สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
พระรำชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ
พ.ศ. ๒๕๖๐
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เป็นปีที่ ๒ ในรัชกำลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร มีพระรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ
ให้ประกำศว่ำ
โดยที่เป็นกำรสมควรปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ
จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของ
สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ดังต่อไปนี้
มำตรำ ๑ พระรำชบัญญัตินี้เรียกว่ำ “พระรำชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ
พ.ศ. ๒๕๖๐”
มำตรำ ๒๑ พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกำศ
ในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป
มำตรำ ๓ ให้ยกเลิกพระรำชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๑
มำตรำ ๔ ในพระรำชบัญญัตินี้
“กองทุน” หมำยควำมว่ำ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ
“ผู้กู้ยืมเงิน” หมำยควำมว่ำ นักเรียนหรือนักศึกษำผู้ได้รับเงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำจำกกองทุน
“เงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ” หมำยควำมว่ำ เงินที่กองทุนจัดสรรให้ผู้กู้ยืมเงิน เพื่อเป็นค่ำเล่ำเรียน
ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวเนื่องกับกำรศึกษำ และค่ำครองชีพ
“นักเรียนหรือนักศึกษำ” หมำยควำมว่ำ ผู้ซึ่งศึกษำอยู่ในสถำนศึกษำ และให้หมำยควำมรวมถึง
ผู้ซึ่งได้รับกำรตอบรับให้เข้ำศึกษำในสถำนศึกษำด้วย
“สถำนศึกษำ” หมำยควำมว่ำ โรงเรียน สถำบันอุดมศึกษำ หรือสถำนศึกษำอื่นของรัฐ
โรงเรียนของเอกชนที่ได้รับใบอนุญำตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงเรียนเอกชน
และสถำบันอุดมศึกษำของเอกชนที่ได้รับใบอนุญำตให้จัดตั้งตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถำบันอุดมศึกษำเอกชน
“ค่ำเล่ำเรียน” หมำยควำมว่ำ เงินค่ำเล่ำเรียน ค่ำบำรุง และค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ที่สถำนศึกษำ
เรียกเก็บจำกนักเรียนหรือนักศึกษำ
๑

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๔/ตอนที่ ๑๒ ก/หน้ำ ๑/๒๗ มกรำคม ๒๕๖๐
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“ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวเนื่องกับกำรศึกษำ” หมำยควำมว่ำ ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่มิใช่ค่ำเล่ำเรียนที่สถำนศึกษำ
เรียกเก็บจำกนักเรียนหรือนักศึกษำตำมระเบียบ ประกำศ หรือคำสั่งของสถำนศึกษำ โดยมีวัตถุประสงค์
เกี่ยวเนื่องกับกำรศึกษำ
“ค่ำครองชีพ” หมำยควำมว่ำ ค่ำใช้จ่ำยที่จำเป็นในกำรดำรงชีพระหว่ำงศึกษำ
“สำนักงำน” หมำยควำมว่ำ สำนักงำนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ
“คณะกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ
“ผู้จัดกำร” หมำยควำมว่ำ ผู้จัดกำรกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ
“รัฐมนตรี” หมำยควำมว่ำ รัฐมนตรีผู้รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้
มำตรำ ๕ ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ และให้มี
อำนำจออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
กำรจัดตั้งกองทุน
มำตรำ ๖ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ง เรียกว่ำ “กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ”
ให้กองทุนเป็นหน่วยงำนของรัฐอยู่ในกำกับดูแลของรัฐมนตรี และมีฐำนะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็น
ส่วนรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน หรือรัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยว่ำด้วย
วิธีกำรงบประมำณและกฎหมำยอื่น
กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกำรศึกษำด้วยกำรให้เงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ
ในลักษณะต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้
(๑) เงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษำที่ขำดแคลนทุนทรัพย์
(๒) เงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษำที่ศึกษำในสำขำวิชำที่เป็นควำมต้องกำรหลัก
ซึ่งมีควำมชัดเจนของกำรผลิตกำลังคนและมีควำมจำเป็นต่อกำรพัฒนำประเทศ
(๓) เงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษำที่ศึกษำในสำขำวิชำขำดแคลน
หรือสำขำวิชำที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ
(๔) เงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษำที่เรียนดีเพื่อสร้ำงควำมเป็นเลิศ
มำตรำ ๗ กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
(๑) เงินและทรัพย์สินที่ได้รับและโอนมำตำมมำตรำ ๕๖
(๒) เงินอุดหนุนที่ได้รับจำกรัฐบำลหรือเงินที่ได้รับจำกกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
ตำมมำตรำ ๑๐ วรรคหนึ่ง
(๓) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับจำกกำรดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ำที่ของกองทุน
(๔) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจำคหรือมอบให้แก่กองทุน
(๕) ดอกผล รำยได้ หรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดจำกเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน
(๖) เงินหรือทรัพย์สินอื่นใดนอกจำก (๑) ถึง (๕) ที่กองทุนได้รับ
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มำตรำ ๘ กิ จกำรของกองทุ นไม่ อยู่ ในบั งคั บแห่ งกฎหมำยว่ ำด้ วยกำรคุ้ มครองแรงงำน
กฎหมำยว่ำด้วยแรงงำนสัมพันธ์ กฎหมำยว่ำด้วยกำรประกันสังคม และกฎหมำยว่ำด้วยเงินทดแทน
มำตรำ ๙ กองทุนมีอำนำจกระทำกิจกำรต่ำง ๆ ภำยในขอบวัตถุประสงค์ตำมมำตรำ ๖
และอำนำจเช่นว่ำนี้ให้รวมถึง
(๑) ซื้อ จัดหำ เช่ำ ให้เช่ำ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง จำหน่ำย ทำนิติกรรม หรือดำเนินงำนใด ๆ
เกี่ยวกับสังหำริมทรัพย์หรืออสังหำริมทรัพย์
(๒) จัดทำระบบข้อมูลสำรสนเทศ เก็บรักษำหลักฐำนและเอกสำรเกี่ยวกับกำรให้เงินกู้ยืม
เพื่อกำรศึกษำ
(๓) จัดหำผลประโยชน์จำกเงินและทรัพย์สินของกองทุน
(๔) กระทำกำรอื่นใดบรรดำที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องในกำรจัดกำรให้สำเร็จตำมวัตถุประสงค์
ของกองทุน
มำตรำ ๑๐ ให้รัฐมนตรีดำเนินกำรขอรับกำรจัดสรรงบประมำณเพื่อสมทบเข้ำกองทุน
ในแต่ละปีงบประมำณตำมควำมจำเป็น
เงินที่กองทุนได้รับไม่ต้องนำส่งคลังตำมกฎหมำยว่ำด้วยเงินคงคลัง กฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ
หรือกฎหมำยอื่น
มำตรำ ๑๑ เงินของกองทุนให้ใช้จ่ำยได้เพื่อกิจกำร ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นเงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ
(๒) เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรของกองทุน
(๓) เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรกองทุนและค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับกำรจัดกิจกำร
ของกองทุน
(๔) เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำผลประโยชน์ตำมมำตรำ ๑๒
มำตรำ ๑๒ เงินของกองทุนให้นำไปหำผลประโยชน์ได้ โดยกำรฝำกกับธนำคำรที่เป็นรัฐวิสำหกิจ
หรือธนำคำรพำณิชย์ หรือซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบำล รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนของรัฐ ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์
วิธีกำร และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรกำหนด
ทรัพย์สินประเภทอื่นของกองทุนให้นำไปหำผลประโยชน์ได้ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมกำรกำหนด
มำตรำ ๑๓ ทรัพย์สินของกองทุนที่ใช้หรือได้มำเพื่อกำรดำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์
ของกองทุนตำมพระรำชบัญญัตินี้ ไม่อยู่ในควำมรับผิดแห่งกำรบังคับคดี รวมทั้งกำรบังคับทำงปกครอง
และบุคคลใดจะยกอำยุควำมหรือระยะเวลำในกำรครอบครองขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับกองทุนในเรื่องทรัพย์สิน
ของกองทุนไม่ได้
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หมวด ๒
คณะกรรมกำร
มำตรำ ๑๔๒ ให้มีคณะกรรมกำรคณะหนึ่ง เรียกว่ำ “คณะกรรมกำรกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อกำรศึกษำ” ประกอบด้วย
(๑) ปลัดกระทรวงกำรคลัง เป็นประธำนกรรมกำร
(๒) กรรมกำรโดยต ำแหน่ ง จ ำนวนหกคน ได้ แ ก่ ปลั ด กระทรวงกำรอุ ด มศึ กษำ
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
ผู้อำนวยกำรสำนักงบประมำณ อธิบดีกรมบัญชีกลำง และอธิบดีกรมสรรพำกร
(๓) กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่เกินห้ำคน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจำกผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
และประสบกำรณ์ เป็ น ที่ป ระจั กษ์ โดยในจำนวนนี้ อย่ำงน้ อยต้องเป็ น ผู้ ท รงคุณ วุฒิ ด้ำนกำรศึกษำ
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ด้ำนกำรเงินหรือกำรบัญชี และด้ำนกฎหมำย ด้ำนละหนึ่งคน
ให้ผู้จัดกำรเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร และให้ผู้จัดกำรแต่งตั้งพนักงำนของกองทุนจำนวนหนึ่งคน
เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร
มำตรำ ๑๕ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มลี ักษณะต้องห้ำม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชำติไทย
(๒) มีอำยุไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำยหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลำยทุจริต
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับควำมผิด
ที่ได้กระทำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ
(๕) ไม่เป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ
(๖) ไม่เคยต้องคำพิพำกษำหรือคำสั่งของศำลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพรำะร่ำรวยผิดปกติ
หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๗) ไม่เป็นข้ำรำชกำรกำรเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น
กรรมกำรหรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหำรในพรรคกำรเมือง ที่ปรึกษำพรรคกำรเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง
(๘) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจำกงำน เพรำะทุจริตต่อหน้ำที่หรือประพฤติชั่ว
อย่ำงร้ำยแรง
(๙) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกำรดำเนินงำนของกองทุนไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อม

