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พระรำชบัญญัติ 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   

 
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เป็นปีที่ ๒ ในรัชกำลปัจจุบัน 

 
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร มีพระรำชโองกำร

โปรดเกล้ำฯ ให้ประกำศว่ำ 
 
โดยที่เป็นกำรสมควรปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ 
 
จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติขึ้นไว้โดยค ำแนะน ำและยินยอม

ของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ดังต่อไปนี้ 
 
มำตรำ ๑  พระรำชบัญญัตินี้ เรียกว่ำ “พระรำชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ

กำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๐” 
 
มำตรำ ๒๑  พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก ำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่

วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 
 
มำตรำ ๓  ให้ยกเลิกพระรำชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 
มำตรำ ๔  ในพระรำชบัญญัตินี้ 
“กองทุน” หมำยควำมว่ำ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ 
“ผู้กู้ยืมเงิน” หมำยควำมว่ำ นักเรียนหรือนักศึกษำผู้ได้รับเงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำจำก

กองทุน 
“เงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ” หมำยควำมว่ำ เงินที่กองทุนจัดสรรให้ผู้กู้ยืมเงิน เพ่ือเป็น

ค่ำเล่ำเรียน ค่ำใช้จ่ำยที่เก่ียวเนื่องกับกำรศึกษำ และค่ำครองชีพ 
“นักเรียนหรือนักศึกษำ” หมำยควำมว่ำ ผู้ซึ่งศึกษำอยู่ในสถำนศึกษำ และให้

หมำยควำมรวมถึงผู้ซึ่งได้รับกำรตอบรับให้เข้ำศึกษำในสถำนศึกษำด้วย 
“สถำนศึกษำ” หมำยควำมว่ำ โรงเรียน สถำบันอุดมศึกษำ หรือสถำนศึกษำอ่ืนของรัฐ 

โรงเรียนของเอกชนที่ได้รับใบอนุญำตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงเรียนอกชน
และสถำบันอุดมศึกษำของเอกชนที่ได้รับใบอนุญำตให้จัดตั้งตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถำบันอุดมศึกษำเอกชน 

“ค่ำเล่ำเรียน” หมำยควำมว่ำ เงินค่ำเล่ำเรียน ค่ำบ ำรุง และค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ 
ที่สถำนศึกษำเรียกเก็บจำกนักเรียนหรือนักศึกษำ 
                                                 

๑ รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๔/ตอนที่ ๑๒ ก/หน้ำ ๑/๒๗ มกรำคม ๒๕๖๐ 
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“ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวเนื่องกับกำรศึกษำ” หมำยควำมว่ำ ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่มิใช่ค่ำเล่ำเรียน
ที่สถำนศึกษำเรียกเก็บจำกนักเรียนหรือนักศึกษำตำมระเบียบ ประกำศ หรือค ำสั่งของสถำนศึกษำ 
โดยมีวัตถุประสงค์เก่ียวเนื่องกับกำรศึกษำ 

“ค่ำครองชีพ” หมำยควำมว่ำ ค่ำใช้จ่ำยที่จ ำเป็นในกำรด ำรงชีพระหว่ำงศึกษำ 
“ส ำนักงำน” หมำยควำมว่ำ ส ำนักงำนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ 
“คณะกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ 
“ผู้จัดกำร” หมำยควำมว่ำ ผู้จัดกำรกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ 
“รัฐมนตรี” หมำยควำมว่ำ รัฐมนตรีผู้รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
 
มำตรำ ๕  ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

และให้มีอ ำนำจออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้วให้ใช้บังคับได้ 

 
หมวด ๑ 

กำรจัดตั้งกองทุน 
   

 
มำตรำ ๖  ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ง เรียกว่ำ “กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ” 
ให้กองทุนเป็นหน่วยงำนของรัฐอยู่ในก ำกับดูแลของรัฐมนตรี และมีฐำนะเป็นนิติบุคคล

ที่ไม่เป็นส่วนรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน หรือรัฐวิสำหกิจตำม
กฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณและกฎหมำยอื่น 

กองทุนมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกำรศึกษำด้วยกำรให้เงินกู้ยืมเพ่ือ
กำรศึกษำในลักษณะต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษำท่ีขำดแคลนทุนทรัพย์ 
(๒) เงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษำที่ศึกษำในสำขำวิชำที่เป็น

ควำมต้องกำรหลัก ซึ่งมีควำมชัดเจนของกำรผลิตก ำลังคนและมีควำมจ ำเป็นต่อกำรพัฒนำประเทศ 
(๓) เงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษำที่ศึกษำในสำขำวิชำขำด

แคลนหรือสำขำวิชำที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ 
(๔) เงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษำที่เรียนดีเพ่ือสร้ำงควำมเป็นเลิศ 
 
มำตรำ ๗  กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินและทรัพย์สินที่ได้รับและโอนมำตำมมำตรำ ๕๖ 
(๒) เงินอุดหนุนที่ได้รับจำกรัฐบำลหรือเงินที่ได้รับจำกกำรจัดสรรงบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปีตำมมำตรำ ๑๐ วรรคหนึ่ง 
(๓) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับจำกกำรด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ของกองทุน 
(๔) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจำคหรือมอบให้แก่กองทุน 
(๕) ดอกผล รำยได้ หรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดจำกเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 
(๖) เงินหรือทรัพย์สินอื่นใดนอกจำก (๑) ถึง (๕) ที่กองทุนได้รับ 
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มำตรำ ๘  กิจกำรของกองทุนไม่อยู่ในบังคับแห่งกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครอง
แรงงำนกฎหมำยว่ำด้วยแรงงำนสัมพันธ์ กฎหมำยว่ำด้วยกำรประกันสังคม และกฎหมำยว่ำด้วย
เงินทดแทน 

 
มำตรำ ๙  กองทุนมีอ ำนำจกระท ำกิจกำรต่ำง ๆ ภำยในขอบวัตถุประสงค์ตำม

มำตรำ ๖ และอ ำนำจเช่นว่ำนี้ให้รวมถึง 
(๑) ซื้อ จัดหำ เช่ำ ให้เช่ำ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง จ ำหน่ำย ท ำนิติกรรม หรือ

ด ำเนินงำนใด ๆ เกี่ยวกับสังหำริมทรัพย์หรืออสังหำริมทรัพย์ 
(๒) จัดท ำระบบข้อมูลสำรสนเทศ เก็บรักษำหลักฐำนและเอกสำรเกี่ยวกับกำรให้

เงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ 
(๓) จัดหำผลประโยชน์จำกเงินและทรัพย์สินของกองทุน 
(๔) กระท ำกำรอ่ืนใดบรรดำที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องในกำรจัดกำรให้ส ำเร็จตำม

วัตถุประสงค์ของกองทุน 
 
มำตรำ ๑๐  ให้รัฐมนตรีด ำเนินกำรขอรับกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือสมทบเข้ำ

กองทุนในแต่ละปีงบประมำณตำมควำมจ ำเป็น 
เงินที่กองทุนได้รับไม่ต้องน ำส่งคลังตำมกฎหมำยว่ำด้วยเงินคงคลัง กฎหมำยว่ำด้วย

