
   
 

ประกาศงานกองทุนเงินใหกู้้ยืมเพ่ือการศึกษา 
ฉบับที่ 5/2562 

เรื่อง การเซ็นสัญญา ส่งสัญญากู้ยืมเงิน กองทนุเงินใหกู้้ยืมเพ่ือการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
และการบันทกึจํานวนเงินคา่เล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562  

(สําหรับนกัศึกษากู้ยืมเงินกองทุนฯ กลุ่ม A, T และ Y) 
***************************************************************************************************************************************** 

 
 

สําหรับนักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนฯ กลุ่ม A, T และ Y ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังต่อไปน้ี 

1. ตรวจสอบรายช่ือผู้ได้รับการอนุมัติใหกู้้ยืมเงินกองทุนเงินใหกู้้ยมืเพ่ือการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
ในวันจันทร์ท่ี 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.00 น. ทางเวบ็ไซต์งานทุนการศึกษา 

2. นักศึกษาท่ีได้รับอนมัุติฯ ให้ศึกษาขั้นตอนการบันทกึสัญญากูย้ืมเงินกองทุนฯ ผ่านระบบ e-Studentloan (ด้านท้ายประกาศ)
และดาํเนินการตามขั้นตอน  ดังน้ี   
 

ขั้นตอนท่ี การดําเนินการ 
1. เปิดบัญชีธนาคารเพ่ือรับโอนเงินค่าครองชีพ (ธ.กรุงไทย หรือ ธ.อิสลามแหง่ประเทศไทย) นักศึกษาท่ียังไม่มีบญัชี

สามารถเลือกวธิีการเปิดบญัชีได้ 2 วิธี ดังน้ี 
วิธีที่ 1  นักศึกษาติดต่องานทุนการศึกษาเพ่ือขอรับแบบฟอร์ม กยศ.104 สาํหรับยื่นเปิดบญัชีเงินฝาก โดยจะได้รับ 

การยกเว้นเงินฝากขั้นตํ่า คา่ธรรมเนียมแรกเขา้ และคา่ธรรมเนียมรายปี (ปีแรก) หรือ 
วิธีที่ 2  เปิดบัญชีด้วยตัวเองท่ีธนาคาร (ไม่ได้รับการยกเว้นเงินฝากขั้นตํ่าและคา่ธรรมเนียม) 
***กรณีท่ีนักศึกษาได้ทําบัตรนักศึกษาแบบมี ATM ให้นักศกึษาติดต่อธนาคารกรุงไทย สาขาสันปา่ข่อย เพื่อขอรับ
หนังสือรับรองการเปิดบัญชีเงินฝาก Krungthai NEXT Saving  

2. เตรียมเอกสารประกอบการเซ็นสัญญากู้ยืมเงิน (ถา่ยสาํเนาเอกสารจากเคร่ืองถา่ยเอกสาร ให้อยู่ในหน้าเดียวกันและ
ชัดเจนท่ีสุด) *เอกสารทั้งหมด หา้มถา่ยสาํเนายอ่* 

1. สาํเนาบัตรประชาชนผู้กู้ยมืถ่ายคู่กับเลขท่ีบัญชี ธ.กรุงไทย หรือ ธ.อสิลามฯ ของผู้กูย้มื (ผู้กู้เซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง)
2. บัตรประชาชนผู้กู้ยืมถ่ายคู่กับทะเบยีนบา้นของผู้กู้ยืม (ผู้กู้ยมืเซ็นรับรองสําเนาถูกตอ้ง)  
3. บัตรประชาชนผูค้้าํประกันถ่ายคู่กบัทะเบียนบา้นของผูค้้าํประกัน (ผู้ค้ําประกันรับรองสําเนาถูกต้อง)     

3. เข้าระบบ e-Studentloan เพ่ือบันทึกสัญญา ระหวา่งวนัที่ 1 - 7 กรกฎาคม 2562 (ในกรณีท่ีนักศึกษาประสงค์จะ
กู้ยมืคา่ครองชีพ นักศึกษาจะต้องมีเลขที่บญัชีของ ธ.กรุงไทย หรือ ธ.อิสลามฯ ก่อนทําการบันทึกสัญญา)  

- สาํหรับผู้ใช้ Internet Explorer Version 10 และ 11 ให้ต้ังคา่เพ่ิมเติม  
- ดําเนินการตามขั้นตอนการบันทึกสัญญากูย้ืมเงิน ผา่นระบบ e-Studentloan ด้านท้ายประกาศ 

 

***กรุณาอา่นให้ละเอียด กอ่นดาํเนินการ ***



ข้ันตอนท่ี การดําเนินการ 
4. พิมพ์สัญญากู้ยืมฯ จากระบบ e-Studentloan ระหว่างวนัที่ 1 - 7 กรกฎาคม 2562 

1. ตั้งค่าหน้ากระดาษ ตามระบบกําหนด ดังน้ี    
 กั้นหน้า และ ก้ันหลงั เท่ากับ 0     
 หัวกระดาษ และ ทา้ยกระดาษ เท่ากับ 0  
 ในช่อง Headers & Footers  เลือก Empty 

