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กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้เล็งเห็นความส าคัญของผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน
กองทุนของสถานศึกษา และนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุน ท่ีเป็นส่วนส าคัญในการช่วยขับเคลื่อน
การด าเนินงานของกองทุน ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล จึงจัดท าคู่มือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 เพื่อให้ผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงานกองทุนของสถานศึกษา รวมท้ังนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ ยืมเงินกองทุน มีความรู้       
ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการด าเนินงานตลอดจน กฎ ระเบียบของกองทุนท่ีเกี่ยวข้อง           
ซึ่งกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาหวังว่าคู่มือนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาท่ีจะใช้เป็นแนวทาง   
ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้กู้ยืมเงินกองทุนได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป 

 
 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
                    วันท่ี 31 มีนาคม 2563                
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  ภาพรวมการขอเข้าร่วมด าเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 8  

ส่วนที่ 3 การพิจารณาคดัเลือกผู้กู้ยมืเงิน 
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  1.2 คุณสมบัติเฉพาะของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุน ในลักษณะที่ 1  10 
  ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
 1.3 คุณสมบัติเฉพาะของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุน ในลักษณะที่ 2  11 
   ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชา  
  ที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตก าลังคนและมีความจ าเป็น  
  ต่อการพัฒนาประเทศ   

 2. ประเภทของผู้กู้ยืมเงิน 13 

 3. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณาผู้กู้ยืมเงิน 13 

 4. การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร 14 

 



สารบัญ (ตอ่) 
  หน้า 
ส่วนที่ 4 การจัดท าสัญญากู้ยืมเงินและการจ่ายเงินกู้ยืม 

1. การจัดท าสัญญากู้ยืมเงิน  15 
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3. การจัดท าแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจ านวนเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 17 

4. การยกเลิกสัญญากู้ยืมเงิน และหรือแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันฯ 18 

5. การส่งตัวอย่างลายมือชื่อผู้กระท าการแทนสถานศึกษาในการลงนามเอกสารกู้ยืมเงิน  18 

6. การจัดส่งสัญญากู้ยืมเงิน และแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันฯ ให้ธนาคาร 19 

7.  การโอนเงินกู้ยืม  20 

  

ส่วนที่ 5 ขั้นตอนการกูยื้มในระบบ e-Studentloan  
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ส่วนที่ 6 การส่งคืนเงินกู้ยืมของผู้กู้ยืมเงินที่มิได้ใช้ ผ่านระบบ e-Audit 

 1. สถานศึกษาใดท่ีต้องด าเนินการระบบ e-Audit                                                         23 
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ส่วนท่ี 7  ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนของสถานศึกษา 
 1. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนของสถานศึกษา  29 

 2. การเปิดบัญชีเงินฝาก 29 

 3. หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนของสถานศึกษา 29 

 4. แนวปฏิบัติทางด้านบัญชี 29 

ส่วนท่ี 8 การช าระเงินกู้ยืมคืนกองทุน 

 1. การสร้างจิตส านึกให้กับผู้กู้ยืมเงิน 30 

 2. การช าระเงินกู้ยืมคืนกองทุน 31 

  2.1 หลักเกณฑ์การช าระหนี  31 

  2.2 วิธีการนับระยะเวลาการครบก าหนดช าระหนี ของผู้ที่ส าเร็จการศึกษา 31 

  2.3 อัตราการผ่อนช าระ 32 

  2.4 ตัวอย่างตารางแสดงการผ่อนช าระยอดเงินกู้ 100,000 บาท 32 

  2.5 ดอกเบี ยหรือค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ และเงินเพ่ิม 33  
  2.6 ค่าธรรมเนียมในการช าระเงินกู้ยืมคืนกองทุน 33 

  2.7 ช่องทางการช าระเงินกู้ยืมคืนกองทุน 34 

  2.8 หลักเกณฑ์การขอผ่อนผันการช าระเงินคืนกองทุน 36 

  2.9 การช าระเงินคืนกองทุนก่อนก าหนด 39 

  2.10 การบอกเลิกสัญญา 39 

  2.11 ภาระความรับผิดชอบของผู้ค  าประกัน 39 

  2.12 การระงับแห่งหนี  39 

  2.13 การขอระงับการเรียกให้ช าระหนี  40 

ส่วนท่ี 9 ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา เร่ือง ก าหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืม  

 เพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1) 
 - ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา เร่ือง ก าหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืม 45  
  เพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ครั งที่ 1) 

 



ภาคผนวก 

  หน้า 

พระราชบัญญัตกิองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศกึษา พ.ศ. 2560 

 - พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2560 50 

กฎหมาย ระเบียบ ท่ีออกตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศกึษา พ.ศ. 2560 

 - กฎกระทรวง การขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงิน และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน 69 
 และการช าระเงินคืนกองทุนของผู้กู้ยืมเงิน พ.ศ. 2561 

 - ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข 74 
    ในการที่สถานศึกษาจะเข้าร่วมด าเนินงานกับกองทุน พ.ศ. 2560 

       

-  คำขอเข้าร่วมด าเนินงานกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ตามข้อ 5  79 
 แห่งระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ  
 และเง่ือนไขในการที่สถานศึกษาจะเข้าร่วมด าเนินงานกับกองทุน พ.ศ. 2560  

       -   บันทึกข้อตกลง ว่าด้วย การเข้าร่วมด าเนินงานกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ตามข้อ 10 81 
 แห่งระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ  
 และเง่ือนไขในการที่สถานศึกษาจะเข้าร่วมด าเนินงานกับกองทุน พ.ศ. 2560  

- ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข 87 
 เกี่ยวกับการให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาและการช าระเงินคืนกองทุน พ.ศ. 2561  

- ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข 103 
 ในการผ่อนผันการช าระเงินคืนกองทุน ลดหย่อนหนี  หรือระงับการเรียกให้ช าระหนี  พ.ศ. 2561 

กฎหมาย ระเบียบ ท่ีออกตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2541 

ท่ียังคงใช้บังคับต่อไปตาม มาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2560 

 - ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ว่าด้วยการไกล่เกล่ียลูกหนี  109 
   ตามค าพิพากษาชั นบังคับคดี พ.ศ. 2557 

 

 

 

 



ภาคผนวก (ต่อ) 
 หน้า 

ประกาศกองทุนท่ีเกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงิน  
- ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา เรื่อง คุณสมบัติเฉพาะของนักเรียน 112 

    หรือนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุน ในลักษณะที่ 1: ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียน 
    หรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ พ.ศ. 2561 

 - ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา เรื่อง คุณสมบัติเฉพาะของนักเรียน   115 
 หรือนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุน ในลักษณะที่ 2: ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียน 
 หรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตก าลังคน 
 และมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ พ.ศ. 2561 

 - ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา เรื่อง ก าหนดลักษณะของเงินกู้ยืม   118 
 เพ่ือการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชั น 
 การศึกษาและหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 

 - ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา เร่ือง ประเภทวิชา สถานศึกษา   124 
 หรือระดับชั นการศึกษาและหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ส าหรับโครงการส่งเสริมการพัฒนา 
 ทุนมนุษย์ (Human Capital) เพ่ือรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื นฐาน  
 ผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ประจ าปีการศึกษา 2563 

- ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับ 126 
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ส่วนที่ 1 
กองทุนเงินให้กู้ยมืเพ่ือการศึกษา 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) จัดตั้งข้ึนตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2538 
และมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2539 ให้เร่ิมด าเนินการกองทุนในลักษณะเงินทุนหมุนเวียน  
ตามนัยมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 ต่อมารัฐบาลได้พิจารณาเห็นความส าคัญของกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษามากข้ึน จึงได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2541  

เนื่องจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2541 
และกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคตตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารกองทุน    
เพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2549 ที่ออกตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 มีการบริหารจัดการและการด าเนินการ     
ที่มีข้อจ ากัดและไม่สอดคล้องกับนโยบายการผลิตก าลังคนและการพัฒนาประเทศ สมควรบูรณาการการบริหาร
จัดการและการด าเนินการของทั้งสองกองทุนดังกล่าวให้เป็นเอกภาพอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน และเพ่ิมมาตรการ
ในการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืม         
เพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2560 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันที่ 27 มกราคม 2560 และมีผลใช้บังคับ     
เม่ือวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 มีผลให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาเป็นหน่วยงานของรัฐอยู่ในการก ากับดูแล    
ของรัฐมนตรี และมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน    
หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น  

1. วัตถุประสงค์ 
 พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2560 กองทุนมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุน         
และส่งเสริมการศึกษาด้วยการให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาในลักษณะต่างๆ ดังนี้ 

(1) เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ 
(2) เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก          

ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตก าลังคนและมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 

(3) เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาวิชา          

ที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ 

(4) เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาท่ีเรียนดีเพ่ือสร้างความเป็นเลิศ 
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2. โครงสร้างและอ านาจหน้าท่ี 

พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2560 ก าหนดให้กองทุนมีคณะกรรมการกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา คณะอนุกรรมการ และผู้จัดการ และมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประกอบด้วยปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน
กรรมการ กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวนหกคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ     

อธิบดีกรมบัญชีกลาง และอธิบดีกรมสรรพากร กรรมการผู้ทรงคุณวุ ฒิ จ านวนไม่เกินห้าคน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง          
จากผู้ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์  โดยในจ านวนนี้อย่างน้อยต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ          

ด้านการศึกษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการเงินหรือการบัญชี และดา้นกฎหมาย ด้านละหนึ่งคน 
ให้ผู้ จัดการเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้ จัดการแต่งตั้งพนักงานของกองทุนจ านวนหนึ่งคน         

เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  
(1) ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และควบคุมดูแลกิจการของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค ์
(2)  ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
(3)  เสนอแนะต่อรัฐมนตรีในการด าเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสมทบกองทุน 
(4)  พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีส าหรับการด าเนินการและการบริหารงานของกองทุน 
(5) ก าหนดขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาตามมาตรา 37 และพิจารณาอนุมัติ ให้ เงินกู้ยืม            

เพ่ือการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา 
(6) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่สถานศึกษาจะร่วมด าเนินงานกับกองทุนและแบบบันทึก

ข้อตกลงการเข้าร่วมด 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 าสัญญาจ้างผู้ จัดการ      

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

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

(16) พิจารณาผลการศึกษา วิเคราะห์ และประเมินความต้องการเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาของนักเรียนหรือ
นักศึกษาทั้งในปัจจุบันและอนาคตที่ผู้จัดการเสนอ 

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

การก าหนดหลักเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขให้ผู้จัดการหรือบุคคลอ่ืนใดกระท าการแทนคณะกรรมการก็ได้ 

2. คณะอนุกรรมการก ากับและประเมินสถานศึกษาที่เข้าร่วมด าเนินงานกับกองทุน  ประกอบด้วย 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานอนุกรรมการ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้อ านวยการส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ผู้แทนส านักงบประมาณ  ผู้แทนกรมบัญชีกลาง และผู้ทรงคุณวุฒิ          
จ านวนสามคนซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีผลงานหรือมีความรู้และความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ด้านการเงิน 

หรือการบัญชี ด้านกฎหมาย ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้านอ่ืนๆ อันเป็นประโยชน์ต่อ           

การก ากับดูแลการด 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 และเง่ือนไขที่คณะกรรมการก 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 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านแรงงาน หรือด้านอ่ืนๆ      
อันเป็นประโยชน์ต่อการก ากับดูแลการช าระเงินคืนกองทุน เป็นอนุกรรมการ 

ให้ผู้จัดการเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้จัดการแต่งตั้งพนักงานของกองทุนจ านวนหนึ่งคน    

เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
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อ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการก ากับการช าระเงินคืนกองทุน  

(1)  เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการ ในการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับ  
การให้ผู้กู้ยืมเงินช าระเงินคืนกองทุนตามมาตรา 19 (7) 

(2)  ติดตาม ตรวจสอบ และก ากับดูแลให้การช าระเงินคืนกองทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข
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 าสั่ง       

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

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

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 และเง่ือนไขที่คณะกรรมการก าหนด 
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3. สรุปสาระส าคัญของพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 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
นับแต่วันที่เร่ิมปฏิบัติงาน 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) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา 51 ให้ บุคคล คณะบุคคล หรือนิติ บุคคลทั้ งภาครัฐและเอกชน  ผู้ จ่ายเงินได้ พึ งประเมิน               
ตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงินซึ่งเป็นพนักงานหรือลูกจ้าง       
ของผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินดังกล่าว เพ่ือช าระเงินกู้ยืมคืนตามจ านวนที่กองทุนแจ้งให้ทราบ โดยให้น าส่งกรมสรรพากร
ภายในก าหนดระยะเวลาน าส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากร 
ประกาศก าหนด  
 การหักเงินตามวรรคหนึ่งต้องหักให้กองทุนเป็นล าดับแรกถัดจากการหักภาษี  ณ ที่จ่าย และการหักเงิน     
เข้ากองทุนที่ผู้กู้ยืมเงินต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการกฎหมายว่าด้วยกองทุน    
ส ารองเลี้ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม 

 เม่ือกรมสรรพากรได้รับเงินจากผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้น าส่งกองทุนตามหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรก าหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
 ถ้าผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามวรรคหนึ่งไม่ได้หักเงินได้พึงประเมิน หักและไม่ได้น าส่งหรือน าส่งแต่ไม่ครบ
ตามจ านวนที่กองทุนแจ้งให้ทราบ หรือหักและน าส่งเกินก าหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึงให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมิน      
รับผิดชดใช้เงินที่ต้องน าส่งในส่วนของผู้กู้ยืมเงินตามจ านวนที่กองทุนแจ้งให้ทราบและต้องจ่ายเงินเพ่ิมในอัตรา         
ร้อยละสองต่อเดือนของจ านวนเงินที่ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินยังไม่ได้น าส่งหรือตามจ านวนที่ยั งขาดไป แล้วแต่กรณี     

ทั้งนี้ นับแต่วันถัดจากวันที่ครบก าหนดต้องน าส่งตามวรรคหนึ่ง 
 ในกรณีที่ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินได้หักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงินไว้แล้ว ให้ถือว่าผู้กู้ยืมเงินได้ช าระเงิน
กู้ยืมเพ่ือการศึกษาตามจ านวนที่ได้หักไว้แล้ว 
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ส่วนที่ 2 
การเข้าร่วมด าเนินงานกับกองทุน 

คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ ยืมเพ่ือการศึกษาได้ออกระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ ยืม           

เพ่ือการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่สถานศึกษาจะเข้าร่วมด าเนินงานกับกองทุน พ.ศ. 2560 
โดยที่พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2560 ก าหนดให้สถานศึกษาที่ประสงค์จะเข้าร่วมงาน     

กับกองทุนต้องย่ืนค าขอเข้าร่วมงานกับกองทุนตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกองทุนเงิน            

ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาก าหนดและสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบให้เข้าร่วมงานต้องท าบันทึกข้อตกลงกับกองทุน    
จึงจะร่วมด าเนินงานกับกองทุนได้ สรุปสาระส าคัญ ดังน้ี 

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

กองทุนก าหนด ดังน้ี 
1.1 สถานศึกษาจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ โดย 

 (ก) ต้องเปิดการเรียนการสอนมาแล้ว อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา 

 (ข) หลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอนที่นักเรียนหรือนักศึกษาจะขอกู้ยืมเงินกองทุนได้          
ต้องได้มาตรฐานตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

  ในกรณีที่เป็นหลักสูตร/สาขาวิชา ที่จะต้องได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพใด คณะอนุกรรมการ
อาจประกาศก าหนดเงื่อนไขเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ขององค์กรวิชาชีพน้ันๆ ด้วยก็ได้ 

  (ค) ได้รับการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานที่ กองทุนก าหนด          

ซึ่งผลการรับรองและประเมินคณุภาพต้องเป็นปัจจุบัน  

1.2  มีความพร้อมในการด าเนินงานกองทุน ในเรื่องดังน้ี 
 (ก) สถานศึกษามีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถเชื่อมต่อกับ     

ระบบ e-Studentloan ของกองทุนอย่างเพียงพอต่อการด าเนินงานกองทุน ทั้งน้ี ตามสภาวะของสถานศึกษา         

แต่ละท้องที ่

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

ต่อกองทุน โดยมีเอกสารและหลักฐาน ดังน้ี 

2.1 ค าขอเข้าร่วมด าเนินงานกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ดูค าขอเข้าร่วมด าเนินงานกับกองทุน  
เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ทีห่น้า 79) และสถานศึกษาสามารถ Download ได้ที่ www.studentloan.or.th  

2.2 เอกสารแสดงผลการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาที่เป็นปัจจุบัน  

2.3 หนังสือรับรองจากสภามหาวิทยาลัย สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สภาสถาบันการอาชีวศึกษา 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน หรือคณะบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่ มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกันของสถานศึกษา         
ซึ่งรับรองว่าสถานศึกษามีความพร้อมในการด าเนินงานกองทุน  และจะก ากับดูแลให้สถานศึกษามีความพร้อม          
ในการด าเนินงานกองทุนตลอดเวลาที่เข้าร่วมด าเนินงานกับกองทุน  

2.4 เอกสารหรือหลักฐานอื่น ตามท่ีระบุไว้ในแบบค าขอเข้าร่วมด าเนินงานกับกองทุน 

* สถานศึกษาที่ประสงค์จะเร่ิมด าเนินงานกับกองทุนในปีการศึกษาใด ต้องด าเนินการยื่นค าขอ       

ตามข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.4 ก่อนสิ้นเดือนกันยายนของปีก่อนหน้าวันเริ่มต้นปีการศึกษานั้น มายังกองทุนตามท่ีอยู่น้ี 

 

 

 
3. การท าบันทึกข้อตกลงกับกองทุน 

สถานศึกษาแต่ละแห่งที่ได้รับความเห็นชอบให้เข้าร่วมด าเนินงานกับกองทุน ต้องท าบันทึกข้อตกลง      
กับกองทุนตามแบบบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการเข้าร่วมด าเนินงานกับกองทุน เงิน ให้กู้ ยืมเพ่ือการศึกษา                 
ให้เรียบร้อยก่อน จึงจะเริ่มด าเนินงานการให้กู้ยืมได้ (ดูบันทึกข้อตกลง ว่าด้วย การเข้าร่วมด าเนินงานกับกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ที่หน้า 81) และสถานศึกษาสามารถ Download ได้ที่ www.studentloan.or.th  

4. การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร 

ให้สถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบให้เข้าร่วมด าเนินงานกับกองทุน  เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์            
เพ่ือรับการโอนเงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวเน่ืองกับการศึกษา  กับผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ ยืม              
ได้แก่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย และ/หรือ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดยใช้ชื่อบัญชี “บัญชีกองทุนเงินให้กู้ยืม  
เพ่ือการศึกษาของ ระบชุื่อสถานศึกษา” ตัวอย่าง 
  

 

 

        กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
        89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5-6 
        ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 

ช่ือบัญชี “บัญชีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของ โรงเรียน......” 
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ภาพรวมการขอเข้าร่วมด าเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

 
 
 

 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

สถานศึกษาที่ประสงคจ์ะเข้าร่วมงานกับกองทุน 

 

1. สถานศึกษายื่นค าขอต่อกองทุน  
  ต้องด าเนินการยื่นก่อนสิ้นเดือนกันยายนของปีก่อนหนา้       

วันเร่ิมต้นปีการศึกษาน้ัน 

3. กองทุนมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา 
และจัดท าบันทึกข้อตกลงกับกองทุน 

 

4. สถานศึกษาเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์  
กับผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม    

เอกสารหลักฐาน       
ถูกต้องครบถ้วน 

  

เอกสารหลักฐาน       
ไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน 

  

 

2. กองทุนตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน 
ของค าขอและรายการเอกสารหลักฐาน  

 

กองทุ นมี ห นั งสื อ
แจ้งให้สถานศึกษา
ท ราบ พ ร้ อมแจ้ ง
ก าหนดระยะเวลาที่
ส ถ าน ศึ กษ าต้ อ ง
ด า เนิ นการแก้ ไข
หรือยื่นเพ่ิมเติม            
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ส่วนที่ 3 

การพิจารณาคัดเลือกผู้กู้ยืมเงิน  

1. การพิจารณาคัดเลือกผู้กู้ยืมเงิน  
1.1 คุณสมบัติท่ัวไปและลักษณะต้องห้ามของนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีจะขอกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา

จะต้องมีคุณสมบัติท่ัวไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังน้ี 
ก. คุณสมบัติท่ัวไป ดังน้ี 

 (1) มีสัญชาติไทย 

 (2) ศึกษาหรือได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่ร่วมด าเนินงานกับกองทุน  

 (3) เป็นผู้ขอกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาในการเข้าศึกษาที่สถานศึกษาเพียงแห่งเดียวในคราวภาคการศึกษา
เดียวกัน 

 (4) มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 
 (5) มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาข้ันร้ายแรงหรือไม่เป็นผู้ที่ มี      

ความประพฤติเสื่อมเสีย เช่น หมกมุ่นในการพนัน เสพยาเสพติดให้โทษ ดื่มสุราเป็นอาจิณหรือเที่ยวเตร่ในสถาน
บันเทิงเริงรมย์เป็นอาจิณ เป็นต้น 

 ข. ลักษณะต้องห้าม ดังน้ี 

  (1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดสาขาหนึ่งมาก่อน เว้นแต่จะได้ก าหนด        

เป็นอย่างอ่ืนในคุณสมบัติเฉพาะส าหรับการให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาลักษณะหนึ่งลักษณะใด 

 (2) เป็นผู้ปฏิ บัติ งานและรับเงิน เดือนห รือค่าจ้างประจ าในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน                

ในลักษณะเต็มเวลา เว้นแต่จะได้ก าหนดเป็นอย่างอ่ืนในคุณสมบัติเฉพาะส าหรับการให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา
ลักษณะหนึ่งลักษณะใด 

 (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 าหรับการให้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาในลักษณะนั้นๆ ด้วย 
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1.3 คุณสมบัติเฉพาะของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุน ในลักษณะท่ี 2 ให้การสนับสนุน   
และส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาท่ีศึกษาในสาขาวิชา ท่ีเป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจน  
ของการผลิตก าลังคนและมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 
 นักเรียนหรือนักศึกษาผู้จะขอกู้ยืมเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาในลักษณะที่ 2 นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาและการช าระเงินคืนกองทุน พ.ศ. 2561         
แล้ว จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะดังต่อไปนี้  
 (1) เป็นผู้ที่ศึกษาในสาขาวิชาตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ว่าด้วย 
สาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซ่ึงมีความชัดเจนของการผลิตก าลังคนและมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 

 (2) เป็นผู้ที่มีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ ์ในปีการศึกษาที่ยื่นค าขอกู้ยืมเงินกองทุนครั้งแรก 

 (3) เป็นผู้ที่เข้าศึกษาในระดับการศึกษาและหลักสูตร/ประเภทวิชาและสาขาวิชา ดังนี้ 
  (ก) ระดับการศึกษาอนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเทา่  
  (ข) หลักสูตร/ประเภทวิชาและสาขาวิชาเป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการก าหนด 

 (4) เป็นผู้ที่ท าประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะในระหว่างปีการศึกษาก่อนหน้าปีการศึกษาที่จะขอกู้ยืมเงิน 
โดยมีหลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะที่น่าเชื่อถือตามจ านวนชั่วโมง         
ที่ก าหนดส าหรับผู้ขอกู้ยืมเงินแต่ละกลุ่ม ดังต่อไปนี้ 
  (ก) กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ หรือเป็นผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษาที่ศึกษาในระดับ
อนุปริญญาหรือปริญญาตรี ไม่ก าหนดจ านวนชั่วโมง 
  (ข) กรณีเป็นผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนชั้นปีทุกระดับการศึกษา ไม่น้อยกว่าสามสิบหกชั่วโมง 
 การท าประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะตามวรรคหนึ่ ง หมายถึง การบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์         
ต่อชุมชน สังคมหรือประเทศชาติในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือช่วยขัดเกลาจิตใจให้มีความเมตตากรุณา มีความเสียสละ
และมีจิตสาธารณะเพ่ือช่วยสร้างสรรค์สังคมหรือสาธารณะให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซ่ึงจะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่ง    
ของการเรียนการสอนและไม่ได้รับค่าตอบแทนในลักษณะการจ้าง 
 (5) นักเรียนหรือนักศึกษาซ่ึงมีคุณสมบัติตามข้อ (1) – (4) หากประสงค์จะกู้ยืมเงินค่าครองชีพจะต้องเป็น  
ผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกินสามแสนหกหม่ืนบาทต่อปี ทั้งนี้ รายได้ต่อครอบครัว ให้พิจารณาจากหลักเกณฑ์ข้อใด
ข้อหนึ่ง ดังนี้ 
  (1) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงิน รวมกับรายได้ของบิดามารดา ในกรณีที่       
บิดามารดาเป็นผู้ใช้อ านาจปกครอง 
  (2) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงิน รวมกับรายได้ของผู้ปกครอง ในกรณีที่         
ผู้ใช้อ านาจปกครองมิใช่บิดามารดา 
  (3) รายได้ รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ ขอกู้ ยืมเงิน รวมกับรายได้ของคู่ สมรส ในกรณี  
ผู้ขอกู้ยืมเงินได้ท าการสมรสแล้ว 

ให้นักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินแนบหลักฐานใบสรุปยอดเงินเดือนที่ได้รับทั้งเดือน (สลิปเงินเดือน) 
หรือส าเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เว้นแต่ครอบครัวที่ไม่มีรายได้ประจ าหรือไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้จัดหาเจ้าหน้าที่
ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ รับบ าเหน็จบ านาญ สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร หรือหัวหน้าสถานศึกษาที่นักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินศึกษาอยู่ เป็นผู้รับรองรายได้ เพ่ือให้
กองทุนใช้ประกอบการพิจารณารายได้ต่อครอบครัวดังกล่าวด้วย 
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การพิจารณาคัดเลือกผู้กู้ยืมเงิน 

คุณสมบัติท่ัวไป ลักษณะต้องห้าม  
และคุณสมบัติเฉพาะ 

ลักษณะท่ี 1  
 ขาดแคลนทุนทรัพย ์

ลักษณะท่ี 2 

ศึกษาในสาขาวิชาท่ีเป็น 
ความต้องการหลักฯ 

คุณสมบัติท่ัวไป 

• มีสัญชาติไทย √ √ 
• ศึกษาหรือได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาอยู่ในสถานศึกษาท่ีเข้าร่วม

ด าเนินงานกับกองทุน 
√ √ 

• เป็นผู้ขอกู้ยืมเงินเพือ่การศึกษาในการเข้าศึกษาท่ีสถานศึกษา           
เพียงแห่งเดียวในภาคการศึกษาเดียวกัน 

√ √ 
•  มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา √ √ 
• มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาข้ันร้ายแรง 

หรือไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย √ √ 
ลกัษณะต้องห้าม 

• เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดมาก่อน √ √ 
• เป็นผู้ปฏิบัติงานและรับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจ าในหน่วยงานของรัฐ 

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

เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
√ √ 

• เป็นหรือเคยเป็นผู้ท่ีผิดนัดช าระหน้ีกับกองทุน เว้นแต่จะได้ช าระหน้ี
ดังกล่าวครบถ้วนแล้ว 

√ √ 
คุณสมบัติเฉพาะ 

• รายได้ต่อครอบครัว ไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี √ 
หากประสงค์จะกู้ยืมเงินค่าครองชีพ
จะต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัว  

ไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี 
• ศึกษาในสาขาวิชาท่ีเป็นความต้องการหลักฯ - √ 
• มีอายุในขณะท่ีขอกู้ยืมเงิน เมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหน้ี  
     2 ปี และเวลาผ่อนช าระอีก 15 ปี รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี 

√ - 

• มีอายุไม่เกิน 30 ปี ในปกีารศึกษาท่ียื่นค 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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กรณีที่ผู้กู้ยืมเงินรายใดเคยกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. หรือกองทุน กรอ. มาแล้วแต่ผิดนัดช าระหนี้           
และได้ท าสัญญาประนีประนอมยอมความก่อนฟ้องคดี และ/หรือเคยถูกฟ้องร้องด าเนินคดีมาแล้ว ผู้กู้ยืมเงิน 

รายนั้นสามารถกู้ยืมเงินกองทุนต่อไป หากได้ช าระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ หรือช าระหนี้            
ตามค าพิพากษาจนเสร็จส้ินแล้ว โดยผู้กู้ยืมเงินต้องช าระหนี้ปิดบัญชีพร้อมท าหนังสือแจ้งให้กองทุนทราบ     
โดยให้จัดส่งหนังสือพร้อมเอกสารการช าระหน้ีได้ทั้งทางโทรสาร 0-2016-2666 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 เคย        

กู้ยืมเงินกองทุนมาก่อนและได้ช าระหน้ีคืนครบถ้วนแล้ว  

3. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณาผู้กู้ยืมเงิน  
3.1 แบบค าขอกู้ยืมเงินทีจั่ดพิมพ์ออกจากระบบ 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)...................................................................................................................... 

 

   ให้นักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ ยืมเงินแนบหลักฐานใบสรุปยอดเงินเดือนที่ ได้ รับทั้ งเดือน             
(สลิปเงินเดือน) หรือส าเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เว้นแต่ครอบครัวที่ไม่มีรายได้ประจ าหรือไม่มีบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ ให้จัดหาเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบ าเหน็จบ านาญ สมาชิกสภาเขต สมาชิก            
สภากรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือหัวหน้าสถานศึกษาที่นักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม
เงินศึกษาอยู่ เป็นผู้รับรองรายได้ เพ่ือใหก้องทุนใช้ประกอบการพิจารณารายได้ต่อครอบครัวดังกล่าวด้วย 
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หมายเหตุ  :   (ก) กรณีผู้ขอกู้ยืมเงิน บิดา มารดา ผู้ปกครอง และ/หรือคู่สมรสของผู้ขอกู้ยืมเงิน มีการเปลี่ยนแปลง      
ชื่อ-สกุล ให้แนบส าเนาเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 
 (ข) กรณีบิดา มารดา ของผู้ขอกู้ยืมเงินเสียชีวิต 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
ได้กรณี ท่ีเปิดแบบไม่มีสมุดคู่ฝากนักเรียน นักศึกษาจะได้
รายละเอียดของบัญชีเป็นหลักฐานการเปิดบัญชี 

2. ติดต่อขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบมีสมุด      
คู่ฝากโดยอนุโลมให้เปิดบัญชีเป็นศูนย์บาท  

3. กรณี ท่ีต้องการท าบัตร ATM ให้นักเรียน นักศึกษาแจ้ง
ความประสงค์การขอมีบัตร ATM โดยจะได้รับการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปีเฉพาะบัตร ATM 
ประเภทบัตรธรรมดาใบ ท่ี  1  เท่ านั้ น  และจะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมรายปี เมื่อครบปี โดยการหักเงินจากบัญชี        
โดยนักเรียน นักศึกษาจะต้องมียอดเงินคงเหลือในบัญชี       
ไม่ต่ ากวา่ 100 บาท 

3. กรณีท่ีต้องการท าบัตร ATM ให้นักเรียน นักศึกษา
แจ้งความประสงค์การขอมีบัตร ATM โดยจะได้รับการ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปี
เฉพาะบัตร ATM ใบ ท่ี  1 เท่ านั้ น  และจะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมรายปีเมื่อครบปี 

4. กรณี ท่ีเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก 
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. กรณีท่ีนักเรียน นักศึกษาย้ายสถานศึกษาและขอเปิดบัญชี       
เงินฝากออมทรัพย์ใหม่ บมจ.ธนาคารกรุงไทยจะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปี เช่นเดียวกับ
ลูกค้าท่ัวไป 

- 

 



15

ส่วนที่ 4 
การจัดท าสัญญากู้ยืมเงินและการจ่ายเงินกู้ยืม 

 

1. การจัดท าสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค  าประกัน และหนังสือให้ความยินยอม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  
และแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจ านวนเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่าย          
ท่ีเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ) 

1.1 การท าสัญญากู้ยืมเงิน และแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจ านวนเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืม        

เพ่ือการศึกษา (ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ) ให้ผู้กู้ยืมเงินและสถานศึกษา
ตรวจสอบความถูกต้อง หากมีการแก้ไขให้ผู้กู้ยืมเงินหรือสถานศึกษาด าเนินการผ่านระบบ  e-Studentloan       
ก่อนการจัดพิมพ์ 

1.2 สัญญากู้ยืมเงิน และแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจ านวนเงินกู้ยืมกองทุนเงิน ให้กู้ยืม           

เพ่ือการศึกษา (ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ) จะต้องจัดพิมพ์จากระบบ          

e-Studentloan ของกองทุนอย่างน้อย 2 ชุด และต้องลงลายมือชื่อด้วยตนเองเท่านั้น โดยลายมือชื่อผู้ให้กู้/        
ผู้มีอ านาจลงนามของสถานศึกษาต้องเหมือนกับตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอ านาจกระท าการแทนสถานศึกษาที่ส่งให้
ผู้บริหารและจัดการเงินให้กูย้ืมพร้อมทั้งส าเนาสัญญากู้ยืมโดยรับรองส าเนาส่งให้ผู้ค้ าประกันหนึ่งฉบับ 

1.3 ให้สถานศึกษาตรวจสอบสัญญากู้ยืมเงิน และแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจ านวนเงินกู้ยืม     

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ) และเอกสาร
ประกอบให้ถูกต้อง ครบถ้วนทุกฉบับก่อนรวบรวมส่งให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม โดยปฏิบัติดังนี้ 

1.3.1 ตรวจดูชื่อ/นามสกุลผู้กู้ยืมเงิน ตรงกับลายมือชื่อจริง 
1.3.2 ตรวจดูการลงรายละเอียดในสัญญากู้ยืมเงิน และแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยัน    

จ านวนเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ) 
ให้ครบถ้วนถูกต้องทุกช่อง เช่น ชื่อผู้กู้ยืมเงิน ชื่อผู้ค้ าประกัน ฯลฯ 

1.3.3 ตรวจเอกสารประกอบสัญญากู้ยืมเงินให้ครบถ้วน โดยให้ลายมือชื่อในสัญญากู้ยืมเงิน     
และแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจ านวนเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่าย        

ที่เก่ียวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ) เป็นแบบเดียวกับที่ลงลายมือชื่อในเอกสารประกอบต่างๆ  
  1.3.4 ตรวจสอบให้ผู้ให้กู้ยืม ผู้กู้ยืมเงิน และผู้ค้ าประกันลงนามในสัญญากู้ยืมเงินให้ครบทุกช่อง 
พร้อมทั้งลายมือชื่อของพยาน หากผู้กู้ยืมเงินอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย
ลงลายมือชื่อในฐานะผู้แทนโดยชอบธรรมด้วย (ห้ามใช้ตรายางประทับแทนการลงลายมือชื่อ) 

1.3.5 หากผู้ค้ าประกันไม่สามารถมาลงลายมือชื่อในสัญญากู้ยืมเงินต่อหน้าเจ้าหน้าที่หรือผู้บริหาร
สถานศึกษา ให้ตรวจดูว่ามีลายมือชื่อเจ้าพนักงานทะเบียนท้องที่หรือท้องถ่ิน ณ ภูมิล าเนาตามทะเบียนบ้าน       

หรอืภูมิล าเนาที่ประกอบอาชีพของผู้ค้ าประกันรับรองมาหรือไม่  
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1.4 เมื่อสถานศึกษาตรวจสอบสัญญา  และแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจ านวนเงินกู้ยืม    

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา  และค่าครองชีพ) ถูกต้อง           
และครบถ้วนแล้ว ให้สถานศึกษาเข้าระบบ  e-Studentloan เพ่ือยืนยันความถูกต้องของสัญญากู้ยืมเงิน            

และแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจ านวนเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ) ก่อนน าส่งผู้บริหารและจัดการเงนิให้กู้ยืม 

1.5 ให้สถานศึกษาจัดส่งสัญญากู้ยืมเงิน และแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจ านวนเงินกู้ยืม      

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ) และเอกสาร
ประกอบท่ีลงนามแล้ว ให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมแบบละ 1 ฉบับ และคืนคู่ฉบับทุกแบบให้ผู้กู้ยืมเงินเก็บไว้        
อย่างละ 1 ฉบับ  

1.6 ห้ามมิให้สถานศึกษาเก็บสัญญากู้ยืมเงิน และแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจ านวนเงินกู้ยืม      

กองทุน เงิน ให้กู้ยืม เพ่ือการศึกษา  (ค่ าเล่าเรียน  ค่าใช้ จ่ายที่ เกี่ยวเนื่ องกับการศึกษา และค่ าครองชีพ )                 
ของผู้กู้ยมืเงินไว้ หากต้องการเก็บเป็นหลักฐานให้ถ่ายเอกสารไว้เป็นหลักฐานแทน 

1.7 กรณีสัญญากู้ยืมเงิน และหรือแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจ านวนเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืม      

เพ่ือการศึกษา (ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ) ไม่ถูกต้อง ผู้บริหารและจัดการเงิน
ให้กู้ยืมจะแจ้งให้สถานศึกษาทราบโดยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Auto mail) เพ่ือให้สถานศึกษาแก้ไขให้ถูกต้อง 
เม่ือแก้ไขเสร็จสิ้นแล้วให้สถานศึกษาจัดท าใบน าส่งเอกสารเพ่ิมเติมจากระบบ  e-Studentloan แนบมาพร้อมกับ
เอกสารที่แก้ไขแล้วส่งให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมด าเนินการต่อไป 

2. การค  าประกัน 
2.1 ผู้ค้ าประกันต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ ดังนี้ 

 - บิดา มารดา หรือผู้ใช้อ านาจปกครอง หรือคู่สมรสหรือ 

 - บุคคลที่ประกอบอาชีพมีรายได้น่าเชื่อถือตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาให้กู้ยืมประจ าสถานศึกษา
ก าหนดให้เป็นผู้ค้ าประกันได้  

2.2 แนวปฏิบัติเร่ืองการค้ าประกัน มีดังนี้ 
  2.2.1 กรณีที่นักเรียน/นักศึกษา ไม่มีบิดา มารดา ให้ผู้ใช้อ านาจปกครองเป็นผู้ให้การยินยอม      

ในการท านิติกรรมสัญญาและเป็นผู้ค้ าประกัน “ผู้ปกครอง” ได้แก่ ผู้ปกครองตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 132 
กฎกระทรวง ระเบียบที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว รวมทั้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองผู้ปกครองนักเรียน/
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 าประกันได้ ในระหว่างเวลาที่ผู้กู้ยืมเงินต้องรับผิดชอบ      

ตามเงื่อนไขในสัญญากู้ยมืเงนิ 

 2.2.5 ในการท าสัญญากู้ยืมเงินแต่ละคร้ัง ผู้กู้ยืมเงินอาจเปลี่ยนแปลงผู้ ค้ าประกันใหม่ได้             
โดยไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ค้ าประกันคนเดิม 
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2.3 แนวปฏิบัติเร่ืองการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ค้ าประกนั มีดังนี้  
  2.3.1 กรณีที่ผู้กู้ยืมเงินได้มีการท าสัญญาแล้วแต่อยู่ในข้ันตอนสถานศึกษาตรวจสัญญาและผู้บริหาร
สถานศึกษายังมิได้ลงนามในฐานะผู้ให้กู้ยืม หากผู้กู้ยืมเงินประสงค์จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขผู้ค้ าประกันด้วยเหตุผลใดๆ ก็ดี 
กรณีนี้ กองทุนอนุญาตให้ผู้กู้ยืมเงินเปลี่ยนแปลงแก้ไขผู้ค้ าประกันได้ โดยการท าสัญญาฉบับใหม่หรือใช้วิธีขีดฆ่าชื่อ        

ผู้ค้ าประกันเดิม และระบุชื่อผู้ค้ าประกันคนใหม่แล้ว โดยผู้กู้ยืมเงินลงนามก ากับ และให้ผู้ค้ าประกันคนใหม่ลงชื่อในฐานะ
ผู้ค้ าประกันด้วย 

 2.3.2 กรณีที่ผู้กู้ยืมเงิน ผู้ค้ าประกัน และผู้ให้กู้ยืม(ผู้บริหารสถานศึกษา) ได้ลงนามในสัญญาค้ าประกัน
แล้ว หากผู้กู้ยืมเงินประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงผู้ค้ าประกันเพราะด้วยเหตุผลใดๆ ก็ดี กรณีนี้กองทุนขอให้สถานศึกษา
ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาเพ่ือให้ผู้ค้ าประกันคนใหม่ และผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้ให้กู้ยืม   

ลงนามในบันทึกข้อตกลง แล้วส่งบันทึกข้อตกลงดังกล่าวให้ธนาคาร 
 2.3.3 กรณีที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับโอนเงินค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาแล้วไม่สามารถ

ขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ าประกันได้  

3. การจัดท าแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจ านวนเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กูยื้มเพ่ือการศึกษา 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ได้ก าหนดแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจ านวนเงินกู้ยืมกองทุนเงิน       

ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ) ส าหรับปีการศึกษา 2563

โดยแบบลงทะเบียนเรียนดังกล่าว มีช่องลงนามของผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครองเพ่ิมข้ึนมา วัตถุประสงค์ก็เพื่อให้
ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครองได้รับทราบถึงการกู้ยืมเงิน ในแต่ละภาคการศึกษาของผู้กู้ยืมเงินท่ีอยู่ในอ านาจ
ปกครองของตนท่ีมีอายุยังไม่ครบยี่สิบปีบริบูรณ์ แต่ในด้านความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง   
ต่อการกู้ยมืของผู้กูย้ืมเงินท่ีอยู่ในอ านาจปกครองได้ให้ความยินยอมไว้แล้วตั งแต่เริ่มแรกในสัญญากู้ยืม 

ดังนั้น เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสะดวกในการจัดท าแบบลงทะเบียนเรียนดังกล่าวจึงก าหนดแนวปฏิบัติ             
ในการจัดท าไว้  ดังนี ้

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

ที่ลงนามในสัญญากู้ยืม โดยให้แนบเฉพาะส าเนาบัตรประชาชนของผู้แทนโดยชอบธรรม/

ผู้ปกครอง 

3.2 ช่องลงนามของพยาน 
-  หากไม่ มีการลงนามโดยผู้ แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง ในช่องพยานก็ ไม่จ า เป็ น           

ต้องมีพยานลงนามเช่นกัน 

- หากมีพยานลงนาม พยานก็ไม่จ าเป็นต้องเป็นบุคคลเดิมกับบุคคลที่ลงนามในสัญญากู้ยืม                 
 

 

 



18

 

4. การยกเลิกสัญญากู้ยืมเงิน และหรือแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจ านวนเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืม      

เพ่ือการศึกษา 

 ในกรณีที่สถานศึกษา หรือผู้กู้ยืมเงินมีความต้องการยกเลิกสัญญากู้ยืมเงิน และหรือแบบลงทะเบียน
เรียน/แบบยืนยันฯ เพ่ือแก้ไข/เปลี่ยนแปลงสัญญากู้ยืมเงิน และหรือแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันฯ ที่ส่งข้อมูล
ให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมแล้ว สามารถปฏิบัติได ้ดังนี้ 

4.1 ท าการยกเลิกสัญญากู้ ยื ม เงิน  และห รือแบบลงทะเบียน เรียน /แบบยืนยันฯ  ในระบบ                  

e-Studentloan ตามที่กองทุนก าหนด และพิมพ์แบบฟอร์มยกเลิกสัญญากู้ยืมเงิน และหรือแบบลงทะเบียนเรียน/

แบบยืนยันฯ พร้อมทั้งแบบฟอร์มคืนเงิน (กรณีท่ีมีการจ่ายเงินตามแบบลงทะเบียนเรียนฯ แล้ว) 
4.2 ส่งแบบฟอร์มยกเลิกสัญญากู้ยืมเงิน และหรือแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันฯ ให้ผู้บริหาร     

และจดัการเงินให้กู้ยืมทันททีีท่ าเสร็จ 

4.3 น าแบบฟอร์มคืนเงินไปช าระเงินที่สาขาของผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมแล้วส่ งเอกสาร 
(แบบฟอร์มและใบน าฝาก หรือ PAY IN SLIP) มายังฝ่ายบริหารโครงการภาครัฐ บมจ.ธนาคารกรุงไทยหรือ        

ฝ่ายนโยบายรัฐธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  

5. การส่งตัวอย่างลายมือชือ่ผู้กระท าการแทนสถานศึกษาในการลงนามเอกสารกู้ยืมเงิน 

ให้ ส ถาน ศึ กษ าส่ งตั วอย่ า งล าย มื อชื่ อ  เ พ่ื อ ใช้ ใน ก ารต รวจสอบ เอกส ารสั ญ ญ ากู้ ยื ม เงิน                     

และแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันฯ โดยด าเนินการ ดังนี้ 
5.1 สถานศึกษา Download แบบฟอร์ม “ลายมือชื่อผู้กระท าการแทนสถานศึกษาในการลงนาม      

ในเอกสารการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา” และให้ผู้ที่มีอ านาจกระท าการแทนสถานศึกษาลงนาม 

5.2 ให้สถานศึกษาส่งลายมือชื่อผู้กระท าการแทนสถานศึกษาฉบับนี้ ให้ บมจ. ธนาคารกรุงไทย        
(ฝ่ายบริหารโครงการภาครัฐ) หรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ฝ่ายนโยบายรัฐ) แห่งละ 1 ชุด โดยจะต้องจัดท า
หนังสือน าส่ง และเอกสารประกอบตัวอย่างลายมือชื่อฯ ฉบับจริงห้ามส่งฉบับส าเนาหรือถ่ายส าเนา 

5.3 ในกรณีสถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพ่ิมเติมผู้มีอ านาจกระท าการแทนสถานศึกษา  
จะต้องด าเนินการจัดท าตัวอย่างลายมือชื่อผู้กระท าการแทนสถานศึกษาตามแบบฟอร์มในหน้า 265 พร้อมทั้ง
หนังสือมอบอ านาจให้บุคคลดังกล่าวกระท าการแทนสถานศึกษาส่งให้ บมจ. ธนาคารกรุงไทย (ฝ่ายบริหารโครงการ
ภาครัฐ) และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ฝ่ายนโยบายรัฐ) แห่งละ 1 ชุด 
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6. การจัดส่งสัญญากู้ยืมเงิน และแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจ านวนเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา       
ให้ธนาคาร 

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

6.2 ในสัญญากู้ยืมเงิน เอกสารประกอบสัญญา และแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันฯ ผู้ที่เกี่ยวข้องต้อง 
ลงนามให้ครบถ้วนสมบูรณ์  

6.3 เอกสารประกอบสัญญากู้ยมืเงิน มีดังต่อไปนี ้
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ยืมเงิน ผู้ค้ าประกันและผู้แทน    

โดยชอบธรรม (กรณีไม่เป็นคนเดียวกับผู้ค้ าประกัน) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
- ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์(หน้าแรก) ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง     

