เอกสารที่ตองการใหนักศึกษา download
ฉบับที่ 1 หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารยที่ปรึกษาผูสัมภาษณ
เพื่อให อ.ที่ปรึกษาแสดงความคิดเห็น ลงนาม ประกอบการสัมภาษณ

ฉบับที่ 2 คุณสมบัติของผูมีสิทธิกูยืม
เพื่อให อ.ที่ปรึกษาอานประกอบการสัมภาษณ

ฉบับที่ 3 หนังสือรับรองรายไดครอบครัว
เพื่อให อ.ที่ปรึกษาอานประกอบการสัมภาษณ
สําหรับ บิดา และ/หรือ มารดาที่ทํางานอาชีพอิสระ (ไมมีเงินเดือนประจํา) หรือผูที่ไมมีรายได และผูที่ไม
ทํางาน (ตกงาน) ใหทําหนังสือรับรองรายไดครอบครัวดวยลายมือที่เขียนตองเปนลายมือของผูรับรองรายไดเทานั้น
สําหรับ บิดา และ/หรือ มารดาที่ทํางานประจํา(มีเงินเดือน) ใหแนบหนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิป
เงินเดือนดวย

1. นักศึกษาเกา-กูยืมตอเนื่อง
1.1 สงหนังสือแสดงความคิดเห็น อ.ที่ปรึกษาสัมภาษณเรียบรอยแลว
1.2 สงหนังสือรับรองรายไดครอบครัว และ/หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือนที่เรียบรอยแลว
หนังสือรับรองรายได ตองมีสําเนาบัตรขาราชการพรอมรับรองสําเนา 1 ชุด
1.3 แบบคําขอกูยมื 1 ชุดที่ download จาก www.studentloan.or.th
1.4 สัญญากูยืมเงินที่ download จาก www.studentloan.or.th ที่ทําเสร็จเรียบรอยแลว 2 ชุด สําเนาบัตรนักศึกษา
พรอมรับรอง 2 ชุด
กรณีทําสัญญากูยืมที่อื่น (นอกหองกองทุน มจพ.) ตองมีพยานผูรับรองลายมือเปนขาราชการตั้งแตระดับ 5 ขึ้น
ไป พรอมรับรองสําเนาบัตรขาราชการ 2 ชุด
นศ. ผูกูอายุไมถึง 20 ป ผูค้ําประกันตองลงลายมือชื่อในชองผูแทนโดยชอบธรรมดวย
- สําเนาบัตรประชาชนพรอมรับรองของนักศึกษาผูกู และผูค้ําประกันคนละ 2 ชุด
- สําเนาทะเบียนบานพรอมรับรองของนักศึกษาผูกู และผูค้ําประกันคนละ 2 ชุด
- สําเนาบัญชีธนาคารกรุงไทยที่โอนคาใชจายรายเดือน (ที่ยังเปดอยู) จํานวน 2 ชุด

2. นักศึกษาเกา-ไมเคยกูยืม (ผูกูรายใหม)
นักศึกษาเขาใหม-กูยืมตอเนื่อง (เคยกูมากอน)
นักศึกษาเขาใหม-ไมเคยกูยืม (ผูกูรายใหม)
ใหเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการสัมภาษณของ อ.ที่ปรึกษา ดังนี้ (ใหรอดูประกาศ ของกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อ
การศึกษา มจพ. web มหาวิทยาลัย) วาจะเริ่มสัมภาษณเมื่อวันไหน
2.1 หนังสือแสดงความคิดเห็น อ.ที่ปรึกษาสัมภาษณ
2.2 หนังสือรับรองรายไดครอบครัว และ/หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือนที่เรียบรอยแลว
2.3 แบบคําขอกูยมื 1 ชุด ที่ download จาก www.studentloan.or.th

หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารยที่ปรึกษาผูสัมภาษณ
ขาพเจา …………………………………………………………..ตําแหนง ………………………………
ประจําภาควิชา / สาขา …………………………………… คณะ/วิทยาลัย………………………………………………….
เปนอาจารยทปี่ รึกษาของ นาย/นาง/นางสาว…………………………………………………………………………………
นักศึกษาชั้นปที่ ……………ภาควิชา………………………………………….สาขาวิชา…………………………………..
คณะ/วิทยาลัย………………………………………………………………………………………………………………...
จากการสัมภาษณ พบวา
1. รายไดครอบครัว

ไมเกิน 300,000.00 บาท ตอป (เริ่มกูตงั้ แตป 2539, 2540, 2541)
ไมเกิน 150,000.00 บาท ตอป (เริ่มกูตงั้ แตป 2542)

2. คุณสมบัติของผูมีสิทธิกูยืม
ถูกตอง
(ดูรายละเอียดจากคุณสมบัติของผูมีสทิ ธิกูยืม)

ไมถูกตอง ผิดคุณสมบัตขิ อ……………………………..

3. ความประพฤติของนักศึกษา

ถูกลงโทษ ระบุ……………………………………….

