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

 

คาํขอกูย้มืเงินสวสัดิการการเงินเพื่อขา้ราชการและลูกจา้ง สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

ประเภทสามญั 
 

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

 วนัท่ี..............เดือน.......................................พ.ศ.................... 
 

เรียน  ประธานอนุกรรมการสวสัดิการการเงินเพื่อขา้ราชการและลูกจา้งสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
 

ขา้พเจา้................................................................................ตาํแหน่ง.............................................................. 

โรงเรียน/กลุ่ม......................................................สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  

ไดรั้บเงินเดือนๆ ละ.......................................................บาท  เงินเดือนสุทธิ (เดือนล่าสุด)......................................บาท 

  ขอ้ 1 ขา้พเจา้มีความประสงคจ์ะขอกูย้มืเงินสวสัดิการการเงินเพือ่ขา้ราชการและลูกจา้ง สาํนกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 เป็นจาํนวนเงิน..............................................บาท (.............................................................) 

เพื่อ............................................................................................................................................................................................ 

  ขอ้ 2 ขา้พเจา้มีหน้ีสินอยูก่บัสวสัดิการการเงินเพื่อขา้ราชการและลูกจา้ง สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาตรัง เขต 1 เป็นเงิน......................................................บาท (...............................................................................) 

  ขอ้ 3 หากขา้พเจา้มีเงินคา่หุน้ตํ่ากวา่ร้อยละ  10  ของวงเงินกูย้มื    ขา้พเจา้ยนิยอมใหส้วสัดิการหกัเงินท่ีกูไ้ด้

ใหมี้ค่าหุน้ไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 10   ของวงเงินกูย้มืเป็นเงินค่าหุน้จากเงินท่ีกูไ้ด ้

  ขอ้ 4 ถา้ขา้พเจา้ไดรั้บเงินกูย้มืไปแลว้ ขา้พเจา้ขอส่งเงินกูย้มืคืน ดงัน้ี 

   (1) เงินตน้เดือนละ..................................บาท พร้อมดอกเบ้ีย จาํนวน......................งวด 

   (2) ภายในส้ินเดือน...................................พ.ศ...................ถึงส้ินเดือน.........................พ.ศ.............. 

  ขอ้ 5 เม่ือขา้พเจา้ไดรั้บเงินกูย้มืไปแลว้ ขา้พเจา้ยนิยอมใหมี้ขอ้ผกูพนัการชดใชห้น้ีตามระเบียบวา่ดว้ยการ

จดัสวสัดิการการเงินเพือ่ขา้ราชการและลูกจา้ง สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 โดยมีเง่ือนไข ดงัน้ี 

   (1) ยนิยอมใหผู้บ้งัคบับญัชา หรือเจา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินไดร้ายเดือนของขา้พเจา้  หกัเงินเดือนหรือเงิน

อ่ืนใดท่ีไดรั้บจากทางราชการของขา้พเจา้ตามจาํนวนเงินงวดชาํระหน้ีในขอ้ 4 เพื่อส่งเงินต่อคณะอนุกรรมการฯ ได ้ โดย  

ไม่ตอ้งขอความยนิยอมจากขา้พเจา้อีก 

   (2) หากขา้พเจา้ขาดชาํระหน้ี 3 งวดติดต่อกนั ขา้พเจา้ยนิยอมใหค้ณะอนุกรรมการสวสัดิการฯ   

หกัลบหน้ีเงินท่ีคา้งชาํระจากทุนเรือนหุ้นของขา้พเจา้เพื่อชาํระหน้ีไดโ้ดยไม่มีเง่ือนไข 

   (3) เม่ือขา้พเจา้ไดรั้บเงินกูย้มืจากสวสัดิการฯไปแลว้ ขา้พเจา้จะปฏิบติัตามเง่ือนไขตามสญัญากูย้มื

ทุกประการ 
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   (4) ก่อนท่ีขา้พเจา้จะลาออกจากราชการ ยา้ยหรือโอน ไปจาก สพป.ตรัง เขต 1 ขา้พเจา้ยินยอมให้

