
เมื่อไหร.่..??? 
ที่ผู้กู้ยืมจะต้องช าระเงินคืน 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

โดย... อ.สุดา  เดชพิทกัษศิ์ริกลุ 
1 



1. ผู้กู้ยืมที่ส าเร็จการศึกษาหรอืเลิกการศึกษาแล้ว      
เป็นเวลา 2 ปีนับจากปีที่ส าเร็จการศึกษาหรือเลิกศกึษา 
(ครบระยะเวลาปลอดหนี้) 
2. กรณีผู้กู้ยืมเงินที่ไม่กู้ต่อเนื่องติดต่อกัน 2 ปี และไม่
แจ้งสถานการศึกษาใหผู้้บริหารและจัดการเงนิให้กู้ยมื
ทราบจะถือว่าเป็นผู้ครบก าหนดช าระหนี้ และมีหน้าที่
ต้องช าระหนี้คืนกองทุน 
 

การช าระหนี้ 
ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่ช าระเงินกู้ยืมคืนกองทุน 



หลักเกณฑ์การช าระหนี้ 

1. ผู้กู้ยืมเงินต้องช าระเงินกู้ยืม พร้อมทั้งดอกเบี้ยหรือ
ประโยชน์อื่นใดร้อยละ 1 ต่อปี โดยต้องคืนให้กองทุนให้
เสร็จส้ินภายใน 15 ปี นับแต่วันที่ต้องเริ่มช าระหนี้ 
2. ให้ผู้กู้ยืมเงินช าระหนี้ งวดแรก ภายในวันที่  5 
กรกฎาคม หลังจากครบระยะเวลาปลอดหนี้ โดยให้
ช าระหนี้คืนเฉพาะเงินต้นในอัตราร้อยละ 1.5 ของ
วงเงินที่ได้กู้ยืม 
 
 



หลักเกณฑ์การช าระหนี้ (ต่อ) 

3. การช าระหนี้งวดต่อๆ ไปให้ผู้กู้ยืมเงินช าระเงินต้นคืน 
ตามอัตรา ผ่อนช าระที่กองทุนก าหนด พร้อมด้วยดอกเบี้ย
หรือประโยชน์อื่นใด  ในอัตราร้อยละ 1 ต่อปีของเงินต้นที่
คงค้าง ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม ของทุกปี  
4. หากผู้กู้ยืมเงินผิดนัดช าระหนี้ ผู้กู้ยืมเงินจะต้องช าระ
ค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียมจัดการกรณีผิดนัดช าระหนี้ตาม
อัตราที่กองทุนก าหนด 
 



5. ผู้กู้ยืมเงินที่มีความประสงค์ขะขอช าระหนี้คนืก่อน
ครบก าหนดระยะเวลาช าระหน้ี หรือก่อนครบ
ระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี สามารถช าระคืนได้โดยไม่
เสียดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด 

หลักเกณฑ์การช าระหนี้ (ต่อ) 



ตวัอย่าง ผูกู้ย้ืมเงนิที่ส  าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 มีระยะเวลาปลอดหนี้  2 ปี       

ผูกู้ย้มืเงนิจะครบก าหนดช าระหนี้คนืภายในวนัที ่5 กรกฎาคม 2564 ดงันี้ 

 

วิธีการนับระยะเวลาการครบก าหนดช าระหนี้ 
ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีการศึกษา 2561 

ระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ป ี

ครบก าหนดช าระ 5 ก.ค.64 



การช าระเงินกู้ยืมเป็นรายเดือนเม่ือรวมเงินต้นในแต่ละปี ต้องไม่น้อยกว่าอัตราที่ก าหนดไว้
ดังนี้ 

อัตราการผ่อนช าระ 

ปีที่ช าระ จ านวนร้อยละของยอดหนี้ที่กู้ยืม ปีที่ช าระ จ านวนร้อยละของยอดหนี้ที่กู้ยืม 

1 1.5 9 7 

2 2.5 10 8 

3 3 11 9 

4 3.5 12 10 

5 4 13 11 

6 4.5 14 12 

7 5 15 13 

8 6 รวม 100 



ช่องทางการช าระหนี้ 
1.ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม 
  1. ช าระโดยหักผ่านบัญชีเงินฝาก 
     - บญัชเีดยีวกบับญัชทีีไ่ดร้บัโอนเงนิค่าครองชพีครัง้สุดทา้ยหรอืบญัชอีอมทรพัยอ์ืน่ทีผู่กู้ย้มื

เงนิประสงคใ์หห้กับญัชเีพือ่ช าระหนี้โดยใหถ้อืวา่การบนัทกึรายการในสมดุเงนิฝากของผูกู้ย้มืเงนิ

