
 

 

เงินกู้สามัญ ไม่เกินร้อยละ 90 ของมลูค่าหุ้น หรือมูลค่าหุ้นรวมกับเงนิฝาก 

เอกสารประกอบส าหรับผู้กู้ 

1. ค ำขอและหนังสือกู้ส ำหรับเงินกู้สำมัญ (แบบ สอ.ปศ.2024 ) >>> มีหน้าเดียว 

2. หนังสือสัญญำต่อท้ำยสัญญำเงินกู้ (แบบ สอ.ปศ.2025) 

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

4. สลิปเงินเดือน 

5. ส ำเนำสมุดธนำคำร 

6. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวผู้กู้ และส ำเนำบัตรประจ ำตัวคู่สมรสผู้กู้ 
 

กรณีใช้มูลค่าหุ้นรวมกับเงินฝาก 

- บันทึกแนบท้ำยค ำขอและหนังสือกู้ส ำหรับเงินกู้สำมัญ (แบบ สอ.ปศ.2030) 
 

หมายเหตุ กรณีคู่สมรสผู้กู้/ผู้ค  าประกัน 

 1. โสด ให้เซ็นก ำกับในช่องคู่สมรส 

 2. หม้ำย/หย่ำร้ำง ให้แนบใบหย่ำหรือใบมรณบัตร 

 3. หำกนำมสกุลไม่ตรงกัน ให้แนบทะเบียนสมรส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

การรับเงิน 

กรณีรับเงินกู้ด้วยตนเอง  ข้าพเจ้าได้รับเงินตามสัญญานี้จำนวน...............................................................บาท กรณีฝากเงินกู้เข้าบัญชี ข้าพเจ้าได้รับเงินตามสัญญานี้จำนวน...................................................................บาท 
(....................................................................................................................................) ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว (.....................................................................................................................................) ไปเป็นการถูกต้องแล้ว 
เมื่อวันที่.........................................................ข้าพเจ้าประสงค์ให้หักชำระหนี้เก่าพร้อมดอกเบี้ยคงเหลือเงินที่      เมื่อวันที่............................................................ข้าพเจ้าประสงค์ให้หักชำระหนี้เก่าพร้อมดอกเบี้ยคงเหลือเงินที่ 
ข้าพเจ้าได้รับจริงจำนวนเงิน......................................................................................................................บาท ข้าพเจ้าได้รับจริงจำนวนเงิน........................................................................................................................บาท 
(.......................................................................................................................................................................) (.............................................................................................................................) ให้โอนเข้าบัญชีของข้าพเจ้า 
                                                      ธนาคาร...........................................จำกัด หมายเลขบัญชี............................................................................. 

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

ความเห็นผู้บังคับบัญชา 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าผู้กู้มีความเหมาะสม 
ในการขอกู้และในขณะนี้ยังรับราชการหรือทำงาน
ประจำอยู่ 
 
ลงชื่อ…....…………..………..............…….………………. 
(............................................................................) 
ตำแหน่ง…......……….……..………..…………............... 
หมายเหตุ  ผู้บังคับบัญชา   หมายถึง  
ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าหน่วยงาน   

กรรมการเงินกู ้
 

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

ผู้อนุมัติ 

การจ่ายเงินกู้ 
 

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

หัก  1. สามัญ………...................…….….………..บาท 

         ดอกเบี้ย…..….................……….…...…..บาท 
      2. ฉุกเฉิน................................................บาท 

         ดอกเบี้ย…..….…........…........….…...…..บาท 

      3. อื่นๆ……….……...................….…...…….บาท  
รวมหัก…………………....................…........….….บาท  

จ่ายสุทธิ..........................................................บาท 
หมายเลขเช็ค......................................................... 

ลงวันที่................................................................... 
 

ลงชื่อ.................................................จนท.การเงิน 
 

ลงชื่อ........................................................ผู้จัดการ 
                                ผู้มีอำนาจลงนาม 

 

ลงชื่อ.................................................................... 

                            ผู้มีอำนาจลงนาม 
 

ลงชื่อ..................................................................... 

