
หลักเกณฑก์ารพิจารณาใหกู้้ยืมเงินทุนพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสรมิสหกรณ์ 
ตามระเบียบสวัสดิการกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่าด้วยการให้เงินกู้ยืมเพื่อศึกษาต่อ 

ในหลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑติ พ.ศ. 2562 
------------------------------- 

เงินทุนพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเงินไปจัดสวัสดิการให้แก่ข้าราชการและ
พนักงานราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ กู้ยืมเงินเพ่ือศึกษาต่อใน 

1) หลักสูตรมหาบัณฑิต  รายละไม่เกิน 150,000 บาท  
2) หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต  รายละไม่เกิน 400,000 บาท  

เป็นเงินกู้ยืมปลอดดอกเบี้ย ระยะเวลาการส่งคืนภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ได้รับเงินงวดแรก โดยจะหักเงินเดือนประจ า
ในเดือนถัดไป 

สาขาวิชาที่สามารถกู้ยืมเงินยืมเงินทุนพัฒนาบุคลากรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ / เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 
 3. สาขาวิชารัฐศาสตร์/รฐัประศาสนศาสตร์ 4. สาขาวิชานิติศาสตร์ 
 5. สาขาวิชาสหกรณ์ 6. สาขาวิชาบัญชี 
 7. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน 
 1. เป็นข้าราชการ หรือพนักงานราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ อายุไม่เกิน 54 ปี 
 2. เป็นผู้ที่มีเงินเดือนคงเหลือสุทธิ หลังจากหักช าระหนี้ให้แก่เงินทุนพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์แล้ว 
มากกว่าร้อยละ 30 โดยไม่รวมถึงรายได้เสริมอ่ืน และรายได้ของคู่สมรส (ถ้าม)ี  
ตัวอย่าง 
 กรณี 1 นายศึกษา ชอบเรียน ข้าราชการ อายุ 32 ปี ขอกู้ยืมเงินทนุเพ่ือศึกษาต่อในหลักสูตรมหาบัณฑิต 
วงเงิน 150,000.-บาท 

อัตราเงินเดือน  18,000.-บาท  
หัก รายจ่ายรายเดือน   5,000.-บาท  
คงเหลือสุทธิ  13,000.-บาท  

 หลักเกณฑ์การพิจารณา วงเงินกู้ 150,000.- บาท ต้องช าระหนี้รายเดือนๆ ละ 2,500.-บาท เมื่อน าไปหัก
เงนิเดือนสุทธิคงเหลือ 13,000.-บาท จะมีเงินเดือนคงเหลือสุทธิ 10,500.-บาท เกินกว่าร้อยละ 30  ผ่านหลักเกณฑ์
การพิจารณา ให้กู้ยืมเงินทุน 

 กรณี 2 นายสมชัย ไขว่าศึกษา  พนักงานราชการ  อายุ 30 ปี  ได้ยื่นขอกูย้ืมเงินทุนเพ่ือศึกษาต่อในหลักสูตร
มหาบัณฑิต 120,000.-บาท  
  อัตราค่าตอบแทน 17,000.-บาท 
  หัก รายจ่ายรายเดือน 10,000.-บาท 
  คงเหลือสุทธิ   7,000.-บาท 
 หลักเกณฑ์การพิจารณา วงเงินกู้ 120,000.-บาท ต้องช าระหนี้รายเดือนๆ ละ 2,000.-บาท เมื่อน าไปหัก
เงนิเดือนสุทธิคงเหลือ 7,000.-บาท จะมีเงินเดือนคงเหลือสุทธิ 5,000.-บาท น้อยกว่าร้อยละ 30 ไม่ผ่านหลักเกณฑ์
การพิจารณา  

**************************** 

 

 



ค ำแนะน ำกำรขอกู้ยืมเงินทุนพัฒนำบุคลำกรกรมส่งเสรมิสหกรณ์ 
ตำมระเบียบสวัสดิกำรกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ว่ำด้วยกำรให้เงินกู้ยืมเพื่อศึกษำต่อในหลักสูตรมหำบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. 2562 
------------------------------- 

เงินทุนพฒันาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเงินไปจัดสวัสดิการให้แก่ข้ำรำชกำรและพนักงำน
รำชกำรกรมส่งเสริมสหกรณ์ กู้ยืมเงินเพื่อศึกษาต่อใน 

1) หลักสูตรมหาบัณฑิต  รายละไม่เกิน 150,000 บาท  
2) หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต  รายละไม่เกิน 400,000 บาท  

