
 

 

ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื�อการศึกษา 

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
___________________________ 

 

ด้วยรัฐบาลพิจารณาเห็นว่า  มีความจําเป็นที�จะต้องเร่งดําเนินการปฏิรูปการเงินอดุมศกึษา  
เพื�อใช้กลไกทางการเงินเป็นเครื�องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการศึกษา รวมทั .งการดําเนิน
นโยบายการผลิตกําลังคนใ ห้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศ โดยการลด                   
ภาระงบประมาณของสถานศึกษา และเปลี�ยนแปลงเป็นการเพิ�มงบประมาณให้กับตัวผู้ เรียนให้มากขึ .น         
ซึ�งในการสนองตอบต่อความจําเป็นดังกล่าว ควรส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ�มขึ .น        
ให้ได้สัดส่วนกับประโยชน์ส่วนบุคคลที�ผู้ เรียนได้รับ เพื�อลดค่าใช้จ่ายในการจัดการการศึกษาของรัฐ          
และนํากลบัไปใช้พัฒนาทุนการศึกษา การลงทุนในโครงสร้างพื .นฐานเพื�อการศึกษา การพัฒนาบุคลากร
และเทคโนโลยีทางการศึกษา ตลอดจนการจัดทุนให้เปล่ากับคนยากจน จึงจําเป็นต้องมีการแก้ไข
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ ยืมเ พื �อการศ ึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ เดิม เพื�อจัดตั .งกองทุนขึ .นมาใหม ่               
ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยในระหว่างที�ยังไม่มีการตรากฎหมายออกมาใช้บังคับจําเป็นจะต้อง
กําหนดระเบียบขึ .นมาใช้บงัคบัไปพลางก่อน  

ฉะนั .น  เ พื �อให้การ ดํา เน ินการ เ ป็น ไปตามเจตนา รมณ์ด ังกล ่าว  จ ึงจ ัดตั .งกองท ุน           
เ พื �อการศ ึกษาขึ .น  และให้อยู ่ในความด ูแลร ับผ ิดชอบของกองท ุนเง ินให้กู้ ย ืมเพื �อการศ ึกษา           
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓  แห่งพระราชบัญญัติเงินคงคลงั พ.ศ. ๒๔๙๑ กระทรวงการคลัง   
จึงเห็นสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี�ยวกับกองทุนเพื�อการศึกษา และเพื�อให้การบริหาร
กองทนุเป็นไปด้วยความคลอ่งตวัและมีประสิทธิภาพ จงึวางระเบียบไว้ดงัตอ่ไปนี . 

ข้อ ๑. ระเบียบนี .เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื�อการศึกษา  
พ.ศ.  ๒๕๔๙” 

ข้อ ๒. ระเบียบนี .ใช้บงัคบัตั .งแตบ่ดันี .เป็นต้นไป 

ข้อ ๓. ในระเบียบนี . 
 “กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนเพื�อการศึกษา ซึ�งประกอบด้วยกองทุนเงินกู้ ยืม   

เพื�อการศกึษาที�ผกูกบัรายได้ในอนาคต และกองทุนเงินให้เปล่า 

/“คณะกรรมการ” ... 



- ๒ - 
 

 “คณะกรรมการ”  หมายความวา่  คณะกรรมการกองทนุเพื�อการศกึษา 
 “กรรมการ”  หมายความวา่  กรรมการกองทนุเพื�อการศกึษา 

 “พนักงาน”   หมายความว่า พนักงานของกองทุนเ งินให้กู้ ยืมเพื�อการศึกษา           
ตามพระราชบญัญติักองทนุเงินให้กู้ ยืมเพื�อการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 “สถานศึกษา”  หมายความว่า  สถานศึกษาของรัฐหรือเอกชนที�จัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา และให้หมายความรวมถึง สถาบันการศึกษาที�อยู่ในสังกัด ควบคุม หรือกํากับดูแล       
ของกระทรวงศกึษาธิการ หรือกระทรวงหรือสว่นราชการอื�นที�จดัการศกึษาระดบัอดุมศกึษาด้วย 

