29 กันยายน 2563

กยศ. เพิม่ โอกาสทางการศึกษา
พรอมใหกูยืม 4 ลักษณะ ในปการศึกษา 2564
กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เตรียมพรอมใหกูยืมครบ 4 ลักษณะ ในปการศึกษา 2564
ลดอัตราดอกเบี้ยสำหรับผูที่ขาดแคลนทุนทรัพย เพือ่ สงเสริมใหเรียนสาขาวิชาที่เปนความตองการหลัก สาขาวิชาขาดแคลน
และใหกูยืมในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญาโท สำหรับผูกูที่เรียนดี โดยพัฒนาระบบการจัดการการใหกูยืม
แบบดิจิทัล เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการยื่นกูยืมเงิน ใหนักเรียน นักศึกษาเขาถึงโอกาสทางการศึกษามากขึ้น
นายชัยณรงค กัจฉปานันท ผูจัดการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ไดเปดเผยวา “คณะกรรมการกองทุน
เงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ไดเห็นชอบแนวทางการใหเงินกูยืมเพื่อการศึกษา ประจำปการศึกษา 2564 ทั้ง 4 ลักษณะ
ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 โดยกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการใหกูยืมเงินเพื่อการศึกษาและการชำระเงินคืนกองทุน คุณสมบัติเฉพาะของนักเรียน นักศึกษา อัตราดอกเบี้ย
ขอบเขตการใหเงินกูยืม ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชั้นการศึกษา และหลักสูตรที่จะใหเงินกูยืมเพือ่ การศึกษา
ทั้ง 4 ลักษณะ ดังนี้
ลั กษณะที่ 1 นั กเรี ยนหรื อนั กศึ กษาที่ ขาดแคลนทุ นทรัพย เป นผู กู ยื มที่ มี รายได ครอบครั วต อป ไม เกิ น
360,000 บาท ให กูยืมเงินเปนค าเล าเรียน คาใชจายที่เกี่ ยวเนื่ องกับการศึกษา คาครองชีพ ในระดั บมัธยมปลาย ปวช.
ปวท./ปวส. และอนุปริญญา/ปริญญาตรี โดยกำหนดชำระเงินคืนภายใน 15 ป ระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ป ภายหลังสำเร็จ
การศึกษา อัตราดอกเบี้ย 1% ตอป
ลักษณะที่ 2 นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เปนความตองการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการ
ผลิตกำลังคนและมีความจำเปนตอการพัฒนาประเทศ และ ลักษณะที่ 3 นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชา
ขาดแคลน หรือที่ก องทุนมุง สงเสริม เปนพิเศษ ใหเงินกูยืม เงินเปนคาเลา เรีย น คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
ระดับปวช. ปวท./ปวส. และอนุปริญญา/ปริญญาตรี โดยกำหนดชำระเงินคืนภายใน 15 ป ระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ป
ภายหลัง สำเร็จ การศึก ษา อัต ราดอกเบี้ย 1% ตอ ป หากเปน ผูที่มีรายไดค รอบครัว ตอ ปไ มเกิน 360,000 บาท
จะสามารถกูยืมคาครองชีพไดและไดรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.75% ตอป
ลั ก ษณะที่ 4 นั ก เรี ย นหรื อ นั ก ศึ ก ษาที่ เรี ย นดี เพื่ อ สร า งความเป น เลิ ศ ให กู ยื มเงิ น เป นค าเล าเรี ยน
คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณทิตและปริญญาโท เพื่อสรางความเปนเลิศดานการวิจัยและ
สรา งนวัต กรรมเพื ่อ พัฒ นาประเทศไทย ผู กู ต อ งสำเร็จ การศึก ษาระดั บปริ ญ ญาตรี มี เกรดเฉลี่ ยไม ต่ ำ กว า 3.00
โดยกำหนดชำระเงินคืนภายใน 10 ป ระยะเวลาปลอดหนี้ 1 ป ภายหลังสำเร็จการศึกษา อัตราดอกเบี้ย 1% ตอป หากเปน
ผูที่มีรายไดครอบครัวตอปไมเกิน 360,000 บาท จะสามารถกูยืมคาครองชีพไดและไดรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.50% ตอป
/ทั้งนี้...

ทั้ ง นี้ กองทุ น อยู ระหว า งการพั ฒ นาระบบจั ด การการให กูยื ม แบบดิ จิ ทั ล ที่ ใช เทคโนโลยี ส มั ย ใหม
สนับสนุนการดำเนินการใหกูยืมทั้งกระบวนการ ตั้งแตการยื่นกู พิจารณาอนุมัติ การจัดทำสัญญากูยืมเงิน ซึ่งจะเริ่ม
ดำเนิน การพรอ มกับ การใหกูยืม ทั ้ง 4 ลัก ษณะดัง กลา วในปก ารศึก ษา 2564 สถานศึก ษาและผูกูยืม จะไดรับ
ความสะดวกรวดเร็ ว ในการกู ยื ม มากยิ่ ง ขึ้ น อย า งแน น อน ผู ที่ ส นใจสามารถดู ร ายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได ที่
www.studentloan.or.th” ผูจัดการกองทุนฯ กลาวในที่สุด

