
สัญญากู้ยืมเงนิ  สัญญาคํ�าประกนั  และหนังสือให้ความยนิยอม  กองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื�อการศึกษา

ลกัษณะที� � เงนิกู้ยืมเพื�อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที�ขาดแคลนทุนทรัพย์

ระดบั อนุปริญญา/ปริญญาตรีสัญญาเลขที�   Cxxxxxxxxxxxxxxxx

วนัที�ทาํสัญญา☐☐ เดือน☐☐ พ.ศ.☐☐ ทาํขึ�น ณ  จงัหวดั สงขลา  ระหว่าง

            กองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื�อการศึกษา (กยศ.)  โดย ( นาย / นาง / นางสาว / อื�น ๆ ) 

ตาํแหน่ง  ของสถานศึกษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั วทิยาเขตภาคใต้

 อําเภอ/เขต XXXX    จังหวัด XXXX  รหัสไปรษณีย์  xxxxxตําบล/แขวง XXX 

โทรศัพท์  xxxxxxxxxx  โทรศัพท์มือถือ xxxxxxxxxx         E-mail XXXXX

 หมดอายุวนัที� 

   เกิดวันที� XX    เดือน xxxxxxxxxx พ.ศ. xxxx

เลขประจําตัวประชาชน  x-xxxx-xxxxx-xx-x        ออกให้เมื�อวันที� 

ปรากฏตามสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนแนบท้ายสัญญานี� ซึ�งต่อไปนี�เรียกว่า "ผ ู้กู้ยืมเงิน"

                  ผู้คํ�าประกันชื�อ (นาย / นาง / นางสาว / อื�น ๆ  ) มีนา     เพื�อนเกลอ

อายุ   xx   ปี   ที�อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที�    XX      หมู่ที� XX      ซอย   )))))))))))))  ถนน 

ตําบล/แขวง XXX  อําเภอ/เขต XXXX    จังหวัด XXXX  รหัสไปรษณีย์  xxxxx

mail โทรศัพท์  xxxxxxxxxx                  โทรศัพทม์ือถือ              E-

เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x     ออกให้เมื�อวันที�              หมดอายุวันที� 

ปรากฏตามสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนแนบท้ายสัญญานี� เป ็นผู้คํ�าประกันของผู้กู้ยืมเงิน โดยเกี�ยวขอ้งเป ็น XXXXX            ซึ�งต่อไปนี�เรียกว่า  

"ผ ู้คํ�าประกัน"

  กรณทีี�ผู้กู้ยืมเงนิยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ "ผู้แทนโดยชอบธรรม" หรือ "ผู้ปกครอง" คือ (นาย / นาง / นางสาว / อื�น ๆ  )

 เกดิวนัที�  เดือน  พ.ศ.  อายุ  ปี ที�อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที�  หมู่ที� 

ซอย  ถนน  ตาํบล/แขวง  อาํเภอ/เขต 

จงัหวดั  รหัสไปรษณย์ี  โทรศัพท์  โทรศัพท์มือถือ E-mail

เลขประจาํตวัประชาชน  ออกให้เมื�อวนัที�  หมดอายุวนัที�

ปรากฏตามสําเนาบัตรประจาํตวัประชาชนแนบท้ายสัญญานี�

            สัญญาฉบับนี�ทาํขึ�นเพื�อเป็นหลกัฐานการกู้ยืมเงนิกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื�อการศึกษา เพื�อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวเนื�องกบัการศึกษาและ

ค่าครองชีพ ของผู้กู้ยืมเงนิที�เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดย

            �.  ผู้ให้กู้ยืมตกลงให้กู้ยืมเงนิ ผู้กู้ยืมเงนิตกลงกู้ยืมเงนิ ผู้คํ�าประกนัตกลงคํ�าประกนั และผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้ปกครองตกลงยนิยอม

ให้ผู้กู้ยืมเงนิทาํสัญญากู้ยืมเงนิกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื�อการศึกษา เพื�อนําไปใช้เป็นทุนการศึกษาสําหรับผู้กู้ยืมเงนิ

            �.  ผู้ให้กู้ยืมจะจ่ายเงนิกู้ยืม ซึ�งเป็นค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวเนื�องกบัการศึกษา ให้แก่สถานศึกษา แทนผู้กู้ยืมเงนิและจ่ายค่าครองชีพ

เข้าบัญชีเงนิฝากของผู้กู้ยืมเงนิ โดยให้ถือว่าแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยนัจาํนวนเงนิทุนกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื�อการศึกษา (ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่าย

ที�เกี�ยวเนื�องกบัการศึกษา และค่าครองชีพ) ตามที�กองทุนกาํหนดซึ�งผู้กู้ยืมเงนิได้ลงทะเบียนไว้ทุกภาคการศึกษา ตั�งแต่เริ�มกู้จนกระทั�งสําเร็จการศึกษา 

หรือเลกิการศึกษาเป็นหลกัฐานในการกู้ยืม และเป็นส่วนหนึ�งของสัญญานี�

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั วทิยาเขตภาค

(สถานศึกษากรอกเอง)

(สถานศึกษากรอกเอง)

ผู้ได้รับมอบอํานาจจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื�อการศึกษา ซึ�งต่อไปนี�เรียกว่า "ผ ู้ให้กู้ยืม"

