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ในการปฏิบัติงาน เพื่อใหผูกูยืมเงินกองทุนไดรับประโยชนสูงสุดตอไป 
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สารบัญ  
   หนา 

สวนที่ 1  กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 
 1.  วัตถุประสงค 1  
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 3. การเปดบัญชีเงินฝากธนาคาร 7 
 4. การจัดทำบันทึกขอตกลงกับกองทุน 7 
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สวนที่ 3 หลักเกณฑการใหกูยืมเงินของนักเรียนหรือนักศกึษาที่จะขอกูยืมเงินเพื่อการศึกษา 
  ปการศกึษา 2564  
 1. ประเภทของผูกูยืมเงิน 9 
 2. คุณสมบัติทั่วไปและลักษณะตองหามของนักเรียนหรือนักศึกษาผูกูยืมเงินกองทุนทั้ง 4 ลักษณะ 9  
  2.1 คุณสมบัติทั่วไป 9 
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สวนที่ 4 การกูยืมเงินระบบกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาแบบดิจิทัล  
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1. ขั้นตอนการกูยืมเงินระบบกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาแบบดิจิทัล 17  
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    Digital Student Loan Fund System : DSL  
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5. รายละเอียดขั้นตอนการกูยืมเงินระบบกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาแบบดิจิทัล  21 
    Digital Student Loan Fund System : DSL  
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สารบัญ (ตอ) 
  หนา 

สวนที่ 5 การจัดทำสัญญากูยืมเงิน แบบยืนยันการเบิกเงินกูยืมและการโอนเงินกูยืม 
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 4. การลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู (รายภาคเรียน) 25  
 5. การสแกนและจัดสงสัญญากูยืมเงิน แบบยืนยันการเบิกเงินกูยืมและเอกสารประกอบที่เกี่ยวของ 26  
 6. การตรวจสอบความถูกตองของเอกสารสัญญากูยืมเงินและแบบยืนยันการเบิกเงินกูยืม 26  
 7. แนวปฏิบัติในการจัดทำแบบยืนยันการเบิกเงินกูยืม 27 
 8. การยกเลิกสัญญากูยืมเงิน และหรือแบบยืนยันการเบิกเงินกูยืม 28 
    ระบบกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาแบบดิจิทัล Digital Student Loan Fund System : DSL 
 9. การโอนเงินกูยืม 29 
 
สวนที่ 6 การสงคืนเงินกูยืมของผูกูยมืเงินท่ีมิไดใช ผานระบบกองทุนเงินใหกูยืม 
 เพ่ือการศึกษาแบบดิจิทัล Digital Student Loan Fund System : DSL 
 1. สถานศึกษาใดที่ตองดำเนินการระบบ DSL 30 
 2. ทำอยางไรไมใหถูกระงับการโอนเงิน 30  
 3. หากถูกระงับการโอนเงิน สิ่งที่สถานศึกษาตองทำคือ 30  
 4. ขั้นตอนการสงคืนเงินกูยืม 30 
 5. การคืนเงินกูยืมเพ่ือการศึกษาทุกลักษณะ 31  
 6. การสงคืนดอกเบี้ยผิดนัดทุกลักษณะ 31  
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สารบัญ (ตอ) 
  หนา 

สวนที่ 7  คาใชจายในการบริหารงานกองทุนของสถานศึกษา 
 1. หลักเกณฑการจายเงินคาใชจายในการบริหารงานกองทุนของสถานศึกษา 32  
 2. การเปดบัญชีเงินฝาก 32  
 3. หลักเกณฑการใชจายเงินคาใชจายในการบริหารงานกองทุนของสถานศึกษา 32  
 4. แนวปฏิบัติทางดานบัญชี 32  
  
สวนที่ 8 การชำระเงินกูยืมคืนกองทุน 
 1. การสรางจิตสำนึกใหกับผูกูยืมเงิน 33  
 2. การชำระเงินกูยืมคืนกองทุน 34  
  2.1 เงินกูยืมเพ่ือการศึกษาในลักษณะที่ 1 ลักษณะท่ี 2 และลักษณะที่ 3 34  
  2.2 เงินกูยืมเพ่ือการศึกษาในลักษณะที่ 4 34 
 3. การผอนชำระเงินกูยืมคืนกองทุน 35  
  3.1 ผูกูยืมเงินในลักษณะที่ 1 ลักษณะที่ 2 และลักษณะที่ 3 35 
   และตัวอยางตารางแสดงการผอนชำระยอดเงินกู 
  3.2 ผูกูยืมเงินในลักษณะที่ 4 และตัวอยางตารางแสดงการผอนชำระยอดเงินกู 37  
  3.3 ดอกเบี้ยหรือคาธรรมเนียมจัดการเงินกู และเงินเพ่ิม 38  
  3.4 คาธรรมเนียมในการชำระเงินกูยืมคืนกองทุน 38  
  3.5 ชองทางการชำระเงินกูยืมคืนกองทุน 39 
  3.6 หลักเกณฑการขอผอนผันการชำระเงินคืนกองทุน 41 
  3.7 การชำระเงินคืนกองทุนกอนกำหนด 44  
  3.8 การบอกเลิกสัญญา 44  
  3.9 ภาระความรับผิดชอบของผูค้ำประกัน 44  
  3.10 การระงับแหงหนี้ 44 
  3.11 การขอระงับการเรียกใหชำระหน้ี 45 

 

 

 

5



สารบัญ (ตอ) 
  หนา 

สวนที่ 9 ประกาศกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา เรื่อง กำหนดการใหกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืม  
 เพ่ือการศึกษา ประจำปการศึกษา 2564 
 - ประกาศกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา เร่ือง กำหนดการใหกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืม 50  
   เพ่ือการศึกษา ประจำปการศึกษา 2564 
 - ประกาศกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา เร่ือง กำหนดการใหกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืม  54  
   เพ่ือการศึกษา ประจำปการศึกษา 2564 (ฉบับแกไขเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1) 
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ภาคผนวก 
  หนา 

พระราชบัญญัตกิองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศกึษา พ.ศ. 2560 
 - พระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2560 60  

กฎหมาย ระเบียบ ที่ออกตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศกึษา พ.ศ. 2560 
 - กฎกระทรวง การขอขอมูลสวนบุคคลของผูกูยืมเงิน และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการกูยืมเงิน 79 
 และการชำระเงินคืนกองทุนของผูกูยืมเงิน พ.ศ. 2561 

- ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข 84  
 เกี่ยวกับการใหเงินกูยืมเพ่ือการศึกษาและการชำระเงินคืนกองทุน พ.ศ. 2563 

 - ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข 99  
    ในการท่ีสถานศึกษาจะเขารวมดำเนินงานกับกองทุน พ.ศ. 2560 

       -  คำขอเขารวมดำเนินงานกับกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา ตามขอ 5  104 
 แหงระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ  
 และเงื่อนไขในการที่สถานศึกษาจะเขารวมดำเนินงานกับกองทุน พ.ศ. 2560  
       -   บันทึกขอตกลง วาดวย การเขารวมดำเนินงานกับกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา ตามขอ 10 106  
 แหงระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ  
 และเงื่อนไขในการที่สถานศึกษาจะเขารวมดำเนินงานกับกองทุน พ.ศ. 2560 

 - ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข 112 
   ในการที่สถานศึกษาจะเขารวมดำเนินงานกับกองทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 

- ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข 114  
 ในการผอนผันการชำระเงินคืนกองทุน ลดหยอนหนี้ หรือระงับการเรียกใหชำระหนี้ พ.ศ. 2561 

กฎหมาย ระเบียบ ที่ออกตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2541 
ที่ยังคงใชบังคับตอไปตาม มาตรา 64 แหงพระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2560 
 - ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา วาดวยการไกลเกลี่ยลูกหนี้ 120 
   ตามคำพิพากษาชั้นบังคับคดี พ.ศ. 2557 
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ภาคผนวก (ตอ) 
 หนา 

ประกาศกองทุนที่เกี่ยวของกับการกูยืมเงิน  
- ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา เรื่อง คุณสมบัติเฉพาะของนักเรียน 123  

    หรือนักศึกษาผูกูยืมเงินกองทุน ในลักษณะที่ 1 ใหการสนับสนุนและสงเสริมการศึกษาแกนักเรียน 
    หรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย พ.ศ. 2564 
 - ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา เรื่อง คุณสมบัติเฉพาะของนักเรียน 126    
 หรือนักศึกษาผูกูยืมเงินกองทุน ในลักษณะที่ 2 ใหการสนับสนุนและสงเสริมการศึกษาแกนักเรียน 
 หรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาท่ีเปนความตองการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคน 
 และมีความจำเปนตอการพัฒนาประเทศ พ.ศ. 2564 
 - ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา เรื่อง คุณสมบัติเฉพาะของนักเรียน 129  

  หรือนักศึกษาผูกูยืมเงินกองทุน ในลักษณะท่ี 3 ใหการสนับสนุนและสงเสริมการศึกษาแกนักเรียน 
  หรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน หรือสาขาวิชาที่กองทุนมุงสงเสริมเปนพิเศษ พ.ศ. 2564 

 - ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา เรื่อง คุณสมบัติเฉพาะของนักเรียน 132  
   หรือนักศึกษาผูกูยืมเงินกองทุน ในลักษณะท่ี 4 ใหการสนับสนุนและสงเสริมการศึกษาแกนักเรียน 
   หรือนักศึกษาที่เรียนดีเพ่ือสรางความเปนเลิศ พ.ศ. 2564 
 - ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา เรื่อง อัตราดอกเบี้ยหรือคาธรรมเนียมจัดการ 135 
   เงินกูสำหรับผูกูยืมเงินในลักษณะท่ี 2 ลักษณะที่ 3 หรือลักษณะที่ 4 ที่มีรายไดครอบครัวไมเกิน 
   สามแสนหกหม่ืนบาทตอป 
 - ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา เรื่อง กำหนดลักษณะของเงินกูยืม 137  
 เพ่ือการศึกษา ขอบเขตการใหเงินกูยืมเพ่ือการศึกษา ประเภทวิชา สถานศึกษาหรือระดับชั้น 
 การศึกษาและหลักสูตรที่จะใหเงินกูยืมเพ่ือการศึกษา ประจำปการศึกษา 2564* 
 - ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา เรื่อง ประเภทวิชา สถานศึกษา 147    
 หรือระดับชั้นการศึกษาและหลักสูตรที่จะใหกูยืมเพ่ือการศึกษา สำหรับโครงการสงเสริมการพัฒนา 
 ทนุมนุษย (Human Capital) เพ่ือรองรับ 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย และ 3 โครงสรางพ้ืนฐาน  
 ผานกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ประจำปการศึกษา 2564* 
 - ประกาศกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขในการพิจารณาการใหเงินกูยืม 149  
 เพ่ือการศึกษาเกินกวาจำนวนปที่กำหนดไวในหลักสตูร 

- ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ 151  
 การยกเวนหรือผอนผันลักษณะตองหามของนักเรียนหรือนักศึกษาเฉพาะกลุมหรือเฉพาะราย พ.ศ. 2562 

  
 

 * คูมือฉบับนี้บรรจุเฉพาะประกาศฉบับแรก หากมีประกาศที่แกไขเพิ่มเติม สามารถดูรายละเอียดในเว็บไซตของกองทุน 
www.studentloan.or.th 
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ภาคผนวก (ตอ) 
 หนา 

ประกาศกองทุนที่เกี่ยวของกับการชำระเงินคืนกองทุน 
- ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ 154 
  การชำระเงินคืนกองทุนสำหรับโครงการสงเสริมการพัฒนาทุนมนุษย (Human Capital)  
 เพ่ือรองรับ 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย และ 3 โครงสรางพ้ืนฐาน ผานกองทุนเงินใหกูยืม  
 เพ่ือการศึกษา (กยศ.) ประจำปการศึกษา 2563 
- ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการแจงใหสวน 157  
 ราชการดำเนินการเก่ียวกับการหักเงินเพ่ือชำระเงินกูยืมคืนกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาของ 
 ขาราชการและลูกจางประจำซึ่งเปนผูกูยืมเงินในระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจำของ 
 กรมบัญชีกลาง พ.ศ. 2561 
-  ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการนำสงเงิน 161  
   ใหกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2560 
-  ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการนำสงเงิน 162  
   ใหกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2560 
   (ฉบับที่ 2) 
-  ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการหักเงินไดพึงประเมิน 163  
   เพ่ือชำระเงินกูยืมคืนกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืม 
  เพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2560  
- ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการหักเงินไดพึงประเมิน 164  
   เพ่ือชำระเงินกูยืมคืนกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืม 
  เพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) 
- ประกาศกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑพิจารณาการผอนผันการชำระเงินคืนกองทุน 167  
 กรณีเปนผูไมมีรายได หรือเปนผูมีรายไดไมเกินแปดพันแปดบาทตอเดือน 
- ประกาศกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑพิจารณาความเสียหายของทรัพยสิน 174  
 อยางรุนแรงกรณีเปนผูประสบภัยพิบัติ หรือการเปนผูมีรายไดถดถอย หรือมีความจำเปน 
 ตองดูแลบุคคลในครอบครัวซ่ึงชราภาพ ปวยหรือพิการ เพ่ือขอผอนผันการชำระเงินคืนกองทุน 
- ประกาศกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาความเปนผูพิการ 186  
 หรือทุพพลภาพจนไมสามารถประกอบการงานได เปนโรคติดตอรายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏ 
 อาการเดนชัดหรือรุนแรงจนไมสามารถประกอบการงานได เพ่ือขอระงับการเรียกใหชำระหนี้ 
- ประกาศกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณากรณีเปนผูที่ไดรับโทษ 198  
 ตามคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุกตลอดชีวิตเปนผูที่ศาลไดมีคำสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด 
 และกองทุนไดดำเนินการยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีลมละลายแลว เพ่ือขอระงับการเรียกใหชำระหน้ี 
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ภาคผนวก (ตอ) 
 หนา 

กฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 
 - พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 203  

แบบฟอรมตางๆ 
 - หนังสือใหความยินยอมในการเปดเผยขอมูล 208 
 - กยศ. 102 หนังสือรับรองรายไดครอบครัวของผูขอกูยืมเงิน 209  
 - กยศ. 104 หนังสือแจงผลการอนุมัติใหกูยืมเงินจากกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 210  
 - ตัวอยาง สัญญากูยืมเงิน ระบบกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาแบบดิจิทัล 211  
   Digital Student Loan Fund System : DSL ทั้ง 4 ลักษณะ   
 - บันทึกขอตกลงตอทายสัญญากูยืม ผูมีรายไดถดถอย หรือมีความจำเปนตองดูแลบุคคลในครอบครัว 259 
   ซึ่งชราภาพ ปวย หรือพิการ   
 - ตัวอยาง แบบยืนยันการเบิกเงินกูยืมระบบกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาแบบดิจิทัล 261  
   Digital Student Loan Fund System : DSL ทั้ง 4 ลักษณะ  
 - กยศ. 201 หนังสือแสดงตนในการชำระหนี้  265  
 - กยศ./กรอ. 202/62 แบบคำขอการผอนผันการชำระเงินคืนกองทุน 266  
 - กยศ./กรอ. 203/62 หนังสือรับรองผูกูยืมเงิน 268  
 - กยศ. 204 แบบรายงานสถานภาพการศึกษา 270  
          - กยศ. 205 กรณีสถานศึกษานำสงเงินคืนกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 271 
 - กยศ./กรอ. 207-1 แบบคำขอ/แบบรายงานการระงับการเรียกใหชำระหนี้ กรณีเปนผูกูยืมเงินพิการ  273  
   หรือทุพพลภาพ เปนโรคติดตอรายแรง หรือเปนโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรง 
   จนไมสามารถประกอบการงานได 
 - แบบประเมินความพิการทางจิต 274  
 - กยศ./กรอ. 207-2 แบบคำขอ/แบบรายงานการระงับการเรียกใหชำระหนี้ กรณีผูกูยืมไดรับโทษ 275  
   ตามคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุกตลอดชีวิต ผูกูยืมที่ศาลไดมีคำสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดและกองทุน 
   ไดดำเนินการยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีลมละลายแลว 
 - กยศ./กรอ. 208 หนังสือรับรองความสามารถประกอบการงานของผูกูยืมเงิน 276  
 - กยศ. 301 รายงานการรับจายเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 278  
 - กยศ. 302 ทะเบียนคุมการรับจายเงินบริหารและการดำเนินงาน กยศ. 279  
 - ตัวอยางบันทึกการเขารวมโครงการ/กิจกรรมท่ีทำประโยชนตอสังคมหรือสาธารณะ 280  
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สวนที่ 1  
กองทุนเงินใหกูยมืเพื่อการศึกษา 

กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2538 
และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2539 ใหเริ่มดำเนินการกองทุนในลักษณะเงินทุนหมุนเวียน  
ตามนัยมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 ตอมารัฐบาลไดพิจารณาเห็นความสำคัญของกองทุน
เงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษามากข้ึน จึงไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2541  

เนื่องจากกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2541 
และกองทุนเงินกูยืมเพ่ือการศึกษาที่ผูกกับรายไดในอนาคตตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการบริหารกองทุน    
เพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2549 ที่ออกตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 มีการบริหารจัดการและการดำเนินการ     
ที่มีขอจำกัดและไมสอดคลองกับนโยบายการผลิตกำลังคนและการพัฒนาประเทศ  สมควรบูรณาการการบริหาร
จัดการและการดำเนินการของทั้งสองกองทุนดังกลาวใหเปนเอกภาพอยูภายใตกฎหมายเดียวกัน และเพ่ิมมาตรการ
ในการบริหารจัดการกองทุนใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้ น จึงไดมีการตราพระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืม         
เพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 และมีผลใชบังคับ     
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 มีผลใหกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาเปนหนวยงานของรัฐอยูในการกำกับดูแล    
ของรัฐมนตรี และมีฐานะเปนนิติบุคคลที่ไมเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน    
หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอ่ืน  

1. วัตถุประสงค 
 พระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2560 กองทุนมีวัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุน         
และสงเสริมการศึกษาดวยการใหเงินกูยืมเพ่ือการศึกษาในลักษณะตางๆ ดังนี้ 

(1) เงินกูยืมเพ่ือการศึกษา ใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย 
(2) เงินกูยืมเพ่ือการศึกษา ใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เปนความตองการหลัก          

ซึ่งมคีวามชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเปนตอการพัฒนาประเทศ 
(3) เงินกูยืมเพ่ือการศึกษา ใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาวิชา          

ที่กองทุนมุงสงเสริมเปนพิเศษ 
(4) เงินกูยืมเพ่ือการศึกษา ใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีเรียนดีเพ่ือสรางความเปนเลิศ 
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2. โครงสรางและอำนาจหนาที่  
พระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2560 กำหนดใหกองทุนมีคณะกรรมการกองทุนเงิน

ใหกูยืมเพ่ือการศึกษา คณะอนุกรรมการ และผูจัดการ และมีอำนาจหนาที่ ดังตอไปน้ี 
2.1 คณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ประกอบดวยปลัดกระทรวงการคลัง เปนประธาน

กรรมการ กรรมการโดยตำแหนง จำนวนหกคน ไดแก ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูอำนวยการสำนักงบประมาณ     
อธิบดีกรมบัญชีกลาง และอธิบดีกรมสรรพากร กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จำนวนไมเกินหาคน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง          
จากผูมีความรูความสามารถและประสบการณเปนที่ประจักษ  โดยในจำนวนน้ีอยางนอยตองเปนผูทรงคุณวุฒิดาน
การศึกษา ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการเงินหรือการบัญชี และดานกฎหมาย ดานละหน่ึงคน 

ใหผูจัดการเปนกรรมการและเลขานุการ และใหผูจัดการแตงตั้งพนักงานของกองทุนจำนวนหนึ่งคน         
เปนผูชวยเลขานุการ 

อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา  
(1) กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และควบคมุดูแลกิจการของกองทนุใหเปนไปตามวัตถุประสงค 
(2)  ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนใหเปนไปตามวัตถุประสงค 
(3)  เสนอแนะตอรัฐมนตรีในการดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสมทบกองทุน 
(4)  พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจายประจำปสำหรับการดำเนินการและการบริหารงานของกองทุน 
(5) กำหนดขอบเขตการให เงินกูยืมเพ่ือการศึกษาตามมาตรา 37 และพิจารณาอนุมัติ ให เงินกูยืม            

เพ่ือการศึกษาแกนักเรียนหรือนักศึกษาเพ่ือสนับสนุนและสงเสริมการศึกษา 
(6) กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่สถานศึกษาจะรวมดำเนินงานกับกองทุนและแบบบันทึก

ขอตกลงการเขารวมดำเนินงานกับกองทุนตามมาตรา 38 
(7)  กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเก่ียวกับการใหเงินกูยืมเพ่ือการศึกษาแกนักเรียนหรือนักศึกษา 

และการชำระเงินคืนกองทุน 
(8)  กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการนำเงินหรือทรัพยสินของกองทุนไปหาผลประโยชน

ตามมาตรา 12 
(9) พิจารณาเสนอแนะตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการ   

ขอขอมูลสวนบุคคลของผูกูยืมเงินที่อยูในครอบครองของบุคคลอ่ืน  และเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการรับเงินกูยืม           
เพ่ือการศึกษาและการชำระเงินคืนกองทุนของผูกูยืมเงิน 

 (10) กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการจางสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลใหทำหนาที่บริหาร    
และจัดการการใหเงินกูยืมเพ่ือการศึกษา ติดตามและเรงรัดใหมีการชำระคืนเงินกูยืมเพ่ือการศึกษา 

(11)  กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการผอนผันใหผูกูยืมเงินชำระเงินคืนกองทุน ลดหยอนหนี้ 
หรือระงับการชำระเงินคืนกองทุนตามมาตรา 44 วรรคสาม 

(12) กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเก่ียวกับความรับผิดของผูค้ำประกันตามมาตรา 49 วรรคสาม 
(13)  กำหนดหลักเกณฑ  วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกผูจัดการและการทำสัญญาจางผูจัดการ      

รวมทั้งกำหนดคาตอบแทนหรือประโยชนตอบแทนอ่ืนของผูจัดการตามมาตรา 31 
 
 

2.2 คณะอนุกรรมการกำกับและประเมินสถานศึกษาที่เขารวมดำเนินงานกับกองทุน  

อำนาจหนาท่ีของคณะอนกุรรมการกำกบัและประเมนิสถานศึกษาทีเ่ขารวมดำเนินงานกับกองทุน  

2.3 คณะอนุกรรมการกำกับการชำระเงินคืนกองทุน 
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(14) กำหนดมาตรการใดๆ ตามความจำเปนเพ่ือประโยชนในการบริหารกองทุนและการติดตามการชำระเงิน
คืนกองทุน 

(15)  กำหนดขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ การบัญชี การตรวจสอบบัญชี       
และขอบังคับอ่ืนทีจ่ำเปนในการดำเนินการและการบริหารงานของกองทุน 

(16) พิจารณาผลการศึกษา วิเคราะห และประเมินความตองการเงินกูยืมเพ่ือการศึกษาของนักเรียนหรือ
นักศึกษาท้ังในปจจุบันและอนาคตที่ผูจัดการเสนอ 

(17)  ออกขอบังคับ ระเบียบ และประกาศเพ่ือปฏิบัติการอ่ืนใดใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(18)  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกำหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือเพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุน 
คณะกรรมการอาจมอบอำนาจของคณะกรรมการตาม (2) (5) (14) และ (18) เฉพาะในสวนที่ไมเกี่ยวกับ   

การกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขใหผูจัดการหรือบุคคลอ่ืนใดกระทำการแทนคณะกรรมการก็ได 

22.22  คคณะอนุกรรมการกำกับและประเมินสถานศึกษาที่เขารวมดำเนินงานกับกองทุน   ประกอบดวย 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธานอนุกรรมการ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผูอำนวยการสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ผูแทนสำนักงบประมาณ  ผูแทนกรมบัญชีกลาง และผูทรงคุณวุฒิ           
จำนวนสามคนซ่ึงคณะกรรมการแตงตั้งจากผูซึ่งมีผลงานหรือมีความรูและความเชี่ยวชาญหรือประสบการณดานการเงิน 
หรือการบัญชี ดานกฎหมาย ดานเศรษฐศาสตร ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือดานอ่ืนๆ อันเปนประโยชนตอ           
การกำกับดูแลการดำเนินงานของสถานศึกษาเปนอนุกรรมการ 

ใหผูจัดการเปนอนุกรรมการและเลขานุการ และใหผูแทนกระทรวงศึกษาธิการจำนวนหน่ึงคนและพนักงาน
กองทุนซึ่งผูจัดการแตงตั้งจำนวนหน่ึงคน เปนผูชวยเลขานุการ 

ออำนาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการกำกับและประเมินสถานศึกษาที่เขารวมดำเนินงานกับกองทุน   
(1) เสนอแนะและใหคำปรึกษาแกคณะกรรมการ ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 19 (6) 
(2)  ติดตาม ตรวจสอบ และกำกับดูแลสถานศึกษาท่ีเขารวมดำเนินงานกับกองทุน ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ 

วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนดตามมาตรา 19 (6) และรายงานผลใหคณะกรรมการทราบ 
(3) วิเคราะหปญหาและขอจำกัดในการปฏิบัติหนาที่ของสถานศึกษา พรอมทั้งเสนอแนะมาตรการแกไข

ปญหาตอคณะกรรมการ 
(4)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

22.33  คคณะอนุกรรมการกำกับการชำระเงินคืนกองทุน ประกอบดวยอธิบดีกรมบัญชีกลาง เปนประธาน
อนุกรรมการ ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ ผูแทนสำนักงบประมาณ ผูแทนกรมบัญชีกลาง ผูแทนสำนักงานเศรษฐกิจ    
การคลัง และผูทรงคุณวุฒิจำนวนสามคนซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งจากผูซึ่งมีความรูและความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ
ดานการเงินหรือการบัญชี ดานกฎหมาย ดานเศรษฐศาสตร ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานแรงงาน หรือดานอ่ืนๆ      
อันเปนประโยชนตอการกำกับดูแลการชำระเงินคืนกองทุน เปนอนุกรรมการ 

ใหผูจัดการเปนอนุกรรมการและเลขานุการ และใหผูจัดการแตงตั้งพนักงานของกองทุนจำนวนหน่ึงคน    
เปนผูชวยเลขานุการ 
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ออำนาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการกำกับการชำระเงินคืนกองทุน  
(1)  เสนอแนะและใหคำปรึกษาแกคณะกรรมการ ในการกำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ  

การใหผูกูยืมเงินชำระเงินคืนกองทุนตามมาตรา 19 (7) 
(2)  ติดตาม ตรวจสอบ และกำกับดูแลใหการชำระเงินคืนกองทุนเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข

ที่คณะกรรมการกำหนดตามมาตรา 19 (7) และรายงานผลใหคณะกรรมการทราบ 
(3)  เสนอแนะและใหคำปรึกษาแกคณะกรรมการในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 19 (11) และ (14) 
(4)  เสนอแนะและใหคำปรึกษาแกผูจัดการในการปฏิบัติหนาที่ในสวนที่เกี่ยวกับการติดตามการชำระเงิน  

คืนกองทุน 
(5)  วิเคราะหปญหาและสาเหตุที่ผูกูยืมเงินไมชำระเงินคืนกองทุน พรอมทั้งเสนอแนะมาตรการแกไขปญหา

ตอคณะกรรมการ 
(6)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

2.4 ผูจัดการ  กำหนดใหกองทุนจางผูจัดการคนหนึ่ง ซึ่งมีความรูและความเชี่ยวชาญในดานการบริหาร             
และการจัดการ รวมทั้งตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม 

อำนาจหนาที่ของผูจัดการ 
(1) บริหารกิจการของกองทุนใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ รวมทั้งคำสั่ง       

นโยบาย และมติของคณะกรรมการ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของกองทุน 
(2)  ศกึษา วิเคราะห และประเมินผลการดำเนินงานและการเงินของกองทุน เพ่ือจัดทำแผนงาน โครงการ 

แผนการดำเนินงานประจำปของกองทุน และแผนการเงินและงบประมาณประจำปเสนอตอคณะกรรมการ 
(3)  จัดทำรายงานการบัญชีและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปของกองทุนเสนอตอคณะกรรมการ 
(4)  ศึกษา วิเคราะห และประเมินความตองการเงินกูยืมเพ่ือการศึกษาของนั กเรียนหรือนักศึกษา            

ทั้งในปจจุบันและอนาคตเสนอตอคณะกรรมการ 
(5)  บริหารและจัดการการใหเงินกูยืมเพ่ือการศึกษาแกนักเรียนหรือนักศึกษา 
(6)  ดำเนินการติดตามและเรงรัดใหมีการชำระคืนเงินกูยืมเพ่ือการศึกษาตามสัญญาที่ผูกูยืมเงินทำไว 
(7)  ประสานงาน กำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค         

ของกองทุน 
(8)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนใดตามท่ีกำหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ ตามที่คณะกรรมการหรือประธานกรรมการ

มอบหมาย หรือตามที่กำหนดไวในสัญญาจาง 
ในการดำเนินการตาม (5) และ (6) ผูจัดการอาจจางสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลเพ่ือใหทำหนาที่แทน     

เปนการทั่วไป หรือเปนการเฉพาะเร่ืองก็ได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด 

 

 

 

 

 

มาตรา 45

มาตรา 51
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3. สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2560 
 มาตรา 42 ผูกูยืมเงินมีหนาที่ตองปฏิบัติตามสัญญากูยืมเงินโดยเครงครัด เพ่ือประโยชนในการบริหาร
กองทุนและการติดตามการชำระเงินคืนกองทุน ผูกูยืมเงินมีหนาที่ ดังตอไปน้ี 
 (1) ใหความยินยอมในขณะทำสัญญากูยืมเงิน เพ่ือใหผูมีหนาที่จายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1)   
แหงประมวลรัษฎากร หักเงินไดพึงประเมินของตนตามจำนวนที่กองทุนแจงใหทราบ เพ่ือชำระเงินกูยืมเพ่ือการศึกษา  
คืนกองทุน 
 (2) แจงสถานะการเปนผูกูยืมเงินตอหัวหนาหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนท่ีตนทำงานดวยภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่เริ่มปฏิบัติงาน และยินยอมใหหักเงินไดพึงประเมินของตนเพ่ือดำเนินการ ตามมาตรา 51 
 (3) ยินยอมใหกองทุนเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของตนท่ีอยูในครอบครองของบุคคลอ่ืน รวมท้ังยินยอม        
ใหกองทุนเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการกูยืมเงิน และการชำระเงินคืนกองทุน 

 มมาตรา  445 เพ่ือประโยชนในการบริหารกองทุนและการติดตามการชำระเงินคืนกองทุนใหกองทุนมีอำนาจ
ดำเนินการ ดังตอไปน้ี 
 (1) ขอขอมูลสวนบุคคลของผูกูยืมเงินจากหนวยงานหรือองคกรทั้งภาครัฐและเอกชนหรือบุคคลใดซึ่งเปน    
ผูครอบครองขอมูลสวนบุคคลดังกลาว 
 (2) เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการกูยืมเงิน และการชำระเงินคืนกองทุนของผูกูยืมเงินใหแกหนวยงาน          
หรือองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลใดตามที่รองขอ 
 (3) ดำเนินการตามมาตรการตาง ๆ ที่คณะกรรมการกำหนดตามมาตรา 19 (14)  
การดำเนินการตาม (1) และ (2) ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

 มมาตราา  551 ใหบุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคลทั้ งภาครัฐและเอกชน  ผู จ ายเงินได พึ งประเมิน               
ตามมาตรา 40 (1) แหงประมวลรัษฎากร มีหนาที่หักเงินไดพึงประเมินของผูกูยืมเงินซึ่งเปนพนักงานหรือลูกจาง       
ของผูจายเงินไดพึงประเมินดังกลาว เพ่ือชำระเงินกูยืมคืนตามจำนวนท่ีกองทุนแจงใหทราบ โดยใหนำสงกรมสรรพากร
ภายในกำหนดระยะเวลานำสงภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากร 
ประกาศกำหนด  
 การหักเงินตามวรรคหนึ่งตองหักใหกองทุนเปนลำดับแรกถัดจากการหักภาษี  ณ ที่จาย และการหักเงิน     
เขากองทุนที่ผูกูยืมเงินตองถูกหักตามกฎหมายวาดวยกองทุนบำเหน็จบำนาญข าราชการกฎหมายวาดวยกองทุน    
สำรองเล้ียงชีพ กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน และกฎหมายวาดวยการประกันสังคม 
 เมื่อกรมสรรพากรไดรับเงินจากผูจายเงินไดพึงประเมินตามวรรคหน่ึงแลว ใหนำสงกองทุนตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
 ถาผูจายเงินไดพึงประเมินตามวรรคหนึ่งไมไดหักเงินไดพึงประเมิน หักและไมไดนำสงหรือนำสงแตไมครบ
ตามจำนวนท่ีกองทุนแจงใหทราบ หรือหักและนำสงเกินกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งใหผูจายเงินไดพึงประเมิน      
รับผิดชดใชเงินที่ตองนำสงในสวนของผูกูยืมเงินตามจำนวนท่ีกองทุนแจงใหทราบและตองจายเงินเพ่ิมในอัตรา         
รอยละสองตอเดือนของจำนวนเงินที่ผูจายเงินไดพึงประเมินยังไมไดนำสงหรือตามจำนวนท่ียังขาดไป แลวแตกรณี     
ทั้งนี้ นับแตวันถัดจากวันที่ครบกำหนดตองนำสงตามวรรคหนึ่ง 
 ในกรณีที่ผูจายเงินไดพึงประเมินไดหักเงินไดพึงประเมินของผูกูยืมเงินไวแลว ใหถือวาผูกูยืมเงินไดชำระเงิน
กูยืมเพ่ือการศึกษาตามจำนวนที่ไดหักไวแลว 
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สวนที่ 2 
การเขารวมดำเนินงานกับกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 

คณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาไดออกระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืม           
เพ่ือการศึกษาวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการท่ีสถานศึกษาจะเขารวมดำเนินงานกับกองทุน พ.ศ. 2560 
โดยท่ีพระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2560 กำหนดใหสถานศึกษาที่ประสงคจะเขารวมดำเนินงาน
กับกองทุน ตองยื่นคำขอเขารวมดำเนินงานตอกองทุนตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขที่คณะกรรมการกองทุนเงิน    
ใหกูยืมเพ่ือการศึกษากำหนด และสถานศึกษาที่ไดรับความเห็นชอบใหเขารวมดำเนินงานตองทำบันทึกขอตกลง         
กับกองทุนจึงจะรวมดำเนินงานกับกองทุนได สรุปสาระสำคัญ ดงันี้ 

1. คุณลักษณะของสถานศึกษา 
สถานศึกษาท่ีจะเขารวมดำเนินงานกับกองทุน ตองเปนสถานศึกษาท่ีมีคุณลักษณะตามท่ีกองทุนกำหนด 

ดังนี้ 
1.1 สถานศึกษาจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ โดย 

 (ก) ตองเปดการเรียนการสอนมาแลว อยางนอย 1 ปการศึกษา 
 (ข) หลักสูตร/สาขาวิชาที่เปดการเรียนการสอนท่ีนักเรียนหรือนักศึกษาจะขอกูยืมเงินกองทุนได          
ตองไดมาตรฐานตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการหรือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม               
และหนวยงานตนสังกัดอ่ืนฯ กำหนด 
  ในกรณีที่เปนหลักสูตร/สาขาวิชา ที่จะตองไดรับการรับรองจากองคกรวิชาชีพใด คณะอนุกรรมการ  
อาจประกาศกำหนดเง่ือนไขเพ่ิมเติมใหสอดคลองกับหลักเกณฑขององคกรวิชาชีพนั้นๆ ดวยก็ได 
  (ค) ไดรับการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาจากหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานอ่ืน 
ซึ่งผลการรับรองและประเมินคุณภาพตองเปนปปจจุบัน (ปปจจุบันหมายความถึงปลาสุด หรือปที่สถานศึกษามีผล   
การรับรองและประเมินคุณภาพจากตนสงักัดหรือหนวยงานอ่ืนที่เกีย่วของ) 

1.2  มีความพรอมในการดำเนินงานกองทุน ในเรื่องดังนี้ 
 (ก) สถานศึกษามีครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถเชื่อมตอกับ        

ระบบกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (Digital Student Loan Fund System : DSL) หรือที่มีชื่อเรียก
อยางอ่ืนตามทีก่องทุนกำหนด อยางเพียงพอตอการดำเนินงานกองทุน ทั้งนี้ ตามสภาวะของสถานศึกษาแตละทองที ่

 (ข) สถานศึกษามีบุคลากรท่ีมีความรู ความเขาใจ และมีความสามารถในการดำเนินงานและบริหาร
กองทุนไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 
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2. การย่ืนคำขอเขารวมดำเนินงานกับกองทุน  
ตั้งแตปการศึกษา 2564 เปนตนไป สถานศึกษาที่มีคุณลักษณะตามท่ีกองทุนกำหนดและประสงค           

จะเขารวมดำเนินงานกับกองทุน ใหยื่นคำขอเขารวมดำเนินงานกับกองทุน พรอมกับแนบเอกสารประกอบผานระบบ
กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล Digital Student Loan Fund System : DSL และจัดสงเอกสาร
ดังกลาวทางไปรษณียใหกองทุนพิจารณา กอนสิ้นเดือนกันยายนของปกอนหนาวันเริ่มตนปการศึกษานั้น โดยเอกสาร
และหลักฐานมีดังตอไปนี้ 

2.1 คำขอเขารวมดำเนินงานกับกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาทีด่าวนโหลดจากระบบ DSL  
2.2 หนังสือรับรองจากสภามหาวิทยาลัย สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สภาสถาบันการอาชีวศึกษา

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน หรือคณะบุคคลท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีหนาที่ในลักษณะเดียวกันของสถานศึกษา ซึ่งรับรอง
วาสถานศึกษามีความพรอมในการดำเนินงานกองทุน และจะกำกับดูแลใหสถานศึกษามีความพรอมในการดำเนินงาน
กองทุนตลอดเวลาท่ีเขารวมดำเนินงานกับกองทุน  

2.3 เอกสารหรือหลักฐานอ่ืน ตามที่ระบุไวในแบบคำขอเขารวมดำเนินงานกับกองทุนและเอกสาร          
หรือหลักฐานอ่ืน ตามที่กำหนดในข้ันตอนการแนบเอกสารผานระบบกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล       
Digital Student Loan Fund System : DSL 

3.
        

   
 “  ( ………..)”    

 
 Digital Student Loan Fund System : DSL  

4.
 

 Digital Student Loan 
Fund System : DSL  (MOU) 

        
  

4.1  

 ( .)  
 89     5-6     

  . 10400 
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ภาพรวมการขอเขารวมดำเนินงานกับกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  

1.1  สถานศึกษาลงทะเบียนขอรับ (User id) และ (Password) สำหรับยื่นขอเขารวมฯ 
1.2  สถานศึกษา Login เขาระบบ เพื่อบันทึกขอมูลพรอมสรางแบบคำขอเขารวมฯ  

และแนบไฟลเอกสารหรือหลักฐาน 

1.                                   สถานศึกษา 
ลงทะเบยีนในระบบ (DSL) 

2.                                    สถานศึกษา 
บันทึกคำขอเขารวมฯ ในระบบ (DSL) พรอมแนบเอกสารท่ีเกี่ยวของ 

สงผานระบบใหกองทุนตรวจสอบ 

3.                                     กองทุน 
ตรวจสอบคำขอเขารวมฯ และรายการเอกสารท่ีสถานศึกษาแนบสง 

ในระบบ (DSL) 
ระบบ (DSL) แจงเตือน 
ใหจัดสงเอกสารเพิ่มเติม/

เอกสารใหม เอกสาร 

4.                                        กองทุน 
พิจารณาใหความเห็นชอบพรอมแจงผลในระบบ (DSL) 

ไมถูกตอง/ครบถวน 

5.                                   สถานศึกษา 
จัดทำบันทึกขอตกลง (MOU) 2 ฉบบั พรอมแนบเอกสารทีเ่กี่ยวของ 

ในระบบ (DSL) ใหกองทุนตรวจสอบ 

6.                                       กองทุน 
ตรวจสอบบันทึกขอตกลง (MOU) และรายการเอกสารที่สถานศึกษา 

แนบสงในระบบ (DSL) 

8.                                       กองทุน 
ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารทั้งหมด 

หากถูกตองครบถวน กองทุนทำการลงนามในบันทึกขอตกลง (MOU) 

ถูกตอง/ครบถวน 

เอกสาร 
ไมถูกตอง/ครบถวน 

7.                                    สถานศึกษา 
จัดสงบันทึกขอตกลง (MOU) 2 ฉบบั และรายการ 

เอกสารท่ีเกี่ยวของ (ฉบบัจริง) พรอมสำเนาบญัชีสงทางไปรษณียใหกองทุน 

ถูกตอง/ครบถวน 

9.                                       กองทุน 
จัดสงบันทึกขอตกลง (MOU) ที่ลงนามเรียบรอยแลวใหสถานศึกษา 

ระบบ (DSL) แจงเตือน 
ใหจัดสงเอกสารเพิ่มเติม/

เอกสารใหม 

 เริ่มตน 
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สวนที่ 3 
หลักเกณฑการใหกูยืมเงินของนักเรียนหรือนักศึกษา 
ที่จะขอกูยืมเงินเพ่ือการศึกษา ปการศึกษา 2564 

การใหกูยืมเงินเพ่ือการศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2564 เปนตนไป กองทุนจะสนับสนุนและสงเสริม
การศึกษาดวยการใหเงินกูยืมเพ่ือการศึกษาแกนักเรียนหรือนักศึกษาใน 4 ลักษณะ ไดแก (1) ใหการสนับสนุนและ
สงเสริมการศึกษาแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย (2) ใหการสนับสนุนและสงเสริมการศึกษาแก
นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เปนความตองการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและ       
มีความจำเปนตอการพัฒนาประเทศ (3) ใหการสนับสนุนและสงเสริมการศึกษาแกนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีศึกษา    
ในสาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาวิชาที่กองทุนมุงสงเสริมเปนพิเศษ (4) ใหการสนับสนุนและสงเสริมการศึกษา      
แกนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีเรียนดีเพื่อสรางความเปนเลิศ 

โดยนักเรียนหรือนักศึกษาผูจะขอกูยืมเงินเพ่ือการศึกษาในลักษณะใดลักษณะหน่ึง จะตองมีคุณสมบัติ
ทั่วไปและไมมีลักษณะตองหามรวมทัง้คุณสมบัติเฉพาะอ่ืนเปนไปตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนดดวย 

1. ประเภทของผูกูยืมเงิน 

 1.1 ผูกูยืมเงินรายใหม หมายความวา นักเรียนหรือนักศึกษาผูที่ไมเคยกูยืมเงินกองทุนมากอน 
1.2 ผูกู ยืมเงินรายเกา หมายความวา นักเรียนหรือนักศึกษาผู ที่อยู ระหวางการศึกษาและเคย             

กูยืมเงินกองทุนมากอน ไมวาจะเคยกูยืมเงินจากสถานศึกษาอ่ืนหรือสถานศึกษาปจจุบันก็ตาม  หรือเปนผูที่เคย       
กูยืมเงินกองทุนมากอนและไดชำระหน้ีคืนครบถวนแลว และใหหมายความรวมถึงนักเรียนหรือนักศึกษาที่อยูระหวาง
การศึกษาและเคยกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา    
พ.ศ. ๒๕๔๑ และกองทุนเงินกูยืมเพ่ือการศึกษาที่ผูกกับรายไดในอนาคตตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการ
บริหารกองทุนเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แกไขเพ่ิมเติม 

2. คุณสมบัติทั่วไปและลักษณะตองหามของนักเรียนหรือนักศึกษาผูกูยืมเงินกองทุนทั้ง 4 ลักษณะ 
นักเรียนหรือนักศึกษาที่จะขอกูยืมเงินเพ่ือการศึกษาจะตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหาม 

ดังนี้ 
2.1  คุณสมบัติทั่วไป ดังนี้ 

 (1) มีสัญชาติไทย 

 (2) ศึกษาหรือไดรับการตอบรับใหเขาศึกษาอยูในสถานศึกษาที่รวมดำเนินงานกับกองทุน  

 (3) เปนผูขอกูยืมเงินเพ่ือการศึกษาในการเขาศึกษาที่สถานศึกษาเพียงแหงเดียวในคราวภาค
การศึกษาเดียวกัน 

 (4) มีผลการเรียนดีหรือผานเกณฑการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 
 (5) มีความประพฤติดี ไมฝาฝนระเบียบขอบังคับของสถานศึกษาขั้นรายแรงหรือไมเปนผูที่มี          
ความประพฤติเสื่อมเสีย เชน หมกมุนในการพนัน เสพยาเสพติดใหโทษ ดื่มสุราเปนอาจิณหรือเที่ยวเตรในสถาน
บันเทิงเริงรมยเปนอาจิณ เปนตน 
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 2.2 ลักษณะตองหาม ดังนี้ 
  (1) เปนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดสาขาหน่ึงมากอน เวนแตจะไดกำหนด         
เปนอยางอ่ืนในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับการใหเงินกูยืมเพ่ือการศึกษาลักษณะหนึ่งลักษณะใด 
 (2) เปนผูปฏิบัติงานและรับเงินเดือนหรือคาจางประจำในหนวยงานของรัฐหรือเอกชนในลักษณะ    
เต็มเวลา เวนแตจะไดกำหนดเปนอยางอ่ืนในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับการใหเงินกูยืมเพ่ือการศึกษาลักษณะหน่ึง  
ลักษณะใด 

 (3) เปนบุคคลลมละลาย 

 (4) เปนหรือเคยเปนผูไดรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก เวนแตเปนโทษสำหรับ
ความผิดที่ไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 (5) เปนหรือเคยเปนผูที่ผิดนัดชำระหนี้กับกองทุน เวนแตไดชำระหนี้ดังกลาวครบถวนแลว 
 นักเรียนหรือนักศึกษาผูจะขอกูยืมเงินเพ่ือการศึกษาท้ัง 4 ลักษณะ นอกจากจะตองมีคุณสมบัติทั่วไป    
และไมมีลักษณะตองหามตามที่กำหนดในขอ 2.1 และ 2.2 แลว จะตองมีคุณสมบัติเฉพาะเปนไปตามที่
คณะกรรมการกำหนด สำหรับการกูยืมเงินเพ่ือการศึกษาในลักษณะน้ันๆ ดวย  

3. คุณสมบัตเิฉพาะของนักเรียนหรือนักศึกษาผูกูยืมเงินกองทุนทั้ง 4 ลักษณะ มีดังตอไปนี้ 
  ลักษณะที่ 1 ใหการสนับสนุนและสงเสริมการศึกษาแกนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย 
กองทุนจะใหกูยืมเงินเพื่อเปนคาเลาเรียน คาใชจายที่เก่ียวเนื่องกบัการศึกษา และคาครองชีพ 

 (1) เปนผูที่มีรายไดตอครอบครัวไมเกินสามแสนหกหม่ืนบาทตอป ทั้งนี้ รายไดตอครอบครัวใหพิจารณา
จากหลักเกณฑขอใดขอหน่ึง ดังนี้  
  (ก) รายไดรวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผูขอกูยืมเงิน รวมกับรายไดของบิดามารดา ในกรณีที่      
บิดามารดาเปนผูใชอำนาจปกครอง  
  (ข) รายไดรวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผูขอกูยืมเงิน รวมกับรายไดของผูปกครอง ในกรณีที่        
ผูใชอำนาจปกครอง มิใชบิดามารดา  
  (ค) รายไดรวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผูขอกูยืมเงิน รวมกับรายไดของคูสมรส ในกรณีผูขอ    
กูยืมเงินไดทำการสมรสแลว  
 หลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบวานักเรียนหรือนักศึกษาเปนผูที่มีรายไดตอครอบครัวไมเกิน              
สามแสนหกหมื่นบาทตอปหรือไม ใหเปนไปตามที่กองทุนกำหนด 
 (2) เปนผูที่มีอายุไมเกิน 30 ปบริบูรณ ในปการศึกษาท่ียื่นคำขอกูยืมเงินกองทุนคร้ังแรก 

 (3) เปนผูที่เขาศึกษาในระดับการศึกษาและหลักสูตร/ประเภทวิชาและสาขาวิชา ดังนี้  
  (ก) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ/สายอาชีพ) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)    
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับอนุปริญญา            
ระดับปริญญาตรี หรือเทยีบเทา 
  (ข) หลักสูตร/ประเภทวิชาและสาขาวิชาเปนไปตามประกาศท่ีคณะกรรมการกำหนด  
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 (4) เปนผูที่ทำประโยชนตอสังคมหรือสาธารณะในระหวางปการศึกษากอนหนาปการศึกษาท่ีจะขอ     
กูยืมเงิน โดยมีหลักฐานการเขารวมโครงการ/กิจกรรมที่มีประโยชนตอสังคม หรือสาธารณะท่ีนาเชื่อถือตามจำนวน
ชั่วโมงท่ีกำหนดสำหรับผูขอกูยืมเงนิแตละกลุม ดังตอไปน้ี  

  (ก) กรณีเปนผูกูยืมเงินรายใหม ไมกำหนดจำนวนชั่วโมง  
  (ข) กรณีเปนผูกูยืมเงินรายเกาเปลี่ยนระดับการศึกษาที่ศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เทคนิค (ปวท.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทา        
ไมกำหนดจำนวนชั่วโมง  
  (ค ) กรณี เปนผูกูยืมเงินรายเกาเลื่อนชั้นปทุกระดับ การศึกษา กำหนดจำนวนไมนอยกวา         
สามสิบหกชั่วโมง 
 การทำประโยชนตอสังคมหรือสาธารณะตามวรรคหน่ึง หมายถึง การบำเพ็ญตนใหเปนประโยชน        
ตอชุมชน สังคมหรือประเทศชาติในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือชวยขัดเกลาจิตใจใหมีความเมตตากรุณามีความเสียสละ
และมีจิตสาธารณะ เพ่ือชวยสรางสรรคสังคมหรือสาธารณะใหอยูรวมกันอยางมีความสุข ซึ่งจะตองไมเปนสวนหนึ่ง
ของการเรียนการสอนและไมไดรับคาตอบแทนในลักษณะการจาง 

ลักษณะที่ 2 ใหการสนับสนุนและสงเสริมการศึกษาแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชา    
ที่เปนความตองการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเปนตอการพัฒนาประเทศ 
กองทุนจะใหกูยืมเงินเพ่ือเปนคาเลาเรียน และคาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา สำหรับการขอกูยืมเงินเพ่ือเปน    
คาครองชีพ กองทุนจะพิจารณาจากรายไดตอครอบครัวของผูกูยืมเงินตามที่กำหนดในขอ (5) 

(1) เปนผูที่ศกึษาในสาขาวิชาที่เปนความตองการหลักซ่ึงมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความ
จำเปนตอการพัฒนาประเทศตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา  

(2) เปนผูที่มีอายุไมเกิน 30 ปบริบูรณ ในปการศึกษาท่ียื่นคำขอกูยืมเงินกองทุนครั้งแรก  

(3) เปนผูที่เขาศึกษาในระดับการศึกษาและหลักสูตร/ประเภทวิชาและสาขาวิชา ดังนี้  
 (ก) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทา 
 (ข) หลักสูตร/ประเภทวิชาและสาขาวิชาเปนไปตามประกาศท่ีคณะกรรมการกำหนด  
(4) เปนผูที่ทำประโยชนตอสังคมหรือสาธารณะในระหวางปการศึกษากอนหนาปการศึกษาท่ีจะขอ      

กูยืมเงิน โดยมีหลักฐานการเขารวมโครงการ/กิจกรรมที่มีประโยชนตอสังคมหรือสาธารณะที่นาเชื่อถือตามจำนวน
ชั่วโมงท่ีกำหนดสำหรับผูขอกูยืมเงินแตละกลุม ดังตอไปน้ี  

 (ก) กรณีเปนผูกูยืมเงินรายใหม ไมกำหนดจำนวนชั่วโมง  
 (ข) กรณีเปนผูกูยืมเงินรายเกาเปลี่ยนระดับการศึกษาที่ศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

เทคนิค (ปวท.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทา        
ไมกำหนดจำนวนช่ัวโมง  

 (ค) กรณี เปนผูกูยืมเงินรายเกาเลื่อนชั้นปทุกระดับการศึกษา กำหนดจำนวนไมนอยกวา         
สามสิบหกชั่วโมง 

 การทำประโยชนตอสังคมหรือสาธารณะตามวรรคหนึ่ง หมายถึง การบำเพ็ญตนใหเปนประโยชน       
ตอชุมชน สังคมหรือประเทศชาติในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือชวยขัดเกลาจิตใจใหมีความเมตตากรุณามีความเสียสละ
และมีจิตสาธารณะ เพ่ือชวยสรางสรรคสังคมหรือสาธารณะใหอยูรวมกันอยางมีความสุข ซึ่งจะตองไมเปนสวนหนึ่ง
ของการเรียนการสอนและไมไดรับคาตอบแทนในลักษณะการจาง 
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(5) นักเรียนหรือนักศึกษา หากประสงคจะกูยืมเงินคาครองชีพจะตองเปนผูที่มีรายไดตอครอบครัว      
ไมเกินสามแสนหกหม่ืนบาทตอป ทั้งนี้ รายไดตอครอบครัวใหพิจารณาจากหลักเกณฑขอใดขอหนึ่ง ดังนี้  

 (ก) รายไดรวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผูขอกูยืมเงิน รวมกับรายไดของบิดามารดา ในกรณีที่      
บิดามารดาเปนผูใชอำนาจปกครอง  

 (ข) รายไดรวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผูขอกูยืมเงิน รวมกับรายไดของผูปกครอง ในกรณีที่       
ผูใชอำนาจปกครองมิใชบิดามารดา  

 (ค) รายไดรวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผูขอกูยืมเงิน รวมกับรายไดของคูสมรส ในกรณีผูขอ     
กูยืมเงิน ไดทำการสมรสแลว  

หลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบวานักเรียนหรือนักศึกษาเปนผูที่มีรายไดตอครอบครัวไม เกิน               
สามแสนหกหมื่นบาทตอปหรือไม ใหเปนไปตามที่กองทุนกำหนด 

 ลักษณะที่ 3 ใหการสนับสนุนและสงเสริมการศึกษาแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชา
ขาดแคลนหรือสาขาวิชาที่กองทุนมุงสงเสริมเปนพิเศษ กองทุนจะใหกูยืมเงินเพ่ือเปนคาเลาเรียนและคาใชจาย    
ที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา สำหรับการขอกูยืมเงินเพ่ือเปนคาครองชีพ กองทุนจะพิจารณาจากรายไดตอครอบครัว   
ของผูกูยืมเงินตามที่กำหนดในขอ (5) 
 (1) เปนผูที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาวิชาที่กองทุนมุงสงเสริมเปนพิเศษ ตามประกาศ
คณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา  
 (2) เปนผูที่มีอายุไมเกิน 30 ปบริบูรณ ในปการศึกษาท่ียื่นคำขอกูยืมเงินกองทุนครั้งแรก  

 (3) เปนผูที่เขาศึกษาในระดับการศึกษาและหลักสูตร/ประเภทวิชาและสาขาวิชา ดังนี้ 
 (ก) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทา 
 (ข) หลักสูตร/ประเภทวิชาและสาขาวิชาเปนไปตามประกาศท่ีคณะกรรมการกำหนด   
(4) เปนผูที่ทำประโยชนตอสังคมหรือสาธารณะในระหวางปการศึกษากอนหนาปการศึกษาท่ีจะขอ    

กูยืมเงิน โดยมีหลักฐานการเขารวมโครงการ/กิจกรรมที่มีประโยชนตอสังคมหรือสาธารณะที่นาเชื่อถือตามจำนวน
ชั่วโมงท่ีกำหนดสำหรับผูขอกูยืมเงินแตละกลุม ดังตอไปน้ี  

 (ก) กรณีเปนผูกูยืมเงินรายใหม ไมกำหนดจำนวนชั่วโมง  
 (ข) กรณีเปนผูกูยืมเงินรายเกาเปลี่ยนระดับการศึกษาที่ศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิ ชาชีพ

เทคนิค (ปวท.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทา        
ไมกำหนดจำนวนชั่วโมง  

 (ค) กรณี เปนผูกูยืมเงินรายเกาเลื่อนชั้นปทุกระดับการศึกษา กำหนดจำนวนไมนอยกวา         
สามสิบหกชั่วโมง 

 การทำประโยชนตอสังคมหรือสาธารณะตามวรรคหนึ่ง หมายถึง การบำเพ็ญตนใหเปนประโยชน       
ตอชุมชน สังคมหรือประเทศชาติในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือชวยขัดเกลาจิตใจใหมีความเมตตากรุณามีความเสียสละ
และมีจิตสาธารณะ เพ่ือชวยสรางสรรคสังคมหรือสาธารณะใหอยูรวมกันอยางมีความสุข ซึ่งจะตองไมเปนสวนหนึ่ง
ของการเรียนการสอนและไมไดรับคาตอบแทนในลักษณะการจาง 
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(5) นักเรียนหรือนักศึกษา หากประสงคจะกูยืมเงินคาครองชีพจะตองเปนผูที่มีรายไดตอครอบครัว      
ไมเกินสามแสนหกหม่ืนบาทตอป ทั้งนี้ รายไดตอครอบครัวใหพิจารณาจากหลักเกณฑขอใดขอหนึ่ง ดังนี้  

 (ก) รายไดรวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผูขอกูยืมเงิน รวมกับรายไดของบิดามารดา ในกรณีที่      
บิดามารดาเปนผูใชอำนาจปกครอง  

 (ข) รายไดรวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผูขอกูยืมเงิน รวมกับรายไดของผูปกครอง ในกรณีที่       
ผูใชอำนาจปกครองมิใชบิดามารดา  

 (ค) รายไดรวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผูขอกูยืมเงิน รวมกับรายไดของคูสมรส ในกรณี             
ผูขอกูยืมเงิน ไดทำการสมรสแลว  

หลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบวานักเรียนหรือนักศึกษาเปนผูที่มีรายไดตอครอบครัวไม เกิน               
สามแสนหกหมื่นบาทตอปหรือไม ใหเปนไปตามท่ีกองทุนกำหนด 

 ลักษณะที่ 4 ใหการสนับสนุนและสงเสริมการศึกษาแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดีเพ่ือสราง   
ความเปนเลิศ กองทุนจะใหกูยืมเงินเพ่ือเปนคาเลาเรียน และคาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา สำหรับการขอ  
กูยืมเงนิเพื่อเปนคาครองชีพ กองทุนจะพิจารณาจากรายไดตอครอบครัวของผูกูยืมเงินตามท่ีกำหนดในขอ (6) 
 (1) เปนผูที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา โดยมีเกรดเฉลี่ยในระดับปริญญาตรี        
หรือเทยีบเทาไมตำ่กวา 3.00  
 (2) เปนผูที่มอีายุไมเกิน 35 ปบริบูรณ ในปการศึกษาท่ียืน่คำขอกูยืมเงินกองทุนคร้ังแรก 

 (3) เปนผูปฏิบัติงานและรับเงินเดือนหรือคาจางประจำในหนวยงานของรัฐหรือเอกชน ในลักษณะ      
เต็มเวลาหรือไมก็ได 
 (4) เปนผูที่เขาศึกษาในระดับการศึกษาและหลักสูตร/ประเภทวิชาและสาขาวิชา ดังนี้ 
  (ก) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท 

  (ข) หลักสูตร/ประเภทวิชาและสาขาวิชาเปนไปตามประกาศท่ีคณะกรรมการกำหนด   
 (5) เปนผูที่ทำประโยชนตอสังคมหรือสาธารณะในระหวางปการศึกษากอนหนาปการศึกษาที่จะขอ   
กูยืมเงิน โดยมีหลักฐานการเขารวมโครงการ/กิจกรรมที่มีประโยชนตอสังคมหรือสาธารณะที่นาเชื่อถือตามจำนวน
ชั่วโมงท่ีกำหนดสำหรับผูขอกูยืมเงินแตละกลุม ดังตอไปน้ี  
  (ก) กรณีเปนผูกูยืมเงินรายใหม ไมกำหนดจำนวนชั่วโมง  
  (ข) กรณีเปนผูกูยืมเงินรายเกาเปลี่ยนระดับการศึกษาที่ศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เทคนิค (ปวท.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทา        
ไมกำหนดจำนวนชั่วโมง  
  (ค) กรณี เปนผูกูยืมเงินรายเกาเลื่อนชั้นปทุกระดับการศึกษา กำหนดจำนวนไมนอยกวา         
สามสิบหกชั่วโมง 
 การทำประโยชนตอสังคมหรือสาธารณะตามวรรคหน่ึง หมายถึง การบำเพ็ญตนให เปนประโยชน       
ตอชุมชน สังคมหรือประเทศชาติในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือชวยขัดเกลาจิตใจใหมีความเมตตากรุณามีความเสียสละ
และมีจิตสาธารณะ เพ่ือชวยสรางสรรคสังคมหรือสาธารณะใหอยูรวมกันอยางมีความสุข ซึ่งจะตองไมเปนสวนหนึ่ง
ของการเรียนการสอนและไมไดรับคาตอบแทนในลักษณะการจาง 
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(6) นักเรียนหรือนักศึกษา หากประสงคจะกูยืมเงินคาครองชีพจะตองเปนผูที่มีรายไดตอครอบครัว      
ไมเกินสามแสนหกหม่ืนบาทตอป ทั้งนี้ รายไดตอครอบครัวใหพิจารณาจากหลักเกณฑขอใดขอหนึ่ง ดังนี้  

 (ก) รายไดรวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผูขอกูยืมเงิน รวมกับรายไดของบิดามารดา ในกรณีที่      
บิดามารดาเปนผูใชอำนาจปกครอง  

 (ข) รายไดรวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผูขอกูยืมเงิน รวมกับรายไดของผูปกครอง ในกรณีที่       
ผูใชอำนาจปกครองมิใชบิดามารดา  

 (ค) รายไดรวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผูขอกูยืมเงิน รวมกับรายไดของคูสมรส ในกรณี             
ผูขอกูยืมเงิน ไดทำการสมรสแลว  

หลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบวานักเรียนหรือนักศึกษาเปนผูที่มีรายไดตอครอบครัวไม เกิน               
สามแสนหกหมื่นบาทตอปหรือไม ใหเปนไปตามท่ีกองทุนกำหนด 
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ภาพรวมหลักเกณฑการใหกูยมืเงินของนักเรียนหรือนักศึกษา ที่จะขอกูยืมเงินเพื่อการศึกษา  
ประจำปการศึกษา 2564 

 
หลักเกณฑการใหกูยืมเงิน  

  ลักษณะที่ 1  
 ขาดแคลน        
ทุนทรัพย 

  

ลักษณะท่ี 2 
ศึกษาในสาขาวิชาท่ี
เปนความตองการ

หลักฯ  

ลักษณะที่ 3  
ศึกษาในสาขาวิชา

ขาดแคลนฯ 
 

ลักษณะท่ี 4 
เรียนดีเพื่อสราง
ความเปนเลิศ 

คุณสมบัติทั่วไป 

  - มีสัญชาติไทย √ √ √ √ 
  - ศึกษาหรือไดรบัการตอบรับใหเขาศึกษาอยูใน
สถานศึกษาท่ีเขารวมดำเนินงานกับกองทุน 

√ √ √ √ 

  - เขาศึกษาท่ีสถานศึกษาเพียงแหงเดียว                 
ในภาคการศึกษาเดียวกัน 

√ √ √ √ 

  - มีผลการเรียนดีหรือผานเกณฑการวัด          
และประเมินผลของสถานศึกษา 

√ √ √ เกรดเฉลี่ยในระดับ     
ปริญญาตรีหรอืเทียบเทา

ไมต่ำกวา 3.00  

  - มีความประพฤติด ีไมฝาฝนระเบียบขอบังคับ   
ของสถานศึกษาขั้นรายแรง  

√ √ √ √ 

ลักษณะตองหาม 
  - เปนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมากอน √ √ √ - 
  - เปนผูปฏิบัติงานและรับเงินเดือนหรือคาจาง
ประจำลักษณะเต็มเวลา 

√ √ √ - 

  - เปนบุคคลลมละลาย √ √ √ √ 
  - เปนหรือเคยเปนผูไดรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษา
ถึงท่ีสุดใหจำคุก เวนแตเปนโทษโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 

√ √ √ √ 

  - เปนหรือเคยเปนผูท่ีผิดนัดชำระหน้ีกับกองทุน  
เวนแตจะไดชำระหน้ีดังกลาวครบถวนแลว 

√ √ √ √ 

คุณสมบัติเฉพาะ 
  - อายุ (ปการศึกษาท่ียื่นขอกูยืมคร้ังแรก)  ไมเกิน 30 ปบริบูรณ ไมเกิน 30 ปบริบูรณ ไมเกิน 30 ปบริบูรณ ไมเกิน 35 ปบริบูรณ 
  - ระดับการศึกษา มัธยมปลาย          

ปวช. ปวท./ปวส. 
อนุปรญิญา/ปริญญาตร ี

ปวช.  
ปวท./ปวส.  

