
กู้เงินสามัญไมเ่กิน 55 เท่า วงเงินกู้ไม่เกิน 2,000,000 บาท (ส.) 

 (บุคคลค้ำประกันอย่างน้อย 2 คน)  
 

เอกสารประกอบสำหรับผู้กู้ 

1. คำขอและหนังสือกู้สำหรับเงินกู้สามัญ (แบบ สอ.ปศ.2003 ) >>> พิมพห์น้า-หลัง ในแผ่นเดียวกัน 

2. หนังสือสัญญาต่อท้ายสัญญาเงินกู้ (แบบ สอ.ปศ.2025) 

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

4. หนังสือยินยอมให้หน่วยงานหักเงินได้รายเดือน สำหรับข้าราชการ/บำนาญ/ลูกจ้าง (แบบ สอ.ปศ.2009) 

5. หนังสือยินยอมให้หักเงินชำระหนี้สหกรณ์ฯ พร้อมบัตรประจำตัวทายาท สำหรับทายาทผู้กู้ ดังนี้ (แบบ สอ.ปศ.2010) 

   5.1 สมาชิกข้าราชการบำนาญ 

   5.2 สมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป 

   5.3 สมาชิกถูกแจ้งอายัดจากกรมบังคับคดี (กู้เงินไม่เกิน 55 เทา่ของเงินได้รายเดือน) 

   กรณีทายาทยังไม่บรรลุนิติภาวะให้ดำเนินการ ดังนี้ 

   ผู้กู้ต้องเซ็นรับรองลงลายมือชื่อว่าเป็นทายาทจริง ในแบบ สอ.ปศ.2010 และบัตรประจำตัว พร้อมพยานรับรอง 2 คน 

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

6. หนังสือยินยอมใหน้ำเงินกู้เพ่ิมหุ้นสหกรณ์ฯ สำหรับสมาชิกที่มีหุ้นไม่ถึงร้อยละ 10% ของวงเงินที่ขอกู้ กรณีสมาชิก 

   มีค่าหุ้นไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้สมาชิกทำหนังสือยินยอมให้หักเงินกู้ที่ได้รับ เพ่ือไปเป็นค่าหุ้นเพ่ิมให้ครบ 

   ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แต่เพ่ิมได้ไม่เกิน 50,000.00 บาท และการเพ่ิมค่าหุ้นดังกล่าวนี้สามารถกระทำได้เพียงครั้งเดียว 

   (แบบ สอ.ปศ.2027) 

7. สลิปเงินเดือน 

8. สำเนาสมุดธนาคาร 

9. สำเนาบัตรประจำตัวผู้กู้ และสำเนาบัตรประจำตัวคู่สมรสผู้กู้ 

10. เอกสารแสดงสถานะทางการเงินจากบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร)  

     (สำหรับวงเงินกู้สามัญ 1 ล้านบาท ขึ้นไป) 
 

เอกสารประกอบสำหรับผู้ค้ำประกัน 

1. หนังสือยินยอมให้หน่วยงานหักเงินได้รายเดือน สำหรับผู้ค้ำประกัน (แบบ สอ.ปศ.2014) 

2. สำเนาบัตรประจำตัวผู้ค้ำประกัน และสำเนาบัตรประจำตัวคู่สมรสผู้ค้ำประกัน 
 

หมายเหตุ กรณีคู่สมรสผู้กู้/ผู้ค้ำประกัน 

   1. โสด ให้เซ็นกำกับในช่องคู่สมรส 

   2. หม้าย/หย่าร้าง ให้แนบใบหย่าหรือใบมรณบัตร 

   3. หากนามสกุลไม่ตรงกัน ให้แนบทะเบียนสมรส 

 



 

 

 

                                                                                                                                                      แบบ สอ.ปศ. 2003 (แผ่นหน้า)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

การรับเงนิ 

กรณีรับเงินกู้ด้วยตนเอง  ข้าพเจ้าได้รับเงินตามสัญญานี้จ านวน...............................................................บาท กรณีฝากเงินกู้เข้าบัญชี ข้าพเจ้าได้รับเงินตามสัญญานี้จ านวน...................................................................บาท 
(....................................................................................................................................) ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว (.....................................................................................................................................) ไปเป็นการถูกต้องแล้ว 
เมื่อวันที่.........................................................ข้าพเจ้าประสงค์ให้หักช าระหนี้เก่าพร้อมดอกเบี้ย คงเหลือเงินที่     เมื่อวันที่........................................................................ข้าพเจ้าประสงค์ให้หักช าระหนี้เก่าพร้อมดอกเบี้ย
ข้าพเจ้าได้รับจริงจ านวนเงิน......................................................................................................................บาท คงเหลือเงินที่ข้าพเจ้าได้รับจริงจ านวนเงิน...................................................................................................บาท 
(.......................................................................................................................................................................) (.........................................................................................................................................................................) 
                                                    ให้โอนเข้าบัญชีของข้าพเจ้า 
          ธนาคาร...........................................จ ากัด หมายเลขบัญชี............................................................................. 