หกัเงินเดือนและเงินอ่ืนใดท่ีไดรั้บจากทางราชการ ท่ีเป็นส่วนของขา้พเจา้เพื่อการชาํระหน้ี โดยชาํระหน้ีทั้งเงินตน้และ

ดอกเบ้ียใหเ้สร็จส้ินทนัที 

   (5) ถา้ขา้พเจา้ถึงแก่กรรมลง ขา้พเจา้ยนิยอมใหน้าํเงินท่ีขา้พเจา้ไดรั้บจากทางราชการเพื่อนาํมา

ชาํระหน้ีสวสัดิการ รวมถึงจากสถาบนัการเงินอ่ืนนาํมาชาํระหน้ีสวสัดิการให้เสร็จส้ินก่อนท่ีจะจ่ายเงินดงักล่าวแก่ทายาท 
 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

      (ลงช่ือ).............................................................ผูข้อกู้ 

       (......................................................) 

ความเห็นของผูบ้งัคบับญัชา 

1. ความเห็นของรองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1(กรณีผูกู้เ้ป็นผูอ้าํนวยการ

โรงเรียน/ผอ.กลุ่ม/ขา้ราชการบาํนาญ) 

 .................................................................................................................................................................................. 
 

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

       (......................................................) 

      ตาํแหน่ง........................................................... 

 

       2.    ความเห็นของผูอ้าํนวยการกลุ่ม (กรณีผูกู้เ้ป็นผูป้ฏิบติังานในสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1) 

 .................................................................................................................................................................................. 
 

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

       (......................................................) 

      ตาํแหน่ง........................................................... 

 

       3.    ความเห็นของผูอ้าํนวยการโรงเรียน (กรณีผูกู้เ้ป็นครูผูส้อน/ลูกจา้งประจาํ) 
 

 .................................................................................................................................................................................. 

 

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

       (......................................................) 

      ตาํแหน่ง........................................................... 
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           ไดต้รวจสอบคาํขอกูย้มืเงินสวสัดิการฉบบัน้ีแลว้ ปรากฏวา่ถูกตอ้ง ควรอนุมติัใหกู้ไ้ด ้จาํนวน............................บาท 

             (...........................................................................................) 

 

 

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

             (......................................................) 

                                                เลขานุการสวสัดิการ 

 

         ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯหรือประธานคณะอนุกรรมการฯ 

    □ อนุมติัใหกู้ไ้ด ้จาํนวน..................................บาท (.........................................) 

    □ ไม่อนุมติั 

 

 

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

          (......................................................) 

              ประธานคณะอนุกรรมการสวสัดิการฯ 

 

 

อน่ึง ขา้พเจา้ (ผูกู้)้ นาย/นาง/นางสาว...............................................................................................ขอมอบฉันทะให้ 

นาย/นาง/นางสาว...........................................................ตาํแหน่ง...................................................ระดบั................................ 

โรงเรียน...................................................................สพป.ตรัง เขต 1 เป็นผูรั้บเงินสวสัดิการฯ จาํนวน..............................บาท 

(...................................................................................) แทนขา้พเจา้ จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 

 

..................................................ผูม้อบฉนัทะ 

..............................................ผูรั้บมอบฉันทะ 

.............................................................พยาน 

.............................................................พยาน 

 

 

 



เลขท่ี............................../......................... 

 

สัญญาเงินกูส้วสัดิการสวสัดิการการเงินเพื่อขา้ราชการและลูกจา้ง สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
 

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

วนัท่ี.............เดือน......................................พ.ศ.................... 

  สัญญาน้ีทาํขึ้นระหวา่งคณะอนุกรรมการสวสัดิการการเงินเพื่อขา้ราชการและลูกจา้ง สาํนกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ซ่ึงสัญญาน้ีเรียกวา่ “ผูใ้หกู้”้ ฝ่ายหน่ึง กบั นาย/นาง/นางสาว................................................ 

