
สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัสวนดุสิต จ ากดั  

 

 
 

                        ค ำขอกู้เงินสำมัญ (ใช้บุคคลค ้ำประกัน) 
สัญญำเลขที่........................................... 

เขียนที่.............................................................. 
วันที่.............................................................. 

เรียน คณะกรรมกำรด้ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยสวนดุสิต จ้ำกัด 
 ข้ำพเจ้ำ................................................................. .................................... หมำยเลขสมำชิก.................................
สังกัดหน่วยงำน....................................................................... ต้ำแหน่ง...........................................................................
เงินเดือน........................บำท(......................................................................) มีหนังสือสัญญำจ้ำง.............................................
สัญญำเลขที่............................................................ตั งแต่วันที่..........................................ถึงวันที่............................................... 
 ข้ำพเจ้ำส่งเงินค่ำหุ้นสะสมรำยเดือนอยู่ในอัตรำเดือนละ......................................บำท ในปัจจุบัน มีทุนเรือนหุ้น   
สะสมรำยเดือนในสหกรณฯ์ มีหุ้นจ้ำนวน..............................หุ้น รวมเป็นเงินจ้ำนวน..........................................................บำท  
  1. ขำ้พเจ้ำขอกู้เงินสำมัญ................................บำท (......................................................................................)
เพ่ือน้ำไปใช้ตำมวัตถุประสงค์ต่อไปนี ............................................................................ .............................................................. 
  2. ข้ำพเจ้ำขอช้ำระเงินกู้สำมัญเป็นงวดรำยเดือนเท่ำกัน (เว้นแต่งวดสุดท้ำย) พร้อมดอกเบี ยอัตรำดอกเบี ย
ตำมประกำศของสหกรณ์ฯ ส่งเงินต้นงวดละ..................................บำท เป็นจ้ำนวน.....................งวด 
  3. สมำชิกผู้ค ้ำประกัน 
 

 1. ชื่อ..................................................................................................หมำยเลขสมำชิก....... .........................................
ต้ำแหน่ง...................................................สังกัดหน่วยงำน.................................................เงินเดือนปัจจุบัน........................บำท 
 2. ชื่อ..................................................................................................หมำยเลขสมำชิก....... .........................................
ต้ำแหน่ง...................................................สังกัดหน่วยงำน..................... ............................เงินเดือนปัจจุบัน........................บำท 
 3. ชื่อ....................................................... ...........................................หมำยเลขสมำชิก............ ....................................
ต้ำแหน่ง...................................................สังกัดหน่วยงำน............................ .....................เงินเดือนปัจจุบัน........................บำท 

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

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

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ นำย/นำง/นำงสำว......................................................................ปฏิบัติงำนในหน่วยงำนนี จริง และได้เริ่ม
ปฏิบัติงำนตั งแต่วันที่............................................... 

 
          ลงชื่อ....................................................................ผูบ้ังคับบัญชำ 

(..........................................................................) 
ต้ำแหน่ง...........................................................................................  
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รำยกำรต่อไปนี้  (ส้ำหรับเจ้ำหน้ำที่) 
เงินได้ 

รำยเดือน  
(บำท) 

จ ำกัดวงเงินกู้ 
(บำท) 

จ ำนวนต้นเงินของเงินกู้คงเหลือ (บำท) วงเงินกู้
คงเหลือ 
(บำท) เงินกู้พิเศษ  เงินกู้สำมัญ  

เงินกู้ภำยใต้ทุน
เรือนหุ้นของตน  

เงินกู้เพ่ือเหตุ
ฉุกเฉิน  

รวม  

        

        

 
หมำยเหตุ ( 1 ) เคยผิดนัดกำรส่งเงินงวดช้ำระหนี  หรือขำดส่งเงินค่ำหุ้นรำยเดือนหรือไม่........................................................... 
   ( 2 ) ข้อชี แจงอ่ืนๆ ........................................................................................ ............................................................. 

