พระราชบัญญัติ
กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๑
_______
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๑
เปนปที่ ๕๓ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“กองทุน” หมายความวา กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
“ผูจัดการ” หมายความวา ผูจัดการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
“ผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืม” หมายความวา บุคคลซึ่งคณะกรรมการทําสัญญาจางใหทําหนาที่
บริหารและจัดการเงินใหกูยืมตามมาตรา ๓๗
“นักเรียนหรือนักศึกษา” หมายความวา ผูซึ่งศึกษาอยูในโรงเรียน สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษา
ของทางราชการ หรือโรงเรียนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายวาดวย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือโรงเรียน สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษาที่กฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ หรือโรงเรียน
สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษาอื่นที่กําหนดโดยกฎกระทรวง และใหหมายความรวมถึงผูซึ่งไดรับการตอบรับใหเขา
ศึกษาในโรงเรียน สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษาดังกลาวดวย
“ผูกูยืมเงิน” หมายความวา นักเรียนหรือนักศึกษาผูกูยืมเงินจากกองทุน
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

๒
มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออก
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได
หมวด ๑
การจัดตั้งกองทุน
_______
มาตรา ๕ ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ง เรียกวา “กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา”
ใหกองทุนมีฐานะเปนนิติบุคคล และมีวัตถุประสงคเพื่อใหกูยืมเงินแกนักเรียน หรือนักศึกษาที่ขาดแคลน
ทุนทรัพย เพื่อเปนคาเลาเรียน คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และคาใชจายที่จําเปนในการครองชีพระหวางศึกษา
มาตรา ๖ ใหกองทุนอยูในกํากับดูแลของกระทรวงการคลัง
ใหรัฐมนตรีดําเนินการจัดตั้งงบประมาณเพื่อสมทบกองทุนเปนรายปตามความจําเปน
มาตรา ๗ กองทุนมีอาํ นาจและหนาที่ดําเนินการใด ๆ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา ๕ วรรคสอง
อํานาจดังกลาวใหรวมถึง
(๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิตาง ๆ
(๒) กอตั้งสิทธิหรือทํานิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับทรัพยสิน
(๓) ใหนักเรียนหรือนักศึกษากูยืมเงินเพื่อการศึกษา
(๔) จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศ เก็บรักษาหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการใหกูยืมเงิน
(๕) กระทําการอยางอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องในการจัดใหสําเร็จตามวัตถุประสงคของกองทุน
มาตรา ๘ กองทุนประกอบดวยเงินและทรัพยสิน ดังตอไปนี้
(๑) เงินอุดหนุนที่ไดรับจากรัฐบาลหรือเงินที่ไดรับจากงบประมาณรายจายประจําปตามมาตรา ๖ วรรค
สอง
(๒) เงินหรือทรัพยสินที่ไดรับจากการดําเนินการของกองทุน
(๓) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคหรือมอบใหแกกองทุน
(๔) ดอกผลของเงินหรือทรัพยสินของกองทุน
(๕) เงินหรือทรัพยสินอื่นใดนอกจาก (๑) ถึง (๔) ที่กองทุนไดรับไมวาในกรณีใด
มาตรา ๙ กิจการของกองทุนไมอยูในบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยประกันสังคมและกฎหมายวาดวยเงินทดแทน
มาตรา ๑๐ ใหกองทุนมีสํานักงานใหญในกรุงเทพมหานคร หรือในจังหวัดอื่นตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และจะตั้งสํานักงานสาขา ณ ที่อื่นใดก็ได

๓
มาตรา ๑๑ เงินกองทุนใหใชจายเพื่อกิจการ ดังตอไปนี้
(๑) ใหนักเรียนหรือนักศึกษากูยืมตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) เปนคาใชจายในการดําเนินการของกองทุน
(๓) เปนคาใชจายในการบริหารกองทุนและคาใชจายอื่นที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับการจัดกิจการของ
กองทุน
มาตรา ๑๒ เงินของกองทุนอาจนําไปหาดอกผลโดยนําไปฝากไวกับธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจหรือ
สถาบันการเงินอื่นที่เปนของรัฐ
มาตรา ๑๓ กองทุนไมเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
รายรับของกองทุนใหนําเขาสมทบกองทุนโดยไมตองนําสงคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง กฎ
หมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่น
หมวด ๒
คณะกรรมการและการบริหารกองทุน
_______
มาตรา ๑๔ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา”
ประกอบดวยปลัดกระทรวงการคลังเปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และปลัดทบวงมหาวิทยาลัย เปนรอง
ประธานกรรมการ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ อธิบดีกรมสรรพากร ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง นายกสมาคม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยและนายกสมาคมสมาพันธการศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย เปนกรรมการ และ
กรรมการอื่นอีกไมเกินหาคนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง โดยในจํานวนนี้อยางนอยตองเปนผูทรงคุณวุฒิดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
การเงินหรือการบัญชี หรือกฎหมาย ดานละหนึ่งคน
ใหอธิบดีกรมบัญชีกลางเปนกรรมการและเลขานุการ และผูจัดการเปนกรรมการ และผูชวยเลขานุการ
ในกรณีจําเปน ประธานกรรมการจะแตงตั้งผูชวยเลขานุการเพิ่มขึ้นอีกคนหนึ่งก็ได
มาตรา ๑๕ กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป และอาจไดรับแตงตั้งอีกได
ในกรณีที่กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงกอนวาระหรือในกรณีที่
รัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูไดรับแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงแทนหรือเปนกรรมการเพิ่มขึ้น อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดแตงตั้งไวแลว
เมื่อครบกําหนดตามวาระดังกลาวในวรรคหนึ่ง หากยังไมไดมีการแตงตั้งกรรมการขึ้นใหม ใหกรรมการ
ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวากรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่
มาตรา ๑๖ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๕ กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งพนจาก
ตําแหนง เมื่อ

๔
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เปนบุคคลลมละลาย
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
มาตรา ๑๗ การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุมคราวใด ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มา
ประชุมเลือกรองประธานกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม ถารองประธานกรรมการทั้งสองไมมาประชุมหรือ
ไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถา
คะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๘ คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการของกองทุนใหเปนไปตามวัตถุประสงค
(๒) ติดตามประเมินผลการดําเนินกิจการของกองทุน และจัดทํารายงานประจําปเพื่อเผยแพรให
ประชาชนทราบ
(๓) ศึกษาวิเคราะหและประเมินความตองการการกูยืมเงินของนักเรียน หรือนักศึกษาทั้งในปจจุบันและ
อนาคต และเสนอแนะตอรัฐมนตรีเพื่อดําเนินการจัดตั้งงบประมาณเพื่อสมทบกองทุนตามมาตรา ๖ วรรคสอง
(๔) พิจารณาจัดสรรเงินเพื่อโอนเขาบัญชีจายที่หนึ่ง บัญชีจายที่สองและบัญชีจายตามมาตรา ๓๔
(๕) พิจารณางบประมาณรายจายประจําปสําหรับการดําเนินการและการบริหารงานของกองทุน
(๖) กําหนดขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ การบัญชี การตรวจสอบ และสอบ
บัญชีภายใน และขอบังคับอื่นที่จําเปนในการดําเนินการและบริหารงานของกองทุน
(๗) กําหนดระเบียบ หลักเกณฑ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการใหนักเรียนหรือนักศึกษากูยืมเงินและการ
