
  ค ำถำม-ค ำตอบ ไขข้อสงสัย กยศ. 

1. ผู้รับรองรำยได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืม คือใคร ต้องรับผิดชอบในหนี้สินที่นักศึกษำกู้ยืมหรือไม่? 
 ตอบ ผู้รับรองรำยได้ คือ คนที่รับรองว่ำอำชีพและรำยได้ของบิดำ มำรดำ หรือผู้ปกครอง           
มีควำมเป็นจริงตำมที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม ไม่ต้องรับผิดชอบในหนี้สินที่นักศึกษำกู้ และไม่มีชื่อปรำกฎ
ในสัญญำเงินกู้แต่อย่ำงใด 

 ผู้มีสิทธิ์รับรองรำยได้ครอบของผู้ขอกู้ยืม ได้แก่ 
1.1 เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  (ได้ทุกระดับชั้น) "เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ" หมำยควำมว่ำ 
(1) ข้ำรำชกำรกำรเมือง 
(2) ข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
(3) ข้ำรำชกำรครู 
(4) ข้ำรำชกำรต ำรวจ 
(5) ข้ำรำชกำรทหำร 
(6) ข้ำรำชกำรฝ่ำยตุลำกำร 
(7) ข้ำรำชกำรฝ่ำยรัฐสภำ 
(8) ข้ำรำชกำรฝ่ำยอัยกำร 
(9) ข้ำรำชกำรพลเรือน 
(10) ข้ำรำชกำรพลเรือนในมหำวิทยำลัย 
(11) สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและสมำชิกวุฒิสภำ 
(12) สมำชิกสภำท้องถิ่นและหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 
(13) ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(14) ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน แพทย์ประจ ำต ำบล สำรวัตรก ำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน 
(15) เจ้ำหน้ำที่หรือพนักงำนของรัฐวิสำหกิจ องค์กรของรัฐ หรือองค์กำรมหำชน 
(16) ข้ำรำชกำร พนักงำน หรือเจ้ำหน้ำที่อื่นซึ่งมีพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดใหเ้ป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐตำม
พระรำชบัญญัตินี้ 
1.2 เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้รับบ ำเหน็จบ ำนำญ 
"เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้รับบ ำเหน็จบ ำนำญ" หมำยควำมว่ำ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐซึ่งออกจำกรำชกำรหรือ    
พ้นจำกต ำแหน่ง โดยมีสิทธิได้รับบ ำเหน็จบ ำนำญ 
1.3 สมำชิกสภำเขต สมำชิกสภำกรุงเทพมหำนคร/ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

 
 



2.  ผู้ค้ ำประกันคือใคร? 

 ตอบ ผู้ค้ ำประกัน คือ ผู้ที่ต้องช ำระหนี้แทนนักศึกษำ กรณีนักศึกษำไม่ช ำระหนี้ตำมสัญญำกู้      
ซึ่งจะเป็นบิดำ มำรดำ หรือผู้ปกครอง จะมีชื่อปรำกฎในสัญญำเงินกู้ (ไม่ใช่ข้ำรำชกำรผู้รับรองรำยได้) 

 
3.  ผู้กู้ยืมต้องส่งเอกส ำกำรท ำเรื่องกู้ยืมครั้งเดียวใช่หรือไม่? 

 ตอบ หำกผู้กู้ยืมมคีวำมประสงค์จะกู้ต่อ ผู้กู้ยืมต้องด ำเนินกำรยืนยันค ำขอกู้ในระบบ 

e-studentloan ทั้งภำคเรียนที่ 1 และ ภำคเรียนที่ 2 พร้อมส่งเอกสำรกำรกู้ยืม 

 

4.  สัญญำเงินกู้ท ำครั้งเดียวใช่หรือไม่? 

 ตอบ สัญญำเงินกู้ท ำครั้งเดียว จะท ำในปีแรกทีกู่้ทีน่ักศกึษำยื่นกู้ กยศ. 