 
รำยกำรเกี่ยวกับวงเงินของผู้ค้ ำประกัน 

 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อผู้ค้ ำประกัน 
เงินได้ 

รำยเดือน 
(บำท) 

กำรค้ ำประกันรำยอื่น 
วงเงิน 

ค้ ำประกัน
คงเหลือ 
(บำท) 

ชื่อผู้กู ้

ต้นเงินที ่
ค้ ำประกัน
คงเหลือ 
(บำท) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
หมำยเหตุ ( 1 ) เคยผิดนัดกำรส่งเงินงวดช้ำระหนี  หรือขำดส่งเงินค่ำหุ้นรำยเดือนหรือไม่........................................................... 
   ( 2 ) ข้อชี แจงอ่ืนๆ ........................................................................................ ............................................................. 

 
     ..............................................................เจ้ำหน้ำที่ 

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

 
 
 
 



สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัสวนดุสิต จ ากดั  

 

 
                              

                                              
หนังสือกู้เงินสำมญั 

 

สัญญำเลขที่........................................ 
วันที่........................................................... 

ข้ำพเจ้ำ................................................................ ............สมำชิกเลขทะเบียน...........................อำยุ...............ปี     
เลขประจ้ำตัวประชำชน                                                                                                                      
เป็น         ข้ำรำชกำร       พนักงำนมหำวิทยำลัย       ลูกจ้ำง.......................................       อ่ืนๆ....................................... 
ต้ำแหน่ง.............................................สงักัด...........................................................ได้รับเงินเดือน เดือนละ.........................บำท 
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้ำนเลขที่................................. หมู่ที่....................... ถนน.............................................................................
ต้ำบล/แขวง............................อ้ำเภอ/เขต....................................จังหวดั......................................รหัสไปรษณีย์........................
โทรศัพท์...................................................เบอร์ภำยใน......................................ซึ่งต่อไปนี ในหนังสือกู้เงินสำมัญ เรียกว่ำ “ผู้กู”้                           

