คุณสมบัตขิ องผู้ก้ ยู มื เงิน
1. เป็ นผูม้ ีสญ
ั ชาติไทย
2. เป็ นผูข้ าดแคลนทุนทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด ดังนี้
ผูข้ าดแคลนทุนทรัพย์ หมายความว่า ผูท้ ี่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี รายได้ต่อครอบครัว พิจารณาตามหลักเกณฑ์ขอ้
ใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) รายได้รวมของนักเรี ยนหรื อนักศึกษาผูข้ อกูย้ มื รวมกับรายได้ของบิดามารดา ในกรณี ที่บิดา มารดาเป็ นผูใ้ ช้อานาจปกครอง
(2) รายได้รวมของนักเรี ยนหรื อนักศึกษาผูข้ อกูย้ มื รวมกับรายได้ของผูป้ กครอง ในกรณี ที่ผใู ้ ช้อานาจปกครองมิใช่บิดา มารดา
(3) รายได้รวมของนักเรี ยนหรื อนักศึกษาผูข้ อกูย้ มื รวมกับรายได้ของคู่สมรสในกรณี ที่ผขู ้ อกูย้ มื ได้ทาการสมรสแล้ว
3. มีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการกาหนด ดังนี้
3.1 เป็ นผูท้ ี่มีผลการเรี ยนดีหรื อผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถาบันการศึกษา ( 2.00 ขึ้นไป )
3.2 เป็ นผูท้ ี่มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝื นระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรง หรื อไม่เป็ นผูท้ ี่มีความประพฤติเสื่ อมเสี ย เช่น
หมกมุ่นในการพนัน เสพยาเสพติดให้โทษ ดื่มสุราเป็ นอาจิณหรื อเที่ยวเตร่ ในสถานบันเทิงเริ งรมย์เป็ นอาจิณ เป็ นต้น
3.3 เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบหรื อประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโรงเรี ยน สถานศึกษา หรื อสถาบันการศึ กษา
ที่อยูใ่ นสังกัดการควบคุม หรื อกากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง หรื อส่วนราชการอื่นๆ ทบวงมหาวิทยาลัย รัฐวิสาหกิจ
3.4 ไม่เคยเป็ นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ในสาขาใดๆ มาก่อน
3.5 ไม่เป็ นผูท้ ี่ทางานประจาในระหว่างศึกษา
3.6 ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
3.7 ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูไ้ ด้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรื อ
ความผิดลหุโทษ
3.8 ต้องมีอายุในขณะที่ขอกู้ โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และระยะเวลาผ่อนชาระอีก 15 ปี รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี
4. ทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม รวมทั้งสิ้น อย่างน้อยไม่ต่ากว่า 18 ชัว่ โมง
** กรณี ที่ผขู ้ อกูย้ มื รายใดเคยกูย้ มื เงินกองทุน กยศ.หรื อกองทุน กรอ. มาแล้ว แต่ผิดนัดชาระหนี้ และได้ทาสัญญาประนีประนอมยอม
ความก่อนฟ้ องคดี และ/หรื อเคยถูกฟ้ องร้องดาเนินคดีมาแล้ว ผูข้ อกูย้ มื รายนั้นสามารถกูย้ มื เงินกองทุนต่อไป หากได้ชาระหนี้ตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความ หรื อชาระหนี้ตามคาพิพากษาจนเสร็จสิ้นแล้ว
** สาหรับนิสิต กยศ. คณะวิทยาการสารสนเทศ รหัส 56 – 57 เนื่องจากทางมหาวิทยามหาสารคามจะมีการจัดการแข่งกีฬาราชพฤกษ์
ในวันที่ 20 – 26 เมษายน 2558 ทางคณะฯ จึงขอความร่ วมมือจากนิสิตเข้าร่ วมกิจกรรมขึ้นสแตนเชียร์ โดยจะนับชัว่ โมงกิจกรรมให้แก่นิสิตกยศ.
ครบทั้ง 18 ชัว่ โมงภายใน 1 กิจกรรม โดยจะรวมตัวและเริ่ มซ้อมนับตั้งแต่วนั ที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 18.00 น. บริ เวณลานก้นหอย ณ คณะ
วิทยาการสารสนเทศ

