
 

คําแนะนําในการทําสัญญายืมเงินเพื่อซื้อหรือซอมแซมยานพาหนะบุคลากร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   วิทยาเขตหาดใหญ 
 

ประสงคจะโอนเงินเขา 

                        บัญชีธนาคารไทยพาณิชย   (แนบสําเนาสมุดบัญชีทีม่ีชื่อบัญชีและเลขที่บัญชี)                               
                        บัญชีสหกรณออมทรัพย     (แนบสําเนาสมุดบัญชีที่มชีื่อบัญชีและเลขที่บัญชี) 
                      ขอใหระบุสมุดบัญชีที่รับเงินเดือนเทานัน้   และสําหรบัผูที่รับเงนิเดอืนผานธนาคารกรุงไทย   
ขอใหใชสมุดบัญชีของสหกรณออมทรัพย 
 

สําหรบัผูยืมเงิน   1.  ผูยืมเงินทําสัญญา  จํานวน  2  ชุด (ฉบับจรงิ 1 ชุด สาํเนา 1 ชุด) 

 2.  แนบสําเนาบัตรขาราชการหรือบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน  2  ชุด 

 3.  กรณทีี่มีคูสมรส  ใหคูสมรสทําหนงัสอืใหคํายนิยอมแนบสัญญาดวยไมตองแนบสําเนาบัตรฯ 

สําหรบัผูคํ้า   1.  ผูคํ้าประกนัตองเปนขาราชการ    ลูกจางประจาํหรือพนกังานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติใน 

      วิทยาเขตหาดใหญแลวไมนอยกวา  3  ปติดตอกันนบัถึงวนัค้ําประกัน 

 2.  แนบสําเนาบัตรขาราชการหรือบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน  2  ชุด 

 3.  กรณทีี่มีคูสมรส  ใหคูสมรสทําหนงัสอืใหคํายนิยอมแนบสัญญาดวยไมตองแนบสําเนาบัตรฯ 

หมายเหต ุ 1.  กรณีผูยมืเงินหรือผูคํ้าประกันไมมีคูสมรสใหระบุขอความ  “ขอรับรองวาไมมีคูสมรสขณะทํา 

      สัญญายืมเงินหรือสัญญาค้ําประกัน”  ในสัญญายืมเงินและสัญญาค้ําประกันและลงชื่อรับรอง 
 2.  หากมีการแกไข ตก เติมขอความในสญัญา ใหผูยืมเงินหรือผูคํ้าประกันลงลายมอืชื่อกํากับดวย 

 3.  ในสัญญายืมเงนิฯ  ขอ 2.  ผูยืมเงินกรุณากรอกขอความในชองวางใหครบถวน    ดังนี้     
      -   คางวดรายเดือนผอนชาํระไดไมเกิน  36  งวด   
      -  ผอนชําระเงินตนงวดละ  ......................  บาท  (เงินยืมจํานวนเทาไหรใหเอาจํานวนงวดหาร) 

     -   เร่ิมชําระตั้งแตงวดประจําเดือน……..….. (ใสเดือนถัดจากเดือนทีก่องคลังโอนเงนิเขาบัญช)ี 
4.  กองการเจาหนาที่  จะเสนอขออนุมัติเงนิยืมฯ ทุกวันที ่1 ของเดือน ผูที่ไดรับการอนมุัติเงินยืมแลว 

     ขอใหสงหนังสือสัญญายืมเงนิให งานสวัสดิการ กองการเจาหนาที่ ภายในวันที ่ 10  ของเดือน    
     และ กองคลังจะโอนเงนิเขาสมุดบัญชีฯ  ของทาน  ทกุวันที ่20 ของเดือน   (หากวนัที่ที่ระบ ุ

     ขางตนตรงกับวนัหยุดราชการจะดําเนนิการในวนัทาํการถัดไป)   
 5.  ผูยมืเงนิตองสงใบเสร็จรับเงินให   งานสวสัดิการ   กองการเจาหนาที่   ภายใน 45 วัน 

                           นับจากวนัทําสัญญายืมเงนิ  

             สอบถามรายละเอียดไดที ่   คุณอภิสรา   งานสวัสดิการ   กองการเจาหนาที่   โทร. 2053 



หนังสือสัญญายืมเงินเพื่อซื้อหรือซอมแซมยานพาหนะบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

วิทยาเขตหาดใหญ 
 

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

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

      วนัที…่………………………………………… 
 

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

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

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

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

ทําหนงัสือยืมเงินเปนหลักฐานใหไวตอมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรดังตอไปนี้ 
 

  ขอ 1  ขาพเจาไดยืมเงนิเพื่อซื้อหรือซอมแซมยานพาหนะบุคลากรมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร   

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

ซึ่งขาพเจาไดรับเงินจาํนวนดงักลาวครบถวนถูกตองแลว ในวนัทีท่ําหนงัสือสัญญายมืเงนิฉบับนี ้
 

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

(ตัวอักษร)……………. งวด   โดยตกลงจะชําระเงินตนงวดละ……..….……บาท(ตัวอักษร) ……………………….. 

