
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 
1. สมาชิก 

    - สิทธกิู้ 2 เท่าของเงนิได้รายเดือน  

เอกสารประกอบการขอกู้ 

1. ค ำขอและหนังสือกู้เงินเพ่ือเหตุฉุกเฉิน (แบบ สอ.ปศ.2001 ) >>> พิมพ์หน้า-หลัง ในแผ่นเดียวกัน 

2. สลิปเงินเดือน 

3. ส ำเนำสมุดธนำคำร 

4. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวผู้กู้  

หมายเหตุ  กรณีสมาชิกกู้เกินมูลค่าหุ้น เพิ่มเติมเอกสารดังนี้ 

     1. หนังสือค  ำประกันส ำหรับเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน  (แบบ สอ.ปศ.2002) >>> พิมพ์หน้า-หลัง ในแผ่นเดียวกัน 

     2. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวผู้ค  ำประกัน และส ำเนำบัตรประจ ำตัวคู่สมรสผู้ค  ำประกัน 
 

2. สมาชิกสมทบ 

    2.1 ได้รับเงินเดือนกรมปศุสัตว์  

         (พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน/อดีตข้าราชการหรือลูกจ้างสังกรมปศุสัตว์) 

         - สทิธิกู้ 2 เท่าของเงินได้รายเดือน (วงเงินกู้ไม่เกิน 90% ของมูลคา่หุ้น) 

เอกสารประกอบการขอกู้  

1. ค ำขอและหนังสือกู้เงินเพ่ือเหตุฉุกเฉิน (แบบ สอ.ปศ.2001 ) >>> พิมพ์หน้า-หลัง ในแผ่นเดียวกัน 

2. หนังสือรับรองควำมเห็นผู้บังคับบัญชำ (แบบ สอ.ปศ.2015) 

3. สลิปเงินเดือน 

4. ส ำเนำสมุดธนำคำร 

5. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวผู้กู้  
 

    2.2 ไม่ได้รับเงินเดือนกรมปศุสัตว์  

         (บุตร คู่สมรส บิดาหรือมารดาของสมาชิก ) 

         - สทิธิกู้ 5,000 บาท 

เอกสารประกอบการขอกู้  

1. ค ำขอและหนังสือกู้เงินเพ่ือเหตุฉุกเฉิน (แบบ สอ.ปศ.2001 ) >>> พิมพ์หน้า-หลัง ในแผ่นเดียวกัน 

2. ส ำเนำสมุดธนำคำร 

3. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวผู้กู้  

 

 



 

                     แบบ สอ.ปศ. 2001 (ฉฉ.) (แผ่นหน้า) 
 

 

ค ำขอและหนังสือกู้เงินเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 
เขียนที.่................................................................... 
วันที ่.......... เดือน...........................พ.ศ................. 

เรียน คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 
   ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว).............................................................................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที.่.............................. อายุ...................ปี 
รับราชการหรือท างานประจ าในต าแหน่ง................................................................................................................สังกัดหน่วยงาน.......................................................... ................................
โทรศัพท์...............................................ได้รับเงินได้รายเดือน/ค่าจ้าง เดือนละ.........................................................บาท  ส่งเงินค่าหุ้นเดือนละ.................................................................บาท  
ขอเสนอค าขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด  ซ่ึงต่อไปในหนังสือสัญญานี้จะใช้ค าว่า “สหกรณ์” เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้ 
     ข้อ 1. ข้าพเจ้าได้รับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน จ านวนเงิน..............................บาท(.....................................................................................................) โดยจะน าไปใช้เพื่อการดังต่อไปนี้ 

