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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กองการเงินและบัญชี ส่วนควบคุมเงินเสือ’นและค่าจ้าง โทร. o  ๒๒๔๑ ๕๑๓๔
ที Jfoi jRiW L ^ ๕๖® วันท ี ป ีพฤศจิกายน ๒๕๖เอ
เรอง ๓รหักเงินเดือพู้กู้ยมเงินเพื่อชำระเงินคู้ยืมคืนกองทุนเงินให้กู้ฒึเพื่อการศีกษา ■ ป'น1 )0 $ 9
เรียน ผู้อำนวยการลำนัก และผู้อำนวยการกอง

ด้วยพระราขบัญญ ัต ิกองํท ุนเงินให ้ค ู้ย ืมเพ ื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๑ วรรคหนี่ง 
บัญญัติว่า “ให้บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ทั้งภาครัฐและเอกซน ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๑) 
แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักเงินได้พึงประเมินของผู้คู้ยืมเงินซึ่งเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของผู้จ่ายเงินไต้ 
พึงประเมินดังกล่าว เพื่อชำระเงินคู้ยีมคืนตามจำนวนที่กองทุนแจ้งให้ทราบ โดยให้นำส่งกรมสรรพากรภายใน 
กำหนดระยะเวลานำส่งภาษีเง ินได้ห ัก ณ ท ี่จ ่าย ตามหลักเกณฑ์ วิธการ และเงื่อนใฃที่อธิบดีกรมสรรพากร 
ประกาศกำหนด” ประกอบกับหนังส ือกองทุนเง ินให ้ค ู้ย ืมเพ ื่อการศึกษา ท่ี กค ๕ ๑ ๑ ๐ /ว ๕๓๙๓ ลงวันที่ 
๖ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง การหักเงินเดือนผู้คู้ยืมเงินเพื่อชำระเงินคู้ยืมคืนกองทุนเงินให้คู้ยืมเพื่อการศึกษา แจ้ง 
ให้กรมซลประทานทำการหักเงินเดือนของบุคลากรที่เป็นพนักงาน และลูกจ้าง ตามรายซื่อและจำนวนเงินที่ปรากฏ 
ในระบบรับชำระเงินคู้ย ืมค ืนกองทุนเงินให ้ค ู้ย ืมเพ ื่อการศึกษาผ่านกรมสรรพากร (e-PaySLF) ตั้งแต่เด ือน 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

ด ังน ั้น กองการเง ิน และบ ัญ ช ี จะได ้ดำเน ิน การห ัก เง ิน เด ือน  ของพน ักงาน และล ูกจ ้าง 
เฉพาะท ี่เบ ิกจ่ายก ับกองการเงินและบ ัญชีตามรายซื่อและจำนวนเง ินท ี่ปรากฎในระบบรับชำระเงินคู้ย ืมค ืน 
กองทุนเงินให้คู้ยืมเพื่อการศึกษาผ่านกรมสรรพากร (e-PaySLF) ตั้งแต่เด ือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งเวียนให้บุคลากรในสังกัดทราบโดยที่ว่กัน

บ***'
(นางชลอารีย, วาลินานนท์)

ผู้อำนวยการส่วนเงินนอกงบประมาณ รักษาราชการแทบ 
ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
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เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๑๒ ก
หน้า ๑

ราซกจจานุเบกษา ๒๗ มกราคม ๒๔๖0

พระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

พ.ศ. ๒๔๖๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวซิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให ้เว ้ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๐ 

เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาลปีจจุบัน

สมเด ็จพระเจ ้าอยู่ห ัวมหาวซ ิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ 
ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
จ ึงทรงพระกร ุณ าโปรดเกล ้าฯ ให ้ตราพระราชบ ัญญ ัต ิข ึ้นไว ้โดยคำแนะนำและยินยอมชอง 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัต ิน ี้เร ียกว่า “พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้ก ู้ย ืมเพ ื่อการศึกษา

พ.ศ. ๒๔๖๐”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติ'นี๋ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๔๔๑
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
“ผู้ก ู้ย ืมเงิน” หมายความว่า นักเรียนหรือนักศึกษาผู้ได้รับเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาจากกองทุน 
“ เงินก ู้ย ืมเพ ื่อการศึกษา” หมายความว่า เงินที่กองทุนจัดสรรให้ผู้กู้ยืมเงิน เพ ื่อเป ็นค่าเล ่าเรียน 

ค่าใช้จ่ายที่เก ี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ



เล่ม ๑๓๔ ตอนที ๑๒ ก
หน้า ๒

ราชกิจจานุเบกษา ๒๗ มกราคม ๒๔๖๐

“นักเรียนหรือนักศึกษา” หมายความว่า ผู้ซึ่งศึกษาอยู่โนสถานศึกษา และให้หมายความรวมถีง 
ผู้ซึ่งได้รับการตอบรับให้เช้าศึกษาในสถานศึกษาด้วย

“ส ถาน ศ ึกษ า” ห มายความ ว ่า โรงเร ียน สถาบ ันอ ุดมศ ึกษา หรือสถานศึกษาอ ื่นของรัฐ 
โรงเร ียนของเอกซนที่ใด ้ร ับใบอน ุญาตให ้จ ัดต ั้งโรงเร ียนในระบบตามกฎหมายว่าด ้วยโรงเร ียนเอกซน 
และสถาบันอุดมศึกษาซองเอกซนที่ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกซน 

“ค ่าเล ่าเร ียน” หมายความว่า เงินค่าเล่าเรียน ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมต่าง  ๆ ที่สถานศึกษา 
เรียกเก็บจากนักเรียนหรือนักศึกษา

“ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายอื่นที่มิใซ่ค่าเล่าเรียนที่สถานศึกษา 
เรียกเก็บจากนักเรียนหรือนักศึกษาตามระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งซองสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ 
เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา

“ค่าครองชีพ” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดำรงชีพระหว่างศึกษา 
“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
“ คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
“ ผ ู้จ ัดการ” หมายความว่า ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
“ รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราซบัญญัตินี้ 
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราซบัญญัติน ี้ และให้มี

อำนาจออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราซบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อใด้ประกาศในราชกิจจาบุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

หมวด ๑ 
การจัดตั้งกองทุน

มาตรา ๖ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ง เรียกว่า “ กองทุนเงินให้กู้ย ืมเพื่อการศึกษา”
ให้กองทุนเป็นหน่วยงานของรัฐอยู่ในกำกับดูแลซองรัฐมนตรี และมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็น 