 “ผู้จดัการ”  หมายความวา่  ผู้จดัการกองทุนเงินให้กู้ ยืมเพื�อการศกึษาตามพระราชบญัญัติ
กองทนุเงินให้กู้ ยืมเพื�อการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 “นิสิตหรือนกัศกึษา”  หมายความว่า  ผู้ ที�มีสถานภาพเป็นนกัศกึษาอยู่ในสถานศกึษา 
ซึ�งเป็นผู้ มีสิทธิขอรับทนุการศกึษาแบบต้องใช้คืน 

 “นักเรียน”  หมายความว่า  ผู้ ที�เรียนในสถานศกึษาของรัฐหรือเอกชนที�จดัการศกึษา
ขั .นพื .นฐานระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  (สายสามญัและสายอาชีพ) 

 “ทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน”  หมายความว่า ทุนการศกึษาที�จ่ายเพื�อเป็นค่าเลา่เรียน
ตามที�คณะกรรมการกําหนด  โดยนิสิตหรือนกัศกึษาผู้ ได้รับทุนจากกองทนุมีหน้าที�ต้องชําระคืนแก่
กองทนุตามเงื�อนไขที�กําหนดไว้ในข้อ ๒๔ 

 “ทุนการศกึษาแบบไมต้่องใช้คืน”  หมายความว่า  ทุนการศกึษาที�กองทนุให้แก่นกัเรียน
หรือนกัศกึษาที�ยากจน  โดยผู้ รับทุนไมต้่องชําระคืนให้กองทนุแต่อยา่งใด 

  “นักเรียนหรือนกัศึกษาที�ยากจน”  หมายความว่า  นักเรียน นิสิต หรือนักศึกษา ซึ�งมีฐานะ
ทางครอบครัวยากจนหรือขาดแคลนทนุทรัพย์ และมีผลการเรียนตามที�คณะกรรมการกําหนด 

 “นายจ้าง”  หมายความว่า  บุคคลหรือหน่วยงานที�รับผู้ รับทนุการศกึษาแบบต้องใช้คืน
เข้าทํางาน 

ข้อ ๔. วิธีปฏิบัติ อื�นใดนอกจากที� กําหนดไว้แล้วในระเบียบนี .  ให้ปฏิบัติตามระเบียบ            
ของทางราชการโดยอนโุลม  

 ในกรณีที�ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกําหนดในระเบียบนี . ให้ขอทําความตกลงกับ
กระทรวงการคลงั  

ข้อ ๕. ในกรณีที�มีปัญหาในการปฏิบติัตามระเบียบนี .  ให้คณะกรรมการเป็นผู้ วินิจฉยัชี .ขาด 

ข้อ ๖. ให้ปลดักระทรวงการคลงัรักษาการตามระเบียบนี . 

 

              /หมวด ... 
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หมวด ๑ 

กองทุน 

ข้อ ๗. ให้มีกองทุนเพื�อการศกึษา โดยมีวตัถุประสงค์ให้ทุนการศกึษาแบบต้องใช้คืนแก่นิสิต
หรือนกัศกึษา และให้ทุนการศึกษาแบบไมต้่องใช้คืนแก่นักเรียนหรือนกัศกึษาที�ยากจน เพื�อให้เป็นไปตาม
แนวนโยบายแหง่รัฐด้านการศกึษา 

ข้อ ๘. ให้สํานักงานกองทุนเงินให้กู้ ยืมเพื�อการศึกษา รับผิดชอบจัดการงานธุรการของกองทุน
เพื�อการศกึษา 

ข้อ ๙. กองทนุประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดงัตอ่ไปนี . 
 (๑) เงินอดุหนนุที�ได้รับจากรัฐบาลหรือเงินที�ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี  

