
  แบบค ำขอกู้ยืมเงินทุนพัฒนำบุคลำกรกรมส่งเสริมสหกรณ์  
เพ่ือศึกษำต่อในหลักสูตรมหำบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต 

  
โปรดกรอกข้อควำมด้วยตัวบรรจงหรือพิมพ์ดีด  

1. ช่ือ (นำย/นาง/นางสาว) ..ส่งเสริม….สหกรณ์............................................... วัน/เดือน/ปเีกิด ...19 ตุลำคม 2531........        

อาย ุ....32… ปี สัญชาติ ....ไทย........... เชื้อชาติ .....ไทย................... เลขประจ าตัวประชาชน ...3 1019 99019 06 4 ....................

เป็น (ข้าราชการ/พนักงานราชการ) ……ข้ำรำชกำร…………………. ต าแหน่ง .....นักทรัพยำกรบุคลลช ำนำญกำร..............................  

หน่วยงาน ...กองกำรเจ้ำหน้ำที่ ...................... 

2. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขท่ี .......24.... หมู่ที ่........... ตรอก/ซอย ....จรัญสนิทวงศ์ 35 ....... ถนน ....จรัญสนิทวงศ์………......

ต าบล/แขวง ..........บำงขุนศรี............ อ าเภอ/เขต ........บำงกอกน้อย................... จังหวัด ..........กรุงเทพฯ.................................

รหัสไปรษณีย์ ....10700........... โทรศัพท ์.....086 xxx xxxx.....................................................  

3. จบการศึกษาข้ันสูงสดุระดับ ..ศิลปศำสตรบัณฑิต (รัฐศำสตร์) .... สาขาวิชา ....บริหำรรัฐกิจ............................  

สถาบันการศึกษา ..มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 

4. คู่สมรสช่ือ ...นำงทิพอำภำ สหกรณ์....... เลขประจ าตัวประชาชน ........3 1026 66056 24 6 …..……………. 
อาชีพ.....รับรำชกำร............สถานท่ีท างาน......กรมคุมประพฤติ....กระทรวงยุติธรรม........................................................... 

5. ผู้ค้ าประกันช่ือ ......ก่อเกื้อ  การุณพงศ์............ เลขประจ าตัวประชาชน  3 1020 xxxxx xx x  ........... 
ต าแหน่ง ......นักทรัพยำกรบุคลลช ำนำญกำร......... หน่วยงาน ......ส ำนักพัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรสหกรณ์.... 

6. ข้าพเจ้าจะเข้ารบัการศึกษาในหลักสตูร …ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต (รัฐศำสตร์) .…………..(มหาบัณฑติ/ดุษฎีบณัฑิต)

สถาบันการศึกษา ...มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง................ สาขาวิชา ............................................................... และมีความประสงค ์

จะขอกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการศึกษาจากเงินทุนพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นเงิน……………………………..…150,0000.- บาท   

(หนึ่งแสนห้ำหม่ืนบำทถ้วน)  

หากข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาใหกู้้ยืมเงินทุนพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสรมิสหกรณ ์ข้าพเจ้ามีความประสงค์เบิกจ่ายเงินจาก

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ช่ือบัญช ี...นำยส่งเสริม….สหกรณ์..................... สาขา .......เทเวศน์......................................
เลขท่ี...070 - 1 – 05246 - 6 

ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อความทั้งหมดนี้ เป็นความจริง หากปรากฏภายหลังว่า ได้มีการรับรอง ข้อความ อันเป็นเท็จ 
ข้าพเจ้ายินยอมรับผดิชอบต่อความเสียหายที่อาจเกดิขึ้นแก่เงินทุนพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมนี ้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสาร  
ต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว จ านวน .........รายการ 

ลงช่ือ ..........ส่งเสริม….สหกรณ์................  
            (นำยส่งเสริม….สหกรณ์)  

                                                 (หมำยเหตุ วันเดียวกับบันทึกน ำส่ง) วันท่ี .......... เดือน ........................... พ.ศ.............  