ชําระคืนเงินกูยืม
(๘) ใหนักเรียนหรือนักศึกษากูยืมเงินเพื่อการศึกษาจากกองทุน
(๙) ประชาสัมพันธใหบุคคลทั่วไปไดเขาใจถึงวัตถุประสงคของกองทุน และคุณคาของกองทุน
(๑๐) ดําเนินการคัดเลือกและทําสัญญาจางหรือมีมติเลิกจางผูจัดการและผูบริหารและจัดการเงินใหกู
ยืม
(๑๑) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ หรือเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ
กองทุน
คณะกรรมการอาจมอบอํานาจของคณะกรรมการตาม (๒) (๓) (๘) (๙) และ (๑๑) เฉพาะในสวนที่ไม
เกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการหรือเงื่อนไขใหผูจัดการหรือผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืมหรือบุคคลอื่นใดเพื่อ
กระทําการแทนคณะกรรมการก็ได

๕
มาตรา ๑๙ ในกิจการเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ใหประธานกรรมการเปนผูแทนของกองทุน แตประธาน
กรรมการจะมอบอํานาจเปนหนังสือใหบุคคลใดทํานิติกรรมรวมตลอดทั้งการดําเนินคดีหรือการบังคับคดีแทนก็ได
มาตรา ๒๐ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้คณะกรรมการอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อ
พิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งตามที่เห็นสมควร
ในการประชุมของคณะอนุกรรมการ ถาประธานอนุกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ให
อนุกรรมการที่มาประชุมเลือกอนุกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
ใหนํามาตรา ๑๗ วรรคหนึ่งและวรรคสาม มาใชบังคับกับการประชุมและการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม
โดยอนุโลม
มาตรา ๒๑ ใหกองทุนจางผูจัดการคนหนึ่ง ทําหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของกองทุน
(๒) ติดตอประสานงานระหวางคณะกรรมการและผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืม
(๓) ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของผูบริหารและจัดการเงินใหกยู ืมเพื่อรายงานใหคณะกรรมการทราบ
ตามที่คณะกรรมการกําหนด
(๔) ควบคุมและกํากับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจางของกองทุนใหเปนไปตามขอบังคับ
(๕) ปฏิบัติหนาที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการหรือประธานกรรมการมอบหมาย หรือตามที่กําหนดไวใน
สัญญาจาง
มาตรา ๒๒ ผูจัดการตองเปนผูซึ่งมีความรูและความเชี่ยวชาญในดานการบริหารและการจัดการทั้งตอง
มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมเกินหกสิบหาปบริบูรณ
(๓) สามารถปฏิบัติงานใหแกกองทุนไดเต็มเวลา
(๔) ไมเปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย
(๕) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๖) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
(๗) ไมเปนขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ
ตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
(๘) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ที่ปรึกษา กรรมการ
หรือเจาหนาที่ของพรรคการเมือง
(๙) ไมเปนผูจัดการหรือดํารงตําแหนงอื่นใดที่มีลักษณะงานคลายคลึงกันในหางหุนสวนหรือหรือบริษัท
หรือองคกรอื่นใด
(๑๐) ไมเปนผูมีสวนไดเสียในสัญญากับกองทุน หรือในกิจการที่กระทําใหแกกองทุนไมวาโดยตรงหรือ
โดยออม
(๑๑) ไมเปนผูถือหุนในบริษัทที่ไดรับการจางเปนผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืมตามมาตรา ๓๗ หรือใน
บริษัทอื่นใดที่เปนผูถือหุนในบริษัทดังกลาว

๖
สัญญาจางผูจัดการใหกําหนดคราวละสี่ป แตคณะกรรมการจะตออายุสัญญาจางอีกก็ได
ใหผูจัดการไดรับคาจาง คาตอบแทนหรือเงินอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๒๓ วิธีการคัดเลือกผูจัดการ และสัญญาจางผูจัดการใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
ในสัญญาจางใหกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และเงื่อนไขในการ
ทดลองปฏิบัติงานหรือการทํางานของผูจัดการไวดวย
มาตรา ๒๔ นอกจากพนจากตําแหนงตามสัญญาจาง ผูจัดการพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๒
