
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

วิสัยทัศน์

เป็นองคก์ารที่ใหโ้อกาส
ทางการศกึษา 

เพื่อพัฒนาสงัคมไทยให้
ยั่งยืน 



กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ให้กู้ยืมกบันักเรียน

นักศึกษาทีข่าดแคลนทนุ
ทรัพย์ หรือศึกษาในสาขา
ที่เปน็ความต้องการหลกั
และมีความจ าเปน็ตอ่การ

พัฒนาประเทศ
มุ่งพัฒนาองคก์าร

สู่ความเปน็เลศิดา้น
การให้บริการโดยใชห้ลกัการ

จัดการที่ดี

พันธกิจ 

กองทนุเงนิใหกู้ย้ืมเพือ่การศกึษา

กลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์

ให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและ
ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการ ครองชีพระหว่างศึกษา ให้แก่
นักเรียนนักศึกษาระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
ปวท./ปวส. และระดับอนุปริญญา / ปริญญาตรี

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา



กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

เงินให้กู้ยืม

แสนล้านบาท

5.5
ล้านราย

ผู้กู้ยืมเงินกองทุน

5.3

สถานะ
การให้กู้ยมืเงิน

เงินให้กูย้มื ตั้งแต่ปีการศกึษา 2539- 2560

ผู้กู้ยืม ณ 30 กันยายน 2560
มีนักเรียน / นักศึกษาที่ได้รบั
โอกาสทางการศกึษาจากกองทุน



กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
สถานะ

การให้กู้ยมืเงิน

เงินให้กูย้มื

5.5
แสนล้านบาท 
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เงินใหกู้ย้ืมเงินกองทุน กยศ. และ กองทุน กรอ.
กยศ. กรอ.



กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

สถานะผู้กู้ยืมเงิน

ข้อมูล 
ณ 30 กันยายน 2560

5.3
ล้านราย ล้านราย

กยศ.

4.84
กรอ.

แสนราย

4.7
ผู้กู้ยืม ณ ปัจจุบัน
มีนักเรียน / นักศึกษาที่ได้รบั
โอกาสทางการศกึษาจากกองทุน



กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

3,607,861

925,222 733,332 50,899
0
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ระหว่างการช าระหนี้ ช่วงปลอดหนี้ ช าระหนี้เสร็จส้ิน เสียชีวิต / ทุพพลภาพ

สถานะผู้กู้ยืมเงิน

ข้อมูล 
ณ 30 กันยายน 2560

68%

17%

14% 1%
สถานะผูกู้้ยืมเงนิกองทุน

ระหว่างการช าระหนี้

ช่วงปลอดหนี้

ช าระหนี้เสร็จส้ิน

เสียชีวิต / ทุพพลภาพ



กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ผู้กู้ที่ถูกด าเนินคดี ตั้งแต่ปี 2547 - 2560 

สถานะผู้กู้ยืมเงิน

ข้อมูล 
ณ 30 กันยายน 2560

กยศ. 1 ล้านราย 91.83%

ผู้กู้ที่ถูกด าเนินคดี 1.1 ล้านราย
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กยศ. กรอ.

กรอ. 1 แสนราย 8.17%



โครงการปีงบประมาณ 2560
ฝ่ายสง่เสรมิการตลาด 1

3.6 ล้านราย

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ผู้กู้ยืมทีอ่ยู่
ระหว่างการ
ช าระหนี้

โดยมีผู้กู้ยืมที่ผิดนัดช าระหนี้คิดเป็นจ านวนเงินที่ค้างช าระ 

68,800 ล้านบาท

สถานะผูกู้ย้มื ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 1.2 ล้านราย

2.34 ล้านราย

กลุ่มผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการช าระหนี้

65%
35%

 ช าระปกติ ผิดนัดช าระหน้ี



โครงการปีงบประมาณ 2560
ฝ่ายสง่เสรมิการตลาด 1กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ข้อมูลยอ้นหลงั 3 ปี ตั้งแต่ปี 2558 - 2560

18,318.80 

21,419.85 

25,978.66 

จ านวนเงนิ ( หน่วย : ล้านบาท )

ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560

เปรียบเทียบผล
การช าระหนี้



พระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560

กองทนุเงนิใหกู้ย้ืมเพือ่การศกึษา

1
เพื่อบูรณาการกองทุน กยศ. และ กองทุน กรอ. ให้เป็น
เอกภาพอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน                           

2
เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคและข้อจ ากัดของกองทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การด าเนินงานของกองทุน ด้านการให้กู้ยืมและ
ด้านการติดตามหนี้



ส านักงานกองทนุ
มาตรา 28 -36

3
การให้กู้ยืมเงนิ
มาตรา 37 - 43

4

ช าระเงนิคนืกองทุน
มาตรา 44 -51 

5
บทเฉพาะกาล

พระราชบัญญตัิกองทนุเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา พ.ศ. 2560

พระราชบัญญตัิ
กองทุนเงินให้

กู้ยืมเพื่อ
การศกึษา 

คณะกรรมการ
มาตรา 14 - 27

2
การจัดตัง้กองทุน
มาตรา 6 - 13

1

การเงินการบญัชี
มาตรา 52 -55 

6

ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560

มีผลบังคับใช้ วันที่ 26 กรกฎาคม 2560



โครงการปีงบประมาณ 2560
ฝ่ายสง่เสรมิการตลาด 1

มาตรา 6

สาขาวชิาทีข่าดแคลน หรือ
กองทุนมุ่งสง่เสริมเป็นพิเศษ

03

สาขาวชิาทีเ่ปน็ความ
ต้องการหลกัของการผลติ
ก าลังคนและมีความจ าเปน็

ต่อการพัฒนาประเทศ

02

เรียนดีสร้างความเป็นเลศิ

04

พระราชบัญญตัิกองทนุเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา พ.ศ. 2560

กองทุนเปน็นติิบุคคล  มีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐทีไ่มเ่ป็นราชการและรฐัวิสาหกจิ   
อยู่ในก ากบัของรฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั

มีวัตถุประสงคส์นับสนนุสง่เสริมการศกึษา  4 ลักษณะ ดังนี้

มาตรา 6

ขาดแคลนทนุทรัพย์

01



วัตถุประสงค์ 
เพื่อประโยชนใ์นการ
บริหารกองทนุและ
การติดตามการช าระ
เงินคืนกองทนุ โดยผู้กู้
มีหน้าที ่ดังนี้

ให้ความยนิยอม

ในขณะท าสญัญากูย้มื

เพื่อใหห้ักเงินเดอืน

ตามจ านวนทีก่องทนุ

แจ้งใหท้ราบ

1
แจ้งสถานะการเป็น

ผู้กู้ยืมเงินตอ่นายจา้ง

ภายใน 30 วันนับแต่

วันที่เริม่ปฏิบตัิงานและ

ยินยอมให้หักเงินเดือน

เพื่อช าระคนืกองทนุ

2
ยินยอมให้กองทนุเขา้ถึง
ข้อมูลสว่นบคุคล รวมทั้ง
ยินยอมให้กองทนุ
เปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกับ
การกู้ยมืเงินและการ
ช าระเงินคืนกองทนุ

3

พระราชบัญญตัิกองทนุเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา พ.ศ. 2560

หน้าที่ของผูกู้้ยมื 
มาตรา 42



พระราชบัญญตัิกองทนุเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา พ.ศ. 2560มาตรา 61

ให้ถือว่าหนี้ของผู้กู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ. ตามกฎหมายเดิม

เป็นหนี้ที่จะต้องชดใช้คืนตามพระราชบัญญัติกองทุนเงิน

ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเง่ือนไขที่คณะกรรมการก าหนด



สัญญากูย้มืเงิน สัญญาค้ าประกนั และหนังสอืให้ความยนิยอม
กองทุนเงินใหกู้้ยมืเพื่อการศกึษา

ข้อ 12
สัญญากูย้มืเงนิ 

กยศ. 