วิธีกำรงบประมำณ หรือกฎหมำยอื่น 
 
มำตรำ ๑๑  เงินของกองทุนให้ใช้จ่ำยได้เพ่ือกิจกำร ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นเงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ 
(๒) เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรของกองทุน 
(๓) เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรกองทุนและค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เก่ียวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับ

กำรจัดกิจกำรของกองทุน 
(๔) เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำผลประโยชน์ตำมมำตรำ ๑๒ 
 
มำตรำ ๑๒  เงินของกองทุนให้น ำไปหำผลประโยชน์ได้ โดยกำรฝำกกับธนำคำรที่

เป็นรัฐวิสำหกิจหรือธนำคำรพำณิชย์ หรือซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบำล รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนของรัฐ  
ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรก ำหนด 

ทรัพย์สินประเภทอ่ืนของกองทุนให้น ำไปหำผลประโยชน์ได้ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร 
และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรก ำหนด 

 
มำตรำ ๑๓  ทรัพย์สินของกองทุนที่ใช้หรือได้มำเพ่ือกำรด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์

ของกองทุนตำมพระรำชบัญญัตินี้ ไม่อยู่ในควำมรับผิดแห่งกำรบังคับคดี รวมทั้งกำรบังคับทำง
ปกครองและบุคคลใดจะยกอำยุควำมหรือระยะเวลำในกำรครอบครองขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับกองทุนใน
เรื่องทรัพย์สินของกองทุนไม่ได้ 
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หมวด ๒ 
คณะกรรมกำร 

   
 

มำตรำ ๑๔๒  มีคณะกรรมกำรคณะหนึ่ง เรียกว่ำ “คณะกรรมกำรกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือกำรศึกษำ” ประกอบด้วย 

(๑) ปลัดกระทรวงกำรคลัง เป็นประธำนกรรมกำร 
(๒) กรรมกำรโดยต ำแหน่ง จ ำนวนหกคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ 

วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงบประมำณ อธิบดีกรมบัญชีกลำง และอธิบดีกรมสรรพำกร 

(๓) กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ จ ำนวนไม่เกินห้ำคน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจำกผู้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์เป็นที่ประจักษ์ โดยในจ ำนวนนี้อย่ำงน้อยต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้ำน
กำรศึกษำ ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ด้ำนกำรเงินหรือกำรบัญชี และด้ำนกฎหมำย ด้ำนละหนึ่งคน 

ให้ผู้จัดกำรเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร และให้ผู้จัดกำรแต่งตั้งพนักงำนของกองทุน
จ ำนวนหนึ่งคนเป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
มำตรำ ๑๕  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลั กษณะต้องห้ำม 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชำติไทย 
(๒) มีอำยุไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำยหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลำยทุจริต 
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับ

ควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
(๕) ไม่เป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
(๖) ไม่เคยต้องค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งของศำลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพรำะ

ร่ ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 
(๗) ไม่เป็นข้ำรำชกำรกำรเมือง ผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง สมำชิกสภำท้องถิ่น

หรือผู้บริหำรท้องถิ่นกรรมกำรหรือผู้ด ำรงต ำแหน่งบริหำรในพรรคกำรเมือง ที่ปรึกษำพรรคกำรเมือง 
หรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง 

(๘) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจำกงำน เพรำะทุจริตต่อหน้ำที่หรือ
ประพฤติชั่วอย่ำงร้ำยแรง 

(๙) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกำรด ำเนินงำนของกองทุนไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อม 
 
 
 
 

                                                 
๒ มำตรำ ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๕ - 

มำตรำ ๑๖  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิมีวำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละสี่ปี และอำจได้รับ
แต่งตั้งอีกได้แต่จะด ำรงต ำแหน่งติดต่อกันเกินสองวำระไม่ได้ 

เมื่อครบก ำหนดตำมวำระในวรรคหนึ่ ง หำกยังไม่ได้มีกำรแต่งตั้ งกรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระนั้นอยู่ในต ำแหน่งเพ่ือ
ด ำเนินงำนต่อไปจนกว่ำกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ำรับหน้ำที่ 

 
มำตรำ ๑๗  นอกจำกกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระตำมมำตรำ ๑๖ กรรมกำร

ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจำกต ำแหน่ง เมื่อ 
(๑) ตำย 
(๒) ลำออก 
(๓) รัฐมนตรีให้ออก เพรำะบกพร่องต่อหน้ำที่ มีควำมประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อน

ควำมสำมำรถ 
(๔) ขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๑๕ 
 
มำตรำ ๑๘  ในกรณีที่กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจำกต ำแหน่งก่อนครบวำระ ให้

แต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิแทนต ำแหน่งที่ว่ำง หรือในกรณีท่ีแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นใน
ระหว่ำงที่กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวำระอยู่ในต ำแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ำรง
ต ำแหน่งแทนต ำแหน่งที่ว่ำงหรือเป็นกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นอยู่ในต ำแหน่งเท่ำกับวำระที่
เหลืออยู่ของกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว เว้นแต่วำระของกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่
ถึงเก้ำสิบวันจะไม่แต่งตั้ งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิแทนหรือเพ่ิมขึ้นก็ได้ และให้คณะกรรมกำร
ประกอบด้วยกรรมกำรทั้งหมดที่มีอยู่ 

 
มำตรำ ๑๙  คณะกรรมกำรมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก ำหนดนโยบำย ยุทธศำสตร์ และควบคุมดูแลกิจกำรของกองทุนให้เป็นไปตำม

วัตถุประสงค์ 
(๒) ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ 
(๓) เสนอแนะต่อรัฐมนตรีในกำรด ำเนินกำรขอรับกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือสมทบ

กองทุน 
(๔) พิจำรณำอนุมัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีส ำหรับกำรด ำเนินกำรและกำร

บริหำรงำนของกองทุน 
(๕) ก ำหนดขอบเขตกำรให้เงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำตำมมำตรำ ๓๗ และพิจำรณำ

อนุมัติให้เงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำแก่นักเรียนหรือนักศึกษำเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกำรศึกษำ 
(๖) ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรที่สถำนศึกษำจะร่วมด ำเนินงำน

กับกองทุนและแบบบันทึกข้อตกลงกำรเข้ำร่วมด ำเนินงำนกับกองทุนตำมมำตรำ ๓๘ 
(๗) ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรให้เงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ

แก่นักเรียนหรือนักศึกษำ และกำรช ำระเงินคืนกองทุน 
(๘) ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรน ำเงินหรือทรัพย์สินของ

กองทุนไปหำผลประโยชน์ตำมมำตรำ ๑๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๖ - 

(๙) พิจำรณำเสนอแนะต่อรัฐมนตรีในกำรออกกฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู ้ยืมเงินที่อยู่ในครอบครองของบุคคลอื่น 
และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรรับเงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำและกำรช ำระเงินคืนกองทุนของผู้กู้ยืมเงิน 

(๑๐) ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรจ้ำงสถำบันกำรเงินหรือนิติบุคคล
ให้ท ำหน้ำที่บริหำรและจัดกำรกำรให้เงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ ติดตำมและเร่งรัดให้มีกำรช ำระคืนเงิน
กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ 

