
นายจ้างผู้มลีูกจ้างกู้ยืมเงิน 

จากกองทุนเงินให้กู้เพื่อการศึกษา

 การศึกษาเป็นสิง่ส�าคัญในการเสรมิสร้างศักยภาพทรพัยากรบุคคลซึง่เป็นปัจจยัส�าคัญประการหนึง่ 

ต่อการพัฒนาประเทศ รัฐบาลในแต่ละยุคสมัยได้เล็งเห็นความส�าคัญน้ัน และให้โอกาสเข้าถึงการศึกษา 

แก่ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมท้ังการสนับสนุนผู้เข้าศึกษาในสาขาวิชาท่ีเป็นท่ีต้องการต่อการผลิต 

ก�าลังคนและมีความจ�าเป็นต่อการพัฒนาประเทศหรือเข้าศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือมุ่งส่งเสริม 

เป็นพิเศษ ตลอดจนสนับสนุนนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีเรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ โดยการจัดต้ัง

กองทนุเพือ่ให้เงินกูแ้ก่นักเรยีนหรอืนักศึกษาดังกล่าว เพือ่ใช้ในการศึกษาต้ังแต่ปี 2538 เป็นต้นมา จนถงึ

ก่อนปี 2560 มีท้ังหมดจ�านวนสองกองทนุ
1
 ภายหลงัต่อมาได้บูรณาการการบรหิารจดัการและการด�าเนิน

การของท้ังสองกองทุนให้เป็นเอกภาพภายใต้กฏหมายเดียวกันและเพิ่มมาตรการในการบริหารจัดการ

กองทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจึงตรากฏหมาย “พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

พ.ศ. 2560” ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 

 พ.ร.บ.ฉบับใหม่น้ี ได้เพิ่มบทบาทของนายจ้างผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) 

แห่งประมวลรัษฏากร
2
 ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศด้วย



บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของนายจ้าง

ตามมาตรา 51 บัญญัติไว้ว่า

            “ให้บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคลทั้งภาครัฐและเอกชน 
ผูจ่้ายเงนิได้พึงประเมนิตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรษัฏากร มีหน้าที่
หักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงินซึ่งเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของผู้จ่าย
เงินได้พึงประเมินดังกล่าว เพ่ือช�าระเงินกู้ยืมคืนตามจ�านวนที่กองทุน3

แจ้งให้ทราบ โดยให้น�าส่งกรมสรรพากรภายในก�าหนดระยะเวลาน�าส่ง
ภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดี 
กรมสรรพากรประกาศก�าหนด

 การหักเงินตามวรรคหน่ึงต้องหักให้กองทุนเป็นล�าดับแรก 
ถัดจากการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย และการหักเงินเข้ากองทุนท่ีผู้กู้ยืมเงิน 
ต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ 
กฎหมายว่าด้วยกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
แรงงานและกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม

 เมื่อกรมสรรพากรได้รับเงินจากผู ้จ ่ายเงินได้พึงประเมิน 
ตามวรรคหนึง่แล้ว ให้น�าส่งกองทนุฯ ตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไข 
ที่กรมสรรพากรก�าหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

 ถ้าผู ้จ ่ายเงินได้พึงประเมินตามวรรคหน่ึงไม่ได้หักเงินได ้
พึงประเมินหักและไม่ได้น�าส่ง หรือน�าส่งแต่ไม่ครบจ�านวนที่กองทุน 
แจ้งให้ทราบ หรือหักและน�าส่งเกินก�าหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง  
ให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินรับผิดชดใช้เงินที่ต้องน�าส่งในส่วนของผู้กู้ยืม 
ตามจ�านวนท่ีกองทุนแจ้งให้ทราบ และต้องจ่ายเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ
สองต่อเดือนของจ�านวนเงินท่ีผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินยังไม่ได้น�าส่ง หรือ