เอกสำรประกอบกำรกู้ยืมเงนิ 
1. หลักฐานที่รับรองจากสถาบันการศึกษาว่าได้รับเข้าท าการศึกษาแลว้ หรือส าเนาใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน   

2. ส าเนาสมุดคู่ฝากเงินออมทรัพย์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (บัญชีเงินเดือนของตนเอง) 

3. ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชนและบตัรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐของผู้กูย้ืม/ผู้ค  ำประกัน และคู่สมรส (ถ้ามี) พร้อมส าเนาถูกต้อง 

ติดรูปถ่าย            

ชุดเครื่องแบบ

ขนาด 1 นิว้ 

 



  

 หนังสือสัญญากู้ยืมเงินทุนพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

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

วันที่....................เดือน..............................พ.ศ....................  

สัญญานี้ท าขึน้ ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เลขที ่12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร  กรุงเทพฯ  
เมื่อวันที่..............เดือน.........................................พ.ศ.............. ระหว่าง “คณะกรรมการสวัสดิการกรมส่งเสริมสหกรณ์”  
โดย..................................................................................................................................................................................... 
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้ให้กู้ยืม” ฝ่ายหนึ่ง กับ (นาย/นาง/นางสาว)....ส่งเสริม….สหกรณ์……….........................  
ต าแหน่ง......นักทรัพยำกรบุคลลช ำนำญกำร.............สถานที่ท างาน.......กองกำรเจ้ำหน้ำที่…………............................... 
เลขประจ าตัวประชาชน....... 3 1019 99019 06 4........อยู่บ้านเลขท่ี...24.........แขวง/ต าบล..........บำงขุนศรี…………. 
เขต/อ าเภอ.......บางกอกน้อย...............จังหวัด.....กรุงเทพฯ ............ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้กู้ยืม”อีกฝ่ายหนึ่ง 
ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงท าสัญญากันดังต่อไปนี้  

ข้อ 1. ผู้ให้กู้ยืมตกลงให้ผู้กู้ยืมกู้ยืมเงินและผู้กู้ยืมตกลงกู้ยืมเงินจากผู้ให้กู้ยืม จ านวน………….150,0000.- บาท   

(หนึ่งแสนห้ำหม่ืนบำทถ้วน) 

ข้อ 2. ผู้กู้ยืมสัญญาว่าจะใช้เงินกู้ยืมเพ่ือศึกษาต่อในหลักสูตร…….ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต (รัฐศำสตร์)……….. 

ข้อ 3. ในวันท าสัญญานี้ผู้กู้ยืมได้ให้ (นาย/นาง/นางสาว).........ก่อเกื้อ  การุณพงศ์………………..............  
ต าแหน่ง....นักทรัพยำกรบุคลลช ำนำญกำร......... หน่วยงาน ......ส ำนักพัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรสหกรณ์...... 
มาท าสัญญาค้ าประกันเพ่ือเป็นประกันเงินกู้ยืมจ านวนดังกล่าวตามข้อ 1.  

ข้อ 4. ในระหว่างผู้กู้ยืมยังเป็นหนี้เงินกู้ยืมตามข้อ 1. ผู้กู้ยืมเงินจะกู้ยืมเงินจากผู้อื่นหรือแหล่งเงินกู้อ่ืนไม่ได้               
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ให้กู้ยืมก่อน  

ข้อ 5. ผู้กู้ยืมตกลงจะปฏิบัติตามระเบียบสวัสดิการกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่าด้วยการให้เงินกู้ยืมเพ่ือศึกษาต่อ                  
ในหลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต พ.ศ.2562 ซ่ึงได้ก าหนดให้ใช้บังคับอยู่แล้วในวันท าสัญญานี้ทุกประการ                  
และถือเป็นข้อตกลงส่วนหนึ่งในสัญญานี้  

