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ค ำน ำ 
 

  
 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้จัดท าเอกสารประมวลค าถาม ค าตอบ ฉบับนี้ขึ้นมา   
เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุน เงินให้กู้ยืม                
เพื่อการศึกษา ประจ าสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยกองทุนเล็งเห็นว่าสถานศึกษา   
เป็นส่วนงานหลักท่ีมีความส าคัญในการให้บริการกู้ยืมเงินและบริการให้ข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง              
กับการกู้ยืมเงินให้แก่นักเรียน นักศึกษา รวมถึงผู้ปกครองท่ีมีความสนใจในการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา 
 
 กองทุน ได้รวบรวมและจัดท าเอกสารประมวลค าถามและค าตอบท่ีเป็นประเด็นสอบถาม
จากครู อาจารย์ และผู้ปฏิบัติงานกองทุน ท่ีสอบถามมายังกองทุน ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา 
กองทุนจึงถือโอกาสพิเศษในการจัดการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ปฏิบัติงานกองทุน 
ครั้งนี้ เผยแพร่เอกสารดังกล่าว แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งกองทุนหวังว่าผู้เข้าร่วมประชุมท่ีได้รับ
เอกสารนี้จะได้ใช้ประโยชน์จากการปฏิบัติงาน และเพื่อให้การปฏิบัติงานของสถานศึกษาเป็นไป              
ในแนวทางเดียวกัน ท้ังนี้ ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านยังจะต้องยึดถือระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง             
กับการด าเนินงานกองทุนอย่างเคร่งครัด ในคู่มือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2562 ท่ีเผยแพร่มาพร้อมกับเอกสารประมวลค าถามและค าตอบ ฉบับนี้ 
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หมวดท่ี 1 
ความรูท่ัวไปเก่ียวกับการกูยืมเงินกองทุน 

   
 
 
 

 ตอบ พระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุน       
และสงเสริมการศึกษาดวยการใหเงินกูยืมเพื่อการศึกษาในลักษณะตางๆ ดังนี้ 

  ลักษณะที่ 1  เงินกูยืมเพื่อการศึกษา ใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย 
  ลักษณะที่ 2  เงินกูยืมเพ่ือการศึกษา ใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เปน                    

ความตองการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกําลังคนและมีความจําเปน                   
ตอการพัฒนาประเทศ 

  ลักษณะที่ 3 เงินกูยืมเพ่ือการศึกษา ใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน 
หรือสาขาวิชาที่กองทุนมุงสงเสริมเปนพิเศษ 

  ลักษณะที่ 4 เงินกูยืมเพื่อการศึกษา ใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสรางความเปนเลิศ 

 

 
 

 
 ตอบ พระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 กําหนดใหสถานศึกษาที่ประสงค      

จะเขารวมงานกับกองทุนตองย่ืนคําขอเขารวมงานกับกองทุนตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษากําหนด และสถานศึกษาที่ไดรับ
ความเห็นชอบใหเขารวมงานตองทําบันทึกขอตกลงกับกองทุน จึงจะเขารวมดําเนินงาน     
กับกองทุนได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  ถาม   พระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงคอยางไร 

2. ถาม   สถานศึกษาที่ประสงคจะเขารวมงานกับกองทุนตองดําเนินการอยางไร 
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 ตอบ สถานศึกษาที่จะเขารวมดําเนินงานกับกองทุน ตองเปนสถานศึกษาท่ีมีคุณลักษณะตามที่               

กองทุนกําหนด ดังน้ี 
สถานศึกษาจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ มีความพรอมในการดําเนินงานกองทุน 

(ก) ตองเปดการเรียนการสอนมาแลว อยางนอย 
1 ปการศึกษา 

  (ข) หลักสูตร/สาขาวิชาท่ีเปดการเรียนการสอนท่ี
นักเรียนหรือนักศึกษาจะขอกู ยืมเ งินกองทุนได        
ตองไดมาตรฐานตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
ในกรณีท่ีเปนหลักสูตร/สาขาวิชาท่ีจะตองไดรับการ
รับรองจากองคกรวิชาชีพใดคณะอนุกรรมการอาจ
ประกาศกําหนดเง่ือนไขเพ่ิมเติมใหสอดคลองกับ
หลักเกณฑขององคกรวิชาชีพน้ันๆ ดวยก็ได 
    (ค) ได รับการรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษาจากหนวยงานท่ีกองทุนกําหนดซ่ึง
ผลการรับรองและประเมินคุณภาพตองเปนปจจุบัน 

(ก) สถานศึกษามีครุภัณฑคอมพิวเตอร    
หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสามารถ
เ ช่ื อ ม ต อ กับ ร ะบ บ  e-Studentloan ขอ ง
กองทุนอยางเพียงพอตอการดําเนินงานกองทุน        
ท้ังน้ี ตามสภาวะของสถานศึกษาแตละทองท่ี 

 (ข) สถานศึกษามีบุคลากรท่ีมีความรู ความ
เขาใจ และมีความสามารถในการดําเนินงาน   
และบริหารกอง ทุนได อย า ง ถูกต องและ           
มีประสิทธิภาพ 

 
 

 
ตอบ สถานศึกษาท่ีมีคุณลักษณะตามที่กองทุนกําหนด และประสงคจะเขารวมงานกับกองทุน             

ใหยื่นคําขอตอกองทุน กอนสิ้นเดือนกันยายนของปกอนหนาวันเร่ิมตนปการศึกษาน้ัน              
โดยมีเอกสารและหลักฐาน ดังน้ี 

1. คําขอเขารวมดําเนินงานกับกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (สามารถ Download ไดที่ 
www.studentloan.or.th ) 

2.  เอกสารแสดงผลการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาท่ีเปนปจจุบัน  
3.  หนังสือ รับรองจากสภามหาวิทยาลัย สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สภาสถาบัน                              

การอาชีวศึกษา คณะกรรมการบริหารโรงเรียน หรือคณะบุคคลท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีหนาท่ี
ในลักษณะเดียวกันของสถานศึกษา ซึ่งรับรองวาสถานศึกษามีความพรอมในการดําเนินงาน
กองทุน และจะกํากับดูแลใหสถานศึกษามีความพรอม ในการดําเนินงานกองทุนตลอดเวลาท่ี
เขารวมดําเนินงานกับกองทุน  

4.  เอกสารหรือหลักฐานอ่ืน ตามที่ระบุไวในแบบคําขอเขารวมดําเนินงานกับกองทุน 
 

3. ถาม   กองทุนกําหนดคุณลักษณะของสถานศึกษา ที่จะเขารวมดําเนินงานกับกองทุนไวอยางไร 

4. ถาม   สถานศึกษาท่ีมีคุณลักษณะตามขอ 3 และประสงคจะเขารวมงานกับกองทุนตองดําเนินการ
อยางไร 
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ท้ังน้ี ตามสภาวะของสถานศึกษาแตละทองท่ี 

 (ข) สถานศึกษามีบุคลากรท่ีมีความรู ความ
เขาใจ และมีความสามารถในการดําเนินงาน   
และบริหารกอง ทุนได อย า ง ถูกต องและ           
มีประสิทธิภาพ 

 
 

 
ตอบ สถานศึกษาท่ีมีคุณลักษณะตามที่กองทุนกําหนด และประสงคจะเขารวมงานกับกองทุน             

ใหยื่นคําขอตอกองทุน กอนสิ้นเดือนกันยายนของปกอนหนาวันเร่ิมตนปการศึกษาน้ัน              
โดยมีเอกสารและหลักฐาน ดังน้ี 

1. คําขอเขารวมดําเนินงานกับกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (สามารถ Download ไดที่ 
www.studentloan.or.th ) 

2.  เอกสารแสดงผลการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาท่ีเปนปจจุบัน  
3.  หนังสือ รับรองจากสภามหาวิทยาลัย สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สภาสถาบัน                              

การอาชีวศึกษา คณะกรรมการบริหารโรงเรียน หรือคณะบุคคลท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีหนาท่ี
ในลักษณะเดียวกันของสถานศึกษา ซึ่งรับรองวาสถานศึกษามีความพรอมในการดําเนินงาน
กองทุน และจะกํากับดูแลใหสถานศึกษามีความพรอม ในการดําเนินงานกองทุนตลอดเวลาท่ี
เขารวมดําเนินงานกับกองทุน  

4.  เอกสารหรือหลักฐานอ่ืน ตามที่ระบุไวในแบบคําขอเขารวมดําเนินงานกับกองทุน 
 

3. ถาม   กองทุนกําหนดคุณลักษณะของสถานศึกษา ที่จะเขารวมดําเนินงานกับกองทุนไวอยางไร 

4. ถาม   สถานศึกษาท่ีมีคุณลักษณะตามขอ 3 และประสงคจะเขารวมงานกับกองทุนตองดําเนินการ
อยางไร 

 
 

3 
 
 

 
 

 ตอบ   สถานศึกษาท่ีไดรับความเห็นชอบใหเขารวมดําเนินงานกับกองทุนแลว ตองทําบันทึกขอตกลง   
กับกองทุนตามแบบบันทึกขอตกลง วาดวยการเขารวมดําเนินงานกับกองทุนเงินใหกู ยืม              
เพ่ือการศึกษาใหเรียบรอยกอน จึงจะเร่ิมดําเนินงานการใหกูยืมได  ทั้งนี้ บันทึกขอตกลง 
กําหนดใหสถานศึกษามีหนาที่ ดังน้ี 
(1) จัดใหมีการเตรียมการ และคัดเลือกผูกูยืมเงิน 
(2) จัดทําสัญญาและการนําสงสัญญากูยืม 
(3) ตรวจสอบการรับโอนเงินกูยืมเพ่ือการศึกษา และการสงคืน 
(4) จัดทําทะเบียนผูกูยืมเงิน และการเก็บเอกสาร 
(5) กํากับและสงเสริมผูกูยืมเงิน ระหวางศึกษา 
(6) ติดตามผูกูยืมเงิน ใหชําระเงินคืนกองทุน 

 
 
  ตอบ มีผลใชบังคับตลอดไป จนกวาจะมีการยกเลิกโดยกฎหมาย หรือถูกเพิกถอนโดยกองทุน แตทั้งน้ี

ตองไมกระทบกระเทือนตอผูกูยืมเงินรายเกา หรือผูกูยืมเงินเลื่อนชั้นป 
 

 
 

 ตอบ บันทึกขอตกลงฯ กําหนดใหสถานศึกษามีหนาท่ี จัดใหมีการดําเนินการเพ่ือเตรียมการและคัดเลือก      
ผูกูยืมเงิน ดังน้ี 
(1)  ประชาสัมพันธงานของกองทุน เผยแพรกฎ ระเบียบ ประกาศและหลักเกณฑตางๆของกองทุน 

รวมท้ังเผยแพรวงเงินกูยืมท่ีไดรับการจัดสรรจากกองทุน ใหนักเรียนหรือนักศึกษาและประชาชน
ทราบ โดยปดประกาศไว ในท่ีแลเห็นไดง าย ณ บริเวณสถานศึกษา และเผยแพรทาง                  
ส่ืออิเล็กทรอนิกสของสถานศึกษา  

(2)  รับแบบคําขอกูยืมเงินกูยืมเพ่ือการศึกษาของนักเรียนหรือนักศึกษารวมท้ังแตงต้ังคณะกรรมการ
พิจารณาการใหกูยืมเงิน ประจําสถานศึกษา เพ่ือทําหนาท่ีพิจารณาคําขอกูยืมตรวจสอบคุณสมบัติ 
สัมภาษณ และคัดเลือกนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีสมควรจะไดรับการอนุมัติใหกู ยืมเงินกู ยืม        
เพ่ือการศึกษา ใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 

(3)  อนุมัติการกูยืมเงินแกนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีมีสัญชาติไทย มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

(4)  ประกาศรายช่ือนักเรียน หรือนักศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหกูยืมเงินกูยืมเพ่ือการศึกษา โดยปดประกาศ
ไวในท่ีแลเห็นไดงาย ณ บริเวณสถานศึกษา และเผยแพรทางส่ืออิเล็กทรอนิกสของสถานศึกษา 

(5)  รายงานผลการคัดเลือกใหกองทุน และผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืม ทราบ 

5. ถาม   เมื่อสถานศึกษาได รับความเห็นชอบใหเขารวมดําเนินงานกับกองทุนแลว ลําดับตอไป                    
ตองดําเนินการอยางไร 

7. ถาม สถานศึกษามีหนาที่ จัดใหมีการดําเนินการเพื่อเตรียมการและการคัดเลือกผูกูยืมเงิน อยางไร 

6. ถาม   การจัดทําบันทึกขอตกลงฯ ระหวางกองทุนกับสถานศึกษา มีผลบังคับก่ีป  
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  ตอบ   สถานศึกษาสามารถดําเนินการแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานในเร่ืองดังกลาวได 

 

 
  

 ตอบ ผูบริหารสูงสุดสามารถมอบอํานาจใหบุคคลซึ่งดํารงตําแหนงรองลงไปหนึ่งระดับใหเปนผู         
มีอํานาจกระทําการแทนได เชน ผูอํานวยการมอบอํานาจใหรองผูอํานวยการเปนผูมีอํานาจ
กระทําแทน เปนตน 

 
 
 

ตอบ ผูกูยืมเงินมี 2 ประเภท ดังนี ้ 
 1 ผูกูยืมเงินรายเกา หมายถึง นักเรียนหรือนักศึกษาที่อยูระหวางการศึกษา และเคยกูยืม

เงินกองทุนมากอน ไมวาจะเคยกูยืมเงินจากสถานศึกษาอ่ืนหรือสถานศึกษาปจจุบันก็ตาม          
และใหหมายความรวมถึงนักเรียนหรือนักศึกษาที่อยูระหวางการศึกษา และเคยกูยืมเงินกองทุน
เงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2541                  
และกองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายไดในอนาคตตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวย
การบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2549 และที่แกไขเพ่ิมเติม 

 2 ผูกูยืมเงินรายใหม หมายถึง นักเรียนหรือนักศึกษาผูท่ีไมเคยกูยืมเงินกองทุน หรือเปนผูท่ีเคย                
กูยืมเงินกองทุนมากอนและไดชําระหนี้คืนครบถวนแลว  

 

 

 

 

 

 

10. ถาม  ผูกูยืมเงินมีก่ีประเภท  

8. ถาม สถานศึกษาสามารถแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือทําหนาที่แทนคณะกรรมการ
พิจารณาการใหกูยืมเงินประจําสถานศึกษาไดหรือไม 

9.  ถาม   ผูบริหารสูงสุดของสถานศึกษาสามารถมอบอํานาจชวงกระทําการแทน ไดหรือไม 
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ตอบ นักเรียนหรือนักศึกษาท่ีจะขอกูยืมเงินเพ่ือการศึกษา จะตองมีคุณสมบัติท่ัวไปและไมมีลักษณะ
ตองหาม ดังน้ี 

ก. คุณสมบัติท่ัวไป ดังนี้ ข. ลักษณะตองหาม ดังนี้ 
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) ศึกษาหรือได รับการตอบรับให เข าศึกษาอยู ใน

สถานศึกษาท่ีรวมดําเนินงานกับกองทุน  
(3) เปนผูขอกู ยืมเงินเพ่ือการศึกษาในการเขาศึกษา           

ท่ีสถานศึกษาเพียงแหงเดียว ในคราวภาคการศึกษาเดียวกัน 
(4) มีผลการเรียนดีหรือผานเกณฑการวัดและประเมินผล

ของสถานศึกษา 
(5) มีความประพฤติดี ไมฝาฝนระเบียบขอบังคับของ

สถานศึกษาข้ันรายแรงหรือไมเปนผูท่ีมีความประพฤติเส่ือม
เสีย เชน หมกมุนในการพนัน เสพยาเสพติดใหโทษ ด่ืมสุรา
เปนอาจิณหรือเท่ียวแตรในสถานบันเทิงเริงรมยเปนอาจิณ 
เปนตน 

(1) ไมเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี      
มากอน 

 (2) ไมเปนผูปฏิบัติงานและรับเงินเดือนหรือ
คาจางประจําในหนวยงานของรัฐหรือเอกชน
ลักษณะเต็มเวลา 

(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(4) ไมเปนหรือเคยเปนผู ไดรับโทษจําคุกโดย       

คําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดท่ี ได กระทําโดยประมาทหรื อความ           
ผิดลหุโทษ 

(5) ไม เปนหรือเคยเปนผู ท่ี ผิดนัดชําระหน้ี           
กับกองทุนเวนแตไดชําระหน้ีดังกลาวครบถวนแลว 

ท้ังนี้ นอกจากท่ีกําหนดในขอ ก. และ ข. นักเรียนหรือนักศึกษาผูขอกูยืมเงินเพ่ือศึกษาในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง ตองมีคุณสมบัติเฉพาะและไมมีลักษณะตองหามเฉพาะอ่ืนตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนดสําหรับการใหกูยืมเงินเพ่ือการศึกษาในลักษณะน้ันๆ ดวย  
 

 
 

