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คําชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินการกูยืมเงิน
ลักษณะที่ 1 เงินกูยืมเพื่อการศึกษา ใหแกนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย (กยศ.เดิม)
ประจําปการศึกษา 2561 (สําหรับนักศึกษาใหม)
*การดําเนินการทุกขั้นตอน นักศึกษาตองนําใบแจงยอดการชําระเงิน ที่ไดจากสํานักทะเบียนมาดวย*
ขั้นตอนที่ 1

การจัดสงเอกสารเพื่อขอกูยืมเงิน มีดังตอไปนี้

1. แบบคําขอกูยืมเงิน: ลักษณะที่ 1 เงินกูยืมเพื่อการศึกษาฯ ที่ยื่น+พิมพจากระบบ e –Studentloan จํานวน 1 ชุด
2. แบบแจงกรอบวงเงินคาเลาเรียนที่นักศึกษาตองการขอกูยืมเงิน
3. ชุดแบบคําขอกูยืมฯ (แบบ กยศ. 101) ที่กรอกขอมูลรายละเอียดเรียบรอยแลว พรอมเอกสารประกอบแบบคําขอ
กูยืมเงิน จํานวน 1 ชุด ตามรายละเอียดดังตอไปนี้
3.1 ผูขอกู (นักศึกษา)
3.1.1. สําเนาใบแสดงผลการเรียน (ระเบียนแสดงผลการเรียนฯ ม.6, หรือ ปวช., หรือ ปวส.)
3.1.2. สําเนาสัญญากูยืมกองทุนฯ หรือ สําเนาแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจํานวนเงินทุนกองทุน
เงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) (คาเลาเรียน คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และคาครองชีพ) เดิม
(ในกรณีที่เคยกูยืมเงินกองทุนฯ มากอน)
3.1.3. บันทึกกิจกรรมจิตอาสา (หลักฐานการเขารวมโครงการจิตอาสา) ปการศึกษา 2560 ที่ผานมา
3.1.4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน
3.1.5. สําเนาหนังสือสําคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว / เปลี่ยนสกุล (ถามี)
3.2 บิดา มารดา
3.2.1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน
3.2.2. หนังสือรับรองเงินเดือน /สลิปเงินเดือน (ในกรณีมีงานประจํา)
3.2.3. สําเนาใบหยา หรือ สําเนาใบมรณบัตร (ถามี)
3.2.4. สําเนาหนังสือสําคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว / เปลี่ยนสกุล (ถามี)
3.3 ผูปกครอง (ที่มิใชบิดา-มารดา) / คูสมรส (ถามี) ในกรณีที่ผูใชอํานาจปกครองมิใชบิดามารดา
หรือ กรณีที่ผูขอกูยืมไดทําการสมรสแลว
3.3.1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน
3.3.2. หนังสือรับรองเงินเดือน / สลิปเงินเดือน (ในกรณีมีงานประจํา)
.
3.3.3. สําเนาหนังสือสําคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว / เปลี่ยนสกุล (ถามี)
3.4 ผูรับรองรายไดครอบครัว สําหรับกรณีที่บิดามารดา, ผูปกครอง หรือคูสมรส ไมไดทํางานประจํา)
3.4.1. สําเนาบัตรขาราชการ
4. แผนผังแสดงที่ตั้งของที่อยูอาศัย พรอมรูปถายที่อยูอาศัยของบิดา มารดา หรือผูปกครอง
5. หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารยแนะแนว/อาจารยที่ปรึกษา และ แบบสัมภาษณฯ ใหนักศึกษาติดตอสํานัก
ประชาสัมพันธ เพื่อชวยประสานงานติดตออาจารยเพื่อเซ็นหนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารยแนะแนว/อาจารยปรึกษา
พรอมสอบสัมภาษณนักศึกษาแตละราย ยกเวน ผูขอกูยืมรายใหม ยังไมตองดําเนินการในสวนขอที่ 5
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ขั้นตอนที่ 2

การทําสัญญา จัดเตรียมเอกสารแนบสัญญา
(ใหรับรองสําเนาถูกตอง ดวยลายมือชื่อใหเหมือนกับที่ลงชื่อในสัญญาทุกตัวอักษร) ดังนี้

