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ส่วนที่ 1 

หลักเกณฑ์การให้กู้ยืมของนักเรียนและนักศึกษา 

ที่จะกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2565 
 การให้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป กองทุนจะสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา
ด้วยการให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาใน  4 ลักษณะ ได้แก่ (1) ให้การสนับสนุนและส่งเสริม
การศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (2) ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนหรือ
นักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตก าลังคนและมีความจ าเป็นต่อการ
พัฒนาประเทศ (3) ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือ
สาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ (4) ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดี
เพ่ือสร้างความเป็นเลิศ 

โดยนักเรียนหรือนักศึกษาผู้จะขอกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป
และไม่มีลักษณะต้องห้ามรวมทั้งคุณสมบัติเฉพาะอ่ืนเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนดด้วย 
 

1. ประเภทของผู้กู้ยืมเงิน 
1.1 ผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ หมายความว่า นักเรียนหรือนักศึกษาผู้ที่ไม่เคยกู้ยืมเงินกองทุนมาก่อน 
1.2 ผู้กู้ยืมเงินรายเก่า หมายความว่า นักเรียนหรือนักศึกษาผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาและเคย 

กู้ยืมเงินกองทุนมาก่อน ไม่ว่าจะเคยกู้ยืมเงินจากสถานศึกษาอ่ืนหรือสถานศึกษาปัจจุบันก็ตาม  หรือเป็นผู้ที่เคยกู้ยืม
เงินกองทุนมาก่อนและได้ช าระหนี้คืนครบถ้วนแล้ว และให้หมายความรวมถึงนักเรียนหรือนักศึกษาที่อยู่ระหว่าง
การศึกษาและเคยกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
2. คุณสมบัติท่ัวไปและลักษณะต้องห้ามของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนทั้ง 4 ลักษณะ 

นักเรียนหรือนักศึกษาท่ีจะขอกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 
2.1 คุณสมบัติท่ัวไป ดังนี้ 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) ศึกษาหรือได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่ร่วมด าเนินงานกับกองทุน 
(3) เป็นผู้ขอกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาในการเข้าศึกษาที่สถานศึกษาเพียงแห่งเดียวในคราวภาคการศึกษา

เดียวกัน 
(4) มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 
(5) มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรงหรือไม่เป็นผู้ที่ 

มีความประพฤติเสื่อมเสีย เช่น หมกมุ่นในการพนัน เสพยาเสพติดให้โทษ ดื่มสุราเป็นอาจิณหรือเที่ยวเตร่ในสถาน
บันเทิงเริงรมย์เป็นอาจิณ เป็นต้น 
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2.2 ลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 
(1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดสาขาหนึ่งมาก่อน เว้นแต่จะได้ 

ก าหนดเป็นอย่างอ่ืนในคุณสมบัติเฉพาะส าหรับการให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาลักษณะหนึ่งลักษณะใด 
(2) เป็นผู้ปฏิบัติงานและรับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจ าในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนใน 

ลักษณะเต็มเวลา เว้นแต่จะได้ก าหนดเป็นอย่างอ่ืนในคุณสมบัติเฉพาะส าหรับการให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาลักษณะ
หนึ่งลักษณะใด 

(3) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ 

ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(5) เป็นหรือเคยเป็นผู้ที่ผิดนัดช าระหนี้กับกองทุน เว้นแต่ได้ช าระหนี้ดังกล่าวครบถ้วนแล้วนักเรียน 

หรือนักศึกษาผู้จะขอกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาทั้ง 4 ลักษณะ นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามที่ก าหนดในข้อ 2.1 และ 2.2 แล้ว จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะเป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด ส าหรับการกู้ยืม
เงินเพ่ือการศึกษาในลักษณะนั้นๆ ด้วย 
3. คุณสมบัติเฉพาะของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนทั้ง 4 ลักษณะ มีดังต่อไปนี้ 

ลักษณะท่ี 1 ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์กองทุน
จะให้กู้ยืมเงินเพ่ือเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ 

(1) เป็นผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกินสามแสนหกหมื่นบาทต่อปี ทั้งนี้ รายได้ต่อครอบครัวให้พิจารณาจาก
หลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 

(1.1) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงิน รวมกับรายได้ของบิดามารดา    
ในกรณีที่บิดามารดาเป็นผู้ใช้อ านาจปกครอง 

(1.2) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงิน รวมกับรายได้ของผู้ปกครอง ในกรณีที่ผู้ใช้อ านาจ
ปกครอง มิใช่บิดามารดา 

(1.3) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงิน รวมกับรายได้ของคู่สมรส ในกรณีผู้ขอกู้ยืมเงินได้
ท าการสมรสแล้ว 

หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบว่านักเรียนหรือนักศึกษาเป็นผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกินสามแสนหกหมื่น
บาทต่อปีหรือไม่ ให้เป็นไปตามท่ีกองทุนก าหนด 

(2) เป็นผู้ที่มีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ในปีการศึกษาที่ยื่นค าขอกู้ยืมเงินกองทุนครั้งแรก 
(3) เป็นผู้ที่เข้าศึกษาในระดับการศึกษาและหลักสูตร/ประเภทวิชาและสาขาวิชา ดังนี้ 

