
   

 หนังสือสัญญากูยืมเงินทุนพัฒนาบุคลากรกรมสงเสริมสหกรณ 

สัญญาเลขท่ี................../.......................  

วันท่ี....................เดือน..............................พ.ศ....................  

สัญญานี้ทําข้ึน ณ กรมสงเสริมสหกรณ เลขท่ี 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร  กรุงเทพฯ  
เม่ือวันท่ี..............เดือน.........................................พ.ศ.............. ระหวาง “คณะกรรมการสวัสดิการกรมสงเสริมสหกรณ”  
โดย..................................................................................................................................................................................... 
ซ่ึงตอไปในสัญญานี้ เรียกวา “ผูใหกูยืม” ฝายหนึ่ง กับ (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................  
ตําแหนง.......................................................................สถานท่ีทํางาน............................................................................... 
เลขประจําตัวประชาชน......................................................อยูบานเลขท่ี....................แขวง/ตําบล................................... 
เขต/อําเภอ..............................................จังหวัด.................................................... ซ่ึงตอไปในสัญญานี้ เรียกวา “ผูกูยืม”
อีกฝายหนึ่ง ท้ังสองฝายไดตกลงทําสัญญากันดังตอไปนี้  

ขอ 1. ผูใหกูยืมตกลงใหผูกูยืมกูยืมเงินและผูกูยืมตกลงกูยืมเงินจากผูใหกูยืม จํานวน…………......................บาท 
(................................................................................................)  

ขอ 2. ผูกูยืมสัญญาวาจะใชเงินกูยืมเพ่ือศึกษาตอในหลักสูตร…….……….……….……….......................................... 

ขอ 3. ในวันทําสัญญานี้ผูกูยืมไดให (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................................  
ตําแหนง..............................................................................สถานท่ีทํางาน........................................................................ 
มาทําสัญญาคํ้าประกันเพ่ือเปนประกันเงินกูยืมจํานวนดังกลาวตามขอ 1.  

ขอ 4. ในระหวางผูกูยืมยังเปนหนี้เงินกูยืมตามขอ 1. ผูกูยืมเงินจะกูยืมเงินจากผูอ่ืนหรือแหลงเงินกูอ่ืนไมได               
เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูใหกูยืมกอน  

ขอ 5. ผูกูยืมตกลงจะปฏิบัติตามระเบียบสวัสดิการกรมสงเสริมสหกรณวาดวยการใหเงินกูยืมเพ่ือศึกษาตอ                  
ในหลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต พ.ศ.2562 ซ่ึงไดกําหนดใหใชบังคับอยูแลวในวันทําสัญญานี้ทุกประการ                  
และถือเปนขอตกลงสวนหนึ่งในสัญญานี้  

ขอ 6. ในการรับเงินกูยืมแตละคราว ผูกูยืมจะตองสงใบสําคัญใหแกผูใหกูยืมไวเปนหลักฐาน และในการชําระหนี ้             
เงินกูยืม ผูใหกูยืมจะตองออกใบรับเงินใหแกผูกูยืมไวเปนหลักฐาน 

ขอ 7. ผูกูยืมสัญญาวาจะชําระหนี้เงินกูยืมตามสัญญานี้ใหเสร็จสิ้น ภายใน 5 ป นับแตวันท่ีไดรับเงินกูงวดแรก 
เปนงวดรายเดือนเทากัน และผูใหกูยืมสัญญาวาจะไมคิดดอกเบี้ยจากเงินตนท่ีผูกูยืมไดกูยืมเงินไปจากผูใหกูยืมในระหวาง
ท่ีผูกูยืมปฏิบัติการชําระหนี้ตามสัญญาขอนี้ ในการชําระหนี้เงินกูยืมตามสัญญานี้ ผูกูยืมยินยอมใหหักจากเงินเดือนประจํา
ของผูกูยืมเปนรายเดือน โดยผูกูยืมสัญญาวา จะใหคํายินยอมในการหักเงินเดือนชําระหนี้ดังกลาวไวแกเจาหนาท่ีการเงิน
หรือผูมีอํานาจหนาท่ีอันเก่ียวกับการนี้ จนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้นแกผูใหกูยืม  

