
คําแนะนําในการทําสัญญายืมเงินเพื่อซื้อหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยบุคลากร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   วิทยาเขตหาดใหญ่ 

 

ประสงค์จะโอนเงนิเข้า 
                        บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์   (แนบสําเนาสมุดบัญชีทีม่ีช่ือบัญชีและเลขที่บัญชี)                               
                        บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์     (แนบสําเนาสมุดบัญชีทีม่ีช่ือบัญชีและเลขที่บัญชี) 
                      ขอให้ระบุสมุดบัญชีที่รับเงินเดือนเท่านั้น   และสําหรบัผู้ที่รับเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย   
                       ขอใหใ้ช้สมุดบัญชีของสหกรณ์ออมทรพัย์ 

สําหรบัผูยื้มเงนิ   1.  ผู้ยืมเงินทําสัญญา  จาํนวน  2  ชุด (ฉบับจริง 1 ชุด สําเนา 1 ชุด) 
 2.  แนบสําเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน  2  ชุด 
 3.  กรณีที่มีคูส่มรส  ใหคู้่สมรสทําหนังสือใหค้ํายินยอมแนบสัญญาด้วยไม่ต้องแนบสําเนาบัตรฯ 

สําหรบัผูค้้ํา   1.  ผูค้้ําประกันต้องเป็นข้าราชการ    ลูกจา้งประจําหรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติใน 
      วิทยาเขตหาดใหญ่แล้วไม่น้อยกว่า  3  ปีติดต่อกันนับถึงวันค้ําประกัน 
 2.  แนบสําเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน  2  ชุด 
 3.  กรณีที่มีคูส่มรส  ใหคู้่สมรสทําหนังสือใหค้ํายินยอมแนบสัญญาด้วยไม่ต้องแนบสําเนาบัตรฯ 

              ผู้ค้ําประกันสัญญาเงินยืม สามารถค้ําประกันได้ไม่เกิน 3 รายการ วงเงินไม่เกิน 150,000 บาท 

              (มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2551 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2551) 

หมายเหต ุ 1.  กรณีผู้ยืมเงินหรือผู้ค้ําประกันไม่มีคู่สมรสให้ระบุข้อความ  “ขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรสขณะทํา 
      สญัญายืมเงินหรือสัญญาค้ําประกัน”  ในสัญญายืมเงินและสญัญาค้าํประกันและลงชื่อรับรอง 
 2.  หากมีการแก้ไข ตก เติมข้อความในสัญญา ใหผู้้ยืมเงินหรือผู้ค้ําประกันลงลายมือชื่อกํากับด้วย 
 3.  ในสญัญายมืเงินฯ  ข้อ 2.  ผู้ยืมเงินกรุณากรอกข้อความในช่องว่างให้ครบถ้วน    ดังนี้     
      -   ค่างวดรายเดือนผ่อนชําระได้ไม่เกิน  36  งวด   
      -  ผ่อนชําระเงินต้นงวดละ  ....................  บาท (เงินยืมจํานวนเท่าไหร่ให้เอาจํานวนงวดหาร) 

     -   เริ่มชําระตั้งแต่งวดประจําเดือน………....….. (ใส่เดือนถัดจากเดือนที่กองคลังโอนเงินเข้าบัญชี) 
4. กองการเจ้าหน้าที่ จะเสนอขออนุมัติเงินยืมฯ ทุกวันที่ 1 ของเดือน ผูท้ี่ได้รับการอนุมัติเงินยืมแล้ว 
   ขอให้ส่งหนงัสือสัญญายมืเงินให้ งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่  10  ของเดือน    
   และ กองคลงัจะโอนเงินเข้าสมุดบัญชีฯ  ของท่าน  ทุกวันที่ 20 ของเดือน   (หากวันที่ที่ระบ ุ
   ข้างต้นตรงกับวันหยุดราชการจะดําเนินการในวันทําการถัดไป)   

 5.  ผู้ยืมเงินต้องส่งใบเสร็จรับเงินให้   งานสวัสดิการ   กองการเจา้หนา้ที่   ภายใน 45 วัน 
                           นับจากวันทําสัญญายืมเงนิ  

             สอบถามรายละเอียดได้ที่    คณุอภิสรา   งานสวัสดิการ   กองการเจ้าหน้าที่   โทร. 2053 

 



หนังสือสัญญายืมเงินเพื่อการซอมแซมที่อยูอาศัยบุคลากร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   วิทยาเขตหาดใหญ 

 

ที…่……………………………………………….  ชื่อผูกู…………………………………………………. 