(3.1) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ/สายอาชีพ) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับอนุปริญญาระดับปริญญาตรี 
หรือเทียบเท่า 

(3.2) หลักสูตร/ประเภทวิชาและสาขาวิชาเป็นไปตามประกาศท่ีคณะกรรมการก าหนด 
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(4) เป็นผู้ที่ท าประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะในระหว่างปีการศึกษาก่อนหน้าปีการศึกษาที่จะขอกู้ยืมเงิน  
โดยมีหลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคม หรือสาธารณะที่น่าเชื่อถือตามจ านวนชั่วโมงที่
ก าหนดส าหรับผู้ขอกู้ยืมเงินแต่ละกลุ่ม ดังต่อไปนี้ 

(4.1) กรณเีป็นผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ ไม่ก าหนดจ านวนชั่วโมง 
(4.2) กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษาที่ศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค  

(ปวท.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ก าหนด
จ านวนชั่วโมง 

(4.3) กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนชั้นปีทุกระดับ การศึกษา ก าหนดจ านวนไม่น้อยกว่าสามสิบหก
ชั่วโมง 

การท าประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะตามวรรคหนึ่ง หมายถึง การบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
สังคมหรือประเทศชาติในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือช่วยขัดเกลาจิตใจให้มีความเมตตากรุณามีความเสียสละและมีจิต
สาธารณะ เพ่ือช่วยสร้างสรรค์สังคมหรือสาธารณะให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ซึ่งจะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการ
เรียนการสอนและไม่ได้รับค่าตอบแทนในลักษณะการจ้าง 
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ส่วนที่ 2 

การกู้ยืมเงินระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาแบบดิจิทัล 

Digital Student Loan Fund System : DSL 

 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาจะด าเนินการให้กู้ยืมเงินกับนักเรียน 
นักศึกษาครบทั้ง 4 ลักษณะ ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2560 โดยกองทุนจะน า
ระบบการจัดการให้กู้ยืมเงิน Loan Origination System : LOS ซึ่งเป็นระบบงานหนึ่งของระบบกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษาแบบดิจิทัล Digital Student Loan Fund System : DSL มาใช้ด าเนินการให้กู้ยืมเงินกับนักเรียน 
นักศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องแทนระบบ e-Studentloan ที่จะสิ้นสุดลงในปีการศึกษา 2563 

ในส่วนนี้กองทุนจะอธิบายเฉพาะภาพรวมของขั้นตอนการกู้ยืมเงิน ช่องทางการเข้าใช้งาน และบุคคลที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับระบบเบื้องต้น ส าหรับฟังก์ชั่นการใช้งานของระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาแบบดิจิทัลDigital 
Student Loan Fund System : DSL โดยละเอียด นั้น กองทุนได้จัดท าคู่มือส าหรับนักเรียน นักศึกษาและคู่มือ
ส าหรับสถานศึกษา โดยสามารถดาวน์โหลดเพ่ิมเติมได้ที่เว็บไซต์ของกองทุนที่ www.studentloan.or.th 
 

1. ขั้นตอนการกู้ยืมเงินระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล Digital Student Loan FundSystem 
: DSL ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 

1.1 การยื่นค าขอกู้ยืมเงิน 
- นักเรียน นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินลงทะเบียนขอรับรหัส และยื่นค าขอกู้ยืมเงินพร้อมแนบเอกสาร

หลักฐานประกอบค าขอกู้ยืมเงิน 
- ผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา ย้ายสถานศึกษาหรือเปลี่ยนหลักสูตร/สาขาวิชายื่นค าขอ

กู้ยืมเงินพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบค าขอกู้ยืมเงิน 
**ตัวอย่าง ขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับรหัสผ่านเข้าใช้งาน ระบบการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (DSL) 

http://www.studentloan.or.th/
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1.2 การอนุมัติค าขอกู้ยืมเงิน 
- อนุมัติโดยระบบ กรณีท่ีระบบตรวจสอบพบข้อมูลรายได้จากหน่วยงานภายนอก/ตรวจสอบพบ ข้อมูล

อ่ืนๆ ซึ่งข้อมูลที่พบเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กองทุนก าหนด 
- อนุมัติโดยกองทุน กรณีระบบตรวจสอบไม่พบข้อมูลรายได้จากหน่วยงานภายนอก/ตรวจสอบไม่พบ

ข้อมูลอื่นๆ กองทุนจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติตามเอกสารหลักฐานที่ผู้กู้ยืมเงินส่งเพิ่มเติม 
1.3 การจัดท าสัญญากู้ยืมเงิน 

- ผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ ผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา ผู้กู้ยืมเงินรายเก่าย้ายสถานศึกษาและ
เปลี่ยนหลักสูตร/สาขาวิชา ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติให้กู้ยืมเงินเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการจัดท าสัญญากู้ยืมเงินตาม
แบบหลักเกณฑ์ วิธีการ และภายในเวลาที่กองทุนก าหนด 

