คุณสมบัติผู้กู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561
ลักษณะที่ 1 นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.เดิม)
ผู้กู้ยืมเงินต้องเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จะขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา นอกจากจะต้อง
ศึ ก ษาอยู่ ใ นสถานศึ ก ษาที่ ร่ ว มด าเนิ น งานกองทุ น และต้ อ งมี สั ญ ชาติ ไ ทยตามที่ ก าหนดไว้ ใ นมาตรา 39 แห่ ง
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560 แล้ว จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
1. เป็นผู้ที่มีอายุในขณะที่ขอกู้ยืม โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และระยะเวลาผ่อนชาระอีก 15 ปี
รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี (อายุปัจจุบัน+2+15 < 60)
2. เป็นผู้ที่เข้าศึกษาในระดับ ป.วช./ป.ตรี ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ
3. เป็นผู้มีรายได้ต่อครอบครัว ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี ทั้งนี้รายได้ต่อครอบครัวพิจารณา จากหลักเกณฑ์ ดังนี้
3.1 รายได้รวม ผู้กู้+บิดา+มารดา (กรณีบิดามารดาเป็นผู้ใช้อานาจปกครอง)
3.2 รายได้รวม ผู้กู้+ผู้ปกครอง (กรณีที่ผู้ปกครองมิใช่บิดามารดา)
3.3 รายได้รวม ผู้กู้+คู่สมรส (กรณีที่ผู้กู้ยืมสมรสแล้ว)
4. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบหรือประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในสถานศึกษา
5. เป็นผู้มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา (GPAX 2.00 ขึ้นไป)
6. เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบี ยบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรง หรือไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติ
เสื่อมเสีย เช่น หมกมุ่นในการพนัน เสพยาเสพติดให้โทษ ฯ
7. เป็นผู้ที่ทาประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ ในระหว่างปีการศึกษาก่อนหน้าที่จะขอกู้ยืม โดยมีหลักฐานการ
เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ(จิตอาสา) ตามชั่วโมงที่กาหนดสาหรับผู้ขอกู้ยืม
ในแต่ละกลุ่ม ดังต่อไปนี้
7.1 กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ หรือเป็นผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเปลี่ยนระดับ = ไม่กาหนดชั่วโมง
7.2 กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนชั้นปี = 36 ชั่วโมง
**การทาประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ หมายถึง การบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมหรือ
ประเทศชาติในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อช่วยขัดเกลาจิตใจให้มีความเมตตากรุณา มีความเสียสละและมี
จิตสาธารณะ ซึ่งต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนและไม่ได้รับค่าตอบแทนในลักษณะการจ้าง
8. ไม่เคยสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน
9. ไม่เป็นผู้ปฏิบัติงานและรับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจาในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ในลักษณะเต็มเวลา
10. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
11. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาจนถึงที่สุดให้จาคุก
12. ไม่เคยเป็นผู้ที่ผิดนัดชาระหนี้กับกองทุน เว้นแต่จาชาระหนี้ดังกล่าวครบถ้วนแล้ว

