
 

 

ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว�าด�วย การบริหารกองทุนเพ่ือการศึกษา 

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
___________________________ 

 
ด�วยรัฐบาลพิจารณาเห็นว�า  มีความจําเป�นที่จะต�องเร�งดําเนินการปฏิรูปการเงินอุดมศึกษา    

เพื่อใช�กลไกทางการเงินเป�นเคร่ืองมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการศึกษา รวมทั้งการดําเนิน
นโยบายการผลิตกําลังคนให�สอดคล�องกับความต�องการของสังคมและประเทศ โดยการลดภาระงบประมาณ
ของสถานศึกษา และเปลี่ยนแปลงเป�นการเพิ่มงบประมาณให�กับตัวผู�เรียนให�มากข้ึน ซ่ึงในการสนองตอบต�อความ
จําเป�นดังกล�าว ควรส�งเสริมให�ผู�เรียนมีส�วนร�วมรับภาระค�าใช�จ�ายเพิ่มข้ึน ให�ได�สัดส�วนกับประโยชน6ส�วนบุคคลท่ี
ผู�เรียนได�รับ เพื่อลดค�าใช�จ�ายในการจัดการการศึกษาของรัฐ และนํากลับไปใช�พัฒนาทุนการศึกษา การลงทุนใน
โครงสร�างพื้นฐานเพื่อการศึกษา การพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีทางการศึกษา ตลอดจนการจัดทุนให�
เปล�ากับคนยากจน จึงจํา เป �นต�องมีการแก�ไขพระราชบัญญัต ิกองทุน เง ินให�กู �ย ืมเพื ่อการศึกษา          
พ.ศ.๒๕๔๑ เดิม เพื่อจัดตั้งกองทุนข้ึนมาใหม�  ให�สอดคล�องกับนโยบายของรัฐบาล โดยในระหว�างท่ียังไม�มีการตรา
กฎหมายออกมาใช�บังคับจําเป�นจะต�องกําหนดระเบียบข้ึนมาใช�บังคับไปพลางก�อน  

ฉะน้ัน เพื่อให�การดําเนินการเป�นไปตามเจตนารมณ6ดังกล�าว จึงจัดต้ังกองทุนเพื่อการศึกษาข้ึน และ
ให�อยู�ในความดูแลรับผิดชอบของกองทุนเงินให�กู�ยืมเพื่อการศึกษา อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓  
แห�งพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ กระทรวงการคลัง จึงเห็นสมควรกําหนดหลักเกณฑ6และวิธีปฏิบัติ
เก่ียวกับกองทุนเพื่อการศึกษา และเพื่อให�การบริหารกองทุนเป�นไปด�วยความคล�องตัวและมีประสิทธิภาพ    
จึงวางระเบียบไว�ดังต�อไปนี้ 

ข�อ ๑. ระเบียบนี้เรียกว�า  “ระเบียบกระทรวงการคลัง ว�าด�วย การบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๙” 

ข�อ ๒. ระเบียบนี้ใช�บังคับตั้งแต�บัดนี้เป�นต�นไป        

 *ข�อ ๓. ในระเบียบน้ี 
 “กองทุนเพื่อการศึกษา”  หมายความว�า  กองทุนเงินกู�ยืมเพื่อการศึกษาท่ีผูกกับรายได�

ในอนาคต 1 
 “คณะกรรมการ”  หมายความว�า  คณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา 
 “กรรมการ”  หมายความว�า  กรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา  
 “พนักงาน”   หมายความว�า พนักงานของกองทุนเ งินให� กู�ยืมเพื่ อการศึกษา           

ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให�กู�ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 “สถานศึกษา”2 หมายความว�า สถานศึกษาของรัฐ และสถานศึกษาเอกชน ในสังกัด

หรือในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ หรือสถานศึกษาในสังกัดกระทรวง หรือหน�วยงานอ่ืนของรัฐ ท้ังน้ี 
ตามที่ได�รับการประกาศรายชื่อให�เข�าร�วมโครงการเงินกู�เพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได�ในอนาคต (กรอ.)       
จากกองทุนเงินให�กู�ยืมเพื่อการศึกษา 

                                                   

1 ข�อ ๓ แก�ไขโดยข�อ ๕ ของระเบียบกระทรวงการคลัง  ว�าด�วย การบริหารกองทุนเพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
2

 มีการแก�ไขคํานิยามคําว�า “สถานศึกษา” โดยข�อ 4 ของระเบียบกระทรวงการคลัง  ว�าด�วย การบริหารกองทุนเพ่ือ
การศึกษา (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. ๒๕๕7 



 ๒

 “ผู�จัดการ”  หมายความว�า  ผู�จัดการกองทุนเงินให�กู�ยืมเพื่อการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให�กู�ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 “นิสิตหรือนักศึกษา”  หมายความว�า  ผู�ท่ีมีสถานภาพเป�นนิสิตหรือนักศึกษาอยู�ใน
สถานศึกษา ซ่ึงเป�นผู�มีสิทธิขอรับทุนการศึกษาแบบต�องใช�คืน 

 “ทุนการศึกษาแบบต�องใช�คืน”  หมายความว�า ทุนการศึกษาท่ีจ�ายเพื่อเป�นค�าเล�าเรียน
ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด  โดยนิสิตหรือนักศึกษาผู�ได�รับทุนจากกองทุนเพื่อการศึกษามีหน�าท่ีต�องชําระคืนแก�
กองทุนเพื่อการศึกษาตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไว�ในข�อ ๒๔ 

 “ผู�บริหารและจัดการเงินให�กู�ยืม” หมายความว�า บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงคณะกรรมการ
จ�างให�ทําหน�าท่ีบริหารและจัดการทุนการศึกษาแบบต�องใช�คืนตามข�อ ๒๑ 

 “นายจ�าง”  หมายความว�า  บุคคลหรือหน�วยงานท่ีรับผู�รับทุนการศึกษาแบบต�องใช�คืน
เข�าทํางาน 

