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• รองรับข้อมูลกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

• รองรับการชำระปิดบัญชีเงินกู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา



บริการ กยศ. 

ลูกค้า กยศ. ท่ีมีบัญชีกรุงไทย เม่ือใชแ้อปฯ เป๋าตัง จะเข้าใช้งานเมนู กยศ. ได้โดยอัตโนมัติ (ดึงข้อมูลจากเลขบัตรประชาชน)

เลขบัตรประชาชน น้ีมีบัญชี กยศ. กรอ. หรือ กรอ.55

ใช้เป๋าตัง เวอร์ชัน 6.1 ขึ้นไป

มีบัญชีกรุงไทย (ใช้ User ID ของ Krungthai NEXT หรือ บัตร ATM)

รองรับท้ังลูกค้าท่ียังเรียนอยู่ และลูกค้าท่ีถึงกำหนดชำระแล้ว

เข้าดูเมนู กยศ. หรือ ชำระเงินได้เลย

เมนู กยศ. จะไม่แสดงบัญชีลูกค้าท่ีมีสถานะไกล่เกลี่ย/ดำเนินคดี ท่ีศาลสั่งแยกหน้ี (ใช้ Dummy ID 

อ่ืน ท่ีไม่ใช่เลขบัตรประชาชน) แต่ สามารถชำระเงิน โดยใช้เลือกเมนู ”จ่ายบิล” และเลือกชำระ 
กยศ. โดยกรอก Dummy ID ในช่องเลขท่ีบัตรปชช. เพื่อชำระเงิน



กรณียังเรียนอยู่ ยังไม่ถึงกำหนดชำระ vs กรณีถึงกำหนดชำระแล้ว

หน้าจอกรณีถึงกำหนดชำระแล้วหน้าจอกรณียังเรียนอยู่ และยังไม่ถึงกำหนดชำระ

หน้า Default หน้า Default

• หน้า Default หน้ารายการล่าสุด ส่วนใหญ่เป็นการรับเงินจาก กยศ. เช่น   กยศ. โอนค่าครองชีพ

• ยังไม่มีข้อมูลการชำระเงิน เนื่องจากยังไม่ถึงกำหนดชำระ ไม่มีการคิดดอกเบ้ีย และลูกค้ายังไม่ต้องชำระเงิน

• แต่ลูกค้าสามารถชำระเงินได้ โดยระบุยอดเอง • หน้า Default หน้าการชำระเงิน จะแสดงข้อมูลเงินต้น ดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึน ดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึน ยอดค้างชำระ และ

ยอดกำหนดชำระ โดย

• รายการล่าสุดจะแสดงข้อมูลการชำระเงินกู้กยศ. ของลูกค้า



เข้าใช้งานเมนู กยศ. : กรณียังเรียนอยู่ และยังไม่ถึงกำหนดชำระ

ข้อมูลบัญชี กยศ. แสดงข้อมูล

ยอดเงินกู้ทั้งหมด

หน้าจอจะ Default หน้ารายการล่าสุด 

โดยแสดง

• รับเงินค่าครองชีพ

• กยศ. ชำระค่าเทอมให้สถานศึกษา

FLOW จ่ายบิล

หน้าจอการชำระเงิน

แสดง “ไม่มียอดเรียกเก็บ”
ระบุจำนวนเงิน

ที่ต้องการชำระ

ทั้งลูกค้า กยศ. กรอ. และ
กรอ.55 เลือกเมนู กยศ.



1. ข้อมูลบัญชี กยศ.

• ยอดเงินกู้คงเหลือ

• ยอดเงินกู้ทั้งหมด

2. รายการครบกำหนดชำระ

• แสดงเม่ือมียอดครบกำหนดชำระ 

และยอดค้างชำระ
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1

3. รายการกำหนดชำระถัดไป

• แสดงงวดปัจจุบัน/งวดถัดไป

เลือกยอดเงิน

ท่ีต้องการชำระ

รายการกยศ.