ลักษณะที่ 2 นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิต
กาลังคนและมีความจาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (กรอ.เดิม)
ผู้กู้ยืมต้องเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจน
ของการผลิตกาลังคนและมีความจาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งจะขอกู้เงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่อง
กับการศึกษา นอกจากจะต้องศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่ร่วมดาเนินงานกองทุน และต้องมีสัญชาติไทยตามที่กาหนด
ไว้ในมาตรา 39 แห่ง พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 แล้ว จะต้องมีคุณสมบัติ และ
ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
1. เป็นผู้ที่มีอายุไม่เกิน 30 ปี ในปีการศึกษาที่ยื่นคาขอกู้ยืมเงินกองทุน
2. เป็นผู้ที่เข้าศึกษาในระดับการศึกษาและหลักสูตร/ประเภทวิชาและสาขาวิชา ดังนี้
2.1 ระดับ ปวส. / ป.ตรี ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ
2.2 ศึกษาในหลักสูตร/ประเภทวิชาและสาขาวิชาเป็นไปตามประกาศ
3. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบหรือประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในสถานศึกษา
4. เป็นผู้มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา (GPAX 2.00 ขึ้นไป)
5. เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรง หรือไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติ
เสื่อมเสีย เช่น หมกมุ่นในการพนัน เสพยาเสพติดให้โทษ ฯ
6. เป็นผู้ที่ทาประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ ในระหว่างปีการศึกษาก่อนหน้าที่จะขอกู้ยืม โดยมีหลักฐานการ
เข้าร่ ว มโครงการ/กิจ กรรมที่มีป ระโยชน์ต่อสั งคมและสาธารณะ(จิตอาสา) ตามชั่ว โมงที่กาหนดส าหรับ
ผู้ขอกู้ยืมในแต่ละกลุ่ม ดังต่อไปนี้
6.1 กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ หรือเป็นผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเปลี่ยนระดับ = ไม่กาหนดชั่วโมง
6.2 กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนชั้นปี = 36 ชั่วโมง
**การทาประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ หมายถึง การบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมหรือ
ประเทศชาติในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อช่ว ยขัดเกลาจิตใจให้มีความเมตตากรุณา มีความเสียสละและมี
จิตสาธารณะ ซึ่งต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนและไม่ได้รับค่าตอบแทนในลักษณะการจ้าง
7. ไม่เคยเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน
8. ไม่เป็นผู้ปฏิบัติงานและรับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจาในหน่วยงานของรัฐบาลหรือเอกชนในลักษณะเต็มเวลา
9. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
10. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาจนถึงที่สุดให้จาคุก
11. ไม่เคยเป็นผู้ผิดนัดชาระหนี้กับกองทุน เว้นแต่จะได้ชาระหนี้ดังกล่าวครบถ้วนแล้ว
12. นักเรียนหรือนักศึกษาตามวรรคหนึ่งหากประสงค์จะกู้ยืมเงินค่าคลองชีพจะต้องเป็นผู้มีรายได้ต่อครอบครัว
ไม่เกิน 200,000 บาทต่อไป ทั้งนี้ รายได้ต่อครอบครัว ให้พิจารณาจากเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
12.1 รายได้รวม ผู้กู้+บิดา+มารดา (กรณีบิดามารดาเป็นผู้ใช้อานาจปกครอง)
12.2 รายได้รวม ผู้กู้+ผู้ปกครอง (กรณีที่ผู้ปกครองมิใช่บิดามารดา)
12.3 รายได้รวม ผู้กู้+คู่สมรส (กรณีที่ผู้กู้ยืมสมรสแล้ว)

สรุปคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอกู้ยืมเงิน

มีสัญชาติไทย



ลักษณะที่ 2
ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็น
ความต้องการหลัก ฯ (กรอ. เดิม)


ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่เช้าร่วมดาเนินงานกับกองทุน
ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักฯ
มีอายุใ นขณะที่ขอกู้ยื มเงิน เมื่อนั บรวมกับระยะเวลา
ปลดหนี้ 2 ปี และผ่อนชาระอีก 15 ปี รวมกันแล้วต้อง
ไม่เกิน 60 ปี (อายุปัจจุบัน+2+15 < 60)
มี อ ายุ ไ ม่ เ กิ น 30 ปี ในการศึ ก ษาที่ ยื่ น ค าขอกู้ ยื ม
เงินกองทุน
ศึ ก ษาในระดั บ การศึ ก ษา มั ธ ยมปลาย อาชี ว ศึ ก ษา
อุดมศึกษา/ปริญญาตรี
ศึกษาในระดับการศึกษา อนุปริญญา ปวส/ปริญญาตรี
และหลั ก สู ต ร/สาขาวิ ช าเป็ น ไปตามประกาศที่
คณะกรรมการกาหนด
รายได้ต่อครอบครัว ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี
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-
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-







หากประสงค์จะกู้ยมื เงินค่าครองชีพ
จะต้องเป็นผู้ทมี่ ีรายได้ต่อครอบครัว
ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี

































คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม










 มีคุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นตามระเบีย บ/ประกาศการสอบ
คัดเลือกบุคคลเช้าศึกษาในสถานศึกษา
 มีผลการเรียน/ผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของ
สถานศึกษา GPAX 2.00
 มี ค วามประพฤติ ดี ไม่ ฝ่ า ฝื น ระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ของ
สถานศึกษาขั้นร้ายแรง หรือไม่เป็นผู้มีความประพฤติ
เสื่อมเสีย
 ท า ป ร ะ โ ยชน์ ต่ อสั งค ม / ส า ธา ร ณ ะ (จิ ต อา ส า )
การกาหนดชั่วโมงเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
 ไม่เคยเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขา
ใดๆ มาก่อน
 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 ไม่เป็น หรือเคยเป็น ผู้ได้รั บโทษจ าคุกโดยคาพิ พากษา
เว้นแต่เป็นโทษหรือความผิดลหุโทษ
 ไม่เคยเป็นผู้ที่ผิดชาระหนี้กับกองทุน เว้นแต่จะได้ชาระ
หนี้ดังนี้กล่าวครบถ้วนแล้ว

ลักษณะที่ 1
ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ. เดิม)

