
ขั้นตอนการท าสัญญาผ่านระบบ e-Studentloan
ส าหรับนักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. ลกัษณะที ่1  และลกัษณะที่ 2

1.  ส่ิงทีผู้่กู้ยืมต้องเตรียมก่อนเข้าเวบ็ไซต์ท าสัญญาในระบบ e-Studentloan

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

หรือ ผูป้กครอง ตำมท่ีผูกู้ย้มืไดแ้นบเอกสำรประกอบไวใ้นแบบค ำขอกูย้มืฯปีกำรศึกษำ2562 )              
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

หนำ้ท่ี 1



2. ขัน้ตอนท ำสัญญำผ่ำนระบบ e-Studentloan

1. ผูกู้ย้มืพิมพเ์วบ็ไซต ์ www.studentloan.or.th เลือกส ำหรับ นกัเรียน/นกัศึกษำ
2. ผูกู้ย้มืพิมพ ์เลขท่ีบตัรประชำชนของผูกู้ย้มืพร้อมรหสัผำ่น
3. ผูกู้ย้มืท่ีมีรำยช่ือตำมประกำศให ้“ ท าสัญญาผ่านระบบe-studentloan ”  ระบบ จะแจง้ใหผู้กู้ย้มืสำมำรถท ำ
สญัญำได ้ โดยคลกิปุ่ม ท าสัญญากู้ยืม
4. ผูกู้ย้มืบนัทึกรำยละเอียดผูค้  ้ำประกนัใหค้รบถว้น  และถ้าผู้กู้ยืมอายุยงัไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ณ วนัท าสัญญา 
ให้บันทึกรายละเอยีด ผู้แทนโดยชอบธรรม เป็นบุคคลเดยีวกบัผู้ค า้ประกนั
5. ผูกู้ย้มืบนัทึก สำขำของธนำคำรกรุงไทย  หรือ ธนำคำรอิสลำม แห่งประเทศไทย และ เลขท่ีบญัชีท่ีตอ้งกำรให้
โอนเงินค่ำครองชีพ  (บญัชีของผูกู้ย้มื)
6. ผูกู้ย้มืคลิกปุ่มบนัทึกสญัญำ  เสร็จแลว้คลิกปุ่มพิมพส์ญัญำ  โดยใหท้ ำกำรพิมพส์ญัญำจ ำนวน  2 ชุด   สญัญำ
สญัญำ 1 ชุดจะมี 6 แผน่

การตั้งค่าหน้ากระดาษเพ่ือพมิพ์สัญญาให้ได้สัญญาที่สมบูรณ์  ให้ตั้งค่าดงันี้
6.1 ไปที่  File เลือก Page Setup ก าหนดช่อง   Left  = 0  Right = 0    Top  = 0    Bottom  = 0        
6.2 คลกิปุ่ม 0k แล้วท าการพมิพ์สัญญา

7. หลงัจำกผูกู้ย้มืด ำเนินกำรท ำสญัญำผำ่นระบบ e-Studentloan จนปร้ินสญัญำออกมำได ้ 2 ชุดแลว้ ใหผู้กู้ย้มื
ด ำเนินกำรเขียนรำยละเอียดสญัญำเงินกู ้ ในช่องท่ีตอ้งเขียนดว้ยลำยมือตนเอง ดว้ยปำกกำหมึกสีน ้ ำเงินดูตำม
“ตัวอย่ำงกำรเขียนสัญญำ หน้าที ่6 – 11 ” 
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3. การลงนามในสัญญากู้     ผู้กู้ยืมสามารถเลือกสถานทีไ่ปลงนามสัญญาได้จากกรณทีี ่1 หรือกรณทีี ่2   
ตามความสะดวกทั้งของศึกษาผู้กู้ยืมและผู้ค า้ประกนั

กรณีที่ 1 เลือกลงนามสัญญากู้ ที่ว่าการอ าเภอ โดยผู้กู้ยืมตอ้งพำผู้ค า้ประกนัไปลงนำมในสญัญำทั้ง 2 ชุด  

ต่อหน้านายอ าเภอหรือปลดัอ าเภอ ซ่ึงนำยอ ำเภอหรือปลดัอ ำเภอ จะลงนำมใน “ช่องผูรั้บรองลำยมือช่ือผูค้  ้ำ
ประกนั”   ส่วน “ช่องพยานคนที่ 1” และ “ช่องพยานคนที่ 2” ต้องเป็นบุคคลที่อ าเภอจดัให้  หรือบุคคลที่เห็นการ
ไปเซ็นสัญญาที่อ าเภอของผู้กู้ยืม พยำนทั้งสองคนตอ้งเซ็นช่ือพร้อมเขียนช่ือ-สกลุดว้ยตวับรรจงมำในช่องพยำน
ใหค้รบถว้นและชดัเจน

