
           เลขที่................../................. 
สัญญากู้ยืมเงินและผ่อนช าระหนี้ 

ท ำท่ี  มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
    วันที.่.............เดือน.....................................พ.ศ................. 

 

  โดยหนังสือฉบับนี้ ข้ำพเจ้ำ...................................................................อำยุ....................ปี 
อำชีพ..............................ต ำแหน่ง....................................................สังกัด............................................... 
อยู่บ้ำนเลขท่ี....................หมู่ที่............ตรอก/ซอย.........................................ถนน...................................... 
ต ำบล/แขวง...................................อ ำเภอ/เขต.........................................จังหวัด........................................... 
ซึ่งต่อไปในสัญญำนี้เรียกว่ำ “ผู้ให้สัญญำ” ฝ่ำยหนึ่ง กับ มหำวิทยำลัยศิลปำกร โดย................................................ 
ต ำแหน่ง รองอธิกำรบดี พระรำชวังสนำมจันทร์ ปฏิบัติรำชกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยศิลปำกร ซึ่งต่อไปใน 
สัญญำนี้เรียกว่ำ “ผู้รับสัญญำ” อีกฝ่ำยหนึ่ง โดยทั้งสองฝ่ำยมีข้อตกลงร่วมกัน ดังนี้ 
   ข้อ 1 ผู้ให้สัญญำตกลงกู้ยืมเงินจำกกองทุนประกันอุบัติเหตุรถยนต์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
จ ำนวน.............................บำท (..................................................................) เพ่ือ.......................................... 
............................................................................. ........................................................................................  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
และผู้รับสัญญำตกลงให้ผู้ให้สัญญำยืมเงินในจ ำนวนดังกล่ำว 
  ข้อ 2 ผู้ให้สัญญำตกลงผ่อนช ำระเงินคืนตำมจ ำนวนที่กู้ยืมในข้อ 1 พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตรำ  
ร้อยละ 7.5 ต่อปี/งดดอกเบี้ยกรณีได้รับยกเว้น  ก ำหนดช ำระให้แล้วเสร็จภำยใน.....................ปี...................เดือน 
โดยผู้ให้สัญญำตกลงผ่อนช ำระคืนเงินให้แก่ผู้รับสัญญำทุกเดือน ในอัตรำเดือนละ .................................. บำท  
(..................................................) พร้อมดอกเบี้ย (ถ้ำมี) จนกว่ำจะช ำระเงินจ ำนวนดังกล่ำวครบถ้วนตำมตำรำง 
