
 

เงินกู้สามัญไม่เกิน 60 เท่า วงเงินกู้ไม่เกิน 3,000,000 บาท (บุคคลค ้าประกันร่วมกับประกันชีวิต) (สช.) 

  1. วงเงินกู้ 1,000,000 บาท ใช้บุคคลค ้าประกันอย่างน้อย 3 คน ค้านวณสิทธิค ้าประกัน 

  2. วงเงินกู้ 2,000,000 บาท ใช้บุคคลค ้าประกันอย่างน้อย 4 คน ค้านวณสิทธิค ้าประกัน 
 

เอกสารประกอบส้าหรับผู้กู ้

1. ค ำขอและหนังสือกู้ส ำหรับเงนิกู้สำมัญ (แบบ สอ.ปศ.2003 สช.) >>> พิมพ์หน้า-หลัง ในแผ่นเดียวกัน 

2. หนังสือสัญญำต่อท้ำยสัญญำเงินกู้ (แบบ สอ.ปศ.2025) 

3. หนังสือแสดงควำมยนิยอมเกี่ยวกับกำรเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (แบบ สอ.ปศ.2026) 

4. หนังสือยินยอมให้หน่วยงำนหักเงินได้รำยเดือน ส ำหรับขำ้รำชกำร/บ ำนำญ/ลูกจ้ำง (แบบ สอ.ปศ.2009) 

5. หนังสือยินยอมให้หักเงินช ำระหนี้สหกรณ์ฯ พร้อมบัตรประจ ำตัวทำยำท ส ำหรับทำยำทผู้กู้ ดังนี้ (แบบ สอ.ปศ.2010) 

   5.1 สมำชิกข้ำรำชกำรบ ำนำญ 

   5.2 สมำชิกที่มีอำยุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป 

   5.3 สมำชิกถูกแจ้งอำยัดจำกกรมบังคับคดี (กู้เงินไม่เกิน 45 เท่ำของเงินได้รำยเดือน) 

   กรณีทายาทยังไม่บรรลุนิติภาวะให้ด้าเนินการ ดังนี  

   ผู้กู้ต้องเซ็นรบัรองลงลายมือชือ่ว่าเป็นทายาทจรงิ ในแบบ สอ.ปศ.2010 และบัตรประจา้ตัว พร้อมพยานรับรอง 2 คน 

   “ขอรับรองว่าเป็นลายมือชื่อของ....................................จริง ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

6. หนงัสือยนิยอมให้น ำเงนิกู้เพิ่มหุ้นสหกรณฯ์ ส ำหรบัสมำชิกที่มีหุ้นไม่ถึงร้อยละ 10% ของวงเงนิที่ขอกู้ (แบบ สอ.ปศ.2027) 

7. หนังสือยินยอมกำรรับผิดชอบกำรกู้เงินสำมญัในฐำนะผู้ค้ ำประกัน (แบบ สอ.ปศ.2028) 

8. สลิปเงินเดือน 

9. ส ำเนำสมุดธนำคำร 

10. ส ำเนำบัตรประจ ำตวัผู้กู้ 2 ฉบับ และส ำเนำบตัรประจ ำตัวคู่สมรสผู้กู้ 

11. เอกสำรแสดงสถำนะทำงกำรเงินจำกบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชำติ จ ำกัด (เครดิตบูโร) (ส ำหรับวงเงินกู้สำมัญ 1 ล้ำนบำท ขึ้นไป) 

12. ใบค ำขอเอำประกันภัยกลุ่มสหกรณ์ บริษัทประกันชีวิต 

13. หนังสือยินยอมหักเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคนืให้กับสหกรณ์ฯ (แบบ สอ.ปศ.2018) 

14. เปิดบัญชีเงินฝำกค่ำเบี้ยประกัน ประกอบดังนี ้

     14.1 เงื่อนไขกำรฝำกเงินและถอนเงิน 

     14.2 หนังสือขอเปิดบัญชีเงนิฝำกออมทรัพย์ 

     14.3 บัตรตัวอยำ่งลำยมือชือ่ 

เอกสารประกอบส้าหรับผู้ค ้าประกัน 

1. หนังสือยินยอมให้หน่วยงำนหักเงินได้รำยเดือน ส ำหรับผู้ค้ ำประกัน (แบบ สอ.ปศ.2014) 

2. ส ำเนำบตัรประจ ำตัวผู้ค้ ำประกัน และส ำเนำบัตรประจ ำตวัคู่สมรสผู้ค้ ำประกัน 

หมายเหตุ กรณีคู่สมรสผู้กู้/ผู้ค า้ประกัน 

  1. โสด ให้เซ็นก ำกับในช่องคู่สมรส 

  2. หม้ำย/หย่ำร้ำง ให้แนบใบหย่ำหรือใบมรณบัตร 

  3. หำกนำมสกุลไม่ตรงกนั ให้แนบทะเบียนสมรส 



 

 

 

                                                                                                                                               แบบ สอ.ปศ. 2003 (สช.) (แผ่นหน้า)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

การรับเงิน 

กรณีรับเงินกู้ด้วยตนเอง  ข้าพเจ้าได้รับเงินตามสัญญานี้จำนวน...............................................................บาท กรณีฝากเงินกู้เข้าบัญชี ข้าพเจ้าได้รับเงินตามสัญญานี้จำนวน...................................................................บาท 
(....................................................................................................................................) ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว (.....................................................................................................................................) ไปเป็นการถูกต้องแล้ว 
เมื่อวันที่.........................................................ข้าพเจ้าประสงค์ให้หักชำระหนี้เก่าพร้อมดอกเบี้ย คงเหลือเงินที่     เมื่อวันที่........................................................................ข้าพเจ้าประสงค์ให้หักชำระหนี้เก่าพร้อมดอกเบี้ย
ข้าพเจ้าได้รับจริงจำนวนเงิน......................................................................................................................บาท คงเหลือเงินที่ข้าพเจ้าได้รับจริงจำนวนเงิน...................................................................................................บาท 
(.......................................................................................................................................................................) (.........................................................................................................................................................................) 
                                                    ให้โอนเข้าบัญชีของข้าพเจ้า 
          ธนาคาร...........................................จำกัด หมายเลขบัญชี............................................................................. 

                 สาขา...................................................................................................................................................................               
                                                                               บัญชีเงินฝากที่มีอยู่ในสหกรณ์ หมายเลขบัญชีออมทรัพย์/ออมทรัพย์พิเศษ.................................................. 
 
                                  ลงชื่อ..............................................................ผู้รับเงิน          ลงชื่อ...........................................................ผู้รับเงิน                                        

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

ความเห็นผู้บังคับบัญชา 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าผู้กู้มคีวามเหมาะสม 
ในการขอกู้และในขณะนี้ยังรับราชการหรือ
ทำงานประจำอยู ่
 

ลงช่ือ..........…....…………..…………….………………. 
(........................................................................) 
ตำแหน่ง…......……..........….……..………..…………. 
หมายเหตุ  ผู้บงัคบับญัชา   หมายถึง  
ผู้บังคบับญัชาระดับหัวหน้าหน่วยงาน   

กรรมการเงินกู้ 
 

ลงช่ือ………………..….........……….........…….…….. 
วันที่……………….......……………………….........…... 

ผู้อนุมัติ 

 

การจ่ายเงินกู ้
 

จำนวนเงิน……….....…........…....….…….…..…บาท 

หัก  1. สามญั………...............…….….………..บาท 
         ดอกเบี้ย…..…..............……….…...…..บาท 
      2. ฉุกเฉนิ............................................บาท 
         ดอกเบี้ย…..….…….............….…...…..บาท 
      3. อื่นๆ……….……..........…......…...…….บาท  
รวมหัก…………………............…............….….บาท  
จ่ายสุทธิ......................................................บาท 
หมายเลขเช็ค..................................................... 
ลงวันที่............................................................... 
 

ลงช่ือ.............................................จนท.การเงิน 
 

ลงช่ือ....................................................ผู้จัดการ 
 

                                 

ลงช่ือ.................................................................. 
                                ผู้มีอำนาจลงนาม 

 

ลงช่ือ.................................................................. 
ผู้มีอำนาจลงนาม 

กรณีมีเงินอื่นใดท่ีต้องรับคืน 
 ขอรับเงินด้วยตนเอง   
 ขอใหฝ้ากเงินเขา้บญัชีของข้าพเจ้า 
    ธนาคารกรุงไทย จำกัด 
    ธนาคาร............................................จำกัด 
หมายเลขบัญชี................................................... 
สาขา.................................................................. 
 บญัชีเงินฝากที่มีอยู่ในสหกรณ์ฯ 
 ขอใหส้่งทางไปรษณีย์ธนาณัติ 
หมายเลขบัญชี................................................... 
เลขที่.................................................................. 

 

                                  

                                                                           คำขอและหนังสือกู้สำหรับเงินกู้สามัญ  
 (บุคคลค้ำประกันร่วมกับ                                                     (บุคคลค้ำประกันร่วมกับการจดัทำประกันชีวติ) 