เอกสาร / หลักฐานที่ใช้ ประกอบการพิจารณากู้ยมื เงิน
สาหรับผู้ก้ ูยมื รายใหม่
1. แบบคาขอกูย้ มื เงินที่จดั พิมพ์ออกจากระบบ e-Studentloan
2. แบบคาขอกูย้ มื เงินที่เป็ นเอกสาร (แบบ กยศ.101) และเอกสารประกอบการรับรองรายได้ดงั นี้
2.1. กรณี บิดา มารดา ผูป้ กครอง หรื อคู่สมรสของผูข้ อกูย้ มื มีรายได้ประจา ให้ใช้หนังสื อรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือนของบุคคลนั้น
แล้วแต่กรณี
2.2. กรณี บิดา มารดา ผูป้ กครอง หรื อคู่สมรสของผูข้ อกูย้ มื ไม่มีรายได้ประจา ให้ใช้หนังสื อรับรองรายได้ครอบครัวของผูก้ ยู้ มื เงิน (แบบ
กยศ.102) และสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการของผูร้ ับรองรายได้
2.3. หนังสื อแสดงความคิดเห็ดของอาจารย์แนะแนวหรื ออาจารย์ที่ปรึ กษา (แบบ กยศ.103)
2.4. แผนผังแสดงที่ต้งั ของที่อยูผ่ อู ้ าศัย พร้อมรู ถ่ายที่อยูอ่ าศัยของบิดา มารดา หรื อผูป้ กครอง
2.5. ใบแสดงผลการศึกษา / สาเร็ จการศึกษาในปี ที่ผา่ นมา

สาหรับผู้ก้ ูยมื เก่ า
1. แบบคาขอกูย้ มื เงินที่จดั พิมพ์ออกจากระบบ e-Studentloan
2. เอกสารประกอบการรับรองรายได้ ดังนี้
2.1. กรณี บิดา มารดา ผูป้ กครอง หรื อคู่สมรสของผูข้ อกูย้ มื มีรายได้ประจา ให้ใช้หนังสื อรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือนของบุคคลนั้น
แล้วแต่กรณี
2.2. กรณี บิดา มารดา ผูป้ กครอง หรื อคู่สมรสของผูข้ อกูย้ มื ไม่มีรายได้ประจา ให้ใช้หนังสื อรับรองรายได้ครอบครัวของผูก้ ยู้ มื เงิน (แบบ
กยศ.102) และสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการของผูร้ ับรองรายได้
2.3. แผนผังแสดงที่ต้งั ของที่อยูผ่ อู ้ าศัย พร้อมรู ถ่ายที่อยูอ่ าศัยของบิดา มารดา หรื อผูป้ กครอง
2.4. ใบแสดงผลการศึกษา / สาเร็ จการศึกษาในปี ที่ผา่ นมา
** หมายเหตุ : สาเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อ โดยเจ้าของเอกสารเช่น สาเนาบัตรประชาชนของบิดา บิดาต้องเป็ นผูเ้ ซ็นรับรอง เป็ นต้น
คุณสมบัตขิ องผู้รับรองรายได้
1. เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐผูร้ ับบาเหน็จบานาญ
2. ผูป้ กครองท้องถิ่นระดับผูใ้ หญ่บา้ นขึ้นไป
3. หัวหน้าสถานศึกษาที่ผกู ้ ยู้ มื ศึกษาอยู่

รายการเอกสาร / หลักฐานประกอบการส่ งสั ญญา กยศ. (สาหรั บผู้ก้ ูยมื รายใหม่ และรายเก่ า กรณีย้ายสถานศึกษา )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