ตาํแหน่ง..........................................................โรงเรียน/กลุ่ม.............................................สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาตรัง เขต 1   บตัรประจาํตวัประชาชนเลขท่ี.................................................อยูบ่า้นเลขท่ี.....................หมู่ท่ี.........

ถนน.......................................ตาํบล...............................อาํเภอ/กิ่งอาํเภอ..............................................จงัหวดัตรัง   ซ่ึงสัญญา

น้ีเรียกวา่ “ผูกู้”้อีกฝ่ายหน่ึง ทั้งสองฝ่ายตกลงทาํสัญญาน้ีขึ้น มีขอ้ความดงัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1 ผูใ้หกู้ ้ตกลงใหกู้แ้ละผูกู้ต้กลงกูย้มืเงิน จาํนวน ........................บาท (..................................................) 

ซ่ึงผูกู้ไ้ดรั้บเงินดงักล่าวไปจากผูใ้หกู้ถู้กตอ้งครบถว้นแลว้ในขณะทาํสัญญาน้ี 

  ขอ้ 2 ผูกู้ย้นิยอมเสียดอกเบ้ียของเงินตน้ในขอ้ 1 ใหแ้ก่ผูใ้หกู้ใ้นอตัราไม่เกินร้อยละหา้บาทหา้สิบสตางค ์

ต่อปี โดยกาํหนดส่งเงินตน้เดือนละ...................................บาท พร้อมดอกเบ้ีย ภายในวนัส้ินเดือนหรือวนัรับเงินเดือนของ

ทางราชการของทุก ๆ  เดือน   ซ่ึงใหเ้ร่ิมหกัเงินเดือนหรือเงินอ่ืนใดท่ีรับจากทางราชการ     ชาํระหน้ีตามสัญญาน้ีไดต้ั้งแต่

เดือน…………….................พ.ศ........................เป็นตน้ไป 

  ขอ้ 3 ในวนัทาํสัญญาน้ี  ไดจ้ดัใหบุ้คคลดงัต่อไปน้ีคํ้าประกนัสัญญาเงินกูข้องขา้พเจา้ 

 1. นาย/นาง/นางสาว.............................................................................. 

 2. นาย/นาง/นางสาว.............................................................................. 

 3. จาํนาํหุน้  จาํนวน........................................................................บาท 

                           ขอ้ 4   หากผูค้ ํ้าประกนัตามขอ้ 3 ถึงแก่กรรม ยา้ย หรือโอน ผูกู้จ้ะจดัใหมี้ผูค้ ํ้าประกนัรายใหม่มาทาํสัญญา

คํ้าประกนัภายใน 30 วนั ถา้ผูกู้ไ้ม่จดัใหมี้ผูค้ ํ้าประกนัรายใหม่มาทาํสัญญาคํ้าประกนัแทนภายในกาํหนดถือวา่ผูกู้ผ้ิดสัญญา 

ขอ้ 5  คาํขอกูเ้งินสวสัดิการการเงินเพือ่ขา้ราชการและลูกจา้ง    สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

ตรัง เขต 1 ของขา้พเจา้ใหถื้อวา่เป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ีดว้ย 

ขอ้ 6  ผูกู้ต้กลงวา่ ถา้ผูกู้เ้งินผิดนดัสัญญาขอ้หน่ึงขอ้ใด    ใหผู้ใ้หกู้บ้งัคบัชาํระหน้ีไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งบอก

กล่าว พร้อมทั้งยนิยอมชดใชค้่าเสียหายตลอดจนค่าดอกเบ้ียท่ีคา้งชาํระ   ค่าใชจ่้ายในการเตือนหรือติดตามหน้ีค่าธรรมเนียม

ศาล   และค่าทนายความใหแ้ก่ผูใ้หกู้โ้ดยไม่มีเง่ือนไข 
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  ขอ้ 7  การบงัคบัชาํระหน้ีตามขอ้ 6  ผูกู้ย้นิยอมใหผู้บ้งัคบับญัชา หรือเจา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินไดร้ายเดือนของผูกู้ ้