 
5.  ผูกู้ย้มืรำยใหมท่ีป่ระสงคข์อกูย้มื แตไ่มไ่ดเ้ปดิสมดุบัญชธีนำคำร ตอ้งเปดิบัญชกี่อนกำรกูย้มืหรอืไม?่ 

 ตอบ ผู้กู้รำยใหม่ ต้องรอผลกำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมจำกทำงกองทุนฯก่อน                   
จึงจะสำมำรถติดต่อฝ่ำยงำนกิจกำร งำนกองทุนนของสถำนศึกษำของผู้กู้ยืม เพื่อขอรับเอกสำรในกำร  
ขอเปิดบัญชี โดยไม่ต้องเสียค่ำธนนมเนียมในกำรเปดิ  

 

6.  นกัศกึษำทีม่คีวำมประสงคข์อกูย้มืหรือเปน็ผูข้อกู้ยมืรำยใหม/่รำยเกำ่ยำ้ยสถำนศกึษำ ตอ้งส ำรองจำ่ย
คำ่เทอมกอ่นหรอืไม?่ 

 ตอบ นักศึกษำต้องส ำรองจ่ำยค่ำเทอมก่อน เพรำะทำงกองทุนฯ ถือว่ำนักศึกษำยังไม่ผ่ำนขั้นตอน
กระบวนกำรสัมภำษณ์และคัดเลือกผู้กู้ยืม หำกนักศึกษำผ่ำนขั้นตอนกำรคัดเลือกผู้กู้ยืม และได้รับสิทธิ์       
ในกำรกู้ยืม ทำงกองทุนฯ จะคืนเงินส ำรองจ่ำยค่ำเทอมให้แก่นักศึกษำ ภำยหลังกำรท ำสัญญำกู้ยืม
เรียบร้อยแล้ว 

 

7. กำรเขำ้ใชง้ำนในระบบ e-studentloan สำมำรถเขำ้ระบบผำ่นบนมอืถอืไดห้รอืไม?่ 

 ตอบ กำรเข้ำใช้งำนในระบบ e-studentloan ไม่แนะน ำให้เข้ำระบบ หรอื ท ำรำยกำรบันทกึ
ข้อมูลผ่ำนบนมือถือ เนื่องจำกระบบไม่ได้มีกำรรองรับกำรเข้ำใช้งำนผ่ำนบนมือถือ หำกท ำรำยกำรผ่ำนบน
มือถือ อำจเกิดควำมไม่เสถียรของระบบ เกิดควำมผิดพลำด และอำจท ำให้ขอ้มูลผู้กู้ยืมที่ท ำกำรเข้ำใช้งำน
บันทึกข้อมูลผ่ำนบนมือถอืไม่แสดงในฐำนข้อมูลของสถำนศกึษำ  



8.  ผู้กู้ยืมจะได้รับโอนค่ำครองชีพเมื่อไร? 

ตอบ กองทุนได้ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์กำรโอนเงินค่ำครองชีพตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2559      
โดยจะโอนเงินค่ำครองชีพเดือนแรกให้แก่ผู้กู้ยืม หลังจำกวันที่ที่สถำนศึกษำได้ยืนยันข้อมูล             
ในระบบไปอีก 30 วัน และจะโอนเงินค่ำครองชีพตั้งแต่เดือนที่ 2 เป็นต้นไป หำกธนำคำรได้รับ
เอกสำรและสอบทำนควำมถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ส ำหรับกำรโอนเงินค่ำครองชีพเดือนแรกของภำค
เรียนที่  2 นั้น ธนำคำรจะโอนเงิน เมื่ อได้รับเ อกสำรของภำคเรียนที่  1 เรียบร้อยแล้ว                            
โดยนับจำกวันที่ที่สถำนศึกษำได้ยืนยันข้อมูลในระบบไปอีก 30 วัน หำกธนำคำรไม่ได้รับเอกสำร
กำรกู้ ยืมดั งกล่ ำวภำยใน 30 วัน กองทุนจะหยุดกำรโอนเงินค่ ำครองชีพของผู้ กู้ ยื ม                 
ในเดือนที่ 2 เป็นต้นไป 
 

