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บทความนักศึกษาไม�ออมเงิน ไม�ปรับสมุด ตามกําหนด ของการเซ็นแบบยืนยัน 1/2561 

นักศึกษากู(ยืมแบบ กยศ. และ กรอ. จงเขียนบทความต�อไปนี้ ด(วยปากกาสีน้ําเงิน เป/นลายมือของตัวเองทุก
ตัวอักษร ห(ามย�อ มีท้ังหมด 7 หน(า ให(เขียนลงกระดาษรายงานท่ีมีเส(นบรรทัดตามข(อความดังต�อไปนี้ 

ข�าพเจ�า (นาย/นาง/นางสาว) .............................................................  เลขท่ีสัญญา   .... .... / .... .... .... ....   

เลขประจําตัวประชาชน .... - ..... .... .... .... - .... .... .... .... .... - .... .... - .... 

รหัสนักศึกษา .... .... - .... .... .... .... .... - .... .... .... .... ....  เบอร%โทรศัพท%มือถือ.......................................... 

เนื่องจาก ข�าพเจ�าไม+ได�ออมเงิน หรือไม+ได�ปรับสมุดเงินฝาก ตามกําหนดของโครงการสองบาทเงินเราช+วยน�อง 
กยศ./กรอ. ข�าพเจ�าขอเขียนบทความต+อไปนี้เพ่ือให�ท+านอธิการบดีพิจารณาในการกู�ยืมประจําภาคการศึกษาท่ี 1 ป8
การศึกษา 2561 ของข�าพเจ�า ท้ังนี้ข�าพเจ�าได�นําเงินฝากในบัญชีเงินออมแล�วจํานวน ................ บาท     ซ่ึงเป>นเงิน
ออมของเดือน .............................. 2561 เรียบร�อยแล�ว ในกรณีท่ีข�าพเจ�าไม+ได�ทําตามโครงการของกองทุนกู�ยืม
กําหนด ซ่ึงบทความท้ังหมดมีดังต+อไปนี้  

คําถามน�ารู(เก่ียวกับการชําระหนี้ 

1.หลักเกณฑ7การชําระหนี้ 

1.1 ผู�กู�ยืมเงินต�องชําระเงินกู�ยืม พร�อมท้ังดอกเบ้ียหรือประโยชน%อ่ืนใดร�อยละ 1 ต+อป8 โดยต�องคืนให�กองทุน
ให�เสร็จสิ้นภายใน 15 ป8 นับแต+วันท่ีต�องเริ่มชําระหนี้ 

1.2 ให�ผู�กู�ยืมเงินชําระหนี้งวดแรก ภายในวันท่ี 5 กรกฎาคม หลังจากครบระยะเวลาปลอดหนี้  โดยให�ชําระ
หนี้คืนเฉพาะเงินต�นในอัตราร�อยละ 1.5 ของวงเงินท่ีได�กู�ยืม 

1.3 การชําระหนี้งวดต+อๆ ไปให�ผู�กู�ยืมเงินชําระเงินต�นคืน ตามอัตราผ+อนชําระท่ีกองทุนกําหนด  พร�อมด�วย
ดอกเบ้ียหรือประโยชน%อ่ืนใด ในอัตราร�อยละ 1 ต+อป8ของเงินต�นท่ีคงค�าง ภายในวันท่ี 5 กรกฎาคมของ
ทุกป8 

1.4 หากผู�กู�ยืมเงินผิดนัดชําระหนี้ ผู�กู�ยืมเงินจะต�องชําระค+าปรับ หรือค+าธรรมเนียมจัดการกรณีผิดนัดชําระ
หนี้ตามอัตราท่ีกองทุนกําหนด 

1.5 ผู�กู�ยืมเงินท่ีมีความประสงค%จะขอชําระหนี้คืนก+อนครบกําหนดระยะเวลาชําระหนี้ หรือก+อนครบ
ระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ป8 สามารถชําระคืนได�โดยไม+เสียดอกเบ้ียหรือประโยชน%อ่ืนใด 

