
 

 

คําแนะนําในการทําหนังสือสัญญาเงินกู้ค่าเล่าเรียนบุตรในส่วนที่เกินสิทธิ 
 

 

1.    ผูค้้ําประกันจะต้องเป็น ข้าราชการ    ลูกจ้างประจํา     พนักงานมหาวิทยาลัย     ที่ปฏิบัติงานในวิทยาเขต 
       หาดใหญม่าแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี    และผู้ค้ําประกันหนึ่งรายสามารถค้ําประกันผูกู้้ได้จํานวนหนึ่งรายเท่านั้น 
2.    ในกรณทีี่ผู้กู้เงนิ/ผู้ค้ําประกัน  มีคูส่มรส  ต้องให้คู่สมรสทาํหนังสือให้คํายินยอมการกู้เงิน/การค้ําประกันด้วย  
3.  ในกรณทีี่ผู้กู้เงนิ/ผู้ค้ําประกัน  ไม่มคีู่สมรส   ให้ระบุว่า  “ไม่มีคู่สมรสขณะทําหนังสือสัญญากู้เงินหรือหนังสือ 
  สัญญาค้ําประกัน” 
4.    ผู้กู้เงินและผู้ค้ําประกันแนบสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการหรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่รับรอง 
      สําเนาถูกต้องแล้ว   จํานวน  1  ฉบับ 
5.    ผู้กู้เงินทําสําเนาเอกสารเพิ่มอีก 1 ชุด   (สัญญาเก็บที่กองคลัง 1 ชุด  กองการเจ้าหน้าที่ 1 ชุด) 
6.    กองคลังจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ หรอื สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
  ตามท่ีระบุ   (ถ่ายสําเนาสมุดบัญชีคู่ฝากทีม่ีเลขที่บัญชีแนบด้วย)     
      
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิได้ที่    คุณอภิสรา    โทร.  2053 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หนังสือสัญญาเงินกู้ค่าเล่าเรียนบุตรในส่วนที่เกินสิทธิ 

 
เขียนที่..............................................................           ช่ือผู้กู้เงิน……………………………………………...…..... 
                          รหัสเงินเดือน……………………………………..………… 
 

            วันที ่   …………………………………… 
 
 ข้าพเจ้า….…………………………………..…………..….… ตําแหน่ง……………………………………………………………. 
เป็น     (   )  ข้าราชการ         (   )  ลูกจ้างประจํา          (   )   พนักงานมหาวิทยาลัย           (  )   พนักงานเงินรายได้      
สังกัดภาควิชา/หน่วยงาน  ………………........….……………………….… คณะ/กอง……………………..............……………………….. 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์  อัตราเงินเดือน ……...……………………  บาท   โทรศัพท ์……………..……………………………. 
สถานภาพ    (   )  โสด     (   )  สมรส      (   )  หย่าร้าง     (   )  อ่ืน ๆ …………………………....................................... 
ขอทําหนังสือสัญญาเงินกู้ให้ไว้กับมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์   เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้ 
 
            ข้อ 1   ข้าพเจ้าได้กู้เงินค่าเล่าเรียนบุตรในส่วนทีเ่กินสิทธิ   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ วิทยาเขต
หาดใหญ่   เปน็จํานวน ...............……… บาท   (ตัวอักษร)………………………………………………………………………….………… 
ซึ่งข้าพเจ้าได้รับเงินจํานวนดังกล่าวนั้นครบถ้วนถูกต้องแล้ว  ในวันที่ทําหนังสือสัญญากู้เงินฉบับนี้ 
 
  ข้อ 2  ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะชําระเงินต้นนี้เป็นงวดรายเดือนเป็นจํานวน …………….……………………. งวด 
(ตัวอักษร)  …..………….. งวด  โดยตกลงจะชําระงวดละ …….…………. บาท  (ตัวอักษร)…..……………………………….…….. 
พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ  2  ต่อปี   ทั้งนี้  จะเริ่มชําระตั้งแต่งวดระจําเดือน  ......................................  เป็นต้นไป    
โดยข้าพเจ้าขอยืนยันว่าเงินงวดชําระหนี้ในแต่ละงวด  (เงินต้นพร้อมดอกเบี้ย)    ถึงกําหนดชําระภายในสิ้นเดือนที่ระบุ
ไว้สําหรับงวดนั้น ๆ   
 
  ข้อ 3   ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า    หักเงินงวดชําระหนี้ 
(เงินต้นและดอกเบี้ย)    ที่ข้าพเจ้าจะต้องชําระต่อมหาวิทยาลัยฯ    จากเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าเพื่อส่งมอบต่อ 
มหาวิทยาลัยฯ  ได้ 
 
  ข้อ 4   ข้าพเจ้ายินยอมถือว่าการใช้คืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์   เรื่อง  สวัสดิการเงินกู้ค่าเล่าเรียนบุตรในส่วนที่เกินสิทธิ   และในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติ
ตามข้อตกลงในหนังสือยืมเงินที่ทําไว้กับมหาวิทยาลัยฯ   ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ   ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์เรียกเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยที่ค้างชําระทั้งหมดคืนได้ทันทีโดยมิพักต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อน 
 
