เอกสารประกอบการพิจารณาขอกู้ยมื เงินกองทุนเงินให้ ก้ ยู มื เพือ่ การศึกษาสาหรับนักศึกษาใหม่
ผู้ก้ ลู กั ษณะที่ 1 (กยศ.เดิม)

ผู้ก้ ลู กั ษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)

1. รายการเอกสารของผู้ก้ ู
ที่

รายการ

จานวน(ชุด)

1.1 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน

3

1.2 สาเนาทะเบียนบ้าน

3

1.3 สาเนาใบเปลี่ยนชื่ อ – นามสกุลผูก้ ู้ (กรณี เคยเปลี่ ยน)

3

1.4 สาเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีธนาคารกรุ งไทยเท่านั้น

3

1.5 สาเนาใบแสดงผลการศึกษา (ใบ รบ./ปพ.) และนาต้นฉบับใบแสดงผลการเรี ยนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่วนั ที่นาเอกสารมายืน่

1

1.6 หลักฐานการทากิจกรรมจิตอาสา อย่างน้อย 1 โครงการ (พร้อมรู ปภาพประกอบ)

1

1.7 หนังสื อให้ความยินยอมในการเปิ ดเผยข้อมูล

1

หมายเหตุ

เอกสารลาดับที่ 1.1-1.5
ผูก้ ูย้ มื ลงชื่ อรับรองสาเนา
ถูกต้องด้วยตนเองทุกฉบับ

2. รายการเอกสารของ บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง และอื่นๆ
ที่

รายการ

จานวน(ชุด)

2.1 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของบิดา หรื อ ผูป้ กครอง

3

2.2 สาเนาทะเบียนบ้านของบิดา หรื อ ผูป้ กครอง

3

2.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของมารดา หรื อ ผูป้ กครอง

3

2.4 สาเนทะเบียนบ้านของมารดา หรื อ ผูป้ กครอง

3

2.5 สาเนาใบเปลี่ยนชื่ อ-นามสกุลของบิดา มารดา หรื อ ผูป้ กครอง (กรณี เคยเปลี่ ยน)

3

2.6 หนังสื อรับรองเงินเดือนหรื อสลิปเงินเดือน ฉบับจริ ง ของบิดา หรื อ ผูป้ กครอง

1

2.7 หนังสื อรับรองเงินเดือนหรื อสลิปเงินเดือน ฉบับจริ ง ของมารดา หรื อ ผูป้ กครอง

1

2.8 ในกรณี ที่ บิดา-มารดา หรื อผูป้ กครอง มีอาชีพ เกษตรกร,ค้าขาย, รับจ้าง,ไม่มีรายได้แน่ นอน ,ไม่มีหนังสื อรับรองเงินเดือนหรื อสลิป
เงินเดือน ให้ใช้หนังสื อรับรองรายได้แทน ตามแบบฟอร์ มที่แนบ โดยให้เจ้หน้าที่ของรัฐเป็ นผูร้ ับรอง

1

2.9 สาเนาทะเบียนสมรส ของบิดา-มารดา (กรณี จดทะเบียนสมรส)

1

2.10 สาเนาทะเบียนหย่า ของบิดา-มารดา (กรณี จดทะเบียนหย่า)

1

2.11 สาเนาใบมรณะบัตร (กรณี บิดาหรื อมารดา เสี ยชีวิต)

1

2.12 สาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่รัฐ ของผูร้ ับรองรายได้ (บัตรต้องไม่หมดอายุ)

1

2.13 หนังสื อให้ความยินยอมในการเปิ ดเผยข้อมูล (บิดา-มารดา และผูป้ กครอง)

1

หมายเหตุ :
*ชื่ อ-ที่อยู่ ในบัตรประชาชนของผูก้ ู้ บิดา-มารดา/ผูป้ กครอง ต้องตรงกับ ชื่ อ –ที่อยู่ ตามสาเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชนต้องไม่หมดอายุในปี ปั จจุบนั *
**หนังสื อยินยอมให้เปิ ดเผยข้อมูลกรอกโดย ผูก้ ูย้ มื บิดา-มารดา หรื อผูป้ กครอง คนละ 1 แผ่น
***ในขณะที่กู้ ไม่ควรย้ายทะเบียนบ้าน และเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล

กาหนดการ
1. ลงทะเบียนขอรหัสเข้ าใช้ งานและส่ งเอกสารตั้งแต่ บดั นี้ - 31 กรกฎาคม 2564
2. ยืน่ แบบคาขอกู้ให้กองทุนกู้ยืมพิจารณาอนุมตั ิ ระหว่ างวันที่ 1 มิถุนายน- 31 กรกฎาคม 2564
3. ทาสั ญญากู้ยืมเงิน ระหว่ างวันที่ 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2564
งานกองทุนให้ ก้ ยู มื เพือ่ การศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
1. ศู นย์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ (ระหว่างเดือนมีนาคม – สิ งหาคม)
เปิ ดให้บริ การทุกวัน เวลา 08.30-16.30 น. (หยุดวันแม่แห่งชาติ 12 สิ งหาคม 2564)
ติดต่อสอบถาม โทร. 038-146123 ต่อ 3116, 096-8745513
2. สานักงานบริการสวัสดิการนักศึกษา
เปิ ดให้บริ การวันอังคาร – วันเสาร์ เวลา 08.30-16.30 น. (หยุดวันจันทร์ )
ติดต่อสอบถาม โทร. 038-146123 ต่อ 3104, 096-8745513

Line กลุ่ม
นักศึกษา
กองทุนฯ
รหัส 64

หมายเหตุ
เอกสารตามลาดับที่ 2.1-2.7
บิดา /มารดา /ผูป้ กครอง ลงชื่ อ
รับรองสาเนาถูกต้องในเอกสารของ
ตนเองทุกฉบับ
หากเป็ นสลิปเงินเดือนติดลงใน
กระดาษ A4
ใช้แบบฟอร์ ม กยศ.102
บิดาหรื อมารดา
ลงชื่ อรับรองสาเนาถูกต้อง
ใช้แนบกับแบบฟอร์มกยศ.102

การยืน่ กูก้ องทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา ประจาปี การศึกษา 2564
ลักษณะที่ 1 เงินกูย้ มื เพือ่ การศึกษาให้แก่นกั เรี ยนหรื อนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.เดิม)
ลักษณะที่ 2 เงินกูย้ มื เพือ่ การศึกษาให้แก่นกั เรี ยนหรื อนักศึกษาในสาขาที่เป็ นความต้องการหลัก ซึ่ งมีความชัดเจนต่อการผลิตกาลังคน และมีความ
จาเป็ นต่อการพัฒนาประเทศ (กรอ.เดิม)
สาขาวิชา

กองทุนกู้ยมื ฯ

1. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร

ลักษณะที่ 1(กยศ.เดิม)

2. นิติศาสตร์
3. การออกแบบสื่ อดิจิทลั *Human
4. การบริ หารและการจัดการสมัยใหม่

ลักษณะที่ 1(กยศ.เดิม)

5. การจัดการธุรกิจด้ านการบิน*Human
6. การตลาดดิจิทลั
7. การบัญชี
8. ภาษาจีนสื่ อสารธุรกิจ
9. ภาษาอังกฤษสื่ อสารธุรกิจ
10. การจัดการโลจิสติกส์ และโซ่ อุปทาน*Human

ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)
ลักษณะที่ 1(กยศ.เดิม)

ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)
ลักษณะที่ 1(กยศ.เดิม)

ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)
ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)
ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)
ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)
11. การจัดการธุรกิจด้านการบินและการตลาดดิจิทลั ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)

หลักสู ตร 4 ปี
หลักสู ตรเทียบโอน
ค่ าเล่ าเรียน
รอบเสาร์ - รอบวัน เทียบโอน เทียบโอน
ต่ อปี รอบปกติ
อาทิตย์ อาทิตย์ ปกติ วันอาทิตย์
70,000
60,000
70,000

