
ขั้นตอนการท าสัญญาผ่านระบบ e-Studentloan
ส าหรับนักผู้กยูมื กยศ./กรอ.

1.  สิ่งที่ผู้กู้ยืมต้องเตรียมก่อนเข้าเว็บไซต์ท าสัญญาในระบบ e-Studentloan

1.  เลขท่ีบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูกู้ย้มื
2.  รหสัผำ่นเขำ้ใชร้ะบบ e-Studentloan
3. ขอ้มูลรำยละเอียดของผูค้  ้ำประกนั  ( ผู้ค า้ประกนั หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใดคนหน่ึง 

หรือ ผูป้กครอง ตำมท่ีผูกู้ย้มืไดแ้นบเอกสำรประกอบไวใ้นแบบค ำขอกูย้มืฯปีกำรศึกษำ2559 )              
4.  เลขท่ีสมุดบญัชีธนาคารกรุงไทย จ ากดั(มหาชน) หรือธนาคารอสิลาม แห่งประเทศไทย ของผู ้

กูย้มื
** ผู้กู้รายเก่า ใหผู้กู้ย้มืใชเ้ลขท่ีสมุดบญัชีฉบบัเดิม
** ผู้กู้รายใหม่ ใหผู้กู้ย้มืด ำเนินกำรเปิดบญัชี ธนาคารกรุงไทย จ ากดั(มหาชน) หรือ ธนาคารอสิลาม 

แห่งประเทศไทย โดยผูกู้ย้มืท่ีมีรำยช่ือประกำศให ้ท าสัญญาผ่านระบบ e -Studentloan ตดิต่อขอรับ “ หนังสือ
แจ้งผลการอนุมัต ิ” ที่ส านักงานศูนย์สนเทศฯ (อำคำร 3 หอ้ง 315 ) หรือท่ีศูนยก์ำรศึกษำ สุพรรณบุรี นครนำยก 
ตรัง หวัหิน ล ำปำง ท่ีนกัศึกษำศึกษำอยู ่ เพ่ือน ำไปเปิดบญัชีเงินฝำกออมทรัพย ์ไดโ้ดยไม่ตอ้งน ำเงินเขำ้ฝำก(เปิด
บญัชีเป็น 0 บำท) ท่ี ธนาคารกรุงไทย จ ากดั(มหาชน) หรือธนาคารอสิลาม แห่งประเทศไทย ทุกสาขาทีผู่กู้ย้มื
ต้องการเปิดบัญชี

5. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีกำรเช่ือมต่ออนิเทอร์เน็ต(Internet) มีเคร่ืองพิมพพ์ร้อมพิมพ์
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2. ขัน้ตอนท ำสัญญำผ่ำนระบบ e-Studentloan

1. ผู้กู้ยืมพิมพ์เว็บไซต์  www.studentloan.or.th เลือกส ำหรับ นักเรียน/นักศึกษำ
2. ผู้กู้ยืมพิมพ์ เลขที่บัตรประชำชนของผู้กู้ยืมพร้อมรหัสผ่ำน
3. ผู้กู้ยืมท่ีมีรำยชื่อตำมประกำศให้ “ ท ำสัญญำผ่ำนระบบe-studentloan ”  ระบบจะแจ้งให้ผู้กู้ยืมสำมำรถท ำสัญญำได้  
โดยคลิกปุ่มท ำสัญญำกู้ยืม
4. ผู้กู้ยืมบันทึกรำยละเอียดผู้ค  ำประกันให้ครบถ้วน  และถ้ำผู้กู้ยืมอำยุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ณ วันท ำสัญญำ ให้บันทึก
รำยละเอียดผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นบุคคลเดียวกับผู้ค  ำประกัน
5. ผู้กู้ยืมบันทึก สำขำของธนำคำรกรุงไทย  หรือ ธนำคำรอิสลำม แห่งประเทศไทย และ เลขที่บัญชีท่ีต้องกำรให้โอนเงินค่ำครอง
ชีพ  (บัญชีของผู้กู้ยืม)
6. ผู้กู้ยืมคลิกปุ่มบันทึกสัญญำ  เสร็จแล้วคลิกปุ่มพิมพ์สัญญำ  โดยให้ท ำกำรพิมพ์สัญญำจ ำนวน  3  ชุด ถ้ำพิมพ์สัญญำแต่ละ
แผ่น(สัญญำ 1 ชุดจะมี 4 แผ่น)  แต่ถ้ำพิมพ์สัญญำ เป็นหน้ำ-หลัง ในแผ่นเดียวกัน(สัญญำ 1 ชุดจะมี 2 แผ่น)
กำรตั งค่ำหน้ำกระดำษเพ่ือพิมพ์สญัญำให้ได้สญัญำที่สมบูรณ์  ให้ตั งค่ำดังนี 

