
                                           บันทึกขอตกลง                       
วาดวย การเขารวมดําเนินงานกับกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 

ตามขอ ๑๐ แหงระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาวาดวยหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการท่ีสถานศึกษาจะเขารวมดําเนินงานกับกองทุน  

                                             พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

เลขที่ .........../............. 

 บั น ทึ ก ข อต กล งฉ บับ นี้ ทํ าขึ้ น  ณ  กอ งทุ น เงิน ให กู ยื ม เพื่ อ ก ารศึ กษ า  เมื่ อ วั น ที่                         
. . . . . . เ ดื อ น . . . . . . . . . . . . . . . . . .พ .ศ .  . . . . . . . .  ร ะ ห ว า ง  ก อ ง ทุ น เ งิ น ใ ห กู ยื ม เ พ่ื อ ก า ร ศึ ก ษ า                                       
โดย.....................................................................ผูจัดการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา สํานักงานตั้งอยู
เลขที่  89 อาคาร เอไอเอ แคปปตอล เซ็นเตอร ชั้น 5-๖ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง                   
ก รุง เทพ มหานคร ๑ ๐ 4 0 ๐ ซึ่ งต อ ไป ในบั น ทึ กข อตกลงนี้ เรียกว า  “กองทุน” ฝ ายหนึ่ ง  กั บ
..................................................................................โดย.................................................................................
ตําแหนง..............................................................เปนผูมีอํานาจทําการแทนสถานศึกษา/เปนผูรับมอบอํานาจ 
ตามหนั งสือ (คําสั่ ง ) เลขที่ ............................................แนบทายบันทึ กขอตกลงนี้  ตั้ งอยู เลขที่
...........................ซอย....................................................ถนน ....................................................             
ตําบล/แขวง..........................................................อําเภอ/เขต...............................................................
จังหวัด........................................... รหัสไปรษณีย .................ซึ่งตอไปในบันทึกขอตกลงนี้ เรียกวา 
“สถานศึกษา”  อีกฝายหนึ่ง 

 ทั้งสองฝายไดทําบันทึกขอตกลง โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

 ขอ ๑ สถานศึกษา ได รับความเห็นชอบจากกองทุน ใหเข ารวมดําเนินงานกองทุน        
ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ และสถานศึกษาตกลงจะปฏิบัติหนาที่
ตามที่กําหนดไวในบันทึกขอตกลงนี้ และตามกฎ ระเบียบ ประกาศหรือขอกําหนดตาง ๆ ของกองทุน 
ตลอดจนคูมือผูปฏิบัติงานของกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (สําหรับสถานศึกษา) ที่ออกใชบังคับอยูแลว 
ในวันทําบันทึกขอตกลงนี้ และที่จะออกใชบังคับตอไปในภายหนา โดยเครงครัด 

 ขอ ๒ ในบันทึกขอตกลงฉบับนี้ 

  “เงินกูยืมเพื่อการศึกษา” หมายความวา เงินที่กองทุนจัดสรรใหผูกูยืมเงิน เพื่อเปน
คาเลาเรียน คาใชจายที่เก่ียวเนื่องกับการศึกษา และคาครองชีพ 

  “นักเรียนหรือนักศึกษา” หมายความวา ผูซึ่งศึกษาอยูในสถานศึกษา และใหหมายความ
รวมถึงผูซึ่งไดรบัการตอบรับใหเขาศึกษาในสถานศึกษาดวย  

  “ผูกูยืมเงิน” หมายความวา นักเรียนหรือนักศึกษาผูไดรับเงินกูยืมเพ่ือการศึกษา 
จากกองทนุ 

  “ผูบริหารสถานศึกษา” หมายความวา ผูมีอํานาจกระทําการแทนสถานศึกษา        
ผูรับใบอนุญาตใหจัดตั้งสถานศึกษา และหมายความรวมถึงผูรับมอบอํานาจจากบุคคลดังกลาว 



 ๒ 

  “เจาหนาที”่ หมายความวา เจาหนาที่ของสถานศึกษาที่มีหนาที่ดําเนินงานกองทุน                

  “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการกองทุนเงนิใหกูยืมเพื่อการศึกษา 

 “ผูจัดการ” หมายความวา ผูจัดการกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา  

 “ผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืม” หมายความวา ธนาคารผูทําหนาที่บริหารและ 
จัดการเงินใหกูยืม 

