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เข้าระบบ กยศ. (ตัวแทน) 

เข้าได้ทั้งรหัสผู้ท ารายการ (Maker) และผู้ตรวจสอบรายการ (Checker)

ลิ้งค์: https://agent.dsl.studentloan.or.th/los/login

1

2

กดล้ิงค์ เข้าสู่
ระบบ ตัวแทนและ
การจัดการเอกสาร

กรอกเลขบัตร
ประชาชนตรง
ช่ือผู้ใช้งานและ
ระบุรหัสผ่าน
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จัดเตรียมเอกสารและสแกนไฟล์เอกสารของผูกู้้ยืมเงิน

ก่อนแนบไฟลเ์ข้าระบบ DSL
รายใหม่/รายเก่าเปล่ียนระดับการศึกษา/ย้ายสถานศึกษา/เปล่ียนหลักสูตร

1.  สัญญากู้ยืมเงิน 6 แผ่นที่ลงนามถูกต้องครบถ้วนแลว้
พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ
- ผู้กู้ยืมเงิน  
- ผู้แทนโดยชอบธรรม (กรณีผู้กู้ยืมอายุต่ ากว่า 20 ป)ี
สแกนรวมเป็น 1 ไฟล์ 8 แผ่น ก่อนแนบไฟลเ์ข้าระบบ

2. แบบยืนยันการเบกิเงินกูย้ืมที่ลงนามถูกต้องครบถ้วนแล้ว      
สแกนเปน็ 1 ไฟล์ 1 แผ่น ก่อนแนบไฟลเ์ข้าระบบ

ส ำเนำบตัรฯ ผู้กู้ยืม ส ำเนำบตัรฯ ผู้แทน
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รายเก่าเล่ือนช้ันปี

แบบยืนยันการเบกิเงินกูย้ืมที่ลงนามถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ

- ผู้กู้ยืมเงิน  
- ผู้แทนโดยชอบธรรม (กรณีผู้กู้ยืมอายุต่ ากว่า 20 ป)ี
สแกนรวมเป็น 1 ไฟล์ 3 แผ่น ก่อนแนบไฟลเ์ข้าระบบ

ส ำเนำบตัรฯ ผู้กู้ยืม ส ำเนำบตัรฯ ผู้แทน

จัดเตรียมเอกสารและสแกนไฟล์เอกสารของผูกู้้ยืมเงิน

ก่อนแนบไฟลเ์ข้าระบบ DSL
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1. กำรลงนำมสัญญำกู้ยืมเงิน

หลังจำกทีผู่กู้้ยมืได้บันทึกขอ้มูลจัดท ำสัญญำกู้ยืมเงินในระบบผูกู้้ยมืเรยีบรอ้ยแล้ว      

สถำนศกึษำสำมำรถค้นหำขอ้มูลผูกู้้ยมืที่ระบบตัวแทน เพื่อลงนำมสัญญำกู้ยมืเงินได้            

กรณทีีผู่กู้้ยมืยงัไม่ได้บันทึกขอ้มูลจัดท ำสัญญำจะไม่สำมำรถลงนำมในระบบได้  



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

ลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ลงนามแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม การจัดท าใบน าสง่
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เลือกเมนูทางด้านซ้าย 
ลงนำมสัญญำกู้ยืมเงิน

1



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

ลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ลงนามแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม การจัดท าใบน าสง่
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2

3

สามารถค้นหาเพื่อดขู้อมลูการลงนามสญัญาของ
ผู้กู้ยืมตามหลักสตูรและเลือกผู้กู้ยืมในการลงนาม
สญัญา โดยเลือกค้นหา รำยหลักสูตร

และสามารถเลือกค้นหาตามรายผู้กู้ยืม  โดยเลือก
ค้นหา รำยผู้กู้ยืม

กดปุม่ ลงนำมสัญญำ

4

สามารถกดปุม่ พิมพ์เอกสำร
เพื่อพิมพ์เอกสารสญัญากู้ยืม
ของผู้กู้ยืม
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กำรลงนำมสัญญำกู้ยืม : ยืนยันข้อมูลผู้ลงนามลงนามสัญญากู้ยืม (KYC)  โดย สถานศึกษา (3/4)

ลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ลงนามแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม การจัดท าใบน าสง่
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5

6

7

กดปุม่ ยืนยัน  เพื่อยืนยนั
ข้อมลูลงนามสญัญากู้ยืม

Version 2

สามารถกดปุม่ พิมพ์เอกสำร 
เพื่อพิมพ์เอกสารสญัญากู้ยืม
ของผู้กู้ยืมได้



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

ลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ลงนามแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม การจัดท าใบน าสง่
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8

กำรยืนยันข้อมูลสัญญำกู้ยืมเงินเสรจ็เรยีบรอ้ย 
แต่กระบวนกำรลงนำมสัญญำกู้ยืม
ยังไม่เสรจ็สิ้นจนกว่ำจะแนบไฟล์เอกสำร
สัญญำกู้ยืมเงินเข้ำระบบเรยีบรอ้ย

กดปุม่ แนบไฟล์เอกสำร   เพื่อแนบไฟล์
สแกนเอกสารสญัญากู้ยืมเงินท่ีลงนาม
เรียบร้อยแล้ว

Version 2



กำรลงนำมสัญญำกู้ยืม : แนบไฟล์เอกสารลงนามลงนามสัญญากู้ยืมเงิน  โดย สถานศึกษา (1/3)

ลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ลงนามแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม การจัดท าใบน าสง่
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ระบบแสดง
รายละเอียดการ
แนบเอกสาร
สญัญากู้ยืมเงิน

กดปุม่ แนบไฟล์เอกสำร
เพื่อแนบไฟล์สแกน
เอกสารสญัญากู้ยืมเงิน
ท่ีลงนามเรียบร้อยแล้ว

9



กำรลงนำมสัญญำกู้ยืม : แนบไฟล์เอกสารลงนามลงนามสัญญากู้ยืมเงิน  โดย สถานศึกษา (2/3)

ลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ลงนามแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม การจัดท าใบน าสง่

13

10

กดปุม่ ยืนยันแนบเอกสำร 

สามารถกดปุม่ ดเูอกสำร เพื่อดู
ไฟล์เอกสารสญัญาฯ ท่ีอัพโหลด

สามารถกดปุม่ ลบเอกสำร
เพื่อลบไฟล์เอกสารสญัญาฯ        
ท่ีอัพโหลด

Version 2



กำรลงนำมสัญญำกู้ยืม : แนบไฟล์เอกสารลงนามลงนามสัญญากู้ยืมเงิน  โดย สถานศึกษา (3/3)

ลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ลงนามแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม การจัดท าใบน าสง่
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ระบบอ านวยความสะดวกให้
สถานศกึษาสามารถลงนาม
แบบยืนยันการเบกิเงินกู้ยมืได้         
โดยไมต้่องเลือกท่ีเมนูหลัก

Version 2
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2. กำรลงนำมแบบยืนยันกำรเบิกเงินกู้ยืม

หลังจำกทีผู่กู้้ยมืได้ยนืยนัเบิกเงินกู้ยืมในระบบผูกู้้ยมืเรยีบรอ้ยแล้ว สถำนศกึษำสำมำรถ

ค้นหำขอ้มูลผูกู้้ยมืในระบบตัวแทน เพื่อลงนำมแบบยนืยนักำรเบิกเงินกู้ยมืได้  กรณทีีเ่ป็นผูกู้้ยมื

รำยใหม่/รำยเก่ำเปลีย่นระดับ/รำยเก่ำยำ้ยสถำนศกึษำจะต้องลงนำมสัญญำกู้ยมืให้เสรจ็สิ้นก่อน

จึงจะลงนำมแบบยนืยนักำรเบิกเงินกู้ยืมได้



ลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม การจัดท าใบน าสง่

16

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

เลือกเมนูทางด้านซ้าย 
ลงนำมแบบยืนยันกำรเบิกเงินกู้ยืม

1
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ลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม การจัดท าใบน าสง่
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2

3

สามารถค้นหาเพื่อดขู้อมลูการลงนาม          
แบบยืนยันการเบกิเงินกู้ยมืของผู้กู้ตามหลักสตูร
และเลือกผู้กู้ในการลงนาม  โดยเลือกค้นหา         
รำยหลักสูตร

และสามารถเลือกค้นหาตามรายผู้กู้ยืม           
โดยเลือกค้นหำ รำยผู้กู้ยืม

กดปุม่ ยืนยันกำรเบิกเงินกู้ยืม

4

สามารถกดปุม่ พิมพ์เอกสำร 
เพื่อพิมพ์เอกสารแบบยืนยนั
การเบกิเงินกู้ยืม

กำรลงนำมแบบยืนยันกำรเบิกเงินกู้ยืม : ยืนยันข้อมูลแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม (KYC)  โดย สถานศึกษา (2/4)
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ลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม การจัดท าใบน าสง่
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5

7

กดปุม่ ยืนยัน  เพื่อยืนยนัข้อมลู
แบบยืนยันการเบกิเงินกู้ยมื

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

สามารถกดปุม่ พิมพ์เอกสำร 
เพื่อพิมพ์เอกสารแบบยืนยนั
การเบกิเงินกู้ยืมได้

Version 2
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ลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม การจัดท าใบน าสง่
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กำรลงนำมแบบยืนยันกำรเบิกเงินกู้ยืม : ยืนยันข้อมูลแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม (KYC)  โดย สถานศึกษา (4/4)

8

กำรยืนยันข้อมูลแบบยืนยันกำรเบิกเงินกู้ยืม
เรยีบรอ้ย แต่กระบวนกำรลงนำมแบบยืนยันกำร
เบิกเงินกู้ยืมยังไม่เสรจ็สิ้นจนกว่ำจะแนบไฟล์
เอกสำรแบบยืนยันกำรเบิกเงินกู้ยืมเข้ำระบบ
เรยีบรอ้ย

เลือกกดปุม่ แนบไฟล์เอกสำร เพื่อ
อัพโหลดไฟล์สแกนเอกสารแบบยืนยัน  
การเบิกเงินกู้ยืมท่ีลงนามเรียบร้อยแล้ว

Version 2



ลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม การจัดท าใบน าสง่
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กำรลงนำมแบบยืนยันกำรเบิกเงินกู้ยืม : แนบไฟล์เอกสารลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม  โดย สถานศึกษา (1/3)

9

กดปุม่ แนบไฟล์เอกสำร  เพื่อแนบไฟล์
สแกนเอกสารแบบยืนยันการเบกิเงิน         
กู้ยืมท่ีลงนามเรียบร้อยแล้ว

Version 2

ระบบแสดง
รายละเอียด
การแนบ
เอกสารแบบ
ยืนยันการเบกิ
เงินกู้ยืม



ลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม การจัดท าใบน าสง่
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สามารถกดปุม่ ดเูอกสำร เพื่อดไูฟล์เอกสาร
แบบยืนยันการเบกิเงินฯ ท่ีอัพโหลด

สามารถกดปุม่ 
ลบเอกสำร
เพื่อลบไฟล์เอกสาร
แบบยืนยัน
การเบกิเงินฯ 
ท่ีอัพโหลด  

กำรลงนำมแบบยืนยันกำรเบิกเงินกู้ยืม : แนบไฟล์เอกสารลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม  โดย สถานศึกษา (2/3)

10

กดปุม่ ยืนยันแนบเอกสำร 

Version 2



ลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม การจัดท าใบน าสง่

22

การลงนามแบบยืนยันการเบกิเงิน        
กู้ยืมเสร็จเรียบร้อย 

กำรลงนำมแบบยืนยันกำรเบิกเงินกู้ยืม : แนบไฟล์เอกสารลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม  โดย สถานศึกษา (3/3)

Version 2
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3. กำรแก้ไขแนบเอกสำรสัญญำฯ/แบบยืนยันฯ (กรณทีีย่ังไม่สรำ้ง/พิมพ์ใบน ำส่ง)

เมื่อสถำนศกึษำตรวจสอบหรอืดูเอกสำรสัญญำฯ/แบบยนืยนัฯ ทีไ่ด้แนบในระบบแล้ว 

พบว่ำ ไฟล์เอกสำร ลงนำมสัญญำฯ/แบบยนืยนัเบิกเงินฯ ทีแ่นบเขำ้ระบบไม่ถูกต้อง สถำนศกึษำ

สำมำรถแก้ไขไฟล์ทีแ่นบเขำ้ระบบได้ โดยแนบเอกสำรสัญญำฯ/แบบยนืยนัฯ ได้อกีครัง้              

เฉพำะกรณทีีย่งัไม่ได้สรำ้ง/พิมพใ์บน ำส่งเอกสำรสัญญำฯ/แบบยนืยนัเบิกเงินฯ

ท้ังนี้ หำกสรำ้ง/พมิพใ์บน ำส่งเอกสำรไปแล้ว ต้องกำรแก้ไข จะต้องยกเลิกใบน ำส่ง

เอกสำรน้ันก่อน



แก้ไขแนบเอกสารสัญญาฯ/แบบยืนยันฯ (กรณีท่ียังไม่สร้างใบน าส่ง)  โดย สถานศึกษา (1/7)

ลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ลงนามแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม แก้ไขแนบเอกสาร กรณียังไม่ท าใบน าส่ง