  ข้อ 5  ถ้าความเป็นจริงปรากฏหรือสืบทราบได้ว่า  ข้าพเจ้ามิได้นําเงินที่ได้รับอนุมัติให้กู้จาก                       
สวัสดิการเงินกู้ค่าเล่าเรียนบุตรในส่วนที่เกินสิทธิ   ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในประกาศมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์   ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยฯ  เรียกคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยที่  ข้าพเจ้าค้างชําระ 
อยู่ได้ทันที    โดยให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้ากระทําผิดสัญญาในข้อที่เป็นสาระสําคัญและยินยอมให้มหาวิทยาลัยฯ     
ตัดสิทธิของข้าพเจ้าในการขอยืมเงินจากสวัสดิการเงินกู้ค่าเล่าเรียนบุตรในส่วนที่เกินสิทธิตลอดไป 
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 ข้อ  6  ข้าพเจ้าสัญญาว่า    หากข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอลาออกหรือโอนย้ายไปจาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ข้าพเจ้าจะแจ้งให้   งานสวัสดิการ   การการเจ้าหน้าที่    (สวัสดิการเงินกู้ 
ค่าเล่าเรียนบุตรในส่วนที่เกินสิทธิ)    ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนการลาออกหรือโอนย้าย   และจัดการชําระ
หนี้สินตามหนงัสือสัญญากู้เงนิค่าเล่าเรียนบุตรในส่วนที่เกนิสิทธิ  ซ่ึงข้าพเจ้ายังค้างชําระอยู่ ให้เสร็จส้ินเรียบร้อยเสียก่อน 
 
 ถ้าข้าพเจ้าไม่จัดการชําระหนี้สินตามหนังสือสัญญาเงินกู้นี้   ให้เสร็จสิ้นเรยีบร้อยตามที่กล่าวข้างต้น
ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าทีผู่้จ่ายเงินบําเหน็จ   บํานาญหรือเงินอื่นใดที่ทางราชการจะพึงจ่ายให้แก่ข้าพเจ้าหักชําระ
เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยที่ค้างชําระตามหนังสือสัญญาเงินกูน้ี้      จากเงินที่ข้าพเจ้าได้รับหรือมีสิทธิทีจ่ะได้รับจากทาง 
ทางราชการเพื่อชําระหนี้ให้เสร็จสิ้นเรียบรอ้ยเสียก่อนได้   
 
 ข้าพเจ้ายินยอมที่จะผูกพันตามหนังสือสัญญาเงินกู้ฉบับนี้ว่า    “ได้รับเงินตามจํานวนดังกล่าวหรือ
จํานวนที่ได้รับอนุมัติและเป็นลูกหนี้เงินก็นับต้ังแต่วันที่เงินจํานวนนี้ได้โอนเข้าบัญชีของข้าพเจ้าทุกประการ” 
 
 ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือสัญญาเงินกู้นี้โดยตลอดแล้ว  เห็นว่าถูกต้องตามความ
ประสงค์    จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน   ในวนัและสถานที่ดังระบุไว้ข้างต้น 
 
 
     (ลงชื่อ)………………………………..…………….…… ผู้เงินเงิน  
                                (.……..…………………………………………..) 
 
     (ลงชื่อ)………………………………………………….. พยาน 
             (…………………………………………………..) 
 
     (ลงชื่อ)…………………………………..……………… พยาน 
             (…..……………………………………………..) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หนังสือยินยอม 

(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้กู้เงินมคีูส่มรส) 
 
          เขียนที…่……………………………………………. 
  
                         วันที่………………………………………………………… 
 
  โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า.………..………………………………………………………….  ขอรับรองและยืนยันไว้   
ณ ที่นี้ว่า  ข้าพเจ้าตกลงยินยอมด้วยในการที่ ….………………..………………………สามี/ภรรยา  โดยชอบด้วยกฎหมายของ
ข้าพเจ้า ได้เข้าทําหรือจะเข้าทํานิติกรรมและสัญญาใดๆ  ทั้งปวงกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   รวมทั้งขอให้ความ
ยินยอมล่วงหน้าไว้สําหรับการทาํนิติกรรมใด ๆ อันสืบเนื่องจากหรือเกี่ยวข้องกับนิติกรรมที่กล่าวถึงข้างต้น เช่น  
การแก้ไข   เปลี่ยนแปลง   เพิ่มเติม   ต่ออายุ   ยกเลิก  เพิกถอน  ประนีประนอม  แปลงหนี้  หักกลบลบหนี้   รบั
สภาพหนี้  ฯลฯ  ได้ทุกประการ  
 
     
    (ลงชื่อ)……………………………………………………ผู้ให้ความยินยอม  
                         (……………………….…………………………..) 
 
 
 
                     ขอยืนยันว่าลายมือชื่อข้างต้น 
                     เป็นลายมือชื่ออันแท้จริงของ 
                     สามี / ภรรยา  โดยชอบด้วย 
                          กฎหมายของข้าพเจ้า 
 
 
 
 
 (ลงชื่อ)………………………………………….  
         (…………………………………………) 
 
  
 
 
 
 
 
   
 
 



     
 

หนังสือสัญญาค้ําประกนั 
สวัสดิการเงนิกู้ค่าเล่าเรียนบุตรในส่วนที่เกินสิทธ ิ

 

           เขียนที่…………………………………………….. 
  