สัญญา กยศ. ( สี / ขาวดา )
สาเนาบัตรประชาชนผูก้ ู้ ( บัตรต้องไม่หมดอายุ )
สาเนาทะเบียนบ้านผูก้ ู้
สาเนาสมุดบัญชีหน้าแรก ธ.กรุ งไทย ของผูก้ ยู้ มื
สาเนาบัตรประชาชนผูค้ ้ าประกัน
สาเนาทะเบียนบ้านผูค้ ้ าประกัน
สาเนาบัตรประชาชนผูแ้ ทนโดยชอบธรรม / ผูป้ กครอง
( กรณี ผแู ้ ทนโดยชอบธรรม / ผูป้ กครองไม่ใช่คนเดียวกันกับผูค้ ้ าประกัน )
8. สาเนาทะเบียนบ้านผูแ้ ทนโดยชอบธรรม / ผูป้ กครอง
( กรณี ผแู ้ ทนโดยชอบธรรม / ผูป้ กครองไม่ใช่คนเดียวกันกับผูค้ ้ าประกัน )

จานวน 2 ฉบับ
จานวน 2 ฉบับ
จานวน 2 ฉบับ
จานวน 2 ฉบับ
จานวน 2 ฉบับ
จานวน 2 ฉบับ
จานวน 2 ฉบับ
จานวน 2 ฉบับ

คุณสมบัตขิ องผู้คา้ ประกัน ( สาหรับผู้ทไี่ ม่ เคยทาสัญญากับสถานศึกษาใหม่ )
1. ผูค้ ้ าประกันต้องเป็ นผูบ้ รรลุนิติภาวะ
2. บิดา มารดา หรื อผูใ้ ช้อานาจปกครอง หรื อคู่สมรส หรื อ บุคคลที่ประกอบอาชีพมีรายได้น่าเชื่อถือตามที่คณะกรรมการพิจารณาให้กยู้ มื
ประจาสถานศึกษากาหนดให้เป็ นผูค้ ้ าประกันได้
แนวปฏิบัตเิ รื่องการคา้ ประกัน
1. กรณี ที่นกั เรี ยน / นิสิต ไม่มีบิดา มารดา ให้ผใู ้ ช้อานาจปกครองเป็ นผูใ้ ห้การยินยอมในการทานิติกรรมสัญญา และเป็ นผูค้ ้ าประกัน “
ผูป้ กครอง “
2. ผูค้ ้ าประกันไม่สามรถเพิกถอนการค้ าประกันได้ ในระหว่างที่ผกู ้ ยู้ มื เงิน ต้องรับผิดชอบอยูต่ ามเงื่อนไขในสัญญากูย้ มื เงิน
3. ในการทาสัญญากูย้ มื เงินแต่ละครั้ง ผูก้ ยู้ มื เงินอาจเปลี่ยนแปลงผูค้ ้ าประกันใหม่ได้ โดยไม่จาเป็ นต้องใช้ผคู ้ ้ าประกันคนเดิม

