
 

เงินกูเ้พื่อเหตฉุุกเฉินวงเงินหมุนเวียน (ผ่านระบบ ATM) 

 

สิทธิกู้ 2 เท่าของเงินได้รายเดือน (วงเงินกู้ไม่เกิน 90% ของมูลค่าหุ้น) 

เอกสารประกอบส าหรับผู้กู้  

1. ค ำขอและหนังสือกูเ้งินเพ่ือเหตุฉุกเฉินวงเงินหมุนเวียน (ผ่ำนระบบ ATM)  (แบบ สอ.ปศ.2021 ) >>> พิมพ์หน้า-หลัง ในแผ่นเดียวกัน 

2. หนังสือรับรองควำมเห็นผู้บังคับบัญชำ เฉพาะสมาชิกสมทบ  (แบบ สอ.ปศ.2015) 

3. สลิปเงินเดือน 

4. ส ำเนำสมุดธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด (มหำชน) ที่เปิดบัญชีโดยใช้รหัสเฉพำะสหกรณ์เท่ำนั้น (รหัส 7107) 

5. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวผู้กู้  

6. เปิดบัญชีเงินฝำก ATM ประกอบดังนี้ 

   1) เงื่อนไขกำรฝำกเงินและถอนเงิน 

   2) หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ 

   3) บัตรตัวอย่ำงลำยมือชื่อ 

   4) ค่ำเปิดบัญชีเงินฝำก จ ำนวนเงิน 100 บำท (โดยสมำชิกต้องโอนเงินค่ำเปิดบัญชีให้สหกรณ์ฯ) 
 

เอกสารเพ่ิมวงเงินกู้  

1. บันทึกข้อตกลงแนบท้ำย สัญญำกู้เงินเพ่ือเหตุฉุกเฉินวงเงินหมุนเวียน (ผ่ำนระบบ ATM)  (แบบ สอ.ปศ.2022)  

2. สลิปเงินเดือน 

3. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวผู้กู้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สอ.ปศ.2021 (ATM) (แผ่นหน้า)                                                                                   

 

 

แบบค ำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินวงเงินหมุนเวียน (ผ่ำนระบบเอทีเอ็ม) 
เรียน  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากดั 
 

            เขียนที่............................................................................... 
            วันที่...........เดือน.....................................พ.ศ.................... 

 

