
ปัจฉิมนิเทศ 
กองทุนเงนิให้กู้ยมืเพือ่การศึกษา 

(กยศ. และ กรอ. 55) 
 

ฝ่ายบริหารโครงการภาครัฐ 

ลอกข้อความทัง้หน้า 



ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้  
ดังนั้น เพื่อผลประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาผู้กู้ฯ ทุกคน มีความจ าเป็น 

ที่จะต้องติดตามข่าวสารต่างๆ จาก หน้าเว็บไซต์  E-studentloan อย่างสม่ าเสมอ 
 

ข้อมูลที่ใช้ในการน าเสนอในครั้งนี้ เป็นข้อมูลที่ได้จาก  
งานสื่อสารประชาสัมพันธ์ ธนาคารกรุงไทย ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 

ลอกข้อความทัง้หน้า 



หวัข้อบรรยาย 
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 พรบ.ปี 2560 
 

     วิธีการช าระหนี ้

  ตรวจสอบสถานะผู้กู้ยืม 
 

   หลักเกณฑ์การช าระหนี ้
 

ลอกข้อความทัง้หน้า 



พรบ.ปี 2560 
พระราชบญัญัตกิองทุน
เงนิให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา 

พ.ศ.๒๕๖๐ 

ลอกข้อความทัง้หน้า 



รู้หรือไม่? 
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พรบ.กองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้เม่ือไร? 

วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ 
“วันที่ 27 มกราคม 2560” 

วันที่มีผลบังคับใช้ (มาตรา 2) คือ 
“วันที่ 26 กรกฎาคม 2560” 

**เม่ือพ้นก าหนด 180 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา** 

ลอกข้อความทัง้หน้า 



วัตถุประสงค์ของ
กองทุน  

(มาตรา ๖) 

6 
สนับสนุนและส่งเสริมการศกึษาด้วยการให้เงนิกู้ยืม

เพื่อการศึกษาใน ๔ ลักษณะ 

1. ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

2. สาขาวชิาที่เป็นความต้องการหลักของการผลิต
ก าลังคนและมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 

3. สาขาวชิาที่ขาดแคลนหรือกองทุนมุ่งส่งเสริม 
      เป็นพเิศษ 

4. เรียนดีสร้างความเป็นเลิศ 

ลอกข้อความทัง้หน้า 
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ความแตกต่าง พรบ. กยศ. 2 ฉบับ 

การให้กู้ยืม 

ฉบับปี 2541 ฉบับปี 2560 

ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
สาขาที่จ าเป็นต่อการพฒันาประเทศ 
สาขาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพเิศษ 
ผู้เรียนดี สร้างความเป็นเลิศ 

ลอกข้อความทัง้หน้า 
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ความแตกต่าง พรบ. กยศ. 2 ฉบับ 

การช าระหนี ้

ฉบับปี 2541 ฉบับปี 2560 
จบการศึกษาหรือเลิกการศึกษา 
    กองทุนแจ้งให้ทราบ 
ช าระหนีร้ายเดือน 
ดอกเบีย้ไม่เกนิร้อยละ 7.5 
เบีย้ปรับร้อยละ 1.5 ต่อเดือน 

จบแล้วครบ 2 ปี 
ช าระหนีร้ายปี 
ดอกเบีย้ร้อยละ 1  
เบีย้ปรับร้อยละ 12/18 

ลอกข้อความทัง้หน้า 
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ความแตกต่าง พรบ. กยศ. 2 ฉบับ 

ช่องทางการช าระหนี ้

ฉบับปี 2541 ฉบับปี 2560 
นายจ้างน าส่งเงนิคืนกองทุนตาม 
   เงื่อนไขที่กรมสรรพากรก าหนด 
นายจ้างหกัเงนิจากบญัชีเงนิเดือน 
    ทุกเดือนตามจ านวนเงนิที่กองทุน 
    แจ้งให้นายจ้างทราบ 

ช าระหนีผ่้านธนาคาร 
ช่องทางอื่นๆตามที่กองทุน 
   ก าหนด 

ลอกข้อความทัง้หน้า 
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ความแตกต่าง พรบ. กยศ. 2 ฉบับ 

