ประกาศ
เรรอรื่ ง : กกาหนดการทกาสสัญญาเงงินกกกู้กองททุนกยศ. และกรอ.
สกาหรสับผกกู้กรกกู้ ายใหมม่ และรายเกม่าตม่อเนรอรื่ งม.ปลาย/สถาบสันอรนรื่ ประจกาปปีการศศึกษา 2561
ขอใหห้นนักศศึกษาททที่ยยที่นขอกกยห้ ยมเงงินจากกองททุนกยศ.และกรอ. สสาหรนับผกห้กรกห้ ายใหมม่ และรายเกม่าตม่อเนยที่องม.ปลาย/สถาบนัน
อยที่น ประจสาปปีการศศึกษา 2561 ดสาเนงินการตามขนัขั้นตอนดนังนทขั้

1) ทกาสสัญญา ผม่านระบบ e-studentloan
ขสัขั้นตอนการกรอกสสัญญากกยกู้ รม ในระบบ e-studentloan ดสังนนขั้
1. เขห้าระบบ e-studentloan
https://eservices.studentloan.or.th/SLFSTUDENT/jsp/SLFLoginS.jsp
2. Login เขห้าระบบ โดยกรอกเลขบนัตรประจสาตนัวประชาชน และรหนัสผม่าน จากนนัขั้น เลยอกเขห้าสกรม่ ะบบ
3. เลยอกปปีการศศึกษา 2561 ภาคเรทยนททที่ 1
4. เลยอก “ทสาสนัญญากกห้ยยมเงงิน”
5. เลยอก “ทสาสนัญญา”
6. กรอกขห้อมกลในสนัญญาใหห้ถกกตห้อง และครบถห้วน
6.1 กรอกขห้อมกล “ผกห้คขั้สาประกนัน”
- ผกห้คขั้สาประกนัน หมายถศึง บงิดา หรยอ มารดา เทม่านนัขั้น (ในกรณทททที่บงิดา/มารดาไมม่ไดห้สม่งเสทย สามารถเอา
ญาตงิททที่ใกลห้ชดงิ ไดห้)
- ททที่อยกม่ กรอกททที่อยกม่ตามทะเบทยนบห้าน
6.2 กรอกขห้อมกล “ผกห้แทนโดยชอบธรรม”
- ผกห้แทนโดยชอบธรรม ในกรณทททที่ผกห้กกห้ยยมยนังไมม่บรรลทุนงิตภงิ าวะ (ผกห้กอกห้ ายทุยนังไมม่ถศึง 20 ปปีบรงิบกรณณ์ ณ วนัน
ททที่ 20 ตทุลาคม 2561)
- ผกห้แทนโดยชอบธรรม เปป็นบทุคคลเดทยวกนันกนับผกห้คขั้สาประกนัน
6.3 กรอก “เลขททที่บนัญชทผกห้กกห้” ธนาคารองิสลามแหม่งประเทศไทยททที่นนักศศึกษาเปปิดบนัญชท (มท 10 ตนัว)
เมยที่อกรอกขห้อมกลเรทยบรห้อยแลห้ว ใหห้กดปทุปุ่ม “บสันทศึกสสัญญา” จากนนัขั้นจะปรากฏขห้อความใหห้ตรวจสอบความถกกตห้อง
ของชยที่อธนาคาร เลขททที่บนัญชท และชยที่อสาขาธนาคาร หากขห้อมกลนนัขั้นถกกตห้อง ใหห้เลยอกปทุปุ่ม O.K. จากนนัขั้นกดปทุปุ่ม “พงิมพพ์สสัญญา”
7. เมยที่อกดปทุปุ่ม “พงิมพพ์สญ
สั ญา” จะตห้องตนัขั้งคม่าหนห้ากระดาษตามททรที่ ะบบกสาหนด คยอ
- File
page setup เลยอก Left : 0 , Right : 0 , Top : 0 , Bottom : 0
- Header และ Footer เลยอก Empty
เมยที่อตนังขั้ คม่าหนห้ากระดาษเรทยบรห้อยแลห้ว ใหห้กดปทุปุ่ม File
Print พงิมพณ์สนัญญา จสานวน 2 ชทุด
(1 ชทุด มน 3 แผม่น 6 หนกู้า พงิมพพ์หนกู้า-หลสังเทม่านสัขั้น print สน กระดาษ A4 อยม่างดน)
* ไมม่รสับสสัญญาทนรื่พงิมพพ์หนกู้าเดนยวและสสัญญาไมม่เตต็มหนกู้ากระดาษ *
** แนะนกา ใหห้ผกห้กยกห้ ยมพงิมพณ์สนัญญามากกวม่า 2 ชทุด เผยที่อสสารองไวห้ **

