สัญญาเงินกู้ค่าเล่าเรียนบุตรในส่วนที่เกินสิทธิ
เขียนที่……………………………………………………
วันที…่ …………………………………………………….
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ........................………..……………………… ตําแหน่ง ..…………………………………..
[ ] ข้าราชการ
[ ] ลูกจ้างประจํา
[ ] พนักงานมหาวิทยาลัย
[ ] พนักงานเงินรายได้
สังกัดหน่วยงาน ……………….…………………………………………. ส่วนงาน ...……….………………………………….........................
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เงินเดือน ………………….… บาท โทรศัพท์ ………………...…….. มือถือ ................................
สถานภาพ [ ] โสด [ ] สมรส [ ] หม้าย [ ] อื่นๆ………………………………………… ได้ทําสัญญาเงินกู้
เพื่อเป็นหลักฐานให้ไว้ต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีข้อความ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้าพเจ้าได้กู้เงินค่าเล่าเรียนบุตรในส่วนที่เกินสิทธิ จํานวน ......……..…. บาท (ตัวอักษร)……………..…
…………..……………………. ซึง่ ข้าพเจ้าได้รับเงินจํานวนดังกล่าวครบถ้วนแล้ว ในวันที่ทาํ สัญญานี้
ข้อ 2 ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะชําระเงินต้นที่กู้เป็นงวดรายเดือน เป็นจํานวน ………….……………..….…… งวด
(ตัวอักษร) ……………..……. งวด งวดละ ...........…….….…… บาท (ตัวอักษร) ……………………………………..………………….
พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.25 ต่อปี ทั้งนี้ เริ่มชําระตั้งแต่งวดประจําเดือน ……..…………………… เป็นต้นไป
ข้อ 3 ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หักเงินเดือน ค่าจ้างหรือค่าตอบแทนรายเดือน
เพื่อชําระหนี้เงินงวดรายเดือน (เงินต้นและดอกเบี้ย) ตามข้อ 2
ข้อ 4 ข้าพเจ้าจะยึดถือปฏิบัติ ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง สวัสดิการเงินกู้และเงินยืม
บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฉบับลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
ข้อ 5 หากข้าพเจ้ามิได้นําเงินที่ได้รับอนุมัติไปเพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ใน
ข้อ 1 หรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในหนังสือเงินกู้ที่ทําไว้กับมหาวิทยาลัยไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัย
เรียกเงินกู้ทั้งหมดพร้อมค่าปรับคืนได้ทันที โดยให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้ากระทําผิดสัญญาในข้อที่เป็นสาระสําคัญ และ
ยินยอมให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตัดสิทธิในการกู้เงินสวัสดิการทุกประเภท
ข้อ 6 หากข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอลาออกหรือโอน-ย้าย จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ข้าพเจ้า
จะต้องแจ้งให้ งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดการชําระ
เงินกู้พร้อมดอกเบี้ยทั้งหมด ตามสัญญาเงินกู้ค่าเล่าเรียนบุตรในส่วนที่เกินสิทธิ ซึ่งข้าพเจ้ายังค้างชําระอยู่ให้เสร็จสิ้น
ก่อนการลาออก หรือโอน-ย้าย

-2ข้าพเจ้ายินยอมที่จะผูกพันตามสัญญาเงินกู้ฉบับนี้ เมื่อ “ได้รับเงินตามจํานวนดังกล่าวที่ระบุไว้
ใน ข้อ 1 หรือจํานวนที่ได้รับอนุมัติและเป็นลูกหนี้เงินกู้นับตั้งแต่วันที่เงินจํานวนนี้ได้โอนเข้าบัญชีของข้าพเจ้า”
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาเงินกู้ฉบับนี้โดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามความ
ประสงค์ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน

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

(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้กู้มีคู่สมรส)
เขียนที่………………………………………………
วันที่………………………………………………………………………
โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า …………………………………………………………………….. ขอรับรองและยืนยันไว้
ณ ที่นี้ว่า ข้าพเจ้าตกลงยินยอมด้วยในการที่ ........................…………………………………… ผู้ซึ่งเป็นสามี/ภรรยา โดยชอบ
ด้วยกฎหมายของข้าพเจ้า ได้ทําสัญญาเงินกู้ค่าเล่าเรียนบุตรในส่วนที่เกินสิทธิ กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมทั้ง
ขอให้ความยินยอมล่วงหน้าไว้สําหรับการทํานิติกรรมใด ๆ อันสืบเนื่องจากหรือเกี่ยวข้องกับนิติกรรมที่กล่าวถึงข้างต้น
อันอาจเกิดขึ้นในอนาคต เช่น การแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ต่ออายุ ยกเลิก เพิกถอน ประนีประนอม แปลงหนี้
หักกลบลบหนี้ รับสภาพหนี้ ฯลฯ ทุกประการ

(ลงชื่อ)……………………………………………..ผูใ้ ห้ความยินยอม
(…………………………………………….)

