
คําชี้แจงการทําสญัญากู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (สําหรบัผู้กู้รายใหม่)  
จะต้องส่งสญัญาภายในวันที่ 3 – 4 ส.ค.2554 (ที่กองพัฒนานักศึกษา) เท่านั้น  

หากเลยกําหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ 
    

*ข้อควรระวัง* ห้าม!! ใช้น้ํายาลบคําผิดในสัญญาเด็ดขาด  
หากต้องแก้ไขข้อมูลในสัญญาให้ขีดฆ่าและเขียนข้อความที่ถูกต้อง โดยให้ผู้กู้ (นักศึกษา) เท่านั้นที่มีสิทธิ์ 

เซ็นชื่อกํากับ ขอให้แจ้งผู้คํ้าประกันและทางอําเภอทราบด้วย มิฉะนั้นนักศึกษาจะต้องดําเนินการทําสัญญาใหม่ 
 

 การค้ําประกันสัญญากู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ผู้ค้ําประกันจะต้องลงนามต่อหน้านักกิจการ
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ หรือปลัดอําเภอ  โดยมีนักกิจการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ หรือเจ้าหน้าที่
จากทางอําเภอลงนามเป็นพยานเท่านั้น หากนักศึกษาให้ผู้อื่นลงนามเป็นพยาน จะต้องดําเนินการ
ทําสัญญาใหม่ โดยวิธีการลงนามในสัญญากู้ยืมเงินมี 2 วิธี คือ 
 

1. การค้ําประกันที่คณะฯ  
 นักศึกษาที่มีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ หรือไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะต้องให้ผู้คํ้า
ประกันไปลงนามในสัญญาต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการกู้ยืมเงินฯ เท่านั้น  ห้ามลงนามมาล่วงหน้า         
ซ่ึงคณะฯ ได้กําหนดให้ผู้คํ้าประกันเดินทางมาลงนามค้ําประกันในสัญญาที่คณะฯ  ได้ ในวัน เวลา ราชการ เท่านั้น 
ที่หน่วยกิจการนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ โดยขอให้โทรศัพท์แจ้งนัดหมายล่วงหน้าด้วยที่หมายเลขโทรศัพท์  
(053-942904)    

 

2. การค้าํประกนัทีอ่าํเภอ 
 สําหรับนักศึกษาที่จะนําสัญญาไปค้ําประกันที่ภูมิลําเนาของผู้คํ้าประกัน ในต่างจังหวัด ทาง
มหาวิทยาลัยได้ทําหนังสือขอความอนุเคราะห์จากคณะฯถึงนายอําเภอ(นักศึกษาสามารถ Download ได้จาก
http://stu-aff.oop.cmu.ac.th/welfare/DOWNLOAD/2011/jun20/02.pdf) เพื่อขอความอนุเคราะห์จากนายอําเภอ
หรือผู้ได้รับมอบหมายลงนามรับรองลายมือช่ือผู้คํ้าประกัน หรือเป็นพยานในเอกสารสัญญาที่ผู้คํ้าประกันต้อง
นําไปที่อําเภอ โดยให้นักศึกษากรอกข้อความ เรียน.....นายอําเภอ หรือปลัดอําเภอ ผู้เป็นหัวหน้ากิ่งอําเภอ หรือ
ผู้อํานวยการเขต (อําเภอที่ผู้ค้ําฯจะไปลงนาม)  
 การลงนามค้ําประกันมี 2 กรณี คือ 

2.1. นายอําเภอหรือผู้ได้รับมอบหมายลงนามในช่องพยานแล้ว ช่องผู้รับรองไม่ต้องลงนามก็ได้  
แล้วให้เจ้าหน้าที่ประจําอําเภอ ลงนามเป็นพยานในช่องที่เหลือให้ครบ 

2.2. นายอําเภอหรือผู้ได้รับมอบหมายลงนามในช่องผู้รับรอง และเจ้าหน้าที่ประจําอําเภอลงนาม
เป็นพยานอีก 1 ท่าน  แล้วช่องพยานจะเหลืออีก  1  ช่อง  ให้ผู้ที่มีอายุ  20  ปีข้ึนไปลงนามเป็นพยานในช่องที่
เหลือให้ครบ 
 ทั้งนี้ขอให้นกัศึกษากําชับผูค้้ําประกนั และพยานให้ลงนามให้ตรงช่องด้วยเพื่อไม่ให้มีการผิดพลาด 
(กรณีทีข้่อมลูผิด หรือลงนามไม่ตรงช่อง ห้ามใช้น้าํยาลบคาํผิดอย่างเด็ดขาด ให้ขีดฆ่าและนกัศึกษาต้องเปน็ผู้
เซน็กาํกบัเท่านั้น)  
ติดต่อสอบถามเพิม่เติม: พีเ่นท หน่วยกิจการนกัศึกษา คณะนิติศาสตร์ โทรศพัท์    (053) 942904 



