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1. กำรลงนำมสัญญำกู้ยืมเงิน

หลังจำกทีผู่กู้้ยมืได้บันทึกขอ้มูลจัดท ำสัญญำกู้ยืมเงินในระบบผูกู้้ยมืเรยีบรอ้ยแล้ว 

สถำนศกึษำสำมำรถค้นหำขอ้มูลผูกู้้ยมืที่ระบบตัวแทน เพื่อลงนำมสัญญำกู้ยมืเงินได้            

กรณทีีผู่กู้้ยมืยงัไม่ได้บันทึกขอ้มูลจัดท ำสัญญำจะไม่สำมำรถลงนำมในระบบได้  

ด ำเนินกำรด้วยผูใ้ชง้ำนสิทธิ ์ผูท้ ำรำยกำร (Maker)/ผูต้รวจสอบรำยกำร (Checker)

(ทกุระดับกำรศกึษำ)



กำรลงนำมสัญญำกู้ยืม : ยืนยันข้อมูลผู้ลงนามลงนามสัญญากู้ยืมเงิน (KYC)  โดย สถานศึกษา (1/4)

ลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ลงนามแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม การจัดท าใบน าสง่

4

เลือกเมนูทางด้านซ้าย 
ลงนำมสัญญำกู้ยืมเงิน

1



กำรลงนำมสัญญำกู้ยืม : ยืนยันข้อมูลผู้ลงนามลงนามสัญญากู้ยืมเงิน (KYC)  โดย สถานศึกษา 2/4)

ลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ลงนามแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม การจัดท าใบน าสง่

5

2

3

สามารถค้นหาเพื่อดขู้อมลูการลงนามสญัญาของ
ผู้กู้ยืมตามหลักสตูรและเลือกผู้กู้ยืมในการลงนาม
สญัญา โดยเลือกค้นหา รำยหลักสูตร

และสามารถเลือกค้นหาตามรายผู้กู้ยืม  โดยเลือก
ค้นหา รำยผู้กู้ยืม

กดปุม่ ลงนำมสัญญำ

4

สามารถกดปุม่ พิมพ์เอกสำร
เพื่อพิมพ์เอกสารสญัญากู้ยืม
ของผู้กู้ยืม



กำรลงนำมสัญญำกู้ยืม : ยืนยันข้อมูลผู้ลงนามลงนามสัญญากู้ยืม (KYC)  โดย สถานศึกษา (3/4)

ลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ลงนามแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม การจัดท าใบน าสง่
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5

6

7

กดปุม่ ยืนยัน  เพื่อยืนยนั
ข้อมลูลงนามสญัญากู้ยืม

สามารถกดปุม่ พิมพ์เอกสำร 
เพื่อพิมพ์เอกสารสญัญากู้ยืม
ของผู้กู้ยืมได้



กำรลงนำมสัญญำกู้ยืม : ยืนยันข้อมูลผู้ลงนามลงนามสัญญา (KYC)  โดย สถานศึกษา (4/4)

ลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ลงนามแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม การจัดท าใบน าสง่

7

8

กำรยืนยันข้อมูลสัญญำกู้ยืมเงินเสรจ็เรยีบรอ้ย 
แต่กระบวนกำรลงนำมสัญญำกู้ยืมยังไม่         
เสรจ็สิ้นจนกว่ำจะแนบไฟล์เอกสำรสัญญำ         
กู้ยืมเงินเข้ำระบบเรยีบรอ้ย

เลือก กดปุม่ แนบไฟล์เอกสำร            
เพื่อแนบไฟล์สแกนเอกสารสญัญา        
กู้ยืมเงินท่ีลงนามเรียบร้อยแล้ว



กำรลงนำมสัญญำกู้ยืม : แนบไฟล์เอกสารลงนามลงนามสัญญากู้ยืมเงิน  โดย สถานศึกษา (1/3)

ลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ลงนามแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม การจัดท าใบน าสง่

8

9

กดปุม่ แนบไฟล์เอกสำร เพื่อแนบไฟล์
สแกนเอกสารสญัญากู้ยืมเงินท่ีลงนาม
เรียบร้อยแล้ว



