หลักเกณฑ์ การชาระหนี ้
1.ผู้ก้ ยู ืมเงินต้ องชาระเงินกู้ยืม พร้ อมทังดอกเบี
้
้ยหรื อประโยชน์อื่นใดร้ อยละ 1 ต่อปี โดยต้ องคืนให้ กองทุน
ให้ เสร็ จสิ ้นภายใน 15 ปี นับแต่วนั ที่ต้องเริ่ มชาระหนี ้
2.ให้ ผ้ กู ้ ยู ืมเงินชาระหนี ้งวดแรก ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม หลังจากครบระยะเวลาปลอดหนี ้ โดยให้ ชาระ
หนี ้คืนเฉพาะเงินต้ นในอัตราร้ อยละ 1.5 ของวงเงินที่ได้ ก้ ยู ืม
3.การชาระหนี ้งวดต่อ ๆ ไปให้ ผ้ กู ้ ยู ืมเงินชาระเงินต้ นคืน ตามอัตราผ่อนชาระที่กองทุนกาหนด พร้ อมด้ วย
ดอกเบี ้ยหรื อประโยชน์อื่นใด ในอัตราร้ อยละ 1 ต่อปี ของเงินต้ นที่คงค้ าง ภายในวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี
4.หากผู้ก้ ยู ืมเงินผิดนัดชาระหนี ้ ผู้ก้ ยู ืมเงินจะต้ องชาระค่าปรับ หรื อค่าธรรมเนียมจัดการกรณีผิดนัดชาระ
หนี ้ตามอัตราที่กองทุนกาหนด
5.ผู้ก้ ูยื ม เงิ น ที่ มีความประสงค์ จ ะขอช าระหนี ค้ ืน ก่ อนครบก าหนดระยะเวลาช าระหนี ้ หรื อก่ อ นครบ
ระยะเวลาปลอดหนี ้ 2 ปี สามารถชาระคืนได้ โดยไม่เสียดอกเบี ้ยหรื อประโยชน์อื่นใด
หมายเหตุ 1.ให้ ผ้ กู ้ ยู ืมเงินไปติดต่อแสดงตน ขอชาระหนี ้ และเลือกวิธีการผ่อนชาระเป็ นรายปี หรื อรายเดือนกับ
ผู้บริ หารและจัดการเงินให้ ก้ ยู ืมได้ ทกุ สาขาก่อนที่จะครบระยะเวลาปลอดหนี ้ 2 ปี
2.กรณี ผ้ ูก้ ูยื มเงิ นยังอยู่ใ นระหว่างการศึก ษา แต่ไม่ได้ ก้ ูยื มในปี การศึก ษาใด ต้ องแจ้ งสถานภาพ
การศึกษาต่อผู้บริ หารและจัดการเงินให้ ก้ ูยืมโดยให้ นาใบรั บรองจากสถานศึกษาไปแสดงทุกปี จนกว่าจะสาเร็ จ
การศึกษา
กรณี ผ้ ู ก้ ูยื ม เลิ ก การศึก ษาก่ อนสิ น้ ภาคการศึก ษา ให้ นับ ระยะเวลาปลอดหนี โ้ ดยอนุ โลมเหมือ นเลิ ก
การศึกษาเมื่อสิ ้นภาคการศึกษาของปี นัน้ และให้ ผ้ รู ับทุนเริ่ มชาระหนี ้งวดแรกในวันที่ 5 กรกฎาคม เมื่อครบกาหนด
ระยะเวลาปลอดหนี ้ 2 ปี แล้ ว
 วิธีการนับระยะเวลาการครบกาหนดชาระหนีข้ องผู้ท่ สี าเร็จการศึกษา
ตัวอย่ าง ผู้ก้ ยู ืมเงินที่ สาเร็ จการศึกษาในปี การศึกษา 2557 มีระยะเวลาปลอดหนี ้ 2 ปี ผู้ก้ ูยืมเงินจะ
ครบกาหนดชาระหนี ้คืนภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ดังนี ้
พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