ได้ท้ำหนังสือกู้เงินสำมัญให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยสวนดุสิต จ้ำกัด ซึ่งต่อไปในหนังสือกู้เงินสำมัญนี         
เรียกว่ำ “สหกรณ์” ดังต่อไปนี  
 ข้อ 1. ผู้กู้ได้กู้เงินจำกสหกรณ์  เป็นจ้ำนวน.......................................บำท (..........................................................................................)     
และผู้กู้ได้รับเงินจ้ำนวนดังกล่ำวเมื่อวันท่ี................................................โดยถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 
 ข้อ 2. ผู้กู้ยอมช้ำระดอกเบี ยเงินกู้สำมัญให้สหกรณ์ในอัตรำร้อยละ.......................ต่อปี  ในกรณีที่มีเหตุจ้ำเป็นที่สหกรณ์จะต้อง
เปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี ยเงินกู้สำมัญ  ผู้กู้ยินยอมให้สหกรณ์เปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี ยได้ตำมที่เห็นสมควรเมื่อใดก็ได้  ทั งนี สหกรณ์ไม่ต้อง
แจ้งให้ผู้กู้ทรำบล่วงหน้ำ 
 ข้อ 3. ผู้กู้ขอช้ำระคืนต้นเงินกู้สำมัญเป็นงวดรำยเดือนแบบต้นเท่ำกันทุกๆ งวดๆ ละ............................บำท พร้อมดอกเบี ยทั งนี           
ตั งแต่งวดประจ้ำเดือน.......................................พ.ศ. .........................เป็นต้นไป 
 ผู้กู้ขอยืนยันว่ำกำรส่งคืนเงินกู้สำมัญ (รวมทั งต้นเงินและดอกเบี ย) แต่ละงวดภำยในวันท้ำกำรสุดท้ำยของแต่ละเดือนที่ระบุไว้           
ส้ำหรับงวดนั นๆ 
 ข้อ 4. ผู้กู้ยินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยสวนดุสิต จ้ำกัด ด้ำเนินกำรหักกลบลบหนี  (รวมทั งต้นเงินและดอกเบี ย) ตำม
หนังสือกู้เงินสำมัญ เลขท่ี................................................ ลงวันท่ี............................................กับหนังสือกูเ้งินสำมัญฉบับนี ได้เต็มจ้ำนวน 
 ข้อ 5. ผู้กู้ยินยอมให้มหำวิทยำลัยสวนดุสิต ผู้จ่ำยเงินเดือนและเงินอ่ืนใดของผู้กู้ หักเงินเดือนและเงินอ่ืนใดเพื่อช้ำระหนี พร้อมดอกเบี ย
ซึ่งผู้กู้ต้องส่งต่อสหกรณ์ตำมข้อ 3 โดยควำมยินยอมนี ให้มีอยู่ตลอดไป จึงได้ท้ำหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนและเงินอ่ืนใดช้ำระหนี สหกรณ์ออม
ทรัพย์มหำวิทยำลัยสวนดุสิต จ้ำกัด มอบไว้ ทั งนี จนกว่ำจะได้ช้ำระหนี เงินกู้สำมัญนี โดยสิ นเชิงแล้ว 
 ในกรณีผู้กู้ออกหรือถูกออกมหำวิทยำลัยสวนดุสิต ผู้กู้จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทรำบ และจัดกำรช้ำระหนี สิน                   
ทั งหมดที่มีต่อสหกรณ์ ให้ เสร็จสิ นเสียก่อนภำยในสำมสิมวันนับแต่วันที่ ได้ท้ำหนังสือแจ้ง โดยยอมรับตำมเง่ือนไข ตำมข้อบังคับ                         
ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยสวนดุสิต จ้ำกัด 
 ถ้ำผู้กู้ไม่สำมำรถจัดกำรช้ำระหนี สินให้เสร็จสิ นตำมที่กล่ำวไว้ในวรรคสอง ผู้กู้ยินยอมให้มหำลัยวิทยำลัยสวนดุสิต ผู้จ่ำยเงินสะสม
บ้ำเหน็จ บ้ำนำญ เงินกองทุนบ้ำเหน็จบ้ำนำญข้ำรำชกำร (กบข.) เงินกองทุนสะสมเลี ยงชีพส้ำหรับบุคล ำกร กองทุนส้ำรองเลี ยงชีพส้ำหรับ
พนักงำนมหำวิทยำลัย หรือเงินอื่นใด ที่ทำงมหำวิทยำลัยสวนดุสิต จ่ำยให้แก่ผู้กู้ หักเงินดังกล่ำวเพื่อช้ำระหนี เงินกู้สำมัญและดอกเบี ยต่อ
สหกรณ์ให้เสร็จสิ นเสียก่อนได้ 
 ข้อ 6. ถ้ำผู้กู้ไม่สำมำรถจัดกำรช้ำระหนี ตำมที่กล่ำวไว้ใน ข้อ 5 ให้สหกรณ์น้ำเงินค่ำหุ้น เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนหรือ เงินอื่นใดที่ผู้กู้
ได้รับจำกสหกรณ์ไปหักกลบลบหนี กับหนี เงินกู้สำมัญและดอกเบี ย และให้ถือเป็นเจตนำของผู้กู้ที่จะให้หักกลบลบหนี  เพื่อช้ำระหนี เงินกู้สำมัญ
และดอกเบี ยได้ 
 ข้อ 7   ในกรณีผู้กู้ให้ข้อควำมอันเป็นเท็จ ให้ถือว่ำเงินกู้ตำมหนังสือกู้เงินสำมัญนี  เป็นอันถึงก้ำหนดส่งคืนโดยสิ นเชิงพร้อมทั งดอกเบี ย
โดยทันที โดยมิต้องค้ำนึงถึงเวลำที่ให้ไว้ 

สหกรณ์ได้รับยกเว้น 

ไม่ต้องตดิอำกรแสตมป ์

ตำมประมวลรัษฎำกร 

 

 

 

 

