คุณสมบัติผู้มีสิทธิกยู้ ืมเงิน
1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2) เป็นผูข้ าดแคลนทุนทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด ดังนี้
ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หมายความว่า ผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปีรายได้ต่อครอบครัวพิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(1) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของบิดามารดา ในกรณีที่บิดามารดาเป็นผู้ใช้อํานาจปกครอง
(2) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของผู้ปกครองในกรณีที่ผใู้ ช้อํานาจปกครองมิใช่บิดา มารดา
(3) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผูข้ อกูย้ ืม รวมกับรายได้ของคู่สมรสในกรณีที่ผู้ขอกู้ยืมได้ทําการสมรสแล้ว
3) มีคุณสมบัติอนื่ ตามที่คณะกรรมการกําหนด ดังนี้
3.1 เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถาบันการศึกษา (ผลการเรียน 2.00 ขึ้นไป)
3.2 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถาบันการศึกษาขั้นร้ายแรง หรือไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย เช่น
หมกมุ่นในการพนัน เสพยาเสพติดให้โทษ ดื่มสุราเป็นอาจิณหรือเที่ยวเตร่ในสถานบันเทิง เริงรมย์เป็นอาจิณ เป็นต้น
3.3 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบหรือประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโรงเรียน สถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาทีอ่ ยูใ่ นสังกัด
การควบคุมหรือกํากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงหรือ ส่วนราชการอื่น ๆ ทบวงมหาวิทยาลัย รัฐวิสาหกิจ
3.4 ไม่เคยเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใด ๆ มาก่อน
3.5 ไม่เป็นผู้ทที่ าํ งานประจําในระหว่างการศึกษา
3.6 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.7 ไม่เป็นหรือเคยได้รับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
3.8 ต้องมีอายุในขณะทีข่ อกู้โดยเมือ่ นับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และระยะเวลาผ่อนชําระอีก 15 ปีรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี
ผู้ค้ําประกันในสัญญากู้ยืมเงิน (ข้อใดข้อหนึ่ง)
1) บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 2) กรณีบดิ ามารดาเสียชีวติ ให้ผู้ปกครองที่รบั อุปการะเลี้ยงดูลงนามแทน
4) กรณีคู่สมรสของผู้ค้ําประกันไม่ให้ความยินยอมให้ผู้ค้ําประกันลงนามฝ่ายเดียวได้

3) บุคคลที่ประกอบอาชีพมีรายได้น่าเชื่อถือ

5) กรณีไม่มีบุคคลค้ําประกันให้ใช้หลักทรัพย์แทน

การลงนามค้ําประกันในสัญญากู้ยืมเงิน ผู้ค้ําประกันลงลายมือชื่อค้ําประกันในสัญญากู้ยมื ต่อหน้าสถานศึกษา หากผู้ค้ําประกันมีทอี่ ยู่หา่ งไกล
จากสถานศึกษาให้จัดส่งสัญญาให้ผู้ค้ําประกันลงลายมือชื่อค้ําประกันได้ และต้องให้เจ้าพนักงานทะเบียนท้องที่ (อําเภอ) ในเขตพื้นที่ที่ผู้คา้ํ
ประกันอาศัยอยู่ ลงนามรับรองลายมือชื่อของผู้ค้ําประกัน

เอกสาร / หลักฐานที่ใช้ประกอบแบบคําขอกู้ยืมเงิน (แบบ กยศ.101) เพื่อการพิจารณากู้ยืมเงิน อย่างละ 1 ฉบับ
1) แบบคําขอกู้ยืมเงินที่จัดพิมพ์ออกจากระบบ e-studentloan (จาก http://www.studentloan.or.th)
2) แบบคําขอกู้ยืมเงินที่เป็นเอกสาร (แบบ กยศ.101) จากสถานศึกษา (ในระดับ ปวช. และ ปวส. วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร)
3) เอกสารของผู้ยื่นคําขอกู้ยืมเงิน คือ