- เอกสารการเปล่ียนแปลงชื่อสกุล (กรณีเปล่ียนแปลง) ของผู้กู้ยืมเงิน ผู้ค้ าประกันและผู้แทน            

โดยชอบธรรม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
6.4 การลงนามในแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันฯ ของแต่ละภาคเรียนให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติในการ

จัดท าแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันฯ  
6.5 น าเอกสารตามข้อ 6.2-6.4 ที่สถานศึกษาตรวจสอบถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมเป็นชุดต่อหนึ่งคน       

โดยเรียงล าดับรายชื่อตามใบน าส่งในข้อ 6.1 

6.6 สถานศึกษาต้องตรวจความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร พร้อมจัดเรียงและน าส่งไปที่ผู้บริหาร     
และจัดการเงินให้กู้ยืมตามที่อยู่นี้ 
 
 
 
  
 
 
 
 

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

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

6.9 หากสถานศึกษามีข้อสงสัย หรือปัญหาเกี่ ยวกับการส่งเอกสารสัญญา ให้ ติดต่อสอบถาม                  
บมจ.ธนาคารกรุงไทย ฝ่ายบริหารโครงการภาครัฐ งาน Help Desk เบอร์โทรศัพท์ 0-2208-8699 หรืองานบริหาร
เอกสารสัญญา เบอร์โทรศัพท์  0-2208-8605-7 หรือ 0-2208-8636 หรือธนาคารอิสลามแห่ งประเทศไทย              

ฝ่ายนโยบายรัฐ เบอร์โทรศัพท์ 0-2650-6999 ต่อ 5154-5 

บมจ.ธนาคารกรุงไทย   จัดส่งเอกสารไปท่ี 

ผู้อ านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายบริหาร
โครงการภาครัฐ บมจ. ธนาคารกรุงไทย อาคาร
สุ ขุมวิท  เลขท่ี 10 ถนนสุขุมวิท  แขวงคลองเตย     

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  จัดส่งเอกสารไปท่ี 

ฝ่ายนโยบายรัฐ  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย      

เลขท่ี 66 อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก ชั้น 12 ถนนสุขุมวิท 21 

(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 
10110   
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7. การโอนเงินกู้ยมื  

กองทุนก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการโอนเงินกู้ยืม ลักษณะที่ 1 เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ให้แก่นักเรียน    

หรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และลักษณะที่ 2 เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษา       
ในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตก าลังคนและมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 

ดังต่อไปนี้  

การโอนเงิน 

ประเภทกองทุน 

ลักษณะที่ 1  
นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

ลักษณะที่ 2  
นักเรียนหรือนกัศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาทีเ่ป็น
ความต้องการหลกั ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิต
ก าลังคนและมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 

ค่าเล่าเรียน/ 
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่อง

กับการศึกษา 

กองทุนจะโอนเข้าบัญชีของสถานศึกษาภายหลงัจากธนาคารตรวจสอบสัญญากู้ยืมเงิน และหรอื           

แบบลงทะเบียนเรียน/แบบยนืยนัฯ ว่าถูกตอ้งและครบถ้วน ตรงกับข้อมูลที่ธนาคารได้รับ                           

จากระบบ e-Studentloan โดยจะโอนทุกวนัท่ี 5,15 และ 25 ของเดือน 

 

 

 

ค่าครองชีพ 

กองทุนจะโอนเงินค่าครองชีพเดือนแรกให้กับ      

ผู้กู้ยืมเงินภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีสถานศึกษา   
ท าการตรวจสอบและยืนยันใบลงทะเบียนกู้ยืม    

ในระบบ  e-Studentloan เรียบร้อยแล้ว และ
สถานศึกษาต้องจั ดส่ งเอกสารการกู้ยืมของ          
ผู้กู้ยืมเงินท่ีถูกต้องและครบถ้วนให้ธนาคารโดยเร็ว 
หากธนาคารไม่ได้ รับเอกสารการกู้ยืมดังกล่าว
ภายใน 30 วัน  กองทุ นจะหยุ ดการโอน เงิน    

ค่าครองชีพของผู้กู้ยืมเงินในเดือนท่ีสอง 

ท้ังนี้ เม่ือธนาคารได้รับเอกสารการกู้ยืมท่ีถูกต้อง
และครบถ้วนจากผู้ กู้ยืมเงินและสถานศึกษาแล้ว 
กองทุนจึงจะโอนเงินค่าครองชีพให้กับผู้กู้ยืมเงิน
ต่อในเดือนท่ีสองเป็นต้นไป 

กองทุนจะโอนเงินค่าครองชีพให้กับผู้ กู้ยืมเงิน
ภายใน 3 วัน นับจากวันท่ีธนาคารได้รับสัญญา
กู้ยื ม เงิน  และหรือแบบลงทะเบี ยน เรียน /       

แบบยืนยันฯ และตรวจสอบเอกสารการกู้ยืม
ดังกล่าวว่าถูกต้องและครบถ้วนตามท่ีได้ยืนยัน 

ใบลงทะเบียนกู้ยืมในระบบ e-Studentloan 

หมายเหตุ : ธนาคารจะจัดส่งรายงานการโอนเงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
ให้กับสถานศึกษาทาง Auto mail ตามจ านวนครั้งที่โอนเงิน หากไม่ได้รับ Auto mail ให้สถานศึกษาติดต่อกับ
ธนาคาร  

*กรณีผู้กู้ยืมเงิน/สถานศึกษา ไม่ได้รับเงิน ให้ติดต่อธนาคาร 
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ส่วนที่ 5 
ขั้นตอนการกู้ยืมในระบบ e-Studentloan  

การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ผู้กู้ยืมเงินและสถานศึกษาต้องด าเนินการผ่านระบบ    
e-Studentloan โดยมีบุคคลที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ผู้กู้ยืมเงิน ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารของสถานศึกษา ซึ่งผู้กู้ยืมเงิน
และสถานศึกษาต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กองทุนก าหนด โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
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รายละเอียดขั้นตอนการกู้ยืมเงินในระบบ e-Studentloan ของผู้กู้ยืมเงินและสถานศึกษา 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

ใบลงทะเบียนและส่งข้อมูลฯ ในระบบ e-Studentloan                

1. “ผู้กู้ยืมเงินรายใหม่” 
ท าการ Pre-Register เพื่อรับรหัสผ่าน 

2. “ผู้กู้ยืมเงินรายเก่าและรายใหม่” (รหัสผู้กู้ยืมเงิน)  
ยื่นแบบค าขอกู้ยืมเงิน /แบบค ายืนยันขอกู้ยืมเงิน ภายในระยะเวลาท่ีกองทุนก าหนด 

 พร้อมจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ 

4. “สถานศึกษา” (รหัสผู้ปฏิบัติงาน)  
บันทึกกรอบวงเงินทุกภาคการศึกษา 

5. “สถานศึกษา” (รหัสผู้บริหาร)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืม  

6. “ผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ หรือรายเก่าที่เปล่ียนระดับ/เปล่ียนสถานศึกษา” (รหัสผู้กู้ยืมเงิน)  
บันทึกและพิมพ์สัญญากู้ยืมเงิน พร้อมจัดเตรียมเอกสารประกอบ 

จัดส่งให้สถานศึกษาเพื่อจัดท าสัญญา 

** 7. “สถานศึกษา” (รหัสผู้บริหาร)  
ยืนยันความถูกต้องของสัญญากู้ยืมเงิน 

8. “ผู้กู้ยืมเงินรายเก่าและรายใหม่” (รหัสผู้กู้ยืมเงิน)  
บันทึกจ านวนเงินค่าเล่าเรียน และ/หรือค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวเน่ืองฯ  

 (กรณีมีการกู้ยืม) 

9. “สถานศึกษา” (รหัสผู้ปฏิบัติงาน)  
ลงทะเบียนพร้อมกับพิมพ์ และให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องลงนาม 

 

และให้ผู้กู้ยืม กับผู้มีอ านาจกระท าการแทนสถานศึกษาลงนาม*** 10. “สถานศึกษา” (รหัสผู้บริหาร)  
ตรวจสอบใบลงทะเบียนและส่งข้อมูล 

3. “สถานศึกษา” (คณะกรรมการฯ ประจ าสถานศึกษา) 
พิจารณาคัดเลือกผู้กู้ยืมเงิน 

11. “สถานศึกษา”  
รวบรวมสัญญาและเอกสารประกอบ และแบบลงทะเบียน น าส่งธนาคาร 

เร่ิมต้น 

* ส าหรับ    
ภาคเรียนท่ี 2 
และ 3 (ถ้ามี) 

* ส าหรับ    
ภาคเรียนท่ี 2 
และ 3 (ถ้ามี) 
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ส่วนที่ 6 

การส่งคืนเงินกู้ยืมของผู้กูย้ืมเงินท่ีมไิด้ใช ้ผ่านระบบ e-Audit 

1. สถานศึกษาใดท่ีต้องด าเนินการระบบ e-Audit 

สถานศึกษาที่ ต้องด าเนินการระบบ  e-Audit คือสถานศึกษาที่ มี ผู้ กู้ ยืม เงินที่ กู้ ยืมค่ าเล่ าเรียน                   
และค่าใช้ จ่ายที่ เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาเท่านั้น ส าหรับสถานศึกษาที่ มีผู้กู้ยืมเงินที่กู้ยืมเฉพาะค่าครองชีพ                  
ไม่ต้องด าเนินการระบบ e-Audit 

2. ท าอย่างไรไม่ให้ถูกระงับการโอนเงิน 

1. สถานศึกษาต้องส่งข้อมูลเกี่ยวกับยอดเงินค่าเล่าเรียนและ/หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา             
ที่สถานศึกษาได้ รับจริงจากผู้กู้ยืม เงินแต่ละรายซึ่ งเป็นข้อมูลหลังเสร็จสิ้นการเพ่ิม – ถอนรายวิชาแล้ว               
ผ่านระบบ e-Audit ของกองทุน เพ่ือตรวจสอบก่อนวันสิ้นเดือนของวันสิ้นภาคการศึกษา 

2. สถานศึกษาต้องส่งคืนเงินกู้ยืมของผู้กู้ยืมเงินที่มิได้ใช้ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญากู้ยืมให้แก่กองทุน      
ก่อนวันสิ้นเดือนของวันสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาคของสถานศึกษานั้น 

 หากสถานศึกษามิได้ส่งข้อมูล และ/หรือส่งคืนเงินภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าว กองทุนมีสิทธิ          
ที่จะพิจารณาระงับการโอนเงินให้แก่สถานศึกษาส าหรับภาคการศึกษาถัดไปก็ได้ ทั้งนี้ กองทุนมีสิทธิคิดดอกเบ้ีย       
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันผิดนัด  

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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รายละเอียดการคืนเงินลักษณะที่ 1 เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลน       
ทุนทรัพย์ (กยศ.เดิม) 

➢ ได้รับการโอนเงินจาก บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้คืนเงินที ่บมจ. ธนาคารกรุงไทย 

    บัญชีกองทุน เงินให้กู้ ยืมเพ่ื อการศึกษา ชื่อบัญชี  “กองทุนเงินให้ กู้ยืม เพ่ือการศึกษา            
บัญชีรับช าระหนี้ 2” ประเภทบัญชี “กระแสรายวัน” เลขที่บัญชี 034-6-05402-8      

➢ ได้รับการโอนเงินจาก ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ให้ คืนเงินที่  ธนาคารอิสลาม           
แห่งประเทศไทย  

บัญชีกองทุน เงินให้กู้ยื ม เพ่ือการศึกษา ชื่ อบัญชี  “กองทุนเงิน ให้กู้ ยืม เพ่ือการศึกษา            
บัญชีรับช าระหนี้ 2” ประเภทบัญชี “กระแสรายวัน” เลขที่บัญชี 008-6-00294-5 

รายละเอียดการคืนเงินลักษณะที่ 2 เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาในสาขาที่เป็น
ความต้องการหลักฯ (กรอ.เดิม) 

➢ ได้รับการโอนเงินจาก บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้คืนเงินที ่บมจ. ธนาคารกรุงไทย 

บัญชีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ชื่อบัญชี “บัญชีรับคืนทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน  
(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 ของผู้กู้ยืมเงินในแบบ กยศ. 206 ต้องมีความถูกต้อง  
 2. ระบุภาคการศึกษา/ปีการศึกษา ในแบบ กยศ. 205 และแบบ กยศ. 206 ให้ตรงกัน  
 3. ส่งคืนเงินให้ถูกบัญชี ถูกประเภทกองทุนและถูกธนาคาร 

 4. กองทุนไม่สามารถลดหนี้ผู้กู้ยืมเงินได้ หากสถานศึกษาไม่ได้จัดท าแบบ กยศ. 206 ประกอบการคืนเงิน 

 5. หากสถานศึกษาระบุ เลขบัตรประชาชน ไม่ตรงกับชื่อ-สกุล ที่ส่งคืนเงินในแบบ กยศ. 206 จะเกิดการ
ลดหนี้ให้ผู้กู้ยืมเงินผิดราย 

 6. ใบน าฝากธนาคาร (ใบ pay-in) จะต้องระบุชื่อสถานศึกษาและรหัสสถานศึกษาเท่านั้น  มิใช่ระบุ       
เป็นชื่อผู้กู้ยืมเงิน 

5. การส่งคืนดอกเบี้ยผิดนัด (กรณีสถานศกึษาส่งคืนเงินกู้ยืมล่าช้ากว่าที่กองทุนก าหนด) 
รายละเอียดการส่งคืนดอกเบี้ยผิดนัด ลักษณะที่ 1 เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษา     

ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.เดิม) 

➢ ได้รับการโอนเงินจาก บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้ส่งคืนดอกเบ้ียผิดนัดที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย  
      กรอกใบน าฝากเงิน พร้อมระบุ รหัสสถานศึกษา และชื่อสถานศกึษา 

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

➢ ได้รับการโอนเงินจาก ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ให้ส่งคืนดอกเบ้ียผิดนัดที่ธนาคารอิสลาม  
แห่งประเทศไทย 

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

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

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

➢ ได้รับการโอนเงินจาก บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้ส่งคืนดอกเบ้ียผิดนัดที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย 

   กรอกใบน าฝากเงิน พร้อมระบุ รหัสสถานศึกษา และชื่อสถานศึกษา 
    ส่งเงินเข้าบัญชีกองทุนฯ ชื่อบัญชี “บัญชีรับคืนทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน (กรอ.)” 

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

➢ ได้ รับการโอนเงินจาก ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  ให้ส่ งคืนดอกเบ้ียผิดนัดที่          
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

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

ทั้งนี้ เม่ือสถานศึกษาช าระดอกเบ้ียผิดนัดแล้ว ให้ส่งใบน าฝากธนาคารดังกล่าวให้กองทุนเป็นหลักฐานทุกคร้ัง 

6. ขั้นตอนเพ่ือช่วยให้สถานศึกษาด าเนินงานระบบ e-Audit สะดวกขึ้น 
 1. สถานศึกษาส่งข้อมูลเข้าระบบ สามารถเลือกวิธีการส่งข้อมูลได้ 2 แบบ 

  1.1 การรับ-ส่งไฟล์เอกสาร excel  
การประมวลผล : ระบบจะประมวลให้อัตโนมัติหลังเที่ยงคืนของทุกวัน หากสถานศึกษาต้องการให้ระบบประมวลผล
ทันที โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่กองทุนประมวลผลให้ 

  1.2 วิธีการเพ่ิมข้อมูล (สถานศึกษาเพ่ิมข้อมูลผู้กู้ยืมเงินทีละราย) 
   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. สถานศึกษารอให้เจ้าหน้าที่ธนาคารลดหนี้ให้ผู้กู้ยืมเงินตามจ านวนคนและจ านวนเงิน ในแบบ กยศ. 206 

 6. เม่ือเจ้าหน้าที่ธนาคารลดหนี้ให้ผู้กู้ยืมเงินเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลการลดหนี้จากธนาคารจะถูกส่งเข้าระบบ     
e-Audit ระบบจะแสดงข้อมูลการคืนเงินของสถานศึกษา 
 7. สถานศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการคืนเงินในระบบ e-Audit หากสถานศึกษาพบว่า 
ข้อมูลการคืนเงินของสถานศึกษาไม่ถูกต้องหรือยังไม่มีการลดหนี้จากธนาคาร โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่กองทุน          
หรือเจ้าหน้าที่ธนาคาร 

 



27
 

➢การส่งไฟล์ข้อมูลให้ส าเร็จ 
  1) รูปแบบการส่งไฟล์ Excel จะต้องเป็น Excel นามสกุล .xls (หรือ Excel 2003) และ zip ไฟล์ 
นามสกุล .zip เท่านั้น (กรณีท่ีสถานศึกษาใช้ Excel version สงูกว่า 2003 ให้ Save as เป็น 2003 ก่อน) 
  2) ห้ามเปลี่ยนชื่อไฟล์ Excel และ ชื่อ Sheet ใน Excel 

  3) กรอกข้อมูลใน column ที่เป็นจ านวนเงินค่าเล่าเรียนและจ านวนเงินค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องฯ ให้ครบ 
หากสถานศึกษาไม่มีการเรียกเก็บค่าเล่าเรียน  และ/หรือค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวเนื่องฯ ให้กรอกข้อมูลเป็น  “ศูนย์”         
ห้ามเว้นว่าง 
  4) ห้ามใส่ยอดรวมของจ านวนเงินค่าเล่าเรียนและจ านวนเงินค่าใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องฯ ในแถวสุดท้าย 

  5) กรณีที่ต้องการส่งไฟล์ข้อมูลบางส่วนเข้าระบบ สถานศึกษาสามารถลบข้อมูลผู้กู้ยืมเงินออกทั้งแถว         
ในไฟล์ Excel ได ้
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ข้ันตอนการด าเนินการระบบ e-Audit 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 * ท้ังนี้ สถานศึกษาสามารถ Download คู่มือการใช้ระบบ e-Audit ได้ท่ี www.studentloan.or.th         
 

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

2. เข้าหน้าจอรับไฟล์เอกสาร Excel             
และสร้างข้อมูล 

 

  - 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. สถานศึกษากรอกข้อมูลลงใน               
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. สถานศึกษาตรวจสอบข้อมูล                         
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 โดยเลือกเมนูดังนี้  
 - e-Audit > รายงาน > แบบฟอร์ม กยศ. 205  
 - e-Audit > รายงาน > แบบฟอร์ม กยศ. 206 
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ส่วนที่ 7 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนของสถานศึกษา 

1. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนของสถานศึกษา  
สถานศึกษาจะต้องมีการให้กู้ยืมกองทุนในปีการศึกษาที่ผ่านมา จึงจะมีสิทธิได้รับการพิจารณา         

เงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนของสถานศึกษา (สถานศึกษาทีจ่ะได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุน                 

ในปีงบประมาณ 2563 ต้องมีการให้กู้ยืม     การศึกษา 2562) ทั้งนี้ กองทุนสงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินค่าใช้จ่าย            
ในการบริหารงานกองทุน หรือระงับการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนหากสถานศึกษาไม่ด าเนินงาน
กองทุนตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กองทุนก าหนด 

2. การเปิดบัญชีเงินฝาก  
สถานศึ กษ าเปิ ดบั ญ ชี เงิน ฝ ากออมทรัพย์  ณ  สาขาของผู้ บ ริ ห ารและจัดการเงิน ให้ กู้ ยื ม       

(บมจ.ธนาคารกรุงไทย) เพ่ือรับการโอนเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยใช้ชื่อบัญชีว่า  “บัญชีค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาของ       
ระบุชื่อสถานศึกษา” 

➢ การเปลี่ยนเลขท่ีบัญชีส าหรับรับเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนของสถานศึกษา 
 กรณีที่สถานศึกษาประสงค์เปลี่ยนเลขท่ีบัญชีค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนของสถานศึกษา 

ให้ท าหนังสือแจ้งขอเปลี่ยนเลขท่ีบัญชีพร้อมแนบส าเนาหน้าสมุดบัญชีเล่มใหม่ ส่งมาท่ี  
 
 
 
 

3. หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนของสถานศึกษา 
1. ให้ใช้ เงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนของสถานศึกษา เฉพาะการด าเนินการเกี่ยวกับ       

กองทุนเท่านั้น 

2. หากมีการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ส าหรับงานกองทุนให้จัดท าทะเบียนครุภัณฑ์เป็นทรัพย์สิน         

ของสถานศึกษาและรายงานให้กองทุนทราบด้วย 

3. ให้สถานศึกษาเก็บรักษาหลักฐานการเบิกจ่ายเพ่ือการตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

4. แนวปฏิบัติทางด้านบัญชี 

1. กรณีสถานศึกษาที่เป็นหน่วยงานเอกชน ให้บันทึกรายการรับจ่ายค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานกองทุน          
ในระบบบัญชีของหน่วยงาน และจัดท ารายงานการรับจ่ายเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาประจ าปี สิ้นสุด             
ณ วันที่ 30 กันยายน ส่งให้แก่กองทุนเพ่ือทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณตามแบบฟอร์ม กยศ. 301 

2. กรณีสถานศึกษาที่เป็นหน่วยงานของรัฐ ให้บันทึกรายการรับจ่ายค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานกองทุน          
ในระบบบัญชีของส่วนราชการ จัดท ารายงานการรับจ่ายเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาประจ 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

ในปี
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ส่วนที่ 8 
การช าระเงินกู้ยืมคืนกองทุน 

ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดให้มีการส่งเสริมผู้ กู้ยืมเงิน ท้ังก่อนการให้กู้ยืม ระหว่างก าลังศึกษา         
และเมื่อจบการศึกษา ในลักษณะหรือในโอกาสต่างๆ เช่น จัดประชุมผู้ กู้ยืมเงินและ/หรือผู้ใช้อ านาจปกครอง      
และ/หรือ ผู้ค้ าประกัน เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับวัตถุประสงค์และกฎหมายท่ีเก่ียวกับกองทุน หรือจัดให้มี
กิจกรรมกระตุ้นการช าระหนี้เพ่ือปลูกจิตส านึกผู้กู้ยืมเงินในการช าระเงินคืนกองทุน เป็นต้น  

1. การสร้างจิตส านึกให้กับผู้กู้ยืมเงิน 

➢ก่อนการให้กู้ยืม  
 1) คัดกรองผู้กู้ยืมเงิน ตรวจสอบคุณสมบัติผู้กู้ยืมเงินตามท่ีกองทุนก าหนด 

 2) ให้ความรู้และความเข้าใจกับผู้กู้ยืมเงิน ผู้ปกครองและผู้ค้ าประกัน เก่ียวกับ 

  - แหล่งท่ีมาของเงินให้กู้ยืม 

  - คุณค่าของเงินกู้ยืม 

  - หน้าท่ีและความรับผิดชอบในการช าระคืนเงินกู้ยืม 

  - ผลของการไม่ช าระคืนเงินกู้ยืม   
➢ ระหว่างผู้กู้ยืมเงินศึกษา 

 จัดให้มีการปฐมนิเทศแก่ผู้กู้ยืมเงิน ผู้ปกครอง และผู้ค้ าประกันเพ่ือชี้แจงกฎระเบียบของกองทุน
เก่ียวกับการกู้ยืมและการช าระเงินคืนกองทุน สนับสนุนให้ผู้กู้ยืมเงินท าประโยชน์ เช่น จิตอาสาในการท าประโยชน์
เพ่ือสังคมส่วนรวม เป็นต้น 

 สร้างจิตส านึกให้ผู้กู้ยืมเงินตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม โดย 

  - ต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน 

  - ใช้เงินกู้ยืมอย่างรู้คุณค่า กู้ยืมเท่าท่ีจ าเป็น 

➢ เมือ่ผู้กู้ยืมเงินส าเร็จการศึกษา 
 1) ก่อนจบการศึกษา 

- ปัจฉิมนิเทศแก่ผู้กู้ยืมเงิน ผู้ปกครอง และผู้ค้ าประกันเพ่ือท าความเข้าใจเก่ียวกับการช าระเงินคืน
กองทุน 

 - หน้าท่ีของผู้กู้ยืมเงินท่ีต้องช าระคืนเงินกู้ยืม เมื่อจบการศึกษา/เลิกการศึกษาแล้ว 2 ปี 
  - ความรับผิดชอบทางการเงินของผู้กู้ยืมเงินในการช าระคืนเงินกู้ยืมเพ่ือส่งต่อโอกาสให้กับผู้กู้ยืมเงิน  

กยศ. ในรุ่นต่อๆ ไป 

 - การวางแผนทางการเงิน เพ่ือให้ผู้กู้ยืมเงินวางแผนการใช้เงินและวางแผนการช 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
พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของผู้กู้ยืมเงินไปแสดงทุกปีจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 

2.1 หลักเกณฑ์การช าระหน้ี 

 2.1.1 ผู้กู้ยืมเงินต้องช าระเงินกู้ยืม พร้อมดอกเบ้ียหรือค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ในอัตราร้อยละ      
1 ต่อปี โดยต้องคืนให้กองทุนให้เสร็จสิ้นภายใน 15 ปี นับแต่วันที่ต้องเร่ิมช าระหนี้ 
 2.1.2 ให้ผู้กู้ยืมเงินช าระหนี้งวดแรก ภายในวันท่ี 5 กรกฎาคม หลังจากครบระยะเวลาปลอดหนี้ 
โดยให้ช าระหนี้คืนเฉพาะเงินต้นในอัตราร้อยละ 1.5 ของวงเงินที่ได้กู้ยืม 

 2.1.3 การช าระหนี้งวดต่อๆ ไป ให้ผู้กู้ยืมเงินช าระเงินต้นคืน ตามอัตราผ่อนช าระที่กองทุนก าหนด  
พร้อมดอกเบ้ียหรือค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ ในอัตราร้อยละ 1 ต่อปีของเงินต้นที่คงเหลือ ภายในวันท่ี 5 กรกฎาคม 
ของทุกปี 

 2.1.4 หากผู้กู้ยืมเงินผิดนัดช าระหนี้  ผู้กู้ยืมเงินจะต้องช า ระเบ้ียปรับ หรือค่าธรรมเนียม           
กรณีผิดนัดช าระเงนิเพิม่ตามอัตราที่กองทุนก าหนด 

 2.1.5 ผู้กู้ยืมเงินที่ มีความประสงค์จะขอช าระหนี้ คืนก่อนครบก าหนดระยะเวลาช าระหนี้           
หรือก่อนครบระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี สามารถช าระคืนได้โดยไม่เสียดอกเบ้ียหรือค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู ้

2.2 วิธีการนับระยะเวลาการครบก าหนดช าระหน้ีของผูท่ี้ส าเร็จการศึกษา 
ตัวอย่าง ผู้กู้ยืมเงินที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 มีระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี ผู้กู้ยืมเงินจะครบก าหนด
ช าระหนี้คืนภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ดังนี ้

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

 
 

 
 
 

  
 

 

 
 

 

   ปีการศึกษา 2563 

     ระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ป ี

 ครบก าหนดช าระ 5 ก.ค. 2566 
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2.3 อัตราการผ่อนช าระ 

 การช าระเงินกู้ยืมเป็นรายเดือนเมื่อรวมเงินต้นในแต่ละปี ต้องไม่น้อยกว่าอัตราท่ีก าหนดไว้ ดังน้ี  
ปีท่ีช าระ จ านวนร้อยละของยอดหน้ีท่ีกู้ยืม ปีท่ีช าระ จ านวนร้อยละของยอดหน้ีท่ีกู้ยืม 

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 ดอกเบีย้หรือค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ และเงินเพิ่ม 

2.5.1 ดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้  
 การคิดดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ ให้คิดตั้งแต่วันที่ครบก าหนดช าระหนี้ของเงินต้น

ที่เหลือหลังจากช าระงวดแรกแล้วโดยสามารถค านวณดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมจัดการเงนิกู้ ได้ดังนี ้
 
 
 

2.5.2 เงินเพิ่ม  

 หากผู้กู้ยืมเงินผิดนัดช าระเงินกู้ยืมคืนกองทุน ผู้กู้ยืมเงินต้องช าระเงินเพ่ิม ตามท่ีกองทุนก าหนด  
ในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินผิดนัดช าระเงินกู้ยืมคืนกองทุนงวดหนึ่งงวดใด ผู้กู้ยืมเงินต้องช าระเงินเพ่ิม    

อันได้แก่เบี้ยปรับหรือค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดช าระเงินคืนในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินต้นในงวดที่ค้างช าระนั้น      
โดยมีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป  

 โดยสามารถค านวณเงินเพ่ิม ได้ดังนี้ 
 
 
 

 

2.6 ค่าธรรมเนียมในการช าระเงินกู้ยืมคืนกองทุน 

กรณีที่ มีค่าใช้ จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการช าระเงินกู้ยืมคืนกองทุนแต่ละครั้ง ให้ เป็นไปตามที่        
สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่รับช าระเงินเรียกเก็บ 

 

 

 

 

  ดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ = เงินตน้คงเหลือทัง้หมด x อัตราดอกเบี้ยหรือประโยชน์อ่ืนใด x ระยะเวลา 

เงนิเพิ่ม   =   เงินต้นงวดทีค่้างช าระ x อัตราเงินเพิ่ม    x  จ านวนวันทีค่้างช าระของงวดนั้น 

                                                    365 วัน 
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2.7 ช่องทางการช าระเงินกู้ยืมคืนกองทุน  
 2.7.1 ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม 

บมจ.ธนาคารกรุงไทย * ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย * 

1. ช าระโดยหักผ่านบัญชีเงินฝาก  
     - บัญชีเดียวกับบัญชีที่ได้รับโอนเงินค่าครองชีพคร้ังสุดท้าย
หรือบัญชีออมทรัพย์อื่นที่ผู้กู้ยืมเงินประสงค์ให้หักบัญชีเพื่อช าระ
หนี้โดยให้ถือว่าการบันทึกรายการในสมุดเงินฝากของผู้กู้ยืมเงิน
เป็นหลักฐานการช าระหนี้ 

1. ช าระโดยหักผ่านบัญชีเงินฝาก  
      - บัญชีเดียวกับบัญชีที่ได้รับโอนเงินค่าครองชีพคร้ังสุดท้าย
หรือบัญชีออมทรัพย์อ่ืนท่ีผู้กู้ยืมเงินประสงค์ให้หักบัญชีเพื่อช าระหนี้
โดยให้ถือว่าการบันทึกรายการในสมุดเงินฝากของผู้กู้ยืมเงินเป็น
หลักฐานการช าระหนี้ 

2. ช าระผ่านหน้าเคาน์เตอร์ของธนาคาร 
    - โดยให้ ถือว่าใบรับเงินการช าระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืม       

เพื่อการศึกษาเป็นหลักฐานการช าระหนี้  โดยระบุกองทุนเงิน     

ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ช่ือ -สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
จ านวนเงินที่ช าระ และลงลายมือช่ือ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์     
ซึ่งให้ถือว่าใบรับเงินเพื่อช าระหนี้ เป็นหลักฐานการช าระหนี ้

2. ช าระผ่านหน้าเคาน์เตอร์ของธนาคาร 
      - โดยให้ ถือว่าใบรับเงินการช 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 
   - ผู้กู้ยืมเงินต้องสมัครใช้บริการ Krungthai NEXT ผู้กู้ยืมเงิน
สามารถสอบถามรายละเอียดการสมัครและวิธีการช าระหน้ี ได้ที่ 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยให้ถือว่า Statement ของบัญชีที่แจ้ง
ความประสงค์ช าระหนี้ เป็นหลักฐานการช าระหนี้ 

- 

5. ช าระหนี้ทางโทรศัพท์มือถือ ผ่าน Krungthai NEXT 
    - ผู้กู้ยืมเงินต้องสมัครใช้บริการ Krungthai NEXT ผู้กู้ยืมเงิน
สามารถสอบถามรายละเอียดการสมัครและวิธีการช าระหนี้ได้ที่ 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยให้ถือว่า Statement ของบัญชีที่แจ้ง
ความประสงค์ช าระหนี้ เป็นหลักฐานการช าระหนี้ 

- 

6. ช าระหนี้ผ่านระบบกรุงไทย Tele Bank (0-2111-1111) 
    - เป็นช่องทางที่ผู้กู้ยืมเงินสามารถโทรศัพท์เข้ามาท ารายการ
หักบัญชีเงินฝากช าระหนี้ได้ โดยสามารถช าระหน้ีมากกว่าหรือ
เท่ากับหรือน้อยกว่าจ านวนเงินที่ต้องช าระก็ได้ ทั้งนี้ผู้กู้ยืมเงิน  

ต้องสมัครใช้บริการที่สาขาของธนาคารกรุงไทยที่ ผู้กู้ยืมเงิน      

เปิดบัญชี   

- 

7. ช าระหนี้คืนกองทุน ผ่าน QR Code สามารถช าระได้ 2 รูปแบบ 
    - แบบ Static QR โดยการสแกน QR Code ผ่านบริการ
Krungthai NEXT และเลือกประเภทกองทุนที่ต้องการช าระหนี้คืน 
    - แบบDynamic QR เป็นการสแกน QR Code ของผู้กู้ยืมเงิน
เองที่สร้าง ผ่าน www.studentloan.ktb.co.th หรือ
www.studentloan.or.th ด้วย Mobile Banking Application    
ทุกธนาคาร” 

 

* ผู้กู้ยืมเงินทีไ่ด้กู้ยืมเงินหรือรับเงินโอนครั้งล่าสุด/ครั้งสุดท้ายจากธนาคารใดต้องน าเงินไปช าระหนี้ที่ธนาคารนั้น 
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2.7.2 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด และบริษัท เคาน์เตอร์ เซอร์วิส จ ากัด ผู้กู้ยืมเงินจะต้องน า       
ใบแจ้งหนี้ไปติดต่อ และสามารถช าระหนี้ได้ภายในวันที่ที่ระบุในใบแจ้งหนี้เท่านั้น และบริษัท เคาน์เตอร์ เซอร์วิส จ ากัด     
ผู้กู้ยืมเงินจะสามารถช าระผ่านสาขา ที่ให้บริการรับช าระเงินผ่านร้านสะดวกซ้ือ  

 2.7.3 ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 

บริษัท เคาน์เตอร์ เซอร์วิส จ ากัด และบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน)    

วิธีการจัดพิมพ์รหัสการช าระเงิน (Barcode)   

ผู้กู้ยืมเงินสามารถพิมพ์รหัสการช าระเงิน (Barcode) ได้ที่หน้าตรวจสอบยอดหนี้ของตนเองที่ผู้กู้ยืมเงิน        

ท าสัญญาโดยเข้าเว็บไซต์กองทุน www.studentloan.or.th เลือกตรวจสอบยอดหนี้  (บมจ. ธนาคารกรุงไทย)       
หรือ (ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย) พิมพ์รหัสการช าระเงิน (Barcode) และน าไปช าระหนี้ได้ที่จุดช าระเงินดังกล่าว
ข้างต้นได้ตลอดปีไม่จ ากัดจ านวนเงิน 

หมายเหตุ  :  

 (1) การพิมพ์รหัสการช าระเงิน (Barcode) กรณีกลุ่มผู้กู้ยืมเงินกลุ่มอ่ืนๆ นอกเหนือจาก "ผู้กู้ยืมเงินปกติ
สัญญา 15 ปี" จะไม่สามารถพิมพ์รหัสการช าระเงิน (Barcode) ได ้

 (2) กรณีที่ มีค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการช าระเงินกู้ยืมคืนกองทุนแต่ละคร้ังให้เป็นไปตามที ่               
สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่รับช าระเงินเรียกเก็บ 

 (3) สามารถตรวจสอบรายการลดหนี้ได้ภายหลังจากวันที่ท่านช าระเงินไม่น้อยกว่า 2 วันท าการ 
 

 

 

 

 

 



36

 

2.8 หลักเกณฑ์การขอผ่อนผันการช าระเงินคืนกองทุน 

ผู้กู้ยืมเงินท่ีครบก าหนดช าระเงินคืนกองทุนและไม่เป็นผู้ผิดนัดช าระหนี้ อาจขอผ่อนผันการช าระ
เงินคืนกองทุนได้เมื่อมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

หลักเกณฑ์ เอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา การผ่อนผัน 

1. เป็นผู้ไม่มีรายได้ 1.1 แบบค าขอการผ่อนผันการช าระเงินคืนกองทุน (กยศ/กรอ. 202/62) 

1.2 หนังสือรับรองผู้กู้ยืมเงิน รับรองโดยหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตามกฎหมายว่าด้วยบตัรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (กยศ/กรอ. 203/62)  

1.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้กู้ยืมเงินและผู้ค้ าประกันทุกราย โดย
ให้ผู้กู้ยืมเงินและผู้ค้ าประกันทุกรายลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง หากผู้ค้ า
ประกันเสียชีวิต ให้ใช้ส าเนาใบมรณบัตรแทนโดยให้ผู้กู้ยืมเงินลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

ผ่อนได้ไม่เกินสองคราวๆละ
ไม่เกิน 1 ปี  
 

2. เป็นผู้มีรายได้ไม่เกิน 

8,008 บาท ต่อเดือน 

2.1 แบบค าขอการผ่อนผันการช าระเงินคืนกองทุน (กยศ/กรอ. 202/62) 

2.2 หนังสือรับรองความเป็นผู้ มี รายได้ไม่ เกิน 8,008 บาท ต่อเดือนของ           
ผู้กู้ยืมเงิน ซึ่งรับรองโดยหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมาย    
ว่าด้วยบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหลักฐานแสดงรายได้ เช่น สลิป
เงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้จากหน่วยงานที่ท างาน เป็นต้น หลักฐาน
แสดงรายได้ดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ยื่นเอกสาร
หลักฐาน (กยศ/กรอ. 203/62)  

2.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้กู้ยืมเงินและผู้ค้ าประกันทุกราย โดย
ให้ผู้กู้ยืมเงินและผู้ค้ าประกันทุกรายลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง หากผู้ค้ า
ประกันเสียชีวิต ให้ใช้ส าเนาใบมรณบัตรแทนโดยให้ผู้กู้ยืมเงินลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

ผ่อนได้ไม่เกินสองคราวๆละ
ไม่เกิน 1 ปี  
 

3. เป็ นผู้ประสบภัยพิบั ติ 
อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย หรือ
ภัยธรรมชาติอื่นๆ รวมถึงภัย
จากสงคราม หรือจลาจล      
ซึ่ งท รั พย์ สิ น ได้ รั บความ
เสียหายอย่างรุนแรง 
 

 

3.1 ผู้ประสบภัยพิบัติเฉพาะราย (ต้องมีหลักฐานที่รับรองว่าเป็นผู้ประสบ    
ภัยจริงภายในหนึ่งปีจากวันที่ประสบภัยพิบัติ) 

     3.1.1 แบบค าขอการผ่อนผันการช าระเงินคืนกองทนุ (กยศ/กรอ. 202/62) 

     3.1.2 หนังสือรับรองความเป็นผู้ประสบภัยพิบัติของผู้กู้ยืมเงิน รับรองโดย
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยบัตร
ประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (กยศ/กรอ. 203/62)  

     3.1.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้กู้ยืมเงินและผู้ค้ าประกันทุกราย 
โดยให้ผู้กู้ยืมเงินและผู้ค้ าประกันทุกรายลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
หากผู้ค้ าประกันเสียชีวิต ให้ ใช้ส าเนาใบมรณบัตรแทนโดยให้           
ผู้กู้ยืมเงินลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

     3.1.4 เอกสารที่มีช่ือผู้กู้ยืมเงินปรากฏอยู่ ได้แก่ ส าเนาทะเบียนบ้านหรือ
ส าเนาเอกสารที่แสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองหรือสิทธิอาศัย 
ซึ่งอยู่ในเขตประสบภัยพิบั ติตามประกาศของหน่วยงานราชการ      
ซึ่งรับรองความถูกต้อง 

     3.1.5 รูปถ่ายแสดงความเสียหายของทรัพย์สิน หรือที่พักอาศัย หรือสถาน
ประกอบการ 

 

 

ผ่อนได้ไม่เกินสองคราวๆละ
ไม่เกิน 1 ปี  
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หลักเกณฑ์ เอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา การผ่อนผัน 

 3.2 ผู้ประสบภัยพิบัติสาธารณภัย (ต้องเป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นตามที่ก าหนด  

เขตประสบภัยพิบัติจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือจังหวัด และมี
หลักฐานที่รับรองว่าเป็นผู้ประสบภัยจริง ภายในหนึ่งปีนับจากวันที่ประสบ    

ภัยพิบัติ และทรัพย์สินได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง ซึ่งต้องได้รับการรับรอง
จากหน่วยงานของรัฐ) 
     3.2.1 แบบค าขอการผ่อนผันการช าระเงินคืนกองทุน (กยศ/กรอ. 202/62) 
     3.2.2 หนังสือรับรองความเป็นผู้ประสบภัยพิบัติของผู้กู้ยืมเงิน รับรองโดย

หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยบัตร
ประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (กยศ/กรอ. 203/62)  

     3.2.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้กู้ยืมเงินและผู้ค้ าประกันทุกราย 
โดยให้ผู้กู้ยืมเงินและผู้ค้ าประกันทุกรายลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
หากผู้ค้ าประกันเสียชีวิต ให้ ใช้ส าเนาใบมรณบัตรแทนโดยให้           
ผู้กู้ยืมเงินลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง  

     3.2.4 เอกสารที่มีช่ือผู้กู้ยืมเงินปรากฏอยู่ ได้แก่ ส าเนาทะเบียนบ้านหรือ
ส าเนาเอกสารที่แสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองหรือสิทธิอาศัย 
ซึ่งอยู่ในเขตประสบภัยพิ บัติตามประกาศของหน่วยงานราชการ      
ซึ่งรับรองความถกูต้อง 

     3.2.5 ส าเนาเอกสารแบบสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบภัยซึ่งรับรองส าเนา
ถูกต้อง หรือแบบสัมภาษณ์ สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบภัยของ
หน่วยงานของรัฐ โดยแนบบันทึกคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงของ
หน่วยงานของรัฐดังกล่าว ซึ่งมีถ้อยค าที่รับรองว่าเป็นผู้ประสบภัยจริง
ใน 1 ปี นับจากวันทีป่ระสบภัยพิบัติ 

     3.2.6 รูปถ่ายแสดงความเสียหายของทรัพย์สิน หรือที่พักอาศัย หรือสถาน
ประกอบการ 

 

4. เป็นผู้มีรายได้ถดถอย หรือ  

มคีวามจ าเป็นต้องดูแลบุคคล
ในครอบครัว ซ่ึ งชราภาพ 
ป่วย หรือพิการ 

 

4.1 กรณีผู้กู้ยืมเงินท่ีเป็นผู้มีรายได้ถดถอย 

     4.1.1 แบบค าขอการผ่อนผนัการช าระเงินคืนกองทุน (กยศ/กรอ. 202/62) 
     4.1.2 หลักฐานแสดงรายได้หลังการเป็นผู้มีรายได้ถดถอย เช่น สลิป

เงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้จากหน่วยงานท่ีท างาน เป็นต้น 
โดยหลักฐานแสดงรายได้หลังการเป็นผู้มีรายได้ถดถอยต้องมีอายุ    
ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ยื่นเอกสารหลักฐาน หรือหนังสือรับรอง
ความเป็นผู้มีรายได้ถดถอยของผู้กู้ยืมเงิน ซึ่งรับรองโดยหน่วยงาน   

ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าทีข่องรัฐ  

     4.1.3 ส าเนาบัตรประชาชนของผู้กู้ยืมเงินและผู้ค้ าประกันทุกราย โดยให้    
ผู้กู้ยืมเงินและผู้ค้ าประกันลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง หากผู้ค้ า
ประกันเสียชีวิต ให้ใช้ส าเนาใบมรณบัตรแทนโดยให้ผู้กู้ยืมเงินลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้อง 

 

 

 

 ขยายระยะเวลาการช าระหนี้
ไม่เกิน 1.5 - 2.5 เท่าแล้วแต่
กรณี และในการช าระเงินงวด
สุดท้าย ผู้กู้ยืมเงินต้องมีอายุ 
ไม่เกิน 60 ปี 
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หลักเกณฑ์ เอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา การผ่อนผัน 

 4.2 กรณีผู้กู้ยืมเงินที่มีความจ าเป็นต้องดูแลบุคคลในครอบครัวซ่ึงชราภาพ 
ป่วย หรือพิการ 
     4.2.1 แบบค าขอการผ่อนผันการช าระเงินคืนกองทุน (กยศ/กรอ. 202/62) 

     4.2.2 หลักฐานแสดงความสมัพันธ์ต่อบุคคลที่ต้องดูแล 

             - บิดา/มารดา ได้แก่ ส าเนาสตูิบัตรของผู้กู้ยืมเงินซึ่งรับรองถกูต้อง 
             - คู่สมรส ได้แก่ ส าเนาทะเบียนสมรสซึ่งรับรองส าเนาถูกต้อง 
             - ผู้สืบสันดาน ได้แก่ ส าเนาสูติบัตรของผู้สืบสันดานกรณีที่บิดา

มารดาจดทะเบียนสมรส หรือส าเนาหนั งสือการรับรองบุตร      
กรณีที่บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสซึ่งรับรองส าเนาถูกต้อง 

     4.2.3 หลักฐานแสดงเง่ือนไขของบุคคลในครอบครัว ที่จะได้รับการพิจารณา
ผ่อนผัน 

             - กรณีชราภาพ ต้องแสดงหลักฐานส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน        
ซึ่งแสดงว่ามีอายุตั้งแต่ 70 ปี บริบูรณ์ ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้อง และ
ได้ลงนามรับรองว่าเป็นผู้ไม่มีรายได้ โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐตาม
กฎหมายว่าด้วยบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐในส าเนาบัตร
ประจ าตัวเจ้าหนา้ที่ของรัฐ 

             - กรณีป่วย ให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับผู้ กู้ยืมเงินที่เป็นโรคเรื้อรังที่
ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงจนไม่สามารถประกอบการงานได้ 

             - กรณีพิการ ให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับผู้ยืมพิการหรือทุพพลภาพ    
จนไม่สามารถประกอบการงานได้ 

     4.2.4 หนังสือรับรองความเป็นผู้ที่มีความจ าเป็นต้องดูแลบุคคลในครอบครัว    
ซึง่ชราภาพ ป่วย หรือพิการของผู้กู้ยืมเงินซึ่งรับรองโดยหน่วยงานของ
รฐัหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่
ของรัฐ 

     4.2.5 สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานแสดงรายได้ที่ ได้ลงนามรับรองโดย
เจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

     4.2.6 ส าเนาบัตรประชาชนของผู้กู้ยืมเงินและผู้ค้ าประกันทุกราย โดยให้    
ผู้ กู้ยืมเงินและผู้ค้ าประกันลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง หากผู้ค้ า
ประกันเสียชีวิต ให้ใช้ส าเนาใบมรณบัตรแทนโดยให้ผู้กู้ยืมเงินลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้อง 

 

