
 
คู่มือการให้บริการ : การขอกู้ยืมเงินของนักศึกษา (ผู้กู้ยืมรายเก่า และรายใหม่) 
หน่วยงานที่ให้บริการ : งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ สังกัดกองพัฒนานักศึกษา 

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี)  

1. กองทุนเงินให้กู้ยืมจะสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาด้วยการให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาใน 4 
ลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

1.1 เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ 
1.2 เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการ

หลักซ่ึงมีความชัดเจนของการผลิตก าลังคนและมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 
1.3 เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่ขาดแคลนหรือ

สาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ 
1.4 เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาท่ีเรียนดีเพ่ือสร้างความเป็นเลิศ 

2. นักศึกษาที่จะขอกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา จะต้องไม่มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาและการช าระเงินคืนกองทุน พ.ศ.2561 หมวด 1 การให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

3. นักศึกษาที่ประสงค์กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาให้ยื่นค าขอตามแบบที่ก าหนด โดยจัดท าค าขอกู้ผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และให้จัดส่งแบบค าขอกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาแก่สถานศึกษาเพ่ือด าเนินการตามที่กองทุน
ก าหนด 

4. กรณีที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินต้องเปิดบัญชีเงินฝากกับสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่กองทุน
ก าหนด และต้องท าสัญญากู้ยืมเงินตามแบบที่กองทุนก าหนด และต้องจัดให้มีผู้ค้ าประกันการช าระเงินคืน
กองทุนด้วย 

5. เมื่อกองทุนอนุมัติให้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาแก่นักศึกษาที่ผู้ยื่นค าขอ และนักศึกษาได้ท าสัญญา
กู้ยืมเงินถูกต้องครบถ้วน กองทุนจะโอนเงินกู้ยืมส่วนที่เป็นค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
ให้แก่สถานศึกษา ส่วนค่าครองชีพ (ถ้ามี) กองทุนจะจ่ายเป็นรายเดือนโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้กู้ยืมเงิน
โดยตรงตามที่ได้แจ้งไว้แก่กองทุน 

ระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

1. พระราชบัญญัติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2560 



2. ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

ของนักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ซึ่งจะขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

พ.ศ. 2560 

3. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

เกี่ยวกับการให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาและการช าระเงินคืนกองทุน พ.ศ. 2561 

4. ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

เกี่ยวกับการยกเว้นหรือผ่อนผันลักษณะต้องห้ามของนักเรียนหรือนักศึกษาเฉพาะกลุ่มหรือเฉพาะ

ราย พ.ศ.2562 

5. ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา เรื่อง ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือ

ระดับชั้นการศึกษาและหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ส าหรับโครงการส่งเสริมการ

พัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพ่ือรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้าง

พ้ืนฐาน ผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ประจ าปีการศึกษา.... 

ช่องทางการให้บริการ 

สถานที่ให้บริการ/ช่องทางการให้บริการ 
สงขลา : งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ สังกัด
กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 
วันเสาร์ – วันอาทิตย ์ตั้งแต่เวลา 09:00 - 15:00 น. 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
 
 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการ : 20-30 วันท าการ  

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. นักศึกษาท่ีประสงค์ขอกู้ยืม ยื่นแบบค าขอกู้ยืมผ่านระบบ 

e-Studentloan กรณีท่ีเป็นผู้กู้ยืมรายใหม่ต้อง
ด าเนินการลงทะเบียนเพ่ือขอรับรหัสผ่านก่อนด าเนินการ
ยื่นแบบค าขอกู้ยืมฯ 

1 วัน นักศึกษา 

2. เมื่อนักศึกษาด าเนินการยื่นแบบค าขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ
แล้วให้ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืม พร้อมหลักฐาน
ประกอบ ณ หน่วยงานต้นสังกัดของนักศึกษา 

5 นาที นักศึกษา 

3. คณะ/วิทยาลัย ตรวจสอบเอกสารแบบค าขอกู้ยืม   5 นาที หน่วยงานต้นสังกัดของ
นักศึกษา 



ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
4. นักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์ โดยคณะอนุกรรมการ

พิจารณาการให้กู้ยืมเงิน ณ หน่วยงานต้นสังกัดของ
นักศึกษา 

10 นาที นักศึกษา 

5. เมื่อนักศึกษาผ่านการสัมภาษณ์ คณะ/วิทยาลัย 
ด าเนินการส่งผลการสัมภาษณ์  ไปยังงานกองทุนฯ  

ภายใน 14 วัน หน่วยงานต้นสังกัดของ
นักศึกษา 

6. งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ประกาศรายชื่อผู้ที่
ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบ
รายชื่อผ่านระบบ e-Studentloan 

ภายใน 14 วัน งานกองทุนฯ 

7. นักศึกษารายงานตัวยืนยันสิทธิ์การขอกู้ยืมเงินกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ณ งานกองทุนฯ 

5 นาที นักศึกษา 

8. งานกองทุนฯ ชี้แจงรายละเอียดการท าสัญญากู้ยืม
เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

10 นาที งานกองทุนฯ 

9. นักศึกษาจัดท าสัญญากู้ยืมฯ  ผ่านระบบ  
e-Studentloan พร้อมพิมพ์สัญญากู้ยืมฯ และลง
ลายมือชื่อผู้ขอกู้ยืม ผู้ค้ าประกัน ต่อหน้านายอ าเภอ 

ภายใน 14 วัน นักศึกษา 

10. เมื่อนักศึกษาได้จัดท าสัญญากู้ยืมและผู้เกี่ยวข้องลง
ลายมือชื่อเรียบร้อยแล้ว จัดส่งสัญญากู้ยืมพร้อม
หลักฐานประกอบ มายังงานกองทุนฯ เพ่ือตรวจสอบ 