อนุปริญญา/ปริญญาตร ี

ประกาศนียบัตรบัณฑิต  
ปริญญาโท 

หรือเท่ียบเทา 
  - หลักสูตร/ประเภทวิชาและสาขาวิชา เปนไปตามประกาศท่ีคณะกรรมการกองทุนกำหนด 
  - ประสงคจะกูยืมเงินคาครองชีพ ตองมีรายไดตอครอบครัวไมเกิน 360,000 บาทตอป 
  - ทำประโยชนตอสังคม/สาธารณะ  - รายใหม หรือรายเกาเปล่ียนระดับท่ีศึกษาในระดับ ปวท./ปวส.อนุปริญญา/ปริญญาตรี/

ประกาศนียบัตรบัณฑิต/ปริญญาโท ไมกำหนดจำนวนช่ัวโมง 
-  รายเกาเล่ือนชั้นปทุกระดับการศึกษา ไมนอยกวา 36 ชั่วโมง 

ระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ย 

  - ระยะเวลาปลอดหน้ี 2 ป 2 ป 2 ป 1 ป 
  - อัตราดอกเบ้ีย 1% ตอป 1% ตอป หรือ  

0.75% ตอป* 
1% ตอป หรือ     
0.5% ตอป* 

 - ระยะเวลาคืนเงิน 15 ป 15 ป 15 ป 10 ป 

* สำหรับผูกูยืมเงินที่มีรายไดตอครอบครัวไมเกิน 360,000 บาทตอป สามารถกูยืมเงินคาครองชีพและไดรับลดอัตราดอกเบ้ียตามที่กองทุนกำหนด 
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กรณีที่ผูกูยืมเงินรายใดเคยกูยืมเงินลักษณะท่ี 1 (กยศ. เดิม) หรือลักษณะท่ี 2 (กรอ. เดิม) มาแลว
แตผิดนัดชำระหนี้และไดทำสัญญาประนีประนอมยอมความกอนฟองคดี และ/หรือเคยถูกฟองรองดำเนินคดี
มาแลว ผูกูยืมเงินรายนั้นสามารถกูยืมเงินกองทุนตอไป หากไดชำระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ 
หรือชำระหนี้ตามคำพิพากษาจนเสร็จสิ้นแลว โดยผูกูยืมเงินตองชำระหนี้ปดบัญชีพรอมทำหนังสือแจง          
ใหกองทุนทราบ โดยใหจัดสงหนังสือพรอมเอกสารหลักฐานการชำระหนี้ทางไปรษณียมาที่สำนักงานกองทุน 

ทั้งนี้ การจะไดรับหรือไมไดรับการอนุมัติใหกูยืมเงิน ผูกูยืมเงินและสถานศึกษาจะตองดำเนินการ     
ใหอยูภายใตกรอบกำหนดเวลาการใหกูยืมประจำปการศึกษานั้นๆ ดวย  

4. การเปดบัญชีเงินฝากธนาคาร 
ใหนักเรียนหรือนักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหกูยืมเงินเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยกับสถาบันการเงินที่กองทุน

กำหนด ปจจุบัน ไดแก บมจ.ธนาคารกรุงไทย และธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย เพ่ือรับการโอนเงินคาครองชีพ
รายเดือน ดังนี้ 

 

บมจ.ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย  
(1) เปดบัญชีเงินฝากออมทรัพย ณ สาขาของธนาคารกรุงไทย 
โดยมีหลักฐาน ดังนี้ 

- หนังสือแจงผลการอนุมัติ ใหกูยืมเงินจากกองทุนเงิน  
ใหกูยืมเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา (ฉบับจริง) (กยศ.104) 

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

(1) เปดบัญชีเงินฝากออมทรัพย ณ สาขาของธนาคาร
อิสลามแหงประเทศไทย โดยมีหลักฐาน ดังนี้ 

- หนังสือแจงผลการอนุมัติใหกูยืมเงินจากกองทุนเงิน  
ใหกูยืมเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา (ฉบับจริง)  
(กยศ.104) 

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

(2) ติดตอขอเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยไดทั้งแบบมีสมุดคูฝาก 
หรือแบบไมมีสมุดคูฝาก โดยอนุโลมใหเปดบัญชีเปนศูนยบาทได
กรณี ที่ เป ดแบบไมมี สมุดคู ฝากนั กเรียน  นักศึกษาจะได
รายละเอียดของบัญชีเปนหลักฐานการเปดบัญชี 

(2) ติดตอขอเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยแบบมีสมุดคูฝาก
โดยอนุโลมใหเปดบัญชีเปนศูนยบาท  

(3) กรณีที่ตองการทำบัตร ATM ใหนักเรียน นักศึกษาแจง  
ความประสงคการขอมีบัตร ATM โดยจะไดรับการยกเวน
คาธรรมเนียมแรกเขาและคาธรรมเนียมรายปเฉพาะบัตร ATM 
ประเภทบั ตรธรรมดาใบ ท่ี  1 เท านั้ น  และจะเรียกเก็ บ
คาธรรมเนียมรายป เมื่ อครบป  โดยการหักเงินจากบัญชี   
นักเรียน นักศึกษาจะตองมียอดเงินคงเหลือในบัญชีไมต่ำกวา 
100 บาท 

(3) กรณีที่ตองการทำบัตร ATM ใหนักเรียน นักศึกษาแจง
ความประสงคการขอมีบัตร ATM โดยจะไดรับการยกเวน
คาธรรมเนียมแรกเขาและคาธรรมเนียมรายปเฉพาะบัตร 
ATM ใบท่ี 1 เทานั้น และจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมรายป
เมื่อครบป 

(4) กรณีที่ เปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยแบบไมมีสมุดคูฝาก 
นักเรียน นักศึกษาจะตองทำบัตร ATM และตองสมัครใชบริการ 
KTB Netbank ดวย โดยจะไดรับการยกเวนคาธรรมเนียม
เชนเดียวกับขอ 3 

- 
 

 

(5) กรณีที่นักเรียน นักศึกษายายสถานศึกษาและขอเปดบัญชี  
เงินฝากออมทรัพยใหม บมจ.ธนาคารกรุงไทยจะเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมแรกเขาและคาธรรมเนียมรายป เชนเดียวกับลูกคา
ทั่วไป 

- 
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สวนที่ 4 
การกูยืมเงินระบบกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาแบบดิจิทัล  

Digital Student Loan Fund System : DSL 

ตั้งแตปการศึกษา 2564 เปนตนไป กองทุนเงินใหกู ยืมเพื่อการศึกษาจะดำเนินการใหกู ยืมเงินกับ  
นักเรียน นักศึกษาครบทั้ง 4 ลักษณะ ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกู ยืมเงินเพื ่อการศึกษา พ.ศ. 2560          
โดยกองทุนจะนำระบบการจัดการใหกูยืมเงิน Loan Origination System : LOS ซึ่งเปนระบบงานหนึ่งของระบบ
กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาแบบดิจิท ัล Digital Student Loan Fund System : DSL มาใชดำเนินการ         
ใหกูยืมเงินกับนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษา และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของแทนระบบ e-Studentloan ที่จะสิ้นสุด
ลงในปการศึกษา 2563  

ในสวนนี้กองทุนจะอธิบายเฉพาะภาพรวมของขั้นตอนการกูยืมเงิน ชองทางการเขาใชงาน และบุคคล    
ที่มีสวนเกี่ยวของกับระบบเบื้องตน สำหรับฟงกชั่นการใชงานของระบบกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาแบบดิจทิัล 
Digital Student Loan Fund System : DSL โดยละเอียด นั้น กองทุนไดจัดทำคูมือสำหรับนักเรียน นักศึกษา    
และคูมือสำหรับสถานศึกษา โดยสามารถดาวนโหลดเพ่ิมเติมไดที่เว็บไซตของกองทุนที่ www.studentloan.or.th 

1. ขั้นตอนการกู ยืมเงินระบบกองทุนเงินใหกู ยืมเพ่ือการศึกษาแบบดิจิทัล Digital Student Loan Fund 
System : DSL ประกอบดวย 7 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 

1.1  การเตรียมการใหกูยืมเงิน  
- สถานศึกษาเปนผูที่ดำเนินการบันทึกปฏิทินการศึกษา และบันทึกคาใชจายตามหลักสูตร 

ประจำปการศึกษา 
1.2  การรายงานสถานภาพการศึกษา  

-  สถานศึกษาเปนผูดำเนินการรายงานสถานภาพการศึกษาใหกับผูกูยืมเงินรายเกา เชน ศึกษาตอ 
จบการศึกษา พนสภาพการศึกษา เปนตน พรอมทั้งตรวจสอบและยืนยันคุณสมบัติ เชน เปนผู     
ทีม่ีความประพฤดี เปนผูทีม่ีผลการเรียนดี เปนผูทีท่ำกิจกรรมจิตอาสา เปนตน 

- ผู กู ยืมเงินเปนผู ดำเนินการรายงานสถานภาพการศึกษาดวยตนเอง กรณีที่เปลี ่ยนระดับ
การศึกษา ยายสถานศึกษา และหรือยังไมสำเร็จการศึกษาแตไมประสงคที่ จะกูยืมเงินตอ 
หรือไมไดรับการรายงานสถานภาพจากสถานศึกษา (แลวแตกรณี)  

1.3  การยื่นคำขอกูยืมเงิน  
- นักเรียน นักศึกษาผูขอกูยืมเงินลงทะเบียนขอรับรหัส และยื่นคำขอกูยืมเงินพรอมแนบเอกสาร
หลักฐานประกอบคำขอกูยืมเงิน  

- ผูกู ยืมเงินรายเกาเปลี่ยนระดับการศึกษา ยายสถานศึกษาหรือเปลี่ยนหลักสูตร/สาขาวิชา       
ยื่นคำขอกูยืมเงินพรอมแนบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอกูยืมเงิน 
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1.4  การอนุมัติคำขอกูยืมเงิน 
- อนุมัติโดยระบบ กรณีที่ระบบตรวจสอบพบขอมูลรายไดจากหนวยงานภายนอก/ตรวจสอบพบ
ขอมูลอ่ืนๆ ซ่ึงขอมูลที่พบเปนไปตามหลักเกณฑที่กองทุนกำหนด 

- อนุมัติโดยกองทุน กรณีระบบตรวจสอบไมพบขอมูลรายไดจากหนวยงานภายนอก/ตรวจสอบ     
ไมพบขอมูลอ่ืนๆ กองทุนจะเปนผูพิจารณาอนุมัติตามเอกสารหลักฐานที่ผูกูยืมเงินสงเพ่ิมเติม      

1.5  การจัดทำสัญญากูยืมเงิน  
 - ผูกูยืมเงินรายใหม ผูกูยืมเงินรายเกาเปลี่ยนระดับการศึกษา ผูกูยืมเงินรายเกายายสถานศึกษา   

และเปลี่ยนหลักสูตร/สาขาวิชา ที่ผานการพิจารณาอนุมัติใหกูยืมเงินเรียบรอยแลว ดำเนินการ
จัดทำสัญญากูยืมเงินตามแบบหลักเกณฑ วิธีการ และภายในเวลาที่กองทุนกำหนด  

 - ผูกูยืมเงินติดตอตัวแทนเพ่ือทำการลงนามในสัญญากูยืมเงิน 
1.6  การเบิกเงินกูยืม (รายภาคเรียน)* 
 - สถานศึกษาดำเนินการบันทึกจำนวนเงินคาเลาเรียน คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา(ถามี)    

รายภาคเรียนตามท่ีผูกูยืมเงินลงทะเบียนเรียนจริง 
 - ผูกูยืมเงินเลือกความประสงคกูยืมเงิน ดังนี้ เงินคาเลาเรียน คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการศกึษา 

(กรณีที่สถานศึกษามีการเรียกเก็บตามระเบียบ) และเงินคาครองชีพ (กรณี เปนผูที ่มีรายได         
ตอครอบครัวไมเกินสามแสนหกหมื่นบาทตอป) 

1.7  การคืนเงิน 
 - สถานศึกษาตองบันทึกรายงานการคืนเงินตองทำทุกภาคเรียน กรณีไมมีใหบันทึกจำนวนเงิน    

0 บาท แตหากมีรายการตองคืนเงิน ตองนำสงคืนเงินเขาบัญชีกองทุนภายในระยะเวลา           
ที่กองทุนกำหนด 

หมายเหตุ  : *สำหรับภาคเรียนที่ 2 และ 3 (ถามี) ใหดำเนินการเฉพาะขอที ่1.6 และ 1.7 
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2. ภาพรวมขั้นตอนการกูยืมเงินและบุคคลที่เกี่ยวของ 

 

 
3. ชองทางการเขาใชงานระบบกองทุนเงินใหกู ยืมเพ ื่อการศึกษาแบบดิจิทัล Digital Student Loan Fund 
System : DSL สามารถเขาระบบได 2 ชองทาง ดังนี้  

3.1 Mobile Application ไดทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android  
 
 
 
 
 

 
3.2 เว็บไซตกองทุน https://institute.dsl.studentloan.or.th/#/los/login 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

(Mobile App) 

   
(Website) 
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4. เอกสารและหลักฐานที่ใชประกอบคำขอกูยืมเงิน 

สำหรับนักเรียนหรือนักศึกษา (ผูกูยืมเงินรายใหม ผูกูยืมเงินรายเกาที่เปลี่ยนระดับการศึกษา และผูกูยืมเงิน
รายเกาที่ยายสถานศึกษา) เมื่อบันทึกขอมูลคำขอกูยืมเงินในระบบเรียบรอยแลวจะตองแนบเอกสารประกอบการ
พิจารณาคำขอกูยืมเงิน ตามที่ระบบกำหนด ดังนี้  

4.1 หนังสือใหความยินยอมเปดเผยขอมูล (ดาวนโหลดไดจากระบบ DSL)  
 - ผูกูยืมเงิน 
 - บิดา มารดา หรือผูปกครอง 
 - คูสมรส(ถามี) 
4.2 สำเนาบัตรประชาชน 
 - ผูกูยืมเงิน 
 - บิดา มารดา หรือผูปกครอง 
 - คูสมรส(ถามี)  
4.3 เอกสารอ่ืนๆ ตามที่ระบบ DSL กำหนด เชน หนังสือรับรองรายได (กรณีท่ีตองแนบเพ่ิมเติม) เปนตน 
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5. รายละเอียดขั้นตอนการกูยืมเงินระบบกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล Digital Student Loan 
Fund System : DSL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบตรวจสอบขอมูลกับกรมการปกครอง 

ระบบตรวจสอบขอมูลรายไดครอบครัว          

1.1 บันทึกปฏิทินการศึกษา ประจำปการศึกษา 
1.2 บันทึกคาใชจายตามหลักสูตร ประจำปการศึกษา 

 2.1 ผูกูยืมเงินรายเกาทุกระดับ  
2.2 ผูกูยืมเงินท่ีมีการเปลี่ยนแปลงระหวางปการศึกษา 

3.1 ลงทะเบียนขอรหัสเพื่อเขาระบบ DSL 
3.2 เขาระบบย่ืนคำขอกูยืมเงิน พรอมแนบเอกสารเขาระบบ DSL 

เริ่มตน 

สถานศึกษา 
เตรียมการใหกูยืมเงิน 

สถานศึกษา 
รายงานสถานภาพการศึกษาของผูกูยืมเงิน 

ผูกูยืมเงิน 
ยื่นคำขอกูยืมเงินพรอมแนบเอกสารตามท่ีกองทุนกำหนด 

สถานศึกษา 
ตรวจสอบความถูกตองของคำขอกูยืมเงิน  

กองทุน/ระบบ 
พิจารณาอนุมัติคำขอกูยืมเงิน 

ผูกูยืมเงิน  
จัดทำสัญญากูยืมเงินในระบบ DSL 

 5.1 บันทึกขอมูลเพิ่มเติม เชน เลขบัญชีธนาคาร 
5.2 เลือกรูปแบบสัญญา แบบกระดาษ 
5.3 เลือกประเภทสัญญา แบบท่ัวไป หรือแบบตามหลักศาสนาอิสลาม 

ผูกูยืมเงิน 
จัดทำแบบยืนยันการเบิกเงินกูยืมในระบบ DSL 

สถานศึกษา 
คืนเงิน(ถามี) 

ผูกูยืมเงินและผูท่ีเกี่ยวของ 
ติดตอสถานศึกษาเพ่ือลงนามสญัญากูยืมเงิน/ แบบยืนยันการเบิกเงินกูยืม

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

- ผูกูยืมเงิน/ผูแทนโดยชอบธรรม ยืนยันตัวตนกับสถานศึกษา 
- ผูกูยืมเงิน/ผูแทนโดยชอบธรรม ลงนามสัญญากูยืมเงิน/แบบยืนยันการ
เบิกเงินกูยืม 

6.1 บันทึกขอมูลเพิ่มเติม  
6.2 เลือกรูปแบบแบบยืนยันการเบิกเงินกูยืม แบบกระดาษ 

ผูกูยืมเงินและผูท่ีเกี่ยวของ สามารถ
ติดตอสถานศึกษาเพ่ือลงนามสัญญา
และแบบยืนยนัการเบิกเงินพรอมกัน
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สวนที่ 5 
การจัดทำสัญญากูยืมเงิน แบบยืนยันการเบิกเงินกูยืม 

และการโอนเงินกูยืม 

นักเรียนหรือนักศึกษาที่เปนผูกูยืมเงินรายใหม ผูกูยืมเงินรายเกาเปลี่ยนระดับการศึกษา ผูกูยืมเงินรายเกา
ยายสถานศึกษา และผูกูยืมเงินรายเกาเปล่ียนหลักสูตร/สาขาวิชา ที่ไดรับอนุมัติใหกูยืมเงินตองจัดทำสัญญากูยืมเงิน
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และภายในกำหนดเวลาที่กองทุนประกาศกำหนด  

การจัดทำสัญญากูยืมเงินดังกลาว ผูกูยืมเงิน และผูแทนโดยชอบธรรม กรณีที่ผูกูยืมเงินยังไมบรรลุ       
นิติภาวะตองลงลายมือชื่อในเอกสารสัญญากูยืมเงินตอหนาเจาหนาที่ของสถานศึกษา หรือพนักงานของสถาบัน
การเงินหรือนิติบุคคลตามท่ีกองทุนประกาศกำหนดแลวแตกรณีดวยตนเอง  

1. การจัดทำสัญญากูยืมเงิน  
เมื่อคำขอกูยืมเงินผานการพิจารณาอนุมัติเรียบรอยแลว ระบบจะทำการแจงใหนักเรียนหรือนักศึกษา      

ที่เปนผูกูยืมเงินรายใหม ผูกูยืมเงินรายเกาเปลี่ยนระดับการศึกษา ผูกูยืมเงินรายเกายายสถานศึกษาและผูกูยืมเงิน
รายเกาเปลี่ยนหลักสูตร/สาขาวิชา จัดทำสัญญากูยืมเงินและลงนามสัญญากูยืมเงินในระบบกองทุนเงินใหกูยืม       
เพ่ือการศึกษาแบบดิจิทัล Digital Student Loan Fund System : DSL ดังตอไปนี้ 

1.1 การจัดทำสัญญากูยืมเงิน โดยผูกูยืมเงินตองทำการบันทึกขอมลูในระบบ DSL ตามลำดับ ดังนี้ 
  - บันทึกเลขที่บัญชีรับโอนเงนิคาครองชีพ  
 - เลือกการลงนามสัญญากูยืมเงินแบบกระดาษ 
 - เลือกประเภทสัญญากูยืมเงิน สัญญาแบบท่ัวไป หรือสัญญาตามหลักศาสนาอิสลาม 

 - ตรวจสอบความถูกตองครบถวนกอนยืนยันขอมูลทั้งหมดในระบบ DSL หากพบวาขอมูลสัญญา      
กูยืมเงินไมถูกตอง ผูกูยืมเงินสามารถแกไขขอมูลในสัญญากูยืมเงินใหถูกตองได กอนพิมพสัญญากูยืมเงิน    
พรอมติดตอสถานศึกษาเพื่อลงนามสัญญากูยืมเงิน  
 - ผูกูยืมเงิน หรือสถานศึกษาทำการพิมพสัญญากูยืมเงินในระบบ DSL 
 - ผูกูยืมเงินและผูแทนโดยชอบธรรม (กรณีผูกูยืมเงินยังไมบรรลุนิติภาวะ) ติดตอกับสถานศึกษา   
เพื่อทำการยืนยันตัวตนและลงนามสัญญากูยืมเงิน ภายในระยะเวลาทีก่ำหนด 
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1.2 ภาพรวมการจัดทำสัญญากูยืมเงิน  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

  
 
 
 
 
2. การลงนามสัญญากูยืมเงิน  

เมื่อผูกูยืมเงินบันทึกขอมูลสัญญากูยืมเงินตามขอ 1 เรียบรอยแลว ใหผูกูยืมเงินและผูแทนโดยชอบธรรม/
ผูปกครอง (กรณีผูกูยืมเงินยังไมบรรลุนิติภาวะ) จัดเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง และสำเนาบตัรประจำตัว
ประชาชนพรอมรับรองสำเนาถูกตอง (บัตรตองไมหมดอายุ) ติดตอกับสถานศึกษาเพื่อทำการยืนยันตัวตน       
และลงนามสัญญากูยืมเงิน ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด  

2.1 การลงนามสัญญากูยืมเงิน ผูที่เกีย่วของดำเนินการตามลำดับ ดังนี้ 
 - ผูกูยืมเงิน หรือสถานศึกษาพิมพสัญญากูยืมเงินจากระบบ DSL 
 - ผูกูยืมเงินและผูแทนโดยชอบธรรม/ผูปกครอง (กรณีผูกูยืมเงินยังไมบรรลุนิติภาวะ) ติดตอกับ

สถานศึกษาเพือ่ทำการยืนยันตัวตนและลงนามสญัญากูยืมเงิน 
 - สถานศึกษาตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในระบบ DSL หากพบวาขอมูลที่ผูกูยืมเงินบันทึก        

ไมถูกตอง แจงใหผูกูยืมเงินทำการบันทึกขอมูลสัญญากูยืมเงินใหมใหถูกตองกอนการจัดพิมพฉบบัใหมอีกครั้ง  
 
 

การจัดทำสัญญากูยืมเงิน  

ผูกูยืมเงิน                                 
บันทึกเลขท่ีบัญชีรับโอนเงินคาครองชีพ               

ผูกูยืมเงิน                               
เลือกการลงนามสญัญากูยืมเงินแบบกระดาษ 

ผูกูยืมเงิน                             
เลือกประเภทสัญญากูยืมเงิน แบบท่ัวไป               

หรือตามหลักศาสนาอิสลาม 

ผูกูยืมเงนิ หรือสถานศึกษา                      
พิมพสัญญากูยืมเงิน 

ผูกูยืมเงิน                                 
ตรวจสอบความถูกตอง และยืนยนัสงขอมูล 

ผูกูยืมเงินและผูท่ีเกี่ยวของ 
 ติดตอสถานศึกษาเพื่อลงนามสัญญา ภายในระยะเวลา      

ที่กำหนด 

2 

1 

3 

4 

5 

6 
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 - ผูที่เกี่ยวของทำการลงนามสัญญากูยมืเงิน 
 - สถานศึกษาตรวจสอบความถูกตองของการลงนามในสัญญากูยืมเงิน หากพบวาไมถูกตอง        

ใหสถานศึกษาทำการจัดพิมพสัญญากูยืมเงินจากระบบ DSL ใหม พรอมใหผูที่ เกี่ยวของลงนามใหถูกตอง       
กอนยืนยันและสแกนสงใหธนาคาร 

 - สถานศึกษาทำการสแกนสัญญากูยืมเงินที่ลงนามถูกตองครบถวน พรอมเอกสารประกอบ          
ที่เกี่ยวของในระบบ DSL 

2.2 ภาพรวมการลงนามสัญญากูยืมเงิน 

 
 
 

 

3. การจัดทำแบบยืนยนัการเบิกเงินกูยืม (รายภาคเรียน) 
นักเรียนหรือนักศึกษาที่เปนผูกูยืมเงินรายเกา ผูกูยืมเงินรายเกาเปลี่ยนระดับการศึกษา ผูกูยืมเงินรายเกา

ยายสถานศึกษา ผูกูยืมเงินรายเกาเปล่ียนหลักสูตร/สาขาวิชา และผูกูยืมเงินรายใหม ทุกคนที่ไดรับการอนุมัติ        
ใหกูยืมเงินจะตองจัดทำแบบยืนยันการเบิกเงินกูยืม (รายภาคเรียน) ในระบบกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา       
แบบดิจิทัล Digital Student Loan Fund System : DSL  

3.1 การจัดทำแบบยืนยันการเบิกเงินกูยืม (รายภาคเรียน) โดยผูที่มีสวนเกี่ยวของตองบันทึกขอมูล      
ในระบบ DSL ดังนี้ 

 - สถานศึกษาบันทึกจำนวนเงินคาเลาเรียน คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษารายภาคเรียน   
(เฉพาะสถานศึกษาที่มีการเรียกเกบ็เงินคาเทอมกับนักเรียน นักศึกษาไดตามระเบียบ)  

 - ผูกูยืมเงินบันทึกจำนวนเงินคาเลาเรียน คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ตามที่ลงทะเบียน   
เรียนจริง (กรณีท่ีผูกูยืมเงินเลือกความประสงคจะกูยืมเงินคาเลาเรียน คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา)  

 - ผูกูยืมเงินเลือกความประสงคกูยืมเงินคาครองชีพ (กรณีที่มีรายไดครอบครัวไมเกิน 360,000 บาท
ตอป) กรณีไมมีเลขที่บัญชีใหระบเุลขที่บัญชีรับโอนเงินคาครองชีพ 

 - เลือกการลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกูยืมแบบกระดาษ 
 - ผูกูยืมเงินตรวจสอบความถูกตองของขอมูลทั้งหมด หากพบวาขอมูลแบบยืนยันการเบิกเงินกูยืม

ไมถูกตอง ผูกูยืมเงินสามารถแกไขขอมูลใหถูกตองกอน ติดตอสถานศึกษาเพื่อลงนามในแบบยืนยันการเบิกเงิน
กูยืมตอไป 

 
 
 

 ผูกูยืมเงิน หรือสถานศึกษา 
พิมพสัญญากูยืมเงิน         
จากระบบ DSL 

 

ผูกูยืมเงินและผูที่เกี่ยวของ 
ติดตอสถานศึกษาเพื่อลงนาม

สัญญากูยืมเงิน       
 (ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด) 

สถานศึกษา 
ตรวจสอบความถูกตอง      

ของสัญญากูยืมเงิน เอกสาร
ประกอบ ตองตรงกับขอมูล  

ในระบบ DSL  

สถานศกึษา 
บันทึกขอมูลและสแกนสญัญา   
กูยืมเงินและเอกสารประกอบ       
ที่ลงนามถูกตองในระบบ DSL 

1 2 3 4 
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 3.2 ภาพรวมการจัดทำแบบยืนยันการเบิกเงินกูยืมรายภาคเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. การลงนามแบบยนืยนัการเบิกเงินกูยืม (รายภาคเรียน)  

เมื่อผูกูยืมเงินบันทึกขอมูลแบบยืนยันการเบิกเงินกูยืมตามขอ 3 เรียบรอยแลว ใหผูกูยืมเงิน และผูแทน
โดยชอบธรรม/ผูปกครอง (กรณีผูกูยืมเงินยังไมบรรลุนิติภาวะ) ติดตอกับสถานศึกษาเพ่ือทำการยืนยันตัวตนและ     
การลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู (รายภาคเรียน) ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด ดังนี้ 

4.1 การลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกูยืม (รายภาคเรียน) ผูที่เกี่ยวของดำเนินการตามลำดับ ดังนี้ 
- ผูกูยืมเงิน หรือสถานศึกษาพิมพแบบยืนยนัการเบิกเงินกูยืมจากระบบ DSL  

 - ผูกูยืมเงิน ผูแทนโดยชอบธรรม/ผูปกครอง (กรณีผูกูยืมเงินยังไมบรรลุนิติภาวะ) ติดตอกับ
สถานศึกษาเพ่ือทำการยืนยันตัวตนและลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกูยืม 

 - สถานศึกษาตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในระบบ DSL หากพบวาขอมูลที่ผูกูยืมเงินบันทึก        
ไมถกูตอง แจงใหผูกูยืมเงินทำการบันทึกขอมูลแบบยืนยันการเบิกเงินกูยืมใหถูกตองกอน 

 - ผูที่เกีย่วของทำการลงนามในแบบยืนยันการเบิกเงินกูยืม  
 - สถานศึกษาตรวจสอบความถูกตองของการลงนาม หากพบวาไมถูกตองใหสถานศึกษาทำการ

จัดพิมพแบบยืนยันการเบิกเงินกูยืมจากระบบ DSL ใหม พรอมใหผูที่เกี่ยวของลงนามใหถูกตองกอนยืนยันและ
สแกนสงใหธนาคาร 

  
 

สถานศึกษา 
บันทึกคาเลาเรียน คาใชจายที่เกีย่วเนื่องฯ  

ตามทีผู่กูยมืเงินลงทะเบียนจริง 

ผูกูยืมเงิน                               
เลือกรูปแบบการลงนามแบบกระดาษ 

ผูกูยืมเงิน 
บันทึกยืนยนัจำนวนเงินที่ลงทะเบยีนเรียนจริง  

ผูกูยืมเงินและผูท่ีเกี่ยวของ 
ติดตอสถานศึกษาเพือ่ลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกูยืม 

ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 

การจัดทำแบบยืนยันการเบิกเงนิกูยืม  
(รายภาคเรียน) 

ผูกูยืมเงิน                                 
ตรวจสอบความถูกตอง และยืนยนัสงขอมูล 

1 

2 

3 

4 

5 
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4.2 การลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกูยืม (รายภาคเรียน) 

 
 
 
 

 

5. การสแกนและจัดสงสัญญากูยมืเงิน แบบยืนยันการเบิกเงินกูยืม และเอกสารประกอบที่เกี่ยวของ 
เมื่อสถานศึกษาตรวจสอบความถูกตองครบถวนของสัญญากูยืมเงิน และหรือแบบยืนยันการเบิกเงินกูยืม 

(รายภาคเรียน) ที่ลงนามเรียบรอยแลว ใหสถานศึกษาสแกนเอกสารเขาระบบ (DSL) พรอมนำสงเอกสารใหธนาคาร 
ดังตอไปนี้ 

- สแกนสัญญากูยืมเงิน ที่ลงนามถูกตองครบถวน 
- สแกนแบบยืนยันการเบิกเงินกูยืม (รายภาคเรียน) ที่ลงนามถูกตองครบถวน 
- สแกนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ที่รับรองสำเนาถูกตอง) ของผูกูยืมเงินและหรือผูแทนโดย      

ชอบธรรม (กรณทีี่ผูกูยืมเงินยังไมบรรลุนิติภาวะ) 
- รวบรวมเอกสารดังกลาวฉบับจริงทั้งหมดจัดสงไปรษณียไปยังผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืม ตามท่ีอยู 

ดังนี้ 
                                                       
 
 
 

 
 

6. การตรวจสอบความถูกตองของเอกสารสัญญากูยมืเงินและแบบยืนยนัการเบิกเงินกูยืม  
6.1 ผูกูยืมเงินจะตองตรวจสอบความถูกตองครบถวนของขอมูลในสัญญากูยืมเงิน และในแบบยืนยัน      

การเบิกเงินกูยืม (รายภาคเรียน) ที่ทำการบันทึกไวในระบบ DSL ซึ่งหากพบวาไมถูกตองใหทำการแกไขกอนยืนยัน      
สงขอมูลใหสถานศึกษาจัดพิมพและลงนาม  

6.2 สัญญากูยืมเงินและแบบยืนยันการเบิกเงินกูยืม (รายภาคเรียน) ที่สถานศึกษาทำการจัดพิมพจากระบบ 
DSL และเอกสารประกอบตางๆ ทีเ่กีย่วของ ผูที่เกี่ยวของในเอกสารดังกลาวจะตองลงลายมือชื่อดวยตนเองเทานั้น      

6.3 ใหผูกูยืมเงินและสถานศึกษาตรวจสอบเอกสารสัญญากูยืมเงิน และแบบยืนยันการเบิกเงินกูยืม       
(รายภาคเรียน) รวมทั้งเอกสารประกอบตางๆ ที่เกี่ยวของ ใหถูกตองครบถวนทุกฉบับกอนที่สถานศึกษาจะทำการสแกน
เอกสารเขาระบบ DSL ตอไป ดังนี้  

 

  ผูกูยืมเงิน หรือสถานศึกษา 
พิมพแบบยืนยันการเบิกเงิน

กูยืม จากระบบ DSL   

  ผูกูยืมเงินและผูที่เกี่ยวของ 
ติดตอสถานศึกษาเพื่อลงนาม
แบบยืนยันการเบกิเงินกูยืม 

 (ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด) 

สถานศึกษา 
ตรวจสอบความถูกตอง      

ของแบบยืนยันการเบิกเงิน
กูยืม เอกสารประกอบตอง
ตรงกับขอมูล ในระบบ DSL  

สถานศกึษา 
บันทึกขอมูลและสแกน          

แบบยืนยันการเบิกเงินกูยืม และ
เอกสารประกอบที่ลงนามถูกตอง

ในระบบ DSL 

1 2 3 4 

บมจ.ธนาคารกรุงไทย  
ฝายบริหารโครงการภาครัฐ  
อาคารสุขุมวิท ชั้น 14 เลขที่ 10 ถนนสุขุมวิท 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  

ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย  
ฝายนโยบายรัฐ 
เลขที่ 66 อาคารคิวเฮาส อโศก ชั้น 12        
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110   
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6.3.1 ตรวจสอบชื่อ/นามสกุลของผูกูยืมเงิน หรือผูแทนโดยชอบธรรม/ผูปกครองตรงกับลายมือ      

ชื่อจริง  
6.3.2 ตรวจสอบการลงรายละเอียดในสัญญากูยืมเงินและในแบบยืนยันการเบิกเงินกู ยืม        

ใหถูกตองครบถวนและครบทุกชองตำแหนง 
6.3.3 ตรวจสอบลายมือชื่อของผูกูยืมเงินหรือผูแทนโดยชอบธรรม/ผูปกครองที่ลงลายมือชื่อ        

ในสัญญากูยืมเงินและในแบบยืนยันการเบิกเงินกูยืม ใหเปนแบบเดียวกันหรือตองเหมือนกันกับที่ลงลายมือชื่อ
รับรองสำเนาถูกตองในเอกสารประกอบ 

6.3.4 การทำสัญญากู ย ืมเงิน กรณีผู กู ย ืมเงินยังไมบรรลุนิต ิภาวะตองใหบิดา มารดา           
หรือผู ปกครองตามกฎหมาย ลงลายมือชื ่อในฐานะผู แทนโดยชอบธรรมดวย (หามใชตรายางประทับแทน          
การลงลายมือชื่อ) 

6.4 ใหสถานศึกษาจัดสงสัญญากูยืมเงิน และแบบยืนยันการเบิกเงินกูยืมและเอกสารประกอบที่
เกี ่ยวของ ซึ่งลงนามถูกตองครบถวนแลวใหสถาบันการเงินที่กองทุนกำหนด และเปนไปตามหลักเกณฑ 
ขั้นตอนและวิธีการท่ีกองทุนกำหนดดวย 

7. แนวปฏิบัติในการจัดทำแบบยืนยันการเบิกเงินกูยืม  
กองทุนไดกำหนดแบบยืนยันการเบิกเงินกูยืมกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา สำหรับการกูยืมเงิน       

ทั้ง 4 ลักษณะ ซึ่งแบบยืนยันการเบิกเงินกู ยืมดังกลาว มีชองลงนามของผู แทนโดยชอบธรรม/ผู ปกครอง
วัตถุประสงคก็เพื่อใหผูแทนโดยชอบธรรม/ผูปกครองไดรับทราบถึงการกูยืมเงินในแตละภาคการศึกษา      
ของผูกูยืมเงินที่อยูในอำนาจปกครองของตนซึ่งมีอายุยังไมครบยี่สิบปบริบูรณ แตในดานของความยินยอม
ของผูแทนโดยชอบธรรม/ผูปกครองตอการกูยืมเงินของผูกูยืมเงินที่อยูในอำนาจปกครอง ไดใหความยินยอมไว
แลวตั้งแตเริ่มแรกในสัญญากูยืมเงิน 

ดังนั้น เพ่ือใหผูที่เก่ียวของสะดวกในการจัดทำแบบเบิกเงินกูยืม กองทุนจึงกำหนดแนวปฏิบัติในการ    
จัดทำไว ดังนี้ 

7.1 ชองลงนามของผูแทนโดยชอบธรรม/ผูปกครอง 
- ควรใหผู แทนโดยชอบธรรม/ผู ปกครองลงนาม กรณีผู แทนโดยชอบธรรม /ผู ปกครอง             

มี 2 คน เชน บิดา มารดา ในการลงนามในชองของผูแทนโดยชอบธรรม/ผูปกครอง ควรลงนามใหครบทั้ง 2 คน 
หรือมีเหตุอันสมควรสามารถลงนามเพียงคนใดคนหน่ึงได   

- หากผูแทนโดยชอบธรรม/ผูปกครอง จะลงนามเปนกรณีที่ผู กู ยืมเงินอายุยังไมถึงยี่สิบป
บริบูรณ และควรเปนคนเดียวกับบุคคลที่ลงนามในสัญญากูยืมเงิน เวนแตมีการเปลี่ยนแปลงบุคคลซึ่งเปนผูแทน
โดยชอบธรรม/ผูปกครองตามกฎหมาย โดยใหแนบเฉพาะสำเนาบัตรประชาชนของผู แทนโดยชอบธรรม/
ผูปกครองตามกฎหมาย  

7.2 ชองลงนามของพยาน 
- พยาน (ควรเปนฝงของผูกูยืม 1 คน และฝงของสถานศึกษา 1 คน) หรือพยานจะเปนเจาหนาที่               

ของสถานศึกษาทั้ง 2 ฝงแลวแตกรณีไดตามความเหมาะสม และพยานก็ไมจำเปนตองเปนบุคคลเดิมกับบุคคลที่     
ลงนามในสัญญากูยืมเงิน      

7.3 การแนบเอกสารประกอบแบบยืนยันการเบิกเงินกูยืม                                        
- ใหแนบเฉพาะสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู กู ย ืมเงินและผู ที ่เกี ่ยวของเทานั้น           

(ไมตองแนบสำเนาทะเบียนบาน) 
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8. การยกเลิกสัญญากูยืมเงิน และหรือแบบยืนยันการเบิกเงินกูยืมในระบบกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา      
แบบดิจิทัล Digital Student Loan Fund System : DSL 
 กรณีผูกูยืมเงิน หรือสถานศึกษามีความประสงคยกเลิกสัญญากูยืมเงิน และหรือแบบยืนยันการเบิกเงิน
กูยืม (รายภาคการศึกษา) เพ่ือแกไข เปลี่ยนแปลง หรือเหตุผลใดๆ ก็ดี ใหดำเนินการยกเลิกในระบบ DSL ตามขั้นตอน
และวิธีการท่ีกำหนดซ่ึงสัญญากูยืมเงิน และหรือแบบยืนยันการเบิกเงินกูยืมที่จะยกเลิก นั้น จะตองเปนปการศึกษา
ปจจุบันและเปนของสถานศึกษาปจจุบันเทานั้น โดยใหผูกูยืมเงินและสถานศึกษาดำเนินการ ดังนี้ 
 8.1 กรณีผูกูยืมเงินยังไมไดรับการโอนเงินจากกองทุน 
  8.1.1 ใหผูกูยืมเงินบันทึกคำขอยกเลิก และยืนยันขอมูลการยกเลิกสัญญากูยืมเงิน และหรือ          
แบบยืนยันการเบิกเงินกูยืม (รายภาคการศึกษา) ในระบบ DSL เพ่ือใหสถานศึกษาตรวจสอบและพิจารณาเห็นชอบ
หรือไมเห็นชอบแลวแตกรณีไดทันที โดยไมตองชำระเงินคนืกองทุน  
  8.1.2 หากคำขอยกเลิกดังกลาว สถานศึกษาตรวจสอบแลวพิจารณาไมเห็นชอบ สถานศึกษาจะตอง
ระบุเหตุผลในระบบ DSL เพ่ือแจงใหผูกูยมืเงินรับทราบดวย 
 8.2 กรณีผูกูยืมเงินไดรับการโอนเงินจากกองทุนแลว 
  8.2.1 ใหผูกูยืมเงินบันทึกคำขอยกเลิก และยืนยันขอมูลการยกเลิกสัญญากูยืมเงิน และหรือ         
แบบเบิกเงินกูยืม (รายภาคการศึกษา) ในระบบ DSL เพ่ือใหสถานศึกษาตรวจสอบและพิจารณาเห็นชอบหรือไม
เห็นชอบแลวแตกรณ ี 
  8.2.2 หากคำขอยกเลิกดังกลาว สถานศึกษาตรวจสอบแลวพิจารณาไมเห็นชอบ สถานศึกษาจะตอง
ระบุเหตุผลในระบบ DSL เพ่ือใหผูกูยืมเงินทราบดวย 
  8.2.3 หากคำขอยกเลิกดังกลาว สถานศึกษาตรวจสอบแลวพิจารณาเห็นชอบ ผูกูยืมเงินจะตอง   
ตรวจสอบยอดจำนวนเงินที่ตองชำระเงินคืนกองทุน และเลือกชองทางการชำระเงินพรอมกับพิมพหรือดาวนโหลด          
ใบแจงยอดชำระเงินในระบบ DSL เพ่ือนำไปชำระเงินคืนกองทุน ณ จุดบริการท่ีกองทุนกำหนดตอไป ดังนี้ 
  - กรณียกเลิกสัญญากูยืมเงิน ผูกูยืมเงินจะตองชำระเงินคืนกองทุน ซ่ึงเปนเงินจำนวนท้ังหมด    
ภายใตสัญญากูยมืเงินฉบับทีย่กเลิกดังกลาว 
  - กรณียกเลิกแบบเบิกเงินกูยืม (รายภาคการศึกษา) ผูกูยืมเงินจะตองชำระเงินคืนกองทุน
เฉพาะจำนวนเงินที่ยืนยันไวในแบบเบิกเงินของแบบเบิกเงินในภาคการศึกษาน้ันๆ 
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9. การโอนเงินกูยมื  
กองทุนกำหนดหลักเกณฑและวิธีการโอนเงินกูยืมทั้ง 4 ลักษณะ ดังตอไปน้ี  

คาเลาเรียนและ 
คาใชจายที่เกี่ยวเน่ืองกับการศึกษา 

(โอนใหกบัสถานศึกษา) 

คาครองชีพ 
(โอนใหกบัผูกูยืมเงิน) 

         กองทุนจะโอนเงินเขาบัญชีของสถานศึกษา ภายหลังจาก
ธนาคารไดรับสัญญากูยืมเงิน และหรือแบบยืนยันการเบิกเงินกูยืม 
วาถูกตองครบถวน ตรงกับขอมูลที่ธนาคารไดรับจากระบบ DSL 
โดยจะโอนทุกวันที่ 5  15 และ 25 ของเดือน 

           กองทุนจะโอนเงินคาครองชีพเดือนแรกใหกับ  
ผูกูยืมเงินภายใน 30 วัน นับจากวันที่สถานศึกษายืนยัน
การลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกูยืมในระบบ DSL  
และสถานศึกษาตองจัดสงเอกสารการกูยืมของผูกูยืมเงิน  
ที่ถูกตองและครบถวนใหธนาคารโดยเร็ว หากธนาคารไมได
รับเอกสารการกูยืมดังกลาวภายใน 30 วันกองทุนจะหยุด
การโอนเงินคาครองชีพของผูกูยืมเงินในเดือนที่สอง  

 

หมายเหตุ : ธนาคารจะจัดสงรายงานการโอนเงินคาเลาเรียนและคาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
ใหกับสถานศึกษาทาง Auto mail ตามจำนวนคร้ังที่โอนเงิน หากไมไดรับ Auto mail ใหสถานศึกษาติดตอกับ
ธนาคาร ทั้งนี้ กรณีผูกูยืมเงิน/สถานศึกษา ไมไดรับเงิน ใหติดตอธนาคาร 
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สวนที่ 6 
การสงคืนเงินกูยืมของผูกูยืมเงินที่มไิดใช ผานระบบกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาแบบดิจิทัล 

Digital Student Loan Fund System : DSL 

1. สถานศึกษาใดที่ตองดำเนินการระบบ DSL 
สถานศึกษาที่ตองดำเนินการระบบ DSL คือสถานศึกษาท่ีมีผูกูยืมเงินที่กูยืมคาเลาเรียนและคาใชจาย        

ที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาเทานั้น สำหรับสถานศึกษาที่ มีผูกูยืมเงินที่กูยืมเฉพาะคาครองชีพไมตองดำเนินการ       
ระบบ DSL 

2. ทำอยางไรไมใหถูกระงับการโอนเงิน 
2.1 สถานศึกษาตองสงขอมูลเกี่ยวกับยอดเงินคาเลาเรียนและ/หรือคาใชจายที่เกี่ยวเน่ืองกับการศึกษา               

ที่สถานศึกษาไดรับจริงจากผูกูยืมเงินแตละรายซึ่งเปนขอมูลหลังเสร็จสิ้นการเพ่ิม – ถอนรายวิชาแลว ผานระบบ DSL
เพื่อตรวจสอบกอนวันสิ้นเดือนของวันสิ้นภาคการศึกษา 

2.2 สถานศึกษาตองสงคืนเงินกูยืมของผูกูยืมเงินที่มิไดใชตามที่กำหนดไวในสัญญากูยืมใหแกกองทุน      
กอนวันสิ้นเดือนของวันสิ้นภาคการศึกษาแตละภาคของสถานศึกษาน้ัน 

 หากสถานศึกษามิไดสงขอมูล และ/หรือสงคืนเงินภายในกำหนดระยะเวลาดังกลาว กองทุนมีสิทธิ ที่จะ
พิจารณาระงับการโอนเงินใหแกสถานศึกษาสำหรับภาคการศึกษาถัดไปก็ได ทั้งนี้ กองทุนมีสิทธิคิดดอกเบ้ียในอัตราไม
เกินรอยละ 15 ตอป นับแตวันผิดนัด  

3. หากถูกระงับการโอนเงิน สิ่งที่สถานศึกษาตองทำคือ 

3.1 สงขอมูลผานระบบ DSL ใหครบทุกรายที่ไดรับการโอนเงินแลว และ/หรือ สงคืนเงินใหครบถวน 

3.2 ทำหนังสือแจงกองทุนใหยกเลิกการระงับการโอนเงิน 

4. ขั้นตอนการสงคืนเงินกูยืม 
หากสถานศึกษาดำเนินการสงขอมูลผานระบบ DSL แลวพบวา มีเงินเหลือที่ตองสงคืนกองทุนใหสถานศึกษา

ดำเนินการพิมพแบบฟอรม กยศ. 205 “ใบแจงคืนเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาจากระบบ DSL เพ่ือนำสงเงิน   
ใหกองทุนผานระบบ Teller Payment (ไดรับการโอนเงินจากธนาคารใด ใหสงคืนเงินที่ธนาคารน้ัน)  
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5. การคืนเงินกูยืมเพื่อการศึกษาทุกลักษณะ 
5.1  ไดรับการโอนเงินจาก บมจ.ธนาคารกรุงไทย ใหคืนเงินที ่บมจ. ธนาคารกรุงไทย  
 
       

 

5.2  ไดรับการโอนเงินจาก ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย ใหคืนเงินที่ ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย  

 

 

 

หมายเหตุ : สถานศึกษาตองสงคืนเงินใหถูกบัญชีและถูกประเภทกองทุนและถูกธนาคาร 

6. การสงคืนดอกเบี้ยผิดนัดทุกลักษณะ (กรณีสถานศึกษาสงคนืเงินกูยืมลาชากวาที่กองทุนกำหนด) 
6.1  ไดรับการโอนเงินจาก บมจ.ธนาคารกรุงไทย ใหสงคืนดอกเบ้ียผิดนัดที ่บมจ. ธนาคารกรุงไทย  

 

 

 
6.2  ไดรับการโอนเงินจาก ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย ใหสงคืนดอกเบี้ยผิดนัดที่ธนาคารอิสลาม  

แหงประเทศไทย 

 

 

 
หมายเหตุ : เม่ือสถานศึกษาชำระดอกเบี้ยผิดนัดแลว ใหสงใบนำฝากธนาคารดังกลาวใหกองทุนเปนหลักฐาน   
ทุกครั้ง 

 

 

 

 
 

บัญชีกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา ชื่อบัญชี “กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือ
การศึกษา บัญชีรับชำระหนี้ 2” ประเภทบัญชี “กระแสรายวัน” เลขท่ีบัญชี 
034-6-05402-8      

บัญชีกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา ชื่อบัญชี “กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือ   
การศึกษา บัญชีรับชำระหนี้ 2” ประเภทบัญชี “กระแสรายวัน” เลขที่บัญชี    
008-6-00294-5  

กรอกใบนำฝากเงิน พรอมระบุ รหัสสถานศึกษา และชื่อสถานศึกษา 
สงเงินเขาบัญชีกองทุนฯ ชื่อบัญชี “กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา บัญชีรับ
ชำระหนี้ 2” ประเภทบัญชี “ออมทรัพย” เลขที่บัญชี 034-1-74576-6  

กรอกใบนำฝากเงิน พรอมระบุ รหัสสถานศึกษา และชื่อสถานศึกษา 
สงเงินเขาบัญชีกองทุนฯ ชื่อบัญชี “กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา บัญชีรับ
ชำระหนี้ 2” ประเภทบัญชี “ออมทรัพย” เลขที่บัญชี 008-1-05801-2  
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สวนที่ 7 
คาใชจายในการบริหารงานกองทุนของสถานศึกษา 

1. หลักเกณฑการจายเงินคาใชจายในการบริหารงานกองทุนของสถานศึกษา  
สถานศึกษาจะตองมีการใหกูยืมเงินกองทุนในปการศึกษาที่ผานมา จึงจะมีสิทธิไดรับการพิจารณา         

เงินคาใชจายในการบริหารงานกองทุนของสถานศึกษา (สถานศึกษาที่จะไดรับเงินคาใชจายในการบริหารงานกองทุน
ในปงบประมาณ 2564 ตองมีการใหกูยืมในปการศึกษา 2563)  ทั้งนี้ กองทุนสงวนสิทธิ์ในการจายเงินคาใชจาย       
ในการบริหารงานกองทุน หรือระงับการจายเงินคาใชจายในการบริหารงานกองทุน หากสถานศึกษาไมดำเนินงาน
กองทุนตามระเบียบ หลักเกณฑ และวิธีการท่ีกองทุนกำหนด 

2. การเปดบัญชีเงินฝาก  
สถานศึกษาเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพย ณ สาขาของผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืม (บมจ.ธนาคารกรุงไทย) 

เพ่ือรับการโอนเงินคาใชจายในการบริหารงานกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา โดยใชชื่อบัญชีวา 
“บัญชีคาใชจายในการบริหารงานกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาของ   ระบุชื่อสถานศึกษา  ” 

2.1 การเปล่ียนเลขที่บัญชีสำหรับรับเงินคาใชจายในการบริหารงานกองทุนของสถานศึกษา 
  กรณีที่สถานศึกษาประสงคเปล่ียนเลขที่บัญชีรับเงินคาใชจายในการบริหารงานกองทุนของสถานศึกษา 

ใหทำหนังสือแจงขอเปลี่ยนเลขท่ีบัญชีพรอมแนบสำเนาหนาสมุดบัญชีเลมใหม สงมาท่ี  
 
 
 
 

3. หลักเกณฑการใชจายเงินคาใชจายในการบริหารงานกองทุนของสถานศึกษา 
3.1 ใหใชเงินคาใชจายในการบริหารงานกองทุนของสถานศึกษาเฉพาะการดำเนินการเกี่ยวกับกองทุน

เทานั้น 
3.2 หากมีการจัดซ้ือวัสดุและครุภัณฑสำหรับงานกองทุนใหจัดทำทะเบียนครุภัณฑเปนทรัพยสินของ

สถานศึกษาและรายงานใหกองทุนทราบดวย 
3.3 ใหสถานศึกษาเก็บรักษาเอกสารหลักฐานการเบิกจายเพ่ือการตรวจสอบไดตลอดเวลา 

4. แนวปฏิบัติทางดานบัญชี 
4.1 กรณีสถานศึกษาที่เปนหนวยงานเอกชน ใหบันทึกรายการรับจายคาใชจายในการปฏิบัติงานกองทุน         

ในระบบบัญชีของหนวยงาน และจัดทำรายงานการรับจายเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาประจำป สิ้นสุด             
ณ วันที ่30 กันยายน สงใหแกกองทุนเพ่ือทราบภายใน 30 วัน นับแตวันสิ้นปงบประมาณตามแบบฟอรม กยศ. 301 

4.2 กรณีสถานศึกษาที่เปนหนวยงานของรัฐ ใหบันทึกรายการรับจายคาใชจายในการปฏิบัติงานกองทุน         
ในระบบบัญชีของสวนราชการ จัดทำรายงานการรับจายเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาประจำป สิ้นสุด             
ณ วันที่ 30 กันยายน สงใหแกกองทุนเพ่ือทราบภายใน 30 วัน นับแตวันสิ้นปงบประมาณ ตามแบบฟอรม กยศ. 301 
และจัดทำทะเบียนคุมการรับจายเงินบริหารและดำเนินงานกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาตามแบบฟอรม กยศ. 302  

กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา  
          89 อาคารเอไอเอ แคปปตอล เซ็นเตอร ชั้น 5-6              
          ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 

32



 

สวนที่ 8 
การชำระเงินกูยืมคืนกองทุน 

ผูบริหารสถานศึกษาควรจัดใหมีการสงเสริมผูกูยืมเงิน ทั้งกอนการใหกูยืม ระหวางกำลังศึกษาและเม่ือ
จบการศึกษา ในลักษณะหรือในโอกาสตางๆ เชน จัดประชุมผูกูยืมเงินและ/หรือผูใชอำนาจปกครอง เพ่ือใหความรู     
ความเขาใจ เกี่ยวกับวัตถุประสงคและกฎหมายท่ีเกี่ยวกับกองทุน หรือจัดใหมีกิจกรรมกระตุนการชำระหน้ี            
เพ่ือปลูกจติสำนึกผูกูยืมเงินในการชำระเงินคืนกองทุน เปนตน  

1. การสรางจิตสำนึกใหกับผูกูยืมเงิน 
1.1  กอนการใหกูยืม  

 1.1.1 คัดกรองผูกูยืมเงนิ ตรวจสอบคณุสมบัติผูกูยืมเงินตามที่กองทุนกำหนด 
 1.1.2 ใหความรูและความเขาใจกับผูกูยืมเงิน ผูปกครอง เกี่ยวกับ 
  - แหลงที่มาของเงินใหกูยืม 
  - คุณคาของเงินกูยืม 
  - หนาที่และความรับผิดชอบในการชำระคืนเงินกูยืม 
  - ผลของการไมชำระคืนเงินกูยืม   

1.2  ระหวางผูกูยืมเงินศึกษา 
 1.2.1 จัดใหมีการปฐมนิเทศแกผูกูยืมเงิน ผูปกครอง เพ่ือชี้แจงกฎระเบียบของกองทุนเกี่ยวกับ    

การกูยืมและการชำระเงินคืนกองทุน สนับสนุนใหผูกูยืมเงินทำประโยชน เชน จิตอาสาในการทำประโยชนเพ่ือสังคม
สวนรวม เปนตน 

 1.2.2 สรางจิตสำนึกใหผูกูยืมเงินตระหนักถึงความรับผิดชอบตอตนเองและตอสังคม โดย 
  - ตองตั้งใจศึกษาเลาเรียน 
  - ใชเงินกูยืมอยางรูคุณคา กูยืมเทาที่จำเปน 

1.3  เม่ือผูกูยืมเงินสำเร็จการศึกษา  
 1.3.1 กอนจบการศึกษา 

- ปจฉิมนิเทศแกผูกูยืมเงิน ผูปกครอง เพ่ือทำความเขาใจเก่ียวกับการชำระเงินคืนกองทุน 
 - หนาที่ของผูกูยืมเงินที่ตองชำระคืนเงินกูยืม เมื่อจบการศึกษา/เลิกการศึกษาแลว 2 ป 

- ความรับผิดชอบทางการเงินของผูกูยืมเงินในการชำระคืนเงินกูยืมเพ่ือสงตอโอกาสใหกับ  
ผูกูยืมเงิน กยศ. ในรุนตอๆ ไป 

- การวางแผนทางการเงิน เพ่ือใหผูกูยืมเงินวางแผนการใชเงินและวางแผนการชำระหน้ี   
กยศ. ไดอยางเปนรูปธรรม 

1.3.2 หลังจบการศึกษา จัดใหมีกิจกรรมสำหรับศิษยเกา เพ่ือกระตุนใหชำระคืนเงินกูยืม  
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2. การชำระเงินกูยืมคืนกองทุน 
2.1 เงินกูยืมเพื่อการศึกษาในลักษณะที่ 1 ลักษณะที่ 2 และลักษณะที่ 3 

ผูกูยืมเงินมีหนาที่ตองชำระเงินกูยืมคืนกองทุนภายหลังวันที่ไดรับอนุมัติใหสำเร็จการศึกษาหรือ      
มีคำสั่งใหพนสภาพการเปนนักเรียนหรือนักศึกษาแลวเปนเวลา 2 ป ในการชำระเงินกูยืมคืนกองทุนดังกลาว โดยให
ถือวาวันที่ 5 กรกฎาคมแรก ภายหลังวันที่ไดรับอนุมัติใหสำเร็จการศึกษาหรือมีคำสั่งใหพนสภาพการเปนนักเรียนหรือ
นักศึกษาแลวเปนเวลา 2 ป เปนวันครบกำหนดชำระเงินกูยืมคืนกองทุน หากวันดังกลาวตรงกับวันหยุดทำการ     
ของกองทนุใหชำระเงินคืนในวันเปดทำการถัดไป   

ตัวอยาง ผูกูยืมเงินที่สำเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2564 มีระยะเวลาปลอดหน้ี 2 ป ผูกูยืมเงิน   
จะครบกำหนดชำระเงินกูยืมคืนกองทุนภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ดังนี้ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 

 
 

 
 
 

  
 

 

 

2.2 เงินกูยืมเพื่อการศึกษาในลักษณะที่ 4 

ผูกูยืมเงินมีหนาที่ตองชำระเงินกูยืมคืนกองทุนภายหลังวันที่ไดรับอนุมัติใหสำเร็จการศึกษาหรือ       
มีคำสั่งใหพนสภาพการเปนนักเรียนหรือนักศึกษาแลวเปนเวลา 1 ป โดยใหถือวาวันที่ 5 กรกฎาคมแรก ภายหลัง
วันที่ไดรับอนุมัติใหสำเร็จการศึกษาหรือมีคำสั่งใหพนสภาพการเปนนักเรียนหรือนักศึกษาแลวเปนเวลา  1 ป        
เปนวันครบกำหนดชำระเงินกูยืมคืนกองทุน หากวันดังกลาวตรงกับวันหยุดทำการของกองทุนใหชำระเงินคืนในวัน
เปดทำการถัดไป 

ตัวอยาง ผูกูยืมเงินที่สำเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2564 มีระยะเวลาปลอดหน้ี 1 ป ผูกูยืมเงิน   
จะครบกำหนดชำระเงินกูยืมคืนกองทุนภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ดังนี้ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

 
 

 
 
 

 

 

   ปการศึกษา 2564 

     ระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ป 

ครบกำหนดชำระ 
5 ก.ค. 2567 

   ปการศึกษา 2564 

     ระยะเวลาปลอดหนี้ 1 ป 

ครบกำหนดชำระ 
5 ก.ค. 2566 
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3. การผอนชำระเงินกูยืมคืนกองทุน 

3.1 ผูกูยืมเงินในลักษณะท่ี 1 ลักษณะที่ 2 และลักษณะที่ 3 และตัวอยางตารางแสดงการผอนชำระ
ยอดเงินกู 

หากในวันครบกำหนดชำระเงินกูยืมคืนกองทุน ผูกูยืมเงินไมสามารถชำระเงินกูยืมคืนกองทุนได      
ทั้งจำนวน ใหผูกูยืมเงินผอนชำระเงินคืนกองทุนเปนงวดๆ รายป โดยตองชำระใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 15 ป  
(15 งวด) นับแตวันที่ครบกำหนดชำระเงินกูยืมคืนกองทุน ดังนี้ 

 3.1.1 ใหผูกูยืมเงินชำระเงินกูยืมคืนกองทุนงวดแรกเต็มจำนวนซึ่งเปนการชำระคืนเฉพาะเงินตน    
ไมมีดอกเบี้ย สำหรับการชำระเงินกูยืมคืนกองทุนในงวดตอๆไปใหชำระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยหรือคาธรรมเนียม
จัดการเงินกูในอัตรารอยละ 1 ตอป หรือในอัตราท่ีกองทุนประกาศกำหนด โดยใหชำระภายในวันที่ 5 กรกฎาคมของ
แตละป  

 3.1.2 ใหผูกูยืมเงินผอนชำระเงินกูยืมคืนกองทุน โดยจำนวนเงินตนที่ตองชำระในแตละงวดตอง      
ไมต่ำกวาอัตราท่ีกองทุนกำหนด ดังนี้  

งวดที่ชำระ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

รอยละของเงินตน     
ที่ตองชำระ 

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 

การชำระเงินกูยืมคืนกองทุนในงวดที่สองเปนตนไป ผูกูยืมเงินอาจแบงชำระเงินในแตละงวดนั้นเปนรายเดือนก็ได     
โดยใหชำระในแตละเดือนใหครบท้ังจำนวนสำหรับงวดนั้นๆ   

 3.1.3 หากผูกูยืมเงินไมชำระหน้ีใหครบจำนวนในงวดหนึ่งงวดใด จะตกเปนผูที่ผิดนัดชำระหน้ี     
และตองชำระเงินเพ่ิม ไดแกเบี้ยปรับหรือคาธรรมเนียมผิดนัดชำระเงินคืนในอัตรารอยละ 7.5 ตอปของเงินตนในงวด
ที่คางชำระหรือตามอัตราท่ีกองทุนประกาศกำหนด  
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 3.1.4 ตัวอยาง ตารางแสดงการผอนชำระยอดเงินกู 100,000 บาท ของกองทุนลักษณะที่ 1     
ลักษณะที่ 2 และลักษณะท่ี 3 

ปที่ชำระ 
หนี้ตามสัญญา 

คงเหลือ 
 

การผอนชำระเงินตน 
รอยละตอป 

 

เงินตนที่ตองชำระ 
แตละตอป 

 

ดอกเบี้ยหรือคาธรรมเนียมจดัการ
เงินกูอัตรารอยละ(ตอป) 

ยอดรวม 
ที่ตองชำระ(ตอป) 

1% 0.75% 1% 0.75% 

1 100,000 1.5 1,500 - - 1,500 1,500 
2 98,500 2.5 2,500 985 738 3,485 3,239 

3 96,000 3 3,000 960 720 3,960 3,720 
4 93,000 3.5 3,500 930 697 4,430 4,198 
5 89,500 4 4,000 895 671 4,895 4,671 
6 85,500 4.5 4,500 855 641 5,355 5,141 
7 81,000 5 5,000 810 607 5,810 5,608 
8 76,000 6 6,000 760 570 6,760 6,570 
9 70,000 7 7,000 700 525 7,700 7,525 
10 63,000 8 8,000 630 472 8,630 8,473 
11 55,000 9 9,000 550 412 9,550 9,413 
12 46,000 10 10,000 460 345 10,460 10,345 
13 36,000 11 11,000 360 270 11,360 11,270 
14 25,000 12 12,000 250 187 12,250 12,188 
15 13,000 13 13,000 130 97 13,130 13,098 

รวม 100 100,000 9,275 6,956 109,275 106,956 

 
*กรณีลักษณะท่ี 2 และลักษณะที่ 3 ที่เปนผูขาดแคลนทุนทรัพยจะคิดอัตราดอกเบ้ียรอยละ 0.75 ตอป 
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3.2 ผูกูยืมเงินในลักษณะที่ 4 และตัวอยางตารางแสดงการผอนชำระยอดเงินกู 
หากในวันครบกำหนดชำระเงินกูยืมคืนกองทุน ผูกูยืมเงินไมสามารถชำระเงินกูยืมคืนกองทุนได     

ทั้งจำนวน ใหผูกูยืมเงินผอนชำระเงินคืนกองทุนเปนงวดๆ รายป โดยตองชำระใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 10 ป 
(10 งวด) นับแตวันที่ครบกำหนดชำระเงินกูยืมคืนกองทุน ดังนี้ 

3.2.1 ใหผูกูยืมเงินชำระเงินกูยืมคืนกองทุนงวดแรกเต็มจำนวนซ่ึงเปนการชำระคืนเฉพาะเงินตน    
ไมมีดอกเบี้ย สำหรับการชำระเงินกูยืมคืนกองทุนในงวดตอๆไปใหชำระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยหรือคาธรรมเนียม
จัดการเงินกูในอัตรารอยละ 1 ตอป หรือในอัตราที่กองทุนประกาศกำหนด โดยใหชำระภายในวันที่ 5 กรกฎาคม  
ของแตละป 
 3.2.2 ใหผูกูยืมเงินผอนชำระเงินกูยืมคืนกองทุน โดยจำนวนเงินตนที่ตองชำระในแตละงวดตอง      
ไมต่ำกวาอัตราท่ีกองทุนกำหนด ดังนี้  

งวดที่ชำระ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

รอยละของเงินตนทีต่องชำระ 4.0 5.0 7.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 

การชำระเงินกูยืมคืนกองทุนในงวดที่สองเปนตนไป ผูกูยืมเงินอาจแบงชำระเงินในแตละงวดนั้นเปนรายเดือนก็ได    
โดยใหชำระในแตละเดือนใหครบท้ังจำนวนสำหรับงวดนั้นๆ   
 3.2.3 หากผูกูยืมเงินไมชำระหนี้ใหครบจำนวนในงวดหน่ึงงวดใด จะตกเปนผูผิดนัดชำระหนี้         
และตองชำระเงินเพ่ิม ไดแกเบี้ยปรับหรือคาธรรมเนียมผิดนัดชำระเงินคืนในอัตรารอยละ 7.5 ตอปของเงินตนในงวด
ที่คางชำระหรือตามอัตราท่ีกองทุนประกาศกำหนด 

  3.2.4 ตัวอยาง ตารางแสดงการผอนชำระยอดเงินกู 100,000 บาท ของกองทุนลักษณะท่ี 4 

ปที่ชำระ 

 

หนี้ตามสัญญา 
คงเหลือ 

 

การผอนชำระเงินตน 

รอยละตอป 
 

เงินตนที่ตองชำระ 
แตละป 

 

ดอกเบี้ยหรือคาธรรมเนียมจดัการ
เงินกูอัตรารอยละ(ตอป) 

ยอดรวม 

ที่ตองชำระ(ตอป) 

1% 0.5% 1% 0.5% 
1 100,000 4.0 4,000 - - 4,000 4,000 
2 96,000 5.0 5,000 960 480 5,960 5,480 
3 91,000 7.0 7,000 910 455 7,910 7,455 
4 84,000 9.0 9,000 840 420 9,840 9,420 
5 75,000 10.0 10,000 750 375 10,750 10,375 
6 65,000 11.0 11,000 650 325 11,650 11,325 
7 54,000 12.0 12,000 540 270 12,540 12,270 
8 42,000 13.0 13,000 420 210 13,420 13,210 
9 29,000 14.0 14,000 290 145 14,290 14,145 
10 15,000 15.0 15,000 150 75 15,150 15,075 

รวม 100 100,000 5,510 2,755 105,510 102,755 

 
*กรณีลักษณะท่ี 4 ที่เปนผูขาดแคลนทุนทรัพยจะคิดอัตราดอกเบ้ียรอยละ 0.50 ตอป 
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3.3 ดอกเบีย้หรือคาธรรมเนียมจัดการเงินกู และเงินเพิ่ม 

3.3.1 ดอกเบี้ยหรือคาธรรมเนียมจัดการเงินกู  
การคิดดอกเบี้ยหรือคาธรรมเนียมจัดการเงินกู ใหคิดตั้งแตวันที่ครบกำหนดชำระหน้ีของเงินตน     

ที่เหลือหลังจากชำระงวดแรกแลวโดยสามารถคำนวณดอกเบี้ยหรือคาธรรมเนียมจัดการเงนิกู ไดดังนี ้
 
 
 

3.3.2 เงินเพ่ิม  

หากผูกูยืมเงินผิดนัดชำระเงินกูยืมคืนกองทุน ผูกูยืมเงินตองชำระเงินเพ่ิม ตามที่กองทุนกำหนด    
ในกรณีที่ผูกูยืมเงินผิดนัดชำระเงินกูยืมคืนกองทุนงวดหน่ึงงวดใด ผูกูยืมเงินตองชำระเงินเพ่ิมอันไดแกเบี้ยปรับ     
หรือคาธรรมเนียมกรณีผิดนัดชำระเงินคืนในอัตรารอยละ 7.5 ตอปของเงินตนในงวดที่คางชำระน้ันโดยมีผลตั้งแต     
1 ตุลาคม 2562 เปนตนไป  

 โดยสามารถคำนวณเงินเพ่ิม ไดดังนี้ 
 
 
 

 

3.4 คาธรรมเนียมในการชำระเงินกูยืมคืนกองทุน 

กรณีที่มีคาใชจายหรือคาธรรมเนียมในการชำระเงินกูยืมคืนกองทุนแตละคร้ัง ใหเปนไปตามที่        
สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่รับชำระเงินเรียกเก็บ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ดอกเบีย้หรือคาธรรมเนียมจัดการเงินกู = เงินตนคงเหลือทัง้หมด x อัตราดอกเบี้ยหรือประโยชนอ่ืนใด x ระยะเวลา 

                                                                                               365 วัน 

เงนิเพิ่ม   =   เงินตนงวดทีค่างชำระ x อัตราเงินเพ่ิม    x  จำนวนวันทีค่างชำระของงวดนั้น 

                                                    365 วัน 
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3.5 ชองทางและวิธีการชำระเงินกูยืมคืนกองทุน  

 3.5.1 ผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืม 

บมจ.ธนาคารกรุงไทย * ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย * 

1. ชำระโดยหักผานบัญชีเงินฝาก  
     - บัญชีเดียวกับบัญชีที่ไดรับโอนเงินคาครองชีพครั้งสุดทาย  
หรือบัญชีออมทรัพย อ่ืนที่ ผู กู ยืมเงินประสงค ให หักบัญชี   
เพื่อชำระหนี้ โดยใหถือวาการบันทึกรายการในสมุดเงินฝาก  
ของผูกูยืมเงินเปนหลักฐานการชำระหนี้ 

1. ชำระผานหนาเคานเตอรของธนาคาร 
    - โดยใหถือวาใบรับเงินการชำระหนี้กองทุนเงินใหกูยืม  
เพื่อการศึกษาเปนหลักฐานการชำระหนี้ โดยระบุกองทุนเงิน
ใหกูยืมเพื่อการศึกษา ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน 
เลขที่ บัญชี เงินกู  จำนวนเงิน ท่ีชำระ และลงลายมือชื่ อ  
พรอมหมายเลขโทรศัพท ซึ่งใหถือวาใบรับเงินเพ่ือชำระหนี้ 
เปนหลักฐานการชำระหนี้ 
 

2. ชำระผานหนาเคานเตอรของธนาคาร 
    - โดยใหถือวาใบรับเงินการชำระหนี้กองทุนเงินใหกูยืม  
เพื่อการศึกษาเปนหลักฐานการชำระหนี้ โดยระบุกองทุนเงิน  
ใหกูยืมเพื่อการศึกษา ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน  
เลขที่บัญชีเงินกู จำนวนเงินที่ชำระ และลงลายมือชื่อ พรอม
หมายเลขโทรศัพท  ซึ่ งให ถื อว าใบรับ เงิน เพื่ อชำระหนี้   
เปนหลักฐานการชำระหนี้ 
 

2. ชำระหน้ีผาน QR Code  

    - ผู กู ยืมเงินสามารถสราง QR Code ที่ หน า Website 
กองทุ น  www.studentloan.or.th หรื อสร า ง  QR Code  
ผาน Mobile Application “กยศ. Connect” และชำระหนี้
ดวย Mobile Banking Application ไดทุกธนาคาร 

3. ชำระหนี้ทางตู ATM  

    - ใช เลขบัตรประจำตัวประชาชน  และเลขที่บัญชี เงินกู   
เปนหมายเลขอางอิงในการทำรายการ โดยใหถือวาสลิป ATM  
เปนหลักฐานการชำระหนี้ 

3. ชำระหนี้ทางตู ATM  

    - ใชเลขบัตรประจำตัวประชาชน และเลขท่ีบัญชีเงินกู  
เปนหมายเลขอางอิงในการทำรายการ โดยใหถือวาสลิป ATM  
เปนหลักฐานการชำระหนี้ 
 

4. ชำระหนีท้าง Internet ผาน www.ktbnetbank.com  

    - ผูกูยืมเงินสามารถเขาระบบผาน Website ธนาคารกรุงไทย
โดยเลือกเมนูจายบิลอ่ืนๆ >> เลือกหมวดหมู >> พิมพ Com 
Code 96976 คนหา >> ขึ้นเมนู กยศ. ใหระบุเลขท่ีบัญชีเงินกู 
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน และจำนวนเงิน  