กรณีมีเงินอ่ืนใดที่ต้องรบัคืน 
 ขอรับเงินด้วยตนเอง   
 ขอให้ฝากเงินเข้าบัญชีของข้าพเจ้า 
    ธนาคารกรุงไทย จำกัด 
    ธนาคาร................................................จำกัด 
หมายเลขบัญชี....................................................... 
สาขา...................................................................... 
   บัญชีเงินฝากที่มีอยู่ในสหกรณ์ฯ 
   ขอให้ส่งทางไปรษณีย์ธนาณัติ 
หมายเลขบัญชี....................................................... 
เลขที่...................................................................... 

 

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

วันที่ ............../........................./................... 

บัญชีเงินกู้ที่................................................... 

แบบ สอ.ปศ. 2024 
เลขรับท่ี............................/............................... 
วันท่ีรับ............................/............................. 

ตรวจสอบรายช่ือผู้ถูกกำหนด 
 พบข้อมูล                       ไม่พบข้อมูล 
ลงชื่อ.................................................ผู้ตรวจสอบ 
    ..................../.................../.................. 

                                                                      คำขอและหนังสอืกู้สำหรับเงินกู้สามัญ 
                                                                                           (ไม่เกินมลูค่าหุ้น) 

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

เรียน  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด   
             ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)…...…………………….....………..………….…………………….……สมาชิกเลขทะเบียนที่……...........………...…อายุ....................ปี    
รับราชการหรือทำงานประจำในตำแหน่ง.......................................................................................สังกัดหน่วยงาน....................................................................   
เลขประจำตัวประชาชน....................................................... ที่อยู่ปัจจุบัน.................................................................................................................................... 
โทรศัพท์...............................................เริ่มรับราชการหรือทำงานประจำเม่ือวันที่..........................................................................ได้รับเงินได้รายเดือน/ค่าจ้างเดือน
ละ...................................บาท  ในเวลานี้ข้าพเจ้ามีหุ้นอยู่ในสหกรณ์รวม.............................หุ้น เป็นเงินจำนวน..........................................................บาท  
และส่งเงินค่าหุ้นเดือนละ..............................บาท  ขอเสนอคำขอและสัญญาเงินกู้สามัญไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด ซึ่งต่อไปในหนังสือสัญญานี้จะใช้
คำว่า “สหกรณ์” เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้ 
            ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกู้เงินสามัญ จำนวนเงิน.......................................บาท(....................................................................................................................) 
โดยจะนำไปใช้เพื่อ  ชำระหนี้  การศึกษา  ใช้จ่ายในครอบครัว  อื่น ๆ .....………...............................................……..…………………………………….. 
                   ข้อ 2. ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ ข้าพเจ้าจะผ่อนชำระเงินกู้สามัญตามข้อ 1. ในอัตราดอกเบี้ยตามประกาศและระเบียบของสหกรณ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
                          2.1 กู้เงินสามัญไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น 
                                1) ข้าพเจ้าตกลงชำระดอกเบี้ยแก่สหกรณ์เดือนละ 1 ครั้ง ภายใน..................งวด (ไม่เกิน 150 งวด)                                                     
                                2) ข้าพเจ้าตกลงชำระคืนเงินต้นให้แก่สหกรณ์ให้เสร็จสิ้นภายในงวดสุดท้าย               