9.  ในกรณทีีน่กัเรยีน/นกัศกึษำไมไ่ดย้ืน่เรือ่งกูย้มืในเทอมที ่1 แตต่้องกำรขอกูย้มืในเทอมที ่2                 
จะท ำไดห้รอืไม่? 
 ตอบ ไม่ได ้ผู้กู้ยืมจะต้องย่ืนขอกู้ยืมผ่ำนระบบ e-studentloan ตั้งแต่เทอม 1 เปน็ต้นไป 

 
10.  ในกรณทีีก่ ำลงัศกึษำอยู ่แตไ่มไ่ดกู้ย้มืตอ่ตอ้งท ำอยำ่งไรบำ้ง? 

 ตอบ ให้รำยงำนสถำนภำพกำรเป็นนกัศกึษำกู้ยืม โดยใช้เอกสำรประกอบ ดังนี้ 

1. แบบฟอร์ม กยศ. 204 (คลิกดำวน์โหลด) 
2. ส ำเนำบัตรประชำชน 
3. หนังสือรับรองกำรเป็นนกัศึกษำจำกสถำนศึกษำ 

*1-3 แนะน ำให้ส ำเนำเกบ็ไว้เป็นหลกัฐำน และส่งเอกสำรที่ผู้บริหำรจัดกำรเงินให้กู้ยืม ดังนี ้

กรณที ำสญัญำกบั บมจ. ธนำคำรกรงุไทย 

o ส่งเอกสำรที่ธนำคำรกรุงไทยทุกสำขำ  
o แฟกซ์เอกสำรไปที่เบอร์ 02-256-8198 โทรยืนยันแฟกซ์ 02-208-8699  
o ส่งเอกสำรที่ บมจ.ธนำคำรกรุงไทย ฝ่ำยบริหำรโครงกำรภำครัฐ เลขที ่10       

อำคำรสุขุมวิท ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110 

**หมำยเหตุ ผู้กู้ไม่ต้องช ำระหนี้แต่ให้ผู้กู้ยืมรำยงำนสถำนภำพทำงกำรศึกษำให้ธนำคำรทรำบทุกปี
จนกวำ่จะส ำเร็จกำรศึกษำ 

 

https://www.studentloan.or.th/th/faqs/1#collapse-769
https://www.studentloan.or.th/th/faqs/1#collapse-745
https://www.studentloan.or.th/th/faqs/1#collapse-745
https://www.studentloan.or.th/th/faqs/1#collapse-750
https://www.studentloan.or.th/system/files/files/faq/bflnpqswz246_0.pdf


11.  กรณีที่บิดำ มำรดำของผู้กู้ยืมเป็นผู้มีรำยได้ประจ ำมีหนังสือรับรองเงินเดือน ต้องใช้หนังสือรับรอง
รำยไดค้รอบครวัประกอบกำรกูย้มือกีหรอืไม?่ 
 ตอบ ไม่ต้องใช้หนังสือรับรองรำยได้ครอบครัวอีก เพรำะบิดำ มำรดำมีรำยได้ประจ ำ                  
และมีหนังสือรับรองเงินเดือนจำกต้นสังกัด 

 

12.  ในกรณทีีเ่ปน็บตุรขำ้รำชกำรหรอืประกอบอำชพีอืน่ๆ ซึง่มรีำยไดเ้กนิ 200,000 บำทตอ่ป ี               
แตม่ภีำระคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ เมือ่หกัลบแลว้นอ้ยกวำ่ 200,000 บำทตอ่ป ีจะมสีทิธกิูย้มืไดห้รอืไม่? 
 ตอบ กำรคิดรำยได้ครอบครัว จะดูจำกรำยได้รวมก่อนหักค่ำใช้จ่ำย และไม่สำมำรถน ำรำยจ่ำยอื่นๆ
มำหักลบได ้