 1. ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว).....................................................................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่.............................อายุ................ป ี 
รับราชการหรือท างานประจ าในต าแหน่ง....................................................................................................สังกัดหน่วยงาน.................................................................................................... 
เลขประจ าตัวประชาชน..............................................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................................โทรศัพท.์.......................................... 
    ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน.........................หมู่ที่..........ซอย...................ถนน................................................ต าบล/แขวง................................................................. 
อ าเภอ/เขต....................................................จังหวดั.....................................................รหสัไปรษณีย์.............................ได้รับเงินได้รายเดือน/ค่าจ้าง เดือนละ..................................บาท 
อัตราเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต ให้ถือตามบัญชีถือจ่าย รวมถึงเงินได้อื่นๆ ที่จ่ายพร้อมเงินเดือนเป็นเกณฑ์เพื่อพิจาณาอนุมัติเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินให้ข้าพเจ้า 
 2. มีความประสงค์ขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินแบบหมุนเวียนผ่านระบบเอทีเอ็มจากสหกรณ์วงเงิน…….........................................บาท(................................................................... 
............................................................................................) ตามระเบียบท่ีสหกรณฯ์ ก าหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ........................................................................................................... 
 3. ในการรับเงินกู้ ตามจ านวนไม่เกินวงเงินกู้ในข้อ 2 เม่ือสหกรณ์อนุมัติวงเงินกู้แล้ว  ข้าพเจ้าตกลงจะท ารายการด้วยบัตรเอทีเอ็ม (ATM-ID) ผ่านระบบเครื่องฝาก-ถอน
อัตโนมัติธนาคาร เพื่อขอโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ไปเข้าบัญชีออมทรัพย์ของข้าพเจ้า ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) สาขา...............................................................
เลขบัญชี...........................................................................โดยมีจ านวนเงินที่ขอโอน ตามความประสงค์ของข้าพเจ้า แต่ไม่เกินจ านวนเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติตามข้อ 2 และยินยอมให้ถือว่า
การโอนเงินกู้เข้าบัญชีของข้าพเจ้าในวันใด ให้ถือเป็นหลักฐานว่าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ไปเรียบร้อยแล้วในวันน้ัน 
 4. เม่ือสหกรณ์ได้รับอนุมัติวงเงินกู้ให้แก่ข้าพเจ้าแล้ว หากข้าพเจ้ามีหน้ีเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินตามสัญญาเดิม ค้างช าระอยู่กับสหกรณ์ เป็นจ านวนเท่าใด ข้าพเจ้ายินยอมให้ถือว่า
จ านวนหน้ีคงเหลือดังกล่าวน้ัน เป็นส่วนหน่ึงของวงเงินกู้ตามหนังสือกู้ฉบับใหม่น้ี และให้สัญญากู้ฉบับเดิมเป็นอันระงับไปโดยถือเป็นการแปลงหน้ีใหม่เป็นหนังสือกู้ฉบับน้ี และข้าพเจ้า  
มีสิทธิท ารายการโอนเงินภายในวงเงินคงเหลือจากวงเงินที่ได้รับอนุมัติ หลังจากหักช าระหน้ีตามสัญญาเดิมออกแล้ว 
 5. ข้าพเจ้าตกลงจะผ่อนช าระคืนต้นเงินกู้เป็นงวดรายเดือนในอัตราเฉลี่ยภายใน 12 งวด ของวงเงินอนุมัติ หรือยอดหน้ีเงินกู้คงเหลือ ณ สิ้นเดือน ของเดือนที่มีการท ารายการ
กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินครั้งสุดท้าย โดยยินยอมให้สหกรณ์หักช าระหน้ีต้นเงินและดอกเบี้ยในอัตราตามที่สหกรณ์ก าหนดเป็นงวดรายเดือน ทั้งน้ี ต้องช าระหน้ีให้คงเหลือไม่เกินร้อยละ 90 
ของสิทธิเรียกร้องในเงินค่าหุ้นของข้าพเจ้าในวันเกษียณอาย ุหรือออกจากราชการหรืองานประจ า 
 

    ในกรณีที่สหกรณ์มีประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มขึ้น ข้าพเจ้ายินยอมเสียดอกเบี้ยเงินกู้ตามที่สหกรณ์เรียกเก็บเพิ่มขึ้นโดยสหกรณ์มิจ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 

