ประกาศงานทุนการศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ฉบับที่ 5/2559
เรื่อง การดําเนินการทําสัญญาและส่งสัญญากูย้ ืมเงิน กยศ. ปีการศึกษา 2559
สําหรับกลุ่ม กู้ยืม กยศ. รายใหม่ทุกชั้นปี และ กยศ. ต่อเนือ่ งสถาบันเดิม (กลุม่ R, S และ U)
**********************************************************************************************

*** กรุณาอ่านให้ละเอียด ก่อนดําเนินการ ***
สําหรับกลุ่ม กู้ยืม กยศ. รายใหม่ทุกชั้นปี และ กยศ. ต่อเนื่องสถาบันเดิม (กลุ่ม R, S และ U) ให้ปฏิบัติ
ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รบั การอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 3 ประจําปีการศึกษา 2559
ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 14.00 น. ทางเว็บไซต์งานทุนการศึกษา
2. เมื่อได้รับอนุมัติฯ ให้นักศึกษาดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
การดําเนินการ
วันที่ดําเนินการ
- เข้าระบบ e-Studentloan เพื่อกรอกสัญญา (** ผู้กู้จะต้องมี
เลขทีบ่ ัญชีธนาคารกรุงไทย/ธนาคารอิสลาม ก่อนทําการกรอก
สัญญา **)
วันที่ 30 กันยายน 2559
( กรุณาศึกษาขั้นตอนการกรอกสัญญาผ่านระบบ e - Studentloan
ถึง
ก่อนดําเนินการ ) ** ให้ใช้ Browser Internet Explorer (IE)
วันที่ 4 ตุลาคม 2559
เท่านั้นหากเป็น Version 10 และ 11 จะต้องตั้งค่าเพิม่ เติม ดู link
จากหน้า login ระบบ e-Studentloan**
- พิมพ์สัญญา จากระบบ e-Studentloan พิมพ์สีหรือขาวดํา
จํานวน 2 ชุด (สัญญา 1 ชุดมี 4 แผ่น) (อ่านเงื่อนไขการพิมพ์สัญญา
ด้านท้ายประกาศฉบับนี)้
การทําสัญญา มี 2 วิธี คือ ** (เลือกทําวิธีใดวิธีหนึ่ง) **
วันที่ 5 ต.ค. 59
วิธีที่ 1 ทําสัญญา ณ งานทุนการศึกษา ห้อง 103 อาคารพันธกร
เวลา 13.30 - 16.30 น.
มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว นักศึกษาและผู้ค้ําประกันเซ็นสัญญา
และ
ต่อหน้าเจ้าหน้าทีง่ านทุนการศึกษา
วันที่ 6 ต.ค. 59
เวลา 09.00 - 11.00 น.
และ 13.30 - 16.30 น.
วิธีที่ 2 ทําสัญญา ณ ภูมิลาํ เนา ผู้ค้ําประกันเซ็นสัญญาต่อหน้าเจ้าหน้าที่
วันที่ 30 กันยายน 2559
ของกรมการปกครอง (นายอําเภอ) โดยต้องนําหนังสือจาก
ถึง
มหาวิทยาลัยไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ด้วย
วันที่ 6 ตุลาคม 2559
** ดาวน์โหลดหนังสือนําจากมหาวิทยาลัยได้ที่เว็บไซต์งานทุนการศึกษา **
(วัน - เวลาราชการ)

หมายเหตุ
** ผู้ทจี่ ะสามารถกรอก
และพิมพ์สัญญาได้ คือ
ผู้ที่มีรายชื่อได้รบั การ
อนุมัติให้กู้ยืมแล้ว
เท่านั้น และจะต้องทํา
การเปิดบัญชี ธ.กรุงไทย/
ธ.อิสลาม ก่อนการกรอก
สัญญา**

ในสัญญา ห้าม ใช้น้ํายา
ลบคําผิด หรือ เขียนย้ํา
เด็ดขาด หากกรอก
ข้อมูลผิด ให้พิมพ์
สัญญาใหม่
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การดําเนินการ