ตอบ เอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณาคัดเลือกผูขอกูยืมเงิน มีดังนี้  
1 แบบคําขอกูยืมเงินที่จัดพิมพออกจากระบบ e-Studentloan  
2 แบบคําขอกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.101) พรอมเอกสารประกอบ ดังนี้ 

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูยื่นคําขอกูยืมเงิน 
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของบิดา และมารดา หรือผูปกครอง  
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของคูสมรสของผูยื่นคําขอกูยืมเงิน (ถามี) 
- สําเนาทะเบียนบานของผูยื่นคําขอกูยืมเงิน บิดาและมารดาหรือผูปกครอง คูสมรส (ถามี) 
- เอกสารประกอบการรับรองรายได 
- แผนผังแสดงท่ีตั้งของที่อยูอาศัย พรอมรูปถายที่อยูอาศัยของบิดา มารดา หรือผูปกครอง 
- ใบแสดงผลการศึกษา/สําเร็จการศึกษาในปการศึกษาที่ผานมา 
- บันทึกกิจกรรมจิตอาสา (รายเกาเลื่อนชั้นปทุกระดับการศึกษา ไมนอยกวา 36 ชั่วโมง) 
- หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารยแนะแนวหรืออาจารยที่ปรึกษา (กยศ.103)   

 - อ่ืนๆ (ถามี) 

11. ถาม ในปการศึกษา 2562 กองทุนฯ กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเก่ียวกับการพิจารณา  
คัดเลือกผูกูยืมเงินอยางไร 

12. ถาม  การพิจารณาคัดเลือกผูขอกูยืมเงิน ตองใชเอกสารและหลักฐานอะไรบาง 
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       ตอบ กรณีครอบครัวที่ไมมีรายไดประจําหรือไมมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ใหนักเรียนหรือนักศึกษา          

ผูขอกูยืมเงินจัดหาเจาหนาที่ของรัฐ เจาหนาท่ีของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญ สมาชิกสภาเขต 
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรือหัวหนาสถานศึกษาท่ี
นักเรียนหรือนักศึกษาผูขอกูยืมเงินศึกษาอยูเปนผูรับรองรายได เพ่ือประกอบการพิจารณา
รายไดตอครอบครัวดังกลาวดวย 

 
 
 
 
 ตอบ การเปนผูที่มีรายไดตอครอบครัว ไมเกินสองแสนบาทตอป ใหพิจารณาจากหลักเกณฑขอใด     

ขอหนึ่ง ดังนี้ 
(ก)  รายไดรวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผูขอกูยืมเงิน รวมกับรายไดของบิดามารดา ในกรณีท่ี     

บิดามารดาเปนผูใชอํานาจปกครอง  
(ข)  รายไดรวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผูขอกูยืมเงิน รวมกับรายไดของผูปกครอง ในกรณีที่     

ผูใชอํานาจปกครอง มิใชบิดามารดา 
(ค)  รายไดรวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผูขอกูยืมเงิน รวมกับรายไดของคูสมรส ในกรณี             

ผูขอกูยืมเงินไดทําการสมรสแลว   
   ใหนักเรียนหรือนักศึกษาผูขอกูยืมเงินแนบหลักฐานใบสรุปยอดเงินเดือนที่ไดรับทั้งเดือน 

(สลิปเงินเดือน) หรือสําเนาบัตรสวัสดิการแหงรัฐ เวนแตครอบครัวที่ไมมีรายไดประจําหรือไมมี
บัตรสวัสดิการแหงรัฐ ใหจัดหาเจาหนาที่ของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญ สมาชิก
สภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรือหัวหนาสถานศึกษา     
ท่ีนักเรียนหรือนักศึกษาผูขอกูยืมเงินศึกษาอยู เปนผูรับรองรายไดเพ่ือใหกองทุนใชประกอบการ
พิจารณารายไดตอครอบครัวดังกลาวดวย 

 
 
 
 

 ตอบ รายไดตอครอบครัว ใหพิจารณาจากรายไดรวมทั้งหมดกอนหักคาใชจาย               
 

 
 
ตอบ ใหสถานศึกษาทําหนังสือแจงกองทุน พรอมแนบเอกสารหลักฐานที่เก่ียวของ 
 
 

16. ถาม กรณีสถานศึกษามีการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือเปลี่ยนประเภทตองดําเนินการอยางไร 

13. ถาม  ผูรับรองรายได หมายถึงบุคคลใด 

14. ถาม กรณีครอบครัวผูขอกูยืมเงิน (บิดา มารดา ผูปกครอง/คูสมรส) มีรายไดประจําตองแนบเอกสาร
และหลักฐานใด ประกอบการพิจารณา 

15. ถาม กรณีผูขอกูยืมเปนบุตรขาราชการหรือประกอบอาชีพอ่ืนๆ ซึ่งมีรายไดเกิน 2 แสนบาทตอป   
แตมีภาระคาใชจาย ซึ่งเมื่อหักลบแลวนอยกวา 2 แสนบาทตอป จะมีสิทธิกูยืมหรือไม 
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ตอบ 1. กรณีควบรวมกิจการ ใหสถานศึกษาเรงทําเร่ืองแจงใหตนสังกัดรับทราบ และพิจารณา       
เมื่อตนสังกัดพิจารณาแลว ใหสถานศึกษาทําเร่ืองพรอมแนบเอกสารหลักฐานที่เก่ียวของ         
เชน สําเนาใบอนุญาตการควบรวมกิจการสงมากองทุน ซึ่งสถานศึกษาตองแจงใหชัดเจนวา             
จะใชชื่อสถานศึกษาและรหัสสถานศึกษาใดในการใหกูยืม พรอมกับแจงใหผูกูยืมทราบดวย 

 2. กรณีที่มีการปดกิจการ สถานศึกษาจะตองเรงทําเร่ืองแจงตนสังกัดและกองทุนฯใหทราบ     
 
 
 
  ตอบ ในปการศึกษา 2562 กองทุนไมมีการจัดสรรวงเงินกูยืม สถานศึกษาสามารถบันทึกกรอบวงเงิน

ผานระบบ e-Studentloan ใหกับผู กู ยืมที่ มี คุณสมบัติ ไดทันที  ทั้ ง น้ีตองอยูภายใต           
กรอบวงเงินท่ีคณะกรรมการกองทุนกําหนด และตามท่ีตนสังกัดอนุญาตใหเรียกเก็บได      
โดยสถานศึกษาไมตองรอการจัดสรรวงเงิน  

 
 
 
 ตอบ สามารถใชไดทั้ง Browser Internet Explorer Version 10, 11 และ Google Chrome  
 
 
 
 

ตอบ ใหสถานศึกษาตั้งคาเพิ่มเติม ดังนี้ 

 
 
 

 

17. ถาม กรณีสถานศึกษาที่มีการควบรวมกิจการ หรือปดกิจการ ตองดําเนินการอยางไร 

20. ถาม มีวิธีการตั้งคาเพ่ิมเติมสําหรับผูใช Browser Internet Explorer Version 10, 11 อยางไร 

19. ถาม ปจจุบันระบบ e-Studentloan สามารถใช Browser ใดในการดําเนินการใหกูยืม 

18. ถาม สถานศึกษาไดรับวงเงินจัดสรรผูกูยืมรายเกาและรายใหมไมเพียงพอ จะตองดําเนินการอยางไร 
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 ตอบ ภายหลังจากสถานศึกษาไดรับอนุมัติใหเขารวมดําเนินงานกับกองทุนแลว สถานศึกษาจะไดรับ     

รหัสสําหรับดําเนินการระบบ e-Studentloan ซึ่งรหัสดังกลาวจะมีภาษาอังกฤษ U นําหนา     
แลวตามดวยตัวเลขรหัสจํานวน 6 ตัว เชน โรงเรียนวังโพนงามวิทยา รหัสของสถานศึกษา      
คือ U000001 เปนตน 

 
 
 

 
ตอบ ระบบ e-Studentloan กําหนดใหสถานศึกษาแตละแหงมี 3 รหัส ประกอบดวย 

 
 

22. ถาม การดําเนินการใหกูยืมในระบบ e-Studentloan สําหรับสถานศึกษา มีบุคคลและรหัสใดบาง     
ท่ีเก่ียวของกับการใชงาน 

21. ถาม รหัสของสถานศึกษาคืออะไร และภาษาอังกฤษ U คืออะไร 
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 ตอบ ใหสถานศึกษาเขาระบบโดยใชรหัสสถานศึกษา >> เลือกเมนูเพ่ิมผูใชในระบบงาน  >> บันทึกขอมูล 

>> พิมพและแกไขบันทึกขอตกลง จากนั้นใหดําเนินการปรับปรุงขอมูลในระบบใหเปนปจจุบัน  

 
 

 
 
  
 ตอบ ใหสถานศึกษาเขาระบบโดยใชรหัสสถานศึกษา >> เลือกเมนูเพ่ิมผูใชงาน >> บันทึกขอมูล        

>> เพิ่มผูใชในระบบงาน จากนั้นใหทําการกําหนดรหัสโดยเลือก A-Z และ 0-9 กรอกชื่อผูใชงาน   
ระบุระดับผูใชงาน เลือกสถานะใชงานแลวกดบันทึกขอมูล 

     
 

 ท้ังน้ี หากเปลี่ยนผูบริหาร ใหดําเนินการสงตัวอยางลายมือชื่อ ใหบมจ. ธนาคารกรุงไทย (ฝายบริหาร
โครงการภาครัฐ) และ/หรือธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย (ฝายนโยบายรัฐ)  

 

23. ถาม กรณีสถานศึกษามีความประสงคปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงขอมูลของสถานศึกษาในระบบ         
e-Studentloan ใหเปนปจจุบันตองดําเนินการอยางไร  

24. ถาม กรณีสถานศึกษาประสงคจะเปลี่ยนผูปฏิบัติงาน และ/หรือผูบริหารในระบบ e-Studentloan  
 ตองดําเนินการอยางไร 
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 ตอบ ใหสถานศึกษาทําหนังสือขอทราบรหัสผาน สงมาท่ีกองทุน จากนั้นกองทุนจะทําการกําหนด

รหัสผานใหมใหสถานศึกษา โดยรหัสที ่กําหนดใหใหม นั ้น จะเปนรหัสเดียวกันกับรหัส                 
ของสถานศึกษา เชน รหัสสถานศึกษา คือ U000001 รหัสผานก็จะเปน U000001 จากนั้น   
ระบบจะแจงใหสถานศึกษาเปนผูกําหนดรหัสผานใหมดวยตนเอง 

 
 
 
 
 ตอบ เนื่องจากทุกๆปการศึกษา สถานศึกษาสวนมากเปลี่ยนผูบริหาร และ/หรือผูปฏิบัติงานกองทุน                     

ทําใหขอมูลบุคคลของสถานศึกษาไมเปนปจจุบัน ซึ่งขอมูลดังกลาว อาทิเชน ชื่อ-สกุล หมายเลข
โทรศัพทและ email กองทุนและธนาคารใชสําหรับติดตอประสานงาน รวมถึงสงขอมูลตางๆ ใหกับ
สถานศึกษา   

 
 
 
 
 ตอบ รหัส PIN Code คือชุดตัวเลขหรือตัวอักษรที่กําหนดข้ึนเปนรหัสลับเฉพาะสวนบุคคลที่ใชรวมกับ

เลขประจําตัวประชาชนเพื่อใชเปนรหัสผานเขาสูระบบงานหรือการใหบริการในระบบคอมพิวเตอร 
ภายใตขอกําหนดหรือรูปแบบของหนวยงานผูใหบริการจะกําหนดข้ึน ซึ่งในปการศึกษา 2562 
กองทุนไดปรับเปลี่ยนจากการรับรหัส OTP เพ่ือใชในการยืนยันตัวตนในสวนของนักเรียน นักศึกษา 
และสถานศึกษา ปรับเปลี่ยนเปน Pin Code เพื่ออํานวยความสะดวกรวดเร็วใหกับผูใชงานระบบ     
e-Studentloan และมีความปลอดภัยในการดําเนินการทางธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส  

 

 
 
 
 ตอบ ไมได กองทุนกําหนดใหสถานศึกษาจะตองมีบัญชี 2 เลม ดังนี้ 

1. บัญชีชื่อ “กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (ชื่อสถานศึกษา..... )” สําหรับใชรับการโอนเงิน    
คาเทอม และคาใชจายที่เก่ียวเน่ืองกับการศึกษา 

2. บัญชีชื่อ “คาใชจายในการบริหารงานกองทุนของ (ชื่อสถานศึกษา......)” สําหรับใชรับการโอนเงิน
คาใชจายในการบริหารงานกองทุนของสถานศึกษา 

 

 
 
 
 ตอบ ไมได เน่ืองจากเงินคาหอพัก หรือที่พัก ไดถูกรวมไวกับเงินคาครองชีพของผูกูยืมอยูแลว 

28. ถาม กรณีสถานศึกษามีบัญชีของกองทุนอยูแลว แตไมไดใชรับเงินคาเลาเรียน สามารถนําบัญชีดังกลาว  
รับเงินคาใชจายในการบริหารงานกองทนุไดหรือไม 

29. ถาม สถานศึกษาสามารถอนุมัติใหกูยืมเงินคาใชจายเก่ียวเนื่องฯ เปนคาหอพักไดหรือไม 

26. ถาม ทําไมตองปรับปรุงขอมูลของสถานศึกษาในระบบ e-Studentloan ใหเปนปจจุบัน 

25. ถาม  กรณีสถานศึกษาลืมรหัสผาน หรือระบุรหัสผานไมถูกตอง จะดําเนินการอยางไร 

27. ถาม รหัส Pin code คืออะไร และสําคัญอยางไร 
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 ตอบ การเรียกเก็บเงินดังกลาว กองทุนถือเปนการบริหารจัดการภายในของสถานศึกษา ทั้งนี้ อาจจะ

เปนปญหากับนักเรียน นักศึกษา ซึ่งเปนผูขาดแคลนทุนทรัพยดานการศึกษาอยูกอนแลว         
ซึ่งที่ผานมากระทรวงศึกษาธิการไดมีหนังสือแจงขอความรวมมือในเร่ืองดังกลาวไปยังสถานศึกษา
ในสังกัดแลว 

 
 
 
 
 ตอบ เมื่อสถานศึกษาไดรับการโอนเงินคาเลาเรียน /คาใชจายท่ีเก่ียวเน่ืองฯ จากธนาคารแลว 

สถานศึกษาจะตองดําเนินการคืนเงินดังกลาวใหกับผูกูยืมโดยเร็ว 
 
 
 
 

ตอบ ไมได ผูที่จะมีสิทธิกูยืมจะตองมีสถานะกําลังศึกษาอยูเทานั้น 
 

 
 
 
 ตอบ ใชแบบฟอรม กยศ.108 (ดาวน โหลดที่ เ ว็บไซตกองทุน) กรอกรายละเอียดให ถูกตอง                        

พรอมเอกสารแนบที่เก่ียวของ นําสงผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืม (บมจ.ธนาคารกรุงไทย และ/หรือ 
ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย) 

 
 
 
  
 ตอบ สถานศึกษาตองแจงการเสียชีวิตของผูกูยืมทันทีที่ทราบ ใหผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืม

ภายใน 7 วัน นับแตวันท่ีทราบ พรอมแนบหลักฐานดังน้ี 
  1. สําเนาใบมรณบัตร 
  2. สําเนาทะเบียนบาน (ประทับตราวา “ตาย”) 
  3. สําเนาบัตรประชาชนผูกูยืม (ถามี) 
  4. แบบรายงานการพนสภาพ (กยศ.109) 

ใหรับรองสําเนาเอกสารทุกฉบับ และนําสงผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืม (บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
และ/หรือ ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย) โดยกองทุนจะไดทําการตรวจสอบและพิจารณาระงับหน้ี 
เฉพาะในสวนที่มีการโอนเงินใหกับผูกูยืมกอนที่จะเสียชีวิต แตหากเปนกรณีท่ีมีเงินโอนใหกับผูกูยืม
หลังจากวันที่ผูกูยืมเสียชีวิต ทายาท/ผูปกครอง/ผูคํ้าประกัน มีหนาที่ท่ีจะตองสงเงินจํานวนดังกลาว
คืนใหแกกองทุนตอไป      

33. ถาม กรณีผูกูยืมมีการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ที่อยู เลขที่บัญชี จะตองทําอยางไร 

34. ถาม กรณีผูกูยืมเสียชีวิตขณะกําลังศึกษา สถานศึกษาจะตองดําเนินการอยางไร 

30. ถาม สถานศึกษาสามารถเรียกเก็บเงินคาเลาเรียน /คาใชจายที่เก่ียวเน่ืองฯ กับผูกูยืมกอนไดหรือไม 

31. ถาม กรณีผูกูยืมสํารองจายเงินคาเลาเรียน /คาใชจายท่ีเก่ียวเนื่องฯ ไปกอน สถานศึกษาจะตอง
ดําเนินการอยางไร 

