ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้กยู้ ืมโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗
-----------------------------------------------------เพื่ อให้ การดําเนิ น การกู้ยืม เงินกองทุ นเงินให้ กู้ยืม เพื่ อการศึ ก ษา ของนั กศึก ษาประจําปี การศึ กษา
๒๕๕๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอประกาศหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมโครงการเงินกู้
เพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ ไว้ดังต่อไปนี้
คุณสมบัติผขู้ อกู้ยืมเงิน กรอ.
๑. เป็นผู้มีสญ
ั ชาติไทย
๒. อายุไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗
๓. เป็นนิสิตหรือนักศึกษารายใหม่ที่ขอรับทุนเพื่อเข้าศึกษาในชั้นปีที่ ๑ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ที่มิใช่ผู้
กู้ยืมเงินรายเก่า ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือเป็นนิสิตหรือนักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืมเงินราย
เก่าของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ที่เปลี่ยนระดับจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่าทั้งสาย
สามัญและสายอาชีพเป็นระดับอาชีวศึกษาชั้นสูงหรือเทียบเท่า ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าในปีการศึกษา
๒๕๕๗
๔. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่มีรายได้ครอบครัวเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อปีขึ้นไป มีสิทธิ์ได้เฉพาะกู้
ค่าเล่าเรียน
๕. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน ๒๐๐,๐๐ บาทต่อปี มีสิทธิ์กู้ค่าเล่าเรียนและ
ค่าครองชีพ
๖. มีคุณสมบัติอื่นที่คณะกรรมการกองทุนฯกําหนด ดังนี้
๖.๑ เป็นผู้มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถาบันการศึกษา
๖.๒ ต้องเข้าศึกษาอยู่ในสาขาวิชาขาดแคลนที่ สกอ. กําหนดเท่านั้น (รายละเอียดแนบท้าย
ประกาศ)
๖.๓ เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถาบันการศึกษาขั้นร้ายแรง
หรือไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย
๖.๔ เป็นนักศึกษา ที่สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา (สถาบันการศึกษา
ที่อยู่ในสังกัด ควบคุม หรือกํากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงหรือส่วนราชการอื่นๆ) ตอบรับให้เข้า
ศึกษา โดยผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด
๖.๕ ไม่เคยเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน
๖.๖ ไม่เป็นผู้ทที่ ํางานประจําในระหว่างการศึกษา
๖.๗ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๖.๘ ไม่เป็นหรือเคยได้รับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับ
ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

การพิจารณาคุณสมบัติผู้ขอกู้ สถานศึกษาจะพิจารณาเป็นรายปี ผู้ขอกู้ที่มีคุณสมบัติจะได้กู้หรือไม่ขึ้นอยู่กับ
วงเงินกู้ยืมที่สถานศึกษาได้รับจัดสรร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินกู้ยืมเพือ่ การศึกษา
๑. เงินกู้ยืมที่จ่ายเข้าบัญชีของสถานศึกษา ได้แก่ ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
๒. เงินกู้ยืมที่จ่ายเข้าบัญชีของนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมได้แก่ ค่าครองชีพ (กรณีรายได้ครอบครัวไม่เกิน
๒๐๐,๐๐๐ บาท ต่อปี)
ขั้นตอนการขอกู้ยืม กรอ.
นักศึกษา ต้องดําเนินการขอกู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan ที่เว็บไซต์ www.studentloan.or.th โดย
ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
๑. ลงทะเบียนเพื่อขอรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ โดยรอผลการตรวจสอบทะเบียนราษฎร์ ๑ วัน
๒. ผู้ที่มีรหัสผ่านแล้ว สามารถเข้าระบบไปกรอกแบบคําขอกู้ยืมเงิน กรอ.
