
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขเกี่ยวกบั 

การให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาและการช าระเงินคืนกองทนุ 
พ.ศ.  2561 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  เกี่ยวกับการให้เงินกู้ยืม  
เพื่อการศึกษาและการช าระเงินคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๙  (๗)  และ  (๑๗)  มาตรา  39  มาตรา  40  มาตรา  41  
มาตรา  44  และมาตรา  61  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในการประชุมครั้งที่  8/๒๕๖๑  เมื่อวันที่  25  กันยายน  
พ.ศ.  2561  ได้มีมติให้ออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา   
ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาและการช าระเงินคืนกองทนุ  
พ.ศ.  2561” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป  เว้นแต่  หมวด  1   
ว่าด้วยการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา  ให้ใช้บังคับกับการด าเนินการให้กูย้ืมเงิน  ตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  
เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
“ผู้กู้ยืมเงิน”  หมายความว่า  นักเรียนหรือนักศึกษาผู้ได้รับเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาจากกองทุนเงิน 

ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  พ.ศ.  2560  และให้
หมายความรวมถึงนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ได้รับเงินกู้ยืมตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา  พ.ศ.  2541  และนิสิตหรือนักศึกษาผู้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนจากกองทุน 
เพ่ือการศึกษาตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพ่ือการศึกษา  พ.ศ.  2549  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมที่ออกตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง  พ.ศ.  2491  ด้วย   

“เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา”  หมายความว่า  เงินที่กองทุนจัดสรรให้ผู้กู้ยืมเงินเพ่ือเป็นค่าเล่าเรียน  
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา  และค่าครองชีพ 

“นักเรียนหรือนักศึกษา”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งศึกษาอยู่ในสถานศึกษา  และให้หมายความรวมถึง   
ผู้ซึ่งได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาในสถานศึกษาด้วย 

“สถานศึกษา”  หมายความว่า  โรงเรียน  สถาบันอุดมศึกษา  หรือสถานศึกษาอื่นของรัฐ  
โรงเรียนของเอกชนที่ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน  และ
สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนที่ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๙๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



“ค่าเล่าเรียน”  หมายความว่า  เงินค่าเล่าเรียน  ค่าบ ารุง  และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ   ที่สถานศึกษา
เรียกเก็บจากนักเรียนหรือนักศึกษา 

“ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา”  หมายความว่า  ค่าใช้จ่ายอื่นที่มิใช่ค่าเล่าเรียน   
ที่สถานศึกษาเรียกเก็บจากนักเรียนหรือนักศึกษาตามระเบียบ  ประกาศ  หรือค าสั่งของสถานศึกษา   
โดยมีวัตถุประสงค์เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา 

“ค่าครองชีพ”  หมายความว่า  ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการด ารงชีพระหว่างศึกษา 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
“ผู้จัดการ”  หมายความว่า  ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
ข้อ ๔ ในการให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาและการช าระเงินคืนกองทุน  ให้กองทุน  สถานศึกษา  

ผู้บริหารสถานศึกษา  นักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงิน  ผู้กู้ยืมเงิน  และผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และตามระเบียบนี้  รวมทั้ง  กฎ  
ระเบียบ  ประกาศ  หรือข้อก าหนดต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องของกองทุน  ทั้งที่ออกใช้บังคับอยู่แล้วและ 
ที่จะออกใช้บังคับต่อไปในภายหน้าโดยเคร่งครัด   

ข้อ ๕ ให้ผู้จัดการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอ านาจวินิจฉัยปัญหาในการปฏิบัติ
ตามระเบียบนี้  แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบ  รวมทั้งการออกประกาศก าหนดแนวปฏิบัติ  
เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมแนวทางและวิธีด าเนินการตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
การให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 

 
 

ข้อ ๖ กองทุนจะสนบัสนุนและส่งเสริมการศึกษาด้วยการใหเ้งนิกู้ยืมเพ่ือการศึกษาใน  ๔  ลักษณะ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา  ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์   
(๒) เงินกู้ยืมเ พ่ือการศึกษา  ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่ เป็น 

ความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตก าลังคนและมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ   
(๓) เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา  ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่ขาดแคลนหรือ

สาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ 
(๔) เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา  ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ 
ข้อ ๗ นักเรียนหรือนักศึกษาที่จะขอกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา  จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไมม่ี

ลักษณะต้องห้าม  ดังนี้ 
ก. คุณสมบัติทั่วไป  ดังนี้ 
 (๑) มีสัญชาติไทย 
 (๒) ศึกษาหรือได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่ร่วมด าเนินงานกับกองทุน 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๙๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



 (๓) เป็นผู้ขอกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาในการเข้าศึกษาที่สถานศึกษาเพียงแห่งเดียวในคราว
ภาคการศึกษาเดียวกัน 

 (4) มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 
 (5) มีความประพฤติดี  ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรงหรือไม่เป็น 

ผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย  เช่น  หมกมุ่นในการพนัน  เสพยาเสพติดให้โทษ  ดื่มสุราเป็นอาจิณ  
หรือเที่ยวเตร่ในสถานบันเทิงเริงรมย์เป็นอาจิณ  เป็นต้น 

ข. ลักษณะต้องห้าม  ดังนี้ 
 (1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดสาขาหนึ่งมาก่อน  เว้นแต่จะได้

ก าหนดเป็นอย่างอื่นในคุณสมบัติเฉพาะส าหรับการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาลักษณะหนึ่งลักษณะใด 
 (2) เป็นผู้ปฏิบัติงานและรับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจ าในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน   

