การขอระงับการเรียกให้ชาระหนี้
คุณสมบัติ : ผู้กู้ยืมเงินกองทุนทุกกลุ่ม , ผู้กู้ยืมเงินเป็นผู้พิการหรือทุพพลภาพ จนไม่
สามารถประกอบการงานได้, ผู้กู้ยืมเงินเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏ
อาการเด่นชัด หรือรุนแรงจนไม่สามารถประกอบการงานได้, ผู้กู้ยืมเงินที่ได้รับโทษตาม
ค าพิ พ ากษาถึง ที่ สุ ด ให้จ าคุ ก ตลอดชี วิต และผู้ กู้ ยื ม เงิ นที่ ศ าลได้ มี ค าสั่ ง พิ ทั กษ์ท รั พ ย์
เด็ดขาดและกองทุนได้ดาเนินการยื่นคาขอรับชาระหนี้ในคดีล้มละลายแล้ว
วิธีการ : ยื่นคาขอระงับการเรียกให้ชาระหนี้ และเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
ระงับการเรียกให้ชาระหนี้
สถานที่ติดต่อ : ผู้กู้ยืมเงินหรือผู้แทนยื่นเอกสารด้วยตนเองที่กองทุน หรือส่งเอกสารทาง
ไปรษณีย์
ผู้กู้ยืมเงินสามารถยื่นเอกสารการขอระงับการเรียกให้ชาระหนี้ ดังนี้
เหตุที่ยื่นขอระงับการ
เรียกให้ชาระหนี้
1. เป็นผู้กู้ยืมพิการ
หรือทุพพลภาพจนไม่
สามารถประกอบการ
งานได้

เอกสารที่ต้องนาส่ง

1. แบบค าขอระงั บการเรี ยกให้ ช าระหนี้
(กยศ./กรอ. 207-1)
2. สาเนาบัตรประจาตัวผู้พิการฯ
3. ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง) ที่ออกโดย
หลักเกณฑ์ : เป็นผู้พิการ ร.พ.ของรั ฐบาล หรื อ ร.พ.เอกชน ที่ ระบุ
หรือทุพพลภาพจนไม่
รายละเอียดลักษณะความพิการ ที่ออกให้
สามารถประกอบการ
ไม่ เกิ น 6 เดื อน และแบบประเมิ นความ
งานได้ หรือมีรายได้ท่ี
พิการทางจิต (กรณีผู้กู้ยืมพิการทางจิตใจ
ไม่ได้เกิดจากการ
หรือพฤติกรรม)
ประกอบอาชีพการงาน 4. ส าเนาบั ตรประจ าตั วประชาชน และ
ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี สาเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ยืมพิการฯ
หรือไม่เกิน 2,500 บาท 5. หนั งสื อรั บรอง ความสามารถ
ต่อเดือน
ประกอบการงานของผู้ กู้ ยืม (กยศ./กรอ.
ประเภทความพิการ
208) ซึ่งรับรองโดยหน่วยงานของรัฐ หรือ
ดังนี้
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
1) ทางการเห็น
6. สาเนาบัตรประจาตัว หรือสาเนาบั ตร
2) ทางการได้ยินหรือ ประจาตาแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่รับรอง
สื่อความหมาย
ให้ผู้กู้ยืมพิการฯ
3) ทางการเคลื่อนไหว
หรือทางร่างกาย
4) ทางจิตใจหรือ
พฤติกรรม

สิทธิ/เงื่อนไขที่ได้รับ
1. ผู้กู้ยืมพิการหรือทุพพลภาพได้รับอนุ มั ติ
ระงับการเรียกให้ชาระหนี้แล้ว กองทุนจะไม่
ใช้ สิ ทธิ เรี ยกร้ องให้ ผู้ กู้ ยื มเงิ นช าระเงิ นคื น
กองทุนในช่วงระยะเวลาที่เหตุอันเป็นเงื่อนไข
ในการระงับการเรียกให้ชาระหนี้นั้น ๆ ยังอยู่
และเมื่อมีเหตุอันเป็นเงื่อนไขนั้นสิ้นสุดลงแล้ว
ผู้ กู้ ยื มเงิ นต้ องเริ่ มช าระเงิ นคื นกองทุ นตาม
ความรั บ ผิ ด ในสั ญ ญากู้ ยื ม เงิ น เดิ ม โดย
ระยะเวลาที่ระงับการเรียกให้ชาระหนี้จะไม่ถูก
นั บรวมเข้ าในระยะเวลาการช าระหนี้ ของผู้
กู้ยืมเงินรายนั้น
2. ผู้ กู้ ยื ม พิ ก ารหรื อ ทุ พ พลภาพจนไม่
สามารถประกอบการงานได้ ทีไ่ ด้รับอนุมัติ
การระงับการเรี ยกให้ช าระหนี้แ ล้ว ต้อง
รายงานสถานภาพต่ อ กองทุ น ภายใน 6
เดื อ นนั บ แต่ วั น ที่ บั ต รประจ าตั ว ผู้ พิ ก าร
หมดอายุโดยต้องยื่นหลักฐานทุกรายการ
ตามที่เคยยื่นคาขอระงับการเรียกให้ชาระ
หนี้ ในครั้งแรก
3. หากผู้กู้ยืมพิการหรือทุพพลภาพ ที่ได้รับ
อนุ มั ติ การระงั บการเรี ยกให้ ช าระหนี้ ไม่
รายงานสถานภาพตามวรรคก่ อ น หรื อ

เหตุที่ยื่นขอระงับการ
เรียกให้ชาระหนี้
5) ทางสติปัญญา
6) ทางการเรียนรู้
7) ทางออทิสติก

เอกสารที่ต้องนาส่ง

สิทธิ/เงื่อนไขที่ได้รับ
ปรากฏข้ อ เท็ จ จริ ง ว่ า ผู้ กู้ ยื ม เงิ น เป็ น ผู้ ที่
สามารถชาระเงินคืนกองทุนได้ ให้การระงับ
การเรียกให้ชาระหนี้เป็นอันสิ้นผล และให้
ผู้กู้ยืมเงินชาระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินเดิม

