
คําแนะนําในการทําสัญญายืมเงินเพื่อการศึกษาของตนเอง 
บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   วิทยาเขตหาดใหญ ่

 

ประสงค์จะโอนเงินเข้า 
                        บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์   (แนบสําเนาสมุดบัญชีทีม่ีช่ือบัญชีและเลขที่บัญชี)                               
                        บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์     (แนบสําเนาสมุดบัญชีทีม่ีช่ือบัญชีและเลขที่บัญชี) 
 

                      ขอให้ระบุสมุดบัญชีที่รับเงินเดือนเท่านั้น   และสําหรบัผู้ที่รับเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย   
ขอให้ใช้สมุดบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ 

 

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

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

              ผูค้้ําประกันสัญญาเงนิยืม สามารถค้ําประกนัได้ไม่เกิน 3 รายการ วงเงนิไม่เกิน 150,000 บาท 

              (มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2551 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2551) 
 

หมายเหต ุ 1.  กรณีผู้ยืมเงินหรือผู้ค้ําประกันไม่มีคู่สมรสให้ระบุข้อความ  “ขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรสขณะทํา 
      สญัญายืมเงินหรือสัญญาค้ําประกัน”  ในสัญญายืมเงินและสญัญาค้าํประกันและลงชื่อรับรอง 
 2.  หากมีการแก้ไข ตก เติมข้อความในสัญญา ใหผู้้ยืมเงินหรือผู้ค้ําประกันลงลายมือชื่อกํากับด้วย 
 3.  ผู้ยืมเงินต้องส่งใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้   งานสวสัดกิาร กองการเจ้าหนา้ที ่
     ภายใน 30 วัน   นับจากวันที่ได้รับการโอนเงนิจากทาํสัญญายืมเงนิ  

 

             สอบถามรายละเอียดได้ที่    คณุอภิสรา   งานสวัสดิการ   กองการเจ้าหน้าที่   โทร. 2053 

 

 

 



 

หนังสือสัญญายืมเงินเพื่อการศึกษาของตนเอง   

บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่
 
ที่………………………………………………….                       ช่ือผู้กู้……………………….………………………………. 
เขียนที่……………………………………………                       รหัสเงินเดือน……………………………………………. 
 

                    วันที…่………………………………………………… 
 
  ข้าพเจ้า……………………………………………………………….ตําแหน่ง…………………..…………………………….. 
[  ]   ข้าราชการ             [  ]   ลูกจ้างประจํา           [  ]    พนักงานมหาวิทยาลัย      [   ]    พนักงานเงินรายได้ 
สังกัดภาควิชา/หน่วยงาน……………………………..………….................................................................................................. 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ เงินเดือน ……………………………..…บาท     โทรศัพท…์………………….…………...………….….
สถานภาพ    [   ]  โสด    [   ]  สมรส     [   ]  หม้าย     [   ]  อ่ืนๆ………………………………………………….    
ทําหนังสือยืมเงินเป็นหลักฐานให้ไว้ต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดังต่อไปนี้ 
 

  ข้อ 1  ข้าพเจ้าได้ยืมเงินเพื่อการศึกษาของตนเองบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์  
วิทยาเขตหาดใหญ่  จํานวน  ..............………………….…….บาท (ตัวอักษร)………………………………………………………………. 
ซึ่งข้าพเจ้าได้รับเงินจํานวนดังกล่าวครบถ้วนถูกต้องแล้ว ในวันที่ทําหนังสือสัญญายืมเงินฉบับนี้ 
 

ข้อ 2  ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะชําระเงินต้นที่ยืมนี้เป็นงวดรายเดือนเป็นจํานวน……………….………..…งวด 
(ตัวอักษร)…………………………. งวด   โดยตกลงจะชําระเงินต้นงวดละ……….……บาท(ตัวอักษร) …………..………………….. 
พร้อมค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ   0.5    ต่อปี    ทั้งนี้  จะเริ่มชําระตั้งแต่งวดประจําเดือน………………….……………… 
เป็นต้นไป   
 

ข้อ 3  ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หักเงินเดือน         ค่าจ้างหรือค่าตอบแทนราย
เดือนทุก ๆ   เดือนชําระหนี้เงนิงวดรายเดือน  (เงินต้นและค่าธรรมเนียม)     ที่ข้าพเจ้าจะต้องชําระต่อมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์  
 
  ข้อ 4  ข้าพเจ้าจะยึดถือปฏิบัติในการใช้คืนเงินยืมพร้อมค่าธรรมเนียมตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์   ว่าด้วย   สวัสดิการเงินยืมเพื่อการ ศึกษาของตนเองบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ ่ ข้อ3  และในกรณทีี่ข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในหนังสือยืมเงินที่ทําไว้กับมหาวิทยาลัยฯ ไม่ว่าด้วยกรณี
ใด   ๆ    ข้าพเจ้ายินยอมใหม้หาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์เรียกเงินพร้อมคา่ธรรมเนียมที่ค้างชําระทั้งหมดคืนได้ทันที
โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อน  
 
