
บทบาทของสถานศึกษาในการสร้างจิตส านึก      
ให้กับผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

โดย
นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ 

ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
และ 

นางสาวดวงแข ตันติตยาพงษ์
รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา



ให้โอกาส ... ให้อนาคต

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
กระทรวงการคลัง
“เป็นองค์กรหลักที่ให้โอกาสทางการศึกษาดว้ยทุนหมุนเวียนอย่างยั่งยืน”
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1) ภาพรวมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

2) พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560

3) บทบาทของสถานศึกษาในการสร้างจิตส านึกให้กับผู้กู้ยืม

เงินกองทุน

หัวข้อหลัก



ภาพรวมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
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74,126,000,000 
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74,126,000,000 บาท

จ านวนเงินที่ค้างช าระ
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1.  ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

2.  ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก

3.  ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน หรือสาขาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ 

4.  เรียนดีสร้างความเป็นเลิศ

โดยกองทุนสนับสนุนและส่งเสริมการศกึษา
ด้วยการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้แก่นักเรยีน นักศึกษา
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5,600,790 ราย

2539-2561 นักเรียน นักศึกษาได้รับโอกาสทางการศึกษาไปแล้ว

เงินให้กู้ยืม  595,000,000,000 บาท

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2562



การใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน ตั้งแต่ปี 2539 - 2565
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เสียชีวิต / ทุพพลภาพช าระหนี้เสร็จสิ้นอยู่ในช่วงปลอดหนี้อยู่ระหว่างการช าระหนี้

3,611,459
ราย

65%

สถานะผู้กู้ยืมเงินกองทุน

972,691
ราย

17% 17%

961,452
ราย

1%

55,188
ราย

5,600,790 ราย
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ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2562



 ช าระปกติ  ผิดนัดช าระหนี้

ผู้กู้ยืมท่ีอยู่ระหว่างการช าระหนี้

2,193,608 ราย

61%
1,417,851 ราย

39%

3,611,459 ราย

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2562
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ผู้กู้ที่ถูกด าเนินคดี ตั้งแต่ปี 2547 - 2561

1.1 ล้านราย

1.1 ล้านราย

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2562
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อัตรา
ดอกเบี้ย ร้อยละ 1 ต่อปี

เบี้ยปรับ

ไม่เกิน 1 ปี 12% 

เกิน 1 ปี 18%
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ตัวอย่างตารางแสดงการผ่อนช าระของยอดเงินกู้ 100,000 บาท
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5วันละ 
(บาท)

10 15 20 25 30

ปีที่ 1-3

ปีที่ 4-6

ปีที่ 7-9

ปีที่ 10-12

ปีท่ี13-15
เงินออมรวม
113,150 บาท
ช าระหนี้ กยศ.
109,275 บาท
เหลือเงินออม
3,875 บาท

ช่วงเวลาช าระหน้ีปลอดหนี้ 2 ปี

คืนเงินกองทุนได้ ง่ายนิดเดียว

ยอดหนี้ 100,000 บาท ระยะเวลาผ่อน 15 ปี
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ช่องทางการช าระหนี้

ช าระหนี้ผ่าน 
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 ส าหรับผู้กู้สถานะปกติ

ช าระหนี้ด้วย Barcode

ช่องทางการช าระหนี้



สาเหตุการค้างช าระหนี้

ขาดวินัยทางการเงิน ยากจน

ขาดจิตส านึกในการช าระหนี้
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ส่ง sms ข้อความ/ข้อความเสียง

ติดตามทางโทรศัพท์

ส่งหนังสือทวงถาม

ด าเนินคดี

บังคับคดี

หากผู้กู้ยืมไม่ช าระหนี้

20



21



พระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560
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เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560

1 เพื่อบูรณาการกองทุน กยศ. เดิม และ กองทุน กรอ. ให้เป็นเอกภาพอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน                           
บูรณาการ

2 เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคและข้อจ ากัดของกองทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ของกองทุน ด้านการให้กู้ยืมและด้านการติดตามหนี้ โดยมีอ านาจขอและเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืม

แก้ไขปัญหา

3 1. ให้โอกาสทางการศึกษาโดยเพิ่มช่องทางการให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษามากลักษณะขึ้น
2. การรับช าระหนี้โดยตรง จากการเพิ่มบทบาทหน้าที่ให้องค์กรนายจ้างทั้งภาครัฐ

และเอกชนหักเงินเดือนพนักงานลูกจ้างที่เป็นผู้กู้ยืมกองทุน

เพิ่มศักยภาพ
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พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560

มาตรา 
6

กองทุน
เป็นหน่วยงานของรัฐ

ภายใต้ก ากับดูแล
ของรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการคลัง

สถานะกองทุน

เป็นนิติบุคคล
ที่ไม่เป็นส่วนราชการ

หรือรัฐวิสาหกิจ 
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ให้ความยินยอม
ในขณะท าสัญญา
กู้ยืมเพื่อให้หัก
เงินเดือน

1
แจ้งสถานะการเป็น  
ผู้กู้ยืมเงินต่อนายจ้าง
ภายใน 30 วัน

2
ยินยอมให้กองทุน
เข้าถึงข้อมูลส่วน
บุคคล

3
หน้าที่ของผู้กู้ยืม มาตรา 

42
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ข้อ 12
สัญญากู้ยืมเงิน 

กยศ. 

ผู้กู้ยืมจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือค าสั่งที่เกี่ยวกับกองทุนที่ได้ออกใช้บังคับ
อยู่แล้วก่อนในวันท าสัญญานี้ และที่จะได้ออกใช้บังคับ
ต่อไปในภายหน้า ให้ถือว่ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
หรือค าสั่งต่างๆ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาน้ีด้วย
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กองทุนมีอ านาจในการขอขอ้มูลส่วนบุคคล
ของผู้กู้ยืมทั้งภาครัฐและเอกชนมาตรา 45

ขอข้อมูลส่วนบุคคล

1

เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
การกู้ยืมและช าระหนี้

2

การด าเนินการต่างๆ

3
เพื่อประโยชน์ของกองทุน
หน่วยงานหรือองค์กรทัง้ภาครัฐและเอกชน 
จัดส่งข้อมูลให้กองทุนตามที่กองทุนร้องขอ

มาตรา 46
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หัก เงิน ได้พึ งประ เมินของผู้ กู้ ยื ม เงินซึ่ ง เป็น
พนักงานหรือลูกจ้างโดยน าส่งกรมสรรพากร
ภายในก าหนด

มาตรา 
51

นายจ้างจะด าเนินการหักเงินเดือนได้             
ต่อเมื่อกองทุนได้แจ้งต่อนายจ้างอย่างเป็นทางการเท่านั้น

28

นายจ้างมีหน้าที่     



ล าดับการหักเงิน

1.  หักภาษี ณ ที่จ่าย

2.  กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ/กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ/

กฎหมายคุ้มครองแรงงาน/ประกันสังคม

3.  เงินกู้ยืมกองทุน

มาตรา 
51
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มาตรา 
51

 ไม่ได้หักเงินได้พึงประเมิน

 หักแต่ไม่น าส่ง หรือ น าส่งแต่ไม่ครบจ านวนท่ีกองทุนแจ้ง

 หักแต่น าส่งเกินก าหนดระยะเวลา

หากนายจ้างไม่ด าเนินการตามมาตรา 51

ชดใช้เงินท่ีต้องน าส่งในส่วนของผู้กู้ยืม
ต้องจ่ายเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 2 ต่อเดือน
ของจ านวนเงินท่ีนายจ้างยังไม่ได้น าส่ง
หรือตามจ านวนท่ียังขาดไป  

นายจ้างจะต้องรับผิดชอบ
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บทบาทของสถานศึกษาในการสร้างจิตส านึก
ให้กับผูกู้้ยืมเงินกองทุน
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บทบาทของสถานศึกษาในการสร้างจิตส านึกให้กับผู้กู้ยืม

แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่

 ก่อนการให้กู้ยืม

ระหว่างผู้กู้ยืมศึกษา

เมื่อผู้กู้ยืมส าเร็จการศึกษา
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o คัดกรองผู้กู้ยืม ตรวจสอบคุณสมบัติผู้กู้ยืมตามที่กองทุนก าหนด
o ให้ความรู้และความเข้าใจกับผู้กู้ยืมเงิน ผู้ปกครองและผู้ค้ าประกัน 

เกี่ยวกับ
แหล่งที่มาของเงินให้กู้ยืม
คุณค่าของเงินกู้ยืม
หน้าที่และความรับผิดชอบในการช าระคืนเงินกู้ยืม
ผลของการไม่ช าระคืนเงินกู้ยืม  

ก่อนการให้กู้ยืม
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จัดให้มีการปฐมนิเทศแก่ผู้กู้ยืมเงิน ผู้ปกครอง และผู้ค้ าประกัน เพื่อชี้แจง
กฎระเบียบและข้อบังคับกองทุนเกี่ยวกับการกู้ยืมและการช าระเงินคืนกองทุน

สนับสนุนให้ผู้กู้ยืมท าประโยชน์ เช่น จิตอาสาในการท าประโยชน์
เพื่อสังคมส่วนรวม  เป็นต้น

สร้างจิตส านึกให้ผู้กู้ยืมตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและ
ต่อสังคม โดย

 ต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
 ใช้เงินกู้ยืมอย่างรู้คุณค่า กู้ยืมเท่าที่จ าเป็น

ระหว่างผู้กู้ยืมศึกษา
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ก่อนจบการศึกษา 

• ปัจฉิมนิเทศแก่ผู้กู้ยืมเงิน ผู้ปกครอง และผู้ค้ าประกันเพื่อท าความเข้าใจ      
เกี่ยวกับการช าระเงินคืนกองทุน

• หน้าที่ของผู้กู้ยืมที่ต้องช าระคืนเงินกู้ยืม เมื่อจบการศึกษาศึกษา/เลิก
การศึกษาแล้ว 2 ปี

• ความรับผิดชอบทางการเงินของผู้กู้ยืมในการช าระคืนเงินกู้ยืม เพื่อส่งต่อ
โอกาสให้กับผู้กู้ยืม กยศ. ในรุ่นต่อๆ ไป

• การวางแผนทางการเงิน เพื่อให้ผู้กู้ยืมวางแผนการใช้เงินและวางแผนการ
ช าระหนี้ กยศ. ได้อย่างเป็นรูปธรรม

หลังจบการศึกษา
 จัดให้มีกิจกรรมส าหรับศิษย์เก่า เพื่อกระตุ้นให้ช าระคืนเงินกู้ยืม

เมื่อผู้กู้ยืมส าเร็จการศึกษา
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หลักสูตร “บทบาทของสถานศึกษาที่ด าเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา”
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Contact us
Call Center
0 2016 4888 กด 9

ให้บริการข้อมูล ชี้แจง ตอบปัญหา 
ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ 
เวลา 8.30 – 20.00 น.

Website
ศูนย์กลางในการให้ข้อมูล

ข่าวสารอย่างถูกต้อง
และครบถ้วน

www.studentloan.or.th

SMART SERVICES

Online
ส่งข้อมูลสอบถาม แสดงความคิดเห็น   
ร้องเรียน และข้อเสนอแนะต่างๆ

info@studentloan.or.th
Facebook : @studentloan.th   

Web Chat
บริการตอบข้อซักถาม 

กองทุนเงินกู้ คู่การศึกษา จับจ่ายรู้ค่า ถึงเวลาใช้คืน
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กยศ.หักเงินเดือน

กยศ.คดีและบังคับคดี

*ค้นหาจากบัญชีทางการ (Official account)

กยศ.สถานศึกษา

กยศ.เรื่องร้องทุกข์

กยศ.
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Facebook Fanpage : กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
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Hall of Fame
ศิษย์เก่าผู้กู้ กยศ.
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Hall of Fame ศิษย์เก่าผู้กู้ กยศ.
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ให้โอกาส ให้อนาคต

THANK YOU
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพือ่การศึกษา
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