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Confidential

โดย กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา

1

คู่มือการด าเนินงานในระบบกองทุนเงินให้กู้ยืม

เพ่ือการศึกษาแบบดิจิทัล Digital Student Loan Fund System (DSL)

ข้ันตอนการด าเนินงาน การเบิกเงินเกินหลักสูตร
ส าหรับสถานศึกษา และผู้กู้ยืมเงิน
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เริ่มข้ันตอน

ผู้กู้ยืมเงินเบิกเงินกู้ยืมเกินหลักสูตร รายภาคเรียน
หมายเหตุ : ก่อนที่ผู้กู้ยืมเงินจะด าเนินการในขั้นตอนนี้ ทางสถานศึกษา
จะต้องบันทึกค่าเล่าเรียนฯ ตามที่ลงทะเบียนจริงของผู้กู้ยืมเงิน
ให้เรียบร้อยก่อน
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เตรียมความพร้อม ก่อนการจัดท าแบบยืนยันการเบิกเงินกูย้ืมรายภาคเรียน

ผู้กู้ยืมเงินจัดท ำแบบยืนยันกำรเบกิเงินกู้ยมื

ผู้กู้ยืมเงินรำยใหม่
ผู้กู้ยืมเงินรำยเกำ่เปลี่ยนระดับ/

ย้ำยสถำนศึกษำ/เปลีย่น
หลักสูตรหรือสำขำวิชำ

ผู้กู้ยืมเงินรำยเก่ำเลื่อนช้ันปี

ข้อมูลที่ต้องเตรียมก่อนบันทึกแบบเบกิเงินกู้ยืม 

1. เอกสำรประกอบสำเหตุท่ีไม่ส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร เช่น ป่วย (ใช้ใบรับรองแพทย์)

2. เอกสำรแสดงผลกำรเรียน 

3. หนังสือรับรองรำยวิชำท่ีเหลือจำกสถำนศกึษำ

4. ข้อมูลผลกำรเรียน เช่น เกรดเฉล่ียสะสม และหน่วยกิตคงเหลือ
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การเบิกเงินกู้ยืมรายภาคเรียน : ผู้กู้ยืมเงินจัดท ำแบบยืนยันกำรเบิกเงินกู้ยืม

สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนฯ ตามท่ี
ลงทะเบียนจริง ผู้กู้ยืมยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม

1

สถานศึกษาตรวจสอบค าขอ
เบิกเกินหลักสตูร

กดปุ่ม 

“เบิกเงินกู้ยืม”

เลือกที่ 

“เบิกเงินกู้ยืม”

กองทุนพิจารณาค าขอ
เบิกเงินเกินหลักสตูร
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การเบิกเงินกู้ยืมรายภาคเรียน : ผู้กู้ยืมเงินจัดท ำแบบยืนยันกำรเบิกเงินกู้ยืม

สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนฯ ตามท่ี
ลงทะเบียนจริง ผู้กู้ยืมยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค าขอ

เบิกเกินหลักสตูร
กองทุนพิจารณาค าขอ
เบิกเงินเกินหลักสตูร

ผู้กู้ยืมระบุข้อมูลส าหรับยื่นค าขอเบิกเงิน           
เกินหลักสูตร เช่น

● จ านวนหน่วยกิตคงเหลือ
● เกรดเฉล่ียสะสม
● สาเหตุที่ไม่ส าเร็จการศึกษา          

ตามหลักสูตร
● เหตุผลเพ่ิมเติมประกอบการพิจารณา

2
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สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนฯ ตามท่ี
ลงทะเบียนจริง ผู้กู้ยืมยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค าขอ

เบิกเกินหลักสตูร
กองทุนพิจารณาค าขอ
เบิกเงินเกินหลักสตูร

3

ใส่เครื่องหมำยถูกที่ค่ำเล่ำเรียนและ

ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวเนื่องกับกำรศึกษำ

(เฉพำะสถำนศึกษำที่มีกำรเรียกเก็บกับ

ผู้กู้ยืมเงิน) *พร้อมกรอกจ านวนเงิน

ตามจริงที่สถานศึกษาเรียกเก็บ 

กดปุ่ม

“ถัดไป”

