
หนังสือสัญญาเงนิกู้เพื่อทัศนศึกษาตา่งประเทศบคุลากรมหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์   

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

 วันที่………………………………………………………………… 
 
  ข้าพเจ้า …………………………………………………….. ตําแหน่ง……………………………………………………… 
[ ] ข้าราชการ   [ ] ลูกจ้างประจํา   [ ]  พนักงานมหาวิทยาลัย  [ ] พนักงานเงินรายได้ [ ] อาจารย์ชาวต่างประเทศ 
สังกัดภาควิชา/หน่วยงาน………………………………… คณะ/กอง ..………..…………………………มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เงินเดือน ….…………..…..… บาท  โทรศัพท ์..…………...………………..…. สถานภาพ  [  ]  โสด   [  ]  สมรส   [  ]  หมา้ย   
[  ]  อ่ืนๆ…………..………………………….   ทาํหนังสือยืมเงินเป็นหลักฐานให้ไว้ต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดังต่อไปนี้ 
 

  ข้อ 1  ข้าพเจ้าได้กู้เงินเพื่อทัศนศึกษาต่างประเทศบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์  วิทยาเขต
หาดใหญ่  จํานวน ....................…… บาท  (ตัวอักษร) ……………………………..………………………………..……….  ซึ่งข้าพเจ้า
ได้รับเงินจํานวนดังกล่าวครบถ้วนถูกต้องแล้ว ในวันที่ทําหนังสือสัญญาเงนิกู้ฉบับนี้ 
 

ข้อ 2  ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะชําระเงินต้นที่กู้นี้เป็นงวดรายเดือนเป็นจํานวน ..…………………….…งวด 
(ตัวอักษร)……………. งวด  โดยตกลงจะชําระเงินต้นงวดละ…….….…..…บาท(ตัวอักษร) …………………….…………………….. 
พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ  4   ต่อปี  ทั้งนี้  จะเริ่มชําระตั้งแต่งวดประจําเดือน………………………………..…เป็นต้นไป   
 

ข้อ 3  ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หักเงินเดือน    ค่าจ้างหรือค่าตอบแทนรายเดือน 
ทุกๆ  เดือนชําระหนี้เงินงวดรายเดือน  (เงินต้นและดอกเบี้ย)  ที่ข้าพเจ้าจะต้องชําระต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 
 

  ข้อ 4  ข้าพเจ้าจะยึดถือปฏิบัติในการใช้คืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์  ว่าด้วยสวัสดิการเงินกู้เพื่อทัศนศึกษาต่างประเทศบุคลากรมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่  ข้อ 3  และในกรณทีี่ข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในหนังสือยืมเงินที่ทําไว้กับมหาวิทยาลัยฯ   ไม่ว่าด้วย
กรณีใด  ๆ  ขา้พเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์   เรียกเงินพร้อมดอกเบี้ยที่ค้างชาํระทั้งหมดคืนได้ทันทีโดย
ไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อน 
  

  ข้อ 5 ถ้าความเป็นจริงปรากฏหรือสืบทราบได้ว่า     ข้าพเจ้ามิได้นําเงินที่ได้รับอนุมัติไปเพื่อการ 
ทัศนศึกษาต่างประเทศฯ  ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ ว่าด้วยสวัสดิการเงินกู้ 
เพื่อทัศนศึกษาต่างประเทศบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์   วิทยาเขตหาดใหญ่        ข้าพเจ้ายินยอมให ้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรียกเงินยืมทั้งหมดคืนพร้อมค่าปรับได้ทันทีโดยให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้ากระทําผิดสัญญา 
ในข้อที่เป็นสาระสําคัญและยนิยอมให้มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ตัดสทิธิของข้าพเจ้าในการกู้เงินสวัสดิการ 
ทุกประเภทของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ต่อไป 
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  ข้อ 6 ข้าพเจ้าสัญญาว่าถ้าข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอลาออกหรือโอนย้ายจากหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร ์  ข้าพเจ้าจะต้องแจ้งให้ งานสวัสดิการ   กองการเจ้าหน้าที่  ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดการชําระ 
เงินกู้พร้อมดอกเบี้ยทั้งหมด    ตามหนังสือสัญญาเงินกู้เพื่อทัศนศึกษาต่างประเทศบุคลากรมหาวิทยาลยัสงขลา 
นครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  ซึ่งข้าพเจ้ายังค้างชําระอยู่ให้เสร็จสิ้นเรียบรอ้ยเสียก่อนการลาออกหรือโอนย้าย 
 
