
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ� 
เรื่อง     หลักเกณฑ�การให�กู�ยืมโครงการเงินกู�เพ่ือการศึกษาท่ีผูกกับรายได�ในอนาคต (กรอ.)  

ประจําป/การศึกษา 2556 
………………..……………………………….. 

 
 ด�วยรัฐบาลมีนโยบายในการลดข�อจํากัดของการเข�าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาชั้นสูง คณะรัฐมนตรี
จึงมีมติ เม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 2555 ให�ดําเนินการโครงการเงินกู�เพ่ือการศึกษาท่ีผูกพันกับรายได�ในอนาคต (กรอ.) ต้ังแต6
ภาคเรียนท่ี 1 ป8การศึกษา 2555 โดยให�ทุนการศึกษาแบบต�องใช�คืนสําหรับนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา
ชั้นสูงและเพ่ิมความช6วยเหลือเป9นค6าครองชีพระหว6างศึกษาสําหรับผู�ขาดแคลนทุนทรัพย: เพ่ือเป9นการเพ่ิมโอกาสให�นิสิต 
นักศึกษา ท่ีศึกษาในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาชั้นสูงในสาขาวิชาหลักท่ีเป9นความต�องการหลักและมีความชัดเจนของ
การผลิตกําลังคน และให�ผู�รับทุนเริ่มใช�คืนเงินกู� โดยจะยึดโยงกับความสามารถในการหารายได�ในอนาคต 
 

คุณสมบัติผู�มีสิทธิกู�ยืมเงิน 
1) ต�องเป9นนักศึกษารายใหม6และรายเก6า (ท่ียังไม6เคยทําสัญญากู�ยืมเงิน กยศ.กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ:เท6านั้น) 
2) เป9นผู�มีสัญชาติไทย 
3) อายุไม6เกิน 30 ป8บริบูรณ: ในวันท่ี 1 มกราคม 2557) 
4) มิได�เป9นผู�ขอรับทุนรายเก6าของกองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษาท่ีผูกกับรายได�ในอนาคต (กรอ.) 
5)  เป9นผู�ขาดแคลนทุนทรัพย: ท่ีมีรายได�ครอบครัว 200,000 บาทต6อป8ข้ึนไป มีสิทธิ์กู�ค6าเล6าเรียน 
6) เป9นผู�ขาดแคลนทุนทรัพย: ท่ีมีรายได�ครอบครัวไม7เกิน 200,000 บาทต6อป8 มีสิทธิ์กู�ค6าเล6าเรียน และค6าครองชีพ 
7)  เป9นผู�มีผลการเรียนดีหรือผ6านเกณฑ:การวัดและประเมินผลของสถาบันการศึกษา 
8) ต�องเข�าศึกษาอยู6ในสาขาวิชาขาดแคลนท่ี สกอ. กําหนดเท6านั้น (รายละเอียดแนบท�ายประกาศ) 
9) เป9นผู�ท่ีมีความประพฤติดี ไม6ฝIาฝJนระเบียบข�อบังคับของสถาบันการศึกษาข้ันร�ายแรงหรือไม6เป9นผู�มีความประพฤติ 

เสื่อมเสีย 
      10) เป9นนักศึกษา ท่ีสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา (สถาบันการศึกษาท่ีอยู6ในสังกัด ควบคุม หรือ
กํากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงหรือส6วนราชการอ่ืนๆ) ตอบรับให�เข�าศึกษา โดยผ6านการคัดเลือกเข�าศึกษาตาม
เกณฑ:ท่ีสถานศึกษากําหนด 

11) ไม6เคยเป9นผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก6อน 
12) ไม6เป9นผู�ท่ีทํางานประจําในระหว6างการศึกษา  
13) ไม6เป9นบุคคลล�มละลาย  
14) ไม6เป9นหรือเคยได�รับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุก เว�นแต6เป9นโทษสําหรับความผิดท่ีได�กระทําโดย 

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
 

**การพิจารณาคุณสมบัติผู�ขอกู� สถานศึกษาจะพิจารณาเป9นรายป8 ผู�ขอกู�ท่ีมีคุณสมบัติจะได�กู�หรือไม6ข้ึนอยู6กับวงเงินกู�ยืมท่ี
สถานศึกษาได�รับจัดสรร 
 
 
 



หลักเกณฑ�และเง่ือนไขการจ7ายเงินกู�ยืมเพ่ือการศึกษา 
1.  เงินกู�ยืมท่ีจ6ายเข�าบัญชีของสถานศึกษา ได�แก6 ค6าเล6าเรียนและค6าใช�จ6ายท่ีเก่ียวเนื่องกับการศึกษา 
2.  เงินกู�ยืมท่ีจ6ายเข�าบัญชีของนักเรียน นักศึกษาผู�กู�ยืมได�แก6 ค6าครองชีพ (กรณีรายได�ครอบครัวไม6เกิน 200,000 บาท 