การเบิกเงินกู้ยืมรายภาคเรียน : ผู้กู้ยืมเงินจัดท ำแบบยืนยันกำรเบิกเงินกู้ยืม

ใส่เคร่ืองหมายถูกที่ค่าครองชีพ

(กรณีมีรายได้ครอบครัวไม่เกิน

360,000 บาท/ปี)                      
*ระบบจะแสดงจ านวนเงินให้อัตโนมัติ

*หากระบบตรวจสอบพบว่า มีรายได้
เกินกว่าท่ีกองทุนก าหนด ผู้กู้ยืมเงิน            
จะไม่สามารถคล๊ิกเลือกในช่องนี้ได้

4
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การเบิกเงินกู้ยืมรายภาคเรียน : ผู้กู้ยืมเงินจัดท ำแบบยืนยันกำรเบิกเงินกู้ยืม

สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนฯ ตามท่ี
ลงทะเบียนจริง ผู้กู้ยืมยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค าขอ

เบิกเกินหลักสตูร
กองทุนพิจารณาค าขอ
เบิกเงินเกินหลักสตูร

ผู้กู้ยืมเงินแนบเอกสารประกอบการยื่นค าขอ         
เบิกเงินเกินหลักสูตร

1. เอกสารประกอบสาเหตุที่ไม่ส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร

2. เอกสารแสดงผลการเรียน
3. หนังสือรับรองรายวิชาที่เหลือจาก

สถานศึกษา

5
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สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนฯ ตามท่ี
ลงทะเบียนจริง ผู้กู้ยืมยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค าขอ

เบิกเกินหลักสตูร
กองทุนพิจารณาค าขอ
เบิกเงินเกินหลักสตูร

การเบิกเงินกู้ยืมรายภาคเรียน : ผู้กู้ยืมเงินจัดท ำแบบยืนยันกำรเบิกเงินกู้ยืม

หำกจะแก้ไข กดปุ่ม

“ย้อนกลับ” เพ่ือท ำกำร

แก้ไขให้ถูกต้อง

*ผู้กู้ยืมเงินจะต้อง

ตรวจสอบความถูกต้อง

ของข้อมูลทั้งหมดก่อน

กดปุม่ “ถัดไป”

เมื่อตรวจสอบแล้ว

ข้อมูลถูกต้อง

กดปุ่ม “ถัดไป”

6
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สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนฯ ตามท่ี
ลงทะเบียนจริง ผู้กู้ยืมยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม

7

สถานศึกษาตรวจสอบค าขอ
เบิกเกินหลักสตูร

กองทุนพิจารณาค าขอ
เบิกเงินเกินหลักสตูร

กดปุ่ม 

“กลับหน้ำหลัก”

การเบิกเงินกู้ยืมรายภาคเรียน : ผู้กู้ยืมเงินจัดท ำแบบยืนยันกำรเบิกเงินกู้ยืม

เมื่อผู้กู้ยืมเงินจัดท ำแบบยืนยันกำรเบิกเงินกู้ยืม           
เกินหลักสูตร ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ระบบจะแจ้งว่ำ

“ระบบส่งค ำขอเบิกเงินเกินหลักสูตรให้สถนศึกษำ
ตรวจสอบแล้ว”
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สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนฯ ตามท่ี
ลงทะเบียนจริง ผู้กู้ยืมยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค าขอ

เบิกเกินหลักสตูร
กองทุนพิจารณาค าขอ
เบิกเงินเกินหลักสตูร

การเบิกเงินกู้ยืมรายภาคเรียน : ผู้กู้ยืมเงินจัดท ำแบบยืนยันกำรเบิกเงินกู้ยืม

รอสถานศึกษาพิจารณา

ค าขอเบิกเงินกู้ยืมเกินหลักสูตร
8
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สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนฯ ตามท่ี
ลงทะเบียนจริง ผู้กู้ยืมยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค าขอ

เบิกเกินหลักสตูร
กองทุนพิจารณาค าขอ
เบิกเงินเกินหลักสตูร

การเบิกเงินกู้ยืมรายภาคเรียน : ผู้กู้ยืมเงินจัดท ำแบบยืนยันกำรเบิกเงินกู้ยืม

A

กรณีผู้กู้ยืมเงินต้องกำรตรวจสอบรำยละเอียด
กำรบันทึกแบบเบิกเงินกู้ยืมเกินหลักสูตร
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สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนฯ ตามท่ี
ลงทะเบียนจริง ผู้กู้ยืมยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค าขอ