□ ช าระหนี้ □ การศึกษา □ ใช้จ่ายในครอบครัว □ อื่นๆ............................................................................................................................................... 
     ขอ้ 2. ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงนิกู้ ข้าพเจ้าขอส่งเงินกู้คืนภายใน............................งวด (ไม่เกนิ 12 งวด) โดยช าระเงินตน้พรอ้มดอกเบ้ียในอัตราตามประกาศและระเบียบของสหกรณ์ 
เริ่มช าระงวดแรกตั้งแต่เดือน........................................................... 
     ขอ้ 3. เมื่อข้าพเจ้าไดร้ับเงินกู้แล้ว ข้าพเจ้ายอมรับผกูพันตามระเบียบและขอ้บังคับของสหกรณ์ ดังนี้ 
          3.1 ยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าหักเงินได้รายเดือน ค่าจ้าง เงินสะสม บ าเหน็จ บ านาญ เงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ(กบข.)  
เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ หรือหน่วยงานเจ้าสังกัด หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนายจ้างจ่ายให้แก่ข้าพเจ้า 
หรือจากสหกรณ์ทั้งปัจจุบัน อนาคต ตามจ านวนงวดช าระหนี้ข้อ 2 เพื่อส่งต่อสหกรณ์ ควำมยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไป ท้ังนี้จนกว่ำจะได้ช ำระหนี้ตำมสัญญำนี้โดยสิ้นเชิงแล้ว 
           3.2 ข้าพเจ้ายินยอมให้ถือว่ากรณีใดๆซ่ึงก าหนดในข้อบังคับของสหกรณ์ว่าด้วยการควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ให้ถือว่าเงินกู้นี้เป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง
พร้อมทั้งดอกเบ้ียในทันที โดยมิพักค านึงถึงก าหนดเวลาที่ตกลงไว้ 
          3.3 ถ้าข้าพเจ้าย้ายหรือโอนไปรับราชการในสังกัดส่วนราชการอื่น หรือออกจากราชการหรืองานประจ าข้าพเจ้าจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ และจัดการช าระหนี้ซ่ึงมี
อยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิน้เสียกอ่น หากไม่จัดการช าระหนี้ดังกล่าว ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์หักเงินได้รายเดือน ค่าจ้าง เงนิสะสม บ าเหน็จ บ านาญ เงินกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ(กบข.) 
เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ หรือหน่วยงานเจ้าสังกัด หรือหน่วยงานอืน่ของรฐั หรอืองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนายจ้างจ่ายให้แก่ข้าพเจ้า และ
เงินค่าหุ้น เงินปันผล เงนิเฉลี่ยคืน หรือเงนิอืน่ใดที่ข้าพเจ้าพึงไดร้ับหรือมีสิทธิไดร้ับจากสหกรณ์ น ำไปช ำระหนี้พร้อมดอกเบี้ยท่ีค้ำงช ำระต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนได้ 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยาน 

 
 ลงชื่อ ............................................................................ผูกู้้         ลงชื่อ ...................................................................พยาน        ลงชื่อ....................................................................... พยาน 
  (........................................................................................)         (...................................................................................)        (.........................................................................................) 
       สมาชิกเลขทะเบียนที่.....................................................          สมาชิกเลขทะเบียนที่....................................................... 
       สังกัดหนว่ยงาน..............................................................         สังกัดหน่วยงาน................................................................. 

กำรรับเงิน 
กรณีรับเงินกู้ด้วยตนเอง   ข้าพเจ้าได้รับเงินตามสัญญานี้จ านวน.....................................................บาท 
(...........................................................................................................................) ไปเป็นการถูกต้องแล้ว 
เมื่อวันที่ .................................................................... ข้าพเจ้าประสงค์ให้หักช าระหนี้เก่าพร้อมดอกเบี้ย
คงเหลือเงินที่ข้าพเจ้าได้รับจริงจ านวนเงิน.........................................................................................บาท 
(...............................................................................................................................................................) 

                                             
                                  ลงชื่อ..............................................................ผู้รับเงิน 
                                  (.................................................................................) 

กรณีมีเงินอื่นใดท่ีต้องรับคืน  ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอรับเงินคืนดังนี้ 

□  ขอรับเงินด้วยตนเอง 

□  ขอให้โอนเงินเข้าบัญชีของข้าพเจ้า 

□  ธนาคารกรุงไทย จ ากัด □ ธนาคาร.....................................................................................
จ ากัด 
  หมายเลขบัญชี...................................................สาขา.............................................................. 

□  บัญชีเงินฝากที่มีอยู่ในสหกรณ์ หมายเลขบัญชี..................................................................... 
      ขอให้ส่งทางไปรษณีย์ธนาณัติ เลขที่.................................................................................... 

