กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต ( กรอ. )
กองทุนเงินกู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต ( กรอ. )มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาส
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึงให้กับนิสิต นักศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุปริญญาถึงปริญญาตรี เพื่อศึกษา
ภายในประเทศทั้งสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน ครอบคลุมหลักสูตรทุกประเภททั้งหลักสูตรปกติ
หลักสูตรพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรต่อเนื่อง ซึ่งมีลักษณะเป็นทุนเพื่อการศึกษาเล่าเรียน
แบบไม่จํากัดฐานะครอบครัว โดยผู้รับทุนมีหน้าที่ต้องชําระเงินคืนแก่กองทุนเมื่อสําเร็จการศึกษา

หลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต(กรอ.)
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผกู กับรายได้ในอนาคต (กรอ.)เป็นทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน
โดยนิสิตนักศึกษาผู้ขอทุนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. มีสญ
ั ชาติไทย
2. เป็นนิสิต นักศึกษาที่สถาบันอุดมศึกษาตอบรับให้เข้าศึกษา

ตารางค่าใช้จ่ายที่สามารถกู้ยืมได้ต่อปี (กรอ.)
1.หลักสูตร

ปริญญาตรี
AVM/AVMc AE/AEc

AM

อนุปริญญา
AI

CM

2.ค่าเล่าเรียน
3.ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยว
เนื่องกับการศึกษา
4.ค่าครองชีพ

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

-

-

-

-

-

5.รวมเป็นเงิน

70,000

70,000

70,000

70,000

70,000

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงิน
1. นิสิตหรือนักศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และประกาศนียบัตร
วิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
2. นิสิตหรือนักศึกษา ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี

ผู้ค้ําประกันในสัญญากู้ยมื เงิน
1. บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
2. กรณีบิดามารดาเสียชีวิต ให้ผู้ปกครองทีร่ ับอุปการะเลี้ยงดูลงนามแทน
3. บุคคลที่ประกอบอาชีพมีรายได้น่าเชื่อถือ

4. กรณีคู่สมรสของผู้ค้ําประกันไม่ให้ความยินยอมให้ผู้ค้ําประกันลงนามฝ่ายเดียวได้
5. กรณีไม่มีบคุ คลค้ําประกัน ให้ใช้หลักทรัพย์แทน

ขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต

1. นิสิต นักศึกษา นําเอกสารแบบคําขอกูยมื พรอมเอกสารหลักฐานไปยื่นขอกู
ที่แผนกกิจการนักศึกษา

2. แผนกกิจการนักศึกษารวบรวมแบบคําขอกูของนักศึกษา และ
นําเสนอคณะกรรมการกองทุนฯ ของ สบพ. พิจารณา

3. สถานศึกษาแจงรายชื่อผูไดรับสิทธิ์กูยืม

4. นักศึกษาทีไ่ ดรับการอนุมตั ิใหกยู ืมเงิน ใหมาทําสัญญา
ที่สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ

5. สถานศึกษาตรวจสัญญาและเอกสารแนบ

6. สถานศึกษาสงสัญญาใหธนาคารกรุงไทยฯ

การลงนามค้ําประกันในสัญญากู้ยืมเงิน
ให้ผู้ค้ําประกันลงลายมือชื่อค้ําประกันในสัญญากู้ยืมต่อหน้าสถานศึกษา หากผู้ค้ําประกันมีที่
อยู่ห่างไกลจากสถานศึกษาให้จัดส่งสัญญาให้ผู้ค้ําประกันลงลายมือชื่อค้ําประกันได้ และต้องให้เจ้า

พนักงานทะเบียนท้องที่ (อําเภอ) หรือเจ้าพนักงานทะเบียนท้องถิ่น (เทศบาลหรือสํานักงานเขต) ใน
เขตพื้นที่ที่ผู้ค้ําประกันอาศัยอยู่ ลงนามรับรองลายมือชื่อของผู้ค้ําประกัน