ข้อ 6. ในการรับเงินกู้ยืมแต่ละคราว ผู้กู้ยืมจะต้องส่งใบส าคัญให้แก่ผู้ให้กู้ยืมไว้เป็นหลักฐาน และในการช าระหนี้              
เงินกู้ยืม ผู้ใหกู้้ยืมจะต้องออกใบรับเงินให้แก่ผู้กู้ยืมไว้เป็นหลักฐาน 

ข้อ 7. ผู้กู้ยืมสัญญาว่าจะช าระหนี้เงินกู้ยืมตามสัญญานี้ให้เสร็จสิ้น ภายใน 5 ปี นับแต่วนัที่ได้รับเงินกู้งวดแรก 
เป็นงวดรายเดือนเท่ากัน และผู้ให้กู้ยืมสัญญาว่าจะไม่คิดดอกเบี้ยจากเงินต้นที่ผู้กู้ยืมได้กู้ยืมเงนิไปจากผู้ให้กู้ยืมในระหว่าง
ที่ผู้กู้ยืมปฏิบัติการช าระหนี้ตามสัญญาข้อนี้ ในการช าระหนี้เงินกู้ยืมตามสัญญานี้ ผู้กู้ยืมยินยอมให้หักจากเงินเดือนประจ า
ของผู้กู้ยืมเป็นรายเดือน โดยผู้กู้ยืมสัญญาว่า จะให้ค ายินยอมในการหักเงินเดือนช าระหนี้ดังกล่าวไว้แก่เจ้าหน้าที่การเงิน
หรอืผู้มีอ านาจหน้าที่อันเกี่ยวกับการนี้ จนกว่าจะช าระหนี้เสร็จสิ้นแก่ผู้ให้กู้ยืม  

ข้อ 8. ผู้ให้กู้ยืมยอมให้ผู้กู้ยืมเบิกเงินท่ีกู้ยืมได้เป็นงวด ตามจ านวนเงินค่าลงทะเบียนในแต่ละภาคเรียนเท่าที่   
จา่ยจริงและตามที่ผู้ให้กู้เห็นสมควร โดยรวมต้นเงินไม่เกินวงเงินกูย้ืมที่ได้ระบุจ านวนเงินไว้ในข้อ 1. แต่ทั้งนี้ไม่เป็น             
การผูกมัดให้ผู้ให้กู้ยืมจ าต้องจ่ายเงินตามจ านวนที่ผู้กู้ยืมเสนอขอเบิกไป 

 
(ลงช่ือ) ...ส่งเสริม….สหกรณ์. ผู้กูย้ืม 
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ข้อ 9. ถ้าผู้กู้ยืมไม่ช าระคืนเงินที่ผู้กู้ยืมได้กู้ยืมไปเมื่อถึงก าหนดตามเงื่อนเวลาและเงื่อนไขในข้อ 7 หรือปฏิบัติ   

ไม่เป็นไปตามระเบียบสวัสดิการกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่าด้วยการให้เงินกู้ยืมเพ่ือศึกษาต่อในหลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎี
บัณฑิต พ.ศ.2562 หรือไม่ช าระเงินคืน ผู้ให้กู้ยืมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกให้ผู้กู้ยืมช าระหนี้เงินกู้ยืมทั้งสิ้นโดยพลัน 
และผู้กูย้ืมต้องช าระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่มีกรณีดังกล่าวเกิดข้ึน นอกจากนี้ผู้กู้ยืมจะต้องเสีย  
เบี้ยปรับส าหรับวงเงินค้างช าระตามที่ระเบียบสวัสดิการกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่าด้วยการให้เงินกู้ยืมเพ่ือศึกษาต่อในหลักสูตร
มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต พ.ศ.2562 ก าหนด  

หากการที่ผู้กู้ยืมผิดนัดดังกล่าว ท าให้ผู้ให้กู้ยืมต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเตือน เรียกร้อง ติดตามทวงถาม ด าเนินคดี
ค่าทนายความ บังคับช าระหนี้เงินกู้ยืมหรือค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นอื่นใด ที่ผู้ให้กู้ยืมต้องจ่ายไปเพ่ือการนี้ ผู้กู้ยืมยินยอมช าระ
ให้แก่ผู้ให้กู้ยืมทั้งสิ้น  