ตามจ�านวนทีข่าดไป แล้วแต่กรณ ีทัง้นี ้นบัแต่วนัถดัจากวนัท่ีครบก�าหนด
ต้องน�าส่งตามวรรคหนึ่ง

 ในกรณีที่ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินได้หักเงินได้พึงประเมินผู้กู้ยืม
เงินไว้แล้ว ให้ถือว่า ผู้กู้ยืมเงินได้ช�าระเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาตามจ�านวน
ที่ได้หักไว้แล้ว”

 ตามข้อกฎหมายข้างต้นจะเหน็ว่า นอกจากนายจ้าง ผูจ่้ายเงนิ 
ได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร จะมีหน้าที่ต้อง 
หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายและน�าส่งกรมสรรพากร ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรก�าหนดแล้ว ยังมีหน้าที่ต้องหักเงินได้
พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงิน ตามจ�านวนที่กองทุนแจ้ง และน�าส่งพร้อมกับ
การน�าส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายด้วย ซึ่งหากไม่ได้ด�าเนินการหักเงินได ้
พงึประเมนิ หรอืหกัแล้วด�าเนนิการได้ไม่ถกูต้อง กต้็องรบัผดิชอบในการน�า 
ส่งเงินให้ครบถ้วนตามจ�านวนที่กองทุนแจ้งรวมทั้งเงินเพิ่มในอัตรา 
ร้อยละสอง โดยให้ถือว่าผู้กู้ยืมเงินได้ข�าระเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาตาม
จ�านวนที่ถูกหักไว้แล้ว ทั้งนี้ เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้กู้ยืมเงิน

 นอกจากหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ตามมาตรา 46 ได้ก�าหนด
ให้หน่วยงานหรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลใดซึ่งเป็น 
ผูค้รอบครองข้อมลูส่วนบคุคลของผูกู้ย้มืเงนิ จดัส่งข้อมูลให้กองทนุตามที่
กองทนุร้องขอภายในเวลาอนัสมควร และในทางกลบักนั กองทุนกม็หีน้า
ที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมและการช�าระเงินกู้ยืมให้แก่ หน่วยงาน
หรือองค์กรภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลใดที่ร้องขอ (ตามมาตรา 45)

1   (1) กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541
    (2) กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคตตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา  
     พ.ศ. 2549 ที่ออกตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491
2   “เงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงานไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส เบี้ยหวัด บ�าเหน็จ บ�านาญ เงินค่าเช่าบ้าน เงินที่ค�านวณได้
    จากมูลค่าของการได้อยู่บ้านที่นายจ้างให้อยู่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เงินที่นายจ้างช�าระหนี้ใด ๆ ซึ่งลูกจ้างมีหน้าที่ต้องช�าระ และเงินหรือทรัพย์สิน 
    หรือประโยชน์ใด ๆ บรรดาที่ได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน
3   กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา



บทบาทและหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง 

ในการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา

 ผู ้มีบทบาทส�าคัญในการด�าเนินงานเก่ียวกับการให ้
กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา นอกจากนายจ้างผู้จ่ายเงินได้พึงประเมิน
มาตรา 40  (1) แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว ยังมีผู้เก่ียวข้อง 
อีกสองฝ่าย ได้แก่ กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา และผู้กู้ยืมเงิน 
ซึ่งแต่ละฝ่ายมีสิทธิและหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อกัน

 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

 กองทนุเงนิให้กูย้มืเพือ่การศกึษา เป็นหน่วยงานของรฐั
อยูใ่นก�ากับดูแลของรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงการคลงั มฐีานะเป็น
นิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารรราชการแผ่นดินหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย 
วิธีการงบประมาณและกฎหมายอ่ืน มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา ด้วยการให้เงินกู้ยืมเพื่อการ
ศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่มีลักษณะ ดังนี้

(1) นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
(2) นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความ 
 ต้องการหลกัซึง่มคีวามชดัเจนของการผลิตก�าลงัคนและ 
 มีความจ�าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 
(3) นักเรียนหรือนักศึกษาท่ีศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน  
 หรือในสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ
(4) นักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ 