เบิกเกินหลักสตูร
กองทุนพิจารณาค าขอ
เบิกเงินเกินหลักสตูร

การเบิกเงินกู้ยืมรายภาคเรียน : ผู้กู้ยืมเงินจัดท ำแบบยืนยันกำรเบิกเงินกู้ยืม

B

C

ผู้กู้ตรวจสอบรำยละเอียดแบบเบิกเงิน
กู้ยืมเกินหลักสูตร
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จบข้ันตอน

ผู้กู้ยืมเงินเบิกเงินกู้ยืมเกินหลักสูตรรายภาคเรียน 
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เริ่มขั้นตอน

สถานศึกษาพิจารณาค าขอเบิกเงินเกินหลักสูตร

Version 1.0



15

ภาพรวมขั้นตอนการพิจารณาค าขอเบิกเงินเกินหลักสูตรโดย สถานศึกษา

การเบิกเงินกู้ยืมรายภาคเรียน

- สถำนศึกษำบันทึกค่ำเล่ำเรียนฯ ตำมท่ีลงทะเบียนจริง

- ผู้กู้ยืมยืนยันกำรเบิกเงินกู้ยืม

- สถำนศึกษำพิจำรณำค ำขอเบิกเงินเกินหลักสูตร (กรณีผู้กู้ขอเบิกเกินหลักสูตร)

สถำนศึกษำ

สิทธิ์ผู้ตรวจสอบรำยกำร 
(Checker)
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สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนฯ ตามท่ี
ลงทะเบียนจริง ผู้กู้ยืมยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค าขอ

เบิกเกินหลักสตูร
กองทุนพิจารณาค าขอ
เบิกเงินเกินหลักสตูร

การเบิกเงินกู้ยืมรายภาคเรียน : สถำนศึกษำตรวจสอบค ำขอเบิกเกินหลักสูตร

เปิดใช้งำนหน้ำจอตรวจสอบข้อมูลแบบเบิกเงิน 
เกินหลักสูตรโดยสถำนศึกษำ 

สิทธิ์ผู้ตรวจสอบรำยกำร (Checker)

โดยสำมำรถใช้งำนที่เมนูทำงด้ำนซ้ำยมือ 

ช่ือเมนู 
“ตรวจสอบแบบค ำขอเบิกเงินกู้ยืมเกินหลักสูตร”

1
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สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนฯ ตามท่ี
ลงทะเบียนจริง ผู้กู้ยืมยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค าขอ

เบิกเกินหลักสตูร
กองทุนพิจารณาค าขอ
เบิกเงินเกินหลักสตูร

การเบิกเงินกู้ยืมรายภาคเรียน : สถำนศึกษำตรวจสอบค ำขอเบิกเกินหลักสูตร

ตรวจสอบจำกแถบ รอตรวจสอบและค้นหำ
ด้วยเง่ือนไขต่ำงๆ ที่ต้องกำรตรวจสอบ

2

3

สำมำรถดำวน์โหลดรำยงำน Excel File ออกมำได้

คลิกที่ปุ่มแว่นขยำยเพ่ือด ำเนินกำรในขั้นตอนถัดไป
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สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนฯ ตามท่ี
ลงทะเบียนจริง ผู้กู้ยืมยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค าขอ

เบิกเกินหลักสตูร
กองทุนพิจารณาค าขอ
เบิกเงินเกินหลักสตูร

การเบิกเงินกู้ยืมรายภาคเรียน : สถำนศึกษำตรวจสอบค ำขอเบิกเกินหลักสูตร

ตรวจสอบค ำขอตำม Step โดยให้ตรวจสอบ
สำเหตุ และเหตุผลประกอบค ำขอ ว่ำข้อมูล
ถูกต้องหรือไม่ และให้ตรวจสอบเอกสำรแนบ
ว่ำ เอกสำรถูกต้อง หรือไม่ถูกต้อง หำก             
ไม่ถูกต้องจะต้องมีกำรระบุเหตุผลเพ่ิมเติม 
โดยข้อมูลเอกสำรส่วนที่ไม่ถูกต้องนี้ จะถูก
ส่งกลับให้ผู้กู้ยืมเงิน ท ำกำรแก้ไขและส่งกลับ
มำอีกคร้ัง