6.1 ไปที่  File เลือก Page Setup ก ำหนดช่อง   Left  = 0  Right = 0    Top  = 0    Bottom  = 0        
6.2 คลิกปุ่ม 0k แล้วท ำกำรพิมพส์ัญญำ

7. หลังจำกผู้กู้ยืมด ำเนินกำรท ำสัญญำผ่ำนระบบ e-Studentloan จนปริ นสัญญำออกมำได้  2 ฉบับแล้ว ให้ผู้กู้ยืมด ำเนินกำร
เขียนรำยละเอียดสัญญำเงินกู้  ในช่องท่ีต้องเขียนด้วยลำยมือตนเอง ด้วยปำกกำหมึกสีน  ำเงินดูตำม“ตัวอย่ำงกำรเขียนสัญญำ
กู้ยืมเงินปี2559” ในหน้ำที่ 6 - 9
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3. กำรลงนำมในสัญญำกู้     ผู้กู้ยืมสำมำรถเลือกสถำนทีไ่ปลงนำมสญัญำได้จำกกรณีที่ 1 หรือกรณีที่ 2   
ตำมควำมสะดวกทั งของนักผู้กู้ยืมและผู้ค  ำประกัน

กรณีที่ 1 เลือกลงนำมสัญญำกู ้ที่ว่ำกำรอ ำเภอ โดยผู้กู้ยืมต้องพำผู้ค  ำประกันไปลงนำมในสัญญำทั ง 3 ชุด  ต่อหน้ำ
นำยอ ำเภอหรือปลัดอ ำเภอ ซึ่งนำยอ ำเภอหรือปลัดอ ำเภอ จะลงนำมในช่องผู้รับรองลำยมือชื่อผู้ค  ำประกัน   ส่วนช่องพยำนคนท่ี 1 
และพยำนคนที่ 2  ต้องเป็นพยำนบุคคลที่อ ำเภอจัดให้  หรือบุคคลที่เห็นกำรไปเซ็นสญัญำที่อ ำเภอของผู้กู้ยืม พยำนทั งสองคน
ต้องเซ็นชื่อพร้อมเขียนชื่อ-สกุลด้วยตัวบรรจงมำในช่องพยำนให้ครบถ้วนและชัดเจน

1. หนังสือขอควำมอนุเครำะห์ลงนำมรับรองในหนังสือค  ำประกันกำรกู้ยืมเงินให้กู้เพื่อกำรศึกษำ  
จ ำนวน 1 ชุด (นักศึกษำปริ นเอกสำรได้จำกเว็บไซต์  http://guidance.dusit.ac.th )
2. สัญญำ กยศ. จ ำนวน   3  ชุด
3. ส ำเนำบัตรประชำชนผู้กู้ยืม  (ส ำเนำบัตรประชำชนต้องไม่หมดอำยุ) จ ำนวน   1 แผ่น

4.  ส ำเนำทะเบียนบ้ำนผู้กู้ยืม จ ำนวน   1 แผ่น
5.  ส ำเนำสมุดบัญชีหน้ำแรก ธนำคำรกรุงไทย หรือ ธนำคำรอิสลำม แห่งประเทศไทย ของ
ผู้กู้ยืม

จ ำนวน   1 แผ่น

6.  ส ำเนำบัตรประชำชนผู้ค  ำประกันพร้อมเซ็นชื่อรับรองส ำเนำเอกสำรโดยเจ้ำของเอกสำร 
(ส ำเนำบัตรประชำชนต้องไม่หมดอำยุ)

จ ำนวน   1 แผ่น

7.  ส ำเนำทะเบียนบ้ำนผู้ค  ำประกันพร้อมเซ็นชื่อรับรองส ำเนำเอกสำรโดยเจ้ำของเอกสำร จ ำนวน   1 แผ่น

8.  ส ำเนำใบเสร็จรับเงินเทอม1/59(ดส.100) (ผู้กู้ยืมที่จ่ำยค่ำเทอม1/59ไปแล้ว)
ส ำเนำใบแจ้งหนี เทอม1/59(ดส.100.1) (ผู้กู้ยืมที่ยังไม่ได้จ่ำยเทอม1/59)