เขียนที…่…………………………………………  รหัสเงนิเดือน…………………………………………. 
 

            วันที…่………………………………………………… 
 

 

  ขาพเจา………………………………………….ตําแหนง……………………………………….. 

[  ]   ขาราชการ                [  ]   ลูกจางประจํา           [  ]    พนักงานมหาวิทยาลัย      [   ]    พนักงานเงนิรายได 
สังกัดภาควิชา/หนวยงาน………………………………………คณะ/กอง………………………………………... 

มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร  เงนิเดือน …………………….……..…บาท     โทรศัพท…………...………….….

สถานภาพ    [   ]  โสด    [   ]  สมรส     [   ]  หมาย     [   ]  อ่ืนๆ………………………………………………….    

ทําหนงัสือยืมเงินเปนหลักฐานใหไวตอมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรดังตอไปนี้ 
 
 

  ขอ 1  ขาพเจาไดยืมเงนิเพื่อการซอมแซมทีอ่ยูอาศัยบุคลากรมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร   

วิทยาเขตหาดใหญ  จาํนวน  ..............……….บาท (ตัวอักษร)……………………………………………………. 

ซึ่งขาพเจาไดรับเงินจาํนวนดงักลาวครบถวนถูกตองแลว ในวนัทีท่ําหนงัสือสัญญายมืเงนิฉบับนี ้
 
 

ขอ 2  ขาพเจาสัญญาวาจะชําระเงนิตนทีย่ืมนี้เปนงวดรายเดือนเปนจาํนวน………..………..…งวด 

(ตัวอักษร)……………………..…………. งวด  โดยตกลงจะชาํระเงินตนงวดละ…………………………...……บาท

(ตัวอักษร) ……………………………………………….……………พรอมคาธรรมเนียมในอัตรารอยละ    4     ตอป    

ทั้งนี้  จะเริ่มชาํระตั้งแตงวดประจําเดือน……………….…………………เปนตนไป 
 

ขอ 3  ขาพเจายินยอมใหมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรหักเงนิเดือน         คาจางหรือคาตอบแทนราย

เดือนทกุ ๆ   เดือนชาํระหนีเ้งินงวดรายเดือน  (เงนิตนและคาธรรมเนยีม)     ที่ขาพเจาจะตองชาํระตอมหาวิทยาลัย 

สงขลานครนิทร  
  
  ขอ 4  ขาพเจาจะยึดถือปฏิบัติในการใชคืนเงนิยมืพรอมคาธรรมเนียมตามระเบียบมหาวิทยาลัย 

สงขลานครนิทร วาดวย สวัสดิการเงนิยืมเพือ่การซอมแซมที่อยูอาศัยบุคลากรมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต  

หาดใหญ  ขอ 3 และในกรณทีี่ขาพเจาไมปฏิบัติตามขอตกลงในหนังสือยืมเงนิที่ทาํไวกับมหาวทิยาลัยฯ ไมวาดวย

กรณีใด ๆ  ขาพเจายินยอมใหมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร เรียกเงนิพรอมคาธรรมเนียมที่คางชําระทั้งหมดคนืได

ทันทีโดยไมตองบอกกลาวลวงหนากอน  

 

 

 



- 2 - 
 
 

  ขอ 5 ถาความเปนจริงปรากฏหรือสืบทราบไดวา     ขาพเจามิไดนําเงนิที่ไดรับอนุมติัไปเพื่อการ 

ซอมแซมที่อยูอาศัยฯ ใหเปนไปตามวัตถปุระสงคในระเบียบมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร  วาดวย  สวัสดิการเงิน 

ยืมเพื่อการซอมแซมที่อยูอาศัยบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ       ขาพเจายนิยอมให

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   เรียกเงินยมืทั้งหมดคืนพรอมคาปรับไดทันที โดยใหถอืเสมือนวาขาพเจากระทําผดิ 

สัญญาในขอที่เปนสาระสําคัญ    และยินยอมใหมหาวทิยาลยัสงขลานครินทรตัดสทิธิของขาพเจาในการยืมเงนิ

สวัสดิการทกุประเภทของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรตอไป 
 

  ขอ 6 ขาพเจาสัญญาวาถาขาพเจามีความประสงคจะขอลาออกหรือโอนยายจากหาวทิยาลัยสงขลา

นครินทร   ขาพเจาจะตองแจงให  งานสวสัดิการ   กองการเจาหนาที่    ทราบเปนลายลักษณอักษร  และจัดการ 