  ข้อ 5 ถ้าความเป็นจริงปรากฏหรือสืบทราบได้ว่า     ข้าพเจ้ามิได้นําเงินที่ได้รับอนุมัติไปเพื่อการ 
 การศึกษาของตนเองฯ    ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์  ว่าด้วย  สวัสดิการเงิน
ยืมเพื่อการศึกษาของตนเองบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่       ข้าพเจ้ายินยอมให้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   เรียกเงินยมืทั้งหมดคืนพร้อมค่าปรับได้ทันที โดยให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้ากระทําผิด 
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สัญญาในข้อที่เป็นสาระสําคัญ    และยินยอมให้มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ตัดสิทธิของข้าพเจ้าในการยืมเงิน
สวัสดิการทุกประเภทของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ต่อไป 
 
  ข้อ 6 ข้าพเจ้าสัญญาว่าถ้าข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอลาออกหรือโอนย้ายจากหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร ์  ข้าพเจ้าจะต้องแจ้งให้  งานสวสัดิการ   กองการเจ้าหน้าที่    ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร  และจัดการ 
ชําระเงินยืมพร้อมค่าธรรมเนียมทั้งหมด             ตามหนังสือสัญญายมืเงินเพื่อการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยบุคลากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ วิทยาเขตหาดใหญ่     ซึ่งข้าพเจ้ายังค้างชําระอยู่ให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยเสยีก่อนการ
ลาออก หรือโอนย้าย 
 

  ถ้าข้าพเจ้าไม่ชําระเงินยืมตามหนังสือสัญญายืมเงินนี้ ให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยตามที่กล่าวข้างต้น 
ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยหักเงินบําเหน็จ   บํานาญ   หรือเงินอื่นใดที่ทางราชการจะพึงจ่ายให้แก่ข้าพเจ้า 

ชดใช้ เงินยืมพร้อมค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระตามหนังสือสัญญายืมเงินนี้  
 

  ข้าพเจ้ายินยอมที่จะผูกพันตามสัญญายืมเงินฉบับนี้ว่า     “ได้รับเงินตามจํานวนดังกล่าวหรือ 

จํานวนที่ได้รับอนุมัติและเป็นลูกหนี้เงินยืมนับต้ังแต่วันที่เงินจํานวนนี้ได้โอนเข้าบัญชีของข้าพเจ้าทุกประการ” 
 

  ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือยืมเงินนี้โดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามความประสงค์   
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน ในวันและสถานที่ดังระบุไว้ข้างต้น 
 
 
 
     (ลงชื่อ)………………………………………………….……………………..ผู้ยืม 
             (………………………………………….………………………….) 
 
     (ลงชื่อ)………………………………..……………………………………..พยาน 
             (………………………..………………………………………….) 
 
     (ลงชื่อ)…………………………….………………………………………..พยาน 
             (…………………………..……………………………………….) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 (ใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ยืมเงินมีคู่สมรส) 

 
เขียนที่…………………………………………………………………. 

 
      วันที่………………………………………………………………. 
 
  โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า………………………………………………………………….……………………………………. 
ขอรับรองและยืนยันไว้ ณ ทีน่ี้ว่า ข้าพเจ้าตกลงยินยอมด้วยในการที่ ......………………………………….……………………………
ผู้ซึ่งเป็นสาม/ีภรรยา       โดยชอบด้วยกฎหมายของข้าพเจ้าได้ทําสัญญายมืเงินเพื่อการศึกษาของตนเองบุคลากร
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ วิทยาเขตหาดใหญ ่  กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์     รวมทั้งขอใหค้วามยินยอม
ล่วงหน้าไว้สําหรับการทํานิติกรรมใด ๆ อันสืบเนื่องจากหรอืเกี่ยวข้องกับนิติกรรมที่กล่าวถึงข้างต้น เช่น การแก้ไข 
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ต่ออายุ ยกเลิก เพิกถอน ประนีประนอม  แปลงหนี้  หักกลบลบหนี้   รับสภาพหนี้ ฯลฯ   ได้
ทุกประการ 
 
 
                     (ลงชื่อ)…………………….……………………………………..ผู้ใหค้วามยินยอม 
                             (…………………..…………………………………….) 
 