2) ขสันขั้ ตอนการลงนามในสสัญญา มน 2 วงิธน ดสังนนขั้
วงิธนทนรื่ 1 ลงนามตม่อหนกู้านายอกาเภอ
คยอ ผกห้คขั้สาประกนันและ/ผกห้แทนโดยชอบธรรม(ถห้ามท) ลงนามตม่อหนห้านายอสาเภอ ณ ททที่วาม่ การอสาเภอ/
เทศบาล ททที่ผคกห้ ขั้สาประกนันสะดวก และตห้องนสาหนนังสยอปะหนห้าเรทยนนายอสาเภอไปดห้วย (สามารถดาว
โหลดในกลทุม่ม “งานกองททุนกยศ. กรอ. ม.ฟาฏอนท)
 ผกห้คขั้สาประกนัน และ/ผกห้แทนโดยชอบธรรม(ถห้ามท) ลงนามในชม่อง “ผกกู้คขั้กาประกสัน และ/ผกกู้แทนโดย
ชอบธรรม” (เซซ็นททุกหนห้า)
 นายอสาเภอลงนามในชม่อง “ผกกู้รสับรองลายมรอชรรื่อผกกู้คขั้กาประกสัน” พรร้อมประททับตราหนน่วยงาน
(เซซ็นททุกหนห้า,ประทนับตราททุกหนห้า)
 ชม่อง “พยาน” ไมม่ตห้องลงนาม หากทางอสาเภอ/เทศบาล ขอลงนาม ในชม่อง“พยาน” อนทุญาต
ใหห้ลงนามแคม่ชม่องเดทยว
วงิธนทนรื่ 2 ลงนามตม่อหนกู้าสถานศศึกษา
คยอ ผกห้กยกห้ ยมพาผกคห้ ขั้สาประกนันและ/ผกห้แทนโดยชอบธรรม(ถห้ามท) ลงนามตม่อหนห้าเจห้าหนห้าททที่กองททุนฯ
ณ มหาวงิทยาลนัยฟาฏอนท (สสาหรนับนนักศศึกษาละแวกใกลห้เคทยงมหาวงิทยาลนัย) ตามกสาหนดการททที่ไดห้
ประกาศไวห้เทม่านนัขั้น

3) เอกสาร และหลสักฐานทนรื่ตกู้องนกามาในวสันสม่งสสัญญา
1. สนัญญา (ททที่สมบกรณณ์)
2. สสาเนาบนัตรประจสาตนัวประชาชนของผกห้กกห้
3. สสาเนาทะเบทยนบห้านของผกห้กกห้
4. สสาเนาบนัญชทธนาคารผกห้กกห้
5. สสาเนาบนัตรประจสาตนัวประชาชนของผกห้คขั้สาประกนัน
6. สสาเนาทะเบทยนบห้านของผกห้คขั้สาประกนัน
7. สสาเนาบนัตรประจสาตนัวประชาชนของผกห้แทนโดยชอบธรรม
(ถห้ามทและเปป็นคนละคนกนับผกห้คขั้สาประกนัน)
8. สสาเนาทะเบทยนบห้านของผกห้แทนโดยชอบธรรม
(ถห้ามทและเปป็นคนละคนกนับผกห้คขั้สาประกนัน)
9. สสาเนาใบเปลทที่ยนชยที่อสกทุล (ถห้ามท)

จสานวน 2 ชทุด
จสานวน 2 ฉบนับ
จสานวน 2 ฉบนับ
จสานวน 2 ฉบนับ
จสานวน 2 ฉบนับ
จสานวน 2 ฉบนับ
จสานวน 2 ฉบนับ
จสานวน 2 ฉบนับ
จสานวน 2 ฉบนับ

