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Confidential

โดย กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา

1

คู่มือการด าเนินงานในระบบกองทุนเงินให้กู้ยืม

เพ่ือการศึกษาแบบดิจิทัล Digital Student Loan Fund System (DSL)

คู่มือผู้กู้ยืมเงินเบิกเงินกู้ยืมเกินกว่าจ านวนปท่ีีก าหนดไว้          
ในหลักสูตร ส าหรับสถานศึกษา
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เริ่มขัน้ตอน

ผู้กู้ยืมเงนิเบกิเงนิกูย้มืเกนิหลกัสูตร รายภาคเรยีน
หมายเหตุ : ก่อนที่ผู้กู้ยืมเงินจะด าเนินการในขั้นตอนนี้ ทางสถานศึกษา
จะต้องบันทึกค่าเล่าเรียนฯ ตามที่ลงทะเบียนจริงของผู้กู้ยืมเงิน
ให้เรียบร้อยก่อน
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เตรยีมความพรอ้ม ก่อนการจดัท าแบบยืนยนัการเบกิเงนิกูย้มืรายภาคเรยีน

ผู้กู้ยืมเงินจัดท าแบบยืนยันการเบกิเงินกู้ยมื

ผู้กู้ยืมเงินรายใหม่
ผู้กู้ยืมเงินรายเกา่เปลี่ยนระดับ/

ย้ายสถานศึกษา/เปลีย่น
หลักสูตรหรือสาขาวิชา

ผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนช้ันปี

ข้อมลูทีต่้องเตรยีมกอ่นบนัทกึแบบเบกิเงนิกูย้มื 

1. เอกสารประกอบสาเหตุท่ีไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เช่น ป่วย (ใช้ใบรับรองแพทย์)

2. เอกสารแสดงผลการเรียน 

3. หนังสือรับรองรายวิชาท่ีเหลือจากสถานศกึษา

4. ข้อมูลผลการเรียน เช่น เกรดเฉล่ียสะสม และหน่วยกิตคงเหลือ
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การเบกิเงนิกูย้มืรายภาคเรยีน : ผู้กู้ยืมเงินจัดท าแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม

สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนฯ ตามท่ี
ลงทะเบียนจริง ผู้กู้ยืมยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม

1

สถานศึกษาตรวจสอบค าขอ
เบิกเกินหลักสตูร

กดปุ่ม 

“เบิกเงินกู้ยืม”

เลือกที่ 

“เบิกเงินกู้ยืม”

กองทุนพิจารณาค าขอ
เบิกเงินเกินหลักสตูร
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การเบกิเงนิกูย้มืรายภาคเรยีน : ผู้กู้ยืมเงินจัดท าแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม

สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนฯ ตามท่ี
ลงทะเบียนจริง ผู้กู้ยืมยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค าขอ

เบิกเกินหลักสตูร
กองทุนพิจารณาค าขอ
เบิกเงินเกินหลักสตูร

ผู้กู้ยืมระบขุอ้มลูส าหรบัยืน่ค าขอเบกิเงนิ           
เกินหลกัสูตร เช่น

● จ านวนหนว่ยกติคงเหลอื
● เกรดเฉลี่ยสะสม
● สาเหตทุีไ่มส่ าเรจ็การศกึษา          

ตามหลักสูตร
● เหตุผลเพ่ิมเตมิประกอบการพิจารณา

2
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สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนฯ ตามท่ี
ลงทะเบียนจริง ผู้กู้ยืมยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค าขอ

เบิกเกินหลักสตูร
กองทุนพิจารณาค าขอ
เบิกเงินเกินหลักสตูร

3

ใส่เครื่องหมายถูกที่ค่าเล่าเรียนและ

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา

(เฉพาะสถานศึกษาที่มีการเรียกเก็บกับ

ผู้กู้ยืมเงิน) *พร้อมกรอกจ านวนเงนิ

ตามจรงิทีส่ถานศกึษาเรยีกเกบ็ 

กดปุ่ม

“ถัดไป”

