
หนังสือสัญญาเงินกู้ค่าเล่าเรียนบุตรในส่วนที่เกินสิทธิบคุลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
วิทยาเขตหาดใหญ่ 

 
ที่………………………………………………….  ช่ือผู้กู้………………………………………………….. 
เขียนที่…………………………………………… รหัสเงินเดือน……………………………………….. 
 

 วันที่………………………………………………………………… 
 
  ข้าพเจ้า …………………………………………………….. ตําแหน่ง……………………………………………………… 
[ ]  ข้าราชการ    [ ] ลูกจ้างประจํา    [ ]  พนักงานมหาวิทยาลัย    [ ] พนักงานราชการ    [ ] พนักงานเงินรายได้ 
สังกัดภาควิชา/หน่วยงาน…………………………………คณะ/กอง ..………………………………มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
เงินเดือน ….…………..…..… บาท  โทรศัพท ์..………….……………..…. สถานภาพ  [  ]  โสด   [  ]  สมรส   [  ]  หม้าย   
[  ]  อ่ืนๆ………………………………………………….   ทําหนังสอืเงินกู้เป็นหลักฐานให้ไว้ต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ดังต่อไปน้ี 
  ข้อ 1  ขา้พเจ้าได้กู้เงินค่าเล่าเรียนบุตรในส่วนที่เกินสิทธิบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
วิทยาเขตหาดใหญ่  จํานวน ................…… บาท  (ตัวอักษร) ….………………….…………………..……….  ซึ่งข้าพเจ้าได้รับเงิน
จํานวนดังกล่าวครบถ้วนถูกต้องแล้ว  ในวันที่ทําหนังสือสญัญาเงินกู้ฉบับน้ี 
 

ข้อ 2  ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะชําระเงินต้นที่กู้น้ีเป็นงวดรายเดือนเป็นจํานวน  .………………………….…งวด 
(ตัวอักษร)……………………………. งวด  โดยตกลงจะชําระเงินต้นงวดละ……….…..…บาท(ตัวอักษร) …….…………………….. 
พร้อมดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ  2 ต่อปี  ทั้งน้ี  จะเริ่มชําระต้ังแต่งวดประจําเดือน …………..……………………… เป็นต้นไป   

ข้อ 3  ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หักเงินเดือน    ค่าจ้างหรือค่าตอบแทนรายเดือน 
ทุกๆ  เดือนชําระหน้ีเงินงวดรายเดือน  (เงินต้นและดอกเบ้ีย)  ที่ข้าพเจ้าจะต้องชําระต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 
 

  ข้อ 4  ข้าพเจ้าจะยึดถือปฏิบัติในการใช้คืนเงินกู้พร้อมดอกเบ้ียตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์   ว่าด้วย   สวัสดิการเงินกู้ค่าเล่าเรียนบุตรในส่วนที่เกินสิทธิบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขต
หาดใหญ่  ข้อ 3  และในกรณทีี่ข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในหนังสือสัญญาเงินกู้ที่ทําไว้กับมหาวิทยาลัยฯ  ไม่ว่า 
ด้วยกรณีใด ๆ  ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์    เรียกเงินพร้อมดอกเบ้ียที่ค้างชําระทั้งหมดคืนได้
ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อน 
  

  ข้อ 5  ถ้าความเป็นจริงปรากฏหรือสืบทราบได้ว่า   ข้าพเจ้ามิได้นําเงินที่ได้รับอนุมัติไปเพ่ือค่าเล่า
เรียนบุตรในส่วนที่เกินสิทธิฯ  ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วย สวัสดิการ
เงินกู้ค่าเล่าเรียนบุตรในส่วนทีเ่กินสิทธิบุคลากรมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่   ข้าพเจ้ายินยอมให้
มหาวิทยาลัยฯ    เรียกเงินกู้ทั้งหมดคืนพร้อมค่าปรับได้ทันที โดยให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้ากระทําผิดสัญญาในข้อที่เป็น
สาระสําคัญและยินยอมให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ตัดสิทธิของข้าพเจ้าในการกู้เงินสวัสดิการทุกประเภทของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์วิทยาเขตหาดใหญ ่ ต่อไป 
 