            กับ ( นาย / นาง / นางสาว / อื�น ๆ )  มาลี            เพื�อนเกลอ   เกิดวันที�    xx    เดือน xxxxxxxxxxxx    พ.ศ. xxxx 

อายุ    18     ป ีที�อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที� XX       หมู่ที�   XX     ซอย XX     ถนน XX

กรอกวนัออกบตัรประชาชน กรอกวนัหมดอายบุตัรประชาชน

XXXXXXX XXXXXXX

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

กรอกวนัออกบตัรประชาชน กรอกวนัหมดอายบุตัรประชาชน

กรณไีม่ถึง 20 ป ีบรบิูรณ์

มีนา เพื�อนเกลอ xx xxxxxxx xxxx xx xx xx

xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x-xxxx-xxxxx-xx-x กรอกวนัออกบตัรประชาชน กรอกวนัหมดอายบุตัรประชาชน
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            �.  ผู้ให้กู้ยืมตกลงให้ผู้กู้ยืมเงนิกู้ยืมเงนิตามข้อ � ตลอดระยะเวลาการศึกษาตามหลกัสูตร ภายในวงเงนิกู้ยืมสูงสุดสําหรับ ระดบั มธัยมศึกษา

ตอนปลายสายสามญั  และสายอาชีพ  ไม่เกนิ  ���,���   (สองแสน)   บาท  ระดบั  ประกาศนียบัตรวชิาชีพชั�นสูง  ประกาศนียบัตรวชิาชีพเทคนิคและ

อนุปริญญา  ไม่เกนิ  ���,��� (สามแสน) บาท  ระดบั ปริญญาตรีหลกัสูตร � (สี�) ปี  และหลกัสูตรต่อเนื�อง ไม่เกนิ ���,��� (หกแสน) บาท  หลกัสูตร 

� (ห้า) ปี ไม่เกนิ ���,��� (แปดแสน) บาท หลกัสูตร � (หก) ปี ไม่เกนิ �,���,��� (หนึ�งล้านหกแสนหนึ�งพนัหกร้อย) บาท ทั�งนี� วงเงนิการให้กู้ยืม

ในแต่ละปีการศึกษาต้องไม่เกนิขอบเขตตามที�คณะกรรมการกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื�อการศึกษาประกาศกาํหนด

            �.  เอกสารนี�ทาํขึ�นสองฉบับมข้ีอความถูกต้องตรงกนั เกบ็ไว้ที�ผู้ให้กู้ยืมหนึ�งฉบับและเกบ็ไว้ที�ผู้กู้ยืมเงนิหนึ�งฉบับ ทุกฝ่ายได้ตรวจอ่าน 

หรือฟังจนเป็นที�เข้าใจข้อความตลอดทั�งสองหน้าแล้ว จงึลงลายมือชื�อไว้เป็นหลกัฐานต่อหน้าพยาน

            �.  รายละเอยีดข้อตกลงเพิ�มเตมิต่อท้ายสัญญา และหนังสือให้ความยนิยอมในการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาฉบับนี� ทุกฝ่ายตกลงให้ถือเป็น

ส่วนหนึ�งของสัญญานี�

            �.  ข้อมูลทางอเิลก็ทรอนิกส์ซึ�งคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งเป็นผู้ได้จดัทาํขึ�นให้แก่คู่สัญญาอกีฝ่ายหนึ�งตามสัญญานี� ทุกฝ่ายยอมให้ถือเป็น

ส่วนหนึ�งของสัญญานี�

            �.  ในกรณทีี�ข้อมูลทางอเิลก็ทรอนิกส์ รายละเอยีดข้อตกลงเพิ�มเตมิต่อท้ายสัญญา และข้อสัญญาขดัแย้งกนั ผู้กู้ยืมเงนิและผู้คํ�าประกนัจะต้อง

ปฏิบัตติามคาํวนิิจฉัยของคณะกรรมการกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื�อการศึกษา หรือผู้ที�ได้รับมอบหมาย ทั�งนี� ให้ถือว่าคาํวนิิจฉัยดงักล่าวให้ถือเป็นที�สุด

ลงชื�อ  ผู้ให้กู้ยืม ลงชื�อ ผู้กู้ยืมเงนิ

      ( )         ( นางสาวมาลี เพื�อนเกลอ )

ลงชื�อ ผู้คํ�าประกนั ลงชื�อ ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง

      ( นางมีนา เพื�อนเกลอ )         ( )

ลงชื�อ  ผู้รับรองลายมือชื�อผู้คํ�าประกนั

      ( )

ตาํแหน่ง

ลงชื�อ พยาน ลงชื�อ พยาน

      ( )         ( )

(สถานศึกษากรอกเอง) ลายมือชื�อนกัศึกษา

ลายมือชื�อผูป้กครอง

นายอาํเภอ หรือผูที้�ไดรั้บมอบหมาย

พร้อมประทบัตรา

ลายมือชื�อพยานคนที� 1

ชื�อเตม็ พร้อมคาํนาํหนา้นาม

ลายมือชื�อพยานคนที� 2

ชื�อเตม็ พร้อมคาํนาํหนา้นาม

หมายเหตุ พยาน ตอ้งมีอายคุรบ 20 ปีบริบูรณ์ ขึ�นไป

ลายมือชื�อผูแ้ทนโดยชอบธรรม
(เป็นคนเดียวกบัผูค้ ํ�าประกนั)