จ ำนวน   1 แผ่น

9.   ส าเนาใบแจ้งผลการลงทะเบียนเทอม 1/59 (ดส.13.2) จ านวน   1 แผน่

เอกสำรที่ต้องน ำไปลงนำมสัญญำที่ว่ำกำรอ ำเภอ
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3. กำรลงนำมในสัญญำกู้     ผู้กู้ยืมสำมำรถเลือกสถำนทีไ่ปลงนำมสญัญำได้จำกกรณีที่ 1 หรือกรณีที่ 2   
ตำมควำมสะดวกทั งของนักผู้กู้ยืมและผู้ค  ำประกัน

กรณีที่  2 เลือกลงนำมสัญญำที่ส ำนักงำนศูนย์สนเทศแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ (อำคำร 3 
ห้อง 315) โดยผู้กู้ยืมต้องพำผู้ค  ำประกัน  มำลงนำมต่อหน้ำคณะกรรมกำรเงินกู้มหำวิทยำลัย  ตำมวัน เวลำ 
สถำนที่ ที่มีชื่อในประกำศ

เอกสำรที่ต้องน ำไปลงนำมสัญญำที่ศูนย์สนเทศฯและอำชีพ
1. สัญญำ กยศ. จ ำนวน   3 ชุด
2. ส ำเนำบัตรประชำชนผู้กู้  (ต้องไม่หมดอำย)ุ จ ำนวน   1 แผ่น
3. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนผู้กู้ จ ำนวน   1 แผ่น
4. ส ำเนำสมุดบัญชีหน้ำแรกธนำคำรกรุงไทย หรือ ธนำคำรอิสลำม แห่งประเทศไทย ของ
ผู้กู้ยืม

จ ำนวน   1 แผ่น

5. ส ำเนำบัตรประชำชนผู้ค  ำประกันพร้อมเซ็นชื่อรับรองส ำเนำเอกสำรโดยเจ้ำของเอกสำร 
(ส ำเนำบัตรประชำชนต้องไม่หมดอำยุ)

จ ำนวน   1 แผ่น

6. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนผู้ค  ำประกันพร้อมเซ็นชื่อรับรองส ำเนำเอกสำรโดยเจ้ำของเอกสำร จ ำนวน   1 แผ่น
7. ส ำเนำใบเสร็จรับเงินเทอม1/59(ดส.100) (ผู้กู้ยืมที่จ่ำยค่ำเทอม1/59ไปแล้ว)

ส ำเนำใบแจ้งหนี เทอม1/59 (ดส.100.1) (ผู้กู้ยืมที่ยังไม่ได้จ่ำยเทอม1/59)
จ ำนวน   1 แผ่น

8. ส ำเนำใบแจ้งผลกำรลงทะเบียนเทอม 1/59 (ดส.13.2) จ ำนวน   1 แผ่น
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4. กำรน ำส่งสัญญำพร้อมเอกสำรประกอบสัญญำ  

1. ผู้กู้ยืมที่เลือกลงนำมสัญญำที่ว่ำกำรอ ำเภอ ผู้กู้ยืมต้องด ำเนินกำรลงนำมให้แล้ว
เสร็จ  ก่อนที่จะน ำสัญญำพร้อมเอกสำรประกอบสัญญำมำส่งให้ศูนย์สนเทศฯ  ตำมก ำหนดกำรส่ง
สัญญำที่ระบุนัด วัน เวลำ สถำนที่ ไว้ในประกำศรำยชื่อของผู้กู้ยืมผู้กู้

2. ผู้กู้ยืมที่เลือกลงนำมสัญญำที่ส ำนักงำนศูนย์สนเทศฯ(อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือที่
ศูนย์กำรศึกษำ สุพรรณบุรี นครนำยก ตรัง หัวหิน ล ำปำง ที่ผู้กู้ยืมศึกษำอยู่  ให้ผู้กู้ยืมเตรียมสัญญำ
พร้อมเอกสำรประกอบสัญญำ ให้ครบแล้วพำผู้ค  ำประกันมำลงนำมสัญญำ ต่อหน้ำคณะกรรมกำร
เงินกูต้ำมก ำหนดกำรส่งสัญญำที่ระบุนัด วัน เวลำ สถำนที่ ไว้ในประกำศรำยชื่อของนักศึกษำผู้กู้ยืม