ส ่วนราซการตามกฎหมายว่าด ้วยระเบ ียบบริหารราซการแผ่นดิน หรือรัฐว ิสาหกิจตามกฎหมายว่าด ้วย 
วิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น

กองท ุนม ีว ัตถ ุประสงค์เพ ื่อสน ับสบ ุนและส่งเสริมการศ ึกษาด ้วยการให ้เง ินก ู้ย ืมเพ ื่อการศึกษา 
ในลักษณะต่าง  ๆ ดังต่อไปนี้

(๑) เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
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(๒) เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก'นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก 
ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ

(๓) เง ิน ก ู้ย ืม เพ ื่อ ก ารศ ึก ษ า ให ้แก ่น ัก เร ียน ห ร ือน ักศ ึกษ าท ี่ศ ึกษ าใน ส าขาว ิชาขาดแคลน  
หรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ

(๔) เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ
มาตรา ๗ กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
(๑) เงินและทรัพย์สินทีไต้รับและโอนมาตามมาตรา ๔๖
(๒) เงินอุดหนุนที่ไดัรับจากรัฐบาลหรือเงินที่ไดัรับจากการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

ตามมาตรา ๑๐ วรรคหนี่ง
(๓) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับจากการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของกองทุน
(๔) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้แก่กองทุน
(๔) ดอกผล รายไต้ หรือผลประโยฃน้ใด  ๆ ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน
(๖) เงินหรือทรัพย์สินอื่นใดนอกจาก (๑) ถึง (๔) ที่กองทุนได้รับ
มาตรา ๘ ก ิจการของกองท ุนไม ่อย ู่ในบ ังค ับแห ่งกฎหมายว่าด ้วยการค ุ้มครองแรงงาน

กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
มาตรา ๙ กองทุนมีอำนาจกระทำกิจการต่าง  ๆ ภายในขอบวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖

และอำนาจเซ่นว่านี้ให้รวมถึง
(๑) ซ้ือ จัดหา เข่า ให้เข่า ถือกรรมสิทธึ๋ ครอบครอง จำหน่าย ทำนิติกรรม หรือดำเนินงานใด  ๆ

เกี่ยวกับลังหาริมทรัพย์หรืออลังหาริมทรัพย์
(๒) จ ัดทำระบบข้อม ูลสารสนเทศ เก ็บร ักษาหลักฐานและเอกสารเก ี่ยวก ับการให ้เง ินก ู้ย ืม  

เพื่อการศึกษา
(๓) จัดหาผลประโยชน์จากเงินและทรัพย์สินของกองทุน
(๔) กระทำการอื่นใดบรรดาที่เก ี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องในการจัดการให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ 

ของกองทุน
มาตรา ๑๐ ให ้ร ัฐมนตรีดำเน ินการขอรับการจ ัดสรรงบประมาณ เพ ื่อสมทบเข ้ากองท ุน  

ในแต่ละปีงบประมาณตามความจำเป็น
เงินที่กองทุนได้รับไม่ต้องนำส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

หรือกฎหมายอื่น
มาตรา ๑๑ เงินของกองทุนให้ใช้จ่ายได้เพื่อกิจการ ดังต่อไปนี้



หนา ๔

(๑) เป็นเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
(๒) เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของกองทุน
(๓) เป็นค่าใช้จ่ายในการบรีหารกองทุนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับการจัดกิจการ 

ชองกองทุน
(๔) เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาผลประโยชน์ตามมาตรา ๑๒
มาตรา ๑๒ เงินชองกองทุนให้นำไปหาผลประโยชน์ได้ โดยการฝากกับธนาคารที่เป็นรัฐวสาหกิจ

หรือธนาคารพาณิชย์ หรือซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนใขที่คณะกรรมการกำหนด

ทรัพย์สินประเภทอื่นของกองทุนให้นำโปหาผลประโยชน์ได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ที่คณะกรรมการกำหนด

มาตรา ๑๓ ทร ัพย ์ส ิน ของกองท ุน ท ี่ใช ้ห ร ือได ้มาเพ ื่อการดำเน ิน การตามว ัตถ ุประส งค ์ 
ของกองทุนตามพระราชบัญญัติน ี้ ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี รวมทั้งการบังคับทางปกครอง 
และบุคคลใดจะยกอายุความหรือระยะเวลาในการครอบครองขึ้นเป็นช้อต่อสู้ก ับกองทุนในเรื่องทรัพย์สิน 
ของกองทุนไม่ได้

หมวด ๒ 
คณะกรรมการ

เล่ม ๑๓๔ ตอนที' ๑๒ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗ มกราคม ๒๔๖0

มาตรา ๑๔ ให ้ม ีคณะกรรมการคณะหน ื่ง เร ียกว ่า “คณะกรรมการกองท ุนเง ินให ้ก ู้ย ืม 
เพ ื่อการศึกษา” ประกอบด้วย

(๑) ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตำแหน่ง จำนวนห้าคน ได้แก่ ปล ัดกระทรวงศ ึกษาธ ิการ เลขาธ ิการ 

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
และอธิบดีกรมสรรพากร

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่เกินห้าคน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถ 
และป ระส บ การณ ์เป ็น ท ี่ป ระจ ักษ ์ โด ยใน จำน วน น ี้อย ่างน ้อยต ้องเป ็น ผ ู้ท รงค ุณ ว ุฒ ิด ้าน ก ารศ ึก ษ า 
ต้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้านการเงินหรีอการบัญชี และด้านกฎหมาย ด้านละหนื่งคน

ให้ผู้จัดการเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้จัดการแต่งตั้งพนักงานของกองทุนจำนวนหนึ่งคน 
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

มาตรา ๑๔ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้



เล่ม ๑๓๔ ตอนที ๑๒ ก
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(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม,เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๔) ไม่เคยได้ร ับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท ี่ส ุดให้จำค ุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด 

ที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๖) ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะรํ่ารวยผิดปกติ 

หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๗) ไม่เป็นช้าราชการการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารในพรรคการเมือง ที่ปรืกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(๘) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่ว 

อย่างร้ายแรง
(๙) ไม,เป็นผู้มืส่วนได้เสียในการดำเนินงานของกองทุนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม 
มาตรา ๑๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้

แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
เมื่อครบกำหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังไม่ได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ 

ให ้กรรมการผ ู้ทรงค ุณวุฒ ิซ ึ่งพ ้นจากตำแหน ่งตามวาระน ั้นอย ู่ในตำแหน ่งเพ ื่อดำเน ินงาบต ่อไปจนกว ่า 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เช้ารับหน้าที่

