


 ผู้กูย้ืมเงินที่ส ำเร็จกำรศึกษำหรือเลิกกำรศึกษำแลว้เป็นเวลำ 2 ปี  
นับจำกปีที่ส ำเร็จกำรศึกษำหรอืเลิกศึกษำ 

2559 2560 2561 2562 

 
 
 
 
 

                    ปีกำรศึกษำ2/2559 

         ระยะเวลำปลอดช ำระคืน 

        ครบก ำหนดช ำระ 5 ก.ค 2562 



 กำรช ำระคืนงวดต่อๆไปให้ผู้กู้ยืมเงินช ำระเงินต้นคืน ตำม
อัตรำผ่อนช ำระที่กองทุนก ำหนด พร้อมด้วยดอกเบี้ยหรือ
ประโยชน์อื่นใด ในอัตรำร้อยละ 1 ต่อปีของเงินต้นทีค่ง
ค้ำง ภำยในวันที่ 5 กรกฎำคมของทุกปี 



 ช ำระคืนโดยนำยจ้ำงหักคืนกองทุน 
 ช ำระด้วยตนเอง 



 ได้ลงประกำศพระรำชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ พ.ศ. 2560       
ในเว็บไซต์รำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ 27 มกรำคม พ.ศ. 2560  โดยสำระส ำคัญ
ได้ระบุให้ยกเลิกพระรำชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ พ.ศ.2541 
นอกจำกนี้ ยังมีมำตรกำรเข้มงวดในกำรช ำระคืนเงินกู้เพื่อกำรศึกษำ หลังจำกที่ผ่ำน
มำประสบปัญหำผู้กู้ไม่ยอมใช้คืนจ ำนวนมำก   

 มีผลบังคับนำยจ้ำงทั้งที่เป็นบุคคล บริษัท หรือนิติบุคคล ทั้งภำครัฐและเอกชน 
ต้องมีหน้ำที่หักเงิน ณ ที่จ่ำยของลูกจ้ำงที่เป็นหนี้ กองทุน กยศ.เพื่อคืนหนี้ และมี
มำตรกำรเข้มงวดในกำรช ำระคืนเงินกู้เพื่อกำรศึกษำ หลังจำกที่ผ่ำนมำประสบ
ปัญหำผู้กู้ไม่ยอมใช้คืนจ ำนวนมำก 

 
 



 มำตรำ 42  ผู้กู้ยืมเงินมีหน้ำที่ต้องปฏิบัติตำมสัญญำกู้ยืมเงินโดยเคร่งครัดเพื่อประโยชน์ในกำร
บริหำรกองทุนและกำรติดตำมกำรช ำระเงินคืนกองทุน ผู้กู้ยืมเงินมีหน้ำที่ ดังนี้ 

 1. ให้ควำมยินยอมในขณะท ำสัญญำกู้ยืมเงิน เพื่อให้ผู้มีหน้ำที่จ่ำยเงินได้พึงประเมินตำม
มำตรำ 40(1) แห่งประมวลรัษฎำกร หักเงินได้พึงประเมินของตนตำมจ ำนวนที่กองทุนแจ้งให้ทรำบ
เพื่อช ำระเงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำคืนกองทุน 
 2. แจ้งสถำนะกำรเป็นผู้กู้ยืมเงินต่อหัวหน้ำหน่วยงำนภำครัฐ หรือเอกชนที่ตนท ำงำนด้วย
ภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่เริ่มปฏิบัติงำน และยินยอมให้หักเงินได้พึงประเมินของตนเพื่อด ำเนินกำร
ตำมมำตรำ 51 
 3. ยินยอมให้กองทุนเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่อยู่ในครอบครองของบุคคลอื่น 
รวมทั้งยินยอมให้กองทุนเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับกำรกู้ยืมเงิน และกำรช ำระเงินคืนกองทุน 

 