1. หนังสือขอควำมอนุเครำะห์ลงนำมรับรองในหนังสือค  ำประกันกำรกู้ยืมเงินให้กู้เพื่อกำรศึกษำ  
จ ำนวน 1 ชุด (นักศึกษำปริ นเอกสำรได้จำกเว็บไซต์  http://guidance.dusit.ac.th)
2. สัญญำที่ปริ นมำระบบ e-Studentloan ( สัญญำ 1 ชุด มี 6 แผ่น) จ ำนวน   2  ชุด
3. ส ำเนำบัตรประชำชนผู้กู้ยืม  (ส ำเนำบัตรประชำชนต้องไม่หมดอำยุ) จ ำนวน   2 แผ่น

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

6.  ส ำเนำบัตรประชำชนผู้ค  ำประกันพร้อมเซ็นชื่อรับรองส ำเนำเอกสำรโดยเจ้ำของเอกสำร 
(ส ำเนำบัตรประชำชนต้องไม่หมดอำยุ)

จ ำนวน   2 แผ่น

7.  ส ำเนำทะเบียนบ้ำนผู้ค  ำประกันพร้อมเซ็นชื่อรับรองส ำเนำเอกสำรโดยเจ้ำของเอกสำร จ ำนวน   1 แผ่น

8.  ส ำเนำใบเสร็จรับเงินเทอม 1/62 (ดส.100) (ผู้กู้ยืมที่จ่ำยค่ำเทอม1/62ไปแล้ว)  หรือ
ส ำเนำใบแจ้งหนี เทอม 1/62 (ดส.100.1) (ผู้กู้ยืมที่ยังไม่ได้จ่ำยเทอม 1/62)

จ ำนวน   1 แผ่น

9.   ส ำเนำใบแจ้งผลกำรลงทะเบียนเทอม 1/62 (ดส.13.2) จ านวน   1 แผน่

เอกสำรที่ต้องน ำไปลงนำมสัญญำที่ว่ำกำรอ ำเภอ
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3. การลงนามในสัญญากู้     ผู้กู้ยืมสามารถเลือกสถานที่ไปลงนามสัญญาได้จากกรณทีี่ 1 หรือกรณทีี่ 2   ตาม
ความสะดวกทั้งของนักผู้กู้ยืมและผู้ค า้ประกนั

กรณีที ่ 2 เลือกลงนามสัญญาทีส่ านักงานศูนย์สนเทศฯ(อาคาร 3 ห้อง 315) หรือศูนย์
กำรศึกษำท่ีนกัศึกษำศึกษำอยู ่โดยผู้กู้ยืมต้องพาผู้ค า้ประกนั  มาลงนามต่อหน้าอนุกรรมกำร
ด ำเนินงำนกองทุนฯ มหาวทิยาลยั  ตามวนั เวลา สถานที ่ทีม่ช่ืีอในประกาศ

เอกสำรที่ต้องน ำไปลงนำมสญัญำที่ศูนย์สนเทศฯ(อาคาร 3 ห้อง 315) หรือศูนย์การศึกษาทีนั่กศึกษาศึกษาอยู่

1. สัญญำที่ปริ นมำระบบ e-Studentloan ( สัญญำ 1 ชุด มี 6 แผ่น) จ ำนวน   2 ชุด

2. ส ำเนำบัตรประชำชนผู้กู้ยืม  (ส ำเนำบัตรประชำชนต้องไม่หมดอำยุ) จ ำนวน   2 แผ่น

3.  ส ำเนำทะเบียนบ้ำนผู้กู้ยืม จ ำนวน   1 แผ่น

4.  ส ำเนำสมุดบัญชีหน้ำแรก ธนำคำรกรุงไทย หรือ ธนำคำรอิสลำม แห่งประเทศไทย ของผู้
กู้ยืม

จ ำนวน   1 แผ่น

5.  ส ำเนำบัตรประชำชนผู้ค  ำประกันพร้อมเซ็นชื่อรับรองส ำเนำเอกสำรโดยเจ้ำของเอกสำร 
(ส ำเนำบัตรประชำชนต้องไม่หมดอำยุ)