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

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

ความเห็นผู้บังคับบัญชา 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าผู้กู้มคีวามเหมาะสม 
ในการขอกู้และในขณะนี้ยังรับราชการหรือ
ท างานประจ าอยู ่
 

ลงช่ือ..........…....…………..…………….………………. 
(........................................................................) 
ต าแหน่ง…......……..........….……..………..…………. 
หมายเหตุ  ผู้บงัคบับญัชา   หมายถึง  
ผู้บังคบับญัชาระดับหัวหน้าหน่วยงาน   

กรรมการเงินกู ้
 

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

ผู้อนุมัติ 

 

การจ่ายเงินกู ้
 

จ านวนเงิน……….....…........…....….…….…..…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.................................................................. 

                                ผู้มีอ านาจลงนาม 
 

ลงช่ือ.................................................................. 
ผู้มีอ านาจลงนาม 

กรณีมีเงินอื่นใดท่ีต้องรับคืน 
 ขอรับเงินด้วยตนเอง   
 ขอใหฝ้ากเงินเขา้บญัชีของข้าพเจ้า 
    ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
    ธนาคาร............................................จ ากัด 
หมายเลขบัญชี................................................... 
สาขา.................................................................. 
 บญัชีเงินฝากที่มีอยู่ในสหกรณ์ฯ 
 ขอใหส้่งทางไปรษณีย์ธนาณัติ 
หมายเลขบัญชี................................................... 
เลขที่.................................................................. 

 

                                  