กรณีฝำกเงินกู้เข้ำบัญชี  ข้าพเจ้าได้รับเงินตามสัญญานี้จ านวน........................................................บาท 
(...........................................................................................................................) ไปเป็นการถูกต้องแล้ว 
เมื่อวันที่ .................................................................... ข้าพเจ้าประสงค์ให้หักช าระหนี้เก่าพร้อมดอกเบี้ย
คงเหลือเงินที่ข้าพเจ้าได้รับจริงจ านวนเงิน..........................................................................................บาท 
(................................................................................................................................................................) 
โอนเข้าบัญชีของข้าพเจ้า 

□ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด □ ธนาคาร........................................................................................จ ากัด 
หมายเลขบัญชี......................................................สาขา...................................................................... 

□ บัญชีเงินฝากที่มีอยู่ในสหกรณ์ หมายเลขบัญชี.................................................................................... 
                                                   

      
                                  ลงชื่อ.............................................................ผู้รับเงิน 
                                  (................................................................................) 

เอกสำรประกอบกำรขอกู้ 
1. บัตรประจ าตัวประชาชนผู้กู้ (กรณีรับเงินด้วยตนเอง ณ ส านักงานสหกรณ์) 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้กู้  และรับรองส าเนา  
3. ส าเนาสมุดคู่ฝาก (กรณีโอนเงินเข้าบัญชี) 
4. กรณีกู้เงินเกินวงเงินค่าหุ้น ต้องมีสมาชิกค้ าประกัน โดยแนบหนังสือค้ าประกันส าหรับเงินกู้    
เพื่อเหตุฉุกเฉิน ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด พร้อมกับส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้ค้ าประกัน 
และรับรองส าเนา 

(โปรดพลิก) 

เลขทีร่ับ............................./........................ 
วันทีร่ับ................/................./.................... 

หนังสือกู้ที่............................/...................... 
วันที ่.................../................/..................... 
บัญชีเงินกู้ที.่................................................. 



 

 
                                                                                      - 2 -                                  แบบ สอ.ปศ. 2001 (ฉฉ.) (แผ่นหลัง) 

 

(รำยกำรต่อไปนี้ เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์กรอกเอง) 
เงินได้รายเดือน 

 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
ทุนเรือนหุ้น 

(บาท) 

วงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 
 

(บาท) 

ต้นเงินกู้คงเหลือ 
(บาท) 

เห็นควรให้กู้ได้ 
 

(บาท) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ อื่นๆ 
       

 
 

1. ผู้ขอกู้  □ ค้างช าระค่าหุ้นหรือเงินกู้    □ ช าระเงินกู้เพื่อเหตฉุุกเฉินไม่ครบ 4 งวด      □ อยู่ระหว่างลงโทษห้ามกู้เงิน 

            □ ไม่ค้างช าระค่าหุ้นหรือเงินกู้   □ ช าระเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินครบ 4 งวดแล้ว  □  ไม่อยู่ระหวา่งลงโทษห้ามกู้เงิน 

            □  อื่นๆ................................................................................................................................................................... 
 

2. การส่งช าระเงินประจ าเดือนรวมเป็นจ านวนเงิน......................................................บาท 
              2.1 เงินค่าหุ้นรายเดือน    จ านวนเงิน..........................................................บาท        2.2 เงินกู้สามัญ  จ านวนเงิน............................................................บาท 
              2.3 ดอกเบี้ยเงินกู้           จ านวนเงิน.........................................................บาท        2.4 อื่นๆ          จ านวนเงิน............................................................บาท 
 

                   ได้ตรวจสอบแล้ว                              □ มีสิทธิกู ้                      □ ไม่มีสิทธิกู ้  .............................................................................เจ้ำหน้ำที ่
 

                                                                    □ อนุมัติ                       □ ไม่อนุมัต ิ   ..............................................................................ผู้จัดกำร 
 

                                                                                                               วันที ่ ................................................................................... 
3. การจ่ายเงินกู้ 
 

              อนุมัติ...................................................................................................................... บาท 
 

              ค้างช าระเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉนิ.................................................................................. บาท 
 

              ดอกเบีย้................................................................................................................... บาท 
 

              จ่ายสุทธิ................................................................................................................... บาท 
 

              ลงชื่อ..............................................................................................................จนท.กำรเงิน 
 

                    (..............................................................................................................) 
 

