
 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาสวนดุสิต จ ากัด 

 ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ ากัด 

เลขทะเบียนสมาชิก 
 

 

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

เรียน  คณะกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ ากัด 
 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) .............................................................. ..........วัน เดือน ปี เกิด................................ 

อายุ ..................ปี  เลขประจ าตวัประชาชน     
 สถานภาพ        โสด        สมรส  ชื่อคู่สมรส..................................................................................................................... 
มีบุตรจ านวน .............คน (1)...................................................................... (2).................... ................................................. 
(3)………………………………………………………………………… (4)……………………………………………………………………………………… 
ชื่อบิดา................................................................................ ชื่อมารดา.................................................................................. 
ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขที่ .................... หมู่ที่................ ซอย ............................................ ถนน .................. ............................... 
ต าบล/แขวง............................................... อ าเภอ/เขต.................................. ............. จังหวัด............................................. 
รหัสไปรษณีย์.................................... โทรศัพท์มือถือ............................................... โทรศัพท์บ้าน....................................... 
ข้อมูลการท างาน สถานะภาพเป็น      ข้าราชการ     พนักงานมหาวิทยาลยั     ลูกจ้าง..............................................................                  

     อ่ืนๆ (ระบุ)................................................................ วันที่เริ่มปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย..............................................
สังกัดหน่วยงาน ................................. ......................................  ต าแหน่ง.......................................... ...................... 
โทรศัพท์ภายใน........................... เงินเดือนเงินรายได ้เดือนละ..............................บาท  
มีความประสงค์ ส่งค่าหุ้นเดือนละ........................หุ้น เป็นจ านวนเงินเดือนละ ..............................................................บาท  
 ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ ากัด โดยตลอดแล้ว และเห็นชอบ   
ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ จึงขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ โดยได้ให้ถ้อยค าข้างต้นเป็นหลักฐาน และขอรับรองว่าไม่
เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว เมื่อข้าพเจ้าได้เป็นสมาชิก ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือน
ของข้าพเจ้า หักจ านวนเงินค่าหุ้น และจ านวนเงินงวดช าระหนี้ ซึ่งข้าพเจ้าต้องส่งต่อสหกรณ์นั้น  จากเงินรายได้รายเดือน
ของข้าพเจ้า เพ่ือส่งให้แก่สหกรณ์ก่อนเจ้าหนี้รายอ่ืนๆ ด้วย และจะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่ง
ของสหกรณ์ทุกประการ 
 
 
       ลงชื่อ........................................................................ผู้สมัคร  
                                                                               (........................................................................)  
 
หลักฐานใบสมัครประกอบด้วย : 

1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 1 ฉบับ  
2) ส าเนาทะเบียนบา้น 1 ฉบับ  
3) ส าเนาสลิปเงินเดือน 1 ฉบับ 
4) ส าเนาทะเบียนสมรส 1 ฉบับ (ถ้ามี)  
5) ส าเนาหนังสือยินยอมให้กองคลังหรือหน่วยงานอื่นของมหาวิทยาลัยสวนดุสติเงินหักเงินช าระหนี้ 2 ฉบับ 



 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัสวนดุสติ จ ากัด 

ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา 
 

เขียนที.่............................................................................... 
วันที่ .............................................................. 

 
  ข้าพเจ้า ............................................................................... ต าแหน่ง...... ................................................. 
สังกัด/หน่วยงาน..................................................................... ขอรับรองว่า ตามความรู้เห็นของข้าพเจ้า และตามที่ข้าพเจ้า
ได้สอบถามข้อความซึ่งผู้สมัคร ........................................................................ ได้แสดงไว้ในใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็น
ความจริงทุกประการ และสมควรเป็นสมาชิกของสหกรณ์ได้ 
 
       ลงชื่อ.....................................................................ผู้รับรอง 
             (.....................................................................) 
                         ผู้บังคับบัญชาของผู้สมัคร 
 
************************************************************************************************************************************************************************************************************************* 

 
หนังสือให้ความยินยอม 

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

 ข้าพเจ้า ................................................................................ เลขทะเบียนสมาชิก................................. ยินยอมให้ 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ ากัด ด าเนินการหักกลบลบหนี้ในกรณีที่ข้าพเจ้ามีมูลหนี้ค้างช าระจากเงินกู้
สามัญตามที่ได้ท าหนังสือกู้เงินส าหรับเงินกู้สามัญฉบับเก่า หักเงินกับหนังสือกู้เงินส าหรับเงินกู้สามัญฉบับใหมท่ี่ได้ท าขึ้น 
 
       ลงชื่อ................................................ ..................ผู้สมัคร/ผู้กู ้
              (...................................................................)  
 