                                                         ค าขอและหนังสือกู้ส าหรบัเงินกู้สามัญ 
                                                                                       
                           เขียนที่…………………………………………………………...……… 
                                              วนัที่…..……..เดือน…..…………....………...พ.ศ…...….…….… 
    เรียน  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากดั   
                               ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)…..……………….....…………………….……………......……….……สมาชกิเลขทะเบียนที…่….........………...…อายุ...........ปี    
รับราชการหรอืท างานประจ าในต าแหน่ง..............................................................................สังกัดหน่วยงาน......................................................................   
เลขประจ าตัวประชาชน.......................................................... ที่อยู่ปัจจุบัน........................................................................................................................ 
โทรศัพท์......................................... เริ่มรับราชการหรือท างานประจ าเมือ่วันที่......................................................................ได้รับเงนิได้รายเดือน/ค่าจ้าง
เดือนละ...................................บาท  ในเวลานี้ข้าพเจ้ามีหุ้นอยู่ในสหกรณร์วม..........................หุ้น เปน็เงนิจ านวน.....................................................บาท  
และส่งเงนิค่าหุ้นเดือนละ...................บาท  ขอเสนอค าขอและสญัญาเงนิกู้สามัญไว้ตอ่สหกรณอ์อมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด ซ่ึงต่อไปในหนังสือสญัญานี้
จะใช้ค าว่า “สหกรณ”์ เพือ่เป็นหลกัฐานดังต่อไปนี ้
            ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกูเ้งินสามัญ จ านวนเงิน......................................บาท (............................................................................................................) 
โดยจะน าไปใช้เพือ่  ช าระหนี ้ การศกึษา  ใช้จา่ยในครอบครัว  อืน่ ๆ  ......................……….....................……..…………………………………….. 
               ข้อ 2. ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ ข้าพเจ้า    ขอช าระเงินกู้สามัญเป็นรายเดือน งวดละเท่า ๆ กนั พร้อมดอกเบี้ย (แบบงวดคงต้น)                                                    
                                                         ขอช าระเงินกู้สามัญเป็นงวดรายเดือนพร้อมดอกเบี้ย งวดละเท่า ๆ กัน (แบบงวดคงท่ี) 
ในอัตราดอกเบ้ียตามประกาศและระเบียบของสหกรณ์  โดยขอส่งเงินกู้คืนสหกรณ์ภายใน.................งวด   
           ข้อ 3. เมื่อสหกรณ์ได้จ่ายเงินให้ข้าพเจ้าไม่ว่าจะจ่ายด้วยเช็ค หรือโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีที่ข้าพเจ้าแจ้งต่อสหกรณ์ให้ถือว่าข้าพเจ้า
ได้รับเงินกู้จ านวนดังกล่าวไปครบถว้นแล้ว  และให้ถือว่าเอกสารการรับเงินเป็นส่วนหนึง่ของสัญญานี้ 
            ข้อ 4. ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าหักเงินได้รายเดือน ค่าจ้าง เงินสะสม บ าเหน็จ บ านาญ
เงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ(กบข.) เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ  หรือหน่วยงานเจ้าสังกัด 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนายจ้างจ่ายให้แก่ข้าพเจ้า หรือจากสหกรณ์ทั้งปัจจุบัน อนาคต ตามจ านวนงวดช าระหนี้ข้อ 2 
ความยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไป โดยท าหนังสือยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้ามอบไว้ให้สหกรณ์  เพื่อแสดงต่อ
หน่วยงานในสังกัดของข้าพเจ้าให้หักเงิน ณ ที่จ่ายให้สหกรณ์ ทั้งนี้จนกว่าจะได้ช าระหนี้ตามสัญญานี้โดยสิ้นเชิงแล้ว 
            ข้อ 5. ข้าพเจ้ายินยอมให้ถือว่ากรณีใด ๆ ซึ่งก าหนดในข้อบังคับของสหกรณ์ว่าด้วยการควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้  ให้ถือว่า
เงินกู้นี้เป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมทั้งดอกเบ้ียในทันที โดยมิพักค านึงถึงก าหนดเวลาที่ให้ไว้ 
            ข้อ 6. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามขอ้บังคับสหกรณ์ว่าถ้าข้าพเจ้าย้ายหรือโอนไปรับราชการในสังกดัส่วนราชการอืน่ หรือออกจากราชการหรืองานประจ า 
ข้าพเจ้าจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณท์ราบ และจัดการช าระหนี้ซ่ึงมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน หากไม่จัดการช าระหนี้ดังกล่าว ข้าพเจ้ายินยอม 
ให้สหกรณ์หักเงินได้รายเดือน ค่าจ้าง เงินสะสม บ าเหน็จ บ านาญ เงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ(กบข.) เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ หรือเงินอื่นใด      
ที่ข้าพเจ้าพึงได้รบัจากทางราชการ หรือหน่วยงานเจ้าสังกัด หรือหน่วยงานอืน่ของรฐั หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือนายจ้างจ่ายให้แกข่้าพเจ้า และเงินคา่หุ้น 
เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับหรือมีสิทธิได้รับจากสหกรณ์ น าไปช าระหนี้พร้อมดอกเบ้ียที่ค้างช าระต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนได้ 
            ข้อ 7. หากข้าพเจ้าได้ย้ายที่อยู่จากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือนี้  ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยทันที  ถ้าข้าพเจ้ามิได้แจ้งให้สหกรณ์ทราบ
และหากมีการด าเนินคดีเกี่ยวกับหนี้สินตามสัญญานี้ให้ถือว่าข้าพเจ้ายังคงมีภูมิล าเนาอยู่ตามที่ระบุไว้ในหนังสือนี้ทุกประการ 
            ข้อ 8. หนังสือสัญญานี้ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้ค ายินยอมนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนจนกว่า
ข้าพเจ้าจะได้พ้นจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์หรือพ้นภาระหนี้สินที่ข้าพเจ้ามีต่อสหกรณ์เว้นแต่จะได้รับค ายินยอมเป็นหนังสือจากสหกรณ์ 
            ข้อ 9. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องเปลี่ยนแปลงส่วนราชการทีส่ังกัดโดยย้ายหรือโอนไปรับราชการในสังกดัส่วนราชการอื่น หรือหน่วยงานอื่นของรฐั 
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใดแห่งหนึ่ง
ที่ข้าพเจ้าโอนไปสังกัดมีอ านาจหักเงินได้รายเดือน ค่าจ้าง หรือเงินบ าเหน็จ หรือเงินบ านาญ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันที่ข้าพเจ้ามีสิทธิจะได้รับ
จากทางราชการหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณีเพื่อส่งช าระหนี้ ช าระค่าหุ้น หรือเงินอื่นใดให้สหกรณ์แทนข้าพเจ้าได้ทุกเดือน 
และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะถือปฏิบัติตามค ายินยอมในหนังสือฉบับนี้ทุกประการ เพียงแต่สหกรณ์ได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการหรือให้หน่วยงานของรัฐ  
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีข้าพเจ้าสังกัดอยู่ เพ่ือด าเนินการดังกล่าวข้างต้นแทนข้าพเจ้าก็เป็นการเพียงพอแล้ว 
             ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสือกู้นี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 
 ลงชื่อ..................................................ผู้กู้    คู่สมรสลงนามยินยอม / ไม่มีคู่สมรสให้รับรองสถานภาพ     ลงขื่อ ................................................พยาน 

