
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไข 

ในการผ่อนผันการช าระเงนิคืนกองทุน  ลดหย่อนหนี้  หรือระงบัการเรียกให้ช าระหนี้ 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการผ่อนผันการช าระเงินคืนกองทุน  
ลดหย่อนหนี้  หรือระงับการเรียกให้ช าระหนี้ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๙  (๑๑)  (๑๗)  มาตรา  ๔๔  วรรคสาม  และมาตรา  ๔๙  
วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๐  คณะกรรมการกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาในการประชุมครั้งที่  ๘/๒๕๖๑  เมื่อวันที่  ๒๕  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑   
ได้มีมติให้ออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา   
ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการผ่อนผันการช าระเงินคืนกองทุน  ลดหย่อนหนี้    
หรือระงับการเรียกให้ช าระหนี้  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
“ผู้กู้ยืมเงิน”  หมายความว่า  นักเรียนหรือนักศึกษาผู้ได้รับเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาจากกองทุน

เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้
หมายความรวมถึงนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ได้รับเงินกู้ยืมตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และนิสิตหรือนักศึกษาผู้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนจากกองทุน 
เพ่ือการศึกษาตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพ่ือการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๙  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมที่ออกตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง  พ.ศ.  ๒๔๙๑  ด้วย 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
“คณะอนุกรรมการ”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการก ากับการช าระเงินคืนกองทุน 
“ผู้จัดการ”  หมายความว่า  ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
“การผ่อนผันการช าระเงินคืนกองทุน”  หมายความว่า  การให้ผู้กู้ยืมเงินช าระเงินคืนกองทุน

แตกต่างไปจากจ านวน  ระยะเวลา  หรือวิธีการที่ก าหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้เงินกู้ยืมเพ่ือกา รศึกษาและ 
การช าระเงินคืนกองทุน” 

้หนา   ๙
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“การลดหย่อนหนี้”  หมายความว่า  การลดจ านวนเงินที่ผู้กู้ยืมเงินต้องช าระคืนกองทุน   
อันได้แก่เงินต้น  ดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้  หรือเบี้ยปรับหรือค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัด  
ช าระหนี้ให้แก่ผู้กู้ยืมเงิน 

“การระงับการเรียกให้ช าระหนี้”  หมายความว่า  การที่กองทุนไม่ใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้กู้ยืมเงิน
ช าระเงินคืนกองทุนในช่วงระยะเวลาหนึ่งตามที่ก าหนด  เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว  ผู้กู้ยืมเงิน  
ต้องเริ่มช าระเงินคืนกองทุนโดยระยะเวลาที่ระงับการเรียกให้ช าระหนี้ไม่นับรวมเข้าในระยะเวลาการช าระหนี้
ของผู้กู้ยืมเงินรายนั้น 

ข้อ ๔ ผู้กู้ยืมเงินที่จะขอผ่อนผันการช าระเงินคืนกองทุน  ลดหย่อนหนี้  หรือระงับการเรียกให้ช าระหนี้  
ให้ยื่นค าขอพร้อมเอกสารตามแบบที่กองทุนก าหนด  โดยยื่นค าขอต่อกองทุนหรือยื่นผ่านช่องทางอื่น   
ที่กองทุนก าหนด 

ให้ผู้จัดการหรือผู้ที่ผู้จัดการมอบหมายมีอ านาจพิจารณาอนุมัติตามวรรคหนึ่ง 
เมื่อได้มีการพิจารณาอนุมัติให้ผ่อนผันการช าระเงินคืนกองทุน  ลดหย่อนหนี้  หรือระงับ 

การเรียกให้ช าระหนี้แล้ว  ให้ผู้จัดการรายงานคณะอนุกรรมการทราบ 
ข้อ ๕ ในกรณีจ าเป็นอื่น  นอกจากที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้  หากคณะอนุกรรมการเห็นสมควร  

คณะอนุกรรมการอาจพิจารณาอนุมัติให้ยกเว้นหลักเกณฑ์  หรือเงื่อนไขบางประการในการให้ผ่อนผัน  
การช าระเงินคืนกองทุน  ลดหย่อนหนี้  หรือระงับการเรียกให้ช าระหนี้ที่แตกต่างจากที่ก าหนดไว้ใน
ระเบียบนี้  ให้แก่ผู้กู้ยืมเงินเป็นการเฉพาะรายก็ได้  แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบ  ทั้งนี้    
การพิจารณาอนุมัติดังกล่าวให้ค านึงถึงหลักความเสมอภาคและหลักการไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมด้วย 

