
 
คู่ มือ

การยื�นความประสงค์ขอกู้ยืม 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื�อการศึกษา 

มหาว �ทยาลัยบูรพา

กอง ทุน เ งิ น ให กู ยื ม เ พ่ื อ ก า ร ศึ กษา
มหา วิทย า ลั ย บู รพา



หนังสือให้ความยินยอมในการเป�ดเผยข้อมูลของนิสิต

หนังสือให้ความยินยอมในการเป�ดเผยข้อมูลของบิดา และมารดา หรือผู้ปกครอง

ตัวอย่างสําเนาบัตรประชาชน ที�ใช้ในการกู้ยืม

ตัวอย่างการเขียนเอกสาร กยศ.102

ตัวอย่างการเขียนเอกสาร กยศ.103

ตัวอย่างการเขียนหนังสือรับรองสถานภาพครอบครัว

การเตรียมเอกสารประกอบคําขอกู้ยืม

ขั�นตอนการยื�นคําขอกู้ยืมเงิน และการอนุมัติคําขอกู้ยืมเงิน ผ่านระบบ DSL

ถาม-ตอบ คําถามที�พบบ่อย

การยื�นคําขอกู้ยืมผ่านระบบ DSL

สารบัญ
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ลงชื�อนิสิต

ผู้กู้จะต้องส่งหนังสือให้ความยินยอมในการเป�ดเผยข้อมูลของนิสิต 
(สําหรับผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้รายเก่าเปลี�ยนสถานศึกษา)

และบิดา-มารดา หร �อผู้ปกครอง 

หนังสือใหความยินยอมในการเปิดเผยขอมูล

ตัวอย่างหนังสอืใหค้วามยนิยอมในการเป�ดเผยข้อมลู(ของนิสติ)

1.ช่อง เขียนที� ให้ใส่ "มหาว �ทยาลัยบูรพา"
2.ช่อง ข้าพเจ้ามีฐานะเป�น เลือก "ผู้ยื�นคําขอกู้ยืมเงิน"

3.ไม่ต้องกรอกในส่วนนี�

(ดาวนโหลดเอกสาร)



1.ช่อง เขียนที� ให้ใส่ "มหาว �ทยาลัยบูรพา"
2.ช่อง ข้าพเจ้ามีฐานะเป�น เลือก "ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง"

3.กรอก ชื�อและนามสกุลของนิสิต

ผู้กู้จะต้องส่งหนังสือให้ความยินยอมในการเป�ดเผยข้อมูลของนิสิต 
(สําหรับผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้รายเก่าเปลี�ยนสถานศึกษา)

และบิดา-มารดา หร �อผู้ปกครอง 

หนังสือให้ความยินยอมในการเป�ดเผยข้อมูล

ตัวอยา่งหนังสือใหค้วามยนิยอมในการเป�ดเผยข้อมลู
(ของบิดา และมารดา หรอืผูป้กครอง)

ลงชื�อบิดา มารดา หร �อผู้ปกกครอง

(ดาวนโหลดเอกสาร)



สําเนาถูกตอง

(นาย/นางสาว ช่ือ นามสกุล)ช่ือ นามสกุล

เจาของบัตรตองรับรองสําเนาเอกสารถูกตอง
และลงลายมือช่ือกํากับดวยตนเองเทานัน้

สําเนาถูกตอง

(นายสุขใจ สุขจริง)สุขใจ สุขจริง

ตัวอย่างสําเนาบัตรประชาชน ที�ใช้ในการกู้ยืม

บัตรประชาชนจะตองไมหมดอายุ

การถายสําเนาบัตรประชาชน ใหถายใหชัดเจนมองเห็นขอมูล
ทุกอยางชัดเจน  **จะถายหลังบัตรดวยหรือไมก็ได**

การเซ็นช่ือกํากับ หากลงลายมือช่ือในเอกสารแตละฉบับแลว 
ขอใหลงลายมือช่ือใหเหมือนกันทุกฉบับ

นายสุขใจ สุขจริง



 

                 
 

หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน 
 

                                                                                   วันที ่          เดือน    พ.ศ.         
 
