แบบคาขอกู้ยืมเงินฉุกเฉิน
กองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ติดรูป
นักศึกษา

เขียนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
วันที่……….เดือน……….…………พ.ศ…………
1. ข้าพเจ้า(นาย / นางสาว / นาง / อื่นๆ )…………………………………………………………………………………อายุ…………..………ปี
เป็นนักศึกษาสาขาวิชา..................................................................หมู่เรียน......................ชั้นปีที่ ...............(ปกติ / กศ.พ.)
ศูนย์การศึกษา.................................รหัสนักศึกษา............................เลขบัตรประจาตัวประชาชน.....................................
คณะ..............................................เบอร์โทรติดต่อ.................................... เกิดวันที่……….…เดือน……………..พ.ศ………..…
2. ภูมิลาเนาบ้านเลขที่....................…..หมู่ที่.....................บ้าน............................………..ถนน………………………….…………......
ตาบล/แขวง……………………..……….…..อาเภอ/เขต………….……………จังหวัด………..…….……รหัสไปรษณีย์.........................
3. ที่อยู่ขณะกาลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได ข้าพเจ้าพักอาศัยที่
บ้านส่วนตัว
บ้านเช่า
หอพักในมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ชื่อหอพัก.......................................
หอพักเอกชน
อาศัยอยู่กับญาติ
อื่นๆ ระบุ............................................................................................
บ้านเลขที่……………..หมู่ท.ี่ ........บ้าน..............................………..ถนน……………….………....ตาบล/แขวง…………………….…..
อาเภอ/เขต…………………………………จังหวัด………………………………..รหัสไปรษณีย์................................................
4. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ปัจจุบันข้าพเจ้า
(1) เคยได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง / หรือทุนให้เปล่า
ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาใดๆ
ปีการศึกษา
ประเภท
ชื่อทุนการศึกษา
จานวนเงิน

(2) เคยกู้ยืมเงินกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย
ปีการศึกษา
เนื่องจาก

(3)
(4)

ไม่เคยกู้ยืมเงินกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย
จานวนเงิน

ไม่ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ได้รับอนุมัตใิ ห้เป็นผู้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
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5. ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย เพื่อใช้จ่ายในกรณี ดังต่อไปนี้
สาหรับเป็นค่าลงทะเบียน ในภาคเรียนที่ ............................... ปีการศึกษา...............................................................
จานวนเงิน .................................... บาท (................................................................................................................)
สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินอื่น......................................................................................................................
ในภาคเรียนที่ ................................ ปีการศึกษา........................................ จานวนเงิน ................................... บาท
(................................................................................)
เหตุผลและความจาเป็นในการขอกู้ยืมเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เนื่องจาก...............
..............................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................... .....................................................................
ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าข้อความที่ปรากฏข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ..................................................นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงิน
(..................................................)
วันที.่ ......... /..................../.................
โดยยื่นเอกสารประกอบการขอกู้ยืมฯ ดังนี้
1. สาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษา ของนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฉุกเฉินฯ
2. สาเนาใบรายการลงทะเบียนเรียน ประจาภาคเรียนที่ ......./ ...................
3. สาเนาใบรายงานผลการเรียนเฉลี่ยรวมล่าสุด
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฉุกเฉินฯ
5. สาเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินฉุกเฉินฯ
6. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ค้าประกัน
7. สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้าประกัน
หมายเหตุ เจ้าของเอกสารจะต้องเป็นผู้รับรองสาเนา (สาเนาถูกต้อง)ด้วยตนเองทุกฉบับ

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
1
1
1
1
1
1

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

สัญญากู้ยืมเงินฉุกเฉิน ตามสัญญาเลขที่.................................
กองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
วันที่ .............. เดือน......................พ.ศ...................

