สัญญาค้าประกัน

ปิดอากร
แสตมป์
ต้นฉบับ 10
บาท
คู่ฉบับ 5 บาท

ส้าหรับสัญญารับทุนอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เขียนที่ (1)....................................................
วันที่ (2)....................เดือน...........................พ.ศ. ..................
ข้าพเจ้า (3) ............................................................................. อายุ ............ ปี อาชีพ................
ตาแหน่ง ...................................................................สังกัด ......................................................................
อยู่บ้านเลขที่ ................ หมู่ที่ ................ซอย .........................................ถนน..........................................
ตาบล................................................. อาเภอ ................................................. จังหวัด ............................
โทรศัพท์.........................................คู่สมรสชื่อ.....................................................................ขอทาสัญญา
ค้าประกันให้ไว้ตอ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ตามที่ (4)....................................................................................................ได้ทาสัญญา
รับทุน รับทุนอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากรกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามสัญญาลงวันที่ (5)..........เดือน
..............พ.ศ. ...................นั้น ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจข้อความในสัญญาดังกล่าวดีแล้ว ข้าพเจ้ายอม
ผูกพันตนเป็นผู้ค้าประกัน (4)...........................................................................ต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กล่าวคือ ถ้า(4)....................................................................กระทาผิดสัญญาดังกล่าวไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด
ด้วยประการใดๆ ข้าพเจ้ายินยอมชาระหนี้ไม่เกินกว่าจานวนเงินที่ผู้รับทุนต้องรับผิดตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ใน
สัญญารับ ทุนอุดหนุนการศึกษาดังกล่าวนั้น ให้แก่ผู้ให้ทุนทันทีที่ไ ด้รับ แจ้งเป็นหนังสือจากผู้ให้ทุน และ
ข้าพเจ้าจะรับ ผิด ตามสั ญญานี้จนกว่าจะมีก ารชาระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสีย หาย (ถ้ามี) ครบเต็ม
จานวน
ในกรณีที่ผู้ใ ห้ทุน อนุมัติใ ห้ผู้รั บ ทุนขยายระยะเวลาการศึก ษาต่อ ไม่ว่าจะได้รับเงินทุนเพิ่มเติม
หรือไม่ก็ตาม หรือได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงสาขาวิชา ระดับการศึ กษา หรือสถานศึกษาไปจากเดิมก็ตาม
และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบแล้ว ให้ถือว่าข้าพเจ้าตกลงเป็นผู้ค้าประกัน ของผู้รับทุน
ต่อไปอีก ตลอดระยะเวลาที่ผู้ให้ทุนได้ขยายระยะเวลาการศึกษาต่อดังกล่าวด้วย

-6ข้อ 2. ในกรณีที่ผู้ให้ทุนผ่อนเวลาหรือผ่อนจานวนเงินในการชาระหนี้ตามสัญญารับทุนอุดหนุน
การศึกษาให้แก่ผู้รับทุน โดยได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบและข้าพเจ้าได้ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลาหรือ ผ่อน
จานวนเงินในการชาระหนี้นั้น ให้ถือว่าข้าพเจ้าตกลง มิให้ถือเอาการผ่อนเวลาหรือผ่อนจานวนเงินในการ
ชาระหนี้ดังกล่าวเป็นเหตุปลดเปลือ้ งความรับผิดของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะรับผิดในฐานะผู้ค้าประกันตาม
สัญญานีไ้ ปตลอด จนกว่าจะมีการชาระหนี้พร้อมดอกเบีย้ และค่าเสียหาย (ถ้ามี) ครบเต็มจานวน
ข้อ 3. เพื่อเป็นหลักฐานในการค้าประกัน ข้าพเจ้าขอแสดงหลักทรัพย์ซึ่งข้าพเจ้ามีกรรมสิทธิ์โดย
ปลอดจากภาระผูกพันใด ๆ ทั้งสิน้ ดังนี้
(1) ที่ดนิ โฉนดเลขที่ (6)...............................................................หน้าสารวจ..............................
อยู่ที่ตาบล............................................อาเภอ...........................................จังหวัด.....................................
เนือ้ ที่............ไร่.........................งาน..........................ตารางวา ราคาประมาณ...................................บาท
(2) หลักทรัพย์อื่นๆ (7)................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
ข้ อ 4. ข้ าพเจ้า สั ญ ญาว่า จะไม่จ าหน่ายจ่ายโอนและจะไม่ ก่อหนี้สิ นหรื อภาระผูก พั นใด ๆ ใน
ทรัพย์สินตามที่ระบุไว้ในสัญญา ข้อ 3 ตลอดระยะเวลาที่สัญญาค้าประกันมีผลใช้บังคับอยู่
ข้อ 5. ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้าประกันในระหว่างเวลาที่ (4).................................... .........
ต้องรับผิดชอบอยู่ตามเงื่อนไขในสัญญาดังกล่าว
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญ ญานี้ดีแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลัก ฐานต่อหน้า
พยาน

ลงชื่อ (8)..................................................................ผู้ค้าประกัน
(.....................................................................)
ลงชื่อ (9)..................................................................พยาน
(.....................................................................)
ลงชื่อ (10)..................................................................พยาน
(.....................................................................)