ปี การศึกษา 2557
ระยะเวลาปลอดหนี ้
ครบกาหนดชาระหนี ้ 5 ก.ค. 2560

 วิธีการและหลักฐานในการชาระหนี ้
1.ชาระด้ วยวิธีหกั บัญชีเงินฝากอัตโนมัติ บมจ.ธนาคารกรุ งไทย
- บัญชีเดียวกับบัญชี ที่ได้ รับโอนเงินค่าครองชีพครั ง้ สุดท้ ายหรื อบัญชีออมทรั พย์ อื่นที่ผ้ ู กู้ยืมประสงค์ให้
หักบัญชีเพื่อชาระหนี ้โดยให้ ถือว่าการบันทึกรายการในสมุดเงินฝากของผู้ก้ ยู ืมเงินเป็ นหลักฐานการชาระหนี ้

2.ชาระผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุ งไทย
- โดยให้ ถือว่าใบรับเงินการชาระหนี ้กองทุนเงิ นให้ ก้ ยู ืมเพื่อการศึกษาเป็ นหลัก ฐานการชาระหนี ้โดยระบุ
กองทุนเงินให้ ก้ ยู ืมการศึกษา ชื่อ – สกุล เลขที่บตั รประชาชน จานวนเงินที่ชาระ และลงลายมือชื่ อพร้ อมหมายเลข
โทรศัพท์ ซึง่ ให้ ถือว่าใบรับเงินเพื่อชาระหนี ้เป็ นหลักฐานการชาระหนี ้
3.ชาระผ่านเครื่ องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ ATM / ADM
- ใช้ เลขที่บตั รประชาชนเป็ นรหัสทารายการ โดยให้ ถือว่าสลิป ATM / ADM เป็ นหลักฐานการชาระหนี ้
4.ชาระผ่านทาง KTB Netbank (Internet)
- ผู้ก้ ยู ืมเงินต้ องสมัครใช้ บริ การผ่านตู้ ATM / ADM และสาขา สอบถามรายละเอียด วิธีการชาระหนีไ้ ด้ ที่
บมจ.ธนาคารกรุ งไทย โดยให้ ถือว่า Statement ของบัญชีที่แจ้ งความประสงค์ชาระหนี ้ เป็ นหลักฐานการชาระหนี ้
5.ชาระผ่านทาง KTB Netbank (Mobile)
- ผู้ก้ ยู ืมเงินต้ องสมัครใช้ บริ การผ่านตู้ ATM / ADM และสาขา สอบถามรายละเอียด วิธีการชาระหนี ้ได้ ที่
บมจ.ธนาคารกรุ งไทย โดยให้ ถือว่า Statement ของบัญชีที่แจ้ งความประสงค์ชาระหนี ้ เป็ นหลักฐานการชาระหนี ้
6.ชาระผ่านกรุ งไทยเทเลแบงก์ KTB Tele banking (02-111-1111)
- เป็ นช่องทางที่ผ้ ูก้ สู ามารถโทรศัพท์เข้ ามาทารายการหักบัญชีเงินฝากชาระหนี ้ได้ โดยสามารถชาระหนี ้
มากกว่า หรื อเท่ า กั บ หรื อน้ อยกว่ า จ านวนเงิ น ที่ ต้ องช าระก็ ไ ด้ ทั ง้ นี ผ้ ้ ู กู้ ต้ องสมั ค รใช้ บริ การที่ ส าขาของ
ธนาคารกรุ งไทย ที่ผ้ กู ้ เู ปิ ดบัญชี
7.ชาระผ่านทาง ไปรษณีย์ไทย โดยใช้ Barcode ผู้ก้ ตู ้ องชาระให้ ตรงกับวันที่ในจดหมายแจ้ งหนี ้
8.ชาระผ่านเคาน์เตอร์ เซอร์ วิส โดยใช้ Barcode ผู้ก้ ตู ้ องชาระให้ ตรงกับวันที่ในจดหมายแจ้ งหนี ้
*การชาระหนีด้ ังกล่ าว ให้ ถือว่ าวันที่ 5 กรกฎาคม เป็ นวันครบกาหนดชาระหนี ้ หากวันดังกล่ าว
ตรงกับวันหยุด ทาการของธนาคาร ให้ นับวันเปิ ดทาการถัดไปเป็ นวันที่ครบกาหนดชาระหนี ้
*ค่ าธรรมเนี ยมลดยอดหนี ้ ผู้ก้ ูยืมต้ องจ่ ายค่ าธรรมเนี ยมลดยอดหนีร้ ายการละ 10 บาท ให้ กับ
ผู้บริหารและจัดการเงินให้ ก้ ยู ืม
อัตราการผ่ อนชาระ
ผู้ก้ ูยืมเงิ นสามารถเลือกผ่อนชาระหนี เ้ ป็ นรายปี หรื อรายเดือน โดยจานวนเงิ นต้ นที่ชาระเป็ นรายปี หรื อ
รายเดือนรวมตลอดปี หรื อต้ องไม่ต่ากว่าอัตราดังนี ้

