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ค ำน ำ 

      งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  ได้เล็งเห็น
ความส าคัญของการปฏิบัติงานกองทุนของสถานศึกษา  ที่เป็นส่วนส าคัญในการช่วย
ขับเคลื่อนการด าเนินงานให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  จึงจัดท าคู่มือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2562 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ขั้นตอนการ
ด าเนินงานตลอดจน กฎ ระเบียบของกองทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งงานกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษาหวังว่าคู่มือนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาที่จะใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้กู้ยืมเงินกองทุนได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป 
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หลักเกณฑ์ คุณสมบัติกำรให้กู้ยืม                                                                
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ 

มหำวิทยำลัยวงษ์ชวลิตกุล 
____________________________________ 

นักศึกษำกู้รำยใหม่-รำยเก่ำ (เปลี่ยนระดับกำรศึกษำ/ย้ำยสถำนศึกษำ) 

 

1. เงินกองทุน กยศ.    

    กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา เป็นกองทุนที่มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาโดย
การสนับสนุนค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพให้กับ
นักศึกษา   ที่มีความจ าเป็นหรือศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการหลัก ตั้งแต่ระดับ
มัธยมปลายสายสามัญและสายอาชีพ อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา โดยไม่คิดดอกเบี้ย
ระหว่างศึกษาอยู่ และจะต้องช าระเงินคืนหลังจากจบการศึกษาแล้วนั่นเอง 

 เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย 
 เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน  360,000 บาท/ปี  

ขอกู้ได้ทั้งค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ 
 ไม่เป็นผู้มีงานท าประจ า รับเงินเดือนแบบประจ าระหว่างศึกษา 
 ไมเ่คยส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมาก่อน 
 เป็นผู้ที่ท าประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ (จิตอาสา) มีหลักฐานการเข้า

ร่วมโครงการ/กิจกรรมในปีการศึกษาที่ผ่านมา โดยไม่จ ากัดชั่วโมง 
 เป็นผู้ที่มีอายุในขณะที่ขอกู้ยืมเงินกองทุน โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลา

ปลอดหนี้ 2 ปี และระยะผ่อนช าระอีก 15 ปี รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี 
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2. เงินกองทุน กรอ.  

    กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ) สนับสนุนเงินกู้ยืมแก่
เยาวชน  ให้เลือกเรียนต่อในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักและมีความชัดเจนของ
การผลิตก าลังคนของประเทศ 

 ผู้ขอกู้เงินกองทุน กรอ. ทีป่ระสงค์กู้ค่าเล่าเรียนอย่างเดียว (ไม่จ ากัดรายได้
ครอบครัว) กรณีประสงค์จะขอกู้ค่าครองชีพด้วย ครอบครัวผู้ขอกู้ต้องมี
รายได้รวมไม่เกิน  360,000 บาทต่อปี 

 ไมเ่คยส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมาก่อน 
 เป็นผู้ที่ท าประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ (จิตอาสา) มีหลักฐานการเข้า

รว่มโครงการ/กิจกรรมในปีการศึกษาที่ผ่านมา โดยไม่จ ากัดชั่วโมง 
 นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมต้องมอีายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ในปีการศึกษาที่ยื่น  ค าขอ

กู้ยืมเงินกองทุนครั้งแรก 

3. ขอบเขตเงินที่ให้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ./กรอ. 
 
 
 

คณะวิชำ 
 
 
 

ค่ำเล่ำเรียน/ปี 
 
 
 

ค่ำครองชีพ /ปี 
 

บริหารธุรกิจ, ศึกษาศาสตร์,  
นิเทศศาสตร์  และนิติศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 

60,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36,000 

 
 

สถาปัตยกรรมศาสตร์   
และวิศวกรรมศาสตร์ 

 
 
 
 
 

70,000 

 

พยาบาลศาสตร์   
และสาธารณสุขศาสตร์ 

 
 
 
 
 

90,000 
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4. สำขำวิชำที่เปิดให้กู้ยืมกองทุน กรอ.    

