เอกสารฉบับนี้ ให้นกั ศึกษาเก็บไว้ถอื ปฏิบตั ิ

คู่มือการกู้ยืมกองทุน กยศ. และกองทุน กรอ. ปีการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จำนวน 2 กองทุน ประกอบด้วย กองทุน กยศ. และ
กองทุน กรอ. นักศึกษาที่ประสงค์จะกู้ยืมต้องศึกษาคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์การชาระหนี้ ของแต่ละกองทุนให้ละเอียด
ก่อนที่จะดาเนินการกู้ยืม โดยศึกษำข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.studentloan.or.th
ทั้งนี้ ให้นักศึกษาอ่านคู่มือการกู้ยืมกองทุน กยศ. และ กรอ. ให้ละเอียด หากเขียนข้อมูลผิดพลาดและ/ หรือ
แนบเอกสารไม่ครบ งานกองทุนให้กู้ยืม กลุ่มงำนพัฒนำนักศึกษำ มหาวิทยาลัยกำฬสินธุ์ จะไม่สามารถดาเนินการกู้ยืม
ให้แก่นักศึกษาได้
นอกจำกนี้ นักศึกษาที่ประสงค์จะกู้ยืมต้องติดตำมข่ำวสำรและตรวจสอบข้อมูลทำง www.dsd.ksu.ac.th และ
www.studentloan.or.th อย่างสม่าเสมอ ซึง่ รายละเอียดที่สำคัญของแต่ละกองทุนมีดังนี้
1. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็นกองทุนที่กำหนดรายได้ครอบครัวจะต้องไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี
โดยกู้ได้ทั้งค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ จำนวน 2,200 บำทต่อเดือน ซึ่งสำมำรถ
กูไ้ ด้ทุกสาขาวิชา ที่ได้รับกำรรับรอง/รับทรำบหลักสูตรจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.)
คุณสมบัติ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

มีสัญชาติไทย
มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาท/ปี
เป็นผู้ที่มผี ลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถาบันการศึกษา
เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่ฝา่ ฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษา
เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบหรือประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถานศึกษา
ไม่เคยเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใด ๆ มาก่อน
ไม่เป็นผูท้ ี่ทางานประจาในระหว่างศึกษา
ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รบั โทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
ต้องมีอายุในขณะที่ขอกู้ โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และระยะเวลาผ่อนชาระอีก 15 ปี รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี

การชาระหนี้
1. ผู้กู้ยืมสาเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษา เป็นเวลา 2 ปี หรือไม่ได้กู้ติดต่อกันเป็นเวลา 2 ปีและไม่ได้แจ้งสถานภาพการเป็นนักศึกษา
ถือว่าผู้กู้ยืมครบกาหนดการชาระหนี้ ผู้กู้ยืมมีหน้าที่ต้องชาระคืนให้กับกองทุนฯ ตามระเบียบที่กาหนดไว้ในสัญญา
2. ผู้กู้ยืมที่ครบกาหนดชาระหนี้จะต้องเริ่มผ่อนชาระหนี้งวดแรกภายในวันที่ 5 กรกฎาคม ของปีที่ครบกาหนดชาระหนี้ และจะต้อง
ชาระให้เสร็จสิ้นภายใน 15 ปี นับแต่วันที่ตอ้ งเริ่มชำระหนี้
3. ผู้กู้ยืมจะต้องชาระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1 บาท ต่อปี
4. หากผู้กู้ยืมไม่ชาระหนี้ภายในระยะเวลาที่กาหนด ถือว่าผิดนัดชาระ ผู้กู้ยืมจะต้องชาระเบี้ยปรับ ถ้ำค้างชาระ 1 - 12 เดือน โดยชำระ
เบี้ยปรับร้อยละ 12 ต่อปี หำกค้างชาระเกิน 12 เดือน โดยชำระเบี้ยปรับร้อยละ 18 ต่อปี
2. **กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) เป็นกองทุนที่ไม่กำหนดรายได้ครอบครัว กู้ได้เฉพาะ

ค่าเล่าเรียน หากมีรายได้ครอบครัว ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี สำมำรถกู้ยืมค่ำครองชีพได้ในอัตรำ 2,200
บำทต่อเดือน แต่ให้กเู้ ฉพาะสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกาลังคน
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โดยมหาวิ ท ยาลั ย กาฬสิ น ธุ์ มี ส ำขำวิ ช ำที่ เ ปิ ด ท ำกำรเรี ย นกำรสอนในคณะต่ ำ งๆ ที่ ส ำมำรถกู้ ยื ม กองทุ น กรอ.
ตำมประกำศคณะกรรมกำรฯ **รอประกาศสาขาวิชา***
คุณสมบัติ
1.
2.
3.
4.

