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คู่มือระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาแบบดิจิทัล

Digital Student Loan Fund System (DSL)

ส าหรับผู้กู้ยืมเงิน 

โดย กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา
1
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บทน า

ตั้งแต่ปีการศกึษา 2564 เป็นต้นมา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาได้ด าเนินการให้กู้ยืม

เงินกับนักเรียน นักศึกษาครบทั้ง 4 ลักษณะ ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืม              

เพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2560 และได้ใช้ระบบจัดการการให้กู้ยืมเงิน Loan Origination System : 

LOS ซึ่งเป็นระบบงานหนึ่งของระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาแบบดิจิทัล Digital 

Student Loan Fund System : DSL

คู่มือระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาแบบดิจิทัล Digital Student Loan Fund 

System : DSL ส าหรับผู้กู้ยืมเงินเล่มนี้ ประกอบด้วยภาพรวมการให้กู้ยืมเงิน ขั้นตอนการกู้ยืมเงิน

และภาพหน้าจอในแต่ละขั้นตอนพร้อมค าอธิบาย เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาใช้ประกอบการกู้ยืมเงิน

ผ่านระบบของกองทุนได้อย่างถูกต้องต่อไป 
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สารบัญขั้นตอนระบบจดัการการให้กูย้ืมแบบดิจทิลั (LOS) ส าหรับผู้กู้ยมืเงิน

หัวขอ้ ผู้ใช้งาน หน้า

1. การเตรยีมการใหกู้้ยมืเงนิ 23-24

2. การรายงานสถานภาพการศกึษา 25-36

3. การยืน่ค าขอกูย้มืเงนิ และอนมุตัคิ าขอ
กู้ยืมเงนิ

37-75

4. การจัดท าสัญญากู้ยมืเงิน 76-86

5. การเบกิเงนิกูย้มืรายภาคเรยีน 87-96

6. การลงนามกับตวัแทน (สถานศกึษา) 97-106

สถานศึกษา

ผู้กู้ยืมเงินรายใหม่

ผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเล่ือนชัน้ปี

สถานศึกษา

ผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเปล่ียนระดับ/
ย้ายสถานศึกษา/เปล่ียนหลักสูตร

หรือสาขาวิชา

ผู้กู้ยืมเงินรายใหม่

ผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเปล่ียนระดับ/
ย้ายสถานศึกษา/เปล่ียนหลักสูตร

หรือสาขาวิชา

ผู้กู้ยืมเงินรายใหม่

ผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเปล่ียนระดับ/
ย้ายสถานศึกษา/เปล่ียนหลักสูตร

หรือสาขาวิชา

ผู้กู้ยืมเงินรายใหม่

ผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเปล่ียนระดับ/
ย้ายสถานศึกษา/เปล่ียนหลักสูตร

หรือสาขาวิชา

ผู้กู้ยืมเงินรายเก่า 
(กรณีศึกษาอยู่แต่ไมไ่ด้กู้ยืมเงินตอ่)

เป็นขั้นตอนการด าเนนิการของสถานศึกษา

Version 2
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เมนูของแตล่ะฟงัก์ชัน่ (LOS)

หัวขอ้ ผู้ใช้งาน หน้า

7. การคนืเงนิโดยผูกู้ย้มืเงนิ (ผู้กูย้มืเงนิ    
แจ้งขอยกเลกิ)

- กรณยีกเลิกสัญญากูย้มืเงนิ

- กรณยีกเลิกแบบยนืยนัการเบกิเงนิกูย้มืรายภาคเรียน

107-128
ผู้กู้ยืมเงินรายใหม่

ผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเปล่ียนระดับ/
ย้ายสถานศึกษา/เปล่ียนหลักสูตร

หรือสาขาวิชา
ผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเล่ือนชัน้ปี
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ผู้กู้ยืมเงิน

WSA

(Website) 
MSA

(Mobile App)

ผู้แทนโดยชอบธรรม/
ผู้ปกครอง

Channel Channel

WSA สถานศึกษา

สถานศึกษา

Channel

Intranet

กยศ.

Channel

ตัวแทน
(Agent)

ช่องทางการใชง้านระบบ DSL ของกลุม่ Actor ที่เกี่ยวขอ้งกับระบบ LOS

WSA ตัวแทน

Actor Actor Actor Actor
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ภาพหนา้จอการเขา้ใชง้านระบบจดัการการใหกู้้ยมืแบบดจิทิลั (LOS)

กรณเีขา้ใชง้านผา่น Web-Browser แนะน าใหด้ าเนินการผา่น Google Chrome กรณีเข้าใช้งานผ่าน Mobile 
Application

ผู้กู้ยืมเงิน
รายใหม่

ผู้กู้ยืมเงินรายเก่า
เล่ือนชั้นปี

ผู้แทน
โดยชอบธรรม

กลุ่มผู้ใช้งาน

ผู้กู้ยืมเงินรายเก่า
เปลี่ยนระดับ/ย้าย
สถานศึกษา/เปลี่ยน
หลักสูตรหรือสาขาวิชา
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การลงทะเบยีนดว้ยบตัรประจ าตวัประชาชน

ผู้กู้ยืมเงิน สามารถลงทะเบียนขอสิทธ์ิเข้าใช้งานด้วยบัตรประจ าตัวประชาชน ดังนี้

ผู้กู้ยืมเงิน

บันทึก
ข้อมูลส่วน
บุคคล

ระบบ
ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
กับกรมการ
ปกครอง

กรอก OTP ยืนยันบัญชี
ผู้ใช้งาน

รับผลการ
ลงทะเบียน

ลงทะเบียน
เรียบร้อย

ผู้กู้ยืมเงิน
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ขั้นตอนการลงทะเบยีนด้วยบตัรประจ าตวัประชาชน (Website)

ลงทะเบยีนขอสิทธิ์เขา้ใชง้าน เลือกชอ่งทางการลงทะเบยีน บันทึกขอ้มลูส่วนบคุคล

กดปุ่ม “ลงทะเบียนขอสิทธ์ิเข้าใช้งาน”

เลือก “บัตรประจ าตัวประชาชน”

บันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน
ตามที่ระบบก าหนด

ปุ่ม “ถัดไป” 
จะปรากฏเมื่อบันทึก
ข้อมูลครบถ้วน

1. 2. 3.
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ขั้นตอนการลงทะเบยีนด้วยบตัรประจ าตวัประชาชน (Website)

เลือกชอ่งทางยนืยนัการลงทะเบยีน
เลือกผา่น Email แจ้งผลการส่ง Email เพ่ือใหย้นืยนัตวัตน ยืนยนัตวัตนผา่น Email

กรณีเลือกช่องทางยืนยันตัวตน   
การลงทะเบียนผ่าน Email

กดปุ่ม “ถัดไป”

กดที่ล้ิงค์        
เพ่ือยืนยันตัวตน

1. 2.4.
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ขั้นตอนการลงทะเบยีนด้วยบตัรประจ าตวัประชาชน (Website)

ระบบจะส่งรหสั OTP ไปยงัโทรศพัท์

กรณีเลือกช่องทางยืนยันตัวตน     
การลงทะเบียนผ่าน Mobile

กดปุ่ม “ถัดไป”

กรอกรหัสที่ได้รับ 
แล้วกด”ยืนยัน”

เลือกชอ่งทางยนืยนัการลงทะเบยีน
เลือกผา่น Mobile

4.

1.

2.เลือกชอ่งทางยนืยนัตวัตน1.

Version 2
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ขั้นตอนการลงทะเบยีนด้วยบตัรประจ าตวัประชาชน (Website)

แจ้งผลการลงทะเบยีนส าเรจ็ก าหนดรหสัผา่น5. 6.

ก าหนดรหัสผ่าน และ
ยืนยันรหัสผ่าน

กดปุ่ม 
“ยืนยัน”

เสร็จส้ินขั้นตอน

การลงทะเบียน ด้วยบัตรประชาชน

Version 2
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การลงทะเบียน Open ID (ผ่านทางแอปพลเิคชัน่เป๋าตัง) ส าหรับผู้ทีม่บีัญชขีองธนาคารกรุงไทย

ผู้กู้ยืมเงิน ผู้ค ้าประกัน/ผู้แทนโดยชอบธรรม สามารถลงทะเบียนขอสิทธิ์เข้าใช้งานด้วย Open ID ดังนี้

ลงทะเบียน
ด้วย 

Open ID

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
กับ IDP

กรอก OTP รับผลการ
ลงทะเบียน

ยืนยันบัญชี
ผู้ใช้งาน

ผู้กู้ยืมเงิน

ลงทะเบียน
เรียบร้อย

ผู้กู้ยืมเงิน

Version 2
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ขั้นตอนการลงทะเบยีนด้วย Open ID (ผ่านทางแอปพลเิคชัน่เป๋าตงั)

เลือกทีล่งทะเบยีนขอสิทธิ์
เข้าใชง้าน

เลือกชอ่งทางการลงทะเบยีน ระบุ PIN เลือกใหค้วามยนิยอม
1. 2. 3. 4.

กดปุ่ม “ลงทะเบียนขอ
สิทธ์ิเข้าใช้งาน”

กดปุ่ม “แอปพลิเคช่ัน
เป๋าตัง”

ระบุ pin ส าหรับเข้าใช้งานของแอป

พลิเคช่ัน เป๋าตัง
เลือกยอมรับเง่ือนไข 

และกดปุ่ม “ตกลง”

Version 2
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ขั้นตอนการลงทะเบยีนด้วย Open ID (ผ่านทางแอปพลเิคชัน่เป๋าตงั)

ตรวจสอบขอ้มลูส่วนบคุคล
แจ้งผลการส่ง Email 
เพ่ือใหย้นืยนัตัวตน

ข้อความใน Email 
ยืนยันตัวตน 

5. 6.
เลือกชอ่งทางยนืยนัการลงทะเบยีน
A เลือกผา่น Email
B เลือกผา่น Mobile

A1. A2.