(๔) คณะกรรมการมีมติใหเลิกจาง
มาตรา ๒๕ ในการดําเนินการตามมาตรา ๒๑ ผูจัดการจะมอบอํานาจใหตัวแทน หรือบุคคลใดกระทํา
กิจการเฉพาะอยางแทนก็ได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขทีค่ ณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๒๖ เมื่อตําแหนงผูจัดการวางลงและยังไมมีการจางผูจัดการคนใหม หรือในกรณีที่ผูจัดการไม
อาจปฏิบัติหนาที่ไดเปนการชั่วคราว ใหคณะกรรมการแตงตั้งพนักงานของกองทุนคนหนึ่งเปนผูรักษาการแทนผูจัดการ
ใหผูรักษาการแทนมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับผูจัดการ
มาตรา ๒๗ เพื่อจัดระบบควบคุมเงินของกองทุน ใหกองทุนจัดใหมีบัญชีดังตอไปนี้
(๑) บัญชีรับ เพื่อรับเงินทั้งปวงของกองทุน
(๒) บัญชีจายที่หนึ่ง เพื่อจายเงินกูยืมแกนักเรียนหรือนักศึกษาในโรงเรียน สถานศึกษาหรือ
สถาบันการศึกษาที่อยูในสังกัด ควบคุม หรือกํากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ หรือโรงเรียนสถานศึกษา หรือ
สถาบันการศึกษาที่อยูในสังกัด ควบคุม หรือกํากับดูแลของกระทรวงหรือสวนราชการอื่นที่ไมใชทบวงมหาวิทยาลัย
(๓) บัญชีจายที่สอง เพื่อจายเงินกูยืมแกนักเรียนหรือนักศึกษาในโรงเรียน สถานศึกษาหรือ
สถาบันการศึกษาที่อยูในสังกัด ควบคุม หรือกํากับดูแลของทบวงมหาวิทยาลัย
(๔) บัญชีจายบริหารกองทุน เพื่อจายเงินที่ใชในการดําเนินการของกองทุน
มาตรา ๒๘ บรรดาเงินทั้งปวงที่กองทุนไดรับ ใหสงเขาบัญชีรับตามกําหนดเวลา และตามระเบียบที่
รัฐมนตรีกําหนด โดยไมหักไวเพื่อการใด ๆ ทั้งสิ้น
มาตรา ๒๙ การสั่งจายเงินจากบัญชีรับใหเปนอํานาจของประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ
ซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย และใหกระทําไดแตเฉพาะเพื่อโอนเขาบัญชีจายที่หนึ่งบัญชีจายที่สอง บัญชีจายบริหาร
กองทุน และบัญชีจายตามมาตรา ๓๔
มาตรา ๓๐ ใหมีคณะอนุกรรมการบัญชีจายที่หนึ่ง ประกอบดวยปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปนประธาน
อนุกรรมการ อธิบดีกรมสามัญศึกษา อธิบดีกรมอาชีวศึกษา เลขาธิการสภาสถาบันราชภัฏ เลขาธิการคณะกรรมการ

๗
การศึกษาเอกชน เลขาธิการคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ผูแทน
กรมบัญชีกลาง ผูจัดการเลขานุการคณะอนุกรรมการบัญชีจายที่สองและบุคคลอื่นซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งอีกไมเกินหาคน
เปนอนุกรรมการ
ใหผูชวยปลัดกระทรวงศึกษาธิการซึ่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายคนหนึ่ง เปนอนุกรรมการและ
เลขานุการ และผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการ เปนอนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
ในกรณีจําเปน ประธานอนุกรรมการบัญชีจายที่หนึ่งจะแตงตั้งผูชวยเลขานุการเพิ่มขึ้นอีกคนหนึ่งก็ได
มาตรา ๓๑ ใหคณะอนุกรรมการบัญชีจายที่หนึ่งมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกคณะกรรมการในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๑๘
(๒) กํากับดูแลการใหกูยืมเงินแกนักเรียนหรือนักศึกษาในโรงเรียน สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษา
ที่อยูในสังกัด ควบคุม หรือกํากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ หรือโรงเรียนสถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษาในสังกัด
ควบคุม หรือกํากับดูแลของกระทรวง หรือสวนราชการอื่นที่ไมใชทบวงมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามนโยบาย ระเบียบ และ
ขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด
(๓) กํากับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืมเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับ
บัญชีจายที่หนึ่ง
(๔) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๓๒ ใหมีคณะอนุกรรมการบัญชีจา ยที่สอง ประกอบดวยปลัดทบวงมหาวิทยาลัยเปนประธาน
