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Overview

www.studentloan.or.thการเขา้ใชง้านระบบ

e-Studentloan

สําหรับสถานศึกษา สําหรับนักเรียน นักศึกษา



Overview



Overview

กดเลือก

การกูย้มื
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Overview

กดเลือก

ดาวนโ์หลดเอกสาร
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Overview

ปัจจบุนัระบบ e-Studentloan สามารถใช้ Browser อะไรไดบ้า้งในการดาํเนินการ

Browser หมายเหตุ

ตอ้งมีการตั้งค่า Compatibility View Settings เพิ่มเติม 

เพื่อใหส้ามารถใชง้านระบบ e-Studentloan ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

Internet Explorer Version 10 และ 11

Google Chrome



Overview

วิธีตั้งค่าก่อนพิมพ์บน Browser Internet Explorer



วิธีตั้งค่าก่อนพิมพ์บน Browser Google Chrome

Overview

คลิกปุ่ม

กดเลือก “พิมพ์”

รูปแบบ กําหนดเป็น “แนวตั้ง” ทําการตั้งค่าหน้ากระดาษ1

2
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กดเลือก “การตั้งค่าเพิ่มเติม”4



SECURE PIN CODE



     Pin Code คือ การตั้งรหัสเพื่อความปลอดภัย   

กับข้อมูล ซึ่งปัจจุบันได้นํามาใช้บนเครื่อง Smartphone

เช่น การเข้าใช้งานเครื่อง Smartphone , การทําธุรกรรมด้าน

การเงิน (Banking)ผ่าน Smartphone  เป็นต้น

Secure Pin Code



กองทุนฯ ได้ปรับเปลี่ยนจากการรับรหัส OTP เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน        

ในส่วนของนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ปรับเปลี่ยนเป็น Pin Code เพื่อ

อํานวยความสะดวกรวดเร็วให้กับผู้ใช้งานระบบ e-Studentloan และมีความ

ปลอดภัยในการดําเนินการทางธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะเริ่มใช้งานตั้งแต่

วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป โดยมีขั้นตอนที่จะต้องยืนยัน Pin code ดังนี้

 ส่วนของนักเรียน นักศึกษา

การลงทะเบียนขอรับรหัสผ่าน

การยื่นความประสงค์ขอกู้ยืม

 ส่วนของสถานศึกษา

สถานศึกษาตรวจสอบ

และยืนยันข้อมูลแบบลงทะเบียน

Secure Pin Code (ต่อ)



Secure Pin Code (ต่อ)

1.เข้าสู่หน้าจอ Login ของนักเรียน นักศึกษา

2.กรอกข้อมูลอีเมล เบอร์โทรศัพท์ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

 นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ยังไม่ได้ยืนยัน Pin Code  เพื่อใช้ในการยืนยันตัวบุคคล

      จะต้องทําการยืนยัน Pin Code ก่อนเข้าใช้งานระบบ e-Studentloan

1.เข้าสู่หน้าจอ Login ของสถานศึกษา



Secure Pin Code (ต่อ)

3. กําหนดรหัส Pin Code กําหนดรหัส Pin Code 

โดยการกดคลิกเลือกตัวเลขจํานวน 6 หลัก

4. ทําการบันทึกข้อมูล เพื่อปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคล



STUDENT LOAN FUND



Student Loan Fund

การจัดสรรวงเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2562

ในปีการศึกษา 2562 กองทุนฯ จะไม่มีการจัดสรรวงเงินและจํานวน

ผู้กู้ยืมรายเก่าและรายใหม่ของผู้กู้ยืมลักษณะที่ 1 (กยศ.เดิม)  

ให้ดําเนินการเช่นเดียวกันกับการกู้ยืมลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)



Student Loan Fund (ต่อ)

การให้กู้ยืมแบบเดิม (มีการจัดสรรวงเงิน)

รายเก่าจัดสรรตามจํานวนผู้ยื่นขอกู้/รายใหม่จัดแบบโควต้าโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกองทุนฯ กําหนด



Student Loan Fund (ต่อ)

สถานศึกษาต้องเห็นจํานวนคนและจํานวนเงินก่อน ถึงจะบันทึกกรอบวงเงินได้ 

หากจํานวนคนและ/หรือจํานวนเงินไม่พอ ต้องรอการพิจารณาเพิ่มเติมโดย

จะต้องทําหนังสือขอวงเงินเพิ่มเติม 

สถานศึกษาต้องเห็นจํานวนคนและจํานวนเงินก่อน ถึงจะบันทึกกรอบวงเงินได้ 

หากจํานวนคนและ/หรือจํานวนเงินไม่พอ ต้องรอการพิจารณาเพิ่มเติมโดย

จะต้องทําหนังสือขอวงเงินเพิ่มเติม 

หน้าจอบันทึกกรอบวงเงินแบบเดิม



Student Loan Fund (ต่อ)

หน้าจอบันทึกกรอบวงเงินแบบใหม่



Student Loan Fund (ต่อ)