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

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

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

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

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

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

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

หมายเหตุ  กรณีเงนิอื่นใดที่ต้องรับคืน ขอใหติ้ดต่อรับเงินภายใน 1 เดือน  หากเกินก าหนด สหกรณ์ฯจะโอนเงนิเข้าบัญชีเงนิฝากธนาคารพาณิชย์หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ฯของท่าน   (โปรดพลิก)                                                                                                                                                                                                                      



 

 

 

       แบบ สอ.ปศ. 2003 (แผ่นหลัง)   
 

 

 
 

หนังสือค้ าประกันส าหรับเงินกู้สามญั  
             เขียนที…่…......………...………….….…………………...……………………      
                                        วันที่ ………...เดือน………….....……………….…….พ.ศ………….………   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ค้ าประกันคนท่ี 1 ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)...............................................................................................................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่.............................อายุ...............ปี รับ
ราชการหรือท างานประจ าในต าแหน่ง............................................................................................................สังกัดหน่วยงาน.......................................................................................................................................... 
เลขประจ าตัวประชาชน..................................................................ที่อยู่ปัจจุบัน.................................................................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์........................................................เริ่มรับราชการหรือท างานประจ าเม่ือวันที่........................................................................ได้รับเงินได้รายเดือน / ค่าจ้างเดือนละ............................................................บาท 
ผู้ค้ าประกันคนท่ี 2 ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)...............................................................................................................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่.............................อายุ...............ปี รับ
ราชการหรือท างานประจ าในต าแหน่ง............................................................................................................สังกัดหน่วยงาน.......................................................................................................................................... 
เลขประจ าตัวประชาชน..................................................................ที่อยู่ปัจจุบัน.................................................................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์........................................................เริ่มรับราชการหรือท างานประจ าเม่ือวันที่........................................................................ได้รับเงินได้รายเดือน / ค่าจ้างเดือนละ............................................................บาท 
ผู้ค้ าประกันคนท่ี 3 ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)...............................................................................................................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่.............................อายุ...............ปี รับ
ราชการหรือท างานประจ าในต าแหน่ง............................................................................................................สังกัดหน่วยงาน.......................................................................................................................................... 
เลขประจ าตัวประชาชน..................................................................ที่อยู่ปัจจุบัน.................................................................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์........................................................เริ่มรับราชการหรือท างานประจ าเม่ือวันที่........................................................................ได้รับเงินได้รายเดือน / ค่าจ้างเดือนละ............................................................บาท 
ผู้ค้ าประกันคนท่ี 4 ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)...............................................................................................................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่.............................อายุ...............ปี รับ
ราชการหรือท างานประจ าในต าแหน่ง............................................................................................................สังกัดหน่วยงาน.......................................................................................................................................... 
เลขประจ าตัวประชาชน..................................................................ที่อยู่ปัจจุบัน.................................................................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์........................................................เริ่มรับราชการหรือท างานประจ าเม่ือวันที่........................................................................ได้รับเงินได้รายเดือน / ค่าจ้างเดือนละ............................................................บาท 
 