                             วันที่…………………………..………………………… 
 

  ข้าพเจ้า………………………………………….…….…..ตําแหน่ง ..................………………………………………………   
เป็น      (  )   ข้าราชการ           (  )   ลูกจ้างประจํา                 (   )    พนักงานมหาวิทยาลัย     สังกัดภาควิชา/
หน่วยงาน ………..…………………………………คณะ/กอง ..……………………………………โทร………………  มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ขอทําหนังสือสัญญาค้ําประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเป็นหลักฐานมีข้อความอันเป็น
สาระสําคัญดังนี้  
 
  ข้อ 1  ตามท่ี ....………………………………… ได้กู้เงินค่าเล่าเรียนบุตรในส่วนที่เกินสิทธิตามหนังสือ 
สัญญาเงินกู้ค่าเล่าเรียนบุตรในส่วนที่เกินสิทธิ  ลงวันที่  ……….………………………………….… นั้น      ข้าพเจ้ายินยอมเข้า
ค้ําประกันเกี่ยวกับการกู้เงินดังกล่าว 
 
  ข้อ 2  ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อผูกพันของผู้กู้เงินในเรื่องการส่งเงินงวดชําระหนี้และอัตราดอกเบี้ย 
ตามท่ีกล่าวไว้ในหนังสือสัญญาเงินกู้ค่าเล่าเรียนบุตรในส่วนที่เกินสิทธิโดยตลอดแล้วและข้าพเจ้ายินยอมเข้าค้ําประกัน
การปฏิบัติตามข้อผูกพันในหนังสือสัญญากู้เงินดังกล่าวทุกประการ 
 
  ข้อ 3  เมื่อปรากฎว่าผู้กู้เงินไม่ชําระหนี้สินซึ่งข้าพเจ้าได้ยินยอมเข้าค้ําประกันไว้นี้     ให้แก่ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ตามข้อผูกพันในหนังสือสัญญากู้เงินค่าเล่าเรียนบุตรในส่วนที่เกินสิทธิไม่ว่าจะด้วยเหตุ 
ประการใดก็ตาม   และมหาวิทยาลัยได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ  ข้าพเจ้ายินยอมรับสภาพและจะชําระหนี้เงินต้น                  
พร้อมดอกเบี้ยที่ยังค้างชําระอยู่ทั้งสิ้นให้แก่มหาวิทยาลัยฯ  แทนผู้กู้เงินทนัที 
 
  ข้อ 4  ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องชําระหนี้ให้แก่มหาวิทยาลัยฯ     ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ 
ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าหักเงินงวดชําระหนี้      ซึ่งข้าพเจ้าจะต้องชําระหนี้แทนผู้กู้เงินเพื่อส่งให้แก่
มหาวิทยาลัยต่อไป 
              ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือค้าํประกันนี้ดีแล้ว  เห็นว่าถูกต้องตามความประสงค์      
 จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยานข้างท้ายนี้  ณ วัน เดือน ปี ดังที่ระบุไว้ข้างต้น 
 
 

     (ลงชื่อ)………………………………………………..ผูค้้ําประกัน 
             (…………………………………………………) 
 

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

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

 



 
 

หนังสือยินยอม 
(ใช้เฉพาะกรณีผูค้้ําประกันมีคู่สมรส) 

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

              วันที่……………………………………………………… 
 
  โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า…………………………………………………… ขอรับรองและยืนยันไว้  ณ ที่นี้ว่า   
ข้าพเจ้าตกลงยินยอมด้วยในการที่………………………………..……………สามี/ภรรยา  โดยชอบด้วยกฎหมายของข้าพเจ้า     
ได้เข้าทําหรือจะเข้าทํานิติกรรมและสัญญาใด ๆ      ทั้งปวงกับมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์      รวมทั้งขอให้ความ
ยินยอมล่วงหน้าไว้สําหรับการทํานิติกรรมใด ๆ    อันสืบเนื่องจากหรือเกี่ยวข้องกับนิติกรรมที่กล่าวถึงข้างต้น   
เช่น  การแก้ไข  เปลี่ยนแปลง   เพิ่มเติม  ต่ออายุ   ยกเลกิ  เพิกถอน  ประนีประนอม   แปลงหนี้   หักกลบลบหนี้   
รับสภาพหนี้ ฯลฯ   ได้ทุกประการ  
 
     
 
 
                (ลงชื่อ)……………….……………………………………ผู้ให้ความยินยอม  
                                                             (……………………………………………………) 
 
 
 
 
                     ขอยืนยันว่าลายมือชื่อข้างต้น 
                     เป็นลายมือชื่ออันแท้จริงของ 
                     สามี / ภรรยา  โดยชอบด้วย 
                         กฎหมายของข้าพเจ้า 
 
 
    (ลงชื่อ)…………………………………….. 
            (……………………………………) 
 
 
 
 
 
 