32. ถาม กรณีนักเรียน นักศึกษาที่มิไดศึกษาเลาเรียนในเทอมนั้นๆ จะสามารถยื่นเร่ืองขอกูยืม 
 เฉพาะคาครองชีพไดหรือไม 
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ตอบ คุณสมบัติของผูกูยืมเงินกําหนดไววาตองเปนผูมีสัญชาติไทย ดังน้ัน หากผูกูยืมมีสัญชาติไทยแลว           
ถือวาไมขาดคุณสมบัติในขอนี้ แตการจะไดกูยืมหรือไมนั้นจะตองเขาหลักเกณฑการกูยืม                        
ในขออ่ืนๆ ดวย 

 
 
 
 
 ตอบ ผูกูยืมอาจจะกูยืมเงินเกินจํานวนปท่ีกําหนดไวในหลักสูตรได โดยจะตองเปนไปตามหลักเกณฑ             

ท่ีกองทุนกําหนด 
 
 
 
 
 ตอบ ไมได เน่ืองจากกองทุน กําหนดคุณสมบัติของผูกูยืมไววา “ไมเปนผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

ในสาขาใดๆ มากอน” 
 
 
 
 
 ตอบ สามารถทําได โดยใหสถานศึกษาทําหนังสือแจงไปที่ผูบ ริหารและจัดการเงินให กูยืม                  

(บมจ.ธนาคารกรุงไทย/ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย) เพื่อระงับการโอนเงินคาครองชีพ 
 
 
 
 
 ตอบ นักเรียน นักศึกษาทุกคนมีสิทธิยื่นความประสงคขอกูยืมเงิน แตการพิจารณาอนุมัติให กูยืม         

จะตองเปนไปตามระเบียบ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกองทุนกําหนด  
 
 
 
 
 
 
 

35. ถาม กรณีผูกูยืมมีสัญชาติไทย แตบิดาหรือมารดาไมมีสัญชาติไทย จะมีสิทธิกูยืมหรือไม 

36. ถาม ผูกูยืม (ระดับอุดมศึกษา) ไมสําเร็จการศึกษาตามจํานวนปท่ีกําหนดไวในหลักสูตร จะสามารถ  
ยื่นเร่ืองขอกูยืมไดอีกหรือไม 

37. ถาม กรณีผูกูยืมเคยสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแลว สามารถกูยืมไดหรือไม 

38. ถาม ในระหวางขณะศึกษา หากผูกูยืมมีความประพฤติไมเหมาะสม สถานศึกษาสามารถระงับ       
การกูยืมไดหรือไม 

39. ถาม  ผูกูยืมท่ียื่นเร่ืองขอกูยืม จะไดรับการอนุมัติทุกคนหรือไม 
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ตอบ เอกสารการกูยืมเงินของผูกูยืมเงิน ไดแก แบบคําขอกูยืมเงิน สัญญากูยืมเงิน และหลักฐานเอกสาร 
 ประกอบ เชน สําเนาบัตรประชาชน เปนตน สถานศึกษามีหนาที่เก็บรักษาไวเพ่ือการตรวจสอบ ดังน้ี 

(1) กรณีนักเรียนหรือนักศึกษาผูขอกูยืมเงินไมไดรับการอนุมัติใหกูยืมใหเก็บแบบคําขอกูยืม   
ไวหกสิบวันนับตั้งแตวันที่ไมไดรับการอนุมัติ 

(2) กรณีนักเรียนหรือนักศึกษาผูขอกูยืมเงิน ไดรับการอนุมัติใหกูยืม ใหเก็บแบบคําขอกูยืม      
ไวจนกวานักเรียนหรือนักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหกูยืมไดทําสัญญากูยืมเงินและสถานศึกษาได
สงตนฉบับสัญญากูยืมและเอกสารประกอบใหผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืมเปนท่ีเรียบรอย
แลว โดยมีหลักฐานการสงของสถานศึกษา และการรับเอกสารของผูบริหารและจัดการเงิน   
ใหกูยืมเก็บไวเปนหลักฐานแทนเก็บแบบคําขอกูยืม 

หลังจากน้ัน เมื่อไดรับการยืนยันความถูกตองของเอกสารจากผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืมเปนท่ี
เรียบรอยแลว สถานศึกษาสามารถทําลายหรือจําหนายโดยวิธีใด ๆ ได แตอยางไรก็ตาม ขอแนะนํา
ใหสถานศึกษาจัดเก็บเอกสารในรูปแบบสื่ออิเล็คทรอนิคส (ไฟล PDF) เพื่อไวเปนหลักฐานหรือ    
เพ่ือการตรวจสอบในอนาคตดวย 

 
 
 

 

ตอบ กองทุนกําหนดหลักเกณฑการใชจายเงินคาใชจายในการบริหารงานกองทุนของสถานศึกษา ดังนี้ 
1. ใหใชงบประมาณนี้เฉพาะการดําเนินการท่ีเก่ียวกับกองทุนเทานั้น 
2. หากมีการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑสําหรับงานกองทุนใหจัดทําทะเบียนครุภัณฑเปนทรัพยสิน                

ของสถานศึกษาและรายงานใหกองทุนทราบดวย 
3. ใหสถานศึกษาเก็บรักษาหลักฐานการเบิกจายเพื่อการตรวจสอบไดตลอดเวลา 
 

 
 
 

ตอบ ผูค้ําประกันตองเปนผูบรรลุนิติภาวะ ดังนี้ 
 - บิดา มารดา หรือผูใชอํานาจปกครอง หรือคูสมรส หรือ 

- บุคคลที่ประกอบอาชีพมีรายไดนาเชื่อถือตามที่คณะกรรมการพิจารณาใหกูยืมประจําสถานศึกษากําหนด 
ใหเปนผูค้ําประกันได  

 
 
 
 

ตอบ สถานศึกษามีหนาท่ีจัดใหดําเนินการ ดังนี้ 
 1. ปจฉิมนิเทศแกผูกูยืมเงิน ผูใชอํานาจปกครอง และผูคํ้าประกัน เพื่อชี้แจงกฎระเบียบและ

ขอบังคับกองทุนเก่ียวกับการชําระเงินคืนกองทุน 
2. สํารวจและจัดทําทะเบียนที่อยู หมายเลขโทรศัพท ท่ีเปนปจจุบันของผูกูยืมเงินเพ่ือใชในการ 

ติดตอสื่อสารกับกองทุน 

40. ถาม  สถานศึกษาจะตองเก็บเอกสารการกูยืมเงินไวก่ีป 

41. ถาม  สถานศึกษาจะใชจายเงินคาใชจายในการบริหารงานกองทุน อยางไร 

42. ถาม มีการกําหนดคุณสมบัติผูค้ําประกันในสัญญากูยืมเงินไวอยางไร 

43. ถาม กอนผูกูยืมเงินสําเร็จการศึกษา สถานศึกษามีหนาที่อยางไร 
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ตอบ สถานศึกษามีหนาที่ใหการสนับสนุนกองทุน ในการติดตามใหผูกูยืมเงิน ซึ่งเคยเปนนักเรียน 
หรือนักศึกษาของสถานศึกษา ชําระเงินคืนกองทุน 
 

 
 
 
       ตอบ  การดําเนินการใหกูยืมเงิน ภาคเรียนที่ 1 มี 11 ข้ันตอน ดังตอไปนี้  

 
 
 

        
ตอบ การดําเนินการใหกูยืมเงิน ภาคเรียนที่ 2 และ3(ถามี) มี 5 ข้ันตอน ดังตอไปนี้ 

 

44. ถาม เมื่อผูกูยืมเงินสําเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแลว สถานศึกษามีหนาที่อยางไร 

45. ถาม การดําเนินการใหกูยืมเงิน สําหรับภาคเรียนที่ 1 มีข้ันตอนอะไรบาง 

46. ถาม การดําเนินการใหกูยืมเงิน สําหรับภาคเรียนท่ี 2 และ3(ถามี) มีข้ันตอนอะไรบาง 
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หมวดท่ี 2 
การย่ืนแบบคําขอ/แบบคํายืนยันการขอกูยืมเงิน 

ในระบบ e-Studentloan 
 

  
 
 
  
 ตอบ ผูกูยืมสามารถทําการรีเซตรหัสผานไดดวยตนเองตามข้ันตอน ดังนี้ 
  1. เขา Website กองทุน 
  2. คลิก ระบบ e-Studentloan สําหรับนักเรียน - นักศึกษา 
  3. คลิก ผูที่มีรหัสผานแลว 
  4. คลิก Reset รหัสผาน 
  5. กรอกขอมูลใหครบถวน ขอสังเกตุ 3 ชองสุดทาย เลือกกรอกขอเดียว 
  คลิกยืนยัน รหัสใหมจะเปนภาษาอังกฤษพิมพเล็ก ใหผูกูจดรหัสไว > คลิก จบการทํางาน  (หามยืนยันซ้ํา) 
 

 
 
 
 
 
 ตอบ ไมได  ผูกูยืมจะตองดําเนินการดังกลาวดวยตนเองเทานั้น และเก็บรักษรหัสผานที่ไดรับจาก

กองทุนไวเปนความลับ ท้ังนี้ หากผูกูยืมเงินคนใดยินยอมหรือประมาทเลินเลอใหบุคคลอ่ืน
ดําเนินการเก่ียวกับการกูยืมเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส ใหถือวาเปนการดําเนินการกูยืมเงิน   
ดวยตนเองของผูกูยืมเงินคนนั้น  

1. ถาม   กรณีท่ีผูกูยืมลืมรหัสผานจะตองทําอยางไร 

2. ถาม สถานศึกษาสามารถยื่นแบบคําขอกูในระบบ e-Studentloan หรือ กําหนด password  
 แทนผูกูยืมไดหรือไม 
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 ตอบ ไมได  ผูกูยืมจะตองไดรับอนุมัติใหกูยืมเงินตั้งแตภาคเรียนท่ี 1 เปนตนไป 
 

 
 
 
 ตอบ ไมได เนื่องจากผู กูยืมตองยื่นความประสงคขอกูยืมเงินในสวนของคาครองชีพดังกลาว           

ตั้งแตภาคเรียนที่ 1 
 

 
 
 ตอบ ผูกูยืมสามารถกูยืมในปถัดไปได โดยใชรหัสผานเดิม 
 

 
 
  
 ตอบ ผูกูยืมสามารถยื่นเร่ืองขอกูยืมกับสถานศึกษาแหงใหมได โดยสถานศึกษาแหงใหมจะเปน                         

ผูพิจารณา แตจํานวนป (ตามหลักสูตร) ในการกูยืมจะถูกหักออกไปตามจํานวนปที่เคยกูยืมมากอน 
 
 
 
 ตอบ ไมได หากผูกูยืมมีความประสงคจะกูยืมเงินตองรอปการศึกษาถัดไป 
 

 
 
 
  ตอบ ผูกูยืมตองรายงานสถานภาพของตนเอง โดยการกรอกรายละเอียดในแบบ กยศ. 204 แบบรายงาน

สถานภาพการศึกษา และใหสถานศึกษารับรอง จากน้ันจัดสงใหผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืม 
(บมจ.ธนาคารกรุงไทย/ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย) ทุกปจนสําเร็จการศึกษา 

 

 
 
  
  
 ตอบ ผูกูยืมจะไมไดกูยืมเงินในปการศึกษาน้ี  ดังน้ัน ผูกูยืมตองติดตามกําหนดการใหกูยืมประจําป

การศึกษา ซึ่งกอนเปดภาคการศึกษากองทุนจะมีประกาศแจงใหทราบบนเว็บไซตของกองทุน 
และ/หรือติดตอสถานศึกษาเพื่อรับขาวสารตางๆ ที่เก่ียวของกับการกูยืมเงิน  

  

3. ถาม กรณีผู กูยืมไมไดยื่นความประสงคขอกูยืมเงินในภาคเรียนท่ี 1 แตประสงคจะกูยืมเงิน              
ในภาคเรียนที่ 2 สามารถทําไดหรือไม 

4. ถาม กรณีภาคเรียนท่ี 1 ผูกูยืมไมไดยื่นขอกูยืมเงินคาครองชีพ แตประสงคจะขอกูยืมเงินดังกลาว      
ในภาคเรียนที่ 2 จะสามารถทําไดหรือไม 

5.  ถาม กรณีผูกูยืมประสงคจะกูยืมเฉพาะภาคเรียนที่ 1 (ภาคเรียนเดียว) ในปถัดไปจะกูยืมไดหรือไม 

6. ถาม กรณีผูกูยืมยายสถานศึกษา และประสงคจะกูยืมในสถานศึกษาแหงใหม ตองทําอยางไรบาง 

7. ถาม กรณีผูกูยืมยายสถานศึกษามาเรียนในภาคเรียนท่ี 2 สามารถกูยืมตอไดหรือไม 

8. ถาม กรณีผูกูยืมประสงคที่จะหยุดกู แตยังคงศึกษาอยู จะตองดําเนินการอยางไร 

9. ถาม กรณีผูกูยืมยื่นแบบคําขอ /แบบคํายืนยัน ในระบบ e-Studentloan ไมทันภายในระยะเวลา     
ที่กองทุนกําหนด ตองดําเนินการอยางไร 
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หมวดท่ี 3 
การบันทึกกรอบวงเงินกูยืม  
ในระบบ e-Studentloan 

 
 
 
 
 ตอบ ข้ันตอนตอไป ใหสถานศึกษาทําการบันทึกกรอบวงเงินใหกับผูกูยืมในระบบ e-Studentloan 

ทุกภาคการศึกษา ไดแก ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 และ 3 (ถามี) ดังนี้ 
  1. Login เขาระบบ e-Studentloan ดวยรหัสของผูปฏิบัติงาน    
  2. เลือกเมนูท่ี 1.คัดเลือกผูกูยืม >> 1.1บันทึกขอมูล >> บันทึกกรอบวงเงินคาเลาเรียน      

คาครองชีพ  
  3. ทําการบันทึกกรอบวงเงินเปนรายบุคคล จนครบจํานวนผูกูยืมที่ไดรับการอนุมัติ 

 
 
 
  ตอบ ในภาคเรียนที่ 2 ใหสถานศึกษาดําเนินการ ดังนี้ 
 1. Login เขาระบบ e-Studentloan ดวยรหัสของผูปฏิบัติงาน   
 2. เขาเมนูท่ี 1 คัดเลือกผูกูยืม >> 1.3 แกไขขอมูล >> แกไขกรอบวงเงินฯ 
 3. ทําการบันทึกจํานวนเงินใหม (ในกรอบแกไขวงเงินคาเลาเรียน /คาใชจายที่เก่ียวเน่ืองฯ)  
 

2. ถาม กรณีสถานศึกษาบันทึกกรอบวงเงินของภาคเรียนที่ 2 ไมถูกตอง จะดําเนินการอยางไร  

1. ถาม   ภายหลังจากสถานศึกษาพิจารณาคัดเลือกผูกูยืมเรียบรอยแลว ข้ันตอนตอไปตองดําเนินการ
อยางไร 
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ตอบ การยกเลิกการบันทึกกรอบวงเงินมี  2  กรณี ดังน้ี 
 กรณีที่ 1  สถานศึกษายังไมประกาศรายชื่อผูมีสิทธิกูยืม 

1. Login เขาระบบ e-Studentloan ดวยรหัสของผูปฏิบัติงาน   
2. เขาเมนูที่ 1 คัดเลือกผูกูยืม >> 1.1 บันทึกขอมูล >> บันทึกกรอบวงเงินคาเลาเรียนคาครองชีพ 
3. ระบุปการศึกษา ประเภทผูกูยืม ระดับการศึกษา >> กดปุม เพ่ิมรายชื่อท่ีคัดเลือก กรอก     

เลขบัตรประจําตัวประชาชนผูที่ตองการยกเลิก 
4. กดปุม คนหา หนาจอจะแสดงรายละเอียดของผูที่ตองการยกเลิก 
5. กดปุม “ลบ”    
กรณีที่ 2  สถานศึกษาประกาศรายชื่อผูมีสิทธิกูยืมแลว 
1. Login เขาระบบ e-Studentloan ดวยรหัสของผูปฏิบัติงาน   
2. เขาเมนูที่ 2 สัญญา >> บันทึกขอมูล >> ยกเลิกใบคําขอกูยืมเงิน 
3. กรอกขอมูลผูที่ตองการยกเลิก >> กดปุมยกเลิกใบคําขอกูยืมเงิน  

 
 
 

 
 ตอบ สถานศึกษาตองตรวจสอบขอมูลสาขาวิชาในระบบ goto-uni วาไดดําเนินการบันทึกขอมูล

หลักสูตรที่เปดสอนเรียบรอยแลวหรือไม หากดําเนินการเรียบรอยแลว สกอ. จะจัดสงขอมูล
สาขาวิชาดังกลาวใหสํานักงานกองทุน เพ่ือท่ีสถานศึกษาจะไดทําการบันทึกขอมูลหลักสูตร                 
ในระบบ e-Studentloan ไดตอไป หากดําเนินการตามข้ันตอนดังลางขางตนเรียบรอยแลว    
แตขอมูลสาขาวิชายังไมปรากฏใหสถานศึกษาติดตอเจาหนาที่กองทุน  

 
 
 

 
ตอบ ผูกูยืมตองเปนผูรับผิดชอบเงินสวนตางดังกลาว 
 
 
 

