การบริการด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) (กรอ.)
กองทุนเงินให้กู้ยมื เพื่อการศึกษา(กยศ.)
คุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน
1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด ดังนี้
ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หมายความว่า ผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี รายได้ต่อ
ครอบครัว พิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของบิดามารดา ในกรณีที่บิดา มารดาเป็น
ผู้ใช้อานาจปกครอง
(2) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของผู้ปกครอง ในกรณีที่ผู้ใช้อานาจ
ปกครองมิใช่บิดา มารดา
(3) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของคู่สมรสในกรณีที่ผู้ขอกู้ยืมได้ทาการ
สมรสแล้ว
3. มีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการกาหนด ดังนี้
3.1 เป็นผู้ที่มีผลการเรียนไม่ต่ากว่า 2.00 ขึ้นไปหรือผ่านเกณฑ์
3.2 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรง หรือไม่เป็นผู้ที่มีความ
ประพฤติเสื่อมเสีย เช่น หมกมุ่นในการพนัน เสพยาเสพติดให้โทษ ดื่มสุราเป็นอาจิณหรือเที่ยวเตร่ในสถานบันเทิง
เริงรมย์เป็นอาจิณ เป็นต้น
3.3 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบหรือประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโรงเรียน
สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษาที่อยู่ในสังกัดการควบคุม หรือกากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง หรือ
ส่วนราชการอื่นๆ ทบวงมหาวิทยาลัย รัฐวิสาหกิจ
3.4 ไม่เคยเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน
3.5 ไม่เป็นผู้ที่ทางานประจาในระหว่างศึกษา
3.6 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.7 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่
ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
3.8 ต้องมีอายุในขณะที่ขอกู้ โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และระยะเวลาผ่อนชาระอีก 15 ปี
รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี
กรณีที่ผู้ขอกู้ยืมรายใดเคยกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. หรือกองทุน กรอ. มาแล้ว แต่ผิดนัดชาระหนี้ และได้ทา
สัญญาประนีประนอมยอมความก่อนฟ้องคดี และ/หรือเคยถูกฟ้องร้องดาเนินคดีมาแล้ว ผู้ขอกู้ยืมรายนั้นสามารถ
กู้ยืมเงินกองทุนต่อไป หากได้ชาระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ หรือชาระหนี้ตามคาพิพากษาจนเสร็จสิ้น
แล้ว

เกณฑ์คัดกรองผู้กู้ยืม (กยศ.) ประจาปีการศึกษา 2558
ระดับการศึกษา ผู้กู้ยืมรายใหม่และ
รายเก่าเปลี่ยนระดับ
การศึกษา
อนุปริญญา/ - คะแนนเฉลี่ยสะสม
ปริญญาตรี
ระดับ ม.ปลายหรือ
เทียบเท่าไม่น้อยกว่า
2.00
- มีหลักฐานแสดงถึง
การเข้าร่วมโครงการ
จิตอาสาในระดับ
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย

ผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชัน้ ปี
- คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่
น้อยกว่า 2.00 ตลอดปี
การศึกษา
- มีหลักฐานการเข้าร่วม
ดาเนินโครงการจิตอาสา
อย่างน้อย 1 กิจกรรมต่อ
หนึ่งภาคการศึกษา (ผู้กู้ยืม
ต้องเข้า ร่วมโครงการจิต
อาสาไม่น้อยกว่า 18
ชั่วโมงต่อหนึ่งภาค
การศึกษา)

แนวปฏิบัติ
ระดับอนุปริญญา/ปริญญาตรี ผู้กู้ยืมรายใหม่และ
รายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา และผู้กู้ยืมรายเก่า
เลื่อนชั้นปี จะต้องแสดงเอกสาร/หลักฐาน เรื่อง
ของเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ต้องไม่น้อยกว่า 2.00
ระดับอนุปริญญา/ปริญญาตรี
- ผู้กู้ยืมรายใหม่และรายเก่าเปลี่ยนระดับ
การศึกษา ต้องแสดงหลักฐาน / เอกสารการเข้า
ร่วมโครงการจิตอาสาในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย
- ผู้กยู้ ืมรายเก่าเลื่อนชั้นปีต้องแสดงหลักฐาน/
เอกสาร การเข้าร่วมโครงการ จิตอาสาไม่น้อยกว่า
18 ชั่วโมงต่อหนึ่งภาคการศึกษาซึง่ ผู้กู้ยืมอาจเข้า
ร่วมกิจกรรมมากกว่า 1 กิจกรรม และมีชั่วโมงการ
เข้าร่วมทุกกิจกรรมรวมแล้วไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง
ซึ่งโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งจิตอาสา ผู้กู้ยืมสามารถ
เข้าร่วมโครงการที่สถานศึกษาจัด หน่วยงาน
ราชการอื่นๆ หรือ องค์กรการกุศลอื่นๆ จัดก็ได้
เช่น การเข้าร่วมจิตอาสาของสถานสงเคราะห์ต่างๆ
เป็นต้น ซึ่งหลักฐาน/เอกสาร ที่บันทึกการเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมอาจจะออกโดยสถานศึกษาหรือ
หน่วยงานที่ผู้กู้ยืมได้ เข้าร่วมดาเนินโครงการ/
กิจกรรม
**สถานศึกษาจะต้องแนบหลักฐาน/เอกสาร ที่
บันทึกการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมกับใบคาขอ
กู้ยืมหากกองทุนสุ่มตรวจการดาเนินงานของ
สถานศึกษา สถานศึกษาจะต้องสามารถแสดง
เอกสารดังกล่าวได้
- หลักฐาน / เอกสารบันทึกการเข้าร่วมโครงการ
จิตอาสา
1. กรณีที่ไม่นับชั่วโมง
ผู้กู้ยืมสามารถแสดงหลักฐาน / เอกสาร ที่ออกโดย
หน่วยงานที่ผู้กู้ยืมเข้าร่วมดาเนินกิจกรรมจิตอาสา
หรือ เอกสาร / หลักฐานที่ออกโดยสถานศึกษา ที่
รับรองการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้กู้โดย ต้องระบุวัน
เวลาที่เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรมจิตอาสา
กิจกรรมที่เข้าร่วม

