
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ ากัด 

                             
 

  
  

 ค ำขอกู้เงินสำมัญ 
                              สัญญำเลขที่........................................ 

             เขียนที่.......................................................... 
                     วันที่............................................................. 
เรียน  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  จ ากัด 
 

 ข้าพเจ้า.......................................................... .................................... หมายเลขสมาชิก..............................
สังกัดหน่วยงาน....................................................................... ต าแหน่ง...........................................................................
เงินเดือน.....................บาท(......................................................................) มีหนังสือสัญญาจ้าง.......................................
สัญญาเลขที่...................................................ตั้งแต่วันที่..........................................ถึงวันที่.............................................. 
 ข้าพเจ้าส่งเงินค่าหุ้นสะสมรายเดือนอยู่ในอัตราเดือนละ......................................บาท ในปัจจุบันมีทุนเรือนหุ้น
สะสมรายเดือนในสหกรณฯ์ มีหุ้นจ านวน............................หุ้น รวมเป็นเงินจ านวน..................................................บาท  
  1. ข้าพเจ้าขอกู้เงินสามัญ...............................บาท (............................................................................) 
เพ่ือน าไปใช้ตามวัตถุประสงค์ต่อไปนี้……………………………………………………………………………………….…………………………  
  2. ข้าพเจ้าขอช าระเงินกู้ สามัญเป็นงวดรายเดือนเท่ากัน  (เว้นแต่งวดสุดท้าย) พร้อมด้วย           
อัตราดอกเบี้ยตามประกาศของสหกรณ์  งวดละ......................................บาท  เป็นจ านวน..................งวด 
  3. ข้าพเจ้าขอกู้เงินสามัญภายใตทุ้นเรือนหุ้นของตนเอง 
 
  
   

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

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

 
 
 

เอกสำรเพ่ิมเติมประกอบด้วย : 
 1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้กู้  
 2. ส าเนาสลิปเงินเดือน 
 3. ส าเนาหน้าสมุดบญัชี ธ.กรุงเทพ หรือ สมุดบญัชอีอมทรัพย์ของสหกรณฯ์ 
 ** หากผู้กู้มีคู่สมรส ใหแ้นบส าเนาบัตรประชาชนคู่สมรส และ ทะเบียนสมรส ** 
 ** หากผู้กู้ สถานะหม้าย หรือ หย่า ให้แนบเอกสารเพิ่มเติมตามสถานะนั้นๆ ** 
 



สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ ากัด 

(รำยกำรต่อไปนี้  เจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์กรอก) 
รำยกำรเกี่ยวกับวงเงินของผู้ขอกู้ 

เงินได้ 
รำยเดือน 
(บำท) 

จ ำกัด 
วงเงินกู้ 
(บำท) 

ต้นเงินกู้คงเหลือ 
วงเงินกู้ 
คงเหลือ 
(บำท) 

พิเศษ 
(บำท) 

สำมัญบุคคล
ค้ ำประกัน 

(บำท) 

สำมัญภำยใต้
ทุนเรือนหุ้น 

(บำท) 

เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 
(บำท) 

รวมเงินกู้
คงเหลือ 
(บำท) 

        
        
 
หมำยเหตุ    ( 1  )  เคยผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้  หรือขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือไม่........................................ 
       ( 2  )  ข้อชี้แจงอ่ืน ๆ ........................................................................... ...................................................... 
 
 

 
     .......................................................เจ้าหน้าที่ 
     วันที่............................................... 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ ากัด 

 
 

                             
หนังสือกู้เงินสำมญั 

 

                                  สัญญำเลขที่........................................... 