- ผู้กู้ยืมเงินติดต่อตัวแทนเพ่ือท าการลงนามในสัญญากู้ยืมเงิน 
1.4 การเบิกเงินกู้ยืม (รายภาคเรียน) 

- สถานศึกษาด าเนินการบันทึกจ านวนเงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา(ถ้ามี) รายภาค
เรียนตามท่ีผู้กู้ยืมเงินลงทะเบียนเรียนจริง 

- ผู้กู้ยืมเงินเลือกความประสงค์กู้ยืมเงิน ดังนี้ เงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา (กรณีที่
สถานศึกษามีการเรียกเก็บตามระเบียบ) และเงินค่าครองชีพ (กรณีเป็นผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน360,000บาท
ต่อปี) 
 
2. ภาพรวมขั้นตอนการกู้ยืมเงินและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
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3. ช่องทางการเข้าใช้งานระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่ อการศึกษาแบบดิจิทัล  Digital Student Loan 
FundSystem : DSL สามารถเข้าระบบได ้2 ช่องทาง ดังนี้ 
3.1 Mobile Application ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android 
 

 
 
3.2 เว็บไซต์กองทุน https://institute.dsl.studentloan.or.th/#/los/login 
 

 
  

 

https://institute.dsl.studentloan.or.th/#/los/login
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4. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอกู้ยืมเงิน 
ส าหรับนักเรียนหรือนักศึกษา (ผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ ผู้กู้ยืมเงินรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษา และผู้กู้ยืมเงินรายเก่าที่
ย้ายสถานศึกษา) เมื่อบันทึกข้อมูลค าขอกู้ยืมเงินในระบบเรียบร้อยแล้วจะต้องแนบเอกสารประกอบการพิจารณาค า
ขอกู้ยืมเงิน ตามท่ีระบบก าหนด ดังนี้ 

4.1 หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูล (ดาวน์โหลดได้จากระบบ DSL) 
- ผู้กู้ยืมเงิน 
- บิดา มารดา หรอืผู้ปกครอง 
- คู่สมรส(ถ้ามี) 

4.2 ส าเนาบัตรประชาชน 
- ผู้กู้ยืมเงิน 
- บิดา มารดา (กรณีผู้กู้ไม่ได้อยู่กับบิดามารดาให้ใช้ส าเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง/ผู้แทน 
  โดยชอบธรรม) 
- คู่สมรส(ถ้ามี) 

4.3 หนังสือรับรองรายได้ (กรณีที่บิดามารดาหรือผู้ปกครอง/ผู้แทนโดนชอบธรรมท างานประจ ามีเงินเดือนให้
ใช้สลีปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนแทนหนังสือรับรองรายได้) 

4.4 ส าเนาบัตรข้าราชการของผู้รับรองรายได้  

หมายเหต : การรับรองรายไดของครอบครัวใหบุคคลดังตอไปนี้เปนผูรับรองพรอมทั้งแนบส าเนาบัตรประจ าตัว    
เจาหนาที่ของรัฐ/ส าเนาบัตรประจ าตัวขาราชการ/เอกสารอ่ืนใดรับรองวาเปนขาราช จากหนวยงานที่ผูรับรองได
สังกัด และรับรองส าเนาถูกตอง 
1.เจาหนาที่ของรัฐ หรือเจาหนาที่ของรัฐผูรับบ าเหน็จบ านาญตามพระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวเจาหนาที่ของรัฐ 
พ.ศ.2542 
2. สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรงเทพมหานคร หรือผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
3. หัวหนาสถานศึกษาที่ผูขอกูยืมเงินศึกษาอยู 

 
5. ย่ืนค าขอกู้ยืมเงินพร้อมแนบเอกสารตามที่กองทุนก าหนด 
 VDO ตัวอย่างการยื่นกู้ในระบบ DSL https://www.youtube.com/watch?v=fIue7Noed-c 
 
6.การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร 
ให้นักเรียนหรือนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับสถาบันการเงินที่กองทุนก าหนด  
ปัจจุบัน ได้แก่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เพ่ือรับการโอนเงินค่าครองชีพรายเดือน 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fIue7Noed-c
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ส่วนที่ 3 
การจัดท าสัญญากู้ยืมเงิน แบบยืนยันการเบิกเงินกูย้ืม 

และการโอนเงินกู้ยืม 
 

นักเรียนหรือนักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ ผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา ผู้กู้ยืมเงินรายเก่าย้าย
สถานศึกษา และผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเปลี่ยนหลักสูตร/สาขาวิชา ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินต้องจัดท าสัญญากู้ยืมเงินตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และภายในก าหนดเวลาที่กองทุนประกาศก าหนด 

การจัดท าสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าว ผู้กู้ยืมเงิน และผู้แทนโดยชอบธรรม กรณีที่ผู้กู้ยืมเงินยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ต้องลงลายมือชื่อในเอกสารสัญญากู้ยืมเงินต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษา หรือพนักงานของสถาบันการเงินหรือนิติ
บุคคลตามที่กองทุนประกาศก าหนดแล้วแต่กรณีด้วยตนเอง 

