
ส่ิงท่ีควรรูและตองปฏิบัติเม่ือสําเร็จการศึกษา 

สําหรับผูกูยืมเงินกองทุน ลักษณะท่ี 1 ขาดแคลนทุนทรัพย (กยศ.) และ 

ลักษณะท่ี 2 ศึกษาในสาขาวิชาท่ีเปนความตองการหลักฯ (กรอ.) 
 

1. เม่ือสําเร็จการศึกษา ผูกูยืมตองรายงานขอมูลของผูกูยืมเงิน (กยศ. 108) ที่ฝายกองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษา โดยใชเอกสาร   

    หลักฐานดังนี ้

 1. สําเนา Transcript (ภาษาไทย)  จํานวน 2 ชุด 

 2. สําเนา บตัรประจาํตวัประชาชน  จํานวน 2 ชุด 

2.  การชําระหน้ีคืนกองทุน สําหรับผูกูยืมเงินกองทุน กยศ.และกรอ. ที่ตองปฏิบัติตามระเอียดดังนี ้
 

กองทุน กยศ. กองทุน กรอ. 
1. ผูกูยืมเงินมีหนาท่ีตองชําระเงินคืนกองทุน  

   - ผูกูยืมเงินท่ีสําเร็จการศึกษา/เลิกการศึกษา แลว เปนเวลา 2 ป นับจาก

ปท่ีสําเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษา(ครบระยะเวลาปลอดหน้ี) 

 1. ผูกูยืมเงินมีหนาท่ีตองชําระเงินคืนกองทุน  

   - ผูกูยืมเงินท่ีสําเร็จการศึกษา/เลกิการศึกษา แลว เปนเวลา 2 ป นับจาก

ปท่ีสําเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษา(ครบระยะเวลาปลอดหน้ี) 

2. หลักเกณฑการชําระหนี ้

   1. ผูกูยืมเงินตองชําระเงินกูยืม พรอมท้ังดอกเบ้ียหรือประโยชนอ่ืนใดรอย

ละ 1 ตอป โดยตองคืนใหกองทุนใหเสร็จสิ้นภายใน 15 ป นับแตวันท่ีตอง

เริ่มชําระหน้ีผูกูยืมสามารถตรวจสอบยอดหน้ีไดท่ี 

www.Studentloan.or.th หรือ www.studentloan.ktb.co.th หรือ 

Mobile Application “กยศ. Connect” 

  2. ใหผูกูยืมเงินชําระหน้ีงวดแรก ภายในวันท่ี 5 กรกฎาคม หลังจากครบ

ระยะเวลาปลอดหน้ี โดยใหชําระหน้ีคืนเฉพาะเงินตนในอัตรารอยละ 1.5 

ของวงเงินท่ีไดกูยืม 

  3. การชําระหน้ีงวดตอๆไปใหผูกูยืมเงินชําระเงินตนคืน ตามอัตราผอน

ชําระท่ีกองทุนกําหนด พรอมดวยดอกเบ้ียหรือประโยชนอ่ืนใด ในอัตรารอย

ละ 1 ตอปของเงินตนท่ีคงคาง ภายในวันท่ี 5 กรกฎาคมของทุกป 

  4. หากผู กูยืมเงินผิดชําระหน้ี ผู กูยืมเงินจะตองชําระคาปรับ หรือ

คาธรรมเนียมจัดการกรณีผิดนัดชําระหน้ีตามอัตราท่ีกองทุนกําหนด 

  5. ผู กูยืมเงินท่ีมีความประสงคจะขอชําระหน้ีคืนกอนครบกําหนด

ระยะเวลาชําระหน้ี หรือกอนครบกําหนดระยะเวลาปลอดหน้ี 2 ป สามารถ

ชําระคืนไดโดยไมเสียดอกเบ้ียหรือประโยชนอ่ืนใด 

     ใหผูกูยืมเงินไปติดตอแสดงตน ขอชําระหน้ี กับ ธนาคารกรุงไทย หรือ 

ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย ไดทุกสาขากอนท่ีจะครบระยะเวลาปลอด

หน้ี 2 ป 

2. หลักเกณฑการชําระหนี ้

   1. ผูกูยืมเงินตองชําระเงินกูยมื พรอมท้ังดอกเบ้ียหรือประโยชนอ่ืนใด

รอยละ 1 ตอป โดยตองคืนใหกองทุนใหเสร็จสิ้นภายใน 15 ป นับแตวันท่ี

ตองเริ่มชําระหน้ีผูกูยืมสามารถตรวจสอบยอดหน้ีไดท่ี 

www.Studentloan.or.th หรือ www.studentloan.ktb.co.th หรือ 

Mobile Application “กยศ. Connect” 

   2. ใหผูกูยืมเงินชําระหน้ีงวดแรก ภายในวันท่ี 5 กรกฎาคม หลังจากครบ

ระยะเวลาปลอดหน้ี โดยใหชําระหน้ีคืนเฉพาะเงินตนในอัตรารอยละ 1.5 

ของวงเงินท่ีไดกูยืม 

  3. การชําระหน้ีงวดตอๆไปใหผูกูยืมเงินชําระเงินตนคืน ตามอัตราผอน

ชําระท่ีกองทุนกําหนด พรอมดวยดอกเบ้ียหรือประโยชนอ่ืนใด ในอัตรา

รอยละ 1 ตอปของเงินตนท่ีคงคาง ภายในวันท่ี 5 กรกฎาคมของทุกป 

  4. หากผู กูยืมเงินผิดชําระหน้ี ผู กูยืมเงินจะตองชําระคาปรับ หรือ

คาธรรมเนียมจัดการกรณีผิดนัดชําระหน้ีตามอัตราท่ีกองทุนกําหนด 

  5. ผู กูยืมเงินท่ีมีความประสงคจะขอชําระหน้ีคืนกอนครบกําหนด

ระยะเวลาชําระหน้ี หรือกอนครบกําหนดระยะเวลาปลอดหน้ี 2 ป 

สามารถชําระคืนไดโดยไมเสียดอกเบ้ียหรือประโยชนอ่ืนใด 

      ใหผูกูยืมเงินไปติดตอแสดงตน ขอชําระหน้ี ท่ีธนาคารกรุงไทย  ไดทุก

สาขากอนท่ีจะครบระยะเวลาปลอดหน้ี 2 ป 

 

3.วิธีการนับระยะเวลาการครบกําหนดชําระหนี้ของผูกูยืม 

ตัวอยาง  

  - ผูกูยืมเงินท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2565 มีระยะเวลาปลอดหน้ี 

2 ป ผูกูยืมเงินจะครบกําหนดชําระหน้ีคืนภายในวันท่ี 5 กรกฎาคม 2568 

  - ผูกูยืมเงินท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2566 มีระยะเวลาปลอดหน้ี 