เพื่อสนับสนุนในการบริหารกองทุนและการติดตามการช�าระ
เงนิคนืกองทุน กฎหมายได้ให้อ�านาจกองทนุสามารถด�าเนนิการ

(1) ขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงินจากหน่วยงานหรือ 
 องค์กรท้ังภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลใดซึ่งเป็น 
 ผู้ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
(2) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินและการช�าระเงินคืน 
 กองทุนของผู ้กู ้ยืมเงินให้แก่หน่วยงานหรือองค์กร 
 ทั้งภาครัฐและเอกชน หรือบุคคลใดที่ร้องขอ
(3) ด�าเนินการตามมาตราการต่าง ๆ ที่คณะกรรมการ 
 ก�าหนด

 ข้อก�าหนดตาม (1) และ (2) ข้างต้น เป็นข้อก�าหนดให้
มกีารเข้าถงึข้อมลูส่วนตวัของผูกู้ย้มืเงนิอนัเกีย่วข้องกบัการกูยื้มเงิน 
และการคืนเงินกู้ยิม ที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งสามฝ่าย ได้แก่ นายจ้าง 
กองทุน ผู้กู้ยืมเงิน มีสิทธิเข้าถึงและแลกเปลี่ยนกัน

ผู้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้เพื่อการศึกษา

 ตามกฏหมายได้ให้ค�านิยามต่างๆ เกี่ยวกับผู้กู้ยืมเงิน 
ดังต่อไปนี้

 “ผู้กู้ยืมเงิน” หมายถึง นักเรียน หรือนักศึกษาที่ได ้
รับเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาจากกองทุน

 “เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา” หมายถึง เงินที่กองทุน
จดัสรรให้ผูกู้ย้มืเงนิ เพือ่เป็นค่าเล่าเรยีน ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัการศกึษา 
และค่าครองชพี

 “นักเรียนหรือนักศึกษา” หมายถึง ผู้ซึ่งศึกษาอยู ่
ในสถานศึกษา และให้หมายรวมถึงผู้ซึ่งได้รับการตอบรับให้เข้า
ศึกษาในสถานศึกษาด้วย 

 “สถานศึกษา” หมายถึง โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา 
หรอืสถานศกึษาอืน่ของรฐั โรงเรยีนของเอกชนทีไ่ด้รบัใบอนญุาต
ให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน

 “ค่าเล่าเรียน” หมายถึง เงินค่าเล่าเรียน ค่าบ�ารุง และ 
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่สถานศึกษาเรียกเก็บจากนักเรียนหรือ
นักศึกษา

 “ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา” หมายถึง ค่าใช้
จ่ายอื่นที่มิใช่ค่าเล่าเรียนที่สถานศึกษาเรียกเก็บจากนักเรียนหรือ
นักศึกษาตามระเบียบ ประกาศ หรือค�าสั่งของสถานศึกษา โดย 
มีวัตถุประสงค์เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา

 “ค่าครองชีพ” หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็นในการ 
ด�ารงชีพระหว่างศึกษา

 รวมความแล้ว ผู้กู ้ยืมเงิน หมายถึง นักเรียนหรือ
นักศึกษาผู้ที่ศึกษาอยู่ในสถานการศึกษาและผู้ที่ได้รับการตอบ
รับให้เข้าศึกษาในสถานศึกษา ที่ได้รับเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
จากกองทุน เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา
และค่าครองชีพ โดยสถานศึกษานั้นเป็นโรงเรียน สถาบัน
อุดมศึกษา หรือสถานศึกษาอื่นของรัฐ โรงเรียนเอกชนที่ได้รับ 
ใบอนุญาตให้จัดตั้งตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน และ
สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนที่ได ้รับอนุญาตให้จัดตั้งตาม
กฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

