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กองทุนของสถานศึกษา ท่ีเป็นส่วนส าคัญในการช่วยขับเคลื่อนการด าเนินงานของกองทุนให้สามารถ
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ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ผู้กู้ยืมเงินกองทุนได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2538 
และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  16 มกราคม พ.ศ. 2539 ให้เริ่มด าเนินการกองทุนในลักษณะเงินทุนหมุนเวียน  
ตามนัยมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 ต่อมารัฐบาลได้พิจารณาเห็นความส าคัญของกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษามากขึ้น จึงได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2541  

เนื่องจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2541 
และกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคตตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารกองทุน   
เพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2549 ที่ออกตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 มีการบริหารจัดการและการด าเนินการ     
ที่มีข้อจ ากัดและไม่สอดคล้องกับนโยบายการผลิตก าลังคนและการพัฒนาประเทศ สมควรบูรณาการการบริหารจัดการ
และการด าเนินการของทั้งสองกองทุนดังกล่าวให้เป็นเอกภาพอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน และเพ่ิมมาตรการในการ
บริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
พ.ศ. 2560 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 
2560 มีผลให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาเป็นหน่วยงานของรัฐอยู่ในการก ากับดูแลของรัฐมนตรี และมีฐานะเป็น  
นิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณและกฎหมายอ่ืน  

1. วัตถุประสงค์ 
 พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2560 กองทุนมีวัตถุประสงค์ เพ่ือสนับสนุน         
และส่งเสริมการศึกษาด้วยการให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาในลักษณะต่างๆ ดังนี้ 

(1) เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
(2) เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก          

ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตก าลังคนและมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 
(3) เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาวิชา          

ที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ 
(4) เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดีเพ่ือสร้างความเป็นเลิศ 
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2. โครงสร้างอ านาจหน้าที่ 
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2560 ก าหนดให้กองทุนมีคณะกรรมการกองทุนเงิน

ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา คณะอนุกรรมการ และผู้จัดการ และมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
1. คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประกอบด้วยปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน

กรรมการ กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวน 5 คน ได้แก่ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และอธิบดีกรมสรรพากร กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนไม่เกิน 5 คน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์      
โดยในจ านวนนี้อย่างน้อยต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการเงินหรือการบัญชี   
และด้านกฎหมาย ด้านละหนึ่งคน 

ให้ผู้จัดการเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้จัดการแต่งตั้งพนักงานของกองทุนจ านวน 1 คน         
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
(1) ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และควบคุมดูแลกิจการของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
(2)  ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
(3)  เสนอแนะต่อรัฐมนตรีในการด าเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสมทบกองทุน 
(4)  พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีส าหรับการด าเนินการและการบริหารงานของกองทุน 
(5) ก าหนดขอบเขตการให้ เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาตามมาตรา 37 และพิจารณาอนุมัติ ให้ เงินกู้ยืม            

เพ่ือการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา 
(6) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่สถานศึกษาจะร่วมด าเนินงานกับกองทุนและแบบ

บันทึกข้อตกลงการเข้าร่วมด าเนินงานกับกองทุนตามมาตรา 38 
(7)  ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษา 

และการช าระเงินคืนกองทุน 
(8)  ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการน าเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนไปหาผลประโยชน์

ตามมาตรา 12 
(9) พิจารณาเสนอแนะต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ   

ขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ในครอบครองของบุคคลอ่ืน  และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับเงินกู้ยืม           
เพ่ือการศึกษาและการช าระเงินคืนกองทุนของผู้กู้ยืมเงิน 

 (10) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ้างสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลให้ท าหน้าที่บริหาร    
และจัดการการให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ติดตามและเร่งรัดให้มีการช าระคืนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

(11)  ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผ่อนผันให้ผู้กู้ยืมเงินช าระเงินคืนกองทุน ลดหย่อนหนี้ 
หรือระงับการช าระเงินคืนกองทุนตามมาตรา 44 วรรคสาม 

(12) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับความรับผิดของผู้ค้ าประกันตามมาตรา 49 วรรคสาม 
(13)  ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกผู้จัดการและการท าสัญญาจ้างผู้จัดการรวมทั้ง

ก าหนดค่าตอบแทนหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของผู้จัดการตามมาตรา 31 
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(14) ก าหนดมาตรการใดๆ ตามความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการบริหารกองทุนและการติดตามการช าระเงิน
คืนกองทุน 

(15)  ก าหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ การบัญชี การตรวจสอบบัญชี       
และข้อบังคับอ่ืนที่จ าเป็นในการด าเนินการและการบริหารงานของกองทุน 

(16) พิจารณาผลการศึกษา วิเคราะห์ และประเมินความต้องการเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาของนักเรียนหรือ
นักศึกษาทั้งในปัจจุบันและอนาคตที่ผู้จัดการเสนอ 

(17)  ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศเพ่ือปฏิบัติการอ่ืนใดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(18)  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
คณะกรรมการอาจมอบอ านาจของคณะกรรมการตาม (2) (5) (14) และ (18) เฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการ

ก าหนดหลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขให้ผู้จัดการหรือบุคคลอ่ืนใดกระท าการแทนคณะกรรมการก็ได้ 

2. คณะอนุกรรมการก ากับและประเมินสถานศึกษาที่เข้าร่วมด าเนินงานกับกองทุน  ประกอบด้วย 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานอนุกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้อ านวยการส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ผู้แทนส านักงบประมาณ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง และผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน 3 คน               
ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีผลงานหรือมีความรู้และความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ด้านการเงิน หรือการบัญชี 
ด้านกฎหมาย ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้านอ่ืนๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการก ากับดูแล          
การด าเนินงานของสถานศึกษาเป็นอนุกรรมการ 

ให้ผู้จัดการเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการจ านวนหนึ่งคนและพนักงาน
กองทุนซึ่งผู้จัดการแต่งตั้งจ านวนหนึ่งคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

อ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการก ากับและประเมินสถานศึกษาที่เข้าร่วมด าเนินงานกับกองทุน  
(1) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 19 (6) 
(2)  ติดตาม ตรวจสอบ และก ากับดูแลสถานศึกษาที่เข้าร่วมด าเนินงานกับกองทุน ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนดตามมาตรา 19 (6) และรายงานผลให้คณะกรรมการทราบ 
(3) วิเคราะห์ปัญหาและข้อจ ากัดในการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษา พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการแก้ไข

ปัญหาต่อคณะกรรมการ 
(4)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

3. คณะอนุกรรมการก ากับการช าระเงินคืนกองทุน ประกอบด้วยอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธาน
อนุกรรมการ ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนส านักงบประมาณ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนส านักงานเศรษฐกิจ    
การคลัง และผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสามคนซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้และความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์
ด้านการเงินหรือการบัญชี ด้านกฎหมาย ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านแรงงาน  หรือด้านอ่ืนๆ      
อันเป็นประโยชน์ต่อการก ากับดูแลการช าระเงินคืนกองทุน เป็นอนุกรรมการ 

ให้ผู้จัดการเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้จัดการแต่งตั้งพนักงานของกองทุนจ านวนหนึ่งคน    
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
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อ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการก ากับการช าระเงินคืนกองทุน  
(1)  เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการ ในการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเก่ียวกับ  

การให้ผู้กู้ยืมเงินช าระเงินคืนกองทุนตามมาตรา 19 (7) 
(2)  ติดตาม ตรวจสอบ และก ากับดูแลให้การช าระเงินคืนกองทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข

ที่คณะกรรมการก าหนดตามมาตรา 19 (7) และรายงานผลให้คณะกรรมการทราบ 
(3)  เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 19 (11) และ (14) 
(4)  เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่ผู้จัดการในการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวกับการติดตามการช าระเงิน  

คืนกองทุน 
(5)  วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่ผู้กู้ยืมเงินไม่ช าระเงินคืนกองทุน พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการแก้ไขปัญหา

ต่อคณะกรรมการ 
(6)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

4. ผู้จัดการ  ก าหนดให้กองทุนจ้างผู้จัดการคนหนึ่ง ซึ่งมีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านการบริหาร    
และการจัดการ รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 

อ านาจหน้าที่ของผู้จัดการ 
(1) บริหารกิจการของกองทุนให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ รวมทั้งค าสั่งนโยบาย 

และมติของคณะกรรมการ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุน 
(2)  ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินผลการด าเนินงานและการเงินของกองทุน เพ่ือจัดท าแผนงาน โครงการ 

แผนการด าเนินงานประจ าปีของกองทุน และแผนการเงินและงบประมาณประจ าปีเสนอต่อคณะกรรมการ 
(3)  จัดท ารายงานการบัญชีและรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีของกองทุนเสนอต่อคณะกรรมการ 
(4)  ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินความต้องการเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาของนักเรียนหรือนักศึกษา            

ทั้งในปัจจุบันและอนาคตเสนอต่อคณะกรรมการ 
(5)  บริหารและจัดการการให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษา 
(6)  ด าเนินการติดตามและเร่งรัดให้มีการช าระคืนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาตามสัญญาที่ผู้กู้ยืมเงินท าไว้ 
(7)  ประสานงาน ก ากับดูแล และติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษาเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์        

ของกองทุน 
(8)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ตามที่คณะกรรมการหรือประธานกรรมการ

มอบหมาย หรือตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาจ้าง 
ในการด าเนินการตาม (5) และ (6) ผู้จัดการอาจจ้างสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลเพ่ือให้ท าหน้าที่แทน     

เป็นการทั่วไป หรือเป็นการเฉพาะเรื่องก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 
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3. สรุปสาระส าคัญของพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 
 มาตรา 42 ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามสัญญากู้ยืมเงินโดยเคร่งครัด เพ่ือประโยชน์ในการบริหาร
กองทุนและการติดตามการช าระเงินคืนกองทุน ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (1) ให้ความยินยอมในขณะท าสัญญากู้ยืมเงิน เพ่ือให้ผู้มีหน้าที่จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1)   
แห่งประมวลรัษฎากร หักเงินได้พึงประเมินของตนตามจ านวนที่กองทุนแจ้งให้ทราบ เพ่ือช าระเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา  
คืนกองทุน 
 (2) แจ้งสถานะการเป็นผู้กู้ยืมเงินต่อหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่ตนท างานด้วยภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่เริ่มปฏิบัติงาน และยินยอมให้หักเงินได้พึงประเมินของตนเพ่ือด าเนินการ ตามมาตรา 51 
 (3) ยินยอมให้กองทุนเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่อยู่ในครอบครองของบุคคลอ่ืน รวมทั้งยินยอม        
ให้กองทุนเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน และการช าระเงินคืนกองทุน 

 มาตรา 45 เพ่ือประโยชน์ในการบริหารกองทุนและการติดตามการช าระเงินคืนกองทุนให้กองทุนมีอ านาจ
ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 (1) ขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงินจากหน่วยงานหรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนหรือบุคคลใดซึ่งเป็น    
ผู้ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว 
 (2) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน และการช าระเงินคืนกองทุนของผู้กู้ยืมเงินให้แก่หน่วยงาน          
หรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลใดตามที่ร้องขอ 
 (3) ด าเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ที่คณะกรรมการก าหนดตามมาตรา 19 (14)  
การด าเนินการตาม (1) และ (2) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา 51 ให้บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคลทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 
(1) แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงินซึ่งเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของผู้จ่ายเงินได้        
พึงประเมินดังกล่าว เพ่ือช าระเงินกู้ยืมคืนตามจ านวนที่กองทุนแจ้งให้ทราบ โดยให้น าส่งกรมสรรพากรภายในก าหนด
ระยะเวลาน าส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ ์วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศก าหนด  
 การหักเงินตามวรรคหนึ่งต้องหักให้กองทุนเป็นล าดับแรกถัดจากการหักภาษี ณ ที่จ่าย และการหักเงินเข้า
กองทุนที่ผู้กู้ยืมเงินต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการกฎหมายว่าด้วยกองทุนส ารอง  
เลี้ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม 
 เมื่อกรมสรรพากรได้รับเงินจากผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้น าส่งกองทุนตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรก าหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
 ถ้าผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามวรรคหนึ่งไม่ได้หักเงินได้พึงประเมิน หักและไม่ได้น าส่งหรือน าส่งแต่ไม่ครบ
ตามจ านวนที่กองทุนแจ้งให้ทราบ หรือหักและน าส่งเกินก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมิน      
รับผิดชดใช้เงินที่ต้องน าส่งในส่วนของผู้กู้ยืมเงินตามจ านวนที่กองทุนแจ้งให้ทราบและต้องจ่ายเงินเพ่ิมในอัตราร้อยละ
สองต่อเดือนของจ านวนเงินที่ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินยังไม่ได้น าส่งหรือตามจ านวนที่ยังขาดไป แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ นับแต่
วันถัดจากวันที่ครบก าหนดต้องน าส่งตามวรรคหนึ่ง 
 ในกรณีที่ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินได้หักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงินไว้แล้ว ให้ถือว่าผู้กู้ยืมเงินได้ช าระเงิน
กู้ยืมเพ่ือการศึกษาตามจ านวนที่ได้หักไว้แล้ว 
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ส่วนที่ 2 
การเข้าร่วมด าเนินงานกับกองทุน 

คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาจึงได้ออกระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืม        
เพ่ือการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่สถานศึกษาจะเข้าร่วมด าเนินงานกับกองทุน พ.ศ. 2560 
โดยที่พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2560 ก าหนดให้สถานศึกษาที่ประสงค์จะเข้าร่วมงาน     
กับกองทุนต้องยื่นค าขอเข้าร่วมงานกับกองทุนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกองทุนเงิน            
ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาก าหนดและสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบให้เข้าร่วมงานต้องท าบันทึกข้อตกลงกับกองทุน    
จึงจะร่วมด าเนินงานกับกองทุนได้ สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

1. คุณลักษณะของสถานศึกษา 
สถานศึกษาที่ จะเข้ าร่วมด าเนิ น งานกับกองทุ น  ต้อ งเป็ นสถานศึ กษาที่ มี คุณ ลักษณ ะตามที่               

กองทุนก าหนด ดังนี้ 
1.1 สถานศึกษาจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ โดย 

 (ก) ต้องเปิดการเรียนการสอนมาแล้ว อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา 

 (ข) หลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอนที่นักเรียนหรือนักศึกษาจะขอกู้ยืมเงินกองทุนได้          
ต้องได้มาตรฐานตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

  ในกรณีที่เป็นหลักสูตร/สาขาวิชา ที่จะต้องได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพใด คณะอนุกรรมการ
อาจประกาศก าหนดเงื่อนไขเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ขององค์กรวิชาชีพนั้นๆ ด้วยก็ได้ 

  (ค) ได้รับการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานที่ กองทุนก าหนด          
ซึ่งผลการรับรองและประเมินคณุภาพต้องเป็นปัจจุบัน  

1.2  มีความพร้อมในการด าเนินงานกองทุน ในเรื่องดังนี้ 
 (ก) สถานศึกษามีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบ    

e-Studentloan ของกองทุนอย่างเพียงพอต่อการด าเนินงานกองทุน ทั้งนี้ ตามสภาวะของสถานศึกษาแต่ละท้องที ่

 (ข) สถานศึกษามีบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถในการด าเนินงานและบริหาร
กองทุนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
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2. การยื่นค าขอเข้าร่วมงานกับกองทุน 
สถานศึกษาที่มีคุณลักษณะตามที่กองทุนก าหนด และประสงค์จะเข้าร่วมงานกับกองทุน  ให้ยื่นค าขอ       

ต่อกองทุน โดยมีเอกสารและหลักฐาน ดังนี้ 

2.1 ค าขอเข้าร่วมด าเนินงานกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ดูค าขอเข้าร่วมด าเนินงานกับกองทุน  
เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ทีห่น้า 74) และสถานศึกษาสามารถ Download ได้ที่ www.studentloan.or.th  

2.2 เอกสารแสดงผลการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาที่เป็นปัจจุบัน  

2.3 หนังสือรับรองจากสภามหาวิทยาลัย สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สภาสถาบันการอาชีวศึกษา 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน หรือคณะบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีหน้าที่ ในลักษณะเดียวกันของสถานศึกษา         
ซึ่งรับรองว่าสถานศึกษามีความพร้อมในการด าเนินงานกองทุน  และจะก ากับดูแลให้สถานศึกษามีความพร้อม          
ในการด าเนินงานกองทุนตลอดเวลาที่เข้าร่วมด าเนินงานกับกองทุน  

2.4 เอกสารหรือหลักฐานอื่น ตามท่ีระบุไว้ในแบบค าขอเข้าร่วมด าเนินงานกับกองทุน 

* สถานศึกษาที่ประสงค์จะเริ่มด าเนินงานกับกองทุนในปีการศึกษาใด ต้องด าเนินการยื่นค าขอตามข้อ 
2.1 ถึงข้อ 2.4 ก่อนสิ้นเดือนกันยายนของปีก่อนหน้าวันเริ่มต้นปีการศึกษานั้น มายังกองทุนตามท่ีอยู่นี้ 

 

 

 
3. การท าบันทึกข้อตกลงกับกองทุน 

สถานศึกษาแต่ละแห่งที่ได้รับความเห็นชอบให้เข้าร่วมด าเนินงานกับกองทุน ต้องท าบันทึกข้อตกลง      
กับกองทุนตามแบบบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการเข้าร่วมด าเนินงานกับกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ให้เรียบร้อยก่อน      
จึงจะเริ่มด าเนินงานการให้กู้ยืมได้  (ดูบันทึกข้อตกลง ว่าด้วย การเข้าร่วมด าเนินงานกับกองทุน เงินให้กู้ยืม          
เพ่ือการศึกษา ที่หน้า 76) และสถานศึกษาสามารถ Download ได้ที่ www.studentloan.or.th  

4. การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร 
ให้สถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบให้เข้าร่วมด าเนินงานกับกองทุน  เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์            

เพ่ือรับการโอนเงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา  กับผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม              
ได้แก่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย และ/หรือ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดยใช้ชื่อบัญชี “บัญชีกองทุนเงินให้กู้ยืม  
เพ่ือการศึกษาของ ระบชุื่อสถานศึกษา” ตัวอย่าง 
  

 

 

    กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5-6 

    ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 

ชื่อบัญชี “บัญชีกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของ โรงเรียน............” 
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ภาพรวมการขอเข้าร่วมด าเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

สถานศึกษาที่ประสงค์จะเข้าร่วมงานกับกองทุน 

 

1. สถานศึกษายื่นค าขอต่อกองทุน  
  ต้องด าเนินการยื่นก่อนสิ้นเดือนกันยายนของปีก่อนหนา้       

วันเร่ิมต้นปีการศึกษานั้น 

3. กองทุนมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา 
และจัดท าบันทึกข้อตกลงกับกองทุน 

 
 

4. สถานศึกษาเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์  
กับผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม    

เอกสารหลักฐาน       
ถูกต้องครบถ้วน 

  

เอกสารหลักฐาน       
ไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน 

  

 

2. กองทุนตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน 
ของค าขอและรายการเอกสารหลักฐาน  

 
กองทุ นมี หนั งสื อ
แจ้งให้สถานศึกษา
ท ราบ พ ร้ อมแจ้ ง
ก าหนดระยะเวลาที่
ส ถ าน ศึ กษ าต้ อ ง
ด า เนิ นก ารแก้ ไข
หรือยื่นเพิ่มเติม             
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ส่วนที่ 3 
การพิจารณาคัดเลือกผู้กู้ยืมเงิน  

1. การพิจารณาคัดเลือกผู้กู้ยืมเงิน  
นักเรียนหรือนักศึกษาที่จะขอกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 
ก. คุณสมบัติท่ัวไป ดังนี้ 

 (1) มีสัญชาติไทย 
 (2) ศึกษาหรือได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่ร่วมด าเนินงานกับกองทุน  
 (3) เป็นผู้ขอกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาในการเข้าศึกษาที่สถานศึกษาเพียงแห่งเดียวในคราวภาคการศึกษา
เดียวกัน 
 (4) มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 
 (5) มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรงหรือไม่เป็นผู้ที่มี      
ความประพฤติเสื่อมเสีย เช่น หมกมุ่นในการพนัน เสพยาเสพติดให้โทษ ดื่มสุราเป็นอาจิณหรือเที่ยวเตร่ในสถาน
บันเทิงเริงรมย์เป็นอาจิณ เป็นต้น 

 ข. ลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 
  (1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาใดสาขาหนึ่งมาก่อน เว้นแต่จะได้ก าหนด        
เป็นอย่างอ่ืนในคุณสมบัติเฉพาะส าหรับการให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาลักษณะหนึ่งลักษณะใด 
 (2) เป็นผู้ปฏิบัติงานและรับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจ าในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ในลักษณะ
เต็มเวลาเว้นแต่จะได้ก าหนดเป็นอย่างอ่ืนในคุณสมบัติเฉพาะส าหรับการให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาลักษณะหนึ่ง
ลักษณะใด 
 (3) เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (4) เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (5) เป็นหรือเคยเป็นผู้ที่ผิดนัดช าระหนี้กับกองทุน เว้นแต่ได้ช าระหนี้ดังกล่าวครบถ้วนแล้ว 
 นอกจากที่ก าหนดในข้อ ก. และ ข. นักเรียนหรือนักศึกษาผู้จะขอกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะและไม่มีลักษณะต้องห้ามเฉพาะอ่ืนตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด   
ส าหรับการให้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาในลักษณะนั้น ๆ ด้วย 
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 1.1 คุณสมบัติเฉพาะของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุน ในลักษณะที่ 1 ให้การสนับสนุน
และส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่แคลนทุนทรัพย์ 
 นักเรียนหรือนักศึกษาผู้จะขอกู้ยืมเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ในลักษณะที่ 1 นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติ
ทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา     
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาและการช าระเงินคืนกองทุน พ.ศ. 2561 
แล้ว จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะดังต่อไปนี้  
 (1) เป็นผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัว ไม่เกินสองแสนบาทต่อปี ทั้งนี้ รายได้ต่อครอบครัวให้พิจารณา       
จากหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
  (ก) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงิน รวมกับรายได้ของบิดามารดา ในกรณีที่    
บิดามารดาเป็นผู้ใช้อ านาจปกครอง  
  (ข) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงิน รวมกับรายได้ของผู้ปกครอง ในกรณีที่     
ผู้ใช้อ านาจปกครอง มิใช่บิดามารดา 
  (ค) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงิน  รวมกับรายได้ของคู่สมรส ในกรณี             
ผู้ขอกู้ยืมเงินได้ท าการสมรสแล้ว   
 ให้นักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินแนบหลักฐานใบสรุปยอดเงินเดือนที่ได้รับทั้งเดือน (สลิปเงินเดือน) 
หรือส าเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เว้นแต่ครอบครัวที่ไม่มีรายได้ประจ าหรือไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้จัดหา
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบ าเหน็จบ านาญ สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร หรือหัวหน้าสถานศึกษาที่นักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินศึกษาอยู่ เป็นผู้รับรองรายได้      
เพ่ือให้กองทุนใช้ประกอบการพิจารณารายได้ต่อครอบครัวดังกล่าวด้วย 
 (2) เป็นผู้ที่มีอายุในขณะที่ขอกู้ยืมเงินกองทุน โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้สองปี              
และระยะเวลาผ่อนช าระอีกสิบห้าปี รวมกันแล้วต้องไม่เกินหกสิบปี  
 (3) เป็นผู้ที่ เข้าศึกษาในระดับการศึกษามัธยมปลาย (สายสามัญ/สายอาชีพ) ระดับอาชีวศึกษา 
(ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญา/ปริญญาตรี) หรือระดับอุดมศึกษา (อนุปริญญา/ปริญญาตรี)  
 (4) เป็นผู้ที่ท าประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะในระหว่างปีการศึกษาก่อนหน้าปีการศึกษาที่จะขอ   
กู้ยืมเงิน โดยมีหลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะที่น่ าเชื่อถือตามจ านวน
ชั่วโมงท่ีก าหนดส าหรับผู้ขอกู้ยืมเงินแต่ละกลุ่ม ดังต่อไปนี้ 
  (ก) กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ หรือเป็นผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษาที่ศึกษาในระดับ
อนุปริญญาหรือปริญญาตรี ไม่ก าหนดจ านวนชั่วโมง 
  (ข) กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนชั้นปีทุกระดับการศึกษา ไม่น้อยกว่าสามสิบหกชั่วโมง 
 การท าประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะตามวรรคหนึ่ง หมายถึง การบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์      
ต่อชุมชน สังคมหรือประเทศชาติในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือช่วยขัดเกลาจิตใจให้มีความเมตตากรุณา มีความ
เสียสละและมีจิตสาธารณะ เพ่ือช่วยสร้างสรรค์สังคมหรือสาธารณะให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งจะต้องไม่เป็น
ส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนและไม่ได้รับค่าตอบแทนในลักษณะการจ้าง 
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1.2 คุณสมบัติเฉพาะของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุน ในลักษณะที่ 2 ให้การสนับสนุน
และส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชา ที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจน
ของการผลิตก าลังคนและมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 
 นักเรียนหรือนักศึกษาผู้จะขอกู้ยืมเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาในลักษณะที่ 2 นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติ
ทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา   
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาและการช าระเงินคืนกองทุน พ.ศ. 2561 
แล้ว จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะดังต่อไปนี้  
 (1) เป็นผู้ที่ศึกษาในสาขาวิชาตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ว่าด้วย 
สาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซ่ึงมีความชัดเจนของการผลิตก าลังคนและมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 
 (2) เป็นผู้ที่มีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ในปีการศึกษาที่ยื่นค าขอกู้ยืมเงินกองทุนครั้งแรก 
 (3) เป็นผู้ที่เข้าศึกษาในระดับการศึกษาและหลักสูตร/ประเภทวิชาและสาขาวิชา ดังนี้ 
  (ก) ระดับการศึกษาอนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.)  หรือเทียบเท่ า 
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  
  (ข) หลักสูตร/ประเภทวิชาและสาขาวิชาเป็นไปตามประกาศท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 (4) เป็นผู้ที่ท าประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะในระหว่างปีการศึกษาก่อนหน้าปีการศึกษาที่จะขอ   
กู้ยืมเงิน โดยมีหลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะที่น่าเชื่อถือตามจ านวน
ชั่วโมงท่ีก าหนดส าหรับผู้ขอกู้ยืมเงินแต่ละกลุ่ม ดังต่อไปนี้ 
  (ก) กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ หรือเป็นผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษาที่ศึกษาในระดับ
อนุปริญญาหรือปริญญาตรี ไม่ก าหนดจ านวนชั่วโมง 
  (ข) กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนชั้นปีทุกระดับการศึกษา ไม่น้อยกว่าสามสิบหกชั่วโมง 
 การท าประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะตามวรรคหนึ่ ง หมายถึง การบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์    
ต่อชุมชน สังคมหรือประเทศชาติในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือช่วยขัดเกลาจิตใจให้มีความเมตตากรุณา  
มีความเสียสละและมีจิตสาธารณะเพ่ือช่วยสร้างสรรค์สังคมหรือสาธารณะให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งจะต้องไม่
เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนและไม่ได้รับค่าตอบแทนในลักษณะการจ้าง 
 (5) นักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ (1) – (4) หากประสงค์จะกู้ยืมเงินค่าครองชีพจะต้อง
เป็นผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกินสองแสนบาทต่อปี ทั้งนี้  รายได้ต่อครอบครัว ให้พิจารณาจากหลักเกณฑ์          
ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
  (1) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงิน รวมกับรายได้ของบิดามารดา ในกรณีที่     
บิดามารดาเป็นผู้ใช้อ านาจปกครอง 
  (2) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงิน  รวมกับรายได้ของผู้ปกครอง ในกรณีที่      
ผู้ใช้อ านาจปกครองมิใช่บิดามารดา 
  (3) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงิน รวมกับรายได้ของคู่สมรส ในกรณี 
ผู้ขอกู้ยืมเงินได้ท าการสมรสแล้ว 

ให้นักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินแนบหลักฐานใบสรุปยอดเงินเดือนที่ได้รับทั้งเดือน (สลิปเงินเดือน) 
หรือส าเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เว้นแต่ครอบครัวที่ไม่มีรายได้ประจ าหรือไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้จัดหา
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบ าเหน็จบ านาญ สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร หรือหัวหน้าสถานศึกษาที่นักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินศึกษาอยู่ เป็นผู้รับรองรายได้ เพ่ือให้
กองทุนใช้ประกอบการพิจารณารายได้ต่อครอบครัวดังกล่าวด้วย 
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คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้กู้ยืมเงิน 
การพิจารณาคัดเลือกผู้กู้ยืมเงิน 

คุณสมบัติทั่วไป ลักษณะต้องห้าม  
และคุณสมบัติเฉพาะ 

ลักษณะท่ี 1  
 ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

ลักษณะท่ี 2 
ศึกษาในสาขาวิชาท่ีเป็น 

ความต้องการหลักฯ 
คุณสมบัติทั่วไป 
• มีสัญชาติไทย √ √ 
• ศึกษาหรือได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาอยู่ในสถานศึกษาท่ีเข้าร่วม

ด าเนินงานกับกองทุน √ √ 
• เป็นผู้ขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาในการเข้าศึกษาท่ีสถานศึกษา           

เพียงแห่งเดียวในภาคการศึกษาเดียวกัน √ √ 
•  มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา √ √ 
• มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรง 

หรือไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย √ √ 
ลักษณะต้องห้าม 

• เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดมาก่อน √ √ 
• เป็นผู้ปฏิบัติงานและรับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจ าในหน่วยงานของรัฐ 

หรือเอกชนในลักษณะเต็มเวลา √ √ 
• เป็นบุคคลล้มละลาย √ √ 
• เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่

เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ √ √ 
• เป็นหรือเคยเป็นผู้ท่ีผิดนัดช าระหน้ีกับกองทุน เว้นแต่จะได้ช าระหน้ี

ดังกล่าวครบถ้วนแล้ว √ √ 
คุณสมบัติเฉพาะ 

• รายได้ต่อครอบครัว ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี √ 
หากประสงค์จะกู้ยืมเงินค่าครองชีพ
จะต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัว  

ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี 
• ศึกษาในสาขาวิชาท่ีเป็นความต้องการหลักฯ - √ 
• มีอายุในขณะท่ีขอกู้ยืมเงิน เมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหน้ี  
     2 ปี และเวลาผ่อนช าระอีก 15 ปี รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี √ - 
• มีอายุไม่เกิน 30 ปี ในปีการศึกษาท่ียื่นค าขอกู้ยืมเงินกองทุน - √ 
• ศึกษาในระดับการศึกษา มัธยมปลาย /ปวช. /ปวส./อนุปริญญาตรี /

ปริญญาตรี √ - 
• ศึกษาในระดับปวส./อนุปริญญา/ปริญญาตรีและหลักสูตร /สาขาวิชา

เป็นไปตามประกาศท่ีคณะกรรมการก าหนด - √ 
• ท าประโยชน์ต่อสังคม/สาธารณะ 
- รายใหม่หรือรายเก่าเปลี่ยนระดับท่ีศึกษาในระดับอนุปริญญา/    

ปริญญาตรี ไม่ก าหนดจ านวนชั่วโมง 
- รายเก่าเลื่อนชั้นปีทุกระดับการศึกษา ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง 

√ √ 
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กรณีที่ผู้ขอกู้ยืมรายใดเคยกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. หรือกองทุน กรอ. มาแล้วแต่ผิดนัดช าระหนี้           
และได้ท าสัญญาประนีประนอมยอมความก่อนฟ้องคดี และ/หรือเคยถูกฟ้องร้องด าเนินคดีมาแล้ว ผู้ขอกู้ ยืม 
รายนั้นสามารถกู้ยืมเงินกองทุนต่อไป หากได้ช าระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ หรือช าระหนี้            
ตามค าพิพากษาจนเสร็จสิ้นแล้ว โดยผู้กู้ยืมต้องช าระหนี้ปิดบัญชีพร้อมท าหนังสือแจ้งให้กองทุนทราบ โดยให้
จัดส่งหนังสือพร้อมเอกสารการช าระหนี้ได้ทั้งทางโทรสาร 0-2016-4800 และส่งทางไปรษณีย์   

ทั้งนี้ การจะได้รับหรือไม่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงิน ผู้ขอกู้ยืมเงินและสถานศึกษาจะต้องด าเนินการ
ให้อยู่ภายใต้กรอบก าหนดเวลาการให้กู้ยืมประจ าปีด้วย  

2. ประเภทของผู้กู้ยืมเงิน 
 2.1 ผู้กู้ยืมเงินรายเก่า หมายถึง นักเรียนหรือนักศึกษาที่อยู่ระหว่างการศึกษา และเคยกู้ยืมเงินกองทุน
มาก่อน ไม่ว่าจะเคยกู้ยืมเงินจากสถานศึกษาอ่ืนหรือสถานศึกษาปัจจุบันก็ตาม และให้หมายความรวมถึงนักเรียน
หรือนักศึกษาที่อยู่ระหว่างการศึกษาและเคยกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาตามพระราชบัญญัติ       
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2541 และกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต            
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2549 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 2.2 ผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ หมายถึง นักเรียนหรือนักศึกษาผู้ที่ ไม่เคยกู้ยืมเงินกองทุน  หรือเป็นผู้ที่           
เคยกู้ยืมเงินกองทุนมาก่อนและได้ช าระหนี้คืนครบถ้วนแล้ว  

3. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณาผู้กู้ยืมเงิน  
3.1 แบบค าขอกู้ยืมเงินที่จัดพิมพ์ออกจากระบบ e-Studentloan  
3.2 แบบค าขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.101) พร้อมเอกสารประกอบ ดังนี้ 

  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ยื่นค าขอกู้ยืมเงิน 
  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของบิดา และมารดา หรือผู้ปกครอง  
  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของคู่สมรสของผู้ยื่นค าขอกู้ยืมเงิน (ถ้ามี) 
  ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นค าขอกู้ยืมเงิน บิดาและมารดาหรือผู้ปกครอง คู่สมรส (ถ้ามี) 
  เอกสารประกอบการรับรองรายได้ 

  มีรายได้ประจ า  
  ไม่มีรายได้ประจ า (กยศ.102) 

 
 
 
 
 

  แผนผังแสดงที่ตั้งของที่อยู่อาศัย พร้อมรูปถ่ายที่อยู่อาศัยของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 
  ใบแสดงผลการศึกษา/ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
  บันทึกกิจกรรมจิตอาสา 
  หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนวหรืออาจารย์ที่ปรึกษา (กยศ.103)   
  อ่ืนๆ (ถ้ามี)...................................................................................................................... 