2 ป ผูกูยืมเงินจะครบกําหนดชําระหน้ีคืนภายในวันท่ี 5 กรกฎาคม 2569 

3.วิธีการนับระยะเวลาการครบกําหนดชําระหนี้ของผูกูยืม 

ตัวอยาง  

  - ผูกูยืมเงินท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2565 มีระยะเวลาปลอดหน้ี 

2 ป ผูกูยืมเงินจะครบกําหนดชําระหน้ีคืนภายในวันท่ี 5 กรกฎาคม 2568 

  - ผูกูยืมเงินท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2566 มีระยะเวลาปลอดหน้ี 

2 ป ผูกูยืมเงินจะครบกําหนดชําระหน้ีคืนภายในวันท่ี 5 กรกฎาคม 2569 



4. ระยะเวลาการผอนชําระหนี้ 

    ผูกูยืมตองผอนชําระหน้ีภายในวันท่ี 5 กรกฎาคม ของทุกปใหเสรจ็สิ้น

ภายในระยะเวลา 15 ป นับแตวันท่ีตองเริ่มชําระตามอัตราการผอนชําระ

รายป  

4. ระยะเวลาการผอนชําระหนี้ 

    ผูกูยืมตองผอนชําระหน้ีภายในวันท่ี 5 กรกฎาคม ของทุกปใหเสรจ็สิ้น

ภายในระยะเวลา 15 ป นับแตวันท่ีตองเริ่มชําระตามอัตราการผอนชําระ

รายป  

5. อัตราการผอนชําระ 

ปท่ีชําระ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

อัตราผอนชําระ              

(รอยละของจาํนวนเงินที่กูยืม) 

1.5 2.5 3 3.5 4 4.5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

   ………………………………อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 1 ต่อปีของเงนิตน้คงคา้งทัง้หมด................................. 

 ผูกู้ย้มืตอ้งชําระเงนิคนืไมต่ํ่ากวา่ยอดรวมต่อปี (เงนิต้น + ดอกเบี้ย)  ภายในวนัที ่5 ก.ค. ของทุกปี เพื่อป้องกนัการเสยีเบีย้ปรบั กรณีผดินัดชําระ 

6. ชองทางและวิธีการชําระหนี ้

  ทางกองทุนจะมีหนังสือแจงภาระหน้ีครั้งแรกในปท่ีผูกูยืมครบกําหนด

ชําระหน้ี โดยมีรายละเอียดของจํานวนเงินท่ีตองชําระรายเดือน หรือรายป

ใหผูกูยืมทราบ หากผูกูยืมไมไดหนังสือแจงภาระหน้ีสามารถตรวจสอบยอด

หน้ีท่ีตองชําระดวยตนเองไดทาง www.studentloan.or.th และนําเงินไป

ชําระไดตามชองทาง ดังน้ี 

• ธนาคารกรุงไทย 

1. หักผานบัญชีเงินฝากออมทรัพย 

2. หนาเคานเตอรธนาคาร 

3. ตู ATM 

4. อินเทอรเน็ต (www.ktbnetbank.com) 

5. ชําระห น้ีทางโทรศัพทมื อ ถือ  ผ าน  Application 

krungthai Next หรือ Application เปาตังค 

6. ชําระหน้ีผาน QR Code 

• ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 

1. หักผานบัญชีเงินฝากออมทรัพย 

2. หนาเคานเตอรธนาคาร 

3. ตู ATM 

          * จํานวนเงินท่ีผูกูยืมชําระทุกครั้งจะถูกหักเปนคาธรรมเนียมลด

ยอดหน้ีกอน แลวจึงนํายอดเงินท่ีเหลือไปหักลดยอดหน้ีท้ังน้ี บางชองทาง

อาจมีการปรับลดหรือการยกเวนคาธรรมเนียมตามประกาศของธนาคาร 

• การชําระดวยรหสัการชําระเงิน Barcode 

    ผูกูยืมสามารถใชหนังสือแจงภาระหน้ี หรือพิมพรหสัชําระเงินจากระบบ

ตรวจสอบยอดหน้ีทางเว็บไซต กยศ. และนําไปชําระผานหนาเคานเตอร

ของหนวยรับชําระ ดังตอไปน้ี 

1. ไปรษณียไทย 

2. เคานเตอรเซอรวิส(ยื่นบัตรประจําตัวประชาชนหรือแจง

เลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก) 

6. ชองทางและวิธกีารชําระหนี้ 

  ทางกองทุนจะมีหนังสือแจงภาระหน้ีครั้งแรกในปท่ีผูกูยืมครบกําหนด

ชําระหน้ี โดยมีรายละเอียดของจํานวนเงินท่ีตองชําระรายเดือน หรือรายป

ใหผูกูยืมทราบ หากผูกูยืมไมไดหนังสือแจงภาระหน้ีสามารถตรวจสอบยอด

หน้ีท่ีตองชําระดวยตนเองไดทาง www.studentloan.or.th และนําเงินไป

ชําระไดตามชองทาง ดังน้ี 

• ธนาคารกรุงไทย 

1. หักผานบัญชีเงินฝากออมทรัพย 

2. หนาเคานเตอรธนาคาร 

3. ตู ATM 

4. อินเทอรเน็ต (www.ktbnetbank.com) 

5. ชําระหน้ีทางโทรศัพทมือ ถือ ผ าน Application 

Krungthai Next หรือ Application เปาตังค 

6. ชําระผาน QR Code 

          * จํานวนเงินท่ีผูกูยืมชําระทุกครั้งจะถูกหักเปนคาธรรมเนียมลด

ยอดหน้ีกอน แลวจึงนํายอดเงินท่ีเหลือไปหักลดยอดหน้ีท้ังน้ี บางชองทาง

อาจมีการปรับลดหรือการยกเวนคาธรรมเนียมตามประกาศของธนาคาร 

• การชําระดวยรหสัการชําระเงิน Barcode 

    ผูกูยืมสามารถใชหนังสือแจงภาระหน้ี หรือพิมพรหสัชําระเงินจากระบบ

ตรวจสอบยอดหน้ีทางเว็บไซต กยศ. และนําไปชําระผานหนาเคานเตอร

ของหนวยรับชําระ ดังตอไปน้ี 

1. ไปรษณียไทย 

2. เคานเตอรเซอรวิส (ยื่นบัตรประจาํตัวประชาชนหรือแจงเลขบัตร

ประจําตัวประชาชน 13 หลัก) 