ต6อป8) 
 

ข้ันตอนการขอกู�ยืม กรอ. 
นักศึกษา ต�องดําเนินการขอกู�ยืมผ6านระบบ e-Studentloan ท่ีเว็บไซต: www.studentloan.or.th โดยให�ปฏิบัติตาม

ข้ันตอน ดังนี้ 
1. ลงทะเบียนเพ่ือขอรหัสผ6านเข�าสู6ระบบ โดยรอผลการตรวจสอบทะเบียนราษฎร: 1 วัน 
2. ผู�ท่ีมีรหัสผ6านแล�ว สามารถเข�าระบบไปกรอกแบบคําขอกู�ยืมเงิน กรอ. 
3. ยื่นแบบคําขอกู�ยืมเงิน กรอ. ให�สถานศึกษา 
4. รอสถานศึกษาเรียกสัมภาษณ:เพ่ือคัดเลือกผู�มีสิทธิ์กู�ยืม กยศ. โดยสถานศึกษาจะเป9นผู�พิจารณาคุณสมบัติของผู�กู�ยืม
เป9นรายป8 ภายในกรอบวงเงินท่ีจัดสรรให� 
5. ผู�ท่ีผ6านการคัดเลือกจากสถานศึกษาต�องเป]ดบัญชีออมทรัพย:กับธนาคารกรุงไทยสาขาใดก็ได� เพ่ือรับโอนเงินค6าครองชีพ 
6. ผู�ได�รับสิทธิกู�ยืมเงินเข�ามาทําสัญญากู�ยืมเงินผ6านระบบ โดยต�องสั่งพิมพ:สัญญาจํานวน 2 ชุด (ต�นฉบับและคู6ฉบับ) 
ดําเนินการให�ผู�คํ้าประกัน พยาน และผู�แทนของสถานศึกษาร6วมลงนามในสัญญาท้ัง 2 ฉบับ พร�อมจัดเตรียมเอกสาร
ประกอบสัญญาและสัญญาเพ่ือส6งให�สถานศึกษา 
7. บันทึกค6าเล6าเรียน และค6าใช�จ6ายท่ีเก่ียวเนื่องกับการศึกษา ตามท่ีสถานศึกษาเรียกเก็บจริง  
8. ติดต6อสถานศึกษา เพ่ือลงนามและตรวจสอบจํานวนเงินขอกู� ในแบบลงทะเบียน / แบบยืนยันจํานวนเงิน           

ค6าเล6าเรียนและค6าครองชีพ โดยสถานศึกษาเป9นผู�ยืนยันความสมบูรณ:ครบถ�วนผ6านระบบ ผ6านระบบ e-Studentloan       
ท่ีเว็บไซต: www.studentloan.or.th 

9. นักเรียน นักศึกษา รอรับเงินค6าครองชีพโดยทางกองทุนฯจะโอนเข�าบัญชีธนาคารกรุงไทยของผู�กู�ยืม 
 

ผู�ค้ําประกันในสัญญากู�ยืมเงิน 
1.  บิดา มารดา หรือผู�ปกครอง 
2.  กรณีบิดามารดาเสียชีวิต ให�ผู�ปกครองท่ีรับอุปการะเลี้ยงดูลงนามแทน 
3.  บุคคลท่ีประกอบอาชีพมีรายได�น6าเชื่อถือ 
4.  กรณีคู6สมรสของผู�คํ้าประกันไม6ให�ความยินยอมให�ผู�คํ้าประกันลงนามฝIายเดียวได� 
5.  กรณีไม6มีบุคคลคํ้าประกัน ให�ใช�หลักทรัพย:แทน 

 

การลงนามค้ําประกันในสัญญากู�ยืมเงิน 
ให�ผู�คํ้าประกันลงลายมือชื่อคํ้าประกันในสัญญากู�ยืมต6อหน�าสถานศึกษา หากผู�คํ้าประกันมีท่ีอยู6ห6างไกลจากสถานศึกษา

ให�จัดส6งสัญญาให�ผู�คํ้าประกันลงลายมือชื่อคํ้าประกันได� และต�องให�เจ�าพนักงานทะเบียนท�องท่ี (อําเภอ) หรือเจ�าพนักงาน
ทะเบียนท�องถ่ิน (เทศบาลหรือสํานักงานเขต) ในเขตพ้ืนท่ีท่ีผู�คํ้าประกันอาศัยอยู6  ลงนามรับรองลายมือชื่อของผู�คํ้าประกัน 
 

บุคคลผู�รับรองรายได�ในสัญญากู�ยืมเงิน 
1. ข�าราชการระดับ 5 ข้ึนไป หรือเทียบเท6า  หากรับราชการทหารหรือตํารวจ ต�องมียศต้ังแต6พันตรีหรือพันตํารวจตรี  