ค ำเตือน  
1.ผู้กู้ยืมต้องใช้ปำกกำหมึกสีน  ำเงินเขียนในเอกสำรทุกฉบับ  และห้ำมมีรอยลบและห้ำมใช้น  ำยำ
ลบค ำผิดในส ำเนำเอกสำรทุกฉบับ
2.เอกสำรทุกฉบับต้องเซ็นชื่อรับรองเอกสำรโดยเจ้ำของเอกสำรเท่ำนั น ห้ำมผู้กู้ยืมเซ็นชื่อชื่อ
รับรองเอกสำรแทนผู้ค  ำประกัน
3.หำกตรวจพบว่ำผู้กู้ยืมเซ็นชื่อรับรองเอกสำรแทนผู้ค  ำประกัน คณะกรรมกำรเงินกู้ของ
มหำวิทยำลัยสวนดุสิตจะยกเลิกกำรกู้ยืมเงินในปีกำรศึกษำ 2559 ของผู้กู้ยืมทันที
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นำยพิทักษ์  จันทร์เจริญ อธิกำรบดี

ตัวอย่ำงกำรเขียนสัญญำ หน้ำที่ 1/4

1.
หมำยเลขที่ 1 - 4 ให้เขียน เบอร์โทรศัพท์ /วันที่ออกบัตร /วันที่หมดอายุ / ณ สถานที่ที่ออกบัตรประชาชน ด้วยตัวบรรจงให้ชัดเจน

2.
3. 4. ผู้แทนโดยชอบธรรม

ส ำหรับผู้กู้ยืมที่มีอำยุยังไม่ครบ 20 ปีบริบรูณ์
ผู้แทนโดยชอบธรรมจะต้องเป็นบุคคลเดี่ยวกันกับผู้ค  ำประกัน

ผู้รับรองลำยมือชื่อผู้ค  ำประกัน   ส ำหรับผู้กู้ที่กลับไปเซ็นที่
อ ำเภอ   ให้นำยอ ำเภอหรือปลัดอ ำเภอท่ีรักษำกำรแทนกำร
อ ำเภอเซ็นลงนำมรับรองพร้อมประทับตรำอ ำเภอ

ผู้ค  ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคนใด
คนหนึ่ง หรือผู้ปกครอง ตำมที่นักศึกษำผู้กู้ยืมได้
แจ้งไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯ 2559

พยำน 2 ท่ำน  จะต้องเป็นบุคคลดังต่อไปนี 
- กรณีเซ็นที่อ ำเภอ  ต้องเป็นพยำนบุคคลที่อ ำเภอจัดให้  หรือบุคคลที่เห็นกำรไปเซ็นสัญญำที่อ ำเภอของผู้กู้ยืม
- กรณีเซ็นที่ในมหำวิทยำลัยหรือศูนย์กำรศึกษำฯ   ต้องเป็นอนุกรรมกำรด ำเนินงำนกองทุนฯ

2

1



ผู้ค  ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ 
เลือกคนใดคนหนึ่ง หรือผู้ปกครอง ตำมที่
นักศึกษำผู้กู้ยืมได้แจ้งไว้ในแบบค ำขอ
กู้ยืมฯ 2559

ผู้รับรองลำยมือชื่อผู้ค  ำประกัน ส ำหรับผู้กู้ที่กลับไปเซ็นที่
อ ำเภอ   ให้นำยอ ำเภอหรือปลัดอ ำเภอที่รักษำกำรแทน
กำรอ ำเภอเซ็นลงนำมรับรองพร้อมประทับตรำอ ำเภอ
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ผู้รับรองลำยมือชื่อผู้ค  ำประกัน ส ำหรับผู้กู้ที่กลับไปเซ็น
ทีอ่ ำเภอ   ให้นำยอ ำเภอหรือปลัดอ ำเภอที่รักษำกำรแทน
กำรอ ำเภอเซ็นลงนำมรับรองพร้อมประทับตรำอ ำเภอ

ผู้ค  ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคน
ใดคนหนึ่ง หรือผู้ปกครอง ตำมที่นักศึกษำผู้กู้ยืม
ได้แจ้งไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯ 2558
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ผู้ค  ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคน
ใดคนหนึ่ง หรือผู้ปกครอง ตำมที่นักศึกษำผู้กู้ยืม
ได้แจ้งไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯ 2559

ผู้รับรองลำยมือชื่อผู้ค  ำประกัน ส ำหรับผู้กู้ที่กลับไปเซ็นที่
อ ำเภอ   ให้นำยอ ำเภอหรือปลัดอ ำเภอที่รักษำกำรแทนกำร
อ ำเภอเซ็นลงนำมรับรองพร้อมประทับตรำอ ำเภอ

ผู้แทนโดยชอบธรรม ส ำหรับผู้
กู้ยืมที่มีอำยุยังไม่ครบ 20 ปีบริบ
รูณ์ ผู้แทนโดยชอบธรรมจะต้อง
เป็นบุคคลเด่ียวกันกับผู้ค  ำประกัน
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