(๑๑) ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรผ่อนผันให้ผู้กู้ยืมเงินช ำระเงินคืน
กองทุนลดหย่อนหนี้ หรือระงับกำรช ำระเงินคืนกองทุนตำมมำตรำ ๔๔ วรรคสำม 

(๑๒) ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขเกี่ยวกับควำมรับผิดของผู้ค้ ำประกัน
ตำมมำตรำ ๔๙ วรรคสำม 

(๑๓) ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรคัดเลือกผู้จัดกำรและกำรท ำ
สัญญำจ้ำงผู้จัดกำร รวมทั้งก ำหนดค่ำตอบแทนหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของผู้จัดกำรตำมมำตรำ ๓๑ 

(๑๔) ก ำหนดมำตรกำรใด ๆ ตำมควำมจ ำเป็นเพ่ือประโยชน์ในกำรบริหำรกองทุน
และกำรติดตำมกำรช ำระเงินคืนกองทุน 

(๑๕) ก ำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล กำรเงิน กำรพัสดุ กำรบัญชี 
กำรตรวจสอบบัญชีและข้อบังคับอ่ืนที่จ ำเป็นในกำรด ำเนินกำรและกำรบริหำรงำนของกองทุน 

(๑๖) พิจำรณำผลกำรศึกษำ วิเครำะห์ และประเมินควำมต้องกำรเงินกู้ยืมเพ่ือ
กำรศึกษำของนักเรียนหรือนักศึกษำท้ังในปัจจุบันและอนำคตที่ผู้จัดกำรเสนอ 

(๑๗) ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกำศเพ่ือปฏิบัติกำรอ่ืนใดให้เป็นไปตำม
พระรำชบัญญัตินี้ 

(๑๘) ปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัตินี้หรือเพ่ือให้เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ของกองทุน 

คณะกรรมกำรอำจมอบอ ำนำจของคณะกรรมกำรตำม (๒) (๕) (๑๔) และ (๑๘) 
เฉพำะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับกำรก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขให้ผู้จั ดกำรหรือบุคคลอ่ืนใด
กระท ำกำรแทนคณะกรรมกำรก็ได้ 

 
มำตรำ ๒๐  กำรประชุมของคณะกรรมกำรต้องมีกรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำ

กึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ในกำรประชุมของคณะกรรมกำร ถ้ำประธำนกรรมกำรไม่มำประชุมหรือไม่อำจ

ปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้ที่ประชุมเลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนในที่ประชุม 
กำรวินิจฉัยชี้ขำดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้ำงมำก กรรมกำรคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งใน

กำรลงคะแนนถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขำด 
 
มำตรำ ๒๑  ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัตินี้ คณะกรรมกำรอำจแต่งตั้ง

คณะอนุกรรมกำรเพ่ือพิจำรณำและเสนอควำมเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมำยให้ปฏิบัติกำร
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดตำมท่ีเห็นสมควร 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๗ - 

มำตรำ ๒๒๓  ให้มีคณะอนุกรรมกำรก ำกับและประเมินสถำนศึกษำที่เข้ำร่วม
ด ำเนินงำนกับกองทุน ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร เป็นประธำนอนุกรรมกำร 
ปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ ผู้แทนส ำนักงบประมำณ ผู้แทนกรมบัญชีกลำง และผู้ทรงคุณวุฒิจ ำนวนสำมคน 
ซึ่งคณะกรรมกำรแต่งตั้งจำกผู้ซึ่งมีผลงำนหรือมีควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญหรือประสบกำรณ์
ด้ำนกำรเงินหรือกำรบัญชี ด้ำนกฎหมำย ด้ำนเศรษฐศำสตร์ ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ หรือด้ำนอ่ืน ๆ 
อันเป็นประโยชน์ต่อกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ เป็นอนุกรรมกำร 

ให้ผู้จัดกำรเป็นอนุกรรมกำรและเลขำนุกำร และให้ผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำร
จ ำนวนหนึ่งคนและพนักงำนกองทุนซึ่งผู้จัดกำรแต่งตั้งจ ำนวนหนึ่งคน เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
มำตรำ ๒๓  คณะอนุกรรมกำรก ำกับและประเมินสถำนศึกษำที่เข้ำร่วมด ำเนินงำน

กับกองทุนมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะและให้ค ำปรึกษำแก่คณะกรรมกำร ในกำรปฏิบัติหน้ำที ่ตำม

มำตรำ ๑๙ (๖) 
(๒) ติดตำม ตรวจสอบ และก ำกับดูแลสถำนศึกษำที่เข้ำร่วมด ำเนินงำนกับกองทุน 

ให้ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมกำรก ำหนดตำมมำตรำ ๑๙ (๖) และรำยงำน
ผลให้คณะกรรมกำรทรำบ 

(๓) วิเครำะห์ปัญหำและข้อจ ำกัดในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของสถำนศึกษำ พร้อมทั้ง
เสนอแนะมำตรกำรแก้ไขปัญหำต่อคณะกรรมกำร 

(๔) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำย 
 
มำตรำ ๒๔  ให้มีคณะอนุกรรมกำรก ำกับกำรช ำระเงินคืนกองทุน ประกอบด้วย 

อธิบดีกรมบัญชีกลำง เป็นประธำนอนุกรรมกำร ผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำร ผู้แทนส ำนักงบประมำณ 
ผู้แทนกรมบัญชีกลำง ผู้แทนส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง และผู้ทรงคุณวุฒิจ ำนวนสำมคนซึ่ง
คณะกรรมกำรแต่งตั้งจำกผู้ซึ่งมีควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญหรือประสบกำรณ์ด้ำนกำรเงินหรือ
กำรบัญชี ด้ำนกฎหมำย ด้ำนเศรษฐศำสตร์ ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ด้ำนแรงงำน หรือด้ำนอ่ืน ๆ 
อันเป็นประโยชน์ต่อกำรก ำกับดูแลกำรช ำระเงินคืนกองทุน เป็นอนุกรรมกำร 

ให้ผู้จัดกำรเป็นอนุกรรมกำรและเลขำนุกำร และให้ผู้จัดกำรแต่งตั้งพนักงำนของ
กองทุนจ ำนวนหนึ่งคนเป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
 
 
 
 

                                                 
๓ มำตรำ ๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๘ - 

มำตรำ ๒๕  คณะอนุกรรมกำรก ำกับกำรช ำระเงินคืนกองทุน มีอ ำนำจหน้ำที่ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะและให้ค ำปรึกษำแก่คณะกรรมกำร ในกำรก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร 
และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรให้ผู้กู้ยืมเงินช ำระเงินคืนกองทุนตำมมำตรำ ๑๙ (๗) 

(๒) ติดตำม ตรวจสอบ และก ำกับดูแลให้กำรช ำระเงินคืนกองทุนเป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรก ำหนดตำมมำตรำ ๑๙ (๗) และรำยงำนผลให้
คณะกรรมกำรทรำบ 