 ตัวอย่ างระยะเวลาผ่ อน 15 ปี
 ดอกเบีย้ หรื อประโยชน์ อ่ นื ใด และค่ าปรั บหรื อค่ าธรรมเนียมจัดการกรณีผิดนัดชาระหนี ้
การคิดดอกเบี ้ยหรื อประโยชน์อื่นใด ให้ คิดตังแต่
้ วนั ที่ครบกาหนดชาระหนี ้ของเงินต้ นที่เหลือหลังจากชาระ
งวดแรกแล้ ว โดยสามารถคานวณดอกเบี ้ยหรื อประโยชน์อื่นใด ได้ ดงั นี ้

 ค่ าปรั บ หรื อค่ าธรรมเนียมจัดการกรณีผิดนัดชาระหนี ้
หากผู้ก้ ยู ืมเงินผิดนัดชาระหนี ้ ผู้ก้ ยู ืมเงินต้ องชาระค่าปรับ หรื อค่าธรรมเนียมจัดการกรณีผิดนัดชาระหนี ้
ตามที่กองทุนกาหนด ดังนี ้
กรณีผ่อนชาระหนี ้เป็ นรายเดือน หากค้ างชาระตังแต่
้ 1 เดือนขึ ้นไปแต่ไม่เกิน 12 เดือน ชาระค่าปรับหรื อ
ค่าธรรมเนียมจัดการกรณีผิดนัดชาระหนี ้ ร้ อยละ 1 ต่อเดือนของเงินต้ นงวดที่ค้างชาระ หากค้ างชาระเกิน 12 เดือน
ชาระค่าปรับหรื อค่าธรรมเนียมจัดการกรณีผิดนัดชาระหนี ้ ร้ อยละ 1.5 ต่อเดือนของเงินต้ นงวดที่ค้างชาระทังหมด
้
กรณีผ่อนชาระหนี ้เป็ นรายปี หากค้ างชาระไม่เกิน 1 งวดชาระค่าปรับ หรื อค่าธรรมเนียมจัดการกรณีผิด
นัดชาระหนี ้ร้ อยละ 1 ต่อเดือนของเงินต้ นงวดที่ค้างชาระ กรณีผ่อนชาระหนี ้เป็ นรายปี หากค้ างชาระตังแต่
้ 1 งวด
ขึ ้นไปชาระค่าปรับ หรื อค่าธรรมเนียมจัดการกรณีผิดนัดชาระหนี ้ร้ อยละ 1.5 ต่อเดือนของเงินต้ นงวดที่ค้างชาระ
ทังหมดโดยสามารถค
้
านวณค่าปรับหรื อค่าธรรมเนียมจัดการกรณีผิดนัดชาระหนี ้ ได้ ดงั นี ้

 หลักเกณฑ์ การขอผ่ อนผันชาระหนี ้
หมายเหตุ * ผู้ก้ ูยืมเงิ นที่มีความประสงค์ขอผ่อนผันการชาระหนี ้ ให้ ติดต่อขอผ่อนผันจาก
ผู้บริ หารและจัดการเงินให้ ก้ ยู ืม (บมจ.ธนาคารกรุ งไทย) หากผู้ก้ ยู ืมเงินยังไม่ชาระและพ้ นวันที่ครบกาหนดชาระไป
แล้ ว (5 กรกฎาคมของทุกปี ) ถือว่าผู้ก้ ยู ืมเงินค้ างชาระหนี ้จะต้ องเสียค่าปรับ หรื อค่าธรรมเนียมจัดการกรณีผิดนัด
ชาระหนี ต้ ามอัตราที่ กองทุนก าหนดและจะถูก ติดตามหนี จ้ นกว่าจะได้ รั บอนุมัติผ่อนผันช าระหนี จ้ ึงระงับ การ
ติดตามและถือเป็ นหนีป้ กติต่อไปแต่การผ่อนผันดังกล่าว ถือเป็ นการผ่อนเวลาการชาระหนีใ้ ห้ กับผู้ก้ ยู ืม ซึ่ งตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่แก้ ไขใหม่ต้องให้ ผ้ คู ้าประกันลงลายมือชื่อยินยอมกับการขอผ่อนผันดังกล่าว
และต้ องดาเนินการให้ เสร็ จสิ ้นก่อนวันที่ครบกาหนดชาระหนี ้ แต่ละงวด โดยยื่นแบบ กยศ.202/58 และ กยศ.
203/58

