
 
คู่ มือ

การจัดทําสัญญากู้ยืมเงิน 
และแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื�อการศึกษามหาว �ทยาลัยบูรพา

กอง ทุน เ งิ น ให กู ยื ม เ พ่ื อ ก า ร ศึ กษา
มหา วิทย า ลั ย บู รพา



สารบัญ
หน้า

เริ�มขั�นตอนการจัดทําสัญญากู้ยืมเงิน 3

9

11

15

17

18

ขั�นตอนการพิมพ์สัญญากู้ยืมเงิน

ขั�นตอนการพิมพ์แบบเบิกเงิน

เอกสารที�ต้องใช้ประกอบการทําสัญญา

ตัวอย่างบัตรประชาชนที�ใช้ในการกู้ยืม

ขั�นตอนการทําแบบเบิกเงิน

การลงนามเซ็นเอกสาร 19

การลงนามเซ็นเอกสาร กรณีนิสิตอายุไม่ถึง 20 บริบูรณ์ 20
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  เริ่มข้ันตอนกำรจัดท ำสัญญำกู้ยืมเงิน

และกำรลงนำมสัญญำกู้ยืมเงิน
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กำรจัดท ำสัญญำกู้ยืมเงิน : ผู้กู้ยืมเงินบันทึกข้อมูลเพ่ิมเติมก่อนการลงนามสัญญากู้ยืมเงิน

ผู้กู้ยืมบันทึกข้อมูลเพ่ิมเติม
ก่อนลงนามสัญญา การลงนามแบบกระดาษ การลงนามแบบอิเล็กทรอนิกส์ กองทุนดูข้อมูลสัญญากู้ยืมเงิน

1 กดปุม่ 

“ด าเนินการต่อ”

เมื่อค าขอกู้ยืมเงินได้รับการอนุมตัิเรียบร้อยแล้ว

ล าดับถัดไป ให้ผู้กู้ยืมเงินจัดท าสัญญากู้ยืมเงิน 

และลงนามสัญญากู้ยืมเงิน

Version 1.01
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ผู้กู้ยืมบันทึกข้อมูลเพ่ิมเติม
ก่อนลงนามสัญญา การลงนามแบบกระดาษ การลงนามแบบอิเล็กทรอนิกส์

2

3

กรอกเลขที่บัญชี

เลือกประเภทการลงนามในสัญญา
กู้ยืมเงิน “แบบกระดาษ”

กองทุนดูข้อมูลสัญญากู้ยืมเงิน

จากนั้นกดปุม่ “ถัดไป”

ให้ผู้กู้ยืมเงินเปิดบัญชีเงินฝากกับ

สถาบันการเงินหรอืนิติบคุคลท่ี

กองทุนก าหนด ปัจจุบัน ได้แก่ 

บมจ.ธนำคำรกรุงไทย และธนำคำร

อิสลำมแห่งประเทศไทย เพ่ือรับการโอน

เงินค่าครองชีพรายเดือน 

กำรจัดท ำสัญญำกู้ยืมเงิน : ผู้กู้ยืมเงินบันทึกข้อมูลเพ่ิมเติมก่อนการลงนามสัญญากู้ยืมเงิน

เลือกประเภทสัญญญากู้ยืมเงิน

“แบบทั่วไป” หรือ “แบบตามหลักศาสนาอสิลาม”

Version 1.01
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ผู้กู้ยืมบันทึกข้อมูลเพ่ิมเติม
ก่อนลงนามสัญญา การลงนามแบบกระดาษ การลงนามแบบอิเล็กทรอนิกส์ กองทุนดูข้อมูลสัญญากู้ยืมเงิน

4

กำรจัดท ำสัญญำกู้ยืมเงิน : ผู้กู้ยืมเงินบันทึกข้อมูลเพ่ิมเติมก่อนการลงนามสัญญากู้ยืมเงิน

ข้อมูลของผู้ค ้ำประกัน หำกผู้กู้ยืมเงิน
เลือกบิดำหรือมำรดำ ข้อมูลจะปรำกฏ   
ให้อัตโนมัติ ตำมท่ีผู้กู้ยืมเงินกรอกข้อมูล
ไว้ต้ังแต่ข้ันตอนยื่นค ำขอกู้

แต่หำกผู้ค ้ ำประกันเป็นบุคคลอื่ น       
ผู้กู้ยืมเงินจะต้องท ำกำรกรอกข้อมูล
ตำมท่ีระบบก ำหนดให้ครบถ้วน

5
กดปุม่ “ถัดไป”