- 

5. ชำระหนี้ทางโทรศัพทมือถือ ผาน Application Krungthai 
NEXT หรือ Application เปาตังค 
    - ผูกูยืมเงินสามารถเลือกเมนูสำหรับจายเงิน จากนั้นเลือกที่
กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา กรอกเลขที่บัตรประจำตัว
ประชาชน เลขที่บัญชีเงินกู และระบุจำนวนเงินที่ตองการชำระ 
กอนเขาสูขั้นตอนจายเงินจนจบกระบวนการ  
 

- 
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6. ชำระหน้ีผาน QR Code  
    - ผู กู ยื ม เงินสามารถสร าง QR Code ที่ หน า Website 
กองทุน www.studentloan.or.th หรือสราง QR Code ผาน 
Mobile Application “กยศ . Connect” และชำระหนี้ ด วย 
Mobile Banking Application ไดทุกธนาคาร 
 

- 

7. ชำระหน้ีคืนกองทุน ผาน QR Code สามารถชำระได   
2 รูปแบบ ดังนี้ 
    - แบบ Static QR โดยการสแกน QR Code ผานบริการ 
KTB Netbank และเลือกประเภทกองทุนที่ตองการชำระหนี้คืน 
และตองระบุเลขที่บัญชีเงินกู และเลขท่ีบัตรประจำตัวประชาชน
ที่ตองการชำระ 
    - แบบ Dynamic QR เปนการสแกน QR Code ที่บันทึกภาพ
ไวจาก Application “กยศ. Connect” หรือ
www.studentloan.or.th ดวย Mobile Banking Application 
ทุกธนาคาร” 

 

- 

 

3.5.2 ธนาคารแลนดแอนดเฮาส ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ บริษัท ไปรษณียไทย 
จำกัด บริษัท เคานเตอร เซอรวิส จำกัด และบริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จำกัด (มหาชน) โดยผูกูยืมเงินสามารถ
นำใบแจงหนี้ หรือพิมพรหัสการชำระเงิน (Barcode) ไปติดตอชำระหนี้ โดยผูกูยืมเงินตองชำระหนี้ภายในวันที่ระบุ    
ในใบแจงหนี้ หรือวันที่พิมพรหัสการชำระเงิน (Barcode) เทานั้น 

สำหรับบริษัท เคานเตอร เซอรวิส จำกัด  ผูกูยืมเงินสามารถชำระหนี้ได โดยแจงเลขที่บัตร
ประชาชนและเลขที่บัญชีเงินกู ณ สาขาท่ีใหบริการรับชำระเงินผานรานสะดวกซ้ือ (7-ELEVEN) และสาขาท่ีไมได
ตั้งอยูในรานสะดวกซ้ือ รวม 9,300 สาขา ไดตลอดป ไมจำกัดจำนวนเงิน 

วิธีการจัดพิมพรหัสการชำระเงิน (Barcode)   
ผูกูยืมเงินสามารถพิมพรหัสการชำระเงิน (Barcode) ไดจาก Application “กยศ. Connect” หรือระบบ

ตรวจสอบยอดหน้ีที่เว็บไซต htpps://was.dsl.studentloan.or.th และนำไปชำระหนี้ไดที่จุดชำระเงินดังกลาวขางตน  

หมายเหตุ  :  (1)  กรณีที่มีคาใชจายหรือคาธรรมเนียมในการชำระเงินกูยืมคืนกองทุนแตละคร้ังใหเปนไปตามที่              
สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่รับชำระเงินเรียกเก็บ 

  (2)   สามารถตรวจสอบรายการลดหนี้ไดภายหลังจากวันที่ทานชำระเงินไมนอยกวา 3 วันทำการ 
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3.6 หลักเกณฑการขอผอนผันการชำระเงินคืนกองทุน 
ผูกูยืมเงินที่ครบกำหนดชำระเงินคืนกองทุนและไมเปนผูผิดนัดชำระหน้ี อาจขอผอนผันการชำระ

เงินคืนกองทุนไดเมือ่มีเหตุอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปน้ี 

หลักเกณฑ เอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา การผอนผัน 

1. เปนผูไมมีรายได 1.1 แบบคำขอการผอนผันการชำระเงินคืนกองทุน (กยศ/กรอ. 202/62) 
1.2 หนังสือรับรองผูกูยืมเงิน รับรองโดยหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐ

ตามกฎหมายวาดวยบัตรประจำตัวเจาหนาที่ของรัฐ (กยศ/กรอ. 203/62)  
1.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูกูยืมเงินและผูค้ำประกันทุกราย โดยให

ผูกูยืมเงินและผูค้ำประกันทุกรายลงนามรับรองสำเนาถูกตอง หากผูค้ำ
ประกันเสียชีวิต ใหใชสำเนาใบมรณบัตรแทนโดยใหผูกูยืมเงินลงนามรับรอง
สำเนาถูกตอง 

ผอนไดไมเกินสองคราวๆละ
ไมเกิน 1 ป  
 

2. เปนผูมีรายไดไมเกิน 
8,008 บาท ตอเดือน 

2.1 แบบคำขอการผอนผันการชำระเงินคืนกองทุน (กยศ/กรอ. 202/62) 
2.2 หนังสือรับรองความเปนผู มี รายได ไม เกิน 8,008 บาท ตอเดือนของ  

ผูกูยืมเงิน ซึ่งรับรองโดยหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐตามกฎหมาย  
วาดวยบัตรประจำตัวเจาหนาที่ของรัฐหรือหลักฐานแสดงรายได เชน สลิป
เงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายไดจากหนวยงานที่ทำงาน เปนตน หลักฐาน
แสดงรายไดดังกลาวตองมีอายุไมเกิน 30 วัน นับจากวันที่ยื่นเอกสาร
หลักฐาน (กยศ/กรอ. 203/62)  

2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูกูยืมเงินและผูค้ำประกันทุกราย โดยให
ผูกูยืมเงินและผูค้ำประกันทุกรายลงนามรับรองสำเนาถูกตอง หากผูค้ำ
ประกันเสียชีวิต ใหใชสำเนาใบมรณบัตรแทนโดยใหผูกูยืมเงินลงนามรับรอง
สำเนาถูกตอง 

ผอนไดไมเกินสองคราวๆละ
ไมเกิน 1 ป  
 

3. เป นผูประสบภั ยพิบั ติ  
อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย หรือ
ภัยธรรมชาติอื่นๆ รวมถึงภัย
จากสงคราม  หรื อจลาจล  
ซึ่ งท รั พย สิ น ได รั บความ
เสียหายอยางรุนแรง 
 

 

3.1 ผูประสบภัยพิบัติเฉพาะราย (ตองมีหลักฐานท่ีรับรองวาเปนผูประสบ  
ภัยจริงภายในหน่ึงปจากวนัทีป่ระสบภัยพิบัติ) 
     3.1.1 แบบคำขอการผอนผันการชำระเงินคืนกองทุน (กยศ/กรอ. 202/62) 
     3.1.2 หนังสือรับรองความเปนผูประสบภัยพิบัติของผูกูยืมเงิน รับรองโดย

หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐตามกฎหมายวาดวยบัตร
ประจำตัวเจาหนาทีข่องรัฐ (กยศ/กรอ. 203/62)  

     3.1.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูกูยืมเงินและผูค้ำประกันทุกราย 
โดยใหผูกูยืมเงินและผูค้ำประกันทุกรายลงนามรับรองสำเนาถูกตอง 
หากผูค้ ำประกันเสียชีวิต ให ใชสำเนาใบมรณบัตรแทนโดยให   
ผูกูยืมเงินลงนามรับรองสำเนาถูกตอง 

     3.1.4 เอกสารที่มีช่ือผูกูยืมเงินปรากฏอยู ไดแก สำเนาทะเบียนบานหรือ
สำเนาเอกสารที่แสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองหรือสิทธิอาศัย 
ซึ่งอยูในเขตประสบภัยพิบัติตามประกาศของหนวยงานราชการ  
ซึ่งรับรองความถูกตอง 

     3.1.5 รูปถายแสดงความเสียหายของทรัพยสิน หรือที่พักอาศัย หรือสถาน
ประกอบการ 

 

 

ผอนไดไมเกินสองคราวๆละ
ไมเกิน 1 ป  
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หลักเกณฑ เอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา การผอนผัน 

 3.2 ผูประสบภัยพิบัติสาธารณภัย (ตองเปนภัยพิบัติที่เกิดขึ้นตามที่กำหนด  
เขตประสบภัยพิบัติจากกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือจังหวัด และมี
หลักฐานที่รับรองวาเปนผูประสบภัยจริง ภายในหนึ่งปนับจากวันที่ประสบ  
ภัยพิบัติ และทรัพยสินไดรับความเสียหายอยางรุนแรง ซึ่งตองไดรับการรับรอง
จากหนวยงานของรัฐ) 
     3.2.1 แบบคำขอการผอนผันการชำระเงินคืนกองทุน (กยศ/กรอ. 202/62) 
     3.2.2 หนังสือรับรองความเปนผูประสบภัยพิบัติของผูกูยืมเงิน รับรองโดย

หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐตามกฎหมายวาดวยบัตร
ประจำตัวเจาหนาที่ของรัฐ (กยศ/กรอ. 203/62)  

     3.2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูกูยืมเงินและผูค้ำประกันทุกราย 
โดยใหผูกูยืมเงินและผูค้ำประกันทุกรายลงนามรับรองสำเนาถูกตอง 
หากผูค้ ำประกันเสียชีวิต ให ใชสำเนาใบมรณบัตรแทนโดยให   
ผูกูยืมเงินลงนามรับรองสำเนาถูกตอง  

     3.2.4 เอกสารท่ีมีช่ือผูกูยืมเงินปรากฏอยู ไดแก สำเนาทะเบียนบานหรือ
สำเนาเอกสารที่แสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองหรือสิทธิอาศัย 
ซึ่งอยูในเขตประสบภัยพิ บัติตามประกาศของหนวยงานราชการ  
ซึ่งรับรองความถูกตอง 

     3.2.5 สำเนาเอกสารแบบสอบขอเท็จจริงผูประสบภัยซึ่งรับรองสำเนา
ถูกตอง หรือแบบสัมภาษณ สอบขอเท็จจริงผูประสบภัยของ
หนวยงานของรัฐ โดยแนบบันทึกคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงของ
หนวยงานของรัฐดังกลาว ซึ่งมีถอยคำท่ีรับรองวาเปนผูประสบภัยจริง
ใน 1 ป นับจากวันท่ีประสบภัยพิบัติ 

     3.2.6 รูปถายแสดงความเสียหายของทรัพยสิน หรือที่พักอาศัย หรือสถาน
ประกอบการ 

 

4. เปนผูมีรายไดถดถอย หรือ  
มีความจำเปนตองดูแลบุคคล
ในครอบครัว ซ่ึ งชราภาพ 
ปวย หรือพิการ 

 

4.1 กรณีผูกูยืมเงินที่เปนผูมีรายไดถดถอย 
     4.1.1 แบบคำขอการผอนผันการชำระเงินคืนกองทุน (กยศ/กรอ. 202/62) 
     4.1.2 หลักฐานแสดงรายไดหลังการเปนผูมีรายไดถดถอย เชน สลิป

เงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายไดจากหนวยงานท่ีทำงาน เปนตน 
โดยหลักฐานแสดงรายไดหลังการเปนผูมีรายไดถดถอยตองมีอายุ  
ไมเกิน 30 วัน นับจากวันที่ยื่นเอกสารหลักฐาน หรือหนังสือรับรอง
ความเปนผูมีรายไดถดถอยของผูกูยืมเงิน ซึ่งรับรองโดยหนวยงาน  
ของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐตามกฎหมายวาดวยบัตรประจำตัว
เจาหนาทีข่องรัฐ  

     4.1.3 สำเนาบัตรประชาชนของผูกูยืมเงินและผูค้ำประกันทุกราย โดยให  
ผูกูยืมเงินและผูค้ำประกันลงนามรับรองสำเนาถูกตอง หากผูค้ำ
ประกันเสียชีวิต ใหใชสำเนาใบมรณบัตรแทนโดยใหผูกูยืมเงินลงนาม
รับรองสำเนาถูกตอง 

 

 

 

 ขยายระยะเวลาการชำระหนี้
ไมเกิน 1.5 - 2.5 เทาแลวแต
กรณี และในการชำระเงินงวด
สุดทาย ผูกูยืมเงินตองมีอายุ 
ไมเกิน 60 ป 
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หลักเกณฑ เอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา การผอนผัน 

 4.2 กรณีผูกูยืมเงินที่มีความจำเปนตองดูแลบุคคลในครอบครัวซ่ึงชราภาพ 
ปวย หรือพิการ 
     4.2.1 แบบคำขอการผอนผันการชำระเงินคืนกองทุน (กยศ/กรอ. 202/62) 

     4.2.2 หลักฐานแสดงความสมัพันธตอบุคคลท่ีตองดูแล 
             - บิดา/มารดา ไดแก สำเนาสูติบัตรของผูกูยืมเงินซึ่งรับรองถกูตอง 
             - คูสมรส ไดแก สำเนาทะเบียนสมรสซ่ึงรับรองสำเนาถูกตอง 
             - ผูสืบสันดาน ไดแก สำเนาสูติบัตรของผูสืบสันดานกรณีที่บิดา

มารดาจดทะเบียนสมรส หรือสำเนาหนังสือการรับรองบุตร  
กรณีทีบ่ิดามารดาไมไดจดทะเบียนสมรสซ่ึงรับรองสำเนาถูกตอง 

     4.2.3 หลักฐานแสดงเง่ือนไขของบุคคลในครอบครัว ที่จะไดรับการพิจารณา
ผอนผัน 

             - กรณีชราภาพ ตองแสดงหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  
ซึ่งแสดงวามีอายุตั้งแต 70 ป บริบูรณ ซึ่งรับรองสำเนาถูกตอง และ
ไดลงนามรับรองวาเปนผูไมมีรายได โดยเจาหนาที่ของรัฐตาม
กฎหมายวาดวยบัตรประจำตัวเจาหนาที่ของรัฐในสำเนาบัตร
ประจำตัวเจาหนาที่ของรัฐ 

             - กรณีปวย ใหใชหลักเกณฑเดียวกับผูกูยืมเงินที่เปนโรคเรื้อรังที่
ปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรงจนไมสามารถประกอบการงานได 

             - กรณีพิการ ใหใชหลักเกณฑเดียวกับผูยืมพิการหรือทุพพลภาพ  
จนไมสามารถประกอบการงานได 

     4.2.4 หนังสือรับรองความเปนผูที่มีความจำเปนตองดูแลบุคคลในครอบครัว  
ซึง่ชราภาพ ปวย หรือพิการของผูกูยืมเงินซึ่งรับรองโดยหนวยงานของ
รัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐตามกฎหมายวาดวยบัตรประจำตัวเจาหนาที่
ของรัฐ 

     4.2.5 สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานแสดงรายไดที่ ไดลงนามรับรองโดย
เจาหนาที่ของรัฐตามกฎหมายวาดวยบัตรประจำตัวเจาหนาที่ของรัฐ
ในสำเนาบัตรประจำตัวเจาหนาที่ของรัฐ 

     4.2.6 สำเนาบัตรประชาชนของผูกูยืมเงินและผูค้ำประกันทุกราย โดยให  
ผูกูยืมเงินและผูค้ำประกันลงนามรับรองสำเนาถูกตอง หากผูค้ำ
ประกันเสียชีวิต ใหใชสำเนาใบมรณบัตรแทนโดยใหผูกูยืมเงินลงนาม
รับรองสำเนาถูกตอง 

 

5. เหตุอื่นใดที่คณะอนุกรรมการ
กำหนดใหเปนรายบุคคลตาม
ความเหมาะสม 

- - 

หมายเหตุ :  ผูกูยืมเงินที่มีความประสงคขอผอนผันการชำระหน้ีจะตองไมมียอดหน้ีคางชำระ           
และใหติดตอขอผอนผันกับผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืม โดยตองยื่นขอผอนผันไมนอยกวา 60 วันกอนวันที่      
ครบกำหนดชำระหน้ีแตละงวด หากผูกูยืมเงินยังไมชำระหน้ีและพนวันที่ครบกำหนดชำระหน้ีไปแลว (5 กรกฎาคม
ของทุกป) ถือวาผูกูยืมเงินคางชำระหนี้จะตองเสียคาปรับ หรือคาธรรมเนียมกรณีผิดนัดชำระหน้ีตามอัตราที่กองทุน
กำหนดและจะถูกติดตามหนี้จนกวาจะไดรับอนุมัติผอนผันชำระหนี้จึงระงับการติดตามและถือเปนหนี้ปกตติอไป  
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3.7 การชำระเงินคืนกองทุนกอนกำหนด 

 ผูกูยืมเงินที่มีความประสงคจะขอชำระเงินคืนกองทุนกอนครบกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ หรือกอน              
ครบกำหนดระยะเวลาปลอดหน้ี 2 ป สำหรับลักษณะที่ 1 ลักษณะที่ 2 และลักษณะที่ 3 และกอนครบกำหนด    
ระยะเวลาปลอดหน้ี 1 ป สำหรับลักษณะที่ 4 โดยสามารถชำระคืนไดโดยไมเสียดอกเบี้ยหรือคาธรรมเนียม      
จัดการเงินกู 

3.8 การบอกเลิกสัญญา   
เมื่อมีเหตุอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ กองทุนอาจบอกเลิกสัญญากูยมืเงินของผูกูยมืเงินกไ็ด 
 3.8.1 เมื่อปรากฏในภายหลังวา ผูกูยืมเงินไมมีสิทธิขอกูยืมเงิน ปกปดขอเท็จจริงอันควรแจง      

ใหทราบหรือแจงขอความอันเปนเท็จในสาระสำคัญ 

  3.8.2 ผูกูยืมเงินไมปฏิบัติตามสัญญากูยืมเงนิ หรือขอตกลงทีใ่หไวแกกองทุน 

   ใหผูกู ยืม เงินที่ ถูกบอกเลิกสัญญากูยืมเงินตามวรรคหนึ่ ง มีหน าที่ตองชำระคืนเงินกูยืม              
เพ่ือการศึกษาที่ ไดรับไปทั้ งหมดคืนใหแกกองทุนภายในสามสิบวันนับแตวันถัดจากวันที่ ไดรับแจงการ              
บอกเลิกสัญญา 

3.9 ภาระความรับผิดชอบของผูค้ำประกัน 

ใหเปนไปตามเงือ่นไขท่ีระบุในแตละสัญญา 

3.10 การระงับแหงหนี้ 
3.10.1 ชำระหนี้ครบตามสัญญา 
3.10.2 ผูกูยืมเงินถึงแกความตายหรือสาบสูญ 

 3.10.3 กรณีที่ผูกูยืมเงินถึงแกความตายใหหนี้ตามสัญญากูยืมเงินเปนอันระงับไป (เฉพาะหนี้       
กอนตาย) โดยตองสงสำเนาใบมรณบัตร สำเนาทะเบียนบานของผูกูยืมเงิน สำเนาบัตรประชาชนของผูกูยืมเงิน(ถามี) 
และสำเนาบัตรประชาชนของบุคคลท่ีนำมาแจงพรอมทั้งเซ็นรับรองสำเนาถูกตองทุกฉบับ และเบอรโทรศัพทที่สามารถ
ติดตอญาติของผูกูยืมเงิน ใหผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืมทราบ (สำเนาใบมรณบัตร หมายถึง ใบมรณบัตรที่รับรอง
โดยเขต/อำเภอท่ีออกใบมรณบัตรนั้น)  
 3.10.4 กรณีที่มีการโอนเงินคาเลาเรียน และคาใชจายที่เกี่ยวเน่ืองกับการศึกษาของผูกูยืมเงินเขา
บัญชีสถานศึกษาหลังจากผูกูยืมเงนิถึงแกความตายใหสถานศึกษานำเงิน เฉพาะจำนวนเงินที่โอนหลังตายคนืกองทุน 

 3.10.5 กรณีที่มีการโอนเงินคาครองชีพของผูกูยืมเงินเขาบัญชีผูกูยืมเงินหลังจากผูกูยืมเงินถึงแกความ
ตายใหทายาทนำเงินคืนกองทุน 
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3.11 การขอระงับการเรียกใหชำระหน้ี  

ผูกูยืมเงินที่จะขอระงับการเรียกใหชำระหนี้ ไดแก 
1. กรณผีูกูยืมเงินเปนผูพิการหรือทุพพลภาพจนไมสามารถประกอบการงานได 
2. กรณีผูกูยืมเงินเปนโรคติดตอรายแรงจนไมสามารถประกอบการงานได 
3. กรณีผูกูยืมเงินเปนโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเดนชัด หรือรุนแรง จนไมสามารถประกอบการงานได 
4. กรณีผูกูยืมเงินเปนผูไดรับโทษตามคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุกตลอดชีวิต 

5. กรณีผูกูยืมเงินเปนผูที่ศาลไดมีคำสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดและกองทุนไดดำเนินการยื่นคำขอรับชำระหน้ี
ในคดีลมละลายแลว 
วิธีการ : ยื่นคำขอระงับการเรียกใหชำระหน้ี และเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาระงับการเรียกใหชำระหนี้  
สถานที่ตดิตอ : ผูกูยืมเงินหรือผูแทนย่ืนเอกสารดวยตนเองที่กองทุน หรือสงเอกสารทางไปรษณีย 
ผูกูยืมเงินสามารถย่ืนเอกสารการขอระงับการเรียกใหชำระหนี้ ดังนี้ 

เหตุที่ยื่นขอระงบัการ          
เรียกใหชำระหนี ้

เอกสารที่ตองนำสง สิทธิ/เงื่อนไขทีไ่ดรับ 

1. ผูกูยืมเงินเปนผูพิการหรือ
ทุพพลภาพจนไมสามารถ
ประกอบการงานได 
หลักเกณฑ : เปนผูพิการหรือ
ทุพพลภาพจนไมสามารถ
ประกอบการงานได หรือมีรายได  
ที่ไมไดเกิดจากการประกอบอาชพี
การงานไมเกิน 30,000 บาทตอป 
หรือไมเกิน 2,500 บาทตอเดือน 
ประเภทความพิการ ดงันี ้
1) ทางการเห็น 

2) ทางการไดยนิหรือ                
สื่อความหมาย 
3) ทางการเคลื่อนไหวหรือ        
ทางรางกาย 
4) ทางจิตใจหรือพฤติกรรม 

5) ทางสติปญญา 
6) ทางการเรียนรู 
7) ทางออทิสติก 

1. แบบคำขอระงับการเรียกใหชำระหนี้   
(กยศ./กรอ. 207-1) 
2. สำเนาบัตรประจำตัวผูพิการ ซึ่งรับรอง
สำเนาถูกตอง 
3. ใบรับรองแพทย (ฉบับจริง) ที่ออกโดย 
โรงพยาบาลของรัฐบาลหรือเอกชน ที่ระบุ
รายละเอียดลักษณะความพิการ ที่ออกให 
ไม เกิน 6 เดือน และแบบประเมินความ
พิการทางจิต (กรณีผูกูยืมเงินพิการทางจติใจ
หรอืพฤติกรรม) 
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ
สำเนาทะเบียนบานของผูกูยืมเงิน 

5. หนังสือรับรองความสามารถประกอบ  
การงานของผูกูยืมเงิน(กยศ./กรอ. 208)  
ซึ่ งรับรองโดยหน วยงานของรั ฐ หรือ
เจาหนาที่ของรัฐ  
6. สำเนาบัตรประจำตัว หรือสำเนาบัตร
ประจำตำแหนงเจาหนาที่ของรัฐ ที่รับรอง  
ใหผูกูยืมเงิน 

1. ผูกูยืมเงินพิการหรือทุพพลภาพไดรับอนุมัติ
ระงับการเรียกใหชำระหนี้แลว กองทุนจะไมใช
สิทธิเรียกรองใหผูกูยืมเงินชำระเงินคืนกองทุน
ในชวงระยะเวลาที่ เหตุอันเปนเงื่อนไขในการ
ระงับการเรียกใหชำระหนี้นั้น ๆ ยังอยูและเม่ือ  
มีเหตุอนัเปนเงื่อนไขนั้นสิน้สดุลงแลว ผูกูยืมเงิน
ตองเริ่มชำระเงินคืนกองทุนตามความรับผิด  
ในสัญญากูยืมเงินเดิม โดยระยะเวลาท่ีระงับ 
การเรียกใหชำระหนี้จะไมถูกนับรวมเขาใน
ระยะเวลาการชำระหนี้ของผูกูยืมเงินรายนั้น 

2. ผูกูยืมเงินพิการหรือทุพพลภาพจนไมสามารถ
ประกอบการงานได ที่ไดรับอนุมัติการระงับ  
การเรียกใหชำระหนี้แลว ตองรายงานสถานภาพ
ตอกองทุนภายใน 6 เดือนนับแตวันที่บัตร
ประจำตัวผูพิการหมดอายุโดยตองยื่นหลักฐาน
ทุกรายการตามที่เคยยื่นคำขอระงับการเรียกให
ชำระหนี้ ในครั้งแรก 
3. หากผูกูยืมเงินพิการหรือทุพพลภาพที่ไดรับ
อนุมัติการระงับการเรียกใหชำระหนี้ไมรายงาน
สถานภาพตามวรรคกอน หรือปรากฏขอเท็จจริง
วาผูกูยืมเงินเปนผูที่สามารถชำระเงินคืนกองทุน
ได ใหการระงับการเรียกใหชำระหนี้ เปนอัน  
สิ้นผล และใหผูกูยืมเงินชำระหนี้ตามสัญญา
กูยืมเงินเดิม 
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เหตุที่ยื่นขอระงับการ          
เรียกใหชำระหนี ้

เอกสารที่ตองนำสง สิทธิ/เงื่อนไขทีไ่ดรับ 

2. ผูกูยืมเงินเปนโรคติดตอ
รายแรงจนไมสามารถ
ประกอบการงานได 
หลักเกณฑ : เปนโรคตดิตอ
รายแรง ทีป่รากฏอาการเดนชัด 
หรือรนุแรงจนไมสามารถ
ประกอบการงานได หรือมีรายไดที่
ไมไดเกดิจากการประกอบอาชีพ
การงานไมเกิน 30,000 บาทตอป 
หรอืไมเกิน 2,500 บาทตอเดือน 
สามารถขอใหกองทุนพจิารณา
ระงับการเรียกใหชำระหนีไ้ดคราว
ละไมเกิน 1 ป 
โรคติดตอ ดงันี ้
1) กาฬโรค 
2) ไขทรพิษ 

3) ไขเลือดออกไครเมียนคองโก 
4) ไขเวสตไนล 
5) ไขเหลือง 
6) โรคไขลาสซา      
7) โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห 
8) โรคติดเชื้อไวรสัมารบวรก 
9) โรคไวรัสติดเชื้ออีโบลา 
10) โรคติดเชื้อไวรัสเฮนดรา 
11) โรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน
รุนแรง หรือโรคซารส 
12) โรคทางเดนิหายใจ    
ตะวนัออกกลาง หรือโรคเมอรส 
13) วัณโรคด้ือยาหลายขนานชนิด
รุนแรงมาก 
14) โรคเอดส 
 
 
 
 
 
 
 

1. แบบคำขอระงับการเรียกใหชำระหนี้   
(กยศ./กรอ. 207-1) 
2. ใบรับรองแพทย (ฉบับจริง) ที่ออกโดย 
โรงพยาบาลของรัฐบาลหรือเอกชน ที่ระบุ
ชื่อโรคติดตอรายแรง และออกใหไมเกิน  
6 เดือน  
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ
สำเนาทะเบียนบานของผูกูยืมเงิน 

4. หนังสือรับรองความสามารประกอบ  
การงานของผูกูยืมเงิน (กยศ./กรอ. 208)  
ซึ่ งรับรองโดยหน วยงานของรั ฐ หรือ
เจาหนาท่ีของรัฐ  
5. สำเนาบัตรประจำตัว หรือสำเนาบัตร
ประจำตำแหนงเจาหนาที่ของรัฐ ที่รับรอง  
ใหผูกูยืมเงิน 

1. กองทุนจะระงับการเรียกใหชำระหนี้ตั้งแต
งวดปที่ ได รับอนุมัติการระงับการเรียกให   
ชำระหนี้ โดยกองทุนจะไมคิดดอกเบี้ยและ  
เบี้ยปรับนับตั้งแตวันท่ีไดรับอนุมัติ 
2. เม่ือผูกูยืมเงินที่เปนโรคติดตอรายแรงจนไม
สามารถประกอบการงานได ที่ไดรับอนุมัติการ
ระงับการเรียกใหชำระหนี้แลวมีหนาที่รายงาน
สถานภาพตอกองทุนเปนประจำทุกป ทั้งนี้   
ใหรายงานภายใน 30 วันกอนครบระยะเวลา  
1 ปนับแตวันที่ไดรับอนุมัติ และภายใน 30 วัน
กอนครบระยะเวลา 1 ปในปถัด ๆ ไป โดยตอง
ยื่นหลักฐานทุกรายการตามท่ีเคยยื่นคำขอระงับ
การเรียกใหชำระหนี้ ในครั้งแรก 
3. หากผูกูยืมเงินที่ไดรับอนุมัติการระงับการ
เรียกใหชำระหนี้ ไมรายงานสถานภาพ หรือ
ปรากฏขอเท็จจริงวาผูกูยืมเงินเปนผูที่สามารถ
ชำระเงินคืนกองทุนได ใหการระงับการเรียกให
ชำระหนี้ เป นอันสิ้ นผล และให ผู กู ยืมเงิน  
ชำระหนี้ตามสัญญากูยืมเงินเดิม 
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เหตุที่ยื่นขอระงับการ          
เรียกใหชำระหนี ้

เอกสารที่ตองนำสง สิทธิ/เงื่อนไขทีไ่ดรับ 

3. ผูกูยืมเงินเปนโรคเรื้อรังที่
ปรากฏอาการเดนชดั หรอืรนุแรง 
จนไมสามารถประกอบการงานได 
หลักเกณฑ : เปนโรคเรื้อรังที่
ปรากฏอาการเดนชดั หรือรุนแรง
จนไมสามารถประกอบการงานได 
หรือมีรายไดทีไ่มไดเกิดจากการ
ประกอบอาชพีการงานไมเกิน 
30,000 บาทตอป หรือไมเกิน 
2,500 บาทตอเดือน สามารถขอให
กองทุนพิจารณาระงับการเรียกให
ชำระหนีไ้ดคราวละไมเกิน 1 ป 
โรคเรื้อรัง ดังนี้  
1) โรคมะเร็งระยะสุดทาย 
2) โรคไตวายเร้ือรังระยะสุดทาย 
3) โรคสมองเส่ือมชนิดอัลไซเมอร 
4) โรคเย่ือหุมสมองและไขสันหลัง
อักเสบจากเช้ือแบคทีเรีย 
5) โรคไวรัสตับอักเสบข้ันรุนแรง 
6) โรคหลอดเลื อดสมองแตก  
และอุดตัน 

7) โรคตบัวายระยะสุดทาย 
 

1. แบบคำขอระงับการเรียกใหชำระหนี้   
(กยศ./กรอ. 207-1) 
2. ใบรับรองแพทย (ฉบับจริง) ที่ออกโดย 
โรงพยาบาลของรัฐบาลหรือเอกชน ที่ระบุ
ชื่อโรคติดตอรายแรง และออกใหไมเกิน  
6 เดือน 
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ
สำเนาทะเบียนบานของผูกูยืมเงิน 

4. หนังสือรับรองความสามารถประกอบการ
งานของผู กู ยื มเงิน  (กยศ./กรอ. 208)  
ซึ่ งรับรองโดยหน วยงานของรั ฐ หรือ
เจาหนาที่ของรัฐ  

5. สำเนาบัตรประจำตัว หรือสำเนาบัตร
ประจำตำแหนงเจาหนาท่ีของรัฐ ที่รับรองให
ผูกูยืมเงิน 

1. กองทุนจะระงับการเรียกใหชำระหนี้ตั้งแต
งวดปที่ ได รับอนุมัติ การระงับการเรียกให   
ชำระหนี้ โดยกองทุนจะไมคิดดอกเบี้ย และ  
เบี้ยปรับนับตั้งแตวันที่ไดรับอนุมัติ 
2. เมื่อผูกูยืมเงินที่เปนโรคติดตอรายแรงจนไม
สามารถประกอบการงานได ที่ไดรับอนุมัติการ
ระงับการเรียกใหชำระหนี้แลวมีหนาท่ีรายงาน
สถานภาพตอกองทุนเปนประจำทุกป ทั้งนี้  
ใหรายงานภายใน 30 วันกอนครบระยะเวลา  
1 ปนับแตวันที่ไดรับอนุมัติ และภายใน 30 วัน
กอนครบระยะเวลา 1 ปในปถัด ๆ ไป โดยตอง
ยื่นหลักฐานทุกรายการตามท่ีเคยยื่นคำขอระงับ
การเรียกใหชำระหนี้ ในครั้งแรก 
3. หากผูกูยืมเงินที่ไดรับอนุมัติการระงับการ
เรียกใหชำระหนี้ ไมรายงานสถานภาพ หรือ
ปรากฏขอเท็จจริงวาผูกูยืมเงินเปนผูที่สามารถ
ชำระเงินคืนกองทุนได ใหการระงับการเรียกให
ชำระหนี้ เป นอันสิ้ นผล และให ผู กู ยืมเงิน  
ชำระหนี้ตามสัญญากูยืมเงินเดิม 

4. ผูกูยมืเงินเปนผูไดรับโทษ   
ตามคำพิพากษาถึงที่สดุ         
ใหจำคกุตลอดชีวิต 

1. แบบคำขอระงับการเรียกใหชำระหนี้   
(กยศ./กรอ. 207-2) 
2. สำเนาคำพิพากษา พรอมใหเจาหนาท่ี
ศาลเปนผูรับรองสำเนาถูกตอง 
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนา
ทะเบียนบานของผูกูยืมเงินโดยผูกูยืมเงิน  
ลงนามรบัรองสำเนาถูกตอง 
 

 

1. เมื่อผูกูยืมเงินไดรับอนุมัติการระงับการเรียก
ใหชำระหนี้แลว กองทุนจะไมใชสิทธิเรียกรอง
ให ผู กู ยื มเงินชำระเงินคืนกองทุ นในช วง
ระยะเวลาท่ีเหตุอันเปนเงื่อนไขในการระงับ  
การเรียกใหชำระหนี้นั้นๆยังอยูและเมื่อเหตุอัน
เปนเงื่อนไขนั้นสิ้นสุดลงแลวผูกูยืมเงินจะตอง
เร่ิมชำระเงินคืนกองทุน ตามความรับผิด  
ในสัญญากูยืมเงินเดิม โดยระยะเวลาท่ีระงับการ
เรียกให ชำระหนี้ จะไม ถู กนั บรวมเข าใน
ระยะเวลาการชำระหนี้ของผูกูยืมเงินรายนั้น 
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เหตุที่ยื่นขอระงับการ          
เรียกใหชำระหนี ้

เอกสารที่ตองนำสง สิทธิ/เงื่อนไขทีไ่ดรับ 

2. ผูกูยืมเงินไดรับอนุมัติการระงับการเรียกให
ชำระหนี้แลว มีหนาที่รายงานสถานภาพตอ
กองทุนเปนประจำทุก 5 ป ทั้งนี้ ใหรายงาน
ภายใน 30 วันกอนครบระยะเวลา 5 ปนับแต
วันที่ไดรับอนุมัติ  และภายใน 30 วันกอนครบ
ระยะเวลา 5 ปในคราวถัด ๆ ไป โดยตองยื่น
หลักฐานทุกรายการตามท่ีเคยย่ืนคำขอระงบัการ
เรียกใหชำระหนี้ในครั้งแรก 
3. หากผูกูยืมเงินที่ไดรับอนุมัติการระงับการ
เรียกใหชำระหนี้ ไมรายงานสถานภาพ หรือ
ปรากฏขอเท็จจริงวาผูกูยืมเงินเปนผูที่สามารถ
ชำระเงินคืนกองทุนได ใหการระงับการเรียกให
ชำระหนี้ เป นอันสิ้ นผล และให ผู กู ยื มเงิน  
ชำระหนี้ตามสัญญากูยืมเงินเดิม โดยกองทุน  
จะนำยอดหนี้คงเหลือนับแตวันท่ีสิ้นสุดการ
ระงับการเรียกใหชำระหนี้มาคำนวณใหม และ
ให ชำระหนี้ ตามจำนวนที่ กำหนดภายใน
ระยะเวลาท่ีเหลืออยูตามสัญญากูยืมเงินเดิม 
โดยระยะเวลาที่ ระงับการเรียกใหชำระหนี้   
ที่เกิดกอนวันที่การระงับการเรียกใหชำระหนี้
สิ้นผลจะไมถูกนับรวมเขาในระยะเวลาการ  
ชำระหนี้ของผูกูยืมเงินรายนั้น 
 

5. ผูกูยืมเงินเปนผูที่ศาลไดมี
คำสั่งพิทักษทรพัยเด็ดขาด   
และกองทุนไดดำเนินการ         
ยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดี
ลมละลายแลว 

1. แบบคำขอระงับการเรียกใหชำระหนี้   
(กยศ./กรอ. 207-2) 

2. สำเนาคำสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด พรอม
ใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเปนผูรับรอง
สำเนาถูกตอง 
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ
สำเนาทะเบี ยนบ านของผู กู ยื ม เงิ น  
โดยผูกูยืมเงินลงนามรับรองสำเนาถูกตอง 

 

 

การขอระงับการเรียกใหชำระหนี้คืนกองทุน  
ตามเหตุนี้ เปนการระงับการเรียกใหชำระหนี้
สำหรับผู กู ยืมเงินในคดีล มละลายเท านั้ น  
ผูค้ำประกันยังมีความรับผิดชอบที่ จะตอง  
ชำระหนี้สำหรบัยอดหนี้คงเหลือจากทีก่องทุนได
ดำเนินการยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีลมละลาย
แลว 
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สวนที่ 9 

ประกาศกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 
เร่ือง กำหนดการใหกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา  

ประจำปการศึกษา 2564 
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* สําหรับสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ 3 ภาคเรียน

1. แนวปฏิบัติการดําเนินงานในระบบจัดการการใหกูยืม (LOS)
 1.1 ขั้นตอนการดําเนินงานของสถานศึกษา
  การเตรียมการกอนการใหกูยืม 
  1) สถานศึกษาบันทึกขอมูลภายในระยะเวลาท่ีกองทุนกําหนดในระบบ LOS ดังนี้
   - บันทึกปฏิทินการเปด-ปดภาคเรียนของสถานศึกษา ทุกภาคเรียน  
   - บนัทึกคาใชจายหรอือตัราคาเลาเรยีนตามหลกัสูตรทีส่ถานศึกษามปีระกาศเรยีกเกบ็ ทกุหลกัสตูร
     ทุกระดับการศึกษา
   - บันทึกสถานภาพการศึกษาของผูกูยืมเงิน เชน สําเร็จการศึกษา ศึกษาตอ พักการเรียน 
    หรือ ลาออก 
 การดําเนินการระหวางการใหกูยืม
 2) สถานศกึษาตรวจสอบแบบคาํขอกูยมืเงนิ ตรวจสอบคณุสมบตัทิัว่ไป ลกัษณะตองหาม คณุสมบตัเิฉพาะ 
ตามท่ีกองทุนกาํหนด รวมถึง ระดับการศึกษา หลกัสตูร ชัน้ป และเอกสารท่ีเกีย่วของ เชน หนงัสอืใหความยินยอม 
สาํเนาบัตรประชาชนของผูกูยมืเงิน ผูคํา้ประกัน และผูแทนโดยชอบธรรม (ถาม)ี ของผูกูยมืเงินทกุรายภายในระยะเวลา 
ที่กองทุนกําหนดในระบบ LOS
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* สําหรับสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ 3 ภาคเรียน
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ภาคผนวก 
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พระราชบัญญัติ 
กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญัติ 
กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   

 
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

ใหไว ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เปนปที่ ๒ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
 สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกลาฯ 

ใหประกาศวา 
 

 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 
 

 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปน้ี 

 
 มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐” 

 
 มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหน่ึงรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 
 มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 
 มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 

 “กองทุน” หมายความวา กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 
 “ผูกูยืมเงิน” หมายความวา นักเรียนหรือนักศึกษาผูไดรับเงินกูยืมเพ่ือการศึกษาจากกองทุน 
 “เงินกูยืมเพ่ือการศึกษา” หมายความวา เงินที่กองทุนจัดสรรใหผูกูยืมเงิน เพ่ือเปนคาเลาเรียน 
คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และคาครองชีพ 
 “นักเรียนหรือนักศึกษา” หมายความวา ผูซึ่งศึกษาอยูในสถานศึกษา และใหหมายความรวมถึง
ผูซึ่งไดรับการตอบรับใหเขาศึกษาในสถานศึกษาดวย 
 “สถานศึกษา” หมายความวา โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา หรือสถานศึกษาอ่ืนของรัฐ 
โรงเรียนของเอกชนที่ไดรับใบอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนในระบบตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน
และสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนที่ไดรับใบอนุญาตใหจัดต้ังตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 “คาเลาเรียน” หมายความวา เงินคาเลาเรียน คาบํารุง และคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่สถานศึกษา
เรียกเก็บจากนักเรียนหรือนักศึกษา 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๔/ตอนท่ี ๑๒ ก/หนา ๑/๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

 “คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา” หมายความวา คาใชจายอ่ืนที่มิใชคาเลาเรียนท่ีสถานศึกษา
เรียกเก็บจากนักเรียนหรือนักศึกษาตามระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งของสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค
เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา 
 “คาครองชีพ” หมายความวา คาใชจายที่จําเปนในการดํารงชีพระหวางศึกษา 
 “สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 
 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 
 “ผูจัดการ” หมายความวา ผูจัดการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 
 “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
 มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมี

อํานาจออกกฎกระทรวงและระเบียบเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 กฎกระทรวงน้ัน เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 
หมวด ๑ 

การจัดตั้งกองทุน 
   

 
 มาตรา ๖  ใหจัดตั้งกองทุนข้ึนกองทุนหนึ่ง เรียกวา “กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา” 
 ใหกองทุนเปนหนวยงานของรัฐอยูในกํากับดูแลของรัฐมนตรี และมีฐานะเปนนิติบุคคลที่ไมเปน
สวนราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวย
วิธีการงบประมาณและกฎหมายอ่ืน 
 กองทุนมีวัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุนและสงเสริมการศึกษาดวยการใหเงินกูยืมเพ่ือการศึกษา
ในลักษณะตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
 (๑) เงินกูยืมเพ่ือการศึกษา ใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย 
 (๒) เงินกูยืมเพ่ือการศึกษา ใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เปนความตองการหลัก 
ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกําลังคนและมีความจําเปนตอการพัฒนาประเทศ 
 (๓) เงินกูยืมเพ่ือการศึกษา ใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน
หรือสาขาวิชาที่กองทุนมุงสงเสริมเปนพิเศษ 
 (๔) เงินกูยืมเพ่ือการศึกษา ใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดีเพ่ือสรางความเปนเลิศ 

 
 มาตรา ๗  กองทุนประกอบดวยเงินและทรัพยสิน ดังตอไปน้ี 
 (๑) เงินและทรัพยสินที่ไดรับและโอนมาตามมาตรา ๕๖ 
 (๒) เงินอุดหนุนที่ไดรับจากรัฐบาลหรือเงินที่ไดรับจากการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป
ตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง 
 (๓) เงินหรือทรัพยสินที่ไดรับจากการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของกองทุน 
 (๔) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคหรือมอบใหแกกองทุน 
 (๕) ดอกผล รายได หรือผลประโยชนใด ๆ ที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุน 
 (๖) เงินหรือทรัพยสินอื่นใดนอกจาก (๑) ถึง (๕) ที่กองทุนไดรับ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

 มาตรา ๘  กิจการของกองทุนไมอยูในบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน 
กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน 

 
 มาตรา ๙  กองทุนมีอํานาจกระทํากิจการตาง ๆ ภายในขอบวัตถุประสงคตามมาตรา ๖ 
และอํานาจเชนวานี้ใหรวมถึง 
 (๑) ซื้อ จัดหา เชา ใหเชา ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง จําหนาย ทํานิติกรรม หรือดําเนินงานใด ๆ  
เกี่ยวกับสังหาริมทรัพยหรืออสังหาริมทรัพย 
 (๒) จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศ เก็บรักษาหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการใหเงินกูยืม
เพ่ือการศึกษา 
 (๓) จัดหาผลประโยชนจากเงินและทรัพยสินของกองทุน 
 (๔) กระทําการอ่ืนใดบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องในการจัดการใหสําเร็จตามวัตถุประสงค
ของกองทุน 

 
 มาตรา ๑๐  ใหรัฐมนตรีดําเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสมทบเขากองทุน
ในแตละปงบประมาณตามความจําเปน 
 เงินที่กองทุนไดรับไมตองนําสงคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง กฎหมายวาดวยวธิีการงบประมาณ 
หรือกฎหมายอื่น 

 
 มาตรา ๑๑  เงินของกองทุนใหใชจายไดเพ่ือกิจการ ดังตอไปน้ี 
 (๑) เปนเงินกูยืมเพ่ือการศึกษา 
 (๒) เปนคาใชจายในการดําเนินการของกองทุน 
 (๓) เปนคาใชจายในการบริหารกองทุนและคาใชจายอ่ืนที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเน่ืองกับการจัดกิจการ
ของกองทุน 
 (๔) เปนคาใชจายในการจัดหาผลประโยชนตามมาตรา ๑๒ 

 
 มาตรา ๑๒  เงินของกองทุนใหนําไปหาผลประโยชนได โดยการฝากกับธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจ
หรือธนาคารพาณิชย หรือซ้ือหลักทรัพยของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 ทรัพยสินประเภทอ่ืนของกองทุนใหนําไปหาผลประโยชนไดตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข
ที่คณะกรรมการกําหนด 

 
 มาตรา ๑๓  ทรัพยสินของกองทุนที่ใชหรือไดมาเพ่ือการดําเนินการตามวัตถุประสงค 
ของกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้ ไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี รวมทั้งการบังคับทางปกครอง
และบุคคลใดจะยกอายุความหรือระยะเวลาในการครอบครองขึ้นเปนขอตอสูกับกองทุนในเร่ืองทรัพยสิน
ของกองทุนไมได 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการ 

   
 

 มาตรา ๑๔๒  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืม
เพ่ือการศึกษา” ประกอบดวย 
 (๑) ปลัดกระทรวงการคลัง เปนประธานกรรมการ 
 (๒ ) กรรมการโดยตําแหนง จํานวนหกคน ไดแก ปลัดกระทรวงการอุดมศึ กษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และอธิบดีกรมสรรพากร 
 (๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนไมเกินหาคน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถ
และประสบการณเปนที่ประจักษ โดยในจํานวนน้ีอยางนอยตองเปนผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษา  
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการเงินหรือการบัญชี และดานกฎหมาย ดานละหนึ่งคน 
 ใหผูจัดการเปนกรรมการและเลขานุการ และใหผูจัดการแตงตั้งพนักงานของกองทุนจํานวนหนึ่งคน
เปนผูชวยเลขานุการ 

 
 มาตรา ๑๕  กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปน้ี 
 (๑) มีสัญชาติไทย 
 (๒) มีอายุไมเกินเจ็ดสิบปบริบูรณ 
 (๓) ไมเปนบุคคลลมละลายหรือไมเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต 
 (๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (๕) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
 (๖) ไมเคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะรํ่ารวยผิดปกติ
หรือมีทรัพยสินเพิ่มข้ึนผิดปกติ 
 (๗) ไมเปนขาราชการการเมือง ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 
กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงบริหารในพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
 (๘) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากงาน เพราะทุจริตตอหนาที่หรือประพฤติชั่ว
อยางรายแรง 
 (๙) ไมเปนผูมีสวนไดเสียในการดําเนินงานของกองทุนไมวาโดยตรงหรือโดยออม 

 
 
 
 
 
 

                                                 
๒ มาตรา ๑๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

 มาตรา ๑๖  กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละส่ีป และอาจไดรับแตงตั้งอีกได 
แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได 
 เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหน่ึง หากยังไมไดมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม 
ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพ่ือดําเนินงานตอไปจนกวา
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่ 

 
 มาตรา ๑๗  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๖ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
พนจากตําแหนง เมื่อ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓) รัฐมนตรีใหออก เพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหยอนความสามารถ 
 (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๕ 

 
 มาตรา ๑๘  ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหแตงตั้ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนตําแหนงที่วาง หรือในกรณีที่แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นในระหวางที่
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทน
ตําแหนงที่วางหรือเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดแตงตั้งไวแลว เวนแตวาระของกรรมการผูทรงคุณวุฒิเหลือไมถึงเกาสิบวันจะไมแตงตั้ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนหรือเพ่ิมขึ้นก็ได และใหคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการท้ังหมดที่มีอยู 

 
 มาตรา ๑๙  คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปน้ี 
 (๑) กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และควบคุมดูแลกิจการของกองทุนใหเปนไปตามวัตถุประสงค 
 (๒) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนใหเปนไปตามวัตถุประสงค 
 (๓) เสนอแนะตอรัฐมนตรีในการดําเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสมทบกองทุน 
 (๔) พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจายประจําปสําหรับการดําเนินการและการบริหารงาน
ของกองทุน 
 (๕) กําหนดขอบเขตการใหเงินกูยืมเพ่ือการศึกษาตามมาตรา ๓๗ และพิจารณาอนุมัติใหเงินกูยืม
เพ่ือการศึกษาแกนักเรียนหรือนักศึกษาเพื่อสนับสนุนและสงเสริมการศึกษา 
 (๖) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการท่ีสถานศึกษาจะรวมดําเนินงานกับกองทุน
และแบบบันทกึขอตกลงการเขารวมดําเนินงานกับกองทุนตามมาตรา ๓๘ 
 (๗) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหเงินกูยืมเพ่ือการศึกษาแกนักเรียน
หรือนักศึกษา และการชําระเงินคืนกองทุน 
 (๘) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการนําเงินหรือทรัพยสินของกองทุน
ไปหาผลประโยชนตามมาตรา ๑๒ 
 (๙) พิจารณาเสนอแนะตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการขอขอมูลสวนบุคคลของผูกูยืมเงินที่อยูในครอบครองของบุคคลอ่ืน และเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ 
การรับเงินกูยืมเพ่ือการศึกษาและการชําระเงินคืนกองทุนของผูกูยืมเงิน 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

 (๑๐) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจางสถาบันการเงินหรือนิติบุคคล 
ใหทําหนาที่บริหารและจัดการการใหเงินกูยืมเพ่ือการศึกษา ติดตามและเรงรัดใหมีการชําระคืนเงินกูยืม
เพ่ือการศึกษา 
 (๑๑) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการผอนผันใหผูกูยืมเงินชําระเงินคืนกองทุน 
ลดหยอนหนี้ หรือระงับการชําระเงินคืนกองทุนตามมาตรา ๔๔ วรรคสาม 
 (๑๒) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับความรับผิดของผูค้ําประกันตามมาตรา ๔๙ 
วรรคสาม 
 (๑๓) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการคัดเลือกผูจัดการและการทําสัญญาจางผูจัดการ 
รวมทั้งกําหนดคาตอบแทนหรือประโยชนตอบแทนอ่ืนของผูจัดการตามมาตรา ๓๑ 
 (๑๔) กําหนดมาตรการใด ๆ  ตามความจําเปนเพ่ือประโยชนในการบริหารกองทุนและการติดตาม
การชําระเงินคืนกองทุน 
 (๑๕) กําหนดขอบังคับเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ การบัญชี การตรวจสอบบัญชี 
และขอบังคับอ่ืนที่จําเปนในการดําเนินการและการบริหารงานของกองทุน 
 (๑๖) พิจารณาผลการศึกษา วิเคราะห และประเมินความตองการเงินกูยืมเพ่ือการศึกษาของ
นักเรียนหรือนักศึกษาท้ังในปจจุบันและอนาคตที่ผูจัดการเสนอ 
 (๑๗) ออกขอบังคับ ระเบียบ และประกาศเพ่ือปฏิบัติการอ่ืนใดใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๑๘) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือเพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงค
ของกองทุน 
 คณะกรรมการอาจมอบอํานาจของคณะกรรมการตาม (๒) (๕) (๑๔) และ (๑๘) เฉพาะในสวน
ที่ไมเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขใหผูจัดการหรือบุคคลอ่ืนใดกระทําการแทน
คณะกรรมการก็ได 

 
 มาตรา ๒๐  การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง 
ของจํานวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม 
 ในการประชุมของคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ใหทีป่ระชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเปนประธานในที่ประชุม 
 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหน่ึงใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน 
ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

 
 มาตรา ๒๑  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการอาจแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายใหปฏิบัติการ
อยางหนึ่งอยางใดตามท่ีเห็นสมควร 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

 มาตรา ๒๒๓  ใหมีคณะอนุกรรมการกํากับและประเมินสถานศึกษาที่ เขารวม 
ดําเนินงานกับกองทุน ประกอบดวย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธานอนุกรรมการ 
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผูอํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทนกรมบัญชีกลาง และผูทรงคุณวุฒิจํานวนสามคน 
ซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งจากผูซึ่งมีผลงานหรือมีความรูและความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ
ดานการเงินหรือการบัญชี ดานกฎหมาย ดานเศรษฐศาสตร ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือดานอ่ืน ๆ 
อันเปนประโยชนตอการกํากับดูแลการดําเนินงานของสถานศึกษา เปนอนกุรรมการ 
 ใหผูจัดการเปนอนุกรรมการและเลขานุการ และใหผูแทนกระทรวงศึกษาธิการจํานวนหน่ึงคน
และพนักงานกองทุนซึ่งผูจัดการแตงตั้งจํานวนหนึ่งคน เปนผูชวยเลขานุการ 

 
 มาตรา ๒๓  คณะอนุกรรมการกํากับและประเมินสถานศึกษาที่เขารวมดําเนินงานกับกองทุน
มีอํานาจหนาที ่ดังตอไปน้ี 
 (๑) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกคณะกรรมการ ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๑๙ (๖) 
 (๒) ติดตาม ตรวจสอบ และกํากับดูแลสถานศึกษาที่เขารวมดําเนินงานกับกองทุน ใหปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา ๑๙ (๖) และรายงานผล 
ใหคณะกรรมการทราบ 
 (๓) วิเคราะหปญหาและขอจํากัดในการปฏิบัติหนาที่ของสถานศึกษา พรอมทั้งเสนอแนะ
มาตรการแกไขปญหาตอคณะกรรมการ 
 (๔) ปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

 
 มาตรา ๒๔  ใหมีคณะอนุกรรมการกํากับการชําระเงินคืนกองทุน ประกอบดวย  
อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปนประธานอนุกรรมการ ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ ผูแทนสํานักงบประมาณ 
ผูแทนกรมบัญชีกลาง ผูแทนสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง และผูทรงคุณวุฒิจํานวนสามคนซึ่งคณะกรรมการ
แตงตั้งจากผูซึ่งมีความรูและความเชี่ยวชาญหรือประสบการณดานการเงินหรือการบัญชี ดานกฎหมาย  
ดานเศรษฐศาสตร ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานแรงงาน หรือดานอ่ืน ๆ อันเปนประโยชนตอการกํากับดูแล
การชําระเงินคืนกองทุน เปนอนุกรรมการ 
 ใหผูจัดการเปนอนุกรรมการและเลขานุการ และใหผูจัดการแตงตั้งพนักงานของกองทุนจํานวนหนึ่งคน
เปนผูชวยเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 

  

                                                 
๓ มาตรา ๒๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

 มาตรา ๒๕  คณะอนุกรรมการกํากับการชําระเงินคนืกองทุน มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปน้ี 
 (๑) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกคณะกรรมการ ในการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการใหผูกูยืมเงินชําระเงินคืนกองทุนตามมาตรา ๑๙ (๗) 
 (๒) ติดตาม ตรวจสอบ และกํากับดูแลใหการชําระเงินคืนกองทุนเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา ๑๙ (๗) และรายงานผลใหคณะกรรมการทราบ 
 (๓) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกคณะกรรมการในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๑๙ (๑๑) 
และ (๑๔) 
 (๔) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกผูจัดการในการปฏิบัติหนาที่ในสวนที่เกี่ยวกับการติดตาม
การชําระเงินคืนกองทุน 
 (๕) วิเคราะหปญหาและสาเหตุที่ผูกูยืมเงินไมชําระเงินคืนกองทุน พรอมทั้งเสนอแนะมาตรการ
แกไขปญหาตอคณะกรรมการ 
 (๖) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

 
 มาตรา ๒๖  ใหนําคุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๕ 
รวมทัง้การประชุมและการวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมตามมาตรา ๒๐ มาใชบังคับแกคณะอนุกรรมการ 
ตามมาตรา ๒๑ คณะอนุกรรมการกํากับและประเมินสถานศึกษาที่เขารวมดําเนินงานกับกองทุน 
และคณะอนุกรรมการกํากับการชําระเงินคืนกองทุน โดยอนุโลม 

 
 มาตรา ๒๗  ใหประธานกรรมการ กรรมการ เลขานุการและผูชวยเลขานุการของคณะกรรมการ 
ประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผูชวยเลขานุการของคณะอนุกรรมการ ซึ่งแต งต้ัง
ตามพระราชบัญญัตินี้ ไดรับเบี้ยประชุมและประโยชนตอบแทนอ่ืนตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

 
หมวด ๓ 

สํานักงานกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 
   

 
 มาตรา ๒๘  ใหกองทุนมีสํานักงานใหญเรียกวา “สํานักงานกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา” 
ตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร และอาจตั้งสาขา ณ ที่อ่ืนใดตามความจําเปนก็ได 

 
 มาตรา ๒๙  สํานักงานมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปน้ี 
 (๑) ดําเนินงานตาง  ๆของกองทุนและประสานงานกับสวนราชการและองคกรตาง  ๆที่เกี่ยวของ 
  (๒) เปนสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ 
 (๓) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปของกองทุนเพ่ือเผยแพรใหประชาชนทราบ 
 (๔) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

 มาตรา ๓๐  ใหกองทุนจางผูจัดการคนหน่ึง ซึ่งมีความรูและความเชี่ยวชาญในดานการบริหาร
และการจัดการ รวมทั้งตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปน้ี 
 (๑) มีสัญชาติไทย 
 (๒) มีอายุไมเกินหกสิบหาปบริบูรณ 
 (๓) สามารถปฏิบัติงานใหแกกองทุนไดเต็มเวลา 
 (๔) ไมเปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 
 (๕) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
 (๖) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก 
 (๗) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากงาน เพราะทุจริตตอหนาที่หรือประพฤติชั่ว
อยางรายแรง 
 (๘) ไมเปนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่น 
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
 (๙) ไมเปนหรือเคยเปนขาราชการการเมือง ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่น กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงบริหารในพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง
หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง เวนแตจะไดพนจากตําแหนงดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสามป 
 (๑๐) ไมเปนผูจัดการหรือดํารงตําแหนงอ่ืนใดที่มีลักษณะงานคลายคลึงกันในหางหุนสวน
หรือบริษัท หรือองคกรอื่นใด 
 (๑๑) ไมเปนผูมีสวนไดเสียในสัญญากับกองทุน หรือในกิจการที่กระทําใหแกกองทุนไมวาโดยตรง
หรือโดยออม 
 (๑๒) ไมเปนผูถือหุนในสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่ไดรับการจางตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง 
หรอืในบริษัทอ่ืนใดที่เปนผูถือหุนในสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลดังกลาว 
 
 มาตรา ๓๑  การคัดเลือกผูจัดการและการทําสัญญาจางผูจัดการ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงือ่นไขท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 สัญญาจางผูจัดการ ใหกําหนดคราวละไมเกินสี่ป และเม่ือครบกําหนดอายุสัญญาจางแลว
คณะกรรมการจะตออายุสัญญาจางอีกครั้งหนึ่งก็ไดแตตองไมเกินสี่ป 
 ในสัญญาจาง ใหกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และเงื่อนไข
ในการทดลองปฏิบัติงานของผูจัดการไวดวย 
 ใหผูจัดการไดรับคาจาง คาตอบแทน หรือประโยชนตอบแทนอ่ืนตามที่คณะกรรมการกําหนด 

 
 มาตรา ๓๒  นอกจากการพนจากตําแหนงตามสัญญาจาง ผูจัดการพนจากตําแหนง เมื่อ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๐ 
 (๔) คณะกรรมการมีมติใหเลิกจาง เพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย 
หรอืหยอนความสามารถ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

 มาตรา ๓๓  ใหผูจัดการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปน้ี 
 (๑) บริหารกิจการของกองทุนใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ รวมทั้งคําสั่ง 
นโยบาย และมติของคณะกรรมการ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของกองทุน 
 (๒) ศึกษา วิเคราะห และประเมินผลการดําเนินงานและการเงินของกองทุน เพ่ือจัดทําแผนงาน 
โครงการ แผนการดําเนินงานประจําปของกองทุน และแผนการเงินและงบประมาณประจําปเสนอตอ
คณะกรรมการ 
 (๓) จัดทํารายงานการบัญชีและรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปของกองทนุเสนอตอคณะกรรมการ 
 (๔) ศึกษา วิเคราะห และประเมินความตองการเงินกูยืมเพ่ือการศึกษาของนักเรียนหรือนักศึกษา
ทั้งในปจจุบันและอนาคตเสนอตอคณะกรรมการ 
 (๕) บริหารและจัดการการใหเงินกูยืมเพ่ือการศึกษาแกนักเรียนหรือนักศึกษา 
 (๖) ดําเนินการติดตามและเรงรัดใหมีการชําระคืนเงินกูยืมเพ่ือการศึกษาตามสัญญาที่ผูกูยืมเงินทําไว 
 (๗) ประสานงาน กํากับดูแล และติดตามการดําเนินงานของสถานศึกษาเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค 
ของกองทุน 
 (๘) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนใดตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ ตามที่คณะกรรมการหรือประธาน
กรรมการมอบหมาย หรอืตามที่กําหนดไวในสัญญาจาง 
 ในการดําเนินการตาม (๕) และ (๖) ผูจัดการอาจจางสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลเพ่ือให 
ทําหนาที่แทนเปนการท่ัวไป หรือเปนการเฉพาะเร่ืองก็ได  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข 
ที่คณะกรรมการกําหนด 

 
 มาตรา ๓๔  ในกิจการของกองทุนที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ใหผูจัดการเปนผูแทนของกองทุน 
เพ่ือการน้ี ผูจัดการอาจมอบอํานาจใหบุคคลใดปฏิบัติหนาที่แทนไดตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข 
ที่คณะกรรมการกําหนด 

 
 มาตรา ๓๕ ใหผูจัดการเปนผูบังคับบัญชาพนักงานและลูกจางของกองทุน และรับผิดชอบตอ
คณะกรรมการในการบริหารกิจการของกองทุน เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุน กฎหมาย 
ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ รวมทั้งคําสั่ง นโยบาย และมติของคณะกรรมการ 

 
 มาตรา ๓๖  เมื่อตําแหนงผูจัดการวางลงและยังไมมีการจางผูจัดการคนใหม หรือในกรณีที่
ผูจัดการไมอยูหรืออยูแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองผูจัดการเปนผูรักษาการแทนผูจัดการ ในกรณีที ่
ไมมีผูดํารงตําแหนงรองผูจัดการ ใหคณะกรรมการแตงตั้งกรรมการหรือพนักงานของกองทุนคนหนึ่ ง
เปนผูรักษาการแทนผูจัดการ 
 ใหผูรักษาการแทนผูจัดการมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับผูจัดการ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

หมวด ๔ 
การใหเงินกูยืมเพ่ือการศึกษา 

   
 

 มาตรา ๓๗  กอนเริ่มปการศึกษาแตละป ใหคณะกรรมการประกาศกําหนดลักษณะของ
เงินกูยืมเพ่ือการศึกษา ขอบเขตการใหเงินกูยืมเพ่ือการศึกษา รวมตลอดทั้งประเภทวิชา สถานศึกษา
หรือระดับชั้นการศึกษา และหลักสูตรท่ีจะใหเงินกูยืมเพ่ือการศึกษา 
 ประกาศตามวรรคหนึ่งใหเผยแพรใหประชาชนทราบทั่วไปโดย 
 (๑) ปดประกาศโดยเปดเผย ณ สํานักงาน และเผยแพรทางสื่ออิเล็กทรอนิกสของสํานักงาน 
 (๒) สงใหสถานศึกษา และใหสถานศึกษาที่ไดรับประกาศดังกลาวเผยแพรใหประชาชนทราบ
โดยทั่วไป โดยอยางนอยตองปดประกาศไวในที่แลเห็นไดงาย ณ บริเวณสถานศึกษา 

 
 มาตรา ๓๘  สถานศึกษาที่ประสงคจะเขารวมดําเนินงานกับกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้
ใหยื่นคําขอเขารวมดําเนินงานตอกองทุนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 สถานศึกษาท่ีไดรับความเห็นชอบใหเขารวมดําเนินงานกับกองทุนตามวรรคหน่ึง ใหทําบันทึก
ขอตกลงกับกองทุนตามแบบท่ีคณะกรรมการกําหนด และตองปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดไวในบันทึก
ขอตกลงโดยเครงครัด หากสถานศึกษาใดไมปฏิบัติหนาที่ใหถูกตองครบถวน กองทุนอาจเพิกถอนการเขา
รวมดําเนินงานของสถานศึกษาแหงนั้นก็ได 

 
 มาตรา ๓๙  นักเรียนหรือนักศึกษาผูใดจะขอกูยืมเงินกูยืมเพ่ือการศึกษา ตองศึกษาอยูใน
สถานศึกษาที่รวมดําเนินงานกับกองทุนตามมาตรา ๓๘ และตองมีสัญชาติไทย มีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 
 มาตรา ๔๐  นักเรียนหรือนักศึกษาผูใดจะขอกูยืมเงินกูยืมเพ่ือการศึกษาลักษณะใด  
ใหยื่นคําขอตอคณะกรรมการ  ทัง้นี้ ตามแบบและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

 
 มาตรา ๔๑  นักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งไดรับอนุมัติใหกูยืมเงินกูยืมเพ่ือการศึกษา ตองทําสัญญา
กูยืมเงินตามแบบ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 ในการทําสัญญากูยืมเงินตามวรรคหน่ึง คณะกรรมการจะกําหนดใหมีผูค้ําประกันการชําระเงินคืน
กองทุนดวยก็ได 

 
 มาตรา ๔๒  ผูกูยืมเงินมีหนาที่ตองปฏิบัติตามสัญญากูยืมเงินโดยเครงครัด 
 เพ่ือประโยชนในการบริหารกองทุนและการติดตามการชําระเงินคืนกองทุน ผูกูยืมเงินมีหนาที่ 
ดังตอไปน้ี 
 (๑) ใหความยินยอมในขณะทําสัญญากูยืมเงิน เพ่ือใหผูมีหนาที่จายเงินไดพึงประเมิน
ตามมาตรา ๔๐ (๑) แหงประมวลรัษฎากร หักเงินไดพึงประเมินของตนตามจํานวนที่กองทุนแจงใหทราบ 
เพ่ือชําระเงินกูยืมเพ่ือการศึกษาคืนกองทุน 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

 (๒) แจงสถานะการเปนผูกูยืมเงินตอหัวหนาหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนที่ตนทํางานดวย
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่เริ่มปฏิบัติงาน และยินยอมใหหักเงินไดพึงประเมินของตนเพ่ือดําเนินการ
ตามมาตรา ๕๑ 
 (๓) ยินยอมใหกองทุนเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของตนที่อยูในครอบครองของบุคคลอ่ืน รวมทั้ง
ยินยอมใหกองทุนเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการกูยืมเงิน และการชําระเงินคืนกองทุน 

 
 มาตรา ๔๓  ในแตละภาคการศึกษา ใหผูกูยืมเงินแจงขอเบิกเงินกูยืมเพ่ือการศึกษาตอกองทุน
โดยการลงทะเบียนเรียน จํานวนเงินคาเลาเรียน คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และคาครองชีพ 
ตองไดรับการรับรองจากสถานศึกษา  ทั้งนี้ ตามแบบท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 ใหกองทุนจายคาเลาเรียนและคาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาตามจํานวนที่ไดรับแจง
ตามวรรคหน่ึง ใหแกสถานศึกษาที่ผูกูยืมเงินศึกษาอยู สําหรับคาครองชีพใหกองทุนจายเขาบัญชีของ 
ผูกูยืมเงินโดยตรง และใหถือวาเงินที่จายใหแกสถานศึกษาหรือผูกูยืมเงินดังกลาวเปนสวนหนึ่งของเงินกูยืม
เพ่ือการศึกษาท่ีผูกูยืมเงินตองชําระคืนกองทุน 
 ใหถือวาจํานวนคาเลาเรียน คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และคาครองชีพตามท่ีไดรับแจง
และกองทุนไดโอนใหแกสถานศึกษาและผูกูยืมเงิน เปนจํานวนอันถูกตองที่ผูกูยืมเงินมหีนาที่และความรับผิด
ตองชดใชเงินคืนใหแกกองทุน  ทั้งนี้ หากมียอดเงินกูยืมเพ่ือการศึกษาท่ีผูกูยืมเงินไดรับไปแลว ใหกองทุน
แจงใหผูกูยืมเงินทราบดวย 