หกัเงินเดือนหรือเงินอ่ืนใดท่ีไดรั้บจากทางราชการของผูกู้ไ้ด ้ โดยไม่ตอ้งขอความยนิยอมจากผูกู้อี้ก 

  สัญญาน้ี ทาํขึ้นไว ้2  ฉบบั  มีขอ้ความถูกตอ้งตรงกนั   คู่สัญญาเขา้ใจขอ้ความแห่งสัญญาน้ีโดยตลอดดีแลว้ 

เห็นวา่ถูกตอ้งตรงตามเจตนาของคู่สัญญาทุกประการ    จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นสาํคญัต่อหนา้พยานไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 

 

(ลงช่ือ).............................................................ผูข้อกู้ 

        (......................................................) 

 

(ลงช่ือ).............................................................ผูใ้หกู้ ้ 

        (......................................................) 

 

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

        (......................................................) 

 

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

        (......................................................) 

 

 

ขา้พเจา้ (นาย,นาง,นางสาว)..........................................................................................................ไดรั้บ    

เงินกู.้.............................................บาท (..........................................................................................)  ไวถู้กตอ้งแลว้  

 

 

 

      (ลงช่ือ)..........................................................ผูรั้บเงิน 

                 (.........................................................) 

 

 

      (ลงช่ือ)..........................................................ผูจ่้ายเงิน 

                 (.........................................................) 
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ความยนิยอมใหท้าํสญัญาของคู่สมรส 

  ขา้พเจา้ นาย/นาง.......................................................คู่สมรสของ นาย/นาง................................................... 

ยนิยอมให ้นาย/นาง.............................................................ทาํสัญญาฉบบัน้ีได ้

       

(ลงช่ือ).............................................................ผูใ้หค้วามยนิยอม 

       (......................................................) 

 

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

       (......................................................) 

 

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

       (......................................................) 

  ในขณะท่ีขา้พเจา้ทาํสัญญาฉบบัน้ี ขา้พเจา้เป็นโสดหรือเป็นหมา้ย 

       

(ลงช่ือ).............................................................ผูใ้หค้วามยนิยอม 

       (......................................................) 

 

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

       (......................................................) 

 

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

       (......................................................) 

 

  อน่ึง  ขา้พเจา้ (ผูกู้)้ นาย/นาง/นางสาว................................................ขอมอบฉันทะให้ นาย/นาง/นางสาว

..................................................เป็นผูรั้บเงินสวสัดิการฯ จาํนวน............................บาท (.....................................................) 

แทนขา้พเจา้ จึงลงลายมือช่ือใวเ้ป็นหลกัฐาน 

 

  ............................................ผูม้อบฉนัทะ   ............................................ผูม้อบฉนัทะ 

  ............................................พยาน    ............................................พยาน 

  ............................................พยาน    ............................................พยาน 
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            เขียนท่ี................................................................. 

                          วนัท่ี...................................................................... 

หนังสือแสดงเจตนายินยอมให้หักเงินเดือนและเงินอ่ืนใดท่ีได้รับจากราชการของผู้กู้ 

  ตามท่ีขา้พเจา้ช่ือ...................................สกุล...................................ตาํแหน่ง,........................... ...........                

โรงเรียน/กลุ่ม...............................................................สังกดั สพป.ตรัง เขต ๑ ไดกู้ย้มืเงินจากสวสัดิการภายในสาํนกังาน 

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑  ตามสัญญากูเ้งินเลขท่ี...................../....................................... เป็นเงินจาํนวน

...........................................(..............................................................................................) ยนิยอมใหผู้ ้บงัคบับญัชาหรือ 

ผูมี้หนา้ท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนหรือเงินอ่ืนใดของขา้พเจา้ในหน่วยงานปัจจุบนั และใหร้วมถึงผูบ้งัคบับญัชาหรือผูมี้หนา้ท่ี

เบิกจ่ายเงินเดือนหรือเงินอ่ืนใดของขา้พเจา้ในหน่วยงานในอนาคตดว้ย(ถา้มี) เพื่อชาํระหน้ีตามสัญญากูเ้งินใหก้บัสวสัดิการ

ภายในสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ ตามจาํนวนเงินท่ีสวสัดิการภายในสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาตรัง เขต ๑ ไดเ้รียกเก็บจนกวา่จะชาํระหน้ีเสร็จส้ินโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ  

  ขา้พจา้ไดอ่้านขอ้ความในหนงัสือแสดงเจตนายนิยอมให้หักเงินดือนและเงินอ่ืนใดท่ีไดรั้บจากราชการ 

ของผูกู้ฉ้บบัน้ีและเขา้ใจดีแลว้ และเห็นวา่ตรงกบัการแสดงเจตนาของขา้พเจา้ทุกประการจึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 

      

ลงช่ือ...............................................ผูใ้หค้วามยอนยอม 

           (...............................................) 

      

ลงช่ือ..............................................พยาน 

            (.............................................) 

      

ลงช่ือ..............................................พยาน 

          (..............................................) 

 

 

 

 

 



สัญญาคํ้าประกนั 

 

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

 วนัท่ี................เดือน..................................พ.ศ........................... 

 ขา้พเจา้ผูค้ ํ้าประกนั 

(1) นาย/นาง/นางสาว.....................................................อาย.ุ............ปี ตาํแหน่ง........................................... 

ระดบั..........................................โรงเรียน.................................................สังกดั.......................................................................

บตัรประจาํตวัประชาชนเลขท่ี..........................................................ตั้งบา้นเรือนอยูบ่า้นเลขท่ี......................ซอย....................

หมู่ท่ี.....................ถนน.............................................ตาํบล..............................................อาํเภอ.............................................

จงัหวดั...................................อาชีพ............................................................ 

(2) นาย/นาง/นางสาว.....................................................อาย.ุ............ปี ตาํแหน่ง........................................... 

ระดบั..........................................โรงเรียน.................................................สังกดั.......................................................................

บตัรประจาํตวัประชาชนเลขท่ี............................................................ตั้งบา้นเรือนอยูบ่า้นเลขท่ี......................ซอย..................

หมู่ท่ี.....................ถนน.............................................ตาํบล................................................อาํเภอ.............................................

จงัหวดั...................................อาชีพ............................................................. 

  ขอทาํสัญญาคํ้าประกนัไวต่้อ คณะอนุกรรมการสวสัดิการการเงินเพื่อขา้ราชการและลูกจา้ง สาํนกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ดงัขอ้ความต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1 ตามท่ี นาย/นาง/สาว ......................................................รับราชการตาํแหน่ง......................................... 

ระดบั........................................โรงเรียน.................................................สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  

ไดกู้ย้มืเงินสวสัดิการ สพป.ตรัง เขต 1 ตามสัญญาเงินกูเ้ลขท่ี.................../.................ลงวนัท่ี.............เดือน............................. 

พ.ศ.................................เป็นเงิน....................................บาท (........................................................................)  

 ขอ้ 2 หากผูกู้ผิ้ดนดัไม่ชาํระหน้ีตามสัญญากูไ้ม่วา่ดว้ยเหตุใดๆ  หรือวา่ผูกู้ล้ม้ละลายหรือตายหรือกลายเป็น

บุคคลไร้ความสามารถหรือสาบสูญหรือไปจากถ่ินท่ีอยูห่รือหาตวัไม่พบหรือยา้ยภูมิลาํเนาโดยมิแจง้ใหผู้กู้ท้ราบหรือมีกรณี

อ่ืนใดอนักระทาํใหผู้ใ้หกู้ไ้ม่ไดรั้บชาํระหน้ีตามสัญญากูเ้ตม็จาํนวนท่ีระบุไวใ้นสัญญา   ผูค้ ํ้าประกนัยอมเขา้รับผิดในอนัท่ีจะ

ชาํระหน้ีตามสัญญากู ้

 ขอ้ 3 หากผูใ้หกู้ผ้่อนเวลาใหแ้ก่ผูกู้เ้พื่อชาํระหน้ี    โดยจะไดแ้จง้หรือไม่ไดแ้จง้ใหผู้ค้ ํ้าประกนัทราบก็ตาม  