                           เขยีนที่…………………………………………………………...……… 
                                              วนัที่…..……..เดือน…..…………....………...พ.ศ…...….…….… 
    เรียน  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกดั   
                               ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)…..……………….....…………………….……………......……….……สมาชกิเลขทะเบียนที…่….........………...…อายุ...........ปี    
รับราชการหรอืทำงานประจำในตำแหน่ง..............................................................................สังกัดหน่วยงาน......................................................................   
เลขประจำตัวประชาชน.......................................................... ที่อยู่ปัจจุบัน........................................................................................................................ 
โทรศัพท์......................................... เริ่มรับราชการหรือทำงานประจำเมือ่วันที่......................................................................ได้รับเงนิได้รายเดือน/ค่าจ้าง
เดือนละ...................................บาท  ในเวลานี้ข้าพเจ้ามีหุ้นอยู่ในสหกรณร์วม..........................หุ้น เปน็เงนิจำนวน.....................................................บาท  
และส่งเงนิค่าหุ้นเดือนละ...................บาท  ขอเสนอคำขอและสญัญาเงนิกู้สามัญไว้ตอ่สหกรณอ์อมทรัพยก์รมปศุสัตว์ จำกัด ซ่ึงต่อไปในหนังสือสญัญานี้
จะใช้คำว่า “สหกรณ”์ เพือ่เป็นหลกัฐานดังต่อไปนี้ 
            ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกูเ้งินสามัญ จำนวนเงิน......................................บาท (............................................................................................................) 
โดยจะนำไปใช้เพือ่  ชำระหนี ้ การศกึษา  ใช้จา่ยในครอบครัว  อืน่ ๆ  ......................……….....................……..…………………………………….. 
               ข้อ 2. ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ ข้าพเจ้า    ขอชำระเงินกู้สามัญเป็นรายเดือน งวดละเท่า ๆ กนั พร้อมดอกเบี้ย (แบบงวดคงต้น)                                                    
                                                         ขอชำระเงินกู้สามัญเป็นงวดรายเดือนพร้อมดอกเบี้ย งวดละเท่า ๆ กัน (แบบงวดคงท่ี) 
ในอัตราดอกเบ้ียตามประกาศและระเบียบของสหกรณ์  โดยขอส่งเงินกู้คืนสหกรณ์ภายใน.................งวด   
           ข้อ 3. เมื่อสหกรณ์ได้จ่ายเงินให้ข้าพเจ้าไม่ว่าจะจ่ายด้วยเช็ค หรือโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีที่ข้าพเจ้าแจ้งต่อสหกรณ์ให้ถือว่าข้าพเจ้า
ได้รับเงินกู้จำนวนดังกล่าวไปครบถว้นแล้ว  และให้ถือว่าเอกสารการรับเงินเป็นส่วนหนึง่ของสัญญานี้ 
            ข้อ 4. ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าหักเงินได้รายเดือน ค่าจ้าง เงินสะสม บำเหน็จ บำนาญ
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.) เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ  หรือหน่วยงานเจ้าสังกัด 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนายจ้างจ่ายให้แก่ข้าพเจ้า หรือจากสหกรณ์ทั้งปัจจุบัน อนาคต ตามจำนวนงวดชำระหนี้ข้อ 2 
ความยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไป โดยทำหนังสือยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้ามอบไว้ให้สหกรณ์  เพื่อแสดงต่อ
หน่วยงานในสังกัดของข้าพเจ้าให้หักเงิน ณ ที่จ่ายให้สหกรณ์ ทั้งนี้จนกว่าจะได้ชำระหนี้ตามสัญญานี้โดยสิ้นเชิงแล้ว 
            ข้อ 5. ข้าพเจ้ายินยอมให้ถือว่ากรณีใด ๆ ซึ่งกำหนดในข้อบังคับของสหกรณ์ว่าด้วยการควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้  ให้ถือว่า
เงินกู้นี้เป็นอันถึงกำหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมทั้งดอกเบ้ียในทันที โดยมิพักคำนึงถึงกำหนดเวลาที่ให้ไว้ 
            ข้อ 6. ข้าพเจ้ายอมรบัผูกพันตามข้อบังคับสหกรณ์ว่าถ้าข้าพเจ้าย้ายหรือโอนไปรับราชการในสังกัดส่วนราชการอืน่ หรือออกจากราชการหรืองานประจำ 
ข้าพเจ้าจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ และจัดการชำระหนี้ซ่ึงมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน หากไม่จัดการชำระหนี้ดังกล่าว ข้าพเจ้ายินยอม 
ให้สหกรณ์หักเงินได้รายเดือน ค่าจ้าง เงินสะสม บำเหน็จ บำนาญ เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.) เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือเงินอื่นใด      
ที่ข้าพเจ้าพึงได้รบัจากทางราชการ หรือหน่วยงานเจ้าสังกดั หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น หรือนายจ้างจ่ายให้แกข่้าพเจ้า และเงินค่าหุ้น 
เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับหรือมีสิทธิได้รับจากสหกรณ์ นำไปชำระหนี้พร้อมดอกเบ้ียที่ค้างชำระต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนได้ 
            ข้อ 7. หากข้าพเจ้าได้ย้ายที่อยู่จากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือนี้  ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยทันที  ถ้าข้าพเจ้ามิได้แจ้งให้สหกรณ์ทราบ
และหากมีการดำเนินคดีเกี่ยวกับหนี้สินตามสัญญานี้ให้ถือว่าข้าพเจ้ายังคงมีภูมิลำเนาอยู่ตามที่ระบุไว้ในหนังสือนี้ทุกประการ 
            ข้อ 8. หนังสือสัญญานี้ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้คำยินยอมนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนจนกว่า
ข้าพเจ้าจะได้พ้นจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์หรือพ้นภาระหนี้สินที่ข้าพเจ้ามีต่อสหกรณ์เว้นแต่จะได้รับคำยินยอมเป็นหนังสือจากสหกรณ์ 
            ข้อ 9. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องเปลี่ยนแปลงส่วนราชการทีส่ังกัดโดยยา้ยหรือโอนไปรับราชการในสังกัดส่วนราชการอืน่ หรือหน่วยงานอื่นของรฐั 
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใดแห่งหนึ่ง
ที่ข้าพเจ้าโอนไปสังกัดมีอำนาจหักเงินได้รายเดือน ค่าจ้าง หรือเงินบำเหน็จ หรือเงินบำนาญ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันที่ข้าพเจ้ามีสิทธิจะได้รับ
จากทางราชการหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณีเพื่อส่งชำระหนี้ ชำระค่าหุ้น หรือเงินอื่นใดให้สหกรณ์แทนข้าพเจ้าได้ทุกเดือน 
และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะถือปฏิบัติตามคำยินยอมในหนังสือฉบับนี้ทุกประการ เพียงแต่สหกรณ์ได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการหรือให้หน่วยงานของรัฐ  
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีข้าพเจ้าสังกัดอยู่ เพ่ือดำเนินการดังกล่าวข้างต้นแทนข้าพเจ้าก็เป็นการเพียงพอแล้ว 
             ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสือกู้นี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน 
 ลงชื่อ..................................................ผู้กู้    คู่สมรสลงนามยินยอม / ไม่มีคู่สมรสให้รับรองสถานภาพ     ลงชือ่ ................................................พยาน 

 (.............................................................)     ลงชื่อ.......................................................คู่สมรส / ผู้กู้       (..................................................................) 

                                                     (.........................................................................)               สมาชกิเลขทะเบียนที.่................................            

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

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

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

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

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

หมายเหตุ  กรณีเงนิอื่นใดที่ต้องรับคืน ขอใหติ้ดต่อรับเงินภายใน 1 เดือน  หากเกินกำหนด สหกรณ์ฯจะโอนเงนิเข้าบัญชีเงนิฝากธนาคารพาณิชย์หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ฯของท่าน   (โปรดพลิก)                                                                                                                                                                                                                      



 

 

 

 แบบ สอ.ปศ. 2003 (สช.) (แผ่นหลัง)   
 

 

 
 

 หนังสือค้ำประกันสำหรบัเงินกู้สามัญ  
                                                                              (บุคคลค้ำประกันร่วมกับการจดัทำประกันชีวติ) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ค้ำประกันคนที่ 1 ขา้พเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)...............................................................................................................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่.............................อายุ...............ปี 
รับราชการหรือทำงานประจำในตำแหนง่............................................................................................................สังกัดหน่วยงาน.......................................................................................................................................... 
เลขประจำตัวประชาชน..................................................................ที่อยู่ปัจจุบัน.................................................................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์........................................................เร่ิมรับราชการหรือทำงานประจำเมื่อวันที่........................................................................ได้รับเงินได้รายเดือน / ค่าจ้างเดือนละ............................................................บาท 
ผู้ค้ำประกันคนที่ 2 ขา้พเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)...............................................................................................................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่.............................อายุ...............ปี 
รับราชการหรือทำงานประจำในตำแหนง่............................................................................................................สังกัดหน่วยงาน.......................................................................................................................................... 
เลขประจำตัวประชาชน..................................................................ที่อยู่ปัจจุบัน.................................................................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์........................................................เร่ิมรับราชการหรือทำงานประจำเมื่อวันที่........................................................................ได้รับเงินได้รายเดือน / ค่าจ้างเดือนละ............................................................บาท 
ผู้ค้ำประกันคนที่ 3 ขา้พเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)...............................................................................................................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่.............................อายุ...............ปี 
รับราชการหรือทำงานประจำในตำแหนง่............................................................................................................สังกัดหน่วยงาน.......................................................................................................................................... 
เลขประจำตัวประชาชน..................................................................ที่อยู่ปัจจุบัน.................................................................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์........................................................เร่ิมรับราชการหรือทำงานประจำเมื่อวันที่........................................................................ได้รับเงินได้รายเดือน / ค่าจ้างเดือนละ............................................................บาท 
ผู้ค้ำประกันคนที่ 4 ขา้พเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)...............................................................................................................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่.............................อายุ...............ป ี
รับราชการหรือทำงานประจำในตำแหนง่............................................................................................................สังกัดหน่วยงาน.......................................................................................................................................... 
เลขประจำตัวประชาชน..................................................................ที่อยู่ปัจจุบัน.................................................................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์........................................................เร่ิมรับราชการหรือทำงานประจำเมื่อวันที่........................................................................ได้รับเงินได้รายเดือน / ค่าจ้างเดือนละ............................................................บาท 
 

ได้ทำหนังสือค้ำประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศสุัตว์ จำกัด ซึ่งต่อไปนีใ้นหนังสือคำ้ประกันนี้จะใช้คำว่า “สหกรณ”์ เพื่อเป็นหลกัฐานดังต่อไปนี ้
 ข้อ 1. ตามที่สหกรณ์ได้ให้(นาย/นาง/นางสาว).....................................................................................กู้เงิน จำนวนเงินกู้............................. บาท(..............................................................................................)
ตามคำขอและหนังสือกู้สำหรับเงินกู้สามัญที่......................................ลงวันที่...................................................... และผู้กู้ได้รับเงินไปจากสหกรณ์โดยถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมค้ำประกันหนี้ดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย
และค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้นั้นด้วย 
 ข้อ 2. ข้าพเจ้าได้ยินยอมค้ำประกันหนี้ดังกล่าวตามข้อ 1 และทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องการส่งเงินงวดชำระหนี้ อัตราดอกเบี้ย และการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงกำหนดตามที่กล่าวไว้ในคำขอและหนังสือ    
กู้เงินสามัญนั้นโดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบัติตามข้อผูกพันนั้น ๆ ทุกประการ จนกว่าหนี้สินและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพัน จะได้ชำระครบถ้วนแล้ว 
 ข้อ 3. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า ถ้าข้าพเจ้าย้ายหรือโอนไปรับราชการในสงักัดสว่นราชการอื่นหรือออกจากการเปน็สมาชิกของสหกรณ์นี ้ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากการคำ้ประกนั
รายนี้จนกว่าผู้ที่ข้าพเจ้าค้ำประกันไว้นี้จะได้จัดให้สมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ำประกันแทนข้าพเจ้า 
 ข้อ 4. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่ข้าพเจ้าแล้วภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด ข้าพเจ้ายินยอมชำระหนี้ โดยให้
ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้าเมื่อได้รับมอบหมายจากสหกรณ์หักจำนวนเงินงวดชำระหนี้ ซึ่งข้าพเจ้าต้องส่งต่อสหกรณ์จากเงินได้รายเดือน ค่าจ้าง เงินสะสม บำเหน็จ 
บำนาญ เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.) เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ หรือหน่วยงานเจ้าสังกัด หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
นายจ้างจ่ายให้แก่ข้าพเจ้า หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับหรือมีสิทธิได้รับจากสหกรณ์  ทั้งปัจจุบันและอนาคตของข้าพเจ้าเพ่ือส่งต่อสหกรณ์  ความยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไป ทั้งนี้จนกว่าจะได้ชำระหนี้ที่ค้ำประกันนี้
โดยสิ้นเชิงแล้ว  
 ข้อ 5. ข้าพเจ้าได้ทำหนังสือยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้ามอบไว้ให้สหกรณ์เพ่ือแสดงต่อหน่วยงานในสังกัดของข้าพเจ้าให้หักเงิน ณ ที่จ่ายให้สหกรณ์จนกว่าสหกรณ์ 
จะได้รับชำระหนี้จนสิ้นเชิง   
 ข้อ 6. หากข้าพเจ้าได้ย้ายที่อยู่จากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือนี้ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยทันที ถ้าข้าพเจ้ามิได้แจ้งให้สหกรณ์ทราบ  และหากมีการดำเนินคดีเกี่ยวกับหนี้สินตามสัญญานี้ ให้ถือว่า
ข้าพเจ้ายังคงมีภูมิลำเนาอยู่ตามที่ระบุไว้ในหนังสือนี้ทุกประการ 
 ผู้ค้ำประกันและคู่สมรส(ถ้ามี) ได้อ่านข้อความในคำเตือนและหนังสือค้ำประกันนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้องจึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน 
 

ผู้ค้ำประกันคนที่ 1 
ลงช่ือ........................................................... 
(..................................................................) 