 
ตอบ ขอบเขตการใหกูยืมเงินเพ่ือการศึกษา เปนกรอบของเงินกูยืมตามประเภทวิชา หลักสูตร /

สาขาวิชา ซึ่งการอนุมัติเงินดังกลาว สถานศึกษาตองพิจารณาความเหมาะสม และ/หรือตามที่     
ผูกูยืมลงทะเบียนจริง ไมเกินขอบเขตฯ ที่กองทุนกําหนด 

 

3. ถาม กรณีสถานศึกษาตองการยกเลิกการบันทึกกรอบวงเงินของผูกูยืม จะดําเนินการอยางไร 

5. ถาม กรณีผูกูยืมศึกษาในหลักสูตร /สาขาวิชา ซึ่งคาเลาเรียนมากกวาขอบเขตการใหกูยืมท่ีกองทุน
กําหนด จะดําเนินการอยางไร 

6. ถาม ผูกูยืมจะไดรับการอนุมัติใหกูยืมเงินเต็มขอบเขตของเงินกูหรือไม 

4. ถาม   สถานศึกษาไมพบขอมูลสาขาวิชาตองดําเนินการอยางไร  



19

 
 

19 
 
 

 
ตอบ  สถานศึกษาสามารถตรวจสอบได ดังนี้ 

  1. Login เขาระบบ e-Studentloan ดวยรหัสของผูปฏิบัติงาน    
  2. เลือกเมนูท่ี 1.2 รายงานและสอบถาม >>รายงานการบันทึกกรอบวงเงินคาเลาเรียนคาครองชีพ 

 

 
 

 ตอบ  ในภาคเรียนที่ 2 หรือ 3 (ถามี) สถานศึกษาไมตองดําเนินการข้ันตอนน้ีแลว เนื่องจากข้ันตอน   
การบันทึกกรอบวงเงินในระบบ e-Studentloan กําหนดใหสถานศึกษาตองดําเนินการให      
เสร็จสิ้นตั้งแตภาคเรียนท่ี 1 แลว  

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ถาม   ในภาคเรียนที่ 2 หรือ 3 (ถามี) สถานศึกษาตองบันทึกกรอบวงเงินอีกคร้ังหรือไม 

7. ถาม   สถานศึกษาจะสามารถตรวจสอบรายชื่อผูกูยืมท่ีทําการบันทึกกรอบวงเงินไปแลวไดอยางไร 
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หมวดท่ี 4 
การจัดทําสัญญากูยืมเงิน 
ในระบบ e-Studentloan 

 
 

 
 

 
ตอบ ขั้นตอนตอไป สถานศึกษาแจงใหผูกูยืมรายใหม ผูกูยืมรายเกาเปลี่ยนระดับ/ยายสถานศึกษา 

ทําสัญญาในระบบ e-Studentloan พรอมพิมพและแนบเอกสารประกอบสัญญากูยืมเงิน สง
ใหสถานศึกษาเพื่อจัดทําสัญญากูยืมเงิน ท้ังนี้ สถานศึกษาตองตรวจสอบความถูกตองครบถวน
ของสัญญากูยืมเงินและเอกสารประกอบดังกลาว กอนนําสงธนาคารดวย 

 
 

 
 

ตอบ สถานศึกษามีหนาที่จัดใหนักเรียนหรือนักศึกษา (ผูกูยืมเงินรายเกาเปลี่ยนระดับ /ยายสถานศึกษา
และผูกูยืมเงินรายใหม) ที่ไดรับอนุมัติใหกูยืมเงินตองทําสัญญากูยืมเงินตามแบบที่กองทุนกําหนด 
ที่สถานศึกษาท่ีนักเรียนหรือนักศึกษาผูขอกูยืมเงินศึกษาอยู การทําสัญญากูยืมเงินดังกลาว       
ผูกูยืมเงินและผูคํ้าประกันตองลงลายมือชื่อในสัญญากูยืมเงิน ในฐานะผูกูยืมเงินหรือผูคํ้าประกัน
แลวแตกรณี ดวยตนเอง ในกรณีผูคํ้าประกันไมสามารถลงลายมือช่ือในสัญญากูยืมเงินตอหนา
เจาหนาที่หรือผูบริหารสถานศึกษา สัญญากูยืมเงินน้ันตองมีลายมือชื่อของนายทะเบียน      
ในทองท่ีหรือทองถิ่น ณ ภูมิลําเนาตามทะเบียนบานหรือภูมิลําเนาที่ประกอบอาชีพของ             
ผูคํ้าประกันเพ่ือรับรองลายมือชื่อของผูคํ้าประกันดวย 
 

 

 

 

 

 

1.  ถาม   ภายหลังจากสถานศึกษาทําการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิกูยืมในระบบ e-Studentloan 
เรียบรอยแลว ข้ันตอนตอไปตองดําเนินการอยางไร 

2. ถาม   ผูกูยืมและผูค้ําประกัน สามารถลงนามในสัญญากูยืมเงิน ที่ใดไดบาง 
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 ตอบ เอกสารท่ีตองนําสงธนาคารพรอมสัญญากูยืมเงิน ประกอบดวย 
 1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูกูยืม 
 2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูค้ําประกัน 
 3. สําเนาหนาสมุดบัญชีเงินฝากของผูกูยืม 
 4. เอกสารอ่ืนๆ (ถามี) เชน เอกสารเปลี่ยนชื่อ - สกุล ของผูกูยืม /ผูค้ําประกัน เปนตน 
 ท้ังน้ี เอกสารดังกลาวตองรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ 
 
 

 
  

 ตอบ  กองทุนขอแจงรายละเอียดการตรวจสอบขอมูลของผู คํ้าประกัน /ผูแทนโดยชอบธรรม       
กับกรมการปกครอง ดังน้ี 
1. กรณีผูคํ้าประกัน /ผูแทนโดยชอบธรรมเปนบิดาหรือมารดา ขอมูลที่อยูจะปรากฏในสัญญา

ทันที เนื่องจากกองทุนมีขอมูลดังกลาวตั้งแตผูกูยืมลงทะเบียนในระบบกอนหนาแลว  
2.  กรณีผู คํ้าประกัน/ผูแทนโดยชอบธรรมไมเปนบิดาหรือมารดา ระบบจะทําการตรวจสอบ

ขอมูลกับกรมการปกครอง ซึ่งใชระยะเวลาอยางนอย 1 ชั่วโมง  
3. กรณีขอมูลท่ีอยูผู คํ้าประกัน /ผูแทนโดยชอบธรรมไมปรากฏหรือไมตรงกับกรม          

การปกครอง ใหผูคํ้าประกัน /ผูแทนโดยชอบธรรม นําเอกสารท่ีเก่ียวของ เชน สูติบัตร 
ทะเบียนบาน ไปติดตอที่วาการอําเภอทองท่ีเพ่ือตรวจสอบ/ปรับปรุงขอมูล  

 
 
 

 

ตอบ กองทุนมีแนวปฏิบัติเร่ืองการเปลี่ยนแปลงขอมูลผูค้ําประกัน ดังนี้      
1.  กรณีท่ีผูกูยืมไดมีการทําสัญญาแลวแตอยูในข้ันตอนสถานศึกษาตรวจสัญญา และผูบริหาร

สถานศึกษายังมิไดลงนามในฐานะผูใหกูยืม หากผู กูยืมประสงคจะเปลี่ยนแปลงแกไข               
ผู คํ้าประกันดวยเหตุผลใดๆ ก็ดี กรณีน้ี กองทุนอนุญาตใหผู กูยืมเปลี่ยนแปลงแกไข           
ผูคํ้าประกันได โดยการทําสัญญาฉบับใหม หรือใชวิธีขีดฆาชื่อผูคํ้าประกันเดิม และระบุชื่อ     
ผูค้ําประกันคนใหมแลวลงนามกํากับ และใหผูค้ําประกันคนใหมลงช่ือในฐานะผูค้ําประกันดวย 

2. กรณีที่ผูกูยืม ผู คํ้าประกัน และผูใหกูยืม (ผูบริหารสถานศึกษา) ไดลงนามในสัญญา         
คํ้าประกันแลว หากผูกูยืมประสงคจะแกไขเปลี่ยนแปลงผูคํ้าประกันเพราะผูคํ้าประกันคน
เดิมไมไดมีสัญชาติไทย เพราะดวยเหตุผลใดๆก็ดี กรณีน้ีกองทุนขอใหสถานศึกษา
ดําเนินการจัดทําบันทึกขอตกลงแนบทายสัญญา เพ่ือใหผูคํ้าประกันคนใหม และผูบริหาร
สถานศึกษาในฐานะผูใหกูยืม ลงนามในบันทึกขอตกลง แลวสงบันทึกขอตกลงดังกลาวใหธนาคาร 

      3. กรณีที่ผูกูยืมเงินไดรับโอนเงินคาเลาเรียนแลวไมสามารถขอเปลี่ยนแปลงผูคํ้าประกันได 

3. ถาม   เอกสารประกอบสัญญากูยืมเงิน มีอะไรบาง 

4. ถาม   กรณีสัญญาระบบ e-Studentloan ของผูกูยืมไมปรากฏขอมูลที่อยูของผูคํ้าประกัน /ผูแทน
โดยชอบธรรม ตองดําเนินการอยางไร 

5. ถาม     กรณีผูกูยืมประสงคจะเปลี่ยนผูคํ้าประกัน ตองดําเนินการอยางไร 
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  ตอบ ใหผูกูยืมทําหนังสือแจงความประสงคขอเปลี่ยนผูคํ้าประกันพรอมแนบเอกสาร ดังนี้  
       - สําเนาสัญญาเดิม 
      - บันทึกขอตกลงตอทายสัญญากูยืม (ใหผูเก่ียวของลงนามทุกชอง) 
      - สําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบานของผูค้ําประกันคนใหม (รับรองสําเนาถูกตองถูกฉบับ) 

       - นําสงเอกสารดังกลาวขางตนไปยังผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืม (บมจ.ธนาคารกรุงไทย/       
    ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย)        

 

 
 

 

  
 ตอบ ผูกูยืมรายน้ีไมตองทําสัญญากับสถานศึกษา ก. (สถานศึกษาเดิม) อีก เนื่องจากผูกูยืมไดเคย

ทําสัญญากูยืมกับสถานศึกษาดังกลาวแลว ระบบจะกําหนดใหทําเฉพาะแบบลงทะเบียน /
แบบยืนยันฯ เทาน้ัน 

 

 

 ตอบ  ในสัญญากูยืมฯ มีผูท่ีเก่ียวของในการลงลายมือชื่อ ดังนี้ 

  (1)  ลงชื่อ..............................ผูใหกูยืม   
      (...................................................) 
  

  (2)  ลงชื่อ..............................ผูกูยืม   
      (...................................................) 
  

  (3)  ลงชื่อ..............................ผูคํ้าประกัน   
      (...................................................) 
 

  (4)  ลงชื่อ..............................ผูแทนโดยชอบธรรม/ผูปกครอง   
     (...................................................) 

6. ถาม   กรณีผูค้ําประกันเสียชีวิต และผูกูยืมประสงคจะเปลี่ยนผูค้ําประกัน ตองดําเนินการอยางไร 

7. ถาม   กรณีผูกูยืมเคยทําสัญญากูยืมกับสถานศึกษา ก. (ในชั้นปท่ี 1) และปถัดไปยายไปทําสัญญา
กูยืมที่สถานศึกษา ข. (ในชั้นปที่  2) แลวปจจุบันยายกลับมากูยืมในสถานศึกษา ก.                         
(สถานศึกษาเดิม ในชั้นปที่ 3) ผูกูยืมรายน้ีจะตองทําสัญญากูยืมอีกหรือไม 

8. ถาม   ในสัญญากูยืมฯ มีบุคคลใดบางท่ีเก่ียวของในการลงลายมือชื่อ 

“ผูบริหารสถานศึกษา” 

“ผูกูยืม” 

“บิดา มารดา หรือผูใชอํานาจปกครอง หรือ
คูสมรส หรือ บุคคลท่ีประกอบอาชีพมีรายไดนาเช่ือถือ
ตาม ท่ีคณะกรรมกา ร พิ จา รณา ให กู ยื มปร ะ จํ า
สถานศึกษากําหนดใหเปนผูคํ้าประกันได”  

“ควรเปนบุคคลเดียวกันกับ (3)  
ผูคํ้าประกัน”  
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  (5)  ลงชื่อ..............................ผูรับรองลายมือชื่อผูคํ้าประกัน  

       (...................................................) 

                     *กรณี ผูคํ้าประกันไมสามารถมาลงลายมือช่ือตอหนาเจาหนาท่ีหรือผูบริหารสถานศึกษาได  

   
    (6)  ลงช่ือ........................................พยาน   
        (...................................................) 
 

  

  
 ตอบ    ขั้นตอนตอไป ใหสถานศึกษายืนยันความถูกตองของสัญญากูยืมเงินในระบบ e-Studentloan 

ดังนี้  
  1. Login เขาระบบ e-Studentloan ดวยรหัสของผูบริหาร    
  2. เลือกเมนูท่ี 2.สัญญา >> 2.1บันทึกขอมูล >> ตรวจสอบสัญญาและเอกสารแนบ 

 ทั้งนี้ สถานศึกษาตองตรวจทานความถูกตองของสัญญากูยืมเงินในระบบ กับเอกสารสัญญา  
และเอกสารประกอบ กอนทําการยืนยันความถูกตอง    

 

 
 

“นายทะเบียนทองท่ี หรือทองถิ่น  ณ 
ภูมิลําเนาตามทะเบียนบาน หรือภูมิลําเนา
ท่ีประกอบอาชีพของผูคํ้าประกัน”   

 “เจาหนาท่ีสถานศึกษา” 
(กรณีเซ็นท่ีสถานศึกษา) 

9. ถาม   ภายหลังจากผูกูยืม ผูคํ้าประกัน และสถานศึกษา จัดทําสัญญากูยืมเงินเรียบรอยแลว ข้ันตอน
ตอไปตองดําเนินการอยางไร 
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ตอบ วิธีการแกไข มี 2 กรณ ีดังน้ี 
 กรณีที่ 1 ยังไมยืนยันสัญญากูยืมเงินในระบบ 

1. Login เขาระบบ e-Studentloan ดวยรหัสผูปฏิบัติงาน 
2. เขาเมนูที่ 2 สัญญา >> 2.1 บันทึกขอมูล >> ยกเลิกสัญญา (กรอกขอมูลผูกูยืมท่ีตองการ             

จะยกเลิก) 
3. กดปุม ยกเลิกสัญญา จากนั้นใหผูกูยืมบันทึกสัญญาในระบบใหมใหถูกตอง    
กรณีที่ 2 ยืนยันสัญญากูยืมเงินในระบบแลว 
1. Login เขาระบบ e-Studentloan ดวยรหัสผูบริหาร 
2. เขาเมนูที่ 4 ขอยกเลิกเอกสารหลังจากสงธนาคาร >> 4.1 ยกเลิกเอกสารหลังจากสงธนาคาร 

(กรอกขอมูลผูกูยืมที่ตองการยกเลิก) >> บันทึกยกเลิกสัญญา พรอมพิมพแบบยกเลิกสัญญา
ใหผูที่เก่ียวของลงนาม 

3. จัดสงแบบยกเลิกใหธนาคาร ซึ่ ง เมื่อธนาคารได รับและยกเลิกสัญญาในระบบแลว                
สถานศึกษาจึงจะสามารถบันทึกกรอบวงเงิน ประกาศรายชื่อ และใหผูกูยืมทําสัญญาในระบบ
ใหมได 

 
 
 
 

ตอบ กรณีการเลือกธนาคารเพ่ือรับโอนเงินคาครองชีพ ผูกูยืมเปนผูประสงคเลือกในแบบคําขอกู 
(ข้ันตอนแรก) หากภายหลังตองการเปลี่ยนธนาคาร สถานศึกษาตองยกเลิกสัญญา และแบบคําขอกูยืม
แลวแตกรณี และใหผูกูยืมประสงคเลือกธนาคารในแบบคําขอกูใหม  

 
 
 
 

ตอบ ใหสถานศึกษาดําเนินการ ดังน้ี 
1. กรณีสถานศึกษายังไมยืนยนัสัญญากูยืมเงินในระบบ ใหยกเลิกสัญญา และแบบคําขอกู พรอมกับ

แจงกองทุนเพื่อสงขอมูลไปตรวจสอบกับสํานักทะเบียนราษฎรใหม (ใหเปนปจจุบัน) 
2. กรณีสถานศึกษายืนยันสัญญากูยืมเงินในระบบแลว ผูกูยืมสามารถขีดฆา (หามใชนํ้ายาลบ

คําผิด) และแกไขใหถูกตอง ซึ่งตรงจุดท่ีแกไขตองมีลายมือชื่อผูกูยืมและผูบริหารสถานศึกษา           
ลงนามกํากับทุกจุดท่ีแกไข  

 
 
 

10. ถาม กรณีสถานศึกษายืนยันสัญญากูยืมเงินในระบบแลว ภายหลังตรวจพบขอมูลในสัญญาไมถูกตอง 
จะมีวิธแีกไขอยางไร 