 ผู้กู้ยืมเงินตามกฎหมายน้ี นอกจาก ผู้กู้ยืมเงินที่ท�า
สัญญากู้ยืมเงินภายใต้กฎหมายฉบับใหม่ใช้บังคัญแล้ว ยังรวมถึง 
ผู ้กู ้ยิมเงินที่ยังเป็นหนี้คงค้างอยู ่กับกองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื่อ 
การศึกษา พ.ศ. 2541 และผู้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน 
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อ 
การศึกษา พ.ศ. 2549 ที่ออกตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง 
พ.ศ. 2541 ที่ยังค้างช�าระหนี้ด้วย



(1) ปฏิบัติตามสัญญาเงินกู้อย่างเคร่งครัด และต้องด�าเนินการดังนี้

 (1.1) ให้ความยินยอมในขณะท�าสัญญากู ้ยิมเงิน เพื่อให้ผู ้มีหน้าที่จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) 
  แห่งประมวลรัษฎากร หักเงินได้พึงประเมินของตนตามจ�านวนที่กองทุนแจ้งให้ทราบ เพื่อช�าระเงินกู้ยืม 
  เพื่อการศึกษาคืนกองทุน
 (1.2) แจ้งสถานะการเป็นผู้กู้ยิมเงินต่อหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่ตนท�างานด้วย ภายในสามสิบวันนับแต ่
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน และยินยอมให้หักเงินได้พึงประเมินของตนเพื่อด�าเนินการตามมาตรา 51
 (1.3) ยินยอมให้กองทุนเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่อยู่ในครอบครองของบุคคลอื่น รวมทั้งยินยอมให้กองทุน 
  เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน และการช�าระเงินคืนกองทุน

(2) ในแต่ละภาคเรียน ให้แจ้งขอเบิกเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาต่อกองทุน โดยการลงทะเบียนเรียน จ�านวนเงินค่าเล่าเรียน 
 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ โดยได้รับการรับรองจากสถานศึกษา ทั้งนี้ เมื่อกองทุนโอนเงิน 
 ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ให้สถาบันการศึกษาและค่าครองชีพให้แก่ผู้กู้ยืมเงิน ตามที่กองทุนได ้
 รับแจ้ง  ถือว่าเป็นจ�านวนที่ถูกต้องที่ผู้กู้ยืมมีหน้าที่และความรับผิดชอบต้องชดใช้คืนให้แก่กองทุน  ทั้งนี้ หากมียอดเงิน 
 กู้ยืมเพือการศึกษาที่ผู้กู้ยิมเงินได้รับไปแล้ว  ให้กองทุนแจ้งให้ผู้กู้ยืมเงินทราบด้วย

(3) เมื่อผู้กู้ยิมเงินส�าเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแล้ว มีหน้าที่ต้องช�าระเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ได้รับไปตามสัญญา 
 กู้ยืมเงิน คืนให้กองทุน ตามจ�านวน ระยะเวลาและวิธีการที่กองทุนแจ้งให้ทราบ

(4) ผู้กู้ยืมเงินจะช�าระเงินคืนกองทุนก่อนก�าหนดเวลา หรือบอกเลิกการกู้ยืมเงินเป็นหนังสือเมื่อใดก็ได้  ในกรณีที่บอกเลิก 
 สัญญา จะต้องช�าระคืนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ได้รับไปทั้งหมด คืนให้แก่กองทุนภายในสามสิบวันนับแต่วันถัดจาก 
 วันที่ได้แจ้งบอกเลิกการกู้ยืมเงิน

(5) กรณีที่ผู้กู้ยืมถูกบอกเลิกสัญญากู้เงินจากกองทุน ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่ต้องช�าระเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ได้ไปทั้งหมด 
 คืนให้แก่กองทุนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการบอกเลิกสัญญา

(6) กรณีที่ผู้กู้ยืมเงินถึงแก่ความตาย สัญญากู้เงิน หน้าที่และความรับผิดชอบที่ผู้กู้เงินทีต่อกองทุนเป็นอันระงับไป