ติดรูป
นักศึกษา

ข้าพเจ้า ( นาย / นาง / นางสาว ) ..................................................................................................................................................
รหัสนักศึกษา............................................สาขาวิชา ......................................................................... หมู่เรียน……..........................................
คณะ..................................................(เป็นนักศึกษา ภาคปกติ / ภาค กศ.พ. ศูนย์..................................) ได้ทาหนังสือสัญญากูย้ ืมเงินฉุกเฉิน
ไทยช่วยไทยให้ไว้ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเพื่อเป็นหลักฐาน ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้าพเจ้าได้กยู้ ืมเงินฉุกเฉิน จากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ภาคเรียนที.่ ................../.........................
เป็นเงินจานวน.............................. บาท (.................................................................... )
ข้อ 2 ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะส่งเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย คืนภายใน วันที่...........เดือน.................... พ.ศ................
.
ข้อ 3 ข้าพเจ้ายินยอมให้ บิดา / มารดา / ผู้ปกครอง เป็นผู้ค้าประกันการกู้ยืมเงินฉุกเฉินไทยช่วยไทย
ข้อ 4 หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัตติ ามสัญญา ข้อ 2 ข้าพเจ้ายินดีให้ทางกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ดาเนินการตามระเบียบของ
กองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทยทุกประการ โดยมีเงื่อนไขรายละเอียดดังนี้
(1) ข้าพเจ้าจะคืนเงินที่ยืมภายใน 1 ภาคเรียน (หรือ3 เดือน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับเงินหลังจากอนุมัติแล้ว)
(2) หากไม่คืนเงินตามวันเวลาที่กาหนด ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยระงับผลการเรียนในภาคเรียนนั้น ๆ ของข้าพเจ้า หรือ
ถอนสิทธิที่จะได้รับการอนุมัติให้สาเร็จการศึกษา และข้าพเจ้าจะไม่ท้วงติงใดๆ ทั้งสิ้นจนกว่าจะมีการชดใช้เงินกู้ยืมจน
ครบถ้วน
(3) ให้ผู้ค้าประกันของข้าพเจ้าเป็นผูร้ ับผิดชอบในการชดใช้เงินกู้ยืมคืนตามจานวน ในกรณีที่ข้าพเจ้าเป็นฝ่ายผิดสัญญาโดย
ไม่คิดดอกเบีย้
(4) ข้าพเจ้ายอมรับว่า ข้าพเจ้าอาจจะไม่มีสิทธิ์กู้ยืมในครั้งต่อไป หากข้าพเจ้าทาผิดสัญญาและสร้างความยุ่งยากให้แก่
มหาวิทยาลัยจนเกิดความเดือดร้อนและมีผลกระทบกับผู้กู้ยืมรายอื่น ๆ
หนังสือสัญญานี้ทาไว้ ณ วันที่ซึ่งระบุข้างต้น ข้าพเจ้ายินดีที่จะปฏิบตั ิตามข้อตกลงของสัญญานี้ทุกประการ โดยได้ลงลายมือชื่อไว้
เป็นหลักฐานสาคัญต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ....................................................ผู้กู้ยืม
(..................................................)
วันที่.........../................./.......................
ความคิดเห็นของคณะอนุกรรมการ เห็นสมควร
ให้กู้ยืม
ไม่ให้กู้ยืม
เพราะ............................................................................................... ลงชื่อ............................................... ผู้ให้ความเห็น
(.............................................)
ตาแหน่ง............................................
เสนอ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เห็นสมควร
อนุมัติให้กู้ยืม
ไม่มีสิทธิ์กู้ยืม
จานวนเงิน................................................บาท (...........................................................................................)
ลงชื่อ............................................................... เหรัญญิก วันที่ .................................................................
คาอนุมัติ
อนุมัติให้กู้ยืมเงินตามเงอื่ นไขข้างต้นได้ เป็นเงินจานวน…..............................บาท (.................................................................................)
ลงชื่อ........................................................ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วันที่ ...............................................................................
ใบรับเงิน
ข้าพเจ้าได้รับเงินตามหนังสือสัญญาจานวน......................................บาท (........................................................................) ไปถูกต้องแล้ว
ลงชื่อ..................................................... นักศึกษาผู้รับเงิน
ลงชื่อ............................................................................ ผู้จ่ายเงิน
วันที่ .....................................................
วันที่ ..............................................................................