1. สวนของผูกูยืม (นักศึกษา)
1.1 สําเนาเลขที่บัญชีธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยสาขาที่แจงไวในสัญญา
จํานวน 3 ชุด
1.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน
จํานวน 3 ชุด
1.3 สําเนาหนังสือสําคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว/เปลี่ยนสกุล (ถามี)
จํานวน 3 ชุด
2 สวนของผูค้ําประกัน
2.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน
จํานวน 3 ชุด
2.2 สําเนาหนังสือสําคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว/เปลี่ยนสกุล (ถามี)
จํานวน 3 ชุด
หมายเหตุ สําเนาเลขที่บัญชีธนาคาร นักศึกษาจะใชบัญชีตัวเดิม หรือเปดบัญชีใหมเปนออมทรัพยก็ได แลวแตที่นักศึกษาจะ
สะดวกใช แตทั้งนี้ถาเปนบัญชีตัวเดิมตองเปนบัญชีที่ยังคงใชไดอยูจนถึงปจจุบัน
ขั้นตอนที่ 3

การเซ็นสัญญา สามารถดําเนินการได 2 กรณี

1. นักศึกษาพาผูค้ําประกัน มาเซ็นสัญญาที่มหาวิทยาลัยฯ เซ็นตอหนาเจาหนาที่ฝายกองทุนฯ อาคาร F หอง F 303
2. นักศึกษาสงสัญญาไปใหผูค้ําประกันนําสัญญาไปเซ็นที่อําเภอหรือเทศบาล โดยเซ็นตอหนานายอําเภอ/ปลัดอําเภอ/
ปลัดเทศบาล (นายอําเภอ/ปลัดอําเภอ/ปลัดเทศบาลทานจะเซ็นรับรองลายมือชื่อผูค้ําประกันมาให) และในสวนของ
พยานนั้นใหนักศึกษาเวนไว ทางมหาวิทยาลัยฯจะเซ็นเปนพยานใหกับนักศึกษาเอง
ขั้นตอนที่ 4

การบันทึกคาเลาเรียน ตามที่สถานศึกษาเรียกเก็บจริง (ดูจากใบแจงยอดการชําระเงิน)
ลงในระบบ e-Studentloan พรอมยืนยันขอมูล ดังนี้

1. ชองเลขที่ใบเสร็จ ใหนําเลขที่อางอิง มาบันทึกขอมูล
2. ชองวันที่เอกสาร ใหนําวันที่ลงทะเบียน มาบันทึกขอมูล
3. ชองคาเลาเรียน ใหนํายอดเงินลงทะเบียนทั้งสิ้น มาบันทึกขอมูล
4. เมื่อนักศึกษาบันทึกขอมูลครบทั้ง 3 ชองเรียบรอยแลว ให กดยืนยันขอมูล กลับสูหนาหลัก ออกจากระบบ
การเซ็นแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจํานวนเงินทุนกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
(คาเลาเรียน คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และคาครองชีพ) ตามรายละเอียดดังนี้
1. นักศึกษาผูกูยืมที่อายุยังไมถึง 20 ปบริบูรณ ซึ่งในการเซ็นแบบลงทะเบียนเรียนฯ (คาเลาเรียน และคาครองชีพ)
นอกเหนือจากตัวนักศึกษาเซ็นตรงผูกูยืมแลว ยังตองมีผูแทนโดยธรรมหรือผูปกครอง เซ็นในแบบลงทะเบียนเรียนฯ
(คาเลาเรียน และคาครองชีพ) ดวย ซึ่งนักศึกษาสามารถดําเนินการเซ็น ไดดังตอไปนี้
1.1 นักศึกษาพาผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูปกครอง มาเซ็นแบบลงทะเบียนเรียนฯ (คาเลาเรียนและคาครองชีพ)
ตอหนาเจาหนาที่ ที่ฝายกองทุนฯ หอง F303 โดยเจาหนาที่จะเซ็นเปนพยานให ในชองพยาน
1.2 นักศึกษารับแบบลงทะเบียนเรียนฯ (คาเลาเรียน และคาครองชีพ) เพื่อกลับไปใหผูแทนโดยชอบธรรม
หรือผูปกครอง เซ็นในแบบลงทะเบียนเรียนฯ (คาเลาเรียน และคาครองชีพ) ตองมีพยาน 2 ทาน
เซ็นตรงชองพยานมาดวย