ภายใน 14 วัน นักศึกษา 

11. เมื่อสัญญากู้ยืมฯ พร้อมหลักฐานประกอบ ถูกต้อง
ครบถ้วน งานกองทุนฯ จะด าเนินการแจ้งให้ผู้ขอกู้ยืม
บันทึกจ านวนเงินค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่อง
กับการศึกษาตามท่ีสถานศึกษาเรียกเก็บผ่านระบบ  
e-Studentloan 

5 นาที งานกองทุนฯ 

12. ผู้ขอกู้ยืมบันทึกจ านวนเงินค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาตามที่สถานศึกษาเรียกเก็บผ่าน
ระบบ e-Studentloan 

3 นาที นักศึกษา 

13. นักศึกษารับเอกสารแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยัน
จ านวนเงินฯ และลงลายมือชื่อผู้กู้ยืมฯ  

5 นาที นักศึกษา 

14. ส่งแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจ านวนเงินฯ เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้อง 

5 นาที นักศึกษา 

 

 



ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
15 เมื่อแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจ านวนเงินฯ 

ถูกต้องครบถ้วน งานกองทุน ด าเนินการเสนอผู้มีอ านาจ
กระท าแทนสถานศึกษาลงนาม และจัดท าเอกสารที่
เกี่ยวข้อง ส่งบมจ.กรุงไทย 

ภายใน 21 วัน งานกองทุนฯ 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานผู้ออกเอกสาร 
1. แบบค าขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.101) 

(Download : แบบฟอร์มส าหรับนักศึกษา หัวข้อ “งานกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา”) 
http://dsd.rmutsv.ac.th/content/2017/11/20-7407 
หรือ เว็บไซต์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
www.studentloan.or.th 

นักศึกษา 

2. แบบรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กูยืม (กยศ. 102)  
(Download : แบบฟอร์มส าหรับนักศึกษา หัวข้อ “งานกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา”) 
http://dsd.rmutsv.ac.th/content/2017/11/20-7407 
หรือ เว็บไซต์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
www.studentloan.or.th 

ผู้รับรองรายได้ครอบครัวผู้กู้ฯ 

3.  หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนว/อาจารย์ที่ปรึกษา 
(กยศ. 103) 
(Download : แบบฟอร์มส าหรับนักศึกษา หัวข้อ “งานกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา”) 
http://dsd.rmutsv.ac.th/content/2017/11/20-7407 
หรือ เว็บไซต์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
www.studentloan.or.th 

อาจารย์ที่ปรึกษา 

4. แบบฟอร์มแผนผังแสดงที่อยู่ของบิดา – มารดา 
(Download : แบบฟอร์มส าหรับนักศึกษา หัวข้อ “งานกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา”) 
http://dsd.rmutsv.ac.th/content/2017/11/20-7407 
หรือ เว็บไซต์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
www.studentloan.or.th 

นักศึกษา 

 

 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานผู้ออกเอกสาร 
5. แบบฟอร์มภาพถ่ายบ้านที่พักอาศัยของครอบครัวผู้ยื่นค าขอกู้ 

(Download : แบบฟอร์มส าหรับนักศึกษา หัวข้อ “งานกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา”) 
http://dsd.rmutsv.ac.th/content/2017/11/20-7407 

นักศึกษา 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม(บาท/ร้อยละ) 
1. แบบค าขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.101) ไม่มีค่าธรรมเนียม 
2. แบบรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืม (กยศ.102) ไม่มีค่าธรรมเนียม 
3. หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนว/อาจารย์ที่ปรึกษา 

(กยศ.103) 
ไม่มีค่าธรรมเนียม 

4. แบบฟอร์มแผนผังแสดงที่อยู่ของบิดา – มารดา – ผู้อุปการะ ไม่มีค่าธรรมเนียม 
5. แบบฟอร์มภาพถ่ายบ้านที่พักอาศัยของครอบครัวผู้ยื่นค าขอกู้ ไม่มีค่าธรรมเนียม 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าการให้บริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน/แนะน าการให้บริการ 

1. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
เลขที่ 1 ถ.ราชด าเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7431-7158-9 

2. https://dsd.rmutsv.ac.th/comment 
3. E-mail : dsd@rmutsv.ac.th 
4. Facebook : กองพัฒนานักศึกษา มทร.ศรีวิชัย 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1. แบบค าขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.101) 
2. แบบรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืม (กยศ.102) 
3. หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนว/อาจารย์ที่ปรึกษา (กยศ.103) 
4. แบบฟอร์มแผนผังแสดงที่อยู่ของบิดา – มารดา – ผู้อุปการะ 
5. แบบฟอร์มภาพถ่ายบ้านที่พักอาศัยของครอบครัวผู้ยื่นค าขอกู้ 

 

 

https://dsd.rmutsv.ac.th/comment
mailto:dsd@rmutsv.ac.th


ตัวอย่างแบบค าขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.101) 

 

 
 



 

 
 

 



 

 
 

 



 
 

 

 



ตัวอย่างหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน (กยศ.102) 

 
 

 



ตัวอย่างหนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนว/อาจารย์ที่ปรึกษา (กยศ.103)

 
 

 



ตัวอย่างแบบฟอร์มแผนผังแสดงที่ตั้งของท่ีอยู่อาศัยบิดา-มารดา-ผู้อุปการะ

 
 

 



ตัวอย่างแบบฟอร์มภาพถ่ายบ้านที่พักอาศัยของครอบครัวผู้ย่ืนค าขอกู้ 

 