สัญชาติไทย
อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 มกรำคม 2561
มิได้เป็นผู้รับทุนรายเก่าของกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
เป็นนักศึกษารายใหม่ที่ขอรับทุนเพื่อเข้าศึกษาในชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2561 ที่มิใช่ผู้กู้ยืมเงินรายเก่าของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา (กยศ.) หรือนักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืมเงินรายเก่าของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ที่เปลี่ยนระดับจากชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทั้งสายสามัญและสายอาชีพเป็นระดับอาชีวศึกษาชั้นสูงหรือเทียบเท่าระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าในปี
การศึกษา 2561
5. เป็นนักศึกษาในสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชี พชั้นสูง (ปวส.) หรือ
เทียบเท่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ตอบรับให้เข้าศึกษาโดยผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด

การชาระหนี้
1. เมื่อผู้กู้สาเร็จการศึกษาหรือเลิกศึกษาแล้ว ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี ผู้กู้ยืมมีหน้าที่ต้องแจ้งให้กองทุนทราบถึง
รายได้ทั้งหมดที่ได้รับในรอบปีปฏิทินที่ผ่านมาตามแบบที่คณะกรรมการกาหนด หากผู้กู้ไม่แจ้งจานวนเงินรายได้ให้
กองทุนทราบให้ถือว่าผู้กู้มีรายได้ถึงเกณฑ์ตามที่คณะกรรมการกาหนด และมีหน้าที่ต้องคืนเงินที่ได้รับไป
2. ผู้กู้ยืมสาเร็จการศึกษาหรือเลิกศึกษาแล้วและมีรายได้ถึงเกณฑ์คือ 16,000 บำทต่อเดือน หรือ 192,000 บำทต่อปี ผู้นั้น
มีหน้ าที่ต้ องคืนเงิน ที่ได้ รับ ไปทั้ งหมดตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด ในอัตรำร้อยละ 1 ต่ อปี ภำยในวัน ที่ 5
กรกฎำคม ของแต่ละปี ให้เสร็จสิ้นภำยใน 15 ปี นับแต่วันที่ต้องเริ่มชำระหนี้

การเปิดให้กู้ยืมกองทุน กยศ. และกองทุน กรอ. ในปีการศึกษา 2561 ผ่านระบบ e-Studentloan
1. ผู้ประสงค์ขอกู้ยืมรายใหม่ที่ยังไม่เคยเข้าระบบ e-Studentloan และยังไม่มีรหัสผ่าน ให้มาลงทะเบียนล่วงหน้า ได้

ตั้งแต่วันที่

1 เม.ย.- 30 มิ.ย. 2561 รหัสผ่านห้ามเปิดเผยให้ใครทราบและให้จารหัสผ่านนี้ไว้ตลอดเพื่อใช้ในการกู้ยืมทุกปีการศึกษา
2. ผู้ประสงค์ขอกู้ยืมทั้งรายเก่าและรายใหม่ที่มีรหัสผ่านแล้ว ให้เข้ามายื่นแบบคาขอกู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan และให้

พิมพ์แบบคาขอกู้ออกจากระบบ 1 ชุด พร้อมทั้งแนบเอกสาร/หลักฐาน ที่ใช้ประกอบการพิจารณากู้ยืมเงิน ส่งที่
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์(นามน) งานทุนการศึกษา อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์(ในเมือง) งานกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคารอานวยการ ผู้กู้รายเก่าของมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ผู้กู้รายใหม่

ของมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 (กาหนดให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพ)
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รายการเอกสาร/หลักฐาน ที่ใช้ประกอบการพิจารณากู้ยืมเงิน (สำหรับชั้นปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2559)
1. แบบคาขอกูย้ ืมที่พิมพ์จากระบบ e-Studentloan
2. แบบคาขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.101)
จานวน 1 ฉบับ
3. หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้ยืม (คือ กยศ. 102 หรือ กรอ. แล้วแต่กรณี โดยการรับรองรายได้
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ครอบครัวนั้น จะต้องมีข้อมูลตรงกันกับแบบคาขอกูใ้ นระบบ e-Studentloan)
จำนวน 1 แผ่น
สาเนาบัตรข้าราชการของผู้รับรองรายได้ครอบครัว
จำนวน 1 แผ่น
กรณีบิดำหรือมำรดำเป็นข้ำรำชกำรหรือมีรายได้ประจา ต้องแนบหนังสือรับรองเงินเดือนของบิดาหรือมารดา
(โดยขอหนังสือรับรองฯ จำกหน่วยงานต้นสังกัด ห้างร้าน หรือบริษัท)
จำนวน 1 แผ่น
หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ทปี่ รึกษา (กยศ. 103 หรือ กรอ.)
จำนวน 1 แผ่น
แผนผังแสดงที่ตงั้ ของที่อยู่อาศัยของบิดามารดา หรือผู้ปกครองของผู้ขอกู้
จำนวน 1 แผ่น
สาเนาใบแสดงผลการสาเร็จการศึกษา/ใบแสดงผลกำรเรียน
จำนวน 1 แผ่น
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และ ทะเบียนบ้านผู้ขอกู้
อย่ำงละ 1แผ่น
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและทะเบียนบ้านบิดาและมารดาหรือผู้ปกครอง ของผู้ขอกู้
อย่ำงละ 1 แผ่น
กรณีภาค พิเศษ ต้องแนบหนังสือรับรองการไม่เป็นผูท้ ี่ทางานประจาในระหว่างการศึกษา
จำนวน 1 แผ่น
สาเนาทะเบียนหย่า (กรณีบดิ ามารดาหย่าร้าง)
จำนวน 1 แผ่น
สาเนาใบมรณะบัตร (กรณีบิดาหรือมารดาเสียชีวิต)
จำนวน 1 แผ่น
บันทึกกิจกรรมจิตอาสา(ถ้ามี)