ข้อ 6 ในกรณีที่มีสถานการณ์หรือเหตุอื่นใดซึ่งมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน  
หากคณะกรรมการเห็นว่าจ าเป็นและสมควรใช้มาตรการการผ่อนผันการช าระเงินคืนกองทุน  ลดหย่อนหนี้  
หรือระงับการเรียกให้ช าระหนี้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง  เพ่ือแก้ไขหรือลดผลกระทบนั้น  คณะกรรมการ  
อาจประกาศก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไข  และเงื่อนเวลาส าหรับการด าเนินการตามมาตรการ
ดังกล่าวก็ได้ 

ข้อ 7 ให้ผู้จัดการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอ านาจวินิจฉัยปัญหาในการปฏิบัติ
ตามระเบียบนี้  แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบ 

หมวด  ๑ 
การผ่อนผันการช าระเงินคืนกองทุน 

 
 

ข้อ 8 ในกรณีจ าเป็น  ผู้กู้ยืมเงินที่ครบก าหนดช าระหนี้และไม่เป็นผู้ผิดนัดช าระหนี้    
อาจขอผ่อนผันการช าระเงินคืนกองทุนได้  เมื่อมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้   

(๑) เป็นผู้ไม่มีรายได้ 
(๒) เป็นผู้มีรายได้ไม่เกินแปดพันแปดบาทต่อเดือน 

้หนา   ๑๐
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(๓) เป็นผู้ประสบภัยพิบัติจากอัคคีภัย  อุทกภัย  วาตภัย  หรือภัยธรรมชาติอื่น ๆ  รวมถึง 
ภัยจากสงคราม  หรือจลาจล  ซึ่งทรัพย์สินได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง 

(๔) เป็นผู้มีรายได้ถดถอย  หรือมีความจ าเป็นต้องดูแลบุคคลในครอบครัว  ซึ่งชราภาพ  ป่วย  
หรือพิการ 

(๕) เหตุอื่นใดที่คณะอนุกรรมการก าหนดให้เป็นรายบุคคลตามความเหมาะสม 
หลักเกณฑ์การพิจารณาความเสียหายของทรัพย์สินอย่างรุนแรง  ตาม  (๓)  และการเป็น 

ผู้มีรายได้ถดถอย  หรือมีความจ าเป็นต้องดูแลบุคคลในครอบครัว  ซึ่งชราภาพ  ป่วย  หรือพิการ   
ตาม  (๔)  ให้เป็นไปตามที่กองทุนประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ 

ข้อ 9 การขอผ่อนผันการช าระเงินคืนกองทุนด้วยเหตุตามข้อ  8  (1)  (2)  และ  (3)   
ผู้กู้ยืมเงินคนหนึ่งอาจได้รับการพิจารณาให้ผ่อนผันการช าระเงินคืนกองทุนไม่เกินสองคราว ๆ  ละไม่เกิน
หนึ่งปีนับจากวันที่ได้รับอนุมัติ   

การที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับอนุมัติให้ผ่อนผันการช าระเงินคืนกองทุน  มีผลให้ในระหว่างช่วงระยะเวลา
ที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับการผ่อนผันการช าระเงินคืนกองทุนนั้น  ผู้กู้ยืมเงินไม่ต้องช าระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบีย้  
ทั้งนี้  กองทุนจะยกเว้นเบี้ยปรับหรือค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดช าระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลาที่ได้รับ 
การผ่อนผันนั้น   

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาผ่อนผันการช าระเงินคืนกองทุน  ผู้กู้ยืมเงินต้องช าระเงินคืนกองทุนให้เสร็จสิ้น  
โดยกองทุนจะน ายอดหนี้ที่คงเหลือนับแต่วันที่สิ้นสุดการผ่อนผันมาค านวณใหม่  และให้ช าระ 
ตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ตามสัญญากู้ยืมเงินเดิม 

ข้อ 10 ในกรณีผู้กู้ยืมเงินได้รับอนุมัติให้ผ่อนผันการช าระเงินคืนกองทุนด้วยเหตุตามข้อ  8  (๔)   
ให้ผู้กู้ยืมเงินท าบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญากู้ยืมเงินกับกองทุนและถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญากู้ยืมเงิน  
ซึ่งในบันทึกข้อตกลงนั้นต้องมีลายมือชื่อผู้ค้ าประกันให้ความยินยอมให้ผ่อนผันด้วย  โดยผู้กู้ยืมเงินยอมรับ
เงื่อนไขใหม่ในการช าระเงินคืนกองทุน  ดังนี้ 

(1) ได้รับการผ่อนผันขยายระยะเวลาในการช าระเงินคืนกองทุน  ดังนี้ 
 (1.1) หากมีมูลหนี้รวมคงเหลือไม่เกินหนึ่งแสนบาท  ให้ขยายระยะเวลาการช าระหนี้  