กดปุม่ ค้นหำ

24

เลือกเมนูทางด้านซ้าย 
แก้ไขแนบเอกสำรสัญญำฯ/แบบ
ยืนยันฯ (กรณทีีย่ังไม่สรำ้งใบน ำส่ง)

ค้นหาข้อมลูผู้กู้ยืมท่ีต้องการแก้ไขไฟล์
แนบเอกสารสญัญาฯ/แบบยืนยันฯ
ระบุข้อมลูตัวช่วยค้นหา  เช่น เลขบตัร
ประจ าตัวประชาชน , ชื่อ - นามสกุล 
ข้อมลูผู้กู้ยืมเงินท่ีต้องการค้นหา

1

2

3

Version 2



แก้ไขแนบเอกสารสัญญาฯ/แบบยืนยันฯ (กรณีท่ียังไม่สร้างใบน าส่ง)  โดย สถานศึกษา (2/7)

ลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ลงนามแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม แก้ไขแนบเอกสาร กรณียังไม่ท าใบน าส่ง

25

เมื่อกด “ค้นหา” ระบบจะแสดง
รายการของผู้กู้ท่ีต้องด าเนินการ

สามารถเลือกแก้ไขแนบเอกสารได้ ดังนี้

1.ต้องการแก้ไขเอกสารสญัญาฯ
กดปุม่ “น าเข้าเอกสารสญัญา”

2.ต้องการแก้ไขเอกสารแบบยืนยนัฯ
กดปุม่ “น าเข้าเอกสารแบบเบกิ” 

4

Version 2



แก้ไขแนบเอกสารสัญญาฯ/แบบยืนยันฯ (กรณีท่ียังไม่สร้างใบน าส่ง)  โดย สถานศึกษา (3/7)

ลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ลงนามแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม แก้ไขแนบเอกสาร กรณียังไม่ท าใบน าส่ง

26

จากตัวอย่าง เปน็การแก้ไขเอกสารแบบยืนยันฯ
โดยระบบแสดงรายละเอียดของผู้กู้ยมื และเอกสารเดิมท่ีเคยได้แนบไป
ก่อนหน้านี้

กด “ดเูอกสาร” เพื่อตรวจสอบ/ดู
เอกสารเดิมท่ีได้แนบ

กดปุม่ “น าเข้าเอกสาร” หากต้องการ
แนบเอกสารเข้าระบบใหมอี่กครั้ง

5

Version 2



แก้ไขแนบเอกสารสัญญาฯ/แบบยืนยันฯ (กรณีท่ียังไม่สร้างใบน าส่ง)  โดย สถานศึกษา (4/7)

ลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ลงนามแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม แก้ไขแนบเอกสาร กรณียังไม่ท าใบน าส่ง

27

เมื่อกดปุ่ม “น าเข้าเอกสาร” ระบบ
จะขึ้นหน้าจอใหเ้ลือกไฟล์ท่ีต้องการ
จะแนบเอกสารเข้าระบบใหม่อีกครั้ง

6

Version 2



แก้ไขแนบเอกสารสัญญาฯ/แบบยืนยันฯ (กรณีท่ียังไม่สร้างใบน าส่ง)  โดย สถานศึกษา (5/7)

ลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ลงนามแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม แก้ไขแนบเอกสาร กรณียังไม่ท าใบน าส่ง

28

ระบบขึ้นข้อความ “น าเข้าเอกสารเรียบรอ้ยแล้ว”
แสดงว่า ได้ด าเนินการแนบไฟล์เอกสารเข้าระบบ
เรียบร้อย และกดปุ่ม “ตกลง” 

6

Version 2



แก้ไขแนบเอกสารสัญญาฯ/แบบยืนยันฯ (กรณีท่ียังไม่สร้างใบน าส่ง)  โดย สถานศึกษา (6/7)

ลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ลงนามแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม แก้ไขแนบเอกสาร กรณียังไม่ท าใบน าส่ง

29

สามารถ กดปุม่ 
ดเูอกสำร เพื่อตรวจสอบ/ดู
เอกสารท่ีแนบในระบบได้

7

Version 2



แก้ไขแนบเอกสารสัญญาฯ/แบบยืนยันฯ (กรณีท่ียังไม่สร้างใบน าส่ง)  โดย สถานศึกษา (7/7)

ลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ลงนามแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม แก้ไขแนบเอกสาร กรณียังไม่ท าใบน าส่ง

30

เมื่อกด “ดเูอกสาร” ระบบ
จะแสดงเอกสารดังกล่าว
ท่ีได้แนบไป ขึ้นมาใหบ้น
หน้าจอ

Version 2

ตัวอย่าง ผู้กู้ยืมรายใหม่ 
ท่ีสถานศกึษาแนบแบบ
ยืนยันฯ ใหม่อีกครั้ง



31

4. กำรจัดท ำใบน ำส่ง

4.1  กำรจัดท ำใบน ำส่งและยืนยันจัดพิมพ์ใบน ำส่งเอกสำร

หลังจำกทีผู่กู้้ยมืลงนำมสัญญำฯ/แบบยนืยนักำรเบิกเงินฯ กับสถำนศกึษำในระบบตัวแทน

เรยีบรอ้ยแล้ว สถำนศกึษำสำมำรถจัดท ำใบน ำส่งเอกสำรสัญญำฯ/แบบยนืยนัเบิกเงินฯ ของ     

ผูกู้้ยมืไปทีธ่นำคำรเพื่อตรวจสอบเอกสำร  โดยสถำนศกึษำสำมำรถจัดท ำใบน ำส่งและยนืยนั    

จัดพมิพใ์บน ำส่งได้กรณทีีล่งนำมสัญญำฯ/แบบยนืยนัเบิกเงินฯ เรยีบรอ้ยแล้วเท่ำน้ัน



กำรจัดท ำใบน ำส่ง : การจัดท าใบน าส่งและยืนยันจัดพิมพ์ใบน าส่งเอกสาร  โดย สถานศึกษา (1/9)

ลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ลงนามแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม การจัดท าใบน าสง่

32

สามารถค้นหาข้อมลู เพื่อสร้าง
ใบน าสง่เอกสาร หรือดสูถานะ
เอกสาร ใบน าสง่ของผู้กู้ยืมได้

1

3

ระบุเง่ือนไข
ตัวช่วยการค้นหา

2

เลือกเมนูทางด้านซ้าย 
พิมพ์ใบน ำส่งเอกสำร

Version 2

เลือกสถานะ 
รอตัวแทนจัดท ำ

ใบน ำส่ง



กำรจัดท ำใบน ำส่ง : การจัดท าใบน าส่งและยืนยันจัดพิมพ์ใบน าส่งเอกสาร  โดย สถานศึกษา (2/9)

ลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ลงนามแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม การจัดท าใบน าสง่
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เลือกแสดงจ านวน 

กรณมีผีู้กู้ยืมเงินมากกว่า 

10 คนขึ้นไป



กำรจัดท ำใบน ำส่ง : การจัดท าใบน าส่งและยืนยันจัดพิมพ์ใบน าส่งเอกสาร  โดย สถานศึกษา (3/9)

ลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ลงนามแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม การจัดท าใบน าสง่

สามารถดาวน์โหลด
ข้อมลูรายชื่อผู้กู้ยืมในหนา้จอได้

สามารถกดเพ่ือเลือก
รายการท้ังหมดในหน้านี้

4

5

กดปุม่ สรำ้งใบน ำส่ง

Version 2 34



กำรจัดท ำใบน ำส่ง : การจัดท าใบน าส่งและยืนยันจัดพิมพ์ใบน าส่งเอกสาร  โดย สถานศึกษา (4/9)

ลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ลงนามแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม การจัดท าใบน าสง่

35

6

กดปุม่ ตกลง เพื่อยืนยันการ
สร้างใบน าสง่เอกสาร

Version 2



กำรจัดท ำใบน ำส่ง : การจัดท าใบน าส่งและยืนยันจัดพิมพ์ใบน าส่งเอกสาร  โดย สถานศึกษา (5/9)

ลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ลงนามแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม การจัดท าใบน าสง่

36

เลือกปุม่  ตกลง เพื่อพิมพ์
ใบน ำส่งออกจำกระบบ

เลือกกดปุม่ ยืนยัน

จัดพิมพ์ใบน ำส่ง 

8

7

Version 2

สามารถกดปุม่ ดูใบน ำส่ง เพื่อ
ตรวจทานข้อมูลดูใบน าส่งก่อนยืนยัน
จัดพิมพ์ใบน าส่ง มีลายน้า ไม่มีบาร์โค้ด 
ไม่สามารถน าส่งธนาคารได้



กำรจัดท ำใบน ำส่ง : การจัดท าใบน าส่งและยืนยันจัดพิมพ์ใบน าส่งเอกสาร  โดย สถานศึกษา (6/9)

ลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ลงนามแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม การจัดท าใบน าสง่
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ต.ย. ใบน าส่ง
เอกสารจาก
ระบบ 
(กยศ. 107)

รายใหม/่เก่าย้ายสถานศึกษา/เก่าเปลี่ยนระดับ รายเก่าเลือ่นชัน้ปี

ส่งเอกสารสัญญาและ
แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม

ส่งเอกสารแบบยืนยัน
การเบิกเงินกู้ยืม

ผู้มอี านาจ
ลงนามให้ครบถ้วน

ผู้มอี านาจ
ลงนามให้ครบถ้วน



ลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ลงนามแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม การจัดท าใบน าสง่

กำรจัดท ำใบน ำส่ง : การจัดท าใบน าส่งและยืนยันจัดพิมพ์ใบน าส่งเอกสาร  โดย สถานศึกษา (7/9)

หลังจากสถานศกึษาได้
จัดพิมพ์ใบน าสง่ส าเร็จแล้ว
สถานะเอกสาร เปล่ียนจาก 
รอตัวแทนจัดท าใบน าสง่ เปน็ 
ตัวแทนเตรยีมน ำส่งเอกสำร 

38



ลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ลงนามแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม การจัดท าใบน าสง่

กำรจัดท ำใบน ำส่ง : การจัดท าใบน าส่งและยืนยันจัดพิมพ์ใบน าส่งเอกสาร  โดย สถานศึกษา (8/9)

39



ลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ลงนามแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม การจัดท าใบน าสง่
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กำรจัดท ำใบน ำส่ง : สรุปกำรแนบไฟล์เข้ำระบบตัวแทนและเอกสำรทีต้่องจัดส่งธนำคำร



ทีอ่ยู่ในกำรจัดส่งเอกสำร

ลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ลงนามแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม การจัดท าใบน าสง่

41

Version 2

ธนาคารกรุงไทย 

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
ฝ่ายนโยบายรัฐ 

เลขที่ 66 อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก 
ชั้น 20 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพฯ 10110

ธนาคารอิสลามฯ

บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
ฝ่ายบริหารโครงการภาครัฐ

บมจ. ธนาคารกรุงไทย อาคาร
สุขุมวิท เลขที่ 10 ถนนสุขุมวิท 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

กรุงเทพฯ 10110

กำรจัดท ำใบน ำส่ง : ทีอ่ยู่ในกำรจัดส่งเอกสำรให้ธนำคำร



กำรจัดท ำใบน ำส่ง : เบอรโ์ทรศพัท์ติดต่อธนำคำร

ลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ลงนามแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม การจัดท าใบน าสง่
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บมจ.ธนาคารกรุงไทย ฝ่ายบริหารโครงการภาครัฐ

งานบริหาร เอกสารสัญญา 

โทร. 0-2208-8605-7, 0-2208-8635-6

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ฝ่ายนโยบายรัฐ

โทร. 089-811-8260, 0-2650-6999 ต่อ 1063, 1160



ลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ลงนามแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม การจัดท าใบน าสง่
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สถานศึกษาสามารถเข้ามาท่ีเมนู สถำนะเอกสำร
เพื่อเลือกตรวจสอบสถานะได้

ท้ังนี้ เมื่อเอกสารได้รับการตรวจสอบถูกต้อง
เรียบร้อยแล้วไม่มีแก้ไขเอกสาร สถานะจะเปล่ียนเปน็ 
ธนำคำรตรวจเอกสำรถูกต้องเรยีบรอ้ยแล้ว

กำรจัดท ำใบน ำส่ง : สถานะในระบบตัวแทน 
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สถำนะ

รอตัวแทนจัดท าใบน าส่ง

ตัวแทนเตรยีมน าส่งเอกสาร

ธนาคารลงทะเบียนรบัเอกสารแล้ว
อยู่ระหว่างตรวจสอบ

ธนาคารตรวจเอกสารถูกต้อง
เรยีบรอ้ยแล้ว

ธนาคารตรวจเอกสารแล้ว มีเอกสาร                 
บางรายการหรอืท้ังหมด รอการแก้ไข

เมนูพิมพ์ใบน าสง่
สถานะในระบบตัวแทน

ลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ลงนามแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม การจัดท าใบน าสง่

กำรจัดท ำใบน ำส่ง : สถานะในระบบตัวแทน 
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4. กำรจัดท ำใบน ำส่ง

