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การทําสัญญากูยืมเงินกองทุน กยศ., กรอ.
แบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจํานวนเงินทุนฯ กยศ., กรอ.
ประจําปการศึกษา 2563
(ระหวางวันที่ 1 มิ.ย. – 15 ก.ค. 2563)

นักศึกษาผูขอกูยืมรายใหม และผูกูยืมตอเนื่องจากสถาบันเดิม ทั้งกยศ. และกรอ. ที่ประสงคจะขอกูยืม
เงินกองทุนฯ ในปการศึกษา 2563 ที่ดําเนินการสงเอกสารครบถวนแลว หรือที่ยังสงเอกสารไมครบถวน หรือที่ยัง
ไมไดสงเอกสาร ซึ่งขณะนี้ระบบ e-Studentloan ไดเปดใหผูกูยืมดําเนินการในขั้นตอนการทําสัญญากูยืมเงินได
แล ว นั้ น ฝ า ยกองทุ น เงิ น กู ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ม หานคร จึ ง ขอประกาศให นั ก ศึ ก ษา
ดําเนินการดังนี้
1. นักศึกษาที่สงเอกสารครบถวนสมบูรณแลว ดําเนินการทําสัญญากูยืมเงินไดเลย
2. นักศึกษาที่สงเอกสารแลวแตยังไมครบถวน ใหนําเอกสารมาสงเพิ่มเติมไดในวันที่ดําเนินการทํา
สัญญากูยืมเงิน
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3. นักศึกษาที่ยังไมไดสงเอกสารในขั้นตอนที่ 1 ชุดแบบคําขอกูยืม พรอมเอกสารประกอบ จํานวน 1
ชุด ให นํ า เอกสารมาส ง และดํ า เนิ น การทํ า สั ญ ญากู ยื ม เงิ น พร อ มเอกสารแนบสั ญ ญากู ยื ม เงิ น
จํานวน 3 ชุด
หมายเหตุ นักศึกษาที่สงเอกสารตามขอ 1, 2 แลว จะมีนักศึกษาบางรายที่เขาระบบ e-Studentloan แลวพบวาขอหนาจอตนเองยังไมขึ้นคําวาทําสัญญา
นั้น ดวยเหตุเนื่องจากในวันที่สงเอกสารขั้นตอนที่ 1 ไมไดนําใบแจงยอดการชําระเงินมาแสดงใหเจาหนาที่ดูยอดเงินลงทะเบียนเรียน เจาหนาที่ จึงไมสามารถ
บันทึกขอมูลลงในระบบ e-Studrntloan ได ดังนั้น จึงใหนักศึกษาทุกคนตองนําใบแจงยอดการชําระเงิน มาแสดงในวันที่ พิมพ และสงสัญญา