กรณีผิดนัดช าระ 
ฉบับปี 2541 ฉบับปี 2560 

กองทุนเข้าถงึข้อมูลผู้กู้ยืมที่
ผิดนัดช าระหนีไ้ด้เพื่อน าส่งเข้า
เครดติบโูร 

จดหมายตดิตามทวงหนีถ้งึผู้
กู้ยืมผู้ค า้ประกัน 

ลอกข้อความทัง้หน้า 



หลักเกณฑ์การ
ช าระหนี ้

พระราชบญัญัตกิองทุน
เงนิให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา 

พ.ศ.๒๕๔๑ 

ลอกข้อความทัง้หน้า 
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1) ระยะเวลาปลอดหนี ้    ปี 2 

ลอกข้อความทัง้หน้า 
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วิธีนับระยะเวลา
ปลอดหนี ้กยศ.  
 

ลอกข้อความทัง้หน้า 



14 จบปีการศึกษา 
ปีการศึกษา 2560      

2560 – 2561 
 

ปีการศึกษา 2561      
2561 – 2562 

 
ปีการศึกษา 2562 

2562-2563 

ปลอดหนีปี้ที่ 1 

ปลอดหนีปี้ที่ 2 

ปี 2563 ครบก าหนดช าระหนีปี้แรก 

กยศ. 

ช าระหนีง้วดแรก  
พ.ศ. 2563 

 **ช าระก่อนวันที่ 5 ก.ค. ของทุกปี** 

วาดกรอบและลอกข้อความทัง้หน้า 
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1) ระยะเวลาปลอดหนี ้      ปี 

 2) วันครบก าหนดช าระหนี ้วันที่                       ของทุกปี  

 3) ระยะเวลาช าระหนีสู้งสุด        ปี 

4) อัตราดอกเบีย้ร้อยละ        ต่อปี 

5) ช าระหนีก่้อนก าหนด 
  

2 
5 กรกฎาคม 

15 

1 
ไม่มีดอกเบีย้ 

ลอกข้อความทัง้หน้า 



(ตวัอยา่ง) 
การออมเงนิ 

2 ปี 

16 

ยอดเงนิกู้ยืม 100,000.- บาท 

31 มีนาคม 2560 5 กรกฎาคม 2562 

2,000 บาท ยอดหนีค้งเหลือ 
52,000 บาท 

* ยอดเงินท่ีช าระหน้ีก่อนก าหนด (ช่วงปลอดหน้ี 2 ปี) ไม่มีดอกเบีย้ 
และจะน าไปลดหย่อนเงินต้น (ก่อนการค านวณหน้ีตามตารางสงูสดุ 15 ปี)  
** ช่วงปลอดหน้ีปีท่ี 2  : หลงัวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ระบบจะค านวณและตัง้ยอดหน้ี 
ตามยอดเงินต้นคงเหลือ ซ่ึงผูก้ ู้ยืมจะต้องช าระหน้ีตามตารางเรียกเกบ็ในงวดปีท่ี 1 

24,000.-บาท  

31 มีนาคม 2561 
48,000.-บาท  

31 มีนาคม 2562 (*) 

วาดกรอบและลอกข้อความทัง้หน้า 
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1) ระยะเวลาปลอดหนี ้    ปี 

 2) วันครบก าหนดช าระหนี ้วันที่                       ของทุกปี  

 3) ระยะเวลาช าระหนีสู้งสุด       ปี 

4) อัตราดอกเบีย้ร้อยละ     ต่อปี 

5) ช าระหนีก่้อนก าหนด 

 6) ต้องช าระ                          ทุกปี 

2 
5 กรกฎาคม 

15 
1 
ไม่มีดอกเบีย้ 

เงนิต้นเพิ่มขึน้ 

ลอกข้อความทัง้หน้า 
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อัตราการ
ช าระเงนิขัน้

ต ่า 

ปีที่ 1 

1.5% 

ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6 ปีที่ 7 ปีที่ 8 ปีที่ 9 >>ปีที่ 15 