ในลักษณะเต็มเวลา  เว้นแต่จะได้ก าหนดเป็นอย่างอื่นในคุณสมบัติเฉพาะส าหรับการให้เงินกู้ยืม 
เพื่อการศึกษาลักษณะหนึ่งลักษณะใด 

 (3) เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (4) เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษ

ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (5) เป็นหรือเคยเป็นผู้ที่ผิดนัดช าระหนี้กับกองทุน  เว้นแต่ได้ช าระหนี้ดังกล่าวครบถ้วนแล้ว 
นอกจากที่ก าหนดในวรรคหนึ่ง  นักเรียนหรือนักศึกษาผู้จะขอกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาในลักษณะใด

ลักษณะหนึ่ง  ตามข้อ  6  (1)  ถึง  (4)  ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะและไม่มีลักษณะต้องห้ามเฉพาะอื่นตามที่
คณะกรรมการประกาศก าหนดส าหรับการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาในลักษณะนั้น ๆ  ด้วย 

ข้อ ๘ นักเรียนหรือนักศึกษาผู้ใดประสงค์จะกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาให้ยื่นค าขอตามแบบ 
ที่กองทุนก าหนด  โดยจัดท าค าขอกู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  เว้นแต่กองทุนจะก าหนดเป็นอย่างอื่น   
และให้จัดส่งแบบค าขอกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาแก่สถานศึกษาที่นักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงิน  
ศึกษาอยู่หรือด าเนินการตามที่กองทุนก าหนด 

การยื่นค าขอตามวรรคหนึง่ให้ยื่นไดทุ้กวันในเวลาท าการของสถานศึกษาที่นักเรียนหรือนกัศกึษา
ผู้ขอกู้ยืมเงินศึกษาอยู่  ทั้งนี้  ภายในระยะเวลาที่กองทุนประกาศก าหนด 

ข้อ ๙ นักเรียนหรือนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินต้องเปิดบัญชีเงินฝากกับสถาบันการเงิน
หรือนิติบุคคลที่กองทุนก าหนด  เพื่อประโยชน์ในการรับและคืนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๐ นักเรียนหรือนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินต้องท าสัญญากู้ยืมเงินตามแบบที่ 
กองทุนก าหนด  ที่สถานศึกษาที่นักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินศึกษาอยู่  ทั้งนี้  ต้องจัดให้มีผู้ค้ าประกัน
การช าระเงินคืนกองทุนด้วย 

การท าสัญญากู้ยืมเงินตามวรรคหนึ่ง  ผู้กู้ยืมเงินและผู้ค้ าประกันต้องลงลายมือชื่อในสัญญากู้ยืมเงิน
ในฐานะผู้กู้ยืมเงินหรือผู้ค้ าประกัน  แล้วแต่กรณี  ด้วยตนเอง 

้หนา   ๓
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ในกรณีผู้ค้ าประกันไม่สามารถลงลายมือชื่อในสัญญากู้ยืมเงินต่อหน้าเจ้าหน้าที่หรือผู้บริหาร
สถานศึกษา  สัญญากู้ยืมเงินนั้นต้องมีลายมือชื่อของนายทะเบียนในท้องที่  หรือท้องถิ่น  ณ  ภูมิล าเนา  
ตามทะเบียนบ้านหรือภูมิล าเนาที่ประกอบอาชีพของผู้ค้ าประกันเพ่ือรับรองลายมือชื่อของผู้ค้ าประกันด้วย   

ข้อ ๑๑ เมื่อกองทุนอนุมัติให้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาผู้ยื่นค าขอ  และ
นักเรียนหรือนักศึกษาได้ท าสัญญากู้ยืมเงินถูกต้องครบถ้วนแล้ว  กองทุนจะโอนเงินกู้ยืมส่วนที่เป็นค่าเล่าเรียน
และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาให้แก่สถานศึกษา  ส่วนค่าครองชีพ  (ถ้ามี)  กองทุนจะจ่ายให้เป็น
รายเดือนโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้กู้ยืมเงินโดยตรงตามที่ได้แจ้งไว้แก่กองทุน  ทั้งนี้  กองทุน  
จะด าเนินการโอนเงนิดงักล่าวภายหลังจากที่ผู้กู้ยืมเงินไดล้งลายมือชือ่ในแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยนั
จ านวนเงินค่าเล่าเรียนหรือเอกสารที่เรียกชื่ออย่างอื่นท านองเดียวกันที่กองทุนก าหนด  และสถานศึกษา
ได้จัดส่งเอกสารดังกล่าวมายังกองทุนหรือสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่ท าหน้าที่แทนกองทุน   
โดยกองทุนหรือสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่ท าหน้าที่แทนกองทุนได้ตรวจสอบความถูกต้อง 
ของเอกสารดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  เว้นแต่คณะกรรมการจะก าหนดเป็นอย่างอื่น 

ให้ถือว่าจ านวนค่าเล่าเรียน  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา  และค่าครองชีพตามที่ได้รับแจ้ง
และกองทุนได้โอนให้แก่สถานศึกษาและผู้กู้ยืมเงิน  เป็นจ านวนอันถูกต้องที่ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่และ  
ความรับผิดต้องชดใช้เงินคืนให้แก่กองทุน  ทั้งนี้  กองทุนจะแจ้งยอดเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่ผู้กู้ยืมเงิน
ได้รับไปแล้วทางระบบอิเล็กทรอนกิส์ของกองทุนหรือสถาบันการเงินหรอืนิตบิุคคลที่ท าหน้าที่แทนกองทนุ
เพ่ือให้ผู้กู้ยืมเงินทราบและตรวจสอบยอดเงินที่ได้รับไปแล้วดังกล่าว  โดยผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่น าชื่อผู้ใช้งาน
และรหัสผ่านที่ได้รับจากกองทุนหรือสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่ท าหน้าที่แทนกองทุนเข้าสู่ระบบ  
ด้วยตนเอง 

