คำนำ
“กำรศึกษำเป็นสิ่งทำให้เรำได้มีโอกำสเลื่อนชั้นทำงสังคม แปลว่ำ ลูกคนจนไม่จำเป็นว่ำ โตขึ้น ต้องเป็นคนจนถ้ำมี
โอกำสได้ รั บ กำรศึ ก ษำ” กองทุ น เงิ น ให้ กู้ ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษา ให้ โ อกาสทางการศึ ก ษาแก่ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา
ภายในประเทศมาแล้วนับไม่ถ้วน ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2538 คณะรัฐมนตรีมีมติ จัดตั้งกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา (กยศ.) โดยมีหลักการเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาที่มาจากครอบครัวผู้มีรายได้น้อยได้รับการศึกษาจากการกู้ยืม
เพื่อนาไปใช้จ่ายในการศึกษา ตั้งแต่ ชั้นมัธยมศึกษา จนถึงระดับปริญญาตรีภายในประเทศ และเมื่อสาเร็จการศึกษาจึง
ชาระคืนพร้อมดอกเบี้ยในอัตราต่า
มหาวิทยาลัยมหิดล สนองนโยบายรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง โดยให้นักศึกษาที่ขาดแคลน ทุนทรัพย์ กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษา คู่มือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เล่มนี้จึงรวบรวม ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา (กยศ.) ระบบ e-studentloan ซึ่งจะเป็นส่วนสาคัญให้ นักศึกษาเข้าใจ และสามารถดาเนินการตามขั้นตอน
การกู้ ยื ม เงิ น กองทุ น ฯ ได้ ถู ก ต้ อ ง และทั น ตามระยะเวลาที่ ส านั ก งานกองทุ น เงิ น ให้ กู้ ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษา และ
มหาวิทยาลัยมหิดลกาหนดได้ ผู้จัดทาหวังให้ นักศึกษาได้ศึกษาทาความเข้าใจ ในรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้ปรากฏในคู่มือ
เล่มนี้ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อผลประโยชน์สูงสุดแก่ตัวนักศึกษา

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
นางอุทุมพร ปานบุญห้อม
นางพาฝัน สายทอง
พฤษภาคม 2561

สำรบัญ
ตอนที่ 1 คุณสมบัติ และหน้าที่ผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ตอนที่ 2 ขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ตอนที่ 3 วิธีการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผ่านระบบ e-Studentloan
- ขั้นตอนที่ 1 การลงทะเบียนสาหรับผู้กู้รายใหม่
- ขั้นตอนที่ 2 แบบคาขอกู้ยืมจากระบบ e-Studentloan
- ขั้นตอนที่ 3 สัญญากู้ยืมเงิน
- ขั้นตอนที่ 4 บันทึกค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
- ขั้นตอนที่ 5 แบบคายืนยันขอกู้ยืมเงิน (ภาคเรียนที่ 2)
ตอนที่ 4 การโอนเงินกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ตอนที่ 5 การชาระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ตอนที่ 6 ข้อปฏิบัติ ข้อควรทราบ สาหรับนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
อ้ำงอิง

หน้ำ
3
4-6
7 - 11
12 - 22
23 - 31
32 – 33
34 - 37
38
39 - 45
46 - 47
48

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ทราบข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
ต่อตนเอง
2. เพื่อให้นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามระเบียบกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

ขอบเขต
1. นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกคณะ วิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยมหิดล
2. เนือ้ หา เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลรู้และเข้าใจเกี่ยวกับขั้นการใช้งานในระบบ e-Studentloan

นิยำมศัพท์
กองทุน
ผู้กู้ยืมเงิน
ผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์
ผู้กู้ยืมเงินรำยใหม่
ผู้กู้ยืมเงินรำยเก่ำ
ค่ำเล่ำเรียน
ค่ำครองชีพ

หมายถึง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาซึ่งประกอบด้วยกองทุนเงินกู้ยืม
เพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต และกองทุนเงินให้เปล่า
หมายถึง นักศึกษาที่กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
หมายถึง ผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาท/ปี
(รายได้รวมของผู้กู้ + รายได้ของบิดามารดา )
หมายถึง นักศึกษาผู้ที่ไม่เคยกู้ยืมเงินกองทุนมาก่อน หรือเป็นผู้ที่เคยกู้ยืมเงินมา
ก่อนและได้ชาระหนี้คืนเสร็จสิ้นแล้ว
หมายถึง นักศึกษาที่อยู่ในระหว่างการศึกษาและเคยกู้ยืมเงินกองทุนมาก่อนไม่ว่า
จะเคยกู้ยืมเงินจากสถานศึกษาอื่นหรือสถานศึกษาปัจจุบันก็ตาม
หมายถึง ค่าบารุงการศึกษา ค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมการศึกษาที่จ่ายตาม
ภาคหรือปีการศึกษาที่สถานศึกษาเรียกเก็บ
หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา (รายเดือน)

ตอนที่ 1
คุณสมบัติ และหน้ำที่ผู้กยู้ ืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยมื เพื่อกำรศึกษำ
คุณสมบัติผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ
1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี
3. เป็นผู้มีผลการเรียนดี ผ่านเกณฑ์การวัดผล และประเมินผลของมหาวิทยาลัย (เกรดเฉลี่ย 2.00)
4. ไม่เคยเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใด ๆ มาก่อน
5. ไม่เป็นผู้ทางานประจาในระหว่างการศึกษา
6. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
8. เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ขั้นร้ายแรงหรือไม่เป็นผู้ที่มีความ
ประพฤติเสื่อมเสีย
9. เป็นผู้ที่ทากิจกรรมสาธารณประโยชน์/จิตอาสา และให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอย่าง ในระหว่างปี
การศึกษาก่อนหน้า ปีการศึกษาที่จะขอกู้ยืม
(ก) กรณีเป็นผู้ยืมเงินรายใหม่หรือเป็นผู้กู้ยืมรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษาที่เข้าศึกษาในระดับ
อนุปริญญาหรือปริญญาตรี ไม่กาหนดจานวนชั่วโมง
(ข) กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนชั้นปีทุกระดับการศึกษาไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง
10. เป็นผู้มีอายุในขณะที่ขอกู้ โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และระยะเวลาผ่อนชาระ 15 ปี
ต้องไม่ เกิน 60 ปี (อายุปัจจุบัน + 2 + 15 ≥ 60 )
หน้ำที่ผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินภำยหลังสำเร็จกำรศึกษำให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ
1. ชาระหนี้คืนกองทุนฯ (ศึกษาวิธีการชาระหนี้ และอัตราดอกเบี้ยที่ ตอนที่ 5 การชาระหนี้กองทุน เงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา)
2. หากนักศึกษาผู้กู้ยืม เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว เช่น เปลี่ยนชื่อ - สกุล , ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน , เลขที่บัญชี
ธนาคารเพื่อรองรับเงินกู้ยืม ให้นักศึกษานาเอกสารที่เกี่ ยวข้อง เช่น สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนา
ใบเปลี่ ย นชื่ อ - สุ ก ล , ส าเนาทะเบี ย นบ้ า น , ส าเนาสมุ ด บั ญ ชี ที่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น แล้ ว แต่ ก รณี แจ้ ง ให้
ธนาคารกรุงไทย ทราบโดยส่งผ่านมหาวิทยาลัย
3. กรณีผู้กู้ยืมเสียชีวิต ให้หนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินเป็นอันระงับไป ผู้ปกครองมีหน้าที่แจ้งการเสียชีวิต ของผู้กู้ ให้
มหาวิทยาลัย หรือ ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ทราบหากมีการโอนเงินให้ผู้กู้ยืม ภายหลังที่ผู้กู้ยืม
เสียชีวิต ผู้ปกครอง หรือ ผู้ค้าประกัน ต้องคืนเงินดังกล่าวให้แก่สานักงานกองทุนฯ
4. เข้าร่วมกิจกรรม หรือให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย เมื่อมหาวิทยาลัยแจ้งให้ทราบ

หน้ำ 3

ตอนที่ 2 ขั้นตอนกำรกู้ยมื เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (ผู้กู้รายใหม่ทุกชั้นปี ภาคเรียนที่ 1)
เริ่ม

เข้าระบบเพื่อลงทะเบียน
www.Studentloan.or.th

กรอกแบบคาขอกู้ยืมเงินในระบบ
e-Studentloan

ยื่นแบบคาขอกูย้ ืมพร้อมสัมภาษณ์
กองกิจการนักศึกษา
http://www.orsa.mahidol.ac.th

ตรวจสอบผลอนุมัติให้กู้
http://www.orsa.or.th

ผู้ได้รับอนุมัติ
เปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย

นักศึก่ษาทาสัญญากูย้ ืมในระบบ e-Studentloan และให้ผู้ค้า
ประกันลงนามในช่องผู้ค้าประกันต่อหน้าบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ดังนี้
1. เจ้าหน้าที่กองทุนฯมหาวิทยาลัย
2. นายทะเบียนท้องถิ่น
พร้อมส่งเอกสารประกอบตามกาหนดของมหาวิทยาลัย

นักศึกษาบันทึกจานวนเงินค่าเล่าเรียน
และค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องจากการศึกษา
ในระบบ e-Studentloan

นักศึกษาติดตามกาหนดการลงนาม
แบบยืนยันจานวนเงินค่าเล่าเรียนที่
http://www.orsa.mahidol.ac.th

นักศึกษารับเงินค่าครองชีพเดือนละ
2,400 บาท ภายใน 45 วัน หลังจาก
ลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียน

จบ

หน้ำ 4

ขั้นตอนกำรกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ผู้กู้รำยเก่ำ (นักศึกษำใหม่ภำคเรียนที่ 1)
เริ่ม

กรอกแบบคำขอกู้ยืมเงินในระบบ
e-Studentloan
ยื่นแบบคำขอกู้ยืมพร้อมสัมภำษณ์
กองกิจกำรนักศึกษำ
http://www.orsa.mahidol.ac.th