 ข้าพเจ้า                                                  ต าแหน่ง                                                                                                                                                     
สังกัด                                          สถานที่ท างาน       
เลขที ่         หมู่ท่ี      ตรอก/ซอย                      ถนน  ต าบล/แขวง                            
อ าเภอ/เขต                   จังหวัด                               รหัสไปรษณีย์   โทรศัพท ์               
ขอรับรองว่า  นาย/นาง/นางสาว                                              ผู้ขอกู้ยืมเงิน 
ประกอบอาชีพ                               สถานทีท่ างาน                         อยู่บ้านเลขที ่                
หมู่ท่ี         ตรอก/ซอย   ถนน   ต าบล/แขวง                       
อ าเภอ/เขต    จังหวัด   รหัสไปรษณีย์    โทรศัพท ์   
มีรายได้ปีละ                    บาท 

 คู่สมรสของผูข้อกู้ยืมเงิน ชื่อ                                              ถึงแก่กรรม   ยังมีชีวิตอยู ่
ประกอบอาชีพ                         สถานทีท่ างาน                                         เลขที ่              หมู่ท่ี  
ตรอก/ซอย    ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    
จังหวัด   รหัสไปรษณีย์    โทรศัพท ์    มีรายได้ปีละ                    บาท 

 บิดาของผูข้อกู้ยืมเงิน ชื่อ                                                ถึงแก่กรรม   ยังมีชีวิตอยู ่
ประกอบอาชีพ                         สถานทีท่ างาน                                         เลขที ่              หมู่ท่ี  
ตรอก/ซอย    ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    
จังหวัด   รหัสไปรษณีย์    โทรศัพท ์    มีรายได้ปีละ         บาท 

มารดาของผูข้อกู้ยืมเงิน ชื่อ                                              ถึงแก่กรรม   ยังมีชีวิตอยู ่
ประกอบอาชีพ                         สถานทีท่ างาน                               เลขที ่              หมู่ท่ี  
ตรอก/ซอย    ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    
จังหวัด   รหัสไปรษณีย์    โทรศัพท ์    มีรายได้ปีละ         บาท 

ผู้ปกครองของผูข้อกู้ยืมเงิน (ที่มิใช่บิดา-มารดา)  ชื่อ                               ถึงแก่กรรม   ยังมีชีวิตอยู ่
ประกอบอาชีพ                         สถานทีท่ างาน                                         เลขที ่              หมู่ท่ี  
ตรอก/ซอย    ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    
จังหวัด   รหัสไปรษณีย์    โทรศัพท ์    มีรายได้ปีละ         บาท 

 ข้าพเจ้ายินยอมให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่อยู่ในความครอบครอง    
ของข้าพเจ้า รวมทั้งยินยอมให้กองทุนเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
ในการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุน โดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และหรืออิเล็กทรอนิกส์ของกองทุน 
 

    
 
      ลงชื่อ                                        ผู้รับรอง                              
                           (                      )                       
                 ต าแหน่ง                                     
 

ส าหรับผู้รับรองลงนาม 
กยศ.102 

หมายเหตุ  การรับรองรายได้ของครอบครัวให้บุคคลดังต่อไปนี้ 
เป็นผู้รับรอง พร้อมท้ังแนบส าเนาบตัรประจ าตวัเจา้หน้าท่ีของรัฐ/
ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ/เอกสารอื่นใดรับรองว่าเป็นข้าราชการ
จากหน่วยงานที่ผูร้ับรองได้สังกัด และรับรองส าเนาถูกต้อง 
1.เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบ าเหน็จบ านาญ  
ตามพระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542 
2. สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 
3. หัวหน้าสถานศึกษาที่ผู้ขอกู้ยืมเงินศึกษาอยู ่
 

ดาวนโ์หลดเอกสาร
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***เอกสารแผ่นนี้ห้ามมีรอยลิควิด 
หากเขียนผิดให้ขีดฆ่าเส้นตรงลงชื่อกำกับและเขียนใหม่
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ลงชื่อกำกับ
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เขียนใหม่
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1.ข้อมูลของข้าราชการผู้รับรองรายได้
(ข้าราชการเขียนด้วยปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน เท่านั้น!)
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Free Text
3.ข้อมูลของบิดา-มารดา (สามารถพิมพ์เป็นไฟล์PDFได้)
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4.ข้าราชการลงลายมือชื่อผู้รับรองรายได้ พร้อมแนบสำเนาบัตรข้าราชการผู้รับรองรายได้

Guest
Line

Guest
Line

Guest
Free Text
กรณี หากบิดาและมารดามีรายได้ร่วมกันจะคิดรายได้รวมกันโดยหารคนละครึ่ง
เช่น บิดาและมารดา ทำธุรกิจร่วมกันและมีรายได้รวมกัน 2แสนบาท/ปี จะถือว่าบิดาและมารดา มีรายได้รวมกันคนละครึ่งคือ คนละ1แสนบาท/ปี 
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(ข้าราชการเขียนด้วยปากกาลูกลื่นสีน้ำเงินเท่านั้น
ห้ามใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์)
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ตัวอย่างการเขียนเอกสาร กยศ.102
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2.ข้อมูลของนิสิต (สามารถพิมพ์เป็นไฟล์PDFได้)