3. ธนาคารไทยพาณิชย 

4. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส 

5. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

6. ธนาคารทหารไทยธนชาต 



3. ธนาคารไทยพาณิชย 

4. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส 

5. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

6. ธนาคารทหารไทยธนชาต 

7. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

8. ธนาคารกสิกร 

9. ธนาคารกรุงเทพ 

 

7. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

8. ธนาคารกสิกร 

9. ธนาคารกรุงเทพ 

* หมายเหต ุ การชําระดวยรหสัการชําระเงิน Barcode 

1. ชําระไดเฉพาะผูกูยืมท่ีไมมยีอดคางชําระ และมสีถานะชําระปกติ

ตามสญัญา 15 ป เทาน้ัน 

2. สามารถตรวจสอบรายการลดหน้ีไดภายหลังจากวันท่ีผูกูยมืชําระ

เงินไมนอยกวา 2 วันทําการ 

*หมายเหต ุการชําระดวยรหัสการชําระเงิน Barcode 

1. ชําระไดเฉพาะผูกูยืมท่ีไมมยีอดคางชําระ และมสีถานะชําระ

ปกติตามสัญญา 15 ป เทาน้ัน 

2. สามารถตรวจสอบรายการลดหน้ีไดภายหลังจากวันท่ีผูกูยมื

ชําระเงินไมนอยกวา 2 วันทําการ 

3. จํานวนเงินท่ีผูกูยืมชําระทุกครั้งจะถูกหักเปนคาธรรมเนียม

ลดยอดหน้ีกอน แลวจึงนํายอดเงินท่ีเหลือไปหักลดยอดหน้ี 

4. ผูกูยืมตองชําระคาธรรมเนียมเพ่ิมเติมตามเง่ือนไขของแตละ

ชองทางท่ีใชบริการ 

• การชําระดวยรหสัการชําระเงิน QR Code 

ผูกูยืมสามารถชําระได 2 รูปแบบ 

แบบท่ี 1. Static QR 

   1. สแกน QR Code ผานบริการ KTB Netbank 

   2. เลือกประเภทกองทุนท่ีตองการชําระหน้ีคืน และตองระบุ 

      เลขท่ีบัญชีเงินกู และเลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชนท่ี 

     ตองการชําระ 

แบบท่ี 2. Dynamic QR เปนการสแกน QR Code ท่ีบันทึกภาพ

ไวจาก Application “กยศ. Connect” หรือ 

www.studentloan.or.th   ดวย Mobile Banking Application 

ทุกธนาคาร 

      3. จํานวนเงินท่ีผูกูยืมชําระทุกครั้งจะถูกหักเปนคาธรรมเนียมลดยอด  

          หน้ีกอน แลวจึงนํายอดเงินท่ีเหลือไปหักลดยอดหน้ี 

      4. ผูกูยืมตองชําระคาธรรมเนียมเพ่ิมเติมตามเง่ือนไขของแตละ 

          ชองทางท่ีใชบริการ 

• การชําระดวยรหสัการชําระเงิน QR Code 

ผูกูยืมสามารถชําระได 2 รูปแบบ 

แบบท่ี 1. Static QR 

   1. สแกน QR Code ผานบริการ KTB Netbank 

   2. เลือกประเภทกองทุนท่ีตองการชําระหน้ีคืน และตองระบุ 

       เลขท่ีบัญชีเงินกู และเลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชนท่ี 

       ตองการชําระ 

แบบท่ี 2. Dynamic QR เปนการสแกน QR Code ท่ีบันทึกภาพ

ไวจาก Application “กยศ. Connect” หรือ 

www.studentloan.or.th   ดวย Mobile Banking Application 

ทุกธนาคาร 



7. การชําระหนี้โดยการหักเงินเดือนผูกูยืมท่ีสังกัดองคกรนายจางภาครัฐ

และเอกชน 

    ผูกูยืมท่ีสังกัดองคกรนายจางภาครัฐ/เอกชน มีหนาท่ีแจงความเปน

ลูกหน้ีใหนายจางทราบภายใน 30 วัน และยินยอมใหนายจางหักเงินเดือน

เพ่ือชําระหน้ีตามจํานวนท่ี กยศ. แจงมายังนายจาง 

    เมื่อ กยศ. ตรวจสอบขอมลูผูกูจากประกันสังคม/กบข./กรมสรรพกร 

ทราบวาผูกูยมืทํางานอยูหนวยงานใด กยศ. จะแจงไปยังผูกูยืมใหทราบ

ลวงหนาไมนอยกวา 2 เดือน เพ่ือจะหักเงินเดือนและแจงนายจางใหหัก

เงินเดือน ผูกูยืมตามท่ี กยศ. แจง และนายจางมีหนาท่ีหักเงินเดือนนําสง

สรรพากร 

   การหักเงินเดือนจะเริ่มตอเมื่อกองทุนไดแจงตอนายจางอยางเปนทางการ

เทาน้ัน 

   ลําดับการหักเงิน 

   1. หักภาษี ณ ท่ีจาย 

   2. กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ/กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ/ 

      ประกันสังคม กฎหมายคุมครองแรงงาน 

   3. เงินกูยืมกองทุน (กยศ. และกรอ.)   
 

7.  การชําระหนี้โดยการหักเงินเดือนผูกูยืมท่ีสังกัดองคกรนายจาง

ภาครัฐและเอกชน 

    ผูกูยืมท่ีสังกัดองคกรนายจางภาครัฐ/เอกชน มีหนาท่ีแจงความเปน

ลูกหน้ีใหนายจางทราบภายใน 30 วัน และยินยอมใหนายจางหักเงินเดือน

เพ่ือชําระหน้ีตามจํานวนท่ี กยศ. แจงมายังนายจาง 

    เมื่อ กยศ. ตรวจสอบขอมลูผูกูจากประกันสังคม/กบข./กรมสรรพกร 

ทราบวาผูกูยมืทํางานอยูหนวยงานใด กยศ. จะแจงไปยังผูกูยืมใหทราบ

ลวงหนาไมนอยกวา 2 เดือน เพ่ือจะหักเงินเดือนและแจงนายจางใหหัก

เงินเดือน ผูกูยืมตามท่ี กยศ. แจง และนายจางมีหนาท่ีหักเงินเดือนนําสง

สรรพากร 

   การหักเงินเดือนจะเริ่มตอเมื่อกองทุนไดแจงตอนายจางอยางเปน

ทางการเทาน้ัน 

   ลําดับการหักเงิน 

   1. หักภาษี ณ ท่ีจาย 

   2. กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ/กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ/ 

      ประกันสังคม กฎหมายคุมครองแรงงาน 

   3. เงินกูยืมกองทุน (กยศ.และกรอ.)   

8. การผอนผันชําระหนี ้

 การขอผอนผันการชําระเงินคืนกองทุน สําหรับผูกูยืมท่ีครบกําหนดชําระ

หน้ี ดังน้ี 

    เปนผูครบกําหนดชําระหน้ี และไมเปนผูผิดนัดชําระหน้ีตามสัญญากูยืม

เงิน(หากเคยผิดนัดชําระหน้ีมากอน จะตองชําระหน้ีใหเปนปกติกอนยื่นขอ

ผอนผัน และรักษาสถานการณชําระหน้ีท่ีเปนปกติไวจนกระท่ังไดรับ

พิจารณาใหไดสิทธิในการผอนผัน) 

8. การผอนผันชําระหนี ้

 การขอผอนผันการชําระเงินคืนกองทุน สําหรับผูกูยืมท่ีครบกําหนดชําระ

หน้ี ดังน้ี 

    เปนผูครบกําหนดชําระหน้ี และไมเปนผูผิดนัดชําระหน้ีตามสัญญากูยืม

เงิน(หากเคยผิดนัดชําระหน้ีมากอน จะตองชําระหน้ีใหเปนปกติกอนยื่นขอ

ผอนผัน และรักษาสถานการณชําระหน้ีท่ีเปนปกติไวจนกระท่ังไดรับ

พิจารณาใหไดสิทธิในการผอนผัน) 

  กรณีท่ี 1. เปนผูไมมีรายได 

  กรณีท่ี 2. เปนผูมีรายไดไมเกินเดือนละ 8,008 บาทตอเดือน 

  กรณีท่ี 3. ผูกูยืมเปนผูประสบภัยพิบัติ ซึ่งทรัพยสินไดรับความเสียหาย

รุนแรง จากอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติอ่ืนๆ รวมถึงภัยจาก

สงคราม หรือจลาจล  ท้ังน้ีผูประสบภัยพิบัติสาธารณภัยตองเปนภัยพิบัติท่ี

เกิดข้ึนตามท่ีกําหนดเขตประสบภัยพิบัติจากกรมปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยหรือจังหวัด และมีหลักฐานท่ีรับรองวาเปนผูประสบภัยจริงภายใน 

1 ป นับจากวันท่ีประสบภัยพิบัติ และทรัพยสินไดรับความเสียหายอยาง

รุนแรง ซึ่งตองไดรับการรับรองจากหนวยงานของรัฐ 

เง่ือนไขการผอนผัน  กรณีท่ี 1,2 และ 3 

• ผอนไดไมเกิน 2 คราวๆละไมเกิน 1 ป รวมระยะเวลาไมเกิน 2 ป 

• ชวงเวลาท่ีไดรับการผอนผัน ผูกูยืมไมตองชําระหน้ีท้ังเงินตนและ

ดอกเบ้ีย โดยกองทุนจะยกเวนเบ้ียปรับ หรือคาธรรมเนียมกรณี

ผิดนัดชําระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวางเวลาท่ีไดรับการผอนผัน 

  กรณีท่ี 4. เปนผูมีรายไดถดถอย  ตองเปนผูไดรับเงินไดพึงประเมินตาม

มาตรา 40(1) แหงประมวลรัษฎากร หักภาษี ณ ท่ีจาย หักเงินเขากองทุนท่ี

  กรณีท่ี 1. เปนผูไมมีรายได 

  กรณีท่ี 2. เปนผูมีรายไดไมเกินเดือนละ 8,008 บาทตอเดือน 

  กรณีท่ี 3. ผูกูยืมเปนผูประสบภัยพิบัติ ซึ่งทรัพยสินไดรับความเสียหาย

รุนแรง จากอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติอ่ืนๆ รวมถึงภัยจาก

สงคราม หรือจลาจล  ท้ังน้ีผูประสบภัยพิบัติสาธารณภัยตองเปนภัยพิบัติท่ี

เกิดข้ึนตามท่ีกําหนดเขตประสบภัยพิบัติจากกรมปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยหรือจังหวัด และมีหลักฐานท่ีรับรองวาเปนผูประสบภัยจริงภายใน 

1 ป นับจากวันท่ีประสบภัยพิบัติ และทรัพยสินไดรับความเสียหายอยาง

รุนแรง ซึ่งตองไดรับการรับรองจากหนวยงานของรัฐ 

เง่ือนไขการผอนผัน  กรณีท่ี 1,2 และ 3 

• ผอนไดไมเกิน 2 คราวๆละไมเกิน 1 ป รวมระยะเวลาไมเกิน 2 ป 

• ชวงเวลาท่ีไดรับการผอนผัน ผูกูยืมไมตองชําระหน้ีท้ังเงินตนและ

ดอกเบ้ีย โดยกองทุนจะยกเวนเบ้ียปรับ หรือคาธรรมเนียมกรณี

ผิดนัดชําระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวางเวลาท่ีไดรับการผอนผัน 

  กรณีท่ี 4. เปนผูมีรายไดถดถอย  ตองเปนผูไดรับเงินไดพึงประเมินตาม

มาตรา 40(1) แหงประมวลรัษฎากร หักภาษี ณ ท่ีจาย หักเงินเขากองทุนท่ี



ผูกูยืมเงินตองถูกหักตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

กฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กฎหมายวาดวยการคุมครอง

แรงงาน และกฎหมายวาดวยการประกันสงัคม และเมื่อหักจํานวนเงินงวดท่ี

ครบกําหนดชําระคืนกองทุนในปน้ันมาเฉลี่ยเปนรายเดือน แลวมีเงินเหลือ

ไมเกินเดือนละ 2,500 บาท 

  กรณีท่ี 5. เปนผูกูยืมเงินท่ีมีความจําเปนตองดูแลบุคคลในครอบครัวซึ่ง

ชราภาพ ปวย หรือพิการ ตองเปนผูมีรายไดคงเหลือหลังจากการหัก

คาใชจายท่ีใชดูแลบุคคลในครอบครัว ซึ่งชราภาพ ปวย หรือพิการแลว 

เหลือไมเกิน 8,008 บาทตอเดือน กรณีชราภาพ ไดแก บิดา มารดา อายุ

ตั้งแต 70 ปบริบูรณและไมมีรายได กรณีปวย ไดแก บิดา มารดา คูสมรส

โดยชอบดวยกฎหมาย และผูสืบสันดาน ซึ่งปวยเปนโรคเรื้อรังท่ีปรากฏ

อาการเดนชัด หรือรุนแรงจนไมสามารถประกอบการงานได ท้ังน้ี ใหใช

หลักเกณฑเก่ียวกับผูกูยืมซึ่งปวยเปนโรคเรื้องรังดังกลาวตามประกาศท่ี

กองทุนกําหนด และพิการหรือทุพพลภาพจนไมสามารถประกอบการงาน

ได ท้ังน้ี ใหใชหลักเกณฑเก่ียวกับผูกูยืมพิการหรอืทุพพลภาพตามประกาศท่ี

กองทุนกําหนด 

เง่ือนไขการผอนผัน  กรณีท่ี 4 และ 5 

   ใหผูกูยืมทําบันทึกขอตกลงตอทายสัญญากูยืมเงินกับกองทุนและถือเปน

สวนหน่ึงของสัญญากูยืมเงิน ซึ่งในบันทึกขอตกลงน้ันตองมีลายมือช่ือผูค้ํา

ประกันใหความยินยอมใหผอนผันดวย โดยผูกูยืมเงินยอมรับเง่ือนไขใหมใน

การชําระเงินคืนกองทุน ดังน้ี 

  1. ขยายระยะเวลาในการชําระเงินคืน/ในการชําระเงินงวดสุดทายผูกูยืม

ตองมีอายุไมเกิน 60 ป 

  - มูลหน้ีรวมคงเหลือไมเกิน 1 แสนบาท ขยายเวลาชําระหน้ีไมเกิน 1.5 

เทา ของระยะเวลาท่ีเหลืออยูตามสัญญากูยืมเงินเดิม 

    - เกิน 1 แสน แตไมเกิน 2 แสน ขยายไมเกิน 2 เทา 

    - เกิน 2 แสน ขยายไมเกิน 2.5 เทา 

ผู กูยืม เ งินตองถูกหักตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการ กฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กฎหมายวาดวยการ

คุมครองแรงงาน และกฎหมายวาดวยการประกันสังคม และเมื่อหักจํานวน

เงินงวดท่ีครบกําหนดชําระคืนกองทุนในปน้ันมาเฉลี่ยเปนรายเดือน แลวมี

เงินเหลือไมเกินเดือนละ 2,500 บาท 

  กรณีท่ี 5. เปนผูกูยืมเงินท่ีมีความจําเปนตองดูแลบุคคลในครอบครัวซึ่ง

ชราภาพ ปวย หรือพิการ ตองเปนผูมีรายไดคงเหลือหลังจากการหัก

คาใชจายท่ีใชดูแลบุคคลในครอบครัว ซึ่งชราภาพ ปวย หรือพิการแลว 

เหลือไมเกิน 8,008 บาทตอเดือน กรณีชราภาพ ไดแก บิดา มารดา อายุ

ตั้งแต 70 ปบริบูรณและไมมีรายได กรณีปวย ไดแก บิดา มารดา คูสมรส

โดยชอบดวยกฎหมาย และผูสืบสันดาน ซึ่งปวยเปนโรคเรื้อรังท่ีปรากฏ

อาการเดนชัด หรือรุนแรงจนไมสามารถประกอบการงานได ท้ังน้ี ใหใช

หลักเกณฑเก่ียวกับผูกูยืมซึ่งปวยเปนโรคเรื้องรังดังกลาวตามประกาศท่ี

กองทุนกําหนด และพิการหรือทุพพลภาพจนไมสามารถประกอบการงาน

ได ท้ังน้ี ใหใชหลักเกณฑเก่ียวกับผูกูยืมพิการหรือทุพพลภาพตามประกาศ

ท่ีกองทุนกําหนด 

เง่ือนไขการผอนผัน  กรณีท่ี 4 และ 5 

   ใหผูกูยืมทําบันทึกขอตกลงตอทายสัญญากูยืมเงินกับกองทุนและถือเปน

สวนหน่ึงของสัญญากูยืมเงิน ซึ่งในบันทึกขอตกลงน้ันตองมีลายมือช่ือผูค้ํา

ประกันใหความยินยอมใหผอนผันดวย โดยผูกูยืมเงินยอมรับเง่ือนไขใหมใน

การชําระเงินคืนกองทุน ดังน้ี 

  1. ขยายระยะเวลาในการชําระเงินคืน/ในการชําระเงินงวดสุดทายผูกูยืม

ตองมีอายุไมเกิน 60 ป 

  - มูลหน้ีรวมคงเหลือไมเกิน 1 แสนบาท ขยายเวลาชําระหน้ีไมเกิน 1.5 

เทา ของระยะเวลาท่ีเหลืออยูตามสัญญากูยืมเงินเดิม 

    - เกิน 1 แสน แตไมเกิน 2 แสน ขยายไมเกิน 2 เทา 

    - เกิน 2 แสน ขยายไมเกิน 2.5 เทา 

  2. ชําระหน้ีเปนรายเดือน 

  3. หากผิดนัดชําระหน้ีการขยายเวลาสิ้นผล ผูกูยืมตองชําระหน้ีใหเสร็จสิ้น

ภายในระยะเวลาตามสัญญากูยืมเงินเดิม และเสียเบ้ียปรับรอยละ 0.5/ป 

ของจํานวนเงินท่ีคางชําระ 

ดาวนโหลดแบบฟอรม ไดท่ี www.studentloan.or.th 

• กยศ./กรอ. 202/62 แบบคําขอผอนผันการชําระเงินคืนกองทุน 

• กยศ./กรอ. 203/62 หนังสือรับรองผูกูยืมเงิน 

• บันทึกขอตกลงตอทายสัญญากูยืมเงิน ผูมีรายไดถดถอย หรือมี

ความจําเปนตองดูแลบุคคลในครอบครัว ซึ่งชราภาพ ปวย หรือ

พิการฯ 

วิธีการ : ยื่นคําขอผอนผันและเอกสารหลักฐานไมนอยกวา 60 วัน กอน

ครบกําหนดชําระหน้ี 

 

  2. ชําระหน้ีเปนรายเดือน 

  3. หากผิดนัดชําระหน้ีการขยายเวลาสิ้นผล ผูกูยืมตองชําระหน้ีใหเสร็จ

สิ้นภายในระยะเวลาตามสัญญากูยืมเงินเดิม และเสียเบ้ียปรับรอยละ 0.5/

ป ของจํานวนเงินท่ีคางชําระ 

ดาวนโหลดแบบฟอรม ไดท่ี www.studentloan.or.th 

• กยศ./กรอ. 202/62 แบบคําขอผอนผันการชําระเงินคืนกองทุน 

• กยศ./กรอ. 203/62 หนังสือรับรองผูกูยืมเงิน 

• บันทึกขอตกลงตอทายสญัญากูยมืเงิน ผูมีรายไดถดถอย หรือมี

ความจําเปนตองดูแลบุคคลในครอบครัว ซึ่งชราภาพ ปวย หรือ

พิการฯ 

วิธีการ : ยื่นคําขอผอนผันและเอกสารหลักฐานไมนอยกวา 60 วัน กอน

ครบกําหนดชําระหน้ี 

 



สถานท่ีติดตอ : ติดตอขอผอนผันไดดวยตนเอง หรือสงเอกสารทาง

ไปรษณีย ไดท่ีธนาคารกรุงไทย หรอืธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 

สถานท่ีติดตอ : ติดตอขอผอนผันไดดวยตนเอง หรือสงเอกสารทาง

ไปรษณีย ไดท่ีธนาคารกรุงไทย  

9. กรณีผิดนัดชําระหนี ้

    หากผูกูยืมเงินผดินัดชําระหน้ี หรือไมชําระหน้ีตามกําหนด ผูกูยมืจะตอง

เสียคาปรับหรือคาธรรมเนียมจัดการกรณีผดินัดชําระหน้ีตามอัตรารอยละ 

0.5 ตอปของเงินตนในงวดท่ีคางชําระ และกองทุนจะดําเนินการตดิตามหน้ี

โดยวิธีการ ดังน้ี 

       1. ติดตามทางโทรศัพท/SMS/ ขอความเสยีง 

       2. สงหนังสือทวงถามหน้ี(ผูกูยืมและผูค้ําประกัน) 

    หากผูกูยืมไมชําระหนี้หลังการติดตามหนี้ อาจถูกบอกเลิกสัญญา หรือ

ถูกฟองรองดําเนินคดี โดยกองทุนจะฟองรองผูกูยืมและผูค้ําประกันตอศาล

ท่ีผูกูยืมมีช่ืออยูในภูมลิําเนา 

หมายเหต ุสําหรับผูท่ีทําสัญญากูยมืเงินผานระบบ DSL ตั้งแตปการศึกษา 

2564 จะไมมีผูค้ําประกัน 

9. กรณีผิดนัดชําระหนี ้

    หากผูกูยืมเงินผดินัดชําระหน้ี หรือไมชําระหน้ีตามกําหนด ผูกูยมืจะตอง

เสียคาปรับหรือคาธรรมเนียมจัดการกรณีผดินัดชําระหน้ีตามอัตรารอยละ 

0.5 ตอปของเงินตนในงวดท่ีคางชําระ และกองทุนจะดําเนินการตดิตามหน้ี

โดยวิธีการ ดังน้ี 

       1. ติดตามทางโทรศัพท/SMS/ ขอความเสยีง 

       2. สงหนังสือทวงถามหน้ี(ผูกูยืมและผูค้ําประกัน) 

    หากผูกูยืมไมชําระหนี้หลังการติดตามหนี้ อาจถูกบอกเลิกสญัญา หรือ

ถูกฟองรองดําเนินคดี โดยกองทุนจะฟองรองผูกูยืมและผูค้ําประกันตอศาล

ท่ีผูกูยืมมีช่ืออยูในภูมลิําเนา 

หมายเหต ุสําหรับผูท่ีทําสัญญากูยมืเงินผานระบบ DSLตั้งแตปการศกึษา 

2564 จะไมมีผูค้ําประกัน 

10. กรณีผูกูไดรับหมายศาล 

แนวปฏิบัติสําหรับผูกูยืมท่ีถูกดําเนินคดี 

    กรณี 1. หากผูกูยืมประสงคใหถอนฟอง 

         ผูกูยืมตองชําระหน้ีปดบัญชี พรอมจายคาทนาย และสงหลักฐาน

การชําระหน้ีปดบัญชีใหกองทุนพิจารณาถอนฟอง 

• ชําระหน้ีปดบัญชี พรอมคาทนาย ดังน้ี 

1. ชําระหน้ีเงินกูยืมท่ีธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารอิสลามแหง 

    ประเทศไทย 

2. ชําระคาทนายความ 5,500 บาท กอนวันท่ีศาลนัด 2 สัปดาห 

   ท่ีธนาคารกรุงไทยเทาน้ัน โดยชําระผานระบบ Teller  

   Payment ( กยศ.code:9067) 

10. กรณีผูกูไดรับหมายศาล 

แนวปฏิบัติสําหรับผูกูยืมท่ีถูกดําเนินคดี 

    กรณี 1. หากผูกูยืมประสงคใหถอนฟอง 

         ผูกูยืมตองชําระหน้ีปดบัญชี พรอมจายคาทนาย และสงหลักฐาน

การชําระหน้ีปดบัญชีใหกองทุนพิจารณาถอนฟอง 

• ชําระหน้ีปดบัญชี พรอมคาทนาย ดังน้ี 

1. ชําระหน้ีเงินกูยืมท่ีธนาคารกรุงไทย  

2. ชําระคาทนายความ 5,500 บาท กอนวันท่ีศาลนัด 2  

    สัปดาหท่ีธนาคารกรุงไทยเทาน้ัน โดยชําระผานระบบ  

    Teller Payment  (กรอ. code:92707) 

 

• สงหลักฐานการชําระหน้ีปดบัญชี พรอมแจงช่ือและเบอรติดตอ

กลับ ดังน้ี 

1. ใบเสร็จการชําระหน้ีปดบัญชี กยศ.  

2. ใบเสร็จการชําระคาทนายความ 

* ผูกู กยศ. สงใหแก บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จํากัด 

   Fax 0 2261 3811 โทรศัพท 0 2261 3739 ตอ 8778 

• สงหลักฐานการชําระหน้ีปดบัญชี พรอมแจงช่ือและเบอรติดตอ

กลับ ดังน้ี 

1. ใบเสร็จการชําระหน้ีปดบัญชี กรอ.  

2. ใบเสร็จการชําระคาทนายความ 

* ผูกู กรอ. สงใหแก ฝายคดีและบังคับคดี กยศ. ระบุ “ ขอให

ถอนฟอง กรอ. หรือผูกูยืมกลุมไกลเกลีย่ 

   Fax 0 2261 3811 โทรศัพท 0 2261 3739 ตอ 8778 



    กรณีท่ี 2. ผูกูยืมท่ีไมสามารถชําระหน้ีเพ่ือถอนฟองได  ผูกูและผูค้ํา

ประกันทุกคนจะตองไปศาล 

    กรณีผูกูยมืไมขอใหถอนฟอง 

   1. เจรจาไกลเกลี่ยประนีประนอมยอมความในช้ันศาล กรณีท่ีผูกูยมืและ

ผูค้ําประกันไปตามท่ีศาลนัดหมาย สามารถขอผอนชําระหน้ีรายเดือนให

เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกิน 9 ป 

• กรณีบุคคลใดบุคคลหน่ึงไมสามารถไปศาลไดใหทําหนังสือมอบ

อํานาจ พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและลงลายมือ

ช่ือรับรองความถูกตองใหบุคคลท่ีบรรลุนิติภาวะทําแทนได 

    2. กรณีผูกูยืมและผูค้ําประกันไมไปตามท่ีศาลนัด “ ศาลจะสั่งพิพากษา

ชําระหน้ีท้ังจํานวน” โดยจะสงคําบังคับแจงใหผูกูยืมและผูค้ําประกัน ชําระ

หน้ีใหเสรจ็สิ้นใน 30 วัน หลังจากไดรับคําสั่งศาล 
 

 * หากผูกูยมืไมชําระหน้ีตามสัญญาประนีประนอมยอมความหรือคํา

พิพากษา กองทุนจะทําการบังคับคดีโดยการยดึหรืออายดัทรัพยสิน หรือ

สิทธิเรียกรองของผูกูยืมและ/หรือผูค้ําประกัน 
 

แนวปฏิบัติสําหรับผูกูยืมท่ีถูกบังคับคดีหรือถูกอายัดทรัพย 

 เมื่อผูกูยืมหรือผูค้ําประกันถูกบังคับคดีแลว และมีการยึดหรืออายัด

ทรัพยสินไว หากประสงคจะใหยกเลิกการบังคับคดีหรืองดการขายหรือ

ชะลอการขายทรัพยท่ีถูกยึดใหดําเนินการ ดังน้ี 

  ข้ันตอนการระงับบังคับคดีและการไถถอนทรัพย 

  1. ชําระหน้ีปดบัญชี พรอมคาฤชาธรรมเนียมศาลและคาทนายความ 

  2. กรณีถูกยึดหรืออายดัทรัพยสนิแลว ใหชําระหน้ีปดบัญชี พรอมจาย 

     คาธรรมเนียมไถถอนการยดึทรัพยใหกับกรมบังคับคดีตามท่ีกองทุน 

     กําหนด 

  3. กอนการยึดทรัพย ใหสงหลักฐานการชําระหน้ีใหฝายคดีและบังคับคด ี

     แจงใหสํานักงานทนายความระงับการสืบทรัพยบังคับคด ี

  4. หลังการยึดทรัพย กอนกรมบังคับคดีจะทําการขายทอดตลาดใหสง 

     หลักฐานการชําระหน้ีใหฝายคดีและบังคับคดี กยศ. เพ่ือแจง 

     สํานักงานทนายความระงับการขายทรัพยโดยผูกูยืมหรือผูค้ําประกัน 

     ตองเปนผูชําระคาธรรมเนียมในการไถถอนการยดึทรัพยบังคับคดี 

     ท้ังหมด และตองไปยื่นคํารอง ณ สํานักงานบังคับคดี เพ่ือชะลอการ 

     ขายทรัพยดวย   

กรณีท่ี 2. ผูกูยืมท่ีไมสามารถชําระหน้ีเพ่ือถอนฟองได  ผูกูและผูค้าํ

ประกันทุกคนจะตองไปศาล 

    กรณีผูกูยมืไมขอใหถอนฟอง 

   1. เจรจาไกลเกลี่ยประนีประนอมยอมความในช้ันศาล กรณีท่ีผูกูยมืและ

ผูค้ําประกันไปตามท่ีศาลนัดหมาย สามารถขอผอนชําระหน้ีรายเดือนให

เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกิน 9 ป 

• กรณีบุคคลใดบุคคลหน่ึงไมสามารถไปศาลไดใหทําหนังสือมอบ

อํานาจ พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและลงลายมือ

ช่ือรับรองความถูกตองใหบุคคลท่ีบรรลุนิติภาวะทําแทนได 

    2. กรณีผูกูยืมและผูค้ําประกันไมไปตามท่ีศาลนัด “ ศาลจะสั่งพิพากษา

ชําระหน้ีท้ังจํานวน” โดยจะสงคําบังคับแจงใหผูกูยืมและผูค้ําประกัน ชําระ

หน้ีใหเสรจ็สิ้นใน 30 วัน หลังจากไดรับคําสั่งศาล 
 

* หากผูกูยืมไมชําระหน้ีตามสัญญาประนีประนอมยอมความหรือคํา

พิพากษา กองทุนจะทําการบังคับคดีโดยการยดึหรืออายดัทรัพยสิน หรือ

สิทธิเรียกรองของผูกูยืมและ/หรือผูค้ําประกัน 
 

แนวปฏิบัติสําหรับผูกูยืมท่ีถูกบังคับคดีหรือถูกอายัดทรัพย 

 เมื่อผูกูยืมหรือผูค้ําประกันถูกบังคับคดีแลว และมีการยึดหรืออายัด

ทรัพยสินไว หากประสงคจะใหยกเลิกการบังคับคดีหรืองดการขายหรือ

ชะลอการขายทรัพยท่ีถูกยึดใหดําเนินการ ดังน้ี 

  ข้ันตอนการระงับบังคับคดีและการไถถอนทรัพย 

  1. ชําระหน้ีปดบัญชี พรอมคาฤชาธรรมเนียมศาลและคาทนายความ 

  2. กรณีถูกยึดหรืออายดัทรัพยสนิแลว ใหชําระหน้ีปดบัญชี พรอมจาย 

     คาธรรมเนียมไถถอนการยดึทรัพยใหกับกรมบังคับคดีตามท่ีกองทุน 

     กําหนด 

  3. กอนการยึดทรัพย ใหสงหลักฐานการชําระหน้ีใหฝายคดีและบังคับคด ี

     แจงใหสํานักงานทนายความระงับการสืบทรัพยบังคับคด ี

  4. หลังการยึดทรัพย กอนกรมบังคับคดีจะทําการขายทอดตลาดใหสง 

     หลักฐานการชําระหน้ีใหฝายคดีและบังคับคดี กยศ. เพ่ือแจง 

     สํานักงานทนายความระงับการขายทรัพยโดยผูกูยืมหรือผูค้ําประกัน 

     ตองเปนผูชําระคาธรรมเนียมในการไถถอนการยดึทรัพยบังคับคดี 

     ท้ังหมด และตองไปยื่นคํารอง ณ สํานักงานบังคับคดี เพ่ือชะลอการ 

     ขายทรัพยดวย 

11. การระงับแหงหนี้ 

      1. ชําระหน้ีครบตามสญัญา 

      2. ผูกูยืมถึงแกความตาย    

11. การระงับแหงหนี้ 

      1. ชําระหน้ีครบตามสญัญา 

      2. ผูกูยืมถึงแกความตาย 

   กรณีท่ีผูกูยืม ถึงแกความตายใหหน้ีตามสัญญากูยืมเงินเปนอันระงับไป 

(เฉพาะหน้ีกอนตาย) 

กรณีท่ีมีการโอนเงินคาครองชีพของผูกูยืมเขาบัญชีผูกูยืมหลังจากผูกูยืม ถึง

แกความตายใหทายาทนําเงินคืนกองทุน 

 