กำรลงนำมสัญญำกู้ยืม : แนบไฟล์เอกสารลงนามลงนามสัญญากู้ยืมเงิน  โดย สถานศึกษา (2/3)

ลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ลงนามแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม การจัดท าใบน าสง่

9

10

กดปุม่ ยืนยันแนบเอกสำร 

สามารถกดปุม่ ดเูอกสำร เพื่อดู
ไฟล์เอกสารสญัญาฯ ท่ีอัพโหลด

สามารถกดปุม่ ลบเอกสำร
เพื่อลบไฟล์เอกสารสญัญาฯ        
ท่ีอัพโหลด



กำรลงนำมสัญญำกู้ยืม : แนบไฟล์เอกสารลงนามลงนามสัญญากู้ยืมเงิน  โดย สถานศึกษา (3/3)

ลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ลงนามแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม การจัดท าใบน าสง่

10

การลงนามสญัญากู้ยืมเงิน
เสร็จเรียบร้อย 
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2. กำรลงนำมแบบยืนยันกำรเบิกเงินกู้ยืม

หลังจำกทีผู่กู้้ยมืได้ยนืยนัเบิกเงินกู้ยืมในระบบผูกู้้ยมืเรยีบรอ้ยแล้ว สถำนศกึษำสำมำรถ

ค้นหำขอ้มูลผูกู้้ยมืในระบบตัวแทน เพื่อลงนำมแบบยนืยนักำรเบิกเงินกู้ยมืได้  กรณทีีเ่ป็นผูกู้้ยมื

รำยใหม่/รำยเก่ำเปลีย่นระดับ/รำยเก่ำยำ้ยสถำนศกึษำจะต้องลงนำมสัญญำกู้ยมืให้เสรจ็สิ้นก่อน

จึงจะลงนำมแบบยนืยนักำรเบิกเงินกู้ยืมได้

ด ำเนินกำรด้วยผูใ้ชง้ำนสิทธิ ์ผูท้ ำรำยกำร (Maker)/ผูต้รววจสอบรำยกำร (Checker) 

(ทกุระดับกำรศกึษำ)



ลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม การจัดท าใบน าสง่

12

กำรลงนำมแบบยืนยันกำรเบิกเงินกู้ยืม : ยืนยันข้อมูลแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม (KYC)  โดย สถานศึกษา (1/4)

เลือกเมนูทางด้านซ้าย 
ลงนำมแบบยืนยันกำรเบิกเงินกู้ยืม

1



ลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม การจัดท าใบน าสง่

13

2

3

สามารถค้นหาเพื่อดขู้อมลูการลงนาม          
แบบยืนยันการเบกิเงินกู้ยมืของผู้กู้ตามหลักสตูร
และเลือกผู้กู้ในการลงนาม  โดยเลือกค้นหา         
รำยหลักสูตร

และสามารถเลือกค้นหาตามรายผู้กู้ยืม           
โดยเลือกค้นหำ รำยผู้กู้ยืม

กดปุม่ ยืนยันกำรเบิกเงินกู้ยืม

4

สามารถกดปุม่ พิมพ์เอกสำร 
เพื่อพิมพ์เอกสารแบบยืนยนั
การเบกิเงินกู้ยืม

กำรลงนำมแบบยืนยันกำรเบิกเงินกู้ยืม : ยืนยันข้อมูลแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม (KYC)  โดย สถานศึกษา (2/4)



ลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม การจัดท าใบน าสง่
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5

6

7

กดปุม่ ยืนยัน  เพื่อยืนยนัข้อมลู
แบบยืนยันการเบกิเงินกู้ยมื

กำรลงนำมแบบยืนยันกำรเบิกเงินกู้ยืม : ยืนยันข้อมูลแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม (KYC)  โดย สถานศึกษา (3/4)

สามารถกดปุม่ พิมพ์เอกสำร 
เพื่อพิมพ์เอกสารแบบยืนยนั
การเบกิเงินกู้ยืมได้



ลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม การจัดท าใบน าสง่

15

กำรลงนำมแบบยืนยันกำรเบิกเงินกู้ยืม : ยืนยันข้อมูลแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม (KYC)  โดย สถานศึกษา (4/4)