รำยละเอียดกำรผ่อนช ำระหนี้แนบท้ำยสัญญำนี้ ทั้งนี้ ผู้ให้สัญญำยินยอมให้กองคลัง หรืองำนคลัง กองงำนวิทยำเขต 
แล้วแต่กรณี เป็นผู้หักช ำระเงินกู้ยืมเอำจำกเงินเดือนของผู้ให้สัญญำได้ทุกเดือน ตั้งแต่เดือน ............................. 
พ.ศ. .................... เป็นต้นไป จนกว่ำจะช ำระหนี้สินเงินครบจ ำนวน 
  ข้อ 3 ในกำรกู้ยืมครั้งนี้ผู้ให้สัญญำได้จัดให้ ..............................................................................  
เป็นผู้ค้ ำประกันกำรท ำสัญญำนี้ 
  ในกรณีผู้ค้ ำประกันลำออกจำกรำชกำร หรือถึงแก่ควำมตำย หรือถูกศำลมีค ำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์ 
เด็ดขำด หรือมีค ำพิพำกษำให้ล้มละลำย หรือผู้รับสัญญำเห็นสมควรให้ผู้ให้สัญญำเปลี่ยนผู้ค้ ำประกัน ผู้ให้สัญญำ
จะต้องจัดให้มีผู้ค้ ำประกันรำยใหม่มำท ำสัญญำค้ ำประกันแทนภำยในก ำหนด 30 (สำมสิบ) วันนับแต่วันที่           
ผู้ค้ ำประกันรำยเดิมลำออกจำกรำชกำร หรือถึงแก่ควำมตำย หรือถูกศำลมีค ำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขำด หรือมีค ำ
พิพำกษำให้ล้มละลำย หรือวันที่ผู้ให้สัญญำได้รับแจ้งจำกผู้รับสัญญำให้เปลี่ยนผู้ค้ ำประกัน แล้วแต่กรณี ถ้ำผู้ให้
สัญญำเพกิเฉยหรือไม่สำมำรถจัดให้มีผู้ค้ ำประกันรำยใหม่มำท ำสัญญำค้ ำประกันแทนภำยในก ำหนดเวลำดังกล่ำว 
ผู้รับสัญญำมีสิทธิเพิกถอนกำรกู้ยืมเงินตำมสัญญำนี้ได้ 
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                 หำกมีพระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ฉบับใหม่ที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง 
เกี่ยวกับเรื่องค้ ำประกันมีผลบังคับใช้ ผู้ให้สัญญำจะต้องจัดท ำสัญญำค้ ำประกันฉบับใหม่ที่มีเง่ือนไขสอดคล้องกับ
บทบัญญัติใหม่ของกฎหมำยตำมแบบท่ีผู้รับสัญญำจะได้ก ำหนดต่อไปแทนฉบับเดิมภำยใน 15 (สิบห้ำ) วัน นับแต่ 
วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจำกผู้รับสัญญำ 
   ข้อ 4 หำกผู้ให้สัญญำพ้นจำกรำชกำรระหว่ำงกำรผ่อนช ำระ ข้อตกลงเรื่องกำรผ่อนช ำระเป็น    
อันยุติ และผู้ให้สัญญำยินยอมชดใช้เงินกู้ยืมที่ค้ำงช ำระอยู่ทั้งหมดทันที 
  ข้อ 5 หำกผู้ให้สัญญำผิดนัดช ำระเดือนใดเดือนหนึ่งหรือผิดสัญญำข้อใดข้อหนึ่งก็ตำมผู้รับสัญญำ
มีสิทธิบอกเลิกสัญญำและให้ข้อตกลงเรื่องกำรผ่อนผันให้งดดอกเบี้ยกรณีได้รับยกเว้นเป็นอันยกเลิกตั้งแต่ต้น  
โดยผู้ให้สัญญำยินยอมให้ผู้รับสัญญำด ำเนินคดีตำมกฎหมำยกับผู้ให้สัญญำได้ทันที  