ผูค้ ํ้าประกนัยอมตกลงโดยการใหผ้อ่นเวลานั้นทุกคร้ังไป และไม่ถือวา่การใหผ้อ่นเวลาเช่นวา่นั้นเป็นเหตุปลดเปล้ืองความ

รับผิดชอบของผูค้ ํ้าประกนัเป็นอนัขาด 

 ขอ้ 4 หากผูกู้ผ้ิดสัญญา ผูค้ ํ้าประกนัยอมสละสิทธ์ิท่ีจะต่อสู้ใหผู้ใ้หกู้บ้งัคบัชาํระหน้ีเอาจากทรัพยสิ์นของ   

ผูกู้ก่้อน   แต่ทั้งน้ีไม่ตดัสิทธ์ิผูใ้หกู้ท่ี้จะดาํเนินการเรียกร้องหรือฟ้องร้องผูกู้ ้  หรือกองมรดกของผูกู้ใ้หช้าํระหน้ีก่อน   

ตามแต่ผูใ้หกู้จ้ะเห็นสมควร 
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 ขอ้ 5 ผูค้ ํ้าประกนัสญัญาวา่ ถา้ผูค้ ํ้าประกนัยา้ยท่ีอยูจ่ากภูมิลาํเนาและหรือยา้ย โอนจากสาํนกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ดงักล่าวขา้งตน้ ในสัญญาน้ี ผูค้ ํ้าประกนัมีหนา้ท่ีแจง้ใหผู้กู้ท้ราบโดยทนัที มิฉะนั้นผูค้ ํ้า

ประกนัจะตอ้งรับผิดชอบในความเสียหายท่ีผูใ้หกู้ไ้ดรั้บเป็นพฤติการณ์พิเศษอีกโสดหน่ึงดว้ย 

 ขอ้ 6 การยอมรับผิดชาํระหน้ีตามขอ้ 2   ผูค้ ํ้าประกนัยนิยอมใหผู้บ้งัคบับญัชา   หรือเจา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินได้

รายเดือนของผูค้ ํ้าประกนั   หักเงินเดือนหรือเงินอ่ืนใดท่ีไดรั้บจากทางราชการของผูค้ ํ้าประกนัได ้   โดยไม่ตอ้งขอความ

ยนิยอมจากผูค้ ํ้าประกนัอีก 

 ผูค้ ํ้าประกนัไดเ้ขา้ใจความในหนงัสือนั้นตลอดแลว้ จึงลงลายมือช่ือไวต่้อหนา้พยาน ณ วนั เดือนปี ท่ีระบุ

ไวข้า้งตน้ 

 

(ลงช่ือ).............................................................ผูค้ ํ้าประกนัคนท่ี 1 

       (......................................................) 

 

(ลงช่ือ).............................................................ผูค้ ํ้าประกนัคนท่ี 2 

       (......................................................) 

 

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

       (......................................................) 

 

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

       (......................................................) 
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ความยนิยอมใหท้าํสญัญาคํ้าประกนัของคู่สมรส 

 

1.  ขา้พเจา้นาย/นาง..........................................................คู่สมรสของ นาย/นาง....................................................................... 

      ยนิยอมใหน้าย/นาง.................................................................ทาํสัญญาน้ีได ้

 

2.  ขา้พเจา้นาย/นาง..........................................................คู่สมรสของ นาย/นาง....................................................................... 

      ยนิยอมใหน้าย/นาง.................................................................ทาํสัญญาน้ีได ้

 

        

(ลงช่ือ).............................................................ผูใ้หค้าํยนิยอมคนท่ี  1 

       (......................................................) 

 

(ลงช่ือ).............................................................ผูใ้หค้าํยนิยอมคนท่ี  2 

       (......................................................) 

 

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

       (......................................................) 

 

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

       (......................................................) 
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กรณีเป็นโสดหรือเป็นหมา้ย 

ขา้พเจา้ 

1. นาย/นาง................................................................................................ 

