
           ล าดับที่……….......…     

                        สญัญากู้ยืมเงิน 
สโมสรพนักงาน            สโมสรพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (สพง.) 

                   (PSRU STAFF CLUB PIBULSONGKRAM UNIVERSITY)   
  เขียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

             วันที่..............เดือน........................................พ.ศ....................... 
 

 ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)..............................................................................เบอร์โทรศัพท์......................................          
(   ) ลูกจ้างประจ า                    (   ) พนักงานมหาวิทยาลยั                        (   ) พนักงานราชการ                           
(   ) พนักงานมหาวทิยาลัยเงินรายได้        (   ) ข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา  (   )  อื่นๆ.......................................                
ต าแหน่ง.................................................................สังกัด(ส านัก/สถาบนั/คณะ)..........................................................................
อัตราเงินเดือน....................................บาท  มีหุ้นสะสมจ านวน..........................บาท  ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้กู้ยืม” 
ฝ่ายหนึ่ง  ได้กู้ยืมเงินจากสโมสรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยนายกสโมสรฯ ผู้มีอ านาจกระท าการแทน (ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ยืมเกินกึ่งหนึ่งก่อน)     ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้กู้” โดย “ผู้กู้ยืม” มีความ
ประสงค์ ขอกู้เงิน ประเภท 
          กู้ฉุกเฉิน เป็นจ านวนเงิน............................บาท (.............................................) มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1 
ต่อเดือน ซึ่งผู้กู้ยืมตกลงยินยอมผ่อนเป็นระยะเวลา..............เดือน (กรณีกู้ฉุกเฉินภายใน 4 เดือน)  
                     กู้สามัญ เป็นจ านวนเงิน............................บาท (.............................................) มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1 
ต่อเดือน ซึ่งผู้กู้ยืมตกลงยินยอมผ่อนเป็นระยะเวลา..............เดือน (กู้สามัญภายใน 15 เดือน) 
                     กู้หุ้น เป็นจ านวนเงิน............................บาท (.................................................) มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1 
ต่อเดือน ซึ่งผู้กู้ยืมตกลงยินยอมผ่อนเป็นระยะเวลา..............เดือน (กู้หุ้นภายใน 30 เดือน / ต้องมีเงินสะสมค่าหุ้นตั้งแต่ 
25,001 บาทขึ้นไป) 

โดยผู้กู้ยืมยินยอมให้หัก  เรียกคืน  หรือบังคับเอาจากเงินเดือน  ค่าจ้างประจ า  หรือเงินอื่นใดทีผู่้กู้ยืมมีสิทธิได้รับเพื่อ
น าสง่ผู้ให้กู้ยืมเสียก่อนเป็นประจ าทุกเดือน  ตั้งแต่เดือน…….......พ.ศ………..เดือนละ……..……….บาท (……………….………………..) 
 อนึ่ง  ในวันท าสัญญา  ข้าพเจา้ได้รับเงินสด/เช็ค  จ านวนเงนิทั้งสิ้น.............................บาท (......................................) 

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับน้ีโดยตลอดแล้ว เพือ่เป็นหลักฐานข้าพเจา้ได้ ลงลายมอืช่ือไว้เป็นส าคัญ 
 

ลงชื่อ............................ผู้กู้ยืม     ลงชื่อ........................พยาน    ลงชื่อ..........................พยาน     ลงชื่อ...................... ผู้ให้กู้ยืม 
   (.....................................)         (....................................) (.....................................)      (.......................................) 
คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ยืมพิจารณาแล้วเห็นว่า  

รายการ 
จ านวนเงินคงค้าง รวมจ านวนเงิน 

คงค้าง 
จ านวนเงินกู้ใหม่ หมายเหตุ 

เงินต้น ดอกเบี้ย 

ยอดหุ้นสมาชิก =............................      