ตรวจสอบผลอนุมัติให้กู้ยืม
http://www.orsa.or.th

นักศึก่ษำทำสัญญำกู้ยืมในระบบ e-Studentloan และให้ผู้ค้ำ
ประกันลงนำมในช่องผู้ค้ำประกันต่อหน้ำบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ดังนี้
1. เจ้ำหน้ำที่กองทุนฯ มหำวิทยำลัย
2. นำยทะเบียนท้องถิ่น
พร้อมส่งเอกสำรประกอบตำมกำหนดของมหำวิทยำลัย

นักศึกษำบันทึกจำนวนเงินค่ำเล่ำ
เรียน และค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวเนื่องจำก
กำรศึกษำในระบบ e-Studentloan

นักศึกษำติดตำมกำหนดกำรลงนำม
แบบยืนยันจำนวนเงินค่ำเล่ำเรียนที่
http://www.orsa.mahidol.ac.th

นักศึกษำรับเงินค่ำครองชีพเดือนละ
2,400 บำท ภำยใน 45 วัน หลังจำก
ลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำเรียน

จบ

หน้ำ 5

ขั้นตอนกำรกู้ยืมงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ภำคเรียนที่ 2
สำหรับผู้กู้รำยใหม่ ผู้กู้รำยเก่ำ(นักศึกษำใหม่) และผู้กู้รำยเก่ำเลื่อนชั้นปี
เริ่ม

กรอกแบบคำขอกู้ยืมเงินในระบบ
e-Studentloan

นักศึกษำบันทึกจำนวนเงินค่ำเล่ำ
เรียน และค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวเนื่องจำก
กำรศึกษำในระบบ e-Studentloan

นักศึกษำติดตำมกำหนดกำรลงนำม
แบบยืนยันจำนวนเงินค่ำเล่ำเรียนที่
http://www.orsa.mahidol.ac.th

นักศึกษำรับเงินค่ำครองชีพเดือนละ 2,400 บำท
ภำยใน 45 วัน หลังจำกลงนำมแบบยืนยันค่ำเล่ำ
เรียน นักศึกษำผู้กู้ไม่ต้องชำระเงินค่ำเล่ำเรียน
(กรณีเลือกกู้ค่ำเล่ำเรียน)

จบ
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ตอนที่ 3
วิธีกำรกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ผ่ำนระบบ e-Studentloan
ขั้นตอนที่ 1 กำรลงทะเบียนสำหรับผู้กรู้ ำยใหม่
การให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ผู้กู้ยืมเงินต้องดาเนินการผ่านระบบ
e- Studentloan (https://www.Studentloan.or.th/) และต้ อ งด าเนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในระยะเวลาที่
กองทุนกาหนด ซึ่งผู้กู้ยืมเงินควรเตรียมความพร้อมก่อนดาเนิน การในระบบ e-Studentloan โดยผู้กู้ยืมเงินฯ ต้อง
ใช้โปรแกรม InternetExplorer Version 10, 11 ในการเข้าสู่ระบบเพื่อดาเนินงาน
วิธีกำรตรวจสอบ Version ของ Internet Explorer และกำรตั้งค่ำเพื่อใช้งำน
1. เลือกรายการที่เมนูบาร์ โดยเลือกเมนู Help และเลือก About Internet Explorer
2. ระบบจะทาการแสดง Version ของ Internet Explorer ว่าเป็น Version อะไร หากเป็น Version
ต่ากว่าที่ระบบกาหนดผู้กู้ยืมเงินต้องทาการ update ระบบให้เรียบร้อยก่อนเข้าใช้งาน

3. หาก Internet Explorer เป็น Version 10 หรือ 11 แล้วแต่ยังไม่สามารถใช้งานระบบ
e-Studentloan ได้ ให้ตั้งค่า Compatibility ดังนี้
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1.1 กำรเข้ำสู่ระบบ e-Studentloan
 ผู้กู้ยืมเงินเข้าเว็บไซต์ www.Studentloan.or.th เลือกคลิก “01 e-Studentloan นักเรียน/
นักศึกษำ” เพื่อเข้าสู่ระบบจะปรากฏหน้าจอการใช้งานดังรูป

ผู้กรู้ ายใหม่ เลือกคลิก “ลงทะเบียนใหม่”
ผู้กู้รายเก่า เลือกคลิก “ผู้มีรหัสผ่ำนแล้ว”
1.2 กำรลงทะเบียนกำหนดรหัสผ่ำน (สำหรับผู้กู้รำยใหม่เท่ำนั้นที่ต้องดำเนินกำร)
1.2.1 เมื่อคลิกปุ่ม “ลงทะเบียนใหม่” หรือ “ผู้มีหรัสผ่านแล้ว” จะปรากฏจอภาพให้ผู้กู้ยืมทาการบันทึก
ข้อมูลของผู้กยู้ ืม ดังรูป
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1.2.2 เมื่อทาการกรอกเลขที่บัตรประจาตัวประชาชน, ชื่อ, นามสกุล, วันเดือนปีเกิด และ อีเมล หน้าจอจะ
ปรากฏดังรูป

1.2.3 เมื่อผู้กู้ยืมเงินฯ บันทึกข้อมูลครบถ้วนแล้ว เลือกคลิก “ลงทะเบียน” ระบบจะทาการแสดงหน้าจอ
ให้ผู้กู้ยืมเงินใส่รหัส OTP เพื่อยืนยันข้อมูล (ผ่านทาง e-mail หรือโทรพศัพท์มือถือ) เมื่อได้รหัส OTP นารหัสมา
กรอกในระบบภายใน 30 นาที หากใส่แล้วไม่สามารถดาเนินการได้ขึ้นว่ารหัสผิดให้ขอรหัส OTP ใหม่ ระบบจะส่ง
รหัส OTP ใหม่อีกครั้ง ให้นารหัส OTP ล่าสุดมาใส่ ดังรูป
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ผู้กู้ยืมเงินกาหนดรหัสผ่านเพื่อใช้ในการดาเนินการเข้าสู่ระบบ และกาหนดคาถามกันลืม และคาตอบเพื่อ
ใช้ในกรณีที่นักศึกษาลืมรหัสผ่าน
** หมำยเหตุ** การกาหนดรหัสผ่าน ผู้กู้ยืมเงินต้องบันทึกข้อมูลเป็นตัวเลข หรือตัวอั กษรภาษาอังกฤษ
อย่างน้อย 6 หลัก และในส่วนของการกรอกข้อมูลคาถามกันลืมรหัสผ่าน ระบบจะแสดงข้อมูลคาถามกันลืม ให้ผู้
กู้ยืมเลือก เช่น “สีที่ชอบ” โดยผู้กู้ยืมจะต้องทาการเลือกคาถามและระบุคาตอบ ดังรูป

1.2.4 เมื่อกาหนดรหัสผ่าน และคาถามกันลืมแล้ว เลือกคลิก
เงินทาการตรวจสอบความถูกต้อง หากข้อมูลถูกต้องแล้ว เลือกคลิก

จะปรากฏจอภาพให้ผู้กู้ยืม
ดังรูป
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1.2.5 ระบบจะแสดงหน้าจอการลงทะเบียนขอรหัสผ่านล่วงหน้าดังรูป ให้ผู้กู้ยืมทาการระบุข้อมูลจากนั้น
กดปุ่ม

ระบบจะแสดงผลหน้าจอดังรูป

หลังจากผู้กู้ยืมยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงข้อความแจ้งผลว่าผู้กู้ยืมได้ดาเนินการ
ลงทะเบียนขอรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว โดยระบบจะทาการส่งข้อมูลบุคคลของผู้กู้ยืมตรวจสอบความถูกต้องกับสานัก
ทะเบียนราษฎร์กรมการปกครอง เพื่อทาการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบุคคล โดยผู้กู้ยืมจะต้องทาการเข้าสู่
ระบบ e-Studentloan อีกครั้งในวันถัดไป เพื่อดาเนินการยื่นแบบคาขอกู้ยืมในขั้นตอนต่อไป
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ขั้นตอนที่ 2 แบบคำขอกู้ยืมเงินจำกระบบ e-Studentloan
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
2.1 นักศึกษาเข้าสู่ระบบเลือกคลิก
ระบบดังรูป

หลังจากเลือกคลิก

จะปรากฏหน้าจอให้ทาการ login เข้าสู่

จะปรากฏหน้าจอดังรูปภาพ

ผู้กู้ยืมจะต้องทาการระบุเลขบัตรประจาตัวประชาชนของผู้กู้ยืม และระบุรหัสผ่านที่ผู้กู้ยืมได้ทาการกาหนดไว้ใน
ขั้นตอนการลงทะเบียนขอรหัสผ่านและทาการกดปุ่ม เข้ำสู่ระบบ เพือ่ ดาเนินการเข้าสู่ระบบการใช้งาน
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2.2 ในการ Login เข้าสู่ระบบครั้งแรก ระบบจะมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบุคคลที่ผู้กู้ยืมเงิน
ได้ทาการระบุไว้ กับข้อมูลของสานักทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง ในกรณีที่ข้อมูล ชื่อ นามสกุล และวันเดือน
ปีเกิด ของผู้กู้ยืมไม่ถูกต้องตรงกับสานักทะเบียนราษฎร์ฯ ระบบจะทาการแสดงหน้าจอแจ้งเตือนเพื่อให้ผู้กู้ยืมทาการ
ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องตรงกับสานักทะเบียนราษฎร์ฯ ดังรูป

2.3 ผู้กู้ยืมต้องทาการตรวจสอบความถูกต้องของ ชื่อ นามสกุล และวันเดือนปีเกิด โดยตรวจสอบจากข้อมูล
ในระบบกับเอกสารข้อมูลบุคคลของผู้กู้ยืม เช่น บัตรประจาตัวประชาชน จะต้องตรงกัน หากข้อมูลไม่ตรงกันให้ผู้
กู้ยืมทาการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง เมื่อทาการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม
จะปรากฏหน้าจอ
ข้อความแจ้งผลการตรวจสอบ หากข้อมูลถูกต้องแล้ว ระบบจะทาการปรับปรุงข้อมูล และแจ้งให้ผู้กู้ยืมเข้าสู่ระบบ
ใหม่อีกครั้ง ดังรูป