เอกสารฉบับนี�สามารถพิมพ์เป�นไฟล์PDFได้

ชื่อนามสกุล อาจารยที่ปรึกษา
ตําแหนง อาจารยที่ปรึกษา

2.ขอ้มูลของนิสติ

ตัวอย่างการเขียนเอกสาร กยศ.103

xx xx xxxx

ช่ือ-นามสกุล อาจารยท่ีปรึกษา ตําแหนง อาจารยท่ีปรึกษา

xxxx
คณะของอาจารยท่ีปรึกษา

1.ขอ้มูลอาจารยที์�ปรกึษาของ
มหาวทิยาลัยบูรพา

ช่ือ-นามสกุลนิสิต 

x

(สามารถเซ็นเป็นลายเซ็นอิเล็กทรอนิกสได)

xx

xxx
xxx xxx

(PDF)

(Word)
(ดาวนโหลดเอกสาร)



ตัวอย่างการเขียนหนังสือรับรองสถานภาพครอบครัว

ช่ือ-นามสกุล ผูรับรอง

xxxx xxxx

xxxx

ช่ือ-นามสกุล นิสิต

ช่ือ-นามสกุล ผูรับรอง

xxxx
xx xx

xx xx xx
xx xx xx xxxx

xxx

ผูรับรองเขียน และลงลายมือชื่อดวย
ปากกาลูกลื่นสีน้ําเงินเทานัน้ 

(เป็นบุคคลคนเดียวกับผูรับรองรายได
กยศ.102)

เอกสารฉบับนีเ้ขียนดวย
ปากกาลูกลื่นสีน้ําเงินเทานัน้!

ขีดเคริ่ืองหมายถูก
ในชองส่ีเหล่ียม 

ตามสถานะภาพครอบครัว

หนังสือรับรองสถานภาพครอบครัว ใช้เฉพาะนิสิตที�ไม่สามารถติดต่อ
บิดา หร �อมารดาได้ เป�นเอกสารประกอบเพิ�มเติมสําหรับ

กรณีนิสิตที�บิดา-มารดา ขาดการติดต่อ หร �อหายสาบสูญ โดยอยู่ใน
ความอุปการะของผู้ปกครอง ปู�,ย่า,ตา,ยาย ฯลฯ 

(ดาวนโหลดเอกสาร)



30

เริ�มขั�นตอนกำรยื�นค�ำขอกู้ยืมเงิน 

และกำรอนุมัติค�ำขอกู้ยืมเงิน

Version 1.01

BUU
Typewriter
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Oval
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ภำพรวมกำรยื�นค�ำขอกู้ยืมเงิน และกำรอนุมัติค�ำขอกู้ยืมเงิน

3. กำรยื�นค�ำขอกู้ยืมเงิน และอนุมัติค�ำขอกู้ยืมเงิน

- ผู้กู้ยืมเงินรายใหม่

- ผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเปลี�ยนระดับ/ย้ายสถานศึกษา/เปลี�ยนหลักสูตรหรือสาขาวิชา

ผู้กูยื้มเงินรายใหม่
ผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเปลี�ยนระดับ/

ย้ายสถานศึกษา/เปลี�ยนหลักสูตร
หรือสาขาวิชา

Version 1.01
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นักเรียน/นักศึกษายื�นค�าขอกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค�าขอกู้ยืม กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติค�าขอกู้ยืม

กำรยื�นค�ำขอกู้ยืมเงิน และอนุมัติค�ำขอกู้ยืมเงิน : นักเรียน/นักศึกษายื�นค�าขอกู้ยืมเงิน

ข้อมูลที�ต้องเตรียมก่อนยื�นค�ำขอกู้ยืมเงิน

- บัตรประชาชนผู้ที�เกี�ยวข้องในค�าขอกู้ยืมเงิน เช่น ผู้กู้ ,บิดา มารดาและผู้ปกครอง ,ผู้แทนโดยชอบธรรม ,

คู่สมรสของผู้กู(้ถ้าม)ี

- ส�าเนาบัตรประชาชนผู้ที�เกี�ยวข้องในค�าขอกู้ยืมเงิน เช่น  ผู้กู้ ,บิดา มารดาและผู้ปกครอง ,ผู้แทนโดยชอบ

ธรรม ,คู่สมรสของผู้กู(้ถ้าม)ี 

ผู้กู้ยืมเงิน บิดา มารดาและ
ผู้ปกครอง

ผู้แทนโดย
ชอบธรรม

Version 1.01

Guest
Rectangle
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กำรยื�นค�ำขอกู้ยืมเงิน และอนุมัติค�ำขอกู้ยืมเงิน : นักเรียน/นักศึกษายื�นค�าขอกู้ยืมเงิน

