
 

กู้เงินสามัญ ประเภทกู้หุ้นตนเอง 

เอกสารประกอบส าหรับผู้กู้ 

1. ค ำขอและหนังสือกู้ส ำหรับเงินกู้สำมัญ (แบบ สอป.2003) >>> ปริ้นหน้า-หลัง 

2. สลิปเงินเดือน 

3. ส ำเนำสมุดธนำคำร 

4. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวผู้กู้ 

5. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวคู่สมรสผู้กู้ 

 

เพ่ิมเติมกรณีใช้ทุนเรือนหุ้นร่วมกับเงินฝากค้ าประกัน 

- บันทึกต่อท้ำยค ำขอและหนังสือกู้ส ำหรับเงินกู้สำมัญ 

 

หมายเหตุ กรณีคู่สมรสผู้กู้  

1. โสด ให้เซ็นก ำกับในช่องคู่สมรส 

2. หม้ำย/หย่ำร้ำง ให้แนบใบหย่ำหรือใบมรณบัตร 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    
                                                                                 
 

ความเห็นผู้บังคับบัญชา 
(ยกเว้นกู้โดยใชหุ้้นค ้าประกัน/ผู้เกษียณอาย)ุ 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าผู้กู้มคีวามเหมาะสม 
ในการขอกู้และในขณะนี้ยังรับราชการหรือ
ท างานประจ าอยู ่
 
ลงชื่อ…....…………..…………….………………. 
(..............................................................) 
ต าแหน่ง…......……….……..………..…………. 
 

หมายเหตุ  ผู้บังคับบัญชา   หมายถึง  
ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าหน่วยงาน   

กรรมการเงินกู ้
 

ลงชื่อ………………..….........…………….…….. 
วันที่……………….......…………………………... 

ผู้อนุมตั ิ
 

การจ่ายเงินกู้ 
จ านวนเงนิ…………........…....….…….…..…บาท 
หัก  1. สามญั………..........…….….………..บาท 
         ดอกเบ้ีย…..….........……….…...…..บาท 
      2. ฉุกเฉนิ.......................................บาท 

         ดอกเบ้ีย…..….……........….…...…..บาท 
      3. อื่นๆ……….……..........….…...…….บาท  
รวมหัก…………………............…........….….บาท  
จ่ายสุทธิ.................................................บาท 
หมายเลขเช็ค................................................. 
ลงวันที.่.......................................................... 
ลงชื่อ.........................................จนท.การเงนิ 
ลงชื่อ................................................ผู้จดัการ 
ลงชื่อ............................................................. 
                                ผูม้ีอ านาจลงนาม 
ลงชื่อ............................................................. 

                                ผูม้ีอ านาจลงนาม 
 

กรณีมีเงินอ่ืนใดที่ต้องรบัคืน 
 ขอรับเงินดว้ยตนเอง   
 ขอให้ฝากเงินเข้าบัญชีของข้าพเจ้า 
    ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
    ธนาคาร.......................................จ ากดั 
หมายเลขบัญชี............................................... 
สาขา.............................................................. 
   บัญชีเงนิฝากทีม่ีอยู่ในสหกรณ์ฯ 
   ขอให้ส่งทางไปรษณีย์ธนาณัต ิ
หมายเลขบัญชี............................................... 
เลขที.่............................................................. 

 