สัญญาค้าประกัน
กองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เขียนที่..........................................................
วันที่.......... เดือน ...................... พ.ศ. ..................
ข้าพเจ้า ( นาย / นาง / นางสาว ) ..........................................................................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน...........................................................................................................................................................
....................................................................................................... โทรศัพท์ .......................................................................
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้..........................................................................................................................................................
........................................................................................................ โทรศัพท์........................................................................
เกี่ยวข้องกับนักศึกษาชื่อ............................................................................................... โดยเป็น บิดา / มารดา /ผู้ปกครอง
ขอให้สัญญาต่อคณะกรรมการกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมีข้อความดังต่อไปนี้
1. ข้าพเจ้ายอมรับเป็นผู้ค้าประกันเงินกู้ยืมของนักศึกษา ชื่อ..................................................................................
ซึ่งได้ทาสัญญากู้ยืมเงินฉุกเฉินไทยช่วยไทย ตามสัญญาเลขที่ .............................. ลงวันที่...................................................
เป็นเงิน............................................................. บาท (....................................................................................) โดยกาหนด
ชาระคืนภายในวันที่....................เดือน..................................... พ.ศ. ................................
2. ถ้าหากนักศึกษาชื่อ ...........................................................ผิดนัดไม่นาเงินมาชาระคืนภายในเวลาที่กาหนดไว้
ตาม ข้อ 1 หรือไม่สามารถชาระเงินกู้ยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทยคืนได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ข้าพเจ้ายินยอมให้ทางกองทุน ฯ
ติดตามทวงถาม และยินดีพร้อมที่จะชาระเงินกู้ยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทยที่นักศึกษาผู้นี้ได้ยืมไว คืนแทนจนครบถ้วนตาม
จานวนเงินในสัญญากู้ยืมเงินฉุกเฉินไทยช่วยไทย
หนังสือสัญญาค้าประกันฉบับนี้ทาไว้ ณ วันที่ซึ่งระบุไว้ข้างต้น ข้าพเจ้ายินดีที่จะปฏิบัติตามข้อสัญญาที่ได้
ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ โดยได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานสาคัญต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ...................................................ผู้ค้าประกัน
(...................................................)

ลงชื่อ.....................................................ผู้ให้กู้ยืม
(.....................................................)

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

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

การรับรองของผู้ปกครอง
ข้าพเจ้า ( นาย / นาง / นางสาว )............................................................................................................................
ที่อยู่................................................................................................................................โทรศัพท์ ........................................
เป็นผู้ปกครองของนักศึกษา ชือ่ (นศ.)............................................หมู่เรียน ........................สาขาวิชา...................................
และขอรับรองว่านักศึกษาดังกล่าวเป็นนักศึกษาในความปกครอง / อุปการะ ของข้าพเจ้า ซึ่งมีความจาเป็นต้องขอ
ยืมเงินฉุกเฉินไทยช่วยไทย
เพื่อชาระค่าลงทะเบียน ในภาคเรียนที่............ ปีการศึกษา..................... เป็นเงินจานวน .......................... บาท
(............................................................................)
เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินอื่น.................................................................................................................................
ในภาคเรียนที่.............. ปีการศึกษา............................ เป็นเงินจานวน ....................................................... บาท
(.......................................................................................)
โดยที่ข้าพเจ้าจะติดตามให้นักศึกษาดังกล่าวข้างต้น นาเงินกู้ยืมเงินฉุกเฉินไทยช่วยไทยมาชาระคืนภายในวันเวลา
ที่กาหนด หากนักศึกษาไม่ชาระตามวันเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญา ข้าพเจ้ายินดีที่จะชาระเงินคืนให้แ ก่กองทุนเงินยืม
ฉุกเฉินไทยช่วยไทยตามจานวนเงินที่นักศึกษาได้กู้ยมื ไว
ลงชื่อ.....................................................ผู้ปกครอง
(……………………………………………. )
วันที่ ............. /.................... /...............
การรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษา
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)................................................................. ตาแหน่ง...................................................
สังกัดคณะ......................................................... เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาชื่อ .......................................................
รหัสนักศึกษา..............................สาขาวิชา....................................... หมู่เรียน ............... คณะ…….......................................
(นักศึกษาภาคปกติ / กศ.พ. ศูนย์..........................................) ขอรับรองว่า นักศึกษาดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความประพฤติ
(ระบุ)......................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
และสามารถที่จะคืนเงินยืมฉุกเฉินได้ภายในวันที่...................................................................................................................
ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินดีให้การรับรองว่า นักศึกษาจะนาเงินกู้ยืมฉุกเฉิน มาชาระคืนกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย
ภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ตามสัญญา
ลงชื่อ.......................................................อาจารย์ที่ปรึกษา
(……………………………………………….)
วันที่........../........................./...................