A

ตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏ หากถูกต้อง
ครบถ้วนเลือกยินยอมตามข้อก าหนด 

และกดปุ่ม “ถัดไป”

กรณีเลือกช่องทางยืนยันตัวตน        
การลงทะเบียนผ่าน Email

กดปุ่ม “ถัดไป”

กดที่ล้ิงค์        
เพ่ือยืนยันตัวตน

Version 2
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ขั้นตอนการลงทะเบยีนด้วย Open ID (ผ่านทางแอปพลเิคชัน่เป๋าตงั)

กรอกรหสั OTP
(กรณีเลือกเบอร์โทรศพัท)์ ท าการตั้งรหสัผา่น แจ้งผลการลงทะเบียน

B1. 7. 8.

B

กดปุ่ม “ถัดไป”

กรณีเลือกช่องทางยืนยันตัวตน    
การลงทะเบียนผ่าน Mobile

กรอกรหัสที่ได้รับ

กด “ยืนยัน”

ก าหนดรหัสผ่าน และ
ยืนยันรหัสผ่าน

กดปุ่ม 
“ยืนยัน”

เสร็จส้ินขั้นตอนการลงทะเบียน
ผ่านแอปพลิเคช่ันเป๋าตัง

Version 2
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การขอรหสัผา่นเขา้ระบบ DSL เพ่ือเตรยีมการกูย้มื ด้วยแอพฯ กยศ.Connect 

Version 2
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ข้อควรระวงัในการบนัทึกขอ้มูลลงทะเบยีนใชง้านระบบ DSL

Version 2
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ประเภทของผูกู้้ยมืเงินในระบบจดัการการใหกู้้ยมืแบบดจิทิลั (LOS)

ผู้กู้ยืมเงนิรายใหม่
ผู้กู้ยืมเงนิรายเกา่เปลีย่นระดบั/

ย้ายสถานศกึษา/เปลีย่น
หลักสูตรหรอืสาขาวิชา

ผู้กู้ยืมเงนิรายเกา่เลือ่นชัน้ปี

Version 2
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ภาพรวมขั้นตอนการด าเนินงานระบบจดัการการใหกู้้ยมืแบบดจิิทลั (LOS) ส าหรับผู้กูย้ืมเงนิ

1. การเตรยีมการใหกู้ย้มืเงนิ

- การเตรียมการโดยสถานศึกษา

*เป็นขัน้ตอนการด าเนินงานของสถานศึกษา

2. การรายงานสถานภาพการศกึษา

- รายงานโดยสถานศึกษา

*เป็นขัน้ตอนการด าเนนิงานของสถานศกึษา

- รายงานโดยผู้กู้ยืมเงิน

3. การยืน่ค าขอกูย้มืเงนิ และอนมุตัิ

ค าขอกูย้มืเงนิ

- นักเรียน/นักศึกษาย่ืนค าขอกู้ยืมเงิน

- สถานศึกษาตรวจสอบค าขอกู้ยืมเงิน   

- ระบบหรือกองทุนอนุมัติค าขอกู้ยืมเงิน

4. การจดัท าสัญญากูย้มืเงนิ 

- ผูกู้้ยืมเงินบันทึกข้อมูลเพ่ิมเติม

ก่อนลงนามสัญญากู้ยืมเงิน

- การจัดท าสัญญากู้ยืมเงิน

5. การเบกิเงนิกูย้มืรายภาคเรยีน

- สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนฯ

ตามที่ลงทะเบียนจริง

- ผู้กู้ยืมเงินยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม

6. การลงนามกบัตวัแทน (สถานศกึษา)

- การลงนามสัญญาและแบบยืนยัน

การเบิกเงินกู้ยืมแบบกระดาษ

ส าหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ ผู้กู้ยืมเงินรายเก่า

เปล่ียนระดับ/ย้ายสถานศึกษา/

เปล่ียนหลักสูตรหรือสาขาวิชา

- การลงนามแบบยืนยันการเบิกเงิน

กู้ยืมแบบกระดาษ 

ส าหรับผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเล่ือนช้ันปี

7. การคนืเงนิโดยผูกู้ย้มืเงนิ

- กรณียกเลิกสัญญากู้ยืมเงิน 

- กรณียกเลิกแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม

รายภาคเรียน (แล้วแต่กรณี)
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การเตรยีมการใหกู้ย้มืเงนิ

Version 2
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ภาพรวมขัน้ตอนการเตรยีมการใหกู้้ยมืเงิน

1. การเตรยีมการใหกู้้ยมืเงิน โดยสถานศกึษา

- บันทึกปฏิทินการศึกษา

- บันทึกค่าใช้จ่ายตามหลักสูตร

* เป็นขัน้ตอนการด าเนนิงานของสถานศึกษา

สถานศึกษา

Version 2
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การรายงานสถานภาพการศกึษา

Version 2
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ภาพรวมขัน้ตอนการรายงานสถานภาพการศกึษา

2. การรายงานสถานภาพการศึกษา

- รายงานโดยสถานศึกษา * เป็นขัน้ตอนการด าเนนิงานของสถานศกึษา

- รายงานโดยผูกู้้ยืมเงิน

- ส าหรับผู้กู้ยืมเงินซึ่งศึกษาอยู่ในสถานศึกษานั้น ๆ

- ส าหรับผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเล่ือนช้ันปี ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงิน    

ในปีการศึกษาปัจจุบัน

รายงานโดยสถานศกึษา

- ส าหรับผู้กู้ ยืมเงินที่มีการเปล่ียนแปลงระหว่างปี เ ช่น              

ย้ายสถานศึกษา ไม่กู้ ยืมเงินต่อ เป็นต้น เพ่ือรักษาสถานภาพ

การศึกษา ว่า “ก าลังศึกษาอยู่”

- หรือผู้กู้ ยืมเงินที่ ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่ ไม่ได้เข้าร่วม

ด าเนินงานกับกองทุน

รายงานโดยผู้กูย้มืเงนิ
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ภาพรวมขัน้ตอนการรายงานสถานภาพการศกึษา

2. การรายงานสถานภาพการศึกษา

- รายงานโดยสถานศึกษา * เป็นขัน้ตอนการด าเนนิงานของสถานศกึษา 

สถานศึกษาด าเนินการให้กับผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเล่ือนช้ันปี หรือผู้กู้ยืมท่ีมีการเปล่ียนแปลง

สถานภาพระหว่างปี ซ่ึงสถานศึกษามีหน้าท่ีรายงานสถานภาพให้กับผู้กู้ในสถานศึกษาของตน 

จนกว่าจะพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา หรือพ้นสภาพการเป็นผู้กู้ยืมเงิน เพ่ือให้ผู้กู้ยืม

เงินสามารถเบิกเงินกู้ยืมในปีการศึกษาใหม่ หรือให้กองทุนทราบว่าผู้กู้ยืมเงนิได้หยุดการกู้ยืม

เงินแล้ว เช่น ส าเร็จการศึกษา ไม่มาลงทะเบียนเรียน ลาออก ให้ออก เสียชีวิต

Version 2
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ภาพรวมขัน้ตอนการรายงานสถานภาพการศกึษา

2. การรายงานสถานภาพการศึกษา

- รายงานโดยผูกู้้ยืมเงิน 

ผู้กู้ยืมเงิน ท่ีอยู่ระหว่างศึกษาแต่ไม่กู้ยืม ต้องรายงานสถานภาพการศกึษาทุกปีจนกว่า            

จะจบการศึกษา เช่น ไม่ได้กู้ยืมเงินต่อ ไม่ได้ศึกษาต่อ ส าเร็จการศึกษาไม่ถึง 2 ปี หรือก าลัง

ศึกษา ในสถานศึกษาท่ีไม่เข้าร่วมด าเนินงานกับกองทุน 

หากไม่มีการรายงานสถานภาพการศึกษาเข้ามาครบ 1 ปี (365 วัน) นับจากวันท่ีรายงาน

ครั้งล่าสุด ระบบ DSL จะแจ้งเตือนผ่าน E-mail และ Notification ให้ผู้กู้ยืมเข้าระบบ           

เพ่ือรายงานสถานศึกษา โดยจะมีปุ่มให้ผู้กู้ยืมดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (กยศ. 204) เพ่ือให้

สถานศึกษาปัจจุบันลงนามรับรอง (กรณีส าเร็จการศึกษาไม่ถึง 2 ปี ให้ใช้ Transcript 

แทนได)้ และแนบเอกสารเข้ามาในระบบ ท้ังน้ี ระบบจะไม่ปรากฏเมนู "รายงานสถานภาพศกึษา" 

หากยังไม่ถึงระยะเวลา 365 วัน

Version 2
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การรายงานสถานภาพการศกึษา : รายงานโดยผู้กู้ยมืเงิน

รายงานโดย สถานศึกษา รายงานโดย ผู้กู้ยืม กองทุน ดูข้อมูลสถานภาพการศึกษา

1 กดปุ่ม “รายงานสถานภาพการศึกษา”

2
กดปุ่ม “ด าเนินการ”

2566

25652565
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การรายงานสถานภาพการศกึษา : รายงานโดยผูกู้้ยืมเงิน

รายงานโดย สถานศึกษา รายงานโดย ผู้กู้ยืม

4

3

กรอกข้อมูล

การศึกษาปัจจุบัน

กองทุน ดูข้อมูลสถานภาพการศึกษา

กดปุ่ม 

“ถัดไป”

2566

3
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การรายงานสถานภาพการศกึษา : รายงานโดยผู้กู้ยืมเงิน

รายงานโดย สถานศึกษา รายงานโดย ผู้กู้ยืม กองทุน ดูข้อมูลสถานภาพการศึกษา

6

กรณีแนบเอกสารเพ่ิม

กดปุ่ม 

“ถัดไป”

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

จากระบบ กรอกข้อมูลให้
เรียบร้อย และแนบเอกสารเข้าสู่
ระบบอีกครั้ง

แนบเอกสารให้
ถูกต้องครบถ้วน

5
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การรายงานสถานภาพการศกึษา : รายงานโดยผู้กู้ยืมเงิน