         ค้าขอและหนังสือกู้ส้าหรับเงินกู้สามัญ 
         เขียนที่……………………………….…………………………………………...………      
                       วันที่ ……..……..เดือน…………………………………….พ.ศ………..….…….…     
เรียน  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด                                                                                 
                  ข้าพเจ้า…….…………………………………….....…………………….…………………….……สมาชกิเลขทะเบียนที่……...........………...…อายุ....................ปี    
รับราชการหรอืท างานประจ าในต าแหน่ง..............................................................................สังกัดหน่วยงาน......................................................................   
เลขประจ าตัวประชาชน.......................................................... ที่อยู่ปัจจุบัน........................................................................................................................ 
โทรศัพท์......................................... เริ่มรับราชการหรือท างานประจ าเมือ่วันที่......................................................................ได้รับเงนิได้รายเดือน/ค่าจ้าง
เดือนละ...................................บาท  ในเวลานี้ข้าพเจ้ามีหุ้นอยู่ในสหกรณร์วม..........................หุ้น เปน็เงนิจ านวน.....................................................บาท  
และส่งเงนิค่าหุ้นเดือนละ...................บาท  ขอเสนอค าขอและสญัญาเงนิกู้สามัญไว้ตอ่สหกรณอ์อมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด ซ่ึงต่อไปในหนังสือสญัญานี้
จะใช้ค าว่า “สหกรณ”์ เพือ่เป็นหลกัฐานดังต่อไปนี ้
            ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกูเ้งินสามัญ จ านวนเงิน......................................บาท (............................................................................................................) 
โดยจะน าไปใช้เพือ่      ช าระหนี้        การศกึษา     ใช้จ่ายในครอบครัว      อืน่ ๆ  ……….....................……..…………………………………….. 
               ข้อ 2. ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ ข้าพเจ้าขอส่งเงนิกู้คนืภายใน...................................งวด โดยช าระเงินต้นพร้อมดอกเบ้ียในอตัราตามประกาศและ
ระเบียบของสหกรณ ์  
           ข้อ 3. เมื่อสหกรณ์ได้จ่ายเงินให้ข้าพเจ้าไม่ว่าจะจ่ายด้วยเช็ค หรือโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีที่ข้าพเจ้าแจ้งต่อสหกรณ์ให้ถือว่าข้าพเจ้า
ได้รับเงินกู้จ านวนดังกล่าวไปครบถว้นแล้ว  และให้ถือว่าเอกสารการรับเงินเป็นส่วนหนึง่ของสัญญานี้ 
            ข้อ 4. ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าหักเงินได้รายเดือน ค่าจ้าง เงินสะสม บ าเหน็จ บ านาญ
เงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ(กบข.) เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ  หรือหน่วยงานเจ้าสังกัด 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนายจ้างจ่ายให้แก่ข้าพเจ้า หรือจากสหกรณ์ทั้งปัจจุบัน อนาคต ตามจ านวนงวดช าระหนี้ข้อ 2 
ความยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไป โดยท าหนังสือยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้ามอบไว้ให้สหกรณ์  เพื่อแสดงต่อ
หน่วยงานในสังกัดของข้าพเจ้าให้หักเงิน ณ ที่จ่ายให้สหกรณ์ ทั้งนี้จนกว่าจะได้ช าระหนี้ตามสัญญานี้โดยสิ้นเชิงแล้ว 
            ข้อ 5. ข้าพเจ้ายินยอมให้ถือว่ากรณีใด ๆ ซึ่งก าหนดในข้อบังคับของสหกรณ์ว่าด้วยการควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้  ให้ถือว่า
เงินกู้นี้เป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมทั้งดอกเบ้ียในทันที โดยมิพักค านึงถึงก าหนดเวลาที่ให้ไว้ 
            ข้อ 6. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามข้อบังคับสหกรณว์่าถา้ข้าพเจ้าย้ายหรือโอนไปรบัราชการในสังกดัส่วนราชการอื่น หรือออกจากราชการหรืองานประจ า 
ข้าพเจ้าจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ และจัดการช าระหนี้ซ่ึงมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน หากไม่จัดการช าระหนี้ดังกล่าว ข้าพเจ้ายินยอม 
ให้สหกรณ์หักเงินได้รายเดือน ค่าจ้าง เงินสะสม บ าเหน็จ บ านาญ เงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ(กบข.) เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ หรือเงินอื่นใด      
ที่ข้าพเจ้าพึงไดร้ับจากทางราชการ หรือหน่วยงานเจา้สังกัด หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น หรือนายจ้างจ่ายให้แกข่้าพเจ้า และเงินค่าหุ้น 
เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับหรือมีสิทธิได้รับจากสหกรณ์ น าไปช าระหนี้พร้อมดอกเบ้ียที่ค้างช้าระต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ นเสียก่อนได้ 
            ข้อ 7. หากข้าพเจ้าได้ย้ายที่อยู่จากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือนี้  ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยทันที  ถ้าข้าพเจ้ามิได้แจ้งให้สหกรณ์ทราบ
และหากมีการด าเนินคดีเกี่ยวกับหนี้สินตามสัญญานี้ให้ถือว่าข้าพเจ้ายังคงมีภูมิล าเนาอยู่ตามที่ระบุไว้ในหนังสือนี้ทุกประการ 
            ข้อ 8. หนังสือสัญญานี้ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้ค ายินยอมนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนจนกว่า
ข้าพเจ้าจะได้พ้นจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์หรือพ้นภาระหนี สินที่ข้าพเจ้ามีต่อสหกรณ์เว้นแต่จะได้รับค้ายินยอมเป็นหนังสือจากสหกรณ ์
            ข้อ 9. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องเปลี่ยนแปลงส่วนราชการทีส่ังกดัโดยย้ายหรือโอนไปรับราชการในสังกดัส่วนราชการอื่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใดแห่งหนึ่ง
ที่ข้าพเจ้าโอนไปสังกัดมีอ านาจหักเงินได้รายเดือน ค่าจ้าง หรือเงินบ าเหน็จ หรือเงินบ านาญ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันที่ข้าพเจ้ามีสิทธิจะได้รับ
จากทางราชการหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณีเพื่อส่งช าระหนี้ ช าระค่าหุ้น หรือเงินอื่นใดให้สหกรณ์แทนข้าพเจ้าได้ทุกเดือน 
และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะถือปฏิบัติตามค้ายินยอมในหนังสือฉบับนี ทุกประการ เพียงแต่สหกรณ์ได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการหรือให้หน่วยงานของรัฐ  
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีข้าพเจ้าสังกัดอยู่ เพ่ือด้าเนินการดังกล่าวข้างต้นแทนข้าพเจ้าก็เป็นการเพียงพอแล้ว 
            ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสือกู้นี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถกูตอ้ง จึงลงลายมอืชื่อไวเ้ป็นส าคัญตอ่หน้าพยาน 
 