หน้าจอบันทึกกรอบวงเงินแบบเดิม หน้าจอบันทึกกรอบวงเงินแบบใหม่



GUARANTORS CHECKING



Guarantors Checking

หนา้จอการบนัทึกสญัญาฯ 

ของนกัเรียน นกัศึกษา

การตรวจสอบการมีตัวตนของข้อมูลผู้ค้ําประกัน 

และผู้แทนโดยชอบธรรมกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง



Guarantors Checking (ต่อ)

ผู้ค้ําประกัน และ/หรือผู้แทนโดยชอบธรรม

 เป็น บิดา หรือ มารดา 

•  กรณีมีข้อมูลอ้างองิจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง 

เมื่อนักเรียน นักศึกษา เลือกผู้ค้ําประกันเป็น บิดา หรือมารดา ระบบจะแสดงข้อมูลบุคคลของ

บิดา หรือมารดามาให้อัตโนมัติ โดยนักเรียน นักศึกษาจะต้องทําการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลว่า

ถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่ หากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง นักเรียน นักศึกษาต้องแจ้งผู้ค้ําประกัน 

และ/หรือผู้แทนโดยชอบธรรมให้ไปติดต่อกับสํานักงานเขต/อําเภอ เพื่อขอปรับปรุงข้อมูลทะเบียนราษฎร์ 

และแจ้งให้กองทุนฯ ส่งตรวจสอบกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครองอีกครั้งหนึ่ง

การตรวจสอบการมีตัวตนของข้อมูลผู้ค้ําประกัน 

และผู้แทนโดยชอบธรรมกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง (ต่อ)



Guarantors Checking (ต่อ)

ผู้ค้ําประกัน และ/หรือผู้แทนโดยชอบธรรม

เป็น บิดา หรือ มารดา 

•  กรณีไม่มีข้อมูลอ้างอิงจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง 

เมื่อนักเรียน นักศึกษา เลือกผู้ค้ําประกันเป็น บิดา หรือมารดา ระบบจะให้กรอกข้อมูล

เลขบัตรประจําตัวประชาชน คํานําหน้า ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ 

และอีเมล   ซึ่งในส่วนของข้อมูลที่อยู่ไม่ต้องกรอกข้อมูล โดยระบบจะนําข้อมูลไปตรวจสอบกับ

ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง

การตรวจสอบการมีตัวตนของข้อมูลผู้ค้ําประกัน 

และผู้แทนโดยชอบธรรมกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง (ต่อ)



Guarantors Checking (ต่อ)

ผู้ค้ําประกัน และ/หรือผู้แทนโดยชอบธรรม

เป็นบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บิดา หรือ มารดา 

เมื่อนักเรียน นักศึกษา เลือกผู้ค้ําประกันเป็นบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บิดา หรือมารดา ระบบ

จะให้กรอกข้อมูลเลขบัตรประจําตัวประชาชน คํานําหน้า ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด 

โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ และอีเมล   ซึ่งในส่วนของข้อมูลที่อยู่ไม่ต้องกรอกข้อมูล โดยระบบ

จะนําข้อมูลไปตรวจสอบกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง

การตรวจสอบการมีตัวตนของข้อมูลผู้ค้ําประกัน 

และผู้แทนโดยชอบธรรมกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง (ต่อ)



Guarantors Checking (ต่อ)

ในการตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครองจะใช้

ระยะเวลาประมาณ  1 - 3  ชั่วโมง
ทั้งนี้ เมื่อข้อมูลได้รับการตรวจสอบกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ กรมการ

ปกครองเรียบร้อยแล้ว นักเรียน นักศึกษาจะต้องทําการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล       

ว่าถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่ หากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง นักเรียน นักศึกษาต้องแจ้ง  

ผู้ค้ําประกัน และ/หรือผู้แทนโดยชอบธรรมให้ไปติดต่อกับสํานักงานเขต/อําเภอ เพื่อขอปรับปรุง

ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ จากนั้นจึงเข้ามาบันทึกสัญญากู้ยืมเงินในระบบอีกครั้งหนึ่ง

การตรวจสอบการมีตัวตนของข้อมูลผู้ค้ําประกัน 

และผู้แทนโดยชอบธรรมกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง (ต่อ)



e-PaySLF



e-PaySLF

หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน

          กองทุนได้แจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดของผู้กู้ยืม

ดํา เนินการหัก เง ิน เด ือนเพื ่อชําระ เง ินกู ้ย ืม  กยศ . 

“ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจําของ

กรมบัญชีกลาง” โดยได้มีการเริ่มหักเงินเดือนตั้งแต่

เดือนกรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา

          กองทุนได้แจ้งให้หน่วยงานภาคเอกชนของผู้กู้ยืม

ดํา เนินการหัก เ งิน เดือน เ พื่อชําระ เงินกู ้ยืม  กยศ . 

“ผ่านระบบ e-PaySLF” โดยได้มีการเริ่มหักเงินเดือน

ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา

การหักเงินเดือนผ่านองค์กรนายจา้ง

https://epayslf.rd.go.th



Thank you
กองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ให้โอกาส ให้อนาคต