การเบกิเงนิกูย้มืรายภาคเรยีน : ผู้กู้ยืมเงินจัดท าแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม

ใส่เครือ่งหมายถกูทีค่า่ครองชีพ

(กรณีมรีายไดค้รอบครวัไมเ่กนิ

360,000 บาท/ปี)                      
*ระบบจะแสดงจ านวนเงนิใหอ้ตัโนมตัิ

*หากระบบตรวจสอบพบวา่ มีรายได้
เกินกวา่ทีก่องทนุก าหนด ผู้กู้ยืมเงนิ            
จะไม่สามารถคลิก๊เลือกในชอ่งนีไ้ด้

4
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การเบกิเงนิกูย้มืรายภาคเรยีน : ผู้กู้ยืมเงินจัดท าแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม

สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนฯ ตามท่ี
ลงทะเบียนจริง ผู้กู้ยืมยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค าขอ

เบิกเกินหลักสตูร
กองทุนพิจารณาค าขอ
เบิกเงินเกินหลักสตูร

ผู้กู้ยืมเงนิแนบเอกสารประกอบการยืน่ค าขอ         
เบิกเงนิเกนิหลักสูตร

1. เอกสารประกอบสาเหตทุีไ่มส่ าเรจ็
การศกึษาตามหลักสูตร

2. เอกสารแสดงผลการเรยีน
3. หนังสือรบัรองรายวชิาทีเ่หลือจาก

สถานศกึษา

5
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สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนฯ ตามท่ี
ลงทะเบียนจริง ผู้กู้ยืมยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค าขอ

เบิกเกินหลักสตูร
กองทุนพิจารณาค าขอ
เบิกเงินเกินหลักสตูร

การเบกิเงนิกูย้มืรายภาคเรยีน : ผู้กู้ยืมเงินจัดท าแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม

หากจะแก้ไข กดปุ่ม

“ย้อนกลับ” เพ่ือท าการ

แก้ไขให้ถูกต้อง

*ผูกู้ย้มืเงนิจะตอ้ง

ตรวจสอบความถกูตอ้ง

ของขอ้มลูทัง้หมดกอ่น

กดปุ่ม “ถัดไป”

เมื่อตรวจสอบแล้ว

ข้อมูลถูกต้อง

กดปุ่ม “ถัดไป”

6
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สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนฯ ตามท่ี
ลงทะเบียนจริง ผู้กู้ยืมยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม

7

สถานศึกษาตรวจสอบค าขอ
เบิกเกินหลักสตูร

กองทุนพิจารณาค าขอ
เบิกเงินเกินหลักสตูร

กดปุ่ม 

“กลับหน้าหลัก”

การเบกิเงนิกูย้มืรายภาคเรยีน : ผู้กู้ยืมเงินจัดท าแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม

เมื่อผู้กู้ยืมเงินจัดท าแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม           
เกินหลักสูตร ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ระบบจะแจ้งว่า

“ระบบส่งค าขอเบิกเงินเกินหลักสูตรให้สถนศึกษา
ตรวจสอบแล้ว”
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สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนฯ ตามท่ี
ลงทะเบียนจริง ผู้กู้ยืมยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค าขอ

เบิกเกินหลักสตูร
กองทุนพิจารณาค าขอ
เบิกเงินเกินหลักสตูร

การเบกิเงนิกูย้มืรายภาคเรยีน : ผู้กู้ยืมเงินจัดท าแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม

รอสถานศกึษาพิจารณา

ค าขอเบกิเงนิกูย้ืมเกนิหลักสูตร
8
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สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนฯ ตามท่ี
ลงทะเบียนจริง ผู้กู้ยืมยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค าขอ

เบิกเกินหลักสตูร
กองทุนพิจารณาค าขอ
เบิกเงินเกินหลักสตูร

การเบกิเงนิกูย้มืรายภาคเรยีน : ผู้กู้ยืมเงินจัดท าแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม

A

กรณีผู้กู้ยืมเงินต้องการตรวจสอบรายละเอียด
การบันทึกแบบเบิกเงินกู้ยืมเกินหลักสูตร
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สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนฯ ตามท่ี
ลงทะเบียนจริง ผู้กู้ยืมยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค าขอ

เบิกเกินหลักสตูร
กองทุนพิจารณาค าขอ
เบิกเงินเกินหลักสตูร

การเบกิเงนิกูย้มืรายภาคเรยีน : ผู้กู้ยืมเงินจัดท าแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม

B

C

ผู้กู้ตรวจสอบรายละเอียดแบบเบิกเงิน
กู้ยืมเกินหลักสูตร
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จบขั้นตอน

ผู้กู้ยืมเงินเบกิเงินกูย้ืมเกนิหลกัสูตรรายภาคเรยีน 
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เริ่มขัน้ตอน

สถานศึกษาพิจารณาค าขอเบิกเงนิเกนิหลกัสูตร
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ภาพรวมขัน้ตอนการพิจารณาค าขอเบกิเงินเกนิหลกัสูตรโดย สถานศึกษา

การเบกิเงินกูย้มืรายภาคเรยีน

- สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนฯ ตามท่ีลงทะเบียนจริง

- ผู้กู้ยืมยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม

- สถานศึกษาพิจารณาค าขอเบิกเงินเกินหลักสูตร (กรณีผู้กู้ขอเบิกเกินหลักสูตร)

สถานศึกษา

สิทธิ์ผู้ตรวจสอบรายการ 
(Checker)
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สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนฯ ตามท่ี
ลงทะเบียนจริง ผู้กู้ยืมยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค าขอ

เบิกเกินหลักสตูร
กองทุนพิจารณาค าขอ
เบิกเงินเกินหลักสตูร

การเบกิเงนิกูย้มืรายภาคเรยีน : สถานศึกษาตรวจสอบค าขอเบิกเกินหลักสูตร

เปิดใช้งานหน้าจอตรวจสอบข้อมูลแบบเบิกเงิน 
เกินหลักสูตรโดยสถานศึกษา 

สิทธิ์ผู้ตรวจสอบรายการ (Checker)

โดยสามารถใช้งานที่เมนูทางด้านซ้ายมือ 

ช่ือเมนู 
“ตรวจสอบแบบค ำขอเบิกเงินกู้ยืมเกินหลักสูตร”

1
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สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนฯ ตามท่ี
ลงทะเบียนจริง ผู้กู้ยืมยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค าขอ

เบิกเกินหลักสตูร
กองทุนพิจารณาค าขอ
เบิกเงินเกินหลักสตูร

การเบกิเงนิกูย้มืรายภาคเรยีน : สถานศึกษาตรวจสอบค าขอเบิกเกินหลักสูตร

ตรวจสอบจากแถบ รอตรวจสอบและค้นหา
ด้วยเง่ือนไขต่างๆ ที่ต้องการตรวจสอบ

2

3

สามารถดาวน์โหลดรายงาน Excel File ออกมาได้

คลิกที่ปุ่มแว่นขยายเพ่ือด าเนินการในขั้นตอนถัดไป

Version 1.0



18

สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนฯ ตามท่ี
ลงทะเบียนจริง ผู้กู้ยืมยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค าขอ

เบิกเกินหลักสตูร
กองทุนพิจารณาค าขอ
เบิกเงินเกินหลักสตูร

การเบกิเงนิกูย้มืรายภาคเรยีน : สถานศึกษาตรวจสอบค าขอเบิกเกินหลักสูตร

ตรวจสอบค าขอตาม Step โดยให้ตรวจสอบ
สาเหตุ และเหตุผลประกอบค าขอ ว่าข้อมูล
ถูกต้องหรือไม่ และให้ตรวจสอบเอกสารแนบ
ว่า เอกสารถูกต้อง หรือไม่ถูกต้อง หาก             
ไม่ถูกต้องจะต้องมีการระบุเหตุผลเพ่ิมเติม 
โดยข้อมูลเอกสารส่วนที่ไม่ถูกต้องนี้ จะถูก
ส่งกลับให้ผู้กู้ยืมเงิน ท าการแก้ไขและส่งกลับ
มาอีกคร้ัง

