กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ( กยศ.)
1. ประวัติความเป็นมาของ กยศ.
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2538 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้การกู้ยืมเงินแก่นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จาเป็นในการครองชีพระหว่างการศึกษา และปีการศึกษา 2539 ให้นักศึกษากู้ยืมเป็นครั้งแรก
โดยใช้มติ ครม.รองรับ ต่อมาจึงได้ตราพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2541 เป็นกฎหมายรองรับ

2. คุณสมบัติของผูม้ สี ิทธิกู้ยมื
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 300,000.- บาทต่อปี (ปีการศึกษา 2539 – 2541 )
มีรายไดครอบครัวไมเกิน 150,000.- บาทตอป (ปีการศึกษา 2542 – 2550 )
มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000.- บาทต่อปี (ปีการศึกษา 2551 – ปัจจุบัน )
หรือตามที่คณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กาหนดเปนครั้งคราว
โดยพิจารณาตามหลักเกณฑขอใดขอหนึ่ง ดังนี้
2.2.1 รายไดรวมของนักเรียน นักศึกษา ผูขอกูยืม รวมกับรายไดของบิดาและมารดา ในกรณีที่
บิดา มารดาเปนผูใชอานาจปกครอง
2.2.2 รายไดรวมของนักเรียน นักศึกษาผูขอกูยืมรวมกับรายไดของผูปกครอง ในกรณีที่
ผูใชอานาจ ปกครองไมใชบิดา มารดา
2.2.3 รายไดรวมของนักเรียน นักศึกษา ผูขอกูยืม รวมกับรายไดของคูสมรส ในกรณีที่
ผูขอกูยืมไดทาการสมรสแลว
2.3.
2.4
2.5
2.6.
2.7.
2.8

ไมเคยเปนผูสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มากอน
ไมเปนผูที่ทางานประจาในระหวางการศึกษา
ไมเปนบุคคลลมละลาย
ไมเปน หรือ เคยเปนผูไดรับโทษจาคุก
เปนผูมีผลการเรียนดี หรือ ผานเกณฑการวัดและประเมินผลของสถาบันการศึกษา
เปนผูที่มีความประพฤติดี ไมฝาฝนระเบียบขอบังคับของสถานศึกษาขั้นรายแรง หรือ ไมเปนผูที่มีความ
ประพฤติเสื่อมเสีย
2.9 เปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบ หรือประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในโรงเรียน
สถานศึกษา หรือสถาบัน การศึกษาที่อยูในสังกัดการควบคุม หรือกากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวง หรือ สวนราชการอื่นๆ ทบวงมหาวิทยาลัย รัฐวิสาหกิจ
2.10 ต้องมีอายุในขณะที่ขอกู้ โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และระยะเวลาผ่อนชาระอีก 15 ปี
รวมกัน แล้วต้องไม่เกิน 60 ปี

การพิจารณาคุณสมบัติผู้ขอกู้ สถานศึกษาจะพิจารณาเป็นรายปี ผู้ขอกูย้ ืมที่มีคุณสมบัติจะได้กู้หรือไม่ขึ้นอยู่กับ

วงเงินกู้ยืมที่สถานศึกษาได้รับจัดสรรด้วย
และนักศึกษาจะต้องยื่นแบบคาขอกู้ ตั้งแต่ เทอม 1 ในปีการศึกษา นั้น ๆ
ถาม เทอม 1 ไม่จาเป็นต้องกู้ เทอม 2 มีความจาเป็นต้องกู้ จะขอกู้ได้หรือไม่
ตอบ ไม่ได้ เพราะฐานข้อมูลในระบบ e-studentloan จะต้องบันทึกตั้งแต่

เทอม 1(จะเริ่มบันทึกข้อมูล เทอม 2 ไม่ได้ เพราะระบบไม่ตอบรับ)

3. กรอบวงเงินที่แต่ละสาขาวิชาได้รับจัดสรร
ขอบเขตการให้กยู้ ม
ื เงิน

ผู้มีสิทธิกู้ยืม ใน มจพ. มี 2 ระดับ คือ ปวช. และ ปริญญาตรี เท่านั้น

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา

ค่าเล่าเรียนและ ค่าครองชีพ
ค่าใช้จา่ ย
บาท/ราย/ปี
ทีเ่ กีย่ วเนือ
่ งกับ
การศึกษา
บาท/ราย/ปี

1. (ปวช.) สายช่าง หรือ ต ามวงเงินทีไ่ ด้รับจัดสรรมา
2. ปริญญาตรี

รวม
บาท/ราย/ปี

21,000

26,400

47,400

มจพ.

