
   
 

ประกาศงานกองทุนเงินใหกู้้ยืมเพ่ือการศกึษา 
ฉบับที่ 5/2563 

เร่ือง การเซ็นสัญญา ส่งสัญญากู้ยืมเงิน กองทนุเงินใหกู้้ยืมเพ่ือการศึกษา ปีการศกึษา 2563 
และการบันทกึจํานวนเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563  

(สําหรับนักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนฯ กลุ่ม G และ M) 
***************************************************************************************************************************************** 

 
 

สําหรับนักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนฯ กลุ่ม G และ M ให้ปฏิบัติตามข้ันตอน ดังตอ่ไปน้ี 

1. ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติใหกู้้ยืมเงินกองทุนเงินใหกู้้ยมืเพ่ือการศึกษา ปีการศึกษา 2563 
ในวันพุธท่ี 19 สิงหาคม 2563 เวลา 19.30 น. ทางเวบ็ไซต์งานทุนการศึกษา 

2. นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติฯ ให้ศึกษาข้ันตอนการบันทกึสัญญากูย้ืมเงินกองทุนฯ ผ่านระบบ e-Studentloan (ด้านท้ายประกาศ) 
และดําเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้   
 

ข้ันตอนที ่ การดําเนนิการ 
1. เปิดบัญชีธนาคารเพ่ือรับโอนเงินค่าครองชีพ (ธ.กรุงไทย หรือ ธ.อิสลามแหง่ประเทศไทย) นักศึกษาท่ียังไม่มีบญัชี

สามารถเลือกวธิีการเปิดบญัชีได้ 2 วิธี ดังน้ี 
วิธีท่ี 1  นักศึกษาติดต่องานทุนการศึกษา (วันท่ี 20 และ 24-28 ส.ค. 63 เวลา 08.30-11.30 และ 13.00-16.00 น.)  

เพ่ือขอรับแบบฟอร์ม กยศ.104 สาํหรับยื่นเปิดบัญชีเงินฝาก โดยจะได้รับการยกเว้นเงินฝากขั้นตํ่า 
คา่ธรรมเนียมแรกเขา้ และคา่ธรรมเนียมรายปี (ปีแรก) หรือ 

วิธีท่ี 2  เปิดบัญชีดว้ยตัวเองท่ีธนาคาร (ไม่ได้รับการยกเว้นเงินฝากขั้นตํ่าและคา่ธรรมเนียม) 
2. เตรียมเอกสารประกอบการเซ็นสัญญากู้ยืมเงิน (ถา่ยสาํเนาเอกสารจากเคร่ืองถา่ยเอกสาร ให้อยู่ในหน้าเดียวกันและ

ชัดเจนที่สุด) *เอกสารทั้งหมด หา้มถ่ายสําเนาย่อ หรือ ภาพถ่าย* 
1. สาํเนาบัตรประชาชนผู้กู้ยมืถ่ายคู่กับเลขท่ีบัญชี ธ.กรุงไทย หรือ ธ.อิสลามฯ ของผู้กู้ยมื (ผู้กู้เซ็นรบัรองสําเนาถูกต้อง)
2. บัตรประชาชนผู้กู้ยมืถ่ายคู่กับทะเบยีนบา้นของผู้กู้ยืม (ผู้กูย้มืเซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง)  
3. บัตรประชาชนผูค้้าํประกันถ่ายคู่กบัทะเบยีนบา้นของผูค้้าํประกัน (ผู้ค้ําประกันรับรองสําเนาถูกต้อง)     

3. เข้าระบบ e-Studentloan เพ่ือบันทึกสัญญา ระหวา่งวนัท่ี 20 - 28 สิงหาคม 2563 (ในกรณีที่นักศึกษาประสงค์จะ
กู้ยมืคา่ครองชีพ นักศึกษาจะต้องมีเลขท่ีบญัชีของ ธ.กรุงไทย หรือ ธ.อิสลามฯ ก่อนจึงสามารถทําการบันทึกสัญญาได้)  