             วันที่ ................................................................................................................. 
 

 
 
 

ตรวจสอบรำยชื่อผู้ถูกก ำหนด 
 พบข้อมูล                ไม่พบข้อมูล 
 
ลงชื่อ     ...................................................... ผู้ตรวจสอบ 
            (...................................................) 
 ต าแหน่ง  ..................................................... 
                   ………/…………./…………. 
  

 



แบบ สอ.ปศ. 2002 (ฉฉ.) (แผ่นหน้า) 
 

 
 
 
 

 
หนังสือค ้ำประกันส้ำหรับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 

 

เขียนที่................................................................... 
วันท่ี...............เดือน...........................พ.ศ.............. 

 
 ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่.............................อายุ..............ป ี
รับราชการหรือท างานประจ าในต าแหน่ง.........................................................................สังกัดหน่วยงาน......................................................................
เลขประจ าตัวประชาชน..........................................................ที่อยู่ปจัจุบัน.....................................................................................................................
โทรศัพท.์...............................เริม่รบัราชการหรือท างานประจ าเมื่อวนัท่ี.................................ได้รบัเงินได้รายเดือน/คา่จ้างเดือนละ......................บาท 
ได้ท าหนังสือค้ าประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด ซึ่งต่อไปนี้ในหนังสือค้ าประกันนี้จะใช้ค าว่า “สหกรณ์” เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี ้
 ข้อ 1. ตามที่สหกรณ์ได้ให้(นาย/นาง/นางสาว).................................................................กู้เงิน จ านวนเงินกู้.............................................บาท 
(....................................................................................) ตามค าขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินที่............./.............ลงวันท่ี.................................... 
และผู้กู้ได้รับเงินไปจากสหกรณ์โดยถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมค้ าประกันหนี้ดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอัน
เป็นอุปกรณ์แห่งหนี้นั้นด้วย 
 ข้อ 2. ข้าพเจ้าได้ยินยอมค้ าประกันหนี้ดังกล่าวตามข้อ 1 และทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องการส่งเงินงวดช าระหนี้ อัตราดอกเบี้ย และการ
เรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงก าหนดตามที่กล่าวไว้ในค าขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินนั้นโดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบัติตามข้อผูกพันนั้นๆ ทุกประการ 
จนกว่าหนี้สินและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพัน จะได้ช าระครบถ้วนแล้ว 
 ข้อ 3. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า ถ้าข้าพเจ้าย้ายหรือโอนไปรับราชการในสังกัดส่วนราชการอื่นหรือออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์นี้ ไม่ว่า
เพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากการค้ าประกันรายนี้จนกว่าผู้ที่ข้าพเจ้าค้ าประกันไว้นี้จะได้จัดให้สมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ าประกันแทนข้าพเจ้า 
 ข้อ 4. ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำต้องช้ำระหนี ให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ หลังจำกสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่ำวให้แก่ข้ำพเจ้ำแล้วภำยในหกสิบวันนับแต่
วันที่ลูกหนี ผิดนัด ข้ำพเจ้ำยินยอมช้ำระหนี  โดยให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้าเมื่อได้รับมอบหมายจาก
สหกรณ์หักจ านวนเงินงวดช าระหนี้ ซึ่งข้าพเจ้าต้องส่งต่อสหกรณ์จากเงินได้รายเดือน ค่าจ้าง เงินสะสม บ าเหน็จ บ านาญ เงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ(กบข.) เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ หรือเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ หรือหน่วยงานเจ้าสังกัด หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนายจ้างจ่ายให้แก่ข้าพเจ้า หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับหรือมีสิทธิได้รับจากสหกรณ์ ทั้งปัจจุบันและอนาคตของ
ข้าพเจ้าเพื่อส่งต่อสหกรณ์ ควำมยินยอมนี ให้มีอยู่ตลอดไป ทั งนี จนกว่ำจะได้ช้ำระหนี ที่ค ้ำประกันนี โดยสิ นเชิงแล้ว 
 ข้อ 5. ข้าพเจ้าได้ท าหนังสือยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้ามอบไว้ให้สหกรณ์เพื่อแสดงต่อหน่วยงาน       
ในสังกัดของข้าพเจ้าให้หักเงิน ณ ท่ีจ่ายให้สหกรณ์จนกว่าสหกรณ์จะได้รับช าระหนี้จนสิ้นเชิง 
 ข้อ 6. หากข้าพเจ้าได้ย้ายที่อยู่จากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือนี้ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยทันที ถ้าข้าพเจ้ามิได้แจ้งให้สหกรณ์
ทราบ และหากมีการด าเนินคดีเกี่ยวกับหนี้สินตามสัญญานี้ ให้ถือว่าข้าพเจ้ายังคงมีภูมิล าเนาอยู่ตามที่ระบุไว้ในหนังสือน้ีทุกประการ 
 