ขั้นตอนที่ 5

เอกสารแนบแบบลงทะเบียนเรียนฯ (คาเลาเรียนและคาครองชีพ)
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- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูกูยืม(นักศึกษา)
จํานวน 3 ชุด
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูแทนโดยชอบธรรม หรือผูปกครอง
จํานวน 3 ชุด
หมายเหตุ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนตองลงลายมือชื่อใหเหมือนที่เซ็นในแบบลงทะเบียนเรียนฯ (คาเลาเรียน และครอง
ชีพ) ทุกตัวอักษร
2. นักศึกษาที่อายุครบ 20 ปบริบูรณแลว ใหนักศึกษาเซ็นตรงผูกูยืมเพียงผูเดียว ไมตองเซ็นผูแทนโดยชอบธรรม
หรือผูปกครอง และไมตองมีพยาน
เอกสารแนบแบบลงทะเบียนเรียนฯ (คาเลาเรียนและคาครองชีพ)
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูกูยืม(นักศึกษา)
จํานวน 3 ชุด
หมายเหตุ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนตองลงลายมือชื่อใหเหมือนที่เซ็นในแบบลงทะเบียนเรียนฯ (คาเลาเรียน และครอง
ชีพ) ทุกตัวอักษร
ขั้นตอนที่ 6

ยื่นใบแจงยอดการชําระเงิน
เพื่อขอรับใบเสร็จรับเงิน ที่สํานักบัญชีและการเงิน และตองเก็บใบเสร็จรับเงินไวเปนหลักฐาน
หมายเหตุ สําหรับนักศึกษาที่ประสงคจะกูยืมรายใหม ตองดําเนินการขั้นตอนที่ 6 เปนขั้นตอนแรกกอน โดยอาจจะชําระเปน
บางสวน หรือ ชําระทั้งหมด ทั้งนี้ตองเปนไปตามระเบียบของสํานักทะเบียน
 นักศึกษาที่กูยืมตอเนื่องจากสถาบันเดิม ใหดําเนินการขั้นตอนที่ 1- 6 ใหแลวเสร็จตั้งแตเดือน พ.ค. – 20 มิ.ย. 61
 นักศึกษาที่ขอกูยืมรายใหม ใหดําเนินการเฉพาะขั้นตอนที่ 1 ไดตั้งแตตนเดือน พ.ค. – 20 มิ.ย. 61 สวนขั้นตอนที่ 2- 5
จะดําเนินการ หลังจากประกาศผลการสอบสัมภาษณเรียบรอยแลว (ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบสัมภาษณประมาณ
ปลายเดือน มิถุนายน 2561)
 ฝายกองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
โทร. 0-2988-4025 หรือ 0-2988-3655 ,0-2988-3666 ตอ 2323, 2324
www.sl.mut.ac.th , www.facebook.com/studentloanMUT
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เงินกูยืมเพื่อการศึกษา ใหแกนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย
ประจําปการศึกษา 2561
นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย ซึ่งจะขอกูยืมเงินกูยืมเพื่อการศึกษา ตองมีสัญชาติไทยตามที่กําหนดไวในมาตรา 39
แหงพระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560 แลว จะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้
1. เปนผูที่มีอายุในขณะที่ขอกูยืมเงินกองทุน โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปและระยะเวลาผอนชําระ
อีก 15 ป รวมกันแลวตองไมเกิน 60 ป
2. เปนผูที่มีรายไดตอครอบครัว ไมเกิน 200,000 บาทตอป รายไดตอครอบครัวพิจารณาจากหลักเกณฑขอใดขอ
หนึ่ง ดังนี้
(1) รายไดรวมของนักศึกษาผูขอกูยืม รวมกับรายไดของบิดา มารดา ในกรณีที่บิดา มารดาเปนผูใชอํานาจปกครอง
(2) รายไดรวมของนักศึกษาผูขอกูยืม รวมกับรายไดของผูปกครอง ในกรณีที่ผูใชอํานาจปกครอง มิใชบิดามารดา
(3) รายไดรวมของนักศึกษาผูขอกูยืม รวมกับรายไดของคูสมรส ในกรณีที่ผูขอกูยืมไดทําการสมรสแลว

3. มีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด ดังนี้

3.1 เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบ หรือประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถานศึกษา
3.2 เปนผูที่มีผลการเรียนดี หรือผานเกณฑการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา
3.3 เปนผูที่มีความประพฤติดี ไมฝาฝนระเบียบขอบังคับของสถานศึกษาขั้นรายแรง หรือไมเปนผูที่มีความ
ประพฤติเสื่อมเสีย เชน หมกมุนในการพนัน เสพยาเสพติดใหโทษ ดื่มสุราเปนอาจิณหรือเที่ยวเตรในสถาน
บันเทิงเริงรมยเปนอาจิณ เปนตน
3.4 เปนผูที่ทําประโยชนตอสังคมหรือสาธารณะในระหวางปการศึกษากอนหนาปการศึกษาที่จะขอกูยืม โดยมี
หลักฐานการเขารวมโครงการ/กิจกรรมที่มีประโยชนตอสังคมหรือสาธารณะที่นาเชื่อถือตามจํานวนชั่วโมงที่
กําหนดสําหรับผูขอกูยืมเงินแตละกลุม ดังตอไปนี้
3.4.1 กรณีเปนผูกูยืมเงินรายใหม หรือเปนผูกูยืมเงินรายเกาเปลี่ยนระดับการศึกษาที่ศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ไมกําหนดจํานวนชั่วโมง
3.4.2 กรณีเปนผูกูยืมเงินรายเกาเลื่อนชั้นปทุกระดับการศึกษา ไมนอยกวา 36 ชั่วโมง
การทําประโยชนตอสังคมสาธารณะ หมายถึง การบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอชุมชน สังคมหรือประเทศชาติใน
ลักษณะอาสาสมัครเพื่อชวยขัดเกลาจิตใจใหมีความเมตตากรุณา มีความเสียสละและมีจิตสาธารณะเพื่อชวยสรางสรรคสังคม
หรือสาธารณะใหอยูรวมกันอยางมีความสุข ซึ่งจะตองไมเปน สว นหนึ่งของการเรีย นการสอนและไมไดรับคาตอบแทนใน
ลักษณะการจาง
3.5 ไมเคยเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มากอน
3.6 ไมเปนผูปฏิบัติงานและรับเงินเดือนหรือคาจางประจําในหนวยงานของรัฐหรือเอกชนในลักษณะเต็มเวลา
3.7 ไมเปนบุคคลลมละลาย
3.8 ไมเปนหรือเคยเปนผูไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
3.9 ไมเคยเปนผูที่ผิดนัดชําระหนี้กับกองทุน เวนแตจะไดชําระหนี้ดังกลาวครบถวน (สําหรับผูที่ไดกูยืมรายเกา
และปจจุบันถึงเกณฑการชําระหนี้คืนกองทุนแลว)
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หลักเกณฑการคัดกรองผลการเรียนผูกูยืม
 ผูกูยืมรายใหม และ กูตอเนื่องจากสถาบันเดิม
ผลการเรียน – ไมกําหนดผลการเรียน
ผูกูยืมรายเกาเลื่อนชั้นป (กูเกามหานคร)
ผลการเรียน
- เปนผูมีผลการเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดการศึกษา (GPAX.) หรือ คะแนนเฉลี่ยสะสมหนึ่งป
การศึ กษา กอนหน าปที่จะขอกูยื ม ไมต่ํากวา 1.90 หรือ คะแนนเฉลี่ยของภาคการศึกษาที่ผานมาลาสุด
ตองได 2.00 ขึ้นไป

วงเงินใหกูยืม
คณะบริหารธุรกิจ
คนละไมเกิน 76,400 บาท/ปการศึกษา
(ยกเวน สาขาบัญชี)
คนละไมเกิน 86,400 บาท/ปการศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร
คนละไมเกิน 96,400 บาท/ปการศึกษา
คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คนละไมเกิน 96,400 บาท/ปการศึกษา
คณะสัตวแพทยศาสตร
คนละไมเกิน 226,400 บาท/ปการศึกษา
โดยแบงออกเปน
1. คาเลาเรียน
- คณะบริหารธุรกิจ
ไมเกิน 50,000 บาท/ปการศึกษา
(ยกเวน สาขาบัญชี)
ไมเกิน 60,000 บาท/ปการศึกษา
- คณะวิศวกรรมศาสตร
ไมเกิน 70,000 บาท/ปการศึกษา
- คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไมเกิน 70,000 บาท/ปการศึกษา
- คณะสัตวแพทยศาสตร
ไมเกิน 200,000 บาท/ปการศึกษา
2. คาครองชีพทุกคณะ ไมเกิน 26,400 บาท/ปการศึกษา
ทั้งนี้ จะพิจารณาจากค าใชจา ยจริงในการศึกษารวมถึงคาครองชีพ โดยใหอยูในดุลยพินิจ ของคณะกรรมการการ
พิจารณาใหกูยืมของสถาบันการศึกษานั้นๆ