ไมถูกลงโทษ

ความคิดเห็นของอาจารยที่ปรึกษาผูสัมภาษณ (ใสเครื่องหมาย X ใน

ตามความสมควร)

เห็นสมควรใหกูยืม เพราะ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
ไมสมควรใหกูยืม เพราะ ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..

ลงชื่อ..…..………………………….......อาจารยที่ปรึกษาผูสัมภาษณ
(......................................................................)
วันที…
่ ….…เดือน………….……..พ.ศ. …….…

คุณสมบัติของผูมีสิทธิกยู ืม
1. มีสัญชาติไทย
2. มีรายไดครอบครัวไมเกิน 150,000.- บาทตอป ยกเวนผูขอกูยืมเงินรายเกาตั้งแตปการศึกษา 2541 ยอนหลังไปมีรายไดตอ
ครอบครัวไมเกิน 300,000.-บาท ตอป หรือตามที่คณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กําหนดเปนครั้งคราวตอมา
ภายหลัง โดยพิจารณาตามหลักเกณฑขอใดขอหนึ่ง ดังนี้
2.1 รายไดรวมของนักเรียน นักศึกษา ผูขอกูยืม รวมกับรายไดของบิดาและมารดา ในกรณีที่บิดา มารดาเปนผูใชอํานาจ
ปกครอง
2.2 รายไดรวมของนักเรียน นักศึกษาผูขอกูยืมรวมกับรายไดของผูปกครอง ในกรณีที่ผูใชอํานาจปกครองไมใชบิดา มารดา
2.3 รายไดรวมของนักเรียน นักศึกษา ผูขอกูยืม รวมกับรายไดของคูสมรส ในกรณีท่ผี ูขอกูยืมไดทําการสมรสแลว
3. ไมเคยเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มากอน
4. ไมเปนผูที่ทํางานประจําในระหวางการศึกษา
5. ไมเปนบุคคลลมละลาย
6. ไมเปน หรือ เคยเปนผูไดรับโทษจําคุก
7. เปนผูมีผลการเรียนดี หรือ ผานเกณฑการวัดและประเมินผลของสถาบันการศึกษา
8. เปนผูที่มีความประพฤติดี ไมฝาฝนระเบียบขอบังคับของสถานศึกษาขั้นรายแรง หรือ ไมเปนผูท ี่มีความประพฤติเสื่อมเสีย
9. เปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบ หรือประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในโรงเรียน สถานศึกษา หรือสถาบัน
การศึกษาที่อยูในสังกัดการควบคุม หรือกํากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง หรือสวนราชการอื่นๆ ทบวงมหาวิทยาลัย รัฐวิสาหกิจ

การอธิบายเพิ่มเติม เกี่ยวกับหนังสือรับรองรายได และหนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือน
หนังสือรับรองรายได ใชรับรองบิดา และ/หรือ มารดาเฉพาะที่ประกอบอาชีพอิสระ (ไมมีเงินเดือนประจํา) และไมมีรายได
หนังสือรับรองรายได ผูรับรองรายไดตองเขียนดวยลายมือของผูรับรองรายไดเทานั้น หามคนอื่นเขียนแทน
หนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือนของ บิดา – มารดา, ผูปกครอง / ผูอุปการะ (ฉบับจริง) จากหนวยงานนั้นๆ กรณีที่บิดา
และมารดา, บิดาหรือมารดา, ผูปกครอง / ผูอุปการะ มีเงินไดรายเดือน เชน ขาราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ, ลูกจาง, พนักงานบริษัท / หาง
/ ราน หรือสลิปเงินเดือนที่หนวยงาน หรือฝายการเงินของหนวยงานนั้นๆ ทําขึ้นเพื่อแสดงยอดเงินคงเหลือเปนรายเดือน