  ข้อ 6 ข้าพเจ้าสัญญาว่าถ้าข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอลาออกหรือโอนย้ายจากหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร ์  ข้าพเจ้าจะต้องแจ้งให้  งานสวัสดิการ  กองการเจ้าหน้าที่  ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร  และดําเนินการ 
ชําระเงินกู้พร้อมดอกเบ้ียทั้งหมด      ตามหนังสือสัญญาเงินกู้ค่าเล่าเรียนบุตรในส่วนที่เกินสิทธิบุคลากรมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  ซึ่งข้าพเจ้ายังค้างชําระอยู่ให้เสร็จสิน้เรียบร้อยเสียก่อนการลาออกหรือโอนย้าย 
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  ถ้าข้าพเจ้าไม่ชําระเงินกู้ตามหนังสือสัญญากู้เงินน้ี    ให้เสรจ็สิ้นเรียบร้อยตามท่ีกล่าวข้างต้น  

ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยหักเงินอ่ืนใดที่ทางราชการจะพึงจ่ายให้แก่ข้าพเจ้าชดใช้เงินกู้พร้อมดอกเบ้ียที่ 

ค้างชําระตามหนังสือสัญญาเงินกู้น้ี  
 

  ข้าพเจ้ายินยอมที่จะผูกพันตามสัญญาเงินกู้ฉบับน้ีว่า     “ได้รับเงินตามจํานวนดังกล่าวหรือ 

จํานวนที่ได้รับอนุมัติและเป็นลูกหน้ีเงินยืมนับต้ังแต่วันที่เงินจํานวนน้ีได้โอนเข้าบัญชีของข้าพเจ้าทุกประการ” 

 
  ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือยืมเงินน้ีโดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามความ 
ประสงค์   จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน   ในวันและสถานที่ดังระบุไว้ข้างต้น 
 
 
     (ลงช่ือ)…………………..…………………………………..ผู้กู้ 
             (…………………..………………………………….) 
 
     (ลงช่ือ)…………….………………………………………..พยาน 
             (…………………………………………………….) 
 
     (ลงช่ือ)……………………………………………………..พยาน 
             (…………..……………………………………….) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 (ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ยืมเงินมีคู่สมรส) 

 
          เขียนที ่.....……….……………………………………… 

 วันที่ …………………………….………………………………………… 
 
  โดยหนังสือฉบับน้ีข้าพเจ้า….………………………………………………………… ขอรับรองและยืนยันไว้ ณ ที่น้ี
ว่า ข้าพเจ้าตกลงยินยอมด้วยในการที่ ……………………………………..……………………….…….…….. ผู้ซึ่งเป็นสามี/ภรรยาโดย
ชอบด้วยกฎหมายของข้าพเจ้าได้ทําสัญญาเงินกู้ค่าเล่าเรียนบุตรในส่วนทีเ่กินสิทธิบุคลากร  มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร ์     
วิทยาเขตหาดใหญ ่  กับมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์  รวมทั้งขอให้ความยินยอมล่วงหน้าไว้สําหรับการทํานิติกรรมใด ๆ   
อันสืบเน่ืองจากหรือเก่ียวข้องกับนิติกรรมที่กล่าวถึงข้างต้น  เช่น  การแก้ไข   เปลี่ยนแปลง   เพ่ิมเติม   ต่ออายุ ยกเลิก   
เพิกถอน  ประนีประนอม   แปลงหน้ี  หักกลบลบหน้ี   รบัสภาพหน้ี ฯลฯ   ได้ทุกประการ 
 
 
    (ลงช่ือ)……………………………………………………..ผู้ให้ความยินยอม 
            (……………………………..…………………….) 
 
 
 
 
 
 

         ขอยืนยันว่าลายมือชื่อข้างต้น 

        เป็นลายมือช่ือคู่สมรสของข้าพเจ้า 
 
 
(ลงช่ือ)……………………………………………….  ผู้กู้ 
        (………………………………………………) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หนังสือสัญญาค้ําประกันเงนิกู้ค่าเลา่เรียนบุตรในส่วนที่เกินสิทธบิุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

วิทยาเขตหาดใหญ่ 
 

                                                                               เขียนที่ ……………………………………..……… 
                            วันที่…………………..……………………………………………. 
 
   ข้าพเจ้า …………………………………………………….. ตําแหน่ง……………………………………………………… 
[ ] ข้าราชการ   [ ] ลูกจ้างประจํา   [ ]  พนักงานมหาวิทยาลัย    สังกัดภาควิชา/หน่วยงาน ................................... 
............……………………..………………… คณะ/กอง …………..………………………………….… มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์  
เงินเดือน ………..……….… บาท   โทรศัพท ์…………………. ขอทําหนังสือสัญญาค้ําประกันฉบับน้ีให้ไว้ต่อมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์   เพ่ือเป็นหลักฐานมีข้อความอันเป็นสาระสําคัญดังน้ี 
 