ข�อ ๔. วิธีปฏิบัติอ่ืนใดนอกจากท่ีกําหนดไว�แล�วในระเบียบน้ี  ให�ปฏิบัติตามระเบียบของทาง
ราชการโดยอนุโลม  

 ในกรณีที่ไม�สามารถปฏิบัติตามข�อกําหนดในระเบียบน้ี ให�ขอทําความตกลงกับ
กระทรวงการคลัง  

ข�อ ๕. ในกรณีท่ีมีปNญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให�คณะกรรมการเป�นผู�วินิจฉัยช้ีขาด 

ข�อ ๖. ให�ปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้ 
           

*หมวด ๑ 
กองทุนเพ่ือการศึกษา 

              *ข�อ ๗. ให�มีกองทุนเพื่อการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค6ให�ทุนการศึกษาแบบต�องใช�คืนแก�นิสิต
หรือนักศึกษา เพื่อให�เป�นไปตามแนวนโยบายแห�งรัฐด�านการศึกษา3 

ข�อ ๘. ให�สํานักงานกองทุนเงินให�กู�ยืมเพื่อการศึกษา รับผิดชอบจัดการงานธุรการของกองทุนเพื่อ
การศึกษา 

ข�อ ๙. กองทุนเพื่อการศึกษาประกอบด�วยเงินและทรัพย6สิน ดังต�อไปน้ี 
 (๑) เงินอุดหนุนที่ได�รับจากรัฐบาลหรือเงินที่ได�รับจากงบประมาณรายจ�ายประจําปS  

 (๒) เงินหรือทรัพย6สินที่ได�รับจากการดําเนินการของกองทุนเพื่อการศึกษา 
 (๓) เงินหรือทรัพย6สินที่มีผู�บริจาคหรือมอบให�แก�กองทุนเพื่อการศึกษา 
 (๔) ดอกผลของเงินหรือทรัพย6สินของกองทุนเพื่อการศึกษา 
 (๕) เงินหรือทรัพย6สินอ่ืนใดนอกจาก (๑) ถึง (๔) ท่ีกองทุนเพื่อการศึกษาได�รับไม�ว�าในกรณีใด   

 *ข�อ ๑๐. เงินกองทุนเพื่อการศึกษาให�ใช�จ�ายเพื่อกิจการ ดังต�อไปนี้4 
 (๑) ให�ทุนการศึกษาแบบต�องใช�คืนแก�นิสิตหรือนักศึกษาตามระเบียบนี้ 
 (๒) เป�นค�าใช�จ�ายในการดําเนินการของกองทุนเพื่อการศึกษา 
 (๓) เป�นค�าใช�จ�ายในการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและค�าใช�จ�ายอ่ืนที่เก่ียวกับ หรือ

เก่ียวเน่ืองกับการจัดกิจการของกองทุนเพื่อการศึกษาตามที่คณะกรรมการกําหนด 
 

                                                   

3 หมวด ๑ แก�ไขโดยข�อ ๓ ของระเบียบกระทรวงการคลัง  ว�าด�วย การบริหารกองทุนเพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
   ข�อ ๗ แก�ไขโดยข�อ ๖ของระเบียบกระทรวงการคลัง  ว�าด�วย การบริหารกองทุนเพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
4 ข�อ ๑๐ แก�ไขโดยข�อ ๗ ของระเบียบกระทรวงการคลัง  ว�าด�วย การบริหารกองทุนเพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



 ๓

*หมวด ๒ 
คณะกรรมการและการบริหารกองทุนเพ่ือการศึกษา5 

              *ข�อ ๑๑.ให� มีคณะกรรมการคณะหนึ่ ง เรียกว�า “คณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา”   
ประกอบด�วย ปลัดกระทรวงการคลัง เป�นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสภา
การศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู�อํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมสรรพากร ผู�อํานวยการสํานักงาน 
เศรษฐกิจการคลัง อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เสนอโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จํานวนหน่ึงคน นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห�งประเทศไทย และนายกสมาคมสมาพันธ6การศึกษา
เอกชนแห�งประเทศไทย เป�นกรรมการ และกรรมการอ่ืนอีกไม�เกินห�าคนซ่ึงรัฐมนตรีแต�งตั้ง  โดยในจํานวนน้ี
อย�างน�อยต�องเป�นผู�ทรงคุณวุฒิด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมาย  เศรษฐศาสตร6 การเงิน หรือการบัญชี 
ด�านละหน่ึงคน 

 ให�ผู�จัดการเป�นกรรมการและเลขานุการ และพนักงานคนใดคนหนึ่งเป�นกรรมการและ
ผู�ช�วยเลขานุการ 

ข�อ ๑๒. กรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแต�งตั้งมีวาระอยู�ในตําแหน�งคราวละสองปS และอาจได�รับแต�งตั้งอีกได� 
 ในกรณีท่ีกรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแต�งตั้งพ�นจากตําแหน�งก�อนวาระ หรือในกรณีที่รัฐมนตรี

แต�งตั้งกรรมการเพิ่มข้ึนในระหว�างท่ีกรรมการซ่ึงแต�งตั้งไว�แล�วยังมีวาระอยู�ในตําแหน�ง ให�ผู�ได�รับแต�งตั้งให�
ดํารงตําแหน�งแทน หรือเป�นกรรมการเพิ่มข้ึนอยู�ในตําแหน�งเท�ากับวาระที่เหลืออยู�ของกรรมการ ซ่ึงได�แต�งต้ังไว�แล�ว 

 เม่ือครบกําหนดตามวาระดังกล�าวในวรรคหน่ึง หากยังไม�ได�มีการแต�งตั้งกรรมการข้ึนใหม� 
ให�กรรมการซ่ึงพ�นจากตําแหน�งตามวาระนั้นอยู�ในตําแหน�ง เพื่อปฏิบัติหน�าที่ต�อไปจนกว�ากรรมการซ่ึงได�รับ
แต�งต้ังใหม�เข�ารับหน�าที่ 

ข�อ ๑๓. นอกจากการพ�นจากตําแหน�งตามวาระตามข�อ ๑๒ กรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแต�งตั้งพ�นจาก
ตําแหน�งเม่ือ 