นักเรียน/นักศึกษายื�นค�าขอกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค�าขอกู้ยืม กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติค�าขอกู้ยืม

1 กดปุ�ม 

“ขอยื�นกู้”

เลือกที�เมนู “ยื�นกู้”
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นักเรียน/นักศึกษายื�นค�าขอกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค�าขอกู้ยืม กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติค�าขอกู้ยืม

ให้ผู้กู้ยืมเงินจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารตามที�ระบบก�าหนด

ของบุคคลที�เกี�ยวข้องก่อนท�าการ

กรอกข้อมูลและแนบเอกสาร ในขั�นตอนถัดไป

2

กำรยื�นค�ำขอกู้ยืมเงิน และอนุมัติค�ำขอกู้ยืมเงิน : นักเรียน/นักศึกษายื�นค�าขอกู้ยืมเงิน

กดปุ�ม “ถัดไป”

ผู้กู้ยืมเงินสามารถใช้โทรศัพท์มือถือ 
ถ่ายภาพเอกสารประกอบต่างๆ เพื�อแนบ

ผ่านระบบแทนการสแกนเอกสารได้
*ซึ�งเอกสำรที�แนบมำ นั�น จะต้องเป�นของ
บุคคลเดียวกันกบัที�บนัทึกข้อมูล และมี
ควำมครบถ้วนสมบูรณ์ เห็นรำยละเอียด

ชัดเจน 
(ไฟล์ภำพที�ระบบรองรับ ได้แก่ JPG ,PDF)
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นักเรียน/นักศึกษายื�นค�าขอกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค�าขอกู้ยืม กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติค�าขอกู้ยืม

กำรยื�นค�ำขอกู้ยืมเงิน และอนุมัติค�ำขอกู้ยืมเงิน : นักเรียน/นักศึกษายื�นค�าขอกู้ยืมเงิน

3

4 กดปุ�ม “ถัดไป”

ท�าการกรอกข้อมูลการศึกษา

ตามที�ระบบก�าหนด
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นักเรียน/นักศึกษายื�นค�าขอกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค�าขอกู้ยืม กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติค�าขอกู้ยืม

5

6

กำรยื�นค�ำขอกู้ยืมเงิน และอนุมัติค�ำขอกู้ยืมเงิน : นักเรียน/นักศึกษายื�นค�าขอกู้ยืมเงิน

กดปุ�ม “ถัดไป”

ท�าการกรอกข้อมูลส่วนตัว

ตามที�ระบบก�าหนด
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นักเรียน/นักศึกษายื�นค�าขอกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค�าขอกู้ยืม กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติค�าขอกู้ยืม

7

กำรยื�นค�ำขอกู้ยืมเงิน และอนุมัติค�ำขอกู้ยืมเงิน : นักเรียน/นักศึกษายื�นค�าขอกู้ยืมเงิน

ท�าการกรอกข้อมูลผู้ปกครอง 
ตามที�ระบบก�าหนด

กดปุ�ม “ถัดไป”

8
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นักเรียน/นักศึกษายื�นค�าขอกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค�าขอกู้ยืม กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติค�าขอกู้ยืม

กดปุ�ม
“ยืนยันค�าขอ”

*ตรวจสอบข้อมูลทั�งหมด         
ให้ถูกต้องครบถ้วนก่อน
“รับรองข้อมูลกำรยื�นกู้”

9

10

กำรยื�นค�ำขอกู้ยืมเงิน และอนุมัติค�ำขอกู้ยืมเงิน : นักเรียน/นักศึกษายื�นค�าขอกู้ยืมเงิน
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นักเรียน/นักศึกษายื�นค�าขอกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค�าขอกู้ยืม กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติค�าขอกู้ยืม

4

กดปุ�ม
“แนบเอกสาร”

11

กำรยื�นค�ำขอกู้ยืมเงิน และอนุมัติค�ำขอกู้ยืมเงิน : นักเรียน/นักศึกษายื�นค�าขอกู้ยืมเงิน

เมื�อกรอกข้อมูลค�าขอกู้ยืมเงินเรียบร้อยแล้ว

ล�าดับถัดไป ให้ผู้กู้ยืมเงินแนบเอกสาร

ตามที�ระบบก�าหนด
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นักเรียน/นักศึกษายื�นค�าขอกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค�าขอกู้ยืม กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติค�าขอกู้ยืม