 คณะบริหำรธุรกิจ ได้แก ่
a) สาขาการบัญชี (25501071107463) 
 คณะวิศวกรรมศำสตร์ ได้แก่  

 a) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (25511071107363) 

 b) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (25511071107374)  

 c) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (25501071107452) 

      d) สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (25451071101461) 

      e) สาขาวิศวกรรมโยธา (25501071107474) 

 คณะสำธำรณสุขศำสตร์ ได้แก่ สำขำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 
(25521071101839) 

 คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี 
(25511071107385) 

 คณะพยำบำลศำสตร์ สาขาการพยาบาล (25491071107348) 

5. สำขำวิชำที่เปิดให้กู้ยืมกองทุน กยศ.   

 คณะบริหารธุรกิจ ทุกสาขาวิชา  
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ทุกสาขาวิชา 
 .คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขาวิชา 
 คณะศึกษาศาสตร์ ทุกสาขาวิชา 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 คณะนิติศาสตร์ 
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 คณะพยาบาลศาสตร์ 

6. เอกสำร / หลักฐำนที่ใช้ประกอบกำรพิจำรณำกู้ยืมเงิน 

ส ำหรับผู้กู้ยืมรำยเก่ำ-ใหม่ (เปลี่ยนระดับกำรศึกษำ/ย้ำยสถำนศึกษำ) 

 แบบค าขอกู้ยืมเงิน ( กยศ.101)  รับเอกสารที่ห้องกองทุนฯ  
 ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้ขอกู้ (นักศึกษา)    
 ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนบิดาหรือผู้ปกครอง 
 ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนมารดาหรือผู้ปกครอง      
 หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวผู้ขอกู้ยืม   
 ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการผู้รับรองรายได้ครอบครัว (บัตรไม่หมดอายุ

ก่อนวันยืนขอกู้)   
 หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือน (มีรายได้ประจ า) ใช้เดือนล่าสุด                                         
 ส าเนาใบหย่าของบิดา มารดา กรณีมีเอกสำรหย่ำร้ำง 

หรือใบรับรองกำรแยกกันอยู่ (กยศ.มว.2) กรณีไม่มีหลักฐำนกำรหย่ำ 
 ใบแสดงผลการศึกษา / ส าเร็จการศึกษาในปีที่ผ่านมา 
 ใบมรณะบัตร/เอกสารรับรองการเสียชีวิต (กรณีบิดา หรือมารดารเสียชีวิต) 
 กิจกรรมจิตอาสา 5 ชม. (ท า 2 โครงการพร้อมรูปถ่ายประกอบกิจกรรม) 
 แบบค าขอกู้ยืมเงินที่จัดพิมพ์ออกจากระบบ e-Studentloan 
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ส ำหรับผู้กู้ยืมเก่ำเลื่อนชั้นปี (กลุ่มไม่ย้ำยสถำนศึกษำ) 

 แบบค าขอกู้ยืมเงิน ( กยศ.101)  ดาวโหลดที่เพจกองทุนกู้ยืมฯ-วงษ์ชวลิตกุล 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้ขอกู้ (นักศึกษา)    
 ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนบิดาหรือผู้ปกครอง                   
 ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนมารดาหรือผู้ปกครอง      
 หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวผู้ขอกู้ยืม   
 ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการผู้รับรองรายได้ครอบครัว (บัตรไม่หมดอายุ

ก่อนวันยื่นขอกู้)   
 หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือน (มีรายได้ประจ า) ใช้เดือนล่าสุด                                         
 ส าเนาใบหย่าของบิดา มารดา กรณีมีเอกสำรหย่ำร้ำง 