5. เหตุอื่นใดที่คณะอนุกรรมการ
ก าหนดให้เป็นรายบุคคลตาม
ความเหมาะสม 

- - 

หมายเหตุ :  ผู้กู้ ยืมเงินที่ มีความประสงค์ขอผ่อนผันการช าระหน้ีจะต้องไม่มียอดหน้ีค้างช าระ           
และให้ติดต่อขอผ่อนผันกับผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม โดยต้องย่ืนขอผ่อนผันไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนวันที่      
ครบก าหนดช าระหน้ีแต่ละงวด หากผู้กู้ยืมเงินยังไม่ช าระและพ้นวันที่ครบก าหนดช าระไปแล้ว (5 กรกฎาคมของทุกปี) 
ถือว่าผู้กู้ยืมเงินค้างช าระหน้ีจะต้องเสียค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดช าระหน้ีตามอัตราที่กองทุนก าหนด   
และจะถูกติดตามหน้ีจนกว่าจะได้รับอนุมัติผ่อนผันช าระหน้ีจึงระงับการติดตามและถือเป็นหน้ีปกติต่อไป  
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2.9 การช าระเงินคืนกองทุนก่อนก าหนด 
 ผู้กู้ยืมเงินที่มีความประสงค์จะขอช าระเงินคืนกองทุน ก่อนครบก าหนดระยะเวลาช าระหนี้              

หรอืก่อนครบก าหนดระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี สามารถช าระคืนได้โดยไม่เสียดอกเบ้ียหรือค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู ้

2.10 การบอกเลิกสัญญา   
  เมื่อมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ กองทุนอาจบอกเลิกสัญญากู้ยืมเงินของผู้กู้ยืมเงินก็ได้ 
       (1) เมื่อปรากฏในภายหลังว่า ผู้กู้ยืมเงินไม่มีสิทธิขอกู้ยืมเงิน ปกปิดข้อเท็จจริงอันควรแจ้งให้ทราบ

หรือแจ้งข้อความอันเป็นเท็จในสาระส าคัญ 

  (2) ผู้กู้ยืมเงินไม่ปฏิบัติตามสัญญากู้ยืมเงิน หรือข้อตกลงที่ให้ไว้แก่กองทุน 

   ให้ผู้กู้ ยืมเงินที่ ถูกบอกเลิกสัญญากู้ยืมเงินตามวรรคหนึ่ ง มีหน้าที่ต้องช าระคืนเงินกู้ยืม            
เพ่ือการศึกษาที่ได้รับไปทั้งหมดคืนให้แก่กองทุนภายในสามสิบวันนับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการ          
บอกเลิกสัญญา 

2.11 ภาระความรับผิดชอบของผู้ค้ าประกัน 

ให้เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุในแต่ละสญัญา 

2.12 การระงับแห่งหนี้ 
1. ช าระหนี้ครบตามสัญญา 
2. ผู้กู้ยืมเงินถึงแก่ความตายหรือสาบสูญ 

 2.1 กรณีที่ผู้กู้ยืมเงินถึงแก่ความตายให้หนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินเป็นอันระงับไป (เฉพาะหนี้ก่อนตาย) 
โดยต้องส่งส าเนาใบมรณบัตร ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ยืมเงิน ส าเนาบัตรประชาชนของผู้กู้ยืมเงิน(ถ้ามี) และส าเนา
บัตรประชาชนของบุคคลที่น ามาแจ้งพร้อมทั้งเซ็นรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อญาติ
ของผู้กู้ยืมเงิน ให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมทราบ (ส าเนาใบมรณบัตร หมายถึง ใบมรณบัตรที่รับรองโดยเขต/

อ าเภอที่ออกใบมรณบัตรนั้น)  
 2.2 กรณีที่มีการโอนเงินค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาของผู้กู้ยืมเงินเข้าบัญชี
สถานศึกษาหลังจากผู้กู้ยืมเงินถึงแกค่วามตายให้สถานศึกษาน าเงิน เฉพาะจ านวนเงินที่โอนหลังตายคืนกองทุน 

 2.3 กรณีที่มีการโอนเงินค่าครองชีพของผู้กู้ยืมเงินเข้าบัญชีผู้กู้ยืมเงินหลังจากผู้กู้ยืมเงินถึงแก่ความตาย
ให้ทายาทน าเงินคืนกองทุน 
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2.13 การขอระงับการเรียกให้ช าระหนี้  
ผู้กู้ยืมเงินที่จะขอระงับการเรียกให้ช าระหนี้ ได้แก่ 

1. กรณีผู้กู้ยืมเงินเป็นผู้พิการหรือทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการงานได้ 
2. กรณีผู้กู้ยืมเงินเป็นโรคติดต่อร้ายแรงจนไม่สามารถประกอบการงานได้ 
3. กรณีผู้กูยื้มเงินเป็นโรคเร้ือรังที่ปรากฏอาการเด่นชัด หรือรุนแรง จนไม่สามารถประกอบการงานได้ 
4. กรณีผู้กู้ยืมเงินเป็นผู้ได้รับโทษตามค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกตลอดชีวิต 

5. กรณีผู้กู้ยืมเงินเป็นผู้ที่ศาลได้มีค าส่ังพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดและกองทุนได้ด าเนินการย่ืนค าขอรับช าระหนี้
ในคดีล้มละลายแล้ว 

วิธีการ : ย่ืนค าขอระงับการเรียกให้ช าระหนี้ และเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาระงับการเรียกให้ช าระหนี้  
สถานที่ติดต่อ : ผู้กู้ยืมเงินหรือผู้แทนย่ืนเอกสารด้วยตนเองที่กองทุน หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ 

ผู้กู้ยืมเงินสามารถย่ืนเอกสารการขอระงับการเรียกให้ช าระหนี้ ดังนี้ 

เหตุที่ยื่นขอระงบัการ          
เรียกให้ช าระหนี ้

เอกสารที่ต้องน าส่ง สิทธิ/เงื่อนไขทีไ่ด้รับ 

1. ผู้กู้ยืมเงินเป็นผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพจนไม่สามารถ
ประกอบการงานได้ 
หลักเกณฑ์ : เปน็ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพจนไม่สามารถ
ประกอบการงานได้ หรือมรีายได้  
ที่ไมไ่ด้เกิดจากการประกอบอาชพี
การงานไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี 
หรือไม่เกิน 2,500 บาทต่อเดือน 
ประเภทความพิการ ดงันี ้
1) ทางการเห็น 

2) ทางการได้ยนิหรือ                

ส่ือความหมาย 

3) ทางการเคล่ือนไหวหรอื        

ทางรา่งกาย 

4) ทางจิตใจหรือพฤติกรรม 

5) ทางสติปัญญา 
6) ทางการเรียนรู ้
7) ทางออทิสติก 

1. แบบค าขอระงับการเรียกให้ช าระหนี้     
(กยศ./กรอ. 207-1) 

2. ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้พิการ ซ่ึงรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
3. ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง) ที่ออกโดย 
โรงพยาบาลของรัฐบาลหรือเอกชน ที่ระบุ
รายละเอียดลักษณะความพิการ ที่ออกให้ 

ไม่ เกิน 6 เดือน และแบบประเมินความ
พิการทางจิต (กรณีผู้กู้ยืมเงินพิการทางจติใจ
หรอืพฤติกรรม) 
4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และ
ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ยืมเงิน 

5. หนังสือรับรองความสามารถประกอบ   

การงานของผู้กู้ยืมเงิน(กยศ./กรอ. 208)     

ซ่ึ งรับรองโดยหน่ วยงานของรั ฐ หรื อ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  
6. ส าเนาบัตรประจ าตัว หรือส าเนาบัตร
ประจ าต าแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่รับรอง  
ให้ผู้กู้ยืมเงิน 

1. ผู้กู้ยืมเงินพิการหรือทุพพลภาพได้รับอนุมัติ
ระงับการเรียกให้ช าระหนี้แล้ว กองทุนจะไม่ใช้
สิทธิเรียกร้องให้ผู้กู้ยืมเงินช าระเงินคืนกองทุน
ในช่วงระยะเวลาที่ เหตุอันเป็นเงื่อนไขในการ
ระงับการเรียกให้ช าระหนี้นั้น ๆ ยังอยู่และเมื่อ  

มีเหตุอันเป็นเงื่อนไขนั้นส้ินสุดลงแล้ว ผู้กู้ยืมเงิน
ต้องเริ่มช าระเงินคืนกองทุนตามความรับผิด    

ในสัญญากู้ยืมเงินเดิม โดยระยะเวลาที่ระงับ 

การเรียกให้ช าระหนี้ จะไม่ถูกนับรวมเข้าใน
ระยะเวลาการช าระหนี้ของผู้กู้ยืมเงินรายนั้น 

2. ผู้กู้ยืมเงินพิการหรือทุพพลภาพจนไม่สามารถ
ประกอบการงานได้ ที่ ได้รับอนุมัติการระงับ  

การเรียกให้ช าระหนี้แล้ว ต้องรายงานสถานภาพ
ต่อกองทุนภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่บัตร
ประจ าตัวผู้พิการหมดอายุโดยต้องยื่นหลักฐาน
ทุกรายการตามที่เคยยื่นค าขอระงับการเรียกให้
ช าระหนี้ ในครั้งแรก 

3. หากผู้กู้ยืมเงินพิการหรือทุพพลภาพที่ได้รับ
อนุมัติการระงับการเรียกให้ช าระหนี้ไม่รายงาน
สถานภาพตามวรรคก่อน หรือปรากฏข้อเท็จจริง
ว่าผู้กู้ยืมเงินเป็นผู้ที่สามารถช าระเงินคืนกองทนุ
ได้ ให้การระงับการเรียกให้ช าระหนี้ เป็นอัน    

ส้ินผล และให้ผู้กู้ยืมเงินช าระหนี้ตามสัญญา
กู้ยืมเงินเดิม 
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เหตุที่ยื่นขอระงับการ          
เรียกให้ช าระหนี ้

เอกสารที่ต้องน าส่ง สิทธิ/เงื่อนไขทีไ่ด้รับ 

2. ผู้กู้ยืมเงินเป็นโรคติดต่อ
ร้ายแรงจนไม่สามารถ
ประกอบการงานได ้

หลักเกณฑ์ : เปน็โรคติดต่อ
ร้ายแรง ทีป่รากฏอาการเด่นชัด 
หรือรนุแรงจนไม่สามารถ
ประกอบการงานได้ หรือมีรายได้ที่
ไม่ได้เกดิจากการประกอบอาชีพ
การงานไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี 
หรือไม่เกิน 2,500 บาทต่อเดือน 
สามารถขอให้กองทุนพิจารณา
ระงับการเรียกให้ช าระหนีไ้ด้คราว
ละไม่เกิน 1 ป ี
โรคติดต่อ ดังนี ้
1) กาฬโรค 

2) ไข้ทรพิษ 

3) ไข้เลือดออกไครเมียนคองโก 

4) ไข้เวสต์ไนล์ 
5) ไข้เหลือง 
6) โรคไข้ลาสซา      
7) โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์ 

8) โรคติดเชื้อไวรัสมาร์บวร์ก 

9) โรคไวรัสติดเชื้ออีโบลา 
10) โรคติดเชื้อไวรัสเฮนดรา 
11) โรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน
รุนแรง หรือโรคซาร์ส 

12) โรคทางเดินหายใจ    

ตะวนัออกกลาง หรือโรคเมอร์ส 

13) วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิด
รุนแรงมาก 

14) โรคเอดส ์
 
 
 
 
 
 
 

1. แบบค าขอระงับการเรียกให้ช าระหนี้    
(กยศ./กรอ. 207-1) 

2. ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง) ที่ออกโดย 
โรงพยาบาลของรัฐบาลหรือเอกชน ที่ระบุ
ชื่อโรคติดต่อร้ายแรง และออกให้ไม่เกิน         

6 เดือน  

3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และ
ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ยืมเงิน 

4. หนังสือรับรองความสามารประกอบ    

การงานของผู้กู้ยืมเงิน (กยศ./กรอ. 208)    

ซึ่ งรับรองโดยหน่ วยงานของรั ฐ หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  
5. ส าเนาบัตรประจ าตัว หรือส าเนาบัตร
ประจ าต าแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่รับรอง  
ให้ผู้กู้ยืมเงิน 

1. กองทุนจะระงับการเรียกให้ช าระหนี้ต้ังแต่
งวดปีที่ ได้รับอนุ มั ติการระงับการเรียกให้     

ช าระหนี้  โดยกองทุนจะไม่คิดดอกเบี้ยและ   

เบี้ยปรับนับต้ังแต่วันที่ได้รับอนุมัติ 

2. เม่ือผู้กู้ยืมเงินที่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงจนไม่
สามารถประกอบการงานได้ ที่ได้รับอนุมัติการ
ระงับการเรียกให้ช าระหนี้แล้วมีหน้าที่รายงาน
สถานภาพต่อกองทุนเป็นประจ าทุกปี ทั้งนี้     
ให้รายงานภายใน 30 วันก่อนครบระยะเวลา     
1 ปีนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ และภายใน 30 วัน
ก่อนครบระยะเวลา 1 ปีในปีถัด ๆ ไป โดยต้อง
ยื่นหลักฐานทุกรายการตามที่เคยยื่นค าขอระงับ
การเรียกให้ช าระหนี้ ในครั้งแรก 

3. หากผู้กู้ยืมเงินที่ได้รับอนุมัติการระงับการ
เรียกให้ช าระหนี้ ไม่รายงานสถานภาพ หรือ
ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้กู้ยืมเงินเป็นผู้ที่สามารถ
ช าระเงินคืนกองทุนได้ ให้การระงับการเรียกให้
ช าระหนี้ เป็นอันสิ้ นผล และให้ผู้ กู้ ยื มเงิน    

ช าระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินเดิม 
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เหตุที่ยื่นขอระงบัการ          
เรียกให้ช าระหนี ้

เอกสารที่ต้องน าส่ง สิทธิ/เงื่อนไขทีไ่ด้รับ 

3. ผู้กู้ยืมเงินเป็นโรคเรื้อรังที่
ปรากฏอาการเด่นชดั หรือรุนแรง 
จนไม่สามารถประกอบการงานได ้
หลักเกณฑ์ : เป็นโรคเร้ือรังที่
ปรากฏอาการเดน่ชดั หรือรุนแรง
จนไม่สามารถประกอบการงานได้ 
หรือมีรายได้ทีไ่มไ่ด้เกิดจากการ
ประกอบอาชพีการงานไม่เกิน 
30,000 บาทต่อปี หรือไม่เกิน 
2,500 บาทต่อเดือน สามารถขอให้
กองทุนพิจารณาระงับการเรียกให้
ช าระหนีไ้ด้คราวละไม่เกนิ 1 ป ี
โรคเร้ือรัง ดังนี้  
1) โรคมะเร็งระยะสุดท้าย 

2) โรคไตวายเรือ้รังระยะสุดท้าย 

3) โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์ 
4) โรคเย่ือหุ้มสมองและไขสันหลัง
อักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย 

5) โรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง 
6) โรคหลอดเลื อดสมองแตก    
และอุดตัน 

7) โรคตับวายระยะสุดทา้ย 
 

1. แบบค าขอระงับการเรียกให้ช าระหนี้    
(กยศ./กรอ. 207-1) 

2. ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง) ที่ออกโดย 
โรงพยาบาลของรัฐบาลหรือเอกชน ที่ระบุ
ชื่อโรคติดต่อร้ายแรง และออกให้ไม่เกิน        
6 เดือน 

3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และ
ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ยืมเงิน 

4. หนังสือรับรองความสามารถประกอบการ
งานของผู้ กู้ ยื มเงิน  (กยศ./กรอ. 208)        
ซึ่ งรับรองโดยหน่ วยงานของรัฐ หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  

5. ส าเนาบัตรประจ าตัว หรือส าเนาบัตร
ประจ าต าแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่รับรอง
ให้ผู้กู้ยืมเงิน 

1. กองทุนจะระงับการเรียกให้ช าระหนี้ตั้งแต่
งวดปีที่ ได้ รับอนุมัติการระงับการเรียกให้     
ช าระหนี้ โดยกองทุนจะไม่คิดดอกเบี้ย และ    
เบี้ยปรับนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติ 
2. เมื่อผู้กู้ยืมเงินที่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงจนไม่
สามารถประกอบการงานได้ ที่ได้รับอนุมัติการ
ระงับการเรียกให้ช าระหนี้แล้วมีหน้าที่รายงาน
สถานภาพต่อกองทุนเป็นประจ าทุกปี ทั้งนี้    
ให้รายงานภายใน 30 วันก่อนครบระยะเวลา     
1 ปีนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ และภายใน 30 วัน
ก่อนครบระยะเวลา 1 ปีในปีถัด ๆ ไป โดยต้อง
ย่ืนหลักฐานทุกรายการตามที่เคยย่ืนค าขอระงับ
การเรียกให้ช าระหนี้ ในคร้ังแรก 

3. หากผู้กู้ยืมเงินที่ได้รับอนุมัติการระงับการ
เรียกให้ช าระหนี้ ไม่รายงานสถานภาพ หรือ
ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้กู้ยืมเงินเป็นผู้ที่สามารถ
ช าระเงินคืนกองทุนได้ ให้การระงับการเรียกให้
ช าระหนี้ เป็ นอันสิ้ นผล และให้ผู้ กู้ ยื มเงิน     
ช าระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินเดิม 

4. ผู้กู้ยืมเงินเป็นผูไ้ด้รับโทษ   

ตามค าพิพากษาถงึที่สดุ         

ให้จ าคุกตลอดชีวิต 

1. แบบค าขอระงับการเรียกให้ช าระหนี้    
(กยศ./กรอ. 207-2) 

2. ส าเนาค าพิพากษา พร้อมให้เจ้าหน้าที่
ศาลเป็นผู้รับรองส าเนาถูกต้อง 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนา
ทะเบียนบ้านของผู้กู้ยืมเงินโดยผู้กู้ยืมเงิน   
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
 

 

1. เมื่อผู้กู้ยืมเงินได้รับอนุมัติการระงับการเรียก
ให้ช าระหนี้แล้ว กองทุนจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้อง
ให้ผู้ กู้ ยื มเงินช าระเงินคืนกองทุ นในช่ วง
ระยะเวลาที่ เหตุอันเป็นเง่ือนไขในการระงับ     
การเรียกให้ช าระหนี้นั้นๆยังอยู่และเมื่อเหตุอัน
เป็นเง่ือนไขนั้นสิ้นสุดลงแล้วผู้กู้ยืมเงินจะต้อง
เร่ิมช าระเงินคืนกองทุน ตามความรับผิด        
ในสัญญากู้ยืมเงินเดิม โดยระยะเวลาที่ระงับการ
เรียกให้ ช าระหนี้ จะไม่ ถู กนั บรวมเข้ าใน
ระยะเวลาการช าระหนี้ของผู้กู้ยืมเงินรายนั้น 
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เหตุที่ยื่นขอระงับการ          
เรียกให้ช าระหนี ้

เอกสารท่ีต้องน าส่ง สิทธิ/เงื่อนไขท่ีได้รับ 

2. ผู้กู้ยืมเงินได้รับอนุมัติการระงับการเรียกให้
ช าระหนี้แล้ว มีหน้าที่รายงานสถานภาพต่อ
กองทุนเป็นประจ าทุก 5 ปี ทั้งนี้ ให้รายงาน
ภายใน 30 วันก่อนครบระยะเวลา 5 ปีนับแต่
วันที่ได้รับอนุมัติ  และภายใน 30 วันก่อนครบ
ระยะเวลา 5 ปีในคราวถัด ๆ ไป โดยต้องยื่น
หลักฐานทุกรายการตามที่เคยยื่นค าขอระงับ
การเรียกให้ช าระหนีใ้นคร้ังแรก 

3. หากผู้กู้ยืมเงินที่ได้รับอนุมัติการระงับการ
เรียกให้ช าระหนี้ ไม่รายงานสถานภาพ หรือ
ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้กู้ยืมเงินเป็นผู้ที่สามารถ
ช าระเงินคืนกองทุนได้ ให้การระงับการเรียกให้
ช าระหนี้ เป็ นอันส้ินผล และให้ ผู้กู้ ยื มเงิน     

ช าระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินเดิม โดยกองทุน   

จะน ายอดหนี้คงเหลือนับแต่วันที่ ส้ินสุดการ
ระงับการเรียกให้ช าระหนี้มาค านวณใหม่ และ
ให้ช าระหนี้ ตามจ านวนที่ ก าหนดภายใน
ระยะเวลาที่เหลืออยู่ตามสัญญากู้ยืมเงินเดิม 

โดยระยะเวลาที่ ระงับการเรียกให้ช าระหนี้       
ที่เกิดก่อนวันที่การระงับการเรียกให้ช าระหนี้
ส้ินผลจะไม่ถูกนับรวมเข้าในระยะเวลาการ    
ช าระหนี้ของผู้กู้ยืมเงินรายนั้น 
 

5. ผู้กู้ยืมเงินเป็นผู้ที่ศาลได้มี
ค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เดด็ขาด   

และกองทุนไดด้ าเนนิการ         
ยื่นค าขอรับช าระหนี้ในคดี
ล้มละลายแล้ว 

1. แบบค าขอระงับการเรียกให้ช าระหนี้    
(กยศ./กรอ. 207-2) 

2. ส าเนาค าส่ังพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด พร้อม
ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นผู้รับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และ
ส าเนาทะเบี ยนบ้ านของผู้ กู้ ยื ม เงิ น           

โดยผู้กู้ยืมเงินลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

 

 

การขอระงับการเรียกให้ช าระหนี้คืนกองทุน    

ตามเหตุนี้ เป็นการระงับการเรียกให้ช าระหนี้
ส าหรับผู้กู้ ยืมเงินในคดี ล้มละลายเท่ านั้ น          

ผู้ค้ าประกันยังมีความรับผิดชอบที่จะต้อง     
ช าระหนี้ส าหรับยอดหนี้คงเหลือจากที่กองทุน
ได้ด าเนิ นการยื่นค าขอรับช าระหนี้ ในคดี
ล้มละลายแล้ว 
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ส่วนที่ 9 

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
เร่ือง ก าหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2563 
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 
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ภาคผนวก 
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พระราชบัญญัต ิ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2560 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

พระรำชบัญญัติ 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   

 
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เป็นปีที่ ๒ ในรัชกำลปัจจุบัน 

 
 สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร มีพระรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ 

ให้ประกำศว่ำ 
 

 โดยที่เป็นกำรสมควรปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ 
 

 จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติข้ึนไว้โดยค ำแนะน ำและยินยอมของ
สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ดังต่อไปนี้ 

 
 มำตรำ ๑  พระรำชบัญญัตินี้เรียกว่ำ “พระรำชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ 
พ.ศ. ๒๕๖๐” 

 
 มำตรำ ๒๑  พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก ำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกำศ
ในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 

 
 มำตรำ ๓  ให้ยกเลิกพระรำชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 
 มำตรำ ๔  ในพระรำชบัญญัตินี้ 

 “กองทุน” หมำยควำมว่ำ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ 
 “ผู้กู้ยืมเงิน” หมำยควำมว่ำ นักเรียนหรือนักศึกษำผู้ได้รับเงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำจำกกองทุน 
 “เงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ” หมำยควำมว่ำ เงินที่กองทุนจัดสรรให้ผู้กู้ยืมเงิน เพ่ือเป็นค่ำเล่ำเรียน 
ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวเนื่องกับกำรศึกษำ และค่ำครองชีพ 
 “นักเรียนหรือนักศึกษำ” หมำยควำมว่ำ ผู้ซึ่งศึกษำอยู่ในสถำนศึกษำ และให้หมำยควำมรวมถึง
ผู้ซึ่งได้รับกำรตอบรับให้เข้ำศึกษำในสถำนศึกษำด้วย 
 “สถำนศึกษำ” หมำยควำมว่ำ โรงเรียน สถำบันอุดมศึกษำ หรือสถำนศึกษำอ่ืนของรัฐ 
โรงเรียนของเอกชนที่ได้รับใบอนุญำตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงเรียนเอกชน
และสถำบันอุดมศึกษำของเอกชนที่ได้รับใบอนุญำตให้จัดตั้งตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถำบันอุดมศึกษำเอกชน 
 “ค่ำเล่ำเรียน” หมำยควำมว่ำ เงินค่ำเล่ำเรียน ค่ำบ ำรุง และค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ที่สถำนศึกษำ
เรียกเก็บจำกนักเรยีนหรือนักศึกษำ 

                                                
๑ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๔/ตอนที่ ๑๒ ก/หน้ำ ๑/๒๗ มกรำคม ๒๕๖๐ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๒ - 

 “ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกี่ยวเนื่องกับกำรศึกษำ” หมำยควำมว่ำ ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ีมิใช่ค่ำเล่ำเรียนท่ีสถำนศึกษำ
เรียกเก็บจำกนักเรียนหรือนักศึกษำตำมระเบียบ ประกำศ หรือค ำส่ังของสถำนศึกษำ โดยมีวัตถุประสงค์
เกี่ยวเนื่องกับกำรศึกษำ 
 “ค่ำครองชีพ” หมำยควำมว่ำ ค่ำใช้จ่ำยท่ีจ ำเป็นในกำรด ำรงชีพระหว่ำงศึกษำ 
 “ส ำนักงำน” หมำยควำมว่ำ ส ำนักงำนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ 
 “คณะกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ 
 “ผู้จัดกำร” หมำยควำมว่ำ ผู้จัดกำรกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ 
 “รัฐมนตรี” หมำยควำมว่ำ รัฐมนตรีผู้รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

 
 มำตรำ ๕  ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ และให้มี

อ ำนำจออกกฎกระทรวงและระเบียบเพ่ือปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
 กฎกระทรวงนั้น เม่ือได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้วให้ใช้บังคับได ้

 
หมวด ๑ 

กำรจัดตั้งกองทุน 
   

 
 มำตรำ ๖  ให้จัดตั้งกองทุนข้ึนกองทุนหนึ่ง เรียกว่ำ “กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ” 
 ให้กองทุนเป็นหน่วยงำนของรัฐอยู่ในก ำกับดูแลของรัฐมนตรี และมีฐำนะเป็นนิติบุคคลท่ีไม่เป็น
ส่วนรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน หรือรัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยว่ำด้วย
วิธีกำรงบประมำณและกฎหมำยอ่ืน 
 กองทุนมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกำรศึกษำด้วยกำรให้เงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ
ในลักษณะต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษำท่ีขำดแคลนทุนทรัพย์ 
 (๒) เงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษำท่ีศึกษำในสำขำวิชำท่ีเป็นควำมต้องกำรหลัก 

ซึ่งมีควำมชัดเจนของกำรผลิตก ำลังคนและมีควำมจ ำเป็นต่อกำรพัฒนำประเทศ 
 (๓) เงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษำท่ีศึกษำในสำขำวิชำขำดแคลน
หรือสำขำวิชำท่ีกองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ 
 (๔) เงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษำท่ีเรียนดีเพ่ือสร้ำงควำมเป็นเลิศ 

 
 มำตรำ ๗  กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เงินและทรัพย์สินท่ีได้รับและโอนมำตำมมำตรำ ๕๖ 
 (๒) เงินอุดหนุนท่ีได้รับจำกรัฐบำลหรือเงินท่ีได้รับจำกกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
ตำมมำตรำ ๑๐ วรรคหนึ่ง 
 (๓) เงินหรือทรัพย์สินท่ีได้รับจำกกำรด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ีของกองทุน 
 (๔) เงินหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้บริจำคหรือมอบให้แก่กองทุน 
 (๕) ดอกผล รำยได้ หรือผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีเกิดจำกเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 
 (๖) เงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดนอกจำก (๑) ถึง (๕) ท่ีกองทุนได้รับ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๓ - 

 มำตรำ ๘  กิจกำรของกองทุนไม่อยู่ในบังคับแห่งกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองแรงงำน 
กฎหมำยว่ำด้วยแรงงำนสัมพันธ์ กฎหมำยว่ำด้วยกำรประกันสังคม และกฎหมำยว่ำด้วยเงินทดแทน 

 
 มำตรำ ๙  กองทุนมีอ ำนำจกระท ำกิจกำรต่ำง ๆ ภำยในขอบวัตถุประสงค์ตำมมำตรำ ๖ 
และอ ำนำจเช่นว่ำน้ีให้รวมถึง 
 (๑) ซื้อ จัดหำ เช่ำ ให้เช่ำ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง จ ำหน่ำย ท ำนิติกรรม หรือด ำเนินงำนใด ๆ  
เกี่ยวกับสังหำริมทรัพย์หรืออสังหำริมทรัพย์ 
 (๒) จัดท ำระบบข้อมูลสำรสนเทศ เก็บรักษำหลักฐำนและเอกสำรเกี่ยวกับกำรให้เงินกู้ยืม
เพ่ือกำรศึกษำ 
 (๓) จัดหำผลประโยชน์จำกเงินและทรัพย์สินของกองทุน 
 (๔) กระท ำกำรอ่ืนใดบรรดำที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเน่ืองในกำรจัดกำรให้ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์
ของกองทุน 

 
 มำตรำ ๑๐  ให้รัฐมนตรีด ำเนินกำรขอรับกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือสมทบเข้ำกองทุน
ในแต่ละปีงบประมำณตำมควำมจ ำเป็น 
 เงินที่กองทุนได้รับไม่ต้องน ำส่งคลังตำมกฎหมำยว่ำด้วยเงินคงคลัง กฎหมำยว่ำด้วยวธิีกำรงบประมำณ 
หรือกฎหมำยอื่น 

 
 มำตรำ ๑๑  เงินของกองทุนให้ใช้จ่ำยได้เพ่ือกิจกำร ดังต่อไปน้ี 
 (๑) เป็นเงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ 
 (๒) เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรของกองทุน 
 (๓) เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรกองทุนและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเน่ืองกับกำรจัดกิจกำร
ของกองทุน 
 (๔) เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำผลประโยชน์ตำมมำตรำ ๑๒ 

 
 มำตรำ ๑๒  เงินของกองทุนให้น ำไปหำผลประโยชน์ได้ โดยกำรฝำกกับธนำคำรที่เป็นรัฐวิสำหกิจ
หรือธนำคำรพำณิชย์ หรือซ้ือหลักทรัพย์ของรัฐบำล รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนของรัฐ  ทั้งน้ี ตำมหลักเกณฑ์ 
วิธีกำร และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรก ำหนด 
 ทรัพย์สินประเภทอ่ืนของกองทุนให้น ำไปหำผลประโยชน์ได้ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมกำรก ำหนด 

 
 มำตรำ ๑๓  ทรัพย์สินของกองทุนที่ใช้หรือได้มำเพ่ือกำรด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ 

ของกองทุนตำมพระรำชบัญญัติน้ี ไม่อยู่ในควำมรับผิดแห่งกำรบังคับคดี รวมทั้งกำรบังคับทำงปกครอง
และบุคคลใดจะยกอำยุควำมหรือระยะเวลำในกำรครอบครองขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับกองทุนในเรื่องทรัพย์สิน
ของกองทุนไม่ได้ 

 
 
 
 



53

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๔ - 

หมวด ๒ 
คณะกรรมกำร 

   
 

 มำตรำ ๑๔๒  ให้มีคณะกรรมกำรคณะหน่ึง เรียกว่ำ “คณะกรรมกำรกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือกำรศึกษำ” ประกอบด้วย 
 (๑) ปลัดกระทรวงกำรคลัง เป็นประธำนกรรมกำร 
 (๒) กรรมกำรโดยต ำแหน่ง จ ำนวนหกคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงกำรอุดมศึ กษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงบประมำณ อธิบดีกรมบัญชีกลำง และอธิบดีกรมสรรพำกร 
 (๓) กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ จ ำนวนไม่เกินห้ำคน ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งจำกผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
และประสบกำรณ์เป็นที่ประจักษ์ โดยในจ ำนวนน้ีอย่ำงน้อยต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรศึกษำ  
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ด้ำนกำรเงินหรือกำรบัญชี และด้ำนกฎหมำย ด้ำนละหน่ึงคน 
 ให้ผู้จัดกำรเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร และให้ผู้จัดกำรแต่งตั้งพนักงำนของกองทุนจ ำนวนหน่ึงคน
เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
 มำตรำ ๑๕  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ำม ดังต่อไปน้ี 
 (๑) มีสัญชำติไทย 
 (๒) มีอำยุไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ 
 (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำยหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลำยทุจริต 
 (๔) ไม่เคยได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิด
ที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหโุทษ 
 (๕) ไม่เป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
 (๖) ไม่เคยต้องค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งของศำลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพรำะร่ ำรวยผิดปกติ
หรือมีทรัพย์สินเพิ่มข้ึนผิดปกติ 
 (๗) ไม่เป็นข้ำรำชกำรกำรเมือง ผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 
กรรมกำรหรือผู้ด ำรงต ำแหน่งบริหำรในพรรคกำรเมือง ที่ปรึกษำพรรคกำรเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง 
 (๘) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจำกงำน เพรำะทุจริตต่อหน้ำที่หรือประพฤติชั่ว
อย่ำงร้ำยแรง 
 (๙) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกำรด ำเนินงำนของกองทุนไม่วำ่โดยตรงหรือโดยอ้อม 

 
 
 
 
 
 

                                                
๒ มำตรำ ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๕ - 

 มำตรำ ๑๖  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิมีวำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละสี่ปี และอำจได้รับแต่งตั้งอีกได้ 
แต่จะด ำรงต ำแหน่งติดต่อกันเกินสองวำระไม่ได ้
 เม่ือครบก ำหนดตำมวำระในวรรคหนึ่ง หำกยังไม่ได้มีกำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ 
ให้กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระนั้นอยู่ในต ำแหน่งเพ่ือด ำเนินงำนต่อไปจนกว่ำ
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ำรับหน้ำที่ 

 
 มำตรำ ๑๗  นอกจำกกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระตำมมำตรำ ๑๖ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
พ้นจำกต ำแหน่ง เม่ือ 
 (๑) ตำย 
 (๒) ลำออก 
 (๓) รัฐมนตรีให้ออก เพรำะบกพร่องต่อหน้ำที่ มีควำมประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนควำมสำมำรถ 
 (๔) ขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๑๕ 

 
 มำตรำ ๑๘  ในกรณีที่กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจำกต ำแหน่งก่อนครบวำระ ให้แต่งตั้ง
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิแทนต ำแหน่งที่ว่ำง หรือในกรณีที่แต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นในระหว่ำงที่
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวำระอยู่ในต ำแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งแทน
ต ำแหน่งที่ว่ำงหรือเป็นกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนอยู่ในต ำแหน่งเท่ำกับวำระที่เหลืออยู่ของกรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว เว้นแต่วำระของกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึงเก้ำสิบวันจะไม่แต่งตั้ง
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิแทนหรือเพ่ิมขึ้นก็ได้ และให้คณะกรรมกำรประกอบด้วยกรรมกำรทั้งหมดที่มีอยู่ 

 
 มำตรำ ๑๙  คณะกรรมกำรมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ก ำหนดนโยบำย ยุทธศำสตร์ และควบคุมดูแลกิจกำรของกองทุนให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ 
 (๒) ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ 
 (๓) เสนอแนะต่อรัฐมนตรีในกำรด ำเนินกำรขอรับกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือสมทบกองทุน 
 (๔) พิจำรณำอนุมัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีส ำหรับกำรด ำเนินกำรและกำรบริหำรงำน
ของกองทุน 
 (๕) ก ำหนดขอบเขตกำรให้เงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำตำมมำตรำ ๓๗ และพิจำรณำอนุมัติให้เงินกู้ยืม
เพ่ือกำรศึกษำแก่นักเรียนหรือนักศึกษำเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกำรศึกษำ 
 (๖) ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขในกำรที่สถำนศึกษำจะร่วมด ำเนินงำนกับกองทุน
และแบบบันทึกข้อตกลงกำรเข้ำร่วมด ำเนินงำนกับกองทุนตำมมำตรำ ๓๘ 
 (๗) ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขเกี่ยวกับกำรให้เงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำแก่นักเรียน
หรือนักศึกษำ และกำรช ำระเงินคืนกองทุน 
 (๘) ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขเกี่ยวกับกำรน ำเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน
ไปหำผลประโยชน์ตำมมำตรำ ๑๒ 
 (๙) พิจำรณำเสนอแนะต่อรัฐมนตรีในกำรออกกฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไข
ในกำรขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ในครอบครองของบุคคลอื่น และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ 

กำรรับเงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำและกำรช ำระเงินคืนกองทุนของผู้กูย้ืมเงิน 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๖ - 

 (๑๐) ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรจ้ำงสถำบันกำรเงินหรือนิติบุคคล 

ให้ท ำหน้ำที่บริหำรและจัดกำรกำรให้เงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ ติดตำมและเร่งรัดให้มีกำรช ำระคืนเงินกู้ยืม
เพ่ือกำรศึกษำ 
 (๑๑) ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรผ่อนผันให้ผู้กู้ยืมเงินช ำระเงินคืนกองทุน 
ลดหย่อนหนี้ หรือระงับกำรช ำระเงินคืนกองทุนตำมมำตรำ ๔๔ วรรคสำม 
 (๑๒) ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขเกี่ยวกับควำมรับผิดของผู้ค้ ำประกันตำมมำตรำ ๔๙ 
วรรคสำม 
 (๑๓) ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรคัดเลือกผู้จัดกำรและกำรท ำสัญญำจ้ำงผู้จัดกำร 
รวมทั้งก ำหนดค่ำตอบแทนหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของผู้จัดกำรตำมมำตรำ ๓๑ 
 (๑๔) ก ำหนดมำตรกำรใด ๆ  ตำมควำมจ ำเป็นเพ่ือประโยชน์ในกำรบริหำรกองทุนและกำรติดตำม
กำรช ำระเงินคืนกองทุน 
 (๑๕) ก ำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล กำรเงิน กำรพัสดุ กำรบัญชี กำรตรวจสอบบัญชี 
และข้อบังคับอ่ืนที่จ ำเป็นในกำรด ำเนินกำรและกำรบริหำรงำนของกองทุน 
 (๑๖) พิจำรณำผลกำรศึกษำ วิเครำะห์ และประเมินควำมต้องกำรเงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำของ
นักเรียนหรือนักศึกษำทั้งในปัจจุบันและอนำคตที่ผู้จัดกำรเสนอ 
 (๑๗) ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกำศเพ่ือปฏิบัติกำรอ่ืนใดให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
 (๑๘) ปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัตินี้หรือเพ่ือให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์
ของกองทุน 
 คณะกรรมกำรอำจมอบอ ำนำจของคณะกรรมกำรตำม (๒) (๕) (๑๔) และ (๑๘) เฉพำะในส่วน
ที่ไม่เกี่ยวกับกำรก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขให้ผู้จัดกำรหรือบุคคลอ่ืนใดกระท ำกำรแทน
คณะกรรมกำรก็ได้ 

 
 มำตรำ ๒๐  กำรประชุมของคณะกรรมกำรต้องมีกรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง 
ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
 ในกำรประชุมของคณะกรรมกำร ถ้ำประธำนกรรมกำรไม่มำประชุมหรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้
ให้ทีป่ระชุมเลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนในที่ประชุม 
 กำรวินิจฉัยชี้ขำดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้ำงมำก กรรมกำรคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในกำรลงคะแนน 
ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขำด 

 
 มำตรำ ๒๑  ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัตินี้  คณะกรรมกำรอำจแต่งต้ัง
คณะอนุกรรมกำรเพ่ือพิจำรณำและเสนอควำมเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมำยให้ปฏิบัติกำร
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดตำมท่ีเห็นสมควร 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๗ - 

 มำตรำ ๒๒ ๓  ให้มีคณะอนุกรรมกำรก ำกับและประเมินสถำนศึกษำที่ เข้ำร่วม 

ด ำเนินงำนกับกองทุน ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร เป็นประธำนอนุกรรมกำร 
ปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ ผู้แทนส ำนักงบประมำณ ผู้แทนกรมบัญชีกลำง และผู้ทรงคุณวุฒิจ ำนวนสำมคน 
ซึ่งคณะกรรมกำรแต่งตั้งจำกผู้ซึ่งมีผลงำนหรือมีควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญหรือประสบกำรณ์
ด้ำนกำรเงินหรือกำรบัญชี ด้ำนกฎหมำย ด้ำนเศรษฐศำสตร์ ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ หรือด้ำนอ่ืน ๆ 
อันเป็นประโยชน์ต่อกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ เป็นอนกุรรมกำร 
 ให้ผู้จัดกำรเป็นอนุกรรมกำรและเลขำนุกำร และให้ผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำรจ ำนวนหนึ่งคน
และพนักงำนกองทุนซึ่งผู้จัดกำรแต่งตั้งจ ำนวนหนึ่งคน เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
 มำตรำ ๒๓  คณะอนุกรรมกำรก ำกับและประเมินสถำนศึกษำที่เข้ำร่วมด ำเนินงำนกับกองทุน
มีอ ำนำจหน้ำที ่ดังตอ่ไปนี้ 
 (๑) เสนอแนะและให้ค ำปรึกษำแก่คณะกรรมกำร ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมมำตรำ ๑๙ (๖) 
 (๒) ติดตำม ตรวจสอบ และก ำกับดูแลสถำนศึกษำที่เข้ำร่วมด ำเนินงำนกับกองทุน ให้ปฏิบัติ
ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรก ำหนดตำมมำตรำ ๑๙ (๖) และรำยงำนผล 

ให้คณะกรรมกำรทรำบ 
 (๓) วิเครำะห์ปัญหำและข้อจ ำกัดในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของสถำนศึกษำ พร้อมทั้งเสนอแนะ
มำตรกำรแก้ไขปัญหำต่อคณะกรรมกำร 
 (๔) ปฏิบัติหน้ำทีอ่ื่นตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำย 

 
 มำตรำ ๒๔  ให้มีคณะอนุกรรมกำรก ำกับกำรช ำระเงินคืนกองทุน ประกอบด้วย  
อธิบดีกรมบัญชีกลำง เป็นประธำนอนุกรรมกำร ผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำร ผู้แทนส ำนักงบประมำณ 
ผู้แทนกรมบัญชีกลำง ผู้แทนส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง และผู้ทรงคุณวุฒิจ ำนวนสำมคนซึ่งคณะกรรมกำร
แต่งตั้งจำกผู้ซึ่งมีควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญหรือประสบกำรณ์ด้ำนกำรเงินหรือกำรบัญชี ด้ำนกฎหมำย  
ด้ำนเศรษฐศำสตร์ ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ด้ำนแรงงำน หรือด้ำนอ่ืน ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อกำรก ำกับดูแล
กำรช ำระเงินคืนกองทุน เป็นอนุกรรมกำร 
 ให้ผู้จัดกำรเป็นอนุกรรมกำรและเลขำนุกำร และให้ผู้จัดกำรแต่งตั้งพนักงำนของกองทุนจ ำนวนหนึ่งคน
เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
 
 
 
 
 

  

                                                
๓ มำตรำ ๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๘ - 

 มำตรำ ๒๕  คณะอนุกรรมกำรก ำกับกำรช ำระเงินคนืกองทุน มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เสนอแนะและให้ค ำปรึกษำแก่คณะกรรมกำร ในกำรก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไข
เกี่ยวกับกำรให้ผู้กู้ยืมเงินช ำระเงินคืนกองทุนตำมมำตรำ ๑๙ (๗) 
 (๒) ติดตำม ตรวจสอบ และก ำกับดูแลให้กำรช ำระเงินคืนกองทุนเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร 
และเง่ือนไขที่คณะกรรมกำรก ำหนดตำมมำตรำ ๑๙ (๗) และรำยงำนผลให้คณะกรรมกำรทรำบ 
 (๓) เสนอแนะและให้ค ำปรึกษำแก่คณะกรรมกำรในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีตำมมำตรำ ๑๙ (๑๑) 
และ (๑๔) 
 (๔) เสนอแนะและให้ค ำปรึกษำแก่ผู้จัดกำรในกำรปฏิบัติหน้ำที่ในส่วนที่เกี่ยวกับกำรติดตำม
กำรช ำระเงินคืนกองทุน 
 (๕) วิเครำะห์ปัญหำและสำเหตุที่ผู้กู้ยืมเงินไม่ช ำระเงินคืนกองทุน พร้อมทั้งเสนอแนะมำตรกำร
แก้ไขปัญหำต่อคณะกรรมกำร 
 (๖) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำย 

 
 มำตรำ ๒๖  ให้น ำคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิตำมมำตรำ ๑๕ 
รวมทัง้กำรประชุมและกำรวินิจฉัยชี้ขำดของที่ประชุมตำมมำตรำ ๒๐ มำใช้บังคับแก่คณะอนุกรรมกำร 
ตำมมำตรำ ๒๑ คณะอนุกรรมกำรก ำกับและประเมินสถำนศึกษำที่เข้ำร่วมด ำเนินงำนกับกองทุน 

และคณะอนุกรรมกำรก ำกับกำรช ำระเงินคืนกองทุน โดยอนุโลม 
 

 มำตรำ ๒๗  ให้ประธำนกรรมกำร กรรมกำร เลขำนุกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร 
ประธำนอนุกรรมกำร อนุกรรมกำร เลขำนุกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำรของคณะอนุกรรมกำร ซ่ึงแต่งต้ัง
ตำมพระรำชบัญญัตินี้ ได้รับเบ้ียประชุมและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตำมระเบียบที่รัฐมนตรีก ำหนด 

 
หมวด ๓ 

ส ำนักงำนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ 
   

 
 มำตรำ ๒๘  ให้กองทุนมีส ำนักงำนใหญ่เรียกว่ำ “ส ำนักงำนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ” 
ต้ังอยู่ในกรุงเทพมหำนคร และอำจต้ังสำขำ ณ ที่อ่ืนใดตำมควำมจ ำเป็นก็ได้ 

 
 มำตรำ ๒๙  ส ำนักงำนมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ด ำเนินงำนต่ำง  ๆของกองทนุและประสำนงำนกับส่วนรำชกำรและองคก์รต่ำง  ๆที่เกี่ยวข้อง 
  (๒) เป็นส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร 
 (๓) จัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีของกองทุนเพ่ือเผยแพร่ให้ประชำชนทรำบ 
 (๔) ปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรมอบหมำย 
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 มำตรำ ๓๐  ให้กองทุนจ้ำงผู้จัดกำรคนหนึ่ง ซึ่งมีควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญในด้ำนกำรบริหำร
และกำรจัดกำร รวมท้ังต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ดังต่อไปนี้ 
 (๑) มีสัญชำติไทย 
 (๒) มีอำยุไม่เกินหกสิบห้ำปีบริบูรณ์ 
 (๓) สำมำรถปฏิบัติงำนให้แก่กองทุนได้เต็มเวลำ 
 (๔) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลำย 
 (๕) ไม่เป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
 (๖) ไม่เคยได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดให้จ ำคุก 
 (๗) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจำกงำน เพรำะทุจริตต่อหน้ำท่ีหรือประพฤติชั่ว
อย่ำงร้ำยแรง 
 (๘) ไม่เป็นข้ำรำชกำร พนักงำน หรือลูกจ้ำงของกระทรวง ทบวง กรม รำชกำรส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ 
 (๙) ไม่เป็นหรือเคยเป็นข้ำรำชกำรกำรเมือง ผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง สมำชิกสภำท้องถิ่น
หรือผู้บริหำรท้องถิ่น กรรมกำรหรือผู้ด ำรงต ำแหน่งบริหำรในพรรคกำรเมือง ท่ีปรึกษำพรรคกำรเมือง
หรือเจ้ำหน้ำท่ีในพรรคกำรเมือง เว้นแตจ่ะได้พ้นจำกต ำแหน่งดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสำมปี 
 (๑๐) ไม่เป็นผู้จัดกำรหรือด ำรงต ำแหน่งอ่ืนใดท่ีมีลักษณะงำนคล้ำยคลึงกันในห้ำงหุ้นส่วน
หรือบริษัท หรือองค์กรอื่นใด 
 (๑๑) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญำกับกองทุน หรือในกิจกำรท่ีกระท ำให้แก่กองทุนไม่ว่ำโดยตรง
หรือโดยอ้อม 
 (๑๒) ไม่เป็นผู้ถือหุ้นในสถำบันกำรเงินหรือนิติบุคคลท่ีได้รับกำรจ้ำงตำมมำตรำ ๓๓ วรรคสอง 
หรอืในบริษัทอ่ืนใดท่ีเป็นผู้ถือหุ้นในสถำบันกำรเงินหรือนิติบุคคลดังกล่ำว 
 