หมายเหตุ 
(ก) ให�ผู�กู�ยืมเงินไปติดต+อแสดงตน ขอชําระหนี้ และเลือกวิธีการผ+อนชําระเป>นรายป8 หรือรายเดือนกับ
ผู�บริหารและจัดการเงินให�กู�ยืมได�ทุกสาขาก+อนท่ีจะครบระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ป8 
(ข) กรณีผู�กู�ยืมเงินยังอยู+ในระหว+างการศึกษา แต+ไม+ได�กู�ยืมในป8การศึกษาใด ต�องแจ�งสถานภาพการศึกษาต+อ
ผู�บริหารและจัดการเงินให�กู�ยืมโดยให�นําใบรับรองจากสถานศึกษา และเลขบัตรประจําตัวประชาชนพร�อม
หมายเลขโทรศัพท%ของผู�กู�ไปแสดงทุกป8จนกว+าจะสําเร็จการศึกษา 
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2. ช�องทางการชําระหนี้ (เขียนให(ครบท้ัง 2 ธนาคาร) 

ธนาคารกรุงไทย KTB ธนาคารอิสลามแห�งประเทศไทย (IBANK) 

1. ชําระโดยหักบัญชีเงินฝาก 
    - บัญชีเดียวกับท่ีได�รับโอนเงินค+าครองชีพครั้งสุดท�ายหรือบัญชีออมทรัพย%อ่ืน
ท่ีผู�กู�ยืม 
ประสงค%ให�หักบัญชีเพ่ือชําระหน้ีโดยให�ถือว+าการบันทึกรายการในสมุดเงินฝาก
ของ 
ผู�กู�ยืมเงินเป>นหลักฐานการชําระหน้ี 

1. ชําระโดยหักบัญชีเงินฝาก 
    -บัญชีเดียวกับท่ีได�รับโอนเงินค+าครองชีพครั้งสุดท�าย
หรือบัญชีออมทรัพย%อ่ืนท่ีผู�กู�ยืม 
ประสงค%ให�หักบัญชีเพ่ือชําระหนี้โดยให�ถือว+าการบันทึก
รายการในสมุดเงินฝากของ 
ผู�กู�ยืมเงินเป>นหลักฐานการชําระหนี้ 1 

2. ชําระผ+านหน�าเคาน%เตอร%ของธนาคาร 
    - โดยให�ถือว+าใบรับเงินการชําระหน้ีกองทุนฯ   เป>นหลักฐานการชําระหน้ี 
โดยระบุกองทุน 
เงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา ช่ือ-สกุล เลขบัตรประชาชน จํานวนเงินท่ีชําระ 
และลงลายมือช่ือ พร�อมหมายเลขโทรศัพท% ซ่ึงให�ถือว+าใบรับเงินเพ่ือชําระหน้ี 
เป>นหลักฐานการชําระหน้ี 

2. ชําระผ+านหน�าเคาน%เตอร%ของธนาคาร 
   - โดยให�ถือว+าใบรับเงินการชําระหนี้กองทุนฯ    เป>น
หลักฐานการชําระหนี้ โดยระบุกองทุน 
เงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา ชื่อ-สกุล เลขบัตรประชาชน 
จํานวนเงินท่ีชําระ 
และลงลายมือชื่อ พร�อมหมายเลขโทรศัพท% ซ่ึงให�ถือว+า
ใบรับเงินเพ่ือชําระหนี้ เป>นหลักฐานการชําระหนี้ 

3. ชําระหน้ีทางตู� ATM 
- ใช�เลขบัตรประชาชนเป>นรหัสทํารายการ โดยให�ถือว+าสลิป ATM เป>นหลักฐาน
การ 
ชําระหน้ี 

3. ชําระหนี้ทางตู� ATM 
- ใช�เลขบัตรประชาชนเป>นรหัสทํารายการ โดยให�ถือว+าส
ลิป ATM เป>นหลักฐานการ 
ชําระหนี้ 

4. ชําระหน้ีทาง Internet ผ+าน KTB Online 
- ผู�กู�ยืมสามารถสอบถามรายละเอียด วิธีการชําระหน้ีได�ท่ี บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
ให�ถือว+า Statement ของบัญชีท่ีแจ�งความประสงค%ชําระหน้ี เป>นหลักฐานการ
ชําระหน้ี 

  