8

กำรยืนยันข้อมูลแบบยืนยันกำรเบิกเงินกู้ยืม
เรยีบรอ้ย แต่กระบวนกำรลงนำมแบบยืนยันกำร
เบิกเงินกู้ยืมยังไม่เสรจ็สิ้นจนกว่ำจะแนบไฟล์
เอกสำรแบบยืนยันกำรเบิกเงินกู้ยืมเข้ำระบบ
เรยีบรอ้ย

เลือกกดปุม่ แนบไฟล์เอกสำร เพื่อ
อัพโหลดไฟล์สแกนเอกสารแบบยืนยัน  
การเบิกเงินกู้ยืมท่ีลงนามเรียบร้อยแล้ว



ลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม การจัดท าใบน าสง่

16

กำรลงนำมแบบยืนยันกำรเบิกเงินกู้ยืม : แนบไฟล์เอกสารลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม  โดย สถานศึกษา (1/3)

9

กดปุม่ แนบไฟล์เอกสำร  เพื่อแนบไฟล์
สแกนเอกสารแบบยืนยันการเบกิเงิน         
กู้ยืมท่ีลงนามเรียบร้อยแล้ว



ลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม การจัดท าใบน าสง่

17

สามารถกดปุม่ ดเูอกสำร เพื่อดไูฟล์
เอกสารแบบยืนยันการเบกิเงินฯ ท่ีอัพโหลด

สามารถกดปุม่ ลบเอกสำร เพ่ือลบ
ไฟล์เอกสารแบบยืนยันการเบกิเงินฯ        
ที่อัพโหลด  

กำรลงนำมแบบยืนยันกำรเบิกเงินกู้ยืม : แนบไฟล์เอกสารลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม  โดย สถานศึกษา (2/3)

10

กดปุม่ ยืนยันแนบเอกสำร 



ลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม การจัดท าใบน าสง่

18

การลงนามแบบยืนยันการเบกิเงิน        
กู้ยืมเสร็จเรียบร้อย 

กำรลงนำมแบบยืนยันกำรเบิกเงินกู้ยืม : แนบไฟล์เอกสารลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม  โดย สถานศึกษา (3/3)
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3. กำรจัดท ำใบน ำส่ง

3.1  กำรจัดท ำใบน ำส่งและยืนยันจัดพิมพ์ใบน ำส่งเอกสำร

หลังจำกทีผู่กู้้ยมืลงนำมสัญญำฯ/แบบยนืยนักำรเบิกเงินฯ กับสถำนศกึษำในระบบตัวแทน

เรยีบรอ้ยแล้ว สถำนศกึษำสำมำรถจัดท ำใบน ำส่งเอกสำรสัญญำฯ/แบบยนืยนัเบิกเงินฯ ของ     

ผูกู้้ยมืไปทีธ่นำคำรเพื่อตรวจสอบเอกสำร  โดยสถำนศกึษำสำมำรถจัดท ำใบน ำส่งและยนืยนั    

จัดพมิพใ์บน ำส่งได้กรณทีีล่งนำมสัญญำฯ/แบบยนืยนัเบิกเงินฯ เรยีบรอ้ยแล้วเท่ำน้ัน

ด ำเนินกำรด้วยผูใ้ชง้ำนสิทธิ ์ผูท้ ำรำยกำร (Maker)/ผูต้รววจสอบรำยกำร (Checker) 

(ทกุระดับกำรศกึษำ)



กำรจัดท ำใบน ำส่ง : การจัดท าใบน าส่งและยืนยันจัดพิมพ์ใบน าส่งเอกสาร  โดย สถานศึกษา (1/7)

ลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ลงนามแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม การจัดท าใบน าสง่

20

เลือกเมนูทางด้านซ้าย 
พิมพ์ใบน ำส่งเอกสำร

1



กำรจัดท ำใบน ำส่ง : การจัดท าใบน าส่งและยืนยันจัดพิมพ์ใบน าส่งเอกสาร  โดย สถานศึกษา (2/7)

ลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ลงนามแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม การจัดท าใบน าสง่

21

2

สามารถค้นหาข้อมลู เพื่อสร้างใบ
น าสง่เอกสาร หรือดสูถานะเอกสาร         
ใบน าสง่ของผู้กู้ยืมได้