4.2 กำรลบรำยชื่อผู้กู้ยืมออกจำกใบน ำส่งเอกสำร

เมื่อสถำนศกึษำตรวจสอบใบน ำส่งเอกสำรแล้วพบว่ำ มรีำยชื่อผูกู้้ยมืทีไ่ม่ต้องกำรน ำส่ง

เอกสำรในใบน ำส่งน้ันๆ  สถำนศกึษำสำมำรถลบรำยชื่อผูกู้้ยมืออกจำกใบน ำส่งเอกสำรได้        

กรณทีีย่งัไม่ได้กดยนืยนัจัดพมิพใ์บน ำส่ง  หำกกดยนืยนัจัดพมิพใ์บน ำส่งไปแล้วต้องกำรแก้ไข

จะต้องยกเลิกใบน ำส่งเอกสำรเท่ำน้ัน



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

ลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ลงนามแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม การจัดท าใบน าสง่
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เลือกเมนูทางด้านซ้าย 
พิมพ์ใบน ำส่งเอกสำร

1

Version 2



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

ลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ลงนามแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม การจัดท าใบน าสง่
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2

ค้นหาข้อมลูรายชื่อผู้กู้ยืม
ท่ีต้องการลบออกจาก
ใบน าสง่เอกสาร

3

4

เลือก กดปุม่ 
ลบรำยกำร

Version 2



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

ลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ลงนามแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม การจัดท าใบน าสง่
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หมำยเหตุ หากกดยืนยันจัดพิมพไ์ปแล้วจะไมส่ามารถลบรายชื่อผู้กู้ยืมออกจากใบน าสง่ได้ หากต้องการแก้ไขจะต้อง
ยกเลิกใบน าสง่

5

กด ตกลง เพื่อยืนยันการ
ลบรายชื่อ

6

กด ตกลง 

Version 2
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4. กำรจัดท ำใบน ำส่ง

4.3 ดูประวัติใบน ำส่งเอกสำร

หลังจำกทีส่ถำนศกึษำได้จัดท ำใบน ำส่งเอกสำรสัญญำฯ/แบบยนืยนัเบิกเงินฯ เรยีบรอ้ยแล้ว  

สถำนศกึษำสำมำรถค้นหำเพื่อดูรำยละเอยีดใบน ำส่งเอกสำร สถำนะใบน ำส่งเอกสำร กดยนืยนั

จัดพมิพใ์บน ำเอกสำร พมิพใ์บน ำส่งเอกสำร และยกเลิกใบน ำส่งเอกสำรได้



เมนูประวัติใบน าสง่
สถานะในระบบตัวแทน

ลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ลงนามแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม การจัดท าใบน าสง่

สถำนะ

รอตัวแทนพิมพ์ใบน าส่ง

อยู่ระหว่างตัวแทนด าเนินการจัดส่ง

ธนาคารลงทะเบียนรับเอกสารแล้ว

ตัวแทนยกเลิกใบน าส่ง

กำรจัดท ำใบน ำส่ง : ดูประวัติใบน าส่งเอกสาร  โดย สถานศึกษา (1/4)
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กำรจัดท ำใบน ำส่ง : ดูประวัติใบน าส่งเอกสาร  โดย สถานศึกษา (2/4)

ลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ลงนามแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม การจัดท าใบน าสง่
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เลือกเมนูทางด้านซ้าย 
ประวัติใบน ำส่งเอกสำร

1

ระบุเง่ือนไข
ในการค้นหา
2

Version 2



ลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ลงนามแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม การจัดท าใบน าสง่

สามารถกดปุม่
พิมพ์ใบน ำส่ง

สามารถกดปุม่ 
ยกเลิกใบน ำส่ง

3

เลือกค้นหาข้อมลู          
ใบน าสง่เอกสาร

ใบน าสง่เอกสาร
ท่ียืนยันจัดพิมพ์          
ใบน าสง่แล้ว

กำรจัดท ำใบน ำส่ง : ดูประวัติใบน าส่งเอกสาร  โดย สถานศึกษา (3/4)
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ลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ลงนามแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม การจัดท าใบน าสง่

สามารถกดปุม่
พิมพ์ใบน ำส่ง

สถานะธนาคารลงทะเบยีนรับเอกสารแล้ว
จะไมส่ามารถลบใบน าสง่ได้

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

4.4 กำรยกเลิกใบน ำส่งเอกสำร

เมื่อสถำนศกึษำตรวจสอบใบน ำส่งเอกสำรแล้วพบว่ำ ขอ้มูลไม่ถูกต้องหรอืต้องกำรแก้ไข

รำยชื่อผูกู้้ยมืในใบน ำส่งเอกสำร  สถำนศกึษำสำมำรถยกเลิกใบน ำส่งเอกสำรได้กรณทีี่เอกสำร

ยงัไม่ถึงปลำยทำงหรอืธนำคำรยังไม่ได้ตรวจรบัเอกสำรเท่ำน้ัน 



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

ลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ลงนามแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม การจัดท าใบน าสง่

55

เลือกเมนูทางด้านซ้าย 
ประวัติใบน ำส่งเอกสำร1

Version 2



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

ลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ลงนามแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม การจัดท าใบน าสง่
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2

เลือกค้นหาข้อมลู        
ใบน าสง่เอกสาร

3

กดปุม่ ยกเลิก        
ใบน ำส่ง

4

Version 2



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

ลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ลงนามแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม การจัดท าใบน าสง่
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กดปุม่ ตกลง

5

Version 2



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

ลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ลงนามแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม การจัดท าใบน าสง่

58

ยกเลิกใบน าสง่
ส าเร็จ  กด x 

6

Version 2



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

ลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ลงนามแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม การจัดท าใบน าสง่
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สามารถกดปุม่
ดใูบน ำส่ง ท่ีถกู
ยกเลิกแล้วได้

Version 2
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5. กำรแก้ไขเอกสำร

หลังจำกทีส่ถำนศกึษำได้น ำส่งเอกสำรสัญญำฯ/แบบเบิกเงินฯ ไปทีธ่นำคำรเรยีบรอ้ยแล้ว 

หำกสถำนศกึษำได้รบัอเีมลแจ้งให้แก้ไขเอกสำร หรอืเขำ้ดูทีเ่มนูแก้ไขเอกสำรได้รบัแจ้งเอกสำร   

ไม่ถูกต้องให้ด ำเนินกำรแก้ไขเอกสำรสัญญำฯ/แบบยนืยนัเบิกเงินฯ  สถำนศกึษำสำมำรถแก้ไข

เอกสำรลงนำมสัญญำฯ/แบบยนืยนัเบิกเงินฯ และแนบไฟล์แก้ไขเขำ้ระบบได้กรณทีีไ่ด้รบัแจ้งผล