๒

พ.ศ. ๒๕๖๒

มำตรำ ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญ ญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙)
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มำตรำ ๑๖ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิมีวำระอยู่ในตำแหน่งครำวละสี่ปี และอำจได้รับแต่งตั้งอีกได้
แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวำระไม่ได้
เมื่อครบกำหนดตำมวำระในวรรคหนึ่ง หำกยังไม่ได้มีกำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ ขึ้นใหม่
ให้กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจำกตำแหน่งตำมวำระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินงำนต่อไปจนกว่ำ
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ำรับหน้ำที่
มำตรำ ๑๗ นอกจำกกำรพ้นจำกตำแหน่งตำมวำระตำมมำตรำ ๑๖ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
พ้นจำกตำแหน่ง เมื่อ
(๑) ตำย
(๒) ลำออก
(๓) รัฐมนตรีให้ออก เพรำะบกพร่องต่อหน้ำที่ มีควำมประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนควำมสำมำรถ
(๔) ขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๑๕
มำตรำ ๑๘ ในกรณีที่กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจำกตำแหน่งก่ อนครบวำระ ให้แต่งตั้ง
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่ำง หรือในกรณีที่แต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่ำงที่
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวำระอยู่ในตำแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทน
ตำแหน่งที่ว่ำงหรือเป็นกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอยู่ในตำแหน่งเท่ำกับวำระที่เหลืออยู่ของกรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว เว้นแต่วำระของกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึงเก้ำสิบวันจะไม่แต่งตั้ง
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิแทนหรือเพิ่มขึ้นก็ได้ และให้คณะกรรมกำรประกอบด้วยกรรมกำรทั้งหมดที่มีอยู่
มำตรำ ๑๙ คณะกรรมกำรมีอำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กำหนดนโยบำย ยุทธศำสตร์ และควบคุมดูแลกิจกำรของกองทุนให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์
(๒) ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนของกองทุนให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์
(๓) เสนอแนะต่อรัฐมนตรีในกำรดำเนินกำรขอรับกำรจัดสรรงบประมำณเพื่อสมทบกองทุน
(๔) พิจำรณำอนุมัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีสำหรับกำรดำเนินกำรและกำรบริหำรงำน
ของกองทุน
(๕) กำหนดขอบเขตกำรให้เงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำตำมมำตรำ ๓๗ และพิจำรณำอนุมัติให้เงินกู้ยืม
เพื่อกำรศึกษำแก่นักเรียนหรือนักศึกษำเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกำรศึกษำ
(๖) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรที่สถำนศึกษำจะร่วมดำเนินงำนกับกองทุน
และแบบบันทึกข้อตกลงกำรเข้ำร่วมดำเนินงำนกับกองทุนตำมมำตรำ ๓๘
(๗) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรให้เงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำแก่นักเรียน
หรือนักศึกษำ และกำรชำระเงินคืนกองทุน
(๘) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรนำเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน
ไปหำผลประโยชน์ตำมมำตรำ ๑๒
(๙) พิจำรณำเสนอแนะต่อรัฐมนตรีในกำรออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข
ในกำรขอข้อมูลส่วนบุ คคลของผู้กู้ยื มเงินที่อยู่ในครอบครองของบุ คคลอื่น และเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
กำรรับเงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำและกำรชำระเงินคืนกองทุนของผู้กยู้ ืมเงิน
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(๑๐) กำหนดหลั กเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรจ้ำงสถำบั นกำรเงินหรือนิ ติบุ คคล
ให้ทำหน้ำที่บริหำรและจัดกำรกำรให้เงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ติดตำมและเร่งรัดให้มีกำรชำระคืนเงินกู้ยืม
เพื่อกำรศึกษำ
(๑๑) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรผ่อนผันให้ผู้กู้ยืมเงินชำระเงินคืนกองทุน
ลดหย่อนหนี้ หรือระงับกำรชำระเงินคืนกองทุนตำมมำตรำ ๔๔ วรรคสำม
(๑๒) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขเกี่ยวกับควำมรับผิดของผู้ค้ำประกันตำมมำตรำ ๔๙
วรรคสำม
(๑๓) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรคัดเลือกผู้จัดกำรและกำรทำสัญญำจ้ำงผู้จัดกำร
รวมทั้งกำหนดค่ำตอบแทนหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้จัดกำรตำมมำตรำ ๓๑
(๑๔) กำหนดมำตรกำรใด ๆ ตำมควำมจำเป็นเพื่อประโยชน์ในกำรบริหำรกองทุนและกำรติดตำม
กำรชำระเงินคืนกองทุน
(๑๕) กำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล กำรเงิน กำรพัสดุ กำรบัญชี กำรตรวจสอบบัญชี
และข้อบังคับอื่นที่จำเป็นในกำรดำเนินกำรและกำรบริหำรงำนของกองทุน
(๑๖) พิจำรณำผลกำรศึกษำ วิเครำะห์ และประเมินควำมต้องกำรเงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำของ
นักเรียนหรือนักศึกษำทั้งในปัจจุบันและอนำคตที่ผู้จัดกำรเสนอ
(๑๗) ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกำศเพื่อปฏิบัติกำรอื่นใดให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัตินี้
(๑๘) ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่กำหนดไว้ในพระรำชบัญญัตินี้หรือเพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์
ของกองทุน
คณะกรรมกำรอำจมอบอำนำจของคณะกรรมกำรตำม (๒) (๕) (๑๔) และ (๑๘) เฉพำะในส่วน
ที่ไม่เกี่ยวกับกำรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่ อนไขให้ผู้จัดกำรหรือบุคคลอื่นใดกระทำกำรแทน
คณะกรรมกำรก็ได้
มำตรำ ๒๐ กำรประชุมของคณะกรรมกำรต้องมีกรรมกำรมำประชุ มไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง
ของจำนวนกรรมกำรทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในกำรประชุมของคณะกรรมกำร ถ้ำประธำนกรรมกำรไม่มำประชุมหรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้
ให้ทปี่ ระชุมเลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนในที่ประชุม
กำรวินิจฉัยชี้ขำดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้ำงมำก กรรมกำรคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในกำรลงคะแนน
ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขำด
มำตรำ ๒๑ ในกำรปฏิ บั ติ ห น้ ำที่ ต ำมพระรำชบั ญ ญั ติ นี้ คณะกรรมกำรอำจแต่ งตั้ ง
คณะอนุกรรมกำรเพื่อพิจำรณำและเสนอควำมเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมำยให้ปฏิบัติกำร
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดตำมที่เห็นสมควร
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มำตรำ ๒๒ ๓ ให้ มี ค ณะอนุ ก รรมกำรก ำกั บ และประเมิ น สถำนศึ ก ษำที่ เข้ ำ ร่ ว ม
ด ำเนิ น งำนกั บ กองทุ น ประกอบด้ ว ย ปลั ด กระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร เป็ น ประธำนอนุ ก รรมกำร
ปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
เลขำธิ กำรคณะกรรมกำรกำรอำชี ว ศึ กษำ ผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก งำนรับ รองมำตรฐำนและประเมิ น
คุณภำพกำรศึกษำ ผู้แทนสำนักงบประมำณ ผู้แทนกรมบั ญชีกลำง และผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสำมคน
ซึ่ง คณะกรรมกำรแต่ง ตั้ง จำกผู้ซึ่ง มีผ ลงำนหรือ มีค วำมรู้แ ละควำมเชี่ย วชำญหรือ ประสบกำรณ์
ด้ำนกำรเงินหรือกำรบัญชี ด้ำนกฎหมำย ด้ำนเศรษฐศำสตร์ ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ หรือด้ำนอื่น ๆ
อันเป็นประโยชน์ต่อกำรกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำ เป็นอนุกรรมกำร
ให้ผู้จัดกำรเป็นอนุกรรมกำรและเลขำนุกำร และให้ผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำรจำนวนหนึ่งคน
และพนักงำนกองทุนซึ่งผู้จัดกำรแต่งตั้งจำนวนหนึ่งคน เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร
มำตรำ ๒๓ คณะอนุกรรมกำรกำกับและประเมินสถำนศึกษำที่เข้ำร่วมดำเนินงำนกับกองทุน
มีอำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะและให้คำปรึกษำแก่คณะกรรมกำร ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมมำตรำ ๑๙ (๖)
(๒) ติดตำม ตรวจสอบ และกำกับดูแลสถำนศึกษำที่เข้ำร่วมดำเนินงำนกับกองทุน ให้ปฏิบัติ
ตำมหลั กเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรกำหนดตำมมำตรำ ๑๙ (๖) และรำยงำนผล
ให้คณะกรรมกำรทรำบ
(๓) วิเครำะห์ปัญหำและข้อจำกัดในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของสถำนศึกษำ พร้อมทั้งเสนอแนะ
มำตรกำรแก้ไขปัญหำต่อคณะกรรมกำร
(๔) ปฏิบัติหน้ำทีอ่ ื่นตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำย
มำตรำ ๒๔ ให้ มี ค ณะอนุ ก รรมกำรก ำกั บ กำรช ำระเงิน คื น กองทุ น ประกอบด้ ว ย
อธิบดีกรมบัญชีกลำง เป็นประธำนอนุกรรมกำร ผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำร ผู้แทนสำนักงบประมำณ
ผู้แทนกรมบัญชีกลำง ผู้แทนสำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง และผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสำมคนซึ่งคณะกรรมกำร
แต่งตั้งจำกผู้ ซึ่งมีควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญหรือประสบกำรณ์ ด้ำนกำรเงินหรือกำรบัญชี ด้ำนกฎหมำย
ด้ำนเศรษฐศำสตร์ ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ด้ำนแรงงำน หรือด้ำนอื่น ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อกำรกำกับดูแล
กำรชำระเงินคืนกองทุน เป็นอนุกรรมกำร
ให้ผู้จัดกำรเป็นอนุกรรมกำรและเลขำนุกำร และให้ผู้จัดกำรแต่งตั้งพนักงำนของกองทุนจำนวนหนึ่งคน
เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร

๓

พ.ศ. ๒๕๖๒

มำตรำ ๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙)

