ประกาศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ฉบับที่ 5/2562
เรื่อง การเซ็นสัญญา ส่งสัญญากู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2562
และการบันทึกจํานวนเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562
(สําหรับนักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนฯ กลุ่ม A, T และ Y)
*****************************************************************************************************************************************

***กรุณาอ่านให้ละเอียด ก่อนดําเนินการ ***
สําหรับนักศึกษากู้ยมื เงินกองทุนฯ กลุ่ม A, T และ Y ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติให้กยู้ ืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยมื เพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2562
ในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.00 น. ทางเว็บไซต์งานทุนการศึกษา
2. นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติฯ ให้ศึกษาขั้นตอนการบันทึกสัญญากูย้ ืมเงินกองทุนฯ ผ่านระบบ e-Studentloan (ด้านท้ายประกาศ)
และดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่
การดําเนินการ
1. เปิดบัญชีธนาคารเพือ่ รับโอนเงินค่าครองชีพ (ธ.กรุงไทย หรือ ธ.อิสลามแห่งประเทศไทย) นักศึกษาทีย่ ังไม่มีบญ
ั ชี
สามารถเลือกวิธีการเปิดบัญชีได้ 2 วิธี ดังนี้
วิธีที่ 1 นักศึกษาติดต่องานทุนการศึกษาเพื่อขอรับแบบฟอร์ม กยศ.104 สําหรับยื่นเปิดบัญชีเงินฝาก โดยจะได้รับ
การยกเว้นเงินฝากขั้นต่าํ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปี (ปีแรก) หรือ
วิธีที่ 2 เปิดบัญชีดว้ ยตัวเองที่ธนาคาร (ไม่ได้รับการยกเว้นเงินฝากขั้นต่าํ และค่าธรรมเนียม)
***กรณีที่นักศึกษาได้ทาํ บัตรนักศึกษาแบบมี ATM ให้นักศึกษาติดต่อธนาคารกรุงไทย สาขาสันป่าข่อย เพื่อขอรับ
หนังสือรับรองการเปิดบัญชีเงินฝาก Krungthai NEXT Saving
2. เตรียมเอกสารประกอบการเซ็นสัญญากู้ยมื เงิน (ถ่ายสําเนาเอกสารจากเครื่องถ่ายเอกสาร ให้อยู่ในหน้าเดียวกันและ
ชัดเจนที่สุด) *เอกสารทั้งหมด ห้ามถ่ายสําเนาย่อ*
1. สําเนาบัตรประชาชนผู้กยู้ มื ถ่ายคู่กับเลขทีบ่ ัญชี ธ.กรุงไทย หรือ ธ.อิสลามฯ ของผู้กยู้ มื (ผู้กู้เซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง)
2. บัตรประชาชนผู้กยู้ ืมถ่ายคู่กับทะเบียนบ้านของผู้กยู้ ืม (ผู้กยู้ มื เซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง)
3. บัตรประชาชนผูค้ า้ํ ประกันถ่ายคู่กบั ทะเบียนบ้านของผูค้ า้ํ ประกัน (ผู้ค้ําประกันรับรองสําเนาถูกต้อง)
3. เข้าระบบ e-Studentloan เพื่อบันทึกสัญญา ระหว่างวันที่ 1 - 7 กรกฎาคม 2562 (ในกรณีที่นักศึกษาประสงค์จะ
กู้ยมื ค่าครองชีพ นักศึกษาจะต้องมีเลขที่บญ
ั ชีของ ธ.กรุงไทย หรือ ธ.อิสลามฯ ก่อนทําการบันทึกสัญญา)
- สําหรับผู้ใช้ Internet Explorer Version 10 และ 11 ให้ตั้งค่าเพิ่มเติม
- ดําเนินการตามขั้นตอนการบันทึกสัญญากูย้ ืมเงิน ผ่านระบบ e-Studentloan ด้านท้ายประกาศ