 มำตรำ ๓๑  กำรคัดเลือกผู้จัดกำรและกำรท ำสัญญำจ้ำงผู้จัดกำร ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ 
วิธีกำร และเงือ่นไขท่ีคณะกรรมกำรก ำหนด 
 สัญญำจ้ำงผู้จัดกำร ให้ก ำหนดครำวละไม่เกินสี่ปี และเมื่อครบก ำหนดอำยุสัญญำจ้ำงแล้ว
คณะกรรมกำรจะต่ออำยุสัญญำจ้ำงอีกครั้งหนึ่งก็ได้แต่ต้องไม่เกินสี่ปี 
 ในสัญญำจ้ำง ให้ก ำหนดรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรด ำรงต ำแหน่ง กำรพ้นจำกต ำแหน่ง และเงื่อนไข
ในกำรทดลองปฏิบัติงำนของผู้จัดกำรไว้ด้วย 
 ให้ผู้จัดกำรได้รับค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน หรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำหนด 

 
 มำตรำ ๓๒  นอกจำกกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมสัญญำจ้ำง ผู้จัดกำรพ้นจำกต ำแหน่ง เมื่อ 
 (๑) ตำย 
 (๒) ลำออก 
 (๓) ขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๓๐ 
 (๔) คณะกรรมกำรมีมติให้เลิกจ้ำง เพรำะบกพร่องต่อหน้ำท่ี มีควำมประพฤติเสื่อมเสีย 
หรือหย่อนควำมสำมำรถ 
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 มำตรำ ๓๓  ให้ผู้จัดกำรมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) บริหำรกิจกำรของกองทุนให้เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกำศ รวมทั้งค ำสั่ง 
นโยบำย และมติของคณะกรรมกำร เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุน 
 (๒) ศึกษำ วิเครำะห์ และประเมินผลกำรด ำเนินงำนและกำรเงินของกองทุน เพ่ือจัดท ำแผนงำน 
โครงกำร แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีของกองทุน และแผนกำรเงินและงบประมำณประจ ำปีเสนอต่อ
คณะกรรมกำร 
 (๓) จัดท ำรำยงำนกำรบัญชีและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีของกองทนุเสนอต่อคณะกรรมกำร 
 (๔) ศึกษำ วิเครำะห์ และประเมินควำมต้องกำรเงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำของนักเรียนหรือนักศึกษำ
ทั้งในปัจจุบันและอนำคตเสนอต่อคณะกรรมกำร 
 (๕) บริหำรและจัดกำรกำรให้เงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำแก่นักเรียนหรือนักศึกษำ 
 (๖) ด ำเนินกำรติดตำมและเร่งรัดให้มีกำรช ำระคืนเงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำตำมสัญญำที่ผู้กู้ยืมเงินท ำไว้ 
 (๗) ประสำนงำน ก ำกับดูแล และติดตำมกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
ของกองทุน 
 (๘) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนใดตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัตินี้ ตำมที่คณะกรรมกำรหรือประธำน
กรรมกำรมอบหมำย หรอืตำมที่ก ำหนดไว้ในสัญญำจ้ำง 
 ในกำรด ำเนินกำรตำม (๕) และ (๖) ผู้จัดกำรอำจจ้ำงสถำบันกำรเงินหรือนิติบุคคลเพ่ือให้ 

ท ำหน้ำที่แทนเป็นกำรทั่วไป หรือเป็นกำรเฉพำะเรื่องก็ได้  ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข 

ที่คณะกรรมกำรก ำหนด 
 

 มำตรำ ๓๔  ในกิจกำรของกองทุนที่เกี่ยวกับบุคคลภำยนอก ให้ผู้จัดกำรเป็นผู้แทนของกองทุน 
เพ่ือกำรนี้ ผู้จัดกำรอำจมอบอ ำนำจให้บุคคลใดปฏิบัติหน้ำที่แทนได้ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข 

ที่คณะกรรมกำรก ำหนด 
 

 มำตรำ ๓๕ ให้ผู้จัดกำรเป็นผู้บังคับบัญชำพนักงำนและลูกจ้ำงของกองทุน และรับผิดชอบต่อ
คณะกรรมกำรในกำรบริหำรกิจกำรของกองทุน เพ่ือให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกองทุน กฎหมำย 
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกำศ รวมทั้งค ำสั่ง นโยบำย และมติของคณะกรรมกำร 

 
 มำตรำ ๓๖  เมื่อต ำแหน่งผู้จัดกำรว่ำงลงและยังไม่มีกำรจ้ำงผู้จัดกำรคนใหม่ หรือในกรณีที่
ผู้จัดกำรไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้รองผู้จัดกำรเป็นผู้รักษำกำรแทนผู้จัดกำร ในกรณีที ่
ไม่มีผู้ด ำรงต ำแหน่งรองผู้จัดกำร ให้คณะกรรมกำรแต่งตั้งกรรมกำรหรือพนักงำนของกองทุนคนหนึ่ ง
เป็นผู้รักษำกำรแทนผู้จัดกำร 
 ให้ผู้รักษำกำรแทนผู้จัดกำรมีอ ำนำจหน้ำที่เช่นเดียวกับผู้จัดกำร 
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หมวด ๔ 
กำรให้เงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ 

   
 

 มำตรำ ๓๗  ก่อนเร่ิมปีกำรศึกษำแต่ละปี ให้คณะกรรมกำรประกำศก ำหนดลักษณะของ
เงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ ขอบเขตกำรให้เงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ รวมตลอดทั้งประเภทวิชำ สถำนศึกษำ
หรือระดับชั้นกำรศึกษำ และหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยมืเพ่ือกำรศึกษำ 
 ประกำศตำมวรรคหนึ่งให้เผยแพร่ให้ประชำชนทรำบทั่วไปโดย 
 (๑) ปิดประกำศโดยเปิดเผย ณ ส ำนักงำน และเผยแพร่ทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของส ำนักงำน 
 (๒) ส่งให้สถำนศึกษำ และให้สถำนศึกษำที่ได้รับประกำศดังกล่ำวเผยแพร่ให้ประชำชนทรำบ
โดยทั่วไป โดยอย่ำงน้อยต้องปิดประกำศไว้ในที่แลเห็นได้ง่ำย ณ บริเวณสถำนศึกษำ 

 
 มำตรำ ๓๘  สถำนศึกษำที่ประสงค์จะเข้ำร่วมด ำเนินงำนกับกองทุนตำมพระรำชบัญญัตินี้
ให้ยื่นค ำขอเข้ำร่วมด ำเนินงำนต่อกองทุนตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรก ำหนด 
 สถำนศึกษำที่ได้รับควำมเห็นชอบให้เข้ำร่วมด ำเนินงำนกับกองทุนตำมวรรคหนึ่ง ให้ท ำบันทึก
ข้อตกลงกับกองทุนตำมแบบที่คณะกรรมกำรก ำหนด และต้องปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ก ำหนดไว้ในบันทึก
ข้อตกลงโดยเคร่งครัด หำกสถำนศึกษำใดไม่ปฏิบัติหน้ำที่ให้ถูกต้องครบถ้วน กองทุนอำจเพิกถอนกำรเข้ำ
ร่วมด ำเนินงำนของสถำนศึกษำแห่งนั้นก็ได้ 

 
 มำตรำ ๓๙  นักเรียนหรือนักศึกษำผู้ใดจะขอกู้ยืมเงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ ต้องศึกษำอยู่ใน
สถำนศึกษำที่ร่วมด ำเนินงำนกับกองทุนตำมมำตรำ ๓๘ และต้องมีสัญชำติไทย มีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ำมตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำหนด 

 
 มำตรำ ๔๐  นักเรียนหรือนักศึกษำผู้ใดจะขอกู้ยืมเงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำลักษณะใด  
ให้ยื่นค ำขอต่อคณะกรรมกำร  ทัง้นี้ ตำมแบบและวิธีกำรที่คณะกรรมกำรก ำหนด 

 
 มำตรำ ๔๑  นักเรียนหรือนักศึกษำซึ่งได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ ต้องท ำสัญญำ
กู้ยืมเงินตำมแบบ หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรก ำหนด 
 ในกำรท ำสัญญำกู้ยืมเงินตำมวรรคหนึ่ง คณะกรรมกำรจะก ำหนดให้มีผู้ค้ ำประกันกำรช ำระเงินคืน
กองทุนด้วยก็ได้ 

 
 มำตรำ ๔๒  ผู้กู้ยืมเงินมีหน้ำที่ต้องปฏิบัติตำมสัญญำกู้ยืมเงินโดยเคร่งครัด 
 เพ่ือประโยชน์ในกำรบริหำรกองทุนและกำรติดตำมกำรช ำระเงินคืนกองทุน ผู้กู้ยืมเงินมีหน้ำที่ 
ดังตอ่ไปนี้ 
 (๑) ให้ควำมยินยอมในขณะท ำสัญญำกู้ยืมเงิน เพ่ือให้ผู้มีหน้ำที่จ่ำยเงินได้พึงประเมิน
ตำมมำตรำ ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎำกร หักเงินได้พึงประเมินของตนตำมจ ำนวนที่กองทุนแจ้งให้ทรำบ 
เพ่ือช ำระเงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำคืนกองทุน 
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 (๒) แจ้งสถำนะกำรเป็นผู้กู้ยืมเงินต่อหัวหน้ำหน่วยงำนภำครัฐหรือเอกชนที่ตนท ำงำนด้วย
ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่เริ่มปฏิบัติงำน และยินยอมให้หักเงินได้พึงประเมินของตนเพ่ือด ำเนินกำร
ตำมมำตรำ ๕๑ 
 (๓) ยินยอมให้กองทุนเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่อยู่ในครอบครองของบุคคลอ่ืน รวมทั้ง
ยินยอมให้กองทุนเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรกู้ยืมเงิน และกำรช ำระเงินคืนกองทุน 

 
 มำตรำ ๔๓  ในแต่ละภำคกำรศึกษำ ให้ผู้กู้ยืมเงินแจ้งขอเบิกเงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำต่อกองทุน
โดยกำรลงทะเบียนเรียน จ ำนวนเงินค่ำเล่ำเรียน ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวเนื่องกับกำรศึกษำ และค่ำครองชีพ 

ต้องได้รับกำรรับรองจำกสถำนศึกษำ  ทั้งนี้ ตำมแบบท่ีคณะกรรมกำรก ำหนด 
 ให้กองทุนจ่ำยค่ำเล่ำเรียนและค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวเนื่องกับกำรศึกษำตำมจ ำนวนที่ได้รับแจ้ง
ตำมวรรคหนึ่ง ให้แก่สถำนศึกษำที่ผู้กู้ยืมเงินศึกษำอยู่ ส ำหรับค่ำครองชีพให้กองทุนจ่ำยเข้ำบัญชีของ 

ผู้กู้ยืมเงินโดยตรง และให้ถือว่ำเงินที่จ่ำยให้แก่สถำนศึกษำหรือผู้กู้ยืมเงินดังกล่ำวเป็นส่วนหนึ่งของเงินกู้ยืม
เพ่ือกำรศึกษำที่ผู้กู้ยืมเงินต้องช ำระคืนกองทุน 
 ให้ถือว่ำจ ำนวนค่ำเล่ำเรียน ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวเนื่องกับกำรศึกษำ และค่ำครองชีพตำมที่ได้รับแจ้ง
และกองทุนได้โอนให้แก่สถำนศึกษำและผู้กู้ยืมเงิน เป็นจ ำนวนอันถูกต้องที่ผู้กู้ยืมเงินมีหน้ำที่และควำมรับผิด
ต้องชดใช้เงินคืนให้แก่กองทุน  ทั้งนี้ หำกมียอดเงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับไปแล้ว ให้กองทุน
แจ้งให้ผู้กู้ยืมเงินทรำบด้วย 

 
หมวด ๕ 

กำรช ำระเงินคืนกองทุน 
   

 
 มำตรำ ๔๔  เม่ือผู้กู้ยืมเงินส ำเร็จกำรศึกษำหรือเลิกกำรศึกษำแล้ว มีหน้ำที่ต้องช ำระเงินกู้ยืม
เพ่ือกำรศึกษำที่ได้รับไปตำมสัญญำกู้ยืมเงินคืนให้กองทุน ตำมจ ำนวน ระยะเวลำ และวิธีกำรที่กองทุน
แจ้งให้ทรำบ 
 คณะกรรมกำรจะก ำหนดให้เริ่มคิดดอกเบี้ยหรือประโยชน์อ่ืนใดจำกผู้กู้ยืมเงินนับแต่เวลำใด
ภำยหลังที่ส ำเร็จกำรศึกษำหรือเลิกกำรศึกษำแล้วก็ได้ แต่อัตรำดอกเบี้ยหรือประโยชน์อ่ืนใดที่คิด ณ 
วันท ำสัญญำ ต้องไม่เกินอัตรำร้อยละเจ็ดจุดห้ำต่อปี และห้ำมมิให้คิดดอกเบี้ยทบต้น 
 ในกรณีจ ำเป็น ผู้จัดกำรอำจผ่อนผันให้ผู้กู้ยืมเงินช ำระเงินคืนกองทุนแตกต่ำงไปจำกจ ำนวน 
ระยะเวลำ หรือวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ตำมวรรคหนึ่ง หรือลดหย่อนหนี้ หรือระงับกำรช ำระเงินคืนกองทุน
ตำมที่ผู้กู้ยืมเงินร้องขอเป็นรำยบุคคลหรือเป็นกำรทั่วไปก็ได้  ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข 

ที่คณะกรรมกำรก ำหนดตำมมำตรำ ๑๙ (๑๑) 
 ในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินผู้ใดผิดนัดกำรช ำระเงินคืนกองทุน และไม่ได้รับอนุญำตให้ผ่อนผันตำมวรรคสำม 
คณะกรรมกำรจะก ำหนดให้ผู้กู้ยืมเงินต้องเสียเงินเพ่ิมอีกไม่เกินร้อยละหนึ่งจุดห้ำต่อเดือนก็ได้ 
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 มำตรำ ๔๕  เพ่ือประโยชน์ในกำรบริหำรกองทุนและกำรติดตำมกำรช ำระเงินคืนกองทุน 
ให้กองทุนมีอ ำนำจด ำเนินกำร ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงินจำกหน่วยงำนหรือองค์กรทั้งภำครัฐและเอกชน
หรือบุคคลใดซ่ึงเป็นผู้ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำว 
 (๒) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรกู้ยืมเงิน และกำรช ำระเงินคืนกองทุนของผู้กู้ยืมเงินให้แก่
หน่วยงำนหรือองค์กรทั้งภำครัฐและเอกชน หรือบุคคลใดตำมที่ร้องขอ 
 (๓) ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรต่ำง ๆ ที่คณะกรรมกำรก ำหนดตำมมำตรำ ๑๙ (๑๔) 
 กำรด ำเนินกำรตำม (๑) และ (๒) ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขท่ีก ำหนด
ในกฎกระทรวง 

 
 มำตรำ ๔๖  เพ่ือประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรของกองทุนตำมมำตรำ ๔๕ (๑) ให้หน่วยงำน 

หรือองค์กรทั้งภำครัฐและเอกชน หรือบุคคลใดซ่ึงเป็นผู้ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงิน จัดส่งข้อมูล
ให้กองทุนตำมท่ีกองทุนร้องขอภำยในเวลำอันสมควร 

 
 มำตรำ ๔๗  ผู้กู้ยืมเงินจะช ำระเงินคืนกองทุนก่อนก ำหนดเวลำตำมมำตรำ ๔๔ หรือบอกเลิก
กำรกู้ยืมเงินเป็นหนังสือเม่ือใดก็ได้ 
 ให้ผู้กู้ยืมเงินที่มีหนังสือแจ้งบอกเลิกกำรกู้ยืมเงินตำมวรรคหนึ่ง มีหน้ำที่ต้องช ำระคืนเงินกู้ยืม
เพ่ือกำรศึกษำที่ได้รับไปทั้งหมดคืนให้แก่กองทุนภำยในสำมสิบวันนับแต่วันถัดจำกวันที่ได้แจ้งบอกเลิก
กำรกู้ยืมเงิน 

 
 มำตรำ ๔๘  เมื่อมีเหตุอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้ กองทุนอำจบอกเลิกสัญญำกู้ยืมเงิน
ของผู้กู้ยืมเงินก็ได้ 
 (๑) เมื่อปรำกฏในภำยหลังว่ำ ผู้กู้ยืมเงินไม่มีสิทธิขอกู้ยืมเงิน ปกปิดข้อเท็จจริงอันควรแจ้งให้ทรำบ
หรือแจ้งข้อควำมอันเป็นเท็จในสำระส ำคัญ 
 (๒) ผู้กู้ยืมเงินไม่ปฏิบัติตำมสัญญำกู้ยืมเงิน หรือข้อตกลงที่ให้ไว้แก่กองทุน 
 ให้ผู้กู้ยืมเงินที่ถูกบอกเลิกสัญญำกู้ยืมเงินตำมวรรคหนึ่ง มีหน้ำที่ต้องช ำระคืนเงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ
ที่ได้รับไปทั้งหมดคืนให้แก่กองทุนภำยในสำมสิบวันนับแต่วันถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งกำรบอกเลิกสัญญำ 

 
 มำตรำ ๔๙  ในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินถึงแก่ควำมตำย ให้สัญญำกู้ยืมเงิน หน้ำที่ และควำมรับผิด
ที่ผู้กู้ยืมเงินมีต่อกองทุนเป็นอันระงับไป 
 ในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินพิกำรหรือทุพพลภำพจนไม่สำมำรถประกอบกำรงำนได้ ให้ผู้จัดกำรมีอ ำนำจ
พิจำรณำสั่งระงับกำรเรียกให้ช ำระหนี้ตำมสัญญำกู้ยืมเงินก็ได้ ทั้งนี้ ตำมระเบียบที่คณะกรรมกำรก ำหนด 
 ในกรณีที่ผู้ค้ ำประกนัถึงแก่ควำมตำย กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับควำมรับผิดของผู้ค้ ำประกันให้เป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรก ำหนด 
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 มำตรำ ๕๐  หนี้ที่เกิดขึ้นตำมพระรำชบัญญัตินี้ ให้กองทุนมีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินทั้งหมด
ของผู้กู้ยืมเงินในล ำดับแรกถัดจำกค่ำเคร่ืองอุปโภคบริโภคอันจ ำเป็นประจ ำวันตำมมำตรำ ๒๕๓ (๔) 
แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ 

 
 มำตรำ ๕๑  ให้บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคลทั้งภำครัฐและเอกชน ผู้จ่ำยเงินได้พึงประเมิน
ตำมมำตรำ ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎำกร มีหน้ำที่หักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงินซึ่งเป็นพนักงำน
หรือลูกจ้ำงของผู้จ่ำยเงินได้พึงประเมินดังกล่ำว เพื่อช ำระเงินกู้ยืมคืนตำมจ ำนวนที่กองทุนแจ้งให้ทรำบ
โดยให้น ำส่งกรมสรรพำกรภำยในก ำหนดระยะเวลำน ำส่งภำษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ำย ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร 
และเง่ือนไขที่อธิบดีกรมสรรพำกรประกำศก ำหนด 
 กำรหักเงินตำมวรรคหนึ่งต้องหักให้กองทุนเป็นล ำดับแรกถัดจำกกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย 

และกำรหักเงินเข้ำกองทุนที่ผู้กู้ยืมเงินต้องถูกหักตำมกฎหมำยว่ำด้วยกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร 
กฎหมำยว่ำด้วยกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองแรงงำน และกฎหมำยว่ำด้วย 

กำรประกันสังคม 
 เม่ือกรมสรรพำกรได้รับเงินจำกผู้จ่ำยเงินได้พึงประเมินตำมวรรคหนึ่งแล้ว ให้น ำส่งกองทุน
ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขที่กรมสรรพำกรก ำหนด โดยควำมเห็นชอบของกระทรวงกำรคลัง 
 ถ้ำผู้จ่ำยเงินได้พึงประเมินตำมวรรคหนึ่งไม่ได้หักเงินได้พึงประเมิน หักและไม่ได้น ำส่ง
หรือน ำส่งแต่ไม่ครบตำมจ ำนวนที่กองทุนแจ้งให้ทรำบ หรือหักและน ำส่งเกินก ำหนดระยะเวลำตำมวรรคหนึ่ง 
ให้ผู้จ่ำยเงินได้พึงประเมินรับผิดชดใช้เงินที่ต้องน ำส่งในส่วนของผู้กู้ยืมเงินตำมจ ำนวนที่กองทุนแจ้งให้ทรำบ
และต้องจ่ำยเงินเพ่ิมในอัตรำร้อยละสองต่อเดือนของจ ำนวนเงินที่ผู้จ่ำยเงินได้พึงประเมินยังไม่ได้น ำส่ง
หรือตำมจ ำนวนที่ยังขำดไป แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้ นับแต่วันถัดจำกวันที่ครบก ำหนดต้องน ำส่งตำมวรรคหนึ่ง 
 ในกรณีที่ผู้จ่ำยเงินได้พึงประเมินได้หักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงินไว้แล้ว ให้ถือว่ำผู้กู้ยืมเงิน
ได้ช ำระเงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำตำมจ ำนวนที่ได้หักไว้แล้ว 

 
หมวด ๖ 

กำรเงินและกำรบัญชี 
   

 
 มำตรำ ๕๒  ให้คณะกรรมกำรจัดให้มีระบบบัญชีที่เหมำะสมเพ่ือสำมำรถควบคุมและบริหำร
จัดกำรลูกหนี้ เงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำและจัดท ำรำยงำนกำรเงินแสดงฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 

ของกองทุนได้อย่ำงถูกต้องตำมหลักกำรบัญชทีี่รับรองทั่วไป 
 

 มำตรำ ๕๓  กำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน และกำรเก็บรักษำเงินของกองทุน ให้เป็นไปตำมระเบียบ
ที่คณะกรรมกำรก ำหนด 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๕ - 

 มำตรำ ๕๔  กองทุนต้องจัดให้มีกำรตรวจสอบภำยในเกี่ยวกับกำรเงิน กำรบัญชี และกำรพัสดุ
ของกองทุน ตลอดจนรำยงำนผลกำรตรวจสอบให้คณะกรรมกำรทรำบอย่ำงน้อยปีละหน่ึงครั้ง 
 คณะกรรมกำรอำจตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญำตซึ่งมิใช่พนักงำนหรือลูกจ้ำงของกองทุนท ำหน้ำที่
ตรวจสอบภำยในเฉพำะเรื่อง และให้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมกำรได้  ทั้งน้ี ตำมระเบียบที่คณะกรรมกำร
ก ำหนด 

 
 มำตรำ ๕๕  ให้กองทุนจัดท ำงบกำรเงินส่งผู้สอบบัญชีภำยในหน่ึงร้อยยี่สิบวันนับแต่ 
วันสิ้นปีบัญชีทุกปี 
 ปีบัญชีของกองทุน ให้ถือตำมปีงบประมำณตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ 
 ในทุกรอบปี ให้ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลซึ่งส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน
ให้ควำมเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุน แล้วท ำรำยงำนผลกำรสอบบัญชีเสนอต่อรัฐมนตรีภำยใน
หน่ึงร้อยห้ำสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 
 ให้กองทุนโฆษณำรำยงำนประจ ำปีโดยแสดงงบกำรเงินพร้อมกับรำยงำนกำรสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี 
รวมทั้งรำยงำนสรุปผลงำนในปีที่ล่วงมำในรำชกิจจำนุเบกษำ 

 
บทเฉพำะกำล 

   
 

 มำตรำ ๕๖  ให้โอนบรรดำกิจกำร ทรัพย์สิน สิทธิ หน้ำที่ หน้ี ภำระผูกพัน พนักงำน 
และลูกจ้ำง และเงินงบประมำณของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำตำมพระรำชบัญญัติกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๑ และของกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำที่ผูกกับรำยได้ในอนำคต 

ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรบริหำรกองทุนเพ่ือกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่ออกตำม
พระรำชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระรำชบัญญัติน้ีมีผลใช้บังคับไปเป็น
ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำตำมพระรำชบัญญัติน้ี 

 
 มำตรำ ๕๗  ให้ผู้จัดกำรตำมพระรำชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๑ 
ซึ่งด ำรงต ำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระรำชบัญญัติน้ีใช้บังคับเป็นผู้จัดกำรตำมพระรำชบัญญัติน้ี และอยู่ใน
ต ำแหน่งต่อไปจนกว่ำจะพ้นจำกต ำแหน่งตำมสัญญำจ้ำงเดิมหรือเพรำะเหตุอ่ืน 

 
 มำตรำ ๕๘  ในวำระเริ่มแรก ให้คณะกรรมกำรกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำประกอบด้วย
กรรมกำรตำมมำตรำ ๑๔ (๑) และ (๒) และให้ผู้จัดกำรตำมมำตรำ ๕๗ เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
เพ่ือปฏิบัติหน้ำที่คณะกรรมกำรตำมพระรำชบัญญัติน้ีไปพลำงก่อน และให้รัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิตำมมำตรำ ๑๔ (๓) ภำยในเก้ำสิบวันนับแต่วันที่พระรำชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 
 ให้ผู้จัดกำรตำมวรรคหน่ึงแต่งตั้งพนักงำนของกองทุนซึ่งโอนมำตำมมำตรำ ๕๖ จ ำนวนหน่ึงคน
เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๖ - 

 มำตรำ ๕๙  ในวำระเริ่มแรก ให้คณะอนุกรรมกำรก ำกับและประเมินสถำนศึกษำที่เข้ำร่วม
ด ำเนินงำนกับกองทุนตำมมำตรำ ๒๒ และคณะอนุกรรมกำรก ำกับกำรช ำระเงินคืนกองทุนตำมมำตรำ ๒๔ 
ประกอบด้วยอนุกรรมกำรโดยต ำแหน่ง และให้ปฏิบัติหน้ำที่ไปพลำงก่อนจนกว่ำคณะกรรมกำรจะแต่งต้ัง
คณะอนุกรรมกำรให้มีองค์ประกอบครบถ้วนตำมมำตรำ ๒๒ และมำตรำ ๒๔ 

 
 มำตรำ ๖๐  ให้พนักงำนและลูกจ้ำงของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำตำมพระรำชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่โอนมำเป็นพนักงำนและลูกจ้ำงของกองทุนตำมมำตรำ ๕๖  
ได้รับเงินเดือนหรือค่ำจ้ำง รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ เท่ำกับที่เคยได้รับอยู่เดิมไปพลำงก่อน จนกว่ำ 

จะได้บรรจุและแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่งในส ำนักงำนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ แต่จะให้ได้รับเงินเดือน
หรือค่ำจ้ำงต่ ำกว่ำเงินเดือนหรือค่ำจ้ำงที่ได้รับอยู่เดิมไม่ได้ 

 
 มำตรำ ๖๑  ให้ถือว่ำหนี้ของผู้กู้ยืมเงินตำมพระรำชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ 
พ.ศ. ๒๕๔๑ และหนี้ของผู้รับทุนกำรศึกษำแบบต้องใช้คืนตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรบริหำร
กองทุนเพ่ือกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่ออกตำมพระรำชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ ที่ค้ำงช ำระ 

หรือยังไม่ถึงก ำหนดช ำระเป็นหนี้ที่ผู้กู้ยืมเงินหรือผู้รับทุนกำรศึกษำแบบต้องใช้คืนนั้น จะต้องชดใช้คืน
ให้กองทุนตำมพระรำชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรก ำหนด 

 
 มำตรำ ๖๒  ให้ถือว่ำบรรดำค ำขอที่นักเรียนหรือนักศึกษำได้ยื่นขอกู้ยืมจำกกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือกำรศึกษำตำมพระรำชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๑ และกองทุนเงินกู้ยืม
เพ่ือกำรศึกษำที่ผูกกับรำยได้ในอนำคตตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรบริหำรกองทุนเพ่ือกำรศึกษำ 
พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่ออกตำมพระรำชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ ที่ค้ำงพิจำรณำอยู่ในวันก่อนวันที่
พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นค ำขอกู้ยืมเงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำตำมพระรำชบัญญัตินี้ และให้ด ำเนินกำรต่อไป
ตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

 
 มำตรำ ๖๓  บรรดำคดีที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำตำมพระรำชบัญญัติกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๑ และกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำที่ผูกกับรำยได้ในอนำคตตำมระเบียบ
กระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรบริหำรกองทุนเพ่ือกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๙ ท่ีออกตำมพระรำชบัญญัติเงินคงคลัง 
พ.ศ. ๒๔๙๑ ได้ฟ้องเป็นคดีต่อศำล ให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำตำมพระรำชบัญญัตินี้เข้ำสวมสิทธิ
เป็นคู่ควำมแทน ในกำรนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำตำมพระรำชบัญญั ตินี้อำจคัดค้ำนเอกสำร 

ที่ได้ยื่นไว้แล้ว ถำมค้ำนหรือคัดค้ำนพยำนที่สืบไปแล้วได้ 
 ในกรณีที่ศำลได้มีค ำพิพำกษำบังคับคดีตำมวรรคหนึ่งแล้ว ให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ
ตำมพระรำชบัญญัตินี้เข้ำสวมสิทธิเป็นเจ้ำหนี้ตำมค ำพิพำกษำนั้น 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๗ - 

 มำตรำ ๖๔  บรรดำข้อบังคับ ระเบียบ และประกำศที่ออกตำมพระรำชบัญญัติกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๑ และระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรบริหำรกองทุนเพ่ือกำรศึกษำ 
พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่ออกตำมพระรำชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระรำชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปได้เท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระรำชบัญญัติน้ี จนกว่ำจะได้มี
กำรออกกฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกำศตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

 
 

ผู้รับสนองพระรำชโองกำร 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชำ 

นำยกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจำกกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำตำม
พระรำชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๑ และกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำที่ผูกกับรำยได้ 
ในอนำคตตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรบริหำรกองทุนเพ่ือกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่ออกตำม
พระรำชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ มีกำรบริหำรจัดกำรและกำรด ำเนินกำรที่มีข้อจ ำกัด และไม่สอดคล้องกับ
นโยบำยกำรผลิตก ำลังคนและกำรพัฒนำประเทศ สมควรบูรณำกำรกำรบริหำรจัดกำรและกำรด ำเนินกำรของ 
ทั้งสองกองทุนดังกล่ำวให้เป็นเอกภำพอยู่ภำยใต้กฎหมำยเดียวกัน และเพ่ิมมำตรกำรในกำรบริหำรจัดกำรกองทุน
ให้มีประสิทธิภำพมำกย่ิงขึ้น  จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัติน้ี 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๘ - 

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒๔ 
 
 มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 
เป็นต้นไป
 
 มำตรำ ๑๖  บรรดำบทบัญญัติแห่งกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง และ 

มติของคณะรัฐมนตรีใดท่ีใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันท่ีพระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ อ้ำงถึง “กระทรวงศึกษำธิกำร” 
“รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร” “ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร” หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งหรือผู้ปฏิบัติหน้ำท่ี 

ในกระทรวงศึกษำธิกำร หำกเกี่ยวกับกำรอุดมศึกษำหรือกำรจัดต้ังสถำบันอุดมศึกษำ ซึ่งอยู่ในอ ำนำจหน้ำท่ี 

ของกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้ถือว่ำบทบัญญัตินั้นอ้ำงถึง “กระทรวง
กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” “รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม” “ปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” หรือผู้ด ำรงต ำแหน่ง
หรือผู้ปฏิบัติหน้ำท่ีในกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
แล้วแต่กรณี
 ให้เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของสภำหรือคณะกรรมกำรตำมกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องกับกำรโอน
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร ไปเป็นส่วนรำชกำรตำมมำตรำ ๑๐ 
วรรคสอง เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรโอนอ ำนำจหน้ำท่ีและกำรเปลี่ยนแปลงผู้รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้  
ท้ังนี้ ตำมท่ีก ำหนดในบัญชี ๔ ท้ำยพระรำชบัญญัตินี้
 ควำมในวรรคหนึ่งและวรรคสองไม่ใช้บังคับแก่สถำบันกำรอำชีวศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร  
ท่ีจัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรอำชีวศึกษำ

 
 มำตรำ ๑๗  ให้นำยกรัฐมนตรีรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้

 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม เป็นกลไกส ำคัญในกำรพัฒนำประเทศให้เจริญเติบโตอย่ำงมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
เพ่ือรองรับควำมเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีจะเกิดข้ึนในอนำคต สมควรจัดต้ังกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมข้ึน เพ่ือให้มีกำรบูรณำกำร กำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย และกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม 

ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และศำสตร์อ่ืนเข้ำด้วยกัน และให้เกิดควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี
ระหว่ำงสถำบันอุดมศึกษำและสถำบันวิจัยในทิศทำงท่ีสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ แผน และนโยบำย
ในกำรพัฒนำประเทศ จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี้

                                                
๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนท่ี ๕๗ ก/หน้า ๑/๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
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กฎหมาย ระเบยีบ  
ที่ออกตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืม 

เพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 



69



70



71



72



73



74



75



76



77



78



79

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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 ๓ 

                    (๒) รับแบบคําขอกูยืมเงินกูยืมเพ่ือการศึกษา ของนักเรียนหรือนักศึกษารวมท้ัง
แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการใหกูยืมเงิน ประจําสถานศึกษา เพื่อทําหนาท่ีพิจารณาคําขอกูยืม 
ตรวจสอบคุณสมบัติ สัมภาษณ และคัดเลือกนักเรียนหรือนักศึกษาที่สมควรจะไดรับการอนุมัติใหกูยืมเงิน
กูยืมเพ่ือการศึกษา ใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 
                     (๓) อนุ มัติการกู ยืมเงินแกนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีมีสัญชาติไทย มีคุณสมบัติ         
และไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
                     (๔) ประกาศรายชื่ อนั ก เรียน ห รือนั กศึกษาท่ี ได รับอนุ มั ติ ให กู ยื ม เงิน กู ยื ม           
เพื่อการศึกษา โดยปดประกาศไวใน ท่ีแลเห็นไดงาย ณ บริเวณสถานศึกษา และเผยแพรทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกสของสถานศึกษา 
                  (๕) รายงานผลการคัดเลือกใหกองทุน และผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืม ทราบ 

หมวด ๒ 
การจัดทําสัญญาและการนําสงสัญญากูยืม 

 

 ขอ ๖ สถานศึกษามีหนาท่ี จัดใหนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหกูยืมเงินกูยืมเพื่อ
การศึกษา ดําเนินการ ดังนี้  
                     (๑) เปดบัญชีเงินฝากกับผูบรหิารและจัดการเงินใหกูยืม เพ่ือรับโอนเงินคาครองชีพ 
                     (๒) ทําสัญญากู ยืมเงิน โดยให มีผู คํ้าประกันการชําระเงินคืนกองทุน ตามแบบ 
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด  

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

หมวด ๓ 
การตรวจสอบ การรับโอนเงินกูยืมเพ่ือการศึกษา และการสงคืน 

 

           ขอ ๘ สถานศึกษามีหนาท่ีเปดสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย กับผูบริหารและจัดการเงิน
ใหกูยืม โดยใชชื่อวา “บัญชีกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาของ (ระบุชื่อสถานศึกษา………..)” เพ่ือรับโอน
เงินคาเลาเรียนและคาใชจายที่เก่ียวเนื่องกับการศึกษา ท่ีผูกูยืมเงินแจงขอเบิกจากกองทุน ท้ังนี้ สถานศึกษา
รับทราบวา เงินคาเลาเรียนและคาใชจายท่ีเก่ียวเนื่องกับการศึกษา ท่ีกองทุนโอนเขาสมุดบัญชีเงินฝากใหแก
สถานศึกษาดังกลาวรวมท้ังดอกผล 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         
ที่สถานศึกษาไดรับจริงจากผูกู ยืมเงินแตละรายตามที่ไดลงทะเบียนเรียนจริง 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
ตนฉบับสัญญากู ยืมและเอกสารประกอบใหผูบริหารและจัดการเงินให กู ยืมเปน ท่ี เรียบรอยแลว                  
โดยมีหลักฐานการสงของสถานศึกษา และการรับเอกสารของผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืมเก็บไวเปน
หลักฐานแทนเก็บแบบคําขอกูยืม 

หมวด ๕ 
การกํากับและสงเสริมผูกูยืมเงิน ระหวางศึกษา 
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 ๕ 

 ขอ ๑๒ สถานศึกษามีหนาที่ กํากับและสงเสริมผูกูยืมเงิน ในระหวางกําลังศึกษา ดังน้ี 

  (1) กําหนดมาตรการตรวจสอบคุณสมบัติผูขอกูยืมเงนิ 
  (๒) จัดใหมีการปฐมนิเทศแกผูกูยืมเงิน ผูใชอํานาจปกครอง และผูค้ําประกัน เพ่ือชี้แจง
กฎระเบียบและขอบังคับกองทุนเก่ียวกับการกูยืม และการชําระเงินคนืกองทุน 
  (๓) จัดใหมีอาจารยท่ีปรึกษาทําหนาที่ใหคําแนะนําแกผูกูยืมเงิน  
  (๔) ตรวจสอบวา ผูกูยืมเงิน ไดลงทะเบียนเรียนหรือไม หากไมไดลงทะเบียนเรียน 
ตองแจงใหผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืมทราบ ภายในเจ็ดวัน นับแตวันสิ้นสุดการลงทะเบียนเรียนในแตละ
ภาคการศึกษาเพ่ือใหผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืม ระงับการโอนเงนิกูยืมเพื่อการศึกษา 
  (๕) ติดตามผลการศึกษาของผูกูยืมเงินอยางตอเนื่อง และรายงานผลการศึกษา 
ใหผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืมทราบ ตามแบบที่กองทุนกําหนด เพ่ือใหผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืม 
ระงับการโอนเงนิกูยืมเพ่ือการศึกษา 
  (๖) แจงการพนสภาพการเปนนักเรียนหรือนักศึกษาของผูกูยืม ไมวาดวยกรณีใด ๆ 
ใหผูบริหารและจัดการเงนิใหกูยืมทราบ ตามแบบที่กองทุนกําหนด ตามกําหนดระยะเวลาดังน้ี                             

   (๖.๑) กรณีพนสภาพเน่ืองจากตาย ใหแจงทันทีท่ีทราบโดยใหสงหลักฐานการตาย
ไปใหดวย  
   (๖.๒) กรณีพนสภาพเน่ืองจากลาออก ใหแจงภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูกูยืมเงิน
ลาออก 
   (๖.๓) กรณีพนสภาพเนื ่องจากผลการศึกษาไมเปนไปตามหลักเกณฑท่ี
กองทุนกําหนดและไมไดรับอนุญาตผอนผันจากกองทุน  ใหแจงภายในสิบหาวันนับแตวันที่ทราบผลการศึกษา 
     (๖.๔) กรณีที่พนสภาพเน่ืองจากมีความประพฤติเสียหาย ใหแจงภายในสิบหาวัน
นับแตวันท่ีสถานศึกษามีคําสั่งใหพนสภาพ 
  (๗) จัดหรือสนับสนุนใหมีกิจกรรมการทําประโยชนตอสังคมหรือสาธารณะสําหรับ
ผูกูยืมเงิน เพื่อสรางจิตสํานึกตอสังคมและความรับผิดชอบในการชําระหนี้คนืกองทุน                                            

หมวด ๖ 
การตดิตามผูกูยืมเงนิใหชําระเงนิคืนกองทุน 

 

 ขอ ๑๓ กอนที่ผูกูยืมเงินสําเร็จการศึกษา สถานศึกษามีหนาที่จัดใหมีการดําเนินการ ดังน้ี 

  (๑) ปจฉิมนิเทศแกผู กูยืมเงิน ผูใชอํานาจปกครอง และผูค้ําประกัน เพ่ือชี้แจง
กฎระเบียบและขอบังคับกองทุนเกี่ยวกับการชําระเงินคืนกองทุน      
  (๒)  สํารวจและจัดทําทะเบียนที่อยู หมายเลขโทรศัพท ที่เปนปจจุบันของผูกูยืมเงิน  
เพ่ือใชในการติดตอสื่อสารกับกองทุน 
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 ๖ 

 ขอ ๑๔ เมื่อผูกูยืมเงินสําเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแลว สถานศึกษามีหนาท่ีใหการ
สนับสนุนกองทุน ในการติดตามใหผูกูยืมเงิน ซึ่งเคยเปนนักเรียนหรือนักศึกษาของสถานศึกษา ชําระเงินคืน
กองทุน 

หมวด ๗ 
มาตรการกํากับสถานศึกษา 

 

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

 ขอ ๑๖ ในกรณีท่ีสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา หรือเจาหนาท่ี ไมปฏิบัติหนาท่ีตาม        
ท่ีกําหนดไวในบันทึกขอตกลงนี้  หรือตามท่ีกฎ ระเบียบ ประกาศหรือขอกําหนดตาง ๆ ของกองทุน 
ตลอดจนคูมือผูปฏิบัติงานของกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (สําหรับสถานศึกษา) กําหนดไวท่ีออกใชบังคับ
อยูแลวในวันทําบันทึกขอตกลงนี้ และที่จะออกใชบังคับตอไปในภายหนา สถานศึกษาตกลงใหกองทุน
ดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยาง ดังนี้ 
  (๑) เตือนเปนหนังสือใหปรับปรุงแกไข หรือดําเนินการใหถูกตอง 
  (๒) ระงับการใหกูยืมเงินแกนักเรียนหรือนักศึกษารายใหม ในคณะหรือสาขาวิชา      
ท่ีจัดการศึกษาไมไดคุณภาพ ตามท่ีกองทุนกําหนด         
  (๓) เพิกถอนการเขารวมดําเนินงานกับกองทุน                                 
  (๔) ดําเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 บันทึกขอตกลงนี้ทําข้ึนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน ท้ังสองฝายไดอานและเขาใจขอความ     
โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตอหนาพยานและเก็บรักษาไวฝายละฉบับ 
  

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

……………………………………………………                                  …………………………………………………… 
(                                          )                                  (                                            )  
 พยาน พยาน  
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ประกาศกองทุน 

ที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงิน 
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ประกาศกองทุน 
ที่เกี่ยวข้องกับการช าระเงินคืนกองทุน 
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 

เรื่อง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธกีาร และเงื่อนไขการน าสง่เงนิให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
ตามพระราชบัญญัตกิองทนุเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 

 

 
 อาศัยอ านาจตามความในวรรคสามของมาตรา 51  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา พ.ศ. 2560 อธิบดีกรมสรรพากรก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพ่ือให้เจ้าพนักงาน
น าส่งเงินให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ดังต่อไปน้ี 
 ข้อ ๑ ในประกาศน้ี 
   “กองทุน” หมายความว่า กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุน  

เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560  
   “เงินกู้ยืม” หมายความว่า เงินกู้ยืมตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  
พ.ศ. 2560  
 ข้อ  2   ให้เจ้าพนักงานสรรพากรด าเนินการโอนเงินกู้ยืมที่ ได้รับจากกรมบัญชีกลางเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ช่ือบัญชี “บัญชีรับช าระหน้ีจากกรมสรรพากร” 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 ินิติทณัฑ์ประภาศ) 

                                            อธิบดีกรมสรรพากร             
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ประกาศอธิบดกีรมสรรพากร 
 เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการน าส่งเงินให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
 ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) 

 

 อาศัยอ านาจตามความในวรรคสามของมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืม 

เพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2560 อธิบดีกรมสรรพากรก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเพ่ือให้เจ้าพนักงาน
น าส่งเงินกู้ยืมให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ในประกาศนี้ 
 “กองทุน” หมายความว่า กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 
 “เงินกู้ยืม” หมายความว่า เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 
 “หน่วยงาน” หมายความว่า 
 (1) กระทรวง ทบวง กรม ส านักงานหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐตามกฎหมายว่าด้วย 

การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  
 (2) หน่วยงานของรัฐอื่นใดนอกจากหน่วยงานตาม (1) และ 
 (3) หน่วยงานเอกชน ที่เป็นบุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล  
 “ผู้กู้ยืมเงิน” หมายความว่า  
 (1) พนักงานราชการหรือลูกจ้างชั่วคราวของกระทรวง ทบวง กรม ส านักงาน  
หรือหน่วยงานอื่นใดของรฐัตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ที่เป็นผู้กู้ยืมเงินจากกองทุน 
 (2) พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐอื่นใดท่ีมิใช่กระทรวง ทบวง กรม ส านักงาน 
หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  ที่เป็นผู้กู้ยืมเงิน 

จากกองทุน และ  
 (3) พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานเอกชน ที่เป็นผู้กู้ยืมเงินจากกองทุน 
 ข้อ 2 ให้เจ้าพนักงานสรรพากรด าเนินการโอนเงินกู้ยืมท่ีได้รับจากหน่วยงาน ซึ่งได้หักเงินได้  
พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร จากผู้กู้ยืมเงิน เพ่ือช าระเงินกู้ยืมคืนกองทุน 

ตามมาตรา 51 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2560 เข้าบัญชี
ของกองทุน 
 ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 

 ประกาศ ณ วันที่ 17  กันยายน พ.ศ. 2562 
 
                                                             เอกนิติ  นิติทัณฑ์ประภาศ 
 (นายเอกนติิ  นิติทณัฑ์ประภาศ) 
  อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 

เรื่อง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธกีาร และเงื่อนไขการหักเงินได้พึงประเมินเพื่อช าระเงนิกูย้ืมคืน 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศกึษาตามพระราชบญัญตัิกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560  
 

 
 อาศัยอ านาจตามความในวรรคหน่ึงของมาตรา 51  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา พ.ศ. 2560 อธิบดีกรมสรรพากรก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ให้ผู้จ่ายเงินได้ 
พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ให้พนักงานหรือลูกจ้างซึ่งเป็นผู้กู้ยืมเงินจากกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหักเงินได้พึงประเมินเพื่อช าระเงินกู้ยืมคืนให้กองทุน ดังต่อไปน้ี 
 ข้อ ๑ ในประกาศน้ี 
   “กองทุน” หมายความว่า กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุน 

เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560  
   “เงินกู้ยืม” หมายความว่า เงินกู้ยืมตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
พ.ศ. 2560  