 

   ให้นักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินแนบหลักฐานใบสรุปยอดเงินเดือนที่ ได้ รับทั้ งเดือน             
(สลิปเงินเดือน) หรือส าเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เว้นแต่ครอบครัวที่ไม่มีรายได้ประจ าหรือไม่มีบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ ให้จัดหาเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบ าเหน็จบ านาญ สมาชิกสภาเขต สมาชิก            
สภากรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือหัวหน้าสถานศึกษาที่นักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม
เงินศึกษาอยู่ เป็นผู้รับรองรายได้ เพ่ือให้กองทุนใช้ประกอบการพิจารณารายได้ต่อครอบครัวดังกล่าวด้วย 
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หมายเหตุ  :   (ก) กรณีผู้ขอกู้ บิดา มารดา ผู้ปกครอง และ/หรือคู่สมรสของผู้ขอกู้ยืมเงิน มีการเปลี่ยนแปลง      
ชื่อ-สกุล ให้แนบส าเนาเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 
 (ข) กรณีบิดา มารดา ของผู้ขอกู้เสียชีวิต ให้แนบส าเนาใบมรณบัตร หรือส าเนาทะเบียนบ้าน          
ที่ประทับค าว่า “ตาย” ประกอบการพิจารณา 
 (ค) กรณีบิดา มารดา ของผู้ขอกู้ยืมเงิน หย่าร้าง (กรณีจดทะเบียนสมรส) ให้แนบส าเนาใบหย่าร้าง
ประกอบการพิจารณา 

 (ง) ส าเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อ โดยเจ้าของเอกสาร เช่น ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
ของบิดา บิดาต้องเป็นผู้รับรองส าเนาถูกต้อง เป็นต้น 

4. การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร 
ให้นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับผู้บริหารและจัดการเงิน      

ให้กู้ยืมซึ่งปัจจุบัน ได้แก่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เพ่ือรับการโอนเงินค่าครองชีพ
รายเดือน  

 

บมจ.ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
1. เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ณ สาขาของธนาคารกรุงไทย 
โดยมีหลักฐาน ดังนี้ 
- หนังสือแจ้งผลการอนุมัติให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืม 

เพื่อการศึกษาของสถานศึกษา (ฉบับจริง) 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

1. นักเรียน นักศึกษา เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์      
ณ สาขาของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดยมี
หลักฐาน ดังนี้ 
- หนังสือแจ้งผลการอนุมัติให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงิน           

ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา (ฉบับจริง) 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

2. ติดต่อขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ได้ทั้งแบบมีสมุดคู่ฝาก 
หรือแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก โดยอนุโลมให้เปิดบัญชีเป็นศูนย์บาท
ได้กรณีที่ เปิดแบบไม่มีสมุดคู่ฝากนักเรียน นักศึกษาจะได้
รายละเอียดของบัญชีเป็นหลักฐานการเปิดบัญชี 

2. ติดต่อขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบมีสมุด      
คู่ฝากโดยอนุโลมให้เปิดบัญชีเป็นศูนย์บาท  

3. กรณีที่ต้องการท าบัตร ATM ให้นักเรียน นักศึกษาแจ้ง
ความประสงค์การขอมีบัตร ATM โดยจะได้รับการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปีเฉพาะบัตร ATM 
ประเภทบัตรธรรมดาใบที่  1  เท่ านั้ น  และจะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมรายปี เมื่อครบปี โดยการหักเงินจากบัญชี        
โดยนักเรียน นักศึกษาจะต้องมียอดเงินคงเหลือในบัญชี       
ไม่ต่ ากว่า 100 บาท 

3. กรณีที่ต้องการท าบัตร ATM ให้นักเรียน นักศึกษา
แจ้งความประสงค์การขอมีบัตร ATM โดยจะได้รับการ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปี
เฉพาะบัตร ATM ใบที่  1 เท่ านั้ น  และจะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมรายปีเมื่อครบปี 

4. กรณีที่ เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก 
นักเรียน นักศึกษาจะต้องท าบัตร ATM และต้องสมัครใช้
บ ริ ก า ร  KTB Netbank ด้ ว ย  โด ย จ ะ ได้ รั บ ก ารย ก เว้ น
ค่าธรรมเนียมเช่นเดียวกับข้อ 3 

- 
 

 

5. กรณีที่นักเรียน นักศึกษาย้ายสถานศึกษาและขอเปิดบัญชี       
เงินฝากออมทรัพย์ใหม่ บมจ.ธนาคารกรุงไทยจะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปี เช่นเดียวกับ
ลูกค้าทั่วไป 

- 
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ส่วนที่ 4 
การจัดท าสัญญากู้ยืมเงินและการจ่ายเงินกู้ยืม 

 
1. การจัดท าสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค  าประกัน และหนังสือให้ความยินยอม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
และแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจ านวนเงินทุนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่าย        
ที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ) 

1.1 การท าสัญญากู้ยืมเงิน และแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจ านวนเงินทุนกองทุนเงินให้กู้ยืม    
เพ่ือการศึกษา (ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ) ให้ผู้ขอกู้ยืมและสถานศึกษา
ตรวจสอบความถูกต้อง หากมีการแก้ไขให้ผู้กู้ยืมเงินหรือสถานศึกษาด าเนินการผ่านระบบ  e-Studentloan       
ก่อนการจัดพิมพ์ 

1.2 สัญญากู้ยืมเงิน และแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจ านวนเงินทุนกองทุนเงินให้กู้ยืม            
เพ่ือการศึกษา (ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ) จะต้องจัดพิมพ์จากระบบ          
e-Studentloan ของกองทุนอย่างละ 2 ฉบับ และต้องลงลายมือชื่อด้วยตนเองเท่านั้น โดยลายมือชื่อผู้ให้กู้/        
ผู้มีอ านาจลงนามของสถานศึกษาต้องเหมือนกับตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอ านาจกระท าการแทนสถานศึกษาที่ส่งให้
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา และผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมพร้อมทั้งส าเนาสัญญากู้ยืมโดยรับรองส าเนา    
ส่งให้ผู้ค้ าประกันหนึ่งฉบับ 

1.3 ให้สถานศึกษาตรวจสอบสัญญากู้ยืมเงิน และแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจ านวนเงิน          
ทุนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ) และเอกสาร
ประกอบให้ถูกต้องครบถ้วนทุกฉบับ ก่อนรวบรวมส่งให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม โดยปฏิบัติดังนี้ 

1.3.1 ตรวจดูชื่อ/นามสกุลผู้กู้ยืมเงิน ตรงกับลายมือชื่อจริง 
1.3.2 ตรวจดูการลงรายละเอียดในสัญญากู้ยืมเงิน และแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจ านวน

เงินทุนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ)           
ให้ครบถ้วนถูกต้องทุกช่อง เช่น ชื่อผู้กู้ยืมเงิน ชื่อผู้ค้ าประกัน ฯลฯ 

1.3.3 ตรวจเอกสารประกอบสัญญากู้ยืมเงินให้ครบถ้วน โดยให้ลายมือชื่อในสัญญากู้ยืมเงิน     
และแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจ านวนเงินทุนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่าย         
ที่เก่ียวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ) เป็นแบบเดียวกับที่ลงลายมือชื่อในเอกสารประกอบต่างๆ  
  1.3.4 ตรวจสอบให้ผู้ให้กู้ยืม ผู้กู้ยืมเงิน ผู้ค้ าประกัน และคู่สมรสผู้ค้ าประกันลงนามในสัญญา 
กู้ยืมเงินให้ครบทุกช่อง พร้อมทั้งลายมือชื่อของพยาน หากผู้กู้ยืมเงินอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ให้บิดา มารดา  
หรือผู้ปกครองตามกฎหมายลงลายมือชื่อในฐานะผู้แทนโดยชอบธรรมด้วย (ห้ามใช้ตรายางประทับแทน            
การลงลายมือชื่อ) 

1.3.5 หากผู้ค้ าประกันไม่สามารถมาลงลายมือชื่อในสัญญากู้ยืมเงินต่อหน้าเจ้าหน้าที่หรือผู้บริหาร
สถานศึกษา ให้ตรวจดูว่ามีลายมือชื่อเจ้าพนักงานทะเบียนท้องที่หรือท้องถิ่น ณ ภูมิล าเนาตามทะเบียนบ้านหรือ
ภูมิล าเนาที่ประกอบอาชีพของผู้ค้ าประกันรับรองมาหรือไม่  
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1.4 เมื ่อสถานศึกษาตรวจสอบสัญญา  และแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจ านวนเงินทุน
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา  และค่าครองชีพ) ถูกต้อง 
และครบถ้วนแล้วให้สถานศึกษาเข้าระบบ  e-Studentloan เพ่ือยืนยันความถูกต้องของสัญญากู้ยืมเงิน            
และแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจ านวนเงินทุนกองทุนเงินให้กู้ยืม เพ่ือการศึกษา (ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ) ก่อนน าส่งผู้บริหารและจัดการเงนิให้กู้ยืม 

1.5 ให้สถานศึกษาจัดส่งสัญญากู้ยืมเงิน และแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจ านวนเงินทุนกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ) และเอกสารประกอบ       
ที่ลงนามแล้ว ให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กูย้ืมแบบละ 1 ฉบับ และคืนคู่ฉบับทุกแบบให้ผู้กู้ยืมเก็บไว้อย่างละ 1 ฉบับ  

1.6 ห้ามมิให้สถานศึกษาเก็บสัญญากู้ยืมเงิน และแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจ านวนเงินทุน
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ) ของผู้กู้ยืมเงินไว้
หากต้องการเก็บเป็นหลักฐานให้ถ่ายเอกสารไว้เป็นหลักฐานแทน 

1.7 กรณีสัญญากู้ยืมเงิน และหรือแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจ านวนเงินทุนกองทุนเงินให้กู้ยืม    
เพ่ือการศึกษา (ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ) ไม่ถูกต้อง ผู้บริหารและจัดการเงิน
ให้กู้ยืมจะแจ้งให้สถานศึกษาทราบโดยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Auto mail) เพ่ือให้สถานศึกษาแก้ไขให้ถูกต้อง 
เมื่อแก้ไขเสร็จสิ้นแล้วให้สถานศึกษาจัดท าใบน าส่งเอกสารเพ่ิมเติมจากระบบ  e-Studentloan แนบมาพร้อมกับ
เอกสารที่แก้ไขแล้วส่งให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมด าเนินการต่อไป 

2. การค  าประกัน 
2.1 ผู้ค้ าประกันต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ ดังนี้ 

 - บิดา มารดา หรือผู้ใช้อ านาจปกครอง หรือคู่สมรส หรือ 
 - บุคคลที่ประกอบอาชีพมีรายได้น่าเชื่อถือตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาให้กู้ยืมประจ าสถานศึกษา

ก าหนดให้เป็นผู้ค้ าประกันได้  
2.2 แนวปฏิบัติเรื่องการค้ าประกัน มีดังนี้ 

  2.2.1 กรณีที่นักเรียน/นักศึกษา ไม่มีบิดา มารดา ให้ผู้ใช้อ านาจปกครองเป็นผู้ให้การยินยอม      
ในการท านิติกรรมสัญญาและเป็นผู้ค้ าประกัน “ผู้ปกครอง” ได้แก่ ผู้ปกครองตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 132 
กฎกระทรวง ระเบียบที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว รวมทั้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องผู้ปกครองนักเรียน/
นักศึกษา หมายถึง บุคคลซึ่งรับนักเรียน/นักศึกษาไว้ในความปกครอง หรืออุปการะเลี้ยงดู หรือบุคคลที่นักเรียน/
นักศึกษาอาศัยอยู่ 

 2.2.2 กรณีคู่สมรสของผู้ค้ าประกันไม่ยินยอมลงนามให้ความยินยอมค้ าประกัน ให้ผู้ค้ าประกัน 
ลงนามฝ่ายเดียวได้ 

 2.2.3 กรณีคู่สมรสของผู้ค้ าประกันมอบอ านาจให้ผู้ค้ าประกันลงลายมือชื่อฝ่ายเดียวแทน           
ให้ผู้ค้ าประกันลงนามฝ่ายเดียวได้ 

 2.2.4 ผู้ค้ าประกันไม่สามารถเพิกถอนการค้ าประกันได้ในระหว่างเวลาที่ผู้กู้ยืมเงินต้องรับผิดชอบ      
ตามเงื่อนไขในสัญญากู้ยืมเงนิ 

 2.2.5 ในการท าสัญญากู้ยืมเงินแต่ละครั้ง  ผู้กู้ยืมเงินอาจเปลี่ยนแปลงผู้ ค้ าประกันใหม่ได้  
โดยไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ค้ าประกันคนเดิม 
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2.3 แนวปฏิบัติเรื่องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ค้ าประกัน มีดังนี ้ 
  2.3.1 กรณีที่ผู้กู้ยืมเงินได้มีการท าสัญญาแล้วแต่อยู่ ในขั้นตอนสถานศึกษาตรวจสัญญา            
และผู้บริหารสถานศึกษายังมิได้ลงนามในฐานะผู้ให้กู้ยืม หากผู้กู้ยืมประสงค์จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขผู้ค้ าประกันด้วย
เหตุผลใดๆ ก็ดี กรณีนี้ กองทุนอนุญาตให้ผู้กู้ยืมเปลี่ยนแปลงแก้ไขผู้ค้ าประกันได้ โดยการท าสัญญาฉบับใหม่      
หรือใช้วิธีขีดฆ่าชื่อผู้ค้ าประกันเดิม และระบุชื่อผู้ค้ าประกันคนใหม่แล้วลงนามก ากับ และให้ผู้ค้ าประกันคนใหม่     
ลงชื่อในฐานะผู้ค้ าประกันด้วย 
 2.3.2 กรณีที่ผู้กู้ยืมเงิน ผู้ค้ าประกัน และผู้ให้กู้ยืม(ผู้บริหารสถานศึกษา) ได้ลงนามในสัญญา        
ค้ าประกันแล้ว หากผู้กู้ยืมประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงผู้ค้ าประกันเพราะผู้ค้ าประกันคนเดิมไม่ได้มีสัญชาติไทย 
เพราะด้วยเหตุผลใดๆก็ดี กรณีนี้กองทุน ขอให้สถานศึกษาด าเนินการจัดท าบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา เพ่ือให้   
ผู้ค้ าประกันคนใหม่ และผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้ให้กู้ยืม ลงนามในบันทึกข้อตกลง แล้วส่งบันทึกข้อตกลง
ดังกล่าวให้ธนาคาร 

 2.3.3 กรณีท่ีผู้กู้ยืมเงินได้รับโอนเงินค่าเล่าเรียนแล้วไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ าประกันได้  

3. การจัดท าแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจ านวนเงินทุนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ได้ก าหนดแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจ านวนเงินทุนกองทุนเงิน

ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ) ส าหรับปีการศึกษา 2562 
โดยแบบลงทะเบียนดังกล่าว มีช่องลงนามของผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครองเพ่ิมขึ้นมา วัตถุประสงค์ก็เพื่อให้
ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครองได้รับทราบถึงการกู้ยืมเงิน ในแต่ละภาคการศึกษาของผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ในอ านาจ
ปกครองของตนที่มีอายุยังไม่ครบยี่สิบปีบริบูรณ์ แต่ในด้านความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครองต่อ
การกู้ยืมของผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ในอ านาจปกครองได้ให้ความยินยอมไว้แล้วตั งแต่เริ่มแรกในสัญญากู้ยืม 

ดังนั้น เพ่ือให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องสะดวกในการจัดท าแบบลงทะเบียนดังกล่าวจึงก าหนดแนวปฏิบัติ             
ในการจัดท าไว้  ดังนี้ 

3.1 ช่องลงนามของผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง 
-  ไม่บังคับว่าจะต้องให้ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครองลงนาม (จะลงนามหรือไม่ก็ได้) 
-  หากผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง จะลงนาม ก็ไม่จ าเป็นต้องเป็นคนเดิมกับบุคคล             

ที่ลงนามในสัญญากู้ยืม โดยให้แนบเฉพาะส าเนาบัตรประชาชนของผู้แทนโดยชอบธรรม/
ผู้ปกครอง 

3.2 ช่องลงนามของพยาน 
-  หากไม่มีการลงนามโดยผู้ แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง ในช่องพยานก็ ไม่จ า เป็ น              

ต้องมีพยานลงนามเช่นกัน 
- หากมีพยานลงนาม พยานก็ไม่จ าเป็นต้องเป็นบุคคลเดิมกับบุคคลที่ลงนามในสัญญากู้ยืม                                             
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4. การส่งตัวอย่างลายมือชื่อผู้กระท าการแทนสถานศึกษาในการลงนามเอกสารกู้ยืมเงิน 
ให้สถานศึกษาส่งตัวอย่างลายมือชื่อ เพ่ือใช้ในการตรวจสอบเอกสารสัญญากู้ยืมเงิน และแบบลงทะเบียน/

แบบยืนยันฯ โดยด าเนินการ ดังนี้ 
4.1 สถานศึกษา Download แบบฟอร์ม “ลายมือชื่อผู้กระท าการแทนสถานศึกษาในการลงนาม      

ในเอกสารการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” และให้ผู้ที่มีอ านาจกระท าการแทนสถานศึกษาลงนาม 
4.2 ให้สถานศึกษาส่งลายมือชื่อผู้กระท าการแทนสถานศึกษาฉบับนี้ ให้ บมจ. ธนาคารกรุงไทย        

(ฝ่ายบริหารโครงการภาครัฐ) และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ฝ่ายนโยบายรัฐ) แห่งละ 1 ชุด โดยจะต้องจัดท า
หนังสือน าส่ง และเอกสารประกอบตัวอย่างลายมือชื่อฯ ฉบับจริงห้ามส่งฉบับส าเนาหรือถ่ายส าเนา 

4.3 ในกรณีสถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพ่ิมเติมผู้มีอ านาจกระท าการแทนสถานศึกษา  
จะต้องด าเนินการจัดท าตัวอย่างลายมือชื่อผู้กระท าการแทนสถานศึกษาตามแบบฟอร์มในหน้า 207 พร้อมทั้ง
หนังสือมอบอ านาจให้บุคคลดังกล่าวกระท าการแทนสถานศึกษาส่งให้ บมจ. ธนาคารกรุงไทย (ฝ่ายบริหารโครงการ
ภาครัฐ) และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ฝ่ายนโยบายรัฐ) แห่งละ 1 ชุด 

5. การจัดส่งสัญญากู้ยืมเงิน และแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจ านวนเงินทุนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ใหธ้นาคาร 

5.1 ใบน าส่งเอกสารสัญญาระบบ e-Studentloan จะต้องมีลายมือชื่อผู้มีอ านาจของสถานศึกษา    
พร้อมประทับตราสถานศึกษา(ถ้ามี) โดยใบน าส่งเอกสารสัญญาระบบ e-Studentloan 1 ชุดต่อจ านวนเอกสาร           
ไม่เกิน 50 ชุด (50 คน) 

5.2 ในสัญญากู้ยืมเงิน เอกสารประกอบสัญญา และแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันฯ ผู้เกี่ยวข้อง     
ต้องลงนามให้ครบถ้วนสมบูรณ์  

5.3 เอกสารประกอบสัญญา มีดังต่อไปนี้ 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ ยืม ผู้ค้ าประกันและผู้แทน    

โดยชอบธรรม (กรณีไม่เป็นคนเดียวกับผู้ค้ าประกัน) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
- ส าเนาสมุดบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ (หน้าแรก) ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารอิสลาม           

แห่งประเทศไทย พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง     
- เอกสารการเปลี่ยนแปลงชื่อสกุล(กรณี เปลี่ยนแปลง) ของผู้กู้ยืม ผู้ค้ าประกันและผู้แทน         

โดยชอบธรรม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
5.4 การลงนามในแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันฯ ของแต่ละภาคเรียนให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ      

ในการจัดท าแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันฯ  
5.5 น าเอกสารตามข้อ 5.2-5.4 ที่สถานศึกษาตรวจสอบถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมเป็นชุดต่อหนึ่งคน     

โดยเรียงล าดับรายชื่อตามใบน าส่งในข้อ 5.1 
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5.6 สถานศึกษาต้องตรวจความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร พร้อมจัดเรียงและน าส่งไปที่ผู้บริหาร     

และจัดการเงินให้กู้ยืมตามที่อยู่นี้ 
 
 
 
  
 
 
 
 

5.7 กรณีที่สถานศึกษามีความจ าเป็นต้องส่งแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันฯ หลายๆ ภาคการศึกษา
พร้อมกัน ให้แยกเอกสารแต่ละภาคการศึกษา และใช้ใบน าส่งเอกสารสัญญา (กยศ. 107) ระบบ e-Studentloan 
แยกชุดกนั 

5.8 กรณีธนาคารตรวจพบว่าเอกสารที่สถานศึกษาส่งให้ไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ธนาคารจะแจ้งกลับไปยัง
สถานศึกษาทาง e-mail เพ่ือให้สถานศึกษาจัดท าเอกสารฉบับดังกล่าวใหม่ และส่งเอกสารนี้ไปพร้อมกับใบน าส่ง
เอกสารเพิ่มเติม (กยศ. 107-1) ระบบ e-Studentloan  

5.9 หากสถานศึกษามีข้อสงสัย หรือปัญหาเกี่ ยวกับการส่ งเอกสารสัญญา  ให้ ติดต่อสอบถาม                  
บมจ.ธนาคารกรุงไทย ฝ่ายบริหารโครงการภาครัฐ งาน Help Desk เบอร์โทรศัพท์ 0-2208-8699 หรืองานบริหาร
เอกสารสัญญา เบอร์ โทรศัพท์  0-2208-8605-7 หรือ 0-2208-8636 หรือธนาคารอิสลามแห่ งประเทศไทย              
ฝ่ายนโยบายรัฐ เบอร์โทรศัพท์ 0-2650-6999 ต่อ 5154-5 
 

6. การจ่ายเงินกู้ยืม  
6.1 ค่าครองชีพ ผู้กู้ยืมและสถานศึกษาต้องจัดท าสัญญากู้ยืมเงิน และหรือแบบลงทะเบียนเรียน/     

แบบยืนยันฯ ของผู้กู้ยืมทุกรายให้แล้วเสร็จ รวมทั้งต้องตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของสัญญากู้ยืมเงิน        
และหรือแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันฯ  ของผู้กู้ยืมทุกราย ก่อนที่จะยืนยันข้อมูลการกู้ยืมของผู้กู้ยืม         
ผ่านระบบ e-Studentloan และจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กับผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม เพื่อให้ผู้กู้ยืม   
ได้รับเงินค่าครองชีพโดยเร็ว  

6.2 ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา กองทุนจะจ่ายเข้าบัญชีของสถานศึกษา     
โดยหลังจากผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมตรวจสอบสัญญากู้ยืมเงิน และหรือแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันฯ 
ว่าถูกต้องและครบถ้วน ตรงกับข้อมูลที่ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมได้รับจากระบบ e-Studentloan โดยจะโอน
ทุกวันที่ 5 ทุกวันที่ 15 และทุกวันที่ 25 ของเดือน 
  ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมจะจัดส่งรายงานการโอนเงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่อง
กับการศึกษาให้กับสถานศึกษาทาง Auto mail ตามจ านวนครั้งที่โอนเงิน หากไม่ได้รับ Auto mail ให้สถานศึกษา
ติดต่อกับผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม  

*กรณีผู้กู้ยืมเงิน /สถานศึกษา ไม่ได้รับเงิน ให้สถานศึกษาติดต่อผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม 
 

 

บมจ.ธนาคารกรุงไทย   จัดส่งเอกสารไปที่ 
ผู้อ านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายบริหาร
โครงการภาครัฐ บมจ. ธนาคารกรุงไทย อาคาร
สุขุมวิท  เลขที่  10 ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองเตย     
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  จัดส่งเอกสารไปที่ 
ฝ่ายนโยบายรัฐ  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย      
เลขที่ 66 อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก ชั้น 12 ถนนสุขุมวิท 21 
(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 
10110   
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7. การยกเลิกสัญญากู้ยืมเงิน และหรือแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจ านวนเงินทุนกองทุนเงินให้กู้ยืม        
เพื่อการศึกษา 
 ในกรณีที่สถานศึกษา หรือผู้กู้ยืมมีความต้องการยกเลิกสัญญากู้ยืมเงิน และหรือแบบลงทะเบียนเรียน/        
แบบยืนยันฯ เพ่ือแก้ไข/เปลี่ยนแปลงสัญญากู้ยืมเงิน และหรือแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันฯ ที่ส่งข้อมูล         
ให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมแล้ว สามารถปฏิบัติได ้ดังนี้ 

7.1 ท าการยกเลิกสัญญากู้ยืมเงิน และหรือแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันฯ ในระบบ e-Studentloan 
ตามที่กองทุนก าหนด และพิมพ์แบบฟอร์มยกเลิกสัญญากู้ยืมเงิน และหรือแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันฯ พร้อมทั้ง
แบบฟอร์มคืนเงิน (กรณีที่มีการจ่ายเงินตามแบบลงทะเบียนฯ แล้ว) 

7.2 ส่งแบบฟอร์มยกเลิกสัญญากู้ยืมเงิน และหรือแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันฯ ให้ผู้บริหาร         
และจดัการเงินให้กู้ยืมทันทีท่ีท าเสร็จ 

7.3 น าแบบฟอร์มคืนเงินไปช าระเงินที่สาขาของผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมแล้วส่งเอกสาร 
(แบบฟอร์มและใบน าฝากหรือ PAY IN SLIP) มายังฝ่ายบริหารโครงการภาครัฐ บมจ.ธนาคารกรุงไทย หรือ        
ฝ่ายนโยบายรัฐธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
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ส่วนที่ 5 
ขั้นตอนการกู้ยืมในระบบ e-Studentloan  

การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ผู้กู้ยืมเงินและสถานศึกษาต้องด าเนินการ ผ่านระบบ    
e-Studentloan โดยมีบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้กู้ยืมเงิน ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารของสถานศึกษา ซึ่งผู้กู้ยืมเงิน
และสถานศึกษาต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กองทุนก าหนด โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
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รายละเอียดขั้นตอนการกู้ยืมเงินในระบบ e-Studentloan ของผู้กู้ยืมเงินและสถานศึกษา 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
*   ส าหรับภาคเรียนท่ี 2 และ 3 (ถ้ามี) ให้ท าเฉพาะขั้นตอนที่ 2,8,9,10 และ11 
**  ขั้นตอนที่ 7     : ผู้บริหารสถานศึกษาต้องตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของสัญญากู้ยืมและเอกสารแนบก่อนท าการ 

ตรวจสอบ สัญญาและเอกสารแนบ ในระบบ e-Studentloan 
*** ขั้นตอนที่ 10  : ผู้บริหารสถานศึกษาต้องตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของแบบลงทะเบียนก่อนท าการตรวจสอบ              

ใบลงทะเบียนและส่งข้อมูลฯ ในระบบ e-Studentloan                

1. “ผู้กู้ยืมเงินรายใหม่” 
ท าการ Pre-Register เพื่อรับรหัสผ่าน ในระบบ e-Studentloan 

2. “ผู้กู้ยืมเงินรายเก่าและรายใหม่” (รหัสผู้กู้ยืมเงิน)  
ยื่นแบบค าขอกู้ยืมเงิน /แบบค ายืนยันขอกู้ยืมเงินในระบบ e-Studentloan ภายในระยะเวลาที่กองทุนก าหนด 

 พร้อมพิมพ์แบบค าขอกู้ยืมเงิน (กยศ.101) และเอกสารต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ 

4. “สถานศึกษา” (รหัสผู้ปฏิบัติงาน)  
บันทึกกรอบวงเงินฯท้ังปี (ทุกภาคการศึกษา) ในระบบ e-Studentloan  

5. “สถานศึกษา” (รหัสผู้บริหาร)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืม ในระบบ e-Studentloan 

6. “ผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ หรือรายเก่าทีเ่ปลี่ยนระดับ/เปลี่ยนสถานศึกษา” (รหัสผู้กู้ยืมเงิน)  
บันทึกและพิมพ์สัญญากู้ยืมเงิน ในระบบ e-Studentloan และส่งสัญญาพร้อมเอกสารประกอบสัญญา 

ให้สถานศึกษา เพื่อจัดท าสัญญา 

** 7. “สถานศึกษา” (รหัสผู้บริหาร)  
ตรวจสอบสัญญาและเอกสารแนบ ในระบบ e-Studentloan 

8. “ผู้กู้ยืมเงินรายเก่าและรายใหม่” (รหัสผู้กู้ยืมเงิน)  
บันทึกจ านวนเงินค่าเล่าเรียน และ/หรือค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวเน่ืองฯ ตามท่ีสถานศึกษาเรียกเก็บจริง ในระบบ e-Studentloan  

(กรณกีู้ยืมค่าเล่าเรียน และ/หรือค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการศึกษา) 

9. “สถานศึกษา” (รหัสผู้ปฏิบัติงาน)  
ลงทะเบียน ในระบบ e-Studentloan พร้อมกับพิมพ์แบบลงทะเบียนและให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องลงนาม 

 

และให้ผู้กู้ยืม กับผู้มีอ านาจกระท าการแทนสถานศึกษาลงนาม *** 10. “สถานศึกษา” (รหัสผู้บริหาร)  
ตรวจสอบใบลงทะเบียนและส่งข้อมูลฯ ในระบบ e-Studentloan 

3. “สถานศึกษา” (คณะกรรมการฯ ประจ าสถานศึกษา) 
 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน 

11. “สถานศึกษา”  
รวบรวมสัญญาและเอกสารประกอบ และแบบลงทะเบียน น าส่งธนาคาร 

เริ่มต้น 

* ส าหรับ    
ภาคเรียนท่ี 2 
และ 3 (ถ้ามี) 

* ส าหรับ    
ภาคเรียนท่ี 2 
และ 3 (ถ้ามี) 
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ส่วนที่ 6 
การส่งคืนเงินกู้ยืมของผู้กูย้ืมที่มิได้ใช้ ผ่านระบบ e-Audit 

1. สถานศึกษาใดที่ต้องด าเนินการระบบ e-Audit 
สถานศึ กษ าที่ ต้ อ งด า เนิ น การระบบ  e-Audit คื อสถานศึ กษ าที่ มี ผู้ กู้ ยื ม ที่ กู้ ยื ม ค่ า เล่ า เรี ยน                   

และค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวเนื่ องกับการศึกษาเท่านั้น  ส าหรับสถานศึกษาที่ มีผู้ กู้ยืมที่ กู้ ยืม เฉพาะค่าครองชีพ                  
ไม่ต้องด าเนินการระบบ e-Audit 

2. ท าอย่างไรไม่ให้ถูกระงับการโอนเงิน 
1. สถานศึกษาต้องส่งข้อมูลเกี่ยวกับยอดเงินค่าเล่าเรียนและ/หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา               

ที่สถานศึกษาได้รับจริงจากผู้กู้ยืมเงินแต่ละรายซึ่ งเป็นข้อมูลหลังเสร็จสิ้นการเพ่ิม – ถอนรายวิชาแล้ว               
ผ่านระบบ e-Audit ของกองทุน เพื่อตรวจสอบก่อนวันสิ้นเดือนของวันสิ้นภาคการศึกษา 

2 . สถาน ศึ กษ า ต้องส่ งคื น เงิน กู้ ยื มของผู้ กู้ ยื ม เงินที่ มิ ได้ ใช้ ต ามที่ ก าหนด ไว้ ใน สัญ ญ ากู้ ยื ม                   
ให้แก่กองทุนก่อนวันสิ้นเดือนของวันสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาคของสถานศึกษานั้น 
 หากสถานศึกษามิได้ส่งข้อมูล และ/หรือส่งคืนเงินภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าว กองทุนมีสิทธิ            
ที่จะพิจารณาระงับการโอนเงินให้แก่สถานศึกษาส าหรับภาคการศึกษาถัดไปก็ได้ ทั้งนี้ กองทุนมีสิทธิคิดดอกเบี้ย       
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันผิดนัด (ตามระเบียบและประกาศคณะกรรมการกองทุนฯ) 

3. หากถูกระงับการโอนเงิน สิ่งท่ีสถานศึกษาต้องท าคือ 
1. ส่งข้อมูลผ่านระบบ e-Audit ให้ครบทุกรายที่ได้รับการโอนเงินแล้ว และ/หรือ ส่งคืนเงินให้ครบถ้วน 
2. ท าหนังสือแจ้งกองทุนให้ยกเลิกการระงับการโอนเงิน 

4. ขั้นตอนการส่งคืนเงินกู้ยืม 
หากสถานศึกษาด าเนินการส่งข้อมูลผ่านระบบ e-Audit แล้ว พบว่า มีเงินเหลือที่ต้องส่งคืนกองทุน         

ให้สถานศึกษาด าเนินการดังต่อไปนี้ 
1. พิมพ์แบบฟอร์ม กยศ. 205 “ใบแจ้งคืนเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา” และแบบฟอร์ม            

กยศ. 206 “รายละเอียดการคืนเงินของผู้กู้ยืมเงินฯ” จากระบบ e-Audit เพ่ือน าส่งเงินให้กองทุนผ่านระบบ      
Teller Payment  (ได้รับการโอนเงินจากธนาคารใด ให้ส่งคืนเงินที่ธนาคารนั้น)  
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รายละเอียดการคืน เงิน   ลักษณ ะที่  1  เงินกู้ ยื ม เพ่ือการศึกษาให้ แก่นั ก เรียนหรือนักศึกษา                     
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.เดิม) 

➢ ได้รับการโอนเงินจาก บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้คืนเงินที ่บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
    บัญชีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ชื่อบัญชี “บัญชีรับช าระหนี้  2” ประเภทบัญชี           

“กระแสรายวัน” เลขที่บัญชี 034-6-05402-8      

➢ ได้รับการโอนเงินจาก ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ให้คืนเงินที่  ธนาคารอิสลาม           
แห่งประเทศไทย  
บัญชีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ชื่อบัญชี “บัญชีรับช าระหนี้  2” ประเภทบัญชี       
“กระแสรายวัน” เลขที่บัญชี 008-6-00294-5 

รายละเอียดการคืนเงิน  ลักษณะที่ 2 เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาในสาขา           
ที่เป็นความต้องการหลักฯ (กรอ.เดิม) 

➢ ได้รับการโอนเงินจาก บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้คืนเงินที ่บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
บัญชีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ชื่อบัญชี “บัญชีรับคืนทุนการศึกษาแบบต้อง                
ใช้คืน (กรอ.)” ประเภทบัญชี “กระแสรายวัน” เลขที่บัญชี 034-6-10196-4   

➢ ได้รับการโอนเงินจาก ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ให้คืนเงินที่ ธนาคารอิสลามแห่ง 
ประเทศไทย 

 บัญชีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ชื่อบัญชี “บัญชีรับคืนทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน  
(กรอ.) ปีการศึกษา 2555” ประเภทบัญชี “กระแสรายวัน” เลขที่บัญชี 008-6-00613-4  

2. น าเงินที่ต้องส่งคืนกองทุน พร้อมแบบ กยศ. 205 และ แบบ กยศ. 206 จ านวน 3 ชุด ให้สาขาผู้บริหาร      
และจัดการเงินให้กู้ยืมลงนามรับรอง  

3. เมื่อสาขาของผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม ตรวจสอบเอกสารและตรวจนับเงินเรียบร้อยแล้ว         
จะลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราสาขา รับเอกสารและคืนแบบ กยศ. 205 และแบบ กยศ. 206 ให้สถานศึกษา
จ านวน 2 ชุด และสถานศึกษาจะต้องได้รับส าเนาใบน าฝากธนาคาร (ใบ pay-in) เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐานและส่งให้
ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม ตามท่ีอยู่ที่ระบุในข้อ 4  
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4. ให้สถานศึกษาส่งแบบกยศ. 205 แบบ กยศ. 206 และส าเนาใบน าฝากธนาคาร (ใบ pay-in)             
ที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้วตามข้อ 3 ส่งไปยังผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม ตามท่ีอยู่ ดังนี้ 

 

 

  

 

 

 

➢ข้อควรระวัง ในการส่งคืนเงิน  
 1. ข้อมูลจ านวนเงินที่ส่งคืน เลขบัตรประชาชน ชื่อ-สกุล ของผู้กู้ยืมในแบบ กยศ. 206 ต้องมีความถูกต้อง  
 2. ระบุภาคการศึกษา/ปีการศึกษา ในแบบ กยศ. 205 และแบบ กยศ. 206 ให้ตรงกัน  
 3. ส่งคืนเงินให้ถูกบัญชี ถูกประเภทกองทุนและถูกธนาคาร 
 4. กองทุนไม่สามารถลดหนี้ผู้กู้ยืมได้ หากสถานศึกษาไม่ได้จัดท าแบบ กยศ. 206 ประกอบการคืนเงิน 
 5. หากสถานศึกษาระบุ เลขบัตรประชาชน ไม่ตรงกับชื่อ-สกุล ที่ส่งคืนเงินในแบบ กยศ. 206 จะเกิดการ
ลดหนี้ให้ผู้กู้ยืมผิดราย 
 6. ใบน าฝากธนาคาร (ใบ pay-in) จะต้องระบุชื่อสถานศึกษาและรหัสสถานศึกษาเท่านั้น  มิใช่ระบุ       
เป็นชื่อผู้กู้ยืม 

5. การส่งคืนดอกเบี้ยผิดนัด (กรณีสถานศึกษาส่งคืนเงินกู้ยืมล่าช้ากว่าที่กองทุนก าหนด) 
รายละเอียดการส่งคืนดอกเบี้ยผิดนัด ลักษณะที่ 1 เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษา     

ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.เดิม) 

➢ ได้รับการโอนเงินจาก บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้ส่งคืนดอกเบี้ยผิดนัดที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย  
      กรอกใบน าฝากเงิน พร้อมระบุ รหัสสถานศึกษา และชื่อสถานศึกษา 

   ส่งเงินเข้าบัญชีกองทุนฯ ชื่อบัญชี “บัญชีรับช าระหนี้ 2” ประเภทบัญชี “ออมทรัพย์”                                                                        
เลขที่บัญชี 034-1-74576-6 

➢ ได้รับการโอนเงินจาก ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ให้ส่งคืนดอกเบี้ยผิดนัดที่ ธนาคาร    
อิสลามแห่งประเทศไทย 

           กรอกใบน าฝากเงิน พร้อมระบุ รหัสสถานศึกษา และชื่อสถานศึกษา 
ส่งเงินเข้าบัญชีกองทุนฯ ชื่อบัญชี “บัญชีรับช าระหนี้ 2” ประเภทบัญชี “ออมทรัพย์”            
เลขที่บัญชี 008-1-05801-2 
 

บมจ.ธนาคารกรุงไทย  จัดส่งเอกสารไปยัง 
ผู้อ านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายบริหารโครงการภาครัฐ  
บมจ. ธนาคารกรุงไทย อาคารสุขุมวิท เลขที่ 10  
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จัดส่งเอกสารไปยัง 
ฝ่ายนโยบายรัฐ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
เลขที ่66 อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก ชั้น 12 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรงุเทพฯ 10110  
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รายละเอียดการส่งคืนดอกเบี้ยผิดนัด ลักษณะที่ 2 เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษา   
ในสาขาที่เป็นความต้องการหลักฯ (กรอ.เดิม) 

➢ ได้รับการโอนเงินจาก บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้ส่งคืนดอกเบี้ยผิดนัดที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
   กรอกใบน าฝากเงิน พร้อมระบุ รหัสสถานศึกษา และชื่อสถานศึกษา 
    ส่งเงินเข้าบัญชีกองทุนฯ ชื่อบัญชี “บัญชีรับคืนทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน (กรอ.)” 