รายงานโดย สถานศึกษา รายงานโดย ผู้กู้ยืม กองทุน ดูข้อมูลสถานภาพการศึกษา

7

เมื่อกรอกข้อมูลและแนบ
เอกสารถูกต้องครบถ้วนแล้ว 

กดปุ่ม “ยืนยัน”
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การรายงานสถานภาพการศกึษา : รายงานโดยผู้กู้ยืมเงิน

รายงานโดย สถานศึกษา รายงานโดย ผู้กู้ยืม

8

กองทุน ดูข้อมูลสถานภาพการศึกษา

เมื่อยืนยันการรายงานสถานภาพ

การศึกษาเรียบร้อยแล้ว ระบบจะท า

การส่งข้อมูลให้กองทุนพิจารณา

เป็นล าดับถัดไป

กดปุ่ม

“กลับหน้าหลัก”

เพ่ือรอผลพิจารณา
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การรายงานสถานภาพการศกึษา : รายงานโดยผู้กู้ยืมเงิน

รายงานโดย สถานศึกษา รายงานโดย ผู้กู้ยืม

สถานะการรายงานจะปรากฏ

“รอตรวจสอบข้อมูลสถานภาพการศึกษา”

กองทุน ดูข้อมูลสถานภาพการศึกษา
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การรายงานสถานภาพการศกึษา : รายงานโดยผู้กู้ยืมเงิน (หากประสงค์จะแก้ไขข้อมูล)

รายงานโดย สถานศึกษา รายงานโดย ผู้กู้ยืม

กรณีต้องการแก้ไข กดปุ่ม 
“แก้ไขข้อมูล” 

กองทุน ดูข้อมูลสถานภาพการศึกษา

หากผู้กู้ยืมเงินจะท าการแก้ไข ในระหว่างที่ข้อมูลอยู่ระหว่าง

กองทุนพิจารณา สถานะการรายงานจะเปล่ียนเป็น

“รอผู้กู้ยืมเงินแก้ไขข้อมูล”
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การรายงานสถานภาพการศกึษา : รายงานโดยผู้กู้ยืมเงิน

รายงานโดย สถานศึกษา รายงานโดย ผู้กู้ยืม กองทุน ดูข้อมูลสถานภาพการศึกษา

เมื่อกองทุนพิจารณาอนุมัติแล้ว 

สถานะจะถูกเปล่ียนเป็น 

“แบบรายงานสถานภาพการศึกษาได้รับการอนุมัติ”

Version 2
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การยืน่ค าขอกูย้มืเงนิ 

และการอนมุตัคิ าขอกูย้มืเงนิ

Version 2
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ภาพรวมการยืน่ค าขอกูย้มืเงิน และการอนุมัตคิ าขอกู้ยมืเงิน

3. การยืน่ค าขอกูย้มืเงนิ และอนมุตัคิ าขอกูย้มืเงนิ

- ผู้กู้ยืมเงินรายใหม่

- ผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเปล่ียนระดับ/ย้ายสถานศึกษา/เปล่ียนหลักสูตรหรือสาขาวิชา

ผู้กูย้ืมเงินรายใหม่
ผู้กู้ยืมเงินรายเกา่เปลี่ยนระดับ/
ย้ายสถานศึกษา/เปลีย่นหลักสูตร

หรือสาขาวิชา

Version 2
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นักเรียน/นักศึกษาย่ืนค าขอกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค าขอกู้ยืม กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติค าขอกู้ยืม

การยืน่ค าขอกูย้มืเงนิ และอนมุตัคิ าขอกูย้มืเงนิ : นักเรียน/นักศึกษายื่นค าขอกู้ยืมเงิน

เอกสารทีใ่ชใ้นระบบ DSL ของผูกู้ย้มืเงนิ 

1. หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลและลงนามครบถ้วนของ
- ผู้กู้ยืมเงิน
- บิดา มารดา (ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง)
- คู่สมรส (ถ้ามี)

ผู้กู้ยืมเงิน ผู้แทน
โดยชอบธรรม/
ผู้ปกครอง

2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและรบัรองส าเนาถูกต้องของ
- ผู้กู้ยืมเงิน
- บิดา มารดา (ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง)
- คู่สมรส (ถ้ามี)

3. เอกสารประกอบการรับรองรายได้ 
- กรณีมีรายได้ประจ า ใช้สลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือนจากหน่วยงาน 

(ผู้มีอ านาจของหน่วยงานลงนาม) 
- กรณีไม่มีรายได้ประจ า เช่น ค้าขาย เกษตรกร เป็นต้น ใช้ กยศ. 102 และ

ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ/ข้าราชการ/เอกสารอ่ืนใดรับรองว่าเป็นข้าราชการ
จากหน่วยงานท่ีผู้รับรองรายได้สังกัด และรับรองส าเนาถูกต้อง

ผู้กู้ยืมเงิน ผู้แทน
โดยชอบธรรม/
ผู้ปกครอง

ผู้แทน
โดยชอบธรรม/
ผู้ปกครอง
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นักเรียน/นักศึกษาย่ืนค าขอกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค าขอกู้ยืม กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติค าขอกู้ยืม

การยืน่ค าขอกูย้มืเงนิ และอนมุตัคิ าขอกูย้มืเงนิ : นักเรียน/นักศึกษายื่นค าขอกู้ยืมเงิน

เอกสารประกอบการย่ืนกู้ในระบบ (1/2)

40
Version 2
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นักเรียน/นักศึกษาย่ืนค าขอกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค าขอกู้ยืม กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติค าขอกู้ยืม

การยืน่ค าขอกูย้มืเงนิ และอนมุตัคิ าขอกูย้มืเงนิ : นักเรียน/นักศึกษายื่นค าขอกู้ยืมเงิน

เอกสารประกอบการย่ืนกู้ในระบบ (2/2)

414141
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การยืน่ค าขอกูย้มืเงนิ และอนมุตัคิ าขอกูย้มืเงนิ : นักเรียน/นักศึกษายื่นค าขอกู้ยืมเงิน

นักเรียน/นักศึกษาย่ืนค าขอกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค าขอกู้ยืม กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติค าขอกู้ยืม

1 กดปุ่ม 

“ขอย่ืนกู้”

เลือกที่เมนู “ย่ืนกู้”

Version 2
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นักเรียน/นักศึกษาย่ืนค าขอกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค าขอกู้ยืม กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติค าขอกู้ยืม

การยืน่ค าขอกูย้มืเงนิ และอนมุตัคิ าขอกูย้มืเงนิ : นักเรียน/นักศึกษายื่นค าขอกู้ยืมเงิน

ให้ผู้กู้ยืมเงินจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารตามที่ระบบก าหนด

ของบุคคลที่เกี่ยวข้องก่อนท าการ

กรอกข้อมูลและแนบเอกสาร ในขั้นตอนถัดไป

2

กดปุ่ม “ถัดไป”

ผู้กู้ยืมเงินสามารถใช้โทรศัพท์มือถือ 
ถ่ายภาพเอกสารประกอบต่างๆ เพ่ือแนบ
ผ่านระบบแทนการสแกนเอกสารได้

*ซึ่งเอกสารทีแ่นบมา นั้น จะต้องเป็นของ
บุคคลเดยีวกนักบัทีบ่นัทกึขอ้มลู และ

มีความครบถว้นสมบรูณ ์เห็นรายละเอยีด
ชัดเจน 

(ไฟล์ภาพทีร่ะบบรองรบั ได้แก่ JPG,PDF)
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นักเรียน/นักศึกษาย่ืนค าขอกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค าขอกู้ยืม กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติค าขอกู้ยืม

การยืน่ค าขอกูย้มืเงนิ และอนมุตัคิ าขอกูย้มืเงนิ : นักเรียน/นักศึกษายื่นค าขอกู้ยืมเงิน

3

4 กดปุ่ม “ถัดไป”

ท าการกรอกข้อมูลการศึกษา

ตามที่ระบบก าหนด
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นักเรียน/นักศึกษาย่ืนค าขอกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค าขอกู้ยืม กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติค าขอกู้ยืม

5

6

การยืน่ค าขอกูย้มืเงนิ และอนมุตัคิ าขอกูย้มืเงนิ : นักเรียน/นักศึกษายื่นค าขอกู้ยืมเงิน

กดปุ่ม “ถัดไป”

ท าการกรอกข้อมูลส่วนตัว

ตามที่ระบบก าหนด
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นักเรียน/นักศึกษาย่ืนค าขอกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค าขอกู้ยืม กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติค าขอกู้ยืม

การยืน่ค าขอกูย้มืเงนิ และอนมุตัคิ าขอกูย้มืเงนิ : นักเรียน/นักศึกษายื่นค าขอกู้ยืมเงิน

7

8

กดปุ่ม “ถัดไป”

กรอกข้อมูลการศึกษา

ตามที่ระบบก าหนด

Version 2



47

นักเรียน/นักศึกษาย่ืนค าขอกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค าขอกู้ยืม กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติค าขอกู้ยืม

การยืน่ค าขอกูย้มืเงนิ และอนมุตัคิ าขอกูย้มืเงนิ : นักเรียน/นักศึกษายื่นค าขอกู้ยืมเงิน

9

ท าการกรอกข้อมูลส่วนตัว

ตามที่ระบบก าหนด

Version 2



48

นักเรียน/นักศึกษาย่ืนค าขอกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค าขอกู้ยืม กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติค าขอกู้ยืม

การยืน่ค าขอกูย้มืเงนิ และอนมุตัคิ าขอกูย้มืเงนิ : นักเรียน/นักศึกษายื่นค าขอกู้ยืมเงิน

กดปุ่ม “ถัดไป”

Version 2

10



49

นักเรียน/นักศึกษาย่ืนค าขอกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค าขอกู้ยืม กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติค าขอกู้ยืม

การยืน่ค าขอกูย้มืเงนิ และอนมุตัคิ าขอกูย้มืเงนิ : นักเรียน/นักศึกษายื่นค าขอกู้ยืมเงิน