3

สามารถดาวน์โหลด
ข้อมลูรายชื่อผู้กู้ยืมในหนา้จอได้



กำรจัดท ำใบน ำส่ง : การจัดท าใบน าส่งและยืนยันจัดพิมพ์ใบน าส่งเอกสาร  โดย สถานศึกษา (3/7)

ลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ลงนามแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม การจัดท าใบน าสง่

22

5

สามารถกดเพื่อรายการ
ท้ังหมดในหน้านี้

กดปุม่ สรำ้งใบน ำส่ง

4



กำรจัดท ำใบน ำส่ง : การจัดท าใบน าส่งและยืนยันจัดพิมพ์ใบน าส่งเอกสาร  โดย สถานศึกษา (4/7)

ลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ลงนามแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม การจัดท าใบน าสง่

23

6

กดปุม่ ตกลง เพื่อยืนยันการ
สร้างใบน าสง่เอกสาร



กำรจัดท ำใบน ำส่ง : การจัดท าใบน าส่งและยืนยันจัดพิมพ์ใบน าส่งเอกสาร  โดย สถานศึกษา (5/7)

ลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ลงนามแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม การจัดท าใบน าสง่

24

กดปุม่ ดใูบน ำส่ง เพื่อตรวจดู
เอกสารใบน าสง่ ก่อนยืนยันจัดพิมพ์
ใบน าสง่

7



กำรจัดท ำใบน ำส่ง : การจัดท าใบน าส่งและยืนยันจัดพิมพ์ใบน าส่งเอกสาร  โดย สถานศึกษา (6/7)

ลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ลงนามแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม การจัดท าใบน าสง่

25

เลือกปุม่  ตกลง

เลือกกดปุม่ ยืนยันจัดพิมพ์ใบน ำส่ง 

8

9



กำรจัดท ำใบน ำส่ง : การจัดท าใบน าส่งและยืนยันจัดพิมพ์ใบน าส่งเอกสาร  โดย สถานศึกษา (7/7)

ลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ลงนามแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม การจัดท าใบน าสง่

26

หลังจากสร้างใบน าสง่เอกสารส าเร็จ สถานะเอกสารจะ
เปล่ียนจาก รอจัดท ำใบน ำส่ง เปน็ เตรยีมน ำส่งเอกสำร 

และเมื่อเอกสารได้รับการตรวจสอบผ่านเรียบร้อยแล้ว
ไมม่แีก้ไขเอกสาร สถานะจะเปล่ียนเปน็ ตรวจรบั
เอกสำรเรยีบรอ้ย
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3. กำรจัดท ำใบน ำส่ง

3.2 กำรลบรำยชื่อผู้กู้ยืมออกจำกใบน ำส่งเอกสำร

เมื่อสถำนศกึษำตรวจสอบใบน ำส่งเอกสำรแล้วพบว่ำ มรีำยชื่อผูกู้้ยมืทีไ่ม่ต้องกำรน ำส่ง

เอกสำรในใบน ำส่งน้ันๆ  สถำนศกึษำสำมำรถลบรำยชื่อผูกู้้ยมืออกจำกใบน ำส่งเอกสำรได้        

กรณทีีย่งัไม่ได้กดยนืยนัจัดพมิพใ์บน ำส่ง  หำกกดยนืยนัจัดพมิพใ์บน ำส่งไปแล้วต้องกำรแก้ไข

จะต้องยกเลิกใบน ำส่งเอกสำรเท่ำน้ัน

ด ำเนินกำรด้วยผูใ้ชง้ำนสิทธิ ์ผูท้ ำรำยกำร (Maker)/ผูต้รววจสอบรำยกำร (Checker) 

(ทกุระดับกำรศกึษำ)



กำรจัดท ำใบน ำส่ง : การลบรายช่ือผู้กู้ยืมออกจากใบน าส่งเอกสาร  โดย สถานศึกษา (1/3)

ลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ลงนามแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม การจัดท าใบน าสง่

28

เลือกเมนูทางด้านซ้าย 
พิมพ์ใบน ำส่งเอกสำร

1



กำรจัดท ำใบน ำส่ง : การลบรายช่ือผู้กู้ยืมออกจากใบน าส่งเอกสาร  โดย สถานศึกษา (2/3)

ลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ลงนามแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม การจัดท าใบน าสง่

29

2

ค้นหาข้อมลูรายชื่อผู้กู้ยืม
ท่ีต้องการลบออกจาก
ใบน าสง่เอกสาร

3

4

เลือก กดปุม่ 
ลบรำยกำร



กำรจัดท ำใบน ำส่ง : การลบรายช่ือผู้กู้ยืมออกจากใบน าส่งเอกสาร  โดย สถานศึกษา (3/3)

ลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ลงนามแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม การจัดท าใบน าสง่

30

หมำยเหตุ หากกดยืนยันจัดพิมพไ์ปแล้วจะไมส่ามารถลบรายชื่อผู้กู้ยืม
ออกจากใบน าสง่ได้ หากต้องการแก้ไขจะต้องยกเลิกใบน าสง่

5

กด ตกลง เพื่อยืนยันการ
ลบรายชื่อ

6

กด ตกลง 
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3. กำรจัดท ำใบน ำส่ง

3.3 ดูประวัติใบน ำส่งเอกสำร

หลังจำกทีส่ถำนศกึษำได้จัดท ำใบน ำส่งเอกสำรสัญญำฯ/แบบยนืยนัเบิกเงินฯ เรยีบรอ้ยแล้ว  

สถำนศกึษำสำมำรถค้นหำเพื่อดูรำยละเอยีดใบน ำส่งเอกสำร สถำนะใบน ำส่งเอกสำร กดยนืยนั

จัดพมิพใ์บน ำเอกสำร พมิพใ์บน ำส่งเอกสำร และยกเลิกใบน ำส่งเอกสำรได้

ด ำเนินกำรด้วยผูใ้ชง้ำนสิทธิ ์ผูท้ ำรำยกำร (Maker)/ผูต้รววจสอบรำยกำร (Checker) 

(ทกุระดับกำรศกึษำ)



กำรจัดท ำใบน ำส่ง : ดูประวัติใบน าส่งเอกสาร  โดย สถานศึกษา (1/4)

ลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ลงนามแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม การจัดท าใบน าสง่

32

เลือกเมนูทางด้านซ้าย 
ประวัติใบน ำส่งเอกสำร1



กำรจัดท ำใบน ำส่ง : ดูประวัติใบน าส่งเอกสาร  โดย สถานศึกษา (2/4)

ลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ลงนามแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม การจัดท าใบน าสง่

33

2

เลือกค้นหาข้อมลู          
ใบน าสง่เอกสาร

3

สามารถกดปุม่ ดใูบน ำส่ง
เพื่อตรวจทานข้อมลู

ใน           ใบน าสง่เอกสาร

สามารถกดปุม่ ยืนยัน
จัดพิมพ์ใบน ำส่ง

สามารถกดปุม่ 
ยกเลิกใบน ำส่ง



กำรจัดท ำใบน ำส่ง : ดูประวัติใบน าส่งเอกสาร  โดย สถานศึกษา (3/4)

ลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ลงนามแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม การจัดท าใบน าสง่

34

สามารถกดปุม่
พิมพ์ใบน ำส่ง

สามารถกดปุม่ 
ยกเลิกใบน ำส่ง

ใบน าสง่เอกสาร
ท่ียืนยันจัดพิมพ์          
ใบน าสง่แล้ว



กำรจัดท ำใบน ำส่ง : ดูประวัติใบน าส่งเอกสาร  โดย สถานศึกษา (4/4)

ลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ลงนามแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม การจัดท าใบน าสง่

กรณ ีสถานะใบน าสง่เปน็ การจัดสง่ถึง
ปลายทาง  จะไมส่ามารถลบใบน าสง่ได้

สามารถกดปุม่
พิมพ์ใบน ำส่ง

35
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3. กำรจัดท ำใบน ำส่ง

3.4 กำรยกเลิกใบน ำส่งเอกสำร

เมื่อสถำนศกึษำตรวจสอบใบน ำส่งเอกสำรแล้วพบว่ำ ขอ้มูลไม่ถูกต้องหรอืต้องกำรแก้ไข

รำยชื่อผูกู้้ยมืในใบน ำส่งเอกสำร  สถำนศกึษำสำมำรถยกเลิกใบน ำส่งเอกสำรได้กรณทีี่เอกสำร