ชําระเงนิยมืพรอมคาธรรมเนียมทั้งหมด             ตามหนังสือสัญญายืมเงนิเพื่อการซอมแซมที่อยูอาศัยบุคลากร

มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร  วิทยาเขตหาดใหญ     ซึง่ขาพเจายงัคางชาํระอยูใหเสร็จส้ินเรียบรอยเสียกอนการ
ลาออก หรือโอนยาย 
 

  ถาขาพเจาไมชําระเงนิยมืตามหนงัสือสัญญายืมเงินนี้ ใหเสร็จส้ินเรียบรอยตามทีก่ลาวขางตน 

ขาพเจายนิยอมใหมหาวิทยาลัยหกัเงินบาํเหนจ็   บํานาญ   หรือเงนิอืน่ใดทีท่างราชการจะพึงจายใหแกขาพเจา 

ชดใช เงนิยืมพรอมคาธรรมเนียมที่คางชําระตามหนังสือสัญญายืมเงินนี้  
 

  ขาพเจายนิยอมที่จะผกูพนัตามสัญญายมืเงินฉบับนี้วา     “ไดรับเงินตามจํานวนดังกลาวหรือ 

จํานวนที่ไดรับอนุมัติและเปนลูกหนี้เงนิยมืนับต้ังแตวนัที่เงนิจาํนวนนีไ้ดโอนเขาบัญชีของขาพเจาทุกประการ” 

 

  ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในหนังสือยืมเงนินีโ้ดยตลอดแลว เห็นวาถูกตองตามความ

ประสงค   จึงไดลงลายมือชือ่ไวเปนสําคญัตอหนาพยาน ในวนัและสถานที่ดังระบุไวขางตน 

 

 

     (ลงชื่อ)……………………………………………..ผูยืม 

             (…………………………………………….) 
 

     (ลงชื่อ)……………………………………………..พยาน 

             (…………………………………………….) 
 

     (ลงชื่อ)……………………………………………..พยาน 

             (…………………………………………….) 

 

 



 
 (ใชเฉพาะกรณีที่ผูยืมเงินมีคูสมรส) 

 

เขียนที…่……………………………………….. 
 

      วันที…่……………………………………………………………. 

 

  โดยหนังสือฉบับนี้ขาพเจา……………………………………………………………………………. 

ขอรับรองและยืนยนัไว ณ ทีน่ี้วา ขาพเจาตกลงยนิยอมดวยในการ………….……..…………………………………..
ผูซึ่งเปนสาม/ีภรรยา   โดยชอบดวยกฎหมายของขาพเจาไดทําสญัญายืมเงนิเพื่อการซอมแซมที่อยูอาศยับุคลากร

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร  วทิยาเขตหาดใหญ กบัมหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร   รวมทัง้ขอใหความยนิยอมลวงหนา

ไวสําหรบัการทํานิติกรรมใด ๆ อันสืบเนื่องจากหรือเกี่ยวของกับนิติกรรมที่กลาวถึงขางตน เชนการแกไข เปลี่ยนแปลง 

เพิ่มเติม ตออายุ ยกเลกิ เพกิถอน ประนีประนอม  แปลงหนี ้ หักกลบลบหนี ้  รับสภาพหนี้ ฯลฯ   ไดทุกประการ 

 

 

 

    (ลงชื่อ)……………………………………………..ผูใหความยินยอม 

            (…………………………………………….) 

 

 

 

 

 

               ขอยืนยันวาลายมือชื่อขางตน 

                เปนลายมือชื่อคูสมรสของขาพเจา 

 

(ลงชื่อ)………………………………………………. 

        (………………………………………………) 

 

 

 
 
 

 



หนังสือสัญญาค้ําประกันสวัสดิการเงินยืมเพื่อการซอมแซมที่อยูอาศัยบุคลากร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 

 

เขียนที…่……………………………………… 

      วันที…่…………………………………………………………….. 
 

  ขาพเจา………………………………………………ตําแหนง………………………………………. 

[   ]    ขาราชการ           [   ]  ลูกจางประจํา                 [   ]  พนักงานมหาวิทยาลยั               [   ]  พนกังานเงนิรายได    
สังกัดภาควิชา/หนวยงาน……………………..……………………คณะ/กอง…………..……………………………. 

มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร   เงนิเดือน……………….….…บาท   โทรศัพท……………………………..…………. 