มาตรา ๑๗ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พ้นจากตำแหน่ง เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ 
(๔) ชาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๔
มาตรา ๑๘ ในกรณ ีท ี่กรรมการผ ู้ทรงค ุณ ว ุฒ ิพ ้นจากตำแหน ่งก ่อนครบวาระ ให้แต่งต ั้ง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่าง หรือในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่างที่ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิซ ึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมืวาระอยู่ในตำแหน่ง ให้ผู้ใด้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทน 
ตำแหน่งที่ว ่างหรือเป ็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิเพ ิ่มข ึ้นอยู่ในตำแหน่งเท ่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้ง 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนหรือเพิ่มขึ้นก็ได้ และให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่



เล่ม ๑๓๔ ตอนที ๑๒ ก
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มาตรา ๑๙ คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที' ดังต่อไปนี้
(๑) กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และควบคุมดูแลกิจการของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
(๒) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
(๓) เสนอแนะต่อรัฐมนตรีในการดำเนินการฃอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อสมทบกองทุน 
(๔) พ ิจารณาอน ุม ัต ิงบประมาณ รายจ ่ายประจำป ีสำหรับการดำเน ินการและการบริหารงาน 

ชองกองทุน
(๔) กำหนดขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาตามมาตรา ๓๗ และพิจารณาอนุมัติให้เงินกู้ยืม 

เพื่อการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาเพื่อสนับสบุนและส่งเสริมการศึกษา
(๖) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่สถานศึกษาจะร่วมดำเนินงานกับกองทุน 

และแบบบันทีกฃ้อตกลงการเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนตามมาตรา ๓๘
(๗) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้เงินกู้ย ืมเพื่อการศึกษาแก่น ักเรียน 

หรือนักศึกษา และการขำระเงินคืนกองทุน
(๘) กำหนดหลักเกณฑ ์ ว ิธ ีการ และเง ื่อนไขเก ี่ยวก ับการนำเง ินหรือทรัพย ์ส ินของกองท ุน 

ไปหาผลประโยชน์ตามมาตรา ๑๒
(๙) พิจารณาเสนอแนะต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 

ในการขอข้อม ูลส ่วนบุคคลของผู้ก ู้ย ืมเงินท ี่อยู่ในครอบครองของบุคคลอื่น และเป ีดเผยข ้อม ูลเก ี่ยวก ับ 
การรับเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาและการขำระเงินคืนกองทุนของผู้กู้ยืมเงิน

(๑๐) ก ำห น ดห ล ัก เกณ ฑ ์ ว ิธ ีการ แ ละเง ื่อน ไขใน ก ารจ ้างส ถาบ ัน ก ารเง ิน ห ร ือน ิต ิบ ุค คล  
ให้ทำหน้าท ี่บริหารและจัดการการให้เงินกู้ย ืมเพ ื่อการศึกษา ติดตามและเร่งรัดให้มีการขำระคืนเงินกู้ย ืม 
เพื่อการศึกษา

(๑๑) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผ่อนผันให้ผู้ก ู้ย ืมเงินขำระเงินคืนกองทุน 
ลดหย่อนหนี้ หรือระงับการขำระเงินคืนกองทุนตามมาตรา ๔๔ วรรคสาม

(๑๒) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับความรับผิดของผู้คํ้าประกันตามมาตรา ๔๙
วรรคสาม

(๑๓) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดัดเลือกผู้จัดการและการทำสัญญาจ้างผู้จัดการ 
รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้จัดการตามมาตรา ๓๑

(๑๔) กำหนดมาตรการใด  ๆ ตามความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการบริหารกองทุนและการติดตาม 
การขำระเงินคืนกองทุน

(๑๔) กำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ การบัญชี การตรวจสอบบัญชี 
และข้อบังคับอื่นที,จำเป็นในการดำเนินการและการบริหารงานของกองทุ-น



ห'นา ๗

(๑๖) พ ิจารณาผลการศ ึกษา ว ิเคราะห ์ และประเม ินความต้องการเงินก ู้ย ืมเพ ื่อการศึกษาชอง 
นักเรียนหรือนักศึกษาทั้งในปิจจุบันและอนาคตที่ผู้จัดการเสนอ

(๑๗) ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศเพื่อปฏิบัติการอื่นใดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๑๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติน ี้หรือเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประลงศึ 

ของกองทุน
คณะกรรมการอาจมอบอำนาจของคณะกรรมการตาม (๒) (๔) (๑๔) และ (๑๘) เฉพาะในส่วน 

ท ี่ไม ่เก ี่ยวก ับการกำหนดหลักเกณฑ ์ วิธ ีการ และเง ื่อนไขให ้ผ ู้จ ัดการหรือบ ุคคลอื่นใดกระทำการแทน 
คณะกรรมการก็ไต้

มาตรา ๒๐ การประชุมของคณะกรรมการต้องม ีกรรมการมาประชุมไม ่น ้อยกว่าก ึ่งหนี่ง 
ชองจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในการประชุมชองคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ไต้ 
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน 
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มชี้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มาตรา ๒๑ ใน ก าร ป ฏ ิบ ัต ิห น ้าท ี่ต าม พ ร ะ ร าช บ ัญ ญ ัต ิน ี้ ค ณ ะ ก ร ร ม ก าร อ าจ แ ต ่งต ั้ง
คณะอน ุกรรมการเพ ื่อพ ิจารณาและเสนอความเห ็นในเร ื่องหน ึ่งเร ื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏ ิบ ัต ิการ 
อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่เห็นสมควร

มาตรา ๒๒ ให ้ม ีคณ ะอน ุกรรมการกำก ับและประเม ินสถานศ ึกษาท ี่เข ้าร ่วมดำเน ินงาน 
กับกองทุน ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานอนุกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ผ ู้อำน วยการส ำน ัก งาน ร ับ รองม าตรฐาน และป ระเม ิน ค ุณ ภ าพ การศ ึก ษ า ผ ู้แทนสำน ักงบประมาณ  
ผ ู้แทนกรมบ ัญช ีกลาง และผ ู้ทรงค ุณ ว ุฒ ิจำนวนสามคน ซ ึ่งคณ ะกรรมการแต ่งต ั้งจากผ ู้ช ึ่งม ีผลงาน 
หรือมีความรู้และความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ต้านการเงินหรือการบัญชี ต้านกฎหมาย ต้านเศรษฐศาสตร์ 
ต้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือต้านอื่น  ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลการดำเนินงานของสถานศึกษา 
เป็นอนุกรรมการ