 
หมวด ๕ 

การชําระเงินคืนกองทุน 
   

 
 มาตรา ๔๔  เมื่อผูกูยืมเงินสําเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแลว มีหนาที่ตองชําระเงินกูยืม
เพ่ือการศึกษาท่ีไดรับไปตามสัญญากูยืมเงินคืนใหกองทุน ตามจํานวน ระยะเวลา และวิธีการที่กองทุน
แจงใหทราบ 
 คณะกรรมการจะกําหนดใหเร่ิมคิดดอกเบี้ยหรือประโยชนอ่ืนใดจากผูกูยืมเงินนับแตเวลาใด
ภายหลังที่สําเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแลวก็ได แตอัตราดอกเบ้ียหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีคิด ณ 
วันทําสัญญา ตองไมเกินอัตรารอยละเจ็ดจุดหาตอป และหามมิใหคิดดอกเบ้ียทบตน 
 ในกรณีจําเปน ผูจัดการอาจผอนผันใหผูกูยืมเงินชําระเงินคืนกองทุนแตกตางไปจากจํานวน 
ระยะเวลา หรือวิธีการที่กําหนดไวตามวรรคหน่ึง หรือลดหยอนหนี้ หรือระงับการชําระเงินคืนกองทุน
ตามท่ีผูกูยืมเงินรองขอเปนรายบุคคลหรือเปนการทั่วไปก็ได  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข 
ที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา ๑๙ (๑๑) 
 ในกรณีที่ผูกูยืมเงินผูใดผิดนัดการชําระเงินคืนกองทุน และไมไดรับอนุญาตใหผอนผันตามวรรคสาม 
คณะกรรมการจะกําหนดใหผูกูยืมเงินตองเสียเงินเพ่ิมอีกไมเกินรอยละหน่ึงจุดหาตอเดือนก็ได 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

 มาตรา ๔๕  เพ่ือประโยชนในการบริหารกองทุนและการติดตามการชําระเงินคืนกองทุน 
ใหกองทุนมีอํานาจดําเนินการ ดังตอไปน้ี 
 (๑) ขอขอมูลสวนบุคคลของผูกูยืมเงินจากหนวยงานหรือองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน
หรือบุคคลใดซ่ึงเปนผูครอบครองขอมูลสวนบุคคลดังกลาว 
 (๒) เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการกูยืมเงิน และการชําระเงินคืนกองทุนของผูกูยืมเงินใหแก
หนวยงานหรือองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลใดตามท่ีรองขอ 
 (๓) ดําเนินการตามมาตรการตาง ๆ ที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา ๑๙ (๑๔) 
 การดําเนินการตาม (๑) และ (๒) ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนด
ในกฎกระทรวง 

 
 มาตรา ๔๖  เพ่ือประโยชนในการดําเนินการของกองทุนตามมาตรา ๔๕ (๑) ใหหนวยงาน 
หรือองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลใดซึ่งเปนผูครอบครองขอมูลสวนบุคคลของผูกูยืมเงิน จัดสงขอมูล
ใหกองทุนตามท่ีกองทุนรองขอภายในเวลาอันสมควร 

 
 มาตรา ๔๗  ผูกูยืมเงินจะชําระเงินคืนกองทุนกอนกําหนดเวลาตามมาตรา ๔๔ หรือบอกเลิก
การกูยืมเงินเปนหนังสือเม่ือใดก็ได 
 ใหผูกูยืมเงินที่มีหนังสือแจงบอกเลิกการกูยืมเงินตามวรรคหน่ึง มีหนาที่ตองชําระคืนเงินกูยืม
เพ่ือการศึกษาที่ไดรับไปทั้งหมดคืนใหแกกองทุนภายในสามสิบวันนับแตวันถัดจากวันที่ไดแจงบอกเลิก
การกูยืมเงิน 

 
 มาตรา ๔๘  เมื่อมีเหตุอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปนี้ กองทุนอาจบอกเลิกสัญญากูยืมเงิน
ของผูกูยืมเงินก็ได 
 (๑) เมื่อปรากฏในภายหลังวา ผูกูยืมเงินไมมีสิทธิขอกูยืมเงิน ปกปดขอเท็จจริงอันควรแจงใหทราบ
หรือแจงขอความอันเปนเท็จในสาระสําคัญ 
 (๒) ผูกูยืมเงินไมปฏิบัติตามสัญญากูยืมเงิน หรือขอตกลงที่ใหไวแกกองทุน 
 ใหผูกูยืมเงินที่ถูกบอกเลิกสัญญากูยืมเงินตามวรรคหน่ึง มีหนาที่ตองชําระคืนเงินกูยืมเพ่ือการศึกษา
ที่ไดรับไปทั้งหมดคืนใหแกกองทุนภายในสามสิบวันนับแตวันถัดจากวันที่ไดรับแจงการบอกเลิกสัญญา 

 
 มาตรา ๔๙  ในกรณีที่ผูกูยืมเงินถึงแกความตาย ใหสัญญากูยืมเงิน หนาที่ และความรับผิด
ที่ผูกูยืมเงนิมีตอกองทุนเปนอันระงับไป 
 ในกรณีที่ผูกูยืมเงินพิการหรือทุพพลภาพจนไมสามารถประกอบการงานได ใหผูจัดการมีอํานาจ
พิจารณาสั่งระงับการเรียกใหชําระหนี้ตามสัญญากูยืมเงินก็ได ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
 ในกรณีที่ผูค้ําประกนัถึงแกความตาย การดําเนินการเก่ียวกับความรับผิดของผูค้ําประกันใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

 มาตรา ๕๐  หนี้ที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกองทุนมีบุริมสิทธิเหนือทรัพยสินทั้งหมด
ของผูกูยืมเงินในลําดับแรกถัดจากคาเคร่ืองอุปโภคบริโภคอันจําเปนประจําวันตามมาตรา ๒๕๓ (๔) 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

 
 มาตรา ๕๑  ใหบุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคลทั้งภาครัฐและเอกชน ผูจายเงินไดพึงประเมิน
ตามมาตรา ๔๐ (๑) แหงประมวลรัษฎากร มีหนาที่หักเงินไดพึงประเมินของผูกูยืมเงินซึ่งเปนพนักงาน
หรือลูกจางของผูจายเงินไดพึงประเมินดังกลาว เพื่อชําระเงินกูยืมคืนตามจํานวนท่ีกองทุนแจงใหทราบ
โดยใหนําสงกรมสรรพากรภายในกําหนดระยะเวลานําสงภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด 
 การหักเงินตามวรรคหน่ึงตองหักใหกองทุนเปนลําดับแรกถัดจากการหักภาษี ณ ที่จาย 
และการหักเงินเขากองทุนที่ผูกูยืมเงินตองถูกหักตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
กฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน และกฎหมายวาดวย 
การประกันสังคม 
 เมื่อกรมสรรพากรไดรับเงินจากผูจายเงินไดพึงประเมินตามวรรคหน่ึงแลว ใหนําสงกองทุน
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกรมสรรพากรกําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
 ถาผูจายเงินไดพึงประเมินตามวรรคหน่ึงไมไดหักเงินไดพึงประเมิน หักและไมไดนําสง
หรือนําสงแตไมครบตามจํานวนที่กองทุนแจงใหทราบ หรือหักและนําสงเกินกําหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง 
ใหผูจายเงินไดพึงประเมินรับผิดชดใชเงินที่ตองนําสงในสวนของผูกูยืมเงินตามจํานวนท่ีกองทุนแจงใหทราบ
และตองจายเงินเพ่ิมในอัตรารอยละสองตอเดือนของจํานวนเงินที่ผูจายเงินไดพึงประเมินยังไมไดนําสง
หรือตามจํานวนท่ียังขาดไป แลวแตกรณี  ทั้งนี้ นับแตวันถัดจากวันที่ครบกําหนดตองนําสงตามวรรคหน่ึง 
 ในกรณีที่ผูจายเงินไดพึงประเมินไดหักเงินไดพึงประเมินของผูกูยืมเงินไวแลว ใหถือวาผูกูยืมเงิน
ไดชําระเงินกูยืมเพ่ือการศึกษาตามจํานวนท่ีไดหักไวแลว 

 
หมวด ๖ 

การเงินและการบัญชี 
   

 
 มาตรา ๕๒  ใหคณะกรรมการจัดใหมีระบบบัญชีที่เหมาะสมเพ่ือสามารถควบคุมและบริหาร
จัดการลูกหน้ีเงินกูยืมเพ่ือการศึกษาและจัดทํารายงานการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
ของกองทุนไดอยางถูกตองตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 
 มาตรา ๕๓  การรับเงิน การจายเงิน และการเก็บรักษาเงินของกองทุน ใหเปนไปตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการกําหนด 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

 มาตรา ๕๔  กองทุนตองจัดใหมีการตรวจสอบภายในเก่ียวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุ
ของกองทุน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการทราบอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
 คณะกรรมการอาจต้ังผูสอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งมิใชพนักงานหรือลูกจางของกองทุนทําหนาที่
ตรวจสอบภายในเฉพาะเรื่อง และใหรับผิดชอบขึ้นตรงตอคณะกรรมการได  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนด 

 
 มาตรา ๕๕  ใหกองทุนจัดทํางบการเงินสงผูสอบบัญชีภายในหน่ึงรอยยี่สิบวันนับแต 
วันสิ้นปบัญชีทุกป 
 ปบัญชีของกองทุน ใหถือตามปงบประมาณตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 
 ในทุกรอบป ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลซึ่งสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ใหความเห็นชอบเปนผูสอบบัญชีของกองทุน แลวทํารายงานผลการสอบบัญชีเสนอตอรัฐมนตรีภายใน
หนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี 
 ใหกองทุนโฆษณารายงานประจําปโดยแสดงงบการเงินพรอมกับรายงานการสอบบัญชีของผูสอบบัญชี 
รวมทั้งรายงานสรุปผลงานในปที่ลวงมาในราชกิจจานุเบกษา 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

 มาตรา ๕๖  ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนาที่ หนี้ ภาระผูกพัน พนักงาน 
และลูกจาง และเงินงบประมาณของกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุน
เงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ และของกองทุนเงินกูยืมเพ่ือการศึกษาที่ผูกกับรายไดในอนาคต 
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการบริหารกองทุนเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่ออกตาม
พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ ที่มีอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับไปเปน
ของกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
 มาตรา ๕๗  ใหผูจัดการตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ 
ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเปนผูจัดการตามพระราชบัญญัตินี้ และอยูใน
ตําแหนงตอไปจนกวาจะพนจากตําแหนงตามสัญญาจางเดิมหรือเพราะเหตุอ่ืน 

 
 มาตรา ๕๘  ในวาระเร่ิมแรก ใหคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาประกอบดวย
กรรมการตามมาตรา ๑๔ (๑) และ (๒) และใหผูจัดการตามมาตรา ๕๗ เปนกรรมการและเลขานุการ
เพ่ือปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางกอน และใหรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๔ (๓) ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 ใหผูจัดการตามวรรคหน่ึงแตงตั้งพนักงานของกองทุนซึ่งโอนมาตามมาตรา ๕๖ จํานวนหน่ึงคน
เปนผูชวยเลขานุการ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

 มาตรา ๕๙  ในวาระเร่ิมแรก ใหคณะอนุกรรมการกํากับและประเมินสถานศึกษาท่ีเขารวม
ดําเนินงานกับกองทุนตามมาตรา ๒๒ และคณะอนุกรรมการกํากับการชําระเงินคืนกองทุนตามมาตรา ๒๔ 
ประกอบดวยอนุกรรมการโดยตําแหนง และใหปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาคณะกรรมการจะแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการใหมีองคประกอบครบถวนตามมาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๔ 

 
 มาตรา ๖๐  ใหพนักงานและลูกจางของกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่โอนมาเปนพนักงานและลูกจางของกองทุนตามมาตรา ๕๖  
ไดรับเงินเดือนหรือคาจาง รวมทั้งสิทธิประโยชนตาง ๆ เทากับที่เคยไดรับอยูเดิมไปพลางกอน จนกวา 
จะไดบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสํานักงานกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา แตจะใหไดรับเงินเดือน
หรือคาจางต่ํากวาเงินเดือนหรือคาจางที่ไดรับอยูเดิมไมได 

 
 มาตรา ๖๑  ใหถือวาหนี้ของผูกูยืมเงินตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๑ และหนี้ของผูรับทุนการศึกษาแบบตองใชคืนตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการบริหาร
กองทุนเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่ออกตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ ที่คางชําระ 
หรือยังไมถึงกําหนดชําระเปนหนี้ที่ผูกูยืมเงินหรือผูรับทุนการศึกษาแบบตองใชคืนนั้น จะตองชดใชคืน
ใหกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 
 มาตรา ๖๒  ใหถือวาบรรดาคําขอท่ีนักเรียนหรือนักศึกษาไดยื่นขอกูยืมจากกองทุนเงินใหกูยืม
เพ่ือการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ และกองทุนเงินกูยืม
เพ่ือการศึกษาที่ผูกกับรายไดในอนาคตตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการบริหารกองทุนเพ่ือการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่ออกตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ ที่คางพิจารณาอยูในวันกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนคําขอกูยืมเงินกูยืมเพ่ือการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ และใหดําเนินการตอไป
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
 มาตรา ๖๓  บรรดาคดีที่กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุนเงิน
ใหกูยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ และกองทุนเงินกูยืมเพ่ือการศึกษาที่ผูกกับรายไดในอนาคตตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง วาดวยการบริหารกองทุนเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่ออกตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง 
พ.ศ. ๒๔๙๑ ไดฟองเปนคดีตอศาล ใหกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้เขาสวมสิทธิ
เปนคูความแทน ในการน้ีกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้อาจคัดคานเอกสาร 
ที่ไดยื่นไวแลว ถามคานหรือคัดคานพยานท่ีสืบไปแลวได 
 ในกรณีที่ศาลไดมีคําพิพากษาบังคับคดีตามวรรคหน่ึงแลว ใหกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา
ตามพระราชบัญญัตินี้เขาสวมสิทธิเปนเจาหนี้ตามคําพิพากษานั้น 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

 มาตรา ๖๔  บรรดาขอบังคับ ระเบียบ และประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติกองทุน
เงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ และระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการบริหารกองทุนเพ่ือการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่ออกตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ ที่ใชบังคับอยูในวันกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหยังคงใชบังคับตอไปไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะไดมี
การออกกฎกระทรวง ขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
 

ผูรับสนองพระราชโองการ 
พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา 

นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ และกองทุนเงินกูยืมเพ่ือการศึกษาที่ผูกกับรายได 
ในอนาคตตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการบริหารกองทุนเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่ออกตาม
พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ มีการบริหารจัดการและการดําเนินการท่ีมีขอจํากัด และไมสอดคลองกับ
นโยบายการผลิตกําลังคนและการพัฒนาประเทศ สมควรบูรณาการการบริหารจัดการและการดําเนินการของ 
ทั้งสองกองทุนดังกลาวใหเปนเอกภาพอยูภายใตกฎหมายเดียวกัน และเพ่ิมมาตรการในการบริหารจัดการกองทุน
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒๔ 
  
 มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เปนตนไป 
  
 มาตรา ๑๖  บรรดาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง และ 
มติของคณะรัฐมนตรีใดที่ใชบังคับอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ อางถึง “กระทรวงศึกษาธิการ” 
“รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ” “ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ” หรือผูดํารงตําแหนงหรือผูปฏิบัติหนาที่ 
ในกระทรวงศึกษาธิการ หากเก่ียวกับการอุดมศึกษาหรือการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งอยูในอํานาจหนาที ่
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ใหถือวาบทบัญญัตินั้นอางถึง “กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม” “รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม” “ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม” หรือผูดํารงตําแหนง
หรือผูปฏิบัติหนาที่ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ตามพระราชบัญญัตินี้ 
แลวแตกรณี 
 ใหเปล่ียนแปลงองคประกอบของสภาหรือคณะกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับการโอน
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไปเปนสวนราชการตามมาตรา ๑๐ 
วรรคสอง เพ่ือใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่และการเปลี่ยนแปลงผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  
ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในบัญชี ๔ ทายพระราชบัญญัตินี้ 
 ความในวรรคหน่ึงและวรรคสองไมใชบังคับแกสถาบันการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
ที่จัดตั้งขึน้ตามกฎหมายวาดวยการอาชีวศึกษา 

  
 มาตรา ๑๗  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม เปนกลไกสําคัญในการพัฒนาประเทศใหเจริญเติบโตอยางมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
เพ่ือรองรับความเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต สมควรจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรมข้ึน เพ่ือใหมีการบูรณาการ การเรียนการสอน การวิจัย และการสรางสรรคนวัตกรรม 
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และศาสตรอ่ืนเขาดวยกัน และใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่
ระหวางสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยในทิศทางท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผน และนโยบาย
ในการพัฒนาประเทศ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

                                                 
๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๖/ตอนท่ี ๕๗ ก/หนา ๑/๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
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กฎหมาย ระเบยีบ  

ที่ออกตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืม 
เพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 
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                                           บันทึกขอตกลง                       
วาดวย การเขารวมดําเนินงานกับกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 

ตามขอ ๑๐ แหงระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาวาดวยหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการท่ีสถานศึกษาจะเขารวมดําเนินงานกับกองทุน  

                                             พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

เลขที่ .........../............. 

 บั น ทึ ก ข อต กล งฉ บับ นี้ ทํ าขึ้ น  ณ  กอ งทุ น เงิน ให กู ยื ม เพื่ อ ก ารศึ กษ า  เมื่ อ วั น ที่                      
. . . . . . เดื อ น . . . . . . . . . . . . . . . . . .พ .ศ .  . . . . . . . .  ร ะ ห ว า ง  ก อ ง ทุ น เ งิ น ใ ห กู ยื ม เ พ่ื อ ก า ร ศึ ก ษ า                      
โดย.....................................................................ผูจัดการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา สํานักงานตั้งอยู
เลขที่  89 อาคาร เอไอเอ แคปปตอล เซ็นเตอร ชั้น 5-๖ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง                   
ก รุง เทพมหานคร  ๑๐4 0๐  ซึ่ งต อ ไป ในบั น ทึ กข อตกลงนี้ เรียกว า  “กองทุน” ฝ ายหนึ่ ง  กับ
..................................................................................โดย.................................................................................
ตําแหนง..............................................................เปนผูมีอํานาจทําการแทนสถานศึกษา/เปนผูรับมอบอํานาจ 
ตามหนังสือ  (คําสั่ ง ) เลขที่ ............................................แนบทายบันทึกขอตกลงน้ี  ตั้ งอยู เลขที่
...........................ซอย ....................................................ถนน ....................................................             
ตําบล/แขวง..........................................................อําเภอ/เขต...............................................................
จังหวัด ........................................... รหัสไปรษณีย .................ซึ่งตอไปในบันทึกขอตกลงน้ี เรียกวา 
“สถานศึกษา”  อีกฝายหนึ่ง 

 ทั้งสองฝายไดทําบันทึกขอตกลง โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

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

 ขอ ๒ ในบันทึกขอตกลงฉบับนี้ 
  “เงินกูยืมเพื่อการศึกษา” หมายความวา เงินท่ีกองทุนจัดสรรใหผูกูยืมเงิน เพื่อเปน
คาเลาเรียน คาใชจายที่เก่ียวเนื่องกับการศึกษา และคาครองชีพ 
  “นักเรียนหรือนักศึกษา” หมายความวา ผูซึ่งศึกษาอยูในสถานศึกษา และใหหมายความ
รวมถึงผูซึ่งไดรบัการตอบรับใหเขาศึกษาในสถานศึกษาดวย  
  “ผูกูยืมเงิน” หมายความวา นักเรียนหรือนักศึกษาผูไดรับเงินกูยืมเพ่ือการศึกษา 
จากกองทนุ 
  “ผูบริหารสถานศึกษา” หมายความวา ผูมีอํานาจกระทําการแทนสถานศึกษา        
ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งสถานศึกษา และหมายความรวมถึงผูรับมอบอํานาจจากบุคคลดังกลาว 

106



 ๒ 

  “เจาหนาที”่ หมายความวา เจาหนาที่ของสถานศึกษาที่มีหนาที่ดําเนินงานกองทุน                
  “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 
 “ผูจัดการ” หมายความวา ผูจัดการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา  
 “ผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืม” หมายความวา ธนาคารผูทําหนาที่บริหารและ 
จัดการเงินใหกูยืม 

        ขอ ๓ สถานศึกษา มีหนาที่ ดังนี้ 
  (1) จัดใหมกีารเตรียมการ และคัดเลือกผูกูยืมเงิน 
  (2) จัดทําสัญญาและการนําสงสัญญากูยืม 
  (3) ตรวจสอบการรับโอนเงินกูยืมเพื่อการศึกษา และการสงคืน 
  (4) จัดทําทะเบียนผูกูยืมเงิน และการเก็บเอกสาร 
  (5) กํากับและสงเสริมผูกูยืมเงิน ระหวางศกึษา 
  (6) ตดิตามผูกูยืมเงิน ใหชําระเงนิคนืกองทุน 
 สถานศึกษาตองควบคุมและกํากับใหผูบริหารสถานศึกษาและเจาหนาที่ ปฏิบัติหนาที่   
ที ่บ ันทึกขอตกลงนี ้กําหนดใหเปนหนาที่ของสถานศึกษา และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประกาศหรือ
ขอกําหนดตางๆของกองทุน  ตลอดจนคูมือ  “ผู ปฏิบัต ิงานของกองทุนเงินใหกู ย ืม เพื ่อการศึกษา 
(สําหรับสถานศึกษา)” โดยเครงครัด                                                      
 สถานศึกษาตองรายงานผลการเขารวมดําเนินงานกองทุน พรอมปญหาและอุปสรรค 
ใหสภามหาวิทยาลัย สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สภาสถาบันการอาชีวศึกษา คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
หรือคณะบุคคลที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีหนาที่ในลักษณะเดียวกันของสถานศึกษา ทราบภายในสามสิบวัน 
นับถัดจากวันสิ้นภาคการศึกษาในแตละภาค  

หมวด ๑ 
การเตรียมการและการคัดเลือกผูกูยืมเงิน 

 

 ขอ ๔ สถานศึกษาตองมีความพรอมในการดําเนินงานกองทุนและสามารถจัดการศึกษาได
อยางมีคุณภาพ ตลอดระยะเวลาที่เขารวมดําเนินงานกองทุน ท้ังนี้ ตามระเบียบท่ีกองทุนกําหนด 

 ขอ ๕ สถานศึกษามีหนาท่ี จัดใหมีการดําเนินการเพื่อเตรียมการและคัดเลือกผูกูยืมเงิน ดังน้ี 
  (๑) ประชาสัมพันธงานของกองทุน เผยแพรกฎ ระเบียบ ประกาศและหลักเกณฑตาง ๆ
ของกองทุน  รวมทั้ งเผยแพรวงเงินกู ยืม ท่ี ได รับการจัดสรรจากกองทุน ให นักเรียนหรือนักศึกษา                
และประชาชนทราบ โดยปดประกาศไวในที่แลเห็นไดงาย ณ บริเวณสถานศึกษา และเผยแพรทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกสของสถานศึกษา 
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 ๓ 

                    (๒) รับแบบคําขอกูยืมเงินกูยืมเพ่ือการศึกษา ของนักเรียนหรือนักศึกษารวมท้ัง
แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการใหกูยืมเงิน ประจําสถานศึกษา เพื่อทําหนาท่ีพิจารณาคําขอกูยืม 
ตรวจสอบคุณสมบัติ สัมภาษณ และคัดเลือกนักเรียนหรือนักศึกษาที่สมควรจะไดรับการอนุมัติใหกูยืมเงิน
กูยืมเพ่ือการศึกษา ใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 
                     (๓) อนุมัติการกู ยืมเงินแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่ มีสัญชาติไทย มีคุณสมบัติ         
และไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการกําหนด 
                     (๔) ประกาศราย ช่ือนั ก เรียนห รือ นักศึกษาท่ี ได รับอนุ มั ติ ให กู ยื ม เงิน กู ยื ม           
เพื่อการศึกษา โดยปดประกาศไวใน ท่ีแลเห็นไดงาย ณ  บริเวณสถานศึกษา และเผยแพรทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกสของสถานศึกษา 
                  (๕) รายงานผลการคดัเลือกใหกองทุน และผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืม ทราบ 

หมวด ๒ 
การจัดทําสัญญาและการนําสงสัญญากูยืม 

 

 ขอ ๖ สถานศึกษามีหนาที่ จัดใหนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหกูยืมเงินกูยืมเพื่อ
การศึกษา ดําเนินการ ดังน้ี  
                     (๑) เปดบัญชีเงินฝากกับผูบรหิารและจัดการเงนิใหกูยืม เพ่ือรับโอนเงินคาครองชีพ 
                     (๒) ทําสัญญากู ยืมเงิน โดยใหมีผู คํ้าประกันการชําระเงินคืนกองทุน ตามแบบ 
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด  

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

หมวด ๓ 
การตรวจสอบ การรับโอนเงินกูยืมเพ่ือการศึกษา และการสงคืน 

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

           ขอ ๙ สถานศึกษามีหนาที่ ตรวจสอบการรับโอนเงนิกูยืมเพื่อการศึกษา ดังนี้ 
                  (๑) ตรวจสอบวา เงินคาเลาเรียนและหรือคาใชจายที่ เกี่ยวเน่ืองกับการศึกษา        
ที่ระบุไวในแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจํานวนคาเลาเรียน คาใชจายที่เกี่ยวเน่ืองกับการศึกษา            
และคาครองชีพ ตรงกับจํานวนเงินที่ผูกูยืมเงิน ยืนยันหรือไม หากจํานวนเงินไมตรงกัน กองทุนจะโอนเงินคาเลาเรียน 
และหรือคาใชจายที่เก่ียวเนื่องกับการศึกษา ใหแกสถานศึกษาตามจํานวนที่นอยกวา      
  (๒) ตรวจสอบวา จํานวนเงินคาเลาเรียนและคาใชจายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา         
ที่สถานศึกษาไดรับจริงจากผูกูยืมเงินแตละรายตามท่ีไดลงทะเบียนเรียนจริง ภายหลังจากเสร็จสิ้น
ระยะเวลาเพ่ิมถอนรายวิชา ตรงกับจํานวนเงินคาเลาเรียนและหรือคาใชจายท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการศึกษาที่
กองทุนไดโอนใหสถานหรือไม ทั้งนี้ ใหสงผลการตรวจสอบดังกลาวใหกองทุนกอนวันสิ้นเดือนของวันสิ้นภาค
การศึกษา โดยผานระบบ e-Audit ของกองทุน หากสถานศึกษาไมดําเนินการ สถานศึกษายินยอมให
กองทุนพิจารณาระงับการโอนเงินคาเลาเรียนและคาใชจายที่เก่ียวเน่ืองกับการศึกษา ใหแกสถานศึกษา
สําหรบัภาคการศึกษาตอไป 
  (๓) กรณีที่ผลการตรวจสอบตาม (๒) ปรากฏวา มีเงินคาเลาเรียนและคาใชจาย     
ที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาของผูกูยืมเงินท่ีมิไดใชลงทะเบียนเรียน  สถานศึกษาตองสงคืนใหแกกองทุน         
กอน วัน ส้ินเดือนของวันสิ้นภาคการศึกษา หากมิไดส งคืนเงินภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว                    
ถือวาสถานศึกษาผิดนัด สถานศึกษายินยอมชดใชดอกเบ้ียรอยละ ๑๕ ตอปนับแตวันผิดนัดใหแกกองทุน  
และยินยอมใหกองทุนพิจารณาระงับการโอนเงินคาเลาเรียนและคาใชจายที่เก่ียวเน่ืองกับการศึกษา             
ใหแกสถานศึกษาสําหรับภาคการศึกษาตอไป 

หมวด ๔ 
การจัดทําทะเบียนผูกูยืมเงิน และการเก็บเอกสาร 

 

 ขอ ๑๐ สถานศึกษามีหนาที่จัดทําทะเบียนผูกูยืมเงนิในแตละปการศึกษา ตามแบบที่กองทุน
กําหนด         

 ขอ ๑๑ สถานศึกษามีหนาท่ีเก็บแบบคําขอกูยืมเงินกูยืมเพื่อการศึกษาของนักเรียนหรือ
นักศึกษา พรอมหลักฐานประกอบ ไวเพ่ือการตรวจสอบ ดังนี้ 
                       (๑) กรณีนักเรียนหรือนักศึกษาผูขอกูยืมเงินไมไดรับการอนุมัติใหกูยืม ใหเก็บแบบ
คําขอกูยืมไว หกสิบวันนับตั้งแตวันที่ไมไดรับการอนุมัติ                         
                         (๒) กรณีนักเรียนหรือนักศึกษาผูขอกูยืมเงิน ไดรับการอนุมัติใหกูยืม ใหเก็บแบบ      
คําขอกูยืมไว จนกวานักเรียนหรือนักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหกูยืมไดทําสัญญากูยืมเงินและสถานศึกษาไดสง
ตนฉบับสัญญากูยืมและเอกสารประกอบใหผูบริหารและจัดการเงินให กูยืม เปน ท่ี เรียบรอยแลว                  
โดยมีหลักฐานการสงของสถานศึกษา และการรับเอกสารของผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืมเก็บไวเปน
หลักฐานแทนเก็บแบบคําขอกูยืม 

หมวด ๕ 
การกํากับและสงเสริมผูกูยืมเงิน ระหวางศึกษา 
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 ๕ 

 ขอ ๑๒ สถานศึกษามีหนาที่ กํากับและสงเสริมผูกูยืมเงิน ในระหวางกําลังศึกษา ดังนี้ 
  (1) กําหนดมาตรการตรวจสอบคุณสมบัติผูขอกูยืมเงิน 
  (๒) จัดใหมีการปฐมนิเทศแกผูกูยืมเงิน ผูใชอํานาจปกครอง และผูค้ําประกัน เพ่ือชี้แจง
กฎระเบียบและขอบังคับกองทุนเก่ียวกับการกูยืม และการชาํระเงินคนืกองทุน 
  (๓) จัดใหมีอาจารยท่ีปรกึษาทําหนาที่ใหคําแนะนําแกผูกูยืมเงิน  
  (๔) ตรวจสอบวา ผูกูยืมเงิน ไดลงทะเบียนเรียนหรือไม หากไมไดลงทะเบียนเรียน 
ตองแจงใหผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืมทราบ ภายในเจ็ดวัน นับแตวันส้ินสุดการลงทะเบียนเรียนในแตละ
ภาคการศึกษาเพ่ือใหผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืม ระงับการโอนเงนิกูยืมเพ่ือการศึกษา 
  (๕) ติดตามผลการศึกษาของผูกูยืมเงินอยางตอเนื่อง และรายงานผลการศึกษา 
ใหผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืมทราบ ตามแบบท่ีกองทุนกําหนด เพ่ือใหผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืม 
ระงับการโอนเงนิกูยืมเพ่ือการศึกษา 
  (๖) แจงการพนสภาพการเปนนักเรียนหรือนักศึกษาของผูกูยืม ไมวาดวยกรณีใด ๆ 
ใหผูบริหารและจัดการเงนิใหกูยืมทราบ ตามแบบที่กองทุนกําหนด ตามกําหนดระยะเวลาดังนี้                             
   (๖.๑) กรณีพนสภาพเนื่องจากตาย ใหแจงทันทีท่ีทราบโดยใหสงหลักฐานการตาย
ไปใหดวย  
   (๖.๒) กรณีพนสภาพเนื่องจากลาออก ใหแจงภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูกูยืมเงิน
ลาออก 
   (๖.๓) กรณีพนสภาพเนื่องจากผลการศึกษาไมเปนไปตามหลักเกณฑที่
กองทุนกําหนดและไมไดรับอนุญาตผอนผันจากกองทุน  ใหแจงภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีทราบผลการศึกษา 
     (๖.๔) กรณีที่พนสภาพเน่ืองจากมีความประพฤติเสียหาย ใหแจงภายในสิบหาวัน
นับแตวันท่ีสถานศึกษามีคําสั่งใหพนสภาพ 
  (๗) จัดหรือสนับสนุนใหมีกิจกรรมการทําประโยชนตอสังคมหรือสาธารณะสําหรับ
ผูกูยืมเงิน เพื่อสรางจิตสํานึกตอสังคมและความรับผิดชอบในการชําระหนี้คนืกองทุน                                            

หมวด ๖ 
การตดิตามผูกูยืมเงนิใหชําระเงนิคืนกองทุน 

 

 ขอ ๑๓ กอนที่ผูกูยืมเงินสําเร็จการศึกษา สถานศึกษามีหนาที่จัดใหมีการดําเนินการ ดังนี้ 
  (๑) ปจฉิมนิเทศแกผู กูยืมเงิน ผูใชอํานาจปกครอง และผูค้ําประกัน เพ่ือชี้แจง
กฎระเบียบและขอบังคับกองทุนเก่ียวกับการชําระเงินคืนกองทุน      
  (๒)  สํารวจและจัดทําทะเบียนท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท ที่เปนปจจุบันของผูกูยืมเงิน  
เพ่ือใชในการติดตอสื่อสารกับกองทุน 
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 ๖ 

 ขอ ๑๔ เมื่อผูกูยืมเงินสําเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแลว สถานศึกษามีหนาที่ใหการ
สนับสนุนกองทุน ในการติดตามใหผูกูยืมเงิน ซึ่งเคยเปนนักเรียนหรือนักศึกษาของสถานศึกษา ชําระเงินคืน
กองทุน 

หมวด ๗ 
มาตรการกํากับสถานศึกษา 

 

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

 ขอ ๑๖ ในกรณีที่สถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา หรือเจาหนาที่ ไมปฏิบัติหนาท่ีตาม        
ที่ กําหนดไวในบันทึกขอตกลงนี้ หรือตามที่กฎ ระเบียบ ประกาศหรือขอกําหนดตาง ๆ ของกองทุน 
ตลอดจนคูมือผูปฏิบัติงานของกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (สําหรับสถานศึกษา) กําหนดไวที่ออกใชบังคับ
อยูแลวในวันทําบันทึกขอตกลงนี้ และที่จะออกใชบังคับตอไปในภายหนา สถานศึกษาตกลงใหกองทุน
ดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยาง ดังนี้ 
  (๑) เตอืนเปนหนังสือใหปรับปรุงแกไข หรือดําเนินการใหถูกตอง 
  (๒) ระงับการใหกูยืมเงินแกนักเรียนหรือนักศึกษารายใหม ในคณะหรือสาขาวิชา      
ที่จัดการศึกษาไมไดคุณภาพ ตามท่ีกองทุนกําหนด         
  (๓) เพิกถอนการเขารวมดําเนินงานกับกองทุน                                 
  (๔) ดําเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 บันทึกขอตกลงนี้ทําข้ึนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน ทั้งสองฝายไดอานและเขาใจขอความ     
โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตอหนาพยานและเก็บรักษาไวฝายละฉบับ 
  

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

……………………………………………………                                  …………………………………………………… 
(                                          )                                  (                                            )  
 พยาน พยาน  
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กฎหมาย ระเบียบ 

ที่ออกตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืม

เพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541

ที่ยังคงใชบังคับตอไปตาม มาตรา 64 

แหงพระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา

พ.ศ. 2560
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ประกาศกองทุน 

ที่เกี่ยวของกับการกูยืมเงิน 
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ประกาศกองทุน

ที่เกี่ยวของกับการชําระเงินคืนกองทุน
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 

เรื่อง กําหนดหลกัเกณฑ วิธกีาร และเงื่อนไขการนําสงเงนิใหกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 
ตามพระราชบัญญัตกิองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 

 
 

 อาศัยอํานาจตามความในวรรคสามของมาตรา 51  แหงพระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือ
การศึกษา พ.ศ. 2560 อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข  เพ่ือใหเจาพนักงาน
นําสงเงินใหกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑ ในประกาศน้ี 
   “กองทุน” หมายความวา กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุน  
เงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560  
   “เงินกูยืม” หมายความวา เงินกูยืมตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา  
พ.ศ. 2560  
 ขอ  2   ใหเจาพนักงานสรรพากรดําเนินการโอนเงินกูยืมที่ ไดรับจากกรมบัญชีกลางเขาบัญชี
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ชื่อบัญชี “บัญชีรับชําระหน้ีจากกรมสรรพากร” เลขท่ีบัญชี 989-8-
570911-0  
 ขอ  3  ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่  1  กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เปนตนไป 
  

ประกาศ    ณ    วันที ่ 26  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕61 
 
 

            เอกนติิ นิติทัณฑประภาศ 
            (นายเอกนิต ินติิทณัฑประภาศ) 

                                            อธิบดีกรมสรรพากร             

161



ประกาศอธิบดกีรมสรรพากร 
 เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการนําสงเงินใหกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 
 ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) 

 

 อาศัยอํานาจตามความในวรรคสามของมาตรา 51 แหงพระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืม 
เพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2560 อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเพ่ือใหเจาพนักงาน
นําสงเงินกูยืมใหกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑ ในประกาศนี้ 
 “กองทุน” หมายความวา กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุน
เงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 
 “เงินกูยืม” หมายความวา เงินกูยืมเพื่อการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืม
เพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 
 “หนวยงาน” หมายความวา 
 (1) กระทรวง ทบวง กรม สํานักงานหรือหนวยงานอ่ืนใดของรัฐตามกฎหมายวาดวย 
การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  
 (2) หนวยงานของรัฐอื่นใดนอกจากหนวยงานตาม (1) และ 
 (3) หนวยงานเอกชน ที่เปนบุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล  
 “ผูกูยืมเงิน” หมายความวา  
 (1) พนักงานราชการหรือลูกจางชั่วคราวของกระทรวง ทบวง กรม สํานักงาน  
หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ท่ีเปนผูกูยืมเงินจากกองทุน 
 (2) พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐอ่ืนใดที่มิใชกระทรวง ทบวง กรม สํานักงาน 
หรือหนวยงานอ่ืนใดของรัฐตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  ท่ีเปนผูกูยืมเงิน 
จากกองทุน และ  
 (3) พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานเอกชน ท่ีเปนผูกูยืมเงินจากกองทุน 
 ขอ 2 ใหเจาพนักงานสรรพากรดําเนินการโอนเงินกูยืมท่ีไดรับจากหนวยงาน ซึ่งไดหักเงินได  
พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แหงประมวลรัษฎากร จากผูกูยืมเงิน เพ่ือชําระเงินกูยืมคืนกองทุน 
ตามมาตรา 51 วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2560 เขาบัญชี
ของกองทุน 
 ขอ 3 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 เปนตนไป 

 ประกาศ ณ วันที่ 17  กันยายน พ.ศ. 2562 
 
                                                             เอกนิติ  นิติทัณฑประภาศ 
 (นายเอกนติิ  นิติทณัฑประภาศ) 
  อธิบดีกรมสรรพากร 
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ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 

เรื่อง กําหนดหลกัเกณฑ วิธกีาร และเงื่อนไขการหักเงินไดพึงประเมินเพ่ือชําระเงนิกูยืมคืน 
กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศกึษาตามพระราชบญัญตัิกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560  

 
 

 อาศัยอํานาจตามความในวรรคหนึ่งของมาตรา 51  แหงพระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือ
การศึกษา พ.ศ. 2560 อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข ใหผูจายเงินได 
พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แหงประมวลรัษฎากร ใหพนักงานหรือลูกจางซึ่งเปนผูกูยืมเงินจากกองทุน
เงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาหักเงินไดพึงประเมินเพื่อชําระเงินกูยืมคืนใหกองทุน ดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑ ในประกาศน้ี 
   “กองทุน” หมายความวา กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุน 
เงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560  
   “เงินกูยืม” หมายความวา เงินกูยืมตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 
พ.ศ. 2560  

ขอ 2 ใหผูจายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งเปนกระทรวง 
ทบวง กรม สํานักงานหรือหนวยงานอ่ืนใดของรัฐตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  
หักเงินไดพึงประเมินของขาราชการและลูกจางประจําในสังกัดซึ่งเปนผูกูยืมเงิน ตามจํานวนที่กองทุนแจงใหทราบ
แลวนําสงผานระบบของกรมบัญชีกลางตามกฎหมายวาดวยการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจายเงิน 
บางประเภทตามงบประมาณรายจาย เพ่ือใหกรมบัญชีกลางโอนเงินดังกลาวใหกรมสรรพากรผานบัญชี
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ชื่อบัญชี “กรมสรรพากร 1 เพ่ือรับชําระเงินคืนกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือ
การศึกษา” 
 ขอ  3  ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เปนตนไป 
  

ประกาศ    ณ    วันที ่19  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕61 
 
 

            เอกนติิ นิติทัณฑประภาศ 
            (นายเอกนิต ินติิทณัฑประภาศ) 

                                            อธิบดีกรมสรรพากร             
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ประกาศอธิบดกีรมสรรพากร 
 เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการหักเงินไดพึงประเมินเพื่อชําระเงินกูยืมคืน 
 กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560  

(ฉบับที ่2) 
 

 อาศัยอํานาจตามความในวรรคหน่ึงของมาตรา 51 แหงพระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืม 
เพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 อธิบดีกรมสรรพากรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขใหผูจายเงินได
พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แหงประมวลรัษฎากร ใหพนักงานหรือลูกจางซึ่งเปนผูกูยืมเงินจากกองทุน
เงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา หักเงินไดพึงประเมินเพื่อชําระเงินกูยืมคืนใหกองทุน ดังตอไปนี้ 
 ขอ 1 ในประกาศนี้ 
 “กองทุน” หมายความวา กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุน
เงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 
 “เงินกูยืม” หมายความวา เงินกูยืมเพื่อการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืม
เพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 
 “หนวยงาน” หมายความวา 
 (1) กระทรวง ทบวง กรม สํานักงาน หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐตามกฎหมายวาดวย
การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  
 (2) หนวยงานของรัฐอื่นใดนอกจากหนวยงานตาม (1) และ 
 (3) หนวยงานเอกชน ที่เปนบุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล 
 “ผูกูยืมเงิน” หมายความวา  
 (1) พนักงานราชการหรือลูกจางชั่วคราวของกระทรวง ทบวง กรม สํานักงาน  
หรือหนวยงานอ่ืนใดของรัฐตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  ท่ีเปนผูกูยืมเงิน 
จากกองทุน 
 (2) พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐอื่นใดท่ีมิใชกระทรวง ทบวง กรม สํานักงาน 
หรือหนวยงานอ่ืนใดของรัฐตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  ท่ีเปนผูกูยืมเงิน 
จากกองทุน และ  
 (3) พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานเอกชน ท่ีเปนผูกูยืมเงินจากกองทุน 
 “ระบบ e-PaySLF” หมายความวา ระบบรับชําระเงินกูยืมคืนกองทุนผานกรมสรรพากร 
 ขอ 2 ใหหนวยงานซึ่งเปนผูจายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แหงประมวลรัษฎากร  
ใหแกผูกูยืมเงิน มีหนาท่ีหักเงินไดพึงประเมินของผูกูยืมเงินตามมาตรา 51 วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2560 โดยใหเขาใชระบบ e-PaySLF และใหดําเนินการ ดังตอไปนี้ 
 

/ (1) กรณีที ่… 
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 (1) กรณีที่หนวยงานยังไมมีหมายเลขผูใช (User ID) และรหัสผาน (Password) เพ่ือเขาสูระบบ
การยื่นแบบแสดงรายการผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตของกรมสรรพากร หรือระบบบริการ Tax Single 
Sign On ของกระทรวงการคลัง ใหดําเนินการ ดังนี้ 
 (ก) กรอกคําขอยื่นแบบแสดงรายการผานเครือขายอินเทอรเน็ตของกรมสรรพากร 
(ภ.อ.01) พรอมพิมพแบบ ภ.อ.01 และแบบขอตกลงในการย่ืนแบบแสดงรายการและชําระภาษี 
ผานเครือขายอินเทอรเน็ตออกจากระบบเครือขายอินเทอรเน็ต พรอมลงลายมือชื่อของผูมีอํานาจลงนามผูกพัน
และประทับตรานิติบุคคล (ถามี) มายื่นตอสํานักงานสรรพากรพ้ืนที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู  
หรือท่ีกองบรหิารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนกิส ทั้งนี้ กรณีท่ีหนวยงานมอบอํานาจใหบุคคลอื่นมายื่นเอกสาร
หลักฐานแทน ใหมีหนังสือมอบอํานาจ และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ พรอมลงลายมือชื่อ
รับรองสําเนาถูกตองมาแสดงดวย หรือ 
 (ข) กรอกคําขอยื่นใชระบบบริการ Tax Single Sign On ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
ของกระทรวงการคลัง แลวพิมพออกจากระบบเครือขายอินเทอรเน็ต มายื่นตอสํานักงานสรรพากรพ้ืนที่ 
ที่สถานประกอบการตัง้อยู หรือท่ีกองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส หรือท่ีกรมสรรพสามิต ทั้งนี้ 
กรณีท่ีหนวยงานมอบอํานาจใหบุคคลอื่นมายื่นเอกสารหลักฐานแทน ใหมีหนังสือมอบอํานาจ และสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองมาแสดงดวย 
 (2) กรณีที่หนวยงานมีหมายเลขผูใช (User ID) และรหัสผาน (Password) สําหรับเขาสูระบบ
การยื่นแบบแสดงรายการผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตของกรมสรรพากรแลว แตยังมิไดขอเพ่ิม
ประเภทกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ใหยื่นคําขอนําสงเงินกูยืมคืนกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 
ตามแบบคําขอเพิ่ม/ลดประเภท แบบแสดงรายการยื่นผานเครือขายอินเทอรเน็ต (ภ.อ.02) 
 ขอ 3 กรณีที่หนวยงานไดดําเนินการตามขอ 2 แลว ใหหนวยงานซึ่งไดรับแจงจํานวนเงินกูยืม
และรายชื่อผูกูยืมเงินจากกองทุน เขาสูระบบ e-PaySLF ทางเว็บไซตของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th 
และตรวจสอบความถูกตองของรายชื่อผูกูยืมเงินตามที่กองทุนแจงใหทราบ 
 กรณีท่ีผูกูยืมเงินจากกองทุนตามรายชื่อที่กองทุนแจงใหทราบ  ไมไดอยูในสังกัด 
ของหนวยงาน ใหหนวยงานแจงยกเลิกรายชื่อดังกลาวผานระบบ e-PaySLF โดยดําเนินการ ดังตอไปนี้ 
 (1) ดาวนโหลด (Download) ไฟลรายการขอมูลรายชื่อผูกูยืมเงินตามท่ีกองทุนแจงใหทราบ
จากระบบ e-PaySLF และดําเนินการแกไขรายการขอมูลรายชื่อผูกูยืมเงินที่อยูในสังกัดใหถูกตอง ทั้งนี้ 
ตองระบุเหตุผลการแกไข และอัปโหลด (Upload) ไฟลรายการขอมูลรายชื่อผูกูยืมเงินที่อยูในสังกัดที่ไดแกไข
ใหถูกตองแลวเขาสูระบบ e-PaySLF โดยตองดําเนินการดังกลาวใหแลวเสร็จภายใน 5 วัน นับแตวันสิ้นเดือน
ของเดือนท่ีหนวยงานไดจายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แหงประมวลรัษฎากร ใหแกผูกูยืมเงิน 
ที่อยูในสังกัด หรือ 
 (2) ใหยกเลิกรายชื่อผูกูยืมเงินที่ไมไดอยูในสังกัดของหนวยงาน ในรายการขอมูลรายชื่อ 
ผูกูยืมเงินผานระบบ e-PaySLF โดยตรง ทั้งนี้ ตองระบุเหตุผลการยกเลิก โดยตองดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายใน 5 วัน นับแตวันสิ้นเดือนของเดือนที่หนวยงานไดจายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1)  
แหงประมวลรัษฎากร ใหแกผูกูยืมเงินที่อยูในสังกัด 
 

/ ขอ 4 เมื่อหนวยงาน ... 
 

165



-3- 
 

 ขอ 4 เมื่อหนวยงานไดตรวจสอบรายชื่อผูกูยืมเงินจากกองทุน  วาถูกตองตามขอ 3 แลว  
ตองปฏิบัติ ดังตอไปน้ี 
 (1) หักเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แหงประมวลรัษฎากร ของผูกูยืมเงิน 
เพ่ือชําระเงินกูยืมคืนกองทุนตามมาตรา 51 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามจํานวนท่ีกองทุนแจงใหทราบ 
 (2) ทําการยืนยันรายการขอมูลรายชื่อผูกูยืมเงินดังกลาวบนระบบ e-PaySLF และ 
 (3) พิมพชุดชําระเงิน (Pay-in Slip) ออกจากระบบ e-PaySLF พรอมนําเงินไดพึงประเมิน
ตามมาตรา 40 (1) แหงประมวลรัษฎากร ของผูกูยืมเงินที่อยูในสังกัดซึ่งถูกหักไวตาม (1) มาชําระตามชองทาง
ที่ปรากฏในชุดชําระเงิน (Pay-in Slip) ภายในกําหนดเวลานําสงภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย โดยตองเปนชองทาง 
การชําระเงิน ดังตอไปน้ี 
 (ก) ชําระเปนเงินสด เขาบัญชีชื่อ “กรมสรรพากร 2 เพ่ือรับชําระเงินคืนกองทุน 
เงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา” 
 (ข) ชําระดวยเช็ค ซึ่งเปนเช็คธนาคารและสาขาที่หนวยงานเปดบัญชี ไปชําระ  
ณ สาขาของธนาคารน้ัน ๆ โดยระบุผูรับเงิน คือ “กรมสรรพากร 2 เพื่อรับชําระเงินคืนกองทุนเงินใหกูยืม
เพื่อการศึกษา” 
 (ค) ชําระดวยแคชเชียรเช็ค (Cashier Cheque) ซึ่งเปนแคชเชียรเช็คของทุกธนาคาร 
สาขาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไปชําระ ณ สาขาของธนาคารกรุงไทย  จํากัด (มหาชน)  
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยระบุผูรับเงิน คือ “กรมสรรพากร 2 เพ่ือรับชําระเงินคืนกองทุน
เงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา” กอนเวลา 14.00 นาฬิกา หรือ 
 (ง) ชําระดวยตั๋วแลกเงิน (Draft) ซึ่งเปนตั๋วแลกเงินของทุกธนาคาร สาขาในตางจังหวัด 
ไปชําระ ณ สาขาของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดเดียวกัน โดยระบุผูรับเงิน คือ 
“กรมสรรพากร 2 เพื่อรับชําระเงินคืนกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา” กอนเวลา 14.00 นาฬิกา 
 ขอ 5 เมื่อหนวยงานไดดําเนินการตามขอ 4 แลว ใหกองทุนตรวจสอบความถูกตองและจัดทํา
ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกสใหแกหนวยงานดังกลาวภายใน 10 วันทําการ นับจากวันท่ีหนวยงาน 
ไดนําเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แหงประมวลรัษฎากร ของผูกูยืมเงินซึ่งถูกหักไวตามจํานวน  
ที่กองทุนแจงใหทราบ มาชําระตามชองทางที่ปรากฏในชุดชําระเงิน (Pay-in Slip) 
 ทั้งนี้ หนวยงานตองจัดเก็บใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกสไวเปนหลักฐานการหักเงินได  
พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แหงประมวลรัษฎากร ของผูกูยืมเงินจากกองทุน และเปนหลักฐาน 
การชําระเงินตามขอ 4 (3) แลว 
 ขอ 6 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 เปนตนไป 
 
 ประกาศ ณ วันที่  20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
 
 
                                                             เอกนิติ  นิติทัณฑประภาศ 
 (นายเอกนติิ  นิติทณัฑประภาศ) 
  อธิบดีกรมสรรพากร 
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หนังสือใหความยินยอมในการเปดเผยขอมูล 
________________________ 

เขียนที่............................................................ 
วันที่.........เดือน................................พ.ศ. .......... 

 ขาพเจา นาย / นาง / นางสาว ................................................................................................. อายุ..............ป 

บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี - - - - - - - - - - - -   
ที่อยูปจจุบันเลขที่ .................... หมูที่ .......... ซอย ........................................... ถนน ........... ............................................. 
ตําบล/แขวง ................................................ อําเภอ/เขต ................ ........................ จังหวัด ......................................... 
โทรศัพท ............................................................. Email……………………..…………………………………………..……………………….. 
ขาพเจามีฐานะเปน  ผูยื่นคําขอกูยืมเงิน  ผูยื่นความประสงคคํ้าประกัน  ผูปกครอง  คูสมรสของผูยื่นคําขอ
กูยืมเงิน  ผูแทนโดยชอบธรรม (กรณีผูกูยืมเงินยังไมบรรลุนิติภาวะ) ของ............................................................................
ผูกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 
 โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจาใหความยินยอม ดังนี้ 
 1. ยินยอมใหกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาขอขอมูลสวนบุคคลของขาพเจาจากหนวยงานหรือองคกร 

ทั้งภาครัฐ และเอกชน หรือบุคคลใด ซึ่งเปนผูครอบครองขอมูลสวนบุคคลของขาพเจาเพ่ือการใหกูยืม 
การติดตามหน้ี และการดําเนินการใด ๆ ไดตามวัตถุประสงคของกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 

 2. ยินยอมใหหนวยงานหรือองคกร ทั้งภาครัฐ และเอกชน หรือบุคคลใด ซึ่งเปนผูควบคุมหรือครอบครอง
ขอมูลสวนบุคคลของขาพเจา เปดเผย และ/หรือแลกเปล่ียนขอมูลสวนบุคคลของขาพเจาใหแก 
กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาเพ่ือการใหกูยืม การติดตามหนี้ และการดําเนินการใด ๆ ได
ตามวัตถุประสงคของกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 

 3. ขาพเจาจะไมเพิกถอนการใหความยินยอมตามหนังสือน้ี เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากกองทุน
เงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาเปนลายลักษณอักษร 

 4. ใหถือวาคูฉบับและบรรดาสําเนาภาพถาย ขอมูลอิเล็กทรอนิกส หรือโทรสารที่ทําสําเนาขึ้น จากหนังสือ
ใหความยินยอมฉบับนี้โดยการถายสําเนาถายภาพ หรือบันทึกไวไมวาในรูปแบบใด ๆ เปนหลักฐานใน
การใหความยินยอมของขาพเจาเชนเดียวกัน 

 ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในหนังสือใหความยินยอมในการเปดเผยขอมูลฉบับนี้โดยตลอดแลว 
จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน ณ วัน เดือน ป ที่ระบุขางตน 
 
 

ลงชื่อ................................................................ผูใหความยินยอม 
     (                                                  ) 

 
หมายเหตุ : ขาพเจาไดแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาเอกสารที่ทางราชการออกใหแทนบัตรประจําตัว

ประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตองแนบทายหนังสือนี้ดวย 
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หนังสือรับรองรายไดครอบครัวของผูขอกูยืมเงิน 
 

                                                                                   วันท่ี           เดือน    พ.ศ.         
 
 ขาพเจา                                                  ตำแหนง                                                                       
สังกัด                                          สถานท่ีทำงาน       
เลขท่ี         หมูที ่      ตรอก/ซอย                      ถนน  ตำบล/แขวง                            
อำเภอ/เขต                   จังหวัด                               รหัสไปรษณีย   โทรศัพท                
ขอรับรองวา  นาย/นาง/นางสาว                                              ผูขอกูยืมเงิน 
ประกอบอาชีพ                               สถานท่ีทำงาน                         อยูบานเลขท่ี                
หมูที ่        ตรอก/ซอย   ถนน   ตำบล/แขวง                       
อำเภอ/เขต    จังหวัด   รหัสไปรษณีย    โทรศัพท   
มีรายไดปละ                    บาท 
 คูสมรสของผูขอกูยืมเงิน ช่ือ                                              ถึงแกกรรม   ยังมีชีวิตอยู 
ประกอบอาชีพ                         สถานท่ีทำงาน                                         เลขท่ี               หมูที ่  
ตรอก/ซอย    ถนน   ตำบล/แขวง   อำเภอ/เขต    
จังหวัด   รหัสไปรษณีย    โทรศัพท    มีรายไดปละ                    บาท 
 บิดาของผูขอกูยืมเงิน ช่ือ                                                ถึงแกกรรม   ยังมีชีวิตอยู 
ประกอบอาชีพ                         สถานท่ีทำงาน                                         เลขท่ี               หมูที ่  
ตรอก/ซอย    ถนน   ตำบล/แขวง   อำเภอ/เขต    
จังหวัด   รหัสไปรษณีย    โทรศัพท    มีรายไดปละ         บาท 

มารดาของผูขอกูยืมเงิน ช่ือ                                              ถึงแกกรรม   ยังมีชีวิตอยู 
ประกอบอาชีพ                         สถานท่ีทำงาน                               เลขท่ี               หมูที ่  
ตรอก/ซอย    ถนน   ตำบล/แขวง   อำเภอ/เขต    
จังหวัด   รหัสไปรษณีย    โทรศัพท    มีรายไดปละ         บาท 

ผูปกครองของผูขอกูยืมเงิน (ท่ีมิใชบิดา-มารดา)  ช่ือ                               ถึงแกกรรม   ยังมีชีวิตอยู 
ประกอบอาชีพ                         สถานท่ีทำงาน                                         เลขท่ี               หมูที ่  
ตรอก/ซอย    ถนน   ตำบล/แขวง   อำเภอ/เขต    
จังหวัด   รหัสไปรษณีย    โทรศัพท    มีรายไดปละ         บาท 
 ขาพเจายินยอมใหกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของขาพเจาที่อยูในความครอบครอง     
ของขาพเจา รวมท้ังยินยอมใหกองทุนเก็บรวบรวม ใชและเปดเผยขอมลูสวนบุคคลเกีย่วกับการกูยืมเงิน ตามวัตถุประสงคของกองทุน 
ในการพิจารณาการใหกูยืมเงินกองทุน โดยผานระบบอิเล็กทรอนิกสและหรืออิเล็กทรอนิกสของกองทุน 
 

    
 
      ลงช่ือ                                        ผูรับรอง                       
                           (                      )                       
                 ตำแหนง                                     
 

สำหรับผูรับรองลงนาม 
กยศ.102 

หมายเหตุ  การรับรองรายไดของครอบครัวใหบุคคลดังตอไปนี ้
เปนผูรับรอง พรอมท้ังแนบสำเนาบัตรประจำตัวเจาหนาท่ีของรัฐ/
สำเนาบัตรประจำตัวขาราชการ/เอกสารอื่นใดรับรองวาเปนขาราช
จากหนวยงานท่ีผูรับรองไดสังกัด และรับรองสำเนาถูกตอง 
1.เจาหนาที่ของรัฐ หรือเจาหนาที่ของรัฐผู รับบำเหน็จบำนาญ  
ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ.2542 
2. สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรงุเทพมหานคร หรือผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร 
3. หัวหนาสถานศึกษาท่ีผูขอกูยืมเงินศึกษาอยู 
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หนังสือแจงผลการอนุมัติใหกูยมืเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา  
เพื่อนำไปขอเปดบญัชีเงินฝากออมทรัพยสำหรับการโอนเงินคาครองชีพ 

 

  
  ชื่อสถานศึกษา....................................................................... 

 รหัสสถานศึกษา..................................................................... 
 วันที่............เดือน.....................................ป.................. 
เรื่อง แจงผลการอนุมัติใหกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา เพื่อนำไปขอเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยสำหรับการ          

โอนเงินคาครองชีพ 

เรียน ............................................................................................................................................................................                   

ตามที่ทานไดยื่นคำขอกูยืมเงินจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ประจำปการศึกษา 25................ เพื่อเปนคาเลาเรียน 
คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และคาครองชีพ นั้น  

บัดนี้ สถานศึกษาไดพิจารณาคัดเลือก และกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาไดพิจารณาอนุมัติใหทานกูยืมเงิน           
จากกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา ประจำปการศึกษาดังกลาวขางตน เรียบรอยแลว โดยทานเปนผูที่ผานการคัดเลือก               
จากสถานศึกษา และผานการอนุมัติจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา จึงขอแจงผลดังกลาวมายังทานเพื่อทราบและดำเนินการ 
ดังนี้ 

1. นำหนังสือแจงผลการอนุมัติใหกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา เพื่อนำไปขอเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพย
สำหรับการโอนเงินคาครองชีพ ฉบับนี้ พรอมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ไปติดตอกับธนาคารที่ทานเลือกตามสัญญากูยืมเงิน 

 1.1 บมจ. ธนาคารกรุงไทย  
 1.2 บมจ. ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 
2. การขอเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพย ทานสามารถเลือกแบบมีสมุดคูฝาก หรือแบบไมมีสมุดคูฝาก โดยอนุโลมให      

เปดบัญชีโดยไมตองนำเงินเขาฝาก (เปดบัญชีเปน 0 ) ซึ่งบัญชีดังกลาวสำหรับรับโอนเงินคาครองชีพรายเดือนจากกองทุนเงินใหกูยืม     
เพื่อการศึกษา ตามสัญญากูยมืเงินและแบบยืนยันการเบิกเงินกูยืมเทานั้น โดยธนาคารจะมอบบัญชีเงินฝาก หรือรายละเอียดของบัญชี
เปนหลักฐานการเปดบัญชีมาใหทาน 1 ฉบับ เพื่อนำไปยื่นท่ีสถานศึกษาประกอบการทำสัญญากูยืมเงิน 

3. กรณีที่ทานตองการทำบัตร ATM ใหแจงความประสงคการขอมีบัตร ATM โดยจะไดรับการยกเวนคาธรรมเนียม    
แรกเขา และคาธรรมเนียมรายปเฉพาะบัตร ATM ประเภทบัตรธรรมดาใบที่ 1 เทานั้น และธนาคารจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมรายป   
เมื่อครบปโดยการหักเงินจากบัญชี โดยทานจะตองมียอดเงินคงเหลือในบัญชีไมต่ำกวา 100 บาท 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

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

ตำแหนง……………………………………………………… 

(ผูไดรับมอบอำนาจพรอมประทับตราสถานบนัการศึกษา (ถาม)ี ) 

สำหรับสถานศึกษาลงนาม 
กยศ.104 
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ตัวอยาง สัญญากูยมืเงินกองทุนเงินใหกูยมืเพื่อการศึกษา แบบทั่วไป 
ลักษณะท่ี 1 เงินกูยมืเพื่อการศึกษา ใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย 

ใชสำหรับปการศึกษา 2564 
  

สัญญาเลขที่  ………….........……………                                                                 ระดับ  ......................................... 
วันที่ทำสัญญา  ........เดือน.................. พ.ศ. ......  ทำขึ้น ณ ...................................... จังหวัด ....................................... ระหวาง 

 กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ซ่ึงตอไปน้ีเรียกวา “ผูใหกูยืม”  
 กับ ( นาย / นาง / นางสาว / อื่น ๆ ............ ) …………………….......………......…......................................................………… 
ผูถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขท่ี.............................................. เกิดวันที่…….…. เดือน….......……………. พ.ศ. ………....... อายุ ….(....)...ป 
ที่อยูตามทะเบียนบาน เลขท่ี ….................…… หมูที่ ……..........… ซอย ……...........….........………... ถนน …............…..............………..……… 
ตำบล/แขวง………….….................... อำเภอ/เขต………....…..…...........…. จังหวัด ..................................... รหัสไปรษณีย............................ 
โทรศัพท...................................... โทรศัพทมือถือ.................................. ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail)................................................ 
ซ่ึงตอไปน้ีเรียกวา “ผูกูยืมเงิน” 
 กรณีที่ผูกูยืมเงินยังไมบรรลุนิติภาวะ  “ผูแทนโดยชอบธรรม” หรือ “ผูปกครอง” คือ  
 (นาย / นาง / นางสาว / อื่น ๆ .........) .………………………………......................................................................................... 
ผูถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขท่ี................................................ อายุ ….(....)...ป ที่อยูตามทะเบียนบาน เลขที่ …….....................….......
หมูที่....................... ซอย .......................................... ถนน ……...................................…….. ตำบล/แขวง...................................... 
อำเภอ/เขต………...............................................  จังหวัด……......….………................ ......... รหัสไปรษณีย...................... 
โทรศัพท……….......…............… โทรศัพทมือถือ.............................. ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail)......................................................... 
 สัญญาฉบับนี ้ทำขึ ้นเพื ่อเปนหลักฐานการกู ยืมเงินกองทุนเงินใหกู ยืมเพื ่อการศึกษา  ลักษณะที่ 1 เงินกู ยืม 
เพ่ือการศึกษา ใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย เพื่อเปนคาเลาเรียน คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และคาครองชีพ 
ของผูกูยืมเงินที่ขาดแคลนทุนทรัพย โดยคูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปน้ี 

 1. ผูใหกูยืมตกลงใหกูยืมเงิน และผูกูยืมเงินตกลงกูยืมเงิน เพ่ือนำไปใชเปนทุนการศึกษาสำหรับผูกูยืมเงิน 

 2. ผูใหกูยืมจะจายเงินกูยืมสวนทีเ่ปนคาเลาเรียนและคาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาใหแกสถานศึกษาทีผู่กูยืมเงินศึกษาอยู 
และจะจายเงินกู ยืมสวนที ่เปนคาครองชีพเขาบัญชีเงินฝากของผู กู ยืมเงินตามที ่ผู ก ู ยืมเงินไดแจงไวแกผู ใหกู ยืมเปนรายเดือน  
ทั้งนี้ ผูใหกูยืมจะจายเงินกูยืมดังกลาวภายหลังจากที่ผูกูยืมเงินไดลงลายมือชื่อหรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสใน แบบยืนยันการ
เบิกเงินกูยืมกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ 1 เงินกูยืมเพื่อการศึกษา ใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย  
(คาเลาเรียน คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และคาครองชีพ) ตามท่ีผูใหกูยืมกำหนด และผูใหกูยืมหรือธนาคารหรือนิติบุคคล       
ที่ทำหนาที่แทนผูใหกูยืมไดตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยแลว  โดยผูกูยืมเงินจะตองลงลายมือชื่อหรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส      
ในแบบยืนยันการเบิกเงินกูยืมกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาดังกลาวทุกภาคการศึกษา นับแตวันที่เริ่มกูยืมเงินจนกระทั่งผูกูยืมเงิน
สำเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษา ทั้งนี้ ใหถือวาแบบยืนยันการเบิกเงินกูยืมกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาดังกลาวเปนหลักฐาน    
ในการกูยืมเงิน และเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ 
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 3. ผูใหกูยืมตกลงใหผูกูยืมเงินกูยืมเงิน ตลอดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร ภายในวงเงินกูยืมสูงสุดสำหรับ  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไมเกิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถวน) ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพเทคนิค ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและอนุปริญญา ไมเกิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถวน) ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 (สี่) ป 
และหลักสูตรตอเนื่อง ไมเกิน 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถวน) หลักสูตร 5 (หา) ป ไมเกิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถวน) 
หลักสูตร 6 (หก) ป ไมเกิน 1,700,000 บาท (หนึ่งลานเจ็ดแสนบาทถวน)  ทั้งนี้ วงเงินการใหกูยืมในแตละปการศึกษาตองไมเกินขอบเขต
ตามท่ีคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาประกาศกำหนด 

 กรณีผูกูยืมเงินตองดำเนินการกูยืมเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกสตามที่ผูใหกูยืมกำหนด ผูกูยืมเงินตองดำเนินการเกี่ยวกับ 
การกูยืมผานระบบอิเล็กทรอนิกสดวยตนเอง และเก็บรักษารหัสผานที่ไดไปจากผูใหกูยืมไวเปนความลับ หากผูกูยืมเงินยินยอมหรือประมาทเลินเลอ 
ใหบุคคลอ่ืนดำเนินการเกี่ยวกับการกูยืมเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส ใหถือวาเปนการดำเนินการกูยืมเงินของผูกูยืมเงินดวยตนเอง 

 4. เงินกูยืมที่ผูใหกูยืมจายใหแกผูกูยืมเงิน ใหถือวาผูกูยืมเงินไดรับเงินกูยืมดังกลาวแลวในวันที่ผูใหกูยืมไดจายเขาบัญชีของ
สถานศึกษาที่ผู กู ยืมเงินไดเขาศึกษา และ/หรือไดจายเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูกู ยืมเงินตามที่ไดแจงไวแกผู ใหกู ยืมในแตละคร้ัง          
ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยูตามหลักสูตรการศึกษาในแตละหลักสูตร ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาและวงเงินที่ผูกูยืมเงินไดตกลงกูยืมไว 
 
หนาที่ของผูกูยืมเงิน 

 5. ถาผูกูยืมเงินเปล่ียนแปลงชื่อ หรือนามสกุล หรือสถานท่ีอยู หรือหมายเลขโทรศัพท หรือยายสถานศึกษา หรือสำเร็จการศกึษา 
หรือเลิกการศึกษา ผูกูยืมเงินมีหนาที่แจงใหผูใหกูยืมทราบผานระบบอิเล็กทรอนิกส ภายใน 15 (สิบหา) วัน นับแตวันที่เปลี่ยนแปลงชื่อ 
หรือนามสกุล หรือสถานท่ีอยู หรือหมายเลขโทรศัพท หรือยายสถานศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษาดังกลาว  

 เมื่อผูกูยืมเงินสำเร็จการศึกษา และเขาทำงานในสถานที่ใด ผูกูยืมเงินมีหนาที่ตองแจงที่อยูและสถานที่ทำงานนั้น 
พรอมทั้งจำนวนเงินเดือนหรือคาจางที่ไดรับใหผูใหกูยืมและธนาคารที่ผูใหกูยืมกำหนดทราบเปนหนังสือ หรือชองทางอื่นที่ผูให กูยืม
กำหนด ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ผูกูยืมเงินเริ่มทำงาน และในกรณีที่ผูกูยืมเงินยายที่อยู หรือเปลี่ยนงาน หรือสถานท่ีทำงาน 
หรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเงินเดือน หรือคาจาง ผูกูยืมเงินจะตองแจงใหผูใหกูยืมและธนาคารที่ผูใหกูยืมกำหนดทราบเปนหนัง สือหรือ
ชองทางอื่นที่ผูใหกูยืมกำหนด ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ผูกูยืมเงินยายที่อยู หรือเปลี่ยนงาน หรือสถานท่ีทำงานหรือเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับเงินเดือน หรือคาจางดังกลาวทุก ๆ คร้ัง  

 หากผูกูยืมเงินไมปฏิบัติตามขอสัญญาในวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหถือวาผูกูยืมเงินผิดสัญญานี้ในขอสาระสำคัญ 
ซึ่งผูใหกูยืมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกเงินกูยืมที่ผูกูยืมเงินไดรับไปแลวทั้งหมดตามสัญญานี้คืนภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่          
ผูกูยืมเงินไดรับแจงการบอกเลิกสัญญา โดยท่ีผูกูยืมเงินไมมีสิทธิจะถือเอาประโยชนแหงเงื่อนเวลาชำระหนี้ตามขอ 12. 