บุคคลผู้รบั รองรายได้ในสัญญากู้ยืมเงิน
1. ข้าราชการระดับ 5 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า หากรับราชการทหาร หรือตํารวจ ต้องมียศตั้งแต่
พันตรีขึ้นไป
2. ผู้บริหารสถานศึกษา (สถานศึกษาเดิม )
3. ผู้ปกครองท้องถิ่นระดับผู้ใหญ่บ้านขึ้นไป
(พนักงานรัฐวิสาหกิจ นายกเทศมนตรีหรือตําแหน่งอื่นที่นอกเหนือจากนี้ไม่สามารถรับรองได้)

เรื่องอื่นที่ควรถือปฏิบตั ิ
1. ต้องไม่ทําสัญญาเกินขอบเขตวงเงินกู้ยืมที่ได้รับ
2. กรณีที่ต้องการแก้ไขแห่งใดในสัญญา ต้องลงลายมือชื่อผู้กู้ยืมกํากับด้วยทุกครั้ง
3. เอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง โดยเจ้าของเอกสารเป็นผู้ลง
ลายมือชื่อด้วยตนเอง ได้แก่ ผู้กู้ยืม บิดามารดา ผู้ปกครอง และผูค้ ้ําประกัน ผู้รับรองเงินเดือนหรือ
รายได้ อาจารย์แนะแนวและอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นต้น
4. ผู้กู้ยืม ผู้ค้ําประกัน ผู้แทนโดยชอบธรรม (กรณีผู้กู้ยืมยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ต้องลงลายมือ
ชื่อด้วยตนเอง
5. ผู้กู้ยืม ผู้ค้ําประกัน ผู้แทนโดยชอบธรรม (กรณีที่มิใช่บิดาหรือมารดา) ให้ใช้ทั้ง สําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน และต้องรับรองสําเนาด้วยตนเองทุกฉบับ ในกรณีที่
ผู้ค้ําประกัน ผู้แทนโดยชอบธรรม เป็นบุคคลเดียวกันให้ใช้สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนา
ทะเบียนบ้านเพียงชุดเดียว
6. เอกสารสัญญาจัดทําขึ้น 3 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันโดยผู้กู้ยืมต้องจัดเก็บสัญญา
กู้ยืมคู่ฉบับไว้กบั ตนเองจนกว่าจะชําระหนี้ได้เสร็จสิ้นแล้ว
7. เพื่อสิทธิประโยชน์ในอนาคตของผู้กู้ยืม ต้องแจ้งสถานภาพกับธนาคารกรุงไทย ได้ทราบ
ในกรณีทมี่ ีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว อันได้แก่
- การเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล
- การเปลี่ยนที่อยู่ปัจจุบัน และที่อยู่ตามภูมิลําเนา
- การย้ายสถานศึกษา
- การสําเร็จการศึกษา
- การเลิกการศึกษา
8. หากผู้กู้ยืม ไม่ได้ขอกู้ยืมเงินหรือไม่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินต่อเนื่องในปีการศึกษา

ปัจจุบัน และไม่รายงานสถานภาพการศึกษาต่อคณะกรรมการกองทุนฯ จะถือว่าผู้กู้ยืมได้สําเร็จ
การศึกษาหรือเลิกการศึกษาแล้ว