ประเภทบัญชี “ออมทรัพย์” เลขที่บัญชี 034-0-08136-8 

➢ ได้รับการโอนเงินจาก ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ให้ส่งคืนดอกเบี้ยผิดนัดที่ ธนาคาร       
อิสลามแห่งประเทศไทย 

    กรอกใบน าฝากเงิน พร้อมระบุ รหัสสถานศึกษา และชื่อสถานศึกษา 
ส่งเงินเข้าบัญชีกองทุนฯ ชื่อบัญชี “บัญชีรับคืนทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน (กรอ.)         
ปีการศึกษา 2555” ประเภทบัญชี “ออมทรัพย์” เลขที่บัญชี 008-1-27352-5 

ทั้งนี้ เมื่อสถานศึกษาช าระดอกเบี้ยผิดนัดแล้ว ให้ส่งใบน าฝากธนาคารดังกล่าวให้กองทุนเป็นหลักฐานทุกครั้ง 

6. ค่าธรรมเนียมของการส่งคืนเงินกู้ยืม  
สถานศึกษาไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม เนื่องจากการคืนเงินกองทุนดังกล่าว ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม

จะต้องน ายอดเงินของผู้กู้ยืมเงินแต่ละรายไปลดยอดหนี้รายบุคคล เปรียบเสมือนการช าระหนี้ ก่อนก าหนด ดังนั้น     
ผู้กู้ยืมจึงต้องเป็นผู้รับภาระดังกล่าว โดยธนาคารจะหักจากยอดเงินของผู้กู้ยืมเงินที่ส่งคืนเงินกองทุน         
รายการละ 10 บาท หากสถานศึกษาส่งคืนเงินของผู้กู้ยืมรายละไม่เกิน 10 บาท ฟรีค่าธรรมเนียมรายละ 10 บาท 
(หากเจ้าหน้าที่ธนาคารเรียกเก็บกรุณาแจ้งไปยังธนาคารส านักงานใหญ่) 

7. ขั้นตอนเพื่อช่วยให้สถานศึกษาด าเนินงานระบบ e-Audit สะดวกขึ้น 
 1. สถานศึกษาส่งข้อมูลเข้าระบบ สามารถเลือกวิธีการส่งข้อมูลได้ 2 แบบ 
  1.1 การรับ-ส่งไฟล์เอกสาร excel  
การประมวลผล : ระบบจะประมวลให้อัตโนมัติหลังเที่ยงคืนของทุกวัน หากสถานศึกษาต้องการให้ระบบประมวลผล
ทันที โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่กองทุนประมวลผลให้ 
  1.2 วิธีการเพิ่มข้อมูล (สถานศึกษาเพ่ิมข้อมูลผู้กู้ยืมทีละราย) 
   การประมวลผล : ระบบจะประมวลผลทันทีที่บันทึกข้อมูลเสร็จสิ้น 
 2. สถานศึกษาตรวจสอบข้อมูลหลังการประมวลผล 
 3. กรณีที่สถานศึกษาส่งข้อมูลแล้วมีเงินส่วนเกินต้องส่งคืนกองทุน สถานศึกษาจะต้องจัดพิมพ์รายงาน
แบบ กยศ. 205 และ แบบ กยศ. 206 ออกจากระบบ e-Audit เพ่ือน าเงินไปคืนที่ธนาคาร 
 4. หลังจากสถานศึกษาส่งคืนเงินเรียบร้อยแล้ว จะต้องส าเนาหลักฐานเอกสารการคืนเงินส่งไปที่ธนาคาร
ส านักงานใหญ่เพ่ือลดหนี้ (เอกสารคืนเงิน ได้แก่ แบบ กยศ. 205 แบบ กยศ. 206 และใบ pay-in/ใบน าฝาก
ธนาคาร)  
 5. สถานศึกษารอให้เจ้าหน้าที่ธนาคารลดหนี้ให้ผู้กู้ยืมตามจ านวนคนและจ านวนเงิน ในแบบ กยศ. 206 
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 6. เมื่อเจ้าหน้าที่ธนาคารลดหนี้ให้ผู้กู้ยืมเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลการลดหนี้จากธนาคารจะถูกส่งเข้าระบบ     
e-Audit ระบบจะแสดงข้อมูลการคืนเงินของสถานศึกษา 
 7. สถานศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการคืนเงินในระบบ e-Audit หากสถานศึกษาพบว่า 
ข้อมูลการคืนเงินของสถานศึกษาไม่ถูกต้องหรือยังไม่มีการลดหนี้จากธนาคาร โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ กองทุน          
หรือเจ้าหน้าที่ธนาคาร 

➢การส่งไฟล์ข้อมูลให้ส าเร็จ 
  1) รูปแบบการส่งไฟล์ Excel จะต้องเป็น Excel นามสกุล .xls (หรือ Excel 2003) และ zip ไฟล์ 
นามสกุล .zip เท่านั้น (กรณีท่ีสถานศึกษาใช้ Excel version สูงกว่า 2003 ให้ Save as เป็น 2003 ก่อน) 
  2) ห้ามเปลี่ยนชื่อไฟล์ Excel และ ชื่อ Sheet ใน Excel 
  3) กรอกข้อมูลใน column ที่เป็นจ านวนเงินค่าเล่าเรียนและจ านวนเงินค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องฯ ให้ครบ 
หากสถานศึกษาไม่มีการเรียกเก็บค่าเล่าเรียน และ/หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องฯ ให้กรอกข้อมูลเป็น “ศูนย์”         
ห้ามเว้นว่าง 
  4) ห้ามใส่ยอดรวมของจ านวนเงินค่าเล่าเรียนและจ านวนเงินค่าใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องฯ ในแถวสุดท้าย 
  5) กรณีที่ต้องการส่งไฟล์ข้อมูลบางส่วนเข้าระบบ สถานศึกษาสามารถลบข้อมูลผู้กู้ยืมออกทั้งแถว          
ในไฟล์ Excel ได้ 
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ขั้นตอนการด าเนินการระบบ e-Audit 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 * ทั้งนี้ สถานศึกษาสามารถ Download คู่มือการใช้ระบบ e-Audit ได้ที่ www.studentloan.or.th         
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Login เข้าระบบ e-Studentloan สถานศึกษาท าการ Login เข้าสู่ระบบ e-Studentloan ด้วยสิทธิของผู้ปฏิบัติงาน  

2. เข้าหน้าจอรับไฟล์เอกสาร Excel             
และสร้างข้อมลู 

 

  - สถานศึกษาสามารถเข้าหน้าจอรับไฟล์เอกสาร Excel ได้ โดยการเลือก
เมนูหลักที่ช่ือว่า e-Audit > บันทึกข้อมูล > รับไฟล์เอกสาร Excel ท าการระบุ 
ปีการศึกษา และภาคเรียน เพื่อท าการรับไฟล์เอกสารที่ต้องการรายงานข้อมูล  

   - เมื่อได้รับไฟล์เอกสารที่ต้องการแล้วให้สถานศึกษา Click ปุ่ม ดูข้อมูล 
และ Click ปุ่ม สร้างข้อมูล ระบบจะแสดงประวัติการสร้างไฟล์ ซึ่งประกอบด้วย 
ครั้งที่ ช่ือไฟล์ ผู้สร้างไฟล์ วันเวลาที่สร้างไฟล์ (สถานศึกษาท าการสร้างข้อมูลใหม่
ทุกครั้งท่ีได้รับการโอนเงิน) 
 
 3. สถานศึกษากรอกข้อมลูลงใน                 

ไฟล์เอกสาร Excel 
สถานศึกษากรอกข้อมูลใน column สีเหลือง ได้แก่  
     - เลขท่ีใบเสร็จ วันท่ีออกใบเสร็จ จ านวนเงินค่าเล่าเรียน  
     - เลขท่ีใบเสร็จ วันท่ีออกใบเสร็จ จ านวนเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องฯ 
(หากสถานศึกษาไม่ได้กู้ยืมเงินค่าเล่าเรียน และ/หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องฯ ให้สถานศึกษา
กรอกข้อมูลเป็น “ศูนย์” ในช่องจ านวนเงิน)  

4. เข้าหน้าจอส่งไฟล์เอกสาร Excel                
และส่งไฟล์ข้อมูล 

เมื่อสถานศึกษาท าการกรอกข้อมูลในไฟล์เอกสาร Excel เรียบร้อยแล้ว สถานศึกษาต้อง
ท าการ zip ไฟล์ให้เรียบร้อยก่อนท าการส่งไฟล์เอกสาร Excel จากนั้นให้สถานศึกษา
เข้าไปที่เมนูหลักที่ช่ือว่า e-Audit > บันทึกข้อมูล > ส่งไฟล์เอกสาร Excel  
และกดปุ่ม Browse ไฟล์ ไปที่ Directory ที่เก็บไฟล์ที่จะส่ง จากนั้นเลือกไฟล์ที่ส่ง    
ซึ่งโปรแกรมจะรองรับไฟล์ที่มีนามสกุล .zip เท่านั้น เมื่อท าการเลือกไฟล์เรียบร้อยแล้ว
ให้กดปุ่ม ตกลง ระบบจะแสดงผลการส่งไฟล์ว่า “ส าเร็จ” หรือ “ไม่ส าเร็จ” หากสถานะ             
การส่งไฟล์ไม่ส าเร็จ สามารถ Click ที่ค าว่า “ไม่ส าเร็จ” เพื่อดูสาเหตุของการส่งไฟล์
ไม่ส าเร็จ และแก้ไขไฟล์ให้ถูกต้อง พร้อมส่งไฟล์เข้าระบบอีกครั้ง 
 
 
 
 
 
 

5. ระบบประมวลผล ระบบจะท าการประมวลผลทุกเทีย่งคืนของแต่ละวัน 

6. สถานศึกษาตรวจสอบข้อมลู                         
ในระบบ e-Audit 

หลังจากระบบได้ประมวลผลข้อมูลแล้วสถานศึกษาสามารถตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล โดยเลือกเมนูหลักที่ช่ือว่า e-Audit > สอบถามข้อมูล > แสดงข้อมูล
สถานศึกษา > ระบุปีการศึกษา > ภาคเรียน > คลิกปุ่มดูข้อมูล  หน้าจอจะแสดง
รายละเอียดการส่งข้อมูล และรายละเอียดเงินส่วนเกิน 

7. สถานศกึษาส่งคนืเงินส่วนเกิน  
(กรณีมีเงินต้องส่งคืน) 

สถานศึกษาพิมพ์แบบฟอร์ม กยศ. 205 และ แบบฟอร์ม กยศ. 206 เพื่อใช้เป็น
เอกสารประกอบการคืนเงิน โดยเลือกเมนูดังน้ี  
 - e-Audit > รายงาน > แบบฟอร์ม กยศ. 205  
 - e-Audit > รายงาน > แบบฟอร์ม กยศ. 206 
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ส่วนที่ 7 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนของสถานศึกษา 

1. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนของสถานศึกษา  
สถานศึกษาจะต้องมีการให้กู้ยืมกองทุนในปีการศึกษาที่ผ่านมา จึงจะมีสิทธิได้รับการพิจารณาเงิน

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนของสถานศึกษา (สถานศึกษาที่จะได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุน                 
ในปีงบประมาณ 2562 ต้องมีการให้กู้ยืมในการศึกษา 2561) ทั้งนี้ กองทุนสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินค่าใช้จ่าย            
ในการบริหารงานกองทุน หรือระงับการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนหากสถานศึกษาไม่ด าเนินงาน
กองทุนตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กองทุนก าหนด 

2. การเปิดบัญชีเงินฝาก  
สถาน ศึ กษ าเปิ ดบั ญ ชี เงิน ฝ ากออมท รัพ ย์  ณ  สาขาของผู้ บ ริห ารและจั ดการ เงิน ให้ กู้ ยื ม                   

(บมจ.ธนาคารกรุงไทย) เพ่ือรับการโอนเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยใช้ชื่อบัญชีว่าบัญชีค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่ อการศึกษาของ               
ระบุชื่อสถานศึกษา   

➢ การเปลี่ยนเลขท่ีบัญชีส าหรับรับเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนของสถานศึกษา 
 กรณีที่สถานศึกษาประสงค์เปลี่ยนเลขที่บัญชีค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนของสถานศึกษา 

ให้ท าหนังสือแจ้งขอเปลี่ยนเลขท่ีบัญชีพร้อมแนบส าเนาหน้าสมุดบัญชีเล่มใหม่ ส่งมาท่ี  
 
 
 
 

3. หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนของสถานศึกษา 
1. ให้ใช้ เงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนของสถานศึกษา  เฉพาะการด าเนินการเกี่ยวกับ       

กองทุนเท่านั้น 

2. หากมีการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ส าหรับงานกองทุนให้จัดท าทะเบียนครุภัณฑ์เป็นทรัพย์สิน         
ของสถานศึกษาและรายงานให้กองทุนทราบด้วย 

3. ให้สถานศึกษาเก็บรักษาหลักฐานการเบิกจ่ายเพื่อการตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

4. แนวปฏิบัติทางด้านบัญชี 
1. กรณีสถานศึกษาที่เป็นหน่วยงานเอกชน ให้บันทึกรายการรับจ่ายค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานกองทุน          

ในระบบบัญชีของหน่วยงาน และจัดท ารายงานการรับจ่ายเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปี สิ้นสุด             
ณ วันที่ 30 กันยายน ส่งให้แก่กองทุนเพ่ือทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณตามแบบฟอร์ม กยศ. 301 

2. กรณีสถานศึกษาที่เป็นหน่วยงานของรัฐ ให้บันทึกรายการรับจ่ายค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานกองทุน          
ในระบบบัญชีของส่วนราชการ จัดท ารายงานการรับจ่ายเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปี สิ้นสุด          
ณ วันที่ 30 กันยายน ส่งให้แก่กองทุนเพ่ือทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ตามแบบฟอร์ม กยศ. 301 
และจัดท าทะเบียนคุมการรับจ่ายเงินบริหารและด าเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาตามแบบฟอร์ม กยศ. 302  

       กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  
       89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5-6              
       ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
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ส่วนที่ 8 
การช าระเงินกู้ยืมคืนกองทุน 

ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดให้มีการส่งเสริมผู้กู้ยืมเงิน ทั้งก่อนการให้กู้ยืม ระหว่างก าลังศึกษา         
และเมื่อจบการศึกษา ในลักษณะหรือในโอกาสต่างๆ เช่น จัดประชุมผู้กู้ยืมเงินและ/หรือผู้ใช้อ านาจปกครอง      
และ/หรือ ผู้ค้ าประกัน เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์และกฎหมายที่เกี่ยวกับกองทุน หรือจัดให้มี
กิจกรรมกระตุ้นการช าระหนี้เพ่ือปลูกจิตส านึกผู้กู้ยืมเงินในการช าระเงินคืนกองทุน เป็นต้น  

1. การสร้างจิตส านึกให้กับผู้กู้ยืม 
➢ก่อนการให้กู้ยืม  

 1) คัดกรองผู้กู้ยืม ตรวจสอบคุณสมบัติผู้กู้ยืมตามท่ีกองทุนก าหนด 
 2) ให้ความรู้และความเข้าใจกับผู้กู้ยืมเงิน ผู้ปกครองและผู้ค้ าประกัน เกี่ยวกับ 
  - แหล่งที่มาของเงินให้กู้ยืม 
  - คุณค่าของเงินกู้ยืม 
  - หน้าที่และความรับผิดชอบในการช าระคืนเงินกู้ยืม 
  - ผลของการไม่ช าระคืนเงินกู้ยืม   
➢ ระหว่างผู้กู้ยืมศึกษา 
 จัดให้มีการปฐมนิเทศแก่ผู้กู้ยืมเงิน ผู้ปกครอง และผู้ค้ าประกันเพ่ือชี้แจงกฎระเบียบของกองทุน

เกี่ยวกับการกู้ยืมและการช าระเงินคืนกองทุน สนับสนุนให้ผู้กู้ยืมท าประโยชน์ เช่น จิตอาสาในการท าประโยชน์เพ่ือ
สังคมส่วนรวม เป็นต้น 

 สร้างจิตส านึกให้ผู้กู้ยืมตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม โดย 
  - ต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน 
  - ใช้เงินกู้ยืมอย่างรู้คุณค่า กู้ยืมเท่าท่ีจ าเป็น 
➢ เมือ่ผู้กู้ยืมส าเร็จการศึกษา 
 1) ก่อนจบการศึกษา 

- ปัจฉิมนิเทศแก่ผู้กู้ยืมเงิน ผู้ปกครอง และผู้ค้ าประกันเพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับการช าระเงินคืน
กองทุน 

 - หน้าที่ของผู้กู้ยืมที่ต้องช าระคืนเงินกู้ยืม เมื่อจบการศึกษา/เลิกการศึกษาแล้ว 2 ปี 
  - ความรับผิดชอบทางการเงินของผู้กู้ยืมในการช าระคืนเงินกู้ยืมเพ่ือส่งต่อโอกาสให้กับผู้กู้ยืม     

กยศ. ในรุ่นต่อๆ ไป 
 - การวางแผนทางการเงิน เพ่ือให้ผู้กู้ยืมวางแผนการใช้เงินและวางแผนการช าระหนี้ กยศ.         

ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
  2) หลังจบการศึกษา จัดให้มีกิจกรรมส าหรับศิษย์เก่า เพ่ือกระตุ้นให้ช าระคืนเงินกู้ยืม  
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2. การช าระเงินกู้ยืมคืนกองทุน 
ผู้กู้ยืมเงินที่ส าเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแล้วเป็นเวลา 2 ปี นับจากปีที่ส าเร็จการศึกษา      

หรือเลิกศึกษามีหน้าที่ช าระเงินกู้ยืมคืนกองทุน  
กรณีผู้กู้ยืมเงินยังอยู่ในระหว่างการศึกษา แต่ไม่ได้กู้ยืมในปีการศึกษาใด ต้องแจ้งสถานภาพ

การศึกษาต่อผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมโดยให้น าใบรับรองจากสถานศึกษา และเลขบัตรประจ าตัวประชาชน
พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของผู้กู้ไปแสดงทุกปีจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 

2.1 หลักเกณฑ์การช าระหนี้ 
 2.1.1 ผู้กู้ยืมเงินต้องช าระเงินกู้ยืม พร้อมดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ในอัตราร้อยละ      
1 ต่อปี โดยต้องคืนให้กองทุนให้เสร็จสิ้นภายใน 15 ปี นับแต่วันที่ต้องเริ่มช าระหนี้ 
 2.1.2 ให้ผู้กู้ยืมเงินช าระหนี้งวดแรก ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม หลังจากครบระยะเวลาปลอดหนี้ 
โดยให้ช าระหนี้คืนเฉพาะเงินต้นในอัตราร้อยละ 1.5 ของวงเงินที่ได้กู้ยืม 

 2.1.3 การช าระหนี้งวดต่อๆไปให้ผู้กู้ยืมเงินช าระเงินต้นคืน ตามอัตราผ่อนช าระที่กองทุนก าหนด  
พร้อมดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ ในอัตราร้อยละ 1 ต่อปีของเงินต้นที่คงเหลือ ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 
ของทุกปี 
 2.1.4 หากผู้กู้ยืมเงินผิดนัดช าระหนี้  ผู้กู้ยืมเงินจะต้องช า ระเบี้ ยปรับ หรือค่าธรรมเนียม           
กรณผีิดนัดช าระเงนิเพิม่ ตามอัตราที่กองทุนก าหนด 
 2.1.5 ผู้กู้ยืมเงินที่มีความประสงค์จะขอช าระหนี้ คืนก่อนครบก าหนดระยะเวลาช าระหนี้           
หรือก่อนครบระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี สามารถช าระคืนได้โดยไม่เสียดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ 

2.2 วิธีการนับระยะเวลาการครบก าหนดช าระหนี้ของผูท้ี่ส าเร็จการศึกษา 
ตัวอย่าง ผู้กู้ยืมเงินที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 มีระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี ผู้กู้ยืมเงินจะครบก าหนด
ช าระหนี้คืนภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ดังนี้ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

 
 

 
 
 

  
 

 

 
 
 

   ปีการศึกษา 2562 

     ระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ป ี

 ครบก าหนดช าระ 5 ก.ค. 2565 
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2.3 อัตราการผ่อนช าระ 
 การช าระเงินกู้ยืมเป็นรายเดือนเมื่อรวมเงินต้นในแต่ละปี ต้องไม่น้อยกว่าอัตราที่ก าหนดไว้ ดังนี้  

ปีท่ีช าระ จ านวนร้อยละของยอดหนี้ที่กู้ยืม ปีท่ีช าระ จ านวนร้อยละของยอดหนี้ที่กู้ยืม 
1 1.5 9 7 
2 2.5 10 8 
3 3 11 9 
4 3.5 12 10 
5 4 13 11 
6 4.5 14 12 
7 5 15 13 
8 6 รวม 100 

 
2.4 ตัวอย่างตารางแสดงการผ่อนช าระยอดเงินกู้ 100,000 บาท 

 
หนี้ตามสัญญา 

คงเหลือ 
การผ่อนช าระเงินต้น 

ร้อยละต่อป ี
เงินต้นที่ต้องช าระ 

แต่ละป ี

ดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียม
จัดการเงินกู้อัตราร้อยละ  

1 ต่อป ี
ยอดรวม 

ที่ต้องช าระ 
1 100,000 1.5 1,500 - 1,500 
2 98,500 2.5 2,500 985 3,485 
3 96,000 3 3,000 960 3,960 
4 93,000 3.5 3,500 930 4,430 
5 89,500 4 4,000 895 4,895 
6 85,500 4.5 4,500 855 5,355 
7 81,000 5 5,000 810 5,810 
8 76,000 6 6,000 760 6,760 
9 70,000 7 7,000 700 7,700 
10 63,000 8 8,000 630 8,630 
11 55,000 9 9,000 550 9,550 
12 46,000 10 10,000 460 10,460 
13 36,000 11 11,000 360 11,360 
14 25,000 12 12,000 250 12,250 
15 13,000 13 13,000 130 13,130 

    100 100,000 9,275 109,275 
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2.5 ดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ และเงินเพิ่ม 
2.5.1 ดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้  

 การคิดดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ ให้คิดตั้งแต่วันที่ครบก าหนดช าระหนี้ของเงินต้น
ที่เหลือหลังจากช าระงวดแรกแล้วโดยสามารถค านวณดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ ได้ดังนี้ 
 
 
 

2.5.2 เงินเพิ่ม  
 หากผู้กู้ยืมเงินผิดนัดช าระเงินกู้ยืมคืนกองทุน ผู้กู้ยืมเงินต้องช าระเงินเพ่ิม ตามท่ีกองทุนก าหนด  

ในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินผิดนัดช าระเงินกู้ยืมคืนกองทุนงวดหนึ่งงวดใด ผู้กู้ยืมเงินต้องช าระเงินเพ่ิมอัน
ได้แก่เบี้ยปรับหรือค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดช าระเงินคืนในอัตราร้อยละสิบสองต่อปีของเงินต้นในงวดที่ค้างช าระ 
และหากค้างช าระในงวดใดเกินกว่า 1 ปี ต้องช าระเงินเพ่ิมร้อยละสิบแปดต่อปีของเงินต้นในงวดที่ค้างช าระนั้น 

 โดยสามารถค านวณเงินเพ่ิม ได้ดังนี้ 
 
 
 

 

2.6 ค่าธรรมเนียมในการช าระเงินกู้ยืมคืนกองทุน 
กรณีที่มีค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการช าระเงินกู้ยืมคืนกองทุนแต่ละครั้ง ให้เป็นไปตามที่         

สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่รับช าระเงินเรียกเก็บ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ = เงินตน้คงเหลือทั้งหมด x อัตราดอกเบี้ยหรือประโยชน์อ่ืนใด x ระยะเวลา 

เงินเพิ่ม   =   เงินต้นงวดทีค่้างช าระ x อัตราเงินเพิ่ม x  ระยะเวลาที่ค้างช าระของงวดนั้น 
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2.7 ช่องทางการช าระเงินกู้ยืมคืนกองทุน  
 2.7.1 ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม 

บมจ.ธนาคารกรุงไทย * ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย * 
1. ช าระโดยหักผ่านบัญชีเงินฝาก  
      - บัญชีเดียวกับบัญชีที่ได้รับโอนเงินค่าครองชีพครั้งสุดท้าย
หรือบัญชีออมทรัพย์อื่นที่ผู้กู้ยืมเงินประสงค์ให้หักบัญชีเพื่อช าระ
หนี้โดยให้ถือว่าการบันทึกรายการในสมุดเงินฝากของผู้กู้ยืมเงิน
เป็นหลักฐานการช าระหนี้ 

1. ช าระโดยหักผ่านบัญชีเงินฝาก  
      - บัญชีเดียวกับบัญชีที่ได้รับโอนเงินค่าครองชีพครั้งสุดท้าย
หรือบัญชีออมทรัพย์อ่ืนท่ีผู้กู้ยืมเงินประสงค์ให้หักบัญชีเพื่อช าระหนี้
โดยให้ถือว่าการบันทึกรายการในสมุดเงินฝากของผู้กู้ยืมเงินเป็น
หลักฐานการช าระหนี้ 

2. ช าระผ่านหน้าเคาน์เตอร์ของธนาคาร 
    - โดยให้ถือว่าใบรับ เงินการช าระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืม       
เพื่อการศึกษาเป็นหลักฐานการช าระหนี้  โดยระบุกองทุนเงิน     
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ช่ือ -สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
จ านวนเงินที่ช าระ และลงลายมือช่ือ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์     
ซึ่งให้ถือว่าใบรับเงินเพื่อช าระหนี้ เป็นหลักฐานการช าระหนี้ 

2. ช าระผ่านหน้าเคาน์เตอร์ของธนาคาร 
      - โดยให้ถือว่าใบรับเงินการช าระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืม            
เพื่อการศึกษาเป็นหลักฐานการช าระหนี้ โดยระบุกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา ช่ือ-สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวนเงิน    
ที่ช าระและลงลายมือช่ือ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ ซึ่งให้ถือว่าใบรับ
เงินเพื่อช าระหนี้ เป็นหลักฐานการช าระหนี้ 

3. ช าระหนี้ทางตู้ ATM  
    - ใช้เลขบัตรประจ าตัวประชาชนเป็นหมายเลขอ้างอิงในการ  
ท ารายการ โดยให้ถือว่าสลิป ATM เป็นหลักฐานการช าระหนี้ 

 
- 

4. ช าระหนี้ทาง Internet ผ่าน Krungthai NEXT หรือผ่าน 
https://www.ktb.co.th เลือก Krungthai NEXT 
   - ผู้ กู้ ยืม เงินต้องสมัครใช้บริการ Krungthai NEXT ผู้ กู้ ยื ม
สามารถสอบถามรายละเอียดการสมัครและวิธีการช าระหนี้ ได้ที่ 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยให้ถือว่า Statement ของบัญชีที่แจ้ง
ความประสงค์ช าระหนี้ เป็นหลักฐานการช าระหนี้ 

- 

5. ช าระหนี้ทางโทรศัพท์มือถือ ผ่าน Krungthai NEXT 
    - ผู้กู้ยืม เงินต้องสมัครใช้บริการ Krungthai NEXT ผู้กู้ ยืม
สามารถสอบถามรายละเอียดการสมัครและวิธีการช าระหนี้ได้ที่ 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยให้ถือว่า Statement ของบัญชีที่แจ้ง
ความประสงค์ช าระหนี้ เป็นหลักฐานการช าระหนี้ 

- 

6. ช าระหนี้ผ่านระบบกรุงไทย Tele Bank (0-2111-1111) 
    - เป็นช่องทางที่ผู้กู้สามารถโทรศัพท์เข้ามาท ารายการหักบัญชี
เงินฝากช าระหนี้ได้ โดยสามารถช าระหนี้มากกว่าหรือเท่ากับ   
หรือน้อยกว่าจ านวนเงินที่ต้องช าระก็ได้ ทั้งนี้ผู้กู้ต้องสมัครใช้
บริการที่สาขาของธนาคารกรุงไทยที่ผู้กู้เปิดบัญชี 

- 

7. ช าระหนี้คืนกองทุน ผ่าน QR Code สามารถช าระได้ 2 รูปแบบ 
    แบบ Static QR โดยการสแกน QR Code ผ่านบริการ KTB 
netbank และเลือกประเภทกองทุนที่ต้องการช าระหนี้คืน 
    แ บ บ Dynamic QR เป็ น ก า ร ส แ ก น  QR Code ผ่ า น 
www.studentloan.ktb.co.th ห รื อ www.studentloan.or.th   
ด้วย Mobile Banking Application ทุกธนาคาร” 
 

 

* ผู้กู้ยืมได้รับเงินโอนจากธนาคารใดต้องน าเงินไปช าระหนี้ที่ธนาคารนั้น 
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2.7.2 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด และบริษัท เคาน์เตอร์ เซอร์วิส จ ากัด ผู้กู้ยืมจะต้องน าใบแจ้ง
หนี้ไปติดต่อ และสามารถช าระหนี้ได้ภายในวันที่ที่ระบุในใบแจ้งหนี้เท่านั้น และบริษัท เคาน์เตอร์ เซอร์วิส จ ากัด     
ผู้กู้ยืมจะสามารถช าระผ่านสาขา ที่ให้บริการรับช าระเงินผ่านร้านสะดวกซ้ือ  

 2.7.3 ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
และบริษัท เคาน์เตอร์ เซอร์วิส จ ากัด    

วิธีการจัดพิมพ์รหัสการช าระเงิน (Barcode)   
ผู้กู้ยืมสามารถพิมพ์รหัสการช าระเงิน (Barcode) ได้ที่หน้าตรวจสอบยอดหนี้ของตนเองที่ผู้กู้ยืมท าสัญญาโดย

เข้าเว็บไซต์กองทุน www.studentloan.or.th เลือกตรวจสอบยอดหนี้ (บมจ. ธนาคารกรุงไทย) หรือ (ธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย) พิมพ์รหัสการช าระเงิน (Barcode) และน าไปช าระหนี้ได้ที่จุดช าระเงินดังกล่าวข้างต้นได้ตลอดปี     
ไมจ่ ากัดจ านวนเงิน 

หมายเหตุ  :  
 (1) การพิมพ์รหัสการช าระเงิน (Barcode) กรณีกลุ่มผู้กู้ยืมกลุ่มอ่ืนๆ นอกเหนือจาก "ผู้กู้ยืมปกติสัญญา 
15 ปี" จะไม่สามารถพิมพ์รหัสการช าระเงิน (Barcode) ได้ 
 (2) กรณีที่มีค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการช าระเงินกู้ยืมคืนกองทุนแต่ละครั้งให้เป็นไปตามที ่               
สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่รับช าระเงินเรียกเก็บ 
 (3) สามารถตรวจสอบรายการลดหนี้ได้ภายหลังจากวันที่ท่านช าระเงินไม่น้อยกว่า 2 วันท าการ 
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2.8 หลักเกณฑ์การขอผ่อนผันการช าระเงินคืนกองทุน 
ผู้กู้ยืมเงินที่ครบก าหนดช าระเงินคืนกองทุนและไม่เป็นผู้ผิดนัดช าระหนี้ อาจขอผ่อนผันการช าระ

เงินคืนกองทุนได้เมื่อมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
หลักเกณฑ ์ เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา การผ่อนผัน 

1. เป็นผู้ไม่มีรายได ้ 1.1 แบบฟอร์มหนังสือขอผ่อนผันช าระหนี้ (กยศ.202/62) 
1.2 ส าเนาบัตรประชาชนของผู้กู้ยืม โดยให้ผู้กู้ยืมลงนามรับรองส าเนา
ถูกต้อง 
1.3 ส าเนาบัตรประชาชนของผู้ค้ าประกันทุกราย โดยให้ผู้ค้ าประกันลง
นามรับรองส าเนาถูกต้องและลงนามให้ความยินยอมในแบบฟอร์ม    
กยศ.202/62 ทุกรายหากผู้ค้ าประกันเสียชีวิต ให้ใช้ใบมรณบัตรแทน
โดยให้ผู้กู้ยืมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  
1.4 หนังสือรับรองผู้กู้ยืมกรณีขอผ่อนผันการช าระหนี้ (กยศ.203/62) 
1.5 ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการของผู้รับรอง (ผู้ใหญ่บ้านหรือ
ข้าราชการระดับ5 หรือเทียบเท่าขึ้นไป) โดยให้ผู้รับรองลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

ผ่อนได้ไม่เกินสองคราวๆ
ละไม่เกิน 1 ปี 

2. เป็นผู้มีรายได้ไม่เกิน 
8,008 บาท ต่อเดือน 

2.1 แบบฟอร์มหนังสือขอผ่อนผันช าระหนี้ (กยศ.202/62) 
2.2 ส าเนาบัตรประชาชนของผู้กู้ยืม โดยให้ผู้กู้ยืมลงนามรับรองส าเนา
ถูกต้อง 
2.3 ส าเนาบัตรประชาชนของผู้ค้ าประกันทุกราย โดยให้ผู้ค้ าประกัน   
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องและลงนามให้ความยินยอมในแบบฟอร์ม 
กยศ.202/62 ทุกรายหากผู้ค้ าประกันเสียชีวิต ให้ใช้ใบมรณบัตรแทน
โดยให้ผู้กู้ยืมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  
2.4 หนังสือรับรองผู้กู้ยืมกรณีขอผ่อนผันการช าระหนี้ (กยศ.203/62) 
2.5 ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการของผู้ รับรอง (ผู้ใหญ่บ้านหรือ
ข้าราชการระดับ5 หรือเทียบเท่าขึ้นไป) โดยให้ผู้รับรองลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
2.6 หลักฐานแสดงรายได้หรือเงินเดือนฉบับจริง โดยให้ผู้กู้ยืมลงนาม
รับรองความถูกต้อง 

ผ่อนได้ไม่เกินสองคราวๆ
ละไม่เกิน 1 ปี 

3. เป็ นผู้ ป ระสบภั ยพิ บั ติ
อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย หรือ
ภัยธรรมชาติ อ่ืนๆ รวมถึงภัย
จากสงคราม หรือจลาจลซึ่ ง
ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย
อย่างรุนแรง 
 
 

3.1 แบบฟอร์มหนังสือขอผ่อนผันช าระหนี้ (กยศ.202/62) 
3.2 ส าเนาบัตรประชาชนของผู้กู้ยืม โดยให้ผู้กู้ยืมลงนามรับรอง    
ส าเนาถูกต้อง 
3.3 ส าเนาบัตรประชาชนของผู้ค้ าประกันทุกราย โดยให้ผู้ค้ าประกัน   
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องและลงนามให้ความยินยอมในแบบฟอร์ม 
กยศ.202/62 ทุกราย หากผู้ค้ าประกันเสียชีวิต ให้ใช้ใบมรณบัตรแทน
โดยให้ผู้กู้ยืมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  
3.4 หนังสือรับรองผู้กู้ยืมกรณีขอผ่อนผันการช าระหนี้ (กยศ.203/62) 
3.5 ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการของผู้รับรอง (ผู้ใหญ่บ้านหรือ
ข้าราชการระดับ5 หรือเทียบเท่าขึ้นไป) โดยให้ผู้รับรองลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
 