 การชาระหนีค้ ืนก่ อนกาหนด
ผู้ก้ ูยืมเงินที่มีความประสงค์จะขอชาระหนีค้ ืนก่อนครบกาหนดระยะเวลาชาระหนี ้ หรื อ ก่อนครบกาหนด
ระยะเวลาปลอดหนี ้ 2 ปี สามารถชาระคืนได้ โดยไม่เสียดอกเบี ้ยหรื อประโยชน์อื่นใด
 การบอกเลิกสัญญา
สิทธิในการบอกเลิกสัญญามี 2 กรณี คือ
กรณีกองทุนเงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อการศึกษา หรื อ ผู้ท่ ไี ด้ รับมอบอานาจบอกเลิกสัญญา
1.เมื่อผู้ก้ ูยืมเงิ น มิได้ แจ้ งให้ ธนาคารทราบเป็ นหนังสือภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ เปลี่ย นแปลงชื่ อ หรื อ
นามสกุล หรื อสถานที่อยู่ หรื อย้ ายสถานศึกษา หรื อสาเร็ จการศึกษา หรื อเลิกศึกษา
2.เมื่อผู้ก้ ยู ืมเงินมิได้ แจ้ งให้ ธนาคารทราบเป็ นหนังสือภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ผ้ กู ้ ยู ืมเงินเริ่ มทางานและใน
กรณีที่ผ้ กู ้ ยู ืมเงินย้ ายที่อยู่ หรื อเปลี่ยนงาน หรื อสถานที่ทางาน หรื อเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้ างทุก ๆ ครัง้
3.เมื่อปรากฏภายหลังว่าผู้ก้ ยู ืมเงินไม่มีสิทธิก้ ยู ืมเงินหรื อได้ มีการแจ้ งข้ อความอัน เป็ นเท็จในสาระสาคัญ
4.เมื่อผู้ก้ ยู ืมเงินไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา หรื อข้ อตกลงข้ อหนึง่ ข้ อใดที่ให้ ไว้ กบั กองทุนเงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อการศึกษา
การบอกเลิกสัญญาตามข้ อ 1 - 4 นัน้ กองทุนมีสทิ ธิเรี ยกเงินที่ผ้ กู ้ ยู ืมเงินได้ รับไปแล้ วทังหมดตามสั
้
ญญา
คืนในทันที