 
1. การจัดท าสัญญากู้ยืมเงิน 

เมื่อค าขอกู้ยืมเงินผ่านการพิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ระบบจะท าการแจ้งให้นักเรียนหรือนักศึกษาที่เป็นผู้
กู้ยืมเงินรายใหม่ ผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา ผูกู้้ยืมเงินรายเก่าย้ายสถานศึกษาและผู้กู้ยืมเงินรายเก่า
เปลี่ยนหลักสูตร/สาขาวิชา จัดท าสัญญากู้ยืมเงินและลงนามสัญญากู้ยืมเงินในระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา
แบบดิจิทัล Digital Student Loan Fund System : DSL ดังต่อไปนี้ 
 1.1 การจัดท าสัญญากู้ยืมเงิน โดยผู้กู้ยืมเงินต้องท าการบันทึกข้อมูลในระบบ DSL ตามล าดับ ดังนี้ 

- บันทึกเลขท่ีบัญชีรับโอนเงินค่าครองชีพ 
- เลือกการลงนามสัญญากู้ยืมเงินแบบกระดาษ 
- เลือกประเภทสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาแบบทั่วไป หรือสัญญาตามหลักศาสนาอิสลาม 
- ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนก่อนยืนยันข้อมูลทั้งหมดในระบบ DSL หากพบว่าข้อมูลสัญญากู้ยืม

เงินไม่ถูกต้อง ผู้กู้ยืมเงินสามารถแก้ไขข้อมูลในสัญญากู้ยืมเงินให้ถูกต้องได้ ก่อนพิมพ์สัญญากู้ยืมเงินพร้อมติดต่อ
สถานศึกษาเพื่อลงนามสัญญากู้ยืมเงิน 

- ผู้กู้ยืมเงิน หรือสถานศึกษาท าการพิมพ์สัญญากู้ยืมเงินในระบบ DSL 
- ผู้กู้ยืมเงินและผู้แทนโดยชอบธรรม (กรณีผู้กู้ยืมเงินยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ติดต่อกับสถานศึกษาเพื่อท า

การยืนยันตัวตนและลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
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**ตัวอย่าง การบันทึกข้อมูลสัญญากู้ยืมเงินในระบบ DSL และ VDO ตัวอย่าง
https://www.youtube.com/watch?v=VoOyXJx_Q_0 (นาทีที่ 00:00-04:14) 
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2. การลงนามสัญญากู้ยืมเงิน 
เมื่อผู้กู้ยืมเงินบันทึกข้อมูลสัญญากู้ยืมเงินตามข้อ 1 เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้กู้ยืมเงินและผู้แทนโดยชอบธรรม/

ผู้ปกครอง (กรณีผู้กู้ยืมเงินยังไม่บรรลุนิติภาวะ) จัดเตรียมบัตรประจ าตัวประชาชนตัวจริง และส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง (บัตรต้องไม่หมดอายุ) ติดต่อกับสถานศึกษาเพื่อท าการยืนยันตัวตนและลง
นามสัญญากู้ยืมเงิน ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

2.1 การลงนามสัญญากู้ยืมเงิน ผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามล าดับ ดังนี้ 
- ผู้กู้ยืมเงิน หรือสถานศึกษาพิมพ์สัญญากู้ยืมเงินจากระบบ DSL 
- ผู้กู้ยืมเงินและผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง (กรณีผู้กู้ยืมเงินยังไม่บรรลุนิติภาวะ ) ติดต่อกับ

สถานศึกษาเพื่อท าการยืนยันตัวตนและลงนามสัญญากู้ยืมเงิน 
- สถานศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบ DSL หากพบว่าข้อมูลที่ผู้กู้ยืมเงินบันทึกไม่

ถูกต้อง แจ้งให้ผู้กู้ยืมเงินท าการบันทึกข้อมูลสัญญากู้ยืมเงินใหม่ให้ถูกต้องก่อนการจัดพิมพ์ฉบับใหม่อีกครั้ง 
- ผู้ที่เกี่ยวข้องท าการลงนามสัญญากู้ยืมเงิน 
- สถานศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของการลงนามในสัญญากู้ยืมเงิน หากพบว่าไม่ถูกต้อง 

ให้สถานศึกษาท าการจัดพิมพ์สัญญากู้ยืมเงินจากระบบ DSL ใหม่ พร้อมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องลงนามให้ถูกต้องก่อน
ยืนยันและสแกนส่งให้ธนาคาร 

- สถานศึกษาท าการสแกนสัญญากู้ยืมเงินที่ลงนามถูกต้องครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง
ในระบบ DSL 

 
3. การจัดท าแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม (รายภาคเรียน) 

นักเรียนหรือนักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืมเงินรายเก่า ผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา ผู้กู้ยืมเงินรายเก่าย้าย
สถานศึกษา ผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเปลี่ยนหลักสูตร/สาขาวิชา และผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ ทุกคนที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงิน
จะต้องจัดท าแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม (รายภาคเรียน) ในระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาแบบดิจิทัล Digital 
Student Loan Fund System : DSL 
 3.1 การจัดท าแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม (รายภาคเรียน) โดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องบันทึกข้อมูลในระบบ 
DSL ดังนี้ 