  สัญญำนี้ท ำขึ้นสองฉบับมีข้อควำมถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ำยได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำม 
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญ และเก็บไว้เป็นหลักฐำนฝ่ำยละฉบับ 

 

 

      ลงชื่อ...........................................................ผู้ให้สัญญำ
      (......................................................................)  
 
 
      ลงชื่อ...........................................................ผู้รับสัญญำ 
      (......................................................................)  
                 
 
 
       
      ลงชื่อ..............................................................พยำน 
      (......................................................................) 
 
 
           ลงชื่อ..............................................................พยำน 
      (......................................................................)  

 

 

 



มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
  รำยละเอียดกำรผ่อนช ำระหนี้รำย…......................................................................................  
ตำมสัญญำกูย้ืมเงินและผ่อนช ำระหนี้  เลขที่........../........... ลงวันที่..........เดือน...........................พ.ศ.............. 
จ ำนวนเงิน.........................................................บำท (…………............................................................................ .......)   
จ ำนวนงวด................................งวด วันเดือนปีที่เริ่มช ำระ........................................................................................ 

 
วันเดอืนปี 

หนี้ ณ วนัช ำระ  
ผ่อน 
เดือนละ  

หักจำก คงเหลือหนี้ค้ำงช ำระ  
หมำยเหตุ เงินตน้ ดอกเบ้ีย

ค้ำงช ำระ  
ดอกเบ้ีย
รำยเดือน 

เงินตน้
ค้ำงช ำระ 

ดอกเบ้ีย
ค้ำงช ำระ 

ดอกเบ้ีย
รำยเดือน 

เงินตน้
รำยเดือน 

ดอกเบ้ีย
ค้ำงช ำระ 

ดอกเบ้ีย
รำยเดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

 

 



                                                                       เลขที่ .............../…………… 
สัญญาค้ าประกัน 

 
             ท ำท่ี  มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

    วันที่.............เดือน..............................พ.ศ. ............. 
 
  ข้ำพเจ้ำ...................................................................อำยุ.............ปี อำชีพ....................................... 
ต ำแหน่ง........................................................................สังกัด............................................................................. ........  
สถำนภำพ          โสด       สมรส       คู่สมรสตำย/หย่ำร้ำง   อยู่บ้ำนเลขท่ี..................................หมู่ที่................    
ซอย........................... ……….........ถนน....................................................ต ำบล/แขวง...............................................  
อ ำเภอ/เขต...........................................................................จังหวัด............................................................ ..............   
คู่สมรสชื่อ...............................................................................ขอท ำสัญญำค้ ำประกันให้ไว้แก่ มหำวิทยำลัยศิลปำกร  
ดังมีข้อควำมต่อไปนี้ คือ 
  ข้อ 1. ตำมท่ี..............................................................ได้ท ำสัญญำกู้ยืมเงินและผ่อนช ำระหนี้ไว้ต่อ 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร  ตำมสัญญำกู้ยืมเงินและผ่อนช ำระหนี้เลขท่ี........................../............................ฉบับลงวันที่  
....................เดือน ............................... พ.ศ. .............. นั้น  ข้ำพเจ้ำได้ทรำบและเข้ำใจข้อควำมในสัญญำดังกล่ำว
โดยตลอดแล้ว จึงขอท ำสัญญำค้ ำประกันไว้ต่อมหำวิทยำลัยศิลปำกรว่ำ ถ้ำ............................................................... 
กระท ำผิดสัญญำดังกล่ำวไม่ว่ำข้อหนึ่งข้อใด ด้วยประกำรใด ๆ ข้ำพเจ้ำยินยอมช ำระหนี้ตำมข้อผูกพันที่ระบุไว้ใน
สัญญำดังกล่ำวนั้นทั้งสิ้นทุกประกำรให้แก่มหำวิทยำลัยศิลปำกรทันทีที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจำกมหำวิทยำลัย
ศิลปำกรจนครบเต็มจ ำนวน  
  ข้อ 2. หำกมีกำรผ่อนเวลำหรือผ่อนจ ำนวนเงินในกำรช ำระหนตำมสัญญำดังกล่ำวให้แก่  
.............................................................. ..................โดยได้แจ้งให้ข้ำพเจ้ำทรำบและข้ำพเจ้ำได้ตกลงยินยอมในกำร 
ทรำบก็ตำม   ให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำได้ตกลงยินยอมในกำรผ่อนเวลำ หรือผ่อนจ ำนวนเงินในกำรช ำระหนี้นั้นด้วยทุกครั้ง 
