คาแนนนนาสาหรับเงินกู้
ปรนจาปีการศึกษา 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน
1. ช่องทางการติดต่อฝ่ายกองทุนเงินกู้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯ หัวหิน
สถานที่ทาการ : ห้องทะเบียน (อาคารใหม่ชั้น 2)
เบอร์โทรสานักงาน : 032 – 522508 – 10 ต่อ 6702
แฟ็กซ์ : 032-522509
E – mail Address : huahin-studentloan@hotmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/HHQ.StudentLoan
Website : www.studentloan.or.th
2. คุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน
1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด ดังนี้
ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หมายความว่า ผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี รายได้ต่อครอบครัว
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของบิดามารดา ในกรณีที่บิดา มารดาเป็นผู้ใช้
อานาจปกครอง
(2) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของผู้ปกครอง ในกรณีที่ผู้ใช้อานาจปกครองมิใช่
บิดา มารดา
(3) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของคู่สมรสในกรณีที่ผู้ขอกู้ยืมได้ทาการสมรส
แล้ว
3. มีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการกาหนด ดังนี้
3.1 เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถาบันการศึกษา
3.2 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรง หรือไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติ
เสื่อมเสีย เช่น หมกมุ่นในการพนัน เสพยาเสพติดให้โทษ ดื่มสุราเป็นอาจิณหรือเที่ยวเตร่ในสถานบันเทิงเริงรมย์เป็นอาจิณ
เป็นต้น
3.3 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบหรือประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโรงเรียน สถานศึกษา
หรือสถาบันการศึกษาที่อยู่ในสังกัดการควบคุม หรือกากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง หรือส่วนราชการอื่นๆ
ทบวงมหาวิทยาลัย รัฐวิสาหกิจ
3.4 ไม่เคยเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน
3.5 ไม่เป็นผู้ที่ทางานประจาในระหว่างศึกษา
3.6 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.7 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
3.8 ต้องมีอายุในขณะที่ขอกู้ โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และระยะเวลาผ่อนชาระอีก 15 ปี
รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี
***กรณีผู้ขอกู้ยืมรายใดเคยกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. หรือกองทุน กรอ.มาแล้ว แต่ผิดนัดชาระหนี้ และได้ทาสัญญา
ประนีประนอมยอมความก่อนฟ้องาคดี และ/หรือเคยถูกฟ้องร้องดาเนินคดีมาแล้ว ผู้ขอกู้ยืมรายนั้นสามารถกู้ยืม
เงินกองทุนต่อไป หากได้ชาระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความหรือชาระหนี้ตามคาพิพากษาจนเสร็จสิ้นแล้ว

4. ขั้นตอนการดาเนินการกู้ กยศ.
 ขัน้ ตอนที่ 1 ขอรหัสผ่านในระบบ e-studentloan ได้ที่
Website : www.studentloan.or.th
 ขั้นตอนที่ 2 กรอกรายละเอียดแบบฟอร์มประวัตินักศึกษาเงินกู้ กองทุน กยศ.
 ขั้นตอนที่ 3 ยื่นคาขอกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ในระบบ e-student loan
 ขั้นตอนที่ 4 Download แบบคาขอกู้จาก
Website : www.guidance.dusit.ac.th
ขั้นตอนที่ 5
เตรียมหลักฐานประกอบเอกสารแบบคาขอกู้ยืมและนาส่งตามกาหนดระยะเวลาที่ทาง
มหาวิทยาลัยกาหนด
5. รายการเอกสาร/หลักฐานที่ใช้ปรนกอบการพิจารณากู้ยืมเงิน
1. แบบคาขอกู้ยืมเงินปริ้นจาก www.guidance.dusit.ac.th หรือสามารถหาซื้อได้ที่ร้านถ่ายเอกสารภายใน
มหาวิทยาลัย
2. เอกสารของผู้ยื่นคาขอกู้ยืมเงิน
- สาเนาทะเบียนบ้าน หรือ
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
3. เอกสารของบิดา และมารดา หรือผู้ปกครอง หรือคู่สมรสของผู้ยื่นคาขอกู้ยืมเงิน
- สาเนาทะเบียนบ้าน หรือ
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
4. เอกสารประกอบการรับรองรายได้ ดังนี้
4.1 กรณีบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือคู่สมรสของผู้ขอกู้ยืมเงินมีรายได้ประจา ให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือน
4.2 กรณีบิดา มารดา ผู้ปกครอง ผู้ยื่นคาขอกู้ยืมเงิน หรือคู่สมรสของผู้ขอกู้ยืมเงินไม่มรี ายได้ประจาให้ใช้หนังสือ
รับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน (แบบฟอร์มหน้า 5) และสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการของผู้รับรองรายได้
5. หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนวหรืออาจารย์ที่ปรึกษา (แบบหน้า 3)
6. แผนผังแสดงที่ตั้งของที่อยู่อาศัย พร้อมรูปถ่ายที่อยู่อาศัยของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
7. ใบแสดงผลการศึกษา/สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา
8. เอกสารอื่นๆ ซึ่งสถานศึกษาพิจารณาเพิ่มเติม
* หมายเหตุ : สาเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อ โดยเจ้าของเอกสาร เช่น สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ของบิดา บิดาต้องเป็นผู้รับรองสาเนาถูกต้อง เป็นต้น
คุณสมบัติของผู้รับรองรายได้
ในการรับรองรายได้ของผู้กู้ยืม ให้ผู้ขอกู้ยืมจัดหาบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ดังต่อไปนี้ เป็นผู้รับรอง
1. เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบาเหน็จบานาญ ตามพระราชบัญญัติบัตรประจาตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542 (พรนราชบัญญัติบัตรปรนจาตัวเจ้าหน้าที่
ของรัฐ พ.ศ.2542)
2. สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
3. หัวหน้าสถานศึกษาที่ผู้ขอกู้ยืมศึกษาอยู่
คุณสมบัติของผู้ค้าปรนกันต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวน ดังนี้
1. บิดา มารดา หรือผู้ใช้อานาจปกครอง หรือคู่สมรส หรือ
2. บุคคลที่ประกอบอาชีพมีรายได้น่าเชื่อถือตามที่คณะกรรมการพิจารณาให้กู้ยืมประจาสถานศึกษากาหนดให้เป็น
ผู้ค้าประกันได้