4.1 สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์

TH , THM

60,000

26,400

86,400

4.2 ศิลปกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์

ทุกสาขาวิชา

70,000

26,400

96,400

4.3 วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทุกสาขาวิชา

70,000

26,400

96,400

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
1. เงินกู้ยืมทีจ่ ่ายเข้าบัญชีของสถานศึกษา ได้แก่ ค่าเล่าเรียน
2. เงินกู้ยืมทีจ่ ่ายเขาบัญชีของนักศึกษาผู้กู้ยืม ได้แก่ ค่าครองชีพ (ค่าที่พักและค่าใช้จา่ ยส่วนตัว)

4. ขั้นตอนการกู้ กยศ. ผ่าน ระบบ E-Studentloan
( นักศึกษาทุกคนที่ต้องการกู้ยืมเงินเรียน ต้องทาผ่านระบบ www.studentloan.or.th เท่านั้น )
ให้เข้าไปดู www.knutnb.ac.th

ขั้นตอนการกู้ยมื เงินผ่าน e-studentloan ปีการศึกษา 2555

5. ผู้ค้าประกันในสัญญากู้ยืมเงิน
5.1 บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง (กรณีบิดามารดาเสียชีวิต ให้ผู้ปกครองที่รับอุปการะเลี้ยงดูลงนามแทน)
5.2 กรณีคู่สมรสของผู้ค้าประกันไม่ให้ความยินยอมให้ผู้ค้าประกันลงนามฝ่ายเดียวได้
5.3 กรณีไม่มีบุคคลค้าประกัน ให้ใช้หลักทรัพย์แทน

6. หลักเกณฑ์การช้าระหนี
6.1 เมื่อนักศึกษาผู้กู้ยืมสาเร็จการศึกษา หรือ เลิกการศึกษาเป็นเวลา 2 ปี ถือว่าผู้กู้ยืมเป็นผู้ครบกาหนดชาระหนี้ ผู้กู้ยืมเงิน
มีหน้าที่ต้องชาระเงินกู้ยืมคืนให้กับกองทุนตามระยะเวลาและวิธีการที่กาหนดไว้ในระเบียบของคณะกรรมการกองทุน
6.2 นักศึกษาผู้กู้ยืมที่กาลังศึกษาอยู่และไม่ได้กู้ยืมติดต่อกันเป็นเวลา 2 ปี และไม่ได้แจ้งสถานภาพการเป็นนักเรียนหรือ
นักศึกษาให้ธนาคารทราบ ถือว่าเป็นผู้ครบกาหนดชาระหนี้
6.3 ก่อนวันที่ 5 กรกฏาคม ของทุกปีที่ครบกาหนดชาระหนี้ ผู้กู้ยืมที่ครบกาหนดชาระหนี้งวดแรกได้รับหนังสือจาก
ธนาคาร เพื่อแจ้งเงินต้นทั้งหมด จานวนเงินที่ต้องชาระหนี้งวดแรก ค่าธรรมเนียมการชาระหนี้ รวมทั้งตารางการ
ชาระหนี้ของแต่ละปี ให้ผู้กู้ยืมทราบ

6.4 นักศึกษาผู้กู้ยืมที่ครบกาหนดชาระหนี้ จะต้องชาระหนี้งวดแรกภายในวันที่ 5 กรกฎาคม ของปีที่ครบกาหนด
ชาระหนี้
6.5 นักศึกษาผู้กู้ยืมจะต้องเสียดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปีของเงินต้นคงค้างของปีที่ 1 เป็นต้นไป โดยจะต้องชาระหนี้ ภายใน
วันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี และจะต้องชาระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 15 ปี นับจากวันครบกาหนดชาระหนี้งวดแรก
6.6 ในกรณีที่นักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน ไม่สามารถชาระหนี้เงินกู้คืนได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด คือภายในวันที่ 5 กรกฎาคม
ของทุกปี ถือว่าผู้กู้ยืมผิดนัดชาระหนี้ ซึ่งผู้กู้ยืมจะต้องเสียเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 12 ต่อปี ของเงินต้นที่ค้างชาระใน
งวดนั้น กรณีค้างชาระไม่เกิน 12 เดือน และจะต้องเสียเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 18 ต่อปี ของเงินต้นงวดที่ค้างชาระ
ทั้งหมด กรณีค้างชระเกิน 12 เดือน