คู่สมรสลงนามยนิยอม  / ไม่มีคูส่มรสให้รับรองสถานภาพ 
 

ลงช่ือ..................................................คู่สมรส / ผูค้้ำประกัน 
(...........................................................................................) 

 

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

เป็นผู้คำ้ประกันสมาชิกอืน่ (ช่ือ-สกลุ) 
1......................................................... 
2......................................................... 

ผู้ค้ำประกันคนที่ 2 
ลงช่ือ........................................................... 
(..................................................................) 

คู่สมรสลงนามยนิยอม  / ไม่มีคูส่มรสให้รับรองสถานภาพ 
ลงช่ือ..................................................คู่สมรส / ผูค้้ำประกัน 
(...........................................................................................) 

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

เป็นผู้คำ้ประกันสมาชิกอืน่ (ช่ือ-สกลุ) 
1......................................................... 
2......................................................... 

ผู้ค้ำประกันคนที่ 3 
ลงช่ือ........................................................... 
(..................................................................) 

คู่สมรสลงนามยนิยอม  / ไม่มีคูส่มรสให้รับรองสถานภาพ 
ลงช่ือ..................................................คู่สมรส / ผูค้้ำประกัน 
(...........................................................................................) 

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

เป็นผู้คำ้ประกันสมาชิกอืน่ (ช่ือ-สกลุ) 
1......................................................... 
2......................................................... 

ผู้ค้ำประกันคนที่ 4 
ลงช่ือ........................................................... 
(..................................................................) 

คู่สมรสลงนามยนิยอม  / ไม่มีคูส่มรสให้รับรองสถานภาพ 
ลงช่ือ..................................................คู่สมรส / ผูค้้ำประกัน 
(...........................................................................................) 

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

เป็นผู้คำ้ประกันสมาชิกอืน่ (ช่ือ-สกลุ) 
1......................................................... 
2......................................................... 

เอกสารประกอบการกู้ 1. สำเนาบัตรผูกู้้ / ผูค้้ำประกัน พร้อมรับรองสำเนา   
                            2. สำเนาสมุดคูฝ่าก (กรณีโอนเงินกู้เขา้บญัชี)     ลงช่ือ............................................................. จนท.ผู้ตรวจสอบสญัญา 
คำเตือน      ...สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้คำ้ประกันสำหรับผู้กู้มากกว่าสี่คนในเวลาเดียวกันไม่ได้...   (…………………………………………...............……………) 
 
 
 

ทะเบียนผู้ค้ำประกัน 
  เล่ม.......................  หน้า....................... 

หนังสือกู้ท่ี..................................../............................... 
ช่ือผู้กู้............................................................................ 

ตรวจสอบรายชื่อผู้ถูกกำหนด 
 พบข้อมูล                    ไม่พบข้อมูล 

ลงชื่อ............................................................ผู้ตรวจสอบ 
       ..................../.................../.................. 



 
แบบ สอ.ปศ. 2025 

 
 
 

หนังสือสัญญาต่อท้ายสัญญาเงินกู้ 
 

เขียนท่ี....................................................................... 
วันท่ี…….......เดือน.................................พ.ศ.............. 

 

              เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการทวงถามหน้ี พ.ศ.2558 ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว).............................................................................................. 
สมาชิกเลขทะเบียนท่ี ......................อายุ.............ปี ปัจจุบันรับราชการหรือท างานประจ าในต าแหน่ง...........................................................................
สังกัดหน่วยงาน.................................................................................... ท่ีอยู่ปัจจุบัน ......................................................................................................  
.....................................................................................................................................โทรศัพท์...........................................ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า“ผู้กู้”  
ขอท าหนังสือน้ีให้ไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์  จ ากัด  ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า“ผู้ให้กู้” ตามสัญญาเลขท่ี........................................................
ลงวันท่ี....................................................................  
 

 1. หากข้าพเจ้าผิดนัดช าระเงินกู้ตามสัญญาและได้มีการทวงถามให้ช าระหน้ีน้ัน นอกจากทวงถามข้าพเจ้าและผู้ค้ าประกันได้แล้ว   
ให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด ทวงถามจากบุคคลดังต่อไปน้ี 
 

     1) (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................................... ... ท่ีอยู่ปัจจุบัน.......................................... 
.............................................................................................โทรศัพท์ ....................................... มีความสัมพันธ์เป็น.................................................. 
 

     2) (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................................... ... ท่ีอยู่ปัจจุบัน.......................................... 
.............................................................................................โทรศัพท์ ....................................... มีความสัมพันธ์เป็น.................................................. 
 

2. บุคคลท่ีสหกรณ์มีสิทธิ์ทวงถามหน้ีบุคคลอื่น ได้แก่ บุคคลอื่นท่ีลูกหนี้ระบุชื่อไว้ให้ทวงถามหน้ีได้ตามข้อ 1. 
 3. บรรดาหนังสือจดหมายค าบอกกล่าวใด ๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด ส่งไปยังสถานที่ที่อยู่ระบุไว้เป็นที่รู ้ทั่วกัน     
โดยส่งเองหรือส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไม่ลงทะเบียนไม่ว่าจะถึงหรือไม่ถึงตัว และไม่ว่าจะมีผู้ได้รับหรือไม่มีผู้ใดยอมรับไว้ก็ตาม หรือส่งไม่ได้เพราะ
ข้าพเจ้าย้ายท่ีอยู่  โดยมิได้แจ้งให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์   จ ากัด  รับทราบ ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันให้ถือว่าหนังสือจดหมายค าบอกกล่าว       
และบุคคลท่ีข้าพเจ้าระบุไว้ตามท่ีแจ้งไว้น้ัน ได้ส่งให้ข้าพเจ้าและบุคคลท่ีข้าพเจ้าระบุโดยชอบแล้ว 

 
            ลงชื่อ .............................................................................. ผู้กู้ 
                     (.............................................................................) 
 
            ลงชื่อ .............................................................................. พยาน 
                        (..............................................................................) 
    
             ลงชื่อ .............................................................................. พยาน 
                        (...............................................................................) 

 



                                                                  แบบ สอ.ปศ.2009 
                                 

                                                                                                                                  ใช้ส ำหรับผู้กูเ้งนิสำมัญ 

 
 
 
 
 

หนังสือยินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดหักเงินได้รายเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าตอบแทน บ าเหน็จ บ านาญ  
หรือเงินอื่นใดที่พึงได้รับจากราชการ ณ ที่จ่าย ส่งให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 

  

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

 

1. โดยหนังสือฉบับน้ี ข้ำพเจ้ำ(นำย/นำง/นำงสำว)...............................................................................................................รับรำชกำรหรือท ำงำน 
ในต ำแหน่ง...............................................................สังกัด................................................................................ สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด  
สมำชิกเลขทะเบียนท่ี....................... ปัจจุบันอยู่บ้ำนเลขท่ี.................หมู่ท่ี.............ตรอก/ซอย.......................................ถนน................................................. 
แขวง/ต ำบล........................................เขต/อ ำเภอ.................................................จังหวัด......................................................รหัสไปรษณีย์............................ 
โทรศัพท์มือถือ........................................อันมีหน้ีผูกพันอยู่กับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด ตำมสัญญำเงินกู้เลขที่...................................................
วันท่ี.....................................จ ำนวนเงิน................ ....................บำท (.................................. ......................................................................)   
ข้ำพเจ้ำยินยอมให้หน่วยงำนต้นสังกัด หรือผู้มีหน้ำท่ีด ำเนินกำรหักเงินงวดรำยเดือนจำกเงินได้รำยเดือน  ค่ำจ้ำง เงินสะสม  บ ำเหน็จ บ ำนำญ เงินกองทุน
บ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร(กบข.) เงินกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ หรือเงินอื่นใดท่ีข้ำพเจ้ำพึงได้รับจำกทำงรำชกำร หรือหน่วยงำนเจ้ำสังกัดหรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ 
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนำยจ้ำงจ่ำยให้แก่ข้ำพเจ้ำ หรือเงินอื่นใดท่ีข้ำพเจ้ำพึงได้รับหรือมีสิทธิได้รับจำกสหกรณ์  เพื่อช ำระค่ำหุ้น หน้ีเงินกู้ 
หน้ีในฐำนะผู้ค้ ำประกัน เงินฝำก ค่ำธรรมเนียม และอื่นๆ ตำมรำยกำรท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด เรียกเก็บ ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 
เป็นล าดับแรกตลอดไป หลังจำกหักภำษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ำย เงินกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร (กบข.) กฎหมำยว่ำด้วยกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพส ำหรับลูกจ้ำงประจ ำ 
กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองแรงงำน และกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกันสังคมแล้วแต่กรณี โดยไม่จ ำเป็นต้องบอกกล่ำวให้ข้ำพเจ้ำได้ทรำบล่วงหน้ำ และ
ข้ำพเจ้ำจะไม่เอำผิดใด ๆ กับเจ้ำหน้ำท่ีจ่ำยเงินท้ังสิ้น 
 2. กรณีข้ำพเจ้ำย้ำยหรือโอนไปรับรำชกำรในสังกัดส่วนรำชกำรอื่น หรือออกจำกรำชกำร หรืองำนประจ ำ ไม่ว่ำเพรำะเหตุใด ๆ ข้ำพเจ้ำจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้สหกรณ์ และส่วนรำชกำรท่ีสังกัดใหม่ทรำบภำยใน 15 วันท ำกำรนับตั้งแต่วันท่ีรับทรำบค ำสั่ง เพื่อให้หน่วยจ่ำยเงินเดือนของส่วนรำชกำรท่ีสังกัดใหม่
ด ำเนินกำรหักเงินได้รำยเดือน ค่ำจ้ำง เงินสะสม บ ำเหน็จ บ ำนำญ เงินกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร(กบข.)  เงินกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ  หรือเงินอื่นใดท่ี
ข้ำพเจ้ำพึงได้รับจำกทำงรำชกำร หรือหน่วยงำนเจ้ำสังกัด หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนำยจ้ำงจ่ำยให้แก่ข้ำพเจ้ำ เพื่อช ำระค่ำหุ้น 
หน้ีเงินกู้ หน้ีในฐำนะผู้ค้ ำประกัน เงินฝำก ค่ำธรรมเนียม และอื่นๆ  ตำมรำยกำร ท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด เรียกเก็บ ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 
เป็นล าดับแรกตลอดไป เช่นเดียวกับ ข้อ 1  ทั้งนี้จนกว่าจะได้ช าระหนี้ตามสัญญานี้โดยสิ้นเชิงแล้ว 
 3. ในกรณีข้ำพเจ้ำลำออกจำกรำชกำร เน่ืองจำกครบก ำหนดเกษียณอำยุรำชกำร หรือเกษียณอำยุรำชกำรก่อนก ำหนด ตำมมำตรกำรปรับปรุง
อัตรำก ำลังของส่วนรำชกำร (โครงกำรเกษียณอำยุก่อนก ำหนด)  ยินยอมให้ส่วนรำชกำรหักเงินบ ำเหน็จ บ ำนำญ หรือเงินอื่นใด  ที่ข้ำพเจ้ำมีสิทธิ
ได้รับจำกทำงรำชกำรช ำระหน้ีเงินกู้ ตามรายการที่สหกรณ์เรียกเก็บให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด ที่ได้ท าหนังสือหรือได้ร้องขอมา  
 หนังสือยินยอมฉบับน้ี ท ำขึ้นด้วยควำมสมัครใจของข้ำพเจ้ำเอง ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบข้อควำมและถ้อยค ำในหนังสือน้ีท้ังหมดแล้ว เห็นว่ำถูกต้องตรงตำม
เจตนำรมณ์ของข้ำพเจ้ำทุกประกำร หำกจะมีการยกเลิกหนังสือยินยอมฉบับนี้จะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 
เท่านั้น ข้ำพเจ้ำจึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำนโดยให้มีผลตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไปจนกว่ำกำรช ำระหน้ีเสร็จสิ้น 

 
ลงช่ือ.................................................................ผู้ใหค้วำมยนิยอม 

            (.................................................................) 
                   สมำชิกเลขทะเบียนที.่....................................            
                                                                          

 ลงช่ือ...............................................................พยำน                               ลงช่ือ.......................................................................พยำน 
        (..............................................................)                                                         (......................................................................) 
 สมำชิกเลขทะเบยีนที่....................................                                                 สมำชิกเลขทะเบยีนที.่........................................... 