4

ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน 
หากตรวจสอบครบถ้วนปุ่ม
ถัดไป จะแสดงขึ้นมาให้กดได้

หน้าจอแสดงกรณีตรวจสอบเอกสาร                

ไม่ถูกต้องครบถ้วน
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สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนฯ ตามท่ี
ลงทะเบียนจริง ผู้กู้ยืมยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค าขอ

เบิกเกินหลักสตูร
กองทุนพิจารณาค าขอ
เบิกเงินเกินหลักสตูร

การเบกิเงนิกูย้มืรายภาคเรยีน : สถานศึกษาตรวจสอบค าขอเบิกเกินหลักสูตร

หน้าจอแสดงกรณีตรวจสอบเอกสาร
ถูกต้องครบถ้วน 

4 กดปุ่มถัดไป
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สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนฯ ตามท่ี
ลงทะเบียนจริง ผู้กู้ยืมยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค าขอ

เบิกเกินหลักสตูร
กองทุนพิจารณาค าขอ
เบิกเงินเกินหลักสตูร

การเบกิเงนิกูย้มืรายภาคเรยีน : สถานศึกษาตรวจสอบค าขอเบิกเกินหลักสูตร

หน้าจอแสดงข้อมูลการเบิกเงินกูย้ืมเกินหลักสูตร

หากผู้กู้ยืมเงินเลือกเบิกค่าครองชีพ หน้าจอจะแสดง         
ค่าครองชีพ และเลขที่บัญชีรับโอนมาให้ 

5 กดปุ่มถัดไป

Version 1.0
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สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนฯ ตามท่ี
ลงทะเบียนจริง ผู้กู้ยืมยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค าขอ

เบิกเกินหลักสตูร
กองทุนพิจารณาค าขอ
เบิกเงินเกินหลักสตูร

การเบกิเงนิกูย้มืรายภาคเรยีน : สถานศึกษาตรวจสอบค าขอเบิกเกินหลักสูตร

กดปุ่มถัดไป

เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วน ปุ่มถัดไป   
จะแสดงขึ้นมา และให้กดปุ่มถัดไป

6

6

กรณีเอกสารถูกต้องครบถว้น 

ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน ในส่วนของปีการศึกษา            
ที่คาดว่าจะจบ และข้อมูลการพิจารณาต่างๆ และ
ระบุความคิดเห็นเพ่ิมเติมให้ทางกองทุน

กรณีเอกสารไม่ถูกตอ้งครบถว้น

ให้ระบุความคิดเห็นเพ่ิมเติมเพ่ือส่งกลับให้                
ผู้กู้ยืมเงินท าการแก้ไขข้อมูล 

Version 1.0
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สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนฯ ตามท่ี
ลงทะเบียนจริง ผู้กู้ยืมยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค าขอ

เบิกเกินหลักสตูร
กองทุนพิจารณาค าขอ
เบิกเงินเกินหลักสตูร

การเบกิเงนิกูย้มืรายภาคเรยีน : สถานศึกษาตรวจสอบค าขอเบิกเกินหลักสูตร

กรณีเอกสารถูกต้องครบถว้น 

ระบบจะแสดงข้อมูลสรุป และให้ทางสถานศึกษา
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

การเบกิเงนิกูย้มืรายภาคเรยีน : สถานศึกษาตรวจสอบค าขอเบิกเกินหลักสูตร

กรณีเอกสารไม่ถูกตอ้งครบถว้น 

ระบบจะแสดงข้อมูลสรุป และให้ทางสถานศึกษา
คลิก ยืนยันข้อมูลทั้งหมด และกดปุ่ม ยืนยัน

ยืนยันข้อมูล

7

8

กดปุ่มถัดไป

Version 1.0
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จบขั้นตอน

สถานศึกษาพิจารณาค าขอเบิกเงนิเกนิหลกัสูตร

Version 1.0
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ขั้นตอนของผู้กู้ยืมเงิน

