ขั้นตอนการกู้ยืมเงินในระบบ e-Studentloan

1.ผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ ทำกำรลงทะเบียน (Pre-Register) เพื่อรับรหัสผ่ำน

2.ผู้กู้ยืมรายใหม่และรายเก่า ยื่นแบบคำขอกู้ยืมในระบบ และส่งแบบคำขอกู้ยืม (กยศ.101-103) และ
เอกสำรต่ำงๆ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำคุณสมบัติ
3. คณะกรรมการฯ ประจาสถานศึกษา ตรวจสอบคุณสมบัติของผูก้ ู้ยืมเงิน (สัมภำษณ์)
4. สถานศึกษา บันทึกกรอบวงเงินทุกภำคกำรศึกษำ ในระบบ e-Studentloan
5.สถานศึกษา ประกำศรำยชื่อผูม้ ีสิทธิกู้ยืม ในระบบ e-Studentloan
6.ผู้กู้ยืมรายใหม่และเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา บันทึกและพิมพ์สญ
ั ญำกู้ยืมเงินในระบบ
e-Studentloan และส่งสัญญำพร้อมเอกสำรประกอบสัญญำให้สถำนศึกษำ

7.สถานศึกษา ตรวจสอบสัญญำและเอกสำรแนบ ในระบบ e-Studentloan

8.ผู้กู้ยืมรายใหม่และรายเก่า บันทึกจำนวนเงินค่ำเล่ำเรียน ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวเนื่องฯ ในระบบ
e-Studentloan (กรณีกู้ยืมค่ำเล่ำเรียน และค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวเนื่องฯ)

9.สถานศึกษา ตรวจสอบสัญญำและเอกสำรแนบ ในระบบ e-Studentloan

10.สถานศึกษา ตรวจสอบใบลงทะเบียนและส่งข้อมูลฯ ในระบบ e-Studentloan และรวบรวม
สัญญำ เอกสำรประกอบสัญญำ และแบบลงทะเบียนฯ ส่งธนำคำร

คุณสมบัติผู้กู้ยืมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เป็นนักศึกษำระดับปริญญำตรีของสถำบันฯ ทั้งส่วนกลำงและภูมิภำค
มีสัญชำติไทย
เป็นผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์ มีรำยได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000 บำทต่อปี
เป็นผู้มีผลกำรเรียนดี หรือผ่ำนเกณฑ์กำรวัดและประเมินผลของสถำนศึกษำ
มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมระเบียบหรือประกำศกำรสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำในสถำบัน
มีควำมประพฤติดี ไม่ฝ่ำฝืนระเบียบข้อบังคับของสถำบันฯ ขั้นร้ำยแรง
เป็นผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสำธำรณะในระหว่ำงปีกำรศึกษำ หรือก่อนหน้ำปีกำรศึกษำที่จะขอกู้ยืม
- ผู้กู้รำยใหม่หรือรำยเก่ำที่เปลี่ยนสถำนศึกษำ ไม่กำหนดชั่วโมง (ในปีแรกที่ยื่นกู้ยืมฯ)
- ผู้กู้รำยเก่ำเปลี่ยนระดับชั้นทุกระดับ มีชั่วโมงจิตอำสำไม่น้อยกว่ำ 36 ชั่วโมง

หน้าที่ของผู้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา
1. ติดตำมข่ำวสำร กำรประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรกู้ยืมของสถำนศึกษำ เช่น เว็ปไซด์สถำบันฯ หรือบอร์ด
ประชำสัมพันธ์ และเป็นเพื่อนในเฟสบุ๊ค (facebook) งำนกู้ยืมของสถำบันฯ
2. ปฏิบัติตำมระเบียบ ข้อบังคับ ของกองทุน กยศ. และสถำนศึกษำอย่ำงเคร่งครัด
3. หำกมีกำรเปลี่ยนชื่อ สกุล คณะวิชำ โอนย้ำยสำขำ ไม่ประสงค์กู้ในภำคกำรศึกษำใด หรือไม่ประสงค์กู้ต่อ
ต้องแจ้งให้ งำนกู้ยืมฯ ของสถำนศึกษำทรำบเพื่อรักษำสิทธิประโยชน์ของตนเอง
4. กำรดำเนินกำรกู้ยืมในระบบ e-Studentloan ผู้กู้ต้องตรวจสอบควำมถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลก่อนบันทึก
เช่น กำรใส่รหัสนักศึกษำ คณะวิชำ เบอร์โทรปัจจุบันที่ติดต่อได้ ฯ และต้องดำเนินกำรในระบบด้วยตนเอง