ข้อ 2 ให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งเป็นกระทรวง 
ทบวง กรม ส านักงานหรือหน่วยงานอ่ืนใดของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  
หักเงินได้พึงประเมินของข้าราชการและลูกจ้างประจ าในสังกัดซึ่งเป็นผู้กู้ยืมเงิน ตามจ านวนที่กองทุนแจ้งให้ทราบ
แล้วน าส่งผ่านระบบของกรมบัญชีกลางตามกฎหมายว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงิน 

บางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย เพ่ือให้กรมบัญชีกลางโอนเงินดังกล่าวให้กรมสรรพากรผ่านบัญชี
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ช่ือบัญชี “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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ประกาศอธิบดกีรมสรรพากร 
 เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการหักเงินได้พึงประเมินเพื่อช าระเงินกู้ยืมคืน 
 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560  

(ฉบับท่ี 2) 
 

 อาศัยอ านาจตามความในวรรคหนึ่งของมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืม 

เพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2560 อธิบดีกรมสรรพากรก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ผู้จ่ายเงินได้
พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ให้พนักงานหรือลูกจ้างซึ่งเป็นผู้กู้ยืมเงินจากกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หักเงินได้พึงประเมินเพื่อช าระเงินกู้ยืมคืนให้กองทุน ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ในประกาศนี้ 
 “กองทุน” หมายความว่า กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 
 “เงินกู้ยืม” หมายความว่า เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 
 “หน่วยงาน” หมายความว่า 
 (1) กระทรวง ทบวง กรม ส านักงาน หรือหน่วยงานอ่ืนใดของรัฐตามกฎหมายว่าด้วย
การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  
 (2) หน่วยงานของรัฐอื่นใดนอกจากหน่วยงานตาม (1) และ 
 (3) หน่วยงานเอกชน ท่ีเป็นบุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล 
 “ผู้กู้ยืมเงิน” หมายความว่า  
 (1) พนักงานราชการหรือลูกจ้างช่ัวคราวของกระทรวง ทบวง กรม ส านักงาน  
หรือหน่วยงานอ่ืนใดของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  ท่ีเป็นผู้กู้ยืมเงิน 

จากกองทุน 
 (2) พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐอื่นใดท่ีมิใช่กระทรวง ทบวง กรม ส านักงาน 
หรือหน่วยงานอ่ืนใดของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  ท่ีเป็นผู้กู้ยืมเงิน 

จากกองทุน และ  
 (3) พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานเอกชน ท่ีเป็นผู้กู้ยืมเงินจากกองทุน 
 “ระบบ e-PaySLF” หมายความว่า ระบบรับช าระเงินกู้ยืมคืนกองทุนผ่านกรมสรรพากร 
 ข้อ 2 ให้หน่วยงานซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร  
ให้แก่ผู้กู้ยืมเงิน มีหน้าท่ีหักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงินตามมาตรา 51 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2560 โดยให้เข้าใช้ระบบ e-PaySLF และให้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 

/ (1) กรณีท่ี … 
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-2- 
 
 (1) กรณีที่หน่วยงานยังไม่มีหมายเลขผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) เพ่ือเข้าสู่ระบบ
การยื่นแบบแสดงรายการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากร หรือระบบบริการ Tax Single 
Sign On ของกระทรวงการคลัง ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
 (ก) กรอกค าขอยื่นแบบแสดงรายการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากร 
(ภ.อ.01) พร้อมพิมพ์แบบ ภ.อ.01 และแบบข้อตกลงในการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษี 
ผ่านเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตออกจากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พร้อมลงลายมือชื่อของผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน
และประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) มายื่นต่อส านักงานสรรพากรพ้ืนท่ีท่ีสถานประกอบการตั้งอยู่  
หรือที่กองบรหิารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งน้ี กรณีที่หน่วยงานมอบอ านาจให้บุคคลอื่นมายื่นเอกสาร
หลักฐานแทน ให้มีหนังสือมอบอ านาจ และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ พร้อมลงลายมือชื่อ
รับรองส าเนาถูกต้องมาแสดงด้วย หรือ 
 (ข) กรอกค าขอยื่นใช้ระบบบริการ Tax Single Sign On ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ของกระทรวงการคลัง แล้วพิมพ์ออกจากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มายื่นต่อส านักงานสรรพากรพ้ืนที่ 
ที่สถานประกอบการตัง้อยู่ หรือที่กองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่กรมสรรพสามิต ทั้งนี้ 
กรณีที่หน่วยงานมอบอ านาจให้บุคคลอื่นมายื่นเอกสารหลักฐานแทน ให้มีหนังสือมอบอ านาจ และส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องมาแสดงด้วย 
 (2) กรณีที่หน่วยงานมีหมายเลขผู้ใช ้(User ID) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับเข้าสู่ระบบ
การยื่นแบบแสดงรายการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากรแล้ว แต่ยังมิได้ขอเพ่ิม
ประเภทกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ให้ยื่นค าขอน าส่งเงินกู้ยืมคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
ตามแบบค าขอเพ่ิม/ลดประเภท แบบแสดงรายการยื่นผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ภ.อ.02) 
 ข้อ 3 กรณีที่หน่วยงานได้ด าเนินการตามข้อ 2 แล้ว ให้หน่วยงานซึ่งได้รับแจ้งจ านวนเงินกู้ยืม
และรายชื่อผู้กู้ยืมเงินจากกองทุน เข้าสู่ระบบ e-PaySLF ทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th 
และตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อผู้กู้ยืมเงินตามที่กองทุนแจ้งให้ทราบ 
 กรณีที่ผู้กู้ยืมเงินจากกองทุนตามรายชื่อที่กองทุนแจ้งให้ทราบ ไม่ได้อยู่ในสังกัด 

ของหน่วยงาน ให้หน่วยงานแจ้งยกเลิกรายชื่อดังกล่าวผ่านระบบ e-PaySLF โดยด าเนินการ ดังต่อไปน้ี 
 (1) ดาวน์โหลด (Download) ไฟล์รายการข้อมูลรายชื่อผู้กู้ยืมเงินตามที่กองทุนแจ้งให้ทราบ
จากระบบ e-PaySLF และด าเนินการแก้ไขรายการข้อมูลรายชื่อผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ในสังกัดให้ถูกต้อง ทั้งน้ี 
ต้องระบุเหตุผลการแก้ไข และอัปโหลด (Upload) ไฟล์รายการข้อมูลรายชื่อผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ในสังกัดที่ได้แก้ไข
ให้ถูกต้องแล้วเข้าสู่ระบบ e-PaySLF โดยต้องด าเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 5 วัน นับแต่วันสิ้นเดือน
ของเดือนที่หน่วยงานได้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่ผู้กู้ยืมเงิน 

ที่อยูใ่นสังกัด หรือ 
 (2) ให้ยกเลิกรายชื่อผู้กู้ยืมเงินที่ไม่ได้อยู่ในสังกัดของหน่วยงาน ในรายการข้อมูลรายชื่อ 

ผู้กู้ยืมเงินผ่านระบบ e-PaySLF โดยตรง ท้ังน้ี ต้องระบุเหตุผลการยกเลิก โดยต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน 5 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่หน่วยงานได้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1)  
แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่ผู้กู้ยืมเงินที่อยูใ่นสังกัด 
 

/ ข้อ 4 เม่ือหน่วยงาน ... 
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 ข้อ 4 เมื่อหน่วยงานได้ตรวจสอบรายช่ือผู้กู้ยืมเงินจากกองทุน ว่าถูกต้องตามข้อ 3 แล้ว  
ต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
 (1) หักเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ของผู้กู้ยืมเงิน 

เพ่ือช าระเงินกู้ยืมคืนกองทุนตามมาตรา 51 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามจ านวนที่กองทุนแจ้งให้ทราบ 
 (2) ท าการยืนยันรายการข้อมูลรายช่ือผู้กู้ยืมเงินดังกล่าวบนระบบ e-PaySLF และ 
 (3) พิมพ์ชุดช าระเงิน (Pay-in Slip) ออกจากระบบ e-PaySLF พร้อมน าเงินได้พึงประเมิน
ตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ของผู้กู้ยืมเงินที่อยูใ่นสังกัดซึ่งถูกหักไว้ตาม (1) มาช าระตามช่องทาง
ที่ปรากฏในชุดช าระเงิน (Pay-in Slip) ภายในก าหนดเวลาน าส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย โดยต้องเป็นช่องทาง 
การช าระเงิน ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ช าระเป็นเงินสด เข้าบัญชีช่ือ “กรมสรรพากร 2 เพ่ือรับช าระเงินคืนกองทุน 

เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา” 
 (ข) ช าระด้วยเช็ค ซึ่งเป็นเช็คธนาคารและสาขาที่หน่วยงานเปิดบัญชี ไปช าระ  
ณ สาขาของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุผู้รับเงิน คือ “กรมสรรพากร 2 เพ่ือรับช าระเงินคืนกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษา” 
 (ค) ช าระด้วยแคชเชียร์เช็ค (Cashier Cheque) ซึ่งเป็นแคชเชียร์เช็คของทุกธนาคาร 
สาขาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไปช าระ ณ สาขาของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยระบุผู้รับเงิน คือ “กรมสรรพากร 2 เพ่ือรับช าระเงินคืนกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา” ก่อนเวลา 14.00 นาฬิกา หรือ 
 (ง) ช าระด้วยตั๋วแลกเงิน (Draft) ซึ่งเป็นตั๋วแลกเงินของทุกธนาคาร สาขาในต่างจังหวัด 
ไปช าระ ณ สาขาของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดเดียวกัน โดยระบุผู้รับเงิน คือ 
“กรมสรรพากร 2 เพ่ือรับช าระเงินคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา” ก่อนเวลา 14.00 นาฬิกา 
 ข้อ 5 เมื่อหน่วยงานได้ด าเนินการตามข้อ 4 แล้ว ให้กองทุนตรวจสอบความถูกต้องและจัดท า
ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่หน่วยงานดังกล่าวภายใน 10 วันท าการ นับจากวันที่หน่วยงาน 

ได้น าเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ของผู้กู้ยืมเงินซึ่งถูกหักไว้ตามจ านวน  

ที่กองทุนแจ้งให้ทราบ มาช าระตามช่องทางที่ปรากฏในชุดช าระเงิน (Pay-in Slip) 
 ทั้งนี้ หน่วยงานต้องจัดเก็บใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ไว้เป็นหลักฐานการหักเงินได้  
พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ของผู้กู้ยืมเงินจากกองทุน และเป็นหลักฐาน 

การช าระเงินตามข้อ 4 (3) แล้ว 
 ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 
 
 ประกาศ ณ วันที่  20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
 
 
                                                             เอกนิติ  นิติทัณฑ์ประภาศ 
 (นายเอกนติิ  นิติทณัฑ์ประภาศ) 
  อธิบดีกรมสรรพากร 
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พระราชบัญญัติ  
บัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ  

พ.ศ. 2542 
------------------------- 

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

เปนปที่ 54 ในรัชกาลปจจุบัน  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา  

โดยทีเ่ปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยบัตรประจําตัวขาราชการ พนักงานเทศบาล พนักงาน สุขาภบิาล และพนกังาน
องคการของรัฐ  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบญัญัติขึ้นไวโดยคาํแนะนําและยนิยอมของรัฐสภา ดงัตอไปนี ้ 
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจาหนาทีข่องรัฐ พ.ศ. 2542"  
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานเุบกษาเปนตนไป  
มาตรา 3 ใหยกเลิก  
(1) พระราชบัญญัติบัตรประจําตวัขาราชการ พนกังานเทศบาล พนักงานสขุาภบิาล และพนักงาน องคการของรัฐ 

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

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

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2530  
(4) พระราชบัญญัติบัตรประจําตวัขาราชการ พนกังานเทศบาล พนักงานสุขาภบิาล 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 หรอืเจาหนาทีอ่ื่นซ่ึงมีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนเจาหนาทีข่องรัฐตาม พระราชบัญญตัินี ้ 
"เจาหนาที่ของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญ" หมายความวา เจาหนาทีข่องรัฐซึ่งออกจากราชการหรอืพนจาก ตําแหนงโดย

มีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ กฎหมายวาดวยกองทุน บําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิน่ และกฎหมายวาดวยบําเหน็จ บํานาญขาราชการ
กรุงเทพมหานคร หรือกฎหมายอืน่ใดอนัเกี่ยวกับบําเหน็จบํานาญของเจาหนาทีข่องรัฐ  

มาตรา 5 ใหเจาหนาทีข่องรัฐมีบัตรประจําตัวสําหรับเจาหนาที่ของรัฐ  
เจาหนาที่ของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญมีสิทธิขอมบัีตรประจําตัวสําหรับเจาหนาทีข่องรัฐผูรับบําเหน็จ บํานาญได และใหสวน
ราชการเจาสังกัดออกบตัรประจําตัวดังกลาวให  
การขอมีบัตรประจําตัว การออกบตัรประจําตัว และลักษณะของบตัรประจําตัวใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธกีาร และแบบที่
กําหนดในกฎกระทรวง  

มาตรา 6 ใหบุคคลดังตอไปนี ้เปนผูออกบัตรประจําตัวสําหรับเจาหนาทีข่องรัฐ  
(1) นายกรฐัมนตรี สําหรับตําแหนงขาราชการการเมืองตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการการเมอืง ทกุตําแหนง 

นอกจากทีร่ะบุใหบุคคลอื่นเปนผูออกบัตร  
(2) รัฐมนตรีเจาสังกัด สําหรับตําแหนงปลัดกระทรวง ปลัดทบวง หรือหัวหนาสวนราชการซึ่งดํารง ตําแหนงเทียบเทา 

ที่ปรึกษารัฐมนตรี เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวง ผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีวาการ กระทรวง เลขานุการรัฐมนตรีวาการ
ทบวง และผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีวาการทบวง  

(3) รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมหรือผูซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมมอบหมาย สําหรับ ตําแหนงขาราชการ
ทหารตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการทหาร  

(4) ปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวง สําหรับตําแหนงอธิบดีหรอืหัวหนาสวนราชการของสวนราชการที่ม ีฐานะเปนกรม 
ในกระทรวงหรือทบวง ตําแหนงอืน่ทุกตําแหนงในสํานักงานปลัดกระทรวงหรอืสํานกังานปลัดทบวง และตําแหนงผูวาการ
ผูอํานวยการ หรอืผูบริหารสูงสุดทีเ่รียกชื่ออยางอืน่ของรัฐวิสาหกิจ องคการของรัฐหรือ องคการมหาชนที่อยูในสังกัดหรือกํากับ
ดแูลของกระทรวงหรือทบวงนั้น  

(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) นายอาํเภอ สําหรับตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยสภาตําบล และ
องคการบริหารสวนตําบล และตําแหนงกํานนั ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน และผูชวย ผูใหญบาน  

(16) ผูบริหารสงูสุดขององคกรปกครองทองถิ่น สําหรับตําแหนงขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด พนักงาน
เทศบาล พนักงานสขุาภิบาล พนกังานสวนตําบล และพนักงานเมอืงพัทยา  

(17) ผูวาการ ผูอํานวยการ หรือผูบริหารสูงสุดทีเ่รียกชื่ออยางอื่นของรัฐวิสาหกิจ องคการของรัฐ หรอื องคการมหาชน 
สําหรับตําแหนงเจาหนาทีห่รอืพนกังานในหนวยงานนั้น  

มาตรา 7 พระราชกฤษฎีกากําหนดเจาหนาทีข่องรฐัที่ออกตามบทนยิามคําวา "เจาหนาที่ของรัฐ" ใน มาตรา 4 ให
กําหนดผูมอีํานาจออกบัตรประจาํตัวไวดวย  

มาตรา 8 บัตรประจําตัวซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ใหใชไดหกปนับแตวันออกบัตร เวนแตบัตร ประจําตัวสําหรับ
เจาหนาที่ของรัฐที่มีวาระการดํารงตําแหนงนอยกวาหกปใหใชไดจนถึงวันที่ผูถือบัตรครบวาระ การดํารงตําแหนง และบัตร
ประจําตัวสําหรับเจาหนาที่ของรัฐผูรับบําเหน็จบํานาญทีใ่ชไดในวนัที่ผูถือบัตรมีอายุ ครบเจ็ดสบิปบริบูรณใหคงใชไดตลอดชีวิต  

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

มาตรา 10 ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐที่ไดรับบัตรประจาํตัวตามพระราชบญัญัตินี ้ออกจากราชการหรอื พนจาก
ตําแหนง ใหเปนอันหมดสทิธทิีจ่ะใชบัตรประจําตัวนั้นตอไป  
ในกรณทีี่ผูถือบัตรประจําตัวไดเลือ่นยศ เลื่อนชัน้ เลื่อนระดับ เปลี่ยนตําแหนงหรอืยายสังกัด ใหผูนั้นขอ บัตรประจําตวัใหมตาม
ยศ ชั้น ระดับ ตําแหนง หรือสังกัดใหมนัน้ภายในสามสิบวันนับแตวนัเลื่อนยศ เลื่อนชั้น เลื่อนระดับ เปลี่ยนตําแหนง หรือยาย
สังกัด  

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

มาตรา 12 ผูใดมไิดเปนเจาหนาที่ของรัฐหรือเจาหนาทีข่องรัฐผูรบับําเหน็จ บํานาญ ใชหรอืแสดงบตัร ประจําตัววาตน
เปนเจาหนาที่ของรัฐหรอืเจาหนาที่ของรัฐผูรับบําเหน็จ บํานาญ ตองระวางโทษจาํคุกตั้งแต หกเดือนถึงหาป และปรบัตั้งแตหนึ่ง
หมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท  

มาตรา 13 บรรดาบัตรประจําตัวขาราชการ บัตรประจําตัวขาราชการการเมือง บัตรประจําตัวขาราชการ 
กรุงเทพมหานคร บัตรประจําตัวพนักงานเทศบาล บัตรประจําตัวพนักงานสขุาภิบาล บัตรประจําตัวพนักงาน องคการของรัฐ 
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และบัตรประจําตัวขาราชการบาํเหน็จบํานาญทีไ่ดออกกอนวันที่พระราชบัญญัตนิีใ้ชบังคับใหคง ใชไดตอไปจนถึงวันที่บัตรนัน้
หมดอาย ุ 

มาตรา 14 บรรดากฎกระทรวงทีอ่อกตามกฎหมายวาดวยบัตรประจําตัวขาราชการพนักงานเทศบาล พนักงาน
สุขาภิบาล และพนักงานองคการของรัฐทีใ่ชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศใน ราชกจิจานุเบกษา ใหคงใชบังคับได
ตอไปเทาทีไ่มขดัหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะมีการออกกฎ กระทรวงตามพระราชบัญญัตนิี้  

มาตรา 15 ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวง เพื่อ ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตนิี ้ 
กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได  
 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ  
ชวน หลีกภัย  
นายกรัฐมนตร ี
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วิธีปฏิบัติ 
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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. การต้ังค่าบราวเซอร์เพื่อใช้งานระบบ e-Studentloan 

- 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) คลิกท่ี Tap เมนู “ Privacy ” และให้ติ๊กเครื่องหมายถูกหน้าข้อความ “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”   ให้เปล่ียนเป็น “ถูกบล็อก” หรือ 

“Blocked”  เพ่ือปิดการ Block Pop Up 
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3. การด าเนินการขอยกเลิกสัญญา หรือแบบลงทะเบียนเรียนฯ ผ่านระบบ e-Studentloan กรณีสถานศึกษา
ยืนยันการตรวจสอบเอกสารแล้ว 

ในการจัดท าเอกสารขอยกเลิกเอกสารต่างๆ น้ี ผู้บริหารของสถานศึกษาจะต้องเป็นผู้ด าเนินการ
จัดท าเอกสารยกเลิกต่างๆ เน่ืองจากกองทุนฯ เห็นว่าการยกเลิกเอกสารจะต้องได้รับความเห็นชอบ            
จากผู้บริหารของสถานศึกษาก่อน จากนั้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องลงนามในเอกสาร กรณีที่นักเรียน นักศึกษาหรือ
สถานศึกษาได้รับการโอนเงินประเภทใดประเภทหนึ่งแล้ว นักเรียน นักศึกษา หรือสถานศึกษาจะต้องท าการ
คืนเงินที่ได้รับให้กับกองทุนฯ ก่อน ข้อมูลการยกเลิกนั้นจึงจะสามารถด าเนินการได้โดยสมบูรณ์ วิธีการดังกล่าว 
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. กดที่ ปุ่ม จะปรากฏข้อความดังรูปจอภาพที่      
SLFUE-0017-05 ให้คลิกปุ่ม   เ พ่ือท าการยืนยันการขอยกเลิกแบบลงทะเบียน เรียนฯ            
และจะปรากฏข้อความดังรูปจอภาพที่ 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 →  ตรวจสอบผลการขอยกเลิกแบบลงทะเบียนเรียนฯ ระบบจะแสดงหน้าจอดังรูปจอภาพที่ 
SLFUE-0017-07 ให้สถานศึกษาท าการระบุปีการศึกษา ภาคเรียนที่ เลขประจ าตัวประชาชน (ถ้าท าการระบุ
เลขบัตรประจ าตัวประชาชนจะเป็นการค้นหาข้อมูลตามเลขบัตรประจ าตัวประชาชนที่ได้ระบุไว้) และท าการ
เลือกสถานะล่าสุดของแบบลงทะเบียนเรียนฯ หลังจากนั้นกดปุ่ม   จะปรากฏรูปจอภาพดังรูปจอภาพที่ 
SLFUE-0017-08 

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

หมายเหตุ  : เม่ือบันทึกแบบยกเลิกเอกสารลงทะเบียนเรียน/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 าการเลือกสถานะล่าสุดของสัญญาหลังจากน้ันกดปุ่ม   

จะปรากฏรูปจอภาพ ดังรูปจอภาพที่ SLFUE-0017-15 

 
รูปจอภาพที่ SLFUE-0017-14 

 
 

 
รูปจอภาพที่ SLFUE-0017-15 

 
หมายเหตุ  : เม่ือบันทึกแบบขอยกเลิกสัญญากู้ยืมเงิน 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 
ลักษณะท่ี 1  เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.เดิม) 
ลักษณะท่ี 2  เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาในสาขาท่ีเป็นความต้องการหลักฯ (กรอ.เดิม)       

ข้อมูลผู้ขอกู้ยืมเงิน 

1. ชื่อ นาย/นางสาว/นาง…….....................………......….... วัน/เดือน/ปีเกิด …........./....…....../.…..….. อายุ …..…...… ปี  
    สัญชาติ .........……….……… เชื้อชาติ …….......……….……… เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน .................……....…..……... 
    นักเรียน/นักศึกษาระดับการศึกษา …………........………....... ชั้นปีท่ี ……...….…. คณะ …………..............................…..      
    สาขาวิชา................................................................คะแนนเฉลี่ยสะสมปีการศึกษาก่อนท่ีจะขอกู้.............….........…..     
    รหัสประจ าตัวนักเรียน/นักศึกษา …….................................………. ชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษา............................................ 
2. ท่ีอยู่ตามทะบียนบ้าน เลขท่ี …….….. หมู่ท่ี ………….. ตรอก/ซอย ......................……………… ถนน ……......................  
    ต าบล/แขวง ……………..................…… อ าเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด ………............................ 
    รหัสไปรษณีย์ …..............…………….. โทรศัพท์ …........................…………………………  
3. ท่ีอยู่ปัจจุบัน เลขท่ี ……............... หมู่ท่ี …….…….. 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 
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7. ข้าพเจ้าได้รับการอุปการะด้านการเงินจาก ……………………...................………………………………………………………….  
มีความสัมพันธ์กับข้าพเจ้าโดยเป็น.....………………………………………….....................................…………...……………… 

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

ข้อมูลบิดำ-มำรดำ            

9. บิดาข้าพเจ้าชื่อ ………………………………………………...............……      ถึงแก่กรรม       ยังมีชีวิตอยู่ อายุ …..…..... ปี  
    เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน ……...........………………………..................……………………………………………………………  
    จบการศึกษาสูงสุดในระดับ…………….......………… จากสถานศึกษา ..........................………………………….………………  
    อาชีพ      รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์การของรัฐ ต าแหน่ง…………..............................…………...  

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

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

โดย      เป็นเจ้าของท่ีดิน รวม ……….......…...…… ไร่              เช่าท่ีรวม ………...........…………… ไร่  
   รายได้ปีละ ………....……………….. บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)  
   ท่ีอยู่ปัจจุบัน เลขท่ี …….….. หมู่ท่ี ………….. ตรอก/ซอย ......................……………… ถนน ……......................................  
   ต าบล/แขวง ……………..................…… อ าเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด …....…............................ 
   รหัสไปรษณีย์ …..............…………….. โทรศัพท์ …........................…………………………  
10. มารดาข้าพเจ้าชื่อ ………………………………………...............……      ถึงแก่กรรม       ยังมีชีวิตอยู่ อายุ …..…........ ปี  
   เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน..........………………………..................……………………………………………..........………………  
   จบการศึกษาสูงสุดในระดับ………..…….......………… จากสถานศึกษา ..........................…………………………………………  
   อาชีพ       รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์การของรัฐ ต าแหน่ง…………..............................…………...  

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

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

โดย      เป็นเจ้าของท่ีดิน รวม ……….......…...…… ไร่              เช่าท่ีรวม ………...........…………… ไร่  
   รายได้ปีละ ………....……………….. บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)  
   ท่ีอยู่ปัจจุบัน เลขท่ี …….….. หมู่ท่ี ………….. 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  
     เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน.........………………………..................…………………………………………........…………………  
     จบการศึกษาสูงสุดในระดับ…………….......………… จากสถานศึกษา ..........................…………………………………………  
     อาชีพ       รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์กรของรัฐ ต าแหน่ง…………...............................…………...  

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

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

โดย       เป็นเจ้าของท่ีดิน รวม ……….......…...…… ไร่              เช่าท่ีรวม ………...........…………… ไร่  
    รวมรายได้ปีละ ………....……………….. บาท (หากไม่แน่นอนให้ประมาณการ)  
    ท่ีอยู่ปัจจุบัน เลขท่ี …….….. หมู่ท่ี ………….. ตรอก/ซอย ......................……………… ถนน …….....................................  
    ต าบล/แขวง ……………..................…… อ าเภอ/เขต …..............…………..……………… จังหวัด ………............................ 
    รหัสไปรษณีย์ …..............…………….. โทรศัพท์ …........................………………………… 

*************************************************** 
• ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินเพ่ือใช้ในการศึกษาจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ดังน้ี 

        ค่าเล่าเรียน   ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา     ค่าครองชีพ 

• ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่าข้อความท้ังหมดน้ีเป็นความจริง หากปรากฏภายหลังว่าได้มีการรับรอง
ข้อความอันเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พร้อมน้ี 

ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารต่าง ๆ เพ่ือประกอบการพิจารณาแล้ว ได้แก่ 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ยื่นค าขอกู้ยืมเงิน 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของบิดา และมารดา หรือผู้ปกครอง  
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของคู่สมรสของผู้ย่ืนค าขอกู้ยืมเงิน (ถ้ามี) 

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

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

 แผนผังแสดงท่ีตั้งของท่ีอยู่อาศัย พร้อมรูปถ่ายท่ีอยู่อาศัยของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 
ใบแสดงผลการศึกษา/ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
บันทึกกิจกรรมจิตอาสา 

หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนวหรืออาจารย์ท่ีปรึกษา (แบบ กยศ.103)   
อ่ืนๆ (ถ้ามี)............................................................................................................................. ...... 

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

     วันท่ี ............ เดือน................................ พ.ศ.................. 
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ตัวอย่างแบบค าขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

ลักษณะท่ี 1 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  
หลักสูตร มัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ 
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198

 ตัวอย่างแบบค าขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
ลักษณะท่ี 1 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  

หลักสูตร ปวช. 
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199

ตัวอย่างแบบค าขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
ลักษณะท่ี 1 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  

หลักสูตร ปวท. /ปวส. 
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200

ตัวอย่างแบบค าขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
ลักษณะท่ี 1 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  

หลักสูตร อุดมศึกษา 
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201

ตัวอย่างแบบค ายืนยันการขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
ลักษณะท่ี 1 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  

หลักสูตร มัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ 

 



202
202

ตัวอย่างแบบค ายืนยันการขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
ลักษณะท่ี 1 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  

หลักสูตร ปวช. 
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203

 ตัวอย่างแบบค ายืนยันการขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
ลักษณะท่ี 1 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  

หลักสูตร ปวท. /ปวส. 

 



204
204

ตัวอย่างแบบค ายืนยันการขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
ลักษณะท่ี 1 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  

หลักสูตร อุดมศึกษา 
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205

ตัวอย่างแบบค าขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

ลักษณะท่ี 2 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการหลัก 
ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตก าลังคนและความจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ  

หลักสูตร ปวท. /ปวส. 

 



206
206

ตัวอย่างแบบค าขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

ลักษณะท่ี 2 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการหลัก 
ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตก าลังคนและความจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ  

หลักสูตร อุดมศึกษา 
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207

ตัวอย่างแบบค ายืนยันการขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
ลักษณะท่ี 2 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการหลัก 

ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตก าลังคนและความจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ  
หลักสูตร ปวท. /ปวส. 
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ตัวอย่างแบบค ายืนยันการขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
ลักษณะท่ี 2 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการหลัก 

ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตก าลังคนและความจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ  
หลักสูตร อุดมศึกษา 
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209 

                 
 

หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน 
 

                                                                                   วันท่ี           เดือน    พ.ศ.         
 
 ข้าพเจ้า                                                  ต าแหน่ง                                                              
สังกัด                                          สถานท่ีท างาน       

เลขท่ี         หมู่ที ่      ตรอก/ซอย                      ถนน  ต าบล/แขวง                            
อ าเภอ/เขต                   จังหวัด                               รหัสไปรษณีย์   โทรศัพท ์               
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   ยังมีชีวิตอยู ่
ประกอบอาชีพ                         สถานท างาน                                         เลขท่ี               หมู่ที ่  

ตรอก/ซอย    ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    

จังหวัด   รหัสไปรษณีย์    โทรศัพท ์    มีรายได้ปีละ                    บาท 
 บิดาของผู้กู้ยืม  ช่ือ                                                             ถึงแก่กรรม   ยังมีชีวิตอยู ่
ประกอบอาชีพ                         สถานท างาน                                         เลขท่ี               หมู่ที ่  

ตรอก/ซอย    ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    

จังหวัด   รหัสไปรษณีย์    โทรศัพท ์    มีรายได้ปีละ         บาท 
มารดาของผู้กู้ยืม  ช่ือ                                              ถึงแก่กรรม   ยังมีชีวิตอยู ่

ประกอบอาชีพ                         สถานท างาน                               เลขท่ี               หมู่ที ่  

ตรอก/ซอย    ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    

จังหวัด   รหัสไปรษณีย์    โทรศัพท ์    มีรายได้ปีละ         บาท 
ผู้ปกครองของผู้กู้ยืม  (ท่ีมิใช่บิดา-มารดา)  ช่ือ                               ถึงแก่กรรม   ยังมีชีวิตอยู ่

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 เพ่ือน 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 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

                                               ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

      (ลงช่ือ)     ผูไ้ดรั้บมอบอ านาจ 

                           (                ) 

   ต าแหน่ง                                                         

ส าหรับสถานศึกษาลงนาม
กยศ.104



212

สัญญากู้ยืมเงนิ สัญญาคํ�าประกนั และหนังสือให้ความยนิยอม กองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื�อการศึกษา
ลกัษณะที� 1 เงนิกู้ยืมเพื�อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที�ขาดแคลนทุนทรัพย์

สัญญาเลขที� ระดบั 
วนัที�ทาํสัญญา☐☐ เดือน☐☐ พ.ศ.☐☐ ทาํขึ�น ณ จงัหวดั ระหว่าง

กองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื�อการศึกษา (กยศ.) โดย ( นาย / นาง / นางสาว / อื�น ๆ )
ตาํแหน่ง ของสถานศึกษา
ผู้ได้รับมอบอาํนาจจากกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื�อการศึกษา ซึ�งต่อไปนี�เรียกว่า "ผู้ให้กู้ยืม"

กบั ( นาย / นาง / นางสาว / อื�น ๆ )  เกดิวนัที� เดือน พ.ศ. 
อายุ ปี ที�อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที� หมู่ที� ซอย ถนน 
ตาํบล/แขวง อาํเภอ/เขต จงัหวดั รหัสไปรษณย์ี 
โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ  E-mail 
เลขประจาํตวัประชาชน ออกให้เมื�อวนัที� หมดอายุวนัที� 
ปรากฏตามสําเนาบัตรประจาํตวัประชาชนแนบท้ายสัญญานี� ซึ�งต่อไปนี�เรียกว่า "ผู้กู้ยืมเงนิ"

ผู้คํ�าประกนัชื�อ (นาย / นาง / นางสาว / อื�น ๆ  ) เกดิวนัที� เดือน พ.ศ. 
อายุ ปี ที�อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที� หมู่ที� ซอย ถนน 
ตาํบล/แขวง อาํเภอ/เขต จงัหวดั รหัสไปรษณย์ี 
โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ  E-mail 
เลขประจาํตวัประชาชน ออกให้เมื�อวนัที� หมดอายุวนัที� 
ปรากฏตามสําเนาบัตรประจาํตวัประชาชนแนบท้ายสัญญานี� เป็นผู้คํ�าประกนัของผู้กู้ยืมเงนิ โดยเกี�ยวข้องเป็น ซึ�งต่อไปนี�เรียกว่า 
"ผู้คํ�าประกนั"

กรณทีี�ผู้กู้ยืมเงนิยงัไม่บรรลนิุตภิาวะ "ผู้แทนโดยชอบธรรม" หรือ "ผู้ปกครอง" คือ (นาย / นาง / นางสาว / อื�น ๆ  )
เกดิวนัที� เดือน พ.ศ. อายุ ปี ที�อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที� หมู่ที� 

ซอย ถนน ตาํบล/แขวง อาํเภอ/เขต 
จงัหวดั รหัสไปรษณย์ี โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ  E-mail 
เลขประจาํตวัประชาชน ออกให้เมื�อวนัที� หมดอายุวนัที�
ปรากฏตามสําเนาบัตรประจาํตวัประชาชนแนบท้ายสัญญานี�

สัญญาฉบับนี�ทําขึ�นเพื�อเป็นหลกัฐานการกู้ยืมเงนิกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื�อการศึกษา เพื�อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวเนื�องกบัการศึกษาและ
ค่าครองชีพ ของผู้กู้ยืมเงนิที�เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดย

1.  ผู้ให้กู้ ยืมตกลงให้กู้ ยืมเงิน ผู้กู้ ยืมเงินตกลงกู้ ยืมเงิน ผู้คํ�าประกันตกลงคํ�าประกัน และผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้ปกครองตกลงยินยอม
ให้ผู้กู้ยืมเงนิทาํสัญญากู้ยืมเงนิกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื�อการศึกษา เพื�อนําไปใช้เป็นทุนการศึกษาสําหรับผู้กู้ยืมเงนิ

2.  ผู้ให้กู้ ยืมจะจ่ายเงินกู้ ยืม ซึ�งเป็นค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวเนื�องกับการศึกษา ให้แก่สถานศึกษา แทนผู้กู้ ยืมเงินและจ่ายค่าครองชีพ
เข้าบัญชีเงินฝากของผู้กู้ยืมเงิน โดยให้ถือว่าแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจํานวนเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื�อการศึกษา (ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่าย
ที�เกี�ยวเนื�องกับการศึกษา และค่าครองชีพ) ตามที�กองทุนกําหนดซึ�งผู้กู้ ยืมเงินได้ลงทะเบียนไว้ทุกภาคการศึกษา ตั�งแต่เริ�มกู้จนกระทั�งสําเร็จ
การศึกษา หรือเลกิการศึกษาเป็นหลกัฐานในการกู้ยืม และเป็นส่วนหนึ�งของสัญญานี�
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3.  ผู้ให้กู้ ยืมตกลงให้ผู้กู้ ยืมเงินกู้ ยืมเงินตามข้อ 2 ตลอดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร ภายในวงเงินกู้ ยืมสูงสุดสําหรับ ระดับ มัธยม
ศึกษาตอนปลายสายสามัญและสายอาชีพ ไม่เกนิ 200,000 (สองแสน) บาท ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั�นสูง ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคและ 
อนุปริญญา ไม่เกิน 300,000 (สามแสน) บาท ระดับ ปริญญาตรีหลักสูตร 4 (สี� ) ปี และหลักสูตรต่อเนื� อง ไม่เกิน 700,000 (เจ็ดแสน) บาท
หลักสูตร 5 (ห้า) ปี ไม่เกิน 800,000 (แปดแสน) บาท หลักสูตร 6 (หก) ปี ไม่เกิน 1,700,000 (หนึ�งล้านเจ็ดแสน) บาท ทั� งนี� วงเงินการให้กู้ ยืม 
ในแต่ละปีการศึกษาต้องไม่เกนิขอบเขตตามที�คณะกรรมการกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื�อการศึกษาประกาศกาํหนด

4.  เอกสารนี�ทําขึ�นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน เก็บไว้ที�ผู้ให้กู้ ยืมหนึ�งฉบับและเก็บไว้ที�ผู้กู้ ยืมเงินหนึ�งฉบับ ทุกฝ่ายได้ตรวจอ่าน
หรือฟังจนเป็นที�เข้าใจข้อความตลอดทั�งสองหน้าแล้ว จงึลงลายมือชื�อไว้เป็นหลกัฐานต่อหน้าพยาน

5.  รายละเอียดข้อตกลงเพิ�มเติมต่อท้ายสัญญา และหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาฉบับนี� ทุกฝ่ายตกลงให้ถือเป็น
ส่วนหนึ�งของสัญญานี�

6.  ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ�งคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งเป็นผู้ได้จัดทําขึ�นให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ�งตามสัญญานี� ทุกฝ่ายยอมให้ถือเป็น
ส่วนหนึ�งของสัญญานี�

7.  ในกรณีที�ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดข้อตกลงเพิ�มเติมต่อท้ายสัญญา และข้อสัญญาขัดแย้งกัน ผู้กู้ ยืมเงินและผู้คํ�าประกัน
จะต้องปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ ยืมเพื�อการศึกษา หรือผู้ที�ได้รับมอบหมาย ทั�งนี� ให้ถือว่าคําวินิจฉัยดังกล่าว
ให้ถือเป็นที�สุด

ลงชื�อ ผู้ให้กู้ยืม ลงชื�อ ผู้กู้ยืมเงนิ
      ( )         ( )

ลงชื�อ ผู้คํ�าประกนั ลงชื�อ ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง
      ( )         ( )

ลงชื�อ ผู้รับรองลายมือชื�อผู้คํ�าประกนั
      ( )

ตาํแหน่ง

ลงชื�อ พยาน ลงชื�อ พยาน
      ( )         ( )
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รายละเอยีดข้อตกลงเพิ�มเตมิต่อท้ายสัญญาเลขที� 
ส่วนของผู้กู้ยืมเงนิ

1.  เงินที� ผู้ให้กู้ ยืมจ่ายให้แก่ผู้กู้ ยืมเงินทุกข้อ ให้ถือว่าผู้กู้ ยืมเงินได้รับเงินดังกล่าวแล้ว นับแต่วันที�ผู้ ให้กู้ ยืมจ่ายเข้าบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์ ธนาคารที� ผู้ ให้กู้ ยืมกําหนดในแต่ละครั� งดังกล่าว ตลอดจนระยะเวลาที� ศึกษาอยู่ตามหลักสูตรการศึกษาในแต่ละหลักสูตร
ภายในระยะเวลาและวงเงนิที�ผู้กู้ยืมเงนิได้ตกลงกู้ยืมไว้

2.  เมื�อผู้กู้ยืมเงนิได้รับอนุมัติให้สําเร็จการศึกษา หรือเลกิการศึกษา โดยมีคาํสั�งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา หรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ตามกฎหมาย หรือระเบียบที� เกี�ยวข้องแล้ว 2 (สอง) ปี ผู้กู้ ยืมเงินตกลงชําระเงินกู้ ยืมทั� งจํานวน หากผู้กู้ ยืมเงินไม่สามารถชําระเงินกู้ ยืม
คืนได้ทั� งจํานวน ผู้กู้ ยืมเงินอาจขอผ่อนชําระเงินคืนกองทุนเป็นงวด ๆ รายปี พร้อมทั� งดอกเบี�ย หรือประโยชน์อื�นใดร้อยละ 1 (หนึ�ง)

ต่อปี คืนให้กองทุนเงินให้กู้ ยืมเพื�อการศึกษา ภายในวันที� 5 กรกฎาคม ของปีถัดไป ซึ� งการชําระหนี�คืนงวดแรก ให้ผู้กู้ ยืมเงินชําระคืน
เฉพาะเงินต้นเต็มจํานวนซึ� งเป็นการชําระคืนเฉพาะเงินต้นโดยไม่มีดอกเบี�ย สําหรับงวดต่อ ๆ ไป ให้ชําระเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี�ย
หรือประโยชน์อื�นใด ทั�งนี� การคิดดอกเบี�ย หรือประโยชน์อื�นใด ให้คิดตั�งแต่วันที� 5 กรกฎาคม ของเงินต้นที�เหลือหลังจากชําระงวดแรกแล้ว
แ ล ะ ผู้ กู้ ยื ม เ งิ น จ ะ ต้ อ ง ชํ า ร ะ เ งิ น กู้ ยื ม ใ ห้ ค ร บ ถ้ ว น ภ า ย ใ น 15 (สิ บ ห้ า ) ปี นั บ แ ต่ วั น ที� ค ร บ กํ า ห น ด ชํ า ร ะ ห นี�ค รั� ง แ ร ก ห รื อ ภ า ย ใ น
17 (สิบเจด็) ปี นับจากวนัที�ผู้กู้ยืมเงนิสําเร็จการศึกษา หรือเลกิการศึกษา

การชําระเงนิกู้ยืมเป็นรายปี หรือทยอยชําระเป็นรายเดือน เมื�อรวมคาํนวณเงนิต้นในแต่ละปี ต้องไม่น้อยกว่าอตัราที�กาํหนดไว้ ดงันี�
ปีที�ชําระ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ร้อยละของเงนิต้นที�ต้องชําระ 1.5 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0

การชําระเงนิต้นและดอกเบี�ย หรือประโยชน์อื�นใดดงักล่าว ให้กระทาํ ดงันี� 
(1) ชํ า ร ะ ณ ธ น า ค า ร ที� ผู้ ใ ห้ กู้ ยื ม กํ า ห น ด โ ด ย ธ น า ค า ร ที� ผู้ ใ ห้ กู้ ยื ม กํ า ห น ด จ ะ อ อ ก ใ บ เ ส ร็ จ ใ ห้ แ ก่ ผู้ กู้ ยื ม เ งิ น

เพื�อเป็นหลักฐานการชําระหนี�ดังกล่าว ทั� งนี� ผู้กู้ ยืมเงินจะชําระเงินต้นและดอกเบี�ย หรือประโยชน์อื�นใด ณ ธนาคารที� ผู้ให้กู้ ยืมกําหนด
โดย ผู้กู้ ยืม เงินยินยอมให้ ผู้ ใ ห้กู้ ยืม และ /หรือธนาคารหัก เงินในบัญชี เงินฝากของ ผู้กู้ ยืม เงินที�มีอ ยู่กับธนาคารที� ผู้ ใ ห้กู้ ยืมกํ าหนด
ซึ�งเป็นเลขบัญชีเดยีวกนักบัที�ผู้กู้ยืมเงนิได้รับเงนิกู้ยืม หรือบัญชีออมทรัพย์อื�นที�ผู้กู้ยืมเงนิได้แจ้งความประสงค์ให้หักบัญชีเพื�อชําระหนี�

(2) ชําระเงนิ ณ ช่องทางอื�นที�ผู้ให้กู้ยืมกาํหนด
ในกรณีที� ผู้กู้ ยืมเงินชําระหนี�ให้ผู้ให้กู้ ยืมผิดไปจากข้อตกลงดังกล่าว หรือนอกเหนือ หรือแตกต่างไปจากข้อตกลงในการชําระหนี�

ดังกล่าว การรับชําระหนี�ดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นข้อตกลงใหม่อันจะทําให้ผู้กู้ ยืมเงินหมดภาระการผ่อนชําระหนี�เป็นรายปี และไม่เป็นเหตุที�ผู้กู้ ยืมเงิน
จะยกขึ�นมากล่าวอ้าง หรือตัดสิทธิผู้ให้กู้ยืมที�จะต้องเรียกเงินต้นและดอกเบี�ย หรือประโยชน์อื�นใดค้างชําระคืนทั�งหมด เพราะเหตุที�ผู้กู้ ยืมเงินผิดนัด
ชําระหนี�ผดิไปจากข้อตกลงดงักล่าวข้างต้น

3.  หากผู้ให้กู้ยืมเห็นสมควรจะให้ผู้กู้ยืมเงนิเปลี�ยนตวัผู้คํ�าประกนั ผู้กู้ยืมเงนิจะต้องปฏิบัตทินัที
4.  ในกรณีที�ผู้กู้ ยืมเงินผิดนัดไม่ชําระหนี�เงินกู้ยืมคืนภายในกําหนดเวลาตามข้อ 2. และไม่ได้รับอนุญาตให้ผ่อนผันเป็นหนังสือจากผู้ให้กู้ยืม

ผู้กู้ ยืมเงินยินยอมชําระเบี�ยปรับแก่ผู้ให้กู้ ยืมในอัตราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปีของจํานวนเงินต้นที�ค้างชําระ นับแต่วันที�ถึงกําหนดชําระ
จนถึงวันที�ผู้กู้ ยืมเงินชําระหนี�เสร็จสิ�น และผู้กู้ ยืมเงินยินยอมรับผิดใช้คืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ที�เกิดขึ�นที�ผู้ให้กู้ ยืมต้องเสียไปอันเนื�องมาจากการผิดสัญญา
ของผู้กู้ยืมเงนิ รวมตลอดค่าใช้จ่ายในการเตือน เรียกร้อง บอกกล่าว ทวงถาม ตดิตามหนี� ดาํเนินคดี และการบังคบัชําระหนี�จนเตม็จาํนวนทุกประการ

ในการชําระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ให้กู้ ยืมตามวรรคต้น ผู้กู้ ยืมเงินยินยอมให้ผู้ให้กู้ ยืมนําค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยทบรวมกับเงินต้นที�ผู้กู้ ยืมเงิน
ค้างชําระอยู่ และผู้กู้ ยืมเงินยินยอมเสียดอกเบี�ย หรือประโยชน์อื�นใด ในค่าใช้จ่ายนั�น ๆ ในอัตราเดียวกันกับที�ผู้กู้ ยืมเงินจะต้องเสียให้ผู้ให้กู้ ยืม
ตามที�กาํหนดไว้ในสัญญาจนกว่าผู้กู้ยืมเงนิจะชําระหนี�เสร็จสิ�น

ลงชื�อ ผู้กู้ยืมเงนิ ลงชื�อ ผู้คํ�าประกนั
      ( )         ( )

ลงชื�อ ผู้รับรองลายมือชื�อผู้คํ�าประกนั
        ( )

ตาํแหน่ง
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5.  ถ้ า ผู้ กู้ ยื ม เ งิน เ ป ลี� ย น แ ป ล ง ชื� อ ห รื อ น า ม ส กุล ห รื อ ส ถ า น ที� อ ยู่ ห รื อ ห ม า ย เ ล ข โ ท ร ศั พ ท์ จ า ก ที� อ ยู่ ที� ร ะ บุ ไ ว้ ต า ม สั ญ ญ า นี�
หรือย้ายสถานศึกษา หรือสําเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษา ผู้กู้ ยืมเงินมีหน้าที�แจ้งให้ธนาคารที�ผู้ให้กู้ ยืมกําหนดทราบเป็นหนังสือ ภายใน
15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที�เปลี�ยนแปลงชื�อ หรือนามสกุล หรือสถานที�อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ หรือย้ายสถานศึกษา หรือสําเร็จการศึกษา
หรือเลิกการศึกษาดังกล่าว มิฉะนั�นถือว่าผู้กู้ ยืมเงินผิดสัญญานี�ในข้อสาระสําคัญ ผู้ให้กู้ ยืมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกเงินกู้ ยืมที�ผู้กู้ ยืมเงิน
ได้รับไปแล้วทั�งหมดตามสัญญานี�คืนในทนัที โดยผู้กู้ยืมเงนิไม่มสิีทธิจะถือเอาประโยชน์แห่งเงื�อนเวลาชําระหนี�ตามข้อ 2.