วิธีการขอกูยืมเงิน

1. ขอแบบคําขอกูยืมเงินฯ (แบบ กยศ. 101) ที่ฝายกองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษา อาคาร F หอง F 303 หรือ
สํานักประชาสัมพันธและบริการวิชาการ หรือ ดาวโหลดเอกสารไดที่ www.sl.mut.ac.th
2. เขาระบบ e-Studentloan เพื่อลงทะเบียนขอรหัสผานของผูกูยืมเงิน และยื่นพรอมพิมพแบบคําขอกูยืมเงินฯ
จากระบบไดที่ www.Studentloan.or.th ภายในระยะเวลาที่กําหนด
ผูที่ประสงคจะกูยืมเงินกองทุนฯ ทุกคนจะตองมี e-Mail เพื่อขอรับรหัส สําหรับยืนยันตัวบุคคล (OTP) ของผูกู รหัส
OTP คือ รหัสครั้งเดียว (One Time Password) ที่ใชยืนยัน การทําธุรกรรมทางอินเทอรเน็ตตางๆ เปนการเพิ่มความปลอดภัย
ในการทําธุรกรรมทางอินเทอรเน็ต เพื่อใชตรวจสอบและยืนยันการเปนตัวตนของผูกูยืมเงิน กอนการเขาถึงหรือดําเนินการใน
ระบบ e-Studentloan ซึ่งรหัส OTP จะใชไดเพียงครั้งเดียวตอหนึ่งธุรกรรม ซึ่งรหัสผานชุดนี้จะมีระยะเวลาประมาณ 30 นาที
และไมสามารถนํากลับมาใชงานซ้ํา และหากทําการขอรหัส OTP อีกครั้ง รหัส OTP เดิมจะไมสามารถใชงานได
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3. สงแบบคําขอกูยืมเงินฯ ที่พิมพจากระบบฯ และชุดแบบคําขอกูยืมเงิน พรอมหลักฐานตางๆ ตามวัน เวลาที่
กําหนด ที่ฝายกองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษา หอง F 303 ตามประกาศของฝายกองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษา
ติดตามขอมูลไดที่ www.sl.mut.ac.th
4. ผูยื่นขอกูยืมเงินทุกคนตองเขารับการสอบสัมภาษณ จากคณะกรรมการการพิจารณากองทุนฯ
4.1 ผูกูยืมรายเกาเปลี่ยนระดับการศึกษา (กูตอเนื่องจากสถาบันเดิม) ติดตอสํานักประชาสัมพันธเพื่อขอ
สอบสัมภาษณ ตามแบบสอบสัมภาษณฯ พรอมเซ็นหนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารยแนะแนว/อาจารย
ที่ปรึกษา แลวนํากลับมาสงที่ฝายกองทุนฯ พรอมสงแบบคําขอกูยืมฯ ตามขอ 3.
4.2 ผู กู ยืม รายใหม จะเข า รั บ การสอบสัม ภาษณ ป ระมาณปลายเดือน มิ. ย. 2561 ใหนักศึ กษาติ ดตาม
ประกาศอีกครั้ง
5. เมื่อไดรับอนุมัติใหกูยืมเงิน นักศึกษาตองเปดบัญชีออมทรัพย ณ สาขาของธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารอิสลาม
แหงประเทศไทย ที่ตนเองประสงคจะใชบริการ ถามีบัญชีออมทรัพยธนาคารดังกลาวที่สามารถใชงานไดอยู และ
ประสงคจะใชก็ไมตองเปดบัญชีใหม
6. นักศึกษาทําสัญญากูยืมเงิน โดยนักศึกษาบันทึกขอมูลในสัญญาผานระบบ e-Studentloan แลวพิมพสัญญา
และจัดเตรียมเอกสารประกอบสัญญาพรอมลงลายมือชื่อใหครบถวนแลวนําสงที่ฝายกองทุนฯ หอง F303
สัญญาทําครั้งเดียวครอบคลุมจนครบหลักสูตรของนักศึกษา สวนขั้นตอนอื่นๆ ในการขอกูยืมแตละปการศึกษา
นักศึกษายังตองทําเหมือนเดิม
7. นั ก ศึ ก ษายื น ยั น จํ า นวนเงิ น กู ยื มในแบบลงทะเบีย นเรีย น/ แบบยืน ยัน จํานวนเงิน ทุน กองทุน เงิน ใหกูยืมเพื่ อ
การศึกษา (กยศ.) (คาเลาเรียน คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และคาครองชีพ) นักศึกษาตรวจสอบความถูกตอง
และลงนามในเอกสารแบบลงทะเบียนเรียนฯ
หมายเหตุ ใหนักศึกษานําใบแจงยอดการชําระเงิน ที่ไดจากสํานักทะเบียนมา ในวันที่สงแบบคําขอกูยืมเงิน และวันที่สงสัญญา