เป็นหลกัฐานการช าระหนี้ 

   2. ช าระผ่านหนา้เคาน์เตอรข์องธนาคาร 

      - โดยใหถ้อืวา่ใบรบัเงนิการช าระหนี้กองทนุเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศึกษาเป็นหลกัฐานการช าระ

หนี้ โดยระบกุองทนุเงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศึกษา ชื่อ-สกลุ เลขบตัรประจ าตวัประชาชน จ านวนเงนิที่

ช าระ และลงลายมอืชื่อ พรอ้มหมายเลขโทรศพัท ์ซึง่ใหถ้อืวา่ใบรบัเงนิเพือ่ช าระหนี้ เป็นหลกัฐาน

การช าระหนี้ 

  3. ช าระหน้ีทางตู ้ATM 

      - ใชเ้ลขบตัรประจ าตวัประชาชนเป็นหมายเลขอา้งองิในการท ารายการ โดยใหถ้อืวา่สลปิ 

ATM เป็นหลกัฐานการช าระหนี้     



ช่องทางการช าระหนี้ (ต่อ) 
   4. ช าระหนี้ทาง Internet ผ่าน KTB Netbank 
       - ผู้กู้ยืมเงินต้องสมัครใช้บริการ KTB Netbank ผู้กู้ยืมสามารถสอบถามรายละอีย
ดการสมัครและวิธีการช าระหนี้ได้ที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยให้ถือว่า Statement ของ
บัญชีที่แจ้งความประสงค์ช าระหนี้ เป็นหลักฐานการช าระหนี้ 
   5. ช าระหนี้ทางโทรศัพท์มือถือ ผ่าน KTB Netbank 
       - ผู้กู้ยืมเงินต้องสมัครใช้บริการ KTB Netbank ผู้กู้ยืมสามารถสอบถามรายละอีย
ดการสมัครและวิธีการช าระหนี้ได้ที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยให้ถือว่า Statement ของ
บัญชีที่แจ้งความประสงค์ช าระหนี้ เป็นหลักฐานการช าระหนี้ 
   6. ช าระหนี้ผ่านระบบกรุงไทย Tele Bank 
       - เป็นช่องทางที่ผู้กู้สามารถโทรศัพท์เข้ามาท ารายการหักบัญชีเงินฝากช าระหนี้ได้ 
โดยสามารถช าระหนี้มากกว่าหรือเท่ากับหรือน้อยกว่าจ านวนเงินที่ต้องช าระก็ได้ ทังนี้ผู้กู้
ต้องสมัครใช้บริการที่สาขาของธนาคารกรุงไทยที่ผู้กู้เปิดบัญชี 



*ผู้กู้ยืมได้รับเงินโอนจากธนาคารใดต้องน าเงนิไปช าระหนี้ที่ธนาคารนัน้ 

ช่องทางการช าระหนี้ (ต่อ) 

2.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ผู้กู้ยืมจะต้องน าใบแจ้งหนี้ไปติดต่อบริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด และ
สามารถช าระหนี้ได้ภายในวันที่ที่ระบุในใบแจ้งหนี้เท่านั้น 
3. บริษัท เคาน์เตอร์ เซอร์วิส จ ากัด ผู้กู้ยืมจะต้องน าใบแจ้งหนี้ไปติดต่อ บริษัท เคาน์เตอร์ 
เซอร์วิส จ ากัด และสามารถช าระหนี้ได้ภายในวันที่ที่ระบุในใบแจ้งหนี้เท่านั้น โดยผู้กู้ยืมจะสามารถ
ช าระผ่านสาขาที่ให้บริการรับช าระเงินผ่านร้านสะดวกซื้อ (7-ELEVEN) และสาขาที่ไม่ได้ตั้งอยู่ใน
ร้านสะดวกซื้อรวม 9,300 สาขา 
4. ช าระหนี้ด้วยรหัสการช าระเงิน (Barcode) ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ไปรษณีย์ไทย ธนาคาร
แลนด์แอนด์เฮ้าส์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งผู้กู้ยืมสามารถพิมพ์รหัสการช าระเงิน (Barcode)  ได้ที่หน้า
ตรวจสอบยอดหนี้ของตนเองที่ผู้กู้ยืมท าสัญญา โดยเข้าเว็บไซด์กองทุน www.studentloan.or.th 
เลือกตรวจสอบยอดหนี้ (บมจ.ธนาคารกรุงไทย) หรือ (ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย) พิมพ์รหัส
การช าระหนี้ (Barcode)  และน าไปช าระหนี้ได้ที่จุดช าระเงินดังกล่าวข้างต้นได้ตลอดปีไม่จ ากัด
จ านวนเงิน 

http://www.studentloan.or.th/


หลักเกณฑ์การขอผ่อนผันช าระหนี้ 
1. เป็นผู้ไม่มีรายได้ 
2. เป็นผู้มีรายได้น้อยต่่ากว่าเดือนละ 4,700 บาท 
3. เป็นผู้ประสบภัยพิบัติจากอัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย หรือจากภัยธรรมชาติอื่นๆ รวมถึง

