สั ญญาการยืมเงินกองทุนเงินกู้ยมื ฉุกเฉินไทยช่ วยไทย (ระดับปริญญาตรี)
กรณียมื เงินกองทุนเงินให้ ก้ ยู ืมเพือ่ การศึกษาหรือได้ รับทุนการศึกษา (เกิน 5,000 บาท)

เลขที่สญ
ั ญา............................
วันครบกาหนด.......................

ยืน่ ต่ อ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์ เก่ าสัมพันธ์
ข้าพเจ้า.................................................................นักศึกษาสาขา...............................................................ชั้นปี ............
รหัส............................................คณะ.....................................................มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เกรดเฉลี่ย(G.P.A).................
มีความประสงค์จะขอยืมเงินกองทุนเงินยืมฉุกเฉิ นไทยช่วยไทย เพื่อเป็ นค่าธรรมเนียมการศึกษา
ดังรายละเอียดในแบบคาร้องที่แนบมาพร้อมนี้และข้ าพเจ้ ายินยอมให้กองแนะแนวฯ หักเงินจากบัญชีเงินกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา
บัญชีธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) สาขาแม่โจ้ เลขที่บญั ชี
หรื อบัญชีเงินทุนการ
ศึกษา เลขที่บญั ชี
ของข้าพเจ้าเพื่อชดใช้เงินคืนกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย
เป็ นเงินยืมระยะสั้น ไม่เกิน 5 เดือน โดยผูก้ ยู้ มื ตกลงว่าจะชาระเงินคืนให้กบั ผูใ้ ห้กยู้ มื เป็ นงวดรายเดือนเท่า ๆ กัน จานวน ...........งวด งวดละ
.........................บาท ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
ลงชื่อ..............................................................ผู้ยมื เงิน วันที.่ .........................................
เรียน รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์ เก่ าสัมพันธ์
เห็นควรอนุมตั ิให้ยมื เงินตามเงื่อนไขข้างต้นได้ เป็ นจานวนเงิน.............................................................บาท
(..............................................................................................)
ลงชื่อ..........................................................................วันที.่ .......................................
ผูอ้ านวยการกองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์
คาอนุมตั ิ
อนุมตั ิให้ยมื เงินตามเงื่อนไขข้างต้นได้ เป็ นจานวนเงิน.............................................................บาท
(..............................................................................................)
ลงชื่อ..........................................................................วันที.่ .......................................
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ผู้รับเงิน
ได้รับเงินยืมจานวน...................................................................บาท (...................................................................................................)
ลงชื่อ..........................................................................ผู้รับเงิน วันที.่ .......................................

หมายเหตุ 1.นักศึกษาทีย่ มื เงินกองทุนฯ จะต้ องชาระหนีเ้ งินยืมให้ ครบก่ อน ถึงจะมีสิทธิ์ยมื เงินกองทุนฯ ในครั้งต่ อไป
2.นักศึกษาทุนการศึกษา จะต้ องชาระหนีเ้ งินยืมให้ เต็มจานวนเมือ่ ได้ รับเงินทุนการศึกษา
3. สาหรับนักศึกษาทีเ่ รียนชั้นปี ที่ 4 จาต้ องชาระหนีเ้ งินยืม ให้ หมดภายใน 4 เดือน หรือก่อนจบการศึกษา เฉพาะเทอม 1

สั ญญายืมเงินกองทุนเงินยืมฉุ กเฉินไทยช่ วยไทย

เลขที่สญ
ั ญา............................
วันครบกาหนด.......................

กรณีนักศึกษาไม่ ได้ก้ เู งินกองทุนเงินให้ ก้ ยู มื เพือ่ การศึกษาหรือไม่ ได้ รับทุนการศึกษา

************************
สัญญากูย้ มื เงิน สัญญาค้ าประกัน และหนังสื อให้ความยินยอม กองทุนเงินยืมฉุ กเฉิ นไทยช่วยไทย
วันที่ทาสัญญา.................... เลขที่สัญญา....................... สัญญาทาขึ้น ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
ก. กองทุนเงินยืมฉุ กเฉิ นไทยช่วยไทย โดยรองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา ตาแหน่ง รองอธิการบดฝ่ ายพัฒนา
นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผูไ้ ด้รับมอบอานาจตามคาสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 349/2559 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559
ข. (นาย/นาง/นางสาว)..............................................เกิดวันที่.............เดือน.........................พ.ศ............................................
ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้าน...............................................................................................................................................................
ที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้.............................................................................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน..............................................ออกให้เมื่อวันที่.......................ณ.......................................................
กาลังศึกษาอยูม่ หาวิทยาลัยแม่โจ้ นักศึกษาชั้นปี ที่..... รหัสนักศึกษา............................สาขาวิชา.....................................
คณะ.......................................................... เบอร์โทรศัพท์/มือถือ.........................................
ทุกฝ่ ายมีข้อตกลงกันมีความดังต่ อไปนี้
ข้ อ 1 ผูใ้ ห้ยมื ตกลงให้นกั ศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ยืมเงินกองทุนเงินยืมฉุ กเฉิ นไทยช่วยไทย โดยมีผคู ้ ้ าประกันยินยอม
ให้ผยู้ มื ทาสัญญา ในการยืมเงินกองทุนเงินยืมฉุ กเฉิ นไทยช่วยไทย ปี การศึกษา 25……. ภายในวงเงิน………………….
บาท (..............................................................................) เพื่อเป็ นใช้จ่ายค่าเล่าเรี ยนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
ข้ อ 2 เงินกองทุนเงินยืมฉุ กเฉิ นไทยช่วยไทย เป็ นเงินยืมระยะสั้น ไม่เกิน 5 เดือน โดยผูก้ ยู้ มื ตกลงว่าจะชาระเงินคืนให้กบั
ผูใ้ ห้กยู้ มื เป็ นงวดรายเดือนเท่า ๆ กัน จานวน ...........งวด งวดละ .........................บาท ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน ชาระ
เป็ นเงินสดเท่านั้น
ข้ อ ๓ ในกรณี ที่นกั ศึกษาไม่ชาระเงินยืมให้ครบจานวน ทางผูค้ ้ าประกันต้องรับผิดชอบชาระเงินยืมแทนนักศึกษา โดย
กองแนะแนว ฯ จะหักเงินเดือนของท่านทันทีตามหนังสื อยินยอมของผูค้ ้ าประกัน
ลงชื่อ.........................................ผูย้ มื
(..........................................)