จ้ำนวนเงินที่อนุมัติ............................บำท 

....................................................ผู้อนุมัติ 
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ข้อ 8 ผู้กู้ขอรับรองว่ำข้อควำมที่ให้ไว้ตำมหนังสือกู้เงินสำมัญถูกต้องและเป็นจริง 
   ผู้กู้ได้อ่ำนข้อควำมในหนังสือกู้เงินหนังสือกู้เงินสำมัญนี โดยตลอดแล้วเห็นว่ำถูกต้องจึงได้ลงลำยมือช่ือไว้เป็นส้ำคัญ                

ต่อหน้ำพยำน 
  
          (ลงชื่อ)......................................... .......................... ผู้กู้         (ลงชื่อ)......................................... ...................... พยำน 

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

ข้ำพเจ้ำ.....................................................ได้รับเงินกู้จ้ำนวน........................บำท(.....................................................................)          
ตำมหนังสือกู้เงินส้ำหรับเงินกู้สำมัญนี ไปเป็นกำรถูกต้องแล้ว ณ วันที่...........................................โดยโอนเข้ำบัญชีของข้ำพเจ้ำ 
     บัญชีออมทรัพย์ สอ.มสด. เลขท่ีบัญชี..........................................      
     บัญชีธนำคำรกรุงเทพ เลขท่ีบัญชี........................................................ สำขำ............................................................................ 
 

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

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

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

ค ำยินยอมของคู่สมรส (ส ำหรับผู้กู้ที่มีคู่สมรส) 
                                                                           เขียนที่............................................................................................. 
                                                                                             วันที่.........................................................................                                 
        ข้ำพเจ้ำ................................................................................... เป็นคู่สมรสของ........................................................................
ยินยอมให้คู่สมรสของข้ำพเจ้ำกู้เงินสำมัญของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งนี  ตำมหนังสือกู้เงินสำมัญข้ำงต้นนี  และข้ำพเจ้ำได้ลงลำยมือ
ชื่อไว้เป็นส้ำคัญต่อหน้ำคู่สมรส 
 

  (ลงชื่อ)..................................................................คู่สมรสของผู้กู้   (ลงชื่อ).......................................................................ผู้กู้ 
             (.......................................................... ....................)                    (................................................................................) 
 

  ค ำยินยอม (ส ำหรับผู้กู้ที่ไม่มีคู่สมรส) 
 

        ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ         โสด        หม้ำย       หย่ำ  ในขณะที่ท้ำสัญญำฉบับนี  
 

 

 (ลงชื่                                             (ลงชื่อ)........................................................................ผู้กู้ 
(...................................................................................)  
             ค ำยินยอม (ส ำหรับผู้ค้ ำประกัน) 

   (ลงชื่อ).............................................................ผู้ค ้ำประกัน         (ลงชื่อ)..............................................................ผู้ค ้ำประกัน 
               (.......................................................... ...............)                      (........................................................................) 
              

                                                   (ลงชื่อ).............................................................ผู้ค ้ำประกัน          
                                                      (........................................................................) 
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                                                                                                      สัญญำเลขที.่.............................. 

 
หนังสือยินยอมให้ส่วนรำชกำร/หน่วยงำนกำรเงินหักเงินช ำระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยสวนดุสิต จ ำกัด 

      

                            เขียนที่.......................................................................... 
                      วันที่..........................................................................  

 

  ข้ำพเจ้ำ..............................................................................................................อำยุ................................ป ี
เลขประจ้ำตัวประชำชน                                                                    เลขทะเบียนสมำชิก.............................    
เป็น       ข้ำรำชกำร       พนักงำนมหำวิทยำลัย      ลูกจ้ำง...........................      อ่ืนๆ ..................................................... . 
ต้ำแหน่ง....................................................... ........................สังกัดหน่วยงำน............................................................................ 
ปัจจุบันอยู่บ้ำนเลขที่...............หมู่........... ซอย.................. ................................ถนน........ ....................................................    
ต้ำบล/แขวง........................................................................... อ้ำเภอ/เขต......................................................................                          
จังหวัด.............................................. รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์.......................................มีควำมประสงค์ ดังนี  