P
P
P

50,000
60,000
50,000
60,000
60,000
60,000

P
P
P
P
P
P

P

60,000
60,000

P
P

P

P
P
P
P

P

P
P

P
P
P

P

12. การบริ หารและการจัดการสมัยใหม่
ลักษณะที่ 1(กยศ.เดิม)
50,000
และการตลาดดิจิทลั
Human คือสาขาที่ร่วมโครงการส่งเสริ มการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) ผูก้ ลู้ กั ษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)
รับเงื่อนไขพิเศษ 2 ต่อ เมื่อจบการศึกษา
ต่อที่ 1 ลดเงินต้น 30%
ต่อที่ 2 ลดดอกเบี้ย 0.5% ต่อปี (จากปกติ 1% ต่อปี )
คุณสมบัติเบือ้ งต้ น
1. ไม่เป็ นผูท้ างานประจา
2. ไม่เป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
3. อายุไม่เกิน 30 ปี บริ บูรณ์
4. ผูก้ ลู้ กั ษณะที่ 1 (กยศ.เดิ ม) รายได้รวมครอบครัวต้องไม่เกิน 360,000 บาท
5. ผูก้ ลู้ กั ษณะที่ 2 (กรอ.เดิ ม) ไม่กาหนดเพดานรายได้ แต่ถา้ รายได้รวมครอบครัวเกิน 360,000 บาท กูค้ ่าครองชีพรายเดือนไม่ได้
6. กรณีกคู้ ่าครองชีพรายเดือนๆ ละ 3,000 บาท(ปี ละ 36,000 บาท)
เงือ่ นไขการชาระเงินคืนกองทุน
1. ระยะเวลาปลอดหนี้ภายหลังสาเร็ จการศึกษา 2 ปี
2. อัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี
3. ระยะเวลาการชาระเงินคืนภายใน 15 ปี

P

P

หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
________________________
เขียนที่............................................................
วันที่.........เดือน................................พ.ศ. ..........
ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว ................................................................................................. อายุ..............ปี
บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่

------------

ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ .................... หมู่ที่ .......... ซอย ........................................... ถนน ........... .............................................
ตาบล/แขวง ................................................ อาเภอ/เขต ................ ........................ จังหวัด .........................................
โทรศัพท์ ............................................................. Email……………………..…………………………………………..………………………..
ข้าพเจ้ามีฐานะเป็น  ผู้ยื่นคาขอกู้ยืมเงิน  ผู้ยื่นความประสงค์ค้าประกัน  ผู้ปกครอง  คู่สมรสของผู้ยื่นคาขอ
กู้ยืมเงิน  ผู้แทนโดยชอบธรรม (กรณีผู้กู้ยืมเงินยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ของ............................................................................
ผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าให้ความยินยอม ดังนี้
1. ยินยอมให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาขอข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าจากหน่วยงานหรือองค์กร
ทั้งภาครัฐ และเอกชน หรือบุคคลใด ซึ่งเป็นผู้ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อการให้กู้ยืม
การติดตามหนี้ และการดาเนินการใด ๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
2. ยินยอมให้หน่วยงานหรือองค์กร ทั้งภาครัฐ และเอกชน หรือบุคคลใด ซึ่งเป็นผู้ควบคุมหรือครอบครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เปิดเผย และ/หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าให้แก่
กองทุน เงิน ให้ กู้ยืมเพื่ อการศึก ษาเพื่ อการให้ กู้ยื ม การติดตามหนี้ และการดาเนิน การใด ๆ ได้
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
3. ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการให้ความยินยอมตามหนังสือนี้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร
4. ให้ถือว่าคู่ฉบับและบรรดาสาเนาภาพถ่าย ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสารที่ทาสาเนาขึ้น จากหนังสือ
ให้ความยินยอมฉบับนี้โดยการถ่ายสาเนาถ่ายภาพ หรือบันทึกไว้ไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ เป็นหลักฐานใน
การให้ความยินยอมของข้าพเจ้าเช่นเดียวกัน
ข้าพเจ้าได้ อ่านและเข้าใจข้อความในหนังสื อ ให้ ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล ฉบับนี้โ ดยตลอดแล้ว
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุข้างต้น

ลงชื่อ................................................................ผู้ให้ความยิ นยอม
(
)
หมายเหตุ : ข้าพเจ้าได้แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้แทนบัตรประจาตัว
ประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องแนบท้ายหนังสือนี้ด้วย

สาหรับผู้รับรองลงนาม
กยศ.102

หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน
วันที่
ข้าพเจ้า

เดือน

พ.ศ.