ขอ 8. ผูใหกูยืมยอมใหผูกูยืมเบิกเงินท่ีกูยืมไดเปนงวด ตามจํานวนเงินคาลงทะเบียนในแตละภาคเรียนเทาท่ี   
จายจริงและตามท่ีผูใหกูเห็นสมควร โดยรวมตนเงินไมเกินวงเงินกูยืมท่ีไดระบุจํานวนเงินไวในขอ 1. แตท้ังนี้ไมเปน             
การผูกมัดใหผูใหกูยืมจําตองจายเงินตามจํานวนท่ีผูกูยืมเสนอขอเบิกไป 

 

 
(ลงช่ือ) ......................................... ผูกูยืม 
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ขอ 9. ถาผูกูยืมไมชําระคืนเงินท่ีผูกูยืมไดกูยืมไปเม่ือถึงกําหนดตามเง่ือนเวลาและเง่ือนไขในขอ 7 หรือปฏิบัติ   

ไมเปนไปตามระเบียบสวัสดิการกรมสงเสริมสหกรณวาดวยการใหเงินกูยืมเพ่ือศึกษาตอในหลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎี
บัณฑิต พ.ศ.2562 หรือไมชําระเงินคืน ผูใหกูยืมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกใหผูกูยืมชําระหนี้เงินกูยืมท้ังสิ้นโดยพลัน 
และผูกูยืมตองชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับแตวันท่ีมีกรณีดังกลาวเกิดข้ึน นอกจากนี้ผูกูยืมจะตองเสีย  
เบี้ยปรับสําหรับวงเงินคางชําระตามท่ีระเบียบสวัสดิการกรมสงเสริมสหกรณวาดวยการใหเงินกูยืมเพ่ือศึกษาตอในหลักสูตร
มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต พ.ศ.2562 กําหนด  

หากการท่ีผูกูยืมผิดนัดดังกลาว ทําใหผูใหกูยืมตองเสียคาใชจายในการเตือน เรียกรอง ติดตามทวงถาม ดําเนินคดี
คาทนายความ บังคับชําระหนี้เงินกูยืมหรือคาใชจายอันจําเปนอ่ืนใด ท่ีผูใหกูยืมตองจายไปเพ่ือการนี้ ผูกูยืมยินยอมชําระ
ใหแกผูใหกูยืมท้ังสิ้น  

ขอ 10. ผูกูยืมตกลงวา ถาผูกูยืมยายภูมิลําเนา สถานท่ีทํางาน ไปจากท่ีปรากฏในสัญญานี้เม่ือใด ผูกูยืมจะแจงให
ผูใหกูยืมทราบภายในกําหนด 15 วัน นับแตวันท่ีผูกูยืมยายภูมิลําเนาหรือสถานท่ีทํางาน บรรดาหนังสือ จดหมาย         
คําบอกกลาวใดๆ ของผูใหกูยืมท่ีสงไปยังตําบลสถานท่ีท่ีระบุไววาเปนภูมิลําเนา หรือสถานท่ีทํางานของผูกูยืมขางตน ...
โดยสงเองหรือสงไปรษณียลงทะเบียนหรือไมลงทะเบียน ไมวาจะถึงตัวหรือไมถึงตัว และไมวาจะมีผูใดรับหรือไมมีผูใดรับ
ไวก็ตามหรือสงใหไมได เพราะผูกูยืมยายภูมิลําเนาหรือสถานท่ีทํางานไปโดยมิไดแจงใหผูใหกูยืมทราบ หรือตําบลสถาน   
ท่ีอยูท่ีใหไว ไมพบหรือถูกรื้อถอนทําลายทุกๆ กรณีท่ีกลาวนี้ ผูกูยืมยินยอมผูกพันใหถือวา หนังสือ จดหมาย คําบอกกลาว
นั้น ไดสงใหผูกูยืมโดยชอบแลว  

ขอ 11. ในกรณีท่ีผูกูยืมไดเสียชีวิตลงกอนท่ีจะชําระหนี้เงินทุนหมดสิ้น ใหหนี้สินคงเหลือระงับลงท้ังจํานวน    
อันไมตองชําระหนี้คืนแกเงินทุนอีกตอไป รวมถึงใหผูคํ้าประกันหลุดพนจากความรับผิดในมูลหนี้ดังกลาว  

ขอ 12. คาอากรแสตมปปดสัญญานี้ รวมท้ังคาธรรมเนียมและคาอากรในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  
เพ่ือเปนการประกันหนี้และไถถอน (ถามี) ผูกูยืมยินยอมออกใหฝายเดียวท้ังสิ้น 