2. กรณีที่นับชั่วโมงไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา
ผู้กยู้ ืมต้องแสดงหลักฐาน / เอกสาร ทีอ่ อกโดย
สถานศึกษาหรือหน่วยงานราชการอื่นๆ ซึ่งต้อง
ระบุวัน เวลา จานวนชั่วโมงและประเภทของ
กิจกรรมของการเข้าร่วมกิจกรรมที่ผู้กู้เข้าร่วมรวม
แล้วต้องไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
**หากสถานศึกษา / ผู้กู้ยืม ไม่มีแบบฟอร์มสาหรับ
บันทึกการเข้าร่วมโครงการ / กิจกรรมจิตอาสา ผู้กู้
/ สถานศึกษา สามารถ download ได้จาก
website ของกองทุน ตัวอย่าง บันทึกเข้า ร่วม
โครงการจิตอาสาของผู้กู้ยมื ปรากฏดังแนบ
*หมายเหตุ ผู้กู้ยืมรายใหม่หมายถึงผู้กู้ที่ไม่เคยกู้ยืมเงินกองทุนมาก่อนไม่ว่าจะขอกู้ยืมยืมครั้งแรกในชั้นปีใด

กองทุนเงินกู้ยมื เพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
กาหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับทุน หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนสาหรับนิสิต
หรือนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต(กรอ.) ปีการศึกษา 2558
1. คุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน
1.1 มีสัญชาติไทย
1.2 อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558
1.3 เป็นผู้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนในปีการศึกษา 2555-2557 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.4 เป็นนิสิตหรือนักศึกษารายใหม่ที่ขอรับทุนเพื่อเข้าศึกษาในชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2558 ที่มิใช่ผู้กู้ยืม
เงินรายเก่าของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือเป็นนิสิตหรือนักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืมเงินรายเก่าของ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ที่เปลี่ยนระดับจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทั้งสายสามัญและ
สายอาชีพเป็นระดับอาชีวศึกษาชั้นสูงหรือเทียบเท่า ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2558
1.5 เป็นนิสิตหรือนักศึกษาในสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าตอบรับให้เข้าศึกษา โดยผ่าน
การคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
2. นิสิตหรือนักศึกษาผู้มีสิทธิขอรับทุน จะต้องศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่มีรายชื่อเข้าร่วมโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษา
ที่ผูกกับรายได้ในอนาคตตามประกาศของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
3. นิสิตหรือนักศึกษาผู้มีสิทธิขอรับทุนจะต้องศึกษาในระดับการศึกษาและหลักสูตร/ประเภทวิชาและสาขาวิชาดังนี้
(3.1) ระดับการศึกษา ระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
(3.2) หลักสูตร/ประเภทวิชาและสาขาวิชา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา เรื่อง
กาหนดหลักสูตร/ประเภทวิชา และสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกาลังคน
สาหรับนิสิต หรือนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการปีการศึกษา 2558

4. นิสิตหรือนักศึกษาสามารถขอรับทุนได้เพียงหนึ่งหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษาไม่เกินอัตราค่าเล่าเรียนที่
สถานศึกษาเรียกเก็บตามจานวนปีที่กาหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร
กรณีที่ผู้ขอรับทุนได้รับทุนค่าเล่าเรียนหรือมีสิทธิเบิกค่าเรียนจากหน่วยงานของรัฐ หรือได้รับทุนค่าเล่าเรียน
หรือมีสิทธิเบิกค่าเล่าเรียนจากหน่วยงานของเอกชนได้ให้ผู้ขอรับทุนขอรับทุนได้เฉพาะค่าเล่าเรียนส่วนต่างเท่านั้น
หลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืม กองทุน กรอ. ปีการศึกษา 2558
คณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 มีมติ
เห็นชอบหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืม กองทุน กรอ. ประจาปีการศึกษา 2558 ดังนี้
1.หลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืม กองทุน กรอ. ประจาปีการศึกษา 2558
ระดับการศึกษา ผู้กู้ยืมรายใหม่
และรายเก่า
เปลี่ยนระดับ
การศึกษา
อนุปริญญา/
- คะแนนเฉลี่ย
ปริญญาตรี
สะสม (GPAX)
ระดับ ม.ปลาย
หรือเทียบเท่าไม่
น้อย กว่า 2.00
- มีหลักฐานแสดง
ถึงการเข้าร่วม
โครงการจิตอาสา
ในระดับ
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย

ผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อน
ชั้นปี
- คะแนนเฉลี่ยสะสม
(GPAX)ไม่น้อยกว่า
2.00 ตลอดปี
การศึกษา
- มีหลักฐานการเข้า
ร่วมดาเนินโครงการ
จิตอาสาอย่างน้อย
1.กิจกรรมต่อหนึ่ง
ภาคการศึกษา(ผู้กู้ยืม
ต้องเข้าร่วมโครงการ
จิตอาสาไม่น้อยกว่า
18 ชั่วโมงต่อหนึ่งภาค
การศึกษา

แนวปฏิบัติ

คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 ตลอดปี
การศึกษา
- ระดับอนุปริญญา/ปริญญาตรี ผู้กู้ยืมรายใหม่และราย
เก่าเปลี่ยนระดับการศึกษาและผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี
จะต้องแสดงเอกสาร/หลักฐาน เรื่องของเกรดเฉลี่ย
สะสม(GPAX) ต้องไม่น้อยกว่า 2.00
ระดับอนุปริญญา/ปริญญาตรี
- ผู้กู้ยืมรายใหม่และรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา
ต้องแสดงหลักฐาน/เอกสารการเข้าร่วมโครงการจิต
อาสาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- ผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี ต้องแสดงหลักฐาน/เอกสาร
การเข้าร่วมโครงการจิตอาสาไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมงต่อ
หนึ่งภาคการศึกษา ซึ่งผู้กู้ยืมอาจเข้าร่วมกิจกรรม
มากกว่า 1 กิจกรรมและมีชั่วโมงการเข้าร่วมทุกกิจกรรม
รวมแล้วไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง ซึ่งโครงการ/กิจกรรมที่
มุ่งจิตอาสา ผู้กู้สามารถเข้าร่วมโครงการที่สถานศึกษา
จัดหน่วยงานราชการอื่นๆ หรือ องค์กรการกุศลอื่นๆจัด
ก็ได้ เช่น การเข้าร่วมจิตอาสาของสถานสงเคราะห์ต่างๆ
เป็นต้นซึ่งหลักฐาน/เอกสารที่บันทึกการเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมอาจะออกโดยสถานศึกษาหรือ
หน่วยงานที่ผู้กู้ยืมได้เข้าร่วมดาเนินโครงการ/กิจกรรม
- สถานศึกษาจะต้องแนบหลักฐาน/เอกสาร ที่บันทึก
การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมกับใบคาขอกู้ยืมหาก
กองทุนสุ่มตรวจการดาเนินงานของสถานศึกษา
สถานศึกษาต้องสามารถแสดงเอกสารดังกล่าวได้

- หลักฐาน/เอกสารบันทึกการเข้าร่วมโครงการจิตอาสา

1. กรณีที่ไม่นับชั่วโมง
-ผู้กู้ยืมสามารถแสดงหลักฐาน/เอกสาร ที่ออกโดย
หน่วยงานที่ผู้กู้ยืมเข้าร่วมดาเนินกิจกรรมจิตอาสาหรือ
เอกสาร/หลักฐานที่ออกโดยสถานศึกษาที่รับรองการ
เข้าร่วมกิจกรรมของผู้กู้โดยต้องระบุวันเวลาที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมที่เข้าร่วม
2. กรณีที่นับชั่วโมงไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา
- ผู้กู้ยืมต้องแสดงหลักฐาน/เอกสาร ที่ออกโดย
สถานศึกษาหรือหน่วยงานราชการอื่นๆ ซึ่งต้องระบุวัน
เวลา จานวนชั่วโมง และประเภทของกิจกรรมของการ
เข้าร่วมกิจกรรมที่ผู้กู้เข้าร่วม รวมแล้วต้องไม่น้อยกว่า
18 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
- หากสถานศึกษา/ผู้กู้ยืมไม่มีแบบฟอร์มสาหรับบันทึก
การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา ผู้กู้/สถานศึกษา
สามารถ download ได้จาก website ของกองทุน
2. มาตรการผ่อนผันเฉพาะปีการศึกษา 2558 ให้กับผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปีรายที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ต่า
กว่า 2.00 สามารถกู้ยืมต่อเนื่องได้ในปีการศึกษา 2558 เท่านั้น