                                                                  แบบ สอ.ปศ.2010 
                             

                                                                                                                               ใช้ส ำหรับทำยำทของผู้กู้ 
 
 
 

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

 

เรื่อง    ยินยอมให้หักเงินช ำระหน้ีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์  จ ำกัด 
 

เรียน   หัวหน้ำหน่วยเบิกจ่ำยสังกัดกรมปศุสัตว์ (1)  
 

 ตำมท่ี(นำย/นำง/นำงสำว)...........................................................................................................สมำชิกเลขทะเบียนท่ี......................อำยุ...........ปี 
รับรำชกำรหรือท ำงำนประจ ำในต ำแหน่ง....................................................................................สังกัด.................................................................................... 

ได้ท ำสัญญำกู้เงินสำมัญเลขท่ี..............................เป็นเงินจ ำนวน................................บำท(...........................................................................................)(2) น้ัน 
    โดยหนังสือฉบับน้ีข้ำพเจ้ำผู้มีรำยชื่อท้ำยน้ีในฐำนะทำยำทโดยธรรมของ(นำย/นำง/นำงสำว)..........................................................................(ผู้กู้) 

ขอให้ควำมยินยอมไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์  จ ำกัด ว่ำเมื่อผู้กู้ถึงแก่กรรมและยังมีหน้ีค้ำงช ำระกับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด   
ข้ำพเจ้ำขอให้หัวหน้ำหน่วยเบิกจ่ำยสังกัดกรมปศุสัตว์หักเงินบ ำเหน็จตกทอด หรือเงินอื่นใดท่ีข้ำพเจ้ำมีสิทธิได้รับจำกทำงรำชกำร เพื่อช ำระหน้ีให้แก่

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด เป็นเงินจ ำนวน........................................บำท(......................................................................................................)(3) 
โดยข้ำพเจ้ำได้ลงลำยมือชื่อให้ควำมยินยอมไว้เป็นส ำคัญต่อหน้ำพยำนเรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังสิ้น 
 

 จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและด ำเนินกำรต่อไป 

 
    ลงชื่อ......................................................................บิดำ          ลงชื่อ....................................................................มำรดำ 
          (..................................................................... )                      (...................................................................) 
 
    ลงชื่อ......................................................................สำมี/ภริยำ         ลงชื่อ....................................................................บุตร 
          (..................................................................... )                  (...................................................................) 
 
    ลงชื่อ......................................................................บุตร           ลงชื่อ....................................................................บุตร 
          (..................................................................... )                       (...................................................................) 
 
    ลงชื่อ......................................................................พยำน           ลงชื่อ....................................................................พยำน 
           (..................................................................... )                 (...................................................................) 
      สมำชิกเลขทะเบียนท่ี...........................................                               สมำชิกเลขทะเบียนท่ี............................................ 
 

หมายเหต ุ (1) หัวหน้ำหน่วยเบิกจ่ำยสังกัดกรมปศุสัตว์ หมำยถึง  (1)  สว่นกลาง  ผู้อ ำนวยกำรกองคลังกรมปศุสัตว์/ (2) ส่วนภูมิภาค  หัวหน้ำส่วนรำชกำรที่มีอ ำนำจเบิกจ่ำย 
 (2) จ ำนวนเงินกู้ตำมสัญญำกูย้ืม (ผู้กู้เปน็ผู้ลงจ ำนวนเงินกู้ตำมสัญญำ) 
 (3) จ ำนวนเงินกู้คงเหลือ ณ  วันที่สมำชิกได้รับเงินบ ำเหน็จ และเงินอื่นใดที่ได้รับจำกทำงรำชกำร  (หน่วยเบิกจ่ำยเป็นผู้ลงจ ำนวนเงิน) 
 (4) ยืนแบบหนังสือยินยอมให้หักเงินช ำระหนี้สหกรณ์ฯ ส ำหรับทำยำทของผู้กู้ ดังนี้ 
                    1. สมำชิกข้ำรำชกำรบ ำนำญ 
      2. สมำชิกถูกแจ้งอำยัดจำกกรมบังคับคดี (กู้เงินไม่เกิน 45 เท่ำของเงินได้รำยเดือน) 
      3. สมำชกิที่อำยุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป 
กรณีทำยำทยังไม่บรรลุนิติภำวะให้ด ำเนินกำรดังนี้ 
   1. ผู้กู้รับรองลงลำยมือชื่อว่ำเป็นทำยำทจริง และพยำน 2 คน รับรองข้อควำมดังนี้ (ด้ำนล่ำงชื่อของทำยำท) 
      “ขอรับรองว่ำเป็นลำยมือชื่อ........................................................................................ จริง ซ่ึงยังไม่บรรลุนิติภำวะ” 
   2. ผู้กู้รับรองลงลำยมือชื่อ 
   3. พยำน 2 คน รับรองลงลำยมือชื่อ 



                                                                  แบบ สอ.ปศ.2014 
                             

                                                                                                                     ใช้ส ำหรับผู้ค  ำประกนัเงินกูส้ำมัญ 
 
 
 

 

หนังสือยินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดหักเงินได้รายเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าตอบแทน บ าเหน็จ บ านาญ  
หรือเงินอื่นใดที่พึงได้รับจากราชการ ณ ที่จ่าย ส่งให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 

 

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

 

1. โดยหนังสือฉบับนี  ข้ำพเจ้ำ(นำย/นำง/นำงสำว)...............................................................................................................รับรำชกำรหรือท ำงำน 
ในต ำแหน่ง.....................................................สังกัด......................................................................................... สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด  
สมำชิกเลขทะเบียนท่ี.................... ปัจจุบันอยู่บ้ำนเลขท่ี........................หมู่ท่ี...........ตรอก/ซอย.....................................ถนน.......................................... 
แขวง/ต ำบล...................................เขต/อ ำเภอ.......................................จังหวัด....................................................................รหัสไปรษณีย์...........................
โทรศัพท์...............................โทรศัพท์มือถือ...........................................อันมีหนี ผูกพันอยู่กับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด ในฐำนะผู้ค  ำประกันของ 
(นำย/นำง/นำงสำว).................................................................................................. ตำมสัญญำเงินกู้เลขท่ี...............................วันท่ี....................................
จ ำนวนเงิน..................................บำท(..............................................................................)  ข้ำพเจ้ำยินยอมให้หน่วยงำนต้นสังกัด หรือผู้มีหน้ำท่ีด ำเนินกำร
หักเงินงวดรำยเดือนจำกเงินได้รำยเดือน ค่ำจ้ำง เงินสะสม บ ำเหน็จ บ ำนำญ เงินกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร (กบข.)เงินกองทุนส ำรองเลี ยงชีพ  
หรือเงินอื่นใดท่ีข้ำพเจ้ำพึงได้รับจำกทำงรำชกำร หรือหน่วยงำนเจ้ำสังกัดหรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนำยจ้ำงจ่ำยให้แก่ข้ำพเจ้ำ 
เพื่อช ำระหนี เงินกู้ในฐำนะผู้ค  ำประกัน ตำมรำยกำรท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด เรียกเก็บ ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด     
เป็นล าดับแรกตลอดไป  หลังจำกหักภำษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ำยเงินกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร(กบข.)  กฎหมำยว่ำด้วยกองทุนส ำรองเลี ยงชีพส ำหรับ
ลูกจ้ำงประจ ำ กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองแรงงำน  และกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกันสังคมแล้วแต่กรณี หลังจำกสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่ำวให้แก่
ข้ำพเจ้ำแล้วภำยในหกสิบวันนับแต่วันท่ีลูกหนี ผิดนัด และข้ำพเจ้ำจะไม่เอำผิดใด ๆ กับเจ้ำหน้ำท่ีจ่ำยเงินทั งสิ น 
 2. กรณีข้ำพเจ้ำย้ำยหรือโอนไปรับรำชกำรในสังกัดส่วนรำชกำรอื่น หรือออกจำกรำชกำร หรืองำนประจ ำ ไม่ว่ำเพรำะเหตุใด ๆ ข้ำพเจ้ำจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้สหกรณ์ และส่วนรำชกำรท่ีสังกัดใหม่ทรำบภำยใน 15 วันท ำกำรนับตั งแต่วันท่ีรับทรำบค ำสั่ง เพื่อให้หน่วยจ่ำยเงินเดือนของส่วนรำชกำร         
ท่ีสังกัดใหม่ด ำเนินกำรหักเงินได้รำยเดือน ค่ำจ้ำง เงินสะสม บ ำเหน็จ บ ำนำญ เงินกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร(กบข.) เงินกองทุนส ำรองเลี ยงชีพ หรือ
เงินอื่นใดท่ีข้ำพเจ้ำพึงได้รับจำกทำงรำชกำร หรือหน่วยงำนเจ้ำสังกัด หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนำยจ้ำงจ่ำยให้แก่ข้ำพเจ้ำ     
เพื่อช ำระหนี เงินกู้ในฐำนะผู้ค  ำประกัน  ตำมรำยกำรท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด  เรียกเก็บให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด       
เป็นล าดับแรกตลอดไป เช่นเดียวกับ ข้อ 1 ทั้งนี้จนกว่าจะได้ช าระหนี้ที่ค้ าประกันนี้โดยสิ้นเชิงแล้ว  
 3. ในกรณีข้ำพเจ้ำลำออกจำกรำชกำร เน่ืองจำกครบก ำหนดเกษียณอำยุรำชกำร หรือเกษียณอำยุรำชกำรก่อนก ำหนด ตำมมำตรกำรปรับปรุง
อัตรำก ำลังของส่วนรำชกำร (โครงกำรเกษียณอำยุก่อนก ำหนด)  ยินยอมให้ส่วนรำชกำรหักเงินบ ำเหน็จ บ ำนำญ หรือเงินอื่นใดท่ีข้ำพเจ้ำมีสิทธิได้รับจำก      
ทำงรำชกำรช ำระหนี เงินกู้ในฐำนะผู้ค  ำประกัน ตามรายการที่สหกรณ์เรียกเก็บ ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด ทีไ่ด้ท าหนังสือหรือได้ร้องขอมา  
 หนังสือยินยอมฉบับนี  ท ำขึ นด้วยควำมสมัครใจของข้ำพเจ้ำเอง ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบข้อควำมและถ้อยค ำในหนังสือนี ทั งหมดแล้ว เห็นว่ำถูกต้อง   
ตรงตำมเจตนำรมณ์ของข้ำพเจ้ำทุกประกำร หำกจะมีการยกเลิกหนังสือยินยอมฉบับนี้จะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 
เท่านั้น ข้ำพเจ้ำจึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำนโดยให้มีผลตั งแต่บัดนี เป็นต้นไป จนกว่ำกำรช ำระหนี เสร็จสิ น 
 

 
ลงชื่อ......................................................................ผู้ให้ควำมยินยอม 

             (........................................................................) 
                   สมำชิกเลขทะเบียนท่ี...........................................            
                                             
                              

 ลงชื่อ......................................................................พยำน                               ลงชื่อ.......................................................................พยำน 
        (........................................................................)                                                         (........................................................................) 
 สมำชิกเลขทะเบียนท่ี...........................................                                                 สมำชิกเลขทะเบียนท่ี................................................ 