จ ำนวน   2 แผ่น

6.  ส ำเนำทะเบียนบ้ำนผู้ค  ำประกันพร้อมเซ็นชื่อรับรองส ำเนำเอกสำรโดยเจ้ำของเอกสำร จ ำนวน   1 แผ่น

7.  ส ำเนำใบเสร็จรับเงินเทอม1/62(ดส.100) (ผู้กู้ยืมที่จ่ำยค่ำเทอม1/62ไปแล้ว)  หรือ
ส ำเนำใบแจ้งหนี เทอม1/62(ดส.100.1) (ผู้กู้ยืมที่ยังไม่ได้จ่ำยเทอม1/62)

จ ำนวน   1 แผ่น

8.   ส ำเนำใบแจ้งผลกำรลงทะเบียนเทอม 1/62 (ดส.13.2) จ านวน   1 แผน่
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5. กำรน ำส่งสัญญำพร้อมเอกสำรประกอบสัญญำ  

1. ผู้กู้ยืมที่เลือกลงนามสัญญาที่ว่าการอ าเภอ ผู้กู้ยืมตอ้งด ำเนินกำรลงนามให้แล้วเสร็จ  ก่อนที่จะน า
สัญญาพร้อมเอกสารประกอบสัญญามาส่งให้ศูนย์สนเทศฯ  ตำมก ำหนดกำรส่งสญัญำท่ีระบุนดั วนั เวลำ สถำนท่ี 
ไวใ้นประกำศรำยช่ือของผู้กู้ยืมผูกู้ ้

2. ผู้กู้ ยืมที่เลือกลงนามสัญญาที่ส านักงานศูนย์สนเทศฯ(อำคำร 3 ห้อง 315 ) หรือท่ีศูนยก์ำรศึกษำ 
สุพรรณบุรี นครนำยก ตรัง หวัหิน ล ำปำง ท่ีผู้กู้ ยืมศึกษำอยู ่ ให้ผู้กู้ยืมเตรียมสัญญาพร้อมเอกสารประกอบสัญญา 
ให้ครบแล้วพาผู้ค ้าประกันมาลงนามสัญญา ต่อหน้าอนุกรรมการด าเนินงานกองทุนฯ มหาวิทยาลัย ตำม
ก ำหนดกำรส่งสญัญำท่ีระบุนดั วนั เวลำ สถำนท่ี ไวใ้นประกำศรำยช่ือของนกัศึกษำผูกู้ย้มื
ค าเตือน  
1.ผู้กู้ ยืมต้องใช้ปากกาหมึกสีน ้าเงินเขียนในเอกสารทุกฉบับ  และห้ามมีรอยลบและห้ามใช้

น า้ยาลบค าผดิในส าเนาเอกสารทุกฉบบั 
2.เอกสารทุกฉบับต้องเซ็นช่ือรับรองเอกสารโดยเจ้าของเอกสารเท่าน้ัน ห้ามผู้กู้ ยืมเซ็นช่ือช่ือ

รับรองเอกสารแทนผู้ค า้ประกนั
3.หากตรวจพบว่าผู้กู้ ยืมเซ็นช่ือรับรองเอกสารแทนผู้ค ้าประกัน  อนุกรรมการด าเนินงาน

กองทุนฯ มหาวทิยาลยัสวนดุสิตจะยกเลกิการกู้ยืมเงนิในปีการศึกษา 2562 ของผู้กู้ยืมทนัที

หน้าท่ี 5



ตัวอย่ำงกำรเขียนสัญญำ หน้ำที่ 1/6

หมายเลขที่ 1 , 3 ให้เขียน  วันที่ออกบัตรประชาชนของผู้กู้ยืมและผู้ค ้าประกันด้วยตัวบรรจง 
หมายเลขที่ 2 , 4 ให้เขียน วันที่หมดอายุบัตรประชาชนของผู้กู้ยืมและผู้ค ้าประกันด้วยตัวบรรจง

หนำ้ท่ี 6
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ตัวอย่ำงกำรเขียนสัญญำ หน้ำที่ 2/6

ผู้แทนโดยชอบธรรม
ส ำหรับผู้กู้ยืมที่มีอำยุยังไม่ครบ 20 ปีบริบรูณ์
ผู้แทนโดยชอบธรรมจะต้องเป็นบุคคลเดี่ยวกัน
กับผู้ค  ำประกัน

ผู้ค  ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือก
คนใดคนหนึ่ง หรือผู้ปกครอง ตำมที่นักศึกษำผู้
กู้ยืมได้แจ้งไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯ 2562