 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓) เป�นบุคคลล�มละลาย 
 (๔) เป�นคนไร�ความสามารถหรือเสมือนไร�ความสามารถ 
 (๕) ได�รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุก 
 (๖) รัฐมนตรีให�ออกเนื่องจากมีความประพฤติชั่วอย�างร�ายแรง 

ข�อ ๑๔. การประชุมของคณะกรรมการต�องมีกรรมการมาประชุมไม�น�อยกว�า ก่ึงหน่ึง           
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป�นองค6ประชุม   

 ในการประชุมคราวใด ถ�าประธานกรรมการไม�มาประชุมหรือไม�อาจปฏิบัติหน�าที่ได�    
ให�กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป�นประธานในที่ประชุม 

 การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมให�ถือเสียงข�างมาก กรรมการคนหนึ่งให�มีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถ�าคะแนนเสียงเท�ากันให�ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป�นเสียงชี้ขาด 

 
 
 
 

                                                   

5 หมวด ๒ แก�ไขโดยข�อ ๓ ของระเบียบกระทรวงการคลัง  ว�าด�วย การบริหารกองทุนเพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  ข�อ ๑๑ แก�ไขโดยข�อ ๔ของระเบียบกระทรวงการคลัง  ว�าด�วย การบริหารกองทุนเพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 



 ๔

*ข�อ ๑๕. คณะกรรมการมีอํานาจหน�าท่ีดังต�อไปนี้6 
 (๑) กําหนดนโยบาย ระเบียบ ข�อบังคับ และบริหารงานกองทุนเพื่อการศึกษาให�เป�นไป

ตามวัตถุประสงค6 
  (๒) พิจารณาอนุมัติให�ทุนการศึกษาแบบต�องใช�คืน 
 (๓) แต�งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการเป�นการเฉพาะเร่ือง หรือเพื่อปฏิบัติการอย�าง

ใดอย�างหน่ึงตามที่คณะกรรมการมอบหมาย             

*ข�อ ๑๖. ในการจัดระบบควบคุมเงินของกองทุนเพื่อการศึกษา ให�กองทุนเพื่อการศึกษาจัดให�มี
บัญชีดังต�อไปนี้7 

 (๑) บัญชีรับ เพื่อรับเงินท้ังปวงของกองทุนเพื่อการศึกษา 
 (๒) บัญชีทุนการศึกษาแบบต�องใช�คืนท่ีจ�ายให�แก�นิสิตหรือนักศึกษา 
 (๓) บัญชีจ�ายบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา เพื่อจ�ายเงินท่ีใช�ในการดําเนินการของ

กองทุนเพื่อการศึกษา 
 

หมวด ๓ 
ทุนการศึกษาแบบต�องใช�คืน 

ข�อ ๑๗. ทุนการศึกษาแบบต�องใช�คืน เป�นทุนการศึกษาเพื่อช�วยเหลือนักศึกษาที่ประสงค6           
จะขอรับทุน เพื่อเป�นค�าเล�าเรียนในสถานศึกษาตามที่คณะกรรมการกําหนด 

*ข�อ ๑๗/๑ กองทุนเพื่อการศึกษาดําเนินการให�ทุนการศึกษาแบบต�องใช�คืนแก�นิสิตหรือ
นักศึกษาสองกลุ�ม ดังต�อไปน้ี 8 

 (๑)  นิสิตหรือนักศึกษาที่เคยได�รับทุนการศึกษาแบบต�องใช�คืน ในปSการศึกษา ๒๕๔๙ 
ตามระยะเวลาปกติที่กําหนดไว�ในแต�ละหลักสูตร ทั้งน้ี ไม�เกินปSการศึกษา ๒๕๕๔ 

      (๒)  นิสิตหรือนักศึกษาระดับ ปวส. อนุปริญญาและปริญญาตรี ชั้นปSท่ี ๑ ปSการศึกษา 
๒๕๕๑ ในสาขาวิชาที่เป�นความต�องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกําลังคนร�วมกับภาคเอกชน     
เป�นลําดับแรก ทั้งนี้ ตามที่กองทุนเพื่อการศึกษากําหนด ตั้งแต�ปSการศึกษา ๒๕๕๑ เป�นต�นไป 

 (๓ ) นิสิตหรือนักศึกษาระดับ ปวส. อนุปริญญาและปริญญาตรี ชั้นปSที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑          
ปSการศึกษา ๒๕๕๒ ในสาขาวิชาท่ีเป�นความต�องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกําลังคนร�วมกับ
ภาคเอกชนเป�นลําดับแรก ท้ังน้ี ตามที่กองทุนเพื่อการศึกษากําหนด ตั้งแต�ปSการศึกษา ๒๕๕๒ เป�นต�นไป    
ตามวงเงินงบประมาณของกองทุนเพื่อการศึกษา 

*ข�อ ๑๘.นิสิตหรือนักศึกษา ซ่ึงมีสิทธิขอรับทุนการศึกษาแบบต�องใช�คืนจากกองทุนเพื่อการศึกษา 
ต�องมีคุณสมบัติ ดังต�อไปนี้9 

 (๑) เป�นผู�มีสัญชาติไทย 
 (๒) มีคุณสมบัติอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

*ข�อ ๑๙. นิสิตหรือนักศึกษาผู�ใดประสงค6จะรับทุนการศึกษาแบบต�องใช�คืน ให�ทําสัญญากู�ยืม
เงินตามแบบ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด10                    

                                                   

6 ข�อ ๑๕ แก�ไขโดยข�อ ๘ ของระเบียบกระทรวงการคลัง  ว�าด�วย การบริหารกองทุนเพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
7 ข�อ ๑๖ แก�ไขโดยข�อ ๙ ของระเบียบกระทรวงการคลัง  ว�าด�วย การบริหารกองทุนเพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
8 ข�อ ๑๗/๑ แก�ไขโดยข�อ ๓ ของระเบียบกระทรวงการคลัง  ว�าด�วย การบริหารกองทุนเพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
9 ข�อ ๑๘ แก�ไขโดยข�อ ๓ ของระเบียบกระทรวงการคลัง  ว�าด�วย การบริหารกองทุนเพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
10 ข�อ ๑๙ แก�ไขโดยข�อ ๑๑ ของระเบียบกระทรวงการคลัง  ว�าด�วย การบริหารกองทุนเพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