2. ใช้กระดาษขนาด A4 ความหนา 80 แกรม ในการพิมพ์สญัญาเท่านั้น (เช่น กระดาษ Double A ฯลฯ) 
3. พิมพ์สัญญา จํานวน 2 ชุด (สัญญา 1 ชุด มี 6 แผ่น)  (ผู้กู้ยืมอาจพมิพ์สญัญามากกวา่ 2 ชุด เพ่ือสํารองไว ้ 

กรณีเขียนข้อมลูหรือเซ็นสัญญาผิด) 
4. พิมพ์สญัญาด้วยเคร่ืองพิมพ์ระบบ Inkjet หรือ Laser เท่านั้น (ห้ามถ่ายสําเนาหรือพิมพ์จากเครือ่งถ่ายเอกสาร) 
5. พิมพ์สญัญาด้วยหมึกดํา หรือ หมึกสีก็ได้ (กรณีเป็นหมึกสี ให้มีสคีรบทุกส)ี 
6. ตรวจสอบความชัดเจนและความครบถว้นของตัวอกัษรท่ีพิมพ์ 

หากเจ้าหน้าท่ีงานทุนการศึกษา ตรวจสอบแล้วพบวา่ไม่ชัดเจน นักศึกษาจะต้องพิมพ์และเซ็นสญัญาใหม่  
5. นักศึกษานําสัญญาท่ีพิมพ์แลว้ ให้เจ้าหน้าทีง่านทุนการศกึษาตรวจสอบความถูกต้อง ณ งานทุนการศกึษา  

ห้อง 103 อาคารพันธกร ระหว่างวันที่ 2 - 5 กรกฎาคม 2562
6. การเซ็นสัญญากู้ยืมเงินฯ นักศึกษาสามารถเลือกวธิีการเซ็นสัญญาได้ 2 วิธี คือ  

วิธีท่ี 1  ผูค้้าํประกันเซ็นสัญญากู้ยืมฯ ต่อหน้าเจา้หน้าท่ีของกรมการปกครอง (ท่ีว่าการอําเภอ)   
ระหวา่งวันท่ี 2 - 9 กรกฎาคม 2562 ในเวลาราชการ 
โดยต้องนาํหนงัสือจากมหาวิทยาลัยไปยื่นต่อเจา้หนา้ท่ี ดาวน์โหลดหนังสือนํา จากเว็บไซต์งานทุนการศึกษา 
ในสัญญา ห้าม ใช้น้ํายาลบคําผิด หรือ เขียนยํ้า เด็ดขาด หากกรอกขอ้มูลผิด ให้พิมพ์สัญญาใหม ่
 ในช่องลงชื่อ ผู้ให้กู้ยืม  ห้ามลงลายมือช่ือ ***** 
 ในช่องลงชื่อ ผู้กู้ยืม  (นักศึกษาลงลายมือช่ือ) 
 ในช่องลงชื่อ ผู้คํ้าประกัน  (บิดา หรือมารดา หรือผูป้กครอง ท่ีเป็นผูค้้าํประกัน ลงลายมือช่ือ) 
 ในช่องลงชื่อ ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง  (จะลงลายมือช่ือ ในกรณีที่นักศึกษาอายุไม่ครบ 20 ปี

บริบูรณ์ ณ วันทําสญัญา และตอ้งเป็นคนเดียวกันกบัผูค้้าํประกัน) 
 ในช่องลงชื่อ ผู้รับรองลายมอืช่ือผูคํ้้าประกัน คือ ลายมือชือ่ของเจ้าหน้าท่ีของกรมการปกครอง 

(นายอําเภอ) พร้อมประทับตราอาํเภอ ***** 
 ในช่องลงชื่อ พยาน ท้ัง 2 แหง่ ห้ามลงลายมอืช่ือ ***** 

 

วิธีท่ี 2  นักศกึษาและผู้ค้าํประกันเซ็นสัญญากู้ยืมเงินฯ ต่อหน้าเจา้หนา้ท่ีงานทุนการศึกษา ณ งานทุนการศึกษา  
ห้อง 103 อาคารพันธกร มหาวิทยาลยัพายัพ เขตแม่คาว 

- วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2562 (ช่วงเช้า-บ่าย) เวลา 08.30 - 11.30 น. และ 13.30 - 16.00 น.  
 



ข้ันตอนท่ี การดําเนินการ 
7. การสง่สัญญากู้ยืมเงินฯ ฉบับสมบูรณ์ ท้ัง 2 ชุด พร้อมกบัเอกสารประกอบสญัญากู้ยมืเงินฯ ณ งานทุนการศึกษา ห้อง 

103 อาคารพันธกร มหาวทิยาลยัพายพั เขตแม่คาว ระหวา่งวันท่ี 10 - 12 กรกฎาคม 2562 
*** สัญญาและเอกสารประกอบสัญญาให้ ใส่แฟ้มสันรูด (ไม่ใช้แผ่นใสประกบหน้า-หลัง) 

8. ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษากู้ยืมฯ (ผูป้กครองและนักศึกษา) วันเสาร์ท่ี 13 กรกฎาคม 2562  
เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ หอประชุม ดร.บุญทอง ภู่เจริญ อาคารชุมพาบาล มหาวิทยาลยัพายัพ เขตแมค่าว 