ขั้นตอนการทําสัญญา กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

(หลังสงแบบคําขอกูยืม, เอกสารประกอบการพิจารณาการขอกูยืมเงิน,แบบแจงกรอบวงเงินคาเลาเรียน
และหลักฐานประกอบฯ เรียบรอยแลว)
1. ตรวจสอบรายชื่ อ ผู มี สิ ท ธิ กู ยื ม ป อ นข อ มู ล  บั น ทึ ก สั ญ ญา พิ ม พ สั ญ ญา จากในระบบ e–
Studentloan จํานวน 3 ชุด ที่ www.studentloan.or.th ในกรณีที่ตองการแกไขแหงใดในสัญญา สามารถทําไดโดยกลับ
เขาสู e-Studentloan และสั่งพิมพสัญญาใหมตามขั้นตอนขางตน
ขั้นตอนทําสัญญากูยืมเงินฯ จะมีการตรวจสอบขอมูลของผูค้ําประกัน/ผูแทนโดยชอบธรรมกับกรมการปกครอง เมื่อผู
กูกรอกขอมูลสัญญาเขาระบบ e-Studentloan แลว ดังนี้
- กรณี ผูค้ําประกัน/ ผูแทนโดยชอบธรรมเปนบิดา หรือมารดา สามารถทราบผลไดทันทีเนื่องจาก กองทุนไดรับ
ขอมูลบิดา หรือมารดา เมื่อตอนตรวจสอบเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผูกูยืม
- กรณี ผูค้ําประกัน/ผูแทนโดยชอบธรรมไมใชบิดา หรือมารดา ระบบจะตรวจสอบสถานะบุคคล ระยะเวลาการสง
ขอมู ลไป ตรวจสอบ ใชเ วลาอยางนอย 1 ชั่วโมง เมื่อทราบผลการตรวจสอบสถานะบุคคลเรีย บรอยแลว จึงจะ
สามารถพิมพสัญญาได
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2. การเซ็นสัญญาทําได 2 กรณี
2.1 นักศึกษาพาผูค้ําประกัน มาเซ็นสัญญาที่มหาวิทยาลัยฯ เซ็นตอหนาเจาหนาที่ฝายกองทุนฯ
2.2 นักศึกษาสงสัญญาไปใหผูค้ําประกันนําสัญญาไปเซ็นที่อําเภอหรือเทศบาล โดยเซ็นตอหนานายอําเภอ/
ปลัดอําเภอ/ปลัดเทศบาล(นายอําเภอ/ปลัดอําเภอ/ปลัดเทศบาลทานจะเซ็นรับรองลายมือชื่อผูค้ําประกัน
มาให) และในสวนของพยานนั้นใหนักศึกษาเวนไว ทางมหาวิทยาลัยฯจะเซ็นเปนพยานใหกับนักศึกษาเอง
3. เอกสารที่ตองใชแนบกับสัญญา (ใหรับรองสําเนาถูกตอง ดวยลายมือชื่อใหเหมือนกับที่ลงชื่อในสัญญาทุกตัวอักษร)
3.1 สวนของนักศึกษา (ผูกูยืม)
3.1.1 สําเนาเลขที่บัญชีธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยสาขาที่แจงไวในสัญญา
จํานวน 3 ชุด
3.1.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน
จํานวน 3 ชุด
3.1.3 สําเนาหนังสือสําคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว/เปลี่ยนสกุล (ถามี)
จํานวน 3 ชุด
3.2 สวนของผูค้ําประกัน
3.2.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน
จํานวน 3 ชุด
3.2.2 สําเนาหนังสือสําคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว/เปลี่ยนสกุล (ถามี)
จํานวน 3 ชุด
4. นักศึกษาที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ(อายุยังไมครบ 20 ปบริบูรณ) ใหนักศึกษากรอกขอมูลผูแทนโดยชอบธรรมดวย
โดยใหผูค้ําประกันเปนผูแทนโดยชอบธรรม และเซ็นผูแทนโดยชอบธรรมดวย
5. นักศึกษาที่อายุครบ 20 ปบริบูรณเปนที่เรียบรอยแลว นักศึกษาไมตองกรอกขอมูลผูแทนโดยชอบธรรม และไม
ตองเซ็นผูแทนโดยชอบธรรมมา