        ขอ ๓ สถานศึกษา มีหนาที่ ดังนี้ 

  (1) จัดใหมกีารเตรยีมการ และคัดเลือกผูกูยืมเงิน 

  (2) จัดทําสัญญาและการนําสงสัญญากูยืม 

  (3) ตรวจสอบการรับโอนเงินกูยืมเพื่อการศึกษา และการสงคนื 

  (4) จัดทําทะเบียนผูกูยืมเงิน และการเก็บเอกสาร 

  (5) กํากับและสงเสริมผูกูยืมเงิน ระหวางศกึษา 

  (6) ติดตามผูกูยืมเงิน ใหชําระเงนิคนืกองทุน 

 สถานศึกษาตองควบคุมและกํากับใหผูบริหารสถานศึกษาและเจาหนาที่ ปฏิบัติหนาที่   
ที ่บ ันทึกขอตกลงนี ้กําหนดใหเปนหนาที่ของสถานศึกษา และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประกาศหรือ
ขอกําหนดตางๆของกองทุน ตลอดจนคู ม ือ  “ผู ปฏิบัต ิงานของกองทุนเงินใหกู ย ืม เพื ่อการศึกษา 
(สําหรับสถานศึกษา)” โดยเครงครัด                                                      

 สถานศึกษาตองรายงานผลการเขารวมดําเนินงานกองทุน พรอมปญหาและอุปสรรค 
ใหสภามหาวิทยาลัย สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สภาสถาบันการอาชีวศึกษา คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
หรือคณะบุคคลที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีหนาที่ในลักษณะเดียวกันของสถานศึกษา ทราบภายในสามสิบวัน 
นับถัดจากวันสิ้นภาคการศึกษาในแตละภาค  

หมวด ๑ 
การเตรยีมการและการคัดเลือกผูกูยืมเงนิ 

 

 ขอ ๔ สถานศึกษาตองมีความพรอมในการดําเนินงานกองทุนและสามารถจัดการศึกษาได
อยางมีคุณภาพ ตลอดระยะเวลาที่เขารวมดําเนินงานกองทุน ท้ังนี้ ตามระเบียบที่กองทุนกําหนด 

 ขอ ๕ สถานศึกษามีหนาท่ี จัดใหมีการดําเนินการเพื่อเตรียมการและคัดเลือกผูกูยืมเงิน ดังน้ี 

  (๑) ประชาสัมพันธงานของกองทุน เผยแพรกฎ ระเบียบ ประกาศและหลักเกณฑตาง ๆ
ของกองทุน รวมทั้ งเผยแพรวงเงินกู ยืมที่ ได รับการจัดสรรจากกองทุน ให นักเรียนหรือนักศึกษา                
และประชาชนทราบ โดยปดประกาศไวในที่แลเห็นไดงาย ณ บริเวณสถานศึกษา และเผยแพรทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกสของสถานศึกษา 

 



 ๓ 

                    (๒) รับแบบคําขอกูยืมเงินกูยืมเพ่ือการศึกษา ของนักเรียนหรือนักศึกษารวมทั้ง
แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการใหกูยืมเงิน ประจําสถานศึกษา เพื่อทําหนาที่พิจารณาคําขอกูยืม 
ตรวจสอบคุณสมบัติ สัมภาษณ และคัดเลือกนักเรียนหรือนักศึกษาที่สมควรจะไดรับการอนุมัติใหกูยืมเงิน
กูยืมเพ่ือการศึกษา ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

                     (๓) อนุมัติการกู ยืมเงินแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่ มีสัญชาติไทย มีคุณสมบัติ         
และไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการกําหนด 

                     (๔) ประกาศรายชื่ อนั ก เรียน ห รือนั กศึกษาที่ ได รับอนุ มั ติ ให กู ยื ม เงิน กู ยื ม           
เพื่อการศึกษา โดยปดประกาศไวใน ท่ีแลเห็นไดงาย ณ บริเวณสถานศึกษา และเผยแพรทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกสของสถานศึกษา 

                  (๕) รายงานผลการคดัเลือกใหกองทุน และผูบริหารและจัดการเงนิใหกูยืม ทราบ 

หมวด ๒ 
การจัดทําสัญญาและการนําสงสัญญากูยืม 

 