กรอกข้อมูลผู้ปกครอง 
ตามที่ระบบก าหนด

Version 2

11



50

นักเรียน/นักศึกษาย่ืนค าขอกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค าขอกู้ยืม กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติค าขอกู้ยืม

การยืน่ค าขอกูย้มืเงนิ และอนมุตัคิ าขอกูย้มืเงนิ : นักเรียน/นักศึกษายื่นค าขอกู้ยืมเงิน

กรอกข้อมูลตามที่
ระบบก าหนด

กดปุ่ม “ถัดไป”

Version 2

12

13



51

นักเรียน/นักศึกษาย่ืนค าขอกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค าขอกู้ยืม กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติค าขอกู้ยืม

การยืน่ค าขอกูย้มืเงนิ และอนมุตัคิ าขอกูย้มืเงนิ : นักเรียน/นักศึกษายื่นค าขอกู้ยืมเงิน

ยืนยันค าขอกู้ยืมเงิน 
ตรวจสอบรายละเอียด

ต่างๆ ที่ระบุ

Version 2

14



52

นักเรียน/นักศึกษาย่ืนค าขอกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค าขอกู้ยืม กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติค าขอกู้ยืม

การยืน่ค าขอกูย้มืเงนิ และอนมุตัคิ าขอกูย้มืเงนิ : นักเรียน/นักศึกษายื่นค าขอกู้ยืมเงิน

Version 2



53

นักเรียน/นักศึกษาย่ืนค าขอกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค าขอกู้ยืม กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติค าขอกู้ยืม

การยืน่ค าขอกูย้มืเงนิ และอนมุตัคิ าขอกูย้มืเงนิ : นักเรียน/นักศึกษายื่นค าขอกู้ยืมเงิน

กดปุ่ม
“ยืนยันค าขอ”

*ตรวจสอบขอ้มลูทัง้หมด
ให้ถูกต้องครบถว้นกอ่น

ยืนยันค าขอ

Version 2

15



54

นักเรียน/นักศึกษาย่ืนค าขอกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค าขอกู้ยืม กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติค าขอกู้ยืม

การยืน่ค าขอกูย้มืเงนิ และอนมุตัคิ าขอกูย้มืเงนิ : นักเรียน/นักศึกษายื่นค าขอกู้ยืมเงิน

กดปุ่ม
“แนบเอกสาร”

เมื่อกรอกข้อมูลค าขอกู้ยืมเงินเรียบร้อยแล้ว

ล าดับถัดไป ให้ผู้กู้ยืมเงินแนบเอกสาร

ตามที่ระบบก าหนด

Version 2

16



55

นักเรียน/นักศึกษาย่ืนค าขอกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค าขอกู้ยืม กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติค าขอกู้ยืม

กดปุ่ม
“แนบเอกสาร”

การยืน่ค าขอกูย้มืเงนิ และอนมุตัคิ าขอกูย้มืเงนิ : นักเรียน/นักศึกษายื่นค าขอกู้ยืมเงิน

กลับหน้าจอหลัก 

เลือก “ย่ืนกู้”

Version 2

17



56

นักเรียน/นักศึกษาย่ืนค าขอกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค าขอกู้ยืม กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติค าขอกู้ยืม

13

14

การยืน่ค าขอกูย้มืเงนิ และอนมุตัคิ าขอกูย้มืเงนิ : นักเรียน/นักศึกษายื่นค าขอกู้ยืมเงิน

ผู้กู้ยืมเงินสามารถใชโ้ทรศัพท์มือถือ ถ่ายภาพ
เอกสารประกอบตา่งๆ เพ่ือแนบผ่านระบบ

แทนการสแกนเอกสารได้
*ซึ่งเอกสารทีแ่นบมา นั้น จะตอ้งเป็นของ
บุคคลเดยีวกนักบัทีบ่นัทกึขอ้มลู และมคีวาม
ครบถว้นสมบรูณ ์เห็นรายละเอยีดชดัเจน 
(ไฟล์ภาพทีร่ะบบรองรบั ได้แก่ JPG ,PDF)

แนบเอกสารต่างๆ 
ตามที่ระบบก าหนด

หากแนบเอกสารครบถ้วน             
จะสามารถกดปุ่ม “ถัดไป” ได้

Version 2

18



57

นักเรียน/นักศึกษาย่ืนค าขอกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค าขอกู้ยืม กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติค าขอกู้ยืม

การยืน่ค าขอกูย้มืเงนิ และอนมุตัคิ าขอกูย้มืเงนิ : นักเรียน/นักศึกษายื่นค าขอกู้ยืมเงิน

แนบเอกสารของผู้กู้ยืม
และผู้แทนโดยชอบ
ธรรมให้ครบถ้วน

ผู้กู้ยืมเงินสามารถใชโ้ทรศัพท์มือถือ 
ถ่ายภาพเอกสารประกอบต่างๆ เพ่ือแนบ
ผ่านระบบแทนการสแกนเอกสารได้

*ซึ่งเอกสารทีแ่นบมา นั้น จะตอ้งเป็นของ
บุคคลเดยีวกนักบัทีบ่นัทกึขอ้มลู และมคีวาม
ครบถว้นสมบรูณ ์เห็นรายละเอยีดชดัเจน 
(ไฟล์ภาพทีร่ะบบรองรบั ได้แก่ JPG ,PDF)

Version 2



58

นักเรียน/นักศึกษาย่ืนค าขอกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค าขอกู้ยืม กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติค าขอกู้ยืม

การยืน่ค าขอกูย้มืเงนิ และอนมุตัคิ าขอกูย้มืเงนิ : นักเรียน/นักศึกษายื่นค าขอกู้ยืมเงิน

เมื่อถูกต้องครบถ้วน    

กดปุ่ม “ยืนยันเอกสาร”

*ตรวจสอบเอกสารแนบทั้งหมดให้

ถูกต้องและครบถว้นกอ่น

“รับรองขอ้มลู”

Version 2

19



59

นักเรียน/นักศึกษาย่ืนค าขอกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค าขอกู้ยืม กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติค าขอกู้ยืม

การยืน่ค าขอกูย้มืเงนิ และอนมุตัคิ าขอกูย้มืเงนิ : นักเรียน/นักศึกษายื่นค าขอกู้ยืมเงิน

ระบบจะแจ้งว่า

ด าเนินการส าเร็จ 

กดปุ่ม 

“กลับหน้าหลัก”

Version 2



60

การยืน่ค าขอกูย้มืเงนิ และอนมุตัคิ าขอกูย้มืเงนิ : หากประสงค์จะตรวจสอบรายละเอียดค าขอปัจจุบัน

นักเรียน/นักศึกษาย่ืนค าขอกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค าขอกู้ยืม กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติค าขอกู้ยืม

กดปุ่ม เพ่ือดูข้อมูล
รายละเอียด

ค าขอปัจจุบัน

ระบบจะแจ้งว่า

ข้อมูลอยู่ระหว่างการตรวจสอบ

Version 2



61

การยืน่ค าขอกูย้มืเงนิ และอนมุตัคิ าขอกูย้มืเงนิ : กรณีแนบเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน/แนบเอกสารเพ่ิมเติม

นักเรียน/นักศึกษาย่ืนค าขอกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค าขอกู้ยืม กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติค าขอกู้ยืม

กรณีผู้กู้ยืมแนบเอกสารไม่ถกูต้อง/

ต้องการแก้ไข ให้กดปุ่ม “ด าเนินการต่อ”

เพ่ือแก้ไข/แนบเอกสารใหม่ที่ถูกต้อง

ระบบจะแจ้งว่า

“มีค าขอกู้ยืมค้างอยู่ในระบบ”

Version 2



62

นักเรียน/นักศึกษาย่ืนค าขอกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค าขอกู้ยืม กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติค าขอกู้ยืม

กดปุ่ม “แนบเอกสาร” 
และแนบเอกสารใหม่          

ที่ถูกต้อง

การยืน่ค าขอกูย้มืเงนิ และอนมุตัคิ าขอกูย้มืเงนิ : กรณีแนบเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน/แนบเอกสารเพ่ิมเติม

Version 2



63

การยืน่ค าขอกูย้มืเงนิ และอนมุตัคิ าขอกูย้มืเงนิ : นักเรียน/นักศึกษายื่นค าขอกู้ยืมเงิน

นักเรียน/นักศึกษาย่ืนค าขอกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค าขอกู้ยืม กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติค าขอกู้ยืม

เมื่อข้อมูลและเอกสารแนบต่างๆ ถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว ระบบจะตรวจสอบข้อมูลกับ

หน่วยงานภายนอก โดยใช้ระยะเวลา

อย่างน้อย 1 วันท าการ

Version 2



64

นักเรียน/นักศึกษาย่ืนค าขอกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค าขอกู้ยืม กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติค าขอกู้ยืม

กดปุ่ม 

“ด าเนินการต่อ”

การยืน่ค าขอกูย้มืเงนิ และอนมุตัคิ าขอกูย้มืเงนิ : นักเรียน/นักศึกษายื่นค าขอกู้ยืมเงิน

เมื่อค าขอผู้ยืมเงิน ผ่านการ

ตรวจสอบขอ้มลูกับหนว่ยงานภายนอก

เรียบร้อยแล้ว

Version 2

20



65

การยืน่ค าขอกูย้มืเงนิ และอนมุตัคิ าขอกูย้มืเงนิ : นักเรียน/นักศึกษายื่นค าขอกู้ยืมเงิน

นักเรียน/นักศึกษาย่ืนค าขอกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค าขอกู้ยืม กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติค าขอกู้ยืม

กรอกข้อมูลอ่ืนๆ เพ่ิมเติม

ตามที่ระบบก าหนด

กดปุ่ม “บันทึก”

Version 2

21

22



66

นักเรียน/นักศึกษาย่ืนค าขอกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค าขอกู้ยืม กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติค าขอกู้ยืม