ผู้กู้ยืมจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือค าสั่งที่เกี่ยวกับกองทุนที่ได้ออกใช้บังคับ
อยู่แล้วก่อนในวันท าสัญญานี้ และที่จะได้ออกใช้บังคับ
ต่อไปในภายหน้า ให้ถือว่ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
หรือค าสั่งต่างๆ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย



โครงการปีงบประมาณ 2560
ฝ่ายสง่เสรมิการตลาด 1พระราชบัญญตัิกองทนุเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา พ.ศ. 2560

กองทุนมีอ านาจในการขอขอ้มูลสว่นบุคคลของผู้กูย้มืทัง้ภาครฐัและเอกชนมาตรา 45

ขอข้อมูลส่วนบคุคล

1

เปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบั
การกู้ยมืและช าระหนี้

2

การด าเนินการต่างๆ

3

หน่วยงานหรือองคก์รทัง้ภาครฐัและเอกชน 
จัดส่งขอ้มูลให้กองทนุตามที่กองทนุร้องขอ

มาตรา 46

ด าเนินการตามหลกัเกณฑ ์วิธกีาร 
และเงื่อนไขทีก่ าหนดในกฎกระทรวง



มีหน้าที่     - หักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงินซึ่งเป็นพนักงานหรือลูกจ้าง 

[เฉพาะมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ได้แก่ เงินเดือน/ค่าจ้าง

ตามการจ้างแรงงาน ]

- โดยน าส่งกรมสรรพากรภายในก าหนดระยะเวลา

การน าส่งภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย 

เป้าหมาย วัตถุประสงค์

เพื่อช าระหนี้คืนตามจ านวนที่กองทุนแจ้งให้ทราบ 

พระราชบัญญตัิกองทนุเงินให้กูย้มืเพื่อการศกึษา พ.ศ. 2560

องค์กรนายจ้าง หมายถึง
บุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบคุคลทัง้ภาครฐัและเอกชน

มาตรา 51

* นายจ้างจะด าเนนิการหกัเงินเดือนไดต้่อเมือ่
กองทุนได้แจ้งต่อนายจา้งอยา่งเป็นทางการเทา่นัน้



1.  หักภาษ ีณ ที่จ่าย

2.  กองทุนบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการ/กองทุนส ารองเลีย้งชพี/

กฎหมายคุม้ครองแรงงาน/ประกนัสงัคม

3.  เงินกูย้มืกองทนุ

ล าดับการหักเงนิ

พระราชบัญญตัิกองทนุเงินให้กูย้มืเพื่อการศกึษา พ.ศ. 2560

มาตรา 51 หนา้ที่องคก์รนายจ้าง

• กรมสรรพากรจะน าสง่เงนิให้กองทุนตามหลักเกณฑ ์

วิธีการ และเงื่อนไขทีก่รมสรรพากรก าหนด       

หน้าที่ของกรมสรรพากร

มาตรา 51

การลดหนี้

• วันที่นายจ้างไดม้ีการหกัเงนิเดอืนตามจ านวนทีไ่ดห้ัก



พระราชบัญญตัิกองทนุเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา พ.ศ. 2560

มาตรา 51 หนา้ที่องคก์รนายจ้างมาตรา 51

• ไม่ได้หักเงนิได้พงึประเมิน

• หักแต่ไม่น าสง่ หรือ น าส่งแตไ่มค่รบ 

จ านวนที่กองทุนแจง้

• หักแต่น าสง่เกนิก าหนดระยะเวลา

หากนายจ้างไมด่ าเนนิการ
ตามมาตรา 51

• ชดใชเ้งนิที่ตอ้งน าสง่ในส่วนของผูกู้้ยืม

• ต้องจา่ยเงนิเพิ่มในอตัรารอ้ยละ 2 ต่อเดือนของจ านวนเงนิ    

ที่นายจา้งยังไม่ได้น าสง่ หรือตามจ านวนที่ยังขาดไป  

นายจา้งจะต้องรบัผิด



ตามพระราชบญัญตัิคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
มาตรา 76 ห้ามมิให้นายจา้งหักคา่จ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวนัหยดุ และค่า
ล่วงเวลาในวันหยุด เว้นแต่เป็นการหักเพื่อ

กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง

(1) ช าระภาษเีงนิไดต้ามจ านวนที่ลูกจา้งต้องจา่ยหรอืช าระเงนิอื่นตามที่มีกฎหมายบญัญตัไิว้

(2) ช าระคา่บ ารงุสหภาพแรงงานตามข้อบงัคบัของสหภาพแรงงาน

(3) ช าระหนีส้นิสหกรณ์ออมทรพัย์ หรือสหกรณอ์ื่นที่มีลกัษณะเดียวกันกับสหกรณอ์อมทรพัย์หรอืหนีท้ี่เปน็ไปเพือ่