๓. ยื่นแบบคําขอกู้ยืมเงิน กรอ. ให้สถานศึกษา
๔. รอสถานศึ กษาเรียกสั ม ภาษณ์ เพื่ อคัด เลือ กผู้มีสิท ธิ์กู้ยืม กยศ. โดยสถานศึ กษาจะเป็ น ผู้พิ จารณา
คุณสมบัติของผู้กู้ยืมเป็นรายปี ภายในกรอบวงเงินที่จัดสรรให้
๕. ผู้ ที่ ผ่ า นการคั ด เลื อ กจากสถานศึ ก ษาต้ อ งเปิ ด บั ญ ชี อ อมทรั พ ย์ กั บ ธนาคารกรุ ง ไทยสาขาใดก็ ไ ด้
เพื่อรับโอนเงินค่าครองชีพ
๖. ผู้ได้รับสิทธิกู้ยืมเงินเข้ามาทําสัญญากู้ยืมเงินผ่านระบบ โดยต้องสั่งพิมพ์สัญญาจํานวน ๒ ชุด (ต้นฉบับ
และคู่ ฉบับ) ดําเนิ นการให้ ผู้ค้ํ าประกัน พยาน และผู้แทนของสถานศึกษาร่วมลงนามในสัญ ญาทั้ง ๒ ฉบับ
พร้อมจัดเตรียมเอกสารประกอบสัญญาและสัญญาเพื่อส่งให้สถานศึกษา
๗. บันทึกค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ตามที่สถานศึกษาเรียกเก็บจริง
๘. ติดต่อสถานศึกษา เพื่อลงนามและตรวจสอบจํานวนเงินขอกู้ ในแบบลงทะเบียน / แบบยืนยันจํานวน
เงินค่าเล่าเรียนและค่ าครองชี พ โดยสถานศึกษาเป็นผู้ยืนยันความสมบูรณ์ ครบถ้วนผ่านระบบ ผ่านระบบ
e-Studentloan ที่เว็บไซต์ www.studentloan.or.th
๙. นักเรียน นักศึกษา รอรับเงินค่าครองชีพโดยทางกองทุนฯจะโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยของผู้กู้ยืม
ผู้คา้ํ ประกันในสัญญากู้ยืมเงิน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
กรณีบิดามารดาเสียชีวิต ให้ผปู้ กครองที่รับอุปการะเลี้ยงดูลงนามแทน
บุคคลที่ประกอบอาชีพมีรายได้น่าเชื่อถือ
กรณีคู่สมรสของผู้ค้ําประกันไม่ให้ความยินยอมให้ผู้ค้ําประกันลงนามฝ่ายเดียวได้
กรณีไม่มีบุคคลค้ําประกัน ให้ใช้หลักทรัพย์แทน

การลงนามค้ําประกันในสัญญากู้ยืมเงิน
ให้ผู้ค้ําประกันลงลายมือชื่อค้ําประกันในสัญญากู้ยืมต่อหน้าสถานศึกษา หากผู้ค้ําประกันมีที่อยู่ห่างไกล
จากสถานศึกษาให้จัดส่งสัญญาให้ผู้ค้ําประกันลงลายมือชื่อค้ําประกันได้ และต้องให้เจ้าพนักงานทะเบียนท้องที่
(อําเภอ) หรือเจ้าพนักงานทะเบียนท้องถิ่น (เทศบาลหรือสํานักงานเขต) ในเขตพื้นที่ที่ผู้ค้ําประกันอาศัยอยู่
ลงนามรับรองลายมือชื่อของผู้ค้ําประกัน
บุคคลผู้รับรองรายได้ในสัญญากู้ยืมเงิน
๑. ข้าราชการระดับ ๕ ขึ้นไป หรือเทียบเท่า หากรับราชการทหารหรือตํารวจ ต้องมียศตั้งแต่พันตรีหรือ
พันตํารวจตรี ขึ้นไป
๒. หัวหน้าสถานศึกษา ที่ผขู้ อกู้ยืมศึกษาอยู่
๓. ผู้ปกครองท้องถิ่นระดับผู้ใหญ่บ้านขึ้นไป (ส่วนพนักงานรัฐวิสาหกิจ นายกเทศมนตรีหรือตําแหน่งอื่น
ที่นอกเหนือจากนี้ไม่สามารถรับรองได้)
เรื่องอื่นที่ควรถือปฏิบัติ
๑. ต้องไม่ทําสัญญาเกินขอบเขตวงเงินกู้ยืมที่ได้รับ
๒. เอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง โดยเจ้าของเอกสารเป็นผู้ลงลายมือชื่อด้วย
ตนเอง ได้แก่ผู้กู้ยืม บิดามารดา ผู้ปกครอง และผู้ค้ําประกัน ผู้รับรองเงินเดือนหรือรายได้ อาจารย์แนะแนวและ
อาจารย์ที่ปรึกษา เป็นต้น
๓. ผู้กู้ยืมผู้ค้ําประกันผู้แทนโดยชอบธรรม (กรณีผู้กู้ยืมยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ต้องลงลายมือชื่อด้วยตนเอง
๔. ผู้กู้ยืมผู้ค้ําประกัน ผู้แทนโดยชอบธรรม (กรณีที่มิใช่บิดาหรือมารดา) ให้ใช้ทั้ง สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน และต้องรับรองสําเนาด้วยตนเองทุกฉบับ ในกรณีที่ผู้ค้ําประกัน ผู้แทนโดย