ขั้นตอนการทําสัญญากูยืมเงิน กองทุนฯ กยศ. , กรอ.
1. ตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิกูยืม ปอนขอมูล  บันทึกสัญญา พิมพสัญญา
จากในระบบ e–Studentloan จํานวน 3 ชุด ที่ www.studentloan.or.th หรือ www.sl.mut.ac.th
ในกรณีที่ตองการแกไขขอมูลจุดใดในสัญญา สามารถทําไดโดยกลับเขาสู e-Studentloan และสั่งพิมพ
สัญญาใหม ตามขั้นตอนขางตน
ขั้นตอนทําสัญญากูยืมเงินฯ อาจใชระยะเวลาในการทําสัญญา เนื่องจากมีการตรวจสอบขอมูลของผูค้ํา
ประกัน/ผูแทนโดยชอบธรรม/ผูปกครอง กับกรมการปกครอง เมื่อผูกูยืมกรอกขอมูลสัญญาเขาระบบ
e-Studentloan แลว ดังนี้
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- กรณี ผูค้ําประกัน/ ผูแทนโดยชอบธรรม/ผูปกครอง เปนบิดา หรือมารดา สามารถทราบผลไดทันที
เนื่องจากกองทุนไดรับขอมูลบิดา หรือมารดา เมื่อตอนตรวจสอบเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผูกูยืม
เวนแต ขอมูลในทะเบียนบานของผูกูยืม(นักศึกษา) ตรงสวน มารดาผูใหกําเนิด / บิดาผูใหกําเนิด มีแตชื่อ
ไมมีเลขประจําตัวประชาชน ระบบจะตรวจสอบสถานะบุคคล ระยะเวลาการสงขอมูลไปตรวจสอบ ใชเวลา
อยางนอย 1 ชั่วโมง เมื่อทราบผลการตรวจสอบสถานะบุคคลเรียบรอยแลว จึงจะสามารถพิมพสัญญาได
- กรณี ผูค้ําประกัน/ผูแทนโดยชอบธรรม/ผูปกครองไมใชบิดา หรือมารดา ระบบจะตรวจสอบสถานะ
บุคคล ระยะเวลาการสงขอมูลไปตรวจสอบ ใชเวลาอยางนอย 1 ชั่วโมง เมื่อทราบผลการตรวจสอบสถานะบุคคล
เรียบรอยแลว จึงจะสามารถพิมพสัญญาได
หมายเหตุ การพิมพสัญญากูยืมเงิน สําหรับนักศึกษาที่ใชผูค้ําประกันที่ตองสงขอมูลไปตรวจสอบสถานะบุคคล ขอใหนักศึกษาดําเนินการบันทึกสัญญาไว
กอนที่จะพาผูค้ําประกัน มาเซ็นสัญญากูยืมเงิน ทั้งนี้เพื่อไมใหผูค้ําประกันตองมารอเปนเวลานานกวาจะพิมพและเซ็นสัญญากูยืมเงินได

2. นักศึกษาที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ (อายุยังไมครบ 20 ปบริบูรณ) นักศึกษาตองกรอกขอมูลผูแทนโดยชอบ
ธรรม/ผูปกครองดวย โดยใหผูค้ําประกันเปนผูแทนโดยชอบธรรม/ผูปกครอง และเซ็นผูแทนโดยชอบธรรม/
ผูปกครอง
3. นักศึกษาที่อายุครบ 20 ปบริบูรณเปนที่เรียบรอยแลว นักศึกษาไมตองกรอกขอมูลผูแทนโดยชอบธรรม/
ผูปกครอง และไมตองเซ็นผูแทนโดยชอบธรรม/ผูปกครองมา
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4. การเซ็นสัญญาสามารถทําได 2 กรณี
4.1 นักศึกษาพาผูค้ําประกัน มาเซ็นสัญญาที่มหาวิทยาลัยฯ เซ็นตอหนาเจาหนาที่ฝายกองทุนฯ อาคาร F
ชั้น 3หอง F 303
4.2 นักศึกษาสงสัญญาไปใหผูค้ําประกันนําสัญญาไปเซ็นที่อําเภอหรือเทศบาล โดยเซ็นตอหนานายอําเภอ/
ปลัดอําเภอ/ปลัดเทศบาล(นายอําเภอ/ปลัดอําเภอ/ปลัดเทศบาลทานจะเซ็นรับรองลายมือชื่อผูค้ํา
ประกันมาให) และในสวนของพยานนั้นใหนักศึกษาเวนไว ทางมหาวิทยาลัยฯจะเซ็นเปนพยานใหกับ
นักศึกษาเอง
5. เอกสารที่ตองใชแนบกับสัญญา
(ใหรับรองสําเนาถูกตอง ดวยลายมือชื่อใหเหมือนกับที่ลงชื่อในสัญญาทุกตัวอักษร)
5.1 สวนของนักศึกษา (ผูกูยืม)
5.1.1 *สําเนาเลขที่บัญชีธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย
จํานวน 3 ชุด
*ผูกูยืมเงิน กรอ. ที่ขอกูยืมคาครองชีพใหเปดบัญชี ธ.กรุงไทย เทานั้น หากไมไดขอคาครองชีพ ไมตองใชเอกสารสําเนาเลขที่บัญชีธนาคาร
*ผูกูยืมเงิน กยศ ทุกคนจะตองเปดบัญชี ธ.กรุงไทย หรือ ธ.อิสลามแหงประเทศไทย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับผูกูยืมที่แจงความประสงคไวในระบบฯ