- สาํหรับผู้ใช้ Internet Explorer Version 10 และ 11 ให้ต้ังคา่เพิ่มเติม  
- ดําเนินการตามขั้นตอนการบันทึกสัญญากู้ยืมเงิน ผา่นระบบ e-Studentloan ด้านท้ายประกาศ 

 
 

***กรุณาอา่นให้ละเอียด กอ่นดาํเนินการ ***



ข้ันตอนที ่ การดําเนนิการ 
4. พิมพ์สัญญากู้ยืมฯ จากระบบ e-Studentloan ระหว่างวนัท่ี 20 - 28 สิงหาคม 2563 

1. ตั้งค่าหน้ากระดาษ ตามระบบกาํหนด ดังนี้    
 ก้ันหน้า และ ก้ันหลงั เท่ากับ 0     
 หัวกระดาษ และ ท้ายกระดาษ เท่ากับ 0  
 ในช่อง Headers & Footers  เลือก Empty 

2. ใช้กระดาษขนาด A4 ความหนา 80 แกรม ในการพิมพ์สัญญา 
3. พิมพ์สัญญา จํานวน 2 ชุด (สัญญา 1 ชุด มี 6 แผ่น) (ผู้กู้ยมือาจพิมพ์สญัญามากกวา่ 2 ชุด เพ่ือสํารองไว ้ 

กรณีเขียนข้อมูลหรือเซ็นสัญญาผิด) 
4. พิมพ์สญัญาดว้ยเครื่องพิมพ์ระบบ Inkjet หรือ Laser เท่าน้ัน (ห้ามถ่ายสําเนาหรือพิมพ์จากเคร่ืองถ่ายเอกสาร) 
5. พิมพ์สญัญาดว้ยหมึกดาํ หรือ หมึกสี (กรณีเป็นหมึกสี ให้มีสคีรบทุกส)ี 
6. ตรวจสอบความชัดเจนและความครบถว้นของตัวอักษรท่ีพิมพ์ 

หากเจ้าหน้าท่ีงานทุนการศึกษา ตรวจสอบแล้วพบวา่ไม่ชดัเจน นักศึกษาจะต้องพิมพ์และเซ็นสัญญาใหม่  
5. นักศึกษาสามารถนาํสัญญาท่ีพิมพ์แล้ว ให้เจ้าหน้าท่ีงานทุนการศึกษาตรวจสอบความถูกต้องก่อนได้  

ณ งานทุนการศึกษา ห้อง 103 อาคารพันธกร ระหว่างวันท่ี 24 - 25 สิงหาคม 2563 
6. การเซ็นสัญญากู้ยืมเงินฯ นักศึกษาสามารถเลือกวธิีการเซ็นสัญญาได้ 2 วิธี คือ  

วิธีท่ี 1  ผูค้้าํประกันเซ็นสัญญากูย้ืมฯ ต่อหน้าเจา้หนา้ท่ีของกรมการปกครอง (ท่ีว่าการอําเภอ)   
ระหวา่งวันท่ี 21 - 28 สิงหาคม 2563 ในเวลาราชการ โดยต้องนําหนังสือจากมหาวทิยาลยัไปยื่นต่อเจ้าหน้าท่ี
(download หนังสือนาํ) http://sta.payap.ac.th/scholar/SLFPYU/PR/PR_2563/kpk63.pdf 
ในสัญญา ห้าม ใช้นํ้ายาลบคําผิด หรือ เขียนย้าํ เด็ดขาด หากกรอกข้อมูลผิด ให้พิมพ์สัญญาใหม่ 
 ในช่องลงช่ือ ผู้ให้กู้ยืม  ห้ามลงลายมอืช่ือ ***** 
 ในช่องลงช่ือ ผู้กู้ยืม  (นักศึกษาลงลายมือช่ือ) 
 ในช่องลงช่ือ ผู้คํ้าประกัน  (บิดา หรือมารดา หรือผูป้กครอง ท่ีเป็นผูค้้าํประกัน ลงลายมือชื่อ) 
 ในช่องลงช่ือ ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง  (จะลงลายมือช่ือ ในกรณีท่ีนักศึกษาอายุไมค่รบ 20 ปี