หมายเหตุ

1. เอกสารข้อ 2, 3, 6, 11 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dsd.ksu.ac.th เมนูดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
2. สาเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อ โดยเจ้าของเอกสาร เช่น สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของบิดา
บิดาต้องเป็นผู้รับรองสาเนาถูกต้อง เป็นต้น
3. ตัวอย่างการรับรองสาเนาถูกต้อง
สาเนาถูกต้อง
ขยัน
(นายขยัน ตั้งใจเรียน)
4. ห้ามลบเอกสารด้วยวิธีการใด ๆ ทั้งสิ้น
5. สาเนาบัตรต่าง ๆ ณ วันที่ส่งเอกสารต้องยังไม่หมดอายุ ก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2561
6. หากนักศึกษาต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ โทร. 043-602050 เท่านั้น หรือห้องกลุ่มงานพัฒนา
นักศึกษา ชั้น 2 อาคารบรรณราชนครินทร์

**มหาวิทยาลัยจะประกาศข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกองทุน กยศ. และกองทุน กรอ. ที่ www.dsd.ksu.ac.th**
และ Facebook: “พัฒนา นักศึกษา”
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ขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. และ กองทุน กรอ. (รายใหม่และรายเก่า) ปีการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
(ผูก้ รู ้ ายใหม่) ลงทะเบียนขอรหัสผ่าน
ในระบบ e-Studentloan ที่ www.studentloan.or.th

ยืน่ แบบคาขอกู ้
ในระบบ e-Studentloan ที่ www.studentloan.or.th

พิมพ์แบบคาขอกูพ้ ร้อมแนบเอกสารประกอบ
ยืน่ ต่อสถานศึกษา (ตามคณะทีก่ าหนด)

สถานศึกษา (โดยคณะทีก่ าหนด) สัมภาษณ์คดั เลือก
งานกองทุนให้กยู ้ มื บันทึกกรอบวงเงิน และประกาศรายชื่อผูไ้ ด้รบั สิทธิให้กูย้ มื

นักศึกษาทีไ่ ด้รบั การอนุมตั ิให้กูย้ มื เปิ ดบัญชี (บมจ.กรุงไทย)
และทาสัญญาให้ผูเ้ กี่ยวข้องลงนามและแนบเอกสารประกอบ

นักศึกษาบันทึกค่าเล่าเรียนตามทีส่ ถานศึกษาเรียกเก็บจริงในระบบ e-Studentloan

นักศึกษาตรวจสอบยอดเงินและลงลายมือชื่อในแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยัน
ตามวันเวลาทีง่ านทุนกูย้ มื กลุ่มงานพัฒนานักศึกษากาหนด

สถานศึกษาตรวจสอบสัญญาและแบบลงทะเบียนและส่งธนาคาร

นักศึกษารับเงินกูย้ มื (ธนาคารโอนเงินเข้าบัญชีนกั ศึกษา)

เอกสารฉบับนี้ ให้นกั ศึกษาเก็บไว้ถอื ปฏิบตั ิ

ขัน้ ตอนการลงทะเบียนขอรหัสผ่านและยื่นคาขอกูย้ ืมเงิน ผ่านระบบ e-Studentloan
จากกองทุนกูย้ ืมเพื่อการศึกษา กยศ. และ กรอ. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์ ปี การศึกษา 2561
สาหรับชัน้ ปี ท่ี 1 ในปี การศึกษา 2561 สาหรับผูก้ รู ้ ายเก่าต่อเนื่ อง และผูก้ รู ้ ายใหม่ท่ีไม่เคยกูย้ ืมมาก่อน
1. คลิกที่