กรอกข้อมูล/ตรวจสอบข้อมูลผู้ค ้าประกัน

Version 1.01
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กรณีนิสิตอายุยังไม่ถึง 20 ปีีบริบูรณ์ หากนิสิตอาศัยอยู่กับบิดาหรือมารดา ให้นิสิตเลือกผู้โดนแทนชอบธรรม
เป็นบิดา หรือมารดา



66

ผู้กู้ยืมบันทึกข้อมูลเพ่ิมเติม
ก่อนลงนามสัญญา การลงนามแบบกระดาษ การลงนามแบบอิเล็กทรอนิกส์ กองทุนดูข้อมูลสัญญากู้ยืมเงิน

7

6

กดปุม่ 
“ยืนยันข้อมูล”

*ผู้กู้ยืมเงินต้องตรวจสอบควำมถูกต้อง

ครบถ้วนก่อนท ำกำรรับรองข้อมลู

กำรจัดท ำสัญญำกู้ยืมเงิน : ผู้กู้ยืมเงินบันทึกข้อมูลเพ่ิมเติมก่อนการลงนามสัญญากู้ยืมเงิน

Version 1.01
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ผู้กู้ยืมบันทึกข้อมูลเพ่ิมเติม
ก่อนลงนามสัญญา การลงนามแบบกระดาษ การลงนามแบบอิเล็กทรอนิกส์ กองทุนดูข้อมูลสัญญากู้ยืมเงิน

กำรจัดท ำสัญญำกู้ยืมเงิน : ผู้กู้ยืมเงินบันทึกข้อมูลเพ่ิมเติมส าเร็จ

8

กดปุม่ 
“กลับหน้าหลัก”

เม่ือผู้กู้ยืมเงินบันทึกขอ้มูลสัญญากูยื้มเงนิ

ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ล าดับถัดไปให ้ผู้กู้ยืมเงิน 

ผู้ค ้ำประกัน และผู้แทนโดยชอบธรรม (กรณียัง

ไม่บรรลุนิติภำวะ) ติดต่อกับตัวแทนเพ่ือลงนำม

สัญญำกู้ยืมเงินต่อไป

*ระบบจะแสดงวันสุดท้ำยที่จะต้องท ำกำร

ติดต่อตัวแทนเพ่ือลงนำมสัญญำกู้ยืมเงิน

หำกพ้นก ำหนด ระบบจะท ำกำรยกเลกิ

สัญญำกู้ยืมเงินและผู้กู้ยืมเงินจะต้องจัดท ำ

สัญญำกู้ยืมเงินใหม่

Version 1.01
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2.ขั�นตอนการพิมพ์สัญญากู้ยืมเงิน 

เลือก "การยื�นกู้"1.

2. เลือก "ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการลงนาม"



3. เลือก "ดาวน์โหลดเอกสาร"

4. จะปรากฏสัญญาให้กู้ยืมเงิน 1 ชุด จํานวน 6 ใบ
ให้นิสิตพิมพ์เอกสารสัญญากู้ยืมเงิน จํานวน 3 ชุด

 

2.ขั�นตอนการพิมพ์สัญญากู้ยืมเงิน 



3.ขั�นตอนการทําแบบเบิกเงิน 

เลือก การยื�นกู้1.

2. เลือก ไปหน้าเบิกเงินกู้ยืม



3. เลือก "ยื�นเบิกเงิน ภาคเรียนที�1/2565"

4. เลือก เครื�องหมายถูก ค่าเล่าเรียน หรือค่าครองชีพ
ตามความประสงค์ที�นิสิตต้องการ 

จากนั�นทําการกรอกค่าเล่าเรียนตามประกาศของมหาวิทยาลัย
-หากประสงค์ยื�นกู้อย่างใดอย่างหนึ�ง ให้ทําเครื�องหมายถูก

เพียงช่องเดียว

3.ขั�นตอนการทําแบบเบิกเงิน 

ระบุคาเลาเรียน



5. - ตรวจสอบยอดจํานวนเงินที�ขอเบิกทั�งหมด 
- หากเลือกค่าครองชีพจะปรากฏเลขบัญชีของนิสิต ให้นิสิต

ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั�ง
- ประเภทการลงนาม ให้เลือกเครื�องหมายถูกที�แนบกระดาษ 

- เลือก ถัดไป 

6. เลือก ยืนยัน

3.ขั�นตอนการทําแบบเบิกเงิน 



7. เลือก ถัดไป

8. เลือก กลับหน้าหลัก เป�นอันเสร็จสิ�น

3.ขั�นตอนการทําแบบเบิกเงิน 

BUU
Rectangle



4.ขั�นตอนการพิมพ์แบบเบิกเงิน 

1. เลือก เบิกเงินกู้ยืม

2. เลือก ดาวน์โหลดแบบเบิกเงิน



4.ขั�นตอนการพิมพ์แบบเบิกเงิน 

3. เลือก ดาวน์โหลดเอกสาร

4. จะปรากฏเอกสารแบบยืนยันการเบิกเงิน ให้พิมพ์
เอกสารแบบเบิกเงิน จํานวน 3 แผ่น 



5.เอกสารที�ต้องใช้ประกอบการทําสัญญา

1.  สัญญากู้ยืมเงินฯ  จํานวน 3 ชุด
2.  แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม จํานวน 3 ชุด   