ข้อมูลเกี่ยวกับเงินกู้

FLOW จ่ายบิล

แอปฯ จะแสดง

หน้าจอจำนวนเงิน

ตามที่เลือก เพ่ือกด 
ยืนยัน

เข้าใช้งานเมนู กยศ. : กรณีถึงกำหนดชำระแล้ว



เข้าใช้งานเมนูจ่ายบิล

กรณี CID นี้

เป็นลูกค้า กยศ. 

กรณี CID ไม่ใช่ลูกค้า กยศ. 

ผู้ใช้จะต้องกรอกข้อมูลเอง

แอปฯ จะแสดงยอด

ให้เลือกชำระ

ตรวจสอบ 

และยืนยันการจ่ายบิล ระบุ PIN 6 หลัก

จ่ายบิลเรียบร้อย

แอปฯ จะ Save สลิปลงมือ

ถือโดยอัตโนมัติ

เลือกกองทุน กยศ. กรอ. หรือ 

กรอ. 55

ยอดค้างชำระ

ยอดเรียกเก็บรวม
ยอดระบุเอง

ยอดชำระหนี้ปิดบัญชี

การชำระหน้ีปิดบัญชี
• ชำระโดยเลือก ระบุเอง และระบุจำนวนเงินตาม “ยอดชำระปิดบัญชี 

(เป็นยอดที่ต้องชำระก่อนเวลา 22.55 น. เท่านั้น)

• กรณีลูกค้าที่ได้ส่วนลด 3% ยอดชำระปิดบัญชีที่แสดงจะรวมส่วนลดนี้แล้ว



กยศ.

• กยศ. Call Center โทร. 02-016-4888 (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 น.-20.00 น.)

ธนาคารกรุงไทย

• ฝ่ายบริหารโครงการภาครัฐ 02-208-8699 (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 น.-17.00 น.)

• กรณีผู้กู้ยืมที่ถูกดำเนินคดี/ไกล่เกลี่ย ติดต่อ 02-208-8658,8659 (ในเวลาทำการ)

ลูกค้าทั่วไป
Call Center โทร. 02-111-1111

ช่องทางติดต่อ

สำหรับ ลูกค้า กยศ.



Appendix



โอนเงิน

ATM / Debit

ผูกบัญชี

กรุงไทย
Net Id & Password

KTB netbank

User & Password
Krungthai NEXT

e-Donation

จ่ายบิล

เติมเงิน

กยศ.

ฟีเจอร์ บนแอปฯ เป๋าตัง



การลงทะเบียน เป๋าตัง

ระบุ เบอร์มือถือ ระบุ OTP 6 หลัก
ท่ีได้รับจาก SMS

ตามเบอร์ที่กรอกในหน้าแรก

ยอมรับเง่ือนไข
การใช้บริการ

ต้ัง PIN เป็น
ตัวเลข 6 หลัก

ยืนยันรหัส PIN

ระบุ PIN เก่า เปิดใช้งาน 
Fingerprint

เปิดใช้งาน 
Fingerprint

กรณี ไม่เคย ผูกบัญชี

กรณี เคยผูกบัญชีแล้ว

ทำการผูกบัญชี

จะแสดงหน้าบัญชีท่ีเคยใช้
งานก่อนหน้าน้ี



การผูกบัญชี เป๋าตัง ด้วยบัญชีกรุงไทย

เลือกบัญชีท่ีต้องการ
ผูกกับแอปฯ เป๋าตัง

ระบุ OTP 6 หลักท่ีได้รับจาก 
SMS ผูกบัญชีสำเร็จ

เลือกปุ่ม
ผูกบัญชีกรุงไทย เลือกผูกด้วย

ช่ือผู้ใช้ และ
รหัสผ่านของ NEXT

เลือกผูกด้วย

บัตรเดบิต/เอทีเอ็ม

ระบุข้อมูล

ตามท่ีกำหนด