    ลงชือ่..................................................ผูกู้้    คู่สมรสลงนามยินยอม / ไม่มีคู่สมรสให้รับรองสถานภาพ     ลงขื่อ ................................................พยาน 
    (.............................................................)     ลงชือ่.......................................................คู่สมรส / ผูกู้้       (..................................................................) 
                                                        (.........................................................................)               สมาชกิเลขทะเบียนที่.................................            

เลขทีร่ับ.........................../....................... 

วันทีร่ับ............../................./................... 

หนังสือกู้ที่................................../.................        

วันที ่............../........................./................... 

บัญชีเงินกู้ที.่.................................................. 

หนังสือกู้ที่..................................../............................... 
ชื่อผู้กู้............................................................................ 

ทะเบียนผู้ค ้าประกัน 

  เล่ม...................  หน้า............... 

 

หมายเหต ุ กรณีเงนิอืน่ใดที่ตอ้งรับคืน ขอให้ติดต่อรับเงินภายใน 1 เดือน  หากเกินก าหนด สหกรณ์ฯจะโอนเงนิเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์หรอืบัญชเีงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ฯของท่าน    
                                                                                                                                                                                                                              (โปรดพลกิ) 

 

แบบ ส.อ.ป.2003 

กรณีรับเงินกู้ด้วยตนเอง  ข้าพเจ้าได้รับเงนิตามสัญญานี้จ านวน............................................บาท 
(.................................................................................................................) ไว้เป็นการถกูต้องแล้ว 
เมื่อวันที่...............................................ข้าพเจ้าประสงค์ให้หักช าระหนีเ้ก่าพรอ้มดอกเบ้ีย คงเหลือ
เงินที่ข้าพเจ้าได้รับจริงจ านวนเงิน............................................................................................บาท
(.....................................................................................................................................) 
 