กดปุ�ม
“แนบเอกสาร”

กำรยื�นค�ำขอกู้ยืมเงิน และอนุมัติค�ำขอกู้ยืมเงิน : นักเรียน/นักศึกษายื�นค�าขอกู้ยืมเงิน

12

กลับหน้าจอหลัก 

เลือก “ยื�นกู้”
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นักเรียน/นักศึกษายื�นค�าขอกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค�าขอกู้ยืม กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติค�าขอกู้ยืม

13

หากแนบเอกสารครบถ้วน             
จะสามารถกดปุ�ม “ถัดไป” ได้

14

กำรยื�นค�ำขอกู้ยืมเงิน และอนุมัติค�ำขอกู้ยืมเงิน : นักเรียน/นักศึกษายื�นค�าขอกู้ยืมเงิน

ท�าการแนบเอกสารต่างๆ ตามที�
ระบบก�าหนด

ผู้กู้ยืมเงินสามารถใช้โทรศัพท์มือถือ ถ่ายภาพ
เอกสารประกอบต่างๆ เพื�อแนบผ่านระบบ

แทนการสแกนเอกสารได้
*ซึ�งเอกสำรที�แนบมำ นั�น จะต้องเป�นของ

บุคคลเดียวกันกับที�บันทึกข้อมูล และมีควำม
ครบถ้วนสมบูรณ์ เห็นรำยละเอียดชัดเจน 

(ไฟล์ภำพที�ระบบรองรับ ได้แก่ JPG ,PDF)
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นักเรียน/นักศึกษายื�นค�าขอกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค�าขอกู้ยืม กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติค�าขอกู้ยืม

15

16

เมื�อถูกต้องครบถ้วน    

กดปุ�ม “ยืนยันเอกสาร”

กำรยื�นค�ำขอกู้ยืมเงิน และอนุมัติค�ำขอกู้ยืมเงิน : นักเรียน/นักศึกษายื�นค�าขอกู้ยืมเงิน

*ตรวจสอบเอกสำรแนบทั�งหมดให้

ถูกต้องและครบถ้วนก่อน

“รับรองข้อมูล”

ผู้กู้ยืมเงินสามารถใช้โทรศัพท์มือถือ 
ถ่ายภาพเอกสารประกอบต่างๆ เพื�อแนบ

ผ่านระบบแทนการสแกนเอกสารได้
*ซึ�งเอกสำรที�แนบมำ นั�น จะต้องเป�นของ

บุคคลเดียวกันกับที�บันทึกข้อมูล และมีควำม
ครบถ้วนสมบูรณ์ เห็นรำยละเอียดชัดเจน 

(ไฟล์ภำพที�ระบบรองรับ ได้แก่ JPG ,PDF)
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นักเรียน/นักศึกษายื�นค�าขอกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค�าขอกู้ยืม กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติค�าขอกู้ยืม

17

กำรยื�นค�ำขอกู้ยืมเงิน และอนุมัติค�ำขอกู้ยืมเงิน : นักเรียน/นักศึกษายื�นค�าขอกู้ยืมเงิน

ระบบจะแจ้งว่า

ด�าเนินการส�าเร็จ 

กดปุ�ม 

“กลับหน้าหลัก”
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กำรยื�นค�ำขอกู้ยืมเงิน และอนุมัติค�ำขอกู้ยืมเงิน : หากประสงค์จะตรวจสอบรายละเอียดค�าขอป�จจุบัน (ตั�งแต่หัวข้อ 1A-3A)

นักเรียน/นักศึกษายื�นค�าขอกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค�าขอกู้ยืม กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติค�าขอกู้ยืม

กดปุ�ม เพื�อดูข้อมูลรายละเอียด

ค�าขอป�จจุบัน

1A

ระบบจะแจ้งว่า

ข้อมูลอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
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นักเรียน/นักศึกษายื�นค�าขอกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค�าขอกู้ยืม กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติค�าขอกู้ยืม

2A

ข้อมูลค�าขอยื�นกู้

กำรยื�นค�ำขอกู้ยืมเงิน และอนุมัติค�ำขอกู้ยืมเงิน : หากประสงค์จะตรวจสอบรายละเอียดค�าขอป�จจุบัน (ตั�งแต่หัวข้อ 1A-3A)

หากประสงค์จะแก้ไขข้อมูลให้
กดปุ�ม “ยกเลิกค�าขอ”
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นักเรียน/นักศึกษายื�นค�าขอกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค�าขอกู้ยืม กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติค�าขอกู้ยืม