ให้ผ ู้จ ัดการเป ็นอนุกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการจำนวนหนึ่งคบ 
และพนักงานกองทุนซึ่งผู้จัดการแต่งตั้งจำนวนหนึ่งคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

มาตรา ๒๓ คณะอนุกรรมการกำกับและประเมินสถานศึกษาที่เข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน
มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๑๒ ก ราชกิจจาบุเบกษา ๒๗ มกราคม ๒๔๖๐



หนา ๘

(๑) เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๑๙ (๖)
(๒) ติดตาม ตรวจสอบ และกำกับดูแลสถานศึกษาที่เข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน ให้ปฏิบัติ 

ตามหลักเกณฑ ์ ว ิธ ีการ และเง ื่อนไฃท ี่คณ ะกรรมการกำหนดตามมาตรา ๑ ๙  (๖) และรายงานผล 
ให้คณะกรรมการทราบ

(๓) ว ิเคราะห ์ป ้ญหาและข ้อจำก ัดในการปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี่ของสถานศ ึกษา พร้อมทั้งเสนอแนะ 
มาตรการแก้ไขปีญหาต่อคณะกรรมการ

(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๒๔ ใ ห ้ม ีค ณ ะ อ น ุก ร ร ม ก าร ก ำก ับ ก าร ช ำร ะ เง ิน ค ืน ก อ ง ท ุน  ป ร ะ ก อ บ ด ้ว ย  

อธิบดีกรมบัญชีกลาง เนินประธานอนุกรรมการ ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนสำนักงบประมาณ 
ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสามคนซึ่งคณะกรรมการ 
แต่งตั้งจากผู้ซ ึ่งม ีความรู้และความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ ์ด ้านการเงินหรือการบัญชี ด้านกฎหมาย 
ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านแรงงาน หรือด้านอื่น  ๆ อันเนินประโยชน์ต่อการกำกับดูแล 
การชำระเงินคืนกองทุน เนินอนุกรรมการ

ให้ผู้จัดการเนินอนุกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้จัดการแต่งตั้งพนักงานของกองทุนจำนวนหนี่งคน 
เนินผู้ช่วยเลขานุการ

มาตรา ๒๔ คณะอนุกรรมการกำกับการชำระเงินคืนกองทุน มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการ ในการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 

เกี่ยวกับการให้ผู้กู้ยีมเงินชำระเงินคืนกองทุนตามมาตรา ๑๙ (๗)
(๒) ติดตาม ตรวจสอบ และกำกับดูแลให้การชำระเงินคืนกองทุนเนินไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนดตามมาตรา ๑๙ (๗) และรายงานผลให้คณะกรรมการทราบ
(๓) เสนอแนะและให ้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการในการปฏิบ ัต ิหน้าท ี่ตามมาตรา ๑๙ (๑๑) 

และ (๑๔)
(๔) เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่ผ ู้จ ัดการในการปฏิบ ัต ิหน ้าท ี่ในส ่วนที่เก ี่ยวกับการติดตาม 

การชำระเงินคืนกองทุน
(๔) วิเคราะห์นิญหาและสาเหตุที่ผู้กู้ยืมเงินไม1ชำระเงินคืนกองทุน พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการ 

แก้ไขนิญหาต่อคณะกรรมการ
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๒๖ ให้นำคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๔ 

รวมทั้งการประชุมและการวิน ิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมตามมาตรา ๒0  มาใช้บังคับแก่คณะอนุกรรมการ 
ตามมาตรา ๒๑ คณ ะอน ุกรรมการกำก ับและประเม ิน สถานศ ึกษาท ี่เข ้าร ่วมดำเน ิน งานก ับกองท ุน  
และคณะอนุกรรมการกำกับการชำระเงินคืนกองทุน โดยอนุโลม

เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๑๒ ก ราชกิจจาบุเบกษา ๒๗ มกราคม ๒๔๖๐



เล่ม ๑๓๔ ตอนที ๑๒ ก
หน้า ๙

ราชกิจจานุเบกษา ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐

มาตรา ๒๗ ให้ประธานกรรมการ กรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการ 
ประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ เลขาน ุการและผู้ช ่วยเลขาน ุการของคณะอนุกรรมการ ซึ่งแต่งตั้ง 
ตามพระราชบัญญ่ตนี้ ได้รับเบี้ยประขุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด

หมวด ๓
สำนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

มาตรา ๒๘ ให้กองทุนมีสำนักงานใหญ่เรียกว่า “สำนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา’’
ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร และอาจตั้งสาขา ณ ที่อื่นใดตามความจำเน้นก็ได้ 

มาตรา ๒๙ สำนักงานมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ดำเนินงานต่าง  ๆ ของกองทุนและประสานงานกับส่วนราชการและองค์กรต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(๒) เน้นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
(๓) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของกองทุนเพื่อเผยแพรให้ประขาซนทราบ 
(๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๓๐ ให้กองทุนจ้างผู้จัดการคนหนึ่ง ซึ่งมีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านการบริหาร

และการจัดการ รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์ 
(๓) สามารถปฏิบัติงานให้แก่กองทุนได้เต็มเวลา 
(๔) ไม่เน้นหรือเคยเน้นบุคคลล้มละลาย 
(๕) ไม่เน้นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๖) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถีงที่สุดให้จำคุก
(๗) ไม,เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่ว

อย่างร้ายแรง
(๘) ไม่เน้นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น 

รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) ไม่เน้นหรือเคยเน้นข้าราฃการการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น 

หรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารในพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเม ือง 
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง เว้นแต่จะได้พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี

(๑๐) ไม ่เน ้นผ ู้จ ัดการห ร ือดำรงตำแห น ่งอ ื่น ใดท ี่ม ืล ักษณ ะงานคล ้ายคล ีงก ัน ใน ห ้างห ุ้น ส ่วน  
หรือบริษัท หรือองค์กรอื่นใด



หนา ๑๐

(๑ ๑ )ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญากับกองทุน หรือในกิจการที่กระทำให้แก่กองทุนไม่ว่าโดยตรง 
หรือโดยอ้อม

(๑๒) ไม่เป็นผู้ถ ือหุ้นในสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่ได้รับการจ้างตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง 
หรือในบริษัทอื่นใดที่เป็นผู้ถือหุ้นในสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลดังกล่าว

มาตรา ๓๑ การคัดเลือกผู้จ ัดการและการทำสัญญาจ้างผู้จ ัดการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