 ๕

*ข�อ ๒๐. คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให�บุคคลเป�นผู�อนุมัติการให�ทุนการศึกษาแบบต�องใช�คืน     
ลงนามในสัญญากู�ยืมเงินและยกเลิกสัญญากู�ยืมเงินแทนคณะกรรมการ11   

 บุคคลที่ได�รับมอบอํานาจตามวรรคหนึ่งอาจมอบอํานาจช�วงให�บุคคลซ่ึงรับผิดชอบหรือ
เป�นผู�แทนโรงเรียน  สถานศึกษา  หรือสถาบันการศึกษา  เป�นผู�อนุมัติการให�ทุนการศึกษาแบบต�องใช�คืน  และ
ลงนามในสัญญากู�ยืมเงินแทนก็ได� 
  การมอบอํานาจดังกล�าวจะทําเป�นประกาศเป�นการทั่วไป  ให�ผู�รับมอบอํานาจดําเนินการ
ให�ทุนการศึกษาแบบต�องใช�คืนตามระเบียบนี้ก็ได� และคณะกรรมการจะเพิกถอนการมอบอํานาจน้ันเม่ือใดก็ได� แต�
การเพิกถอนดังกล�าวไม�มีผลกระทบต�อคําอนุมัติหรือสัญญาที่ผู�รับมอบอํานาจได�ทําไปแล�ว เว�นแต�เป�นกรณีที่
กระทําโดยฝ[าฝ\นระเบียบหรือข�อบังคับของคณะกรรมการ 

 *ข�อ ๒๐/๑ สัญญากู�ยืมเงินให�ทําเป�นรายปSหรือระยะเวลาท่ีสั้น หรือยาวกว�านั้นตามที่
คณะกรรมการกําหนด12 

     ในการทําสัญญากู�ยืมเงิน   คณะกรรมการจะกําหนดให�มีผู�คํ้าประกันการชําระหนี้ด�วยก็ได� แต�
จะกําหนดจนเป�นอุปสรรคในอันท่ีจะขอรับทุนการศึกษาแบบต�องใช�คืนไม�ได� 

 *ข�อ ๒๑  บรรดาเงินทุนการศึกษาแบบต�องใช�คืน ซึ่งต�องจ�ายให�แก�สถานศึกษา ให�กองทุน
เพื่อการศึกษาเบิกจ�ายให�แก�สถานศึกษานั้นโดยตรง และให�ถือว�าเงินที่จ�ายดังกล�าวเป�นทุนการศึกษาแบบต�อง
ใช�คืน ท่ีนิสิตหรือนักศึกษาต�องใช�คืน13 

 ให�คณะกรรมการจ�างบุคคลหรือนิติบุคคล เพื่อทําหน�าที่รับผิดชอบเป�นผู�บริหารและจัด
การเงินให�กู�ยืม  โดยต�องปฏิบัติหน�าท่ีดูแลการให�ทุนการศึกษาแบบต�องใช�คืน  และรับชําระคืนให�ถูกต�อง
ตามที่กําหนดไว�ในสัญญาจ�าง 

 *ข�อ ๒๑/๑ ห�ามมิให�คิดดอกเบี้ยหรือประโยชน6อ่ืนใดจากเงินทุนการศึกษาแบบต�องใช�คืนในระหว�าง
ที่ผู�รับทุนการศึกษาแบบต�องใช�คืนยังศึกษาอยู�14 

 *ข�อ ๒๒.  ให�เป�นหน�าท่ีของสถานศึกษาที่นิสิตหรือนักศึกษาศึกษาอยู�  ต�องแจ�งให�กองทุนเพื่อ
การศึกษาหรือผู�บริหารและจัดการเงินให�กู�ยืมทราบ  เม่ือนิสิตหรือนักศึกษาเพิกถอนการลงทะเบียนไม�ว�า
ทั้งหมดหรือบางส�วน หรือเม่ือนิสิตหรือนักศึกษาพ�นสภาพการเป�นนิสิตหรือนักศึกษาไปแล�ว  ไม�ว�าด�วยเหตุใด  
และหากต�องมีการคืนเงินกองทุนเพื่อการศึกษา  ก็ให�คืนเงินทุนการศึกษาแบบต�องใช�คืนที่เหลืออยู�ของนิสิต
หรือนักศึกษาผู�นั้นแก�กองทุนเพื่อการศึกษาหรือผู�บริหารและจัดการเงินให�กู�ยืม ตามระยะเวลาที่
คณะกรรมการกําหนด15 

 *ข�อ ๒๓.  ผู�รับทุนการศึกษาแบบต�องใช�คืน มีหน�าที่ต�องแจ�งในกรณีเปลี่ยนแปลงที่อยู� สําหรับ
การศึกษาและที่อยู�ตามภูมิลําเนา  หรือการย�ายสถานศึกษา  และการสําเร็จหรือเลิกการศึกษาให�กองทุนเพื่อการศึกษา
หรือผู�บริหารและจัดการเงินให�กู�ยืมทราบ  ภายในสามสิบวัน  นับแต�วันที่เปลี่ยนแปลงหรือสําเร็จ หรือเลิกการศึกษา  
หากผู�รับทุนการศึกษาแบบต�องใช�คืนไม�ปฏิบัติตาม  กองทุนเพื่อการศึกษาอาจดําเนินการตามข�อ ๒๘16

 

 

                                                   