3A

กำรยื�นค�ำขอกู้ยืมเงิน และอนุมัติค�ำขอกู้ยืมเงิน : หากประสงค์จะตรวจสอบรายละเอียดค�าขอป�จจุบัน (ตั�งแต่หัวข้อ 1A-3A)

ข้อมูลเอกสารที�แนบ
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นักเรียน/นักศึกษายื�นค�าขอกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค�าขอกู้ยืม กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติค�าขอกู้ยืม

4A

กำรยื�นค�ำขอกู้ยืมเงิน และอนุมัติค�ำขอกู้ยืมเงิน : หากประสงค์จะตรวจสอบการท�ารายการอื�นๆ (ตั�งแต่หัวข้อ 4A-5A)

ข้อมูลสัญญากู้ยืมเงิน

จะปรากฏ เมื�อผู้กู้ได้จัดท�าสัญญาเรียบร้อยแล้ว
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นักเรียน/นักศึกษายื�นค�าขอกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค�าขอกู้ยืม กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติค�าขอกู้ยืม

5A

กำรยื�นค�ำขอกู้ยืมเงิน และอนุมัติค�ำขอกู้ยืมเงิน : หากประสงค์จะตรวจสอบการท�ารายการอื�นๆ (ตั�งแต่หัวข้อ 4A-5A)

ข้อมูลจะปรากฏ เมื�อผู้กู้ได้จัดท�า

แบบเบิกเงินเรียบร้อยแล้ว
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กำรยื�นค�ำขอกู้ยืมเงิน และอนุมัติค�ำขอกู้ยืมเงิน : กรณีแนบเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน/แนบเอกสารเพิ�มเติม (1B-2B) 

นักเรียน/นักศึกษายื�นค�าขอกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค�าขอกู้ยืม กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติค�าขอกู้ยืม

กรณีผู้กู้แนบเอกสารไม่ถูกต้อง/ต้องการ

แก้ไข ให้กดปุ�ม “ด�าเนินการต่อ”

เพื�อท�าการแก้ไข/แนบเอกสารใหม่ที�ถูกต้อง

1B

ระบบจะแจ้งว่า

“มีค�าขอกู้ยืมค้างอยู่ในระบบ”
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นักเรียน/นักศึกษายื�นค�าขอกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค�าขอกู้ยืม กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติค�าขอกู้ยืม

กดปุ�ม “แนบเอกสาร” 
และแนบเอกสารใหม่          

ที�ถูกต้อง

2B

กำรยื�นค�ำขอกู้ยืมเงิน และอนุมัติค�ำขอกู้ยืมเงิน : กรณีแนบเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน/แนบเอกสารเพิ�มเติม (1B-2B) 
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กำรยื�นค�ำขอกู้ยืมเงิน และอนุมัติค�ำขอกู้ยืมเงิน : นักเรียน/นักศึกษายื�นค�าขอกู้ยืมเงิน

นักเรียน/นักศึกษายื�นค�าขอกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค�าขอกู้ยืม กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติค�าขอกู้ยืม

เมื�อข้อมูลและเอกสารแนบต่างๆ

ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ระบบจะท�าการตรวจสอบข้อมูลกับ

หน่วยงานภายนอก โดยใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 1 วันท�าการ
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นักเรียน/นักศึกษายื�นค�าขอกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค�าขอกู้ยืม กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติค�าขอกู้ยืม

18 กดปุ�ม 

“ด�าเนินการต่อ”

กำรยื�นค�ำขอกู้ยืมเงิน และอนุมัติค�ำขอกู้ยืมเงิน : นักเรียน/นักศึกษายื�นค�าขอกู้ยืมเงิน

เมื�อค�าขอผู้ยืมเงิน ผ่ำนกำร

ตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงำนภำยนอก

เรียบร้อยแล้ว
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กำรยื�นค�ำขอกู้ยืมเงิน และอนุมัติค�ำขอกู้ยืมเงิน : นักเรียน/นักศึกษายื�นค�าขอกู้ยืมเงิน

นักเรียน/นักศึกษายื�นค�าขอกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค�าขอกู้ยืม กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติค�าขอกู้ยืม

19 กรอกข้อมูลอื�นๆ เพิ�มเติม

ตามที�ระบบก�าหนด

กดปุ�ม “บันทึก”20
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นักเรียน/นักศึกษายื�นค�าขอกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค�าขอกู้ยืม กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติค�าขอกู้ยืม

กำรยื�นค�ำขอกู้ยืมเงิน และอนุมัติค�ำขอกู้ยืมเงิน : นักเรียน/นักศึกษายื�นค�าขอกู้ยืมเงิน