ยงัไม่ถึงปลำยทำงหรอืธนำคำรยังไม่ได้ตรวจรบัเอกสำรเท่ำน้ัน 

ด ำเนินกำรด้วยผูใ้ชง้ำนสิทธิ ์ผูท้ ำรำยกำร (Maker)/ผูต้รววจสอบรำยกำร (Checker) 

(ทกุระดับกำรศกึษำ)



กำรจัดท ำใบน ำส่ง : การยกเลิกใบน าส่งเอกสาร  โดย สถานศึกษา (1/5)

ลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ลงนามแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม การจัดท าใบน าสง่

37

เลือกเมนูทางด้านซ้าย 
ประวัติใบน ำส่งเอกสำร1



กำรจัดท ำใบน ำส่ง : การยกเลิกใบน าส่งเอกสาร  โดย สถานศึกษา (2/5)

ลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ลงนามแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม การจัดท าใบน าสง่

38

2

เลือกค้นหาข้อมลู        
ใบน าสง่เอกสาร

3

กดปุม่ ยกเลิก        
ใบน ำส่ง

4



กำรจัดท ำใบน ำส่ง : การยกเลิกใบน าส่งเอกสาร  โดย สถานศึกษา (3/5)

ลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ลงนามแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม การจัดท าใบน าสง่

39

กดปุม่ ตกลง

5



กำรจัดท ำใบน ำส่ง : การยกเลิกใบน าส่งเอกสาร  โดย สถานศึกษา (4/5)

ลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ลงนามแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม การจัดท าใบน าสง่

40

ยกเลิกใบน าสง่
ส าเร็จ  กด x 

6



กำรจัดท ำใบน ำส่ง : การยกเลิกใบน าส่งเอกสาร  โดย สถานศึกษา (5/5)

ลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ลงนามแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม การจัดท าใบน าสง่

41

สามารถกดปุม่
ดใูบน ำส่ง ท่ีถกู
ยกเลิกแล้วได้
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3. กำรจัดท ำใบน ำส่ง

3.5 กำรแก้ไขแนบเอกสำรสัญญำฯ/แบบยืนยันฯ (กรณทีีย่ังไม่สรำ้ง/พิมพ์ใบน ำส่ง)

เมื่อสถำนศกึษำตรวจสอบพบว่ำ ไฟล์เอกสำรลงนำมสัญญำฯ/แบบยนืยนัเบิกเงินฯ ที่

แนบเขำ้ระบบไม่ถูกต้อง  สถำนศกึษำสำมำรถแก้ไขไฟล์ทีแ่นบเขำ้ระบบได้กรณทีีย่งัไม่ได้สรำ้ง/

พมิพใ์บน ำส่งเอกสำรสัญญำฯ/แบบยนืยนัเบิกเงินฯ เท่ำน้ัน  หำกสรำ้ง/พมิพใ์บน ำส่งเอกสำร

ไปแล้วต้องกำรแก้ไขจะต้องลบรำยชื่อผูกู้้ยมืออกจำกใบน ำส่งเอกสำรน้ันก่อน

ด ำเนินกำรด้วยผูใ้ชง้ำนสิทธิ ์ผูท้ ำรำยกำร (Maker)/ผูต้รววจสอบรำยกำร (Checker) 

(ทกุระดับกำรศกึษำ)



กำรจัดท ำใบน ำส่ง : แก้ไขแนบเอกสารสัญญาฯ/แบบยืนยันฯ (กรณีท่ียังไม่สร้างใบน าส่ง)  โดย สถานศึกษา (1/4)

ลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ลงนามแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม การจัดท าใบน าสง่

43

เลือกเมนูทางด้านซ้าย 
แก้ไขแนบเอกสำรสัญญำ/แบบยืนยันฯ 
(กรณทีีย่ังไม่สรำ้งใบน ำส่ง)