11 ข�อ ๒๐ แก�ไขโดยข�อ ๑๒ ของระเบียบกระทรวงการคลัง  ว�าด�วย การบริหารกองทุนเพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
12 ข�อ ๒๐/๑ เพ่ิมเติมโดยข�อ ๑๓ ของระเบียบกระทรวงการคลัง  ว�าด�วย การบริหารกองทุนเพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
13 ข�อ ๒๑ แก�ไขโดยข�อ ๑๔ ของระเบียบกระทรวงการคลงั  ว�าด�วย การบริหารกองทุนเพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
14 ข�อ ๒๑/๑เพ่ิมเตมิโดยข�อ ๑๕ ของระเบียบกระทรวงการคลัง  ว�าด�วย การบริหารกองทุนเพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
15 ข�อ ๒๒  แก�ไขโดยข�อ ๑๖ ของระเบียบกระทรวงการคลัง  ว�าด�วย การบริหารกองทุนเพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
16 ข�อ ๒๓  แก�ไขโดยข�อ ๑๗ ของระเบียบกระทรวงการคลัง  ว�าด�วย การบริหารกองทุนเพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



 ๖

 
*หมวด ๓/๑ 

ทุนการศึกษาแบบต�องใช�คืน 
สําหรับนิสิตหรือนักศึกษาที่เข�าร�วมโครงการ ตั้งแต�ป4การศึกษา ๒๕๕๕ เป5นต�นไป17 

 ข�อ ๒๓/๑. ในหมวดนี้ 
 “ทุนการศึกษาแบบต�องใช�คืน”18 หมายความว�า ทุนการศึกษาที่จ�ายเพื่อเป�นค�าเล�าเรียน

และหรือค�าครองชีพโดยผู�รับทุนการศึกษามีหน�าท่ีต�องชําระคืนแก�กองทุนเพื่อการศึกษา ตามเง่ือนไขท่ีกําหนด
ไว�ในหมวด ๔/๑ การคืนทุนการศึกษาแบบต�องใช�คืนสําหรับนิสิตหรือนักศึกษาที่เข�าร�วมโครงการ ต้ังแต�       
ปSการศึกษา ๒๕๕๕ เป�นต�นไป 

 “ค�าเล�าเรียน”19  หมายความว�า  ค�าเล�าเรียน ค�าบํารุงการศึกษา ค�าหน�วยกิต และ
ค�าธรรมเนียมการศึกษา ท่ีจ�ายให�ตามภาคหรือปSการศึกษาท่ีสถานศึกษาเรียกเก็บ และให�หมายรวมถึงค�าใช�จ�ายท่ี
เก่ียวเนื่องกับการศึกษา ซ่ึงเป�นค�าใช�จ�ายท่ีสถานศึกษาเรียกเก็บตามที่ต�นสังกัด หรือสภาสถาบันอนุมัติให�เรียกเก็บได� 

 “ค�าครองชีพ”20  หมายความว�า  ค�าที่พักและค�าใช�จ�ายส�วนตัวของนิสิตหรือนักศึกษา 
 “นิสิตหรือนักศึกษาที่มีสิทธิได�รับค�าครองชีพ” หมายความว�า นิสิตหรือนักศึกษาซ่ึงมี

ฐานะยากจน ตามที่คณะกรรมการกําหนด  

ข�อ ๒๓/๒. นิสิตหรือนักศึกษาที่ประสงค6จะรับทุนการศึกษาแบบต�องใช�คืนตามหมวดนี้ ต�องมี
คุณสมบัติตามข�อ ๑๘ และปฏิบัติตามข�อ ๑๙  
 ในการยื่นคําขอรับทุนการศึกษาแบบต�องใช�คืนตามวรรคหน่ึง ให�นิสิตหรือนักศึกษาที่มี
สิทธิได�รับค�าครองชีพและประสงค6จะขอรับค�าครองชีพยื่นคําขอรับค�าครองชีพ ตามหลักเกณฑ6และวิธีการที่
คณะกรรมการกําหนด 

ข�อ ๒๓/๓. เงินค�าครองชีพ ให�กองทุนเพื่อการศึกษาเบิกจ�ายให�แก�นิสิตหรือนักศึกษาที่มีสิทธิ
ได�รับค�าครองชีพโดยตรง และให�ถือว�าเงินที่จ�ายดังกล�าวเป�นทุนการศึกษาแบบต�องใช�คืนที่นิสิตหรือ
นักศึกษาต�องใช�คืน 

 

                                                   

17
 หมวด ๓/๑ ข�อ ๒๓/๑ – ข�อ ๒๓/๓ เพ่ิมเติมโดยข�อ ๔ ของระเบียบกระทรวงการคลังว�าด�วย การบริหารกองทุนเพ่ือ

การศึกษา (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๕ แก�ไขโดยฉบับท่ี ๗ พ.ศ. ๒๕๕๖ และฉบับท่ี ๘ พ.ศ.๒๕๕๗ ท้ังน้ี ให�ใช�เฉพาะการเข�าร�วม
โครงการกรอ.ปSการศึกษา ๒๕๕๕ เป�นต�นไปจนกว�ากฎหมายควบรวมสองกองทุนจะมีผลใช�บังคับ โดยให�ใช�บังคับกับผู�รับทุน ดังน้ี 
 (๑) นิสิตหรือนักศึกษาผู�รับทุนการศึกษาแบบต�องใช�คืนตามโครงการเงินกู�เพ่ือการศึกษาท่ีผูกพันกับรายได�ในอนาคต
ต้ังแต�ปSการศึกษา ๒๕๕๕ เป�นต�นไป  
 (๒) นิสิตหรือนักศึกษารายใหม�ชั้นปSท่ี ๑ ท่ีขอรับทุนการศึกษาแบบต�องใช�คืนในปSการศึกษาท่ีกองทุนเป̂ดให�ดําเนิน
โครงการเงินกู�เพ่ือการศึกษาท่ีผูกพันกับรายได�ในอนาคต ท่ีมิใช�ผู�กู�ยืมเงินรายเก�าของกองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)  
 (๓) นิสิตหรือนักศึกษาท่ีเป�นผู�กู�ยืมเงินรายเก�าของกองทุนเงินให�กู�ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ท่ีเปลี่ยนระดับจากชั้น
มัธยมศึกษาปSท่ี ๖ หรือเทียบเท�าท้ังสายสามัญและสายอาชีพ เป�นระดับอาชีวศึกษาชั้นสูงหรือเทียบเท�า ระดับอุดมศึกษาหรือ
เทียบเท�าในปSการศึกษา ๒๕๕๗ เป�นต�นไป ซึ่งขอรับทุนการศึกษาแบบต�องใช�คืนในปSการศึกษาท่ีกองทุนเป̂ดให�ดําเนินโครงการเงินกู�
เพ่ือการศึกษาท่ีผูกพันกับรายได�ในอนาคต 
18 มีการแก�ไขคํานิยามคําว�า “ทุนการศึกษาแบบต�องใช�คืน” โดยข�อ 5 ของระเบียบกระทรวงการคลัง  ว�าด�วย การบริหารกองทุน
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. ๒๕๕6 
19