    ในกรณีท่ีมีการแจ้งให้ทราบเป็นหนังสือ ข้าพเจ้ายินยอมให้ถือเอาการแจ้งโดยการพิมพ์ข้อความการเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มขึ้นไว้ในใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารอื่นใดที่
สหกรณ์ส่งให้สมาชิกทราบเป็นประจ าเป็นการแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบแล้ว 
 6. ข้าพเจ้าตกลงให้สหกรณ์ส่งรายการหน้ีค้างช าระตามแบบค าขอและหนังสือกู้น้ี ไปเรียกเก็บจากกรมบัญชีกลาง หรือหน่วยงานของข้าพเจ้า โด ยข้าพเจ้ายินยอมให้
กรมบัญชีกลาง ผู้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า หักเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า ณ ที่จ่าย และน าส่งต่อสหกรณ์ตามจ านวนเงินงวดช าระหน้ีที่ระบุไว้
ในแบบค าขอและหนังสือกู้น้ี และเม่ือสหกรณ์ได้รับช าระหน้ีแล้วเป็นจ านวนเงินต้นเท่าใด สหกรณ์ตกลงให้วงเงินที่จะขอโอนเข้าบัญชีของข้าพเจ้าเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนเท่าน้ัน แต่จ านวน  
ที่เพิ่มขึ้น เม่ือรวมกันแล้วไม่เกินวงเงินกู้ท่ีสหกรณ์อนุมัติ 
 7. ถ้าข้าพเจ้าประสงค์จะโอน หรือลาออกจากราชการ หรืองานประจ า จะแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ พร้อมทั้งจัดการช าระหน้ีให้สหกรณ์เสร็จสิ้นเสียก่อน ถ้าข้าพเจ้า
ไม่จัดการช าระหน้ีให้เสร็จสิ้นตามที่กล่าวข้างต้น เม่ือข้าพเจ้าได้ลงช่ือรับเงินเดือน ค่าจ้าง เงินสะสม บ าเหน็จ บ านาญ หรือเงินอื่นใดที่ทางราชการ หรือสหกรณ์หรือหน่วยงานเจ้าสังกัด
จ่ายเงินให้แก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ที่จ่ายเงินดังกล่าว หักเงินเพื่อช าระหน้ีพร้อมดอกเบี้ยให้สหกรณ์เสร็จสิ้นเสียก่อน โดยข้าพเจ้าจะไม่ยกเลิกค ายินยอมจนกว่าจะช าระหน้ี 
ให้สหกรณ์ครบถ้วนแล้ว 
 8. ข้าพเจ้าได้รับทราบ ข้อบังคับ/ระเบียบ/หลักเกณฑ์ และประกาศเงื่อนไขว่าด้วยการกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินวงเงินหมุนเวียน ตลอดจนข้อตกลงการใช้บ ริการท ารายการ   
ผ่านเครื่องฝาก-ถอน อัตโนมัติ (ATM) ที่ระบุไว้ด้านหลังแบบค าขอและหนังสือกู้ หรือท่ีเกี่ยวข้องกับแบบค าขอและหนังสือกู้น้ีแล้วรวมทั้งรายการอนุมัติเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินส าหรับค าขอ
และหนังสือกู้ฉบับน้ีข้าพเจ้ายินยอมรับและปฏิบัติตาม และให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของแบบค าขอและหนังสือกู้เงินฉบับน้ีมีผลผูกพันข้าพเจ้าโดยสมบูรณ์ทุกประการ 
 9. ค าขอและหนังสือกู้เงินน้ี ให้มีผลใช้บังคับได้ตลอดไปจนกว่าสหกรณ์หรือผู้กู้จะได้บอกเลิกสัญญา หรือเปลี่ยนแปลงสัญญาฉบับใหม่ 
 10. ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้สหกรณ์ และ/หรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายจากสหกรณ์ด าเนินการตรวจสอบ และใช้ข้อมูลสลิปเงินเดือนและ/หรือข้อมูลเครดติ
ของข้าพเจ้าจากบริษัทข้อมูลเครดิต และ/หรือหน่วยงานอื่น เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์การให้บริการเงินกู้แก่ข้าพเจ้า 
 

 ข้าพเจ้าได้รับทราบและเข้าใจข้อความในหนังสือนี้แล้ว จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

 
ลงช่ือ....................................................................ผู้กู ้    ลงช่ือ..........................................................พยาน 

(………......................................................................)    (………………........................................................) 

        สมาชิกเลขทะเบียนที่.......................................... 

          (โปรดพลิก) 

วันที่รับค าขอ……………………………… 
ค าขอเลขที่....................................... 
สัญญาเลขที่……………………………….. 

รับที่..............….....………………………….. 
วันที่..................................................... 



                                                                                               - 2 -                                       แบบ สอ.ปศ. 2021 (ATM) (แผ่นหลัง) 

 

บันทึกข้อตกลงใช้บริกำรเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินผ่ำนระบบเอทีเอ็ม 
 

1. ผู้ใช้บริการตกลงว่า ในกรณีท่ีสหกรณ์อนุมัติวงเงินกู้แล้ว จะด าเนินการถอนเงินสูงสุดได้ไม่เกินจ านวนเงินที่ธนาคารก าหนดให้ถอนได้ในแต่ละวันและจะคงเหลือเงินไว้ใน
บัญชีไม่น้อยกว่า 100 บาท 