- สําเนาทะเบียนบ้าน

- สําเนาบัตรประชาชน

4) เอกสารของ บิดา มารดา หรือ ผู้ปกครอง ของผู้ยื่นคําขอกู้ยืมเงิน คือ - สําเนาทะเบียนบ้าน

- สําเนาผลการเรียนในปีที่ผ่านมา
- สําเนาบัตรประชาชน

5) เอกสารประกอบการรับรองรายได้ ดังนี้
- ให้ใช้หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน (แบบ กยศ.102) และ “สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการของผู้รับรองรายได้”
6) หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนวหรืออาจารย์ที่ปรึกษา (แบบ กยศ.103)

ขั้นตอนการดําเนินการตามแบบคําขอกูย้ ืมเงินทีจ่ ัดพิมพ์ออกจากระบบ e-studentloan
การลงทะเบียนขอรหัสผ่าน (สําหลับผูท้ ี่ยงั ไม่มีรหัสผ่าน)
ผู้กู้ยืมสามารถทาการเข้าสูห่ น้าจอการ Login ระบบ e-Studentlaon สาหรับผู้กู้ยืมได้ 2 ทางดังนี้
1. ให้ผู้กู้ยืมเข้าหน้า Website หลักของกองทุนฯ โดยพิมพ์ที่อยูข่ องเว็บไซต์กองทุนฯ โดยพิมพ์คาว่า http://www.studentloan.or.th และ
จะปรากฏหน้า Website หลักของกองทุนฯ ให้สถานศึกษาคลิกที่ขอ้ ความ “ ระบบ e-Studentloan นักเรียน/นัศึกษา ” และจะปรากฏ
หน้าจอ เข้าสู่ระบบ e-Studentloan สาหรับผู้กู้ยืม
2. กดปุ่ม
จะปรากฏหน้าจอภาพให้ผู้กยู้ ืมทาการกรอกข้อมูลบุคคล
3. เมื่อผู้กู้ยืมทําการกรอกข้อมูลบุคคลครบถ้วนแล้ว ให้กดปุม่ “ลงทะเบียน”
4. ระบบจะทําการแสดงหน้าจอให้ผกู้ ู้ยืมทาการกําหนดรหัสผ่านเพื่อใช้ในการดาเนินการเข้าสู่ระบบ และกําหนดคําถามกันลืม และคําตอบ เพื่อ
ใช้ในกรณีที่ผู้กยู้ ืมลืมรหัสผ่าน
5. เมื่อผู้กู้ยืมทาการกําหนดรหัสผ่าน กําหนดคาถามกันลืมรหัสผ่านแล้ว กดปุ่ม “ตกลง” จะปรากฏหน้าจอภาพ ให้ผู้กู้ยมื ทําการตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลบุคคลทีผ่ ู้กู้ยืมได้ระบุไว้ ถ้าข้อมูลบุคคลของผูก้ ู้ยืมถูกต้องให้กดปุ่ม “ยืนยันการลงทะเบียน” ระบบจะแสดงหน้าจอการ
ลงทะเบียนขอรหัสผ่านล่วงหน้า ให้ผู้กู้ยืมทําการระบุขอ้ มูลจากนั้นกดปุ่ม “ยืนยันการลงทะเบียน”
ระบบจะแสดงข้อความแจ้งผลว่าผู้กยู้ ืมได้ดําเนินการลงทะเบียนขอรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว โดยระบบจะทาการส่งข้อมูลบุคคลของ
ผู้กู้ยืมตรวจสอบความถูกต้องกับสานักทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง เพื่อทาการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบุคคล โดยผู้กยู้ ืม
จะต้องทาการเข้าสู่ระบบ e-Studentloan อีกครั้งในวันถัดไป เพื่อดาเนินการยื่นแบบคาขอกูย้ ืมในขั้นตอนต่อไป
ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลในระบบ
1. ให้ผู้กู้ยืมเข้าหน้า Website หลักของกองทุนฯ โดยพิมพ์ที่อยูข่ องเว็บไซต์กองทุนฯ โดยพิมพ์คาว่า http://www.studentloan.or.th และ
จะปรากฏหน้า Website หลักของกองทุนฯ ให้สถานศึกษาคลิกที่ขอ้ ความ “ ระบบ e-Studentloan นักเรียน/นัศึกษา ” และจะปรากฏ
หน้าจอ เข้าสู่ระบบ e-Studentloan สาหรับผู้กู้ยืม
2. กดปุ่ม