อนุกรรมการ ผูแทนจากโรงเรียน สถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัยแตงตั้งจํานวนสี่คน ผูแทน
กรมบัญชีกลาง ผูจัดการ เลขานุการคณะอนุกรรมการบัญชีจายที่หนึ่ง และบุคคลอื่นซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งอีกไมเกินห
าคน เปนอนุกรรมการ
ใหผูชวยปลัดทบวงมหาวิทยาลัยซึ่งปลัดทบวงมหาวิทยาลัยมอบหมายคนหนึ่ง เปนอนุกรรมการและ
เลขานุการ และผูอํานวยการกองบริการการศึกษา สํานักงานปลัดทบวงทบวงมหาวิทยาลัย เปนอนุกรรมการและผูชวย
เลขานุการ
ในกรณีจําเปน ประธานอนุกรรมการบัญชีจายที่สองจะแตงตั้งผูชวยเลขานุการเพิ่มขึ้นอีกคนหนึ่งก็ได
มาตรา ๓๓ ใหคณะอนุกรรมการบัญชีจายที่สองมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกคณะกรรมการในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๑๘
(๒) กํากับดูแลการใหกูยืมเงินแกนักเรียนหรือนักศึกษาในโรงเรียน สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษา
ที่อยูในสังกัด ควบคุม หรือกํากับดูแลของทบวงมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามนโยบายของคณะกรรมการ
(๓) กํากับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืม เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับ
บัญชีจายที่สอง
(๔) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๓๔ ในกรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการอาจกําหนดใหมีบัญชีจาย เพื่อจายเงินกูยืมแกนักเรียน
หรือนักศึกษาเพิ่มเติมจากที่กําหนดไวในมาตรา ๒๗ ได

๘
เมื่อคณะกรรมการกําหนดใหมีบัญชีจายตามวรรคหนึ่งแลว ใหคณะกรรมการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
คณะหนึ่งมีหนาที่เกี่ยวกับบัญชีจายดังกลาวโดยใหนํามาตรา ๓๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ในการแตงตั้งคณะอนุกรรมการตามวรรคสอง ใหคํานึงถึงบุคคลที่เกี่ยวของทํานองเดียวกับที่กําหนดไว
ในมาตรา ๓๐
มาตรา ๓๕ การประชุมคณะอนุกรรมการบัญชีจายที่หนึ่งคณะอนุกรรมการบัญชีจายที่สองหรือ
คณะอนุกรรมการบัญชีจายตามมาตรา ๓๔ ใหนํามาตรา ๒๐วรรคสอง และวรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม
ใหนํามาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของ
อนุกรรมการที่คณะกรรมการแตงตั้งตามมาตรา ๓๐ มาตรา ๓๒ และอนุกรรมการซึ่งมิใชอนุกรรมการโดยตําแหนงหรือ
ผูแทนโดยตําแหนงตามมาตรา ๓๔ โดยอนุโลม
มาตรา ๓๖ ใหประธานกรรมการ กรรมการ และผูชวยเลขานุการของคณะกรรมการประธาน
อนุกรรมการ อนุกรรมการ และผูชวยเลขานุการของคณะอนุกรรมการซึ่งแตงตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ไดรบั เบี้ยประชุมและ
ประโยชนตอบแทนอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
หมวด ๓
การจัดการเงินใหกูยืม
_______
มาตรา ๓๗ ใหคณะกรรมการจางบุคคลเพื่อทําหนาที่รับผิดชอบเปนผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืม
หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการคัดเลือก รวมตลอดทั้งคุณสมบัติของผูบริหารและจัดการเงินใหกู
ยืม ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๓๘ นอกจากหนาที่และความรับผิดชอบที่กําหนดไวในสัญญาจางแลว ผูบริหารและจัดการเงิน
ใหกูยืมมีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้
(๑) ประชาสัมพันธใหประชาชนทั่วไปไดทราบถึงนโยบาย ระเบียบ วิธีการในการกูยืมเงิน
(๒) แนะนํา และอํานวยความสะดวกแกนักเรียนหรือนักศึกษาและสถานศึกษาที่เกี่ยวของในการ
ดําเนินการกูยืมเงิน
(๓) เบิกจายเงินกูและดําเนินการจัดสงเงินใหแกผูกูยืม รวมตลอดทั้งเก็บรักษาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยว
ของ
(๔) แจงจํานวนหนี้และสถานะของหนี้ใหผูที่เกี่ยวของทราบ
(๕) รับชําระหนี้เงินกู ติดตามทวงถาม และดําเนินคดีเพื่อบังคับชําระหนี้เงินกู
(๖) จัดทํารายงานการดําเนินการใหกูยืมเงินเสนอตอคณะกรรมการ
(๗) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

๙
มาตรา ๓๙ สัญญาจางผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืม ใหมีอายุการจางตามที่ระบุไวในสัญญาจาง แต