                                                                  แบบ สอ.ปศ.2014 
                             

                                                                                                                     ใช้ส ำหรับผู้ค  ำประกนัเงินกูส้ำมัญ 
 
 
 

 

หนังสือยินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดหักเงินได้รายเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าตอบแทน บ าเหน็จ บ านาญ  
หรือเงินอื่นใดที่พึงได้รับจากราชการ ณ ที่จ่าย ส่งให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 

 

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

 

1. โดยหนังสือฉบับนี  ข้ำพเจ้ำ(นำย/นำง/นำงสำว)...............................................................................................................รับรำชกำรหรือท ำงำน 
ในต ำแหน่ง.....................................................สังกัด......................................................................................... สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด  
สมำชิกเลขทะเบียนท่ี.................... ปัจจุบันอยู่บ้ำนเลขท่ี........................หมู่ท่ี...........ตรอก/ซอย.....................................ถนน.......................................... 
แขวง/ต ำบล...................................เขต/อ ำเภอ.......................................จังหวัด....................................................................รหัสไปรษณีย์...........................
โทรศัพท์...............................โทรศัพท์มือถือ...........................................อันมีหนี ผูกพันอยู่กับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด ในฐำนะผู้ค  ำประกันของ 
(นำย/นำง/นำงสำว).................................................................................................. ตำมสัญญำเงินกู้เลขท่ี...............................วันท่ี....................................
จ ำนวนเงิน..................................บำท(..............................................................................)  ข้ำพเจ้ำยินยอมให้หน่วยงำนต้นสังกัด หรือผู้มีหน้ำท่ีด ำเนินกำร
หักเงินงวดรำยเดือนจำกเงินได้รำยเดือน ค่ำจ้ำง เงินสะสม บ ำเหน็จ บ ำนำญ เงินกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร (กบข.)เงินกองทุนส ำรองเลี ยงชีพ  
หรือเงินอื่นใดท่ีข้ำพเจ้ำพึงได้รับจำกทำงรำชกำร หรือหน่วยงำนเจ้ำสังกัดหรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนำยจ้ำงจ่ำยให้แก่ข้ำพเจ้ำ 
เพื่อช ำระหนี เงินกู้ในฐำนะผู้ค  ำประกัน ตำมรำยกำรท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด เรียกเก็บ ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด     
เป็นล าดับแรกตลอดไป  หลังจำกหักภำษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ำยเงินกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร(กบข.)  กฎหมำยว่ำด้วยกองทุนส ำรองเลี ยงชีพส ำหรับ
ลูกจ้ำงประจ ำ กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองแรงงำน  และกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกันสังคมแล้วแต่กรณี หลังจำกสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่ำวให้แก่
ข้ำพเจ้ำแล้วภำยในหกสิบวันนับแต่วันท่ีลูกหนี ผิดนัด และข้ำพเจ้ำจะไม่เอำผิดใด ๆ กับเจ้ำหน้ำท่ีจ่ำยเงินทั งสิ น 
 2. กรณีข้ำพเจ้ำย้ำยหรือโอนไปรับรำชกำรในสังกัดส่วนรำชกำรอื่น หรือออกจำกรำชกำร หรืองำนประจ ำ ไม่ว่ำเพรำะเหตุใด ๆ ข้ำพเจ้ำจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้สหกรณ์ และส่วนรำชกำรท่ีสังกัดใหม่ทรำบภำยใน 15 วันท ำกำรนับตั งแต่วันท่ีรับทรำบค ำสั่ง เพื่อให้หน่วยจ่ำยเงินเดือนของส่วนรำชกำร         
ท่ีสังกัดใหม่ด ำเนินกำรหักเงินได้รำยเดือน ค่ำจ้ำง เงินสะสม บ ำเหน็จ บ ำนำญ เงินกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร(กบข.) เงินกองทุนส ำรองเลี ยงชีพ หรือ
เงินอื่นใดท่ีข้ำพเจ้ำพึงได้รับจำกทำงรำชกำร หรือหน่วยงำนเจ้ำสังกัด หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนำยจ้ำงจ่ำยให้แก่ข้ำพเจ้ำ     
เพื่อช ำระหนี เงินกู้ในฐำนะผู้ค  ำประกัน  ตำมรำยกำรท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด  เรียกเก็บให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด       
เป็นล าดับแรกตลอดไป เช่นเดียวกับ ข้อ 1 ทั้งนี้จนกว่าจะได้ช าระหนี้ที่ค้ าประกันนี้โดยสิ้นเชิงแล้ว  
 3. ในกรณีข้ำพเจ้ำลำออกจำกรำชกำร เน่ืองจำกครบก ำหนดเกษียณอำยุรำชกำร หรือเกษียณอำยุรำชกำรก่อนก ำหนด ตำมมำตรกำรปรับปรุง
อัตรำก ำลังของส่วนรำชกำร (โครงกำรเกษียณอำยุก่อนก ำหนด)  ยินยอมให้ส่วนรำชกำรหักเงินบ ำเหน็จ บ ำนำญ หรือเงินอื่นใดท่ีข้ำพเจ้ำมีสิทธิได้รับจำก      
ทำงรำชกำรช ำระหนี เงินกู้ในฐำนะผู้ค  ำประกัน ตามรายการที่สหกรณ์เรียกเก็บ ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด ทีไ่ด้ท าหนังสือหรือได้ร้องขอมา  
 หนังสือยินยอมฉบับนี  ท ำขึ นด้วยควำมสมัครใจของข้ำพเจ้ำเอง ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบข้อควำมและถ้อยค ำในหนังสือนี ทั งหมดแล้ว เห็นว่ำถูกต้อง   
ตรงตำมเจตนำรมณ์ของข้ำพเจ้ำทุกประกำร หำกจะมีการยกเลิกหนังสือยินยอมฉบับนี้จะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 
เท่านั้น ข้ำพเจ้ำจึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำนโดยให้มีผลตั งแต่บัดนี เป็นต้นไป จนกว่ำกำรช ำระหนี เสร็จสิ น 
 

 
ลงชื่อ......................................................................ผู้ให้ควำมยินยอม 

             (........................................................................) 
                   สมำชิกเลขทะเบียนท่ี...........................................            
                                             
                              

 ลงชื่อ......................................................................พยำน                               ลงชื่อ.......................................................................พยำน 
        (........................................................................)                                                         (........................................................................) 
 สมำชิกเลขทะเบียนท่ี...........................................                                                 สมำชิกเลขทะเบียนท่ี................................................ 



                                                                  แบบ สอ.ปศ.2014 
                             

                                                                                                                     ใช้ส ำหรับผู้ค  ำประกนัเงินกูส้ำมัญ 
 
 
 

 

หนังสือยินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดหักเงินได้รายเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าตอบแทน บ าเหน็จ บ านาญ  
หรือเงินอื่นใดที่พึงได้รับจากราชการ ณ ที่จ่าย ส่งให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 

 

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

 

1. โดยหนังสือฉบับนี  ข้ำพเจ้ำ(นำย/นำง/นำงสำว)...............................................................................................................รับรำชกำรหรือท ำงำน 
ในต ำแหน่ง.....................................................สังกัด......................................................................................... สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด  
สมำชิกเลขทะเบียนท่ี.................... ปัจจุบันอยู่บ้ำนเลขท่ี........................หมู่ท่ี...........ตรอก/ซอย.....................................ถนน.......................................... 
แขวง/ต ำบล...................................เขต/อ ำเภอ.......................................จังหวัด....................................................................รหัสไปรษณีย์...........................
โทรศัพท์...............................โทรศัพท์มือถือ...........................................อันมีหนี ผูกพันอยู่กับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด ในฐำนะผู้ค  ำประกันของ 
(นำย/นำง/นำงสำว).................................................................................................. ตำมสัญญำเงินกู้เลขท่ี...............................วันท่ี....................................
จ ำนวนเงิน..................................บำท(..............................................................................)  ข้ำพเจ้ำยินยอมให้หน่วยงำนต้นสังกัด หรือผู้มีหน้ำท่ีด ำเนินกำร
หักเงินงวดรำยเดือนจำกเงินได้รำยเดือน ค่ำจ้ำง เงินสะสม บ ำเหน็จ บ ำนำญ เงินกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร (กบข.)เงินกองทุนส ำรองเลี ยงชีพ  
หรือเงินอื่นใดท่ีข้ำพเจ้ำพึงได้รับจำกทำงรำชกำร หรือหน่วยงำนเจ้ำสังกัดหรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนำยจ้ำงจ่ำยให้แก่ข้ำพเจ้ำ 
เพื่อช ำระหนี เงินกู้ในฐำนะผู้ค  ำประกัน ตำมรำยกำรท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด เรียกเก็บ ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด     
เป็นล าดับแรกตลอดไป  หลังจำกหักภำษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ำยเงินกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร(กบข.)  กฎหมำยว่ำด้วยกองทุนส ำรองเลี ยงชีพส ำหรับ
ลูกจ้ำงประจ ำ กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองแรงงำน  และกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกันสังคมแล้วแต่กรณี หลังจำกสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่ำวให้แก่
ข้ำพเจ้ำแล้วภำยในหกสิบวันนับแต่วันท่ีลูกหนี ผิดนัด และข้ำพเจ้ำจะไม่เอำผิดใด ๆ กับเจ้ำหน้ำท่ีจ่ำยเงินทั งสิ น 
 2. กรณีข้ำพเจ้ำย้ำยหรือโอนไปรับรำชกำรในสังกัดส่วนรำชกำรอื่น หรือออกจำกรำชกำร หรืองำนประจ ำ ไม่ว่ำเพรำะเหตุใด ๆ ข้ำพเจ้ำจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้สหกรณ์ และส่วนรำชกำรท่ีสังกัดใหม่ทรำบภำยใน 15 วันท ำกำรนับตั งแต่วันท่ีรับทรำบค ำสั่ง เพื่อให้หน่วยจ่ำยเงินเดือนของส่วนรำชกำร         
ท่ีสังกัดใหม่ด ำเนินกำรหักเงินได้รำยเดือน ค่ำจ้ำง เงินสะสม บ ำเหน็จ บ ำนำญ เงินกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร(กบข.) เงินกองทุนส ำรองเลี ยงชีพ หรือ
เงินอื่นใดท่ีข้ำพเจ้ำพึงได้รับจำกทำงรำชกำร หรือหน่วยงำนเจ้ำสังกัด หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนำยจ้ำงจ่ำยให้แก่ข้ำพเจ้ำ     
เพื่อช ำระหนี เงินกู้ในฐำนะผู้ค  ำประกัน  ตำมรำยกำรท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด  เรียกเก็บให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด       
เป็นล าดับแรกตลอดไป เช่นเดียวกับ ข้อ 1 ทั้งนี้จนกว่าจะได้ช าระหนี้ที่ค้ าประกันนี้โดยสิ้นเชิงแล้ว  
 3. ในกรณีข้ำพเจ้ำลำออกจำกรำชกำร เน่ืองจำกครบก ำหนดเกษียณอำยุรำชกำร หรือเกษียณอำยุรำชกำรก่อนก ำหนด ตำมมำตรกำรปรับปรุง
อัตรำก ำลังของส่วนรำชกำร (โครงกำรเกษียณอำยุก่อนก ำหนด)  ยินยอมให้ส่วนรำชกำรหักเงินบ ำเหน็จ บ ำนำญ หรือเงินอื่นใดท่ีข้ำพเจ้ำมีสิทธิได้รับจำก      
ทำงรำชกำรช ำระหนี เงินกู้ในฐำนะผู้ค  ำประกัน ตามรายการที่สหกรณ์เรียกเก็บ ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด ทีไ่ด้ท าหนังสือหรือได้ร้องขอมา  
 หนังสือยินยอมฉบับนี  ท ำขึ นด้วยควำมสมัครใจของข้ำพเจ้ำเอง ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบข้อควำมและถ้อยค ำในหนังสือนี ทั งหมดแล้ว เห็นว่ำถูกต้อง   
ตรงตำมเจตนำรมณ์ของข้ำพเจ้ำทุกประกำร หำกจะมีการยกเลิกหนังสือยินยอมฉบับนี้จะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 
เท่านั้น ข้ำพเจ้ำจึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำนโดยให้มีผลตั งแต่บัดนี เป็นต้นไป จนกว่ำกำรช ำระหนี เสร็จสิ น 
 

 
ลงชื่อ......................................................................ผู้ให้ควำมยินยอม 

             (........................................................................) 
                   สมำชิกเลขทะเบียนท่ี...........................................            
                                             
                              

 ลงชื่อ......................................................................พยำน                               ลงชื่อ.......................................................................พยำน 
        (........................................................................)                                                         (........................................................................) 
 สมำชิกเลขทะเบียนท่ี...........................................                                                 สมำชิกเลขทะเบียนท่ี................................................ 