 มำตรำ 44  เมื่อผู้กู้ยืมเงินส ำเร็จกำรศึกษำหรือเลิกกำรศึกษำแล้ว  มีหน้ำที่ต้องช ำระเงินกู้ยืม  
เพื่อกำรศึกษำที่ได้รับไปตำมสัญญำกู้ยืมเงินคืนให้กองทุน ตำมจ ำนวน ระยะเวลำ และวิธีกำรที่
กองทุนแจ้งให้ทรำบ ฯลฯ ผู้จัดกำรอำจผ่อนผันให้ผู้กู้ยืมเงินช ำระเงินคืนกองทุนแตกต่ำงไปจำก
จ ำนวนระยะเวลำ หรือวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ตำมวรรคหนึ่ง หรือลดหย่อนหนี้ หรือระงับกำรช ำระ
เงินคืนกองทุนตำมที่ผู้กู้ยืมเงินร้องขอเป็นรำยบุคคล หรือเป็นกำรทั่วไปก็ได้ ทั้งนี้  ตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรก ำหนดตำมมำตรำ 19(11) ในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงิน
ผู้ใดผิดนัดกำรช ำระเงินคืนกองทุน และไม่ได้รับอนุญำตให้ผ่อนผันตำมวรรคสำม คณะกรรมกำร
จะก ำหนดให้ผู้กู้ยืมเงินต้องเสียเงินเพิ่มอีกไม่เกินร้อยละ 1.5 ต่อเดือนก็ได ้
 



 มำตรำ 45  ระบุว่ำ เพื่อประโยชน์ในกำรบริหำรกองทุนและกำรติดตำมกำรช ำระเงินคืนกองทุน
ให้กองทุนมีอ ำนำจด ำเนินกำร ดังนี้ 

 1. ขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงินจำกหน่วยงำน หรือองค์กรทั้งภำครัฐ และเอกชน 
หรือบุคคลใดซึ่งเป็นผู้ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำว 
 2. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรกู้ยืมเงิน และกำรช ำระเงินคืนกองทุนของผู้กู้ยืมเงินให้แก่
หน่วยงำน หรือองค์กรทั้งภำครัฐและเอกชน หรือบุคคลใดตำมที่ร้องขอ 
 3. ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรต่ำงๆ ที่คณะกรรมกำรก ำหนดตำมมำตรำ 19(14) กำร
ด ำเนินกำรตำม (1) และ (2) ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

 



 มำตรำ 46  เพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรของกองทุนตำมมำตรำ 45(1) ให้หน่วยงำน หรือ
องค์กรทั้งภำครัฐและเอกชน  หรือบุคคลใดซึ่งเป็นผู้ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงิน 
จัดส่งข้อมูล ให้กองทุนตำมที่กองทุนร้องขอภำยในเวลำอันสมควร นอกจำกนี้ มำตรำ 50 ระบุว่ำ 
หนี้ที่เกิดขึ้นตำม พ.ร.บ.นี้  ให้กองทุนมีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินทั้งหมดของผู้กู้ยืมเงินในล ำดับ
แรกถัดจำกค่ำเครื่องอุปโภคบริโภคอันจ ำเป็นประจ ำวันตำมมำตรำ 253(4) แห่งประมวล
กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ 
 



 มำตรำ 51  ให้บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคลทั้งภำครัฐและเอกชน ผู้จ่ำยเงินได้พึงประเมิน
ตำมมำตรำ 40(1) แห่งประมวลรัษฎำกร มีหน้ำที่หักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงินซึ่งเป็น
พนักงำน หรือลูกจ้ำงของผู้จ่ำยเงินได้พึงประเมินดังกล่ำว เพื่อช ำระเงินกู้ยืมคืนตำมจ ำนวนที่
กองทุนแจ้งให้ทรำบ โดยให้น ำส่งกรมสรรพำกรภำยในก ำหนดระยะเวลำน ำส่งภำษีเงินได้หัก   
ณ ที่จ่ำย ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพำกรประกำศก ำหนด 

 

 กำรหักเงินตำมวรรคหนึ่ง ต้องหักให้กองทุนเป็นล ำดับแรกถัดจำกกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย และกำร
หักเงินเข้ำกองทุนที่ผู้กู้ยืมเงินต้องถูกหักตำมกฎหมำยว่ำด้วยกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร
กฎหมำยว่ำด้วยกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองแรงงำน และกฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรประกันสังคม 

 

  



 เมื่อกรมสรรพำกรได้รับเงินจำกผู้จ่ำยเงินได้พึงประเมินตำมวรรคหนึ่งแล้ว ให้น ำส่งกองทุนตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่กรมสรรพำกรก ำหนด โดยควำมเห็นชอบของกระทรวงกำรคลัง 
 