 

ผ่อนได้ไม่เกินสองคราวๆ
ละไม่เกิน 1 ปี 
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หลักเกณฑ ์ เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา การผ่อนผัน 
4. เป็นผู้มีรายได้ถดถอย หรือ  
มีความจ าเป็นต้องดูแลบุคคล
ในครอบครัว ซึ่งชราภาพ ป่วย 
หรือพิการ 

 

- ขยายระยะเวลาการช าระ
หนี้ไม่เกิน 1.5 - 2.5 เท่า
แล้วแต่กรณี และในการ
ช าระเงิน งวดสุ ดท้ าย       
ผู้ กู้ ยื ม เงิ น ต้ อ งมี อ ายุ      
ไม่เกิน 60 ปี 

5. เหตุอื่นใดที่คณะอนุกรรมการ
ก าหนดให้เป็นรายบุคคลตาม
ความเหมาะสม 

- - 

หมายเหตุ :  ผู้กู้ยืมเงินที่มีความประสงค์ขอผ่อนผันการช าระหนี้จะต้องไม่มียอดหนี้ค้างช าระ           
และให้ติดต่อขอผ่อนผันจากผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมโดยยื่นแบบ กยศ. 202/62 และ กยศ. 203/62 และต้อง
ด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ครบก าหนดช าระหนี้ แต่ละงวด หากผู้กู้ยืมเงินยังไม่ช าระและพ้นวันที่ครบก าหนด
ช าระไปแล้ว (5 กรกฎาคมของทุกปี) ถือว่าผู้กู้ยืมเงินค้างช าระหนี้จะต้องเสียค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัด
ช าระหนี้ตามอัตราที่กองทุนก าหนดและจะถูกติดตามหนี้จนกว่าจะได้รับอนุมัติผ่อนผันช าระหนี้จึงระงับการ ติดตาม
และถือเป็นหนี้ปกติต่อไป  

2.9 การช าระเงินคืนกองทุนก่อนก าหนด 
 ผู้กู้ยืมเงินที่มีความประสงค์จะขอช าระเงิน คืนกองทุน ก่อนครบก าหนดระยะเวลาช าระหนี้              

หรือก่อนครบก าหนดระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี สามารถช าระคืนได้โดยไม่เสียดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ 

2.10 การบอกเลิกสัญญา   
  เมื่อมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ กองทุนอาจบอกเลิกสัญญากู้ยืมเงินของผู้กู้ยืมเงินก็ได้ 
       (1) เมื่อปรากฏในภายหลังว่า ผู้กู้ยืมเงินไม่มีสิทธิขอกู้ยืมเงิน ปกปิดข้อเท็จจริงอันควรแจ้งให้ทราบ

หรือแจ้งข้อความอันเป็นเท็จในสาระส าคัญ 
  (2) ผู้กู้ยืมเงินไม่ปฏิบัติตามสัญญากู้ยืมเงิน หรือข้อตกลงที่ให้ไว้แก่กองทุน 
   ให้ผู้กู้ยืมเงินที่ถูกบอกเลิกสัญญากู้ยืมเงินตามวรรคหนึ่ ง มีหน้าที่ต้องช าระคืนเงินกู้ยืม            

เพ่ือการศึกษาที่ได้รับไปทั้งหมดคืนให้แก่กองทุนภายในสามสิบวันนับแต่วัน ถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการ          
บอกเลิกสัญญา 

2.11 ภาระความรับผิดชอบของผู้ค้ าประกัน 
ให้เป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบุในแต่ละสัญญา 
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2.12 การระงับแห่งหนี้ 
1. ช าระหนี้ครบตามสัญญา 
2. ผู้กู้ยืมเงินถึงแก่ความตายหรือสาบสูญ 

 2.1 กรณีที่ผู้กู้ยืมเงินถึงแก่ความตายให้หนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินเป็นอันระงับไป (เฉพาะหนี้   
ก่อนตาย) โดยต้องส่งส าเนาใบมรณบัตร ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ยืมเงิน และส าเนาบัตรประชาชนของบุคคล 
ที่น ามาแจ้งพร้อมทั้งเซ็นรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ และเบอร์ โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อญาติของผู้กู้ยืมเงิน  
ให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมทราบ (ส าเนาใบมรณบัตร หมายถึง ใบมรณบัตรที่รับรองโดยเขต/อ าเภอที่ออก 
ใบมรณบัตรนั้น)  
 2.2 กรณีที่มีการโอนเงินค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาของผู้กู้ยืมเงิน    
เข้าบัญชีสถานศึกษาหลังจากผู้กู้ยืมเงินถึงแก่ความตายให้สถานศึกษาน าเงิน เฉพาะจ านวนเงินที่โอนหลังตายคืน
กองทุน 

 2.3 กรณีมีการโอนเงินค่าครองชีพของผู้กู้ยืมเงินเข้าบัญชีผู้กู้ยืมเงินหลังจากผู้กู้ยืมเงิน          
ถึงแก่ความตายให้ทายาทน าเงินคืนกองทุน 

2.13 การระงับการเรียกให้ช าระหนี้ 
กรณีที่ผู้กู้ยืมเงินพิการหรือทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการงานได้ หรือในกรณีผู้กู้ยืมเงิน          

มีเหตุจ าเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งตามท่ีก าหนดต่อไปนี้ ผู้กู้ยืมเงินหรือผู้มีอ านาจกระท าการแทน ผู้กู้ยืมเงินอาจยื่นค าขอ
พร้อมเอกสารตามแบบที่กองทุนก าหนดเพ่ือขอให้กองทุนพิจารณาระงับการเรียกให้ช าระหนี้ก็ได้ 
 (1) เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัด หรือรุนแรงจนไม่สามารถ
ประกอบการงานได้ 
 (2) เป็นผู้ที่ได้รับโทษตามค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกตลอดชีวิต 
 (3) ศาลได้มีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดและกองทุนได้ด าเนินการยื่นค าขอรับช าระหนี้          
ในคดีล้มละลายแล้ว 
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ส่วนที่ 9 

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
เร่ือง ก าหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  

ประจ าปีการศึกษา 2562 
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ภาคผนวก 
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พระราชบัญญัติ 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 
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หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

	
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๖  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

เป็นปีที่  ๒  ในรัชกาลปัจจุบัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  

พ.ศ.  ๒๕๖๐” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๑ 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   
“ผู้กู้ยืมเงิน”  หมายความว่า  นักเรียนหรือนักศึกษาผู้ได้รับเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาจากกองทุน 
“เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา”  หมายความว่า  เงินที่กองทุนจัดสรรให้ผู้กู้ยืมเงิน  เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน  

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา  และค่าครองชีพ   
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หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

“นักเรียนหรือนักศึกษา”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งศึกษาอยู่ในสถานศึกษา  และให้หมายความรวมถึง
ผู้ซึ่งได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาในสถานศึกษาด้วย   

“สถานศึกษา”  หมายความว่า  โรงเรียน  สถาบันอุดมศึกษา  หรือสถานศึกษาอื่นของรัฐ  
โรงเรียนของเอกชนที่ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน   
และสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนที่ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

“ค่าเล่าเรียน”  หมายความว่า  เงินค่าเล่าเรียน  ค่าบํารุง  และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ที่สถานศึกษา
เรียกเก็บจากนักเรียนหรือนักศึกษา 

“ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวเนื่องกับการศึกษา”  หมายความว่า  ค่าใช้จ่ายอื่นที่มิใช่ค่าเล่าเรียนที่สถานศึกษา
เรียกเก็บจากนักเรียนหรือนักศึกษาตามระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งของสถานศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์
เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา   

“ค่าครองชีพ”  หมายความว่า  ค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการดํารงชีพระหว่างศึกษา   
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
“ผู้จัดการ”  หมายความว่า  ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มี

อํานาจออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตนิี้   
กฎกระทรวงน้ัน  เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

หมวด  ๑ 
การจัดตั้งกองทุน 

 
 

มาตรา ๖ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ง  เรียกว่า  “กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” 
ให้กองทุนเป็นหน่วยงานของรัฐอยู่ในกํากับดูแลของรัฐมนตรี  และมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็น

ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย
วิธกีารงบประมาณและกฎหมายอ่ืน 

กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาด้วยการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
ในลักษณะต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา  ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์   
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หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๒) เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา  ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก
ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกําลังคนและมีความจําเป็นต่อการพัฒนาประเทศ   

(๓) เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา  ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน 
หรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ 

(๔) เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา  ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ 
มาตรา ๗ กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินและทรัพย์สินที่ได้รับและโอนมาตามมาตรา  ๕๖   
(๒) เงินอุดหนุนที่ได้รับจากรัฐบาลหรือเงินที่ได้รับจากการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี

ตามมาตรา  ๑๐  วรรคหน่ึง   
(๓) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับจากการดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ของกองทุน 
(๔) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้แก่กองทุน 
(๕) ดอกผล  รายได้  หรือผลประโยชน์ใด  ๆ  ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 
(๖) เงินหรือทรัพย์สินอื่นใดนอกจาก  (๑)  ถึง  (๕)  ที่กองทุนได้รับ 
มาตรา ๘ กิจการของกองทุนไม่อยู่ในบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  

กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์  กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม  และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน   
มาตรา ๙ กองทุนมีอํานาจกระทํากิจการต่าง ๆ  ภายในขอบวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๖  

และอํานาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง   
(๑) ซื้อ  จัดหา  เช่า  ให้เช่า  ถือกรรมสิทธิ์  ครอบครอง  จําหน่าย  ทํานิติกรรม  หรือดําเนินงานใด ๆ  

เกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ 
(๒) จัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศ  เก็บรักษาหลักฐานและเอกสารเก่ียวกับการให้เงินกู้ยืม 

เพื่อการศึกษา 
(๓) จัดหาผลประโยชน์จากเงินและทรัพย์สินของกองทุน 
(๔) กระทําการอื่นใดบรรดาท่ีเก่ียวกับหรือเกี่ยวเนื่องในการจัดการให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์

ของกองทุน 
มาตรา ๑๐ ให้รัฐมนตรีดําเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อสมทบเข้ากองทุน 

ในแต่ละปีงบประมาณตามความจําเป็น   
เงินที่กองทุนได้รับไม่ต้องนําส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง  กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  

หรือกฎหมายอื่น 
มาตรา ๑๑ เงินของกองทุนให้ใช้จ่ายได้เพื่อกิจการ  ดังต่อไปนี้ 
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หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๑) เป็นเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
(๒) เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการของกองทุน 
(๓) เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวกับหรือเก่ียวเนื่องกับการจัดกิจการ

ของกองทุน 
(๔) เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาผลประโยชน์ตามมาตรา  ๑๒ 
มาตรา ๑๒ เงินของกองทุนให้นําไปหาผลประโยชน์ได้  โดยการฝากกับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ

หรือธนาคารพาณิชย์  หรือซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาล  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานของรัฐ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

ทรัพย์สินประเภทอื่นของกองทุนให้นําไปหาผลประโยชน์ได้ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการกําหนด   

มาตรา ๑๓ ทรัพย์สินของกองทุนที่ใช้หรือได้มาเพื่อการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ 
ของกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้  ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี  รวมท้ังการบังคับทางปกครอง  
และบุคคลใดจะยกอายุความหรือระยะเวลาในการครอบครองขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับกองทุนในเร่ืองทรัพย์สิน
ของกองทุนไม่ได้   

หมวด  ๒ 
คณะกรรมการ 

 
 

มาตรา ๑๔ ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึง  เรียกว่า  “คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพื่อการศึกษา”  ประกอบด้วย 

(๑) ปลัดกระทรวงการคลัง  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง  จํานวนห้าคน  ได้แก่  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เลขาธิการ

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ  อธิบดีกรมบัญชีกลาง  
และอธิบดีกรมสรรพากร 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวนไม่เกินห้าคน  ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์  โดยในจํานวนนี้อย่างน้อยต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา   
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ด้านการเงินหรือการบัญชี  และด้านกฎหมาย  ด้านละหนึ่งคน 

ให้ผู้จัดการเป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้ผู้จัดการแต่งตั้งพนักงานของกองทุนจํานวนหน่ึงคน  
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๑๕ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
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หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๑) มีสญัชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด 

ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๖) ไม่เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะรํ่ารวยผิดปกติ

หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 
(๗) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง  ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  

กรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งบริหารในพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(๘) ไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากงาน  เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่ว

อย่างร้ายแรง 
(๙) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการดําเนินงานของกองทุนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม   
มาตรา ๑๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละส่ีปี  และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  

แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 
เม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังไม่ได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  

ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระน้ันอยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปจนกว่า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

มาตรา ๑๗ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา  ๑๖  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พ้นจากตําแหน่ง  เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีให้ออก  เพราะบกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือหย่อนความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๕ 
มาตรา ๑๘ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ  ให้แต่งตั้ง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตําแหน่งที่ว่าง  หรือในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่างที่
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ง  ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งแทน
ตําแหน่งที่ว่างหรือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว  เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนหรือเพิ่มขึ้นก็ได้  และให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่   
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หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๑๙ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และควบคุมดูแลกิจการของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
(๒) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์   
(๓) เสนอแนะต่อรัฐมนตรีในการดําเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อสมทบกองทุน 
(๔) พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีสําหรับการดําเนินการและการบริหารงาน 

ของกองทุน 
(๕) กําหนดขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาตามมาตรา  ๓๗  และพิจารณาอนุมัติให้เงินกู้ยืม

เพื่อการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา 
(๖) กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการที่สถานศึกษาจะร่วมดําเนินงานกับกองทุน  

และแบบบันทึกข้อตกลงการเข้าร่วมดําเนินงานกับกองทุนตามมาตรา  ๓๘   
(๗) กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขเก่ียวกับการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาแก่นักเรียน

หรือนักศึกษา  และการชําระเงินคืนกองทุน 
(๘) กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขเกี่ยวกับการนําเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 

ไปหาผลประโยชน์ตามมาตรา  ๑๒ 
(๙) พิจารณาเสนอแนะต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข

ในการขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ในครอบครองของบุคคลอื่น  และเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับ 
การรับเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาและการชําระเงินคืนกองทุนของผู้กู้ยืมเงิน 

(๑๐) กําหนดหลักเกณฑ์   วิธีการ   และเงื่อนไขในการจ้างสถาบันการเงินหรือนิติบุคคล   
ให้ทําหน้าที่บริหารและจัดการการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา  ติดตามและเร่งรัดให้มีการชําระคืนเงินกู้ยืม
เพื่อการศึกษา 

(๑๑) กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการผ่อนผันให้ผู้กู้ยืมเงินชําระเงินคืนกองทุน  
ลดหย่อนหนี้  หรือระงับการชําระเงินคืนกองทุนตามมาตรา  ๔๔  วรรคสาม 

(๑๒) กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขเก่ียวกับความรับผิดของผู้คํ้าประกันตามมาตรา  ๔๙  
วรรคสาม 

(๑๓) กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการคัดเลือกผู้จัดการและการทําสัญญาจ้างผู้จัดการ  
รวมทั้งกําหนดค่าตอบแทนหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้จัดการตามมาตรา  ๓๑   

(๑๔) กําหนดมาตรการใด ๆ  ตามความจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการบริหารกองทุนและการติดตาม
การชําระเงินคืนกองทุน   

(๑๕) กําหนดข้อบังคับเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล  การเงิน  การพัสดุ  การบัญชี  การตรวจสอบบัญชี  
และข้อบังคับอื่นที่จําเป็นในการดําเนินการและการบริหารงานของกองทุน 
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หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๑๖) พิจารณาผลการศึกษา  วิเคราะห์  และประเมินความต้องการเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาของ
นักเรียนหรือนักศึกษาทั้งในปัจจุบันและอนาคตที่ผู้จัดการเสนอ   

(๑๗) ออกข้อบังคับ  ระเบียบ  และประกาศเพ่ือปฏิบัติการอื่นใดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๑๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

ของกองทุน   
คณะกรรมการอาจมอบอํานาจของคณะกรรมการตาม  (๒)  (๕)  (๑๔)  และ  (๑๘)  เฉพาะในส่วน

ที่ไม่เก่ียวกับการกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขให้ผู้จัดการหรือบุคคลอื่นใดกระทําการแทน
คณะกรรมการก็ได้   

มาตรา ๒๐ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง 
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม   

ในการประชุมของคณะกรรมการ  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๒๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้   คณะกรรมการอาจแต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเร่ืองหนึ่งเร่ืองใด  หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการ 
อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่เห็นสมควร   

มาตรา ๒๒ ให้มีคณะอนุกรรมการกํากับและประเมินสถานศึกษาที่เข้าร่วมดําเนินงาน 
กับกองทุน  ประกอบด้วย  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานอนุกรรมการ  เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ผู้อํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  ผู้แทนสํานักงบประมาณ   
ผู้แทนกรมบัญชีกลาง  และผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนสามคน  ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีผลงาน 
หรือมีความรู้และความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ด้านการเงินหรือการบัญชี  ด้านกฎหมาย  ด้านเศรษฐศาสตร์  
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือด้านอื่น ๆ  อันเป็นประโยชน์ต่อการกํากับดูแลการดําเนินงานของสถานศึกษา  
เป็นอนุกรรมการ   

ให้ผู้จัดการเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ  และให้ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการจํานวนหนึ่งคน
และพนักงานกองทุนซึ่งผู้จัดการแต่งตั้งจํานวนหนึ่งคน  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๒๓ คณะอนุกรรมการกํากับและประเมินสถานศึกษาที่เข้าร่วมดําเนินงานกับกองทุน
มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
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หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่คณะกรรมการ  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๑๙  (๖) 
(๒) ติดตาม  ตรวจสอบ  และกํากับดูแลสถานศึกษาที่เข้าร่วมดําเนินงานกับกองทุน  ให้ปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา  ๑๙  (๖)  และรายงานผล 
ให้คณะกรรมการทราบ 

(๓) วิเคราะห์ปัญหาและข้อจํากัดในการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษา  พร้อมทั้งเสนอแนะ
มาตรการแก้ไขปัญหาต่อคณะกรรมการ 

(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
มาตรา ๒๔ ให้ มีคณะอนุกรรมการกํากับการชําระเ งินคืนกองทุน   ประกอบด้วย   

อธิบดีกรมบัญชีกลาง  เป็นประธานอนุกรรมการ  ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ  ผู้แทนสํานักงบประมาณ  
ผู้แทนกรมบัญชีกลาง  ผู้แทนสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  และผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนสามคนซ่ึงคณะกรรมการ
แต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้และความเช่ียวชาญหรือประสบการณ์ด้านการเงินหรือการบัญชี  ด้านกฎหมาย  
ด้านเศรษฐศาสตร์  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ด้านแรงงาน  หรือด้านอื่น ๆ  อันเป็นประโยชน์ต่อการกํากับดูแล
การชําระเงินคืนกองทุน  เป็นอนุกรรมการ   

ให้ผู้จัดการเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ  และให้ผู้จัดการแต่งตั้งพนักงานของกองทุนจํานวนหนึ่งคน  
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๒๕ คณะอนุกรรมการกํากับการชําระเงินคืนกองทุน  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่คณะกรรมการ  ในการกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข

เกี่ยวกับการให้ผู้กู้ยืมเงินชําระเงินคืนกองทุนตามมาตรา  ๑๙  (๗)   
(๒) ติดตาม  ตรวจสอบ  และกํากับดูแลให้การชําระเงินคืนกองทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  

และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา  ๑๙  (๗)  และรายงานผลให้คณะกรรมการทราบ   
(๓) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่คณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๑๙  (๑๑)  

และ  (๑๔)   
(๔) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่ผู้จัดการในการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เก่ียวกับการติดตาม 

การชําระเงินคืนกองทุน 
(๕) วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่ผู้กู้ยืมเงินไม่ชําระเงินคืนกองทุน  พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการ

แก้ไขปัญหาต่อคณะกรรมการ 
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
มาตรา ๒๖ ให้นําคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๑๕  

รวมทั้งการประชุมและการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมตามมาตรา  ๒๐  มาใช้บังคับแก่คณะอนุกรรมการ
ตามมาตรา  ๒๑  คณะอนุกรรมการกํากับและประเมินสถานศึกษาที่เข้าร่วมดําเนินงานกับกองทุน  
และคณะอนุกรรมการกํากับการชําระเงินคืนกองทุน  โดยอนุโลม   
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หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๒๗ ให้ประธานกรรมการ  กรรมการ  เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการ  
ประธานอนุกรรมการ  อนุกรรมการ  เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการของคณะอนุกรรมการ  ซึ่งแต่งตั้ง 
ตามพระราชบัญญัตินี้  ได้รับเบ้ียประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด   

หมวด  ๓ 
สํานักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

 
 

มาตรา ๒๘ ให้กองทุนมีสํานักงานใหญ่เรียกว่า  “สํานักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา”  
ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร  และอาจตั้งสาขา  ณ  ที่อื่นใดตามความจําเป็นก็ได้   

มาตรา ๒๙ สํานักงานมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินงานต่าง ๆ  ของกองทุนและประสานงานกับส่วนราชการและองค์กรต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
(๒) เป็นสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ 
(๓) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีของกองทุนเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 
(๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
มาตรา ๓๐ ให้กองทุนจ้างผู้จัดการคนหน่ึง  ซึ่งมีความรู้และความเช่ียวชาญในด้านการบริหาร

และการจัดการ  รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสญัชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์ 
(๓) สามารถปฏิบัติงานให้แก่กองทุนได้เต็มเวลา 
(๔) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
(๕) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๖) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 
(๗) ไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากงาน  เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่ว

อย่างร้ายแรง 
(๘) ไม่เป็นข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้างของกระทรวง  ทบวง  กรม  ราชการส่วนท้องถิ่น  

รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
(๙) ไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการการเมือง  ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่น

หรือผู้บริหารท้องถิ่น  กรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งบริหารในพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมือง  
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  เว้นแต่จะได้พ้นจากตําแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 

(๑๐) ไม่เป็นผู้จัดการหรือดํารงตําแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันในห้างหุ้นส่วน 
หรือบริษัท  หรือองค์กรอื่นใด   



54

หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๑๑) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญากับกองทุน  หรือในกิจการที่กระทําให้แก่กองทุนไม่ว่าโดยตรง
หรือโดยอ้อม 

(๑๒) ไม่เป็นผู้ถือหุ้นในสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่ได้รับการจ้างตามมาตรา  ๓๓  วรรคสอง  
หรือในบริษัทอื่นใดที่เป็นผู้ถือหุ้นในสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลดังกล่าว   

มาตรา ๓๑ การคัดเลือกผู้จัดการและการทําสัญญาจ้างผู้จัดการ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

สัญญาจ้างผู้จัดการ  ให้กําหนดคราวละไม่เกินสี่ปี  และเมื่อครบกําหนดอายุสัญญาจ้างแล้ว  
คณะกรรมการจะต่ออายุสัญญาจ้างอีกคร้ังหนึ่งก็ได้แต่ต้องไม่เกินสี่ปี 

ในสัญญาจ้าง  ให้กําหนดรายละเอียดเก่ียวกับการดํารงตําแหน่ง  การพ้นจากตําแหน่ง  และเง่ือนไข
ในการทดลองปฏิบัติงานของผู้จัดการไว้ด้วย 

ให้ผู้จัดการได้รับค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 
มาตรา ๓๒ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามสัญญาจ้าง  ผู้จัดการพ้นจากตําแหน่ง  เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๓๐ 
(๔) คณะกรรมการมีมติให้เลิกจ้าง  เพราะบกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤติเสื่อมเสีย   

หรือหย่อนความสามารถ   
มาตรา ๓๓ ให้ผู้จัดการมีอํานาจหน้าท่ี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) บริหารกิจการของกองทุนให้เป็นไปตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  รวมทั้งคําสั่ง  

นโยบาย  และมติของคณะกรรมการ  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุน   
(๒) ศึกษา  วิเคราะห์  และประเมินผลการดําเนินงานและการเงินของกองทุน  เพื่อจัดทําแผนงาน  

โครงการ  แผนการดําเนินงานประจําปีของกองทุน  และแผนการเงินและงบประมาณประจําปีเสนอต่อ
คณะกรรมการ 

(๓) จัดทํารายงานการบัญชีและรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีของกองทุนเสนอต่อคณะกรรมการ 
(๔) ศึกษา  วิเคราะห์  และประเมินความต้องการเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาของนักเรียนหรือนักศึกษา

ทั้งในปัจจุบันและอนาคตเสนอต่อคณะกรรมการ 
(๕) บริหารและจัดการการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษา   
(๖) ดําเนินการติดตามและเร่งรัดให้มีการชําระคืนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาตามสัญญาที่ผู้กู้ยืมเงินทําไว้ 
(๗) ประสานงาน  กํากับดูแล  และติดตามการดําเนินงานของสถานศึกษาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

ของกองทุน 



55

หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้  ตามที่คณะกรรมการหรือประธาน
กรรมการมอบหมาย  หรือตามที่กําหนดไว้ในสัญญาจ้าง 

ในการดําเนินการตาม  (๕)  และ  (๖)  ผู้จัดการอาจจ้างสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลเพ่ือให้ 
ทําหน้าที่แทนเป็นการทั่วไป  หรือเป็นการเฉพาะเร่ืองก็ได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 
ที่คณะกรรมการกําหนด   

มาตรา ๓๔ ในกิจการของกองทุนที่เก่ียวกับบุคคลภายนอก  ให้ผู้จัดการเป็นผู้แทนของกองทนุ  
เพื่อการน้ี  ผู้จัดการอาจมอบอํานาจให้บุคคลใดปฏิบัติหน้าที่แทนได้ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 
ที่คณะกรรมการกําหนด   

มาตรา ๓๕ ให้ผู้จัดการเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของกองทุน  และรับผิดชอบตอ่
คณะกรรมการในการบริหารกิจการของกองทุน  เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน  กฎหมาย  
ข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  รวมทั้งคําสั่ง  นโยบาย  และมติของคณะกรรมการ 

มาตรา ๓๖ เม่ือตําแหน่งผู้จัดการว่างลงและยังไม่มีการจ้างผู้จัดการคนใหม่  หรือในกรณีที่
ผู้จัดการไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้รองผู้จัดการเป็นผู้รักษาการแทนผู้จัดการ  ในกรณีที่ 
ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งรองผู้จัดการ  ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการหรือพนักงานของกองทุนคนหน่ึง 
เป็นผู้รักษาการแทนผู้จัดการ   

ให้ผู้รักษาการแทนผู้จัดการมีอํานาจหน้าท่ีเช่นเดียวกับผู้จัดการ 
หมวด  ๔ 

การให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
 

 

มาตรา ๓๗ ก่อนเริ่มปีการศึกษาแต่ละปี  ให้คณะกรรมการประกาศกําหนดลักษณะของ 
เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา  ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา  รวมตลอดทั้งประเภทวิชา  สถานศึกษา  
หรือระดับชั้นการศึกษา  และหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา   

ประกาศตามวรรคหนึ่งให้เผยแพร่ให้ประชาชนทราบทั่วไปโดย 
(๑) ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สํานักงาน  และเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงาน   
(๒) ส่งให้สถานศึกษา  และให้สถานศึกษาที่ได้รับประกาศดังกล่าวเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ

โดยทั่วไป  โดยอย่างน้อยต้องปิดประกาศไว้ในที่แลเห็นได้ง่าย  ณ  บริเวณสถานศึกษา 
มาตรา ๓๘ สถานศึกษาที่ประสงค์จะเข้าร่วมดําเนินงานกับกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้  

ให้ยื่นคําขอเข้าร่วมดําเนินงานต่อกองทุนตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 
สถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบให้เข้าร่วมดําเนินงานกับกองทุนตามวรรคหน่ึง  ให้ทําบันทึก

ข้อตกลงกับกองทุนตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด  และต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ในบันทึก
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ข้อตกลงโดยเคร่งครัด  หากสถานศึกษาใดไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องครบถ้วน  กองทุนอาจเพิกถอนการเข้า
ร่วมดําเนินงานของสถานศึกษาแห่งนั้นก็ได้   

มาตรา ๓๙ นักเรียนหรือนักศึกษาผู้ใดจะขอกู้ยืมเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา  ต้องศึกษาอยู่ใน
สถานศึกษาที่ร่วมดําเนินงานกับกองทุนตามมาตรา  ๓๘  และต้องมีสัญชาติไทย  มีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๔๐ นักเรียนหรือนักศึกษาผู้ ใดจะขอกู้ยืมเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาลักษณะใด   
ให้ยื่นคําขอต่อคณะกรรมการ  ทั้งนี้  ตามแบบและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๔๑ นักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา  ต้องทําสัญญา
กู้ยืมเงินตามแบบ  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด   

ในการทําสัญญากู้ยืมเงินตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการจะกําหนดให้มีผู้คํ้าประกันการชําระเงินคืน
กองทุนด้วยก็ได้   

มาตรา ๔๒ ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามสัญญากู้ยืมเงินโดยเคร่งครัด 
เพื่อประโยชน์ในการบริหารกองทุนและการติดตามการชําระเงินคืนกองทุน  ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ความยินยอมในขณะทําสัญญากู้ยืมเงิน   เพื่อให้ผู้ มีหน้าที่จ่ายเงินได้พึงประเมิน 

ตามมาตรา  ๔๐  (๑)  แห่งประมวลรัษฎากร  หักเงินได้พึงประเมินของตนตามจํานวนท่ีกองทุนแจ้งให้ทราบ  
เพื่อชําระเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาคืนกองทุน   

(๒) แจ้งสถานะการเป็นผู้กู้ยืมเงินต่อหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่ตนทํางานด้วย  
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  และยินยอมให้หักเงินได้พึงประเมินของตนเพื่อดําเนินการ 
ตามมาตรา  ๕๑   

(๓) ยินยอมให้กองทุนเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่อยู่ในครอบครองของบุคคลอ่ืน  รวมทั้ง
ยินยอมให้กองทุนเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการกู้ยืมเงิน  และการชําระเงินคืนกองทุน   

มาตรา ๔๓ ในแต่ละภาคการศึกษา  ให้ผู้กู้ยืมเงินแจ้งขอเบิกเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาต่อกองทุน  
โดยการลงทะเบียนเรียน  จํานวนเงินค่าเล่าเรียน  ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องกับการศึกษา  และค่าครองชีพ  
ต้องได้รับการรับรองจากสถานศึกษา  ทั้งนี้  ตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด   

ให้กองทุนจ่ายค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องกับการศึกษาตามจํานวนที่ได้รับแจ้ง 
ตามวรรคหน่ึง  ให้แก่สถานศึกษาที่ผู้กู้ยืมเงินศึกษาอยู่  สําหรับค่าครองชีพให้กองทุนจ่ายเข้าบัญชีของ 
ผู้กู้ยืมเงินโดยตรง  และให้ถือว่าเงินที่จ่ายให้แก่สถานศึกษาหรือผู้กู้ยืมเงินดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเงินกู้ยืม
เพื่อการศึกษาท่ีผู้กู้ยืมเงินต้องชําระคืนกองทุน   

ให้ถือว่าจํานวนค่าเล่าเรียน  ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องกับการศึกษา  และค่าครองชีพตามที่ได้รับแจ้ง
และกองทุนได้โอนให้แก่สถานศึกษาและผู้กู้ยืมเงิน  เป็นจํานวนอันถูกต้องที่ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่และความรับผิด
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หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ต้องชดใช้เงินคืนให้แก่กองทุน  ทั้งนี้  หากมียอดเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับไปแล้ว  ให้กองทุน
แจ้งให้ผู้กู้ยืมเงินทราบด้วย 

หมวด  ๕ 
การชําระเงินคืนกองทุน 

 
 

มาตรา ๔๔ เมื่อผู้กู้ยืมเงินสําเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแล้ว  มีหน้าที่ต้องชําระเงินกู้ยืม
เพื่อการศึกษาที่ได้รับไปตามสัญญากู้ยืมเงินคืนให้กองทุน  ตามจํานวน  ระยะเวลา  และวิธีการที่กองทุน
แจ้งให้ทราบ   

คณะกรรมการจะกําหนดให้เริ่มคิดดอกเบ้ียหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้กู้ยืมเงินนับแต่เวลาใด
ภายหลังที่สําเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแล้วก็ได้  แต่อัตราดอกเบ้ียหรือประโยชน์อื่นใดที่คิด  ณ   
วันทําสัญญา  ต้องไม่เกินอัตราร้อยละเจ็ดจุดห้าต่อปี  และห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยทบต้น   

ในกรณีจําเป็น  ผู้จัดการอาจผ่อนผันให้ผู้กู้ยืมเงินชําระเงินคืนกองทุนแตกต่างไปจากจํานวน  
ระยะเวลา  หรือวิธีการท่ีกําหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง  หรือลดหย่อนหน้ี  หรือระงับการชําระเงินคืนกองทุน  
ตามที่ผู้กู้ยืมเงินร้องขอเป็นรายบุคคลหรือเป็นการทั่วไปก็ได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 
ที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา  ๑๙  (๑๑)   

ในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินผู้ใดผิดนัดการชําระเงินคืนกองทุน  และไม่ได้รับอนุญาตให้ผ่อนผันตามวรรคสาม  
คณะกรรมการจะกําหนดให้ผู้กู้ยืมเงินต้องเสียเงินเพิ่มอีกไม่เกินร้อยละหนึ่งจุดห้าต่อเดือนก็ได้ 

มาตรา ๔๕ เพื่อประโยชน์ในการบริหารกองทุนและการติดตามการชําระเงินคืนกองทุน  
ให้กองทุนมีอํานาจดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ กู้ยืมเงินจากหน่วยงานหรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน   
หรือบุคคลใดซึ่งเป็นผู้ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว 

(๒) เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการกู้ยืมเงิน  และการชําระเงินคืนกองทุนของผู้ กู้ยืมเงินให้แก่
หน่วยงานหรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน  หรือบุคคลใดตามท่ีร้องขอ 

(๓) ดําเนินการตามมาตรการต่าง  ๆ  ที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา  ๑๙  (๑๔)   
การดําเนินการตาม  (๑)  และ  (๒)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนด 

ในกฎกระทรวง   
มาตรา ๔๖ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการของกองทุนตามมาตรา  ๔๕  (๑)  ให้หน่วยงาน

หรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน  หรือบุคคลใดซึ่งเป็นผู้ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงิน  จัดส่งข้อมูล
ให้กองทุนตามที่กองทุนร้องขอภายในเวลาอันสมควร 
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หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๔๗ ผู้กู้ยืมเงินจะชําระเงินคืนกองทุนก่อนกําหนดเวลาตามมาตรา  ๔๔  หรือบอกเลิก
การกู้ยืมเงินเป็นหนังสือเม่ือใดก็ได้ 

ให้ผู้กู้ยืมเงินที่มีหนังสือแจ้งบอกเลิกการกู้ยืมเงินตามวรรคหน่ึง  มีหน้าที่ต้องชําระคืนเงินกู้ยืม 
เพื่อการศึกษาที่ได้รับไปทั้งหมดคืนให้แก่กองทุนภายในสามสิบวันนับแต่วันถัดจากวันที่ได้แจ้งบอกเลิก 
การกู้ยืมเงิน 

มาตรา ๔๘ เม่ือมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  กองทุนอาจบอกเลิกสัญญากู้ยืมเงิน 
ของผู้กู้ยืมเงินก็ได้   

(๑) เม่ือปรากฏในภายหลังว่า  ผู้กู้ยืมเงินไม่มีสิทธิขอกู้ยืมเงิน  ปกปิดข้อเท็จจริงอันควรแจ้งให้ทราบ  
หรือแจ้งข้อความอันเป็นเท็จในสาระสําคัญ 

(๒) ผู้กู้ยืมเงินไม่ปฏิบัติตามสัญญากู้ยืมเงิน  หรือข้อตกลงที่ให้ไว้แก่กองทุน 
ให้ผู้กู้ยืมเงินที่ถูกบอกเลิกสัญญากู้ยืมเงินตามวรรคหน่ึง  มีหน้าที่ต้องชําระคืนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ที่ได้รับไปท้ังหมดคืนให้แก่กองทุนภายในสามสิบวันนับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการบอกเลิกสัญญา 
มาตรา ๔๙ ในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินถึงแก่ความตาย  ให้สัญญากู้ยืมเงิน  หน้าที่  และความรับผิด