- สถานศึกษาบันทึกจ านวนเงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษารายภาคเรียน 
(เฉพาะสถานศึกษาท่ีมีการเรียกเก็บเงินค่าเทอมกับนักเรียน นักศึกษาได้ตามระเบียบ) 

- ผู้กู้ยืมเงินบันทึกจ านวนเงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ตามท่ีลงทะเบียนเรียนจริง 
(กรณีท่ีผู้กู้ยืมเงินเลือกความประสงค์จะกู้ยืมเงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา) 

- ผู้กู้ยืมเงินเลือกความประสงค์กู้ยืมเงินค่าครองชีพ (กรณีที่มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาทต่อ
ปี) กรณีไม่มีเลขที่บัญชีให้ระบุเลขท่ีบัญชีรับโอนเงินค่าครองชีพ 

- เลือกการลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมแบบกระดาษ 
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- ผู้กู้ยืมเงินตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมด หากพบว่าข้อมูลแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมไม่
ถูกต้อง ผู้กู้ยืมเงินสามารถแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องก่อน ติดต่อสถานศึกษาเพื่อลงนามในแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม
ต่อไป 
 
4. การลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม (รายภาคเรียน) 

เมื่อผู้กู้ยืมเงินบันทึกข้อมูลแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมตามข้อ 3 เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้กู้ยืมเงิน และผู้แทนโดย
ชอบธรรม/ผู้ปกครอง (กรณีผู้กู้ยืมเงินยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ติดต่อกับสถานศึกษาเพ่ือท าการยืนยันตัวตนและการลง
นามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ (รายภาคเรียน) ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ดังนี้ 
 4.1 การลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม (รายภาคเรียน) ผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามล าดับ ดังนี้ 

- ผู้กูย้ืมเงิน หรือสถานศึกษาพิมพ์แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมจากระบบ DSL 
- ผู้กู้ยืมเงิน ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง (กรณีผู้กู้ยืมเงินยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ติดต่อกับ 

สถานศึกษาเพื่อท าการยืนยันตัวตนและลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม 
- สถานศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบ DSL หากพบว่าข้อมูลที่ผู้กู้ยืมเงินบันทึกไม่

ถูกต้อง แจ้งให้ผู้กู้ยืมเงินท าการบันทึกข้อมูลแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมให้ถูกต้องก่อน 
- ผู้ที่เกี่ยวข้องท าการลงนามในแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม 
- สถานศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของการลงนาม หากพบว่าไม่ถูกต้องให้สถานศึกษาท าการ

จัดพิมพ์แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมจากระบบ DSL ใหม่ พร้อมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องลงนามให้ถูกต้องก่อนยืนยันและ
สแกนส่งให้ธนาคาร 
 
5. การสแกนและจัดส่งสัญญากู้ยืมเงิน แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม และเอกสารประกอบท่ีเกี่ยวข้อง 

เมื่อสถานศึกษาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของสัญญากู้ยืมเงิน และหรือแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม(ราย
ภาคเรียน) ที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว ให้สถานศึกษาสแกนเอกสารเข้าระบบ (DSL) พร้อมน าส่งเอกสารให้ธนาคาร
ดังต่อไปนี้ 

- สแกนสัญญากู้ยืมเงิน ที่ลงนามถูกต้องครบถ้วน 
- สแกนแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม (รายภาคเรียน) ที่ลงนามถูกต้องครบถ้วน 
- สแกนส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ที่รับรองส าเนาถูกต้อง) ของผู้กู้ยืมเงินและหรือผู้แทนโดยชอบ

ธรรม (กรณีท่ีผู้กู้ยืมเงินยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 
- รวบรวมเอกสารดังกล่าวฉบับจริงทั้งหมดจัดส่งไปรษณีย์ไปยังผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม  
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6. การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสัญญากู้ยืมเงินและแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม 
6.1 ผู้กู้ยืมเงินจะต้องตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในสัญญากู้ยืมเงิน  และในแบบยืนยันการเบิก

เงินกู้ยืม (รายภาคเรียน) ที่ท าการบันทึกไว้ในระบบ DSL ซึ่งหากพบว่าไม่ถูกต้องให้ท าการแก้ไขก่อนยืนยันส่งข้อมูล
ให้สถานศึกษาจัดพิมพ์และลงนาม 

6.2 สัญญากู้ยืมเงินและแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม (รายภาคเรียน) ที่สถานศึกษาท าการจัดพิมพ์จากระบบ 
DSL และเอกสารประกอบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ผู้ที่เกี่ยวข้องในเอกสารดังกล่าวจะต้องลงลายมือชื่อด้วยตนเองเท่านั้น 

6.3 ให้ผู้กู้ยืมเงินและสถานศึกษาตรวจสอบเอกสารสัญญากู้ยืมเงิน และแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม(รายภาค
เรียน) รวมทั้งเอกสารประกอบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ให้ถูกต้องครบถ้วนทุกฉบับก่อนที่สถานศึกษาจะท าการสแกนเอกสาร
เข้าระบบ DSL ต่อไป ดังนี้ 