11. ถาม กรณีผูกูยืมประสงคเปลี่ยนธนาคารสําหรับรับเงินคาครองชีพขณะการจัดทําสัญญา สถานศึกษา
จะดําเนินการอยางไร 

12. ถาม กรณีสถานศึกษาตรวจพบท่ีอยูของผูกูยืม ในสัญญากูยืมเงินไมตรงกับสําเนาทะเบียนบาน    
ตองแกไขอยางไร 
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ตอบ ใหดําเนินการ ดังนี้ 
1. กรณีสถานศึกษายังไมยืนยันสัญญากูยืมเงินในระบบ ผูกูยืมสามารถเขาระบบเพ่ือแกไขขอมูล    

และพิมพสัญญาใหมไดทันท ี
2. กรณีสถานศึกษายืนยันสัญญากูยืมเงินในระบบแลว แตยังไมไดนําสงเอกสารใหธนาคาร        

ใหสถานศึกษายกเลิกสัญญากูยืมเงินฉบับเดิม และแกไขโดยการทําสัญญากูยืมเงินฉบับใหม 
หรือทําการขีดฆาชื่อผูค้ํารายเดิม และแกไขพรอมเซ็นตชื่อรับรองพรอมกับผูค้ําประกันคนใหม
เซ็นตชื่อรับรอง 

3. กรณีสถานศึกษายืนยันสัญญากูยืมเงินในระบบและจัดสงสัญญาไปธนาคารแลว สถานศึกษา
จะตองจัดทําบันทึกขอตกลงตอทายสัญญา เพื่อใหผูกูยืม ผูคํ้าประกันคนใหมและผูบริหาร
สถานศึกษา ลงนามในบันทึกขอตกลง สงใหธนาคาร 

4. กรณีท่ีผูกูยืมไดรับโอนเงินคาเลาเรียนแลว ไมสามารถเปลี่ยนผูค้ําประกันได 
 
 
 
 

 
 
ตอบ ใช  สถานศึกษาตองจัดสงใหกับผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืม (บมจ.ธนาคารกรุงไทย และ/หรือ                      

ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย) โดยสัญญากูยืมเงินจะจัดทําเฉพาะภาคเรียนที่ 1 เพียงคร้ังเดียว 
(ครบคลุมตลอดหลักสูตร) สวนแบบลงทะเบียน/แบบยืนยันฯ ตองจัดทําทุกภาคเรียน               
และทุกปการศึกษา (ตลอดหลักสูตร)         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. ถาม กรณีผูกูยืมตองการแกไข /เปลี่ยนผูคํ้าประกัน และ/หรือผูแทนโดยชอบธรรมในสัญญากูยืม
เน่ืองจากบันทึกขอมูลไมถูกตอง หรือกรณีอ่ืน ตองดําเนินการอยางไร 

14. ถาม สัญญากูยืมเงิน เอกสารประกอบ และแบบลงทะเบียน/แบบยืนยันฯ ตองจัดสงใหกับ   
บมจ.ธนาคารกรุงไทย และ/หรือ ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย ทุกภาคเรียน ใชหรือไม 
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หมวดท่ี 5 
การลงทะเบียน และการตรวจสอบใบลงทะเบียนและสงขอมูลพรอมสรางใบนําสง 

ในระบบ e-Studentloan 
 
 

 
 
 
 ตอบ    ขั้นตอนตอไป สถานศึกษาลงทะเบียนใหกับผูกูยืม ในระบบ e-Studentloan ดังน้ี  

  1. Login เขาระบบ e-Studentloan ดวยรหัสของผูปฏิบัติงาน    
  2. เลือกเมนูท่ี 3.ลงทะเบียน >> 3.1บันทึกขอมูล >> ลงทะเบียนผูกูยืม 
  3. ลงทะเบียนพรอมพิมพแบบลงทะเบียน/แบบยืนยัน เปนรายบุคคลจนครบ 

 

 
 
 
 

 
 

  ตอบ ใหสถานศึกษาตรวจสอบ ดังนี้ 
1. ตรวจสอบวา ผูกูยืมไดเลือกความประสงคกูยืมเงินคาเลาเรียน /คาใชจายที่เก่ียวเนื่องฯ     

ในแบบคําขอกูยืม /แบบคํายืนยัน หรือไม 
2. ตรวจสอบวา สถานศึกษาไดทาํการบันทึกกรอบวงเงินคาเลาเรียน /คาใชจายที่เก่ียวเน่ืองฯ 

ใหกับผูกูยืม หรือไม 
3. ตรวจสอบวา ผู กูยืมไดทําการบันทึกจํานวนเงินคาเลาเรียน /คาใชจายท่ีเก่ียวเนื่องฯ     

(ตามท่ีเก็บจริง) ในระบบแลวหรือยัง            
 

2. ถาม   สถานศึกษาไมสามารถกรอกจํานวนเงินคาเลาเรียน และ/หรือคาใชจายที่เก่ียวเนื่องฯ            
ในแบบลงทะเบียนใหกับผูกูยืมได จะดําเนินการอยางไร 

1. ถาม  ภายหลังจากสถานศึกษายืนยันความถูกตองของสัญญาฯ ในระบบแลว ข้ันตอนตอไป           
ตองดําเนินการอยางไร 
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ตอบ ใหสถานศึกษาดําเนินการ ดังนี้ 

1. Login เขาระบบ e-Studentloan ดวยรหัสผูปฏิบัติงาน 
2. เขาเมนูท่ี 3. ลงทะเบียน >> 3.1 บันทึกขอมูล >> ยกเลิกการลงทะเบียนผูกูยืม  
3. เขาเมนูท่ี 3 ลงทะเบียน >> 3.1 บันทึกขอมูล >> ลงทะเบียนผูกูยืม (ทําการลงทะเบียนใหม) 

 
 
 
 

ตอบ ใหสถานศึกษาดําเนินการ ดังนี ้
1. Login เขาระบบ e-Studentloan ดวยรหัสผูปฏิบัติงาน 
2. เขาเมนู ตรวจสอบสถานะการดําเนินการ >> ตรวจสอบสถานะ >> รายชื่อผูกูที่สถานศึกษา  

ยังไมบันทึกแบบลงทะเบียน              
3. ระบุปการศึกษา ประเภทผูกูยืม ระดับการศึกษา >> ดูรายชื่อตามเง่ือนไข (หนาจอจะแสดงรายชื่อ

ผูกูยืมยังไมไดบันทึกลงทะเบียน) 
 

 
 
 

ตอบ กรณีระบุชั้นปการศึกษาผิดใหขีดทับและเขียนใหถูกตอง พรอมใหผูกูยืมและผูมีอํานาจลงนามกํากับ 
สวนวันที่ทําสัญญากูยืมเงิน หากจดจําวัน/เดือน/ป ที่ถูกตองไมได ไมตองระบุใหเวนวางไว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ถาม กรณีสถานศึกษาลืมกรอกจํานวนคาเลาเรียน /คาใชจายท่ีเก่ียวเน่ืองฯ ในแบบลงทะเบียน/      
แบบยืนยันฯ จะแกไขอยางไร (กรณีท่ียังไมไดยืนยันในระบบ) 

5. ถาม กรณีผูกูยืมระบุชั้นปผิด และจดจําวันท่ีทําสัญญากูยืมเงินไมได ตองดําเนินการอยางไร 

4. ถาม สถานศึกษาจะทราบไดอยางไรวายังมีผูกูยืมที่ยังไมไดแบบลงทะเบียนในระบบ 
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 ตอบ ข้ันตอนตอไป ใหสถานศึกษาทําการตรวจสอบใบลงทะเบียนและสงขอมูล ในระบบ                 
e-Studentloan ดังนี้  
1. Login เขาระบบ e-Studentloan ดวยรหัสของผูบริหาร    
2. เลือกเมนูที่ 3.ลงทะเบียน >> 3.1บันทึกขอมูล >> ตรวจสอบใบลงทะเบียนและสงขอมูล

พรอมสรางใบนําสง 
3. สถานศึกษาตองตรวจทานความถูกตองกอนดําเนินการยืนยัน 

 
 

  ตอบ   สถานศึกษาสามารถพิมพใบนําสงเอกสารการกูยืมจากระบบ e-Studentloan ได ดังนี้  
  1. Login เขาระบบ e-Studentloan ดวยรหัสของผูบริหาร /ผูปฏิบัติงาน    
  2. เลือกเมนูที่ 3.ลงทะเบียน >> 3.3ใบนําสงเอกสารการกูยืม >> พิมพใบนําสงเอกสาร   

การกูยืม 

 

7. ถาม   สถานศึกษาสามารถพิมพใบนําสงเอกสารการกูยืมจากระบบ e-Studentloan ยอนหลัง        
ไดอยางไร 

6. ถาม ภายหลังจากสถานศึกษาทําการลงทะเบียนใหกับผูกูยืมเรียบรอยแลว ข้ันตอนตอไปตองดําเนินการ
อยางไร 
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 ตอบ สาเหตุเกิดจากรายชื่อท่ีตรวจสอบกับกรมการปกครอง (MOI) ไมตรงกับชื่อบัญชีธนาคาร        
เชน คํานําหนาขอมูลจาก MOI เปน นางสาว แตชื่อบัญชีธนาคารอาจเปน น.ส. หรือเกิดจาก
การเวนวรรค หรือ ตัวอักษรบางตัวมีการพิมพไมตรงกัน เปนตน  ทั้งนี้ ใหสถานศึกษา
ตรวจเช็คชื่อ-สกุล หากตัวสะกดถูกตองและตรงกันกับชื่อบัญชีธนาคาร สถานศึกษาสามารถ
ตรวจสอบแบบลงทะเบียนเรียนในระบบได  

 

 
 
 

 ตอบ ใหสถานศึกษาทําการยืนยันแบบลงทะเบียนในระบบทันที (ภายในระยะเวลาท่ีกองทุน
กําหนด) มิเชนน้ันผูกูยืมจะไมไดรับเงินกูยืม 

 
 
 

 
 ตอบ ใหสถานศึกษาดําเนินการ ดังน้ี  

1. หากสถานศึกษาตองการยกเลิกรายการเปนรายบุคคล หรือตองการยกเลิกทุกรายการ        
ที่ไดทําการเลือกมา ดังน้ี  

1.1 กรณีตองการยกเลิกรายการเปนรายบุคคล ใหสถานศึกษาเลือก “ลบรายการ”    
หนาลําดับที่รายการที่ตองการยกเลิก   

1.2 กรณีตองการยกเลิกทุกรายการ ใหสถานศึกษาเลือก “ยกเลิกรายการทั้งหมด” ระบบ  
จะทําการยกเลิกทุกรายการทั้งหมดที่สถานศึกษาเลือกไว 

2. เม่ือสถานศึกษาทําการเลือกรายชื่อของผูกูยืมท่ีจะยืนผลการตรวจสอบความถูกตอง       
ของเอกสารแบบลงทะเบียนเรียนฯ เรียบรอยแลว ใหทําการกดปุม “ยืนยันแบบลงทะเบียน
และสรางใบนําสงเอกสาร เพ่ือยืนยันผลการตรวจสอบความถูกตอง ของเอกสาร                       
แบบลงทะเบียนเรียนฯ โดยระบบจะทําการสรางใบนําสงเอกสารการกูยืมใหอัตโนมัติ               
ซึ่งสถานศึกษาสามารถพิมพใบนําสงเอกสารการกูยืมโดยการกดปุม “พิมพ” ตามรายการที่แสดงได 
 
 
 
 
 

 

8. ถาม กรณีปรากฏวาชื่อของผูกูยืมเปน สีเขียว สถานศึกษาจะยืนยันแบบลงทะเบียน ไดหรือไม 
 

9. ถาม กรณีสถานศึกษาจัดสงเอกสารใหธนาคารแลว แตปรากฏยังไมไดยืนยันแบบลงทะเบียน         
ในระบบ จะดําเนินการอยางไร 

10. ถาม กรณีสถานศึกษาตองการยกเลิกใบนําสงเอกสารการกูยืม ตองดําเนินการอยางไร 
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  ตอบ สถานศึกษาสามารถสรางใบนําสงเอกสารเพ่ิมเติม ดังนี้ 
1. ใชรหัสผูปฏิบัติงานสถานศึกษา 
2. โดยไปท่ีเมนู 3. ลงทะเบียน >> 3.4 ใบนําสงเอกสารเพิ่มเติม >> บันทึกใบนําสงเอกสาร 

เพ่ิมเติม 
3. ระบบจะแสดงหนาจอคนหาขอมูล ใหสถานศึกษาทําการระบุปการศึกษา ภาคเรียน และเลขบัตร

ประชาชนของผูกูยืมที่จะจัดทําเอกสารเพิ่มเติม และทําการกดปุม “คนหา” 
4. ใหสถานศึกษาระบุ วันที่อางอิงตาม e-Mail ที่ไดรับจากธนาคาร พรอมเลือกรายการเอกสาร                  

ท่ีตองการสงเพ่ิมเติมจากนั้นใหกดปุมบันทึกขอมูล 
5. เมื่อสถานศึกษาทําการบันทึกรายการระบบจะแสดงรายการขอมูลท่ีไดทําการบันทึก          

ทางดานลางพรอมแสดงรายละเอียด เมื่อสถานศึกษาทําเลือกรายชื่อที่ตองการจัดสงเอกสาร
เพ่ิมเรียบรอยแลวใหกดปุม “บันทึกขอมูล” โดยระบบจะทําการสรางใบนําสงเอกสารเพิ่มเติม
ใหอัตโนมัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. ถาม สถานศึกษาจะสรางใบนําสงเอกสารเพ่ิมเติมไดอยางไร 
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  ตอบ สถานศึกษาสามารถสรางใบนําสงเอกสารเพ่ิมเติม ดังนี้ 
1. ใชรหัสผูปฏิบัติงานสถานศึกษา 
2. โดยไปท่ีเมนู 3. ลงทะเบียน >> 3.4 ใบนําสงเอกสารเพิ่มเติม >> บันทึกใบนําสงเอกสาร 

เพ่ิมเติม 
3. ระบบจะแสดงหนาจอคนหาขอมูล ใหสถานศึกษาทําการระบุปการศึกษา ภาคเรียน และเลขบัตร

ประชาชนของผูกูยืมที่จะจัดทําเอกสารเพิ่มเติม และทําการกดปุม “คนหา” 
4. ใหสถานศึกษาระบุ วันที่อางอิงตาม e-Mail ที่ไดรับจากธนาคาร พรอมเลือกรายการเอกสาร                  

ท่ีตองการสงเพ่ิมเติมจากนั้นใหกดปุมบันทึกขอมูล 
5. เมื่อสถานศึกษาทําการบันทึกรายการระบบจะแสดงรายการขอมูลท่ีไดทําการบันทึก          

ทางดานลางพรอมแสดงรายละเอียด เมื่อสถานศึกษาทําเลือกรายชื่อที่ตองการจัดสงเอกสาร
เพ่ิมเรียบรอยแลวใหกดปุม “บันทึกขอมูล” โดยระบบจะทําการสรางใบนําสงเอกสารเพิ่มเติม
ใหอัตโนมัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. ถาม สถานศึกษาจะสรางใบนําสงเอกสารเพ่ิมเติมไดอยางไร 

 
 

31 
 
 

หมวดท่ี 6 
การจัดสงเอกสารกูยืมเงิน 

 
 
 
 

 
 ตอบ  เอกสารที่จะตองจัดสงใหธนาคาร ประกอบดวย 

 1. ใบนําสงเอกสาร (มีลายมือชื่อผูมีอํานาจพรอมประทับตราของสถานศึกษา) 
 2.  สัญญากูยืมเงินฯ พรอมเอกสารประกอบสัญญา (ลงนามรับรองสําเนาใหครบถวน) 

   - สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูกู 
   - สําเนาสมุดบัญชีออมทรัพย บมจ.ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย                       
      ของผูกู (หนาแรก) 

  - สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูค้ําประกัน 
  - สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูแทนโดยชอบธรรม (กรณีผูแทน                  
    โดยชอบธรรมไมไดเปนคนเดียวกับผูค้ํา) 

3. แบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันฯ (ผูที่เก่ียวของลงนามครบถวน) 
4. นําเอกสารตามขอ 2 และ3 รวมเปนชุดตอหน่ึงคน โดยใหเรียงลําดับรายชื่อตามใบนําสง 

 

 
 ตอบ สถานศึกษาตองนําสงเอกสารการกูยืมของผูกูยืม ไปยังผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืม                     

(บมจ.ธนาคารกรุงไทย/ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย) เทานั้น 
 1. กรณีผูกูยืมระบุเง่ือนไขในการโอนเงินผานบัญชีธนาคารกรุงไทย ใหสงไปท่ีอยูนี้ 

   ฝายบริหารโครงการภาครัฐ 
   บมจ. ธนาคารกรุงไทย อาคารสุขุมวิท เลขที่ 10 
   ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

  2. กรณีผูกูยืมระบุเง่ือนไขในการโอนเงินผานบัญชีธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย           
ใหสงไปท่ีอยูนี้ 

   ฝายนโยบายรัฐ ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย  
   เลขท่ี 66 อาคารคิวเฮาส อโศก ช้ัน 12 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)  
   แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  