เรื่องน่ ารู้

1. วิธีการลงทะเบียนสาหรับนิสิตกู้ยมื ใหม่ นิสิตที่ยนื่ ความประสงค์ขอกูย้ มื เงินผ่านระบบ E-Studentloan ตามปฏิทินงานทุนการศึกษา
กาหนดอยูท่ ี่ระหว่างรอผลพิจารณาอนุมตั ิให้กยู้ มื เงิน ให้ลงทะเบียนเรี ยนตามปกติตามช่วงการลงทะเบียนเรี ยน โดยไม่ตอ้ งชาระภาระ
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
 เมื่อผลการพิจารณาอนุมตั ิเรี ยบร้อยแล้วหากไม่ผา่ นการพิจารณาค่อยชาระค่าใช้จ่ายภายใน 2 สับดาห์ หลังจากประกาศผล
พิจารณาอนุมตั ิ
 นิสิตที่ยนื่ ความประสงค์หลังจากที่ระบบ E-Studentloan กาหนดนิสิตต้องดาเนินการชาระค่าใช้จ่าย จ่ายด้วยตนเอง ซึ่งถือว่า
หมดเขตในการรับสมัครขอกูแ้ ละถือว่าไม่เป็ นผูก้ ยู้ มื เงิน ประจาปี การศึกษาดังกล่าว
2. วิธีการชาราระค่ าใช้ จ่ายของนิสิตกู้ยมื นิสิตที่ได้รับอนุมตั ิให้กยู้ มื เงินไม่ตอ้ งดาเนินการชาระภาระค่าใช้จ่าย เนื่องจากทุนการศึกษา จัด
ดาเนินการส่งรายชื่อให้กองคลังและพัสดุดาเนินการผ่อนผันให้เพื่อรอให้ กยศ. โอนเข้า กองคลังและพัสดุเพื่อดาเนินการตัดทุนให้
โดยตรง และนิสิตหากลงทะเบียนเกินวงเงินที่กยศ. อนุมตั ิให้ ต้องเพเนินการชาระค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินด้วยตนเองตามระยะเวลาที่
กองคลังและพัสดุกาหนด
3. การจ่ ายเงินกู้ยมื ค่ าครองชีพ และค่ าเล่ าเรียนและค่ าใช้ จ่ายทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการศึกษา กองอทุนจะจ่ายเข้าบัญชีของสถานศึกษาหลังจาก
ตรวจสอบสัญญา / แบบลงทะเบียนเรี ยน / แบบยืนยันค่าเล่าเรี ยน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพว่าถูกต้องและ
ครบถ้วนตรงกับข้อมูลที่ได้รับจากระบบ E-Studentloan กองทุนจะจ่ายเข้าบัญชีของสถานศึกษาพร้อมกันทั้ง 2 ยอด โดยไม่มีการโอน
ค่าจ่ายค่าครองชีพเป็ นรายเดือน ซึ่งทางมหาวิทยาลัย จะจ่ายเข้าบัญชีผกู ้ ยู้ มื ต่อไป กรณี สญ
ั ญา / แบบลงทะเบียนเรี ยน / แบบยืนยันค่า
เล่าเรี ยน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพไม่ถูกต้อง จะแจ้งให้สถานศึกษาทราบ เพื่อให้สถานศึกษาแก้ไขให้ถูกต้อง
เมื่อแก้ไขเสร็ จสิ้นแล้วให้สถานศึกษาจัดทาใบนาส่งเอกสารจาก E-studentloan แนบมาพร้อมกับเอกสารที่แก้ไขแล้ว จะดาเนินการจ่าย
เข้าบัญชีของสถานศึกษาต่อไป กรณี ที่นิสิตได้สารองการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหน่วยกิจก่อน นิสิตจะได้รับเงินคืน
หลังจากงานกองคลังของมหาวิทยาลัยตัดยอดหนีค่าธรรมเนียมและค่าหน่วยกิจแล้ว โดยการโอนเงินคืนจะแบ่งออกเป็ นรอบตามวันที่
ธนาคารกรุ งไทยโอนจ่ายเงินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัย เช่น โอนวันที่ 10 และวันที่ 20 ของเดือน มหาวิทยาลัยจะตัดรายชื่อเป็ น 2 รอบ โดย
แต่ละรอบในการทาเรื่ องโอนเงินคืนจะใช้ระยะเวลา 20-30 วัน ขึ้นอยูก่ บั จานวนผูท้ ี่สารองจ่ายก่อน
4. การส่ งคืนเงินกู้ยมื ของผู้ก้ ยู มื ทีม่ ไิ ด้ ใช้ ตามทีก่ าหนดไว้ ในสัญญากู้ยมื เงิน ก่อนสิ นภาคการศึกษา ผูบ้ ริ หารสถานสถานศึกษา หรื อ
เจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาที่รับผิดชอบการดาเนินงานกองทุนมีหน้าที่ตอ้ งส่งข้อมูลเกี่ยวกับยอดเงินค่าเล่าเรี ยน หรื อค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการศึกษาที่สถานศึกษาได้รับจริ งจากผูก้ ยู้ มื เงินแต่ละรายซึ่งเป็ นข้อมูลหลังจากเสร็ จสิ้นการเพิ่ม-ถอนรายวิชาแล้ว ผ่านระบบ EAudit ของกองทุนเพื่อตรวจสอบ หากไม่สามารถปฏิบตั ิได้โดยไม่มีเหตุอนั ควร กองทุนจะระงับการโอนเงินให้แก่สถานศึกษาสาหรับ
ภาคการศึกษาถัดไป