ชื�อเตม็ พร้อมคาํนาํหนา้นาม
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รายละเอียดข ้อตกลงเพิ�มเติมต่อท้ายสัญญาเลขที� Cxxxxxxxxxxxxxxx

ส่วนของผู้กู้ยืมเงนิ

            �.  เงนิที�ผู้ให้กู้ยืมจ่ายให้แก่ผู้กู้ยืมเงนิทุกข้อ ให้ถือว่าผู้กู้ยืมเงนิได้รับเงนิดงักล่าวแล้ว นับแต่วนัที�ผู้ให้กู้ยืมจ่ายเข้าบัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ 

ธนาคารที�ผู้ให้กู้ยืมกาํหนดในแต่ละครั�งดงักล่าว ตลอดจนระยะเวลาที�ศึกษาอยู่ตามหลกัสูตรการศึกษาในแต่ละหลกัสูตร ภายในระยะเวลา และวงเงนิ

ที�ผู้กู้ยืมเงนิได้ตกลงกู้ยืมไว้

            �.  เมื�อผู้กู้ยืมเงนิได้รับอนุมตัใิห้สําเร็จการศึกษา หรือเลกิการศึกษา โดยมคีาํสั�งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา หรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

ตามกฎหมาย หรือระเบียบที�เกี�ยวข้องแล้ว � (สอง) ปี ผู้กู้ยืมเงนิตกลงชําระเงนิกู้ยืมทั�งจาํนวน หากผู้กู้ยืมเงนิไม่สามารถชําระเงนิกู้ยืมคืนได้ทั�งจาํนวน

ผู้กู้ยืมเงนิอาจขอผ่อนชําระเงนิคืนกองทุนเป็นงวด ๆ รายปี  พร้อมทั�งดอกเบี�ย หรือประโยชน์อื�นใดร้อยละ � (หนึ�ง) ต่อปี  คืนให้กองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื�อ

การศึกษา ภายในวนัที� � กรกฎาคม ของปีถดัไป ซึ�งการชําระหนี�คืนงวดแรก ให้ผู้กู้ยืมเงนิชําระคืนเฉพาะเงนิต้นเตม็จาํนวนซึ�งเป็นการชําระคืนเฉพาะ

เงนิต้นโดยไม่มดีอกเบี�ย  สําหรับงวดต่อ  ๆ  ไป  ให้ชําระเงนิต้นคืนพร้อมดอกเบี�ย  หรือประโยชน์อื�นใด  ทั�งนี�  การคดิดอกเบี�ย  หรือประโยชน์อื�นใด 

ให้คดิตั�งแต่วนัที�  �  กรกฎาคม ของเงนิต้นที�เหลือหลงัจากชําระงวดแรกแล้ว  และผู้กู้ยืมเงนิจะต้องชําระเงนิกู้ยืมให้ครบถ้วน  ภายใน  ��  (สิบห้า)  ปี

นับแต่วนัที�ครบกาํหนดชําระหนี�ครั�งแรก หรือภายใน �� (สิบเจด็) ปี นับจากวนัที�ผู้กู้ยืมเงนิสําเร็จการศึกษา หรือเลกิการศึกษา

  การชําระเงนิกู้ยืมเป็นรายปี หรือทยอยชําระเป็นรายเดือน เมื�อรวมคาํนวณเงนิต้นในแต่ละปี ต้องไม่น้อยกว่าอตัราที�กาํหนดไว้ ดงันี�

ปีที�ชําระ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ร้อยละของเงนิต้นที�ต้องชําระ 1.5 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0

  การชําระเงนิต้นและดอกเบี�ย หรือประโยชน์อื�นใดดงักล่าว ให้กระทาํ ดงันี�

            (�) ชําระ ณ ธนาคารที�ผู้ให้กู้ยืมกาํหนด โดยธนาคารที�ผู้ให้กู้ยืมกาํหนด จะออกใบเสร็จให้แก่ผู้กู้ยืมเงนิเพื�อเป็นหลกัฐานการชําระหนี�ดงักล่าว

 ทั�งนี� ผู้กู้ยืมเงนิจะชําระเงนิต้นและดอกเบี�ย หรือประโยชน์อื�นใด ณ ธนาคารที�ผู้ให้กู้ยืมกาํหนด โดยผู้กู้ยืมเงนิยนิยอมให้ผู้ให้กู้ยืม และ/หรือธนาคาร

หักเงนิในบัญชีเงนิฝากของผู้กู้ยืมเงนิที�มอียู่กบัธนาคารที�ผู้ให้กู้ยืมกาํหนด ซึ�งเป็นเลขบัญชีเดยีวกนักบัที�ผู้กู้ยืมเงนิได้รับเงนิกู้ยืม หรือบัญชีออมทรัพย์

อื�นที�ผู้กู้ยืมเงนิได้แจ้งความประสงค์ให้หักบัญชีเพื�อชําระหนี�

  (�) ชําระเงนิ ณ ช่องทางอื�นที�ผู้ให้กู้ยืมกาํหนด

  ในกรณทีี�ผู้กู้ยืมเงนิชําระหนี�ให้ผู้ให้กู้ยืมผดิไปจากข้อตกลงดงักล่าว  หรือนอกเหนือ  หรือแตกต่างไปจากข้อตกลงในการชําระหนี�ดงักล่าว