5. ชําระหน้ีผ+านโทรศัพท%มือถือ 
- ผู�กู�ยืมเงินต�องสมัครใช�บริการผ+านตู� ATM KTB และสาขาของธนาคาร ให�ถือว+า 
Statement ของบัญชีท่ีแจ�งความประสงค%ชําระหน้ี เป>นหลักฐานการชําระหน้ี 

  

6. ชําระหน้ีผ+านระบบกรุงไทย (Tele bank (1551) 
- เป>นช+องทางท่ีผู�กู�สามารถโทรศัพท%เข�ามาทํารายการหักบัญชีเงินฝากชําระหน้ีได� 
โดยสามาระชําระหน้ีมากกว+าหรือเท+ากับหรือน�อยกว+าจํานวนเงินก็ได� ท้ังน้ีผู�กู�
ต�อง 
สมัครใช�บริการท่ีสาขาของธนาคารกรุงไทยท่ีผู�กู�เปZดบัญชี 
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*ผู�กู�ยืมได�รับโอนเงินจากธนาคารใดต�องนําเงินไปชําระหนี้ท่ีธนาคารนั้น 
- บริษัทไปรษณีย%ไทย จํากัด ผู�กู�ยืมจะต�องนําใบแจ�งหนี้ไปติดต+อบริษัทไปรษณีย%ไทย จํากัดและสามารถชําระหนี้ได�
ภายในวันท่ีท่ีระบุในใบแจ�งหนี้เท+านั้น 
- บริษัทเคาน%เตอร%เซอร%วิส จํากัด ผู�กู�ยืมต�องนําใบแจ�งหนี้ไปติดต+อ บริษัทเคาน%เตอร% เซอร%วิส จํากัดและชําระหนี้ได�
ภายในวันท่ีท่ีระบุในแจ�งหนี้เท+านั้น โดยผู�กู�ยืมสามารชําระผ+านสาขาท่ีให�บริการรับชําระเงินผ+านร�านสะดวกซ้ือ (7-
ELEVEN) และสาขาท่ีไม+ได�ต้ังอยู+ในร�านสะดวกซ้ือรวม 9,300 สาขา 
- ชําระหนี้ด�วยรหัสการชําระเงิน (Barcode) ผ+านเคาน%เตอร%เซอร%วิสและไปรษณีย%ไทย ธนาคารไทยพานิชย% ธนาคาร
ทหารไทย ธนาคารแลนด%แอนด%เฮ�าส% ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
โดยผู�กู�ยืมสามารถพิมพ%รหัสการชําระเงิน (Barcode) ท่ีหน�าตรวจสอบยอดหนี้ของตนเองท่ีผู�กู�ยืมทําสัญญาท่ี 
www.studentloan.or.th เลือกตรวจสอบยอดหนี้ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารอิสลามแห+งประเทศไทย พิมพ%รหัส
การชําระหนี้ Barcode (ค+าธรรมเนียมการชําระ 20 บาท) 
*กรณีกลุ+มผู�กู�ยืมอ่ืนๆ นอกเหนือจาก ผู�กู�ยืมปกติ สัญญา 15 ป8 จะไม+สามารถพิมพ%รหัสการชําระเงิน (Barcode) ได� 
 
อ+านรายละเอียดช+องทางการชําระหนี้เพ่ิมเติมได�
ท่ี https://www.studentloan.or.th/index.php/highlight/2/6/35 

3. การคิดดอกเบ้ียหรือผลประโยชน7อ่ืนใด เบ้ียปรับหรือค�าธรรมเนียมในการจัดการกรณีผิดนัดชําระหนี้กองทุน 
คิดอย�างไร 

ดอกเบ้ีย/ประโยชน%อ่ืนใด คิดจากยอดเงินต�นคงเหลือท้ังหมดในอัตราร�อยละ 1 ต+อป8 ตลอดระยะเวลา 15 ป8 
เบ้ียปรับ/ค+าธรรมเนียมจัดการกรณีผิดนัดชําระหนี้ คิดจากยอดเงินท่ีผู�กู�ยืมค�างชําระในแต+ละป8 ดังนี้ 
- 12% ต+อป8 ในกรณีท่ีค�างชําระไม+เกิน 1 ป8 (ร�อยละ 1/เดือน) 
- 18% ต+อป8 ในกรณีท่ีค�างชําระเกิน 1 ป8ข้ึนไป (ร�อยละ 1.5/เดือน) 