(internet explorer) เท่านั้น เพื่อเข้าเว็บไซต์ของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา www.studentloan.or.th และ

คลิกเมนู
เพื่อสมัครและยื่นคาขอกู้ยืม โดยใช้เลขบัตรประชาชนเป็น username และกาหนด password ในการ
login เข้าสู่ระบบ e-studentloan ทั้งนี้ รหัสผ่านเข้าสู่ระบบ (ห้ามเปิดเผยให้ใครทราบโดยเด็ดขาดและให้จดจารหัสผ่านนี้ไว้ เพื่อใช้
เข้าสู่ระบบฯ ยื่นคาขอกู้ในปีการศึกษาต่อไป) การลงทะเบียนเพื่อขอรหัสผ่านของผู้กู้ยืม
1.1 ผู้ที่ยังไม่มีรหัสผ่าน คลิก

กรอกข้อมูลเพื่อขอรับรหัสผ่าน

1.2 ผู้ที่มีรหัสผ่านแล้ว คลิก
login เข้าสู่ระบบ พิมพ์ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
แล้วกดค้นหา เลือก รหัสสถานศึกษา 005491 สาหรับผู้ขอกู้ยืมรายใหม่ที่ยังไม่เคยเข้าระบบ e-studentloan สามารถดาเนินการได้
ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2561
2. ระดับการศึกษา ปวส./ปริญญาตรี
3. กรอก แบบคาขอกู้ยืมเงิน (เฉพาะผู้กู้รายใหม่ ทุกชั้นปี และ ผู้กู้รายเก่า ชั้นปีที่ 1)
4. วีธีกรอกแบบคาขอกู้ยืม (เฉพาะผู้กู้รายใหม่ ทุกชั้นปี และผู้กู้รายเก่า ชั้นปีที่1)
4.1 ข้อมูลสถานศึกษา กรอกคณะที่นักศึกษาสังกัดเท่านั้น ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ / คณะครุศาสตร์คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์/ คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์/ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ / คณะบริหารธุรกิจ/ และคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสังคม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ให้นักศึกษาเลือก ระดับ ปริญญาตรี
เวลาการศึกษาตาม
หลักสูตร ตัวอย่าง เช่น 4 ปี
การเรียนการสอน โครงการปกติ / ภาคพิเศษ
ชั้นปีที่ท่านจะขอกู้ ชั้นปีที่ 1
4.2 ข้อมูลส่วนบุคคล รหัสนักศึกษา (มีทั้งหมด 11 หลัก ติดต่อที่กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการฯ (www.regpr.ksu.ac.th/) ในกรณี
ที่ยังไม่ได้รหัสนักศึกษา ให้กรอก 61 ตามด้วย 0 จานวน 9 หลัก เมื่อได้รหัสนักศึกษาแล้ว ให้นักศึกษาเข้าระบบ เพื่อแก้ไข
และบันทึกรหัสนักศึกษาใหม่
กรอกเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เช่น 090-xxxxxxx
กรอก e-mail address เช่น
stdloan.ksu@gmail.com
กรอกข้อมูลสถานะการกู้ยมื
4.3 ข้อมูลบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง อาชีพบิดา/ผู้ปกครอง อาชีพมารดา/ผู้ปกครอง
รวมรายได้ครอบครัวต่อปี
(ไม่เกิน 200,000 บาท)
จานวนพี่น้องที่กาลังศึกษาอยู่ (ไม่รวมตัวท่านเอง)
4.4 ความประสงค์ขอกู้ เฉพาะ

ค่าเล่าเรียน  ค่าครองชีพ
4.5 เงื่อนไขการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร  ธนาคารกรุงไทย (จากัดมหาชน)  ท่านประสงค์จะทาสัญญาแบบทั่วไป
4.6 คายืนยัน  ยอมรับ คลิกปุ่ม
บันทึกแบบคาขอกู้
คลิกปุ่ม
print แบบคาขอกู้ยืม 1
แผ่น พร้อมเอกสารต่างๆ ตามที่กาหนด เพื่อเตรียมนาส่งต่อไป
5. เอกสารที่ต้องจัดเตรียม ได้แก่ แบบฟอร์ม และสาเนาบัตรต่างๆ ทั้งส่วนของผู้กู้ (นักศึกษา) ผู้ค้าประกัน (ผู้ปกครอง)
และผู้รับรองรำยได้ (ข้ำรำชกำร/พนักงำนส่วนท้องถิ่น/พนักงำนของรัฐ/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ) ตำมที่กำหนดไว้ในคู่มือกำรกู้ยืมกองทุน
กยศ. และกองทุน กรอ.
นักศึกษาสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.dsd.ksu.ac.th หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิม่ เติม โทร. 0-4360-2050

Facebook: “พัฒนา นักศึกษา”
งานกองทุนให้กู้ยืม กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