6.  บรรดาหนังสือ จดหมาย คําบอกกล่าวใด ๆ ของผู้ให้กู้ ยืมที�ส่งไปยังสถานที�ที�ผู้กู้ ยืมเงินระบุไว้ว่าเป็นที�อยู่ของผู้กู้ ยืมเงินในสัญญา
หรือสถานที�ที�อยู่ ซึ�งผู้กู้ ยืมเงินได้แจ้งเปลี�ยนแปลง โดยการส่งนั�นจะเป็นส่งเอง หรือทางไปรษณีย์ ไม่ว่าจะถึงตัว หรือไม่ถึงตัวและไม่ว่าจะมีผู้ใดรับ
หรือไม่มีผู้ใดรับไว้ หรือส่งไม่ได้เพราะผู้กู้ ยืมเงินย้ายสถานที�อยู่โดยมิได้แจ้งให้ผู้ให้กู้ ยืมทราบ หรือสถานที�อยู่ที�ผู้กู้ ยืมเงินให้ไว้ค้นหาไม่พบ ทุก ๆ
กรณทีี�กล่าวนี�ผู้กู้ยืมเงนิยนิยอมผูกพนัให้ถือว่าหนังสือ จดหมาย คาํบอกกล่าวนั�น ได้ส่งให้ผู้กู้ยืมเงนิโดยชอบและผู้กู้ยืมเงนิได้รับทราบด้วยแล้ว

7.  ผู้กู้ ยืมเงินมีหน้าที� ต้องแจ้งสถานะการเป็นผู้กู้ ยืมเงินต่อหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนที� ผู้กู้ ยืมเงินทํางานด้วย ภายใน
30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที�เริ�มปฏิบัติงาน และยินยอมให้หักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ ยืมเงิน เพื�อดําเนินการชําระเงินกู้ ยืมตามจํานวนที�ผู้ให้กู้ ยืม
แจ้งให้ทราบ หากผู้กู้ ยืมเงินถูกหักเงินเดือนแล้ว แต่จํานวนเงินที�ถูกหักไม่ครบจํานวนหนี�ที�จะต้องชําระในปีนั�น ผู้กู้ ยืมเงินยังคงมีหน้าที�ต้องไป
ชําระเงนิให้ครบตามจาํนวนที�กาํหนดในแต่ละปี ตามช่องทางที�กาํหนดไว้ในข้อ 2 (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี

เมื�อผู้กู้ยืมเงินสําเร็จการศึกษา และเข้าทํางานในสถานที�ใด ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที�ต้องแจ้งที�อยู่และสถานที�ทํางานนั�น พร้อมทั�งจํานวนเงินเดือน
ห รื อ ค่ า จ้ า ง ที� ไ ด้ รั บ ใ ห้ ผู้ ใ ห้ กู้ ยื ม แ ล ะ ธ น า ค า ร ที� ผู้ ใ ห้ กู้ ยื ม กํ า ห น ด ท ร า บ เ ป็ น ห นั ง สื อ ห รื อ ช่ อ ง ท า ง อื� น ที� ผู้ ใ ห้ กู้ ยื ม กํ า ห น ด ภ า ย ใ น
30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที�ผู้กู้ ยืมเงินเริ�มทํางาน และในกรณีที�ผู้กู้ ยืมเงินย้ายที�อยู่ หรือเปลี�ยนงาน หรือสถานที�ทํางาน หรือเปลี�ยนแปลงเกี�ยวกับ
เงินเดือน หรือค่าจ้าง ผู้กู้ ยืมเงินจะต้องแจ้งให้ผู้ให้กู้ ยืมและธนาคารที�ผู้ให้กู้ ยืมกําหนดทราบ เป็นหนังสือ หรือช่องทางอื�นที�ผู้ให้กู้ ยืมกําหนด ภายใน
30 (สามสิบ) วนั นับแต่วนัที�ผู้กู้ยืมเงนิย้ายที�อยู่ หรือเปลี�ยนงาน หรือเปลี�ยนแปลงเกี�ยวกบัเงนิเดือน หรือค่าจ้างดงักล่าวทุก ๆ ครั�ง

หากผู้กู้ ยืมเงินไม่ปฏิบัติตามข้อสัญญาในวรรคหนึ�งและวรรคสอง ให้ถือว่าผู้กู้ ยืมเงินผิดสัญญานี�ในข้อสาระสําคัญ โดยผู้ให้กู้ ยืมมีสิทธิ
บอกเลกิสัญญาและเรียกเงินกู้ยืมที�ผู้กู้ยืมเงินได้รับไปแล้วทั�งหมดตามสัญญานี�คืนในทันที โดยที�ผู้กู้ยืมเงินไม่มีสิทธิจะถือเอาประโยชน์แห่งเงื�อนเวลา
ชําระหนี�ตามข้อ 2. 

8.  ผู้ให้กู้ ยืมมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี� และเรียกเงินกู้ ยืมที�ผู้กู้ ยืมเงินได้รับไปแล้วทั�งหมดพร้อมดอกเบี�ย หรือประโยชน์อื�นใดตามสัญญานี�
คืนได้ทันที เมื�อปรากฏภายหลังว่าผู้กู้ ยืมเงินไม่มีสิทธิกู้ ยืมเงิน หรือได้มีการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จในสาระสําคัญ หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญา
หรือข้อตกลงข้อหนึ�งข้อใดที�ให้ไว้กบัผู้ให้กู้ยืม โดยผู้กู้ยืมเงนิไม่มสิีทธิจะถือเอาประโยชน์แห่งเงื�อนเวลาในการชําระหนี�ตามข้อ 2.  

9.  ผู้ให้กู้ ยืมมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี� และเรียกเงินกู้ ยืมที�ผู้กู้ ยืมเงินได้รับแล้วทั�งหมดคืนในทันที หรือภายในระยะเวลาที�ผู้ให้กู้ ยืมกําหนด
เมื�อผู้กู้ยืมเงนิลาออกไม่ศึกษาต่อ หรือถูกสถานศึกษาให้ออก หรือไล่ออกในระหว่างปีการศึกษา

10.  ผู้กู้ ยืมเงินมี สิทธิบอกเลิกสัญญานี� เ มื� อใดก็ได้ โดยผู้กู้ ยืมเงินจะต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือให้ธนาคารที� ผู้ ใ ห้กู้ ยืมกําหนด
และสถานศึกษาทราบ และผู้กู้ ยืมเงินจะต้องชําระหนี�เงินกู้ ยืมที�ได้รับไปแล้วและยังมิได้ชําระคืน รวมทั� งดอกเบี�ย หรือประโยชน์อื�นใด
ตามข้อ 2. (ถ้าม)ี ให้แก่ผู้ให้กู้ยืมภายใน 30 (สามสิบ) วนั นับแต่วนัที�ธนาคารที�ผู้ให้กู้ยืมกาํหนดได้รับแจ้งการบอกเลกิสัญญาดงักล่าว

11.  ในกรณีผู้ให้กู้ ยืมบอกเลิกสัญญานี�ตามข้อ 8. หรือข้อ 9. หรือกรณีที�ผู้ให้กู้ ยืมจ่ายเงินกู้ ยืมเข้าบัญชีเงินฝากผู้กู้ ยืมเงินภายหลังผู้กู้ ยืมเงิน
ถึงแก่ความตาย ผู้กู้ ยืมเงินตกลงยินยอมให้ธนาคารที�ผู้ให้กู้ ยืมกําหนดทําตามคําสั� งจากผู้ให้กู้ ยืมหักเงินจากบัญชีเงินฝากใด ๆ ของผู้กู้ ยืมเงิน
ที�มีกับธนาคารที� ผู้ ใ ห้กู้ ยืมกําหนดตามจํานวนที� ผู้ ใ ห้กู้ ยืมแจ้งให้หักเพื�อชําระหนี�และ /หรือบรรดาภาระผูกพันต่าง ๆ ให้แก่ ผู้ ให้กู้ ยืม
โดยไม่โต้แย้งใด ๆ ทั�งสิ�น

ลงชื�อ ผู้กู้ยืมเงนิ ลงชื�อ ผู้คํ�าประกนั
      ( )         ( )

ลงชื�อ ผู้รับรองลายมือชื�อผู้คํ�าประกนั
        ( )

ตาํแหน่ง
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12.  การกู้ยืมและให้กู้ ยืมตามสัญญานี� นอกจากจะถือปฏิบัติตามสัญญาทุกข้อแล้วผู้กู้ ยืมเงินจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
หรือคําสั�งของผู้ให้กู้ ยืมที�เกี�ยวกับกองทุนเงินให้กู้ ยืมเพื�อการศึกษาที�ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วก่อนในวันทําสัญญานี� และที�จะได้ออกใช้บังคับต่อไป
ในภายหน้าโดยเคร่งครัดและให้ถือว่า กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั หรือคาํสั�งต่าง ๆ ดงักล่าวเป็นส่วนหนึ�งของสัญญานี�ด้วย

13.  ผู้กู้ ยืมเงิน ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้ปกครอง และผู้คํ�าประกันยินยอมให้ผู้กู้ ยืมเงินนําเงินที�ผู้กู้ ยืมเงินได้กู้ ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ ยืม
เพื�อการศึกษา (กยศ.) ก่อนปีการศึกษา 2549 มาแล้วทั�งหมด รวมทั�งดอกเบี�ย หรือประโยชน์อื�นใด และเบี�ยปรับ ที�เกิดขึ�นจนถึงวันทําสัญญาฉบับนี�
และ/หรือเงินที�ได้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนตั� งแต่ปีการศึกษา 2549 จากกองทุนกู้ ยืมเพื�อการศึกษาที�ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) 

มาแล้วทั�งหมด โดยให้นําเงินทั�งหมดมารวมเป็นหนี�เงินให้กู้ ยืมเพื�อการศึกษาของกองทุนเงินให้กู้ ยืมเพื�อการศึกษา พร้อมทั�งยินยอมปฏิบัติ
ตามข้อตกลง และเงื�อนไขตามสัญญานี�ทุกประการ 

14.  ในกรณีที�ผู้กู้ ยืมเงินเคยทําสัญญากู้ ยืมเงิน สัญญาคํ�าประกัน และหนังสือให้ความยินยอม กองทุนเงินให้กู้ ยืมเพื�อการศึกษามากกว่า
หนึ�งฉบับซึ�งบางฉบับมีเงื�อนไขการชําระเงินกู้ ยืมเป็นรายปี บางฉบับเป็นรายเดือน ผู้กู้ ยืมเงินยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลง และเงื�อนไข
การชําระเงนิกู้ยืมเป็นรายปี และเงื�อนไขต่าง ๆ ตามที�กาํหนดในสัญญานี�ทุกประการ

ส่วนผู้คํ�าประกนั
15.  ตามที�ผู้กู้ ยืมเงินได้ทําสัญญากู้ ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ ยืมเพื�อการศึกษาฉบับนี�ให้ไว้แก่ผู้ให้กู้ ยืม ผู้คํ�าประกันได้ทราบและเข้าใจข้อความ

ในสัญญานี�ดีโดยตลอดแล้ว จึงทําสัญญาคํ�าประกันไว้ต่อผู้ให้กู้ ยืมว่า ถ้าผู้กู้ ยืมเงินปฏิบัติผิดสัญญาฉบับนี�ไม่ว่าข้อหนึ�งข้อใดด้วยประการใด ๆ ก็ดี
หรือเมื�อผู้กู้ยืมเงินผดินัดการชําระหนี� ผู้คํ�าประกนัยนิยอมรับผดิชําระหนี�ตามข้อผูกพนัที�ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี� รวมทั�งข้อผูกพนัตามข้อ 14 ข้างต้น
ทั�งสิ�นทุกประการให้แก่ผู้ให้กู้ยืมทนัที

16.  เมื�อผู้กู้ ยืมเงินปฏิบัติผิดสัญญา หรือผิดนัดการชําระหนี� ผู้คํ�าประกันตกลงยินยอมให้ผู้ให้กู้ ยืมติดตามทวงถามโดยทางโทรศัพท์
หรือส่งข้อความไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของผู้คํ�าประกัน หรือส่งหนังสือบอกกล่าวให้ ผู้คํ�าประกัน ตามที�อ ยู่ที� ไ ด้ให้ไว้ในสัญญานี�
หรือตามที�ผู้คํ�าประกันได้แจ้งเปลี�ยนแปลงให้ผู้ให้กู้ ยืมทราบภายหลัง ถ้ามีการเปลี�ยนแปลงที�อยู่ โดยที�ผู้คํ�าประกันไม่แจ้งให้ผู้ให้กู้ ยืมทราบ
หากผู้ให้กู้ ยืมได้มีหนังสือบอกกล่าว ไปยังสถานที�ตามที�ระบุในสัญญานี� ให้ถือเสมือนหนึ�งว่าผู้คํ�าประกันนั�นได้ทราบข้อความในเอกสารดังกล่าว
โดยชอบแล้ว

17.  ผู้คํ�าประกนัจะไม่เพกิถอนการคํ�าประกนัในระหว่างเวลาที�ผู้กู้ยืมเงินต้องรับผดิชอบอยู่ตามเงื�อนไขในสัญญากู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื�อการศึกษาฉบับนี�

18.  ในกรณี ผู้ ใ ห้กู้ ยืมยินยอมผ่อนเวลา หรือผ่อนจํานวนเงินในการชําระหนี�ตามสัญญานี� ใ ห้แก่ ผู้กู้ ยืม เงิน และผู้คํ� าประกัน
ได้ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลา หรือผ่อนจํานวนเงินในการชําระหนี�นั�น ให้ถือว่าผู้คํ�าประกันได้ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลา หรือผ่อนจํานวนเงิน
ในการชําระหนี�นั�นด้วยทุกครั� ง และผู้คํ�าประกันตกลงมิให้ถือเอาการผ่อนเวลา หรือผ่อนจํานวนเงินในการชําระหนี�ดังกล่าวเป็นเหตุปลดเปลื�อง
ความรับผิดของผู้คํ�าประกัน และผู้คํ�าประกันจะรับผิดชอบในฐานะผู้คํ�าประกันตามสัญญาคํ�าประกันนี�ตลอดไปจนกว่าผู้กู้ ยืมเงินจะได้ชําระหนี�
ตามข้อผูกพนัที�ระบุไว้ในสัญญาและค่าเสียหาย (ถ้าม)ี ครบถ้วนเตม็จาํนวน

ส่วนผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง
19.  ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครองได้ทราบและเข้าใจข้อความในสัญญากู้ ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ ยืมเพื�อการศึกษาที�ผู้กู้ ยืมเงินได้ทําไว้

ต่อผู้ให้กู้ ยืมตามสัญญาฉบับนี�โดยตลอดแล้วยินยอมให้ผู้กู้ ยืมเงินเข้าทําสัญญา รวมทั�ง แบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจํานวนเงินกู้ ยืมกองทุน
เงินให้กู้ ยืมเพื�อการศึกษา (ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวเนื�องกับการศึกษา และค่าครองชีพ) ซึ�งผู้กู้ ยืมเงินได้ลงทะเบียนไว้ทุกภาคการศึกษาตั�งแต่
เริ�มศึกษาจนกระทั�งสําเร็จการศึกษา หรือเลกิการศึกษา

ลงชื�อ ผู้กู้ยืมเงนิ ลงชื�อ ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง
      ( )         ( )

ลงชื�อ ผู้คํ�าประกนั ลงชื�อ ผู้รับรองลายมือชื�อผู้คํ�าประกนั
      ( )         ( )

ตาํแหน่ง
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6/6

หนังสือให้ความยนิยอมของผู้กู้ยืมเงนิ ผู้คํ�าประกนั
ในการเปิดเผยข้อมูลต่อท้ายสัญญากู้ยืมเงนิ

กองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื�อการศึกษา
สัญญาเลขที�

ผู้กู้ยืมเงนิชื�อ (นาย / นาง / นางสาว/ อื�น ๆ )       นามสกลุ 
ผู้คํ�าประกนัชื�อ (นาย / นาง / นางสาว/ อื�น ๆ )   นามสกลุ
ได้ตกลงให้ความยนิยอมต่อกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื�อการศึกษาในฐานะผู้ให้กู้ยืม ดงันี�
    1.  เพื�อประโยชน์ในการบริหารกองทุนและการตดิตามชําระหนี�คืนกองทุน
          1.1  ยนิยอมให้ผู้ให้กู้ยืมขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงนิและผู้คํ�าประกนัจากหน่วยงาน หรือองค์กรทั�งภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลใด
ซึ�งเป็นผู้ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลดงักล่าว เพื�อการให้กู้ยืม การตดิตามหนี� และการดาํเนินการใด ๆ ได้ตามวตัถุประสงค์ของกองทุน
          1.2  ยินยอมให้ผู้ให้กู้ ยืมเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกับการกู้ยืมเงินและการชําระเงินคืนกองทุนของผู้กู้ ยืมเงินและผู้คํ�าประกัน ให้แก่หน่วยงาน
หรือองค์กรทั�งภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลใดตามที�ร้องขอ
          1.3  ยินยอมให้ผู้มีหน้าที�จ่ายรายได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร หักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ ยืมเงินตามที�
ผู้ให้กู้ยืมแจ้งให้ทราบเพื�อชําระเงนิคืนผู้ให้กู้ยืม
    2.  ให้ความยินยอมเป็นการล่วงหน้าให้กรมสรรพากร สํานักงานประกันสังคม กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ หน่วยงานอื�นของรัฐ
และผู้หนึ�งผู้ใดที�ควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ ยืมเงินและผู้คํ�าประกัน เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ ยืมเงินและผู้คํ�าประกัน เช่น
ภูมิลําเนา ที�อยู่ที�สามารถติดต่อได้ หรือที�อยู่ทางธุรกิจ สถานที�ทํางาน หมายเลขโทรศัพท์ รายได้ เงินเดือน หรือค่าจ้าง ตามความใน
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื�อการศึกษา พ.ศ. 2560 มาตรา 45 ให้แก่ผู้ให้กู้ยืม เมื�อได้รับการร้องขอจากผู้ให้กู้ยืม ทั�งนี� เพื�อให้ผู้ให้กู้ยืม
นําไปใช้ประโยชน์ในการบริหารกองทุนและการตดิตามชําระเงนิคืนกองทุน
    3.  ผู้กู้ยืมเงนิและผู้คํ�าประกนัจะไม่เพกิถอนการให้ความยนิยอมตามหนังสือนี�ตลอดระยะเวลาที�สัญญาให้กู้ยืมเงนิยงัคงมผีลใช้บังคบั

ลงชื�อ ผู้กู้ยืมเงนิ ลงชื�อ ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง
      ( )         ( )

ลงชื�อ ผู้คํ�าประกนั ลงชื�อ ผู้รับรองลายมือชื�อผู้คํ�าประกนั
      ( )         ( )

ตาํแหน่ง
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สัญญากู้ยืมเงนิ สัญญาคํ�าประกนั และหนังสือให้ความยนิยอม กองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื�อการศึกษา
ลกัษณะที� 1 เงนิกู้ยืมเพื�อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที�ขาดแคลนทุนทรัพย์

สัญญาเลขที� ระดบั 
วนัที�ทาํสัญญา☐☐ เดือน☐☐ พ.ศ.☐☐ ทาํขึ�น ณ จงัหวดั ระหว่าง

กองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื�อการศึกษา (กยศ.) โดย ( นาย / นาง / นางสาว / อื�น ๆ )
ตาํแหน่ง ของสถานศึกษา
ผู้ได้รับมอบอาํนาจจากกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื�อการศึกษา ซึ�งต่อไปนี�เรียกว่า "ผู้ให้กู้ยืม"

กบั ( นาย / นาง / นางสาว / อื�น ๆ ) เกดิวนัที� เดือน พ.ศ. 
อายุ ปี ที�อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที� หมู่ที� ซอย ถนน 
ตาํบล/แขวง อาํเภอ/เขต จงัหวดั รหัสไปรษณย์ี 
โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ  E-mail 
เลขประจาํตวัประชาชน ออกให้เมื�อวนัที� หมดอายุวนัที� 
ปรากฏตามสําเนาบัตรประจาํตวัประชาชนแนบท้ายสัญญานี� ซึ�งต่อไปนี�เรียกว่า "ผู้กู้ยืมเงนิ"

ผู้คํ�าประกนัชื�อ (นาย / นาง / นางสาว / อื�น ๆ  ) เกดิวนัที� เดือน พ.ศ. 
อายุ ปี ที�อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที� หมู่ที� ซอย ถนน 
ตาํบล/แขวง อาํเภอ/เขต จงัหวดั รหัสไปรษณย์ี 
โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ  E-mail 
เลขประจาํตวัประชาชน ออกให้เมื�อวนัที� หมดอายุวนัที� 
ปรากฏตามสําเนาบัตรประจาํตวัประชาชนแนบท้ายสัญญานี� เป็นผู้คํ�าประกนัของผู้กู้ยืมเงนิ โดยเกี�ยวข้องเป็น ซึ�งต่อไปนี�เรียกว่า 
"ผู้คํ�าประกนั"

กรณทีี�ผู้กู้ยืมเงนิยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ "ผู้แทนโดยชอบธรรม" หรือ "ผู้ปกครอง" คือ (นาย / นาง / นางสาว / อื�น ๆ  )
เกดิวนัที� เดือน พ.ศ. อายุ ปี ที�อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที� หมู่ที� 

ซอย ถนน ตาํบล/แขวง อาํเภอ/เขต 
จงัหวดั รหัสไปรษณย์ี โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ  E-mail 
เลขประจาํตวัประชาชน ออกให้เมื�อวนัที� หมดอายุวนัที�
ปรากฏตามสําเนาบัตรประจาํตวัประชาชนแนบท้ายสัญญานี�

สัญญาฉบับนี�ทําขึ�นเพื�อเป็นหลกัฐานการกู้ยืมเงนิกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื�อการศึกษา เพื�อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวเนื�องกบัการศึกษาและ
ค่าครองชีพ ของผู้กู้ยืมเงนิที�เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดย

1.  ผู้ให้กู้ ยืมตกลงให้กู้ ยืมเงิน ผู้กู้ ยืมเงินตกลงกู้ ยืมเงิน ผู้คํ�าประกันตกลงคํ�าประกัน และผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้ปกครองตกลงยินยอม
ให้ผู้กู้ยืมเงนิทาํสัญญากู้ยืมเงนิกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื�อการศึกษา เพื�อนําไปใช้เป็นทุนการศึกษาสําหรับผู้กู้ยืมเงนิ

2.  ผู้ให้กู้ ยืมจะจ่ายเงินกู้ ยืม ซึ�งเป็นค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวเนื�องกับการศึกษา ให้แก่สถานศึกษา แทนผู้กู้ ยืมเงินและจ่ายค่าครองชีพ
เข้าบัญชีเงินฝากของผู้กู้ยืมเงิน โดยให้ถือว่าแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจํานวนเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื�อการศึกษา (ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่าย
ที�เกี�ยวเนื�องกับการศึกษา และค่าครองชีพ) ตามที�กองทุนกําหนดซึ�งผู้กู้ ยืมเงินได้ลงทะเบียนไว้ทุกภาคการศึกษา ตั�งแต่เริ�มกู้จนกระทั�งสําเร็จ
การศึกษา หรือเลกิการศึกษาเป็นหลกัฐานในการกู้ยืม และเป็นส่วนหนึ�งของสัญญานี�
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3.  ผู้ให้กู้ ยืมตกลงให้ผู้กู้ ยืมเงินกู้ ยืมเงินตามข้อ 2 ตลอดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร ภายในวงเงินกู้ ยืมสูงสุดสําหรับ ระดับ มัธยม 
ศึกษาตอนปลายสายสามัญและสายอาชีพ ไม่เกนิ 200,000 (สองแสน) บาท ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั�นสูง ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคและ 
อนุปริญญา ไม่เกิน 300,000 (สามแสน) บาท ระดับ ปริญญาตรีหลักสูตร 4 (สี� ) ปี และหลักสูตรต่อเนื� อง ไม่เกิน 700,000 (เจ็ดแสน) บาท
หลักสูตร 5 (ห้า) ปี ไม่เกิน 800,000 (แปดแสน) บาท หลักสูตร 6 (หก) ปี ไม่เกิน 1,700,000 (หนึ�งล้านเจ็ดแสน) บาท ทั� งนี� วงเงินการให้กู้ ยืม 
ในแต่ละปีการศึกษาต้องไม่เกนิขอบเขตตามที�คณะกรรมการกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื�อการศึกษาประกาศกาํหนด

4.  เอกสารนี�ทําขึ�นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน เก็บไว้ที�ผู้ให้กู้ ยืมหนึ�งฉบับและเก็บไว้ที�ผู้กู้ ยืมเงินหนึ�งฉบับ ทุกฝ่ายได้ตรวจอ่าน
หรือฟังจนเป็นที�เข้าใจข้อความตลอดทั�งสองหน้าแล้ว จงึลงลายมือชื�อไว้เป็นหลกัฐานต่อหน้าพยาน

5.  รายละเอียดข้อตกลงเพิ�มเติมต่อท้ายสัญญา และหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาฉบับนี� ทุกฝ่ายตกลงให้ถือเป็น
ส่วนหนึ�งของสัญญานี�

6.  ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ�งคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งเป็นผู้ได้จัดทําขึ�นให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ�งตามสัญญานี� ทุกฝ่ายยอมให้ถือเป็น
ส่วนหนึ�งของสัญญานี�

7.  ในกรณีที�ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดข้อตกลงเพิ�มเติมต่อท้ายสัญญา และข้อสัญญาขัดแย้งกัน ผู้กู้ ยืมเงินและผู้คํ�าประกัน
จะต้องปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ ยืมเพื�อการศึกษา หรือผู้ที�ได้รับมอบหมาย ทั�งนี� ให้ถือว่าคําวินิจฉัยดังกล่าว
ให้ถือเป็นที�สุด

ลงชื�อ ผู้ให้กู้ยืม ลงชื�อ ผู้กู้ยืมเงนิ
      ( )         ( )

ลงชื�อ ผู้คํ�าประกนั ลงชื�อ ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง
      ( )         ( )

ลงชื�อ ผู้รับรองลายมือชื�อผู้คํ�าประกนั
      ( )

ตาํแหน่ง

ลงชื�อ พยาน ลงชื�อ พยาน
      ( )         ( )
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รายละเอยีดข้อตกลงเพิ�มเตมิต่อท้ายสัญญาเลขที� 
ส่วนของผู้กู้ยืมเงนิ

1.  เงินที� ผู้ให้กู้ ยืมจ่ายให้แก่ผู้กู้ ยืมเงินทุกข้อ ให้ถือว่าผู้กู้ ยืมเงินได้รับเงินดังกล่าวแล้ว นับแต่วันที�ผู้ ให้กู้ ยืมจ่ายเข้าบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์ ธนาคารที� ผู้ ให้กู้ ยืมกําหนดในแต่ละครั� งดังกล่าว ตลอดจนระยะเวลาที� ศึกษาอยู่ตามหลักสูตรการศึกษาในแต่ละหลักสูตร
ภายในระยะเวลาและวงเงนิที�ผู้กู้ยืมเงนิได้ตกลงกู้ยืมไว้

2.  เมื�อผู้กู้ยืมเงนิได้รับอนุมัติให้สําเร็จการศึกษา หรือเลกิการศึกษา โดยมีคาํสั�งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา หรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ตามกฎหมาย หรือระเบียบที� เกี�ยวข้องแล้ว 2 (สอง) ปี ผู้กู้ ยืมเงินตกลงชําระเงินกู้ ยืมทั� งจํานวน หากผู้กู้ ยืมเงินไม่สามารถชําระเงินกู้ ยืม
คืนได้ทั�งจํานวน ผู้กู้ยืมเงินอาจขอผ่อนชําระเงินคืนกองทุนเป็นงวด ๆ รายปี พร้อมทั�งค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ หรือประโยชน์อื�นใดร้อยละ 1 (หนึ�ง)

ต่อปี คืนให้กองทุนเงินให้กู้ ยืมเพื�อการศึกษา ภายในวันที� 5 กรกฎาคม ของปีถัดไป ซึ� งการชําระหนี�คืนงวดแรก ให้ผู้กู้ ยืมเงินชําระคืน
เฉพาะเงินต้นเต็มจํานวนซึ�งเป็นการชําระคืนเฉพาะเงินต้นโดยไม่มีค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ สําหรับงวดต่อ ๆ ไป ให้ชําระเงินต้นคืน
พร้อมค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ หรือประโยชน์อื�นใด ทั�งนี� การคิดค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ หรือประโยชน์อื�นใด ให้คิดตั�งแต่วันที� 5 กรกฎาคม
ของเงินต้นที�เหลือหลังจากชําระงวดแรกแล้ว และผู้กู้ ยืมเงินจะต้องชําระเงินกู้ ยืมให้ครบถ้วน ภายใน 15 (สิบห้า) ปี นับแต่วันที�ครบกําหนด
ชําระหนี�ครั�งแรก หรือภายใน 17 (สิบเจด็) ปี นับจากวนัที�ผู้กู้ยืมเงนิสําเร็จการศึกษา หรือเลกิการศึกษา

การชําระเงนิกู้ยืมเป็นรายปี หรือทยอยชําระเป็นรายเดือน เมื�อรวมคาํนวณเงนิต้นในแต่ละปี ต้องไม่น้อยกว่าอตัราที�กาํหนดไว้ ดงันี�
ปีที�ชําระ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ร้อยละของเงนิต้นที�ต้องชําระ 1.5 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0

การชําระเงนิต้นและค่าธรรมเนียมจดัการเงนิกู้ หรือประโยชน์อื�นใดดงักล่าว ให้กระทาํ ดงันี� 
(1) ชํ าระ ณ ธนาคารที� ผู้ ใ ห้กู้ ยืมกํ าหนด โดยธนาคารที� ผู้ ใ ห้กู้ ยืมกํ าหนด จะออกใบเสร็จใ ห้แ ก่ ผู้กู้ ยืม เงิน เ พื� อ เ ป็นหลักฐาน

การชําระหนี�ดังกล่าว ทั� งนี� ผู้กู้ ยืมเงินจะชําระเงินต้นและค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ หรือประโยชน์อื�นใด ณ ธนาคารที� ผู้ให้กู้ ยืมกําหนด
โดย ผู้กู้ ยืม เงินยินยอมให้ ผู้ ใ ห้กู้ ยืม และ /หรือธนาคารหัก เงินในบัญชี เงินฝากของ ผู้กู้ ยืม เงินที�มีอ ยู่กับธนาคารที� ผู้ ใ ห้กู้ ยืมกํ าหนด
ซึ�งเป็นเลขบัญชีเดยีวกนักบัที�ผู้กู้ยืมเงนิได้รับเงนิกู้ยืม หรือบัญชีออมทรัพย์อื�นที�ผู้กู้ยืมเงนิได้แจ้งความประสงค์ให้หักบัญชีเพื�อชําระหนี�

(2) ชําระเงนิ ณ ช่องทางอื�นที�ผู้ให้กู้ยืมกาํหนด
ในกรณีที� ผู้กู้ ยืมเงินชําระหนี�ให้ผู้ให้กู้ ยืมผิดไปจากข้อตกลงดังกล่าว หรือนอกเหนือ หรือแตกต่างไปจากข้อตกลงในการชําระหนี�

ดังกล่าว การรับชําระหนี�ดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นข้อตกลงใหม่อันจะทําให้ผู้กู้ ยืมเงินหมดภาระการผ่อนชําระหนี�เป็นรายปี และไม่เป็นเหตุที�ผู้กู้ ยืมเงิน
จะยกขึ�นมากล่าวอ้าง หรือตัดสิทธิผู้ให้กู้ยืมที�จะต้องเรียกเงินต้นและค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ หรือประโยชน์อื�นใดค้างชําระคืนทั�งหมด เพราะเหตุที�
ผู้กู้ยืมเงนิผดินัดชําระหนี�ผดิไปจากข้อตกลงดงักล่าวข้างต้น

3.  หากผู้ให้กู้ยืมเห็นสมควรจะให้ผู้กู้ยืมเงนิเปลี�ยนตวัผู้คํ�าประกนั ผู้กู้ยืมเงนิจะต้องปฏิบัตทินัที
4.  ในกรณีที�ผู้กู้ ยืมเงินผิดนัดไม่ชําระหนี�เงินกู้ยืมคืนภายในกําหนดเวลาตามข้อ 2. และไม่ได้รับอนุญาตให้ผ่อนผันเป็นหนังสือจากผู้ให้กู้ยืม

ผู้กู้ ยืมเงินยินยอมชําระค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดชําระหนี�แก่ผู้ให้กู้ ยืมในอัตราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปีของจํานวนเงินต้นที�ค้างชําระ
นับแต่วันที�ถึงกําหนดชําระจนถึงวันที�ผู้กู้ ยืมเงินชําระหนี�เสร็จสิ�น และผู้กู้ ยืมเงินยินยอมรับผิดใช้คืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ที�เกิดขึ�นที�ผู้ให้กู้ ยืมต้องเสียไป
อันเนื�องมาจากการผิดสัญญาของผู้กู้ ยืมเงิน รวมตลอดค่าใช้จ่ายในการเตือน เรียกร้อง บอกกล่าว ทวงถาม ติดตามหนี� ดําเนินคดี และการบังคับ
ชําระหนี�จนเตม็จาํนวนทุกประการ

ในการชําระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ให้กู้ ยืมตามวรรคต้น ผู้กู้ ยืมเงินยินยอมให้ผู้ให้กู้ ยืมนําค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยทบรวมกับเงินต้นที�ผู้กู้ ยืมเงิน
ค้างชําระอยู่ และผู้กู้ ยืมเงินยินยอมเสียค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ หรือประโยชน์อื�นใด ในค่าใช้จ่ายนั�น ๆ ในอัตราเดียวกันกับที�ผู้กู้ ยืมเงินจะต้องเสีย
ให้ผู้ให้กู้ยืมตามที�กาํหนดไว้ในสัญญาจนกว่าผู้กู้ยืมเงนิจะชําระหนี�เสร็จสิ�น

ลงชื�อ ผู้กู้ยืมเงนิ ลงชื�อ ผู้คํ�าประกนั
      ( )         ( )

ลงชื�อ ผู้รับรองลายมือชื�อผู้คํ�าประกนั
        ( )

ตาํแหน่ง
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5.  ถ้ า ผู้ กู้ ยื ม เ งิน เ ป ลี� ย น แ ป ล ง ชื� อ ห รื อ น า ม ส กุล ห รื อ ส ถ า น ที� อ ยู่ ห รื อ ห ม า ย เ ล ข โ ท ร ศั พ ท์ จ า ก ที� อ ยู่ ที� ร ะ บุ ไ ว้ ต า ม สั ญ ญ า นี�
หรือย้ายสถานศึกษา หรือสําเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษา ผู้กู้ ยืมเงินมีหน้าที�แจ้งให้ธนาคารที�ผู้ให้กู้ ยืมกําหนดทราบเป็นหนังสือ ภายใน
15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที�เปลี�ยนแปลงชื�อ หรือนามสกุล หรือสถานที�อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ หรือย้ายสถานศึกษา หรือสําเร็จการศึกษา
หรือเลิกการศึกษาดังกล่าว มิฉะนั�นถือว่าผู้กู้ ยืมเงินผิดสัญญานี�ในข้อสาระสําคัญ ผู้ให้กู้ ยืมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกเงินกู้ ยืมที�ผู้กู้ ยืมเงิน
ได้รับไปแล้วทั�งหมดตามสัญญานี�คืนในทนัที โดยผู้กู้ยืมเงนิไม่มสิีทธิจะถือเอาประโยชน์แห่งเงื�อนเวลาชําระหนี�ตามข้อ 2.

6.  บรรดาหนังสือ จดหมาย คําบอกกล่าวใด ๆ ของผู้ให้กู้ ยืมที�ส่งไปยังสถานที�ที�ผู้กู้ ยืมเงินระบุไว้ว่าเป็นที�อยู่ของผู้กู้ ยืมเงินในสัญญา
หรือสถานที�ที�อยู่ ซึ�งผู้กู้ ยืมเงินได้แจ้งเปลี�ยนแปลง โดยการส่งนั�นจะเป็นส่งเอง หรือทางไปรษณีย์ ไม่ว่าจะถึงตัว หรือไม่ถึงตัวและไม่ว่าจะมีผู้ใดรับ
หรือไม่มีผู้ใดรับไว้ หรือส่งไม่ได้เพราะผู้กู้ ยืมเงินย้ายสถานที�อยู่โดยมิได้แจ้งให้ผู้ให้กู้ ยืมทราบ หรือสถานที�อยู่ที�ผู้กู้ ยืมเงินให้ไว้ค้นหาไม่พบ ทุก ๆ
กรณทีี�กล่าวนี�ผู้กู้ยืมเงนิยนิยอมผูกพนัให้ถือว่าหนังสือ จดหมาย คาํบอกกล่าวนั�น ได้ส่งให้ผู้กู้ยืมเงนิโดยชอบและผู้กู้ยืมเงนิได้รับทราบด้วยแล้ว

7.  ผู้กู้ ยืมเงินมีหน้าที� ต้องแจ้งสถานะการเป็นผู้กู้ ยืมเงินต่อหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนที� ผู้กู้ ยืมเงินทํางานด้วย ภายใน
30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที�เริ�มปฏิบัติงาน และยินยอมให้หักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ ยืมเงิน เพื�อดําเนินการชําระเงินกู้ ยืมตามจํานวนที�ผู้ให้กู้ ยืม
แจ้งให้ทราบ หากผู้กู้ ยืมเงินถูกหักเงินเดือนแล้ว แต่จํานวนเงินที�ถูกหักไม่ครบจํานวนหนี�ที�จะต้องชําระในปีนั�น ผู้กู้ ยืมเงินยังคงมีหน้าที�ต้องไป
ชําระเงนิให้ครบตามจาํนวนที�กาํหนดในแต่ละปี ตามช่องทางที�กาํหนดไว้ในข้อ 2 (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี

เมื�อผู้กู้ยืมเงินสําเร็จการศึกษา และเข้าทํางานในสถานที�ใด ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที�ต้องแจ้งที�อยู่และสถานที�ทํางานนั�น พร้อมทั�งจํานวนเงินเดือน
ห รื อ ค่ า จ้ า ง ที� ไ ด้ รั บ ใ ห้ ผู้ ใ ห้ กู้ ยื ม แ ล ะ ธ น า ค า ร ที� ผู้ ใ ห้ กู้ ยื ม กํ า ห น ด ท ร า บ เ ป็ น ห นั ง สื อ ห รื อ ช่ อ ง ท า ง อื� น ที� ผู้ ใ ห้ กู้ ยื ม กํ า ห น ด ภ า ย ใ น
30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที�ผู้กู้ ยืมเงินเริ�มทํางาน และในกรณีที�ผู้กู้ ยืมเงินย้ายที�อยู่ หรือเปลี�ยนงาน หรือสถานที�ทํางาน หรือเปลี�ยนแปลงเกี�ยวกับ
เงินเดือน หรือค่าจ้าง ผู้กู้ ยืมเงินจะต้องแจ้งให้ผู้ให้กู้ ยืมและธนาคารที�ผู้ให้กู้ ยืมกําหนดทราบ เป็นหนังสือ หรือช่องทางอื�นที�ผู้ให้กู้ ยืมกําหนด ภายใน
30 (สามสิบ) วนั นับแต่วนัที�ผู้กู้ยืมเงนิย้ายที�อยู่ หรือเปลี�ยนงาน หรือเปลี�ยนแปลงเกี�ยวกบัเงนิเดือน หรือค่าจ้างดงักล่าวทุก ๆ ครั�ง

หากผู้กู้ ยืมเงินไม่ปฏิบัติตามข้อสัญญาในวรรคหนึ�งและวรรคสอง ให้ถือว่าผู้กู้ ยืมเงินผิดสัญญานี�ในข้อสาระสําคัญ โดยผู้ให้กู้ ยืมมีสิทธิ
บอกเลกิสัญญาและเรียกเงินกู้ยืมที�ผู้กู้ยืมเงินได้รับไปแล้วทั�งหมดตามสัญญานี�คืนในทันที โดยที�ผู้กู้ยืมเงินไม่มีสิทธิจะถือเอาประโยชน์แห่งเงื�อนเวลา
ชําระหนี�ตามข้อ 2. 

8.  ผู้ให้กู้ยืมมีสิทธิบอกเลกิสัญญานี� และเรียกเงินกู้ยืมที�ผู้กู้ยืมเงินได้รับไปแล้วทั�งหมดพร้อมค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ หรือประโยชน์อื�นใด
ตามสัญญานี�คืนได้ทันที เมื�อปรากฏภายหลังว่าผู้กู้ ยืมเงินไม่มีสิทธิกู้ ยืมเงิน หรือได้มีการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จในสาระสําคัญ หรือไม่ปฏิบัติ
ตามสัญญา หรือข้อตกลงข้อหนึ�งข้อใดที�ให้ไว้กบัผู้ให้กู้ยืม โดยผู้กู้ยืมเงนิไม่มสิีทธิจะถือเอาประโยชน์แห่งเงื�อนเวลาในการชําระหนี�ตามข้อ 2.  