  ถ้าข้าพเจ้าไม่ชําระเงินกู้ตามหนังสือสัญญากู้เงินนี้    ให้เสรจ็สิ้นเรียบร้อยตามที่กล่าวข้างต้น  

ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยหักเงินบําเหน็จ   บํานาญ   หรือเงินอื่นใดที่ทางราชการจะพึงจ่ายให้แก่ข้าพเจ้า 

ชดใช้เงินยืมพร้อมดอกเบี้ยที่ค้างชําระตามหนังสือสัญญาเงินกู้นี้  
 

  ข้าพเจ้ายินยอมที่จะผูกพันตามสัญญาเงินกู้ฉบับนี้ว่า     “ได้รับเงินตามจํานวนดังกล่าวหรือ 

จํานวนที่ได้รับอนุมัติและเป็นลูกหนี้เงินยืมนับต้ังแต่วันที่เงินจํานวนนี้ได้โอนเข้าบัญชีของข้าพเจ้าทุกประการ” 

 
  ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือยืมเงินนี้โดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามความ 
ประสงค์   จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน ในวันและสถานที่ดังระบุไว้ข้างต้น 
 
 
     (ลงชื่อ)…………………………..…………………………………..ผู้กู้ 
             (…………………………………………………………….) 
 
     (ลงชื่อ)………………….…………………………………………..พยาน 
             (…………………………………………………………….) 
 
     (ลงชื่อ)……………………………………………………………..พยาน 
             (……………….………………………………………….) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 (ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ยืมเงินมคีู่สมรส) 
 

เขียนที่……………………………………… 
 
      วันที่………………………………………………………………… 
 
  โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า………………………………………………………………………..…………………………… 
ขอรับรองและยืนยันไว้ ณ ทีน่ี้ว่า ข้าพเจ้าตกลงยินยอมด้วยในการที…่…………………………………….…………………….….……
ผู้ซึ่งเป็นสาม/ีภรรยา  โดยชอบด้วยกฎหมายของข้าพเจ้าได้ทําสัญญาเงินกู้เพื่อทัศนศึกษาต่างประเทศบุคลากร
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ วิทยาเขตหาดใหญ ่   กับมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ รวมท้ังขอให้ความยินยอมลว่งหน้า
ไว้สําหรับการทํานิติกรรมใด ๆ อันสืบเนื่องจากหรือเกี่ยวข้องกับนิติกรรมที่กล่าวถึงข้างต้น เช่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลง 
เพิ่มเติม ต่ออายุ ยกเลิก เพิกถอน ประนีประนอม  แปลงหนี้  หักกลบลบหนี้   รับสภาพหนี้ ฯลฯ   ได้ทุกประการ 
 
 
    (ลงชื่อ)……………………………………….………………………..ผู้ใหค้วามยินยอม 
            (……………………………….…………………………….) 
 
 
 
 
 
 

         ขอยืนยันว่าลายมือชื่อข้างตน้ 

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



 
หนังสือสัญญาค้ําประกนัสวสัดิการเงินกู้เพื่อทัศนศึกษาต่างประเทศบคุลากร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่
 

เขียนที่………………………………………… 
      วันที่……………………………………………………………….. 
 
   ข้าพเจ้า …………………………………………………….. ตําแหน่ง……………………………………………………… 
[ ] ข้าราชการ   [ ] ลูกจ้างประจํา   [ ]  พนักงานมหาวิทยาลัย  [ ] พนักงานเงินรายได้ [ ] อาจารย์ชาวต่างประเทศ 
สังกัดภาควิชา/หน่วยงาน............……………………..……………………คณะ/กอง…………..………………………………….………. 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์  เงินเดือน…………..……….…บาท   โทรศพัท์……………………………..…………. ขอทําหนังสือ
สัญญาค้ําประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเป็นหลักฐานมีข้อความอันเป็นสาระสําคัญดังนี้ 
 