3.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของนิสิต จํานวน 3  ฉบับ
4.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทนโดยชอบธรรม 
    จํานวน  3  ฉบับ  (กรณีนิสิตอายุไม่ถึง 20 บริบูรณ์)
5.  สําเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย/อิสลามของนิสิต 

จํานวน 1 ฉบับ 



บัตรประชาชนจะตองไมหมดอายุ
(นายสุขใจ สุขจริง)สุขใจ สุขจริง
สําเนาถูกตอง

นายสุขใจ สุขจริง

เจาของบัตรตองรับรองสําเนาเอกสารถูกตอง
และลงลายมือช่ือกํากับดวยตนเองเทานัน้

การถายสําเนาบัตรประชาชน ใหถายใหชัดเจนมองเห็นขอมูล
ทุกอยางชัดเจน  **จะถายหลังบัตรดวยหรือไมก็ได**

การเซ็นช่ือกํากับ หากลงลายมือช่ือในเอกสารแตละฉบับแลว 
ขอใหลงลายมือช่ือใหเหมือนกันทุกฉบับ

6.ตัวอย่างบัตรประชาชนที�ใช้ในการกู้ยืม



7. การลงนามเซ็นเอกสาร

  นิสิตต้องลงลายมือชื�อ สําเนาบัตร
ประชาชน, สัญญาการกู้ยืม และแบบ
ยืนยันการเบิกเงิน ให้เหมือนกันทั�งหมด
-กล่าวคือ หากใช้ลายเซ็นต์ลงนาม 
ก็ต้องเซ็นให้เหมือนกันทั�งหมด
-หากลงนามด้วยชื�อ ก็ต้องเขียนชื�อให้
เหมือนกันทั�งหมด

สุขใจ สุขจริง

นายสุขใจ สุขจริง

เจ้าของบัตรต้องรับรองสําเนาเอกสารถูกต้อง
และลงลายมือชื�อกํากับด้วยตนเองเท่านั�น

สุขใจ สุขจริง
(นายสุขใจ สุขจริง)สุขใจ สุขจริง
สําเนาถูกตอง

แบบยืนยนัการเบกิเงนิ สําเนาบตัรประชาชน

สัญญาการกู�ยืม

(นายสุขใจ สุขจริง)

นายสุขใจ สุขจร �ง

(นายสุขใจ สุขจริง)

กรณีอายุ 20 ป�บริบูรณ์ หากสัญญากู้ยืม 
และแบบเบิกเงิน ไม่มีชื�อผู้ปกครอง/ผู้แทนโดย

ชอบธรรม ไม่ต้องให้ผู้ปกครองลงนามมา



8.การลงนามเซ็นเอกสาร
กรณีนิสิตอายุไม่ถึง 20 ป�บร �บูรณ์

  นิสิต และผู้ปกครองต้องลงลายมือชื�อ
สําเนาบัตรประชาชน,สัญญาการกู้ยืม
และแบบยืนยันการเบิกเงิน ให้เหมือนกัน
ทั�งหมด
-กล่าวคือ หากใช้ลายเซ็นต์ลงนาม 
ก็ต้องเซ็นให้เหมือนกันทั�งหมด
-หากลงนามด้วยชื�อ ก็ต้องเขียนชื�อให้
เหมือนกันทั�งหมด

สุขใจ สุขจริง สุขี

เจ้าของบัตรต้องรับรองสําเนาเอกสารถูกต้อง
และลงลายมือชื�อกํากับด้วยตนเองเท่านั�น

สุขใจ สุขจริง สุข ี

แบบยืนยันการเบกิเงนิ สาํเนาบตัรประชาชนของนิสติ 
และผู�ปกครอง

สญัญาการกู�ยืม

(นายสุขใจ สุขจริง)
(นายสุขใจ สุขจริง)สุขใจ สุขจริง
สําเนาถูกตอง

นายสุขใจ สุขจร �ง

(นายสุขใจ สุขจริง)สุขใจ สุขจริง
สําเนาถูกตอง

นายสุขใจ สุขจร �ง

(นายสุขี สุขจริง)

(นายสุขี สุขจริง)(นายสุขใจ สุขจริง)