ให้ไม่เกินหนึ่งจุดห้าเท่าของระยะเวลาที่เหลืออยู่ตามสัญญากู้ยืมเงินเดิม  และเมื่อขยายระยะเวลา  
การช าระหนี้แล้ว  ในการช าระเงินงวดสุดท้าย  ผู้กู้ยืมเงินต้องมีอายุไม่เกินหกสิบปี 

 (1.2) หากมีมูลหนี้รวมคงเหลือเกินหนึ่งแสนบาทแต่ไม่เกินสองแสนบาท  ให้ขยาย
ระยะเวลาการช าระหนี้ให้ไม่เกินสองเท่าของระยะเวลาที่เหลืออยู่ตามสัญญากู้ยืมเงินเดิม  และเมื่อขยาย
ระยะเวลาการช าระหนี้แล้ว  ในการช าระเงินงวดสุดท้าย  ผู้กู้ยืมเงินต้องมีอายุไม่เกินหกสิบปี 

 (1.๓) หากมีมูลหนี้รวมคงเหลือเกินสองแสนบาท  ให้ขยายระยะเวลาการช าระหนี้  
ให้ไม่เกินสองจุดห้าเท่าของระยะเวลาที่เหลืออยู่ตามสัญญากู้ยืมเงินเดิม  และเมื่อขยายระยะเวลา  
การช าระหนี้แล้ว  ในการช าระเงินงวดสุดท้าย  ผู้กู้ยืมเงินต้องมีอายุไม่เกินหกสิบปี 
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(2) ให้ผู้กู้ยืมเงินช าระหนี้เป็นรายเดือน  โดยกองทุนจะน ายอดหนี้ที่คงเหลืออันได้แก่เงินต้น  
และดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้  นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้ผ่อนผันมาค านวณใหม่เฉลี่ยให้ช าระ 
ในแต่ละเดือนเท่า ๆ  กัน  และให้ผู้กู้ยืมเงินช าระตามจ านวนที่ก าหนดภายในระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน 

(3) หากผู้กู้ยืมเงินผิดนัดช าระหนี้ตามบันทึกข้อตกลงในเดือนใดเดือนหนึ่ง  ให้การขยาย
ระยะเวลานั้นเป็นอันสิ้นผล  ผู้กู้ยืมเงินต้องช าระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาตามสัญญากู้ยืมเงินเดิม
และต้องเสียเบี้ยปรับหรือค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดช าระหนี้ในอัตราร้อยละหนึ่งจุดห้าต่อเดือนของจ านวนเงิน 
ที่ค้างช าระตลอดระยะเวลาที่ผิดนัด 

ในการท าบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญากู้ยืมเงินกับกองทุนตามวรรคหนึ่ง  ให้น าเอาวิธีการ 
ท าสัญญากู้ยืมเงิน  กองทุนที่ก าหนดไว้ในระเบียบของกองทุนเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา  
มาใช้โดยอนุโลม 

หมวด  ๒ 
การลดหย่อนหนี ้

 
 

ข้อ 11 ในวันครบก าหนดช าระหนี้หรือก่อนวันครบก าหนดช าระหนี้  หากผู้กู้ยืมเงินรายใด
ช าระเงินคืนกองทุนครบถ้วนทั้งจ านวนในคราวเดียวเป็นเหตุให้หนี้เงินกู้ยืมระงับ  ผู้กู้ยืมเงินรายนั้น  
จะได้รับการลดหย่อนจ านวนเงินที่จะต้องช าระในอัตราร้อยละสามของเงินต้นที่ต้องช าระนั้น 

ข้อ ๑2 ผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ระหว่างการช าระเงินคืนกองทุนและมิได้เป็นผู้ผิดนัดช าระหนี้ 
หรือเคยเป็นผู้ผิดนัดช าระหนี้  หากช าระเงินคืนกองทุนครบถ้วนทั้งจ านวนเงินที่คงเหลือเป็นเหตุให้  
หนี้เงินกู้ยืมระงับ  ผู้กู้ยืมเงินรายนั้นจะได้รับการลดหย่อนจ านวนเงินที่จะต้องช าระในอัตราร้อยละสาม
ของเงินต้นคงเหลือที่ต้องช าระนั้น 

หมวด  ๓ 
การระงับการเรียกใหช้ าระหนี้ 

 
 

ข้อ ๑3 ในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินพิการหรือทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการงานได้  หรือ 
ในกรณีผู้กู้ยืมเงินมีเหตุจ าเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ก าหนดต่อไปนี้  ผู้กู้ยืมเงินหรือผู้มีอ าน าจ 
กระท าการแทน  ผู้กู้ยืมเงินอาจยื่นค าขอพร้อมเอกสารตามแบบที่กองทุนก าหนดเพ่ือขอให้กองทุน
พิจารณาระงับการเรียกให้ช าระหนี้ก็ได้ 