ข้อ 1. ข้ำพเจ้ำยินยอมให้มหำวิทยำลัยสวนดุสิต ผู้จ่ำยเงิน หักเงินเดือน ค่ำจ้ำง หรือเงินบ้ำนำญ                
หรือเงินบ้ ำเหน็จ  หรือเงิน อ่ืนใด ที่ ข้ ำพ เจ้ ำพึ งได้ รับจำกมหำวิทยำลัยสวนดุสิต  ที่ ข้ ำพ เจ้ ำได้ รับ  ทั งปั จจุบั น                          
และอนำคต ตำมจ้ำนวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยสวนดุสิต จ้ำกัด ได้แจ้งให้ในแต่ละเดือน เพ่ือส่งช้ำระหนี ช้ำระหนี 
เงินกู้สำมัญ หรือหนี อื่นใดแล้วแต่กรณี ให้สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยสวนดุสิต จ้ำกัด แทนข้ำพเจ้ำทุกเดือน 

ข้อ 2. กรณีข้ำพเจ้ำพ้นจำกกำรเป็นข้ำรำชกำร/พนักงำนมหำวิทยำลัย/พนักงำนรำชกำร/บุคลำกรตำม
สัญญำจ้ำง/ลูกจ้ำงประจ้ำ หรือลูกจ้ำงของมหำวิทยำลัยสวนดุสิต และได้รับเงินบ้ำเหน็จ เงินบ้ำนำญ หรือเงินอ่ืนใดข้ำพเจ้ำ
ยินยอมให้มหำวิทยำลัยสวนดุสิต หักเงินจำกเงินบ้ำเหน็จ เงินบ้ำนำญ หรือเงินอ่ืนใด ที่ข้ำพเจ้ำพึงได้รับมหำวิทยำลัยสวน
ดุสิตตำมข้อ 1 ตำมจ้ำนวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยสวนดุสิต จ้ำกัด ได้แจ้ง และให้ส่งเงินจ้ำนวนดังกล่ำวนั น      
ให้สหกรณ ์  ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยสวนดุสิต จ้ำกัด แทนข้ำพเจ้ำทุกครั ง 

ข้อ 3. กำรหักเงินเดือน ค่ำจ้ำง หรือเงินบ้ำนำญ  หรือเงินบ้ำเหน็จ หรือเงินอ่ืนใด ไม่ว่ำกรณี ใด                  
ตำมข้อ 2 เมื่ อได้หักช้ำระหนี ภำษีอำกรและกำรหักเงิน เข้ำกองทุนที่ สมำชิกต้องถูกหักตำมกฏหมำยว่ำด้วย                      
กองทุนบ้ำเหน็จบ้ำนำญข้ำรำชกำร กฏหมำยว่ำด้วยกองทุนส้ำรองเลี ยงชีพ กฏหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองแรงงำน                
และกฏหมำยว่ำด้วยกำรประกันสังคมแล้ว (ถ้ำมี) ข้ำพเจ้ำยินยอมให้หักเงินดังกล่ำวช้ำระหนี ให้สหกรณ์ออมทรัพย์
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต จ้ำกัด ก่อนเป็นอันดับแรก 

ข้อ 4. หนังสือยินยอมให้หักเงินนี  ให้มีผลตั งแต่บัดนี เป็นต้นไป และข้ำพเจ้ำสัญญำว่ำจะไม่ถอนกำรให้ค้ำ
ยินยอมนี ทั งหมดหรือบำงส่วน จนกว่ำข้ำพเจ้ำจะได้พ้นจำกกำรเป็นสมำชิกของสหกรณ์หรือพ้นภำระหนี สินที่ข้ำพเจ้ำ              
มีต่อสหกรณ์ฯ เว้นแต่จะได้รับค้ำยินยอมเป็นหนังสือจำกสหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยสวนดุสิต จ้ำกัด 

ข้อ 5. หำกข้ำพเจ้ำได้ย้ำยที่อยู่จำกที่ ได้แจ้งไว้ในหนังสือนี  ข้ำพเจ้ำจะแจ้งให้ทำงสหกรณ์ทรำบ                 
เป็นหนังสือโดยทันที 

 

 



สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัสวนดุสิต จ ากดั  

 