9. นักศึกษาบันทึกจํานวนเงินค่าเล่าเรียน ในระบบ e-Studentloan  วันจันทร์ท่ี 15 กรกฎาคม 2562 
(รายละเอียดและวิธกีารตามขั้นตอนการบันทึกจํานวนเงินคา่เลา่เรียน ในระบบ e-Studentloan ด้านท้ายประกาศ) 

10. นักศึกษาตรวจสอบรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าประชมุเซ็นยืนยันกู้ยืมฯ ทางเว็บไซต์งานทุนการศกึษา  
วันศุกร์ท่ี 19 กรกฎาคม 2562 

11. ประชุมเซ็นยืนยันกู้ยืมฯ (ประชุมเฉพาะนักศึกษา) วันพุธท่ี 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 - 11.00 น.  
ติดตามประกาศอีกคร้ัง ทางเว็บไซต์งานทุนการศึกษา

12. ประกาศรายชื่อแก้ไขแบบคําขอกู้ยืมฯ วันพฤหัสบดีท่ี 15 สิงหาคม 2562 เวลา 18.00 น. 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม 2562



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

 
 

2. เลือก ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนท่ี 1 

 
 

3. เลือก  หรือ  

 
 

4. เลือก   

 

 
 
 
 
  



5. กรอกข้อมูลในระบบ ใหถู้กต้อง และครบถว้น 
5.1 ข้อมลู ขอ้ท่ี 2 เลือกความเกีย่วขอ้งระหวา่งผูค้้าํประกันกับผูกู้้ยมื 
5.2 ข้อมลู ขอ้ท่ี 3 กรอกข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ของผูค้้าํประกัน 
5.3 ข้อมลู ขอ้ท่ี 4 กรณีท่ีผูกู้้อายุไม่ถึง 20 ปีบรบิูรณ์ ณ วันท่ีบนัทึกสญัญา ผู้กู้จะต้องเลือกผู้แทนโดยชอบธรรม  

โดยให้เลือก “ผูแ้ทนโดยชอบธรรม เป็นบุคคลเดียวกับผู้คํ้าประกัน” หลังจากน้ันข้อมูลผู้แทนโดยชอบธรรมจะปรากฏขึน้มา
5.4 กรอกเลขท่ีบัญชีธนาคาร ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทยของนักศกึษา และเลือก   

 

 
 

5.5 ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อบญัชี และข้อมูลของผูค้้าํประกัน/ผู้แทนโดยชอบธรรม  

5.6 เลือก  

 
  



6. การพิมพ์สญัญากู้ยืมเงิน  
6.1 ต้ังคา่การพิมพ์ตามท่ีกาํหนด  

6.1.1 Browser Internet Explorer  

 
 

6.1.2 Browser Chrome 

   
 
 
  

 

 

เลือกต้ังคา่เพ่ิมเติม (More Setting)

เลือกระยะขอบ (Margin) “ไม่มี” (None) 

 

เลือกปรับขนาด (Scale) 
กําหนดเอง (Custom) 87% 



6.2 พิมพ์สญัญาจาํนวน 2 ชุด (1 ชุดมี 6 แผ่น) (ผู้กู้ยืมอาจพิมพ์สัญญามากกวา่ 2 ชุด เพ่ือสํารองไว้กรณีเซ็นผิด) 

 



7. เขียนข้อมูลเพ่ิมเติมในสญัญา หน้าท่ี 1 (ให้นักศึกษาใช้ปากกาลูกลื่นสีนํ้าเงินเท่านั้น) 
7.1 วันที่ทําสัญญา ระบุเปน็ตัวเลข  
7.2 ตําแหน่ง  เขียนข้อความ  นายคมกฤต  วงค์นาง 
7.3 ตําแหน่ง  เขียนข้อความ  ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายกิจการนกัศึกษา 
7.4 เขียนวันท่ีออกและวันท่ีหมดอายุของบัตรประชาชนผู้กู้ยมื / ผู้ค้าํประกัน / ผู้แทนโดยชอบธรรม (ถ้ามี) 

 

รูปแบบการเขยีนในสญัญา ให้เขยีนเหมือนรูปแบบ วัน เดือน ปี ที่ปรากฎในบัตรประชาชน 

 

 
 

 

 
 
 

นายคมกฤต  วงค์นาง 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ยกิจการนักศึกษา  



ข้อมูลจากบัตรประชาชน 
“ผู้กู้ยืม”

ข้อมูลจากบัตรประชาชน 
“ผู้ค้าํประกัน”

ข้อมูลจากบัตรประชาชน 
“ผู้แทนโดยชอบธรรม” 



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

 
2. เลือก  

 

3. เตรียมเอกสาร 
3.1 ใบเสร็จรับเงินคา่เลา่เรียนท่ีมีรายการ “ค่าเล่าเรียนเหมาจ่าย” 

 
  



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

    
 

 
  



3.3 วิธีการบันทึกจาํนวนเงินคา่เลา่เรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C1-2559: 1/0000 20/05/2562 83,674 