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

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



 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัสวนดุสติ จ ากัด 

เลขที่......................................... 
 

 

หนังสือยินยอมให้กองคลังหรือหน่วยงานอื่นของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต หักเงินช าระหนี ้
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ ากัด 

      

          เขียนที่ ................................................................................................ 
 

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

เลขประจ าตัวประชาชน      เลขทะเบียนสมาชิก................................ 
สถานะภาพเปน็      ข้าราชการ     พนักงานมหาวิทยาลัย     ลกูจ้าง.........................................       อ่ืนๆ(ระบุ)............................              
ต าแหน่ง............................................................................... สังกัดหน่วยงาน..................................................................................... 
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่.......................หมู่...........ตรอก/ซอย..............................................ถนน............................................................ 
ต าบล/แขวง.......................... ...................... อ าเภอ/เขต........................................... จังหวัด............................................
รหัสไปรษณีย์............................. โทรศัพท ์...................................................เบอร์ภายใน........................มีความประสงค์ดังนี้ 

ข้อ 1. ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้จ่ายเงิน หักเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินบ านาญ หรือเงิน
บ าเหน็จ หรือเงินอ่ืนใด ที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากมหาวิทยาลัยสวนดุสติ ที่ข้าพเจ้าได้รับ ทั้งปัจจุบันและอนาคต ตามจ านวนที่สหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ ากัด ได้แจ้งให้ในแต่ละเดือน เพื่อส่งช าระหนี้ช าระหนี้เงินกู้สามัญ หรือหนี้อ่ืนใดแล้ วแต่กรณี 
ให้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ ากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือน 

ข้อ 2. กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานราชการ/บุคลากรตามสัญญา
จ้าง/ลูกจ้างประจ า หรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และได้รับเงินบ าเหน็จ เงินบ านาญ หรือเงินอ่ืนใดข้าพเจ้ายินยอมให้
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หักเงินจากเงินบ าเหน็จ เงินบ านาญ หรือเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามข้อ 1 ตาม
จ านวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ ากัด ได้แจ้ง และให้ส่งเงินจ านวนดังกล่าวนั้น ให้สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ ากัด แทนข้าพเจ้าทุกครั้ง 

ข้อ 3. การหักเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินบ านาญ หรือเงินบ าเหน็จ หรือเงินอ่ืนใด ไม่ว่ากรณีใดตามข้อ 2 เมื่อได้
หักช าระหนี้ภาษีอากรและการหักเงินเข้ากองทุนที่สมาชิกต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
กฎหมายว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมแล้ว (ถ้ามี) 
ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินดังกล่าวช าระหนี้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ ากัด ก่อนเป็นอันดับแรก 

ข้อ 4. หนังสือยินยอมให้หักเงินนี้ ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้ค า
ยินยอมนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน จนกว่าข้าพเจ้าจะได้พ้นจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ หรือพ้นภาระหนี้สินที่ข้าพเจ้ามีต่อ   
สหกรณ์ฯ เว้นแต่จะได้รับค ายินยอมเป็นหนังสือจากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ ากัด 
  หนังสือยินยอมฉบับนี้ท าขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้า ได้ตรวจสอบข้อความ  และถ้อยค าในหนังสือนี้
ทั้งหมดแล้ว ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ  และได้ท าขึ้น 2 ฉบับ ซึ่งมีข้อความตรงกัน 
โดยฉบับที่หนึ่งเก็บไว้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ ากัด ฉบับที่สองเก็บไว้ที่ กองคลังหรือหน่วยงานอ่ืนของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ และส าเนาเก็บไว้ที่กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และข้าพเจ้าได้เก็บไว้
เป็นหลักฐานด้วยแล้ว 
 

    ลงชื่อ...............................................................ผู้ให้ค ายินยอม 
           (.................................................................) 
                              