 ถ้ำผู้จ่ำยเงินได้พึงประเมินตำมวรรคหนึ่งไม่ได้หักเงินได้พึงประเมิน หัก และไม่ได้น ำส่ง หรือ
น ำส่งแต่ไม่ครบตำมจ ำนวนที่กองทุนแจ้งให้ทรำบ หรือหัก และน ำส่งเกินก ำหนดระยะเวลำตำม
วรรคหนึ่ง ให้ผู้จ่ำยเงินได้พึงประเมินรับผิดชดใช้เงินที่ต้องน ำส่งในส่วนของผู้กู้ยืมเงินตำม
จ ำนวนที่กองทุนแจ้งให้ทรำบ และต้องจ่ำยเงินเพิ่มในอัตรำร้อยละ 2 ต่อเดือนของจ ำนวนเงินที่ผู้
จ่ำยเงินได้พึงประเมินยังไม่ได้น ำส่ง หรือตำมจ ำนวนที่ยังขำดไป แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ นับแต่วันถัด
จำกวันที่ครบก ำหนดต้องน ำส่งตำมวรรคหนึ่ง 
 

 ในกรณีที่ผู้จ่ำยเงินได้พึงประเมินได้หักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงินไว้แล้ว ให้ถือว่ำผู้กู้ยืมเงิน
ได้ช ำระเงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำตำมจ ำนวนที่ได้หักไว้แล้ว 
 



ต้องคืนให้กองทุนให้เสร็จสิ้นภายใน 15ปี /10ปี /5ปี  
นับแต่วันที่ต้องเริ่มช าระคืน 
ให้ผู้กู้ยืมเงินช าระคืนงวดแรก 
 ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม  
การช าระคดิแบบขันบันได 









ผู้กู้ยืมเงินที่มีความประสงค์จะขอช าระหนีค้ืน 
ก่อนครบก าหนดระยะเวลาช าระหนี้ หรือ 

ก่อนครบระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ป ี
สามารถช าระคืนได้โดย 

ไม่เสียดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด 





กรณีที่ผู้กู้ยืมเงินเงินพิกำร หรือทุพพลภำพไม่
สำมำรถประกอบกำรงำนได้ ให้ส่งส ำเนำสมุด
ประจ ำตัวคนพิกำรท่ีออกโดยกรมประชำสงเครำะห์
ให้ผู้บริหำรและจัดกำรเงินให้กู้ยืม เพื่อเสนอกองทุน
พิจำรณำอนุมัติระงับกำรเรียกให้ช ำระหนี้ต่อไป 



 ผู้กู้ยืมเงินถึงแก่ควำมตำย 
      กรณีที่ผู้กู้ยืมเงินถึงแก่ควำมตำยให้หนี้ตำมสัญญำกู้ยืมเงินเป็น
อัน  ระงบัไป (เฉพำะหนี้ก่อนตำย) โดยต้องส่งส ำเนำใบมรณะบัตร 
ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้กู้ยืมเงิน และส ำเนำบัตรประชำชนของ
บุคคลที่น ำมำแจ้งพร้อมทั้งเซ็นรับรองส ำเนำถูกต้องทุกฉบับ และ
เบอร์โทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อญำติของผู้กู้ยืมเงิน ให้ผู้บริหำรและ
จัดกำรเงินให้กู้ยืมทรำบ (ส ำเนำใบมรณะบัตร หมำยถึง ใบมรณ
บัตรที่รับรองโดยเขต/อ ำเภอที่ออกใบมรณบัตรนั้น) 





 การบวช ไม่ยกเว้น  เพราะเงินนี้ต้องน ากลับไปหมุนเวียน
ให้เด็กไทยรุ่นหลังได้มี  โอกาสเรียนหนังสือกันต่อไป  

    กยศ.จะไม่ยกหนี้ให้กับการบวชไม่ว่ากรณีใด ๆ 
   เว้นแต่กรณีเสียชีวิต หรือพิการหนัก ๆ  จนประกอบ 
   อาชีพไม่ได้ครับ 



 หลังจากวันครบก าหนดช าระคืนช่วงวันที่ 5 ก.ค.ของทุกปีเกิน 6 เดือน ยัง
ไม่มาช าระ กยศ คิดเบี้ยปรับ เป็นร้อยละ 12   

    และเบี้ยปรับเพิ่มเป็น ร้อยละ 18 
    ถ้าไม่มาช าระภายในก าหนด 
ภายใน 2 ปี ถ้ายังไม่ช าระจะ ถูกฟ้อง เสียประวัติด้วย 

 
 กรณีไม่ประกอบอำชีพ ผู้ค้ ำต้องช ำระหนี้แทน 

 