กรณีท่ีผูกูยืม ถึงแกความตายใหหน้ีตามสญัญากูยืมเงินเปนอันระงับไป 

(เฉพาะหน้ีกอนตาย)   

กรณีท่ีมีการโอนเงินคาครองชีพของผูกูยืมเขาบัญชีผูกูยืมหลังจากผูกูยืม ถึง

แกความตายใหทายาทนําเงินคืนกองทุน 

 



  ใหญาติ ผูปกครอง แจงกองทุน หรือ  บมจ. ธนาคารกรุงไทย หรือ

ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย (ดาวนโหลดแบบฟอรมไดท่ี 

www.Studentloan) และสงเอกสาร ดังตอไปน้ี 

 1. หลักฐานการตาย(สําเนาใบมรณบัตร หรือเอกสารการตายจากทะเบียน 

     ราษฎร ท.ร. 4/ก) 

  2. สําเนาทะเบียนบาน ท่ีประทับ “ตาย หรือ เสยีชีวิต” 

  3. สําเนาบัตรประชาชนของผูกูยมื 

  ท้ังน้ี ใหญาติ ผูปกครอง หรือสถานศึกษา ผูแจง ลงนามรบัรองสําเนา

ถูกตองในเอกสาร พรอมระบุหมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอได 
 

  ใหญาติ ผูปกครอง แจงกองทุน หรือ  บมจ. ธนาคารกรุงไทย  (ดาวน

โหลดแบบฟอรมไดท่ี www.Studentloan) และสงเอกสาร ดังตอไปน้ี 

1. หลักฐานการตาย(สําเนาใบมรณบัตร หรือเอกสารการตายจากทะเบียน 

     ราษฎร ท.ร. 4/ก) 

  2. สําเนาทะเบียนบาน ท่ีประทับ “ตาย หรือ เสยีชีวิต” 

  3. สําเนาบัตรประชาชนของผูกูยมื 

  ท้ังน้ี ใหญาติ ผูปกครอง หรือสถานศึกษา ผูแจง ลงนามรบัรองสําเนา

ถูกตองในเอกสาร พรอมระบุหมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอได 

 

12. การระงับการเรียกใหชําระหนี ้

      กรณีท่ีผูกูยมืพิการ หรือทุพพลภาพไมสามารถประกอบการงานได ให

สงสําเนาสมดุประจําตัวคนพิการท่ีออกโดยกรมประชาสงเคราะหให

ผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืม เพ่ือเสนอกองทุนพิจารณาอนุมตัิและระงับ

การเรยีกใหชําระหน้ีตอไป (ดาวนโหลดแบบฟอรมไดท่ี 

www.Studentloan) และสงเอกสาร ดังตอไปน้ี 

  1. สําเนาบัตรประจําตัวผูพิการ(ตองไมหมดอายุ) 

  2. หนังสือรับรองแพทยท่ีเปนปจจุบัน ออกไวไมเกิน 90 วัน โดย 

       โรงพยาบาล ซึ่งรับรองความบกพรองของรางกาย ท้ังน้ี ใหระบุ 

       อาการ/ความพิการ โดยละเอียด 

  3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูกูยืม 

  4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูค้าํ 

     ประกันทุกคน (กรณีผูค้ําประกันเสียชีวิตใหแนบสําเนาใบมรณบัตร) 

  5. สําเนาสัญญากูยืมเงินกองทุน   (ถามี) 

   * โดยเจาของเอกสารจะตองลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ

จัดสงเอกสารไปท่ี 

 ฝายบริการหน้ี กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 

 เลขท่ี 89 อาคาร เอไอเอ แคปปตอล เซ็นเตอร ช้ัน 5-6 

 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

12. การระงับการเรียกใหชําระหนี ้

      กรณีท่ีผูกูยมืพิการ หรือทุพพลภาพไมสามารถประกอบการงานได ให

สงสําเนาสมดุประจําตัวคนพิการท่ีออกโดยกรมประชาสงเคราะหให

ผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืม เพ่ือเสนอกองทุนพิจารณาอนุมตัิและระงับ

การเรยีกใหชําระหน้ีตอไป (ดาวนโหลดแบบฟอรมไดท่ี 

www.Studentloan) และสงเอกสาร ดังตอไปน้ี 

  1. สําเนาบัตรประจําตัวผูพิการ(ตองไมหมดอายุ) 

  2. หนังสือรับรองแพทยท่ีเปนปจจุบัน ออกไวไมเกิน 90 วัน โดย 

       โรงพยาบาล ซึ่งรับรองความบกพรองของรางกาย ท้ังน้ี ใหระบุ 

       อาการ/ความพิการ โดยละเอียด 

  3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูกูยืม 

  4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูค้าํ 

     ประกันทุกคน (กรณีผูค้ําประกันเสียชีวิตใหแนบสําเนาใบมรณบัตร) 

  5. สําเนาสัญญากูยืมเงินกองทุน   (ถามี) 

   * โดยเจาของเอกสารจะตองลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ

จัดสงเอกสารไปท่ี 

 ฝายบริการหน้ี กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 

 เลขท่ี 89 อาคาร เอไอเอ แคปปตอล เซ็นเตอร ช้ัน 5-6 

 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400    

 

หมายเหตุ  สําหรับผูกูยืมท่ีกูยืมเงินกองทุนท้ัง 2 กองทุน (กยศ. และ กรอ.) เมื่อถึงกําหนดชําระหน้ีตองชําระแยกกองทุนใหชัดเจนวาเปนของ กยศ. 

หรือ กรอ.   เน่ืองจากยอดหน้ีจะแยกประเภท ออกจากกันระหวาง กยศ. กับ กรอ. ดังน้ัน ผูกูยืมตองตรวจสอบยอดหน้ีของตนใหดีวาในแตละป 

ตองชําระหน้ีในสวนของ  กยศ. (ยอดหน้ีท่ีตองชําระในแตละงวด = เงินตนท่ีตองชําระในแตละงวด + ดอกเบ้ีย) และตองชําระหน้ีในสวนของ กรอ.

(ยอดหน้ีท่ีตองชําระในแตละงวด = เงินตนท่ีตองชําระในแตละงวด + ดอกเบ้ีย)  เพ่ือประโยชนของตัวผูกูยืมเอง 
 

ผูกูยืมสามารถศึกษารายละเอียดขอมูลเพ่ิมเตมิไดท่ี www.studentloan.or.th 
 

ฝายกองทุนเงินกูยืมเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

(www.sl.mut.ac.th, www.facebook.com/studentloanMut)  

 โทร. 02-988-4035 หรือ 02-988-3655 ตอ 2323,2324  