ที่ผู้กู้ยืมเงินมีต่อกองทุนเป็นอันระงับไป 
ในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินพิการหรือทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการงานได้  ให้ผู้จัดการมีอํานาจ

พิจารณาสั่งระงับการเรียกให้ชําระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินก็ได้  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
ในกรณีที่ผู้คํ้าประกันถึงแก่ความตาย  การดําเนินการเก่ียวกับความรับผิดของผู้คํ้าประกันให้เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด   
มาตรา ๕๐ หนี้ที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้  ให้กองทุนมีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินทั้งหมด

ของผู้กู้ยืมเงินในลําดับแรกถัดจากค่าเครื่องอุปโภคบริโภคอันจําเป็นประจําวันตามมาตรา  ๒๕๓  (๔)   
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

มาตรา ๕๑ ให้บุคคล  คณะบุคคล  หรือนิติบุคคลทั้งภาครัฐและเอกชน  ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมิน
ตามมาตรา  ๔๐  (๑)  แห่งประมวลรัษฎากร  มีหน้าที่หักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงินซึ่งเป็นพนักงาน
หรือลูกจ้างของผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินดังกล่าว  เพื่อชําระเงินกู้ยืมคืนตามจํานวนที่กองทุนแจ้งให้ทราบ  
โดยให้นําส่งกรมสรรพากรภายในกําหนดระยะเวลานําส่งภาษีเงินได้หัก  ณ  ที่จ่าย  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด 

การหักเงินตามวรรคหนึ่งต้องหักให้กองทุนเป็นลําดับแรกถัดจากการหักภาษี  ณ  ที่จ่าย   
และการหักเงินเข้ากองทุนที่ผู้กู้ยืมเงินต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  
กฎหมายว่าด้วยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  และกฎหมายว่าด้วย 
การประกันสังคม 
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เม่ือกรมสรรพากรได้รับเงินจากผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้นําส่งกองทุน 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กรมสรรพากรกําหนด  โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง   

ถ้าผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามวรรคหนึ่งไม่ได้หักเงินได้พึงประเมิน  หักและไม่ได้นําส่ง   
หรือนําส่งแตไ่ม่ครบตามจํานวนที่กองทุนแจ้งให้ทราบ  หรือหักและนําส่งเกินกําหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง  
ให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินรับผิดชดใช้เงินที่ต้องนําส่งในส่วนของผู้กู้ยืมเงินตามจํานวนท่ีกองทุนแจ้งให้ทราบ  
และต้องจ่ายเงินเพิ่มในอัตราร้อยละสองต่อเดือนของจํานวนเงินที่ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินยังไม่ได้นําส่ง  
หรือตามจํานวนที่ยังขาดไป  แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  นับแต่วันถัดจากวันที่ครบกําหนดต้องนําส่งตามวรรคหน่ึง   

ในกรณีที่ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินได้หักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงินไว้แล้ว  ให้ถือว่าผู้กู้ยืมเงิน
ได้ชําระเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาตามจํานวนที่ได้หักไว้แล้ว 

หมวด  ๖ 
การเงินและการบัญชี 

 
 

มาตรา ๕๒ ให้คณะกรรมการจัดให้มีระบบบัญชีที่เหมาะสมเพื่อสามารถควบคุมและบริหาร
จัดการลูกหนี้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาและจัดทํารายงานการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ของกองทุนได้อย่างถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

มาตรา ๕๓ การรับเงิน  การจ่ายเงิน  และการเก็บรักษาเงินของกองทุน  ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการกําหนด   

มาตรา ๕๔ กองทุนต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเก่ียวกับการเงิน  การบัญชี  และการพัสดุ
ของกองทุน  ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

คณะกรรมการอาจต้ังผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งมิใช่พนักงานหรือลูกจ้างของกองทุนทําหน้าที่
ตรวจสอบภายในเฉพาะเร่ือง  และให้รับผิดชอบข้ึนตรงต่อคณะกรรมการได้  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนด 

มาตรา ๕๕ ให้กองทุนจัดทํางบการเงินส่งผู้สอบบัญชีภายในหน่ึงร้อยยี่สิบวันนับแต่ 
วันสิ้นปีบัญชีทุกปี 

ปีบัญชีของกองทุน  ให้ถือตามปีงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
ในทุกรอบปี  ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลซึ่งสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

ให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุน  แล้วทํารายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อรัฐมนตรีภายใน 
หนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี   

ให้กองทุนโฆษณารายงานประจําปีโดยแสดงงบการเงินพร้อมกับรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี  
รวมทั้งรายงานสรุปผลงานในปีที่ล่วงมาในราชกิจจานุเบกษา 
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หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๕๖ ให้โอนบรรดากิจการ  ทรัพย์สิน  สิทธิ  หน้าที่  หนี้  ภาระผูกพัน  พนักงาน
และลูกจ้าง  และเงินงบประมาณของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุน 
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และของกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต 
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ที่ออกตาม
พระราชบัญญัติเงินคงคลัง  พ.ศ.  ๒๔๙๑  ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับไปเป็น 
ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๕๗ ให้ผู้จัดการตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๑  
ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นผู้จัดการตามพระราชบัญญัตินี้  และอยู่ใน
ตําแหน่งต่อไปจนกว่าจะพ้นจากตําแหน่งตามสัญญาจ้างเดิมหรือเพราะเหตุอื่น 

มาตรา ๕๘ ในวาระเร่ิมแรก  ให้คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประกอบด้วย  
กรรมการตามมาตรา  ๑๔  (๑)  และ  (๒)  และให้ผู้จัดการตามมาตรา  ๕๗  เป็นกรรมการและเลขานุการ  
เพื่อปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน  และให้รัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๑๔  (๓)  ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ให้ผู้จัดการตามวรรคหนึ่งแต่งตั้งพนักงานของกองทุนซึ่งโอนมาตามมาตรา  ๕๖  จํานวนหน่ึงคน  
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๕๙ ในวาระเริ่มแรก  ให้คณะอนุกรรมการกํากับและประเมินสถานศึกษาที่เข้าร่วม
ดําเนินงานกับกองทุนตามมาตรา  ๒๒  และคณะอนุกรรมการกํากับการชําระเงินคืนกองทุนตามมาตรา  ๒๔  
ประกอบด้วยอนุกรรมการโดยตําแหน่ง  และให้ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการจะแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการให้มีองค์ประกอบครบถ้วนตามมาตรา  ๒๒  และมาตรา  ๒๔   

มาตรา ๖๐ ให้พนักงานและลูกจ้างของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ที่โอนมาเป็นพนักงานและลูกจ้างของกองทุนตามมาตรา  ๕๖  
ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง  รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  เท่ากับที่เคยได้รับอยู่เดิมไปพลางก่อน  จนกว่า 
จะได้บรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในสํานักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  แต่จะให้ได้รับเงินเดือน
หรือค่าจ้างต่ํากว่าเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ได้รับอยู่เดิมไม่ได้ 

มาตรา ๖๑ ให้ถือว่าหนี้ของผู้กู้ยืมเงินตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
พ.ศ.  ๒๕๔๑  และหนี้ของผู้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการบริหาร
กองทุนเพื่อการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ที่ออกตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง  พ.ศ.  ๒๔๙๑  ที่ค้างชําระ
หรือยังไม่ถึงกําหนดชําระเป็นหนี้ที่ผู้กู้ยืมเงินหรือผู้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนนั้น  จะต้องชดใช้คืน 
ให้กองทุนตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด   
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หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๖๒ ให้ถือว่าบรรดาคําขอท่ีนักเรียนหรือนักศึกษาได้ยื่นขอกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และกองทุนเงินกู้ยืม
เพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคตตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา  
พ.ศ.  ๒๕๔๙  ที่ออกตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง  พ.ศ.  ๒๔๙๑  ที่ค้างพิจารณาอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  เป็นคําขอกู้ยืมเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้  และให้ดําเนินการต่อไป
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๖๓ บรรดาคดีที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุนเงิน 
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคตตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ที่ออกตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง  
พ.ศ.  ๒๔๙๑  ได้ฟ้องเป็นคดีต่อศาล  ให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้เข้าสวมสิทธิ
เป็นคู่ความแทน  ในการนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้อาจคัดค้านเอกสาร 
ที่ได้ยื่นไว้แล้ว  ถามค้านหรือคัดค้านพยานที่สืบไปแล้วได้ 

ในกรณีที่ศาลได้มีคําพิพากษาบังคับคดีตามวรรคหน่ึงแล้ว  ให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ตามพระราชบัญญัตินี้เข้าสวมสิทธิเป็นเจ้าหนี้ตามคําพิพากษานั้น 

มาตรา ๖๔ บรรดาข้อบังคับ  ระเบียบ  และประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติกองทุน 
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา  
พ.ศ.  ๒๕๔๙  ที่ออกตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง  พ.ศ.  ๒๔๙๑  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะได้มี
การออกกฎกระทรวง  ข้อบังคับ  ระเบียบ  หรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 
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หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  เนื่องจากกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาตาม
พระราชบัญญติักองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่ผูกกับรายได้
ในอนาคตตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพ่ือการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ที่ออกตาม
พระราชบัญญัติเงินคงคลัง  พ.ศ.  ๒๔๙๑  มีการบริหารจัดการและการดําเนินการที่มีข้อจํากัด  และไม่สอดคล้องกับ
นโยบายการผลิตกําลังคนและการพัฒนาประเทศ  สมควรบูรณาการการบริหารจัดการและการดําเนินการของ 
ทั้งสองกองทุนดังกล่าวให้เป็นเอกภาพอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน  และเพ่ิมมาตรการในการบริหารจัดการกองทุน
ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 
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กฎหมาย ระเบยีบ และประกาศ  
ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงนิให้กู้ยืม 

เพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 
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คําขอเขารวมดําเนินงานกับกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 
ตามขอ ๕ แหงระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาวาดวยหลักเกณฑ 

วิธีการ และเง่ือนไขในการท่ีสถานศึกษาจะเขารวมดําเนินงานกับกองทุน  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

ที่ .................                              ........................................... 

                                                             วันที่ ................................ 

เร่ือง ขอเขารวมดําเนินงานกับกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 

เรียน ผูจัดการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 

 ดวย                                                    เปนสถานศึกษาของ รัฐ  เอกชน 
สังกัด...............................................จัดการเรียนการสอนในระดับ.............................จัดตั้งข้ึนเม่ือวันที่
............................มีความประสงคจะขอเขารวมดําเนินงานกับกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา เนื่องจากมีความ
พรอมในการดําเนินงานกองทุน และสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพตามที่กําหนดไวในระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการท่ีสถานศึกษาจะ
เขารวมดําเนินงานกับกองทุน พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ สถานศึกษาขอใหขอมูลเพิ่มเติมและจัดสงเอกสารมา
เพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
 (๑) สถานศึกษา เคย ไมเคย เขารวมดําเนินงานกับกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 
 (๒) สถานศึกษา เคย ไมเคย เขารวมโครงการเงินกูยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับ
รายไดในอนาคต (กรอ.) 
 (๓) กฎหมายจัดตั้งสถานศึกษา (ถามี) จํานวน ... ฉบับ 
 (๔) ใบอนุญาตจัดตั้งสถานศึกษา (ถามี) จํานวน ... ฉบับ 
 (๕) สําเนาคําสั่งแตงตั้งผูบริหารสูงสุดของสถานศึกษา จํานวน ... ฉบับ 
 (๖) มีความสามารถในการจัดการศึกษา ดังน้ี 
  (๖.๑) หลักสูตร/สาขาวิชาที่เปดการเรียนการสอน จํานวน ... ฉบับ 
  (๖.๒) หลักสูตร/สาขาวิชาท่ีไดรับการรับรองจากองคกรวิชาชีพ จํานวน ... ฉบับ 
  (๖.๓) ไดรับการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาจากหนวยงาน           
ที่เก่ียวของ จํานวน ... ฉบับ 
 

/(๗) มี ... 
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๒ 
 

 (๗) มีหนังสือรับรองจากสภามหาวิทยาลัย สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สภาสถาบัน
การอาชีวศึกษา คณะกรรมการบริหารโรงเรียน หรือคณะบุคคลท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีหนาที่ในลักษณะเดียวกัน
ของสถานศึกษาวา สถานศึกษามีความพรอมในการดําเนินงานกองทุนและจะกํากับดูแลใหสถานศึกษามีความพรอม
ในเร่ืองดังจะกลาวตอไปน้ี ตลอดเวลาที่เขารวมดําเนินงานกับกองทุน 
  (๗.๑) มีครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสามารถเชื่อมตอกับระบบ 
e-studentloan ของกองทุน อยางเพียงพอตอการดําเนินงานกองทุน                     
 (๗.๒) มีบุคลากรท่ีมีความรู ความเขาใจ และมีความสามารถในการดําเนินงานและ
บริหารกองทุนไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา                      

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(.....................................................) 
ตําแหนง............................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

................................... 
โทร............................. 
โทรสาร....................... 
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                                           บันทึกขอตกลง                       
วาดวย การเขารวมดําเนินงานกับกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 

ตามขอ ๑๐ แหงระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาวาดวยหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการท่ีสถานศึกษาจะเขารวมดําเนินงานกับกองทุน  

                                             พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

เลขที่ .........../............. 

 บั น ทึ ก ข อต กล งฉ บับ นี้ ทํ าขึ้ น  ณ  กอ งทุ น เงิน ให กู ยื ม เพื่ อ ก ารศึ กษ า  เมื่ อ วั น ที่                         
. . . . . . เ ดื อ น . . . . . . . . . . . . . . . . . .พ .ศ .  . . . . . . . .  ร ะ ห ว า ง  ก อ ง ทุ น เ งิ น ใ ห กู ยื ม เ พ่ื อ ก า ร ศึ ก ษ า                                       
โดย.....................................................................ผูจัดการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา สํานักงานตั้งอยู
เลขที่  89 อาคาร เอไอเอ แคปปตอล เซ็นเตอร ชั้น 5-๖ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง                   
ก รุง เทพ มหานคร ๑ ๐ 4 0 ๐ ซึ่ งต อ ไป ในบั น ทึ กข อตกลงนี้ เรียกว า  “กองทุน” ฝ ายหนึ่ ง  กั บ
..................................................................................โดย.................................................................................
ตําแหนง..............................................................เปนผูมีอํานาจทําการแทนสถานศึกษา/เปนผูรับมอบอํานาจ 
ตามหนั งสือ (คําสั่ ง ) เลขที่ ............................................แนบทายบันทึ กขอตกลงน้ี  ตั้ งอยู เลขที่
...........................ซอย....................................................ถนน ....................................................             
ตําบล/แขวง..........................................................อําเภอ/เขต...............................................................
จังหวัด........................................... รหัสไปรษณีย .................ซึ่งตอไปในบันทึกขอตกลงนี้ เรียกวา 
“สถานศึกษา”  อีกฝายหนึ่ง 

 ทั้งสองฝายไดทําบันทึกขอตกลง โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

 ขอ ๑ สถานศึกษา ได รับความเห็นชอบจากกองทุน ใหเข ารวมดําเนินงานกองทุน        
ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ และสถานศึกษาตกลงจะปฏิบัติหนาที่
ตามที่กําหนดไวในบันทึกขอตกลงนี้ และตามกฎ ระเบียบ ประกาศหรือขอกําหนดตาง ๆ ของกองทุน 
ตลอดจนคูมือผูปฏิบัติงานของกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (สําหรับสถานศึกษา) ที่ออกใชบังคับอยูแลว 
ในวันทําบันทึกขอตกลงนี้ และที่จะออกใชบังคับตอไปในภายหนา โดยเครงครัด 

 ขอ ๒ ในบันทึกขอตกลงฉบับนี้ 

  “เงินกูยืมเพื่อการศึกษา” หมายความวา เงินที่กองทุนจัดสรรใหผูกูยืมเงิน เพื่อเปน
คาเลาเรียน คาใชจายที่เก่ียวเนื่องกับการศึกษา และคาครองชีพ 

  “นักเรียนหรือนักศึกษา” หมายความวา ผูซึ่งศึกษาอยูในสถานศึกษา และใหหมายความ
รวมถึงผูซึ่งไดรบัการตอบรับใหเขาศึกษาในสถานศึกษาดวย  

  “ผูกูยืมเงิน” หมายความวา นักเรียนหรือนักศึกษาผูไดรับเงินกูยืมเพ่ือการศึกษา 
จากกองทนุ 

  “ผูบริหารสถานศึกษา” หมายความวา ผูมีอํานาจกระทําการแทนสถานศึกษา        
ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งสถานศึกษา และหมายความรวมถึงผูรับมอบอํานาจจากบุคคลดังกลาว 
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 ๒ 

  “เจาหนาที”่ หมายความวา เจาหนาที่ของสถานศึกษาที่มีหนาที่ดําเนินงานกองทุน                

  “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการกองทุนเงนิใหกูยืมเพื่อการศึกษา 

 “ผูจัดการ” หมายความวา ผูจัดการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา  

 “ผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืม” หมายความวา ธนาคารผูทําหนาที่บริหารและ 
จัดการเงินใหกูยืม 

        ขอ ๓ สถานศึกษา มีหนาที่ ดังนี้ 

  (1) จัดใหมกีารเตรยีมการ และคัดเลือกผูกูยืมเงิน 

  (2) จัดทําสัญญาและการนําสงสัญญากูยืม 

  (3) ตรวจสอบการรับโอนเงินกูยืมเพื่อการศึกษา และการสงคนื 

  (4) จัดทําทะเบียนผูกูยืมเงิน และการเก็บเอกสาร 

  (5) กํากับและสงเสริมผูกูยืมเงิน ระหวางศกึษา 

  (6) ติดตามผูกูยืมเงิน ใหชําระเงนิคนืกองทุน 

 สถานศึกษาตองควบคุมและกํากับใหผูบริหารสถานศึกษาและเจาหนาที่ ปฏิบัติหนาที่   
ที ่บ ันทึกขอตกลงนี ้กําหนดใหเปนหนาที่ของสถานศึกษา และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประกาศหรือ
ขอกําหนดตางๆของกองทุน ตลอดจนคู ม ือ  “ผู ปฏิบัต ิงานของกองทุนเงินใหกู ย ืม เพื ่อการศึกษา 
(สําหรับสถานศึกษา)” โดยเครงครัด                                                      

 สถานศึกษาตองรายงานผลการเขารวมดําเนินงานกองทุน พรอมปญหาและอุปสรรค 
ใหสภามหาวิทยาลัย สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สภาสถาบันการอาชีวศึกษา คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
หรือคณะบุคคลที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีหนาที่ในลักษณะเดียวกันของสถานศึกษา ทราบภายในสามสิบวัน 
นับถัดจากวันสิ้นภาคการศึกษาในแตละภาค  

หมวด ๑ 
การเตรยีมการและการคัดเลือกผูกูยืมเงนิ 

 

 ขอ ๔ สถานศึกษาตองมีความพรอมในการดําเนินงานกองทุนและสามารถจัดการศึกษาได
อยางมีคุณภาพ ตลอดระยะเวลาที่เขารวมดําเนินงานกองทุน ท้ังนี้ ตามระเบียบที่กองทุนกําหนด 

 ขอ ๕ สถานศึกษามีหนาท่ี จัดใหมีการดําเนินการเพื่อเตรียมการและคัดเลือกผูกูยืมเงิน ดังน้ี 

  (๑) ประชาสัมพันธงานของกองทุน เผยแพรกฎ ระเบียบ ประกาศและหลักเกณฑตาง ๆ
ของกองทุน รวมทั้ งเผยแพรวงเงินกู ยืมที่ ได รับการจัดสรรจากกองทุน ให นักเรียนหรือนักศึกษา                
และประชาชนทราบ โดยปดประกาศไวในที่แลเห็นไดงาย ณ บริเวณสถานศึกษา และเผยแพรทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกสของสถานศึกษา 
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 ๓ 

                    (๒) รับแบบคําขอกูยืมเงินกูยืมเพ่ือการศึกษา ของนักเรียนหรือนักศึกษารวมทั้ง
แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการใหกูยืมเงิน ประจําสถานศึกษา เพื่อทําหนาที่พิจารณาคําขอกูยืม 
ตรวจสอบคุณสมบัติ สัมภาษณ และคัดเลือกนักเรียนหรือนักศึกษาที่สมควรจะไดรับการอนุมัติใหกูยืมเงิน
กูยืมเพ่ือการศึกษา ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

                     (๓) อนุมัติการกู ยืมเงินแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่ มีสัญชาติไทย มีคุณสมบัติ         
และไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการกําหนด 

                     (๔) ประกาศรายชื่ อนั ก เรียน ห รือนั กศึกษาที่ ได รับอนุ มั ติ ให กู ยื ม เงิน กู ยื ม           
เพื่อการศึกษา โดยปดประกาศไวใน ท่ีแลเห็นไดงาย ณ บริเวณสถานศึกษา และเผยแพรทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกสของสถานศึกษา 

                  (๕) รายงานผลการคดัเลือกใหกองทุน และผูบริหารและจัดการเงนิใหกูยืม ทราบ 

หมวด ๒ 
การจัดทําสัญญาและการนําสงสัญญากูยืม 

 

 ขอ ๖ สถานศึกษามีหนาที่ จัดใหนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหกูยืมเงินกูยืมเพื่อ
การศึกษา ดําเนินการ ดังนี้  

                     (๑) เปดบัญชีเงินฝากกับผูบรหิารและจัดการเงนิใหกูยืม เพ่ือรับโอนเงินคาครองชีพ 

                     (๒) ทําสัญญากู ยืมเงิน โดยใหมีผู คํ้าประกันการชําระเงินคืนกองทุน ตามแบบ 
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด  

              ขอ ๗ สถานศึกษา มีหนาที่สงตนฉบับสัญญากูยืมและเอกสารประกอบ ใหผูบริหาร       
และจัดการเงินใหกูยืม และสัญญากูยืมคูฉบับ ใหแกผูกูยืมเงิน รวมทั้งสงสําเนาสัญญากูยืมท่ีเจาหนาท่ีของ
สถานศึกษา ไดรับรองแลว ใหแกผูค้ําประกัน                                          

หมวด ๓ 
การตรวจสอบ การรับโอนเงินกูยืมเพ่ือการศึกษา และการสงคืน 

 
           ขอ ๘ สถานศึกษามีหนาที่เปดสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย กับผูบริหารและจัดการเงิน
ใหกูยืม โดยใชชื่อวา “บัญชีกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาของ (ระบุชื่อสถานศึกษา………..)” เพ่ือรับโอน
เงินคาเลาเรียนและคาใชจายที่เก่ียวเนื่องกับการศึกษา ที่ผูกูยืมเงินแจงขอเบิกจากกองทุน ทั้งนี้ สถานศึกษา
รับทราบวา เงินคาเลาเรียนและคาใชจายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ที่กองทุนโอนเขาสมุดบัญชีเงินฝากใหแก
สถานศึกษาดังกลาวรวมทั้งดอกผล ยังเปนกรรมสิทธ์ิของกองทุน   
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 ๔ 

           ขอ ๙ สถานศึกษามีหนาที่ ตรวจสอบการรับโอนเงนิกูยืมเพื่อการศึกษา ดังนี้ 

                  (๑) ตรวจสอบวา เงินคาเลาเรียนและหรือคาใชจายที่ เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา        
ที่ระบุไวในแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจํานวนคาเลาเรียน คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา            
และคาครองชีพ ตรงกับจํานวนเงินที่ผูกูยืมเงิน ยืนยันหรือไม หากจํานวนเงนิไมตรงกัน กองทุนจะโอนเงินคาเลาเรียน 
และหรือคาใชจายที่เก่ียวเนื่องกับการศึกษา ใหแกสถานศึกษาตามจํานวนที่นอยกวา      

  (๒) ตรวจสอบวา จํานวนเงินคาเลาเรียนและคาใชจายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา         
ที่สถานศึกษาไดรับจริงจากผูกูยืมเงินแตละรายตามที่ไดลงทะเบียนเรียนจริง ภายหลังจากเสร็จสิ้น
ระยะเวลาเพ่ิมถอนรายวิชา ตรงกับจํานวนเงินคาเลาเรียนและหรือคาใชจายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาที่
กองทุนไดโอนใหสถานหรือไม ทั้งนี้ ใหสงผลการตรวจสอบดังกลาวใหกองทุนกอนวันสิ้นเดือนของวันสิ้นภาค
การศึกษา โดยผานระบบ e-Audit ของกองทุน หากสถานศึกษาไมดําเนินการ สถานศึกษายินยอมให
กองทุนพิจารณาระงับการโอนเงินคาเลาเรียนและคาใชจายที่เก่ียวเนื่องกับการศึกษา ใหแกสถานศึกษา
สําหรบัภาคการศึกษาตอไป 
  (๓) กรณีที่ผลการตรวจสอบตาม (๒) ปรากฏวา มีเงินคาเลาเรียนและคาใชจาย     
ที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาของผูกูยืมเงินที่มิไดใชลงทะเบียนเรียน  สถานศึกษาตองสงคืนใหแกกองทุน         
กอน วัน ส้ินเดือนของวันสิ้นภาคการศึกษา หากมิ ไดส งคืนเงินภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว                    
ถือวาสถานศึกษาผิดนัด สถานศึกษายินยอมชดใชดอกเบี้ยรอยละ ๑๕ ตอปนับแตวันผิดนัดใหแกกองทุน  
และยินยอมใหกองทุนพิจารณาระงับการโอนเงินคาเลาเรียนและคาใชจายที่เก่ียวเนื่องกับการศึกษา             
ใหแกสถานศึกษาสําหรับภาคการศึกษาตอไป 

หมวด ๔ 
การจัดทําทะเบียนผูกูยืมเงิน และการเก็บเอกสาร 

 

 ขอ ๑๐ สถานศึกษามีหนาที่จัดทําทะเบียนผูกูยืมเงนิในแตละปการศึกษา ตามแบบที่กองทุน
กําหนด         

 ขอ ๑๑ สถานศึกษามีหนาท่ีเก็บแบบคําขอกูยืมเงินกูยืมเพื่อการศึกษาของนักเรียนหรือ
นักศึกษา พรอมหลักฐานประกอบ ไวเพ่ือการตรวจสอบ ดังนี้ 

                       (๑) กรณีนักเรียนหรือนักศึกษาผูขอกูยืมเงินไมไดรับการอนุมัติใหกูยืม ใหเก็บแบบ
คําขอกูยืมไว หกสิบวันนับตั้งแตวันที่ไมไดรับการอนุมัติ                         

                         (๒) กรณีนักเรียนหรือนักศึกษาผูขอกูยืมเงิน ไดรับการอนุมัติใหกูยืม ใหเก็บแบบ      
คําขอกูยืมไว จนกวานักเรียนหรือนักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหกูยืมไดทําสัญญากูยืมเงินและสถานศึกษาไดสง
ตนฉบับสัญญากูยืมและเอกสารประกอบใหผูบริหารและจัดการเงินให กูยืม เปน ท่ี เรียบรอยแลว                  
โดยมีหลักฐานการสงของสถานศึกษา และการรับเอกสารของผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืมเก็บไวเปน
หลักฐานแทนเก็บแบบคําขอกูยืม 

หมวด ๕ 
การกํากับและสงเสริมผูกูยืมเงิน ระหวางศึกษา 
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 ๕ 

 ขอ ๑๒ สถานศึกษามีหนาที่ กํากับและสงเสริมผูกูยืมเงิน ในระหวางกําลังศึกษา ดังนี้ 

  (1) กําหนดมาตรการตรวจสอบคุณสมบัติผูขอกูยืมเงนิ 

  (๒) จัดใหมีการปฐมนิเทศแกผูกูยืมเงิน ผูใชอํานาจปกครอง และผูค้ําประกัน เพ่ือชี้แจง
กฎระเบียบและขอบังคับกองทุนเก่ียวกับการกูยืม และการชําระเงินคนืกองทุน 

  (๓) จัดใหมีอาจารยท่ีปรกึษาทําหนาที่ใหคําแนะนําแกผูกูยืมเงิน  

  (๔) ตรวจสอบวา ผูกูยืมเงิน ไดลงทะเบียนเรียนหรือไม หากไมไดลงทะเบียนเรียน 
ตองแจงใหผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืมทราบ ภายในเจ็ดวัน นับแตวันสิ้นสุดการลงทะเบียนเรียนในแตละ
ภาคการศึกษาเพ่ือใหผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืม ระงับการโอนเงนิกูยืมเพื่อการศึกษา 

  (๕) ติดตามผลการศึกษาของผูกูยืมเงินอยางตอเนื่อง และรายงานผลการศึกษา 
ใหผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืมทราบ ตามแบบที่กองทุนกําหนด เพ่ือใหผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืม 
ระงับการโอนเงนิกูยืมเพ่ือการศึกษา 

  (๖) แจงการพนสภาพการเปนนักเรียนหรอืนักศึกษาของผูกูยืม ไมวาดวยกรณีใด ๆ 
ใหผูบริหารและจัดการเงนิใหกูยืมทราบ ตามแบบที่กองทุนกําหนด ตามกําหนดระยะเวลาดังนี้                             

   (๖.๑) กรณีพนสภาพเนื่องจากตาย ใหแจงทันทีท่ีทราบโดยใหสงหลักฐานการตาย
ไปใหดวย  

   (๖.๒) กรณีพนสภาพเนื่องจากลาออก ใหแจงภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูกูยืมเงิน
ลาออก 

   (๖.๓) กรณีพนสภาพเนื ่องจากผลการศึกษาไมเปนไปตามหลักเกณฑที่
กองทุนกําหนดและไมไดรับอนุญาตผอนผันจากกองทุน  ใหแจงภายในสิบหาวันนับแตวันที่ทราบผลการศึกษา 

     (๖.๔) กรณีที่พนสภาพเนื่องจากมีความประพฤติเสียหาย ใหแจงภายในสิบหาวัน
นับแตวันท่ีสถานศึกษามีคําสั่งใหพนสภาพ 

  (๗) จัดหรือสนับสนุนใหมีกิจกรรมการทําประโยชนตอสังคมหรือสาธารณะสําหรับ
ผูกูยืมเงิน เพื่อสรางจิตสํานึกตอสังคมและความรับผิดชอบในการชําระหนี้คนืกองทุน                                            

หมวด ๖ 
การตดิตามผูกูยืมเงนิใหชําระเงนิคืนกองทุน 

 

 ขอ ๑๓ กอนที่ผูกูยืมเงินสําเร็จการศึกษา สถานศึกษามีหนาที่จัดใหมีการดําเนินการ ดังนี้ 

  (๑) ปจฉิมนิเทศแกผู กูยืมเงิน ผูใชอํานาจปกครอง และผูค้ําประกัน เพ่ือชี้แจง
กฎระเบียบและขอบังคับกองทุนเกี่ยวกับการชําระเงินคืนกองทุน      

  (๒)  สํารวจและจัดทําทะเบียนที่อยู หมายเลขโทรศัพท ที่เปนปจจุบันของผูกูยืมเงิน  
เพ่ือใชในการติดตอสื่อสารกับกองทุน 
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 ๖ 

 ขอ ๑๔ เมื่อผูกูยืมเงินสําเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแลว สถานศึกษามีหนาที่ใหการ
สนับสนุนกองทุน ในการติดตามใหผูกูยืมเงิน ซึ่งเคยเปนนักเรียนหรือนักศึกษาของสถานศึกษา ชําระเงินคืน
กองทุน 

หมวด ๗ 
มาตรการกํากับสถานศึกษา 

 

 ขอ ๑๕ สถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาและเจาหนาท่ี จะตองไมกระทําการใด ๆ             
ในลักษณะนํ ากองทุ นไปโฆษณาประชาสั มพั นธ ให บุ คคลใดๆเข ามาศึกษาในสถานศึกษาของตน                   
นอกจากขอความตามท่ีกองทุนกําหนด 

 ขอ ๑๖ ในกรณีที่สถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา หรือเจาหนาที่ ไมปฏิบัติหนาท่ีตาม        
ที่ กําหนดไวในบันทึกขอตกลงนี้  หรือตามที่กฎ ระเบียบ ประกาศหรือขอกําหนดตาง ๆ ของกองทุน 
ตลอดจนคูมือผูปฏิบัติงานของกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (สําหรับสถานศึกษา) กําหนดไวที่ออกใชบังคับ
อยูแลวในวันทําบันทึกขอตกลงนี้ และที่จะออกใชบังคับตอไปในภายหนา สถานศึกษาตกลงใหกองทุน
ดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยาง ดังนี้ 

  (๑) เตอืนเปนหนังสือใหปรับปรุงแกไข หรือดําเนินการใหถูกตอง 

  (๒) ระงับการใหกูยืมเงินแกนักเรียนหรือนักศึกษารายใหม ในคณะหรือสาขาวิชา      
ที่จัดการศึกษาไมไดคุณภาพ ตามท่ีกองทุนกําหนด         

  (๓) เพิกถอนการเขารวมดําเนินงานกับกองทุน                                 

  (๔) ดําเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 บันทึกขอตกลงนี้ทําข้ึนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน ทั้งสองฝายไดอานและเขาใจขอความ     
โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตอหนาพยานและเก็บรักษาไวฝายละฉบับ 
  

……………………………………………………                                 ……………………………………………………. 
(                                          )                                 (                                             ) 
 ผูจัดการกองทุน ผูมีอํานาจกระทําการแทนสถานศึกษา 
 

……………………………………………………                                  …………………………………………………… 
(                                          )                                  (                                            )  
 พยาน พยาน  
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ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา 

เร่ือง ก าหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชั้นการศึกษา 
และหลักสูตรทีจ่ะให้เงินกูย้ืมเพ่ือการศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 
  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ (๕)  และมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติกองทุน   
เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ในการประชุมครั้งที่                     
8/๒๕๖1 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ได้มีมติให้ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 
           ข้อ ๑. ในประกาศนี้ 
  “กองทุน” หมายความว่า  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
 “เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา” หมายความว่า เงินที่กองทุนจัดสรรให้ผู้กู้ยืมเงิน เพ่ือเป็นค่าเล่าเรียน 
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ 
 “นักเรียนหรือนักศึกษา” หมายความว่า ผู้ซึ่งศึกษาอยู่ในสถานศึกษา และให้หมายความรวมถึง        
ผู้ซึ่งได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาในสถานศึกษาด้วย             
 “สถานศึกษา”  หมายความว่า โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา หรือสถานศึกษาอ่ืนของรัฐ โรงเรียน     
ขอ ง เอ ก ช น ที่ ได้ รั บ ใบ อนุ ญ าต ให้ จั ด ตั้ ง โร ง เรี ย น ใน ระบ บ ต าม ก ฎ ห ม าย ว่ าด้ ว ย โร ง เรี ย น เอ ก ช น                          
และสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนที่ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
 “ค่าเล่าเรียน” หมายความว่า เงินค่าเล่าเรียน ค่าบ ารุง และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่สถานศึกษา     
เรียกเก็บจากนักเรียนหรือนักศึกษา 
 “ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่มิใช่ค่าเล่าเรียนที่สถานศึกษา   
เรียกเก็บจากนักเรียนหรือนักศึกษาตามระเบียบ  ประกาศ หรือค าสั่งของสถานศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์      
เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา  
 “ค่าครองชีพ” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการด ารงชีพระหว่างศึกษา  
 “คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
 “ผู้จัดการ” หมายความว่า  ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา            
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 ข้อ ๒. ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ กองทุนจะสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา ด้วยการให้เงินกู้ยืม       
เพ่ือการศึกษาใน ๒ ลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์  
 (๒) เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก  
ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตก าลังคนและมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ                                                                                                              
 ข้อ ๓. นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  กองทุนจะให้กู้ยืมเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา           
ไม่เกินขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชั้นการศึกษา และหลักสูตร          
ที่จะให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ตามท่ีก าหนดไว้ในแต่ละรายการ ดังนี้ 
 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา 
ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา 