2. ในการท ารายการผ่านระบบเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติธนาคาร ผ่านบัตรเอทีเอ็ม (ATM-ID) ผู้ใช้บริการตกลงจะท ารายการด้วยรหัสลับประจ าตัวของตนเอง 
 3. ในกรณีที่บัตรเอทีเอ็ม (ATM-ID) สูญหาย หรือถูกบุคคลอื่นน าไปใช้โดยมิได้รับค ายินยอมจากผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการตกลงจะรีบด าเนินการ แจ้งอายัดบัตรดังกล่าวต่อ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ภายใน 24 ช่ัวโมง นับแต่ทราบเหตุและแจ้งต่อสหกรณ์ นับแต่เวลาเริ่มท าการของสหกรณ์โดยทันที มิฉะน้ันตกลงยินยอมให้ถือว่าบรรดารายการ
ที่เกิดขึ้นในขณะเวลาเกิดเหตุดังกล่าว เป็นการกระท าโดยตัวของผู้ใช้บริการเองทั้งสิ้น 
 4. เม่ือได้รับอนุมัติวงเงินกู้ หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์ผู้ใช้บริการตกลงให้สหกรณ์โอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีธนาคาร ในนามของผู้ใช้บริการ ตามเลขที่บัญชีที่ระบุไว้ในค าขอฉบับน้ี 
 5. บรรดาเอกสาร ใช้บริการท ารายการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินผ่านระบบเอทีเอ็ม ที่ผู้ใช้บริการหรือบุคคลอื่นใด ท ารายการผ่านเครื่องบริการ ฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ โดยใช้  
บัตรเอทีเอ็ม (ATM-ID) ยินยอมให้ถือเป็นหลักฐาน การใช้บริการทางการเงินระหว่างผู้ใช้บริการและสหกรณ์ได้ 
 6. ผู้ใช้บริการและสหกรณ์ตกลงว่า หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ค าขอใช้บริการท ารายการ เอกสารการฝาก-ถอนเงิน ผ่านระบบเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติของ
ธนาคาร ตลอดจนเอกสารใดๆ อันเกี่ยวข้องกับการท ารายการผ่านเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ เป็นส่วนหน่ึงของข้อตกลงน้ี และยอมรับว่าการใช้บริการท ารายการผ่านบัตรประจ าตัว
เอทีเอ็ม (ATM-ID) ประกอบกับวิธีการหรือเงื่อนไขการใช้บริการตามที่สหกรณ์ก าหนดไว้ถูกต้องสมบูรณ์แล้ว ยินยอมให้ถือว่าเป็นหลักฐานที่มีความถูกต้องทุกประการ ไม่ต้องท าหรือลง
ลายมือช่ือ ในเอกสารใดๆ เพื่อเป็นหลักฐานในการน้ันอีก และยินยอมรับผิดชอบในการกระท าดังกล่าวเสมือนหน่ึงได้กระท าด้วยตนเอง ทั้งน้ีไม่ว่าจะเกิดด้วยความทุจริตของบุคคลภายนอก
หรือไม่ก็ตาม ผู้ใช้บริการได้ทราบข้อก าหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้บริการสหกรณ์ผ่านระบบเครื่องบริการฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติตามที่ระบุไว้น้ีแล้วทุกประการ และรับจะปฏิบัติให้
เป็นไปตามข้อก าหนดและเงื่อนไขเหล่าน้ัน หากไม่ปฏิบัติตามจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น ยินยอมรับผิดทุกประการ 

 
ค าว่า “สหกรณ์” ในหนังสือนี้หมายถึง : สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด  
ผู้ลงลายมือชื่อในช่องพยานหมายถึง : สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 
 
 
 
 

ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที่ 
            เห็นควรอนุมัติ  วงเงินไม่เกิน (ตามระเบียบที่สหกรณ์ฯ ก าหนด)  
ก าหนดผ่อนช าระในอัตราเฉลี่ยภายใน 12 งวด ของวงเงินอนุมัติ หรือยอดหนี้ 
เงินกู้คงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน ของเดือนที่มีการท ารายการกู้เงินเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 
คร้ังสุดท้าย  
     ทั้งนี้ ต้องช าระให้เสร็จสิ้น หรือช าระให้คงเหลือไม่เกินร้อยละ 90 ของสิทธิ
เรียกร้องในเงินค่าหุ้นที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ในวันเกษียณอายุ หรือออกจาก
ราชการหรืองานประจ า 
     เงื่อนไขเพ่ิมเติม............................................................................................... 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
 
 
 

 
                      ลงชื่อ………………………………..………………เจ้าหน้าที ่
                            (.......................................................) 
 

