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สารจาก

ประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
	 	 นโยบายการศึกษาตามแผนบริหารราชการแผ่นดินปี	 พ.ศ.	2555-2558	 ได้ให้ความส�าคัญในการสร้างโอกาส 

ทางการศึกษา	 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 และการจัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้อง 

กับตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ	 โดยมีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาท�าหน้าท่ีในการกระจายโอกาส

ทางการศกึษาให้แก่นกัเรยีน	นกัศกึษาทีข่าดแคลนทุนทรพัย์ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับการศึกษาท่ีสูงขึน้	และยงัเป็น 

หน่วยงานส�าคัญในการส่งเสริมการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน					 

ทั่วประเทศด้วย	 จึงถือว่ากองทุนเป็นกลไกส�าคัญในการสร้างทรัพยากรมนุษย์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม 

ของประเทศให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างเท่าเทียม	

	 	 ในปี	2556	 กองทุนได้มีนโยบายการด�าเนินงานสอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของภาครัฐในการก�ากับ		

ทิศทางการผลิตก�าลงัคนของประเทศ	โดยมุง่เน้นการผลิตบณัฑติทีส่อดคล้องกบัตลาดแรงงานโดยเฉพาะระดับอาชวีศกึษา

ทุกสาขาวิชาและระดับปริญญาตรีกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์	 ซึ่งกองทุนอยู่ระหว่างการยกร่างกฎหมายใหม่	 เพื่อควบรวม 

การด�าเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	(กยศ.)	 และโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต	

(กรอ.)	เพือ่สนบัสนนุการศกึษาด้วยการให้ทนุการศกึษาแก่นกัเรยีนหรอืนกัศกึษาทีศ่กึษาในสาขาวชิาทีเ่ป็นความต้องการหลกั	

มีความชัดเจนของการผลิตก�าลังคน	และมีความจ�าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ	อีกทั้ง	ต้องส่งเสริมให้ผู้กู้ยืมเป็นทั้งคนเก่ง

และคนดี	 กล่าวคือ	 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ	 มีทักษะท่ีส�าคัญในการประกอบอาชีพ	 พร้อมกับเป็นคนท่ีมีจิตส�านึก

สาธารณะ	 มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคม	 โดยสะท้อนจากการที่ผู้กู้ยืมช�าระเงินคืนกองทุนเพื่อส่งต่อโอกาส 

ให้กับผู้กู้ยืมรุ่นต่อๆ	ไป		

	 	 ในโอกาสนี้	 ผมขอขอบคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด�าเนินงานกองทุนเงินให้กู ้ยืม		 

เพื่อการศึกษาทุกท่านทั้งจากภาครัฐและเอกชนทุกแห่ง	 ที่ได้เสียสละแรงกายแรงใจเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบ

โอกาสทางการศกึษาให้แก่นกัเรยีน	นกัศกึษาทีข่าดแคลนทุนทรพัย์	ขออ�านาจคณุพระศรรีตันตรยัและสิง่ศกัด์ิสทิธิท์ัง้หลาย	

โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญและเป็นพลังส�าคัญในการพัฒนาประเทศชาติสืบไป

				 	 	 	 	 	 	 	 (นายรังสรรค์	ศรีวรศาสตร์)

						 	 	 	 	 	 	 									ปลัดกระทรวงการคลัง

	 	 	 	 	 	 	 	 ประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	
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	 	 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	 เป็นหน่วยงานทุนหมุนเวียนที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการสร้างโอกาส 

ทางการศกึษาให้กบัเยาวชนไทยทีข่าดแคลนทนุทรพัย์	แบ่งเบาภาระด้านการเงนิของผูป้กครอง	และเป็นการพฒันาทรพัยากรมนษุย์

โดยรวมของชาติ	โดยเป็นกลไกหนึ่งในการก�ากับทิศทางการผลิตก�าลังคนของประเทศ	ซึ่งตลอดระยะเวลา	17	ปีที่ผ่านมา	

กองทุนได้ให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน	นักศึกษาทั่วประเทศจ�านวนกว่า	4	ล้านราย		เป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน

ที่ให้กู้ยืมจ�านวนกว่า	4	แสนล้านบาท

	 	 ในปีงบประมาณ	2556	 กองทุนได้ด�าเนินการปรับปรุงแนวทางในการบริหารจัดการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา						 

ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	โดยการยกร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	(พ.ร.บ.	ใหม่)	เพื่อรองรับการ

ควบรวมกองทนุ	กรอ.	กบักองทนุ	กยศ.	เข้าด้วยกนั	เพ่ือสนบัสนนุให้เยาวชนเลือกเรยีนในสาขาวชิาท่ีขาดแคลนของตลาด

แรงงานและสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก	และมีความจ�าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ	อีกทั้ง	มุ่งเน้นการแก้ปัญหาหนี้

ค้างช�าระ	 โดยสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชน	องค์กรนายจ้าง	 และสถานศึกษา	 เพื่อส่งเสริมให้ 

ผู้กู ้ยืมมีความรับผิดชอบและมีวินัยในการช�าระคืนเงินกองทุน	 รวมถึงมีมาตรการจูงใจให้ผู้กู ้ยืมมาช�าระหนี้เพิ่มขึ้น	 

และให้ความช่วยเหลือผู้กู้ยืมในกรณีที่ไม่สามารถช�าระเงินคืนกองทุนได้	

	 	 สดุท้ายนี	้ดฉินัขอขอบคุณผูบ้ริหารสถานศกึษา	คร	ูอาจารย์และเจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานกองทนุประจ�าสถานศึกษา

ทุกท่าน	 รวมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือ	 สนับสนุนงานของกองทุนในทุกมิติเป็นอย่างดีมาโดยตลอด 

ซึง่ส่งผลให้กองทนุมคีวามมัน่คงและยัง่ยนือยูคู่่กบัโอกาสทางการศกึษาของนกัเรยีน	นกัศกึษารุน่ต่อๆ	ไป		ดฉินัขออ�านาจ

คุณพระศรีรัตนตรัย	โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านมีความสุข	ความเจริญทั่วกัน		

 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 		(นางสาวฑิตติมา	วิชัยรัตน์)

					 	 	 	 	 	 												ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

สารจาก

ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
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  กองทนุเงนิให้กูย้มืเพือ่การศกึษา	(กยศ.) จัดต้ังขึน้ตามมติคณะรฐัมนตร	ีเมือ่วนัท่ี	28	มนีาคม	พ.ศ.	2538	
และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	16	มกราคม	พ.ศ.	2539	ให้เริ่มด�าเนินการกองทุนฯ	ในลักษณะเงินทุนหมุนเวียน	ตามนัย

มาตรา	12	แห่งพระราชบญัญตัเิงินคงคลงั	พ.ศ.	2491	ต่อมารฐับาลได้พจิารณาเหน็ความส�าคญัของกองทนุเงนิให้กูย้มืเพือ่

การศึกษามากขึ้น	จึงได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	พ.ศ.	2541	มีผลให้กองทุนเงิน

ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีฐานะเป็นนิติบุคคล	โดยอยู่ในการก�ากับดูแลของกระทรวงการคลัง	มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กู้ยืมแก่

นักเรียน	นักศึกษา	ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์	เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน	ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา	และค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็น

ในการครองชีพระหว่างศึกษา

	 	 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาด�าเนินการให้กู้ยืมตั้งแต่ปีการศึกษา	2539	โดยให้เงินกู้ยืมแก่นักเรียน/นักศึกษา

ที่ขาดแคลนทุนทรัพย	์ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	(สายสามัญและสายอาชีพ)	จนถึงระดับปริญญาตร	ีจึงถือเป็น

แหล่งทนุส�าคญัทีร่ฐับาลให้การสนบัสนนุการพฒันาทรพัยากรมนษุย์ของประเทศ	เพือ่ประโยชน์ในการขบัเคลือ่นการพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

	 	 มตคิณะรัฐมนตรีเมือ่วันที	่7	เมษายน	2547	และ12	กรกฎาคม	2548	ได้ให้ความเหน็ชอบในหลกัการและแนวทาง	

การปฎริปูการเงนิอดุมศกึษา	 โดยจดัให้มกีองทนุเงินกูยื้มเพ่ือการศึกษาท่ีผกูกบัรายได้ในอนาคต	(กรอ.)	 ส�าหรบัให้เงนิกู้ยมื

กับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา	(อนุปริญญา	-	ปริญญาตรี)	ทั้งภาคปกต	ิภาคพิเศษ	โดยให้ส�านักงานกองทุนเงินให้กู้ยืม

เพื่อการศึกษา	เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต	(กรอ.)	โดยเริ่ม

ด�าเนินการในปีการศึกษา	2549

	 	 ในปีการศกึษา	2551	กองทนุเงนิให้กูย้มืเพือ่การศกึษา	ได้เริม่น�าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการกูย้มืเงนิ	

เพื่อปรับเพิ่มประสิทธิภาพในการกู้ยืมเงินให้มีความถูกต้อง	รวดเร็ว	เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย			ได้ง่ายและลดขั้นตอนในการ

ยื่นเรื่องขอกู้ยืมเงินให้แก่นักเรียน	 นักศึกษาและขั้นตอนของผู้ปฎิบัติงาน	 รวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บข้อมูลและ 

การติดตามตรวจสอบข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	โดยเรียกว่าระบบ	e	-	studentloan

	 	 มติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	25	 มีนาคม	2551	 เห็นชอบให้ด�าเนินงานโครงการกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 

ที่ผูกกับรายได้ในอนาคต	(กรอ.)	ส�าหรับผู้กู้ยืมที่เข้าเรียนชั้นปีที่	1	ภาคเรียนที	่1	ปีการศึกษา	2551	เป็นต้นไป	โดยเน้น

สาขาที่เป็นความต้องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตก�าลังคนร่วมกับภาคเอกชนเป็นล�าดับแรก		



รายงานประจ�าปี 2556 

ANNUAL REPORT 2013
008

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจตามกฎหมาย

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์

โครงสร้างการบริหารใส่รูปจิ๊กซอด้วย
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   วิสัยทัศน์ 

	 เป็นองค์กรการเงินชั้นน�า	มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษา	เพื่อพัฒนาสังคมไทย

   พันธกิจ 

	 ให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาแก่นักเรียน	นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย	์ ด้วยการบริหารจัดการและ

ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย	 เพื่อตอบสนองความต้องการของเศรษฐกิจและสังคมไทย	 โดยรักษาวินัย

ทางการเงิน	การคลังและหลักธรรมาภิบาล	

ภารกิจตามกฎหมาย

	 ให้กู้ยืมแก่นักเรียน	นักศึกษา	ที่ขาดแคลนทุนทรัพย	์เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน	ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับ

การศึกษา	และค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา	(ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืม

เพื่อการศึกษา	พ.ศ.	2541)

  วิสัยทัศน์  / พันธกิจ / ภารกิจตามกฎหมาย
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์

 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 

พัฒนาและเพิ่มศักยภาพระบบ

การให้กู้ยืม	 และระบบบริหาร

จัดการหนี้ที่มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 

สร้างระบบเครือข่ายประชาคม

ที่เข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์ ที่ 3

พัฒนา	และเพิ่มศักยภาพ

การบริหารจัดการตามหลักการ

บริหารจัดการที่ดี

เ พ่ื อ ให ้ มี ร ะบบการกู ้ ยื ม เ งิ น เพื่ อ 

การศกึษา	และระบบบริหารติดตามหนี	้

ที่มีประสิทธิภาพและการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง	เพื่อเพิ่มงบประมาณหมุนเวียน

ส�าหรับการให้กู้ยืม

เพื่อให้ได้รับความร่วมมือจากหน่วย

งานและผู้ที่เกี่ยวข้อง	 และบูรณาการ 

การด�าเนนิงานให้กูย้มือย่างมปีระสทิธภิาพ

 

เพื่อให ้มีการบริหารจัดการอย ่างม ี

ธรรมาภบิาล	ด�าเนนิงานบรรลวุตัถปุระสงค์

อย่างมีคุณภาพ	 ประสิทธิภาพ	 และ

พัฒนาศักยภาพ	 การด�าเนินงานอย่าง

ต่อเนื่อง

1.พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของ 

ระบบการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา

2.พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของ	 

ระบบการบริหารติดตามหนี้

1.สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ

ด�าเนินงานกองทุนฯ	 เพื่อเน ้นการ 

ปลูกจิตส�านึกแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

2 .การสร ้ างภาพลักษณ ์	 โดยการ 

ประชาสัมพันธ์	 เน้นการกระตุ ้นให้ 

ผู ้กู ้ยืมมีจิตส�านึกท่ีดีต่อการช�าระหนี้ 

คนืกองทุนฯ	มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม

1.พัฒนาโครงสร้างองค์กรและบุคลากร	 

ให้เกิดความเหมาะสม

2.พัฒนาระบบบรหิารจัดการ	และระบบ	

ตดิตามประเมนิผลตามหลกัธรรมาภบิาล	

ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.	พัฒนากฎหมายและระเบียบ	ส�าหรับ

การกู ้ยืมเพื่อการศึกษา	 ตามหลัก 

ธรรมาภิบาล
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ผังโครงสร้างการบริหารกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการคลัง

คณะกรรมการกองทุน

เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ผู้จัดการกองทุนฯ
คณะอนุกรรมการ

บัญชีจ่ายที่สอง

สถานศึกษา

คณะอนุกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะอนุกรรมการ

บัญชีจ่ายที่หนึ่ง

สถานศึกษา
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ผังโครงสร้างคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

คณะกรรมการ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ประธาน

(ปลัดกระทรวงการคลัง)

รองประธาน

(ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)

กรรมการ

(โดยต�าแหน่ง)

คณะอนุกรรมการ

บัญชีจ่ายที่  1

คณะอนุกรรมการ

บัญชีจ่ายที่  2

คณะอนุกรรมการ

ตรวจสอบ

-  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
-  ด้านการเงินและบัญชี
-   ด้านกฎหมาย

* ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ

*  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนา

   การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

*  เลขาธิการสภาการศึกษา

*  อธิบดีกรมสรรพากร

*  ผู้อ�านวยการส�านักงาน

   เศรษฐกิจการคลัง

*  นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษา

   เอกชนแห่งประเทศไทย

*  นายกสมาคมสมาพันธ์

 การศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

* อธิบดีกรมบัญชีกลาง

* ผู้จัดการกองทุนฯ

* รองผู้จัดการกองทุนฯ 

กรรมการที่รัฐมนตรีแต่งตั้ง

จากผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน 5 คน

รองประธาน
(เลขาธิการคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา)
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คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ  

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
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คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  

	 	 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา	 มีคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	 เป็นผู้ก�าหนดนโยบายและ

ควบคมุดแูลกิจการกองทนุฯ	โดยมคีณะอนุกรรมการบญัชจ่ีายทีห่นึง่	และคณะอนกุรรมการบญัชจ่ีายทีส่อง	ท�าหน้าท่ีก�ากบั

ดูแลสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ	และคณะกรรมการการอุดมศึกษา	ตามล�าดับ	โดยพระราชบัญญัติกองทุน

เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	พ.ศ.	2541	ก�าหนดให้มีคณะกรรมการกองทุนฯ	เป็นผู้ก�าหนดนโยบาย	และควบคุมดูแลกิจการ

กองทุนฯ	ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ	ดังนี้

คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  (กยศ.)

		1.		ปลัดกระทรวงการคลัง			 ประธานกรรมการ

		2.		ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	 รองประธานกรรมการ

		3.		เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 รองประธานกรรมการ

		4.		ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ	 กรรมการ

		5.		เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 กรรมการ

	6.		เลขาธิการสภาการศึกษา	 กรรมการ

	7.		อธิบดีกรมสรรพากร	 กรรมการ

	8.		ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง	 กรรมการ

		9.		นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย	 กรรมการ

10.		นายกสมาคมสมาพันธ์การศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย	 กรรมการ

11.		ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

12.		ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

13.		ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและบัญชี	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

14.		ผู้ทรงคุณวุฒิ	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

15.		ผู้ทรงคุณวุฒิ	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

16.		อธิบดีกรมบัญชีกลาง	 กรรมการและเลขานุการ

17.		ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

18.		รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	 ผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  (กยศ.)

นางพนิตา  ก�าภู  ณ  อยุธยา
 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รองประธานกรรมการ

 นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ                                                                                                                                  
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                           

กรรมการ                                

นายอภิชาติ  จีระวุฒิ
  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

  รองประธานกรรมการ                                                     

นายอารีพงศ์  ภู่ชอุ่ม
ปลัดกระทรวงการคลัง 

ประธานกรรมการ

นายวรวิทย์  จ�าปีรัตน์
ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ 

กรรมการ
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นายสาธิต  รังคสิริ                                                             
อธิบดีกรมสรรพากร                                                       

กรรมการ

ดร.สมชัย  สัจจพงษ์                                                        
ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

กรรมการ

   ดร.วัลลภ  สุวรรณดี                                                         
นายกสมาคมสมาพันธ์การศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย                            

กรรมการ

ดร.พรชัย  มงคลวนิช
นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

กรรมการ

นายสุพันธุ์  มงคลสุธี
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ศศิธารา  พิชัยชาญณรงค์
เลขาธิการสภาการศึกษา 

กรรมการ
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รองศาสตราจารย์สุดา  วิศรุตพิชญ์                                                 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย                                                         
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                                                       

นางพันธ์ทิพย์  สุรทิณฑ์                                                           
ผู้ทรงคุณวุฒิ       

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                                                       

นายมนัส  แจ่มเวหา                                                                 
อธิบดีกรมบัญชีกลาง                                                  
กรรมการและเลขานุการ                                           

 นางลดาวรรณ  เจริญรัชต์ภาคย์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและบัญชี 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์  อดุลพันธุ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                                                      

ดร.ฑิตติมา  วิชัยรัตน์
ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวมุจลินท์  ก�าชัย
รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

ผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะกรรมการ

กองทุนเพื่อการศึกษา
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	 	 ด้วยรัฐบาลพิจารณาเห็นว่า	 มีความจ�าเป็นท่ีจะต้องเร่งด�าเนินการปฎิรูปการเงินอุดมศึกษาเพื่อใช้กลไก 

ทางการเงินเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการศึกษา	 รวมทั้งการด�าเนินนโยบายการผลิตก�าลังคน 

ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศ	 โดยการลดภาระงบประมาณของสถานศึกษา	 และเปลี่ยนแปลง

เป็นการเพิ่มงบประมาณให้กับตัวผู้เรียนให้มากขึ้น	 ซึ่งในการสนองตอบต่อความจ�าเป็นดังกล่าว	 ควรส่งเสริมให้ผู้เรียน

มีส่วนร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น	 ให้ได้สัดส่วนกับประโยชน์ส่วนบุคคลที่ผู้เรียนได้รับ	 เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจัด 

การศกึษาของรฐั	และน�ากลับไปใช้พฒันาทนุการศกึษา	ตลอดจนการจดัทนุให้เปล่ากบัคนยากจน	จงึจ�าเป็นต้องมกีารแก้ไข

พระราชบัญญตักิองทนุเงนิให้กูย้มืเพือ่การศกึษา	พ.ศ.2541	เดิม	เพ่ือจัดต้ังกองทุนขึน้มาใหม่	ให้สอดคล้องกบันโยบายของ

รัฐบาล	และในระหว่างที่ยังไม่มีการตรากฎหมายออกมาบังคับจ�าเป็นจะต้องก�าหนดระเบียบขึ้นมาใช้บังคับไปพลางก่อน

โดยอาศัยอ�านาจตามความใน	มาตรา	13	แห่งพระราชบัญญัติเงินคงคลัง	พ.ศ.2491

	 	 ระเบยีบกระทรวงการคลงั	ว่าด้วยการบรหิารกองทุนเพือ่การศกึษา	ก�าหนดให้มคีณะกรรมการคณะหนึง่	เรยีกว่า 

“คณะกรรมการกองทุนเพ่ือการศึกษา”	 ประกอบด้วย	 ปลัดกระทรวงการคลัง	 เป็นประธานกรรมการ	 ปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ	เลขาธิการสภาการศึกษา	เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา	เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ	 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 อธิบดีกรมบัญชีกลาง	 อธิบดีกรมสรรพากร	 ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง	

อธกิารบดขีองสถานศกึษาของรฐัทีเ่สนอโดยส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาจ�านวนหนึง่คน	นายกสมาคมสถาบนั

อุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย	 และนายกสมาคมสมาพันธ์การศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย	 เป็นกรรมการ	 และ

กรรมการอืน่อกีไม่เกนิห้าคนซึง่รฐัมนตรแีต่งตัง้	โดยในจ�านวนนีอ้ย่างน้อยต้องเป็นผูท้รงคณุวฒุด้ิานเทคโนโลยสีารสนเทศ	

กฎหมาย	เศรษฐศาสตร์	การเงิน	หรือการบัญชีด้านละหนึ่งคน	ให้ผู้จัดการเป็นกรรมการและเลขานุการ

	 	 ข้อ	15.	คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

	 	 1.	ก�าหนดนโยบาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	และบริหารงานกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

	 	 2.	พิจารณาอนุมัติให้ทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน

	 	 3.	แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อด�าเนินการเป็นการเฉพาะเรื่อง	 หรือเพื่อปฎิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ 

คณะกรรมการมอบหมาย
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คณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา  

1.	 ปลัดกระทรวงการคลัง			 	 ประธานกรรมการ		

2.	 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	 	 กรรมการ	

3.	 เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 	 กรรมการ	 	 	

4.	 ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ	 	 กรรมการ

5.	 เลขาธกิารคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ		 	 กรรมการ	 	

6.	 เลขาธิการสภาการศึกษา	 	 กรรมการ

7.	 อธิบดีกรมสรรพากร	 	 กรรมการ	

8.	 ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง			 	 กรรมการ

9.	 นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย		 	 กรรมการ	 	 	

10.	นายกสมาคมสมาพันธ์การศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย	 	 กรรมการ

11.	เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	 	 กรรมการ

12.	เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 	 กรรมการ

13.	อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 	 กรรมการ	

14.	อธิบดีกรมบัญชีกลาง	 	 กรรมการ

15.	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์	 	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

16.	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

17.	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน	 	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

18.	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย	 	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	

19.	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี	 	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

20.	ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	 	 กรรมการและเลขานกุาร

21.	รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	 	 กรรมการและผูช่้วยเลขานกุาร
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คณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา

นางพนิตา  ก�าภู  ณ  อยุธยา
 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รองประธานกรรมการ

นายอารีพงศ์  ภู่ชอุ่ม
ปลัดกระทรวงการคลัง 

ประธานกรรมการ

นายอภิชาติ  จีระวุฒิ
  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

  รองประธานกรรมการ                                                     

นายวรวิทย์  จ�าปีรัตน์
ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ 

กรรมการ

 นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ                                                                                                                                  
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                           

กรรมการ                                
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ดร.ชินภัทร  ภูมิรัตน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กรรมการ

ศาสตราจารย์ นพ.ภิรมย์  กมลรัตนกุล
อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรรมการ

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

กรรมการ

ดร.ศศิธารา  พิชัยชาญณรงค์
เลขาธิการสภาการศึกษา 

กรรมการ

นายสาธิต  รังคสิริ                                                             
อธิบดีกรมสรรพากร                                                       

กรรมการ

ดร.สมชัย  สัจจพงษ์                                                        
ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

กรรมการ

ดร.พรชัย  มงคลวนิช
นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

กรรมการ

   ดร.วัลลภ  สุวรรณดี                                                         
นายกสมาคมสมาพันธ์การศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย                            

กรรมการ
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นายธิติ  วัชรสินธนชัย
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายกฤษฎา  เสกตระกูล
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางจิราพร  คูสุวรรณ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร. เปรมประชา  ศุภสมุทร
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 นางสุนีย์  ศรไชยธนะสุข
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายมนัส  แจ่มเวหา                                                                 
อธิบดีกรมบัญชีกลาง                                                  
กรรมการและเลขานุการ                                           

ดร.ฑิตติมา  วิชัยรัตน์
ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

กรรมการและเลขานุการ

นางสาวมุจลินท์  ก�าชัย
รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่หนึ่ง

1.	 	ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	 	 	 	 	 ประธานอนุกรรมการ

2.	 		เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 	 	 อนุกรรมการ

3.	 		เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	 	 	 อนุกรรมการ

4.	 		เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา		 	 	 อนุกรรมการ

5.	 		อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	 	 อนุกรรมการ

6.	 		ผู้แทนกรมบัญชีกลาง		 	 	 	 	 อนุกรรมการ

7.	 		ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	 	 	 อนุกรรมการ

8.	 		เลขานุการคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่สอง	 	 	 อนุกรรมการ

9.	 		นายสุรัฐ	ศิลปอนันต์		 	 	 	 	 อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

10.			นางมัณฑนา	ศังขะกฤษณ์	 	 	 	 	 อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

11.		นายบุญศักดิ์	เจียมปรีชา	 	 	 	 	 อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

12.		นายสิริชัยชาญ	ฟักจ�ารูญ	 	 	 	 	 อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

13.		นายบุญชัย	ศศิวงศ์	 	 	 	 	 	 อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

14.		เลขานุการคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่หนึ่ง	 	 	 อนุกรรมการและเลขานุการ

15.		ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่หนึ่ง	 	 ผู้ช่วยเลขานุการ
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1.	 เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา		 	 	 ประธานอนุกรรมการ

2.	 ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ		 	 	 	 อนุกรรมการ

3.	 ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน		 	 	 	 อนุกรรมการ

4.	 ผู้แทนที่ประชุมอธิการบด	ีมรภ.	(ทปอ.มรภ.)	 	 	 อนุกรรมการ

5.	 ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล		 	 	 อนุกรรมการ

6.	 ผู้แทนกรมบัญชีกลาง		 	 	 	 	 อนุกรรมการ

7.	 เลขานุการคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่หนึ่ง	 	 	 อนุกรรมการ

8.	 ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา		 	 	 อนุกรรมการ

9.	 ศาสตราจารย์	ดร.ดิเรก	ปัทมสิริวัฒน์	 	 	 	 อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

10.	ดร.สุเมธ	แย้มนุ่น	 	 	 	 	 	 อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

11.	นายโอภาส	เขียววิชัย		 	 	 	 	 อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

12.	รองศาสตราจารย์สมยศ	เชื้อไทย	 	 	 	 อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

13.	ดร.	เปรมประชา	ศุภสมุทร	 	 	 	 	 อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

14.	นายสุริยา	เสถียรกิจอ�าไพ	 	 	 	 	 อนุกรรมการและเลขานุการ

15.	นางสาววรรณด	ีอังเกิดโชค	 	 	 	 	 อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

16.	นายอาณัต	ิพงศ์สุวรรณ	 	 	 	 	 ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่สอง
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1.	ศาสตราจารย์ปกรณ์		อดุลพันธุ์	 	 	 	 	 	 	 ประธานอนุกรรมการ

2.	ผู้อ�านวยการส�านักก�ากับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ	กรมบัญชีกลาง			 อนุกรรมการหรือผู้แทน

3.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริช		อัมโภชน์	 	 	 	 	 	 อนุกรรมการ

4.	ผู้แทนส�านักงาน	ก.พ.						 	 	 	 	 	 	 อนุกรรมการ

5.	ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	 	 	 	 	 	 อนุกรรมการ

6.	รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	 	 	 	 	 อนุกรรมการและเลขานุการ

7.	เจ้าหน้าที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา		 	 	 	 	 ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการทรัพยากรบุคคลและก�าหนดค่าตอบแทน

คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาระบบเทคโนโลยี

1.	นายสุพันธุ์		มงคลสุธี	 	 	 	 	 	 	 	 ประธานอนุกรรมการ

2.	ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	กระทรวงการคลัง					 	 	 อนุกรรมการ

3.	ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ	 	 	 	 	 	 	 อนุกรรมการ

4.	ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 	 	 	 	 อนุกรรมการ	

5.	ผู้อ�านวยการส�านักก�ากับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ	กรมบัญชีกลาง		 อนุกรรมการหรือผู้แทน

6.	นายวิเทศ		เตชางาม	 	 	 	 	 	 	 	 อนุกรรมการ

7.	นายจ�ารัส		สว่างสมุทร		 	 	 	 	 	 	 อนุกรรมการ	

8.	นายธรรมชัย		เชาว์ปรีชา	 	 	 	 	 	 	 อนุกรรมการ

	9.	ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	 	 	 	 	 	 อนุกรรมการ

	10.	ผู้อ�านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ	กยศ.	 	 	 อนุกรรมการและเลขานุการ
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	 	1.	รองศาสตราจารย์สุดา		วิศรุตพิชญ์	 	 	 	 	 	 ประธานอนุกรรมการ

	 	2.	นายวัลลภ		สุวรรณดี		 	 	 	 	 	 	 อนุกรรมการ

	 	3.	รองศาสตราจารย์สหธน		รัตนไพจิตร	 	 	 	 	 	 อนุกรรมการ

	 	4.	ผู้อ�านวยการส�านักก�ากับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ	กรมบัญชีกลาง		 อนุกรรมการหรือผู้แทน

	 	5.	ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ	 	 	 	 	 	 	 อนุกรรมการ	

	 	6.	ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 	 	 	 	 อนุกรรมการ	

	 	7.	ผู้แทนส�านักงานอัยการสูงสุด	 	 	 	 	 	 	 อนุกรรมการ

	 	8.	ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา		 	 	 	 	 อนุกรรมการ

	 	9.	รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	 	 	 	 	 อนุกรรมการและเลขานุการ

10.	ผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมาย	กยศ.	 	 	 	 	 	 ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการด้านกฏหมาย กยศ.