บาท/ราย/ปี 

ค่าครองชีพ
บาท/ราย/ปี 

รวม 
บาท/ราย/ปี 

๑. มัธยมศึกษาตอนปลาย  ๑๔,๐๐๐ ๑๔,๔๐๐ ๒๘,๔๐๐ 
๒. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ๒๑,๐๐๐ ๒๘,๘๐๐ ๔๙,๘๐๐ 
๓ . ปวท./ปวส .หรือ เที ยบ เท่ า  กองทุนจะให้      
กู้ยืมไม่เกินขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
ประเภทวิชาและสาขาวิชา ดังนี้ 
๓ .๑  ป ระ เภ ท วิ ช าบ ริ ห ารธุ รกิ จ  ศิ ล ป กรรม         
คหกรรม และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
๓.๒ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ประมง 
อุ ต ส าห กรรมสิ่ งท อ  เท ค โน โลยี ส ารสน เท ศ          
และการสื่อสาร และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
       ๓.๒.๑ สาขาวิชาช่างอากาศยาน ช่างเทคนิค
ระบบขนส่งทางราง การตรวจสอบโดยไม่ท าลาย 
และการเดินเรือ    
      ๓.๒.๒ สาขาอ่ืนๆ นอกจาก ๓.๒.๑ 

ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา  ประเภทวิชา

และ 
๒๕,๐๐๐          

๓ .๑  ป ร ะ เ ภ ท วิ ช า
บริหารธุรกิจ ศิลปกรรม 
คหกรรม และอุตสาหกรรม
การ 

๖๐,๐๐๐ 
 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

ขอบเขตการ
ให้เงินกู้ยืม

เพ่ือการศึกษ 
๒๘,๘๐๐ 

๓ . ๑ 
ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ 
ศิลปกรรมร 
   ๒๘,๘๐๐ 
 
 

๒๘,๘๐๐ 
 

ขอบเขตการ
ให้เงินกู้ยืม

เพ่ือ 
๕๓,๘๐๐ 

๓ . ๑ 
ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ 
ศิลปกรรมร 
  ๘๘,๘๐๐ 
 
 

๕๘,๘๐๐ 
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ระดับการศึกษา/สาขาวิชา 
ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา 

บาท/ราย/ปี 

ค่าครองชีพ
บาท/ราย/ปี 

รวม 
บาท/ราย/ปี 

๔. อนุปริญญา/ปริญญาตรี  
๔ .๑  สั งคมศาสตร์  ศิ ลปศาสตร์  มนุ ษยศาสตร์ 
ศึกษาศาสตร์ 
๔ .๑  ๔ .๑ .๑  สาขาที่ ขาดแคลนและ/หรือเป็ น            
ความต้ องการของตลาดแรงงาน ได้ แก่  บั ญ ชี 
เศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์  ส า ร ส น เท ศ  นิ ติ ศ า ส ต ร์ 
ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์  คณิ ตศาสตร์       
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม โลจิสติกส์ อุตสาหกรรมบริการ  
ธุรกิจอุตสาหกรรมและธุรกิจการบิน 
๔.๑ ๔.๑.๒ สาขาอ่ืน ๆ นอกจาก ๔.๑.๑ 
๔.๒ ศิลปกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๔.๓ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๔.๔ เกษตรศาสตร์ 
๔.๕ สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัช
ศาสตร์ 
๔.๖ แพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร ์                 
ทันตแพทยศาสตร ์

 
สาขาที่ขาดแคลนและ 
สาขาที่ขา  

๖๐,๐๐๐ 
เป็น๔.๑.๒ สาขาอ่ืน ๆ 
นอกจาก ๔.๑.๑ควา 

 
 

๕๐,๐๐๐ 
๗๐,๐๐๐ 
๗๐,๐๐๐ 
๗๐,๐๐๐ 
90,000 

200,000 

อนุ  
สาขาที่ ขาด
แคลนและ 

๒๘,๘๐๐ 
นอกจา 

 
 
 

๒๘,๘๐๐  
๒๘,๘๐๐  
๒๘,๘๐๐ 
๒๘,๘๐๐  
๒๘,๘๐๐  
๒๘,๘๐๐ 

อนุปริญญา/ 
สาขาที่ ขาด
แคลนและ 

๘๘,๘๐๐
นอกจ 

 
 
 

๗๘,๘๐๐ 
9๘,๘00 
9๘,๘00 
9๘,๘00 

11๘,๘00 
22๘,๘00 

 

 ข้อ ๔.  นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และศึกษาอยู่ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      
ให้กู้ยืมเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาได้ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 (๑) นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐ ไม่อนุมัติให้กู้ ยืมเงินค่าเล่าเรียน        
เว้นแต่เป็นเงินค่าเล่าเรียนที่ได้รับอนุมัติจากต้นสังกัดให้เรียกเก็บ 
 (๒) นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสถาบันการศึกษาของเอกชน ให้กู้ยืมเงินค่าเล่าเรียน          
เฉพาะในส่วนที่รัฐไม่ได้อุดหนุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินอัตราที่ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนก าหนด 
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 (๓) นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเฉพาะทางของหน่วยงานอ่ืน            
ที่ไม่ได้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หากไม่ได้ขอรับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายบุคคลจากรัฐ อนุมัติให้กู้ ยืมเงิน          
ค่าเล่าเรียนได้ ตามความเป็นจริง โดยเมื่อรวมกับเงินค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาแล้ว ต้องไม่เกินขอบเขต            
ที่ก าหนด   
 ข้อ ๕.  นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที ่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจน     
ของการผลิตก าลังคนและมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ กองทุนจะให้กู้ยืมค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่าย       
ที ่เกี่ ยวเนื่ องกั บการศึ กษา ไม่ เกิ นขอบ เขตการให้ เงินกู้ ยื ม เพ่ื อการศึ กษา  ประเภทวิ ชา สถานศึ กษา                            
หรือระดับชั้นการศึกษา และหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ตามท่ีก าหนดไว้ในแต่ละรายการ ดังนี้        
           

ระดับการศึกษา/ประเภทวิชา 
                                 
สาขาวิชาสาขาวิชา 

ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่าย  
ที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา             

บาท/ราย/ปี 
1. ปวท./ปวส. หรือเทียบเท่า  
1.๑ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ศิลปกรรม คหกรรม
และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

 
ทุกสาขาวิชา 

 
25,000 

 
1.๒ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ประมง 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
1.๓  

1.2.1 สาขาวิชาช่างอากาศยาน 
ช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง 
การตรวจสอบโดยไม่ท าลาย  
และการเดินเรือ 
1.2.2 สาขาอ่ืน ๆ นอกจาก 
1.2.1 

60,๐๐๐                   
การตรวจสอบระบบขนส่ง
ระบบขนส่ง ระบบขนส่ง 

ระบบขนส่ง 
30,000 

๒. อนุปริญญา/ปริญญาตรี 
2.1 สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 
ศึกษาศาสตร์ 

 
รายละเอียดสาขาวิชาให้เป็นไป
ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ 
 

 
60,000 

 

2.๒ ศิลปกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ รายละเอียดสาขาวิชาให้เป็นไป
ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ 
 

70,000 

2.๓ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

รายละเอียดสาขาวิชาให้เป็นไป
ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ 
 

70,000 
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ระดับการศึกษา/ประเภทวิชา 
                                 
สาขาวิชาสาขาวิชา 

ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่าย  
ที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา             

บาท/ราย/ปี 
2.๔ เกษตรศาสตร์ 
 

รายละเอียดสาขาวิชาให้เป็นไป
ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ 

70,000 
 

2.๕ สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ 
 

รายละเอียดสาขาวิชาให้เป็นไป
ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ 

90,000 
 

2.๖ แพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์             
ทันตแพทยศาสตร์ 

รายละเอียดสาขาวิชาให้เป็นไป
ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ 

200,000 
 

 ข้อ ๖. นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่ เป็นความต้องการหลักซึ่ งมีความชัดเจน          
ของการผลิตก าลังคนและมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ที่มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี 
นอกจากจะกู้ยืมค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาตามข้อ  ๕ แล้ว อาจกู้ยืมเงินค่าครองชีพ         
ได้ในอัตรา  ๒,๔๐๐ บาทต่อเดือน หรือ ๒๘,๘๐๐ บาทต่อปี  
 ข้อ ๗. นักเรียนหรือนักศึกษาจะกู้ยืมเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ได้เพียงหนึ่ งหลักสูตรในแต่ละ              
ปีการศึกษา ไม่เกินอัตราค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาที่สถานศึกษาเรียกเก็บตามจ านวนปีที่
ก าหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร       
 กรณีที่นักเรียนหรือนักศึกษาได้รับทุนค่าเล่าเรียนหรือมีสิทธิเบิกค่าเล่าเรียนหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่อง
กับการศึกษา ให้นักเรียนหรือนักศึกษากู้ยืมค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาได้เฉพาะส่วนต่าง
เท่านั้น             
 ข้อ ๘. ให้ผู้จัดการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอ านาจวินิจฉัยปัญหาในการปฏิบัติ           
ตามระเบียบนี้ แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบ 
 ข้อ ๙. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับการด าเนินงานกองทุนปีการศึกษา ๒๕๖๒  

                      ประกาศ ณ วันที่  ๒๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
(นายประสงค ์ พูนธเนศ) 
ปลัดกระทรวงการคลัง 

ประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
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บัญชีแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

เร่ือง ก าหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชั้นการศึกษา และหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยมืเพื่อการศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2562  
ดูรายละเอียดในเว็ปไซต์ของกองทุน www.studentloan.or.th 
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 

เรื่อง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธกีาร และเงื่อนไขการหักเงินได้พึงประเมินเพื่อช าระเงนิกูย้ืมคืน 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศกึษาตามพระราชบญัญตัิกองทุนเงินใหกู้้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560  

 
 

 อาศัยอ านาจตามความในวรรคหนึ่งของมาตรา 51  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา พ.ศ. 2560 อธิบดีกรมสรรพากรก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ให้ผู้จ่ายเงินได้ 
พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ให้พนักงานหรือลูกจ้างซึ่งเป็นผู้กู้ยืมเงินจากกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหักเงินได้พึงประเมินเพื่อช าระเงินกู้ยืมคืนให้กองทุน ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ในประกาศนี้ 
   “กองทุน” หมายความว่า กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุน 
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560  
   “เงินกู้ยืม” หมายความว่า เงินกู้ยืมตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
พ.ศ. 2560  

ข้อ 2 ให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งเป็นกระทรวง 
ทบวง กรม ส านักงานหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  
หักเงินได้พึงประเมินของข้าราชการและลูกจ้างประจ าในสังกัดซึ่งเป็นผู้กู้ยืมเงิน ตามจ านวนที่กองทุนแจ้งให้ทราบ
แล้วน าส่งผ่านระบบของกรมบัญชีกลางตามกฎหมายว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงิน 
บางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย เพ่ือให้กรมบัญชีกลางโอนเงินดังกล่าวให้กรมสรรพากรผ่านบัญชี
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ชื่อบัญชี “กรมสรรพากร 1 เพ่ือรับช าระเงินคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา” 
 ข้อ  3  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 
  

ประกาศ    ณ    วันที ่19  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕61 
 
 

            เอกนติิ นิติทัณฑ์ประภาศ 
            (นายเอกนิต ินติิทณัฑ์ประภาศ) 

                                            อธิบดีกรมสรรพากร             
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 

เรื่อง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธกีาร และเงื่อนไขการน าสง่เงนิให้กองทุนเงินใหกู้้ยืมเพื่อการศึกษา 
ตามพระราชบัญญัตกิองทนุเงินใหกู้้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 

 
 

 อาศัยอ านาจตามความในวรรคสามของมาตรา 51  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา พ.ศ. 2560 อธิบดีกรมสรรพากรก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพ่ือให้เจ้าพนักงาน
น าส่งเงินให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ในประกาศนี้ 
   “กองทุน” หมายความว่า กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุน  
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560  
   “เงินกู้ยืม” หมายความว่า เงินกู้ยืมตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  
พ.ศ. 2560  
 ข้อ  2   ให้เจ้าพนักงานสรรพากรด าเนินการโอนเงินกู้ยืมที่ ได้รับจากกรมบัญชีกลางเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ชื่อบัญชี “บัญชีรับช าระหนี้จากกรมสรรพากร” เลขที่บัญชี 989-8-
570911-0  
 ข้อ  3  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 
  

ประกาศ    ณ    วันที ่ 26  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕61 
 
 

            เอกนติิ นิติทัณฑ์ประภาศ 
            (นายเอกนิต ินติิทณัฑ์ประภาศ) 

                                            อธิบดีกรมสรรพากร             
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กฎหมาย ระเบยีบ และประกาศ 

ที่ออกตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 

ที่ยังคงใช้บังคบัต่อไปตาม มาตรา 64  
แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืม 

เพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560
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กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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พระราชบัญญัติ  
บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ  

พ.ศ. 2542 
------------------------- 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2542 
เปนปที่ 54 ในรัชกาลปจจุบัน  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา  
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยบัตรประจําตัวขาราชการ พนักงานเทศบาล พนักงาน สุขาภิบาล และพนักงาน
องคการของรัฐ  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยนิยอมของรัฐสภา ดงัตอไปนี ้ 
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2542"  
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานเุบกษาเปนตนไป  
มาตรา 3 ใหยกเลิก  
(1) พระราชบัญญัติบัตรประจําตวัขาราชการ พนกังานเทศบาล พนักงานสุขาภิบาล และพนักงาน องคการของรัฐ 

พ.ศ. 2498  
(2) พระราชบัญญัติบัตรประจําตวัขาราชการ พนกังานเทศบาล พนักงานสุขาภิบาล และพนักงาน องคการของรัฐ 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2498  
(3) พระราชบัญญัติบัตรประจําตวัขาราชการ พนกังานเทศบาล พนักงานสุขาภิบาล และพนักงาน องคการของรัฐ 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2530  
(4) พระราชบัญญัติบัตรประจําตวัขาราชการ พนกังานเทศบาล พนักงานสุขาภิบาล และพนักงาน องคการของรัฐ 

(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535  
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี ้ 
"เจาหนาที่ของรัฐ" หมายความวา  

(1) ขาราชการการเมืองตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการการเมือง  
(2) ขาราชการกรงุเทพมหานครตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร  
(3) ขาราชการครตูามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการคร ู 
(4) ขาราชการตํารวจตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการตํารวจ  
(5) ขาราชการทหารตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการทหาร  
(6) ขาราชการฝายตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ  
(7) ขาราชการฝายรัฐสภาตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา  
(8) ขาราชการฝายอัยการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ  
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(9) ขาราชการพลเรือนตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน  
(10) ขาราชการพลเรือนในมหาวทิยาลัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวทิยาลัย  
(11) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา  
(12) สมาชิกสภาทองถิ่นและหรอืผูบริหารทองถิ่น ตามกฎหมายวาดวยองคการบริหารสวนจังหวัด กฎหมายวาดวย

เทศบาล กฎหมายวาดวยสุขาภิบาล กฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล และกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการเมอืงพัทยา  

(13) ขาราชการหรือพนักงานองคการบริหารสวนทองถิ่น ตามกฎหมายวาดวยองคการบริหารสวนจังหวัด กฎหมายวา
ดวยเทศบาล กฎหมายวาดวยสุขาภิบาล กฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล และกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา  

(14) กํานัน ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน และผูชวยผูใหญบาน  
(15) เจาหนาที่หรือพนักงานของรฐัวิสาหกิจ องคการของรัฐ หรือองคการมหาชนที่ตัง้ขึ้นโดยพระราช บัญญัติหรือพระ

ราชกฤษฎีกา  
(16) ขาราชการ พนักงาน หรอืเจาหนาทีอ่ื่นซึ่งมีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนเจาหนาทีข่องรัฐตาม พระราชบัญญตัินี ้ 
"เจาหนาที่ของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญ" หมายความวา เจาหนาทีข่องรัฐซึ่งออกจากราชการหรอืพนจาก ตําแหนงโดย

มีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ กฎหมายวาดวยกองทุน บําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิน่ และกฎหมายวาดวยบําเหน็จ บํานาญขาราชการ
กรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายอืน่ใดอนัเกี่ยวกับบําเหน็จบํานาญของเจาหนาทีข่องรัฐ  

มาตรา 5 ใหเจาหนาทีข่องรัฐมีบัตรประจําตัวสําหรับเจาหนาที่ของรัฐ  
เจาหนาที่ของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญมีสิทธิขอมบัีตรประจําตัวสําหรับเจาหนาทีข่องรัฐผูรับบําเหน็จ บํานาญได และใหสวน
ราชการเจาสังกัดออกบัตรประจําตัวดังกลาวให  
การขอมีบัตรประจําตัว การออกบัตรประจําตัว และลักษณะของบตัรประจําตัวใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และแบบที่
กําหนดในกฎกระทรวง  

มาตรา 6 ใหบุคคลดังตอไปนี ้เปนผูออกบัตรประจําตัวสําหรับเจาหนาทีข่องรัฐ  
(1) นายกรัฐมนตรี สําหรับตําแหนงขาราชการการเมืองตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการการเมอืง ทุกตําแหนง 

นอกจากทีร่ะบุใหบุคคลอื่นเปนผูออกบัตร  
(2) รัฐมนตรีเจาสังกัด สําหรับตําแหนงปลัดกระทรวง ปลัดทบวง หรือหัวหนาสวนราชการซึ่งดํารง ตําแหนงเทียบเทา 

ที่ปรึกษารัฐมนตรี เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวง ผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีวาการ กระทรวง เลขานุการรัฐมนตรีวาการ
ทบวง และผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีวาการทบวง  

(3) รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมหรือผูซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมมอบหมาย สําหรับ ตําแหนงขาราชการ
ทหารตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการทหาร  

(4) ปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวง สําหรับตําแหนงอธิบดีหรอืหัวหนาสวนราชการของสวนราชการที่ม ีฐานะเปนกรม 
ในกระทรวงหรือทบวง ตําแหนงอืน่ทุกตําแหนงในสํานักงานปลัดกระทรวงหรือสํานกังานปลัดทบวง และตําแหนงผูวาการ
ผูอํานวยการ หรอืผูบริหารสูงสุดที่เรียกชื่ออยางอืน่ของรัฐวิสาหกิจ องคการของรัฐหรือ องคการมหาชนที่อยูในสังกัดหรือกํากับ
ดูแลของกระทรวงหรือทบวงนั้น  

(5) อธิบดีหรือหัวหนาสวนราชการของสวนราชการที่มีฐานะเปนกรม สําหรับตําแหนงอื่นทุกตําแหนงใน กรมหรอืสวน
ราชการนั้น  

(6) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับตําแหนงขาราชการกรุงเทพมหานครระดับ 11  
(7) ปลัดกรุงเทพมหานคร สําหรับตําแหนงขาราชการกรุงเทพมหานครตั้งแตระดับ 10 ลงมา  
(8) ประธานรัฐสภา สําหรับตําแหนงประธานรัฐสภา รองประธานรัฐสภา และขาราชการรัฐสภาฝาย การเมืองใน

รัฐสภา  
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(9) ประธานสภาผูแทนราษฎร สําหรับตําแหนงประธานสภาผูแทนราษฎร รองประธานสภาผูแทนราษฎร 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เลขาธกิารสภาผูแทนราษฎร และขาราชการรัฐสภาฝายการเมืองในสภาผูแทนราษฎร  

(10) ประธานวฒิุสภา สําหรับตําแหนงประธานวฒิุสภา รองประธานวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา เลขาธิการ วุฒิสภา 
และขาราชการรฐัสภาฝายการเมืองในวุฒิสภา  

(11) เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร สําหรับตําแหนงขาราชการรัฐสภาสามัญในสํานักงานเลขาธิการ สภาผูแทนราษฎร  
(12) เลขาธิการวุฒิสภา สําหรับตําแหนงขาราชการรัฐสภาสามัญในสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
(13) ประธานศาลฎีกา สําหรับตําแหนงขาราชการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ ฝายตุลาการ  
(14) ผูวาราชการจังหวัด สําหรับตาํแหนงทีต่่ํากวาผูวาราชการจังหวัดในราชการสวนภูมิภาคที่สังกัด จังหวัดนั้น และ

ตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่นและหรือผูบริหารทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยองคการบริหารสวน จังหวัด กฎหมายวาดวยเทศบาล 
กฎหมายวาดวยสุขาภิบาล และกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการเมือง พัทยา  

(15) นายอําเภอ สําหรับตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยสภาตําบล และ
องคการบริหารสวนตําบล และตําแหนงกํานนั ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน และผูชวย ผูใหญบาน  

(16) ผูบริหารสูงสุดขององคกรปกครองทองถิ่น สําหรับตําแหนงขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด พนักงาน
เทศบาล พนักงานสขุาภิบาล พนกังานสวนตําบล และพนักงานเมอืงพัทยา  

(17) ผูวาการ ผูอํานวยการ หรือผูบริหารสูงสุดที่เรียกชื่ออยางอื่นของรัฐวิสาหกิจ องคการของรัฐ หรอื องคการมหาชน 
สําหรับตําแหนงเจาหนาทีห่รอืพนกังานในหนวยงานนั้น  

มาตรา 7 พระราชกฤษฎีกากําหนดเจาหนาทีข่องรฐัที่ออกตามบทนยิามคําวา "เจาหนาที่ของรัฐ" ใน มาตรา 4 ให
กําหนดผูมอีํานาจออกบัตรประจาํตัวไวดวย  

มาตรา 8 บัตรประจําตัวซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ใหใชไดหกปนับแตวันออกบัตร เวนแตบัตร ประจําตัวสําหรับ
เจาหนาที่ของรัฐที่มีวาระการดํารงตําแหนงนอยกวาหกปใหใชไดจนถึงวันที่ผูถือบัตรครบวาระ การดํารงตําแหนง และบัตร
ประจําตัวสําหรับเจาหนาที่ของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญทีใ่ชไดในวนัที่ผูถือบัตรมีอายุ ครบเจ็ดสิบปบริบูรณใหคงใชไดตลอดชีวิต  

มาตรา 9 ในกรณีที่บัตรประจําตวัจะหมดอาย ุผูถือบัตรตองขอมีบัตรภายในสามสิบวันกอนวันที่บัตรนั้น หมดอาย ุ 
ในกรณทีี่บัตรหาย ถูกทําลาย หรอืชํารุดในสาระสาํคัญ ผูถือบัตรตองขอมีบัตรใหม หรือขอเปลี่ยนบัตร แลวแตกรณี ภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่บัตรนั้นหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด  
ในกรณทีี่ผูถือบัตรเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชือ่ตัวและชื่อสกุล ผูถือบัตรตองขอเปลี่ยนบัตรภายใน สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับ
อนุญาตใหเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัว และชื่อสกุล แลวแตกรณี  

มาตรา 10 ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐที่ไดรับบัตรประจําตัวตามพระราชบัญญัตินี ้ออกจากราชการหรอื พนจาก
ตําแหนง ใหเปนอันหมดสิทธทิี่จะใชบัตรประจําตัวนั้นตอไป  
ในกรณทีี่ผูถือบัตรประจําตัวไดเลือ่นยศ เลื่อนชัน้ เลื่อนระดับ เปลี่ยนตําแหนงหรอืยายสังกัด ใหผูนั้นขอ บัตรประจําตวัใหมตาม
ยศ ชั้น ระดับ ตําแหนง หรือสังกัดใหมนั้นภายในสามสิบวันนับแตวนัเลื่อนยศ เลื่อนชั้น เลื่อนระดับ เปลี่ยนตําแหนง หรือยาย
สังกัด  

มาตรา 11 ถาผูถือบัตรประจําตวัสําหรับเจาหนาที่ของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญผูใดไดรับโทษจําคุกโดย คําพิพากษา
ถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสาํหรับความผดิทีไ่ดกระทํา โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือ เปนบุคคลลมละลายทุจริต
ตามกฎหมายวาดวยลมละลาย หรือยินยอมใหผูอืน่นําบัตรประจําตัวนั้นไปใชในทาง ทจุริตใหเปนอนัหมดสทิธทิี่จะใชบัตร
ประจําตัวนั้นตอไป  

มาตรา 12 ผูใดมิไดเปนเจาหนาที่ของรัฐหรือเจาหนาทีข่องรัฐผูรบับําเหน็จ บํานาญ ใชหรอืแสดงบตัร ประจําตัววาตน
เปนเจาหนาที่ของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐผูรับบําเหน็จ บํานาญ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต หกเดือนถึงหาป และปรบัตั้งแตหนึ่ง
หมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท  

มาตรา 13 บรรดาบัตรประจําตัวขาราชการ บัตรประจําตัวขาราชการการเมือง บัตรประจําตัวขาราชการ 
กรุงเทพมหานคร บัตรประจําตัวพนักงานเทศบาล บัตรประจําตัวพนักงานสุขาภิบาล บัตรประจําตัวพนักงาน องคการของรัฐ 
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และบัตรประจําตัวขาราชการบําเหน็จบํานาญทีไ่ดออกกอนวันที่พระราชบัญญัตนิี้ใชบังคับใหคง ใชไดตอไปจนถึงวันที่บัตรนัน้
หมดอาย ุ 

มาตรา 14 บรรดากฎกระทรวงทีอ่อกตามกฎหมายวาดวยบัตรประจําตัวขาราชการพนักงานเทศบาล พนักงาน
สุขาภิบาล และพนักงานองคการของรัฐทีใ่ชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา ใหคงใชบังคับได
ตอไปเทาทีไ่มขดัหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะมีการออกกฎ กระทรวงตามพระราชบัญญัตนิี้  

มาตรา 15 ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้และใหมีอาํนาจออกกฎกระทรวง เพ่ือ ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตนิี้  
กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได  
 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ  
ชวน หลีกภัย  
นายกรัฐมนตร ี
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วิธีปฏิบัต ิ
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วิธีปฏิบัต ิ

1. การตรวจสอบ Version ของ Internet Explorer และการตั้งค่าเพื่อใช้งาน 
  1.1 เลือกรายการที่เมนูบาร์ โดยเลือกเมนู Help และเลือก About Internet Explorer 

 

   

 1.2 ระบบจะท าการแสดง Version ของ Internet Explorer ว่าเป็น Version 11 

 1.3 หากสถานศึกษายังไม่สามารถใช้งานระบบ e-Studentloan ได้ ให้ตั้งค่า Compatibility ดังนี้ 
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2. การตั้งค่าบราวเซอร์เพื่อใช้งานระบบ e-Studentloan 
2.1 การปลดล็อค Block Pop Up บน Browser Internet Explorer และ Google Chrome 
 2.1.1 Internet Explorer 

(1) คลิกท่ี Icon  (เมนู Tools) เลือก  “Internet options”                                                                                                          
 

 
 

(2) คลิกที่ Tap เมนู “ Privacy ” และให้ต๊ิกเครื่องหมายถูกหน้าข้อความ “Turn On 
Pop-up Blocker” ออก จากนั้นคลิกปุ่ม  
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2.1.2 Google Chrome 
(1) คลิกที่ Icon   
(2) เลือก “การตั้งค่า” หรือ “Settings” 

 
(3) คลิกที่ “ขั้นสูง” หรือ “Advanced”   
(4) คลิกเลือก “การตั้งค่าเนื้อหา” หรือ “Content settings” 
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(5) คลิกเลือก “ป๊อบอัปและการเปลี่ยนเส้นทาง” หรือ “Pop-ups redirects” 

 
(6) คลิก “อนุญาตแล้ว” หรือ “Allowed”   ให้เปลี่ยนเป็น “ถูกบล็อก” หรือ 

“Blocked”  เพ่ือปิดการ Block Pop Up 

 
 
 
 

 
 
 



135
135

3. การด าเนินการขอยกเลิกสัญญา หรือแบบลงทะเบียนเรียนฯ ผ่านระบบ e-Studentloan กรณีสถานศึกษา
ยืนยันการตรวจสอบเอกสารแล้ว 

ในการจัดท าเอกสารขอยกเลิกเอกสารต่างๆ นี้ ผู้บริหารของสถานศึกษาจะต้องเป็นผู้ด าเนินการ
จัดท าเอกสารยกเลิกต่างๆ เนื่องจากกองทุนฯ เห็นว่าการยกเลิกเอกสารจะต้องได้รับความเห็นชอบ            
จากผู้บริหารของสถานศึกษาก่อน จากนั้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องลงนามในเอกสาร กรณีที่นักเรียน นักศึกษาหรือ
สถานศึกษาได้รับการโอนเงินประเภทใดประเภทหนึ่งแล้ว นักเรียน นักศึกษา หรือสถานศึกษาจะต้องท าการ
คืนเงินที่ได้รับให้กับกองทุนฯ ก่อน ข้อมูลการยกเลิกนั้นจึงจะสามารถด าเนินการได้โดยสมบูรณ์  วิธีการ
ดังกล่าว มีดังต่อไปนี้ 

การท าเอกสารขอยกเลิกแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันฯ 

1. สถานศึกษา Login เข้าสู่ระบบงาน e-Studentloan โดยใช้รหัสผู้บริหารของสถานศึกษา       
เลือกเมนูที่ 4. ขอยกเลิกเอกสารหลังจากส่งธนาคาร → 4.2 ขอยกเลิกแบบลงทะเบียนเรียนฯ หลังจากส่ง
ธนาคาร → ขอยกเลิกแบบลงทะเบียนเรียนฯ หลังจากส่งธนาคาร  ดังรูปจอภาพที่ SLFUE-0017-01            
ให้สถานศึกษาท าการระบุเลขบัตรประจ าตัวประชาชน และเลขท่ีแบบลงทะเบียนเรียนฯ จากนั้นกดปุ่ม    
จะปรากฏข้อมูลดังรูปจอภาพที่ SLFUE-0017-02 

รูปจอภาพที่ SLFUE-0017-01 
 

 
รูปจอภาพที่ SLFUE-0017-02 
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 2. กดปุ่ม จะปรากฏหน้าจอของเอกสาร
เป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1. แบบขอยกเลิกเอกสารแบบลงทะเบียนเรียนฯ ดังรูปจอภาพที่ SLFUE-0017-03 และ
ส่วนที่ 2. ใบรับช าระคืนเงินตามแบบใบยืนยันฯ  ดังรูปจอภาพที่ SLFUE-0017-04 

 
รูปจอภาพที่ SLFUE-0017-03 

 
รูปจอภาพที่ SLFUE-0017-04 
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3. กดที่ปุ่ม จะปรากฏข้อความดังรูปจอภาพที่      
SLFUE-0017-05 ให้คลิกปุ่ม   เพ่ือท าการยืนยันการขอยกเลิกแบบลงทะเบียนฯ และจะปรากฏ
ข้อความดังรูปจอภาพที่ SLFUE-0017-06 ให้คลิกปุ่ม   
 

 
รูปจอภาพที่ SLFUE-0017-05 

 

 
รูปจอภาพที่ SLFUE-0017-06 

 
 

การตรวจสอบผลการขอยกเลิกแบบลงทะเบียน 

สถานศึกษา Login เข้าสู่ระบบงาน e-Studentloan โดยใช้รหัสผู้บริหารของสถานศึกษา   
เลือกเมนูที่ 4. ขอยกเลิกเอกสารหลังจากส่งธนาคาร → 4.2 ขอยกเลิกแบบลงทะเบียนเรียนฯ หลังจากส่ง
ธนาคาร →  ตรวจสอบผลการขอยกเลิกแบบลงทะเบียนฯ ระบบจะแสดงหน้าจอดังรูปจอภาพที่ SLFUE-
0017-07 ให้สถานศึกษาท าการระบุปีการศึกษา ภาคเรียนที่ เลขประจ าตัวประชาชน (ถ้าท าการระบุเลขบัตร
ประจ าตัวประชาชนจะเป็นการค้นหาข้อมูลตามเลขบัตรประจ าตัวประชาชนที่ได้ระบุไว้) และท าการเลือก
สถานะล่าสุดของแบบลงทะเบียนฯ หลังจากนั้นกดปุ่ม   จะปรากฏรูปจอภาพดังรูปจอภาพที่ SLFUE-
0017-08 

 
รูปจอภาพที่ SLFUE-0017-07 
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รูปจอภาพที่ SLFUE-0017-08 

หมายเหตุ  : เมื่อบันทึกแบบยกเลิกเอกสารลงทะเบียนเรียนเรียน/แบบยืนยันจ านวนเงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่าย   
ที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพเรียบร้อยแล้วให้สถานศึกษาพิมพ์แบบยกเลิกลงทะเบียนฯ และใบรับช าระคืนเงิน
ตามแบบใบยืนยันฯ ออกจากระบบ และน าส่งผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม  

 
การขอยกเลิกสัญญากู้ยืมเงิน 

1. สถานศึกษา Login เข้าสู่ระบบงาน e-Studentloan โดยใช้รหัสผู้บริหารของสถานศึกษา   
เลือกเมนูที่ 4. ขอยกเลิกเอกสารหลังจากส่งธนาคาร  → 4.1 ขอยกเลิกสัญญาหลังจากส่งธนาคาร →         
ขอยกเลิกสัญญาหลังจากส่งธนาคาร ระบบจะแสดงหน้าจอดังรูปจอภาพที่ SLFUE-0017-09 ให้สถานศึกษา   
ระบุเลขบัตรประจ าตัวประชาชน และเลขที่สัญญา หลังจากนั้นกดปุ่ม   จะปรากฏรูปจอภาพ ดังรูป
จอภาพท่ี SLFUE-0017-10 

 
รูปจอภาพที่ SLFUE-0017-09 

 

 
รูปจอภาพที่ SLFUE-0017-10 
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2. ให้สถานศึกษาคลิกที่ปุ่ม   ระบบจะแสดงแบบขอยกเลิกสัญญาฯ            
ดังรูปจอภาพที่ SLFUE-0017-11 

 

 
รูปจอภาพที่ SLFUE-0017-11 

3. กดที่ปุ่ม จะปรากฏข้อความดังรูปจอภาพที่ SLFUE-0017-
12 ให้คลิกปุ่ม  เพ่ือท าการยืนยันการยกเลิกสัญญา และจะปรากฏข้อความดังรูปจอภาพที่ SLFUE-
0017-13 ให้คลิกปุ่ม    
 

 
รูปจอภาพที่ SLFUE-0017-12 

 
รูปจอภาพที่ SLFUE-0017-13 
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การตรวจสอบผลการขอยกเลิกสัญญา 
1. สถานศึกษา  Login  เข้าสู่ระบบงาน e-Studentloan โดยใช้รหัสผู้บริหารของสถานศึกษา       

เลือกเมนูที่  4. ขอยกเลิกเอกสารหลังจากส่งธนาคาร  → 4.1 ขอยกเลิกสัญญาหลังจากส่งธนาคาร →  
ตรวจสอบผลการขอยกเลิกสัญญา ระบบจะแสดงหน้าจอดังรูปจอภาพที่ SLFUE-0017-14 ให้สถานศึกษา
ระบุปีการศึกษา  เลขประจ าตัวประชาชน  (ถ้าท าการระบุเลขประจ าตัวประชาชนจะเป็นการค้นหาข้อมูลตาม
เลขบัตรประจ าตัวประชาชนที่ได้ระบุไว้) และท าการเลือกสถานะล่าสุดของสัญญาหลังจากนั้นกดปุ่ม   
จะปรากฏรูปจอภาพ ดังรูปจอภาพที่ SLFUE-0017-15 

 
รูปจอภาพที่ SLFUE-0017-14 

 
 

 
รูปจอภาพที่ SLFUE-0017-15 

 
หมายเหตุ  : เมื่อบันทึกแบบขอยกเลิกสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค้ าประกัน และหนังสือให้ความยินยอม เรียบร้อย

แล้วให้สถานศึกษาพิมพ์แบบขอยกเลิกสัญญากู้ยืมเงินฯ จากระบบ และน าส่งผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม 
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แบบฟอร์ม 
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แบบค ำขอกู้ยืมเงิน 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  
 ประจ ำปีกำรศึกษำ ……………..  