4. การชําระหนี้คืนกองทุน สามารถชําระเป/นรายเดือนได(หรือไม� 

สามารถทําได� โดยแบ+งชําระให�แล�วสร็จก+อนวันครบกําหนดชําระหนี้ประจําป8 ท่ี บมจ. ธนาคารกรุงไทย / 
ธนาคารอิสลามแห+งประเทศไทย ได�ทุกสาขา ซ่ึงยอดท่ีแบ+งชําระรวมแล�วเงินต�นจะต�องไม+น�อยกว+ายอดท่ีกําหนดให�ใน
แต+ละป8 

5. ในกรณีผู(กู(ยืมขอผ�อนผันการชําระหนี้ ในกรณีใด 

การขอผ+อนผันการชําระหนี้สามารถทําได�แต+จะต�องอยู+ในหลักเกณฑ%ท่ีทางกองทุนฯ กําหนดไว� คือ 
1. ไม+มีรายได�  
2. ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ  สงคราม การจลาจล ซ่ึงในหลักเกณฑ%ดังกล+าวจะต�องมีหนังสือท่ีได�รับการ
รับรองจากข�าราชการระดับ 5 ข้ึนไป หรือ ผู�ใหญ+บ�าน และสําเนาบัตรข�าราชการผู�รับรอง พร�อมลงลายมือชื่อ
รับรองสําเนาบัตรฯ  
3. สําหรับกรณีท่ีผู�กู�ยืมมีรายได�น�อยตํ่ากว+าเดือนละ 4,700 บาท ผู�กู�ยืมสามารถผ+อนชําระได�ไม+ต่ํากว+า 300 บาท
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ต+อเดือน หรือ 2,400 บาทต+อป8 แต+ต�องไม+น�อยกว+าดอกเบ้ียหรือประโยชน%อ่ืนใดท่ีเกิดในงวดนั้นๆ และหากจํานวน
ท่ีครบกําหนดชําระตํ่ากว+า 2,400 บาท ให�ผู�กู�ยืมชําระเต็มจํานวน โดยต�องแนบหลักฐานเพ่ิมเติมจากท่ีกล+าวใน
ข�างต�น ซ่ึงได�แก+หนังสือรับรองเงินเดือน เพ่ือใช�เป>นเอกสารประกอบการพิจารณาการขอผ+อนผันการ 
ชําระหนี้ ท้ังนี้ 
** การยื่นเรื่องขอผ+อนผันการชําระหนี้จะต�องดําเนินการให�เสร็จก+อนวันท่ีกําหนดชําระหนี้แต+ละงวดหากพ�นวันท่ี
ครบกําหนดชําระหนี้จะต�องเสียเบ้ียปรับและถูกติดตามหนี้ จนกว+าจะได�รับอนุมัติผ+อนผันการชําระหนี้ โดย
สามารถติดต+อขอผ+อนผันได�ท่ี บมจ.ธนาคารกรุงไทย / ธนาคารอิสลามแห+งประเทศไทยทุกสาขา 

6. ชําระหนี้เรียบร(อยแล(ว แต�ทําไมมีดอกเบ้ียค(างชําระ 

จํานวนเงินดอกเบ้ียท่ีปรากฏตามตาราง ได�คํานวณยอดไว�เป>นรายป8 โดยนับจากวันท่ี 5 ก.ค เป>นหลัก ดังนั้น หาก
การชําระหนี้ ท่ีได�เกิดข้ึนก+อนวันท่ี 5 ก.ค หรือชําระหนี้หลังวันท่ี 5 ก.ค. ของแต+ละป8 ยอดดอกเบ้ียท่ีต�องชําระจริง
จะเปลี่ยนแปลงไปตามจํานวนวันท่ีมาชําระหนี้ 
ซ่ึงมีวิธีการคํานวณดอกเบ้ีย ดังนี้ 
วิธีคํานวณดอกเบ้ีย ยอดหนี้คงเหลือ X 1% (อัตราดอกเบ้ีย) หาร 365 วัน **เท+ากับอัตราดอกเบ้ียจะเดินเป>น
รายวันจนกว+าเงินต�นจะหมด 
หมายเหตุ การชําระหนี้ก+อนกําหนดจะไม+สามารถยึดการผ+อนจ+ายตามตารางได� เนื่องจากในการคํานวณหนี้ใน
ตารางได�กําหนดวันจ+ายท่ี 5 ก.ค ของทุกป8 และได�มีการคิดนวณดอกเบ้ียเรียบร�อยแล�วทุกป8 กรณีท่ีผู�ก�uจ+ายก+อนจะ
ทําให�มีดอกเบ้ียท่ีเกินข้ึนน�อยกว+าในตาราง ให�ผู�จ+ายยอดตามหน�าระบบแทนนะค+ะ 