  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
   สวนที ่1  สัญญาฉบับจริง  ใชสําหรับจัดสงไปที่ธนาคารกรุงไทยสํานักงานใหญ      

ท้ังหมด 3 แผน    (ใหใชคลิบหนีบ  ไมตองเย็บ)  
แผนท่ี 1  ดานหนา   สัญญากูยืมเงินฯ    
  ดานหลัง   รายละเอียดขอตกลงเพิ่มเติมตอทายสัญญา  
แผนท่ี 2  ดานหนา   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูกู    สําเนาทะเบียนบานผูกู    

                  และสําเนาหนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสุเทพ 
แผนท่ี 3  ดานหนา    สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนผูค้ําประกัน  และสําเนาทะเบยีนบานผูค้ําประกัน   
 
 

   สวนที ่2  คูสัญญา    เมื่อสัญญาผานการตรวจสอบเรียบรอยแลว  กองพัฒนานักศกึษาจะคืนคูสัญญา เพื่อใหนกัศึกษา

เก็บไวตอไป  ท้ังหมด 1 แผน   
แผนท่ี 1  ดานหนา   คูสัญญากูยืมเงินฯ    
  ดานหลัง   รายละเอียดขอตกลงเพิ่มเติมตอทายสัญญา  

 
 

สวนที่ 3  สําเนาสัญญา    ใหถายเอกสารจากสัญญาที่ถูกตองแลว   และผูกูลงนามรบัรองสําเนา  
เพื่อเก็บไวเปนหลักฐานที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม   ท้ังหมด 1 แผน   
แผนท่ี 1  ดานหนา   สําเนาสัญญากูยืมเงินฯ    
  ดานหลัง   รายละเอียดขอตกลงเพิ่มเติมตอทายสัญญา  

 

คําเตือน 
√ ใหใชปากกาลูกล่ืนสีน้ําเงนิลงนาม   X หามใชปากกาสีอ่ืนๆ   และหามใชน้ํายาลบคําผิด 

สําเนาเอกสารทุกฉบับ  ตองลงลายมือช่ือโดยเจาของเองสารเทานั้น  หามนักศึกษาลงลายมือชื่อแทน 
จะมีเจาหนาทีต่รวจเทยีบลายมือวาตรงกนัหรือไม และหากตรวจพบวาปลอมลายเซ็น 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมจะยกเลิกการกูยืมเงนิในปการศึกษานั้น ทนัท ี

 
 

ตัวอยางเอกสาร  
ท่ีใชในการแนบสัญญากูยืมเงิน (ผูกูรายใหม) 
กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม   
 



  

แผนที่ 1  สัญญากูยืมเงิน 
พิมพดานหนา  สีขาว-ดํา  ลงบนกระดาษขนาด  A-4  

ใชสําหรับจัดสงไปที่ธนาคารกรุงไทยสํานักงานใหญ     (ใหใชคลิบหนีบ  ไมตองเย็บ) 
 

 

รศนพ.อํานาจ  อยูสุข                    รองอธิการบด ี

ผูค้ําลงนาม 

นศ.ผูกูลงนาม 

พยาน1 ลงนาม พยาน2 ลงนาม 

ลงนาม 
( เฉพาะผูกูที่อายุไมถึง20ป ณ วันทีท่ําสัญญา ) 

(หมายเหตุ  : √ ใหใชปากกาลูกล่ืนสีน้ําเงนิลงนาม   X หามใชปากกาสีอ่ืนๆ  และหามใชน้ํายาลบคาํผิด) 

กรณีท่ี1   ลงนามที่อําเภอ  ตอหนาปลัดอําเภอ/นายอาํเภอ   ใหประทับตราสิงหแดง  ในชองผูรับรองลายมือชื่อผูค้ําประกัน    

                พยาน1 และพยาน 2   ใหเจาหนาท่ีของอําเภอลงนาม  พรอมปม ชื่อ-สกล และตําแหนง 

ปลัดอําเภอหรอืนายอําเภอลงนาม 
พรอมประทับตราสิงหแดง 

กรณีท่ี2    ลงนามที่คณะ  ตอหนาอาจารย/เจาหนาท่ีของคณะ    (ไมตองมีผูรับรองลายมือชื่อผูค้าํประกัน) 
                พยาน1 และพยาน 2  ใหอาจารย/เจาหนาท่ี ท่ีคณะลงนาม  พรอมปม ชื่อ-สกุล และตําแหนง 

. 