ตรวจสอบเอกสำรจำกธนำคำรไม่ถูกต้องให้แก้ไขเท่ำน้ัน 



กำรจัดท ำใบน ำส่ง : แก้ไขเอกสาร  โดย สถานศึกษา (1/5)

ลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ลงนามแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม การจัดท าใบน าสง่
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เลือกเมนูทางด้านซ้าย 
แก้ไขเอกสำร

1

Version 2



กำรจัดท ำใบน ำส่ง : แก้ไขเอกสาร  โดย สถานศึกษา (2/5)

ลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ลงนามแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม การจัดท าใบน าสง่
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2

เลือกค้นหาข้อมลูผู้กู้ท่ีต้องการ
แก้ไขเอกสารสญัญาฯ/แบบยืนยัน
เบกิเงินฯ

3

4
กดปุม่ แก้ไขเอกสำร

สามารถดาวน์โหลดข้อมลู
ท่ีแสดงในหน้าจอได้

Version 2

ตัวอย่างแก้ไขเฉพาะแบบ
ยืนยันฯ



กำรจัดท ำใบน ำส่ง : แก้ไขเอกสาร  โดย สถานศึกษา (3/5)

ลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ลงนามแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม การจัดท าใบน าสง่
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5

กดปุม่ แนบเอกสำร
เพื่ออัพโหลดไฟล์          
เข้าระบบ

สามารถพิมพ์เอกสาร
แบบยืนยันการเบกิเงินกู้ยมื 
เพื่อน ามาลงนามใหมไ่ด้

Version 2



กำรจัดท ำใบน ำส่ง : แก้ไขเอกสาร โดย สถานศึกษา (4/5)

ลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ลงนามแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม การจัดท าใบน าสง่

64

6

กดปุม่ ยืนยัน เพ่ือยืนยนั
อัพโหลดไฟล์แก้ไขเขา้ระบบ

สามารถกดปุม่ ดเูอกสำร 
เพ่ือดไูฟล์เอกสารท่ีอัพโหลด

สามารถกดปุม่ ลบเอกสำร 
เพื่อลบไฟล์เอกสารท่ี
อัพโหลด 

Version 2



กำรจัดท ำใบน ำส่ง : แก้ไขเอกสาร  โดย สถานศึกษา (5/5)

ลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ลงนามแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม การจัดท าใบน าสง่
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แก้ไขเอกสารเสร็จเรียบร้อย จากนั้น  
ให้สถานศกึษาจัดพิมพ์ใบน าสง่เอกสาร
แก้ไข (กยศ.107-1) จากระบบ และ
สง่เอกสารฉบบัจริงให้ธนาคาร

Version 2
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6. กำรเตรยีมจัดส่งเอกสำร (Packing)

6.1 กำรสรำ้ง  Packing เตรยีมจัดส่งเอกสำร 

หลังจำกทีส่ถำนศกึษำจัดท ำใบน ำส่งเอกสำรกู้ยมืเงินให้กับผูกู้้ยมืในระบบตัวแทน

เรยีบรอ้ยแล้ว  สถำนศกึษำสำมำรถค้นหำขอ้มูลใบน ำส่งเอกสำรที่ระบบตัวแทน เพื่อเตรยีม

กำรจัดส่งเอกสำร (Packing) ได้

ข้อ 6 การเตรยีมจัดส่งเอกสาร (Packing) ขึ้นอยูกั่บว่า สถานศกึษาจะเลือกด าเนินการหรอืไม่ 



การเตรียมจัดส่งเอกสาร (Packing) ติดตามการจัดสง่เอกสาร (Tracking)

67

กำรเตรยีมกำรจัดส่งเอกสำร (Packing) : การสร้าง  Packing เตรียมจัดส่งเอกสาร (1/5)

เลือกเมนูทางด้านซ้าย 
เตรยีมจัดส่งเอกสำร(Packing)

1

Version 2



การเตรียมจัดส่งเอกสาร (Packing) ติดตามการจัดสง่เอกสาร (Tracking)

68

กำรเตรยีมกำรจัดส่งเอกสำร (Packing) : การสร้าง  Packing เตรียมจัดส่งเอกสาร (1/5)

2

เลือกค้นหาข้อมลูใบน าสง่เอกสาร
ท่ีต้องการเตรียมจัดสง่เอกสาร

3

Version 2



กำรเตรยีมกำรจัดส่งเอกสำร (Packing) : การสร้าง  Packing เตรียมจัดส่งเอกสาร (1/5)

การเตรียมจัดส่งเอกสาร (Packing) ติดตามการจัดสง่เอกสาร (Tracking)

69

5

สามารถกดเพื่อเลือก
รายการท้ังหมดในหน้านี้

กดปุม่ สรำ้ง Packing

4

เลือกรายการ
ใบน าสง่เอกสาร

Version 2



กำรเตรยีมกำรจัดส่งเอกสำร (Packing) : การสร้าง  Packing เตรียมจัดส่งเอกสาร (1/5)

การเตรียมจัดส่งเอกสาร (Packing) ติดตามการจัดสง่เอกสาร (Tracking)

70

6

กดปุม่ ยืนยัน  เพื่อยืนยนั
การสร้าง Packing

Version 2



กำรเตรยีมกำรจัดส่งเอกสำร (Packing) : การสร้าง  Packing เตรียมจัดส่งเอกสาร (1/5)

การเตรียมจัดส่งเอกสาร (Packing) ติดตามการจัดสง่เอกสาร (Tracking)

71

หลังจากสร้าง Packing ส าเร็จ สถานะจะเปล่ียนจาก 
รอ Packing เปน็ Packing พรอ้มส่ง  และสามารถเพ่ิม
ข้อมลูรายละเอียดติดตามการจัดสง่เอกสาร (Tracking) 
ต่อได้

สามารถกดปุม่
พิมพ์ Packing

7

Version 2
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6. กำรเตรยีมจัดส่งเอกสำร (Packing)

6.2 กำรเพ่ิมใบน ำส่งเอกสำรใน Packing ทีส่รำ้งเตรยีมจัดส่งแล้ว 

เมื่อสถำนศกึษำตรวจสอบขอ้มูลกำรเตรยีมจัดส่งเอกสำร (Packing) แล้วพบว่ำ มใีบน ำส่ง

เอกสำรทีไ่ม่ครบถ้วนต้องกำรเพิ่มใบน ำส่งในกำรเตรยีมกำรจัดส่งน้ัน ๆ  สถำนศกึษำสำมำรถ

เพิม่ใบน ำส่งเอกสำรได้กรณทีีย่งัไม่ได้เพิ่มขอ้มูลรำยละเอยีดกำรติดตำมจัดส่ง (Tracking)