7. กรณีชําระหนี้มากกว�าจํานวนยอดท่ีต(องจ�ายจริงในงวดนั้น ๆ สามารถชําระหนี้ได(หรือไม� 

สามารถทําได� โดยจํานวนเงินท่ีเกินยอดหนี้ท่ีต�องชําระในแต+ละงวด ระบบจะนําไปลดยอดเงินต�น แต+ไม+ได�
นําไปลดยอดเงินท่ีต�องชําระในงวดต+อไป กล+าวคือ ผู�กู�ยืมยังคงมีหน�าท่ีต�องชําระเงินในงวดต+อไปเต็มตามจํานวนท่ี
กําหนดในตารางผ+อนชําระหนี้ แต+เงินจํานวนดังกล+าวจะถูกนําไปลดยอดเงินต�นในงวดสุดท�ายท่ีผู�กู�ยืมจะต�องชําระ 

คําถามน�ารู( เก่ียวกับการฟGองร(องดําเนินคดี 

1. ผู(กู(ยืมยังศึกษาอยู� แต�มีหนังสือบอกยกเลิกสัญญากู(ยืม/มีหมายศาลไปบ(าน 

1.1.   ผู�กู�ยืมท่ีอยู+ระหว+างการศึกษา ยังไม+จบปริญญาตรี แต+ได�รับหนังสือบอกเลิกสัญญากู�ยืม  ให�ผู�กู�ยืมส+ง
หลักฐานการศึกษาว+าผู�กู�ยืมมีการศึกษาต+อเนื่องโดยไม+มีการเลิกศึกษา  และแจ�งให�กองทุนและบมจ.
ธนาคารกรุงไทยทราบเพ่ือปรับปรุงข�อมูลออกจากกลุ+มผู�ถูกดําเนินคดี 
1.2.   ผู�กู�ยืมท่ีอยู+ระหว+างการศึกษา ยังไม+จบปริญญาตรี แต+ได�รับหมายศาล ให�ผู�กู�ยืมส+งหลักฐานการศึกษาว+า
ผู�กู�ยืมมีการศึกษาต+อเนื่องโดยไม+มีการเลิกศึกษา  และแจ�งให� บมจ.ธนาคารกรุงไทยทราบเพ่ือถอนฟwอง  
       ผู�กู�ยืมจะต�องดําเนินการโดยเร+งด+วนเพ่ือให�กองทุน และ/หรือ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สามารถดําเนินการ
ได�ทัน มิให�พ�นกําหนดระยะเวลาในหนังสือบอกเลิกสัญญากู�ยืม / พ�นกําหนดท่ีศาลนัด 
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วิธีการ คือ นําหนังสือจากทางสถานศึกษาไปแจ�งติดต+อหน+วยงานดังกล+าวว+ากําลังศึกษาอยู+ 

เตรียมเอกสาร ดังต+อไปนี้ 
1.แบบฟอร%ม กยศ. 204 (ดาวน%โหลดจาก Website ของกองทุนฯ) 
2.สําเนาบัตรประชาชน 
3.หนังสือรับรองการเป>นนักศึกษาจากสถานศึกษา  
(1-3 แนะนําให�สําเนาเก็บไว�ด�วย) 
**ส+งเอกสารท่ีธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือแฟกซ% 02-2568198 
โทรยืนยันแฟกซ% 02-2088699 หรือส+งเอกสารดังกล+าวไปท่ี 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย ฝyายบริหารโครงการภาครัฐ เลขท่ี 10 อาคารสุขุมวิท ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110** 
 