     2.2 กู้เงินสามัญไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นหรือไม่เกินมูลค่าหุ้นรวมกับเงินฝาก โดยขอส่งเงินกู้คืนสหกรณ์ภายใน...............งวด   
                                ข้าพเจ้าขอชำระเงินกู้เป็นรายเดือน งวดละเท่า ๆ กัน พร้อมดอกเบี้ย (แบบงวดคงต้น)                                                    
                                ข้าพเจ้าขอชำระเงินกู้เป็นงวดรายเดือนพร้อมดอกเบี้ย งวดละเท่า ๆ กัน (แบบงวดคงที่) 
            ข้อ 3. เมื่อสหกรณ์ได้จ่ายเงินให้ข้าพเจ้าไม่ว่าจะจ่ายด้วยเช็ค หรือโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีที่ข้าพเจ้าแจ้งต่อสหกรณ์ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้
จำนวนดังกล่าวไปครบถ้วนแล้ว  และให้ถือว่าเอกสารการรับเงินเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้  
             ข้อ 4. ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าหักเงินได้รายเดือน ค่าจ้าง เงินสะสม บำเหน็จ บำนาญเงินกองทุน
บำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.) เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ  หรือหน่วยงานเจ้าสังกัด หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือนายจ้างจ่ายให้แก่ข้าพเจ้า หรือจากสหกรณ์ทั้งปัจจุบัน อนาคต ตามจำนวนงวดชำระหนี้ข้อ 2 ความยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไป โดยทำ
หนังสือยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้ามอบไว้ให้สหกรณ์  เพื่อแสดงต่อหน่วยงานในสังกัดของข้าพเจ้าให้หักเงิน ณ ที่จ่ายให้
สหกรณ์ ทั้งนี้จนกว่าจะได้ชำระหนี้ตามสัญญานี้โดยสิ้นเชิงแล้ว 
              ข้อ 5. ข้าพเจ้ายินยอมให้ถือว่ากรณีใด ๆ ซึ่งกำหนดในข้อบังคับของสหกรณ์ว่าด้วยการควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้  ให้ถือว่าเงินกู้นี้ 
เป็นอันถึงกำหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักคำนึงถึงกำหนดเวลาที่ให้ไว้ 
              ข้อ 6. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามข้อบังคับสหกรณ์ว่าถ้าข้าพเจ้าย้ายหรือโอนไปรับราชการในสังกัดส่วนราชการอื่น หรือออกจากราชการหรืองานประจำ ข้าพเจ้า
จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ และจัดการชำระหนี้ซึ่งมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน หากไม่จัดการชำระหนี้ดังกล่าว ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์หักเงินได้ 
รายเดือน ค่าจ้าง เงินสะสม บำเหน็จ บำนาญ เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.) เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือเงินอื่นใด ที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ 
หรือหน่วยงานเจ้าสังกัด หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือนายจ้างจ่ายให้แก่ข้าพเจ้า และเงินค่าหุ้น    เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน หรือเงินอื่นใดที่
ข้าพเจ้าพึงได้รับหรือมีสิทธิได้รับจากสหกรณ์ นำไปชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ยที่ค้างชำระต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนได้ 
              ข้อ 7. หากข้าพเจ้าได้ย้ายที่อยู่จากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือนี้  ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยทันที  ถ้าข้าพเจ้ามิได้แจ้งให้สหกรณ์ทราบ  และหากมี
การดำเนินคดีเกี่ยวกับหนี้สินตามสัญญานี้ให้ถือว่าข้าพเจ้ายังคงมีภูมิลำเนาอยู่ตามที่ระบุไว้ในหนังสือนี้ทุกประการ 
             ข้อ 8. หนังสือสัญญานี ้ให้มีผลตั้งแต่บัดนี ้เป็นต้นไปและข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้คำยินยอมนี ้ไม่ว่าทั ้งหมดหรือบางส่วนจนกว่า       
ข้าพเจ้าจะได้พ้นจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์หรือพ้นภาระหนี้สินท่ีข้าพเจ้ามีต่อสหกรณ์เว้นแต่จะได้รับคำยินยอมเป็นหนั งสือจากสหกรณ์ 
             ข้อ 9. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องเปลี่ยนแปลงส่วนราชการที่สังกัดโดยย้ายหรือโอนไปรับราชการในสังกัดส่วนราชการอื่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งใดแห่งหนึ่งที่ข้าพเจ้า
โอนไปสังกัดมีอำนาจหักเงินได้รายเดือน ค่าจ้าง หรือเงินบำเหน็จ หรือเงินบำนาญ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันที่ข้าพเจ้ามีสิทธิจะได้รับจากทางราชการ
หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แล้วแต่กรณีเพื่อส่งชำระหนี้ ชำระค่าหุ้น หรือเงินอื่นใดให้สหกรณ์แทนข้าพเจ้าได้ทุกเดือน และข้าพเจ้าสัญญาว่า
จะถือปฏิบัติตามคำยินยอมในหนังสือฉบับนี้ ทุกประการ เพียงแต่สหกรณ์ได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการหรือให้หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถ่ินท่ีข้าพเจ้าสังกัดอยู่ เพื่อดำเนินการดังกล่าวข้างต้นแทนข้าพเจ้าก็เป็นการเพียงพอแล้ว 
             ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสือกู้นี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน 
 

ลงชื่อ....................................................ผู้กู้    คู่สมรสลงนามยินยอม / ไม่มีคู่สมรสให้รับรองสถานภาพ     ลงชื่อ ......................................................พยาน 
(...............................................................)    ลงชื่อ...........................................................คู่สมรส / ผู้กู้     (........................................................................) 
                                                     (......................................................................................)     สมาชิกเลขทะเบียนที่......................................... 