การรับชําระหนี�ดงักล่าวไม่ถือว่าเป็นข้อตกลงใหม่อนัจะทาํให้ผู้กู้ยืมเงนิหมดภาระการผ่อนชําระหนี�เป็นรายปี และไม่เป็นเหตุที�ผู้กู้ยืมเงนิจะยกขึ�น

มากล่าวอ้าง หรือตดัสิทธิผู้ให้กู้ยืมที�จะต้องเรียกเงนิต้นและดอกเบี�ย หรือประโยชน์อื�นใดค้างชําระคืนทั�งหมด เพราะเหตุที�ผู้กู้ยืมเงนิผดินัดชําระหนี�

ผดิไปจากข้อตกลงดงักล่าวข้างต้น

  �.  หากผู้ให้กู้ยืมเห็นสมควรจะให้ผู้กู้ยืมเงนิเปลี�ยนตวัผู้คํ�าประกนั ผู้กู้ยืมเงนิจะต้องปฏิบัตทินัที

            �.  ในกรณทีี�ผู้กู้ยืมเงนิผดินัดไม่ชําระหนี�เงนิกู้ยืมคืนภายในกาํหนดเวลาตามข้อ �. และไม่ได้รับอนุญาตให้ผ่อนผนัเป็นหนังสือจากผู้ให้กู้ยืม

ผู้กู้ยืมเงนิยนิยอมชําระเบี�ยปรับแก่ผู้ให้กู้ยืมในอตัราร้อยละ �.� (หนึ�งจุดห้า) ต่อเดือนของจาํนวนเงนิต้นที�ค้างชําระ นับแต่วนัที�ถงึกาํหนดชําระจนถงึ

วนัที�ผู้กู้ยืมเงนิชําระหนี�เสร็จสิ�น และผู้กู้ยืมเงนิยนิยอมรับผดิใช้คืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ที�เกดิขึ�นที�ผู้ให้กู้ยืมต้องเสียไปอนัเนื�องมาจากการผดิสัญญาของ

ผู้กู้ยืมเงนิรวมตลอดค่าใช้จ่ายในการเตือน เรียกร้อง บอกกล่าว ทวงถาม ตดิตามหนี� ดาํเนินคด ีและการบังคบัชําระหนี�จนเตม็จาํนวนทุกประการ

  ในการชําระค่าใช้จ่ายให้กบัผู้ให้กู้ยืมตามวรรคต้น ผู้กู้ยืมเงนิยนิยอมให้ผู้ให้กู้ยืมนําค่าใช้จ่ายดงักล่าว โดยทบรวมกบัเงนิต้นที�ผู้กู้ยืมเงนิ

ค้างชําระอยู่ และผู้กู้ยืมเงนิยนิยอมเสียดอกเบี�ย หรือประโยชน์อื�นใด ในค่าใช้จ่ายนั�น ๆ ในอตัราเดยีวกนักบัที�ผู้กู้ยืมเงนิจะต้องเสียให้ผู้ให้กู้ยืมตามที�

กาํหนดไว้ในสัญญาจนกว่าผู้กู้ยืมเงนิจะชําระหนี�เสร็จสิ�น

ลงชื�อ ผู้กู้ยืมเงนิ ลงชื�อ ผู้คํ�าประกนั

      ( นางสาวมาลี เพื�อนเกลอ )         ( นางมีนา เพื�อนเกลอ )

ลงชื�อ ผู้รับรองลายมือชื�อผู้คํ�าประกนั

        ( )

ตาํแหน่ง

  ลายมือชื�อนกัศึกษา ลายมือชื�อผูป้กครอง

นายอาํเภอ หรือผูที้�ไดรั้บมอบหมาย

พร้อมประทบัตรา
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            �.  ถ้าผู้กู้ยืมเงนิเปลี�ยนแปลงชื�อ หรือนามสกลุ หรือสถานที�อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์  จากที�อยู่ที�ระบุไว้ตามสัญญานี� หรือย้ายสถานศึกษา

หรือสําเร็จการศึกษา  หรือเลกิการศึกษา  ผู้กู้ยืมเงนิมหีน้าที�แจ้งให้ธนาคารที�ผู้ให้กู้ยืมกาํหนดทราบเป็นหนังสือ  ภายใน  ��  (สิบห้า)  วนั  นับแต่วนัที�

เปลี�ยนแปลงชื�อ หรือนามสกลุ หรือสถานที�อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ หรือย้ายสถานศึกษา หรือสําเร็จการศึกษา หรือเลกิการศึกษาดงักล่าว มฉิะนั�น

ถือว่าผู้กู้ยืมเงนิผดิสัญญานี�ในข้อสาระสําคญั ผู้ให้กู้ยืมมสิีทธิบอกเลกิสัญญาและเรียกเงนิกู้ยืมที�ผู้กู้ยืมเงนิได้รับไปแล้วทั�งหมดตามสัญญานี�คืนในทนัที

 โดยผู้กู้ยืมเงนิไม่มสิีทธิจะถือเอาประโยชน์แห่งเงื�อนเวลาชําระหนี�ตามข้อ �.