การอธิบายเพิ่มเติมของสถานภาพการสมรส หรือการอยูกินดวยกัน
1. อยูดวยกัน (ทั้งจดทะเบียนสมรส หรือไมจดทะเบียนสมรส ถาอยูดวยกันตองใชเอกสารทั้งคู)
2. หยา (ใชสําหรับกรณีอยูกินดวยกันโดยจดทะเบียนสมรส และปจจุบันแยกทางกันอยู ) ตองมีสําเนาทะเบียนหยา
นศ.อยูกับบิดา หรือมารดาใหใชบุคคลนั้นเปนผูค้ําประกัน (เอกสารของคูสมรสผูค้ําประกันใชสําเนาทะเบียนหยาแทน)
3. ถึงแกกรรมตองมีสําเนาใบมรณบัตร นศ.อยูกับบิดา หรือมารดาใหใชบุคคลนั้นเปนผูค้ําประกัน
4. 4.1 แยกกันอยู (ตามอาชีพ หรือแยกกันอยูบานคนละจังหวัดโดยไมไดหยารางกัน) เทากับยังมีสถานภาพอยูดวยกัน
4.2 แยกกันอยู (ไมไดติดตอกัน หรือตามหาบิดา หรือมารดาไมพบ) ใชสําหรับกรณีอยูกินดวยกันโดยไมไดจดทะเบียนสมรส
4.2.1 ตองมีบันทึกประจําวันไวเปนหลักฐานจากสถานีตํารวจ (หรือ 4.2.2)
4.2.2 ตองมีหนังสือรับรองจากสวนทองถิ่น พรอมสําเนาบัตรขาราชการของผูรับรอง คือ
ในพื้นที่
เชน ผูใหญบา น กํานัน ประธาน อบต. ปลัด อบต. เทศมนตรี นายกเทศมนตรี
ฝายการศึกษา เชน ครูใหญ อาจารยใหญ ผูอ ํานวยการ หรือขาราชการตั้งแตระดับ 5 ขึ้นไป
ฝายปกครอง เชน เจาหนาที่ฝายปกครอง ปลัดอําเภอ นายอําเภอ
(เนื้อหาหลัก คือ ขาพเจา ………………ตําแหนง……………ขอรับรองวาบิดา-มารดา (ระบุชื่อ) อยูกินดวยกันโดย
ไมไดจดทะเบียนสมรส แยกกันอยูไมไดติดตอกันตั้งแต พ.ศ.ไหน และนักศึกษาอยูในความปกครองของใคร)

หนังสือรับรองรายไดครอบครัว
สําหรับ ผูประกอบอาชีพอิสระ เชน คาขาย, รับจาง, เกษตร และอื่นๆ
รวมถึงผูไมประกอบอาชีพ ไมทํางาน ไมมีรายได
การกรอกรายละเอียดในหนังสือฉบับนี้
ตองเปนลายมือเขียนของผูรับรองรายไดเทานั้น หามบุคคลอื่นเขียนแทน
ขาพเจา………………………………………………………….…………...ตําแหนง ……………………………………………………..
สถานที่ทํางาน………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอรับรองวา
นาย…………………………………………………………………………บิดาของ……………………………………………..…..…..
ประกอบอาชีพ ระบุ…………………………………………สถานที่ทํางาน………………………………...………………………………….…
ไมประกอบอาชีพ ระบุสาเหตุ…………………………………………………………มีรายไดเฉพาะบิดาตอป…….………….…..……..บาท
นาง…………………………………………………………………………มารดาของ………………………………………………….…
ประกอบอาชีพ ระบุ…………………………………………สถานที่ทํางาน……………………………………………………………………….
ไมประกอบอาชีพ ระบุสาเหตุ…………………………………………………………มีรายไดเฉพาะมารดาตอป……..………….....…...บาท
สถานภาพบิดา – มารดา π จดทะเบียนสมรส
π ไมไดจดทะเบียนสมรส
π อยูดวยกัน
π ถึงแกกรรม ระบุ ………..……. π หยา นศ.อยูกับ……………………...
π แยกกันอยู (ไมไดติดตอกัน ) นศ. อยูกับ ………………….... π อื่น ๆ ………………………….…...
นาย / นาง / นางสาว …………………………………………..…ผูปกครอง / ผูอุปการะ ของ …………………………….…….……..
ประกอบอาชีพ ระบุ………………………………………..สถานที่ทํางาน………………………………………………………………………...
ไมประกอบอาชีพ ระบุสาเหตุ…………………………………….……………………มีรายไดตอป………………………………..……...บาท
ขาพเจาขอรับรอง และยืนยันวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริง หากปรากฏภายหลังวาไดมีการรับรองขอความอันเปนเท็จ
ขาพเจายินยอมรับผิดชอบตอความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแกกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา

ลงลายมือชื่อ………………………………………..ผูรับรองรายได
(………………………………….……………..)
วันที่…..……เดือน………….……..…..พ.ศ………..…….
หมายเหตุ

1. การรับรองรายไดครอบครัว ใหบุคคลในขอใดขอหนึ่งขางลางตอไปนี้เปนผูรับรอง
1.1 ขาราชการผูดํารงตําแหนงระดับ 5 หรือตําแหนงเทียบเทา หรือบุคคลในเครื่องแบบชั้นสัญญาบัตร (ชั้นยศ
ตั้งแต รอยตรี ขึ้นไป)
1.2 ผูบริหารสถาบันการศึกษา
1.3 ผูบริหารสวนทองถิ่นระดับตั้งแตผูใหญบาน กํานันขึ้นไป
เอกสารที่ผูรับรองรายไดตองใชแนบประกอบการรับรองรายไดครอบครัว คือ เพียงขอ 1 หรือขอ 2 เทานั้น)
1. สําเนาบัตรขาราชการ (หนา – หลัง) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง (ถาบัตรขาราชการหมดอายุตองใช ขอ 2)
หรือ
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (หนา – หลัง) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง และหนังสือรับรองวาเปนขาราชการจาก
หนวยงานที่ผูรบั รองรายไดสังกัด