ตองไมเกินคราวละสิบป
ในกรณีที่ผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืมประสงคจะตออายุสัญญาจางตองแจงลวงหนาและทําความ
ตกลงกับคณะกรรมการไมนอยกวาสามปกอนสัญญาสิ้นอายุ เวนแตคณะกรรมการจะผอนผันใหแจงหลังจากนั้น
การตออายุสัญญาจางอาจทําไดตามวิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญาจาง
มาตรา ๔๐ ผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืมตองปฏิบัติหนาที่และตรวจสอบดูแลการใหกูยืมเงินให
ถูกตองตามที่กําหนดไวในระเบียบ ขอบังคับ มติและคําแนะนําของคณะกรรมการ
มาตรา ๔๑ ในกรณีที่ผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืมบริหารหรือจัดการกองทุนหรือปฏิบัติหนาที่ใน
ลักษณะที่อาจเปนเหตุใหเสียหายแกกองทุน คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ตามมาตรา ๓๐ มาตรา ๓๒ หรือมาตรา
๓๔ แลวแตกรณี มีอํานาจสั่งใหผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืมชี้แจงขอเท็จจริงหรือ แกไข หรือระงับการกระทําที่อาจเป
นการเสียหายนั้นได และผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืมตองดําเนินการตามคําสั่งภายในระยะเวลาที่กําหนด
ในกรณีที่ผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืมไมไดดําเนินการแกไขหรือดําเนินการตามคําสั่งภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดโดยไมมีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการมีอํานาจบอกเลิกสัญญาจางไดตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ไมว
าสัญญาจางจะกําหนดไวเปนประการอื่นหรือไมก็ตาม
มาตรา ๔๒ ผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืมอาจบอกเลิกสัญญาจางกอนครบกําหนดอายุสัญญาจางได
แตไมวากรณีใดตองแจงเปนหนังสือลวงหนาตอประธานกรรมการไมนอยกวาสามป เวนแตคณะกรรมการจะผอนผันให
แจงหลังจากนั้น
มาตรา ๔๓ ในกรณีที่คณะกรรมการไมตอสัญญาจางหรือมีการบอกเลิกสัญญาจาง ตามมาตรา ๔๑
หรือมาตรา ๔๒ หรือมีกรณีจําเปนอื่นใดคณะกรรมการอาจคัดเลือกและทําสัญญาจางบุคคลใดเปนการชั่วคราวเพื่อทําหน
าที่เปนผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืมได
หมวด ๔
การใหกูยืมเงินและการชําระหนี้
_______
มาตรา ๔๔ กอนสิ้นปการศึกษาของแตละป ใหคณะกรรมการโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีประกาศ
กําหนดขอบเขตการใหกูยืมเงินเพื่อการศึกษารวมตลอดทั้งประเภทวิชา และโรงเรียนสถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษา
ระดับชั้น การศึกษาและหลักสูตรที่จะใหนักเรียนหรือนักศึกษากูย ืมเงินเพื่อการศึกษา
ประกาศตามวรรคหนึ่งใหเผยแพรใหประชาชนไดทราบโดยทั่วไปและใหสงใหโรงเรียน สถานศึกษา และ
สถาบันการศึกษาที่นักเรียนหรือนักศึกษามีสิทธิขอกูยืมเงิน พรอมทั้งระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของดวย
ใหเปนหนาที่ของโรงเรียน สถานศึกษา และสถาบันการศึกษาที่ไดรับประกาศตามวรรคสองปดประกาศ
และระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของไวในที่ที่เห็นไดทั่วไปในโรงเรียน สถานศึกษา หรือ สถาบันการศึกษาดังกลาว

๑๐
มาตรา ๔๕ นักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งมีสิทธิขอกูยืมเงินจากกองทุนตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
(๑) เปนผูมีสัญชาติไทย
(๒) เปนผูขาดแคลนทุนทรัพยตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด
(๓) มีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนดการ
กําหนดตาม (๒) และ (๓) ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีกอนจึงจะมีผลใชบังคับ
มาตรา ๔๖ นักเรียนหรือนักศึกษาผูใดประสงคจะกูยืมเงินเพื่อการศึกษา ใหยื่นคําขอตามแบบที่
คณะกรรมการกําหนดตอผูซึ่งไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ ณ โรงเรียน
สถานศึกษา หรือ สถาบันการศึกษาที่ตนกําลังศึกษาอยูหรือที่ประสงคจะเขาศึกษา แลวแตกรณี
