สัญญาเลขที่.............../................
สั ญญากู้เงินกองทุนสวัสดิการของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เขียนที่..................................................
วันที่............เดือน...........................พ.ศ................
ข้าพเจ้า.............................................................................ตาแหน่ง...........................................................
สังกัด........................................................... อัตราเงินเดือน.................................บาท ได้ทาสัญญากูเ้ งินกองทุน
สวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีขอ้ สัญญาดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ข้าพเจ้าได้กเู้ งินกองทุนสวัสดิการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็ นจานวนเงิน
............................บาท (........................................................................) ข้าพเจ้าได้รับเงินไปครบถ้วนถูกต้องแล้ว
ในวันที่ทาสัญญานี้
ข้อ ๒. ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่หกั เงินเดือน หรื อเงินค่าตอบแทนเพื่อส่ งใช้ เงินกู้
พร้อมทั้งดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละ ๐.๕๐ บาทต่อเดือน โดยผ่อนชาระเป็ นงวด งวดละ......................... บาท
จานวน ………. งวด
ข้อ ๓. หากข้าพเจ้าผิดสัญญาผ่อนชาระในการกูเ้ งินกองทุนฯ นี้แม้แต่งวดหนึ่ง ข้าพเจ้ายินยอมให้
มหาวิทยาลัยฟ้ องร้องเรี ยกเงินต้นและดอกเบี้ยทั้งหมดได้ทนั ที ค่าธรรมเนียม ค่าพาหนะ และค่าเสี ยหายต่างๆใน
การฟ้ องร้อง ข้าพเจ้ายินยอมจ่ายค่าชดใช้ให้จนครบถ้วน
ข้อ ๔. ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)...............................................................ตาแหน่ง....................................
สังกัด.....................................อัตราเงินเดือน.................บาท และ ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)..................................
ตาแหน่ง...........................................อัตราเงินเดือน.................บาท เป็ นผูค้ ้ าประกันเงินกูร้ ายนี้ และสัญญาว่าหากผู ้
กูไ้ ม่สามารถใช้เงินกูไ้ ด้ไม่วา่ กรณี ใดๆ ข้าพเจ้ายินยอมให้หกั เงินเดือน หรื อเงินตอบแทนของข้าพเจ้าแทนผูก้ ไู้ ด้
ทันที โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ขา้ พเจ้าทราบล่วงหน้าก่อน และถ้ามีการฟ้ องร้องตามกฎหมาย ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบ
ชดใช้ค่าเสี ยหายเช่นเดียวกับผูก้ ทู้ ุกประการ
ข้ าพเจ้ าผู้ก้ แู ละผู้คา้ ประกันได้ อ่านสั ญญานีเ้ ข้ าใจโดยละเอียดแล้ วจึงได้ ลงลายมือชื่ อให้ ไว้ เป็ นสาคัญ
ลงชื่อ...................................................ผูก้ ู้
(..................................................)
ลงชื่อ...................................................ผูค้ ้ าประกัน
(...................................................)

ลงชื่อ...................................................ผูใ้ ห้กู้
(...................................................)
ลงชื่อ...................................................ผูค้ ้ าประกัน
(...................................................)

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

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

บัตรประจาตัวผูก้ ู้
( ) บัตรข้าราชการ
( ) บัตรประชาชน
เลขที่บตั ร.............................................
....................................
....................................
วันออกบัตร
บัตรหมดอายุ
สถานที่ทางาน...........................................................................................................................
บ้านเลขที่...........หมู่บา้ น.......................หมู่ที่...........ตรอก/ซอย.................ถนน......................
แขวง/ตาบล....................เขต/อาเภอ......................จังหวัด......................โทรศัพท์....................

คายินยอมคู่สมรสของผู้ก้ ู
วันที่...........เดือน........................พ.ศ. ..............
ข้าพเจ้านาย................................................... (สามี) ยินยอมให้นาง..................................................................ผูก้ ู้
ข้าพเจ้านาง....................................................(ภรรยา) ยินยอมให้นาย..............................................................ผูก้ ู้
ซี่ งเป็ นคู่สมรสของข้าพเจ้า ทานิติกรรมการขอกูย้ มื เงินจากกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย ราชภัฏ
เชียงใหม่
........................................................
(.....................................................)
ผูก้ ู้

..................................................................
(.............................................................)
คู่สมรส ผูใ้ ห้คายินยอม

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

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

บัตรประจาตัวคู่สมรสผูก้ ู้
( ) บัตรข้าราชการ
( ) บัตรประชาชน
เลขที่บตั ร.............................................
.........................................
........................................
วันออกบัตร
บัตรหมดอายุ
สถานที่ทางาน.........................................................................................................................
บ้านเลขที่............หมู่บา้ น.......................หมู่ที่............ตรอก/ซอย.............ถนน......................
แขวง/ตาบล...................เขต/อาเภอ......................จังหวัด......................โทรศัพท์...................