 
 
 
                                          ลงชื่อ......................................................ผู้รับเงนิ 
                                         (...........................................................................) 

กรณีฝากเงินกู้เข้าบัญช ี ข้าพเจ้าได้รับเงนิตามสัญญานี้จ านวน................................................บาท 
(...................................................................................................................) ไปเป็นการถูกตอ้งแล้ว 
เมื่อวันที่....................................... ข้าพเจ้าประสงค์ให้หักช าระหนีเ้ก่าพร้อมดอกเบ้ีย คงเหลือเงนิที่ 
ข้าพเจ้าได้รับจริงจ านวนเงนิ........................................บาท (............................................................ 
.................................................................................................) ให้โอนเข้าบัญชขีองข้าพเจ้า 
 ธนาคาร........................................จ ากดั หมายเลขบัญชี.............................................................. 
    สาขา............................................................................................................................................ 
 บัญชีเงินฝากที่มอียู่ในสหกรณ์ หมายเลขบัญชีออมทรัพย์ / ออมทรัพย์พิเศษ............................. 
 

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

การรับเงิน 



 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือค ้าประกันส้าหรับเงินกู้สามัญ 
   
           เขียนที่……......………………………………………….….…………………...……………………      
                                        วันที่ ……….………..เดือน……………..….....……………….…….พ.ศ………….…….………   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูค้ ้าประกันคนท่ี 1 ข้าพเจา้.................................................................................................................................สมาชกิเลขทะเบียนที่.............................อายุ...............ป ีรับราชการหรอืท างานประจ าใน 
ต าแหน่ง.....................................................................................................สังกัดหน่วยงาน............................................................................................................................................................................. 
เลขประจ าตัวประชาชน..................................................................ที่อยู่ปัจจุบัน............................................................................................................................................................................................. 
โทรศัพท์........................................เริ่มรับราชการหรือท างานประจ าเมือ่วันที่..................................................................ไดร้ับเงินไดร้ายเดือน / ค่าจ้างเดอืนละ...........................................................บาท 
 

ผูค้ ้าประกันคนท่ี 2 ข้าพเจา้.................................................................................................................................สมาชกิเลขทะเบียนที่.............................อายุ...............ป ีรับราชการหรอืท างานประจ าใน 
ต าแหน่ง.....................................................................................................สังกัดหน่วยงาน............................................................................................................................................................................. 
เลขประจ าตัวประชาชน..................................................................ที่อยู่ปัจจุบัน............................................................................................................................................................................................. 
โทรศัพท์........................................เริ่มรับราชการหรือท างานประจ าเมือ่วันที่..................................................................ไดร้ับเงินไดร้ายเดือน / ค่าจ้างเดอืนละ...........................................................บาท 
 

ผูค้ ้าประกันคนท่ี 3 ข้าพเจา้.................................................................................................................................สมาชกิเลขทะเบียนที่.............................อายุ...............ป ีรับราชการหรอืท างานประจ าใน 
ต าแหน่ง.....................................................................................................สังกัดหน่วยงาน............................................................................................................................................................................. 
เลขประจ าตัวประชาชน..................................................................ที่อยู่ปัจจุบัน............................................................................................................................................................................................. 
โทรศัพท์........................................เริ่มรับราชการหรือท างานประจ าเมือ่วันที่..................................................................ไดร้ับเงินไดร้ายเดือน / ค่าจ้างเดอืนละ...........................................................บาท 
 

