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ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาและการชาระเงินคืนกองทุน
พ.ศ. 2561
โดยที่ เ ป็ น การสมควรก าหนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไข เกี่ ย วกั บ การให้ เ งิ น กู้ ยื ม
เพื่อการศึกษาและการชาระเงินคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๗) และ (๑๗) มาตรา 39 มาตรา 40 มาตรา 41
มาตรา 44 และมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในการประชุมครั้งที่ 8/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 25 กันยายน
พ.ศ. 2561 ได้มีมติให้ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว่ า “ระเบี ย บคณะกรรมการกองทุ น เงิ น ให้ กู้ ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาและการชาระเงินคืนกองทุน
พ.ศ. 2561”
ข้อ ๒ ระเบี ย บนี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ ตั้ ง แต่ วั น ถั ด จากวั น ประกาศเป็ น ต้ น ไป เว้ น แต่ หมวด 1
ว่าด้วยการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้ใช้บังคับกับการดาเนินการให้กยู้ ืมเงิน ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒
เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
“ผู้กู้ยืมเงิน” หมายความว่า นักเรียนหรือนักศึกษาผู้ได้รับเงินกู้ ยืมเพื่อการศึกษาจากกองทุนเงิน
ให้ กู้ยืมเพื่อการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 และให้
หมายความรวมถึ ง นั ก เรี ย นหรื อ นั ก ศึ ก ษาผู้ ไ ด้ รั บ เงิ น กู้ ยื ม ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก องทุ น เงิ น ให้ กู้ ยื ม
เพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 และนิ สิต หรือนักศึกษาผู้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนจากกองทุน
เพื่อการศึกษาตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2549
และที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ออกตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 ด้วย
“เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา” หมายความว่า เงินที่กองทุนจัดสรรให้ผู้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นค่าเล่าเรียน
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ
“นักเรียนหรือนักศึกษา” หมายความว่า ผู้ซึ่งศึกษาอยู่ในสถานศึกษา และให้หมายความรวมถึง
ผู้ซึ่งได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาในสถานศึกษาด้วย
“สถานศึกษา” หมายความว่า โรงเรียน สถาบันอุด มศึกษา หรือสถานศึกษาอื่นของรัฐ
โรงเรียนของเอกชนที่ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน และ
สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนที่ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
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“ค่าเล่าเรียน” หมายความว่า เงินค่าเล่าเรียน ค่าบารุง และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่สถานศึกษา
เรียกเก็บจากนักเรียนหรือนักศึกษา
“ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ การศึ ก ษา” หมายความว่ า ค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ที่ มิ ใ ช่ ค่ า เล่ า เรี ย น
ที่สถานศึกษาเรียกเก็บจากนักเรียนหรือนักศึกษาตามระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งของสถานศึกษา
โดยมีวัตถุประสงค์เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
“ค่าครองชีพ” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายที่จาเป็นในการดารงชีพระหว่างศึกษา
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
“ผู้จัดการ” หมายความว่า ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ข้อ ๔ ในการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาและการชาระเงินคืนกองทุน ให้กองทุน สถานศึกษา
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา นั ก เรี ย นหรื อ นั ก ศึ ก ษาผู้ ข อกู้ยื ม เงิ น ผู้ กู้ ยื ม เงิ น และผู้ เ กี่ ย วข้ อ งป ฏิ บั ติต าม
พระราชบัญญัติกองทุน เงิน ให้ กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามระเบียบนี้ รวมทั้ง กฎ
ระเบียบ ประกาศ หรือข้อกาหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของกองทุน ทั้งที่ออกใช้บังคับอยู่แล้วและ
ที่จะออกใช้บังคับต่อไปในภายหน้าโดยเคร่งครัด
ข้อ ๕ ให้ผู้จัดการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจวินิจฉัยปัญหาในการปฏิบัติ
ตามระเบี ย บนี้ แล้ ว รายงานให้ ค ณะกรรมการทราบ รวมทั้ ง การออกประกาศก าหนดแนวปฏิบัติ
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมแนวทางและวิธีดาเนินการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
การให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ข้อ ๖ กองทุนจะสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาด้วยการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาใน ๔ ลักษณะ
ดังต่อไปนี้
(๑) เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
(๒) เงิ น กู้ ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษา ให้ แ ก่ นั ก เรี ย นหรื อ นั ก ศึ ก ษาที่ ศึ ก ษาในสาขาวิ ช าที่ เ ป็ น
ความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกาลังคนและมีความจาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
(๓) เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่ขาดแคลนหรือ
สาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ
(๔) เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ
ข้อ ๗ นักเรียนหรือนักศึกษาที่จะขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ดังนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป ดังนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) ศึกษาหรือได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่ร่วมดาเนินงานกับกองทุน

เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๙๓ ง

หนา้ ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

(๓) เป็นผู้ขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาในการเข้าศึกษาที่สถานศึกษาเพียงแห่งเดียวในคราว
ภาคการศึกษาเดียวกัน
(4) มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา
(5) มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรงหรือไม่เป็น
ผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย เช่น หมกมุ่นในการพนัน เสพยาเสพติด ให้โทษ ดื่มสุราเป็นอาจิณ
หรือเที่ยวเตร่ในสถานบันเทิงเริงรมย์เป็นอาจิณ เป็นต้น
ข. ลักษณะต้องห้าม ดังนี้
(1) เป็น ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดสาขาหนึ่งมาก่อน เว้นแต่จะได้
กาหนดเป็นอย่างอื่นในคุณสมบัติเฉพาะสาหรับการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาลักษณะหนึ่งลักษณะใด
(2) เป็นผู้ปฏิบัติงานและรับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจาในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
ในลั ก ษณะเต็ ม เวลา เว้ น แต่ จ ะได้ ก าหนดเป็ น อย่ า งอื่ น ในคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะส าหรั บ การให้ เ งิ น กู้ ยื ม
เพื่อการศึกษาลักษณะหนึ่งลักษณะใด
(3) เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษ
สาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(5) เป็นหรือเคยเป็นผู้ที่ผิดนัดชาระหนี้กับกองทุน เว้นแต่ได้ชาระหนี้ดังกล่าวครบถ้วนแล้ว
นอกจากที่กาหนดในวรรคหนึ่ง นักเรียนหรือนักศึกษาผู้จะขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง ตามข้อ 6 (1) ถึง (4) ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะและไม่มีลักษณะต้องห้ามเฉพาะอื่นตามที่
คณะกรรมการประกาศกาหนดสาหรับการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาในลักษณะนั้น ๆ ด้วย
ข้อ ๘ นั กเรียนหรือนั กศึกษาผู้ใดประสงค์จะกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาให้ยื่นคาขอตามแบบ
ที่กองทุนกาหนด โดยจัดทาคาขอกู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่กองทุนจะกาหนดเป็นอย่างอื่น
และให้ จั ด ส่ งแบบค าขอกู้ ยื มเงิน เพื่ อ การศึ กษาแก่ สถานศึก ษาที่ นัก เรี ย นหรื อนั กศึ กษาผู้ ข อกู้ ยืมเงิน
ศึกษาอยู่หรือดาเนินการตามที่กองทุนกาหนด
การยื่นคาขอตามวรรคหนึง่ ให้ยื่นได้ทุกวันในเวลาทาการของสถานศึกษาที่นักเรียนหรือนักศึกษา
ผู้ขอกู้ยืมเงินศึกษาอยู่ ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาที่กองทุนประกาศกาหนด
ข้อ ๙ นักเรียนหรือนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินต้องเปิดบัญชีเงินฝากกับสถาบันการเงิน
หรือนิติบุคคลที่กองทุนกาหนด เพื่อประโยชน์ในการรับและคืนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๐ นั ก เรี ย นหรื อ นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด้รั บอนุ มัติ ใ ห้กู้ ยื ม เงิ น ต้อ งท าสั ญ ญากู้ยื ม เงิ นตามแบบที่
กองทุนกาหนด ที่สถานศึกษาที่นักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินศึกษาอยู่ ทั้งนี้ ต้องจัดให้มีผู้ค้าประกัน
การชาระเงินคืนกองทุนด้วย
การทาสัญญากู้ยืมเงินตามวรรคหนึ่ง ผู้กู้ยืมเงินและผู้ค้าประกันต้องลงลายมือชื่อในสัญญากู้ยืมเงิน
ในฐานะผู้กู้ยืมเงินหรือผู้ค้าประกัน แล้วแต่กรณี ด้วยตนเอง
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ในกรณีผู้ค้าประกันไม่สามารถลงลายมือชื่อในสัญญากู้ยืมเงินต่อหน้าเจ้าหน้าที่หรือผู้บริหาร
สถานศึกษา สัญญากู้ยืมเงินนั้นต้องมีลายมือชื่อของนายทะเบียนในท้องที่ หรือท้องถิ่น ณ ภูมิลาเนา
ตามทะเบียนบ้านหรือภูมิลาเนาที่ประกอบอาชีพของผู้ค้าประกันเพื่อรับรองลายมือชื่อของผู้ค้าประกันด้วย
ข้อ ๑๑ เมื่อกองทุนอนุมัติให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาผู้ยื่นคาขอ และ
นักเรียนหรือนักศึกษาได้ทาสัญญากู้ยืมเงินถูกต้องครบถ้วนแล้ว กองทุนจะโอนเงินกู้ยืมส่วนที่เป็นค่าเล่าเรียน
และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาให้แก่สถานศึกษา ส่วนค่าครองชีพ (ถ้ามี) กองทุนจะจ่ายให้เป็น
รายเดื อนโดยโอนเข้ าบัญชี เงิน ฝากของผู้กู้ยื มเงินโดยตรงตามที่ ได้แจ้ งไว้แก่ก องทุ น ทั้ ง นี้ กองทุน