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

ข้าพเจ้าไดร้ับส าเนาเรียบร้อยแล้ว   ลงช่ือ...............................................................วันท่ี............................................. 



 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัสวนดุสติ จ ากัด 

เลขที่........................................ 
 

 
 

หนังสือยินยอมให้กองคลังหรือหน่วยงานอืน่ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต หักเงินช าระหนี ้
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ ากัด 

      

          เขียนที่...................................................................................... 
 

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

เลขประจ าตัวประชาชน     เลขทะเบียนสมาชิก................................. 
สถานะภาพเปน็      ข้าราชการ     พนักงานมหาวิทยาลัย     ลกูจ้าง.........................................       อ่ืนๆ(ระบุ)............................              
ต าแหน่ง.................................................................................  สังกัดหน่วยงาน................................................................................. 
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่.......................หมู่...........ตรอก/ซอย..............................................ถนน............................................................ 
ต าบล/แขวง.......................... ...................... อ าเภอ/เขต........................................... จังหวัด............................................
รหัสไปรษณีย์............................. โทรศัพท ์...................................................เบอร์ภายใน........................มีความประสงค์ดังนี้   

ข้อ 1. ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้จ่ายเงิน หักเงินเดือน ค่าจ้าง หรื อเงินบ านาญ หรือเงิน
บ าเหน็จ หรือเงินอ่ืนใด ที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากมหาวิทยาลัยสวนดุสติ ที่ข้าพเจ้าได้รับ ทั้งปัจจุบันและอนาคต ตามจ านวนที่สหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ ากัด ได้แจ้งให้ในแต่ละเดือน เพื่อส่งช าระหนี้ช าระหนี้เงินกู้สามัญ หรือหนี้อ่ืนใดแล้วแต่ กรณี 
ให้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ ากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือน 

ข้อ 2. กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานราชการ/บุคลากรตามสัญญา
จ้าง/ลูกจ้างประจ า หรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และได้รับเงินบ าเหน็จ เงินบ านาญ หรือเงินอ่ืนใดข้าพเจ้ายินยอมให้
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หักเงินจากเงินบ าเหน็จ เงินบ านาญ หรือเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามข้อ 1 ตาม
จ านวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ ากัด ได้แจ้ง และให้ส่งเงินจ านวนดังกล่าวนั้น ให้สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ ากัด แทนข้าพเจ้าทุกครั้ง 

ข้อ 3. การหักเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินบ านาญ หรือเงินบ าเหน็จ หรือเงินอ่ืนใด ไม่ว่ากรณีใดตามข้อ 2 เมื่อได้
หักช าระหนี้ภาษีอากรและการหักเงินเข้ากองทุนที่สมาชิกต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
กฎหมายว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมแล้ว (ถ้ามี) 
ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินดังกล่าวช าระหนี้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ ากัด ก่อนเป็นอันดับแรก 

ข้อ 4. หนังสือยินยอมให้หักเงินนี้ ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้ค า
ยินยอมนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน จนกว่าข้าพเจ้าจะได้พ้นจากการเป็นสมาชกิของสหกรณ์ หรือพ้นภาระหนี้สินที่ข้าพเจ้ามีต่อสหกรณ์
ฯ เว้นแต่จะได้รับค ายินยอมเป็นหนังสือจากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ ากัด 
  หนังสือยินยอมฉบับนี้ท าขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้า ได้ตรวจสอบข้อความ และถ้อยค าในหนังสือนี้
ทั้งหมดแล้ว ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ  และได้ท าขึ้น 2 ฉบับ ซึ่งมีข้อความตรงกัน 
โดยฉบับที่หนึ่งเก็บไว้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ ากัด ฉบับที่สองเก็บไว้ที่ กองคลังหรือหน่วยงานอ่ืนของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ และส าเนาเก็บไว้ที่กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และข้าพเจ้าได้เก็บไว้
เป็นหลักฐานด้วยแล้ว 
 

    ลงชื่อ...............................................................ผู้ให้ค ายินยอม 
           (.................................................................) 
                                

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