            �.  บรรดาหนังสือ  จดหมาย  คาํบอกกล่าวใด  ๆ  ของผู้ให้กู้ยืมที�ส่งไปยงัสถานที�ที�ผู้กู้ยืมเงนิระบุไว้ว่าเป็นที�อยู่ของผู้กู้ยืมเงนิในสัญญา

หรือสถานที�ที�อยู่  ซึ�งผู้กู้ยืมเงนิได้แจ้งเปลี�ยนแปลง  โดยการส่งนั�นจะเป็นส่งเอง หรือทางไปรษณย์ี  ไม่ว่าจะถงึตวั หรือไม่ถงึตวัและไม่ว่าจะมผู้ีใดรับ

หรือไม่มผู้ีใดรับไว้ หรือส่งไม่ได้เพราะผู้กู้ยืมเงนิย้ายสถานที�อยู่โดยมไิด้แจ้งให้ผู้ให้กู้ยืมทราบ หรือสถานที�อยู่ที�ผู้กู้ยืมเงนิให้ไว้ค้นหาไม่พบ ทุก ๆ กรณี

ที�กล่าวนี�ผู้กู้ยืมเงนิยนิยอมผูกพนัให้ถือว่าหนังสือ จดหมาย คาํบอกกล่าวนั�น ได้ส่งให้ผู้กู้ยืมเงนิโดยชอบและผู้กู้ยืมเงนิได้รับทราบด้วยแล้ว

            �.  ผู้กู้ยืมเงนิมหีน้าที�ต้องแจ้งสถานะการเป็นผู้กู้ยืมเงนิต่อหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนที�ผู้กู้ยืมเงนิทาํงานด้วย ภายใน

��  (สามสิบ)  วนั  นับแต่วนัที�เริ�มปฏิบัตงิาน  และยนิยอมให้หักเงนิได้พงึประเมนิของผู้กู้ยืมเงนิ  เพื�อดาํเนินการชําระเงนิกู้ยืมตามจาํนวนที�ผู้ให้กู้ยืม

แจ้งให้ทราบ  หากผู้กู้ยืมเงนิถูกหักเงนิเดือนแล้ว  แต่จาํนวนเงนิที�ถูกหักไม่ครบจาํนวนหนี�ที�จะต้องชําระในปีนั�น  ผู้กู้ยืมเงนิยงัคงมหีน้าที�ต้องไป

ชําระเงนิให้ครบตามจาํนวนที�กาํหนดในแต่ละปี ตามช่องทางที�กาํหนดไว้ในข้อ � (�) หรือ (�) แล้วแต่กรณี

            เมื�อผู้กู้ยืมเงนิสําเร็จการศึกษา และเข้าทาํงานในสถานที�ใด ผู้กู้ยืมเงนิมหีน้าที�ต้องแจ้งที�อยู่และสถานที�ทาํงานนั�น พร้อมทั�งจาํนวนเงนิเดือน 

หรือค่าจ้างที�ได้รับให้ผู้ให้กู้ยืมและธนาคารที�ผู้ให้กู้ยืมกาํหนดทราบ เป็นหนังสือ หรือช่องทางอื�นที�ผู้ให้กู้ยืมกาํหนด ภายใน �� (สามสิบ) วนั นับแต่

วนัที�ผู้กู้ยืมเงนิเริ�มทาํงาน และในกรณทีี�ผู้กู้ยืมเงนิย้ายที�อยู่  หรือเปลี�ยนงาน  หรือสถานที�ทาํงาน  หรือเปลี�ยนแปลงเกี�ยวกบัเงนิเดือน  หรือค่าจ้าง

ผู้กู้ยืมเงนิจะต้องแจ้งให้ผู้ให้กู้ยืมและธนาคารที�ผู้ให้กู้ยืมกาํหนดทราบ เป็นหนังสือ หรือช่องทางอื�นที�ผู้ให้กู้ยืมกาํหนด ภายใน �� (สามสิบ) วนั

นับแต่วนัที�ผู้กู้ยืมเงนิย้ายที�อยู่ หรือเปลี�ยนงาน หรือเปลี�ยนแปลงเกี�ยวกบัเงนิเดือน หรือค่าจ้างดงักล่าวทุก ๆ ครั�ง

            หากผู้กู้ยืมเงนิไม่ปฏิบัตติามข้อสัญญาในวรรคหนึ�งและวรรคสอง ให้ถือว่าผู้กู้ยืมเงนิผดิสัญญานี�ในข้อสาระสําคญั โดยผู้ให้กู้ยืมมสิีทธิ

บอกเลกิสัญญาและเรียกเงนิกู้ยืมที�ผู้กู้ยืมเงนิได้รับไปแล้วทั�งหมดตามสัญญานี�คืนในทนัท ีโดยที�ผู้กู้ยืมเงนิไม่มสิีทธิจะถือเอาประโยชน์แห่งเงื�อนเวลา

ชําระหนี�ตามข้อ �. 

            �.  ผู้ให้กู้ยืมมสิีทธิบอกเลกิสัญญานี� และเรียกเงนิกู้ยืมที�ผู้กู้ยืมเงนิได้รับไปแล้วทั�งหมดพร้อมดอกเบี�ย หรือประโยชน์อื�นใดตามสัญญานี�

คืนได้ทนัท ีเมื�อปรากฏภายหลงัว่าผู้กู้ยืมเงนิไม่มสิีทธิกู้ยืมเงนิ หรือได้มกีารแจ้งข้อความอนัเป็นเทจ็ในสาระสําคญั หรือไม่ปฏิบัตติามสัญญา 

หรือข้อตกลงข้อหนึ�งข้อใดที�ให้ไว้กบัผู้ให้กู้ยืม โดยผู้กู้ยืมเงนิไม่มสิีทธิจะถือเอาประโยชน์แห่งเงื�อนเวลาในการชําระหนี�ตามข้อ �. 