คายินยอมของผู้คา้ ประกัน
วันที่...........เดือน........................พ.ศ. ..............
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................................................
ยินยอมทานิติกรรมค้ าประกันสัญญาการกูย้ มื เงินของ......................................................................ผูก้ ู้ กับกองทุน
สวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ลงชื่อ..............................................ผูค้ ้ าประกัน
(.................................................)
ลงชื่อ..............................................พยาน
(............................................)
ลงชื่อ..............................................พยาน
(..............................................)
บัตรประจาตัวผูค้ ้ าประกัน
( ) บัตรข้าราชการ
( ) บัตรประชาชน
เลขที่บตั ร.............................................
.............................................
..............................................
วันออกบัตร
บัตรหมดอายุ
สถานที่ทางาน...............................................................................................................
บ้านเลขที่...........หมู่บา้ น...........................หมู่ที่...........ตรอก/ซอย.............ถนน.........................
แขวง/ตาบล...................เขต/อาเภอ........................จังหวัด.......................โทรศัพท์.....................

คายินยอมคู่สมรสของผู้คา้ ประกัน
วันที่...........เดือน........................พ.ศ. ..............
ข้าพเจ้านาย........................................... (สามี) ยินยอมให้นาง..............................................ผูค้ ้ าประกัน
ข้าพเจ้านาง............................................(ภรรยา) ยินยอมให้นาย..............................................ผูค้ ้ าประกัน
ซี่ งเป็ นคู่สมรสของข้าพเจ้า ทานิติกรรมอันเป็ นการจัดการสิ นสมรสของข้าพเจ้า และคู่สมรส กับทาง
กองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
....................................................
(.................................................)
ผูค้ ้ าประกัน

......................................................
(...................................................)
คู่สมรส ผูใ้ ห้คายินยอม

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

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

บัตรประจาตัวคู่สมรสผูค้ ้ าประกัน
( ) บัตรข้าราชการ
( ) บัตรประชาชน
เลขที่บตั ร.............................................
.........................................
.............................................
วันออกบัตร
บัตรหมดอายุ
สถานที่ทางาน..........................................................................................................................
บ้านเลขที่.............หมู่บา้ น.........................หมู่ที่...........ตรอก/ซอย.............ถนน......................
แขวง/ตาบล..................เขต/อาเภอ......................จังหวัด.........................โทรศัพท์..................

คายินยอมของผู้คา้ ประกัน
วันที่...........เดือน........................พ.ศ. ..............
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................................................
ยินยอมทานิติกรรมค้ าประกันสัญญาการกูย้ มื เงินของ......................................................................ผูก้ ู้ กับกองทุน
สวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ลงชื่อ..............................................ผูค้ ้ าประกัน
(.................................................)
ลงชื่อ..............................................พยาน
(............................................)
ลงชื่อ..............................................พยาน
(..............................................)
บัตรประจาตัวผูค้ ้ าประกัน
( ) บัตรข้าราชการ
( ) บัตรประชาชน
เลขที่บตั ร.............................................
.............................................
..............................................
วันออกบัตร
บัตรหมดอายุ
สถานที่ทางาน...............................................................................................................
บ้านเลขที่...........หมู่บา้ น...........................หมู่ที่...........ตรอก/ซอย.............ถนน.........................
แขวง/ตาบล...................เขต/อาเภอ........................จังหวัด.......................โทรศัพท์.....................

คายินยอมคู่สมรสของผู้คา้ ประกัน
วันที่...........เดือน........................พ.ศ. ..............
ข้าพเจ้านาย........................................... (สามี) ยินยอมให้นาง..............................................ผูค้ ้ าประกัน
ข้าพเจ้านาง............................................(ภรรยา) ยินยอมให้นาย..............................................ผูค้ ้ าประกัน
ซี่ งเป็ นคู่สมรสของข้าพเจ้า ทานิติกรรมอันเป็ นการจัดการสิ นสมรสของข้าพเจ้า และคู่สมรส กับทาง
กองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
....................................................
(.................................................)
ผูค้ ้ าประกัน

......................................................
(...................................................)
คู่สมรส ผูใ้ ห้คายินยอม

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

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

บัตรประจาตัวคู่สมรสผูค้ ้ าประกัน
( ) บัตรข้าราชการ
( ) บัตรประชาชน
เลขที่บตั ร.............................................
.........................................
.............................................
วันออกบัตร
บัตรหมดอายุ
สถานที่ทางาน..........................................................................................................................
บ้านเลขที่.............หมู่บา้ น.........................หมู่ที่...........ตรอก/ซอย.............ถนน......................
แขวง/ตาบล..................เขต/อาเภอ......................จังหวัด.........................โทรศัพท์..................