บริบูรณ์ ณ วันทําสญัญา และต้องเป็นคนเดียวกันกับผู้ค้าํประกัน) 
 ในช่องลงช่ือ ผู้รับรองลายมือชือ่ผูคํ้้าประกัน คือ ลายมือช่ือของเจ้าหน้าท่ีของกรมการปกครอง 

(นายอาํเภอ) พร้อมประทับตราอาํเภอ ***** 
 ในช่องลงช่ือ พยาน ทัง้ 2 แห่ง ห้ามลงลายมือชือ่ ***** 

 

วิธีท่ี 2  นักศกึษาและผู้ค้าํประกัน เซ็นสัญญากู้ยืมฯ ต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีงานทุนการศึกษา ณ งานทุนการศกึษา นักศึกษา
จะต้องจองชว่งเวลา (https://forms.gle/eeorB4qsLr1UQQPM9) และเซ็นสัญญาตามชว่งเวลาท่ีได้จองไว้ 

- วันท่ี 26 และ 28 สงิหาคม 2563 (ช่วงเช้า-บ่าย) เวลา 08.30 - 11.30 น. และ 13.30 - 16.30 น. 
- วันท่ี 27 สิงหาคม 2563 (ช่วงเช้า) เวลา 08.30 - 11.30 น.  



ข้ันตอนที ่ การดําเนนิการ 
7. การส่งสญัญากู้ยืมเงินฯ ฉบับสมบูรณ์ ท้ัง 2 ชุด พร้อมกับเอกสารประกอบสญัญากู้ยมืเงินฯ ณ งานทุนการศึกษา  

ห้อง 103 อาคารพันธกร มหาวิทยาลยัพายัพ เขตแมค่าว ในวันท่ี 26 และ 28 สิงหาคม 2563 (ช่วงเชา้-บ่าย) และ 
วันท่ี 27 สิงหาคม 2563 (ช่วงเช้า) 
*** สัญญาและเอกสารประกอบสัญญาให้ ใส่แฟ้มสันรูด (ไม่ใช้แผ่นใสประกบหน้า-หลัง) นักศึกษาสามารถขอรับ
แฟ้มสันรูด ได้ท่ีงานทุนการศกึษา 

8. ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษากู้ยมืฯ (ผูป้กครองและนักศึกษา) ติดตามประกาศอกีครั้ง ทางเว็บไซต์ 
งานทุนการศกึษา และ เฟสบุค๊งานทุนการศึกษา 

9. นักศึกษาบันทึกจํานวนเงินค่าเลา่เรียน ในระบบ e-Studentloan  วันท่ี 29 - 30 สิงหาคม 2563 
(รายละเอียดและวิธกีารตามขั้นตอนการบันทึกจํานวนเงินคา่เลา่เรียน ในระบบ e-Studentloan ด้านท้ายประกาศ) 

10. นักศึกษาตรวจสอบรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าประชุมเซ็นยนืยันกู้ยืมฯ ทางเว็บไซต์งานทุนการศกึษา  
ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 

11. ประชุมเซ็นยืนยันกู้ยืมฯ (ประชุมเฉพาะนักศึกษา) วันพุธท่ี 9 กันยายน 2563 ติดตามประกาศอีกคร้ัง ทางเวบ็ไซต์
งานทุนการศกึษา 

12. ประกาศรายช่ือแก้ไขแบบคาํขอกู้ยืมฯ วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 18.00 น. 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 19 สิงหาคม 2563



ข้ันตอนการบันทึกสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ผา่นระบบ e-Studentloan 
(ดําเนินการระหวา่งวนัท่ี 20-28 สงิหาคม 2563) 

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 ข้อมูล ข้อที่ 2 เลือกความเก่ียวขอ้งระหวา่งผูค้้าํประกันกับผูกู้้ยืม 
5.2 ข้อมูล ข้อที่ 3 กรอกข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ของผูค้้าํประกัน 
5.3 ข้อมูล ข้อที่ 4 กรณีท่ีผูกู้้อายุไมถ่ึง 20 ปีบริบรูณ์ ณ วันท่ีบนัทึกสญัญา ผู้กู้จะต้องเลือกผู้แทนโดยชอบธรรม  