9.  ผู้ให้กู้ ยืมมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี� และเรียกเงินกู้ ยืมที�ผู้กู้ ยืมเงินได้รับแล้วทั�งหมดคืนในทันที หรือภายในระยะเวลาที�ผู้ให้กู้ ยืมกําหนด
เมื�อผู้กู้ยืมเงนิลาออกไม่ศึกษาต่อ หรือถูกสถานศึกษาให้ออก หรือไล่ออกในระหว่างปีการศึกษา

10.  ผู้กู้ ยืมเงินมี สิทธิบอกเลิกสัญญานี� เ มื� อใดก็ได้ โดยผู้กู้ ยืมเงินจะต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือให้ธนาคารที� ผู้ ใ ห้กู้ ยืมกําหนด
และสถานศึกษาทราบ และผู้กู้ ยืมเงินจะต้องชําระหนี�เงินกู้ ยืมที�ได้รับไปแล้วและยังมิได้ชําระคืน รวมทั�งค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ หรือประโยชน์
อื�นใดตามข้อ 2. (ถ้าม)ี ให้แก่ผู้ให้กู้ยืมภายใน 30 (สามสิบ) วนั นับแต่วนัที�ธนาคารที�ผู้ให้กู้ยืมกาํหนดได้รับแจ้งการบอกเลกิสัญญาดงักล่าว

11.  ในกรณีผู้ให้กู้ ยืมบอกเลิกสัญญานี�ตามข้อ 8. หรือข้อ 9. หรือกรณีที�ผู้ให้กู้ ยืมจ่ายเงินกู้ ยืมเข้าบัญชีเงินฝากผู้กู้ ยืมเงินภายหลังผู้กู้ ยืมเงิน
ถึงแก่ความตาย ผู้กู้ ยืมเงินตกลงยินยอมให้ธนาคารที�ผู้ให้กู้ ยืมกําหนดทําตามคําสั� งจากผู้ให้กู้ ยืมหักเงินจากบัญชีเงินฝากใด ๆ ของผู้กู้ ยืมเงิน
ที�มีกับธนาคารที� ผู้ ใ ห้กู้ ยืมกําหนดตามจํานวนที� ผู้ ใ ห้กู้ ยืมแจ้งให้หักเพื�อชําระหนี�และ /หรือบรรดาภาระผูกพันต่าง ๆ ให้แก่ ผู้ ให้กู้ ยืม
โดยไม่โต้แย้งใด ๆ ทั�งสิ�น

ลงชื�อ ผู้กู้ยืมเงนิ ลงชื�อ ผู้คํ�าประกนั
      ( )         ( )

ลงชื�อ ผู้รับรองลายมือชื�อผู้คํ�าประกนั
        ( )

ตาํแหน่ง
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12.  การกู้ยืมและให้กู้ ยืมตามสัญญานี� นอกจากจะถือปฏิบัติตามสัญญาทุกข้อแล้วผู้กู้ ยืมเงินจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
หรือคําสั�งของผู้ให้กู้ ยืมที�เกี�ยวกับกองทุนเงินให้กู้ ยืมเพื�อการศึกษาที�ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วก่อนในวันทําสัญญานี� และที�จะได้ออกใช้บังคับต่อไป
ในภายหน้าโดยเคร่งครัดและให้ถือว่า กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั หรือคาํสั�งต่าง ๆ ดงักล่าวเป็นส่วนหนึ�งของสัญญานี�ด้วย

13.  ผู้กู้ ยืมเงิน ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้ปกครอง และผู้คํ�าประกันยินยอมให้ผู้กู้ ยืมเงินนําเงินที�ผู้กู้ ยืมเงินได้กู้ ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ ยืม
เพื�อการศึกษา  (กยศ .) ก่อนปีการศึกษา 2549 มาแล้วทั� งหมด รวมทั� งค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ หรือประโยชน์อื�นใด และค่าธรรมเนียม
กรณีผิดนัดชําระหนี� ที�เกิดขึ�นจนถึงวันทําสัญญาฉบับนี� และ/หรือเงินที�ได้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนตั�งแต่ปีการศึกษา 2549 จากกองทุนกู้ ยืม
เพื�อการศึกษาที�ผูกกบัรายได้ในอนาคต (กรอ.) มาแล้วทั�งหมด โดยให้นําเงนิทั�งหมดมารวมเป็นหนี�เงนิให้กู้ยืมเพื�อการศึกษาของกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื�อ
การศึกษา พร้อมทั�งยนิยอมปฏิบัตติามข้อตกลง และเงื�อนไขตามสัญญานี�ทุกประการ 

14.  ในกรณีที�ผู้กู้ ยืมเงินเคยทําสัญญากู้ ยืมเงิน สัญญาคํ�าประกัน และหนังสือให้ความยินยอม กองทุนเงินให้กู้ ยืมเพื�อการศึกษามากกว่า
หนึ�งฉบับซึ�งบางฉบับมีเงื�อนไขการชําระเงินกู้ ยืมเป็นรายปี บางฉบับเป็นรายเดือน ผู้กู้ ยืมเงินยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลง และเงื�อนไข
การชําระเงนิกู้ยืมเป็นรายปี และเงื�อนไขต่าง ๆ ตามที�กาํหนดในสัญญานี�ทุกประการ

ส่วนผู้คํ�าประกนั
15.  ตามที�ผู้กู้ ยืมเงินได้ทําสัญญากู้ ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ ยืมเพื�อการศึกษาฉบับนี�ให้ไว้แก่ผู้ให้กู้ ยืม ผู้คํ�าประกันได้ทราบและเข้าใจข้อความ

ในสัญญานี�ดีโดยตลอดแล้ว จึงทําสัญญาคํ�าประกันไว้ต่อผู้ให้กู้ ยืมว่า ถ้าผู้กู้ ยืมเงินปฏิบัติผิดสัญญาฉบับนี�ไม่ว่าข้อหนึ�งข้อใดด้วยประการใด ๆ ก็ดี
หรือเมื�อผู้กู้ยืมเงินผดินัดการชําระหนี� ผู้คํ�าประกนัยนิยอมรับผดิชําระหนี�ตามข้อผูกพนัที�ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี� รวมทั�งข้อผูกพนัตามข้อ 14 ข้างต้น
ทั�งสิ�นทุกประการให้แก่ผู้ให้กู้ยืมทนัที

16.  เมื�อผู้กู้ ยืมเงินปฏิบัติผิดสัญญา หรือผิดนัดการชําระหนี� ผู้คํ�าประกันตกลงยินยอมให้ผู้ให้กู้ ยืมติดตามทวงถามโดยทางโทรศัพท์
หรือส่งข้อความไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของผู้คํ�าประกัน หรือส่งหนังสือบอกกล่าวให้ ผู้คํ�าประกัน ตามที�อ ยู่ที� ไ ด้ให้ไว้ในสัญญานี�
หรือตามที�ผู้คํ�าประกันได้แจ้งเปลี�ยนแปลงให้ผู้ให้กู้ ยืมทราบภายหลัง ถ้ามีการเปลี�ยนแปลงที�อยู่ โดยที�ผู้คํ�าประกันไม่แจ้งให้ผู้ให้กู้ ยืมทราบ
หากผู้ให้กู้ ยืมได้มีหนังสือบอกกล่าว ไปยังสถานที�ตามที�ระบุในสัญญานี� ให้ถือเสมือนหนึ�งว่าผู้คํ�าประกันนั�นได้ทราบข้อความในเอกสารดังกล่าว
โดยชอบแล้ว

17.  ผู้คํ�าประกนัจะไม่เพกิถอนการคํ�าประกนัในระหว่างเวลาที�ผู้กู้ยืมเงินต้องรับผดิชอบอยู่ตามเงื�อนไขในสัญญากู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื�อการศึกษาฉบับนี�

18.  ในกรณี ผู้ ใ ห้กู้ ยืมยินยอมผ่อนเวลา หรือผ่อนจํานวนเงินในการชําระหนี�ตามสัญญานี� ใ ห้แก่ ผู้กู้ ยืม เงิน และผู้คํ� าประกัน
ได้ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลา หรือผ่อนจํานวนเงินในการชําระหนี�นั�น ให้ถือว่าผู้คํ�าประกันได้ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลา หรือผ่อนจํานวนเงิน
ในการชําระหนี�นั�นด้วยทุกครั� ง และผู้คํ�าประกันตกลงมิให้ถือเอาการผ่อนเวลา หรือผ่อนจํานวนเงินในการชําระหนี�ดังกล่าวเป็นเหตุปลดเปลื�อง
ความรับผิดของผู้คํ�าประกัน และผู้คํ�าประกันจะรับผิดชอบในฐานะผู้คํ�าประกันตามสัญญาคํ�าประกันนี�ตลอดไปจนกว่าผู้กู้ ยืมเงินจะได้ชําระหนี�
ตามข้อผูกพนัที�ระบุไว้ในสัญญาและค่าเสียหาย (ถ้าม)ี ครบถ้วนเตม็จาํนวน

ส่วนผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง
19.  ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครองได้ทราบและเข้าใจข้อความในสัญญากู้ ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ ยืมเพื�อการศึกษาที�ผู้กู้ ยืมเงินได้ทําไว้

ต่อผู้ให้กู้ ยืมตามสัญญาฉบับนี�โดยตลอดแล้วยินยอมให้ผู้กู้ ยืมเงินเข้าทําสัญญา รวมทั�ง แบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจํานวนเงินกู้ ยืมกองทุน
เงินให้กู้ ยืมเพื�อการศึกษา (ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวเนื�องกับการศึกษา และค่าครองชีพ) ซึ�งผู้กู้ ยืมเงินได้ลงทะเบียนไว้ทุกภาคการศึกษาตั�งแต่
เริ�มศึกษาจนกระทั�งสําเร็จการศึกษา หรือเลกิการศึกษา

ลงชื�อ ผู้กู้ยืมเงนิ ลงชื�อ ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง
      ( )         ( )

ลงชื�อ ผู้คํ�าประกนั ลงชื�อ ผู้รับรองลายมือชื�อผู้คํ�าประกนั
      ( )         ( )

ตาํแหน่ง
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หนังสือให้ความยนิยอมของผู้กู้ยืมเงนิ ผู้คํ�าประกนั
ในการเปิดเผยข้อมูลต่อท้ายสัญญากู้ยืมเงนิ

กองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื�อการศึกษา
สัญญาเลขที�

ผู้กู้ยืมเงนิชื�อ (นาย / นาง / นางสาว/ อื�น ๆ )       นามสกลุ 
ผู้คํ�าประกนัชื�อ (นาย / นาง / นางสาว/ อื�น ๆ )   นามสกลุ
ได้ตกลงให้ความยนิยอมต่อกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื�อการศึกษาในฐานะผู้ให้กู้ยืม ดงันี�
    1.  เพื�อประโยชน์ในการบริหารกองทุนและการตดิตามชําระหนี�คืนกองทุน
          1.1  ยนิยอมให้ผู้ให้กู้ยืมขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงนิและผู้คํ�าประกนัจากหน่วยงาน หรือองค์กรทั�งภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลใด
ซึ�งเป็นผู้ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลดงักล่าว เพื�อการให้กู้ยืม การตดิตามหนี� และการดาํเนินการใด ๆ ได้ตามวตัถุประสงค์ของกองทุน
          1.2  ยินยอมให้ผู้ให้กู้ ยืมเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกับการกู้ยืมเงินและการชําระเงินคืนกองทุนของผู้กู้ ยืมเงินและผู้คํ�าประกัน ให้แก่หน่วยงาน
หรือองค์กรทั�งภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลใดตามที�ร้องขอ
          1.3  ยินยอมให้ผู้มีหน้าที�จ่ายรายได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร หักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ ยืมเงินตามที�
ผู้ให้กู้ยืมแจ้งให้ทราบเพื�อชําระเงนิคืนผู้ให้กู้ยืม
    2.  ให้ความยินยอมเป็นการล่วงหน้าให้กรมสรรพากร สํานักงานประกันสังคม กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ หน่วยงานอื�นของรัฐ
และผู้หนึ�งผู้ใดที�ควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ ยืมเงินและผู้คํ�าประกัน เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ ยืมเงินและผู้คํ�าประกัน เช่น
ภูมิลําเนา ที�อยู่ที�สามารถติดต่อได้ หรือที�อยู่ทางธุรกิจ สถานที�ทํางาน หมายเลขโทรศัพท์ รายได้ เงินเดือน หรือค่าจ้าง ตามความใน
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื�อการศึกษา พ.ศ. 2560 มาตรา 45 ให้แก่ผู้ให้กู้ยืม เมื�อได้รับการร้องขอจากผู้ให้กู้ยืม ทั�งนี� เพื�อให้ผู้ให้กู้ยืม
นําไปใช้ประโยชน์ในการบริหารกองทุนและการตดิตามชําระเงนิคืนกองทุน
    3.  ผู้กู้ยืมเงนิและผู้คํ�าประกนัจะไม่เพกิถอนการให้ความยนิยอมตามหนังสือนี�ตลอดระยะเวลาที�สัญญาให้กู้ยืมเงนิยงัคงมผีลใช้บังคบั

ลงชื�อ ผู้กู้ยืมเงนิ ลงชื�อ ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง
      ( )         ( )

ลงชื�อ ผู้คํ�าประกนั ลงชื�อ ผู้รับรองลายมือชื�อผู้คํ�าประกนั
      ( )         ( )

ตาํแหน่ง
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สัญญากู้ยืมเงนิ สัญญาคํ�าประกนั และหนังสือให้ความยนิยอม กองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื�อการศึกษา
ลกัษณะที� 2 เงนิกู้ยืมเพื�อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที�ศึกษาในสาขาที�เป็นความต้องการหลกั

ซึ�งมคีวามชัดเจนของการผลติกาํลงัคนและมคีวามจาํเป็นต่อการพฒันาประเทศ
สัญญาเลขที� ระดบั

วนัที�ทาํสัญญา☐☐ เดือน☐☐ พ.ศ.☐☐ ทาํขึ�น ณ จงัหวดั ระหว่าง
กองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื�อการศึกษา (กยศ.)  โดย ( นาย / นาง / นางสาว / อื�น ๆ )

ตาํแหน่ง ของสถานศึกษา
ผู้ได้รับมอบอาํนาจจากกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื�อการศึกษา ซึ�งต่อไปนี�เรียกว่า "ผู้ให้กู้ยืม"

กบั ( นาย / นาง / นางสาว / อื�น ๆ ) เกดิวนัที� เดือน พ.ศ. 
อายุ ปี ที�อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที� หมู่ที� ซอย ถนน 
ตาํบล/แขวง อาํเภอ/เขต จงัหวดั รหัสไปรษณย์ี 
โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ  E-mail 
เลขประจาํตวัประชาชน ออกให้เมื�อวนัที� หมดอายุวนัที� 
ปรากฏตามสําเนาบัตรประจาํตวัประชาชนแนบท้ายสัญญานี� ซึ�งต่อไปนี�เรียกว่า "ผู้กู้ยืมเงนิ"

ผู้คํ�าประกนัชื�อ (นาย / นาง / นางสาว / อื�น ๆ  ) เกดิวนัที� เดือน พ.ศ. 
อายุ ปี ที�อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที� หมู่ที� ซอย ถนน 
ตาํบล/แขวง อาํเภอ/เขต จงัหวดั รหัสไปรษณย์ี 
โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ  E-mail 
เลขประจาํตวัประชาชน ออกให้เมื�อวนัที� หมดอายุวนัที� 
ปรากฏตามสําเนาบัตรประจาํตวัประชาชนแนบท้ายสัญญานี� เป็นผู้คํ�าประกนัของผู้กู้ยืมเงนิ โดยเกี�ยวข้องเป็น ซึ�งต่อไปนี�เรียกว่า
"ผู้คํ�าประกนั"

กรณทีี�ผู้กู้ยืมเงนิยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ "ผู้แทนโดยชอบธรรม" หรือ "ผู้ปกครอง" คือ (นาย / นาง / นางสาว / อื�น ๆ  )
เกดิวนัที� เดือน พ.ศ. อายุ ปี ที�อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที� หมู่ที� 

ซอย ถนน ตาํบล/แขวง อาํเภอ/เขต 
จงัหวดั รหัสไปรษณย์ี โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ  E-mail 
เลขประจาํตวัประชาชน ออกให้เมื�อวนัที� หมดอายุวนัที�
ปรากฏตามสําเนาบัตรประจาํตวัประชาชนแนบท้ายสัญญานี�

สัญญาฉบับนี�ทําขึ�นเพื�อเป็นหลกัฐานการกู้ยืมเงนิกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื�อการศึกษา เพื�อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวเนื�องกบัการศึกษาและ
ค่าครองชีพ ของผู้กู้ ยืมเงินที�ศึกษาในสาขาที�เป็นความต้องการหลักซึ�งมีความชัดเจนของการผลิตกําลังคนและมีความจําเป็นต่อการพัฒนา
ประเทศ โดย

1.  ผู้ให้กู้ ยืมตกลงให้กู้ ยืมเงิน ผู้กู้ ยืมเงินตกลงกู้ ยืมเงิน ผู้คํ�าประกันตกลงคํ�าประกัน และผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้ปกครองตกลงยินยอม
ให้ผู้กู้ยืมเงนิทาํสัญญากู้ยืมเงนิกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื�อการศึกษา เพื�อนําไปใช้เป็นทุนการศึกษาสําหรับผู้กู้ยืมเงนิ

2.  ผู้ให้กู้ ยืมจะจ่ายเงินกู้ ยืม ซึ�งเป็นค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวเนื�องกับการศึกษา ให้แก่สถานศึกษา แทนผู้กู้ ยืมเงินและจ่ายค่าครองชีพ
เข้าบัญชีเงินฝากของผู้กู้ยืมเงิน โดยให้ถือว่าแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจํานวนเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื�อการศึกษา (ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่าย
ที�เกี�ยวเนื�องกับการศึกษา และค่าครองชีพ) ตามที�กองทุนกําหนดซึ�งผู้กู้ ยืมเงินได้ลงทะเบียนไว้ทุกภาคการศึกษา ตั�งแต่เริ�มกู้จนกระทั�งสําเร็จ
การศึกษา หรือเลกิการศึกษาเป็นหลกัฐานในการกู้ยืม และเป็นส่วนหนึ�งของสัญญานี�
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3.  ผู้ให้กู้ ยืมตกลงให้ผู้กู้ ยืมเงินกู้ ยืมเงินตามข้อ 2 ตลอดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร ภายในวงเงินกู้ ยืมสูงสุดสําหรับ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั� นสูง ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคและอนุปริญญา ไม่ เกิน 300,000 (สามแสน ) บาท ระดับ ปริญญาตรี
หลักสูตร 4 (สี�) ปี และหลักสูตรต่อเนื�อง ไม่เกิน 700,000 (เจ็ดแสน) บาท หลักสูตร 5 (ห้า) ปี ไม่เกิน 800,000 (แปดแสน) บาท หลักสูตร 6 (หก) ปี
ไ ม่ เกิน 1,700,000 (หนึ� ง ล้ านเจ็ดแสน ) บาท ทั� ง นี� วง เงินการใ ห้กู้ ยืม ในแต่ละปีการศึกษาต้องไ ม่ เกินขอบเขตตามที� คณะกรรมการ
กองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื�อการศึกษาประกาศกาํหนด

4.  เอกสารนี�ทําขึ�นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน เก็บไว้ที�ผู้ให้กู้ ยืมหนึ�งฉบับและเก็บไว้ที�ผู้กู้ ยืมเงินหนึ�งฉบับ ทุกฝ่ายได้ตรวจอ่าน
หรือฟังจนเป็นที�เข้าใจข้อความตลอดทั�งสองหน้าแล้ว จงึลงลายมือชื�อไว้เป็นหลกัฐานต่อหน้าพยาน

5.  รายละเอียดข้อตกลงเพิ�มเติมต่อท้ายสัญญา และหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาฉบับนี� ทุกฝ่ายตกลงให้ถือเป็น
ส่วนหนึ�งของสัญญานี�

6.  ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ�งคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งเป็นผู้ได้จัดทําขึ�นให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ�งตามสัญญานี� ทุกฝ่ายยอมให้ถือเป็น
ส่วนหนึ�งของสัญญานี�

7.  ในกรณีที�ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดข้อตกลงเพิ�มเติมต่อท้ายสัญญา และข้อสัญญาขัดแย้งกัน ผู้กู้ ยืมเงินและผู้คํ�าประกัน
จะต้องปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ ยืมเพื�อการศึกษา หรือผู้ที�ได้รับมอบหมาย ทั�งนี� ให้ถือว่าคําวินิจฉัยดังกล่าว
ให้ถือเป็นที�สุด

ลงชื�อ ผู้ให้กู้ยืม ลงชื�อ ผู้กู้ยืมเงนิ
      ( )         ( )

ลงชื�อ ผู้คํ�าประกนั ลงชื�อ ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง
      ( )         ( )

ลงชื�อ ผู้รับรองลายมือชื�อผู้คํ�าประกนั
      ( )

ตาํแหน่ง

ลงชื�อ พยาน ลงชื�อ พยาน
      ( )         ( )
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รายละเอยีดข้อตกลงเพิ�มเตมิต่อท้ายสัญญาเลขที� 
ส่วนของผู้กู้ยืมเงนิ

1.  เงินที� ผู้ให้กู้ ยืมจ่ายให้แก่ผู้กู้ ยืมเงินทุกข้อ ให้ถือว่าผู้กู้ ยืมเงินได้รับเงินดังกล่าวแล้ว นับแต่วันที�ผู้ ให้กู้ ยืมจ่ายเข้าบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์ ธนาคารที� ผู้ ให้กู้ ยืมกําหนดในแต่ละครั� งดังกล่าว ตลอดจนระยะเวลาที� ศึกษาอยู่ตามหลักสูตรการศึกษาในแต่ละหลักสูตร
ภายในระยะเวลาและวงเงนิที�ผู้กู้ยืมเงนิได้ตกลงกู้ยืมไว้

2.  เมื�อผู้กู้ยืมเงนิได้รับอนุมัติให้สําเร็จการศึกษา หรือเลกิการศึกษา โดยมีคาํสั�งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา หรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ตามกฎหมาย หรือระเบียบที� เกี�ยวข้องแล้ว 2 (สอง) ปี ผู้กู้ ยืมเงินตกลงชําระเงินกู้ ยืมทั� งจํานวน หากผู้กู้ ยืมเงินไม่สามารถชําระเงินกู้ ยืม
คืนได้ทั� งจํานวน ผู้กู้ ยืมเงินอาจขอผ่อนชําระเงินคืนกองทุนเป็นงวด ๆ รายปี พร้อมทั� งดอกเบี�ย หรือประโยชน์อื�นใดร้อยละ 1 (หนึ�ง)

ต่อปี คืนให้กองทุนเงินให้กู้ ยืมเพื�อการศึกษา ภายในวันที� 5 กรกฎาคม ของปีถัดไป ซึ� งการชําระหนี�คืนงวดแรก ให้ผู้กู้ ยืมเงินชําระคืน
เฉพาะเงินต้นเต็มจํานวนซึ� งเป็นการชําระคืนเฉพาะเงินต้นโดยไม่มีดอกเบี�ย สําหรับงวดต่อ ๆ ไป ให้ชําระเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี�ย
หรือประโยชน์อื�นใด ทั�งนี� การคิดดอกเบี�ย หรือประโยชน์อื�นใด ให้คิดตั�งแต่วันที� 5 กรกฎาคม ของเงินต้นที�เหลือหลังจากชําระงวดแรกแล้ว
แ ล ะ ผู้ กู้ ยื ม เ งิ น จ ะ ต้ อ ง ชํ า ร ะ เ งิ น กู้ ยื ม ใ ห้ ค ร บ ถ้ ว น ภ า ย ใ น 15 (สิ บ ห้ า ) ปี นั บ แ ต่ วั น ที� ค ร บ กํ า ห น ด ชํ า ร ะ ห นี�ค รั� ง แ ร ก ห รื อ ภ า ย ใ น
17 (สิบเจด็) ปี นับจากวนัที�ผู้กู้ยืมเงนิสําเร็จการศึกษา หรือเลกิการศึกษา

การชําระเงนิกู้ยืมเป็นรายปี หรือทยอยชําระเป็นรายเดือน เมื�อรวมคาํนวณเงนิต้นในแต่ละปี ต้องไม่น้อยกว่าอตัราที�กาํหนดไว้ ดงันี�
ปีที�ชําระ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ร้อยละของเงนิต้นที�ต้องชําระ 1.5 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0

การชําระเงนิต้นและดอกเบี�ย หรือประโยชน์อื�นใดดงักล่าว ให้กระทาํ ดงันี� 
(1) ชํ า ร ะ ณ ธ น า ค า ร ที� ผู้ ใ ห้ กู้ ยื ม กํ า ห น ด โ ด ย ธ น า ค า ร ที� ผู้ ใ ห้ กู้ ยื ม กํ า ห น ด จ ะ อ อ ก ใ บ เ ส ร็ จ ใ ห้ แ ก่ ผู้ กู้ ยื ม เ งิ น

เพื�อเป็นหลักฐานการชําระหนี�ดังกล่าว ทั� งนี� ผู้กู้ ยืมเงินจะชําระเงินต้นและดอกเบี�ย หรือประโยชน์อื�นใด ณ ธนาคารที� ผู้ให้กู้ ยืมกําหนด
โดย ผู้กู้ ยืม เงินยินยอมให้ ผู้ ใ ห้กู้ ยืม และ /หรือธนาคารหัก เงินในบัญชี เงินฝากของ ผู้กู้ ยืม เงินที�มีอ ยู่กับธนาคารที� ผู้ ใ ห้กู้ ยืมกํ าหนด
ซึ�งเป็นเลขบัญชีเดยีวกนักบัที�ผู้กู้ยืมเงนิได้รับเงนิกู้ยืม หรือบัญชีออมทรัพย์อื�นที�ผู้กู้ยืมเงนิได้แจ้งความประสงค์ให้หักบัญชีเพื�อชําระหนี�

(2) ชําระเงนิ ณ ช่องทางอื�นที�ผู้ให้กู้ยืมกาํหนด
ในกรณีที� ผู้กู้ ยืมเงินชําระหนี�ให้ผู้ให้กู้ ยืมผิดไปจากข้อตกลงดังกล่าว หรือนอกเหนือ หรือแตกต่างไปจากข้อตกลงในการชําระหนี�

ดังกล่าว การรับชําระหนี�ดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นข้อตกลงใหม่อันจะทําให้ผู้กู้ ยืมเงินหมดภาระการผ่อนชําระหนี�เป็นรายปี และไม่เป็นเหตุที�ผู้กู้ ยืมเงิน
จะยกขึ�นมากล่าวอ้าง หรือตัดสิทธิผู้ให้กู้ยืมที�จะต้องเรียกเงินต้นและดอกเบี�ย หรือประโยชน์อื�นใดค้างชําระคืนทั�งหมด เพราะเหตุที�ผู้กู้ ยืมเงินผิดนัด
ชําระหนี�ผดิไปจากข้อตกลงดงักล่าวข้างต้น

3.  หากผู้ให้กู้ยืมเห็นสมควรจะให้ผู้กู้ยืมเงนิเปลี�ยนตวัผู้คํ�าประกนั ผู้กู้ยืมเงนิจะต้องปฏิบัตทินัที
4.  ในกรณีที�ผู้กู้ ยืมเงินผิดนัดไม่ชําระหนี�เงินกู้ยืมคืนภายในกําหนดเวลาตามข้อ 2. และไม่ได้รับอนุญาตให้ผ่อนผันเป็นหนังสือจากผู้ให้กู้ยืม

ผู้กู้ ยืมเงินยินยอมชําระเบี�ยปรับแก่ผู้ให้กู้ ยืมในอัตราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปีของจํานวนเงินต้นที�ค้างชําระ นับแต่วันที�ถึงกําหนดชําระ
จนถึงวันที�ผู้กู้ ยืมเงินชําระหนี�เสร็จสิ�น และผู้กู้ ยืมเงินยินยอมรับผิดใช้คืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ที�เกิดขึ�นที�ผู้ให้กู้ ยืมต้องเสียไปอันเนื�องมาจากการผิดสัญญา
ของผู้กู้ยืมเงนิ รวมตลอดค่าใช้จ่ายในการเตือน เรียกร้อง บอกกล่าว ทวงถาม ตดิตามหนี� ดาํเนินคดี และการบังคบัชําระหนี�จนเตม็จาํนวนทุกประการ

ในการชําระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ให้กู้ ยืมตามวรรคต้น ผู้กู้ ยืมเงินยินยอมให้ผู้ให้กู้ ยืมนําค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยทบรวมกับเงินต้นที�ผู้กู้ ยืมเงิน
ค้างชําระอยู่ และผู้กู้ ยืมเงินยินยอมเสียดอกเบี�ย หรือประโยชน์อื�นใด ในค่าใช้จ่ายนั�น ๆ ในอัตราเดียวกันกับที�ผู้กู้ ยืมเงินจะต้องเสียให้ผู้ให้กู้ ยืม
ตามที�กาํหนดไว้ในสัญญาจนกว่าผู้กู้ยืมเงนิจะชําระหนี�เสร็จสิ�น

ลงชื�อ ผู้กู้ยืมเงนิ ลงชื�อ ผู้คํ�าประกนั
      ( )         ( )

ลงชื�อ ผู้รับรองลายมือชื�อผู้คํ�าประกนั
        ( )

ตาํแหน่ง
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5.  ถ้ า ผู้ กู้ ยื ม เ งิน เ ป ลี� ย น แ ป ล ง ชื� อ ห รื อ น า ม ส กุล ห รื อ ส ถ า น ที� อ ยู่ ห รื อ ห ม า ย เ ล ข โ ท ร ศั พ ท์ จ า ก ที� อ ยู่ ที� ร ะ บุ ไ ว้ ต า ม สั ญ ญ า นี�
หรือย้ายสถานศึกษา หรือสําเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษา ผู้กู้ ยืมเงินมีหน้าที�แจ้งให้ธนาคารที�ผู้ให้กู้ ยืมกําหนดทราบเป็นหนังสือ ภายใน
15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที�เปลี�ยนแปลงชื�อ หรือนามสกุล หรือสถานที�อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ หรือย้ายสถานศึกษา หรือสําเร็จการศึกษา
หรือเลิกการศึกษาดังกล่าว มิฉะนั�นถือว่าผู้กู้ ยืมเงินผิดสัญญานี�ในข้อสาระสําคัญ ผู้ให้กู้ ยืมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกเงินกู้ ยืมที�ผู้กู้ ยืมเงิน
ได้รับไปแล้วทั�งหมดตามสัญญานี�คืนในทนัที โดยผู้กู้ยืมเงนิไม่มสิีทธิจะถือเอาประโยชน์แห่งเงื�อนเวลาชําระหนี�ตามข้อ 2.

6.  บรรดาหนังสือ จดหมาย คําบอกกล่าวใด ๆ ของผู้ให้กู้ ยืมที�ส่งไปยังสถานที�ที�ผู้กู้ ยืมเงินระบุไว้ว่าเป็นที�อยู่ของผู้กู้ ยืมเงินในสัญญา
หรือสถานที�ที�อยู่ ซึ�งผู้กู้ ยืมเงินได้แจ้งเปลี�ยนแปลง โดยการส่งนั�นจะเป็นส่งเอง หรือทางไปรษณีย์ ไม่ว่าจะถึงตัว หรือไม่ถึงตัวและไม่ว่าจะมีผู้ใดรับ
หรือไม่มีผู้ใดรับไว้ หรือส่งไม่ได้เพราะผู้กู้ ยืมเงินย้ายสถานที�อยู่โดยมิได้แจ้งให้ผู้ให้กู้ ยืมทราบ หรือสถานที�อยู่ที�ผู้กู้ ยืมเงินให้ไว้ค้นหาไม่พบ ทุก ๆ
กรณทีี�กล่าวนี�ผู้กู้ยืมเงนิยนิยอมผูกพนัให้ถือว่าหนังสือ จดหมาย คาํบอกกล่าวนั�น ได้ส่งให้ผู้กู้ยืมเงนิโดยชอบและผู้กู้ยืมเงนิได้รับทราบด้วยแล้ว

7.  ผู้กู้ ยืมเงินมีหน้าที� ต้องแจ้งสถานะการเป็นผู้กู้ ยืมเงินต่อหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนที� ผู้กู้ ยืมเงินทํางานด้วย ภายใน
30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที�เริ�มปฏิบัติงาน และยินยอมให้หักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ ยืมเงิน เพื�อดําเนินการชําระเงินกู้ ยืมตามจํานวนที�ผู้ให้กู้ ยืม
แจ้งให้ทราบ หากผู้กู้ ยืมเงินถูกหักเงินเดือนแล้ว แต่จํานวนเงินที�ถูกหักไม่ครบจํานวนหนี�ที�จะต้องชําระในปีนั�น ผู้กู้ ยืมเงินยังคงมีหน้าที�ต้องไป
ชําระเงนิให้ครบตามจาํนวนที�กาํหนดในแต่ละปี ตามช่องทางที�กาํหนดไว้ในข้อ 2 (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี

เมื�อผู้กู้ยืมเงินสําเร็จการศึกษา และเข้าทํางานในสถานที�ใด ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที�ต้องแจ้งที�อยู่และสถานที�ทํางานนั�น พร้อมทั�งจํานวนเงินเดือน
ห รื อ ค่ า จ้ า ง ที� ไ ด้ รั บ ใ ห้ ผู้ ใ ห้ กู้ ยื ม แ ล ะ ธ น า ค า ร ที� ผู้ ใ ห้ กู้ ยื ม กํ า ห น ด ท ร า บ เ ป็ น ห นั ง สื อ ห รื อ ช่ อ ง ท า ง อื� น ที� ผู้ ใ ห้ กู้ ยื ม กํ า ห น ด ภ า ย ใ น
30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที�ผู้กู้ ยืมเงินเริ�มทํางาน และในกรณีที�ผู้กู้ ยืมเงินย้ายที�อยู่ หรือเปลี�ยนงาน หรือสถานที�ทํางาน หรือเปลี�ยนแปลงเกี�ยวกับ
เงินเดือน หรือค่าจ้าง ผู้กู้ ยืมเงินจะต้องแจ้งให้ผู้ให้กู้ ยืมและธนาคารที�ผู้ให้กู้ ยืมกําหนดทราบ เป็นหนังสือ หรือช่องทางอื�นที�ผู้ให้กู้ ยืมกําหนด ภายใน
30 (สามสิบ) วนั นับแต่วนัที�ผู้กู้ยืมเงนิย้ายที�อยู่ หรือเปลี�ยนงาน หรือเปลี�ยนแปลงเกี�ยวกบัเงนิเดือน หรือค่าจ้างดงักล่าวทุก ๆ ครั�ง

หากผู้กู้ ยืมเงินไม่ปฏิบัติตามข้อสัญญาในวรรคหนึ�งและวรรคสอง ให้ถือว่าผู้กู้ ยืมเงินผิดสัญญานี�ในข้อสาระสําคัญ โดยผู้ให้กู้ ยืมมีสิทธิ
บอกเลกิสัญญาและเรียกเงินกู้ยืมที�ผู้กู้ยืมเงินได้รับไปแล้วทั�งหมดตามสัญญานี�คืนในทันที โดยที�ผู้กู้ยืมเงินไม่มีสิทธิจะถือเอาประโยชน์แห่งเงื�อนเวลา
ชําระหนี�ตามข้อ 2. 

8.  ผู้ให้กู้ ยืมมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี� และเรียกเงินกู้ ยืมที�ผู้กู้ ยืมเงินได้รับไปแล้วทั�งหมดพร้อมดอกเบี�ย หรือประโยชน์อื�นใดตามสัญญานี�
คืนได้ทันที เมื�อปรากฏภายหลังว่าผู้กู้ ยืมเงินไม่มีสิทธิกู้ ยืมเงิน หรือได้มีการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จในสาระสําคัญ หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญา
หรือข้อตกลงข้อหนึ�งข้อใดที�ให้ไว้กบัผู้ให้กู้ยืม โดยผู้กู้ยืมเงนิไม่มสิีทธิจะถือเอาประโยชน์แห่งเงื�อนเวลาในการชําระหนี�ตามข้อ 2.  

9.  ผู้ให้กู้ ยืมมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี� และเรียกเงินกู้ ยืมที�ผู้กู้ ยืมเงินได้รับแล้วทั�งหมดคืนในทันที หรือภายในระยะเวลาที�ผู้ให้กู้ ยืมกําหนด
เมื�อผู้กู้ยืมเงนิลาออกไม่ศึกษาต่อ หรือถูกสถานศึกษาให้ออก หรือไล่ออกในระหว่างปีการศึกษา

10.  ผู้กู้ ยืมเงินมี สิทธิบอกเลิกสัญญานี� เ มื� อใดก็ได้ โดยผู้กู้ ยืมเงินจะต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือให้ธนาคารที� ผู้ ใ ห้กู้ ยืมกําหนด
และสถานศึกษาทราบ และผู้กู้ ยืมเงินจะต้องชําระหนี�เงินกู้ ยืมที�ได้รับไปแล้วและยังมิได้ชําระคืน รวมทั� งดอกเบี�ย หรือประโยชน์อื�นใด
ตามข้อ 2. (ถ้าม)ี ให้แก่ผู้ให้กู้ยืมภายใน 30 (สามสิบ) วนั นับแต่วนัที�ธนาคารที�ผู้ให้กู้ยืมกาํหนดได้รับแจ้งการบอกเลกิสัญญาดงักล่าว

11.  ในกรณีผู้ให้กู้ ยืมบอกเลิกสัญญานี�ตามข้อ 8. หรือข้อ 9. หรือกรณีที�ผู้ให้กู้ ยืมจ่ายเงินกู้ ยืมเข้าบัญชีเงินฝากผู้กู้ ยืมเงินภายหลังผู้กู้ ยืมเงิน
ถึงแก่ความตาย ผู้กู้ ยืมเงินตกลงยินยอมให้ธนาคารที�ผู้ให้กู้ ยืมกําหนดทําตามคําสั� งจากผู้ให้กู้ ยืมหักเงินจากบัญชีเงินฝากใด ๆ ของผู้กู้ ยืมเงิน
ที�มีกับธนาคารที� ผู้ ใ ห้กู้ ยืมกําหนดตามจํานวนที� ผู้ ใ ห้กู้ ยืมแจ้งให้หักเพื�อชําระหนี�และ /หรือบรรดาภาระผูกพันต่าง ๆ ให้แก่ ผู้ ให้กู้ ยืม
โดยไม่โต้แย้งใด ๆ ทั�งสิ�น

ลงชื�อ ผู้กู้ยืมเงนิ ลงชื�อ ผู้คํ�าประกนั
      ( )         ( )

ลงชื�อ ผู้รับรองลายมือชื�อผู้คํ�าประกนั
        ( )

ตาํแหน่ง
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12.  การกู้ยืมและให้กู้ ยืมตามสัญญานี� นอกจากจะถือปฏิบัติตามสัญญาทุกข้อแล้วผู้กู้ ยืมเงินจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
หรือคําสั�งของผู้ให้กู้ ยืมที�เกี�ยวกับกองทุนเงินให้กู้ ยืมเพื�อการศึกษาที�ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วก่อนในวันทําสัญญานี� และที�จะได้ออกใช้บังคับต่อไป
ในภายหน้าโดยเคร่งครัดและให้ถือว่า กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั หรือคาํสั�งต่าง ๆ ดงักล่าวเป็นส่วนหนึ�งของสัญญานี�ด้วย

13.  ผู้กู้ ยืมเงิน ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้ปกครอง และผู้คํ�าประกันยินยอมให้ผู้กู้ ยืมเงินนําเงินที�ผู้กู้ ยืมเงินได้กู้ ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ ยืม
เพื�อการศึกษา (กยศ.) ก่อนปีการศึกษา 2549 มาแล้วทั�งหมด รวมทั�งดอกเบี�ย หรือประโยชน์อื�นใด และเบี�ยปรับ ที�เกิดขึ�นจนถึงวันทําสัญญาฉบับนี�
และ/หรือเงินที�ได้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนตั� งแต่ปีการศึกษา 2549 จากกองทุนกู้ ยืมเพื�อการศึกษาที�ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) 

มาแล้วทั�งหมด โดยให้นําเงินทั�งหมดมารวมเป็นหนี�เงินให้กู้ ยืมเพื�อการศึกษาของกองทุนเงินให้กู้ ยืมเพื�อการศึกษา พร้อมทั�งยินยอมปฏิบัติ
ตามข้อตกลง และเงื�อนไขตามสัญญานี�ทุกประการ 

14.  ในกรณีที�ผู้กู้ ยืมเงินเคยทําสัญญากู้ ยืมเงิน สัญญาคํ�าประกัน และหนังสือให้ความยินยอม กองทุนเงินให้กู้ ยืมเพื�อการศึกษามากกว่า
หนึ�งฉบับซึ�งบางฉบับมีเงื�อนไขการชําระเงินกู้ ยืมเป็นรายปี บางฉบับเป็นรายเดือน ผู้กู้ ยืมเงินยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลง และเงื�อนไข
การชําระเงนิกู้ยืมเป็นรายปี และเงื�อนไขต่าง ๆ ตามที�กาํหนดในสัญญานี�ทุกประการ

ส่วนผู้คํ�าประกนั
15.  ตามที�ผู้กู้ ยืมเงินได้ทําสัญญากู้ ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ ยืมเพื�อการศึกษาฉบับนี�ให้ไว้แก่ผู้ให้กู้ ยืม ผู้คํ�าประกันได้ทราบและเข้าใจข้อความ

ในสัญญานี�ดีโดยตลอดแล้ว จึงทําสัญญาคํ�าประกันไว้ต่อผู้ให้กู้ ยืมว่า ถ้าผู้กู้ ยืมเงินปฏิบัติผิดสัญญาฉบับนี�ไม่ว่าข้อหนึ�งข้อใดด้วยประการใด ๆ ก็ดี
หรือเมื�อผู้กู้ยืมเงินผดินัดการชําระหนี� ผู้คํ�าประกนัยนิยอมรับผดิชําระหนี�ตามข้อผูกพนัที�ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี� รวมทั�งข้อผูกพนัตามข้อ 14 ข้างต้น
ทั�งสิ�นทุกประการให้แก่ผู้ให้กู้ยืมทนัที

16.  เมื�อผู้กู้ ยืมเงินปฏิบัติผิดสัญญา หรือผิดนัดการชําระหนี� ผู้คํ�าประกันตกลงยินยอมให้ผู้ให้กู้ ยืมติดตามทวงถามโดยทางโทรศัพท์
หรือส่งข้อความไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของผู้คํ�าประกัน หรือส่งหนังสือบอกกล่าวให้ ผู้คํ�าประกัน ตามที�อ ยู่ที� ไ ด้ให้ไว้ในสัญญานี�
หรือตามที�ผู้คํ�าประกันได้แจ้งเปลี�ยนแปลงให้ผู้ให้กู้ ยืมทราบภายหลัง ถ้ามีการเปลี�ยนแปลงที�อยู่ โดยที�ผู้คํ�าประกันไม่แจ้งให้ผู้ให้กู้ ยืมทราบ
หากผู้ให้กู้ ยืมได้มีหนังสือบอกกล่าว ไปยังสถานที�ตามที�ระบุในสัญญานี� ให้ถือเสมือนหนึ�งว่าผู้คํ�าประกันนั�นได้ทราบข้อความในเอกสารดังกล่าว
โดยชอบแล้ว

17.  ผู้คํ�าประกนัจะไม่เพกิถอนการคํ�าประกนัในระหว่างเวลาที�ผู้กู้ยืมเงินต้องรับผดิชอบอยู่ตามเงื�อนไขในสัญญากู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื�อการศึกษาฉบับนี�

18.  ในกรณี ผู้ ใ ห้กู้ ยืมยินยอมผ่อนเวลา หรือผ่อนจํานวนเงินในการชําระหนี�ตามสัญญานี� ใ ห้แก่ ผู้กู้ ยืม เงิน และผู้คํ� าประกัน
ได้ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลา หรือผ่อนจํานวนเงินในการชําระหนี�นั�น ให้ถือว่าผู้คํ�าประกันได้ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลา หรือผ่อนจํานวนเงิน
ในการชําระหนี�นั�นด้วยทุกครั� ง และผู้คํ�าประกันตกลงมิให้ถือเอาการผ่อนเวลา หรือผ่อนจํานวนเงินในการชําระหนี�ดังกล่าวเป็นเหตุปลดเปลื�อง
ความรับผิดของผู้คํ�าประกัน และผู้คํ�าประกันจะรับผิดชอบในฐานะผู้คํ�าประกันตามสัญญาคํ�าประกันนี�ตลอดไปจนกว่าผู้กู้ ยืมเงินจะได้ชําระหนี�
ตามข้อผูกพนัที�ระบุไว้ในสัญญาและค่าเสียหาย (ถ้าม)ี ครบถ้วนเตม็จาํนวน

ส่วนผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง
19.  ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครองได้ทราบและเข้าใจข้อความในสัญญากู้ ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ ยืมเพื�อการศึกษาที�ผู้กู้ ยืมเงินได้ทําไว้

ต่อผู้ให้กู้ ยืมตามสัญญาฉบับนี�โดยตลอดแล้วยินยอมให้ผู้กู้ ยืมเงินเข้าทําสัญญา รวมทั�ง แบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจํานวนเงินกู้ ยืมกองทุน
เงินให้กู้ ยืมเพื�อการศึกษา (ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวเนื�องกับการศึกษา และค่าครองชีพ) ซึ�งผู้กู้ ยืมเงินได้ลงทะเบียนไว้ทุกภาคการศึกษาตั�งแต่
เริ�มศึกษาจนกระทั�งสําเร็จการศึกษา หรือเลกิการศึกษา

ลงชื�อ ผู้กู้ยืมเงนิ ลงชื�อ ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง
      ( )         ( )

ลงชื�อ ผู้คํ�าประกนั ลงชื�อ ผู้รับรองลายมือชื�อผู้คํ�าประกนั
      ( )         ( )

ตาํแหน่ง
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หนังสือให้ความยนิยอมของผู้กู้ยืมเงนิ ผู้คํ�าประกนั
ในการเปิดเผยข้อมูลต่อท้ายสัญญากู้ยืมเงนิ

กองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื�อการศึกษา
สัญญาเลขที�

ผู้กู้ยืมเงนิชื�อ (นาย / นาง / นางสาว/ อื�น ๆ )       นามสกลุ 
ผู้คํ�าประกนัชื�อ (นาย / นาง / นางสาว/ อื�น ๆ )   นามสกลุ
ได้ตกลงให้ความยนิยอมต่อกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื�อการศึกษาในฐานะผู้ให้กู้ยืม ดงันี�
    1.  เพื�อประโยชน์ในการบริหารกองทุนและการตดิตามชําระหนี�คืนกองทุน
          1.1  ยนิยอมให้ผู้ให้กู้ยืมขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงนิและผู้คํ�าประกนัจากหน่วยงาน หรือองค์กรทั�งภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลใด
ซึ�งเป็นผู้ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลดงักล่าว เพื�อการให้กู้ยืม การตดิตามหนี� และการดาํเนินการใด ๆ ได้ตามวตัถุประสงค์ของกองทุน
          1.2  ยินยอมให้ผู้ให้กู้ ยืมเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกับการกู้ยืมเงินและการชําระเงินคืนกองทุนของผู้กู้ ยืมเงินและผู้คํ�าประกัน ให้แก่หน่วยงาน
หรือองค์กรทั�งภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลใดตามที�ร้องขอ
          1.3  ยินยอมให้ผู้มีหน้าที�จ่ายรายได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร หักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ ยืมเงินตามที�
ผู้ให้กู้ยืมแจ้งให้ทราบเพื�อชําระเงนิคืนผู้ให้กู้ยืม
    2.  ให้ความยินยอมเป็นการล่วงหน้าให้กรมสรรพากร สํานักงานประกันสังคม กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ หน่วยงานอื�นของรัฐ
และผู้หนึ�งผู้ใดที�ควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ ยืมเงินและผู้คํ�าประกัน เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ ยืมเงินและผู้คํ�าประกัน เช่น
ภูมิลําเนา ที�อยู่ที�สามารถติดต่อได้ หรือที�อยู่ทางธุรกิจ สถานที�ทํางาน หมายเลขโทรศัพท์ รายได้ เงินเดือน หรือค่าจ้าง ตามความใน
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื�อการศึกษา พ.ศ. 2560 มาตรา 45 ให้แก่ผู้ให้กู้ยืม เมื�อได้รับการร้องขอจากผู้ให้กู้ยืม ทั�งนี� เพื�อให้ผู้ให้กู้ยืม
นําไปใช้ประโยชน์ในการบริหารกองทุนและการตดิตามชําระเงนิคืนกองทุน
    3.  ผู้กู้ยืมเงนิและผู้คํ�าประกนัจะไม่เพกิถอนการให้ความยนิยอมตามหนังสือนี�ตลอดระยะเวลาที�สัญญาให้กู้ยืมเงนิยงัคงมผีลใช้บังคบั

ลงชื�อ ผู้กู้ยืมเงนิ ลงชื�อ ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง
      ( )         ( )

ลงชื�อ ผู้คํ�าประกนั ลงชื�อ ผู้รับรองลายมือชื�อผู้คํ�าประกนั
      ( )         ( )

ตาํแหน่ง
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สัญญากู้ยืมเงนิ สัญญาคํ�าประกนั และหนังสือให้ความยนิยอม กองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื�อการศึกษา
ลกัษณะที� 2 เงนิกู้ยืมเพื�อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที�ศึกษาในสาขาที�เป็นความต้องการหลกั

ซึ�งมคีวามชัดเจนของการผลติกาํลงัคนและมคีวามจาํเป็นต่อการพฒันาประเทศ
สัญญาเลขที� ระดบั

วนัที�ทาํสัญญา☐☐ เดือน☐☐ พ.ศ.☐☐ ทาํขึ�น ณ จงัหวดั ระหว่าง
กองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื�อการศึกษา (กยศ.)  โดย ( นาย / นาง / นางสาว / อื�น ๆ )

ตาํแหน่ง ของสถานศึกษา
ผู้ได้รับมอบอาํนาจจากกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื�อการศึกษา ซึ�งต่อไปนี�เรียกว่า "ผู้ให้กู้ยืม"

กบั ( นาย / นาง / นางสาว / อื�น ๆ ) เกดิวนัที� เดือน พ.ศ. 
อายุ ปี ที�อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที� หมู่ที� ซอย ถนน 
ตาํบล/แขวง อาํเภอ/เขต จงัหวดั รหัสไปรษณย์ี 
โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ  E-mail 
เลขประจาํตวัประชาชน ออกให้เมื�อวนัที� หมดอายุวนัที� 
ปรากฏตามสําเนาบัตรประจาํตวัประชาชนแนบท้ายสัญญานี� ซึ�งต่อไปนี�เรียกว่า "ผู้กู้ยืมเงนิ"

ผู้คํ�าประกนัชื�อ (นาย / นาง / นางสาว / อื�น ๆ  ) เกดิวนัที� เดือน พ.ศ. 
อายุ ปี ที�อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที� หมู่ที� ซอย ถนน 
ตาํบล/แขวง อาํเภอ/เขต จงัหวดั รหัสไปรษณย์ี 
โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ  E-mail 
เลขประจาํตวัประชาชน ออกให้เมื�อวนัที� หมดอายุวนัที� 
ปรากฏตามสําเนาบัตรประจาํตวัประชาชนแนบท้ายสัญญานี� เป็นผู้คํ�าประกนัของผู้กู้ยืมเงนิ โดยเกี�ยวข้องเป็น ซึ�งต่อไปนี�เรียกว่า
"ผู้คํ�าประกนั"