**หมายเหตุ  ผู�ก�uไม+ต�องชําระหนี้แต+ให�ผู�ก�uยืมรายงานสถานภาพทางการศึกษาให�ธนาคารทราบทุกป8
จนกว+าจะสําเร็จการศึกษา หากกู�ผ+านก็ไม+ต�องรายงาน ท้ังสองกรณีนี้มันจะเลื่อนวันครบกําหนดชําระ
หนี้งวดแรกออกไป หากไม+รายงานจะครบกําหนดชําระหนี้เม่ือไม+ต+อสัญญา 2 ป8  

2. ผู�กู�ยืมท่ีไม+สามารถไปท่ีศาลตามหมายนัดได� จะต�องดําเนินการอย+างใดอย+างหนึ่งดังต+อไปนี้ 
2.1.  มอบอํานาจให�บุคคลอ่ืนไปแทน   หรือ 
2.2.  ขอให�กองทุนถอนฟwอง โดยการชําระหนี้ปZดบัญชีและชําระค+าทนายความ และส+งเอกสารการชําระหนี้ และ
ค+าทนายความเพ่ือให�กองทุนถอนฟwอง ท้ังนี้ การติดต+อ กยศ.จะต�องดําเนินการก+อนถึงวันท่ีศาลนัดไม+น�อยกว+า 2 
สัปดาห% 

3. ผู�ท่ีทําสัญญาไกล+เกลี่ยประนีประนอมยอมความก+อนฟwอง แต+มีหมายศาลไปท่ีบ�าน 
ขอให�ผู�กู�ยืมติดต+อ บริษัทกรุงไทยกฎหมายจํากัด หมายเลขโทรศัพท% 0 2261 3811 เพ่ือส+งสําเนาสัญญา
ประนีประนอมยอมความท่ีได�ทําไว�กับกองทุน  พร�อมรายละเอียดชื่อ สกุล หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน (ใช�
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและลงนามรับรองความถูกต�องของเอกสารด�วย)  ท่ีอยู+และหมายเลขโทรศัพท%ท่ี
ติดต+อได�  โดยบริษัทฯ จะตรวจสอบข�อมูลและดําเนินการถอนฟwองให�ต+อไป  สําหรับการถอนฟwองกรณีดังกล+าว ผู�
กู�ยืมไม+ต�องชําระเงินค+าทนายความแต+อย+างใด 

4. ข้ันตอนของการดําเนินคดี มีดังนี้ 
4.1.   กองทุนส+งหนังสือบอกเลิกสัญญากู�ยืม ให�ผู�กู�ยืมและผู�คํ้าประกันทราบ  และขอให�มีการชําระหนี้ หากผู�กู�ยืม
ไม+ชําระหนี้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด จึงจะส+งรายชื่อให�บมจ.ธนาคารกรุงไทยดําเนินคดี  
4.2.   บมจ.ธนาคารกรุงไทย ดําเนินการฟwองคดีกับผู�กู�ยืม และผู�คํ้าประกันตามสัญญากู�ยืมเงิน (ผู�กู�ยืมและผู�คํ้า
ประกันจะได�รับหมายศาล) 
4.3.   เม่ือศาลมีหมายนัด ผู�กู�ยืมและผู�คํ้าประกันต�องไปตามนัด โดยในวันนัดจะมีการไกล+เกลี่ยประนีประนอม 
4.4.   ศาลพิพากษา  เม่ือศาลมีคําพิพากษา ผู�กู�ยืมและผู�คํ้าประกันจะต�องชําระหนี้ตามคําพิพากษานั้น 
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หากยังไม+มีการชําระหนี้ตามคําพิพากษา  กองทุนจะส+งคําบังคับให�ผู�กู�ยืมและผู�คํ้าประกัน  และจะทําการยึดทรัพย%
ตามกฎหมายต+อไป 