2. นาย/นาง............................................................................................... 

 

ในขณะทาํสัญญาน้ี ขา้พเจา้ยงัเป็นโสดหรือเป็นหมา้ย 

 

        

(ลงช่ือ).............................................................ผูค้ ํ้าประกนัคนท่ี  1 

       (......................................................) 

 

(ลงช่ือ).............................................................ผูค้ ํ้าประกนัคนท่ี  2 

       (......................................................) 

 

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

       (......................................................) 

 

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

       (......................................................) 
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บนัทึกยนิยอมใหห้กัเงินเดือนและเงินอ่ืนใดท่ีไดรั้บจากทางราชการ 

ขา้พเจา้ 

1.  นาย/นาง/นางสาว................................................................ตาํแหน่ง........................................................ 

     ระดบั..............................................โรงเรียน/สพป.ตรัง เขต 1...............................สังกดั สพป.ตรัง เขต 1 

2.  นาย/นาง/นางสาว...............................................................ตาํแหน่ง......................................................... 

     ระดบั.............................................โรงเรียน/สพป.ตรัง เขต 1................................สังกดั สพป.ตรัง เขต 1 

  ยนิยอมใหผู้บ้งัคบับญัชา หรือเจา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินของขา้พเจา้หกัเงินเดือน ค่าจา้ง เงินบาํเหน็จ และเงินอ่ืนใด

ท่ีไดรั้บจากทางราชการท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของขา้พเจา้ โดยจะถือปฏิบติัตามสัญญาคํ้าประกนั ขอ้ 2 โดยเคร่งครัด 

 

        

(ลงช่ือ).............................................................ผูใ้หค้าํยนิยอมคนท่ี  1 

       (......................................................) 

 

(ลงช่ือ).............................................................ผูใ้หค้าํยนิยอมคนท่ี  2 

       (......................................................) 

 

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

       (......................................................) 

 

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

       (......................................................) 
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         เขียนท่ี........................................................ 

วนัท่ี............................................................. 
 

  หนังสือแสดงเจตนายินยอมให้หักเงินเดือนและเงินอ่ืนใดท่ีได้รับจากทางราชการของผู้คํา้ประกนั 
 

  ตามท่ี(ช่ือและสกุลผูกู้)้...................................................................ตาํแหน่ง,........................................                

โรงเรียน/กลุ่ม...............................................................สังกดั สพป.ตรัง เขต ๑ ไดกู้ย้มืเงินจากสวสัดิการภายในสาํนกังาน 

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑  ตามสัญญากูเ้งินเลขท่ี................................/....................................................  

เป็นเงินจาํนวน......................................................(..............................................................................................) 

ขา้พเจา้(ช่ือและสกุลผูค้ ํ้าประกนั)............................................................................ในฐานะผูค้ ํ้าประกนัการกูเ้งินของ  

(ช่ือและสกุลผูกู้)้.........................................................   ตามสัญญาฉบบัดงักล่าว ยนิยอมใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือ ผูมี้หนา้ท่ี

เบิกจ่ายเงินเดือนหรือเงินอ่ืนใดของขา้พเจา้ในหน่วยงานปัจจุบนั และใหร้วมถึงผูบ้งัคบับญัชาหรือผูมี้หนา้ท่ีเบิกจ่าย

เงินเดือนหรือเงินอ่ืนใดของขา้พเจา้ในหน่วยงานในอนาคตดว้ย(ถา้มี) หกัเงินเดือนหรือเงินอ่ืนใดของขา้พเจา้ท่ีไดรั้บจาก 

ทางราชการ เพื่อชาํระหน้ีตามสัญญากูเ้งินซ่ึงขา้พเจา้ไดค้ ํ้าประกนัไวใ้หก้บัสวสัดิการภายในสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาตรัง เขต ๑ ตามจาํนวนเงินท่ีสวสัดิการภายในสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑  