ข้อ ๑๒ ผู้กู้ยืมเงิน  รับรองว่าจะปฏิบัติ  ดังนี้ 
(๑) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมตรงกับความเป็นจริง 
(๒) ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๐  กฎ  ระเบียบ  

ข้อบังคับ  ประกาศ  ข้อก าหนด  สัญญากู้ยืมเงิน  ตลอดจนค าสั่งโดยชอบต่าง ๆ  ของคณะกรรมการหรือกองทุน  
ทั้งที่ออกใช้บังคับอยู่แล้วและที่จะออกใช้บังคับต่อไปในภายหน้าโดยเคร่งครัด   

(๓) ด าเนินการเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง  และเก็บรักษา
รหัสผ่านที่ได้รับจากกองทุนไว้เป็นความลับ  หากผู้กู้ยืมเงินคนใดยินยอมหรือประมาทเลินเล่อให้บุคคลอืน่
ด าเนินการเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  ให้ถือว่าเป็นการด าเนินการกู้ยืมเงินด้วยตนเอง
ของผู้กู้ยืมเงินคนนั้น 

(๔) แจ้งต่อกองทุนหรือต่อสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่ท าหน้าที่แทนกองทุน  ดังนี้ 
 (4.1) แจ้งสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาทุกปีที่ผู้กู้ยืมเงินยังศึกษาอยู่  ไม่ว่าในปีนั้น ๆ  

จะได้กู้ยืมเงินหรือไม่ก็ตาม 
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 (๔.2) แจ้งการเปลี่ยนชื่อ  ย้ายที่อยู่หรือย้ายสถานศึกษา  รวมทั้งแจ้งเมื่อส าเร็จการศึกษา
หรือพ้นสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเปลี่ยนชื่อ  ย้ายที่อยู่    
ย้ายสถานศึกษา  ส าเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา  แล้วแต่กรณี 

(๕) แจ้งสถานการณ์เป็นผู้กู้ยืมเงินต่อหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่ตนท างานด้วย
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เริ่มปฏิบัติงาน 

(๖) ให้ความยินยอมในขณะท าสัญญากู้ยืมเงิน  เพ่ือให้ผู้มีหน้าที่จ่ายเงินได้พึงประเมิน  
ตามมาตรา  ๔๐  (๑)  แห่งประมวลรัษฎากร  หักเงินได้พึงประเมินของตนตามจ านวนที่กองทุนแจ้งให้ทราบ 
เพื่อช าระเงินกู้ยืมคืนกองทุน 

(๗) ยินยอมให้กองทุนเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่อยู่ในครอบครองของบุคคลอื่น   
รวมทั้งยินยอมให้กองทุนเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินและการช าระเงินคืนกองทุน 

(๘) แสดงตนต่ออาจารย์ที่ปรึกษาที่สถานศึกษามอบหมายให้ท าหน้าที่ให้ค าแนะน าด้านการกู้ยืมเงิน
อย่างน้อยภาคละหนึ่งครั้ง   

(๙) ให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมที่สถานศึกษาก าหนด  หรือเข้าร่วมกิจกรรมอื่น 
ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน   

ข้อ 1๓ ในกรณีผู้กู้ยืมเงินไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา   
พ.ศ.  2560  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  ข้อก าหนด  สัญญากู้ยืมเงิน  ตลอดจนค าสั่ง 
โดยชอบต่าง ๆ   ของคณะกรรมการหรือกองทุน  กองทุนจะด าเนินการตักเตือนและให้ผู้กู้ยืมเงินปรับปรุงแก้ไข  
หากไม่ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยไม่มี เหตุผลอันสมควรจะมีผลต่อการพิจารณาให้กู้ยืมเงิน 
ของผู้กู้ยืมเงินรายนั้นในปีต่อไป  หรือถูกเพิกถอนการให้กู้ยืมเงิน  ตามควรแต่กรณี 

หมวด  ๒ 
การช าระเงินกู้ยืมคนืกองทนุ 

 
 

ข้อ 14 ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่ต้องช าระเงินกู้ยืมทั้งจ านวนคืนกองทุนภายหลังวันที่ได้รับอนุมัติ  
ให้ส าเร็จการศึกษาหรือมีค าสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาแล้วเป็นเวลาสองปี   

ในการช าระเงินกู้ยืมคืนกองทุนตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าวันที่  ๕  กรกฎาคมแรก  ภายหลังวันที่
ได้รับอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษาหรือมีค าสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาแล้วเป็นเวลาสองปีดังกล่าว  
เป็นวันที่ครบก าหนดช าระเงินกู้ยืมคืนกองทุน  หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดท าการของกองทุน 
ให้ช าระเงินคืนในวันเปิดท าการถัดไป 