(๓) เสนอแนะและให้ค ำปรึกษำแก่คณะกรรมกำรในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมมำตรำ 
๑๙ (๑๑) และ (๑๔) 

(๔) เสนอแนะและให้ค ำปรึกษำแก่ผู้จัดกำรในกำรปฏิบัติหน้ำที่ในส่วนที่เกี่ยวกับกำร
ติดตำมกำรช ำระเงินคืนกองทุน 

(๕) วิเครำะห์ปัญหำและสำเหตุที่ผู้กู้ยืมเงินไม่ช ำระเงินคืนกองทุน พร้อมทั้ง
เสนอแนะมำตรกำรแก้ไขปัญหำต่อคณะกรรมกำร 

(๖) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำย 
 
มำตรำ ๒๖  ให้น ำคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิตำม

มำตรำ ๑๕ รวมทั้งกำรประชุมและกำรวินิจฉัยชี้ขำดของที่ประชุมตำมมำตรำ ๒๐ มำใช้บังคับแก่
คณะอนุกรรมกำรตำมมำตรำ ๒๑ คณะอนุกรรมกำรก ำกับและประเมินสถำนศึกษำที่เข้ำร่วม
ด ำเนินงำนกับกองทุนและคณะอนุกรรมกำรก ำกับกำรช ำระเงินคืนกองทุน โดยอนุโลม 

 
มำตรำ ๒๗  ให้ประธำนกรรมกำร กรรมกำร เลขำนุกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำรของ

คณะกรรมกำรประธำนอนุกรรมกำร อนุกรรมกำร เลขำนุกำรและผู้ช่ วยเลขำนุกำรของ
คณะอนุกรรมกำร ซึ่งแต่งตั้งตำมพระรำชบัญญัตินี้ ได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตำม
ระเบียบที่รัฐมนตรีก ำหนด 

 
หมวด ๓ 

ส ำนักงำนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ 
   

 
มำตรำ ๒๘  ให้กองทุนมีส ำนักงำนใหญ่เรียกว่ำ “ส ำนักงำนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ

กำรศึกษำ” ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหำนคร และอำจตั้งสำขำ ณ ที่อ่ืนใดตำมควำมจ ำเป็นก็ได้ 
 
มำตรำ ๒๙  ส ำนักงำนมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ด ำเนินงำนต่ำง ๆ ของกองทุนและประสำนงำนกับส่วนรำชกำรและองค์กรต่ำง ๆ 

ที่เก่ียวข้อง 
(๒) เป็นส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร 
(๓) จัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีของกองทุนเพ่ือเผยแพร่ให้ประชำชนทรำบ 
(๔) ปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรมอบหมำย 
 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๙ - 

มำตรำ ๓๐  ให้กองทุนจ้ำงผู้จัดกำรคนหนึ่ง ซึ่งมีควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญในด้ำน
กำรบริหำรและกำรจัดกำร รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชำติไทย 
(๒) มีอำยุไม่เกินหกสิบห้ำปีบริบูรณ์ 
(๓) สำมำรถปฏิบัติงำนให้แก่กองทุนได้เต็มเวลำ 
(๔) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลำย 
(๕) ไม่เป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
(๖) ไม่เคยได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดให้จ ำคุก 
(๗) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจำกงำน เพรำะทุจริตต่อหน้ำที่หรือ

ประพฤติชั่วอย่ำงร้ำยแรง 
(๘) ไม่เป็นข้ำรำชกำร พนักงำน หรือลูกจ้ำงของกระทรวง ทบวง กรม รำชกำร

ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ 
(๙) ไม่เป็นหรือเคยเป็นข้ำรำชกำรกำรเมือง ผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง สมำชิก

สภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น กรรมกำรหรือผู้ด ำรงต ำแหน่งบริหำรในพรรคกำรเมือง ที่ปรึกษำ
พรรคกำรเมืองหรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง เว้นแต่จะได้พ้นจำกต ำแหน่งดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อย
กว่ำสำมป ี

(๑๐) ไม่เป็นผู้จัดกำรหรือด ำรงต ำแหน่งอ่ืนใดที่มีลักษณะงำนคล้ำยคลึงกันในห้ำง
หุ้นส่วนหรือบริษัท หรือองค์กรอื่นใด 

(๑๑) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญำกับกองทุน หรือในกิจกำรที่กระท ำให้แก่กองทุน
ไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อม 

(๑๒) ไม่เป็นผู้ถือหุ้นในสถำบันกำรเงินหรือนิติบุคคลที่ได้รับกำรจ้ำงตำมมำตรำ ๓๓ 
วรรคสอง หรือในบริษัทอ่ืนใดที่เป็นผู้ถือหุ้นในสถำบันกำรเงินหรือนิติบุคคลดังกล่ำว 

 
มำตรำ ๓๑  กำรคัดเลือกผู้จัดกำรและกำรท ำสัญญำจ้ำงผู้จัดกำร ให้เป็นไปตำม

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรก ำหนด 
สัญญำจ้ำงผู้จัดกำร ให้ก ำหนดครำวละไม่เกินสี่ปี และเมื่อครบก ำหนดอำยุสัญญำจ้ำง

แล้วคณะกรรมกำรจะต่ออำยุสัญญำจ้ำงอีกครั้งหนึ่งก็ได้แต่ต้องไม่เกินสี่ปี 
ในสัญญำจ้ำง ให้ก ำหนดรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรด ำรงต ำแหน่ง กำรพ้นจำกต ำแหน่ง 

และเงื่อนไขในกำรทดลองปฏิบัติงำนของผู้จัดกำรไว้ด้วย 
ให้ ผู้ จั ดกำรได้ รับค่ ำจ้ ำง ค่ ำตอบแทน หรือประโยชน์ตอบแทน อ่ืนตำมที่

คณะกรรมกำรก ำหนด 
 
มำตรำ ๓๒  นอกจำกกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมสัญญำจ้ำง ผู้จัดกำรพ้นจำกต ำแหน่ง เมื่อ 
(๑) ตำย 
(๒) ลำออก 
(๓) ขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๓๐ 
(๔) คณะกรรมกำรมีมติให้เลิกจ้ำง เพรำะบกพร่องต่อหน้ำที่ มีควำมประพฤติเสื่อมเสีย 

หรือหย่อนควำมสำมำรถ 
 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๐ - 

มำตรำ ๓๓  ให้ผู้จัดกำรมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) บริหำรกิจกำรของกองทุนให้เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกำศ 

รวมทั้งค ำสั่ง นโยบำย และมติของคณะกรรมกำร เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุน 
(๒) ศึกษำ วิเครำะห์ และประเมินผลกำรด ำเนินงำนและกำรเงินของกองทุน 

เพื ่อจัดท ำแผนงำน โครงกำร แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีของกองทุน และแผนกำรเงินและ
งบประมำณประจ ำปีเสนอต่อคณะกรรมกำร 

(๓) จัดท ำรำยงำนกำรบัญชีและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีของกองทุนเสนอ
ต่อคณะกรรมกำร 

(๔) ศึกษำ วิเครำะห์ และประเมินควำมต้องกำรเงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำของนักเรียน
หรือนักศึกษำทั้งในปัจจุบันและอนำคตเสนอต่อคณะกรรมกำร 

(๕) บริหำรและจัดกำรกำรให้เงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำแก่นักเรียนหรือนักศึกษำ 
(๖) ด ำเนินกำรติดตำมและเร่งรัดให้มีกำรช ำระคืนเงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำตำมสัญญำ

ที่ผู้กู้ยืมเงินท ำไว้ 
(๗) ประสำนงำน ก ำกับดูแล และติดตำมกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำเพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของกองทุน 
(๘) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนใดตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัตินี้ ตำมที่คณะกรรมกำร

หรือประธำนกรรมกำรมอบหมำย หรือตำมที่ก ำหนดไว้ในสัญญำจ้ำง 
ในกำรด ำเนินกำรตำม (๕) และ (๖) ผู้จัดกำรอำจจ้ำงสถำบันกำรเงินหรือนิติบุคคล

เพ่ือให้ท ำหน้ำที่แทนเป็นกำรทั่วไป หรือเป็นกำรเฉพำะเรื่องก็ได้  ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมกำรก ำหนด 

 
มำตรำ ๓๔  ในกิจกำรของกองทุนที่เกี่ยวกับบุคคลภำยนอก ให้ผู้จัดกำรเป็นผู้แทน

ของกองทุน  เพ่ือกำรนี้ ผู้จัดกำรอำจมอบอ ำนำจให้บุคคลใดปฏิบัติหน้ำที่แทนได้ตำมหลักเกณฑ์ 
วิธีกำร และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรก ำหนด 

 
มำตรำ ๓๕ ให้ผู้จัดกำรเป็นผู้บังคับบัญชำพนักงำนและลูกจ้ำงของกองทุน และ

รับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรในกำรบริหำรกิจกำรของกองทุน เพ่ือให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของ
กองทุน กฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกำศ รวมทั้งค ำสั่ง นโยบำย และมติของคณะกรรมกำร 

 
มำตรำ ๓๖  เมื่อต ำแหน่งผู้จัดกำรว่ำงลงและยังไม่มีกำรจ้ำงผู้จัดกำรคนใหม่ หรือใน

กรณีที่ผู้จัดกำรไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้รองผู้จัดกำรเป็นผู้รักษำกำรแทนผู้จัดกำร 
ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ำรงต ำแหน่งรองผู้จัดกำร ให้คณะกรรมกำรแต่งตั้งกรรมกำรหรือพนักงำนของกองทุน
คนหนึ่งเป็นผู้รักษำกำรแทนผู้จัดกำร 

ให้ผู้รักษำกำรแทนผู้จัดกำรมีอ ำนำจหน้ำที่เช่นเดียวกับผู้จัดกำร 
 
 
 
 
 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๑ - 

หมวด ๔ 
กำรให้เงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ 

   
 

มำตรำ ๓๗  ก่อนเริ่มปีกำรศึกษำแต่ละปี ให้คณะกรรมกำรประกำศก ำหนดลักษณะ
ของเงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ ขอบเขตกำรให้เงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ รวมตลอดทั้งประเภทวิชำ 
สถำนศึกษำหรือระดับชั้นกำรศึกษำ และหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ 

ประกำศตำมวรรคหนึ่งให้เผยแพร่ให้ประชำชนทรำบทั่วไปโดย 
(๑) ปิดประกำศโดยเปิดเผย ณ ส ำนักงำน และเผยแพร่ทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ

ส ำนักงำน 
(๒) ส่งให้สถำนศึกษำ และให้สถำนศึกษำที่ได้รับประกำศดังกล่ำวเผยแพร่ให้

ประชำชนทรำบโดยทั่วไป โดยอย่ำงน้อยต้องปิดประกำศไว้ในที่แลเห็นได้ง่ำย ณ บริเวณสถำนศึกษำ 
 
มำตรำ ๓๘  สถำนศึกษำที่ ประสงค์จะเข้ ำร่วมด ำเนินงำนกับกองทุนตำม

พระรำชบัญญัตินี้ให้ยื่นค ำขอเข้ำร่วมด ำเนินงำนต่อกองทุนตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่
คณะกรรมกำรก ำหนด 

สถำนศึกษำที่ได้รับควำมเห็นชอบให้เข้ำร่วมด ำเนินงำนกับกองทุนตำมวรรคหนึ่ง 
ให้ท ำบันทึกข้อตกลงกับกองทุนตำมแบบที่คณะกรรมกำรก ำหนด และต้องปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ก ำหนด
ไว้ในบันทึกข้อตกลงโดยเคร่งครัด หำกสถำนศึกษำใดไม่ปฏิบัติหน้ำที่ให้ถูกต้องครบถ้วน กองทุนอำจ
เพิกถอนกำรเข้ำร่วมด ำเนินงำนของสถำนศึกษำแห่งนั้นก็ได้ 

 
มำตรำ ๓๙  นักเรียนหรือนักศึกษำผู้ใดจะขอกู้ยืมเงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ ต้องศึกษำ

อยู่ในสถำนศึกษำที่ร่วมด ำเนินงำนกับกองทุนตำมมำตรำ ๓๘ และต้องมีสัญชำติไทย มีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมท่ีคณะกรรมกำรก ำหนด 

 
มำตรำ ๔๐  นักเรียนหรือนักศึกษำผู้ใดจะขอกู้ยืมเงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำลักษณะใด 

ให้ยื่นค ำขอต่อคณะกรรมกำร  ทั้งนี้ ตำมแบบและวิธีกำรที่คณะกรรมกำรก ำหนด 
 
มำตรำ ๔๑  นักเรียนหรือนักศึกษำซึ่งได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ 

ต้องท ำสัญญำกู้ยืมเงินตำมแบบ หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรก ำหนด 
ในกำรท ำสัญญำกู้ยืมเงินตำมวรรคหนึ่ง คณะกรรมกำรจะก ำหนดให้มีผู้ค้ ำประกัน

กำรช ำระเงินคืนกองทุนด้วยก็ได้ 
 
มำตรำ ๔๒  ผู้กู้ยืมเงินมีหน้ำที่ต้องปฏิบัติตำมสัญญำกู้ยืมเงินโดยเคร่งครัด 
เพ่ือประโยชน์ในกำรบริหำรกองทุนและกำรติดตำมกำรช ำระเงินคืนกองทุน ผู้กู้ยืม

เงินมีหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ควำมยินยอมในขณะท ำสัญญำกู้ยืมเงิน เพ่ือให้ผู้มีหน้ำที่จ่ำยเงินได้พึงประเมิน

ตำมมำตรำ ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎำกร หักเงินได้พึงประเมินของตนตำมจ ำนวนที่กองทุนแจ้งให้
ทรำบเพ่ือช ำระเงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำคืนกองทุน 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๒ - 

(๒) แจ้งสถำนะกำรเป็นผู้กู้ยืมเงินต่อหัวหน้ำหน่วยงำนภำครัฐหรือเอกชนที่ตน
ท ำงำนด้วยภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่เริ่มปฏิบัติงำน และยินยอมให้หักเงินได้พึงประเมินของตนเพ่ือ
ด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๕๑ 

(๓) ยินยอมให้กองทุนเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่อยู่ในครอบครองของบุคคลอ่ืน 
รวมทั้งยินยอมให้กองทุนเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรกู้ยืมเงิน และกำรช ำระเงินคืนกองทุน 

 
มำตรำ ๔๓  ในแต่ละภำคกำรศึกษำ ให้ผู้กู้ยืมเงินแจ้งขอเบิกเงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ

ต่อกองทุนโดยกำรลงทะเบียนเรียน จ ำนวนเงินค่ำเล่ำเรียน ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวเนื่องกับกำรศึกษำ 
และค่ำครองชีพต้องได้รับกำรรับรองจำกสถำนศึกษำ  ทั้งนี้ ตำมแบบท่ีคณะกรรมกำรก ำหนด 

ให้กองทุนจ่ำยค่ำเล่ำเรียนและค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวเนื่องกับกำรศึกษำตำมจ ำนวนที่ได้รับ
แจ้งตำมวรรคหนึ่ง ให้แก่สถำนศึกษำที่ผู้กู้ยืมเงินศึกษำอยู่ ส ำหรับค่ำครองชีพให้กองทุนจ่ำยเข้ำบัญชี
ของผู้กู้ยืมเงินโดยตรง และให้ถือว่ำเงินที่จ่ำยให้แก่สถำนศึกษำหรือผู้กู้ยืมเงินดังกล่ำวเป็นส่วนหนึ่งของ
เงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำที่ผู้กู้ยืมเงินต้องช ำระคืนกองทุน 

ให้ถือว่ำจ ำนวนค่ำเล่ำเรียน ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวเนื่องกับกำรศึกษำ และค่ำครองชีพ
ตำมที่ได้รับแจ้งและกองทุนได้โอนให้แก่สถำนศึกษำและผู้กู้ยืมเงิน เป็นจ ำนวนอันถูกต้องที่ผู้กู้ยืมเงินมี
หน้ำที่และควำมรับผิดต้องชดใช้เงินคืนให้แก่กองทุน  ทั้งนี้ หำกมียอดเงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำที่ผู้กู้ยืมเงิน
ได้รับไปแล้ว ให้กองทุนแจ้งให้ผู้กู้ยืมเงินทรำบด้วย 

 
หมวด ๕ 

กำรช ำระเงินคืนกองทุน 
   

 
มำตรำ ๔๔  เมื่อผู้กู้ยืมเงินส ำเร็จกำรศึกษำหรือเลิกกำรศึกษำแล้ว มีหน้ำที่ต้องช ำระ

เงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำที่ได้รับไปตำมสัญญำกู้ยืมเงินคืนให้กองทุน ตำมจ ำนวน ระยะเวลำ และวิธีกำร
ที่กองทุนแจ้งให้ทรำบ 

คณะกรรมกำรจะก ำหนดให้เริ่มคิดดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใดจำกผู้กู้ยืมเงินนับแต่
เวลำใดภำยหลังที่ส ำเร็จกำรศึกษำหรือเลิกกำรศึกษำแล้วก็ได้ แต่อัตรำดอกเบี้ยหรือประโยชน์อ่ืนใดที่
คิด ณ วันท ำสัญญำ ต้องไม่เกินอัตรำร้อยละเจ็ดจุดห้ำต่อปี และห้ำมมิให้คิดดอกเบี้ยทบต้น 

ในกรณีจ ำเป็น ผู้จัดกำรอำจผ่อนผันให้ผู้กู้ยืมเงินช ำระเงินคืนกองทุนแตกต่ำงไปจำก
จ ำนวนระยะเวลำ หรือวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ตำมวรรคหนึ่ง หรือลดหย่อนหนี้ หรือระงับกำรช ำระเงินคืน
กองทุนตำมที่ผู้กู้ยืมเงินร้องขอเป็นรำยบุคคลหรือเป็นกำรทั่วไปก็ได้   ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร 
และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรก ำหนดตำมมำตรำ ๑๙ (๑๑) 

ในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินผู้ใดผิดนัดกำรช ำระเงินคืนกองทุน และไม่ได้รับอนุญำตให้ผ่อนผัน
ตำมวรรคสำมคณะกรรมกำรจะก ำหนดให้ผู้กู้ยืมเงินต้องเสียเงินเพ่ิมอีกไม่เกินร้อยละหนึ่งจุดห้ำต่อ
เดือนก็ได้ 

 
 
 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๓ - 

มำตรำ ๔๕  เพ่ือประโยชน์ในกำรบริหำรกองทุนและกำรติดตำมกำรช ำระเงินคืน
กองทุนให้กองทุนมีอ ำนำจด ำเนินกำร ดังต่อไปนี้ 

(๑) ขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงินจำกหน่วยงำนหรือองค์กรทั้งภำครัฐและ
เอกชนหรือบุคคลใดซึ่งเป็นผู้ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำว 

(๒) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรกู้ยืมเงิน และกำรช ำระเงินคืนกองทุนของผู้กู้ยืมเงิน
ให้แก่หน่วยงำนหรือองค์กรทั้งภำครัฐและเอกชน หรือบุคคลใดตำมที่ร้องขอ 

(๓) ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรต่ำง ๆ ที่คณะกรรมกำรก ำหนดตำมมำตรำ ๑๙ (๑๔) 
กำรด ำเนินกำรตำม (๑) และ (๒) ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่

ก ำหนดในกฎกระทรวง 
 
มำตรำ ๔๖  เพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรของกองทุนตำมมำตรำ ๔๕ (๑) ให้

หน่วยงำนหรือองค์กรทั้งภำครัฐและเอกชน หรือบุคคลใดซึ่งเป็นผู้ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้กู้ยืมเงิน จัดส่งข้อมูลให้กองทุนตำมท่ีกองทุนร้องขอภำยในเวลำอันสมควร 

 
มำตรำ ๔๗  ผู้กู้ยืมเงินจะช ำระเงินคืนกองทุนก่อนก ำหนดเวลำตำมมำตรำ ๔๔ หรือ

บอกเลิกกำรกู้ยืมเงินเป็นหนังสือเม่ือใดก็ได้ 
ให้ผู้กู้ยืมเงินที่มีหนังสือแจ้งบอกเลิกกำรกู้ยืมเงินตำมวรรคหนึ่ง มีหน้ำที่ต้องช ำระคืน

เงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำที่ได้รับไปทั้งหมดคืนให้แก่กองทุนภำยในสำมสิบวันนับแต่วันถัดจำกวันที่ได้แจ้ง
บอกเลิกกำรกู้ยืมเงิน 

 
มำตรำ ๔๘  เมื่อมีเหตุอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้ กองทุนอำจบอกเลิกสัญญำกู้ยืม

เงินของผู้กู้ยืมเงินก็ได ้
(๑) เมื่อปรำกฏในภำยหลังว่ำ ผู้กู้ยืมเงินไม่มีสิทธิขอกู้ยืมเงิน ปกปิดข้อเท็จจริง

อันควรแจ้งให้ทรำบหรือแจ้งข้อควำมอันเป็นเท็จในสำระส ำคัญ 
(๒) ผู้กู้ยืมเงินไม่ปฏิบัติตำมสัญญำกู้ยืมเงิน หรือข้อตกลงที่ให้ไว้แก่กองทุน 
ให้ผู้กู้ยืมเงินที่ถูกบอกเลิกสัญญำกู้ยืมเงินตำมวรรคหนึ่ง มีหน้ำที่ต้องช ำระคืนเงินกู้ยืม

เพ่ือกำรศึกษำที่ได้รับไปทั้งหมดคืนให้แก่กองทุนภำยในสำมสิบวันนับแต่วันถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งกำร
บอกเลิกสัญญำ 

 
มำตรำ ๔๙  ในกรณีท่ีผู้กู้ยืมเงินถึงแก่ควำมตำย ให้สัญญำกู้ยืมเงิน หน้ำที่ และควำม

รับผิดที่ผู้กู้ยืมเงินมีต่อกองทุนเป็นอันระงับไป 
ในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินพิกำรหรือทุพพลภำพจนไม่สำมำรถประกอบกำรงำนได้ ให้

ผู้จัดกำรมีอ ำนำจพิจำรณำสั่งระงับกำรเรียกให้ช ำระหนี้ตำมสัญญำกู้ยืมเงินก็ได้ ทั้งนี้ ตำมระเบียบที่
คณะกรรมกำรก ำหนด 

ในกรณีที่ผู้ค้ ำประกันถึงแก่ควำมตำย กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับควำมรับผิดของผู้ค้ ำ
ประกันให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรก ำหนด 

 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๔ - 

มำตรำ ๕๐  หนี้ที่เกิดขึ้นตำมพระรำชบัญญัตินี้ ให้กองทุนมีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สิน
ทั้งหมดของผู้กู้ยืมเงินในล ำดับแรกถัดจำกค่ำเครื่องอุปโภคบริโภคอันจ ำเป็นประจ ำวันตำมมำตรำ 
๒๕๓ (๔) แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ 

 
มำตรำ ๕๑  ให้บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคลทั้งภำครัฐและเอกชน ผู้จ่ำยเงินได้

พึงประเมินตำมมำตรำ ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎำกร มีหน้ำที่หักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงินซึ่ง
เป็นพนักงำนหรือลูกจ้ำงของผู้จ่ำยเงินได้พึงประเมินดังกล่ำว เพ่ือช ำระเงินกู้ยืมคืนตำมจ ำนวนที่
กองทุนแจ้งให้ทรำบโดยให้น ำส่งกรมสรรพำกรภำยในก ำหนดระยะเวลำน ำส่งภำษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ำย 
ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพำกรประกำศก ำหนด 

กำรหักเงินตำมวรรคหนึ่งต้องหักให้กองทุนเป็นล ำดับแรกถัดจำกกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย
และกำรหักเงินเข้ำกองทุนที่ผู้กู้ยืมเงินต้องถูกหักตำมกฎหมำยว่ำด้วยกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ
ข้ำรำชกำร กฎหมำยว่ำด้วยกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองแรงงำน และกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรประกันสังคม 

เมื่อกรมสรรพำกรได้รับเงินจำกผู้จ่ำยเงินได้พึงประเมินตำมวรรคหนึ่งแล้ว ให้น ำส่ง
กองทุนตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่กรมสรรพำกรก ำหนด โดยควำมเห็นชอบของ
กระทรวงกำรคลัง 

ถ้ำผู้จ่ำยเงินได้พึงประเมินตำมวรรคหนึ่งไม่ได้หักเงินได้พึงประเมิน หักและไม่ได้
น ำส่งหรือน ำส่งแต่ไม่ครบตำมจ ำนวนที่กองทุนแจ้งให้ทรำบ หรือหักและน ำส่งเกินก ำหนดระยะเวลำ
ตำมวรรคหนึ่ง ให้ผู้จ่ำยเงินได้พึงประเมินรับผิดชดใช้เงินที่ต้องน ำส่งในส่วนของผู้กู้ยืมเงินตำมจ ำนวนที่
กองทุนแจ้งให้ทรำบและต้องจ่ำยเงินเพ่ิมในอัตรำร้อยละสองต่อเดือนของจ ำนวนเงินที่ผู้จ่ำยเงินได้พึง
ประเมินยังไม่ได้น ำส่งหรือตำมจ ำนวนที่ยังขำดไป แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้ นับแต่วันถัดจำกวันที่ครบ
ก ำหนดต้องน ำส่งตำมวรรคหนึ่ง 

ในกรณีที่ผู้จ่ำยเงินได้พึงประเมินได้หักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงินไว้แล้ว ให้ถือว่ำ
ผู้กู้ยืมเงินได้ช ำระเงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำตำมจ ำนวนที่ได้หักไว้แล้ว 

 
หมวด ๖ 

กำรเงินและกำรบัญชี 
   

 
มำตรำ ๕๒  ให้คณะกรรมกำรจัดให้มีระบบบัญชีที่เหมำะสมเพ่ือสำมำรถควบคุม

และบริหำรจัดกำรลูกหนี้เงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำและจัดท ำรำยงำนกำรเงินแสดงฐำนะกำรเงินและผล
กำรด ำเนินงำนของกองทุนได้อย่ำงถูกต้องตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 
มำตรำ ๕๓  กำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน และกำรเก็บรักษำเงินของกองทุน ให้เป็นไป

ตำมระเบียบที่คณะกรรมกำรก ำหนด 
 
 
 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๕ - 

มำตรำ ๕๔  กองทุนต้องจัดให้มีกำรตรวจสอบภำยในเกี่ยวกับกำรเงิน กำรบัญชี และ
กำรพัสดุของกองทุน ตลอดจนรำยงำนผลกำรตรวจสอบให้คณะกรรมกำรทรำบอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

คณะกรรมกำรอำจตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญำตซึ่งมิใช่พนักงำนหรือลูกจ้ำงของกองทุน
ท ำหน้ำที่ตรวจสอบภำยในเฉพำะเรื่อง และให้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมกำรได้  ทั้งนี้ ตำม
ระเบียบที่คณะกรรมกำรก ำหนด 

 
มำตรำ ๕๕  ให้กองทุนจัดท ำงบกำรเงินส่งผู้สอบบัญชีภำยในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่

วันสิ้นปีบัญชีทุกปี 
ปีบัญชีของกองทุน ให้ถือตำมปีงบประมำณตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ 
ในทุกรอบปี ให้ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลซึ่งส ำนักงำนกำรตรวจเงิน

แผ่นดินให้ควำมเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุน แล้วท ำรำยงำนผลกำรสอบบัญชีเสนอต่อ
รัฐมนตรีภำยในหนึ่งร้อยห้ำสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

ให้กองทุนโฆษณำรำยงำนประจ ำปีโดยแสดงงบกำรเงินพร้อมกับรำยงำนกำรสอบ
บัญชีของผู้สอบบัญชี รวมทั้งรำยงำนสรุปผลงำนในปีที่ล่วงมำในรำชกิจจำนุเบกษำ 

 
บทเฉพำะกำล 

   
 