 (๒) เงินหรือทรัพย์สินที�ได้รับจากการดําเนินการของกองทนุ 

 (๓) เงินหรือทรัพย์สินที�มผีู้บริจาคหรือมอบให้แก่กองทนุ 

 (๔) ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินของกองทนุ 

 (๕) เงินหรือทรัพย์สินอื�นใดนอกจาก (๑) ถงึ (๔) ที�กองทนุได้รับไมว่า่ในกรณีใด   

ข้อ ๑๐. เงินกองทนุให้ใช้จ่ายเพื�อกิจการ ดงัต่อไปนี . 
 (๑) ให้ทนุการศกึษาแบบต้องใช้คืนแก่นิสิตหรือนกัศกึษาตามระเบียบนี . 
 (๒) ให้ทนุการศกึษาแบบไมต้่องใช้คืนแกน่กัเรียนหรือนกัศกึษาที�ยากจน  
 (๓) ให้เงินชดเชยเป็นคา่สว่นลดคา่เลา่เรียนตามที�คณะกรรมการการอดุมศกึษากําหนด 

 (๔) เป็นคา่ใช้จ่ายในการดําเนินการของกองทนุ 

 (๕) เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนและคา่ใช้จ่ายอื�นที�เกี�ยวกบั หรือเกี�ยวเนื�องกับ
การจดักิจการของกองทุนตามที�คณะกรรมการกําหนด 
 

หมวด ๒ 

คณะกรรมการและการบริหารกองทุน 

ข้อ ๑๑. ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ�ง เรียกว่า “คณะกรรมการกองทุนเพื�อการศึกษา ”   
ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ         
สภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เลขาธิการคณะกรรมการการศกึษาขั .นพื .นฐาน ผู้ อํานวยการสํานกังบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ อธิบดีกรมบญัชีกลาง อธิบดีกรมสรรพากร ผู้ อํานวยการสํานกังาน                                                                                                                             

/เศรษฐกิจ ... 
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เศรษฐกิจการคลัง อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที� เสนอโดยสํานักงานคณะกรรมการ             
การอดุมศกึษาจํานวนหนึ�งคน นายกสมาคมสถาบันอดุมศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทย และนายกสมาคม
สมาพันธ์การศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ และกรรมการอื�นอีกไม่เกินห้าคนซึ�งรัฐมนตรี
แต่งตั .ง  โดยในจํานวนนี .อย่างน้อยต้องเป็นผู้ ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมาย  
เศรษฐศาสตร์ การเงิน หรือการบญัชี ด้านละหนึ�งคน 

 ให้ผู้จดัการเป็นกรรมการและเลขานกุาร และพนกังานเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 

ข้อ ๑๒. กรรมการซึ�งรัฐมนตรีแตง่ตั .งมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับแต่งตั .ง
อีกได้ 

 ในกรณีที�กรรมการซึ�งรัฐมนตรีแต่งตั .งพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ หรือในกรณีที�รัฐมนตรี
แต่งตั .งกรรมการเพิ�มขึ .นในระหว่างที�กรรมการซึ�งแต่งตั .งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ง ให้ผู้ ได้รับแต่งตั .ง   
ให้ดํารงตําแหน่งแทน หรือเป็นกรรมการเพิ�มขึ .นอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที� เหลืออยู่ของกรรมการ               
ซึ�งได้แตง่ตั .งไว้แล้ว 

 เมื�อครบกําหนดตามวาระดงักล่าวในวรรคหนึ�ง หากยงัไม่ได้มีการแต่งตั .งกรรมการ 
ขึ .นใหม่ ให้กรรมการซึ�งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั .นอยู่ในตําแหน่ง เพื�อปฏิบัติหน้าที�ต่อไปจนกว่า
กรรมการซึ�งได้รับแตง่ตั .งใหมเ่ข้ารับหน้าที� 

ข้อ ๑๓. นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามข้อ ๑๒ กรรมการซึ�งรัฐมนตรีแต่งตั .งพ้นจาก
ตําแหนง่เมื�อ 