ข้อ 15 ก่อนวันครบก าหนดช าระเงินกู้ยืมคืนกองทุน  กองทุนจะแจ้งให้ผู้กู้ยืมเงินทราบ 
เป็นการล่วงหน้าถึงวันก าหนดช าระเงินกู้ยืมคืนกองทุน  ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง  ๆ  เช่น  จดหมาย
หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  เป็นต้น   
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เพ่ือประโยชน์ในการช าระเงินกู้ยืมคืนกองทุน  ให้ผู้กู้ยืมเงินรายงานข้อมูลของผู้กู้ยืมเงิน  เช่น  
การศึกษา  การประกอบอาชีพ  การเปลี่ยนชื่อ  สกุล  ที่อยู่  เป็นต้น  ต่อกองทุนหรือต่อสถาบันการเงิน
หรือนิติบุคคลที่ท าหน้าที่แทนกองทุน  ก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคมของปีถัดจากปีที่ส าเร็จการศึกษา  
หรือพ้นสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา  ตามแบบรายงานข้อมูลของผู้กู้ยืมเงินที่กองทุนก าหนด 

ข้อ 16 หากในวันครบก าหนดช าระเงินกู้ยืมคืนกองทุนตามข้อ  14  ผู้กู้ยืมเงินไม่สามารถ  
ช าระเงินกู้ยืมคืนกองทุนได้ทั้งจ านวน  ผู้กู้ยืมเงินอาจขอผ่อนช าระเงินคืนกองทุนเป็นงวด  ๆ  รายปี   
โดยต้องช าระให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาสิบห้าปีนับแต่วันที่ครบก าหนดช าระเงินกู้ยืมคืนกองทุน 

ข้อ 17 การผ่อนช าระเงินกู้ยืมคืนกองทุนตามข้อ  16  ให้ผู้กู้ยืมเงินช าระเงินกู้ยืมคืนกองทุน
งวดแรกเต็มจ านวนซึ่งเป็นการช าระคืนเฉพาะเงินต้นไม่มีดอกเบี้ยในวันที่ครบก าหนดช าระเงิ นกู้ยืม 
คืนกองทุนตามที่ก าหนดในข้อ  14  วรรคสอง 

ส าหรับการช าระเงินกู้ยืมคืนกองทุนในงวดต่อ ๆ  ไป  ให้ผู้กู้ยืมเงินช าระเงินกู้ยืมคืนกองทุน 
ตามจ านวนที่ก าหนดซึ่งเป็นการช าระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ในอัตรา  
ร้อยละหนึ่งต่อปี  โดยให้ช าระภายในวันที่  ๕  กรกฎาคมของแต่ละปี  โดยวิธีการช าระให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในข้อ  18 

การคิดดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้  ให้เริ่มคิดตั้งแต่วันครบก าหนดช าระเงินกู้ยืม  
ของเงินต้นที่เหลือหลังจากช าระงวดแรกแล้ว 

ข้อ 18 ให้ผู้กู้ยืมเงินผ่อนช าระเงินกู้ยืมคืนกองทุน  โดยจ านวนเงินต้นที่ต้องช าระในแต่ละงวด  
ต้องไม่ต่ ากว่าอัตรา  ดังนี้ 

งวดที่
ช าระ 

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

ร้อยละ
ของเงิน
ต้นที ่
ต้อง
ช าระ 

1.5 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 

นอกจากการช าระเงินกู้ยืมคืนกองทุนงวดแรกซึ่งต้องช าระเต็มจ านวนตามข้อ  17  วรรคหนึ่ง  
การช าระเงินกู้ยืมคืนกองทุนในงวดต่อ ๆ  ไป  ตามข้อ  17  วรรคสอง  ให้ผู้กู้ยืมเงินแบ่งช าระเงิน 
ในแต่ละงวดนั้นเป็นรายเดือน 

ผู้กู้ยืมเงินคนใดไม่ช าระหนี้ให้ครบจ านวนในงวดหนึ่งงวดใด  ผู้กู้ยืมเงินคนนั้นจะตกเป็นผู้ผิดนัด
ช าระหนี้และต้องช าระเงินเพิ่มตามที่ก าหนดในข้อ  19  ทั้งนี้  ในการแบ่งช าระเป็นรายเดอืนในแตล่ะงวด  
หากผู้กู้ยืมเงินคนใดไม่สามารถช าระเงินคืนไดต้ามจ านวนที่ก าหนดให้ต้องช าระในแต่ละเดอืนแตผู่้กู้ยืมเงนิ
คนนั้นได้ช าระเงินกู้ยืมคืนกองทุนครบทั้งจ านวนส าหรับงวดนั้น  ผู้กู้ยืมเงินจะไม่เป็นผู้ผิดนัดช าระหนี้ 
ในงวดนั้น   
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ข้อ 19 ในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินผิดนัดช าระเงินกู้ยืมคืนกองทุนงวดหนึ่งงวดใด  ผู้กู้ยืมเงินต้องช าระเงินเพ่ิม
อันได้แก่เบี้ยปรับหรือค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดช าระเงินคืนในอัตราร้อยละสิบสองต่อปีของเงินต้นในงวด 
ที่ค้างช าระ  และหากค้างช าระในงวดใดเกินกว่า  1  ปี  ต้องช าระเงินเพ่ิมร้อยละสิบแปดต่อปีของเงินต้น
ในงวดที่ค้างช าระนั้น 

ข้อ 20 เว้นแต่ผู้กู้ยืมเงินจะได้ช าระเงินกู้ยืมคืนกองทุนด้วยการให้ผู้มีหน้าที่จ่ายเงินได้พึงประเมิน
ตามมาตรา  ๔๐  (๑)  แห่งประมวลรัษฎากร  หักเงินได้พึงประเมินของตนตามจ านวนที่กองทุน 
แจ้งให้ทราบเพ่ือช าระเงินกู้ยืมคืนกองทุนและได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการหักเงินได้พึงประเมิน
เพ่ือช าระเงินกู้ยืมคืนกองทุนถูกต้องครบถ้วน  ในการช าระเงินกู้ยืมคืนกองทุน  ให้ผู้กู้ยืมเงินน าเงินเข้า
บัญชีเงินฝากของตนที่มีอยู่กับสถาบันการเงินเป็นเลขที่บัญชีเดียวกันกับที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับเงินกู้ยืม  
เมื่อครั้งกู้ยืมเงิน  หรือบัญชีออมทรัพย์ของผู้กู้ยืมเงินบัญชีอื่นที่ผู้กู้ ยืมเงินแจ้งความประสงค์ให้หักบัญชี 
เพื่อช าระเงินคืนกองทุน  หรือช าระ  ณ  ช่องทางอื่นตามที่กองทุนก าหนด 

ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการช าระเงินกู้ยืมคืนกองทุนแต่ละครั้ง  ให้เป็นไป
ตามที่สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่รับช าระเงินเรียกเก็บ 

ข้อ 21 เมื่อผู้กู้ยืมเงินได้ช าระเงินกู้ยืมคืนกองทุนแล้ว  ให้ผู้กู้ยืมเงินเก็บหลักฐานการช าระเงินคืน
กองทุนทุกคราว  เช่น  ส าเนาใบน าฝากเงินซึ่งปรากฏรายการช าระ  การบันทึกบัญชีในสมุดเงินฝากของ  
ผู้กู้ยืมเงิน  รายการบันทึกบัญชี  (Statement)  ของสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่รับช าระเงิน 
ไว้เป็นหลักฐานการช าระหนี้เพ่ือแสดงต่อกองทุนด้วย 

ข้อ 22 ผู้กู้ยืมเงินที่บอกเลิกการกู้ยืมเงิน  จะต้องช าระเงินกู้ยืมที่ได้รับไปทั้งหมดคืน 
ให้แก่กองทุนภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่กองทุนได้รับแจ้งบอกเลิกการกู้ยืมเงิน   
โดยไม่เสียดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้  หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว  ผู้กู้ยืมเงินต้องเสียดอกเบี้ย 
หรือค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ตามที่ก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นับแต่วันผิดนัดช าระ
เงินกู้ยืมคืนกองทุนดังกล่าว 

ข้อ 23 ให้ผู้กู้ยืมเงินที่ได้ท าสัญญาประนีประนอมยอมความหรือถูกฟ้องร้องด าเนินคดี 
จนได้มีค าพิพากษาถึงที่สุดให้ช าระเงินคืนกองทุน  ช าระเงินกู้ยืมคืนกองทุนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ใน
สัญญาประนีประนอมยอมความหรือค าพิพากษานั้น  แล้วแต่กรณี 

ข้อ 24 ในกรณีจ าเป็นที่เห็นสมควร  คณะกรรมการอาจผ่อนผันการช าระเงินคืนกองทุน  
ลดหย่อนหนี้  หรือระงับการเรียกให้ช าระเงินคืนกองทุน  ได้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  
ที่คณะกรรมการก าหนด   

ข้อ ๒5 ให้ผู้กู้ยืมเงินกองทุนที่เป็นผู้กู้ยืมเงินอยู่ในวันก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับทุกราย
ช าระเงินคืนกองทุนตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้  เว้นแต่การช าระเงินคืนกองทุนของผู้กู้ยืมเงินในกลุ่มต่าง ๆ   
ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในตารางท้ายระเบียบนี้  ได้แก่   

(1) ผู้กู้ยืมเงินตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  พ.ศ.  2541  (กยศ.  เดิม) 

้หนา   ๗
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(๒) ผู้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการบริหารกองทนุ
เพ่ือการศึกษา  พ.ศ.  2549  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (กรอ.)  ซึ่งแบ่งตามเงื่อนไขการครบก าหนดช าระหนี้  ดังนี้ 

 ก. ผู้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนที่ได้รับอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษา 
ในปีการศึกษา  2549  และปีการศึกษา  2550  และก าหนดให้ช าระหนี้งวดแรกภายในวันที่   
5  กรกฎาคม  2554 

 ข. ผู้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนที่ได้รับอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษา
ตั้งแต่ปีการศึกษา  25๕๑  เป็นต้นไป  ภายหลังวันที่ได้รับอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษาหรือเลิกศึกษาแล้ว
สองปีให้ช าระหนี้งวดแรกภายในวันที่  5  กรกฎาคม  ในปีถัดไป 

 ค. ผู้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนตั้งแต่ปีการศึกษา  25๕๕  เป็นต้นไป  และก าหนด 
ให้ช าระหนี้งวดแรกเมื่อมีรายได้ถึงหนึ่งหมื่นหกพันบาทต่อเดือน  หรือหนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันบาทต่อปี 

(๓) ผู้กู้ยืมเงินตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  พ.ศ.  2541  (กยศ.เดิม)  
และรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการบริหารกองทุน 
เพ่ือการศึกษา  พ.ศ.  2549  ที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติม  (กรอ.)  ที่มีเงื่อนไขช าระหนี้ซึ่ งแบ่งตามเงื่อนไข 
การครบก าหนดช าระหนี้ในแต่ละกลุ่มย่อยตาม  (2) 

การปฏิบัติการช าระหนี้ของผู้กู้ยืมเงินกลุ่มต่าง ๆ  ตามวรรคหนึ่ง  ไม่กระทบความรับผิดของ 
ผู้กู้ยืมเงินที่มีอยู่แล้วก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  28  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ประสงค์  พูนธเนศ 
ปลัดกระทรวงการคลัง 

ประธานกรรมการกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๙๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑



ตารางแนบท้าย ข้อ ๒๕ ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเก่ียวกับการใหเ้งินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

และการช าระเงินคืนกองทุน พ.ศ. 2561 
 

กลุ่ม ผู้กู้ยืมเงิน วิธีการ
ช าระเงิน
คืน (เดิม) 

เงื่อนไขการครบก าหนดช าระเงินคืน 
(เดิม) 

 

วิธีการและเงื่อนไข 
การช าระเงินคืน 
ตามระเบียบน้ี 

(1) ผู้กู้ยืมเงนิตามพระราชบญัญตัิกองทุนเงินใหกู้้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 (กยศ. เดิม) 

ผู้กู้ยืม เ งิน 
ต า ม พระราชบัญญตัิ
กองทุนเงินให้กู้ยืม      
เพ่ือการศึกษา พ.ศ. 
2541 (กยศ. เดิม) 

รายปี
และ/หรือ
รายเดือน 

ภายหลังวนัที่ได้รบัอนมุัติใหส้ าเร็จ
การศกึษาหรือมีค าสั่งให้พ้นสภาพ   
การเป็นนักเรียน นักศึกษาแล้วสองป ี

1. ในกรณีที่อยู่ระหวา่งผอ่นช าระ  

    ให้งวดช าระเปน็รายปี  
โดยแบ่งช าระแต่ละงวดนัน้
เป็นรายเดอืน และเริ่มตั้งแต่
วันที่ระเบียบนีม้ีผลใช้บังคับ 

2. ในกรณีที่ยังไมถ่ึงก าหนดช าระ  

     ใหง้วดช าระเป็นรายปี 
โดยแบ่งช าระแต่ละงวดนัน้
เป็นรายเดอืน และช าระ
ภายในวันที ่5 กรกฎาคม 
ตามทีก่ าหนดในระเบียบนี้ 
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กลุ่ม ผู้รับทุน วิธีการ
ช าระเงิน
คืน (เดิม) 

เงื่อนไขการครบก าหนดช าระเงินคืน 
(เดิม) 

 

วิธีการและเงื่อนไข 
การช าระเงินคืน 
ตามระเบียบน้ี 

(๒) ผู้รับทนุการศกึษาแบบต้องใชค้ืนตามระเบียบกระทรวงการคลัง วา่ดว้ยการบรหิารกองทนุเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2549  
และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม (กรอ.) ซึ่งแบ่งตามเงื่อนไขการครบก าหนดช าระหนี ้ดงันี้ 

ก. ผู้รบัทุนการศกึษาแบบ
ต้องใช้คนืที่ได้รบัอนมุัติให้
ส าเร็จการศึกษาหรือเลิก
การศกึษาในปกีารศึกษา 
2549 และปกีารศึกษา 
2550 และก าหนดให้
ช าระหนีง้วดแรกภายใน
วันที ่5 กรกฎาคม 2554 

 

รายปี 
และ/หรือ
รายเดือน 

ให้ช าระหนี้งวดแรกภายในวันที่  
5 กรกฎาคม 2554 

1. ในกรณีที่อยูร่ะหว่างผ่อนช าระ 

    ให้งวดช าระเปน็รายปี  
โดยแบ่งช าระแต่ละงวดนัน้
เป็นรายเดอืน และเริ่มตั้งแต่
วันที่ระเบียบนีม้ีผลใช้บังคับ 

2. ในกรณีที่ยงัไม่ถงึก าหนดช าระ 

    ให้งวดช าระเปน็รายปี  
โดยแบ่งช าระแต่ละงวดนัน้
เป็นรายเดอืน และช าระ
ภายในวันที ่5 กรกฎาคม 
ตามทีก่ าหนดในระเบียบนี้ 

ข. ผู้รบัทุนการศกึษา 
แบบต้องใชค้ืนทีไ่ด้รบั
อนุมตัิใหส้ าเร็จการศึกษา
หรอืเลกิการศกึษาตัง้แต่ปี
การศกึษา 25๕๑ เปน็ตน้
ไป ภายหลงัวนัทีไ่ดร้บั
อนุมตัิใหส้ าเร็จการศึกษา
หรอืเลกิศกึษาแลว้สองปี ให้
ช าระหนี้งวดแรกภายในวันที่ 
5 กรกฎาคม ในปถีัดไป 

 

 

 

 

 

รายปี 
และ/หรือ
รายเดือน 

ภายหลังวนัที่ได้รบัอนมุัติใหส้ าเร็จ
การศกึษาหรือเลิกศึกษาแลว้สองป ี 
ให้ช าระหนีง้วดแรกภายในวันที่  
5 กรกฏาคม ในปถีดัไป  
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กลุ่ม ผู้รับทุน วิธีการ
ช าระเงิน
คืน (เดิม) 

เงื่อนไขการครบก าหนดช าระเงินคืน 
(เดิม) 

 

วิธีการและเงื่อนไข 
การช าระเงินคืน 
ตามระเบียบน้ี 

 ค. ผู้รบัทุนการศกึษา
แบบต้องใช้คืนตั้งแต่    
ปีการศึกษา 25๕๕    
เป็นต้นไป และ
ก าหนดใหช้ าระหนี้งวด
แรกเมื่อมรีายได้        
ถึงหนึ่งหมื่นหกพันบาท 
ต่อเดือน หรือหนึ่งแสน   
เก้าหมื่นสองพันบาทต่อป ี