วันที่................................................................. 
ข้าพเจ้า................................................................ ............สมาชิกเลขทะเบียน...........................อายุ...............ปี 

เลขประจ าตัวประชาชน                                                                                                         
เป็น         ข้าราชการ       พนักงานมหาวิทยาลัย       ลูกจ้าง..............................       อ่ืนๆ............................................. 
ต าแหน่ง............................................สังกัด...................................................ได้รับเงินเดือน เดือนละ.............................บาท 
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่.................................. หมู่ที่ ................... ถนน.................................................................            
ต าบล/แขวง...................................................อ าเภอ/เขต................................................จงัหวัด...........................................
รหัสไปรษณีย์.............................โทรศัพท์.......................................................เบอร์ภายใน..................................ซึ่งต่อไปนี้
ในหนังสือกู้เงินสามัญ เรียกว่า “ผู้กู”้                           

ได้ท าหนังสือกู้เงินสามัญให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ ากัด ซึ่งต่อไปในหนังสือกู้เงินสามัญนี้  
เรียกว่า “สหกรณ์” ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ผู้กู้ได้กู้เงินจากสหกรณ์  เป็นจ านวน...............................บาท (.......................................................................................) 
และผู้กู้ได้รับเงินจ านวนดังกล่าวเมื่อวันท่ี................................................โดยถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 
 ข้อ 2. ผู้กู้ยอมช าระดอกเบี้ยเงินกู้สามัญให้สหกรณ์ในอัตราร้อยละ.......................ต่อปี ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นท่ีสหกรณ์จะต้อง
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ  ผู้กู้ยินยอมให้สหกรณ์เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยได้ตามที่เห็นสมควรเมื่อใดก็ได้  ท้ังนี้สหกรณ์ไม่
ต้องแจ้งให้ผู้กู้ทราบล่วงหน้า 
 ข้อ 3. ผู้กู้ขอช าระคืนต้นเงินกู้สามัญเป็นงวดรายเดือนแบบต้นเท่ากันทุกๆ งวดๆ ละ............................บาท พร้อมดอกเบี้ย
ทั้งนี้ตั้งแต่งวดประจ าเดือน..................................พ.ศ. .........................เป็นต้นไป 
 ผู้กู้ขอยืนยันว่าการส่งคืนเงินกู้สามัญ (รวมทั้งต้นเงินและดอกเบี้ย) แต่ละงวดภายในวันท าการสุดท้ายของแต่ละเดือนที่ระบุไว้
ส าหรับงวดนั้นๆ 
 ข้อ 4. ผู้กู้ยินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ ากัด ด าเนินการหักกลบลบหนี้ (รวมทั้งต้นเงินและดอกเบี้ย) 
ตามหนังสือกู้เงินสามัญ เลขท่ี............................................. ลงวันท่ี..........................................กับหนังสือกู้เงินสามัญฉบบันี้ได้เต็มจ านวน 
 ข้อ 5. ผู้กู้ยินยอมให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้จ่ายเงินเดือนและเงินอ่ืนใดของผู้กู้ หักเงินเดือนและเงินอ่ืนใดเพื่อช าระหนี้พร้อม
ดอกเบี้ยซึ่งผู้กู้ต้องส่งต่อสหกรณ์ตามข้อ 3 โดยความยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไป จึงได้ท าหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนและเงินอ่ืนใดช าระ
หนี้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ ากัด มอบไว้ ท้ังนี้จนกว่าจะได้ช าระหนี้เงินกู้สามัญนี้โดยสิ้นเชิงแล้ว 
 ในกรณีผู้กู้ออกหรือถูกออกมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้กู้จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ และ จัดการช าระหนี้สิน                 
ทั้งหมดที่มีต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนภายในสามสิมวันนับแต่วันที่ได้ท าหนังสือแจ้ง โดยยอมรับตามเง่ือนไข ตามข้อบังคับ                      
ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ ากัด 
 ถ้าผู้กู้ไม่สามารถจัดการช าระหนี้สินให้เสร็จสิ้นตามที่กล่าวไว้ในวรรคสอง ผู้กู้ยินยอมให้มหาลัยวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้จ่ายเงิน
สะสมบ าเหน็จ บ านาญ เงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) เงินกองทุนสะสมเลี้ยงชีพส าหรับบุคลากร กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย หรือเงินอื่นใด ท่ีทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ่ายให้แก่ผู้กู้ หักเงินดังกล่าวเพื่อช าระหนี้เงินกู้สามัญและ
ดอกเบี้ยต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนได้  
 ข้อ 6. ถ้าผู้กู้ไม่สามารถจัดการช าระหนี้ตามที่กล่าวไว้ใน ข้อ 5 ให้สหกรณ์น าเงินค่าหุ้น เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนหรือ เงินอ่ืนใด
ที่ผู้กู้ได้รับจากสหกรณ์ไปหักกลบลบหนี้กับหนี้เงินกู้สามัญและดอกเบี้ย และให้ถือเป็นเจตนาของผู้กู้ที่จะให้หักกลบลบหนี้ เพื่อช าระหนี้
เงินกู้สามัญและดอกเบี้ยได้ 