 มีการแก�ไขคํานิยามคําว�า “ค�าเล�าเรียน” โดยข�อ 5 ของระเบียบกระทรวงการคลัง  ว�าด�วย การบริหารกองทุนเพ่ือ
การศึกษา (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. ๒๕๕7 
20

 มีการแก�ไขคํานิยามคําว�า “ค�าครองชีพ” โดยข�อ 5 ของระเบียบกระทรวงการคลัง  ว�าด�วย การบริหารกองทุนเพ่ือ
การศึกษา (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. ๒๕๕7 
 



 ๗

 
หมวด ๔ 

การคืนทุนการศึกษาแบบต�องใช�คืน 

 *ข�อ ๒๔. เม่ือผู�รับทุนการศึกษาแบบต�องใช�คืนสําเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแล�วเป�นเวลา
สองปS  ผู�รับทุนการศึกษาแบบต�องใช�คืนมีหน�าที่ต�องชําระคืนให�กับกองทุนเพื่อการศึกษาตามจํานวน  กําหนด
ระยะเวลาการชําระคืน  และวิธีการตามท่ีคณะกรรมการกําหนด แต�ต�องไม�เกิน ๑๕ ปSนับแต�วันที่ผู� รับ
ทุนการศึกษาแบบต�องใช�คืนมีหน�าที่ต�องชําระคืน 
 คณะกรรมการจะกําหนดให�เร่ิมคิดดอกเบี้ยหรือประโยชน6อ่ืนใดนับแต�เวลาใดภายหลังท่ี
จบการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแล�วก็ได� แต�อัตราดอกเบ้ีย หรือประโยชน6อ่ืนใดท่ีคิดต�องไม�เกินอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากประจําหนึ่งปSของธนาคารออมสิน และห�ามมิให�คิดดอกเบ้ียทบต�น 

ในกรณีจําเป�นที่เห็นสมควร คณะกรรมการจะผ�อนผันให�ชําระคืนตามระยะเวลาที่แตกต�างไป
จากท่ีกําหนดไว�ในวรรคหน่ึง  หรือชะลอการชําระหน้ีเป�นการชั่วคราวหรือลดหย�อนหน้ีให�ตามที่ผู� รับ
ทุนการศึกษาแบบต�องใช�คืนร�องขอเป�นราย ๆ หรือเป�นการทั่วไปก็ได� 

ในกรณีที่ผู�รับทุนการศึกษาแบบต�องใช�คืนไม�สามารถชําระคืนได�ภายในระยะเวลาที่กําหนด
ตามวรรคหนึ่ง  และไม�ได�รับอนุญาตให�ผ�อนผันตามวรรคสาม คณะกรรมการจะกําหนดให�ผู�รับทุนการศึกษาแบบ
ต�องใช�คืนต�องเสียเงินเพิ่มอีกไม�เกินร�อยละ ๑.๕  ต�อเดือนก็ได�21

 

*ข�อ ๒๕ ผู� รับทุนการศึกษาแบบต�องใช�คืนในปSการศึกษา ๒๕๔๙ ต�องทําสัญญาแปลงหนี้
ทุนการศึกษาดังกล�าวท่ีได�รับท้ังหมด  โดยไม�ต�องปรับค�าเงินต�นตามดัชนีราคาผู�บริโภค  และเม่ือได�ทําการแปลงหนี้
ทุนการศึกษาแล�ว  ให�ชําระคืนให�กับกองทุนเพื่อการศึกษาตาม ข�อ ๒๔22 

*ข�อ ๒๖ เม่ือผู�รับทุนการศึกษาแบบต�องใช�คืนสําเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษา  และเข�าทํางานใน
สถานท่ีใด ผู�รับทุนการศึกษาแบบต�องใช�คืนต�องแจ�งท่ีอยู�และสถานท่ีทํางานน้ัน  พร�อมทั้งจํานวนเงินเดือนหรือ
ค�าจ�างท่ีได�รับให�ผู�บริหารและจัดการเงินให�กู�ยืม  ทราบภายในสามสิบวันนับแต�วันเร่ิมทํางาน 

 ให�เป�นหน�าท่ีของผู�บริหารและจัดการเงินให�กู�ยืม  ท่ีจะติดตามและประสานกับผู�รับ
ทุนการศึกษาแบบต�องใช�คืน  เพื่อการชําระเงินทุนการศึกษาแบบต�องใช�คืน  ในการนี้จะขอความร�วมมือจาก
นายจ�างให�ช�วยหักเงินเดือนหรือค�าจ�างและนําส�งผู�บริหารและจัดการเงินให�กู�ยืมด�วยก็ได� 
 ในกรณีที่ผู�รับทุนการศึกษาแบบต�องใช�คืนย�ายท่ีอยู�หรือเปลี่ยนงานหรือสถานท่ีทํางาน 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับเงินเดือนหรือค�าจ�าง ผู�รับทุนการศึกษาแบบต�องใช�คืนต�องแจ�งให�ผู�บริหารและ
จัดการเงินให�กู�ยืมทราบภายในสามสิบวัน23 

*ข�อ ๒๗. ผู� รับทุนการศึกษาแบบต�องใช�คืนอาจชําระเงินท้ังหมดคืนกองทุนเพื่อการศึกษา     
ก�อนระยะเวลาที่กําหนดไว�ตามข�อ ๒๔ และบอกเลิกการรับทุนการศึกษาแบบต�องใช�คืนเสียเม่ือใดก็ได�24 

*ข�อ ๒๘. ในกรณีดังต�อไปน้ี กองทุนเพื่อการศึกษาอาจงดการให�ทุนการศึกษาแบบต�องใช�คืน
และเรียกเงินท่ีผู�รับทุนการศึกษาแบบต�องใช�คืนได�รับไปแล�วท้ังหมดคืนได� 

  (๑) เม่ือปรากฏในภายหลังว�า  ผู�รับทุนการศึกษาแบบต�องใช�คืนไม�มีสิทธิในการรับทุน
ดังกล�าว หรือได�มีการแจ�งข�อความอันเป�นเท็จในสาระสําคัญ 

  (๒) ผู�รับทุนการศึกษาแบบต�องใช�คืนไม�ปฏิบัติตามข�อตกลงท่ีให�ไว�กับกองทุนเพื่อ
การศึกษา25 

                                                   

21 ข�อ ๒๔  แก�ไขโดยข�อ ๑๘ ของระเบียบกระทรวงการคลัง  ว�าด�วย การบริหารกองทุนเพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
22 ข�อ ๒๕  แก�ไขโดยข�อ ๑๙ ของระเบียบกระทรวงการคลัง  ว�าด�วย การบริหารกองทุนเพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
23 ข�อ ๒๖  แก�ไขโดยข�อ ๒๐ ของระเบียบกระทรวงการคลัง  ว�าด�วย การบริหารกองทุนเพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
24 ข�อ ๒๗ แก�ไขโดยข�อ ๒๑ ของระเบียบกระทรวงการคลัง  ว�าด�วย การบริหารกองทุนเพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



 ๘

ข�อ  ๒๙. ในกรณีท่ีผู�รับทุนการศึกษาแบบต�องใช�คืนถึงแก�ความตาย ให�หนี้เงินทุนการศึกษาแบบต�องใช�
คืนเป�นอันระงับไป 

 ในกรณีท่ีผู�รับทุนการศึกษาแบบต�องใช�คืนพิการหรือทุพพลภาพจนไม�สามารถประกอบการ
งานได� ให�คณะกรรมการมีอํานาจระงับการเรียกให�ชําระทุนการศึกษาแบบต�องใช�คืนได� 

 
*หมวด ๔/๑ 

การคืนทุนการศึกษาแบบต�องใช�คืน ตามหมวด ๓/๑ 
สําหรับนิสิตหรือนักศึกษาที่เข�าร�วมโครงการ ตั้งแต�ป4การศึกษา ๒๕๕๕ เป5นต�นไป26 

ข�อ ๒๙/๑. เม่ือผู�รับทุนการศึกษาแบบต�องใช�คืนสําเร็จการศึกษาหรือเลิกศึกษาแล�ว นอกจาก
ผู�รับทุนการศึกษามีหน�าที่ต�องปฏิบัติตามข�อ ๒๖ แล�ว ภายในเดือนมีนาคมของทุกปS ผู�รับทุนการศึกษามีหน�าท่ี
ต�องแจ�งให�กองทุนเพื่อการศึกษาทราบถึงจํานวนเงินรายได�ทั้งหมดท่ีได�รับในรอบปSปฏิทินท่ีผ�านมา ตามแบบท่ี
คณะกรรมการกําหนด 

 กรณีที่ผู�รับทุนการศึกษาแบบต�องใช�คืนไม�แจ�งจํานวนเงินรายได�ให�กองทุนเพื่อการศึกษา
ทราบตามวรรคหนึ่ง ให�ถือว�าผู�รับทุนการศึกษาแบบต�องใช�คืนเป�นผู�มีรายได�ถึงเกณฑ6ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด
ในปSท่ีไม�ได�แจ�งนั้น และมีหน�าท่ีต�องคืนเงินทุนการศึกษาแบบต�องใช�คืนที่ได�รับไปทั้งหมด ตามข�อ ๒๙/๒ 

 ข�อ ๒๙/๒. เม่ือผู�รับทุนการศึกษาแบบต�องใช�คืนสําเร็จการศึกษาหรือเลิกศึกษาและมีรายได�ถึง
เกณฑ6ตามท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี ให�ผู�น้ันมีหน�าที่ต�องคืนเงินทุนการศึกษาท่ี
ได�รับไปทั้งหมดตามจํานวนและเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด  
 คณะกรรมการจะกําหนดให�เร่ิมคิดดอกเบี้ยหรือประโยชน6อ่ืนใดนับแต�เวลาใดภายหลังท่ี
ผู�รับทุนการศึกษาแบบต�องใช�คืนต�องคืนเงินทุนการศึกษาตามวรรคหน่ึงก็ได� แต�อัตราดอกเบ้ียหรือประโยชน6
อ่ืนใดท่ีคิด ต�องไม�เกินอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําหนึ่งปSของธนาคารออมสิน และห�ามมิให�คิดดอกเบ้ียทบต�น 

ในกรณีจําเป�นที่เห็นสมควร คณะกรรมการจะผ�อนผันให�ชําระคืนตามระยะเวลาที่
แตกต�างไปจากที่กําหนดไว�ในวรรคหนึ่ง หรือชะลอการชําระหนี้เป�นการชั่วคราวหรือลดหย�อนหนี้ให�
ตามท่ีผู�รับทุนการศึกษาแบบต�องใช�คืนร�องขอเป�นราย ๆ หรือเป�นการทั่วไปก็ได� 

ในกรณีที่ผู�รับทุนการศึกษาแบบต�องใช�คืนไม�ชําระคืนภายในระยะเวลาท่ีกําหนดตาม
วรรคหนึ่ง  และไม�ได�รับอนุญาตให�ผ�อนผันตามวรรคสาม คณะกรรมการจะกําหนดให�ผู�รับทุนการศึกษาแบบ
ต�องใช�คืนต�องเสียเงินเพิ่มอีกไม�เกินร�อยละ ๑.๕ ต�อเดือนก็ได� 