            �.  ผู้ให้กู้ยืมมสิีทธิบอกเลกิสัญญานี� และเรียกเงนิกู้ยืมที�ผู้กู้ยืมเงนิได้รับแล้วทั�งหมดคืนในทนัท ีหรือภายในระยะเวลาที�ผู้ให้กู้ยืมกาํหนด 

เมื�อผู้กู้ยืมเงนิลาออกไม่ศึกษาต่อ หรือถูกสถานศึกษาให้ออก หรือไล่ออกในระหว่างปีการศึกษา

            ��.  ผู้กู้ยืมเงนิมสิีทธิบอกเลกิสัญญานี�เมื�อใดกไ็ด้  โดยผู้กู้ยืมเงนิจะต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือให้ธนาคารที�ผู้ให้กู้ยืมกาํหนด 

และสถานศึกษาทราบ และผู้กู้ยืมเงนิจะต้องชําระหนี�เงนิกู้ยืมที�ได้รับไปแล้วและยงัมไิด้ชําระคืน รวมทั�งดอกเบี�ย หรือประโยชน์อื�นใดตามข้อ �. (ถ้าม)ี

 ให้แก่ผู้ให้กู้ยืมภายใน �� (สามสิบ) วนั นับแต่วนัที�ธนาคารที�ผู้ให้กู้ยืมกาํหนดได้รับแจ้งการบอกเลกิสัญญาดงักล่าว

            ��.  ในกรณผู้ีให้กู้ยืมบอกเลกิสัญญานี�ตามข้อ �. หรือข้อ �. หรือกรณทีี�ผู้ให้กู้ยืมจ่ายเงนิกู้ยืมเข้าบัญชีเงนิฝากผู้กู้ยืมเงนิภายหลงัผู้กู้ยืมเงนิ

ถงึแก่ความตาย ผู้กู้ยืมเงนิตกลงยนิยอมให้ธนาคารที�ผู้ให้กู้ยืมกาํหนดทาํตามคาํสั�งจากผู้ให้กู้ยืมหักเงนิจากบัญชีเงนิฝากใด ๆ ของผู้กู้ยืมเงนิที�มกีบั

ธนาคารที�ผู้ให้กู้ยืมกาํหนดตามจาํนวนที�ผู้ให้กู้ยืมแจ้งให้หักเพื�อชําระหนี�และ/หรือบรรดาภาระผูกพนัต่าง ๆ ให้แก่ผู้ให้กู้ยืม โดยไม่โต้แย้งใด ๆ ทั�งสิ�น

ลงชื�อ ผู้กู้ยืมเงนิ ลงชื�อ ผู้คํ�าประกนั

      ( นางสาวมาลี เพื�อนเกลอ )         ( นางมีนา เพื�อนเกลอ )

ลงชื�อ ผู้รับรองลายมือชื�อผู้คํ�าประกนั

        ( )

ตาํแหน่ง

ลายมือชื�อนกัศึกษา ลายมือชื�อผูป้กครอง
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            ��.  การกู้ยืมและให้กู้ยืมตามสัญญานี� นอกจากจะถือปฏิบัตติามสัญญาทุกข้อแล้วผู้กู้ยืมเงนิจะต้องปฏิบัตติามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั 

หรือคาํสั�งของผู้ให้กู้ยืมที�เกี�ยวกบักองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื�อการศึกษาที�ได้ออกใช้บังคบัอยู่แล้วก่อนในวนัทาํสัญญานี�  และที�จะได้ออกใช้บังคบัต่อไป

ในภายหน้าโดยเคร่งครัดและให้ถือว่า กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั หรือคาํสั�งต่าง ๆ ดงักล่าวเป็นส่วนหนึ�งของสัญญานี�ด้วย

            ��.  ผู้กู้ยืมเงนิ ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้ปกครอง และผู้คํ�าประกนัยนิยอมให้ผู้กู้ยืมเงนินําเงนิที�ผู้กู้ยืมเงนิได้กู้ยืมจากกองทุนเงนิให้กู้ยืม

เพื�อการศึกษา (กยศ.) ก่อนปีการศึกษา ���� มาแล้วทั�งหมด รวมทั�งดอกเบี�ย หรือประโยชน์อื�นใด และเบี�ยปรับ ที�เกดิขึ�นจนถงึวนัทาํสัญญาฉบับนี� 

และ/หรือเงนิที�ได้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนตั�งแต่ปีการศึกษา ���� จากกองทุนกู้ยืมเพื�อการศึกษาที�ผูกกบัรายได้ในอนาคต (กรอ.) มาแล้ว

ทั�งหมด โดยให้นําเงนิทั�งหมดมารวมเป็นหนี�เงนิให้กู้ยืมเพื�อการศึกษาของกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื�อการศึกษา พร้อมทั�งยนิยอมปฏิบัตติามข้อตกลง