ผูค้ําประกันสัญญากูยืมเงิน
1. บิดามารดา หรือ ผูปกครอง หรือผูอุปการะเลี้ยงดู
2. ผูคํ้าประกันไมสามารถเพิกถอนการค้ําประกันได ในระหวางเวลาที่ผูกูยืมตองรับผิดชอบตามเงื่อนไขในสัญญา
กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา เวนแตผูใหกูยืมเห็นสมควรจะใหผูกูยืมเปลี่ยนตัวผูค้ําประกัน ผูกูยืมจะตอง
ปฏิบัติทันที
3. ในการกูยืมเงินจะทําสัญญาเพียงครั้งเดียวแตจะครอบคลุมจนครบหลักสูตร โดยที่ผูกูไมสามารถเปลี่ยนแปลงผูค้ํา
ประกันใหมไดอีกแลว

ภาระความรับผิดชอบของผูค้ําประกัน
1. ในกรณีที่ผูกูยืมเงินผิดสัญญา ผูค้ําประกันจะตองรับผิดชําระหนี้เงินกูยืมคืนกองทุนในฐานะลูกหนี้รวมกับผูกูยืมเงิน
2. ในกรณีที่ผูกูยืมเงินไดรับการผอนผันระยะเวลา หรือผอนผันจํานวนเงินในการชําระหนี้ไมวากรณีใดๆ โดยจะแจง
หรือไมไดแจงใหผูค้ําประกันทราบก็ตาม ใหถือวาผูค้ําประกันตกลงยินยอมดวยในการผอนผันระยะเวลาหรือผอนผันจํานวนเงิน
ในการชําระหนี้ทุกครั้ง
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ขั้นตอนที่นักศึกษาตองดําเนินการภาคเรียนที่ 2/2561

1. ยื่น – พิมพ คํายืนยันการขอกูยืมเงินผานระบบ e-Studentloan และสง คํายืนยันการขอกูยืมเงิน ที่ฝายกองทุนฯ
2. ลงทะเบียนเรียน ตามปฏิทินการศึกษาของสํานักทะเบียน
3. บันทึกคาเลาเรียน ตามที่สถานศึกษาเรียกเก็บจริง(ดูจากใบแจงยอดการชําระเงิน) ลงในระบบ e-Studentloan ที่
ฝายกองทุนฯ หลังลงทะเบียนฯ เรียบรอยแลว ไมเกินวันที่กําหนดใหชําระเงิน(ชําระเงินภายในวันที่.. XX/XX/2561.เทานั้น)
ของตนเอง โดยดูจากใบแจงยอดการชําระเงิน แตตองไมเกินกําหนดวันสิ้นสุดการใชเงินกองทุนฯ
4. นําใบแจงยอดการชําระเงิน ไปยื่นที่สํานักบัญชีและการเงิน และรับใบเสร็จรับเงิน ภายในวันที่กําหนดชําระเงิน
แตตองไมเกินกําหนดวันสิ้นสุดการใชเงินกองทุนฯ
5. เซ็นแบบลงทะเบียนเรียน/ แบบยืนยันจํานวนเงินทุนการศึกษาแบบตองใชคืน(กรอ.) (คาเลาเรียน คาใชจายที่
เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และคาครองชีพ) ใหผูกูยืมเงินตรวจสอบความถูกตองของยอดเงินคาเลาเรียน ถาถูกตองแลวใหลง
ลายมือ ชื่อผูกูยืมไวเปนหลักฐาน ในแบบลงทะเบียนเรียนฯ จํานวน 3 ชุด
6. รับสัญญาและเอกสารหลักฐานการกูยืมคืน จํานวน 1 ชุด สําหรับนักศึกษาที่กูยืม 2 ภาคเรียน

ขั้นตอนที่นักศึกษาตองดําเนินการภาคเรียนที่ 3/2561
(สําหรับผูกูยืมที่มีวงเงินเหลือและไดเขียนขอไว)