ข้อ 10. ผู้กู้ยืมตกลงว่า ถ้าผู้กู้ยืมย้ายภูมิล าเนา สถานที่ท างาน ไปจากที่ปรากฏในสัญญานี้เมื่อใด ผู้กู้ยืมจะแจ้งให้
ผู้ให้กู้ยืมทราบภายในก าหนด 15 วัน นับแต่วันที่ผู้กู้ยืมย้ายภูมิล าเนาหรือสถานที่ท างาน บรรดาหนังสือ จดหมาย         
ค าบอกกล่าวใดๆ ของผู้ให้กู้ยืมที่ส่งไปยังต าบลสถานที่ที่ระบุไว้ว่าเป็นภูมิล าเนา หรือสถานที่ท างานของผู้กู้ยืมข้างต้น ...
โดยส่งเองหรือส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน ไม่ว่าจะถึงตัวหรือไม่ถึงตัว และไม่ว่าจะมีผู้ใดรับหรือไม่มีผู้ใดรับ
ไว้ก็ตามหรือส่งให้ไม่ได้ เพราะผู้กู้ยืมย้ายภูมิล าเนาหรือสถานที่ท างานไปโดยมิได้แจ้งให้ผู้ให้กู้ยืมทราบ หรือต าบลสถาน   
ที่อยู่ที่ให้ไว้ ไม่พบหรือถูกรื้อถอนท าลายทุกๆ กรณีท่ีกล่าวนี้ ผู้กู้ยืมยินยอมผูกพันให้ถือว่า หนังสือ จดหมาย ค าบอกกล่าว
นั้น ได้ส่งให้ผู้กู้ยืมโดยชอบแล้ว  

ข้อ 11. ในกรณีที่ผู้กู้ยืมไดเ้สียชีวิตลงก่อนที่จะช าระหนี้เงินทุนหมดสิ้น ให้หนี้สินคงเหลือระงับลงทั้งจ านวน    
อันไม่ต้องช าระหนี้คืนแก่เงินทุนอีกต่อไป รวมถึงให้ผู้ค้ าประกันหลุดพ้นจากความรับผิดในมูลหนี้ดังกล่าว  

ข้อ 12. ค่าอากรแสตมป์ปิดสัญญานี้ รวมทั้งค่าธรรมเนียมและค่าอากรในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  
เพ่ือเป็นการประกันหนี้และไถ่ถอน (ถ้ามี) ผู้กู้ยืมยินยอมออกให้ฝ่ายเดียวทั้งสิ้น 

ข้อ 13. บรรดาเอกสารแนบท้ายหนังสือสัญญาในวันที่มีการท าสัญญาฉบับนี้ขึ้น ให้ถือว่าเป็นข้อตกลงส่วนหนึ่ง     
ในสัญญากูย้ืมเงินฉบับนี้ โดยผู้กู้ยืมและผู้ให้กู้ยืมได้อ่านข้อความในเอกสารดังกล่าวและลงลายมือชื่อไว้ทุกหน้าแล้ว  

สัญญานี้ท าขึ้นเป็นสองฉบับ มีขอ้ความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความ  
แห่งสัญญานี้โดยตลอดแล้ว ได้ยึดถือไว้คนละฉบับ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน ณ วันที่ เดือน ปี ที่ระบุไว้
ข้างตน้แล้ว  

(ลงช่ือ) ...........ส่งเสริม….สหกรณ์..................ผู้กูย้ืม 

           (…..นายส่งเสริม…สหกรณ์......)  

(ลงช่ือ) ................................................................ผู้ให้กู้ยืม  
        (...............................................................)  
 

(ลงช่ือ) ...............วนิดา  รุ่มโรย.............พยาน (ผู้บังคับบัญชา)  
        (.......... นางวนิดา  รุ่มโรย................)  