ตาแหน่ง
สถานที่ทางาน
ถนน
ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์

สังกัด
เลขที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
อาเภอ/เขต
จังหวัด
ขอรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว
ประกอบอาชีพ
สถานทีท่ างาน
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
อาเภอ/เขต
จังหวัด
มีรายได้ปีละ
บาท

ผู้ขอกู้ยืมเงิน
รหัสไปรษณีย์

อยู่บ้านเลขที่
ตาบล/แขวง
โทรศัพท์

คู่สมรสของผูข้ อกู้ยืมเงิน ชื่อ
ประกอบอาชีพ
สถานทีท่ างาน
ตรอก/ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์

 ถึงแก่กรรม  ยังมีชีวิตอยู่
เลขที่
หมู่ที่
อาเภอ/เขต
มีรายได้ปีละ
บาท

บิดาของผูข้ อกูย้ มื เงิน ชื่อ
ประกอบอาชีพ
สถานทีท่ างาน
ตรอก/ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์

 ถึงแก่กรรม  ยังมีชีวิตอยู่
เลขที่
หมูท่ ี่
อาเภอ/เขต
มีรายได้ปีละ
บาท

มารดาของผูข้ อกูย้ มื เงิน ชื่อ
ประกอบอาชีพ
สถานทีท่ างาน
ตรอก/ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์

 ถึงแก่กรรม  ยังมีชีวิตอยู่
เลขที่
หมู่ที่
อาเภอ/เขต
มีรายได้ปีละ
บาท

ผู้ปกครองของผูข้ อกูย้ มื เงิน (ที่มิใช่บิดา-มารดา) ชื่อ
ประกอบอาชีพ
สถานทีท่ างาน
ตรอก/ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์

 ถึงแก่กรรม  ยังมีชีวิตอยู่
เลขที่
หมูท่ ี่
อาเภอ/เขต
มีรายได้ปีละ
บาท

ข้าพเจ้ายินยอมให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่อยู่ในความครอบครอง
ของข้าพเจ้า รวมทั้งยินยอมให้กองทุนเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
ในการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุน โดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และหรืออิเล็กทรอนิกส์ของกองทุน
หมายเหตุ การรับรองรายได้ของครอบครัวให้บุคคลดังต่อไปนี้
เป็นผู้รับรอง พร้อมทัง้ แนบสาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ/
สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ/เอกสารอื่นใดรับรองว่าเป็นข้าราชการ
จากหน่วยงานที่ผรู้ ับรองได้สังกัด และรับรองสาเนาถูกต้อง
1.เจ้ า หน้า ที่ของรัฐ หรือเจ้ า หน้า ที่ข องรั ฐผู้รับ บาเหน็จ บ านาญ
ตามพระราชบัญญัติบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542
2. สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร
3. หัวหน้าสถานศึกษาที่ผู้ขอกู้ยืมเงินศึกษาอยู่

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง

ผู้รับรอง
)

บันทึก การเข้ าร่ วมโครงการ/กิจกรรม ทีม่ ุ่งจิตอาสา ปี การศึกษา..............
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
ชื่อ.................................นามสกุล..................................รหัสนักศึกษา...........................เลขที่สัญญา...................
คณะ................................................สาขา..........................................................
ชื่อ
โครงการ /กิจกรรม
จิตอาสา

สถานที่
ดาเนินโครงการ /
กิจกรรม

วัน / เดือน / ปี

เวลา
เริ่มต้ น - สิ้นสุ ด

จานวน
ชั่วโมง
(รวม) /วัน

ลักษณะของกิจกรรม
(โดยละเอียด)

ลายมือชื่อผู้รับรอง
ตาแหน่ งของผู้รับผิดชอบโครงการ
ต้ องประทับตราหน่ วยงาน
ลงชื่อ................................................
(......................................................)
ตำแหน่ง..............................................
ลงชื่อ................................................
(......................................................)
ตำแหน่ง..............................................
ลงชื่อ................................................
(......................................................)
ตำแหน่ง..............................................

รวมเวลาทั้งสิ้น