ไดเ้รียกเก็บ จนกวา่จะชาํระหน้ีเสร็จส้ินโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ  ในกรณีท่ีผูกู้ไ้ม่สามารถชาํระหน้ีใหก้บัสวสัดิการภายใน

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑   ตามสัญญาได ้    

  ขา้พจา้ไดอ่้านขอ้ความในหนงัสือแสดงเจตนายนิยอมให้หักเงินดือนและเงินอ่ืนใดท่ีไดรั้บจากราชการ 

ของผูค้ ํ้าประกนัฉบบัน้ีและเขา้ใจดีแลว้ และเห็นวา่ตรงกบัการแสดงเจตนาของขา้พเจา้ทุกประการจึงไดล้งลายมือช่ือ 

ไวเ้ป็นหลกัฐาน 

  

      ลงช่ือ...............................................ผูใ้หค้วามยอนยอม 

           (...............................................) 

      

      ลงช่ือ..............................................พยาน 

            (.............................................) 

      

      ลงช่ือ..............................................พยาน 

          (..............................................) 
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         เขียนท่ี........................................................ 

วนัท่ี............................................................. 
 

  หนังสือแสดงเจตนายินยอมให้หักเงินเดือนและเงินอ่ืนใดท่ีได้รับจากทางราชการของผู้คํา้ประกนั 
 

  ตามท่ี(ช่ือและสกุลผูกู้)้...................................................................ตาํแหน่ง,........................................                

โรงเรียน/กลุ่ม...............................................................สังกดั สพป.ตรัง เขต ๑ ไดกู้ย้มืเงินจากสวสัดิการภายในสาํนกังาน 

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑  ตามสัญญากูเ้งินเลขท่ี................................/....................................................  

เป็นเงินจาํนวน......................................................(..............................................................................................) 

ขา้พเจา้(ช่ือและสกุลผูค้ ํ้าประกนั)............................................................................ในฐานะผูค้ ํ้าประกนัการกูเ้งินของ  

(ช่ือและสกุลผูกู้)้.........................................................   ตามสัญญาฉบบัดงักล่าว ยนิยอมใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือ ผูมี้หนา้ท่ี

เบิกจ่ายเงินเดือนหรือเงินอ่ืนใดของขา้พเจา้ในหน่วยงานปัจจุบนั และใหร้วมถึงผูบ้งัคบับญัชาหรือผูมี้หนา้ท่ีเบิกจ่าย

เงินเดือนหรือเงินอ่ืนใดของขา้พเจา้ในหน่วยงานในอนาคตดว้ย(ถา้มี) หกัเงินเดือนหรือเงินอ่ืนใดของขา้พเจา้ท่ีไดรั้บจาก 

ทางราชการ เพื่อชาํระหน้ีตามสัญญากูเ้งินซ่ึงขา้พเจา้ไดค้ ํ้าประกนัไวใ้หก้บัสวสัดิการภายในสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาตรัง เขต ๑ ตามจาํนวนเงินท่ีสวสัดิการภายในสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑  

ไดเ้รียกเก็บ จนกวา่จะชาํระหน้ีเสร็จส้ินโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ  ในกรณีท่ีผูกู้ไ้ม่สามารถชาํระหน้ีใหก้บัสวสัดิการภายใน

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑   ตามสัญญาได ้    

  ขา้พจา้ไดอ่้านขอ้ความในหนงัสือแสดงเจตนายนิยอมให้หักเงินดือนและเงินอ่ืนใดท่ีไดรั้บจากราชการ 

ของผูค้ ํ้าประกนัฉบบัน้ีและเขา้ใจดีแลว้ และเห็นวา่ตรงกบัการแสดงเจตนาของขา้พเจา้ทุกประการจึงไดล้งลายมือช่ือ 

ไวเ้ป็นหลกัฐาน 

  

      ลงช่ือ...............................................ผูใ้หค้วามยอนยอม 

           (...............................................) 

      

      ลงช่ือ..............................................พยาน 

            (.............................................) 

      

      ลงช่ือ..............................................พยาน 

          (..............................................) 

 

 

 



 

 

 