ชอบธรรม เป็นบุคคลเดียวกันให้ใช้สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านเพียงชุดเดียว
๕. เอกสารสัญ ญาจัดทําขึ้น ๒ ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันโดยผู้กู้ยืมต้องจัดเก็บสัญ ญากู้ยืมคู่ฉบับ
ไว้กับตนเองจนกว่าจะชําระหนี้ได้เสร็จสิ้นแล้ว
๖. ผู้กู้ยืม ต้องเก็บรักษาสมุดบั ญ ชีเงินฝากและบัตรเอทีเอ็มไว้กับตนเอง แม้ว่าในภายหลังจะบอกเลิก
สัญญาการกู้ยืมก็ตาม และไม่ควรให้ผู้อื่นทราบรหัสบัตรเอทีเอ็มของตน
๗. เพื่อสิทธิประโยชน์ในอนาคตของผู้กู้ยืม ต้องแจ้งสถานภาพกับธนาคารกรุงไทย ได้ทราบในกรณี ที่
มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว อันได้แก่
- การเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล
- การเปลี่ยนที่อยู่ปัจจุบัน และที่อยู่ตามภูมิลําเนา
- การย้ายสถานศึกษา
- การสําเร็จการศึกษา
- การเลิกการศึกษา
หากผู้ กู้ยืม ไม่ ได้ขอกู้ ยืม เงิน หรือไม่ ได้ รับ อนุ มั ติให้ กู้ยืม เงิน ต่ อเนื่ องในปี การศึกษาปั จจุบั น และไม่รายงาน
สถานภาพการศึกษาต่อคณะกรรมการกองทุนฯ จะถือว่าผู้กู้ยืมได้สําเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแล้ว

การชําระคืน
นั กศึ ก ษาที่ เข้ าร่วมโครงการฯ ในปี ก ารศึ กษา ๒๕๕๗ ให้ เริ่ม ชํ าระเมื่ อ มี รายได้ ถึงเกณฑ์ ที่ กํ าหนด
และมีหน้าที่ต้องแจ้งกองทุนฯถึงจํานวนรายได้รับในรอบปีปฏิทินที่ผ่านมา หากไม่แจ้งถือว่าเป็นผู้มีรายได้ถึง
เกณ ฑ์ ที่ ต้ อ งใช้ คื น แล้ ว และหากไม่ ใ ช้ คื น จะต้ อ งเสี ย ดอกเบี้ ย และเงิ น เพิ่ มในอั ต ราตามสั ญ ญ า
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายสุชิน อินทร์สา)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง สาขาทีส่ ามารถกู้ยืมเงินโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
ประจําปีการศึกษา 2557
ค.บ.
การศึกษาปฐมวัย (5 ปี)
ค.บ.
คณิตศาสตร์ (5 ปี)
ค.บ.
พลศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรใหม่)
คณะครุศาสตร์
ค.บ.
ภาษาอังกฤษ (5 ปี)
ค.บ.
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี)
ค.บ.
ภาษาไทย (5 ปี) (หลักสูตรใหม่)
วศ.บ.
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรใหม่)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ทล.บ.
ออกแบบผลผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วศ.บ.
วิศวกรรมการผลิต (หลักสูตรใหม่)
ศศ.บ.
ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
ศศ.บ.
ภาษาอังกฤษธุรกิจบริการ (หลักสูตรใหม่)
บช.บ.
บัญชี
คณะวิทยาการจัดการ
ศศ.บ.
การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม
วท.บ.
คณิตศาสตร์
วท.บ.
เคมี
วท.บ.
ชีววิทยา
วท.บ.
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
วท.บ.
ฟิสิกส์
วท.บ.
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วท.บ.
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
วท.บ.
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

