หนังสือสัญญาเงินกู้เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
เขียนที่………………….…………………………………………
วันที่…………………….………………………………………….
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ........................…………………………… ตําแหน่ง ..…………………………………..
[ ] ข้าราชการ [ ] ลูกจ้างประจํา [ ] พนักงานมหาวิทยาลัย [ ] พนักงานราชการ [ ] พนักงานเงินรายได้
สังกัดภาควิชา/หน่วยงาน …………….…………………………………………. คณะ/กอง ………………….…………………………………...
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เงินเดือน …………………..…………..…บาท โทรศัพท์…………………………………………...……..
สถานภาพ [ ] โสด
[ ] สมรส [ ] หม้าย
[ ] อื่นๆ………………………………………………………….
ได้ทําหนังสือเงินกู้เป็นหลักฐานให้ไว้ต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้าพเจ้าได้กู้เงินเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
จํานวน ..............……….บาท (ตัวอักษร)………………………….……………..…………………………….ซึ่งข้าพเจ้าได้รับเงินจํานวน
ดังกล่าวครบถ้วนถูกต้องแล้ว ในวันที่ทําหนังสือสัญญาเงินกู้ฉบับนี้
ข้อ 2 ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะชําระเงินต้นที่กู้นี้เป็นงวดรายเดือนเป็นจํานวน …………………………… งวด
(ตัวอักษร) …..…………. งวด โดยตกลงจะชําระเงินต้นงวดละ ……………..…… บาท (ตัวอักษร) ………………………………..
พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี ทั้งนี้ จะเริ่มชําระตั้งแต่งวดประจําเดือน ………………………………… เป็นต้นไป
ข้อ 3 ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หักเงินเดือน ค่าจ้างหรือค่าตอบแทนรายเดือนทุกๆ
เดือนชําระหนี้เงินงวดรายเดือน (เงินต้นและดอกเบี้ย) ทีข่ ้าพเจ้าจะต้องชําระต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ข้อ 4 ข้าพเจ้าจะยึดถือปฏิบัติในการใช้คืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย ตามประกาศหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ว่าด้วยสวัสดิการเงินกู้เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ข้อ 3
และในกรณีที่ขา้ พเจ้าไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในหนังสือเงินกู้ที่ทําไว้กับมหาวิทยาลัยฯ ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ ข้าพเจ้า
ยินยอมให้มหาวิทยาลัยฯ เรียกคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยที่ค้างชําระทั้งหมดคืนได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อน
ข้อ 5 ถ้าความเป็นจริงปรากฏหรือสืบทราบได้ว่า ข้าพเจ้ามิได้นําเงินที่ได้รับอนุมัติไปเพื่อซ่อมแซมที่
อยู่อาศัยบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ประกาศมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ว่าด้วยสวัสดิการเงินกู้เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยบุคลากรหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรียกเงินกู้ทั้งหมดคืนพร้อมค่าปรับได้ทันทีโดยให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้า
กระทําผิดสัญญาในข้อที่เป็นสาระสําคัญ และยินยอมให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตดั สิทธิ์ของข้าพเจ้าในการกู้เงิน
สวัสดิการทุกประเภทของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ต่อไป
ข้อ 6 ข้าพเจ้าสัญญาว่า ถ้าข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอลาออก หรือโอน-ย้าย จากหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ ข้าพเจ้าจะต้องแจ้งให้ งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดการชําระ
เงินกู้พร้อมดอกเบี้ยทั้งหมด ตามหนังสือสัญญาเงินกู้เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่ ซึ่งข้าพเจ้ายังค้างชําระอยู่ให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยเสียก่อนการลาออก หรือโอนย้าย

-2ข้าพเจ้ายินยอมที่จะผูกพันตามสัญญายืมเงินฉบับนี้ว่า “ได้รับเงินตามจํานวนดังกล่าวหรือจํานวนที่
ได้รับอนุมัติและเป็นลูกหนี้เงินกู้นับตั้งแต่วันที่เงินจํานวนนี้ได้โอนเข้าบัญชีของข้าพเจ้าทุกประการ”
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือยืมเงินนี้โดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามความ
ประสงค์ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน ในวันและสถานที่ดังระบุไว้ข้างต้น
(ลงชื่อ)…………………………………………………..ผู้กู้
(……………..………………………………….)
(ลงชื่อ)…………………………………………………..พยาน
(………………………………………………….)
(ลงชื่อ)…………………………………………………..พยาน
(……………..………………………………….)

(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้กู้มีคู่สมรส)
เขียนที่…………………………………………..
วันที่………………………………………………………………………
โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า …………………………………………………………………….. ขอรับรองและยืนยัน
ไว้ ณ ที่นี้ว่า ข้าพเจ้าตกลงยินยอมด้วยในการที่ ................……………………………………………….……… ผู้ซึ่งเป็นสามี/ภรรยา
โดยชอบด้วยกฎหมายของข้าพเจ้า ได้ทําหนังสือสัญญาเงินกู้เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยบุคลากรหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่ กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมทั้งขอให้ความยินยอมล่วงหน้าไว้สําหรับการทํานิติกรรมใด ๆ
อันสืบเนื่องจากหรือเกี่ยวข้องกับนิติกรรมที่กล่าวถึงข้างต้น เช่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ต่ออายุ ยกเลิก
เพิกถอน ประนีประนอม แปลงหนี้ หักกลบลบหนี้ รับสภาพหนี้ ฯลฯ ได้ทุกประการ
(ลงชื่อ)……………………………………………………..ผู้ให้ความยินยอม
(………………………..………………………….)

