
                              สัญญายมืเงินกองทุนเงินยมืฉุกเฉนิไทยช่วยไทย                      สฉฉ.022 

กรณนัีกศึกษาทั่วไป 

************************ 

            สัญญายมืเงินกองทุนเงินยมืฉุกเฉินไทยช่วยไทย วันท่ีท าสัญญา.............................  เลขท่ีสัญญา....................... สัญญาท าขึน้  

ณ  มหาวทิยาลัยแมโ่จ้    จังหวดัเชยีงใหม่ 

ก.  กองทุนเงินยมืฉุกเฉินไทยช่วยไทย โดย  อาจารย์ชัช  พรชธรรมกุล ต าแหนง่ รองอธิการบดี  ที่อธิการบดีได้มอบหมาย     

ข.  (นาย/นาง/นางสาว)..............................................................เกิดวันท่ี...............เดอืน.................................พ.ศ................................ 

ท่ีอยูต่ามทะเบียนบ้าน........................................................................................................................................................................... 

ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อได้......................................................................................................................................................................... 

เลขประจ าตัวประชาชน......................................................ออกให้เมื่อวันท่ี.................................ณ....................................................... 

ก าลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยแมโ่จ้  นักศกึษาช้ันปีท่ี.......... รหัสนักศกึษา..............................สาขาวิชา.................................................... 

คณะ............................................................ เบอร์โทรศัพท์นักศกึษา...............................เบอร์โทรศัพท์ผู้ปกครอง.................................. 

ทุกฝ่ายมีข้อตกลงกันมคีวามดังต่อไปนี ้

ข้อ 1 ผู้ให้ยืมตกลงให้นักศกึษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ยืมเงินกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยชว่ยไทย โดยมีผู้ค้ าประกันยินยอม ให้ผู้ยืมท าสัญญา 

ในการยืมเงินกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ปีการศึกษา 25…… ภายในวงเงิน..……………บาท (.....................................................)  

เพื่อเป็นใชจ้่ายค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา 

ข้อ 2 กองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทยให้ช ำระเงินยืมจ ำนวนท้ังหมดงวดเดียว หรือโดยผ่อนช ำระได้ไมเ่กิน ๓ โดยผู้ยืมตกลงวา่จะช าระ

เงินยืมท้ังหมด หรือเป็นงวดรายเดือนเท่าๆ กัน จ านวน ...........งวด งวดละ .........................บาท   ภายในวันท่ี  10  ของทุกเดือน   

หรือไมเ่กินวันท่ี ๒๕ ของทุกเดือน ช าระเป็นเงินสดเท่านัน้ 

ข้อ ๓ ในกรณีท่ีนักศกึษาไม่ช าระเงินยมืให้ครบจ านวน  ผู้ค้ าประกันต้องรับผิดชอบช าระเงนิยืมแทนนักศึกษา   โดยกองแนะแนว ฯ จะหกั

เงินเดอืนของท่านตามหนังสอืยินยอมของผู้ค้ าประกัน 

ข้อ ๔ ถ้าไม่ช ำระเงินยืมกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทยนักศึกษำจะต้องถูกโทษด้ำนวินัยนักศึกษำ   ตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยแมโจ้ 

ว่ำด้วยวินัยนักศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันท่ี ๗ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๕๔  ในข้อ ๘ “นักศึกษาต้องปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี มีความ

รับผดิชอบต่อสิทธิ    และหน้าที่ของตนเอง  เคารพในสิทธิและหน้าทีข่องบุคคลอื่น       มศีีลธรรมและจรรยามารยาทอันดีงาม 

ไม่ปฏิบัติตนในทางที่น ามาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติคุณทั้งของตนเองและมหาวิทยาลัย” และข้อ ๑๔ “นักศึกษา

ต้องไม่กระท าตนให้เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว จนเกดิความเสียหายแก่ตนเองและมหาวิทยาลัย”  

ข้อ ๕ นักศกึษำช้ันปีท่ี ๔  ช ำระเงนิยืมให้เสร็จเรียบร้อยภำยในภำคเรียนท่ี ๒ ของปีกำรศึกษำเท่ำนัน้    ถ้ำไมช่ ำระเงนิยืมตำมระยะเวลำท่ี

ก ำหนด  งำนแนะแนว  กองแนะแนว  และศษิเก่ำสัมพันธ์   จะระงับกำรปลอดหนี้จบกำรศึกษำของนักศกึษำตอ่ไป                                                                       
1.ลงช่ือ..............................................ผู้ยมื 

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

วัน/เดอืน/ปี.......................................... 

2.ลงช่ือ................................ผู้ค้ าประกัน 

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

วัน/เดอืน/ปี.......................................... 

3.ลงช่ือ..............................อาจารย์ท่ีปรึกษา 

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

วัน/เดอืน/ปี.......................................... 

 

 

 

 

ผู้ยืมได้รับเงินจ านวน.............................................................บาท (............................................................................) 

                                                                            ลงชื่อ .............................................................ผู้รับเงิน 

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

                                                                                วันท่ี................................................................ 

 

4.ลงช่ือ.........................................พยาน 

       (..........................................) 
วัน/เดอืน/ปี........................................... 

 

 

 

 

5.ลงช่ือ.......................................พยาน 

     (......................................) 
วัน/เดอืน/ปี........................................... 

เลขท่ีสญัญา............................ 
วนัครบก าหนด....................... 