กรณีที่ไม่ผ่านการพิจารณาจากสถานศึกษา

กรณีอ่ืนๆ เพ่ิมเติม

Version 1.0
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สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนฯ ตามท่ี
ลงทะเบียนจริง ผู้กู้ยืมยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค าขอ

เบิกเกินหลักสตูร
กองทุนพิจารณาค าขอ
เบิกเงินเกินหลักสตูร

การเบกิเงนิกูย้มืรายภาคเรยีน : ผู้กู้ยืมเงินแก้ไขแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมเกินหลักสูตร

ผู้กู้ยืมเงินไม่ผ่านการพิจารณาจาก
สถานศึกษา

ซ่ึงผู้กู้ยืมเงินต้องแก้ไขข้อมูลและส่งให้
สถานศึกษาตรวจสอบใหม่อีกคร้ัง

1

Version 1.0
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สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนฯ ตามท่ี
ลงทะเบียนจริง ผู้กู้ยืมยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค าขอ

เบิกเกินหลักสตูร
กองทุนพิจารณาค าขอ
เบิกเงินเกินหลักสตูร

การเบกิเงนิกูย้มืรายภาคเรยีน : ผู้กู้ยืมเงินแก้ไขแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมเกินหลักสูตร

ผู้กู้ยืมเงินตรวจสอบผลการพิจารณาจาก
สถานศึกษา และแก้ไขข้อมูล

โดยผู้กู้สามารถแก้ไขข้อมูล

● เหตุผลประกอบการพิจารณา
● เอกสารประกอบการพิจารณา

2

Version 1.0
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สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนฯ ตามท่ี
ลงทะเบียนจริง ผู้กู้ยืมยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค าขอ

เบิกเกินหลักสตูร
กองทุนพิจารณาค าขอ
เบิกเงินเกินหลักสตูร

การเบกิเงนิกูย้มืรายภาคเรยีน : ผู้กู้ยืมเงินแก้ไขแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมเกินหลักสูตร

ผู้กู้ยืมเงินแก้ไขเหตุผลประกอบการพิจารณา

(โดยควรระบุเหตุผลให้ละเอียด)

ผู้กู้กดตรวจสอบข้อมูลบัญชี

หากแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

กดปุม่ “ถัดไป”

Version 1.0

3

4
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สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนฯ ตามท่ี
ลงทะเบียนจริง ผู้กู้ยืมยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค าขอ

เบิกเกินหลักสตูร
กองทุนพิจารณาค าขอ
เบิกเงินเกินหลักสตูร

การเบกิเงนิกูย้มืรายภาคเรยีน : ผู้กู้ยืมเงินแก้ไขแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมเกินหลักสูตร

ระบบแจ้งข้อความสีแดงก ากับเอกสารแนบ    
ท่ีมีข้อมูลไม่ถูกต้อง

โดยผู้กู้สามารถแนบเอกสารใหม่ได้

หากแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

กดปุม่ “ถัดไป”

Version 1.0
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สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนฯ ตามท่ี
ลงทะเบียนจริง ผู้กู้ยืมยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค าขอ

เบิกเกินหลักสตูร
กองทุนพิจารณาค าขอ
เบิกเงินเกินหลักสตูร

การเบกิเงนิกูย้มืรายภาคเรยีน : ผู้กู้ยืมเงินแก้ไขแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมเกินหลักสูตร

เมื่อตรวจสอบแล้ว

ข้อมูลถูกต้อง

กดปุ่ม “ถัดไป”

Version 1.0
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สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนฯ ตามท่ี
ลงทะเบียนจริง ผู้กู้ยืมยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม

9

สถานศึกษาตรวจสอบค าขอ
เบิกเกินหลักสตูร

กองทุนพิจารณาค าขอ
เบิกเงินเกินหลักสตูร

กดปุ่ม 

“กลับหน้าหลัก”