 (๑) ตาย 

 (๒) ลาออก 

 (๓) เป็นบุคคลล้มละลาย 

 (๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 

 (๕) ได้รับโทษจําคกุโดยคําพิพากษาถงึที�สดุให้จําคกุ 

 (๖) รัฐมนตรีให้ออกเนื�องจากมีความประพฤติชั�วอยา่งร้ายแรง 

ข้อ ๑๔. การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�ง           
ของจํานวนกรรมการทั .งหมด จงึจะเป็นองค์ประชมุ   

 ในการประชุมคราวใด ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที�ได้  
ให้กรรมการที�มาประชมุเลือกกรรมการคนใดคนหนึ�งเป็นประธานในที�ประชมุ 

 การวินิจฉัยชี .ขาดของที�ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ�งให้มีเสียงหนึ�ง        
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในที�ประชมุออกเสียงเพิ�มขึ .นอีกเสียงหนึ�งเป็นเสยีงชี .ขาด 

 

/ข้อ ๑๕ ... 
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ข้อ ๑๕. คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที�ดงัตอ่ไปนี . 
 (๑) กําหนดนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ และบริหารงานกองทุนให้เป็นไปตาม

วตัถปุระสงค์ 

  (๒) พิจารณาอนมุตัิให้ทนุการศกึษาแบบต้องใช้คืน 

 (๓) กําหนดระเบียบ หลกัเกณฑ์และเงื�อนไขเกี�ยวกบัการรับทนุการศกึษาแบบไมต้่องใช้คืน 

 (๔) แต่งตั .งคณะอนุกรรมการเพื�อดําเนินการเป็นการเฉพาะเรื�อง หรือเพื�อปฏิบัติการ
อย่างใดอย่างหนึ�งตามที�คณะกรรมการมอบหมาย 

ข้อ ๑๖. ในการจดัระบบควบคมุเงินของกองทนุ ให้กองทนุจดัให้มีบญัชีดงัตอ่ไปนี . 
 (๑) บญัชีรับ เพื�อรับเงินทั .งปวงของกองทนุ 

 (๒) บญัชีทนุการศกึษาแบบต้องใช้คืนที�จ่ายให้แก่นิสติหรือนกัศกึษา 

 (๓) บญัชีทนุการศกึษาแบบไม่ต้องใช้คืนที�จ่ายให้แกน่กัเรียนหรือนกัศกึษาที�ยากจน  
 (๔) บญัชีเงินชดเชยคา่สว่นลดคา่เลา่เรียน 

 (๕) บญัชีจ่ายบริหารกองทนุ เพื�อจ่ายเงินที�ใช้ในการดําเนินการของกองทนุ 
 

หมวด ๓ 

ทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน 

ข้อ ๑๗. ทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน เป็นทุนการศึกษาเพื�อช่วยเหลือนักศึกษาที�ประสงค์         
จะขอรับทนุ เพื�อเป็นคา่เลา่เรียนในสถานศกึษาตามที�คณะกรรมการกําหนด 

ข้อ ๑๘. นิสิตหรือนักศึกษา ซึ�งมีสิทธิขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนจากกองทุน            
ต้องมีคณุสมบติั ดงัต่อไปนี . 

 (๑) เป็นผู้ มีสญัชาติไทย 

 (๒) มีคณุสมบติัอื�นตามที�คณะกรรมการกําหนด 

ข้อ ๑๙. นิสิตหรือนักศึกษาผู้ ใดประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน ให้ยื�นคําขอ
ตามแบบ วิธีการและเงื�อนไขที�คณะกรรมการกําหนด 

ข้อ ๒๐. ให้ถือว่าแบบลงทะเบียนเรียนของสถานศึกษา ซึ�งนิสิตหรือนักศึกษาตามข้อ ๑๙  
ได้ลงทะเบียนไว้ทกุภาคการศกึษาเป็นหลกัฐานในการรับทนุการศกึษาแบบต้องใช้คืน 