4

ตรวจสอบเอกสำรให้ครบถ้วน 
หำกตรวจสอบครบถ้วนปุ่ม
ถัดไป จะแสดงขึ้นมำให้กดได้

หน้ำจอแสดงกรณีตรวจสอบเอกสำร                

ไม่ถูกต้องครบถ้วน
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สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนฯ ตามท่ี
ลงทะเบียนจริง ผู้กู้ยืมยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค าขอ

เบิกเกินหลักสตูร
กองทุนพิจารณาค าขอ
เบิกเงินเกินหลักสตูร

การเบิกเงินกู้ยืมรายภาคเรียน : สถำนศึกษำตรวจสอบค ำขอเบิกเกินหลักสูตร

หน้ำจอแสดงกรณีตรวจสอบเอกสำร
ถูกต้องครบถ้วน 

4 กดปุ่มถัดไป
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สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนฯ ตามท่ี
ลงทะเบียนจริง ผู้กู้ยืมยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค าขอ

เบิกเกินหลักสตูร
กองทุนพิจารณาค าขอ
เบิกเงินเกินหลักสตูร

การเบิกเงินกู้ยืมรายภาคเรียน : สถำนศึกษำตรวจสอบค ำขอเบิกเกินหลักสูตร

หน้ำจอแสดงข้อมูลกำรเบิกเงินกูย้ืมเกินหลักสูตร

หำกผู้กู้ยืมเงินเลือกเบิกค่ำครองชีพ หน้ำจอจะแสดง         
ค่ำครองชีพ และเลขที่บัญชีรับโอนมำให้ 

5 กดปุ่มถัดไป

Version 1.0
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สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนฯ ตามท่ี
ลงทะเบียนจริง ผู้กู้ยืมยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค าขอ

เบิกเกินหลักสตูร
กองทุนพิจารณาค าขอ
เบิกเงินเกินหลักสตูร

การเบิกเงินกู้ยืมรายภาคเรียน : สถำนศึกษำตรวจสอบค ำขอเบิกเกินหลักสูตร

กดปุ่มถัดไป

เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วน ปุ่มถัดไป   
จะแสดงขึ้นมำ และให้กดปุ่มถัดไป

6

6

กรณีเอกสำรถูกต้องครบถว้น 

ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน ในส่วนของปีกำรศึกษำ            
ที่คำดว่ำจะจบ และข้อมูลกำรพิจำรณำต่ำงๆ และ
ระบุควำมคิดเห็นเพ่ิมเติมให้ทำงกองทุน

กรณีเอกสำรไม่ถูกตอ้งครบถว้น

ให้ระบุควำมคิดเห็นเพ่ิมเติมเพ่ือส่งกลับให้                
ผู้กู้ยืมเงินท ำกำรแก้ไขข้อมูล 

Version 1.0
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สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนฯ ตามท่ี
ลงทะเบียนจริง ผู้กู้ยืมยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค าขอ

เบิกเกินหลักสตูร
กองทุนพิจารณาค าขอ
เบิกเงินเกินหลักสตูร

การเบิกเงินกู้ยืมรายภาคเรียน : สถำนศึกษำตรวจสอบค ำขอเบิกเกินหลักสูตร

กรณีเอกสำรถูกต้องครบถว้น 

ระบบจะแสดงข้อมูลสรุป และให้ทำงสถำนศึกษำ
คลิก ยืนยันข้อมูลทั้งหมด และกดปุ่ม ยืนยัน

ยืนยันข้อมูล

7

8

กดปุ่มถัดไป

Version 1.0
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สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนฯ ตามท่ี
ลงทะเบียนจริง ผู้กู้ยืมยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค าขอ

เบิกเกินหลักสตูร
กองทุนพิจารณาค าขอ
เบิกเงินเกินหลักสตูร

การเบิกเงินกู้ยืมรายภาคเรียน : สถำนศึกษำตรวจสอบค ำขอเบิกเกินหลักสูตร

กรณีเอกสำรไม่ถูกตอ้งครบถว้น 

ระบบจะแสดงข้อมูลสรุป และให้ทำงสถำนศึกษำ
คลิก ยืนยันข้อมูลทั้งหมด และกดปุ่ม ยืนยัน