พรอมคาธรรมเนียมในอัตรารอยละ 4  ตอป ทัง้นี ้จะเริ่มชําระตั้งแตงวดประจําเดือน……………………….เปนตนไป 
   

ขอ 3  ขาพเจายินยอมใหมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรหักเงนิเดือน  คาจางหรือคาตอบแทนรายเดือน 

ทุก ๆ    เดือนชาํระหนีเ้งนิงวดรายเดือน    (เงนิตนและคาธรรมเนียม)   ทีข่าพเจาจะตองชําระตอมหาวิทยาลัย 

สงขลานครนิทร  
 

  ขอ 4     ขาพเจาจะยึดถือปฏิบัติในการใชคืนเงนิยืมพรอมคาธรรมเนยีมตามระเบียบมหาวิทยาลยั 

สงขลานครนิทร วาดวยสวัสดิการเงนิยมืเพื่อซื้อหรือซอมแซมยานพาหนะบุคลากรมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร  

วิทยาเขตหาดใหญ  ขอ 3 และในกรณีที่ขาพเจาไมปฏิบัติตามขอตกลงในหนังสือยืมเงนิทีท่ําไวกับมหาวิทยาลัยฯ  

ไมวาดวยกรณีใด ๆ  ขาพเจายนิยอมใหมหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร เรียกเงนิพรอมคาธรรมเนียมที่คางชําระทั้งหมด

คืนไดทันทีโดยไมตองบอกกลาวลวงหนากอน  
 

  ขอ 5 ถาความเปนจริงปรากฏหรือสืบทราบไดวา ขาพเจามิไดนําเงนิที่ไดรับอนุมัติไปเพื่อซื้อ หรือ 

ซอมแซมยานพาหนะฯ ใหเปนไปตามวัตถุประสงคในระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทรวาดวย  สวัสดิการเงินยืม 

เพื่อซื้อหรือซอมแซมยานพาหนะบุคลากรมหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร วทิยาเขตหาดใหญ   ขาพเจายินยอมให 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   เรียกเงินยมืทั้งหมดคืนพรอมคาปรับไดทันที โดยใหถอืเสมือนวาขาพเจากระทําผดิ 
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สัญญาในขอที่เปนสาระสําคัญ และยินยอมใหมหาวทิยาลัยสงขลานครินทรตัดสิทธิของขาพเจาในการยืมเงินสวัสดิการ

ทุกประเภทของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทรตอไป 
 

  ขอ 6 ขาพเจาสัญญาวาถาขาพเจามีความประสงคจะขอลาออกหรือโอนยายจากหาวทิยาลัยสงขลา

นครินทร   ขาพเจาจะตองแจงให  งานสวสัดิการ   กองการเจาหนาที่  ทราบเปนลายลักษณอักษร และจัดการชําระ 

เงินยืมพรอมคาธรรมเนยีมทัง้หมด ตามหนงัสือสัญญายมืเงนิเพื่อซื้อหรือซอมแซมทีอ่ยูอาศัยบุคลากรมหาวทิยาลัย 

สงขลานครนิทร  วิทยาเขตหาดใหญ     ซึง่ขาพเจายงัคางชาํระอยูใหเสร็จส้ินเรียบรอยเสียกอนการลาออก หรือ 

โอนยาย 
 

  ถาขาพเจาไมชําระเงนิยมืตามหนงัสือสัญญายืมเงินนี้ ใหเสร็จส้ินเรียบรอยตามทีก่ลาวขางตน  

ขาพเจายนิยอมใหมหาวิทยาลัยหกัเงินบาํเหนจ็  บํานาญ หรือเงนิอื่นใดที่ทางราชการจะพงึจายใหแกขาพเจาชดใช 

เงินยืมพรอมคาธรรมเนยีมทีค่างชําระตามหนงัสือสัญญายืมเงินนี้  
 

  ขาพเจายนิยอมที่จะผกูพนัตามสัญญายมืเงินฉบับนี้วา  “ไดรับเงินตามจํานวนดงักลาวหรือจํานวน 

ที่ไดรับอนุมัติและเปนลูกหนี้เงนิยมืนับต้ังแตวันที่เงนิจํานวนนี้ไดโอนเขาบัญชีของขาพเจาทกุประการ” 

 

  ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในหนังสือยืมเงนินีโ้ดยตลอดแลวเหน็วา ถกูตองตามความ 

ประสงค   จึงไดลงลายมือชือ่ไวเปนสําคญัตอหนาพยาน ในวนัและสถานที่ดังระบุไวขางตน 

 

 

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

             (…………………………………………….) 