ข้อ ๒๑. บรรดาเงินทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน ซึ�งต้องจ่ายให้แก่สถานศึกษา ให้กองทุน
เบิกจ่ายให้แก่สถานศึกษานั .นโดยตรง และให้ถือว่าเงินที�จ่ายดงักล่าวเป็นทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน        
ที�นิสิตหรือนกัศกึษาต้องใช้คืน 

            /ข้อ ๒๒ ... 
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ข้อ ๒๒. ให้เป็นหน้าที�ของสถานศกึษาที�นิสิตหรือนกัศกึษาศกึษาอยู่  ต้องแจ้งให้กองทนุทราบ  
เมื�อนิสิตหรือนักศึกษาเพิกถอนการลงทะเบียนไม่ว่าทั .งหมดหรือบางส่วน หรือเมื�อนิสิตหรือนกัศกึษา        
พ้นสภาพการเป็นนิสิตหรือนกัศกึษาไปแล้วไม่ว่าด้วยเหตใุด และหากต้องมีการคืนเงินกองทุน ก็ให้คืน    
เงินทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนที� เหลืออยู่ของนิสิตหรือนักศึกษาผู้ นั .นแก ่กองทุน ตามระยะเวลา               
ที�คณะกรรมการกําหนด  

ข้อ ๒๓. ผู้ รับทุนการศกึษาแบบต้องใช้คืน มีหน้าที�ต้องแจ้งในกรณีเปลี�ยนแปลงที�อยู่ สําหรับ
การศกึษาและที�อยู่ตามภูมิลําเนา หรือการย้ายสถานศึกษา และการสําเร็จหรือเลิกการศึกษาให้กองทุนทราบ
ภายในสามสิบวนั นบัแต่วนัที�เปลี�ยนแปลงหรือสําเร็จ หรือเลิกการศกึษา หากผู้ รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน
ไมป่ฏิบตัติาม กองทนุอาจดําเนินการตามข้อ ๒๘ 

 
หมวด ๔ 

การคืนทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน 

ข้อ ๒๔. เมื�อผู้ รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนสําเร็จการศึกษาหรือเลิกศึกษา และมีรายได้     
ถึงเกณฑ์ตามที�คณะกรรมการกําหนด ให้ผู้ นั .นมีหน้าที� ต้องคืนเงินทุนการศึกษาที� ได้ รับไปทั .งหมด               
โดยปรับค่าเงินต้นตามดชันีราคาผู้บริโภคให้แก่กองทุนตามจํานวนและเงื�อนไขที�คณะกรรมการกําหนด
ตามความเหน็ชอบของรัฐมนตรี 

 ในกรณีที�ผู้ รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนไม่ชําระเงินคืนตามวรรคหนึ�งโดยไม่มี 
เหตุอันสมควร  กรมสรรพากรจะกําหนดให้ผู้ รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนต้องเสียเงินเพิ�มอีกไม่เกิน    
ร้อยละ ๑.๕  ต่อเดือนก็ได้  

 การคํานวณเงินเพิ�มตามวรรคสองให้เริ�มนบัเมื�อพ้นกําหนดเวลาการยื�นรายการชําระ
เงินคืนจนถงึวนัชําระ แตเ่งินเพิ�มที�คํานวณได้มิให้เกินจํานวนเงินทนุการศกึษาที�ต้องใช้คืน 

ข้อ ๒๕. ให้กรมสรรพากรมีอํานาจหน้าที�ในการแจ้งรับชําระ และติดตาม เงินทุนการศึกษา      
แบบต้องใช้คืน จากผู้ รับทุนการศึกษาตามข้อ ๒๔ และข้อ ๒๘ แทนกองทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ     
ที�กรมสรรพากรกําหนด และให้หกัคา่ใช้จ่ายเป็นคา่บริหารจดัการได้ ตามที�คณะกรรมการกําหนด 