(๑) เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัด  หรือรุนแรงจนไม่สามารถ
ประกอบการงานได้ 

(๒) เป็นผู้ที่ได้รับโทษตามค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกตลอดชีวิต 
(๓) ศาลได้มีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดและกองทุนได้ด าเนินการยื่นค าขอรับช าระหนี้ 

ในคดีล้มละลายแล้ว 
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หลักเกณฑ์การพิจารณาความเป็นผู้พิการหรือทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการงานได้  
เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรอืโรคเรื้อรงัที่ปรากฏอาการเด่นชัด  หรือรุนแรงจนไม่สามารถประกอบการงานได้  
ให้เป็นไปตามที่กองทุนประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ 

ข้อ ๑4 เมื่อผู้กู้ยืมเงินที่ได้รับอนุมัติการระงับการเรียกให้ช าระหนี้ตามข้อ  ๑3  แล้ว  กองทุน
จะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้กู้ยืมเงินช าระเงินคืนกองทุนในช่วงระยะเวลาที่เหตุอันเป็นเงื่อนไขในการระงับ
การเรียกให้ช าระหนี้นั้น ๆ  ยังอยู่  และเมื่อเหตุอันเป็นเงื่อนไขนั้นสิ้นสุดลงแล้ว  ผู้กู้ยืมเงินต้องเริ่ม  
ช าระเงินคืนกองทุนตามความรับผิดในสัญญากู้ยืมเงินเดิม  โดยระยะเวลาที่ระงับการเรียกให้ช าระหนี้ 
จะไม่ถูกนับรวมเข้าในระยะเวลาการช าระหนี้ของผู้กู้ยืมเงินรายนั้น 

ข้อ ๑5 ผู้กู้ยืมเงินที่เป็นผู้พิการหรือทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการงานได้  ซึ่งได้รับอนุมัติ
การระงับการเรียกให้ช าระหนี้  ต้องส่งส าเนาบัตรประจ าตัวผู้พิการให้แก่กองทุนและต้องรายงาน
สถานภาพต่อกองทุนภายในหกเดือนนับแต่วันที่บัตรประจ าตัวผู้พิการหมดอายุ 

เมื่อผู้กู้ยืมเงินได้รับอนุมัติการระงับการเรียกให้ช าระหนี้ตามข้อ  ๑3  (๑)  แล้ว  กองทุนจะมี
หนังสือแจ้งผลการอนุมัติให้ผู้กู้ยืมเงินทราบ  ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่รายงานสถานภาพต่อกองทุนเป็นประจ าทุกปี  
ทั้งนี้  ให้รายงานภายในสามสิบวันก่อนครบระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติและภายในสามสิบวัน
ก่อนครบระยะเวลาหนึ่งปีในปีถัด ๆ  ไป 

เมื่อผู้กู้ยืมเงินได้รับอนุมัติการระงับการเรียกให้ช าระหนี้ตามข้อ  ๑3  (๒)  แล้ว  กองทุนจะมี
หนังสือแจ้งผลการอนุมัติให้ผู้กู้ยืมเงินทราบ  ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่รายงานสถานภาพต่อกองทุนเป็นประจ า
ทุกห้าปี  ทั้งนี้  ให้รายงานภายในสามสิบวันก่อนครบระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติและภายใน
สามสิบวันก่อนครบระยะเวลาห้าปีในคราวถัด ๆ  ไป 

ข้อ ๑6 หากผู้กู้ยืมเงินที่ได้รับอนุมัติการระงับการเรียกให้ช าระหนี้  ไม่รายงานสถานภาพ 
ตามข้อ  ๑5  หรือปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้กู้ยืมเงินเป็นผู้ที่สามารถช าระเงินคืนกองทุนได้  ให้การระงับ  
การเรียกให้ช าระหนี้เป็นอันสิ้นผล  และให้ผู้กู้ยืมเงินช าระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินเดิม  โดยกองทุนจะน า
ยอดหนี้คงเหลือนับแต่วันที่สิ้นสุดการระงับการเรียกให้ช าระหนี้มาค านวณใหม่  และให้ช าระตามจ านวน 
ที่ก าหนดภายในระยะเวลาที่เหลืออยู่ตามสัญญากู้ยืมเงินเดิม  โดยระยะเวลาที่ระงับการเรียกให้ช าระหนี้ 
ที่เกิดก่อนวันที่การระงับการเรียกให้ช าระหนี้สิ้นผลจะไม่ถูกนับรวมเข้าในระยะเวลาการช าระหนี้  
ของผู้กู้ยืมเงินรายนั้น 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  28  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ประสงค์  พูนธเนศ 
ปลัดกระทรวงการคลัง 

ประธานกรรมการกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
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