การยืน่ค าขอกูย้มืเงนิ และอนมุตัคิ าขอกูย้มืเงนิ : นักเรียน/นักศึกษายื่นค าขอกู้ยืมเงิน

สรุปข้อมูลค าขอกู้ยืม
เงินที่ผู้กู้กรอก

Version 2

23
ยืนยันค าขอ



67

การยืน่ค าขอกูย้มืเงนิ และอนมุตัคิ าขอกูย้มืเงนิ : นักเรียน/นักศึกษายื่นค าขอกู้ยืมเงิน

นักเรียน/นักศึกษาย่ืนค าขอกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค าขอกู้ยืม กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติค าขอกู้ยืม

หากถูกต้องครบถ้วน

กดปุ่ม “ถัดไป”

24

25

*ผู้กู้ยมืเงนิต้องตรวจสอบขอ้มลูทัง้หมดให้

ถูกต้องครบถว้น ก่อนกดปุ่ม “ถัดไป”

Version 2



68

นักเรียน/นักศึกษาย่ืนค าขอกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค าขอกู้ยืม กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติค าขอกู้ยืม

กดปุ่ม 

“ยืนยัน”

การยืน่ค าขอกูย้มืเงนิ และอนมุตัคิ าขอกูย้มืเงนิ : นักเรียน/นักศึกษายื่นค าขอกู้ยืมเงิน

ให้ผู้กู้กรอกรหัสผ่านของตนเอง 

ที่ใช้ส าหรับเข้าระบบ 

26

27

Version 2



69

นักเรียน/นักศึกษาย่ืนค าขอกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค าขอกู้ยืม กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติค าขอกู้ยืม

28

การยืน่ค าขอกูย้มืเงนิ และอนมุตัคิ าขอกูย้มืเงนิ : นักเรียน/นักศึกษายื่นค าขอกู้ยืมเงิน

ล าดับถัดไป ระบบจะส่งข้อมูลค าขอ

กู้ยืมเงินและเอกสารแนบต่างๆ ให้สถานศึกษา

ตรวจสอบความถูกต้อง

กดปุ่ม 

“กลับหน้าหลัก”

Version 2



70

นักเรียน/นักศึกษาย่ืนค าขอกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค าขอกู้ยืม กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติค าขอกู้ยืม

รอการตรวจสอบ

และแจ้งผลจากสถานศึกษา

หากจะดูรายละเอียด

ค าขอกู้ยืมที่ได้บันทึกไว้

การยืน่ค าขอกูย้มืเงนิ และอนมุตัคิ าขอกูย้มืเงนิ : นักเรียน/นักศึกษายื่นค าขอกู้ยืมเงิน

Version 2
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นักเรียน/นักศึกษาย่ืนค าขอกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค าขอกู้ยืม กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติค าขอกู้ยืม

การยืน่ค าขอกูย้มืเงนิ และอนมุตัคิ าขอกูย้มืเงนิ : นักเรียน/นักศึกษาย่ืนค าขอกู้ยืมเงิน

เมื่อสถานศึกษาตรวจสอบพบว่า

ค าขอกู้ยืมเงินและเอกสารแนบ

ถูกต้องครบถ้วน สถานศึกษา

จะส่งข้อมูลให้กองทุนพิจารณา

อนุมัติเป็นล าดับต่อไป หากจะดูรายละเอียด

ค าขอกู้ยืมที่ได้บันทึกไว้

Version 2
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นักเรียน/นักศึกษาย่ืนค าขอกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค าขอกู้ยืม กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติค าขอกู้ยืม

ข้อมูลค าขอย่ืนกู้

การยืน่ค าขอกูย้มืเงนิ และอนมุตัคิ าขอกูย้มืเงนิ : หากประสงค์จะตรวจสอบรายละเอียดค าขอปัจจุบัน

Version 2

หากประสงค์จะแก้ไขข้อมูล

ให้กดปุ่ม “ยกเลิกค าขอ”
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นักเรียน/นักศึกษาย่ืนค าขอกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค าขอกู้ยืม กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติค าขอกู้ยืม

การยืน่ค าขอกูย้มืเงนิ และอนมุตัคิ าขอกูย้มืเงนิ : หากประสงค์จะตรวจสอบรายละเอียดค าขอปัจจุบัน 

ข้อมูลเอกสารที่แนบ

Version 2
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นักเรียน/นักศึกษาย่ืนค าขอกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค าขอกู้ยืม กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติค าขอกู้ยืม

การยืน่ค าขอกูย้มืเงนิ และอนมุตัคิ าขอกูย้มืเงนิ : หากประสงค์จะตรวจสอบการท ารายการอื่นๆ

ข้อมูลสัญญากู้ยืมเงิน

จะปรากฏ เมื่อผู้กู้ได้จัดท า
สัญญาเรียบร้อยแล้ว

Version 2
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นักเรียน/นักศึกษาย่ืนค าขอกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค าขอกู้ยืม กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติค าขอกู้ยืม

การยืน่ค าขอกูย้มืเงนิ และอนมุตัคิ าขอกูย้มืเงนิ : หากประสงค์จะตรวจสอบการท ารายการอื่นๆ

ข้อมูลจะปรากฏ เมื่อผู้กู้ได้จัดท า

แบบเบิกเงินเรียบร้อยแล้ว

Version 2
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การจดัท าสัญญากูย้มืเงนิ

Version 2
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การจดัท าสัญญากูย้มืเงนิ : ผูกู้้ยืมเงินบันทึกข้อมูลเพ่ิมเติมก่อนการลงนามสัญญากู้ยืมเงิน

ผู้กู้ยืมบันทึกข้อมูลเพ่ิมเติม
ก่อนลงนามสัญญา การลงนามแบบกระดาษ การลงนามแบบอิเล็กทรอนิกส์ กองทุนดูข้อมูลสัญญากู้ยืมเงิน

กดปุ่ม 

“ด าเนินการต่อ”

เมื่อค าขอกู้ยืมเงินได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว

ล าดับถัดไป ให้ผู้กู้ยืมเงินจัดท าสัญญากู้ยืมเงิน 

และลงนามสัญญากู้ยืมเงิน

1

Version 2
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ผู้กู้ยืมบันทึกข้อมูลเพ่ิมเติม
ก่อนลงนามสัญญา การลงนามแบบกระดาษ การลงนามแบบอิเล็กทรอนิกส์

2

3

กรอกเลขที่บัญชี

เลือกประเภทการลงนามใน
สัญญากู้ยืมเงิน “แบบกระดาษ”

กองทุนดูข้อมูลสัญญากู้ยืมเงิน

จากนั้นกดปุ่ม “ถัดไป”

ให้ผู้กู้ยืมเงินเปิดบัญชีเงินฝากกับ

สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่

กองทุนก าหนด ปัจจุบัน ได้แก่ 

บมจ.ธนาคารกรงุไทย และธนาคาร

อิสลามแหง่ประเทศไทย เพ่ือรับ

การโอนเงินค่าครองชีพรายเดือน 

การจดัท าสัญญากูย้มืเงนิ : ผูกู้้ยืมเงินบันทึกข้อมูลเพ่ิมเติมก่อนการลงนามสัญญากู้ยืมเงิน

เลือกประเภทสัญญากู้ยืมเงิน “แบบทั่วไป” 
หรือ “แบบตามหลักศาสนาอิสลาม”

Version 2



80

นักเรียน/นักศึกษาย่ืนค าขอกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค าขอกู้ยืม กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติค าขอกู้ยืม

การยืน่ค าขอกูย้มืเงนิ และอนมุตัคิ าขอกูย้มืเงนิ : นักเรียน/นักศึกษายื่นค าขอกู้ยืมเงิน

Version 2

4
กดปุ่ม 

“ยืนยันข้อมูล”

*ผู้กู้ยมืเงนิต้องตรวจสอบความถกูตอ้ง

ครบถ้วนกอ่นท าการรับรองขอ้มลู
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ผู้กู้ยืมบันทึกข้อมูลเพ่ิมเติม
ก่อนลงนามสัญญา การลงนามแบบกระดาษ การลงนามแบบอิเล็กทรอนิกส์ กองทุนดูข้อมูลสัญญากู้ยืมเงิน

การจดัท าสัญญากูย้มืเงนิ : ผูกู้้ยืมเงินบันทึกข้อมูลเพ่ิมเติมส าเร็จ

กดปุ่ม 
“กลับหน้าหลัก”

เมื่อผู้กู้ยืมเงินบันทึกข้อมูลสัญญากู้ยืมเงิน

ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ล าดับถัดไปให้ ผู้กู้ยืมเงนิ 

และผู้แทนโดยชอบธรรม (กรณยีงัไมบ่รรลุ

นิติภาวะ) ติดต่อกบัตวัแทนเพ่ือลงนาม

สัญญากูย้มืเงนิตอ่ไป
5

Version 2
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การจดัท าสัญญากูย้มืเงนิ : กรณีมีการเปล่ียนแปลง/แก้ไขข้อมูลก่อนลงนามสัญญากู้ยืมเงนิ (1A-4A)

ผู้กู้ยืมบันทึกข้อมูลเพ่ิมเติม
ก่อนลงนามสัญญา การลงนามแบบกระดาษ การลงนามแบบอิเล็กทรอนิกส์ผู้กู้ยืมบันทึกข้อมูลเพ่ิมเติม
ก่อนลงนามสัญญา

กองทุนดูข้อมูลสัญญากู้ยืมเงิน

กรณีผู้กู้ยืมเงินต้องการเปล่ียนแปลง/แก้ไข

ข้อมูลก่อนลงนามสัญญากู้ยืมเงิน

เช่น บัญชีรับโอนเงิน ค่าครองชีพ ให้กดปุ่ม

“รายละเอียดค าขอปัจจุบัน” และแก้ไข

Version 2
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การลงนามสัญญากู้ยมืเงนิ : การลงนามแบบกระดาษ

ผู้กู้ยืมบันทึกข้อมูลเพ่ิมเติม
ก่อนลงนามสัญญา การลงนามแบบกระดาษ การลงนามแบบอิเล็กทรอนิกส์ กองทุนดูข้อมูลสัญญากู้ยืมเงิน