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ กยศ.

1.	นางลดาวรรณ		เจริญรัชต์ภาคย์		 	 	 	 	 	 ประธานอนุกรรมการ

	2.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวิตร		นิลสุวรรณากุล	 	 	 	 	 อนุกรรมการ

	3.	นายอโศก		วงศ์ชะอุ่ม	 	 	 	 	 	 	 	 อนุกรรมการ

	4.	นายกฤช			ฟอลเล็ต	 	 	 	 	 	 	 	 อนุกรรมการ

	5.	ผู้อ�านวยการส�านักก�ากับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ	กรมบัญชีกลาง		 อนุกรรมการหรือผู้แทน

	6.	ผู้แทนส�านักงบประมาณ		 	 	 	 	 	 	 อนุกรรมการ	

	7.	ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 	 อนุกรรมการ	

	8.	ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน	กยศ.	 	 	 	 	 	 เลขานุการ

	9.	เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบภายใน	กยศ.	 	 	 	 	 	 ผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะอนุกรรมการก�าหนดแนวทางและมาตรฐานการจัดสรรเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา

1.		นางพันธ์ทิพย	์	สุรฑิณฑ์	 	 	 	 	 ประธานอนุกรรมการ

2.		นางสาวชุณหจิต	สังข์ใหม่	 	 	 	 	 อนุกรรมการ

3.		นางภูริวรรณ		ซุ่ยรักษา		 	 	 	 	 อนุกรรมการ

4.		นายวัชรมงคล		เบญจธนะฉัตร์	 	 	 	 	 อนุกรรมการ

5.		ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	 	 	 	 อนุกรรมการ

6.		รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	 	 	 อนุกรรมการและเลขานุการ

7.	เจ้าหน้าที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา		 	 	 ผู้ช่วยเลขานุการ

1.	อธิบดีกรมบัญชีกลาง	 	 	 	 	 	 ประธานอนุกรรมการ

2.	ผู้แทนคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่หนึ่ง	 	 	 	 อนุกรรมการ

3.	ผู้แทนคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่สอง	 	 	 	 อนุกรรมการ

4.	ผู้แทนส�านักงบประมาณ		 	 	 	 	 อนุกรรมการ

5.	ผู้แทนส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง	 	 	 	 อนุกรรมการ

6.	ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	 	 	 	 อนุกรรมการและเลขานุการ

7.	รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	 	 	 ผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะอนุกรรมการเพื่อด�าเนินงานติดตามผลการคืนเงินคงค้างจากสถานศึกษา

1.	นายอภิชาต	ิจีระวุฒิ	 	 	 	 	 	 ประธานอนุกรรมการ

2.	นายกฤษฎา	อุทยานิน	 	 	 	 	 	 อนุกรรมการ

3.	ผู้แทนคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่หนึ่ง	 	 	 	 อนุกรรมการ

4.	ผู้แทนคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่สอง	 	 	 	 อนุกรรมการ

5.	ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 	 อนุกรรมการ

6.	ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	 	 	 อนุกรรมการ

7.	ผู้แทนส�านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	 อนุกรรมการ

8.	ผู้แทน	บมจ.	ธนาคารกรุงไทย	 	 	 	 	 อนุกรรมการ

9.	ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	 	 	 	 อนุกรรมการ

10.	รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	 	 	 อนุกรรมการและเลขานุการ

11.	ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินและบัญช	ีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	ผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะผู้บริหาร

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
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ผังโครงสร้างกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

คณะกรรมการ

ผู้จัดการกองทุน

คณะอนุกรรมการ

บัญชีจ่ายที่ 1

ฝ่ายบริหารการจัดสรร

และกู้ยืม
ฝ่ายบริหารหนี้ ฝ่ายอ�านวยการและพัสดุ

ฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศและการจัดการ

ฝ่ายติดตามเงินคงค้าง

ในสถานศึกษา
ฝ่ายการเงินและบัญชี

ฝ่ายบริหารกิจการ

เครือข่าย
ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายสื่อสารองค์กร

ส�านักผู้จัดการ
ฝ่าย

ตรวจสอบภายใน

รองผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ รองผู้จัดการฝ่ายบริหารหนี้ รองผู้จัดการฝ่ายบริหาร

คณะอนุกรรมการ

บัญชีจ่ายที่ 2

คณะอนุกรรมการ

ตรวจสอบ



รายงานประจ�าปี 2556 

ANNUAL REPORT 2013
032

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

นางสาวฑิตติมา  วิชัยรัตน ์
ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

นางสาวมุจลินท์  ก�าชัย
รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

รักษาการผู้อ�านวยการส�านักผู้จัดการ

นางสาวดวงแข  ตันติตยาพงษ์
ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารการจัดสรรและกู้ยืม

คณะผู้บริหารกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
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นางอัญชลี  ภูริวิทย์วัฒนา
ผู้อ�านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ

นายราเชนทร์  คชนิล
ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารกิจการเครือข่าย

นายพิพัฒน์  ทองผดุงโรจน์
ผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมาย

นางสาวจิรารัตน์  สุขเกื้อ
ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
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ผลการด�าเนินงาน

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ประจ�าปี 2556
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ภาพรวมผลการด�าเนินงาน

>>>  การด�าเนินงานด้านการให้กู้ยืม 

	 	 กองทนุเงนิให้กูย้มืเพือ่การศกึษาด�าเนนิการให้กูยื้มแก่นกัเรยีน	นกัศึกษา	ทีข่าดแคลนทุนทรพัย์	ตัง้แต่ปีการศกึษา	 

2539	 จนถึงปีการศึกษา	2556	 เป็นจ�านวนทั้งสิ้น	4,321,142	 ราย	 เป็นเงินให้กู้ยืม	 จ�านวน	432,204.6564	 ล้านบาท	 

โดยจ�าแนกตามสถานะของผู้กู้ยืมได้	ดังนี้

จ�านวนนักเรียน	นักศึกษาที่ได้รับโอกาสทางการศึกษา	จ�าแนกตามสถานะของผู้กู้ยืมเงิน

จ�านวน (ราย)

ร้อยละ

เสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพ 

27,995 
0.65%

อยู่ระหว่างการช�าระหนี ้
2,788,750 

64.54%

ก�าลังศึกษา หรือ Grace Period 
1,269,750 
29.38%

ช�าระหนี้เสร็จสิ้น 
234,647 
5.43%

รวมทั้งสิ้น
ก�าลังศึกษา หรือ

อยูใ่นช่วงปลอดหนี้

ช�าระหนี้

เสร็จสิ้น

อยู่ระหว่าง

การช�าระหนี้

เสียชีวิต หรือ

ทุพพลภาพ

	 4,321,142	 1,269,750	 234,647	 2,788,750	 27,995

	 100.00	 29.38	 5.43	 64.54	 0.65
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>>>  การให้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ประจ�าปีการศึกษา 2556 

  เป้าหมายการให้กู้ยืม

		 กองทุนมีเป้าหมายการให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียน	นิสิต	นักศึกษา	จ�านวน	881,644	ราย	

		 วงเงินให้กู้ยืมจ�านวน	36,213.84	ล้านบาท	

 	 ผลการให้กู้ยืม

		 กองทุนให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียน	นิสิต	นักศึกษา	ทั้งสิ้นจ�านวน	791,353	ราย

						เป็นเงินจ�านวน	32,558.85	ล้านบาท

การให้กู้ยืมเงินกองทุน	กยศ.	ประจ�าปีการศึกษา	2556	จ�าแนกตามระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา

เป้าหมาย

จ�านวน

(ราย)

จ�านวน

(ราย)

วงเงิน

(ล้านบาท)

วงเงิน

(ล้านบาท)

ผลการให้กู้ยืม

มัธยมศึกษา	ตอนปลาย	 151,320	 2,057.95	 116,484	 1,559.24

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	(ปวช)	 115,498	 3,511.14	 91,120	 2,677.56

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	ชั้นสูง	(ปวส)	 97,515	 3,744.58	 82,984	 3,094.83

ปริญญาตรี	 517,311	 26,900.17	 500,765	 25,227.23

รวมทุกระดับการศึกษา	 881,644	 36,213.84	 791,353	 32,558.86
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การให้กู้ยืมเงินกองทุน	กยศ.	ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	ชั้นสูง	(ปวส)	และปริญญาตร	ีประจ�าปีการศึกษา	2556	

จ�าแนกตามสาขาวิชาที่ศึกษา

รหัส สาขาวิชา
ผลการให้กู้ยืม

จ�านวน (ราย) วงเงิน (ล้านบาท)

	 1000			 สังคมศาสตร์	ศิลปศาสตร	์มนุษยศาสตร์	ศึกษาศาสตร์	 306,744	 14,657.61

	 	2000	 ศิลปกรรมศาสตร	์สถาปัตยกรรมศาสตร์	 18,616	 997.55

	 3000	 วิศวกรรมศาสตร์	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 118,467	 6,273.84

	 4000	 เกษตรศาสตร์	 14,916	 689.81

	 5000	 สาธารณสุขศาสตร์	พยาบาลศาสตร	์เภสัชศาสตร์	 34,791	 2,212.79

	 6000	 แพทยศาสตร์	สัตวแพทยศาสตร	์ทันตแพทยศาสตร์	 6,799	 381.07

	 7000	 ช่างอุตสาหกรรม	อุตสาหกรรมเทคโนโลย	ี

	 	 สารสนเทศและการสื่อสาร	ทัศนศาสตร์	 32,391	 1,194.38

	 8000	 พาณิชยกรรมหรือ	บริหารธุรกิจ	ศิลปหัตถกรรม	

	 	 เกษตรกรรม	เกษตรศาสตร์	คหกรรม	

	 	 คหกรรมศาสตร	์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	 51,025	 1,915.00

            				รวมทุกสาขาวิชา	 583,749	 28,322.05

1 14,657.61
2 997.55
3 6,273.84
4 689.81
5 2,212.79
6 381.07
7 1,194.38
8 1,915.00

1

2

3

4

5

6

7

8

	 1000			 สังคมศาสตร	์ศิลปศาสตร์	มนุษยศาสตร์	ศึกษาศาสตร์

	 2000	 ศิลปกรรมศาสตร์	สถาปัตยกรรมศาสตร์

	 3000	 วิศวกรรมศาสตร์	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

	 4000	 เกษตรศาสตร์	

	 5000	 สาธารณสุขศาสตร์	พยาบาลศาสตร์	เภสัชศาสตร์	

	 6000	 แพทยศาสตร์	สัตวแพทยศาสตร	์ทันตแพทยศาสตร์	

	 7000	 ช่างอุตสาหกรรม	อุตสาหกรรมเทคโนโลยี	

	 	 สารสนเทศและการสื่อสาร	ทัศนศาสตร์	

	 8000	 พาณิชยกรรมหรือ	บริหารธุรกิจ	ศิลปหัตถกรรม	

	 	 เกษตรกรรม	เกษตรศาสตร์	คหกรรม	

	 	 คหกรรมศาสตร์	อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
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ผลการให้กู้ยืมกองทุน	กยศ.	ประจ�าปีการศึกษา	2555	และ	2556		จ�าแนกตามระดับการศึกษา

ปีการศึกษา

2555

2556

ระดับการศึกษา
ผู้กู้ยืมรายเก่า

ราย ราย รายล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ผู้กู้ยืมรายใหม่ รวม

	 	มัธยมศึกษา	 77,087	 1,029.32	 86,544	 1,147.61	 163,631	 2,176.93

	 	ตอนปลาย

	 	ประกาศนียบัตร	 54,419	 1,586.05	 44,058	 1,247.39	 98,477	 2,833.44

	 	วิชาชีพ	(ปวช)

	 	ประกาศนียบัตร	 68,213	 2,508.85	 23,617	 843.85	 91,830	 3,352.70

	 	วิชาชีพ	ชั้นสูง	(ปวส)

	 	ปริญญาตรี	 456,931	 22,540.66	 55,433	 2,907.80	 512,364	 25,448.46

	 	รวม	 656,650	 27,664.88	 209,652	 6,146.65	 866,302	 33,811.53

	 	มัธยมศึกษา	 60,370	 804.91	 81,586	 1,071.82	 141,956	 1,876.73

	 	ตอนปลาย

	 	ประกาศนียบัตร	 52,851	 1,541.07	 39,355	 1,098.21	 92,206	 2,639.28

	 	วิชาชีพ	(ปวช)

	 	ประกาศนียบัตร	 63,006	 2,314.04	 19,730	 691.47	 82,736	 3,005.51

	 	วิชาชีพ	ชั้นสูง	(ปวส)

	 	ปริญญาตรี	 452,538	 22,008.89	 42,730	 2,205.29	 495,268	 24,214.18

   รวม	 628,765	 26,668.91	 183,401	 5,066.79	 812,166	 31,735.70
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ปีการศึกษา 2555

ปีการศึกษา 2556

มัธยมศึกษา ตอนปลาย 
จ�านวน 163,631 ราย
รวม 2,176.93 ล้านบาท

ประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช) 
จ�านวน 98,477 ราย
รวม 2,833.44 ล้านบาท

ประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช) 
จ�านวน 92,206 ราย
 รวม 2,639.28 ล้านบาท

ประกาศนยีบตัร วชิาชพี ชัน้สงู (ปวส) 
จ�านวน 82,736 ราย
รวม 3,005.51 ล้านบาท

ประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส)
จ�านวน 91,830 ราย
รวม 3,352.70 ล้านบาท

 ปริญญาตรี
จ�านวน 512,364 ราย

รวม 25,448.46 ล้านบาท

 ปริญญาตรี
จ�านวน 495,268 ราย

รวม 24,214.18 ล้านบาท

 มัธยมศึกษา ตอนปลาย
จ�านวน 141,956 ราย

รวม 1,876.73 ล้านบาท

ปลาย 2,176.65

ปวช 2,832.61

ปวส 3,352.21

ตรี 25,434.96

ปลาย 

ปวช 

ปวส 

ตรี 

24,214.18
1,876.73
2,639.28
3,005.51

1

2

3

4
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ผลการให้กู้ยืมกองทุน	กยศ.	ประจ�าปีการศึกษา	2555	และ	2556	จ�าแนกตามสังกัด	

ปีการศึกษา

2555

2556

สังกัด
ผู้กู้ยืมรายเก่า

ราย ราย รายล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ผู้กู้ยืมรายใหม่ รวม

	 	คณะอนุกรรมการ	 209,868	 5,512.29		 154,085	 3,242.06		 	363,953	 8,754.35	

	 	บัญชีจ่ายที่	1

	 	คณะอนุกรรมการ	 446,782	 22,152.59		 55,567	 2,904.59		 502,349	 25,057.18

	 	บัญชีจ่ายที่	2	

	 	รวม	 656,650	 27,664.88		 209,652	 6,146.65		 866,302	 33,811.53	

	 	คณะอนุกรรมการ	 187,782	 5,091.72	 140,448	 2,859.05	 301,791	 7,765.28

	 	บัญชีจ่ายที่	1

	 	คณะอนุกรรมการ	 440,983	 21,577.19	 42,953	 2,207.74	 489,562	 	24,793.58

	 	บัญชีจ่ายที่	2

	 	รวม	 628,765	 26,668.91	 183,401	 5,066.79	 812,166	 31,735.70

หมายเหตุ	:	ปีการศึกษา	2555	-	2556		เป็นข้อมูลที่สถานศึกษาได้ยืนยันการลงทะเบียนผ่านระบบ	e-Studentloan

8,752.75
25,043.68

1

2

คณะอนุกรรมการ บัญชีจ่ายที่ 2 
จ�านวน 502,349 ราย

รวม 25,057.18 ล้านบาท

คณะอนุกรรมการ บัญชีจ่ายที่ 1
จ�านวน 301,791 ราย
รวม 7,765.28 ล้านบาท

คณะอนุกรรมการ บัญชีจ่ายที่ 1
จ�านวน 363,953 ราย
รวม 8,754.35 ล้านบาท

คณะอนุกรรมการ บัญชีจ่ายที่ 2
จ�านวน 489,562 ราย
รวม 24,793.58 ล้านบาท

ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2556

บัญชจี่ายที่ 1 7,765.28
บัญชจี่ายที่ 2 24,793.58

บัญชีจ่ายที่ 1 

บัญชีจ่ายที่ 2  

ณ	30 พฤศจิกายน	2558
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>>>  การรับช�าระหนี้
	 	 ผลการช�าระหนี้ของผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ	 ถึงวันท่ี	30	 กันยายน	2556	 กองทุนมีผู้กู้ยืมท่ีอยู่ระหว่างการช�าระหน้ี	

จ�านวน	2,788,750	ราย	เป็นเงินต้นที่ต้องช�าระคืนสะสม	จ�านวน	72,210.66	ล้านบาท	จากยอดหนี้ตามสัญญากู้ยืมจ�านวน	

287,304.29	ล้านบาท	โดยกองทุนฯ	ได้รับการช�าระคืนเงินต้นสะสม	จ�านวน	47,136.90	ล้านบาท		และเงินต้นที่ยังค้าง

ช�าระคืนสะสม	จ�านวน	38,071.36	ล้านบาท	หรือร้อยละ	52.72	ของเงินต้นที่ต้องช�าระคืนสะสม	โดยมีรายละเอียดดังนี้

(ข้อมูลจาก	บมจ.	ธนาคารกรุงไทย	ณ	วันที่	30	กันยายน	2556)

รวมทั้งสิ้น

(ราย)

ไม่ค้างช�าระ

ราย รายร้อยละ ร้อยละ

ค้างช�าระ

	 ผู้กู้ที่อยู่ระหว่างการช�าระหนี้	 2,788,750	 804,354	 28.84	 1,984,396	 71.16

	 ผู้กู้ทั่วไป		(หนี้ปกติ	และหนี้ค้างช�าระ	 2,034,924	 763,554	 37.52	 1,271,370	 62.48

	 ที่ยังไม่ถูกไกล่เกลี่ยหรือด�าเนินคดี)

	 ผู้กู้ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง	 123,510	 17,896	 14.49	 105,614	 85.51

	 ผู้กู้ถูกด�าเนินคดี	 630,316	 22,904	 3.63	 607,412	 96.37

ผู้กู้ทั่วไป 
2,034,924  
72.97%

ผู้กู้ถูกด�าเนินคด ี
 630,316  

22.60%

ผู้กู้ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง 
 123,510  

4.43%

ผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการช�าระหนี้จ�าแนกตามกลุ่มผู้กู้ยืมต่างๆ	(ราย)
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เงินต้นที่ค้างช�าระ	ของผู้กู้ที่อยู่ระหว่างการช�าระหนี้	จ�าแนกตามกลุ่มผู้กู้ยืม

เงินต้นที่ครบก�าหนดช�าระ

ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ

เงินต้นที่ค้างช�าระ

	 ผู้กู้ที่อยู่ระหว่างการช�าระหนี้	 72,210.66	 38,071.36	 52.72

	 ผู้กู้ทั่วไป		(หนี้ปกติ	และหนี้ค้างช�าระ	 42,392.41	 12,989.60	 30.64

	 ที่ยังไม่ถูกไกล่เกลี่ยหรือด�าเนินคดี)

	 ผู้กู้ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง	 7,040.75	 4,325.48	 61.43

	 ผู้กู้ถูกด�าเนินคดี	 22,777.50	 20,756.28	 91.13

 ผู้กู้ทั่วไป 12,989.60
 ผู้กู้ไกล่เกลี่ยกอ่นฟ้อง4,325.48
 ผู้กู้ถูกด ำเนินคดี20,756.28

 ผู้กู้ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง

เงินต้นที่ค้างช�าระ รวม 4,325.48 ล้านบาท

 ผู้กู้ถูกด�าเนินคดี

เงินต้นที่ค้างช�าระ รวม 20,756.28 ล้านบาท

ผู้กู้ทั่วไป

เงินต้นที่ค้างช�าระ รวม 12,989.60 ล้านบาท
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การด�าเนินงาน

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ด้านต่างๆ ประจ�าปี 2556
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" เ พื่ อ ใ ห ้ ก า ร ด� า เ นิ น ง า น ก อ ง ทุ น 

เงินให้กูย้มืเพ่ือการศกึษา มปีระสทิธภิาพสงูสดุ

ก อ ง ทุ น จึ ง ไ ด ้ มี ก า ร ก� า ห น ด แ ผ น ง า น 

ใ นก ารด� า เ นิ น ง าน ในด ้ า นต ่ า งๆ  ใ ห ้ ม ี

ความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

และให้มีความครอบคลุมในทุกๆ มิติ รวมทั้ง 

การปรับปรุง แก้ไขและเปลี่ยนแปลงระเบียบ  

หลกัเกณฑ์ต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้องกับการด�าเนินงาน 

เพื่อมุ ่งหวังให้การด�าเนินงานของกองทุน 

สามารถตอบสนองหลักการในการด�าเนินงาน

ได้อย่างแท้จริง"
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>>>   การยกร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อการศึกษา 

	 ในการประชุมคณะรัฐมนตรี	 เม่ือวันที	่1	พฤษภาคม	2555	 ได้มมีติมอบหมายให้คณะกรรมการกองทุนเงนิให้กู้ยมื 

เพือ่การศกึษา	(กยศ.)	และคณะกรรมการกองทนุเงนิกูย้มืเพือ่การศกึษาทีผ่กูกบัรายได้ในอนาคต	(กรอ.)	เร่งจดัท�าร่างกฎหมาย

รองรับการด�าเนินงานโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคตในระยะยาว	 โดยให้ควบรวมกฎหมาย	 กยศ. 

เป็นส่วนหนึง่	 โดยในส่วนของการจดัท�าร่างกฎหมาย	 รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลงัได้มคี�าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด�าเนนิการ

ยกร่างกฎหมายเพ่ือรองรับการด�าเนินการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	 โดยมีรองปลัดกระทรวงการคลัง	 หัวหน้ากลุ่มภารกิจ 

ด้านรายจ่ายและหนีสิ้นเป็นประธานกรรมการ	ท�าหน้าท่ีศกึษาและพจิารณายกร่างกฎหมายเพือ่รองรบัการด�าเนินการให้กู้ยมื 

เพือ่การศกึษาตามมตคิณะรฐัมนตรดีงักล่าว	ซึง่คณะกรรมการด�าเนนิการยกร่างกฎหมายฯ	ได้ด�าเนนิการยกร่างพระราชบญัญตัิ

กองทนุเพือ่การศึกษา	แล้วเสร็จ	โดยสรุปสาระส�าคญัดังนี้

 (1)	วัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติกองทุน

	 ให้จัดตัง้กองทนุเพ่ือการศกึษา	 เป็นหน่วยงานของรฐัมฐีานะเป็นนติิบคุคล	 อยูใ่นก�ากับดูแลของกระทรวงการคลงั 

มวีตัถปุระสงค์เพือ่ควบรวมกองทนุเงนิให้กูย้มืเพือ่การศกึษา	(กยศ.)	และกองทนุกูย้มืเพือ่การศกึษาทีผ่กูกบัรายได้ในอนาคต	(กรอ.)	

โดยแบ่งทุนการศึกษาออกเป็น	4	ประเภท

	 1.	ทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

	 2.	ทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก	ซึ่งมีความชัดเจนของ

การผลิตก�าลังคนและมีความจ�าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ

	 3.	ทนุการศกึษาให้แก่นกัเรยีนหรอืนกัศกึษาทีศ่กึษาในสาขาวชิาขาดแคลนหรอืสาขาทีก่องทนุมุง่ส่งเสรมิเป็นพเิศษ

	 4.	ทุนการศึกษาให้นักเรียนหรือนักศึกษาเป็นทุนเรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ

 (2)		หลักการพื้นฐานของการด�าเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

	 เป็นการให้ความช่วยเหลอืด้านการศกึษาในลกัษณะให้บรกิารสาธารณะ	เพือ่ให้ประชาชนสามารถเข้าถงึการศึกษา

ได้อย่างเท่าเทียมกัน	 โดยกองทุนฯ	 จะใช้วิธีการทางปกครองในการบริหารจัดการการให้ทุนการศึกษาและการติดตาม 

เงินทุนการศึกษาคืนแทนวิธีการตามสัญญากู้ยืมเงินแบบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 (3)		โครงสร้างการบริหารและจัดการเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

	 ให้มีคณะกรรมการกองทนุเพือ่การศกึษา	มอี�านาจหน้าทีเ่ป็นผูก้�าหนดนโยบายและกรอบแนวทางการด�าเนินงาน	

รวมท้ังระเบียบหลกัเกณฑ์ต่างๆ	ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของกองทนุฯ	และมสี�านกังานกองทนุเพือ่การศกึษาท�าหน้าที่ 

เป็นส�านักงานเลขานุการของคณะกรรมการกองทุนฯ	 มีอ�านาจหน้าท่ีบริหารและจัดการเงินกองทุนฯ	 ตามหลักเกณฑ ์
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ที่คณะกรรมการกองทนุฯ	ก�าหนด	และสามารถจ้างสถาบันการเงินใดๆ	ตามความเหมาะสมเพือ่ท�าหน้าท่ีแทนกองทุนฯ	 โดยม ี

ผู้จัดการกองทุนฯ	 เป็นเลขานุการคณะกรรมการกองทุนฯ	 และเป็นผู้แทนของกองทุนฯ	 ในกิจการกองทุนฯ	 ที่เกี่ยวกับ

บุคคลภายนอก	 มีอ�านาจในการบริหารจัดการงานท้ังปวงของกองทุนฯ	 ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์และนโยบายของ 

คณะกรรมการกองทุนฯ

 (4)		มาตรฐานสถานศึกษา

	 ให้ทนุการศกึษา	มคีณะอนกุรรมการก�ากบัและประเมนิสถานศกึษาทีเ่ข้าร่วมด�าเนนิงานให้ทนุการศกึษา	มหีน้าที่

ตดิตาม	ตรวจสอบและก�ากบัดแูลสถานศกึษาให้บรหิารการศกึษาให้มปีระสทิธภิาพและเป็นไปตามมต	ินโยบาย	ประกาศ	

ระเบียบ	และข้อบังคับที่คณะกรรมการก�าหนด

 (5)		การรับทุนการศึกษา	การช�าระคืนและการติดตามเงินทุนการศึกษา

	 -		ให้นกัเรยีนหรอืนกัศกึษาผูป้ระสงค์จะขอรบัทุนการศึกษาให้ย่ืนค�าขอต่อคณะกรรมการกองทนุฯ	และต้องยินยอม 

	 	 ให้กองทนุฯ	เข้าถงึข้อมูลส่วนบคุคลทีอ่ยูใ่นครอบครองของบุคคลอ่ืน	รวมท้ังยินยอมให้กองทุนฯ	เปิดเผยข้อมลู 

	 	 เกี่ยวกับการรับทุนการศึกษาและการช�าระเงินคืนกองทุนฯ

	 -	กรณีท่ีนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนส�าเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแล้ว	2	 ปี 

		 	 ต้องช�าระคืนเงินทุนการศึกษาที่ได้รับไปทั้งหมดคืนให้กับกองทุนฯ	 ตามจ�านวน	 ระยะเวลา	 และวิธีการที่ 

	 	 คณะกรรมการกองทุนฯ	 ก�าหนด	 โดยกองทุนฯ	 ไม่คิดดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด	 เว้นแต่กรณีนักเรียนหรือ 

	 	 นักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าวได้ผิดนัดการช�าระเงินคืนกองทุนฯ	 ตามท่ีก�าหนด	 จะต้องเสียเงินเพิ่ม 

	 	 ตามอัตราที่คณะกรรมการกองทุนฯ	ก�าหนด

	 -	กรณีที่นักเรียนหรือนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนผู้ใดไม่ช�าระคืนเงินกองทุนฯ	ตามจ�านวนและ 

	 	 ระยะเวลาที่ก�าหนด	 ให้ผู้จัดการมีอ�านาจออกค�าสั่งทางปกครองและสามารถใช้มาตรการบังคับทางปกครอง 

	 	 ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้
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>>> แนวทางการปรับปรุงการด�าเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

	 ในคราวประชุมคณะกรรมการกองทนุเงนิให้กูยื้มเพือ่การศกึษา	(กยศ.)	ครัง้ท่ี	8/2556	เมือ่วนัท่ี	25	กรกฎาคม	2556	

ได้มมีตเิหน็ชอบแนวทางการปรบัปรงุการด�าเนนิงานกองทุนเงินให้กูยื้มเพ่ือการศึกษา	 ในด้านการให้กูยื้ม	 ด้านการช�าระหนี้	

และการบรหิารลูกค้าสัมพันธ์	(CRM)	โดยสรปุดงันี้

หลกัการและเหตผุล

	 กองทนุเงนิให้กูย้มืเพือ่การศกึษาได้เริม่ด�าเนนิการต้ังแต่ปีการศึกษา	2539	 จนถงึปีการศึกษา	2555	 มผู้ีกูย้มืทัง้สิน้	

4,192,150	ราย	เป็นเงินให้กูย้มืจ�านวน	417,536	 ล้านบาท	และในปี	2548	เป็นต้นมา	กองทุนได้เร่ิมน�าเงินท่ีได้รบัช�าระหน้ี