5. แนวปฏิบัตเิ รื่องการเปลีย่ นแปลงข้ อมูลผู้คา้ ประกัน
1. กรณี ที่ผกู ้ ยู้ มื ได้บนั ทึกรายละเอียดผูค้ ้ าประกัน ( ระบบ E-Studentloan ) แต่ยงั มิได้มีการทาสัญญาหากผูก้ ยู้ มื ประสงค์จะ
เปลี่ยนแปลงผูค้ ้ าประกัน เพราะผูค้ ้ าประกันคนเดิมไม่ได้มีสญ
ั ชาติไทยก็ดี หรื อด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ดี กรณี น้ ี กองทุนเห็น
ว่า ควรอนุญาตให้ผกู ้ ยู้ มื เปลี่ยนแปลงแก้ไขผูค้ ้ าประกัน ในระบบ E-Studentloan ได้
2. กรณี ที่ผกู ้ ยู้ มื ได้มีการทาสัญญาแล้ว แต่อยูใ่ นขั้นตรวจสอบสถานศึกษาตรวจสัญญา ( ระบบ E-Studentloan ) และ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษายังมิได้ลงนามในฐานะผูใ้ ห้กยู้ มื ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขผูค้ ้ าประกัน เพราะผูค้ ้ าประกันคน
เดิมไม่ได้มีสญ
ั ชาติไทยก็ดี หรื อด้วยเพราะเหตุผลใด ๆ กรณี กองทุน เห็นว่าควรอนุญาตให้ผกู ้ ้ืมเปลี่ยนแปลงผูค้ ้ า
ประกัน โดยการทาสัญญาฉบับใหม่ หรื อใช้วธิ ีขีดฆ่าชื่อผูค้ ้ าประกัน และระบุชื่อผูค้ ้ าประกันคนใหม่แล้วลงนามกากับ
และให้ผคู ้ ้ าประกันคนใหม่ลงชื่อในฐานะผูค้ ้ าประกันด้วย
3. กรณี ที่ผกู ้ ยู้ มื ผูค้ ้ าประกัน และผูใ้ ห้กยู้ มื ( ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ) ได้ลงนามในสัญญาค้ าประกันแล้ว หากผูใ้ ห้กยู้ มื
ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขผูค้ ้ าประกัน เพราะผูค้ ้ าประกันคนเดิมไม่ได้มีสญ
ั ชาติไทยก็ดี หรื อด้วยเพราะเหตุผลใด ๆ
กรณี น้ ี กองทุน ขอให้สถานศึกษาดาเนินการจัดทาบันทึกข้อตกลงแบบท้ายสัญญา เพื่อให้ผกู ้ ยู้ มื ผูค้ ้ าประกันคนใหม่
และผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในฐานะผูใ้ ห้กยู้ มื ลงนามในบันทึกข้อตกลง แล้วส่งบันทึกข้อตกลงดังกล่าวให้ธนาคาร
4. กรณี ผกู ้ ยู้ มื ได้รับเงินโอนค่าเล่าเรี ยนแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการค้ าประกันได้