 

(โปรดพลิก) 

 
 
 
 

หนังสือกู้ท่ี.........................../.......................... 
ชื่อผู้กู้.............................................................. 

ทะเบียนผู้ค้ าประกัน 
เล่ม........................หน้า....................... 



                                                                            -2-                            แบบ สอ.ปศ. 2002 (ฉฉ.) (แผ่นหลัง) 
 
             หนังสือค้ าประกันนี้ท าไว้ ณ วันท่ีซึ่งระบุข้างต้น และข้าพเจ้าไดล้งลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 

 
                ลงช่ือ..............................................................................ผู้ค้ าประกัน 
                (......................................................................................) 

 
                ลงช่ือ..............................................................................พยาน 
                (......................................................................................) 
 
               ลงช่ือ..............................................................................พยาน 
                (......................................................................................) 

 

ค้ำยินยอมของคู่สมรส 
(ใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ค้ าประกันมีคู่สมรส) 

เขียนที่................................................................... 
วันท่ี...............เดือน...........................พ.ศ.............. 

 
 ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)...................................................................เป็นคู่สมรสของนาย/นาง/นางสาว...................................................
ได้ยินยอมให้นาย/นาง/นางสาว..........................................................เป็นผู้ค้ าประกันต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศสุัตว์ จ ากดั ตามหนังสอืค้ าประกัน
ข้างต้นนี้ 
 

              ลงช่ือ...........................................................................คูส่มรส 
              (..................................................................................) 

 
              ลงช่ือ...........................................................................พยาน 
              (...................................................................................) 
 
 รับรองว่าได้ตรวจบัตรประจ าตัวประชาชนและลายมือของผู้ค้ าประกัน และเห็นว่าหนังสือค้ าประกันนี้ได้ท าขึ้นโดยถูกต้องแล้ว 
 
        ...........................................................................เจ้าหน้าท่ี 
        ........................../......................../...................... 
 
        ...........................................................................ผู้จัดการ 
        ........................../......................../...................... 
 
ได้รับหนังสือค้ าประกันแล้ว 
............................................................สมาชิก 
.................../...................../................. 



                                                                              

แบบ สอ.ปศ. 2015 

 

หนังสือรับรองความเห็นผู้บังคับบัญชา 
 

        เขียนท่ี....................................................................... 
 

วันท่ี..........เดือน.................................พ.ศ................. 
 
 

เรียน ผูจ้ัดการสหกรณ์ออมทรัพยก์รมปศุสตัว์ จ ากัด 
 

 ตามที(่นาย/นาง/นางสาว)............................................................................ต าแหน่ง........................................................................ 
สังกัด................................................................เป็นสมาชิกสมทบ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด เลขทะเบียนสมาชิกที่..........................
มีความประสงค์ขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน เป็นเงินจ านวน.............................บาท(..............................................................................................) 
ข้าพเจ้าในฐานะผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาแล้วเห็นควร ดังนี้  
 

   เหมาะสม 
 

   ไม่เหมาะสม 
 

ในการขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ขณะที่ผู้ขอกู้ปฏิบัติงานอยู่ในสังกัดที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบ 
 

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

         ขอแสดงความนับถือ 

      

                             ลงช่ือ...................................................................ผู้บังคับบญัชา 

                                      (..................................................................) 

                                    ต าแหน่ง.....................................................................  
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