ขอทําหนงัสือสัญญาค้ําประกันฉบับนี้ใหไวตอมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร เพื่อเปนหลกัฐานมีขอความอนัเปน

สาระสําคัญดงันี ้

  ขอ1 ตามที ่…..………………………………………………  ไดยืมเงนิเพื่อการซอมแซมที่อยูอาศัย 

บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   วทิยาเขตหาดใหญ    ตามหนงัสือสัญญายมืเงนิเพื่อการซอมแซมที่อยูอาศัย

บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วทิยาเขตหาดใหญ    ลงวันที ่……..…………………………………….นั้น  

ขาพเจายนิยอมเปนผูคํ้าประกันเกี่ยวกับการยืมเงนิดังกลาว 

  ขอ 2  ขาพเจาไดรับทราบขอผูกพนัของผูยืมในเรื่องการสงเงนิงวดชาํระหนีแ้ละคาธรรมเนยีมตามทีก่ลาว 

ไวในหนังสือสัญญายืมเงินเพื่อการซอมแซมที่อยูอาศัยบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร     วิทยาเขตหาดใหญ 

โดยตลอดแลว  และขาพเจายินยอมค้ําประกันการปฏิบัติตามขอผูกพนัในหนงัสือสัญญายืมเงินดงักลาวทกุประการ 

  ขอ 3  เมื่อปรากฏวาผูยืมเงนิไมชําระเงิน        ซึ่งขาพเจาไดเปนผูคํ้าประกันไวนี้ใหแกมหาวทิยาลยั 

สงขลานครนิทร    ตามขอผูกพนัในหนงัสอืสัญญายืมเงนิเพื่อเพื่อการซอมแซมที่อยูอาศัยฯ ไมวาจะดวยเหตุประการ

ใดก็ตามและมหาวิทยาลยัไดแจงใหขาพเจาทราบ  ขาพเจายนิยอมรับสภาพและจะชําระเงนิตน  พรอมคาธรรมเนยีม 

ที่ยงัคางอยูทั้งสิ้นใหแกมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร แทนผูยืมเงนิทันท ี

  ขอ 4  ในกรณทีี่ขาพเจาตองชําระเงนิใหแกมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร        ขาพเจายินยอมให

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทรหักเงนิเดือน    คาจาง     หรือคาตอบแทนรายเดือนของขาพเจาชดใชเงนิงวดชาํระหนี ้ 

ซึ่งขาพเจาจะตองชาํระหนี้แทนผูยมืเงนิเพือ่สงใหแกมหาวิทยาลัยฯ  ตอไป 
 

  ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในหนังสือคํ้าประกันนี้ดีแลวเห็นวาถูกตองตามความประสงค  
จึงไดลงลายมอืชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยานขางทายนี ้  ณ วนั เดือน ป   ดังที่ระบุไวขางตน 
 

 

     (ลงชื่อ)……………………………………………..ผูคํ้าประกัน 

             (…………………………………………….) 

     (ลงชื่อ)……………………………………………..พยาน 

             (…………………………………………….) 

     (ลงชื่อ)……………………………………………..พยาน 

             (…………………………………………….) 



 

(ใชเฉพาะกรณีผูค้ําประกันมีคูสมรส) 
 

เขียนที…่……………………………………….. 
 

      วันที…่…………………………………………………………….. 

 

  โดยหนังสือฉบับนี้ขาพเจา……………………………………………………………………………. 

ขอรับรองและยืนยนัไว ณ ทีน่ี้วา ขาพเจาตกลงยนิยอมดวยในการที…่……………………………………………….. 

ผูซึ่งเปนสามี/ภรรยา โดยชอบดวยกฎหมายของขาพเจา    ไดทําสัญญายืมเงินเพื่อการซอมแซมที่อยูอาศัยบุคลากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ   กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  รวมทัง้ขอใหความยนิยอมลวงหนา

ไวสําหรับการทํานิติกรรมใด ๆ อันสืบเนื่องจากหรือเกี่ยวของกับนิติกรรมที่กลาวถึงขางตน เชน การแกไข 

เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตออายุ ยกเลิก เพิกถอน ประนีประนอม      แปลงหนี้ หักกลบลบหนี้ รับสภาพหนี้ ฯลฯ  

ไดทุกประการ 

 

 

    (ลงชื่อ)……………………………………………..ผูใหความยินยอม 

            (…………………………………………….) 

 

 

 

 

 

 

                ขอยืนยันวาลายมือชื่อขางตน 

                เปนลายมือชื่อคูสมรสของขาพเจา 

 

(ลงชื่อ)………………………………………………. 

        (………………………………………………) 

 
 

 

 

 




