
การประชุมชี้แจง
“นายจ้างมีหน้าที่น าส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ.

พ.ศ. 2560 ต้องท าอย่างไร”



ให้โอกาส...ให้อนาคต
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วิสัยทัศน์ : เป็นกองทุนหมุนเวียนที่ใหโ้อกาสทางการศึกษาเพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
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ข้อมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2562

นักเรียน นักศึกษาได้รับ

โอกาสทางการศึกษา  ไปแล้ว

ราย

ล้านบาท
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ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
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สถิติผู้ค้ าประกัน กยศ.

* ข้อมูลระหว่างปีการศึกษา 2551-2560

มารดา
49%

อ่ืนๆ 1%

ญาติ 
14%

บิดา
36%

รวมทั้งสิ้น 2,548,086 คน
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วันละ (บาท)

ปีที่ 1-3

ปีที่ 4-6

ปีที่ 7-9

ปีที่ 10-12

ปีที่ 13-15

ช่วงเวลาช าระหนี้ปลอดหนี้ 2 ปี

เงินออมรวม
บาท

ช าระหนี้ กยศ.
บาท

เหลือเงินออม
บาท
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• ส าหรับผู้กู้สถานะปกติ



ด้านการติดตามหนี้



25



26



27



28 28



(ปี 2547 – 2562)
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จัดประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562 ณ โรงแรม ซีเอส ปัตตานี จังหวัดปัตตานี
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การติดตามหนี้ทางโทรศัพท์
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เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้
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เจ้าหน้าที่ Call Center และติดตามหนี้
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มาตรการจูงใจให้ผู้กู้ยืมช าระหนี้
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ให้ความยินยอมในขณะท าสัญญากู้ยืมเพื่อให้หักเงินเดือน

แจ้งสถานะการเป็นผู้กู้ยืมเงินต่อนายจ้างภายใน 30 วัน

ยินยอมให้กองทุนเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
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ข้อ 12

ผู้กู้ยืมจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
หรือค าสั่งที่ เกี่ยวกับกองทุนที่ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วก่อน      
ในวันท าสัญญานี้ และที่จะได้ออกใช้บังคับต่อไปในภายหน้า 
ให้ถือว่ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่ งต่ างๆ               
เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย
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เพ่ือประโยชน์ของกองทุนในการด าเนินการของกองทุน

ขอข้อมูล
ส่วนบุคคล1

เปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับการกู้ยืม

และช าระหนี้
2

การ
ด าเนินการ

ต่างๆ
3

กองทุนมีอ านาจในการขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมทั้งภาครฐัและเอกชน
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หักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงิน 

ซึ่งเป็นพนักงานหรือลูกจ้าง     

โดยน าส่งกรมสรรพากรภายในก าหนด

45

นายจ้างจะด าเนินการหักเงินเดือนได้
ต่อเมื่อกองทุนได้แจ้งต่อนายจ้างอย่างเป็นทางการเท่านั้น



หักภาษี ณ ที่จ่าย

 กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
 กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
 ประกันสังคม / กฎหมายคุ้มครองแรงงาน

เงินกู้ยืมกองทุน

ล าดับการหักเงิน
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นายจ้างจะต้องรับผิดชอบ

ชดใช้เงินที่ต้องน าส่งในส่วนของผู้กู้ยืม ต้องจ่ายเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 2 ต่อเดือน

• ไม่ได้หักเงินได้พึงประเมิน

• หักแต่ไม่น าส่ง หรือน าส่งแต่ไม่ครบจ านวนที่กองทุนแจ้ง

• หักแต่น าส่งเกินก าหนดระยะเวลา
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กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
Copyright 2019 Student Loan Fund. All rights reserved.

หน่วยงานที่เข้าร่วมการหักเงินเดือน

ล าดับ ประเภท ผ่านระบบ แห่ง ราย

1 กลุ่มข้าราชการในระบบจ่ายตรงฯ ระบบจ่ายตรงฯ 193 157,820

2 กลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทย e-PaySLF 14 17,105

3 กลุ่มในสังกัดส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น e-PaySLF 7,506 41,623

4 กลุ่มรัฐวิสาหกิจ e-PaySLF 55 26,024

5 กลุ่มหน่วยงานเอกชน e-PaySLF 537 142,142

6 กลุ่มสถานศึกษา e-PaySLF 650 24,784

7 กลุ่มหน่วยงานรัฐ/ลูกจ้างประจ า e-PaySLF 194 11,689

รวม 9,149 421,187

ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31/01/2563
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เป็นหลักสูตร/สาขาวิชาต้องเปน็หลกัสตูรที่ตอบสนอง 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-CURVE) 
และ 3 โครงสร้างพืน้ฐาน 
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- info@studentloan.or.th
- Facebook : @studentloan.th   

0 2016 4888 กด 9                       www.studentloan.or.th- Web Chat
- Line Official Account
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กยศ.ฟ้องคดี 2562

ผู้ติดตาม 6,428 ราย

กยศ.เรื่องร้องทุกข์

ผู้ติดตาม 5,918 ราย

ผู้จัดการ กยศ.

ผู้ติดตาม 1,569 ราย

กยศ.

ผู้ติดตาม 136,936 ราย

ผู้ติดตามทุกกลุ่ม 297,675 ราย

กยศ.หักเงินเดือน

ผู้ติดตาม 116,968 ราย

กยศ.คดีและบังคับคดี
ผู้ติดตาม 20,861 ราย

กยศ.สถานศึกษา

ผู้ติดตาม 8,995 ราย

60ข้อมูล ณ วันที่ 8 มกราคม 2563



Add Friends

กด  ค้นหา เลือก  บัญชีทางการ  พิมพ์  กยศ. เลือก  เพ่ิมเพ่ือน สอบถามข้อมูล

1
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กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
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ศิษย์เก่า กยศ. ที่ยากจนที่สุดคนหนึ่งของประเทศ
ซึ่งไม่เคยผิดนัดช าระหนี้
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พบพริษฐ์ พงศ์โชติสาคร (โน)   ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน 7-11 65





กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
Copyright 2019 Student Loan Fund. All rights reserved.

กยศ. ปันความสุขให้น้องบ้านบราโกร 67