5.1.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน
5.1.3 สําเนาหนังสือสําคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว/เปลี่ยนสกุล (ถามี)
5.2 สวนของผูค้ําประกัน
5.2.1 สําเนาบัตรประจํานัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน
5.2.2 สําเนาหนังสือสําคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว/เปลี่ยนสกุล (ถามี)

จํานวน 3 ชุด
จํานวน 3 ชุด

จํานวน 3 ชุด
จํานวน 3 ชุด
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หมายเหตุ นักศึกษาที่ยังไมไดสงเอกสารแนบกับสัญญาใหจัดเตรียมมาใหเรียบรอยดวย

ขั้นตอนการบันทึกคาเลาเรียน
เมื่อนักศึกษาดําเนินการเซ็นสัญญากูยืมเงินครบถวนและสงสัญญากูยืมเงินพรอมเอกสารแนบเรียบรอย ให
นักศึกษานําใบแจงยอดการชําระเงินมาบันทึกคาเลาเรียนลงในระบบ e-Studentloan
ขั้นตอนการเซ็นแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจํานวนเงินกองทุนฯ กยศ., กรอ.
เมื่อนักศึกษาดําเนินการบันทึกคาเลาเรียนลงในระบบ e-Studentloan เรียบรอยแลว เจาหนาที่จะพิมพ
แบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจํานวนเงินกองทุนฯ จํานวน 3 แผน เพื่อใหนักศึกษากรอกขอมูลในสวนของ
บัตรประชาชนออกใหเมื่อวันที่........หมดอายุวันที่...............พรอมตรวจสอบยอดเงินคาเลาเรียน / คาครองชีพ
และดําเนินการเซ็นดังนี้
1. นักศึกษาที่อายุครบ 20 ปบริบูรณ ใหนักศึกษาลงชื่อผูกูยืมในแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันฯ
พรอมแนบเอกสารดังนี้
1.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของนักศึกษา จํานวน 3 ชุด
2. นักศึกษาที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ใหนักศึกษาลงชื่อผูกูยืม และผูแทนโดยชอบธรรม/ผูปกครองลงชื่อ
พรอมแนบเอกสารดังนี้
2.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของนักศึกษา จํานวน 3 ชุด
2.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทนโดยชอบธรรม/ผูปกครอง จํานวน 3 ชุด
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หมายเหตุ สําหรับนักศึกษาที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ที่สงสัญญากูยืมเงินไปใหผูค้ําประกัน และผูแทนโดยชอบธรรม/ ผูปกครองไปเซ็นที่อําเภอหรือที่เทศบาล เมื่อ
นักศึกษานําสัญญามาสงที่ฝายกองทุนฯ แลวนักศึกษา จะตองสงแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันฯ กลับไปใหผูแทนโดยชอบธรรม/ผูปกครองเซ็นอีกครั้งหนึ่ง

ขั้นตอนการชําระเงินคาเลาเรียน
สําหรับนักศึกษาที่ไดดําเนินการตามขั้นตอนตางๆ ขางตนครบถวนเรียบรอย แตยังไมไดชําระเงินคาเลาเรียน
หรือคางชําระเงินคาเลาเรียนบางสวน ใหแจงกับเจาหนาที่ในวันที่เซ็นแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันฯ เพื่อขอ
อนุญาตใชเงินกองทุนฯ ชําระคาเลาเรียน ใหกับฝายการเงินไดเลย
สวนนักศึกษาที่ไดชําระเงินคาลงทะเบียนเรียนครบถวนเรียบรอยแลว ไมตองดําเนินการในขั้นตอนการชําระ
เงินคาเลาเรียน แตใหรอดูประกาศคืนเงินหลังจากฝายกองทุนฯ สงสัญญากูยืมเงินไปใหธนาคารเรียบรอยแลวและ
ธนาคารโอนเงินคาเลาเรียนมาใหมหาวิทยาลัยฯเรียบรอยแลว ในรูปแบบแคชเชียรเช็ค
ฝายกองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษา www. sl.mut.ac.th
โทร.02 988 4025 หรือ 02 988 3655 ตอ 2323,2324
ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563