1



กำรจัดท ำใบน ำส่ง : แก้ไขแนบเอกสารสัญญาฯ/แบบยืนยันฯ (กรณีท่ียังไม่สร้างใบน าส่ง)  โดย สถานศึกษา (2/4)

ลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ลงนามแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม การจัดท าใบน าสง่

44

2

ค้นหาข้อมลูผู้กู้ยืมท่ีต้องการแก้ไข
ไฟล์แนบเอกสารรสญัญาฯ/         
แบบยืนยันฯ

3

เลือก กดปุม่ 
น ำเข้ำเอกสำร
แบบเบิก

4

สามารถเลือกแก้ไขแนบ
เอกสารสญัญาฯ/      
แบบยืนยันฯ ได้



กำรจัดท ำใบน ำส่ง : แก้ไขแนบเอกสารสัญญาฯ/แบบยืนยันฯ (กรณีท่ียังไม่สร้างใบน าส่ง)  โดย สถานศึกษา (3/4)

ลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ลงนามแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม การจัดท าใบน าสง่

45

กดปุม่ น ำเข้ำเอกสำร
5

สามารถเลือก กดปุม่ 
ดเูอกสำร เพื่อดเูอกสาร
แบบยืนยันฯ ท่ีแนบ       
ในระบบได้



กำรจัดท ำใบน ำส่ง : แก้ไขแนบเอกสารสัญญาฯ/แบบยืนยันฯ(กรณีท่ียังไม่สร้างใบน าส่ง)  โดย สถานศึกษา (4/4)

ลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ลงนามแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม การจัดท าใบน าสง่

46

กดปุม่  ตกลง

แก้ไขไฟล์แนบเอกสาร
เสร็จเรียบร้อย

6
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3. กำรจัดท ำใบน ำส่ง

3.6 กำรแก้ไขเอกสำร

หลังจำกทีส่ถำนศกึษำได้น ำส่งเอกสำรสัญญำฯ/แบบเบิกเงินฯ ไปทีธ่นำคำรเรยีบรอ้ยแล้ว 

หำกสถำนศกึษำได้รบัอเีมลแจ้งให้แก้ไขเอกสำร หรอืเขำ้ดูทีเ่มนูแก้ไขเอกสำรได้รบัแจ้งเอกสำรไม่

ถูกต้องให้ด ำเนินกำรแก้ไขเอกสำรสัญญำฯ/แบบยนืยนัเบิกเงินฯ  สถำนศกึษำสำมำรถแก้ไข

เอกสำรลงนำมสัญญำฯ/แบบยนืยนัเบิกเงินฯ และแนบไฟล์แก้ไขเขำ้ระบบได้กรณทีีไ่ด้รบัแจ้งผล

ตรวจสอบเอกสำรจำกธนำคำรไม่ถูกต้องให้แก้ไขเท่ำน้ัน 

ด ำเนินกำรด้วยผูใ้ชง้ำนสิทธิ ์ผูท้ ำรำยกำร (Maker)/ผูต้รววจสอบรำยกำร (Checker) 

(ทกุระดับกำรศกึษำ)
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เลือกเมนูทางด้านซ้าย 
แก้ไขเอกสำร

1
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2

เลือกค้นหาข้อมลูผู้กู้ท่ีต้องการ
แก้ไขเอกสารสญัญาฯ/แบบยืนยัน
เบกิเงินฯ

3

4 กดปุม่ แก้ไขเอกสำร

สามารถดาวน์โหลดข้อมลู
ท่ีแสดงในหน้าจอได้
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5

กดปุม่ แนบเอกสำร
เพื่ออัพโหลดไฟล์          
เข้าระบบ

สามารถพิมพ์เอกสาร
แบบยืนยันการเบกิเงินกู้ยมื 
เพื่อน ามาลงนามใหมไ่ด้
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กดปุม่ ยืนยัน เพื่อยืนยนั
อัพโหลดไฟล์แก้ไขเขา้ระบบ

สามารถกดปุม่ ดเูอกสำร 
เพื่อดไูฟล์เอกสารที่อัพโหลด

สามารถกดปุม่ ลบเอกสำร 
เพื่อลบไฟล์เอกสารท่ี
อัพโหลด 
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แก้ไขเอกสารเสร็จเรียบร้อย 