ได้ท าหนังสือค้ าประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด ซึ่งตอ่ไปนี้ในหนงัสือค้ าประกันนี้จะใช้ค าว่า “สหกรณ์” เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี ้
 ข้อ 1. ตามที่สหกรณ์ได้ให้.............................................................................................กูเ้งิน จ้านวนเงินกู้...................................... บาท (......................................................................................)
ตามค าขอและหนังสือกูส้ าหรับเงินกูส้ามัญที.่...................../..........................ลงวันที.่........................................................... และผู้กู้ได้รับเงินไปจากสหกรณ์โดยถูกตอ้งแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมค้ าประกันหนี้
ดังกล่าวพร้อมดอกเบ้ียและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้นั้นด้วย 
 ข้อ 2. ข้าพเจ้าได้ยินยอมค้ าประกันหนี้ดังกล่าวตามข้อ 1 และทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องการส่งเงินงวดช าระหนี้ อัตราดอกเบ้ีย และการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงก าหนดตามที่กล่าวไว้ในค าขอ
และหนังสือกู้เงินสามัญนั้นโดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบัติตามข้อผูกพันนั้น ๆ ทุกประการ จนกว่าหนี้สินและค่าสนิไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพัน จะได้ช าระครบถ้วนแล้ว 
 ข้อ 3. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า ถ้าข้าพเจ้าย้ายหรือโอนไปรับราชการในสังกัดส่วนราชการอื่นหรือออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์นี้ ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าหลุดพ้น
จากการค้ าประกันรายนี้จนกว่าผู้ที่ข้าพเจ้าค้ าประกันไว้นี้จะได้จัดให้สมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ าประกันแทนข้าพเจ้า 
 ข้อ 4. ในกรณีท่ีข้าพเจ้าต้องช้าระหนี ให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่ข้าพเจ้าแล้วภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีลูกหนี ผิดนัด ข้าพเจ้ายินยอมช้าระหนี  
โดยให้ผูบั้งคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้าเมื่อได้รับมอบหมายจากสหกรณ์หักจ านวนเงินงวดช าระหนี้ ซ่ึงข้าพเจ้าต้องส่งต่อสหกรณ์จากเงินได้รายเดือน ค่าจ้าง 
เงินสะสม บ าเหน็จ บ านาญ เงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ(กบข.) เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ หรือหน่วยงานเจ้าสังกัด หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนายจ้างจ่ายให้แก่ข้าพเจ้า หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับหรือมีสิทธิได้รับจากสหกรณ์  ทั้งปัจจุบันและอนาคตของข้าพเจ้าเพื่อส่งต่อสหกรณ์  ความยินยอมนี ให้มีอยู่ตลอดไป 
ทั งนี จนกว่าจะได้ช้าระหนี ที่ค ้าประกันนี โดยสิ นเชิงแล้ว  
 ข้อ 5. ข้าพเจ้าได้ท าหนังสือยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้ามอบไว้ให้สหกรณ์เพื่อแสดงต่อหน่วยงานในสังกัดของข้าพเจ้าให้หักเงิน ณ ที่จ่ายให้สหกรณ์
จนกว่าสหกรณ์จะได้รับช าระหนี้จนสิ้นเชิง   
 ข้อ 6. หากข้าพเจ้าได้ย้ายที่อยู่จากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือนี้ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยทันที ถ้าข้าพเจ้ามิได้แจ้งให้สหกรณ์ทราบ  และหากมีการด าเนินคดีเกี่ยวกับหนี้สินตามสัญญานี้ 
ให้ถือว่าข้าพเจ้ายังคงมีภูมิล าเนาอยู่ตามที่ระบุไว้ในหนังสือนี้ทุกประการ 
 

 ผู้ค้ าประกันและคู่สมรส(ถ้ามี) ได้อ่านข้อความในค าเตือนและหนังสือค้ าประกันนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้องจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 
 

ผู้ค ้าประกันคนท่ี 1 
 
ลงชื่อ........................................................... 
(..................................................................) 

คู่สมรสลงนามยินยอม  / ไมม่ีคู่สมรสให้รับรองสถานภาพ 
 
ลงชื่อ..................................................คู่สมรส / ผู้ค้ าประกัน 
(...........................................................................................) 

 
ลงชื่อ..................................................พยาน 
(...................................................................) 
สมาชิกเลขทะเบียนที่................................... 

เป็นผู้ค้ าประกันสมาชกิอืน่ (ชื่อ-สกุล) 
1......................................................... 
2......................................................... 
3......................................................... 

