
ค าขอกู้/สัญญาเงินกู้ “เงินทุนสวัสดิการบุคลากรส านักงานมหาวิทยาลัย” 
 

เขียนท่ี ............................................... 

วันท่ี ……… เดอืน ……………….. พ.ศ. ………………….………… 

ยื่นต่อ  ประธานคณะกรรมการเงนิทนุสวัสดิการบคุลากรส านักงานมหาวทิยาลัย 

          1. ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ............................................................................................................ ปฏิบัติงานเป็น  

(   ) พนักงานมหาวิทยาลัยประจ า (   ) พนักงานมหาวิ ทยาลัยชั่วคราว (   ) ข้าราชการ (   ) ลูกจ้างประจ า                 

ต าแหนง่ ................................................................... สังกัด ...................................................................... โทรศัพท์ภายใน 

......................... สถานภาพ (   ) โสด  (   ) สมรส  (   ) หย่า/หม้าย อัตราเงินเดือน ..................... บาท คงเหลือสุทธิ 

...................... บาท บรรจุเป็นบุคลากรเมื่อวันท่ี .......... เดือน ................. พ.ศ. ...................... มีความประสงค์ขอกู้เงิน 

“เงินทุนสวัสดิการบุคลากรส านักงานมหาวิทยาลัย”       จ านวนเงิน ........................บาท (...............................................) 

เพื่อน าไปใชจ้่ายเป็น ................................................................................ 

          2. ข้าพเจ้าได้อ่าน เข้าใจ และยินยอมปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมเงินทุนสวัสดิการบุคลากรส านักงานมหาวิทยาลัย 

เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน การให้กู้ การค้ าประกัน และการช่วยค่าจัดการศพ พ.ศ. 2554 หาก

ข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ ข้าพเจ้าสัญญาและยินยอมให้เหรัญญิกท าการหักเงินเดือน/ค่าจ้างเดือนละเท่าๆ กัน พร้อมดอกเบ้ียอัตรา

ร้อยละหกต่อปี จนครบถ้วนภายใน...........งวด จากเงินเดือนหรือค่าจ้างของข้าพเจ้าทุกเดือนติดต่อกันน าเข้าบัญชีเงินทุน

สวัสดิการบุคลากรส านักงานมหาวิทยาลัย และในระหว่างการผ่อนช าระ หากผู้ค้ าประกันเงินกู้ได้พ้นจากการปฏิบัติงานใน

หนว่ยงาน  ข้าพเจ้าจะด าเนนิการเปลี่ยนผู้ค้ าประกันรายใหม่ภายใน 15 วันนับตัง้แตผู่้ค้ าประกันพ้นจากการปฏบัิตงิาน  

            จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา      

              
(ลงช่ือ) ..................................................... 

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

ผู้กู ้

     

         3. ขา้พเจ้า.......................................................... เลขประจ าตัวประชาชน ....................................เป็นคู่สมรสของ 

.......................................................................... ได้ยนิยอมให้คูส่มรสของข้าพเจ้าเป็นผู้กู้เงินกบัเงินทุนสวัสดกิารบุคลากร

ส านักงานมหาวทิยาลัยข้างตน้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ตอ่หน้าพยาน (กรณผีู้กู้มีคู่สมรส) 

 

(ลงช่ือ) 

 

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

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

 

คู่สมรสผู้กู ้

 

(ลงช่ือ) 

 

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

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

 

พยาน 

 

 

ค ารับรองของผู้บังคับบัญชาระดับส านัก/กอง/ศูนย์/ส านักงาน 
 

 ส านัก/กอง/ศูนย/์ส านักงาน ............................................................................... พิจารณาแลว้ เห็นสมควรให้      

นาย/นาง/นางสาว ............................................................ กู้เงินทุนสวัสดกิารฯ ได ้
 

(ลงช่ือ) ..................................................... 

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

ผู้อ านวยการ/ หัวหน้าส านักงาน 
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สัญญาการค้ าประกัน 

เขียนท่ี ...................................................................... 

วันท่ี ……… เดอืน ……………….. พ.ศ. ………………….………… 

ยื่นต่อ  ประธานคณะกรรมการเงนิทนุสวัสดิการบคุลากรส านักงานมหาวทิยาลัย 

 1. ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ......................................................................................................... ปฏิบัติงานเป็น  

(   ) พนักงานมหาวิทยาลัยประจ า (   ) พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (   ) ข้าราชการ (   ) ลูกจ้างประจ า                

ต าแหนง่ ................................................................... สังกัด.........................................................................โทรศัพท์ภายใน 

............................ สถานภาพ (   ) โสด  (   ) สมรส  (   ) หย่า/หม้าย อัตราเงินเดือน ..................... บาท คงเหลือสุทธิ 

.......................... บาท บรรจเุป็นบุคลากรเมื่อวันที่ ..... เดือน ................. พ.ศ. .................  

          2. ข้าพเจ้ายนิยอมเป็นผู้ค้ าประกันเงนิกู้ให้แก่นาย/นาง/นางสาว...................................... ................................ วงเงิน 

....................... บาท  ( ...................................................) ตลอดระยะเวลาแห่งสัญญานี้ และสัญญาว่า หากผู้กู้ไม่ส่งช าระ

เงินกู้ หรอืกองคลังไมส่ามารถหักเงินของผู้กู้ได้ ข้าพเจ้ายนิยอมให้กองคลังหักเงินเดอืนของขา้พเจ้าแทนผู้กู้จนกวา่จะครบถ้วน 

            

(ลงช่ือ) ..................................................... 