 ขอ ๖ สถานศึกษามีหนาที่ จัดใหนักเรียนหรือนักศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหกูยืมเงินกูยืมเพื่อ
การศึกษา ดําเนินการ ดังนี้  

                     (๑) เปดบัญชีเงินฝากกับผูบรหิารและจัดการเงนิใหกูยืม เพ่ือรับโอนเงินคาครองชีพ 

                     (๒) ทําสัญญากู ยืมเงิน โดยใหมีผู คํ้าประกันการชําระเงินคืนกองทุน ตามแบบ 
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด  

              ขอ ๗ สถานศึกษา มีหนาที่สงตนฉบับสัญญากูยืมและเอกสารประกอบ ใหผูบริหาร       
และจัดการเงินใหกูยืม และสัญญากูยืมคูฉบับ ใหแกผูกูยืมเงิน รวมทั้งสงสําเนาสัญญากูยืมท่ีเจาหนาท่ีของ
สถานศึกษา ไดรับรองแลว ใหแกผูค้ําประกัน                                          

หมวด ๓ 
การตรวจสอบ การรับโอนเงินกูยืมเพ่ือการศึกษา และการสงคืน 

 
           ขอ ๘ สถานศึกษามีหนาที่เปดสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย กับผูบริหารและจัดการเงิน
ใหกูยืม โดยใชชื่อวา “บัญชีกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาของ (ระบุชื่อสถานศึกษา………..)” เพ่ือรับโอน
เงินคาเลาเรียนและคาใชจายที่เก่ียวเนื่องกับการศึกษา ที่ผูกูยืมเงินแจงขอเบิกจากกองทุน ทั้งนี้ สถานศึกษา
รับทราบวา เงินคาเลาเรียนและคาใชจายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ที่กองทุนโอนเขาสมุดบัญชีเงินฝากใหแก
สถานศึกษาดังกลาวรวมทั้งดอกผล ยังเปนกรรมสิทธ์ิของกองทุน   
 
 
 
 
 



 ๔ 

           ขอ ๙ สถานศึกษามีหนาที่ ตรวจสอบการรับโอนเงนิกูยืมเพื่อการศึกษา ดังนี้ 

                  (๑) ตรวจสอบวา เงินคาเลาเรียนและหรือคาใชจายที่ เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา        
ที่ระบุไวในแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจํานวนคาเลาเรียน คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา            
และคาครองชีพ ตรงกับจํานวนเงินที่ผูกูยืมเงิน ยืนยันหรือไม หากจํานวนเงนิไมตรงกัน กองทุนจะโอนเงินคาเลาเรียน 
และหรือคาใชจายที่เก่ียวเนื่องกับการศึกษา ใหแกสถานศึกษาตามจํานวนที่นอยกวา      

  (๒) ตรวจสอบวา จํานวนเงินคาเลาเรียนและคาใชจายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา         
ที่สถานศึกษาไดรับจริงจากผูกูยืมเงินแตละรายตามที่ไดลงทะเบียนเรียนจริง ภายหลังจากเสร็จสิ้น
ระยะเวลาเพ่ิมถอนรายวิชา ตรงกับจํานวนเงินคาเลาเรียนและหรือคาใชจายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาที่
กองทุนไดโอนใหสถานหรือไม ทั้งนี้ ใหสงผลการตรวจสอบดังกลาวใหกองทุนกอนวันสิ้นเดือนของวันสิ้นภาค
การศึกษา โดยผานระบบ e-Audit ของกองทุน หากสถานศึกษาไมดําเนินการ สถานศึกษายินยอมให
กองทุนพิจารณาระงับการโอนเงินคาเลาเรียนและคาใชจายที่เก่ียวเนื่องกับการศึกษา ใหแกสถานศึกษา
สําหรบัภาคการศึกษาตอไป 
  (๓) กรณีที่ผลการตรวจสอบตาม (๒) ปรากฏวา มีเงินคาเลาเรียนและคาใชจาย     
ที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาของผูกูยืมเงินที่มิไดใชลงทะเบียนเรียน  สถานศึกษาตองสงคืนใหแกกองทุน         
กอน วัน ส้ินเดือนของวันสิ้นภาคการศึกษา หากมิ ไดส งคืนเงินภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว                    
ถือวาสถานศึกษาผิดนัด สถานศึกษายินยอมชดใชดอกเบี้ยรอยละ ๑๕ ตอปนับแตวันผิดนัดใหแกกองทุน  
และยินยอมใหกองทุนพิจารณาระงับการโอนเงินคาเลาเรียนและคาใชจายที่เก่ียวเนื่องกับการศึกษา             
ใหแกสถานศึกษาสําหรับภาคการศึกษาตอไป 