                                                                                         ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที ่
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กรณี ไม่มีคู่สมรส 

ค ายินยอมของคู่สมรส 
 

เขียนที่........กรมส่งเสริมสหกรณ์................. 
 

วันที่.............เดือน.................................พ.ศ............... 
 
  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..............................................................................เป็นสาม/ีภรรยาของ 
(นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................................................. ...ได้ยินยอมให้ (นาย/นาง/
นางสาว)....................................................................................................กู้ยืมเงินทุนพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ตามหนังสือสัญญากู้ยืมข้างต้นนี้  
 

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

 
 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะที่ท าสัญญานี ้
 

             (ลงช่ือ) ...........ส่งเสริม….สหกรณ์..................ผู้กูย้ืม 

                         (…..นายส่งเสริม…สหกรณ์......)  
 

             (ลงช่ือ) ...............วนิดา  รุ่มโรย.............พยาน  
                    (.......... นางวนดิา  รุ่มโรย................)  

                                                                                                    ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
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กรณี มีคู่สมรส 

ค ายินยอมของคู่สมรส 
 

เขียนที่........กรมส่งเสริมสหกรณ์................. 
 

วันที่.............เดือน.................................พ.ศ............... 
 
  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)......นำงทิพอำภำ สหกรณ์.................................เป็นสาม/ีภรรยาของ 
(นาย/นาง/นางสาว) .........ส่งเสริม  สหกรณ์...........................................................................................ได้ยินยอมให้ 
(นาย/นาง/นางสาว)..........ส่งเสริม  สหกรณ์......................................กู้ยืมเงินทุนพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์  
ตามหนังสือสัญญากู้ยืมข้างต้นนี้  
 

(ลงช่ือ) ............ทิพอำภำ สหกรณ์.................สาม/ีภรรยา  

         (.........นำงทิพอำภำ สหกรณ์...........)  
 

             (ลงช่ือ) ...............วนิดา  รุ่มโรย.............พยาน  
                    (.......... นางวนดิา  รุ่มโรย................)  

           ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
 
 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ไมม่ีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะที่ท าสัญญานี ้
 

             (ลงช่ือ) .....................................................ผู้กูย้ืม 

                         (….................................................)  
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สัญญาค้ าประกันการกู้ยืมเงินทุนพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ท าที่ ................................................................. 
 

        วันที่............. เดือน................................... พ.ศ.................. 

ข้าพเจ้า...........นายก่อเกื้อ...การุณพงศ์.............เลขประจ าตัวประชาชน....3 2030 88110 06 2.............อา
ยุ......40.......ปี ต าแหน่ง........นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ...................................................................................
สถานที่ท างาน........ส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์............................................................................อยู่
บ้านเลขท่ี....41/2.............ต าบล/แขวง......วิชาการ....... อ าเภอ/เขต...พัฒนาการ..........จังหวัด...ฉะเชิงเทรา........   
รหัสไปรษณีย์………24000………โทรศัพท์…086 414 4695…….คู่สมรสชื่อ.................................................................. 
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ค้ าประกัน” ขอให้สัญญาไว้กับคณะกรรมการสวัสดิการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
เรียกว่า “ผู้ให้กู้ยืม” โดยมีข้อตกลงดังนี้ 

ข้อ 1 ตามที่ (นาย/นาง/นางสาว) ............ส่งเสริม  สหกรณ์........................................... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้              
เรียกว่า “ผู้กู้ยืม” ได้กู้ยืมเงินทุนพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ จ านวน........ ............. 150,000.-................บาท 
(หนึ่งแสนห้าหม่ืนบาทบาทถ้วน........) เพ่ือศึกษาต่อในหลักสูตร...... ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์)..........................       
โดยมีเงื่อนไขการเบิกรับเงินกูย้ืมได้เป็นงวด ตามจ านวนเงินค่าลงทะเบียนในแต่ละภาคเรียนเท่าที่จ่ายจริง ซึ่งรวมต้นเงิน ไม่
เกินวงเงินกู้ยืมที่ได้ระบุจ านวนเงินกู้ยืมไว้ โดยก าหนดให้ผ่อนช าระหนี้รายเดือนเป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ผู้กู้ยืมได้รับ
เงินงวดแรก เป็นไปตามสัญญากู้ยืมเงิน เลขที่ ........../...............ลงวันที่......................... ......................ซึ่งผู้ค้ าประกันได้
ทราบรายละเอียดการกู้เงินระหว่างผู้ให้กู้ยืมกับผู้กู้ยืมทั้งหมดแล้ว 