การคืนทุนการศึกษา
- เมื่อผู้รับทุนสําเร็จการศึกษาหรือเลิกศึกษา และมีรายได้ถึงเกณฑ์ตามที่คณะกรรมการ
กองทุนเพื่อการศึกษากําหนด ผู้นั้นมีหน้าที่ต้องคืนเงินทุนการศึกษาที่ได้รับไปทั้งหมดโดยปรับค่าเงิน
ต้นตามดัชนีราคาผู้บริโภคให้แก่กองทุนตามจํานวนและเงื่อนไขที่คณะกรรมการฯ กําหนด
- กรมสรรพากรมีอํานาจหน้าที่ในการแจ้งรับชําระ และติดตามเงินทุนการศึกษาแบบต้อง
ใช้คืน จากผู้ รั บทุน แทนกองทุ นตามหลัก เกณฑ์ และวิ ธี การที่ ก รมสรรพากรกําหนดในกรณที่ผู้รั บ
ทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนไม่ชําระเงินคืนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรมสรรพากรจะกําหนดให้ผู้รับ
ทุนต้องเสียเงินเพิ่มอีกไม่เกินร้อยละ 1.5 ต่อเดือนก็ได้ทั้งนี้ การคํานวณเงินเพิ่มให้เริ่มนับเมื่อพ้น
กําหนดเวลาการยื่นรายการชําระเงินคืนจนถึงวันชําระ แต่เงินเพิ่มที่คํานวณได้มิให้เกินจํานวนเงิน
ทุนการศึกษาที่ต้องใช้คืน
- ผู้รับทุนอาจคืนเงินทุนที่ได้รับทั้งหมดโดยปรับค่าเงินต้นตามดัชนีราคาผู้บริโภคแก่กองทุน
ก่อนถึงกําหนดที่ต้องชําระคืน และบอกเลิกการรับทุนเสียเมื่อใดก็ได้
- ในกรณีที่ผู้ขอรับทุนถึงแก่ความตาย ให้หนี้เงินทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนเป็นอันระงับไป
กรณีพิการหรือทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการงานได้ คณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษามี
อํานาจระงับการเรียกให้ชําระเงินทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนได้

การชําระหนีเ้ งินกองทุนเงินกู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต ( กรอ. )
1. นิสิต หรือนักศึกษาผู้ได้รบั ทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนมีหน้าที่ต้องชําระเงินทุนการศึกษา
ที่ได้รับไปคืนกองทุน เมื่อสําเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาในหลักสูตรที่ขอรับทุน และมีรายได้ตั้งแต่
16,000 บาทต่อเดือน หรือ 192,000 บาทต่อปี ขึ้นไป
2. ให้ผู้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนแจ้งนายจ้างที่ผู้รับทุนฯ เข้าทํางานทราบถึงหน้าที่ของ
ผู้รับทุนฯ ทันทีที่เข้าทํางาน
3. ผู้ประกอบการอิสระสามารถชําระหนี้ผ่านช่องทางการรับชําระตามที่กรมสรรพากร
กําหนด
4. ในกรณีทผี่ รู้ ับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนย้ายที่อยู่ หรือเปลี่ยนงานหรือสถานที่ทํางาน
หรือมีการปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเงินเดือนหรือค่าจ้าง ผู้รับทุนฯ ต้องแจ้งให้กรมสรรพากรทราบภายใน
30 วัน
5. มูลหนี้ จะถูกปรับตามดัชนีราคาผู้บริโภคในแต่ละปีตั้งแต่ปีแรกที่นสิ ติ นักศึกษาได้รับทุน
แต่ไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี

6. ชําระเงินคืนกองทุน ตามอัตราดังนี้
รายได้/เดือน
(บาท)
16,000 - 30,000
30,001 - 70,000
70,001 ขึ้นไป

รายได้/ปี
(บาท)
192,000 - 360,000
360,001 - 840,000
840,001 ขึ้นไป

อัตราการชําระคืนทุน
(ร้อยละของรายได้)
5
8
12

7. เมื่อผู้รับทุนมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้วยังไม่มีรายได้ถึงเกณฑ์ตามข้อ 1 หรือยังชําระหนี้
ไม่เสร็จสิ้น ให้ถือว่าสิทธิ์เรียกร้องทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนที่เหลืออยู่เป็นอันระงับ แต่ไม่ตัดสิทธิ
ผู้รับทุนที่จะชําระหนี้
8. เมื่อผู้รับทุน ผิดนัดชําระทุนคืน กรมสรรพากรจะส่งหนังสือแจ้งเตือน และส่งเจ้าหน้าที่
ออกติดตามตามที่อยู่ที่ผู้รับทุนฯ แจ้งไว้ หรือตามที่ได้ตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9. ในกรณีทผี่ รู้ ับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนไม่ชําระเงินคืนโดยไม่มีเหตุอันสมควร
กรมสรรพากรจะกําหนดให้ผรู้ ับทุนฯ ต้องเสียเงินเพิ่มอีกไม่เกินร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือจะ
ดําเนินการยึด อายัด และส่งดําเนินคดีตามกฎหมาย