** หมำยเหตุ ** หากผู้กู้ยืมทาการตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูลแล้วแต่ยังไม่สามารถทาการยืนยันลงทะเบียนได้
เนื่องจากข้อมูลของสานักงานทะเบียนราษฎร์ไม่ถูกต้อง ผู้กู้ยืมจะต้องไปติดต่อกับทางสานักงานเขตที่ผู้กู้อาศัยอยู่
เพือ่ แก้ไขข้อมูลของผู้กู้ยืมให้ถูกต้องสมบูรณ์ และหลังจากที่ผู้กู้ยืมทาการแจ้งแก้ไขข้อมูลกับทางสานักงานเขตแล้ว
อย่างน้อย 1 วันทาการ ผู้กู้ยืมจะต้องติดต่อมายังกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ศูนย์สายใจ กยศ. เบอร์โทรศัพท์
0-2016-4888 เพื่อให้กองทุนฯ ส่งข้อมูลไปตรวจสอบกับสานักงานทะเบียนราษฎร์อีกครั้ง
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2.4 สาหรับผู้กู้ยืม ที่ทาการเข้าสู่ระบบงานแล้ว และผลการตรวจสอบข้อมูลถูกต้อง จะแสดงขั้นตอนการ
ทางานต่อไป ดังรูป

2.5 เลือกปีการศึกษาและภาคเรียนที่ต้องการทารายการ จากตัวอย่างให้เลือก ปีการศึกษา 2556
ภาคเรียนที่ 1 จะปรากฏหน้าจอดังรูป
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2.6 ให้ผู้กู้ยืมเลือก แบบคำขอกู้ยืมเงิน จะปรากฏหน้าจอภาพ ให้ผู้กู้ยืมทาการระบุข้อมูลของสถานศึกษาที่
ต้องการกู้ยืมโดยทาการเลือกประเภทกองทุนเป็น กยศ. และระบุระดับการศึกษา ชั้นปี ชื่อสถานศึกษา ดังรูป

2.7 เมื่อผู้กู้ยืมทาการเลือกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม
ขอกู้ยืมเงินดังรูป ให้ผู้กู้ยืมทาการระบุรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน

จะปรากฏหน้าจอภาพแบบคา
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2.8 ผู้กู้ยืมจะต้องทาการระบุข้อมูลแบบคาขอกู้ยืม ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสถำนศึกษำ
ระบบจะทาการแสดงข้อมูลสถานศึกษาที่ผู้กู้ยืมได้ทาการแจ้งยื่นขอกู้ ผู้กู้ยืมจะต้องระบุข้อมูลรายละเอียด
เกี่ยวกับข้อมูลสถานศึกษา คณะ สาขาวิชา โดยแบ่งตามระดับการศึกษาออกเป็น 2 ระดับคือ ระดับอนุปริญญา /
ปริญญาตรี ผู้กู้ยืมจะต้องทาการระบุข้อมูล ระดับการศึกษา คณะวิชาที่ศึกษา ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร
การเรียนการสอน และระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร ดังรูป

ส่วนที่ 2 ข้อมูลบุคคล
ระบบจะทาการแสดงข้อมูล เลขประจาตัวประชาชน ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ตาม
ข้อมูลจากสานักทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง ผู้กู้ยืมจะต้องทำกำรระบุ รหัสนักศึกษา เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถ
ติดต่อได้ และทาการเลือกสถานะการกู้ยืม ในข้อที่ 2.9 ดังรูป

ส่วนที่ 3 ข้อมูลบิดำ มำรดำหรือผู้ปกครอง
ผู้กู้ยืมจะต้องระบุข้อมูล อาชีพ บิดา มารดา รายได้ครอบครัวต่อปี และจานวนพี่น้องที่กาลังศึกษาอยู่
(ไม่รวมตัวผู้กู้ยืมเอง) ดังรูป
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ส่วนที่ 4 ควำมประสงค์ขอกู้ยืม
ผู้กู้ยืมต้องทาการเลือกข้อมูลความประสงค์ขอกู้ยืมในปีการศึกษานี้ โดยระบบแบ่งความประสงค์ขอกูเ้ ป็น
3 ส่วน ได้แก่ ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ (เงินที่ผู้กู้ยืมจะได้รับทุกเดือน โดยจะ
โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยของผู้กู้ยืม) ดังรูป

ส่วนที่ 5 เงื่อนไขในกำรโอนเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร
ผู้กู้ยืมจะต้องคลิกเลือกการโอนเงินโดยให้โอนเงินผ่านบัญชี ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน) เท่านั้น
ดังรูป

ส่วนที่ 7 คำยืนยัน
ผู้กู้ยืมจะต้องทาการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลตามที่ผู้กู้ยืมได้มีการระบุไว้ข้างต้น และผู้กู้ยืมยอมรับ
เงื่อนไขในการพิจารณาเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่กองทุนเงินให้กู้ยืมกาหนดให้ผู้กู้ยืมคลิกปุ่ม ยอมรับ
ดังรูป

9. เมื่อกรอกข้อมูล เรียบร้ อยแล้วให้กดปุ่ม
จะปรากฏหน้าจอระบบที่แจ้งสถานะว่าการ
บันทึกแบบคาขอกู้ยืมเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้กู้ยืมรอสถานศึกษาคัดเลือกและทาการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอกู้ยืม
เมื่อผู้กู้ยืมกดปุ่ม
โปรแกรมจะกลับสู่หน้าจอหลัก ผู้กู้ยืมสามารถตรวจสอบผลว่ามีสิทธิ์กู้ยืมเงิน กยศ.
ได้จากระบบ e-Studentloan หรือติดต่อสถานศึกษาที่ท่านยื่นขอกู้ยืม
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กำรแก้ไขข้อมูลแบบคำขอกู้ยืมเงิน
ในกรณีที่ผู้กู้ยืมต้องการแก้ไขข้อมูล ในแบบคาขอกู้ยืม โดยที่สถานศึกษายังไม่ได้ทาการอนุมัติประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืม ผู้กู้ยืมยังสามารถทาการแก้ไขแบบคาขอกู้ยืมเงินได้โดยดาเนินการดังนี้
1. เมื่อ Login เข้าสู่ระบบ e-Studentloan จะปรากฏหน้าจอ ดังรูป

2. เลือกปีการศึกษาและภาคเรียนที่ต้องการทารายการ จากตัวอย่างให้กดปีการศึกษา 2556
ภาคเรียนที่ 1 จะปรากฏหน้าจอดังรูป
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3. เลือกแบบคาขอกู้ยืมเงิน จะปรากฏหน้าจอภาพ แบบคาขอกู้ยืมเงินที่ผู้กู้ยืมได้ทาการบันทึกไว้ ดังรู ป
ให้ ผู้ กู้ ยื ม ท าการแก้ ไ ขข้ อ มู ล ให้ ถู ก ต้ อ งและกดปุ่ ม
ดาเนินการการแก้ไขแล้วในข้อมูลแบบคาขอกู้ยืมเงิน

ระบบจะท าการบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ที่ ผู้ กู้ ยื ม ได้
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กำรยกเลิกแบบคำขอกู้ยืมเงิน
ในกรณีที่ผู้กู้ยืมต้องการยกเลิกแบบคาขอกู้ยืม โดยที่สถานศึกษายังไม่ได้ทาการอนุมัติประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์กู้ยืม ผู้กู้ยืมยังสามารถทาการยกเลิกแบบคาขอกู้ยืมเงินได้โดยดาเนินการดังนี้
1. เมื่อ Login เข้าสู่ระบบ e-Studentloan จะปรากฏหน้าจอดังรูป

2. กดเลือกข้อความปีการศึกษาและภาคเรียนที่ต้องการทารายการ จากตัวอย่างให้เลือกปีการศึกษา
2556 ภาคเรียนที่ 1 จะปรากฏหน้าจอดังรูป
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3. กดแบบคาขอกู้ยืมเงิน จะปรากฏหน้าจอภาพแบบคาขอกู้ยืมเงินที่ผู้กู้ยืมได้ทาการบันทึกไว้ ดังรูป
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หำกต้องกำรยกเลิกแบบคำขอกู้ยมื ให้กดปุ่ม