 
     (ลงชื่อ)……………………………………………..พยาน 

             (…………………………………………….) 

 
     (ลงชื่อ)……………………………………………..พยาน 

             (…………………………………………….) 

 

 

 

 

 



 
 (ใชเฉพาะกรณีที่ผูยืมเงินมีคูสมรส) 

 

                                                                                                         เขียนที…่…………………………………… 
 

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

 

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

ขอรับรองและยืนยนัไว ณ ทีน่ี้วา ขาพเจาตกลงยนิยอมดวยในการที ่...........…………………………………………. 
ผูซึ่งเปนสาม/ีภรรยา  โดยชอบดวยกฎหมายของขาพเจาไดทําสญัญายืมเงนิเพื่อซือ้หรือซอมแซมยานพาหนะบุคลากร

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร วทิยาเขตหาดใหญ  กับมหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร  รวมทัง้ขอใหความยนิยอมลวงหนา 

ไวสําหรบัการทํานิติกรรมใดๆ อันสืบเนื่องจากหรือเกี่ยวของกับนิติกรรมที่กลาวถึงขางตน เชน การแกไข เปลี่ยนแปลง 

เพิ่มเติม ตออายุ ยกเลกิ เพกิถอน ประนีประนอม  แปลงหนี ้ หักกลบลบหนี ้  รับสภาพหนี้ ฯลฯ   ไดทุกประการ 

 

 

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

            (…………………………………………….) 

 

 

 

 

 

 

                ขอยืนยันวาลายมือชื่อขางตน 

                เปนลายมือชื่อคูสมรสของขาพเจา 

 

(ลงชื่อ)………………………………………………. 

        (………………………………………………) 

 

 

 
 
 

 

 



 
หนังสือสัญญาค้ําประกันสวัสดิการเงินยืมเพื่อซื้อหรือซอมแซมยานพาหนะบุคลากร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 
 

                                                                                                         เขียนที…่…………………………………… 

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

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

                   [   ]    ขาราชการ                 [   ]  ลูกจางประจํา                      [   ]  พนักงานมหาวทิยาลยั                
สังกัดภาควิชา/หนวยงาน……………………..……………………คณะ/กอง…………..……………………………. 

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

ประกันฉบับนีใ้หไวตอมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร   เพือ่เปนหลกัฐานมีขอความอันเปนสาระสําคัญดังนี ้

  ขอ1 ตามที ่………………………………..……………  ไดยืมเงนิเพื่อซื้อหรือซอมแซมยานพาหนะ 

บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ ตามหนงัสอืสัญญายืมเงนิเพื่อซื้อหรือซอมแซมยานพาหนะ
บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วทิยาเขตหาดใหญ    ลงวันที ่……..…………………………………….นั้น  

ขาพเจายนิยอมเปนผูคํ้าประกันเกี่ยวกับการยืมเงนิดังกลาว 

  ขอ 2  ขาพเจาไดรับทราบขอผูกพนัของผูยืมในเรื่องการสงเงินงวดชาํระหนีแ้ละคาธรรมเนยีมตามทีก่ลาว 

ไวในหนังสือสัญญายืมเงินเพื่อซื้อหรือซอมแซมยานพาหนะบุคลากรมหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร วทิยาเขตหาดใหญ 

โดยตลอดแลว  และขาพเจายินยอมค้ําประกันการปฏิบัติตามขอผูกพนัในหนงัสือสัญญายืมเงินดงักลาวทกุประการ 

  ขอ 3  เมื่อปรากฏวาผูยืมเงนิไมชําระเงิน        ซึ่งขาพเจาไดเปนผูคํ้าประกันไวนี้ใหแกมหาวทิยาลยั 

สงขลานครนิทร    ตามขอผูกพนัในหนงัสอืสัญญายืมเงนิเพื่อซื้อหรือซอมแซมยานพาหนะฯ 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    ไดทําสัญญายืมเงินเพื่อซื้อหรือซอมแซมยานพาหนะบุคลากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ   กับมหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร  รวมทัง้ขอใหความยนิยอมลวงหนาไว

สําหรับการทํานิติกรรมใด ๆ อันสืบเนื่องจากหรือเกี่ยวของกับนิติกรรม ที่กลาวถึงขางตน เชน การแกไข เปลี่ยนแปลง 

เพิ่มเติม ตออายุ ยกเลิก เพิกถอน ประนีประนอม      แปลงหนี้ หักกลบลบหนี้ รับสภาพหนี้ ฯลฯ ไดทุกประการ 

 

 

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

            (…………………………………………….) 

 

 

 

 

 

 

                ขอยืนยันวาลายมือชื่อขางตน 

                เปนลายมือชื่อคูสมรสของขาพเจา 

 

(ลงชื่อ)…………….………………………………. 

        (………………………………………………) 

 

 
 
 
 
 

 