ยืนยันข้อมูล

7

8

กดปุ่มถัดไป

Version 1.0
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จบข้ันตอน

สถานศึกษาพิจารณาค าขอเบิกเงินเกินหลักสูตร

Version 1.0
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ขั้นตอนของผู้กู้ยืมเงิน

กรณีท่ีไม่ผ่านการพิจารณาจากสถานศึกษา

กรณีอ่ืนๆ เพ่ิมเติม

Version 1.0
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สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนฯ ตามท่ี
ลงทะเบียนจริง ผู้กู้ยืมยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค าขอ

เบิกเกินหลักสตูร
กองทุนพิจารณาค าขอ
เบิกเงินเกินหลักสตูร

การเบิกเงินกู้ยืมรายภาคเรียน : ผู้กู้ยืมเงินแก้ไขแบบยืนยันกำรเบิกเงินกู้ยืมเกินหลักสูตร

ผู้กู้ยืมเงินไม่ผ่านการพิจารณาจาก
สถานศึกษา

ซ่ึงผู้กู้ยืมเงินต้องแก้ไขข้อมูลและส่งให้
สถานศึกษาตรวจสอบใหม่อีกคร้ัง

1

Version 1.0
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สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนฯ ตามท่ี
ลงทะเบียนจริง ผู้กู้ยืมยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค าขอ

เบิกเกินหลักสตูร
กองทุนพิจารณาค าขอ
เบิกเงินเกินหลักสตูร

การเบิกเงินกู้ยืมรายภาคเรียน : ผู้กู้ยืมเงินแก้ไขแบบยืนยันกำรเบิกเงินกู้ยืมเกินหลักสูตร

ผู้กู้ยืมเงินตรวจสอบผลการพิจารณาจาก
สถานศึกษา และแก้ไขข้อมูล

โดยผู้กู้สามารถแก้ไขข้อมูล

● เหตุผลประกอบการพิจารณา
● เอกสารประกอบการพิจารณา

2

Version 1.0
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สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนฯ ตามท่ี
ลงทะเบียนจริง ผู้กู้ยืมยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค าขอ

เบิกเกินหลักสตูร
กองทุนพิจารณาค าขอ
เบิกเงินเกินหลักสตูร

การเบิกเงินกู้ยืมรายภาคเรียน : ผู้กู้ยืมเงินแก้ไขแบบยืนยันกำรเบิกเงินกู้ยืมเกินหลักสูตร

ผู้กู้ยืมเงินแก้ไขเหตุผลประกอบการพิจารณา

(โดยควรระบุเหตุผลให้ละเอียด)

ผู้กู้กดตรวจสอบข้อมูลบัญชี

หากแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

กดปุม่ “ถัดไป”

Version 1.0

3

4

5
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สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนฯ ตามท่ี
ลงทะเบียนจริง ผู้กู้ยืมยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค าขอ

เบิกเกินหลักสตูร
กองทุนพิจารณาค าขอ
เบิกเงินเกินหลักสตูร

การเบิกเงินกู้ยืมรายภาคเรียน : ผู้กู้ยืมเงินแก้ไขแบบยืนยันกำรเบิกเงินกู้ยืมเกินหลักสูตร

ระบบแจ้งข้อความสีแดงก ากับเอกสารแนบ    
ท่ีมีข้อมูลไม่ถูกต้อง

โดยผู้กู้สามารถแนบเอกสารใหม่ได้

หากแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

กดปุม่ “ถัดไป”

Version 1.0

6
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สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนฯ ตามท่ี
ลงทะเบียนจริง ผู้กู้ยืมยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค าขอ

เบิกเกินหลักสตูร
กองทุนพิจารณาค าขอ
เบิกเงินเกินหลักสตูร

การเบิกเงินกู้ยืมรายภาคเรียน : ผู้กู้ยืมเงินแก้ไขแบบยืนยันกำรเบิกเงินกู้ยืมเกินหลักสูตร

เมื่อตรวจสอบแล้ว

ข้อมูลถูกต้อง

กดปุ่ม “ถัดไป”

Version 1.0

8
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สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนฯ ตามท่ี
ลงทะเบียนจริง ผู้กู้ยืมยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม

9

สถานศึกษาตรวจสอบค าขอ
เบิกเกินหลักสตูร

กองทุนพิจารณาค าขอ
เบิกเงินเกินหลักสตูร

กดปุ่ม 

“กลับหน้ำหลัก”

การเบิกเงินกู้ยืมรายภาคเรียน : ผู้กู้ยืมเงินแก้ไขแบบยืนยันกำรเบิกเงินกู้ยืมเกินหลักสูตร

เมื่อผู้กู้ยืมเงินจัดท ำแบบยืนยันกำรเบิกเงินกู้ยืมเกิน
หลักสูตร ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ระบบจะแจ้งว่ำ

“ระบบส่งค ำขอเบิกเงินเกินหลักสูตรให้สถนศึกษำ
ตรวจสอบแล้ว”
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ขั้นตอนของผู้กู้ยืมเงิน

กรณีผ่านการพิจารณาจากสถานศึกษา

กรณีอ่ืนๆ เพ่ิมเติม

Version 1.0
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สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนฯ ตามท่ี
ลงทะเบียนจริง ผู้กู้ยืมยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค าขอ

เบิกเกินหลักสตูร
กองทุนพิจารณาค าขอ
เบิกเงินเกินหลักสตูร

การเบิกเงินกู้ยืมรายภาคเรียน :กองทุนพิจำรณำค ำขอเบิกเงินเกินหลักสูตร

แจ้งผลรอกองทุนพิจำรณำอนุมัติ

Version 1.0
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ขั้นตอน ผู้กู้ยืมเงิน รอพิจารณาอนุมัติค าขอเบิกเงิน

เกินหลักสูตรจากกองทุน

กรณีอ่ืนๆ เพ่ิมเติม

Version 1.0
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สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนฯ ตามท่ี
ลงทะเบียนจริง ผู้กู้ยืมยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค าขอ

เบิกเกินหลักสตูร
กองทุนพิจารณาค าขอ
เบิกเงินเกินหลักสตูร

การเบิกเงินกู้ยืมรายภาคเรียน :กองทุนพิจำรณำค ำขอเบิกเงินเกินหลักสูตร

แจ้งผลรอกองทุนพิจำรณำอนุมัติ

Version 1.0
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สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนฯ ตามท่ี
ลงทะเบียนจริง ผู้กู้ยืมยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค าขอ

เบิกเกินหลักสตูร
กองทุนพิจารณาค าขอ
เบิกเงินเกินหลักสตูร

การเบิกเงินกู้ยืมรายภาคเรียน :กองทุนพิจำรณำค ำขอเบิกเงินเกินหลักสูตร

กรณีผ่ำนอนุมัติค ำขอเบิกเงินเกิน
หลักสูตรจำกกองทุน ระบบจะแสดงสถำนะ

“รอลงนำมแบบเบิกเงินกู้ยืมผ่ำนตัวแทน”

Version 1.0
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สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนฯ ตามท่ี
ลงทะเบียนจริง ผู้กู้ยืมยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม

2

สถานศึกษาตรวจสอบค าขอ
เบิกเกินหลักสตูร

กองทุนพิจารณาค าขอ
เบิกเงินเกินหลักสตูร

การเบิกเงินกู้ยืมรายภาคเรียน :กองทุนพิจำรณำค ำขอเบิกเงินเกินหลักสูตร

ทั้งนี้ ระบบจะแจ้งเตือนผู้กู้ยืมเงิน 2 ข้อควำม

1. แจ้งผลกำรอนุมัติค ำขอเบิกเงิน        
เกินหลักสูตรจำกกองทุน

2. แจ้งควำมพร้อมในกำรลงนำม         
แบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืมผ่ำนตัวแทน

1

Version 1.0
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สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนฯ ตามท่ี
ลงทะเบียนจริง ผู้กู้ยืมยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค าขอ

เบิกเกินหลักสตูร
กองทุนพิจารณาค าขอ
เบิกเงินเกินหลักสตูร

การเบิกเงินกู้ยืมรายภาคเรียน :กองทุนพิจำรณำค ำขอเบิกเงินเกินหลักสูตร

กรณีไม่ผ่ำนอนุมัติค ำขอเบิกเงินเกิน
หลักสูตรจำกกองทุน ระบบจะแสดงสถำนะ

“รอลงนำมแบบเบิกเงินกู้ยืมผ่ำนตัวแทน”