                                                                  แบบ สอ.ปศ.2014 
                             

                                                                                                                     ใช้ส ำหรับผู้ค  ำประกนัเงินกูส้ำมัญ 
 
 
 

 

หนังสือยินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดหักเงินได้รายเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าตอบแทน บ าเหน็จ บ านาญ  
หรือเงินอื่นใดที่พึงได้รับจากราชการ ณ ที่จ่าย ส่งให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 

 

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

 

1. โดยหนังสือฉบับนี  ข้ำพเจ้ำ(นำย/นำง/นำงสำว)...............................................................................................................รับรำชกำรหรือท ำงำน 
ในต ำแหน่ง.....................................................สังกัด......................................................................................... สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด  
สมำชิกเลขทะเบียนท่ี.................... ปัจจุบันอยู่บ้ำนเลขท่ี........................หมู่ท่ี...........ตรอก/ซอย.....................................ถนน.......................................... 
แขวง/ต ำบล...................................เขต/อ ำเภอ.......................................จังหวัด....................................................................รหัสไปรษณีย์...........................
โทรศัพท์...............................โทรศัพท์มือถือ...........................................อันมีหนี ผูกพันอยู่กับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด ในฐำนะผู้ค  ำประกันของ 
(นำย/นำง/นำงสำว).................................................................................................. ตำมสัญญำเงินกู้เลขท่ี...............................วันท่ี....................................
จ ำนวนเงิน..................................บำท(..............................................................................)  ข้ำพเจ้ำยินยอมให้หน่วยงำนต้นสังกัด หรือผู้มีหน้ำท่ีด ำเนินกำร
หักเงินงวดรำยเดือนจำกเงินได้รำยเดือน ค่ำจ้ำง เงินสะสม บ ำเหน็จ บ ำนำญ เงินกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร (กบข.)เงินกองทุนส ำรองเลี ยงชีพ  
หรือเงินอื่นใดท่ีข้ำพเจ้ำพึงได้รับจำกทำงรำชกำร หรือหน่วยงำนเจ้ำสังกัดหรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนำยจ้ำงจ่ำยให้แก่ข้ำพเจ้ำ 
เพื่อช ำระหนี เงินกู้ในฐำนะผู้ค  ำประกัน ตำมรำยกำรท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด เรียกเก็บ ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด     
เป็นล าดับแรกตลอดไป  หลังจำกหักภำษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ำยเงินกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร(กบข.)  กฎหมำยว่ำด้วยกองทุนส ำรองเลี ยงชีพส ำหรับ
ลูกจ้ำงประจ ำ กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองแรงงำน  และกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกันสังคมแล้วแต่กรณี หลังจำกสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่ำวให้แก่
ข้ำพเจ้ำแล้วภำยในหกสิบวันนับแต่วันท่ีลูกหนี ผิดนัด และข้ำพเจ้ำจะไม่เอำผิดใด ๆ กับเจ้ำหน้ำท่ีจ่ำยเงินทั งสิ น 
 2. กรณีข้ำพเจ้ำย้ำยหรือโอนไปรับรำชกำรในสังกัดส่วนรำชกำรอื่น หรือออกจำกรำชกำร หรืองำนประจ ำ ไม่ว่ำเพรำะเหตุใด ๆ ข้ำพเจ้ำจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้สหกรณ์ และส่วนรำชกำรท่ีสังกัดใหม่ทรำบภำยใน 15 วันท ำกำรนับตั งแต่วันท่ีรับทรำบค ำสั่ง เพื่อให้หน่วยจ่ำยเงินเดือนของส่วนรำชกำร         
ท่ีสังกัดใหม่ด ำเนินกำรหักเงินได้รำยเดือน ค่ำจ้ำง เงินสะสม บ ำเหน็จ บ ำนำญ เงินกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร(กบข.) เงินกองทุนส ำรองเลี ยงชีพ หรือ
เงินอื่นใดท่ีข้ำพเจ้ำพึงได้รับจำกทำงรำชกำร หรือหน่วยงำนเจ้ำสังกัด หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนำยจ้ำงจ่ำยให้แก่ข้ำพเจ้ำ     
เพื่อช ำระหนี เงินกู้ในฐำนะผู้ค  ำประกัน  ตำมรำยกำรท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด  เรียกเก็บให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด       
เป็นล าดับแรกตลอดไป เช่นเดียวกับ ข้อ 1 ทั้งนี้จนกว่าจะได้ช าระหนี้ที่ค้ าประกันนี้โดยสิ้นเชิงแล้ว  
 3. ในกรณีข้ำพเจ้ำลำออกจำกรำชกำร เน่ืองจำกครบก ำหนดเกษียณอำยุรำชกำร หรือเกษียณอำยุรำชกำรก่อนก ำหนด ตำมมำตรกำรปรับปรุง
อัตรำก ำลังของส่วนรำชกำร (โครงกำรเกษียณอำยุก่อนก ำหนด)  ยินยอมให้ส่วนรำชกำรหักเงินบ ำเหน็จ บ ำนำญ หรือเงินอื่นใดท่ีข้ำพเจ้ำมีสิทธิได้รับจำก      
ทำงรำชกำรช ำระหนี เงินกู้ในฐำนะผู้ค  ำประกัน ตามรายการที่สหกรณ์เรียกเก็บ ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด ทีไ่ด้ท าหนังสือหรือได้ร้องขอมา  
 หนังสือยินยอมฉบับนี  ท ำขึ นด้วยควำมสมัครใจของข้ำพเจ้ำเอง ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบข้อควำมและถ้อยค ำในหนังสือนี ทั งหมดแล้ว เห็นว่ำถูกต้อง   
ตรงตำมเจตนำรมณ์ของข้ำพเจ้ำทุกประกำร หำกจะมีการยกเลิกหนังสือยินยอมฉบับนี้จะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 
เท่านั้น ข้ำพเจ้ำจึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำนโดยให้มีผลตั งแต่บัดนี เป็นต้นไป จนกว่ำกำรช ำระหนี เสร็จสิ น 
 

 
ลงชื่อ......................................................................ผู้ให้ควำมยินยอม 

             (........................................................................) 
                   สมำชิกเลขทะเบียนท่ี...........................................            
                                             
                              

 ลงชื่อ......................................................................พยำน                               ลงชื่อ.......................................................................พยำน 
        (........................................................................)                                                         (........................................................................) 
 สมำชิกเลขทะเบียนท่ี...........................................                                                 สมำชิกเลขทะเบียนท่ี................................................ 



                                                                  แบบ สอ.ปศ. 2018 
                             

                                                                                                                             
 

 
          

หนังสือยินยอมหักเงินให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด 
 

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

 
    โดยหนังสอืฉบับนี ้ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว).........................................................................................................................................อาย.ุ.................ปี 
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่..................................หมู่ที่..................ตรอก/ซอย...................ต าบล...................................................อ าเภอ...........................................................
จังหวัด.................................................................สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศสุัตว ์จ ากดั สมาชิกเลขทะเบยีนที่......................................ยินยอมให้สหกรณ์ฯ
หักเงินปนัผลและเงินเฉลีย่คืน หรือเงินฝากออมทรัพยส์หกรณฯ์ บญัชีเลขที่........................หรอืเงินอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องของข้าพเจา้ ตลอดระยะเวลาทีข่้าพเจา้
ยังส่งช าระเงินกู้ให้กับสหกรณ์ฯ เพื่อช าระเงินค่าเบีย้ประกัน เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ หรือเงินอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง ให้กับสหกรณฯ์         
เพื่อด าเนินการจา่ยเงินให้กบัข้าพเจา้ต่อไป ดังนี ้
 

              1. เงินค่ำเบี้ยประกัน 

                              1.1 ประกันชีวิต (ตามแบบใบค าขอเอาประกันภัย) 

                              1.2 ประกันสมาชิกไมส่ามารถช าระหนี้ได้ (ตามแบบใบค าขอเอาประกันภยัการประกันภัยผู้ค้ าประกัน) 
 

              2. เงินสงเครำะห์ล่วงหน้ำสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์ 

                             2.1 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยร์าชการไทย (สสอ.รท.) 

                             2.2 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) 
 

              3. เงินอื่น ๆ  ......................................................................................................................................................................... 
 

    หนังสือยินยอมนี้ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้ค ายินยอมทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะช าระเงินกู้
ครบถ้วนตามสัญญา หรือได้รับค ายินยอมเป็นหนังสือจากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 
    หนังสือยินยอมฉบับนี้ท าขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค าในหนังสือน้ีทั้งหมดแล้ว ตรงตาม
เจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
 
 

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



 

สหกรณอ์อมทรพัยก์รมปศุสตัว ์จ ำกดั 

แบบ สอ.ปศ.3003 

 

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

Office  Date        
 

 ประเภทบญัชี ออมทรพัย ์      ออมทรพัยพ์ิเศษ         โครงกำร       เงินสด Cash  

 Account Type Savings Deposit      Special Savings Deposit        ...........................................      รำยกำรโอน Transfer 

                อื่นๆ Other 
 

ช่ือบญัชี Account Name  เลขที่บญัชี Account No. ___ - ________ 

ยอดรวมเป็นตวัอกัษร   Amount in Words จ  ำนวนเงิน  Amount in Baht ลำยมือช่ือผูน้  ำฝำก 

   

ก
ร
ณี
น
 ำฝ
ำก
ด
ว้
ย
เช็
ค

 ธนำคำร / สำขำ Bank/Branch เลขท่ีเช็ค Cheque Number จ  ำนวนเงิน  Amount in Baht ลำยมือช่ือเจำ้หนำ้ท่ี 

   
 

ยอดรวมฝำกเช็คเป็นตวัอกัษร  Amount in Words จ  ำนวนเงิน  Amount in Baht ลำยมือช่ือผูจ้ดักำร 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบน ำฝำก DEPOSIT Slip 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

หน ังส ัอขอเปิดบ ญชีเง ันฝากออมทร พย ์ 
 
 

บ ญชีเลขที่............................ 
 