  หนังสือยินยอมฉบับนี ท้ำขึ นโดยควำมสมัครใจของข้ำพเจ้ำ ได้ตรวจสอบข้อควำมและถ้อยค้ำในหนังสือนี 
ทั งหมดแล้ว ตรงตำมเจตนำรมณ์ของข้ำพเจ้ำทุกประกำร จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นส้ำคัญและได้ท้ำขึ น 2 ฉบับ ซึ่งมีข้อควำม
ตรงกัน โดยฉบับที่หนึ่งเก็บไว้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยสวนดุสิต จ้ำกัด ฉบับที่สองเก็บไว้ที่มหำวิทยำลัยสวนดุสิตที่
ข้ำพเจ้ำสังกัดอยู่ และส้ำเนำเก็บไว้ที่กองทุนสะสมเลี ยงชีพมหำวิทยำลัยสวนดุสิต และข้ำพเจ้ำไว้เป็นหลักฐำนด้วยแล้ว 
 
 
 
 
                                                               ลงชื่อ............................................................ผูใ้ห้ค้ำยินยอม(ผู้กู้) 
                                    (................................................................) 

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

                                                                     ลงชื่อ.............................................................พยำน 
                                    (................................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ได้รับส้ำเนำเรียบร้อยแล้ว 
 

.................................................ผู้กู ้
 

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



สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัสวนดุสิต จ ากดั  

 

                                                                                                       
สัญญำเลขที.่.............................. 

 
หนังสือยินยอมให้ส่วนรำชกำร/หน่วยงำนกำรเงินหักเงินช ำระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยสวนดุสิต จ ำกัด 

      

                            เขียนที่.......................................................................... 
                      วันที่..........................................................................  

 

  ข้ำพเจ้ำ.................................................................... ..........................................อำยุ................................ป ี
เลขประจ้ำตัวประชำชน                                                                    เลขทะเบียนสมำชิก.............................    
เป็น       ข้ำรำชกำร       พนักงำนมหำวิทยำลัย      ลูกจ้ำง...........................      อ่ืนๆ ..................................................... . 
ต้ำแหน่ง....................................................... ........................สังกัดหน่วยงำน............................................................................ 
ปัจจุบันอยู่บ้ำนเลขที่...............หมู่........... ซอย.................. ................................ถนน........ ....................................................    
ต้ำบล/แขวง........................................................................... อ้ำเภอ/เขต......................................................................                          
จังหวัด.............................................. รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์.......................................มีควำมประสงค ์ดังนี  

ข้อ 1. ข้ำพเจ้ำยินยอมให้มหำวิทยำลัยสวนดุสิต ผู้จ่ำยเงิน หักเงินเดือน ค่ำจ้ำง หรือเงินบ้ำนำญ                
หรือเงินบ้ ำเหน็จ  หรือเงิน อ่ืนใด ที่ ข้ ำพเจ้ ำพึ งได้ รับจำก มหำวิทยำลัยสวนดุสิต  ที่ ข้ ำพ เจ้ ำได้ รับ  ทั งปั จจุบั น                          
และอนำคต ตำมจ้ำนวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยสวนดุสิต จ้ำกัด ได้แจ้งให้ในแต่ละเดือน เพ่ือส่งช้ำระหนี ช้ำระหนี 
เงินกู้สำมัญ หรือหนี อื่นใดแล้วแต่กรณี ให้สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยสวนดุสิต จ้ำกัด แทนข้ำพเจ้ำทุกเดือน 