ขอยืนยันว่าลายมือชือ่ ข้างต้น
เป็นลายมือชื่อคู่สมรสของข้าพเจ้า
(ลงชื่อ)………………………………………………. ผู้กู้
(………………………………………………)

หนังสือสัญญาค้ําประกันสวัสดิการเงินกู้เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
เขียนที…่ …………………………………………
วันที่……………………………………………………………………..
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ..……………………………………………ตําแหน่ง……………………………………….
[ ] ข้าราชการ [ ] ลูกจ้างประจํา [ ] พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดภาควิชา/หน่วยงาน………………………………
คณะ/กอง…………..…………………………. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เงินเดือน ………….… บาท โทรศัพท์……………….
ขอทําหนังสือสัญญาค้ําประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเป็นหลักฐานมีข้อความอันเป็นสาระ
สําคัญดังนี้
ข้อ1 ตามที่ .…..……………….………..……………………………… ได้กู้เงินเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยบุคลากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ตามหนังสือสัญญาเงินกู้เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยบุคลากรมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ลงวันที่ ……..…………………..…………………. นั้น ข้าพเจ้ายินยอมเป็นผู้ค้ําประกัน
เกี่ยวกับการกู้เงินดังกล่าว
ข้อ 2 ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องการส่งเงินงวดชําระหนีแ้ ละค่าดอกเบี้ยตามที่กล่าวไว้ใน
หนังสือสัญญาเงินกู้เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยตลอดแล้ว
และข้าพเจ้ายินยอมค้ําประกันการปฏิบัติตามข้อผูกพันในหนังสือสัญญาเงินกู้ดังกล่าวทุกประการ
ข้อ 3 เมื่อปรากฏว่าผู้ยืมเงินไม่ชําระเงิน
ซึ่งข้าพเจ้าได้เป็นผู้ค้ําประกันไว้นี้ให้แก่มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ตามข้อผูกพันในหนังสือสัญญาเงินกู้เพื่อซื้อหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยฯ ไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใด
ก็ตามและมหาวิทยาลัยได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ ข้าพเจ้ายินยอมรับสภาพและจะชําระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยที่ยังค้างอยู่
ทั้งสิ้นให้แก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แทนผู้กเู้ งินทันที
ข้อ 4 ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องชําระเงินให้แก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ข้าพเจ้ายินยอมให้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หักเงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนรายเดือนของข้าพเจ้าชดใช้เงินงวดชําระหนี้
ซึ่งข้าพเจ้าจะต้องชําระหนีแ้ ทนผู้กู้เพื่อส่งให้แก่มหาวิทยาลัยฯ ต่อไป
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือค้ําประกันนี้ดีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามความประสงค์ จึงได้ลง
ลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยานข้างท้ายนี้ ณ วัน เดือน ปี ดังที่ระบุไว้ข้างต้น
(ลงชื่อ)…………..……………………………………..ผู้ค้ําประกัน
(………..……………………………………….)
(ลงชื่อ)………..………………………………………..พยาน
(………..……………………………………….)
(ลงชื่อ)………..………………………………………..พยาน
(………..……………………………………….)

(ใช้เฉพาะกรณีผู้ค้ําประกันมีคู่สมรส)
เขียนที่…………………………………………..
วันที่………………………………………………………………..
โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า …………………………………..…………………… ขอรับรองและยืนยันไว้ ณ ที่นี้ว่า
ข้าพเจ้าตกลงยินยอมด้วยในการ………………………………………………….. ผู้ซึ่งเป็นสามี/ภรรยา โดยชอบด้วยกฎหมายของ
ข้าพเจ้า ได้ทําหนังสือสัญญาค้ําประกันเงินกู้เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมทั้งขอให้ความยินยอมล่วงหน้าไว้สําหรับการทํานิติกรรมใด ๆ อันสืบ
เนื่องจากหรือเกี่ยวข้องกับนิติกรรม ที่กล่าวถึงข้างต้น เช่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ต่ออายุ ยกเลิก เพิกถอน
ประนีประนอม แปลงหนี้ หักกลบลบหนี้ รับสภาพหนี้ ฯลฯ ได้ทุกประการ
(ลงชื่อ)……………….………………………………..ผู้ให้ความยินยอม
(……………………………………………….)

ขอยืนยันว่าลายมือชื่อข้างต้น
เป็นลายมือชื่อคู่สมรสของข้าพเจ้า
(ลงชื่อ)………………………………………………. ผู้ค้ําประกัน
(………………………………………………)