2.5% 
3% 

4% 
3.5% 

4.5% 
5% 

6% 
7% 

13% 

วาดกราฟและลอกข้อความทัง้หน้า 
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7) เบีย้ปรับร้อยละ                    ต่อปี 12 และ 18 

ลอกข้อความทัง้หน้า 



20 ตัวอย่างการค านวณเบีย้ปรับ 
ครบก าหนดช าระหนีค้รัง้แรกวันที่  5 กรกฎาคม 2562 

ยอดเงนิกู้ 100,000 บาท 

1,500 2,500 3,000 

1,500 ปล
อด

ดอ
กเ
บีย้

 

(12%) 
180 2,500 (12%) 

300 

1,500 
(18%) 
270 

3,500 

(12%) 
360 

3,000 

2,500 
(18%) 
450 

1,500 (18%) 
270 

4,180 

7,750 

180 

270 

300 

12,330 

5 ก.ค. 62 5 ก.ค. 63 5 ก.ค. 64 5 ก.ค. 65 

180 

วาดกรอบและลอกข้อความทัง้หน้า 
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7) เบีย้ปรับร้อยละ                    ต่อปี 12 และ 18 

8) ขอผ่อนผันการช าระหนีไ้ด้ 

ลอกข้อความทัง้หน้า 
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หลักเกณฑ์การผ่อนผันช าระหนี ้

 กรณี  
   
 

1.ไม่มีรายได้ 
  
   
  

2. รายได้ต ่ากว่า 
    เดือนละ 4,700.- 

 เอกสารเพื่อประกอบการผ่อนผัน 
- หนังสือรับรองจากข้าราชการ, เจ้าหน้าที่รัฐ 
พนักงานรัฐวสิาหกิจ, พนง. องค์การมหาชน 
- ส าเนาภาพถ่ายบัตรประจ าตัว ของผู้รับรอง 
- แบบฟอร์ม กยศ. 202/58 และ กยศ. 203/58 

- หนังสือรับรองจากข้าราชการ, เจ้าหน้าที่รัฐ 
พนักงานรัฐวสิาหกิจ, พนง. องค์การมหาชน 
ส าเนาภาพถ่ายบัตรประจ าตัว ของผู้รับรอง 
- หนังสือรับรอง / แสดงรายได้จากหน่วยงาน 
- แบบฟอร์ม กยศ. 202/58 และ กยศ. 203/58 
 

การพจิารณา 
 - ยืดเวลาได้คราว 

ละไม่เกนิ 6 เดือน 
รวมแล้วไม่เกนิ 2 ปี 

- ผ่อนได้ไม่ต ่ากว่า 
300 บาท ต่อเดือน 
หรือ 2,400 บาทต่อปี 
แต่ต้องไม่น้อยกว่า 
ดอกเบีย้ 

ตตีารางและลอกข้อความทัง้หน้า 
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หลักเกณฑ์การผ่อนผันช าระหนี ้(ต่อ) 

 กรณี  
   
3. ประสบภยัพบิัต ิ
    จากธรรมชาติ 
   อัคคีภยั, วาตภยั , 
   สงคราม, จราจล 
      

 เอกสารเพื่อประกอบการผ่อนผัน 

- หนังสือรับรองจากข้าราชการ, เจ้าหน้าที่รัฐ 
พนักงานรัฐวสิาหกิจ, พนง. องค์การมหาชน 
- ส าเนาภาพถ่ายบัตรประจ าตัวข้าราชการ, 
บัตรพนักงานรัฐวสิาหกิจ ของผู้รับรอง 
- แบบฟอร์ม กยศ. 202/58 และ กยศ. 203/58 

การพจิารณา 

 
- ยืดเวลาได้คราวละ 
 ไม่เกนิ 6 เดือน 
 รวมแล้วไม่เกนิ 2 ปี 

ตตีารางและลอกข้อความทัง้หน้า 
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7) เบีย้ปรับร้อยละ                    ต่อปี 12 และ 18 

8) ขอผ่อนผันการช าระหนีไ้ด้ 
9) ไม่ต้องช าระหนีคืน กรณี... “เสียชีวิต” 

10) พักช าระหนี ้กรณี... “ทุพพลภาพ” 