หรือใบรับรองกำรแยกกันอยู่ (กยศ.มว.2) กรณีไม่มีหลักฐำนกำรหย่ำ 
 ใบแสดงผลการศึกษา / ส าเร็จการศึกษาในปีที่ผ่านมา 
 ใบมรณะบัตร/เอกสารรับรองการเสียชีวิต (กรณีบิดา หรือมารดารเสียชีวิต) 
 หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา (กยศ.103) 
 บันทึกกิจกรรมจิตอาสา 36 ชั่วโมง (รวม 2 ภาคเรียน) 
 แบบค าขอกู้ยืมเงินที่จัดพิมพ์ออกจากระบบ e-Studentloan 

 หมำยเหตุ เอกสารต้องลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสารเท่านั้น  

     กรณีปลอมแปลงเอกสำร จะถูกตัดสิทธิ์กำรให้กู้ยืมทันที 

 

7. ผู้รับรองรำยได้สัญญำกู้ยืมเงิน  

7.1 เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบ าเหน็จบ านาญ 
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7.2 ผู้ปกครองท้องถิ่นระดับผู้ใหญ่บ้านขึ้นไป 

8. ขั้นตอนกำรขอกู้ยืม กยศ. และ กรอ.  

     นักศึกษาจะต้องยื่นขอกู้ผ่านระบบ e-studentloan  www.studentloan.or.th 
ตามปฏิทินเวลาที่กองทุนฯ ก าหนด โดยต้องด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  

8.1 ลงทะเบียนรับรหัสผ่ำนและยื่นแบบค ำขอกู้ยืม  โดยใช้หมายเลขบัตรประจ าตัว
ประชาชนเป็น username 

8.2 สถำนศึกษำคัดเลือกและตรวจสอบคุณสมบัติ  โดยคณะกรรมการพิจารณา
ประจ าสถานศึกษาพิจารณาเป็นรายปี 

8.3 ประกำศรำยช่ือผู้ได้สิทธิ์กู้ยืม  สถานศึกษาประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์กู้ยืม 

8.4 เปิดบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์  ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา (รับเอกสาร
ห้องกองทุนฯ) 

8.5 ท ำสัญญำกู้ยืม ผ่านระบบ e-studentloan และในรูปแบบหนังสือสัญญา 
จ านวน 2 ชุด พร้อมยื่นเอกสารหลักฐานตามเงื่อนไขที่กองทุนฯ ก าหนด  โดยสัญญา
การกู้ยืมเงินฯ จะท าเฉพาะครั้งแรกที่เข้าศึกษา/เปลี่ยนระดับการศึกษา/เปลี่ยน
สถานศึกษา 

8.6 สถำนศึกษำตรวจสอบสัญญำกำรกู้ยืม ถ้าสัญญาถูกต้อง และเอกสารประกอบ
ครบถ้วนแล้วให้ยืนยันผลการตรวจสอบผ่านทางระบบ e-Studentloan  

8.7 ผู้กู้ยืมบันทึกจ ำนวนเงินค่ำเล่ำเรียน และค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวเนื่องก ำกำรศึกษำ 
ตามท่ีสถานศึกษาเรียกเก็บจริงผ่านระบบ 

8.8 สถำนศึกษำลงทะเบียนค่ำเล่ำเรียน  บันทึกเงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการศึกษาของภาคเรียนนั้นๆ ตามที่ผู้กู้ยืมขอกู้จริง แต่ไม่เกินจ านวนเงินที่บันทึก
กรอบไว้ พร้อมพิมพ์ใบลงทะเบียนตรวจสอบความถูกต้อง และลงนามในเอกสาร 
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8.9 นักศึกษำยืนยัน จ านวนเงินกู้ยืมในแบบลงทะเบียนค่าเล่าเรียน ตรวจสอบ
ความถูกต้อง 

8.10 ตรวจสอบสัญญำ สถานศึกษาท าเอกสารแบบยืนยันค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวเนื่องและค่าครองชีพ โดยให้นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาลงนามรับรอง
เอกสารแบบลงทะเบียนฯ ก่อนน าส่งเอกสารสัญญา และใบลงทะเบียนให้ ธ.กรุงไทย 

8.11 รับเงินกู้ยืม ผู้กู้ยืมจะได้รับค่าครองชีพหลังจาก บมจ.ธนาคารกรุงไทยตรวจสอบ
สัญญา/แบบลงทะเบียน แบบยืนยันค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
และค่าครองชีพว่าถูกต้องครบถ้วนตรงกับข้อมูลในระบบ e-Studentloan แล้ว 

 - ค่าครองชีพได้แก่ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายส่วนตัว จ่ายเข้าบัญชีออมทรัพย์ของผู้กู้ยืม 

 - ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา จ่ายเข้าบัญชีของสถานศึกษา 

หมำยเหตุ : สถานศึกษาจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติของผู้กู้ยืม ภายในกรอบวงเงินที่
ก าหนดไว้ และผู้กู้ยืมจะต้องแสดงความประสงค์ขอกู้ยืมเงินทุกภาคการศึกษา 
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9. ผู้ค้ ำประกันสัญญำกู้ยืมเงิน (ข้อใดข้อหนึ่ง) 

9.1 บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 

9.2 .กรณีบิดามารดาเสียชีวิต ให้ผู้ปกครองที่รับอุปการะเลี้ยงดูลงนามแทน 

9.3 บุคคลที่ประกอบอาชีพมีรายได้น่าเชื่อถือ 

9.4 กรณีคู่สมรสของผู้ค้ าประกันไม่ให้ความยินยอม ให้ผู้ค้ าประกันลงนามฝ่ายเดียวได้ 

9.5 กรณีไม่มีบุคคลค้ าประกัน ให้ใช้หลักทรัพย์แทน 

10. หลักเกณฑ์กำรช ำระหนี้ 

10.1 เมื่อผู้กู้ยืมส าเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษาเป็นเวลา 2 ปี ถือว่าผู้กู้ยืมเป็นผู้
ครบ ก าหนดช าระหนี้ ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่ต้องช าระเงินกู้ยืมคืนให้กับกองทุนฯ ตาม
ระยะเวลา และวิธีการที่ก าหนดไว้ในระเบียบของคณะกรรมการกองทุนฯ 

10.2 ผู้กู้ยืมที่ก าลังศึกษาอยู่และไม่ได้กู้ยืมเงินติดต่อกันเป็นเวลา 2 ปี และไม่ได้แจ้ง
สถานภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาให้ธนาคารทราบ ถือว่าเป็นผู้ครบก าหนด
ช าระหนี้ 

10.3 ก่อนวันที่ 5 กรกฎาคมของปีที่ครบก าหนดช าระหนี้ ผู้กู้ยืมที่ครบก าหนดช าระ
หนี้งวดแรกจะได้รับหนังสือจากธนาคาร เพ่ือแจ้งเงินต้นทั้งหมด จ านวนเงินที่ต้อง
ช าระหนี้งวดแรก ค่าธรรมเนียมการช าระหนี้ รวมทั้งตารางการช าระหนี้ของแต่ละปี 

10.4 ผู้กู้ยืมที่ครบก าหนดช าระหนี้จะต้องช าระหนี้งวดแรกภายในวันที่ 5 กรกฎาคม
ของปีที่ครบก าหนดช าระหนี้ 

10.5 ผู้กู้ยืมจะต้องเสียดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปีของเงินต้นคงค้างของปีที่ 1 เป็นต้นไป 
โดยจะต้องช าระหนี้ ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม ของทุกปี และจะต้องช าระหนี้ให้เสร็จ
สิ้นภายในระยะเวลา 15 ปี นับจากวันครบก าหนดช าระหนี้งวดแรก 
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10.6 ในกรณีผู้กู้ยืมไม่สามารถช าระหนี้เงินกู้คืนได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดคือ
ภายในวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี ถือว่าผู้กู้ผิดนัดช าระหนี้ ซึ่งผู้ยืมจะต้องเสียเบี้ย
ปรับในอัตราร้อยละ 12 ต่อปี ของเงินต้นที่ค้างช าระในงวดนั้น กรณีค้างช าระไม่เกิน 
12 เดือน และจะต้องเสียเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 18 ต่อปี ของเงินต้นงวดที่ค้างช าระ
ทั้งหมด กรณีค้างช าระเกิน 12 เดือน 

11. กำรสอบถำมยอดหนี้ 

ผู้กู้ยืมสามารถสอบถามยอดหนี้ของตนได้ 5 ช่องทาง ดังนี้ 

11.1 ทาง Internet hhp://www.studentloan.ktb.co.th/ โดยป้อนรหัสผ่านเป็น
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน และ วัน เดือน ปีเกิด (พ.ศ.) ของตนเอง 

11.2 ทางศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลข 02 111 1111  

11.3 ทางเครื่อง ATM ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

11.4 ทาง Help Desk หมายเลข 02 208 8699 

11.5 สาขา บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกแห่ง 
 

12. กำรช ำระหนี้ก่อนก ำหนด 

 ผู้กู้ยืมสามารถช าระหนี้คืนกองทุนทั้งหมดหรือบางส่วนในช่วงก่อนส าเร็จ
การศึกษา หรือช่วงระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปีได้โดยผู้กู้ยืมไม่ต้องเสียดอกเบี้ย 
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13. วิธีกำรช ำระหนี้ 

    กำรติดต่อช ำระหนี้ครั้งแรก 

    ผู้กู้ยืมทุกรายต้องติดต่อแสดงตนในการช าระหนี้ที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาใด
ก็ได้ที่ท่านสะดวกดังนี้ 

 กรอกหนังสือแสดงตนในการช าระหนี้ (กยศ.201) 
 หากผู้กู้ยืมประสงค์จะเปลี่ยนงวดการช าระหนี้จากรายปีเป็นรายเดือน

สามารถท าไดโ้ดยให้ผู้กู้ยืมแจ้งความประสงค์ 
 แจ้งจ านวนเงินที่ผู้กู้ยืมประสงค์จะช าระหนี้งวดแรก พร้อมช าระหนี้โดยผู้กู้ยืม

เงินจะได้รับเงินเพ่ือช าระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาเป็นหลักฐาน 

**ในการช าระหนี้ผู้กู้ยืมจะต้องเสียค่าธรรมเนียม ครั้งละ 10 บาท 

       

กำรช ำระหนี้ครั้งต่อไป 

 ช าระด้วยวิธีหักบัญชีอัตโนมัติ น าเงินเข้าฝากในบัญชีออมทรัพย์ของผู้กู้ที่ได้
แจ้งความประสงค์ไว้แก่ธนาคารโดยต้องมีเงินในบัญชีมากพอกับต้นเงินงวดที่
ต้องช าระกับงวดที่ค้างช าระ (หากม)ี ดอกเบี้ย และเบี้ยปรับ ถ้ามี 

 ช าระท่ีเคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ 
 ช าระท่ีเครื่องฝาก/ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM/ADM) ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
 ช าระผ่านบริการ KTB bank ทาง Internet http://ktb.co.th ของ บมจ.

ธนาคารกรุงไทย 
 ช าระผ่านบริการ KTB netbank ทางโทรศัพท์มือถือ 
 ช าระผ่านทาง กรุงไทยเทเลแบงก์ (KRUNGTHAI TELEBANK) 02 111 1111 
 ช าระผ่านทางไปรษณีย์ไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ 
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กรณีผู้กู้ยืมศึกษำอยู่ หรือส ำเร็จกำรศึกษำไม่ถึง 2 ปี แต่ได้รับจดหมำยแจ้งช ำระ
หนี้ 

      ตามหลักการแล้วจะยังถือว่าไม่เป็นผู้ครบก าหนดช าระหนี้  ผู้กู้จะต้องท า 
“หนังสือแบบรายงานสถานภาพการศึกษา (กยศ.204)” และให้สถาบันการศึกษา
รับรองทุกปีจนกว่าจะจบการศึกษาส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาแล้วไม่ถึง 2 ปี ให้ผู้กู้ยืม
น าหนังสือรับรองการส าเร็จการศึกษา หรือใบปริญญาบัตร หรือใบประกาศนียบัตร 
หรือรายงานผลการศึกษา ไปให้สาขาของธนาคาร เพ่ือเปลี่ยนวันครบก าหนดช าระหนี้ 