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

บันทึกกำรอนุมัติ 
          อนุมัติ    วงเงินไม่เกิน (ตามระเบียบที่สหกรณ์ฯ ก าหนด) 

 
ลงชื่อ………………………………………………ผู้อนุมัต ิ

                          (...................................................) 
ประธานกรรมการ/ผู้จัดการ/ผู้รับมอบอ านาจ 

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

บันทึกรำยกำรเข้ำระบบเครื่องเอทีเอ็ม 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
สาขา………………………………………………..……………………………………………………. 
ชื่อบัญชี…………………………………………………………………………………..…………..… 
เลขที่บัญชี……………………………………………………………………………………………... 
 

                   ลงชื่อ……………………………………………..…… ผู้รับเงนิกู้ 
                        (...........................................................) 

 
                   ลงชื่อ………………………………………..………… เจ้าหน้าที่ผู้บนัทึก 
                         (.........................................................)  
                   วันที่............................................................ 

 

ฉุกเฉิน ATM 

เอกสำรประกอบกำรกู้ 
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้กู ้
2. สลิปเงินเดือน 
3. ส าเนาสมุดคูฝ่ากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ที่เปิดบัญชีโดยใช้รหัสเฉพาะสหกรณ์ฯ เท่านั้น 



แบบ สอ.ปศ. 2022                                                                                   

 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด 
บันทึกข้อตกลงแนบท้ำย 

สัญญำกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินวงเงินหมุนเวียน (ผ่ำนระบบเอทีเอ็ม) 
 

เขียนที่......................................................................... 
            วันที่..........เดือน................................พ.ศ.................... 

 

 ตามที่ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)...................................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่...............................อายุ...................ปี  
เลขประจ าตัวประชาชน...................................……………………………………………………………………ได้กู้เงินประเภทเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินวงเงินหมุนเวียนผ่านระบบเอทีเอ็ม 
ไปจากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด เมื่อวันที่.......................................................สัญญาเลขที่....................................................................................นั้น 
 ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้เลขที่........................หมู่ที่..........ซอย....................................ถนน..............................................ต าบล/แขวง.......................................... 
อ าเภอ/เขต................................................จังหวัด.........................................................รหัสไปรษณีย์........................................... 
 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเลขที่.......................หมู่ที่...........ซอย....................................ถนน...............................................ต าบล/แขวง.......................................... 
อ าเภอ/เขต...............................................จังหวัด..........................................................รหัสไปรษณีย์............................................ 
 บัดนี้ ข้าพเจ้าได้รับเงินได้รายเดือนเพ่ิมเติมขึ้นเป็นเดือนละ......................................................บาท  และข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
การกู้เงินตามสัญญากู้เงินดังกล่าว ดังนี้ 
 

   เพ่ิมวงเงินกู้...................................................................บาท(ตามระเบียบที่สหกรณ์ฯ ก าหนด) 
 

   อื่นๆ ............................................................................. 
 

 ทั้งนี้ ยังคงให้ถือก าหนดระยะเวลาช าระหนี้ตามสัญญากู้ดังกล่าวที่คงเหลือต่อไปจนกว่าจะครบ และในกรณีที่สหกรณ์ ได้พิจารณาอนุมัติตาม  
ความประสงค์ที่ข้าพเจ้าได้แจ้งมาข้างต้นนี้แล้ว ข้าพเจ้ายินยอมให้ถือว่าบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือกู้เงินของข้าพเจ้า และเพ่ือเป็นหลักฐาน        
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยาน เป็นส าคัญ 
 
 

 

ลงชื่อ..........................................................ผู้กู้    ลงชื่อ..........................................................พยาน 

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

                                 สมาชิกเลขทะเบียนที่.......................................... 
 

ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที่ 
     เห็นควรอนุมัติวงเงินไม่เกิน (ตามระเบียบที่สหกรณ์ฯ ก าหนด)  ก าหนดผ่อน
ช าระในอัตราเฉลี่ยภายใน 12 งวดของวงเงินอนุมัติ หรือยอดหนี้เงินกู้คงเหลือ  
ณ วันสิ้นเดือนของเดือนที่มีการท ารายการกู้เงินเพ่ือเหตุฉุกเฉินคร้ังสุดท้าย  
     ทั้งนี้ ต้องช าระให้เสร็จสิ้น หรือช าระให้คงเหลือไม่เกินร้อยละ 90 ของสิทธิ
เรียกร้องในเงินค่าหุ้นที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ในวันเกษียณอายุ หรือออกจาก
ราชการหรืองานประจ า 
     เงื่อนไขเพ่ิมเติม............................................................................................... 
.............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
 
                   ลงชื่อ………………………………………………เจ้าหน้าที ่
                        (.......................................................) 
                   วันที่........................................................ 
 

 
               อนุมัติ 
                            การเพ่ิมวงเงินตามที่เสนอ 

 
 

ลงชื่อ…………….……………………………...……ผู้อนุมัต ิ
                      (...........................................................) 

ประธานกรรมการ/ผู้จัดการ/ผู้รับมอบอ านาจ 
 

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

 

ค าว่า “สหกรณ์” ในหนังสือนี้หมายถึง : สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด  
ผู้ลงลายมือชื่อในช่องพยานหมายถึง : สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 

บันทึกข้อตกลงแนบทา้ยสัญญา อา้งถึง 
สัญญาเลขที่……………………………………..

ลงวันที่……………………………..…………….. 

ฉุกเฉิน ATM 



                                                                              

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 เลขทะเบียนสมาชิก..........................
มีความประสงค์ขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน เป็นเงินจ านวน.............................บาท(..............................................................................................) 
ข้าพเจ้าในฐานะผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาแล้วเห็นควร ดังนี้  
 

   เหมาะสม 
 

   ไม่เหมาะสม 
 

ในการขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ขณะที่ผู้ขอกู้ปฏิบัติงานอยู่ในสังกัดที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบ 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

         ขอแสดงความนับถือ 

      

                             ลงช่ือ................................................................... 

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

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

  



 
 
 
 
 
 

หนังสอืขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ATM 
 

บัญชีเลขที่............................ 
 
 

 

วันท่ี .............................................................. 
 

ถึง สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 
 

 ข้าพเจ้า (ช่ือเต็ม)..............................................................................อายุ...............ปี หมายเลขบตัรประชาชน.............................  

สมาชิกเลขทะเบียนท่ี......................... ท่ีอยู่...................................................................................................................................................... 

หมายเลขบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั(มหาชน)....................................................สาขา.......................................................... 

โทรศัพท์................................................ สังกัด...............................................................................................................ขอเปิดบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพย์เอทีเอ็ม ในช่ือของข้าพเจ้าไว้กับสหกรณ์นี ้

  ข้าพเจ้าผู้เดียวมีอ านาจในการถอนเงินหรือในการให้ค ามั่นเกี่ยวกับบัญชีที่เปิดขึ้นนี้ และข้าพเจ้าได้ให้ตัวอย่างลายมือช่ือของ

ข้าพเจ้าในบัตร ซึ่งส่งมาพร้อมกับหนังสือขอเปิดบัญชีนี้ 

 ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันปฏิบัติตามระเบยีบการของสหกรณน์ี้ ในส่วนท่ีว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์ซึ่งใช้อยู่ในเวลานั้นๆทุกประการ 

 
 

 
               ขอแสดงความนับถือ 

 
 ลายมือช่ือ................................................. 