วันที่ดําเนินการ

การส่งสัญญา
- ส่งสัญญา ฉบับสมบูรณ์ ทั้ง 2 ชุด พร้อมกับเอกสารประกอบ
สัญญา ที่ งานทุนการศึกษา ห้อง 103 อาคารพันธกร
มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว *** นําสัญญาและเอกสาร
ประกอบสัญญา ใส่แฟ้มเอกสารที่มีสันรูด ให้เรียบร้อย **
เอกสารประกอบสัญญา กู้ยืม กยศ. (ถ่ายสําเนาเอกสารให้อยู่ใน
หน้าเดียวกันและชัดเจน) ดังนี้
1. บัตรประชาชนผู้กู้ยืมถ่ายคู่กบั ปกสมุดบัญชี ธ.กรุงไทยหรือ ธ.อิสลาม
ผู้กู้ยืม (ผูก้ ู้ยืมรับรองสําเนาถูกต้อง)
2. บัตรประชาชนผู้กู้ยืมถ่ายคู่กบั ทะเบียนบ้านผู้กู้ยมื (ผู้กู้ยมื รับรอง
สําเนาถูกต้อง)
3. บัตรประชาชนผู้ค้ําประกันถ่ายคู่กับทะเบียนบ้านผู้ค้ําประกัน
(ผู้ค้ําประกันรับรองสําเนาถูกต้อง)
** เอกสารทั้งหมด ห้ามถ่ายสําเนาแบบย่อ **
ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษากู้ยมื กยศ.รายใหม่ ทุกชั้นปี
และกยศ. ต่อเนื่องสถาบันเดิม
ผู้กู้ กยศ.รายใหม่ ทุกชั้นปี และ กยศ. ต่อเนื่องสถาบันเดิม เข้าระบบ
e-Studentloan เพื่อบันทึกค่าเล่าเรียน (รายละเอียดเพิม่ เติม
ในเว็บไซต์งานทุนการศึกษา)

หมายเหตุ

ให้ผู้กู้ยมื นําสัญญาและ
เอกสารประกอบสัญญา
ใส่แฟ้มเอกสารที่มี
วันที่ 5 ต.ค. 59
เวลา 13.30 - 16.30 น. สันรูดให้เรียบร้อย
และ
วันที่ 6 ต.ค. 59
เวลา 09.00 - 11.00 น.
และ 13.30 - 16.30 น.
ตัวอย่าง
แฟ้มเอกสารที่มี
สันรูด
ติดตามประกาศอีกครั้ง
วันที่
11 - 12 ตุลาคม 2559

*** สําคัญมาก ***
การกรอกสัญญาจะประกอบด้วย ( 1 ) ข้อมูลที่ ไม่ต้องกรอก ในสัญญา
( 2 ) ข้อมูลที่ ต้องกรอกเพิ่ม ในสัญญา
(1) ข้อมูลที่ ไม่ต้องกรอก ในสัญญา
1. วันที่ทําสัญญา ……………......
2. โดย........................... ตําแหน่ง .........................

2. ทําขึ้น ณ .......................... จังหวัด .........................
4. ช่องลงชื่อผู้ให้กู้ยืม.................... (ด้านล่างของสัญญา)

(2) ข้อมูลที่ ต้องกรอกเพิม่ ในสัญญา (ใช้ปากกาลูกลื่น สีนา้ํ เงิน และกรอกด้วยลายมือของผู้กู้ยมื )
1. หมายเลขโทรศัพท์ ........................ (ที่สามารถติดต่อได้)
2. วันออกบัตร วันที.่ ........................... (ดูจากบัตรประชาชน)
3. วันหมดอายุ .................................. (ดูจากบัตรประชาชน)
4. ณ ..................................................(อําเภอตามบัตรประชาชน)