 6. การกูยืมและใหกูยืมตามสัญญานี้ นอกจากจะถือปฏิบัติตามสัญญาทุกขอแลวผูกูยืมเงินจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ขอกำหนด หรือคำสั่งของผูใหกูยืมที่เกี่ยวกับกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาที่ไดออกใชบังคับอยูแลว  
กอนวันทำสัญญานี้ และที่จะไดออกใชบังคับตอไปในภายหนาโดยเครงครัด  และใหถือวา กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ 
ขอกำหนด หรือคำสั่งตาง ๆ ดังกลาวเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ดวย 

 7. ผูกูยืมเงิน และผูแทนโดยชอบธรรม หรือผูปกครอง ยินยอมใหผูกูยืมเงินนำเงินที่ผูกูยืมเงินไดกูยืมจากผูใหกูยืม กอนป
การศึกษา 2549 มาแลวทั้งหมด รวมทั้งดอกเบี้ย หรือประโยชนอื่นใด และเงินเพิ่มอันไดแกเบี้ยปรับที่เกิดขึ้นจนถึงวันทำสัญญาฉบับนี้ 
และ/หรือเงินที่ไดรับทุนการศึกษาแบบตองใชคืนต้ังแตปการศึกษา 2549 จากกองทุนเงินกูยืมเพ่ือการศึกษาท่ีผูกกับรายไดในอนาคต 
(กรอ.) มาแลวทั้งหมด มารวมเปนหนี้เงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาของผูใหกูยืม พรอมทั้งยินยอมปฏิบัติตามขอตกลงและเงื่อนไขตามสัญญาน้ี         
ทุกประการ 
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 8. ในกรณีที่ผูกูยืมเงินเคยทำสัญญากูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษามากกวาหนึ่งฉบับ ไมวาสัญญาฉบับ
ดังกลาวจะมีเงื่อนไขการชำระเงินกูยืมเปนรายป หรือรายเดือน ผูกูยืมเงินยินยอมปฏิบัติตามขอตกลงและเง่ือนไขการชำระเงินกูยืมเปนรายป 
และเงื่อนไขตาง ๆ ตามท่ีกำหนดในสัญญาน้ีทุกประการ 

การใหความยินยอม 

 9. ผูกูยืมเงินยินยอมใหผูใหกูยืมเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของผูกูยืมเงินที่อยูในความครอบครองของตนและของบคุคลอื่น 
รวมทั้งยินยอมใหผู ใหกู ยืมเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับการกูยืมเงิน การติดตามหนี้ การชำระเงินคืนกองทุน  
และการดำเนินการใด ๆ ได ตามวัตถุประสงคของผูใหกูยืม รวมทั้งยินยอมใหผูใหกูยืมเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามที่
หนวยงาน หรือองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลภายนอกรองขอ และเพ่ือประโยชนในการบริหารและติดตามการชำระเงินกูยืม
คืนผูใหกูยืม ผูกูยืมเงินยินยอมใหกรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ รวมถึงหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
ที่ควบคุมดูแลขอมูลสวนบุคคลของผูกูยืมเงิน เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของผูกูยืมเงิน เชน ภูมิลำเนา ที่อยูที่สามารถติดตอได หรือที่อยู
ทางธุรกิจ สถานท่ีทำงาน หมายเลขโทรศัพท รายได เงินเดือน หรือคาจาง ใหแกผูใหกูยืม เมื่อไดรับการรองขอจากผูใหกูยืม  

 10. ใหถือวาคูฉบับและบรรดาสำเนาภาพถาย ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส หรือโทรสาร ซ่ึงคูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงเปนผูไดจัดทำขึ้น
ใหแกคูสัญญาอีกฝายหนึ่งตามสัญญาน้ี เปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ 

 11. ในกรณีทีส่ำเนาภาพถาย ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส โทรสาร เอกสารอื่นใดอันถือวาเปนสวนหนึ่งของสัญญาน้ี และ/หรือ
ขอความในสัญญานี้ขัดแยงกัน ผูกูยืมเงินจะตองปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผูใหกูยืม คำวินิจฉัยของผูใหกูยืมใหถือเปนที่สุด และผูกูยืมเงิน
ไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายหรือคาใชจายใด ๆ จากผูใหกูยืมทั้งสิ้น 
 
การชำระเงินตนและดอกเบี้ยหรือประโยชนอื่นใด 

 12. เมื่อผูกูยืมเงินไดรับอนุมัติใหสำเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษา โดยมีคำสั่งใหพนสภาพการเปนนักเรียนหรือนักศึกษา 
หรือพนสภาพการเปนนักเรียนหรือนักศึกษาตามกฎหมาย หรือระเบียบที ่เกี ่ยวของแลว เปนระยะเวลา 2 (สอง) ป ผู กู ยืมเงิน 
ตกลงชำระเงินกูยืมคืนทั้งจำนวน หากผูกูยืมเงินไมสามารถชำระเงินกูยืมคืนไดทั้งจำนวน ผูใหกูยืมอาจใหผูกูยืมเงินผอนชำระเงิน กูยืม 
เปนงวด ๆ รายป โดยตองชำระใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 15 (สิบหา) ป นับแตวันที่ครบกำหนดระยะเวลาดังกลาว โดยผูกูยืมเงิน
จะตองชำระเงินกูยืมคืนงวดแรกเต็มจำนวนเฉพาะเงินตนไมมีดอกเบี้ย หรือประโยชนอื่นใด ภายในวันที่ 5 กรกฎาคมแรก ภายหลัง 
จากวันที ่ผู ก ู ยืมเงินไดรับอนุมัติใหสำเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษา โดยมีคำสั ่งใหพนสภาพการเปน นักเรียนหรือนักศึกษา  
หรือพนสภาพการเปนนักเรียนหรือนักศึกษาตามกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวของแลวเปนระยะเวลา 2 (สอง) ป สำหรับการชำระเงิน
กูยืมคืนในงวดตอ ๆ ไป ใหผู กู ยืมเงินชำระเงินกูยืมคืนตามจำนวนที่ผู ใหกู ยืมกำหนด ซึ่งเปนการชำระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ย  
หรือประโยชนอื่นใดในอัตรารอยละ 1 (หนึ่ง) ตอป โดยใหชำระภายในวันที่ 5 กรกฎาคมของแตละป ทั้งนี้ การคิดดอกเบ้ีย หรือประโยชน
อื่นใด ใหคิดต้ังแตวันที่ 5 กรกฎาคม ของเงินตนที่เหลือหลังจากผูกูยืมเงินไดชำระเงินกูยืมงวดแรกแลว 

      ทั้งนี้ จำนวนเงินตนที่ตองชำระในแตละงวด ตองไมต่ำกวาอัตราท่ีกำหนดไว ดังนี้  
 

งวดที่ชำระ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
รอยละของ 
เงินตนที่ตอง
ชำระ 

1.5 
(หนึ่ง
จุด
หา) 

2.5 
(สอง
จุด
หา) 

3.0 
(สาม) 

3.5 
(สาม
จุด
หา) 

4.0 
(สี่) 

4.5 
(สี่ 
จุด
หา) 

5.0 
(หา) 

6.0 
(หก) 

7.0 
(เจ็ด) 

8.0 
(แปด) 

9.0 
(เกา) 

10.0 
(สิบ) 

11.0 
(สิบ
เอ็ด) 

12.0 
(สิบ
สอง) 

13.0 
(สิบ
สาม) 

      นอกจากการชำระเงินกูยืมคืนงวดแรกซึ่งตองชำระเต็มจำนวน การชำระเงินกูยืมคืนในงวดตอ ๆ ไป ผูกูยืมอาจแบง
ชำระเงินกูยืมในแตละงวดเปนรายเดือนก็ได  
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  13. ใหผูกูยืมเงินชำระเงินตนและดอกเบ้ียหรือประโยชนอื่นใด โดยใหดำเนินการดังตอไปน้ี 

 (1)  กรณีผูกูยืมเงินทำงานกับหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน และหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนดังกลาวสามารถดำเนินการ
หักเงินไดพึงประเมินของผูกูยืมเงิน ใหผูกูยืมเงินชำระเงินตนและดอกเบี้ย หรือประโยชนอื่นใด  โดยผูกูยืมเงินมีหนาที่ตองแจงสถานะ    
การเปนผูกูยืมเงินตอหัวหนาหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนที่ผูกูยืมเงินทำงานดวย ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่เริ่มปฏิบัติงาน           
และยินยอมใหหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนดังกลาวหักเงินไดพึงประเมินของผูกู ยืมเงิน เพื่อดำเนินการชำระเงินตนและดอกเบี้ย          
หรือประโยชนอื่นใดตามจำนวนที่ผูใหกูยืมแจงใหทราบ หากผูกูยืมเงินถูกหักเงินเดือนแลว  แตจำนวนเงินที่ถูกหักไมครบจำนวนหนี้           
ที่จะตองชำระในปนั ้น ผูกู ยืมเงินยังคงมีหนาที่ตองไปชำระเงินใหครบตามจำนวนที่กำหนดในแตละป ตามชองทางที่กำหนดไว              
ในขอ 13. (2) ก หรือ ข แลวแตกรณี  

                          หากผูกูยืมเงินไมปฏิบัติตามขอสัญญาในวรรคหนึ่งใหถือวาผูกูยืมเงินผิดสัญญานี้ในขอสาระสำคัญ ซึ่งผูใหกูยืม 
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกเงินกูยืมที่ผูกูยืมเงินไดรับไปแลวทั้งหมดตามสัญญานี้คืนภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ผูกูยืมเงินไดรับ
แจงการบอกเลิกสัญญา โดยท่ีผูกูยืมเงินไมมีสิทธิจะถือเอาประโยชนแหงเงื่อนเวลาชำระหนี้ตามขอ 12. 

 (2)  กรณีผูกูยืมเงินทำงานกับหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน แตหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนดังกลาวไมสามารถดำเนินการ
หักเงินไดพึงประเมินของผูกูยืมเงินได หรือกรณีผูกูยืมเงินไมไดทำงานกับหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน ใหผูกูยืมเงินชำระเงินตนและดอกเบี้ย 
หรือประโยชนอื่นใด โดย 

 ก. ผูกู ยืมเงินสามารถชำระเงินตนและดอกเบี ้ย หรือประโยชนอื ่นใด ณ ธนาคารที่ผู ใหกู ยืมกำหนด โดยธนาคาร             
จะออกใบเสร็จรับเงินใหแกผูกูยืมเงินเพื่อเปนหลักฐานการชำระหนี้ดังกลาว หรือผูกูยืมเงินอาจใหผูใหกูยืม และ/หรือธนาคารหักเงินในบัญชี 
เงินฝากของผูกูยืมเงินที่มีอยูกับธนาคารที่ผูใหกูยืมกำหนดเพื่อดำเนินการชำระเงินตนและดอกเบี้ย หรือประโยชนอื่นใด ซึ่งบัญชีเงินฝากน้ัน
จะตองเปนเลขบัญชีเดียวกันกับที่ผูกูยืมเงินไดรับเงินกูยืม หรือบัญชีเงินฝากของผูกูยืมเงินบัญชีอื่นที่ผูกูยืมเงินไดแจงความประสงคใหหักบัญชี
เพ่ือชำระหน้ี  

 ข. ผูกูยืมเงินสามารถชำระเงินตนและดอกเบ้ีย หรือประโยชนอื่นใด ณ ชองทางอื่นที่ผูใหกูยืมกำหนด 

 ในกรณีที่ผูกูยืมเงินชำระหนี้ใหผูใหกูยืมผิดไปจากขอตกลง หรือนอกเหนือ หรือแตกตางไปจากขอตกลงในการชำระหนี้
ตามขอ 12. การรับชำระหนี้ดังกลาวไมถือวาเปนขอตกลงใหมอันจะทำใหผูกู ยืมเงินหมดภาระการผอนชำระหนี้เปน งวด ๆ รายป         
และไมเปนเหตุที่ผูกูยืมเงินจะยกขึ้นมากลาวอาง หรือตัดสิทธิผูใหกูยืมที่จะตองเรียกเงินตนและดอกเบี้ย หรือประโยชนอื่นใดคางชำระคืน
ทั้งหมด เพราะเหตุที่ผูกูยืมเงินผิดนัดชำระหนี้ผิดไปจากขอตกลงดังกลาวขางตน 

 14. ในกรณีที่ผูกูยืมเงินผิดนัดไมชำระหนี้เงินกูยืมคืนผูใหกูยืมงวดหนึ่งงวดใดตามที่กำหนดไวในขอ 12. และไมไดรับอนุญาต   
ใหผอนผันเปนหนังสือจากผูใหกูยืม ผูกูยืมเงินยินยอมชำระเงินเพิ่มอันไดแกเบี้ยปรับใหแกผูใหกูยืมในอัตรารอยละ 7.5 (เจ็ดจุดหา) ตอป หรือ
ตามอัตราที่ผูใหกูยืมประกาศกำหนด ของจำนวนเงินตนในงวดที่คางชำระ นับแตวันที่ถึงกำหนดชำระจนถึงวันที่ผูกูยืมเงินชำระหนี้เสร็จสิ้น           
และผูกูยืมเงนิยินยอมใหผูใหกูยืม และ/หรือธนาคารหักเงินในบัญชีเงินฝากของผูกูยืมเงินที่มีอยูกับธนาคารท่ีผูใหกูยืมกำหนดเพ่ือดำเนินการ
ชำระเงินเพิ ่มอันไดแกเบี ้ยปรับ ซึ่งบัญชีเงินฝากนั้นจะตองเปนเลขบัญชีเดียวกันกับที่ผู กู ยืมเงินไดรับเงินกูยืม หรือบัญชี เงินฝาก              
ของผูกูยืมเงินบัญชีอื่นที่ผูกูยืมเงินไดแจงความประสงคใหหักบัญชีเพื่อชำระหนี้ ทั้งนี้ ผูกูยืมเงินยินยอมรับผิดชดใชคาใชจายใด ๆ ที่เกิดขึ้น       
ที่ผูใหกูยืมตองเสียไปอันเนื่องมาจากการผิดสัญญาของผูกูยืมเงิน รวมถึงคาใชจายในการเตือน เรียกรอง บอกกลาว ทวงถาม ติดตามหนี้             
การดำเนินคดี การบังคับคดี  การไถถอนทรัพยที่ยึด รวมทั้งคาใชจายอื่นใดที่เกี ่ยวของทั้งหมด เพื่อใหไดรับชำระหนี้จนเต็มตามจำนวน            
ทุกประการ 

 ในการชำระคาใชจายใหกับผูใหกูยืมตามวรรคหนึ่ง ผูกูยืมเงินยินยอมใหผูใหกูยืมนำคาใชจายดังกลาว มาทบรวมกับ 
เงินตนที่ผูกูยืมเงินคางชำระอยู 
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การบอกเลิกสัญญา 

 15. ผูใหกูยืมมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ และเรียกเงินกูยืมที่ผูกูยืมเงินไดรับไปแลวท้ังหมดพรอมดอกเบ้ีย หรือประโยชนอื่นใด
ตามสัญญานี้คืนภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ผูกูยืมเงินไดรับแจงการบอกเลิกสัญญา เมื่อปรากฏภายหลังวาผูกูยืมเงินไมมีสิทธิ
กู ยืมเงิน หรือไดมีการแจงขอความอันเปนเท็จในสาระสำคัญ หรือไมปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงขอหนึ่งขอใดที่ใหไวกับผูใหกูยืม              
โดยผูกูยืมเงินไมมีสิทธิจะถือเอาประโยชนแหงเงื่อนเวลาในการชำระหนี้ตามขอ 12. 

 16. ผูใหกูยืมมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ และเรียกเงินกูยืมที่ผูกูยืมเงินไดรับแลวทั้งหมดคืนในทันที หรือภายในระยะเวลา  
ที่ผูใหกูยืมกำหนด เมื่อผูกูยืมเงินลาออกไมศึกษาตอ หรือถูกสถานศึกษาใหออก หรือไลออกในระหวางปการศึกษา 

 17. ผูกูยืมเงินมีสิทธิบอกเลิกการกูยืมเงิน และเมื่อบอกเลิกสัญญาแลวผูกูยืมเงินจะตองชำระเงินกูยืมทั้งหมดคืนผูใหกูยืม 
ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ผูใหกูยืมไดรับแจงการบอกเลิกสัญญาดังกลาว โดยไมเสียดอกเบี้ย หรือประโยชนอื่นใดตามขอ 12. หากพน
กำหนดเวลาดังกลาว ผูกู ยืมเงินตองเสียดอกเบี้ย หรือประโยชนอื ่นใดตามที่กำหนดไวในกฎหมาย ระเบียบ  ขอบังคับ หรือประกาศ             
ที่ผูใหกูยืมกำหนด 

 18. ในกรณีผูใหกูยืมบอกเลิกสัญญาน้ีตามขอ 15. หรือขอ 16. หรือกรณีที่ผูใหกูยืมจายเงินกูยืมเขาบัญชีเงินฝากผูกูยืมเงิน
ภายหลังผูกูยืมเงินถึงแกความตาย ผูกู ยืมเงินตกลงยินยอมใหธนาคารที่ผู ใหกู ยืมกำหนดทำตามคำสั่งของผูใหกูยืมโดยหักเงินจากบัญชี 
เงินฝากใด ๆ  ของผูกูยืมเงินที่มีกับธนาคารที่ผูใหกูยืมกำหนดตามจำนวนที่ผูใหกูยืมแจงใหหักเพื่อชำระหน้ี และ/หรือบรรดาภาระผูกพันตาง ๆ  
ใหแกผูใหกูยืมโดยไมโตแยงใด ๆ ทั้งสิ้น 

 19. ที่อยูของผูกูยืมเงินที่ปรากฏในสัญญานี้ ใหถือวาเปนภูมิลำเนาของผูกูยืมเงิน การสงหนังสือคำบอกกลาวทวงถาม 
จดหมาย หรือเอกสารอ่ืนใดไปยังผูกูยืมเงิน ใหสงไปยังภูมิลำเนาของผูกูยืมเงินดังกลาว และใหถือวาเปนการสงโดยชอบ โดยถือวาผูกูยืมเงิน
ไดทราบขอความในเอกสารดังกลาวนับแตวันที่หนังสือคำบอกกลาวทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารอื่ นใดไปถึงภูมิลำเนาของผูกูยืมเงิน  
ไมวาผูกูยืมเงินหรือบุคคลอ่ืนใดที่พักอาศัยอยูในภูมิลำเนาของผูกูยืมเงินจะไดรับหนังสือคำบอกกลาวทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารน้ันไว
หรือไมก็ตาม  
 
 
สวนของผูแทนโดยชอบธรรม/ผูปกครอง 

 20. ผูแทนโดยชอบธรรม/ผูปกครองไดทราบและเขาใจขอความในสัญญากูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา  
ลักษณะท่ี 1 เงินกูยืมเพ่ือการศึกษา ใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย ที่ผูกูยืมเงินไดทำไวตอผูใหกูยืมโดยตลอดแลวและ
ยินยอมใหผูกูยืมเงินเขาทำสัญญา รวมทั้งไดทราบและเขาใจขอความในแบบยืนยันการเบิกเงินกูยืมกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 
ลักษณะที่ 1 เงินกูยืมเพื่อการศึกษา ใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย (คาเลาเรียน คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับก ารศึกษา 
และคาครองชีพ) ซึ่งผูกูยืมเงินไดลงทะเบียนไวทุกภาคการศึกษาตั้งแตเริ่มศึกษาจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษา  ซึ่งเปน
หลักฐานการกูยืมเงิน  

 21. ผูแทนโดยชอบธรรม/ผูปกครองยินยอมใหผูใหกูยืมเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของผูแทนโดยชอบธรรม/ผูปกครอง 
ที่อยูในความครอบครองของหนวยงาน หรือองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลอ่ืน รวมท้ังยินยอมใหผูใหกูยืมเก็บรวบรวม ใช และ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลเพื่อการใหกูยืมเงิน การติดตามหนี้ และการดำเนินการใด ๆ ได ตามวัตถุประสงคของกองทุนเงินใหกู ยืม 
เพ่ือการศึกษาเพ่ือประโยชนในการบริหารและติดตามการชำระเงินกูยืมคืน 
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 สัญญานี้ทำขึ้นเปนสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน คู สัญญาไดอานและเขาใจขอความโดยละเอียดตลอดแลว  
จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสำคัญตอหนาพยาน และคูสัญญาตางยึดถือไวฝายละหนึ่งฉบับ 
 
 
 
 ลงชื่อ                                             ผูกูยืมเงิน ลงชื่อ                                           ผูแทนโดยชอบธรรม/ผูปกครอง 
 (                                           ) (                                        ) 
 
 
                                                                           ลงชื่อ                                           ผูแทนโดยชอบธรรม/ผูปกครอง 
                                                                                      (                                        )             
              
 
 ลงชื่อ                                             พยาน ลงชื่อ                                            พยาน 
 (                                           )                        (                                           )        
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ตัวอยาง สัญญากูยมืเงินกองทุนเงินใหกูยมืเพื่อการศึกษา แบบตามหลักศาสนาอิสลาม 
ลักษณะท่ี 1 เงินกูยมืเพื่อการศึกษา ใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย 

ใชสำหรับปการศึกษา 2564 
  
สัญญาเลขที่  ………….........……………                                                              ระดับ  ......................................... 
วันที่ทำสัญญา  ........เดือน.................. พ.ศ. ......  ทำขึ้น ณ ...................................... จังหวัด ....................................... ระหวาง 

 กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ซ่ึงตอไปน้ีเรียกวา “ผูใหกูยืม”  
 กับ ( นาย / นาง / นางสาว / อื่น ๆ ............ ) …………………….......………......…......................................................………… 
ผูถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขท่ี.............................................. เกิดวันที่…….…. เดือน….......……………. พ.ศ. ………....... อายุ ….(....)...ป 
ที่อยูตามทะเบียนบาน เลขท่ี ….................…… หมูที่ ……..........… ซอย ……...........….........………... ถนน …............…..............………..……… 
ตำบล/แขวง………….….................... อำเภอ/เขต………....…..…...........…. จังหวัด ..................................... รหัสไปรษณีย............................ 
โทรศัพท...................................... โทรศัพทมือถือ.................................. ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail)................................................ 
ซ่ึงตอไปน้ีเรียกวา “ผูกูยืมเงิน” 
 กรณีที่ผูกูยืมเงินยังไมบรรลุนิติภาวะ  “ผูแทนโดยชอบธรรม” หรือ “ผูปกครอง” คือ  
 (นาย / นาง / นางสาว / อื่น ๆ .........) .………………………………......................................................................................... 
ผูถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขท่ี................................................ อายุ ….(....)...ป ที่อยูตามทะเบียนบาน เลขที่ …….....................….......
หมูที่....................... ซอย .......................................... ถนน ……...................................…….. ตำบล/แขวง...................................... 
อำเภอ/เขต………...............................................  จังหวัด……......….………......................... รหัสไปรษณีย............ .......... 
โทรศัพท……….......…............… โทรศัพทมือถือ.............................. ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail)......................................................... 

 สัญญาฉบับนี ้ทำขึ ้นเพื ่อเปนหลักฐานการกู ยืมเงินกองทุนเงินใหกู ยืมเพื ่อการศึก ษา ลักษณะที่ 1 เงินกู ยืม 
เพ่ือการศึกษา ใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย เพื่อเปนคาเลาเรียน คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และคาครองชีพ 
ของผูกูยืมเงินที่ขาดแคลนทุนทรัพย โดยคูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปน้ี 

 1. ผูใหกูยืมตกลงใหกูยืมเงิน ผูกูยืมเงินตกลงกูยืมเงิน เพ่ือนำไปใชเปนทุนการศึกษาสำหรับผูกูยืมเงิน 

 2. ผูใหกูยืมจะจายเงินกูยืมสวนทีเ่ปนคาเลาเรียนและคาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาใหแกสถานศึกษาทีผู่กูยืมเงินศึกษาอยู 
และจะจายเงินกู ยืมสวนที ่เปนคาครองชีพเขาบัญชีเงินฝากของผู กู ยืมเงินตามที ่ผู ก ู ยืมเงินไดแจงไวแกผู ใหกู ยืมเปนรายเดือน  
ทั้งนี้ ผูใหกูยืมจะจายเงินกูยืมดังกลาวภายหลังจากที่ผูกูยืมเงินไดลงลายมือชื่อหรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสใน แบบยืนยันการ
เบิกเงินกูยืมกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ 1 เงินกูยืมเพื่อการศึกษา ใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย  
(คาเลาเรียน คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และคาครองชีพ) ตามท่ีผูใหกูยืมกำหนด และผูใหกูยืมหรือธนาคารหรือนิติบุคคลที่ทำ
หนาที่แทนผูใหกู ยืมไดตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยแลว โดยผูกู ยืมเงินจะตองลงลายมือชื่อหรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส               
ในแบบยืนยันการเบิกเงินกูยืมกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาดังกลาวทุกภาคการศึกษา นับแตวันที่เริ่มกูยืมเงินจนกระทั่งผูกูยืมเงิน
สำเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษา ทั้งนี้ ใหถือวาแบบยืนยันการเบิกเงินกูยืมกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาดังกลาวเปนหลักฐาน           
ในการกูยืมเงิน และเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ 
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 3. ผูใหกูยืมตกลงใหผูกูยืมเงินกูยืมเงิน ตลอดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร ภายในวงเงินกูยืมสูงสุดสำหรับ  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไมเกิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถวน) ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพเทคนิคประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและอนุปริญญา ไมเกิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถวน) ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 (สี่) ป 
และหลักสูตรตอเนื่อง ไมเกิน 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถวน) หลักสูตร 5 (หา) ป ไมเกิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถวน) 
หลักสูตร 6 (หก) ป ไมเกิน 1,700,000 บาท (หนึ่งลานเจ็ดแสนบาทถวน)  ทั้งนี้ วงเงินการใหกูยืมในแตละปการศึกษาตองไมเกินขอบเขต
ตามท่ีคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาประกาศกำหนด 

      กรณีผูกูยืมเงินตองดำเนินการกูยืมเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส ตามที่ผูใหกูยืมกำหนด ผูกูยืมเงินตองดำเนินการเกี่ยวกับ
การกูยืมผานระบบอิเล็กทรอนิกสดวยตนเอง และเก็บรักษารหัสผานที่ไดไปจากผูใหกูยืมไวเปนความลับ หากผูกูยืมเงินยินยอมหรือประมาทเลินเลอ
ใหบุคคลอ่ืนดำเนินการเกี่ยวกับการกูยืมเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส ใหถือวาเปนการดำเนินการกูยืมเงินของผูกูยืมเงินดวยตนเอง 

 4. เงินกูยืมที่ผูใหกูยืมจายใหแกผูกูยืมเงิน ใหถือวาผูกูยืมเงินไดรับเงินกูยืมดังกลาวแลวในวันที่ผูใหกูยืมไดจายเขาบัญชีของ
สถานศึกษาที่ผู กู ยืมเงินไดเขาศึกษา และ/หรือไดจายเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูกู ยืมเงินตามที่ไดแจงไวแกผู ใหกู ยืมในแตละคร้ัง               
ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยูตามหลักสูตรการศึกษาในแตละหลักสูตร ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาและวงเงินที่ผูกูยืมเงินไดตกลงกูยืมไว 
 
หนาที่ของผูกูยืมเงิน 

 5. ถาผูกูยืมเงินเปล่ียนแปลงชื่อ หรือนามสกุล หรือสถานท่ีอยู หรือหมายเลขโทรศัพท หรือยายสถานศึกษา หรือสำเร็จการศกึษา 
หรือเลิกการศึกษา ผูกูยืมเงินมีหนาที่แจงใหผูใหกูยืมทราบผานระบบอิเล็กทรอนิกส ภายใน 15 (สิบหา) วัน นับแตวันที่เปลี่ยนแปลงชื่อ 
หรือนามสกุล หรือสถานท่ีอยู หรือหมายเลขโทรศัพท หรือยายสถานศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษาดังกลาว  

 เมื่อผูกูยืมเงินสำเร็จการศึกษา และเขาทำงานในสถานที่ใด ผูกูยืมเงินมีหนาที่ตองแจงที่อยูและสถานที่ทำงานนั้น 
พรอมทั้งจำนวนเงินเดือนหรือคาจางที่ไดรับใหผูใหกูยืมและธนาคารที่ผูใหกูยืมกำหนดทราบ เปนหนังสือ หรือชองทางอื่นที่ผู ใหกู ยืม
กำหนด ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ผูกูยืมเงินเริ่มทำงาน และในกรณีที่ผูกูยืมเงินยายที่อยู หรือเปลี่ยนงาน หรือสถานที่ทำงาน 
หรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเงินเดือน หรือคาจาง ผูกูยืมเงินจะตองแจงใหผูใหกูยืมและธนาคารที่ผูใหกูยืมกำหนดทราบเปนหนัง สือหรือ
ชองทางอื่นที่ผูใหกูยืมกำหนด ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ผูกูยืมเงินยายที่อยู หรือเปล่ียนงาน หรือสถานที่ทำงาน หรือเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับเงินเดือน หรือคาจางดังกลาวทุก ๆ คร้ัง  

 หากผูกูยืมเงินไมปฏิบัติตามขอสัญญาในวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหถือวาผูกูยืมเงินผิดสัญญานี้ในขอสาระสำคัญ 
ซึ่งผูใหกูยืมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกเงินกูยืมที่ผูกูยืมเงินไดรับไปแลวทั้งหมดตามสัญญานี้คืนภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่              
ผูกูยืมเงินไดรับแจงการบอกเลิกสัญญา โดยท่ีผูกูยืมเงินไมมีสิทธิจะถือเอาประโยชนแหงเงื่อนเวลาชำระหนี้ตามขอ 12. 

 6. การกูยืมและใหกูยืมตามสัญญานี้ นอกจากจะถือปฏิบัติตามสัญญาทุกขอแลวผูกูยืมเงินจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ขอกำหนด หรือคำสั่งของผูใหกูยืมที่เกี่ยวกับกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาที่ไดออกใชบังคับอยูแลว  
กอนวันทำสัญญานี้ และที่จะไดออกใชบังคับตอไปในภายหนาโดยเครงครัด และใหถือวา กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ขอกำหนด  
หรือคำสั่งตาง ๆ ดังกลาวเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ดวย 

 7. ผูกู ยืมเงิน และผูแทนโดยชอบธรรม หรือผูปกครอง ยินยอมใหผู กู ยืมเงินนำเงินที่ผู กู ยืมเงินได กู ยืมจากผูใหกู ยืม              
กอนปการศึกษา 2549 มาแลวทั้งหมด รวมทั้งคาธรรมเนียมจัดการเงินกู หรือประโยชนอื่นใด และเงินเพิ่มอันไดแกคาธรรมเนียมกรณี         
ผิดนัดชำระเงินคืนที่เกิดขึ้นจนถึงวันทำสัญญาฉบับนี้ และ/หรือเงินที่ไดรับทุนการศึกษาแบบตองใชคืนตั้งแตปการศึกษา 2549             
จากกองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายไดในอนาคต (กรอ.) มาแลวทั้งหมด มารวมเปนหนี้เงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาของผูใหกูยืม            
พรอมทั้งยินยอมปฏิบัติตามขอตกลงและเง่ือนไขตามสัญญาน้ีทุกประการ 
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 8. ในกรณีที ่ผู กู ยืมเงินเคยทำสัญญากู ยืมเงินกองทุนเงินใหกู ยืมเพื่อการศึกษามากกวาหนึ ่งฉบับ  ไมวาสัญญา           
ฉบับดังกลาวจะมีเงื่อนไขการชำระเงินกูยืมเปนรายป หรือรายเดือน ผูกูยืมเงินยินยอมปฏิบัติตามขอตกลงและเงื่อนไขการชำระเงินกูยืม     
เปนรายป และเงื่อนไขตาง ๆ ตามท่ีกำหนดในสัญญาน้ีทุกประการ 

การใหความยินยอม 

 9. ผูกูยืมเงินยินยอมใหผูใหกูยืมเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของผูกูยืมเงินที่อยูในความครอบครองของตนและของบคุคลอื่น 
รวมทั้งยินยอมใหผู ใหกู ยืมเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับการกูยืมเงิน การติดตามหนี้ การชำระเงินคืนกองทุน  
และการดำเนินการใด ๆ ได ตามวัตถุประสงคของผูใหกูยืม รวมทั้งยินยอมใหผูใหกูยืมเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามที่
หนวยงาน หรือองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลภายนอกรองขอ และเพ่ือประโยชนในการบริหารและติดตามการชำระเงินกูยืม
คืนผูใหกูยืม ผูกูยืมเงินยินยอมใหกรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ รวมถึงหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
ที่ควบคุมดูแลขอมูลสวนบุคคลของผูกูยืมเงิน เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของผูกูยืมเงิน เชน ภูมิลำเนา ที่อยูที่สามารถติดตอได หรือที่อยู
ทางธุรกิจ สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท รายได เงินเดือน หรือคาจาง ใหแกผูใหกูยืม เมื่อไดรับการรองขอจากผูใหกูยืม  

 10. ใหถือวาคูฉบับและบรรดาสำเนาภาพถาย ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส หรือโทรสาร ซ่ึงคูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงเปนผูไดจัดทำขึ้น
ใหแกคูสัญญาอีกฝายหนึ่งตามสัญญาน้ี เปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ 

 11. ในกรณีทีส่ำเนาภาพถาย ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส โทรสาร เอกสารอื่นใดอันถือวาเปนสวนหนึ่งของสัญญาน้ี และ/หรือ
ขอความในสัญญานี้ขัดแยงกัน ผูกูยืมเงินจะตองปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผูใหกูยืม คำวินิจฉัยของผูใหกูยืมใหถือเปนที่สุด และผูกูยืมเงิน
ไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายหรือคาใชจายใด ๆ จากผูใหกูยืมทั้งสิ้น 
 
การชำระเงินตนและคาธรรมเนียมจัดการเงินกูหรือประโยชนอื่นใด 

 12. เมื่อผูกูยืมเงินไดรับอนุมัติใหสำเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษา โดยมีคำสั่งใหพนสภาพการเปนนักเรียนหรือนักศึกษา 
หรือพนสภาพการเปนนักเรียนหรือนักศึกษาตามกฎหมาย หรือระเบียบที ่เกี ่ยวของแลว เปนระยะเวลา 2 (สอง) ป ผู กู ยืมเงิน 
ตกลงชำระเงินกูยืมคืนทั้งจำนวน หากผูกูยืมเงินไมสามารถชำระเงินกูยืมคืนไดทั้งจำนวน ผูใหกูยืมอาจใหผูกูยืมเงินผอนชำระเงิ นกูยืม 
เปนงวด ๆ รายป โดยตองชำระใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 15 (สิบหา) ป นับแตวันที่ครบกำหนดระยะเวลาดังกลาว โดยผูกูยืมเงิน
จะตองชำระเงินกูยืมคืนงวดแรกเต็มจำนวนเฉพาะเงินตนไมมีคาธรรมเนียมจัดการเงินกู หรือประโยชนอื่นใด ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม
แรก ภายหลังจากวันที่ผูกูยืมเงินไดรับอนุมัติใหสำเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษา โดยมีคำสั่งใหพนสภาพการเปนนกัเรียนหรือนักศึกษา  
หรือพนสภาพการเปนนักเรียนหรือนักศึกษาตามกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวของแลวเปนระยะเวลา 2 (สอง) ป สำหรับการชำระเงิน
กูยืมคืนในงวดตอ ๆ ไป ใหผูกูยืมเงินชำระเงินกูยืมคืนตามจำนวนที่ผูใหกูยืมกำหนด ซ่ึงเปนการชำระคืนเงินตนพรอมคาธรรมเนียมจัดการ
เงินกู หรือประโยชนอื่นใดในอัตรารอยละ 1 (หนึ่ง) ตอป โดยใหชำระภายในวันที่ 5 กรกฎาคมของแตละป ทั้งนี้ การคิดคาธรรมเนียม
จัดการเงินกู หรือประโยชนอื่นใด ใหคิดต้ังแตวันที่ 5 กรกฎาคม ของเงินตนที่เหลือหลังจากผูกูยืมเงินไดชำระเงินกูยืมงวดแรกแลว 
  ทั้งนี้ จำนวนเงินตนที่ตองชำระในแตละงวด ตองไมต่ำกวาอัตราท่ีกำหนดไว ดังนี้  

งวดที่ชำระ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
รอยละของ 
เงินตนที่ตอง
ชำระ 

1.5 
(หนึ่ง
จุด
หา) 

2.5 
(สอง
จุด
หา) 

3.0 
(สาม) 

3.5 
(สาม
จุด
หา) 

4.0 
(สี่) 

4.5 
(สี่ 
จุด
หา) 

5.0 
(หา) 

6.0 
(หก) 

7.0 
(เจ็ด) 

8.0 
(แปด) 

9.0 
(เกา) 

10.0 
(สิบ) 

11.0 
(สิบ
เอ็ด) 

12.0 
(สิบ
สอง) 

13.0 
(สิบ
สาม) 

  นอกจากการชำระเงินกูยืมคืนงวดแรกซึ่งตองชำระเต็มจำนวน การชำระเงินกูยืมคืนในงวดตอ ๆ ไป ผูกูยืมอาจแบง
ชำระเงินกูยืมในแตละงวดเปนรายเดือนก็ได  
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 13. ใหผูกูยืมเงินชำระเงินตนและคาธรรมเนียมจัดการเงินกูหรือประโยชนอื่นใด โดยใหดำเนินการดังตอไปน้ี 

 (1)  กรณีผูกูยืมเงินทำงานกับหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน และหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนดังกลาวสามารถดำเนินการ
หักเงินไดพึงประเมินของผูกูยืมเงิน ใหผูกูยืมเงินชำระเงินตนและคาธรรมเนียมจัดการเงินกู หรือประโยชนอื่นใด โดยผูกูยืมเงินมีหนาท่ีตอง
แจงสถานะการเปนผูกูยืมเงินตอหัวหนาหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนที่ผูกูยืมเงินทำงานดวย ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่เร่ิมปฏิบัติงาน 
และยินยอมใหหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนดังกลาวหักเงินไดพึงประเมินของผูกูยืมเงิน เพื่อดำเนินการชำระเงินตนและคาธรรมเนียม
จัดการเงินกู หรือประโยชนอื่นใดตามจำนวนที่ผูใหกูยืมแจงใหทราบ หากผูกูยืมเงินถูกหักเงินเดือนแลว แตจำนวนเงินที่ถูกหักไมครบ
จำนวนหน้ีที่จะตองชำระในปนั้น ผูกูยืมเงินยังคงมีหนาท่ีตองไปชำระเงินใหครบตามจำนวนท่ีกำหนดในแตละป ตามชองทางท่ีกำหนดไว
ในขอ 13. (2) ก. หรือ ข. แลวแตกรณี  

 หากผูกูยืมเงินไมปฏิบัติตามขอสัญญาในวรรคหนึ่งใหถือวาผูกูยืมเงินผิดสัญญานี้ในขอสาระสำคัญ ซึ่งผูใหกูยืม 
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกเงินกูยืมที่ผูกูยืมเงินไดรับไปแลวทั้งหมดตามสัญญานี้คืนภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ผูกูยืมเงิน          
ไดรับแจงการบอกเลิกสัญญา โดยท่ีผูกูยืมเงินไมมีสิทธิจะถือเอาประโยชนแหงเงื่อนเวลาชำระหนี้ตามขอ 12. 

 (2) กรณีผูกูยืมเงินทำงานกับหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน แตหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนดังกลาวไมสามารถดำเนินการ
หักเงินไดพึงประเมินของผูกู ยืมเงินได หรือกรณีผู กู ยืมเงินไมไดทำงานกับหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน ใหผู กู ยืมเงินชำระเงินตนและ
คาธรรมเนียมจัดการเงินกู หรือประโยชนอื่นใด โดย 

  ก. ผูกู ยืมเงินสามารถชำระเงินตนและคาธรรมเนียมจัดการเงินกู ณ ธนาคารที่ผู ใหกูยืมกำหนด โดยธนาคาร             
จะออกใบเสร็จรับเงินใหแกผูกูยืมเงินเพื่อเปนหลักฐานการชำระหนี้ดังกลาว หรือผูกูยืมเงินอาจใหผูใหกูยืม และ/หรือธนาคารหักเงินในบัญชี       
เงินฝากของผูกูยืมเงินที่มีอยูกับธนาคารที่ผูใหกูยืมกำหนดเพื่อดำเนินการชำระเงินตนและคาธรรมเนียมจัดการเงินกู หรือประโยชนอื่นใด          
ซึ่งบัญชีเงินฝากนั้นจะตองเปนเลขบัญชีเดียวกันกับที่ผูกูยืมเงินไดรับเงินกูยืม หรือบัญชีเงินฝากของผูกูยืมเงินบัญชีอื่นที่ผูกูยืมเงินไดแจง          
ความประสงคใหหักบัญชีเพ่ือชำระหนี้  

  ข. ผูกูยืมเงินสามารถชำระเงินตนและคาธรรมเนียมจัดการเงินกู หรือประโยชนอื่นใด ณ ชองทางอื่นที่ผูใหกูยืมกำหนด 

 ในกรณีที่ผูกูยืมเงินชำระหนี้ใหผูใหกูยืมผิดไปจากขอตกลง หรือนอกเหนือ หรือแตกตางไปจากขอตกลงในการชำระหนี้
ตามขอ 12. การรับชำระหนี้ดังกลาวไมถือวาเปนขอตกลงใหมอันจะทำใหผูกูยืมเงินหมดภาระการผอนชำระหนี้เปนงวด ๆ รายป และ       
ไมเปนเหตุที่ผูกูยืมเงินจะยกขึ้นมากลาวอาง หรือตัดสิทธิผูใหกูยืมที่จะตองเรียกเงินตนและคาธรรมเนียมจัดการเงินกู หรือประโยชนอื่นใด        
คางชำระคืนทั้งหมด เพราะเหตุที่ผูกูยืมเงินผิดนัดชำระหนี้ผิดไปจากขอตกลงดังกลาวขางตน 

 14. ในกรณีที่ผูกูยืมเงินผิดนัดไมชำระหน้ีเงินกูยืมคืนผูใหกูยืมงวดหนึ่งงวดใดตามที่กำหนดไวในขอ 12. และไมไดรับอนุญาตให
ผอนผันเปนหนังสือจากผูใหกูยืม ผูกูยืมเงินยินยอมชำระเงินเพ่ิมอันไดแกคาธรรมเนียมกรณีผิดนัดชำระเงินคืนใหแกผูใหกูยืมในอัตรารอยละ 7.5  
(เจ็ดจุดหา) ตอปหรือตามอัตราท่ีผูใหกูยืมประกาศกำหนด ของจำนวนเงินตนในงวดที่คางชำระ นับแตวันที่ถึงกำหนดชำระจนถึงวันที่ผูกูยืมเงิน
ชำระหนี้เสร็จสิ้น และผูกูยืมเงินยินยอมใหผูใหกูยืม และ/หรือธนาคารหักเงินในบัญชีเงินฝากของผูกูยืมเงินที่มีอยูกับธนาคารที่ผูใหกูยืม
กำหนดเพื่อดำเนินการชำระเงินเพิ่มอันไดแกคาธรรมเนียมกรณีผิดนัดชำระเงินคืน ซึ่งบัญชีเงินฝากนั้นจะตองเปนเลขบัญชีเดียวกันกับที่          
ผูกูยืมเงินไดรับเงินกูยืม หรือบัญชีเงินฝากของผูกูยืมเงินบัญชีอื่นที่ผูกูยืมเงินไดแจงความประสงคใหหักบัญชีเพื่อชำระหนี้ ทั้งนี้ ผูกูยืมเงิน
ยินยอมรับผิดชดใชคาใชจายใด ๆ ที่เกิดขึ้นที่ผูใหกูยืมตองเสียไปอันเนื่องมาจากการผิดสัญญาของผูกูยืมเงิน รวมถึงคาใชจายในการเตือน 
เรียกรอง บอกกลาว ทวงถาม ติดตามหนี้ การดำเนินคดี การบังคับคดี การไถถอนทรัพยที่ยึด รวมทั้งคาใชจายอื่นใดที่เกี่ยวของทั้งหมด 
เพ่ือใหไดรับชำระหนี้จนเต็มตามจำนวนทุกประการ 

  ในการชำระคาใชจายใหกับผูใหกูยืมตามวรรคหนึ่ง ผูกูยืมเงินยินยอมใหผูใหกูยืมนำคาใชจายดังกลาว มาทบรวมกับ 
เงินตนที่ผูกูยืมเงินคางชำระอยู 
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การบอกเลิกสัญญา 

 15. ผูใหกูยืมมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ และเรียกเงินกูยืมที่ผูกูยืมเงินไดรับไปแลวทั้งหมดพรอมคาธรรมเนียมจัดการเงินกู 
หรือประโยชนอื่นใดตามสัญญานี้คืนภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ผูกูยืมเงินไดรับแจงการบอกเลิกสัญญา เมื่อปรากฏภายหลังวา 
ผูกูยืมเงินไมมีสิทธิกูยืมเงิน หรือไดมีการแจงขอความอันเปนเท็จในสาระสำคัญ หรือไมปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงขอหนึ่งขอใดท่ีใหไวกับ
ผูใหกูยืม โดยผูกูยืมเงินไมมีสิทธิจะถือเอาประโยชนแหงเงื่อนเวลาในการชำระหนี้ตามขอ 12. 

 16. ผูใหกูยืมมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ และเรียกเงินกูยืมที่ผูกูยืมเงินไดรับแลวทั้งหมดคืนในทันที หรือภายในระยะเวลา           
ที่ผูใหกูยืมกำหนด เมื่อผูกูยืมเงินลาออกไมศึกษาตอ หรือถูกสถานศึกษาใหออก หรือไลออกในระหวางปการศึกษา 

 17. ผูกูยืมเงินมีสิทธิบอกเลิกการกูยืมเงิน และเมื่อบอกเลิกสัญญาแลวผูกูยืมเงินจะตองชำระเงินกูยืมทั้งหมดคืนผูใหกูยืม 
ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ผูใหกูยืมไดรับแจงการบอกเลิกสัญญาดังกลาว โดยไมเสียคาธรรมเนียมจัดการเงินกู หรือประโยชนอื่นใด 
ตามขอ 12. หากพนกำหนดเวลาดังกลาว ผูกูยืมเงินตองเสียคาธรรมเนียมจัดการเงินกู หรือประโยชนอื่นใดตามที่กำหนดไวในกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศที่ผูใหกูยืมกำหนด 

 18. ในกรณีผูใหกูยืมบอกเลิกสัญญานี้ตามขอ 15. หรือขอ 16. หรือกรณีที่ผูใหกูยืมจายเงินกูยืมเขาบัญชีเงินฝากผูกูยืมเงิน
ภายหลังผูกูยืมเงินถึงแกความตาย ผูกู ยืมเงินตกลงยินยอมใหธนาคารที่ผู ใหกู ยืมกำหนดทำตามคำสั่งของผูใหกูยืมโดยหักเงินจากบัญชี 
เงินฝากใด ๆ  ของผูกูยืมเงินที่มีกับธนาคารที่ผูใหกูยืมกำหนดตามจำนวนที่ผูใหกูยืมแจงใหหักเพื่อชำระหน้ี และ/หรือบรรดาภาระผูกพันตาง ๆ  
ใหแกผูใหกูยืมโดยไมโตแยงใด ๆ ทั้งสิ้น 

 19. ที่อยูของผูกูยืมเงินที่ปรากฏในสัญญานี้ ใหถือวาเปนภูมิลำเนาของผูกูยืมเงิน การสงหนังสือคำบอกกลาวทวงถาม 
จดหมาย หรือเอกสารอ่ืนใดไปยังผูกูยืมเงิน ใหสงไปยังภูมิลำเนาของผูกูยืมเงินดังกลาว และใหถือวาเปนการสงโดยชอบ โดยถือวาผูกูยืมเงิน
ไดทราบขอความในเอกสารดังกลาวนับแตวันที่หนังสือคำบอกกลาวทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารอื่ นใดไปถึงภูมิลำเนาของผูกูยืมเงิน  
ไมวาผูกูยืมเงินหรือบุคคลอ่ืนใดที่พักอาศัยอยูในภูมิลำเนาของผูกูยืมเงินจะไดรับหนังสือคำบอกกลาวทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารน้ันไว
หรือไมก็ตาม  

สวนของผูแทนโดยชอบธรรม/ผูปกครอง 

 20. ผูแทนโดยชอบธรรม/ผูปกครองไดทราบและเขาใจขอความในสัญญากูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา  
ลักษณะท่ี 1 เงินกูยืมเพ่ือการศึกษา ใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย ที่ผูกูยืมเงินไดทำไวตอผูใหกูยืมโดยตลอดแลวและ
ยินยอมใหผูกูยืมเงินเขาทำสัญญา รวมทั้งไดทราบและเขาใจขอความในแบบยืนยันการเบิกเงินกูยืมกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 
ลักษณะที่ 1 เงินกูยืมเพื่อการศึกษา ใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย (คาเลาเรียน คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับก ารศึกษา 
และคาครองชีพ) ซึ่งผูกูยืมเงินไดลงทะเบียนไวทุกภาคการศึกษาตั้งแตเริ่มศึกษาจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษา  ซึ่งเปน
หลักฐานการกูยืมเงิน  

 21. ผูแทนโดยชอบธรรม/ผูปกครองยินยอมใหผูใหกูยืมเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของผูแทนโดยชอบธรรม/ผูปกครอง 
ที่อยูในความครอบครองของหนวยงาน หรือองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลอ่ืน รวมท้ังยินยอมใหผูใหกูยืมเก็บรวบรวม ใช และ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลเพื่อการใหกูยืมเงิน การติดตามหนี้ และการดำเนินการใด ๆ ได ตามวัตถุประสงคของกองทุนเงินใหกู ยืม 
เพ่ือการศึกษาเพ่ือประโยชนในการบริหารและติดตามการชำระเงินกูยืมคืน  
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 สัญญานี้ทำขึ้นเปนสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน คู สัญญาไดอานและเขาใจขอความโดยละเอียดตลอดแลว  
จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสำคัญตอหนาพยาน และคูสัญญาตางยึดถือไวฝายละหนึ่งฉบับ 
 
 
 ลงชื่อ                                             ผูกูยืมเงิน ลงชื่อ                                           ผูแทนโดยชอบธรรม/ผูปกครอง 
 (                                           ) (                                        ) 
 
 
                                                                           ลงชื่อ                                           ผูแทนโดยชอบธรรม/ผูปกครอง 
                                                                                      (                                        )             
              
 
 ลงชื่อ                                             พยาน ลงชื่อ                                            พยาน 
 (                                           )                        (                                           )        
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ตัวอยาง สัญญากูยมืเงินกองทุนเงินใหกูยมืเพื่อการศึกษา แบบทั่วไป 

ลักษณะท่ี 2 เงนิกูยมืเพ่ือการศึกษา ใหแกนกัเรียนหรอืนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาท่ีเปน 
ความตองการหลัก ซึง่มีความชัดเจนของการผลิตกำลงัคนและมีความจำเปนตอการพัฒนาประเทศ 

ใชสำหรับปการศึกษา 2564 
  
สัญญาเลขที่  ………….........……………                                                                    ระดับ  ......................................... 
วันที่ทำสัญญา  ........เดือน.................. พ.ศ. ......  ทำขึ้น ณ ...................................... จังหวัด ....................................... ระหวาง 

 กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ซ่ึงตอไปน้ีเรียกวา “ผูใหกูยืม”  
 กับ ( นาย / นาง / นางสาว / อื่น ๆ ............ ) …………………….......………......…......................................................………… 
ผูถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขท่ี.............................................. เกิดวันที่…….…. เดือน….......……………. พ.ศ. ………....... อายุ ….(....)...ป 
ที่อยูตามทะเบียนบาน เลขท่ี ….................…… หมูที่ ……..........… ซอย ……...........….........………... ถนน …............…..............………..……… 
ตำบล/แขวง………….….................... อำเภอ/เขต………....…..…...........…. จังหวัด ..................................... รหัสไปรษณีย............................ 
โทรศัพท...................................... โทรศัพทมือถือ.................................. ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail)................................................ 
ซ่ึงตอไปน้ีเรียกวา “ผูกูยืมเงิน” 
 กรณีที่ผูกูยืมเงินยังไมบรรลุนิติภาวะ  “ผูแทนโดยชอบธรรม” หรือ “ผูปกครอง” คือ 
 (นาย / นาง / นางสาว / อื่น ๆ .........) .………………………………......................................................................................... 
ผูถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขท่ี................................................ อายุ ….(....)...ป ที่อยูตามทะเบียนบาน เลขที่ …….....................….......
หมูที่....................... ซอย .......................................... ถนน ……...................................…….. ตำบล/แขวง...................................... 
อำเภอ/เขต………...............................................  จังหวัด……......….………......................... รหัสไปรษณีย...................... 
โทรศัพท……….......…............… โทรศัพทมือถือ.............................. ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail)......................................................... 

 สัญญาฉบับนี ้ทำขึ ้นเพื ่อเปนหลักฐานการกู ยืมเงินกองทุนเงินใหกู ยืมเพื ่อการศึกษา ลักษณะที ่ 2 เงินกูยืม 
เพ่ือการศึกษา ใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เปนความตองการหลัก ซ่ึงมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความ
จำเปนตอการพัฒนาประเทศ เพื่อเปนคาเลาเรียน คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และคาครองชีพ ของผูกูยืมเงินที่ ศึกษา          
ในสาขาวิชาที่เปนความตองการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเปนตอการพัฒนาประเทศ โดยคูสัญญา          
ไดตกลงกันมขีอความดังตอไปน้ี 

 1. ผูใหกูยืมตกลงใหกูยืมเงิน ผูกูยืมเงินตกลงกูยืมเงิน เพ่ือนำไปใชเปนทุนการศึกษาสำหรับผูกูยืมเงิน 

 2. ผูใหกูยืมจะจายเงินกูยืมสวนทีเ่ปนคาเลาเรียนและคาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาใหแกสถานศึกษาทีผู่กูยืมเงินศึกษาอยู 
และจะจายเงินกู ยืมสวนที ่เปนคาครองชีพเขาบัญชีเงินฝากของผู กู ยืมเงินตามที ่ผู ก ู ยืมเงินไดแจงไวแกผู ใหกู ยืมเปนรายเดื อน  
ทั้งนี้ ผูใหกูยืมจะจายเงินกูยืมดังกลาวภายหลังจากที่ผูกูยืมเงินไดลงลายมือชื่อหรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสใน แบบยืนยัน     
การเบิกเงินกูยืมกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา ลักษณะท่ี 2 เงินกูยืมเพ่ือการศึกษา ใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีศึกษาในสาขาวิชา
ที่เปนความตองการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเปนตอการพัฒนาประเทศ  (คาเลาเรียน คาใชจายที่
เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และคาครองชีพ) ตามท่ีผูใหกูยืมกำหนด และผูใหกูยืมหรือธนาคารหรือนิติบุคคลที่ทำหนาที่แทนผูใหกู ยืมได
ตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยแลว โดยผูกูยืมเงินจะตองลงลายมือชื่อหรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส ในแบบยืนยันการเบิกเงินกูยืม
กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาดังกลาวทุกภาคการศึกษา นับแตวันทีเ่ร่ิมกูยืมเงินจนกระท่ังผูกูยืมเงินสำเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษา 
ทั้งนี้ ใหถือวาแบบยืนยันการเบิกเงินกูยืมกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาดังกลาวเปนหลักฐานในการกูยืมเงิน และเปนสวนหนึ่ง    
ของสัญญาน้ี 
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 3. ผูใหกูยืมตกลงใหผูกูยืมเงินกูยืมเงิน ตลอดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร ภายในวงเงินกูยืมสูงสุดสำหรับ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไมเกิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถวน) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงและอนุปริญญา ไมเกิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถวน) ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 (สี่) ป และหลักสูตรตอเนื่อง ไมเกิน 
700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถวน) หลักสูตร 5 (หา) ป ไมเกิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถวน) หลักสูตร 6 (หก) ป ไมเกิน 
1,700,000 บาท (หนึ่งลานเจ็ดแสนบาทถวน) ทั้งนี้ วงเงินการใหกูยืมในแตละปการศึกษาตองไมเกินขอบเขตตามที่คณะกรรมการกองทุน           
เงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาประกาศกำหนด 

      กรณีผูกูยืมเงินตองดำเนินการกูยืมเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส ตามที่ผูใหกูยืมกำหนด ผูกูยืมเงินตองดำเนินการเกี่ยวกับ
การกูยืมผานระบบอิเล็กทรอนิกสดวยตนเอง และเก็บรักษารหัสผานที่ไดไปจากผูใหกูยืมไวเปนความลับ หากผูกูยืมเงินยินยอมหรือประมาทเลินเลอ
ใหบุคคลอ่ืนดำเนินการเกี่ยวกับการกูยืมเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส ใหถือวาเปนการดำเนินการกูยมืเงินของผูกูยืมเงินดวยตนเอง 

                       4. เงินกูยืมที่ผูใหกูยืมจายใหแกผูกูยืมเงิน ใหถือวาผูกูยืมเงินไดรับเงินกูยืมดังกลาวแลวในวันที่ผูใหกูยืมไดจายเขาบัญชีของ
สถานศึกษาที่ผู กู ยืมเงินไดเขาศึกษา และ/หรือไดจายเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูกู ยืมเงินตามที่ไดแจงไวแกผู ใหกู ยืมในแตละคร้ัง          
ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยูตามหลักสูตรการศึกษาในแตละหลักสูตร ภายในระยะเวลาและวงเงินที่ผูกูยืมเงนิไดตกลงกูยืมไว 
 
หนาที่ของผูกูยืมเงิน 

  5.  ถาผูกูยืมเงินเปล่ียนแปลงชือ่ หรือนามสกุล หรือสถานท่ีอยู หรือหมายเลขโทรศัพท หรือยายสถานศึกษา หรือสำเร็จการศกึษา 
หรือเลิกการศึกษา ผูกูยืมเงินมีหนาที่แจงใหผูใหกูยืมทราบผานระบบอิเล็กทรอนิกส ภายใน 15 (สิบหา) วัน นับแตวันที่เปลี่ยนแปลงชื่อ 
หรือนามสกุล หรือสถานท่ีอยู หรือหมายเลขโทรศัพท หรือยายสถานศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษาดังกลาว  

 เมื่อผูกูยืมเงินสำเร็จการศึกษา และเขาทำงานในสถานที่ใด ผูกูยืมเงินมีหนาที่ตองแจงที่อยูและสถานที่ทำงานนั้น 
พรอมทั้งจำนวนเงินเดือนหรือคาจางที่ไดรับใหผูใหกูยืมและธนาคารที่ผูใหกูยืมกำหนดทราบ เปนหนังสือ หรือชองทางอื่นที่ผู ใหกู ยืม
กำหนด ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ผูกูยืมเงินเริ่มทำงาน และในกรณีที่ผูกูยืมเงินยายที่อยู หรือเปลี่ยนงาน หรือสถานที่ทำงาน 
หรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเงินเดือน หรือคาจาง ผูกูยืมเงินจะตองแจงใหผูใหกูยืมและธนาคารที่ผูใหกูยืมกำหนดทราบเปนหนัง สือ หรือ
ชองทางอื่นที่ผูใหกูยืมกำหนด ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ผูกูยืมเงินยายที่อยู หรือเปล่ียนงาน หรือสถานที่ทำงาน หรือเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับเงินเดือน หรือคาจางดังกลาวทุก ๆ คร้ัง  

 หากผูกูยืมเงินไมปฏิบัติตามขอสัญญาในวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหถือวาผูกูยืมเงินผิดสัญญานี้ในขอสาระสำคัญ 
ซึ่งผูใหกูยืมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกเงินกูยืมที่ผูกูยืมเงินไดรับไปแลวทั้งหมดตามสัญญานี้คืนภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่         
ผูกูยืมเงินไดรับแจงการบอกเลิกสัญญา โดยท่ีผูกูยืมเงินไมมีสิทธิจะถือเอาประโยชนแหงเงื่อนเวลาชำระหนี้ตามขอ 12. 

                   6. การกูยืมและใหกูยืมตามสัญญานี้ นอกจากจะถือปฏิบัติตามสัญญาทุกขอแลวผูกูยืมเงินจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ขอกำหนด หรือคำสั่งของผูใหกูยืมที่เกี่ยวกับกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาที่ไดออกใชบังคับอยูแลว  
กอนวันทำสัญญานี้ และที่จะไดออกใชบังคับตอไปในภายหนาโดยเครงครัด และใหถือวา กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ขอกำหนด  
หรือคำสั่งตาง ๆ ดังกลาวเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ดวย 

 7. ผูกู ยืมเงิน และผูแทนโดยชอบธรรม หรือผูปกครอง ยินยอมใหผู กู ยืมเงินนำเงินที่ผู กู ยืมเงินไดกู ยืมจากผูใหกู ยืม             
กอนปการศึกษา 2549 มาแลวทั้งหมด รวมทั้งดอกเบี้ย หรือประโยชนอื่นใด และเงินเพิ่มอันไดแกเบี้ยปรับที่เกิดขึ้นจนถึงวันทำสัญญา
ฉบับนี้ และ/หรือเงินที่ไดรับทุนการศึกษาแบบตองใชคืนตั้งแตปการศึกษา 2549 จากกองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายไดใน               
อนาคต (กรอ.) มาแลวทั้งหมด มารวมเปนหนี้เงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาของผูใหกูยืม พรอมทั้งยินยอมปฏิบัติตามขอตกลงและเงื่อนไขตาม
สัญญานี้ทุกประการ 
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 8. ในกรณีที ่ผู ก ู ยืมเงินเคยทำสัญญากู ยืมเงินกองทุนเงินใหกู ยืมเพื ่อการศึกษามากกวาหนึ ่งฉบับ ไมวาสัญญา           
ฉบับดังกลาวจะมีเงื่อนไขการชำระเงินกูยืมเปนรายปหรือรายเดือน ผูกูยืมเงินยินยอมปฏิบัติตามขอตกลงและเงื่อนไขการชำระเงินกูยืม  
เปนรายป และเงื่อนไขตาง ๆ ตามท่ีกำหนดในสัญญาน้ีทุกประการ 

การใหความยินยอม 
 9. ผูกูยืมเงินยินยอมใหผูใหกูยืมเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของผูกูยืมเงินที่อยูในความครอบครองของตนและของบคุคลอื่น 
รวมทั้งยินยอมใหผู ใหกู ยืมเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับการกูยืมเงิน การติดตามหนี้ การชำระเงินคืนกองทุน  
และการดำเนินการใด ๆ ได ตามวัตถุประสงคของผูใหกูยืม รวมทั้งยินยอมใหผูใหกูยืมเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามที่
หนวยงาน หรือองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลภายนอกรองขอ และเพ่ือประโยชนในการบริหารและติดตามการชำระเงินกูยืม
คืนผูใหกูยืม ผูกูยืมเงินยินยอมใหกรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ รวมถึงหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
ที่ควบคุมดูแลขอมูลสวนบุคคลของผูกูยืมเงิน เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของผูกูยืมเงิน เชน ภูมิลำเนา ที่อยูที่สามารถติดตอได หรือที่อยู
ทางธุรกิจ สถานท่ีทำงาน หมายเลขโทรศัพท รายได เงินเดือน หรือคาจาง ใหแกผูใหกูยืม เมื่อไดรับการรองขอจากผูใหกูยืม  
 10. ใหถือวาคูฉบับและบรรดาสำเนาภาพถาย ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส หรือโทรสาร ซ่ึงคูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงเปนผูไดจัดทำขึ้น
ใหแกคูสัญญาอีกฝายหนึ่งตามสัญญาน้ี เปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ 
 11. ในกรณีทีส่ำเนาภาพถาย ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส โทรสาร เอกสารอื่นใดอันถือวาเปนสวนหนึ่งของสัญญาน้ี และ/หรือ
ขอความในสัญญานี้ขัดแยงกัน ผูกูยืมเงินจะตองปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผูใหกูยืม คำวินิจฉัยของผูใหกูยืมใหถือเปนที่สุด และผูกูยืมเงิน
ไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายหรือคาใชจายใด ๆ จากผูใหกูยืมทั้งสิ้น 

การชำระเงินตนและดอกเบี้ยหรือประโยชนอื่นใด 
 12. เมื่อผูกูยืมเงินไดรับอนุมัติใหสำเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษา โดยมีคำสั่งใหพนสภาพการเปนนักเรียนหรือนักศึกษา 
หรือพนสภาพการเปนนักเรียนหรือนักศึกษาตามกฎหมาย หรือระเบียบที ่เกี ่ยวของแลว เปนระยะเวลา 2 (สอง) ป ผู กู ยืมเงิน 
ตกลงชำระเงินกูยืมคืนทั้งจำนวน หากผูกูยืมเงินไมสามารถชำระเงินกูยืมคืนไดทั้งจำนวน ผูใหกูยืมอาจใหผูกูยืมเงินผอนชำระเงิน กูยืม 
เปนงวด ๆ รายป โดยตองชำระใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 15 (สิบหา) ป นับแตวันที่ครบกำหนดระยะเวลาดังกลาว โดยผูกูยืมเงิน
จะตองชำระเงินกูยืมคืนงวดแรกเต็มจำนวนเฉพาะเงินตนไมมีดอกเบี้ย หรือประโยชนอื่นใด ภายในวันที่ 5 กรกฎาคมแรก ภายหลัง              
จากวันที ่ผู ก ู ยืมเงินไดรับอนุมัติใหสำเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษา โดยมีคำสั ่งใหพนสภาพการเปน นักเรียนหรือนักศึกษา              
หรือพนสภาพการเปนนักเรียนหรือนักศึกษาตามกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวของแลวเปนระยะเวลา 2 (สอง) ป สำหรับการชำระเงิน              
กูยืมคืนในงวดตอ ๆ ไป ใหผูกูยืมเงินชำระเงินกูยืมคืนตามจำนวนที่ผูใหกูยืมกำหนด ซึ่งเปนการชำระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ย หรือประโยชน  
อื่นใด ในอัตราดังตอไปน้ี 
 ก. รอยละ 1 (หนึ่ง) ตอป สำหรับผูกูยืมเงินที่มีรายไดครอบครัวเกินสามแสนหกหมื่นบาทตอป 
       ข. รอยละ 0.75 (ศูนยจุดเจ็ดหา) ตอป สำหรับผูกูยืมเงินที่มีรายไดครอบครัวไมเกินสามแสนหกหมื่นบาทตอป 
         ค. รอยละ 0.50 (ศูนยจุดหาศูนย) ตอป สำหรับผู กู ยืมเงินที ่สำเร็จการศึกษาโครงการสงเสริมพัฒนาทุนมนุษย        
(Human Capital) เพ่ือรองรับ 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย และ 3 โครงสรางพ้ืนฐาน ผานกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)  
 โดยใหชำระภายในวันที่ 5 กรกฎาคมของแตละป ทั้งนี้ การคิดดอกเบ้ีย หรือประโยชนอื่นใด ใหคิดต้ังแตวันที่ 5 กรกฎาคม 
ของเงินตนที่เหลือหลังจากผูกูยืมเงินไดชำระเงินกูยืมงวดแรกแลว 
 ทั้งนี้ จำนวนเงินตนที่ตองชำระในแตละงวด ตองไมต่ำกวาอัตราท่ีกำหนดไว ดังนี้ 

งวดที่ชำระ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
รอยละของ 
เงินตนที่ตอง
ชำระ 

1.5 
(หนึ่ง
จุด
หา) 

2.5 
(สอง
จุด
หา) 

3.0 
(สาม) 

3.5 
(สาม
จุด
หา) 

4.0 
(สี่) 

4.5 
(สี่ 
จุด
หา) 

5.0 
(หา) 

6.0 
(หก) 

7.0 
(เจ็ด) 

8.0 
(แปด) 

9.0 
(เกา) 

10.0 
(สิบ) 

11.0 
(สิบ
เอ็ด) 

12.0 
(สิบ
สอง) 

13.0 
(สิบ
สาม) 

 นอกจากการชำระเงินกูยืมคืนงวดแรกซึ่งตองชำระเต็มจำนวน การชำระเงินกูยืมคืนในงวดตอ ๆ ไป ผูกูยืมอาจแบงชำระ
เงินกูยืมในแตละงวดเปนรายเดือนก็ได 
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 13. ใหผูกูยืมเงินชำระเงินตนและดอกเบ้ียหรือประโยชนอื่นใด โดยใหดำเนินการดังตอไปน้ี 

 (1) กรณีผูกูยืมเงินทำงานกับหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน และหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนดังกลาวสามารถดำเนินการ
หักเงินไดพึงประเมินของผูกูยืมเงิน ใหผูกูยืมเงินชำระเงินตนและดอกเบี้ย หรือประโยชนอื่นใด  โดยผูกูยืมเงินมีหนาที่ตองแจงสถานะ      
การเปนผูกูยืมเงินตอหัวหนาหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนที่ผูกูยืมเงินทำงานดวย ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่เริ่มปฏิบัติงาน    
และยินยอมใหหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนดังกลาวหักเงินไดพึงประเมินของผูกู ยืมเงิน เพื่อดำเนินการชำระเงินตนและดอกเบี้ย      
หรือประโยชนอื่นใดตามจำนวนที่ผูใหกูยืมแจงใหทราบ หากผูกูยืมเงินถูกหักเงินเดือนแลว แตจำนวนเงินที่ถูกหักไมครบจำนวนหนี้           
ที่จะตองชำระในปนั้น ผูกูยืมเงินยังคงมีหนาที่ตองไปชำระเงินใหครบตามจำนวนที่กำหนดในแตละป ตามชองทางที่กำหนดไวใน            
ขอ 13. (2) ก หรือ ข แลวแตกรณี  

 หากผูกูยืมเงินไมปฏิบัติตามขอสัญญาในวรรคหนึ่งใหถือวาผูกูยืมเงินผิดสัญญานี้ในขอสาระสำคัญ ซึ่งผูใหกูยืม         
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกเงินกูยืมที่ผูกูยืมเงินไดรับไปแลวทั้งหมดตามสัญญานี้คืนภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ผูกูยืมเงิน             
ไดรับแจงการบอกเลิกสัญญา โดยท่ีผูกูยืมเงินไมมีสิทธิจะถือเอาประโยชนแหงเงื่อนเวลาชำระหนี้ตามขอ 12. 

