
 
 

สัญญากูยืมเงินกองทุนสวัสดิการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 

  สัญญาฉบับนี้ทําข้ึนท่ี มหาวิทยาลัยศิลปากร แขวง/ตําบล................................................................. 

เขต/อําเภอ.................................... จังหวัด ........................................ เม่ือวันท่ี............................................................ 

ระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร โดย ............................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา "ผูใหกูยืม" และ ................................................................................................................. 

สังกัด.......................................................................อาศัยอยูบานเลขท่ี............................หมูท่ี..................................... 

ถนน...........................................ตรอก/ซอย...............................................แขวง/ตําบล................................................ 

เขต/อําเภอ................................................จังหวัด................................................ ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา "ผูกูยืม"  

ท้ังสองฝายตกลงใหมีการกูยืมเงินกองทุนสวัสดิการทางวิชาการ โดยมีขอตกลงดังนี้  

  ขอ 1 ผูกูยืมตกลงกูยืมเงินของผูใหกูยืม เปนจํานวนเงิน ........................................................บาท 

(...................................................................................) เพ่ือนําไปดําเนินการตามทางวิชาการ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 

(ใหทําเครื่องหมาย /  ใน       หนาขอท่ีประสงค)  

        1.1 ศึกษา อบรม ณ ตางประเทศ หรือชดใชทุนการศึกษาฯ ท่ีมีตอหนวยงานภายนอก  

       1.2 ศึกษาตอ ภายในประเทศ    

   1.3 จัดซ้ืออุปกรณหรือเครื่องมือทางวิชาการ    

 1.4 ประชุม สัมมนา ดูงาน ณ ตางประเทศ หรือ เสนอผลงาน แสดงผลงาน แสดงนิทรรศการ 

       ท้ังภายในประเทศและตางประเทศ  

   1.5 จัดพิมพหนังสือ ตํารา เอกสารทางวิชาการ หรือจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือพิมพสูจิบัตร 

                      งานวิชาการ หรือนิทรรศการ  

   1.6  ไปทัศนศึกษา ณ ตางประเทศ  

   1.7  เพ่ือเปนคาใชจายในงานวิชาการอ่ืน ๆ  

  ขอ 2 ผูกูยืมตกลงนําเงินท่ีกูยืมตามขอ 1 ไปดําเนินการตามขอ .................โดยมีรายละเอียดดังนี้  

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 
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  ขอ 3 ผูกูยืมตกลงผอนชําระเงินคืนตามจํานวนเงินท่ีกูยืม ตามขอ 1 พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรา 

รอยละ...........ตอป ของจํานวนเงินท่ีคางชําระ กําหนดชําระใหเสร็จสิ้นภายในเวลา..............ป.........เดือน ซ่ึงจะถึง

กําหนดชําระภายในวันท่ี............................................................ โดยผูกูยืมตกลงผอนชําระคืนเงินตนใหแกผูใหกูยืม

ทุกเดือน เดือนละ................................. บาท ( .............................................................) พรอมดวยดอกเบี้ย ท้ังนี้      

ผูกูยืมยินยอมใหกองคลัง หรืองานคลัง กองงานวิทยาเขต แลวแตกรณี เปนผูหักชําระเงินกูยืมเอาจากเงินเดือนของ  

ผูกูยืมเงินไดทุกเดือน ตั้งแตเดือน..................................พ.ศ. .......... เปนตนไป จนกวาจะชําระหนี้สินเงินกูยืมเสร็จสิ้น  

  ขอ 4 ในการกูยืมเงินครั้งนี้ ผูกูยืมไดจัดให ........................................................................................ 

เปนผูคํ้าประกันการทําสัญญากูยืมเงินนี้  

  ในกรณีผูคํ้าประกันลาออกจากราชการ  หรือถึงแกความตาย  หรือถูกศาลมีคําสั่งใหพิทักษทรัพย     

เด็ดขาด หรือมีคําพิพากษาใหลมละลาย หรือผูใหกูยืมเห็นสมควรใหผูกูยืมเปลี่ยนผูคํ้าประกัน ผูกูยืมจะตองจัดใหมี   

ผูคํ้าประกันรายใหมมาทําสัญญาคํ้าประกันแทนภายในกําหนด 30 (สามสิบ) วันนับแตวันท่ีผูคํ้าประกันเดิมลาออก 

จากราชการ หรือถึงแกความตาย หรือถูกศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด หรือมีคําพิพากษาใหลมละลาย หรือวันท่ี     