6

Version 2
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นักเรียน/นักศึกษาย่ืนค าขอกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค าขอกู้ยืม กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติค าขอกู้ยืม

การยืน่ค าขอกูย้มืเงนิ และอนมุตัคิ าขอกูย้มืเงนิ : นักเรียน/นักศึกษายื่นค าขอกู้ยืมเงิน

สญัญากู้ยืมเงิน 6 แผ่น

Version 2

7
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นักเรียน/นักศึกษาย่ืนค าขอกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค าขอกู้ยืม กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติค าขอกู้ยืม

การยืน่ค าขอกูย้มืเงนิ และอนมุตัคิ าขอกูย้มืเงนิ : นักเรียน/นักศึกษายื่นค าขอกู้ยืมเงิน

หลังจากพิมพ์สัญญากู้ยืมเงินแล้ว ล าดับถัดไปให้
ผู้กู้ยืมเงนิ และผู้แทนโดยชอบธรรม (กรณียงัไม่
บรรลุนติภิาวะ) ติดต่อกบัตวัแทน คือ สถานศกึษา 
เพ่ือลงนามสัญญากูย้มืเงนิใหค้รบถว้นถกูตอ้ง
ต่อไป

ดังนี้

- กรณีผู้กู้ยืมเงิน อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์หรือ
เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว สามารถลงนาม                     
สัญญากูย้มืเงนิเพียงคนเดยีวได้

- กรณีผู้กู้ยืมเงิน อายุต ่ากว่า 20 ปี

หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องมผีูแ้ทนโดยชอบ
ธรรมลงนามสัญญากูย้มืเงนิดว้ย

Version 2
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การลงนามสัญญากู้ยมืเงนิ : การลงนามแบบกระดาษ

ผู้กู้ยืมบันทึกข้อมูลเพ่ิมเติม
ก่อนลงนามสัญญา การลงนามแบบกระดาษ กองทุนดูข้อมูลสัญญากู้ยืมเงิน

“ตัวแทน”

หมายถงึ สถานศกึษา

จากนั้นให้ไปที่หน้าเบิกเงิน
กู้ยืม เพ่ือด าเนินการต่อ

Version 2
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การเบิกเงินกูย้มืรายภาคเรยีน 

Version 2



88

ภาพรวมการจดัท าแบบยนืยันการเบกิเงนิกูย้มืรายภาคเรยีน

5. การเบกิเงนิกู้ยมืรายภาคเรยีน (ส าหรับผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนชั้นปี                

ไม่ต้องท าสัญญากู้ยืมเงิน ให้ด าเนินการจัดท าแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม)

- ผู้กู้ยืมเงินจัดท าแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม

ผู้กูย้ืมเงินรายใหม่
ผู้กู้ยืมเงินรายเกา่เปลี่ยนระดับ/

ย้ายสถานศึกษา/เปลีย่น
หลักสูตรหรือสาขาวิชา

ผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนช้ันปี

Version 2
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การเบกิเงนิกูย้มืรายภาคเรยีน : ผู้กู้ยืมเงินจัดท าแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม

สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนฯ ตามท่ี
ลงทะเบียนจริง ผู้กู้ยืมยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม กองทุนเรียกดูข้อมูลแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม

และข้อมูลผลการโอนเงิน
สถานศึกษาเรียกดูข้อมูล

การโอนเงิน

กดปุ่ม 

“เบิกเงินกู้ยืม”
กดปุ่ม “ย่ืนเบิกเงินกู้ยืม” 

ดูขั้นตอนด าเนินการต่อในส่วนการจัดท า

แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ในส่วนถัดไป

Version 2
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สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนฯ ตามท่ี
ลงทะเบียนจริง ผู้กู้ยืมยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม กองทุนเรียกดูข้อมูลแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม

และข้อมูลผลการโอนเงิน
สถานศึกษาเรียกดูข้อมูล

การโอนเงิน

2
ผู้กู้ยืมที่ประสงค์จะกู้ยืมค่าเล่าเรียนและ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา       
คลิกเคร่ืองหมายถูกที่ค่าเล่าเรียนและ

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา

(เฉพาะสถานศึกษาที่มีการเรียกเก็บ
เงินกับผู้กู้ยืมเงิน) 

*พร้อมกรอกจ านวนเงนิ

ตามจรงิทีส่ถานศกึษาเรยีกเกบ็ 

การเบกิเงนิกูย้มืรายภาคเรยีน : ผู้กู้ยืมเงินจัดท าแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม

คลิกเครือ่งหมายถกูทีค่า่ครองชีพ

กรณปีระสงคจ์ะกูย้มืเงนิคา่ครองชพี

(กรณีมรีายไดค้รอบครวัไมเ่กนิ

360,000 บาท/ปี ระบบจะแสดง
จ านวนเงนิใหอ้ตัโนมตั)ิ

*หากระบบตรวจสอบพบวา่ มีรายได้
เกินกวา่ทีก่องทนุก าหนด ผู้กู้ยืมเงนิ

จะไม่สามารถคลกิเลือกในชอ่งนีไ้ด้

Version 2
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สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนฯ ตามท่ี
ลงทะเบียนจริง ผู้กู้ยืมยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม กองทุนเรียกดูข้อมูลแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม

และข้อมูลผลการโอนเงิน
สถานศึกษาเรียกดูข้อมูล

การโอนเงิน

การเบกิเงนิกูย้มืรายภาคเรยีน : ผู้กู้ยืมเงินจัดท าแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม

ระบุและตรวจสอบเลขทีบ่ญัชีทีใ่ช้งานไดจ้รงิ               
ให้ถูกตอ้ง (หากบญัชถีกูระงบั อาจไมไ่ดร้บั

การโอนเงนิหรอืไดร้บัการโอนเงนิล่าช้า)

กรณผีูกู้ย้มืเงนิทีป่ระสงคจ์ะเปลี่ยนเลขทีบ่ญัชี 
สามารถลบเลขทีบ่ญัชีเดมิและกรอกเลขทีบ่ญัชีใหม ่

จากนั้นกดปุ่มตรวจสอบ

3

กดปุ่ม

“ถัดไป”

Version 2

4
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สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนฯ ตามท่ี
ลงทะเบียนจริง ผู้กู้ยืมยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม กองทุนเรียกดูข้อมูลแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม

และข้อมูลผลการโอนเงิน
สถานศึกษาเรียกดูข้อมูล

การโอนเงิน

การเบกิเงนิกูย้มืรายภาคเรยีน : ผู้กู้ยืมเงินจัดท าแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม

Version 2

5 ยืนยันข้อมูล
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สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนฯ ตามท่ี
ลงทะเบียนจริง ผู้กู้ยืมยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม กองทุนเรียกดูข้อมูลแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม

และข้อมูลผลการโอนเงิน
สถานศึกษาเรียกดูข้อมูล

การโอนเงิน

การเบกิเงนิกูย้มืรายภาคเรยีน : ผู้กู้ยืมเงินจัดท าแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม

หากจะแก้ไข กดปุ่ม

“ย้อนกลับ” เพ่ือแก้ไข

ให้ถูกต้อง

*ผูกู้ย้มืเงนิตอ้ง
ตรวจสอบขอ้มลูทัง้หมด

ให้ถกูตอ้งกอ่น

กดปุ่ม “ถัดไป”

6

เมื่อตรวจสอบแล้ว

ข้อมูลถูกต้อง

กดปุ่ม “ถัดไป”

Version 2
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สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนฯ ตามท่ี
ลงทะเบียนจริง ผู้กู้ยืมยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม

7

กองทุนเรียกดูข้อมูลแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม
และข้อมูลผลการโอนเงิน

สถานศึกษาเรียกดูข้อมูล
การโอนเงิน

กดปุ่ม 

“กลับหน้าหลัก”

การเบกิเงนิกูย้มืรายภาคเรยีน : ผู้กู้ยืมเงินจัดท าแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม

เมื่อผู้กู้ยืมเงินจัดท าแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม

ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ระบบจะแจ้งว่า

“บันทึกข้อมูลส าเร็จ”

Version 2
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สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนฯ ตามท่ี
ลงทะเบียนจริง ผู้กู้ยืมยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม กองทุนเรียกดูข้อมูลแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม

และข้อมูลผลการโอนเงิน
สถานศึกษาเรียกดูข้อมูล

การโอนเงิน

การเบกิเงนิกูย้มืรายภาคเรยีน : ผู้กู้ยืมเงินจัดท าแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม

8

แบบยืนยนัการเบิกเงินกู้ยืม
1 แผ่น

Version 2
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สถานศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนฯ ตามท่ี
ลงทะเบียนจริง ผู้กู้ยืมยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม กองทุนเรียกดูข้อมูลแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม

และข้อมูลผลการโอนเงิน
สถานศึกษาเรียกดูข้อมูล

การโอนเงิน

การเบกิเงนิกูย้มืรายภาคเรยีน : ผู้กู้ยืมเงินจัดท าแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม

เมื่อผู้กู้จัดท าแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม

เรียบร้อยแล้ว ล าดับถัดไปให้ ผู้กู้ติดตอ่

กับตัวแทนเพ่ือลงนามแบบยนืยนัการ

เบิกเงนิกูย้มืตอ่ไป ดังนี้

- กรณีผู้กู้ยืมเงิน อายุครบ 20 ปี
บริบูรณ์หรือเป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว 
สามารถลงนามแบบยนืยนัการเบกิเงนิ
กู้ยืมเพียงคนเดยีวได้

- กรณีผู้กู้ยืมเงิน อายุต ่ากว่า 20 ปี

หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องมผีูแ้ทน 
โดยชอบธรรมลงนามแบบยนืยนั

การเบกิเงนิดว้ย

Version 2
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การลงนามกบัตัวแทน (สถานศกึษา)