2.   ถาม   สถานศึกษาจะตองจัดสงเอกสารการกูยืมเงินของผูกูยืม ไปสถานท่ีใด 

1.  ถาม สถานศึกษาจะตองจัดสงเอกสารอะไรบาง ใหกับธนาคาร  
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   ตอบ  กรณีการพิมพสัญญา (ยอนหลัง)  

1. ใชรหัสผูบริหาร 
2. เขาเมนูที่ 2  สัญญา >> 2.1 บันทึกขอมูล >> ตรวจสอบสัญญาและเอกสารแนบ 
3. ใสปการศึกษาท่ีตองการพิมพ เลขบัตรประจําตัวประชาชน ระดับการศึกษา   
4. เลือกสถานะ ตรวจสอบสัญญาแลว     
5. กดปุมดูรายช่ือตามเงื่อนไข >> คลิกเลขที่สัญญา   
6. สั่งพิมพเอกสาร จํานวน  2  ชุด 

 กรณีการพิมพแบบลงทะเบียนเรียน (ยอนหลัง) 
1. ใชรหัสผูบริหาร 
2. เขาเมนูที่ 3 การลงทะเบียน >> 3.1 บันทึกขอมูล >> ตรวจสอบใบลงทะเบียนและสงขอมูล 
3. ใสปการศึกษาท่ีตองการพิมพ เลขบัตรประจําตัวประชาชน ระดับการศึกษา 
4. เลือกสถานะ  ยืนยันการลงทะเบียนแลว 
5. กดปุมดูรายช่ือตามเงื่อนไข >> คลิกเลขที่แบบลงทะเบียนเรียน   
6. สั่งพิมพเอกสาร จํานวน  2 ชุด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  ถาม สถานศึกษาจะพิมพเอกสารยอนหลังไดอยางไร เมื่อไดรับ mail จากธนาคาร ใหจัดสงสัญญา 
และ/หรือแบบลงทะเบียน /แบบยืนยันฯ ฉบับใหม เน่ืองจากฉบับเดิมไมถูกตองสมบูรณ  
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หมวดท่ี 7 
การโอนเงินกูยืม 

 

 
 
 
 

ตอบ กองทุนจะโอนเงินคาครองชีพเดือนแรกใหแกผูกูยืมจากวันที่ท่ีสถานศึกษาไดยืนยันขอมูล                  
ในระบบไปอีก 30 วัน และจะโอนเงินคาครองชีพตั้งแตเดือนท่ี 2 เปนตนไปหากธนาคารไดรับเอกสาร
และสอบทานความถูกตองแลว  
สําหรับการโอนเงินคาครองชีพเดือนแรกของภาคเรียนที่ 2 นั้น ธนาคารจะโอนเงินเม่ือไดรับ
เอกสารของภาคเรียนท่ี 1 เรียบรอยแลว โดยนับจากวันที่ท่ีสถานศึกษาไดยืนยันขอมูลในระบบ
ไปอีก 30 วัน หากธนาคารไมไดรับเอกสารการกูยืมดังกลาวภายใน 30 วัน กองทุนจะหยุด              
การโอนเงินคาครองชีพของผูกูยืมในเดือนท่ี 2 เปนตนไป 

 
 
 
 

ตอบ ใหสถานศึกษาตรวจเช็ควาไดทําการยืนยันแบบลงทะเบียนในระบบ e-Studentloan     
(ภายในกําหนดเวลา) เรียบรอยแลวหรือไม หากยังมิไดดําเนินการ ตองเรงดําเนินการ             
ใหเสร็จสิ้นครบถวนภายในกําหนดเวลา มิเชนนั้นผูกูยืมจะไมไดรับเงินกูยืม  

 
 
 

 
 

  ตอบ  สาเหตุที่สถานศึกษาไมไดรับ mail แจงเร่ืองตางๆ จากธนาคาร เกิดจาก 
 1.  สถานศึกษามิไดปรับปรุงขอมูลของสถานศึกษาในระบบ ใหเปนปจจุบัน 

2.  เปลี่ยนเจาหนาที่กองทุน ซึ่งเปนเจาของ e-mail สงผลใหเจาหนาที่กองทุนทานใหม        
เปด e-mail ดังกลาวไมได  

3. บันทึก e-mail ไมถูกตอง เชน กรอกตัวอักษรผิด ซึ ่งตัวอักษรที่ผิดบอยคือ ตัว I (ไอ)             
กับ l (แอล) ซ่ึงจะคลายกัน 

4.  e-mail ของสถานศึกษาเต็ม  
 

2. ถาม กรณีสถานศึกษาจัดสงเอกสารกูยืมเงินใหธนาคารเรียบรอยแลว แตปรากฏผูกูยืมยังไมไดรับ
เงินคาครองชีพ จะตองดําเนินการอยางไร 

3. ถาม เพราะเหตุใดสถานศึกษาจึงไมไดรับ mail แจงเร่ืองตางๆ จากธนาคาร 

1. ถาม    ปการศึกษา 2562 ผูกูยืมจะไดรับเงินคาครองชีพเมื่อใด 
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ตอบ ใหสถานศึกษาใชแบบฟอรม กยศ. 109 แจงผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืม (บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

และ/หรือ ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย) รับทราบภายใน 15 วัน นับแต วันที่ผู กูยืม                       
ยายสถานศึกษา/ลาออก เพื่อระงับการโอนเงินคาครองชีพ 

 
 

 
 
 

ตอบ การใชบัตร ATM เดิมสามารถใชไดตามปกติ แตหากมีการยายสถานศึกษาใหมและยายจังหวัด                    
แนะนําใหนัก เ รียนนักศึกษาทําการเปดบัญชีใหม กับบมจ.ธนาคารกรุงไทย และ/หรือ                    
ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย และทําบัตร ATM ใหมตามสาขาท่ีผูกูยืมสะดวก เพื่อปองกัน              
การคิดคาธรรมเนียมในการใชบริการถอนเงินขามจังหวัด 

 
 
 
 

 

ตอบ บัญชีดังกลาว สามารถใชเปนบัญชีตามปกติได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. ถาม กรณีผูกูยืมยายสถานศึกษา/ลาออก ระหวางภาคการศึกษา จะตองทําอยางไร 

5. ถาม กรณีบัตร ATM ของนักเรียน นักศึกษา ที่เคยใชกับสถานศึกษาเดิมและจะยังสามารถใชกับ
สถานศึกษาแหงใหมไดอีกหรือไม 

6. ถาม ในกรณีที่นักเรียน นักศึกษาเปดบัญชีกับธนาคาร เพ่ือใชในการกูยืมเงิน บัญชีนี้สามารถนํามา
เปนบัญชีเงินฝากไดตามปกติหรือไม 
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หมวดท่ี 8 
ระบบ e -Audit และเงินคงคางในสถานศึกษา 

 
 
 
 
 

ตอบ ระบบ e-Audit คือ ระบบงานท่ีชวยใหสถานศึกษาทราบวามีเงินคงคางที่ตองสงคืนกองทุนหรือไม 
 

 
 
 
 

ตอบ สถานศึกษาที่ตองดําเนินการระบบ e-Audit คือสถานศึกษาท่ีมีผูกูยืมท่ีกูยืมคาเลาเรียน    
และคาใชจายที่เกี่ยวเน่ืองกับการศึกษา  
สําหรับสถานศึกษาที่มีผูกูยืมที่กูยืมเฉพาะคาครองชีพไมตองดําเนินการระบบ e-Audit 

 
 
 

 
ตอบ สถานศึกษาตองดําเนินการ ดังนี ้  
  1. สถานศึกษาตองสงขอมูลเก่ียวกับยอดเงินคาเลาเรียนและ/หรือคาใชจายท่ีเก่ียวเนื่อง    

กับการศึกษา ท่ีสถานศึกษาไดรับจริงจากผู กูยืมเงินแตละรายซึ่งเปนขอมูลหลังเสร็จสิ้น             
การเพิ่ม - ถอนรายวิชาแลว ผานระบบ e-Audit ของกองทุน เพ่ือตรวจสอบกอนวันส้ินเดือน
ของวันส้ินภาคการศึกษา 
2. สถานศึกษาตองสงคืนเงินกูยืมของผูกูยืมเงินที่มิไดใชตามท่ีกําหนดไวในสัญญากูยืมใหแกกองทุน 
กอนวันสิ้นเดือนของวันสิ้นภาคการศึกษาแตละภาคของสถานศึกษานั้น 
หากสถานศึกษามิไดสงขอมูล และ/หรือสงคืนเงินภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว กองทุนมีสิทธิ
ที่จะพิจารณาระงับการโอนเงินใหแกสถานศึกษาสําหรับภาคการศึกษาถัดไปก็ได 
ทั้งนี้ กองทุนมีสิทธิคิดดอกเบี้ยในอัตราไมเกินรอยละ 15 ตอป นับแตวันผิดนัด (ตามระเบียบ
คณะกรรมการฯ กองทุน) 

 
 
 
 
 
 

1. ถาม   ระบบ e-Audit คืออะไร 

2. ถาม   สถานศึกษาใดที่ตองดําเนินการระบบ e-Audit 

3.  ถาม   ทําอยางไรไมใหถูกระงับการโอนเงิน 
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ตอบ สถานศึกษาตองดําเนินการ ดังนี้ 

1. ส งขอมูลผ านระบบ e-Audit ใหครบทุกรายที่ ได รับการโอนเงินแล ว และ/หรือ                                      
สงคืนเงินคงคางใหครบถวน 

2. ทําหนังสือแจงกองทุนใหยกเลิกการระงับการโอนเงิน 
 
 
 

   ตอบ กอนวันส้ินเดือนของวันสิ้นภาคการศึกษา 
 
 
 
 ตอบ 1. กรณีท่ีผูกูยืมในสถานศึกษากูยืมเงินคาเลาเรียนและคาใชจายที่เก่ียวเน่ืองกับการศึกษา                 

โดยเงินสวนนี้กองทุนจะโอนเขาบัญชีสถานศึกษาโดยตรง แตผูกูยืมเงินมิไดใชตามท่ีกําหนดไว
ในสัญญากูยืม เชน สวนเกินจากคาเลาเรียนฯ ที่ผูกูยืมตองรับผิดชอบจายใหกับสถานศึกษา  
หรือสวนท่ีเปนของผูกูยืมท่ีพนสภาพนักเรียน/นักศึกษาไปแลว เปนตน ซึ่งผูบริหารสถานศึกษา
จะตองสงคืนใหแกกองทุนกอนวันสิ้นเดือนของวันสิ้นภาคการศึกษา  

  2. หากผูกูยืมกูเฉพาะคาครองชีพจะไมมีเงินคงคางในสถานศึกษา 
 
 

 

   ตอบ  กอนวันสิ้นเดือนของวันสิ้นภาคการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาและ/หรือเจาหนาที่                    
ของสถานศึกษา  ที่รับผิดชอบการดําเนินงานกองทุนมีหนาท่ีตองสงขอมูลเก่ียวกับยอดเงิน คาเลาเรียน
และ/หรือคาใชจายที่เก่ียวเนื่องกับการศึกษาท่ีสถานศึกษารับจริงจากผูกูยืมเงินแตละราย ซึ่งเปน
ขอมูลหลังเสร็จสิ้นการเพ่ิม-ถอนรายวิชาแลว ผานระบบ e - Audit ของกองทุนเพ่ือตรวจสอบ 
หากไมสามารถปฏิบัติไดโดยไมมีเหตุอันสมควร กองทุนอาจพิจารณาระงับการโอนเงินใหแก
สถานศึกษาสําหรับภาคการศึกษาถัดไปก็ได 

  ผูบริหารสถานศึกษา และ/หรือเจาหนาที่ของสถานศึกษาที่รับผิดชอบการดําเนินงานกองทุน
ตองสงค ืนเง ินกู ย ืมของผู กู ย ืมเง ินที ่ม ิไดใช ตามที่กําหนดไวในสัญญากู ย ืมใหแกกองทุน                  
กอนสิ้นภาคการศึกษาแตละภาคของสถานศึกษานั้น หากมิไดสงคืนเงินภายในกําหนดดังกลาว 
กองทุนมีสิทธิคิดดอกเบี้ยในอัตราไมเกินรอยละ 15 ตอป นับแตวันผิดนัด  

  การไมปฏิบัติตามความในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองกองทุนอาจพิจารณาระงับการโอนเงิน
ใหแกสถานศึกษาสําหรับภาคการศึกษาถัดไปก็ได” 

 
 

5. ถาม สถานศึกษาตองดําเนินการในระบบ e-Audit ภายในเมื่อใด 

6. ถาม   เงินคงคางของสถานศึกษาเกิดจากกรณีใดบาง 

7. ถาม มีการกําหนดระยะเวลาในการสงคืนเงินคงคางของสถานศึกษาใหกองทุนหรือไม 

4. ถาม   หากสถานศึกษาถูกระงับการโอนเงิน สถานศึกษาตองทําอยางไร 
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ตอบ  ทันทีเม่ือไดรับโอนคาเลาเรียน และ/หรือคาใชจายเก่ียวเนื่องกับการศึกษา 
 
 
 

ตอบ ตองดําเนินการระบบ e-Audit หากสถานศึกษามีการกูยืมคาเลาเรียน และ/หรือคาใชจาย                   
ท่ีเก่ียวเนื่องกับการศึกษา 

 
 
 

 
 ตอบ ใหสถานศึกษาจัดทําเอกสารการคืนเงินประกอบดวย กยศ. 205 และ กยศ. 206 จํานวน 3 ชุด 

ใหผูมีอํานาจของสาขาธนาคารลงนามและประทับตราสาขาสําหรับใหสาขาธนาคาร 1 ชุด นําสง 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ และ/หรือธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย สํานักงานใหญ 
1 ชุด ใหสถานศึกษาเก็บไวเปนหลักฐาน 1 ชุด พรอมสําเนาใบ pay in 

 
 
 

 
 ตอบ ไมตองแกไข เพราะเวลาสงไฟลเขาระบบจะไมสามารถทําได หากตองการแกไขขอมูลใหไป               

ดาวนโหลดเอกสารที่ http://www.studentloan.or.th เลือกเมนูดาวนโหลด เลือกดาวนโหลด 
แบบฟอรมการใหกูยืม เลือกแบบฟอรม กยศ.108 แบบรายงานขอมูลของผูกูยืม จากนั้นสง กยศ.108                         
ไปท่ี บมจ.ธนาคารกรุงไทย และ/หรือธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย เพื่อทําการเปล่ียนแปลงขอมูล 

 
 

 
 
 

 ตอบ ระบบจะประมวลผลทันที เน่ืองจากสถานศึกษาทําการแกไขผานระบบโดยตรง สถานศึกษา
สามารถตรวจสอบขอมูลไดในเมนูสอบถามขอมูล หากมีการแกไขขอมูลใหสถานศึกษาสงเอกสาร
การแกไขใหกองทุนดวย (เชน สําเนาใบเสร็จรับเงิน แบบลงทะเบียน) 

 
 
 

8. ถาม กรณีสถานศึกษายังไมไดรับโอนเงินคาเลาเรียน และ/หรือคาใชจายเก่ียวเนื่องกับการศึกษา  
  จะตองดําเนินการระบบ e-Audit เม่ือใด 

9. ถาม สถานศึกษาไมมีเงินคงคางที่ตองสงคืน จะตองดําเนินการระบบ e-Audit หรือไม 

10. ถาม การจัดทําเอกสารเพ่ือสงคืนเงินคงคางใหกองทุนสถานศึกษาตองดําเนินการอยางไร 

11. ถาม กรณีผูกูยืมเปลี่ยนชื่อ - นามสกุลใหม เวลากรอกขอมูลในระบบ  e-Audit ตองแกไขขอมูล
หรือไม 

12. ถาม กรอกขอมูลสงเขาระบบ e-Audit และระบบทําการประมวลผลแลว หลังจากนั้นสถานศึกษา
พบวากรอกขอมูลผิดพลาด จึงทําการแกไข อยากทราบวา เมื่อแกไขแลวระบบจะทํา                 
การประมวลผลทันทีหรือตองรออีก 1 วัน 
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 ตอบ เนื่องจากการคืนเงินกองทุนดังกลาว ธนาคารจะตองนํายอดเงินของผูกูยืมแตละรายไปลดยอดหน้ี
รายบุคคล เปรียบเสมือนการรับชําระหน้ีกอนกําหนด ดังนั้น จึงจําเปนตองเสียคาธรรมเนียมชําระหน้ี
รายละ 10 บาท โดยหักจากยอดเงินของผูกูยืมท่ีสงคืนเงินกองทุน ใหยกเวนคาธรรมเนียม                      
หากยอดเงินสวนที่ตองสงคืนกองทุนของผูกูยืมที่นอยกวาหรือเทากับ 10 บาท 

 
 
 

ตอบ ไมสามารถทําได เนื่องจากไมถูกตองตามระเบียบคณะกรรมการกองทุน วาดวยการดําเนินงาน 
หลักเกณฑ และวิธีการกูยืมเงินกองทุน (ฉบับท่ี 4) ปการศึกษา 2559 ขอ 3 โดยหากสถานศึกษา
มีเงินสวนเกินตองดําเนินการสงคืนกองทุน เพ่ือลดยอดหนี้ใหกับผูกูยืมเทาน้ัน ตามแบบฟอรม                      
กยศ. 205 และ กยศ. 206 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