เป็นเงินกู้ยืมปลอดดอกเบี้ย ระยะเวลาการสง่คืนภายใน 5 ปี นบัแต่วันทีไ่ด้รับเงนิงวดแรกตามใบเสร็จรับเงินแล้ว โดยจะหัก
เงินเดือนประจ าในเดือนถัดไป 
เอกสำรประกอบกำรขอกู้ยืมเงิน  
 ให้จัดท าบันทึกหน่วยงำนระดบัส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด กองหรือเทียบเท่ำ หรือศูนย์  
โดยมีหัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้รักษาราชการแทน ลงนาม พร้อมเอกสารประกอบ ดังนี ้
 - แบบค ำขอกู้ยืมเงิน (ติดรูปถ่ายชุดข้าราชการ ขนาด 1 นิ้ว) จ ำนวน 1 ฉบับ 

- หนังสือสัญญำกู้ยืมเงินทุนฯ (3 หน้า) พร้อมสัญญำค  ำประกนั (2 หน้า) สัญญำละ 2 ชุด  
              - ให้ข้าราชการกรมระดับช านาญงานหรือช านาญการข้ึนไป เป็นผู้ค้ าประกนั (อำยุไม่เกิน 54 ปี) 
              - ให้ผู้บังคับบัญชาระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่าของผู้กู้ยืม ลงลายมือชื่อเป็นพยานในหนังสือสัญญากู้ยืม
เงิน และให้ผู้บังคบับัญชาระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่าของผู้ค้ าประกันลงลายมือชื่อเปน็พยานในสัญญา ค้ าประกัน
ด้วย    

-  หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน (ให้ผู้บังคับบญัชาระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า ของผูกู้้ยืมลงลายมือชื่อ
เป็นพยาน) จ ำนวน 2 ฉบับ 

-  ส าเนาใบเสร็จรับเงินคา่ลงทะเบียน จ ำนวน 2 ฉบับ 
-  ส าเนาสมุดบญัชีธนาคาร จ ำนวน 2 ฉบับ 
-  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและบัตรประจ าตัวเจ้าหนา้ที่ของรัฐของผู้กู้ยืม และคู่สมรส (ถา้มี) จ ำนวน 2 ฉบับ 

และของผู้ค้ าประกัน และคู่สมรส (ถ้ามี) จ ำนวน 2 ฉบับ  

สำขำวิชำที่สำมำรถกู้ยืมเงินทุนพัฒนำบุคลำกรกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
1. สาขาวชิาบริหารธุรกิจ     2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร/์เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 
3. สาขาวิชาบัญช ี     4. สาขาวิชาสหกรณ์ 
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร ์   6. สาขาวิชานิติศาสตร ์
7. สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

กำรจ่ำยเงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำต่อ 
 เมื่อได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงินแล้ว จะจา่ยผา่นบัญชีออมทรัพย์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ของผู้กู้ยมื เป็นงวด         
ตามจ านวนเงนิค่าลงทะเบยีน ในแต่ละภาคเรียนเท่าที่จา่ยจริง (ใบเสร็จรับเงิน) แลว้จะแจ้งกองคลังหักเงินเดือนเพื่อ        
ช าระหนี้เปน็รายงวด (ยอดเงินขึน้กับวงเงินที่ได้รบัการอนุมัติ) ให้แก่เงินทุนพัฒนาบุคลากรกรม ในเดือนต่อไป   
           ส าหรับการเบิกเงินคร้ังที่ 2 โดยให้ผู้กู้ยืมเงินเสนอเรื่องผ่านผู้บงัคับบัญชา เพื่อขอเบิกเงินพร้อมแนบส าเนา
ใบเสร็จรับเงินของสถาบนัการศกึษา ส่งถึง ผอ.กกจ เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน ทั้งนี้ ยอดรวมเงินที่             
ผู้กู้ยืมจะขอเบิกจะต้องไม่เกินกว่าวงเงินกู้ทีไ่ด้รับการอนุมัตจิากคณะกรรมการสวัสดิการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 สามารถ download แบบค าขอกู้ยืมเงิน หนังสือสัญญากู้ยืมเงนิทุนฯ สัญญาค้ าประกนั และหนังสือยินยอม        
ให้หักเงินเดือน ได้ที่ เวบ็ไซท์ ของกองการเจ้าหน้าที่ เมนู แบบฟอร์ม download กลุ่มสวัสดิการ เงินกู้เพื่อศึกษาต่อ 
 หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อได้ที่กลุ่มสวสัดิการและเจ้าหน้าทีส่ัมพันธ์     
กองการเจ้าหน้าที่  โทร./โทรสาร 0 2628 5512 ภายใน 118  

------------------------------------- 