ผูกูยืมไดรับแจงจากผูใหกูยืมใหเปลี่ยนผูคํ้าประกัน แลวแตกรณี ถาผูกูยืมไมสามารถจัดใหมีผูคํ้าประกันรายใหมมาทํา

สัญญาคํ้าประกันแทนภายในกําหนดเวลาดังกลาว ผูใหกูยืมมีสิทธิเพิกถอนการกูยืมเงินตามสัญญานี้ได 

  ขอ 5 ผูกูยืมเงินตกลงปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการกูยืม 

เงินกองทุนสวัสดิการทางวิชาการ และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกูยืมเงินกองทุน 

สวัสดิการทางวิชากร ทุกประการ    

  สัญญาฉบับนี้ทําข้ึนสองฉบับ  ผูใหกูยืมและผูกูยืมไดอานเขาใจขอความแลว จึงไดลงลายมือชื่อ 

และเก็บไวเปนหลักฐานฝายละหนึ่งฉบับ  

      ลงชื่อ....................................................... ผูกูยืม  

                    (............................................................)  

      ลงชื่อ....................................................... ผูใหกูยืม  

             (.........................................................................) 
       
 

      ลงชื่อ....................................................... พยาน  

                    (............................................................)  

      ลงชื่อ....................................................... พยาน   

                    (............................................................)  

 



สัญญาคํ้าประกัน  
 
  สัญญาฉบับนี้ทําข้ึนท่ี มหาวิทยาลัยศิลปากร แขวง/ตําบล................................................................. 
เขต/อําเภอ........................................... จังหวัด........................................ เม่ือวันท่ี............................................... 

พ.ศ................ เพ่ือแสดงวา ขาพเจา......................................................................................อายุ.........................ป  
อาชีพ............................................................... สังกัด.................................................................................................. 
อาศัยอยูบานเลขท่ี.....................................ตรอก/ซอย......................................... ถนน................................................ 

แขวง/ตําบล.........................................เขต/อําเภอ..........................................จังหวัด............................................... 
ขอใหสัญญาไวตอมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีรองอธิการบดี                                   เปนผูแทน ดังนี ้ 
  ขอ 1. ขาพเจาตกลงวา ขาพเจาขอเขาเปนผูคํ้าประกัน ............................................................... 

ในความรับผิดชอบเต็มจํานวนตามท่ี................................................................ ตองรับผิดชอบตามสัญญาการกูยืมเงิน 
กองทุนสวัสดิการทางวิชาการ ฉบับลงวันท่ี.................................................................................................................. 
  ขอ 2. ในกรณีท่ี............................................................. ไดลาออกจากมหาวิทยาลัยศิลปากรไปกอน  

โดยท่ีการหักเงินผอนชําระเปนรายเดือนของ......................................................................ยังไมครบจํานวน ท้ังเงินตน
พรอมดอกเบี้ย ขาพเจายินดีรับผิดชดใชใหครบเต็มจํานวน  
  ขอ 3. ไมวากรณีใด ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรผอนเวลาหรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี ้     

ตามสัญญาการกูยืมเงินกองทุนสวัสดิการทางวิชาการใหแก ...................................................................................... 
โดยจะไดหรือมิไดแจงใหขาพเจาทราบก็ตาม ใหถือวาขาพเจาไดตกลงยินยอมในการผอนเวลาหรือผอนจํานวนเงิน 
ในการชําระหนี้นั้นดวยทุกครั้ง และขาพเจายอมมิใหเอาการผอนเวลาหรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้ดังกลาว 

เปนเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของขาพเจา  
  ขอ 4. ขาพเจาขอสละสิทธิของบุคคลผูคํ้าประกันท่ีมีบัญญัติไวตามกฎหมาย ในอันท่ีจะยกข้ึนเปน
ขอตอสูมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือใหหลุดพนจากความรับผิด  

  ขอ 5. ขาพเจาจะไมเพิกถอนการคํ้าประกันในระหวางท่ีตองรับผิดชอบอยูตามสัญญา  เวนแตมีการ
เปลี่ยนตัวผูคํ้าประกันและมหาวิทยาลัยศิลปากรเห็นชอบดวย  
 ขาพเจาไดอาน ตรวจ และเขาใจขอความในหนังสือสัญญานี้โดยตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อ      

ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน  

 ลงชื่อ....................................................ผูคํ้าประกัน  
  (..........................................................) 

                                          ลงชื่อ...................................................ผูแทนมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 (................................................................) 
 

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

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