1.  กู้ฉุกเฉิน      
2.  กู้สามัญ      
3.  กู้หุ้น      

ยอดรวมทั้งสิ้น      
ยอดอนุมัติให้กู้ทั้งสิ้น 

 (หลังหักช าระหนี้    ฉุกเฉิน    สามัญ    หุ้น  พร้อมดอกเบี้ยทั้งหมด) 
  

 

                              
 

เลขที่บัญชีธนาคารกรุงเทพ 
 

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

suchin
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นายกสโมสร

suchin
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นายสุชิน    เขียวเนตร



 
 

สัญญาค้ าประกัน 
 

               เขียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
                 วันที…่……เดือน……………………พ.ศ…….….. 

 
1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)(ผู้ค้ าประกัน)...................................................................................... 

ต าแหน่ง...................................................................สังกัด (ส านัก/สถาบัน/คณะ)..................................................................... 
อัตราเงินเดือน........................................บาท        เบอร์โทรศัพท์.................................................... 

2. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)(ผู้ค้ าประกัน)................................................................................... ... 
ต าแหน่ง...................................................................สังกัด (ส านัก/สถาบัน/คณะ)..................................................................... 
อัตราเงินเดือน........................................บาท        เบอร์โทรศัพท์.................................................... 

3. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)(ผู้ค้ าประกัน)......................................................................................  
ต าแหน่ง...................................................................สังกัด (ส านัก/สถาบัน/คณะ)..................................................................... 
อัตราเงินเดือน........................................บาท        เบอร์โทรศัพท์.................................................... 

ตามที่(นาย/นาง/นางสาว)(ผู้กู้ยืม)......................................................อัตราเงินเดือน...........................บาท  
มีหุ้นสะสมจ านวน......................................บาท  ได้ท าสัญญากู้ยืมเงินจากสโมสรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  กู้ยืมเงิน
ลงวันที่...........เดือน........................พ.ศ..............เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น......................บาท(............................................) นั้น  
ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจสัญญาดังกล่าวโดยตลอดแล้ว  จึงขอท าสัญญาค้ าประกันไว้ต่อสโมสรพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงครามว่า  โดยหากผู้กู้ยืมกระท าผิดเงื่อนไขสัญญาดังกล่าว  ข้าพเจ้ายินยอมช าระหนี้ตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญา
ดังกล่าวนั้นทั้งสิ้นทุกประการ  ในฐานะลูกหนี้ร่วม  โดยมิจ าต้องเรียกร้องให้ผู้กู้ยืมช าระหนี้ก่อนแต่อย่างใด  และข้าพเจ้าจะรับ
ผิดตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการช าระหนี้เต็มจ านวน 
 
ลงชื่อ..............................................ผู้ค้ าประกัน   ลงชื่อ..............................................พยาน 
    (..........................................................)           (........................................................) 
 

ลงชื่อ..............................................ผู้ค้ าประกัน   ลงชื่อ..............................................พยาน 
    (..........................................................)      (........................................................) 
 

ลงชื่อ..............................................ผู้ค้ าประกัน 
    (..........................................................) 
 
หมายเหตุ   
1. ผู้ค้ าประกันต้องเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  หรือลูกจ้างประจ า  จ านวน  1  คน  หรือ 
2. พนกังานมหาวิทยาลัยหรือพนักงานราชการ  จ านวน  2  คน  หรือ 
3. พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายวิชาการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายสนับสนุน จ านวน 3 คน  หรือ 
4. พนักงานมหาวิทยาลัยหรือพนักงานราชการ  จ านวน  1  คน  และพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายวิชาการ 
หรือพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายสนับสนุน จ านวน  1  คน  รวม  2  คน 
5. แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้กู้และผู้ค้ าประกัน  พร้อมรับรองส าเนา 
6. แนบส าเนาสลิปเงินเดือนของผู้กู้เดือนปัจจุบัน 

suchin
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7. คณะกรรมการจะทำการตรวจสอบเอกสารสัญญาและโอนเงิน กู้สามัญ และกู้หุ้น เข้าบัญชีของผู้กู้ในทุกวันสิ้นเดือน