ข้อ 2 ผู้ค้ าประกันตกลงผูกพันตนเข้าค้ าประกันหนี้เงินกู้ของผู้กู้ยืม ตามข้อ 1 ไม่ว่าผู้กู้จะได้รับเงินกู้ไปแล้ว และ/หรือ 
จะได้รับเงินกู้ในอนาคตหรือตามเงื่อนไข ถ้าผู้กู้ผิดสัญญาไม่ช าระหนี้ ข้าพเจ้ายอมรับผิดช าระหนี้แทน จ านวนเงินสูงสุด . 
... 150,000.-…....บาท (หนึ่งแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน)................. บาท รวมทั้งดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจน
ค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รายนี้ด้วย 

ข้อ 3 ในกรณีผู้กู้ยืมไม่ปฏิบัติตามสัญญากู้ยืมไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดด้วยประการใดๆ ก็ดี เป็นเหตุให้ผิดสัญญากู้ยืม 
และผู้ให้กู้ยืมได้มีหนังสือแจ้งผู้กู้ยืมให้ช าระหนี้ตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญากู้ยืมดังกล่าวนั้นทั้งสิ้นทุกประการ พร้อมทั้ง
ได้มีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้ าประกันถึงการปฏิบัติผิดสัญญาของผู้กู้ยืมด้วย และหากผู้กู้ยืมได้ช าระหนี้ให้แก่ผู้ให้กู้ยืม ไม่
ครบถ้วนตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าว ผู้ค้ าประกันจะรับผิดในการช าระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าว
แทน จนครบจ านวนให้แก่ผู้ให้กู้ยืม 

ข้อ 4 ผู้ค้ าประกันจะไม่เพิกถอนการค้ าประกันตลอดระยะเวลาที่ผู้กู้ยืมต้องรับผิดชอบอยู่ตามเงื่อนไขในสัญญากู้ยืม  

ข้อ 5 เมื่อผู้กู้ผิดนัดช าระหนี้ ให้ผู้ให้กู้ยืมมีหนังสือบอกกล่าวแก่ผู้ค้ าประกัน ณ บ้านเลขท่ี....41/2...................หมู่
ที่.....................ซอย......นานาภัณฑ์...................ถนน..... สว่างวงศ์............ต าบล/แขวง.....วิชาการ.......        อ าเภอ/เขต
...พัฒนาการ..........จังหวัด...ฉะเชิงเทรา.........   รหัสไปรษณีย์……24000………หรือตามที่ผู้ค้ าประกันได้แจ้งเปลี่ยนแปลง
ให้ผู้ให้กู้ยืมทราบภายหลัง 

 
 
 
 

(ลงชื่อ)..ก่อเกื้อ...การุณพงศ์..... ผู้ค้ าประกัน 
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 ข้อ 6 ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงสถานที่บอกกล่าวโดยที่ผู้ค้ าประกันไม่แจ้งให้ผู้ให้กู้ยืมทราบ หากผู้ให้กู้ยืมได้มีหนังสือ
บอกกล่าว ณ สถานที่ตามข้อ 5. ผู้ค้ าประกันมิอาจปฏิเสธหรือโต้แย้งใดๆ ว่าหนังสือบอกกล่าวยังไปไม่ถึง หรือผู้ให้กู้ยืม 
ยังไม่มีหนังสือบอกกล่าว 

สัญญานี้ท าขึ้นจ านวน 2 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ค้ าประกันได้อ่านและเข้าใจข้อความ ในสัญญาฉบับนี้             
ดีแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 
 
 

(ลงชื่อ) ............ก่อเกื้อ  การุณพงศ์.............. ผู้ค้ าประกัน 
         (......นายก่อเกื้อ  การุณพงศ์..... ) 
 
 
(ลงชื่อ) .....................................................คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม 
        ( ...................................................... ) 
 
 
(ลงชื่อ) ..............สันทาน  สีสา........ พยาน (ผู้บังคับบัญชา) 
        ( ..........นายสันทาน  สีสา......) 