  ข้อ1 ตามท่ี …..……………………………………….……………..………………ได้กู้เงินเพื่อทัศนศึกษาต่างประทศ
บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่  ตามหนังสอืสัญญาเงินกู้เพื่อทัศนศึกษาต่างประเทศ
บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่    ลงวันที่ ……………………………….…..………………….…….นั้น 
ข้าพเจ้ายินยอมเป็นผู้ค้ําประกันเกี่ยวกับการกู้เงินดังกล่าว 
 

  ข้อ 2  ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อผกูพันของผู้ยืมในเรื่องการส่งเงนิงวดชําระหนีแ้ละดอกเบี้ยตามที่กล่าวไว้ใน 
หนังสือสัญญากู้เงินเพื่อทัศนศึกษาต่างประเทศบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยตลอด
แล้ว  และข้าพเจ้ายินยอมค้ําประกันการปฏิบัติตามข้อผูกพันในหนังสือสญัญาเงินกู้ดังกล่าวทุกประการ 

  ข้อ 3  เมื่อปรากฏว่าผู้กู้เงินไม่ชําระเงิน        ซึ่งข้าพเจ้าได้เป็นผู้ค้ําประกันไว้นี้ใหแ้ก่มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์    ตามข้อผูกพันในหนังสือสญัญาเงินกู้เพื่อทัศนศึกษาต่างประทศฯ      ไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใด 
ก็ตามและมหาวิทยาลัยได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ ข้าพเจ้ายินยอมรับสภาพและจะชําระเงินต้น  พร้อมดอกเบี้ยที่ยังคา้ง 
อยู่ทั้งสิ้นใหแ้ก่มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์แทนผู้กู้เงินทันที 
 

  ข้อ 4  ในกรณทีี่ข้าพเจ้าต้องชาํระเงินใหแ้ก่มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร ์       ข้าพเจ้ายินยอมให้
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทรห์ักเงินเดือน    ค่าจ้าง     หรอืค่าตอบแทนรายเดือนของข้าพเจ้าชดใช้เงินงวดชําระหนี ้ 
ซึ่งข้าพเจ้าจะต้องชําระหนีแ้ทนผู้กู้เงินเพื่อส่งใหแ้ก่มหาวิทยาลัยฯ  ต่อไป 
 

  ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือค้ําประกันนี้ดีแล้วเห็นว่าถูกต้องตามความประสงค์  
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยานข้างท้ายนี้   ณ วัน เดือน ปี   ดังที่ระบุไว้ขา้งต้น 
 
     (ลงชื่อ)…………………………………………………………..ผู้ค้ําประกัน 
             (……………………………………………………….) 
 
     (ลงชื่อ)……………………..…………………………………..พยาน 
             (……………………………………………………….) 
 
     (ลงชื่อ)……………….………………………………………..พยาน 
             (…………………………………………………….) 
 



 

(ใช้เฉพาะกรณีผูค้้ําประกันมีคู่สมรส) 
 

เขียนที่………………………………………….. 
 
      วันที่……………………………………………………………….. 
 
  โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า…………………………………..…………………………………………………………………. 
ขอรับรองและยืนยันไว้ ณ ทีน่ี้ว่า ข้าพเจ้าตกลงยินยอมด้วยในการที…่………………………………………………………………….. 
ผู้ซึ่งเป็นสามี/ภรรยา โดยชอบด้วยกฎหมายของข้าพเจ้า    ได้ทําสัญญาเงินกู้เพื่อทัศนศึกษาต่างประเทศบุคลากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่   กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  รวมทั้งขอใหค้วามยินยอมลว่งหนา้ไว้
สําหรับการทํานิติกรรมใด ๆ อันสืบเนื่องจากหรือเกี่ยวข้องกับนิติกรรม ที่กล่าวถึงข้างต้น เช่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลง 
เพิ่มเติม ต่ออายุ ยกเลิก เพิกถอน ประนีประนอม      แปลงหนี้ หักกลบลบหนี้ รับสภาพหนี้ ฯลฯ ได้ทุกประการ 
 
 
             (ลงชื่อ)………………………..……………………………………..ผู้ให้ความยินยอม 
                     (………………..………………………………………….) 
 
 
 
 
 
 

         ขอยืนยันว่าลายมือชื่อข้างตน้ 

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