ลงชื่อ................................ผูอ้ นุมตั ิให้ยมื ลงชื่อ..................................ผูค้ ้ าประกัน
(..........................................)
(..........................................)

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

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

ผู้รับเงิน
ผู้ยมื ได้ รับเงินจานวน...............................................................บาท(.......................................................................................)
ลงชื่อ .............................................................ผูร้ ับเงิน วันที่................................................................
หมายเหตุ 1.นักศึกษาทีย่ มื เงินกองทุนฯ จะต้ องชาระหนีเ้ งินยืมให้ ครบก่ อน ถึงจะมีสิทธิ์ยมื เงินกองทุนฯ ในครั้งต่ อไป
2. สาหรับนักศึกษาทีเ่ รียนชั้นปี ที่ 4 จาต้ องชาระหนีเ้ งินยืม ให้ หมดภายใน 4 เดือน หรือก่อนจบการศึกษา
3. ในกรณีทนี่ ักศึกษาไม่ ชาระเงินยืมตามระยะดังกล่ าว ทางกองแนะแนวฯ จะหักเงินเดือนของผู้คา้ ประกันทันที

สั ญญาการยืมเงินกองทุนเงินกู้ยมื ฉุกเฉินไทยช่ วยไทย (ระดับปริญญาตรี )
กรณียมื เงินกองทุนเงินให้ ก้ ยู มื เพือ่ การศึกษาหรือได้ รับทุนการศึกษา (ไม่ เกิน 5,000 บาท)

เลขที่สญ
ั ญา............................
วันครบกาหนด.......................

ยืน่ ต่ อ ผู้อานวยการกองแนะแนว และศิษย์ เก่ าสัมพันธ์
ข้าพเจ้า...............................................................................นักศึกษาชั้นปี ..........................................รหัส............................................
สาขาวิชา.............................................................คณะ...........................................................มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เกรดเฉลี่ย(G.P.A).................
มีความประสงค์จะขอยืมเงินกองทุนเงินยืมฉุกเฉิ นไทยช่วยไทย เพื่อเป็ นค่าธรรมเนียมการศึกษา
ดังรายละเอียดในแบบคาร้องที่แนบมาพร้อมนี้และข้ าพเจ้ ายินยอมให้กองแนะแนวฯ หักเงินจากบัญชีเงินกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา
บัญชีธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) สาขาแม่โจ้ เลขที่บญั ชี
หรื อบัญชีเงินทุนการ ศึกษา
เลขที่บญั ชี
ของข้าพเจ้าเพื่อชดใช้เงินคืนกองทุนเงินยืมฉุกเฉิ นไทยช่วยไทย
เป็ นเงินยืมระยะสั้น ไม่เกิน 5 เดือน โดยผูก้ ยู้ มื ตกลงว่าจะชาระเงินคืนให้กบั ผูใ้ ห้กยู้ มื เป็ นงวดรายเดือนเท่า ๆ กัน จานวน ...................งวด
งวดละ.........................บาท ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน โดย
ชาระเงินสด
ยินยอมให้หกั เงินในบัญชี.....................................................................................
ลงชื่อ..............................................................ผู้ยมื เงิน วันที.่ .........................................
เรียน ผู้อานวยการกองแนะแนว และศิษย์ เก่ าสัมพันธ์
เห็นควรอนุมตั ิให้ยมื เงินตามเงื่อนไขข้างต้นได้ เป็ นจานวนเงิน.................................บาท (............................................................)
ลงชื่อ..........................................................................วันที.่ .......................................
หัวหน้างานแนะแนวหรื อผูแ้ ทน
คาอนุมตั ิ
อนุมตั ิให้ยมื เงินตามเงื่อนไขข้างต้นได้ เป็ นจานวนเงิน..............................บาท (............................................................................)
ลงชื่อ..........................................................................วันที.่ .......................................
ผูอ้ านวยการกองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์

ผู้รับเงิน
ได้รับเงินยืมจานวน...................................................................บาท (...................................................................................................)
ลงชื่อ..........................................................................ผู้รับเงิน วันที.่ .......................................
หมายเหตุ 1.นักศึกษาทีย่ มื เงินกองทุนฯ จะต้ องชาระหนีเ้ งินยืมให้ ครบก่ อน ถึงจะมีสิทธิ์ยมื เงินกองทุนฯ ในครั้งต่ อไป
2.นักศึกษาทุนการศึกษา จะต้ องชาระหนีเ้ งินยืมให้ เต็มจานวนเมือ่ ได้ รับเงินทุนการศึกษา
3. สาหรับนักศึกษาทีเ่ รียนชั้นปี ที่ 4 จะต้ องชาระหนีเ้ งินยืม ให้ หมดภายใน 4 เดือน เทอม 1 เท่ านั้น