ตัวอย่างการกรอก
ตัวอย่างการกรอก
ตัวอย่างการกรอก
ตัวอย่างการกรอก

08-XXXX-XXXX
15 มิ.ย. 2553
24 ก.ค. 2560
อ.เมือง
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การลงนามการทําสัญญากูย้ ืม ** (เลือกทําวิธีใดวิธีหนึ่ง) **
1. ลงนามการทําสัญญากู้ยมื ณ งานทุนการศึกษา ห้อง 103 อาคารพันธกร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
นักศึกษาและผู้ค้ําประกัน ลงลายมือชื่อในสัญญาต่อหน้าเจ้าหน้าที่งานทุนการศึกษา วันเวลาดังนี้
- วันที่ 5 ต.ค. 59 เวลา 13.30 - 16.30 น.
- วันที่ 6 ต.ค. 59 เวลา 09.00 - 11.00 น. และ 13.30 - 16.30 น.
2. ลงนามการทําสัญญากู้ยมื ณ ภูมิลาํ เนา นักศึกษาและผู้ค้ําประกัน ลงลายมือชื่อในสัญญา ต่อหน้าเจ้าหน้าที่
ของกรมการปกครอง (นายอําเภอ) ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2559 ถึง วันที่ 6 ตุลาคม 2559 ตามเวลาราชการ
2.1 ในช่องลงชื่อ ผู้ให้กู้ยืม ห้ามลงลายมือชื่อ ******
2.2 ในช่องลงชื่อ ผู้กู้ยืม (นักศึกษาลงลายมือชื่อ)
2.3 ในช่องลงชื่อ ผู้ค้ําประกัน (บิดา หรือมารดา หรือผูป้ กครอง ที่เป็นผู้ค้ําประกัน ลงลายมือชื่อ)
2.4 ในช่องลงชื่อ ผู้แทนโดยชอบธรรม (จะลงลายมือชื่อ ในกรณีที่นักศึกษาอายุไม่ครบ 20 ปีบริบรู ณ์
ณ วันทําสัญญา) และต้องเป็นคนเดียวกันกับผู้ค้ําประกัน ( คนเดียวกันกับข้อ 2.3 )
2.5 ในช่องลงชื่อ ผู้รับรองลายมือชื่อผูค้ ้ําประกัน คือ ลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ของกรมการปกครอง
(นายอําเภอ) พร้อมประทับตราอําเภอ *****
2.6 ในช่องลงชื่อ พยาน ทั้ง 2 แห่ง ห้ามลงลายมือชื่อ *****
เอกสารที่ต้องนําไปด้วย ได้แก่
- สัญญากู้ยืม กยศ. จํานวน 2 ชุด (สัญญา 1 ชุด มี 4 แผ่น)
- หนังสือนําจากมหาวิทยาลัยพายัพ (ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์งานทุนการศึกษา)
- สําเนาบัตรประชาชนของผูก้ ู้ยืม ถ่ายคู่กับสําเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ยมื (รับรองสําเนาถูกต้อง)
- สําเนาบัตรประชาชนของผู้ค้ําประกัน ถ่ายคู่กับสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ําประกัน
(รับรองสําเนาถูกต้อง)
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เงื่อนไขการพิมพ์สญ
ั ญา
1. ตั้งค่าหน้ากระดาษ ตามระบบกําหนด ดังนี้
 กั้นหน้า และ กั้นหลัง เท่ากับ 0
 หัวกระดาษ และ ท้ายกระดาษ เท่ากับ 0
 ในช่อง Headers & Footers เลือก Empty
2. ใช้กระดาษ A4 80 แกรม ในการพิมพ์สัญญาเท่านั้น ( เช่น กระดาษ Double A ฯลฯ)
3. พิมพ์สญ
ั ญา จํานวน 2 ชุด (สัญญา 1 ชุด มี 4 แผ่น) (ผู้กู้ยืมอาจพิมพ์สัญญามากกว่า 2 ชุด เพื่อสํารองไว้
กรณีกรอกข้อมูลในสัญญาผิด)
4. พิมพ์สญ
ั ญาด้วยเครื่องพิมพ์ระบบ Inkjet หรือ Laser เท่านั้น (ห้ามถ่ายเอกสาร เด็ดขาด)
5. พิมพ์สญ
ั ญาด้วยหมึกดํา หรือ หมึกสี ก็ได้ (ถ้าเป็นหมึกสีขอให้มีสีครบทุกสี)
6. ตรวจสอบความชัดเจนและความครบถ้วนของตัวอักษรที่พมิ พ์ หากเจ้าหน้าที่งานทุนการศึกษา ตรวจสอบแล้ว
พบว่าไม่ชัดเจน นักศึกษาจะต้องพิมพ์และเซ็นสัญญาใหม่

4