ส ัญ ญ าจ ้างผ ู้จ ัดการ ให ้กำหนดคราวละไม่เก ินส ี่ป ี และเม ื่อครบกำหนดอาย ุส ัญ ญ าจ ้างแล ้ว 
คณะกรรมการจะต่ออายุสัญญาจ้างอีกครั้งหนึ่งก็ได้แต่ต้องไม่เกินสี่ปี

ในสัญญาจ้าง ให้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และเงื่อนไข 
ในการทดลองปฏิบัติงานของผู้จัดการไว้ด้วย

ให้ผู้จัดการได้รับค่าจ้าง ค่าตอบแทน หรือประโยขน์ตอบแทนอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด 
มาตรา ๓๒ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามสัญญาจ้าง ผู้จัดการพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๐
(๔) คณ ะกรรมการม ีมต ิให ้เล ิกจ ้าง เพราะบกพร่องต ่อหน ้าท ี่ ม ีความประพฤต ิเส ื่อมเส ีย 

หรือหย่อนความสามารถ
มาตรา ๓๓ ให้ผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) บริหารกิจการของกองทุนให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ รวมทั้งคำสั่ง 

นโยบาย และมติของคณะกรรมการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุน
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินผลการตำเนินงานและการเงินของกองทุน เพื่อจัดทำแผนงาน 

โครงการ แผนการตำเน ินงานประจำปีของกองทุน และแผนการเงินและงบประมาณประจำปีเสนอต่อ 
คณะกรรมการ

(๓) จัดทำรายงานการบัญชีและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของกองทุนเสนอต่อคณะกรรมการ 
(๔) ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินความต้องการเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาของนักเรียนหรือนักศึกษา 

ทั้งในบีจจุบันและอนาคตเสนอต่อคณะกรรมการ
(๔) บริหารและจัดการการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษา 
(๖) ตำเนินการติดตามและเร่งรัดให้มีการชำระคืนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาตามสัญญาที่ผู้กู้ยืมเงินทำไว้ 
(๗) ประสานงาน กำกับดูแล และติดตามการตำเนินงานของสถานศึกษาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

ของกองทุน

เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๑๒ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗ มกราคม ๒๔๖๐
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(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ตามที่คณะกรรมการหรือประธาน 
กรรมการมอบหมาย หรือตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง

ในการดำเน ินการตาม (๔) และ (๖) ผ ู้จ ัดการอาจจ้างสถาบ ันการเงินหรือน ิต ิบ ุคคลเพ ื่อให ้ 
ทำหน้าที่แทนเป็นการทั่วไป หรือเป ็นการเฉพาะเร ื่องก ็ได ้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไช 
ที่คณะกรรมการกำหนด

มาตรา ๓๔ ในกิจการของกองทุนที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้ผู้จัดการเป็นผู้แทนของกองทุน
เพ ื่อการนี้ ผู้จัดการอาจมอบอำนาจให้บุคคลใดปฏิบัติหน้าที่แทนได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ที่คณะกรรมการกำหนด

มาตรา ๓๔ ให้ผู้จัดการเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของกองทุน และรับผิดชอบต่อ 
คณะกรรมการในการบริหารกิจการของกองทุน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน กฎหมาย 
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ รวมทั้งคำสั่ง นโยบาย และมติของคณะกรรมการ

มาตรา ๓๖ เมื่อตำแหน่งผู้จัดการว่างลงและยังไม่มีการจ้างผู้จัดการคนใหม่ หรือในกรณีที่
ผ ู้จ ัดการไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม'อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองผู้จ ัดการเป ็นผู้ร ักษาการแทนผู้จ ัดการ ในกรณีที่ 
ไม ่ม ีผ ู้ดำรงตำแหน่งรองผ ู้จ ัดการ ให ้คณะกรรมการแต่งต ั้งกรรมการหรือพนักงาน1ของกองทุนคนหนี่ง 
เป็นผู้รักษาการแทนผู้จัดการ

ให้ผู้ร ักษาการแทนผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่เซ่นเดียวกับผู้จ ัดการ

หมวด ๔
การให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา

มาตรา ๓๗ ก่อนเร ิ่มป ีการศึกษาแต่ละป ี ให ้คณะกรรมการประกาศกำหนดลักษณะของ
เงินก ู้ย ืมเพ ื่อการศ ึกษา ขอบเขตการให ้เง ินก ู้ย ืมเพ ื่อการศึกษา รวมตลอดทั้งประเภทวิชา สถานศึกษา 
หรือระดับชั้นการศึกษา และหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ประกาศตามวรรคหนึ่งให้เผยแพร่ให้ประชาขนทราบทั่วไปโดย
(๑) ปีดประกาศโดยเปีดเผย ณ สำนักงาน และเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน 
(๒) ส่งให้สถานศึกษา และให้สถานศึกษาที่ได้รับประกาศดังกล่าวเผยแพร่ให้ประซาซนทราบ 

โดยทั่วไป โดยอย่างน้อยต้องปีดประกาศไว้ในที่แลเห็นได้ง่าย ณ บริเวณสถานศึกษา
มาตรา ๓๘ สถานศึกษาที่ประสงค์จะเข้าร ่วมดำเน ินงานกับกองทุนตามพระราฃบัญญัต ิน ี้

ให้ยื่นคำขอเข้าร่วมดำเนินงานต่อกองทุนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด
สถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบให้เข ้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนตามวรรคหนึ่ง ให้ทำบันทึก 

ข ้อตกลงกับกองท ุนตามแบบที่คณะกรรมการกำหนด และต้องปฏิบ ัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในบันทึก
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ข้อตกลงโดยเคร่งครัด หากสถานศึกษาใดไม,ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องครบถ้วน กองทุนอาจเพิกถอนการเข้า 
ร่วมดำเนินงานของสถานศึกษาแห่งนั้นก็ได้

มาตรา ๓๙ นักเรียนหรือน ักศึกษาผู้ใดจะฃอถู้ย ืมเงินกู้ย ืมเพ ื่อการศึกษา ต้องศึกษาอยู่ใน 
สถานศึกษาท ี่ร ่วมดำเน ินงานกับกองท ุนตามมาตรา ๓๘ และต้องมสัญชาติไทย มีคุณสมบัติและไมม 
ลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกำหนด

มาตรา ๔๐ น ัก เร ีย น ห ร ือ น ัก ศ ึก ษ าผ ู้ใด จ ะฃ อ ก ู้ย ืม เง ิน ก ู้ย ืม เพ ื่อ ก ารศ ึก ษ าล ัก ษ ณ ะใด
ให้ยื่นคำขอต่อคณะกรรมการ ทั้งนี้ ตามแบบและวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด

มาตรา ๔๑ นักเรียนหรือนักศึกษาซี่งไต้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ต้องทำสัญญา 
กู้ยืมเงินตามแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไฃที่คณะกรรมการกำหนด

ในการทำสัญญากู้ยืมเงินตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจะกำหนดให้มีผู้คํ้าประกันการชำระเงินคืน 
กองทุนด้วยก็ได้

มาตรา ๔๒ ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามสัญญากู้ยืมเงินโดยเคร่งครัด
เพื่อประโยชน์ในการบริหารกองทุนและการติดตามการชำระเงินคืนกองทุน ผู้กู้ย ืมเงินมีหน้าที่ 

ดังต่อไปนี้
(๑) ให ้ค วาม ย ิน ยอ ม ใน ข ณ ะท ำส ัญ ญ าก ู้ย ืม เง ิน  เพ ื่อให ้ผ ู้ม ีห น ้าท ี่จ ่าย เง ิน ไต ้พ ึงป ระเม ิน  

ตามมาตรา ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร หักเงินไต้พึงประเมินของตนตามจำนวนที่กองทุนแจ้งให้ทราบ 
เพื่อชำระเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาคืนกองทุน

(๒) แจ ้งสถานะการเน ้นผ ู้ก ู้ย ืม เง ินต ่อห ัวหน ้าหน ่วยงานภาคร ัฐหรือเอกชนท ี่ตนทำงานด ้วย 
ภายในสามสิบวันนับแต่ว ันที่เร ิ่มปฏิบ ัติงาน และยินยอมให้ห ักเงินได้พ ึงประเมินชองตนเพื่อดำเน ินการ 
ตามมาตรา ๕๑

(๓) ยินยอมให้กองทุนเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่อยู่ในครอบครองของบุคคลอื่น รวมทั้ง 
ยินยอมให้กองทุนเปีดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน และการชำระเงินคืนกองทุน

มาตรา ๔๓ ในแต่ละภาคการศึกษา ให้ผู้,กู้ยืมเงินแจ้ง1ขอเบิกเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาต่อกองทุน 
โดยการลงทะเบ ียนเร ียน จำนวนเง ินค ่าเล ่าเร ียน ค ่าใช ้จ ่ายท ี่เก ี่ยวเน ื่องก ับการศ ึกษา และค่าครองชีพ 
ต้องไต้รับการรับรองจากสถานศึกษา ทั้งนี้ ตามแบบที่คณะกรรมการกำหนด

ให ้ก อ งท ุน จ ่ายค ่า เล ่า เร ียน แ ล ะค ่าใช ้จ ่ายท ี่เก ี่ยว เน ื่อ งก ับ ก ารศ ึก ษ าต าม จำน วน ท ี,ได ้ร ับแจ้ง 
ตามวรรคหนึ่ง ให ้แก ่สถานศ ึกษาท ี่ผ ู้ก ู้ย ืมเง ินศ ึกษาอย ู่ สำหรับค่าครองชีพให้กองทุนจ่ายเข้าบัญชีของ 
ผู้'กู้ยืมเงิน'โดยตรง และให้ถือว่าเงินที่จ่ายให้แก่สถานศึกษาหรือผู้กู้ยืมเงินดังกล่าวเน้นส่วนหนึ่งของเงินกู้ยืม 
เพื่อการศึกษาที่ผู้กู้ยืมเงินต้องชำระคืนกองทุน

ให้ถือว่าจำนวนค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ ่ายที่เก ี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพตามที่ไดัรับแจ้ง 
และกองทุนได้[อบให้แก่สถานศึกษาและผู้'กู้ยืมเงิน เน้นจำนวนอันถูกต้องทีผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที'และความรับผิด



หนา ๑๓

ต้องซดใช้เงินคืนให้แก่กองทุน ทั้งนี้ หากมียอดเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผู้ก ู้ยืมเงินได้รับไปแล้ว ให้กองทุน 
แจ้งให้ผู้กู้ยืมเงินทราบด้วย

หมวด ๔
การช้าระเงินคืนกองทุน

มาตรา ๔๔ เมื่อผู้ก ู้ย ืมเงินสำเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแล้ว มีหน้าที่ต้องช้าระเงินกู้ยืม
เพื่อการศึกษาที่ได้รับไปตามสัญญากู้ยืมเงินคืนให้กองทุน ตามจำนวน ระยะเวลา และวิธีการที่กองทุน 
แจ้งให้ทราบ

คณะกรรมการจะกำหนดให ้เร ิ่มค ิดดอกเบ ี้ยหรือประโยซน ์อ ื่นใดจากผ ู้ก ู้ย ืมเง ินน ับแต ่เวลาใด 
ภายหลังท ี่สำเร ็จการศ ึกษาหร ือเล ิกการศ ึกษาแล ้วก ็ได ้ แต่อ ัตราดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใดที่ค ิด ณ 
วันทำสัญญา ต้องไม่เกินอัตราร้อยละเจ็ดจุดห้าต่อปี และห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยทบต้น

ในกรณ ีจำเป ีน ผ ู้จ ัดการอาจผ ่อนผ ันให ้ผ ู้ก ู้ย ืมเง ินช ้าระเง ินค ืนกองท ุนแตกต ่างไปจากจำนวน 
ระยะเวลา หรือวิธีการที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง หรือลดหย่อนหนี้ หรือระงับการช้าระเงินคืนกองทุน 
ตามที่ผ ู้ก ู้ย ืมเงินร้องซอเป็นรายบุคคลหรือเป็นการทั่วไปก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไซ 
ที่คณะกรรมการกำหนดตามมาตรา ๑๙ (๑๑)

ในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินผู้ใดผิดนัดการช้าระเงินคืนกองทุน และไม่ได้รับอนุญาตให้ผ่อนผันตามวรรคสาม 
คณะกรรมการจะกำหนดให้ผู้กู้ยืมเงินต้องเสียเงินเพิ่มอีกไม่เกินร้อยละหนึ่งจุดห้าต่อเดือนก็ได้

มาตรา ๔๔ เพ ื่อประโยซน์ในการบริหารกองทุนและการติดตามการช้าระเงินคืนกองทุน
ให้กองทุนมีอำนาจดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) ซ อ ข ้อม ูลส ่วน บ ุคคล ขอ งผ ู้ก ู้ย ืม เง ิน จาก ห น ่วยงาน ห ร ืออ งค ์ก รท ั้งภ าคร ัฐแล ะเอ กซ น  
หรือบุคคลใดซึ่งเป็นผู้ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