หมวด ๔ 
การจัดทําทะเบียนผูกูยืมเงิน และการเก็บเอกสาร 

 

 ขอ ๑๐ สถานศึกษามีหนาที่จัดทําทะเบียนผูกูยืมเงนิในแตละปการศึกษา ตามแบบที่กองทุน
กําหนด         

 ขอ ๑๑ สถานศึกษามีหนาท่ีเก็บแบบคําขอกูยืมเงินกูยืมเพื่อการศึกษาของนักเรียนหรือ
นักศึกษา พรอมหลักฐานประกอบ ไวเพ่ือการตรวจสอบ ดังนี้ 

                       (๑) กรณีนักเรียนหรือนักศึกษาผูขอกูยืมเงินไมไดรับการอนุมัติใหกูยืม ใหเก็บแบบ
คําขอกูยืมไว หกสิบวันนับตั้งแตวันที่ไมไดรับการอนุมัติ                         

                         (๒) กรณีนักเรียนหรือนักศึกษาผูขอกูยืมเงิน ไดรับการอนุมัติใหกูยืม ใหเก็บแบบ      
คําขอกูยืมไว จนกวานักเรียนหรือนักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหกูยืมไดทําสัญญากูยืมเงินและสถานศึกษาไดสง
ตนฉบับสัญญากูยืมและเอกสารประกอบใหผูบริหารและจัดการเงินให กูยืม เปนที่ เรียบรอยแลว                  
โดยมีหลักฐานการสงของสถานศึกษา และการรับเอกสารของผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืมเก็บไวเปน
หลักฐานแทนเก็บแบบคําขอกูยืม 

หมวด ๕ 
การกํากับและสงเสริมผูกูยืมเงิน ระหวางศึกษา 

 



 ๕ 

 ขอ ๑๒ สถานศึกษามีหนาที่ กํากับและสงเสริมผูกูยืมเงิน ในระหวางกําลังศึกษา ดังนี้ 

  (1) กําหนดมาตรการตรวจสอบคุณสมบัติผูขอกูยืมเงนิ 

  (๒) จัดใหมีการปฐมนิเทศแกผูกูยืมเงิน ผูใชอํานาจปกครอง และผูค้ําประกัน เพ่ือชี้แจง
กฎระเบียบและขอบังคับกองทุนเก่ียวกับการกูยืม และการชําระเงินคนืกองทุน 

  (๓) จัดใหมีอาจารยท่ีปรกึษาทําหนาที่ใหคําแนะนําแกผูกูยืมเงิน  

  (๔) ตรวจสอบวา ผูกูยืมเงิน ไดลงทะเบียนเรียนหรือไม หากไมไดลงทะเบียนเรียน 
ตองแจงใหผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืมทราบ ภายในเจ็ดวัน นับแตวันสิ้นสุดการลงทะเบียนเรียนในแตละ
ภาคการศึกษาเพ่ือใหผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืม ระงับการโอนเงนิกูยืมเพื่อการศึกษา 

  (๕) ติดตามผลการศึกษาของผูกูยืมเงินอยางตอเนื ่อง และรายงานผลการศึกษา 
ใหผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืมทราบ ตามแบบที่กองทุนกําหนด เพ่ือใหผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืม 
ระงับการโอนเงนิกูยืมเพ่ือการศึกษา 

  (๖) แจงการพนสภาพการเปนนักเรียนหรอืนักศึกษาของผูกูยืม ไมวาดวยกรณีใด ๆ 
ใหผูบริหารและจัดการเงนิใหกูยืมทราบ ตามแบบที่กองทุนกําหนด ตามกําหนดระยะเวลาดังนี้                             

   (๖.๑) กรณีพนสภาพเนื่องจากตาย ใหแจงทันทีท่ีทราบโดยใหสงหลักฐานการตาย
ไปใหดวย  

   (๖.๒) กรณีพนสภาพเนื่องจากลาออก ใหแจงภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูกูยืมเงิน
ลาออก 