รายปี 
และ/หรือ
รายเดือน 

เมื่อมีรายได้ถึงหนึง่หมื่นหกพันบาท 
ต่อเดือน หรือหนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพัน
บาทต่อป ี
 

1. ในกรณีที่อยู่ระหว่าง 
ผ่อนช าระ 

    ให้งวดช าระเปน็รายปี  
โดยแบ่งช าระแต่ละงวดนัน้
เป็นรายเดอืน และเริ่มตั้งแต่
วันที่ระเบียบนีม้ีผลใช้บังคับ 

2. ในกรณีที่ยังไมถ่ึงก าหนดช าระ  
     ใหง้วดช าระเป็นรายปี  
โดยแบ่งช าระแต่ละงวดนัน้
เปน็รายเดอืน และช าระภายใน
วันที ่5 กรกฎาคม นับแต่
ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับแล้ว 
สองปี 

๓. ในกรณีที่ยังไม่ได้รบัอนมุตัิ
ให้ส าเร็จการศกึษาหรือ       
มีค าสั่งให้พน้สภาพการ    
เป็นนักเรียน นักศกึษา 
       ให้งวดช าระเปน็รายป ี
โดยแบ่งช าระแต่ละงวดนัน้
เป็นรายเดอืน และช าระ
ภายในวันที ่5 กรกฎาคม 
ตามทีก่ าหนดในระเบียบนี้ 
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กลุ่ม ผู้กู้ยืมเงินและรับทุน วิธีการ
ช าระเงิน
คืน (เดิม) 

เงื่อนไขการครบก าหนดช าระเงินคืน 
(เดิม) 

วิธีการและเงื่อนไข 
การช าระเงินคืน 
ตามระเบียบน้ี กยศ. (เดิม) กรอ. 

 

(๓) ผู้กู้ยืมเงนิตามพระราชบญัญตัิกองทุนเงินใหกู้้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 (กยศ.เดิม) และรับทนุการศึกษา
แบบต้องใช้คืนตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2549  

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (กรอ.) ที่มีเงื่อนไขช าระหนี้ซึ่งแบ่งตามเงื่อนไขการครบก าหนดช าระหนี้ในแต่ละกลุ่มย่อยตาม (2) 

ก. ผู้กู้ยืมเงิน 

ตามพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศกึษา พ.ศ. 2541 
(กยศ. เดิม) และรับทนุ
ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง 
วา่ดว้ยการบรหิาร
กองทุน เพื่อการศึกษา 
พ.ศ. 2549 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (กรอ.) 
ที่ได้รบัอนุมัติให้ส าเร็จ
การศกึษาหรือเลิก
การศกึษาในปกีารศึกษา 
2549 และปกีารศึกษา 
2550  

รายปี
และ/หรือ
รายเดือน 

ภายหลังวันที่ได้รับ
อนุมัติใหส้ าเร็จ
การศกึษาหรือมีค าสั่ง
ให้พ้นสภาพการ
เป็นนักเรียน
นักศึกษาแลว้  
สองป ี

ให้ช าระหนีง้วด
แรกภายในวันที่            
5 กรกฎาคม 
2554 

 

 

 

 

 

1. ในส่วนเงินกู้ยืม กยศ. (เดิม) 

1.๑ ในกรณีที่อยู่ระหว่างผ่อนช าระ 
     ใหง้วดช าระเป็นรายปี 
โดยแบ่งช าระแต่ละงวดนัน้
เป็นรายเดอืน และเริ่มตั้งแต่
วันที่ระเบียบนีม้ีผลใช้บังคับ 

๑.2 ในกรณีที่ได้รับอนุมตัิให้
ส าเร็จการศึกษาหรือมีค าสั่ง     
ให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียน 
นักศึกษา แต่ยังไม่ถงึก าหนดช าระ  
      ให้งวดช าระเป็นรายปี
โดยแบ่งช าระแต่ละงวดนัน้
เป็นรายเดอืน และช าระ
ภายในวันที ่5 กรกฎาคม 
ตามทีก่ าหนดในระเบียบนี้ 

2. ในสว่นเงินกู้ยืม กรอ.    

2.๑ ในกรณีที่อยู่ระหว่าง       
ผ่อนช าระ  

      ให้งวดช าระเป็นรายปี
โดยแบ่งช าระแต่ละงวดนัน้
เป็นรายเดอืน และเริ่มตั้งแต่
วันที่ระเบียบนีม้ีผลใช้บังคับ 
 
 

 



- 5 - 

กลุ่ม ผู้กู้ยืมเงินและรับทุน วิธีการ
ช าระเงิน
คืน (เดิม) 

เงื่อนไขการครบก าหนดช าระเงินคืน 
(เดิม) 

วิธีการและเงื่อนไข 
การช าระเงินคืน 
ตามระเบียบน้ี กยศ. (เดิม) กรอ. 

 

 ข. ผู้กู้ยืมเงิน 

ตามพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืม   
เพื่อการศกึษา                  
พ.ศ. 2541 (กยศ. เดมิ) 
และรบัทุนตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง      
ว่าดว้ย  การบรหิาร
กองทุนเพื่อการศึกษา               
พ.ศ. 2549 (กรอ.)  
และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม         
ที่ได้รบัอนุมัติให้ส าเร็จ
การศกึษาหรือเลิก
การศกึษาตัง้แต่         
ปีการศึกษา 25๕๑           
เป็นต้นไป ภายหลังวันที่
ได้รบัอนมุัติให้ส าเร็จ
การศกึษาหรือเลิกศึกษา
แล้วสองปี ให้ช าระหนี้
งวดแรกภายในวนัที่         
5 กรกฎาคม ในปถีัดไป 

รายปี
และ/หรือ
รายเดือน 

ภายหลังวันที่ได้รับ
อนุมัติใหส้ าเร็จ
การศกึษาหรือมีค าสั่ง
ให้พ้นสภาพการ
เป็นนักเรียน นักศึกษา
แล้วสองปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภายหลังวนัที่ได้รบั
อนุมตัิให้ส าเร็จ
การศึกษาหรือเลิก
ศึกษาแลว้สองปีให้
ช าระหนี้งวดแรก
ภายในวันที ่           
5 กรกฎาคม ในปี
ถัดไป 

2.๒ ในกรณีที่กรณีที่ยังไมถ่ึง
ก าหนดช าระ  

      ให้งวดช าระเป็นรายปี
โดยแบ่งช าระแต่ละงวดนัน้
เป็นรายเดอืน  และช าระ
ภายในวันที ่5 กรกฎาคม 
ตามทีก่ าหนดในระเบียบนี้ 

2.๓ ในกรณีที่ยงัไมไ่ดร้ับ
อนุมตัิให้ส าเร็จการศึกษาหรอื
มีค าสั่งให้พน้สภาพการเป็น
นักเรียน นักศกึษา 
       ให้งวดช าระเปน็รายป ี
โดยแบ่งช าระแต่ละงวดนัน้
เป็นรายเดอืน และช าระ
ภายในวันที ่5 กรกฎาคม 
ตามทีก่ าหนดในระเบียบนี้ 
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กลุ่ม ผู้กู้ยืมเงินและรับทุน วิธีการ
ช าระเงิน
คืน (เดิม) 

เงื่อนไขการครบก าหนดช าระเงินคืน 
(เดิม) 

วิธีการและเงื่อนไข 
การช าระเงินคืน 
ตามระเบียบน้ี กยศ. (เดิม) กรอ. 

 
 ค. ผู้กู้ยืมเงิน 

ตามพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืม        
เพื่อการศกึษา            
พ.ศ. 2541  
(กยศ. เดิม) และรับทุน
ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง      
ว่าดว้ยการบรหิาร
กองทุนเพื่อการศึกษา 
พ.ศ. 2549 (กรอ.)               
และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม     
ที่ได้กู้ยมืตัง้แต่ปี
การศกึษา 25๕๕    
เป็นต้นไป 

รายปี
และ/หรือ
รายเดือน 

ภายหลังวนัที่ได้รบั
อนุมตัิให้ส าเร็จ
การศกึษาหรือ 
มีค าสั่งให้พน้
สภาพการเปน็
นักเรียน นักศกึษา
แล้วสองป ี

เมื่อมีรายได้ถึง
หนึ่งหมืน่หกพัน
บาทต่อเดือน หรือ
หนึ่งแสนเก้าหมืน่
สองพันบาทต่อป ี

 

  

1. ในสว่นเงนิกู้ยืม กยศ. (เดิม)  

๑.1 ในกรณีที่อยู่ระหว่างผ่อนช าระ  
     ใหง้วดช าระเป็นรายปี 
โดยแบ่งช าระแต่ละงวดนัน้
เป็นรายเดอืน และเริ่มตั้งแต่
วันที่ระเบียบนีม้ีผลใช้บังคับ 

๑.2 ในกรณีที่ กรณีที่ยังไม่ถึง
ก าหนดช าระ 
     ใหง้วดช าระเป็นรายปี 
โดยแบ่งช าระแต่ละงวดนัน้
เป็นรายเดอืน และช าระ
ภายในวันที ่5 กรกฎาคม 
ตามทีก่ าหนดในระเบียบนี้ 

2. ในส่วนเงินกู้ยืม กรอ.   

๒.1 ในกรณีที่อยู่ระหว่างผ่อนช าระ  

     ใหง้วดช าระเป็นรายปี 
โดยแบ่งช าระแต่ละงวดนัน้
เป็นรายเดอืน และเริ่มตั้งแต่
วันที่ระเบียบนีม้ีผลใช้บังคับ 

๒.๒ ในกรณีทีไ่ดร้ับอนุมตัิให้
ส าเร็จการศึกษาหรือมีค าสั่ง
ให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียน 
นักศึกษา แต่ยังไมถ่ึงก าหนดช าระ  

     ใหง้วดช าระเป็นรายปีโดย
แบ่งช าระแต่ละงวดนัน้เปน็
รายเดือน และช าระภายใน
วันที5่ กรกฎาคม นบัแต่
ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับแล้วสองปี 
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กลุ่ม ผู้กู้ยืมเงนิและรับทุน วิธีการ
ช าระเงิน
คืน (เดิม) 

เงื่อนไขการครบก าหนดช าระเงินคืน 
(เดิม) 

วิธีการและเงื่อนไข        
การช าระเงินคืน 
ตามระเบียบน้ี กยศ. (เดิม) กรอ. 

 
     ๒.๓ ในกรณีที่ยงัไมไ่ดร้ับ

อนุมตัิให้ส าเร็จการศึกษา  
หรือมคี าสั่งให้พ้นสภาพการ
เป็นนักเรียน นักศกึษา 
       ให้งวดช าระเปน็รายปี
โดยแบ่งช าระแต่ละงวดนัน้
เป็นรายเดอืน และเริ่มตั้งแต่
วันที่ระเบียบนีม้ีผลใช้บังคับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