มาสมทบการให้กูย้มืเพือ่แบ่งเบาภาระงบประมาณ	 และเพ่ือเป็นการเพ่ิมเงินในการช�าระหนีคื้นกองทุนให้มีจ�านวนมากขึน้	

กองทุนจึงได้จัดท�าแนวทางการปรบัปรงุการด�าเนนิงานกองทนุเงนิให้กูย้มืเพือ่การศกึษาทัง้ในด้านการให้กูย้มื	การรบัช�าระหนี	้	

ตลอดจนการบริหารลูกค้าสัมพันธ์	เพือ่ให้ผูกู้ย้มื	สถานศกึษา	ผูมี้ส่วนเกีย่วข้องในการด�าเนินงาน	ตลอดจนประชาชนทัว่ไป	 

ให้รบัทราบและมีส่วนร่วมในการด�าเนนิงาน	เพ่ือให้เกดิความตระหนกัในการกูยื้มเงนิกองทุนอย่างแท้จรงิ				

วตัถปุระสงค์

	 1.	เพือ่ส่งเสริมคุณภาพของสถานศึกษาและผูกู้ยื้ม	

	 2.	สร้างวินยัทางการเงินและความรับผดิชอบในการคนืเงนิกองทุนให้กบัผูกู้ยื้ม	
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1. ด้านการให้กู้ยืม

 การคัดกรองสถานศึกษาและผู้กู้ยืม

	 ที่ผ ่านมากองทุนได้ให้ความส�าคัญกับการให้โอกาสทางการศึกษากับผู ้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นหลัก	 

โดยอาจจะยังให้ความส�าคัญกับคุณภาพของผู้กู้ยืมไม่มากนัก	ดังนั้นกองทุนจึงเห็นควรปรับทิศทางการให้กู้ยืมในอนาคต 

ให้มุ่งเน้นทั้งด้านการให้โอกาสและคุณภาพของผู้กู้ยืมควบคู่กัน	เพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับสังคม	ผู้ที่จะได้กู้ยืม

จะต้องมคีณุสมบตัเิป็นคนดแีละคนเก่ง	โดยกองทนุจะจัดท�าหลกัเกณฑ์ทีจ่ะน�ามาประกอบการพิจารณาการอนมุตัใิห้กูย้มื 

รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือที่จะใช้คัดกรองสถานศึกษาและผู้กู ้ยืม	 โดยการปรับปรุง/เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การให้กู ้ยืม 

เพื่อส่งเสริมคุณภาพสถานศึกษาและผู้กู้ยืม

 คุณภาพของสถานศึกษา	ใช้ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาทั้งภายนอก	(สมศ.)	และภายใน	(สมอ.)	รวมถึง

อัตราหนี้ค้างช�าระ		

 คณุภาพของผูกู้	้ทางด้านความเป็นคนเก่ง	ใช้ผลการเรยีน	ทางด้านความเป็นคนด	ีโดยให้ความส�าคญักบัเรือ่งคณุธรรม	

จรยิธรรมและการร่วมกจิกรรมจติอาสา	เพ่ือเป็นส่วนหนึง่ในการคดักรองผูกู้น้อกเหนอืจากการด�าเนนิการของสถานศกึษา

 การด�าเนินงาน	 เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของสถานศึกษาและผู้กู ้ยืม	 กองทุนได้น�าเสนอหลักเกณฑ ์

การคัดกรองต่อคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	 เพื่อให้ความเห็นชอบในเกณฑ์การคัดกรองและน�ามาใช้

ส�าหรับการกู้ยืมในปีการศึกษา	2558	เป็นต้นไป
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2. ด้านการช�าระหนี้

	 กองทนุเหน็สมควรก�าหนดมาตรการเพือ่แก้ไขปัญหา	โดยมาตรการดงักล่าวจะต้องเป็นมาตรการทีส่่งเสรมิให้ผูกู้้

ต้องมีวินัยในการช�าระคืนเงินกองทุน	รวมทั้งมีมาตรการที่ให้ความช่วยเหลือผู้กู้	ในกรณีที่ผู้กู้ไม่อยู่ในฐานะที่จะช�าระเงิน

คืนกองทุนได้	ดังนี้

 โครงการรณรงค์ให้ผู้กู้ช�าระหนี้

	 จากข้อมูลการรับช�าระหนี้ปัจจุบันปรากฏว่ามีผู้ค้างช�าระเป็นส่วนใหญ่	 ซึ่งผู้กู้ที่ค้างช�าระหน้ีจะต้องเสียค่าปรับ

เพิ่มขึ้นร้อยละ	18	 ต่อปี	 ซึ่งเป็นอัตราที่ค่อนข้างสูง	 ประกอบกับท่ีผ่านมาขาดมาตรการติดตามหนี้ที่มีประสิทธิภาพ 

ท�าให้	 ผู้กู้กลุ่มนี้จะค้างช�าระหนี้ต่อไปจนถึง	4	 ปี	 เพ่ือรอเข้าโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี	 ซึ่งกองทุนฯ	 

จะยุติโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ	ตั้งแต่ปี	2557	เป็นต้นไป	ดังนั้น	กองทุนจึงจะเปิดโอกาสให้ผู้กู้ที่ค้างช�าระมาช�าระหนี้

ให้เป็นปกติ	กรณีช�าระปิดบัญชีจะได้รับส่วนลดค่าปรับสูงสุดร้อยละ	100	และส่วนลดดอกเบี้ยอีกร้อยละ	50	กรณีช�าระหนี้

ให้เป็นปกตจิะได้ส่วนลดค่าปรับร้อยละ	100	ส�าหรบัผูกู้ท่ี้ไม่ค้างช�าระ	หากช�าระปิดบญัช	ีกองทุนฯ	จะลดหย่อนให้ร้อยละ	3.5	

ของเงินต้นที่มาปิดบัญชี

	 มาตรการนี้ เป ็นมาตรการที่จะด�าเนินการก่อนที่กองทุนจะร ่วมกับองค์กรนายจ้างตรวจสอบสถานะ 

การเป็นผู้กู้ยืมและสถานภาพในการช�าระหนี้ของพนักงานก่อนการน�าข้อมูลผู้กู้ยืมเข้า	Credit	Bureau	

 การด�าเนินงาน	 กองทุนมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ	 เชิญชวนให้ผู้กู้ยืมเข้าร่วมโครงการในระหว่างวันที	่ 

1	พฤศจิกายน	2556	ถึงวันที่	31	มีนาคม	2557	โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการจ�านวน	2,036,261	ราย	ซึ่งผลจาก

การด�าเนินโครงการรณรงค์ช�าระหนี้ในครั้งนี้	 กองทุนจะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการด�าเนินคดีในอนาคตได้จ�านวนหนึ่ง	

ซึ่งถือเป็นการประหยัดเงินงบประมาณแผ่นดินได้ทางหนึ่ง
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>>> ความร่วมมือกับสถานศึกษาเพื่อสร้างจิตส�านึกในการช�าระหนี้ให้ผู้กู้ยืม กยศ.

	 สถานศึกษานับเป็นภาคส่วนที่ส�าคัญในการด�าเนินงานกองทุน	 เนื่องจากเป็นผู้ได้รับมอบอ�านาจจากกองทุน 

ในการให้กูย้มืแก่นกัเรยีน/นกัศกึษาของสถานศกึษา	และเป็นภาคส่วนท่ีมีความใกล้ชดิกบัผูกู้ยื้ม	ในระหว่างการศึกษาและ 

เม่ือจบการศกึษาไปแล้ว	ความสมัพนัธ์ของสถานศกึษาและผูกู้ยื้มยังเป็นไปอย่างต่อเนือ่ง	ในฐานะศษิย์เก่าของสถานศึกษา

โดยการมปีฏสิมัพนัธ์ผ่านสมาคมศษิย์เก่า	 กองทนุเหน็สมควรขอความร่วมมอืจากสถานศึกษาในการสร้างจิตส�านกึให้ผูกู้้ยมื 

ให้ช�าระหนี้คืน	กยศ.		เพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้กู้รุ่นต่อไป		

 การด�าเนนิงาน		กองทนุได้จดัท�าข้อมลูผลการช�าระหน้ีของผูกู้ย้มืทีค่รบก�าหนดช�าระหนี	้สิน้สดุวนัที	่31	กรกฎาคม	2556	

จ�าแนกตามสถานศึกษาที่กู้ยืมครั้งสุดท้าย	 จากข้อมูลการช�าระเงินคืนกองทุนฯ	 ของบมจ.ธนาคารกรุงไทย	 เพ่ือจัด

อันดับการค้างช�าระของผู้กู้รายสถานศึกษา	 และจัดส่งหนังสือแจ้งผลการช�าระหนี้ของผู้กู้ที่เป็นศิษย์เก่าให้สถานศึกษา 

ทั่วประเทศทราบ	เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกระตุ้นศิษย์เก่าให้ช�าระหนี้คืนกองทุน
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>>> ความร่วมมือกับองค์กรนายจ้าง

	 กองทุนได้ประสานขอความร่วมมือกับองค์กรนายจ้างทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให้การสนับสนุนกองทุน	 

ในการสร้างความรับผิดชอบให้พนักงานช�าระเงินคืนกองทุน	 โดยการตรวจสอบสถานะการเป็นผู้กู้ยืมและสถานภาพ 

ในการช�าระหนี	้ภาครฐั	ประกอบด้วย	กรมบญัชกีลาง	ส�านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ	ภาคเอกชน	ประกอบด้วย	 

หอการค้าไทย	CSR	Club	ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย	องค์กรแห่งความดี	เครอืข่ายธรุกจิสขีาว	โดยการประสานงาน

ของศูนย์คุณธรรม	(องค์การมหาชน)	เป็นต้น	

 การด�าเนินงาน  

	 1.	 ภาครัฐ	 กองทุนได้ท�าหนังสือขอความร่วมมือไปยังกรมบัญชีกลาง	 เพื่อตรวจสอบสถานะการเป็นผู้กู้ยืม 

ของข้าราชการ

	 2.	รฐัวสิาหกจิ	กองทนุได้ท�าหนงัสือไปยังส�านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ	(สคร)	 เพือ่ขอความร่วมมอื 

ให้เวียนแจ้งรัฐวิสาหกิจ

	 3.	ภาคเอกชน	กองทุนได้ท�าหนังสือขอความร่วมมือไปยัง	

	 	 -	CSR	Club	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ซึ่งมีสมาชิกจ�านวน	27	บริษัท	

	 	 -	หอการค้าไทย	ซึ่งมีสมาชิกจ�านวน	36,000	รายทั่วประเทศ	แบ่งเป็นสมาชิกในกรุงเทพมหานคร	6,000	ราย	

และสมาชิกหอการค้าจังหวัดจ�านวน	30,000	ราย	

	 	 -	สมาคมธนาคารไทย	ซึ่งมีสมาชิกจ�านวน	16	ธนาคาร		
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>>> การน�าข้อมูลผู้กู้ยืมเข้า Credit Bureau

การน�าข้อมูลของผู้กู้ยืมเข้า	Credit	Bureau	จะเป็นประโยชน์ต่อผู้กู้ยืมและกองทุนดังนี้

	 1.	เพื่อเสริมสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ผู้กู้ยืม

	 2.	สร้างเครดิตที่ดีให้กับผู้กู้ยืมในอนาคต

 การด�าเนนิงาน		กองทนุสมคัรเข้าเป็นสมาชกิบรษิทัข้อมลูเครดิตแห่งชาติ	โดยบรษิทัข้อมลูเครดิตแห่งชาติน�าเรือ่ง

การขอเข้าเป็นสมาชกิเสนอต่อคณะกรรมการคุม้ครองข้อมลูเครดติ	เพือ่พจิารณาว่ากองทนุเป็นสถาบนัการเงนิตาม	พรบ.

การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต	พ.ศ.	2545	และที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่	หากผ่านการพิจารณา	คณะกรรมการคุ้มครอง

ข้อมูลเครดิตจะออกประกาศการเป็นสถาบันการเงิน		ในระหว่างรอการพิจารณาการรับเข้าเป็นสมาชิก	กองทุนจะด�าเนิน

การแจ้งให้ผู้กู้ได้รับทราบเรื่องการน�าส่งข้อมูลผู้กู้เข้า	Credit	Bureau	รวมถึงให้มีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของ

ข้อมูลผู้กู้ยืมก่อนน�าส่งบริษัทข้อมูลเครดิต	ในการนี้	มีเป้าหมายที่จะน�าส่งข้อมูลของผู้กู้ให้บริษัทข้อมูลเครดิตในอีก	5	ปี

ข้างหน้า	คือปีงบประมาณ	2561	
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>>> มาตรการสนับสนุนการมีงานท�า

	 -	กองทุนได้ร่วมมือกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	 (วว.)	 จัดการอบรมผู้กู้ยืม 

เงนิกองทนุฯ	จ�านวน	100	คน	ทีจ่บการศกึษาแล้วแต่ยังไม่มีงานท�า	ให้ผ่านหลักสูตรสร้างผูป้ระกอบการรุน่ใหม่	โดยเนือ้หา 

การอบรมจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ผลงานวิจัยไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์	 พร้อมทั้งความรู้ในการจัดท�าแผนธุรกิจ	

นอกจากนียั้งมีการตดิต่อสถาบนัการเงนิหลายแห่ง	ให้เข้ามาสนบัสนนุแหล่งเงนิทนุดอกเบีย้ต�า่ให้กบัผูเ้ข้าอบรมทีม่ศีกัยภาพ

ในการด�าเนินธุรกิจด้วย	

	 -	กองทนุประสานกบัสถาบนัการเงนิ/ธนาคาร	เพือ่สนบัสนนุแหล่งเงนิทนุให้กบัผูกู้ย้มืทีม่ศีกัยภาพในการด�าเนนิธรุกจิ

	 -	กองทุนด�าเนินการให้	website	ของกองทุนเป็นศูนย์กลางสมัครงานโดยการเชื่อม	link	กับกรมการจัดหางาน

กระทรวงแรงงาน	 เพ่ือให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์กรอกข้อมูลการสมัครงาน	(ด�าเนินการต่อเนื่อง)	 และในอนาคตจะพัฒนา 

เรือ่งการเชือ่มต่อ	Network	 ในเรื่องข้อมูลการสมัครงานของผู้กู้ยืมโดยส่งต่อข้อมูลผู้กู้ให้ตรงกับทักษะ/ความสามารถ 

ที่หน่วยงานต่างๆ	ต้องการ	นอกเหนือจากเชื่อมต่อกับ	website	ของกรมการจัดหางาน

	 -	กองทนุด�าเนนิงานกจิกรรมสานต่ออาชพี	ในเดือนมีนาคม	2556	ระหว่างการด�าเนินโครงการไกล่เกล่ียข้อพพิาท

เงินกูย้มืเพือ่การศกึษาก่อนฟ้องคดทีีจ่งัหวดัเชยีงใหม่	และจังหวดัสงขลา	โดยได้รบัความร่วมมือกบัส�านักจัดหางานจงัหวดั

ทั้งสองจังหวัด	ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมราว	2,000	คน

	 -	กองทนุประสานความร่วมมอืกบับรษิทัเซน็ทรลัรเีทลและบรษิทัอืน่ๆ	เพือ่หางานให้กบัผูกู้ย้มืทัง้งาน		Part	time	

และ	Full	time	และอาจขยายความร่วมมือไปยังหน่วยงานอื่นๆ	โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ผู้กู้ที่อยู่ระหว่างศึกษาให้ท�างาน 

Part	 time	 เพื่อสนับสนุน/ส่งเสริมให้ผู้กู้ยืมได้รับประสบการณ์ในการท�างาน	 ได้รับประสบการณ์ตรงจากการท�างาน	 

สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมต่างๆ	ได้	และช่วยส่งเสริมให้มีรายได้ในอีกทางหนึ่งด้วย	

	 -	กองทุนประสานกับกองทุนตั้งตัวได้ในการสนับสนุนแหล่งเงินทุนให้กับผู้กู้ยืมกองทุน
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>>> การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)

	 เนื่องจากระบบการให้กู้ยืมและการช�าระหนี้ของกองทุนด�าเนินการโดยผ่านสถานศึกษา	และผู้บริหารและจัดการ

เงินให้กู้ยืม	(บมจ.ธนาคารกรุงไทย	 และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย)	 อาจจะท�าให้ผู้กู้ขาดความรู้สึกที่ใกล้ชิดกับ

กองทุน		ประกอบกับฐานข้อมูลผู้กู้ยืมที่มีอยู่ขาดข้อมูลที่จ�าเป็น	เช่น	ข้อมูลการจบการศึกษา	ที่ท�างาน	ที่อยู่ที่สามารถ

ติดต่อได้	 เบอร์โทรศัพท์	(ปัจจุบัน)	 กองทุนจะปรับปรุงฐานข้อมูลของผู้กู้เพ่ือสร้างระบบ	CRM	 โดยการสร้างเครือข่าย 

ผู้กู้ยืมกองทุนท้ังท่ีผ่านทาง	Social	media	 ต่างๆ	 และการจัดกิจกรรมร่วมกับสถานศึกษา	 และองค์การเครือข่าย	 

เช่น	การจดัท�าค่ายเยาวชน	กยศ.	การให้ความรูท้างด้านการวางแผนการเงนิส่วนบคุคล		การจดัท�าหลักสตูรการปลกูจติส�านกึ

ให้กับผู้กู้ยืม	การจัดกิจกรรมจิตอาสา	เป็นต้น

	 กองทุนได้ด�าเนนิการจดักจิกรรมระหว่างกองทุนและผูกู้ยื้มอย่างสม�า่เสมอ	นอกจากจะท�าให้ผูกู้ยื้มรูส้กึใกล้ชดิกบั

กองทนุแล้วยงัช่วยส่งเสรมิความสมัพนัธ์ระหว่างกลุม่ผูกู้ย้มืให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง	ตลอดจนส่งเสรมิให้ผูกู้้ 

รู้จักเสียสละความสุขของตนเองในการบ�าเพ็ญประโยชน์เพ่ือสังคม	 โดยกิจกรรมที่กองทุนได้ด�าเนินการจัดเพ่ือสร้าง 

ความสัมพนัธ์	ได้แก่	กจิกรรมการบริจาคโลหติจ�านวน	860,000	ซซีี	ถวายเป็นพระราชกศุลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั

	 	 ทั้งนี้	 ในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกองทุนและผู้ยืม	 กองทุนจะขอความร่วมมือ 

กบัภาคส่วนต่างๆ	ทัง้ภาครฐัและเอกชน	ตลอดจนสถานศกึษา	เพือ่ให้การสนบัสนนุและสร้างการมส่ีวนร่วมในการพฒันา

สังคมไทยให้ยั่งยืน	ด้วยการท�ากิจกรรม	CRM	และ	CSR	



รายงานประจ�าปี 2556 

ANNUAL REPORT 2013
055

STUDENT LOANS FUND

>>> การจัดงาน “กยศ. พี่ช่วยน้อง”

	 กองทนุได้จดังาน	“กยศ.	พีช่่วยน้อง”	เมือ่วนัศุกร์ท่ี	30	สิงหาคม	2556	โดยได้รบัเกยีรติจาก	ฯพณฯ	นางสาวยิง่ลกัษณ์		 

ชินวัตร	 นายกรัฐมนตรี	 เป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือต่างๆ	 ระหว่างกองทุนกับหน่วยงาน

ภาคีทั้งหมด	24	หน่วยงาน	เพื่อเป็นการแสดงพลังความร่วมมือระหว่างกองทุนกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายองค์กรภาครัฐ	

และภาคเอกชนในการช่วยสร้างวินยัทางการเงินและความรบัผดิชอบในการช�าระหนีข้องผูกู้ย้มื	ซึง่จะเป็นการส่งต่อโอกาส

ทางการศึกษาให้แก่นักเรียน	 นักศึกษารุ่นน้องต่อไป	 โดยเป็นการประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ	 รวมทั้งสิ้น 

	4	ด้าน	ดังนี้

	 1.	ความร่วมมือกับองค์กรนายจ้างในการร่วมมือสร้างความรับผิดชอบให้ข้าราชการ	 พนักงาน	 ลูกจ้างในสังกัด 

	 	 ช�าระเงินคืนกองทุน

   ภาครัฐ

	 -	กรมบัญชีกลาง		 	 -	ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	(สคร.)

	 -	บมจ.	ธนาคารกรุงไทย	 	 -	ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

 ภาคเอกชน

			 -	องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน	(ประเทศไทย)

	 -	 เอกชน	5	 สถาบัน	 ประกอบด้วย	 หอการค้าไทย	 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 สมาคมธนาคารไทย	 

	 	 สภาธุรกิจตลาดทุนไทย	สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	

	 2.	ความร่วมมือในการที่กองทุนจะเข้าเป็นสมาชิกบริษัท	ข้อมูลเครดิตแห่งชาต	ิจ�ากัด

	 3.	ความร่วมมือในการปลูกฝังคุณธรรม	จริยธรรม	สร้างจิตส�านึกให้กับผู้กู้ยืม	และการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

	 -	ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	 	 -	ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 -	ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	 	 -	ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

	 -	ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา							 	 	-	ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

	 -	ศูนย์คุณธรรม	(องค์การมหาชน)	

	 4.	ความร่วมมือในการสร้างงาน	สร้างอาชีพ

	 -	กรมการจัดหางาน	 	 	 -	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	(วว.)

	 -	กองทุนตั้งตัวได้		 	 	 -	บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม	

	 -	บริษัท	เซ็นทรัล	รีเทล	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	-	บริษัทไมเนอร์	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)
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“กยศ. พี่ช่วยน้อง”
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>>> โครงการศึกษาและเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ

 การด�าเนินงานของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

  วตัถปุระสงค์	เพ่ือจ้างทีป่รึกษาทีมี่ความเชีย่วชาญ	และมปีระสบการณ์ด้านการวางกลยุทธ์	การบรหิารจัดการการเงนิ	 

เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการด�าเนินงานกองทุนฯ	 และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา	 การเพิ่มประสิทธิภาพ 

การด�าเนินงานที่เป็นรูปธรรม

	 	 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการ	มีระยะเวลาด�าเนินงานทั้งสิ้น	9	เดือน	ตั้งแต่วันที่	 

21	กรกฎาคม	2555	–	20	เมษายน	2556	โดยบรษิทัทีป่รกึษา	ได้น�าเสนอรายงานความคบืหน้าโครงการต่อคณะกรรมการ

กองทนุเงนิให้กูย้มืเพ่ือการศึกษาอย่างต่อเนือ่ง	ในช่วงเดือนพฤศจิกายน	2555	–	มถินุายน	2556	พร้อมท้ังปรบัแก้ไข/เพิม่เตมิ

ผลการศกึษาโครงการฯ	ตามข้อสงัเกตของคณะกรรมการกองทนุฯ	ในการประชมุครัง้ที	่7/2556	เมือ่วนัที	่27	มถินุายน	2556	 

ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ	มีข้อสังเกตให้ที่ปรึกษาน�าไปเป็นข้อมูลประกอบผลการศึกษาเพิ่มเติม	ดังนี้

	 	 	 (1)	 เสนอแนวทางการด�าเนินงานกองทุนฯ	 โดยพิจารณาจากมิติการจัดสรรเงิน	 มิติการบริหารจัดการ 

ท่ีมีประสิทธภิาพ	มติคิณุภาพของคนทีไ่ด้รบัเงนิจากกองทุนฯ	ทัง้นี	้ให้ก�าหนดบทบาทหน้าทีข่องสถานศกึษา	นกัเรยีน	นกัศกึษา	 

ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม	คณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่หนึ่ง	สอง	และกองทุนฯ	ให้ชัดเจน

	 	 	 (2)	เสนอแนวทางการเพิ่มการช�าระหนี้	โดยด�าเนินการ	ดังนี้

	 	 	 -	การขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครฐัและเอกชน	โดยให้ศกึษากฎหมายของ	กยศ.	ในเรือ่งการเปิดเผยข้อมลู

ของหนี้ที่ค้างช�าระ

	 	 	 -	 การเพ่ิมเติมคุณสมบัติของสถานศึกษาในเชิงคุณภาพ	 และเพิ่มบทบาทของสถานศึกษาเกี่ยวกับการติดต่อ 

นกัเรยีน	นักศึกษาหลังจากจบการศึกษา

	 	 	 -	การศกึษากฎหมายของ	กยศ.	ว่าสามารถน�าข้อมลูผูกู้ย้มืบนัทกึลงในบตัรประชาชน	ได้หรอืไม่	เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ

ของกระบวนการติดตามหนี้

	 	 	 (3)	 การตัง้สมมตฐิานเพือ่จดัท�าแบบจ�าลอง	 ควรค�านงึถงึปัจจยัต่างๆ	 เช่น	 จ�านวนประชากรในวยัเรยีน	 ซึง่เป็น 

กลุม่เป้าหมายทีม่แีนวโน้มลดลงในอนาคต	อตัราเงนิเฟ้อ	และคุณสมบัติ/หลักเกณฑ์ของสถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ	เป็นต้น

	 	 	 (4)	ควรหารือเรื่องแนวทางการปรับปรุงพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับ 

คณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาระบบเทคโนโลยี	 เพื่อรับทราบแนวทางการด�าเนินการในปัจจุบันและร่วมกันก�าหนด 

แนวทางการด�าเนนิงานในอนาคต
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>>> โครงการตรวจสอบและประเมินผลสถานศึกษาทั่วประเทศ 

 ประจ�าปีงบประมาณ 2556
	 โครงการตรวจสอบและประเมินผลสถานศึกษาทั่วประเทศ	ประจ�าปีงบประมาณ	2556	มีวัตถุประสงค์เพื่อสอบ

ทานการด�าเนินงานของสถานศึกษาในด้านการปฏิบัติงาน	 ด้านการเงินและบัญชี	 ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติกองทุน 

เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	ระเบียบ	ข้อบังคับและมติคณะกรรมการกองทุน	สอบทานกระบวนการควบคุมภายในทางด้าน 

การเงนิและบญัชทีีเ่ก่ียวข้อง	รวมทัง้ให้ค�าแนะน�าและค�าปรกึษาแก่สถานศกึษาเกีย่วกบัวธิปีฏิบัติงานด้านต่างๆให้เป็นไปตาม 

หลกัเกณฑ์ของกองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา	(กยศ.)	และกองทุนเงนิกูยื้มเพือ่การศกึษาท่ีผกูกบัรายได้ในอนาคต	(กรอ.)

	 จากการเข้าตรวจเยีย่มและประเมนิผลสถานศกึษาทัว่ประเทศในส่วนของกองทนุเงนิให้กูย้มืเพือ่การศกึษา		(กยศ.)	

และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต	(กรอ.)	 จ�านวน	30	 แห่ง	 โดยพบว่า	 สถานศึกษาที่เข้าร่วม

โครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	(กยศ.)	มีสถานศึกษาบางแห่งยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติ

งานกองทุน	รวมทั้งการด�าเนินงานในระบบ	e-Studentloan	อาทิ	สถานศึกษาขาดการพิจารณาคุณสมบัติผู้กู้ยืมรายเก่า

เลื่อนชั้นปี	สถานศึกษาไม่ส่งเอกสารการกู้ยืมหลังยืนยันข้อมูลการกู้ยืมผ่านระบบ	สถานศึกษายืนยันค่าเล่าเรียนในระบบ

ไม่เท่ากบัจ�านวนเงนิทีผู่กู้ย้มืได้ลงทะเบยีนเรยีนจรงิ	ท�าให้เกดิส่วนเกนิค่าลงทะเบียนเรยีน	เป็นเหตุให้สถานศึกษาบางแห่ง

ไม่ส่งคนืเงนิส่วนเกนิค่าลงทะเบยีนเรียนคืนกองทนุ	เพือ่ลดยอดหนีใ้ห้กบัผูกู้ยื้ม	ซึง่ไม่ถกูต้องตาม	กฎ	ระเบียบของกองทุน
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	 ในส่วนสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต	(กรอ.)	 พบว่า	 

สถานศกึษาส่วนใหญ่ด�าเนนิการถกูต้อง	มเีพยีงสถานศกึษาเป็นส่วนน้อยทีอ่นมุตัใิห้กูย้มืไม่ตรงตามทีก่องทนุก�าหนด	กล่าวคอื	 

ไม่เป็นสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก

	 จากการตรวจสอบประเมินผลระบบ	e-Studentloan	 ตั้งแต่ปีการศึกษา	2551	 ที่กองทุนมีการน�าระบบมาช่วย

ในการปฏิบัติงาน	 พบว่า	 แนวโน้มการด�าเนินงานของสถานศึกษาส่วนใหญ่มีความเข้าใจและปฏิบัติถูกต้องมากขึ้น	 

จากเดิมที่เคยมีเงินส่วนเกินค่าลงทะเบียนเรียนคงค้างที่สถานศึกษาเป็นหลักร้อยล้านบาท

	 เมื่อมีการตรวจสอบและได้ให้ค�าแนะน�า	 พร้อมทั้งมีการน�าระบบอ่ืนมาใช้เพิ่มขึ้น	 เช่น	 ระบบ	e-audit	 เพื่อ

ให้มีการสอบยันการใช้จ่ายเงินค่าลงทะเบียนเรียนจริง	 ปัจจุบันพบว่า	 เงินส่วนเกินค่าลงทะเบียนเรียนลดลงอย่างเป็น 

สาระส�าคัญ	แต่ก็ยังเป็นจ�านวนเงินที่กองทุนไม่ต้องการให้มีส่วนเกินค่าลงทะเบียนเรียนคงค้างที่สถานศึกษา

	 หลังการตรวจสอบจึงเสนอแนะให้สถานศึกษายืนยันการลงทะเบียนเรียนหลังสิ้นสุดการเพ่ิม-ถอนรายวิชา 

มีการรายงานการใช้จ่ายเงิน	และคืนเงินภายในระยะเวลาที่ก�าหนด	ซึ่งต้องการให้งบประมาณที่ใช้จ่ายไปกับค่าเล่าเรียน

มีความถูกต้องตรงกับวัตถุประสงค์และน�าไปใช้จริง	โดยไม่มีส่วนเกินค่าลงทะเบียนเรียน	เพื่อจะได้ใช้เงินงบประมาณให้

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

	 ดังนั้น	 ขอให้สถานศึกษาทุกแห่งมีความสนใจและเข้าใจในการปฏิบัติงานกองทุน	 เพื่อให้เกิดความรัดกุม	 

ในการปฏบิตังิาน	เพื่อให้งบประมาณของแผ่นดินได้น�าไปใช้อย่างคุ้มค่าต่อไป
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ที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
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>>> กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

	 กองทนุเงนิกูย้มืเพือ่การศกึษาทีผ่กูกบัรายได้ในอนาคต	(กรอ.)	จัดตัง้ขึน้ตามมติคณะรฐัมนตร	ีเมือ่วนัท่ี	7	เมษายน	2547	

ซึ่งได้เห็นชอบหลักการและแนวทางการปฏิรูปการเงินเพื่อการอุดมศึกษา	โดยมีสาระส�าคัญ	คือ

	 1.	 รัฐเปล่ียนบทบาทจากการเป็นผู้ลงมือจัดการศึกษาเป็นหลัก	 มาเป็นผู้สนับสนุน	 ก�ากับ	 ดูแล	 และก�าหนด

นโยบายการอุดมศึกษาเป็นหลัก	และให้บทบาทในการลงมือจัดการศึกษาเองเป็นรอง

	 2.	 ใช้กลไกทางการเงินเป็นเครื่องมือในการปรับประสิทธิภาพการจัดการศึกษา	 รวมทั้งการด�าเนินนโยบาย 

การผลิตก�าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการทางสังคมและประเทศ	

	 ปีการศึกษา	2549	กองทนุ	กรอ.	เร่ิมด�าเนนิการเป็นปีแรก	โดยให้นกัศกึษาในระดับ	ปวส.	อนปุรญิญา	ปรญิญาตรี	

กู้ยืมเงินเพื่อเป็นค่าเล่าเรียน	

	 ปีการศกึษา	2550	รฐับาลมนีโยบายยกเลกิกองทนุ	กรอ.	โดยผูกู้ท้ีม่คีณุสมบตัติรงตามหลกัเกณฑ์ของกองทุน	กยศ.	

ให้เปลี่ยนเป็นผู้กู้กองทุน	กยศ.	และใช้หลักเกณฑ์การช�าระหนี้แบบ	กยศ.	และผู้กู้กองทุน	กรอ.	 เดิม	ที่ไม่มีคุณสมบัติ 

การกู้ยืมแบบ	กยศ.	สามารถกู้ยืมต่อได้จนจบหลักสูตร

	 ปีการศึกษา	2551	 รัฐบาลมีนโยบายให้ด�าเนินการกองทุน	กรอ.	 ขึ้นมาใหม่ส�าหรับผู้กู้ยืมที่เข้าเรียนในชั้นปีที่	1	

ปีการศึกษา	2551	โดยเน้นสาขาที่เป็นความต้องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตก�าลังคนร่วมกับภาคเอกชนเป็น

ล�าดับแรก

	 ปีการศึกษา	2552	รัฐบาลมีนโยบายให้ด�าเนินการกองทุน	กรอ.	ส�าหรับผู้กู้ยืมที่เข้าเรียนในชั้นปีที่	1	ปีการศึกษา	

2552	ทีศ่กึษาในสาขาวชิาทีเ่ป็นความต้องการหลกัและมคีวามชดัเจนของการผลติก�าลังคน	ซึง่จะให้กูย้มืเฉพาะค่าเล่าเรียน	 

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา	 โดยก�าหนดนักเรียน	 นักศึกษาผู้กู้ยืมไม่เกิน	20,000	 ราย	 และใช้งบประมาณ 

คงเหลือของกองทุน	กรอ.	ในการด�าเนินการ

	 ปีการศึกษา	2553	 และ	2554	 ยังคงให้กู้ยืมกองทุน	 กรอ.	 เฉพาะผู้กู้ยืมกองทุน	 กรอ.	 รายเดิมต่อเนื่อง 

จนจบหลักสูตร

	 ปีการศึกษา	2555	มติคณะรัฐมนตร	ีเมื่อวันที่	1	พฤษภาคม	2555	ให้ด�าเนินการกองทุน	กรอ.	ส�าหรับนักเรียน	

นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า	 เฉพาะหลักสูตร/สาขาวิชาท่ีเป็นความต้องการหลักและมีความชัดเจนของ 

การผลิตก�าลังคน	โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ	เป็นนักเรียน/นักศึกษารายใหม่	ที่มิใช่ผู้กู้ยืมรายเก่าของกองทุนเงินให้กู้ยืม 

เพื่อการศึกษา	(กยศ.)	ยกเว้นกรณีผู้กู้ยืมรายเก่าของ	กยศ.	ที่เปลี่ยนระดับจาก	ม.6	หรือเทียบเท่า	และกรณีผู้เข้าร่วม 
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โครงการฯท่ีมีฐานะยากจนมสีทิธไิด้รบัค่าครองชพีเพิม่เตมิจากค่าเล่าเรยีนและค่าธรรมเนยีมการศกึษาทีส่ถานศกึษาเรยีก

เก็บตามกฎหมาย	โดยใช้อัตราเดียวกับของ	กยศ.	พร้อมทั้งให้เร่งจัดท�าร่างกฎหมายรองรับการด�าเนินการโครงการฯ	ใน

ระยะยาว	โดยให้ควบรวมกฎหมาย	กยศ.	เป็นส่วนหนึ่ง	และให้มีผลบังคับใช้ภายในปีการศึกษา	2556	ต่อไป

	 มตคิณะรฐัมนตร	ีเมือ่วนัที	่26	มนีาคม	2556	เหน็ชอบข้อเสนอของกระทรวงการคลัง	ทีข่อทบทวนมตคิณะรฐัมนตรี	

เมื่อวันที่	1	พฤษภาคม	2555	จากเดิมที่ก�าหนดให้จัดท�าร่างกฎหมายรองรับการด�าเนินการโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษา 

ที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต	 โดยควบรวมกฎหมาย	 กยศ.	 เป็นส่วนหนึ่ง	 และให้มีผลบังคับใช้ภายในปีการศึกษา	2556	

เป็นให้มีผลบังคับใช้ภายในปีการศึกษา	2557	และด�าเนินโครงการฯ	จนถึงปีการศึกษา	2557
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>>> ผลการให้กู้ยืม (กรอ.)

	 	 กองทุน	กรอ.	ให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียน	นักศึกษา	ทั้งสิ้นจ�านวน	344,038	ราย	เป็นเงินจ�านวน	14,015.87	ล้านบาท 

การให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต	(กรอ.)

ปีการศึกษา
ผู้กู้รายเก่า

ราย ราย รายล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ผู้กู้รายใหม่ รวม

		 2549	 -	 -	 315,207	 7,800.77	 315,207	 7,800.77

		 2550	 51,565	 1,641.51	 -	 -	 51,565	 1,641.51

		 2551	 29,651	 1,061.91	 7,858	 353.83	 37,509	 1,415.74

		 2552	 23,920	 960.18	 4,955	 261.26	 28,875	 1,221.44

		 2553	 8,680	 452.11	 -	 -	 8,680	 452.11

		 2554	 5,412	 316.10	 -	 -	 5,412	 316.10

		 2555	 2,222	 142.89	 16,018	 1,025.31	 18,240	 1,168.20

	

1

2

3

4

5

6

7

 ปีการศึกษา 2549  รวม  7,800.77 ล้านบาท

 ปีการศึกษา 2551  รวม  1,415.74 ล้านบาท

 ปีการศึกษา 2553  รวม  452.11   ล้านบาท

ปีการศึกษา 2550  รวม  1,641.51 ล้านบาท

 ปีการศึกษา 2552  รวม  1,221.44 ล้านบาท

 ปีการศึกษา 2554  รวม  316.10   ล้านบาท

 ปีการศึกษา 2555  รวม  1,168.20 ล้านบาท

	ปีการศึกษา	2549

	ปีการศึกษา	2554

	ปีการศึกษา	2555

	ปีกา
รศึก

ษา	
255

0
	ปีการศึก

ษา	2551

	ปีการศึกษา	2552

	ปีการศึกษา	2553
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รายงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

ประจ�าปี 2556
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>>> รายงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ประจ�าปี 2556

	 คณะอนกุรรมการตรวจสอบ	กองทนุเงนิให้กูย้มืเพือ่การศกึษา	ซึง่ได้รบัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการกองทนุเงนิ

ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	เมื่อวันที่	25	กันยายน	2555	ประกอบด้วยอนุกรรมการตรวจสอบจ�านวน	7	ท่าน	มีวาระการด�ารง

ต�าแหน่ง	2	ปี		ประกอบด้วย		

	 1.	นางลดาวรรณ	เจริญรัชต์ภาคย์	 	 	 	 	 	 ประธานอนุกรรมการ

	 2.	ผู้ช่วยศาตราจารย์ประวิตร	นิลสุวรรณากุล		 	 	 	 อนุกรรมการ

	 3.	นายอโศก	วงศ์ชะอุ่ม	 	 	 	 	 	 	 อนุกรรมการ

	 4.	นายกฤช	ฟอลเล็ต	 	 	 	 	 	 	 อนุกรรมการ

	 5.	นายพชร	อนันตศิลป์	 															

	 	 ผู้แทนกรมบัญชีกลาง	 	 	 	 	 	 	 อนุกรรมการ

	 6.	นางสาวศรินทิพย์	ธนวิจิตรพันธ์	 	

	 	 ผู้แทนส�านักงบประมาณ		 	 	 	 	 	 อนุกรรมการ

	 7.	นางสุวรรณ	ีค�ามั่น	

				 	 ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ		 อนุกรรมการ

	 โดยมีฝ่ายเลขานุการ		ประกอบด้วย

	 1.	นางสาวจิรารัตน์	สุขเกื้อ

				 	 ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน	กยศ.	 	 	 	 	 เลขานุการ

	 2.	นางสาวอรพิมพ	์สุกระสุริยะ

				 	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบภายใน	กยศ.	 	 	 	 	 ผู้ช่วยเลขานุการ

		 ในระหว่างปี	 2556	 มีการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ	 จ�านวน	8	 ครั้ง	 โดยมีการประชุมร่วมกับ 

ฝ่ายจัดการและผู้บริหาร	 เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง	 การควบคุมภายใน	 และการบริหารจัดการกองทุน	 ตลอดจน 

การติดตามความคืบหน้าของประเด็นต่างๆ	 ที่ได้รายงานต่อคณะกรรมการกองทุนฯ	 รวมทั้งมีการพิจารณาและ 

ให้ข้อเสนอแนะแก่กองทุน	 โดยมีการรายงานผลการด�าเนินงานในประเด็นที่ส�าคัญเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฯ	 

เพื่อพิจารณา

	 คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบตามขอบเขต	 อ�านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการกองทุนฯ	และตามกฎบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบ	กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	สรุปสาระส�าคัญ

ได้ดังนี้		
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1.	สอบทานงบการเงิน	รายงานทางการเงินและบัญชี

	 คณะอนกุรรมการตรวจสอบได้สอบทานและรับฟังค�าชีแ้จงของผูบ้รหิารท่ีรบัผดิชอบ	 ในการจัดท�ารายงานทางการเงนิ

ในเรื่องข้อมูลท่ีส�าคัญของงบการเงินรายไตรมาสและประจ�าปี	2555	 ตลอดจนรายการท่ีมีสาระส�าคัญ	 รายการผิดปกต	ิ

และประมาณการที่มีสาระส�าคัญ	โดยให้ข้อเสนอแนะในเรื่องต่างๆ	อาทิ	การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัย		จะสูญของลูกหนี้ที่ครบ

ก�าหนดช�าระหนี	้และการแยกลูกหนี้เป็นประเภทต่างๆ	การปรับปรุงข้อมูลลูกหนี้และปรับโครงสร้างหนี้	เพื่อให้กองทุนมี

ข้อมูลใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

	 คณะอนุกรรมการตรวจสอบ	 มีความเห็นว่ากองทุน	 ควรด�าเนินการในเรื่องต่างๆ	 เพื่อให้งบการเงินเป็นไปตาม

มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป		

2.	สอบทานประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการด�าเนนิงาน	ติดตามการปฏบิตังิานตามกฎหมาย	กฎ	ระเบยีบ	ข้อบงัคบั	

มติคณะกรรมการกองทุน	ค�าสั่งต่างๆ	ของกองทุน	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

	 คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานและให้ค�าปรึกษาแก่ผู ้ตรวจสอบภายในอย่างสม�่าเสมอ	 ทั้งโดย 

การประชมุอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ	เกีย่วกบัผลการตรวจสอบ	และประเดน็ส�าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบ	อาทิ	 

กระบวนการจัดสรรกู้ยืม	กระบวนการช�าระหนี้และติดตามหนี	้และกิจกรรมส�าคัญที่มีความเกี่ยวข้อง	ในการด�าเนินงาน	

ซ่ึงผูต้รวจสอบภายในได้แจ้งผลการตรวจสอบและประเด็นท่ีพบแก่ผูร้บัตรวจและหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง	รวมท้ังข้อเสนอแนะ

ที่เหมาะสมและติดตามการด�าเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงเพื่อรายงานต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบ	

	 จากผลของการตรวจสอบพบว่า	ระบบงานดังกล่าวมีบางเรื่องที่ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน	เพื่อให้การด�าเนินงาน

มคีวามเหมาะสมและรัดกมุยิง่ข้ึน	อาท	ิควรเร่งด�าเนนิการปรบัปรงุข้อมลูลกูหนีแ้ละปรบัโครงสร้างหนี	้เพือ่ให้การบรหิารหน้ี 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 ซึ่งคณะอนุกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะและรายงานต่อคณะกรรมการกองทุนฯ	 

อย่างต่อเนื่อง

3.	สอบทานการบริหารความเสี่ยง

	 คณะอนกุรรมการตรวจสอบได้พจิารณาการบรหิารความเสีย่ง	 แผนงานและแนวทางการบรหิารจดัการความเส่ียง	

โดยเน้นให้มีการพิจารณาให้มีการระบุปัจจัยเส่ียงที่ครอบคลุมการปฏิบัติงาน	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงปัจจัยเสี่ยงท่ีเกี่ยวกับ

กระบวนการกู้ยืมและช�าระหนี้	 โดยพิจารณาทั้งปัจจัยภายใน	 ภายนอก	 โอกาสที่เกิด	 ผลกระทบและการบริหารจัดการ

ความเส่ียงเพือ่ให้อยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได้	รวมทัง้พจิารณาประสทิธภิาพของกระบวนการบรหิารความเสีย่งอย่างสม�่าเสมอ

ทุกไตรมาส	พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อน�าไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

4.	การควบคุมภายใน

	 คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้รับทราบผลการด�าเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในเป็น	 

รายไตรมาสและได้ติดตามให้กองทุนประเมินผลการควบคุมภายในของกองทุน	 สิ้นสุด	30	 กันยายน	2556	 ซึ่งกองทุน 

ได้มีการรายงานผลประเมินการควบคุมภายใน	 ตามก�าหนดระยะเวลาและเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
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แผ่นดนิ	 ว่าด้วยการก�าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน	 พ.ศ.	2544	 โดยคณะอนุกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า	 

การควบคมุภายในของกองทนุมบีางเรือ่งทีก่องทุน	ต้องด�าเนนิการปรบัปรงุ	อาทิ	การปรบัปรุงข้อมูลของลูกหนี	้เพือ่ให้การ

ด�าเนินงานของกองทุนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

5.	สอบทานการติดตามประเมินผลและการตรวจสอบงานด้านอื่นๆ	ตามกฎบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบ

	 คณะอนกุรรมการตรวจสอบได้สอบทานการติดตามประเมินผลการด�าเนนิงานโครงการ/กจิกรรมของกองทนุของ

ปีงบประมาณ	2556	 และการตรวจสอบงานด้านอื่นๆ	 ตามกฎบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบ	 โดยให้ข้อเสนอแนะว่า

กองทุนควรด�าเนินการโครงการต่างๆ	ที่ก�าหนดไว้ตามแผนงานให้ได้ตามเป้าหมายที่ก�าหนด	

	 ในกรณีที่บางโครงการไม่ได้ด�าเนินการ	 คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้เสนอแนะให้กองทุน	 พิจารณาถึง 

ผลกระทบทีอ่าจมคีวามเสยีหายในกรณทีีไ่ม่ได้ด�าเนนิการในเรือ่งนัน้ๆ	เพ่ือเร่งหาแนวทางการด�าเนินการท่ีเหมาะสมต่อไป

6.	สอบทานงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน

	 คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน	 ซึ่งครอบคลุมถึงการจัด

โครงสร้างภายในฝ่าย	ร่วมกับฝ่ายจัดการ	เพื่อให้ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระและน่าเชื่อถือ	รวมถึงปลูกฝังให้

ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณ	ผู้ตรวจสอบภายใน	ประมวลธรรมมาภิบาลและจริยธรรมขององค์กร	

	 นอกจากนี้	 คณะอนุกรรมการตรวจสอบยังให้ค�าปรึกษาแก่ผู ้ตรวจสอบภายในถึงขอบเขตการตรวจสอบ	 

ความรับผิดชอบและหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน	 รวมถึงการอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจ�าปี	 2556	 ทั้งนี้	

ได้มีการทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในเป็นประจ�าทุกปี	 เพื่อให้มีความครอบคลุมถึงภารกิจงานที่ต้องด�าเนินการ	 

อีกท้ังได้รับแจ้งผลการตรวจสอบและประเด็นที่พบ	 รวมทั้งให้ข้อแนะน�าท่ีเหมาะสมและติดตาม	 การด�าเนินการแก้ไข 

หรือปรับปรุงและรายงานผลต่อคณะกรรมการกองทุนฯ	

7.	การปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ

	 มีการทบทวนและปรบัปรงุกฎบตัรคณะอนกุรรมการตรวจสอบเป็นประจ�าทุกปี	เพือ่ให้มัน่ใจว่าการปฏิบัติงานของ

คณะอนกุรรมการตรวจสอบมปีระสทิธภิาพ	และบรรลวุตัถปุระสงค์	ตามทีก่�าหนดไว้ในกฎบตัรคณะอนกุรรมการตรวจสอบ

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ	ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ	มีความเป็นอิสระและได้ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารเพื่อ

เป็นประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร	 ทั้งนี้	 การสอบทานด้านต่างๆได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหาร	 และหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง	ท�าให้การด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบเป็นไปด้วยด	ี	

          

			นางลดาวรรณ			เจริญรัชต์ภาคย์

									ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ

												กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
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รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555
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 รายงานของผูสอบบัญชี 

เสนอ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดตรวจสอบงบการเงินของกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ซึ่ง

ประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และงบรายได - คาใชจาย งบแสดงการเคลื่อนไหวของ

กองทุน และงบกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุ

เร่ืองอ่ืน ๆ 

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 

ผูบริหารเปนผู รับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควร 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อให

สามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริต

หรือขอผิดพลาด 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญช ี

สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการ

ตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน

การสอบบัญชี ซึ่งกําหนดใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและ

ปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริง

อันเปนสาระสําคัญหรือไม 

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับจํานวนเงิน

และการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใชข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมิน

ความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการจัดทําและ

การนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามที่ควรของกองทุน เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ 

แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกองทุน การตรวจสอบรวมถึง 

การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของการประมาณการทางบัญชี

ที่จัดทําข้ึนโดยผูบริหาร รวมทั้งการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม 
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สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

 

 

 

 

 

2 

 

สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดรับ

เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

ความเห็น 

สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อ

การศึกษา ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 และผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดย

ถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการบัญชีและนโยบายการบัญชีภาครัฐและตามรูปแบบงบการเงินของ

กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 

 

 

 (นางสาวเขมณัฏฐ  จิตราวิริยะกุล) 

 ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบการเงินที่ 3 

 

 

 

   (นางสาวปรียา  ดาวขจร) 

  ผูอํานวยการกลุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

วันที่  23  สิงหาคม  2559 
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หมายเหตุ 30 กันยายน 2556 30 กันยายน 2555

(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์หมุนเวียน

6.1 9,557,064,947.57         18,671,195,469.45      

38,784,600.92               112,843,223.52           

6.2.1 105,700,667,524.69     231,027,894,845.79    

6.3 41,145,903.58               60,690,624.01             

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 6.4 312,054,134.50             311,384,456.15           

115,649,717,111.26     250,184,008,618.92    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

6.2.2 130,832,048,450.77     126,386,559,589.36    

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 6.5 25,514,329.21               29,748,096.58             

สินทรัพย์ที�ไม่มีตัวตน - สุทธิ 6.6 22,752,975.99               34,739,786.08             

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น  2,202,586.00                 2,202,586.00               

130,882,518,341.97     126,453,250,058.02    

246,532,235,453.23     376,637,258,676.94    

หนี�สินหมุนเวียน

6.7 217,232,593.65             213,861,767.03           

เจ้าหนี�ค่าสินค้าและบริการ 6.8 1,230,413,368.91         614,412,223.26           

เงินรับรอการตรวจสอบ 6.9 225,418,824.36             237,774,463.25           

หนี�สินอื�น 6.10 61,289,956.19               60,832,429.29             

1,734,354,743.11         1,126,880,882.83        

1,734,354,743.11         1,126,880,882.83        

ส่วนของกองทุน 

เงินกองทุน 6.11 378,536,472,200.00     366,536,472,200.00    

เงินสมทบจาก  ADB 6.12 100,000,000.00             100,000,000.00           

รายได้สูง (ตํ�า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม (133,838,591,489.88)    8,873,905,594.11        

244,797,880,710.12     375,510,377,794.11    

246,532,235,453.23      376,637,258,676.94    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

                                                   (นายสมชัย  สัจจพงษ์)                                                                        (นางสาวฑิตติมา  วิชัยรัตน)์

                                                  ปลัดกระทรวงการคลัง                                                             ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื�อการศึกษา

รวมหนี�สินและส่วนของกองทุน

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์

หนี�สินและส่วนของกองทุน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

รวมหนี�สินหมุนเวียน

รวมหนี�สิน

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

ลูกหนี�เงินให้กู้ยืมที�ยังไม่ครบกําหนดชําระ - สุทธิ

ลูกหนี�กองทุนเงินกู้ยืมเพื�อการศึกษาที�ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

รวมส่วนของกองทุน

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ดอกเบี�ยเงินฝากธนาคารค้างรับ

ลูกหนี�เงินให้กู้ยืมที�ครบกําหนดชําระและดอกเบี�ยค้างรับ - สุทธิ

3

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื�อการศึกษา

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วันที�  30 กันยายน 2556  
หมายเหตุ 30 กันยายน 2556 30 กันยายน 2555

(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์หมุนเวียน

6.1 9,557,064,947.57         18,671,195,469.45      

38,784,600.92               112,843,223.52           

6.2.1 105,700,667,524.69     231,027,894,845.79    

6.3 41,145,903.58               60,690,624.01             

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 6.4 312,054,134.50             311,384,456.15           

115,649,717,111.26     250,184,008,618.92    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

6.2.2 130,832,048,450.77     126,386,559,589.36    

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 6.5 25,514,329.21               29,748,096.58             

สินทรัพย์ที�ไม่มีตัวตน - สุทธิ 6.6 22,752,975.99               34,739,786.08             

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น  2,202,586.00                 2,202,586.00               

130,882,518,341.97     126,453,250,058.02    

246,532,235,453.23     376,637,258,676.94    

หนี�สินหมุนเวียน

6.7 217,232,593.65             213,861,767.03           

เจ้าหนี�ค่าสินค้าและบริการ 6.8 1,230,413,368.91         614,412,223.26           

เงินรับรอการตรวจสอบ 6.9 225,418,824.36             237,774,463.25           

หนี�สินอื�น 6.10 61,289,956.19               60,832,429.29             

1,734,354,743.11         1,126,880,882.83        

1,734,354,743.11         1,126,880,882.83        

ส่วนของกองทุน 

เงินกองทุน 6.11 378,536,472,200.00     366,536,472,200.00    

เงินสมทบจาก  ADB 6.12 100,000,000.00             100,000,000.00           

รายได้สูง (ตํ�า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม (133,838,591,489.88)    8,873,905,594.11        

244,797,880,710.12     375,510,377,794.11    

246,532,235,453.23      376,637,258,676.94    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

                                                   (นายสมชัย  สัจจพงษ์)                                                                        (นางสาวฑิตติมา  วิชัยรัตน)์

                                                  ปลัดกระทรวงการคลัง                                                             ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื�อการศึกษา

รวมหนี�สินและส่วนของกองทุน

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์

หนี�สินและส่วนของกองทุน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

รวมหนี�สินหมุนเวียน

รวมหนี�สิน

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

ลูกหนี�เงินให้กู้ยืมที�ยังไม่ครบกําหนดชําระ - สุทธิ

ลูกหนี�กองทุนเงินกู้ยืมเพื�อการศึกษาที�ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

รวมส่วนของกองทุน

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ดอกเบี�ยเงินฝากธนาคารค้างรับ

ลูกหนี�เงินให้กู้ยืมที�ครบกําหนดชําระและดอกเบี�ยค้างรับ - สุทธิ

3

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื�อการศึกษา

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วันที�  30 กันยายน 2556  

หน่วย : บาท

1 ตุลาคม 2554

(ยอดยกมา)

(ปรับปรุงใหม่)

33,089,771,248.87      

300,237,277.58           

215,797,034,965.78    

64,894,771.36             

223,433,439.70           

249,475,371,703.29    

115,695,803,711.20    

61,609,954.53             

14,636,593.79             

2,202,586.00               

115,774,252,845.52    

365,249,624,548.81    

151,898,294.26           

538,776,910.33           

263,409,079.78           

63,168,740.33             

1,017,253,024.70        

1,017,253,024.70        

357,036,472,200.00    

100,000,000.00           

7,095,899,324.11        

364,232,371,524.11    

365,249,624,548.81    
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กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

หน่วย : บาท

รายละเอียด 2556 2555

(ปรับปรุงใหม)่

รายได้ดอกเบี�ย  

เงินให้กู้ยืม 1,367,803,376.66         1,300,816,235.81   

เงินฝากธนาคาร 398,031,759.84            709,573,331.45      

1,765,835,136.50         2,010,389,567.26   

รายได้ที�มิใช่ดอกเบี�ย

รายได้เบี�ยปรับ 1,321,932,443.59         986,887,111.31      

รายได้อื�น 19,830,708.76              124,109,259.90      

1,341,763,152.35         1,110,996,371.21   

รวมรายได้ 3,107,598,288.85         3,121,385,938.47   

ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน

ค่าจ้างผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม 1 1,060,083,720.58         893,524,384.74      

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของสถานศึกษา 35,483,644.00              37,272,881.00       

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษา 5,700,000.00                5,700,000.00         

ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ 29,807,590.91              44,807,850.41       

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี 2 10,703,025.54              17,705,323.08       

ค่าใช้จ่ายในการระงับหนี�และหนี�สงสัยจะสูญ 3 144,503,780,767.67     178,992,152.58      

ค่าใช้จ่ายดําเนินงานอื�น 4 10,407,796.72              8,925,661.57         

145,655,966,545.42     1,186,928,253.38   

ค่าใช้จ่ายบริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ 4,041,200.00                2,092,400.00         

เงินเดือน ค่าจ้างและค่าล่วงเวลา 5 60,711,233.98              56,561,733.06       

ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับพนักงาน 14,955,134.81              9,475,897.36         

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 3,275,352.40                4,043,919.70         

ค่าสาธารณูปโภค 4,115,929.16                4,187,705.49         

ค่าเช่าและค่าบริการ 9,865,881.85                10,064,446.66       

ค่าเสื�อมราคา 24,823,421.62              25,062,665.20       

ค่าใช้จ่ายบริหารอื�น 6 42,340,673.60              44,962,647.62       

164,128,827.42            156,451,415.09      

รวมค่าใช้จ่ายดําเนินงานและบริหาร 145,820,095,372.84     1,343,379,668.47   

รายได้สูง (ตํ�า) กว่าค่าใช้จ่าย (142,712,497,083.99)    1,778,006,270.00   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

4

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื�อการศึกษา

งบรายได้ - ค่าใช้จ่าย

สําหรับปีสิ�นสุดวันที�  30  กันยายน 2556 

     รวมค่าใช้จ่ายบริหาร

     รวมรายได้ดอกเบี�ย

     รวมรายได้ที�มิใช่ดอกเบี�ย

     รวมค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
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STUDENT LOANS FUND

หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่)

เงินกองทุน

ยอดต้นงวด 366,536,472,200.00     357,036,472,200.00   

เพิ�มระหว่างงวด 12,000,000,000.00       9,500,000,000.00       

ยอดปลายงวด 6.11 378,536,472,200.00     366,536,472,200.00   

เงินสมทบจาก ADB

ยอดต้นงวด 6.12 100,000,000.00             100,000,000.00          

ยอดปลายงวด 100,000,000.00             100,000,000.00          

รายได้ค่าใช้จ่ายสะสม

ยอดต้นงวด 8,873,905,594.11         7,095,899,324.11       

รายได้สูง (ตํ�า) กว่าค่าใช้จ่ายสําหรับปี (142,712,497,083.99)    1,778,006,270.00       

ยอดปลายงวด (133,838,591,489.88)    8,873,905,594.11       

รวมส่วนของกองทุน 244,797,880,710.12     375,510,377,794.11   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

5

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื�อการศึกษา

งบแสดงการเคลื�อนไหวของกองทุน

สําหรับปีสิ�นสุดวันที�  30  กันยายน 2556 
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กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

หน่วย : บาท

2556 2555

(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

รายได้สูง (ตํ�า) กว่าค่าใช้จ่าย (142,712,497,083.99) 1,778,006,270.00      

    จากกิจกรรมดําเนินงาน

ค่าใช้จ่ายในการระงับหนี�และหนี�สงสัยจะสูญ 144,503,780,767.67     178,992,152.58         

ค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 24,823,421.62               25,062,665.20           

ขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์ 5,900.42                        67.00                          

       รายได้จากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน 1,816,113,005.72          1,982,061,154.78      

สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง

ดอกเบี�ยค้างรับลูกหนี�เงินให้กู้ยืม (64,853,789.64) (80,842,940.21)

ดอกเบี�ยเงินฝากธนาคารค้างรับ 74,058,622.60               187,394,054.06         

ลูกหนี�เงินให้กู้ยืม (23,557,188,518.34) (26,019,764,970.54)

ลูกหนี�กองทุนเงินกู้ยืมเพื�อการศึกษาที�ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) 21,700,195.97               6,481,508.85             

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น (669,678.35) (87,951,016.45)

หนี�สินดําเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 3,370,826.62                 61,963,472.77           

เจ้าหนี�ค่าสินค้าและบริการ 616,001,145.65             75,635,312.93           

เงินรับรอการตรวจสอบ (12,355,638.89) (25,634,616.53)

หนี�สินอื�น 457,526.90                    (2,336,311.04)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน (21,103,366,301.76) (23,902,994,351.38)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายในการซื�อสินทรัพย์ (9,282,304.70) (15,581,428.04)

เงินสดจ่ายในการซื�อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (1,492,086.00) -                             

เงินสดรับจากการจําหน่ายสินทรัพย์ 10,170.58                      -                             

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (10,764,220.12) (15,581,428.04)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินงบประมาณ 12,000,000,000.00        9,500,000,000.00      

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 12,000,000,000.00        9,500,000,000.00      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (9,114,130,521.88) (14,418,575,779.42)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 18,671,195,469.45        33,089,771,248.87    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 9,557,064,947.57          18,671,195,469.45    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

รายการปรับกระทบรายได้สูง (ตํ�า) กว่าค่าใช้จ่ายเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

6

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื�อการศึกษา

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ�นสุดวันที�  30  กันยายน 2556 
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STUDENT LOANS FUND

(รายละเอียด 1)

หน่วย : บาท 

2556 2555

(ปรับปรุงใหม่)

67,904,872.00        83,292,817.00     

2,615,519.79          2,177,727.42      

ค่าจัดทําบัญชีลูกหนี�รายตัว 98,760,740.00        103,116,400.00   

ค่าใช้จ่ายในการแจ้งภาระหนี� 4,036,929.45          3,628,833.45      

ค่าใช้จ่ายติดตามหนี� 89,267,491.89        104,390,108.22   

ค่าบริหารจัดการในการดําเนินคดี 797,498,167.45      596,918,498.65   

รวม 1,060,083,720.58   893,524,384.74   

ค่าธรรมเนียมโอนเงิน

ค่าจัดเก็บและค้นหาเอกสาร

7

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื�อการศึกษา

รายละเอียดค่าจ้างผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม

สําหรับปีสิ�นสุดวันที�  30  กันยายน 2556 
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กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

(รายละเอียด 2)

หน่วย : บาท

2556 2555

(ปรับปรุงใหม)่

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี

ผู้กู้ที�ถูกฟ้องร้องดําเนินคดีปี 2548 -                  353,000.00     

ผู้กู้ที�ถูกฟ้องร้องดําเนินคดีปี 2549 733,500.00     1,325,500.00  

ผู้กู้ที�ถูกฟ้องร้องดําเนินคดีปี 2550 802,000.00     1,618,000.00  

ผู้กู้ที�ถูกฟ้องร้องดําเนินคดีปี 2551 6,332,493.00  7,867,993.00    9,583,433.00  12,879,933.00  

อื�น ๆ 2,835,032.54    4,825,390.08    

รวม 10,703,025.54  17,705,323.08  

8

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื�อการศึกษา

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี

สําหรับปีสิ�นสุดวันที�  30  กันยายน 2556 



รายงานประจ�าปี 2556 

ANNUAL REPORT 2013
077

STUDENT LOANS FUND

(รายละเอียด 3)

หน่วย : บาท

2556 2555

   (ปรับปรุงใหม่)

ค่าใช้จ่ายในการระงับหนี� 179,875,654.66          178,133,705.30    

หนี�สงสัยจะสูญ 144,323,905,113.01   858,447.28           

รวม 144,503,780,767.67   178,992,152.58    

9

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื�อการศึกษา

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการระงับหนี�และหนี�สงสัยจะสูญ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที�  30  กันยายน 2556 
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กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

(รายละเอียด 4)

หน่วย : บาท

2556 2555

(ปรับปรุงใหม่)

ค่าจัดประชุมสัมมนา - อนุฯ 2 -                    45,874.00          

ค่าจัดประชุมสัมมนา - กองทุน 5,212.00           -                    

ค่าแบบพิมพ์และค่าขนส่ง -                    602,863.77       

ค่ารับรอง 487,878.91       746,790.04       

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมบุคคลภายนอก 4,042,885.08    5,094,474.83    

ค่าใช้จ่ายดําเนินงานอื�น ๆ

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 5 ภูมิภาค 1,150,979.74   -                   

โครงการไกล่เกลี�ยข้อพิพาทก่อนฟ้องร้องดําเนินคดี 3,206,126.99   1,198,549.80   

โครงการตรวจเยี�ยมและติดตามผลการดําเนินงานกองทุน 273,626.00      171,990.00      

โครงการเสริมสร้างความเข้าใจเรื�องเงินคงค้างในสถานศึกษา 22,470.00        321,000.00      

โครงการสานต่ออาชีพผู้กู้ยืมเงินกองทุน 314,801.00      -                   

โครงการบวกพลังฟื�นฟู ผู้กู้ กยศ. -                   279,077.00      

อื�น ๆ 903,817.00      5,871,820.73    465,042.13      2,435,658.93    

รวม 10,407,796.72  8,925,661.57    

10

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื�อการศึกษา

รายละเอียดค่าใช้จ่ายดําเนินงานอื�น

สําหรับปีสิ�นสุดวันที�  30  กันยายน 2556 
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(รายละเอียด 5)

หน่วย : บาท 

2556 2555

(ปรับปรุงใหม่)

เงินเดือน 59,947,066.08   55,872,902.94   

ค่าล่วงเวลา 672,796.00        583,360.00        

ค่าครองชีพ 91,371.90          105,470.12        

รวม 60,711,233.98   56,561,733.06   

11

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื�อการศึกษา

รายละเอียดค่าใช้จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าล่วงเวลา

สําหรับปีสิ�นสุดวันที�  30  กันยายน 2556 
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หน่วย : บาท

2556 2555

(ปรับปรุงใหม)่

ค่าใช้จ่ายในการประชุม - อนุฯ 1 7,050.00            2,250.00            

ค่าใช้จ่ายในการประชุม - อนุฯ 2 4,166.00            1,600.00            

ค่าใช้จ่ายในการประชุม - กองทุน 86,569.00          54,973.50          

ค่าจ้างที�ปรึกษา -                    400,000.00        

ค่าจ้างเหมาบริการ 115,975.49        105,664.17        

ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา 135,594.56        118,567.78        

ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับอาคาร สถานที�และอุปกรณ์ 223,196.14        5,041.84            

ค่าจ้างผู้บริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ 14,318,880.00   14,694,900.00   

ค่าบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ 17,594,438.80   22,097,109.48   

ค่าบํารุงรักษาระบบงาน Helpdesk 806,994.10        822,942.60        

ค่าบํารุงรักษาโปรแกรมสําเร็จรูป 1,071,073.20     1,102,307.19     

ค่าบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์สนับสนุนระบบ 362,259.20        338,633.60        

ค่าลิขสิทธิ� -                    47,953.12          

ค่าพาหนะและค่าทางด่วน 462,668.28        469,703.15        

ค่าวัสดุสํานักงาน 1,758,651.55     1,051,035.50     

ค่าอุปกรณ์สํานักงาน 205,915.30        149,441.15        

ค่าถ่ายเอกสาร 127,558.58        318,699.98        

ค่าไปรษณีย์ 1,589,539.00     1,684,897.00     

ค่าหนังสือและวารสาร 10,357.82          -                    

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 4,000.00            3,660.00            

ค่าหนังสือพิมพ์ 16,836.00          4,820.00            

ค่าสนับสนุนเพื�อประโยชน์สาธารณะ 205,252.00        10,186.24          

ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการบริหารจัดการ 1,232,018.00     549,672.00        

ค่าเบี�ยประกันทรัพย์สิน 52,224.73          64,296.00          

ค่าสนับสนุนสมรรถนะพลานามัยและกีฬาสัมพันธ์ 80,258.73          43,343.56          

ค่าธรรมเนียมอื�น 721,146.60        722,646.60        

ค่าใช้สอยอื�น 1,142,150.10     98,236.16          

ขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์ 5,900.42            67.00                 

รวม 42,340,673.60   44,962,647.62   

12

(รายละเอียด 6)

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื�อการศึกษา

รายละเอียดค่าใช้จ่ายบริหารอื�น

สําหรับปีสิ�นสุดวันที�  30  กันยายน 2556 
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กองทุนเงนิให้กู้ยืมเพือ่การศึกษา 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2556 

1. การจดัตั้ง วตัถุประสงค์และนโยบายการดาํเนินงาน 

1.1 คณะรัฐมนตรีไดมี้มติในคราวประชุมเม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2539 อนุมติัโครงการจดัตั้งกองทุนเงินใหกู้ย้ืม

เพ่ือการศึกษาในลกัษณะเงินทุนหมุนเวียน โดยให้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกระทรวงการคลงั ซ่ึงไดรั้บจดัสรร

งบประมาณรายจ่ายประจาํปี 2539 เพ่ือดาํเนินการใหกู้ย้ืมเป็นปีแรก จาํนวน 3,000 ลา้นบาท และจดัสรรงบประมาณสมทบ

ใหเ้ป็นรายปีตามความจาํเป็น 

 ต่อมารัฐบาลไดอ้อกพระราชบญัญติักองทุนเงินให้กูย้ืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ.2541 โดยให้กองทุนมีฐานะเป็น

นิติบุคคล ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 25 มีนาคม 2541 แต่เน่ืองจากขณะนั้นกองทุนเงินใหกู้ย้ืมเพ่ือการศึกษาอยู่ในช่วงเวลา

ของการเตรียมการกําหนดระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ เก่ียวกับการเงินและการบัญชีให้เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ตาม

พระราชบญัญติัดงักล่าว และเพ่ือใหก้ารปฏิบติังานกองทุนเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย คณะกรรมการกองทุนเงินใหกู้ย้ืมเพ่ือ

การศึกษาจึงไดมี้มติเม่ือวนัท่ี 2 มิถุนายน 2541 มอบอาํนาจใหอ้ธิบดีกรมบญัชีกลางในฐานะคณะกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการกองทุนเงินใหกู้ย้ืมเพ่ือการศึกษาดาํเนินการเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคล การเงิน การพสัดุ การตรวจสอบ 

และการสอบบญัชีภายใน ตามระเบียบของทางราชการโดยอนุโลมไปพลางก่อนจนกว่าขอ้บงัคบัเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว

จะสาํเร็จและมีผลใชบ้งัคบัได ้

 คณะกรรมการกองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษา ไดอ้าศยัอาํนาจตามพระราชบญัญติักองทุนเงินให้กูย้ืม

เพ่ือการศึกษา พ.ศ.2541 วางระเบียบและขอ้บงัคบั ดงัต่อไปน้ี 

 1. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กูย้ืมเพ่ือการศึกษา ว่าดว้ยการชาํระเงินกูย้ืมคืนกองทุน พ.ศ.2542 

และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม เร่ิมใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 14 มิถุนายน 2542 

 2. ขอ้บงัคบักองทุนเงินใหกู้ย้ืมเพ่ือการศึกษา ว่าดว้ยการเงิน การบญัชีและทรัพยสิ์น พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ข

เพ่ิมเติม เร่ิมใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 13 สิงหาคม 2542 

 3. ขอ้บงัคบักองทุนเงินให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษา  ว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ.2542  เ ร่ิมใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 

8 ตุลาคม 2542 

 4. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กูย้ืมเพ่ือการศึกษา ว่าดว้ยการดาํเนินงาน หลกัเกณฑ ์และวิธีการ

กูย้ืมเงินกองทุนเงินใหกู้ย้ืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ.2546 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม เร่ิมใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2546 

 5. ข้อบังคับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ว่าด้วยการพนักงาน พ.ศ.2553 เร่ิมใช้บังคับตั้ งแต่วนัท่ี 

28 กนัยายน 2553 

1.2 กองทุนเงินให้กูย้ืมเพ่ือการศึกษา จดัตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้กูย้ืมแก่นักเรียน หรือนกัศึกษาท่ีขาด

แคลนทุนทรัพย ์ตั้งแต่ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามญั และสายอาชีพจนถึงระดบัปริญญาตรี เพ่ือเป็นค่าเล่าเรียน 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการศึกษา และค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา โดยกาํหนดให้วนัท่ี 5 กรกฎาคม 

ของทุกปี เป็นวนัท่ีครบกาํหนดชาํระหน้ีคืนพร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 1 ต่อปี นับจากครบกาํหนดระยะเวลาปลอดหน้ี 2 ปี

หลงัจากจบการศึกษา (ระยะเวลาผ่อนชาํระไม่เกิน 15 ปี) หากชาํระไม่ตรงตามกาํหนด กรณีคา้งชาํระไม่เกิน 12 เดือน 
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ตอ้งเสียเบ้ียปรับในอตัราร้อยละ 1 ต่อเดือนของเงินตน้ งวดท่ีคา้งชาํระ และกรณีคา้งชาํระเกิน 12 เดือน ให้คิดเบ้ียปรับ

ในอตัราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของเงินตน้ งวดท่ีคา้งชาํระ 

1.3 การบริหารงานกองทุน มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 2 หน่วยงาน คือ กระทรวงการคลงั และกระทรวงศึกษาธิการ 

โดยกาํหนดให้มีคณะกรรมการกองทุนเงินให้กูย้ืมเพ่ือการศึกษาพิจารณาจดัสรรเงินให้กูย้ืม กาํหนดนโยบาย ระเบียบ

ขอ้บงัคบั และบริหารงานกองทุนใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์และมีคณะอนุกรรมการบญัชีจ่ายท่ีหน่ึง ดาํเนินการในส่วนของ

สถานศึกษาท่ีอยู่ในสังกัดหรือกาํกบัของกระทรวงศึกษาธิการและสถานศึกษาท่ีอยู่ในสังกดัหรือกาํกับของกระทรวงอื่น

คณะอนุกรรมการบญัชีจ่ายท่ีสอง ดาํเนินการในส่วนของสถานศึกษาท่ีอยู่ในสังกดัหรือกาํกบัของสาํนกังานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา โดยสถานศึกษาและสถาบนัการศึกษาแต่ละแห่ง เป็นผูพ้ิจารณาและอนุมติัการให้กูย้ืมตามหลกัเกณฑ ์

และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกองทุนกาํหนด นอกจากน้ียงัมี บมจ.ธนาคารกรุงไทย และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

ในฐานะผูบ้ริหารและจดัการเงินใหกู้ย้ืม ทาํหนา้ท่ีจ่ายเงินใหผู้กู้ ้รับชาํระหน้ี ติดตามหน้ีและดาํเนินคดีเพ่ือบงัคบัชาํระหน้ี

ตลอดจนรายงานสถานะของผูกู้โ้ดยกองทุนเงินใหกู้ย้ืมเพ่ือการศึกษาทาํหนา้ท่ีประสานการดาํเนินงานของทุกฝ่ายใหเ้ป็นไป

ตามนโยบายและวตัถุประสงค ์

1.4 คณะรัฐมนตรีไดม้ีมติในคราวประชุมเมื่อวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2548 อนุมติัให้จดัตั้งกองทุนเงินกูย้ืมเพ่ือ

การศึกษาท่ีผูกกบัรายไดใ้นอนาคต (กรอ.) และกองทุนเงินให้เปล่า (ชาํระบญัชีเสร็จส้ินแลว้ เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2551)

โดยใหอ้ยูใ่นความรับผิดชอบของกองทุนเงินใหกู้ย้ืมเพ่ือการศึกษา และเพ่ือใหก้องทุนดงักล่าวสามารถดาํเนินการไดภ้ายใน

ปีงบประมาณ 2549 จึงไดจ้ดัตั้งกองทุนเพ่ือการศึกษาข้ึน ประกอบดว้ย กรอ. และกองทุนเงินใหเ้ปล่า ซ่ึงกระทรวงการคลงั

ไดก้าํหนดระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าดว้ยการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ.2549 ลงวนัท่ี 8 มีนาคม 2549 

สาํหรับใชใ้นการบริหารงานใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์

2. เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงิน 

งบการเงินจัดทาํข้ึนตามระบบบัญชีกองทุนเงินให้กูย้ืมเพ่ือการศึกษา ท่ีกระทรวงการคลงักาํหนด เม่ือเดือน 

กรกฎาคม 2542 ซ่ึงเป็นไปตามมติคณะกรรมการกองทุนเงินใหกู้ย้ืมเพ่ือการศึกษา คร้ังท่ี 5/2542 เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2542 

3. การเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีและการแก้ไขข้อผดิพลาด 

ในงวดน้ีกองทุนไดท้าํการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีและแกไ้ขขอ้ผิดพลาดทางบญัชี ดงัน้ี 

3.1 กองทุนไดเ้ปลี่ยนแปลงวิธีการรับรู้ค่าใชจ้่ายที่จ่ายให้กบัสํานกังานทนายความเป็นค่าใชจ้่ายในการ

ดาํเนินคดีและค่าธรรมเนียมศาลแต่คดียงัไม่ถึงท่ีสุด ซ่ึงเดิมเม่ือกองทุนจ่ายเงินดงักล่าวใหก้บัสาํนกังานทนายความกองทุนจะ

บนัทึกบญัชีเป็นเงินทดรองจ่าย - ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินคดี หรือเงินทดรองจ่าย – ค่าธรรมเนียมศาล ตามรายการ      

ท่ีเกิดข้ึนและจะตดัเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือคดีถึงท่ีสุด เปล่ียนเป็นรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามงวดเวลาท่ีเกิดข้ึนจริง 

3.2 ในงวดน้ีกองทุนได้จัดทาํระบบ Legal เพ่ือใช้บันทึกข้อมูลลูกหน้ีรายตัวท่ีส่งฟ้องดาํเนินคดี แต่เน่ืองจาก      

ลูกหน้ีรายตวัในระบบ e-studentloan จะบนัทึกขอ้มูลการผ่อนชาํระหน้ีตามสัญญาเดิม (รับรู้เบ้ียปรับ ดอกเบ้ีย และเงินต้น       

ตามสญัญา ตามลาํดบั) ส่วนลกูหน้ีส่งฟ้องดาํเนินคดีจะมีการคาํนวณยอดหน้ีคงเหลือตามขอ้มูลในระบบ Legal ซ่ึงเป็นยอดหน้ี

ตามคาํพิพากษาของศาล จึงมีผลกระทบต่อยอดลกูหน้ีคงเหลือ รายไดเ้บ้ียปรับและรายไดด้อกเบ้ีย ซ่ึงกองทุนไดด้าํเนินการ

ปรับงบการเงินยอ้นหลงัสาํหรับงบการเงินท่ีนาํมาแสดงเปรียบเทียบแลว้ 
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การเปล่ียนแปลงวิธีการรับรู้ค่าใชจ่้ายท่ีจ่ายใหก้บัสาํนกังานทนายความเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินคดี ตามขอ้ 3.1 

และการจดัทาํระบบ Legal เพ่ือใชบ้นัทึกขอ้มูลลูกหน้ีรายตวัท่ีส่งฟ้องดาํเนินคดี ตามขอ้ 3.2 มีผลกระทบทาํใหง้บการเงิน

ประจาํปี 2555 โดยมี สินทรัพยร์วมลดลง จาํนวน 1,770.63 ลา้นบาท หน้ีสินรวมเพ่ิมข้ึน จาํนวน 84.70 ลา้นบาท รายไดสู้ง (ตํ่า) 

กว่าค่าใช้จ่ายสะสมลดลง จาํนวน 1,855.33 ลา้นบาท รายไดร้วมเพ่ิมข้ึน จาํนวน 59.23 ลา้นบาท ค่าใช้จ่ายรวมเพ่ิมข้ึน 

จาํนวน 593.30 ลา้นบาท และรายไดสู้ง (ตํ่า) กวา่ค่าใชจ่้าย - สุทธิ ลดลง จาํนวน 534.07 ลา้นบาท มีรายละเอียด ดงัน้ี 

หน่วย : ลา้นบาท 

รายการปรับปรุง 

30 กนัยายน 2555 

ก่อนปรับปรุง รายการปรับปรุง 

เพิม่ขึน้ (ลดลง) 

หลงัปรับปรุง 

งบแสดงฐานะการเงนิ    

 สินทรัพย์ 359,496.47 (1,770.63) 357,725.84 

 - ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมท่ีครบกาํหนดชาํระและดอกเบ้ียคา้งรับ - สุทธิ 231,172.43 (144.54) 231,027.89 

 - สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,937.89 (1,626.50) 311.39 

 - ลกูหน้ีเงินใหกู้ย้ืมท่ียงัไม่ครบกาํหนดชาํระ - สุทธิ 126,386.15 0.41 126,386.56 

 หนีสิ้น 767.48 84.70 852.18 

 - เจา้หน้ีค่าสินคา้และบริการ - ค่าจา้งดาํเนินคดี 481.83 132.58 614.41 

 - เงินรับรอการตรวจสอบ 285.65 (47.88) 237.77 

รายได้สูง (ตํา่) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 10,729.24 (1,855.33) 8,873.91 

งบรายได้ - ค่าใช้จ่าย    

 รายได้ 2,352.59 59.23 2,411.82 

 - รายไดด้อกเบ้ีย - เงินใหกู้ย้ืม 1,285.30 15.52 1,300.82 

 - รายไดเ้บ้ียปรับ 1,067.24 (80.35) 986.89 

 - รายไดอ่ื้น 0.05 124.06 124.11 

 ค่าใช้จ่าย 317.93 593.30 911.23 

 - ค่าจา้งผูบ้ริหารและจดัการเงินใหกู้ย้ืม 298.66 594.86 893.52 

 - ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินคดี 19.27  (1.56) 17.71 

 รายได้สูง (ตํา่) กว่าค่าใช้จ่าย - สุทธิ 2,034.66 (534.07) 1,500.59 
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หน่วย : ลา้นบาท 

รายการปรับปรุง 

1 ตุลาคม 2554 

ก่อนปรับปรุง รายการปรับปรุง 

เพิม่ขึน้ (ลดลง) 

หลงัปรับปรุง 

งบแสดงฐานะการเงนิ    

 สินทรัพย์ 332,932.47 (1,216.19) 331,716.28 

 - ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมท่ีครบกาํหนดชาํระและดอกเบ้ียคา้งรับ - สุทธิ 215,876.86 (79.82) 215,797.04 

 - สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,360.21 (1,136.78) 223.43 

 - ลกูหน้ีเงินใหกู้ย้ืมท่ียงัไม่ครบกาํหนดชาํระ - สุทธิ 115,695.40 0.41 115,695.81 

 หนีสิ้น 697.11 105.08 802.19 

 - เจา้หน้ีค่าสินคา้และบริการ - ค่าจา้งดาํเนินคดี 421.39 117.39 538.78 

 - เงินรับรอการตรวจสอบ 275.72 (12.31) 263.41 

รายได้สูง (ตํา่) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 8,417.17 (1,321.27) 7,095.90 

งบรายได้ - ค่าใช้จ่าย    

 รายได้ 2,357.67 (8.04) 2,349.63 

 - รายไดด้อกเบ้ีย - เงินใหกู้ย้ืม 1,351.00 136.26 1,487.26 

 - รายไดเ้บ้ียปรับ 1,006.59 (197.55) 809.04 

 - รายไดอ่ื้น 0.08 53.25 53.33 

 ค่าใช้จ่าย 392.43 651.80 1,044.23 

 - ค่าจา้งผูบ้ริหารและจดัการเงินใหกู้ย้ืม 352.69 657.48 1,010.17 

 - ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินคดี 39.74 (5.68) 34.06 

 รายได้สูง (ตํา่) กว่าค่าใช้จ่าย - สุทธิ 1,965.24 (659.84) 1,305.40 

4. การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบัญชี 

กองทุนมีการเปล่ียนแปลงการประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจากเดิมจะประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ

เฉพาะจาํนวนเงินท่ีกองทุนโอนเงินใหล้กูหน้ีภายหลงัท่ีลูกหน้ีถึงแก่ความตาย (โอนหลงัตาย) ประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ

อตัราร้อยละ 100 ของจาํนวนเงินท่ีโอน และไม่มีการประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระ เปล่ียนเป็น 

กองทุนไดป้ระมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสาํหรับลูกหน้ีท่ีครบกาํหนดชาํระหน้ีและคา้งชาํระ โดยจดักลุ่มลูกหน้ี

ตามอายลุกูหน้ีคา้งชาํระ และกาํหนดอตัราร้อยละจากประสบการณ์รับชาํระหน้ีท่ีผา่นมา ดงัน้ี 

ลกูหน้ีจดัชั้นปกติ (ไม่คา้งชาํระ) ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญร้อยละ 1 

ลกูหน้ีจดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน (คา้งชาํระตั้งแต่ 1 วนั ถึง 24 เดือน) ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญร้อยละ 50 

ลกูหน้ีจดัชั้นสงสยั (คา้งชาํระมากกวา่ 24 เดือน ถึง 48 เดือน) ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญร้อยละ 94 

ลกูหน้ีจดัชั้นสงสยัจะสูญ (คา้งชาํระ 48 เดือนข้ึนไป) ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญร้อยละ 97 

ลกูหน้ีท่ีกองทุนโอนเงินใหภ้ายหลงัท่ีลกูหน้ีถึงแก่ความตาย ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญร้อยละ 100 



รายงานประจ�าปี 2556 

ANNUAL REPORT 2013
085

STUDENT LOANS FUND

 
17 

จากการเปล่ียนแปลงการประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญดงักล่าวทาํให้ในงวดน้ีกองทุนมีหน้ีสงสัยจะสูญ 

และค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีท่ีครบกาํหนดชาํระเพ่ิมข้ึนดว้ยจาํนวนท่ีเท่ากนั จาํนวน 144,323.17 ลา้นบาท 

5. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

5.1 ลูกหนีเ้งนิให้กู้ยมื 

กองทุนแสดงลูกหน้ีเงินใหกู้ย้ืม ตามจาํนวนเงินค่าเล่าเรียน ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการศึกษา และค่าครองชีพ

ในระหวา่งการศึกษาท่ีโอนใหแ้ก่นกัเรียน หรือนกัศึกษาผูกู้ย้ืม 

5.2 ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

5.2.1 กองทุนกาํหนดใหต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ สาํหรับลกูหน้ีเงินใหกู้ย้ืมท่ีครบกาํหนดชาํระจากยอดหน้ี

คงเหลือ รวมดอกเบ้ียคา้งรับ โดยจดักลุ่มลูกหน้ีตามอายุลูกหน้ี และกาํหนดอตัราร้อยละจากประสบการณ์รับชาํระหน้ี 

ท่ีผ่านมา ดงัน้ี 

 ลกูหน้ีจดัชั้นปกติ (ไม่คา้งชาํระ) ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญร้อยละ 1 

 ลกูหน้ีจดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน (คา้งชาํระตั้งแต่ 1 วนั ถึง 24 เดือน) ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญร้อยละ 50 

 ลกูหน้ีจดัชั้นสงสยั (คา้งชาํระมากกวา่ 24 เดือน ถึง 48 เดือน) ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญร้อยละ 94 

 ลกูหน้ีจดัชั้นสงสยัจะสูญ (คา้งชาํระ 48 เดือนข้ึนไป) ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญร้อยละ 97 

