
                                                                                                                 สค 07 

 มหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี                              
หนังสือสัญญาเงินกูมหาวิทยาลัย 

 
เลขที่สัญญา…………/………….                       ทําที่………..มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

                                                              วันที่ ……..…… เดือน……….… …..….. พ.ศ. ………………… 
ช่ือ ……………………..………  นามสกุล  ………………..….……….รหัสบัตรประจําตัวบุคลากร………………….….. 
ตําแหนง…………………..……..…….. คณะ / หนวยงาน………………..….……..…..สังกัด…..……………………..…. 
อายุ…………………… ป   เช้ือชาติ……..…..….สัญชาติ………….….อยูบานเลขที่……………..…..หมูที่……………....
ตําบล…………………………อําเภอ…….…………………….จังหวัด………………..………รหัสไปรษณีย…….………
ซึ่งตอไปนี้เรียกวา  “ ผูกู “  ขอทําหนังสือฉบับนี้ใหไวแกมหาวิทยาลัยศรีปทุม  วิทยาเขตชลบุรี  ซึ่งตอไปนี้เรียกวา  “ ผูใหกู “ 
มีขอความตอไปน้ี 
 ขอ 1 อัตราดอกเบี้ย       หมายความถึง       อัตราดอกเบี้ยที่ผูใหกูประกาศเรียกเก็บจากผูกู โดยมีระยะ 
เวลา….……….......เดือน    ซึ่งในขณะทําสัญญาฉบับนี้   ผูใหกูไดประกาศกําหนดในอัตรารอยละ………….……ตอเดือน 
ในระบบเงินตนลดอัตราดอกเบี้ยลดตามเงินตน 
 ขอ 2  ผูกูไดกูเงินจากผูใหกูไปเปนจํานวน……………….……..บาท (…………………………………….…) 
โดยผูกูยินยอมเสียดอกเบี้ยใหแกผูใหกูในอัตราดอกเบี้ยรอยละ…………..ตอเดือน รวมเปนอัตราดอกเบี้ย………..……บาท 
ตอเงินตน……………..……………..……บาท และผูกูไดรับเงินกูจากผูใหกูไปถูกตองครบถวนในวันทําสัญญาฉบับนี้แลว 
 ขอ 3 ผูกูสัญญาวาจะผอนชําระหนี้เงินกูตามขอ  2  พรอมทั้งดอกเบี้ยใหแกผูใหกูดังนี้ 

งวดที่ ว/ด/ป เงินตน ดอกเบี้ย รวมชําระ งวดที่ ว/ด/ป เงินตน ดอกเบี้ย รวมชําระ 
1.     19.     
2.     20.     
3.     21.     
4.     22.     
5.     23.     
6.     24.     
7.     25.     
8.     26.     
9.     27.     

10.     28.     
11.     29.     
12.     30.     
13.     31.     
14.     32.     
15.     33.     
16.     34.     
17.     35.     
18.     36.     
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ขอ 4  ผูกูยินยอมใหผูใหกูหักเงินจากบัญชี เงินเดือน     จนครบตามที่กําหนดไวในขอ    3   หรือกรณีที่ผู
กูมิไดปฏิบัติตามสัญญานี้แมแตขอหนึ่งขอใดก็ดี    ผูกูยอมใหผูใหกูฟองรองเรียกเงินตนและดอกเบี้ยแกผูกูไดทันที 
 ขอ 5 การผอนสงชําระของผูกูตามขอ    3    แหงสัญญาฉบับนี้ไมเปนการตัดสิทธิของผูใหกูในอันที่จะเรียกรอง
ใหผูกูชําระหนี้ตามสัญญาทั้งหมด หรือแตบางสวน กอนกําหนดในขอ 3 แหงสัญญาวาในกรณีที่ผูกูลาออกจากงาน หรือพน
จากการเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ หรือมีเหตุอันสมควรและผูกูสัญญาวาในกรณีที่ผูใหกูเรียกรองดังกลาวมานั้น ผูกูจะ
ชําระหนี้ใหแกผูใหกูโดยมิอิดเอื้อนและจะไมยกประโยชนแหงเงื่อนเวลาขึ้นเปนขอตอสูผูใหกูแตอยางใด 

ขอ 6 บรรดาหนังสือติดตอ ทวงถาม   บอกกลาวหรือหนังสืออื่นใดที่จะสงใหแกผูกูนั้นไมวาจะสงทาง
ไปรษณียลงทะเบียนหรือไมลงทะเบียน หรือโดยวิธีใด ๆ หรือใหคนนําไปสงเองก็ดี ถาหากไดสงไปยังสถานที่ที่ระบุไว
ขางตนตามสัญญาฉบับนี้ ใหถือวาไดสงใหแกผูกูแลวโดยชอบ ทั้งนี้ โดยไมคํานึงวาจะมีผูไวหรือไมก็ตามและหากสงให
ไมได เพราะสถานที่ที่ระบุไวในสัญญานี้ไดเปลี่ยนแปลงไปหรือถูกรื้อถอนไปโดยผูกูไมไดแจงการเปลี่ยนแปลงหรือรื้อถอน
ใหมหาวิทยาลัยฯ ทราบ หรือสงใหไมได เพราะหาไมพบสถานที่ที่ระบุไวขางตนนั้นก็ดีใหถือวาผูกูไดรับ และทราบหนังสือ
ติดตอ ทวงถาม บอกกลาว หรือหนังสืออื่นใดของผูใหกูแลวโดยชอบ 
 ขอ 7  ถาผูกูประพฤติผิดสัญญานี้ แมแตขอหนึ่งขอใดหรือทั้งหมด    และหากจําเปนถึงขั้นดําเนินคดีทางศาล 
ไซร  ผูใหกูมีสิทธิที่จะเลือกฟอง ณ ศาลแพง  หรือศาลแหงทองที่ที่ผูใหกูมีภูมิลําเนาอยูในเขตศาล  หรือศาลแหงทองที่ที่ได 
ทําสัญญานี้ ทั้งนี้แลวแตผูใหกูจะเห็นสมควร 
 ผูกูไดเขาใจขอความแหงหนังสือฉบับนี้โดยตลอดแลวจึงไดลงลายมือช่ือตอหนาพยาน ณ วัน เดือน ปที่ระบุขางตน 
 
 

ลงช่ือ………………………………………………………………ผูกู 
 (………………………….……………………..…………) 

……………/…………………/……………… 
 

ลงช่ือ…………………………………………………………….ผูใหกู 
(……………………………………..…………………..…) 

ปฏิบัติหนาที่แทนอธิการบดี  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
……………/…………………/……………… 

 
 

ลงช่ือ…………………………………………………………. พยาน 
(……………….………..……………………………...) 

……………/…………………/……………… 
 

ลงช่ือ…………………………………………………………. พยาน 
(………..…………………… ………..…………………) 

……………/…………………/……………… 
 

ลงช่ือ………………………….……………………. ผูเขียน / ผูพิมพ 
(………..…………………… ………..…………………) 

……………/…………………/……………… 
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