ลอกข้อความทัง้หน้า 



25 เอกสารประกอบกรณี “เสียชีวติ” หรือ “ทุพพลภาพ” 

 กรณี  
 

 เอกสารเพื่อประกอบ 
- ส าเนาใบมรณบตัร / บตัรปชช. /ทะเบียนผูเ้สียชีวิต 
- ส าเนาบตัรปชช.ของผูแ้จ้ง 

การพจิารณา 

ธ.กรงุไทย เสียชีวิต 

ทุพพลภาพ/ 
พิการ 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัคนพิการ 
- ส าเนาบตัรปชช./ทะเบียนบา้น (ผูก้ ู้/ผูค้ า้) 
- ใบรบัรองแพทย ์(ไม่เกิน 90 วนั) 
- หนังสือรบัรองความสามารถประกอบการงาน 

กยศ. 

ตตีารางและลอกข้อความทัง้หน้า 
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7) เบีย้ปรับร้อยละ                    ต่อปี 12 และ 18 

8) ขอผ่อนผันการช าระหนีไ้ด้ 
9) ไม่ต้องช าระหนีคืน กรณี... “เสียชีวิต” 

10) พักช าระหนี ้กรณี... “ทุพพลภาพ” 
11) ปีใดที่ยังเรียนอยู่แต่ไม่ได้กู้ยืมเงนิต้อง 

แจ้งสถานภาพการเรียน (กยศ.204)  
ภายในเดอืน พ.ค. – มิ.ย. ของปีนัน้ 

ลอกข้อความทัง้หน้า 
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หลักเกณฑ์การช าระหนี ้กรอ.ปี 55 

 1. ผู้กู้ยืมที่ส าเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษา มีหน้าที่ต้องช าระหนีค้ืนเม่ือมีรายได้ 16,000.-บาท     
         ต่อเดือน หรือ 192,000.-บาทต่อปี ในปีถัดไป 

 2. ผู้กู้ยืมต้องช าระหนีต่้อเน่ือง จนครบระยะเวลาผ่อนช าระ 15 ปี  

 3. ผู้กู้ยืมแจ้งรายได้ทัง้หมดของรอบปีที่ผ่านมา ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี  

 4. ผู้กู้ยืมต้องยื่นหนังสือแจ้งรายได้พร้อมเอกสาร ดังนี ้

  4.1 หนังสือ กรอ. 207 (แบบรายงานรายได้ของผู้รับทุนฯ)  

  4.2 หนังสือ กรอ. 208 (หนังสือรับรองรายได้ผู้รับทุนฯ) กรณีไม่มีหนังสือรับรองเงนิเดือน 

  4.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

  4.4 ส าเนาหนังสือรับรองเงนิเดือน 

ลอกข้อความทัง้หน้า 
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วิธีนับระยะเวลา
ปลอดหนี ้กรอ.ปี 55  
 

ลอกข้อความทัง้หน้า 



ปีการศกึษา 2560      
2560 – 2561 

จบปีการศึกษา 

ปีการศึกษา 2561      
2561 – 2562 

 
 ช าระหนีง้วดแรก  

พ.ศ. 2562 

กรณี : มีรายได้ 16,000.-บาท/เดือน 

**ช าระก่อนวันที่ 5 ก.ค. ของทุกปี** 

ปี 2562 ครบก าหนดช าระหนีปี้แรก 

กรอ. ปี 55 
วาดกรอบและลอกข้อความทัง้หน้า 



ตรวจสอบสถานะ
ผู้กู้ยืม 

ลอกข้อความทัง้หน้า 

www.studentloan.ktb.co.th 
 

http://www.studentloan.ktb.co.th/
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ก ย ศ 

อา่นท าความเข้าใจแลว้ตดัแปะ 
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อา่นท าความเข้าใจแลว้ตดัแปะ 
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อา่นท าความเข้าใจแลว้ตดัแปะ 
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www.studentloan.ktb.co.th 

