
ขั้นตอนการเบิกเงนิกู้ยืม
ผู้กู้ยืมรายใหม่ และรายเก่าย้ายสถานศึกษา    

ปีการศึกษา 2564
มีทั้งหมด 3 กรณี

1.ผู้กู้ยมืมีความประสงคจ์ะกู้ค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ
2. ผู้กู้ยมืมีความประสงคจ์ะกู้เฉพาะค่าเทอม 
3. ผู้กู้ยมืมีความประสงคจ์ะกู้เฉพาะค่าครองชีพ



กรณทีี่ 1 ผู้กู้ยืมมคีวามประสงค์จะกู้ทั้งค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ

ขั้นตอนการเบิกเงนิกู้ยืม
ผู้กู้ยืมรายใหม่ และรายเก่าย้ายสถานศึกษา



กรณทีี่ 1 ผู้กู้ยืมมีความประสงค์จะกู้ค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ

1. เลือกที่นกัเรียน/นกัศึกษา

2. เลือกท่ี ระบบ  DSL

1

2



กรณทีี่ 1 ผู้กู้ยืมมีความประสงค์จะกู้ค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ

กรอกขอ้มูลนกัศึกษา

3

เลือกท่ีเขา้สู่ระบบ
4

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx



กรณทีี่ 1 ผู้กู้ยืมมีความประสงค์จะกู้ค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ

5
เลือกท่ีเบิกเงินกูย้มื

เลือกท่ีเบิกเงินกูย้มื6



กรณทีี่ 1 ผู้กู้ยืมมีความประสงค์จะกู้ค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ

ตรวจสอบ
ความถูกต้อง

ใส่เคร่ืองหมายถูก ที่ค่าเล่าเรียนและ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเน่ืองกับการศึกษา

สมมุติ 6,000

7

8
กรอกจ านวนเงินที่ลงทะเบียน ตาม

จริง (ที่ปรับลด 50% ) เช่น
จาก 12,000 ลด 50% จะเหลือ 6,000

6,000

6,000



กรณทีี่ 1 ผู้กู้ยืมมีความประสงค์จะกู้ค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ

ใส่เคร่ืองหมายถูกที่ค่าครองชีพ                   
(กรณีมีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาท/ปี) 

*ระบบจะแสดง จ านวนเงนิให้อัตโนมัติ
*หากระบบตรวจสอบพบว่า 
มีรายได้ เกินกว่าที่กองทุน
ก าหนด ผู้กู้ ยืมเงนิจะ           

ไม่สามารถคลิกเลือกในช่องนี้
ได้ 

เลือกที่ แบบกระดาษ

กดปุ่ม “ถัดไป”

9

11

10

24,000



กรณทีี่ 1 ผู้กู้ยืมมีความประสงค์จะกู้ค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ

*ผู้กู้ ยืมเงนิจะต้อง ตรวจสอบ
ความถูกต้อง ของข้อมูล

ทั้งหมดก่อน กดปุ่ม “ถัดไป”

หากต้องการแก้ไข กดปุ่ม 
“ย้อนกลบั”  เพ่ือท าการ 

แก้ไขให้ถูกต้อง 
เม่ือตรวจสอบแล้ว ข้อมูล
ถูกต้อง กดปุ่ม “ถัดไป” 12

6,000

6,000
6,000

24,000



กดปุ่ม “ยืนยนั”13



กรณทีี่ 1 ผู้กู้ยืมมีความประสงค์จะกู้ค่าเทอม และค่าครองชีพ

เม่ือผู้กู้ยืมเงินจดัท าแบบยืนยนั    
การเบิกเงินกู้ยืม ถูกต้องครบถ้วน

ระบบจะแจ้งว่า                      
“บันทึกข้อมูลส าเร็จ”

กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” 

14



กดปุ่ม “กลับหน้าหลัก” 
15

16

17

ดาวน์โหลดสัญญา              
และปร้ิน จ านวน 2 ชุด

ดาวน์โหลด                         
แบบยืนยนัใบเบิกเงิน         
และปร้ิน จ านวน 2 ชุด



สัญญาจะมีทั้งหมด 6 หน้า แต่ให้ดูตวัอย่างการเซ็น
เฉพาะ หน้าที่ 1 และ หน้าที่ 6
เพราหน้าที่ 2-5 ไม่มีการเซ็น