ข้อ 2. กรณีข้ำพเจ้ำพ้นจำกกำรเป็นข้ำรำชกำร/พนักงำนมหำวิทยำลัย/พนักงำนรำชกำร/บุคลำกรตำม
สัญญำจ้ำง/ลูกจ้ำงประจ้ำ หรือลูกจ้ำงของมหำวิทยำลัยสวนดุสิต และได้รับเงินบ้ำเหน็จ เงินบ้ำนำญ หรือเงินอ่ืนใดข้ำพเจ้ำ
ยินยอมให้มหำวิทยำลัยสวนดุสิต หักเงินจำกเงินบ้ำเหน็จ เงินบ้ำนำญ หรือเงินอ่ืนใด ที่ข้ำพเจ้ำพึงได้รับมหำวิทยำลัยสวน
ดุสิตตำมข้อ 1 ตำมจ้ำนวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยสวนดุสิต จ้ำกัด ได้แจ้ง และให้ส่งเงินจ้ำนวนดังกล่ำวนั น      
ให้สหกรณ ์  ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยสวนดุสิต จ้ำกัด แทนข้ำพเจ้ำทุกครั ง 

ข้อ 3. กำรหักเงินเดือน ค่ำจ้ำง หรือเงินบ้ำนำญ  หรือเงินบ้ำเหน็จ หรือเงินอ่ืนใด ไม่ว่ำกรณี ใด                  
ตำมข้อ 2 เมื่ อได้หักช้ำระหนี ภำษีอำกรและกำรหักเงิน เข้ำกองทุนที่ สมำชิกต้องถูกหักตำมกฏหมำยว่ำด้วย                      
กองทุนบ้ำเหน็จบ้ำนำญข้ำรำชกำร กฏหมำยว่ำด้วยกองทุนส้ำรองเลี ยงชีพ กฏหมำยว่ำด้วยกำ รคุ้มครองแรงงำน                
และกฏหมำยว่ำด้วยกำรประกันสังคมแล้ว (ถ้ำมี) ข้ำพเจ้ำยินยอมให้หักเงินดังกล่ำวช้ำระหนี ให้สหกรณ์ออมทรัพย์
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต จ้ำกัด ก่อนเป็นอันดับแรก 

ข้อ 4. หนังสือยินยอมให้หักเงินนี  ให้มีผลตั งแต่บัดนี เป็นต้นไป และข้ำพเจ้ำสัญญำว่ำจะไม่ถอนกำรให้ค้ำ
ยินยอมนี ทั งหมดหรือบำงส่วน จนกว่ำข้ำพเจ้ำจะได้พ้นจำกกำรเป็นสมำชิกของสหกรณ์หรือพ้นภำระหนี สินที่ข้ำพเจ้ำ              
มีต่อสหกรณ์ฯ เว้นแต่จะได้รับค้ำยินยอมเป็นหนังสือจำกสหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยสวนดุสิต จ้ำกัด 

ข้อ 5. หำกข้ำพเจ้ำได้ย้ำยที่อยู่จำกที่ ได้แจ้งไว้ในหนังสือนี  ข้ำพเจ้ำจะแจ้งให้ทำงสหกรณ์ทรำบ                 
เป็นหนังสือโดยทันที 

 

 



สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัสวนดุสิต จ ากดั  

 

  หนังสือยินยอมฉบับนี ท้ำขึ นโดยควำมสมัครใจของข้ำพเจ้ำ ได้ตรวจสอบข้อควำมและถ้อยค้ำในหนังสือนี 
ทั งหมดแล้ว ตรงตำมเจตนำรมณ์ของข้ำพเจ้ำทุกประกำร จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นส้ำคัญและได้ท้ำขึ น 2 ฉบับ ซึ่งมีข้อควำม
ตรงกัน โดยฉบับที่หนึ่งเก็บไว้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยสวนดุสิต จ้ำกัด ฉบับที่สองเก็บไว้ที่มหำวิทยำลัยสวนดุสิตที่
ข้ำพเจ้ำสังกัดอยู่ และส้ำเนำเก็บไว้ที่กองทุนสะสมเลี ยงชีพมหำวิทยำลัยสวนดุสิต และข้ำพเจ้ำไว้เป็นหลักฐำนด้วยแล้ว 
 
 
 
 
                                                               ลงชื่อ............................................................ผูใ้ห้ค้ำยินยอม(ผู้กู้) 
                                    (................................................................) 

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

                                                                     ลงชื่อ.............................................................พยำน 
                                    (................................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ได้รับส้ำเนำเรียบร้อยแล้ว 
 

.................................................ผู้กู ้
 

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