 

13.  ผูกู้ย้มืมกีำรเปลีย่นชื่อ นำมสกลุ ทีอ่ยู ่เลขทีบ่ญัช ีจะตอ้งท ำอยำ่งไร? 
 ตอบ ใช้แบบฟอร์ม กยศ.108 (คลิกดำวน์โหลด) กรอกรำยละเอียดให้ถูกตอ้ง             

พร้อมเอกสำรแนบที่เกี่ยวข้อง เช่น 
1. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน  1 ฉบับ 
2. ส ำเนำหนังสือกำรเปลี่ยนชื่อ  1 ฉบับ 
3. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน  1 ฉบับ 
4. ส ำเนำสมุดบัญชีธนำคำร  1 ฉบับ 

*ส ำเนำเอกสำรทุกฉบับ รับรองเอกสำรส ำเนำถูกตอ้งโดยเจ้ำของเอกสำรเท่ำนั้น และน ำส่ง
ผู้บริหำรและจัดกำรเงินให้กู้ยืม (กรณที ำสัญญำกับธนำคำรกรุงไทย >>ส่งบมจ.ธนำคำรกรุงไทย 
และ/หรือ กรณีท ำสัญญำกับธนำคำรอิสลำม >>สง่ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย) 

 

14.  เงนิสว่นใดบำ้งทีธ่นำคำรกรงุไทยจะโอนเงนิเขำ้บญัชขีองนกัศกึษำ? 
 ตอบ 1. ธนำคำรจะโอนเงินจะเข้ำบัญชีของนักศึกษำโดยตรง เฉพำะค่ำครองชีพ(ค่ำใช้จ่ำย              
รำยเดือน เดือนละ 2 ,400 บำท ตำมที่กองทุนฯก ำหนด) โดยจะได้รับกำรโอนเงินทั้งหมดจ ำนวน                 
12 เดือน หรือ 6 เดือน/ภำคกำรศึกษำ  

2. เ งินค่ ำ เทอม ธนำคำรจะ โอนเข้ ำบัญชี ของสถำนศึกษำ ดั งนั้ น ในระบบตรวจสอบ             
ยอดหนี้กำรโอนเงินของนักศึกษำ จะแสดงรำยละเอียดผลกำรโอนเงินให้นักศึกษำทรำบเท่ำนั้น 
 

15.  นักศึกษำสำมำรถตรวจสอบกำรโอนเงินได้จำกที่ใดบ้ำง? 
 ตอบ  นกัศกึษำสำมำรถตรวจสอบได้ที่ (ตรวจสอบยอดหนี้)         

https://www.estudentloan.ktb.co.th/STUDENT/jsp/ESLLand.jsp 

 

https://www.studentloan.or.th/th/faqs/1?page=1#collapse-737
https://www.studentloan.or.th/th/faqs/1?page=1#collapse-737
https://www.studentloan.or.th/th/faqs/1?page=1#collapse-736
https://www.studentloan.or.th/th/faqs/1?page=1#collapse-736
https://www.studentloan.or.th/th/faqs/1?page=1#collapse-729
https://www.studentloan.or.th/th/system/files/files/download/%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%A8.108%20%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99.pdf
https://www.estudentloan.ktb.co.th/STUDENT/jsp/ESLLand.jsp


 

 

16. กยศ. กบั กรอ. แตกตำ่งกนัอยำ่งไร? 
 ตอบ กยศ. คือ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (สำมำรถกู้ยืมได้ทกุสำขำวิชำ) 
      กรอ. คือ กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อกำรศกึษำที่ผกูกับรำยได้ในอนำคต (กูย้ืมได้ฌฉพำะบำงสำขำ
ตำมที่กองทนุฯก ำหนด) 
 

 

 

 

 