(7) กรณีที่ผู ้กู ้ยืมเงินพิการหรือทุพพลภาพไม่สามารถประกอบการงานได้ กองทุนจะเป็นผู้พิจารณาว่าจะระงับหนี้ 

 ตามสัญญากู้ยืมเงินให้หรือไม่

ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้

ผู้กู้ยืมเงิน หมายถึง นักเรียนหรือนักศึกษา 

ผู้ที่ศึกษาอยู่ในสถานการศึกษาและผู้ที่ได้รับการตอบรับ

ให้เข้าศึกษาในสถานศึกษา ที่ได้รับเงินกู้ยืม

เพื่อการศึกษาจากกองทุนเพื่อเป็นค่าเล่าเรียน 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาและค่าครองชีพ



สิทธิ หน้าที่ หลักเกณฑ์/เงื่อนไข

นายจ้าง • รับหรือขอข้อมูลเก่ียวกับการกู้ยืมและ 
   การช�าระเงินกู้ยืม จากกองทุน
• ให้ลูกจ้างแจ้งสถานะการกู้ยืมเงินจาก    
   กองทุน
• หักเงินเดือนลูกจ้างเพ่ือคืนเงินกู ้ยืม 
   ส่งกองทุน

   หักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงินซึ่งเป็น
พนกังานหรอืลกูจ้างเพือ่ช�าระเงนิกูย้มืคนื โดย
ให้น�าส่งกรมสรรพากรภายในก�าหนดระยะ
เวลาน�าส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ ่าย ตาม 
หลัก เกณฑ ์วิ ธี การและเงื่ อนไขที่ อธิบด ี
กรมสรรพากรประกาศก�าหนด

จะหักเงินเดือนเมื่อกองทุนได้แจ้งอย่าง
เป็นทางการ และหกัเงนิเดอืนตามจ�านวน
ที่กองทุนแจ้ง

กองทุน • ขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงินจาก 
   หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
• เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการกู้ยืมเงิน  
 และการช�าระเงินคืนกองทุนของ 
   ผู้กู้ยืมเงินให้แก่ผู้ร้องขอ

• แจ้งจ�านวนเงินที่ควรหักจากเงินเดือน 
  ผู ้กู ้ยืมเงิน ระยะเวลาและวิธการ ให้แก ่
   ผู้กู้ยืมเงิน รวมทั้งนายจ้างผู้กู้ยืมเงิน
• เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน และ 
   การช�าระเงินคืนกองทุนของผู้กู้ยืมเงินให้แก ่
  หน่วยงานหรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน  
   หรือบุคคลใดที่ร้องขอ

ผู้กู้ยืมเงิน • มีระยะเวลาการผ่อนช�าระหนี้ 15 ปี  
  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ปลอดการ 

ส่งเงินต้น 2 ปี ปลอดดอกเบี้ย 3 ปี นับ 
   จากปีที่ส�าเร็จการศึกษาหรือเลิกศึกษา
• ผู้กู้ยืมเงินจะช�าระเงินคืนกองทุนก่อน 
  ก�าหนดเวลาหรือบอกเลิกการกู้ยืมเงิน 
   เป็นหนังสือเมื่อใดก็ได้  

   ในกรณีที่บอกเลิกสัญญา จะต้องช�าระ
คืนเงินกู ้ยืมเพ่ือการศึกษาที่ได ้รับไป
ทัง้หมดคนืให้แก่กองทนุภายในสามสบิวัน
นับแต่วันถัดจากวันท่ีได้แจ้งบอกเลิกการ
กู้ยืมเงิน

• ให ้ความยินยอมแก่นายจ ้างผู ้มีหน ้าที่ 
  จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1)  
   แห่งประมวลรัษฎากร หักเงินได้พึงประเมิน 

ของตนตามจ�านวนที่กองทุนแจ้งให้ทราบ  
   เพื่อช�าระเงินกู้ยืมคืนกองทุน
• แจ้งสถานะการเป็นผู้กู ้ยืมเงินต่อหัวหน้า 

หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่ตนท�างาน 
ด้วย ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ เริ่ม 
ปฏิบัติงาน 

• ยินยอมให้กองทุนเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 
ของตนที่อยู ่ในครอบครองของบุคคลอื่น  
รวมทั้งยินยอมให้กองทุน เปิดเผยข้อมูล 
เกี่ยวกับการกู ้ยืมเงินและการช�าระเงิน 
คืนกองทุน

• ในแต่ละภาคเรียน ให้แจ้งขอเบิกเงินกู้ยืม 
เพื่อการศึกษาต ่อกองทุน โดยการลง 

   ทะเบียนเรียน 

• ถ้าไม่กู้ต่อเน่ืองติดต่อกันสองปี และ 
  ไม่แจ้งสถานะภาพให้ผู ้บริหารและ   

จัดการเงินให้กู้ยืมทราบ ถือว่าเป็นผู ้
ครบก�าหนดช�าระหนี้ และมีหน้าท่ี 

    ช�าระหนี้คืนกองทุน
• กรณถีกูกองทนุบอกเลิกสญัญากูย้มืเงิน 

จะต้องช�าระเงินคืนทั้งหมดภายใน 
สามสิบวันนับแต่วันบอกเลิกสัญญา

• กรณีถึงแก่ความตาย สัญญากู ้เ งิน  
หน้าที่และความรับผิดชอบ ที่ผู้กู้เงินที ่
ต่อกองทุนเป็นอันระงับไป

• กรณพีกิารหรอืทพุพลภาพ ไม่สามารถ 
ประกอบการงานได้ กองทุนจะเป็น 
ผู้พิจารณาว่าจะระงับหนี้ตามสัญญา 
กู้ยืมเงินให้หรือไม่

 ทุกวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันครบก�าหนดที่ผู้กู้ยืมเงิน
จะต้องช�าระเงินคืน ในปี 2560 “กองทุนมีลูกหนี้กู ้ยืมเงิน จ�านวน 
8,000,000 คน  ครบก�าหนดช�าระหนี้ 3,200,000 คน มีลูกหนี้ถูกฟ้อง
ด�าเนินคดีกว่า 900,000 ราย  มียอดหนี้รวมกันกว่า 90,000 ล้านบาท 
แต่ละปี จะต้องฟ้องด�าเนินคดีเกือบ 100,000 ราย”   
 ส�าหรับปี 2561 ภายใต้ข้อบงัคบัตาม พ.ร.บ. กองทุนเงนิให้กูย้มื 
เพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 กองทุนได้ประสานงานกับกรมบัญชีกลาง เพื่อ
ท�าการหักเงินเดือนข้าราชการก่อนซึ่งมีประมาณ 200,000 ราย 
และจะประสานงานให้เอกชนด�าเนินการในเวลาถัดไป   
 การถูกก�าหนดให้ท�าหน้าท่ีหักเงินได้พึงประเมินของพนักงาน 
น�าส่งเพือ่ใช้คนืเงนิกูย้มืเพือ่การศกึษา อาจเป็นการเพิม่ภาระให้แก่นายจ้าง
ผูจ้้ายเงนิได้ แต่หากเมือ่ค�านงึถึงว่า การด�าเนนิการดงักล่าวช่วยให้กองทนุ

สิทธิหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องทั้งสามฝ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา

ได้รับเงินกู้คืนเป็นเม็ดเงินหมุนเวียน สามารถให้นักเรียนหรือนักศึกษาได้
กูย้มืเงนิเพ่ือการศึกษาได้จ�านวนมากคนขึน้และได้รวดเรว็ขึน้ จะก่อให้เกดิ
ประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองได้อีกมาก ภาระนั้น ก็ถื่อว่า คุ ้มค่าใน 
การด�าเนินงาน

ที่มาข้อมูล:
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 

www.studentloan.or.th, www.newsthaipbs.or.th

โดย.. นางสาวทวีศรี  วิกยาธิปัตย์
ที่ปรึกษา คณะกรรมการบัญชีภาษีอากร