สวัสดิการที่เปน็ประโยชนแ์ก่ลูกจา้งฝ่ายเดียวโดยได้รบัความยินยอมลว่งหนา้จากลูกจา้ง

(4) เป็นเงนิประกนัตามมาตรา 10 หรือชดใชค้า่เสียหายให้แก่นายจา้งซึ่งลกูจา้งได้กระท าโดยจงใจหรอืประมาทเลนิเล่อ

อย่างรา้ยแรง โดยได้รบัความยินยอมจากลกูจา้ง

(5) เป็นเงนิสะสมตามข้อตกลงเกีย่วกับกองทุนเงนิสะสม

การหักตาม (2) (3) (4) และ (5) ในแต่ละกรณหี้ามมิให้หักเกินรอ้ยละสิบ และจะหักรวมกันได้ไม่เกนิหนึง่ในห้าของเงนิที่

ลูกจ้างมีสิทธไิด้รบัตามก าหนดเวลาการจา่ยตามมาตรา 70 เว้นแต่ได้รบัความยินยอมจากลกูจา้ง



ตามพระราชบญัญตัิคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
มาตรา 76 ก าหนดหา้มมใิห้นายจ้างหกัคา่จ้างของลกูจา้ง โดยมีขอ้ยกเว้น ดังนี้

กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง

• หักโดยไม่ต้องได้รบัความยินยอมจากลกูจา้ง ได้แก่

ก. ช าระภาษเีงนิได้หรอืช าระเงนิอืน่ตามที่กฎหมายก าหนดไว ้ม.76(1)

ข. ช าระคา่บ ารงุสหภาพแรงงาน ม.76(2)

ค. เป็นเงินสะสมตามข้อตกลงเกี่ยวกับกองทุนเงนิสะสม ม.76(5)

• หักโดยต้องได้รบัความยินยอมจากลกูจา้ง ได้แก่

ก. ช าระหนีส้ินสหกรณ ์หรือหนี้ที่เปน็ไปเพือ่สวสัดกิารที่เปน็ประโยชนต์่อลกูจา้งฝา่ยเดียว ม.76(3)

ข. เป็นเงินประกันหรอืชดใชค้า่เสยีหายแกน่ายจา้ง ม.76(4)



พระราชบัญญตัิกองทนุเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศกึษา พ.ศ. 2560Q & A 

A : นายจ้างมีหน้าที่หักเงินเดือนลูกจ้างเพื่อช าระเงินกู้ยืมคืนกองทุน

ตามที่กองทุนแจ้งให้ทราบตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560

โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากพนักงานหรือลูกจ้าง

เนื่องจากเป็นการช าระเงินอ่ืนตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้

ตามมาตรา 76 (1) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

Q : นายจา้งสามารถหกัเงินเดือนลกูจา้งหรือพนกังานเพือ่ช าระเงินกูย้มืคืนกองทนุ จะต้องได้รับ
ความยนิยอมจากลกูจา้ง ตามมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญตัิคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 หรือไม่
อย่างไร



Stakeholder

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

กระทรวงการคลัง

กรมสรรพากร

ส านักงบประมาณ

ผู้สอบบัญชี

กรมเจ้าท่า

สนง.ประกันสังคมสถานศึกษา

กรมที่ดิน

กรมบัญชีกลาง

กบข. กรมการขนส่งทางบก

องค์กรนายจ้าง

กสทช.

คณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการต่างๆ

ตัวแทนช าระหนี้ ผู้กู้ยืม ผู้ค้ าประกัน 
ผู้แทนโดยชอบธรรม 
ผู้ปกครอง



Call Center 0 2016 4888
ให้บริการข้อมูล ชี้แจง ตอบปัญหา 
ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 20.00 น.

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

Contact us

Website
ศูนย์กลางในการให้ข้อมูลข่าวสาร

อย่างถูกต้องและครบถ้วน
www.studentloan.or.th SMART SERVICES 

Online
ส่งข้อมูลสอบถาม แสดงความคิดเห็น 

ร้องเรียน และข้อเสนอแนะต่างๆ
info@studentloan.or.th

Facebook : @studentloan.th  



THANK YOU
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา


