
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขในการจา้งสถาบนัการเงนิหรอืนติิบุคคล 

ให้ท าหน้าที่บริหารและจัดการการให้เงนิกู้ยืมเพื่อการศกึษา   
ติดตามและเร่งรัดให้มีการช าระคนืเงนิกู้ยืมเพื่อการศึกษา 

พ.ศ.  2563 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการจ้างสถาบนัการเงินหรือนติบิคุคล
ให้ท าหน้าที่บริหารและจัดการการให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา  ติดตามและเร่งรัดให้มีการช าระคืนเงินกู้ยืม  
เพื่อการศึกษา 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๙  (๑๐)  และมาตรา  33  แห่งพระราชบัญญัติ 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๐  คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาในการประชุม
ครั้งที่  ๑๐/๒๕๖๒  เมื่อวันที่  26  พฤศจิกายน  ๒๕๖2  ได้มีมติให้ออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  ว่าด้วย
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการจ้างสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลให้ท าหน้าที่บริหารและจัดการ  
การให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา  ติดตามและเร่งรัดให้มีการช าระคืนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา  พ.ศ.  2563” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป   
ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
“ผู้จัดการ”  หมายความว่า  ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
“สถาบันการเงิน”  หมายความว่า  ธนาคารพาณิชย์  หรือธนาคารที่ เป็นรัฐวิสาหกิจ   

หรือธนาคารที่เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
“ธนาคารพาณิชย์”  หมายความว่า  บริษัทมหาชนจ ากัดที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ  

ธนาคารพาณิชย์  แต่ไม่รวมถึงธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ   
และสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 

“สถาบันการเงินเฉพาะกิจ”  หมายความว่า 
(๑) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพ่ือการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร   
(๒) ธนาคารออมสินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน   
(๓) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
(๔) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย   
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(๕) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น  ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ประกาศก าหนด 

“นิติบุคคล”  หมายความว่า  นิติบุคคลไทยที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย 
“ผู้กู้ยืมเงิน”  หมายความว่า  นักเรียนหรือนักศึกษาผู้ได้รับเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาจาก 

กองทุน  เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  พ.ศ.  2560   
และให้หมายความรวมถึงนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ได้รับเงินกู้ยืมตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา  พ.ศ.  2541  และนิสิตหรือนักศึกษาผู้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนจากกองทุน  
เพ่ือการศึกษาตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพ่ือการศึกษา  พ.ศ.  2549  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมที่ออกตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง  พ.ศ.  2491  ด้วย   

“เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา”  หมายความว่า  เงินที่กองทุนจัดสรรให้ผู้กู้ยืมเงินเพ่ือเป็นค่าเล่าเรียน  
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา  และค่าครองชีพ 

“นักเรียนหรือนักศึกษา”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งศึกษาอยู่ในสถานศึกษา  และให้หมายความรวมถึง   
ผู้ซึ่งได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาในสถานศึกษาด้วย 

“สถานศึกษา”  หมายความว่า  โรงเรียน  สถาบันอุดมศึกษา  หรือสถานศึกษาอื่นของรัฐ  
โรงเรียนของเอกชนที่ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน   
และสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนที่ไดร้ับใบอนญุาตให้จัดตั้งตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

“การบริหารและจัดการการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษา”  หมายความวา่  
การด าเนินการเกี่ยวกับการให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาแก่นักเรียน  หรือนักศึกษา  และช าระเงินคืนกองทุน  
รวมทั้งการด าเนินการทั้งหลายที่เกี่ยวข้อง 

“การด าเนินการติดตามและเร่งรัดให้มีการช าระคืนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาตามสัญญา 
ที่ผู้กู้ยืมเงินท าไว้”  หมายความว่า  การเตรียมและตรวจสอบข้อมูลพร้อมเอกสารที่ต้องใช้ในการติดตาม 
และเร่งรัดให้มีการช าระเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาตามสัญญาที่ผู้กู้ยืมเงินท าไว้  การด าเนินคดี  การบังคับคดี  
และการไกล่เกลี่ยประนีประนอมยอมความ  รวมทั้งการด าเนินการทั้งหลายที่เกี่ยวข้อง 

“ท าหน้าที่แทนเป็นการทั่วไป”  หมายความว่า  การจ้างให้ท าหน้าที่แทนตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขที่กองทุนก าหนด  ดังต่อไปนี้   

๑. การจ้างให้บริหารและจัดการการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษา  ได้แก่ 
 (๑) การด าเนินการเกี่ยวกับการให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาแก่นักเรียน  หรือนักศึกษา   

และช าระเงินคืนกองทุน   
 (๒) การจัดท ารายงานต่าง ๆ 
 (๓) การจัดเก็บข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการ   
 (๔) การเตรียมการที่จ าเป็นเพ่ือเป็นข้อมูลที่ต้องใช้ในการจ้างให้ด าเนินการติดตาม 

และเร่งรัดให้มีการช าระเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาตามสัญญาที่ผู้กู้ยืมเงินท าไว้ต่อไป 
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 (๕) การด าเนินการอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
๒. การจ้างให้ด าเนินการติดตามและเร่งรัดให้มีการช าระคืนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา  ตามสัญญา

ที่ผู้กู้ยืมเงินท าไว้  ได้แก่ 
 (๑) การเตรียมและตรวจสอบข้อมูลพร้อมเอกสารที่ต้องใช้ในการติดตามและเร่งรัด   

ให้มีการช าระเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาตามสัญญาที่ผู้กู้ยืมเงินท าไว้   
 (๒) การไกล่เกลี่ยประนีประนอมยอมความ   
 (๓) การด าเนินคดีชั้นศาล   
 (๔) การบังคับคดี   
 (๕) การด าเนินการอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
“ท าหน้าที่แทนเป็นการเฉพาะเรื่อง”  หมายความว่า  การจ้างให้ด าเนินการตามกิจกรรม   

อย่างใดอย่างหนี่ง  ที่ก าหนดไว้ในการท าหน้าที่แทนเป็นการทั่วไปของการบริหารและจัดการการให้เงินกู้ยืม  
เพื่อการศึกษาแก่นักเรียน  หรือนักศึกษา  หรือการด าเนินการติดตามและเร่งรัดให้มีการช าระคืนเงินกู้ยืม
เพื่อการศึกษาตามสัญญาที่ผู้กู้ยืมเงินท าไว้ 

“เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุ”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการและพัสดุ  หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ  
เจ้าหน้าที่พัสดุ  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการให้ท าหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุ 

ข้อ 4 ให้ผู้จัดการรักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอ านาจวินิจฉัยปัญหาในการปฏิบัติ   
ตามระเบียบนี้  แล้วรายงานผลให้คณะกรรมการทราบ  และให้มีอ านาจก าหนดแนวทางปฏิบตัิและวธิกีาร
ด าเนินการเพ่ิมเติมได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

หมวดที่  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ 5 กองทุนสามารถจ้างสถาบันการเงินให้ท าหน้าที่แทนเป็นการทั่วไป  ทั้งกรณีการบริหาร 
และจัดการการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษา  หรือการด าเนินการติดตามและเร่งรัด 
ให้มีการช าระคืนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาตามสัญญาที่ผู้กู้ยืมเงินท าไว้  หรือทั้งสองกรณี 

ในกรณีที่เห็นสมควร  กองทุนสามารถจ้างสถาบันการเงินให้ท าหน้าที่แทนเป็นการเฉพาะเรื่อง  
กรณีการบริหารและจัดการการให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษา  หรือกรณีการด าเนินการ
ติดตามและเร่งรัดให้มีการช าระคืนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาตามสัญญาที่ผู้กู้ยืมเงินท าไว้ก็ได้ 

ข้อ ๖ สถาบันการเงินที่รับจ้างตามข้อ  ๕  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
(๑) มีนโยบายการเงินที่สอดคล้องกับการด าเนินงานของกองทุน  มีระบบงานการเงิน   

การรับช าระเงิน  การให้บริการแก่ลูกค้า  ซึ่งเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  มีความพร้อม  
รองรับการประมวลผลงานส าหรับทุกระบบงานให้สามารถท างานเชื่อมโยงหรือร่วมกับระบบงานของกองทุน   
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
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(๒) มีช่องทางที่เพียงพอในการให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่นักเรียน  หรือนักศึกษา  
หรือสถานศึกษา 

(๓) มีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด 
ข้อ 7 กองทุนสามารถจ้างนิติบุคคลให้ท าหน้าที่แทนเป็นการทั่วไป  หรือท าหน้าที่แทน 

เป็นการเฉพาะเรื่อง  ในการด าเนินการติดตามและเร่งรัดให้มีการช าระคืนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา   
ตามสัญญาที่ผู้กู้ยืมเงินท าไว้ก็ได้ 

ข้อ ๘ นิติบุคคลที่รับจ้างตามข้อ  7  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังนี้   
(1) เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานด าเนินการติดตามและเร่งรัดให้มีการช าระหนี้   ในกรณี   

งานติดตามทวงถามหนี้  นิติบุคคลนั้นต้องได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ตามกฎหมาย 
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  อยู่ระหว่างพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด  อยู่ระหว่างค าสั่งฟ้ืนฟูกิจการ  

และไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ   
(3) มีบุคลากรเฉพาะทาง  เช่น  ทนายความประจ า  พนักงานติดตามทวงถามหนี้  ในจ านวน  

ที่เหมาะสมกับปริมาณงานจ้างแต่ละคราวของกองทุน   
(๔) เคยมีผลงานประเภทเดียวกับงานที่จ้าง  ตามที่กองทุนก าหนดส าหรับการจ้างแต่ละคราว 
(๕) ต้องไม่เป็นผู้ซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้ งงาน  ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน 

ของหน่วยงานของรัฐ  ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  และต้องไม่เป็นผู้เคยมี  
การกระท าการอันมีลักษณะเป็นการทิ้งงานในสัญญาใด ๆ  กับกองทุนมาก่อน  และให้หมายความรวมถึง
หุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร  ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น  
ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทิ้งงานดังกล่าว   

(๖) ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับนิติบุคคลรายอื่นผู้ยื่นข้อเสนอ  หรือไม่เป็นผู้กระท าการ
อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม  ในการจ้างคราวเดียวกัน   

(๗) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด 
การพิจารณาว่าเป็นผู้ เคยมีการกระท าการอันมีลักษณะเป็นการทิ้งงานในสัญญาใด  ๆ   

กับกองทุนมาก่อนตาม  (๕)  ให้เป็นอ านาจของผู้จัดการ  โดยให้น าหลักเกณฑ์การพิจารณาการกระท าการ
อันมีลักษณะเป็นการทิ้งงานตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการพัสดุมาใช้ 
โดยอนุโลม 

ข้อ ๙ ในการจ้างสถาบันการเงินให้ท าหน้าที่แทนเป็นการทั่วไปหรือท าหน้าที่แทน   
เป็นการเฉพาะเรื่องตามข้อ  5  และในการจ้างนิติบุคคลให้ท าหน้าที่แทนเป็นการทั่วไปตามข้อ  ๗   
ให้ผู้จัดการเสนอคณะกรรมการให้ความเห็นชอบก่อนด าเนินการ 

ในการจ้างนิติบุคคลให้ท าหน้าที่แทนเป็นการเฉพาะเรื่องตามข้อ  ๗  ให้ เป็นอ านาจ   
ของผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ  แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบ 
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ข้อ 10  การด าเนินการให้มีการจ้างตามข้อ  9  ด้วยวิธีใดตามระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการ  
หรือผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ  แล้วแต่กรณี   

การด าเนินการจ้างท าหน้าที่แทนเป็นการเฉพาะเรื่อง  จะจ้างสถาบันการเงิน  หรือนิติบุคคล
หลายราย  ส าหรับการด าเนินการจ้างคราวเดียวกันก็ได้   

หมวดที่  ๒ 
การก าหนดขอบเขตงาน 

 
 

ข้อ ๑1 การก าหนดขอบเขตงานและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้าง  ในการด าเนินการจ้าง
ท าหน้าที่แทนเป็นการทั่วไปแต่ละครั้ง  ให้ผู้จัดการแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดขอบเขตงาน   
โดยให้ประกอบด้วยประธานกรรมการ  และกรรมการอย่างน้อยสองคน  โดยให้แต่งตั้งจากพนักงาน   
ของกองทุน  ทั้งนี้  ให้ค านึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นส าคัญ   

ในกรณีจ าเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ของกองทุนจะแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเป็นประธานกรรมการ   
หรือร่วมเป็นกรรมการก าหนดขอบเขตงานด้วยก็ได้ 

เมื่อจัดท าร่างก าหนดขอบเขตงานเสร็จแล้วให้เสนอต่อผู้จัดการเพ่ืออนุมัติและแจ้งเจ้าหน้าที่ 
ฝ่ายพัสดุด าเนินการต่อไป 

ข้อ ๑2 ในการด าเนินการจ้างท าหน้าที่แทนเป็นการเฉพาะเรื่อง  ผู้จัดการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการ
ก าหนดขอบเขตงานได้ตามที่เห็นสมควร  หรือจะมอบหมายให้ฝ่ายหรือหน่วยงานภายในกองทุน  
ที่เกี่ยวข้องด าเนินการก าหนดขอบเขตงานก็ได้  ในกรณีมีการแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดขอบเขตงาน  
ให้น าความตามข้อ  ๑1  มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

ข้อ ๑3 การก าหนดขอบเขตงานจ้างสถาบันการเงินหรือนิติบุคคล  อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
รายการดังต่อไปนี้ 

(๑) เหตุผลและความจ าเป็น 
(๒) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ยื่นข้อเสนอ 
(๓) รายละเอียดของงานจ้าง 
(๔) ระยะเวลาด าเนินการ   
(๕) ระยะเวลาส่งมอบของงาน 
(๖) หลักเกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอ 
(๗) เงื่อนไขการช าระเงิน  /  อัตราค่าจ้างขั้นต่ าในแต่ละรายการ 
(๘) หลักประกัน  (ถ้ามี) 
(๙) ค่าปรับ 

(๑๐) ข้อสงวนสิทธิของกองทุน 
(๑๑) วงเงินในการจ้าง  (ถ้ามี) 
(1๒) วิธีการจ้างและเหตุผลที่ต้องจ้างโดยวิธีนั้น 
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หมวดที่  3 
วิธีการจ้างและการแต่งตั้งคณะกรรมการคดัเลือก 

 
 

ข้อ ๑4 การจ้างสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลให้ท าหน้าที่แทนเป็นการทั่วไป  หรือท าหน้าที่แทน
เป็นการเฉพาะเรื่อง  ตามข้อ  ๕  และข้อ  ๗  อาจกระท าได้  โดยวิธีดังต่อไปนี้ 

(๑) วิธีประกาศเป็นการทั่วไป  ได้แก่  การที่กองทุนประกาศเชิญชวนสถาบันการเงินหรือนิติบุคคล 
ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตรงตามเงื่อนไขที่กองทุนก าหนดให้ยื่นข้อเสนอ 

(๒) วิธีพิเศษ  ได้แก่  การที่กองทุนเชิญชวนสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติและ 
ไม่มีลักษณะต้องห้ามรายใดรายหนึ่งโดยตรง  ให้เข้ายื่นข้อเสนอ  หรือให้เข้ามาเจรจา 

วิธีประกาศเป็นการทั่วไป 
ข้อ ๑5 การจ้างสถาบันการเงินหรือนิติบุคคล  โดยวิธีประกาศเป็นการทั่วไป  ให้กระท า   

โดยการประกาศเชิญชวนให้สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม   
ตามข้อ  ๖  หรือข้อ  ๘  แล้วแต่กรณี  เพ่ือให้เสนอการด าเนินงานต่อคณะกรรมการคัดเลือก  และให้
คณะกรรมการคัดเลือกท าการคัดเลือกสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลนั้นตามหลักเกณฑ์การพิจา รณา 
ที่ก าหนดในขอบเขตงาน 

ข้อ ๑6 การจ้างตามข้อ  ๑5  ภายหลังจากผู้จัดการอนุมัติขอบเขตงานตามข้อ  ๑3  แล้ว   
ให้ผู้จัดการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกขึ้นเพ่ือปฏิบัติตามระเบียบนี้พร้อมกับก าหนดระยะเวลา   
ในการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือก  โดยให้คณะกรรมการคัดเลือกมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน  
ประกอบด้วย  ประธานกรรมการคัดเลือก  กรรมการคัดเลือกอย่างน้อยสองคน   

ประธานกรรมการคัดเลือก  จะแต่งตั้งจากกรรมการ  ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก  หรือพนักงาน  
ของกองทุนซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารองผู้จัดการหรือเทียบเท่าก็ได้ 

กรรมการคัดเลือก  ให้แต่งตั้งจากพนักงานของกองทุน  โดยให้ค านึงถึงลักษณะหน้าที่ 
และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นส าคัญ   

ในกรณีจ าเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ของกองทุนจะแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกร่วมเป็น
กรรมการคัดเลือกด้วยก็ได้ 

ให้ผู้จัดการแต่งตั้งพนักงานกองทุนจ านวนหนึ่งคนท าหน้าที่เป็นเลขานุการ  และให้พนักงานกองทุน
ซึ่งด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ  จ านวนอย่างน้อยหนึ่งคนท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ประธานกรรมการและกรรมการคัดเลือก  ต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ   
ในการจ้างครั้งนั้น  ทั้งนี้  การมีส่วนได้เสียในเรื่องที่ประชุมพิจารณาของประธานกรรมการคัดเลือก   
และกรรมการคัดเลือกให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

ข้อ 17 การประชุมของคณะกรรมการคัดเลือก  ต้องมีกรรมการคัดเลือกมาประชุมไม่น้อยกว่า  
กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด  ให้ประธานกรรมการคัดเลือกและกรรมการคัดเลือกแต่ละคน  
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มีเสียงหนึ่งในการลงมติ  โดยประธานกรรมการคัดเลือกต้องอยู่ด้วยทุกครั้งในการประชุม  หากประธาน
กรรมการคัดเลือกไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ผู้จัดการแต่งตั้งประธานกรรมการคัดเลือกคนใหม่ 
เป็นประธานกรรมการคัดเลือกแทน 

มติของคณะกรรมการคัดเลือกให้ถือเสียงข้างมาก  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการ
คัดเลือกออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ข้อ 1๘ คณะกรรมการคัดเลือกโดยวิธีประกาศเป็นการทั่วไป  มีหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาจัดท าประกาศเชิญชวน  และก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการและรายละเอียดต่าง ๆ   

ที่เกี่ยวข้อง  เช่น  วิธีการเผยแพร่ประกาศเชิญชวน  วัน  เวลา  และสถานที่รับและเปิดซองข้อเสนอราคา  
เป็นต้น   

(๒) ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ยื่นข้อเสนอและเอกสารต่าง  ๆ  ที่ระบุไว้  
ในข้อเสนอ  และวินิจฉัยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการคัดเลือกให้ถือว่า
เป็นที่สุด 

(3) พิจารณาข้อเสนอ  และสรุปผลการคัดเลือก   
(4) เจรจาต่อรองราคาค่าจ้างหรือค่าใช้จ่ายในรายการต่าง ๆ   
ให้คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายที่ผ่านการคัดเลือก  แล้วคัดเลือก   

ผู้ยื่นข้อเสนอที่ดีที่สุดพร้อมเหตุผลรายงานผลต่อผู้จัดการเพ่ืออนุมัติหรือให้ความเห็นชอบก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการอนุมัติจ้างต่อไป  แล้วแต่กรณี   

ในกรณีการจ้างตามข้อ  10  วรรคสอง  การคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ดีที่สุด  จะมีจ านวนเท่าใดก็ได้ 
ในกรณีที่มีเหตุที่ท าให้การจัดท ารายงานล่าช้า  ให้เสนอผู้จัดการพิจารณาขยายระยะเวลา  

ตามความจ าเป็น 
ข้อ 19 ในกรณีที่ปรากฏว่า  ไม่มีผู้ใดยื่นข้อเสนอภายในก าหนดเวลาตามประกาศเชิญชวน  

คณะกรรมการคัดเลือกอาจเสนอผู้จัดการให้อนุมัติขยายระยะเวลาการยื่นข้อเสนอออกไปอีกภายใน
ก าหนดเวลาที่เหมาะสมก็ได้  ในกรณีที่ไม่มีการขยายระยะเวลา  หรือเมื่อขยายระยะเวลาดังกล่าวแล้ว  
ยังไม่มีผู้ใดยื่นข้อเสนอภายในก าหนดเวลาที่ขยายแล้วอีก  ให้จัดท ารายงานเสนอผู้จัดการเพื่อให้พิจารณา
ยกเลิกประกาศการจ้างในครั้งนั้น  แล้วด าเนินการจ้างใหม่โดยวิธีพิเศษก็ได้  ทั้งนี้  ต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขที่ก าหนดไว้เดิมในประกาศเชิญชวน 

ในกรณีที่ปรากฏว่า  มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว  หรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายราย  แต่มีผู้ยื่น
ข้อเสนอที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขเพียงรายเดียว  ให้คณะกรรมการคัดเลือกจัดท ารายงานเสนอ
ผู้จัดการเพ่ือพิจารณายกเลิกการคัดเลือกครั้งนั้น  แล้วด าเนินการจ้างใหม่โดยวิธีประกาศเป็นการทั่วไป  
หรือวิธีพิเศษก็ได้  ในกรณีที่ใช้วิธีพิเศษ  ต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ก าหนดไว้เดิมในประกาศ 
เชิญชวน  เว้นแต่  คณะกรรมการคัดเลือกเห็นว่า  ข้อเสนอนั้นมีความเหมาะสม  และเป็นประโยชน์ต่อกองทุน  
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และมีเหตุผลสมควรที่จะด าเนินการต่อไป  โดยไม่ต้องยกเลิกการคัดเลือกให้คณะกรรมการคัดเลือก 
จัดท ารายงานเสนอผู้จัดการเพ่ือด าเนินการต่อไป  โดยอาจพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอราคารายนั้นได้ 

วิธีพิเศษ 
ข้อ 20 การจ้างสถาบันการเงินหรือนิติบุคคล  โดยวิธีพิเศษ  ให้กระท าได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นกรณีจ าเป็นต้องจ้างผู้รับจ้างที่มีความช านาญเป็นพิเศษ  หรือมีทักษะสูง   
(๒) เป็นกรณีที่ต้องกระท าโดยเร่งด่วน  หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่กองทุน  หรือเพ่ือประโยชน์ 

ของกองทุน   
(๓) เป็นกรณีต้องจ้างผู้รับจ้างรายเดิมเพ่ิมในสถานการณ์ที่จ าเป็น  หรือเพ่ือประโยชน์  

ของกองทุน   
(๔) เป็นกรณีที่ได้ด าเนินการโดยวิธีประกาศเป็นการทั่วไปมาแล้วแต่ไม่ได้ผลดี 
การจ้างตามวรรคหนึ่งให้ตั้งคณะกรรมการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษ  เพ่ือติดต่อโดยตรงให้สถาบัน

การเงินหรือนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ตามข้อ  6  หรือข้อ  ๘  แล้วแต่กรณี   
เข้าด าเนินงานตามขอบเขตงานที่ก าหนดตามหมวดที่  ๒  กับกองทุน   

ข้อ ๒1 คณะกรรมการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษ  มีหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) แจ้งเป็นหนังสือให้สถาบันการเงินหรือนิติบุคคล  ท าการยื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไข 

ที่ก าหนดในขอบเขตของงาน   
(2) พิจารณาข้อเสนอ   
(3) เจรจาต่อรองราคาค่าจ้างหรือค่าใช้จ่ายในรายการต่าง ๆ 
เมื่อคณะกรรมการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษได้ผลการพิจารณาคัดเลือกแล้ว  ให้รายงานผล   

ต่อผู้จัดการเพ่ืออนุมัติ  หรือให้ความเห็นชอบก่อนน าเสนอคณะกรรมการอนุมัติจ้างต่อไป  แล้วแต่กรณี   
การแต่งตั้งและการประชุมของคณะกรรมการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษ  ให้น าความในข้อ  ๑๖  

และข้อ  ๑๗  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

หมวดที่  ๔ 
การท าสญัญา 

 
 

ข้อ 22 สัญญาจ้างสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลตามระเบียบนี้ต้องท าตามแบบที่กองทุนก าหนด
โดยความเห็นชอบของส านักงานอัยการสูงสุด   

การท าสัญญารายใดถ้าจ าเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากแบบสัญญาตามวรรคหนึ่ง
โดยมีสาระส าคัญตามที่ก าหนดไว้ในแบบสัญญาและไม่ท าให้กองทุนเสียเปรียบก็ให้กระท าได้  เว้นแต่  
กองทุนเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ  ก็ให้ส่งร่างสัญญานั้นไปให้ส านักงานอัยการสูงสุด
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน 
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ในกรณีที่ไม่อาจท าสัญญาตามแบบสัญญาตามวรรคหนึ่งได้  และจ าเป็นต้องร่างสัญญาขึ้นใหม่
ให้ส่งร่างสัญญานั้นไปให้ส านักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน  เว้นแต่  การท าสัญญา
ตามแบบที่ส านักงานอัยการสูงสุดได้เคยให้ความเห็นชอบมาแล้ว  ก็ให้กระท าได้ 

ข้อ ๒3 การลงนามในสัญญาและการลงนามในสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมให้เป็นอ านาจของผู้จัดการ 
หากผู้ได้รับการคัดเลือกไม่มาท าสัญญาภายในระยะเวลาที่ก าหนด  คณะกรรมการคัดเลือก

สามารถด าเนินการคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ดีที่สุดรายถัดไปได้  (หากมี)  โดยจัดท ารายงานเสนอผู้จัดการ
เพื่อขอความเห็นชอบก่อนด าเนินการต่อไป 

ข้อ 24 ในกรณีที่สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่เป็นหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ   
หรือเป็นคู่สัญญา  ไม่ต้องวางหลักประกัน 

กรณีนอกเหนือจากวรรคหนึ่ง  ให้ก าหนดให้มหีลักประกันการเสนอราคาและหลักประกนัสญัญา  
เว้นแต่การจ้างที่ผู้จัดการเห็นว่าไม่จ าเป็นต้องมีการวางหลักประกันการเสนอราคาหรือหลักประกันสัญญา   

การก าหนดมูลค่าหลักประกัน  ให้ก าหนดมูลค่าหลักประกันในอัตราร้อยละห้าของวงเงิน
งบประมาณหรือราคาที่จ้างในครั้งนั้น  ในกรณีจ าเป็น  ให้ผู้จัดการสามารถก าหนดมูลค่าหลักประกัน   
ให้เหมาะสมกับการจ้างในครั้งนั้นได้   

ข้อ ๒5 การท าสัญญาจ้างให้ก าหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัวระหว่างร้อยละ  ๐.๐๑ - ๐.๑๐  
ของวงเงินตามสัญญา   

การก าหนดค่าปรับตามวรรคหนึ่งในอัตราหรือเป็นจ านวนเงินเท่าใด  ให้ผู้จัดการค านึงถึงราคา  
ก าหนดระยะเวลาของงาน  และลักษณะของงาน  หรือผลกระทบต่อความเสียหายแก่กองทุนแล้วแต่กรณี  
ทั้งนี้  ให้ก าหนดเรื่องค่าปรับไว้ในเอกสารเชิญชวนหรือขอบเขตงานให้ชัดเจนด้วย 

ข้อ 26 สัญญาที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้  เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจ   
ของผู้มีอ านาจตามข้อ  ๙  ที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ 

(๑) ในกรณีที่มีความจ าเป็น  หากการแก้ไขนั้นไม่ท าให้กองทุนเสียประโยชน์  หรือเพ่ือประโยชน์ 
ของกองทุน  หรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 

(๒) เป็นการแก้ไขตามที่ก าหนดไว้ในกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ของกองทุน  กฎหมาย 
หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง   

ในกรณีการแก้ไขสัญญาที่กองทุนเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียประโยชน์หรือไม่รัดกุ มพอ   
ก็ให้ส่งร่างสัญญาที่แก้ไขนั้นไปให้ส านักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนลงนาม 

การแก้ไขสัญญาตามวรรคหนึ่ง  ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา   
หากมีความจ าเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน  หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการท างาน  
หรือเพิ่มลดเนื้องาน  ให้ตกลงไปพร้อมกัน   

ข้อ 27 สัญญาที่กองทุนท าตามระเบียบนี้   ต้องมีข้อตกลงในการห้ามสถาบันการเงิน   
หรือนิติบุคคลไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นท าอีกทอดหนึ่ง  ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน  เว้นแต่  การจ้างช่วงงาน
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บางส่วนที่ได้รับอนุญาตจากผู้จัดการแล้ว  ผู้รับจ้างช่วงที่ได้รับอนุญาตไม่สามารถไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นท าได้อีก  
เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากผู้จัดการก่อน  ซึ่งสามารถให้จ้างช่วงได้อีกทอดเดียวเท่านั้น 

การจ้างช่วงทั้งหมดหรือแต่บางส่วนที่ฝ่าฝืนข้อตกลงตามที่กล่าวในวรรคหนึ่ง  ต้องก าหนด   
ให้มีค่าปรับส าหรับการฝ่าฝืนข้อตกลงนั้นไม่น้อยกว่ารอ้ยละ  ๑๐  ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสญัญา  
หรือตามที่ผู้จัดการก าหนดอัตราค่าปรับให้เหมาะสมกับการฝ่าฝืนข้อตกลงนั้น   

หมวดที่  ๕ 
การตรวจการจา้ง 

 
 

ข้อ 28 ในการตรวจการจ้างตามสัญญาที่ท าตามระเบียบนี้  ให้ผู้จัดการตั้งคณะกรรมการ  
ตรวจการจ้างพร้อมกับก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจการจ้าง  แล้วรายงาน  
ผลการพิจารณาภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ถ้ามีเหตุที่ท าให้การรายงานล่าช้า  ให้คณะกรรมการ  
ตรวจการจ้างเสนอผู้จัดการพิจารณาขยายเวลาให้ตามความจ าเป็น   

ข้อ 29 คณะกรรมการตรวจการจ้างให้มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน  ประกอบด้วย  ประธาน
กรรมการตรวจการจ้าง  และกรรมการตรวจการจ้างอย่างนอ้ยสองคน  ซึ่งแต่งตั้งจากพนักงานของกองทนุ  
โดยให้ค านึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นส าคัญ   

ในกรณีจ าเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ของกองทุนจะแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกร่วมเป็น
กรรมการตรวจการจ้างด้วยก็ได้  แต่จ านวนกรรมการที่เปน็บุคคลจากภายนอกจะตอ้งไมม่ากกวา่จ านวนกรรมการ
ตามวรรคหนึ่ง 

ให้ผู้จัดการแต่งตั้งพนักงานของกองทุนจ านวนหนึ่งคนท าหน้าที่เป็นเลขานุการ  และในกรณีจ าเป็น
หรือเห็นสมควร  จะแต่งตั้งพนักงานของกองทุนซึ่งด ารงต าแหนง่เจ้าหนา้ที่พัสดุ  จ านวนอย่างน้อยหนึง่คน
ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 

ประธานกรรมการและกรรมการตรวจการจ้าง  ต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับคู่สัญญา  
ในการจ้างครั้งนั้น  ทั้งนี้  การมีส่วนได้เสียในเรื่องที่ประชุมพิจารณาของประธานกรรมการ  และกรรมการ
ตรวจการจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

ข้อ 30 คณะกรรมการตรวจการจ้างมีหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) ตรวจรับงานจ้าง  ณ  ที่ท าการของกองทุน  หรือสถานที่ซึ่งก าหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง 
การตรวจรับงานจ้าง  ณ  สถานที่อื่น  ในกรณีที่ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลง  จะต้องได้รับอนุมัติ

จากผู้จัดการก่อน 
(๒) ตรวจรับงานจ้างให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้   
(๓) ให้เริ่มตรวจรับงานจ้างในวนัทีผู่้รับจ้างน างานมาส่ง  และด าเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด   
(๔) เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว  ให้รับงานจ้างไว้และถือวา่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างถกูตอ้ง

ครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างน างานจ้างนั้นมาส่ง  แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่การเงินพร้อมกับท าหลักฐาน   
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การตรวจรับ  โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน  เพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบของกองทุนและรายงาน  
ให้ผู้จัดการทราบ 

(๕) ในกรณีที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างถูกต้องแต่ไม่ครบจ านวน  หรือส่งมอบครบจ านวน   
แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด  ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น  ให้ตรวจรับไว้เฉพาะจ านวน   
ที่ถูกต้อง  โดยถือปฏิบัติตาม  (๔)  และให้รีบรายงานผู้จัดการ  เพ่ือแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบภายในเจ็ดวันท าการ  
นับถัดจากวันที่ตรวจพบ  แต่ทั้งนี้  ไม่ตัดสิทธิ์กองทุนที่จะปรับผู้รับจ้างในจ านวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วน
หรือไม่ถูกต้องนั้น 

(๖) ถ้ ากรรมการตรวจการจ้ างบางคนไม่ยอมรับงานจ้ าง โดยท าความ เห็นแย้งไว้    
ให้เสนอผู้จัดการเพ่ือพิจารณาสั่งการ  ถ้าผู้จัดการสั่งการให้รับงานจ้างไว้  จึงด าเนินการตาม  (๔)  หรือ  (๕)  
แล้วแต่กรณี   

ข้อ 31 ในการตรวจการจ้างตามสัญญาที่ท าตามระเบียบนี้  หากผู้จัดการเห็นสมควรจะตั้ง
พนักงานของกองทุนคนใดท าการตรวจการจ้างให้ถูกต้องครบถ้วนตามรายละเอียดและข้อก าหนด   
ในสัญญา  แทนการตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างก็ได้  โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ  30  โดยอนุโลม 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ 32 การด าเนินการเกี่ยวกับการจ้างสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลให้ท าหน้าที่แทน   
เป็นการทั่วไปหรือเป็นการเฉพาะเรื่อง  ทั้งการบริหารและจัดการการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาแก่นกัเรยีน
หรือนักศึกษา  หรือการด าเนินการติดตามและเร่งรัดให้มีการช าระคืนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาตามสัญญา  
ที่ผู้กู้ยืมเงินท าไว้  ที่ได้ด าเนินการก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับและยังไม่แล้วเสร็จ  ให้ด าเนินการ  
ตามกฎหมายข้อบังคับ  ระเบียบ  หลักเกณฑ์  ค าสั่ง  หรือมติคณะกรรมการที่ใช้อยู่เดิมจนกว่าจะแล้วเสร็จ  
หรือจนกว่าจะปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  25  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕63 

ประสงค์  พูนธเนศ 
ปลัดกระทรวงการคลัง 

ประธานกรรมการกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
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