ผู้ค ้าประกันคนท่ี 2 
 
ลงชื่อ........................................................... 
(..................................................................) 

คู่สมรสลงนามยินยอม  / ไมม่ีคู่สมรสให้รับรองสถานภาพ 
 
ลงชื่อ..................................................คู่สมรส / ผู้ค้ าประกัน 
(...........................................................................................) 

 
ลงชื่อ..................................................พยาน 
(...................................................................) 
สมาชิกเลขทะเบียนที่................................... 

เป็นผู้ค้ าประกันสมาชกิอืน่ (ชื่อ-สกุล) 
1......................................................... 
2......................................................... 
3......................................................... 

ผู้ค ้าประกันคนท่ี 3 
 
ลงชื่อ........................................................... 
(..................................................................) 

คู่สมรสลงนามยินยอม  / ไมม่ีคู่สมรสให้รับรองสถานภาพ 
 
ลงชื่อ..................................................คู่สมรส / ผู้ค้ าประกัน 
(...........................................................................................) 

 
ลงชื่อ..................................................พยาน 
(...................................................................) 
สมาชิกเลขทะเบียนที่................................... 

เป็นผู้ค้ าประกันสมาชกิอืน่ (ชื่อ-สกุล) 
1......................................................... 
2......................................................... 
3......................................................... 

 

เอกสารประกอบการกู้ 1. ส าเนาบัตรผู้กู ้/ ผู้ค้ าประกนั พรอ้มรับรองส าเนา   
                            2. ส าเนาสมุดคู่ฝาก (กรณีโอนเงินกู้เข้าบัญชี) 
ค้าเตือน      ...สมาชกิคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้ าประกนัส าหรับผูกู้้มากกว่าสามคนในเวลาเดียวกันไม่ได้... 
 

 
ลงชื่อ................................................................ จนท.ผูต้รวจสอบสญัญา 
(.........................................................................) 

ทะเบียนผู้ค ้าประกัน 
  เล่ม...................  หน้า............... 

หนังสือกู้ท่ี..................................../............................... 
ชื่อผู้กู.้........................................................................... 

ตรวจสอบรายชื่อผู้ถกูก้าหนด 
 พบข้อมลู 
 ไม่พบข้อมลู 
ลงชื่อ............................................................ผู้ตรวจสอบ 
      (............................................................) 
       ..................../.................../.................. 



 

 
          

บันทึกต่อท้ายค าขอและหนังสือกู้ส าหรับเงินกู้สามัญ 
 

 เขียนท่ี .......................................................................... 
 วันท่ี...............เดือน..................................พ.ศ............. 
 
    ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ..........................................................สมาชิกเลขทะเบียนท่ี ..............  อายุ ...............ปี  
รับราชการหรือท างานประจ าในต าแหน่ง............................................................................................................ สังกัดหน่วยงาน 
…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………… 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน......................................................................................................................................โทรศัพท์................................ 
ในฐานะ “ผู้กู้” ตามค าขอและหนังสือกู้ส าหรับเงินกู้ส าหรับเงินกู้สามัญ หนังสือกู้ท่ี .................................................................... 
วันท่ี ............................................................... ขอท าบันทึกต่อท้ายค าขอและหนังสือกู้ส าหรับเงินกู้สามัญ กับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมปศุสัตว์ จ ากัด ในฐานะ “ผู้ให้กู้” โดยท้ังสองฝ่ายตกลงให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของค าขอและหนังสือส าหรับเงินกู้สามัญ ดังนี้ 
 ข้อ 1  ผู้กู้ตกลงยินยอมน าสมุดคู่ฝากของผู้กู้บัญชีเลขท่ี..................... ยอดเงินฝาก ณ วันท่ี........................................... 
จ านวนเงิน......................................... บาท (................................................................................................) มาเป็นหลักประกัน 
ไว้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด เพ่ือเป็นหลักประกันส าหรับเงินกู้ 
 ข้อ 2 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด จะคืนสมุดคู่ฝากอันเป็นหลักประกันตามข้อ 1 ให้กับผู้กู้ เมื่อผู้กู้ได้ท าการ
ส่งเงินกู้คืนพร้อมดอกเบ้ียครบถ้วนเสร็จส้ินแล้ว 
 ข้อ 3 ส าหรับข้อความและเงื่อนไขท่ีมีได้มีการตกลงกันตามบันทึกต่อท้ายฉบับนี้ ให้เป็นไปตามค าขอและหนัง สือกู้
ส าหรับเงินกู้สามัญ ลงวันท่ี................... เดือน .................................................... พ.ศ. ...................... ทุกประการ 
 ท้ังสองฝ่ายได้อ่านข้อความในบันทึกฉบับนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 
 