 
 
 

วันท์ ่์.............................................................. 
 
 

ถั งัสหกรณ์ออมทร พยั์กรมปศสุ ัตว์ัจำก ด 
 

ข้าพเจ้า(ช์ ่อเต์ ม)........................................................................................อายุ...............ปี์ สมาชิกเลขทะเบ ยนท์ ่......................... 

ท์ ่อยู่..........................................................................................................................................................โทรศัพท ................................................์

ส์ังกัด................................................................................................................ขอเปิดบัญช ์เง์ินฝากออมทร์ัพย ์์ ในช์ ่อของข้าพเจ้าไว้กับสหกรณน ้์  

ข้าพเจ้าผ์ู้เด ์ยวม อำนาจในการถอนเง์ินหร อในการให้คำม์ั่นเก์ ่ยวกับบ์ัญช์ ท ่เปิดข์ ้นน์ ้์และข้าพเจ้าได้ให์้ตัวอย่างลายม อช ่อ์์์์์์์์์์์์์์์์์

ของข้าพเจ้าในบัตร์ซ ง่ส่งมาพรอมกับหนังส ์อขอเปิดบัญช ์น  ้
 

์์์์์์์์์์์์์์์์์์ข้าพเจ้ายินยอมผ์ูกพ์ันปฏ์ิบตั์ิตามระเบ ยบการของสหกรณ น ้์ ในส่วนท์ ่ว่าด้วยเง์ินฝากออมทร์ัพย ์ซ ง่ใช้อยู่ในเวลานั้นๆท์ุกประการ 
 
 
 
 

ขอแสดงความนับถ อ์ 

ลายม อช์ ่อ........................................................... 
 

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

ผู้ตอบร์ับ.............................................................................ผู้อน์ุญาต...................................................................



     เข์ ยนท .่.................................................................์ 

ว์ันท ่..........เด์ อน.............................พ.ศ.................์์์์์์์์ 

เร ่อง์เง อ่นไขการฝากเงินและถอนเงิน 
 

เร ยน์ผ์ู้จัดการสหกรณ ออมทร์ัพย ์กรมปศ์ุส์ัตว ์จ าก์ัด 

 ตามท ่สหกรณ ออมทรัพย กรมปศุสัตว ์จ ากัด์ไดเ้ปิดบริการเงินฝากออมทรัพย และออมทรัพย พิเศษ์โดยม เง ่อนไขการฝาก์และถอนเงินดังน  ้
ั1.ัเงั ่อนไขการฝากเงั น 

์1.1์เงินฝากออมทรัพย  

์์์1.์ผู้ฝากเงินสามารถเปิดบัญช เงินฝากออมทรัพย ได้เพ ยงบัญช เด ยว์โดยจ านวนเงินฝากในบัญช ์ณ เ์วลาใดเวลาหน ่งจะต้องม ไม่น้อยกว่า์์์์์์

หน ่งร้อยบาท 

2.์จ านวนเงินฝากในแต่ละครั้งต้องไม์่น์้อยกว่าหน ่งร์้อยบาท 
3.์อัตราดอกเบ ้ยร้อยละ์1.85์ต่อป ี

1.2์เงินฝากออมทรัพย พ์ิเศษ 

1.์ ผู้ฝากเงินสามารถเปิดบัญช เงินฝากออมทรัพย พิเศษได้ไม่เกินสามบัญช ์โดยจ านวนเงินฝาก์ในบัญช ์ณ์เวลาใดเวลาหน ่ง

จะต้องไม่น้อยกว่าหน ่งพันบาท 

2.์จ านวนเงินฝากในแต่ละครั้งต้องไม่น้อยกว่าห้าร้อยบาท 
3.์อัตราดอกเบ ้ยร้อยละ์2.65์ต่อป ี

ั2.ัเงั ่อนไขการถอนเงั น 
์์์์ 2.1์เงินฝากออมทรัพย  
์์์์์์์์์์์1.์สมาชิกถอนเงินฝาก 

์2.์การถอนเงินฝากออมทรัพย ในแต่ละครั้งจะต้องม จ านวนเงินไมน่้อยกว่าหน ่งร้อยบาท 

์3.์ต้องม เงินคงเหล อในบัญช ไม่ต่ ากว่าหน ่งร้อยบาท 

2.2์เงินฝากออมทรัพย พิเศษ 

1.์สมาชิกถอนเงินฝากออมทรัพย พิเศษได้เพ ยงเด อนละ์1์ครั้ง์โดยไม่เส ยค่าธรรมเน ยมหากเด อนใดถอนเงินครั้งท ่สองและ

ครั้งต่อๆไป์จะเส ยค่าธรรมเน ยมการถอนเงินในอัตราร้อยละหน ่งของจ านวนเงินท ่ถอนโดยคิดขั้นต่ า 100์บาท์แต่ไมเ่กิน์1,000 บาท 

์2.์การถอนเงินฝากออมทรัพย พิเศษในแต่ละครั้งจะต้องม จ านวนเงินไมน้่อยกว่าห้าร้อยบาท 

์3.์ต้องม เงินคงเหล อในบัญช ไม่ต่ ากว่าหน ่งพันบาท 

หมายเหตุ์สมาชิกถอนเงินวงเงินตั้งแต่์1,000,000์–์5,000,000์บาท์ให้แจ้งล่วงหน้า์5์วัน์และถอนเงินเกินจ านวนเงิน์5,000,000์บาท์ข ้น
ไป์ใหแ้จ้งล่วงหน้า์15์วัน์หากสมาชิกท่านใดไม่แจ้งล่วงหน้าจะต้องเส ยค่าธรรมเน ยมการถอนเงินในอัตราร้อยละหน ่งของจ านวนเงินท ่ถอนโดย
คิดขั้นต่ า์100์บาท์และไม่เกิน์1,000์บาท 

 
ข้าพเจ้า(นาย/นาง/น.ส.)..............................................................................ยินยอมปฏิบัตติามเง อ่นไขดงักล่าว 

 
์์์์์์์์์์์ลงช ่อ............................................................................ผู้ใหค้ ายินยอม 

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



 
สหกรณ์ออมทร พย์กรมปศุส ตว์ัจ าก ด 

บ ตรต วอย่างลายม อช ่อผู้ฝากเง นประเภท...................................... 
 
 

ช์ ่อผ์ู้ฝาก...........................................................................................บ์ัญช ์เง์ินฝากเลขท์ ่................................. 
 

ต ัวอย่างลายมั อชั ่อ 
 

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

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

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

เง อ่นไขการถอนเง น.............................................................................................................................. 
 

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

 
 
 
 
 
 

ผ์ู้ขอเปิดบัญช์ ............................................................................สมาชิกเลขทะเบ ์ยนท์ ่............................์ 

ท์ ่อยูเ่ลขท์ ่..........................ถนน...................................................ตำบล/แขวง.......................................์ 

อำเภอ/เขต...................................จังหวดั.....................................โทรศัพท ...........................................์ 

สถานท์ ่ทำงาน.......................................................................................................................................์์์์์์์์์

โทรศัพท ...........................................................์โทรสาร........................................................................์ 

เปิดบัญช ์เม ่อวันท์ ่....................เด ์อน....................................................พ.ศ.์..........................................์ 

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

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

 

 



 
แบบ สอ.ปศ. 2026            

 
 
 
 

หนังสือแสดงความยินยอมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 
ในการให้ความยินยอมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอ่อนไหว 
เพื่อใช้ในการพิจารณาขอสินเชื่อ และ/หรือการท าประกันกับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 

 

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

 

 

ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว).....................................................................................................สมาชิกเลขที่........................อายุ.............ป ี
  

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพยก์รมปศุสัตว์ จ ากัด (“สหกรณ์”) ในการเก็บรวบรวม / ใช้ / เปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ช่ือ – นามสกุล วันเดือนปีเกดิ อายุ ที่อยู่  เบอร์โทรศัพท์ เลขบตัรประจ าตัวประชาชน  อีเมลล์ ต าแหน่ง สังกัด 
สถานท่ีปฏิบัติงาน อตัราเงินเดือน อายรุาชการ วันเกษียณอายรุาชการ สถานะสมรส ช่ือคู่สมรส สลิปเงินเดือน ข้อมูลการต้องคดี ข้อมูลเครดิต 
และข้อมูลอ่อนไหว เช่น  ข้อมลูสุขภาพ ความพิการ ของขา้พเจ้าและ/หรอืผู้เยาวแ์ก่ผูร้ับประกันและ/หรือนายหนา้ประกนัชีวิต เพื่อวตัถุประสงค ์ 
ในการพิจารณาขอสินเช่ือและการท าประกันชีวิตและ/หรือประกันภัยผู้ค้ าประกันกับสหกรณ์  

 

 ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนา ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือน้ี และได้รับค าอธิบายจากสหกรณ์ ถึงวัตถุประสงค์ใน
การเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า และมีความเข้าใจดีแล้ว 
  

  ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้รับประกันเก็บรวบรวม ใช้และปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอ่อนไหวของข้าพเจ้าและ/หรือผู้เยาว์ 
เพื่อวัตถุประสงค์ในการท าประกัน การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การปฏิบัติตามเง่ือนไขในกรมธรรม์ รวมถึงการใด ๆ  อันเกี่ยวกับธุรกิจประกนั  
โดยการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ให้รวมถึง แต่ไม่จ ากัดเพียง ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัน 
ตัวแทนประกันชีวิตและ/หรือตัวแทนประกันภัยผู้ค้ าประกัน นายหน้าประกันชีวิตและ/หรือนายหน้าประกันภัยผู้ค้ าประกัน       
 

ข้าพเจ้ายินยอมให้แพทย์ หรือบุคลากรทางการแพทย์ หรือบริษัทประกันหรือสถานพยาบาล หรือบุคคลอื่นใด ซึ่งมีประวัติ
และ/หรือข้อมูลสุขภาพของข้าพเจ้าและหรือผู้เยาว์ เปิดเผยข้อมูลอ่อนไหวให้แก่ผู้รับประกันหรือตัวแทนของผู้รับประกันชีวิตและ/หรือ
ตัวแทนประกันภัยผู้ค้ าประกัน เพื่อการท าประกัน หรือการพิจารณาสินไหมตามกรมธรรม์ประกันได้ 

 

  ข้าพเจ้ารับรองความถูกต้องและยืนยันว่าได้รับความยินยอมเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลจากบุคคลในครอบครัวในกรณีที่
ข้าพเจ้าให้ข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลอ่อนไหวของบุคคลในครอบครัวของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูล
อ่อนไหวของบุคคลในครอบครัวที่ข้าพเจ้าได้ให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์และหรือ ผู้รับประกันนั้น เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง รวมถึงได้แจ้งให้บุคคลเหล่านั้น
ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลแล้ว 
 

ลงช่ือ……………………………….…………………….สมาชิกผู้ให้ค ายินยอม 

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

ลงช่ือ…..………..............................................พยาน            ลงช่ือ…..………..............................................พยาน 

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



 

แบบ สอ.ปศ. 2027 

 

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

 

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

เรื่อง  ยินยอมให้น ำเงินกู้เพิ่มหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด 
 
 

เรียน  ผู้จัดกำรสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด 

 
 ข้ำพเจ้ำ(นำย/นำง/นำงสำว)........................................................................................... สมำชิกเลขทะเบียนท่ี................................................ 
ได้ยื่นค ำขอกู้เงินสำมัญ จ ำนวน....................................บำท(.............................................................................................................................................) 
กับสหกรณ์ฯ โดยข้ำพเจ้ำมีทุนเรือนหุ้น จ ำนวน.............................................บำท ซ่ึงไม่ถึงอัตรำท่ีสหกรณ์ฯก ำหนดไว้(อัตรำร้อยละ 10 ของวงเงินท่ีขอกู้)   
   

              ในกำรน้ีข้ำพเจ้ำยินยอมให้สหกรณ์ฯ น ำเงินกู้ที่ข้ำพได้รับ หักเพื่อเพิ่มหุ้นในอัตรำท่ีสหกรณ์ฯ ก ำหนด 
 

 จึงเรียนมำเพื่อโปรดด ำเนินกำร 
  

 

               ลงชื่อ...................................................................ผู้กู้ 

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



 
 
 

            

 

 

ใบค ำขอเอำประกนัภยั  
กรมธรรม์ประกนัภยัอุบัติเหตุและสุขภำพ “สินเช่ือปลอดภยัพเิศษ” ( ทุนคงที่ ) 

 

……………………………………………………………………………… 
1. รายละเอียดผูข้อเอาประกนัภยั (ผูกู้)้ 
ช่ือ-นามสกุล นาย/นาง/นางสาว…………………………………………………………………..…………………………………..……...………………………  

 บตัรประจ าตวัประชาชน   บตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐ  เลขท่ี …………………………..……………………….…………………… 

สถานภาพ   โสด  สมรส   หมา้ย  หยา่     วนั/เดือน/ปีเกิด ………………………น ้าหนกั/ส่วนสูง ……..…/……...…เช้ือชาติ / สญัชาติ …….…./……. 
ท่ีอยูปั่จจุบนั เลขท่ี............ หมู่ท่ี.............. ตรอก/ซอย................................ถนน..................................................ต  าบล/แขวง........................................................... 