13. ถาม กรณีสงคืนเงินคงคางคืนกองทุน ใครเปนผูรับภาระจายคาธรรมเนียมในการสงคืนเงิน 

14. ถาม   ในกรณีท่ีมีเงินสวนเกินท่ีเหลือจากการลงทะเบียนเรียน สถานศึกษาสามารถนําคืนใหกับผูกูยืม 
    ไดหรือไม 
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หมวดท่ี 9 
การชําระหน้ี 

 
 
 
 

 

 ตอบ สามารถชําระหนี้ตามชองทางดังน้ี 
1. ชําระดวย QR Code ผาน Mobile Banking (ฟรีคาธรรมเนียม) 

1.1 สแกน Static QR Code ผาน App Krungthai Nex tและเลือกประเภทกองทุนที่ตองการชาํระ        
(กยศ./กรอ.กรอ.ป 2555) หรือ 

1.2 สราง Dynamic QR Code จากระบบตรวจสอบยอดหนี้ทาง www.studentloan.or.th  
หรือ www.studentloan.ktb.co.th  แลวสแกนเพ่ือชําระผาน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร 

2. ชําระดวย Barcode ที่อยูในหนังสือแจงภาระหน้ี หรือพิมพจากระบบตรวจสอบยอดหนี้                      
ทาง www.studentloan.or.th เพ่ือชําระเงินผานหนวยงานรับชําระ ไดแก เคานเตอรเซอรวิส 
ไปรษณียไทยธนาคารแลนดแอนดเฮาส ธนาคารทหารไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ 
ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

 3. ชําระหนี้ผานธนาคาร 
  3.1 ธนาคารกรุงไทย  

- หักผานบัญชีออมทรัพย 
- หนาเคานเตอรธนาคาร  
- ตู ATM 
- www.ktbnetbank.com 
- Mobile Application Krungthai Next 
- ระบบกรุงไทย Telebank โทร 0 2111 1111 

  3.2 ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 
- หักผานบัญชีออมทรัพย 
- หนาเคานเตอรธนาคาร  
- ตู ATM 

 ** หมายเหตุ จํานวนเงินท่ีผู กูยืมชําระทุกคร้ังจะถูกหักเปนคาธรรมเนียมลดยอดหนี้กอน                       
แลวจึงนําเงินท่ีเหลือไปหักลดยอดหนี้และผูกูยืมตองชําระคาธรรมเนียมเพ่ิมเติมตามเงื่อนไขของแตละ
ชองทางที่ใชบริการ 

4. การชําระหน้ีโดยการหักผานองคกรนายจาง ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให กูยืม                   
เพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2560 โดย 
- ผูกูยืมที่สังกัดองคกรนายจางทั้งภาครัฐและเอกชน มีหนาที่แจงความเปนลูกหนี้ใหนายจาง

ทราบภายใน 30 วัน และยินยอมใหนายจางหักเงินเดือนเพื่อชําระหนี้ตามจํานวนท่ี กยศ. 
แจงมายังนายจาง 

- เมื่อ กยศ. ตรวจสอบขอมูลและแจงไปยังนายจางใหหักเงินเดือนผูกูยืมจากนั้นนายจาง                     
มีหนาที่หักเงินเดือนนําสงกรมสรรพากร 

1.  ถาม   กองทุนรับชําระหน้ีทางชองทางไหนบาง อยางไร 
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- การหักเงินเดือนจะเร่ิมตอเม่ือ กยศ. ไดแจงตอนายจางอยางเปนทางการเทาน้ัน 

 
 ตอบ สามารถทําได โดยแบงชําระใหแลวเสร็จกอนวันครบกําหนดชําระหนี้ประจําป ที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย/ 

ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย ไดทุกสาขา ซึ่งยอดที่แบงชําระรวมแลวเงินตนจะตองไมนอยกวา
ยอดท่ีกําหนดใหในแตละป (ตามตารางผอนชําระ 15 ป) 

 
 
 

ตอบ มีวิธีการคิด ดังน้ี 
1. ดอกเบ้ีย/ประโยชน อ่ืนใด คิดจากยอดเงินตนคงเหลือท้ังหมดในอัตรารอยละ 1 ตอป           

ตลอดระยะเวลา 15 ป 
2. เบ้ียปรับ/คาธรรมเนียมจัดการกรณีผิดนัดชําระหนี้ คิดจากยอดเงินตนที่ผู กูยืมคางชําระ          

ในแตละป ดังนี ้
- 12% ตอป ในกรณีท่ีคางชําระไมเกิน 1 ป (รอยละ 1/เดือน) 
- 18% ตอป ในกรณีท่ีคางชําระเกิน 1 ปข้ึนไป (รอยละ 1.5/เดือน) 

 
 
 

ตอบ การลดยอดหน้ี จะตองดูขอมูลการชําระหน้ีของผูกูยืมรายนั้นๆ เปนหลักวามีการคางชําระหน้ี
หรือไมถาไมมีประวัติการคางชําระ ธนาคารก็จะนําเงินที่ชําระคืนไปหักดอกเบ้ีย/ประโยชนอ่ืน
ใดและยอดเงินตนแตถามีการคางชําระหนี้ในปกอนๆ ธนาคารจะทําการหักในสวนเบี้ยปรับ/
คาธรรมเนียมจัดการ กรณีผิดนัดชําระหนี้กับดอกเบี้ย/ประโยชนอ่ืนใดกอน จึงจะนําจํานวนเงิน  
ที่เหลือไปหักยอดเงินตน ใหกับผูกูยืมตามลําดับ 

 

 
 
 

ตอบ สามารถทําได โดยจํานวนเงินท่ีเกินยอดหนี้ที่ตองชําระในแตละงวด ระบบจะนําไปลดยอดเงินตน                        
แตไมไดนําไปลดยอดเงินที่ตองชําระในงวดตอไป กลาวคือ ผูกูยืมยังคงมีหนาท่ีตองชําระเงิน                
ในงวดตอไปเต็มตามจํานวนที่กําหนดในตารางผอนชําระหนี้ แตเงินจํานวนดังกลาวจะถูก                     
นําไปลดยอดเงินตนในงวดสุดทายท่ีผูกูยืมจะตองชําระ 

 
 

 
 

 ตอบ ผูกูสามารถตรวจสอบยอดหนี้ดวยตนเองได ดังนี้ 
  1. กรณีทําสัญญากับธนาคารกรุงไทย  https://www.e-studentloan.ktb.co.th/STUDENT/jsp/ESLLand.jsp 
  2. กรณีทําสัญญากับธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย https://www.e-studentloan.ibank.co.th/ESLLogin.do 

2. ถาม  ในกรณีท่ีตองการชําระเงินคืนกองทุน สามารถชําระเปนแบบรายเดือนไดหรือไม 

3. ถาม ในการคิดดอกเบี้ยหรือประโยชนอ่ืนใด/เบี้ยปรับหรือคาธรรมเนียมจัดการกรณีผิดนัดชําระหน้ี                        
กองทุนมีวิธีคิดอยางไร 

4. ถาม  ในกรณีที่ผูคางชําระเงินไปติดตอชําระเงินคืนมาแลว กองทุนมีวิธีการลดยอดหน้ีใหอยางไร 

5. ถาม ในกรณีท่ีมีการชําระเงินคืนมากกวาจํานวนเงินท่ีจะตองจายจริงในงวดนั้นๆ สามารถทําไดหรือไม 

6. ถาม ผูกูสามารถตรวจสอบยอดหนี้ดวยตนเองไดที่ไหน 



41

 
 

41 
 
 

 
 
 

ตอบ ผูกูยืมสามารถตรวจสอบยอดหน้ีได 2 วิธี คือ 
1. ตรวจสอบยอดหนี้จากเว็บไซตของกองทุน http://www.studentloan.or.th โดยผูกูยืม

สามารถตรวจสอบยอดหนี้ ณ ปจจุบันไดดวยตนเอง 
2. สามารถสอบถามยอดหนี้ท่ีตองชําระไดท่ีหนาเคานเตอร บมจ.ธนาคารกรุงไทย/ธนาคารอิสลาม                

แหงประเทศไทย(ผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืม) กอนชําระคืนจะถือเปนวิธีที่ดีที่สุด เน่ืองจาก
ยอดหน้ีที่ไดรับแจงหนาเคานเตอรธนาคารฯ นั้น จะเปนยอด ณ ปจจุบัน ทั้งนี้ ในการชําระหน้ี   
ผูกูยืมจะตองเพ่ิมเงินในสวนของคาบริการหรือคาธรรมเนียม 10 บาท จากยอดท่ีจะตองจายไปดวย 
เชน ยอดที่จะตองชําระหนี้ 1,000 บาท ผูกูยืมจะตองชําระหนี้ 1,010 บาท 

 
 
 
 
 ตอบ การขอผอนผันการชําระหนี้สามารถทําไดแตจะตองอยูในหลักเกณฑท่ีทางกองทุนกําหนดไว คือ  

1. ไมมีรายได   
2. เปนผูมีรายไดไมเกิน 8,008 บาทตอเดือน 
3. เปนผูประสบภัยพิบัติจาก อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัยจากธรรมชาติอ่ืนๆ รวมถึงภัยจากสงคราม 

หรือจลาจล ซึ่งทรัพยสินไดรับความเสียหายอยางรุนแรง 
4. เปนผูมีรายไดถดถอย หรือเปนผูดูแลบุคคลในครอบครัว ชรา ปวย พิการ     
5. เหตุอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการกําหนดใหเปนรายบุคคลตามความเหมาะสม 
หมายเหตุ :  1. ผูกูยืมที่จะขอผอนผันตองครบกําหนดชําระหน้ี และไมเปนผูผิดนัดชําระหน้ี 
                2 .  ยื ่น เอกสารหล ักฐานตามที ่กอ งท ุน กําหนด  ดาวน โหลดแบบฟอร มที ่ 
www.studentloan.or.th เลือกดาวนโหลด >> เลือกการชําระหนี้ >> เลือกแบบฟอรม กยศ.202 
หนังสือขอผอนผันการชําระหนี้ และ กยศ. 203 หนังสือรับรองผูกูยืม กรณีขอผอนผันการชําระหนี้ 
                3. ดําเนินการยื่นความประสงคขอผอนผันไมนอยกวา 3 เดือน กอนครบกําหนดชําระหน้ี
ในคร้ังตอไปที่ธนาคารกรุงไทยและธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 

 

7. ถาม ในกรณีท่ีตองการชําระเงินตามยอดหน้ี ณ ปจจุบันจะสามารถตรวจสอบยอดหนี้ไดอยางไรบาง 

8. ถาม ในกรณีที่ผูกูยืมตองการขอผอนผันการชําระเงินคืนกองทุน จะมีวิธีการอยางไร 
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ตอบ ในกรณีที่ผูกูยืมทุพพลภาพจนไมสามารถประกอบการงานไดจะตองแจงเร่ืองขอระงับการเรียก               
ใหชําระหน้ีที่กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา โดยผูกูยืมตองแนบหลักฐาน ดังนี้ 
1. สําเนาบัตรประจําตัวผูพิการ (ตองไมหมดอายุ) 
2. หนังสือรับรองแพทยท่ีเปนปจจุบัน ออกไวไมเกิน 90 วัน โดยโรงพยาบาล ซึ่งรับรอง                  

ความบกพรองของรางกาย ท้ังนี้ ใหระบุอาการ/ความพิการโดยละเอียด 
3. สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูกูยืม 
4. สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผู คํ้าประกันทุกคน (กรณีผู คํ้าประกัน

เสียชีวิตใหแนบสําเนาใบมรณบัตร และใหผูกูยืลงลายมือชื่อรับรองสําเนาใบมรณบัตรนั้น (ถามี) 
5. สําเนาบันทึกกูยืมเงินการรับทุนการศึกษาแบบตองใชคืน/สําเนาแบบยืนยันจํานวนเงิน                             

คาเลาเรียน/สําเนาสัญญากูยืมเงิน กยศ./กรอ. (ถามี) 
6. หนังสือรับรองความสามารถประกอบการงานของผูพิการหรือทุพพลภาพ โดยเจาของเอกสาร

จะตองลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับหรือหากไมสามารถลงลายมือชื่อในเอกสารเองได 
ใหพิมพลายน้ิวมือและใหมีบุคคล 2 คนเปนพยานรับรองลายน้ิวมือนั้น 

 โดยกองทุนจะไดพิจารณาตามหลักเกณฑ เพ่ือทําการระงับการเรียกใหชําระหน้ีตอไป 
 

 
 
 

ตอบ ผูบริหารสถานศึกษาตองแจงการเสียชีวิตของผูกูยืมทันทีท่ีทราบให บมจ.ธนาคารกรุงไทย/
ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย และสงหลักฐานประกอบใหธนาคารภายใน 7 วัน นับแต
วันท่ีแจงดังน้ี 

1. สําเนาใบมรณบัตร 
2. สําเนาทะเบียนบาน (ประทับตราวา “ตาย”) 
3. สําเนาบัตรประชาชนผูกูยืม (ถามี) 
4. สําเนาบัตรประชาชนผูแจงขอมูล (ผูค้ํา/ญาติ) 
5. เอกสารแจงการถึงแกความตามของผูกูยืมเงินกองทุน 

(ดาวนโหลดเอกสาร www.studentloan.or.th)  
 ** สํา เนาเอกสารทุกฉบับ ตองร ับรองสํา เนาถูกตองจากผู ที ่แจ ง  และนําส งผู บร ิหาร                               

และจัดการเงินใหกูยืม  (บมจ.ธนาคารกรุงไทย และ/หรือ ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย) 
 
 
 

 ตอบ ผูกูยืมเงินตองรายงานขอมูลของตัวเอง เชน การศึกษา การประกอบอาชีพ การเปลี่ยนชื่อ สกุล ท่ีอยู เปนตน  
ตอกองทุนหรือตอสถาบันการเงิน หรือนิติบุคคลท่ีทําหนาที่แทนกองทุน กอนสิ้นเดือนพฤษภาคม                   
ของปถัดไปจากปที่สําเร็จการศึกษา หรือพนสภาพการเปนนักเรียนหรือนักศึกษา ตามแบบรายงาน
ขอมูลของผูกูยืมเงินที่กองทุนกําหนด 

9. ถาม ในกรณีท่ีผูกูยืมทุพพลภาพจนไมสามารถประกอบการงานไดจะตองดําเนินการอยางไร 

10. ถาม ในกรณีที่ผูกูเสียชีวิต จะตองดําเนินการอยางไร 

11. ถาม ผูกูยืมเงินตองรายงานขอมูลของตนเองตอใครบาง เมื่อใด 
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 ตอบ สถานศึกษามีหนาท่ีตองรายงานการพนสภาพการเปนนักเรียน นักศึกษา โดยใชแบบฟอรม กยศ. 109                  

จัดสงใหผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืม (บมจ. ธนาคารกรุงไทย/ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย) 
ภายใน 15 วันนับแตวันที่พนสภาพ พรอมท้ังระบุสาเหตุการพนสภาพของนักเรียน นักศึกษา                     
พรอมเอกสารประกอบ เชน กรณีท่ีนักเรียน นักศึกษาเสียชีวิต จะตองแนบเอกสารสําเนาใบมรณบัตร 
และสํา เนาทะเบียนบานที่ ระบุวานัก เ รียน นักศึกษาถึงแกความตายผูขอ กูยื มราย น้ัน                    
สามารถกูยืมเงินกองทุนตอไป หากไดชําระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ หรือชําระหนี้                         
ตามคําพิพากษาจนเสร็จส้ินแลว ทั้งนี้ ผูกูยืมตองชําระหน้ีปดบัญชีพรอมทําหนังสือแจงใหกองทุน
ทราบภายในระยะเวลาที่กําหนด หากพนกําหนดจะไมสามารถกูยืมเงินในปการศึกษานั้นได                    
โดยใหจัดสงหนังสือพรอมเอกสารการชําระหนี้ไดท้ังทางโทรสาร 02-016-4800 และสงทางไปรษณีย 

 
 
 
 

 ตอบ ใหรายงานสถานภาพการเปนนักศึกษาที่ผูบริหารจัดการเงินใหกูยืม โดยใชเอกสารประกอบ ดังนี้ 
1. แบบฟอรม กยศ. 204  
2. สําเนาบัตรประชาชน 
3. หนังสือรับรองการเปนนักศึกษาจากสถานศึกษา 

 *1-3 แนะนําใหสําเนาเก็บไวเปนหลักฐานดวยคะ 
 สงเอกสารท่ีผูบริหารจัดการเงินใหกูยืม ดังนี้ 
 1. กรณีทําสัญญากับ บมจ. ธนาคารกรุงไทย 

 สงเอกสารท่ีธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือ 
 แฟกซเอกสารไปท่ีเบอร 02-2568198 โทรยืนยันแฟกซ 02-2088699 หรือ 
 สงเอกสารท่ี บมจ.ธนาคารกรุงไทย ฝายบริหารโครงการภาครัฐ  