5. กองทุนไม+มีนโยบายการผ+อนผันหนี้ก+อนท่ีจะดําเนินคดี  แต+ถ�าผู�กู�ยืมได�รับหนังสือบอกเลิกสัญญากู�ยืมแล�ว และนํา
เงินมาชําระหนี้ตามจํานวนท่ีคงค�างทุกงวด (ชําระหนี้ให�เป>นปกติ) ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในหนังสือ  กองทุน
จะถอดรายชื่อผู�กู�ยืมรายดังกล+าวออกจากการฟwองคดี 

6. กองทุนจะรวบรวมรายชื่อผู�ค�างชําระหนี้ ต้ังแต+ 4 ป8 (5 งวด) ข้ึนไป เพ่ือบอกเลิกสัญญากู�ยืม และส+งให� บมจ.
ธนาคารกรุงไทยดําเนินการฟwองคดี หากในระหว+างนี้ ผู�กู�ยืมมีการชําระหนี้เป>นปzจจุบัน ก็จะสามารถถอดรายชื่อ
ออกจาการถูกดําเนินคดีได� 

7. ผู(กู(ยืมค(างชําระหนี้ ตั้งแต� 4 ปI (5 งวด) ถูกดําเนินคดี 
7.1. ช+วงก+อนวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560 หากผู�กู�ยืมไม+แน+ใจว+าคดีถึงชั้นศาลหรือไม+ ให�แนะนําผู�กู�ยืมติดต+อบริษัท 
กรุงไทยกฎหมาย จํากัด (KTB LAW) หมายเลขโทรศัพท% 0 2261 3739 ต+อ 7711-9 (จันทร% - วันศุกร% เวลา 
08.30 น.-17.30 น.)  
7.2. ช+วงเวลาท่ีทนายความยังไม+ได�นําคดีไปยื่นฟwองศาล ผู�กู�ยืมสามารถระงับฟwองโดยจะต�องชําระหนี้ ปZดบัญชีให�
เสร็จสิ้น (Pay Off) ก+อนท่ีทนายความจะยื่นฟwองศาล และส+งแฟกซ%เอกสารชําระหนี้ปZดบัญชีไปให�สํานักงาน
ทนายความ หรือบริษัท กรุงไทยกฎหมาย จํากัด (KTB LAW) หมายเลขแฟกซ% 0 2261 3811   
7.3. ช+วงเวลาท่ีคดีถึงชั้นศาลแล�ว (ทนายความยื่นฟwองต+อศาล) ผู�กู�ยืมสามารถถอนฟwองได�ก+อนท่ีศาลจะมีคํา
พิพากษา โดยจะต�องชําระหนี้ปZดบัญชีให�เสร็จสิ้น (Pay Off) รวมท้ังชําระค+าทนายความจํานวน 5,500 บาทด�วย 
และส+งแฟกซ%เอกสารชําระหนี้และชําระค+าทนายความ ไปให�สํานักงานทนายความหรือส+งให�คุณนิตยา โรจนกสิกิจ 
บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จํากัด (KTB LAW) หมายเลขแฟกซ% 0 2261 3755 หมายเลขโทรศัพท% 0 2261 3739 
ต+อ 8778 
7.4. หากผู�กู�ยืมไม+ติดต+อระงับฟwองหรือถอนฟwอง ข้ันตอนต+อไปจะเข�ากระบวนการพิพากษา ซ่ึงแบ+งเป>น 2 กรณี 
ดังนี้ 
                 7.4.1 หากผู�กู�ยืมไปข้ึนศาล จะตกลงทําสัญญาประนีประนอมยอมความผ+อนชําระเป>นรายเดือน 
ประมาณ 9 ป8 (108 งวด) เรียกว+า "การพิพากษาตามสัญญายอม" 
                  7.4.2 หากผู�กู�ยืมไม+ไปข้ึนศาล ศาลจะมีคําพิพากษาให�ชําระหนี้เสร็จสิ้นในครั้งเดียว เรียกว+า "การ
พิพากษาฝyายเดียว" 
7.5. หากผู�กู�ยืมได�ชําระหนี้ปZดบัญชีแล�ว (Pay Off) แต+ไม+ได�ติดต+อทนายความหรือ บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จํากัด 
(KTB LAW) และผู�กู�ยืมยังได�รับหมายศาล แนะนําให�ผู�กู�ยืมไปศาลตามนัด โดยนําเอกสารหลักฐานการชําระหนี้ปZด
บัญชีไปแถลงต+อศาล และขอให�ศาลพิจารณาลดหย+อนค+าทนายความ 
 