จะดาเนินการโอนเงินดังกล่าวภายหลังจากที่ผู้กู้ยืมเงินได้ลงลายมือชือ่ ในแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยัน
จานวนเงินค่าเล่าเรียนหรือเอกสารที่ เรียกชื่ออย่างอื่นทานองเดียวกันที่กองทุนกาหนด และสถานศึกษา
ได้ จั ด ส่ ง เอกสารดั ง กล่ า วมายั ง กองทุ น หรื อ สถาบั น การเงิ น หรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ ท าหน้ า ที่ แ ทนกองทุ น
โดยกองทุ น หรื อ สถาบั น การเงิ น หรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ ท าหน้ า ที่ แ ทนกองทุ น ได้ ต รวจสอบความถู ก ต้ อ ง
ของเอกสารดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่คณะกรรมการจะกาหนดเป็นอย่างอื่น
ให้ถือว่าจานวนค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพตามที่ได้รับแจ้ง
และกองทุน ได้โ อนให้ แ ก่สถานศึกษาและผู้ กู้ยื มเงิน เป็ นจ านวนอั นถูกต้องที่ผู้ กู้ยื มเงินมีหน้าที่แ ละ
ความรับผิดต้องชดใช้เงินคืนให้แก่กองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะแจ้งยอดเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผู้กู้ยืมเงิน
ได้รับไปแล้วทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกองทุนหรือสถาบันการเงินหรือนิตบิ ุคคลที่ทาหน้าที่แทนกองทุน
เพื่อให้ผู้กู้ยืมเงินทราบและตรวจสอบยอดเงินที่ได้รับไปแล้วดังกล่าว โดยผู้กู้ยืมเงิ นมีหน้าที่นาชื่อผู้ใช้งาน
และรหัสผ่านที่ได้รับจากกองทุนหรือสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่ทาหน้าที่แทนกองทุนเข้าสู่ระบบ
ด้วยตนเอง
ข้อ ๑๒ ผู้กู้ยืมเงิน รับรองว่าจะปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมตรงกับความเป็นจริง
(๒) ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศ ข้อกาหนด สัญญากู้ยืมเงิน ตลอดจนคาสั่งโดยชอบต่าง ๆ ของคณะกรรมการหรือกองทุน
ทั้งที่ออกใช้บังคับอยู่แล้วและที่จะออกใช้บังคับต่อไปในภายหน้าโดยเคร่งครัด
(๓) ด าเนิ น การเกี่ย วกั บการกู้ยื ม เงิน ผ่า นระบบอิ เล็ กทรอนิ กส์ ด้วยตนเอง และเก็บรักษา
รหัสผ่านที่ได้รับจากกองทุนไว้เป็นความลับ หากผู้กู้ยืมเงินคนใดยินยอมหรือประมาทเลินเล่อให้บุคคลอืน่
ดาเนินการเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าเป็นการดาเนินการกู้ ยืมเงินด้วยตนเอง
ของผู้กู้ยืมเงินคนนั้น
(๔) แจ้งต่อกองทุนหรือต่อสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่ทาหน้าที่แทนกองทุน ดังนี้
(4.1) แจ้งสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาทุกปีที่ผู้กู้ยืมเงินยังศึกษาอยู่ ไม่ว่าในปีนั้น ๆ
จะได้กู้ยืมเงินหรือไม่ก็ตาม
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(๔.2) แจ้งการเปลี่ยนชื่อ ย้ายที่อยู่หรือย้ายสถานศึกษา รวมทั้งแจ้งเมื่อสาเร็จการศึกษา
หรื อ พ้ น สภาพการเป็ น นั ก เรี ย นหรื อ นั ก ศึ ก ษา ภายในสิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น เปลี่ ย นชื่ อ ย้ า ยที่ อ ยู่
ย้ายสถานศึกษา สาเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา แล้วแต่กรณี
(๕) แจ้งสถานการณ์เป็นผู้กู้ยืมเงินต่อหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่ตนทางานด้วย
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เริ่มปฏิบัติงาน
(๖) ให้ ค วามยิ น ยอมในขณะท าสั ญ ญากู้ ยื ม เงิ น เพื่ อ ให้ ผู้ มี ห น้ า ที่ จ่ า ยเงิ น ได้ พึ ง ประเมิ น
ตามมาตรา ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร หักเงินได้พึงประเมินของตนตามจานวนที่กองทุนแจ้งให้ทราบ
เพื่อชาระเงินกู้ยืมคืนกองทุน
(๗) ยิ น ยอมให้ ก องทุ น เข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของตนที่ อ ยู่ ใ นครอบครองของบุ ค คลอื่ น
รวมทั้งยินยอมให้กองทุนเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินและการชาระเงินคืนกองทุน
(๘) แสดงตนต่ออาจารย์ที่ปรึกษาที่สถานศึกษามอบหมายให้ทาหน้าที่ให้คาแนะนาด้านการกู้ยืมเงิน
อย่างน้อยภาคละหนึ่งครั้ง
(๙) ให้ ความร่วมมือในการดาเนินกิจกรรมที่สถานศึกษากาหนด หรือเข้าร่วมกิจกรรมอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
ข้อ 1๓ ในกรณี ผู้ กู้ ยื ม เงิ น ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ก องทุ น เงิ น ให้ กู้ ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษา
พ.ศ. 2560 กฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ประกาศ ข้ อ ก าหนด สั ญ ญากู้ ยื ม เงิ น ตลอดจนค าสั่ ง
โดยชอบต่าง ๆ ของคณะกรรมการหรือกองทุน กองทุนจะดาเนินการตักเตือนและให้ผู้กู้ยืมเงินปรับปรุงแก้ไข
หากไม่ ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขโดยไม่ มี เ หตุ ผ ลอั น สมควรจะมี ผ ลต่ อ การพิ จ ารณาให้ กู้ ยื ม เงิ น
ของผู้กู้ยืมเงินรายนั้นในปีต่อไป หรือถูกเพิกถอนการให้กู้ยืมเงิน ตามควรแต่กรณี
หมวด ๒
การชาระเงินกู้ยืมคืนกองทุน
ข้อ 14 ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่ต้องชาระเงินกู้ยืมทั้งจานวนคืนกองทุนภายหลังวันที่ได้รับอนุมัติ
ให้สาเร็จการศึกษาหรือมีคาสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาแล้วเป็นเวลาสองปี
ในการชาระเงินกู้ยืมคืนกองทุนตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าวันที่ ๕ กรกฎาคมแรก ภายหลังวันที่
ได้รับอนุมัติให้สาเร็จการศึกษาหรือมีคาสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาแล้วเป็นเวลาสองปีดังกล่าว
เป็ น วั น ที่ ค รบก าหนดช าระเงิ น กู้ ยื ม คื น กองทุ น หากวั น ดั ง กล่ า วตรงกั บ วั น หยุ ด ท าการของกองทุน
ให้ชาระเงินคืนในวันเปิดทาการถัดไป
ข้อ 15 ก่ อ นวั น ครบก าหนดช าระเงิ น กู้ ยื ม คื น กองทุ น กองทุ น จะแจ้ ง ให้ ผู้ กู้ ยื ม เงิ น ทราบ
เป็นการล่วงหน้าถึงวันกาหนดชาระเงินกู้ยืมคืนกองทุน ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น จดหมาย
หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
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เพื่อประโยชน์ในการชาระเงินกู้ยืมคืนกองทุน ให้ผู้กู้ยืมเงินรายงานข้อมูลของผู้ กู้ยืมเงิน เช่น
การศึกษา การประกอบอาชีพ การเปลี่ยนชื่อ สกุล ที่อยู่ เป็นต้น ต่อกองทุนหรือต่อสถาบันการเงิน
หรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ ท าหน้ า ที่ แ ทนกองทุ น ก่ อ นสิ้ น เดื อ นพฤษภาคมของปี ถั ด จากปี ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษา
หรือพ้นสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา ตามแบบรายงานข้อมูลของผู้กู้ยืมเงินที่กองทุนกาหนด
ข้อ 16 หากในวันครบกาหนดชาระเงินกู้ยืมคืนกองทุนตามข้อ 14 ผู้กู้ยืมเงินไม่สามารถ
ชาระเงิน กู้ยืมคืนกองทุน ได้ทั้งจานวน ผู้กู้ยืมเงินอาจขอผ่อนชาระเงินคืนกองทุนเป็นงวด ๆ รายปี
โดยต้องชาระให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาสิบห้าปีนับแต่วันที่ครบกาหนดชาระเงินกู้ยืมคืนกองทุน
ข้อ 17 การผ่อนชาระเงินกู้ยืมคืนกองทุนตามข้อ 16 ให้ผู้กู้ยืมเงินชาระเงินกู้ยืมคืนกองทุน
งวดแรกเต็มจานวนซึ่งเป็น การชาระคืน เฉพาะเงินต้นไม่มีดอกเบี้ยในวันที่ครบกาหนดชาระเงิ นกู้ยืม
คืนกองทุนตามที่กาหนดในข้อ 14 วรรคสอง
สาหรับการชาระเงินกู้ยืมคืนกองทุนในงวดต่อ ๆ ไป ให้ผู้กู้ยืมเงินชาระเงินกู้ยืมคืนกองทุน
ตามจานวนที่กาหนดซึ่งเป็นการชาระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ในอัตรา
ร้อยละหนึ่งต่อปี โดยให้ชาระภายในวันที่ ๕ กรกฎาคมของแต่ละปี โดยวิธีการชาระให้เป็นไปตามที่
กาหนดในข้อ 18
การคิดดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ ให้เริ่มคิดตั้งแต่วันครบกาหนดชาระเงินกู้ยืม
ของเงินต้นที่เหลือหลังจากชาระงวดแรกแล้ว
ข้อ 18 ให้ผู้กู้ยืมเงินผ่อนชาระเงินกู้ยืมคืนกองทุ น โดยจานวนเงินต้นที่ต้องชาระในแต่ละงวด
ต้องไม่ต่ากว่าอัตรา ดังนี้
งวดที่
ชาระ
ร้อยละ
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นอกจากการชาระเงินกู้ยืมคืนกองทุนงวดแรกซึ่งต้องชาระเต็มจานวนตามข้อ 17 วรรคหนึ่ง
การชาระเงิน กู้ยืมคืนกองทุนในงวดต่อ ๆ ไป ตามข้อ 17 วรรคสอง ให้ผู้กู้ยืมเงินแบ่งชาระเงิน
ในแต่ละงวดนั้นเป็นรายเดือน
ผู้กู้ยืมเงินคนใดไม่ชาระหนี้ให้ครบจานวนในงวดหนึ่งงวดใด ผู้กู้ยืมเงินคนนั้นจะตกเป็นผู้ผิดนัด
ชาระหนี้และต้องชาระเงินเพิ่มตามที่กาหนดในข้อ 19 ทั้งนี้ ในการแบ่งชาระเป็นรายเดือนในแต่ละงวด
หากผู้กู้ยืมเงินคนใดไม่สามารถชาระเงินคืนได้ตามจานวนที่กาหนดให้ต้องชาระในแต่ละเดือนแต่ผู้กู้ยืมเงิน
คนนั้นได้ชาระเงินกู้ยืมคื นกองทุนครบทั้งจานวนสาหรับงวดนั้น ผู้กู้ยืมเงินจะไม่เป็นผู้ผิดนัดชาระหนี้
ในงวดนั้น

เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๙๓ ง

หนา้ ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ข้อ 19 ในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินผิดนัดชาระเงินกู้ยืมคืนกองทุนงวดหนึ่งงวดใด ผู้กู้ยืมเงินต้องชาระเงินเพิ่ม
อันได้แก่เบี้ยปรับหรือค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดชาระเงินคืนในอัตราร้อยละสิบสองต่อปีของเงินต้นในงวด
ที่ค้างชาระ และหากค้างชาระในงวดใดเกินกว่า 1 ปี ต้องชาระเงินเพิ่มร้อยละสิบแปดต่อปีของเงินต้น
ในงวดที่ค้างชาระนั้น
ข้อ 20 เว้นแต่ผู้กู้ยืมเงินจะได้ชาระเงินกู้ยื มคืนกองทุนด้วยการให้ผู้มีหน้าที่จ่ายเงินได้พึงประเมิน
ตามมาตรา ๔๐ (๑) แห่ ง ประมวลรั ษ ฎากร หั ก เงิ น ได้ พึ ง ประเมิ น ของตนตามจ านวนที่ ก องทุ น
แจ้งให้ทราบเพื่อชาระเงินกู้ยืมคืนกองทุนและได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการหักเงินได้พึงประเมิน
เพื่อชาระเงินกู้ยืมคืนกองทุนถูกต้องครบถ้วน ในการชาระเงินกู้ยืมคืนกองทุน ให้ผู้กู้ยืมเงินนาเงินเข้า
บั ญ ชี เ งิ น ฝากของตนที่ มีอ ยู่ กั บ สถาบั น การเงิ นเป็ น เลขที่ บั ญชี เ ดี ย วกั น กั บที่ ผู้ กู้ ยื ม เงิ นได้รั บ เงิน กู้ยืม
เมื่อครั้งกู้ยืมเงิน หรือบัญชีออมทรัพย์ของผู้กู้ยืมเงินบัญชีอื่นที่ผู้กู้ ยืมเงินแจ้งความประสงค์ให้หักบัญชี
เพื่อชาระเงินคืนกองทุน หรือชาระ ณ ช่องทางอื่นตามที่กองทุนกาหนด
ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการชาระเงินกู้ยืมคืนกองทุนแต่ละครั้ง ให้เป็นไป
ตามที่สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่รับชาระเงินเรียกเก็บ
ข้อ 21 เมื่อผู้กู้ยืมเงินได้ชาระเงินกู้ยืมคืนกองทุนแล้ว ให้ผู้กู้ยืมเงินเก็บหลักฐานการชาระเงินคืน
กองทุนทุกคราว เช่น สาเนาใบนาฝากเงินซึ่งปรากฏรายการชาระ การบันทึกบัญชีในสมุดเงินฝากของ
ผู้ กู้ ยื ม เงิ น รายการบั น ทึ ก บั ญ ชี (Statement) ของสถาบั น การเงิ น หรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ รั บ ช าระเงิ น
ไว้เป็นหลักฐานการชาระหนี้เพื่อแสดงต่อกองทุนด้วย
ข้อ 22 ผู้ กู้ ยื ม เงิ น ที่ บ อกเลิ ก การกู้ ยื ม เงิ น จะต้ อ งช าระเงิ น กู้ ยื ม ที่ ไ ด้ รั บ ไปทั้ ง หมดคื น
ให้ แ ก่ ก องทุ น ภายในสามสิ บ วั น นั บ ตั้ ง แต่ วั น ถั ด จากวั น ที่ ก องทุ น ได้ รั บ แจ้ ง บอกเลิ ก การกู้ ยื ม เงิ น
โดยไม่เสียดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ หากพ้นกาหนดเวลาดังกล่าว ผู้กู้ยืมเงินต้องเสียดอกเบี้ย
หรือค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ตามที่กาหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นับแต่วันผิดนัดชาระ
เงินกู้ยืมคืนกองทุนดังกล่าว
ข้อ 23 ให้ ผู้ กู้ ยื ม เงิ น ที่ ไ ด้ ท าสั ญ ญาประนี ป ระนอมยอมความหรื อ ถู ก ฟ้ อ งร้ อ งด าเนิ น คดี
จนได้มีคาพิพากษาถึงที่สุดให้ชาระเงินคืนกองทุน ชาระเงินกู้ยืมคืนกองทุนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ใน
สัญญาประนีประนอมยอมความหรือคาพิพากษานั้น แล้วแต่กรณี
ข้อ 24 ในกรณี จ าเป็ น ที่เ ห็ น สมควร คณะกรรมการอาจผ่อ นผันการช าระเงินคืนกองทุน
ลดหย่อนหนี้ หรือระงับการเรียกให้ชาระเงินคืนกองทุน ได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ ๒5 ให้ผู้กู้ยืมเงินกองทุนที่เป็นผู้กู้ยืมเงินอยู่ในวันก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับทุกราย
ชาระเงินคืนกองทุนตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ เว้นแต่การชาระเงินคืนกองทุนของผู้กู้ยืมเงินในกลุ่มต่าง ๆ
ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในตารางท้ายระเบียบนี้ ได้แก่
(1) ผู้กู้ยืมเงินตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 (กยศ. เดิม)

เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๙๓ ง

หนา้ ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

(๒) ผู้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการบริหารกองทุน
เพื่อการศึกษา พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (กรอ.) ซึ่งแบ่งตามเงื่อนไขการครบกาหนดชาระหนี้ ดังนี้
ก. ผู้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนที่ได้รับอนุมัติให้สาเร็จการศึกษาหรือเลิ กการศึกษา
ในปี ก ารศึ ก ษา 2549 และปี ก ารศึ ก ษา 2550 และก าหนดให้ ช าระหนี้ ง วดแรกภายในวั น ที่
5 กรกฎาคม 2554
ข. ผู้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนที่ได้รับอนุมัติให้สาเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษา
ตั้งแต่ปีการศึกษา 25๕๑ เป็นต้นไป ภายหลังวันที่ได้รับอนุมัติให้สาเร็จการศึกษาหรือเลิกศึกษาแล้ว
สองปีให้ชาระหนี้งวดแรกภายในวันที่ 5 กรกฎาคม ในปีถัดไป
ค. ผู้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนตั้งแต่ปีการศึกษา 25๕๕ เป็นต้นไป และกาหนด
ให้ชาระหนี้งวดแรกเมื่อมีรายได้ถึงหนึ่งหมื่นหกพันบาทต่อเดือน หรือหนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันบาทต่อปี
(๓) ผู้กู้ยืมเงินตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 (กยศ.เดิม)
และรั บ ทุ น การศึ ก ษาแบบต้ อ งใช้ คื น ตามระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารกองทุ น
เพื่อการศึกษา พ.ศ. 2549 ที่ไ ด้แ ก้ไ ขเพิ่มเติม (กรอ.) ที่มีเงื่อนไขชาระหนี้ซึ่ งแบ่งตามเงื่อนไข
การครบกาหนดชาระหนี้ในแต่ละกลุ่มย่อยตาม (2)
การปฏิบัติการชาระหนี้ของผู้กู้ยืมเงินกลุ่มต่าง ๆ ตามวรรคหนึ่ง ไม่กระทบความรับผิดของ
ผู้กู้ยืมเงินที่มีอยู่แล้วก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ
ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ประสงค์ พูนธเนศ
ปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ตารางแนบท้าย ข้อ ๒๕ ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
และการชาระเงินคืนกองทุน พ.ศ. 2561
กลุ่ม

(1)

ผู้กู้ยืมเงิน

วิธีการ
ชาระเงิน
คืน (เดิม)

เงื่อนไขการครบกาหนดชาระเงินคืน
(เดิม)

วิธีการและเงื่อนไข
การชาระเงินคืน
ตามระเบียบนี้

ผู้กู้ยืมเงินตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 (กยศ. เดิม)
ผู้กู้ยืมเงิน
ตามพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา พ.ศ.
2541 (กยศ. เดิม)

รายปี
ภายหลังวันที่ได้รบั อนุมัติให้สาเร็จ
และ/หรือ การศึกษาหรือมีคาสั่งให้พ้นสภาพ
รายเดือน การเป็นนักเรียน นักศึกษาแล้วสองปี

1. ในกรณีที่อยู่ระหว่างผ่อนชาระ
ให้งวดชาระเป็นรายปี
โดยแบ่งชาระแต่ละงวดนัน้
เป็นรายเดือน และเริ่มตั้งแต่
วันที่ระเบียบนีม้ ีผลใช้บังคับ
2. ในกรณีที่ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ให้งวดชาระเป็นรายปี
โดยแบ่งชาระแต่ละงวดนัน้
เป็นรายเดือน และชาระ
ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม
ตามทีก่ าหนดในระเบียบนี้

-2-

กลุ่ม

(๒)

ผู้รับทุน

วิธีการ
ชาระเงิน
คืน (เดิม)

เงื่อนไขการครบกาหนดชาระเงินคืน
(เดิม)

วิธีการและเงื่อนไข
การชาระเงินคืน
ตามระเบียบนี้

ผู้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2549
และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม (กรอ.) ซึ่งแบ่งตามเงื่อนไขการครบกาหนดชาระหนี้ ดังนี้
ก. ผู้รบั ทุนการศึกษาแบบ รายปี
ให้ชาระหนี้งวดแรกภายในวันที่
ต้องใช้คนื ที่ได้รบั อนุมัติให้ และ/หรือ 5 กรกฎาคม 2554
สาเร็จการศึกษาหรือเลิก รายเดือน
การศึกษาในปีการศึกษา
2549 และปีการศึกษา
2550 และกาหนดให้
ชาระหนีง้ วดแรกภายใน
วันที่ 5 กรกฎาคม 2554
ข. ผู้รบั ทุนการศึกษา
รายปี
ภายหลังวันที่ได้รบั อนุมัติให้สาเร็จ
แบบต้องใช้คืนทีไ่ ด้รบั
และ/หรือ การศึกษาหรือเลิกศึกษาแล้วสองปี
อนุมตั ิให้สาเร็จการศึกษา รายเดือน ให้ชาระหนีง้ วดแรกภายในวันที่
หรือเลิกการศึกษาตัง้ แต่ปี
5 กรกฏาคม ในปีถดั ไป
การศึกษา 25๕๑ เป็นต้น
ไป ภายหลังวันทีไ่ ด้รบั
อนุมตั ิให้สาเร็จการศึกษา
หรือเลิกศึกษาแล้วสองปี ให้
ชาระหนี้งวดแรกภายในวันที่
5 กรกฎาคม ในปีถัดไป

1. ในกรณีที่อยูร่ ะหว่างผ่อนชาระ
ให้งวดชาระเป็นรายปี
โดยแบ่งชาระแต่ละงวดนัน้
เป็นรายเดือน และเริ่มตั้งแต่
วันที่ระเบียบนีม้ ีผลใช้บังคับ
2. ในกรณีที่ยงั ไม่ถงึ กาหนดชาระ
ให้งวดชาระเป็นรายปี
โดยแบ่งชาระแต่ละงวดนัน้
เป็นรายเดือน และชาระ
ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม
ตามทีก่ าหนดในระเบียบนี้

-3-

กลุ่ม

ผู้รับทุน

ค. ผู้รบั ทุนการศึกษา
แบบต้องใช้คืนตั้งแต่
ปีการศึกษา 25๕๕
เป็นต้นไป และ
กาหนดให้ชาระหนี้งวด
แรกเมื่อมีรายได้
ถึงหนึ่งหมื่นหกพันบาท
ต่อเดือน หรือหนึ่งแสน
เก้าหมื่นสองพันบาทต่อปี

วิธีการ
ชาระเงิน
คืน (เดิม)

เงื่อนไขการครบกาหนดชาระเงินคืน
(เดิม)

วิธีการและเงื่อนไข
การชาระเงินคืน
ตามระเบียบนี้

รายปี
เมื่อมีรายได้ถึงหนึง่ หมื่นหกพันบาท
1. ในกรณีที่อยู่ระหว่าง
และ/หรือ ต่อเดือน หรือหนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพัน ผ่อนชาระ
รายเดือน บาทต่อปี
ให้งวดชาระเป็นรายปี
โดยแบ่งชาระแต่ละงวดนัน้
เป็นรายเดือน และเริ่มตั้งแต่
วันที่ระเบียบนีม้ ีผลใช้บังคับ
2. ในกรณีที่ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ให้งวดชาระเป็นรายปี
โดยแบ่งชาระแต่ละงวดนัน้
เป็นรายเดือน และชาระภายใน
วันที่ 5 กรกฎาคม นับแต่
ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับแล้ว
สองปี
๓. ในกรณีที่ยังไม่ได้รบั อนุมตั ิ
ให้สาเร็จการศึกษาหรือ
มีคาสั่งให้พน้ สภาพการ
เป็นนักเรียน นักศึกษา
ให้งวดชาระเป็นรายปี
โดยแบ่งชาระแต่ละงวดนัน้
เป็นรายเดือน และชาระ
ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม
ตามทีก่ าหนดในระเบียบนี้
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กลุ่ม

(๓)

ผู้กู้ยืมเงินและรับทุน

วิธีการ
ชาระเงิน
คืน (เดิม)

เงื่อนไขการครบกาหนดชาระเงินคืน
(เดิม)
กยศ. (เดิม)
กรอ.

วิธีการและเงื่อนไข
การชาระเงินคืน
ตามระเบียบนี้

ผู้กู้ยืมเงินตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 (กยศ.เดิม) และรับทุนการศึกษา
แบบต้องใช้คืนตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2549
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (กรอ.) ที่มีเงื่อนไขชาระหนี้ซึ่งแบ่งตามเงื่อนไขการครบกาหนดชาระหนี้ในแต่ละกลุ่มย่อยตาม (2)
ก. ผู้กู้ยืมเงิน
รายปี
ภายหลังวันที่ได้รับ
และ/หรือ อนุมัติให้สาเร็จ
ตามพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ รายเดือน การศึกษาหรือมีคาสั่ง
ให้พ้นสภาพการ
การศึกษา พ.ศ. 2541
เป็นนักเรียน
(กยศ. เดิม) และรับทุน
นักศึกษาแล้ว
ตามระเบียบ
สองปี
กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการบริหาร
กองทุน เพื่อการศึกษา
พ.ศ. 2549 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (กรอ.)
ที่ได้รบั อนุมัติให้สาเร็จ
การศึกษาหรือเลิก
การศึกษาในปีการศึกษา
2549 และปีการศึกษา
2550

ให้ชาระหนีง้ วด
แรกภายในวันที่
5 กรกฎาคม
2554

1. ในส่วนเงินกู้ยืม กยศ. (เดิม)
1.๑ ในกรณีที่อยู่ระหว่างผ่อนชาระ
ให้งวดชาระเป็นรายปี
โดยแบ่งชาระแต่ละงวดนัน้
เป็นรายเดือน และเริ่มตั้งแต่
วันที่ระเบียบนีม้ ีผลใช้บังคับ
๑.2 ในกรณีที่ได้รับอนุมตั ิให้
สาเร็จการศึกษาหรือมีคาสั่ง
ให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียน
นักศึกษา แต่ยังไม่ถงึ กาหนดชาระ
ให้งวดชาระเป็นรายปี
โดยแบ่งชาระแต่ละงวดนัน้
เป็นรายเดือน และชาระ
ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม
ตามทีก่ าหนดในระเบียบนี้
2. ในส่วนเงินกู้ยืม กรอ.
2.๑ ในกรณีที่อยู่ระหว่าง
ผ่อนชาระ
ให้งวดชาระเป็นรายปี
โดยแบ่งชาระแต่ละงวดนัน้
เป็นรายเดือน และเริ่มตั้งแต่
วันที่ระเบียบนีม้ ีผลใช้บังคับ

-5-

กลุ่ม

ผู้กู้ยืมเงินและรับทุน

วิธีการ
ชาระเงิน
คืน (เดิม)

เงื่อนไขการครบกาหนดชาระเงินคืน
(เดิม)
กยศ. (เดิม)
กรอ.

ข. ผู้กู้ยืมเงิน
รายปี
ภายหลังวันที่ได้รับ
และ/หรือ อนุมัติให้สาเร็จ
ตามพระราชบัญญัติ
รายเดือน การศึกษาหรือมีคาสั่ง
กองทุนเงินให้กู้ยืม
ให้พ้นสภาพการ
เพื่อการศึกษา
เป็นนักเรียนนักศึกษา
พ.ศ. 2541 (กยศ. เดิม)
แล้วสองปี
และรับทุนตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง
ว่าด้วย การบริหาร
กองทุนเพื่อการศึกษา
พ.ศ. 2549 (กรอ.)
และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม
ที่ได้รบั อนุมัติให้สาเร็จ
การศึกษาหรือเลิก
การศึกษาตัง้ แต่
ปีการศึกษา 25๕๑
เป็นต้นไป ภายหลังวันที่
ได้รบั อนุมัติให้สาเร็จ
การศึกษาหรือเลิกศึกษา
แล้วสองปี ให้ชาระหนี้
งวดแรกภายในวันที่
5 กรกฎาคม ในปีถัดไป

ภายหลังวันที่ได้รบั
อนุมตั ิให้สาเร็จ
การศึกษาหรือเลิก
ศึกษาแล้วสองปีให้
ชาระหนี้งวดแรก
ภายในวันที่
5 กรกฎาคม ในปี
ถัดไป

วิธีการและเงื่อนไข
การชาระเงินคืน
ตามระเบียบนี้
2.๒ ในกรณีที่กรณีที่ยังไม่ถึง
กาหนดชาระ
ให้งวดชาระเป็นรายปี
โดยแบ่งชาระแต่ละงวดนัน้
เป็นรายเดือน และชาระ
ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม
ตามทีก่ าหนดในระเบียบนี้
2.๓ ในกรณีที่ยงั ไม่ได้รับ
อนุมตั ิให้สาเร็จการศึกษาหรือ
มีคาสั่งให้พน้ สภาพการเป็น
นักเรียน นักศึกษา
ให้งวดชาระเป็นรายปี
โดยแบ่งชาระแต่ละงวดนัน้
เป็นรายเดือน และชาระ
ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม
ตามทีก่ าหนดในระเบียบนี้
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กลุ่ม

ผู้กู้ยืมเงินและรับทุน

ค. ผู้กู้ยืมเงิน
ตามพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา
พ.ศ. 2541
(กยศ. เดิม) และรับทุน
ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการบริหาร
กองทุนเพื่อการศึกษา
พ.ศ. 2549 (กรอ.)
และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม
ที่ได้กู้ยมื ตัง้ แต่ปี
การศึกษา 25๕๕
เป็นต้นไป

วิธีการ
ชาระเงิน
คืน (เดิม)

เงื่อนไขการครบกาหนดชาระเงินคืน
(เดิม)
กยศ. (เดิม)
กรอ.

รายปี
ภายหลังวันที่ได้รบั
และ/หรือ อนุมตั ิให้สาเร็จ
รายเดือน การศึกษาหรือ
มีคาสั่งให้พน้
สภาพการเป็น
นักเรียน นักศึกษา
แล้วสองปี

เมื่อมีรายได้ถึง
หนึ่งหมืน่ หกพัน
บาทต่อเดือน หรือ
หนึ่งแสนเก้าหมืน่
สองพันบาทต่อปี

วิธีการและเงื่อนไข
การชาระเงินคืน
ตามระเบียบนี้
1. ในส่วนเงินกู้ยืม กยศ. (เดิม)
๑.1 ในกรณีที่อยู่ระหว่างผ่อนชาระ
ให้งวดชาระเป็นรายปี
โดยแบ่งชาระแต่ละงวดนัน้
เป็นรายเดือน และเริ่มตั้งแต่
วันที่ระเบียบนีม้ ีผลใช้บังคับ
๑.2 ในกรณี ที่ กรณี ที่ ยั งไม่ ถึ ง
กาหนดชาระ
ให้งวดชาระเป็นรายปี
โดยแบ่งชาระแต่ละงวดนัน้
เป็นรายเดือน และชาระ
ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม
ตามทีก่ าหนดในระเบียบนี้
2. ในส่วนเงินกู้ยืม กรอ.
๒.1 ในกรณีที่อยู่ระหว่างผ่อนชาระ
ให้งวดชาระเป็นรายปี
โดยแบ่งชาระแต่ละงวดนัน้
เป็นรายเดือน และเริ่มตั้งแต่
วันที่ระเบียบนีม้ ีผลใช้บังคับ
๒.๒ ในกรณีทไี่ ด้รับอนุมตั ิให้
สาเร็จการศึกษาหรือมีคาสั่ง
ให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียน
นักศึกษา แต่ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ให้งวดชาระเป็นรายปีโดย
แบ่งชาระแต่ละงวดนัน้ เป็น
รายเดือน และชาระภายใน
วันที5่ กรกฎาคม นับแต่
ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับแล้วสองปี
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กลุ่ม

ผู้กู้ยืมเงินและรับทุน

วิธีการ
ชาระเงิน
คืน (เดิม)

เงื่อนไขการครบกาหนดชาระเงินคืน
(เดิม)
กยศ. (เดิม)
กรอ.

วิธีการและเงื่อนไข
การชาระเงินคืน
ตามระเบียบนี้
๒.๓ ในกรณีที่ยงั ไม่ได้รับ
อนุมตั ิให้สาเร็จการศึกษา
หรือมีคาสั่งให้พ้นสภาพการ
เป็นนักเรียน นักศึกษา
ให้งวดชาระเป็นรายปี
โดยแบ่งชาระแต่ละงวดนัน้
เป็นรายเดือน และเริ่มตั้งแต่
วันที่ระเบียบนีม้ ีผลใช้บังคับ