ขั้นตอนที่
การดําเนินการ
4. พิมพ์สัญญากู้ยืมฯ จากระบบ e-Studentloan ระหว่างวันที่ 1 - 7 กรกฎาคม 2562
1. ตั้งค่าหน้ากระดาษ ตามระบบกําหนด ดังนี้
 กั้นหน้า และ กั้นหลัง เท่ากับ 0
 หัวกระดาษ และ ท้ายกระดาษ เท่ากับ 0
 ในช่อง Headers & Footers เลือก Empty
2. ใช้กระดาษขนาด A4 ความหนา 80 แกรม ในการพิมพ์สญ
ั ญาเท่านั้น (เช่น กระดาษ Double A ฯลฯ)
3. พิมพ์สัญญา จํานวน 2 ชุด (สัญญา 1 ชุด มี 6 แผ่น) (ผู้กู้ยืมอาจพิมพ์สญ
ั ญามากกว่า 2 ชุด เพื่อสํารองไว้
กรณีเขียนข้อมูลหรือเซ็นสัญญาผิด)
4. พิมพ์สญ
ั ญาด้วยเครื่องพิมพ์ระบบ Inkjet หรือ Laser เท่านั้น (ห้ามถ่ายสําเนาหรือพิมพ์จากเครือ่ งถ่ายเอกสาร)
5. พิมพ์สญ
ั ญาด้วยหมึกดํา หรือ หมึกสีก็ได้ (กรณีเป็นหมึกสี ให้มีสคี รบทุกสี)
6. ตรวจสอบความชัดเจนและความครบถ้วนของตัวอักษรที่พมิ พ์
หากเจ้าหน้าที่งานทุนการศึกษา ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ชดั เจน นักศึกษาจะต้องพิมพ์และเซ็นสัญญาใหม่
5. นักศึกษานําสัญญาที่พิมพ์แล้ว ให้เจ้าหน้าทีง่ านทุนการศึกษาตรวจสอบความถูกต้อง ณ งานทุนการศึกษา
ห้อง 103 อาคารพันธกร ระหว่างวันที่ 2 - 5 กรกฎาคม 2562
6. การเซ็นสัญญากู้ยืมเงินฯ นักศึกษาสามารถเลือกวิธีการเซ็นสัญญาได้ 2 วิธี คือ
วิธีที่ 1 ผูค้ า้ํ ประกันเซ็นสัญญากูย้ ืมฯ ต่อหน้าเจ้าหน้าทีข่ องกรมการปกครอง (ที่ว่าการอําเภอ)
ระหว่างวันที่ 2 - 9 กรกฎาคม 2562 ในเวลาราชการ
โดยต้องนําหนังสือจากมหาวิทยาลัยไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ดาวน์โหลดหนังสือนํา จากเว็บไซต์งานทุนการศึกษา
ในสัญญา ห้าม ใช้น้ํายาลบคําผิด หรือ เขียนย้าํ เด็ดขาด หากกรอกข้อมูลผิด ให้พิมพ์สัญญาใหม่
 ในช่องลงชื่อ ผู้ให้กู้ยืม ห้ามลงลายมือชือ
่ *****
 ในช่องลงชื่อ ผู้กู้ยืม (นักศึกษาลงลายมือชื่อ)
 ในช่องลงชื่อ ผู้ค้ําประกัน (บิดา หรือมารดา หรือผูป
้ กครอง ที่เป็นผูค้ า้ํ ประกัน ลงลายมือชื่อ)
 ในช่องลงชื่อ ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง (จะลงลายมือชื่อ ในกรณีที่นักศึกษาอายุไม่ครบ 20 ปี
บริบูรณ์ ณ วันทําสัญญา และต้องเป็นคนเดียวกันกับผูค้ า้ํ ประกัน)
 ในช่องลงชื่อ ผู้รับรองลายมือชือ
่ ผูค้ ้ําประกัน คือ ลายมือชือ่ ของเจ้าหน้าที่ของกรมการปกครอง
(นายอําเภอ) พร้อมประทับตราอําเภอ *****
 ในช่องลงชื่อ พยาน ทัง้ 2 แห่ง ห้ามลงลายมือชือ
่ *****
วิธีที่ 2 นักศึกษาและผู้คา้ํ ประกันเซ็นสัญญากูย้ ืมเงินฯ ต่อหน้าเจ้าหน้าที่งานทุนการศึกษา ณ งานทุนการศึกษา
ห้อง 103 อาคารพันธกร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
- วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2562 (ช่วงเช้า-บ่าย) เวลา 08.30 - 11.30 น. และ 13.30 - 16.00 น.

ขั้นตอนที่
การดําเนินการ
7. การส่งสัญญากู้ยืมเงินฯ ฉบับสมบูรณ์ ทั้ง 2 ชุด พร้อมกับเอกสารประกอบสัญญากู้ยมื เงินฯ ณ งานทุนการศึกษา ห้อง
103 อาคารพันธกร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว ระหว่างวันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2562
*** สัญญาและเอกสารประกอบสัญญาให้ ใส่แฟ้มสันรูด (ไม่ใช้แผ่นใสประกบหน้า-หลัง)
8. ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษากู้ยมื ฯ (ผูป้ กครองและนักศึกษา) วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562
เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ หอประชุม ดร.บุญทอง ภู่เจริญ อาคารชุมพาบาล มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
9. นักศึกษาบันทึกจํานวนเงินค่าเล่าเรียน ในระบบ e-Studentloan วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562
(รายละเอียดและวิธกี ารตามขั้นตอนการบันทึกจํานวนเงินค่าเล่าเรียน ในระบบ e-Studentloan ด้านท้ายประกาศ)
10. นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประชุมเซ็นยืนยันกูย้ ืมฯ ทางเว็บไซต์งานทุนการศึกษา
วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562
11. ประชุมเซ็นยืนยันกู้ยืมฯ (ประชุมเฉพาะนักศึกษา) วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 - 11.00 น.
ติดตามประกาศอีกครั้ง ทางเว็บไซต์งานทุนการศึกษา
12. ประกาศรายชื่อแก้ไขแบบคําขอกู้ยืมฯ วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 18.00 น.
ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