8. การชําระหนี้โดยการตัดผ�านบัญชีออมทรัพย7 กรณีผู�กู�ยืมถูกดําเนินคดี ดําเนินการอย+างไร 

ผู�กู�ต�องชําระยอดหนี้ให�เป>นปzจจุบัน และยอดหนี้ปรับปรุงเรียบร�อยแล�วตามสัญญาประนีประนอมยอมความ
หรือตามสัญญาไกล+เกลี่ย 
8.1. กรอกข�อมูลแจ�งความประสงค%ในแบบฟอร%ม กยศ.108 ดาวน%โหลดจาก Web site กองทุน 
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8.2. สําเนาบัตรประชาชน (ลงรายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต�อง) 
8.3. สําเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยหน�าแรก (ลงรายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต�อง) 
ส+งเอกสารไปท่ีธนาคารกรุงไทย สํานักงานใหญ+ เบอร%แฟกซ% 0 2256 8198 ยืนยันแฟกซ% โทร. 0 2208 8699 
หรือส+งเอกสารทางไปรษณีย% ท่ี บมจ.ธนาคารกรุงไทย ฝyายบริหารโครงการภาครัฐ เลขท่ี 10 อาคารสุขุมวิท 
ชั้น 14  ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.10110 

9. กรณีท่ีผู�กู�ยืมได�รับคําบังคับจากศาล เนื่องจากผู�กู�ยืมไม+ได�ชําระหนี้จนถูกดําเนินคดีต+อศาล และไม+ได�ไปตามท่ีศาล
นัด ทําให�ศาลพิพากษาให�ชําระหนี้ท้ังหมดพร�อมท้ังดอกเบ้ียและเบ้ียปรับท่ีผิดนัด ผู�กู�ยืมและผู�คํ้าประกันจะต�อง
ชําระหนี้ตามคําพิพากษา พร�อมท้ังค+าฤชาธรรมเนียมท่ีศาลสั่งซ่ึงรวมถึงค+าทนายความด�วย (โดยชําระหนี้ท่ี บมจ.
ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา) 

10. ผู�กู�ยืมไม+มีเงินชําระหนี้ตามคําพิพากษาครั้งเดียวได� ประสงค%จะผ+อนชําระ สามารถทําได�ตามความประสงค% ใน
ระหว+างท่ีกองทุนฯ ยังไม+ได�ดําเนินการบังคับคดี  แต+หากกองทุนดําเนินการบังคับคดีตามกระบวนการทาง
กฎหมาย ผู�กู�ยืมต�องรับสภาพการบังคับคดีนั้นตามจํานวนหนี้ในคําพิพากษา 

ข�าพเจ�าขอรับรองว+าเขียนด�วยลายมือตัวเองท้ังฉบับ และได�คัดลอกข�อความตามท่ีกองทุนกู�ยืมกําหนดทุก
ตัวอักษร ข�าพเจ�ารับทราบว+าหากทําการย+อบทความ ข�าพเจ�ายินดีถูกทําโทษโดยคัดบทความเพ่ิมอีก 2 จบ และนับ
จากวันนี้เป>นต�นไปข�าพเจ�าจะทําการออมเงินตามกําหนดของกองทุนกู�ยืม โดยข�าพเจ�าเลขท่ีสัญญา ...../........... ต�องมี
เงินออม ณ วันเซ็นแบบยืนยันของเดือน ..................... 2561 ข�าพเจ�าทําการออมเงินจํานวน .............บาท พร�อมท้ังใน
เดือนต+อๆ ไปออมเงินเดือนละไม+ตํ่ากว+า 60 บาท จนกว+าจะสําเร็จการศึกษา หากข�าพเจ�าไม+ปฏิบัติตาม ขอให�ทาง
มหาวิทยาลัยดําเนินการตัดสิทธิ์การกู�ยืมในป8การศึกษาถัดไปได�ทันที  

 
ลงชื่อนักศึกษา ............................................................ 

(......................................................) 

  วันท่ี ...................................... 

 

 

 

 


