
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ ากัด  
 

                                                                           
 
 
 

หนังสือค ้ำประกันเงินกู้สำมัญ 
 

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

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

ข้าพเจ้า............................................................................สมาชิกเลขทะเบยีน...........................อายุ...............ป ี    
เลขประจ าตัวประชาชน                                                                                                                      
เป็น        ข้าราชการ       พนักงานมหาวิทยาลัย      ลูกจ้าง.............................        อ่ืนๆ................................... 
ต าแหน่ง........................................สงักัด...................................................ได้รับเงินเดือน เดือนละ...........................บาท 
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี................................... หมู่ที่.................. ถนน............................................................................            
ต าบล/แขวง............................................อ าเภอ/เขต.............................................จังหวัด.........................................
รหัสไปรษณีย์...................................โทรศัพท์.................................................เบอร์ภายใน..........................ได้ท าหนังสือ
ค  าประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  จ ากัด ดังต่อไปนี  
 

 ข้อ 1. ข้าพเจ้ายินยอมค  าประกัน นาย/นาง/นางสาว.............................................................................ซึ่งได้ท าหนังสอื      
กูเ้งินสามัญ เลขที่............................................ วันที่......................................................... 

ข้อ 2. ในการท าหนังสือค  าประกันฉบับนี  เพื่อวัตถุประสงค์ในการประกันการช าระหนี ตามหนังสือกู้เงินสามัญ       
เลขที่.......................................เป็นจ านวนเงิน.................................บาท (...................................................................................)   

ข้อ 3. ข้าพเจ้ายินยอมรับค  าประกันตามหนงัสือกู้เงินสามัญ เลขที่............................................... เป็นระยะเวลาตั งแต่          
วันที่...............................................................ถึงวันที่............................................................... 

 ข้อ 4.  ข้าพเจ้าทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องการส่งเงินงวดช าระหนี   อัตราดอก เบี ยและการเรียกคืนเงินกู้         
ก่อนถึงก าหนดตามที่กล่าวไว้ในหนังสือกู้ เงินสามัญนั นโดยตลอดแล้ว  และข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามข้อผูกพันนั นๆ            
ทุกประการ จนกว่าภาระหนี สิน และค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพัน จนกว่าจะได้รับช าระครบถ้วนแล้ว 

 ข้อ  5.  ข้าพเจ้ายอมรับว่า การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้า   
หลุดพ้นจากการค  าประกันตามหนังสือฉบับนี  

 ข้อ  6. ในกรณีที่ ข้าพเจ้าต้องช าระหนี ให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้   หลังจากสหกรณ์ ได้ส่ งหนังสือบอกกล่าว              
ให้แก่ข้าพเจ้าแล้วภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ ผู้กู้ผิดนัด ข้าพเจ้ายินยอมช าระหนี โดยให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต                    
ผู้จ่ายเงินเดือน และเงินอ่ืนใดของข้าพเจ้า หักจ านวนเงิน ณ ที่จ่าย ช าระหนี ซึ่งข้าพเจ้าต้องช าระให้สหกรณ์ จากเงินเดือน   
และเงินอ่ืนใดของข้าพเจ้าส่งต่อสหกรณ์ด้วย โดยข้าพเจ้าได้ท าหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนและเงินอ่ืนใดช าระหนี สหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ ากัด มอบไว้กับสหกรณ์ และความยินยอมนี ให้มีอยู่ตลอดไป ทั งนี จนกว่าจะได้ช าระหนี ตาม
หนังสือกู้เงินสามัญที่ข้าพเจ้าได้ค  าประกันตามหนังสือฉบับนี โดยสิ นเชิงแล้ว 

 
 
 

 

หนังสือกู้เงินสามัญท่ี................................. 
ชื่อผู้กู้........................................................ 