5.เมื่อผู้ก้ ยู ืมเงินลาออกไม่ศกึ ษาต่อ หรื อถูกสถานศึกษาให้ ออก หรื อใล่ออกในระหว่างปี การศึกษา
การบอกเลิกสัญญาตามข้ อ 5 นัน้ กองทุนมีสิทธิเรี ยกเงินที่ผ้ ูก้ ยู ืมเงินได้ รับไปแล้ วทังหมดตามสั
้
ญญาคืนในทันที
หรื อภายในระยะเวลาที่กองทุนกาหนดไว้
 กรณีผ้ ูก้ ยู ืมเงินบอกเลิกสัญญา
ผู้ก้ ยู ืมเงินมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเมื่อใดก็ได้ โดยผู้ก้ ยู ืมเงินจะต้ องบอกกล่าวเป็ นหนังสือให้ ผ้ บู ริ หารและจัด
การเงินให้ ก้ ยู ืมและสถานศึกษาทราบและผู้ก้ ยู ืมเงินจะต้ องชาระหนี ้เงินกู้ที่ได้ รับไปแล้ วและยังมิได้ ชาระคืน รวมทัง้
ดอกเบี ้ยหรื อประโยชน์อื่นใด (ถ้ ามี) ให้ แก่ผ้ ใู ห้ ก้ ยู ืมภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ผ้ บู ริ หารและจัดการเงินให้ ก้ ยู ืมได้ รับ
แจ้ งการบอกเลิกสัญญาดังกล่าว
 ผู้ก้ ูยืมเงินถึงแก่ ความตาย
กรณีที่ผ้ กู ้ ยู ืมเงินถึงแก่ความตายให้ หนี ้ตามสัญญากู้ยืมเงินเป็ นอันระงับไป (เฉพาะหนี ้ก่อนตาย) โดยต้ องส่ง
สาเนาใบมรณบัตร สาเนาทะเบียนบ้ านของผู้ก้ ยู ืมเงิน และสาเนาบัตรประชาชนของบุคคลที่นามาแจ้ งพร้ อมทังเซ็
้ น
รับรองสาเนาถูกต้ องทุกฉบับ และเบอร์ โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อญาติของผู้ก้ ยู ืมเงิน ให้ ผ้ บู ริ หารและจัดการเงินให้
กู้ ยื ม ทราบ (ส าเนาใบมรณบั ต ร หมายถึ ง ใบมรณบั ต รที่ รั บ รองโดยเขต /อ าเภอที่ อ อกใบมรณบั ต รนั น้ )
กรณีที่มีการโอนเงินค่าเล่าเรี ยน และค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาของผู้ก้ ยู ืมเงินเข้ าบัญชีสถานศึกษา
หลัง จากผู้ ก้ ู ยื ม เงิ น ถึ ง แก่ ค วามตาย ให้ ส ถานศึก ษาน าเงิ น เฉพาะจ านวนเงิ น ที่ โ อนหลัง ตายคื น กองทุ น
กรณีมีการโอนเงินค่าครองชีพของผู้ก้ ยู ืมเงินเข้ าบัญชีผ้ กู ้ ยู ืมเงินหลังจากผู้ก้ ยู ืมเงินถึงแก่ความตายให้ ทายาท
นาเงินคืนกองทุน
 ผู้ก้ ูยืมเงินพิการ หรื อทุพพลภาพ
ผู้ก้ ูยืมเงินเงินพิการ หรื อทุพพลภาพไม่สามารถประกอบการงานได้ ให้ ส่งสาเนาสมุดประจาตัวคนพิการ
ที่ออกโดยกรมประชาสงเคราะห์ให้ ผ้ บู ริ หารและจัดการเงินให้ ก้ ยู ืม เพื่ อเสนอกองทุนพิจารณาอนุมตั ิระงับการเรี ยก
ให้ ชาระหนี ้ต่อไป
 ตัวอย่ างการคานวน กองทุนเงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อการศึกษา
ผู้ก้ ยู ืมเงินจากกองทุนเงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อการศึกษา 100,000 บาท
- นายอดเงิน 100,000 บาท คูณกับช่องที่ (2) จะทราบว่าเงินต้ นคงเหลือในแต่ละปี เป็ นจานวนเงินเท่าใด
- นายอดเงิน 100,000 บาท คูณกับช่องที่ (4) จะทราบว่าเงินต้ นที่จะต้ องชาระในแต่ละปี เป็ นจานวนเงินเท่าใด
- นายอดเงิน 100,000 บาท คูณกับช่องที่ (5) จะทราบดอกเบี ้ยที่ต้องชาระในแต่ละปี เป็ นจานวนเงินเท่าใด
(ยกเว้ นปี ที่ 1 ไม่ต้องเสียดอกเบี ้ย)
- นายอดเงิน 100,000 บาท คูณกับช่องที่ (6) จะทราบว่าเงินต้ นและดอกเบี ้ยที่จะต้ องชาระในแต่ละปี เป็ นจานวน
เงินเท่าใด
 สูตรการคานวณดอกเบีย้

หมายเหตุ
* หมายถึง จานวนเงินกู้ยืมทังหมด
้
หักด้ วยจานวนเงินต้ นที่ชาระแล้ ว
** หมายถึง นับตังแต่
้ วนั ที่ครบกาหนดชาระหนี ้ หรื อวันที่ชาระหนี ้ครัง้ ล่าสุดถึงวันชาระเงิน
 สูตรการคานวณเบีย้ ปรั บ

หมายเหตุ
* หมายถึง จานวนเงินต้ นที่ต้องชาระในงวดที่ค้างชาระในแต่ละงวด
** หมายถึง อัตราเบี ้ยปรับ 12% คิดจากเงินต้ นงวดที่ค้างชาระไม่เกิน 1 ปี และ 18% คิดจากเงินต้ นงวดที่ค้างชาระ
เกินกว่า 1 ปี