     (2) กรณีผูกูยืมเงินทำงานกับหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน แตหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนดังกลาวไมสามารถดำเนินการ
หักเงินไดพึงประเมินของผูกูยืมเงินได หรือกรณีผูกูยืมเงินไมไดทำงานกับหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน ใหผูกูยืมเงินชำระเงินตนและดอกเบี้ย 
หรือประโยชนอื่นใด โดย 

 ก. ผูกู ยืมเงินสามารถชำระเงินตนและดอกเบี้ย หรือประโยชนอื ่นใด ณ ธนาคารที่ผู ใหกู ยืมกำหนด โดยธนาคาร                
จะออกใบเสร็จรับเงินใหแกผูกูยืมเงินเพื่อเปนหลักฐานการชำระหนี้ดังกลาว หรือผูกูยืมเงินอาจใหผูใหกูยืม และ/หรือธนาคารหักเงินในบัญชี  
เงินฝากของผูกูยืมเงินที่มีอยูกับธนาคารที่ผูใหกูยืมกำหนดเพื่อดำเนินการชำระเงินตนและดอกเบี้ย หรือประโยชนอื่นใด ซึ่งบัญชีเงินฝากน้ัน
จะตองเปนเลขบัญชีเดียวกันกับที่ผูกูยืมเงินไดรับเงินกูยืม หรือบัญชีเงินฝากของผูกูยืมเงินบัญชีอื่นที่ผูกูยืมเงินไดแจงความประสงคใหหักบัญชี
เพ่ือชำระหน้ี  

 ข. ผูกูยืมเงินสามารถชำระเงินตนและดอกเบ้ีย หรือประโยชนอื่นใด ณ ชองทางอื่นที่ผูใหกูยืมกำหนด 

 ในกรณีที่ผูกูยืมเงินชำระหนี้ใหผูใหกูยืมผิดไปจากขอตกลง หรือนอกเหนือ หรือแตกตางไปจากขอตกลงในการชำระหนี้
ตามขอ 12. การรับชำระหนี้ดังกลาวไมถือวาเปนขอตกลงใหมอันจะทำใหผูกูยืมเงินหมดภาระการผอนชำระหนี้เปน งวด ๆ รายป และ          
ไมเปนเหตุที่ผูกูยืมเงินจะยกขึ้นมากลาวอาง หรือตัดสิทธิผูใหกูยืมที่จะตองเรียกเงินตนและดอกเบี้ย หรือประโยชนอื่นใดคางชำระคืนทั้งหมด 
เพราะเหตุที่ผูกูยืมเงินผิดนัดชำระหนี้ผิดไปจากขอตกลงดังกลาวขางตน 

 14. ในกรณีที่ผูกูยืมเงินผิดนัดไมชำระหนี้เงินกูยืมคืนผูใหกูยืมงวดหนึ่งงวดใดตามที่กำหนดไวในขอ 12. และไมไดรับอนุญาต  
ใหผอนผันเปนหนังสือจากผูใหกูยืม ผูกูยืมเงินยินยอมชำระเงินเพ่ิมอันไดแกเบี้ยปรับใหแกผูใหกูยืมในอัตรารอยละ 7.5 (เจ็ดจุดหา) ตอป หรือตาม
อัตราที่ผูใหกูยืมประกาศกำหนด ของจำนวนเงินตนในงวดที่คางชำระ นับแตวันที่ถึงกำหนดชำระจนถึงวันที่ผูกูยืมเงินชำระหนี้เสร็จสิ้น               
และผูกูยืมเงินยินยอมใหผูใหกูยืม และ/หรือธนาคารหักเงินในบัญชีเงินฝากของผูกูยืมเงินที่มีอยูกับธนาคารท่ีผูใหกูยืมกำหนดเพ่ือดำเนินการ
ชำระเงินเพิ่มอันไดแกเบี้ยปรับ ซึ่งบัญชีเงินฝากนั้นจะตองเปนเลขบัญชีเดียวกันกับที่ผูกู ยืมเงินไดรับเงินกูยืม หรือบัญชีเงินฝากของ              
ผูกูยืมเงินบัญชีอื่นที่ผูกูยืมเงินไดแจงความประสงคใหหักบัญชีเพื่อชำระหนี้ ทั้งนี้ ผูกูยืมเงินยินยอมรับผิดชดใชคาใชจายใด ๆ ที่เกิดขึ้น          
ที่ผูใหกูยืมตองเสียไปอันเนื่องมาจากการผิดสัญญาของผูกูยืมเงิน รวมถึงคาใชจายในการเตือน เรียกรอง บอกกลาว ทวงถาม ติดตามหนี้          
การดำเนินคดี การบังคับคดี การไถถอนทรัพยที ่ยึด รวมทั้งคาใชจายอื่นใดที่เกี ่ยวของทั้งหมด เพื่อใหไดรับชำระหนี้จนเต็มตามจำนวน                
ทุกประการ 

 ในการชำระคาใชจายใหกับผูใหกูยืมตามวรรคหนึ่ง ผูกูยืมเงินยินยอมใหผูใหกูยืมนำคาใชจายดังกลาว มาทบรวมกับ 
เงินตนที่ผูกูยืมเงินคางชำระอยู 
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การบอกเลิกสัญญา 

 15. ผูใหกูยืมมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ และเรียกเงินกูยืมที่ผูกูยืมเงินไดรับไปแลวท้ังหมดพรอมดอกเบ้ีย หรือประโยชนอื่นใด
ตามสัญญานี้คืนภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ผูกูยืมเงินไดรับแจงการบอกเลิกสัญญา เมื่อปรากฏภายหลังวาผูกูยืมเงินไมมีสิทธิ
กู ยืมเงิน หรือไดมีการแจงขอความอันเปนเท็จในสาระสำคัญ หรือไมปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงขอหนึ่งขอใดที่ใหไวกับผูใหกูยืม              
โดยผูกูยืมเงินไมมีสิทธิจะถือเอาประโยชนแหงเงื่อนเวลาในการชำระหนี้ตามขอ 12. 

 16. ผูใหกูยืมมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ และเรียกเงินกูยืมที่ผูกูยืมเงินไดรับแลวทั้งหมดคืนในทันที หรือภายในระยะเวลา            
ที่ผูใหกูยืมกำหนด เมื่อผูกูยืมเงินลาออกไมศึกษาตอ หรือถูกสถานศึกษาใหออก หรือไลออกในระหวางปการศึกษา 

 17. ผูกูยืมเงินมีสิทธิบอกเลิกการกูยืมเงิน และเมื่อบอกเลิกสัญญาแลวผูกูยืมเงินจะตองชำระเงินกูยืมทั้งหมดคืนผูใหกูยืม 
ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ผูใหกู ยืมไดรับแจงการบอกเลิกสัญญาดังกลาว โดยไมเสียดอกเบี้ย หรือประโยชนอื ่นใดตามขอ 12.              
หากพนกำหนดเวลาดังกลาว ผูกูยืมเงินตองเสียดอกเบ้ีย หรือประโยชนอื่นใดตามที่กำหนดไวในกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศ 
ที่ผูใหกูยืมกำหนด 

 18. ในกรณีผูใหกูยืมบอกเลิกสัญญานี้ตามขอ 15. หรือขอ 16. หรือกรณีที่ผูใหกูยืมจายเงินกูยืมเขาบัญชีเงินฝากผูกูยืมเงิน
ภายหลังผูกูยืมเงินถึงแกความตาย ผูกู ยืมเงินตกลงยินยอมใหธนาคารที่ผู ใหกู ยืมกำหนดทำตามคำสั่งของผูใหกูยืมโดยหักเงินจากบัญชี 
เงินฝากใด ๆ  ของผูกูยืมเงินที่มีกับธนาคารที่ผูใหกูยืมกำหนดตามจำนวนที่ผูใหกูยืมแจงใหหักเพื่อชำระหน้ี และ/หรือบรรดาภาระผูกพันตาง ๆ  
ใหแกผูใหกูยืมโดยไมโตแยงใด ๆ ทั้งสิ้น 

 19. ที่อยูของผูกูยืมเงินที่ปรากฏในสัญญานี้ ใหถือวาเปนภูมิลำเนาของผูกูยืมเงิน การสงหนังสือคำบอกกลาวทวงถาม 
จดหมาย หรือเอกสารอ่ืนใดไปยังผูกูยืมเงิน ใหสงไปยังภูมิลำเนาของผูกูยืมเงินดังกลาว และใหถือวาเปนการสงโดยชอบ โดยถือวาผูกูยืมเงิน
ไดทราบขอความในเอกสารดังกลาวนับแตวันที่หนังสือคำบอกกลาวทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารอื่นใดไปถึงภูมิลำเนาของผูกูยืมเงิน  
ไมวาผูกูยืมเงินหรือบุคคลอ่ืนใดที่พักอาศัยอยูในภูมิลำเนาของผูกูยืมเงินจะไดรับหนังสือคำบอกกลาวทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารน้ันไว
หรือไมก็ตาม  

สวนของผูแทนโดยชอบธรรม/ผูปกครอง 

 20. ผูแทนโดยชอบธรรม/ผูปกครองไดทราบและเขาใจขอความในสัญญากูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา  
ลักษณะที่ 2 เงินกูยืมเพื่อการศึกษา ใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เปนความตองการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการ
ผลิตกำลังคนและมีความจำเปนตอการพัฒนาประเทศ ที่ผูกูยืมเงินไดทำไวตอผูใหกูยืมโดยตลอดแลวและยินยอมใหผูกูยืมเงินเขาทำ
สัญญา รวมทั้งไดทราบและเขาใจขอความในแบบยืนยันการเบิกเงินกูยืมกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา  การศึกษา ลักษณะที่ 2    
เงินกูยืมเพ่ือการศึกษา ใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เปนความตองการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคน  
และมีความจำเปนตอการพัฒนาประเทศ (คาเลาเรียน คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และคาครองชีพ) ซ่ึงผูกูยืมเงินไดลงทะเบียนไว
ทุกภาคการศึกษาต้ังแตเร่ิมศึกษาจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษาซ่ึงเปนหลักฐานการกูยืมเงิน  

 21. ผูแทนโดยชอบธรรม/ผูปกครองยินยอมใหผูใหกูยืมเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของผูแทนโดยชอบธรรม/ผูปกครอง 
ที่อยูในความครอบครองของหนวยงาน หรือองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลอ่ืน รวมท้ังยินยอมใหผูใหกูยืมเก็บรวบรวม ใช และ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลเพื่อการใหกูยืมเงิน การติดตามหนี้ และการดำเนินการใด ๆ ได ตามวัตถุประสงคของกองทุนเงินใหกู ยืม 
เพ่ือการศึกษาเพ่ือประโยชนในการบริหารและติดตามการชำระเงินกูยืมคืน 
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 สัญญานี้ทำขึ้นเปนสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน คู สัญญาไดอานและเขาใจขอความโดยละเอียดตลอดแลว  
จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสำคัญตอหนาพยาน และคูสัญญาตางยึดถือไวฝายละหนึ่งฉบับ 
 
 
 ลงชื่อ                                             ผูกูยืมเงิน ลงชื่อ                                           ผูแทนโดยชอบธรรม/ผูปกครอง 
 (                                           ) (                                        ) 
 
 
                                                                           ลงชื่อ                                           ผูแทนโดยชอบธรรม/ผูปกครอง 
                                                                                      (                                        )             
              
 
 ลงชื่อ                                             พยาน ลงชื่อ                                            พยาน 
 (                                           )                        (                                           )        
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ตัวอยาง สัญญากูยมืเงินกองทุนเงินใหกูยมืเพื่อการศึกษา แบบตามหลักศาสนาอิสลาม 
ลักษณะท่ี 2 เงนิกูยมืเพ่ือการศึกษา ใหแกนกัเรียนหรอืนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาท่ีเปน 

ความตองการหลัก ซึง่มีความชัดเจนของการผลิตกำลงัคนและมีความจำเปนตอการพัฒนาประเทศ 
ใชสำหรับปการศึกษา 2564 

  
สัญญาเลขที่  ………….........……………                                                              ระดับ  ......................................... 
วันที่ทำสัญญา  ........เดือน.................. พ.ศ. ......  ทำขึ้น ณ ...................................... จังหวัด ....................................... ระหวาง 

 กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ซ่ึงตอไปน้ีเรียกวา “ผูใหกูยืม”  
 กับ ( นาย / นาง / นางสาว / อื่น ๆ ............ ) …………………….......………......…......................................................………… 
ผูถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขท่ี.............................................. เกิดวนัที่…….…. เดือน….......……………. พ.ศ. ………....... อายุ ….(....)...ป 
ที่อยูตามทะเบียนบาน เลขท่ี ….................…… หมูที่ ……..........… ซอย ……...........….........………... ถนน …............…..............………..……… 
ตำบล/แขวง………….….................... อำเภอ/เขต………....…..…...........…. จังหวัด ..................................... รหัสไปรษณีย............................ 
โทรศัพท...................................... โทรศัพทมือถือ.................................. ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail)................................................ 
ซ่ึงตอไปน้ีเรียกวา “ผูกูยืมเงิน” 
 กรณีที่ผูกูยืมเงินยังไมบรรลุนิติภาวะ  “ผูแทนโดยชอบธรรม” หรือ “ผูปกครอง” คือ  
 นาย / นาง / นางสาว / อื่น ๆ .........) .………………………………......................................................................................... 
ผูถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขท่ี................................................ อายุ ….(....)...ป ที่อยูตามทะเบียนบาน เลขที่ …….....................….......
หมูที่....................... ซอย .......................................... ถนน ……...................................…….. ตำบล/แขวง...................................... 
อำเภอ/เขต………...............................................  จังหวัด……......….………......................... รหัสไปรษณีย. ..................... 
โทรศัพท……….......…............… โทรศัพทมือถือ.............................. ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail)......................................................... 

 สัญญาฉบับนี ้ทำขึ ้นเพื ่อเปนหลักฐานการกู ยืมเงินกองทุนเงินใหกู ยืม เพื ่อการศึกษา  ลักษณะที ่ 2 เงินกูยืม 
เพ่ือการศึกษา ใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาท่ีเปนความตองการหลัก ซ่ึงมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความ
จำเปนตอการพัฒนาประเทศ เพื่อเปนคาเลาเรียน คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และคาครองชีพ ของผูกูยืมเงินที่ศึกษาในสาขาวชิา    
ที่เปนความตองการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเปนตอการพัฒนาประเทศ โดยคูสัญญาไดตกลงกันมีขอความ
ดังตอไปน้ี                                                                                                                                                                        

 1. ผูใหกูยืมตกลงใหกูยืมเงิน ผูกูยืมเงินตกลงกูยืมเงิน เพ่ือนำไปใชเปนทุนการศึกษาสำหรับผูกูยืมเงิน 

 2. ผูใหกูยืมจะจายเงินกูยืมสวนทีเ่ปนคาเลาเรียนและคาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาใหแกสถานศึกษาทีผู่กูยืมเงินศึกษาอยู 
และจะจายเงินกู ยืมสวนที ่เปนคาครองชีพเขาบัญชีเงินฝากของผู กู ยืมเงินตามที ่ผู ก ู ยืมเงินไดแจงไวแกผู ใหกู ยืมเปนรายเดือน  
ทั้งนี้ ผูใหกูยืมจะจายเงินกูยืมดังกลาวภายหลังจากที่ผูกูยืมเงินไดลงลายมือชื่อหรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสใน แบบยืนยันการ
เบิกเงินกูยืมกองทุนเงินใหกู ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ 2 เงินกูยืมเพ่ือการศึกษา ใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชา      
ที่เปนความตองการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเปนตอการพัฒนาประเทศ  (คาเลาเรียน คาใชจายที่
เกี่ยวเน่ืองกับการศึกษา และคาครองชีพ) ตามท่ีผูใหกูยืมกำหนด และผูใหกูยืมหรือธนาคารหรือนิติบุคคลที่ทำหนาที่แทนผูใหกูยืมไดตรวจสอบ
ความถูกตองเรียบรอยแลว โดยผูกูยืมเงินจะตองลงลายมือชื่อหรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสในแบบยืนยันการเบิกเงินกูยืมกองทุนเงินใหกูยืม
เพื่อการศึกษาดังกลาวทุกภาคการศึกษา นับแตวันที่เริ่มกูยืมเงินจนกระทั่งผูกูยืมเงินสำเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษา ทั้งนี้ ใหถือวา  
แบบยืนยันการเบิกเงินกูยืมกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาดังกลาวเปนหลักฐานในการกูยืมเงิน และเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ 
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 3. ผูใหกูยืมตกลงใหผูกูยืมเงินกูยืมเงิน ตลอดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร ภายในวงเงินกูยืมสูงสุดสำหรับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไมเกิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถวน) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและ
อนุปริญญา ไมเกิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถวน) ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 (สี่) ป และหลักสูตรตอเนื่อง ไมเกิน 700 ,000 บาท 
(เจ็ดแสนบาทถวน) หลักสูตร 5 (หา) ป ไมเกิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถวน) หลักสูตร 6 (หก) ป ไมเกิน 1,700,000 บาท      
(หนึ่งลานเจ็ดแสนบาทถวน)  ทั้งนี้ วงเงินการใหกูยืมในแตละปการศึกษาตองไมเกินขอบเขตตามที่คณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือ
การศึกษาประกาศกำหนด 

      กรณีผูกูยืมเงินตองดำเนินการกูยืมเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส ตามที่ผูใหกูยืมกำหนด ผูกูยืมเงินตองดำเนินการเกี่ยวกับ
การกูยืมผานระบบอิเล็กทรอนิกสดวยตนเอง และเก็บรักษารหัสผานที่ไดไปจากผูใหกูยืมไวเปนความลับ หากผูกูยืมเงินยินยอมหรือประมาทเลินเลอ
ใหบุคคลอ่ืนดำเนินการเกี่ยวกับการกูยืมเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส ใหถือวาเปนการดำเนินการกูยืมเงินของผูกูยืมเงินดวยตนเอง 

 4. เงินกูยืมที่ผูใหกูยืมจายใหแกผูกูยืมเงิน ใหถือวาผูกูยืมเงินไดรับเงินกูยืมดังกลาวแลวในวันที่ผูใหกูยืมไดจายเขาบัญชีของ
สถานศึกษาที่ผู กู ยืมเงินไดเขาศึกษา และ/หรือไดจายเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูกู ยืมเงินตามที่ไดแจงไวแกผู ใหกู ยืมในแตละคร้ัง           
ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยูตามหลักสูตรการศึกษาในแตละหลักสูตร ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาและวงเงินที่ผูกูยืมเงินไดตกลงกูยืมไว 
 
หนาที่ของผูกูยืมเงิน 

 5. ถาผูกูยืมเงินเปล่ียนแปลงชื่อ หรือนามสกุล หรือสถานท่ีอยู หรือหมายเลขโทรศัพท หรือยายสถานศึกษา หรือสำเร็จการศกึษา 
หรือเลิกการศึกษา ผูกูยืมเงินมีหนาที่แจงใหผูใหกูยืมทราบผานระบบอิเล็กทรอนิกส ภายใน 15 (สิบหา) วัน นับแตวันที่เปลี่ยนแปลงชื่อ 
หรือนามสกุล หรือสถานท่ีอยู หรือหมายเลขโทรศัพท หรือยายสถานศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษาดังกลาว  

 เมื่อผูกูยืมเงินสำเร็จการศึกษา และเขาทำงานในสถานที่ใด ผูกูยืมเงินมีหนาที่ตองแจงที่อยูและสถานที่ทำงานนั้น 
พรอมทั้งจำนวนเงินเดือนหรือคาจางที่ไดรับใหผูใหกูยืมและธนาคารที่ผูใหกูยืมกำหนดทราบ เปนหนังสือ หรือชองทางอื่นที่ผู ใหกู ยืม
กำหนด ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ผูกูยืมเงินเริ่มทำงาน และในกรณีที่ผูกูยืมเงินยายที่อยู หรือเปลี่ยนงาน หรือสถานที่ทำงาน 
หรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเงินเดือน หรือคาจาง ผูกูยืมเงินจะตองแจงใหผูใหกูยืมและธนาคารที่ผูใหกูยืมกำหนดทราบเปนหนัง สือหรือ
ชองทางอื่นที่ผูใหกูยืมกำหนด ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ผูกูยืมเงินยายที่อยู หรือเปล่ียนงาน หรือสถานที่ทำงาน หรือเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับเงินเดือน หรือคาจางดังกลาวทุก ๆ คร้ัง  

 หากผูกูยืมเงินไมปฏิบัติตามขอสัญญาในวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหถือวาผูกูยืมเงินผิดสัญญานี้ ในขอสาระสำคัญ 
ซึ่งผูใหกูยืมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกเงินกูยืมที่ผูกูยืมเงินไดรับไปแลวทั้งหมดตามสัญญานี้คืนภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่              
ผูกูยืมเงินไดรับแจงการบอกเลิกสัญญา โดยท่ีผูกูยืมเงินไมมีสิทธิจะถือเอาประโยชนแหงเงื่อนเวลาชำระหนี้ตามขอ 12. 

 6. การกูยืมและใหกูยืมตามสัญญานี้ นอกจากจะถือปฏิบัติตามสัญญาทุกขอแลวผูกูยืมเงินจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ขอกำหนด หรือคำสั่งของผูใหกูยืมที่เกี่ยวกับกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาที่ไดออกใชบังคับอยูแลว 
กอนวันทำสัญญานี้ และที่จะไดออกใชบังคับตอไปในภายหนาโดยเครงครัด และใหถือวา กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ขอกำหนด  
หรือคำสั่งตาง ๆ ดังกลาวเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ดวย 

 7. ผูกูยืมเงิน และผูแทนโดยชอบธรรม หรือผูปกครอง ยินยอมใหผูกูยืมเงินนำเงินที่ผูกูยืมเงินไดกูยืมจากผูใหกูยืมกอนป
การศึกษา 2549 มาแลวท้ังหมด รวมท้ังคาธรรมเนียมจัดการเงินกู หรือประโยชนอื่นใด และเงินเพ่ิมอันไดแกคาธรรมเนียมกรณีผิดนัดชำระ
เงินคืนที ่เก ิดขึ ้นจนถึงวันทำสัญญาฉบับนี ้ และ/หรือเงินที ่ ไดร ับทุนการศึกษาแบบตองใชคืนตั ้ งแตปการศึกษา 2549              
จากกองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายไดในอนาคต (กรอ.) มาแลวทั้งหมด มารวมเปนหนี้เงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาของผูใหกูยืม 
พรอมทั้งยินยอมปฏิบัติตามขอตกลงและเง่ือนไขตามสัญญาน้ีทุกประการ 
 8. ในกรณีที ่ผู กู ยืมเงินเคยทำสัญญากู ยืมเงินกองทุนเงินใหกู ยืมเพื ่อการศึกษามากกวาหนึ ่งฉบับ  ไมวาสัญญา          
ฉบับดังกลาวจะมีเงื่อนไขการชำระเงินกูยืมเปนรายป หรือรายเดือน ผูกูยืมเงินยินยอมปฏิบัติตามขอตกลงและเงื่อนไขการชำระเงินกูยืมเปน
รายป และเงื่อนไขตาง ๆ ตามท่ีกำหนดในสัญญาน้ีทุกประการ 
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การใหความยินยอม 
 9. ผูกูยืมเงินยินยอมใหผูใหกูยืมเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของผูกูยืมเงินที่อยูในความครอบครองของตนและของบคุคลอื่น 
รวมทั้งยินยอมใหผู ใหกู ยืมเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับการกูยืมเงิน การติดตามหนี้ การชำระเงินคืนกองทุน  
และการดำเนินการใด ๆ ได ตามวัตถุประสงคของผูใหกูยืม รวมทั้งยินยอมใหผูใหกูยืมเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามที่
หนวยงาน หรือองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลภายนอกรองขอ และเพ่ือประโยชนในการบริหารและติดตามการชำระเงินกูยืม
คืนผูใหกูยืม ผูกูยืมเงินยินยอมใหกรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ รวมถึงหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
ที่ควบคุมดูแลขอมูลสวนบุคคลของผูกูยืมเงิน เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของผูกูยืมเงิน เชน ภูมิลำเนา ที่อยูที่สามารถติดตอได หรือที่อยู
ทางธุรกิจ สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท รายได เงินเดือน หรือคาจาง ใหแกผูใหกูยืม เมื่อไดรับการรองขอจากผูใหกูยืม  
 10. ใหถือวาคูฉบับและบรรดาสำเนาภาพถาย ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส หรือโทรสาร ซ่ึงคูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงเปนผูไดจัดทำขึ้น
ใหแกคูสัญญาอีกฝายหนึ่งตามสัญญาน้ี เปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ 
 11. ในกรณีทีส่ำเนาภาพถาย ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส โทรสาร เอกสารอื่นใดอันถือวาเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ และ/หรือ
ขอความในสัญญานี้ขัดแยงกัน ผูกูยืมเงินจะตองปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผูใหกูยืม คำวินิจฉัยของผูใหกูยืมใหถือเปนที่สุด และผูกูยืมเงิน
ไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายหรือคาใชจายใด ๆ จากผูใหกูยืมทั้งสิ้น 

การชำระเงินตนและคาธรรมเนียมจัดการเงินกูหรือประโยชนอื่นใด 
 12. เมื่อผูกูยืมเงินไดรับอนุมัติใหสำเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษา โดยมีคำสั่งใหพนสภาพการเปนนักเรียนหรือนักศึกษา 
หรือพนสภาพการเปนนักเรียนหรือนักศึกษาตามกฎหมาย หรือระเบียบที ่เกี ่ยวของแลว เปนระยะเวลา 2 (สอง) ป ผู กู ยืมเงิน 
ตกลงชำระเงินกูยืมคืนทั้งจำนวน หากผูกูยืมเงินไมสามารถชำระเงินกูยืมคืนไดทั้งจำนวน ผูใหกูยืมอาจใหผูกูยืมเงินผอนชำระเงิน กูยืม 
เปนงวด ๆ รายป โดยตองชำระใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 15 (สิบหา) ป นับแตวันที่ครบกำหนดระยะเวลาดังกลาว โดยผูกูยืมเงิน
จะตองชำระเงินกูยืมคืนงวดแรกเต็มจำนวนเฉพาะเงินตนไมมีคาธรรมเนียมจัดการเงินกู หรือประโยชนอื่นใด ภายในวันที่ 5 กรกฎาคมแรก 
ภายหลังจากวันที่ผูกูยืมเงินไดรับอนุมัติใหสำเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษา โดยมีคำสั่งใหพนสภาพการเปนนักเรียนหรือนักศึกษา  
หรือพนสภาพการเปนนักเรียนหรือนักศึกษาตามกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวของแลวเปนระยะเวลา 2 (สอง) ป สำหรับการชำระเงิน
กูยืมคืนในงวดตอ ๆ ไป ใหผูกูยืมเงินชำระเงินกูยืมคืนตามจำนวนที่ผูใหกูยืมกำหนด ซ่ึงเปนการชำระคืนเงินตนพรอมคาธรรมเนียมจัดการ
เงินกู หรือประโยชนอื่นใดในอัตราดังตอไปนี้ 
  ก. รอยละ 1 (หนึ่ง) ตอป สำหรับผูกูยืมเงินที่มีรายไดครอบครัวเกินสามแสนหกหมื่นบาทตอป 
      ข. รอยละ 0.75 (ศูนยจุดเจ็ดหา) ตอป สำหรับผูกูยืมเงินที่มีรายไดครอบครัวไมเกินสามแสนหกหมื่นบาทตอป 
                  ค. รอยละ 0.50 (ศูนยจุดหาศูนย) ตอป สำหรับผูกู ยืมเงินที่สำเร็จการศึกษาโครงการสงเสริมพัฒนาทุนมนุษย 
(Human Capital) เพ่ือรองรับ 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย และ 3 โครงสรางพ้ืนฐาน ผานกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)  
      โดยใหชำระภายในวันที่ 5 กรกฎาคมของแตละป ทั้งนี้ การคิดคาธรรมเนียมจัดการเงินกู หรือประโยชนอื่นใด ใหคิด
ต้ังแตวันที่ 5 กรกฎาคม ของเงินตนที่เหลือหลังจากผูกูยืมเงินไดชำระเงินกูยืมงวดแรกแลว 
   ทั้งนี้ จำนวนเงินตนที่ตองชำระในแตละงวด ตองไมต่ำกวาอัตราท่ีกำหนดไว ดังนี้  

งวดที่ชำระ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
รอยละของ 
เงินตนที่ตอง
ชำระ 

1.5 
(หนึ่ง
จุด
หา) 

2.5 
(สอง
จุด
หา) 

3.0 
(สาม) 

3.5 
(สาม
จุด
หา) 

4.0 
(สี่) 

4.5 
(สี่ 
จุด
หา) 

5.0 
(หา) 

6.0 
(หก) 

7.0 
(เจ็ด) 

8.0 
(แปด) 

9.0 
(เกา) 

10.0 
(สิบ) 

11.0 
(สิบ
เอ็ด) 

12.0 
(สิบ
สอง) 

13.0 
(สิบ
สาม) 

  นอกจากการชำระเงินกูยืมคืนงวดแรกซึ่งตองชำระเต็มจำนวน การชำระเงินกูยืมคืนในงวดตอ ๆ ไป ผูกูยืมอาจแบง
ชำระเงินกูยืมในแตละงวดเปนรายเดือนก็ได  

 

231



 
4/6 

 13. ใหผูกูยืมเงินชำระเงินตนและคาธรรมเนียมจัดการเงินกูหรือประโยชนอื่นใด โดยใหดำเนินการดังตอไปน้ี 

 (1) กรณีผูกูยืมเงินทำงานกับหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน และหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนดังกลาวสามารถดำเนินการ
หักเงินไดพึงประเมินของผูกูยืมเงิน ใหผูกูยืมเงินชำระเงินตนและคาธรรมเนียมจัดการเงินกู หรือประโยชนอื่นใด โดยผูกูยืมเงินมีหนาที่ตอง
แจงสถานะการเปนผูกูยืมเงินตอหัวหนาหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนที่ผูกูยืมเงินทำงานดวย ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่เร่ิมปฏิบัติงาน 
และยินยอมใหหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนดังกลาวหักเงินไดพึงประเมินของผูกูยืมเงิน เพื่อดำเนินการชำระเงินตนและคาธรรมเนียม
จัดการเงินกู หรือประโยชนอื่นใดตามจำนวนที่ผูใหกูยืมแจงใหทราบ หากผูกูยืมเงินถูกหักเงินเดือนแลว  แตจำนวนเงินที่ถูกหักไมครบ
จำนวนหนี้ที่จะตองชำระในปนั้น ผูกูยืมเงินยังคงมีหนาที่ตองไปชำระเงินใหครบตามจำนวนที่กำหนดในแตละป ตามชองทางที่กำหนดไวใน 
ขอ 13. (2) ก. หรือ ข. แลวแตกรณี  

 หากผูกูยืมเงินไมปฏิบัติตามขอสัญญาในวรรคหนึ่งใหถือวาผูกูยืมเงินผิดสัญญานี้ในขอสาระสำคัญ ซึ่งผูใหกูยืม 
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกเงินกูยืมที่ผูกูยืมเงินไดรับไปแลวทั้งหมดตามสัญญานี้คืนภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ผูกูยืมเงิน            
ไดรับแจงการบอกเลิกสัญญา โดยท่ีผูกูยืมเงินไมมีสิทธิจะถือเอาประโยชนแหงเงื่อนเวลาชำระหนี้ตามขอ 12. 

 (2)  กรณีผูกูยืมเงินทำงานกับหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน แตหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนดังกลาวไมสามารถดำเนินการ
หักเงินไดพึงประเมินของผูกู ยืมเงินได หรือกรณีผู กู ยืมเงินไมไดทำงานกับหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน ใหผู กู ยืมเงินชำระเงินตนและ
คาธรรมเนียมจัดการเงินกู หรือประโยชนอื่นใด โดย 

 ก. ผู กู ยืมเงินสามารถชำระเงินตนและคาธรรมเนียมจัดการเงินกู ณ ธนาคารที่ผู ใหกู ยืมกำหนด โดยธนาคาร            
จะออกใบเสร็จรับเงินใหแกผูกูยืมเงินเพื่อเปนหลักฐานการชำระหนี้ดังกลาว หรือผูกูยืมเงินอาจใหผูใหกูยืม และ/หรือธนาคารหักเงินในบัญชี 
เงินฝากของผูกูยืมเงินที่มีอยูกับธนาคารที่ผูใหกูยืมกำหนดเพื่อดำเนินการชำระเงินตนและคาธรรมเนียมจัดการเงินกู หรือประโยชนอื่นใด         
ซึ่งบัญชีเงินฝากนั้นจะตองเปนเลขบัญชีเดียวกันกับที่ผูกูยืมเงินไดรับเงินกูยืม หรือบัญชีเงินฝากของผูกูยืมเงินบัญชีอื่นที่ผูกูยืมเงินไดแจง          
ความประสงคใหหักบัญชีเพ่ือชำระหนี้  

 ข. ผูกูยืมเงินสามารถชำระเงินตนและคาธรรมเนียมจัดการเงินกู หรือประโยชนอื่นใด ณ ชองทางอื่นที่ผูใหกูยืมกำหนด 

 ในกรณีที่ผูกูยืมเงินชำระหนี้ใหผูใหกูยืมผิดไปจากขอตกลง หรือนอกเหนือ หรือแตกตางไปจากขอตกลงในการชำระหนี้
ตามขอ 12. การรับชำระหนี้ดังกลาวไมถือวาเปนขอตกลงใหมอันจะทำใหผูกู ยืมเงินหมดภาระการผอนชำระหนี้เปน งวด ๆ รายป  
และไมเปนเหตุที่ผูกูยืมเงินจะยกขึ้นมากลาวอาง หรือตัดสิทธิผูใหกูยืมที่จะตองเรียกเงินตนและคาธรรมเนียมจัดการเงินกู หรือประโยชนอื่นใด
คางชำระคืนทั้งหมด เพราะเหตุที่ผูกูยืมเงินผิดนัดชำระหนี้ผิดไปจากขอตกลงดังกลาวขางตน 

 14. ในกรณีที่ผูกูยืมเงินผิดนัดไมชำระหน้ีเงินกูยืมคืนผูใหกูยืมงวดหนึ่งงวดใดตามที่กำหนดไวในขอ 12. และไมไดรับอนุญาตให
ผอนผันเปนหนังสือจากผูใหกูยืม ผูกูยืมเงินยินยอมชำระเงินเพ่ิมอันไดแกคาธรรมเนียมกรณีผิดนัดชำระเงินคืนใหแกผูใหกูยืมในอัตรารอยละ 7.5  
(เจ็ดจุดหา) ตอปหรือตามอัตราท่ีผูใหกูยืมประกาศกำหนด ของจำนวนเงินตนในงวดที่คางชำระ นับแตวันที่ถึงกำหนดชำระจนถึงวันที่ผูกูยืมเงิน
ชำระหนี้เสร็จสิ้น และผูกูยืมเงินยินยอมใหผูใหกูยืม และ/หรือธนาคารหักเงินในบัญชีเงินฝากของผูกูยืมเงินที่มีอยูกับธนาคารที่ผูใหกูยืม
กำหนดเพื่อดำเนินการชำระเงินเพิ่มอันไดแกคาธรรมเนียมกรณีผิดนัดชำระเงินคืน ซึ่งบัญชีเงินฝากนั้นจะตองเปนเลขบัญชีเดียวกันกับที่           
ผูกูยืมเงินไดรับเงินกูยืม หรือบัญชีเงินฝากของผูกูยืมเงินบัญชีอื่นที่ผูกูยืมเงินไดแจงความประสงคใหหักบัญชีเพื่อชำระหนี้ ทั้งนี้ ผูกูยืมเงิน
ยินยอมรับผิดชดใชคาใชจายใด ๆ ที่เกิดขึ้นที่ผูใหกูยืมตองเสียไปอันเนื่องมาจากการผิดสัญญาของผูกูยืมเงิน รวมถึงคาใชจายในการเตือน 
เรียกรอง บอกกลาว ทวงถาม ติดตามหนี้ การดำเนินคดี การบังคับคดี การไถถอนทรัพยที่ยึด รวมทั้งคาใชจายอื่นใดที่เกี่ยวของทั้งหมด 
เพ่ือใหไดรับชำระหนี้จนเต็มตามจำนวนทุกประการ 

  ในการชำระคาใชจายใหกับผูใหกูยืมตามวรรคหนึ่ง ผูกูยืมเงินยินยอมใหผูใหกูยืมนำคาใชจายดังกลาว มาทบรวมกับ 
เงินตนที่ผูกูยืมเงินคางชำระอยู  
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การบอกเลิกสัญญา 

 15. ผูใหกูยืมมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ และเรียกเงินกูยืมที่ผูกูยืมเงินไดรับไปแลวทั้งหมดพรอมคาธรรมเนียมจัดการเงินกู 
หรือประโยชนอื่นใดตามสัญญานี้คืนภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ผูกูยืมเงินไดรับแจงการบอกเลิกสัญญา เมื่อปรากฏภายหลังวา 
ผูกูยืมเงินไมมีสิทธิกูยืมเงิน หรือไดมีการแจงขอความอันเปนเท็จในสาระสำคัญ หรือไมปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงขอหนึ่งขอใดที่ใหไวกับ
ผูใหกูยืม โดยผูกูยืมเงินไมมีสิทธิจะถือเอาประโยชนแหงเงื่อนเวลาในการชำระหนี้ตามขอ 12. 

 16. ผูใหกูยืมมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ และเรียกเงินกูยืมที่ผูกูยืมเงินไดรับแลวทั้งหมดคืนในทันที หรือภายในระยะเวลา           
ที่ผูใหกูยืมกำหนด เมื่อผูกูยืมเงินลาออกไมศึกษาตอ หรือถูกสถานศึกษาใหออก หรือไลออกในระหวางปการศึกษา 

 17. ผูกูยืมเงินมีสิทธิบอกเลิกการกูยืมเงิน และเมื่อบอกเลิกสัญญาแลวผูกูยืมเงินจะตองชำระเงินกูยืมทั้งหมดคืนผูใหกูยืม 
ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ผูใหกูยืมไดรับแจงการบอกเลิกสัญญาดังกลาว โดยไมเสียคาธรรมเนียมจัดการเงินกู หรือประโยชนอื่นใดตาม
ขอ 12. หากพนกำหนดเวลาดังกลาว ผูกูยืมเงินตองเสียคาธรรมเนียมจัดการเงินกู หรือประโยชนอื่นใดตามที่กำหนดไวในกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศที่ผูใหกูยืมกำหนด 

 18. ในกรณีผูใหกูยืมบอกเลิกสัญญานี้ตามขอ 15. หรือขอ 16. หรือกรณีที่ผูใหกูยืมจายเงินกูยืมเขาบัญชีเงินฝากผูกูยืมเงิน
ภายหลังผูกูยืมเงินถึงแกความตาย ผูกู ยืมเงินตกลงยินยอมใหธนาคารที่ผู ใหกู ยืมกำหนดทำตามคำสั่งของผูใหกูยืมโดยหักเงินจากบัญชี 
เงินฝากใด ๆ  ของผูกูยืมเงินที่มีกับธนาคารที่ผูใหกูยืมกำหนดตามจำนวนที่ผูใหกูยืมแจงใหหักเพื่อชำระหน้ี และ/หรือบรรดาภาระผูกพันตาง ๆ  
ใหแกผูใหกูยืมโดยไมโตแยงใด ๆ ทั้งสิ้น 

 19. ที่อยูของผูกูยืมเงินที่ปรากฏในสัญญานี้ ใหถือวาเปนภูมิลำเนาของผูกูยืมเงิน การสงหนังสือคำบอกกลาวทวงถาม 
จดหมาย หรือเอกสารอ่ืนใดไปยังผูกูยืมเงิน ใหสงไปยังภูมิลำเนาของผูกูยืมเงินดังกลาว และใหถือวาเปนการสงโดยชอบ โดยถือวาผูกูยืมเงิน
ไดทราบขอความในเอกสารดังกลาวนับแตวันที่หนังสือคำบอกกลาวทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารอื่นใดไปถึงภูมิลำเนาของผูกูยืมเงิน  
ไมวาผูกูยืมเงินหรือบุคคลอ่ืนใดที่พักอาศัยอยูในภูมิลำเนาของผูกูยืมเงินจะไดรับหนังสือคำบอกกลาวทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารน้ันไว
หรือไมก็ตาม  
 
สวนของผูแทนโดยชอบธรรม/ผูปกครอง 

 20. ผูแทนโดยชอบธรรม/ผูปกครองไดทราบและเขาใจขอความในสัญญากูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา  
ลักษณะที่ 2 เงินกูยืมเพ่ือการศึกษา ใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เปนความตองการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการ
ผลิตกำลังคนและมีความจำเปนตอการพัฒนาประเทศ ที่ผูกูยืมเงินไดทำไวตอผูใหกูยืมโดยตลอดแลว และยินยอมใหผูกูยืมเงินเขาทำ
สัญญา รวมทั้งไดทราบและเขาใจขอความในแบบยืนยันการเบิกเงินกูยืมกองทุนเงินใหกู ยืมเพื่อการศึกษา  ลักษณะที่ 2 เงินกูยืม 
เพ่ือการศึกษา ใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาท่ีเปนความตองการหลัก ซ่ึงมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความ
จำเปนตอการพัฒนาประเทศ (คาเลาเรียน คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และคาครองชีพ) ซึ่งผูกูยืมเงินไดลงทะเบียนไวทุกภาค
การศึกษาต้ังแตเร่ิมศึกษาจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษาซ่ึงเปนหลักฐานการกูยืมเงิน  

 21. ผูแทนโดยชอบธรรม/ผูปกครองยินยอมใหผูใหกูยืมเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของผูแทนโดยชอบธรรม/ผูปกครอง 
ที่อยูในความครอบครองของหนวยงาน หรือองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลอ่ืน รวมท้ังยินยอมใหผูใหกูยืมเก็บรวบรวม ใช และ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลเพื่อการใหกูยืมเงิน การติดตามหนี้ และการดำเนินการใด ๆ ได ตามวัตถุประสงคของกองทุนเงินใหกู ยืม 
เพ่ือการศึกษาเพ่ือประโยชนในการบริหารและติดตามการชำระเงินกูยืมคืน  
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 สัญญานี้ทำขึ้นเปนสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน คู สัญญาไดอานและเขาใจขอความโดยละเอียดตลอดแลว  
จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสำคัญตอหนาพยาน และคูสัญญาตางยึดถือไวฝายละหนึ่งฉบับ 
 
 
 ลงชื่อ                                             ผูกูยืมเงิน ลงชื่อ                                           ผูแทนโดยชอบธรรม/ผูปกครอง 
 (                                           ) (                                        ) 
 
 
                                                                           ลงชื่อ                                           ผูแทนโดยชอบธรรม/ผูปกครอง 
                                                                                      (                                        )             
              
 
 ลงชื่อ                                             พยาน ลงชื่อ                                            พยาน 
 (                                           )                        (                                           )        
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

234



 

 
 

ตัวอยาง สัญญากูยมืเงินกองทุนเงินใหกูยมืเพื่อการศึกษา แบบทั่วไป 
ลักษณะท่ี 3 เงินกูยมืเพื่อการศึกษา ใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน 

หรือสาขาวิชาท่ีกองทนุมุงสงเสรมิเปนพิเศษ 
ใชสำหรับปการศึกษา 2564 

  
สัญญาเลขที่  ………….........……………                                                              ระดับ  ......................................... 
วันที่ทำสัญญา  ........เดือน.................. พ.ศ. ......  ทำขึ้น ณ ...................................... จังหวัด ....................................... ระหวาง 

 กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ซ่ึงตอไปน้ีเรียกวา “ผูใหกูยืม”  
 กับ ( นาย / นาง / นางสาว / อื่น ๆ ............ ) …………………….......………......…......................................................………… 
ผูถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขท่ี.............................................. เกิดวันที่…….…. เดือน….......……………. พ.ศ. ………....... อายุ ….(....)...ป 
ที่อยูตามทะเบียนบาน เลขท่ี ….................…… หมูที่ ……..........… ซอย ……...........….........………... ถนน …............…..............………..……… 
ตำบล/แขวง………….….................... อำเภอ/เขต………....…..…...........…. จังหวัด ..................................... รหัสไปรษณีย............................ 
โทรศัพท...................................... โทรศัพทมือถือ.................................. ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail)................................................ 
ซ่ึงตอไปน้ีเรียกวา “ผูกูยืมเงิน” 
 กรณีที่ผูกูยืมเงินยังไมบรรลุนิติภาวะ  “ผูแทนโดยชอบธรรม” หรือ “ผูปกครอง” คือ  
 (นาย / นาง / นางสาว / อื่น ๆ .........) .………………………………......................................................................................... 
ผูถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขท่ี................................................ อายุ ….(....)...ป ที่อยูตามทะเบียนบาน เลขที่ …….....................….......
หมูที่....................... ซอย .......................................... ถนน ……...................................…….. ตำบล/แขวง...................................... 
อำเภอ/เขต………...............................................  จังหวัด……......….………......................... รหัสไปรษณีย...................... 
โทรศัพท……….......…............… โทรศัพทมือถือ.............................. ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail)......................................................... 

 สัญญาฉบับนี ้ทำขึ ้นเพื ่อเปนหลักฐานการกู ยืมเงินกองทุนเงินใหกู ยืมเพื ่อการศึกษา ลักษณะที่ 3 เงินกู ยืม           
เพ่ือการศึกษา ใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาวิชาที ่กองทุนมุงสงเสริมเปนพิเศษ เพื ่อเปน            
คาเลาเรียน คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และคาครองชีพ ของผูกูยืมเงินที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาวิชาที่กองทุน
มุงสงเสริมเปนพิเศษ โดยคูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปน้ี 

 1. ผูใหกูยืมตกลงใหกูยืมเงิน ผูกูยืมเงินตกลงกูยืมเงิน เพ่ือนำไปใชเปนทุนการศึกษาสำหรับผูกูยืมเงิน 

 2. ผูใหกูยืมจะจายเงินกูยืมสวนที่เปนคาเลาเรียนและคาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาใหแกสถานศึกษาที่ผู กูยืมเงิน     
ศึกษาอยู และจะจายเงินกูยืมสวนที่เปนคาครองชีพเขาบัญชีเงินฝากของผูกูยืมเงินตามที่ผูกูยืมเงินไดแจงไวแกผูใหกูยืมเปนรายเดือน  
ทั้งนี้ ผูใหกูยืมจะจายเงินกูยืมดังกลาวภายหลังจากที่ผูกูยืมเงินไดลงลายมือชื่อหรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสใน แบบยืนยันการ
เบิกเงินกูยืมกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ 3 เงินกูยืมเพ่ือการศึกษา ใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชา   
ขาดแคลนหรือสาขาวิชาที่กองทุนมุงสงเสริมเปนพิเศษ (คาเลาเรียน คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และคาครองชีพ) ตามท่ีผูใหกูยืม
กำหนด และผูใหกูยืมหรือธนาคารหรือนิติบุคคลที่ทำหนาท่ีแทนผูใหกูยืมไดตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยแลวโดยผูกูยืมเงินจะตองลง
ลายมือชื่อหรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส ในแบบยืนยันการเบิกเงินกูยืมกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาดังกลาวทุกภาคการศึกษา       
นับแตวันที่เริ่มกูยืมเงินจนกระทั่งผูกูยืมเงินสำเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษา ทั้งนี้ ใหถือวาแบบยืนยันการเบิกเงินกูยืมกองทุนเงินให
กูยืมเพ่ือการศึกษาดังกลาวเปนหลักฐานในการกูยืมเงิน และเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ 
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 3. ผูใหกูยืมตกลงใหผูกูยืมเงินกูยืมเงิน ตลอดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร ภายในวงเงินกูยืมสูงสุดสำหรับ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไมเกิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถวน) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงและอนุปริญญา ไมเกิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถวน) ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 (สี่) ป และหลักสูตรตอเนื่อง ไมเกิน 
700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถวน) หลักสูตร 5 (หา) ป ไมเกิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถวน) หลักสูตร 6 (หก) ป ไมเกิน 
1,700,000 บาท (หนึ่งลานเจ็ดแสนบาทถวน) ทั้งนี้ วงเงินการใหกูยืมในแตละปการศึกษาตองไมเกินขอบเขตตามที่คณะกรรมการกองทุน            
เงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาประกาศกำหนด 
 กรณีผูกูยืมเงินตองดำเนินการกูยืมเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส ตามที่ผูใหกูยืมกำหนด ผูกูยืมเงินตองดำเนินการเกี่ยวกับ
การกูยืมผานระบบอิเล็กทรอนิกสดวยตนเอง และเก็บรักษารหัสผานที่ไดไปจากผูใหกูยืมไวเปนความลับ หากผูกูยืมเงินยินยอมหรือประมาทเลินเลอ
ใหบุคคลอ่ืนดำเนินการเกี่ยวกับการกูยืมเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส ใหถือวาเปนการดำเนินการกูยืมเงินของผูกูยืมเงินดวยตนเอง 
 4. เงินกูยืมที่ผูใหกูยืมจายใหแกผูกูยืมเงิน ใหถือวาผูกูยืมเงินไดรับเงินกูยืมดังกลาวแลวในวันที่ผูใหกูยืมไดจายเขาบัญชีของ
สถานศึกษาที่ผู กู ยืมเงินไดเขาศึกษา และ/หรือไดจายเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูกู ยืมเงินตามที่ไดแจงไวแกผู ใหกู ยืมในแตละคร้ัง          
ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยูตามหลักสูตรการศึกษาในแตละหลักสูตร ภายในระยะเวลาและวงเงินที่ผูกูยืมเงินไดตกลงกูยืมไว 
 
หนาที่ของผูกูยืมเงิน 

 5. ถาผูกูยืมเงินเปล่ียนแปลงชื่อ หรือนามสกุล หรือสถานท่ีอยู หรือหมายเลขโทรศัพท หรือยายสถานศึกษา หรือสำเร็จการศกึษา 
หรือเลิกการศึกษา ผูกูยืมเงินมีหนาที่แจงใหผูใหกูยืมทราบผานระบบอิเล็กทรอนิกส ภายใน 15 (สิบหา) วัน นับแตวันที่เปลี่ยนแปลงชื่อ 
หรือนามสกุล หรือสถานท่ีอยู หรือหมายเลขโทรศัพท หรือยายสถานศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษาดังกลาว  

 เมื่อผูกูยืมเงินสำเร็จการศึกษา และเขาทำงานในสถานที่ใด ผูกูยืมเงินมีหนาที่ตองแจงที่อยูและสถานที่ทำงานนั้น 
พรอมทั้งจำนวนเงินเดือนหรือคาจางที่ไดรับใหผูใหกูยืมและธนาคารที่ผูใหกูยืมกำหนดทราบ เปนหนังสือ หรือชองทางอื่นที่ผู ใหกู ยืม
กำหนด ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ผูกูยืมเงินเริ่มทำงาน และในกรณีที่ผูกูยืมเงินยายที่อยู หรือเปลี่ยนงาน หรือสถานที่ทำงาน 
หรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเงินเดือน หรือคาจาง ผูกูยืมเงินจะตองแจงใหผูใหกูยืมและธนาคารที่ผูใหกูยืมกำหนดทราบเปนหนัง สือหรือ
ชองทางอื่นที่ผูใหกูยืมกำหนด ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ผูกูยืมเงินยายที่อยู หรือเปล่ียนงาน หรือสถานที่ทำงาน หรือเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับเงินเดือน หรือคาจางดังกลาวทุก ๆ คร้ัง  

 หากผูกูยืมเงินไมปฏิบัติตามขอสัญญาในวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหถือวาผูกูยืมเงินผิดสัญญานี้ในขอสาระสำคัญ 
ซึ่งผูใหกูยืมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกเงินกูยืมที่ผูกูยืมเงินไดรับไปแลวทั้งหมดตามสัญญานี้คืนภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่         
ผูกูยืมเงินไดรับแจงการบอกเลิกสัญญา โดยท่ีผูกูยืมเงินไมมีสิทธิจะถือเอาประโยชนแหงเงื่อนเวลาชำระหนี้ตามขอ 12. 

                 6. การกูยืมและใหกูยืมตามสัญญานี้ นอกจากจะถือปฏิบัติตามสัญญาทุกขอแลวผูกูยืมเงินจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ขอกำหนด หรือคำสั่งของผูใหกูยืมที่เกี่ยวกับกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาที่ไดออกใชบังคับอยูแลว  
กอนวันทำสัญญานี้ และที่จะไดออกใชบังคับตอไปในภายหนาโดยเครงครัด  และใหถือวา กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ 
ขอกำหนด หรือคำสั่งตาง ๆ ดังกลาวเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ดวย 

                  7. ผูกู ยืมเงิน และผูแทนโดยชอบธรรม หรือผูปกครอง ยินยอมใหผู กู ยืมเงินนำเงินที่ผู กู ยืมเงินไดกู ยืมจากผูใหกู ยืม             
กอนปการศึกษา 2549 มาแลวทั้งหมด รวมทั้งดอกเบี้ย หรือประโยชนอื่นใด และเงินเพิ่มอันไดแกเบี้ยปรับที่เกิดขึ้นจนถึงวันทำสัญญา
ฉบับนี ้ และ/หรือเงินที่ไดรับทุนการศึกษาแบบตองใชคืนตั้งแตปการศึกษา 2549 จากกองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได               
ในอนาคต (กรอ.)  มาแลวทั้งหมด มารวมเปนหนี้เงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาของผูใหกูยืม พรอมทั้งยินยอมปฏิบัตติามขอตกลงและเงื่อนไขตาม
สัญญานี้ทุกประการ 

               8. ในกรณีที่ผูกูยืมเงินเคยทำสัญญากูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษามากกวาหนึ่งฉบับไมวาสัญญาฉบับ
ดังกลาวจะมีเงื่อนไขการชำระเงินกูยืมเปนรายปหรือรายเดือน ผูกูยืมเงินยินยอมปฏิบัติตามขอตกลงและเงื่อนไขการชำระเงินกูยืมเปนรายป 
และเงื่อนไขตาง ๆ ตามท่ีกำหนดในสัญญาน้ีทุกประการ 
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การใหความยินยอม 
 9. ผูกูยืมเงินยินยอมใหผูใหกูยืมเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของผูกูยืมเงินที่อยูในความครอบครองของตนและของบคุคลอื่น 
รวมทั้งยินยอมใหผู ใหกู ยืมเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับการกูยืมเงิน การติดตามหนี้ การชำระเงินคืนกองทุน  
และการดำเนินการใด ๆ ได ตามวัตถุประสงคของผูใหกูยืม รวมทั้งยินยอมใหผูใหกูยืมเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามที่
หนวยงาน หรือองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลภายนอกรองขอ และเพ่ือประโยชนในการบริหารและติดตามการชำระเงินกูยืม
คืนผูใหกูยืม ผูกูยืมเงินยินยอมใหกรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ รวมถึงหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
ที่ควบคุมดูแลขอมูลสวนบุคคลของผูกูยืมเงิน เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของผูกูยืมเงิน เชน ภูมิลำเนา ที่อยูที่สามารถติดตอได หรือที่อยู
ทางธุรกิจ สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท รายได เงินเดือน หรือคาจาง ใหแกผูใหกูยืม เมื่อไดรับการรองขอจากผูใหกูยืม  

 10. ใหถือวาคูฉบับและบรรดาสำเนาภาพถาย ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส หรือโทรสาร ซ่ึงคูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงเปนผูไดจัดทำขึ้น
ใหแกคูสัญญาอีกฝายหนึ่งตามสัญญาน้ี เปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ 

การชำระเงินตนและดอกเบี้ยหรือประโยชนอื่นใด 

 11. ในกรณีทีส่ำเนาภาพถาย ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส โทรสาร เอกสารอื่นใดอันถือวาเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ และ/หรือ
ขอความในสัญญานี้ขัดแยงกัน ผูกูยืมเงินจะตองปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผูใหกูยืม คำวินิจฉัยของผูใหกูยืมใหถือเปนที่สุด และผูกูยืมเงิน
ไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายหรือคาใชจายใด ๆ จากผูใหกูยืมทั้งสิ้น 

 12. เมื่อผูกูยืมเงินไดรับอนุมัติใหสำเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษา โดยมีคำสั่งใหพนสภาพการเปนนักเรียนหรือนักศึกษา 
หรือพนสภาพการเปนนักเรียนหรือนักศึกษาตามกฎหมาย หรือระเบียบที ่เกี ่ยวของแลว เปนระยะเวลา 2 (สอง) ป ผู กู ยืมเงิน 
ตกลงชำระเงินกูยืมคืนทั้งจำนวน หากผูกูยืมเงินไมสามารถชำระเงินกูยืมคืนไดทั้งจำนวน ผูใหกูยืมอาจใหผูกูยืมเงินผอนชำระเงิน กูยืม 
เปนงวด ๆ รายป โดยตองชำระใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 15 (สิบหา) ป นับแตวันที่ครบกำหนดระยะเวลาดังกลาว โดยผูกูยืมเงิน
จะตองชำระเงินกูยืมคืนงวดแรกเต็มจำนวนเฉพาะเงินตนไมมีดอกเบี้ย หรือประโยชนอื่นใด ภายในวันที่ 5 กรกฎาคมแรก ภายหลัง     
จากวันที ่ผู ก ู ยืมเงินไดรับอนุมัติใหสำเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษา โดยมีคำสั ่งใหพนสภาพการเปน นักเรียนหรือนักศึกษา              
หรือพนสภาพการเปนนักเรียนหรือนักศึกษาตามกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวของแลวเปนระยะเวลา 2 (สอง) ป สำหรับการชำระเงินกูยืม
คืนในงวดตอ ๆ ไป ใหผูกูยืมเงินชำระเงินกูยืมคืนตามจำนวนที่ผูใหกูยืมกำหนด ซึ่งเปนการชำระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ย หรือประโยชน
อื่นใด ในอัตราดังตอไปน้ี 

     ก. รอยละ 1 (หนึ่ง) ตอป สำหรับผูกูยืมเงินที่มีรายไดครอบครัวเกินสามแสนหกหมื่นบาทตอป 
                      ข. รอยละ 0.75 (ศูนยจุดเจ็ดหา) ตอป สำหรับผูกูยืมเงินที่มีรายไดครอบครัวไมเกินสามแสนหกหมื่นบาทตอป                       
                       โดยใหชำระภายในวันที่ 5 กรกฎาคมของแตละป ทั้งนี ้ การคิดดอกเบี้ย หรือประโยชนอื ่นใด ใหคิดตั้งแตวันที่            
5 กรกฎาคม ของเงินตนที่เหลือหลังจากผูกูยืมเงินไดชำระเงินกูยืมงวดแรกแลว 
      ทั้งนี้ จำนวนเงินตนที่ตองชำระในแตละงวด ตองไมต่ำกวาอัตราท่ีกำหนดไว ดังนี้ 

งวดที่ชำระ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
รอยละของ 
เงินตนที่ตอง
ชำระ 

1.5 
(หนึ่ง
จุด
หา) 

2.5 
(สอง
จุด
หา) 

3.0 
(สาม) 

3.5 
(สาม
จุด
หา) 

4.0 
(สี่) 

4.5 
(สี่ 
จุด
หา) 

5.0 
(หา) 

6.0 
(หก) 

7.0 
(เจ็ด) 

8.0 
(แปด) 

9.0 
(เกา) 

10.0 
(สิบ) 

11.0 
(สิบ
เอ็ด) 

12.0 
(สิบ
สอง) 

13.0 
(สิบ
สาม) 

      นอกจากการชำระเงินกูยืมคืนงวดแรกซึ่งตองชำระเต็มจำนวน การชำระเงินกูยืมคืนในงวดตอ ๆ ไป ผูกูยืมอาจแบง
ชำระเงินกูยืมในแตละงวดเปนรายเดือนก็ได 
 

237



4/6 
 13. ใหผูกูยืมเงินชำระเงินตนและดอกเบ้ียหรือประโยชนอื่นใด โดยใหดำเนินการดังตอไปน้ี 

 (1) กรณีผูกูยืมเงินทำงานกับหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน และหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนดังกลาวสามารถดำเนินการ
หักเงินไดพึงประเมินของผูกูยืมเงิน ใหผูกูยืมเงินชำระเงินตนและดอกเบี้ย หรือประโยชนอื่นใด  โดยผูกูยืมเงินมีหนาที่ตองแจงสถานะ     
การเปนผูกูยืมเงินตอหัวหนาหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนที่ผูกูยืมเงินทำงานดวย ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่เริ่มปฏิบัติงาน    
และยินยอมใหหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนดังกลาวหักเงินไดพึงประเมินของผูกู ยืมเงิน เพื่อดำเนินการชำระเงินตนและดอกเบี้ย      
หรือประโยชนอื่นใดตามจำนวนที่ผูใหกูยืมแจงใหทราบ หากผูกูยืมเงินถูกหักเงินเดือนแลว  แตจำนวนเงินที่ถูกหักไมครบจำนวนหนี้           
ที่จะตองชำระในปนั้น ผูกูยืมเงินยังคงมีหนาที่ตองไปชำระเงินใหครบตามจำนวนที่กำหนดในแตละป ตามชองทางที่กำหนดไวใน           
ขอ 13. (2) ก หรือ ข แลวแตกรณี  

                         หากผูกูยืมเงินไมปฏิบัติตามขอสัญญาในวรรคหนึ่งใหถือวาผูกูยืมเงินผิดสัญญานี้ในขอสาระสำคัญ ซึ่งผูใหกูยืมมี
สิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกเงินกูยืมที่ผูกูยืมเงินไดรับไปแลวทั้งหมดตามสัญญานี้คืนภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ผูกูยืมเงิน      
ไดรับแจงการบอกเลิกสัญญา โดยท่ีผูกูยืมเงินไมมีสิทธิจะถือเอาประโยชนแหงเงื่อนเวลาชำระหนี้ตามขอ 12. 

     (2) กรณีผูกูยืมเงินทำงานกับหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน แตหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนดังกลาวไมสามารถดำเนินการ
หักเงินไดพึงประเมินของผูกูยืมเงินได หรือกรณีผูกูยืมเงินไมไดทำงานกับหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน ใหผูกูยืมเงินชำระเงินตนและดอกเบี้ย 
หรือประโยชนอื่นใด โดย 

 ก. ผูกู ยืมเงินสามารถชำระเงินตนและดอกเบี ้ย หรือประโยชนอื ่นใด ณ ธนาคารที่ผู ใหกู ยืมกำหนด โดยธนาคาร             
จะออกใบเสร็จรับเงินใหแกผูกูยืมเงินเพื่อเปนหลักฐานการชำระหนี้ดังกลาว หรือผูกูยืมเงินอาจใหผูใหกูยืม และ/หรือธนาคารหักเงินในบัญชี  
เงินฝากของผูกูยืมเงินที่มีอยูกับธนาคารที่ผูใหกูยืมกำหนดเพื่อดำเนินการชำระเงินตนและดอกเบี้ย หรือประโยชนอื่นใด ซึ่งบัญชีเงินฝากน้ัน
จะตองเปนเลขบัญชีเดียวกันกับที่ผูกูยืมเงินไดรับเงินกูยืม หรือบัญชีเงินฝากของผูกูยืมเงินบัญชีอื่นที่ผูกูยืมเงินไดแจงความประสงคใหหักบัญชี
เพ่ือชำระหน้ี  

 ข. ผูกูยืมเงินสามารถชำระเงินตนและดอกเบ้ีย หรือประโยชนอื่นใด ณ ชองทางอื่นที่ผูใหกูยืมกำหนด 

 ในกรณีที่ผูกูยืมเงินชำระหนี้ใหผูใหกูยืมผิดไปจากขอตกลง หรือนอกเหนือ หรือแตกตางไปจากขอตกลงในการชำระหนี้
ตามขอ 12. การรับชำระหนี้ดังกลาวไมถือวาเปนขอตกลงใหมอันจะทำใหผูกูยืมเงินหมดภาระการผอนชำระหนี้เปน งวด ๆ รายป และ    
ไมเปนเหตุที่ผูกูยืมเงินจะยกขึ้นมากลาวอาง หรือตัดสิทธิผูใหกูยืมที่จะตองเรียกเงินตนและดอกเบี้ย หรือประโยชนอื่นใดคางชำระคืนทั้งหมด 
เพราะเหตุที่ผูกูยืมเงินผิดนัดชำระหนี้ผิดไปจากขอตกลงดังกลาวขางตน 

 14. ในกรณีที่ผูกูยืมเงินผิดนัดไมชำระหน้ีเงินกูยืมคืนผูใหกูยืมงวดหนึ่งงวดใดตามที่กำหนดไวในขอ 12. และไมไดรับอนุญาตให
ผอนผันเปนหนังสือจากผูใหกูยืม ผูกูยืมเงินยินยอมชำระเงินเพ่ิมอันไดแกเบ้ียปรับใหแกผูใหกูยืมในอัตรารอยละ 7.5 (เจ็ดจุดหา) ตอป หรือตาม
อัตราที่ผูใหกูยืมประกาศกำหนด ของจำนวนเงินตนในงวดที่คางชำระ นับแตวันที่ถึงกำหนดชำระจนถึงวันที่ผูกูยืมเงินชำระหนี้เสร็จสิ้น       
และผูกูยืมเงินยินยอมใหผูใหกูยืม และ/หรือธนาคารหักเงินในบัญชีเงินฝากของผูกูยืมเงินที่มีอยูกับธนาคารท่ีผูใหกูยืมกำหนดเพ่ือดำเนินการ
ชำระเงินเพิ่มอันไดแกเบี้ยปรับ ซึ่งบัญชีเงินฝากนั้นจะตองเปนเลขบัญชีเดียวกันกับที่ผูกู ยืมเงินไดรับเงินกูยืม หรือบัญชี เงินฝากของ              
ผูกูยืมเงินบัญชีอื่นที่ผูกูยืมเงินไดแจงความประสงคใหหักบัญชีเพื่อชำระหนี้ ทั้งนี้ ผูกูยืมเงินยินยอมรับผิดชดใชคาใชจายใด ๆ ที่เกิดขึ้น            
ที่ผูใหกูยืมตองเสียไปอันเนื่องมาจากการผิดสัญญาของผูกูยืมเงิน รวมถึงคาใชจายในการเตือน เรียกรอง บอกกลาว ทวงถาม ติดตามหนี้             
การดำเนินคดี การบังคับคดี การไถถอนทรัพยที่ยึด รวมทั้งคาใชจายอื่นใดที่เกี่ยวของทั้งหมด เพื่อใหไดรับชำระหนี้จนเต็มตามจำนวน             
ทุกประการ 

 ในการชำระคาใชจายใหกับผูใหกูยืมตามวรรคหนึ่ง ผูกูยืมเงินยินยอมใหผูใหกูยืมนำคาใชจายดังกลาว มาทบรวมกับ 
เงินตนที่ผูกูยืมเงินคางชำระอยู 
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การบอกเลิกสัญญา 

 15. ผูใหกูยืมมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ และเรียกเงินกูยืมที่ผูกูยืมเงินไดรับไปแลวท้ังหมดพรอมดอกเบ้ีย หรือประโยชนอื่นใด
ตามสัญญานี้คืนภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ผูกูยืมเงินไดรับแจงการบอกเลิกสัญญา เมื่อปรากฏภายหลังวาผูกูยืมเงินไมมีสิทธิ
กู ยืมเงิน หรือไดมีการแจงขอความอันเปนเท็จในสาระสำคัญ หรือไมปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงขอหนึ่งขอใดที่ใหไวกับผูใหกูยืม              
โดยผูกูยืมเงินไมมีสิทธิจะถือเอาประโยชนแหงเงื่อนเวลาในการชำระหนี้ตามขอ 12. 