ได้ท าหนังสือค้ าประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด ซึ่งต่อไปนี้ในหนังสือค้ าประกันนี้จะใช้ค าว่า “สหกรณ์” เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ตามที่สหกรณ์ได้ให้(นาย/นาง/นางสาว).....................................................................................กู้เงิน จ านวนเงินกู้............................. บาท(..............................................................................................)ตามค าขอ
และหนังสือกู้ส าหรับเงินกู้สามัญที่......................................ลงวันที่...................................................... และผู้กู้ได้รับเงินไปจากสหกรณ์โดยถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมค้ าประกันหนี้ดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทน 
ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้นั้นด้วย 
 ข้อ 2. ข้าพเจ้าได้ยินยอมค้ าประกันหนี้ดังกล่าวตามข้อ 1 และทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องการส่งเงินงวดช าระหนี้ อัตราดอกเบี้ย และการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงก าหนดตามที่กล่าวไว้ในค าขอและหนังสือ    กู้เงินสามัญ
นั้นโดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบัติตามข้อผูกพันนั้น ๆ ทุกประการ จนกว่าหนี้สินและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพัน จะได้ช าระครบถ้วนแล้ว 
 ข้อ 3. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า ถ้าข้าพเจ้าย้ายหรือโอนไปรับราชการในสังกัดส่วนราชการอื่นหรือออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์นี้ ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากการค้ าประกันรายนี้
จนกว่าผู้ที่ข้าพเจ้าค้ าประกันไว้นี้จะได้จัดให้สมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ าประกันแทนข้าพเจ้า 
 ข้อ 4. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องช าระหนี้ให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่ข้าพเจ้าแล้วภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีลูกหนี้ผิดนัด ข้าพเจ้ายินยอมช าระหนี้ โดยให้ผู้บังคับบัญชาหรือ
เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้าเมื่อได้รับมอบหมายจากสหกรณ์หักจ านวนเงินงวดช าระหนี้ ซึ่ งข้าพเจ้าต้องส่งต่อสหกรณ์จากเงินได้รายเดือน ค่าจ้าง เงินสะสม บ าเหน็จ บ านาญ เงินกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ(กบข.) เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ หรือหน่วยงานเจ้าสังกัด หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือนายจ้างจ่ายให้แก่ข้าพเจ้า หรือเงินอื่นใดที่
ข้าพเจ้าพึงได้รับหรือมีสิทธิได้รับจากสหกรณ์  ทั้งปัจจุบันและอนาคตของข้าพเจ้าเพื่อส่งต่อสหกรณ์  ความยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไป ท้ังนี้จนกว่าจะได้ช าระหนี้ท่ีค้ าประกันนี้โดยสิ้นเชิงแล้ว  
 ข้อ 5. ข้าพเจ้าได้ท าหนังสือยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้ามอบไว้ให้สหกรณ์เพื่อแสดงต่อหน่วยงานในสัง กัดของข้าพเจ้าให้หักเงิน ณ ที่จ่ายให้สหกรณ์จนกว่าสหกรณ์ จะได้รับ
ช าระหนี้จนสิ้นเชิง   
 ข้อ 6. หากข้าพเจ้าได้ย้ายที่อยู่จากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือนี้ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยทันที ถ้าข้าพเจ้ามิได้แจ้งให้สหกรณ์ทราบ  และหากมีการด าเนินคดีเกี่ยวกับหนี้สินตามสัญญานี้ ให้ถือว่าข้าพเจ้ายังคงมี
ภูมิล าเนาอยู่ตามที่ระบุไว้ในหนังสือนี้ทุกประการ 
 ผู้ค้ าประกันและคู่สมรส(ถ้ามี) ได้อ่านข้อความในค าเตือนและหนังสือค้ าประกันนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้องจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 
 

ผู้ค้ าประกันคนท่ี 1 
 

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

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

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

เป็นผู้ค้ าประกันสมาชิกอื่น (ชื่อ-สกุล) 
1..................................................................... 
2..................................................................... 
3……………………………………………………………. 

ผู้ค้ าประกันคนท่ี 2 
 

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

คู่สมรสลงนามยินยอม  / ไม่มีคู่สมรสให้รับรองสถานภาพ 
 

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

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

เป็นผู้ค้ าประกันสมาชิกอื่น (ชื่อ-สกุล) 
1..................................................................... 
2..................................................................... 
3……………………………………………………………. 

ผู้ค้ าประกันคนท่ี 3 
 

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

คู่สมรสลงนามยินยอม  / ไม่มีคู่สมรสให้รับรองสถานภาพ 
 

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

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

เป็นผู้ค้ าประกันสมาชิกอื่น (ชื่อ-สกุล) 
1..................................................................... 
2..................................................................... 
3……………………………………………………………. 

ผู้ค้ าประกันคนท่ี 4 
 

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

คู่สมรสลงนามยินยอม  / ไม่มีคู่สมรสให้รับรองสถานภาพ 
 

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

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

เป็นผู้ค้ าประกันสมาชิกอื่น (ชื่อ-สกุล) 
1..................................................................... 
2..................................................................... 
3……………………………………………………………. 

เอกสารประกอบการกู้ 1. ส าเนาบัตรผูกู้้ / ผูค้้ าประกัน พร้อมรับรองส าเนา   
                            2. ส าเนาสมุดคูฝ่าก (กรณีโอนเงินกู้เขา้บญัชี)     ลงช่ือ............................................................. จนท.ผู้ตรวจสอบสญัญา 
ค าเตือน      ...สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้ าประกันส าหรับผู้กู้มากกว่าสี่คนในเวลาเดียวกันไม่ได้...   (…………………………………………...............……………) 
 
 
 
 

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

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

ตรวจสอบรายชื่อผู้ถูกก าหนด 
 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 หรือส่งไม่ไดเ้พราะ
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. 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 

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



                                                                  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 
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                                                                                                                     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 
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                   สมำชิกเลขทะเบียนท่ี...........................................            
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