จะปรำกฏหน้ำจอข้อควำมเตือน ดังรูป

4. เมื่อยกเลิกแบบเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏหน้าจอข้อความเตือนดังรูป
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ขั้นตอนที่ 3 สัญญำกู้ยืมเงิน
การทาสัญญากู้ยืมทาขึ้นเพียง 1 ครั้ง และใช้สัญญาฉบับนี้ไปจนครบการศึกษาตลอดหลักสูตร ณ
สถานศึกษานั้น ๆ
3.1 หลังจำกผู้กู้รำยใหม่เข้ำสัมภำษณ์ ได้รับกำรอนุมัติ และเปิดบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารกรุงไทย ได้
เลขบัญชีเรียบร้อยแล้ว หรือผู้กู้รายเก่ามีประกาศรายชื่อให้นักศึกษา Login เข้าสู่ระบบ e-Studentloan จะปรากฏ
หน้าจอดังรูป ผู้กู้ยืม เลือกคลิก “ทำสัญญำกู้ยืมเงิน”
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คลิก ทำสัญญำ จะปรากฎดังรูปภาพจอ
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3.2 บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้
กำรค้ำประกัน
1. ผู้ค้าประกันต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
- บิดา มารดา หรือผู้ใช้อานาจปกครอง หรือ คู่สมรส
- บุคคลที่ประกอบอาชีพมีรายได้น่าเชื่อถือตามที่คณะกรรมการพิจารณาให้กู้ยืมประจาสถานศึกษา
กาหนดให้เป็นผู้ค้าประกันได้
2. แนวปฏิบัติเรื่องการค้าประกัน
- กรณีนั กศึกษาไม่มีบิ ดา มารดา ให้ ผู้ใช้อานาจปกครองเป็นผู้ให้ การยินยอมในการทานิติกรรม
สัญญาและเป็นผู้ค้าประกัน
- กรณีคู่สมรสของผู้ค้าประกันไม่ยินยอมลงนามให้ความยินยอมค้าประกัน ให้ผู้ค้าประกันลงนาม
ฝ่ายเดียวได้
- กรณีคู่สมรสของผู้ค้าประกันมอบอานาจให้ผู้ค้าประกันลงลายมือฝ่ายเดียวแทนให้ผู้ค้าประกัน
ฝ่ายเดียวได้
- ผู้ค้าประกันไม่สามารถเพิกถอนการค้าประกั นได้ในระหว่างเวลาที่ผู้กู้ยืมเงินต้องรับผิดชอบตาม
เงื่อนไขในสัญญากู้ยืมเงิน
- ในการทาสัญญากู้ยืมเงิน ผู้กู้ยืมเงินอาจเปลี่ยนแปลงผู้ค้าประกันใหม่ได้ โดยไม่จาเป็นต้องใช้ผู้ค้า
ประกันคนเดิม
3. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ค้าประกัน
- กรณีผู้กู้ยืมได้ทาสัญญาแล้วอยู่ในขั้นตอนสถานศึกษาตรวจสัญญา และผู้บริหารสถานศึกษายังมิได้
ลงนามในฐานะผู้ให้กู้ยืม หากผู้กู้ยืมประสงค์เปลี่ยนแปลงแก้ไขผู้ค้าประกัน กองทุนอนุญาตให้ผู้
กู้ยืมเปลี่ยนแปลงผู้ค้าประกันได้ โดยทาสัญญาฉบับใหม่ หรือวิธีขีดฆ่าชื่อผู้ค้าประกันเดิม และระบุ
ชื่อผู้ค้าประกันใหม่ และให้ผู้ค้าประกันคนใหม่ลงชื่อในฐานะผู้ค้าประกัน
ข้อมูล ผู้แทนโดยชอบธรรม
- ในกรณีนี้เฉพาะผู้กู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ คือ อายุยังไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ ให้ทาการบันทึกข้อมูล
ผู้แทนโดยชอบธรรม ซึ่งระบบมีตัวเลือกเพื่อช่วยบันทึกข้อมูลอยู่ 2 ประเภท คือ
- ผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นบุคคลเดียวกับผู้ค้าประกัน (ถ้าเลือกระบบจะคัดลอกข้อมูลผู้ค้าประกัน
มาระบุให้)
- ผู้แทนโดยชอบธรรมไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับผู้ค้าประกัน ให้นักศึกษาบันทึกข้อมูลผู้แทน โดย
ชอบธรรม ตามแบบฟอร์มของระบบ
ข้อมูลบัญชี
- นักศึกษาบันทึกเลขที่บัญชีธนาคารกรุงไทย จานวน 10 หลัก โดยไม่ต้องทาเครื่องหมาย ( - )
หน้ำ 25

ตัวอย่ำงเอกสำรสัญญำกู้ยืม
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3.4 กำรพิมพ์สัญญำกู้ยืมเงิน
นั ก ศึ ก ษาสั่ ง พิ ม พ์ จ ากเมนู Print ในโปรแกรม Internet explorer นั ก ศึ ก ษาสามารถพิ ม พ์ สั ญ ญาใน
รูปแบบสี หรือขาว/ดา ได้แต่ต้องมีควำมชัดเจน และสัญญา 1 ฉบับ จะต้องมี 6 หน้า คือ ส่วนรายละเอียด ข้อมูล
ผู้กู้ และรายละเอียดเพิ่มเติมในการทาสัญญา โดยนักศึกษาต้องพิมพ์สัญญาจานวน 3 ชุด
หากนักศึกษาพิมพ์ (Print) แล้วสัญญามีมากกว่า 2 หน้า ให้ปรับวิธีกั้นขอบกระดาษซ้าย-ขวา ใน โปรแกรม
Internet Explorer โดยเลื อ ก เมนู File และ Page Setup จะปรากฏหน้ า จอให้ นั ก ศึ ก ษาท าการ ปรั บ ค่ า ให้
กาหนดค่าส่วนของ Margins (millimeters) ช่อง Left : , Right : , Top : , Bottom : มีค่าเป็น 0 และทาการ คลิก
ปุ่ม ‘OK’ ดังรูป

3.5 กรอกข้อมูลในสัญญำเพิ่มเติม
เมื่อนักศึกษาพิมพ์ (Print) สัญญาครบ 3 ชุดแล้ว ให้กรอกข้อมูลด้วยปากกาในสัญญาเพิ่มเติม ดังนี้
- วันที่ทาสัญญา (กรอก) วันที่ ที่ผู้ค้ำประกันลงนำมในสัญญำ
- กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดย (ให้นักศึกษำเว้นว่ำงไว้ ยังไม่ต้องกรอกข้อควำม
ใดๆ)
- ตาแหน่ง (ให้นักศึกษำเว้นว่ำงไว้ ยังไม่ต้องกรอกข้อควำมใดๆ)
- ข้อมูลของผู้กู้ยืมฯ ในบรรทัดที่ 5 คาว่า ออกให้เมื่อวันที่ (กรอก) ใส่วันออกบัตรประชำชน
- ข้อมูลของผู้ค้าประกัน ในบรรทัดที่ 5 คาว่า ออกให้เมื่อวันที่ (กรอก) ใส่วันออกบัตรประชำชน
- ข้อมูลของผู้แทนโดยชอบธรรม ในบรรทัดที่ 5 คาว่า ออกให้เมื่อวันที่ (กรอก) ใส่วันออกบัตร
ประชำชน
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หากนักศึกษาลงนาม หรือกรอกข้อมูลผิด หรือผู้ค้าประกันลงนามผิด ห้ำมใช้น้ำยำลบคำผิด เป็นอันขำด ให้ทาการ
ขีดฆ่ำ และลงนำมกำกับกำรขีดฆ่ำ และเขียนข้อควำมที่ถูกต้องด้ำนบนข้อควำมที่ผิด ดังนี้
มหาวิทยาลัยมหิดล

พายุ เงินมาก

มหาวิทยาลัยมหิดล

3.6 กำรลงนำมในสัญญำกู้ยืม
- ผู้กู้ยืมเมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ลงนามในช่องผู้กู้ โดยบรรทัดที่ 1 ไม่มีคานาหน้านามและบรรทัดที่สอง
(ตัวบรรจง มีคานาหน้านาม นาย/นาง/นางสาว)
ตัวอย่ำง
ลงชื่อ พายุ
เงินมาก
(นายพายุ เงินมาก)

ผู้กู้ยืม

- ผู้ค้ำประกัน ลงนามในช่อง ผู้ค้ำประกัน
ผู้ค้าประกันลงนามในสัญญา ต่อหน้าบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ดังนี้
1. ลงนำมต่อหน้ำบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนกองทุนฯ มหำวิทยำลัยมหิดล (ตำมวันและเวลำที่มหำวิทยำลัย
กำหนด)
2. นำยทะเบียนท้องถิ่น หรือ เจ้ำพนักงำนปกครอง ระดับนายอาเภอ นายกเทศมนตรี ผู้อานวยการเขต
หรือผู้รับหน้าที่ปฏิบัติราชการแทนบุคคลดังกล่าว (กรณีเฉพาะผู้ค้าประกัน ไม่สะดวกเดินทางมาที่มหาวิทยาลัย ด้วย
เหตุ ร ะยะทาง หรื อ สุ ขภาพ) โดยให้ นั กศึ กษาผู้ กู้ รั บ “หนัง สื อขอควำมอนุ เ ครำะห์ ล งนำม” ณ กองกิจ กำร
นักศึกษำ อำคำรศูนย์กำรเรียนรู้มหิดล เพื่อยื่นต่อเจ้ำพนักงำนปกครอง ดังกล่ำว
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ตัวอย่ำง
รูปแบบการลงนามของผู้ค้าประกัน กระทาเช่นเดียวกับผู้กู้

ลงชื่อ ศิริลักษณ์
เงินมาก ผู้ค้ำประกัน
( นางศิริลักษณ์ เงินมาก )

ตัวอย่ำง
รูปแบบการลงนามของผู้รับรองลายมือชื่อผู้ค้าประกัน กระทาเช่นเดียวกับผู้กู้

ลงชื่อ......ชานาญ เชี่ยวชาญ.......รับรองลำยมือชื่อผู้ค้ำประกัน
(..............นายชานาญ เชีย่ วชาญ............)
....................นายอาเภอบ้านใหม่...................
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3.7 กำรเรียงลำดับเอกสำร และเอกสำรประกอบสัญญำกู้ยืม
นักศึกษาส่งสัญญาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด จานวน 3 ชุด โดยเตรียม และจัดเรียงลาดับ
เอกสารก่อน - หลัง ดังนี้
เอกสำรชุดที่ 1 เพื่อส่งธนำคำร
1.1 สัญญากู้ยืม (ฉบับแรก)
จานวน 1 ฉบับ
1.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้กู้
จานวน 1 ฉบับ
1.3 สาเนาทะเบียนบ้านผู้กู้
จานวน 1 ฉบับ
1.4 สาเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยผู้กู้
จานวน 1 ฉบับ
1.5 สาเนาบัตรประจาประชาชนผู้ค้าประกัน
จานวน 1 ฉบับ
1.6 สาเนาทะเบียนบ้านผู้ค้าประกัน
จานวน 1 ฉบับ
1.7 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน ของผู้แทนโดยชอบธรรม
(กรณีที่ผู้แทนโดยชอบธรรม มิใช่บุคคลเดียวกับผู้ค้าประกัน)
จานวน 1 ชุด
เอกสำรชุดที่ 2 (คู่ฉบับ) มหำวิทยำลัยเก็บรักษำ
2.1 สัญญากู้ยืม (ฉบับที่สอง)
จานวน 1 ฉบับ
2.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้กู้
จานวน 1 ฉบับ
2.3 สาเนาทะเบียนบ้านผู้กู้
จานวน 1 ฉบับ
2.4 สาเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยผู้กู้
จานวน 1 ฉบับ
2.5 สาเนาบัตรประจาประชาชนผู้ค้าประกัน
จานวน 1 ฉบับ
2.6 สาเนาทะเบียนบ้านผู้ค้าประกัน
จานวน 1 ฉบับ
2.7 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน ของผู้แทนโดยชอบธรรม
(กรณีที่ผู้แทนโดยชอบธรรม มิใช่บุคคลเดียวกับผู้ค้าประกัน)
จานวน 1 ชุด
เอกสำรชุดที่ 3 (คู่ฉบับ) ผู้กู้เก็บรักษำ
3.1 สัญญากู้ยืม (ฉบับสุดท้าย)