สหกรณ์ได้รับยกเว้น 
ไม่ต้องตดิอากรแสตมป ์
ตามประมวลรัษฎากร 



สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ ากัด 
 

 
 

ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสอืค  าประกันนี โดยตลอดแลว้เห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เปน็ส าคัญต่อหนา้พยาน 
 

 

      ลงชื่อ.................................................................ผู้ค  าประกัน 
                                                                        (..................................................................) 
 

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

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

 

 

บันทึกของเจ้ำหน้ำที่ 
      ได้ตรวจบัตรประจ าตวัของผู้ค  าประกนั  ลายมือชื่อผู้ค  าประกัน ถูกต้องแล้ว และหนังสือค  าประกันนี ได้กรอกข้อความ
ถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
 
                  .....................................................เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ 
        วันที่............................................ 
 
 
 

ได้รับส าเนาหนงัสือค  าประกันแล้ว 
 
 

.......................................................ผู้ค  าประกัน 

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

 

ค้ำยินยอมของคู่สมรส (ส้ำหรับผู้ค ้ำประกันที่มีคู่สมรส) 
                                                                               เขียนที่.................................................................................. 
                                                                                       วันที่........................................................................... 
             ข้าพเจ้า......................................................................เป็นคู่สมรสของ.......................................................................... 
ยินยอมให้คู่สมรสของข้าพเจ้าค  าประกันเงินกู้สามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งนี  ตามหนังสือค  าประกันเงินกู้สามัญข้างต้นนี  
และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าคู่สมรส 
 

 

 (ลงชื่อ)........................................................คู่สมรสของผู้ค  าประกัน  (ลงชื่อ)..............................................................ผู้ค  าประกัน 
             (.......................................................... ...............)                        (...........................................................................) 
 

  ค้ำยินยอม (ส้ำหรับผู้ค ้ำประกันที่ไม่มีคู่สมรส) 
 

        ข้าพเจ้าขอรับรองว่า         โสด        หม้าย       หย่า  ในขณะที่ท าสัญญาฉบับนี  
 

 

 (ลงชื่                                             (ลงชื่อ)........................................................................ผู้ค  าประกัน 
  (...................................................................................) 

 



สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ ากัด 
 

 
 

   สัญญำเลขที.่............................................... 
 
หนังสือยินยอมให้ส่วนรำชกำร/หน่วยงำนกำรเงินหักเงินช้ำระหนี สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยสวนดุสิต จ้ำกัด 
      
                      เขียนที่..................................................................... 
                                วันที่.....................................................................  
 