 
 
 
 
 

                ขอยืนยนัว่าลายมือชื่อข้างตน้ 

                เป็นลายมือชื่อคู่สมรสของข้าพเจ้า 
 
       (ลงชื่อ)…………….……………………………………. 
               (…………..………………………………………) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนังสือสัญญาค้ําประกนัสวัสดิการเงินยืมเพื่อการศึกษาของตนเอง 
บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่

 
เขียนที่…………………………………………………………… 

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

 
  ข้าพเจ้า……………………………………………………………ตําแหน่ง……………………….……………………………. 
[   ]    ข้าราชการ                      [   ]  ลกูจ้างประจํา                               [   ]  พนักงานมหาวิทยาลัย                   
สังกัดภาควิชา/หน่วยงาน……………………..…………………………………………………………………………………………………………  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์   เงินเดือน…………….…บาท   โทรศัพท…์…..………………. ขอทําหนังสือสัญญาค้ําประกัน
ฉบับนี้ให้ไว้ต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์เพื่อเป็นหลักฐานมีข้อความอันเป็นสาระสําคัญดังนี้ 
 

  ข้อ1 ตามท่ี …..……………………………………………..…  ได้ยืมเงินเพื่อการศึกษาของตนเอง 
บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่       ตามหนังสือสัญญายมืเงินเพื่อการศึกษาของตนเอง 
บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่    ลงวันที่ .........…………………………………….นั้น  
ข้าพเจ้ายินยอมเป็นผู้ค้ําประกันเกี่ยวกับการยืมเงินดังกล่าว 
 

  ข้อ 2  ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อผกูพันของผู้ยืมในเรื่องการส่งเงนิงวดชําระหนี ้      และค่าธรรมเนียมตามท่ี  
กล่าวไว้ในหนังสือสัญญายืมเงินเพื่อการศึกษาของตนเองบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่โดย
ตลอดแล้ว  และข้าพเจ้ายินยอมค้ําประกันการปฏิบัติตามข้อผูกพันในหนังสือสัญญายืมเงินดังกล่าวทุกประการ 
 

  ข้อ 3  เมื่อปรากฏว่าผู้ยืมเงินไม่ชําระเงิน    ซึ่งข้าพเจ้าได้เป็นผู้ค้ําประกันไว้นี้ให้แก่มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์    ตามข้อผูกพันในหนังสือสญัญายืมเงินเพื่อเพื่อการศึกษาของตนเองฯ  ไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใดก็
ตามและมหาวิทยาลัยได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ   ข้าพเจ้ายินยอมรับสภาพและจะชําระเงินต้น   พร้อมค่าธรรมเนียมทียั่ง
ค้างอยู่ทั้งสิ้นให้แก่มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์แทนผู้ยืมเงินทันท ี
 

  ข้อ 4  ในกรณทีี่ข้าพเจ้าต้องชาํระเงินใหแ้ก่มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร ์       ข้าพเจ้ายินยอมให้
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทรห์ักเงินเดือน    ค่าจ้าง     หรอืค่าตอบแทนรายเดือนของข้าพเจ้าชดใช้เงินงวดชําระหนี ้ 
ซึ่งข้าพเจ้าจะต้องชําระหนีแ้ทนผู้ยืมเงินเพื่อสง่ใหแ้ก่มหาวิทยาลัยฯ  ต่อไป 
  ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือค้ําประกันนี้ดีแล้วเห็นว่าถูกต้องตามความประสงค์  
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยานข้างท้ายนี้   ณ วัน เดือน ปี   ดังที่ระบุไว้ขา้งต้น 
 
 
     (ลงชื่อ)…………………………………………………………………..ผู้ค้ําประกัน 
             (……………………………………….……………………….) 
 
     (ลงชื่อ)……………………………..…………………………………..พยาน 
             (………………………….…………………………………….) 
 
     (ลงชื่อ)………………………………………………………………..พยาน 
             (………………………….…………………………………….) 



 

(ใช้เฉพาะกรณีผู้ค้ําประกันมีคู่สมรส) 
 

เขียนที่……………………….………………………………….. 
 
                       วันที่……………………………………………………………….. 
 
 โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า………………………………………………………………………………..………………………………... 
ขอรับรองและยืนยันไว้ ณ ทีน่ี้ว่า ข้าพเจ้าตกลงยินยอมด้วยในการ ที…่…………………………………………………………………. 
ผู้ซึ่งเป็นสามี/ภรรยา โดยชอบด้วยกฎหมายของข้าพเจ้า    ได้ทําสัญญายืมเงินเพื่อการศึกษาของตนเองบุคลากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่   กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  รวมทั้งขอให้ความยินยอมล่วงหน้า
ไว้สําหรับการทํานิติกรรมใด ๆ อันสืบเนื่องจากหรือเกี่ยวข้องกับนิติกรรม ที่กล่าวถึงข้างต้น เช่น การแก้ไข 
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ต่ออายุ ยกเลิก เพิกถอน ประนีประนอม      แปลงหนี้ หักกลบลบหนี้ รับสภาพหนี้ ฯลฯ ได้ทุก
ประการ 
 
 
    (ลงชื่อ)…………………………………………………..……………..ผู้ใหค้วามยินยอม 
            (……………………………………………………………….) 
 
 
 
 
 
 

                 ขอยืนยันวา่ลายมือชื่อข้างตน้ 

                เป็นลายมือชื่อคู่สมรสของข้าพเจ้า 
 
     (ลงชื่อ)……………………….………………………………. 
            (……………………….………………………………) 

 
 

 
 