6.ลงช่ือ..................................ผู้อนุมัตใิห้ยืม 

    (.........................................) 
วัน/เดอืน/ปี................................................. 

ห้ามใช้น า้ยาลบค าผดิ ให้ขีดฆ่าเซ็นช่ือก ากบั 



                        สัญญายมืเงินกองทุนเงนิยืมฉุกเฉนิไทยช่วยไทย                          สฉฉ.011 

                กรณนัีกศกึษากู้ยืมเงินจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) 

                                        และนักศกึษาที่ได้รับทุนการศึกษา 

                                                    ************************ 

                 สัญญายมืเงินกองทุนเงินยมืฉุกเฉินไทยช่วยไทย วันท่ีท าสัญญา....................  เลขท่ีสัญญา....................... สัญญาท าขึ้น  

ณ  มหาวทิยาลัยแมโ่จ้    จังหวดัเชยีงใหม่ 

ก.  กองทุนเงินยมืฉุกเฉินไทยช่วยไทย โดย  รองอธิการบดี (อาจารย์ชัช  พรชธรรมกุล)  ต าแหนง่ รองอธิการบดี  ที่อธิการบดีได้

มอบหมาย     

ข.  (นาย/นาง/นางสาว)..............................................................เกิดวันท่ี...............เดอืน.................................พ.ศ............................. 

ท่ีอยูต่ามทะเบียนบ้าน........................................................................................................................................................................ 

ท่ีอยูท่ี่สามารถติดตอ่ได้..................................................................................................................................................................... 

เลขประจ าตัวประชาชน......................................................ออกให้เมื่อวันท่ี.............................ณ....................................................... 

ก าลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยแมโ่จ้  นักศกึษาช้ันปีท่ี.......... รหัสนักศึกษา..............................สาขาวิชา............................................... 

คณะ............................................................ เบอร์โทรศัพท์นักศึกษา...............................เบอร์โทรศัพท์ผู้ปกครอง........................... 

ทุกฝ่ายมีข้อตกลงกันมคีวามดังต่อไปนี ้

ข้อ 1 ผู้ให้ยืมตกลงให้นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้   ยืมเงินกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย    โดย ให้ผู้ยืมท าสัญญา ในการยืม

เงินกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ปีการศึกษา 25…… ภายในวงเงิน…………….………บาท (.............................................................)  

เพื่อเป็นใชจ้่ายค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา 

ข้อ 2 กองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทยให้ช ำระเงินยืมจ ำนวนท้ังหมดงวดเดียว หรือโดยผ่อนช ำระได้ไมเ่กิน ๓ โดยผู้ยืมตกลงวา่จะช าระ

เงินยืมท้ังหมด หรือเป็นงวดรายเดือนเท่าๆ กัน จ านวน ...........งวด งวดละ .........................บาท   ภายในวันท่ี  10  ของทุกเดือน   

หรือไมเ่กินวันท่ี ๒๕ ของทุกเดือน ช าระเป็นเงินสดเท่านัน้ 

ข้อ ๓ ในกรณีท่ีนักศกึษาไม่ช าระเงินยมืให้ครบจ านวน งานแนะแนวฯ ด าเนินการตามหลักเกณฑ์การช าระเงินยมืฉุกเฉินไทยชว่ยไทย 

ข้อ ๔ นักศึกษำท่ีกู้เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (กยศ./กรอ.) จะต้องช ำระเงินกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทยให้เรียบร้อย

ก่อนท่ีจะยื่นท ำแบบสัญญำกู้เงินกองทุนเงินให้กูย้มืเพื่อกำรศึกษำ(กยศ./กรอ.) ของภำคเรียนตอ่ไป 

ข้อ ๕ นักศกึษำช้ันปีท่ี ๔  ช ำระเงนิยืมให้เสร็จเรียบร้อยภำยในภำคเรียนท่ี ๒ ของปีกำรศึกษำเท่ำนัน้    ถ้ำไมช่ ำระเงนิยืมตำมระยะเวลำท่ี

ก ำหนด  งำนแนะแนว  กองแนะแนว  และศษิเก่ำสัมพันธ์   จะระงับกำรปลอดหนี้จบกำรศึกษำของนักศกึษำตอ่ไป  
1.ลงช่ือ..............................................ผู้ยมื 

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

วัน/เดอืน/ปี.......................................... 

2.ลงช่ือ..............................อาจารย์ท่ีปรึกษา 

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

วัน/เดอืน/ปี.......................................... 

3.ลงช่ือ...............................พยาน 

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

วัน/เดอืน/ปี.............................. 

 

 

 

 

 

ผู้ยืมได้รับเงินจ านวน.............................................................บาท (............................................................................) 
 

 

                                                                            ลงชื่อ .............................................................ผู้รับเงิน 

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

                                                                            วนัท่ี................................................................ 

 

4.ลงช่ือ..............................................................พยาน 

       (........................................................) 
วัน/เดอืน/ปี........................................................... 

 

 

 

 

5.ลงช่ือ...............................................................ผู้อนุมัติให้ยืม 

        (.....................................................) 
วัน/เดอืน/ปี............................................................. 

เลขท่ีสญัญา............................ 
วนัครบก าหนด....................... 

ห้ามใช้น า้ยาลบค าผดิ ให้ขีดฆ่าเซ็นช่ือก ากบั 



 

 