ข้อ ๒๖. ให้ผู้ รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนแจ้งนายจ้างที�รับผู้ รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน
เข้าทํางานให้ทราบถงึหน้าที�ของผู้ รับทนุการศกึษาแบบต้องใช้คืนตามข้อ ๒๔ ทนัทีที�เข้าทํางาน 

 ในกรณีที�ผู้ รับทนุการศกึษาแบบต้องใช้คืนย้ายที�อยู่หรือเปลี�ยนงานหรือสถานที�ทํางาน  
หรือมีการเปลี�ยนแปลงเกี�ยวกับเงินเดือนหรือค่าจ้าง ผู้ รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนต้องแจ้งให้
กรมสรรพากรทราบภายในสามสิบวนั 

 
/ข้อ ๒๗ ... 
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ข้อ ๒๗. ผู้ รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนอาจคืนเงินทุนที�ได้รับทั .งหมด โดยปรับค่าเงินต้น 
ตามดชันีราคาผู้บริโภค แก่กองทนุก่อนที�กําหนดไว้ตามข้อ ๒๔ และบอกเลิกการรับทนุเสียเมื�อใดก็ได้ 

ข้อ ๒๘. ในกรณีดังต่อไปนี . กองทุนอาจงดการให้ทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน และให้
กรมสรรพากรเรียกเงินที�ผู้ รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนได้รับไปแล้วทั .งหมด โดยปรับค่าเงินต้น               
ตามดชันีราคาผู้บริโภคคืนได้ 

  (๑) เมื�อปรากฏในภายหลังว่าผู้ รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนไม่มีสิทธิในการ     
รับทนุดงักลา่ว หรือได้มีการแจ้งข้อความอนัเป็นเท็จในสาระสําคญั 

  (๒) ผู้ รับทนุการศกึษาแบบต้องใช้คืนไม่ปฏิบติัตามข้อตกลงที�ให้ไว้กบักองทนุ 

ข้อ  ๒๙. ในกรณีที�ผู้ รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนถึงแก่ความตาย ให้หนี .เงินทุนการศึกษา            
แบบต้องใช้คืนเป็นอนัระงบัไป 

 ในกรณีที�ผู้ รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนพิการหรือทุพพลภาพจนไม่สามารถ
ประกอบการงานได้ ให้คณะกรรมการมีอํานาจระงบัการเรียกให้ชําระเงินทนุการศกึษาแบบต้องใช้คืนได้ 

 

หมวด ๕ 

ทุนการศึกษาแบบไม่ต้องใช้คืน 

ข้อ ๓๐. ให้มีคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาแบบไม่ต้องใช้ คืน ประกอบด้วย           
อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนสํานักงานปลดักระทรวงศกึษาธิการ ผู้แทนสํานกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้แทนสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขั .นพื .นฐาน ผู้ แทนสํานกังบประมาณ 
ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้ แทนกรมสรรพากร ผู้ แทนสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ผู้ แทนสํานักบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้ แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น และผู้ ทรงคุณวุฒิจํานวน    
สามคน ซึ�งคณะกรรมการแต่งตั .งเป็นกรรมการ โดยมีผู้จัดการเป็นกรรมการและเลขานุการ และพนักงาน
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 

ข้อ ๓๑. ให้นําข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓  มาใช้บังคบักับวาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจาก
ตําแหน่งของกรรมการพิจารณาทนุการศกึษาแบบไม่ต้องใช้คืน ซึ�งเป็นผู้ทรงคณุวฒิุโดยอนุโลม 

ข้อ ๓๒. ให้นําข้อ ๑๔ มาใช้บังคับกบัการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา
แบบไมต้่องใช้คืนโดยอนโุลม 

 

/ข้อ ๓๓ ... 
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ข้อ ๓๓. ให้คณะกรรมการพิจารณาทนุการศกึษาแบบไมต้่องใช้คืนมีอํานาจหน้าที�ดงัตอ่ไปนี . 
 (๑) ศึกษาวิเคราะห์และประเมินความต้องการทุนการศึกษาแบบไม่ต้องใช้คืน      