กรณทีี�ผู้กู้ยืมเงนิยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ "ผู้แทนโดยชอบธรรม" หรือ "ผู้ปกครอง" คือ (นาย / นาง / นางสาว / อื�น ๆ  )
เกดิวนัที� เดือน พ.ศ. อายุ ปี ที�อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที� หมู่ที� 

ซอย ถนน ตาํบล/แขวง อาํเภอ/เขต 
จงัหวดั รหัสไปรษณย์ี โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ  E-mail 
เลขประจาํตวัประชาชน ออกให้เมื�อวนัที� หมดอายุวนัที�
ปรากฏตามสําเนาบัตรประจาํตวัประชาชนแนบท้ายสัญญานี�

สัญญาฉบับนี�ทําขึ�นเพื�อเป็นหลกัฐานการกู้ยืมเงนิกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื�อการศึกษา เพื�อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวเนื�องกบัการศึกษาและ
ค่าครองชีพ ของผู้กู้ ยืมเงินที�ศึกษาในสาขาที�เป็นความต้องการหลักซึ�งมีความชัดเจนของการผลิตกําลังคนและมีความจําเป็นต่อการพัฒนา
ประเทศ โดย

1.  ผู้ให้กู้ ยืมตกลงให้กู้ ยืมเงิน ผู้กู้ ยืมเงินตกลงกู้ ยืมเงิน ผู้คํ�าประกันตกลงคํ�าประกัน และผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้ปกครองตกลงยินยอม
ให้ผู้กู้ยืมเงนิทาํสัญญากู้ยืมเงนิกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื�อการศึกษา เพื�อนําไปใช้เป็นทุนการศึกษาสําหรับผู้กู้ยืมเงนิ

2.  ผู้ให้กู้ ยืมจะจ่ายเงินกู้ ยืม ซึ�งเป็นค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวเนื�องกับการศึกษา ให้แก่สถานศึกษา แทนผู้กู้ ยืมเงินและจ่ายค่าครองชีพ
เข้าบัญชีเงินฝากของผู้กู้ยืมเงิน โดยให้ถือว่าแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจํานวนเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื�อการศึกษา (ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่าย
ที�เกี�ยวเนื�องกับการศึกษา และค่าครองชีพ) ตามที�กองทุนกําหนดซึ�งผู้กู้ ยืมเงินได้ลงทะเบียนไว้ทุกภาคการศึกษา ตั�งแต่เริ�มกู้จนกระทั�งสําเร็จ
การศึกษา หรือเลกิการศึกษาเป็นหลกัฐานในการกู้ยืม และเป็นส่วนหนึ�งของสัญญานี�
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3.  ผู้ให้กู้ ยืมตกลงให้ผู้กู้ ยืมเงินกู้ ยืมเงินตามข้อ 2 ตลอดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร ภายในวงเงินกู้ ยืมสูงสุดสําหรับ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั� นสูง ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคและอนุปริญญา ไม่ เกิน 300,000 (สามแสน ) บาท ระดับ ปริญญาตรี
หลักสูตร 4 (สี�) ปี และหลักสูตรต่อเนื�อง ไม่เกิน 700,000 (เจ็ดแสน) บาท หลักสูตร 5 (ห้า) ปี ไม่เกิน 800,000 (แปดแสน) บาท หลักสูตร 6 (หก) ปี
ไ ม่ เกิน 1,700,000 (หนึ� ง ล้ านเจ็ดแสน ) บาท ทั� ง นี� วง เงินการใ ห้กู้ ยืม ในแต่ละปีการศึกษาต้องไ ม่ เกินขอบเขตตามที� คณะกรรมการ
กองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื�อการศึกษาประกาศกาํหนด

4.  เอกสารนี�ทําขึ�นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน เก็บไว้ที�ผู้ให้กู้ ยืมหนึ�งฉบับและเก็บไว้ที�ผู้กู้ ยืมเงินหนึ�งฉบับ ทุกฝ่ายได้ตรวจอ่าน
หรือฟังจนเป็นที�เข้าใจข้อความตลอดทั�งสองหน้าแล้ว จงึลงลายมือชื�อไว้เป็นหลกัฐานต่อหน้าพยาน

5.  รายละเอียดข้อตกลงเพิ�มเติมต่อท้ายสัญญา และหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาฉบับนี� ทุกฝ่ายตกลงให้ถือเป็น
ส่วนหนึ�งของสัญญานี�

6.  ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ�งคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งเป็นผู้ได้จัดทําขึ�นให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ�งตามสัญญานี� ทุกฝ่ายยอมให้ถือเป็น
ส่วนหนึ�งของสัญญานี�

7.  ในกรณีที�ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดข้อตกลงเพิ�มเติมต่อท้ายสัญญา และข้อสัญญาขัดแย้งกัน ผู้กู้ ยืมเงินและผู้คํ�าประกัน
จะต้องปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ ยืมเพื�อการศึกษา หรือผู้ที�ได้รับมอบหมาย ทั�งนี� ให้ถือว่าคําวินิจฉัยดังกล่าว
ให้ถือเป็นที�สุด

ลงชื�อ ผู้ให้กู้ยืม ลงชื�อ ผู้กู้ยืมเงนิ
      ( )         ( )

ลงชื�อ ผู้คํ�าประกนั ลงชื�อ ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง
      ( )         ( )

ลงชื�อ ผู้รับรองลายมือชื�อผู้คํ�าประกนั
      ( )

ตาํแหน่ง

ลงชื�อ พยาน ลงชื�อ พยาน
      ( )         ( )
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รายละเอยีดข้อตกลงเพิ�มเตมิต่อท้ายสัญญาเลขที� 
ส่วนของผู้กู้ยืมเงนิ

1.  เงินที� ผู้ให้กู้ ยืมจ่ายให้แก่ผู้กู้ ยืมเงินทุกข้อ ให้ถือว่าผู้กู้ ยืมเงินได้รับเงินดังกล่าวแล้ว นับแต่วันที�ผู้ ให้กู้ ยืมจ่ายเข้าบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์ ธนาคารที� ผู้ ให้กู้ ยืมกําหนดในแต่ละครั� งดังกล่าว ตลอดจนระยะเวลาที� ศึกษาอยู่ตามหลักสูตรการศึกษาในแต่ละหลักสูตร
ภายในระยะเวลาและวงเงนิที�ผู้กู้ยืมเงนิได้ตกลงกู้ยืมไว้

2.  เมื�อผู้กู้ยืมเงนิได้รับอนุมัติให้สําเร็จการศึกษา หรือเลกิการศึกษา โดยมีคาํสั�งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา หรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ตามกฎหมาย หรือระเบียบที� เกี�ยวข้องแล้ว 2 (สอง) ปี ผู้กู้ ยืมเงินตกลงชําระเงินกู้ ยืมทั� งจํานวน หากผู้กู้ ยืมเงินไม่สามารถชําระเงินกู้ ยืม
คืนได้ทั�งจํานวน ผู้กู้ยืมเงินอาจขอผ่อนชําระเงินคืนกองทุนเป็นงวด ๆ รายปี พร้อมทั�งค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ หรือประโยชน์อื�นใดร้อยละ 1 (หนึ�ง)

ต่อปี คืนให้กองทุนเงินให้กู้ ยืมเพื�อการศึกษา ภายในวันที� 5 กรกฎาคม ของปีถัดไป ซึ� งการชําระหนี�คืนงวดแรก ให้ผู้กู้ ยืมเงินชําระคืน
เฉพาะเงินต้นเต็มจํานวนซึ�งเป็นการชําระคืนเฉพาะเงินต้นโดยไม่มีค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ สําหรับงวดต่อ ๆ ไป ให้ชําระเงินต้นคืน
พร้อมค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ หรือประโยชน์อื�นใด ทั�งนี� การคิดค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ หรือประโยชน์อื�นใด ให้คิดตั�งแต่วันที� 5 กรกฎาคม
ของเงินต้นที�เหลือหลังจากชําระงวดแรกแล้ว และผู้กู้ ยืมเงินจะต้องชําระเงินกู้ ยืมให้ครบถ้วน ภายใน 15 (สิบห้า) ปี นับแต่วันที�ครบกําหนด
ชําระหนี�ครั�งแรก หรือภายใน 17 (สิบเจด็) ปี นับจากวนัที�ผู้กู้ยืมเงนิสําเร็จการศึกษา หรือเลกิการศึกษา

การชําระเงนิกู้ยืมเป็นรายปี หรือทยอยชําระเป็นรายเดือน เมื�อรวมคาํนวณเงนิต้นในแต่ละปี ต้องไม่น้อยกว่าอตัราที�กาํหนดไว้ ดงันี�
ปีที�ชําระ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ร้อยละของเงนิต้นที�ต้องชําระ 1.5 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0

การชําระเงนิต้นและค่าธรรมเนียมจดัการเงนิกู้ หรือประโยชน์อื�นใดดงักล่าว ให้กระทาํ ดงันี� 
(1) ชํ าระ ณ ธนาคารที� ผู้ ใ ห้กู้ ยืมกํ าหนด โดยธนาคารที� ผู้ ใ ห้กู้ ยืมกํ าหนด จะออกใบเสร็จใ ห้แ ก่ ผู้กู้ ยืม เงิน เ พื� อ เ ป็นหลักฐาน

การชําระหนี�ดังกล่าว ทั� งนี� ผู้กู้ ยืมเงินจะชําระเงินต้นและค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ หรือประโยชน์อื�นใด ณ ธนาคารที� ผู้ให้กู้ ยืมกําหนด
โดย ผู้กู้ ยืม เงินยินยอมให้ ผู้ ใ ห้กู้ ยืม และ /หรือธนาคารหัก เงินในบัญชี เงินฝากของ ผู้กู้ ยืม เงินที�มีอ ยู่กับธนาคารที� ผู้ ใ ห้กู้ ยืมกํ าหนด
ซึ�งเป็นเลขบัญชีเดยีวกนักบัที�ผู้กู้ยืมเงนิได้รับเงนิกู้ยืม หรือบัญชีออมทรัพย์อื�นที�ผู้กู้ยืมเงนิได้แจ้งความประสงค์ให้หักบัญชีเพื�อชําระหนี�

(2) ชําระเงนิ ณ ช่องทางอื�นที�ผู้ให้กู้ยืมกาํหนด
ในกรณีที� ผู้กู้ ยืมเงินชําระหนี�ให้ผู้ให้กู้ ยืมผิดไปจากข้อตกลงดังกล่าว หรือนอกเหนือ หรือแตกต่างไปจากข้อตกลงในการชําระหนี�

ดังกล่าว การรับชําระหนี�ดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นข้อตกลงใหม่อันจะทําให้ผู้กู้ ยืมเงินหมดภาระการผ่อนชําระหนี�เป็นรายปี และไม่เป็นเหตุที�ผู้กู้ ยืมเงิน
จะยกขึ�นมากล่าวอ้าง หรือตัดสิทธิผู้ให้กู้ยืมที�จะต้องเรียกเงินต้นและค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ หรือประโยชน์อื�นใดค้างชําระคืนทั�งหมด เพราะเหตุที�
ผู้กู้ยืมเงนิผดินัดชําระหนี�ผดิไปจากข้อตกลงดงักล่าวข้างต้น

3.  หากผู้ให้กู้ยืมเห็นสมควรจะให้ผู้กู้ยืมเงนิเปลี�ยนตวัผู้คํ�าประกนั ผู้กู้ยืมเงนิจะต้องปฏิบัตทินัที
4.  ในกรณีที�ผู้กู้ ยืมเงินผิดนัดไม่ชําระหนี�เงินกู้ยืมคืนภายในกําหนดเวลาตามข้อ 2. และไม่ได้รับอนุญาตให้ผ่อนผันเป็นหนังสือจากผู้ให้กู้ยืม

ผู้กู้ ยืมเงินยินยอมชําระค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดชําระหนี�แก่ผู้ให้กู้ ยืมในอัตราร้อยละ 7.5 (เจ็ดจุดห้า) ต่อปีของจํานวนเงินต้นที�ค้างชําระ
นับแต่วันที�ถึงกําหนดชําระจนถึงวันที�ผู้กู้ ยืมเงินชําระหนี�เสร็จสิ�น และผู้กู้ ยืมเงินยินยอมรับผิดใช้คืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ที�เกิดขึ�นที�ผู้ให้กู้ ยืมต้องเสียไป
อันเนื�องมาจากการผิดสัญญาของผู้กู้ ยืมเงิน รวมตลอดค่าใช้จ่ายในการเตือน เรียกร้อง บอกกล่าว ทวงถาม ติดตามหนี� ดําเนินคดี และการบังคับ
ชําระหนี�จนเตม็จาํนวนทุกประการ

ในการชําระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ให้กู้ ยืมตามวรรคต้น ผู้กู้ ยืมเงินยินยอมให้ผู้ให้กู้ ยืมนําค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยทบรวมกับเงินต้นที�ผู้กู้ ยืมเงิน
ค้างชําระอยู่ และผู้กู้ ยืมเงินยินยอมเสียค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ หรือประโยชน์อื�นใด ในค่าใช้จ่ายนั�น ๆ ในอัตราเดียวกันกับที�ผู้กู้ ยืมเงินจะต้องเสีย
ให้ผู้ให้กู้ยืมตามที�กาํหนดไว้ในสัญญาจนกว่าผู้กู้ยืมเงนิจะชําระหนี�เสร็จสิ�น

ลงชื�อ ผู้กู้ยืมเงนิ ลงชื�อ ผู้คํ�าประกนั
      ( )         ( )

ลงชื�อ ผู้รับรองลายมือชื�อผู้คํ�าประกนั
        ( )

ตาํแหน่ง
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5.  ถ้ า ผู้ กู้ ยื ม เ งิน เ ป ลี� ย น แ ป ล ง ชื� อ ห รื อ น า ม ส กุล ห รื อ ส ถ า น ที� อ ยู่ ห รื อ ห ม า ย เ ล ข โ ท ร ศั พ ท์ จ า ก ที� อ ยู่ ที� ร ะ บุ ไ ว้ ต า ม สั ญ ญ า นี�
หรือย้ายสถานศึกษา หรือสําเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษา ผู้กู้ ยืมเงินมีหน้าที�แจ้งให้ธนาคารที�ผู้ให้กู้ ยืมกําหนดทราบเป็นหนังสือ ภายใน
15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที�เปลี�ยนแปลงชื�อ หรือนามสกุล หรือสถานที�อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ หรือย้ายสถานศึกษา หรือสําเร็จการศึกษา
หรือเลิกการศึกษาดังกล่าว มิฉะนั�นถือว่าผู้กู้ ยืมเงินผิดสัญญานี�ในข้อสาระสําคัญ ผู้ให้กู้ ยืมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกเงินกู้ ยืมที�ผู้กู้ ยืมเงิน
ได้รับไปแล้วทั�งหมดตามสัญญานี�คืนในทนัที โดยผู้กู้ยืมเงนิไม่มสิีทธิจะถือเอาประโยชน์แห่งเงื�อนเวลาชําระหนี�ตามข้อ 2.

6.  บรรดาหนังสือ จดหมาย คําบอกกล่าวใด ๆ ของผู้ให้กู้ ยืมที�ส่งไปยังสถานที�ที�ผู้กู้ ยืมเงินระบุไว้ว่าเป็นที�อยู่ของผู้กู้ ยืมเงินในสัญญา
หรือสถานที�ที�อยู่ ซึ�งผู้กู้ ยืมเงินได้แจ้งเปลี�ยนแปลง โดยการส่งนั�นจะเป็นส่งเอง หรือทางไปรษณีย์ ไม่ว่าจะถึงตัว หรือไม่ถึงตัวและไม่ว่าจะมีผู้ใดรับ
หรือไม่มีผู้ใดรับไว้ หรือส่งไม่ได้เพราะผู้กู้ ยืมเงินย้ายสถานที�อยู่โดยมิได้แจ้งให้ผู้ให้กู้ ยืมทราบ หรือสถานที�อยู่ที�ผู้กู้ ยืมเงินให้ไว้ค้นหาไม่พบ ทุก ๆ
กรณทีี�กล่าวนี�ผู้กู้ยืมเงนิยนิยอมผูกพนัให้ถือว่าหนังสือ จดหมาย คาํบอกกล่าวนั�น ได้ส่งให้ผู้กู้ยืมเงนิโดยชอบและผู้กู้ยืมเงนิได้รับทราบด้วยแล้ว

7.  ผู้กู้ ยืมเงินมีหน้าที� ต้องแจ้งสถานะการเป็นผู้กู้ ยืมเงินต่อหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนที� ผู้กู้ ยืมเงินทํางานด้วย ภายใน
30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที�เริ�มปฏิบัติงาน และยินยอมให้หักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ ยืมเงิน เพื�อดําเนินการชําระเงินกู้ ยืมตามจํานวนที�ผู้ให้กู้ ยืม
แจ้งให้ทราบ หากผู้กู้ ยืมเงินถูกหักเงินเดือนแล้ว แต่จํานวนเงินที�ถูกหักไม่ครบจํานวนหนี�ที�จะต้องชําระในปีนั�น ผู้กู้ ยืมเงินยังคงมีหน้าที�ต้องไป
ชําระเงนิให้ครบตามจาํนวนที�กาํหนดในแต่ละปี ตามช่องทางที�กาํหนดไว้ในข้อ 2 (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี

เมื�อผู้กู้ยืมเงินสําเร็จการศึกษา และเข้าทํางานในสถานที�ใด ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที�ต้องแจ้งที�อยู่และสถานที�ทํางานนั�น พร้อมทั�งจํานวนเงินเดือน
ห รื อ ค่ า จ้ า ง ที� ไ ด้ รั บ ใ ห้ ผู้ ใ ห้ กู้ ยื ม แ ล ะ ธ น า ค า ร ที� ผู้ ใ ห้ กู้ ยื ม กํ า ห น ด ท ร า บ เ ป็ น ห นั ง สื อ ห รื อ ช่ อ ง ท า ง อื� น ที� ผู้ ใ ห้ กู้ ยื ม กํ า ห น ด ภ า ย ใ น
30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที�ผู้กู้ ยืมเงินเริ�มทํางาน และในกรณีที�ผู้กู้ ยืมเงินย้ายที�อยู่ หรือเปลี�ยนงาน หรือสถานที�ทํางาน หรือเปลี�ยนแปลงเกี�ยวกับ
เงินเดือน หรือค่าจ้าง ผู้กู้ ยืมเงินจะต้องแจ้งให้ผู้ให้กู้ ยืมและธนาคารที�ผู้ให้กู้ ยืมกําหนดทราบ เป็นหนังสือ หรือช่องทางอื�นที�ผู้ให้กู้ ยืมกําหนด ภายใน
30 (สามสิบ) วนั นับแต่วนัที�ผู้กู้ยืมเงนิย้ายที�อยู่ หรือเปลี�ยนงาน หรือเปลี�ยนแปลงเกี�ยวกบัเงนิเดือน หรือค่าจ้างดงักล่าวทุก ๆ ครั�ง

หากผู้กู้ ยืมเงินไม่ปฏิบัติตามข้อสัญญาในวรรคหนึ�งและวรรคสอง ให้ถือว่าผู้กู้ ยืมเงินผิดสัญญานี�ในข้อสาระสําคัญ โดยผู้ให้กู้ ยืมมีสิทธิ
บอกเลกิสัญญาและเรียกเงินกู้ยืมที�ผู้กู้ยืมเงินได้รับไปแล้วทั�งหมดตามสัญญานี�คืนในทันที โดยที�ผู้กู้ยืมเงินไม่มีสิทธิจะถือเอาประโยชน์แห่งเงื�อนเวลา
ชําระหนี�ตามข้อ 2. 

8.  ผู้ให้กู้ยืมมีสิทธิบอกเลกิสัญญานี� และเรียกเงินกู้ยืมที�ผู้กู้ยืมเงินได้รับไปแล้วทั�งหมดพร้อมค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ หรือประโยชน์อื�นใด
ตามสัญญานี�คืนได้ทันที เมื�อปรากฏภายหลังว่าผู้กู้ ยืมเงินไม่มีสิทธิกู้ ยืมเงิน หรือได้มีการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จในสาระสําคัญ หรือไม่ปฏิบัติ
ตามสัญญา หรือข้อตกลงข้อหนึ�งข้อใดที�ให้ไว้กบัผู้ให้กู้ยืม โดยผู้กู้ยืมเงนิไม่มสิีทธิจะถือเอาประโยชน์แห่งเงื�อนเวลาในการชําระหนี�ตามข้อ 2.  

9.  ผู้ให้กู้ ยืมมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี� และเรียกเงินกู้ ยืมที�ผู้กู้ ยืมเงินได้รับแล้วทั�งหมดคืนในทันที หรือภายในระยะเวลาที�ผู้ให้กู้ ยืมกําหนด
เมื�อผู้กู้ยืมเงนิลาออกไม่ศึกษาต่อ หรือถูกสถานศึกษาให้ออก หรือไล่ออกในระหว่างปีการศึกษา

10.  ผู้กู้ ยืมเงินมี สิทธิบอกเลิกสัญญานี� เ มื� อใดก็ได้ โดยผู้กู้ ยืมเงินจะต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือให้ธนาคารที� ผู้ ใ ห้กู้ ยืมกําหนด
และสถานศึกษาทราบ และผู้กู้ ยืมเงินจะต้องชําระหนี�เงินกู้ ยืมที�ได้รับไปแล้วและยังมิได้ชําระคืน รวมทั�งค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ หรือประโยชน์
อื�นใดตามข้อ 2. (ถ้าม)ี ให้แก่ผู้ให้กู้ยืมภายใน 30 (สามสิบ) วนั นับแต่วนัที�ธนาคารที�ผู้ให้กู้ยืมกาํหนดได้รับแจ้งการบอกเลกิสัญญาดงักล่าว

11.  ในกรณีผู้ให้กู้ ยืมบอกเลิกสัญญานี�ตามข้อ 8. หรือข้อ 9. หรือกรณีที�ผู้ให้กู้ ยืมจ่ายเงินกู้ ยืมเข้าบัญชีเงินฝากผู้กู้ ยืมเงินภายหลังผู้กู้ ยืมเงิน
ถึงแก่ความตาย ผู้กู้ ยืมเงินตกลงยินยอมให้ธนาคารที�ผู้ให้กู้ ยืมกําหนดทําตามคําสั� งจากผู้ให้กู้ ยืมหักเงินจากบัญชีเงินฝากใด ๆ ของผู้กู้ ยืมเงิน
ที�มีกับธนาคารที� ผู้ ใ ห้กู้ ยืมกําหนดตามจํานวนที� ผู้ ใ ห้กู้ ยืมแจ้งให้หักเพื�อชําระหนี�และ /หรือบรรดาภาระผูกพันต่าง ๆ ให้แก่ ผู้ ให้กู้ ยืม
โดยไม่โต้แย้งใด ๆ ทั�งสิ�น

ลงชื�อ ผู้กู้ยืมเงนิ ลงชื�อ ผู้คํ�าประกนั
      ( )         ( )

ลงชื�อ ผู้รับรองลายมือชื�อผู้คํ�าประกนั
        ( )

ตาํแหน่ง
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12.  การกู้ยืมและให้กู้ ยืมตามสัญญานี� นอกจากจะถือปฏิบัติตามสัญญาทุกข้อแล้วผู้กู้ ยืมเงินจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
หรือคําสั�งของผู้ให้กู้ ยืมที�เกี�ยวกับกองทุนเงินให้กู้ ยืมเพื�อการศึกษาที�ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วก่อนในวันทําสัญญานี� และที�จะได้ออกใช้บังคับต่อไป
ในภายหน้าโดยเคร่งครัดและให้ถือว่า กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั หรือคาํสั�งต่าง ๆ ดงักล่าวเป็นส่วนหนึ�งของสัญญานี�ด้วย

13.  ผู้กู้ ยืมเงิน ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้ปกครอง และผู้คํ�าประกันยินยอมให้ผู้กู้ ยืมเงินนําเงินที�ผู้กู้ ยืมเงินได้กู้ ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ ยืม
เพื�อการศึกษา  (กยศ .) ก่อนปีการศึกษา 2549 มาแล้วทั� งหมด รวมทั� งค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ หรือประโยชน์อื�นใด และค่าธรรมเนียม
กรณีผิดนัดชําระหนี� ที�เกิดขึ�นจนถึงวันทําสัญญาฉบับนี� และ/หรือเงินที�ได้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนตั�งแต่ปีการศึกษา 2549 จากกองทุนกู้ ยืม
เพื�อการศึกษาที�ผูกกบัรายได้ในอนาคต (กรอ.) มาแล้วทั�งหมด โดยให้นําเงนิทั�งหมดมารวมเป็นหนี�เงนิให้กู้ยืมเพื�อการศึกษาของกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื�อ
การศึกษา พร้อมทั�งยนิยอมปฏิบัตติามข้อตกลง และเงื�อนไขตามสัญญานี�ทุกประการ 

14.  ในกรณีที�ผู้กู้ ยืมเงินเคยทําสัญญากู้ ยืมเงิน สัญญาคํ�าประกัน และหนังสือให้ความยินยอม กองทุนเงินให้กู้ ยืมเพื�อการศึกษามากกว่า
หนึ�งฉบับซึ�งบางฉบับมีเงื�อนไขการชําระเงินกู้ ยืมเป็นรายปี บางฉบับเป็นรายเดือน ผู้กู้ ยืมเงินยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลง และเงื�อนไข
การชําระเงนิกู้ยืมเป็นรายปี และเงื�อนไขต่าง ๆ ตามที�กาํหนดในสัญญานี�ทุกประการ

ส่วนผู้คํ�าประกนั
15.  ตามที�ผู้กู้ ยืมเงินได้ทําสัญญากู้ ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ ยืมเพื�อการศึกษาฉบับนี�ให้ไว้แก่ผู้ให้กู้ ยืม ผู้คํ�าประกันได้ทราบและเข้าใจข้อความ

ในสัญญานี�ดีโดยตลอดแล้ว จึงทําสัญญาคํ�าประกันไว้ต่อผู้ให้กู้ ยืมว่า ถ้าผู้กู้ ยืมเงินปฏิบัติผิดสัญญาฉบับนี�ไม่ว่าข้อหนึ�งข้อใดด้วยประการใด ๆ ก็ดี
หรือเมื�อผู้กู้ยืมเงินผดินัดการชําระหนี� ผู้คํ�าประกนัยนิยอมรับผดิชําระหนี�ตามข้อผูกพนัที�ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี� รวมทั�งข้อผูกพนัตามข้อ 14 ข้างต้น
ทั�งสิ�นทุกประการให้แก่ผู้ให้กู้ยืมทนัที

16.  เมื�อผู้กู้ ยืมเงินปฏิบัติผิดสัญญา หรือผิดนัดการชําระหนี� ผู้คํ�าประกันตกลงยินยอมให้ผู้ให้กู้ ยืมติดตามทวงถามโดยทางโทรศัพท์
หรือส่งข้อความไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของผู้คํ�าประกัน หรือส่งหนังสือบอกกล่าวให้ ผู้คํ�าประกัน ตามที�อ ยู่ที� ไ ด้ให้ไว้ในสัญญานี�
หรือตามที�ผู้คํ�าประกันได้แจ้งเปลี�ยนแปลงให้ผู้ให้กู้ ยืมทราบภายหลัง ถ้ามีการเปลี�ยนแปลงที�อยู่ โดยที�ผู้คํ�าประกันไม่แจ้งให้ผู้ให้กู้ ยืมทราบ
หากผู้ให้กู้ ยืมได้มีหนังสือบอกกล่าว ไปยังสถานที�ตามที�ระบุในสัญญานี� ให้ถือเสมือนหนึ�งว่าผู้คํ�าประกันนั�นได้ทราบข้อความในเอกสารดังกล่าว
โดยชอบแล้ว

17.  ผู้คํ�าประกนัจะไม่เพกิถอนการคํ�าประกนัในระหว่างเวลาที�ผู้กู้ยืมเงินต้องรับผดิชอบอยู่ตามเงื�อนไขในสัญญากู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื�อการศึกษาฉบับนี�

18.  ในกรณี ผู้ ใ ห้กู้ ยืมยินยอมผ่อนเวลา หรือผ่อนจํานวนเงินในการชําระหนี�ตามสัญญานี� ใ ห้แก่ ผู้กู้ ยืม เงิน และผู้คํ� าประกัน
ได้ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลา หรือผ่อนจํานวนเงินในการชําระหนี�นั�น ให้ถือว่าผู้คํ�าประกันได้ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลา หรือผ่อนจํานวนเงิน
ในการชําระหนี�นั�นด้วยทุกครั� ง และผู้คํ�าประกันตกลงมิให้ถือเอาการผ่อนเวลา หรือผ่อนจํานวนเงินในการชําระหนี�ดังกล่าวเป็นเหตุปลดเปลื�อง
ความรับผิดของผู้คํ�าประกัน และผู้คํ�าประกันจะรับผิดชอบในฐานะผู้คํ�าประกันตามสัญญาคํ�าประกันนี�ตลอดไปจนกว่าผู้กู้ ยืมเงินจะได้ชําระหนี�
ตามข้อผูกพนัที�ระบุไว้ในสัญญาและค่าเสียหาย (ถ้าม)ี ครบถ้วนเตม็จาํนวน

ส่วนผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง
19.  ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครองได้ทราบและเข้าใจข้อความในสัญญากู้ ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ ยืมเพื�อการศึกษาที�ผู้กู้ ยืมเงินได้ทําไว้

ต่อผู้ให้กู้ ยืมตามสัญญาฉบับนี�โดยตลอดแล้วยินยอมให้ผู้กู้ ยืมเงินเข้าทําสัญญา รวมทั�ง แบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจํานวนเงินกู้ ยืมกองทุน
เงินให้กู้ ยืมเพื�อการศึกษา (ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวเนื�องกับการศึกษา และค่าครองชีพ) ซึ�งผู้กู้ ยืมเงินได้ลงทะเบียนไว้ทุกภาคการศึกษาตั�งแต่
เริ�มศึกษาจนกระทั�งสําเร็จการศึกษา หรือเลกิการศึกษา

ลงชื�อ ผู้กู้ยืมเงนิ ลงชื�อ ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง
      ( )         ( )

ลงชื�อ ผู้คํ�าประกนั ลงชื�อ ผู้รับรองลายมือชื�อผู้คํ�าประกนั
      ( )         ( )

ตาํแหน่ง
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หนังสือให้ความยนิยอมของผู้กู้ยืมเงนิ ผู้คํ�าประกนั
ในการเปิดเผยข้อมูลต่อท้ายสัญญากู้ยืมเงนิ

กองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื�อการศึกษา
สัญญาเลขที�

ผู้กู้ยืมเงนิชื�อ (นาย / นาง / นางสาว/ อื�น ๆ )       นามสกลุ 
ผู้คํ�าประกนัชื�อ (นาย / นาง / นางสาว/ อื�น ๆ )   นามสกลุ
ได้ตกลงให้ความยนิยอมต่อกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื�อการศึกษาในฐานะผู้ให้กู้ยืม ดงันี�
    1.  เพื�อประโยชน์ในการบริหารกองทุนและการตดิตามชําระหนี�คืนกองทุน
          1.1  ยนิยอมให้ผู้ให้กู้ยืมขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงนิและผู้คํ�าประกนัจากหน่วยงาน หรือองค์กรทั�งภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลใด
ซึ�งเป็นผู้ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลดงักล่าว เพื�อการให้กู้ยืม การตดิตามหนี� และการดาํเนินการใด ๆ ได้ตามวตัถุประสงค์ของกองทุน
          1.2  ยินยอมให้ผู้ให้กู้ ยืมเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกับการกู้ยืมเงินและการชําระเงินคืนกองทุนของผู้กู้ ยืมเงินและผู้คํ�าประกัน ให้แก่หน่วยงาน
หรือองค์กรทั�งภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลใดตามที�ร้องขอ
          1.3  ยินยอมให้ผู้มีหน้าที�จ่ายรายได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร หักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ ยืมเงินตามที�
ผู้ให้กู้ยืมแจ้งให้ทราบเพื�อชําระเงนิคืนผู้ให้กู้ยืม
    2.  ให้ความยินยอมเป็นการล่วงหน้าให้กรมสรรพากร สํานักงานประกันสังคม กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ หน่วยงานอื�นของรัฐ
และผู้หนึ�งผู้ใดที�ควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ ยืมเงินและผู้คํ�าประกัน เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ ยืมเงินและผู้คํ�าประกัน เช่น
ภูมิลําเนา ที�อยู่ที�สามารถติดต่อได้ หรือที�อยู่ทางธุรกิจ สถานที�ทํางาน หมายเลขโทรศัพท์ รายได้ เงินเดือน หรือค่าจ้าง ตามความใน
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื�อการศึกษา พ.ศ. 2560 มาตรา 45 ให้แก่ผู้ให้กู้ยืม เมื�อได้รับการร้องขอจากผู้ให้กู้ยืม ทั�งนี� เพื�อให้ผู้ให้กู้ยืม
นําไปใช้ประโยชน์ในการบริหารกองทุนและการตดิตามชําระเงนิคืนกองทุน
    3.  ผู้กู้ยืมเงนิและผู้คํ�าประกนัจะไม่เพกิถอนการให้ความยนิยอมตามหนังสือนี�ตลอดระยะเวลาที�สัญญาให้กู้ยืมเงนิยงัคงมผีลใช้บังคบั

ลงชื�อ ผู้กู้ยืมเงนิ ลงชื�อ ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง
      ( )         ( )

ลงชื�อ ผู้คํ�าประกนั ลงชื�อ ผู้รับรองลายมือชื�อผู้คํ�าประกนั
      ( )         ( )

ตาํแหน่ง
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บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญากู้ยืม 
 

เขียนที่............................................................ 
       วันที.่.........เดือน...................................พ.ศ. ................. 
 ตามที่ นาย/นาง/นางสาว/อ่ืนๆ .........................................................ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า “ผู้กู้ยืม” ได้ท าสัญญา
กู้ยืมเงินกับ กองทุนเงินให้กู้ ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ซึ่ งต่อไปน้ี เรียกว่า “ผู้ ให้กู้ ยืม” ตามสัญญาเลขที่
.............................................ลงวันที่....................โดยมี นาย/นาง/นางสาว.......................................................................
เป็นผู้ค้ าประกัน ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า “ผู้ค้ าประกันเดิม”   
 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ ...........................................................................เลขประจ าตัวประชาชน
....................................................... ปรากฎตามส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนแนบท้ายสัญญาน้ี มีที่อยู่ตามทะเบียน
บ้านเลขที่......................หมู่ที่...........ซอย........................ถนน............................ต าบล/แขวง............................อ าเภอ/เขต
...................................จั งหวัด.................................รหัสไปรษณี ย์ ................โทรศัพท์ .............. ................ 
ได้ทราบและเข้าใจข้อความในสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวข้างต้นโดยตลอดแล้ว จึงตกลงเข้าเป็นผู้ค้ าประกัน ซึ่งต่อไปน้ี
เรียกว่า “ผู้ค้ าประกัน” แทนผู้ค้ าประกันเดิม โดยมีข้อตกลงในการค้ าประกันดังน้ี 

1. ตามที่ผู้กู้ยืมได้ท าสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาฉบับน้ีให้ไว้แก่ผู้ให้กู้ยืม ผู้ค้ าประกันได้
ทราบและเข้าใจข้อความในสัญญาดีโดยตลอดแล้ว จึงท าสัญญาค้ าประกันไว้ต่อผู้ให้กู้ยืมว่า ถ้าผู้กู้ยืมปฏิบัติผิดสัญญา
ฉบับน้ีไม่ว่าข้อหน่ึงข้อใดด้วยประการใดๆ ก็ดี  ผู้ค้ าประกันยินยอมรับผิดช าระหน้ีตามข้อผูกพันที่ระบุไว้  
ในสัญญาฉบับน้ีทั้งสิ้นทุกประการให้แก่ผู้ให้กู้ยืมทันที ในฐานะลูกหน้ีร่วมกับผู้กู้ยืม โดยผู้ให้กู้ยืมไม่จ าเป็นต้อง
เรียกร้องให้ผู้กูย้ืมช าระหน้ีก่อน 

2. ในกรณีที่ผู้ให้กู้ยืมผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินการช าระหน้ีให้แก่ผู้กู้ยืมไม่ว่ากรณีใดๆ โดยจะได้แจ้งหรือ
มิได้แจ้งให้ผู้ค้ าประกันทราบก็ตาม ให้ถือว่าผู้ค้ าประกันตกลงยินยอมด้วยในการผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินในการ
ช าระหน้ีน้ันทุกครั้ง และการผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหน้ีดังกล่าว ไม่เป็นเหตุปลดเปลื้องความ
รับผิดชอบของผู้ค้ าประกัน 

3. ผู้ค้ าประกันจะไม่เพิกถอนการค้ าประกันระหว่างที่ผู้กู้ยืมต้องรับผิดชอบอยู่ตามเงื่อนไขในสัญญากู้ยืม
เงิน 

4. ผู้ค้ าประกันตกลงยินยอมให้ผู้ให้กู้ยืมใช้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ค้ าประกันได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ 
รวมทั้งยินยอมให้ผู้ให้กู้ยืมใช้ข้อที่อยู่ในความครอบครองของบุคคลหรือหน่วยงานอื่นๆ หรือเพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับ
การกู้ยืมได้ 

บันทึกข้อตกลงน้ีท าขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน เก็บไว้ที่ผู้ให้กู้ยืมหน่ึงฉบับ และเก็บไว้ที่ผู้กู้ยืมหน่ึง
ฉบับ ทุกฝ่ายได้ตรวจหรือฟังจนเป็นที่เข้าใจข้อความตลอดทั้งสองหน้าแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้า
พยาน 
 
ลงชื่อ..................................................ผู้ค้ าประกัน      ลงชื่อ...........................................ผู้รับรองลายมือชื่อผู้ค้ าประกัน 
       (                                     )                              (                                   ) 
 
ลงชื่อ.................................... ..............ผู้ใหกู้้ยมื       
       (                                     ) 
 
ลงชื่อ..................................................พยาน(ผู้กู้ยืม)     ลงชื่อ........................................... พยาน(ผู้ให้กู้ยืม)          
       (                                     )                               (                                   ) 
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ตัวอย่าง แบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจ านวนเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
ลักษณะที่ 1 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

(ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ) 
ใช้ส าหรับปีการศึกษา 2563 

 
 

 



240

 
ตัวอย่าง แบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจ านวนเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  

ลักษณะที่ 2 เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการหลัก                  
ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตก าลังคนและความจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 

(ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ) 
ใช้ส าหรับปีการศึกษา 2563  
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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 
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 าท่ี                      
วนัท่ี        เดือน     พ.ศ.   

เรียน ผู้บริหารและจดัการเงนิให้กู้ยืม           บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
     ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

 ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)                                                เลขบตัรประจ าตวัประชาชน    
เกิดวนัท่ี     เดือน                   พ.ศ.          อาย ุ            ปี   ทีอ่ยู่  (ตามทะเบียนบ้าน)   เลขท่ี                         หมู่ท่ี         
ตรอก/ซอย    ถนน     ต าบล/แขวง    อ าเภอ/เขต      

จงัหวดั                               รหสัไปรษณีย ์    โทร                       ทีอ่ยู่ (ทีส่ามารถตดิต่อได้สะดวก) เลขท่ี                  

หมู่ท่ี          ตรอก/ซอย     ถนน   ต าบล/แขวง    
อ าเภอ/เขต      จงัหวดั        รหสัไปรษณีย ์                    โทร   

 1. ข้าพเจ้าขอแจ้งข้อมูลดงัต่อไปนี ้ (กรุณาท าเคร่ืองหมาย    ลงในช่องทีต้่องการให้ข้อมูล) 

 1.1  การศึกษา 
  ส าเร็จการศึกษาระดบั                           ปีการศึกษา                     ช่ือสถานศึกษา                         

  เลิกการศึกษา  ภาคการศึกษาท่ี             ปีการศึกษา                             ช่ือสถานศึกษา         
  ยา้ยสถานศึกษา  จากเดิม                ไปท่ี           
  จงัหวดั       เม่ือปีการศึกษา     
  ก าลงัศึกษาต่อในระดบั                                ปีท่ี         ช่ือสถานศึกษา         

 1.2 การประกอบอาชีพ 

  ประกอบอาชีพ                           สถานท่ีท างาน                       ต าแหน่ง         
  รายไดต้่อเดือน           หมายเลขบตัรประจ าตวัผูเ้สียภาษี         
  หมายเลขบตัรประกนัสงัคม      ท่ีตั้งสถานท่ีท างาน  เลขท่ี    
  หมู่ท่ี         ถนน    ต าบล/แขวง             อ าเภอ/เขต                    
  จงัหวดั                                รหสัไปรษณีย ์    โทร             
  ยงัมิไดป้ระกอบอาชีพ 

 1.3 การช าระหนี ้
  ไดติ้ดต่อ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  เพ่ือขอช าระหน้ีแลว้ 
  ไดติ้ดต่อ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  เพ่ือขอผอ่นผนัการช าระหน้ี 
 เน่ืองจาก          
  

ส าหรับผูกู้ก้รอก สถานศึกษารับรอง
กยศ.108
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 2. ข้าพเจ้าขอเปลีย่นแปลงข้อมูลดงัต่อไปนี ้ (กรุณาท าเคร่ืองหมาย    ลงในช่องทีม่กีารเปลีย่นแปลง) 

 2.1 เปลีย่นแปลงช่ือ สกลุ 
 ช่ือ -  สกลุ (เดิม)          

 ช่ือ -  สกลุ (ใหม่)           

 2.2  เปลีย่นแปลงทีอ่ยู่ 
   ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น (เดิม) เลขท่ี                         หมู่ท่ี        ตรอก/ซอย      
ถนน     ต าบล/แขวง                อ าเภอ/เขต      จงัหวดั                                

รหสัไปรษณีย ์   โทร     
   ท่ีอยูติ่ดต่อไดส้ะดวก (เดิม)  เลขท่ี                         หมู่ท่ี        ตรอก/ซอย      
ถนน     ต าบล/แขวง                อ าเภอ/เขต      จงัหวดั                                

รหสัไปรษณีย ์   โทร            
   ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น (ใหม่) เลขท่ี                         หมู่ท่ี        ตรอก/ซอย      
ถนน     ต าบล/แขวง                อ าเภอ/เขต      จงัหวดั                                

รหสัไปรษณีย ์   โทร     
   ท่ีอยูติ่ดต่อไดส้ะดวก (ใหม่)  เลขท่ี                         หมู่ท่ี        ตรอก/ซอย      
ถนน     ต าบล/แขวง                อ าเภอ/เขต      จงัหวดั                                

รหสัไปรษณีย ์   โทร            

 2.3 แก้ไขเลขทีบ่ัตรประจ าตวัประชาชนผู้กู้ยืม 
 เดิม            
 ใหม่             

 2.4 แก้ไขเลขทีบ่ัตรประจ าตวัประชาชนผู้ค า้ประกนั 
 1. ช่ือ-นามสกลุ           
     เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชนเดิม        
     เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชนใหม่        
 2. ช่ือ-นามสกลุ           
     เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชนเดิม         
     เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชนใหม่        

 2.5 เปลีย่นแปลงเลขทีบ่ัญชีผู้กู้ยืม  
 เลขท่ีบญัชี   ช่ือบญัชี    สาขา    

 2.6 รายการอ่ืน ๆ ทีต้่องการแจ้งเปลีย่นแปลง  (ระบุ) 
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 บุคคลอ้างองิ  (นาย/นาง/นางสาว)    ประกอบอาชีพ                      ต าแหน่ง        
ความสมัพนัธ์      ท่ีอยู ่(ท่ีสามารถติดต่อไดส้ะดวก) เลขท่ี    หมู่ท่ี            ตรอก/ซอย     

ถนน  ต าบล/แขวง    อ าเภอ/เขต      จงัหวดั         

รหสัไปรษณีย ์                     โทร    
 
 
  (ลงนาม)                                                                   (ลงนาม)                      
           ต าแหน่ง(                                     )                                                                                        (                                   )
สถานศึกษาลงนามและประทบัตราสถานศึกษา  (ถา้มี)                                                                                        ผูกู้ย้มื 
  
 
 
หมายเหตุ 1.  กรณีท่ีผูกู้มี้การเปล่ียนแปลงขอ้มูลระหวา่งท่ีก าลงัศึกษาอยู ่ จะตอ้งใหส้ถานศึกษาลงนามและประทบัตรา  
                                สถานศึกษา (ถา้มี) 
 2.  กรณีเปล่ียนช่ือ- สกลุ ยา้ยท่ีอยู ่ยา้ยสถานศึกษา ใหแ้จง้การเปล่ียนแปลงขอ้มูลภายใน 15 วนั 

3.  กรณีแจง้การเขา้ท างานใหม่หรือยา้ยสถานท่ีท างาน ใหแ้จง้ภายใน 30 วนั 

4.  การเปล่ียนแปลงขอ้มูลต่าง ๆ  ใหแ้นบส าเนาเอกสารการเปล่ียนแปลงดว้ย เช่น บตัรประชาชน  บตัรประกนัสงัคม                       
     บตัรประจ าตวัของหน่วยงานท่ีท างาน ทะเบียนบา้น เป็นตน้ 
5.  บุคคลอา้งอิงในท่ีน้ี หมายถึง ผูค้  ้าประกนัหรือผูบ้งัคบับญัชา 
6.  การยื่นแบบรายงานขอ้มูลของผูกู้ย้ืมเงินเป็นหนา้ท่ีของผูกู้ย้ืมเงินตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงิน

ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา          

และการช าระเงินคืนกองทุน พ.ศ. 2561 
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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 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

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 



249



250



251



252



253



254
254 

ส ำหรับสถำนศึกษำน ำส่งคืน 

กยศ. 205



255255 

ส ำหรับสถำนศึกษำน ำส่งคืน 

กยศ. 205
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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) 
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“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.............. 
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ชื่อสถานศึกษา……………………………………………… 

รายงานการรับจ่ายเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
ประจ า ปี ส้ินสุดวันที…่………………………………..……… 

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร………………………….……………. 
 
เงินคงเหลือยกมา         xxx 
บวก เงินรับจากกองทุน       xxx 
ดอกเบ้ียรับ        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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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         
ม อ บ อ าน าจ ให ้บ ุค ค ล ด งั ก ล ่าวก ร ะ ท าก าร แ ท น ส ถ าน ศ ึก ษ า โด ย จ ดั ส ่งให ้บ ม จ .ธน าค ารก รุงไท ย                         
(ฝ่ายบริหารโครงการภาครัฐ) และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ฝ่ายนโยบายรัฐ) แห่งละ 1 ชุด 
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 (ชื่อสถานศึกษา) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

        ชื่อ ............................ นามสกุล ...................................  
        คณะ.............................................. ชั้นปีท่ี ................... 

บันทึกการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่ท าประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ 
ภาคเรียนที่ .............. ปีการศึกษา .............. 
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กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ที่อยู่ : เลขที่ 89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ช้ัน 5 - 6 
 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
โทรศัพท์ : 0-2016-4888   โทรสาร : 0-2016-2666

www.studentloan.or.th

 Line@กยศ.สถานศึกษา Line@กยศ. Line@ 

กยศ.หักเงินเดือน
Line@ 

กยศ.คดีและบังคับคดี
Line@ 

กยศ.เรื่องร้องทุกข์
Line@ 

ผู้จัดการ กยศ.