6.3.1 ตรวจสอบชื่อ/นามสกุลของผู้กู้ยืมเงิน หรือผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครองตรงกับลายมือชื่อจริง 
6.3.2 ตรวจสอบการลงรายละเอียดในสัญญากู้ยืมเงินและในแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม 

ให้ถูกต้องครบถ้วนและครบทุกช่องต าแหน่ง 
6.3.3 ตรวจสอบลายมือชื่อของผู้กู้ยืมเงินหรือผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครองที่ลงลายมือชื่อ 

ในสัญญากู้ยืมเงินและในแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ให้เป็นแบบเดียวกันหรือต้องเหมือนกันกับที่ลงลายมือชื่อรับรอง
ส าเนาถูกต้องในเอกสารประกอบ 

6.3.4 การท าสัญญากู้ยืมเงิน กรณีผู้กู้ยืมเงินยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องให้บิดา มารดา 
หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ลงลายมือชื่อในฐานะผู้แทนโดยชอบธรรมด้วย (ห้ามใช้ตรายางประทับแทน 
การลงลายมือชื่อ) 

6.4 ให้สถานศึกษาจัดส่งสัญญากู้ยืมเงิน และแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมและเอกสารประกอบที่ 
เกี่ยวข้อง ซึ่งลงนามถูกต้องครบถ้วนแล้วให้สถาบันการเงินที่กองทุนก าหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ ์
ขั้นตอนและวิธีการที่กองทุนก าหนดด้วย 
 
7. แนวปฏิบัติในการจัดท าแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม 

กองทุนได้ก าหนดแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  ส าหรับการกู้ยืมเงินทั้ง 4 
ลักษณะ ซึ่งแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมดังกล่าว มีช่องลงนามของผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครองวัตถุประสงค์ก็
เพื่อให้ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครองได้รับทราบถึงการกู้ยืมเงินในแต่ละภาคการศึกษาของผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ใน
อ านาจปกครองของตนซึ่งมีอายุยังไม่ครบยี่สิบปีบริบูรณ์ แต่ในด้านของความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม/
ผู้ปกครองต่อการกู้ยืมเงินของผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ในอ านาจปกครอง ได้ให้ความยินยอมไว้แล้วตั้งแต่เริ่มแรกในสัญญากู้ยืม
เงิน 

ดังนั้น เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสะดวกในการจัดท าแบบเบิกเงินกู้ยืม กองทุนจึงก าหนดแนวปฏิบัติในการจัดท าไว้ 
ดังนี้ 
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7.1 ช่องลงนามของผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง 
- ควรให้ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครองลงนาม กรณีผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง 

มี 2 คน เช่น บิดา มารดา ในการลงนามในช่องของผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง ควรลงนามให้ครบทั้ง 2 คน หรือมี
เหตุอันสมควรสามารถลงนามเพียงคนใดคนหนึ่งได้ 

- หากผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง จะลงนามเป็นกรณีท่ีผู้กู้ยืมเงินอายุยังไม่ถึงยี่สิบปี 
บริบูรณ์ และควรเป็นคนเดียวกับบุคคลที่ลงนามในสัญญากู้ยืมเงิน เว้นแต่มีการเปลี่ยนแปลงบุคคลซึ่งเป็นผู้แทนโดย
ชอบธรรม/ผู้ปกครองตามกฎหมาย โดยให้แนบเฉพาะส าเนาบัตรประชาชนของผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครองตาม
กฎหมาย 

7.2 ช่องลงนามของพยาน 
- พยาน (จะเป็นเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาเป็นผู้ลงนาม) 

7.3 การแนบเอกสารประกอบแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม 
- ให้แนบเฉพาะส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้กู้ยืมเงินและผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น(ไม่ต้องแนบส าเนาทะเบียนบ้าน) 
 **ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม และVDO ตัวอย่าง
https://www.youtube.com/watch?v=VoOyXJx_Q_0 (นาทีที่ 04:15-7.50) 
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8. การโอนเงินกู้ยืม 
กองทุนก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการโอนเงินกู้ยืมทั้ง 4 ลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

 
ค่าเล่าเรียนและ 

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา 
(โอนให้กับสถานศึกษา) 

 
ค่าครองชีพ 

(โอนให้กับผู้กู้ยืมเงิน) 

          กองทุนจะโอนเงินเข้าบัญชีของสถานศึกษา 
ภายหลังจากธนาคารได้รับสัญญากู้ยืมเงิน และหรือ
แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมว่าถูกต้องครบถ้วน ตรงกับ
ข้อมูลที่ธนาคารได้รับจากระบบ DSLโดยจะโอนทุก
วันที ่5 15 และ 25 ของเดือน 