ผู้กู้ยืมถึงแก่กรรม หรือทุพพลภำพ 

     กรณีผู้กู้ยืมถึงแก่กรรม หนี้ตามสัญญากู้ยืมเป็นอันระงับไป  ทั้งนี้ทายาทหรือ
สถาบันการศึกษา ต้องส่งส าเนาใบมรณะบัตรที่รับรองโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจ ให้
ธนาคารทราบ  

     กรณีทุพพลภำพ ต้องส่งส าเนาสมุดประจ าตัวผู้พิการให้ธนาคาร  เพ่ือเสนอ
กองทุนฯพิจารณาระงับการเรียกให้ช าระหนี้ตามสัญญาต่อไป 

แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ / ที่ท ำงำน / สถำนะอ่ืนๆ 

 ในกรณีที่ผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงสถานะ
ของตนเอง เช่น เปลี่ยนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เลขที่บัญชีเงินฝาก เข้าท างาน
หรือย้ายสถานที่ท างาน ผู้กู้ยืมจะต้องกรอกข้อความตามแบบฟอร์ม กยศ. 
108 และจัดส่งให้ธนาคารตามที่อยู่ต่อไปนี้  
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ฝ่ำยบริหำรโครงกำรภำครัฐ บมจ.ธนำคำรกรุงไทย  

อาคารสุขุมวิท ชั้น 14 เลขที่ 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 
10110 หรือ Fax. 02 256 8198  

14. หลักเกณฑ์กำรขอผ่อนผันช ำระหนี้ 
 
 
 

หลักเกณฑ์ เอกสำรเพื่อประกอบกำร
พิจำรณำ 

 
 
 
 

หลักเกณฑ์ 

1.เป็นผู้ไม่มีรายได้ - แบบฟอร์ม กยศ. 202 , 
203 
- หนังสือรับรองจาก
ผู้ใหญ่บ้าน หรือข้าราชการ 
ระดับ 5 หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
- ส าเนาภาพบัตรประจ าตัว
ข้าราชการของผู้รับรอง 

- ยืดเวลาได้คราวละไม่
เกิน 6 เดือน รวมแล้วไม่
เกิน 2 ปี  

2.เป็นผู้มีรายได้ต่ ากว่า
เดือนละ 4,700 บาท  

-แบบฟอร์ม กยศ. 202 , 
203 
-หนังสือรับรองจาก
ผู้ใหญ่บ้าน หรือข้าราชการ 
ระดับ 5 หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
-หลักฐานแสดงรายได้หรือ
เงินเดือนหรือมีหนังสือ
รับรองจากนายจ้าง 
-ส าเนาบัตรประจ าตัวของ
ข้าราชการผู้รับรอง 

-ผ่อนช าระได้ไม่ต่ ากว่า 
300 บาท/เดือน หรือ 
2 ,400 บาท/ปี  แต่ ไม่
น้อยกว่าดอกเบี้ย 
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3.เป็นผู้ประสบภัยพิบัติ
จากธรรมชาติ สงคราม 
จลาจล 

-แบบฟอร์ม กยศ. 202 , 
203 
-หนังสือรับรองจาก
ผู้ใหญ่บ้าน หรือข้าราชการ 
ระดับ5 หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
หรือต ารวจยศ ร.ต.ต. ขึ้นไป 
-ส าเนาบัตรประจ าตัวของ
ข้าราชการผู้รับรอง 

-ยืดเวลาได้คราวละไม่
เกิน 6 เดือน รวมแล้วไม่
เกิน 2 ปี 

 