6. การแจ้ งสถานภาพและการแจ้ งเปลีย่ นแปลงข้ อมูลของผู้ก้ ยู มื เงิน
1. ต้องให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการกูย้ มื ตรงกับความเป็ นจริ ง
2. ต้องดาเนินการเกี่ยวกับการกูย้ มื เงินผ่านระบบ E-Studentloan ด้วยตนเอง และต้องเก็บรักษารหัสผ่านที่ได้รับจากกองทุน ไว้เป็ น
ความลับ
3. ต้องแจ้งการเปลี่ยนชื่อ ย้ายที่อยู่ หรื อย้ายสถานศึกษา และจบการศึกษาหรื อพ้นสภาพนิสิตภายใน 15 วันนับตั้งแต่วนั ที่เปลี่ยนชื่อ
ย้ายที่อยู่ หรื อย้ายสถานศึกษา และจบการศึกษาหรื อพ้นสภาพนิสิต ต่อผูบ้ ริ หารและจัดการเงินให้กยู้ มื (บมจ.ธนาคารกรุ งไทย/
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย)(ตามแบบ กยศ.108)
4. ต้องแจ้งสถานภาพการเป็ นนิสิต ไปที่ผบู ้ ริ หารและจัดการเงินให้กยู้ มื (บมจ.ธนาคารกรุ งไทย/ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย)
หากยังมีสภาพเป็ นนิสิตอยู่ แต่ไม่ได้กยู้ มื เงินกองทุน (ตามแบบ กยศ.204)
5. ต้องแจ้งที่อยูแ่ ละสถานที่ทางาน พร้อมจานวนเงินเดือนหรื อค่าจ้างที่ได้รับ ให้ผบู ้ ริ หารและจัดการเงินให้กยู้ มื (บมจ.
ธนาคารกรุ งไทย/ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย) ทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วนั ที่เริ่ มทางาน
7. กรณีทนี่ ิสิตลาออก นิสิตที่ลาออกจากสถานศึกษา หากอยูร่ ะหว่างปี การศึกษาให้ดาเนินการยืน่ หลักฐานการลาออก ที่งานทุนการศึกษา
เพื่อดาเนินการระงับทุนการศึกษา เพื่อที่นิสิตจะสามารถยืน่ กูย้ มื ต่อที่มหาวิทยาลัยอื่นได้
8. กรณีทพี่ ้นสภาพนิสิต นิสิตกูย้ มื เงินกองทุนฯ ที่พน้ สภาพการเป็ นนิสิต กองทะเบียนและประมวลผลจะดาเนินการส่งรายชื่อมายังงาน
กองทุนการศึกษา จากนั้นดาเนินการแจ้งไปยังสานักงานกองทุนการศึกษา จากนั้นดาเนินการแจ้งไปยังสานักงานกองทุนเพื่อระงับทุน
การให้กยู้ มื ต่อไป
9. กรณีเสียชีวติ นิสิตที่เสี ยชีวติ ให้ญาติดาเนินการจัดส่งเอกสารการเสี ยชีวติ ที่งานทุนการศึกษา เพื่อดาเนินการออกหนังสื อยกเลิกภาระ
หนี้สินให้นิสิตต่อไป