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

 
 
 
 
 

 
ผู้ต้อนรับ.............................................................................ผู้อนุญาต........................................................................ 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
                                                                                             เขียนที่............................................................ 
                                                วันท่ี.........เดือน........................พ.ศ............... 
 
 
เรื่อง  เงื่อนไขการฝากเงินและถอนเงิน 
เรียน  ผู้จดัการสหกรณ์ออมทรัพยก์รมปศุสตัว์ จ ากัด 
 
 

 ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสตัว์ จ ากัด ไดเ้ปิดบริการเงินฝากออมทรัพย์ATM 
 
โดยมีเง่ือนไขการฝากเงิน 
  
คุณสมบัติสมาชิกผู้ฝากเงิน            1. สมาชิก/สมาชิกสมทบ 
                                               2. ผู้ฝากเงินสามารถเปดิบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ATMได้เพียงบัญชีเดียว โดยจ านวนเงินฝาก 
                                         ในบัญชี ณ เวลาใดเวลาหนึ่งจะต้องมีไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยบาท 
                                                 
      
 

การจ่ายดอกเบี้ย/การค านวณดอกเบี้ย 1. อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.85 ต่อป ี
    2. บันทึกดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากทุก 6 เดือน 
        
 
ระยะเวลาเปิดโครงการ                  ไม่ก าหนดระยะเวลาโครงการ 
 
 

เง่ือนไขการถอนเงิน             เงินคงเหลือในบัญชีขั้นต่ า 100 บาท   

     
    

จ านวนเงินบัญชีเงินฝาก  สมาชิก 1 คน เปิดบัญชีได้ 1 บัญชี ไม่นับรวมบญัชีท่ีมีกับสหกรณฯ์อยู่ก่อนแล้ว 

 

ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามเง่ือนไขดังกล่าวข้างต้น 
 
            
 
   ลงช่ือ........................................................ผู้ให้ค ายินยอม 
                                       (..........................................................)                
 
 
 



 
 
 

 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว ์จ ากัด 

บัตรตัวอย่างลายมือชื่อผู้ฝากเงินประเภทออมทรัพย์ATM 
 

ช่ือผู้ฝาก ........................................................บัญชีเงินฝากเลขท่ี................................................ 
 

      ตัวอย่างลายมือชื่อ 
 

 1..................................................................................................................................  

 2.................................................................................................................................. 

 3................................................................................................................................. 

 เง่ือนไขการถอนเงิน................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

 

 

 

 
 

ผู้ขอเปิดบญัชี............................................................................สมาชกิเลขทะเบยีนที่..................................  

ที่อยู่เลขท่ี..........................ถนน...................................................ต าบล/แขวง..............................................  

อ าเภอ/เขต...................................จังหวัด........................................โทรศัพท์...............................................  

สถานท่ีท างาน...............................................................................................................................................  

โทรศัพท์....................................................... โทรสาร...................................................................................  

เปิดบัญชีเมื่อวันที่......................เดอืน......................................................พ.ศ. ............................................. 

หมายเหตุ...................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 



                    

       สหกรณอ์อมทรพัยก์รมปศุสตัว ์จ ำกดั 

        แบบ สอ.ปศ.3004 

 
สงักดั           วนัท่ี   ..........................................................                                        

Office                                                                                                          Date        
 

 ประเภทบญัชี        ออมทรพัย ์ATM                                          เงินสด Cash  

Account Type       Savings ATM Deposit                                                             รำยกำรโอน Transfer 

                                                                                                                  อื่นๆ Other 

                 

ชื่อบัญชี (Account 

Name) 
 

เลขที่บัญชี Account No.   ………. -…………… 

ยอดรวมเงินฝากเป็นตัวอักษร จ านวนเงิน Amount in Baht 
ลายมือช่ือผู้น า

ฝาก/Doposit By 

   ลายมือช่ือเจ้าหน้าที ่ Authoirized Signature  ลายมือช่ือผู้จดัการ Manager signature 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

**เฉพาะใบน้ีพิมพ์ลงบนกระดาษสเีหลือง** 
 

ใบน ำฝำก ATM DEPOSIT SLIP 