กำรขอผ่อนผันช ำระหนี้ 

    ผู้กู้ยืมต้องด าเนินการติดต่อกับธนาคารเพ่ือขอผ่อนผันช าระหนี้ให้เสร็จสิ้นก่อน
วันที่ครบก าหนดช าระหนี้แต่ละงวด และหากพ้นวันที่ครบก าหนดช าระแล้ว             
(5 กรกฎาคม ของทุกปี) ถือว่าผู้กู้ยืมค้างช าระหนี้ จะต้องเสียค่าเบี้ยปรับและถูก
ติดตามหนี้จนกว่าจะได้รับอนุมัติผ่อนผันช าระหนี้จึงจะระงับการติดตาม และถือเป็น
หนี้ปกติต่อไป 

 

15. เงื่อนไขตำมสัญญำกู้ยืมเงินกองทุนฯ ที่ผู้กู้ควรทรำบและถือปฏิบัติ 

1.  ถ้าผู้กู้ยืมเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล หรือสถานที่อยู่ หรือย้ายสถานศึกษา หรือจบ
การศึกษา หรือเลิกการศึกษา ผู้กู้ยืมมีหน้าที่แจ้งให้ธนาคาร ผู้บริหารและจัดการเงิน
ให้ กู้ยืมเพ่ือการศึกษาทราบเป็นหนังสือภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่เปลี่ยนแปลงชื่อ 
นามสกุล หรือสถานที่อยู่ หรือย้ายสถานศึกษา หรือจบการศึกษา หรือเลิกการศึกษา 
มิฉะนั้นจะถือว่าผู้กู้ยืมผิดสัญญา ผู้ให้กู้ยืมมีสิทธิบอกเลิกสัญญา และเรียกเงินกู้ที่       
ผู้กู้ยืมได้รับไปแล้วคืนทั้งหมดในทันที 
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2.  ผู้กู้ยืมส าเร็จการศึกษา และเข้าท างานสถานที่ใด ผู้กู้ยืมจะต้องแจ้งที่อยู่และ
สถานที่ท างานนั้นพร้อมทั้งจ านวนเงินเดือน หรือค่าจ้างที่ได้รับให้ธนาคารผู้บริหาร
และจัดการเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาทราบเป็นหนังสือภายใน30วัน นับตั้งแต่วันที่      
ผู้กู้ยืมเริ่มท างาน และในกรณีที่ผู้กู้ยืมย้ายที่อยู่ หรือเปลี่ยนงานหรือสถานที่ หรือ
เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเงินเดือนหรือค่าจ้าง ผู้กู้ยืมต้องแจ้งให้ธนาคารผู้บริหารและ    
จัดการเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาทราบภายใน30วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้กู้ยืมย้ายที่อยู่ 
เปลี่ยนงาน หรือเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับเงินเดือนหรือค่าจ้างทุกๆครั้ง 

3.  ให้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อปฏิบัติในข้อ1 และข้อ2 ส่ง บจม.
ธนาคารกรุงไทย 

 

กำรช ำระหนี้ กรอ. ปี 2555 

ช าระได้ 2 ช่องทาง 

-ช าระท่ีเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย 

-ช าระท่ีเครื่องฝาก/ถอนอัตโนมัติ (ATM/ADM) ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
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กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (กยศ.) 

ความแตกต่างการช าระหนี้ระหว่าง กองทุน กยศ. : กองทุน กรอ. 

กำรช ำระหนี้ กองทุน กยศ. กองทุน กรอ. 
 
 
 
 

การช าระหนี ้
เมื่อส าเร็จหรือเลิก
การศึกษา 2 ปี และ
จะต้องช าระหนี้ให้
เสร็จภายใน 15 ปี 
 
 
 

ผู้กู้ตั้งแต่ปี 2549/2551/2552 
ใช้หลักเกณฑเ์ดียวกันกับ กยศ. 
-เมื่อส าเร็จหรือเลิกการศึกษา 2 ปี และจะต้อง
ช าระหนี้ให้เสร็จภายใน 15 ปี 
 