  วันท่ีทําสัญญาจริง        มหาวิทยาลัยเชียงใหม                    เชียงใหม 
                                       

17 ธันวาคม 2541 
                               
 

                                ใหกรอกขอมลูใหครบถวน (ไมตองลงนามกํากบั) 

เขียนรหัสนักศึกษา 
ดวยดินสอ“มุมบนขวา” 

ปม ช่ือ-สกุล ,ตําแหนง ปม ช่ือ-สกุล ,ตําแหนง 

หามลงนาม 

กรอกขอมูลเพิ่ม 
ใหครบถวนทุกชอง 

 

ปม ช่ือ-สกุล ,ตําแหนง 



  

แผนที่ 1  สัญญากูยืมเงิน 
พิมพดานหลัง สีขาว-ดํา  ลงบนกระดาษขนาด  A-4  

ใชสําหรับจัดสงไปที่ธนาคารกรุงไทยสํานักงานใหญ     (ใหใชคลิบหนีบ  ไมตองเย็บ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมตองกรอกขอมูล 



  

แผนที่ 2  สําเนาเอกสารผูกู 
ถายเอกสารดานหนา  สีขาว-ดํา  ลงบนกระดาษขนาด  A-4  

ใชสําหรับจัดสงไปที่ธนาคารกรุงไทยสํานักงานใหญ     (ใหใชคลิบหนีบ  ไมตองเย็บ) 

 (เพื่อเปนการประหยดัทรัพยากร  ลดปริมาณกระดาษ  และชวยลดโลกรอน  จึงขอความรวมมือจัดทําสําเนา
1.ประจําตัวประชาชนผูกู 2 .ทะเบียนบานผูกู  3.หนาสมดุบัญชีธนาคารกรุงไทย   ตามตัวอยาง ดังตอไปนี้)   

 
 

สําเนาทะเบยีนบานผูกู 
(ใหใชทะเบียนบานตาม
ภูมิลําเนาเดิม) 

สําเนาหนาสมดุบัญชี 
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสุเทพ 

สําเนาบัตรประจําตวั
ประชาชนผูกู 

(หมายเหตุ  : √ ใหใชปากกาลูกล่ืนสีน้ําเงนิลงนาม   X หามใชปากกาสีอ่ืนๆ  และหามใชน้ํายาลบคาํผิด) 

ณ วนัที่ทําสัญญา 
บัตรจะตองไมหมดอาย ุ



  

แผนที่ 3  สําเนาเอกสารผูค้าํ 
ถายเอกสารดานหนา  สีขาว-ดํา  ลงบนกระดาษขนาด  A-4  

ใชสําหรับจัดสงไปที่ธนาคารกรุงไทยสํานักงานใหญ     (ใหใชคลิบหนีบ  ไมตองเย็บ) 

 (เพื่อเปนการประหยดัทรัพยากร  ลดปริมาณกระดาษ  และชวยลดโลกรอน  จึงขอความรวมมือจัดทําสําเนา
1.ประจําตัวประชาชนผูค้ํา 2 .ทะเบียนบานผูค้ํา  ตามตัวอยาง ดังตอไปนี้)   

*สําเนาเอกสารทุกฉบับ  ตองลงลายมือช่ือโดยเจาของเองสารเทานั้น  หามนักศกึษาลงลายมือช่ือแทน 
จะมีเจาหนาทีต่รวจเทยีบลายมือวาตรงกนัหรือไม และหากตรวจพบวาปลอมลายเซ็น 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมจะยกเลิกการกูยืมเงนิในปการศึกษานั้น ทนัที* 

สําเนาทะเบยีนบานผูค้ํา 

สําเนาบัตรประจําตวั
ประชาชนผูค้ํา 

ณ วนัที่ทําสัญญา 
บัตรจะตองไมหมดอาย ุ

(หมายเหตุ  : √ ใหใชปากกาลูกล่ืนสีน้ําเงนิลงนาม   X หามใชปากกาสีอ่ืนๆ  และหามใชน้ํายาลบคาํผิด) 
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