จานวน 1 ฉบับ

หมำยเหตุ เอกสารทุกฉบับที่ถ่ายเอกสารต้อง ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง โดยเจ้าของเอกสารเป็นผู้
รับรองสาเนาถูกต้องเอง และมีลายมือชื่อ เหมือนกับที่ลงนามในสัญญากู้ยืม
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ขั้นตอนที่ 4 กำรบันทึกค่ำเล่ำเรียน และค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรศึกษำ ตำมที่สถำนศึกษำเรียกเก็บจริง
ผู้กู้ยืมจะต้องทาการบันทึกจานวนเงินค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาตามที่สถานศึกษา
ของท่ า นได้ ท าการเรี ย กเก็ บ จริ ง ผ่ า นระบบ e-Studentloan และหากท่ า นไม่ ท าการบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ในส่ ว นนี้
สถานศึกษาจะไม่สามารถทาการบันทึกแบบลงทะเบียน และพิมพ์แบบลงทะเบียนเรียนให้กับท่านได้
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
1 การบันทึกจานวนเงินค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาตามที่สถานศึกษาเรียกเก็บจริง
- เมื่อ Login เข้าสู่ระบบ e-Studentloan จะปรากฏหน้าจอ ดังรูป

2. เลือกปีการศึกษา และ ภาคเรียนที่จะยื่นแบบคายืนยัน จะปรากฏหน้าจอ ดังรูป
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3. กดปุ่ม
ให้ผู้กู้ยืมทาการป้อนข้อมูลเลขที่ใบเสร็จ , เลขที่ใบแจ้งหนี้, เลขที่ใบ
ลงทะเบียน, วันที่เอกสาร, จานวนเงินค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา เมื่อกรอกข้อมูล
เรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม ยืนยันข้อมูล จะปรากฏหน้าจอดังรูป

4. ให้ผู้กู้ยืมรอสถานศึกษาทาเอกสารใบลงทะเบียนเรียน

หมำยเหตุ : ส ำหรั บ ผู้ กู้ ยื ม ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ลื อ กควำมประสงค์ ข อกู้ ยื ม ในส่ ว นของค่ ำ เล่ ำ เรี ย น และค่ ำ ใช้ จ่ ำ ย
เกี่ย วเนื่อ งกั บกำรศึก ษำ ผู้กู้ยื มกลุ่ม นี้ไ ม่ต้ องดำเนิ น กำรในส่ วนของกำรบัน ทึกข้ อมู ลค่ ำ เล่ำ เรี ยน และ
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรศึกษำตำมที่สถำนศึกษำของท่ำนเรียกเก็บจริง และสำหรับผู้กู้ยืมในระดับอื่น ๆ
ต้องดำเนินกำรกรอกข้อมูลในส่วนนี้ด้วย มิฉะนั้นสถำนศึกษำของท่ำนจะไม่สำมำรถทำกำรบันทึกและพิมพ์
แบบลงทะเบียนผ่ำนระบบ e-Studentloan ให้กับท่ำนได้
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ขั้นตอนที่ 5 แบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงิน (ภำคเรียนที่ 2)
กำรบันทึกแบบคำขอยืนยันขอกู้ยืมเงิน
- นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมต่อจากภาคเรียนที่ผ่านมาต้องดาเนินการยืนยันขอกู้ยืมใน
ระบบ e-Studentloan ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
- เมื่อ Login เข้าระบบ e-Studentloan จะปรากฏให้นักศึกษาเลือก ปีการศึกษาและ
ภาคการศึกษา ที่นักศึกษาประสงค์จะยืนยันการกู้ยืม
1. เมื่อนักศึกษาเลือก ปีการศึกษา และ ภาคการศึกษาแล้ว จะปรากฏแบบคายืนยันขอกู้ยืม ดังรูป
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2. เลือกปีการศึกษา และภาคเรียนที่จะยื่นแบบคายืนยันขอกู้ยืม จะปรากฏหน้าจอดังรูป

3. เมื่อผู้กู้ยืมกดที่ข้อความ “แบบคำยืนยันขอกู้ยืม” ระบบจะปรากฏหน้าจอแบบคายืนยันฯ ดังรูป
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4. ผู้กู้ยืมจะต้องทาการระบุข้อมูลแบบคาขอกู้ยืม ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสถำนศึกษำ ระบบจะทาการแสดงข้อมูลสถานศึกษาที่ผู้กู้ยืมได้ทาการแจ้งยื่นขอกู้
ผู้กู้ยืมจะต้องระบุข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลสถานศึกษา คณะ สาขาวิชา โดยแบ่งตามระดับการศึกษา
ออกเป็น 2 ระดับคือ ระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี
ผู้กู้ยืมจะต้องทาการระบุข้อมูล ระดับการศึกษา คณะวิชาที่ศึกษา ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร
การเรียนการสอน และระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร ดังรูป

ส่วนที่ 2 ข้อมูลบุคคล ระบบจะทาการแสดงข้อมูลเลขที่บัตรประจาตัวประชาชน ชื่อ - สกุล
วันเดือนปีเกิด ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้าน ตามข้อมูลจากสานักทะเบียนราษฎร์กรมการปกครอง ผู้กู้ยืมจะต้อง
ทาการระบุรหัสนักศึกษา เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

ส่วนที่ 3 ควำมประสงค์ขอกู้ยืม ผู้กู้ยืมต้องทาการเลือกข้อมูลความประสงค์ขอกู้ยืมในปีการศึกษานี้
แต่ในกรณีที่เป็นภาคเรียนที่ 2 ระบบจะทาการแสดงข้อมูลความประสงค์ขอกู้จากข้อมูล แบบคาขอกู้ยืมในภาค
เรี ย นที่ 1 โดยระบบแบ่ ง ความประสงค์ขอกู้ออกเป็น 3 ส่ ว น คือ ส่ ว นของค่าเล่ าเรีย น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกั บ
การศึกษา และค่าครองชีพ (เงินที่ผู้กู้ยืมจะได้รับทุกเดือน โดยจะโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยของผู้กู้ยืม) ดังรูป
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ส่วนที่ 4 เงื่อนไขในกำรโอนเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร ระบบจะทาการแสดงข้อมูลเงื่อนไขการโอน
เงินผ่านบัญชีธนาคารตามข้อมูลที่ได้มีการบันทึกไว้ในแบบคาขอกูย้ ืมเงิน ดังรูป

ส่วนที่ 7 คำยืนยัน ผู้กู้ยืมจะต้องคลิกเลือกปุ่มยอมรับเงื่อนไขการกรอกข้อมูลแบบคาขอกู้ยืมเงิน
ดังรูป

5. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม
จะปรากฏหน้าจอภาพดังรูป ให้ผู้กู้ยืม
รอสถานศึกษาทาเอกสารใบลงทะเบียนเรียน ให้ผู้กู้ยืมกดปุ่ม OK เพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก
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ตอนที่ 4
กำรโอนเงินกู้ยืม เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ
นักศึกษาจะได้รับการโอนเงินรายการต่าง ๆ ตามความประสงค์ ที่นักศึกษาเลือกไว้ในแบบคายืนยันขอกู้ยืม
เงินกองทุนฯ โดยมีรายการค่าใช้จ่าย ดังนี้
1. ค่ำเล่ำเรียน หรือ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรศึกษำ คือ ค่าหน่วยกิต , ค่าเทอม , ค่าธรรมเนียม
การศึกษา ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้นๆ กองทุนฯ อนุมัติให้กู้ยืมตามจานวนที่นักศึกษาต้องจ่ายจริง
โดยนักศึกษำผู้กู้ที่ลงนำมแบบยืนยันจำนวนเงินค่ำเล่ำเรียนเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องสั่งพิมพ์ (PRINT) ใบชำระเงิน
ค่ำหน่วยกิต จากระบบลงทะเบียนออนไลน์ของมหาวิทยาลัย และไม่ต้องชำระเงินค่ำหน่วยกิต กองทุนฯจะโอนเงิน
ดั ง กล่ า วเพื่ อ ช าระค่ า หน่ ว ยกิ ต ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษา โดยกองทุ น ฯ จะโอนเข้ า บั ญ ชี ข องมหาวิ ท ยาลั ย หลั ง จากที่
มหาวิทยาลัยส่งสัญญา และแบบยืนยันให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม ตรวจสอบเอกสารว่าถูกต้องและครบถ้วน
และตรงกับข้อมูลที่ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมได้รับจากระบบ e-Studentloan ภายใน 45 วัน โดยจะโอน
เข้าบัญชีของมหาวิทยาลัย ทุกวันที่ 10 และ 20 ของเดือน หลังจากมหาวิทยาลัยได้รับการโอนเงินแล้วจะประกาศ
รายชื่อให้นักศึกษาทราบ และโอนเงินให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล หลังจากประกาศรายชื่อ ประมาณ 10 วันทาการ
นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อการโอนเงินได้ที่ http://www.orsa.mahidol.ac.th
2. ค่ำครองชีพ รัฐบาลกาหนดวงเงินค่าครองชีพสาหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา คนละ 2,400 บาท
โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยของนักศึกษา หลังจากที่มหาวิทยาลัยยืนยันการลงทะเบียนในระบบ
e-Studentloan ดังนั้นเมื่อนักศึกษาลงนามในแบบยืนยันแล้ว ประมาณ 45 วันทาการ ให้ตรวจสอบยอดเงินใน
บัญชีกองทุนฯ ของนักศึกษา และจดจาวันที่ไ ด้รับการโอนเงิน โดยในเดือนถัดไปธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีของ
นักศึกษาตามวันที่โ อนเงิน ครั้ งแรก (เช่น นายพายุได้รับเงินค่าครองชีพครั้งแรกของภาคการศึกษา ในวันที่ 13
ตุลาคม 2561 ในเดือนพฤศจิกายน นายพายุจะได้รับการโอนเงิน วันที่ 13 พฤศจิกายน และ 13 ธันวาคม จน
ครบตามที่ระบุในแบบยืนยันจานวนเงินค่าเล่าเรียน)
นักศึกษำภำคปกติ จะได้รับเงินค่ำครองชีพชำระแบ่งกำรโอนเงินออกเป็น 2 ภำคเรียน คือ
- ภาคเรียนที่ 1 จานวน 6 เดือน คือ เดือนสิงหาคม – มกราคม
- ภาคเรียนที่ 2 จานวน 6 เดือน คือ เดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม
กรณีเอกสารสัญญา “แบบลงทะเบียนเรียน / แบบยืนยันค่าเล่าเรียน” ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
และค่าครองชีพไม่ถูกต้อง ผู้บริหารและจัดการเงินให้ กู้ยืมจะแจ้งให้สถานศึกษาทราบทางอีเมลล์ (Auto mail)
เพื่อให้สถานศึกษาแก้ไขให้ถูกต้อง เมื่อแก้ไขเสร็จสิ้นแล้วให้สถานศึกษาจัดทาใบนาส่งเอกสารเพิ่มเติมจากระบบ
e-Studentloan แนบมาพร้อมกับเอกสารที่แก้ไขแล้วส่งให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมดาเนินการต่อไป
*** กรณีผู้กู้ยืมเงิน “สถำนศึกษำ” ไม่ได้รับเงินให้สถำนศึกษำติดต่อผู้บริหำรและจัดกำรเงินให้กู้ยืม ***
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ตอนที่ 5
กำรชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ
หลักเกณฑ์กำรชำระหนี้
1. เมื่อผู้กู้ยืมเงินสาเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษาเป็นเวลา 2 ปี นับจากปีที่สาเร็จการศึกษาหรือเลิก
การศึกษา (ครบระยะเวลาปลอดหนี้)
2. ผู้กู้ยืมที่กาลังศึกษาอยู่และไม่ได้กู้ยืมเงินติดต่อกันเป็นเวลา 2 ปี และไม่ได้แจ้งสถานภาพการเป็น
นักเรียนหรือนักศึกษาให้ธนาคารทราบจะเข้าข่ายเป็นผู้ครบกาหนดชาระหนี้
3. ผู้กู้ยื มเงิน ต้องช าระเงิน กู้ยืม พร้อมทั้งดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใดร้อยละ 1 ต่อปี โดยต้องคืนให้
กองทุนให้เสร็จสิ้นภายใน 15 ปี นับแต่วันที่ต้องเริ่มชาระหนี้
4. ให้ผู้กู้ยืมเงินชาระหนี้งวดแรก ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม หลังจากครบระยะเวลาปลอดหนี้โดยให้ชาระ
หนี้คืนเฉพาะเงินต้นในอัตราร้อยละ 1.5 ของวงเงินที่ได้กู้ยืม
5. การชาระหนี้งวดต่อไปให้ผู้กู้ยืมเงินชาระเงินต้นคืน ตามอัตราผ่อนชาระที่กองทุนกาหนดพร้อมด้วย
ดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่ นใดในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี ของเงินต้นที่คงค้างภายในวันที่ 5 กรกฎาคม
ของทุกปี
6. หากผู้กู้ยืมเงินผิดนัดชาระหนี้ ผู้กู้ยืมเงินจะต้องชาระค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียมจัดการกรณีผิดนัดชาระ
หนี้ตามอัตราที่กองทุนกู้ยืมกาหนด
7. ผู้ กู้ยื มเงิน ที่มีความประสงค์จะขอช าระหนี้คืนก่อ นครบกาหนดระยะเวลาช าระหนี้ หรือก่อนครบ
ระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี สามารถชาระคืนได้โดยไม่เสียดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด
วิธีกำรนับระยะเวลำกำรครบกำหนดชำระหนี้ของผู้ที่สำเร็จกำรศึกษำ
ตัวอย่ำง ผู้กู้ยืมเงินที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 มีระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี ผู้ กู้ยืมเงินจะครบ
กาหนดชาระหนี้คืนภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ดังนี้
พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

พ.ศ.2564

ปีกำรศึกษำ 2561
ระยะเวลำปลอดหนี้ 2 ปี

ครบกำหนดชำระ 5 ก.ค.
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อัตรำกำรผ่อนชำระ
การชาระเงินกู้ยืมเป็นรายเดือนเมื่อรวมเงินต้นในแต่ละปี ต้องไม่น้อยกว่ำอัตรำที่กำหนดไว้ ดังนี้
ปีที่ชำระ

จำนวนร้อยละของยอดหนี้ที่กู้ยมื

ปีที่ชำระ

จำนวนร้อยละของยอดหนี้ที่กู้ยมื

1

1.5

9

7

2

2.5

10

8

3

3

11

9

4

3.5

12

10

5

4

13

11

6

4.5

14

12

7

5

15

13

8

6

รวม

100

ดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด และค่ำปรับหรือค่ำธรรมเนียมจัดกำรกรณีผิดนัดชำระหนี้
1 ดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด
การคิดดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด ให้คิดตั้งแต่วันที่ครบกาหนดชาระหนี้ของเงินต้นที่เหลือหลังจากชาระ
งวดแรกแล้วโดยสามารถคานวณดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด ได้ดังนี้
ดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด = เงินต้นคงค้ำงทั้งหมด x อัตรำดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด x ระยะเวลำ

2 ค่ำปรับ หรือค่ำธรรมเนียมจัดกำรกรณีผิดนัดชำระหนี้
หากผู้กู้ยืมเงินผิดนัดชาระหนี้ ผู้กู้ยืมเงินต้องชาระค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียมจัดการกรณีผิดนัดชาระหนี้
ตามที่กองทุนกู้ยืมกาหนด ดังนี้
(1) กรณีผ่อนชาระหนี้เป็นรายเดือน หากค้างชาระตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 12 เดือน ชาระค่าปรับ
หรือค่าธรรมเนียมจัดการกรณีผิดนัดชาระหนี้ร้อยละ 1 ต่อเดือนของเงินต้นงวดที่ค้างชาระ หากค้างชาระเกิน
12 เดือน ชาระค่าปรับหรือค่าธรรมเนียมจัดการกรณีผิดนัดชาระหนี้ร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของเงินต้นงวดที่ค้างชาระ
ทั้งหมด
(2) กรณีผ่อนชาระหนี้เป็นรายปี หากค้างชาระไม่เกิน 1 งวด ชาระค่าปรับหรือค่าธรรมเนียมจัดการกรณี
ผิดนัดชาระหนี้ร้อยละ 1 ต่อเดือนของเงินต้นงวดที่ค้างชาระ กรณีผ่อนชาระหนี้เป็นรายปีหากค้างชาระตั้งแต่ 1 งวด
ขึ้นไปชาระค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียมจัดการกรณีผิดนัดชาระหนี้ร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของเงินต้นงวดที่ค้างชาระ
ทั้งหมด
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โดยสำมำรถคำนวณค่ำปรับหรือค่ำธรรมเนียมจัดกำรกรณีผิดนัดชำระหนี้ ได้ดังนี้
ค่ำปรับ หรือค่ำธรรมเนียมจัดกำร = เงินต้นงวดที่ค้ำงชำระ x อัตรำค่ำปรับ หรือค่ำธรรมเนียมจัดกำร x
ระยะเวลำที่ค้ำงชำระของงวดนั้น

3. ค่ำธรรมเนียมลดยอดหนี้ ผู้กู้ยืมต้องจ่ายค่าธรรมเนียมลดยอดหนี้รายการละ 10 บาท ให้กับผู้บริหาร
และจัดการเงินให้กู้ยืม
4. ช่องทำงกำรชำระหนี้
4.1 ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม
บมจ.ธนำคำรกรุงไทย
1.ชำระโดยหักผ่ำนบัญชีเงินฝำก
- บัญชีเดียวกับบัญชีที่ได้รับโอนเงินค่าครองชีพครั้งสุดท้ายหรือบัญชีออมทรัพย์อื่นที่ผู้กู้ยืมเงินประสงค์ให้หักบัญชี เพื่อชาระหนี้
โดยให้ถือว่าการบันทึกรายการในสมุดเงินฝากของผู้กู้ยืมเงินเป็นหลักฐานการชาระหนี้
2. ชำระผ่ำนหน้ำเคำน์เตอร์ของธนำคำร
- โดยให้ถือว่าใบรับเงินการชาระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นหลักฐานการชาระหนี้ โดยระบุกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน จานวนเงินที่ชาระ และลงลายมือชื่อ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ ซึ่งให้ถือว่าใบ
รับเงินเพื่อชาระหนี้ เป็นหลักฐานการชาระหนี้
3. ชำระหนี้ทำงตู้ ATM
- ใช้เลขบัตรประจาตัวประชาชนเป็นหมายเลขอ้างอิงในการทารายการ โดยให้ถือว่าสลิป ATM เป็นหลักฐานการชาระหนี้
4. ชำระหนี้ทำง Internet ผ่ำน KTB Netbank
- ผู้กยู้ ืมเงินต้องสมัครใช้บริการ KTB Netbank ผู้กู้ยืมสามารถสอบถามรายละเอียดการสมัครและวิธีการชาระหนีไ้ ด้ที่
บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยให้ถือว่า Statement ของบัญชีที่แจ้งความประสงค์ชาระหนี้ เป็นหลักฐานการชาระหนี้
5. ชำระหนี้ทำงโทรศัพท์มือถือ ผ่ำน KTB Netbank
- ผู้กู้ยืมเงินต้องสมัครใช้บริการ KTB Netbank ผู้กู้ยืมสามารถสอบถามรายละเอียดการสมัครและวิธกี ารชาระหนีไ้ ด้ที่
บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยให้ถือว่า Statement ของบัญชีที่แจ้งความประสงค์ชาระหนี้ เป็นหลักฐานการชาระหนี้
6. ชำระหนี้ผ่ำนระบบกรุงไทย Tele Bank (0-2111-1111)
- เป็นช่องทางที่ผู้กู้สามารถโทรศัพท์เข้ามาทารายการหักบัญชีเงินฝากชาระหนี้ได้ โดยสามารถชาระหนี้มากกว่าหรือเท่ากับ
หรือน้อยกว่าจานวนเงินที่ต้องชาระก็ได้ ทั้งนี้ผู้กู้ต้องสมัครใช้บริการที่สาขาของธนาคารกรุงไทยทีผ่ ู้กู้เปิดบัญชี