 16. ผูใหกูยืมมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ และเรียกเงินกูยืมที่ผูกูยืมเงินไดรับแลวทั้งหมดคืนในทันที หรือภายในระยะเวลา              
ที่ผูใหกูยืมกำหนด เมื่อผูกูยืมเงินลาออกไมศึกษาตอ หรือถูกสถานศึกษาใหออก หรือไลออกในระหวางปการศึกษา 

 17. ผูกูยืมเงินมีสิทธิบอกเลิกการกูยืมเงิน และเมื่อบอกเลิกสัญญาแลวผูกูยืมเงินจะตองชำระเงินกูยืมทั้งหมดคืนผูใหกูยืม 
ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ผูใหกู ยืมไดรับแจงการบอกเลิกสัญญาดังกลาว โดยไมเสียดอกเบี้ย หรือประโยชนอื ่นใดตามขอ 12.              
หากพนกำหนดเวลาดังกลาว ผูกูยืมเงินตองเสียดอกเบ้ีย หรือประโยชนอื่นใดตามที่กำหนดไวในกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศ              
ที่ผูใหกูยืมกำหนด 

 18. ในกรณีผูใหกูยืมบอกเลิกสัญญานี้ตามขอ 15. หรือขอ 16. หรือกรณีที่ผูใหกูยืมจายเงินกูยืมเขาบัญชีเงินฝากผูกูยืมเงิน
ภายหลังผูกูยืมเงินถึงแกความตาย ผูกู ยืมเงินตกลงยินยอมใหธนาคารที่ผู ใหกู ยืมกำหนดทำตามคำสั่งของผูใหกูยืมโดยหักเงินจากบัญชี 
เงินฝากใด ๆ  ของผูกูยืมเงินที่มีกับธนาคารที่ผูใหกูยืมกำหนดตามจำนวนที่ผูใหกูยืมแจงใหหักเพื่อชำระหน้ี และ/หรือบรรดาภาระผูกพันตาง ๆ  
ใหแกผูใหกูยืมโดยไมโตแยงใด ๆ ทั้งสิ้น 

 19. ที่อยูของผูกูยืมเงินที่ปรากฏในสัญญานี้ ใหถือวาเปนภูมิลำเนาของผูกูยืมเงิน การสงหนังสือคำบอกกลาวทวงถาม 
จดหมาย หรือเอกสารอ่ืนใดไปยังผูกูยืมเงิน ใหสงไปยังภูมิลำเนาของผูกูยืมเงินดังกลาว และใหถือวาเปนการสงโดยชอบ โดยถือวาผูกูยืมเงิน
ไดทราบขอความในเอกสารดังกลาวนับแตวันที่หนังสือคำบอกกลาวทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารอื่นใดไปถึงภูมิลำเนาของผูกูยืมเงิน  
ไมวาผูกูยืมเงินหรือบุคคลอ่ืนใดที่พักอาศัยอยูในภูมิลำเนาของผูกูยืมเงินจะไดรับหนังสือคำบอกกลาวทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารน้ันไว
หรือไมก็ตาม  

 
สวนของผูแทนโดยชอบธรรม/ผูปกครอง 

 20. ผูแทนโดยชอบธรรม/ผูปกครองไดทราบและเขาใจขอความในสัญญากูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา  
ลักษณะท่ี 3 เงินกูยืมเพ่ือการศึกษา ใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาวิชาที่กองทุนมุงสงเสริมเปนพิเศษ 
ที่ผูกูยืมเงินไดทำไวตอผูใหกูยืมโดยตลอดแลวและยินยอมใหผูกูยืมเงินเขาทำสัญญา รวมทั้งไดทราบและเขาใจขอความในแบบยืนยัน
การเบิกเงินกูยืมกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ 3 เงินกูยืมเพื่อการศึกษา ใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชา  
ขาดแคลนหรือสาขาวิชาที่กองทุนมุงสงเสริมเปนพิเศษ (คาเลาเรียน คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และคาครองชีพ) ซึ่งผูกูยืมเงิน     
ไดลงทะเบียนไวทุกภาคการศึกษาต้ังแตเร่ิมศึกษาจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษาซ่ึงเปนหลักฐานการกูยืมเงิน  

 21. ผูแทนโดยชอบธรรม/ผูปกครองยินยอมใหผูใหกูยืมเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของผูแทนโดยชอบธรรม/ผูปกครอง 
ที่อยูในความครอบครองของหนวยงาน หรือองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลอ่ืน รวมท้ังยินยอมใหผูใหกูยืมเก็บรวบรวม ใช และ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลเพื่อการใหกูยืมเงิน การติดตามหนี้ และการดำเนินการใด ๆ ได ตามวัตถุประสงคของกองทุนเงินใหกู ยืม 
เพ่ือการศึกษาเพ่ือประโยชนในการบริหารและติดตามการชำระเงินกูยืมคืน 
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 สัญญานี้ทำขึ้นเปนสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน คู สัญญาไดอานและเขาใจขอความโดยละเอียดตลอดแลว  
จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสำคัญตอหนาพยาน และคูสัญญาตางยึดถือไวฝายละหนึ่งฉบับ 
 
 
 
 ลงชื่อ                                             ผูกูยืมเงิน ลงชื่อ                                           ผูแทนโดยชอบธรรม/ผูปกครอง 
 (                                           ) (                                        ) 
 
 
                                                                           ลงชื่อ                                           ผูแทนโดยชอบธรรม/ผูปกครอง 
                                                                                      (                                        )             
              
 
 ลงชื่อ                                             พยาน ลงชื่อ                                            พยาน 
 (                                           )                        (                                           )        
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ตัวอยาง สัญญากูยมืเงินกองทุนเงินใหกูยมืเพื่อการศึกษา แบบตามหลักศาสนาอิสลาม 

ลักษณะท่ี 3 เงินกูยมืเพื่อการศึกษา ใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน 
หรือสาขาวิชาท่ีกองทนุมุงสงเสรมิเปนพิเศษ 

ใชสำหรับปการศึกษา 2564 
  
สัญญาเลขที่  ………….........……………                                                              ระดับ  ......................................... 
วันที่ทำสัญญา  ........เดือน.................. พ.ศ. ......  ทำขึ้น ณ ...................................... จังหวัด ....................................... ระหวาง 

 กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ซ่ึงตอไปน้ีเรียกวา “ผูใหกูยืม”  
 กับ ( นาย / นาง / นางสาว / อื่น ๆ ............ ) …………………….......………......…......................................................………… 
ผูถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขท่ี.............................................. เกิดวันที่…….…. เดือน….......……………. พ.ศ. ………....... อายุ ….(....)...ป 
ที่อยูตามทะเบียนบาน เลขท่ี ….................…… หมูที่ ……..........… ซอย ……...........….........………... ถนน …............…..............………..……… 
ตำบล/แขวง………….….................... อำเภอ/เขต………....…..…...........…. จังหวัด ..................................... รหัสไปรษณีย............................ 
โทรศัพท...................................... โทรศัพทมือถือ.................................. ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail)................................................ 
ซ่ึงตอไปน้ีเรียกวา “ผูกูยืมเงิน” 
 กรณีที่ผูกูยืมเงินยังไมบรรลุนิติภาวะ  “ผูแทนโดยชอบธรรม” หรือ “ผูปกครอง” คือ  
 นาย / นาง / นางสาว / อ่ืน ๆ .........) .………………………………......................................................................................... 
ผูถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขท่ี................................................ อายุ ….(....)...ป ที่อยูตามทะเบียนบาน เลขที่ …….....................….......
หมูที่....................... ซอย .......................................... ถนน ……...................................…….. ตำบล/แขวง...................................... 
อำเภอ/เขต………........................... .................... จังหวัด……......….………......................... รหัสไปรษณีย...................... 
โทรศัพท……….......…............… โทรศัพทมือถือ.............................. ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail)......................................................... 

 สัญญาฉบับนี ้ทำขึ ้นเพื ่อเปนหลักฐานการกู ยืมเงินกองทุนเงินใหกู ยืมเพื ่อการศึกษา  ลักษณะที่ 3 เงินกู ยืม 
เพ่ือการศึกษา ใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาวิชาที่กองทุนมุงสงเสริมเปนพิเศษ เพ่ือเปนคาเลาเรียน 
คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และคาครองชีพ ของผูกูยืมเงินทีศ่ึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาวิชาที่กองทุนมุงสงเสริมเปนพิเศษ          
โดยคูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปน้ี                                                                                                                              

 1. ผูใหกูยืมตกลงใหกูยืมเงิน ผูกูยืมเงินตกลงกูยืมเงิน เพ่ือนำไปใชเปนทุนการศึกษาสำหรับผูกูยืมเงิน 

 2. ผูใหกูยืมจะจายเงินกูยืมสวนทีเ่ปนคาเลาเรียนและคาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาใหแกสถานศึกษาทีผู่กูยืมเงินศึกษาอยู 
และจะจายเงินกู ยืมสวนที ่เปนคาครองชีพเขาบัญชีเงินฝากของผู กู ยืมเงินตามที ่ผู ก ู ยืมเงินไดแจงไวแกผู ใหกู ยืมเปนรายเดือน  
ทั้งนี้ ผูใหกูยืมจะจายเงินกูยืมดังกลาวภายหลังจากที่ผูกูยืมเงินไดลงลายมือชื่อหรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสใน แบบยืนยันการ
เบิกเงินกูยืมกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ 3 เงินกูยืมเพ่ือการศึกษา ใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชา    
ขาดแคลนหรือสาขาวิชาที่กองทุนมุงสงเสริมเปนพิเศษ (คาเลาเรียน คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และคาครองชีพ) ตามท่ีผูใหกูยืม
กำหนด และผูใหกูยืมหรือธนาคารหรือนิติบุคคลที่ทำหนาที่แทนผูใหกูยืมไดตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยแลว โดยผูกูยืมเงินจะตองลง
ลายมือชื่อหรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสในแบบยืนยันการเบิกเงินกูยืมกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาดังกลาวทุกภาคการศึกษา นับแต
วันทีเ่ร่ิมกูยืมเงินจนกระทั่งผูกูยืมเงินสำเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษา ทั้งนี้ ใหถือวาแบบยืนยันการเบิกเงินกูยืมกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อ
การศึกษาดังกลาวเปนหลักฐานในการกูยืมเงิน และเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ 
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 3. ผูใหกูยืมตกลงใหผูกูยืมเงินกูยืมเงิน ตลอดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร ภายในวงเงินกูยืมสูงสุดสำหรับ  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไมเกิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถวน) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและ
อนุปริญญา ไมเกิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถวน) ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 (สี่) ป และหลักสูตรตอเนื่อง ไมเกิน 700 ,000 บาท 
(เจ็ดแสนบาทถวน) หลักสูตร 5 (หา) ป ไมเกิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถวน) หลักสูตร 6 (หก) ป ไมเกิน 1,700,000 บาท      
(หนึ่งลานเจ็ดแสนบาทถวน)  ทั้งนี ้ วงเงินการใหกู ยืมในแตละปการศึกษาตองไมเกินขอบเขตตามที่คณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืม          
เพ่ือการศึกษาประกาศกำหนด 

      กรณีผูกูยืมเงินตองดำเนินการกูยืมเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส ตามที่ผูใหกูยืมกำหนด ผูกูยืมเงินตองดำเนินการเกี่ยวกับ
การกูยืมผานระบบอิเล็กทรอนิกสดวยตนเอง และเก็บรักษารหัสผานที่ไดไปจากผูใหกูยืมไวเปนความลับ หากผูกูยืมเงินยินยอมหรือประมาทเลินเลอ
ใหบุคคลอ่ืนดำเนินการเกี่ยวกับการกูยืมเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส ใหถือวาเปนการดำเนินการกูยืมเงินของผูกูยืมเงินดวยตนเอง 

 4. เงินกูยืมที่ผูใหกูยืมจายใหแกผูกูยืมเงิน ใหถือวาผูกูยืมเงินไดรับเงินกูยืมดังกลาวแลวในวันที่ผูใหกูยืมไดจายเขาบัญชีของ
สถานศึกษาที่ผู กู ยืมเงินไดเขาศึกษา และ/หรือไดจายเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูกู ยืมเงินตามที่ไดแจงไวแกผู ใหกู ยืมในแตละคร้ัง              
ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยูตามหลักสูตรการศึกษาในแตละหลักสูตร ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาและวงเงินที่ผูกูยืมเงินไดตกลงกูยืมไว 

หนาที่ของผูกูยืมเงิน 

 5. ถาผูกูยืมเงินเปล่ียนแปลงชื่อ หรือนามสกุล หรือสถานท่ีอยู หรือหมายเลขโทรศัพท หรือยายสถานศึกษา หรือสำเร็จการศกึษา 
หรือเลิกการศึกษา ผูกูยืมเงินมีหนาที่แจงใหผูใหกูยืมทราบผานระบบอิเล็กทรอนิกส ภายใน 15 (สิบหา) วัน นับแตวันที่เปลี่ยนแปลงชื่อ 
หรือนามสกุล หรือสถานท่ีอยู หรือหมายเลขโทรศัพท หรือยายสถานศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษาดังกลาว  

 เมื่อผูกูยืมเงินสำเร็จการศึกษา และเขาทำงานในสถานที่ใด ผูกูยืมเงินมีหนาที่ตองแจงที่อยูและสถานที่ทำงานนั้น 
พรอมทั้งจำนวนเงินเดือนหรือคาจางที่ไดรับใหผูใหกูยืมและธนาคารที่ผูใหกูยืมกำหนดทราบ เปนหนังสือ หรือชองทาง อื่นที่ผูใหกู ยืม
กำหนด ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ผูกูยืมเงินเริ่มทำงาน และในกรณีที่ผูกูยืมเงินยายที่อยู หรือเปลี่ยนงาน หรือสถานท่ีทำงาน 
หรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเงินเดือน หรือคาจาง ผูกูยืมเงินจะตองแจงใหผูใหกูยืมและธนาคารที่ผูใหกู ยืมกำหนดทราบเปนหนังสือหรือ
ชองทางอื่นที่ผูใหกูยืมกำหนด ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ผูกูยืมเงินยายที่อยู หรือเปล่ียนงาน หรือสถานที่ทำงาน หรือเปล่ียนแปลง
เกี่ยวกับเงินเดือน หรือคาจางดังกลาวทุก ๆ คร้ัง  

 หากผูกูยืมเงินไมปฏิบัติตามขอสัญญาในวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหถือวาผูกูยืมเงินผิดสัญญานี้ในขอสาระสำคัญ 
ซึ่งผูใหกูยืมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกเงินกูยืมที่ผูกูยืมเงินไดรับไปแลวทั้งหมดตามสัญญานี้คืนภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่              
ผูกูยืมเงินไดรับแจงการบอกเลิกสัญญา โดยท่ีผูกูยืมเงินไมมีสิทธิจะถือเอาประโยชนแหงเงื่อนเวลาชำระหนี้ตามขอ 12. 

 6. การกูยืมและใหกูยืมตามสัญญานี้ นอกจากจะถือปฏิบัติตามสัญญาทุกขอแลวผูกูยืมเงินจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ขอกำหนด หรือคำสั่งของผูใหกูยืมที่เกี่ยวกับกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาที่ไดออกใชบังคับอยูแลว  
กอนวันทำสัญญานี้ และที่จะไดออกใชบังคับตอไปในภายหนาโดยเครงครัด และใหถือวา กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ขอกำหนด             
หรือคำสั่งตาง ๆ ดังกลาวเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ดวย 

 7. ผูกู ยืมเงิน และผูแทนโดยชอบธรรม หรือผูปกครอง ยินยอมใหผู กู ยืมเงินนำเงินที่ผู กู ยืมเงินไดกู ยืมจากผูใหกู ยืม             
กอนปการศึกษา 2549 มาแลวทั้งหมด รวมทั้งคาธรรมเนียมจัดการเงินกู หรือประโยชนอื่นใด และเงินเพ่ิมอันไดแกคาธรรมเนียมกรณีผิดนัด
ชำระเงินคืนที่เกิดขึ้นจนถึงวันทำสัญญาฉบับนี้ และ/หรือเงินที่ไดรับทุนการศึกษาแบบตองใชคืนตั้งแตปการศึกษา 2549  จาก
กองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายไดในอนาคต (กรอ.) มาแลวทั้งหมด มารวมเปนหนี้เงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาของผูใหกู ยืม         
พรอมทั้งยินยอมปฏิบัติตามขอตกลงและเง่ือนไขตามสัญญาน้ีทุกประการ 
 8. ในกรณีที ่ผู กู ยืมเงินเคยทำสัญญากู ยืมเงินกองทุนเงินใหกู ยืมเพื ่อการศึกษามากกวาหนึ ่งฉบับ  ไมวาสัญญา          
ฉบับดังกลาวจะมีเงื่อนไขการชำระเงินกูยืมเปนรายป หรือรายเดือน ผูกูยืมเงินยินยอมปฏิบัติตามขอตกลงและเงื่อนไขการชำระเงินกูยืมเปน
รายป และเงื่อนไขตาง ๆ ตามท่ีกำหนดในสัญญาน้ีทุกประการ 
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การใหความยินยอม 

 9. ผูกูยืมเงินยินยอมใหผูใหกูยืมเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของผูกูยืมเงินที่อยูในความครอบครองของตนและของบคุคลอื่น 
รวมทั้งยินยอมใหผู ใหกู ยืมเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับการกูยืมเงิน การติดตามหนี้ การชำระเงินคืนกองทุน  
และการดำเนินการใด ๆ ได ตามวัตถุประสงคของผูใหกูยืม รวมทั้งยินยอมใหผูใหกูยืมเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามที่
หนวยงาน หรือองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลภายนอกรองขอ และเพ่ือประโยชนในการบริหารและติดตามการชำระเงินกูยืม
คืนผูใหกูยืม ผูกูยืมเงินยินยอมใหกรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ รวมถึงหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
ที่ควบคุมดูแลขอมูลสวนบุคคลของผูกูยืมเงิน เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของผูกูยืมเงิน เชน ภูมิลำเนา ที่อยูที่สามารถติดตอได หรือที่อยู
ทางธุรกิจ สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท รายได เงินเดือน หรือคาจาง ใหแกผูใหกูยืม เมื่อไดรับการรองขอจากผูใหกูยืม  

 10. ใหถือวาคูฉบับและบรรดาสำเนาภาพถาย ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส หรือโทรสาร ซ่ึงคูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงเปนผูไดจัดทำขึ้น
ใหแกคูสัญญาอีกฝายหนึ่งตามสัญญาน้ี เปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ 

 11. ในกรณีทีส่ำเนาภาพถาย ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส โทรสาร เอกสารอื่นใดอันถือวาเปนสวนหนึ่งของสัญญาน้ี และ/หรือ
ขอความในสัญญานี้ขัดแยงกัน ผูกูยืมเงินจะตองปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผูใหกูยืม คำวินิจฉัยของผูใหกูยืมใหถือเปนที่สุด และผูกูยืมเงิน
ไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายหรือคาใชจายใด ๆ จากผูใหกูยืมทั้งสิ้น 

การชำระเงินตนและคาธรรมเนียมจัดการเงินกูหรือประโยชนอื่นใด 
 12. เมื่อผูกูยืมเงินไดรับอนุมัติใหสำเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษา โดยมีคำสั่งใหพนสภาพการเปนนักเรียนหรือนักศึกษา 
หรือพนสภาพการเปนนักเรียนหรือนักศึกษาตามกฎหมาย หรือระเบียบที ่เกี ่ยวของแลว เปนระยะเวลา 2 (สอง) ป ผู กู ยืมเงิน 
ตกลงชำระเงินกูยืมคืนทั้งจำนวน หากผูกูยืมเงินไมสามารถชำระเงินกูยืมคืนไดทั้งจำนวน ผูใหกู ยืมอาจใหผูกูยืมเงินผอนชำระเงินกูยืม 
เปนงวด ๆ รายป โดยตองชำระใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 15 (สิบหา) ป นับแตวันที่ครบกำหนดระยะเวลาดังกลาว โดยผูกูยืมเงิน
จะตองชำระเงินกูยืมคืนงวดแรกเต็มจำนวนเฉพาะเงินตนไมมีคาธรรมเนียมจัดการเงินกู หรือประโยชนอื่นใด ภายในวันที่ 5 กรกฎาคมแรก 
ภายหลังจากวันที่ผูกูยืมเงินไดรับอนุมัติใหสำเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษา โดยมีคำสั่งใหพนสภาพการเปนนักเรียนหรือนักศึกษา  
หรือพนสภาพการเปนนักเรียนหรือนักศึกษาตามกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวของแลวเปนระยะเวลา 2 (สอง) ป สำหรับการชำระเงิน
กูยืมคืนในงวดตอ ๆ ไป ใหผูกูยืมเงินชำระเงินกูยืมคืนตามจำนวนที่ผูใหกูยืมกำหนด ซ่ึงเปนการชำระคืนเงินตนพรอมคาธรรมเนียมจัดการ
เงินกู หรือประโยชนอื่นใดในอัตราดังตอไปนี้ 
  ก. รอยละ 1 (หนึ่ง) ตอป สำหรับผูกูยืมเงินที่มีรายไดครอบครัวเกินสามแสนหกหมื่นบาทตอป 

 ข. รอยละ 0.75 (ศูนยจุดเจ็ดหา) ตอป สำหรับผูกูยืมเงินที่มีรายไดครอบครัวไมเกินสามแสนหกหมื่นบาทตอป  

  โดยใหชำระภายในวันที่ 5 กรกฎาคมของแตละป ทั้งนี้ การคิดคาธรรมเนียมจัดการเงินกู หรือประโยชนอื่นใด ใหคิด
ต้ังแตวันที่ 5 กรกฎาคม ของเงินตนที่เหลือหลังจากผูกูยืมเงินไดชำระเงินกูยืมงวดแรกแลว 
  ทั้งนี้ จำนวนเงินตนที่ตองชำระในแตละงวด ตองไมต่ำกวาอัตราท่ีกำหนดไว ดังนี้  

งวดที่ชำระ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
รอยละของ 
เงินตนที่ตอง
ชำระ 

1.5 
(หนึ่ง
จุด
หา) 

2.5 
(สอง
จุด
หา) 

3.0 
(สาม) 

3.5 
(สาม
จุด
หา) 

4.0 
(สี่) 

4.5 
(สี่ 
จุด
หา) 

5.0 
(หา) 

6.0 
(หก) 

7.0 
(เจ็ด) 

8.0 
(แปด) 

9.0 
(เกา) 

10.0 
(สิบ) 

11.0 
(สิบ
เอ็ด) 

12.0 
(สิบ
สอง) 

13.0 
(สิบ
สาม) 

      นอกจากการชำระเงินกูยืมคืนงวดแรกซึ่งตองชำระเต็มจำนวน การชำระเงินกูยืมคืนในงวดตอ ๆ ไป ผูกูยืมอาจแบง
ชำระเงินกูยืมในแตละงวดเปนรายเดือนก็ได  
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 13. ใหผูกูยืมเงินชำระเงินตนและคาธรรมเนียมจัดการเงินกูหรือประโยชนอื่นใด โดยใหดำเนินการดังตอไปน้ี 

 (1) กรณีผูกูยืมเงินทำงานกับหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน และหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนดังกลาวสามารถดำเนินการ
หักเงินไดพึงประเมินของผูกูยืมเงิน ใหผูกูยืมเงินชำระเงินตนและคาธรรมเนียมจัดการเงินกู หรือประโยชนอื่นใด โดยผูกูยืมเงินมีหนาที่ตอง
แจงสถานะการเปนผูกูยืมเงินตอหัวหนาหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนที่ผูกูยืมเงินทำงานดวย ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่เริ่ม
ปฏิบัติงาน และยินยอมใหหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนดังกลาวหักเงินไดพึงประเมินของผูกูยืมเงิน เพื่อดำเนินการชำระเงินตนและ
คาธรรมเนียมจัดการเงินกู หรือประโยชนอื่นใดตามจำนวนที่ผูใหกูยืมแจงใหทราบ หากผูกูยืมเงินถูกหักเงินเดือนแลว แตจำนวนเงินที่ถูก
หักไมครบจำนวนหน้ีที่จะตองชำระในปนั้น ผูกูยืมเงินยังคงมีหนาท่ีตองไปชำระเงินใหครบตามจำนวนที่กำหนดในแตละป ตามชองทาง
ที่กำหนดไวในขอ 13. (2) ก. หรือ ข. แลวแตกรณี  

  หากผูกูยืมเงินไมปฏิบัติตามขอสัญญาในวรรคหนึ่งใหถือวาผูกูยืมเงินผิดสัญญานี้ในขอสาระสำคัญ ซึ่งผูใหกูยืม 
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกเงินกูยืมที่ผูกูยืมเงินไดรับไปแลวทั้งหมดตามสัญญานี้คืนภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ผูกูยืมเงินไดรับ
แจงการบอกเลิกสัญญา โดยท่ีผูกูยืมเงินไมมีสิทธิจะถือเอาประโยชนแหงเงื่อนเวลาชำระหนี้ตามขอ 12. 

 (2)  กรณีผูกูยืมเงนิทำงานกับหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน แตหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนดังกลาวไมสามารถดำเนินการ
หักเงินไดพึงประเมินของผูกู ยืมเงินได หรือกรณีผู กู ยืมเงินไมไดทำงานกับหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน ใหผู กู ยืมเงินชำระเงินตนและ
คาธรรมเนียมจัดการเงินกู หรือประโยชนอื่นใด โดย 

  ก. ผูกูยืมเงินสามารถชำระเงินตนและคาธรรมเนียมจัดการเงินกู ณ ธนาคารที่ผูใหกูยมืกำหนด โดยธนาคารจะออก
ใบเสร็จรับเงินใหแกผูกูยืมเงินเพื่อเปนหลักฐานการชำระหนี้ดังกลาว หรือผูกูยืมเงินอาจใหผูใหกูยืม และ/หรือธนาคารหักเงินในบัญชีเงินฝาก
ของผูกูยืมเงินที่มีอยูกับธนาคารที่ผูใหกูยืมกำหนดเพื่อดำเนินการชำระเงินตนและคาธรรมเนียมจัดการเงินกู หรือประโยชนอื่นใด ซึ่งบัญชี          
เงินฝากนั้นจะตองเปนเลขบัญชีเดียวกันกับที่ผูกูยืมเงินไดรับเงินกูยืม หรือบัญชีเงินฝากของผูกูยืมเงินบัญชีอื่นที่ผูกูยืมเงินไดแจงความประสงค
ใหหักบัญชีเพ่ือชำระหน้ี  

  ข. ผูกูยืมเงินสามารถชำระเงินตนและคาธรรมเนียมจัดการเงินกู หรือประโยชนอื่นใด ณ ชองทางอื่นที่ผูใหกูยืม
กำหนด 

 ในกรณีที่ผูกูยืมเงินชำระหนี้ใหผูใหกูยืมผิดไปจากขอตกลง หรือนอกเหนือ หรือแตกตางไปจากขอตกลงในการชำระหนี้
ตามขอ 12. การรับชำระหนี้ดังกลาวไมถือวาเปนขอตกลงใหมอันจะทำใหผูกูยืมเงินหมดภาระการผอนชำระหนี้เปน งวด ๆ รายป และ       
ไมเปนเหตุที่ผูกูยืมเงินจะยกขึ้นมากลาวอาง หรือตัดสิทธิผูใหกูยืมที่จะตองเรียกเงินตนและคาธรรมเนียมจัดการเงินกู หรือประโยชนอื่นใด        
คางชำระคืนทั้งหมด เพราะเหตุที่ผูกูยืมเงินผิดนัดชำระหนี้ผิดไปจากขอตกลงดังกลาวขางตน 

 14. ในกรณีทีผู่กูยืมเงินผิดนัดไมชำระหนี้เงินกูยืมคืนผูใหกูยืมงวดหนึ่งงวดใดตามท่ีกำหนดไวในขอ 12. และไมไดรับอนุญาตให
ผอนผันเปนหนังสือจากผูใหกูยืม ผูกูยืมเงินยินยอมชำระเงินเพ่ิมอันไดแกคาธรรมเนียมกรณีผิดนัดชำระเงินคืนใหแกผูใหกูยืมในอัตรารอยละ 7.5  
(เจ็ดจุดหา) ตอปหรือตามอัตราที่ผูใหกูยืมประกาศกำหนด ของจำนวนเงินตนในงวดที่คางชำระ นับแตวันที่ถึงกำหนดชำระจนถึงวันที่ผูกูยมื
เงินชำระหน้ีเสร็จส้ิน และผูกูยืมเงินยินยอมใหผูใหกูยืม และ/หรือธนาคารหักเงินในบัญชีเงินฝากของผูกูยืมเงินที่มีอยูกับธนาคารที่ผูใหกูยืม
กำหนดเพื่อดำเนินการชำระเงินเพิ่มอันไดแกคาธรรมเนียมกรณีผิดนัดชำระเงินคืน ซึ่งบัญชีเงินฝากนั้นจะตองเปนเลขบัญชีเดียวกันกับที่           
ผูกูยืมเงินไดรับเงินกูยืม หรือบัญชีเงินฝากของผูกูยืมเงินบัญชีอื่นที่ผูกูยืมเงินไดแจงความประสงคใหหักบัญชีเพื่อชำระหนี้ ทั้งนี้ ผูกูยืมเงิน
ยินยอมรับผิดชดใชคาใชจายใด ๆ ที่เกิดขึ้นที่ผูใหกูยืมตองเสียไปอันเนื่องมาจากการผิดสัญญาของผูกูยืมเงิน รวมถึงคาใชจายในการเตือน 
เรียกรอง บอกกลาว ทวงถาม ติดตามหนี้ การดำเนินคดี การบังคับคดี การไถถอนทรัพยที่ยึด รวมทั้งคาใชจายอื่นใดที่เกี่ยวของทั้งหมด 
เพ่ือใหไดรับชำระหนี้จนเต็มตามจำนวนทุกประการ 

  ในการชำระคาใชจายใหกับผูใหกูยืมตามวรรคหนึ่ง ผูกูยืมเงินยินยอมใหผูใหกูยืมนำคาใชจายดังกลาว มาทบรวมกับ 
เงินตนที่ผูกูยืมเงินคางชำระอยู  
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การบอกเลิกสัญญา 

 15. ผูใหกูยืมมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ และเรียกเงินกูยืมที่ผูกูยืมเงินไดรับไปแลวทั้งหมดพรอมคาธรรมเนียมจัดการเงินกู 
หรือประโยชนอื่นใดตามสัญญานี้คืนภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ผูกูยืมเงินไดรับแจงการบอกเลิกสัญญา เมื่อปรากฏภายหลังวา 
ผูกูยืมเงินไมมีสิทธิกูยืมเงิน หรือไดมีการแจงขอความอันเปนเท็จในสาระสำคัญ หรือไมปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงขอหนึ่งขอใดที่ใหไวกับ
ผูใหกูยืม โดยผูกูยืมเงินไมมีสิทธิจะถือเอาประโยชนแหงเงื่อนเวลาในการชำระหนี้ตามขอ 12. 

 16. ผูใหกูยืมมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ และเรียกเงินกูยืมที่ผูกูยืมเงินไดรับแลวทั้งหมดคืนในทันที หรือภายในระยะเวลา           
ที่ผูใหกูยืมกำหนด เมื่อผูกูยืมเงินลาออกไมศึกษาตอ หรือถูกสถานศึกษาใหออก หรือไลออกในระหวางปการศึกษา 

 17. ผูกูยืมเงินมีสิทธิบอกเลิกการกูยืมเงิน และเมื่อบอกเลิกสัญญาแลวผูกูยืมเงินจะตองชำระเงินกูยืมทั้งหมดคืนผูใหกูยืม 
ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ผูใหกูยืมไดรับแจงการบอกเลิกสัญญาดังกลาว โดยไมเสียคาธรรมเนียมจัดการเงินกู หรือประโยชนอื่นใดตาม
ขอ 12. หากพนกำหนดเวลาดังกลาว ผูกูยืมเงินตองเสียคาธรรมเนียมจัดการเงินกู หรือประโยชนอื่นใดตามที่กำหนดไวในกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศที่ผูใหกูยืมกำหนด 

 18. ในกรณีผูใหกูยืมบอกเลิกสัญญานี้ตามขอ 15. หรือขอ 16. หรือกรณีที่ผูใหกูยืมจายเงินกูยืมเขาบัญชีเงินฝากผูกูยืมเงิน
ภายหลังผูกูยืมเงินถึงแกความตาย ผูกู ยืมเงินตกลงยินยอมใหธนาคารที่ผู ใหกู ยืมกำหนดทำตามคำสั่งของผูใหกูยืมโดยหักเงินจากบัญชี 
เงินฝากใด ๆ  ของผูกูยืมเงินที่มีกับธนาคารที่ผูใหกูยืมกำหนดตามจำนวนที่ผูใหกูยืมแจงใหหักเพื่อชำระหน้ี และ/หรือบรรดาภาระผูกพันตาง ๆ  
ใหแกผูใหกูยืมโดยไมโตแยงใด ๆ ทั้งสิ้น 

 19. ที่อยูของผูกูยืมเงินที่ปรากฏในสัญญานี้ ใหถือวาเปนภูมิลำเนาของผูกูยืมเงิน การสงหนังสือคำบอกกลาวทวงถาม 
จดหมาย หรือเอกสารอ่ืนใดไปยังผูกูยืมเงิน ใหสงไปยังภูมิลำเนาของผูกูยืมเงินดังกลาว และใหถือวาเปนการสงโดยชอบ โดยถือวาผูกูยืมเงิน
ไดทราบขอความในเอกสารดังกลาวนับแตวันที่หนังสือคำบอกกลาวทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารอื่นใดไปถึงภูมิลำเนาของผูกูยืมเงิน  
ไมวาผูกูยืมเงินหรือบุคคลอ่ืนใดที่พักอาศัยอยูในภูมิลำเนาของผูกูยืมเงินจะไดรับหนังสือคำบอกกลาวทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารน้ันไว
หรือไมก็ตาม  

สวนของผูแทนโดยชอบธรรม/ผูปกครอง 

 20. ผูแทนโดยชอบธรรม/ผูปกครองไดทราบและเขาใจขอความในสัญญากูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา  
ลักษณะที่ 3 เงินกูยืมเพ่ือการศึกษา ใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาวิชาที่กองทุนมุงสงเสริมเปนพเิศษ  
ที่ผูกูยืมเงินไดทำไวตอผูใหกูยืมโดยตลอดแลว และยินยอมใหผูกูยืมเงินเขาทำสัญญา รวมท้ังไดทราบและเขาใจขอความในแบบยืนยัน
การเบิกเงินกูยืมกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ 3 เงินกูยืมเพ่ือการศึกษา ใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชา   
ขาดแคลน หรือสาขาวิชาที่กองทุนมุงสงเสริมเปนพิเศษ (คาเลาเรียน คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และคาครองชีพ) ซึ่งผูกูยืมเงินได
ลงทะเบียนไวทุกภาคการศึกษาต้ังแตเร่ิมศึกษาจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษาซ่ึงเปนหลักฐานการกูยมืเงิน  

 21. ผูแทนโดยชอบธรรม/ผูปกครองยินยอมใหผูใหกูยืมเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของผูแทนโดยชอบธรรม/ผูปกครอง 
ที่อยูในความครอบครองของหนวยงาน หรือองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลอ่ืน รวมท้ังยินยอมใหผูใหกูยืมเก็บรวบรวม ใช และ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลเพื่อการใหกูยืมเงิน การติดตามหนี้ และการดำเนินการใด ๆ ได ตามวัตถุประสงคของกองทุนเงินใหกู ยืม 
เพ่ือการศึกษาเพ่ือประโยชนในการบริหารและติดตามการชำระเงินกูยืมคืน  
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 สัญญานี้ทำขึ้นเปนสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน คู สัญญาไดอานและเขาใจขอความโดยละเอียดตลอดแลว  
จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสำคัญตอหนาพยาน และคูสัญญาตางยึดถือไวฝายละหนึ่งฉบับ 
 
 
 ลงชื่อ                                             ผูกูยืมเงิน ลงชื่อ                                           ผูแทนโดยชอบธรรม/ผูปกครอง 
 (                                           ) (                                        ) 
 
 
                                                                           ลงชื่อ                                           ผูแทนโดยชอบธรรม/ผูปกครอง 
                                                                                      (                                        )             
              
 
 ลงชื่อ                                             พยาน ลงชื่อ                                            พยาน 
 (                                           )                        (                                           )        
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ตัวอยาง สัญญากูยมืเงินกองทุนเงินใหกูยมืเพื่อการศึกษา แบบทั่วไป 
ลักษณะที่ 4 เงินกูยมืเพื่อการศึกษา ใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสรางความเปนเลิศ 

ใชสำหรับปการศึกษา 2564 
  
สัญญาเลขที่  ………….........……………                                                              ระดับ  ......................................... 
วันที่ทำสัญญา  ........เดือน.................. พ.ศ. ......  ทำขึ้น ณ ...................................... จังหวัด ....................................... ระหวาง 

. กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ซ่ึงตอไปน้ีเรียกวา “ผูใหกูยืม”  

 กับ ( นาย / นาง / นางสาว / อื่น ๆ ............ ) …………………….......………......…......................................................…………
ผูถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่.............................................. เกิดวันที่…….…. เดือน….......……………. พ.ศ. ………....... อายุ ….(....)...ป 
ที่อยูตามทะเบียนบาน เลขที่ ….................…… หมูที่ ……..........… ซอย ……...........….........………... ถนน …............…..............………..……… 
ตำบล/แขวง………….….................... อำเภอ/เขต………....…..…...........…. จังหวัด ..................................... รหัสไปรษณีย............................ 
โทรศัพท...................................... โทรศัพทมือถือ.................................. ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail)................................................ 
ซ่ึงตอไปน้ีเรียกวา “ผูกูยืมเงิน” 

 กรณีที่ผูกูยืมเงินยังไมบรรลุนิติภาวะ  “ผูแทนโดยชอบธรรม” หรือ “ผูปกครอง” คือ  

 (นาย / นาง / นางสาว / อื่น ๆ .........) .………………………………......................................................................................... 
ผูถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขท่ี................................................ อายุ ….(....)...ป ที่อยูตามทะเบียนบาน เลขที่ …….....................….......
หมูที่....................... ซอย .......................................... ถนน ……...................................…….. ตำบล/แขวง...................................... 
อำเภอ/เขต………...............................................  จังหวัด……......….………......................... รหัสไปรษณีย...................... 
โทรศัพท……….......…............… โทรศัพทมือถือ.............................. ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail)......................................................... 

 สัญญาฉบับนี ้ทำขึ ้นเพื ่อเปนหลักฐานการกู ยืมเงินกองทุนเงินใหกู ยืมเพื ่อการศึกษา  ลักษณะที่ 4 เงินกู ยืม 
เพ่ือการศึกษา ใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดีเพ่ือสรางความเปนเลิศ เพ่ือเปนคาเลาเรียน คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และคาครองชีพ 
ของผูกูยืมเงินที่เรียนดีเพ่ือสรางความเปนเลิศ โดยคูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปน้ี 

 1. ผูใหกูยืมตกลงใหกูยืมเงิน ผูกูยืมเงินตกลงกูยืมเงิน เพ่ือนำไปใชเปนทุนการศึกษาสำหรับผูกูยืมเงิน 

 2. ผูใหกูยืมจะจายเงินกูยืมสวนทีเ่ปนคาเลาเรียนและคาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาใหแกสถานศึกษาทีผู่กูยืมเงินศึกษาอยู 
และจะจายเงินกู ยืมสวนที ่เปนคาครองชีพเขาบัญชีเงินฝากของผู กู ยืมเงินตามที ่ผู ก ู ยืมเงินไดแจงไวแกผู ใหกู ยืมเปนรายเดื อน  
ทั ้ งนี ้ ผู  ใหก ู  ย ืมจะจายเง ินกู ย ืมดั งกลาวภายหลังจากที ่ผู ก ู  ย ืม เง ินไดลงลายมือชื ่อหรือลายมือชื ่ ออ ิ เล ็กทรอนิกส  ใน  
แบบยืนยันการเบิกเงินกูยืมกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะท่ี 4 เงินกูยืมเพ่ือการศึกษา ใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีเรียนดี
เพื่อสรางความเปนเลิศ (คาเลาเรียน คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และคาครองชีพ) ตามท่ีผูใหกูยืมกำหนด และผูใหกูยืมหรือ
ธนาคารหรือนิติบุคคลท่ีทำหนาท่ีแทนผูใหกูยืมไดตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยแลวโดยผูกูยืมเงินจะตองลงลายมือชื่อหรือลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกสในแบบยืนยันการเบิกเงินกูยืมกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาดังกลาวทุกภาคการศึกษา นับแตวันทีเ่ร่ิมกูยืมเงินจนกระท่ัง
ผูกูยืมเงินสำเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษา ทั้งนี้ ใหถือวาแบบยืนยันการเบิกเงินกูยืมกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาดังกลาวเปน
หลักฐานในการกูยืมเงิน และเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ 
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 3. ผูใหกูยืมตกลงใหผูกูยืมเงินกูยืมเงิน ตลอดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร ภายในวงเงินกูยืมสูงสุดสำหรับ 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตร 1 (หนึ่ง) ป ไมเกิน 500,000 บาท (หาแสนบาทถวน) ระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 (สอง) ป    
ไมเกิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถวน) ทั้งนี้ วงเงินการใหกูยืมในแตละปการศึกษาตองไมเกินขอบเขตตามที่คณะกรรมการกองทุนเงิน
ใหกูยืมเพ่ือการศึกษาประกาศกำหนด 

 กรณีผูกูยืมเงินตองดำเนินการกูยืมเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส ตามที่ผูใหกูยืมกำหนด ผูกูยืมเงินตองดำเนินการเกี่ยวกับ
การกูยืมผานระบบอิเล็กทรอนิกสดวยตนเอง และเก็บรักษารหัสผานที่ไดไปจากผูใหกูยืมไวเปนความลับ หากผูกูยืมเงินยินยอมหรือประมาทเลินเลอ
ใหบุคคลอ่ืนดำเนินการเกี่ยวกับการกูยืมเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส ใหถือวาเปนการดำเนินการกูยืมเงินของผูกูยืมเงินดวยตนเอง 

 4. เงินกูยืมที่ผูใหกูยืมจายใหแกผูกูยืมเงิน ใหถือวาผูกูยืมเงินไดรับเงินกูยืมดังกลาวแลวในวันที่ผูใหกูยืมไดจายเขาบัญชีของ
สถานศึกษาที่ผู กู ยืมเงินไดเขาศึกษา และ/หรือไดจายเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูกู ยืมเงินตามที่ไดแจงไวแกผู ใหกู ยืมในแตละคร้ัง          
ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยูตามหลักสูตรการศึกษาในแตละหลักสูตร ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาและวงเงินที่ผูกูยืมเงินไดตกลงกูยืมไว 
 
หนาที่ของผูกูยืมเงิน 

 5. ถาผูกูยืมเงินเปล่ียนแปลงชื่อ หรือนามสกุล หรือสถานท่ีอยู หรือหมายเลขโทรศัพท หรือยายสถานศึกษา หรือสำเร็จการศกึษา 
หรือเลิกการศึกษา ผูกูยืมเงินมีหนาที่แจงใหผูใหกูยืมทราบผานระบบอิเล็กทรอนิกส ภายใน 15 (สิบหา) วัน นับแตวันที่เปลี่ยนแปลงชื่อ 
หรือนามสกุล หรือสถานท่ีอยู หรือหมายเลขโทรศัพท หรือยายสถานศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษาดังกลาว  

 เมื่อผูกูยืมเงินสำเร็จการศึกษา และเขาทำงานในสถานที่ใด ผูกูยืมเงินมีหนาที่ตองแจงที่อยูและสถานที่ทำงานนั้น 
พรอมทั้งจำนวนเงินเดือนหรือคาจางที่ไดรับใหผูใหกูยืมและธนาคารที่ผูใหกูยืมกำหนดทราบ เปนหนังสือ หรือชองทางอื่นที่ผู ใหกู ยืม
กำหนด ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ผูกูยืมเงินเริ่มทำงาน และในกรณีที่ผูกูยืมเงินยายที่อยู หรือเปลี่ยนงาน หรือสถานที่ทำงาน 
หรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเงินเดือน หรือคาจาง ผูกูยืมเงินจะตองแจงใหผูใหกูยืมและธนาคารที่ผูใหกูยืมกำหนดทราบเปนหนัง สือหรือ
ชองทางอื่นที่ผูใหกูยืมกำหนด ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ผูกูยืมเงินยายที่อยู หรือเปล่ียนงาน หรือสถานที่ทำงาน หรือเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับเงินเดือน หรือคาจางดังกลาวทุก ๆ คร้ัง  

 หากผูกูยืมเงินไมปฏิบัติตามขอสัญญาในวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหถือวาผูกูยืมเงินผิดสัญญานี้ในขอสาระสำคัญ 
ซึ่งผูใหกูยืมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกเงินกูยืมที่ผูกูยืมเงินไดรับไปแลวทั้งหมดตามสัญญานี้คืนภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่        
ผูกูยืมเงินไดรับแจงการบอกเลิกสัญญา โดยท่ีผูกูยืมเงินไมมีสิทธิจะถือเอาประโยชนแหงเงื่อนเวลาชำระหนี้ตามขอ 12. 

 6. การกูยืมและใหกูยืมตามสัญญานี้ นอกจากจะถือปฏิบัติตามสัญญาทุกขอแลวผูกูยืมเงินจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ขอกำหนด หรือคำสั่งของผูใหกูยืมที่เกี่ยวกับกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาที่ไดออกใชบังคับอยูแลว  
กอนวันทำสัญญานี้ และที่จะไดออกใชบังคับตอไปในภายหนาโดยเครงครัด และใหถือวา กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ขอกำหนด  
หรือคำสั่งตาง ๆ ดังกลาวเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ดวย 

 7. ผูกู ยืมเงิน และผูแทนโดยชอบธรรม หรือผูปกครอง ยินยอมใหผู กู ยืมเงินนำเงินที่ผู กู ยืมเงินไดกู ยืมจากผูใหกู ยืม             
กอนปการศึกษา 2549 มาแลวทั้งหมด รวมทั้งดอกเบี้ย หรือประโยชนอื่นใด และเงินเพิ่มอันไดแกเบี้ยปรับที่เกิดขึ้นจนถึงวันทำสัญญา
ฉบับนี้ และ/หรือเงินที่ไดรับทุนการศึกษาแบบตองใชคืนตั้งแตปการศึกษา 2549  จากกองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได
ในอนาคต (กรอ.) มาแลวทั้งหมด มารวมเปนหน้ีเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาของผูใหกูยืม พรอมทั้งยินยอมปฏิบัติตามขอตกลงและเงื่อนไขตาม
สัญญานี้ทุกประการ  

                8. ในกรณีที่ผูกูยืมเงินเคยทำสัญญากูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษามากกวาหนึ่งฉบับ ไมวาสัญญาฉบับ
ดังกลาวจะมีเงื่อนไขการชำระเงินกูยืมเปนรายปหรือรายเดือน ผูกูยืมเงินยินยอมปฏิบัติตามขอตกลงและเงื่อนไขการชำระเงินกูยืมเปนรายป 
และเงื่อนไขตาง ๆ ตามท่ีกำหนดในสัญญาน้ีทุกประการ 
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การใหความยินยอม 

 9. ผูกูยืมเงินยินยอมใหผูใหกูยืมเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของผูกูยืมเงินที่อยูในความครอบครองของตนและของบคุคลอื่น 
รวมทั้งยินยอมใหผู ใหกู ยืมเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับการกูยืมเงิน การติดตามหนี้ การชำระเงินคืนกองทุน  
และการดำเนินการใด ๆ ได ตามวัตถุประสงคของผูใหกูยืม รวมทั้งยินยอมใหผูใหกูยืมเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามที่
หนวยงาน หรือองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลภายนอกรองขอ และเพ่ือประโยชนในการบริหารและติดตามการชำระเงินกูยืม
คืนผูใหกูยืม ผูกูยืมเงินยินยอมใหกรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ รวมถึงหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
ที่ควบคุมดูแลขอมูลสวนบุคคลของผูกูยืมเงิน เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของผูกูยืมเงิน เชน ภูมิลำเนา ที่อยูที่สามารถติดตอได หรือที่อยู
ทางธุรกิจ สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท รายได เงินเดือน หรือคาจาง ใหแกผูใหกูยืม เมื่อไดรับการรองขอจากผูใหกูยืม  

 10. ใหถือวาคูฉบับและบรรดาสำเนาภาพถาย ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส หรือโทรสาร ซ่ึงคูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงเปนผูไดจัดทำขึ้น
ใหแกคูสัญญาอีกฝายหนึ่งตามสัญญาน้ี เปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ 

 11. ในกรณีทีส่ำเนาภาพถาย ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส โทรสาร เอกสารอื่นใดอันถือวาเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ และ/หรือ
ขอความในสัญญานี้ขัดแยงกัน ผูกูยืมเงินจะตองปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผูใหกูยืม คำวินิจฉัยของผูใหกูยืมใหถือเปนที่สุด และผูกูยืมเงิน
ไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายหรือคาใชจายใด ๆ จากผูใหกูยืมทั้งสิ้น 

การชำระเงินตนและดอกเบี้ยหรือประโยชนอื่นใด 

 12. เมื่อผูกูยืมเงินไดรับอนุมัติใหสำเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษา โดยมีคำสั่งใหพนสภาพการเปนนักเรียนหรือนักศึกษา 
หรือพนสภาพการเปนนักเรียนหรือนักศึกษาตามกฎหมาย หรือระเบียบที ่เกี ่ยวของแลว เปนระยะเวลา 1 (หนึ ่ง) ป ผู กู ยืมเงิน 
ตกลงชำระเงินกูยืมคืนทั้งจำนวน หากผูกูยืมเงินไมสามารถชำระเงินกูยืมคืนไดทั้งจำนวน ผูใหกูยืมอาจใหผูกูยืมเงินผอนชำระเงิน กูยืม 
เปนงวด ๆ รายป โดยตองชำระใหเสร็จส้ินภายในระยะเวลา 10 (สิบ) ป นับแตวันที่ครบกำหนดระยะเวลาดังกลาว โดยผูกูยืมเงินจะตอง
ชำระเงินกู ยืมคืนงวดแรกเต็มจำนวนเฉพาะเงินตนไมมีดอกเบี ้ย หรือประโยชนอื ่นใด ภายในวันที ่ 5 กรกฎาคมแรก ภายหลัง 
จากวันที ่ผู ก ู ยืมเงินไดรับอนุมัติใหสำเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษา โดยมีคำสั ่งใหพนสภาพการเปน นักเรียนหรือนักศึกษา  
หรือพนสภาพการเปนนักเรียนหรือนักศึกษาตามกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวของแลวเปนระยะเวลา 1 (หนึ่ง) ป สำหรับการชำระเงิน
กูยืมคืนในงวดตอ ๆ ไป ใหผู กู ยืมเงินชำระเงินกูยืมคืนตามจำนวนที่ผู ใหกู ยืมกำหนด ซึ่งเปนการชำระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ย  
หรือประโยชนอื่นใด ในอัตราดังตอไปนี้ 

 ก. รอยละ 1 (หนึ่ง) ตอป สำหรับผูกูยืมเงินที่มีรายไดครอบครัวเกินสามแสนหกหมื่นบาทตอป 

 ข. รอยละ 0.50 (ศูนยจุดหาศูนย) ตอป สำหรับผูกูยืมเงินที่มีรายไดครอบครัวไมเกินสามแสนหกหมื่นบาทตอป 

        โดยใหชำระภายในวันที่ 5 กรกฎาคมของแตละป ทั้งนี ้ การคิดดอกเบี้ย หรือประโยชนอื ่นใด ใหคิดตั้งแตวันที่          
5 กรกฎาคม ของเงินตนที่เหลือหลังจากผูกูยืมเงินไดชำระเงินกูยืมงวดแรกแลว 
                        ทั้งนี้ จำนวนเงินตนที่ตองชำระในแตละงวด ตองไมต่ำกวาอัตราท่ีกำหนดไว ดังนี้  

งวดที่ชำระ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
รอยละของเงินตนที่ตองชำระ 4.0 

(สี่) 
5.0 
(หา) 

7.0 
(เจ็ด) 

9.0 
(เกา) 

10.0 
(สิบ) 

11.0 
(สิบ
เอ็ด) 

12.0 
(สิบ
สอง) 

13.0 
(สิบ
สาม) 

14.0 
(สิบ
สี่) 
 

15.0 
(สิบ
หา) 

 

       นอกจากการชำระเงินกูยืมคืนงวดแรกซึ่งตองชำระเต็มจำนวน การชำระเงินกูยืมคืนในงวดตอ ๆ ไป ผูกูยืมอาจแบง
ชำระเงินกูยืมในแตละงวดเปนรายเดือนก็ได  
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      13. ใหผูกูยืมเงินชำระเงินตนและดอกเบ้ียหรือประโยชนอื่นใด โดยใหดำเนินการดังตอไปน้ี 

 (1)  กรณีผูกูยืมเงินทำงานกับหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน และหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนดังกลาวสามารถดำเนินการ
หักเงินไดพึงประเมินของผูกูยืมเงิน ใหผูกูยืมเงินชำระเงินตนและดอกเบี้ย หรือประโยชนอื่นใด โดยผูกูยืมเงินมีหนาที่ตองแจงสถานะการ
เปนผูกูยืมเงินตอหัวหนาหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนที่ผูกูยืมเงินทำงานดวย ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่เริ่มปฏิบัติงาน             
และยินยอมใหหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนดังกลาวหักเงินไดพึงประเมินของผูกู ยืมเงิน เพื่อดำเนินการชำระเงินตนและดอกเบี้ย              
หรือประโยชนอื่นใดตามจำนวนที่ผูใหกูยืมแจงใหทราบ หากผูกูยืมเงินถูกหักเงินเดือนแลว  แตจำนวนเงินที่ถูกหักไมครบจำนวนหนี้ที่
จะตองชำระในปนั ้น ผูกู ยืมเงินยังคงมีหนาที่ตองไปชำระเงินใหครบตามจำนวนที่กำหนดในแตละป ตามชองทางที่กำหนดไวใน               
ขอ 13. (2) ก หรือ ข แลวแตกรณี  

 หากผูกูยืมเงินไมปฏิบัติตามขอสัญญาในวรรคหนึ่งใหถือวาผูกูยืมเงินผิดสัญญานี้ในขอสาระสำคัญ ซึ่งผูใหกูยืม 
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกเงินกูยืมที่ผูกูยืมเงินไดรับไปแลวทั้งหมดตามสัญญานี้คืนภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ผูกูยืมเงิน            
ไดรับแจงการบอกเลิกสัญญา โดยท่ีผูกูยืมเงินไมมีสิทธิจะถือเอาประโยชนแหงเงื่อนเวลาชำระหนี้ตามขอ 12. 

                       (2)  กรณีผูกูยืมเงินทำงานกับหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน แตหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนดังกลาวไมสามารถดำเนินการ
หักเงินไดพึงประเมินของผูกูยืมเงินได หรือกรณีผูกูยืมเงินไมไดทำงานกับหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน ใหผูกูยืมเงินชำระเงินตนและดอกเบี้ย 
หรือประโยชนอื่นใดโดย 

  ก. ผูกู ยืมเงินสามารถชำระเงินตนและดอกเบี้ย หรือประโยชนอื ่นใด ณ ธนาคารที่ผู ใหกู ยืมกำหนด โดยธนาคาร                
จะออกใบเสร็จรับเงินใหแกผูกูยืมเงินเพื่อเปนหลักฐานการชำระหนี้ดังกลาว หรือผูกูยืมเงินอาจใหผูใหกูยืม และ/หรือธนาคารหักเงินในบัญชี         
เงินฝากของผูกูยืมเงินที่มีอยูกับธนาคารที่ผูใหกูยืมกำหนดเพื่อดำเนินการชำระเงินตนและดอกเบี้ย หรือประโยชนอื่นใด ซึ่งบัญชีเงินฝากน้ัน
จะตองเปนเลขบัญชีเดียวกันกับที่ผูกูยืมเงินไดรับเงินกูยืม หรือบัญชีเงินฝากของผูกูยืมเงินบัญชีอื่นที่ผูกูยืมเงินไดแจงความประสงคใหหักบัญชี
เพ่ือชำระหน้ี  

  ข. ผูกูยืมเงินสามารถชำระเงินตนและดอกเบ้ีย หรือประโยชนอื่นใด ณ ชองทางอื่นที่ผูใหกูยืมกำหนด 

 ในกรณีที่ผูกูยืมเงินชำระหนี้ใหผูใหกูยืมผิดไปจากขอตกลง หรือนอกเหนือ หรือแตกตางไปจากขอตกลงในการชำระหนี้
ตามขอ 12. การรับชำระหนี้ดังกลาวไมถือวาเปนขอตกลงใหมอันจะทำใหผูกูยืมเงินหมดภาระการผอนชำระหนี้เปน งวด ๆ รายป และ         
ไมเปนเหตุที่ผูกูยืมเงินจะยกขึ้นมากลาวอาง หรือตัดสิทธิผูใหกูยืมที่จะตองเรียกเงินตนและดอกเบี้ย หรือประโยชนอื่นใดคางชำระคืนทั้งหมด 
เพราะเหตุที่ผูกูยืมเงินผิดนัดชำระหนี้ผิดไปจากขอตกลงดังกลาวขางตน 

 14. ในกรณีที่ผูกูยืมเงินผิดนัดไมชำระหน้ีเงินกูยืมคืนผูใหกูยืมงวดหนึ่งงวดใดตามที่กำหนดไวในขอ 12. และไมไดรับอนุญาตให
ผอนผันเปนหนังสือจากผูใหกูยืม ผูกูยืมเงินยินยอมชำระเงินเพิ่มอันไดแกเบี้ยปรับใหแกผูใหกูยืมในอัตรารอยละ 7.5 (เจด็จุดหา) ตอปหรือตาม
อัตราที่ผูใหกูยืมประกาศกำหนด ของจำนวนเงินตนในงวดที่คางชำระ นับแตวันที่ถึงกำหนดชำระจนถึงวันที่ผูกูยืมเงินชำระหนี้เสร็จสิ้น       
และผูกูยืมเงินยินยอมใหผูใหกูยืม และ/หรือธนาคารหักเงินในบัญชีเงินฝากของผูกูยืมเงินที่มีอยูกับธนาคารท่ีผูใหกูยืมกำหนดเพ่ือดำเนินการ
ชำระเงินเพิ่มอันไดแกเบี้ยปรับ ซึ่งบัญชีเงินฝากนั้นจะตองเปนเลขบัญชีเดียวกันกับที่ผูกู ยืมเงินไดรับเงินกูยืม หรือบัญชี เงินฝากของ              
ผูกูยืมเงินบัญชีอื่นที่ผูกูยืมเงินไดแจงความประสงคใหหักบัญชีเพื่อชำระหน้ี ทั้งนี้ ผูกูยืมเงินยินยอมรับผิดชดใชคาใชจายใด ๆ ที่เกิดขึ้น            
ที่ผูใหกูยืมตองเสียไปอันเนื่องมาจากการผิดสัญญาของผูกูยืมเงิน รวมถึงคาใชจายในการเตือน เรียกรอง บอกกลาว ทวงถาม ติดตามหนี้               
การดำเนินคดี การบังคับคดี การไถถอนทรัพยที ่ยึด รวมทั้งคาใชจายอื่นใดที่เกี ่ยวของทั้งหมด เพื่อใหไดรับชำระหนี้จนเต็มตามจำนวน                
ทุกประการ 

 ในการชำระคาใชจายใหกับผูใหกูยืมตามวรรคหนึ่ง ผูกูยืมเงินยินยอมใหผูใหกูยืมนำคาใชจายดังกลาว มาทบรวมกับ 
เงินตนที่ผูกูยืมเงินคางชำระอยู 
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การบอกเลิกสัญญา 

 15. ผูใหกูยืมมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ และเรียกเงินกูยืมที่ผูกูยืมเงินไดรับไปแลวท้ังหมดพรอมดอกเบ้ีย หรือประโยชนอื่นใด
ตามสัญญานี้คืนภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ผูกูยืมเงินไดรับแจงการบอกเลิกสัญญา  เมื่อปรากฏภายหลังวาผูกูยืมเงินไมมีสิทธิ
กู ยืมเงิน หรือไดมีการแจงขอความอันเปนเท็จในสาระสำคัญ หรือไมปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงขอหนึ่งขอใดที่ใหไวกับผูใหกูยืม              
โดยผูกูยืมเงินไมมีสิทธิจะถือเอาประโยชนแหงเงื่อนเวลาในการชำระหนี้ตามขอ 12. 

 16. ผูใหกูยืมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาน้ี และเรียกเงินกูยืมที่ผูกูยืมเงินไดรับแลวทั้งหมดคืนในทันที หรือภายในระยะเวลา              
ที่ผูใหกูยืมกำหนด เมื่อผูกูยืมเงินลาออกไมศึกษาตอ หรือถูกสถานศึกษาใหออก หรือไลออกในระหวางปการศึกษา 

 17. ผูกูยืมเงินมีสิทธิบอกเลิกการกูยืมเงิน และเมื่อบอกเลิกสัญญาแลวผูกูยืมเงินจะตองชำระเงินกูยืมทั้งหมดคืนผูใหกูยืม 
ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ผูใหกู ยืมไดรับแจงการบอกเลิกสัญญาดังกลาว โดยไมเสียดอกเบี้ย หรือประโยชนอื ่นใดตามขอ 12.              
หากพนกำหนดเวลาดังกลาว ผูกูยืมเงินตองเสียดอกเบ้ีย หรือประโยชนอื่นใดตามที่กำหนดไวในกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศ             
ที่ผูใหกูยืมกำหนด 

 18. ในกรณีผูใหกูยืมบอกเลิกสัญญานี้ตามขอ 15. หรือขอ 16. หรือกรณีที่ผูใหกูยืมจายเงินกูยืมเขาบัญชีเงินฝากผูกูยืมเงิน
ภายหลังผูกูยืมเงินถึงแกความตาย ผูกู ยืมเงินตกลงยินยอมใหธนาคารที่ผู ใหกู ยืมกำหนดทำตามคำสั่งของผูใหกูยืมโดยหักเงินจากบัญชี 
เงินฝากใด ๆ  ของผูกูยืมเงินที่มีกับธนาคารที่ผูใหกูยืมกำหนดตามจำนวนที่ผูใหกูยืมแจงใหหักเพื่อชำระหน้ี และ/หรือบรรดาภาระผูกพันตาง ๆ  
ใหแกผูใหกูยืมโดยไมโตแยงใด ๆ ทั้งสิ้น 

 19. ที่อยูของผูกูยืมเงินที่ปรากฏในสัญญานี้ ใหถือวาเปนภูมิลำเนาของผูกูยืมเงิน การสงหนังสือคำบอกกลาวทวงถาม 
จดหมาย หรือเอกสารอ่ืนใดไปยังผูกูยืมเงิน ใหสงไปยังภูมิลำเนาของผูกูยืมเงินดังกลาว และใหถือวาเปนการสงโดยชอบ โดยถือวาผูกูยืมเงิน
ไดทราบขอความในเอกสารดังกลาวนับแตวันที่หนังสือคำบอกกลาวทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารอื่นใดไปถึงภูมิลำเนาของผูกูยืมเงิน  
ไมวาผูกูยืมเงินหรือบุคคลอ่ืนใดที่พักอาศัยอยูในภูมิลำเนาของผูกูยืมเงินจะไดรับหนังสือคำบอกกลาวทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารน้ันไว
หรือไมก็ตาม  

สวนของผูแทนโดยชอบธรรม/ผูปกครอง 

 20. ผูแทนโดยชอบธรรม/ผูปกครองไดทราบและเขาใจขอความในสัญญากูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา  
ลักษณะท่ี 4 เงินกูยืมเพ่ือการศึกษา ใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดีเพ่ือสรางความเปนเลิศ ที่ผูกูยืมเงินไดทำไวตอผูใหกูยืมโดยตลอด
แลวและยินยอมใหผูกูยืมเงินเขาทำสัญญา รวมทั้งไดทราบและเขาใจขอความในแบบยืนยันการเบิกเงินกูยืมกองทุนเงินใหกู ยืม         
เพื่อการศึกษา ลักษณะที่ 4 เงินกูยืมเพ่ือการศึกษา ใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสรางความเปนเลิศ (คาเลาเรียน คาใชจาย           
ที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และคาครองชีพ) ซึ่งผูกูยืมเงินไดลงทะเบียนไวทุกภาคการศึกษาตั้งแตเริ่มศึกษาจนกระทั่งสำเร็จการศึ กษา           
หรือเลิกการศึกษาซ่ึงเปนหลักฐานการกูยืมเงิน 

 21. ผูแทนโดยชอบธรรม/ผูปกครองยินยอมใหผูใหกูยืมเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของผูแทนโดยชอบธรรม/ผูปกครอง 
ที่อยูในความครอบครองของหนวยงาน หรือองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลอ่ืน รวมท้ังยินยอมใหผูใหกูยืมเก็บรวบรวม ใช และ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลเพื่อการใหกูยืมเงิน การติดตามหนี้ และการดำเนินการใด ๆ ได ตามวัตถุประสงคของกองทุนเงินใหกู ยืม 
เพ่ือการศึกษาเพ่ือประโยชนในการบริหารและติดตามการชำระเงินกูยืมคืน 
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 สัญญานี้ทำขึ้นเปนสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน คู สัญญาไดอานและเขาใจขอความโดยละเอียดตลอดแลว  
จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสำคัญตอหนาพยาน และคูสัญญาตางยึดถือไวฝายละหนึ่งฉบับ 

 
 
 ลงชื่อ                                             ผูกูยืมเงิน ลงชื่อ                                           ผูแทนโดยชอบธรรม/ผูปกครอง 
 (                                           ) (                                        ) 
 
 
                                                                           ลงชื่อ                                           ผูแทนโดยชอบธรรม/ผูปกครอง 
                                                                                      (                                        )             
              
 
 ลงชื่อ                                             พยาน ลงชื่อ                                            พยาน 
 (                                           )                        (                                           )        
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ตัวอยาง สัญญากูยมืเงินกองทุนเงินใหกูยมืเพื่อการศึกษา แบบตามหลักศาสนาอิสลาม 
ลักษณะท่ี 4 เงินกูยมืเพื่อการศึกษา ใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสรางความเปนเลิศ 

ใชสำหรับปการศึกษา 2564 
  
สัญญาเลขที่  ………….........……………                                                             ระดับ  .........................................  
วันที่ทำสัญญา  ........เดือน.................. พ.ศ. ......  ทำขึ้น ณ ...................................... จังหวัด ....................................... ระหวาง 

 กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ซ่ึงตอไปน้ีเรียกวา “ผูใหกูยืม”  
 กับ ( นาย / นาง / นางสาว / อื่น ๆ ............ ) …………………….......………......…......................................................………… 
ผูถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขท่ี.............................................. เกิดวันที่…….…. เดือน….......……………. พ.ศ. ………....... อายุ ….(....)...ป 
ที่อยูตามทะเบียนบาน เลขท่ี ….................…… หมูที่ ……..........… ซอย ……...........….........………... ถนน …............…..............………..……… 
ตำบล/แขวง………….….................... อำเภอ/เขต………....…..…...........…. จังหวัด ..................................... รหัสไปรษณีย............................ 
โทรศัพท...................................... โทรศัพทมือถือ.................................. ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail)................................................ 
ซ่ึงตอไปน้ีเรียกวา “ผูกูยืมเงิน” 
 กรณีที่ผูกูยืมเงินยังไมบรรลุนิติภาวะ  “ผูแทนโดยชอบธรรม” หรือ “ผูปกครอง” คือ  
 นาย / นาง / นางสาว / อื่น ๆ .........) .………………………………......................................................................................... 
ผูถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขท่ี................................................ อายุ ….(....)...ป ที่อยูตามทะเบียนบาน เลขที่ …….....................….......
หมูที่....................... ซอย .......................................... ถนน ……...................................…….. ตำบล/แขวง...................................... 
อำเภอ/เขต………...............................................  จังหวัด……......….………......................... รหัสไปรษณีย...................... 
โทรศัพท……….......…............… โทรศัพทมือถือ.............................. ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail)......................................................... 