การเบกิเงนิกูย้มืรายภาคเรยีน : ผู้กู้ยืมเงินแก้ไขแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมเกินหลักสูตร

เมื่อผู้กู้ยืมเงินจัดท าแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมเกิน
หลักสูตร ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ระบบจะแจ้งว่า

“ระบบส่งค าขอเบิกเงินเกินหลักสูตรให้สถนศึกษา
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

การเบกิเงนิกูย้มืรายภาคเรยีน :กองทุนพิจารณาค าขอเบิกเงินเกินหลักสูตร

แจ้งผลรอกองทุนพิจารณาอนุมัติ

Version 1.0



34

ขั้นตอน ผู้กู้ยืมเงิน รอพิจารณาอนุมัติค าขอเบิกเงิน

เกินหลักสูตรจากกองทุน

กรณีอ่ืนๆ เพ่ิมเติม

Version 1.0
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สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนฯ ตามท่ี
ลงทะเบียนจริง ผู้กู้ยืมยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค าขอ

เบิกเกินหลักสตูร
กองทุนพิจารณาค าขอ
เบิกเงินเกินหลักสตูร

การเบกิเงนิกูย้มืรายภาคเรยีน :กองทุนพิจารณาค าขอเบิกเงินเกินหลักสูตร

แจ้งผลรอกองทุนพิจารณาอนุมัติ

Version 1.0
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สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนฯ ตามท่ี
ลงทะเบียนจริง ผู้กู้ยืมยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค าขอ

เบิกเกินหลักสตูร
กองทุนพิจารณาค าขอ
เบิกเงินเกินหลักสตูร

การเบกิเงนิกูย้มืรายภาคเรยีน :กองทุนพิจารณาค าขอเบิกเงินเกินหลักสูตร

กรณีผ่ำนอนุมัติค ำขอเบิกเงินเกิน
หลักสูตรจากกองทุน ระบบจะแสดงสถานะ

“รอลงนามแบบเบิกเงินกู้ยืมผ่านตัวแทน”

Version 1.0
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สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนฯ ตามท่ี
ลงทะเบียนจริง ผู้กู้ยืมยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม

2

สถานศึกษาตรวจสอบค าขอ
เบิกเกินหลักสตูร

กองทุนพิจารณาค าขอ
เบิกเงินเกินหลักสตูร

การเบกิเงนิกูย้มืรายภาคเรยีน :กองทุนพิจารณาค าขอเบิกเงินเกินหลักสูตร

ทั้งนี้ ระบบจะแจ้งเตือนผู้กู้ยืมเงิน 2 ข้อความ

1. แจ้งผลการอนุมัติค าขอเบิกเงิน        
เกินหลักสูตรจากกองทุน

2. แจ้งความพร้อมในการลงนาม         
แบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืมผ่านตัวแทน

1

Version 1.0
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สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนฯ ตามท่ี
ลงทะเบียนจริง ผู้กู้ยืมยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค าขอ

เบิกเกินหลักสตูร
กองทุนพิจารณาค าขอ
เบิกเงินเกินหลักสตูร

การเบกิเงนิกูย้มืรายภาคเรยีน :กองทุนพิจารณาค าขอเบิกเงินเกินหลักสูตร

กรณีไม่ผ่ำนอนุมัติค าขอเบิกเงินเกิน
หลักสูตรจากกองทุน ระบบจะแสดงสถานะ

“รอลงนามแบบเบิกเงินกู้ยืมผ่านตัวแทน”

Version 1.0
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สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนฯ ตามท่ี
ลงทะเบียนจริง ผู้กู้ยืมยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค าขอ

เบิกเกินหลักสตูร
กองทุนพิจารณาค าขอ
เบิกเงินเกินหลักสตูร

การเบกิเงนิกูย้มืรายภาคเรยีน :กองทุนพิจารณาค าขอเบิกเงินเกินหลักสูตร

ทั้งนี้ ระบบจะแจ้งเตือนผู้กู้ยืมเงิน

1. แจ้งผลไม่ผ่านอนุมัติค าขอเบิกเงินเกิน
หลักสูตรจากกองทุน

Version 1.0
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ขั้นตอน ผู้กู้ยืมเงิน ลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม

(การแสดงสถานะต่างๆ)

กรณีอ่ืนๆ เพ่ิมเติม

Version 1.0
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การลงนามแบบยนืยนัการเบกิเงนิกูย้มืรายภาคเรยีน : การลงนามแบบกระดาษ

การลงนามแบบกระดาษ การลงนามแบบอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อผู้กู้ยืมเงินจัดท าแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม

เรียบร้อยแล้ว ล าดับถัดไปให้ ผู้กู้ยืมเงินติดต่อ

กับตัวแทนเพ่ือลงนำมแบบยืนยัน               
กำรเบิกเงินกู้ยืมต่อไป ดังน้ี

- กรณีผู้กู้ยืมเงิน อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์
หรือเป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว สำมำรถลงนำม
แบบยืนยันกำรเบิกเงินกู้ยืมเพียงคนเดียวได้

- กรณีผู้กู้ยืมเงิน อายุต ่ากว่า 20 ปี หรือ 
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องมีผู้แทนโดยชอบธรรม 
ลงนำมแบบยืนยันกำรเบิกเงินด้วย

“ตัวแทน” 

หมายถงึ สถานศกึษา

1

Version 1.0
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การลงนามแบบยนืยนัการเบกิเงนิกูย้มืรายภาคเรยีน : การลงนามแบบกระดาษ

การลงนามแบบกระดาษ การลงนามแบบอิเล็กทรอนิกส์

ข้อมลูทีต่้องเตรยีมกอ่นลงนามแบบยนืยนัการเบกิเงนิกูย้มื ผ่านตวัแทน

- บัตรประชาชนผู้ท่ีลงนาม เช่น ผู้กู้ยืมเงิน , ผู้แทนโดยชอบธรรม (กรณียังไม่บรรลุนิติภาวะ)

- ส าเนาบัตรประชาชนของผู้ท่ีลงนาม เช่น ผู้กู้ยืมเงิน , ผู้แทนโดยชอบธรรม 

(กรณียังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ผู้กู้ยืมเงิน ผู้แทนโดย
ชอบธรรม
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การลงนามแบบกระดาษ การลงนามแบบอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อผู้กู้ยืมเงินและบุคคลที่เกี่ยวข้องลงนามในแบบยืนยัน

การเบิกเงินกู้ยืมกับตัวแทน และสแกนเอกสารเข้าระบบ

เรียบร้อยแล้ว 

ระบบจะแจ้งว่า “ลงนามแบบยนืยนัการเบกิเงนิกูย้มืส าเรจ็”

*แต่หากยังไม่ด าเนินการลงนามกับตัวแทนดังกล่าวระบบ

จะแจ้งว่า “กรุณาลงนามแบบยนืยนัการเบกิเงนิกูย้ืม        
ผ่านตัวแทน”

2

การลงนามแบบยนืยนัการเบกิเงนิกูย้มืรายภาคเรยีน : การลงนามแบบกระดาษ
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การลงนามแบบกระดาษ

เมื่อผู้กู้ยืมเงินได้รับเงินโอน
งวดแรก ระบบจะแสดง
เมนู “บัญชีของฉัน”

(Dashboard) 

เพ่ือตรวจสอบผลการ           
โอนเงินและดูรายละเอียด
ข้อมูลการย่ืนกู้

ระบบโอนเงินส าเร็จการลงนามแบบอิเล็กทรอนิกส์

การลงนามแบบยนืยนัการเบกิเงนิกูย้มืรายภาคเรยีน : ตรวจสอบการโอนเงิน
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ส้ินสุดคู่มอืระบบกองทนุเงนิให้กู้ยืมเพ่ือการศกึษาแบบดิจทิลั

Digital Student Loan Fund System : DSL 

การเบกิเงนิเกินหลักสูตร
ส าหรับ สถานศกึษา และ ผู้กู้ยืมเงนิ

Version 1.0
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