ผู้อ านวยการส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 
 
 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะที่ท าสัญญานี้ 

 
(ลงชื่อ) ...........ก่อเกื้อ  การุณพงศ์.............. ผู้ค้ าประกัน 
         (......นายก่อเกื้อ  การุณพงศ์..... ) 
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 ข้อ 6 ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงสถานที่บอกกล่าวโดยที่ผู้ค้ าประกันไม่แจ้งให้ผู้ให้กู้ยืมทราบ หากผู้ให้กู้ยืมได้มีหนังสือ
บอกกล่าว ณ สถานที่ตามข้อ 5. ผู้ค้ าประกันมิอาจปฏิเสธหรือโต้แย้งใดๆ ว่าหนังสือบอกกล่าวยังไปไม่ถึง หรือผู้ให้กู้ยืม 
ยังไม่มีหนังสือบอกกล่าว 

สัญญานี้ท าขึ้นจ านวน 2 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ค้ าประกันได้อ่านและเข้าใจข้อความ ในสัญญาฉบับนี้             
ดีแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 
 
 

(ลงชื่อ) ..........ก่อเกื้อ  การุณพงศ์.............. ผู้ค้ าประกัน 
         (......นายก่อเกื้อ  การุณพงศ์..... ) 
 
 
(ลงชื่อ) .............อารีย ์ การุณพงศ์....... คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม 
        ( ........นางอารีย์  การุณพงศ์..... ) 
 
 
(ลงชื่อ) ..............สันทาน  สีสา........ พยาน (ผู้บังคับบัญชา) 
        ( ..........นายสันทาน  สีมา......) 

ผู้อ านวยการส านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 
 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะที่ท าสัญญานี้ 

 
(ลงชื่อ) .......................................................... ผู้ค้ าประกัน 
        (….........................................................) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 



หนังสือยินยอมให้หักเงนิเดือน 

        ท าท่ี กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

            วันที่  1   เมษายน  2563 

เรียน   อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 ข้าพเจ้า.... นายส่งเสริม....สหกรณ์.....ต าแหน่ง.......นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ………………..…….  
หน่วยงาน ..กองการเจ้าหน้าที่  กรมส่งเสริมสหกรณ์ .....................ได้ขอกู้เงินทุนพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์  
จ านวน........150,000.-.......บาท (........-หนึ่งแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน-.....................................................................) 
ยินยอมให้กองคลัง กรมส่งเสริมสหกรณ์ หักเงินเดือนหรือเงินอื่นใด ที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับจากหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัด 
เพ่ือช าระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน ไม่ว่าจะเป็นหนี้เงินต้น ดอกเบี้ย ค่าอุปกรณ์แห่งหนี้ และค่าเสียหายตามท่ีปรากฏใน
สัญญากู้ได้จนเต็มจ านวน ทั้งนี้ โดยไม่จ าเป็นต้องบอกกล่าวให้ผู้ให้ค ายินยอมทราบล่วงหน้าก่อน 

 

(ลงชื่อ) ........ส่งเสริม  สหกรณ์……...ผู้ให้ค ายินยอม (ผู้กู้ยืม) 
       (......นายส่งเสริม  สหกรณ์ ........)  

 
 

(ลงชื่อ) ...........วนิดา  รุ่มโรย..........พยาน (ผู้บังคับบัญชา)         
          (......นางวนิดา  รุ่มโรย........)  

                  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


