
- ร่าง   - 
ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา (กยศ.) 

เร่ือง  ก าหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

 
 โดยที่เป็นการสมควรก าหนดระยะเวลาด าเนินการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2560 ส าหรับผู้กู้ยืมรายเก่าที่ไม่เปลี่ยนระดับการศึกษาและไม่เปลี่ยนสถานศึกษา         
และผู้กู้ยืมรายใหม่หรือผู้กู้ยืมรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษาและเปลี่ยนสถานศึกษา รวมถึงแนวปฏิบัติการส่งเอกสาร
สัญญาให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่.. 
วันที่ ..  ได้ให้ความเห็นชอบก าหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560        
กองทุนจึงแจ้งก าหนดการให้กู้ยืมเงินส าหรับปีการศึกษา 2560 ดังนี้ 
 

1) ส าหรับสถานศึกษาทั่วไป 

ตารางท่ี 1.1  ก าหนดการให้กู้ยืมเงินส าหรับผู้กู้รายเก่าที่ไม่เปลี่ยนระดับการศึกษาและไม่เปลี่ยนสถานศึกษา 
 

ขั้นตอน 
ก าหนดเวลา 

ภาคเรียนที่ 1 

1. ผู้กู้ยืมยื่นแบบค ายืนยันการขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ e-Studentloan 1 ก.พ.- 30 มิ.ย. 2560 

2. สถานศึกษาบันทึกกรอบวงเงินกู้ยืม และประกาศรายชื่อ ไมเ่กิน 31 ก.ค. 2560 

3. สถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันใบลงทะเบียนกู้ยืม ไม่เกิน 31 ส.ค. 2560 

4. สถานศึกษาส่งเอกสารใบลงทะเบียนให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม ไม่เกิน 30 ก.ย. 2560 

ภาคเรียนที่ 2  

1. ผู้กู้ยืมยื่นแบบค ายืนยันการขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ e-Studentloan 1 ก.ย. – 30 พ.ย. 2560 

2. สถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันใบลงทะเบียนกู้ยืม ไม่เกิน 31 ธ.ค. 2560 

3. สถานศึกษาส่งเอกสารใบลงทะเบียนให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม ไม่เกิน 31 ธ.ค. 2560 

ภาคเรียนที่ 3 *  

1. ผู้กู้ยืมยื่นแบบค ายืนยันการขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ e-Studentloan 1 ม.ค. – 28 ก.พ.2561 

2. สถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันใบลงทะเบียนกู้ยืม ไม่เกิน 31 มี.ค. 2561 

3. สถานศึกษาส่งเอกสารใบลงทะเบียนให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม ไม่เกิน 30 เม.ย. 2561 

* ส าหรับสถานศึกษาที่เปิดการเรียนการสอน 3 ภาคเรียน 
 
 



ตารางที่ 1.2 ก าหนดการให้กู้ยืมเงินส าหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ หรือผู้กู้รายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษาหรือเปลี่ยน

สถานศึกษา 
 

ขั้นตอน 
ก าหนดเวลา 

ภาคเรียนที่ 1 

1. ผู้ขอกู้ยืมรายใหม่ลงทะเบียนขอรหัสผ่านล่วงหน้า (Pre-register) โดยยัง   

ไม่ต้องระบุสถานศึกษา (ส าหรับผู้กู้ยืมรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษาหรือ

เปลี่ยนสถานศึกษาไม่ต้องด าเนินการขั้นตอนนี้) 

1 ก.พ.-30 มิ.ย. 2560 

2  ผู้ขอกู้ยืมที่ได้สถานศึกษาแล้วยื่นแบบค าขอกู้ยืมเงิน 1 เม.ย.-31 ก.ค. 2560 

3. สถานศึกษาบันทึกกรอบวงเงิน ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิการกู้ยืม ไม่เกิน 31 ก.ค. 2560 

4. สถานศึกษาตรวจสอบสัญญาและยืนยันใบลงทะเบียนกู้ยืม ไม่เกิน 31 ส.ค. 2560 

5. สถานศึกษาส่งเอกสารสัญญาและใบลงทะเบียนให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม ไม่เกิน 30 ก.ย. 2560 

ภาคเรียนที่ 2  

1. ผู้กู้ยืมยื่นแบบค ายืนยันการขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ e-Studentloan 1 ก.ย. – 30 พ.ย. 2560 

2. สถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันใบลงทะเบียนกู้ยืม ไม่เกิน 31 ธ.ค. 2560 

3. สถานศึกษาส่งเอกสารใบลงทะเบียนให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม ไม่เกิน 31 ธ.ค. 2560 

ภาคเรียนที่ 3 *  

1. ผู้กู้ยืมยื่นแบบค ายืนยันการขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ e-Studentloan 1 ม.ค.- 28 ก.พ. 2561 

2. สถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันใบลงทะเบียนกู้ยืม ไม่เกิน 31 มี.ค. 2561 

3. สถานศึกษาส่งเอกสารใบลงทะเบียนให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม ไม่เกิน 30 เม.ย. 2561 

* ส าหรับสถานศึกษาที่เปิดการเรียนการสอน 3 ภาคเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) ส าหรับสถานศึกษาที่เตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ตารางท่ี 2.1  ก าหนดการให้กู้ยืมเงินส าหรับผู้กู้รายเก่าที่ไม่เปลี่ยนระดับการศึกษาและไม่เปลี่ยนสถานศึกษา 
 

ขั้นตอน 
ก าหนดเวลา 

ภาคเรียนที่ 1 

1. ผู้กู้ยืมยื่นแบบค ายืนยันการขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ e-Studentloan 1 ก.พ. – 31 ส.ค. 2560 

2. สถานศึกษาบันทึกกรอบวงเงินกู้ยืม และประกาศรายชื่อ ไม่เกิน 30 ก.ย. 2560 

3. สถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันใบลงทะเบียนกู้ยืม ไม่เกิน 31 ต.ค. 2560 

4. สถานศึกษาส่งเอกสารใบลงทะเบียนให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม ไม่เกิน 31 ต.ค. 2560 

ภาคเรียนที่ 2  

1. ผู้กู้ยืมยื่นแบบค ายืนยันการขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ e-Studentloan 1 พ.ย. 2560 – 31 ม.ค. 2561 

2. สถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันใบลงทะเบียนกู้ยืม ไม่เกิน 31 มี.ค. 2561 

3. สถานศึกษาส่งเอกสารใบลงทะเบียนให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม ไม่เกิน 31 มี.ค. 2561 

ภาคเรียนที่ 3 *  

1. ผู้กู้ยืม ยื่นแบบค ายืนยันการขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ e-Studentloan 1 เม.ย. – 31 พ.ค. 2561 

2. สถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันใบลงทะเบียนกู้ยืม ไม่เกิน 30 มิ.ย. 2561 

3. สถานศึกษาส่งเอกสารใบลงทะเบียนให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม ไม่เกิน 31 ก.ค. 2561 

* ส าหรับสถานศึกษาที่เปิดการเรียนการสอน 3 ภาคเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 2.2 ก าหนดการให้กู้ยืมเงินส าหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ หรือผู้กู้รายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษาหรือเปลี่ยนสถานศึกษา 
 

ขั้นตอน 
ก าหนดเวลา 

ภาคเรียนที่ 1 

1. ผู้ขอกู้ยืมรายใหม่ลงทะเบียนขอรหัสผ่านล่วงหน้า (Pre-register) โดยยัง

ไม่ต้องระบุสถานศึกษา(ส าหรับผู้กู้ยืมรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษา

หรือเปลี่ยนสถานศึกษาไม่ต้องด าเนินการขั้นตอนนี้) 

1 ก.พ. - 31 ส.ค. 2560 

2  ผู้ขอกู้ยืมที่ได้สถานศึกษาแล้วยื่นแบบค าขอกู้ยืมเงิน 1 มิ.ย. – 30 ก.ย. 2560 

3. สถานศึกษาบันทึกกรอบวงเงนิ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิการกู้ยืม ไม่เกิน 30 ก.ย. 2560 

4. สถานศึกษาตรวจสอบสัญญาและยืนยันใบลงทะเบียนกู้ยืม ไม่เกิน 31 ต.ค. 2560 

5. สถานศึกษาส่งเอกสารสญัญาและใบลงทะเบียนใหผู้้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม ไม่เกิน 31 ต.ค. 2560 

ภาคเรียนที่ 2  

1. ผู้กู้ยืมยื่นแบบค ายืนยันการขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ e-Studentloan 1 พ.ย. 2560 – 31 ม.ค. 2561 

2. สถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันใบลงทะเบียนกู้ยืม ไม่เกิน 31 มี.ค. 2561 

3. สถานศึกษาส่งเอกสารใบลงทะเบียนให้ผู้บรหิารและ จัดการเงินให้กู้ยืม ไม่เกิน 31 มี.ค. 2561 

ภาคเรียนที่ 3 *  

1. ผู้กู้ยืมยื่นแบบค ายืนยันการขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ e-Studentloan 1 เม.ย. - 31 พ.ค. 2561 

2. สถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันใบลงทะเบียนกู้ยืม ไม่เกิน 30 มิ.ย. 2561 

3. สถานศึกษาส่งเอกสารใบลงทะเบียนให้ผู้บริหารและ จัดการเงินให้กู้ยืม ไม่เกิน 31 ก.ค. 2561 
* ส าหรับสถานศึกษาที่เปิดการเรียนการสอน 3 ภาคเรียน 
 
 

แนวปฏิบัติการส่งเอกสารสัญญาให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม  
1. ใบน าส่งเอกสารสัญญาจะต้องมีลายมือชื่อผู้มีอ านาจพร้อมประทับตราของสถานศึกษา โดยใบน าส่ง

เอกสารสัญญาระบบ e-Studentloan 1 ชุด ต่อจ านวนเอกสารในข้อ 4 ไม่เกิน 50 ชุด 
 2. สัญญากู้ยืมเงินฯ พร้อมเอกสารประกอบสัญญา โดยผู้เกี่ยวข้องในเอกสารต้องลงนามครบถ้วน
เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 
  2.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียบบ้านของผู้กู้ 
  2.2 ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
ของผู้กู้ (หน้าแรก) 
  2.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ าประกัน 
  2.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้แทนโดยชอบธรรม 
       (กรณีผู้แทนโดยชอบธรรมไม่เป็นคนเดียวกับผู้ค้ าประกัน) 

3. แบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจ านวนค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพของแต่ละภาคเรียน ซึ่งลงลายมือชื่อ
แบบเดียวเหมือนกับสัญญากู้ยืมเงินฯ 



 4. น าเอกสารตามข้อ 2 และ 3 รวมเป็นชุดต่อหนึ่งคน โดยให้เรียงตามล าดับรายชื่อตามใบน าส่งในข้อ 1 
 5. เมื่อสถานศึกษาด าเนินการจัดเรียงและตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้ว จัดส่งเอกสารไปยัง ผู้บริหารและ 
จัดการเงินให้กู้ยืมตามที่อยู่ ดังนี้ 
 5.1   บมจ. ธนาคารกรุงไทย  ฝ่ายบริหารโครงการภาครัฐ  อาคารสุขุมวิท  ชั้น 14  

เลขที่ 10  ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร  10110 

5.2  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ฝ่ายนโยบายรัฐ 
66  อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก ชั้น 12 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 
แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10110 

 6. ส าหรับการจัดส่งเอกสารในภาคการศึกษาต่อไป หรือปีการศึกษาต่อไป ในกรณีที่ผู้กู้ไม่เปลี่ยนระดับ
การศึกษา หรือย้ายสถานศึกษานั้น ทางกองทุนฯ ก าหนดให้ผู้กู้ท าสัญญาฉบับเดียว จึงให้ปฏิบัติ 1 – 5 (ยกเว้น
เอกสารในข้อ 2) 
 ** หมายเหตุ ** กรณีที่สถานศึกษามีความจ าเป็นต้องส่งแบบลงทะเบียนหลายๆ ภาคการศึกษา มาพร้อมกัน 
(ส่งล่าช้า) ให้แยกเอกสารแต่ละภาคการศึกษา และใช้ใบน าส่งเอกสารสัญญาระบบ e-Studentloan แยกชุดกันมา           
ส่งให้กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เพ่ือด าเนินการต่อไป 
 7. เอกสารสัญญากู้ยืมเงิน และเอกสารประกอบการกู้ยืมทุกชนิด เมื่อธนาคารได้รับแล้วจะไม่มีการส่งกลับ
คืนไม่ว่าเอกสารจะมีความสมบูรณ์หรือไม่ก็ตาม หากพบว่าเอกสารไม่สมบูรณ์ ธนาคารจะแจ้งทาง e-mail ให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานประจ าสถานศึกษาทราบ เช่น ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้กู้ไม่ได้ลงนามรับรองเอกสาร ขอให้
สถานศึกษาจัดท าเอกสารฉบับใหม่ขึ้นมาพร้อมกับให้ผู้กู้ลงนามรับรอง แล้วส่งเอกสารนี้ไปพร้อมกับพิมพ์ใบน าส่ง
เอกสารเพ่ิมเติมระบบ e-Studentloan โดยกรอกข้อมูลของผู้กู้ตามช่องที่ก าหนดในรายนั้นๆ แล้วรวบรวมส่งให้               
บมจ.ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ตามท่ีอยู่ในข้อ 5  
 8. หากสถานศึกษามีข้อสงสัย หรือปัญหาเกี่ยวกับการส่งเอกสารสัญญา สามารถติดต่อได้ดังนี้ 

8.1 บมจ.ธนาคารกรุงไทย ส่วนงาน Help Desk เบอร์โทรศัพท์ 0 2208 8699 หรือส่วนงาน
ตรวจสอบสัญญา เบอร์โทรศัพท์ 0 2208 8630 หรือ 0 2208 8634-6 

8.2 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ฝ่ายนโยบายรัฐ เบอร์โทรศัพท์ 0 2650 6999 
 
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
    ประกาศ   ณ   วันที่                 
 
 
 
 

(นางสาวฑิตติมา วิชัยรัตน์) 
ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

 