สถำนศึกษำ ………………………………………… 

ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขอกู้ยืมเงิน ดังนี้ 
ลักษณะที่ 1  เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.เดิม) 
ลักษณะที่ 2  เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการหลักฯ (กรอ.เดิม)       

ข้อมูลผู้ขอกู้ยืมเงิน 
1. ชื่อ นาย/นางสาว/นาง…….....................………......….... วัน/เดือน/ปีเกิด …........./....…....../.…..….. อายุ …..…...… ปี  
    สัญชาติ .........……….……… เชื้อชาติ …….......……….……… เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน .................……....…..……... 
    นักเรียน/นักศึกษาระดับการศึกษา …………........………....... ชั้นปีที่ ……...….…. คณะ …………..............................…..      
    สาขาวิชา................................................................คะแนนเฉลี่ยสะสมปีการศึกษาก่อนที่จะขอกู้.............….........…..     
    รหัสประจ าตัวนักเรียน/นักศึกษา …….................................………. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา............................................ 
2. ที่อยู่ตามทะบียนบ้าน เลขที่ …….….. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย ......................……………… ถนน ……......................  
    ต าบล/แขวง ……………..................…… อ าเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด ………............................ 
    รหัสไปรษณีย์ …..............…………….. โทรศัพท์ …........................…………………………  
3. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขท่ี ……............... หมู่ที่ …….…….. ตรอก/ซอย …................…...… ถนน ............………………...........…  
    ต าบล/แขวง ………........…………… อ าเภอ/เขต …………....................…....………… จังหวัด …........……………...............  
    รหัสไปรษณีย์ ………..............……….. โทรศัพท์ ….........................…………………………  
4. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 เคยส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จาก.......................................................................... .............................. 
           คณะ …………................................................…..สาขาวิชา...................................................................... .......... 
 ไม่เคยส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
5.  เคยได้รับทุนการศึกษา 

ปีกำรศึกษำ ประเภท ชื่อทุนกำรศึกษำ จ ำนวนเงิน 
    

    

    

ไม่เคยได้รับทุนการศึกษา  
6.  เคยกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา        กยศ.         กรอ. 

ปีกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำ ชั้นปีที่ สถำนศึกษำ เงินที่กู้ยืม 
     
     

     

 ไม่เคยกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

 

 
ติดรูปถ่าย 
ของผู้ยื่น 

แบบค าขอกู้ 

กยศ. 101 
142 



143
-2- 

7. ข้าพเจ้าได้รับการอุปการะด้านการเงินจาก ……………………...................………………………………………………………….  
มีความสัมพันธ์กับข้าพเจ้าโดยเป็น.....………………………………………….....................................…………...……………… 

8.  ข้าพเจ้าได้รับค่าใช้จ่ายเดือนละ ……………………………. บาท (นอกเหนือจากค่าเล่าเรียน) 

ข้อมูลบิดำ-มำรดำ            
9. บิดาข้าพเจ้าชื่อ ………………………………………………...............……      ถึงแก่กรรม       ยังมีชีวิตอยู่ อายุ …..…..... ปี  
    เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน ……...........………………………..................……………………………………………………………  
    จบการศึกษาสูงสุดในระดับ…………….......………… จากสถานศึกษา ..........................………………………….………………  
    อาชีพ      รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์การของรัฐ ต าแหน่ง…………..............................…………...  

       สถานที่ท างาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……  
              พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท ต าแหน่ง..............................................................................................…………...  

       สถานที่ท างาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……  
       ค้าขาย โดยเป็น     เจ้าของร้าน       หาบเร่/แผงลอย      เช่าร้าน  
       ลักษณะสินค้า ………………………………………...................................…………………………………….……………  
       รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน) ………………………................................…………………………………………………..  
         เกษตรกร ประเภท ………………………………………………………………...................................……………………  

โดย      เป็นเจ้าของที่ดิน รวม ……….......…...…… ไร่              เช่าที่รวม ………...........…………… ไร่  
   รายได้ปีละ ………....……………….. บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)  
   ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ …….….. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย ......................……………… ถนน ……......................................  
   ต าบล/แขวง ……………..................…… อ าเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด …....…............................ 
   รหัสไปรษณีย์ …..............…………….. โทรศัพท์ …........................…………………………  
10. มารดาข้าพเจ้าชื่อ ………………………………………...............……      ถึงแก่กรรม       ยังมีชีวิตอยู่ อายุ …..…........ ปี  
   เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน..........………………………..................……………………………………………..........………………  
   จบการศึกษาสูงสุดในระดับ………..…….......………… จากสถานศึกษา ..........................…………………………………………  
   อาชีพ       รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์การของรัฐ ต าแหน่ง…………..............................…………...  

       สถานที่ท างาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……  
              พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท ต าแหน่ง............................................................................................ ..…………...  

       สถานที่ท างาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……  
       ค้าขาย โดยเป็น     เจ้าของร้าน       หาบเร่/แผงลอย      เช่าร้าน  
       ลักษณะสินค้า ………………………………………....................................…………………………………………………  
       รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน) ………………………................................…………………………………………………..  
         เกษตรกร ประเภท ………………………………………………………………...................................……………………  

โดย      เป็นเจ้าของที่ดิน รวม ……….......…...…… ไร่              เช่าที่รวม ………...........…………… ไร่  
   รายได้ปีละ ………....……………….. บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)  
   ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ …….….. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย ......................……………… ถนน ……......................................  
   ต าบล/แขวง ……………..................…… อ าเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด ……................................ 
   รหัสไปรษณีย์ …..............…………….. โทรศัพท์ …........................…………………………  
11. สถานภาพสมรสของบิดามารดา 

 อยู่ด้วยกัน   หย่า   แยกกันอยู่ตามอาชีพ 
 อ่ืนๆ ระบุ......................................................................................................................... ................................. 
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12.พ่ีน้องร่วมบิดามารดา (รวมผู้ขอกู้ยืม) ……. คน เป็นชาย ………. คน เป็นหญิง ………. คน ข้าพเจ้าเป็นคนที่ ……….  
มีพ่ีน้องก าลังศึกษาอยู่รวม …………… คน คือ 

คนที่ เพศ อำยุ ชั้นปี สถำนศึกษำ 
     
     
     
     

13. พี่น้องที่ประกอบอาชีพแล้วรวม ……………….. คน คือ 

คนที ่ เพศ อำยุ กำรศึกษำสูงสุด สถำนที่ท ำงำน รำยได้เดือนละ 
      
      
      
      

 
ข้อมูลผู้ปกครอง (กรณีที่ไม่ใช่บิดา มารดา)  
14. ผู้ปกครองของข้าพเจ้า ชื่อ ………….........………... สกุล …………..................... เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าโดยเป็น.........….  
     เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน.........………………………..................……………………………………………........………………  
     จบการศึกษาสูงสุดในระดับ…………….......………… จากสถานศึกษา ..........................…………………………………………  
     อาชีพ       รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์การของรัฐ ต าแหน่ง………….............................…………...  

       สถานที่ท างาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……  
                 พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท ต าแหน่ง................................................................................... ............…………...  

       สถานที่ท างาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……  
       ค้าขาย โดยเป็น     เจ้าของร้าน       หาบเร่/แผงลอย       เช่าร้าน  
       ลักษณะสินค้า ………………………………………...................................………………….………………………………  
       รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน) ………………………................................…………………………………………………..  
         เกษตรกร ประเภท ………………………………………………………………...................................……………………  

โดย       เป็นเจ้าของที่ดิน รวม ……….......…...…… ไร่              เช่าที่รวม ………...........…………… ไร่  
    รวมรายได้ปีละ ………....……………….. บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)  
    ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ …….….. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย ......................……………… ถนน …….....................................  
    ต าบล/แขวง ……………..................…… อ าเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด ………............................ 

รหัสไปรษณีย์ …..............…………….. โทรศัพท์ …........................………………………… 
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ข้อมูลคู่สมรสของผู้ขอกู้ยืมเงิน (ถ้ามี) 
15. คู่สมรสข้าพเจ้า ชื่อ ………………………………………...............……      ถึงแก่กรรม       ยังมีชีวิตอยู่ อายุ …..…..... ปี  
     เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน.........………………………..................…………………………………………........…………………  
     จบการศึกษาสูงสุดในระดับ…………….......………… จากสถานศึกษา ..........................…………………………………………  
     อาชีพ       รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์กรของรัฐ ต าแหน่ง…………...............................…………...  

       สถานที่ท างาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……  
                 พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท ต าแหน่ง...............................................................................................…………...  

       สถานที่ท างาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……  
       ค้าขาย โดยเป็น     เจ้าของร้าน       หาบเร่/แผงลอย      เช่าร้าน  
       ลักษณะสินค้า ………………………………………...................................……………….…………………………………  
       รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน) ………………………................................…………………………………………………..  
         เกษตรกร ประเภท ………………………………………………………………...................................……………………  

โดย       เป็นเจ้าของที่ดิน รวม ……….......…...…… ไร่              เช่าที่รวม ………...........…………… ไร่  
    รวมรายได้ปีละ ………....……………….. บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)  
    ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ …….….. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย ......................……………… ถนน …….....................................  
    ต าบล/แขวง ……………..................…… อ าเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด ………............................ 
    รหัสไปรษณีย์ …..............…………….. โทรศัพท์ …........................………………………… 

*************************************************** 
• ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินเพ่ือใช้ในการศึกษาจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ดังนี้ 

        ค่าเล่าเรียน   ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา     ค่าครองชีพ 

• ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อความทั้งหมดนี้เป็นความจริง หากปรากฏภายหลังว่าได้มีการรับรอง
ข้อความอันเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พร้อมนี้ 
ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว ได้แก่ 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ยื่นค าขอกู้ยืมเงิน 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของบิดา และมารดา หรือผู้ปกครอง  
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของคู่สมรสของผู้ยื่นค าขอกู้ยืมเงิน (ถ้ามี) 

ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นค าขอกู้ยืมเงิน บิดาและมารดาหรือผู้ปกครอง คู่สมรส (ถ้ามี) 
 เอกสารประกอบการรับรองรายได้ 
  มีรายได้ประจ า (หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน หรือส าเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) 

ไม่มีรายได้ประจ า (หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืม (แบบ กยศ.102) 
พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการของผู้รับรองรายได้) 

 แผนผังแสดงที่ตั้งของที่อยู่อาศัย พร้อมรูปถ่ายที่อยู่อาศัยของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 
ใบแสดงผลการศึกษา/ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
บันทึกกิจกรรมจิตอาสา 
หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนวหรืออาจารย์ที่ปรึกษา (แบบ กยศ.103)   
อ่ืนๆ (ถ้ามี)............................................................................................................................. ...... 

 
ลงชื่อ …….....…………………………………….. 
 (....………..................…………………………………) 

     วันที่ ............ เดือน................................ พ.ศ.................. 
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ข้อมูลคู่สมรสของผู้ขอกู้ยืมเงิน (ถ้ามี) 
15. คู่สมรสข้าพเจ้า ชื่อ ………………………………………...............……      ถึงแก่กรรม       ยังมีชีวิตอยู่ อายุ …..…..... ปี  
     เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน.........………………………..................…………………………………………........…………………  
     จบการศึกษาสูงสุดในระดับ…………….......………… จากสถานศึกษา ..........................…………………………………………  
     อาชีพ       รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์กรของรัฐ ต าแหน่ง…………...............................…………...  

       สถานที่ท างาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……  
                 พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท ต าแหน่ง...............................................................................................…………...  

       สถานที่ท างาน.......…….....................................…………………………………………………………….………….……  
       ค้าขาย โดยเป็น     เจ้าของร้าน       หาบเร่/แผงลอย      เช่าร้าน  
       ลักษณะสินค้า ………………………………………...................................……………….…………………………………  
       รับจ้าง (ระบุงานให้ชัดเจน) ………………………................................…………………………………………………..  
         เกษตรกร ประเภท ………………………………………………………………...................................……………………  

โดย       เป็นเจ้าของที่ดิน รวม ……….......…...…… ไร่              เช่าที่รวม ………...........…………… ไร่  
    รวมรายได้ปีละ ………....……………….. บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)  
    ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ …….….. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย ......................……………… ถนน …….....................................  
    ต าบล/แขวง ……………..................…… อ าเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด ………............................ 
    รหัสไปรษณีย์ …..............…………….. โทรศัพท์ …........................………………………… 

*************************************************** 
• ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินเพ่ือใช้ในการศึกษาจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ดังนี้ 

        ค่าเล่าเรียน   ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา     ค่าครองชีพ 

• ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อความทั้งหมดนี้เป็นความจริง หากปรากฏภายหลังว่าได้มีการรับรอง
ข้อความอันเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พร้อมนี้ 
ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว ได้แก่ 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ยื่นค าขอกู้ยืมเงิน 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของบิดา และมารดา หรือผู้ปกครอง  
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของคู่สมรสของผู้ยื่นค าขอกู้ยืมเงิน (ถ้ามี) 

ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นค าขอกู้ยืมเงิน บิดาและมารดาหรือผู้ปกครอง คู่สมรส (ถ้ามี) 
 เอกสารประกอบการรับรองรายได้ 
  มีรายได้ประจ า (หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน หรือส าเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) 

ไม่มีรายได้ประจ า (หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืม (แบบ กยศ.102) 
พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการของผู้รับรองรายได้) 

 แผนผังแสดงที่ตั้งของที่อยู่อาศัย พร้อมรูปถ่ายที่อยู่อาศัยของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 
ใบแสดงผลการศึกษา/ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
บันทึกกิจกรรมจิตอาสา 
หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนวหรืออาจารย์ที่ปรึกษา (แบบ กยศ.103)   
อ่ืนๆ (ถ้ามี)............................................................................................................................. ...... 

 
ลงชื่อ …….....…………………………………….. 
 (....………..................…………………………………) 

     วันที่ ............ เดือน................................ พ.ศ.................. 
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146 146

ตัวอย่างแบบค าขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
ลักษณะท่ี 1 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  

หลักสูตร มัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ 



147
147

 ตัวอย่างแบบค าขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
ลักษณะท่ี 1 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  

หลักสูตร ปวช. 



148 148

ตัวอย่างแบบค าขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
ลักษณะท่ี 1 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  

หลักสูตร ปวท. /ปวส. 



149
149

ตัวอย่างแบบค าขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
ลักษณะท่ี 1 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  

หลักสูตร อุดมศึกษา 



150 150

ตัวอย่างแบบค ายืนยันการขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
ลักษณะท่ี 1 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  

หลักสูตร มัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ 

 



151151

ตัวอย่างแบบค ายืนยันการขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
ลักษณะท่ี 1 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  

หลักสูตร ปวช. 



152
152

 ตัวอย่างแบบค ายืนยันการขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
ลักษณะท่ี 1 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  

หลักสูตร ปวท. /ปวส. 

 



153153

ตัวอย่างแบบค ายืนยันการขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
ลักษณะท่ี 1 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  

หลักสูตร อุดมศึกษา 



154 154

ตัวอย่างแบบค าขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
ลักษณะท่ี 2 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการหลัก 

ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตก าลังคนและความจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ  
หลักสูตร ปวท. /ปวส. 

 



155155

ตัวอย่างแบบค าขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
ลักษณะท่ี 2 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการหลัก 

ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตก าลังคนและความจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ  
หลักสูตร อุดมศึกษา 

 



156 156

ตัวอย่างแบบค ายืนยันการขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
ลักษณะท่ี 2 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการหลัก 

ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตก าลังคนและความจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ  
หลักสูตร ปวท. /ปวส. 

 



157157

ตัวอย่างแบบค ายืนยันการขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
ลักษณะท่ี 2 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการหลัก 

ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตก าลังคนและความจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ  
หลักสูตร อุดมศึกษา 

 



158
158 

                 
 

หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน 
 

                                                                                   วันท่ี           เดือน    พ.ศ.         
 
 ข้าพเจ้า                                                  ต าแหน่ง                                                                                                                                                     
สังกัด                                          สถานท่ีท างาน       
เลขท่ี         หมู่ที ่      ตรอก/ซอย                      ถนน  ต าบล/แขวง                            
อ าเภอ/เขต                   จังหวัด                               รหัสไปรษณีย์   โทรศัพท์                
ขอรับรองว่า  นาย/นาง/นางสาว                                              ผู้ขอกู้ยืมเงิน 
ประกอบอาชีพ                                 สถานท างาน                         อยู่บ้านเลขท่ี                
หมู่ที ่        ตรอก/ซอย   ถนน   ต าบล/แขวง                       
อ าเภอ/เขต    จังหวัด   รหัสไปรษณีย์    โทรศัพท ์   
มีรายได้ปีละ                    บาท 
 คู่สมรสของผู้กู้ยืมเงิน ช่ือ                                              ถึงแก่กรรม   ยังมีชีวิตอยู่ 
ประกอบอาชีพ                         สถานท างาน                                         เลขท่ี               หมู่ที ่  
ตรอก/ซอย    ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    
จังหวัด   รหัสไปรษณีย์    โทรศัพท ์    มีรายได้ปีละ                    บาท 
 บิดาของผู้กู้ยืม  ช่ือ                                                             ถึงแก่กรรม   ยังมีชีวิตอยู่ 
ประกอบอาชีพ                         สถานท างาน                                         เลขท่ี               หมู่ที ่  
ตรอก/ซอย    ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    
จังหวัด   รหัสไปรษณีย์    โทรศัพท ์    มีรายได้ปีละ         บาท 

มารดาของผู้กู้ยืม  ช่ือ                                              ถึงแก่กรรม   ยังมีชีวิตอยู่ 
ประกอบอาชีพ                         สถานท างาน                               เลขท่ี               หมู่ที ่  
ตรอก/ซอย    ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    
จังหวัด   รหัสไปรษณีย์    โทรศัพท ์    มีรายได้ปีละ         บาท 

ผู้ปกครองของผู้กู้ยืม  (ท่ีมิใช่บิดา-มารดา)  ช่ือ                               ถึงแก่กรรม   ยังมีชีวิตอยู่ 
ประกอบอาชีพ                         สถานท างาน                                         เลขท่ี               หมู่ที ่  
ตรอก/ซอย    ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    
จังหวัด   รหัสไปรษณีย์    โทรศัพท ์    มีรายได้ปีละ         บาท 
 ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง  หากปรากฏภายหลังว่าได้มีการรับรองข้อความ
อันเป็นเท็จ  ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
 

  
 
      ลงช่ือ                                                                      
                           (                      )                       
                 ต าแหน่ง                                     
 

ส าหรับผู้รับรองลงนาม 
กยศ.102 

หมายเหตุ  การรับรองรายได้ของครอบครัวให้บุคคลดังต่อไปนี ้
เป็นผู้รับรอง 
1.เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบ าเหน็จบ านาญ  
ตามพระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542 
2. สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรงุเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 
3. หัวหน้าสถานศึกษาท่ีผู้ขอกู้ยืมศึกษาอยู่ 
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หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนว/อาจารย์ทีป่รึกษา 
 

                                                                                                  วนัท่ี        เดือน     พ.ศ.       
 
 ขา้พเจา้                                                                  ต าแหน่ง                                                                                         
ท าการสอนประจ าชั้น/ภาควชิา/สาขา                
คณะ          สถานท่ีท าการสอน      
เป็นอาจารยแ์นะแนว/อาจารยท่ี์ปรึกษาของ             
นกัเรียน/นกัศึกษา  ชั้นปีท่ี        ภาควชิา/สาขาวชิา                                                     
คณะ       สถานท่ีท าการสอน         
 ความเห็นของอาจารยแ์นะแนว/อาจารยท่ี์ปรึกษา              
             
             
             
             
             
             
             
             
             
                                        
                   
 
 

 ลงช่ือ                                           
                        (                      )                       
             ต าแหน่ง                                      
 

ส าหรับอาจารยท่ี์คดัเลือกคุณสมบติัผูกู้ล้งนาม
กยศ.103 
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ท่ี                                                                  ช่ือสถานศึกษา.........................................รหสัสถานศึกษา........                                                                                                                                                                                
 วนัท่ี........................................................................................... 
  
เร่ือง แจ้งผลการอนุมตัใิห้กู้ยืมเงนิจากกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
 
เรียน                                                             
                                        
 ตามท่ีท่านได้ยื่นค าขอกู้ยืมเงินฯ จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  เพ่ือเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
การศึกษา  และค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นในการครองชีพระหวา่งการศึกษานั้น บดัน้ี  คณะกรรมการฯ ไดพิ้จารณาคดัเลือกและอนุมติัใหท่้าน
กูย้มืเงินจากกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพ่ือการศึกษา จึงแจง้ผลการคดัเลือกมายงัท่านเพ่ือทราบ และด าเนินการดงัน้ี 
 

1. น าหนงัสือแจง้ผลการอนุมติัฯ ฉบบัน้ี พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ไปติดต่อท่ี               
                 บมจ. ธนาคารกรุงไทย          ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เพ่ือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์  

โดยไม่ตอ้งน าเงินเขา้ฝาก  (เปิดบัญชีเป็น 0) ส าหรับรับโอนเงินค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษาจากกองทุนฯ  
ตามสัญญาฯ เท่านั้ น โดยในการขอเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยธ์นาคารจะมอบบัญชีเงินฝากมาให้ท่าน 1 ฉบับ เพื่อน าไปยื่นท่ี
สถานศึกษาประกอบการท าสญัญากูฯ้ 
 
 ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะใชบ้ริการ เบิก – ถอน เงินอตัโนมติั (ATM) ธนาคารจะยกเวน้ค่าธรรมเนียมแรกเขา้
ใหส้ าหรับบตัร ATM  บตัรธรรมดา ใบท่ี 1 (ค่าท าบตัร ATM) ส าหรับค่าธรรมเนียมการใชบ้ริการบตัร ATM ธนาคารจะเรียกเก็บโดย
หกับญัชีเงินฝากออมทรัพยข์องท่านเม่ือใชบ้ริการ ATM   ครบ 1 ปี 
 
 2.  น าหนงัสือแจง้ผลการคดัเลือกพร้อมบุคคลผูท่ี้จะค ้าประกนัการช าระคืนเงินกูย้ืมฯ (ให้น าหลกัฐานของผูค้  ้ าประกนั
ไปด้วย) และส าเนาสมุดคู่ฝากบัญ ชีเงินฝากออมทรัพย์ไปติดต่อสถานศึกษาท่ี ท่ านยื่นแบบค าขอกู้ยืม เงินฯ ไว้ ภายใน 
วนัท่ี        เวลา            น.   เพ่ือท าสญัญากูย้มืเงินเพ่ือการศึกษา  และหนงัสือค ้าประกนั 
 
 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

                                               ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

      (ลงช่ือ)     ผูไ้ดรั้บมอบอ านาจ 
                           (                ) 

   ต าแหน่ง                                                         

ส าหรับสถานศึกษาลงนาม
กยศ.104



161



162



163



164



165



166



167



168



169



170



171



172



173



174



175



176



177



178



179



180



181



182



183



184



185

 185 
 
 

บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญากู้ยืม 
 

เขียนที่............................................................ 
       วันที.่.........เดือน...................................พ.ศ. ................. 
 ตามที่ นาย/นาง/นางสาว/อ่ืนๆ .........................................................ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้กู้ยืม” ได้ท าสัญญา
กู้ยืมเงินกับ กองทุนเงินให้กู้ ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ซึ่ งต่อไปนี้ เรียกว่า “ผู้ ให้ กู้ ยืม” ตามสัญญาเลขที่
.............................................ลงวันที่....................โดยมี นาย/นาง/นางสาว.......................................................................
เป็นผู้ค้ าประกัน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ค้ าประกันเดิม”   
 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ ...........................................................................เลขประจ าตัวประชาชน
....................................................... ปรากฎตามส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนแนบท้ายสัญญานี้ มีที่อยู่ตามทะเบียน
บ้านเลขที่......................หมู่ที่...........ซอย........................ถนน............................ต าบล/แขวง............................อ าเภอ/เขต
...................................จั งหวัด.................................รหั สไปรษณีย์ ................โทรศัพท์ .............. ................ 
ได้ทราบและเข้าใจข้อความในสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวข้างต้นโดยตลอดแล้ว จึงตกลงเข้าเป็นผู้ค้ าประกัน ซึ่งต่อไปนี้
เรียกว่า “ผู้ค้ าประกัน” แทนผู้ค้ าประกันเดิม โดยมีข้อตกลงในการค้ าประกันดังนี้ 

1. ตามที่ผู้กู้ยืมได้ท าสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาฉบับนี้ให้ไว้แก่ผู้ให้กู้ยืม ผู้ค้ าประกันได้
ทราบและเข้าใจข้อความในสัญญาดีโดยตลอดแล้ว จึงท าสัญญาค้ าประกันไว้ต่อผู้ให้กู้ยืมว่า ถ้าผู้กู้ยืมปฏิบัติผิดสัญญา
ฉบับนี้ ไม่ว่าข้อหนึ่ งข้อใดด้วยประการใดๆ ก็ดี  ผู้ค้ าประกันยินยอมรับผิดช าระหนี้ตามข้อผูกพันที่ระบุ ไว้  
ในสัญญาฉบับนี้ทั้งสิ้นทุกประการให้แก่ผู้ให้กู้ยืมทันที ในฐานะลูกหนี้ร่วมกับผู้กู้ยืม โดยผู้ให้กู้ยืมไม่จ าเป็นต้อง
เรียกร้องให้ผู้กูย้ืมช าระหนี้ก่อน 

2. ในกรณีที่ผู้ให้กู้ยืมผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินการช าระหนี้ให้แก่ผู้กู้ยืมไม่ว่ากรณีใดๆ โดยจะได้แจ้งหรือ
มิได้แจ้งให้ผู้ค้ าประกันทราบก็ตาม ให้ถือว่าผู้ค้ าประกันตกลงยินยอมด้วยในการผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินในการ
ช าระหนี้นั้นทุกครั้ง และการผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้ดังกล่าว ไม่เป็นเหตุปลดเปลื้องความ
รับผิดชอบของผู้ค้ าประกัน 

3. ผู้ค้ าประกันจะไม่เพิกถอนการค้ าประกันระหว่างที่ผู้กู้ยืมต้องรับผิดชอบอยู่ตามเงื่อนไขในสัญญากู้ยืม
เงิน 

4. ผู้ค้ าประกันตกลงยินยอมให้ผู้ให้กู้ยืมใช้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ค้ าประกันได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ 
รวมทั้งยินยอมให้ผู้ให้กู้ยืมใช้ข้อที่อยู่ในความครอบครองของบุคคลหรือหน่วยงานอื่นๆ หรือเพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับ
การกู้ยืมได้ 

บันทึกข้อตกลงนี้ท าขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน เก็บไว้ที่ผู้ให้กู้ยืมหนึ่งฉบับ และเก็บไว้ที่ผู้กู้ยืมหนึ่ง
ฉบับ ทุกฝ่ายได้ตรวจหรือฟังจนเป็นที่เข้าใจข้อความตลอดทั้งสองหน้าแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้า
พยาน 
 
ลงชื่อ..................................................ผู้ค้ าประกัน      ลงชื่อ...........................................ผู้รับรองลายมือชื่อผู้ค้ าประกัน 
           (                                     )                              (                                   ) 
 
ลงชื่อ.................................... ..............ผู้ใหกู้้ยมื       
          (                                     ) 
 
ลงชื่อ..................................................พยาน(ผู้กู้ยืม)     ลงชื่อ........................................... พยาน(ผู้ให้กู้ยืม)          
           (                                     )                               (                                   ) 
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เร่ือง ส่งสญัญากูย้ืมเงิน สญัญาค ้าประกนัและหนงัสือใหค้วามยินยอม กองทุนเงินใหกู้ย้ืมเพ่ือการศึกษา เลขท่ีเอกสาร.........................................
ช่ือสถานศึกษา :......................................................................... รหสัสถานศึกษา....................................
           ขอยืนยนัและรับรองในการท าสญัญากูย้ืมเงิน กองทุนเงินใหกู้ย้ืมเพ่ือการศึกษา และจ านวนเงินกู ้ของนกัเรียน หรือนิสิต/นกัศึกษาผูข้อรับทุน  ปีการศึกษา................
ภาค............... ต่อกองทุนฯจ านวน .......................ฉบบั โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี  

สญัญากูย้ืมเงินฯ แบบลงทะเบียน/แบบยืนยนัจ านวนค่าเล่าเรียนฯ

ล าดบัท่ี เลขท่ีบตัรประชาชน ช่ือ-นามสกุล เลขท่ีสญัญา เลขท่ีแบบยืนยนั
ค่าเล่าเรียน/ค่า
บ ารุงการศึกษา

ค่าใชจ่้าย
เก่ียวเน่ืองฯ

ค่าใชจ่้าย
ส่วนตวั

รวม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

              ทั้งน้ีสถานศึกษาไดจ้ดัใหน้กัเรียนหรือนิสิต/นกัศึกษาผูข้อรับทุน ลงลายมือช่ือในสญัญากูย้ืมเงิน สญัญาค ้าประกนัและหนงัสือใหค้วามยินยอม กองทุนเงินใหกู้ย้ืม
เพ่ือการศึกษาท าการตรวจสอบขอ้มูลและส าเนาเอกสารประกอบการท าสญัญาฯแลว้ และไดจ้ดัใหผู้ข้อรับทุนฯดงักล่าว ลงลายมือช่ือในแบบลงทะเบียน/แบบยืนยนัค่าเล่า
เรียนตรวจสอบขอ้มูลการลงทะเบียนและตรวจสอบจ านวนเงินท่ีขอรับทุน ปรากฏว่าถูกตอ้งครบถว้น จึงลงลายมือช่ือยืนยนัและใหค้  ารับรองความถูกตอ้งไวเ้ป็นหลกัฐาน
ส าคญัแก่กองทุนเงินใหกู้ย้ืมเพ่ือการศึกษาในการพิจารณาโอนเงินดงักล่าวขา้งตน้ ผา่น บมจ.ธนาคารกรุงไทย ส านกังานใหญ่ เพ่ือเป็นค่าเล่าเรียนแก่ผูข้อรับทุนต่อไป
หมายเหตุ :การส่งเอกสารแบบลงทะเบียน/แบบยืนยนัจ านวนค่าเล่าเรียนฯใหแ้ยกใบน าส่งเอกสารแต่ละเทอมไม่ควรส่งมาพร้อมกนัในคร้ังเดียว
              :ใหข้ยายหรือลดจ านวนบรรทดัตามจ านวนสญัญาท่ีส่งแต่ละชุดซ่ึงไม่ควรเกินกว่า 50 สญัญา
กรณต้ีองการติดต่อสถาบันฯ โปรดติดต่อเจา้หนา้ท่ี
ช่ือ.................................... นามสกุล.............................. (ลายมือช่ือผูมี้อ  านาจ)
โทรศพัท.์.........................ต่อ............ E-mail Address…………………………..

               ใบน าส่งเอกสารสัญญา

จ านวนเงินรวม...............................บาท

ส ำหรับสถำนศึกษำลงนำม
กยศ.107
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เร่ือง ส่งเอกสารประกอบการกูเ้พ่ิมเติมในส่วนท่ีไม่สมบูรณ์ เลขท่ีเอกสาร.........................................
ช่ือสถานศึกษา :......................................................................... รหสัสถานศึกษา....................................
          ขอส่งเอกสารกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา เพ่ิมเติมของนกัเรียน หรือนิสิต/นกัศึกษาผูข้อรับทุน ปีการศึกษา..........................ภาค...............ต่อกองทุนฯ
จ านวน....................ราย โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี

ล าดบัท่ี 
ตาม E-mail 

ว/ด/ป
เลขท่ีบตัรประชาชน ช่ือ-นามสกุล เลขท่ีสญัญา

บตัร 
ประชาชน

ผูกู้ ้

ทะเบียน
บา้นผูกู้ ้

บตัร
ประชาชน

ผูค้  ้า

ทะเบียน
บา้นผูค้  ้า

สมุดบญัชี
แบบ

ลงทะเบียน
(ระบเุทอม)

อ่ืนๆ(ระบุ)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

หมายเหตุ   ให้ใชเ้คร่ืองหมาย     √ บนัทึกในช่องเอกสารท่ีส่งมาให้ธนาคาร

               ทั้งน้ีสถานศึกษาไดจ้ดัให้นกัเรียน หรือนิสิต/นกัศึกษา ผูข้อรับทุนลงลายมือช่ือรับรองในเอกสารประกอบการกูทุ้กฉบบัแลว้ จึงขอส่งให้ กองทุนเงิน
ให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา ผา่น บมจ.ธนาคารกรุงไทย ส านกังานใหญ่ เพ่ือด าเนินการต่อไป

กรณต้ีองการติดต่อสถาบันฯ โปรดติดต่อเจา้หนา้ท่ี
ช่ือ....................................นามสกุล.............................. (ลายมือช่ือผูมี้อ  านาจ)
โทรศพัท.์......................................ต่อ............ E-mail Address…………………………..

                                                                 ใบน าส่งเอกสารเพิ่มเติม                                                          

ส ำหรับสถำนศึกษำลงนำม
กยศ.107-1
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แบบรายงานข้อมูลของผู้กู้ยืมเงิน 
 

ท ำท่ี                                                                                                          
วนัท่ี        เดือน     พ.ศ.   