             กองทุนจะโอนเงินค่าครองชีพเดือนแรก
ให้กับผู้กู้ยืมเงินภายใน 30 วัน นับจากวันที่สถานศึกษา
ยืนยันการลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมในระบบ 
DSLและสถานศึกษาต้องจัดส่งเอกสารการกู้ยืมของผู้
กู้ยืมเงินที่ถูกต้องและครบถ้วนให้ธนาคารโดยเร็ว หาก
ธนาคารไม่ได้รับเอกสารการกู้ยืมดังกล่าวภายใน 30 
วันกองทุนจะหยุดการโอนเงินค่าครองชีพของผู้กู้ยืม
เงินในเดือนที่สอง 

 
หมายเหตุ : ธนาคารจะจัดส่งรายงานการโอนเงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาให้กับ

สถานศึกษาทาง Auto mail ตามจ านวนครั้งที่โอนเงิน หากไม่ได้รับ Auto mail ให้สถานศึกษาติดต่อกับธนาคาร ทั้งนี้ 
กรณีผู้กู้ยืมเงิน/สถานศึกษา ไม่ได้รับเงิน ให้ติดต่อธนาคาร 
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ภาคผนวก 
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ตัวอย่างหนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลผู้กู ้
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ตัวอย่างการเซ็นส าเนาถูกต้องบัตรประชาชนผู้กู้ 
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ตัวอย่างหนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลผู้ปกครอง 
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ตัวอย่างการเซ็นส าเนาถูกต้องบัตรประชาชนบิดา/มารดา 
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ตัวอย่างหนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลผูแ้ทนโดยชอยธรรม  

(กรณีผู้กู้ไม่ได้อยู่กับบิดามารดา) 
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ตัวอย่างการเซ็นส าเนาถูกต้องบัตรประชาชนผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรม 
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ตัวอย่างสัญญากู้ยืมเงนิ 

(กรณีผู้กู้บรรลุนิติภาวะแล้ว)
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ตัวอย่างสัญญากู้ยืมเงนิ 

(กรณีผู้กู้ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ)
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ตัวอย่างแบบเบิกเงินกู้ยืม 

(กรณีผู้กู้บรรลุนิติภาวะแล้ว) 
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ตัวอย่างแบบเบิกเงินกู้ยืม 

(กรณีผู้กู้ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ) 
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หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล 
________________________ 

                                                                                           เขียนที่................................................... 
                                                                                            วันที่.........เดือน.................พ.ศ. ........... 

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว .............................................................................................. อายุ..............ป ี

บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี ------------ 
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ .................... หมู่ที ่.......... ซอย ..................................... ถนน........................................................ 
ต าบล/แขวง ................................................ อ าเภอ/เขต ........................................ จังหวดั....................................... 
โทรศัพท.์................................................................Email……………………………………….……………..…………….. 
ข้าพเจ้ามีฐานะเป็น  ผู้ยื่นค าขอกู้ยืมเงิน  ผู้ยื่นความประสงค์ค ้าประกัน  ผู้ปกครอง  คู่สมรสของผู้ยื่นค าขอ 
กู้ยืมเงิน  ผู้แทนโดยชอบธรรม (กรณีผู้กู้ยืมเงินยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ของ.................................................................... 
ผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าให้ความยินยอม ดังนี้ 
1. ยินยอมให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาขอข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าจากหน่วยงานหรือองค์กรทั้ง    
   ภาครัฐ และเอกชน หรือบุคคลใด ซึ่งเป็นผู้ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพ่ือการให้กู้ยืมการ     
   ติดตามหนี้ และการด าเนินการใด ๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
2. ยินยอมให้หน่วยงานหรือองค์กร ทั้งภาครัฐ และเอกชน หรือบุคคลใด ซ่ึงเป็นผู้ควบคุมหรือครอบครอง 
   ข้อมูล ส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เปิดเผย และ/หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าให้แก่กองทุนเงิน     
   ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาเพื่อการให้กู้ยืม การติดตามหนี้ และการด าเนินการใด ๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ของ 
   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
3. ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการให้ความยินยอมตามหนังสือนี้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากกองทุนเงินให้   
   กู้ยืมเพ่ือการศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร 
4. ให้ถือว่าคู่ฉบับและบรรดาส าเนาภาพถ่าย ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสารที่ท าส าเนาขึ้น จากหนังสือให้   

ความยินยอมฉบับนี้โดยการถ่ายส าเนาถ่ายภาพ หรือบันทึกไว้ไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ เป็นหลักฐานในการให้
ความยินยอมของข้าพเจ้าเช่นเดียวกันข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือให้ความยินยอมในการ
เปิดเผยข้อมูลฉบับนี้โดยตลอดแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุข้างต้น 
 

ลงชื่อ................................................................ผู้ให้ความยินยอม 
                                     (                                                 ) 

หมายเหตุ : ข้าพเจ้าได้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้แทนบัตร 
                     ประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องแนบท้ายหนังสือนี้ด้วย 
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หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน 
          
  
                    วันที่......... เดือน.........................พ.ศ.............. 