-7หนังสือให้ความยินยอม
กรณีมีคสู่ มรส
วันที่ (11)................ เดือน....................... พ.ศ. .................
ข้าพเจ้า (12)............................................................................. อายุ................ปี อาชีพ.............
อยู่บ้านเลขที่ ..................... หมูท่ ี่ ........... ซอย .................................... ถนน ............................................
ตาบล............................................... อาเภอ .........................................จังหวัด .......................................
โทรศัพท์........................................คู่สมรสของ(3)...................................................................ผู้ค้าประกัน
ได้ทราบข้อความในสัญญาค้าประกันแล้ว ยินยอมให้ (3)............................................................................
ผูค้ ้าประกันทาสัญญาค้าประกันได้
ลงชื่อ (13)...........................................ผู้ให้ความยินยอม
(..............................................)
ลงชื่อ (9)......................................................พยาน
(.......................................................)
ลงชื่อ (10).....................................................พยาน
(........................................................)
กรณีไม่มคี ู่สมรส
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มคี ู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะที่สัญญานี้
ลงชื่อ (8).....................................................ผูค้ ้าประกัน
(........................................................)
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ค้าอธิบายการกรอกสัญญาค้าประกัน
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไม่ต้องลง วัน เดือน ปี แต่ให้ผู้ค้าประกันลงลายมือชื่อกากับไว้
ชื่อและประวัติผู้ค้าประกัน (ที่อยู่ระบุตามสาเนาทะเบียนบ้าน)
ชื่อผู้รับทุน
ไม่ต้องลง วัน เดือน ปี แต่ให้ผู้ค้าประกันลงลายมือชื่อกากับไว้
รายละเอียดของโฉนดที่ดนิ
ในกรณีมีหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่ที่ดนิ หากไม่มีให้ระบุว่า ไม่มีหลักทรัพย์ท่ดี ิน และหรือหลักทรัพย์
อื่นใด หากมีในภายหลังจะแจ้งให้ทราบทันที
(8) ลายมือชื่อและชื่อสกุล ผู้ค้าประกัน
(9) ลายมือชื่อและชื่อสกุลเจ้าหน้าที่ ผูไ้ ด้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องรับทุนในส่วนราชการ
นั้น ๆ
(10) ลายมือชื่อและชื่อสกุล ผูด้ ารงตาแหน่งเลขานุการคณะ สถาบัน สานัก
(11) ไม่ต้องลง วัน เดือน ปี แต่ให้คู่สมรสของผู้ค้าประกันลงลายมือชื่อกากับไว้
(12) ชื่อและประวัตคิ ู่สมรสของผู้ค้าประกัน (ที่อยู่ระบุตามสาเนาทะเบียนบ้าน)
(13) ลายมือชื่อและชื่อสกุลของคู่สมรสของผูค้ ้าประกัน กรณีผู้ค้าประกันไม่มีคู่สมรส โดยเป็น โสด
คู่สมรสตาย หรือ หย่า ค้าใดไม่ใช้ ให้ขีดฆ่า แล้วลงลายมือชื่อก้ากับ
ข้อพึงปฏิบัติ ผูค้ ้าประกัน
1. ควรอ่ านข้อ ความในสั ญ ญาและลงลายมื อชื่ อ ก ากั บ ตรงมุ มขวาสุด ด้ านล่า งของสัญ ญาค้ า
ประกันทุกแผ่น
2. ตรวจสอบความถูกต้องในการกรอกข้อความในสัญญาค้าประกันให้เรียบร้อย หากมีการลบ
ขีด ฆ่า ข้อความใดต้องลงลายมือชื่อกากับทุกแห่ง
เอกสารประกอบการท้าสัญญาค้าประกัน
1. สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้าประกัน ที่ผู้ค้าประกันได้ลงลายมือชื่อรับรองว่าถ่ายจากต้นฉบับ
จริง
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตั วข้าราชการ หรือบัตรประจาตัวพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ของผู้ค้าประกัน ที่ผู้ค้าประกันได้ลงลายมือชื่อรับรองว่าถ่ายจากต้นฉบับจริง
3. สาเนาบัตรประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาใบสาคัญการสมรส ของคู่สมรสผูค้ ้าประกัน
4. อากรแสตมป์ ราคา 5 บาท จานวน 4 ดวง
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