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A. การพิจารณาคัดเลือกผู้กู้ยืมเงิน 
 

    คณะกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินประจ าสถานศึกษาคัดเลือกผู้กู้ยืมเงิน ซึ่งต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย 
2. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด ดังนี้ 
ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หมายความว่า ผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี รายได้ 
ต่อครอบครัวพิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(ก) รายได้รวมของผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของบิดามารดา (กรณีท่ีบิดา มารดาเป็นผู้ปกครอง) 
(ข) รายได้รวมของผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของผู้ปกครอง (กรณีที่ผู้ปกครองมิใช่บิดา มารดา) 
(ค) รายได้รวมของผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของคู่สมรส (กรณีท่ีผู้ขอกู้ยืมได้ท าการสมรสแล้ว) 

3. ต้องมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาก าหนด ดังนี้ 
3.1 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบหรือประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 

ในโรงเรียน สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษา ที่อยู่ในสังกัด ควบคุมหรือก ากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวง รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

3.2 เป็นผู้มีผลการเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดการศึกษา (GPAX) หรือคะแนนเฉลี่ยสะสม 
หนึ่งปีการศึกษาก่อนหน้าปีที่จะขอกู้ยืม ไม่ต่ ากว่า 2.00 ส าหรับผู้ขอกู้ยืมเงินแต่ละกลุ่ม ดังต่อไปนี้ 

3.2.1 กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ หรือเป็นผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา 
ที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อนุปริญญาหรือปริญญาตรี 

3.2.2 กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนชั้นปีทุกระดับการศึกษา 
3.3 เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาข้ันร้ายแรง หรือไม่เป็นผู้ที่มี 

ความประพฤติเสื่อมเสีย เช่น หมกมุ่นในการพนัน เสพยาเสพติดให้โทษ ดื่มสุราเป็นอาจิณหรือเท่ียวเตร่ใน
สถานบันเทิงเริงรมย์เป็นอาจิณ เป็นต้น 

3.4 เป็นผู้ที่ท าประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะในระหว่างปีการศึกษาก่อนหน้าปีการศึกษา 
ที่จะขอกู้ยืม โดยมีหลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะที่น่าเชื่อถือ 
ตามจ านวนชั่วโมงท่ีก าหนดส าหรับผู้ขอกู้ยืมเงินแต่ละกลุ่ม ดังต่อไปนี้ 

3.4.1 กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ หรือเป็นผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา 
ที่ศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ไม่ก าหนดจ านวนชั่วโมง 

3.4.2 กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนชั้นปีทุกระดับการศึกษาไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง 
การท าประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ หมายถึง การบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 
หรือประเทศชาติในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือช่วยขัดเกลาจิตใจให้มีความเมตตากรุณา มีความเสียสละและ 
มีจิตสาธารณะเพ่ือช่วยสร้างสรรค์สังคมหรือสาธารณะให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งจะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่ง 
ของการเรียนการสอนและไม่ได้รับค่าตอบแทนในลักษณะการจ้าง 

3.5 ต้องมีอายุในขณะที่ขอกู้ โดยเมื่อนับรวมกันระยะเวลาปลอดหนี้ 2 (สอง) ปี และระยะเวลา 
ผ่อนช าระอีก 15 (สิบห้า) ปี รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 (หกสิบ) ปี 

3.6 ไม่เคยเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน 
3.7 ไม่เป็นผู้ปฏิบัติงานและรับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจ าในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนใน 

ลักษณะเต็มเวลา 
3.8 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
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3.9 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ 

ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 

กรณีที่ผู้ขอกู้ยืมรายใดเคยกู้ยืมเงินกองทุน กยศ.หรือกองทุน กรอ. มาแล้ว แต่ผิดนัดช าระหนี้ 
และได้ท าสัญญาประนีประนอมยอมความก่อนฟ้องคดี และ/หรือเคยถูกฟ้องร้องด าเนินคดีมาแล้ว ผู้ขอ
กู้ยืมรายนั้นสามารถกู้ยืมเงินกองทุนต่อไป หากได้ช าระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ หรือช าระ
หนี้ตามค าพิพากษาจนเสร็จสิ้นแล้ว  