  ข้อ1 ตามท่ี ……..……………..………………..……………… ได้กู้เงินเพ่ือการศึกษาของตนเองฯ  ตามหนังสือ
สัญญาเงินกู้ค่าเล่าเรียนบุตรในส่วนที่เกินสิทธิบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่   ลงวันที่ 
.........................................…………..…… น้ัน   ข้าพเจ้ายินยอมเป็นผู้ค้ําประกันเก่ียวกับการกู้เงินดังกล่าว 
 

  ข้อ 2  ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อผกูพันของผู้ยืมในเรื่องการส่งเงินงวดชําระหน้ีและดอกเบ้ียตามที่กล่าวไว้ใน 
หนังสือสัญญาเงินกู้ค่าเล่าเรียนบุตรในส่วนทีเ่กินสิทธิบุคลากรมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่  โดย
ตลอดแล้ว  และข้าพเจ้ายินยอมค้ําประกันการปฏิบัติตามข้อผูกพันในหนังสือสัญญาเงินกู้ดังกล่าวทุกประการ  

  ข้อ 3  เมื่อปรากฏว่าผู้กู้ไม่ชําระเงิน    ซึ่งขา้พเจ้าได้เป็นผู้ค้ําประกันไว้น้ีให้แก่มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์  ตามข้อผูกพันในหนังสือสัญญาเงินกู้ค่าเล่าเรียนบุตรในส่วนทีเ่กินสิทธิบุคลากรมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่  ไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใดก็ตาม  และมหาวิทยาลัยได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ  ข้าพเจ้ายินยอมรับ
สภาพและจะชําระเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ที่ยังค้างอยู่ทั้งสิ้นให้แก่มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร ์ แทนผู้กู้เงินทันท ี
 

  ข้อ 4  ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องชําระเงินให้แก่มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร ์ ข้าพเจ้ายินยอมให้
มหาวิทยาลยัฯ  หักเงินเดือน  ค่าจ้าง  หรือคา่ตอบแทนรายเดือนของข้าพเจ้าชดใช้เงินงวดชําระหน้ี  ซึ่งข้าพเจ้าจะต้อง
ชําระหน้ีแทนผูกู้้เงินเพ่ือส่งให้แก่มหาวิทยาลยัฯ  ต่อไป 
 
  ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือค้ําประกันน้ีดีแลว้เห็นว่าถูกต้องตามความประสงค์   จึงได้ลง
ลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยานข้างท้ายน้ี   ณ  วัน เดือน ปี   ดังทีร่ะบุไว้ข้างต้น 
 
     (ลงช่ือ)……………………………………………..ผู้ค้ําประกัน 
             (…………………………………………….) 
 
     (ลงช่ือ)……………………………………………..พยาน 
             (…………………………………………….) 
 
     (ลงช่ือ)……………………………………………..พยาน 
             (…………………………………………….) 
 
 
 
 



 
(ใช้เฉพาะกรณีผูค้้ําประกันมีคู่สมรส) 

 
 เขียนที่……………………………………………. 

                วันที่…………………………………………………………………….. 
 
 โดยหนังสือฉบับน้ีข้าพเจ้า …………………………………………………………… ขอรับรองและยืนยันไว้ ณ ที่น้ีว่า 
ข้าพเจ้าตกลงยินยอมด้วยในการที่ …………………………………..……………….  ผู้ซึ่งเป็นสามี/ภรรยา โดยชอบด้วยกฎหมาย
ของข้าพเจ้า      ได้ทําหนังสอืสัญญาเงินกู้คา่เล่าเรียนบุตรในส่วนที่เกินสิทธิบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์   
วิทยาเขตหาดใหญ ่กับมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร ์  รวมทั้งขอให้ความยินยอมล่วงหน้าไว้สําหรับการทํานิติกรรมใด ๆ  
อันสืบเน่ืองจากหรือเก่ียวข้องกับนิติกรรม ที่กล่าวถึงข้างต้น  เช่น  การแก้ไข  เปล่ียนแปลง  เพ่ิมเติม  ต่ออายุ  ยกเลิก 
เพิกถอน ประนีประนอม   แปลงหน้ี   หักกลบลบหน้ี   รบัสภาพหน้ี ฯลฯ  ได้ทุกประการ 
 
 
    (ลงช่ือ)………………………………….……………………..ผู้ให้ความยินยอม 
            (……………………………………………………….) 
 
 
 
 
 
 

         ขอยืนยันว่าลายมือชื่อข้างต้น 

        เป็นลายมือช่ือคู่สมรสของข้าพเจ้า 
 
 
(ลงช่ือ)………………………………………………. 
        (………………………………………………) 
 
 
 