โดยให้เลือก “ผูแ้ทนโดยชอบธรรม เป็นบุคคลเดียวกับผู้คํ้าประกัน” หลังจากนั้นข้อมูลผู้แทนโดยชอบธรรมจะปรากฏขึน้มา 
5.4 กรอกเลขท่ีบัญชีธนาคาร ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยของนักศึกษา และเลือก   

 

 
 

5.5 ตรวจสอบความถูกต้องของช่ือบญัชี และข้อมูลของผูค้้าํประกัน/ผู้แทนโดยชอบธรรม  

5.6 เลือก  

 
  



6. การพิมพ์สญัญากูย้ืมเงิน  
6.1 ต้ังคา่การพิมพ์ตามท่ีกําหนด  

6.1.1 Internet Explorer Browser  

 
 

6.1.2 Chrome Browser 

   
 
  

 

 

เลือกต้ังคา่เพ่ิมเติม (More Setting)

เลือกระยะขอบ (Margin) “ไม่มี” (None) 

 

เลือกปรับขนาด (Scale) 
กําหนดเอง (Custom) 87% 



6.2 พิมพ์สญัญาจาํนวน 2 ชุด (1 ชุด มี 6 แผ่น) (ผู้กู้ยืมอาจพิมพ์สัญญามากกวา่ 2 ชุด เพื่อสํารองไว้กรณีเซ็นผิด) 

 
(ตัวอยา่ง Preview Internet Explorer Browser)  



7. เขียนข้อมูลเพ่ิมเติมในสญัญา หน้าท่ี 1 (ให้นักศึกษาใช้ปากกาลูกลื่นสีนํ้าเงินเท่าน้ัน) 
7.1 วันท่ีทําสัญญา ระบุเปน็ตัวเลข  

ตําแหน่ง  เขียนข้อความ  ผศ. ดร.สาธนัญ บุณยเกียรต ิ
7.2 ตําแหนง่  เขียนข้อความ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศาสนกิจและพัฒนานักศึกษา 
7.3 เขียนวันท่ีออกและวันท่ีหมดอายุของบัตรประชาชนผู้กู้ยมื / ผู้ค้าํประกัน / ผู้แทนโดยชอบธรรม (ถ้ามี) 

 

รูปแบบการเขยีนในสญัญา ให้เขยีนเหมือนรูปแบบ วัน เดือน ปี ท่ีปรากฎในบัตรประชาชน 

 

 
 

 

 
 
 

ผศ. ดร.สาธนัญ บุณยเกียรติ 
ผูช้ว่ยอธิการบดฝี่ายศาสนกจิและพฒันานักศึกษา  



ข้อมูลจากบัตรประชาชน 
“ผู้กู้ยืม”

ข้อมลูจากบัตรประชาชน 
“ผู้คํ้าประกัน”

ข้อมลูจากบัตรประชาชน 
“ผู้แทนโดยชอบธรรม” 



ขั้นตอนการบันทึกจํานวนเงินคา่เล่าเรียน ในระบบ e-Studentloan (ดําเนินการระหวา่งวันท่ี 29-30 ส.ค. 63) 
1. เข้าระบบ e–Studentloan  https://eservices.studentloan.or.th/SLFSTUDENT/jsp/SLFLoginS.jsp 

2. เลือก  

 

3. ใบภาระคา่ใช้จ่าย/ทุน จาก ระบบ e-Registrar (http://reg.payap.ac.th/registrar/home.asp)  

   
 

 



4. บันทึกจาํนวนเงินคา่เลา่เรียนเขา้ระบบ e-Studentloan (ใช้ข้อมูลจากรายการ ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ) 
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เลขที่ใบเสร็จ = CK:2562-1/99 วันที่เอกสาร = 26/05/20 

ค่าเล่าเรียน = 39,783 