10. การชาระหนีส้ ินของนิสิตกู้ยมื การชาระหนีก้ องทุนหลังจากทีส่ าเร็จการศึกษาไปแล้ ว 2ปี จะมีใบแจ้ งหนีไ้ ปยังภูมลิ าเนาของผู้ก้ ยู มื เพือ่
ติดต่ อขอชาระหนีไ้ ด้ ที่ ธ.กรุงไทยทุกสาขา และสามารถชาระได้ ทางระบบตู้ ATM ทัว่ ประเทศ ส่ วนกรณีทยี่ งั ไม่ สาเร็จการศึกษา นิสิต
ได้ รับใบแจ้ งหนีท้ างธนาคาร ให้ ดาเนินการติดต่อทีส่ ถานศึกษาเพือ่ ออกใบรับรองสถานภาพกาลังศึกษา แจ้ งยังธนาคารเพือ่ ทาการผ่อน
ผัน

ขั้นตอนการกู้ยมื เงินของนักเรียน / นักศึกษารายเก่ า
ที่ไม่ เปลีย่ นระดับการศึกษา และไม่ เปลีย่ นสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1
ยืน่ แบบคายืนยันขอกู้ยมื

นักเรี ยน/นักศึกษายืน่ แบบคายืนยันขอกูย้ มื เงินกองทุน ผ่านระบบ
e-Studentloan (นัก เรี ยน /นักศึกษาต้องยืน่ แบบคายืนยันขอกูย้ มื
เพื่อแจ้งความประสงค์ยนื ยันการขอกูย้ มื ภายในระยะเวลาที่กองทุนกาหนด )

สัมภาษณ์ และคัดเลือก

คณะกรรมการของสถานศึกษาจะเรี ยกนักเรี ยน/นักศึกษาสัมภาษณ์
และตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการให้กยู้ มื เงินกองทุน

ตรวจสอบผลการอนุมตั ิ

นักเรี ยน/นักศึกษา ตรวจผลการพิจารณาอนุมตั ิจากประกาศของสถานศึกษา
หรื อตรวจผลการพิจารณาอนุมตั ิผา่ นระบบ e-Studentloan

บันทึกจานวนค่ าเล่ าเรียน และค่ าใช้ จ่ายที่ นักเรี ยน/นักศึกษา บันทึกจานวนเงินค่าเล่าเรี ยน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่อง
เกีย่ วเนื่องกับการศึกษา ตามทีส่ ถานศึกษา กับการศึกษาโดยไม่เกินจานวนที่สถานศึกษาเรี ยกเก็บผ่านระบบ
e-Studentloan
เรียกเก็บ

ตรวจสอบและบันทึกจานวนเงินกู้ยมื ใน
แบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจานวน
เงินค่ าเล่ าเรียนค่ าใช้ จ่ายทีเ่ กีย่ วเนื่องกับ
การศึกษาและค่ าครองชีพ
การจ่ ายเงินกู้ยมื

สถานศึกษาตรวจสอบและบันทึกจานวนเงินค่าเล่าเรี ยน และค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา พร้อมพิมพ์เอกสารแบบลงทะเบียนเรี ยน/แบบยืนยัน
จานวนเงินค่าเล่าเรี ยน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ
ให้ผกู ้ ยู้ มื เงินตรวจสอบความถูกต้อง ถ้าถูกต้องแล้วให้ลงลายมือชื่อ
ไว้เป็ นหลักฐานทั้งผูก้ ยู้ มื เงิน และสถานศึกษา
กองทุนจะโอนเงินค่ าครองชีพเข้ าบัญชีของผู้ก้ ยู มื ทุกเดือน สาหรับค่ าเล่ าเรียน
และค่ าใช้ จ่ายทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการศึกษา กองทุนจะโอนเข้ าบัญชีของสถานศึกษา

สามารถรับข้ อมูลเพิม่ เติมได้ จาก wepsite : http://www.studentloan.or.th/

ติดต่ อสอบถาม
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตาบลขามเรียง อาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
เบอร์ โทรศัพท์ /โทรสาร 043-754359 ต่ อ 0
เว็บไซต์ : www.it.msu.as.th

สานักงานเลขานุการคณะวิทยาการสารสนเทศ IT-201
งานพัฒนานิสิต
อาจารย์ธิติพทั ธ์ ลิม้ สั มฤทธิ์นิภา รองคณบดีผ่ายพัฒนานิสิตและศิลปวัฒนธรรม
นางสาววาสนา ยิง่ กาแหง

นักกิจการนิสิต

เบอร์ โทรศัพท์ 043-754359
เบอร์ ภายใน 5177 และ 5222
Facebook :

กยศ. วิทยาการสารสนเทศ
https://www.facebook.com.groups/it.studentloan/