การยื่นคําขอตามวรรคหนึ่งใหยื่นไดทุกวันในเวลาทําการของโรงเรียน สถานศึกษา หรือ
สถาบันการศึกษานั้น ๆ
มาตรา ๔๗ คณะกรรมการจะมอบอํานาจใหบุคคลซึ่งรับผิดชอบหรือเปนผูแทนโรงเรียนสถานศึกษา
หรือสถาบันการศึกษาเปนผูอนุมัติการใหกูยืมเงินและลงนามในสัญญากูยืมเงินแทนคณะกรรมการก็ได
การมอบอํานาจดังกลาวจะทําเปนประกาศเปนการทั่วไปหรือทําใบมอบอํานาจเปนการเฉพาะรายก็ได
และคณะกรรมการจะเพิกถอนการมอบอํานาจนั้นเมื่อใดก็ได แตการเพิกถอนดังกลาวไมมีผลกระทบตอคําอนุมัติหรือ
สัญญาที่ผูรับมอบอํานาจไดทําไปแลว เวนแตเปนกรณีที่กระทําโดยฝาฝนระเบียบหรือขอบังคับของคณะกรรมการ
มาตรา ๔๘ สัญญากูยืมเงินใหทําเปนรายปหรือระยะเวลาที่สั้นหรือยาวกวานั้นตามที่คณะกรรมการ
กําหนด
ในการทําสัญญากูยืมเงิน คณะกรรมการจะกําหนดใหมีผูค้ําประกันการชําระหนี้ดวยก็ไดแตจะกําหนด
จนเปนอุปสรรคตอผูขาดแคลนทุนทรัพยในอันที่จะกูยืมเงินไมได
มาตรา ๔๙ บรรดาเงินที่กูยืมเพื่อจายใหแกโรงเรียน สถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาใหผูบริหารและ
จัดการเงินใหกูยืมเบิกจายใหแกโรงเรียน สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษานั้นโดยตรงและใหถือวาเงินที่จายดังกลาว
เปนสวนหนึ่งของเงินกูยืมเงินที่ผูกูยืมเงินตองชําระคืน
มาตรา ๕๐ หามมิใหคิดดอกเบี้ยหรือประโยชนอนื่ ใดจากเงินที่กูยืมในระหวางที่ผูกูยืมเงินยังศึกษาอยู
มาตรา ๕๑ ใหเปนหนาที่ของโรงเรียน สถานศึกษา และสถาบันการศึกษาที่ผูกูยืมเงินศึกษาอยูแจง
ผลการศึกษาใหผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืมทราบทุกสิ้นปการศึกษา และเมื่อผูกูยืมเงินพนสภาพการเปนนักเรียนหรือ
นักศึกษาไปแลวไมวาดวยเหตุใด ใหแจงใหผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืมทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่พนสภาพดัง
กลาว
ผูกูยืมเงินตองแจงการเปลี่ยนแปลงที่อยูหรือการยายโรงเรียน สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษา และ
การจบการศึกษาใหผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืมทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่เปลี่ยนแปลงหรือจบการศึกษา
ในกรณีที่การยายโรงเรียน สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษามีผลใหคาใชจายในการศึกษาเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลง คณะกรรมการจะอนุมัติหรือสั่งใหเพิ่มหรือลดเงินกูยืมตามที่เห็นสมควรก็ได

๑๑
หมวด ๕
การนําเงินสงกองทุน
--------------------มาตรา ๕๒ เมื่อผูกูยืมเงินสําเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแลวเปนเวลาสองป ผูกูยืมเงินมีหนาที่ตอง
ชําระเงินกูยืมคืนใหกับกองทุนตามจํานวนระยะเวลาและวิธีการที่กําหนดไวในระเบียบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการจะกําหนดไวในระเบียบใหเริ่มคิดดอกเบี้ยหรือประโยชนอื่นใดนับแตเวลาใดภายหลังที่
จบการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแลวก็ได แตอัตราดอกเบี้ย หรือประโยชนอื่นใดที่คิดตองไมเกินอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา
หนึ่งปของธนาคารออมสิน และหามมิใหคิดดอกเบี้ยทบตน
ในกรณีจําเปนที่เห็นสมควร คณะกรรมการจะผอนผันใหผูกูยืมเงินชําระหนี้ตามระยะเวลาที่แตกตางไป
จากที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง หรือชะลอการชําระหนี้เปนการชั่วคราวหรือลดหยอนหนี้ใหตามที่ผูกูยืมเงินรองขอเปนราย ๆ
หรือเปนการทั่วไปก็ได
ในกรณีที่ผูกูยืมเงินไมสามารถชําระหนี้เงินกูคืนไดภายในระยะเวลาที่กําหนดตามวรรคหนึ่งและไมไดรับ
อนุญาตใหผอนผันตามวรรคสาม คณะกรรมการจะกําหนดใหผูกูยืมเงินตองเสียเงินเพิ่มอีกไมเกินรอยละ ๑.๕ ตอเดือนก็ได
มาตรา ๕๓ เมื่อผูกูยืมเงินสําเร็จการศึกษาและเขาทํางานในสถานที่ใด ผูกูยืมเงินตองแจงที่อยูและ
สถานที่ทํางานนั้นพรอมทั้งจํานวนเงินเดือนหรือคาจางที่ไดรับใหผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืมทราบภายในเวลาสามสิบ
วันนับแตวันเริ่มทํางาน