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

ผู้ค้ าประกัน 

     

         3. ข้าพเจ้า.................................................................. เลขประจ าตัวประชาชน ...............................เป็นคู่สมรสของ 

............................................................ ได้ยินยอมให้คู่สมรสของข้าพเจ้าเป็นผู้ค้ าประกันเงินกู้เ งินกับเงินทุนสวัสดิการฯ 

ข้างตน้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ตอ่หน้าพยาน (กรณีผู้ค้ าประกันมสีถานภาพสมรส) 

 

(ลงช่ือ) 

 

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

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

 

คู่สมรสผู้ค้ าประกัน 

 

(ลงช่ือ) 

 

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

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

 

พยาน 

 

 

หลักฐานประกอบการขอกู้ทุกคร้ัง 
 1. ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้กู ้ผู้ค้ าประกัน และคู่สมรสของผูกู้้และผู้ค้ าประกัน 

 2. ส าเนาใบสลปิเงินเดอืน ณ ปัจจุบันของผู้กู้และผู้ค้ าประกัน 

เงื่อนไขการขอกู้ 
 1. กู้ไดค้รัง้หนึ่งไมเ่กิน 20,000.-บาท ผ่อนช าระไม่เกิน 10 เดอืน กรณีผู้กู้เดิมท่ีประสงค์จะช าระหนี้เดิมเพื่อกู้ใหม ่

จะตอ้งช าระหนี้เดิมมาแล้วไมน่อ้ยกว่าครึ่งหนึ่งของวงเงินกู ้

 2. ผู้กู้และผู้ค้ าประกัน ตอ้งบรรจุเขา้ท างานมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน มเีงินเดอืนคงเหลอืสุทธิไมน่อ้ยกว่า 2,500.-บาท 

และตอ้งเป็นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดส านักงานมหาวิทยาลัย ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

หรือส านักงานการตรวจสอบภายใน เท่านัน้  

3. ผู้ค้ าประกัน สามารถค้ าประกันได้คราวละไมเ่กิน 2 คน และหากพ้นจากการปฏบัิตงิาน เช่น ลาออก เป็นต้น ผู้กู้จะต้อง

เปลี่ยนแปลงผู้ค าประกันรายใหมภ่ายใน 15 วัน นับตัง้แตผู่ค้้ าประกันได้พ้นจากการปฏบัิตงิาน 
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ความเห็นของกรรมการและเลขานุการ 

เรยีน  ประธานกรรมการเงนิทุนสวัสดิการบุคลากรส านักงานมหาวิทยาลัย 

 (   ) เห็นสมควรอนุมัตใิห้กูไ้ด้ในวงเงิน ......................... บาท (...............................................) โดยมอบหมายให้

กองคลัง เป็นผู้ตรวจสอบยอดเงินของเงินทุนสวัสดิการฯ หากมีเพียงพอ ให้จ่ายเงินและหักเงินเดือนของผู้กู้ เร่ิมตั้งแต่สิ้น

เดอืนท่ีผู้กู้ได้รับเงินจากกองคลังเป็นต้นไป จ านวนท้ังสิ้น ......... เดอืน   

           ( ) เห็นสมควรไมอ่นุมัต ิ ท้ังน้ี เนื่องจาก ...................................................................................................... 

 

(ลงช่ือ) ..................................................... 

(นายวิม  อนิต๊ะแก้ว) 

หัวหน้างานกองทุนและสวัสดกิาร 

วันท่ี .../......../............ 

กรรมการและเลขานุการ 

 

การพิจารณาอนุมัติของประธาน 

          (   ) อนุมัตใิหกู้้เงินได้ในวงเงิน ......................... บาท (.........................................) โดยให้กองคลังด าเนินการตอ่ไป 

          (   ) ไมอ่นุมัต ิเนื่องจาก ...................................................................................................... 

 

(ลงช่ือ) ..................................................... 

(นายเฉลิมเกียรต ิ ณ ปั่น) 

ผู้อ านวยการส านักงานมหาวทิยาลัย 

วันท่ี ....../........./........ 

ประธานกรรมการฯ 

 

 

 
 

การรับเงิน 

          ได้รับเงิน จ านวน ........................................ บาท (.............................................................) ตามเช็คเลขท่ี 
..................................................... เมื่อวันท่ี .................................เป็นการถูกตอ้งแล้ว 

 

(ลงช่ือ) ..................................................... 

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

ผู้กู ้

 
 

 

การจ่ายเงนิ 

          ได้จ่ายเช็คถกูต้องแลว้ เมื่อวันท่ี ...................................................................................... 

 

(ลงช่ือ) 

 

 

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

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

ผู้จ่ายเงิน 

 

(ลงช่ือ) .................................................. 

(นางจุฑารัตน ์ ดวงฤทธ์ิ) 

ผู้อ านวยการกองคลัง 

วันท่ี ..../......./....... 

กรรมการและเหรัญญิก 

 

 