   (๖.๓) กรณีพนสภาพเนื ่องจากผลการศึกษาไมเปนไปตามหลักเกณฑที่
กองทุนกําหนดและไมไดรับอนุญาตผอนผันจากกองทุน  ใหแจงภายในสิบหาวันนับแตวันที่ทราบผลการศึกษา 

     (๖.๔) กรณีที่พนสภาพเนื่องจากมีความประพฤติเสียหาย ใหแจงภายในสิบหาวัน
นับแตวันท่ีสถานศึกษามีคําสั่งใหพนสภาพ 

  (๗) จัดหรือสนับสนุนใหมีกิจกรรมการทําประโยชนตอสังคมหรือสาธารณะสําหรับ
ผูกูยืมเงิน เพื่อสรางจิตสํานึกตอสังคมและความรับผิดชอบในการชําระหนี้คนืกองทุน                                            

หมวด ๖ 
การตดิตามผูกูยืมเงนิใหชําระเงนิคืนกองทุน 

 

 ขอ ๑๓ กอนที่ผูกูยืมเงินสําเร็จการศึกษา สถานศึกษามีหนาที่จัดใหมีการดําเนินการ ดังนี้ 

  (๑) ปจฉิมนิเทศแกผู กูยืมเงิน ผูใชอํานาจปกครอง และผูค้ําประกัน เพ่ือชี้แจง
กฎระเบียบและขอบังคับกองทุนเกี่ยวกับการชําระเงินคืนกองทุน      

  (๒)  สํารวจและจัดทําทะเบียนที่อยู หมายเลขโทรศัพท ที่เปนปจจุบันของผูกูยืมเงิน  
เพ่ือใชในการติดตอสื่อสารกับกองทุน 



 ๖ 

 ขอ ๑๔ เมื่อผูกูยืมเงินสําเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแลว สถานศึกษามีหนาที่ใหการ
สนับสนุนกองทุน ในการติดตามใหผูกูยืมเงิน ซึ่งเคยเปนนักเรียนหรือนักศึกษาของสถานศึกษา ชําระเงินคืน
กองทุน 

หมวด ๗ 
มาตรการกํากับสถานศึกษา 

 

 ขอ ๑๕ สถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาและเจาหนาท่ี จะตองไมกระทําการใด ๆ             
ในลักษณะนํ ากองทุ นไปโฆษณาประชาสั มพั นธ ให บุ คคลใดๆเข ามาศึ กษาในสถานศึกษาของตน                   
นอกจากขอความตามท่ีกองทุนกําหนด 

 ขอ ๑๖ ในกรณีที่สถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา หรือเจาหนาที่ ไมปฏิบัติหนาท่ีตาม        
ที่ กําหนดไวในบันทึกขอตกลงนี้  หรือตามที่กฎ ระเบียบ ประกาศหรือขอกําหนดตาง ๆ ของกองทุน 
ตลอดจนคูมือผูปฏิบัติงานของกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (สําหรับสถานศึกษา) กําหนดไวที่ออกใชบังคับ
อยูแลวในวันทําบันทึกขอตกลงนี้ และที่จะออกใชบังคับตอไปในภายหนา สถานศึกษาตกลงใหกองทุน
ดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยาง ดังนี้ 

  (๑) เตอืนเปนหนังสือใหปรับปรุงแกไข หรือดําเนินการใหถูกตอง 

  (๒) ระงับการใหกูยืมเงินแกนักเรียนหรือนักศึกษารายใหม ในคณะหรือสาขาวิชา      
ที่จัดการศึกษาไมไดคุณภาพ ตามท่ีกองทุนกําหนด         

  (๓) เพิกถอนการเขารวมดําเนินงานกับกองทุน                                 

  (๔) ดําเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 บันทึกขอตกลงนี้ทําข้ึนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน ทั้งสองฝายไดอานและเขาใจขอความ     
โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตอหนาพยานและเก็บรักษาไวฝายละฉบับ 
  

……………………………………………………                                 ……………………………………………………. 
(                                          )                                 (                                             ) 
 ผูจัดการกองทุน ผูมีอํานาจกระทําการแทนสถานศึกษา 
 

……………………………………………………                                  …………………………………………………… 
(                                          )                                  (                                            )  
 พยาน พยาน  