ขอยืนยันว่าลายมือชื่อข้างต้น
เป็นลายมือชื่อคู่สมรสของข้าพเจ้า

(ลงชื่อ)………………………………………………. ผูก้ ู้
(………………………………………………)

สัญญาค้ําประกันเงินกู้ค่าเล่าเรียนบุตรในส่วนที่เกินสิทธิ
เขียนที…่ …………………………………………
วันที่……………………………………………………………………..
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ..……………………………………………ตําแหน่ง……………………………………….
[ ] ข้าราชการ [ ] ลูกจ้างประจํา [ ] พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดหน่วยงาน ..............………………………………
ส่วนงาน ...…………..……………………. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เงินเดือน …….…….… บาท โทรศัพท์ ..……………….
มือถือ ...................................... ขอทําสัญญาค้ําประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเป็นหลักฐาน
การค้ําประกันการกู้ยืมเงิน โดยมีข้อความอันเป็นสาระสําคัญดังนี้
ข้อ 1 ตามที่ .…..……………….………..……..……………………… ได้กู้เงินค่าเล่าเรียนบุตรในส่วนที่เกินสิทธิ
ตามสัญญาเงินกู้ค่าเล่าเรียนบุตรในส่วนที่เกินสิทธิ ลงวันที่ …...…………………..…………………. นั้น ข้าพเจ้ายินยอมเป็น
ผู้ค้ําประกันเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินดังกล่าว
ข้อ 2 ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องการส่งเงินงวดชําระหนีแ้ ละค่าดอกเบี้ยตามที่กล่าวไว้ใน
สัญญาเงินกูค้ ่าเล่าเรียนบุตรในส่วนที่เกินสิทธิ โดยตลอดแล้ว และข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญาเงินกู้
ดังกล่าวทุกประการ
ข้อ 3 หากผู้กไู้ ม่ชําระเงิน ไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใดก็ตามและมหาวิทยาลัยได้แจ้งให้ข้าพเจ้า
ทราบแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมจะชําระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยที่ยังค้างอยู่ทั้งสิ้นให้แก่มหาวิทยาลัยแทนผู้กทู้ ันที
ข้อ 4 ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องชําระเงินให้แก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามข้อ 3 ข้าพเจ้ายินยอม
ให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หักเงินเดือน ค่าจ้างหรือค่าตอบแทนรายเดือนของข้าพเจ้าชําระหนี้เงินงวด ซึ่งข้าพเจ้า
จะต้องชําระแทนผู้กเู้ พื่อส่งให้แก่มหาวิทยาลัยต่อไป
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือค้ําประกันฉบับนี้โดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามความ
ประสงค์ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน
(ลงชื่อ)……………………………………………..ผูค้ ้ําประกัน
(…………………………………………….)
(ลงชื่อ)……………………………………………..พยาน
(…………………………………………….)
(ลงชื่อ)……………………………………………..พยาน
(…………………………………………….)

(ใช้เฉพาะกรณีผู้ค้ําประกันมีคู่สมรส)
เขียนที่…………………………………………..
วันที่………………………………………………………………..
โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า ……………………………………………………… ขอรับรองและยืนยันไว้ ณ ที่นี้ว่า
ข้าพเจ้าตกลงยินยอมด้วยในการที่ …………………………………………………. ผู้ซึ่งเป็นสามี/ภรรยา โดยชอบด้วยกฎหมาย
ของข้าพเจ้า ได้ทําสัญญาค้ําประกันเงินกูค้ ่าเล่าเรียนบุตรในส่วนที่เกินสิทธิ กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมทัง้
ขอให้ความยินยอมล่วงหน้าไว้สําหรับการทํานิติกรรมใดๆ อันสืบเนื่องจากหรือเกีย่ วข้องกับนิติกรรมทีก่ ล่าวถึงข้างต้นอัน
อาจเกิดขึน้ ในอนาคต เช่น การแก้ไข เปลีย่ นแปลง เพิม่ เติม ต่ออายุ ยกเลิก เพิกถอน ประนีประนอม แปลงหนี้
หักกลบลบหนี้ รับสภาพหนี้ ฯลฯ ทุกประการ

(ลงชื่อ)……………………………………………..ผูใ้ ห้ความยินยอม
(…………………………………………….)

ขอยืนยันว่าลายมือชื่อข้างต้น
เป็นลายมือชื่อคู่สมรสของข้าพเจ้า
(ลงชื่อ)………………………………………………. ผู้ค้ําประกัน
(………………………………………………)