1. ยื่น – พิมพ คํายืนยันการขอกูยืมเงินผานระบบ e-Studentloan และสง คํายืนยันการขอกูยืมเงิน ที่ฝายกองทุนฯ
2. ลงทะเบียนเรียน ตามปฏิทินการศึกษาของสํานักทะเบียน
3. บันทึกคาเลาเรียน ตามที่สถานศึกษาเรียกเก็บจริง (ดูจากใบแจงยอดการชําระเงิน) ลงในระบบ e-Studentloan
ที่ฝายกองทุนฯ หลังลงทะเบียนฯ เรียบรอยแลว ไมเกินวันที่กําหนดใหชําระเงิน (ชําระเงินภายในวันที่ ..XX/XX/2562..เทานั้น)
ของตนเอง โดยดูจาก ใบแจงยอดการชําระเงิน แตตองไมเกินกําหนดวันสิ้นสุดการใชเงินกองทุนฯ
4. นําใบแจงยอดการชําระเงิน ไปยื่นที่สํานักบัญชีและการเงิน และรับ ใบเสร็จรับเงิน ภายในวันที่กําหนดชําระเงิน
แตตองไมเกินกําหนดวันสิ้นสุดการใชเงินกองทุนฯ
5 เซ็นแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจํานวนเงินทุนการศึกษาแบบตองใชคืน(กรอ.) (คาเลาเรียน คาใชจายที่
เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และคาครองชีพ) ใหผูกูยืมเงินตรวจสอบความถูกตองของยอดเงินคาเลาเรียน ถาถูกตองแลวใหลง
ลายมือ ชื่อผูกูยืมไวเปนหลักฐาน ในแบบลงทะเบียนเรียนฯ จํานวน 3 ชุด
6. รับสัญญาและเอกสารหลักฐานการกูยืมคืน จํานวน 1 ชุด สําหรับนักศึกษาที่กูยืม 3 ภาคเรียน
***(หากในภาคเรียนใดนักศึกษาไมยืนยันคํายืนยันการขอกูยืมผานในระบบฯ และไมไดเซ็นแบบลงทะเบียนเรียนฯ(คาเลา
เรียน และคาครองชีพ) ทางฝายกองทุนฯ ถือวานักศึกษาไมประสงคจะขอกูยืมในภาคเรียนนั้นๆ และคาเลาเรียนในภาค
เรียนดังกลาวนักศึกษาตองชําระเองทั้งหมด)
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เมื่อไดกูยืมแลวในปการศึกษา 2561
ทําอยางไรจึงจะไดกูยืมตอเนื่องในปการศึกษา 2562
หลักเกณฑเบื้องตนที่สําคัญ
1. ตองมีผลการเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดการศึกษา (GPAX.) หรือ คะแนนเฉลี่ยสะสมหนึ่งปการศึกษา
กอนหนาปที่จะขอกูยืม ไมต่ํากวา 1.90 หรือ คะแนนเฉลี่ยของภาคการศึกษาที่ผานมาลาสุด ตองได 2.00 ขึ้นไป
2. รายไดของครอบครัวตองไมเกิน 200,000 บาท/ป
3. มีหลักฐานการเขารวมโครงการจิตอาสาที่มีประโยชนตอสังคมและสาธารณะ 36 ชั่วโมงในปการศึกษา 2561 ซึ่ง
โครงการฯ ที่เขารวมจะตองไมเปนสวนหนึ่งของผลการเรียน และไมไดรับผลตอบแทนในการเขารวมโครงการฯ
4. ตองดําเนินการ รับ- สง - ยืนยัน – ลงทะเบียนเรียน – บันทึกคาเลาเรียน - เซ็น ตามระยะเวลาที่ฝายกองทุนฯ
กําหนด

การชําระเงินคืนกองทุน
เมื่อผูกูยืมเงินสําเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแลว มีหนาที่ตองชําระเงินกูยืมเพื่อการศึกษาที่ไดรับไปตามสัญญา
กูยืมเงินคืนใหกองทุน ตามจํานวน ระยะเวลา และวิธีการที่กองทุนแจงใหทราบ แตอัตราดอกเบี้ยหรือประโยชนอื่นใดที่คิด ณ
วันที่ทําสัญญา ไมเกินอัตรารอยละ 7.5 ตอป และไมคิดดอกเบี้ยทบตน
ในกรณีจําเปน ผูจัดการกองทุนฯอาจผอนผันใหผูกูยืมเงินชําระเงินคืนกองทุนแตกตางไปจากจํานวน ระยะเวลา หรือ
วิธีการที่กําหนดไว หรือลดหยอนหนี้ หรือระงับการชําระเงินคืนกองทุนตามที่ผูกูยืมเงินรองขอเปนรายบุคคลหรือเปนการทั่วไป
ก็ได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด
ในกรณีที่ผูกูยืมเงินผิดนัดการชําระเงินคืนกองทุน และไมไดรับอนุญาตใหผอนผัน ผูกูยืมเงินตองเสียเงินเพิ่มอีกไม
เกินรอยละ 1.5 ตอเดือน
ฝายกองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษา (www.sl.mut.ac.th)
www.facebook.com/studentloanMUT
โทร. 02-9884025 หรือ 02-9883655 ตอ 2323, 2324