(๒) เป ิด เผยข ้อม ูล เก ี่ยวก ับ ก ารก ู้ย ืม เง ิน  และการช ้าระเง ินค ืนกองท ุนของผ ู้ก ู้ย ืมเง ินให ้แก' 
หน่วยงานหรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกซน หรือบุคคลใดตามที,ร้องขอ

(๓) ดำเนินการตามมาตรการต่าง  ๆ ที่คณะกรรมการกำหนดตามมาตรา ๑๙ (๑๔)
การดำเน ินการตาม (๑) และ (๒) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด 

ในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๖ เพื่อประโยซน่ในการดำเนินการของกองทุนตามมาตรา ๔๔ (๑) ให้หน่วยงาน 

หรือองค์กรทังภาครัฐและเอกซน หรือบุคคลใดซึ่งเป็นผู้ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงิน จัดส่งข้อมูล 
ให้กองทุนตามที่กองทุนร้องซอภายในเวลาอันสมควร

เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๑๒ ก ราซกิจจานุเบกษา ๒๗ มกราคม ๒๔๖๐
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มาตรา ๔๗ ผู้กู้ยืมเงินจะชำระเงินคืนกองทุนก่อนกำหนดเวลาตามมาตรา ๔๔ หรือบอกเลิก 
การกู้ยืมเงินเป็นหนังสือเมือใดก็ได้

ให้ผ ู้ก ู้ย ืมเง ินที่ม ืหน ังส ือแจ้งบอกเลิกการกู้ย ืมเงินตามวรรคหนึ่ง มีหน้าที่ต ้องชำระคืนเงินกู้ย ืม 
เพ ื่อการศึกษาที่ได้ร ับไปทั้งหมดคืนให้แก่กองทุนภายในสามสิบวันนับแต่ว ันถัดจากวันที่ได้แจ้งบอกเลิก 
การกู้ยืมเงิน

มาตรา ๔๘ เม ื่อม ีเหต ุอย ่างหน ึ่งอย ่างใดด ังต ่อไปน ี้ กองท ุนอาจบอกเล ิกส ัญญาก ู้ย ืมเง ิน
ของผู้กู้ยืมเงินก็ได้

(๑) เมื่อปรากฏในภายหลังว่า ผู้กู้ยืมเงิน'ไม่มีสิทธิ1ฃอกู้ยืมเงิน ปกปิดข้อเท็จจริงอันควรแจ้งให้ทราบ 
หรือแจ้งข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญ

(๒) ผู้กู้ยืมเงินไม่ปฏิบัติตามสัญญากู้ยืมเงิน หรือข้อตกลงที่ให้ไว้แก่กองทุน 
ให้ผู้กู้ยืมเงินที่ถูกบอกเลิกสัญญากู้ยืมเงินตามวรรคหนึ่ง มีหน้าที่ต้องชำระคืนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 

ที่ได้รับไปทั้งหมดคืนให้แก่กองทุนภายในสามสิบวันนับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการบอกเลิกสัญญา
มาตรา ๔๙ ในกรณีที่ผู้ก ู้ยืมเงินถึงแก่ความตาย ให้สัญญากู้ยืมเงิน หน้าที่ และความรับผิด 

ที่ผู้กู้ยืมเงินมีต่อกองทุนเป็นอันระงับไป
ในกรณีที่ผู้ก ู้ย ืมเงินพิการหรือทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการงานได้ ให้ผู้จ ัดการมีอำนาจ 

พิจารณาสั่งระงับการเรียกให้ชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินก็ได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด 
ในกรณีที่ผู้คํ้าประกันถึงแก่ความตาย การดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดของผู้คํ้าประกันให้เป็นไป 

ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด
มาตรา ๔๐ หนี้ที่เกิดขึ้นตามพระราขบัญญัตินี้ ให้กองทุนมีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินทั้งหมด 

ของผ ู้ก ู้ย ืมเง ินในลำด ับแรกถ ัดจากค่าเคร ื่องอ ุปโภคบริโภคอันจำเป ็นประจำว ันตามมาตรา ๒๔๓ (๔) 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๑ ให้บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคลทั้งภาครัฐและเอกขน ผู้จ่ายเงินได้พิงประเมิน 
ตามมาตรา ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร มิหน้าที่หักเงินได้พีงประเมินของผู้กู้ยืมเงินซึ่งเป็นพนักงาน 
หรือลูกจ้างของผู้จ ่ายเงินได้พ ิงประเมินดังกล่าว เพ ื่อชำระเงินกู้ย ืมคืนตามจำนวนที่กองทุนแจ้งให้ทราบ 
โดยให้นำส่งกรมสรรพากรภายในกำหนดระยะเวลานำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ ่าย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด

การห ัก เง ิน ตาม วรรคห น ึ่งต ้องห ักให ้กองท ุน เป ็น ลำด ับ แรกถ ัดจากการห ักภาษ ี ณ ท ี่จ ่าย 
และการหักเง ินเข ้ากองท ุนท ี่ผ ู้ก ู้ย ืมเง ินต ้องถูกห ักตามกฎหมายว่าด ้วยกองท ุนบำเหน็จนำนาญข้ารา‘ชการ 
กฎหมายว ่าด ้วยกองท ุนลำรองเล ี้ยงช ีพ  กฎห มายว ่าด ้วยการค ุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว ่าด ้วย 
การประกันสังคม



๒๗ มกราคม ๒๔๖๐

เม ื่อกรมสรรพากรได ้ร ับเง ินจากผ ู้จ ่ายเง ินได ้พ ึงประเม ินตามวรรคหน ี่งแล ้ว ให้นำส่งกองทุน 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

ถ ้าผ ู้จ ่าย เง ิน ได ้พ ึงป ระเม ิน ตาม วรรคห น ึ่งไม ่ได ้ห ัก เง ิน ได ้พ ึงป ระเม ิน  ห ักและไม ่ได ้นำส ่ง 
หรือนำส่งแต่ไม่ครบตามจำนวนที่กองทุนแจ้งให้ทราบ หรือหักและนำส่งเกินกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง 
ให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินรับผิดซดใช้เงินที่ต้องนำส่งในส่วนของผู้กู้ยืมเงินตามจำนวนที่กองทุนแจ้งให้ทราบ 
และต้องจ่ายเง ินเพ ิ่มในอัตราร้อยละสองต่อเด ือนของจำนวนเงินท ี่ผ ู้จ ่ายเง ินได้พ ึงประเม ินยังไม่ได ้นำส ่ง 
หรือตามจำนวนที่ยังขาดไป แล้วแต่กรณี ทั้งนี๋ นับแต่วันถัดจากวันที,ครบกำหนดต้องนำส่งตามวรรคหนึ่ง 