ข้าพเจ้า.................................................................................................. ต าแหน่ง....................................................................................................... 
สังกัด........................................................................................................ สถานที่ท างาน.............................................................................................................. 
เลขที่............ หมู่ที่................. ตรอก/ซอย............................................... ถนน................................................ ต าบล/แขวง........................................................ 
อ าเภอ/เขต.............................................. จังหวัด...................................................... รหัสไปรษณีย์......................................... โทรศัพท์..................................... 
ขอรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว............................................................................................................................................................................... ผู้ขอกู้ยืมเงิน 
ประกอบอาชีพ.............................................................................. สถานที่ท างาน.......................................................................... อยู่บ้านเลขที่.......................... 
หมู่ที่............... ตรอก/ซอย....................................................... ถนน............................................................. ต าบล/แขวง........................................................... 
อ าเภอ/เขต....................................................... จังหวัด........................................................... รหัสไปรษณีย์............................ โทรศัพท์.................................... 
มีรายได้ปีละ....................................... บาท 

คู่สมรสของผู้ขอกู้ยืมเงิน ชื่อ.......................................................................................................................................... ถึงแก่กรรม ยังมีชีวิตอยู ่
ประกอบอาชีพ........................................................... สถานที่ท างาน.................................................................................... เลขที่.................... หมู่ที่................. 
ตรอก/ซอย.............................................. ถนน............................................. ต าบล/แขวง.................................................. อ าเภอ/เขต....................................... 
จังหวัด......................................................... รหัสไปรษณีย์................................ โทรศัพท์.................................... มีรายได้ปีละ........................................... บาท 

บิดาของผู้ขอกูย้ืมเงิน ชื่อ.......................................................................................................................................... ถึงแก่กรรม ยังมีชีวิตอยู ่
ประกอบอาชีพ........................................................... สถานที่ท างาน.................................................................................... เลขที่.................... หมู่ที่................. 
ตรอก/ซอย.............................................. ถนน............................................. ต าบล/แขวง.................................................. อ าเภอ/เขต....................................... 
จังหวัด......................................................... รหัสไปรษณีย์................................ โทรศัพท์.................................... มีรายได้ปีละ........................................... บาท 

มารดาของผู้ขอกูย้ืมเงิน ชื่อ.......................................................................................................................................... ถึงแก่กรรม ยังมีชีวิตอยู ่
ประกอบอาชีพ........................................................... สถานที่ท างาน.................................................................................... เลขที่.................... หมู่ที่................. 
ตรอก/ซอย.............................................. ถนน............................................. ต าบล/แขวง.................................................. อ าเภอ/เขต....................................... 
จังหวัด......................................................... รหัสไปรษณีย์................................ โทรศัพท์.................................... มีรายได้ปีละ........................................... บาท 

ผู้ปกครองของผู้ขอกู้ยืมเงิน (ที่มิใช่บิดา-มารดา) ชื่อ.................................................................................................... ถึงแก่กรรม ยังมีชีวิตอยู ่
ประกอบอาชีพ........................................................... สถานที่ท างาน.................................................................................... เลขที่.................... หมู่ที่................. 
ตรอก/ซอย.............................................. ถนน............................................. ต าบล/แขวง.................................................. อ าเภอ/เขต....................................... 
จังหวัด......................................................... รหัสไปรษณีย์................................ โทรศัพท์.................................... มีรายได้ปีละ........................................... บาท 

ข้าพเจ้ายินยอมให้กองทุนเงินให้กู้ยมืเพื่อการศึกษาเข้าถึงข้อมูลสว่นบุคคลของข้าพเจ้าที่อยู่ในความครอบครองของข้าพเจ้า รวมทั้งยินยอม
ให้กองทุนเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน ตามวตัถุประสงค์ของกองทุนในการพิจารณาการให้กู้ยมืเงินกองทุน โดย
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และหรืออิเล็กทรอนิกส์ของกองทุน 

     

ลงชื่อ........................................................ผู้รับรอง 

       (.........................................................) 

ต าแหน่ง...................................................... 

 

 

ส ำหร ับผ ัร ับรองลงนำม 
กยศ.102 

หมายเหต ุ   การร ับรองรายไดของครอบคร ัวใหบ ุคคลด ังตอไปน ี้ เปนผ ูร ับรอง   

พรอมท ั้งแนบส าเนาบ ัตรประจ าต ัวเจาหนาท ี่ของร ัฐ/ส าเนาบ ัตรประจ าต ัวขาราชการ  
/เอกสารอ ื่นใดร ับรองวาเปนขาราช จากหนวยงานท ี่ผ ูร ับรองไดส ังก ัด และรับรอง
ส าเนาถกูตอง 
1.เจาหนาท ี่ของร ัฐ หร ือเจาหนาท ี่ของร ัฐผ ูร ับบ าเหน็จบ านาญตาม
พระราชบ ัญญ ัต ิบ ัตรประจ าต ัวเจาหนาท ี่ของร ัฐ พ.ศ.2542 
2. สมาช ิกสภาเขต สมาช ิกสภากรงเทพมหานคร หร ือผ ูวาราชการ
กร ุงเทพมหานคร 

3. ห ัวหนาสถานศ ึกษาท ี่ผ ูขอก ูย ืมเง ินศ ึกษาอย ู 
 
 
 