นางใจดี  รักชาติ
xxxxxxxxxxxxx xxxx x

กรงปินงั

กรงปินงั

ยะลา 95000

xxxxxxxxxc

กรงปินงั

นายเด็กดี   รักชาติ
xxxxxxxxxxxxx xx 19

xx x

xxxxxxxxxc

xxxxxxxxxc

2545

****ตวัอย่างการเซ็นสัญญา กรณีผู้กู้ ยืมยังไม่บรรลุ
นิตภิาวะอายุไม่ถึง 20 ปี ****

กรุณาอ่าน 



6/6

ผู้กู้ยืมลงนามด้วยตนเองเท่านั้น
(ผู้กู้ลงนามให้เหมือนกนัทุกฉบับ)

นายเด็กดี   รักชาติ

พยาน 2 คน (ไม่ซ ้ากนั )
อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึน้ไป

ผู้ปกครองลงนามด้วยตนเองเท่านั้น
(ลงนามให้เหมือนกนัทุกฉบับ)

นางใจดี  รักชาติ

ตวัอย่างสัญญาสัญญาจะมีทั้งหมด 6 หน้า 
แต่ให้ดูตวัอย่างการเซ็นเฉพาะ                  

หน้าที่ 1 และ หน้าที่ 6
เพราหน้าที่ 2-5 ไม่มีการเซ็น

****ตวัอย่างการเซ็นสัญญา กรณีผู้กู้ ยืมยังไม่บรรลุ
นิตภิาวะอายุไม่ถึง 20 ปี 

กรุณาอ่าน



****ตวัอย่างแบบเบิกเงนิกู้ยืม   กรณผู้ี
กู้ยืมยงัไม่บรรลุนิตภิาวะอายุไม่ถึง 20 ปี 

เด็กดี   รักชาติ xxxxxxxxxxxx
บตัรประชาชนบตัรประชาชน

กรอกวนัออกบัตร
ให้ดูจากหน้าบัตรประชาชนตนเอง กรอกวนัหมดอายุบัตรประชาชน

ให้ดูจากหน้าบัตรประชาชนตนเอง

นายเด็กดี   รักชาติ
ผู้กู้ยืมลงนามด้วยตนเองเท่านั้น
(ผู้กู้ลงนามให้เหมือนกนัทุกฉบับ)

นางใจดี  รักชาติ

ผู้ปกครองลงนามด้วยตนเองเท่านั้น
(ลงนามให้เหมือนกนัทุกฉบับ)

พยาน 2 คน (ไม่ซ ้ากนั )
อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึน้ไป



ตวัอย่างสัญญาและแบบยืนยันใบเบิกเงนิ
1. สัญญาจะมีทั้งหมด 6 หน้า แต่ให้ดูตวัอย่างการ

เซ็นเฉพาะ หน้าที่ 1 และ หน้าที่ 6
เพราหน้าที่ 2-5 ไม่มีการเซ็น

กรงปินงั

นายเด็กดี   รักชาติ
xxxxxxxxxxxxx xx 19

xx x

xxxxxxxxxc

xxxxxxxxxc

2545

**** ตวัอย่างการเซ็นสัญญา                          
กรณีผู้กู้ ยืมบรรลุนิตภิาวะ  20 ปี บริบูรณ์****

กรุณาอ่าน



6/6

ผู้กู้ยืมลงนามด้วยตนเองเท่านั้น
(ผู้กู้ลงนามให้เหมือนกนัทุกฉบับ)

นายเด็กดี   รักชาติ

พยาน 2 คน (ไม่ซ ้ากนั )
อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึน้ไป

ตวัอย่างสัญญาสัญญาจะมีทั้งหมด 6 หน้า 
แต่ให้ดูตวัอย่างการเซ็นเฉพาะ                  

หน้าที่ 1 และ หน้าที่ 6
เพราะหน้าที่ 2-5 ไม่มีการเซ็น

**** ตวัอย่างการเซ็นสัญญา                          
กรณีผู้กู้ ยืมบรรลุนิตภิาวะ  20 ปี บริบูรณ์****

กรุณาอ่าน



****ตวัอย่างแบบเบิกเงนิกู้ยืม   กรณผู้ี
กู้ยืมบรรลุนิตภิาวะ  20 ปี บริบูรณ์****

เด็กดี   รักชาติ xxxxxxxxxxxx

บตัรประชาชนบตัรประชาชน

กรอกวนัออกบัตร
ให้ดูจากหน้าบัตรประชาชนตวัเอง กรอกวนัหมดอายุบัตรประชาชน

ให้ดูจากหน้าบัตรประชาชนตวัเอง

เด็กดี   รักชาติ
ผู้กู้ยืมลงนามด้วยตนเองเท่านั้น
(ผู้กู้ลงนามให้เหมือนกนัทุกฉบับ)

พยาน 2 คน (ไม่ซ ้ากนั )
อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึน้ไป



เอกสารแนบประกอบ
1.  สัญญาพมิพ์จากระบบ  6 หน้า จ านวน      2   ชุด                         (ไม่เอาหน้าหลัง)

2. แบบยืนยันใบเบิกเงนิ พมิพ์ในระบบ จ านวน      2 ชุด
3. ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน  (ผู้กู้) จ านวน      2 ชุด (รับรองส าเนาถูกต้องด้วยลายมือเจ้าของบัตร)
4. ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน (ผู้แทนโดยชอบธรรม) จ านวน     2 ชุด (กรณีไม่บรรลุนิตภิาวะ) 

(รับรองส าเนาถูกต้องด้วยลายมือเจ้าของบัตร)
5. ใบเสร็จค่าเทอม (กรณีจ่ายค่าเทอมแล้ว) จ านวน   1 ฉบับ
6. ใบลงทะเบียนเรียน (รับรองส าเนาถูกต้อง) จ านวน   1 ฉบับ
7. ใบกิจกรรมจติอาสา จ านวน   1 ฉบับ
8. ผลการเรียน จ านวน   1  ฉบับ  (ถ่ายส าเนาและรับรองส าเนาถูกต้อง)

การลงนามเอกสาร

1. ผู้กู้ลงนามในส่วนของช่ือผู้กู้ทั้งในสัญญาหน้าสุดท้าย และในส่วนของช่ือผู้กู้ ยืมในแบบยืนยันใบเบิกเงนิ
2. ผู้แทนโดยชอบธรรมลงช่ือในช่องผู้แทนโดยชอบธรรม  (กรณีที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ อายุไม่ถึง 20 ปี)
3. ลงนามเอกสาร  ให้ลงนามด้วยปากกาสีน ้าเงนิเท่าน้ัน (ห้ามใช้น ้ายาลบค าผดิเด็ดขาด หากใช้ถือว่าสัญญาฉบับน้ันโมฆะทันท)ี

เอกสารที่เกีย่วข้องกบัการจัดท าสัญญาและแบบยืนยนัใบเบิกเงนิ  ปีการศึกษา 2564



3.ช่องทางการส่งสัญญาและแบบยืนยนัการเบิกเงินกู้ยืม เอกสารแนบ

เร่ิมส่งเอกสารทางไปรษณีย์             
ได้ตั้งแต่ 

วนัที ่25 สิงหาคม 2564                  
และวนัประทบัตราไปรษณย์ี           

วนัสุดท้าย ไม่เกนิ 31 สิงหาคม  2564
***ส่งเอกสารผ่านช่องทาง      

“บริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากดั” 
เท่านั้น***

ผูส่้ง
.............................................
.............................................
..............................................
..............................................
เบอร์โทรศพัท.์..........................

ผูรั้บ
ท่ีอยูใ่นการจดัส่งเอกสาร                                   
กองพฒันานกัศึกษา                              
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั สงขลา 
เลขท่ี 1 ถนนราชด าเนินนอก ต าบลบ่อยาง            
อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 90000                       
เบอร์โทรศพัท ์074-317158-9 ต่อ 107 หรือ 114

*** หากผู้กู้ยืมเงนิ ไม่ด าเนินการตามระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ ถือว่าสละสิทธ์ิ ***



นักศึกษาติดต่อสอบถามข้อมูลเพิม่เติมได้ที่
074-317158-9 ต่อ 107 และ 114

เท่าน้ัน