  ลงช่ือ...............................................................ผู้กู้ 
         (..............................................................) 
 
  ลงช่ือ...............................................................ผู้ให้กู้     ลงช่ือ...............................................................ผู้ให้กู้ 
        (..............................................................)             (..............................................................) 
 
     ลงช่ือ...............................................................พยาน 
         (..............................................................) 
                     
     ลงช่ือ...............................................................พยาน 
         (..............................................................) 
 



หนังสือสัญญาต่อท้ายสัญญาเงินกู้ 
 

เขียนที่................................................................ 
วันที่................................................................... 

 

              เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558  ข้าพเจ้า..................................................................... 
สมาชิกเลขทะเบียนที่ ..................อายุ..........ปี สังกัด.............................................  ที่อยู่ปัจจุบัน ..............................................  
......................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ .......................................  ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า“ผู้กู้”  ขอท าหนังสือนี้ให้ไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์  จ ากัด  
ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า“ผู้ให้กู้” ตามสัญญาเลขที่.............................................ลงวันที่....................................................................  
 

 1. หากข้าพเจ้าผิดนัดผดิสัญญาและมีการทวงถามให้ช าระหนีน้ัน้  นอกจากทวงถามข้าพเจ้าและผู้ค้ าประกันได้แล้ว 
ให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด ทวงถามจากบุคคลดังตอ่ไปนี้ 
  1) (นาย/นาง/นางสาว)............................................................ ที่อยู่ปัจจุบัน ................................................. 
...................................................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์ ....................................... มีความสัมพันธ์เป็น ................................................. 
  2) (นาย/นาง/นางสาว)............................................................ ที่อยู่ปัจจุบัน ................................................. 
...................................................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์ ....................................... มีความสัมพันธ์เป็น ................................................. 
 

2. บุคคลที่สหกรณ์มีสิทธิ์ทวงถามหนี้บุคคลอื่น ได้แก่ บุคคลอื่นที่ลูกหนี้ระบุชื่อไว้ให้ทวงถามหนี้ได้ 
 3. บรรดาหนังสือจดหมายค าบอกกล่าวใด ๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด ส่งไปยังสถานที่ที่อยู่ระบุไว้
เป็นที่รู้ทั่วกัน โดยส่งเองหรือส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไม่ลงทะเบียนไม่ว่าจะถึงหรือไม่ถึงตัว และไม่ว่าจะมี    ผู้ได้รับหรือไม่มี
ผู้ใดยอมรับไว้ก็ตาม หรือส่งไม่ได้เพราะข้าพเจ้าย้ายที่อยู่  โดยมิแจ้งให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์   จ ากัด  ทราบ ข้าพเจ้ายินยอม
ผูกพันให้ถือว่าหนังสือจดหมายค าบอกกล่าวและบุคคลที่ข้าพเจ้าระบุไว้ตามที่แจ้งไว้นั้น   ได้ส่งให้ ข้าพเจ้าและบุคคลที่
ข้าพเจ้าระบุโดยชอบแล้ว 
 
     ลงชื่อ .............................................................................. ผู้กู้ 
            (...........................................................................) 
 
     ลงชื่อ .............................................................................. พยาน 
           (...........................................................................) 
 
     ลงชื่อ .............................................................................. พยาน 
           (...........................................................................) 
 