  ข้าพเจ้า........................................................................................................อายุ................................ปี  
เลขประจ าตัวประชาชน                                                                    เลขทะเบียนสมาชิก........................    
เป็น       ข้าราชการ       พนักงานมหาวิทยาลัย       ลูกจ้าง..........................        อ่ืนๆ............................................ 
ต าแหน่ง......................................................................สงักัดหน่วยงาน............................................................................ 
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่...............หมู่.......... . ซอย.............................................ถนน........................................................    
ต าบล/แขวง............................................. อ าเภอ/เขต..................................................จงัหวัด....................................... 
รหัสไปรษณีย์.................................. โทรศัพท์...............................................มีความประสงค์ดังนี  
 ข้อ 1. ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้จ่ายเงิน หักเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินบ านาญ              
หรือเงินบ าเหน็จ หรือเงินอ่ืนใด ที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ข้าพเจ้าได้รับ ทั งปัจจุบัน            
และอนาคต ตามจ านวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ ากัด ได้แจ้งให้ในแต่ละเดือน เพ่ือส่ง         
ช าระหนี ช าระหนี เงินกู้สามัญ หรือหนี อ่ืนใดแล้วแต่กรณี ให้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ ากัด          
แทนข้าพเจ้าทุกเดือน 
 ข้อ 2. กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานราชการ/บุคลากรตามสัญญา
จ้าง/ลูกจ้างประจ า หรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และได้รับเงินบ าเหน็จ เงินบ านาญหรือเงินอ่ืนใดข้าพเจ้า
ยินยอมให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หักเงินจากเงินบ าเหน็จ เงินบ านาญ หรือเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต  ตามข้อ 1 ตามจ านวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ ากัด  ได้แจ้ง และให้ส่งเงินจ านวน
ดังกล่าวนั น ให้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ ากัด แทนข้าพเจ้าทุกครั ง 
 ข้อ 3. การหักเงิน เดือน ค่าจ้าง หรือเงิ นบ านาญ  หรือเงินบ าเหน็จ หรือเงิน อ่ืนใด ไม่ว่ากรณี ใด               
ตามข้อ 2 เมื่อได้หักช าระหนี ภาษีอากรและการหักเงินเข้ากองทุนที่สมาชิกต้องถูกหักตามกฏหมายว่าด้วย       
กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ กฏหมายว่าด้วยกองทุนส ารองเลี ยงชีพ กฏหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรง งาน      
และกฏหมายว่าด้วยการประกันสังคมแล้ว (ถ้ามี) ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินดังกล่าวช าระหนี ให้สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ ากัด ก่อนเป็นอันดับแรก 
 ข้อ 4. หนังสือยินยอมให้หักเงินนี  ให้มีผลตั งแต่บัดนี เป็นต้นไป และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้ค า
ยินยอมนี ทั งหมดหรือบางส่วน จนกว่าข้าพเจ้าจะได้พ้นจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์หรือพ้นภาระหนี สินที่ข้าพเจ้า   
มีต่อสหกรณ์ฯ เว้นแต่จะได้รับค ายินยอมเป็นหนังสือจากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ ากัด 
 ข้อ 5. หากข้าพเจ้าได้ย้ ายที่ อยู่ จากที่ ได้แจ้ งไว้ ในหนั งสือนี  ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ทางสหกรณ์ทราบ                
เป็นหนังสือโดยทันที 
  หนังสือยินยอมฉบับนี ท าขึ นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้า ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค า         
ในหนังสือนี ทั งหมดแล้ว ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ    
 
 
 



สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ ากัด 
 

 
 
                   และได้ท าขึ น 2 ฉบับ ซึ่งมีข้อความตรงกัน โดยฉบับที่หนึ่งเก็บไว้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย  
สวนดุสิต จ ากัด ฉบับที่สองเก็บไว้ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ และส าเนาเก็บไว้ที่กองทุนสะสมเลี ยงชีพ            
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และข้าพเจ้าไว้เป็นหลักฐานด้วยแล้ว 
  ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสือค  าประกันนี โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อ           
ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 
 
 
 
                                                               ลงชื่อ....................................................ผู้ให้ค ายินยอม(ผู้ค  า) 
                                    (................................................................) 
 
                                                                     ลงชื่อ.............................................................พยาน 
                                    (.................................................................) 
 
                                                                     ลงชื่อ.............................................................พยาน 
                                    (................................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ได้รับส าเนาเรียบร้อยแล้ว 
 
................................................ผู้ค  าประกัน 

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



สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ ากัด 
 

 
 

สัญญำเลขที.่............................................... 
 
หนังสือยินยอมให้ส่วนรำชกำร/หน่วยงำนกำรเงินหักเงินช้ำระหนี สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยสวนดุสิต จ้ำกัด 
      
                      เขียนที่..................................................................... 
                                วันที่.....................................................................  
 