เลขท่ี 10 อาคารสุขุมวิท ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110 
  2. กรณีทาํสัญญากับธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 

 สงเอกสารท่ีธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย หรือ 
 แฟกซเอกสารไปท่ีเบอร 02-2045016 โทรติดตามผล 02-6506999 หรือสงเอกสารท่ี

ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย เลขท่ี 66 อาคารคิวเฮาส อโศก ชั้น 12  
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 

** หมายเหตุ ผูกูไมตองชําระหนี้แตใหผูกูยืมรายงานสถานภาพทางการศึกษาใหธนาคารทราบทุกป
จนกวาจะสําเร็จการศึกษา 

 
 
 
  

 ตอบ คาใชจายหรือคาธรรมเนียมในการชําระเงินกูยืมคืนกองทุนแตละคร้ัง ใหเปนตามที่สถาบันการเงิน                   
 หรือนิติบุคคลที่ชําระเงินเก็บ 

12.  ถาม ในกรณีที่นักเรียน นักศึกษา พนสภาพการเปนนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาจะตองปฏิบัติอยางไร 

13. ถาม กําลังศึกษาอยู แตไดรับจดหมายแจงใหชําระหนี้ตองทําอยางไร 

14. ถาม เม่ือผูกูยืมเงินชําระเงินคืนกองทุน คาใชจายหรือคาธรรมเนียมในการชําระเงินกูยืมคืนกองทุน         
เปนอยางไร 
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 ตอบ เม่ือผูกูยืมเงินท่ีบอกเลิกการกูยืมเงิน จะตองชําระเงินกูยืมท่ีไดรับไปท้ังหมดคืนใหแกกองทุนภายใน            

30 วัน นับตั้งแตวันถัดจากวันที่กองทุนไดรับแจงการบอกเลิกการกูยืมเงิน โดยไมเสียดอกเบี้ย               
หรือคาธรรมเนียมจัดการเงินกู  หากพนกําหนดเวลาดังกลาว ผู กูยืมเงินตองเสียดอกเบี้ย                     
หรือคาธรรมเนียมจัดการเงินกูตามที่กําหนดไวประมวลกฎหมายเพงและพาณิชยนับแตวันผิดชําระเงิน
กูยืมคืนกองทุนดังกลาว 

 
 
 
 ตอบ ผูกูยืมเงินไดรับการหยอนหน้ี ในวันครบกําหนดชําระหน้ีหรือกอนครบกําหนดชําระหนี้ หากผูกูยืม

เงินรายใดชําระเงินคืนกองทุนครบถวนทั้งจํานวนในคราวเดียวกันเปนเหตุใหหนี้เงินกูยืมระงับ                  
ผูกูยืมรายนั้น จะไดรับการลดหยอนจํานวนเงินที่ตองชําระในอัตรารอยละสามของเงินตนท่ีตอง
ชําระน้ัน 

 
 
 
 
 ตอบ ผูกูยืมเงินที่อยูระหวางการชําระเงินคืนกองทุนและมิไดเปนผูผิดนัดชําระหน้ีหรือเคยเปนผูผิดนัด                              

การชําระหนี้ หากชําระเงินคืนกองทุนครบถวนทั้งจํานวนเงินที่เหลือเปนเหตุใหหน้ีเงินกูยืมระงับ                    
ผูกูยืมเงินรายน้ัน จะไดรับการลดหยอนจํานวนเงินท่ีตองชําระในอัตรารอยละสามของเงินตน
คงเหลือท่ีตองชําระน้ัน 

 
 
 
 

 ตอบ  ใหผูกูยืมเงินที่ไดทําสัญญาประนีประนอมยอมความหรือถูกฟองรองดําเนินคดีจนไดคําพิพากษา                    
ถึงที่สุด ใหชําระเงินคืนกองทุน และชําระเงินกูยืมคืนกองทุนตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในสัญญา
ประนีประนอมยอมความหรือคําพิพากษาน้ัน แลวแตกรณี 

 
 
 
 
 
 

15.  ถาม เมื่อผูกูยืมเงินบอกเลิกการกูยืมเงินกับกองทุนตองดําเนินการอยางไร 

18. ถาม การชําระหนี้ของผูกูยืมเงินท่ีทําสัญญาประนีประนอมยอมความหรือถูกฟองรองดําเนินคดี                
  เปนอยางไร 

16. ถาม  ผูกูยืมเงินไดรับการลดหยอนหน้ีเปนอยางไรบาง 

17. ถาม ผูกูยืมเงินท่ีมิไดเปนผูผิดนัดชําระหน้ีหรือเคยเปนผูผิดนัดชําระหนี้ การลดหยอนหนี้อยางไรบาง 
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 ตอบ กองทุนจะระงับการเรียกใหชําระหน้ี กรณีที่ผู กูยืมเงินพิการหรือทุพพลภาพ จนไมสามารถ

ประกอบการงานได โดยผูกูยืมตองแจงเร่ืองขอระงับการเรียกใหชําระหนี้ใหกองทุนพิจารณา                 
ตามหลักเกณฑ ผูกูยืมตองไปพบแพทยเพ่ือวินิจฉัยวาเปนผูพิการหรือไม ถาไดรับมาแลวใหนํา
ใบรับรองแพทยไปทําบัตรคนพิการ หากอยูตางจังหวัดใหไปที่สํานักงานพัฒนาสังคมประจําจังหวัด
ท่ีผู กูยืมอยูยื่นแบบฟอรมหนังสือรับรองความสามารถการประกอบการงานของผูพิการ                        
หรือทุพพลภาพ (กยศ.207) พรอมแนบเอกสารหลักฐาน ไดแก สําเนาบัตรประจําตัวผูพิการ 
หนังสือรับรองแพทยท่ีเปนปจจุบัน โดยโรงพยาบาลระบุอาการความพิการโดยละเอียด 

 
 
 
 
  ตอบ ผูกูยืมสามารถดําเนินการ ดังน้ี 

1. กรณีกูยืมท่ีอยูระหวางการศึกษา ยังไมจบปริญญาตรี แตไดรับหนังสือบอกเลิกสัญญากูยืม                          
ใหผูกูยืมสงหลักฐานการศึกษาวาผูกูยืมมีการศึกษาตอเนื่องโดยไมมีการเลิกศึกษา และแจงให
กองทุนและบมจ.ธนาคารกรุงไทยทราบเพื่อปรับปรุงขอมูลออกจากกลุมผูถูกดําเนินคดี 

2. กรณีผูกูยืมที่อยูระหวางการศึกษา ยังไมจบปริญญาตรี แตไดรับหมายศาล ใหผูกูยืมสงหลักฐาน
กา ร ศึ กษา ว า  ผู กู ยื ม มี ก า ร ศึ กษ า ต อ เนื่ อ ง โ ด ย ไม มี ก า ร เ ลิ ก ศึ กษ า   แล ะแจ ง ใ ห                                     
บมจ.ธนาคารกรุงไทยทราบ เพื่อถอนฟองผูกูยืมจะตองดําเนินการโดยเรงดวนเพ่ือใหกองทุน 
และ/หรือ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สามารถดําเนินการไดทัน มิใหพนกําหนดระยะเวลาในหนังสือ
บอกเลิกสัญญากูยืม/พนกําหนดที่ศาลนัด 

 
 
 
 
 ตอบ ผูกูยืมท่ีไมสามารถไปที่ศาลตามหมายนัดได จะตองดําเนินการอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี 

1. มอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนไปแทน หรือ 
2. ขอใหกองทุนถอนฟอง โดยการชําระหนี้ปดบัญชีและชําระคาทนายความ และสงเอกสารการชําระหน้ี

และคาทนายความเพื่อใหกองทุนถอนฟอง ท้ังนี้ การติดตอ กยศ.จะตองดําเนินการกอนถึงวันท่ี
ศาลนัดไมนอยกวา 2 สัปดาห 

 
 
 
 
 

19. ถาม  กรณีผูกูยืมเปนผูปวยติดเตียง ทํางานไมไดจนคางชําระหน้ีและถูกฟองรองดําเนินคดี  
  ไดรับการผอนชําระหน้ี กยศ. หรือไม อยางไร 

20. ถาม ผูกูยืมยังศึกษาอยู แตมีหนังสือบอกเลิกสัญญากูยืม/หมายศาลไปที่บาน ตองดําเนินการอยางไร 

21. ถาม ผูกูยืมถูกดําเนินคดี แตไมสามารถไปศาลตามท่ีศาลนัดหมายได จะตองทําอยางไร 
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 ตอบ กรณีที ่ผู กู ยืมไดรับคําบังคับจากศาล เนื ่องจากผู กู ย ืมไมไดชําระหนี้จนถูกดําเนินคดีตอศาล                  

และไมไดไปตามท่ีศาลนัด ทําใหศาลพิพากษาใหชําระหนี้ท้ังหมดพรอมท้ังดอกเบี้ยและเบ้ียปรับที่ผิดนัด                             
ผูกูยืมและผูคํ้าประกันจะตองชําระหนี้ตามคําพิพากษา พรอมท้ังคาฤชาธรรมเนียมที่ศาลสั่ง                      
ซึ่งรวมถึงคาทนายความดวย (โดยชําระหนี้ท่ี บมจ.ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา) 

 
 
 
 
 ตอบ ผูกูตองชําระยอดหนี้ใหเปนปจจุบัน และยอดหนี้ปรับปรุงเรียบรอยแลวตามสัญญาประนีประนอมยอมความ 
  หรือตามสัญญาไกลเกลี่ย โดยผูกูตองดําเนินการ ดังน้ี 

1. กรอกขอมูลแจงความประสงคในแบบฟอรม กยศ.108 ดาวนโหลดจาก Web site กองทุน 
2. สําเนาบัตรประชาชน (ลงรายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง) 
3. สําเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยหนาแรก (ลงรายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง) 
สงเอกสารไปท่ีธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ เบอรแฟกซ 0 2256 8198 ยืนยันแฟกซ                         
โทรศัพท 0 2208 8699  หรือสงเอกสารทางไปรษณีย ที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ฝายบริหาร
โครงการภาครัฐ เลขที่ 10 อาคารสุขุมวิท ชั้น 14  ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กทม.10110 

 
 
 
 
 ตอบ ผูกูยืมไมมีเงินชําระหนี้ตามคําพิพากษาคร้ังเดียวได ประสงคจะผอนชําระ สามารถทําไดตาม

ความประสงค ในระหวางที่กองทุน ยังไมไดดําเนินการบังคับคดี  แตหากกองทุนดําเนินการ
บังคับคดีตามกระบวนการทางกฎหมาย ผูกูยืมตองรับสภาพการบังคับคดีนั้นตามจํานวนหนี้               
ในคําพิพากษา 

 
 
 
 
 ตอบ คือวิธีการชําระหน้ีเงินกู กยศ. หรือ กรอ. สําหรับผูกูยืมที่มีนายจางซึ่งตองยอมใหนายจาง                    

หักเงินเดือนเพื่อชําระเงินคืน 
 
 

23. ถาม การชําระหน้ีโดยตัดผานบัญชีออมทรัพย กรณีผูกูถูกดําเนินคดี ดําเนินการอยางไร 

22. ถาม ผูกูยืมถูกฟองแลว ไดรับคําบังคับคดีจะตองทําอยางไร 

24. ถาม ผูกูยืมที่ศาลพิพากษาแลว ไมสามารถชําระเงินเปนกอนเดียวไดครบถวน จะสามารถ 
 ผอนชําระไดหรือไม 

25. ถาม การหักเงินเดือนผานหนวยงานคืออะไร 
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 ตอบ ผูกูยืมตองปฏิบัติตามกฎหมายท่ีออกบังคับใช ซ่ึงผูกูยืมไดใหความยินยอมในสัญญากูยืมแลว                        

และ พ.ร.บ. กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 ไดกําหนดไวใน มาตรา 51 ใหนายจาง
มีหนาที่หักเงินเดือนของผูกูยืมเพ่ือชําระเงินกูยืมคืนกองทุน 

 
 
 
 
 
 ตอบ ผู กูยืมที่ยังไม ถูกหักเงินเดือนหรือประกอบอาชีพอิสระ มีหนาที่ตองชําระหนี้ดวยตนเอง                         

ผานชองทางรับชําระหนี้เดิมตามที่กองทุน กําหนด ตามกําหนดระยะเวลาของสัญญา  
  
 
 
 
 
 ตอบ ขอดีการหักเงินเดือนผานองคกรนายจาง มีดังน้ี 

- ฟรีคาธรรมเนียม 
- ประหยัดเวลา 
- ปองกันการผิดนัดชําระหนี้ และไมทําใหเสียเบี้ยปรับ 
- เปนผูสงตอโอกาสทางการศึกษาใหกับรุนนอง 

 
 
 
 
 ตอบ การหักเงินเดือนผานองคกรนายจาง กองทุนจะประสานงานกับหนวยงานและดําเนินการ                               
  เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูกูยืมทุกข้ันตอน โดย 

1. กองทุนแจงการหักเงินเดือนไปยังที่อยูตามทะเบียนราษฎรของผูกูยืม 
2. ผู กูยืมตรวจสอบยอดคางชําระ หากมียอดคางชําระผูกูยืมควรชําระให เสร็จสิ้นกอน       

เนื่องจากการหักเงินเดือนจะนํายอดซึ่งกําลังจะถึงกําหนดชําระมาดําเนินการเทานั้น 
ท้ังนี้ หากหนวยงานของผูกูยืมยังไมเขาสูกระบวนการ ผูกูยืมสามารถติดตอยื่นความประสงค
โดยตรงมาท่ีกองทุนเพ่ือใหประสานงานไปยังนายจางได 

 
 

27. ถาม ผูกูยืมที่ยังไมถูกหักเงินเดือนหรือประกอบอาชีพอิสระ กยศ. มีวิธีหักเงินอยางไร 

28. ถาม เมื่อผูกูยืมหักเงินเดือนผานองคกรนายจาง แลวดีอยางไร 

29. ถาม การหักเงินเดือนผานองคกรนายจางผูกูยืมตองเตรียมตัวอยางไรบาง 

26. ถาม ทําไมถึงตองหักเงินเดือนผานหนวยงาน 
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  ตอบ ได โดยสามารถชําระเพ่ิมได ตามชองทางการชําระเดิมที่กองทุนเปดใหบริการ 
 
 
 
 
 
 ตอบ กองทุนจะแจงหักรวมกันทั้ง กยศ. และกรอ. 
 
 
 
 

 ตอบ ผูกูยืมยังตองถูกหักเงินเดือนตามที่เคยแจงความประสงคไวกับธนาคาร ท้ังน้ี ใหผูกูยืมแจงยกเลิก
การตัดชําระอัตโนมัติที่ธนาคารกรุงไทย เพ่ือมิใหมีการตัดยอดหน้ีช้ําซอนกับการหักเงินเดือน 

 
 
 
 
 ตอบ สามารถทําไดโดยการติดตอกลับมาที่กองทุน โดยกองทุนจะดําเนินการปรับปรุงยอดชําระหนี้ให 

 
 
 
 ตอบ กองทุนจะหักรายเดือนตามยอดปกติ หากผูกูยืมมียอดคางชําระเงินที่ หักรายเดือนไปตัด                        

ในสวนเบ้ียปรับคางชําระ ดังน้ัน ผูกูยืมตองดําเนินการชําระใหสถานะเปนปกติกอน เพ่ือไมใหเกิด
เบี้ยปรับคางชําระ 

 

 

 ตอบ ยอดเงินที่หักรายเดือนจะไมลดลง เนื่องจากกองทุนไดมีการคํานวนหน้ีเฉลี่ยรายปไวแลว                    
ท้ังนี้  เงินที่ผู กูได มีการชําระเขามาจะนําไปตัดยอดเงินตน ทําใหผู กูยืมสามารถปดบัญชี                           
ไดเร็วกวาอายุของสัญญา และชวยลดดอกเบี้ยท่ีตองชําระไดอีกดวย 

30. ถาม เมื่อผูกูยืมหักเงินเดือนผานองคกรจางแลว สามารถจายเงินเพ่ิมเองไดหรือไม 

31. ถาม กรณีผูกูยืมมียอดชําระท้ัง กยศ. และกรอ. จะมียอดการหักเงินเดือนชําระหนี้พรอมกันหรือไม 

32. ถาม กรณีที่ผูกูยืมแจงหักบัญชีอัตโนมัติผานธนาคารกรุงไทย ซ่ึงตัดยอดวันท่ี 5 กรกฎาคมของทุกป 
จะยังถูกหักเงินเดือนหรือไม และตองดําเนินการอยางไร 

33. ถาม กรณีที่ผูกูยืมมีความประสงคจะใหกองทุนตัดชําระเงินเพ่ิมกวาท่ีกองทุนแจงไดหรือไม 

34. ถาม กรณีท่ีผูกูยืมมียอดคางชําระ จะรวมอยูในยอดที่จะตองหักจากเงินเดือนหรือไม 

35. ถาม หากผูกูยืมจายชําระหน้ีเพ่ิมเติมเองทางชองทางอ่ืนๆ เงินที่ กยศ. หักรายเดือนจะลดลงหรือไม 
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