ของนักเรียนหรือนักศ ึกษาที �ยากจนตามระเบียบนี . ทั .งในปัจจุบ ันและอนาคตและเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการ 

 (๒) พิจารณาอนุมัติให้ทุนการศึกษาแบบไม่ต้องใช้คืนแก่นักเรียนหรือนักศึกษา     
ที�ยากจนตามนโยบาย ระเบียบ หลกัเกณฑ์ และเงื�อนไขตามที�คณะกรรมการกําหนด 

 (๓) แต่งตั .งคณะอนุกรรมการเพื�อดําเนินการเป็นการเฉพาะเรื�อง หรือเพื�อปฏิบัติการ
อย่างใดอย่างหนึ�งตามที�คณะกรรมการมอบหมาย 

 (๔) ปฏิบติัหน้าที�อื�นตามที�ได้รับมอบหมาย 

 

หมวด ๖ 

การเงนิ การบัญชี การตรวจสอบ และการพัสดุ 

ข้อ ๓๔. ให้นําเงินกองทนุฝากไว้ที�กระทรวงการคลงั เพื�อใช้จ่ายตามวตัถปุระสงค์ของข้อ ๑๐ 

 ในกรณีที�มีความจําเป็นต้องนําฝากธนาคารเพื�อความคลอ่งตวั การเปิดบัญชีเงินฝาก 
และการเบิกจ่ายเงินในการจดัการกองทนุให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเงื�อนไขที�คณะกรรมการกําหนด 

ข้อ ๓๕. วิธีปฏิบัติเกี�ยวกบัการเบิกเงิน การจ่ายเงิน การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การนําเงิน
สง่กองทนุของกองทนุเพื�อการศกึษา ให้ปฏิบตัติามระเบียบที�คณะกรรมการกําหนด 

ข้อ ๓๖. การบัญชีให้จัดทําตามหลักบัญชีคู่เกณฑ์คงค้าง ตามหลักการและนโยบายบัญชี
สําหรับหน่วยงานภาครัฐที�กระทรวงการคลงักําหนด  และให้จัดส่งงบการเงินให้สํานกังานการตรวจเงิน
แผ่นดินตรวจสอบและรับรองภายในระยะเวลา ๙๐ วัน นับจากวันสิ .นปีบัญชีของธนาคาร และเมื�อ
สํานกังานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบรับรองแล้ว ให้สง่งบการเงินดงักลา่วให้กระทรวงการคลงัทราบต่อไป 

 เพื�อประโยชน์ในการจดัทํางบการเงินของแผ่นดิน  ให้กองทุนจัดทํางบการเงินของกองทนุ
ประจําปีตามปีงบประมาณ ตั .งแต่วันที�  ๑ ตุลาคม ถึงวันที�  ๓๐ กันยายนของปีถัดไป และส่งให้
กรมบญัชีกลางภายใน ๖๐ วนั นบัจากวนัสิ .นปีงบประมาณตามวิธีการที�กรมบญัชีกลางกําหนด          
เพื�อรวบรวมและจดัทํางบการเงินของแผน่ดินต่อไป 

ข้อ ๓๗. ให้มีการตรวจสอบภายในเกี�ยวกับการดําเนินงานการเงิน การบัญชี และการพัสด ุ          
ของกองทนุ  แล้วรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละครั .ง 

ข้อ ๓๘. การพสัดใุห้เป็นไปตามระเบียบที�คณะกรรมการกําหนด 

 

/บทเฉพาะกาล ... 



- ๙ - 
 

บทเฉพาะกาล 

ข้อ ๓๙. ระเบียบนี .ให้ใช้บังคับกับนิสิตหรือนักศึกษาที�เข้าศึกษาในชั .นปีที�หนึ�ง ซึ�งประสงค์
จะขอรับทนุการศกึษา ตั .งแต่ปีการศกึษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป 
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   (นายทนง  พิทยะ) 
       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั 

 
 
 
 
 
 
 