การพิจารณาคัดเลือกผู้กู้ยืมเงินรายเก่า สถานศึกษาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์
ผู้กู้ยืมเงินทุกครั้ง เมื่อได้ผู้กู้ยืมเงินมีคุณสมบัติครบถ้วนแล้วให้พิจารณาจากความขาดแคลนทุนทรัพย์ สาขาวิชา 
ที่ศึกษา ผลการเรียนและความประพฤติของผู้กู้ยืม 

การพิจารณาคัดเลือกผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ กรณีเงินที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอที่จะให้กู้ยืมเงิน จะ
พิจารณาจากความขาดแคลนทุนทรัพย์ของผู้ขอกู้ยืมเงินและเป็นผู้ที่มีภูมิล าเนาที่อยู่ในเขตของสถานศึกษา โดย
ให้ค านึงถึงผู้ที่มีคุณสมบัติและเคยขอกู้ยืมเงินกองทุนในปีการศึกษาที่ผ่านมาของสถานศึกษานั้น แต่ไม่ได้รับ
การอนุมัติให้กู้ยืมเงิน__ 

  
B. รายการเอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณาผู้กู้ยืมเงิน 

 
1.  แบบค าขอกู้ยืมเงินที่จัดพิมพ์ออกจากระบบ e-Studentloan และแบบค าขอกู้ยืมเงินที่เป็นเอกสาร 
(แบบ กยศ.101) และเอกสารประกอบ ดังนี้ 

1.1 เอกสารของผู้ขอกู้ยืม 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

1.2 เอกสารของบิดา และมารดา หรือผู้ปกครอง หรือคู่สมรสของผู้ยื่นค าขอกู้ยืมเงิน 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

2.  เอกสารประกอบการรับรองรายได้ ดังนี้ 
2.1 กรณีบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือคู่สมรสของผู้ขอกู้ยืมเงินมีรายได้ประจ า ให้ใช้หนังสือ 

รับรองเงินเดือน /สลิปเงินเดือนของบุคคลนั้นแล้วแต่กรณี 
2.2 กรณีบิดา มารดา ผู้ปกครอง ผู้ยื่นค าขอกู้ยืมเงิน หรือคู่สมรสของผู้ขอกู้ยืมเงินไม่มีรายได้ 

ประจ า ให้ใช้หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืม (แบบ กยศ.102) และส าเนาบัตรประจ าตัว
ข้าราชการของผู้รับรองรายได้ 
3.  หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนวหรืออาจารย์ที่ปรึกษา (แบบ กยศ.103) 
4.  แผนผังแสดงที่ตั้งของที่อยู่อาศัย พร้อมรูปถ่ายที่อยู่อาศัยของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 
5.  ใบแสดงผลการศึกษา/ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
6.  เอกสารอื่นๆ ซึ่งสถานศึกษาใช้พิจารณาเพ่ิมเติม 
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7.  บันทึกกิจกรรมจิตอาสา ที่ระบุการท ากิจกรรมและจ านวนชั่วโมงท่ีชัดเจน 

หมายเหตุ : (1) กรณีผู้ขอกู้ บิดา มารดา ผู้ปกครอง และ/หรือคู่สมรสของผู้ขอกู้ยืมเงิน มีการเปลี่ยนแปลง 
ชื่อสกุล ให้แนบส าเนาเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 
(2) กรณีบิดา มารดา ของผู้ขอกู้เสียชีวิต ให้แนบส าเนาใบมรณบัตร หรือส าเนาทะเบียนบ้านที่ประทับค าว่า 
“ตาย” ประกอบการพิจารณา 
(3) กรณีบิดา มารดา ของผู้ขอกู้ยืมเงิน หย่าร้าง (กรณีจดทะเบียนสมรส) ให้แนบส าเนาใบหย่าประกอบการ
พิจารณา 
(4) ส าเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อ โดยเจ้าของเอกสาร เช่น ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของบิดา 
บิดาต้องเป็นผู้รับรองส าเนาถูกต้อง เป็นต้น 
      

C. ผู้รับรองรายได้ 
 

กรณีบิดา มารดา ผู้ปกครอง ผู้ยื่นค าขอกู้ยืมเงิน หรือคู่สมรสของผู้ขอกู้ยืมเงินไม่มีรายได้ประจ า 
ให้ผู้ขอกู้ยืมจัดหาบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ดังต่อไปนี้รับรองรายได้ 

1. เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบ าเหน็จบ านาญ ตามพระราชบัญญัติบัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 

2. สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
3. หัวหน้าสถานศึกษาที่ผู้ขอกู้ยืมศึกษาอยู่ 