จะแสดงหน้าจอให้ทําการ Login เข้าสู่ระบบ
ในการ Login เข้าสู่ระบบครั้งแรก ระบบจะมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบุคคลที่ผู้กยู้ ืมได้ทําการระบุไว้ กับข้อมูล
ของสํานักทะเบียนราษฎร์กรมการปกครอง ในกรณีที่การตรวจสอบข้อมูล ชื่อ นามสกุล และวันเดือนปีเกิด ของผูก้ ู้ยืมแล้วไม่ถูกต้องตรงกับ
สํานักทะเบียนราษฎร์ฯ ระบบจะทําการแสดงหน้าจอแจ้งเตือนเพือ่ ให้ผู้กยู้ ืมทําการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลให้ถกู ต้องตรงกับสานักทะเบียนราษฎร์ฯ
** หมายเหตุ ** หากผู้กยู้ ืมทาการตรวจสอบ และแก้ไขข้อมูลแล้วยังไม่สามารถทําการยืนยันลงทะเบียนได้ เนื่องจากข้อมูลของสา
นักงานทะเบียนราษฎร์ไม่ถูกต้อง ผู้กู้ยืมจะต้องไปติดต่อกับทางสานักงานเขตเพื่อแก้ไขข้อมูลของผู้กยู้ ืมให้ถกู ต้องสมบูรณ์ และหลังจากที่ผกู้ ู้ยืมทา
การแจ้งแก้ไขข้อมูลกับทางสานักงานเขตแล้วอย่างน้อย 1 วันทาการ ผู้กยู้ ืมจะต้องติดต่อมายังกองทุนฯ ที่ศูนย์สายใจ กยศ. เบอร์โทรศัพท์ 0-26104888 เพือ่ ให้กองทุนฯ ส่งข้อมูลไปตรวจสอบกับสานักงานทะเบียนราษฎร์อีกครัง้
3. สําหรับผู้กู้ยมื ที่ทําการเข้าสูร่ ะบบงานแล้ว ผลการตรวจสอบข้อมูลถูกต้อง จะแสดงขั้นตอนการทางานต่อไป
4. เมื่อ Login เข้าสู่ระบบ e-Studentloan เลือกปีการศึกษาและภาคเรียนที่ต้องการทํารายการ
5. ให้ผู้กู้ยืมเลือก แบบคาขอกูย้ ืมเงิน จะปรากฏหน้าจอภาพ ให้ผู้กู้ยืมทาการระบุขอ้ มูลของสถานศึกษาที่ตอ้ งการกูย้ ืมโดยทาการเลือกประเภท
กองทุนเป็น กยศ. และระบุระดับการศึกษา ชั้นปี ชื่อสถานศึกษา กดปุ่ม
ระบุรายละเอียดต่างๆ
6. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม

จะปรากฏหน้าจอภาพแบบคาขอกู้ยืมเงิน ผู้กู้ยืมทาการ

ระบบจะแจ้งสถานะการบันทึกแบบคาขอกูย้ มื เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้กู้ยืมรอ

สถานศึกษาคัดเลือก และทําการประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิ์ขอกู้ยมื เมื่อผู้ก้ยู ืมกดปุ่ม
โปรแกรมจะกลับสู่หน้าจอหลัก ผู้กู้ยืมสามารถ
ตรวจสอบผลว่ามีสิทธิกู้ยืมเงิน กยศ. ได้จากระบบ e-Studentloan หรือติดต่อสถานศึกษาทีท่ ่านยื่นขอกู้ยืม

ลืมรหัสผ่าน http://www.studentloan.or.th/detailoperater.php?id=408