-๘-
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มำตรำ ๒๕ คณะอนุกรรมกำรกำกับกำรชำระเงินคืนกองทุน มีอำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะและให้คำปรึกษำแก่คณะกรรมกำร ในกำรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่ อนไข
เกี่ยวกับกำรให้ผู้กู้ยืมเงินชำระเงินคืนกองทุนตำมมำตรำ ๑๙ (๗)
(๒) ติดตำม ตรวจสอบ และกำกับดูแลให้กำรชำระเงินคืนกองทุนเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร
และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรกำหนดตำมมำตรำ ๑๙ (๗) และรำยงำนผลให้คณะกรรมกำรทรำบ
(๓) เสนอแนะและให้คำปรึกษำแก่คณะกรรมกำรในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมมำตรำ ๑๙ (๑๑)
และ (๑๔)
(๔) เสนอแนะและให้คำปรึกษำแก่ผู้จัดกำรในกำรปฏิบัติหน้ำที่ในส่วนที่เกี่ยวกับกำรติดตำม
กำรชำระเงินคืนกองทุน
(๕) วิเครำะห์ปัญหำและสำเหตุที่ผู้กู้ยืมเงินไม่ชำระเงินคืนกองทุน พร้อมทั้งเสนอแนะมำตรกำร
แก้ไขปัญหำต่อคณะกรรมกำร
(๖) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำย
มำตรำ ๒๖ ให้นำคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิตำมมำตรำ ๑๕
รวมทัง้ กำรประชุมและกำรวินิจฉัยชี้ขำดของที่ประชุมตำมมำตรำ ๒๐ มำใช้บังคับแก่คณะอนุกรรมกำร
ตำมมำตรำ ๒๑ คณะอนุกรรมกำรกำกับและประเมินสถำนศึกษำที่เข้ำร่ว มดำเนินงำนกับกองทุน
และคณะอนุกรรมกำรกำกับกำรชำระเงินคืนกองทุน โดยอนุโลม
มำตรำ ๒๗ ให้ ประธำนกรรมกำร กรรมกำร เลขำนุ กำรและผู้ ช่ วยเลขำนุ กำรของคณะกรรมกำร
ประธำนอนุกรรมกำร อนุกรรมกำร เลขำนุกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำรของคณะอนุกรรมกำร ซึ่งแต่ งตั้ง
ตำมพระรำชบัญญัตินี้ ได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตำมระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด
หมวด ๓
สำนักงำนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ
มำตรำ ๒๘ ให้กองทุนมีสำนักงำนใหญ่เรียกว่ำ “สำนักงำนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ”
ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหำนคร และอำจตั้งสำขำ ณ ที่อื่นใดตำมควำมจำเป็นก็ได้
มำตรำ ๒๙ สำนักงำนมีอำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ดำเนินงำนต่ำง ๆ ของกองทุนและประสำนงำนกับส่วนรำชกำรและองค์กรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๒) เป็นสำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
(๓) จัดทำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจำปีของกองทุนเพื่อเผยแพร่ให้ประชำชนทรำบ
(๔) ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำย

-๙-
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มำตรำ ๓๐ ให้กองทุนจ้ำงผู้จัดกำรคนหนึ่ง ซึ่งมีควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญในด้ำนกำรบริหำร
และกำรจัดกำร รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชำติไทย
(๒) มีอำยุไม่เกินหกสิบห้ำปีบริบูรณ์
(๓) สำมำรถปฏิบัติงำนให้แก่กองทุนได้เต็มเวลำ
(๔) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลำย
(๕) ไม่เป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ
(๖) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุก
(๗) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจำกงำน เพรำะทุจริตต่อหน้ำที่หรือประพฤติชั่ว
อย่ำงร้ำยแรง
(๘) ไม่เป็นข้ำรำชกำร พนักงำน หรือลู กจ้ำงของกระทรวง ทบวง กรม รำชกำรส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ
(๙) ไม่เป็นหรือเคยเป็นข้ำรำชกำรกำรเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง สมำชิกสภำท้องถิ่น
หรือผู้บริหำรท้องถิ่น กรรมกำรหรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหำรในพรรคกำรเมือง ที่ปรึกษำพรรคกำรเมือง
หรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง เว้นแต่จะได้พ้นจำกตำแหน่งดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสำมปี
(๑๐) ไม่เป็นผู้จัดกำรหรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงำนคล้ำยคลึงกันในห้ำงหุ้นส่วน
หรือบริษัท หรือองค์กรอื่นใด
(๑๑) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญำกับกองทุน หรือในกิจกำรที่กระทำให้แก่กองทุนไม่ว่ำโดยตรง
หรือโดยอ้อม
(๑๒) ไม่เป็นผู้ถือหุ้นในสถำบันกำรเงินหรือนิติบุคคลที่ได้รับกำรจ้ำงตำมมำตรำ ๓๓ วรรคสอง
หรือในบริษัทอื่นใดที่เป็นผู้ถือหุ้นในสถำบันกำรเงินหรือนิติบุคคลดังกล่ำว
มำตรำ ๓๑ กำรคัดเลือกผู้จัดกำรและกำรทำสัญญำจ้ำงผู้จัดกำร ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์
วิธีกำร และเงือ่ นไขที่คณะกรรมกำรกำหนด
สัญญำจ้ำงผู้จัดกำร ให้กำหนดครำวละไม่เกินสี่ปี และเมื่อครบกำหนดอำยุสัญญำจ้ำงแล้ว
คณะกรรมกำรจะต่ออำยุสัญญำจ้ำงอีกครั้งหนึ่งก็ได้แต่ต้องไม่เกินสี่ปี
ในสัญญำจ้ำง ให้กำหนดรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรดำรงตำแหน่ง กำรพ้นจำกตำแหน่ง และเงื่อนไข
ในกำรทดลองปฏิบัติงำนของผู้จัดกำรไว้ด้วย
ให้ผู้จัดกำรได้รับค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นตำมที่คณะกรรมกำรกำหนด
มำตรำ ๓๒ นอกจำกกำรพ้นจำกตำแหน่งตำมสัญญำจ้ำง ผู้จัดกำรพ้นจำกตำแหน่ง เมื่อ
(๑) ตำย
(๒) ลำออก
(๓) ขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๓๐
(๔) คณะกรรมกำรมีมติให้เลิ กจ้ำง เพรำะบกพร่องต่อหน้ำที่ มีควำมประพฤติเสื่อมเสี ย
หรือหย่อนควำมสำมำรถ

- ๑๐ -
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มำตรำ ๓๓ ให้ผู้จัดกำรมีอำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้
(๑) บริหำรกิจกำรของกองทุนให้เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกำศ รวมทั้งคำสั่ง
นโยบำย และมติของคณะกรรมกำร เพือ่ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุน
(๒) ศึกษำ วิเครำะห์ และประเมินผลกำรดำเนินงำนและกำรเงินของกองทุน เพื่อจัดทำแผนงำน
โครงกำร แผนกำรดำเนินงำนประจำปีของกองทุน และแผนกำรเงินและงบประมำณประจำปีเสนอต่อ
คณะกรรมกำร
(๓) จัดทำรำยงำนกำรบัญชีและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจำปีของกองทุนเสนอต่อคณะกรรมกำร
(๔) ศึกษำ วิเครำะห์ และประเมินควำมต้องกำรเงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำของนักเรียนหรือนักศึกษำ
ทั้งในปัจจุบันและอนำคตเสนอต่อคณะกรรมกำร
(๕) บริหำรและจัดกำรกำรให้เงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำแก่นักเรียนหรือนักศึกษำ
(๖) ดำเนินกำรติดตำมและเร่งรัดให้มีกำรชำระคืนเงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำตำมสัญญำที่ผู้กู้ยืมเงินทำไว้
(๗) ประสำนงำน กำกับดูแล และติดตำมกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของกองทุน
(๘) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นใดตำมที่กำหนดไว้ในพระรำชบัญญัตินี้ ตำมที่คณะกรรมกำรหรือประธำน
กรรมกำรมอบหมำย หรือตำมที่กำหนดไว้ในสัญญำจ้ำง
ในกำรดำเนินกำรตำม (๕) และ (๖) ผู้จัดกำรอำจจ้ำงสถำบันกำรเงินหรือนิติบุคคลเพื่อให้
ทำหน้ำที่แทนเป็นกำรทั่วไป หรือเป็นกำรเฉพำะเรื่องก็ได้ ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมกำรกำหนด
มำตรำ ๓๔ ในกิจกำรของกองทุนที่เกี่ยวกับบุคคลภำยนอก ให้ผู้จัดกำรเป็นผู้แทนของกองทุน
เพื่อกำรนี้ ผู้ จัดกำรอำจมอบอำนำจให้ บุคคลใดปฏิบัติหน้ ำที่แทนได้ตำมหลั กเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมกำรกำหนด
มำตรำ ๓๕ ให้ผู้จัดกำรเป็นผู้บังคับบัญชำพนักงำนและลูกจ้ำงของกองทุน และรับผิดชอบต่อ
คณะกรรมกำรในกำรบริหำรกิจกำรของกองทุน เพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ของกองทุน กฎหมำย
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกำศ รวมทั้งคำสั่ง นโยบำย และมติของคณะกรรมกำร
มำตรำ ๓๖ เมื่อตำแหน่งผู้จัดกำรว่ำงลงและยังไม่มีกำรจ้ำงผู้จัดกำรคนใหม่ หรือในกรณีที่
ผู้จัดกำรไม่อยู่หรืออยู่ แต่ไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้รองผู้จัดกำรเป็นผู้รักษำกำรแทนผู้จัดกำร ในกรณีที่
ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้จัดกำร ให้คณะกรรมกำรแต่งตั้งกรรมกำรหรือพนักงำนของกองทุนคนหนึ่ ง
เป็นผู้รักษำกำรแทนผู้จัดกำร
ให้ผู้รักษำกำรแทนผู้จัดกำรมีอำนำจหน้ำที่เช่นเดียวกับผู้จัดกำร

- ๑๑ -
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หมวด ๔
กำรให้เงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ
มำตรำ ๓๗ ก่อนเริ่มปีกำรศึกษำแต่ละปี ให้คณะกรรมกำรประกำศกำหนดลักษณะของ
เงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ขอบเขตกำรให้เงินกู้ยืมเพื่ อกำรศึกษำ รวมตลอดทั้งประเภทวิชำ สถำนศึกษำ
หรือระดับชั้นกำรศึกษำ และหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ
ประกำศตำมวรรคหนึ่งให้เผยแพร่ให้ประชำชนทรำบทั่วไปโดย
(๑) ปิดประกำศโดยเปิดเผย ณ สำนักงำน และเผยแพร่ทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงำน
(๒) ส่งให้สถำนศึกษำ และให้สถำนศึกษำที่ได้รับประกำศดังกล่ำวเผยแพร่ให้ประชำชนทรำบ
โดยทั่วไป โดยอย่ำงน้อยต้องปิดประกำศไว้ในที่แลเห็นได้ง่ำย ณ บริเวณสถำนศึกษำ
มำตรำ ๓๘ สถำนศึกษำที่ประสงค์จะเข้ำร่วมดำเนินงำนกับกองทุนตำมพระรำชบัญญัตินี้
ให้ยื่นคำขอเข้ำร่วมดำเนินงำนต่อกองทุนตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรกำหนด
สถำนศึกษำที่ได้รับควำมเห็นชอบให้เข้ำร่วมดำเนินงำนกับกองทุนตำมวรรคหนึ่ง ให้ทำบันทึก
ข้อตกลงกับกองทุนตำมแบบที่คณะกรรมกำรกำหนด และต้องปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่กำหนดไว้ในบันทึก
ข้อตกลงโดยเคร่งครัด หำกสถำนศึกษำใดไม่ปฏิบัติหน้ำที่ให้ถูกต้องครบถ้วน กองทุนอำจเพิกถอนกำรเข้ำ
ร่วมดำเนินงำนของสถำนศึกษำแห่งนั้นก็ได้
มำตรำ ๓๙ นักเรียนหรือนักศึกษำผู้ใดจะขอกู้ยืมเงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ต้องศึกษำอยู่ใน
สถำนศึกษำที่ร่วมดำเนินงำนกับกองทุนตำมมำตรำ ๓๘ และต้องมีสัญชำติไทย มีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรกำหนด
มำตรำ ๔๐ นั กเรี ยนหรือนักศึกษำผู้ ใดจะขอกู้ยืมเงินกู้ยืม เพื่ อกำรศึกษำลั ก ษณะใด
ให้ยื่นคำขอต่อคณะกรรมกำร ทัง้ นี้ ตำมแบบและวิธีกำรที่คณะกรรมกำรกำหนด
มำตรำ ๔๑ นักเรียนหรือนักศึกษำซึ่งได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ ต้องทำสัญญำ
กู้ยืมเงินตำมแบบ หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรกำหนด
ในกำรทำสัญญำกู้ยืมเงินตำมวรรคหนึ่ง คณะกรรมกำรจะกำหนดให้มีผู้ค้ำประกันกำรชำระเงินคืน
กองทุนด้วยก็ได้
มำตรำ ๔๒ ผู้กู้ยืมเงินมีหน้ำที่ต้องปฏิบัติตำมสัญญำกู้ยืมเงินโดยเคร่งครัด
เพื่อประโยชน์ในกำรบริหำรกองทุนและกำรติดตำมกำรชำระเงินคืนกองทุน ผู้กู้ยืมเงินมีหน้ำที่
ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ควำมยินยอมในขณะทำสัญญำกู้ยืมเงิน เพื่อให้ผู้มีหน้ำที่จ่ำยเงินได้พึงประเมิน
ตำมมำตรำ ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎำกร หักเงินได้พึงประเมินของตนตำมจำนวนที่กองทุนแจ้งให้ทรำบ
เพื่อชำระเงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำคืนกองทุน

- ๑๒ -
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(๒) แจ้งสถำนะกำรเป็นผู้กู้ยืมเงินต่อหัวหน้ำหน่วยงำนภำครัฐหรือเอกชนที่ตนทำงำนด้วย
ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่เริ่มปฏิบัติงำน และยินยอมให้หักเงินได้พึงประเมินของตนเพื่อดำเนินกำร
ตำมมำตรำ ๕๑
(๓) ยินยอมให้กองทุนเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่อยู่ในครอบครองของบุคคลอื่น รวมทั้ง
ยินยอมให้กองทุนเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรกูย้ ืมเงิน และกำรชำระเงินคืนกองทุน
มำตรำ ๔๓ ในแต่ละภำคกำรศึกษำ ให้ผู้กู้ยืมเงินแจ้งขอเบิกเงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำต่อกองทุน
โดยกำรลงทะเบียนเรียน จำนวนเงินค่ำเล่ำเรียน ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวเนื่องกับกำรศึกษำ และค่ำ ครองชี พ
ต้องได้รับกำรรับรองจำกสถำนศึกษำ ทั้งนี้ ตำมแบบที่คณะกรรมกำรกำหนด
ให้กองทุนจ่ำยค่ำเล่ำเรียนและค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวเนื่องกับกำรศึกษำตำมจำนวนที่ได้รับแจ้ง
ตำมวรรคหนึ่ง ให้แก่สถำนศึกษำที่ผู้กู้ยื มเงินศึกษำอยู่ สำหรับค่ำครองชีพให้กองทุนจ่ำยเข้ำบัญชีของ
ผู้กู้ยืมเงินโดยตรง และให้ถือว่ำเงินที่จ่ำยให้แก่สถำนศึกษำหรือผู้กู้ยืมเงินดังกล่ำวเป็นส่วนหนึ่งของเงินกู้ยืม
เพื่อกำรศึกษำที่ผู้กู้ยืมเงินต้องชำระคืนกองทุน
ให้ถือว่ำจำนวนค่ำเล่ำเรียน ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวเนื่องกับกำรศึกษำ และค่ำครองชีพตำมที่ได้รับแจ้ง
และกองทุนได้โอนให้แก่สถำนศึกษำและผู้กู้ยืมเงิน เป็นจำนวนอันถูกต้องที่ผู้กู้ยืมเงินมีหน้ำที่และควำมรับผิด
ต้องชดใช้เงินคืนให้แก่กองทุน ทั้งนี้ หำกมียอดเงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับไปแล้ว ให้กองทุน
แจ้งให้ผู้กู้ยืมเงินทรำบด้วย
หมวด ๕
กำรชำระเงินคืนกองทุน
มำตรำ ๔๔ เมื่อผู้กู้ยืมเงินสำเร็จกำรศึกษำหรือเลิกกำรศึกษำแล้ว มีหน้ำที่ต้องชำระเงินกู้ยืม
เพื่อกำรศึกษำที่ได้รับไปตำมสัญญำกู้ยืมเงินคืนให้กองทุน ตำมจำนวน ระยะเวลำ และวิธีกำรที่กองทุน
แจ้งให้ทรำบ
คณะกรรมกำรจะกำหนดให้เริ่มคิดดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใดจำกผู้กู้ยืมเงินนับแต่เวลำใด
ภำยหลังที่สำเร็จกำรศึกษำหรือเลิกกำรศึกษำแล้วก็ได้ แต่อัตรำดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใดที่คิด ณ
วันทำสัญญำ ต้องไม่เกินอัตรำร้อยละเจ็ดจุดห้ำต่อปี และห้ำมมิให้คิดดอกเบี้ยทบต้น
ในกรณีจำเป็น ผู้จัดกำรอำจผ่อนผันให้ผู้กู้ยืมเงินชำระเงินคืนกองทุนแตกต่ำงไปจำกจำนวน
ระยะเวลำ หรือวิธีกำรที่กำหนดไว้ตำมวรรคหนึ่ง หรือลดหย่อนหนี้ หรือระงับกำรชำระเงินคืนกองทุน
ตำมที่ผู้ กู้ยืมเงินร้องขอเป็ นรำยบุ คคลหรือเป็นกำรทั่วไปก็ได้ ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมกำรกำหนดตำมมำตรำ ๑๙ (๑๑)
ในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินผู้ใดผิดนัดกำรชำระเงินคืนกองทุน และไม่ได้รับอนุญำตให้ผ่อนผันตำมวรรคสำม
คณะกรรมกำรจะกำหนดให้ผู้กู้ยืมเงินต้องเสียเงินเพิ่มอีกไม่เกินร้อยละหนึ่งจุดห้ำต่อเดือนก็ได้