ขอ 13. บรรดาเอกสารแนบทายหนังสือสัญญาในวันท่ีมีการทําสัญญาฉบับนี้ข้ึน ใหถือวาเปนขอตกลงสวนหนึ่ง     
ในสัญญากูยืมเงินฉบับนี้ โดยผูกูยืมและผูใหกูยืมไดอานขอความในเอกสารดังกลาวและลงลายมือชื่อไวทุกหนาแลว  

สัญญานี้ทําข้ึนเปนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาท้ังสองฝายไดอานและเขาใจขอความ  
แหงสัญญานี้โดยตลอดแลว ไดยึดถือไวคนละฉบับ จึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน ณ วันท่ี เดือน ป ท่ีระบุไว
ขางตนแลว  

 
(ลงช่ือ) ................................................................ผูกูยืม 
         (................................................................)  
 
 
(ลงช่ือ) ................................................................ผูใหกูยืม  
           (...............................................................)  
 
 
(ลงช่ือ) ................................................................พยาน (ผูบังคับบัญชา)  
         (...............................................................)  
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คํายินยอมของคูสมรส 
 

เขียนท่ี........................................................ 
 

วันท่ี.............เดือน.................................พ.ศ............... 
 
  ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)..............................................................................เปนสามี/ภรรยาของ 
(นาย/นาง/นางสาว) ................................................................................................................ไดยินยอมให (นาย/นาง/
นางสาว)....................................................................................................กูยืมเงินทุนพัฒนาบุคลากรกรมสงเสริมสหกรณ 
ตามหนังสือสัญญากูยืมขางตนนี้  

 
(ลงช่ือ) .................................................................สาม/ีภรรยา  
         (.................................................................)  

 
 
(ลงช่ือ) .................................................................พยาน 
         (.................................................................)  

 
 
 

ขาพเจาขอรับรองวา ไมมีคูสมรส (เปนโสด/คูสมรสตาย/หยา) ในขณะที่ทาํสัญญานี ้
 

(ลงช่ือ) ............................................................ผูกูยืม  
        ( ........................................................... )  

 
 

(ลงช่ือ) ...........................................................พยาน  
        ( .......................................................... )  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สัญญาคํ้าประกันการกูยืมเงินทุนพัฒนาบุคลากรกรมสงเสริมสหกรณ 
 

ทําท่ี ................................................................. 
 

        วันท่ี............. เดือน................................... พ.ศ.................. 

ขาพเจา.........................................................................เลขประจําตัวประชาชน............................................. 
อายุ.................ป ตําแหนง.......................................................................................................................................... 
สถานท่ีทํางาน.............................................................................................................................................................อยู
บานเลขท่ี....................ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต..............................จังหวัด................................
รหัสไปรษณีย………………………..โทรศัพท……………………….คูสมรสชื่อ.............................................................. 
ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูคํ้าประกัน” ขอใหสัญญาไวกับคณะกรรมการสวัสดิการกรมสงเสริมสหกรณ ซ่ึงตอไปใน
สัญญานี้เรียกวา “ผูใหกูยืม” โดยมีขอตกลงดังนี้ 

ขอ 1 ตามท่ี (นาย/นาง/นางสาว) ................................................................................. ซ่ึงตอไปในสัญญานี้              
เรียกวา “ผูกูยืม” ไดกูยืมเงินทุนพัฒนาบุคลากรกรมสงเสริมสหกรณ จํานวน................................................บาท 
(...................................................................) เพ่ือศึกษาตอในหลักสูตร.............................................................................โดยมี
เง่ือนไขการเบิกรับเงินกูยืมไดเปนงวด ตามจํานวนเงินคาลงทะเบียนในแตละภาคเรียนเทาท่ีจายจริง ซ่ึงรวมตนเงิน ไมเกิน
วงเงินกูยืมท่ีไดระบุจํานวนเงินกูยืมไว โดยกําหนดใหผอนชําระหนี้รายเดือนเปนระยะเวลา 5 ป นับแตวันท่ีผูกูยืมไดรับ
เงินงวดแรก เปนไปตามสัญญากูยืมเงิน เลขท่ี ........../...............ลงวันท่ี..............................................ซ่ึงผูคํ้าประกันได
ทราบรายละเอียดการกูเงินระหวางผูใหกูยืมกับผูกูยืมท้ังหมดแลว 