6. การจ่ายเงินกู้ยืม กยศ.
1. ค่าครองชีพ
กองทุนจะจ่ายเข้าบัญชีของผู้กู้ยืมเงินครั้งแรก เมื่อผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม (บมจ.ธนาคารกรุงไทย/ธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทย) ตรวจสอบสัญญากู้ยืม/แบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันฯ และเอกสารประกอบว่าถูกต้อง
ครบถ้วน ตรงกับข้อมูลในระบบ e-Studentloan เรียบร้อยแล้ว และจะจ่ายเงินค่าครองชีพให้ผู้กู้ยืมเงินทุกเดือน ในวันที่
เคยจ่ายเงินให้ผู้กู้ยืมครั้งแรก
2. ค่าเล่าเรียนแนลนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
กองทุนจะจ่ายเข้าบัญชีของสถานศึกษาหลังจากผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมตรวจสอบสัญญา/แบบลงทะเบียน
เรียน/แบบยืนยันค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพว่าถูกต้องและครบถ้วนตรงกับข้อมูลที่
ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม
ได้รับจากระบบ e-Studentloan โดยจะโอนทุกวันที่ 10 และ 20 ของเดือน
กรณีสัญญา/แบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพไม่
ถูกต้อง ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมจะแจ้งให้สถานศึกษาทราบโดยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Auto mail) เพื่อให้
สถานศึกษาแก้ไขให้ถูกต้อง เมื่อแก้ไขเสร็จสิ้นแล้วให้สถานศึกษาจัดทาใบนาส่งเอกสารเพิ่มเติมจากระบบ e-Studentloan
แนบมาพร้อมกับเอกสารที่แก้ไขแล้วส่งให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมดาเนินการต่อไป
ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมจะจัดส่งรายงานการโอนเงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
ให้กับสถานศึกษาทาง Auto mail ตามจานวนครั้งที่โอนเงิน หากไม่ได้รับ Auto mail ให้สถานศึกษาติดต่อกับผู้บริหารและ
จัดการเงินให้กู้ยืม
7. หลักเกณฑ์การชารนหนี้
1. ผู้กู้ยืมเงินที่มีหน้าที่ชารนเงินกู้ยืมคืนกองทุน
- ผู้กู้ยืมเงินที่สาเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแล้วเป็นเวลา 2 ปี นับจากปีที่สาเร็จการศึกษาหรือเลิกศึกษา (ครบ
ระยะเวลาปลอดหนี้)
- กรณีผู้กู้ยืมเงินที่ไม่กู้ต่อเนื่องติดต่อกัน 2 ปี และไม่แจ้งสถานภาพให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมทราบ จะถือ
ว่าเป็นผู้ครบกาหนดชาระหนี้และมีหน้าที่ต้องชาระหนี้คืนกองทุน
2. หลักเกณฑ์การชารนหนี้
2.1 ผู้กู้ยืมเงินต้องชาระเงินกู้ยืม พร้อมทั้งดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใดร้อยละ 1 ต่อปี โดยต้องคืนให้กองทุนให้
เสร็จสิ้นภายใน 15 ปี นับแต่วันที่ต้องเริ่มชาระหนี้
2.2 ให้ผู้กู้ยืมเงินชาระหนี้งวดแรก ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม หลังจากครบระยะเวลาปลอดหนี้ โดยให้ชาระหนี้คืน
เฉพาะเงินต้นในอัตราร้อยละ 1.5 ของวงเงินที่ได้กู้ยืม
2.3 การชาระหนี้งวดต่อๆไปให้ผู้กู้ยืมเงินชาระเงินต้นคืน ตามอัตราผ่อนชาระที่กองทุนกาหนด พร้อมด้วย
ดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด ในอัตราร้อยละ 1 ต่อปีของเงินต้นที่คงค้าง ภายในวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี
2.4 หากผู้กู้ยืมเงินผิดนัดชาระหนี้ ผู้กู้ยืมเงินจะต้องชาระค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียมจัดการกรณีผิดนัดชาระหนี้
ตามอัตราที่กองทุนกาหนด
2.5 ผู้กู้ยืมเงินที่มีความประสงค์จะขอชาระหนี้คืนก่อนครบกาหนดระยะเวลาชาระหนี้ หรือก่อนครบระยะเวลา
ปลอดหนี้ 2 ปี สามารถชาระคืนได้โดยไม่เสียดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด
*หมายเหตุ 1. ให้ผู้กู้ยืมเงินไปติดต่อแสดงตน ขอชาระหนี้ และเลือกวิธีการผ่อนชาระเป็นรายปี หรือรายเดือน
กับผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมได้ทุกสาขาก่อนที่จะครบระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี

2. กรณีผู้กู้ยืมเงินยังอยู่ในระหว่างการศึกษา แต่ไม่ได้กู้ยืมในปีการศึกษาใด ต้องแจ้งสถานภาพ
การศึกษาต่อผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมโดยให้นาใบรับรองจากสถานศึกษาไปแสดงทุกปีจนกว่าจะสาเร็จการศึกษา
การชาระหนี้คืนก่อนกาหนด
ผู้กู้ยืมเงินที่มีความประสงค์จะขอชาระหนี้คืนก่อนครบกาหนดระยะเวลาชาระหนี้ หรือ ก่อนครบกาหนดระยะเวลาปลอด
หนี้ 2 ปี สามารถชาระคืนได้โดยไม่เสียดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด
8. การจ่ายเงินกู้ให้กับนักศึกษาสาหรับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯ หัวหิน
ในส่วนของศูนย์ฯ หัวหินนั้น เงินของทุนทั้งในส่วนของกยศ. และ กรอ. โดยในแต่ละปีการศึกษานักศึกษาจะได้รับ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าเทอม) จานวน 2 ภาคเรียน คือ ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ในแต่ละปีการศึกษานั้นๆ ส่วนในภาค
เรียนฤดูร้อน (summer) นั้น หากนักศึกษาประสงค์จะลงทะเบียนเรียน นักศึกษาจะต้องชาระค่าเทอมเอง เนื่องจากทาง
กองทุนไม่อนุมัติให้
- สาหรับ กยศ. ในส่วนค่าครองชีพรายเดือนนั้นนักศึกษาจะได้รับเดือนละ 2,200 บาท ตลอดปีการศึกษา
(2,200 X 12 เดือน = 26,400 บาทต่อปี)
- สาหรับ กรอ. ในส่วนของค่าครองชีพรายเดือน หากผู้ปกครองของนักศึกษามีรายได้เกิน 200,000 บาทต่อปี
นักศึกษาจะไม่ได้รับค่าครองชีพรายเดือนแต่จะได้ค่าเทอมตามปกติจานวน 2 ภาคเรียน แต่หากผู้ปกครองมี
รายได้ที่ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปีนักศึกษาก็จะได้รับค่าครองชีพเดือนละ 2,200 บาทตลอดปีการศึกษา
(2,200 X 12 = 26,400 บาทต่อปี)

ตาราง เปรียบเทียบความแนตกต่างรนหว่างหลักเกณฑ์ของกองทุน กยศ. แนลน กรอ.

ชี้แนจงเพิ่มเติมเรื่องขอบการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ปรนจาปีการศึกษา 2560
ซึ่งในแนต่ลนปีการศึกษาสามารถกู้ได้ไม่เกินขอบเขตที่กาหนดไว้ดังนี้