เรียน ผู้บริหารและจดัการเงนิให้กู้ยืม           บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
     ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

 ขำ้พเจำ้ (นำย/นำง/นำงสำว)                                                เลขบตัรประจ ำตวัประชำชน    
เกิดวนัท่ี     เดือน                   พ.ศ.          อำย ุ            ปี   ทีอ่ยู่  (ตามทะเบียนบ้าน)   เลขท่ี                         หมู่ท่ี         
ตรอก/ซอย    ถนน     ต ำบล/แขวง    อ ำเภอ/เขต      
จงัหวดั                               รหสัไปรษณีย ์    โทร                       ทีอ่ยู่ (ทีส่ามารถตดิต่อได้สะดวก) เลขท่ี                     
หมู่ท่ี          ตรอก/ซอย     ถนน   ต ำบล/แขวง    
อ ำเภอ/เขต      จงัหวดั        รหสัไปรษณีย ์                    โทร   

 1. ข้าพเจ้าขอแจ้งข้อมูลดงัต่อไปนี ้ (กรุณาท าเคร่ืองหมาย    ลงในช่องทีต้่องการให้ข้อมูล) 

 1.1  การศึกษา 
  ส ำเร็จกำรศึกษำระดบั                           ปีกำรศึกษำ                     ช่ือสถำนศึกษำ                          
  เลิกกำรศึกษำ  ภำคกำรศึกษำท่ี             ปีกำรศึกษำ                             ช่ือสถำนศึกษำ         
  ยำ้ยสถำนศึกษำ  จำกเดิม                ไปท่ี           
  จงัหวดั       เม่ือปีกำรศึกษำ     
  ก ำลงัศึกษำต่อในระดบั                                ปีท่ี         ช่ือสถำนศึกษำ         

 1.2 การประกอบอาชีพ 
  ประกอบอำชีพ                           สถำนท่ีท ำงำน                       ต ำแหน่ง         
  รำยไดต้่อเดือน           หมำยเลขบตัรประจ ำตวัผูเ้สียภำษี         
  หมำยเลขบตัรประกนัสงัคม      ท่ีตั้งสถำนท่ีท ำงำน  เลขท่ี    
  หมู่ท่ี         ถนน    ต ำบล/แขวง             อ ำเภอ/เขต                    
  จงัหวดั                                รหสัไปรษณีย ์    โทร             
  ยงัมิไดป้ระกอบอำชีพ 

 1.3 การช าระหนี ้
  ไดติ้ดต่อ บมจ.ธนำคำรกรุงไทย  เพ่ือขอช ำระหน้ีแลว้ 
  ไดติ้ดต่อ บมจ.ธนำคำรกรุงไทย  เพ่ือขอผอ่นผนักำรช ำระหน้ี 
 เน่ืองจำก          
  

ส ำหรับผูกู้ก้รอก สถำนศึกษำรับรอง
กยศ.108



191
191

 2. ข้าพเจ้าขอเปลีย่นแปลงข้อมูลดงัต่อไปนี ้ (กรุณาท าเคร่ืองหมาย    ลงในช่องทีม่กีารเปลีย่นแปลง) 

 2.1 เปลีย่นแปลงช่ือ สกลุ 
 ช่ือ -  สกลุ (เดิม)          
 ช่ือ -  สกลุ (ใหม่)           

 2.2  เปลีย่นแปลงทีอ่ยู่ 
   ท่ีอยูต่ำมทะเบียนบำ้น (เดิม) เลขท่ี                         หมู่ท่ี        ตรอก/ซอย      
ถนน     ต ำบล/แขวง                อ ำเภอ/เขต      จงัหวดั                                
รหสัไปรษณีย ์   โทร     
   ท่ีอยูติ่ดต่อไดส้ะดวก (เดิม)  เลขท่ี                         หมู่ท่ี        ตรอก/ซอย      
ถนน     ต ำบล/แขวง                อ ำเภอ/เขต      จงัหวดั                                
รหสัไปรษณีย ์   โทร            
   ท่ีอยูต่ำมทะเบียนบำ้น (ใหม่) เลขท่ี                         หมู่ท่ี        ตรอก/ซอย      
ถนน     ต ำบล/แขวง                อ ำเภอ/เขต      จงัหวดั                                
รหสัไปรษณีย ์   โทร     
   ท่ีอยูติ่ดต่อไดส้ะดวก (ใหม่)  เลขท่ี                         หมู่ท่ี        ตรอก/ซอย      
ถนน     ต ำบล/แขวง                อ ำเภอ/เขต      จงัหวดั                                
รหสัไปรษณีย ์   โทร            

 2.3 แก้ไขเลขทีบ่ัตรประจ าตวัประชาชนผู้กู้ยืม 
 เดิม            
 ใหม่             

 2.4 แก้ไขเลขทีบ่ัตรประจ าตวัประชาชนผู้ค า้ประกนั 
 1. ช่ือ-นำมสกลุ           
     เลขท่ีบตัรประจ ำตวัประชำชนเดิม        
     เลขท่ีบตัรประจ ำตวัประชำชนใหม่        
 2. ช่ือ-นำมสกลุ           
     เลขท่ีบตัรประจ ำตวัประชำชนเดิม         
     เลขท่ีบตัรประจ ำตวัประชำชนใหม่        

 2.5 เปลีย่นแปลงเลขทีบ่ัญชีผู้กู้ยืม  
 เลขท่ีบญัชี   ช่ือบญัชี    สำขำ    

 2.6 รายการอ่ืน ๆ ทีต้่องการแจ้งเปลีย่นแปลง  (ระบุ) 
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 บุคคลอ้างองิ  (นำย/นำง/นำงสำว)    ประกอบอำชีพ                      ต ำแหน่ง        
ควำมสมัพนัธ์      ท่ีอยู ่(ท่ีสำมำรถติดต่อไดส้ะดวก) เลขท่ี    หมู่ท่ี            ตรอก/ซอย     
ถนน  ต ำบล/แขวง    อ ำเภอ/เขต      จงัหวดั         
รหสัไปรษณีย ์                     โทร    
 
 
  (ลงนำม)                                                                   (ลงนำม)                      
           ต ำแหน่ง(                                     )                                                                                        (                                   )
สถำนศึกษำลงนำมและประทบัตรำสถำนศึกษำ  (ถำ้มี)                                                                                        ผูกู้ย้มื 
  
 
 
หมายเหตุ 1.  กรณีท่ีผูกู้มี้กำรเปล่ียนแปลงขอ้มูลระหวำ่งท่ีก ำลงัศึกษำอยู ่ จะตอ้งใหส้ถำนศึกษำลงนำมและประทบัตรำ  
                                สถำนศึกษำ (ถำ้มี) 
 2.  กรณีเปล่ียนช่ือ- สกลุ ยำ้ยท่ีอยู ่ยำ้ยสถำนศึกษำ ใหแ้จง้กำรเปล่ียนแปลงขอ้มูลภำยใน 15 วนั 

3.  กรณีแจง้กำรเขำ้ท ำงำนใหม่หรือยำ้ยสถำนท่ีท ำงำน ใหแ้จง้ภำยใน 30 วนั 
4.  กำรเปล่ียนแปลงขอ้มูลต่ำง ๆ  ใหแ้นบส ำเนำเอกสำรกำรเปล่ียนแปลงดว้ย เช่น บตัรประชำชน  บตัรประกนัสงัคม                       
     บตัรประจ ำตวัของหน่วยงำนท่ีท ำงำน ทะเบียนบำ้น เป็นตน้ 
5.  บุคคลอำ้งอิงในท่ีน้ี หมำยถึง ผูค้  ้ำประกนัหรือผูบ้งัคบับญัชำ 
6.  กำรยืน่แบบรำยงำนขอ้มูลของผูกู้ย้มืเงินเป็นหนำ้ท่ีของผูกู้ย้มืเงินตำมระเบียบคณะกรรมกำรกองทุนเงิน  

 ใหกู้ย้มืเพ่ือกำรศึกษำ วำ่ดว้ย  กำรด ำเนินงำน หลกัเกณฑ ์และวธีิกำรกูย้มืเงินกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพ่ือ 
 กำรศึกษำ พ.ศ. 2546  ขอ้ 10 และ ขอ้ 14 
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แบบรายงานการพ้นสภาพการเป็นนักเรียน/นักศึกษา  
 
 วนัท่ี                                 
  

เรียน  ผูบ้ริหารและจดัการเงินใหกู้ย้ืม             บมจ. ธนาคารกรุงไทย           ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
                                        

 ช่ือสถานศึกษา                       รหสัสถานศึกษา              สงักดั               จงัหวดั                        
เบอร์โทรศพัทส์ถานศึกษา       
ขอแจง้สถานภาพของผูกู้ย้ืมเงินกองทุนเงินใหกู้ย้ืมเพ่ือการศึกษา ท่ีไดพ้น้สภาพการเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา  มีรายละเอียด ดงัน้ี คือ 
 

ล าดบั เลขประจ าตวัประชาชน ช่ือ – สกลุ เหตุท่ีพน้สภาพ วนัที่พน้สภาพ 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดด าเนินการ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

ลงช่ือ                        
        (                                                        ) 

                                    ผูมี้อ  านาจลงนามของสถานศึกษา 
                                     ประทบัตราสถานศึกษา  (ถา้มี) 

 
หมายเหตุ 1. เหตุท่ีพน้สภาพ เช่น จบการศึกษา ลาออก ตาย ยา้ยสถานศึกษา ฯลฯ 
 2. กรณีพน้สภาพ เน่ืองจากตายใหแ้นบส าเนาใบมรณบตัร หรือส าเนาทะเบียนบา้นท่ีระบุวา่ผูกู้ถึ้งแก่ความตาย   
     โดยตอ้งมีพนกังานเจา้หนา้ท่ีผูมี้อ  านาจประทบัตราและรับรองส าเนาเอกสาร 

ส าหรับสถานศึกษาลงนาม
กยศ.109
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แบบรายงานผลการศึกษา 
 

 วนัท่ี                                               
  

เรียน  ผูบ้ริหารและจดัการเงินใหกู้ย้ืม             บมจ. ธนาคารกรุงไทย           ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
                                                                               
 ช่ือสถานศึกษา                                                รหสัสถานศึกษา                 สงักดั               จงัหวดั                        
ขอรายงานผลการศึกษาของนกัเรียน/นกัศึกษา ของผูกู้ย้มืเงินกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 25       
มีรายละเอียด  ดงัน้ีคือ 

ล าดบั เลขประจ าตวัประชาชน ช่ือ – สกลุ ระดบัการศึกษา/ชั้น 
ระดบัผล
การเรียน 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

ลงช่ือ                        
        (                                                        ) 

                                    ผูมี้อ านาจลงนามของสถานศึกษา 
                                     ประทบัตราสถานศึกษา  (ถา้มี) 

 
หมายเหตุ 1.  ระดบัการศึกษา / ชั้น ใหใ้ส่ระดบัการศึกษาและชั้น  เช่น ม.6, ปวช  ปีท่ี 1, ปวส. ปีท่ี 2, ปริญญาตรี ปีท่ี 3  เป็นตน้  
  2. ในการรายงานผลการเรียน/การศึกษา ใหส้ถานศึกษาแจง้ผลการเรียนของนกัเรียน/นักศึกษาทั้งหมดเป็นรายๆ  
                                        โดยรายงานผลเป็นปีการศึกษา 

ส าหรับสถานศึกษาลงนาม
กยศ.110
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หนังสือแสดงตนในการช าระหนี ้ 
 

เรียน ผูบ้ริหารและจดัการเงินใหกู้ย้มื                บมจ.ธนาคารกรุงไทย             ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
 

ท าท่ี                                                                                                         
วนัท่ี         เดือน     พ.ศ.   

 
 

1.  ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)                                              เลขบตัรประจ าตวัประชาชน   ท่ีอยูเ่ลขท่ี                           
 หมู่ท่ี     ตรอก/ซอย    ถนน     ต าบล/แขวง    อ าเภอ/เขต    
 จงัหวดั                      รหสัไปรษณีย ์              โทรศพัท ์  เกิดวนัท่ี            เดือน                   พ.ศ.  
 เป็นผูกู้ย้มืเงินกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพ่ือการศึกษา                                                       
2. ปัจจุบนัขา้พเจา้ก าลงัศึกษาระดบั        ชั้นปี              ช่ือสถานศึกษา                                   จงัหวดั   
3. ขา้พเจา้ไดส้ าเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดระดบั       ชั้นปี              ช่ือสถานศึกษา                                   จงัหวดั   
 เม่ือเดือน                          พ.ศ.   
4. ปัจจุบนัขา้พเจา้ประกอบอาชีพ                              ต  าแหน่ง                              รายไดต้่อเดือนละ                                บาท
 ช่ือสถานท่ีท างาน       ท่ีตั้งเลขท่ี      
                                  รหสัไปรษณีย ์    โทร     
5. ขา้พเจา้มีความประสงคข์อแสดงตนในการช าระหน้ี  โดยจะช าระหน้ีท่ีขา้พเจา้ไดกู้ย้มืใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาทุก 
      ประการ  และยนิยอมใหผู้บ้ริหารและจดัการเงินใหกู้ย้มืหกัเงินในบญัชีออมทรัพยจ์าก 
                       บมจ.ธนาคารกรุงไทย                    เลขท่ี       
      ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย   เลขท่ี       
 
6. ขา้พเจา้ยนิยอมใหผู้บ้ริหารและจดัการเงินใหกู้ย้มืท าตามค าสัง่ของกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพ่ือการศึกษา ใหห้กัเงินออกจากบญัชีเงิน  
      ฝากออมทรัพยข์องขา้พเจา้ดงักล่าว  ตามจ านวนท่ีแจง้ใหห้กัเพ่ือช าระหน้ี  และ/หรือ บรรดาภาระผกูพนัต่างๆ และถือวา่ 
      ขอ้ความในหนงัสือฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของสญัญากูย้มืเงินกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพ่ือการศึกษาของขา้พเจา้ 
  
ขา้พเจา้ไดรั้บคู่ฉบบัหนงัสือแจง้การยกเลิกการกูย้มืเงิน 
และขอช าระหน้ีเรียบร้อยแลว้ 
ลงช่ือผูกู้ ้                                                                      
วนัท่ี         เดือน     พ.ศ.   

 
ลงช่ือผูกู้ ้                                                                                                                               
            (                                                        ) 

 
 

ส าหรับผูกู้ก้รอกและลงนาม
กยศ. 201 
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หนังสือขอผ่อนผันช ำระหนี้ 

ท ำท่ี      
วันท่ี        เดือน   พ.ศ.   

เรียน     ผู้บริหำรและจัดกำรเงินให้กู้ยมื          บมจ.ธนำคำรกรุงไทย     ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย 

1. ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว)    เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน     
➢ ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขท่ี  หมู่ที ่ หมู่บ้ำน/อำคำร      

ห้องพักเลขท่ี  ตรอก/ซอย    ถนน      
ต ำบล/แขวง   อ ำเภอ/เขต    จังหวัด     
รหัสไปรษณีย์   E-Mail          
➢ ที่อยู่ปัจจุบันท่ีติดต่อได้ เลขท่ี  หมู่ที ่ หมู่บ้ำน/อำคำร      

ห้องพักเลขท่ี  ตรอก/ซอย    ถนน      
ต ำบล/แขวง   อ ำเภอ/เขต    จังหวัด     
รหัสไปรษณีย์   โทรศัพท์ (บ้ำน)   โทรศัพท์ (มือถือ)     

2. ปัจจุบันข้ำพเจ้ำประกอบอำชีพ   ต ำแหน่ง    รำยได้เดือนละ       บำท 
ช่ือสถำนท่ีท ำงำน       ที่ตั้งเลขท่ี   หมู่ที ่   
หมู่บ้ำน/อำคำร    ช้ัน ตรอก/ซอย   ถนน    
ต ำบล/แขวง    อ ำเภอ/เขต   จังหวัด     
รหัสไปรษณีย์   โทรศัพท์ (ท่ีท ำงำน)     ต่อ    

3. ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขอผ่อนผันช ำระหนี้ โดยกำรขอผ่อนผันกำรช ำระหนี้ครั้งนี้เป็นครั้งท่ี  เนื่องจำก 
  เป็นผู้ไม่มีรำยได้ 

  เป็นผู้มีรำยได้ไม่เกิน 8,008 บำท/เดือน  
เป็นผู้ประสบภัยพิบัติจำกอัคคีภัย อุทกภัย วำตภัย หรือภัยธรรมชำติอื่นๆ รวมถึงภัยจำกสงครำม หรือจลำจล     
ซึ่งทรัพย์สินได้รับควำมเสียหำยอย่ำงรุนแรง  
เป็นผู้มีรำยได้ถดถอย หรือมีควำมจ ำเป็นต้องดูแลบุคคลในครอบครัว ซึ่งชรำภำพ ป่วย หรือพิกำร 
เหตุอื่นใดท่ีคณะอนุกรรมกำรก ำหนดให้เป็นรำยบุคคลตำมควำมเหมำะสม 

4. กำรผ่อนผันกำรช ำระหนี้ ผู้กู้ยืมต้องด ำเนินกำรให้เสร็จสิ้นก่อนวันครบก ำหนดช ำระหนี้ในแต่ละงวด และไม่มียอดหนี้ค้ำงช ำระ 
โดยให้ผ่อนผันได้ครำวละไม่เกิน 12 เดือน (หรือ 1 ปี) รวมแล้วไม่เกิน 2 ครั้ง 

ลงช่ือ     (ผู้กู้) 
       (     ) 

 
หมำยเหตุ : ผู้ค้ ำประกันทุกรำยต้องลงนำมในเอกสำร หำกไม่ลงนำมหรือลงนำมไม่ครบทุกรำย กองทุนฯ ขอสงวนสิทธิ ์

   ไม่พิจำรณำกำรผ่อนผันช ำระหนี้   
 
 

ส ำหรับผู้กู้กรอกและลงนำม
กยศ. 202/62
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ผู้ค้ ำประกัน คนที่ 1 
      ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว)    เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน     

➢ ที่อยู่ปัจจุบันท่ีติดต่อได ้ เลขท่ี  หมู่ที ่ หมู่บ้ำน/อำคำร   ห้องพักเลขท่ี  
ตรอก/ซอย   ถนน    ต ำบล/แขวง     
อ ำเภอ/เขต    จังหวัด    รหัสไปรษณีย ์    
โทรศัพท์ (บ้ำน)     โทรศัพท์ (มือถือ)       
ซึ่งเป็นผู้ค้ ำประกันของ (นำย/นำง/นำงสำว)          
ตกลงยินยอมด้วยกับกำรผ่อนเวลำในกำรช ำระหนี้ดังกล่ำว 

ลงช่ือ     (ผู้ค้ ำประกัน) 
       (     ) 

ผู้ค้ ำประกัน คนที่ 2 
      ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว)    เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน     

➢ ที่อยู่ปัจจุบันท่ีติดต่อได ้ เลขท่ี  หมู่ที ่ หมู่บ้ำน/อำคำร   ห้องพักเลขท่ี  
ตรอก/ซอย   ถนน    ต ำบล/แขวง     
อ ำเภอ/เขต    จังหวัด    รหัสไปรษณีย ์    
โทรศัพท์ (บ้ำน)     โทรศัพท์ (มือถือ)       
ซึ่งเป็นผู้ค้ ำประกันของ (นำย/นำง/นำงสำว)          
ตกลงยินยอมด้วยกับกำรผ่อนเวลำในกำรช ำระหนี้ดังกล่ำว 

ลงช่ือ     (ผู้ค้ ำประกัน) 
       (     ) 

ผู้ค้ ำประกัน คนที่ 3 
      ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว)    เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน     

➢ ที่อยู่ปัจจุบันท่ีติดต่อได ้ เลขท่ี  หมู่ที ่ หมู่บ้ำน/อำคำร   ห้องพักเลขท่ี  
ตรอก/ซอย   ถนน    ต ำบล/แขวง     
อ ำเภอ/เขต    จังหวัด    รหัสไปรษณีย ์    
โทรศัพท์ (บ้ำน)     โทรศัพท์ (มือถือ)       
ซึ่งเป็นผู้ค้ ำประกันของ (นำย/นำง/นำงสำว)          
ตกลงยินยอมด้วยกับกำรผ่อนเวลำในกำรช ำระหนี้ดังกล่ำว 

ลงช่ือ     (ผู้ค้ ำประกัน) 
       (     ) 

ผู้ค้ ำประกัน คนที่ 4 
      ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว)    เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน     

➢ ที่อยู่ปัจจุบันท่ีติดต่อได ้ เลขท่ี  หมู่ที ่ หมู่บ้ำน/อำคำร   ห้องพักเลขท่ี  
ตรอก/ซอย   ถนน    ต ำบล/แขวง     
อ ำเภอ/เขต    จังหวัด    รหัสไปรษณีย ์    
โทรศัพท์ (บ้ำน)     โทรศัพท์ (มือถือ)       
ซึ่งเป็นผู้ค้ ำประกันของ (นำย/นำง/นำงสำว)          
ตกลงยินยอมด้วยกับกำรผ่อนเวลำในกำรช ำระหนี้ดังกล่ำว 

ลงช่ือ     (ผู้ค้ ำประกัน) 
       (     ) 

(รำยละเอียดอำจมีกำรเปลีย่นแปลง สำมำรถ download แบบฟอร์มได้ท่ีหน้ำ website ของกองทุนฯ) 
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หนังสือรับรองผู้กู้ยืม กรณีขอผ่อนผันการช าระหน้ี 
ท ำท่ี      

วันท่ี        เดือน   พ.ศ.   

 ด้วย (นำย/นำง/นำงสำว)                    ได้ท ำสัญญำกู้ ยืมเงินจำกกองทุนเงินให้กู้ ยื มเพื่ อกำรศึกษำ             
และถึงก ำหนดช ำระหนี้คืนตำมสัญญำแล้ว แต่เนื่องจำกมีเหตุบำงประกำรท ำให้ผู้กู้ยืมยังไม่สำมำรถช ำระหนี้คืนได้ตำมก ำหนด      
ซึ่งผู้กู้ยืมมีควำมประสงค์ขอให้กองทุนผ่อนผันกำรช ำระหนี้ 

ข้ ำพเจ้ ำ                                              อำยุ       ปี  ต ำแหน่ ง                                              

สถำนที่ ท ำงำน                                                                 โทรศัพท์ (ที่ท ำงำน)        ต่อ    

อยู่บ้ำนเลขท่ี  หมู่ที ่    หมู่บ้ำน/อำคำร              
ห้องพักเลขท่ี  ตรอก/ซอย    ถนน      
ต ำบล/แขวง   อ ำเภอ/เขต    จังหวัด     
รหัสไปรษณีย์   E-Mail          
โทรศัพท์ (บ้ำน)              โทรศัพท์ (มือถือ)                                           

 ขอรับรองว่ำ (นำย/นำง/นำงสำว)                                         มี เหตุผลอันสมควรได้ รั บ   
กำรพิจำรณำผ่อนผันกำรช ำระหนี้ด้วยเหตุ ดังนี้                
  เป็นผู้ไม่มีรำยได้   โดยปัจจุบันผู้กู้ยืมยังมิได้ประกอบอำชีพใดๆ และไม่มีรำยได้จำกแหล่งอื่นใด 

  เป็นผู้มีรำยได้ไม่เกิน 8,008 บำท/เดือน ปัจจุบันผู้กู้ยืมประกอบอำชีพ                                        
                     รำยได้                  บำท/เดือน สถำนท่ีท ำงำน                                          
   ที่ตั้งเลขท่ี                   โทรศัพท์ (ที่ท ำงำน)        ต่อ   

เป็นผู้ประสบภัยพิบัติจำก         อัคคีภัย          อุทกภัย         วำตภัย          ภัยจำกสงครำม         จลำจล               
        ภัยธรรมชำติอื่นๆ คือ                                   ซึ่งทรัพย์สินได้รับควำมเสียหำยอย่ำงรุนแรง  
เป็นผู้มี        รำยได้ถดถอย        มีควำมจ ำเป็นต้องดูแลบุคคลในครอบครัว (เลือกใช้สิทธ์ิได้ข้อใดข้อหนึ่ง) 
ซึ่ง       ชรำภำพ       ป่วย       พิกำร (เลือกใช้สิทธ์ิได้ข้อใดข้อหนึ่ง) 
โดยบุคคลดังกล่ำวท่ีผู้กู้ยืมต้องดูแล มีควำมสัมพันธ์กับผู้กู้ยืมในสถำนะคือ                                      
เหตุอื่นใดท่ีคณะอนุกรรมกำรก ำหนดให้เป็นรำยบุคคลตำมควำมเหมำะสม 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองและยืนยันว่ำ ข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริง หำกปรำกฏภำยหลังว่ำได้มีกำรรับรองข้อควำม   
อันเป็นเท็จ  ข้ำพเจ้ำยินยอมรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ 

 

ลงช่ือ      (ผู้รับรอง) 
                                                             ช่ือตัวบรรจง  (      ) 
 

ส ำหรับผู้ รับรองลงนำม
กยศ. 203/62
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หมายเหตุ :  1. กำรรับรองนี้จะมผีลใช้เพื่อขอผ่อนผันได้ โดยผูร้ับรองต้องเป็นเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ ตำมพระรำชบัญญัติบตัรประจ ำตัว
เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ พ.ศ. 2542 ตำมมำตรำ 4 ในพระรำชบัญญตัินี้ “เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ” หมำยควำมว่ำ  

(1) ข้ำรำชกำรกำรเมืองตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรกำรเมือง 
(2) ข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
(3) ข้ำรำชกำรครตูำมกฎหมำยวำ่ด้วยระเบียบข้ำรำชกำรครู 
(4) ข้ำรำชกำรต ำรวจตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรต ำรวจ 
(5) ข้ำรำชกำรทหำรตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยระเบยีบข้ำรำชกำรทหำร 
(6) ข้ำรำชกำรฝ่ำยตลุำกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรฝ่ำยตลุำกำร 
(7) ข้ำรำชกำรฝ่ำยรัฐสภำตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรฝ่ำยรัฐสภำ 
(8) ข้ำรำชกำรฝ่ำยอัยกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรฝ่ำยอยักำร 
(9) ข้ำรำชกำรพลเรือนตำมกฎหมำยวำ่ด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน 
(10) ข้ำรำชกำรพลเรือนในมหำวิทยำลยัตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนในมหำวิทยำลยั 
(11) สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร และสมำชิกวุฒิสภำ 
(12) สมำชิกสภำท้องถิ่นและหรือผู้บรหิำรท้องถิ่น ตำมกฎหมำยว่ำด้วยองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด กฎหมำย   

ว่ำด้วยเทศบำล กฎหมำยว่ำด้วยสขุำภิบำล กฎหมำยว่ำด้วยสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล    
และกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรเมืองพัทยำ 

(13) ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่น ตำมกฎหมำยว่ำด้วยองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
กฎหมำยว่ำด้วยเทศบำล กฎหมำยว่ำด้วยสุขำภิบำล กฎหมำยว่ำด้วยสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล และกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรเมืองพัทยำ 

(14) ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน แพทย์ประจ ำต ำบล สำรวัตรก ำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน 
(15) เจ้ำหน้ำท่ีหรือพนักงำนของรัฐวิสำหกิจ องค์กำรของรัฐ หรือองค์กำรมหำชนท่ีตั้งข้ึนโดยพระรำชบัญญตัิ

หรือพระรำชกฤษฎีกำ 
(16) ข้ำรำชกำร พนักงำน หรือเจ้ำหน้ำที่อ่ืนซึ่งมีพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดให้เป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐตำม

พระรำชบัญญัตินี ้
“เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐผู้รับบ ำเหน็จบ ำนำญ” หมำยควำมว่ำ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐซึ่งออกจำกรำชกำรหรือพ้นจำก
ต ำแหน่งโดยมีสิทธิได้รับบ ำเหน็จบ ำนำญตำมกฎหมำยว่ำด้วยบ ำเหนจ็บ ำนำญข้ำรำชกำร กฎหมำยว่ำดว้ย
กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร กฎหมำยวำ่ด้วยบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น และกฎหมำย
ว่ำด้วยบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร หรือกฎหมำยอืน่ใดอันเกี่ยวกับบ ำเหน็จบ ำนำญ     
ของเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ 

    2. หนังสือรับรองผู้กู้ยืมฉบับนี้ให้มีผลใช้ได้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันทีผู่้กู้ยืมได้รับกำรอนุมตัิให้ผ่อนผันกำรช ำระหนี้ 
 
(รำยละเอียดอำจมีกำรเปลีย่นแปลง สำมำรถ download แบบฟอร์มได้ท่ีหน้ำ website ของกองทุนฯ) 
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แบบรายงานสถานภาพการศึกษา 

                                                                                                                                                   วนัท่ี..........................................
 

เรียน     ผูบ้ริหารและจดัการเงินใหกู้ย้มื            บมจ. ธนาคารกรุงไทย
                ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ขา้พเจา้  นาย/นาง/นางสาว/อ่ืนๆ........................................................................เกิดวนัท่ี.......เดือน...............พ.ศ................
ไดท้ าสัญญากูไ้วก้บักองทุนฯ คร้ังสุดทา้ยเม่ือปีการศึกษา 25..........รหัสสถานศึกษา.................เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชนผูกู้ย้ืม
...................................................................หมายเลขโทรศพัทผ์ูกู้ย้มื................................................................. 

ข้าพเจ้าขอรายงานสถานภาพการศึกษา  ดงันี้

ปีการศึกษา 25.........  ขา้พเจ้าก าลงัศึกษาอยู่  ณ  สถานศึกษา..........................................................................................
จงัหวดั...........................................เลขประจ าตวันกัเรียน/นกัศึกษา...................................................................................................... 

ระดบัการศึกษา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงช่ือผูกู้.้....................................................
           (......................................................)

ขอรับรองวา่ขอ้ความขา้งตน้เป็นจริง
ลงช่ือผูมี้อ านาจลงนามพร้อมประทบัตราสถาบนัการศึกษา.......................................................

(......................................................)
ต าแหน่ง........................................................

หมายเหตุ
       ใชใ้นกรณีท่ีผูกู้ย้มื ยงัไม่ส าเร็จการศึกษาหรือไม่ไดเ้ลิกการศึกษา แต่ไม่ไดกู้ย้มืเงินหรือไม่ไดรั้บอนุมติัให้กูย้มืเงินในปีการศึกษา
ปัจจุบนั เน่ืองจากขาดคุณสมบติั หากไม่รายงานสถานภาพการศึกษาต่อคณะกรรมการกองทุนเงินให้กูย้ืมเพ่ือการศึกษา จะถือวา่ผู ้
กูย้มืไดส้ าเร็จการศึกษาหรือเลิกศึกษาแลว้ และจะตอ้งเร่ิมตน้ช าระหน้ีงวดแรกนบัแต่วนัท่ีส าเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาครบ 2 ปี 

ส าหรับผูกู้ก้รอก สถานศึกษารับรอง
กยศ.204 

มธัยมศึกษา ม. ...........       ปวช. ปี..........                    ปวท. ปี.........

ปวส. ปี.........                     อนุปริญญา ปี...........         ปริญญาตรี ปี........

   อ่ืนๆ ........................... ปี............ 

ส าหรับสถานศึกษา 



201201 

ส ำหรับสถำนศึกษำน ำส่งคืน 
กยศ. 205



202
202 

ส ำหรับสถำนศึกษำน ำส่งคืน 
กยศ. 205



203203 

รายละเอยีดการคืนเงินของผู้กู้ยืมเพ่ือลดยอดหนี้

ช่ือสถานศึกษา..............................................................................................................รหสัสถานศึกษา................................................ 
ปีการศึกษา..................ภาคการศึกษาท่ี..............ท่ีอยู ่........................................................................................................................... 
...............................................................................................โทร..........................................fax......................................................

ท่ี....................
เรียน     ผูบ้ริหารและจดัการเงินใหกู้ย้มื                บมจ. ธนาคารกรุงไทย
                                                                               ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 ตามท่ีธนาคารไดโ้อนเงินเขา้บญัชีของสถานศึกษาเพ่ือเป็นค่าบ ารุงการศึกษา ค่าเล่าเรียน ค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวเน่ืองกับการศึกษา หรือค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นในการด ารงชีพของนักเรียน/นักศึกษา ผูกู้ ้ยืมจากกองทุนเงินให้กูย้ืมเพ่ือ
การศึกษา นั้น

 สถานศึกษาขอน าเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างตน้ของนักเรียน/นักศึกษา คืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา โดยสาเหตุ
เน่ืองจาก
      01 เงินค่าลงทะเบียนส่วนเกิน        02 ผูกู้พ้น้สภาพนกัเรียน/นกัศึกษา   03 สญัญากูซ้ ้ าซอ้น               99 อ่ืนๆ
 ดงัรายละเอียดของผูกู้ย้มื ต่อไปน้ี  (แบบฟอร์ม 1 ชุด ใหใ้ชเ้ฉพาะการคืนในสาเหตุเดียวกนัเท่านั้น)

 
ล าดบั 

 
เลขประจ าตวั
นกัเรียน/
นกัศึกษา 

 
เลขประจ าตวั
ประชาชน 

 
ช่ือ-นามสกุล 

 
เลขท่ีบญัชีออม
ทรัพยข์องผูกู้ ้

(1) 
ยอดเงิน 

น าส่งธนาคาร
รายบุคคล 

(2) 
ค่าธรรมเนียมช าระ
หน้ีรายบุคคล 

(ยกเวน้กรณีสัญญา
ซ ้ าซ้อน) 

(3) = (1)-(2) 
จ านวนเงิน

สุทธิท่ีช าระหน้ี
คืนกองทุน 

หมายเหตุ    ยอดรวมจ านวนรายและยอดรวมจ านวนเงินขอ้ (1), (2), (3) ใหน้ าไปกรอกในใบแจง้คืนเงิน (Teller Payment) กยศ.205

           ขอแสดงความนบัถือ

          ลงช่ือ.......................................................
                (....................................................)
           ต าแหน่ง................................................

ส าหรับสถานศึกษากรอก
กยศ.206 

ส าหรับพนกังานธนาคาร

ธนาคารไดรั้บเงินตามรายการขา้งตน้
เพ่ือช าระหน้ีคืนกองทุนแลว้

ลงช่ือ.................................................
(ผูมี้อ  านาจลงนามและประทบัตราสาขา) 



204
204 

“รายละเอยีดเพิม่เตมิ”

 
ล าดบั 

 
เลขประจ าตวั
นกัเรียน/
นกัศึกษา 

 
เลขประจ าตวั
ประชาชน 

 
ช่ือ-นามสกุล 

 
เลขท่ีบญัชีออม
ทรัพยข์องผูกู้ ้

(1) 
ยอดเงิน 

น าส่งธนาคาร
รายบุคคล 

(2) 
ค่าธรรมเนียมช าระ
หน้ีรายบุคคล 

(ยกเวน้กรณีสัญญา
ซ ้ าซ้อน) 

(3) = (1)-(2) 
จ านวนเงิน

สุทธิท่ีช าระหน้ี
คืนกองทุน 

รวมจ านวน.....................ราย รวมเงิน 
หมายเหตุ   - ยอดรวมจ านวนรายและยอดรวมจ านวนเงินขอ้ (1), (2), (3) ใหน้ าไปกรอกในใบแจง้คืนเงิน (Teller Payment) กยศ.205
                 - แบบรายละเอียดการคืนเงินน้ีสามารถถ่ายส าเนาได ้

ส าหรับพนกังานธนาคาร

รับรองรายช่ือถูกตอ้งแลว้

ลงช่ือ....................................................
ต  าแหน่ง............................................... 

ช่ือสถานศึกษา....................................
...........................................................
รหสัสถานศึกษา................................ 
ปีการศึกษา.............ภาคการศึกษาท่ี.... 

รายละเอยีดการคืนเงินกู้เพ่ือลดยอดหนี ้

ส าหรับพนกังานธนาคาร

ธนาคารไดรั้บเงินตามรายการดา้นล่างน้ี
เพ่ือช าระหน้ีคืนกองทุนแลว้

ลงช่ือ.................................................
(ผูมี้อ  านาจลงนามและประทบัตราสาขา) 

แผน่ท่ี.............. 



205205 

 
ชื่อสถานศึกษา……………………………………………… 

รายงานการรับจ่ายเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
ประจ า ปี สิ้นสุดวันที่…………………………………..……… 

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร………………………….……………. 
 
เงินคงเหลือยกมา         xxx 
บวก เงินรับจากกองทุน       xxx 
ดอกเบี้ยรับ        xxx   xxx 
          xxx 
หัก  รายจ่าย 
 ค่า…………       xxx 
 ค่า………..       xxx 
 ค่า………..       xxx   xxx 
เงินคงเหลือยกไป         xxx 
 
 
 
เรียน ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

 ชื่อสถานศึกษา……………………………………………ขอส่งรายงานดังกล่าวข้างต้น มาเพ่ือทราบ 
 
 
 
 
      (ลงชื่อ)………………………………..…………… 
              (…………………………………………….) 
      ต าแหน่ง…………………………………………… 
      วันที่…………../…………….………./………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กยศ.301 
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  207 
ลายมือช่ือผู้กระท าการแทนสถานศึกษาในการลงนาม
ในเอกสารการกู้ยืมเงนิกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

 ขา้พเจา้...........................................................................................ต  าแหน่ง...............................................
ผูมี้อ  านาจกระท าการแทน(ช่ือสถานศึกษา)................................................................................................................
ท่ีอยูส่ถานศึกษา.........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
 ขอมอบอ านาจใหผู้บ้ริหารสถานศึกษากระท าการแทน (ตามหนงัสือมอบอ านาจท่ีแนบ) ดงัน้ี
ผู้มอี านาจกระท าการแทนสถานศึกษา คนที ่1
ตวัอย่างลายมือช่ือ

…………………………………………………………………

ตวัอย่างลายมือช่ือ

…………………………………………………………………

(ตวับรรจง)  ช่ือ -นามสกลุ........................................................................................................................................................... .............
              ต  าแหน่ง................................................................................................................................................................................
                

ผู้มอี านาจกระท าการแทนสถานศึกษา คนที ่2
ตวัอย่างลายมือช่ือ

…………………………………………………………………

ตวัอย่างลายมือช่ือ

…………………………………………………………………

(ตวับรรจง)  ช่ือ -นามสกลุ....................................................................................................................... .................................................
              ต  าแหน่ง................................................................................................................................................................................
                

ผู้มอี านาจกระท าการแทนสถานศึกษา คนที ่3
ตวัอย่างลายมือช่ือ

…………………………………………………………………

ตวัอย่างลายมือช่ือ

…………………………………………………………………

(ตวับรรจง)  ช่ือ -นามสกลุ...................................................................................................................... ..................................................
              ต  าแหน่ง................................................................................................................................................................................
                
หมายเหตุ
 (1) ให้สถานศึกษาส่งลายมือช่ือผู ้กระท าการแทนสถานศึกษาฉบับน้ี  ให้บมจ.ธนาคารกรุงไทย                     
(ฝ่ายบริหารโครงการภาครัฐ) และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ฝ่ายนโยบายรัฐ) แห่งละ 1 ชุด โดยจะตอ้งจดัท า
หนงัสือน าส่ง และเอกสารประกอบตวัอยา่งลายมือช่ือ ฯ ฉบบัจริงหา้มส่งฉบบัส าเนาหรือถ่ายส าเนา 
 (2) ในกรณีสถานศึกษามีการเปล่ียนแปลง แก้ไข เพ่ิมเติมผู ้มีอ  านาจกระท าการแทนสถานศึกษา        
จะต้องด าเนินการจัดท าตัวอย่างลายมือช่ือผูก้ระท าการแทนสถานศึกษาตามแบบฟอร์มน้ีพร้อมทั้ งหนังสือ         
มอบอ าน าจให ้บ ุคคลด งักล ่าวกระท าก ารแทนสถานศ ึกษ า โด ยจ ดัส ่งให ้บมจ .ธนาคารก รุงไทย                         
(ฝ่ายบริหารโครงการภาครัฐ) และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ฝ่ายนโยบายรัฐ) แห่งละ 1 ชุด 
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(ช่ือสถานศึกษา) 

  
บันทกึการเข้าร่วมโครงการทีมุ่่งจติอาสา 

ปีการศึกษา……. ภาคเรียนที่……. 
 
 
 

จิตอาสา

ช่ือ ............................นามสกลุ................................... 
คณะ................................................  ช้ันปีที่ .................
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คู่มือ 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ประจำาปีการศึกษา 2562

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ที่อยู่ : เลขที่ 89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5 - 6 

 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400

โทรศัพท์ : 0-2016-4888   โทรสาร : 0-2016-2666

www.studentloan.or.th

คู่มือ  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ
ื่อการศึกษา  ประจำาปีการศึกษา  2562
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ผู้จัดการ กยศ.
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