ขอ 2 ผูคํ้าประกันตกลงผูกพันตนเขาคํ้าประกันหนี้เงินกูของผูกูยืม ตามขอ 1 ไมวาผูกูจะไดรับเงินกูไปแลว และ/หรือ 

จะไดรับเงินกูในอนาคตหรือตามเง่ือนไข ถาผูกูผิดสัญญาไมชําระหนี้ ขาพเจายอมรับผิดชําระหนี้แทน จํานวนเงินสูงสุด

.................................................บาท (............................................................) รวมท้ังดอกเบี้ยและคาสินไหมทดแทน 

ตลอดจนคาภาระติดพันอันเปนอุปกรณแหงหนี้รายนี้ดวย 

ขอ 3 ในกรณีผูกูยืมไมปฏิบัติตามสัญญากูยืมไมวาขอหนึ่งขอใดดวยประการใดๆ ก็ดี เปนเหตุใหผิดสัญญากูยืม 
และผูใหกูยืมไดมีหนังสือแจงผูกูยืมใหชําระหนี้ตามขอผูกพันท่ีระบุไวในสัญญากูยืมดังกลาวนั้นท้ังสิ้นทุกประการ พรอมท้ัง
ไดมีหนังสือบอกกลาวไปยังผูคํ้าประกันถึงการปฏิบัติผิดสัญญาของผูกูยืมดวย และหากผูกูยืมไดชําระหนี้ใหแกผูใหกูยืม ไม
ครบถวนตามขอผูกพันท่ีระบุไวในสัญญากูยืมเงินดังกลาว ผูคํ้าประกันจะรับผิดในการชําระหนี้ตามสัญญากูยืมเงินดังกลาว
แทน จนครบจํานวนใหแกผูใหกูยืม 

ขอ 4 ผูคํ้าประกันจะไมเพิกถอนการคํ้าประกันตลอดระยะเวลาท่ีผูกูยืมตองรับผิดชอบอยูตามเง่ือนไขในสัญญากูยืม  

ขอ 5 เม่ือผูกูผิดนัดชําระหนี้ ใหผูใหกูยืมมีหนังสือบอกกลาวแกผูคํ้าประกัน ณ บานเลขท่ี..................................

หมูท่ี...................ซอย.............................................ถนน.....................................ตําบล/แขวง.....................................

อําเภอ/เขต............................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย.......................หรือตามท่ีผูคํ้าประกัน

ไดแจงเปลี่ยนแปลงใหผูใหกูยืมทราบภายหลัง 

 

(ลงช่ือ) ............................................. ผูค้ําประกัน 
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 ขอ 6 ถามีการเปลี่ยนแปลงสถานท่ีบอกกลาวโดยท่ีผูคํ้าประกันไมแจงใหผูใหกูยืมทราบ หากผูใหกูยืมไดมีหนังสือ

บอกกลาว ณ สถานท่ีตามขอ 5 ผูคํ้าประกันมิอาจปฏิเสธหรือโตแยงใดๆ วาหนังสือบอกกลาวยังไปไมถึงหรือผูใหกูยืมยัง

ไมมีหนังสือบอกกลาว 

ขอ 7. ในกรณีท่ีผูกูยืมไดเสียชีวิตลงกอนท่ีจะชําระหนี้เงินทุนหมดสิ้น ใหหนี้สินคงเหลอืระงับลงท้ังจํานวน         
อันไมตองชําระหนี้คืนแกเงินทุนอีกตอไป รวมถึงใหผูคํ้าประกันหลุดพนจากความรับผิดในมูลหนี้ดังกลาว  

สัญญานี้ทําข้ึนจํานวน 2 ฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน ผูคํ้าประกันไดอานและเขาใจขอความ ในสัญญาฉบับนี ้ 
ดีแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน 
 
 

(ลงชื่อ) ....................................................... ผูคํ้าประกัน 
         (...................................................... ) 
 
 
(ลงชื่อ) ....................................................... คูสมรสผูใหความยินยอม 
        ( ...................................................... ) 
 
 
(ลงชื่อ) ....................................................... พยาน (ผูบังคับบัญชา) 
        ( ...................................................... ) 

 
 
 

ขาพเจาขอรับรองวาไมมีคูสมรส (เปนโสด/คูสมรสตาย/หยา) ในขณะท่ีทําสัญญานี้ 
 
 

(ลงชื่อ) ........................................................ ผูคํ้าประกัน 
        (…......................................................) 
 
 
 
 
 
 

 