 สัญญาฉบับนี ้ทำขึ ้นเพื ่อเปนหลักฐานการกู ยืมเงินกองทุนเงินใหกู ยืมเพื ่อการศึกษา  ลักษณะที่ 4 เงินกู ยืม 
เพ่ือการศึกษา ใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสรางความเปนเลิศ เพื่อเปนคาเลาเรียน คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา         
และคาครองชีพ ของผูกูยืมเงินทีศ่ึกษาในสาขาวิชาที่เรียนดีเพ่ือสรางความเปนเลิศ โดยคูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปน้ี                            

 1. ผูใหกูยืมตกลงใหกูยืมเงิน ผูกูยืมเงินตกลงกูยืมเงิน เพ่ือนำไปใชเปนทุนการศึกษาสำหรับผูกูยืมเงิน 

 2. ผูใหกูยืมจะจายเงินกูยืมสวนที่เปนคาเลาเรียนและคาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาใหแกสถานศึกษาที่ผูกูยืมเงินศึกษา 
อยู และจะจายเงินกูยืมสวนที่เปนคาครองชีพเขาบัญชีเงินฝากของผูกู ยืมเงินตามที่ผู กู ยืมเงินไดแจงไวแกผู ใหกู ยืมเปนรายเดือน  
ทั้งนี้ ผูใหกูยืมจะจายเงินกูยืมดังกลาวภายหลังจากที่ผูกูยืมเงินไดลงลายมือชื่อหรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสใน แบบยืนยันการ
เบิกเงินกูยืมกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ 4 เงินกูยืมเพ่ือการศึกษา ใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสราง          
ความเปนเลิศ (คาเลาเรียน คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และคาครองชีพ) ตามท่ีผูใหกูยืมกำหนด และผูใหกูยืมหรือธนาคารหรือ
นิติบุคคลที่ทำหนาที่แทนผูใหกู ยืมไดตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยแลว โดยผูกู ยืมเงินจะตอง ลงลายมือชื ่อหรือลายมือชื ่อ
อิเล็กทรอนิกสในแบบยืนยันการเบิกเงินกูยืมกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาดังกลาวทุกภาคการศึกษา นับแตวันทีเ่ร่ิมกูยืมเงินจนกระท่ัง
ผูกูยืมเงินสำเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษา ทั้งนี้ ใหถือวาแบบยืนยันการเบิกเงินกูยืมกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาดังกลาวเปน
หลักฐานในการกูยืมเงิน และเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ 
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 3. ผูใหกูยืมตกลงใหผูกูยืมเงินกูยืมเงิน ตลอดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร ภายในวงเงินกูยืมสูงสุดสำหรับ 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตร 1 (หนึ่ง) ป ไมเกิน 500,000 บาท (หาแสนบาทถวน) ระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 (สอง) ป         
ไมเกิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถวน) ทั้งนี้ วงเงินการใหกูยืมในแตละปการศึกษาตองไมเกินขอบเขตตามท่ีคณะกรรมการกองทุนเงินให
กูยืมเพ่ือการศึกษาประกาศกำหนด 

      กรณีผูกูยืมเงินตองดำเนินการกูยืมเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส ตามที่ผูใหกูยืมกำหนด ผูกูยืมเงินตองดำเนินการเกี่ยวกับ
การกูยืมผานระบบอิเล็กทรอนิกสดวยตนเอง และเก็บรักษารหัสผานที่ไดไปจากผูใหกูยืมไวเปนความลับ หากผูกูยืมเงินยินยอมหรือประมาทเลินเลอ
ใหบุคคลอ่ืนดำเนินการเกี่ยวกับการกูยืมเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส ใหถือวาเปนการดำเนินการกูยืมเงินของผูกูยืมเงินดวยตนเอง 

 4. เงินกูยืมที่ผูใหกูยืมจายใหแกผูกูยืมเงิน ใหถือวาผูกูยืมเงินไดรับเงินกูยืมดังกลาวแลวในวันที่ผูใหกูยืมไดจายเขาบัญชีของ
สถานศึกษาที่ผู กู ยืมเงินไดเขาศึกษา และ/หรือไดจายเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูกู ยืมเงินตามที่ไดแจงไวแกผู ใหกู ยืมในแตละคร้ัง            
ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยูตามหลักสูตรการศึกษาในแตละหลักสูตร ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาและวงเงินที่ผูกูยืมเงินไดตกลงกูยืมไว 

หนาที่ของผูกูยืมเงิน 

 5. ถาผูกูยืมเงินเปล่ียนแปลงชื่อ หรือนามสกุล หรือสถานท่ีอยู หรือหมายเลขโทรศัพท หรือยายสถานศึกษา หรือสำเร็จการศกึษา 
หรือเลิกการศึกษา ผูกูยืมเงินมีหนาที่แจงใหผูใหกูยืมทราบผานระบบอิเล็กทรอนิกส ภายใน 15 (สิบหา) วัน นับแตวันที่เปลี่ยนแปลงชื่อ 
หรือนามสกุล หรือสถานท่ีอยู หรือหมายเลขโทรศัพท หรือยายสถานศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษาดังกลาว  

 เมื่อผูกูยืมเงินสำเร็จการศึกษา และเขาทำงานในสถานที่ใด ผูกูยืมเงินมีหนาที่ตองแจงที่อยูและสถานที่ทำงานนั้น 
พรอมทั้งจำนวนเงินเดือนหรือคาจางที่ไดรับใหผูใหกูยืมและธนาคารที่ผูใหกูยืมกำหนดทราบ เปนหนังสือ หรือชองทางอื่นที่ผูใหกู ยืม
กำหนด ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ผูกูยืมเงินเริ่มทำงาน และในกรณีที่ผูกูยืมเงินยายที่อยู หรือเปลี่ยนงาน หรือสถานท่ีทำงาน 
หรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเงินเดือน หรือคาจาง ผูกูยืมเงินจะตองแจงใหผูใหกูยืมและธนาคารที่ผูใหกูยืมกำหนดทราบเปนหนังสือหรือ
ชองทางอื่นที่ผูใหกูยืมกำหนด ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ผูกูยืมเงินยายที่อยู หรือเปล่ียนงาน หรือสถานที่ทำงาน หรือเปล่ียนแปลง
เกี่ยวกับเงินเดือน หรือคาจางดังกลาวทุก ๆ คร้ัง  

 หากผูกูยืมเงินไมปฏิบัติตามขอสัญญาในวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหถือวาผูกูยืมเงินผิดสัญญานี้ในขอสาระสำคัญ 
ซึ่งผูใหกูยืมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกเงินกูยืมที่ผูกูยืมเงินไดรับไปแลวท้ังหมดตามสัญญานี้คืนภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่              
ผูกูยืมเงินไดรับแจงการบอกเลิกสัญญา โดยท่ีผูกูยืมเงินไมมีสิทธิจะถือเอาประโยชนแหงเงื่อนเวลาชำระหนี้ตามขอ 12. 

 6. การกูยืมและใหกูยืมตามสัญญานี้ นอกจากจะถือปฏิบัติตามสัญญาทุกขอแลวผูกูยืมเงินจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ขอกำหนด หรือคำสั่งของผูใหกูยืมที่เกี่ยวกับกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาที่ไดออกใชบังคับอยูแลว  
กอนวันทำสัญญานี้ และที่จะไดออกใชบังคับตอไปในภายหนาโดยเครงครัด และใหถือวา กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ขอกำหนด 
หรือคำสั่งตาง ๆ ดังกลาวเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ดวย 

 7. ผูกูยืมเงิน และผูแทนโดยชอบธรรม หรือผูปกครอง ยินยอมใหผูกูยืมเงินนำเงินที่ผูกูยืมเงินไดกูยืมจากผูใหกูยืมกอนป
การศึกษา 2549 มาแลวท้ังหมด รวมท้ังคาธรรมเนียมจัดการเงินกู หรือประโยชนอื่นใด และเงินเพ่ิมอันไดแกคาธรรมเนียมกรณีผิดนัดชำระ
เงินคืนที่เกิดขึ้นจนถึงวันทำสัญญาฉบับนี้ และ/หรือเงินที่ไดรับทุนการศึกษาแบบตองใชคืนตั้งแตปการศึก ษา 2549 จากกองทุน 
เงินกูยืมเพ่ือการศึกษาที่ผูกกับรายไดในอนาคต (กรอ.) มาแลวทั้งหมด มารวมเปนหนี้เงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาของผูใหกูยืม พรอมทั้งยินยอม
ปฏิบัติตามขอตกลงและเง่ือนไขตามสัญญาน้ีทุกประการ 

 8. ในกรณีที ่ผู กู ยืมเงินเคยทำสัญญากู ยืมเงินกองทุนเงินใหกู ยืมเพื ่อการศึกษามากกวาหนึ ่งฉบับ  ไมวาสัญญา          
ฉบับดังกลาวจะมีเงื่อนไขการชำระเงินกูยืมเปนรายป หรือรายเดือน ผูกูยืมเงินยินยอมปฏิบัติตามขอตกลงและเงื่อนไขการชำระเงินกูยืมเปน
รายป และเงื่อนไขตาง ๆ ตามท่ีกำหนดในสัญญาน้ีทุกประการ 
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การใหความยินยอม 

 9. ผูกูยืมเงินยินยอมใหผูใหกูยืมเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของผูกูยืมเงินที่อยูในความครอบครองของตนและของบคุคลอื่น 
รวมทั้งยินยอมใหผู ใหกู ยืมเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลเกี่ยวกับการกูยืมเงิน การติดตามหนี้ การชำระเงินคืนกองทุน  
และการดำเนินการใด ๆ ได ตามวัตถุประสงคของผูใหกูยืม รวมทั้งยินยอมใหผูใหกูยืมเก็บรวบรวม ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามที่
หนวยงาน หรือองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลภายนอกรองขอ และเพ่ือประโยชนในการบริหารและติดตามการชำระเงินกูยืม
คืนผูใหกูยืม ผูกูยืมเงินยินยอมใหกรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ รวมถึงหนวยงานอ่ืนของรัฐ 
ที่ควบคุมดูแลขอมูลสวนบุคคลของผูกูยืมเงิน เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของผูกูยืมเงิน เชน ภูมิลำเนา ที่อยูที่สามารถติดตอได หรือที่อยู
ทางธุรกิจ สถานท่ีทำงาน หมายเลขโทรศัพท รายได เงินเดือน หรือคาจาง ใหแกผูใหกูยืม เมื่อไดรับการรองขอจากผูใหกูยืม  

 10. ใหถือวาคูฉบับและบรรดาสำเนาภาพถาย ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส หรือโทรสาร ซ่ึงคูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงเปนผูไดจัดทำขึ้น
ใหแกคูสัญญาอีกฝายหนึ่งตามสัญญาน้ี เปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ 

 11. ในกรณีทีส่ำเนาภาพถาย ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส โทรสาร เอกสารอื่นใดอันถือวาเปนสวนหนึ่งของสัญญาน้ี และ/หรือ
ขอความในสัญญานี้ขัดแยงกัน ผูกูยืมเงินจะตองปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผูใหกูยืม คำวินิจฉัยของผูใหกูยืมใหถือเปนที่สุด และผูกูยืมเงิน
ไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายหรือคาใชจายใด ๆ จากผูใหกูยืมทั้งสิ้น 

การชำระเงินตนและคาธรรมเนียมจัดการเงินกูหรือประโยชนอื่นใด 

 12.  เมื่อผูกูยืมเงินไดรับอนุมัติใหสำเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษา โดยมีคำสั่งใหพนสภาพการเปนนักเรียนหรือนักศึกษา 
หรือพนสภาพการเปนนักเรียนหรือนักศึกษาตามกฎหมาย หรือระเบียบที ่เกี ่ยวของแลวเปนระยะเวลา 1 (หนึ ่ง) ป ผู กู ยืมเงิน 
ตกลงชำระเงินกูยืมคืนทั้งจำนวน หากผูกูยืมเงินไมสามารถชำระเงินกูยืมคืนไดทั้งจำนวน ผูใหกูยืมอาจใหผูกูยืมเงินผอนชำระเงิน กูยืม 
เปนงวด ๆ รายป โดยตองชำระใหเสร็จส้ินภายในระยะเวลา 10 (สิบ) ป นับแตวันที่ครบกำหนดระยะเวลาดังกลาว โดยผูกูยืมเงินจะตอง
ชำระเงินกูยืมคืนงวดแรกเต็มจำนวนเฉพาะเงินตนไมมีคาธรรมเนียมจัดการเงินกู หรือประโยชนอื่นใด ภายในวันที่ 5 กรกฎาคมแรก 
ภายหลังจากวันที่ผูกูยืมเงินไดรับอนุมัติใหสำเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษา โดยมีคำสั่งใหพนสภาพการเปนนักเรียนหรือนักศึกษา  
หรือพนสภาพการเปนนักเรียนหรือนักศึกษาตามกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวของแลวเปนระยะเวลา 1 (หนึ่ง) ป สำหรับการชำระเงินกูยืมคืน
ในงวดตอ ๆ ไป ใหผูกูยืมเงินชำระเงินกูยืมคืนตามจำนวนที่ผูใหกูยืมกำหนด ซึ่งเปนการชำระคืนเงินตนพรอมคาธรรมเนียมจัดการเงนิกู 
หรือประโยชนอื่นใด ในอัตราดังตอไปนี้ 
   ก. รอยละ 1 (หนึ่ง) ตอป สำหรับผูกูยืมเงินที่มีรายไดครอบครัวเกินสามแสนหกหมื่นบาทตอป 
   ข. รอยละ 0.50 (ศูนยจุดหาศูนย) ตอป สำหรับผูกูยืมเงินที่มีรายไดครอบครัวไมเกินสามแสนหกหมื่นบาทตอป 
   โดยใหชำระภายในวันที่ 5 กรกฎาคมของแตละป ทั้งนี้ การคิดคาธรรมเนียมจัดการเงินกู หรือประโยชนอื่นใด ใหคิด
ต้ังแตวันที่ 5 กรกฎาคม ของเงินตนที่เหลือหลังจากผูกูยืมเงินไดชำระเงินกูยืมงวดแรกแลว 
   ทั้งนี้ จำนวนเงินตนที่ตองชำระในแตละงวด ตองไมต่ำกวาอัตราท่ีกำหนดไว ดังนี้  

 งวดที่ชำระ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
รอยละของเงินตนที่ตองชำระ 4.0 

(สี่) 
5.0 
(หา) 

7.0 
(เจ็ด) 

9.0 
(เกา) 

10.0 
(สิบ) 

11.0 
(สิบ
เอ็ด) 

12.0 
(สิบ
สอง) 

13.0 
(สิบ
สาม) 

14.0 
(สิบ
สี่) 

15.0 
(สิบ
หา) 

 

  นอกจากการชำระเงินกูยืมคืนงวดแรกซึ่งตองชำระเต็มจำนวน การชำระเงินกูยืมคืนในงวดตอ ๆ ไป ผูกูยืมอาจแบง
ชำระเงินกูยืมในแตละงวดเปนรายเดือนก็ได  

 

255



 
4/6 

 13. ใหผูกูยืมเงินชำระเงินตนและคาธรรมเนียมจัดการเงินกูหรือประโยชนอื่นใด โดยใหดำเนินการดังตอไปน้ี 
 (1)  กรณีผูกูยืมเงินทำงานกับหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน และหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนดังกลาวสามารถดำเนินการ
หักเงินไดพึงประเมินของผูกูยืมเงิน ใหผูกูยืมเงินชำระเงินตนและคาธรรมเนียมจัดการเงินกู หรือประโยชนอื่นใด โดยผูกูยืมเงินมีหนาที่ตอง
แจงสถานะการเปนผูกูยืมเงินตอหัวหนาหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนที่ผูกูยืมเงินทำงานดวย ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่เริ่ม
ปฏิบัติงาน และยินยอมใหหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนดังกลาวหักเงินไดพึงประเมินของผูกูยืมเงิน เพื่อดำเนินการชำระเงินตนและ
คาธรรมเนียมจัดการเงินกู หรือประโยชนอื่นใดตามจำนวนที่ผูใหกูยืมแจงใหทราบ หากผูกูยืมเงินถูกหักเงินเดือนแลว แตจำนวนเงินที่ถูกหัก
ไมครบจำนวนหนี้ที่จะตองชำระในปนั้น ผูกูยืมเงินยังคงมีหนาที่ตองไปชำระเงินใหครบตามจำนวนที่กำหนดในแตละป ตามชองทางท่ี
กำหนดไวในขอ 13. (2) ก. หรือ ข. แลวแตกรณี  
  หากผูกูยืมเงินไมปฏิบัติตามขอสัญญาในวรรคหนึ่งใหถือวาผูกูยืมเงินผิดสัญญานี้ในขอสาระสำคัญ ซึ่งผูใหกูยืม 
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกเงินกูยืมที่ผูกูยืมเงินไดรับไปแลวทั้งหมดตามสัญญานี้คืนภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ผูกูยืมเงินไดรับ
แจงการบอกเลิกสัญญา โดยท่ีผูกูยืมเงินไมมีสิทธิจะถือเอาประโยชนแหงเงื่อนเวลาชำระหนี้ตามขอ 12. 
 (2)  กรณีผูกูยืมเงินทำงานกับหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน แตหนวยงานภาครัฐหรือเอกชนดังกลาวไมสามารถดำเนินการ
หักเงินไดพึงประเมินของผูกู ยืมเงินได หรือกรณีผู กู ยืมเงินไมไดทำงานกับหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน ใหผู กู ยืมเงินชำระเงินตนและ
คาธรรมเนียมจัดการเงินกู หรือประโยชนอื่นใด โดย 
  ก. ผูกูยืมเงินสามารถชำระเงินตนและคาธรรมเนียมจัดการเงินกู ณ ธนาคารที่ผูใหกูยืมกำหนด โดยธนาคารจะออก
ใบเสร็จรับเงินใหแกผูกูยืมเงินเพื่อเปนหลักฐานการชำระหนี้ดังกลาว หรือผูกูยืมเงินอาจใหผูใหกูยืม และ/หรือธนาคารหักเงินในบัญชีเงินฝาก
ของผูกูยืมเงินที่มีอยูกับธนาคารที่ผูใหกูยืมกำหนดเพื่อดำเนินการชำระเงินตนและคาธรรมเนียมจัดการเงินกู หรือประโยชนอื่นใด ซึ่งบัญชี          
เงินฝากนั้นจะตองเปนเลขบัญชีเดียวกันกับที่ผูกูยืมเงินไดรับเงินกูยืม หรือบัญชีเงินฝากของผูกูยืมเงินบัญชีอื่นที่ผูกูยืมเงินไดแจงความประสงค
ใหหักบัญชีเพ่ือชำระหน้ี  
  ข. ผูกูยืมเงินสามารถชำระเงินตนและคาธรรมเนียมจัดการเงินกู หรือประโยชนอื่นใด ณ ชองทางอื่นที่ผูใหกูยืม
กำหนด 
 ในกรณีที่ผูกูยืมเงินชำระหนี้ใหผูใหกูยืมผิดไปจากขอตกลง หรือนอกเหนือ หรือแตกตางไปจากขอตกลงในการชำระหนี้
ตามขอ 12. การรับชำระหนี้ดังกลาวไมถือวาเปนขอตกลงใหมอันจะทำใหผูกู ยืมเงินหมดภาระการผอนชำระหนี้เปน งวด ๆ รายป  
และไมเปนเหตุที่ผูกูยืมเงินจะยกขึ้นมากลาวอาง หรือตัดสิทธิผูใหกูยืมที่จะตองเรียกเงินตนและคาธรรมเนียมจัดการเงินกู หรือประโยชนอื่นใด
คางชำระคืนทั้งหมด เพราะเหตุที่ผูกูยืมเงินผิดนัดชำระหนี้ผิดไปจากขอตกลงดังกลาวขางตน 
 14. ในกรณีที่ผูกูยืมเงินผิดนัดไมชำระหนี้เงินกูยืมคืนผูใหกูยืมงวดหนึ่งงวดใดตามที่กำหนดไวในขอ 12. และไมไดรับอนุญาตให
ผอนผันเปนหนังสือจากผูใหกูยืม ผูกูยืมเงินยินยอมชำระเงินเพ่ิมอันไดแกคาธรรมเนียมกรณีผิดนัดชำระเงินคืนใหแกผูใหกูยืมในอัตรารอยละ 7.5  
(เจ็ดจุดหา) ตอปหรือตามอัตราที่ผูใหกูยืมประกาศกำหนด ของจำนวนเงินตนในงวดที่คางชำระ นับแตวันที่ถึงกำหนดชำระจนถึงวันที่ผูกูยืม
เงินชำระหน้ีเสร็จส้ิน และผูกูยืมเงินยินยอมใหผูใหกูยืม และ/หรือธนาคารหักเงินในบัญชีเงินฝากของผูกูยืมเงินที่มีอยูกับธนาคารท่ีผูใหกูยืม
กำหนดเพื่อดำเนินการชำระเงินเพิ่มอันไดแกคาธรรมเนียมกรณีผิดนัดชำระเงินคืน ซึ่งบัญชีเงินฝากนั้นจะตองเปนเลขบัญชีเดียวกันกับที่           
ผูกูยืมเงินไดรับเงินกูยืม หรือบัญชีเงินฝากของผูกูยืมเงินบัญชีอื่นที่ผูกูยืมเงินไดแจงความประสงคใหหักบัญชีเพื่อชำระหนี้ ทั้งนี้ ผูกูยืมเงิน
ยินยอมรับผิดชดใชคาใชจายใด ๆ ที่เกิดขึ้นที่ผูใหกูยืมตองเสียไปอันเนื่องมาจากการผิดสัญญาของผูกูยืมเงิน รวมถึงคาใชจายในการเตือน 
เรียกรอง บอกกลาว ทวงถาม ติดตามหนี้ การดำเนินคดี การบังคับคดี การไถถอนทรัพยที่ยึด รวมทั้งคาใชจายอื่นใดที่เกี่ยวของทั้งหมด 
เพ่ือใหไดรับชำระหนี้จนเต็มตามจำนวนทุกประการ 
  ในการชำระคาใชจายใหกับผูใหกูยืมตามวรรคหนึ่ง ผูกูยืมเงินยินยอมใหผูใหกูยืมนำคาใชจายดังกลาว มาทบรวมกับ 
เงินตนที่ผูกูยืมเงินคางชำระอยู  
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การบอกเลิกสัญญา 

 15. ผูใหกูยืมมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ และเรียกเงินกูยืมที่ผูกูยืมเงินไดรับไปแลวทั้งหมดพรอมคาธรรมเนียมจัดการเงินกู 
หรือประโยชนอื่นใดตามสัญญานี้คืนภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ผูกูยืมเงินไดรับแจงการบอกเลิกสัญญา เมื่อปรากฏภายหลังวา 
ผูกูยืมเงินไมมีสิทธิกูยืมเงิน หรือไดมีการแจงขอความอันเปนเท็จในสาระสำคัญ หรือไมปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงขอหนึ่งขอใดที่ใหไวกับ
ผูใหกูยืม โดยผูกูยืมเงินไมมีสิทธิจะถือเอาประโยชนแหงเงื่อนเวลาในการชำระหนี้ตามขอ 12. 

 16. ผูใหกูยืมมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ และเรียกเงินกูยืมที่ผูกูยืมเงินไดรับแลวทั้งหมดคืนในทันที หรือภายในระยะเวลา           
ที่ผูใหกูยืมกำหนด เมื่อผูกูยืมเงินลาออกไมศึกษาตอ หรือถูกสถานศึกษาใหออก หรือไลออกในระหวางปการศึกษา 

 17. ผูกูยืมเงินมีสิทธิบอกเลิกการกูยืมเงิน และเมื่อบอกเลิกสัญญาแลวผูกูยืมเงินจะตองชำระเงินกูยืมทั้งหมดคืนผูใหกูยืม 
ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ผูใหกูยืมไดรับแจงการบอกเลิกสัญญาดังกลาว โดยไมเสียคาธรรมเนียมจัดการเงินกู หรือประโยชนอื่นใดตาม
ขอ 12. หากพนกำหนดเวลาดังกลาว ผูกูยืมเงินตองเสียคาธรรมเนียมจัดการเงินกู หรือประโยชนอื่นใดตามที่กำหนดไวในกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศที่ผูใหกูยืมกำหนด 

 18. ในกรณีผูใหกูยืมบอกเลิกสัญญานี้ตามขอ 15. หรือขอ 16. หรือกรณีที่ผูใหกูยืมจายเงินกูยืมเขาบัญชีเงินฝากผูกูยืมเงิน
ภายหลังผูกูยืมเงินถึงแกความตาย ผูกู ยืมเงินตกลงยินยอมใหธนาคารที่ผู ใหกู ยืมกำหนดทำตามคำสั่งของผูใหกูยืมโดยหักเงินจากบัญชี 
เงินฝากใด ๆ  ของผูกูยืมเงินที่มีกับธนาคารที่ผูใหกูยืมกำหนดตามจำนวนที่ผูใหกูยืมแจงใหหักเพื่อชำระหน้ี และ/หรือบรรดาภาระผูกพันตาง ๆ  
ใหแกผูใหกูยืมโดยไมโตแยงใด ๆ ทั้งสิ้น 

 19. ที่อยูของผูกูยืมเงินที่ปรากฏในสัญญานี้ ใหถือวาเปนภูมิลำเนาของผูกูยืมเงิน การสงหนังสือคำบอกกลาวทวงถาม 
จดหมาย หรือเอกสารอ่ืนใดไปยังผูกูยืมเงิน ใหสงไปยังภูมิลำเนาของผูกูยืมเงินดังกลาว และใหถือวาเปนการสงโดยชอบ โดยถือวาผูกูยืมเงิน
ไดทราบขอความในเอกสารดังกลาวนับแตวันที่หนังสือคำบอกกลาวทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารอื่นใดไปถึงภูมิลำเนาของผูกูยืมเงิน  
ไมวาผูกูยืมเงินหรือบุคคลอ่ืนใดที่พักอาศัยอยูในภูมิลำเนาของผูกูยืมเงินจะไดรับหนังสือคำบอกกลาวทวงถาม จดหมาย หรือเอกสารน้ันไว
หรือไมก็ตาม  

สวนของผูแทนโดยชอบธรรม/ผูปกครอง 

 20. ผูแทนโดยชอบธรรม/ผูปกครองไดทราบและเขาใจขอความในสัญญากูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา  
ลักษณะที่ 4 เงินกูยืมเพ่ือการศึกษา ใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดีเพ่ือสรางความเปนเลิศ ที่ผูกูยืมเงินไดทำไวตอผูใหกูยืมโดยตลอดแลว 
และยินยอมใหผู กู ยืมเงินเขาทำสัญญา รวมทั ้ง ไดทราบและเขาใจขอความในแบบยืนยันการเบิกเงินกู ยืมกองทุนเงินใหกู ยืม             
เพื่อการศึกษา ลักษณะที่ 4 เงินกูยืมเพ่ือการศึกษา ใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสรางความเปนเลิศ (คาเลาเรียน คาใชจาย        
ที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และคาครองชีพ) ซ่ึงผูกูยืมเงินไดลงทะเบียนไวทุกภาคการศึกษาต้ังแตเร่ิมศึกษาจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา หรือ
เลิกการศึกษาซ่ึงเปนหลักฐานการกูยืมเงิน  

 21. ผูแทนโดยชอบธรรม/ผูปกครองยินยอมใหผูใหกูยืมเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของผูแทนโดยชอบธรรม/ผูปกครอง 
ที่อยูในความครอบครองของหนวยงาน หรือองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลอ่ืน รวมท้ังยินยอมใหผูใหกูยืมเก็บรวบรวม ใช และ
เปดเผยขอมูลสวนบุคคลเพื่อการใหกูยืมเงิน การติดตามหนี้ และการดำเนินการใด ๆ ได ตามวัตถุประสงคของกองทุนเงินใหกู ยืม 
เพ่ือการศึกษาเพ่ือประโยชนในการบริหารและติดตามการชำระเงินกูยืมคืน  
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 สัญญานี้ทำขึ้นเปนสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน คู สัญญาไดอานและเขาใจขอความโดยละเอียดตลอดแลว  
จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสำคัญตอหนาพยาน และคูสัญญาตางยึดถือไวฝายละหนึ่งฉบับ 
 
 
 ลงชื่อ                                             ผูกูยืมเงิน ลงชื่อ                                           ผูแทนโดยชอบธรรม /ผูปกครอง 
 (                                           ) (                                        ) 
 
 
                                                                           ลงชื่อ                                           ผูแทนโดยชอบธรรม /ผูปกครอง 
                                                                                      (                                        )             
              
 
 ลงชื่อ                                             พยาน ลงชื่อ                                            พยาน 
 (                                           )                        (                                           )        
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บันทึกขอตกลงตอทายสัญญากูยืมเงิน
ผูมีรายไดถดถอย หรือมีความจําเปนตองดูแลบุคคลในครอบครัว ซึ่งชราภาพ ปวย หรือพิการ

       เขียนที่..........................................................................

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

 ตามที ่นาย/นาง/นางสาว/อืน่ๆ ........................................................................ซึง่ตอไปน้ีเรยีกวา “ผูกูยมืเงนิ”
ไดทําสัญญากูยืมเงินกับ กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูใหกูยืม” ตาม 

  ๑. สญัญาเลขที.่.....................................................................ลงวนัท่ี............................................โดยมี 

 นาย/นาง/นางสาว...........................................................................เปนผูคํ้าประกัน 

  ๒. สญัญาเลขที.่.....................................................................ลงวนัท่ี............................................โดยมี 

 นาย/นาง/นางสาว...........................................................................เปนผูคํ้าประกัน 

  ๓. สญัญาเลขที.่.....................................................................ลงวนัท่ี............................................โดยมี 

 นาย/นาง/นางสาว...........................................................................เปนผูคํ้าประกัน 

  ๔. สญัญาเลขที.่.....................................................................ลงวนัท่ี............................................โดยมี 

 นาย/นาง/นางสาว...........................................................................เปนผูคํ้าประกัน 

 ๑.  ตามที่ผูกูยืมเงินไดทําสัญญากูยืมเงินใหไวแกผูใหกูยืม ผูคํ้าประกันดังกลาวขางตนไดทราบและเขาใจ 
ขอความในสัญญากูยืมเงินโดยตลอดแลว จึงตกลงทําสัญญาคํ้าประกันไวตอผูใหกูยืม

 ๒.  ผูใหกูยืมเงินยินยอมผอนผันขยายระยะเวลาในการชําระเงินคืนกองทุน ใหแกผูกูยืมเงิน กลุมดังตอไปนี้

 O  ผูกูยืมเงินที่มีมูลหนี้รวมคงเหลือไมเกินหนึ่งแสนบาทใหขยายระยะเวลาการชําระหนี้ ใหไมเกิน ๑.๕ เทา 
ของระยะเวลาทีเ่หลอือยูตามสญัญากูยมืเงนิเดมิ คดิเปนระยะเวลา ...เดอืน ทัง้นี ้เมือ่ขยายระยะเวลา การชําระหนีแ้ลว 
การชําระเงินงวดสุดทายผูกูยืมเงินตองมีอายุไมเกิน ๖๐ (หกสิบ) ป

 O ผูกูยมืเงินทีม่มีลูหน้ีรวมคงเหลือเกินหนึง่แสนบาทแตไมเกนิสองแสนบาทใหขยายระยะเวลา การชําระหน้ี 
ใหไมเกิน ๒ เทาของระยะเวลาท่ีเหลืออยูตามสัญญากูยืมเงินเดิม คิดเปนระยะเวลา ............. เดือน ทั้งนี้ เมื่อขยาย
ระยะเวลาการชําระหนี้แลว การชําระเงินงวดสุดทายผูกูยืมเงินตองมีอายุไมเกนิ ๖๐ (หกสิบ) ป

 O ผูกูยมืเงนิทีม่มีลูหนีร้วมคงเหลอืเกนิสองแสนบาทใหขยายระยะเวลาการชาํระหนี ้ใหไมเกนิ ๒.๕ เทาของระยะ
เวลาท่ีเหลอือยูตามสญัญากูยมืเงนิเดมิ คดิเปนระยะเวลา .............. เดอืน ทัง้นี ้เมือ่ขยายระยะเวลา การชําระหน้ีแลว 
การชําระเงินงวดสุดทายผูกูยืมเงินตองมีอายุไมเกิน ๖๐ (หกสิบ) ป

 ๓.  ผูกูยืมเงินตกลงผอนชําระหนี้เปนรายเดือนโดยยินยอมใหผูใหกูยืมนํายอดเงินคงเหลือซึ่ง ประกอบดวย

  จํานวนเงินตน ...............................บาท (..............................................................................)

  ดอกเบี้ย/คาธรรมเนียมจัดการเงินกู.......................บาท (......................................................)

นบัแตวนัทีไ่ดรบัอนมุตัใิหผอนผนัมาคาํนวณใหม โดยใหเร่ิมชาํระเงินคนืต้ังแต ..........................................................

เปนรายเดือน ๆ ละ ...................................บาท (.....................................................) ทั้งนี้ ตองดําเนินการชําระหนี้ 
ใหเสร็จสิ้นภายในกําหนดระยะเวลาที่ไดรับการผอนผันตามขอ ๒.
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 ๔. ในกรณีที่ผูใหกูยืมยินยอมผอนเวลาหรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้ตามสัญญานี้ใหแกผูกูยืมเงิน ให
ถอืวาผูคํา้ประกันไดตกลงยินยอมในการผอนเวลาหรอืผอนจํานวนเงนิในการชาํระหนีน้ัน้ดวยทกุครัง้ และผูคํา้ประกนั
ตกลงมิใหถือเอาการผอนเวลาหรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้ดังกลาวเปนเหตุปลดเปลื้อง ความรับผิดของผูคํ้า
ประกนั และผูคํา้ประกนัจะรบัผดิชอบในฐานะผูคํา้ประกันตามสญัญาคํา้ประกันนีต้ลอดไป จนกวาผูกูยมืเงนิจะไดชาํ
ระหนี้ตามขอผูกพันที่ระบุไวในสัญญาและคาเสียหาย (ถามี) ครบถวนเต็มจํานวน

 ๕. หากผูกูยืมเงินผิดนัดชําระหนี้ตามบันทึกขอตกลงตอทายสัญญาฉบับนี้ ในเดือนใดเดือนหนึ่งใหถือวา 
การขยายระยะเวลาตามบันทึกขอตกลงตอทายสัญญาฉบับนี้ เปนอันสิ้นผล และผูกูยืมเงินจะตองชําระหนี้ ใหเสร็จ
สิน้ภายในระยะเวลาตามสัญญากูยมืเงนิเดิม และยินยอมใหคดิเบ้ียปรับ/คาธรรมเนียมกรณีผิดนดัชําระหน้ี ในอตัรา
รอยละ ๑.๕ ตอเดือนของจํานวนเงินที่คางชําระ ตลอดระยะเวลาที่ผิดนัด

 ๖.  ผูคํ้าประกันจะไมเพิกถอนการคําประกันระหวางท่ีผูกูยืมเงินตองรับผิดชอบอยูตามเง่ือนไขใน บันทึกขอ
ตกลงตอทายสัญญากูยืมเงินฉบับนี้

 ๗.  ผูคํ้าประกันตกลงยินยอมใหผูใหกูยืมใชขอมูลเก่ียวกับผูคํ้าประกันไดตามวัตถุประสงคของกองทุนฯ รวม
ทัง้ยนิยอมใหผูใหกูยมืใชขอมลูท่ีอยูในความครอบครองของบุคคลหรือหนวยงานอ่ืน ๆ หรือเพ่ือดาํเนินการ เก่ียวกับ
การกูยืมได

 ๘. ผูกูยมืเงนิและผูคํา้ประกนัทุกราย ขอรบัรองวาขอความในบนัทกึฉบบันีเ้ปนความจรงิ หากปรากฏ ในภาย
หลงัวาไมเปนความจรงิ หรอืเปนการกระทาํโดยไมสจุรติ เชน ใหขอมลูเทจ็ หรอืลงลายมอืชือ่ปลอม เปนตน ใหถอืวา 
บันทึกขอตกลงตอทายสัญญากูยืมเงินฉบับนี้เปนอันยกเลิก ผูกูยืมเงินและผูคําประกันทุกรายยินยอมรับผิด ตาม
สัญญากูยืมเงินทุกประการ

 บันทึกขอตกลงนี้ทําขึ้นสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน เก็บไวที่ผูใหกูยืมหนึ่งฉบับ และเก็บไวที่ ผูกูยืมเงิน
หนึ่งฉบับ ทุกฝายไดตรวจหรือฟงจนเปนที่เขาใจขอความตลอดทั้งสองหนาแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปน หลักฐานตอ
หนาพยาน

ลงชื่อ................................................ผูกูยืมเงิน

        (                                   )

ลงชื่อ................................................ผูคํ้าประกัน ลงชื่อ................................................ผูคํ้าประกัน

 (                                   )  (                                   )

ลงชื่อ................................................ผูคํ้าประกัน ลงชื่อ................................................ผูคํ้าประกัน

 (                                   )  (                                   )

      ลงชื่อ................................................ผูรับรองลายมือชื่อผูคํ้าประกัน

ลงชื่อ................................................พยาน ลงชื่อ................................................พยาน

 (                                   )  (                                   )
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         1. ขาพเจา (นาย / นาง / นางสาว / อื่นๆ...)……………………………………………… เลขบัตรประจำตัวประชาชน………………………………   
ออกใหเมื่อวันที่ .............. .........................หมดอายุวันที่...................................... ปรากฏตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแนบทายน้ี             
ที่อยูระหวางศึกษาเลาเรียน/ที่สามารถติดตอไดเลขที่ …..…...............… หมูที่ ….... ซอย …..........……………...ถนน ……………..............……… 
ตำบล/แขวง ………....…….…….……..…… อำเภอ/เขต ………......……….….……. จังหวัด ....................................รหัสไปรษณีย ……………………….. 
โทรศัพท .………………………………… โทรศัพทมือถือ ........................................ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) ............................................  
ไดลงนามในสัญญากูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ 1 เงินกูยืมเพื่อการศึกษา ใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย 
ตามสัญญาเลขท่ี ………............................................ วันท่ีทำสัญญา ………... เดือน ……….…….….…… พ.ศ. …………... ภาคเรียนท่ี ….......… 

2. ขาพเจาไดลงทะเบียนเรียนในสถานศึกษาช่ือ ……………………………….....…...… ของ      รัฐ      เอกชน จังหวัด ......…………..……..…... 
ในระดับ      มัธยมศึกษาตอนปลาย      ปวช. ป....      ปวท./ปวส. ป….      อนุปริญญา/ปริญญาตรี ป….  
คณะ/สาขาวิชา …………………………………… หลักสูตร ……………(…….) ป ขอกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (ผูใหกูยืม) ตามแบบยืนยัน 
การเบกิเงินกูยืมกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ 1 เงินกูยืมเพื่อการศึกษา ใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย (คาเลาเรียน 
คาใชจายที่เกี่ยวเน่ืองกับการศึกษา และคาครองชีพ) ดังนี้ 

ภาคเรียนที่/ 
ปการศึกษา 

เงินกูยืมที่จายเขาบัญชีของสถานศึกษา 
(คาเลาเรียน  คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา) 

เงินกูยืมที่จายเขาบัญชีของนักเรียน/นักศึกษา 
(คาครองชีพ) 

 ..............................บาท (.....................) เดือนละ.......................บาท (.....................) เปนเวลา......(....) เดือน 
รวม...................................บาท (.....................) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น .......................................................บาท          (.................................... ................................................................) 

 3. ขาพเจา ในฐานะผูกูยืมเงิน ขอใหความยินยอมตอกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาในฐานะผูใหกูยืม  ดังนี ้
  3.1 ยินยอมใหผูใหกูยืมจายเงินคาเลาเรียน และคาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา เขาบัญชีกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาของ 
(ระบุชื่อสถานศึกษา ……………………………………………...) ธนาคาร ………………………… สาขา …………………… บัญชีเลขท่ี ………………………....…… 
และจายคาครองชีพเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของขาพเจา ธนาคาร ……………….......................……… สาขา …………............................……..… 
ช่ือบัญชี (นาย / นาง / นางสาว / อ่ืน ๆ ............…) …………..…………………………..………เลขท่ี …….………..……………….………………  
  3.2 ยินยอมใหผู มีหนาที่จายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แหงประมวลรัษฎากร หักเงินไดพึงประเมินของผูกูยืมเงิน  
ตามจำนวนที่ผูใหกูยืมแจงใหทราบ 
  3.3 ยินยอมใหผูใหกูยืม ขอขอมูลสวนบุคคลของผูกูยืมเงิน จากหนวยงานหรือองคกรทั้งภาครัฐและเอกชนหรือบุคคลใด ซึ่งเปนผูครอบครอง
ขอมูลสวนบุคคลดังกลาว 
  3.4 ยินยอมใหผูใหกูยืมเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการกูยืมเงิน และการชำระเงินคืนกองทุนของผูกูยืมเงินใหแกหนวยงานหรือองคกร 
ทั้งภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลใดตามท่ีกฎหมายกำหนดหรือตามที่ผูใหกูยืมพิจารณาเห็นสมควร 
  3.5 ยินยอมเปนการลวงหนาใหกรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ หนวยงานอื่นของรัฐ  
และผูหนึ่งผูใดที่ควบคุมดูแลขอมูลสวนบุคคลของผูกูยืมเงิน เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของผูกูยืมเงิน เชน ภูมิลำเนา ที่อยูที่สามารถติดตอได 
หรือที่อยูทางธุรกิจ สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท รายได เงินเดือนหรือคาจาง ใหแกผูใหกูยืม เมื่อไดรับการรองขอจากผูใหกูยืม ทั้งนี้ เพื่อให 
ผูใหกูยืมนำไปใชประโยชนในการบริหารกองทุนและการติดตามชำระเงินคืนกองทุน 
 4. ขาพเจาในฐานะผูกูยืมเงินจะไมเพิกถอนการใหความยินยอมตามหนงัสือนี้ตลอดระยะเวลาท่ีสัญญากูยืมเงินดังกลาวยังคงมีผลใชบังคับ 
 ลงช่ือ                                           ผูกูยืมเงิน ลงช่ือ                                           ผูแทนโดยชอบธรรม/ผูปกครอง 
 (                                         ) (                                         ) 
 

   ลงช่ือ                                            ผูแทนโดยชอบธรรม/ผูปกครอง 
  (                                         )  
 
        ลงช่ือ                                           พยาน              ลงช่ือ                                           พยาน 
 (                                         ) (                                         )                        
 

ตัวอยาง แบบยืนยันการเบิกเงินกูยืมกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา  
ลักษณะท่ี 1 เงินกูยืมเพ่ือการศึกษา ใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย 

(คาเลาเรียน คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และคาครองชีพ) ใชสำหรับปการศึกษา 2564 

    
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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         1. ขาพเจา (นาย / นาง / นางสาว / อ่ืนๆ...)……………………………………………… เลขบัตรประจำตัวประชาชน…………………………………….. 
ออกใหเมื่อวันท่ี .......................................หมดอายุวันท่ี...................................... ปรากฏตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแนบทายนี้              
ที่อยูระหวางศึกษาเลาเรียน/ทีส่ามารถตดิตอไดเลขท่ี …..…...............… หมูที่ ….... ซอย …..........……………...ถนน ……………........................……… 
ตำบล/แขวง ………....…….…….……..…… อำเภอ/เขต ………......……….….……. จังหวัด ....................................รหสัไปรษณยี ……………………..…….. 
โทรศัพท .………………………………………… โทรศัพทมือถือ ..................................... ไปรษณยีอิเล็กทรอนิกส (E-mail) 
............................................. ไดลงนามในสัญญากูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ลกัษณะที่ 2 เงินกูยืมเพื่อการศึกษา ใหแกนักเรียน
หรือนักศึกษาท่ีศึกษาในสาขาวิชาที่เปนความตองการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเปนตอการพัฒนาประเทศ                                        
ตามสญัญาเลขท่ี ………...................................... วันท่ีทำสญัญา ………. เดือน ……….……. พ.ศ. ……… ภาคเรยีนที่ ….. 

2. ขาพเจาไดลงทะเบียนเรียนในสถานศึกษาช่ือ ……………………………….....…...… ของ      รัฐ      เอกชน จังหวัด ......…………..……..…... 
ในระดับ      ปวช. ป....      ปวท./ปวส. ป….      อนุปริญญา/ปริญญาตรี ป….  
คณะ/สาขาวิชา …………………………………… หลักสูตร ……………(…….) ป ขอกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (ผูใหกูยืม) ตามแบบยืนยัน 
การเบิกเงินกูยืมกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะท่ี 2 เงินกูยืมเพื่อการศึกษา ใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีศึกษาในสาขาวิชาที่เปนความตองการหลัก 
ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเปนตอการพัฒนาประเทศ (คาเลาเรียน คาใชจายที่เกี่ยวเน่ืองกับการศึกษา และคาครองชีพ) ดังนี้ 

ภาคเรียนที่/ 
ปการศึกษา 

เงินกูยืมที่จายเขาบัญชีของสถานศึกษา 
(คาเลาเรียน  คาใชจายที่เกี่ยวเน่ืองกับการศึกษา) 

เงินกูยืมที่จายเขาบัญชีของนักเรียน/นักศึกษา 
(คาครองชีพ) 

 ..............................บาท (.....................) เดือนละ.......................บาท (.....................) เปนเวลา......(....) เดือน 
รวม...................................บาท (.....................) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น .......................................................บาท          (....................................................................................................) 

 3. ขาพเจา ในฐานะผูกูยืมเงิน ขอใหความยินยอมตอกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาในฐานะผูใหกูยืม  ดังนี ้
  3.1 ยินยอมใหผูใหกูยืมจายเงินคาเลาเรียน และคาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา เขาบัญชีกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาของ 
(ระบุชื่อสถานศึกษา ……………………………………………...) ธนาคาร ………………………… สาขา …………………… บัญชีเลขท่ี ………………………....…… 
และจายคาครองชีพเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของขาพเจา ธนาคาร ……………….......................……… สาขา …………............................……..… 
ช่ือบัญชี (นาย / นาง / นางสาว / อ่ืน ๆ ............…) …………..…………………………..………เลขท่ี …….………..……………….………………  
  3.2 ยินยอมใหผู มีหนาที่จายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แหงประมวลรัษฎากร หักเงินไดพึงประเมินของผูกูยืมเงิน  
ตามจำนวนที่ผูใหกูยืมแจงใหทราบ 
  3.3 ยินยอมใหผูใหกูยืม ขอขอมูลสวนบุคคลของผูกูยืมเงิน จากหนวยงานหรือองคกรทั้งภาครัฐและเอกชนหรือบุคคลใด ซึ่งเปนผูครอบครอง
ขอมูลสวนบุคคลดังกลาว 
  3.4 ยินยอมใหผูใหกูยืมเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการกูยืมเงิน และการชำระเงินคืนกองทุนของผูกูยืมเงินใหแกหนวยงานหรือองคกร 
ทั้งภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลใดตามท่ีกฎหมายกำหนดหรือตามที่ผูใหกูยืมพิจารณาเห็นสมควร 
  3.5 ยินยอมเปนการลวงหนาใหกรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ หนวยงานอื่นของรัฐ  
และผูหนึ่งผูใดที่ควบคุมดูแลขอมูลสวนบุคคลของผูกูยืมเงิน เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของผูกูยืมเงิน เชน ภูมิลำเนา ที่อยูที่สามารถติดตอได 
หรือที่อยูทางธุรกิจ สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท รายได เงินเดือนหรือคาจาง ใหแกผูใหกูยืม เมื่อไดรับการรองขอจากผูใหกูยืม ทั้งนี้ เพื่อให 
ผูใหกูยืมนำไปใชประโยชนในการบริหารกองทุนและการติดตามชำระเงินคืนกองทุน 
 4. ขาพเจาในฐานะผูกูยืมเงินจะไมเพิกถอนการใหความยินยอมตามหนังสือนี้ตลอดระยะเวลาท่ีสัญญากูยืมเงินดังกลาวยังคงมีผลใชบังคับ 
  ลงช่ือ                                           ผูกูยืมเงิน ลงช่ือ                                           ผูแทนโดยชอบธรรม/ผูปกครอง 
 (                                         ) (                                         ) 
 

   ลงช่ือ                                            ผูแทนโดยชอบธรรม/ผูปกครอง 
  (                                         )  
 
        ลงช่ือ                                           พยาน              ลงช่ือ                                           พยาน 
 (                                         ) (                                         )                        
 

ตัวอยาง แบบยืนยันการเบิกเงินกูยืมกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา  
ลักษณะที่ 2 เงินกูยืมเพ่ือการศึกษา ใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาทีเ่ปนความตองการหลัก  

ซึ่งมีความชดัเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเปนตอการพัฒนาประเทศ 
 (คาเลาเรียน คาใชจายที่เกีย่วเนื่องกับการศึกษา และคาครองชีพ) ใชสำหรบัปการศึกษา 2564 
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         1. ขาพเจา (นาย / นาง / นางสาว / อ่ืนๆ...)…………………………………………….… เลขบัตรประจำตัวประชาชน……………………………………. 
ออกใหเมื่อวันท่ี .......................................หมดอายุวันท่ี...................................... ปรากฏตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแนบทายนี้              
ที่อยูระหวางศึกษาเลาเรียน/ทีส่ามารถตดิตอไดเลขท่ี …..…...............… หมูที่ ….... ซอย …..........……………...ถนน ……………........................……… 
ตำบล/แขวง ………....…….…….……..…… อำเภอ/เขต ………......……….….……. จังหวัด ....................................รหสัไปรษณยี ……………………..…….. 
โทรศัพท .……………………………………… โทรศัพทมือถือ ................................. ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) .................................................. 
ไดลงนามในสัญญากูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ 3 เงินกูยืมเพื่อการศึกษา ใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาทีศ่ึกษาใน
สาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาวิชาที่กองทุนมุงสงเสริมเปนพิเศษ                                                                                                              
ตามสญัญาเลขท่ี ………............................................ วันท่ีทำสัญญา ………... เดือน ……….…….….…… พ.ศ. …………... ภาคเรียนที ่….......… 

2. ขาพเจาไดลงทะเบียนเรียนในสถานศึกษาช่ือ ……………………………….....…...… ของ      รัฐ      เอกชน จังหวัด ......…………..……..…... 
ในระดับ      ปวช. ป....      ปวท./ปวส. ป….      อนุปริญญา/ปริญญาตรี ป….  
คณะ/สาขาวิชา …………………………………… หลักสูตร ……………(…….) ป ขอกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (ผูใหกูยืม) ตามแบบยืนยัน 
การเบิกเงินกูยืมกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ 3 เงินกูยืมเพื่อการศึกษา ใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือ
สาขาวิชาที่กองทุนมุงสงเสริมเปนพิเศษ (คาเลาเรียน คาใชจายที่เกี่ยวเน่ืองกับการศึกษา และคาครองชีพ) ดังนี้ 

ภาคเรียนที่/ 
ปการศึกษา 

เงินกูยืมที่จายเขาบัญชีของสถานศึกษา 
(คาเลาเรียน  คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา) 

เงินกูยืมที่จายเขาบัญชีของนักเรียน/นักศึกษา 
(คาครองชีพ) 

 ..............................บาท (.....................) เดือนละ.......................บาท (.....................) เปนเวลา......(....) เดือน 
รวม...................................บาท (.....................) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น .......................................................บาท          (....................................................................................................) 

 3. ขาพเจา ในฐานะผูกูยืมเงิน ขอใหความยินยอมตอกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาในฐานะผูใหกูยืม  ดังนี ้
  3.1 ยินยอมใหผูใหกูยืมจายเงินคาเลาเรียน และคาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา เขาบัญชีกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาของ 
(ระบุชื่อสถานศึกษา ……………………………………………...) ธนาคาร ………………………… สาขา …………………… บัญชีเลขท่ี ………………………....…… 
และจายคาครองชีพเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของขาพเจา ธนาคาร ……………….......................……… สาขา …………............................……..… 
ช่ือบัญชี (นาย / นาง / นางสาว / อ่ืน ๆ ............…) …………..…………………………..………เลขท่ี …….………..……………….………………  
  3.2 ยินยอมใหผู มีหนาที่จายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แหงประมวลรัษฎากร หักเงินไดพึงประเมินของผูกูยืมเงิน 
ตามจำนวนที่ผูใหกูยืมแจงใหทราบ 
  3.3 ยินยอมใหผูใหกูยืม ขอขอมูลสวนบุคคลของผูกูยืมเงิน จากหนวยงานหรือองคกรทั้งภาครัฐและเอกชนหรือบุคคลใด ซึ่งเปนผูครอบครอง
ขอมูลสวนบุคคลดังกลาว 
  3.4 ยินยอมใหผูใหกูยืมเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการกูยืมเงิน และการชำระเงินคืนกองทุนของผูกูยืมเงินใหแกหนวยงานหรือองคกร 
ทั้งภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลใดตามท่ีกฎหมายกำหนดหรือตามที่ผูใหกูยืมพิจารณาเห็นสมควร 
  3.5 ยินยอมเปนการลวงหนาใหกรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ หนวยงานอื่นของรัฐ  
และผูหนึ่งผูใดที่ควบคุมดูแลขอมูลสวนบุคคลของผูกูยืมเงิน เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของผูกูยืมเงิน เชน ภูมิลำเนา ที่อยูที่สามารถติดตอได 
หรือที่อยูทางธุรกิจ สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท รายได เงินเดือนหรือคาจาง ใหแกผูใหกูยืม เมื่อไดรับการรองขอจากผูใหกูยืม ทั้งนี้ เพื่อให 
ผูใหกูยืมนำไปใชประโยชนในการบริหารกองทุนและการติดตามชำระเงินคืนกองทุน 
 4. ขาพเจาในฐานะผูกูยืมเงินจะไมเพิกถอนการใหความยินยอมตามหนงัสือนี้ตลอดระยะเวลาท่ีสัญญากูยืมเงินดังกลาวยังคงมีผลใชบังคับ 
 ลงช่ือ                                           ผูกูยืมเงิน ลงช่ือ                                           ผูแทนโดยชอบธรรม/ผูปกครอง 
 (                                         ) (                                         ) 
 

   ลงช่ือ                                            ผูแทนโดยชอบธรรม/ผูปกครอง 
  (                                         )  
 
        ลงช่ือ                                           พยาน              ลงช่ือ                                           พยาน 
 (                                         ) (                                         )                        
 

ตัวอยาง แบบยืนยันการเบิกเงินกูยืมกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา  
ลักษณะท่ี 3 เงินกูยืมเพ่ือการศึกษา ใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาวิชาท่ีกองทุนมุงสงเสริมเปนพิเศษ 

(คาเลาเรียน คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และคาครองชีพ) ใชสำหรับปการศึกษา 2564 
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        1. ขาพเจา (นาย / นาง / นางสาว / อ่ืนๆ...)………………………………………………… เลขบัตรประจำตัวประชาชน…………………………………… 
ออกใหเมื่อวันท่ี .......................................หมดอายุวันท่ี...................................... ปรากฏตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแนบทายนี้              
ที่อยูระหวางศึกษาเลาเรียน/ทีส่ามารถตดิตอไดเลขท่ี …..…...............… หมูที่ ….... ซอย …..........……………...ถนน …………….......................……… 
ตำบล/แขวง ………....…….…….……..…… อำเภอ/เขต ………......……….….……. จังหวัด ....................................รหสัไปรษณยี ………………...……….. 
โทรศัพท .……………………………………… โทรศัพทมือถือ ........................... ไปรษณียอเิล็กทรอนิกส (E-mail)…………………….…………..................
ไดลงนามในสัญญากูยมืเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ 4 เงินกูยมืเพื่อการศึกษา ใหแกนักเรยีนหรือนักศึกษาท่ีเรียนดีเพ่ือสรางความเปนเลิศ                
ตามสญัญาเลขท่ี ………................................. วันท่ีทำสัญญา ………... เดือน ……….…….….…… พ.ศ. …………... ภาคเรียนท่ี ….......… 

2. ขาพเจาไดลงทะเบียนเรียนในสถานศึกษาช่ือ ……………………………….....…...… ของ      รัฐ      เอกชน จังหวัด ......…………..……..…... 
ในระดับ      ประกาศนียบัตรบัณฑิต      ปริญญาโท ป….  
คณะ/สาขาวิชา …………………………………… หลักสูตร ……………(…….) ป ขอกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (ผูใหกูยืม) ตามแบบยืนยัน 
การเบิกเงินกูยืมกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ 4 เงินกูยืมเพื่อการศึกษา ใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีเรียนดีเพื่อสรางความเปนเลิศ  
(คาเลาเรียน คาใชจายท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการศึกษา และคาครองชีพ ) ดังนี้ 

ภาคเรียนที่/ 
ปการศึกษา 

เงินกูยืมที่จายเขาบัญชีของสถานศึกษา 
(คาเลาเรียน  คาใชจายที่เกี่ยวเน่ืองกับการศึกษา) 

เงินกูยืมที่จายเขาบัญชีของนักเรียน/นักศึกษา 
(คาครองชีพ) 

 ..............................บาท (.....................) เดือนละ.......................บาท (.....................) เปนเวลา......(....) เดือน 
รวม...................................บาท (.....................) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น .......................................................บาท          (....................................................................................................) 

 3. ขาพเจา ในฐานะผูกูยืมเงิน ขอใหความยินยอมตอกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาในฐานะผูใหกูยืม  ดังนี ้
  3.1 ยินยอมใหผูใหกูยืมจายเงินคาเลาเรียน และคาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา เขาบัญชีกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาของ 
(ระบุชื่อสถานศึกษา ……………………………………………...) ธนาคาร ………………………… สาขา …………………… บัญชีเลขท่ี ………………………....…… 
และจายคาครองชีพเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของขาพเจา ธนาคาร ……………….......................……… สาขา …………............................……..… 
ช่ือบัญชี (นาย / นาง / นางสาว / อ่ืน ๆ ............…) …………..…………………………..………เลขท่ี …….………..……………….………………  
  3.2 ยินยอมใหผู มีหนาที่จายเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แหงประมวลรัษฎากร หักเงินไดพึงประเมินของผูกูยืมเงิน 
ตามจำนวนที่ผูใหกูยืมแจงใหทราบ 
  3.3 ยินยอมใหผูใหกูยืม ขอขอมูลสวนบุคคลของผูกูยืมเงิน จากหนวยงานหรือองคกรทั้งภาครัฐและเอกชนหรือบุคคลใด ซึ่งเปนผูครอบครอง
ขอมูลสวนบุคคลดังกลาว 
  3.4 ยินยอมใหผูใหกูยืมเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการกูยืมเงิน และการชำระเงินคืนกองทุนของผูกูยืมเงินใหแกหนวยงานหรือองคกร 
ทั้งภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลใดตามท่ีกฎหมายกำหนดหรือตามที่ผูใหกูยืมพิจารณาเห็นสมควร 
  3.5 ยินยอมเปนการลวงหนาใหกรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ หนวยงานอื่นของรัฐ  
และผูหนึ่งผูใดที่ควบคุมดูแลขอมูลสวนบุคคลของผูกูยืมเงิน เปดเผยขอมูลสวนบุคคลของผูกูยืมเงิน เชน ภูมิลำเนา ที่อยูที่สามารถติดตอได 
หรือที่อยูทางธุรกิจ สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท รายได เงินเดือนหรือคาจาง ใหแกผูใหกูยืม เมื่อไดรับการรองขอจากผูใหกูยืม ทั้งนี้ เพื่อให 
ผูใหกูยืมนำไปใชประโยชนในการบริหารกองทุนและการติดตามชำระเงินคืนกองทุน 
 4. ขาพเจาในฐานะผูกูยืมเงินจะไมเพิกถอนการใหความยินยอมตามหนังสือนี้ตลอดระยะเวลาท่ีสัญญากูยืมเงินดังกลาวยังคงมีผลใชบังคับ 
 ลงช่ือ                                           ผูกูยืมเงิน ลงช่ือ                                           ผูแทนโดยชอบธรรม/ผูปกครอง 
 (                                         ) (                                         ) 
 

   ลงช่ือ                                            ผูแทนโดยชอบธรรม/ผูปกครอง 
  (                                         )  
 
        ลงช่ือ                                           พยาน              ลงช่ือ                                           พยาน 
        (                                         )        (                                         )                        
 
 

ตัวอยาง แบบยืนยันการเบิกเงินกูยืมกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา  
ลักษณะท่ี 4 เงินกูยืมเพ่ือการศึกษา ใหแกนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีเรียนดีเพื่อสรางความเปนเลิศ 
(คาเลาเรียน คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และคาครองชีพ) ใชสำหรับปการศึกษา 2564 

    
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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หนังสือแสดงตนในการชําระหนี  
 

เรียน ผูบ้ริหารและจดัการเงินให้กูย้ืม                บมจ.ธนาคารกรุงไทย             ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
 

ทาํที                                  
วนัที         เดือน     พ.ศ.   

 
 

.  ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)                                              เลขบตัรประจาํตวัประชาชน   ทีอยูเ่ลขที                           
 หมู่ที     ตรอก/ซอย    ถนน     ตาํบล/แขวง    อาํเภอ/เขต    
 จงัหวดั                      รหสัไปรษณีย ์              โทรศพัท ์  เกิดวนัที            เดือน                   พ.ศ.  
 เป็นผูกู้ย้ืมเงินกองทุนเงินให้กูย้ืมเพือการศึกษา                                                       
2. ปัจจุบนัขา้พเจา้กาํลงัศึกษาระดบั        ชนัปี              ชือสถานศึกษา                                   จงัหวดั   
3. ขา้พเจา้ไดส้าํเร็จการศึกษาชนัสูงสุดระดบั       ชนัปี              ชือสถานศึกษา                                   จงัหวดั   
 เมือเดือน                          พ.ศ.   

. ปัจจุบนัขา้พเจา้ประกอบอาชีพ                              ตาํแหน่ง                              รายไดต้่อเดือนละ                                บาท 
 ชือสถานทีทาํงาน       ทีตงัเลขที      
                                  รหสัไปรษณีย ์    โทร     
5. ขา้พเจา้มีความประสงคข์อแสดงตนในการชาํระหนี  โดยจะชาํระหนีทีขา้พเจา้ไดกู้ยื้มให้เป็นไปตามทีกาํหนดไวใ้นสัญญาทุก 
      ประการ  และยินยอมให้ผูบ้ริหารและจดัการเงินให้กูย้ืมหกัเงินในบญัชีออมทรัพยจ์าก 
                       บมจ.ธนาคารกรุงไทย                    เลขที       
      ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย   เลขที       
 
6. ขา้พเจา้ยินยอมให้ผูบ้ริหารและจดัการเงินให้กูย้ืมทาํตามคาํสังของกองทุนเงินให้กูยื้มเพือการศึกษา ให้หกัเงินออกจากบญัชีเงิน  
      ฝากออมทรัพยข์องขา้พเจา้ดงักล่าว  ตามจาํนวนทีแจง้ให้หกัเพือชาํระหนี  และ/หรือ บรรดาภาระผกูพนัต่างๆ และถือว่า 
      ขอ้ความในหนงัสือฉบบันีเป็นส่วนหนึงของสัญญากูยื้มเงินกองทุนเงินให้กูยื้มเพือการศึกษาของขา้พเจา้ 
  
ขา้พเจา้ไดรั้บคู่ฉบบัหนงัสือแจง้การยกเลิกการกูย้ืมเงิน 
และขอชาํระหนีเรียบร้อยแลว้ 
ลงชือผูกู้ ้                                                                      
วนัที         เดือน     พ.ศ.   

 
ลงชือผูกู้ ้                                       
            (                                                        ) 

 
 

สาํหรับผูกู้ก้รอกและลงนาม 
กยศ.  
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แบบรายงานสถานภาพการศึกษา 
 ทำที่.................................................................... 

                                                                                                                                 วันที่...........เดือน...........................พ.ศ............... 
เรียน   ผูจัดการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา      

 
1. ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ........................................เลขประจำตัวประชาชน     

 ที่อยูตามทะเบียนบาน  เลขที่........................................หมูที่...............ตรอก/ซอย..................ถนน......................... 
ตำบล/แขวง..............................อำเภอ/เขต....................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย.................. 

 ที่อยูปจจุบนัที่สามารถติดตอได  เลขที่...........................หมูที่...............ตรอก/ซอย.................ถนน.........................
ตำบล/แขวง..............................อำเภอ/เขต....................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย................. 
E-mail………………………………………………….หมายเลขโทรศัพทมอืถือ........................................................... 
2. ขาพเจาไดทำสัญญากูยืมเงินลักษณะท่ี......... ไวกับกองทุนฯ ในระดับการศึกษาลาสุด/ครั้งสดุทาย เมื่อปการศึกษา...............
สัญญาเลขที่........................................................................................................................ 
3. ขาพเจาขอรายงานสถานภาพการศึกษา ภายในกำหนดเวลาที่กองทุนฯ ประกาศกำหนด ดังนี้ 

ปการศึกษา 25..........ขาพเจากำลังศึกษาอยู ณ สถานศึกษา.............................................จังหวัด.......................... 
เลขประจำตัวนักเรียน/นักศึกษา.............................................ระดับการศึกษา        มัธยมปลาย        ปวช.         ปวท./ปวส. 
      อนุปริญญา/ปริญญาตรี        อ่ืนๆ (ระบุ)......................................ชั้นปที่.................  
4. ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานที่รับรองจากสถานศึกษาวามีสถานภาพการเปนนักเรียนหรือนักศึกษา และกำลังศึกษาอยูจริง ดังนี้  
                      หนังสือ/ใบรับรองสถานภาพการเปนนักเรียนหรือนักศึกษา 
             เอกสาร/หลักฐานอ่ืน (ระบุ)..................................................................... 
5. ขาพเจาขอรับรองและยืนยันวาขอความท้ังหมดนี้เปนความจริง หากปรากฏภายหลังวาไดมีการรับรองขอความอันเปนเท็จ 
ขาพเจายินยอมรับผิดชอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแกกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา พรอมนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารตางๆ เพื่อ
ประกอบการพิจารณาแลว 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
ลงชื่อผูกูยืมเงิน............................................................ 
                   (...........................................................) 

 
 

ขอรับรองวาขอความขางตนเปนจริง 
ลงชื่อผูมีอำนาจลงนามพรอมประทับตราสถาบันการศึกษา (ถามี) 

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

หมายเหตุ 
ใชในกรณีทีผู่กูยืมเงินไมไดถูกรายงานสถานภาพการศึกษาจากสถานศึกษา ผูกูยืมเงินมีหนาทีร่ายงานสถานภาพการเปนนักเรียน 

หรือนักศึกษาทุกปที่ยังศึกษาอยูไมวาในปนั้นๆ จะไดกูยืมเงินหรือไมก็ตาม หรือกรณีที่ยังไมสำเร็จการศึกษาหรือไมไดเลิกการศึกษา         
แตไมไดกูยืมเงินหรือไมไดรับการอนุมัติใหกูยืมเงินในปการศึกษาปจจุบัน เน่ืองจากขาดคุณสมบัติหรือกรณีอื่น ซ่ึงหากไมรายงานสถานภาพ
การศึกษาตอกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา จะถือวาผูกูยืมเงินไดสำเร็จการศึกษาหรือเลิกศึกษาแลว และจะตองเร่ิมตนชำระหนี้งวดแรก
นับแตวันที่สำเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาตามระเบียบ หลักเกณฑ ที่กองทุนกำหนด 

สำหรับผูกูยืมเงินกรอกใหสถานศึกษารับรอง 
กยศ. 204 

สำหรับผูกูยืมเงิน 

สำหรับสถานศึกษารับรอง 
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สาํหรับสถานศึกษานาํส่งคืน 
กยศ.  
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สาํหรับสถานศึกษานาํส่งคืน 
กยศ.  
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278 
 

 
ชื่อสถานศึกษา……………………………………………… 

รายงานการรับจายเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 
ประจำ ป สิ้นสุดวันที…่………………………………..……… 

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร………………………….……………. 
 
เงินคงเหลือยกมา         xxx 
บวก เงินรับจากกองทุน       xxx 
ดอกเบ้ียรับ        xxx   xxx 
          xxx 
หัก  รายจาย 
 คา…………       xxx 
 คา………..       xxx 
 คา………..       xxx   xxx 
เงินคงเหลือยกไป         xxx 
 
 
 
เรียน ผูจัดการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 

 ชื่อสถานศึกษา……………………………………………ขอสงรายงานดังกลาวขางตน มาเพ่ือทราบ 
 
 
 
 
      (ลงชื่อ)………………………………..…………… 
              (…………………………………………….) 
      ตำแหนง…………………………………………… 
      วันที่…………../…………….………./………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กยศ.301 
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 (ชื่อสถานศึกษา) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

        ชื่อ ............................ นามสกุล ...................................  
        คณะ.............................................. ชั้นปที่ ................... 

บันทึกการเขารวมโครงการ/กิจกรรมท่ีทำประโยชนตอสังคมหรือสาธารณะ 
ภาคเรียนที่ .............. ปการศึกษา .............. 
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กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
เลขที่ 89 อาคาร เอไอเอ แคปปตอล เซ็นเตอร ชั้น 5 - 6

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท  0-2016-4888
โทรสาร   0-2016-2666

www.studentloan.or.th

คู่มือ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา
ประจําปีการศึกษา 2564

Line@
ผูจัดการ กยศ.

Line@
กยศ.เร่ืองรองทุกข

Line@
กยศ.บังคับคดี

Line@
กยศ.องคกรนายจาง

Line@
กยศ.

Line@
กยศ.สถานศึกษา

Line@
กยศ.ฟองคดี

Line@
กยศ.หักเงินเดือน

คู่มือ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่

อการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2564


	ส่วนที่ 1 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