 
 

*หมวด ๕27
 

(ยกเลิกทั้งหมวด) 

ข�อ ๓๐. (ยกเลิก) 

ข�อ ๓๑. (ยกเลิก) 

ข�อ ๓๒. (ยกเลิก) 
ข�อ ๓๓. (ยกเลิก) 

 
                                                                                                                                                             

25 ข�อ ๒๘ แก�ไขโดยข�อ ๒๒ ของระเบียบกระทรวงการคลัง  ว�าด�วย การบริหารกองทุนเพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
26 หมวด 4/1 ข�อ 29/1 – ข�อ 29/2 เพ่ิมเติมโดยข�อ 5 ของระเบียบกระทรวงการคลังว�าด�วย การบริหารกองทุนเพ่ือ
การศึกษา (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๕ และแก�ไขโดยฉบับท่ี ๘ พ.ศ.๒๕๕๗ 
27

 หมวด ๕ ยกเลิกโดยข้อ ๔ ของระเบยีบกระทรวงการคลงั  ว่าด้วย การบริหารกองทุนเพื�อการศกึษา (ฉบบัที� ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



 ๙

หมวด ๖ 
การเงิน การบญัชี การตรวจสอบ และการพัสดุ 

*ข�อ ๓๔. ให�นําเงินกองทุนเพื่อการศึกษาฝากไว�ที่กระทรวงการคลัง เพื่อใช�จ�ายตามวัตถุประสงค6
ของข�อ ๑๐ 

 ในกรณีที่มีความจําเป�นต�องนําฝากธนาคารเพื่อความคล�องตัว การเป^ดบัญชีเงินฝาก 
และการเบิกจ�ายเงินในการจัดการกองทุนเพื่อการศึกษาให�เป�นไปตามหลักเกณฑ6และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
กําหนด28 

ข�อ ๓๕.  วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการเบิกเงิน การจ�ายเงิน การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การนําเงินส�ง
กองทุนของกองทุนเพื่อการศึกษา ให�ปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

*ข�อ ๓๖. การบัญชีให�จัดทําตามหลักการและนโยบายบัญชีสําหรับหน�วยงานภาครัฐท่ี
กระทรวงการคลังกําหนด  และให�จัดส�งงบการเงินให�สํานักงานการตรวจเงินแผ�นดินตรวจสอบภายใน
ระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับจากวันสิ้นปSบัญชี และเม่ือสํานักงานการตรวจเงินแผ�นดินตรวจสอบรับรองแล�ว ให�ส�งงบ
การเงินดังกล�าวให�กระทรวงการคลังทราบต�อไป 

  เพื่อประโยชน6ในการจัดทํางบการเงินของแผ�นดิน  ให�กองทุนเพื่อการศึกษาจัดทํางบการเงิน
ของกองทุนเพื่อการศึกษาประจําปSตามปSงบประมาณ ตั้งแต�วันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๐ กันยายนของปSถัดไป 
และส�งให�กรมบัญชีกลางภายใน ๖๐ วัน นับจากวันสิ ้นปSงบประมาณตามวิธีการที ่กรมบัญชีกลาง
กําหนด เพื่อรวบรวมและจัดทํางบการเงินของแผ�นดินต�อไป 

  ปSบัญชีของกองทุนเพื่อการศึกษาให�ถือตามปSงบประมาณตามกฎหมาย ว�าด�วยวิธีการ
งบประมาณ29 

*ข�อ ๓๗. ให�มีการตรวจสอบภายในเก่ียวกับการดําเนินงานการเงิน การบัญชี และการพัสดุ           
ของกองทุนเพื่อการศึกษา  แล�วรายงานผลการตรวจสอบให�คณะกรรมการทราบอย�างน�อยปSละคร้ัง30

 

ข�อ ๓๘.  การพัสดุให�เป�นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

ข�อ ๓๙.  ระเบียบนี้ให�ใช�บังคับแก�นิสิตหรือนักศึกษาที่เข�าศึกษาในชั้นปSท่ีหน่ึง ซ่ึงประสงค6จะ
ขอรับทุนการศึกษา ตั้งแต�ปSการศึกษา ๒๕๔๙ เป�นต�นไป 

ข�อ ๔๐.  ผู�รับทุนการศึกษาแบบต�องใช�คืนในปSการศึกษา ๒๕๔๙ ต�องทําสัญญาแปลงหน้ี
ทุนการศึกษาดังกล�าวภายในเก�าสิบวัน นับแต�วันที่ระเบียบน้ีมีผลใช�บังคับ หากพ�นกําหนดดังกล�าวถือว�า ผู�รับ
ทุนการศึกษาแบบต�องใช�คืนยอมรับเงื่อนไขการคืนทุนตามระเบียบนี้ 

 ระเบียบนี้ให�ถือปฏิบัติแก�นิสิต นักศึกษา ผู�รับทุนการศึกษาแบบต�องใช�คืนต้ังแต�ปS
การศึกษา ๒๕๔๙31 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี     8     มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 

 
         (นายทนง  พิทยะ) 

   รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง 

                                                   

28
 ข้อ ๓๔ แก้ไขโดยข้อ ๓ ของระเบยีบกระทรวงการคลงั  ว่าด้วย การบริหารกองทุนเพื�อการศกึษา (ฉบบัที� ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

29
 ข้อ ๓๖ แก้ไขโดยข้อ ๒๓ ของระเบยีบกระทรวงการคลงั  ว่าด้วย การบริหารกองทุนเพื�อการศึกษา (ฉบบัที� ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

30 ข้อ ๓๗ แก้ไขโดยข้อ ๓ ของระเบยีบกระทรวงการคลงั  ว่าด้วย การบริหารกองทุนเพื�อการศกึษา (ฉบบัที� ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

31
 ข้อ ๔๐  เพิ�มเติมโดยข้อ ๒๔ ของระเบยีบกระทรวงการคลงั  วา่ด้วย การบริหารกองทุนเพื�อการศกึษา (ฉบบัที� ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 