Version 1.0
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สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนฯ ตามท่ี
ลงทะเบียนจริง ผู้กู้ยืมยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค าขอ

เบิกเกินหลักสตูร
กองทุนพิจารณาค าขอ
เบิกเงินเกินหลักสตูร

การเบิกเงินกู้ยืมรายภาคเรียน :กองทุนพิจำรณำค ำขอเบิกเงินเกินหลักสูตร

ทั้งนี้ ระบบจะแจ้งเตือนผู้กู้ยืมเงิน

1. แจ้งผลไม่ผ่ำนอนุมัติค ำขอเบิกเงินเกิน
หลักสูตรจำกกองทุน

Version 1.0
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ขั้นตอน ผู้กู้ยืมเงิน ลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม

(การแสดงสถานะต่างๆ)

กรณีอ่ืนๆ เพ่ิมเติม

Version 1.0
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การลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมรายภาคเรียน : กำรลงนำมแบบกระดำษ

การลงนามแบบกระดาษ การลงนามแบบอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อผู้กู้ยืมเงินจัดท ำแบบยืนยันกำรเบิกเงินกู้ยืม

เรียบร้อยแล้ว ล ำดับถัดไปให้ ผู้กู้ยืมเงินติดต่อ

กับตัวแทนเพ่ือลงนำมแบบยืนยัน               
กำรเบิกเงินกู้ยืมต่อไป ดังน้ี

- กรณีผู้กู้ยืมเงิน อำยุครบ 20 ปีบริบูรณ์
หรือเป็นผู้บรรลุนิติภำวะแล้ว สำมำรถลงนำม
แบบยืนยันกำรเบิกเงินกู้ยืมเพียงคนเดียวได้

- กรณีผู้กู้ยืมเงิน อำยุต ่ำกว่ำ 20 ปี หรือ 
ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ต้องมีผู้แทนโดยชอบธรรม 
ลงนำมแบบยืนยันกำรเบิกเงินด้วย

“ตัวแทน” 

หมายถึง สถานศึกษา

1
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การลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมรายภาคเรียน : กำรลงนำมแบบกระดำษ

การลงนามแบบกระดาษ การลงนามแบบอิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลที่ต้องเตรียมก่อนลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ผ่านตัวแทน

- บัตรประชำชนผู้ท่ีลงนำม เช่น ผู้กู้ยืมเงิน , ผู้แทนโดยชอบธรรม (กรณียังไม่บรรลุนิติภำวะ)

- ส ำเนำบัตรประชำชนของผู้ท่ีลงนำม เช่น ผู้กู้ยืมเงิน , ผู้แทนโดยชอบธรรม 

(กรณียังไม่บรรลุนิติภำวะ)

ผู้กู้ยืมเงิน ผู้แทนโดย
ชอบธรรม
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การลงนามแบบกระดาษ การลงนามแบบอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อผู้กู้ยืมเงินและบุคคลที่เกี่ยวข้องลงนำมในแบบยืนยัน

กำรเบิกเงินกู้ยืมกับตัวแทน และสแกนเอกสำรเข้ำระบบ

เรียบร้อยแล้ว 

ระบบจะแจ้งว่ำ “ลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม
ส าเร็จ”

*แต่หำกยังไม่ด ำเนินกำรลงนำมกับตัวแทนดังกล่ำวระบบ

จะแจ้งว่ำ “กรุณาลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม        
ผ่านตัวแทน”

2

การลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมรายภาคเรียน : กำรลงนำมแบบกระดำษ
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การลงนามแบบกระดาษ

เมื่อผู้กู้ยืมเงินได้รับเงินโอน
งวดแรก ระบบจะแสดง
เมนู “บัญชีของฉัน”

(Dashboard) 

เพ่ือตรวจสอบผลกำร           
โอนเงินและดูรำยละเอียด
ข้อมูลกำรย่ืนกู้

ระบบโอนเงินส าเร็จการลงนามแบบอิเล็กทรอนิกส์

การลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมรายภาคเรียน : ตรวจสอบกำรโอนเงิน
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ส้ินสุดคู่มือระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาแบบดิจิทัล

Digital Student Loan Fund System : DSL 

การเบิกเงินเกินหลักสูตร
ส าหรับ สถานศึกษา และ ผู้กู้ยืมเงิน
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