    อ  าเภอ/เขต…………………...…..………จงัหวดั…….…………..……… รหสัไปรษณีย…์……………………… โทรศพัท…์……….………………..………. 
 อาชีพ ............................................................................................  ต  าแหน่ง .................................................................................................................................... 
สถานท่ีท างาน : ท่ีอยู ่……………………………………………………………….……………….……………… โทรศพัท ์…………….…….……………..... 

2. ช่ือ-ท่ีอยู ่ผูรั้บประโยชน์ :  
     ล  าดบัท่ี 1 : …….………ช่ือสถาบนัการเงิน…………..…… (ตามภาระผกูพนั) 
     ล  าดบัท่ี 2 : …………………….………………………….. 

ความสมัพนัธ์กบัผูข้อเอาประกนัภยั :   
     ล  าดบัท่ี 1 : ผูใ้ห้กู ้
     ล  าดบัท่ี 2 : ……………………………… 

3. จ านวนเงินเอาประกนัภยัท่ีตอ้งการ (เงินกูใ้นสญัญาเงินกู)้  : ……………………………..  บาท   ระยะเวลาผอ่นช าระเงินกู ้:                        ปี 

4. ระยะเวลาขอเอาประกนัภยั : เร่ิมตน้วนัท่ี                                         เวลา                       น.    ส้ินสุดวนัท่ี                                              เวลา     16.30      น. 

5. ท่านเคยถูกปฏิเสธการขอเอาประกนัชีวิต หรือการขอเอาประกนัภยัอุบติัเหตุ หรือการขอเอาประกนัภยัโรคร้ายแรง หรือ ถูกปฏิเสธการต่ออายสุญัญาประกนัภยั 
หรือถูกเรียกเก็บเบ้ียประกนัภยัเพ่ิม หรือ เปล่ียนแปลงเง่ือนไขส าหรับการประกนัภยัดงักล่าวหรือไม่  

   ใช่ โปรดระบุ …………………………………….…….…………………………….……….               ไม่ใช่ 
6. ในระยะเวลา 5 ปีท่ีผา่นมา ท่านเคยเจบ็ป่วย หรือไดรั้บบาดเจบ็ หรือเคยเขา้พกัรักษาตวัในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมดว้ยสาเหตุของโรคใดๆ หรือ
การบาดเจบ็ใดๆ ใช่หรือไม่           
     ใช่ โปรดระบุ ………………………………………….………………………………………              ไม่ใช่ 
7. ท่านเคยไดรั้บการรักษา หรือเคยไดรั้บการบอกเล่าจากแพทย ์ว่าท่านเป็นโรคหวัใจ โรคความดนัโลหิต โรคตบั โรคไต โรคเบาหวาน  โรคลมชกั โรคเอดส์หรือมี
เลือดบวกต่อไวรัส HIV โรคเลือด โรคเก่ียวกบัสมอง โรคมะเร็ง โรคปอด โรคของกระดูกและกลา้มเน้ือ โรคของระบบทางเดินอาหาร หรือโรคอ่ืนใด หรือมีโรค
ประจ าตวัใช่หรือไม่     ใช่ โปรดระบุ ……………………………………………………                      ไม่ใช่ 

8. ขณะน้ีท่านก าลงัเจบ็ป่วย หรือบาดเจ็บ หรือมีอวยัวะส่วนหน่ึงส่วนใดพิการหรือไม่สมประกอบ หรือมีความบกพร่องทางจิต ใช่หรือไม่ 
  ใช่ โปรดระบุ ……………………………………….………………………….…….………                ไม่ใช่ 
9. ท่านเคยใชย้าเสพติดให้โทษ หรือด่ืมสุรา หรือส่ิงมึนเมา หรือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลเ์ป็นประจ า หรือเคยรับการรักษาเก่ียวกบัโรคพิษสุราเร้ือรังหรือยาเสพติดให้
โทษ ใช่หรือไม่            ใช่ โปรดระบุ …………………………………………….……                        ไม่ใช่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ถอ้ยแถลงขา้งตน้นั้นเป็นจริงและสมบูรณ์เท่าท่ีขา้พเจา้ทราบและเช่ือ นอกจากน้ีขา้พเจา้ยนิยอมใหแ้พทย ์โรงพยาบาล หรือองคก์ารอ่ืนใด ท่ีมีบนัทึก 
หรือทราบเร่ืองเก่ียวกบัขา้พเจา้ หรือสุขภาพของขา้พเจา้ ท่ีจะมอบขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัการรักษาพยาบาล และสภาพ ร่างกายของขา้พเจา้รวมถึงขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัการ

ตรวจทดสอบผลเลือดเพ่ือตรวจหาเช้ือไวรัส HIVใหแ้ก่ บริษทั ทิพยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
เอกสารน้ีไม่ใช่สัญญาประกนัภยั ท่านจะไดรั้บความคุม้ครองเม่ือไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัแลว้ 

ผูข้อเอาประกนัภยัยนิยอมใหบ้ริษทัจดัเก็บ ใช ้และเปิดเผยขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัสุขภาพและขอ้มูลของผูเ้อาประกนัภยัต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) เพ่ือประโยชนใ์นการก ากบัดูแลธุรกิจประกนัภยั 

วนั/เดือน/ปีท่ีขอเอาประกนัภยั………………………………….                  ลงช่ือผูข้อเอาประกนัภยั ……………….………………………   

                                                                                                                                                    (                                                  )     

 ตวัแทนประกนัวินำศภัย            นำยหน้ำประกนัวินำศภยัรำยนี ้                                      ใบอนุญำตเลขที่ 

ค ำเตือนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกจิประกนัภัย (คปภ.) 
ให้ตอบค ำถำมข้ำงต้นตำมควำมจริงทุกข้อ หำกผู้เอำประกนัภยัปกปิดข้อควำมจริง หรือแถลงข้อควำมอนัเป็นเท็จจะมผีลให้สัญญำนีต้กเป็นโมฆยีะ ซ่ึงบริษทัมีสิทธิบอกล้ำง

สัญญำตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณชิย์มำตรำ 865 และอำจปฏิเสธกำรจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนได้ 
 



แบบ สอ.ปศ. 2028                                                                                   

   
     

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

 

เรื่อง   หนังสือยินยอมการรับผดิชอบการกู้เงินสามญัในฐานะผู้ค ้าประกัน 
 

เรียน  คณะกรรมการเงินกู้ 
 
 

 ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว).....................................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที.่..........................
รับราชการหรือท้างานประจ้าในต้าแหน่ง........................................................................สังกัดหน่วยงาน................................................................ 
ได้ท้าเรื่องขอกู้เงินสามัญ จ้านวน.......................................บาท(......................................................................................................................) 
โดยมผีู้ค ้าประกัน จ้านวน...............คน  ดังนี  
      1. (นาย/นาง/นางสาว)...............................................................................................สมาชิกเลขทะเบยีนที.่.................................   
      2. (นาย/นาง/นางสาว)..............................................................................................สมาชิกเลขทะเบยีนที.่.................................    
      3. (นาย/นาง/นางสาว)..............................................................................................สมาชิกเลขทะเบยีนที.่.................................     
      4. (นาย/นาง/นางสาว)..............................................................................................สมาชิกเลขทะเบยีนที.่.................................     
โดยข้าพเจ้ามีประวัติการค้างช้าระกับสถาบันการเงินต่างๆ จากรายงานข้อมูลเครดิตแห่งชาติ(NCB) ดังนี  

1. ธนาคาร...........................................................สถานะการค้างช้าระ.................................................................บัญชีที่...........    
2. ธนาคาร...........................................................สถานะการค้างช้าระ.................................................................บัญชีท่ี........... 
3. ธนาคาร...........................................................สถานะการค้างช้าระ.................................................................บัญชีท่ี........... 
4. ธนาคาร...........................................................สถานะการค้างช้าระ.................................................................บัญชีท่ี........... 
5. ธนาคาร...........................................................สถานะการค้างช้าระ.................................................................บัญชีท่ี........... 
6. ธนาคาร...........................................................สถานะการค้างช้าระ.................................................................บัญชีที่........... 
7. ธนาคาร...........................................................สถานะการค้างช้าระ.................................................................บัญชีที่........... 
8. ธนาคาร...........................................................สถานะการค้างช้าระ.................................................................บัญชีท่ี........... 
9. ธนาคาร...........................................................สถานะการค้างช้าระ.................................................................บัญชีที่........... 
10. ธนาคาร.........................................................สถานะการคา้งช้าระ.................................................................บัญชีท่ี........... 

เนื่องจากข้าพเจ้าได้กู้เงินสามัญ(บุคคลค ้าประกันร่วมกับการจัดท้าประกันชีวิต)กับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ้ากัด  
โดยมีประวัติการค้างช้าระกับสถาบันการเงิน ซึ่งสถานะอยู่ในกระบวนทางกฎหมาย/อยู่ระหว่างค้าพิพากษาตามค้ายอมหรืออื่นๆ   
หากมีเหตุการณ์ด้านกฎหมาย ส่งผลให้ข้าพเจ้าไม่สามารถช้าระหนี ให้กับสหกรณ์ฯได้ตามสัญญาเงินกู้สามัญ ผู้ค ้าประกันในสัญญาเงินกู้สามัญ    
ของข้าพเจ้ายินยอมที่จะร่วมกันรับผิดชอบหนี้เงินกู้สามัญของข้าพเจ้าที่มีกับสหกรณ์ฯ ทั งจ้านวน จึงขอลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน    
 

 

ลงช่ือ.........................................................ผู้กู ้

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

ลงช่ือ.........................................................ผู้ค ้าประกัน    ลงช่ือ.........................................................ผู้ค ้าประกัน 

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

ลงช่ือ.........................................................ผู้ค ้าประกัน  ลงช่ือ.........................................................ผู้ค ้าประกัน   

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

ลงช่ือ.........................................................พยาน   ลงช่ือ.........................................................พยาน 

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