ขั้นตอนการบันทึกสัญญากู้ยืมเงิน กยศ.-กรอ. ผ่านระบบ e-Studentloan
1. เข้าระบบ e–Studentloan (https://eservices.studentloan.or.th/SLFSTUDENT/jsp/SLFLoginS.jsp)

2. เลือก ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1

3. เลือก

4. เลือก

หรือ

5. กรอกข้อมูลในระบบ ให้ถูกต้อง และครบถ้วน
5.1 ข้อมูล ข้อที่ 2 เลือกความเกีย่ วข้องระหว่างผูค้ า้ํ ประกันกับผูก้ ู้ยมื
5.2 ข้อมูล ข้อที่ 3 กรอกข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ของผูค้ า้ํ ประกัน
5.3 ข้อมูล ข้อที่ 4 กรณีที่ผกู้ ู้อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ ณ วันทีบ่ นั ทึกสัญญา ผู้กจู้ ะต้องเลือกผู้แทนโดยชอบธรรม
โดยให้เลือก “ผูแ้ ทนโดยชอบธรรม เป็นบุคคลเดียวกับผู้คา้ํ ประกัน” หลังจากนั้นข้อมูลผู้แทนโดยชอบธรรมจะปรากฏขึน้ มา
5.4 กรอกเลขที่บัญชีธนาคาร ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยของนักศึกษา และเลือก

5.5 ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อบัญชี และข้อมูลของผูค้ า้ํ ประกัน/ผู้แทนโดยชอบธรรม
5.6 เลือก

6. การพิมพ์สญ
ั ญากูย้ ืมเงิน
6.1 ตั้งค่าการพิมพ์ตามที่กาํ หนด
6.1.1 Browser Internet Explorer

6.1.2 Browser Chrome

เลือกตั้งค่าเพิ่มเติม (More Setting)

เลือกปรับขนาด (Scale)
กําหนดเอง (Custom) 87% 

เลือกระยะขอบ (Margin) “ไม่มี” (None)

6.2 พิมพ์สญ
ั ญาจํานวน 2 ชุด (1 ชุดมี 6 แผ่น) (ผู้กู้ยืมอาจพิมพ์สัญญามากกว่า 2 ชุด เพื่อสํารองไว้กรณีเซ็นผิด)

7. เขียนข้อมูลเพิ่มเติมในสัญญา หน้าที่ 1 (ให้นักศึกษาใช้ปากกาลูกลื่นสีนา้ํ เงินเท่านั้น)
7.1 วันที่ทาํ สัญญา ระบุเป็นตัวเลข
7.2 ตําแหน่ง  เขียนข้อความ นายคมกฤต วงค์นาง
7.3 ตําแหน่ง  เขียนข้อความ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
7.4 เขียนวันทีอ่ อกและวันที่หมดอายุของบัตรประชาชนผู้กยู้ มื / ผู้คา้ํ ประกัน / ผู้แทนโดยชอบธรรม (ถ้ามี)
รูปแบบการเขียนในสัญญา ให้เขียนเหมือนรูปแบบ วัน เดือน ปี ที่ปรากฎในบัตรประชาชน



ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ ยกิจการนักศึกษา

นายคมกฤต วงค์นาง



ข้อมูลจากบัตรประชาชน
“ผู้กู้ยืม”

ข้อมูลจากบัตรประชาชน
“ผู้คา้ํ ประกัน”

ข้อมูลจากบัตรประชาชน
“ผู้แทนโดยชอบธรรม”

ขั้นตอนการบันทึกจํานวนเงินค่าเล่าเรียน ในระบบ e-Studentloan
1. เข้าระบบ e–Studentloan https://eservices.studentloan.or.th/SLFSTUDENT/jsp/SLFLoginS.jsp
2. เลือก

3. เตรียมเอกสาร
3.1 ใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียนทีม่ ีรายการ “ค่าเล่าเรียนเหมาจ่าย”

3.2 ใบภาระค่าใช้จ่าย/ทุน จาก ระบบ e-Registrar (https://reg.payap.ac.th/registrar/home.asp)

3.3 วิธีการบันทึกจํานวนเงินค่าเล่าเรียน
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