  ข้าพเจ้า........................................................................................................อายุ................................ปี 
เลขประจ าตัวประชาชน                                                                    เลขทะเบียนสมาชิก........................    
เป็น       ข้าราชการ       พนักงานมหาวิทยาลัย       ลูกจ้าง..........................        อ่ืนๆ............................................ 
ต าแหน่ง......................................................................สงักัดหน่วยงาน........................... ................................................. 
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่...............หมู่.......... . ซอย.............................................ถนน........................................................    
ต าบล/แขวง............................................. อ าเภอ/เขต..................................................จงัหวัด....................................... 
รหัสไปรษณีย์.................................. โทรศัพท์...............................................มีความประสงค์ดังนี  
 ข้อ 1. ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้จ่ายเงิน หักเงินเดือน ค่ าจ้าง หรือเงินบ านาญ              
หรือเงินบ าเหน็จ หรือเงินอ่ืนใด ที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ข้าพเจ้าได้รับ ทั งปัจจุบัน            
และอนาคต ตามจ านวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ ากัด ได้แจ้งให้ในแต่ละเดือน เพ่ือส่ง         
ช าระหนี ช าระหนี เงินกู้สามัญ หรือหนี อ่ืนใดแล้วแต่กรณี ให้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ ากัด          
แทนข้าพเจ้าทุกเดือน 
 ข้อ 2. กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานราชการ/บุคลากรตามสัญญา
จ้าง/ลูกจ้างประจ า หรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และได้รับเงินบ าเหน็จ เงินบ านาญหรือเงินอ่ืนใดข้าพเจ้า
ยินยอมให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หักเงินจากเงินบ าเหน็จ เงินบ านาญ หรือเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต  ตามข้อ 1 ตามจ านวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ ากัด  ได้แจ้ง และให้ส่งเงินจ านวน
ดังกล่าวนั น ให้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ ากัด แทนข้าพเจ้าทุกครั ง 
 ข้อ 3. การหักเงิน เดือน ค่าจ้าง หรือเงินบ านาญ  หรือเงินบ าเหน็จ หรือเงิน อ่ืนใด ไม่ว่ากรณี ใด               
ตามข้อ 2 เมื่อได้หักช าระหนี ภาษีอากรและการหักเงินเข้ากองทุนที่สมาชิ กต้องถูกหักตามกฏหมายว่าด้วย       
กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ กฏหมายว่าด้วยกองทุนส ารองเลี ยงชีพ กฏหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน      
และกฏหมายว่าด้วยการประกันสังคมแล้ว (ถ้ามี) ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินดังกล่าวช าระหนี ให้สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ ากัด ก่อนเป็นอันดับแรก 
 ข้อ 4. หนังสือยินยอมให้หักเงินนี  ให้มีผลตั งแต่บัดนี เป็นต้นไป และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้ค า
ยินยอมนี ทั งหมดหรือบางส่วน จนกว่าข้าพเจ้าจะได้พ้นจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์หรือพ้นภาระหนี สินที่ข้าพเจ้า   
มีต่อสหกรณ์ฯ เว้นแต่จะได้รับค ายินยอมเป็นหนังสือจากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ ากัด 
 ข้อ 5. หากข้าพเจ้าได้ย้ ายที่ อยู่ จากที่ ได้แจ้ งไว้ ในหนั งสือนี  ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ทางสหกรณ์ทราบ                
เป็นหนังสือโดยทันที 
  หนังสือยินยอมฉบับนี ท าขึ นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้า ได้ตรวจสอบข้ อความและถ้อยค า         
ในหนังสือนี ทั งหมดแล้ว ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ    
 
 
 



สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ ากัด 
 

 
 
                   และได้ท าขึ น 2 ฉบับ ซึ่งมีข้อความตรงกัน โดยฉบับที่หนึ่งเก็บไว้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย  
สวนดุสิต จ ากัด ฉบับที่สองเก็บไว้ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ และส าเนาเก็บไว้ที่กองทุนสะสมเลี ยงชีพ            
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และข้าพเจ้าไว้เป็นหลักฐานด้วยแล้ว 
  ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสือค  าประกันนี โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อ           
ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 
 
 
 
                                                               ลงชื่อ....................................................ผู้ให้ค ายินยอม(ผู้ค  า) 
                                    (................................................................) 
 
                                                                     ลงชื่อ.............................................................พยาน 
                                    (.................................................................) 
 
                                                                     ลงชื่อ.............................................................พยาน 
                                    (................................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ได้รับส าเนาเรียบร้อยแล้ว 
 
.................................................ผู้ค  าประกัน 

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