สหกรณ์ได้รับยกเว้น 

ไม่ต้องตดิอากรแสตมป ์

ตามประมวลรัษฎากร 

 

จ านวนเงินที่อนุมัติ.....................................บาท 
 

..............................................................ผู้อนุมัติ 



สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ ากัด 

 ข้อ 7   ในกรณีผู้กู้ให้ข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถือว่าเงินกู้ตามหนังสือกู้เงินสามัญนี้ เป็นอันถึงก าหนดสง่คืนโดยสิ้นเชิงพร้อมท้ัง
ดอกเบี้ยโดยทันที โดยมิต้องค านึงถึงเวลาที่ให้ไว ้

ข้อ 8 ผู้กู้ขอรับรองว่าข้อความที่ให้ไว้ตามหนังสือกู้เงินสามัญถูกต้องและเป็นจริง 
   ผู้กู้ได้อ่านข้อความในหนังสือกู้เงินหนังสือกู้เงินสามัญนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้องจึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญ           

ต่อหน้าพยาน 
(ลงชื่อ)...................................................................... ผู้กู้ 

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

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

  

ข้าพเจ้า........................................................ได้รับเงินกู้จ านวน.......................บาท(..............................................................)          
ตามหนังสือกู้เงินส าหรับเงินกู้สามัญนี้ไปเป็นการถูกต้องแล้ว ณ วันที่......................................โดยโอนเข้าบัญชีของข้าพเจ้า 
        บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ มสด. เลขท่ีบัญชี............................................................................. ...................................... 
        บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธ.กรุงเทพ เลขท่ีบัญชี........................................................ สาขา.........................................  

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

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

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

 

ค ำยินยอมของคู่สมรส (ส ำหรับผู้กู้ที่มีคู่สมรส) 
                                                                                   เขียนที่....................................................................... 
                                                                                   .................................................................................. 
                                                                                            วันที่..................................................... 
             ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ................................................................... ....................เป็นคู่สมรสของ          
นาย/นาง/นางสาว...................................................... .................ยินยอมให้คู่สมรสของข้าพเจ้ากู้เงินสามัญของสหกรณ์    
ออมทรัพย์แห่งนี้ ตามหนังสือกู้เงินสามัญข้างต้นนี้ และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าคู่สมรส 
 

 

  (ลงชื่อ)................................................................คู่สมรสของผู้กู้    (ลงชื่อ).....................................................................ผูกู้้ 
            (............................................................................)                    (..............................................................................) 
 

  ค ำยินยอม (ส ำหรับผู้กู้ที่ไม่มีคู่สมรส) 
 

        ข้าพเจ้าขอรับรองว่า         โสด        หม้าย       หย่า  ในขณะที่ท าสัญญาฉบับนี้ 
 

 

 (ลงชื่                                             (ลงชื่อ)........................................................................ผู้กู้ 
(...................................................................................)  

 