อา่นท าความเข้าใจแลว้ตดัแปะ 

http://www.studentloan.ktb.co.th/
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อา่นท าความเข้าใจแลว้ตดัแปะ 
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อา่นท าความเข้าใจแลว้ตดัแปะ 
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หรือ  กรณีท่ีผูก้ ู้ยืม มีมากกว่า 1 กองทนุฯ 
อา่นท าความเข้าใจแลว้ตดัแปะ 
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อา่นท าความเข้าใจแลว้ตดัแปะ 



39 

อา่นท าความเข้าใจแลว้ตดัแปะ 
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อา่นท าความเข้าใจแลว้ตดัแปะ 
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อา่นท าความเข้าใจแลว้ตดัแปะ 
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หรือ  กรณีท่ีผูก้ ู้ยืม มีมากกว่า 1 กองทนุฯ อา่นท าความเข้าใจแลว้ตดัแปะ 
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อา่นท าความเข้าใจแลว้ตดัแปะ 
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อา่นท าความเข้าใจแลว้ตดัแปะ 
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อา่นท าความเข้าใจแลว้ตดัแปะ 



วิธีการช าระหนี ้

ลอกข้อความทัง้หน้า 
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1. ช าระโดยวิธีหกัเงนิจากบญัชีออมทรัพย์อัตโนมัต ิ
2. ช าระที่เคร่ืองฝาก / ถอนเงนิอัตโนมัตขิองธนาคารกรุงไทย 
3. ช าระผ่าน INTERNET [ KTB Netbank ] 
4. ช าระผ่านโทรศัพท์มือถือ [ KTB Netbank Appilcation ] 
5. ช าระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา 
6. ช าระผ่านไปรษณีย์ (Pay @ Post)  
7. ช าระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11) 
8. ช าระผ่านเคาน์เตอร์ต่างธนาคาร ( LH Bank / TMB / SCB/ ธ.ก.ส./ BAY) 
9. ช าระผ่าน QR Code ผ่าน Mobile Banking ของทุกธนาคาร 

ช่องทางการช าระหนีเ้งนิกู้กองทุน กยศ. 
ลอกข้อความทัง้หน้า 
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• QR Code KTB Netbank Application (Scan to Pay) 

    ช าระแบบออนไลน์ (Real Time) ลดยอดหนีท้นัท ีเฉพาะ KTB Netbank  เท่านัน้ 

การช าระหนีเ้งนิกองทุน ด้วย QR Code 

อา่นท าความเข้าใจแลว้ลอกข้อความทัง้หน้า 

รูปภาพ QR Code 3 ภาพ ตดัแปะ 
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การช าระหนีเ้งนิกองทุน ด้วย QR Code 

• ขัน้ตอนการท ารายการผ่าน  KTB Netbank Application  

อา่นท าความเข้าใจแลว้ตดัแปะ 
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การช าระหนีเ้งนิกองทุน ด้วย QR Code 

•QR Code PromptPay Payment 

    ช าระแบบออนไลน์ (Real Time)  

    ลดยอดหนีท้นัท ี

    ช าระได้ทุกธนาคาร 

    ที่มีบริการ Mobile Banking 

อา่นท าความเข้าใจแลว้ตดัแปะ 
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การช าระหนีเ้งนิกองทุน ด้วย QR Code 

อา่นท าความเข้าใจแลว้ตดัแปะ 
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อา่นท าความเข้าใจแลว้ลอกข้อความทัง้หน้า 

รูปภาพ ตดัแปะ 



53 ตัวอย่าง : รหสัช าระเงนิ (Barcode)  

** Tips ** 
ดาวน์โหลดรหสัช าระเงนิ (Barcode) น าไปช าระหนีโ้ดยไม่ต้องรอจดหมายแจ้งหนี ้ 

อา่นท าความเข้าใจแลว้ตดัแปะ 
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อา่นท าความเข้าใจแลว้ตดัแปะ 



55 

ช่องทางการตดิต่อ 
เพื่อขอทราบ 
รายละเอียด 

1. ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลข 0-2111-1111 

2. Web site. www.studentloan.ktb.co.th 

3. โทรสอบถามเจ้าหน้าที่ Help desk 0-2208-8699 

4. สอบถามได้ทางธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา 

ลอกข้อความทัง้หน้า 
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