- ๑๓ -
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มำตรำ ๔๕ เพื่อประโยชน์ในกำรบริหำรกองทุนและกำรติดตำมกำรชำระเงินคืนกองทุน
ให้กองทุนมีอำนำจดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
(๑) ขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงินจำกหน่วยงำนหรือองค์กรทั้งภำครัฐและเอกชน
หรือบุคคลใดซึ่งเป็นผู้ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำว
(๒) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรกู้ยืมเงิน และกำรชำระเงินคืนกองทุนของผู้กู้ยืมเงินให้แก่
หน่วยงำนหรือองค์กรทั้งภำครัฐและเอกชน หรือบุคคลใดตำมที่ร้องขอ
(๓) ดำเนินกำรตำมมำตรกำรต่ำง ๆ ที่คณะกรรมกำรกำหนดตำมมำตรำ ๑๙ (๑๔)
กำรดำเนินกำรตำม (๑) และ (๒) ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่กำหนด
ในกฎกระทรวง
มำตรำ ๔๖ เพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินกำรของกองทุนตำมมำตรำ ๔๕ (๑) ให้หน่วยงำน
หรือองค์กรทั้งภำครัฐและเอกชน หรือบุคคลใดซึ่งเป็นผู้ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงิน จัดส่งข้อมูล
ให้กองทุนตำมที่กองทุนร้องขอภำยในเวลำอันสมควร
มำตรำ ๔๗ ผู้กู้ยืมเงินจะชำระเงินคืนกองทุนก่อนกำหนดเวลำตำมมำตรำ ๔๔ หรือบอกเลิก
กำรกู้ยืมเงินเป็นหนังสือเมื่อใดก็ได้
ให้ผู้กู้ยืมเงินที่มีหนังสือแจ้งบอกเลิกกำรกู้ยืมเงินตำมวรรคหนึ่ง มีหน้ำที่ต้องชำระคืนเงินกู้ยืม
เพื่อกำรศึกษำที่ได้รับไปทั้งหมดคืนให้แก่กองทุนภำยในสำมสิบวันนับแต่วันถัดจำกวันที่ได้แจ้งบอกเลิก
กำรกู้ยืมเงิน
มำตรำ ๔๘ เมื่อมีเหตุอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้ กองทุนอำจบอกเลิกสั ญญำกู้ยืมเงิน
ของผู้กู้ยืมเงินก็ได้
(๑) เมื่อปรำกฏในภำยหลังว่ำ ผู้กู้ยืมเงินไม่มีสิทธิขอกู้ยืมเงิน ปกปิดข้อเท็จจริงอันควรแจ้งให้ทรำบ
หรือแจ้งข้อควำมอันเป็นเท็จในสำระสำคัญ
(๒) ผู้กู้ยืมเงินไม่ปฏิบัติตำมสัญญำกู้ยืมเงิน หรือข้อตกลงที่ให้ไว้แก่กองทุน
ให้ผู้กู้ยืมเงินที่ถูกบอกเลิกสัญญำกู้ยืมเงินตำมวรรคหนึ่ง มีหน้ำที่ต้องชำระคืนเงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ
ที่ได้รับไปทั้งหมดคืนให้แก่กองทุนภำยในสำมสิบวันนับแต่วันถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งกำรบอกเลิกสัญญำ
มำตรำ ๔๙ ในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินถึงแก่ควำมตำย ให้สัญญำกู้ยืมเงิน หน้ำที่ และควำมรับผิด
ที่ผู้กู้ยืมเงินมีต่อกองทุนเป็นอันระงับไป
ในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินพิกำรหรือทุพพลภำพจนไม่สำมำรถประกอบกำรงำนได้ ให้ผู้จัดกำรมีอำนำจ
พิจำรณำสั่งระงับกำรเรียกให้ชำระหนี้ตำมสัญญำกู้ยืมเงินก็ได้ ทั้งนี้ ตำมระเบียบที่คณะกรรมกำรกำหนด
ในกรณีที่ผู้ค้ำประกันถึงแก่ควำมตำย กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับควำมรับผิดของผู้ค้ำประกันให้เป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรกำหนด
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มำตรำ ๕๐ หนี้ที่เกิดขึ้นตำมพระรำชบัญญัตินี้ ให้กองทุนมีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินทั้งหมด
ของผู้กู้ยืมเงินในลำดับแรกถัด จำกค่ำเครื่องอุปโภคบริโภคอันจำเป็นประจำวันตำมมำตรำ ๒๕๓ (๔)
แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์
มำตรำ ๕๑ ให้บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคลทั้งภำครัฐและเอกชน ผู้จ่ำยเงินได้พึงประเมิน
ตำมมำตรำ ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎำกร มีหน้ำที่หักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงินซึ่งเป็นพนักงำน
หรือลูกจ้ำงของผู้จ่ำยเงินได้พึงประเมินดังกล่ำว เพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนตำมจำนวนที่กองทุนแจ้งให้ทรำบ
โดยให้นำส่งกรมสรรพำกรภำยในกำหนดระยะเวลำนำส่งภำษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ำย ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร
และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพำกรประกำศกำหนด
กำรหั กเงินตำมวรรคหนึ่ งต้องหักให้กองทุนเป็นลำดับแรกถัดจำกกำรหั กภำษี ณ ที่จ่ำย
และกำรหั กเงินเข้ำกองทุนที่ผู้ กู้ยื มเงินต้องถูกหั กตำมกฎหมำยว่ำด้วยกองทุ นบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร
กฎหมำยว่ำด้ วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองแรงงำน และกฎหมำยว่ำด้วย
กำรประกันสังคม
เมื่อกรมสรรพำกรได้รับเงินจำกผู้จ่ำยเงินได้พึงประเมินตำมวรรคหนึ่งแล้ว ให้นำส่งกองทุน
ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่กรมสรรพำกรกำหนด โดยควำมเห็นชอบของกระทรวงกำรคลัง
ถ้ำผู้จ่ำยเงินได้พึงประเมินตำมวรรคหนึ่ งไม่ได้หักเงินได้พึงประเมิน หักและไม่ได้นำส่ง
หรือนำส่งแต่ไม่ครบตำมจำนวนที่กองทุนแจ้งให้ทรำบ หรือหักและนำส่งเกินกำหนดระยะเวลำตำมวรรคหนึ่ง
ให้ผู้จ่ำยเงินได้พึงประเมินรับผิดชดใช้เงินที่ต้องนำส่งในส่วนของผู้กู้ยืมเงินตำมจำนวนที่ กองทุนแจ้งให้ทรำบ
และต้องจ่ำยเงินเพิ่มในอัตรำร้อยละสองต่อเดือนของจำนวนเงินที่ผู้จ่ำยเงินได้พงึ ประเมินยังไม่ได้นำส่ง
หรือตำมจำนวนที่ยังขำดไป แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ นับแต่วันถัดจำกวันที่ครบกำหนดต้องนำส่งตำมวรรคหนึ่ง
ในกรณีที่ผู้จ่ำยเงินได้พึงประเมินได้หักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงินไว้แล้ว ให้ถือว่ำผู้กู้ยืมเงิน
ได้ชำระเงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำตำมจำนวนที่ได้หักไว้แล้ว
หมวด ๖
กำรเงินและกำรบัญชี
มำตรำ ๕๒ ให้คณะกรรมกำรจัดให้มีระบบบัญชีที่เหมำะสมเพื่อสำมำรถควบคุมและบริหำร
จั ดกำรลู กหนี้ เงิ นกู้ ยื มเพื่ อกำรศึ กษำและจั ดท ำรำยงำนกำรเงิ นแสดงฐำนะกำรเงิ นและผลกำรด ำเนิ นงำน
ของกองทุนได้อย่ำงถูกต้องตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป
มำตรำ ๕๓ กำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน และกำรเก็บรักษำเงินของกองทุน ให้เป็นไปตำมระเบียบ
ที่คณะกรรมกำรกำหนด
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มำตรำ ๕๔ กองทุนต้องจัดให้มีกำรตรวจสอบภำยในเกี่ยวกับกำรเงิน กำรบัญชี และกำรพัสดุ
ของกองทุน ตลอดจนรำยงำนผลกำรตรวจสอบให้คณะกรรมกำรทรำบอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง
คณะกรรมกำรอำจตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญำตซึ่งมิใช่พนักงำนหรือลูกจ้ำงของกองทุนทำหน้ำที่
ตรวจสอบภำยในเฉพำะเรื่อง และให้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมกำรได้ ทั้งนี้ ตำมระเบียบที่คณะกรรมกำร
กำหนด
มำตรำ ๕๕ ให้ กองทุนจัดทำงบกำรเงินส่งผู้สอบบัญ ชีภ ำยในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับ แต่
วันสิ้นปีบัญชีทุกปี
ปีบัญชีของกองทุน ให้ถือตำมปีงบประมำณตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ
ในทุกรอบปี ให้สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลซึ่งสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน
ให้ควำมเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุน แล้วทำรำยงำนผลกำรสอบบัญชีเสนอต่อรัฐมนตรีภำยใน
หนึ่งร้อยห้ำสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
ให้กองทุนโฆษณำรำยงำนประจำปีโดยแสดงงบกำรเงินพร้อมกับรำยงำนกำรสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
รวมทั้งรำยงำนสรุปผลงำนในปีที่ล่วงมำในรำชกิจจำนุเบกษำ
บทเฉพำะกำล
มำตรำ ๕๖ ให้โอนบรรดำกิจกำร ทรัพย์ สิ น สิทธิ หน้ ำที่ หนี้ ภำระผูกพัน พนักงำน
และลูกจ้ำง และเงินงบประมำณของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำตำมพระรำชบัญญัติกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๑ และของกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำที่ผูกกับรำยได้ในอนำคต
ตำมระเบี ยบกระทรวงกำรคลั ง ว่ำด้วยกำรบริห ำรกองทุนเพื่ อกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่ออกตำม
พระรำชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับไปเป็น
ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำตำมพระรำชบัญญัตินี้
มำตรำ ๕๗ ให้ผู้จัดกำรตำมพระรำชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๑
ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นผู้จัดกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ และอยู่ใน
ตำแหน่งต่อไปจนกว่ำจะพ้นจำกตำแหน่งตำมสัญญำจ้ำงเดิมหรือเพรำะเหตุอื่น
มำตรำ ๕๘ ในวำระเริ่มแรก ให้คณะกรรมกำรกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำประกอบด้วย
กรรมกำรตำมมำตรำ ๑๔ (๑) และ (๒) และให้ผู้จัดกำรตำมมำตรำ ๕๗ เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
เพื่อปฏิบัติหน้ำที่คณะกรรมกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ไปพลำงก่อน และให้รัฐมนตรี แต่งตั้งกรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิตำมมำตรำ ๑๔ (๓) ภำยในเก้ำสิบวันนับแต่วันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้ผู้จัดกำรตำมวรรคหนึ่งแต่งตั้งพนักงำนของกองทุนซึ่งโอนมำตำมมำตรำ ๕๖ จำนวนหนึ่งคน
เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร
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มำตรำ ๕๙ ในวำระเริ่มแรก ให้คณะอนุกรรมกำรกำกับและประเมินสถำนศึกษำที่เข้ำร่วม
ดำเนินงำนกับกองทุนตำมมำตรำ ๒๒ และคณะอนุกรรมกำรกำกับกำรชำระเงินคืนกองทุนตำมมำตรำ ๒๔
ประกอบด้วยอนุกรรมกำรโดยตำแหน่ง และให้ปฏิบัติหน้ำที่ไปพลำงก่อนจนกว่ำคณะกรรมกำรจะแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมกำรให้มีองค์ประกอบครบถ้วนตำมมำตรำ ๒๒ และมำตรำ ๒๔
มำตรำ ๖๐ ให้พนักงำนและลูกจ้ำงของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำตำมพระรำชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่โอนมำเป็นพนักงำนและลูกจ้ำงของกองทุนตำมมำตรำ ๕๖
ได้รับเงินเดือนหรือค่ำจ้ำง รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ เท่ำกับที่เคยได้รับอยู่เดิมไปพลำงก่อน จนกว่ำ
จะได้บรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสำนักงำนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ แต่จะให้ได้รับเงินเดือน
หรือค่ำจ้ำงต่ำกว่ำเงินเดือนหรือค่ำจ้ำงที่ได้รับอยู่เดิมไม่ได้
มำตรำ ๖๑ ให้ถือว่ำหนี้ของผู้กู้ยืมเงินตำมพระรำชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ
พ.ศ. ๒๕๔๑ และหนี้ของผู้รับทุนกำรศึกษำแบบต้องใช้คืนตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรบริหำร
กองทุ นเพื่ อกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่ ออกตำมพระรำชบั ญญั ติเงินคงคลั ง พ.ศ. ๒๔๙๑ ที่ ค้ำงช ำระ
หรือยังไม่ถึงกำหนดชำระเป็นหนี้ที่ผู้กู้ยืมเงินหรือผู้รับทุนกำรศึกษำแบบต้องใช้คืนนั้น จะต้องชดใช้คืน
ให้กองทุนตำมพระรำชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรกำหนด
มำตรำ ๖๒ ให้ถือว่ำบรรดำคำขอที่นักเรียนหรือนักศึกษำได้ยื่นขอกู้ยืมจำกกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อกำรศึกษำตำมพระรำชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๑ และกองทุนเงินกู้ยืม
เพื่อกำรศึกษำที่ผูกกับรำยได้ในอนำคตตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรบริหำรกองทุนเพื่อกำรศึกษำ
พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่ออกตำมพระรำชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ ที่ค้ำงพิจำรณำอยู่ในวันก่อนวันที่
พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นคำขอกู้ยืมเงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำตำมพระรำชบัญญัตินี้ และให้ดำเนินกำรต่อไป
ตำมพระรำชบัญญัตินี้
มำตรำ ๖๓ บรรดำคดีที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำตำมพระรำชบัญญัติกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๑ และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำที่ผูกกับรำยได้ในอนำคตตำมระเบียบ
กระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรบริหำรกองทุนเพื่อกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่ออกตำมพระรำชบัญญัติเงินคงคลัง
พ.ศ. ๒๔๙๑ ได้ฟ้องเป็นคดีต่อศำล ให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำตำมพระรำชบัญญัตินี้เข้ำสวมสิทธิ
เป็นคู่ควำมแทน ในกำรนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำตำมพระรำชบัญญั ตินี้อำจคัดค้ำนเอกสำร
ที่ได้ยื่นไว้แล้ว ถำมค้ำนหรือคัดค้ำนพยำนที่สืบไปแล้วได้
ในกรณีที่ศำลได้มีคำพิพำกษำบังคับคดีตำมวรรคหนึ่งแล้ว ให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ
ตำมพระรำชบัญญัตินี้เข้ำสวมสิทธิเป็นเจ้ำหนี้ตำมคำพิพำกษำนั้น