 และเงื�อนไขตามสัญญานี�ทุกประการ

            ��.  ในกรณทีี�ผู้กู้ยืมเงนิเคยทาํสัญญากู้ยืมเงนิ สัญญาคํ�าประกนั และหนังสือให้ความยนิยอม กองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื�อการศึกษามากกว่า

หนึ�งฉบับซึ�งบางฉบับมเีงื�อนไขการชําระเงนิกู้ยืมเป็นรายปี บางฉบับเป็นรายเดือน ผู้กู้ยืมเงนิยนิยอมปฏิบัตติามข้อตกลง และเงื�อนไขการชําระ

เงนิกู้ยืมเป็นรายปี และเงื�อนไขต่าง ๆ ตามที�กาํหนดในสัญญานี�ทุกประการ

ส่วนผู้คํ�าประกนั

            ��.  ตามที�ผู้กู้ยืมเงนิได้ทาํสัญญากู้ยืมเงนิกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื�อการศึกษาฉบับนี�ให้ไว้แก่ผู้ให้กู้ยืม ผู้คํ�าประกนัได้ทราบและเข้าใจข้อความ

ในสัญญานี�ดโีดยตลอดแล้ว จงึทาํสัญญาคํ�าประกนัไว้ต่อผู้ให้กู้ยืมว่า ถ้าผู้กู้ยืมเงนิปฏิบัตผิดิสัญญาฉบับนี�ไม่ว่าข้อหนึ�งข้อใดด้วยประการใด ๆ กด็ ี

หรือเมื�อผู้กู้ยืมเงนิผดินัดการชําระหนี� ผู้คํ�าประกนัยนิยอมรับผดิชําระหนี�ตามข้อผูกพนัที�ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี� รวมทั�งข้อผูกพนัตามข้อ �� ข้างต้น

ทั�งสิ�นทุกประการให้แก่ผู้ให้กู้ยืมทนัที

            ��.  เมื�อผู้กู้ยืมเงนิปฏิบัตผิดิสัญญา หรือผดินัดการชําระหนี� ผู้คํ�าประกนัตกลงยนิยอมให้ผู้ให้กู้ยืมตดิตามทวงถามโดยทางโทรศัพท์ หรือส่ง

ข้อความไปยงัหมายเลขโทรศัพท์ของผู้คํ�าประกนั หรือส่งหนังสือบอกกล่าวให้ผู้คํ�าประกนั ตามที�อยู่ที�ได้ให้ไว้ในสัญญานี� หรือตามที�ผู้คํ�าประกนั

ได้แจ้งเปลี�ยนแปลงให้ผู้ให้กู้ยืมทราบภายหลงั ถ้ามกีารเปลี�ยนแปลงที�อยู่ โดยที�ผู้คํ�าประกนัไม่แจ้งให้ผู้ให้กู้ยืมทราบ หากผู้ให้กู้ยืมได้มหีนังสือ

บอกกล่าวไปยงัสถานที�ตามที�ระบุในสัญญานี� ให้ถือเสมือนหนึ�งว่าผู้คํ�าประกนันั�นได้ทราบข้อความในเอกสารดงักล่าวโดยชอบแล้ว

            ��.  ผู้คํ�าประกนัจะไม่เพกิถอนการคํ�าประกนัในระหว่างเวลาที�ผู้กู้ยืมเงนิต้องรับผดิชอบอยู่ตามเงื�อนไขในสัญญากู้ยืมเงนิ กองทุนเงนิให้กู้ยืม

เพื�อการศึกษาฉบับนี�

            ��.  ในกรณผู้ีให้กู้ยืมยนิยอมผ่อนเวลา หรือผ่อนจาํนวนเงนิในการชําระหนี�ตามสัญญานี�ให้แก่ผู้กู้ยืมเงนิ และผู้คํ�าประกนัได้ตกลงยนิยอม

ในการผ่อนเวลา หรือผ่อนจาํนวนเงนิในการชําระหนี�นั�น ให้ถือว่าผู้คํ�าประกนัได้ตกลงยนิยอมในการผ่อนเวลา หรือผ่อนจาํนวนเงนิในการชําระหนี�

นั�นด้วยทุกครั�ง และผู้คํ�าประกนัตกลงมใิห้ถือเอาการผ่อนเวลา หรือผ่อนจาํนวนเงนิในการชําระหนี�ดงักล่าวเป็นเหตุปลดเปลื�องความรับผดิของ

ผู้คํ�าประกนั และผู้คํ�าประกนัจะรับผดิชอบในฐานะผู้คํ�าประกนัตามสัญญาคํ�าประกนันี�ตลอดไปจนกว่าผู้กู้ยืมเงนิจะได้ชําระหนี�ตามข้อผูกพนัที�ระบุไว้

ในสัญญาและค่าเสียหาย (ถ้าม)ี ครบถ้วนเตม็จาํนวน

ส่วนผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง

            ��.  ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครองได้ทราบและเข้าใจข้อความในสัญญากู้ยืมเงนิกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื�อการศึกษาที�ผู้กู้ยืมเงนิได้ทาํไว้

ต่อผู้ให้กู้ยืมตามสัญญาฉบับนี�โดยตลอดแล้วยนิยอมให้ผู้กู้ยืมเงนิเข้าทาํสัญญา รวมทั�ง แบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยนัจาํนวนเงนิทุนกองทุน