5.2.2 กองทุนบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ จากจาํนวนเงินท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บไม่ไดข้องลูกหน้ีให้กูย้ืม

กรณีมีการโอนเงินเขา้บญัชีผูกู้ย้ืมภายหลงัจากผูกู้ย้ืมถึงแก่ความตาย (โอนหลงัตาย) 

5.3 ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ 

อุปกรณ์สาํนกังานแสดงในราคาทุน หักค่าเส่ือมราคาสะสม ค่าเส่ือมราคาคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุ

การให้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์ต่ละประเภท 

สินทรัพยท่ี์ซ้ือไวใ้ชใ้นสาํนกังานกองทุน คณะอนุกรรมการบญัชีจ่ายท่ีหน่ึง และคณะอนุกรรมการบญัชีจ่าย

ท่ีสอง บนัทึกบญัชีเป็นสินทรัพยเ์ม่ือมีอายกุารใหป้ระโยชนเ์กินกวา่ 1 ปี และมีราคามากกวา่ 3,000 บาท 

สาํหรับสินทรัพยท่ี์สถานศึกษา หรือสถาบนัการศึกษา จดัซ้ือไวใ้ชใ้นการปฏิบติังานจากเงินอุดหนุนท่ีไดรั้บ

จากกองทุนถือเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานประจาํปีนั้นทั้งจาํนวน 

5.4 เจ้าหนีค่้าสินค้าและบริการ 

กองทุนรับรู้เจา้หน้ีค่าสินคา้และบริการตามใบแจง้หน้ีท่ีไดรั้บ 

5.5 เงนิกองทุน 

กองทุนบนัทึกการรับเงินงบประมาณสะสมไวเ้ป็นทุน เพื่อนาํมาใชจ้่ายตามวตัถุประสงค์ของกองทุน 

ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบญัญติักองทุนเงินให้กูย้ืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ.2541 ดงัน้ี 

(1) ใหน้กัเรียนหรือนกัศึกษากูย้ืมตามพระราชบญัญติัน้ี 

(2) เป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการกองทุน 

(3) เป็นค่าใชจ่้ายในการบริหารกองทุนและค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวกบัหรือเก่ียวเน่ืองกบัการจดักิจการของกองทุน 
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5.6 การรับรู้รายได้ 

- รายไดด้อกเบ้ียจากเงินใหกู้ย้ืม รับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง จะระงบัการรับรู้เป็นรายได ้เม่ือคา้งชาํระเกินกวา่ 6 เดือน 

- รายไดด้อกเบ้ียเงินฝากธนาคาร รับรู้ตามเกณฑส์ดัส่วนของเวลาโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

- รายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ีย รับรู้เป็นรายไดต้ามจาํนวนเงินท่ีไดรั้บ 

5.7 การรับรู้ค่าใช้จ่าย 

- ค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

- ค่าใชจ่้ายในการระงบัหน้ี กองทุนรับรู้ค่าใชจ่้ายในการระงบัหน้ี โดยลดยอดลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมโอนเป็น

ค่าใชจ่้ายในการระงบัหน้ี หน้ีท่ีโอนเป็นค่าใชจ่้ายในการระงบัหน้ีเกิดข้ึนเม่ือผูกู้ย้ืมถึงแก่ความตาย และมีเงินกูย้ืมซ่ึงตอ้งเป็น

หน้ีตามสญัญากูย้ืมเงินท่ีระงบัไปตามพระราชบญัญติักองทุนเงินใหกู้ย้ืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ.2541 มาตรา 56 และเงินกูย้ืมดงักล่าว 

ผูกู้ย้ืมไดรั้บก่อนถึงแก่ความตาย และกองทุนบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือไดต้รวจสอบขอ้มูลจากหลกัฐานยืนยนัการตาย ไดแ้ก่ 

สาํเนาใบมรณบตัร หรือหลกัฐานรับรองการตายจากสาํนกับริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 

- ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานและค่าใชจ่้ายบริหาร 

(1) ค่าจา้งบริหารและจดัการเงินให้กูย้ืม กองทุนมีค่าใชจ่้ายในแต่ละเดือน เป็นค่าธรรมเนียมโอนเงิน 

ค่าจดัเก็บและคน้หาเอกสาร ค่าใช้จ่ายติดตามหน้ี ค่าใช้จ่ายในการแจง้ภาระหน้ีและค่าจดัทาํบญัชีลูกหน้ีรายตวั รับรู้

เป็นค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง โดยประมาณค่าใชจ่้ายตามจาํนวนลูกหน้ี ณ วนัส้ินงวด จากรายงานสรุปยอดลูกหน้ีรายตวั

ในระบบทั้งหมดท่ีจดัทาํโดยผูบ้ริหารและจดัการเงินใหกู้ย้ืม ส่วนค่าบริหารจดัการในการดาํเนินคดี เป็นค่าดาํเนินคดีกบัผูกู้ย้ืม 

รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือไดรั้บใบแจง้หน้ี 

(2) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของสถานศึกษา เป็นค่าใช้จ่ายท่ีคณะกรรมการกองทุนอนุมัติเงิน 

ใหส้ถานศึกษาในการบริหารและดาํเนินงานในแต่ละปีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด กองทุนรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือมีการจดัสรรเงิน

ใหแ้ก่สถานศึกษาแต่ละแห่ง โดยมีหลกัเกณฑใ์นการใชจ่้ายเงิน ดงัน้ี 

1. ให้กระทรวงศึกษาธิการ นาํเงินงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรให้กบัสถานศึกษาในสังกดั และใน

กาํกบัภายใตห้ลกัเกณฑท่ี์หน่วยงานกาํหนดข้ึน 

2. งบประมาณดังกล่าวให้เป็นงบประมาณ “หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป” ในลกัษณะการเหมาจ่าย

สาํหรับการบริหารงาน 

3. ใหใ้ชง้บประมาณน้ีเฉพาะการดาํเนินการเก่ียวกบักองทุนเท่านั้น 

4. หากมีการจดัซ้ือวสัดุและครุภณัฑส์าํหรับงานกองทุนให้จดัทาํทะเบียนครุภณัฑเ์ป็นสินทรัพยข์อง

สถานศึกษา และรายงานใหก้องทุนทราบดว้ย 

5. ใหส้ถานศึกษาเกบ็รักษาหลกัฐานการเบิกจ่ายเพ่ือการตรวจสอบไดต้ลอดเวลา 

(3) ค่าใช้จ่ายดําเนินงานของกรมและจังหวัด เ ป็นค่าใช้จ่ายท่ีคณะกรรมการกองทุนอนุมัติ เ งิน 

ให้แก่สาํนกังานพ้ืนท่ีเขตการศึกษาทุกจงัหวดั สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สาํนกังานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา สาํนกับริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน และสาํนกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

ในการบริหารและดาํเนินงานในแต่ละปี กองทุนรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือมีการจดัสรรเงินให้แก่สาํนกังานเขตแต่ละแห่ง 

โดยมีหลกัเกณฑใ์นการใชจ่้ายเงินและแนวปฏิบติัในการเบิกจ่าย ดงัน้ี 
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1. ให้ใช้จ่ายไดเ้ฉพาะค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการดาํเนินงานกองทุน ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติังาน 

ค่าสาธารณูปโภค ค่าวสัดุสาํนกังาน ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปติดตามประเมินผล ค่าจดัทาํรายงานผลการติดตามหน้ี  เป็นตน้ 

2. ไม่ใหจ้ดัซ้ือครุภณัฑ ์

3. เอกสารการเบิกจ่ายให้ใชแ้บบการเบิกจ่ายของทางราชการโดยอนุโลม โดยแนบหลกัฐานทางการเงิน 

เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แลว้แต่กรณี ซ่ึงในหลกัฐานนั้นจะตอ้งระบุช่ือ ท่ีอยู ่ของผูรั้บเงินใหช้ดัเจน 

4. ใหเ้กบ็รักษาเอกสารและหลกัฐานการเบิกจ่ายเพ่ือการตรวจสอบไดต้ลอดเวลา 

5. จดัทาํรายงานรับจ่ายเงินกองทุนเงินให้กูย้ืมเพ่ือการศึกษา และทะเบียนคุมการรับจ่ายเงินบริหาร

และดาํเนินงานเงินกองทุนเงินใหกู้ย้ืมเพ่ือการศึกษา ประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ตามแบบรายงานท่ีกาํหนด 

6. จดัส่งรายงานในขอ้ 5 ใหแ้ก่กองทุน เพ่ือทราบภายใน 15 วนั นบัแต่วนัส้ินปีงบประมาณ 

(4) ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานอ่ืนและค่าใชจ่้ายบริหาร รับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

(5) การปันส่วนค่าใชจ่้ายท่ีใชร่้วมกนัระหว่างกองทุนเงินให้กูย้ืมเพ่ือการศึกษาและกองทุนเงินกูย้ืมเพ่ือ

การศึกษาท่ีผกูกบัรายไดใ้นอนาคต (กรอ.) ใชอ้ตัราร้อยละของจาํนวนผูกู้ย้ืม กยศ. และ กรอ. 

6. ข้อมูลเพิม่เตมิ 

6.1 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด  ประกอบดว้ย  

หน่วย : ลา้นบาท 

 2556 2555 

เงินสด 

เงินทดรองจ่าย - อนุฯ 1 

เงินทดรองจ่าย - อนุฯ 2 

เงินฝากออมทรัพย ์

 บญัชีรับ 

 บญัชีจ่ายท่ี  1 

 บญัชีจ่ายท่ี  2 

 บญัชีจ่ายบริหารกองทุน 

 บญัชีรับชาํระหน้ี 

 บญัชีรับชาํระหน้ี  2 

เงินฝากกระแสรายวนั 

 บญัชีจ่ายบริหารกองทุน 

เงินฝากประจาํ 

 บญัชีรับ  

0.03 

0.03 

0.03 

 

2,451.01 

784.21 

2,956.84 

2,195.48 

1,109.36 

59.32 

 

0.75 

 

         -    - 

0.03 

0.03 

0.03 

 

0.32 

901.75 

1,587.89 

670.53 

259.43 

65.06 

 

0.98 

 

15,185.14 

 1รวม 9,557.06   18,671.19 
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6.2 ลูกหนีเ้งนิให้กู้ยมืและดอกเบีย้ค้างรับ - สุทธิ 

หน่วย : ลา้นบาท 

 2556 2555 

ยอดตน้งวด 

บวก เงินใหกู้ย้ืม 

 

หกั รับชาํระหน้ี 

 ค่าใชจ่้ายในการระงบัหน้ี 

 รายการปรับปรุง 

ลกูหน้ีเงินใหกู้ย้ืม 

บวก ดอกเบ้ียคา้งรับ 

ลกูหน้ีเงินใหกู้ย้ืมและดอกเบ้ียคา้งรับ 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 

ลกูหน้ีเงินใหกู้ย้ืมและดอกเบ้ียคา้งรับ - สุทธิ 

356,428.44 

  33,895.74 

390,324.18 

(10,345.28) 

(179.87) 

         -        . 

379,799.03 

    1,066.73 

380,865.76 

(144,333.04) 

236,532.72 

330,666.22 

  33,947.61 

364,613.83 

(7,863.13) 

(178.13) 

      (144.13) 

356,428.44 

    1,001.87 

357,430.31 

       (15.85) 

357,414.46 

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้ืมและดอกเบ้ียคา้งรับ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 จาํนวน 236,532.72 ลา้นบาท จาํแนกเป็น

ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมและดอกเบ้ียคา้งรับท่ีครบกาํหนดชาํระ จาํนวน 105,700.67 ลา้นบาท และลูกหน้ีเงินให้กูย้ืม

ท่ียงัไม่ครบกาํหนดชาํระ จาํนวน 130,832.05 ลา้นบาท รายละเอียด ดงัน้ี 

6.2.1 ลูกหนีเ้งนิให้กู้ยมืที่ครบกาํหนดชําระและดอกเบีย้ค้างรับ - สุทธิ ประกอบดว้ย 

หน่วย : ลา้นบาท 

 2556 2555 

ระยะเวลาท่ีครบกาํหนดชาํระหน้ีไม่เกิน 1 ปี 

ระยะเวลาท่ีครบกาํหนดชาํระหน้ีมากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 

ระยะเวลาท่ีครบกาํหนดชาํระหน้ีมากกวา่ 5 ปีข้ึนไป 

ลกูหน้ีเงินใหกู้ย้ืมท่ีครบกาํหนดชาํระ 

หกั ปรับปรุงขอ้มลูผูกู้ต้ามคาํพิพากษา 

 

บวก ดอกเบ้ียคา้งรับ 

ลกูหน้ีเงินใหกู้ย้ืมท่ีครบกาํหนดชาํระและดอกเบ้ียคา้งรับ 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 

ลกูหน้ีเงินใหกู้ย้ืมท่ีครบกาํหนดชาํระและดอกเบ้ียคา้งรับ - สุทธิ 

27,772.91 

84,724.39 

136,468.87 

248,966.17 

          -  

248,966.17 

    1,066.73 

250,032.90 

(144,332.23) 

105,700.67 

22,804.20 

89,411.44 

117,969.74 

230,185.38 

     (144.54) 

230,040.84 

    1,001.87 

231,042.71 

        (14.81) 

231,027.90 

ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมท่ีครบกาํหนดชาํระ หมายถึง ผูกู้ย้ืมเงินท่ีสาํเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแลว้

เป็นเวลา 2 ปี นบัจากปีท่ีสาํเร็จการศึกษาหรือเลิกศึกษา (ครบระยะเวลาปลอดหน้ี) โดยตอ้งชาํระคืนใหก้องทุน

ใหเ้สร็จส้ินภายใน 15 ปี นบัแต่วนัท่ีตอ้งเร่ิมชาํระหน้ี 
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จาํแนกตามการจดัช้ัน ลูกหนีเ้งนิให้กู้ยมืที่ครบกาํหนดชําระ  ประกอบดว้ย 

หน่วย : ลา้นบาท 

 30 กนัยายน 2556 

 ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้ืม 

ท่ีครบกาํหนดชาํระ 

และดอกเบ้ียคา้งรับ 

อตัราท่ีใชต้ั้ง 

ค่าเผือ่หน้ี 

สงสัยจะสูญ 

ค่าเผือ่ 

หน้ีสงสัยจะสูญ 

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้ืม 

ท่ีครบกาํหนดชาํระ 

และดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 

ลูกหน้ีจดัชั้นปกติ 67,382.79 1 673.79 66,709.00 

ลูกหน้ีจดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน 68,237.78 50 34,114.67 34,123.11 

ลูกหน้ีจดัชั้นสงสัย 43,935.01 94 41,281.80 2,653.21 

ลูกหน้ีจดัชั้นสงสัยจะสูญ 70,468.26 97 68,252.91 2,215.35 

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้ืมโอนหลงัตาย            9.06 100            9.06           -      . 

 250,032.90  144,332.23 105,700.67 

6.2.2 ลูกหนีเ้งนิให้กู้ยมืที่ยงัไม่ครบกาํหนดชําระ - สุทธิ  ประกอบดว้ย 

หน่วย : ลา้นบาท 

 2556 2555 

ลกูหน้ีเงินใหกู้ย้ืมท่ียงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 

บวก รายการปรับปรุง 

 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (กรณีโอนหลงัตาย) 

ลกูหน้ีเงินใหกู้ย้ืมท่ียงัไม่ครบกาํหนดชาํระ - สุทธิ 

130,832.86 

         -        . 

130,832.86 

          (0.81) 

130,832.05 

126,387.19 

           0.41 

126,387.60 

          (1.04) 

126,386.56 

 จาํแนกตามการจดัช้ัน ลูกหนีเ้งนิให้กู้ยมืที่ยงัไม่ครบกาํหนดชําระ  ประกอบดว้ย 

หน่วย : ลา้นบาท 

 30 กนัยายน 2556 

 ลูกหน้ีเงินให้ 

กูย้มืท่ียงัไม่ครบ 

กาํหนดชาํระ 

อตัราท่ีใชต้ั้ง 

ค่าเผือ่หน้ี 

สงสัยจะสูญ 

ค่าเผือ่ 

หน้ีสงสัยจะสูญ 

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้ืม 

ท่ียงัไม่ครบ 

กาํหนดชาํระสุทธิ 

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้ืมท่ียงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 130,832.05 - - . 130,832.05 

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้ืมโอนหลงัตาย            0.81 100 0.81           -       . 

 130,832.86  0.81 130,832.05 
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6.2.3 ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ  ประกอบดว้ย 

หน่วย : ลา้นบาท 

 2556 2555 

 ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 

 ลกูหน้ีท่ีครบ

กาํหนดชาํระ 

ลกูหน้ีท่ีถึง

แก่ความตาย 

รวม ลกูหน้ีท่ีครบ

กาํหนดชาํระ 

ลกูหน้ีท่ีถึง

แก่ความตาย 

รวม 

ยอดยกมา -        . 15.85 15.85 -    . 14.99 14.99 

บวก ตั้งเพ่ิม 144,323.17   0.74 144,323.91     -    .   0.86   0.86 

 144,323.17 16.59 144,339.76 -    . 15.85 15.85 

หกั รับชาํระ         -        . (6.72)          (6.72)     -    .     -    .     -    . 

 144,323.17   9.87 144,333.04     -    . 15.85 15.85 

ในงวดน้ีกองทุนไดม้ีการเปลี ่ยนแปลงการประมาณการค่า เผื ่อหน้ีสงส ัยจะสูญของล ูกหน้ี                 

ที่ครบกาํหนดชําระ จากเดิมที่ไม่ไดป้ระมาณการค่าเผื ่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีที่ครบกาํหนดชาํระ 

เปลี่ยนมาเป็นประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีท่ีครบกาํหนดชาํระ โดยจดักลุ่มลูกหน้ีตาม    

อายุการคา้งชาํระของลกูหน้ี และกาํหนดอตัราร้อยละจากประสบการณ์รับชาํระหน้ีท่ีผา่นมา โดยประมาณการ

อตัราร้อยละ 1 - 97 ตามกลุ่มอายุลูกหน้ี ทาํให้ในงวดน้ีกองทุนได้ประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของ   

ลกูหน้ีท่ีครบกาํหนดชาํระเพ่ิมข้ึน จาํนวน 144,323.17 ลา้นบาท 

6.2.4 ลูกหนีเ้งนิให้กู้ยมื 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 2555 ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมตามบญัชีของกองทุน (ตามหมายเหตุ 6.2) 

มียอดคงเหลือแตกต่างกบัยอดลูกหน้ีรายตวัท่ีจดัทาํโดยผูบ้ริหารและจดัการเงินใหกู้ย้ืม (บมจ.ธนาคารกรุงไทย

และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย) ซ่ึงอยูร่ะหวา่งการหาสาเหตุของยอดแตกต่าง ดงัน้ี 

หน่วย : ลา้นบาท 

 2556 2555 

ยอดคงเหลือตามบญัชีลูกหน้ีเงินใหกู้ย้ืมของกองทุน 

ยอดคงเหลือลูกหน้ีรายตวัท่ีจดัทาํโดยผูบ้ริหารและจดัการเงินใหกู้ย้ืม 

ยอดคงเหลือตามบญัชีสูง (ตํ่า) ไป 

บวก ปรับปรุงขอ้มูลผูกู้ต้ามคาํพิพากษา 

ยอดคงเหลือตามบญัชีสูงไป 

379,799.02 

379,785.85 

13.17 

            -     - 

         13.17 

356,428.44 

356,559.73 

(131.29) 

       144.54  

         13.25 

นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2556 และ 2555 ยงัมีรายการท่ีกองทุนบันทึกการรับคืนเงินแลว้ 

แต่ยงัไม่ไดบ้นัทึกลดยอดลูกหน้ีเน่ืองจากไม่สามารถระบุไดว้่าเป็นของผูกู้ห้รือลูกหน้ีรายใด จึงบนัทึกไวใ้น

บญัชีเงินรับรอการตรวจสอบ (หมายเหตุ 6.9) แตกต่างกบัยอดชาํระหน้ีท่ียงัไม่ไดบ้นัทึกลดยอดหน้ีของ

ผูบ้ริหารและจดัการเงินใหกู้ย้ืมซ่ึงอยูร่ะหวา่งการหาสาเหตุของยอดแตกต่าง ดงัน้ี 
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หน่วย : ลา้นบาท 

 2556 2555 

ยอดคงเหลือตามบญัชีเงินรับรอการตรวจสอบของกองทุน (หมายเหตุ 6.9) 

 - บญัชีพกัเจา้หน้ีเงินโอน - บญัชีรับ 

 - บญัชีพกัเจา้หน้ีเงินโอน - บญัชีรับชาํระหน้ี 

 - บญัชีพกัเจา้หน้ีเงินโอน - บญัชีรับชาํระหน้ี 2 

 รวม 

ยอดคงเหลือตามรายงานท่ีจดัทาํโดยผูบ้ริหารและจดัการเงินใหกู้ย้ืม 

ผลต่าง 

 

11.95 

10.38 

60.75 

83.08 

91.18 

  8.10 

 

9.55 

9.68 

89.21 

108.44 

114.05 

    5.61 

6.3 ลูกหนีก้องทุนเงนิกู้ยมืเพือ่การศึกษาที่ผูกกบัรายได้ในอนาคต (กรอ.) 

กองทุนไดปั้นส่วนค่าใชจ่้ายท่ีใชร่้วมกบักองทุนเงินกูย้ืมเพ่ือการศึกษาท่ีผูกกบัรายไดใ้นอนาคต (กรอ.) ไปเป็น

ค่าใชจ่้ายของกองทุนเงินกูย้ืมเพ่ือการศึกษาท่ีผกูกบัรายไดใ้นอนาคต (กรอ.) โดยไดบ้นัทึกลดค่าใชจ่้ายของกองทุน

และตั้งลกูหน้ีกองทุนเงินกูย้ืมเพ่ือการศึกษาท่ีผกูกบัรายไดใ้นอนาคต (กรอ.) มีรายละเอียด ดงัน้ี 

หน่วย : ลา้นบาท 

 2556 2555 

ยอดตน้งวด 60.69 64.89 

บวก ปันส่วนค่าใชจ่้ายให ้กรอ. (หมายเหตุ 6.13) 13.51 20.37 

 ค่าใชจ่้ายท่ีจ่ายแทน กรอ.   7.19   0.17 

 81.39 85.43 

หกั เงินประกนัท่ีรับแทน กรอ. (0.09) -  . 

 รับชาํระหน้ีจาก กรอ. (40.15) (24.74) 

ยอดคงเหลือ 41.15 60.69 

 6.4 สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่  ประกอบดว้ย 

หน่วย : ลา้นบาท 

2556 2555 

ลกูหน้ีเงินยืม - กองทุน 0.27 0.56 

เงินจ่ายล่วงหนา้ 1.00 1.00 

ลกูหน้ีค่าดาํเนินคดี 309.69 309.42 

ลกูหน้ีอ่ืน 0.03 - 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 0.01 - 

วสัดุคงคลงั     1.05     0.40 

 รวม 312.05 311.38 
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6.6 สินทรัพย์ที่ไม่มตีวัตน - สุทธิ  ประกอบดว้ย 

หน่วย : ลา้นบาท 

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์
ลิขสิทธิ� รวม

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 99.83 1.53 101.36

ซื้อสินทรัพย์ 1.22 0.27 1.49

จําหน่ายสินทรัพย์ (0.23) (1.53) (1.76)

โอนเปลี่ยนประเภท 6.38 -                 6.38

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 107.20 0.27 107.47

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 65.74 0.88 66.62

จําหน่ายสินทรัพย์ (0.23) (1.53) (1.76)

ค่าตัดจําหน่ายประจําปี 19.07 0.79 19.86

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 84.58 0.14 84.72

ราคาตามบัญชี

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 34.09 0.65 34.74

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 22.62 0.13 22.75

 

6.7 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  ประกอบดว้ย 

หน่วย : ลา้นบาท 

 2556 2555 

ค่าจดัทาํบญัชีลกูหน้ีรายตวั 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานของสถานศึกษา 

ค่าสาธารณูปโภค 

ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานอ่ืน 

ค่าใชจ่้ายบริหารอ่ืน 

 รวม 

216.37 

0.13 

0.03 

0.15 

    0.55 

217.23 

211.12 

1.98 

0.05 

- . 

    0.71 

213.86 
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6.8 เจ้าหนีค่้าสินค้าและบริการ  ประกอบดว้ย 

หน่วย : ลา้นบาท 

 2556 2555 

ค่าจดัทาํบญัชีลกูหน้ีรายตวั 

ค่าธรรมเนียมโอนเงิน 

ค่าจดัเกบ็และคน้หาเอกสาร 

ค่าติดตามหน้ี 

ค่าจา้งดาํเนินคดี 

ค่าใชจ่้ายบริหารอ่ืน 

ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน 

 รวม 

139.19 

18.22 

2.62 

154.62 

890.58 

14.48 

     10.70 

1,230.41 

139.19 

19.76 

1.22 

95.45 

309.13 

28.09 

  21.57 

614.41 

6.9 เงนิรับรอการตรวจสอบ  ประกอบดว้ย 

หน่วย : ลา้นบาท 

 2556 2555 

บญัชีพกัเจา้หน้ีเงินโอน - บญัชีรับ (บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย)  

บญัชีพกัเจา้หน้ีเงินโอน - บญัชีรับ (บมจ.ธนาคารกรุงไทย)  

บญัชีพกัเจา้หน้ีเงินโอน - บญัชีจ่ายบริหารกองทุน (บมจ.ธนาคารกรุงไทย) 

บญัชีพกัเจา้หน้ีเงินโอน - บญัชีรับชาํระหน้ี (บมจ.ธนาคารกรุงไทย) 

บญัชีพกัเจา้หน้ีเงินโอน - บญัชีรับชาํระหน้ี (ธนาคารอิสลาม) 

บญัชีพกัเจา้หน้ีเงินโอน - บญัชีรับชาํระหน้ี 2 (บมจ.ธนาคารกรุงไทย) 

เงินรับเกินจากการรับชาํระหน้ี 

เงินรับเกินค่าดาํเนินคดี 

 รวม 

- 

11.95 

136.83 

10.38 

0.01 

60.75 

0.19 

    5.31 

225.42 

9.52 

9.55 

114.06 

9.68 

- 

89.21 

0.41 

    5.34 

237.77 

บญัชีพกัเจา้หน้ีเงินโอน - บญัชีรับ (บมจ.ธนาคารกรุงไทย) จาํนวน 11.95 ลา้นบาท เป็นเงินอุดหนุนค่าเล่าเรียน

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2545 ท่ีกองทุนได้รับคืนจากสถานศึกษา ซ่ึงอยู่ในระหว่างการติดตามเอกสารจาก

สถานศึกษาเพ่ือนาํไปลดยอดลกูหน้ีรายตวัต่อไป 

บญัชีพกัเจา้หน้ีเงินโอน - บญัชีจ่ายบริหารกองทุน (บมจ.ธนาคารกรุงไทย) จาํนวน 136.83 ลา้นบาท เป็นเงิน

ค่าจา้งดาํเนินคดี ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีไดรั้บคืนจากผูกู้ย้ืมท่ีถูกฟ้องร้องดาํเนินคดี ซ่ึงอยู่ระหว่าง

การติดตามเอกสารเพ่ือนาํไปบนัทึกบญัชีรายไดจ้ากการรับคืนค่าดาํเนินคดีต่อไป 
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บญัชีพกัเจา้หน้ีเงินโอน - บญัชีรับชาํระหน้ี (บมจ.ธนาคารกรุงไทย) จาํนวน 10.38 ลา้นบาท เป็นเงินท่ี

กองทุนไดรั้บคืนค่าลงทะเบียนส่วนเกิน รับคืนเงินกรณีผูกู้พ้น้สภาพ ผูกู้ท่ี้สัญญาซํ้ าซอ้นแต่ยงัไม่สามารถระบุไดว้่า

เป็นของลูกหน้ีรายใดเป็นรายการก่อนมีระบบ Teller Payment และเป็นการรับโอนเงินจากบญัชีจ่ายบริหารกองทุน 

กรณีผูกู้ย้ืมท่ีถูกฟ้องร้องดาํเนินคดีมาชาํระหน้ีเพื่อนาํไปลดยอดหน้ี ซ่ึงอยู่ในระหว่างการตรวจสอบเอกสาร

เพ่ือนาํไปลดยอดลูกหน้ีรายตวัต่อไป 

บญัชีพกัเจา้หน้ีเงินโอน - บญัชีรับชาํระหน้ี (ธนาคารอิสลาม) จาํนวน 0.01 ลา้นบาท เป็นเงินรับชาํระหน้ี 

ท่ีไม่สามารถระบุไดว้่าเป็นของลูกหน้ีรายใด ซ่ึงอยู่ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารเพื่อนาํไปลดยอดลูกหน้ี

รายตวัต่อไป  

บญัชีพกัเจา้หน้ีเงินโอน - บญัชีรับชาํระหน้ี 2 (บมจ.ธนาคารกรุงไทย) จาํนวน 60.75 ลา้นบาท เป็นเงิน

ท่ีกองทุนไดรั้บคืนค่าลงทะเบียนส่วนเกิน รับคืนเงินกรณีผูกู้พ้น้สภาพ ผูกู้ท่ี้สัญญาซํ้ าซอ้น ผ่านระบบ Teller Payment 

ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่ปี 2544 - 2556 อยู่ในระหว่างการติดตามเอกสารจากสถานศึกษาเพ่ือนาํไปลดยอด

ลกูหน้ีรายตวัต่อไป 

เงินรับเกินจากการรับชาํระหน้ี จาํนวน 0.19 ลา้นบาท เป็นเงินท่ีกองทุนไดรั้บ จากการชาํระหน้ีของลูกหน้ี

เงินใหกู้ย้ืม ตั้งแต่ปี 2540 - 2556 ซ่ึงกองทุน ยงัไม่ไดโ้อนคืนใหแ้ก่ลูกหน้ี เน่ืองจากลูกหน้ีส่วนใหญ่ไดปิ้ดบญัชีไปแลว้ 

เงินรับเกินค่าดาํเนินคดี จาํนวน 5.31 ลา้นบาท เป็นเงินท่ีกองทุนไดรั้บเกินไว ้จากการรับชาํระค่าจา้งดาํเนินคดี 

ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีไดรั้บคืนจากผูกู้ย้ืมท่ีถกูฟ้องร้องดาํเนินคดี 

6.10 หนีสิ้นอืน่  ประกอบดว้ย 

หน่วย : ลา้นบาท 

 2556 2555 

ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 

เงินประกนัสญัญา 

เจา้หน้ีอ่ืน 

 รวม 

1.61 

59.67 

  0.01 

61.29 

0.70 

60.11 

  0.02 

60.83 

6.11 เงนิกองทุน 

กองทุนไดรั้บงบประมาณตามพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ 2556 และ 2555 

จาํนวน 12,000 ลา้นบาท และ 9,500 ลา้นบาท ดงัน้ี 

หน่วย : ลา้นบาท 

 2556 2555 

ยอดตน้งวด 366,536.47 357,036.47 

รับเงินงบประมาณรายจ่ายประจาํปี  12,000.00    9,500.00 

ยอดปลายงวด 378,536.47 366,536.47 
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6.12 เงนิสมทบจากธนาคารพฒันาเอเซีย (ADB) 

คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2543 อนุมติัให้จดัสรรเงินกูจ้ากธนาคารพฒันาเอเซีย (ADB) 

จาํนวน 100 ลา้นบาท สมทบเขา้กองทุนเงินให้กูย้ืมเพ่ือการศึกษาภายใตโ้ครงการช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียน

อาชีวศึกษาเอกชนของกระทรวงศึกษาธิการ และใหค้ณะกรรมการกองทุนพิจารณากาํหนดเง่ือนไขในการจดัสรร

เงินกูจ้าํนวนดงักล่าว โดยมุ่งเนน้ใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูท่ี้ไดรั้บความเดือดร้อนอนัเน่ืองจากวิกฤตเศรษฐกิจเท่านั้น 

ทั้งน้ี การแกปั้ญหาดงักล่าวตอ้งไม่ก่อใหเ้กิดผลผกูพนังบประมาณในระยะยาวตลอดจนไม่ส่งผลกระทบต่อ

การดาํเนินงานและวตัถุประสงค์ในการก่อตั้งกองทุน ซ่ึงคณะกรรมการไดมี้มติในคราวประชุมคร้ังท่ี 3/2543 

เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2543 ใหก้ระทรวงศึกษาธิการพิจารณาจดัสรรใหน้กัเรียนอาชีวศึกษาเอกชนกูย้ืมในปีการศึกษา 

2542 โดยมีเง่ือนไข ดงัน้ี 

(1) การกูย้ืมดงักล่าวเป็นการกูย้ืมเฉพาะกิจในปีการศึกษา 2542 ไม่ผูกพนักบังบประมาณในปีต่อไป และผูท่ี้

กูย้ืมไดใ้นคร้ังน้ีไม่ถือว่าเป็นผูกู้ร้ายเก่าท่ีจะไดรั้บเงินกูต่้อเน่ืองในปีการศึกษา 2543 หากจะขอกูใ้นปีการศึกษา 2543 

หรือปีการศึกษาต่อไปใหถื้อเสมือนวา่เป็นผูกู้ร้ายใหม่ โดยใหอ้ยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสถานศึกษาว่าจะใหกู้้

หรือไม่ ซ่ึงกองทุนไดจ่้ายใหแ้ก่ผูกู้ย้ืม จาํนวน 96.54 ลา้นบาท 

(2) นกัเรียนอาชีวศึกษาเอกชนท่ีกูย้ืมเงินในคร้ังน้ี จะตอ้งชาํระหน้ีตามระเบียบคณะกรรมการกองทุน

เงินให้กูย้ืมเพ่ือการศึกษา ว่าดว้ยการชาํระเงินกูย้ืมคืนกองทุน พ.ศ.2542 

6.13 ค่าใช้จ่ายดาํเนินงานและค่าใช้จ่ายบริหาร 

ในปี 2556 กองทุนไดปั้นส่วนค่าใชจ่้ายไปใหก้องทุนเงินกูย้ืมเพ่ือการศึกษาท่ีผกูกบัรายไดใ้นอนาคต (กรอ.) 

สาํหรับค่าใชจ่้ายท่ีใชร่้วมกนั เป็นจาํนวน 13.51 ลา้นบาท 

6.14 การอนุมตังิบการเงนิ 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการกองทุนเงินใหกู้ย้ืมเพ่ือการศึกษา เม่ือวนัท่ี  

23 สิงหาคม 2559 
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รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน

กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2556 2555

สินทรัพย์หมุนเวยีน
5.1 9,841,645,128.90     6,519,606,834.18     

65,143,994.82          33,527,735.64          
5.2.1 4,606,493,242.11     9,162,011,618.44     

ลูกหน้ี - สถานศึกษา 5.3 526,613,838.86        536,026,695.33        
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 15,039,896,204.69   16,251,172,883.59   
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

ลูกหน้ีทนุการศึกษาแบบตอ้งใชคื้นท่ียงัไม่ครบก าหนดช าระ 5.2.2 2,938,604,594.58     1,889,857,035.40     
อุปกรณ์ส านกังาน 5.4 30,056.25                 66,387.77                 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,938,634,650.83     1,889,923,423.17     
17,978,530,855.52   18,141,096,306.76   

  
หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ี - กองทุนเงินให้กูย้ืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 5.5 41,145,903.58          60,690,624.01          
เจา้หน้ีคา่สินคา้และบริการ 5,313,222.65            4,779,122.31            
คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 37,800,604.00          26,375,624.00          
เงินรับรอการตรวจสอบ 5.6 16,026,915.37          7,861,363.99            
หน้ีสินอ่ืน 104,236.22               119.77                     

100,390,881.82        99,706,854.08          
ส่วนของกองทุน 

เงินกองทุน 5.7 22,543,042,800.00   17,743,042,800.00   
รายไดสู้ง(ต ่า)กว่าคา่ใชจ่้ายสะสม (4,664,902,826.30)    298,346,652.68        

17,878,139,973.70   18,041,389,452.68   
17,978,530,855.52   18,141,096,306.76   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(นางสาวฑิตติมา  วิชยัรัตน)์
ผูจ้ดัการกองทุนเงินให้กูย้ืมเพ่ือการศึกษา

รวมหนีสิ้นและส่วนของกองทุน

รวมสินทรัพย์

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน

รวมส่วนของกองทุน

หนีสิ้นและส่วนของกองทุน

(นายสมชยั  สจัจพงษ)์
 ปลดักระทรวงการคลงั

3

ลูกหน้ีทนุการศึกษาแบบตอ้งใชคื้นท่ีครบก าหนดช าระและดอกเบ้ียคา้งรับ

กองทุนเงินกู้ยมืเพื่อการศึกษาทีผู่กกบัรายได้ในอนาคต
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วนัที ่ 30 กนัยายน 2556 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารคา้งรับ

สินทรัพย์
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2556 2555
รายได้ดอกเบีย้

เงินฝากธนาคาร 214,334,087.08      159,599,298.64   
เงินใหกู้ย้ืม 43,869,417.40        42,767,877.34     

รวมรายได้ดอกเบีย้ 258,203,504.48      202,367,175.98   
รายได้ทีม่ิใช่ดอกเบีย้

รายไดเ้บ้ียปรับ 3,141,336.36          989,989.25          
รายไดอ่ื้น 1,470.97                 -                       

รวมรายได้ทีม่ิใช่ดอกเบีย้ 3,142,807.33          989,989.25          
รวมรายได้ 261,346,311.81      203,357,165.23   

ค่าใช้จ่ายบริหารและด าเนนิงาน 5.8
ค่าตอบแทนกรรมการ 494,000.00             1,047,800.00       
เงินเดือนและค่าจา้ง 5,279,237.73          7,448,807.09       
ค่าสวสัดิการพนกังาน 1,300,446.50          1,358,074.22       
ค่าจา้งบริหารและจดัการเงินใหกู้ย้ืม (รายละเอียด 1) 13,185,655.34        12,397,139.27     
ค่าใชจ่้ายประชาสมัพนัธ์ 6,990,950.00          -                       
ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 272,640.00             72,422.00            
ค่าสาธารณูปโภค 357,906.89             555,746.07          
ค่าเช่าและค่าบริการ 1,009,129.02          1,471,004.01       
ค่าเส่ือมราคา 36,329.52               1,097,271.49       
ค่าใชจ่้ายในการระงบัหน้ีและหน้ีสงสยัจะสูญ 5.9 5,189,836,819.04   6,731,749.81       
ค่าใชจ่้ายบริหารและด าเนินงานอ่ืน (รายละเอียด 2) 5,832,676.75          10,020,292.24     

รวมค่าใช้จ่ายบริหารและด าเนนิงาน 5,224,595,790.79   42,200,306.20     
รายได้สูง(ต ่า)กว่าค่าใช้จ่าย (4,963,249,478.98) 161,156,859.03   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

4

กองทุนเงนิกู้ยมืเพื่อการศึกษาทีผู่กกบัรายได้ในอนาคต
งบรายได้ - ค่าใช้จ่าย

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2556 
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หน่วย : บาท
หมายเหตุ 2556 2555

เงนิกองทุน 5.7
ยอดตน้งวด 17,743,042,800.00   17,743,042,800.00   
เพ่ิมระหว่างงวด 4,800,000,000.00     -                           
ยอดปลายงวด 22,543,042,800.00   17,743,042,800.00   

รายได้ค่าใช้จ่ายสะสม
ยอดตน้งวด 298,346,652.68        134,908,788.65        
บวก รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายในการระงบัหน้ี -                           2,281,005.00            
รายไดสู้ง(ต ่า)กว่าค่าใชจ่้ายส าหรับงวด (4,963,249,478.98) 161,156,859.03        
ยอดปลายงวด (4,664,902,826.30) 298,346,652.68        

รวมส่วนของกองทุน 17,878,139,973.70   18,041,389,452.68   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

5

กองทุนเงนิกู้ยมืเพื่อการศึกษาทีผู่กกบัรายได้ในอนาคต
งบแสดงการเคลื่อนไหวของกองทุน

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2556 
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หน่วย : บาท
2556 2555

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
รายไดสู้ง(ต ่า)กว่าค่าใชจ่้าย (4,963,249,478.98)    161,156,859.03      

    จากกิจกรรมด าเนินงาน
ค่าใชจ่้ายในการระงบัหน้ีและหน้ีสงสัยจะสูญ 5,189,836,819.04     6,731,749.81          
ค่าเส่ือมราคา 36,329.52                 1,097,271.49          
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายทรัพยสิ์น 2.00                          -                          
       รายไดสู้งกวา่คา่ใชจ่้ายจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 226,623,671.58        168,985,880.33      

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
ดอกเบ้ียคา้งรับลูกหน้ีทุนการศึกษาแบบตอ้งใชคื้น (12,769,473.44)         (24,625,366.44)       
ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารคา้งรับ (31,616,259.18)         (10,028,211.44)       
ลูกหน้ี - สถานศึกษา 9,412,856.47            (285,905,890.79)     
ลูกหน้ีทุนการศึกษาแบบตอ้งใชคื้น (1,670,296,528.45)    442,999,647.49      
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน -                            8,083.00                 

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
เจา้หน้ี - กองทุนเงินให้กูย้มืเพ่ือการศึกษา (กยศ.) (19,544,720.43)         (4,204,147.35)         
เจา้หน้ีค่าสินคา้และบริการ 534,100.34               454,575.02             
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 11,424,980.00          11,898,100.00        
เงินรับรอการตรวจสอบ 8,165,551.38            (20,183,224.32)       
หน้ีสินอ่ืน 104,116.45               (119.19)                   

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (1,477,961,705.28)    279,399,326.31      
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินสดรับจากเงินงบประมาณ 4,800,000,000.00     -                          
เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 4,800,000,000.00     -                          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 3,322,038,294.72     279,399,326.31      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 6,519,606,834.18     6,240,207,507.87   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 9,841,645,128.90     6,519,606,834.18   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

รายการปรับกระทบรายไดสู้ง(ต ่า)กว่าค่าใชจ่้ายเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

6

กองทุนเงนิกู้ยมืเพือ่การศึกษาทีผู่กกับรายได้ในอนาคต
งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2556 
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(รายละเอียด 1)

หน่วย : บาท
2556 2555

ค่าธรรมเนียมโอนเงิน 1,542,555.00     53,104.00          
ค่าจดัเกบ็และคน้หาเอกสาร 92,356.14          94,688.22          
ค่าจดัท าบญัชีลูกหน้ีรายตวั 11,424,980.00   11,898,100.00   
ค่าใชจ่้ายในการแจง้ภาระหน้ี 125,764.20        351,247.05        

รวม 13,185,655.34   12,397,139.27   

7

กองทุนเงนิกู้ยมืเพื่อการศึกษาทีผู่กกบัรายได้ในอนาคต
รายละเอยีดค่าจ้างบริหารและจดัการเงนิให้กู้ยมื

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2556 
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(รายละเอียด 2)

หน่วย : บาท
2556 2555

คา่ใชจ่้ายในการประชุม 5,579.00           17,253.00         
คา่ใชจ่้ายฝึกอบรมและสมัมนาบุคคลภายนอก -                   156,500.00       
คา่จา้งเหมาบริการ 10,084.82         18,499.66         
คา่รับรอง 88,570.96         210,068.53       
คา่พาหนะและทางด่วน 40,232.02         65,876.95         
คา่ซ่อมแซมบ ารุงรักษา 11,790.83         16,727.20         
คา่ใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ี และอุปกรณ์อ่ืน 19,408.36         950.16              
คา่เบ้ียประกนัทรัพยสิ์น 4,541.28           5,590.95           
คา่จา้งบริหารศนูยค์อมพิวเตอร์ 1,245,120.00    2,166,100.00    
คา่บ ารุงรักษา - ระบบคอมพิวเตอร์ 1,529,951.20    4,241,759.52    
คา่บ ารุงรักษา - ระบบงาน Helpdesk 70,173.40         133,967.40       
คา่บ ารุงรักษา - โปรแกรมส าเร็จรูป 93,136.80         239,010.41       
คา่บ ารุงรักษา - ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์สนบัสนุนระบบ 31,500.80         55,126.40         
คา่ลิขสิทธ์ิ -                   4,262.88           
คา่ถ่ายเอกสาร 8,501.00           4,259.10           
คา่หนงัสือพิมพ์ 1,464.00           -                   
คา่หนงัสือและวารสาร 900.68              -                   
คา่ธรรมเนียมธนาคาร 900.00              900.00              
คา่ธรรมเนียมอ่ืน 62,708.40         62,708.40         
คา่ใชจ่้ายสนบัสนุนการบริหารจดัการ 107,132.00       86,928.00         
คา่สนบัสนุนสมรรถนะพลานามยัและกีฬาสมัพนัธ์ 6,979.02           9,514.44           
คา่สนบัสนุนเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 17,848.00         885.76              
คา่ใชส้อยอ่ืน 99,317.40         13,395.84         
คา่อุปกรณ์ส านกังาน 17,905.68         17,803.05         
คา่วสัดุส านกังาน 155,453.56       173,649.09       
คา่ไปรษณีย์ 48,000.00         41,194.00         
คา่ใชจ่้ายในการใชท้รัพยสิ์นร่วมกบั กยศ. 2,155,475.54    2,277,361.50    
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายทรัพยสิ์น - ครุภณัฑ์ 2.00                  -                   

รวม 5,832,676.75    10,020,292.24  

8

กองทุนเงินกู้ยมืเพื่อการศึกษาทีผู่กกบัรายได้ในอนาคต
รายละเอยีดค่าใช้จ่ายบริหารและด าเนินงานอื่น

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2556 
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9 

กองทุนเงนิกู้ยมืเพือ่การศึกษาที่ผูกกบัรายได้ในอนาคต 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2556 

1. การจดัตั้ง วตัถุประสงค์และนโยบายการด าเนินงาน 
คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2548 อนุมติัในหลกัการใหจ้ดัตั้งกองทุนเงินกูย้ืมเพื่อการศึกษา

ท่ีผกูกบัรายไดใ้นอนาคต (กรอ.) และกองทุนเงินใหเ้ปล่า 
กองทุนเงินกูย้ืมเพ่ือการศึกษาท่ีผกูกบัรายไดใ้นอนาคต (กรอ.) มีวตัถุประสงคใ์หทุ้นการศึกษาแบบตอ้งใชคื้น

แก่นิสิตหรือนกัศึกษาเพ่ือเป็นค่าเล่าเรียนโดยผูไ้ดร้ับทุนมีหนา้ท่ีตอ้งช าระคืนแก่กองทุนเม่ือส าเร็จการศึกษาหรือ
เลิกศึกษา และมีรายไดถึ้งเกณฑต์ามท่ีคณะกรรมการกองทุนเพ่ือการศึกษาก าหนด ทั้งน้ีใหส้ านกังานกองทุนเงินใหกู้ย้ืม
เพ่ือการศึกษาเป็นผูรั้บผิดชอบการบริหารจดัการ 

ต่อมากระทรวงการคลงัไดก้ าหนดระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าดว้ยการบริหารกองทุนเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2549
ซ่ึงตามระเบียบดงักล่าว กองทุนเพ่ือการศึกษา ประกอบดว้ย กองทุนเงินกูย้ืมเพ่ือการศึกษาท่ีผกูกบัรายไดใ้นอนาคต 
(กรอ.) และกองทุนเงินให้เปล่า ซ่ึงตามหมวด 2 ขอ้ 15 ก าหนดให้คณะกรรมการกองทุนเพ่ือการศึกษา มีอ านาจ
หนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 

1) ก าหนดนโยบาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และบริหารงานกองทุนใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์
2) พิจารณาอนุมติัใหทุ้นการศึกษาแบบตอ้งใชคื้น 
3) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือด าเนินการเป็นการเฉพาะเร่ือง หรือเพ่ือปฏิบติัการอย่างใดอย่างหน่ึง

ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย  
คณะกรรมการกองทุนเพ่ือการศึกษาไดมี้ประกาศ เร่ือง หลกัเกณฑก์ารเงิน การบญัชี ทรัพยสิ์น และการพสัดุ 

พ.ศ.2549 ลงวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2549 ให้น าขอ้บงัคบักองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษา ว่าดว้ยการเงิน การบญัชี
และทรัพยสิ์น พ.ศ.2542 และขอ้บงัคบักองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษา ว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ.2542 มาใชก้บั
กองทุนเพ่ือการศึกษาโดยอนุโลมเพ่ือให้การบริหารงานกองทุนเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  

คณะรัฐมนตรีมีมติ เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2550 เห็นชอบยุติการให้กูย้ืมเงินเพื่อการศึกษาท่ีผูกกบัรายได้
ในอนาคต (กรอ.) ในปีการศึกษา 2550 และให้ด าเนินการยุบเลิก กรอ.  และกองทุนเงินให้เปล่าและมีมาตรการ 
ให้ความช่วยเหลือส าหรับผูกู้ ้กรอ. ดงัน้ี 
 1.1 ผูกู้ย้ืม กรอ. ท่ีมีคุณสมบติัการกูย้ืมตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินใหกู้ย้ืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)
เร่ือง หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเป็นผูข้าดแคลนทุนทรัพยแ์ละคุณสมบติัผูกู้ย้ืมเงิน ให้สามารถกูย้ืมแบบ กยศ. ได ้
โดยใหกู้ย้ืมไดท้ั้งค่าเล่าเรียน ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการศึกษาและค่าครองชีพ ส าหรับการคิดอตัราดอกเบ้ียการช าระ
เงินกูย้ืม รวมทั้งการติดตามหน้ีใหเ้ป็นไปตามแบบ กยศ. 
 1.2 ผูกู้ย้ืม กรอ. ท่ีไม่มีคุณสมบติัในการกูย้ืมแบบ กยศ. เน่ืองจากไม่ไดเ้ป็นผูข้าดแคลนทุนทรัพยเ์ห็นควร
ด าเนินการใหค้วามช่วยเหลือใหกู้ย้ืมไดเ้ป็นกรณีพิเศษ โดยน าหลกัเกณฑแ์ละวิธีการกูย้ืมเงินแบบ กยศ. มาใชโ้ดยอนุโลม 
และใหกู้ย้ืมไดเ้ฉพาะค่าเล่าเรียนจนจบหลกัสูตรตามขอบเขตการใหกู้ย้ืมเงินของ กยศ. ส าหรับการคิดอตัราดอกเบ้ีย
และเง่ือนไขการช าระคืนให้เป็นไปตามแบบ กยศ. และให้ส านกังานกองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษาท าหนา้ท่ี
จดัการดา้นการรับช าระหน้ีเงินกู ้
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เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2550 คณะรัฐมนตรีไดมี้มติยุติการให้กูย้ืมแบบ กรอ. ส าหรับผูกู้ร้ายใหม่ตั้งแต่ 
ปีการศึกษา  2550 เป็นตน้ไป และให้กองทุนเงินกูย้ืมเพ่ือการศึกษาท่ีผูกกบัรายไดใ้นอนาคต (กรอ.) ยงัคงด าเนินการ
ต่อไป โดยใหกู้ย้ืมแก่ผูกู้ ้กรอ. ท่ีกูย้ืมในปีการศึกษา 2549 และใหกู้ย้ืมไดเ้ฉพาะค่าเล่าเรียนจนจบหลกัสูตร โดยผูกู้ย้ืม 
กรอ. ท่ีมีคุณสมบตัิการกูย้ ืมตามประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษา  เ ร่ืองหลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัการเป็นผูข้าดแคลนทุนทรัพย  ์และคุณสมบติัผูกู้ย้ืมเงินให้สามารถกูย้ืมแบบ กยศ. ไดโ้ดยให้กูย้ืมไดท้ั้ง
ค่าเล่าเรียน ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการศึกษาและค่าครองชีพ ส าหรับการคิดอตัราดอกเบ้ีย การช าระเงินกูย้ืม 
รวมทั้งการติดตามหน้ี ให้เป็นไปตามแบบ กยศ. 

เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2551 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ด าเนินโครงการกองทุนเงินกูย้ืมเพ่ือการศึกษา
ท่ีผกูกบัรายไดใ้นอนาคต (กรอ.) ข้ึนมาใหม่ ส าหรับผูกู้ย้ืมท่ีเขา้เรียนในชั้นปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2551 ท่ีเนน้
สาขาวิชาท่ีเป็นความตอ้งการหลกัและมีความชดัเจนของการผลิตก าลงัคน ร่วมกบัภาคเอกชนเป็นอนัดบัแรก 

เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2552 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหท้บทวนและแกไ้ขมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 
25 มีนาคม 2551 โดยใหด้ าเนินการใหกู้ย้ืมส าหรับผูกู้ย้ืมรายใหม่ท่ีเขา้เรียนชั้นปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2552 
เป็นรุ่นสุดทา้ยและให้ส้ินสุดโครงการ กรอ. และให้กระทรวงการคลงั คณะกรรมการกองทุนเพ่ือการศึกษา และ
คณะกรรมการกองทุนเงินให้กูย้ืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ร่วมกบักระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดการด าเนินการปรับปรุง
แกไ้ขกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนเตรียมความพร้อมในดา้นต่าง ๆ ท่ีให้การกูย้ืมเงินเพ่ือการศึกษา
มีเอกภาพเพียงระบบเดียวใหแ้ลว้เสร็จโดยเร็ว 

 เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2555 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเก่ียวกบัการด าเนินโครงการเงินกูย้ืมเพื่อการศึกษา
ท่ีผกูกบัรายไดใ้นอนาคต ดงัน้ี 

 1. เร่ิมด าเนินโครงการฯ ตั้งแต่ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นตน้ไป 
 2. โครงการฯ ครอบคลุมเฉพาะนิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่าเฉพาะหลกัสูตร/

สาขาวิชาท่ีเป็นความตอ้งการหลกัและมีความชดัเจนของการผลิตก าลงัคน โดยผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ เป็นนิสิต นกัศึกษา
รายใหม่ ท่ีมิใช่ผูกู้ย้ืมรายเก่าของกองทุนเงินใหกู้ย้ืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
  3. กรณีผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ ท่ีมีฐานะยากจนมีสิทธิไดรั้บค่าครองชีพเพ่ิมเติมโดยใชอ้ตัราเดียวกบัของ
กองทุนเงินใหกู้ย้ืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
  4. ส าหรับการช าระคืนเงินกูจ้ะยึดโยงกบัความสามารถในการหารายไดใ้นอนาคตเป็นส าคญัก่อนเร่ิม
ใหมี้การช าระคืนเงินกูย้ืมของโครงการฯ 

2. เกณฑ์ในการจดัท างบการเงนิ 
งบการเงินจัดท าข้ึนตามเกณฑ์คงค้างซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดในหลักการและนโยบายบัญชีส าหรับ

หน่วยงานภาครัฐท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด การจดัประเภทและการแสดงรายการในงบการเงินใชรู้ปแบบงบการเงิน
ของกองทุนเงินใหกู้ย้ืมเพ่ือการศึกษา โดยอนุโลม 
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3. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
3.1 ลูกหนี้ทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน กองทุนบนัทึกลูกหน้ีตามจ านวนเงินท่ีโอนไปจ่ายเป็นค่าเล่าเรียน

และค่าครองชีพระหวา่งศึกษาของนิสิต นกัศึกษาผูข้อรับทุน 
3.2 ลูกหนี ้- สถานศึกษา กองทุนบนัทึกลูกหน้ีตามจ านวนเงินท่ีโอนไปจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนระหว่างศึกษา

ของนิสิต นกัศึกษาผูข้อรับทุน ซ่ึงกองทุนไดโ้อนเงินเขา้บญัชีเงินฝากของสถานศึกษาเม่ือตรวจสอบไม่พบหลกัฐาน
แห่งหน้ีของผูข้อรับทุนตามท่ีสถานศึกษายืนยนั และรับรองความถกูตอ้ง กองทุนจะโอนลูกหน้ีทุนการศึกษาแบบตอ้งใชคื้น
เป็นลกูหน้ี - สถานศึกษา 

3.3 ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

 3.3.1 กองทุนบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ ส าหรับลูกหน้ีทุนการศึกษาแบบตอ้งใชคื้นท่ีครบก าหนดช าระ
จากยอดหน้ีคงเหลือรวมดอกเบ้ียคา้งรับโดยจดักลุ่มลูกหน้ีตามอายุของลูกหน้ี และก าหนดอตัราร้อยละจากประสบการณ์
รับช าระหน้ีท่ีผา่นมา ดงัน้ี 

ลกูหน้ีจดัชั้นปกติ (ไม่คา้งช าระ) ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ ร้อยละ 1 
ลกูหน้ีจดัชั้นต ่ากวา่มาตรฐาน (คา้งช าระตั้งแต่ 1 วนั ถึง 24 เดือน) ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ ร้อยละ 60 
ลกูหน้ีจดัชั้นสงสยั (คา้งช าระมากกวา่ 24 เดือน ถึง 48 เดือน) ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ ร้อยละ 80 
ลกูหน้ีจดัชั้นสงสยัจะสูญ (คา้งช าระ 48 เดือนข้ึนไป) ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ ร้อยละ 100 

 3.3.2 กองทุนบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเต็มจ านวน จากจ านวนเงินท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บไม่ไดข้อง
ลูกหน้ีทุนการศึกษาแบบตอ้งใชคื้น กรณีมีการโอนเงินเขา้บญัชีผูกู้ย้ืมภายหลงัจากผูกู้ย้ืมถึงแก่ความตาย (โอนหลงัตาย) 
จะตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ อตัราร้อยละ 100 

3.4 เงนิกองทุน 
 กองทุนบนัทึกการรับเงินงบประมาณสะสมไวเ้ป็นทุน เพ่ือน ามาใชจ่้ายตามวตัถุประสงคข์องกองทุน 
ตามระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ย การบริหารกองทุนเพ่ือการศึกษา (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2550 ดงัน้ี 

(1) ใหทุ้นการศึกษาแบบตอ้งใชคื้นแก่นิสิตหรือนกัศึกษาตามระเบียบน้ี 
(2) เป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินการของกองทุนเพ่ือการศึกษา 
(3) เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนเพ่ือการศึกษาและค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวกบั หรือเก่ียวเน่ืองกบั 

การจดักิจการของกองทุนเพ่ือการศึกษาตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 
3.5 การรับรู้รายได้ 
 3.5.1 รายไดด้อกเบ้ียจากเงินให้กูย้ืมรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง จะระงบัการรับรู้เป็นรายได ้เม่ือคา้งช าระ