มำตรำ ๕๖  ให้โอนบรรดำกิจกำร ทรัพย์สิน สิทธิ หน้ำที่ หนี้ ภำระผูกพัน พนักงำน 
และลูกจ้ำง และเงินงบประมำณของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำตำมพระรำชบัญญัติกองทุน
เงินให้กู ้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๑ และของกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำที่ผูกกับรำยได้ใน
อนำคตตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรบริหำรกองทุนเพ่ือกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่ออก
ตำมพระรำชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับไป
เป็นของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

 
มำตรำ ๕๗  ให้ผู ้จัดกำรตำมพระรำชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ 

พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งด ำรงต ำแหน่งอยู่ ในวันก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ ใช้บังคับเป็นผู้จัดกำรตำม
พระรำชบัญญัตินี้ และอยู่ในต ำแหน่งต่อไปจนกว่ำจะพ้นจำกต ำแหน่งตำมสัญญำจ้ำงเดิมหรือเพรำะ
เหตุอื่น 

 
มำตรำ ๕๘  ในวำระเริ่มแรก ให้คณะกรรมกำรกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ

ประกอบด้วยกรรมกำรตำมมำตรำ ๑๔ (๑) และ (๒) และให้ผู้จัดกำรตำมมำตรำ ๕๗ เป็นกรรมกำร 
และเลขำนุกำรเพ่ือปฏิบัติหน้ำที่คณะกรรมกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ไปพลำงก่อน และให้รัฐมนตรี
แต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิตำมมำตรำ ๑๔ (๓) ภำยในเก้ำสิบวันนับแต่วันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ให้ผู้จัดกำรตำมวรรคหนึ่งแต่งตั้งพนักงำนของกองทุนซึ่งโอนมำตำมมำตรำ ๕๖ 
จ ำนวนหนึ่งคนเป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ - ๑๖ - 

มำตรำ ๕๙  ในวำระเริ่มแรก ให้คณะอนุกรรมกำรก ำกับและประเมินสถำนศึกษำที่
เข้ำร่วมด ำเนินงำนกับกองทุนตำมมำตรำ ๒๒ และคณะอนุกรรมกำรก ำกับกำรช ำระเงินคืนกองทุน
ตำมมำตรำ ๒๔ ประกอบด้วยอนุกรรมกำรโดยต ำแหน่ง และให้ปฏิบัติหน้ำที่ไปพลำงก่อนจนกว่ำ
คณะกรรมกำรจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรให้มีองค์ประกอบครบถ้วนตำมมำตรำ ๒๒ และมำตรำ ๒๔ 

 
มำตรำ ๖๐  ให้พนักงำนและลูกจ้ำงของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำตำม

พระรำชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่โอนมำเป็นพนักงำนและลูกจ้ำงของ
กองทุนตำมมำตรำ ๕๖ ได้รับเงินเดือนหรือค่ำจ้ำง รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ เท่ำกับที่เคยได้รับ
อยู่เดิมไปพลำงก่อน จนกว่ำจะได้บรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งในส ำนักงำนกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือกำรศึกษำ แต่จะให้ได้รับเงินเดือนหรือค่ำจ้ำงต่ ำกว่ำเงินเดือนหรือค่ำจ้ำงท่ีได้รับอยู่เดิมไม่ได้ 

 
มำตรำ ๖๑  ให้ถือว่ำหนี้ของผู้กู้ยืมเงินตำมพระรำชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ

กำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๑ และหนี้ของผู้รับทุนกำรศึกษำแบบต้องใช้คืนตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง 
ว่ำด้วยกำรบริหำรกองทุนเพ่ือกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่ออกตำมพระรำชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ 
ที่ค้ำงช ำระหรือยังไม่ถึงก ำหนดช ำระเป็นหนี้ที่ผู้กู้ยืมเงินหรือผู้รับทุนกำรศึกษำแบบต้องใช้คืนนั้น 
จะต้องชดใช้คืนให้กองทุนตำมพระรำชบัญญัตินี้   ทั้งนี้  ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่
คณะกรรมกำรก ำหนด 

 
มำตรำ ๖๒  ให้ถือว่ำบรรดำค ำขอที่นักเรียนหรือนักศึกษำได้ยื่นขอกู้ยืมจำกกองทุน

เงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำตำมพระรำชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๑ และ
กองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำที่ผูกกับรำยได้ในอนำคตตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำร
บริหำรกองทุนเพ่ือกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่ออกตำมพระรำชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ ที่ค้ำง
พิจำรณำอยู่ในวันก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นค ำขอกู้ยืมเงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำตำม
พระรำชบัญญัตินี้ และให้ด ำเนินกำรต่อไปตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

 
มำตรำ ๖๓  บรรดำคดีที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำตำมพระรำชบัญญัติ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๑ และกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำที่ผูกกับรำยได้ใน
อนำคตตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรบริหำรกองทุนเพ่ือกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่ออก
ตำมพระรำชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ ได้ฟ้องเป็นคดีต่อศำล ให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
กำรศึกษำตำมพระรำชบัญญัตินี้เข้ำสวมสิทธิเป็นคู่ควำมแทน ในกำรนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ
ตำมพระรำชบัญญัตินี้อำจคัดค้ำนเอกสำรที่ได้ยื่นไว้แล้ว ถำมค้ำนหรือคัดค้ำนพยำนที่สืบไปแล้วได้ 

ในกรณีที่ศำลได้มีค ำพิพำกษำบังคับคดีตำมวรรคหนึ่งแล้ว ให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
กำรศึกษำตำมพระรำชบัญญัตินี้เข้ำสวมสิทธิเป็นเจ้ำหนี้ตำมค ำพิพำกษำนั้น 
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มำตรำ ๖๔  บรรดำข้อบังคับ ระเบียบ และประกำศที่ออกตำมพระรำชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๑ และระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรบริหำร
กองทุนเพ่ือกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่ออกตำมพระรำชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ ที่ใช้บังคับอยู่
ในวันก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บั งคับต่อไปได้ เท่ำที่ ไม่ขัดหรือแย้งกับ
พระรำชบัญญัตินี้  จนกว่ำจะได้มีกำรออกกฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกำศตำม
พระรำชบัญญัตินี้ 

 
 

ผู้รับสนองพระรำชโองกำร 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชำ 

นำยกรัฐมนตรี 
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หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจำกกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือ
กำรศึกษำตำมพระรำชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๑ และกองทุนเงินกู้ยืม
เพื่อกำรศึกษำที่ผูกกับรำยได้ในอนำคตตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรบริหำรกองทุน
เพื่อกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่ออกตำมพระรำชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ มีกำรบริหำรจัดกำร
และกำรด ำเนินกำรที่มีข้อจ ำกัด และไม่สอดคล้องกับนโยบำยกำรผลิตก ำลังคนและกำรพัฒนำประเทศ 
สมควรบูรณำกำรกำรบริหำรจัดกำรและกำรด ำเนินกำรของทั้งสองกองทุนดังกล่ำวให้เป็นเอกภำพ
อยู่ภำยใต้กฎหมำยเดียวกัน และเพ่ิมมำตรกำรในกำรบริหำรจัดกำรกองทุนให้มีประสิทธิภำพมำก
ยิ่งขึ้น  จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี้ 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