ใหเปนหนาที่ของผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืมที่จะติดตามและประสานกับผูกูยืมเงินเพื่อการชําระเงิน
ที่กูยืมคืน ในการนี้จะขอความรวมมือจากนายจางใหชวยหักเงินเดือนหรือคาจางและนําสงผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืม
ดวยก็ได
ในกรณีที่ผูกูยืมเงินยายที่อยูหรือเปลี่ยนงานหรือสถานที่ทํางาน หรือมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ
เงินเดือนหรือคาจาง ผูกูยืมเงินตองแจงใหผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืมทราบภายในสามสิบวัน
มาตรา ๕๔ ผูกูยืมเงินจะชําระเงินที่กูยืมคืนกอนกําหนดเวลาตามมาตรา ๕๒ หรือบอกเลิกสัญญากูยืม
เงินเมื่อใดก็ได โดยแจงเปนหนังสือใหผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืมทราบ และในกรณีบอกเลิกสัญญากูยืมเงินใหสงเงินกู
ยืมที่ไดรับไปแลวคืนภายในสามสิบวัน หรือภายในกําหนดเวลาที่ทําความตกลงกับผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืมตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๕๕ ในกรณีดังตอไปนี้ กองทุนอาจบอกเลิกสัญญากูยืมเงินและเรียกเงินกูยืมที่ผูกูยืมเงินไดรับ
ไปแลวคืนทั้งหมดได
(๑) เมื่อปรากฏในภายหลังวาผูกูยืมเงินไมมีสิทธิกูยืมเงิน หรือไดมีการแจงขอความอันเปนเท็จใน
สาระสําคัญ
(๒) ผูกูยืมเงินไมปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงที่ใหไวกับกองทุน
มาตรา ๕๖ ในกรณีที่ผูกูยืมเงินถึงแกความตาย ใหหนี้ตามสัญญากูยืมเงินเปนอันระงับไป

๑๒
ในกรณีที่ผูกูยืมเงินพิการหรือทุพพลภาพจนไมสามารถประกอบการงานได ใหคณะกรรมการมีอํานาจ
พิจารณาระงับการเรียกใหชําระหนี้ตามสัญญากูยืมเงินได
หมวด ๖
การเงินและการบัญชี
_______
มาตรา ๕๗ ใหกองทุนยื่นรายงานแสดงผลการดําเนินการตอรัฐมนตรีเปนรายไตรมาส
ภายในหนึ่งเดือนนับแตวันสิ้นสุดแตละไตรมาส
มาตรา ๕๘ ใหกองทุนจัดทํางบการเงิน สงผูสอบบัญชีตรวจสอบภายในหนึ่งรอยยี่สิบวัน
นับแตวันสิ้นปบัญชีทุกป
ปบัญชีของกองทุนใหถือตามปงบประมาณตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
ใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีของกองทุน แลวทํารายงานผลการสอบ
บัญชีเสนอตอรัฐมนตรี
ใหกองทุนโฆษณารายงานประจําปที่สิ้นไป โดยแสดงงบการเงินที่ผูสอบบัญชีรับรองวา
ถูกตองแลว รวมทั้งรายงานสรุปผลงานในปที่ลวงมาในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๕๙ ใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชี ทําการตรวจสอบรับรองบัญชี
และการเงินทุกประเภทของกองทุน
บทเฉพาะกาล
_______
มาตรา ๖๐ เมื่อพระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับแลว ใหโอนเงินงบประมาณ ทรัพยสิน
สิทธิ หนี้ของกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาในสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการบริหารกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๙ ไปเปนของกองทุนตาม
พระราชบัญญัตินี้

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

๑๓
หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปจจุบันมีความจําเปนที่จะตองเรงดําเนิน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อรองรับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ
เพื่อสนองตอบความจําเปนดังกลาว จึงสมควรเรงรัดพัฒนาทางการศึกษา โดยการหาทางแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําดาน
การศึกษาในสังคมดวยการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ใหแกนักเรียน นักศึกษา ที่มาจากครอบครัวที่มีรายได
นอย อันจะมีสวนสําคัญในการชวยยกฐานะความเปนอยูของประชาชนใหดีขึ้น และดวยการสนับสนุนการพัฒนาระบบ
การศึกษาทางดานอุปสงค โดยการเพิ่มขีดความสามารถในการรับภาระคาใชจายทางการศึกษาของประชาชน เพื่อ
ดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว จําเปนตองจัดตั้งกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาขึ้นจึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้