7. ระยะเวลาการผ่อนชาระหนี้
เมื่อนักศึกษาผู้กู้ยืม สาเร็จการศึกษา หรือ เลิกการศึกษา เป็นเวลา 2 ปี หรือ กาลังศึกษาอยู่และไม่ได้กู้ยมื
ติดต่อกันเป็น เวลา 2 ปี จะต้องชาระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 15 ปี นับจากวันครบกาหนดชาระหนี้

8. การชาระหนี้ก่อนกาหนด
นักศึกษาผู้กู้ยืมสามารถชาระหนี้กองทุนทั้งหมด หรือ บางส่วนในช่วงก่อนสาเร็จการศึกษา หรือช่วงระยะเวลา
ปลอดหนี้ 2 ปีได้ โดยผู้กู้ยืมไม่ต้องเสียดอกเบี้ย ถ้าการชาระหนี้บางส่วน ดอกเบี้ยที่คิด จะคิดจากเงินต้นที่เหลืออยู่
หลังจากช่วงปลอดหนี้ 2 ปี

9. วิธีนับระยะเวลาครบกาหนดชาระหนี้
ตัวอย่าง ผู้สาเร็จการศึกษา หรือ เลิกการศึกษา ในปีการศึกษา 2559 นักศึกษาผู้กู้ยืมจะครบกาหนดชาระหนี้
งวดแรกภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 (ตัวอย่าง ถ้าเรียนหลักสูตร 4 ปี )

พ.ศ. 2555
เริ่มเรียน

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

วันที่สาเร็จการศึกษา
ระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี
5 กรกฎาคม 2561
วันครบกาหนด
ชาระหนี้งวดแรก

10. การสอบถามยอดหนี้
นักศึกษาผู้กู้ยืมสามารถสอบถามยอดหนี้ของตนเองได้ 4 ช่องทาง ดังนี้
10.1 ทาง อินเตอร์เนท http://www.studentloan.ktb.co.th/ ป้อนรหัสผ่าน เป็น
เลขบัตรประจาตัวประชาชน และ วัน เดือน ปี เกิด
10.2 ทาง CALL CENTER ธ.กรุงไทย 1551
10.3 ทาง HELP DESK ธ.กรุงไทย 02-2088699
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 089-8118260
10.4 ธนาคารกรุงไทย(จากัด)มหาชน ทุกสาขาทั่วประเทศ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ

11. นักศึกษาผู้กยู้ ืม ถึงแก่กรรม หรือ ทุพพลภาพ
11.1 กรณีนักศึกษาผู้กู้ยืมถึงแก่กรรม หนี้ตามสัญญากู้ยืมเป็นอันระงับไป ทั้งนี้ทายาท หรือ สถานศึกษา ต้องส่งสาเนาใบ
มรณบัตร ที่รับรองโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจให้ธนาคาร ทราบ
11.2 กรณีนักศึกษาผู้กู้ยืมทุพพลภาพ ต้องสาเนาสมุดประจาตัวคนพิการให้ธนาคาร เพื่อเสนอกองทุน กยศ.สานักงานใหญ่
พิจารณาระงับการเรียกให้ชาระหนี้ตามสัญญาต่อไป

12. การติดต่อสอบถาม
กยศ. มจพ. กรุงเทพมหานคร ( ชั้น 4 อาคาร สจพ. 40 ปี )
สาโรจน์ สรพล โทร. 02 -9122008 ต่อ 1161 มือถือ 084 -1583958
เวลาทาการ จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.00 น.
เสาร์ 09.00 – 16.00 น.
กยศ. มจพ. ปราจีนบุรี ( งานกิจการนักศึกษา มจพ. ปราจีนบุรี ชั้น 1 อาคารบริหาร )
กมลรัตน์ รัตนภานพ (พี่ยอด) มือถือ 081 - 4844735
กยศ. มจพ. ระยอง ( สานักงาน ชั้น 6 โรงเรียนมัธยมตากสิน )
สาโรจน์ สรพล โทร. 02 -9122008 ต่อ 1161 มือถือ 084 -1583958
หรือ พี่ทิพ มือถือ 090-1277159