- ๑๗ -

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

มำตรำ ๖๔ บรรดำข้อบังคับ ระเบียบ และประกำศที่ออกตำมพระรำชบัญญัติกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๑ และระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรบริหำรกองทุนเพื่อกำรศึกษำ
พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่ อ อกตำมพระรำชบั ญ ญั ติ เงิน คงคลั ง พ.ศ. ๒๔๙๑ ที่ ใช้ บั ง คั บ อยู่ ในวั น ก่ อ นวัน ที่
พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปได้เท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระรำชบัญญัตินี้ จนกว่ำจะได้มี
กำรออกกฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกำศตำมพระรำชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระรำชโองกำร
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ
นำยกรัฐมนตรี

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญั ติฉบับนี้ คือ เนื่องจำกกองทุนให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำตำม
พระรำชบั ญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๑ และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำที่ผูกกับรำยได้
ในอนำคตตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรบริหำรกองทุนเพื่อกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่ออกตำม
พระรำชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ มีกำรบริหำรจัดกำรและกำรดำเนินกำรที่มีข้อจำกัด และไม่สอดคล้องกับ
นโยบำยกำรผลิตกำลังคนและกำรพัฒนำประเทศ สมควรบูรณำกำรกำรบริหำรจัดกำรและกำรดำเนินกำรของ
ทั้งสองกองทุนดังกล่ำวให้เป็นเอกภำพอยู่ภำยใต้กฎหมำยเดียวกัน และเพิ่มมำตรกำรในกำรบริหำรจัดกำรกองทุน
ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี้

- ๑๘ -

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒๔
มำตรำ ๒ พระรำชบั ญญั ตินี้ให้ ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
เป็นต้นไป
มำตรำ ๑๖ บรรดำบทบัญญั ติแห่งกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ คำสั่ง และ
มติของคณะรัฐมนตรีใดที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ อ้ำงถึง “กระทรวงศึกษำธิกำร”
“รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร” “ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร” หรือผู้ดำรงตำแหน่งหรือผู้ปฏิบัติหน้ำที่
ในกระทรวงศึกษำธิกำร หำกเกี่ยวกับกำรอุดมศึกษำหรือกำรจัดตั้งสถำบั นอุดมศึกษำ ซึ่งอยู่ในอำนำจหน้ำที่
ของกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้ถือว่ำบทบัญญัตินั้นอ้ำงถึง “กระทรวง
กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” “รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์
วิจัยและนวัตกรรม” “ปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” หรือผู้ดำรงตำแหน่ง
หรือผู้ปฏิบัติหน้ำที่ในกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตำมพระรำชบัญญัตินี้
แล้วแต่กรณี
ให้เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของสภำหรือคณะกรรมกำรตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรโอน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึก ษำ กระทรวงศึกษำธิกำร ไปเป็น ส่วนรำชกำรตำมมำตรำ ๑๐
วรรคสอง เพื่อให้สอดคล้องกับกำรโอนอำนำจหน้ำที่และกำรเปลี่ยนแปลงผู้รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้
ทั้งนี้ ตำมที่กำหนดในบัญชี ๔ ท้ำยพระรำชบัญญัตินี้
ควำมในวรรคหนึ่งและวรรคสองไม่ใช้บังคับแก่สถำบันกำรอำชีวศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร
ที่จัดตั้งขึน้ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรอำชีวศึกษำ
มำตรำ ๑๗ ให้นำยกรัฐมนตรีรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กำรอุ ดมศึกษำ วิทยำศำสตร์
วิจัยและนวัตกรรม เป็นกลไกสำคัญในกำรพัฒนำประเทศให้เจริญเติบโตอย่ำงมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
เพื่อรองรับควำมเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะเกิดขึ้นในอนำคต สมควรจัดตั้งกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์
วิจัยและนวัตกรรมขึ้น เพื่อให้มีกำรบูรณำกำร กำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย และกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม
ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และศำสตร์อื่นเข้ำด้วยกั น และให้เกิดควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติหน้ำที่
ระหว่ำงสถำบันอุดมศึกษำและสถำบันวิจัยในทิศทำงที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ แผน และนโยบำย
ในกำรพัฒนำประเทศ จึงจำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี้
๔

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนที่ ๕๗ ก/หน้า ๑/๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