เงนิให้กู้ยืมเพื�อการศึกษา (ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวเนื�องกบัการศึกษา และค่าครองชีพ) ซึ�งผู้กู้ยืมเงนิได้ลงทะเบียนไว้ทุกภาคการศึกษาตั�งแต่

เริ�มศึกษาจนกระทั�งสําเร็จการศึกษา หรือเลกิการศึกษา

ลงชื�อ ผู้กู้ยืมเงนิ ลงชื�อ ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง

      ( นางสาวมาลี เพื�อนเกลอ )         ( )

ลงชื�อ ผู้คํ�าประกนั ลงชื�อ ผู้รับรองลายมือชื�อผู้คํ�าประกนั

      ( นางมีนา เพื�อนเกลอ )         ( )

ตาํแหน่ง

ลายมือชื�อนกัศึกษา

ลายมือชื�อผูป้กครอง

นายอาํเภอ หรือผูที้�ไดรั้บมอบหมาย
พร้อมประทบัตรา

ลายมือชื�อผูแ้ทนโดยชอบธรรม
(เป็นคนเดียวกบัผูค้ ํ�าประกนั)

ชื�อเตม็ พร้อมคาํนาํหนา้นาม
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หนังสือให้ความยนิยอมของผู้กู้ยืมเงนิ ผู้คํ�าประกนั

ในการเปิดเผยข้อมูลต่อท้ายสัญญากู้ยืมเงนิ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื�อการศึกษา

 สัญญาเลขที�  Cxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  นามสกุล   เพื�อนเกลอ 

  นามสกุล   เพื�อนเกลอ

ผู้กู้ยืมเงินชื�อ (นาย / นาง / นางสาว/ อื�น ๆ           )       มาลี

ผู้คํ�าประกันชื�อ (นาย / นาง / นางสาว/ อื�น ๆ           )   มีนา

ได้ตกลงให้ความยินยอมต่อกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื�อการศึกษาในฐานะผู้ให้กู้ยืม ดังนี�

  �.  เพื�อประโยชน์ในการบริหารกองทุนและการตดิตามชําระหนี�คืนกองทุน

          �.�  ยนิยอมให้ผู้ให้กู้ยืมขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงนิและผู้คํ�าประกนัจากหน่วยงาน หรือองค์กรทั�งภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลใด

ซึ�งเป็นผู้ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลดงักล่าว เพื�อการให้กู้ยืม การตดิตามหนี� และการดาํเนินการใด ๆ ได้ตามวตัถุประสงค์ของกองทุน

          �.�  ยนิยอมให้ผู้ให้กู้ยืมเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกบัการกู้ยืมเงนิและการชําระเงนิคืนกองทุนของผู้กู้ยืมเงนิและผู้คํ�าประกนั ให้แก่หน่วยงาน 

หรือองค์กรทั�งภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลใดตามที�ร้องขอ

          �.�  ยนิยอมให้ผู้มหีน้าที�จ่ายรายได้พงึประเมนิตามมาตรา �� (�) แห่งประมวลรัษฎากร หักเงนิได้พงึประเมนิของผู้กู้ยืมเงนิตามที�

ผู้ให้กู้ยืมแจ้งให้ทราบเพื�อชําระเงนิคืนผู้ให้กู้ยืม

    �.  ให้ความยนิยอมเป็นการล่วงหน้าให้กรมสรรพากร สํานักงานประกนัสังคม กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ หน่วยงานอื�นของรัฐ 

และผู้หนึ�งผู้ใดที�ควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงนิและผู้คํ�าประกนั เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงนิและผู้คํ�าประกนั เช่น 

ภูมลิาํเนา ที�อยู่ที�สามารถตดิต่อได้ หรือที�อยู่ทางธุรกจิ สถานที�ทาํงาน หมายเลขโทรศัพท์ รายได้ เงนิเดือน หรือค่าจ้าง ตามความใน

พระราชบัญญตักิองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื�อการศึกษา พ.ศ. ���� มาตรา �� ให้แก่ผู้ให้กู้ยืม เมื�อได้รับการร้องขอจากผู้ให้กู้ยืม ทั�งนี� เพื�อให้ผู้ให้กู้ยืม

นําไปใช้ประโยชน์ในการบริหารกองทุนและการตดิตามชําระเงนิคืนกองทุน

  �.  ผู้กู้ยืมเงนิและผู้คํ�าประกนัจะไม่เพกิถอนการให้ความยนิยอมตามหนังสือนี�ตลอดระยะเวลาที�สัญญาให้กู้ยืมเงนิยงัคงมผีลใช้บังคบั

ลงชื�อ ผู้กู้ยืมเงนิ ลงชื�อ ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง

      ( นางสาวมาลี เพื�อนเกลอ )         ( )

ลงชื�อ ผู้คํ�าประกนั ลงชื�อ ผู้รับรองลายมือชื�อผู้คํ�าประกนั

      ( นางมีนา เพื�อนเกลอ )         ( )

ตาํแหน่ง

ลายมือชื�อนกัศึกษา

ลายมือชื�อผูป้กครอง

นายอาํเภอ หรือผูที้�ไดรั้บมอบหมาย
พร้อมประทบัตรา

ลายมือชื�อผูแ้ทนโดยชอบธรรม
(เป็นคนเดียวกบัผูค้ ํ�าประกนั)

ชื�อเตม็ พร้อมคาํนาํหนา้นาม