Version 2
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1.  การลงนามสัญญาและแบบยืนยนัเบกิเงนิกูย้มื

การลงนามสัญญาและแบบยืนยันการเบิกเงินกูย้ืมแบบกระดาษ
ส าหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ ผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเปล่ียนระดับ/ย้ายสถานศกึษา/
เปล่ียนหลักสูตรหรือสาขาวิชา

ผู้กูย้ืมเงินรายใหม่
ผู้กู้ยืมเงินรายเกา่เปลี่ยนระดับ/

ย้ายสถานศึกษา/เปลีย่น
หลักสูตรหรือสาขาวิชา

Version 2

ส าหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ ผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเปล่ียนระดับ/ย้ายสถานศึกษา/เปล่ียนหลักสูตรหรือสาขาวิชา

การลงนามแบบกระดาษ

การลงนามกบัตวัแทน (สถานศกึษา)
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ส าหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ ผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเปล่ียนระดับ/ย้ายสถานศึกษา/เปล่ียนหลักสูตรหรือสาขาวิชา

การลงนามแบบกระดาษ

เอกสารทีต่อ้งเตรยีมเพ่ือไปลงนามสัญญากูย้มืเงนิและแบบยนืยนัการเบกิเงนิกูย้มืกบัตวัแทน (สถานศกึษา)

- สัญญากู้ยืมเงิน จ านวน 6 แผ่น (Barcode และข้อความครบถ้วน มีลายน ้าปีการศึกษาน้ันๆ)

- ส าเนาบัตรประชาชนของผู้กู้ยืม 

- ส าเนาบัตรประชาชนของผู้แทนโดยชอบธรรม (กรณียังไม่บรรลุนิติภาวะ อายุต ่ากว่า 20 ปี)

- แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม จ านวน 1 แผ่น (Barcode และข้อความครบถ้วน มีลายน ้าปีการศึกษา)

ผู้กู้ยืมเงิน ผู้แทนโดย
ชอบธรรม

Version 2
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การลงนามแบบกระดาษ

ส าหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ ผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเปล่ียนระดับ/ย้ายสถานศึกษา/เปล่ียนหลักสูตรหรือสาขาวิชา

ผู้กู้ยืมและผู้แทนโดยชอบธรรม (กรณียังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ไปลงนามพร้อมเอกสาร 

Version 2

สญัญากู้ยืมเงิน ส าเนาบตัรฯ ผูกู้้ยืม ผูแ้ทนโดยชอบธรรม แบบยืนยนัฯ
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การลงนามแบบกระดาษ การลงนามแบบอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อผู้กู้ยืมเงินและบุคคลที่เกี่ยวข้องลงนาม             
ในสัญญากู้ยืมเงินกับตัวแทนแล้ว และตัวแทน 
(สถานศึกษา) น าไฟล์เข้าระบบเรียบร้อยแล้ว 

ระบบจะแจ้งว่า

“ลงนามสัญญากูย้มืเงนิส าเรจ็”

การลงนามแบบยนืยนัการเบกิเงนิกูย้มืรายภาคเรยีน : การลงนามแบบกระดาษ



102

2. การลงนามแบบยืนยนัเบกิเงินกูย้มืรายภาคเรยีน

● การลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมแบบกระดาษ

ส าหรับผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเล่ือนชั้นปี

ผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนช้ันปี

ส าหรับผู้กู้ยืมรายเก่าเล่ือนช้ันปี

Version 2

การลงนามแบบกระดาษ
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การลงนามแบบกระดาษ

เอกสารทีต่อ้งเตรยีมเพ่ือไปลงนามแบบยนืยนัการเบกิเงนิกูย้มืกบั
ตัวแทน (สถานศกึษา)

- แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม จ านวน 1 แผ่น (Barcode และข้อความ
ครบถ้วน มีลายน ้าปีการศึกษา)

- ส าเนาบัตรประชาชนของผู้กู้ยืม 

- ส าเนาบัตรประชาชนของผู้แทนโดยชอบธรรม 

(กรณียังไม่บรรลุนิติภาวะ อายุต ่ากว่า 20 ปี)

ผู้กู้ยืมเงิน ผู้แทนโดยชอบธรรม

ส าเนาบตัรฯ
ผู้กู้ยืมเงิน

ส าเนาบตัรฯ
ผู้แทนโดยชอบธรรม

Version 2

ส าหรับผู้กู้ยืมรายเก่าเล่ือนช้ันปี



104

ส าหรับผู้กู้ยืมรายเก่าเล่ือนช้ันปี

Version 2

แบบยืนยนัฯ

ผู้กู้ยืมและผู้แทนโดยชอบธรรม (กรณียังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ไปลงนามพร้อมเอกสาร 

การลงนามแบบกระดาษ

ส าเนาบตัรฯ
- ผู้กู้ยืม
- ผู้แทน
โดยชอบธรรม
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การลงนามแบบกระดาษ การลงนามแบบอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อผู้กู้ยืมเงินและบุคคลที่เกี่ยวข้องลงนาม             
ในแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมกับตัวแทนแล้ว 
และตัวแทน (สถานศึกษา) น าไฟล์เข้าระบบ

เรียบร้อยแล้ว 

ระบบจะแจ้งว่า

“ลงนามแบบยนืยนัการเบกิเงนิกูย้มืส าเรจ็”

การลงนามแบบยนืยนัการเบกิเงนิกูย้มืรายภาคเรยีน : การลงนามแบบกระดาษ
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การลงนามแบบกระดาษ

เมื่อผู้กู้ยืมเงินได้รับเงินโอนงวดแรก ระบบจะแสดงเมนู “บัญชีของฉัน”

(Dashboard) เพ่ือตรวจสอบผลการโอนเงินและดูรายละเอียดข้อมูล

การย่ืนกู้ต่าง

ระบบโอนเงินส าเร็จการลงนามแบบอิเล็กทรอนิกส์

การลงนามแบบยนืยนัการเบกิเงนิกูย้มืรายภาคเรยีน : ตรวจสอบการโอนเงิน

Version 2
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การคืนเงิน โดยผู้กูย้ืมเงิน

Version 2
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ภาพรวมการคืนเงินโดยผูกู้้ยมืเงิน

7. การคนืเงนิโดยผูกู้ย้มืเงนิ (ผู้กูย้มืเงนิแจง้ขอยกเลกิ)

- กรณียกเลิกสัญญากู้ยืมเงิน

- กรณียกเลิกแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมรายภาคเรยีน

Version 2
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กดปุ่ม

“รายละเอียดค าขอปัจจุบัน” 1

เลือกที่

“ย่ืนกู้”

การคนืเงนิโดยผูกู้ย้มืเงนิ : กรณียกเลิกสัญญากู้ยืมเงิน

การคืนเงินโดยสถานศึกษา การยกเลิกสัญญา การยกเลิกแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม กองทุน ดูข้อมูลการคืนเงิน/ยกเลิกสัญญา/
ยกเลิกแบบยืนยันฯ

Version 2
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กดปุ่ม “ยกเลิกสัญญา”
3

กดปุ่ม “สัญญากู้ยืมเงิน”

การคนืเงนิโดยผูกู้ย้มืเงนิ : กรณียกเลิกสัญญากู้ยืมเงิน

2

การคืนเงินโดยสถานศึกษา การยกเลิกสัญญา การยกเลิกแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม กองทุน ดูข้อมูลการคืนเงิน/ยกเลิกสัญญา/
ยกเลิกแบบยืนยันฯ

Version 2
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กดปุ่มเพ่ือยืนยัน

การยกเลิกสัญญากู้ยืมเงิน

การคนืเงนิโดยผูกู้ย้มืเงนิ : กรณียกเลิกสัญญากู้ยืมเงิน

4

การคืนเงินโดยสถานศึกษา การยกเลิกสัญญา การยกเลิกแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม กองทุน ดูข้อมูลการคืนเงิน/ยกเลิกสัญญา/
ยกเลิกแบบยืนยันฯ

Version 2
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5
กรอกรหัสผ่าน

ที่่ใช้เข้าระบบ

กดปุ่ม “ยืนยัน”

การคนืเงนิโดยผูกู้ย้มืเงนิ : กรณียกเลิกสัญญากู้ยืมเงิน

6

การคืนเงินโดยสถานศึกษา การยกเลิกสัญญา การยกเลิกแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม กองทุน ดูข้อมูลการคืนเงิน/ยกเลิกสัญญา/
ยกเลิกแบบยืนยันฯ
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ระบบแจ้งสถานะ

รอสถานศึกษาพิจารณาค าขอยกเลิก

การคนืเงนิโดยผูกู้ย้มืเงนิ : กรณียกเลิกสัญญากู้ยืมเงิน

การคืนเงินโดยสถานศึกษา การยกเลิกสัญญา การยกเลิกแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม กองทุน ดูข้อมูลการคืนเงิน/ยกเลิกสัญญา/
ยกเลิกแบบยืนยันฯ
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กรณีการขอยกเลิกสัญญากู้ยืมเงิน ไม่ผ่านการ

พิจารณาจากสถานศกึษา ระบบจะแจง้สถานะ

ของสัญญากูย้มืเงนิวา่ “ลงนามสัญญา

กู้ยืมเงนิส าเรจ็” 

การคนืเงนิโดยผูกู้ย้มืเงนิ : กรณียกเลิกสัญญากู้ยืมเงิน

การคืนเงินโดยสถานศึกษา การยกเลิกสัญญา การยกเลิกแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม กองทุน ดูข้อมูลการคืนเงิน/ยกเลิกสัญญา/
ยกเลิกแบบยืนยันฯ
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เมื่อค าขอยกเลิกสัญญากู้ยืมเงิน ผ่านการพิจารณา