ขกู้อควรปฏงิบสัตงิ
1. เอกสารสสาเนาททุกฉบนับ ใหห้เจห้าของเอกสารลงลายมยอชยที่อดห้วยตนเองเทม่านนัขั้น (หห้ามปลอมแปลงลายเซซ็นโดยเดซ็ดขาด)
2. ในสนัญญาหห้ามใชห้นขั้สายาลบคสาผงิด (ลงิควงิด) เดซ็ดขาด หากกรอกขห้อมกลผงิด ใหห้แกห้ไขในระบบ e-studentloan และ
พงิมพณ์สนัญญาใหมม่
3. ชม่อง “ผกห้แทนโดยชอบธรรม” จะกรอกเฉพาะผกห้กทกห้ ทที่ยนังไมม่บรรลทุนงิตภงิ าวะ คยอ อายทุไมม่ครบ 20 ปปีบรงิบกรณณ์ ณ วนันททที่
20 ตทุลาคม 2561 (หากผกห้กกห้มทอายทุ 20 ปปีบรงิบกรณณ์แลห้ว ไมม่ตห้องกรอกและไมม่ตห้องเซซ็นในชม่องผกห้แทนโดยชอบธรรม)
4. การลงลายมยอในสนัญญาเงงินกกห้กนับลายมยอชยที่อในเอกสารแนบ ตห้องเหมยอนกนัน หากผกห้คขั้สาประกนันไมม่สามารถลงลายมยอ
ชยที่อ ใหห้ประทนับลายนงิวขั้ มยอ “หนัวแมม่โปป้งขห้างขวา”
ตสัวอยม่างการลงลายมรอชรรื่อในเอกสารแนบ (มท 3 บรรทนัด และ มท 4 แบบ)
สสาเนาถกกตห้อง
สสาเนาถกกตห้อง
สสาเนาถกกตห้อง
สสาเนาถกกตห้อง
รทุสดา
หรยอ
รทุสดา วาเงาะ
หรยอ
หรยอ
(นางสาวรทุสดา วาเงาะ)
(นางสาวรทุสดา วาเงาะ)
(นางสาวรทุสดา วาเงาะ)
(นางสาวรทุสดา วาเงาะ)

ประกาศ
เรรรื่อง : การดกาเนงินการทกาสสัญญา และการสม่งสสัญญากกกู้ยรมเงงินกยศ./กรอ. ประจกาปปีการศศึกษา 2561
สกาหรสับผกกกู้ กกู้รายใหมม่ และรายเกม่าตม่อเนรรื่องม.ปลาย/สถาบสันอรนรื่
----------------------------------------------------------------------------การดกาเนงินการ

วสันทนรื่ดกาเนงินการ

สถานทนรื่

หมายเหตทุ

1) กรอกสสัญญา และพงิมพพ์สสัญญา
ผม่านระบบ e-studentloan

20-30 สงิงหาคม 2561

www.studentloan.or.th - ใหห้นนักศศึกษาอม่านรายละเอทยดการ
ทสาสนัญญา (หนห้า 1-2)
- ใหห้ใชห้ Browser Internet
Explorer Version 6,8 เทม่านนัขั้น
หากเปป็น Version 10 ขศึนขั้ ไป จะ
ตห้องตนัขั้งคม่าเพงิที่มเตงิม
2) การลงนามสสัญญา (เลยอกทสาวงิธทใดวงิธทหนศึที่ง) ใหห้นนักศศึกษาอม่านรายละเอทยดการทสาสนัญญาอยม่างละเอทยด (หนห้า 1-2)
วงิธนทนรื่ 1 ลงนามตม่อหนห้านายอสาเภอ 20 สงิงหาคม- 8 กนันยายน ณ ททที่วม่าการอสาเภอ/เทศบาล
2561
ททที่ผกห้คขั้สาประกนันสะดวก
วงิธนทนรื่ 2 ลงนามตม่อหนห้าสถานศศึกษา
(สสาหรนับนนักศศึกษาละแวกใกลห้เคทยง
มหาวงิทยาลนัย)

4 กนันยายน 2561
เวลา 10.00-14.30 น.

ณ สถาบนันภาษานานาชาตงิ

สสาหรนับนนักศศึกษา
สถาบนันภาษานานาชาตงิ

5-6 กนันยายน 2561
เวลา 09.00-15.30 น.

ณ สสานนักพนัฒนาศนักยภาพ
นนักศศึกษา

สสาหรนับนนักศศึกษาโสรม่ง

11 กนันยายน 2561
เวลา 10.00-14.30 น.

ณ หห้องประชทุม
สถาบนันภาษานานาชาตงิ

3) การสม่งสสัญญา
ใหห้นนักศศึกษาอม่านรายละเอทยดการ
ทสาสนัญญาอยม่างละเอทยด (หนห้า 1-2)

นนักศศึกษาททุกสาขาวงิชา
(สสาหรนับนนักศศึกษา
สถาบนันภาษานานาชาตงิ)
12 กนันยายน 2561 ณ หอประชทุมวนันมกหะมนัดนอรณ์
นนักศศึกษาคณะองิสลามศศึกษา
เวลา 09.00-15.30 น.
มะทา
คณะศงิลปศาสตรณ์ฯและคณะวงิทยา
ศาสตรณ์ฯ (สสาหรนับนนักศศึกษาโสรม่ง)
13 กนันยายน 2561 ณ หอประชทุมวนันมกหะมนัดนอรณ์
คณะศศึกษาศาสตรณ์
เวลา 09.00-15.30 น.
มะทา
(สสาหรนับนนักศศึกษาโสรม่ง)

ประกาศ
สสานนักพนัฒนาศนักยภาพนนักศศึกษา
24 สงิงหาคม 2561