ผ่อนเวลำ หรือผ่อนจ ำนวนเงินในกำรช ำระหนี้นั้น ให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำได้ตกลงยินยอมในกำรผ่อนช ำระหนี้นั้นด้วยทุก
ครั้ง และข้ำพเจ้ำจะรับผิดในฐำนะผู้ค้ ำประกันตำมสัญญำนี้ตลอดไปจนกว่ำจะมีกำรช ำระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและ
ค่ำเสียหำย (ถ้ำมี) ครบเต็มจ ำนวน 
  ข้อ 3.ข้ำพเจ้ำขอแสดงหลักทรัพย์ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของข้ำพเจ้ำ และปลอดจำกภำระผูกพันใด ๆ 
อันท ำให้ทรัพย์สินนั้นเสื่อมค่ำ  เพ่ือเป็นหลักฐำนในกำรค้ ำประกันไว้ต่อมหำวิทยำลัยศิลปำกร  ดังนี้ 
  ที่ดิน 
  (1) โฉนดเลขที่……...............................หน้ำส ำรวจ...........................ระวำง................................ 
เนื้อท่ี..................ไร่......................งำน...........................วำ  อยู่ที่ต ำบล/แขวง....................................................... 
อ ำเภอ/เขต.................................จังหวัด.........................................รำคำประมำณ............................บำท 
  (2) โฉนดเลขที่.....................................หน้ำส ำรวจ...........................ระวำง................................ 
เนื้อท่ี..................ไร่......................งำน...........................วำ  อยู่ที่ต ำบล/แขวง....................................................... 
อ ำเภอ/เขต.................................จังหวัด.........................................รำคำประมำณ............................บำท 
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  หลักทรัพย์อ่ืน ๆ  
                     1)...................................................................................รำคำประมำณ................................. บำท  
( ...................................................... ..............................) 
                     2)............................................................... ...................รำคำประมำณ...................................บำท 
(.....................................................................................) 
  ข้อ 4. ข้ำพเจ้ำจะไม่จ ำหน่ำย จ่ำยโอน  ก่อหนี้สิน หรือภำระผูกพันใด ๆ ในทรัพย์สินของข้ำพเจ้ำ  
ตำมท่ีระบุไว้ในข้อ 3 ตลอดระยะเวลำที่สัญญำค้ ำประกันฉบับนี้ยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ เว้นแต่จะได้รับควำมยินยอม 
เป็นหนังสือจำกมหำวิทยำลัยศิลปำกร 
  ข้อ 5. ข้ำพเจ้ำจะไม่เพิกถอนกำรค้ ำประกันในระหว่ำงที่......................................................... 
ต้องรับผิดชอบอยู่ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญำกู้ยืมเงินและผ่อนช ำระหนี้และให้ถือว่ำสัญญำค้ ำประกันนี้มีผล 
บังคับใช้ตลอดไปจนกว่ำจะมีผู้ค้ ำประกันรำยใหม่มำแทน ทั้งนี ้ จะต้องได้รับควำมเห็นชอบและยินยอมจำก 
มหำวิทยำลัยศิลปำกรก่อน 
  สัญญำค้ ำประกันนี้ท ำขึ้น 2 (สอง) ฉบับ ข้อควำมตรงกัน  ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนและมีควำมเข้ำใจ 
ข้อควำมในสัญญำฉบับนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่ำถูกต้อง  จึงลงลำยมือชื่อให้ไว้เป็นหลักฐำนต่อหน้ำพยำน 
 

      ลงชื่อ........................................................ผู้ค้ ำประกัน 
                     (.........................................................) 
 
      ลงชื่อ.........................................................พยำน 
            (.........................................................) 
 
      ลงชื่อ.........................................................พยำน 
             (........................................................)                                    
 

   ข้ำพเจ้ำ.......................................................คู่สมรสของ................................................... 
ผู้ค้ ำประกัน  ได้ทรำบข้อควำมในสัญญำค้ ำประกันแล้ว  ยินยอมให้............................................................... 
ท ำสัญญำค้ ำประกันฉบับนี้ได้          
      ลงชื่อ....................................................คู่สมรสผู้ยินยอม 
            (....................................................) 
 
      ลงชื่อ.....................................................พยำน 
            (....................................................) 
 
      ลงชื่อ.....................................................พยำน 
            (....................................................) 
  

  ขอรับรองว่ำข้ำพเจ้ำ เป็นโสด/หย่ำ/คู่สมรสตำย ในขณะท ำสัญญำนี้  

      ลงชื่อ........................................................ผู้ค้ ำประกัน 
                     (............................................................) 
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