หำกเพิม่ขอ้มูลรำยละเอยีดกำรติดตำมจัดส่งแล้วจะต้องยกเลิกกำรเตรยีมจัดส่งเอกสำรเท่ำน้ัน

ข้อ 6 การเตรยีมจัดส่งเอกสาร (Packing) ขึ้นอยูกั่บว่า สถานศกึษาจะเลือกด าเนินการหรอืไม่ 



กำรเตรยีมกำรจัดส่งเอกสำร (Packing) : สร้าง Packing เอกสารใบน าส่ง  โดย สถานศึกษา (1/4)

การเตรียมจัดส่งเอกสาร (Packing) ติดตามการจัดสง่เอกสาร (Tracking)

73

1

กดปุม่ เพ่ิมใบน ำส่ง

Version 2



กำรเตรยีมกำรจัดส่งเอกสำร (Packing) : สร้าง Packing เอกสารใบน าส่ง  โดย สถานศึกษา (2/4)

การเตรียมจัดส่งเอกสาร (Packing) ติดตามการจัดสง่เอกสาร (Tracking)

74

4

2

3
คีย์เลขท่ีใบน าสง่

เอกสารท่ีต้องการเพ่ิม

กดปุม่ บันทึก 
เพ่ือเพ่ิมใบน าสง่

คลิกท่ีด้านนอกช่องคีย์เลขท่ี
ใบน าสง่ เพื่อให้ระบบดึงข้อมลู

ใบน าสง่เอกสาร

Version 2



กำรเตรยีมกำรจัดส่งเอกสำร (Packing) : สร้าง Packing เอกสารใบน าส่ง  โดย สถานศึกษา (3/4)

การเตรียมจัดส่งเอกสาร (Packing) ติดตามการจัดสง่เอกสาร (Tracking)

5

เพ่ิมใบน าสง่ส าเรจ็
กด ตกลง 
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กำรเตรยีมกำรจัดส่งเอกสำร (Packing) : สร้าง Packing เอกสารใบน าส่ง  โดย สถานศึกษา (3/4)

การเตรียมจัดส่งเอกสาร (Packing) ติดตามการจัดสง่เอกสาร (Tracking)

หลังจากเพ่ิมใบน าสง่ใน Packing ส าเร็จ 
รายการใบน าสง่ แสดงใบน าสง่เอกสารท่ีเพ่ิม

76Version 2
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6. กำรเตรยีมจัดส่งเอกสำร (Packing)

6.3 กำรลบใบน ำส่งเอกสำรใน Packing ทีส่รำ้งเตรยีมจัดส่งแล้ว 

เมื่อสถำนศกึษำตรวจสอบขอ้มูลกำรเตรยีมจัดส่งเอกสำร (Packing) แล้วพบว่ำ มใีบน ำส่ง

เอกสำรทีไ่ม่ต้องกำรน ำส่งในกำรเตรยีมกำรจัดส่งน้ันๆ  สถำนศกึษำสำมำรถลบใบน ำส่ง

เอกสำรได้กรณทีีย่งัไม่ได้เพิม่ขอ้มูลรำยละเอยีดกำรติดตำมจัดส่ง (Tracking) หำกเพิม่ขอ้มูล

รำยละเอยีดกำรติดตำมจัดส่งแล้วจะต้องยกเลิกกำรเตรยีมจัดส่งเอกสำร (Packing) เท่ำน้ัน

ข้อ 6 การเตรยีมจัดส่งเอกสาร (Packing) ขึ้นอยูกั่บว่า สถานศกึษาจะเลือกด าเนินการหรอืไม่ 



กำรเตรยีมกำรจัดส่งเอกสำร (Packing) : การลบใบน าส่งเอกสารใน Packing ท่ีสร้างเตรียมจัดส่งแล้ว  (1/3)

การเตรียมจัดส่งเอกสาร (Packing) ติดตามการจัดสง่เอกสาร (Tracking)

78

1

กดปุม่ ลบรำยกำร  เพื่อลบ
ใบน าสง่ออกจาก Packing

Version 2



กำรเตรยีมกำรจัดส่งเอกสำร (Packing) : การลบใบน าส่งเอกสารใน Packing ท่ีสร้างเตรียมจัดส่งแล้ว  (2/3)

การเตรียมจัดส่งเอกสาร (Packing) ติดตามการจัดสง่เอกสาร (Tracking)

79

2

กดปุม่ ยืนยัน เพ่ือยืนยัน
ลบรายการใบน าสง่เอกสาร



กำรเตรยีมกำรจัดส่งเอกสำร (Packing) : การลบใบน าส่งเอกสารใน Packing ท่ีสร้างเตรียมจัดส่งแล้ว  (3/3)

การเตรียมจัดส่งเอกสาร (Packing) ติดตามการจัดสง่เอกสาร (Tracking)

80

ลบใบน าสง่ออกจากการ
เตรียมการจัดสง่ (Packing) 

ส าเร็จ  
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6. กำรเตรยีมจัดส่งเอกสำร (Packing)

6.4 กำรยกเลิกกำรเตรยีมจัดส่งเอกสำร (Packing) 

เมื่อสถำนศกึษำตรวจสอบขอ้มูลเตรยีมจัดส่งเอกสำร (Packing) แล้วพบว่ำ  ขอ้มูล

ไม่ถูกต้องหรอืต้องกำรแก้ไขรำยกำรใบน ำส่งเอกสำรทีม่ขีอ้มูลติดตำมจัดส่ง (Tracking) แล้ว  

สถำนศกึษำสำมำรถกำรยกเลิกกำรเตรยีมจัดส่งเอกสำร (Packing) ได้กรณทีีส่ถำนะกำรจัดส่ง

รอจัดส่งพสัดุและสถำนะอยูร่ะหว่ำงขนส่งเท่ำน้ัน

ข้อ 6 การเตรยีมจัดส่งเอกสาร (Packing) ขึ้นอยูกั่บว่า สถานศกึษาจะเลือกด าเนินการหรอืไม่ 



กำรเตรยีมกำรจัดส่งเอกสำร (Packing) : การยกเลิกการเตรียมจัดส่งเอกสาร(Packing) (1/5)

การเตรียมจัดส่งเอกสาร (Packing) ติดตามการจัดสง่เอกสาร (Tracking)
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เลือกเมนูทางด้านซ้าย 
ติดตำมกำรจัดส่งเอกสำร

(Tracking)

1

Version 2



กำรเตรยีมกำรจัดส่งเอกสำร (Packing) : การยกเลิกการเตรียมจัดส่งเอกสาร(Packing) (2/5)

การเตรียมจัดส่งเอกสาร (Packing) ติดตามการจัดสง่เอกสาร (Tracking)