*** ผู้กู้ยืมได้รับเงินโอนจำกธนำคำรใดต้องนำเงินไปชำระหนี้ที่ธนำคำรนั้น ***
4.2 บริ ษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด ผู้กู้ยืมจะต้องนาใบแจ้งหนี้ไปติดต่อบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด และ
สามารถชาระหนี้ได้ภายในวันที่ที่ระบุในใบแจ้งหนี้เท่านั้น
4.3 บริษัท เคาน์เตอร์ เซอร์วิส จากัด ผู้กู้ยืมจะต้องนาใบแจ้งหนี้ไปติดต่อ บริษัท เคาน์เตอร์ เซอร์วิส จากัด
และสามารถชาระหนี้ได้ภายในวันที่ที่ระบุในใบแจ้งหนี้เท่านั้น โดยผู้กู้ยืมจะสามารถชาระผ่านสาขาที่ให้บริการรับ
ชาระเงินผ่านร้านสะดวกซื้อ (7-ELEVEN) และสาขาที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในร้านสะดวกซื้อ รวม 9,300 สาขา
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4.4 ชาระหนี้ด้วยรหัสการชาระเงิน (Barcode) ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ไปรษณีย์ไทย ธนาคารแลนด์แอนด์
เฮ้าส์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ซึ่งผู้กู้ยืมสามารถพิมพ์รหัสการชาระเงิน (Barcode) ได้ที่หน้าตรวจสอบยอดหนี้ของตนเองที่ผู้กู้ยืมทาสัญญา โดยเข้า
เว็บไซต์กองทุน www.studentloan.or.th เลือกตรวจสอบยอดหนี้ (บมจ. ธนาคารกรุงไทย) หรือ (ธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย) พิมพ์รหัสการชาระหนี้ (Barcode) และนาไปชาระหนี้ได้ที่จุดชาระเงินดังกล่าวข้างต้นได้ตลอดปี
ไม่จากัดจานวนเงิน
หมำยเหตุ : (1) การพิมพ์รหัสการชาระเงิน (Barcode) กรณีกลุ่มผู้กู้ยืมกลุ่มอื่นๆ นอกเหนือจาก "ผู้กู้ยืมปกติ
สัญญา 15 ปี" จะไม่สามารถพิมพ์รหัสการชาระเงิน (Barcode) ได้
(2) จานวนเงินที่ท่านชาระผ่านหน่วยรับชาระ จะถูกหักเป็นค่าธรรมเนียมลดยอดหนี้ให้กับผู้บริหาร
และจั ด การเงิ น ให้ กู้ ยื ม จ านวน 10 บาท ก่ อ นแล้ ว จึ ง น ายอดเงิ น ที่ เ หลื อ ไปลดยอดหนี้ ทั้ ง นี้ ท่ า นต้ อ งช าระ
ค่าธรรมเนียมให้หน่วยรับชาระตามอัตราที่หน่วยรับชาระนั้นเรียกเก็บเพิ่มด้วย
(3) สามารถตรวจสอบรายการลดหนี้ได้ภายหลังจากวันที่ท่านชาระเงินไม่น้อยกว่า 2 วันทาการ
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หลักเกณฑ์กำรขอผ่อนผันชำระหนี้
หลักเกณฑ์
1. เป็นผู้ไม่มีรำยได้

เอกสำรเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
1.1) แบบฟอร์มหนังสือขอผ่อนผันชาระหนี้ (กยศ.202/58)
1.2) สาเนาบัตรประชาชนของผู้กู้ยืม โดยให้ผู้กู้ยืมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้อง
1.3) สาเนาบัตรประชาชนของผู้ค้าประกันทุกราย โดยให้ผู้ค้าประกันลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้องและลงนามให้ความยินยอมในแบบฟอร์มหนังสือ
ผ่อนผันการชาระหนี้ (กยศ.202/58) ทุกราย หากผู้ค้าประกันเสียชีวิต
ให้ใช้ใบมรณบัตรแทน โดยให้ผู้กู้ยืมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
1.4) หนังสือรับรองผู้กู้ยืมกรณีขอผ่อนผันการชาระหนี้ (กยศ.203/58)
1.5) สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการของผู้รับรอง (ผู้ใหญ่บ้าน หรือข้าราชการ
ระดับ5 หรือเทียบเท่าขึ้นไป) โดยให้ผู้รับรองลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้อง
2. เป็นผู้มีรำยได้น้อย 2.1) แบบฟอร์มหนังสือขอผ่อนผันชาระหนี้ (กยศ.202/58)
ต่ำกว่ำเดือนละ 4,700 2.2) สาเนาบัตรประชาชนของผู้กู้ยืม โดยให้ผู้กู้ยืมลงนามรับรอง
บำท
สาเนาถูกต้อง
2.3) สาเนาบัตรประชาชนของผู้ค้าประกันทุกราย โดยให้ผู้ค้าประกันลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้องและลงนามให้ความยินยอมในแบบฟอร์มหนังสือ
ผ่อนผันชาระหนี้ (กยศ.202/58) ทุกราย หากผู้ค้าประกันเสียชีวิต ให้ใช้
ใบมรณบัตรแทนโดยให้ผู้กู้ยืมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
2.4) หนังสือรับรองผู้กู้ยืมกรณีขอผ่อนผันการชาระหนี้ (กยศ.203/58)
2.5) สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการของผู้รับรอง (ผู้ใหญ่บ้านหรือข้าราชการ
ระดับ5 หรือเทียบเท่าขึ้นไป) โดยให้ผู้รับรองลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
2.6) หลักฐานแสดงรายได้หรือเงินเดือนฉบับจริง โดยให้ผู้กู้ยืมลงนามรับรอง
ความถูกต้อง
3. เป็นผู้ประสบภัย
3.1) แบบฟอร์มหนังสือขอผ่อนผันชาระหนี้ (กยศ.202/58)
พิบัติ จำกอัคคีภัย
3.2) สาเนาบัตรประชาชนของผู้กู้ยืม โดยให้ผู้กู้ยืมลงนามรับรองสาเนา
อุทกภัย วำตภัย หรือ
ถูกต้อง
ภัยธรรมชำติอื่นๆ
3.3) สาเนาบัตรประชาชนของผู้คาประกั
้
นทุกราย โดยให้ผู้ค้าประกันลงนาม
รวมถึงภัยจำกสงครำม
รับรองสาเนาถูกต้องและลงนามให้ความยินยอมในแบบฟอร์มหนังสือขอ
หรือจลำจลซึ่งทรัพย์สิน
ผ่อนผันชาระหนี้ (กยศ.202/58) ทุกราย หากผู้ค้าประกันเสียชีวิต ให้
ได้รับควำมเสียหำย
ใช้ใบมรณบัตรแทนโดยให้ผู้กยู้ ืมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
อย่ำงรุนแรง
3.4) หนังสือรับรองผู้กู้ยืมกรณีขอผ่อนผันการชาระหนี้ (กยศ.203/58)
3.5) สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการของผู้รับรอง (ผู้ใหญ่บ้านหรือ
ข้าราชการระดับ5 หรือเทียบเท่าขึ้นไป) โดยให้ผู้รับรองลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้อง

กำรผ่อนผัน
ผ่อนผันได้คราวละไม่เกิน 6
เดือน รวมระยะเวลาแล้วไม่
เกิน 2 ปี โดยไม่เสียค่าปรับ
หรือค่าธรรมเนียม
จัดการ

ผ่อนได้ไม่ต่ากว่า 300 บาท
ต่อเดือน หรือ 2,400 บาท
ต่อปี แต่ต้องไม่น้อยกว่า
ดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด
ที่เกิดในงวดนั้น ๆ และหาก
จานวนที่ครบกาหนดชาระ
ต่ากว่า 2,400 บาทให้ชาระ
เต็มตามจานวน