ผู้รับรองลำยมือชื่อผู้ค  ำประกัน  
ส ำหรับผู้กู้ที่กลับไปเซ็นที่อ ำเภอ   ให้นำยอ ำเภอ

หรือปลัดอ ำเภอที่รักษำกำรแทนกำรอ ำเภอเซ็นลง
นำมรับรองพร้อมประทับตรำอ ำเภอ

พยำน 2 ท่ำน  จะต้องเป็นบุคคลดังตอ่ไปนี 
- กรณีเซ็นที่อ ำเภอ  ต้องเป็นพยำนบุคคลที่อ ำเภอจัดให้  หรือบุคคลที่เห็นกำรไปเซ็นสญัญำที่อ ำเภอของผู้กู้ยืม
- กรณีเซ็นที่ในมหำวิทยำลัยหรือศูนย์กำรศึกษำฯ   ต้องเป็นอนุกรรมกำรด ำเนินงำนกองทุนฯ

1 2

หนำ้ท่ี 7



ตัวอย่ำงกำรเขียนสัญญำ หน้ำที่ 3/6

ผู้รับรองลำยมือชื่อผู้ค  ำประกัน   
ส ำหรับผู้กู้ที่กลับไปเซน็ที่อ ำเภอ   ให้นำยอ ำเภอหรือ
ปลัดอ ำเภอที่รักษำกำรแทนกำรอ ำเภอเซ็นลงนำม
รับรองพร้อมประทับตรำอ ำเภอ

ผู้ค  ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือก
คนใดคนหนึ่ง หรือผู้ปกครอง ตำมที่นักศึกษำผู้
กู้ยืมได้แจ้งไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯ 2562
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ตัวอย่ำงกำรเขียนสัญญำ หน้ำที่ 4/6

ผู้ค  ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือก
คนใดคนหนึ่ง หรือผู้ปกครอง ตำมที่นักศึกษำผู้
กู้ยืมได้แจ้งไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯ 2562

ผู้รับรองลำยมือชื่อผู้ค  ำประกัน
ส ำหรับผู้กู้ที่กลับไปเซน็ที่อ ำเภอ   ให้นำยอ ำเภอหรือ
ปลัดอ ำเภอที่รักษำกำรแทนกำรอ ำเภอเซ็นลงนำม
รับรองพร้อมประทับตรำอ ำเภอ
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ตัวอย่ำงกำรเขียนสัญญำ หน้ำที่ 5/6

ผู้ค  ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคน
ใดคนหนึ่ง หรือผู้ปกครอง ตำมที่นักศึกษำผู้กู้ยืม
ได้แจ้งไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯ 2562

ผู้แทนโดยชอบธรรม
ส ำหรับผู้กู้ยืมที่มีอำยุยังไม่ครบ 20 ปีบริบรูณ์
ผู้แทนโดยชอบธรรมจะต้องเป็นบุคคลเดี่ยวกัน
กับผู้ค  ำประกัน

ผู้รับรองลำยมือชื่อผู้ค  ำประกัน
ส ำหรับผู้กู้ที่กลับไปเซน็ที่อ ำเภอ   ให้นำยอ ำเภอหรือ
ปลัดอ ำเภอที่รักษำกำรแทนกำรอ ำเภอเซ็นลงนำม
รับรองพร้อมประทับตรำอ ำเภอ
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ตัวอย่ำงกำรเขียนสัญญำ หน้ำที่ 6/6

ผู้รับรองลำยมือชื่อผู้ค  ำประกัน
ส ำหรับผู้กู้ที่กลับไปเซน็ที่อ ำเภอ   ให้นำยอ ำเภอหรือ
ปลัดอ ำเภอที่รักษำกำรแทนกำรอ ำเภอเซ็นลงนำม
รับรองพร้อมประทับตรำอ ำเภอ

ผู้แทนโดยชอบธรรม
ส ำหรับผู้กู้ยืมที่มีอำยุยังไม่ครบ 20 ปีบริบรูณ์
ผู้แทนโดยชอบธรรมจะต้องเป็นบุคคลเดี่ยวกัน
กับผู้ค  ำประกัน

ผู้ค  ำประกัน หมำยถึง บิดำ หรือมำรดำ เลือกคน
ใดคนหนึ่ง หรือผู้ปกครอง ตำมที่นักศึกษำผู้กู้ยืม
ได้แจ้งไว้ในแบบค ำขอกู้ยืมฯ 2562
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