ข้ึนไป 
2.  หัวหน�าสถานศึกษา ท่ีผู�ขอกู�ยืมศึกษาอยู6 
3.  ผู�ปกครองท�องถ่ินระดับผู�ใหญ6บ�านข้ึนไป  

(ส6วนพนักงานรัฐวิสาหกิจ นายกเทศมนตรีหรือตําแหน6งอ่ืนท่ีนอกเหนือจากนี้ไม6สามารถรับรองได�) 



เรื่องอ่ืนท่ีควรถือปฏิบัติ 
1. ต�องไม6ทําสัญญาเกินขอบเขตวงเงินกู�ยืมท่ีได�รับ  
2. กรณีท่ีต�องการแก�ไขแห6งใดในสัญญา สามารถทําได�โดยกลับเข�าสู6ระบบ e-Studentloan และสั่งพิมพ:ใหม6         

ตามข้ันตอนในการขอกู�ยืมข�างต�น 
3. เอกสารทุกฉบับต�องลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต�อง โดยเจ�าของเอกสารเป9นผู�ลงลายมือชื่อด�วยตนเอง ได�แก6        

ผู�กู�ยืม บิดามารดา ผู�ปกครอง และผู�คํ้าประกัน ผู�รับรองเงินเดือนหรือรายได� อาจารย:แนะแนวและอาจารย:ท่ีปรึกษา เป9นต�น 
4. ผู�กู�ยืมผู�คํ้าประกันผู�แทนโดยชอบธรรม (กรณีผู�กู�ยืมยังไม6บรรลุนิติภาวะ) ต�องลงลายมือชื่อด�วยตนเอง 
5. ผู�กู�ยืมผู�คํ้าประกัน ผู�แทนโดยชอบธรรม (กรณีท่ีมิใช6บิดาหรือมารดา) ให�ใช�ท้ัง สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และ 

สําเนาทะเบียนบ�าน และต�องรับรองสําเนาด�วยตนเองทุกฉบับ ในกรณีท่ีผู�คํ้าประกัน ผู�แทนโดยชอบธรรม เป9นบุคคลเดียวกัน
ให�ใช�สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ�านเพียงชุดเดียว 

6.  เอกสารสัญญาจัดทําข้ึน 2 ฉบับ มีข�อความถูกต�องตรงกันโดยผู�กู�ยืมต�องจัดเก็บสัญญากู�ยืมคู6ฉบับไว�กับตนเองจนกว6า 
จะชําระหนี้ได�เสร็จสิ้นแล�ว 

7. ผู�กู�ยืมต�องเก็บรักษาสมุดบัญชีเงินฝากและบัตรเอทีเอ็มไว�กับตนเอง แม�ว6าในภายหลังจะบอกเลิกสัญญาการกู�ยืม      
ก็ตาม และไม6ควรให�ผู�อ่ืนทราบรหัสบัตรเอทีเอ็มของตน 

8. เพ่ือสิทธิประโยชน:ในอนาคตของผู�กู�ยืม ต�องแจ�งสถานภาพกับธนาคารกรุงไทย ได�ทราบในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
ข�อมูลส6วนตัว อันได�แก6 

    - การเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล 
    - การเปลี่ยนท่ีอยู6ปbจจุบัน และท่ีอยู6ตามภูมิลําเนา 
    - การย�ายสถานศึกษา  
    - การสําเร็จการศึกษา 
    - การเลิกการศึกษา 
 

การชําระคืน  
นักศึกษาท่ีเข�าร6วมโครงการฯ ในป8การศึกษา 2555 ให�เริ่มชําระเม่ือมีรายได�ถึงเกณฑ:ท่ีกําหนดและมีหน�าท่ีต�องแจ�ง

กองทุนฯถึงจํานวนรายได�รับในรอบป8ปฏิทินท่ีผ6านมา หากไม6แจ�งถือว6าเป9นผู�มีรายได�ถึงเกณฑ:ท่ีต�องใช�คืนแล�ว และหากไม6ใช�
คืนจะต�องเสียดอกเบ้ียและเงินเพ่ิมในอัตราตามสัญญา  
 
หากผู�กู�ยืม ไม7ได�ขอกู�ยืมเงินหรือไม7ได�รับอนุมัติให�กู�ยืมเงินต7อเนื่องในป/การศึกษาป>จจุบัน และไม7รายงานสถานภาพ
การศึกษาต7อคณะกรรมการกองทุนฯ จะถือว7าผู�กู�ยืมได�สําเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแล�ว 

 
จึงประกาศให�ทราบโดยท่ัวกัน ณ  วันท่ี  6  มีนาคม  พ.ศ.  2556 

 
  

  
  
 (นายสุชิน  อินทร:สา) 
   รองอธิการบดีฝIายกิจการนักศึกษา  
 
 