จากสถานศกึษาเรยีบรอ้ยแลว้ ล าดับถัดไป 

ผู้กู้ยืมเงินต้องด าเนินการคืนเงนิคา่ครองชีพทีไ่ดร้บั

ทั้งหมด (ทุกภาคเรยีน) ที่อยู่ภายใตสั้ญญากูย้มืเงนิ

ฉบับทีย่กเลิก 

การคนืเงนิโดยผูกู้ย้มืเงนิ : กรณียกเลิกสัญญากู้ยืมเงิน

การคืนเงินโดยสถานศึกษา การยกเลิกสัญญา การยกเลิกแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม กองทุน ดูข้อมูลการคืนเงิน/ยกเลิกสัญญา/
ยกเลิกแบบยืนยันฯ
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กดปุ่ม “ช าระเงิน”

เมื่อค าขอยกเลิกสัญญา

กู้ยืมเงินผ่านการพิจารณา

จากสถานศกึษาเรยีบรอ้ยแลว้

ล าดับถัดไป ผู้กู้ต้องช าระเงินคืน

(กรณีได้รับการโอนเงินแล้ว)

การคนืเงนิโดยผูกู้ย้มืเงนิ : กรณียกเลิกสัญญากู้ยืมเงินสมบูรณ์ (วิธกีารช าระเงนิคนื)

1

การคืนเงินโดยสถานศึกษา การยกเลิกสัญญา การยกเลิกแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม กองทุน ดูข้อมูลการคืนเงิน/ยกเลิกสัญญา/
ยกเลิกแบบยืนยันฯ
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การคนืเงนิโดยผูกู้ย้มืเงนิ : กรณียกเลิกสัญญากู้ยืมเงินสมบูรณ์ (วิธกีารช าระเงนิคนื)

ระบบจะแสดงจ านวนเงิน

ที่ต้องคืนทั้งหมดภายใต้

สัญญาฉบับที่ยกเลิก

2

กดพิมพ์ใบแจ้งยอด

ช าระ และน าไปช าระคืนเงิน
ตามช่องทางที่กองทุน
ก าหนด (เคาน์เตอร์

ธนาคาร) หลังจากช าระแล้ว
ให้เก็บหลักฐานการช าระ
เงินไว้ จากนั้น ระบบ           
จะยกเลิกรายการให้ 

3

การคืนเงินโดยสถานศึกษา การยกเลิกสัญญา การยกเลิกแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม กองทุน ดูข้อมูลการคืนเงิน/ยกเลิกสัญญา/
ยกเลิกแบบยืนยันฯ

กดเลือกช่องการช าระเงิน

เคาน์เตอร์ธนาคาร
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กดเพ่ือดูประวัติ

ขอยกเลิกสัญญากู้ยืมเงิน2

3

การคนืเงนิโดยผูกู้ย้มืเงนิ : การยกเลิกสัญญากู้ยืมเงินสมบูรณ์ (วิธกีารตรวจสอบประวตักิารยกเลกิ)

ประวัติค าขอยกเลิกสัญญากู้ยืมเงิน วันเวลาที่

ท ารายการ และรายละเอียดต่างๆ จะปรากฏตามภาพ

การคืนเงินโดยสถานศึกษา การยกเลิกสัญญา การยกเลิกแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม กองทุน ดูข้อมูลการคืนเงิน/ยกเลิกสัญญา/
ยกเลิกแบบยืนยันฯ

1

Version 2
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การคนืเงนิโดยผูกู้ย้มืเงนิ : กรณียกเลิกแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมรายภาคเรยีน

1

เลือกที่เมนู 

“เบิกเงินกู้ยืม”

กดปุ่ม 

“รายละเอียดค าขอ

ปัจจุบัน”

การคืนเงินโดยสถานศึกษา การยกเลิกสัญญา การยกเลิกแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม กองทุน ดูข้อมูลการคืนเงิน/ยกเลิกสัญญา/
ยกเลิกแบบยืนยันฯ
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กดปุ่ม 

“รายการเบิกเงิน”

2

ตรวจสอบรายละเอียดของ

แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม

*ภาคเรยีนทีจ่ะยกเลิก

3

การคนืเงนิโดยผูกู้ย้มืเงนิ : กรณียกเลิกแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมรายภาคเรยีน

การคืนเงินโดยสถานศึกษา การยกเลิกสัญญา การยกเลิกแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม กองทุน ดูข้อมูลการคืนเงิน/ยกเลิกสัญญา/
ยกเลิกแบบยืนยันฯ
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กดปุ่ม 

“ยกเลิกแบบเบิกเงินกู้ยืม”

4

การคนืเงนิโดยผูกู้ย้มืเงนิ : กรณียกเลิกแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมรายภาคเรยีน

การคืนเงินโดยสถานศึกษา การยกเลิกสัญญา การยกเลิกแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม กองทุน ดูข้อมูลการคืนเงิน/ยกเลิกสัญญา/
ยกเลิกแบบยืนยันฯ
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5

กดปุ่มเพ่ือยืนยัน

การยกเลิกแบบเบิกเงินกู้ยืม

การคนืเงนิโดยผูกู้ย้มืเงนิ : กรณียกเลิกแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมรายภาคเรยีน

การคืนเงินโดยสถานศึกษา การยกเลิกสัญญา การยกเลิกแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม กองทุน ดูข้อมูลการคืนเงิน/ยกเลิกสัญญา/
ยกเลิกแบบยืนยันฯ
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กดปุ่ม

“ยืนยัน”

6

6

7

การคนืเงนิโดยผูกู้ย้มืเงนิ : กรณียกเลิกแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมรายภาคเรยีน

กรอกรหัสผ่าน

ที่ใช้เข้าระบบ

การคืนเงินโดยสถานศึกษา การยกเลิกสัญญา การยกเลิกแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม กองทุน ดูข้อมูลการคืนเงิน/ยกเลิกสัญญา/
ยกเลิกแบบยืนยันฯ
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ระบบแจ้งสถานะ

รอสถานศึกษาพิจารณา

การคนืเงนิโดยผูกู้ย้มืเงนิ : กรณียกเลิกแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมรายภาคเรยีน

การคืนเงินโดยสถานศึกษา การยกเลิกสัญญา การยกเลิกแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม กองทุน ดูข้อมูลการคืนเงิน/ยกเลิกสัญญา/
ยกเลิกแบบยืนยันฯ

Version 2
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กดปุ่ม 

“ช าระเงิน”

การคนืเงนิโดยผูกู้ย้มืเงนิ : กรณียกเลิกแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมรายภาคเรยีน (วิธกีารคนืเงนิ)

เมื่อค าขอยกเลิกแบบยืนยันการ

เบิกเงินกู้ยืม ผ่านการพิจารณา

จากสถานศกึษาเรยีบรอ้ยแลว้

ล าดับถัดไป ผู้กู้ต้องช าระเงินคืน

(กรณีได้รับการโอนเงินแล้ว) 1

การคืนเงินโดยสถานศึกษา การยกเลิกสัญญา การยกเลิกแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม กองทุน ดูข้อมูลการคืนเงิน/ยกเลิกสัญญา/
ยกเลิกแบบยืนยันฯ
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2 ผู้กู้สามารถไปทีห่น้าช าระเงินได้อีกช่องทาง

โดยเลือกที่ “รายการเบิกเงินกู้ยืม”

กดปุ่ม 

“ช าระเงิน”

การคนืเงนิโดยผูกู้ย้มืเงนิ : กรณียกเลิกแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมรายภาคเรยีน (วิธกีารคนืเงนิ)

3

การคืนเงินโดยสถานศึกษา การยกเลิกสัญญา การยกเลิกแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม กองทุน ดูข้อมูลการคืนเงิน/ยกเลิกสัญญา/
ยกเลิกแบบยืนยันฯ
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การคนืเงนิโดยผูกู้ย้มืเงนิ : กรณียกเลิกแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมรายภาคเรยีน (วิธกีารคนืเงนิ)

ระบบจะแสดงจ านวนเงิน

ที่ต้องคืนทั้งหมด

ภายใต้แบบยืนยันการเบิกเงิน

ฉบับที่ยกเลิก

โดยจ านวนเงินที่ต้องคืน 

จะขึ้นอยู่กับจ านวนเงินที่ได้รับ
โอนจากระบบ

• เช่น ผู้กู้ได้รับโอนค่าครองชีพ 
1 เดือน เป็นจ านวนเงิน 
3,000 บาท

• เมื่อยกเลิกแบบเบิกเงินต้อง
คืนเงินจ านวน 3,000 บาท 
เป็นต้น

การคืนเงินโดยสถานศึกษา การยกเลิกสัญญา การยกเลิกแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม กองทุน ดูข้อมูลการคืนเงิน/ยกเลิกสัญญา/
ยกเลิกแบบยืนยันฯ

กดเลือกช่องการช าระเงิน

เคาน์เตอร์ธนาคาร

4

กดพิมพ์ใบแจ้งยอดช าระ และ
น าไปช าระคืนเงินตามช่องทาง

ที่กองทุนก าหนด (เคาน์เตอร์
ธนาคาร) หลังจากช าระแล้วให้
เก็บหลักฐานการช าระเงินไว้ 
จากนั้น ระบบจะยกเลิก

รายการให้ 
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1

การคนืเงนิโดยผู้กูย้มืเงนิ : การยกเลิกแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมรายภาคเรยีน (วิธีการตรวจสอบประวตักิารยกเลกิ)

กดเพ่ือดูประวัติ

การยกเลิกแบบยืนยันการ

เบิกเงินกู้ยืม

2

ประวัติค าขอยกเลิกแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม 

วันเวลาที่ท ารายการ และรายละเอียดต่างๆ 

จะปรากฏตามภาพ

การคืนเงินโดยสถานศึกษา การยกเลิกสัญญา การยกเลิกแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม กองทุน ดูข้อมูลการคืนเงิน/ยกเลิกสัญญา/
ยกเลิกแบบยืนยันฯ
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ส้ินสุดคู่มอืระบบกองทนุเงนิให้กู้ยืมเพ่ือการศกึษาแบบดิจทิลั

Digital Student Loan Fund System : DSL 

ส าหรับผูกู้้ยืมเงนิ

Version 2
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