สรุปข้อมูลค�าขอกู้ยืมเงินที�ผู้กู้กรอก

Version 1.01



55

กำรยื�นค�ำขอกู้ยืมเงิน และอนุมัติค�ำขอกู้ยืมเงิน : นักเรียน/นักศึกษายื�นค�าขอกู้ยืมเงิน

นักเรียน/นักศึกษายื�นค�าขอกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค�าขอกู้ยืม กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติค�าขอกู้ยืม

หากถูกต้องครบถ้วน

กดปุ�ม “ถัดไป”

21

22

*ผู้กู้ยืมเงินต้องตรวจสอบข้อมูลทั�งหมดให้

ถูกต้องครบถ้วน ก่อนกดปุ�ม “ถัดไป”
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นักเรียน/นักศึกษายื�นค�าขอกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค�าขอกู้ยืม กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติค�าขอกู้ยืม

กดปุ�ม 

“ยืนยัน”

กำรยื�นค�ำขอกู้ยืมเงิน และอนุมัติค�ำขอกู้ยืมเงิน : นักเรียน/นักศึกษายื�นค�าขอกู้ยืมเงิน

ให้ผู้กู้กรอกรหัสผ่านของตนเอง 

ที�ใช้ส�าหรับเข้าระบบ 

23

24
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นักเรียน/นักศึกษายื�นค�าขอกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค�าขอกู้ยืม กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติค�าขอกู้ยืม

25

กำรยื�นค�ำขอกู้ยืมเงิน และอนุมัติค�ำขอกู้ยืมเงิน : นักเรียน/นักศึกษายื�นค�าขอกู้ยืมเงิน

ล�าดับถัดไป ระบบจะท�าการส่งข้อมูลค�าขอ

กู้ยืมเงินและเอกสารแนบต่างๆ ให้สถานศึกษา

ตรวจสอบความถูกต้อง

กดปุ�ม 

“กลับหน้าหลัก”
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นักเรียน/นักศึกษายื�นค�าขอกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค�าขอกู้ยืม กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติค�าขอกู้ยืม

26

รอการตรวจสอบ

และแจ้งผลจากสถานศึกษา

หากจะดูรายละเอียด

ค�าขอกู้ยืมที�ได้บันทึกไว้

กำรยื�นค�ำขอกู้ยืมเงิน และอนุมัติค�ำขอกู้ยืมเงิน : นักเรียน/นักศึกษายื�นค�าขอกู้ยืมเงิน
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นักเรียน/นักศึกษายื�นค�าขอกู้ยืม สถานศึกษาตรวจสอบค�าขอกู้ยืม กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติค�าขอกู้ยืม

27

กำรยื�นค�ำขอกู้ยืมเงิน และอนุมัติค�ำขอกู้ยืมเงิน : นักเรียน/นักศึกษายื�นค�าขอกู้ยืมเงิน

เมื�อสถานศึกษาตรวจสอบพบวา่

ค�าขอกู้ยืมเงินและเอกสารแนบ

ถูกต้องครบถ้วน สถานศึกษา

จะท�าการส่งข้อมูลให้กองทุนพิจารณา

อนุมัติเป�นล�าดับต่อไป
หากจะดูรายละเอียด

ค�าขอกู้ยืมที�ได้บันทึกไว้
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จบขั�นตอนกำรยื�นค�ำขอกู้ยืมเงิน 

และกำรอนุมัติค�ำขอกู้ยืมเงิน

Version 1.01



ถาม-ตอบถาม-ตอบ  
คําถามที�พบบอ่ยคําถามที�พบบอ่ย



กองทุนได้กําหนดคุณสมบัติให้ผู้กู้ต้องทํากิจกรรมจิตสาธารณะที�เป�น
ประโยชน์ต่อสังคมในระหวา่งป�การศึกษา เพื�อขอกู้ยืมเงินในป�การศึกษา
ถัดไป โดยกําหนดชั�วโมงสําหรับผู้ขอกู้ยืมเงินแต่ละกลุ่ม ดังนี�
1. กรณีเป�นผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ ไม่กําหนดจํานวนชั�วโมง (1 กิจกรรม)
2.กรณีเป�นผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเปลี�ยนระดับการศึกษา ไม่กําหนด
จํานวนชั�วโมง (1 กิจกรรม)
3. กรณีเป�นผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเลื�อนชั�นป�ทุกระดับการศึกษา 
กําหนดจํานวนไม่น้อยกวา่ 36 ชั�วโมง