83

2

เลือกค้นหาข้อมลู Packing 
ท่ีต้องการยกเลิก

3

4

กดปุม่ แก้ไข

Version 2



กำรเตรยีมกำรจัดส่งเอกสำร (Packing) : การยกเลิกการเตรียมจัดส่งเอกสาร(Packing) (3/5)

การเตรียมจัดส่งเอกสาร (Packing) ติดตามการจัดสง่เอกสาร (Tracking)

84

5

กดยกเลิก Packing

Version 2



กำรเตรยีมกำรจัดส่งเอกสำร (Packing) : การยกเลิกการเตรียมจัดส่งเอกสาร(Packing) (4/5)

การเตรียมจัดส่งเอกสาร (Packing) ติดตามการจัดสง่เอกสาร (Tracking)

85

6

กดปุม่ ยืนยัน  เพ่ือยืนยนั
ยกเลิก  Packing

Version 2



กำรเตรยีมกำรจัดส่งเอกสำร (Packing) : การยกเลิกการเตรียมจัดส่งเอกสาร(Packing) (5/5)

การเตรียมจัดส่งเอกสาร (Packing) ติดตามการจัดสง่เอกสาร (Tracking)

86

ยกเลิก Packing ส าเร็จ

Version 2
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7. กำรติดตำมกำรจัดส่งเอกสำร (Tracking)

7.1 กำรเพ่ิม/แก้ไขข้อมูลรำยละเอยีดกำรจัดส่ง

หลังจำกทีส่ถำนศกึษำเตรยีมกำรจัดส่งเอกสำร (Packing) เรยีบรอ้ยแล้ว  สถำนศกึษำ

สำมำรถค้นหำขอ้มูลเพื่อเพิม่ข้อมูลรำยละเอยีดกำรติดตำมกำรจัดส่งเอกสำร (Tracking) ได้  

ข้อ 7 การติดตามการจัดส่งเอกสาร (Tracking) ขึ้นอยูกั่บว่า สถานศกึษาจะเลือกด าเนินการหรอืไม่



ติดตำมกำรจัดส่งเอกสำร (Tracking) : การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูลรายละเอียดการจัดส่ง (1/6)

การเตรียมจัดส่งเอกสาร (Packing) ติดตามการจัดสง่เอกสาร (Tracking)

88

เลือกเมนูทางด้านซ้าย 
ติดตำมกำรจัดส่งเอกสำร

(Tracking)

1

Version 2



ติดตำมกำรจัดส่งเอกสำร (Tracking) : การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูลรายละเอียดการจัดส่ง (2/6)

การเตรียมจัดส่งเอกสาร (Packing) ติดตามการจัดสง่เอกสาร (Tracking)

89

2

เลือกค้นหาข้อมลู Packing ท่ีเพ่ิม/
แก้ไขข้อมลูรายละเอียดการจัดสง่

3

4

กดปุม่ แก้ไข
Version 2



ติดตำมกำรจัดส่งเอกสำร (Tracking) : การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูลรายละเอียดการจัดส่ง (3/6)

การเตรียมจัดส่งเอกสาร (Packing) ติดตามการจัดสง่เอกสาร (Tracking)

90

5

กดปุม่ แก้ไข

Version 2



ติดตำมกำรจัดส่งเอกสำร (Tracking) : การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูลรายละเอียดการจัดส่ง (4/6)

การเตรียมจัดส่งเอกสาร (Packing) ติดตามการจัดสง่เอกสาร (Tracking)

91

6

เพ่ิมข้อมลูรายละเอียดติดตาม
การจัดสง่(Tracking)

7

กดปุม่ บนัทึก

Version 2



ติดตำมกำรจัดส่งเอกสำร (Tracking) : การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูลรายละเอียดการจัดส่ง (5/6)

การเตรียมจัดส่งเอกสาร (Packing) ติดตามการจัดสง่เอกสาร (Tracking)

92

8

กดปุม่ ยืนยัน  เพื่อยืนยนั
การบนัทึกข้อมลูการจัดสง่

Version 2



ติดตำมกำรจัดส่งเอกสำร (Tracking) : การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูลรายละเอียดการจัดส่ง (6/6)

การเตรียมจัดส่งเอกสาร (Packing) ติดตามการจัดสง่เอกสาร (Tracking)

93

บนัทึกข้อมลูการจัดสง่ 
ส าเร็จ

Version 2
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7. กำรติดตำมกำรจัดส่งเอกสำร (Tracking)

7.2 กำรดูข้อมูลติดตำมกำรจัดส่งเอกสำร (Tracking)

หลังจำกทีส่ถำนศกึษำเตรยีมกำรจัดส่งเอกสำร (Packing) และเพิม่ขอ้มูลรำยละเอียด

กำรติดตำมจัดส่ง (Tracking) เรยีบรอ้ยแล้ว  สถำนศกึษำสำมำรถค้นหำเพื่อดูขอ้มูลทีบ่ันทึกได้  

ข้อ 7 การติดตามการจัดส่งเอกสาร (Tracking) ขึ้นอยูกั่บว่า สถานศกึษาจะเลือกด าเนินการหรอืไม่



ติดตำมกำรจัดส่งเอกสำร (Tracking) : การดูข้อมูลติดตามการจัดส่งเอกสาร (Tracking) (1/3)

การเตรียมจัดส่งเอกสาร (Packing) ติดตามการจัดสง่เอกสาร (Tracking)

95

เลือกเมนูทางด้านซ้าย 
ติดตำมกำรจัดส่งเอกสำร

(Tracking)

1

Version 2



ติดตำมกำรจัดส่งเอกสำร (Tracking) : การดูข้อมูลติดตามการจัดส่งเอกสาร (Tracking) (2/3)

การเตรียมจัดส่งเอกสาร (Packing) ติดตามการจัดสง่เอกสาร (Tracking)

96

2

3

กดปุม่ ค้นหา

เลือกค้นหาข้อมลูเตรียมจัดสง่เอกสาร
(Packing) ท่ีต้องการดขู้อมลูติดตาม
การจัดสง่ (Tracking) 

4

กดปุม่ ดรูายละเอียด
Version 2



ติดตำมกำรจัดส่งเอกสำร (Tracking) : การดูข้อมูลติดตามการจัดส่งเอกสาร (Tracking) (3/3)

การเตรียมจัดส่งเอกสาร (Packing) ติดตามการจัดสง่เอกสาร (Tracking)

97

แสดงรายละเอียดข้อมติูดตามการจัดสง่
เอกสาร (Tracking)

สามารถกดปุม่
พิมพ์ Packing

5

Version 2



ส้ินสุดคู่มอืการด าเนินงานส าหรบัระบบตวัแทน 
(สถานศกึษา) 

ระบบกองทนุเงนิใหกู้ย้มืเพ่ือการศกึษาแบบดจิทิลั
Digital Student Loan Fund System : DSL 
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