ภัยจากสงครามหรือจลาจลซึ่งทรัพย์สินได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง 
หมายเหตุ : ผู้กู้ยืมเงินที่มีความประสงค์ขอผ่อนผันการช่าระหนี้ จะต้องไม่มียอดหนี้ค้าง
ช่าระ และให้ติดต่อขอผ่อนผันจากผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมแบบ กยศ. 202/58 
และ 203/58 และต้องด่าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ครบก่าหนดช่าระหนี้ แต่ละงวด 
หากผู้กู้ยืมเงินยังไม่ช่าระและพ้นวันที่ครบก่าหนดช่าระไปแล้ว (5 กรกฎาคมของทุกปี) ถือ
ว่าผู้กู้ยืมเงินค้างช่าระหนี้จะต้องเสียค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียมจัดการกรณีผิดนัดช่าระหนี้
ตามอัตราที่กองทุนก่าหนดและจะถูกติดตามหนี้จนกว่าจะได้รับอนุมัติผ่อนผันช่าระหนี้จึง
ระงับการติดตามและถือเป็นหนี้ปกติต่อไป 

 



การช าระหนี้คืนก่อนก าหนด 

          ผู้กู้ยืมเงินที่มีความประสงค์จะขอช่าระหนี้คืนก่อนครบก่าหนด
ระยะเวลาช่าระหนี้ หรือ ก่อนครบก่าหนดระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี 
สามารถช่าระคืนได้โดยไม่เสียดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด 

การระงับการเรียกให้ช าระหนี้ 
          กรณีที่ ผู้ กู้ ยื ม เ งิ นพิ การ  หรื อ  ทุพพลภาพไม่ สามารถ
ประกอบการงานได้ ให้ส่งส่าเนาสมุดประจ่าตัวคนพิการที่ออกโดย 
กรมประชาสงเคราะห์ให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม เพื่อเสนอ
กองทุนพิจารณาอนุมัติระงับการเรียกให้ช่าระหนี้ต่อไป 



การระงับแห่งหนี้ 
1. ช่าระหนี้ครบตามสัญญา 
2. ผู้กู้ยืมเงินถึงแก่ความตายหรือสาบสูญ 
          2.1 กรณีที่ผู้กู้ยืมเงินถึงแก่ความตายให้หนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินเป็นอันระงับไป 
(เฉพาะหนี้ก่อนตาย) โดยต้องส่งส่าเนาใบมรณบัตร ส่าเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ยืมเงิน 
และส่าเนาบัตรประชาชนของบุคคลที่น่ามาแจ้งพร้อมทั้งเซ็นรับรองส่าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อญาติของผู้กู้ยืมเงินให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม
ทราบ (ส่าเนาใบมรณบัตร หมายถึง ใบมรณบัตรที่รับรองโดยเขต/อ่าเภอที่ออกใบมรณ
บัตรนั้น) 
         2.2 กรณีที่มีการโอนเงินค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาของ  
ผู้กู้ยืมเงินเข้าบัญชีสถานศึกษาหลังจากผู้กู้ยืมเงินถึงแก่ความตายให้ทายาทน่าเงินคืน
กองทุน 
         2.3 กรณีที่มีการโอนเงินค่าครองชีพของผู้กู้ยืมเงินเข้าบัญชีผู้กู้ยืมเงินหลังจากผู้กู้ยืม
เงินถึงแก่ความตายให้ทายาทน่าเงินคืนกองทุน 



แจ้งเปลีย่นทีอ่ยู่ / ที่ท ำงำน / สถำนะอืน่ ๆ 

 ในกรณีที่ ผู้ กู้ ยืมกองทุนเงินให้กู้ ยืม เพื่ อการศึกษามีการ
เปลี่ยนแปลงสถานะของตนเอง  เช่น  เปลี่ยนชื่อ  นามสกุล  ที่อยู่ 
 เลขที่บัญชีเงินฝาก เข้าท่างานหรือย้ายสถานที่ท่างาน ผู้กู้ยืมจะต้องท่า 
"หนังสือแบบรายงานข้อมูลผู้กู้ยืมเงิน(กยศ.108) และจัดส่งให้ธนาคาร
ตามที่อยู่ต่อไปนี้ 
ธนาคารกรุงไทย 
ฝ่ายบริหารโครงการภาครัฐ บมจ. ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 89  
อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5 – 6 ถนนรัชดาภิเษก  
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  
 



กองทุนเงินกู้   คู่การศึกษา  
จับจ่ายรู้ค่า  ถึงเวลาใช้คืน 
WWW.studentloan.or.th 

สอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมไดท่ี้ศนูยส์ายใจ กยศ. 
โทร.0-2610-4888 กด 9 



สวัสดี 