เอกสารหลักฐานประกอบสัญญากู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา อย่างละ 4 ชุด
1. สัญญำกู้ยืมเงินที่บันทึกข้อมูลและพิมพ์ออกจำกระบบ e-Studentloan
2. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน / สำเนำทะเบียนบ้ำน ผู้กู้ยืม
3. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน ผู้ค้ำประกัน (บิดำ หรือมำรดำ) / ผู้แทนโดยชอบธรรม
(กรณีผู้กู้ยังไม่บรรลุนิติภำวะ)
4. สำเนำทะเบียนบ้ำน ผู้ค้ำประกัน (บิดำ หรือมำรดำ) / ผู้แทนโดยชอบธรรม (กรณีผู้กู้ยังไม่บรรลุนิติภำวะ)
5. สำเนำหน้ำสมุดบัญชีออมทรัพย์ บมจ.ธนำคำรกรุงไทย ของผู้กู้ (หน้ำแรก)
6. ชั่วโมงโครงกำรจิตอำสำ (บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมหรือสำธำรณะ ซึ่งไม่เกี่ยวกับหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน)

เอกสาร/หลักฐานประกอบแบบคาขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาของนักศึกษากู้ยืม
เอกสาร/หลักฐาน
1) แบบคำขอกู้ยืมเงิน กยศ. 101-103
ติดรูปถ่ำยผู้กู้ ขนำด 2 นิ้ว 1 รูป
2) เอกสำรแนบแบบคำขอกู้ยืม กยศ.
101-103

รายละเอียด
โหลดจำกเว็ปไซด์ กยศ.หรือ Facebook กยศ. ของ
สถำบันฯ
- สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน ผู้กู้ยืม / บิดำ /
มำรดำ หรือ ผู้ปกครอง
- สำเนำทะเบียนบ้ำน ผู้กู้ยืม / บิดำ / มำรดำ / หรือ
ผู้ปกครอง

3) หนังสือรับรองรำยได้ครอบครัวของ
ผู้กู้ยืม กยศ.102

- กรณี บิดำ มำรดำ หรือ ผู้ปกครอง มีรำยได้ประจำ
ใช้หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือน
- กรณี บิดำ มำรดำ หรือ ผู้ปกครอง ไม่มีรำยได้
ประจำ ใช้หนังสือรับรองรำยได้ กยศ.102 และ
สำเนำบัตรประจำตัวข้ำรำชกำรของผู้รับรองรำยได้
(คุณสมบัติผู้รับรองรำยได้อยู่ท้ำยหน้ำ กยศ.102)

4) หนังสือแสดงควำมคิดเห็นของ
อำจำรย์แนะแนวหรืออำจำรย์
ที่ปรึกษำ กยศ.103
5) แผนผังแสดงที่ตั้งที่อยู่อำศัย
พร้อมรูปถ่ำย
6) ใบแสดงผลกำรศึกษำ/สำเร็จ
กำรศึกษำของปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ
7) บันทึกกิจกรรมจิตอำสำ

- ผู้กู้ยืมต้องติดต่ออำจำรย์ที่ปรึกษำของสำขำวิชำที่
เรียนเพื่อให้รับรองและแสดงควำมคิดเห็น
- ผู้กู้ยืมเขียนแผนผังเส้นทำง พร้อมรูปถ่ำยบ้ำน
ที่พักอำศัย ติดลงในกระดำษ A4
- ถ่ำยสำเนำ
- สำมำรถโหลดแบบฟอร์มโครงกำรจิตอำสำจำก
หน้ำ Facebook กยศ. ของสถำบันฯ
ต้องระบุกิจกรรมและจำนวนชั่วโมงที่ชัดเจน
ตำมแบบฟอร์มพร้อมแนบภำพถ่ำยกำรทำกิจกรรม
ให้อำจำรย์หรือสถำนศึกษำรับรอง

หมายเหตุ - นักศึกษาผู้ประสงค์กู้ยืมทุกชั้นปี ต้องส่งแบบคาขอกู้ยืม ทุกปีการศึกษา พร้อมเอกสารแนบ
และสาเนาการชาระเงินค่าเล่าเรียน ตามระยะเวลา ที่งานกองทุนกู้ยืมฯ สบศ. กาหนด
- เจ้าของเอกสารต้องลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง ในสาเนาเอกสารทุกฉบับ

คาแนะนาการลงทะเบียนและรับรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบของนักศึกษากู้ยืม
- ท่ำนต้องลงทะเบียนและรับรหัสผ่ำนในกำรเข้ำสู่ระบบ
- ท่ำนต้องให้ข้อมูลที่เป็นควำมจริงตรงกับข้อมูลที่สำนักงำนทะเบียนรำษฎร์ ระบบจะตรวจสอบข้อมูล
บุคคลของท่ำนกับสำนักทะเบียนรำษฎร์ หำกไม่ตรงกันท่ำนจะไม่สำมำรถยื่นคำขอกู้ผ่ำนระบบได้
- ท่ำนควรเป็นผู้ทำรำยกำรทุกขั้นตอนด้วยตนเอง และรักษำรหัสผ่ำนในกำรเข้ำสู่ระบบไว้เป็นควำมลับ
เพื่อป้องกันกำรแอบอ้ำงกำรเข้ำสู่ระบบ
- ท่ำนควรใช้โปรแกรม Internet Explorer Version 6, 8, 10 และ 11 เท่ำนั้น ในกำรเข้ำสู่ระบบ