ผู้กู้ตั้งแต่ปี 2555 
-เมื่อมีรายได้16,000 บาท/เดือน หรือ 192,000 
บาท/ปี และต้องช าระให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 
15 ปี นับตั้งแต่วันท่ีเริ่มต้นช าระ 

อัตรำดอกเบี้ย ร้อยละ 1 ต่อปี  ร้อยละ 1 ต่อปี 
 

กำรช ำระหนี้ก่อนก ำหนด 

ผู้กู้ยืมสามารถช าระหนี้กองทุนทั้งหมดหรือบางส่วนในช่วงก่อนส าเร็จการศึกษา หรือ
ช่วงระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปีได้ โดยผู้กู้ยืมไม่ต้องเสียดอกเบี้ย 

สูตรกำรคิดดอกเบี้ย และเบี้ยปรับ 
 

ดอกเบี้ย =      ยอดเงินกู้คงเหลือ* ×  อัตรำดอกเบี้ย(1%) × จ ำนวนวัน** 
                                                  365วัน 

หมายเหตุ * หมายถึง จ านวนเงินกู้ยืมท้ังหมด หักด้วยจ านวนเงินต้นที่ช าระแล้ว 

                **นับตั้งแต่วันท่ีครบก าหนดช าระหนี้ หรือวันท่ีช าหนี้ครั้งล่าสุดถึงวันช าระเงิน 
 
 

เบ้ียปรับ =   จ ำนวนเงินงวดที่ค้ำงช ำระ* × อัตรำเบี้ยปรับ (12% และ 18%)** ×  จ ำนวนวัน 
                                                           365วัน 

หมายเหตุ * หมายถึง จ านวนต้นที่ต้องช าระในงวดที่ค้างช าระในแต่ละงวด 
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                ** อัตราดอกเบี้ยปรับ 12% คิดจากเงินต้นที่ค้างช าระไม่เกิน 12 เดือน
และ 18% คิดจากเงินต้นที่ค้างช าระเกินกว่า 12 เดือน 

 

กรณีผู้กู้ยืมศึกษำอยู่ หรือส ำเร็จกำรศึกษำไม่ถึง 2 ปี แต่ได้รับจดหมำยแจ้งภำระ
หนี้ 

     ตามหลักเกณฑ์แล้วจะยังถือว่าไม่เป็นผู้ครบก าหนดช าระหนี้ ผู้ กู้จะต้องท า 
“หนังสือแบบรายงานสถานภาพการศึกษา (กยศ.204)” และให้สถาบันการศึกษา
รับรองทุกปีจนกว่าจะจบการศึกษา 

     ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาแล้วไม่ถึง 2 ปี ให้ผู้กู้ยืมน าหนังสือรับรองการส าเร็จ
การศึกษา หรือใบปริญญาบัตรหรือใบประกาศนียบัตร หรือรายงานผลการศึกษา 
(Transcript) ไปให้สาขาของธนาคาร เพ่ือเปลี่ยนวันครบก าหนดช าระหนี้ 

 

คุณสมบัติผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. และ กรอ. (กู้เกินหลักสูตร) 

 มีผลการเรียนสะสมสิ้นปีการศึกษา (ล่าสุด) ผ่านตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
 ไม่เคยย้ายสถานศึกษาในระดับปริญญาตรี 
 ผู้ขอกู้ยืมต้องเรียนมาตลอดหลักสูตร ไม่เว้นปีเรียน 
 ไม่เคยลาพักการศึกษา (ยกเว้นมีเหตุจ าเป็นที่ท าให้ต้องลาพักการศึกษา) 
 ต้องเรียนในคณะสาขา/วิชาเดิมตลอดหลักสูตรในสถาบันการศึกษาที่ผู้ขอกู้

ก าลังศึกษาอยู่ 
 ผู้ขอกู้ยืมจะต้องมีหน่วยกิตคงเหลือไม่เกินกว่า 36 หน่วยกิต ในปีที่จะขอกู้ยืม 
 และต้องศึกษาให้ส าเร็จการศึกษาภายใน 1 ปีการศึกษาท่ีจะขอกู้ยืม 