เกินกวา่ 6 เดือน  
 3.5.2 รายได้ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารรับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของระยะเวลาโดยค านึงถึงอัตรา

ผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
 3.5.3 รายไดท่ี้มิใช่ดอกเบ้ีย  รับรู้เป็นรายไดต้ามจ านวนเงินท่ีไดรั้บจริง 
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3.6 การรับรู้ค่าใช้จ่าย 

3.6.1 ค่าจา้งบริหารและจดัการเงินให้กูย้ืม กองทุนมีค่าใชจ่้ายในแต่ละเดือน เป็นค่าธรรมเนียมโอนเงิน 
ค่าจดัเก็บและคน้หาเอกสาร ค่าใช้จ่ายติดตามหน้ี และค่าใช้จ่ายในแต่ละปีเป็นค่าใช้จ่ายในการแจง้ภาระหน้ีและ 
ส่วนค่าจดัท าบญัชีลูกหน้ีรายตวั รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้งโดยประมาณค่าใชจ่้ายตามจ านวนลูกหน้ี ณ 
วนัส้ินงวด จากรายงานสรุปยอดลกูหน้ีรายตวัในระบบทั้งหมดท่ีจดัท าโดยผูบ้ริหารและจดัการเงินใหกู้ย้ืมและรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายเม่ือไดรั้บใบแจง้หน้ี 

3.6.2 ค่าใชจ่้ายในการระงบัหน้ี กองทุนรับรู้ค่าใชจ่้ายในการระงบัหน้ี โดยลดยอดลูกหน้ีทุนการศึกษา
แบบตอ้งใชคื้นโอนเป็นค่าใชจ่้ายในการระงบัหน้ี หน้ีท่ีโอนเป็นค่าใชจ่้ายในการระงบัหน้ีเกิดข้ึนเม่ือผูกู้ย้ืมถึงแก่ความตาย
และมีเงินกูย้ืมซ่ึงตอ้งเป็นหน้ีตามสัญญากูย้ืมเงินท่ีระงบัไปตามระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าดว้ยการบริหารกองทุน
เพ่ือการศึกษา พ.ศ.2549 และเงินกูย้ืมดงักล่าว ผูกู้ย้ืมไดรั้บก่อนถึงแก่ความตาย และกองทุนบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือได้
ตรวจสอบขอ้มลูจากหลกัฐานยืนยนัการตาย ไดแ้ก่ ส าเนาใบมรณบตัร หรือหลกัฐานรับรองการตายจากส านกับริหาร
การทะเบียน กรมการปกครอง 

3.6.3 ค่าใชจ่้ายบริหารและด าเนินงาน รับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
3.6.4 การปันส่วนค่าใชจ้่ายท่ีใชท้รัพยากรร่วมกนัระหว่างกองทุนเงินใหกู้ย้ืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 

และกองทุนเงินกูย้ืมเพื่อการศึกษาท่ีผกูกบัรายไดใ้นอนาคต (กรอ.) ใชค้่าเฉล่ียของอตัราร้อยละของจ านวนชัว่โมง
การท างานจากทุกฝ่ายงานในองคก์ร  ส าหรับในปีงบประมาณ 2556 ใชอ้ตัราร้อยละของจ านวนผูกู้ย้ืม กยศ. และ 
กรอ. ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการกองทุนเพ่ือการศึกษา ในการประชุมคร้ังท่ี 8/2557 เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2557 
4. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 

 ตั้งแต่งวดบญัชีปี 2556 เป็นตน้ไป กองทุนไดเ้ปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัการประมาณการ 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ซ่ึงเดิมกองทุนจะประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ เฉพาะลูกหน้ีทุนการศึกษาแบบตอ้งใชคื้น
กรณีท่ีมีการโอนเงินหลงัจากลูกหน้ีถึงแก่ความตายเท่านั้น เพ่ือให้ลูกหน้ีทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนแสดงยอด
คงเหลือใกลเ้คียงกบัมลูค่าของลกูหน้ีท่ีคาดว่าจะไดรั้บช าระ กองทุนจึงเปล่ียนแปลงประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
โดยค านวณจากยอดคงเหลือของลูกหน้ีท่ีจ าแนกตามอายุของลูกหน้ีท่ีคา้งช าระ กองทุนใชน้โยบายดงักล่าวโดยวิธี
เปล่ียนทนัทีตั้งแต่ปี 2556 ดงันั้นการใชน้โยบายการบญัชีดงักล่าวในปีปัจจุบนัมีผลท าให้หน้ีสงสัยจะสูญและค่าเผื่อ
หน้ีสงสัยจะสูญ เพ่ิมข้ึนดว้ยจ านวนท่ีเท่ากนั จ านวน 5,185.62 ลา้นบาท และลูกหน้ีทุนการศึกษาแบบตอ้งใชคื้นสุทธิ 
ลดลงดว้ยจ านวนเดียวกนั 
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5. ข้อมูลเพิม่เตมิ 

5.1 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย 
หน่วย : ลา้นบาท 

 2556  2555 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์

 บญัชีทุนการศึกษาแบบตอ้งใชคื้น 
 บญัชีรับคืนทุนการศึกษาแบบตอ้งใชคื้น 
 บญัชีรับช าระทุนการศึกษาแบบตอ้งใชคื้น 
 บญัชีค่าใชจ่้ายบริหาร 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 

 บญัชีจ่ายบริหารกองทุน 
เงินฝากธนาคารประเภทประจ าไม่เกิน 3 เดือน 

 บญัชีรับ 

 
1,947.20 
445.46 
545.49 
47.94 

 
0.01 

 
6,855.55 

  
2,671.00 
389.85 
327.73 
1.76 

 
0.01 

 
3,129.26 

รวม 9,841.65  6,519.61 

5.2 ลูกหนีทุ้นการศึกษาแบบต้องใช้คืนและดอกเบีย้ค้างรับ - สุทธิ รายละเอียดดงัน้ี 
 หน่วย : ลา้นบาท 
 2556  2555 

ยอดยกมา 11,010.41  11,457.77 
บวก โอนค่าเล่าเรียนใหส้ถานศึกษา 1,880.50  175.29 
 ปรับปรุงจากลกูหน้ี - สถานศึกษา 26.33  83.34 
 รายการปรับปรุงอ่ืน          0.44           2.28 
 12,917.68  11,718.68 
หกั รับช าระหน้ี (219.62)  (332.37) 
  ปรับปรุงเป็นลกูหน้ี - สถานศึกษา (16.91)  (369.25) 
  ค่าใชจ่้ายในการระงบัหน้ี         (4.21)         (6.65) 
ลกูหน้ีทุนการศึกษาแบบตอ้งใชคื้น 12,676.94  11,010.41 
บวก ดอกเบ้ียคา้งรับ        54.31         41.54 
ลกูหน้ีทุนการศึกษาแบบตอ้งใชคื้นและดอกเบ้ียคา้งรับ 12,731.25  11,051.95 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (5,186.15)          (0.08) 
ลกูหน้ีทุนการศึกษาแบบตอ้งใชคื้นและดอกเบ้ียคา้งรับ - สุทธิ   7,545.10  11,051.87 
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 ลูกหนีทุ้นการศึกษาแบบต้องใช้คืนและดอกเบีย้ค้างรับ - สุทธิ จ านวน 7,545.10 ล้านบาท ประกอบดว้ย 

5.2.1 ลูกหนีทุ้นการศึกษาแบบต้องใช้คืนที่ครบก าหนดช าระและดอกเบีย้ค้างรับ - สุทธิ จ านวน 4,606.50 ล้านบาท 
 1) ลูกหนีต้ามโครงการที่เร่ิมท าสัญญากู้ยืมตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549 - ภาคเรียนที่ 2 

ปีการศึกษา 2552 ดงัน้ี 
 หน่วย : ลา้นบาท 
 2556 2555 

ระยะเวลาท่ีครบก าหนดช าระหน้ีไม่เกิน 1 ปี 610.18 2,477.51 
ระยะเวลาท่ีครบก าหนดช าระหน้ีมากกวา่ 1 ปีข้ึนไป 8,852.32 6,643.04 
ลกูหน้ีทุนการศึกษาแบบตอ้งใชคื้นท่ีครบก าหนดช าระ 9,462.50 9,120.55 
บวก ดอกเบ้ียคา้งรับ      53.65  41.54 
ลกูหน้ีทุนการศึกษาแบบตอ้งใชคื้นท่ีครบก าหนดช าระ 
และดอกเบ้ียคา้งรับ 

 
9,516.15 9,162.09 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (5,181.83)       (0.08) 
ลกูหน้ีทุนการศึกษาแบบตอ้งใชคื้นท่ีครบก าหนดช าระ 
และดอกเบ้ียคา้งรับ - สุทธิ 

 
4,334.32 9,162.01 

 
 2) ลูกหนีต้ามโครงการที่เร่ิมท าสัญญากู้ยืมตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 (โครงการ กรอ.

ปีการศึกษา 2555) ดงัน้ี 
 หน่วย : ลา้นบาท 
 2556 2555 

ระยะเวลาท่ีครบก าหนดช าระหน้ีไม่เกิน 1 ปี 
บวก ดอกเบ้ียคา้งรับ 
ลกูหน้ีทุนการศึกษาแบบตอ้งใชคื้นท่ีครบก าหนดช าระ 
และดอกเบ้ียคา้งรับ 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 
ลกูหน้ีทุนการศึกษาแบบตอ้งใชคื้นท่ีครบก าหนดช าระ 
และดอกเบ้ียคา้งรับ - สุทธิ 

275.81 
   0.66 

 
276.47 
  (4.29) 

 
272.18 

 - 
   -   . 

 
 - 

   -   . 
 

   -   . 
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ลูกหนีทุ้นการศึกษาแบบต้องใช้คืนที่ครบก าหนดช าระและดอกเบีย้ค้างรับ จ าแนกตามประเภทการจัด
ช้ันลูกหนี ้ดงัน้ี 

 หน่วย : ลา้นบาท 
 ณ 30 กนัยายน 2556 
 ลูกหน้ีทุนการศึกษา

แบบตอ้งใชคื้น 
ท่ีครบก าหนดช าระ
และดอกเบ้ียคา้งรับ 

อตัราท่ีใช้
ในการตั้ง 
ค่าเผ่ือหน้ี
สงสยัจะสูญ 

ค่าเผ่ือหน้ี
สงสยัจะสูญ 

ลูกหน้ีทุนการศึกษา
แบบตอ้งใชคื้นท่ี
ครบก าหนดช าระ

สุทธิ 
ลกูหน้ีจดัชั้นปกติ 
ลกูหน้ีจดัชั้นต ่ากวา่มาตรฐาน 
ลกูหน้ีจดัชั้นสงสยั 
ลกูหน้ีจดัชั้นสงสยัจะสูญ 
โอนภายหลงัผูกู้ถึ้งแก่ความตาย 
 รวม 

2,441.72 
3,603.16 
3,747.24 

-    . 
       0.50 
9,792.62 

 1 
 60 
 80 
 100 
 100 

24.64 
2,162.72 
2,998.26 

-    .  
       0.50 
5,186.12 

2,417.08 
1,440.44 
748.98 

-   . 
        -     . 
4,606.50 

 5.2.2 ลูกหนี้ทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนที่ยังไม่ครบก าหนดช าระ - สุทธิ จ านวน 2,938.60 ล้านบาท 
ประกอบดว้ย 

 1) ลูกหนีร้ายเก่าตามโครงการที่เร่ิมท าสัญญากู้ยมืตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549 - ปัจจุบัน  ดงัน้ี 
 หน่วย : ลา้นบาท 
 2556 2555 

ลกูหน้ีทุนการศึกษาแบบตอ้งใชคื้นท่ียงัไม่ครบก าหนดช าระ 1,494.84 1,889.86 
หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ       (0.03)        -     . 
ลกูหน้ีทุนการศึกษาแบบตอ้งใชคื้นท่ียงัไม่ครบก าหนดช าระ - สุทธิ 1,494.81 1,889.86 

 2) ลูกหนี้ทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนที่ยังไม่ครบก าหนดช าระ  ที่เ ร่ิมท าสัญญากู้ ยืมตั้ งแต่ 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 (โครงการ กรอ.ปีการศึกษา 2555) จ านวน 1,443.79 ล้านบาท 

  ลูกหนี้ทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนที่ยังไม่ครบก าหนดช าระ กรอ. จะไม่ประมาณการค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ ยกเว้น กรอ. โอนเงินให้แก่ลูกหนี้หรือผู้กู้ภายหลังผู้กู้ถึงแก่ความตาย กรอ. 
จะประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส าหรับลูกหนี้ดังกล่าวเต็มจ านวน ดงัน้ี 

 หน่วย : ลา้นบาท 
 ณ 30 กนัยายน 2556 
 ลูกหน้ีทุนการศึกษา

แบบตอ้งใชคื้นท่ียงั
ไม่ครบก าหนด

ช าระ 

อตัราท่ีใช้
ในการตั้ง 
ค่าเผ่ือหน้ี
สงสยัจะสูญ 

ค่าเผ่ือหน้ี
สงสยัจะสูญ 

ลูกหน้ีทุนการศึกษา
แบบตอ้งใชคื้นท่ียงั
ไม่ครบก าหนดช าระ

สุทธิ 
ลกูหน้ีท่ียงัไม่ครบก าหนดช าระ 
โอนภายหลงัผูกู้ถึ้งแก่ความตาย 
 รวม 

2,938.60 
 0.03 
2,938.63 

 - 
100 

 - 
 0.03 
 0.03 

2,938.60 
.       -      . 
2,938.60 
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ลูกหน้ีทุนการศึกษาแบบตอ้งใชคื้นท่ีครบก าหนดช าระตามหมายเหตุ 5.2.1 (1) หมายถึง ผูกู้ย้ืม
เงินท่ีส าเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแล้วเป็นเวลา 2 ปี นับจากปีท่ีส าเร็จการศึกษาหรือเลิกศึกษา                 
(ครบระยะเวลาปลอดหน้ี) โดยตอ้งช าระคืนใหก้องทุนใหเ้สร็จส้ินภายใน 15 ปี นบัแต่วนัท่ีตอ้งเร่ิมช าระหน้ี 

ลกูหน้ีทุนการศึกษาแบบตอ้งใชคื้นท่ีครบก าหนดช าระตามหมายเหตุ 5.2.1 (2) หมายถึง ผูกู้ย้ืมเงิน
ท่ีส าเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษา และมีรายได ้16,000 บาท ต่อเดือน หรือ 192,000 บาท ต่อปี เม่ือผูรั้บทุนการศึกษา
แบบต้องใช้ คื น มี ร า ย ไ ด ถ้ ึง เ กณฑ ที์ ่ก า หนด แ ล ว้ ใ ห ้ช า ร ะ เ ง ิน ต น้ แ ล ะ ด อ ก เ บี ้ ย ภ า ย ใ น ว นั ท่ี 
5 กรกฎาคม ในปีถดัไป กรณีไม่แจง้จ านวนเงินรายไดใ้ห้กองทุนทราบถือว่าผูร้ับทุนการศึกษาแบบตอ้งใช้
คืนมีรายไดถึ้งเกณฑท่ี์ก าหนดในปีท่ีไม่ไดแ้จง้ และมีหนา้ท่ีตอ้งคืนเงินกองทุนการศึกษาท่ีไดร้ับไปทั้งหมด 
โดยตอ้งช าระคืนให้กองทุนให้เสร็จส้ินภายใน 15 ปี นบัแต่วนัท่ีตอ้งเร่ิมช าระหน้ี 

 
 5.2.3 ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ ประกอบดว้ย 

 หน่วย : ลา้นบาท 
 2556  2555 
ยอดตน้งวด 0.08  - .    
รายการปรับปรุง        0.44     -   .  
ยอดหลงัปรับปรุง 0.52  - .    
บวก หน้ีสงสยัจะสูญเพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 
 หน้ีสงสยัจะสูญท่ีโอนภายหลงัผูกู้ย้ืมถึงแก่ความตาย 

5,185.62 
       0.01 

 - .    
0.08 

ยอดปลายงวด 5,186.15  0.08 
ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป กองทุนได้เปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเก่ียวกับการประมาณการค่าเผื่อ 

หน้ีสงสัยจะสูญ เพ่ือให้ลูกหน้ีทุนการศึกษาแบบตอ้งใช้คืนแสดงมูลค่าตามจ านวนท่ีคาดว่าจะไดรั้บช าระ โดยการ
ค านวณค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญจากยอดลกูหน้ีคงเหลือรวมดอกเบ้ียคา้งช าระ จ าแนกตามกลุ่มอายุของลูกหน้ีท่ีคา้งช าระ
และในอตัราท่ีก าหนด หลกัเกณฑ์การตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการกองทุนเพ่ือการศึกษา
ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2558 เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2558 การใชน้โยบายการบญัชีดงักล่าวมีผลท าใหง้วดบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 2556 หน้ีสงสัยจะสูญและค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ิมข้ึน จ านวน 5,185.62 ลา้นบาท และลูกหน้ีสุทธิลดลง
ดว้ยจ านวนเดียวกนั 

5.3 ลูกหนี ้- สถานศึกษา ประกอบดว้ย 
 หน่วย : ลา้นบาท 

   2556  2555 
ยอดตน้งวด 
เพ่ิม รับโอนลกูหน้ีทุนการศึกษาแบบตอ้งใชคื้น 
ลด สถานศึกษาส่งเงินคืน 
 สถานศึกษาส่งเอกสารหลกัฐานและผูข้อรับทุนรับสภาพหน้ี 
ยอดคงเหลือ 

536.03 
16.91 

(12.96) 
(13.37) 
526.61 

 250.12 
369.25 
(68.47) 
(14.87) 
536.03 
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 ลกูหน้ี - สถานศึกษา เป็นเงินทุนการศึกษาแบบตอ้งใชคื้นท่ีจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนระหวา่งศึกษาแก่นิสิต นกัศึกษา
ผูข้อรับทุน ซ่ึงกองทุนไดโ้อนเงินเขา้บญัชีเงินฝากของสถานศึกษา แต่จากการตรวจสอบไม่พบหลกัฐานแห่งหน้ี
ของผูข้อรับทุนตามท่ีสถานศึกษายืนยนั และรับรองความถูกตอ้งในปีงบประมาณ 2555 มีจ านวน 423 แห่ง จ านวน 
31,557 ราย เป็นเงินจ านวน 536.03 ลา้นบาท แต่ในปีงบประมาณ 2556 มีสถานศึกษาส่งเงินคืนหรือส่งเอกสารหลกัฐาน
เพ่ิมเติมจึงปรับปรุงเป็นลูกหน้ีทุนการศึกษาแบบตอ้งใชคื้น ประกอบกบัไดมี้การตรวจสอบหลกัฐานแห่งหน้ีเพ่ิมเติม
พบว่าไม่มีหลกัฐานแห่งหน้ีของผูข้อรับทุนภาคเรียนใดภาคเรียนหน่ึงตามท่ีสถานศึกษายืนยนั และรับรองความถูกตอ้ง
จึงปรับปรุงเป็นลูกหน้ี - สถานศึกษา เพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ จ านวน 9.42 ลา้นบาท คงเหลือทั้งส้ิน 407 แห่ง จ านวน 
30,969 ราย เป็นเงินจ านวน 526.61 ลา้นบาท 

5.4 อุปกรณ์ส านักงาน ประกอบดว้ย 

หน่วย : ลา้นบาท 
 อุปกรณ์ส านกังาน คอมพิวเตอร์ รวม 
 ราคาทุน    
 ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2555 0.22 8.81 9.03 
 ซ้ือสินทรัพย ์  -  - - 
 จ าหน่ายสินทรัพย ์  - (0.04)    (0.04) 
 โอนเปล่ียนประเภท     -   .     -   .     -   . 
 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 0.22 8.77 8.99 

 ค่าเส่ือมราคาสะสม 
   

 ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2555 0.15 8.81 8.96 
 จ าหน่ายสินทรัพย ์  - (0.04)    (0.04) 
 โอนเปล่ียนประเภท  -  - - 
 ค่าเส่ือมราคาในงวด 0.04     -   . 0.04 
 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 0.19 8.77 8.96 

 ราคาตามบัญชี    
 ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2555 0.07     -   . 0.07 
 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 0.03     -   . 0.03 
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 5.5 เจ้าหนี้ - กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จ านวน 41.15 ลา้นบาท เป็นค่าใชจ่้ายของกองทุน
ท่ีไดรั้บปันส่วนมาจากกองทุนเงินให้กูย้ืมเพ่ือการศึกษามีรายละเอียด ดงัน้ี 

หน่วย : ลา้นบาท 
  2556  2555 
 ยอดตน้งวด 
 บวก รับปันส่วนค่าใชจ่้ายจาก กยศ. 
 หกั เงินประกนัท่ีกยศ.รับแทน 
  จ่ายช าระหน้ีให ้กยศ. 
 ยอดคงเหลือ 

60.69 
20.70 
(0.09) 

(40.15) 
41.15 

 64.90 
20.53 

- 
(24.74) 
60.69 

5.6 เงินรับรอการตรวจสอบ ประกอบดว้ย 
หน่วย : ลา้นบาท 

 2556  2555 
 บญัชีพกัเจา้หน้ีเงินโอน - บญัชีรับคืนทุนการศึกษาแบบตอ้งใชคื้น 
 บญัชีพกัเจา้หน้ีเงินโอน - บญัชีรับช าระทุนการศึกษาแบบตอ้งใชคื้น 
 เงินรับเกิน 
 ยอดคงเหลือ 

15.05 
0.94 

  0.04 
16.03 

 6.84 
0.98 
0.04 
7.86 

 บญัชีพกัเจา้หน้ีเงินโอน - บญัชีรับคืนทุนการศึกษาแบบตอ้งใชคื้น จ านวน 15.05 ลา้นบาท เป็นเงินท่ี
กองทุนไดรั้บคืนค่าลงทะเบียนส่วนเกิน สัญญาซ ้ าซ้อน รับคืนเงินเน่ืองจากผูร้ับทุนพน้สภาพ รับคืนเน่ืองจาก
ไม่มีสิทธิไดรั้บทุน เปล่ียนจากขอรับทุนเป็นไม่ขอรับทุนของลูกหน้ีท่ียงัไม่สามารถระบุไดว้่าเป็นของลูกหน้ีรายใด 
ซ่ึงอยู่ในระหว่างการติดตามเอกสารเพ่ือน าไปลดยอดหน้ีรายตวัต่อไป 
 บญัชีพกัเจา้หน้ีเงินโอน - บญัชีรับช าระทุนการศึกษาแบบตอ้งใชคื้น จ านวน 0.94 ลา้นบาท เป็นเงิน
ท่ีกองทุนไดรั้บช าระเงินทุนการศึกษาแบบตอ้งใชคื้น แต่ยงัไม่สามารถระบุไดว้่าเป็นของลูกหน้ีรายใด ซ่ึงอยู่ในระหว่าง
การติดตามเอกสารเพ่ือน าไปลดยอดหน้ีรายตวัต่อไป 
 เงินรับเกิน จ านวน 0.04 ลา้นบาท เป็นเงินที่กองทุนไดร้ับเกินไว  ้จากการรับคืนเงินของลูกหน้ี
ทุนการศึกษาแบบตอ้งใชคื้น 

 5.7 เงินกองทุน ประกอบดว้ย 
หน่วย : ลา้นบาท 

 2556  2555 
 ยอดตน้งวด 
 บวก รับเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2556 
 ยอดปลายงวด 

17,743.04 
 4,800.00- 
22,543.04 

 17,743.04- 
    -  
17,743.04 
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19 

5.8 ค่าใช้จ่ายบริหารและด าเนินงาน ประกอบดว้ย 
หน่วย : ลา้นบาท 

 2556  2555 
 ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการจ่ายค่าใชจ่้ายโดยตรงของกองทุน 
 ค่าใชจ่้ายท่ีไดรั้บปันส่วนจากการบริหารและด าเนินงานระหว่างกนักบั กยศ. 
 รวมค่าใชจ่้ายบริหารและด าเนินงาน 

5,203.90 
     20.70 
5,224.60 

 21.66 
20.54 
42.20 

 5.9 ค่าใช้จ่ายในการระงบัหนีแ้ละหนีส้งสัยจะสูญ ประกอบดว้ย 
หน่วย : ลา้นบาท 

 2556  2555 
 ค่าใชจ่้ายในการระงบัหน้ี 
 หน้ีสงสยัจะสูญ 
 รวมค่าใชจ่้ายในการระงบัหน้ีและหน้ีสงสยัจะสูญ  

4.21 
5,185.63 
5,189.84 

 6.65 
0.08 
6.73 

5.10 การอนุมตังิบการเงิน 
 งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการกองทุนเพ่ือการศึกษา ในการประชุม

คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 ซ่ึงองคป์ระกอบคณะกรรมการกองทุนเพ่ือการศึกษาเป็นไปตามพระราชบญัญติั
การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558  ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี 14 กนัยายน 2558 
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“ประมวลภาพกิจกรรม”
ปี 2556

“15 ปี กยศ.”อาสา ปันสุขให้น้อง
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กยศ. รวมใจปันโลหิต 

ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์
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ท�าเนียบหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส�านักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ถนนพระราม	6	แขวงสามเสนใน	เขตพญาไท	
กรุงเทพมหานคร	10400
โทรศัพท์	0	2273	9021	โทรสาร	0	2273	9408
http://www.palad.mof.go.th

ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ	ถนนราชด�าเนินนอก	เขตดุสิต	
กรุงเทพมหานคร	10300
โทรศัพท์	0	2628	5608	โทรสาร	0	2628	5608
http://www.moe.go.th

ส�านักงานคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่หนึ่ง
อาคารสวัสดิการ	ชั้น	3	กระทรวงศึกษาธิการ	
เขตดุสิต	กรุงเทพมหานคร	10300
โทรศัพท์	0	2280	6220-1	โทรสาร	0	2280	6220

ส�านักงานคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่สอง
อาคารส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	(สกอ.)	
ชั้น	8	เลขที	่328	ถนนศรีอยุธยา	แขวงทุ่งพญาไท	
เขตราชเทวี	กรุงเทพมหานคร	10400
โทรศัพท์	0	2610	5388-9	โทรสาร	0	2354	5474

ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ถนนศรีอยุธยา	เขตราชเทวี	กรุงเทพมหานคร	10400
โทรศัพท	์0	2576	5555	,	0	2576	5777	
โทรสาร	0	2354	5524-6

ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
328	ถนนศรีอยุธยา	เขตราชเทวี	กรุงเทพมหานคร	
10300
โทรศัพท	์0	2281	5555	ต่อ	1020	,	0	2281	6450	
โทรสาร	0	2282	0855

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ	เขตดุสิต	
กรุงเทพมหานคร	10300
โทรศัพท	์0	2288	5575	โทรสาร	0	2282	2899

ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ถนนสุโขทัย	เขตดุสิต	กรุงเทพมหานคร	10300
โทรศัพท	์0	2668	7123	โทรสาร	0	2243	7910

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ถนนกรุงเกษม	เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย	
กรุงเทพมหานคร	10100
โทรศัพท	์0	2282	6500	โทรสาร	0	2281	9832
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กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม	6	แขวงสามเสนใน	เขตพญาไท	
กรุงเทพมหานคร	10400
โทรศัพท์	0	2273	9606	โทรสาร	0	2273	9672

ส�านักงบประมาณ
ถนนพระราม	6	แขวงสามเสนใน	เขตพญาไท	
กรุงเทพมหานคร	10400
โทรศัพท์	0	2273	9748	โทรสาร	0	2273	9898

ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง
ถนนพระราม	6	แขวงสามเสนใน	เขตพญาไท	
กรุงเทพมหานคร	10400
โทรศัพท์	0	2273	9020	โทรสาร	0	2273	9020

กรมสรรพากร
90	อาคารกรมสรรพากร	ถนนพหลโยธิน	ซอย	7
เขตพญาไท	กรุงเทพมหานคร	10400
โทรศัพท์	0	2272	8260-3	โทรสาร	0	2272	8405

บมจ.ธนาคารกรุงไทย	ฝ่ายบริหารโครงการภาครัฐ
อาคารสุขุมวิท	ชั้น	14	เลขที่	10	ถนนสุขุมวิท	
แขวง-	เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	10110
โทรศัพท	์0	2208	8699	หรือ	Call	Center	1551	
โทรสาร	0	2256	8198	,	0	2256	8374-5
http://www.studentloan.ktb.co.th

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ฝ่ายโครงการพิเศษกิจการฮัจย์และอุมเราะห์
66	อาคารคิวเฮ้าส์	อโศก	ชั้น	21,22	M	ถนนสุขุมวิท	
21	(อโศก)	แขวงคลองเตยเหนือ	เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร	10110
โทรศัพท	์0	2650	6999	ต่อ	5154,5155	

หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

การจัดท�ารายงานประจ�าปี 2556

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ที่ปรึกษา

 ดร.ฑิตติมา วิชัยรัตน ์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

 นางสาวมุจลินท์ ก�าชัย        รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

คณะผู้จัดท�า

คณะท�างานจัดท�ารายงานประจ�าปี 2556

บรรณาธิการ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
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89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5 – 6 

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400

โทรศัพท์ 0 2016 4888  โทรสาร 0 2016 4800

www.studentloan.or.th