ผ่อนผันได้คราวละไม่เกิน 6
เดือน รวมระยะเวลาแล้วไม่
เกิน 2 ปี โดยไม่เสียค่าปรับ
หรือค่าธรรมเนียมจัดการ
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หมำยเหตุ : ผู้กู้ยืมเงินที่มีความประสงค์ขอผ่อนผันการชาระหนี้จะต้องไม่มียอดหนี้ค้างชาระ และให้ติดต่อ
ขอผ่อนผันจากผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม โดยยื่นแบบกยศ. 202/58 และ กยศ. 203/58 และต้องดาเนินการ
ให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ครบกาหนดชาระหนี้แต่ละงวด หากผู้กู้ยืมเงินยังไม่ชาระและพ้นวันที่ครบกาหนดชาระไปแล้ว
(5 กรกฎาคมของทุกปี) ถือว่าผู้กู้ยืมเงินค้างชาระหนี้ จะต้องเสียค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียมจัดการกรณีผิดนัดชาระ
หนี้ตามอัตราที่กองทุนกู้ยืมกาหนดและจะถูกติดตามหนี้จนกว่าจะได้รับอนุมัติผ่อนผันชาระหนี้จึงระงับการติดตาม
และถือเป็นหนี้ปกติต่อไป
5. กำรชำระหนี้คืนก่อนกำหนด
ผู้กู้ยืมเงินที่มีความประสงค์จะขอชาระหนี้คืนก่อนครบกาหนดระยะเวลาชาระหนี้ หรือ ก่อนครบกาหนด
ระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี สามารถชาระคืนได้โดยไม่เสียดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด
6. กำรบอกเลิกสัญญำ
เมื่อมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ กองทุนกู้ยืมอาจบอกเลิกสัญญากู้ยืมเงินของผู้กู้ยืมเงินก็ได้
(1) เมื่อปรากฏในภายหลังว่าผู้กู้ยืมเงินไม่มีสิทธิขอกู้ยืมเงิน ปกปิดข้อเท็จจริงอันควรแจ้งให้ทราบหรื อแจ้ง
ข้อความอันเป็นเท็จในสาระสาคัญ
(2) ผู้กู้ยืมเงินไม่ปฏิบัติตามสัญญากู้ยืมเงิน หรือข้อตกลงที่ให้ไว้แก่กองทุน กู้ยืม ให้ผู้กู้ยืมเงินที่ถูกบอกเลิก
สัญญากู้ยืมเงินตามวรรคหนึ่ง มีหน้าที่ต้องชาระคืนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ได้รับไปทั้งหมดคืนให้แก่กองทุนภายใน
30 วันนับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการบอกเลิกสัญญา
7. กำรระงับแห่งหนี้
(1) ชาระหนี้ครบตามสัญญา
(2) ผู้กู้ยืมเงินถึงแก่ความตายหรือสาบสูญ
2.1 กรณีที่ผู้กู้ยืมเงินถึงแก่ความตายให้หนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินเป็นอันระงับไป (เฉพำะหนี้
ก่อนตำย) โดยต้องส่งสาเนาใบมรณบัตร สาเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ยืมเงิน และสาเนาบัตรประชาชนของบุคคลที่
นามาแจ้งพร้ อมทั้งเซ็น รั บรองส าเนาถูกต้องทุกฉบั บ และเบอร์โ ทรศัพท์ที่ส ามารถติดต่อญาติของผู้ กู้ยืมเงินให้
ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมทราบ (สาเนาใบมรณบัตร หมายถึง ใบมรณบัตรที่รับรองโดยเขต , อาเภอที่ออกใบ
มรณบัตรนั้น)
2.2 กรณีที่มีการโอนเงินค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาของผู้กู้ยืมเงินเข้าบัญชี
สถานศึกษาหลังจากผู้กู้ยืมเงินถึงแก่ความตาย ให้สถานศึกษานาเงินเฉพาะจานวนเงินที่โอนหลังตายคืนกองทุนกู้ยืม
2.3 กรณีมีการโอนเงินค่าครองชีพของผู้กู้ยืมเงินเข้าบัญชีผู้กู้ยืมเงินหลังจากผู้กู้ยืมเงินถึงแก่ความ
ตาย ให้ทายาทนาเงินคืนกองทุน
8. กำรระงับกำรเรียกให้ชำระหนี้
กรณีที่ผู้กู้ยืมเงินพิการ หรือทุพพลภาพไม่สามารถประกอบการงานได้ ให้ส่งสาเนาสมุดประจาตัวคน
พิการที่ออกโดยกรมประชาสงเคราะห์ให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม เพื่อเสนอกองทุนกู้ยืมพิจารณาอนุมัติระงับ
การเรียกให้ชาระหนี้ต่อไป
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กรณีผู้กู้ยืมศึกษำอยู่ หรือสำเร็จกำรศึกษำไม่ถึง 2 ปี แต่ได้รับจดหมำยแจ้งภำระหนี้
ตามหลั กเกณฑ์แล้ ว จะยั งถือว่าไม่เป็น ผู้ ครบกาหนดช าระหนี้ ผู้ กู้ยืม จะต้องทา “หนัง สือ แบบรำยงำน
สถำนภำพกำรศึกษำ (กยศ.204)” และให้สถาบันการศึกษารับรองทุกปีจนกว่าจะจบการศึกษา สาหรับผู้ที่สาเร็จ
การศึกษาแล้วไม่ถึง 2 ปี ให้ผู้กู้ยืมนาหนังสือรับรองการสาเร็จการศึกษาหรือใบปริญญาบัตร หรือใบประกาศนียบัตร
หรือรายงานผลการศึกษา (Transcript) ไปให้สาขาของธนาคารเพื่อชะลอการชาระหนี้
ตัวอย่ำงกำรคำนวณ
- สมมติว่าผู้กู้ยืมกู้เงินจากกองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา 100,000.-บาท
1. นายอดเงิน 100,000.-บาท คูณกับช่องที่ (2) จะทราบว่าเงินต้นคงเหลือในแต่ละปีเป็นจานวนเงินเท่าใด
2. นายอดเงิน 100,000.-บาท คูณกับช่องที่ (4) จะทราบว่าเงินต้นที่จะต้องชาระในแต่ละปีเป็นจานวนเงิน
เท่าใด
3. นายอดเงิน 100,000.-บาท คูณกับช่องที่ (5) จะทราบว่าดอกเบี้ยที่ต้องชาระในแต่ละปีเป็นจานวนเงิน
เท่าใด (ยกเว้นปีที่ 1 ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย)
4. นายอดเงิน 100,000.-บาท คูณกับช่องที่ (6) จะทราบว่าเงินต้นและดอกเบี้ยที่จะต้องชาระในแต่ละปี
เป็นจานวนเงินเท่าใด
ตำรำงแบบผ่อนชำระ 15 ปี
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ตอนที่ 6
ข้อปฏิบัติ ข้อควรทรำบ สำหรับนักศึกษำกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ

กำรชำระเงินค่ำหน่วยกิตของนักศึกษำกองทุนฯ
นักศึกษำกองทุนกู้ยืม ที่เลือกกู้ยืมค่ำเล่ำเรียน ไม่ต้องชาระเงินค่าหน่วยกิตในภาคเรียนนั้นๆ โดยนักศึกษา
ต้องดาเนินการตามขั้นตอนการกู้ยืมให้เรียบร้อย ครบทุกขั้นตอน
นักศึกษำกองทุนกู้ยืม ที่ไม่เลือกกู้ยืมค่ำเล่ำเรียน ให้นักศึกษาปฏิบัติ และชาระเงินค่าหน่วยกิตของภาค
เรียนนั้นๆ เช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไป
กำรรำยงำนสถำนภำพกำรศึกษำ
ในปีการศึกษาใดที่นักศึกษาไม่กู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืม ให้รายงานสถานภาพการศึกษาต่อธนาคารกรุงไทย
จากัด (มหาชน) มิฉะนั้นธนาคารจะเริ่มนับระยะเวลาปลอดหนี้เป็นปีที่ 1 โดยเอกสารที่ต้องนามารายงานสถานภาพ
คือ
1. หนังสือรับรองสภาพนักศึกษา (กยศ.204)
จานวน 1 ฉบับ
(นักศึกษาสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.studentloan.or.th)
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 1 ฉบับ
3. สาเนาบัตรนักศึกษา
จานวน 1 ฉบับ
กำรแจ้งจบกำรศึกษำ
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายตามหลักสูตร จะต้องเข้าปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนกู้ยืม ซึ่งนักศึกษาจะได้รับ
ความรู้ในเรื่องการชาระหนี้ อัตราดอกเบี้ยกองทุนกู้ยืม ตลอดจนวิธีการกรอกแบบแจ้งจบการศึกษา
กำรเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัย
นักศึกษากองทุนกู้ยืมทุกคนมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีการศึกษาละ
2 กิจกรรม โดยงานกองทุนกู้ยืมมหาวิทยาลัยมหิดลจะประกาศรายละเอียดแต่ละกิจกรรมให้นักศึกษาเข้าร่วม
หากนักศึกษาไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยงานกองทุนกู้ยืมมหาวิทยาลัยมหิดล ถือว่านักศึกษาขาดคุณสมบัติ
ผู้กู้ยืม โดยงานกองทุนกู้ยืมมหาวิทยาลัยมหิดลจะไม่พิจารณาอนุมัติให้กู้ยืมในปีการศึกษาต่อไป
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กำรกู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืม ภำคเรียนที่ 2
นักศึกษาที่ไม่กู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมในภาคเรียนที่ 1 จะไม่สามารถกู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมในภาคเรียนที่ 2 ของ
ปีการศึกษานั้นได้ เนื่องจากสานักงานกองทุนกู้ยืมจัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาปีการศึกษาละ 1 ครั้ง ดังนั้น
มหาวิทยาลัยจึงจัดเตรียมงบประมาณภาคเรียนที่ 2 ไว้เพียงพอสาหรับจานวนผู้กู้ในภาคเรียนที่ 1 เท่านั้น
กำรลงทะเบียนเรียนของนักศึกษำกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ
นักศึกษากองทุนกู้ยืม ที่กู้ยืมค่าเล่าเรียน ควรดาเนินการลงทะเบียนเรียนให้เรียบร้อย (ไม่มีการเพิ่ม , ถอน
รายวิชา) ตามกาหนดการที่กองทุน กู้ยืมประกาศ หากมีการเพิ่ม, ถอนรายวิชา จานวนเงินกู้ยืมค่าเล่าเรียน และ
จานวนเงินค่าหน่วยกิตที่นักศึกษาต้องจ่ายจริง จะไม่เท่ากับจานวนเงินกู้ยืมค่าเล่าเรียน ตามที่ลงนามในแบบยืนยัน
ลงทะเบียนเรียน , แบบยืนยันค่าเล่าเรียน ส่งผลให้นักศึกษาต้องชาระเงินสดเพิ่มเติม หรือ ต้องโอนเงินคืนเพื่อลด
ยอดหนีแ้ ล้วแต่กรณี
กำรแบ่งภำคเรียนของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ
นักศึกษาภาคปกติ แบ่งภาคการศึกษาออกเป็น 2 ภาคเรียน คือ
- ภาคเรียนที่ 1 เดือนสิงหาคม – มกราคม
- ภาคเรียนที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม
กำรติดต่อกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ
นักศึกษำสำมำรถติต่อกองทุนได้ตำมช่องทำงต่ำง ๆ ดังนี้
- http:/www.orsa.mahidol.ac.th เว็บไซต์กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล นักศึกษาใช้เพื่อ
ติดตามประกาศต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้นักศึกษาทราบ และปฏิบัติตาม
- www.studentloan.or.th เว็บไซต์สานักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาใช้เพื่อ
ดาเนินการตามขั้นตอนกู้ยืม ระบบ e-Studentloan
- งำนบริกำรและสวัสดิกำรนักศึกษำ กองกิจกำรนักศึกษำ มหำวิทยำลัยมหิดล ชั้น 3 อาคารศูนย์การ
เรียนรู้มหิดล เวลาทาการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
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อ้ำงอิง
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่ำด้วยกำรดำเนินงำน หลักเกณฑ์ และวิธีกำร
กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ พ.ศ.2546 (หมวดที่ 2) , (หมวดที่ 6) : กระทรวงการคลัง
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่ำด้วยกำรชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุน พ.ศ. 2542 :
กระทรวงการคลัง
https://www.studentloan.or.th/index.php/home
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