ทําไมผู้กู้ยืมที�อยู่ระหวา่งการศึกษาต้องทํา
กิจกรรมจิตสาธารณะ



บุคคลใดเป�นผู้รับรองรายได้

1. กรณีมีรายได้ประจํา ใช้สลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือนจาก
หน่วยงาน (ผู้มีอํานาจของหน่วยงานลงนาม) การกรอกรายได้ต้อง
ระบุให้ตรงกับหลักฐานที�แนบและตรงกับข้อมูลที�บันทึกในระบบ 
2. กรณีไม่มีรายได้ประจํา ใช้แบบฟอร์ม กยศ. 102
- การกรอกรายได้ต้องระบุข้อมูลให้ตรงกับหนังสือรับรองรายได้
ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน (กยศ.102) และข้อมูลที�บันทึกในระบบ
- สําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที�ของรัฐ/ข้าราชการ/เอกสารอื�นใด
รับรองวา่เป�นข้าราชการจากหน่วยงานที�ผู้รับรองได้สังกัด เจ้าของ
บัตรลงลายมือชื�อรับรองสําเนาถูกต้องด้วยตนเองเท่านั�น



การพิจารณารายได้ต่อครอบครัว ให้พิจารณาจากรายได้รวมทั�งหมด
ก่อนหักค่าใช้จ่าย ซึ�งไม่สามารถนํารายจ่ายอื�นๆ มาหักลบ

ในกรณีที�นักศึกษาไม่ได้ยื�นเร ��องกู้ยืมในเทอมที� 1
 แต่ต้องการขอกู้ยืมในเทอมที� 2 จะทําได้หร �อไม่

กรณีผู้กู้ยืมเป�นบุตรข้าราชการหร �อประกอบอาชีพอื�นๆ 
ซึ�งมีรายได้เกิน 360,000 บาท/ป� แต่มีภาระค่าใช้จ่ายอื�นๆ 

เมื�อหักลบแล้วน้อยกวา่ 360,000 บาท/ป� จะมีสิทธิกู้ยืมหร �อไม่

ไม่ได้ ผู้กู้ยืมจะต้องยื�นขอกู้ยืมผ่านระบบ 
Digital Student Loan Fund System : DSL 

ตั�งแต่เทอม 1 เป�นต้นไป



นักศึกษาที�มิได้มีการลงทะเบียนเร �ยน ในเทอมนั�นๆ
จะสามารถยื�นเร ��องขอกู้ยืมค่าครองชีพได้หร �อไม่

ไม่ได้ ผู้ที�จะมีสิทธิกู้ยืมจะต้องมีสถานะศึกษาอยู่เท่านั�น

บิดา มารดาของผู้กู้ยืมเป�นผู้มีรายได้ประจําต้องมีหนังสือ
รับรองรายได้(กยศ.102) ประกอบด้วยหร �อไม่

ไม่ต้องใช้หนังสือรับรองรายได้(กยศ.102) จะใช้หนังสือรับรอง
เงินเดือนหร �อสลิปเงินเดือนจากหน่วยงานต้นสังกัด



กรณีนักศึกษา ที�ยื�นคําขอกู้ยืมเงินเร �ยบร้อยแล้ว 
ภายหลังต้องการเปลี�ยนสถานศึกษาต้องทําอย่างไร

นักศึกษาต้องตรวจสอบสถานะการกู้ยืมของตนเองก่อน ซึ�งหากสถาน
ศึกษาเดิมยังไม่ได้ดําเนินการขั�นตอนต่างๆในระบบ นักศึกษาสามารถ

ยกเลิกได้ด้วยตนเอง แต่หากได้ดําเนินการแล้วให้เร่งแจ้งกับสถานศึกษา
ยกเลิกการกู้ยืมเงินของตนเองโดยเร็ว เพื�อที�จะสามารถยื�นขอกู้ยืมเงิน

กับสถานศึกษาใหม่ ได้ภายในระยะเวลาที�กองทุนกําหนด 



กองทุนได้กําหนดหลักเกณฑ์การ
โอนเงินกู้ยืมไวอ้ย่างไร

กองทุนกําหนดหลักเกณฑ
 และวิธีการโอนเงินกูยืม ดังตอไปน้ี



ในกรณีที�นิสิต พ้นสภาพการเป�นนักศึกษา 
นิสิตและสถานศึกษาจะต้องปฏิบัติอย่างไร

เบื�องต้นให้นิสิตร �บดําเนินการติดต่อสถานศึกษา จากนั�นสถานศึกษา
มีหน้าที�ต้องรายงานการพ้นสภาพการเป�นนักศึกษา 

ในระบบDSLภายใน 15 วนันับแต่วันที�พ้นสภาพ พร้อมทั�งระบุสาเหตุ
การพ้นสภาพของนิสิต