หมายเหตุ  กรณีเงนิอื่นใดที่ต้องรับคืน ขอใหติ้ดต่อรับเงินภายใน 1 เดือน  หากเกินกำหนด สหกรณ์ฯจะโอนเงนิเข้าบัญชีเงนิฝากธนาคารพาณิชย์หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ฯของท่าน      
           

                  ลงช่ือ....................................................................ผู้ตรวจสอบสัญญา 
                (............................................................................)                                                                                                                                                                                                                   



 
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. 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. 2030 

                                                                                             ส ำหรับใช้มูลคำ่หุ้นรวมเงินฝำก 

 
 

 บันทึกต่อท้ายค าขอและหนังสือกู้ส าหรับเงินกู้สามัญ 
 

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

 

ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว.....................................................................................................สมำชิกเลขทะเบียนที่........................................ 
อำยุ............ปี รับรำชกำรหรือท ำงำนประจ ำในต ำแหน่ง...................................................................................................................................................
สังกัดหน่วยงำน......................................................................................................เลขประจ ำตัวประชำชน..................................................................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน..............................................................................................................................................โทรศัพท.์......................................................... 
ในฐำนะ "ผู้กู้"ตำมค ำขอและหนังสอืกู้ส ำหรับเงินกูส้ำมญั หนังสือกู้ที่........................................วันท่ี.........เดือน.......................................พ.ศ................. 
ขอท ำบันทึกต่อท้ำยค ำขอและหนงัสือกู้ส ำหรับเงินกู้สำมัญ กับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศสุัตว์ จ ำกดั ในฐำนะ "ผู้ให้กู้" โดยทั้งสองฝ่ำยตกลงให้ถือเป็น
ส่วนหน่ึงของค ำขอกู้และหนังสือกู้ส ำหรับเงินกู้สำมญั ดังนี ้

ข้อ 1. ผู้กู้ตกลงยินยอมน ำสมุดคู่ฝำกของผู้กู้บัญชีเลขท่ี...................................ยอดเงินฝำก ณ วันท่ี........เดือน..............................พ.ศ............ 
จ ำนวนเงิน...........................................บำท(...................................................................................................................................)มำเป็นหลักประกันไว้
สหกรณ์อมทรัพย์กรมปศสัตว์ จ ำกดั เพื่อเป็นหลักประกันส ำหรับเงินกู้ 

ข้อ 2. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศสุัตว์ จ ำกัด จะคืนสมุดคูฝ่ำกอันเปน็หลักประกันตำมข้อ 1 ให้กับผู้กู้เมื่อผู้กู้ได้ท ำกำรส่งเงินกู้คืนพร้อม
ดอกเบี้ยครบถ้วนเสร็จสิ้นแล้ว 

ข้อ 3. ส ำหรับข้อควำมและเง่ือนไขท่ีมิได้มีกำรตกลงกันตำมบันทึกตอ่ท้ำยฉบับนี้ ให้เป็นไปตำมค ำขอและหนังสือกูส้ ำหรับเงินกู้สำมญั     
ลงวันท่ี..........เดือน.........................พ.ศ................ทุกประกำร 

ทั้งสองฝ่ำยได้อ่ำนข้อควำมในบันทึกฉบับน้ี โดยตลอดแล้วเห็นว่ำถูกตอ้ง จึงลงลำยมือช่ือไว้เป็นส ำคัญตอ่หน้ำพยำน 
 
ลงช่ือ..........................................................................ผู้กู ้
(..................................................................................) 
 
 
ลงช่ือ..........................................................................ผู้ให้กู้  ลงช่ือ..........................................................................ผู้ให้กู้ 
(..................................................................................)             (..................................................................................) 
 
 
ลงช่ือ.........................................................................พยำน  ลงช่ือ.........................................................................พยำน 
(..................................................................................)             (..................................................................................) 
 
 
 