ในกรณีที่ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินได้หักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงินไว้แล้ว ให้ถือว'าผู้กู้ยืมเงิน 
ได้ขำระเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาตามจำนวนที่ได้หักไว้แล้ว

หมวด ๖
การเงินและการบัญชี

หน้า ๑๔
เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๑๒ ก ราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๔๒ ให้คณะกรรมการจัดให้มีระบบบัญชีที่เหมาะสมเพื่อสามารถควบคุมและบริหาร 
จัดการลูกหนี้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาและจัดทำรายงานการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนิ■ นงา■ น 
ของกองทุนได้อย่างถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

มาตรา ๔๓ การรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินของกองทุน ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการกำหนด

มาตรา ๔๔ กองทุนต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุ
ของกองทุน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

คณะกรรมการอาจตังผู้สอบบัญชีรับอนุญาต'ซ ึ่งมิ'ใช ่พนักงานหรือลูกจัางฃองกองทุนทัๅหบัๅท ี่ 
ตรวจสอบภายในเฉพาะเรือง และให้รับผิดขอบชีนตรงต่อคณะกรรมการได้ ทังบี ตามระเบียบที่คณะกรรมการ 
กำหนด

มาตรา ๔๔ ให ้กองท ุน จ ัดท ำงบ การเง ิน ส ่งผ ู้สอบ บ ัญ ช ี/ๅายใน ห น ึ่งร ้ฏยย ี่ส ิบ ว ัน น ับ แต ่ 
วันสิ้นปีบัญชีทุกปี

ปีบัญชีของกองทุน ให้ถือตามปีงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ในทุกรอบปี ให ้สำน ักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบ ุคคลซึ่งสำน ักงานการตรวจเงินแต่บคิบ 

ให้ความเหนขอบเปนผู้สอบบัญชีของกองทุบ แล้วทำรายงานผลการสอบบัญชีเสบอต่อรัฐมบตรี/ๅๅยใบ 
หนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี

ให้กองทุนโฆษณารายงานประจำปีโดยแสดงงบการเงินพร้อมกับรายงานการลอบบัณูชีข0งผู้สอบนัณูสู 
รวมทั้งรายงานสรุปผลงานในปีที่ล่วงมาในราชกิจจานุเบกษา



เล่ม ๑๓๔ ตอนท ๑เอ ก
หน้า ๑๖

ราชกิจจานุเบกษา ๒๗ มกราคม ๒๔๖๐

บทเฉพาะกาล

มาตรา ๔๖ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ หนี้ ภาระผูกพัน พนักงาน
และล ูกจ ้าง และเง ินงบประมาณ ของกองท ุน เง ินให ้ก ู้ย ืม เพ ื่อการศ ึกษ าตามพ ระราชบ ัญ ญ ัต ิกองท ุน  
เงินให้กู้ย ืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๔๔๑ และของกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผ ูกกับรายได้ในอนาคต 
ตามระเบ ียบกระทรวงการคล ัง ว ่าด ้วยการบร ิหารกองท ุน เพ ื่อการศ ึกษา พ.ศ. ๒๔๔๙ ที่ออกตาม 
พระราชบัญญัต ิเง ินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ ที่มีอยู,ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ม ีผลใช้บังคับไปเป็น 
ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๔๗ ให้ผู้จัดการตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๔๔๑
ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที'พระราชบัญญัติบี๋ใช้บังคับเป็นผู้จัดการตามพระราชบัญญัตินี้ และอยู่ใน 
ตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะพ้นจากตำแหน่งตามสัญญาจ้างเดิมหรือเพราะเหตุอื่น

มาตรา ๔๘ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประกอบด้วย
กรรมการตามมาตรา ๑๔ (๑) และ (๒) และให้ผู้จัดการตามมาตรา ๔๗ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
เพ ื่อปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี่คณะกรรมการตามพระราชบ ัญญ ัต ิน ี้ไปพลางก ่อน และให้รัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๔ (๓) ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

ให้ผู้จัดการตามวรรคหนึ่งแต่งตั้งพนักงานของกองทุนซึ่งโอนมาตามมาตรา ๔๖ จำนวนหนึ่งคน 
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

มาตรา ๔๙ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะอนุกรรมการกำกับและประเมินสถานศึกษาที่เช้าร่วม
ดำเนินงานกับกองทุนตามมาตรา ๒๒ และคณะอนุกรรมการกำกับการชำระเงินคืนกองทุนตามมาตรา ๒๔ 
ประกอบด้วยอนุกรรมการโดยตำแหน่ง และให้ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการจะแต่งตั้ง 
คณะอนุกรรมการให้มีองค์ประกอบครบถ้วนตามมาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๔

มาตรา ๖๐ ให้พนักงานและลูกจ้างของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๔๔๑ ที่โอนมาเป็นพนักงานและลูกจ้างของกองทุนตามมาตรา ๔๖ 
ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง รวมทั้งสิทธิประโยขน่ต่าง  ๆ เท ่ากับที่เคยได้รับอยู่เด ิมไปพลางก่อน จนกว่า 
จะได้บรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสำนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แต่จะให้ได้รับเงินเดือน 
หรือค่าจ้างตํ่ากว่าเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ได้รับอยู่เดิมไม่ได้

มาตรา ๖๑ ให้ถือว่าหนี้ของผู้กู้ย ืมเงินตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ย ืมเพื่อการศึกษา
พ.ศ. ๒๔๔๑ และหนี้ชองผู้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการบริหาร 
กองทุนเพ ื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๔๔๙ ที่ออกตามพระราชบัญญัต ิเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ ที่ค ้างชำระ 
หรือยังไม่ถ ึงกำหนดชำระเป็นหนี้ท ี่ผ ู้ก ู้ย ืมเงินหรือผู้ร ับทุนการศึกษาแบบต้องใช้ค ืนนั้น จะต้องซดใช้คืน 
ให้กองทุนตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด



ห'นา ๑๗

มาตรา ๖๒ ให้ถือว่าบรรดาคำขอที่'นักเรียนหรือนักศึกษาได้ยื่นฃอกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ ื่อการศึกษาตามพระราชบัญญัต ิกองทุนเงินให ้ก ู้ย ืมเพ ื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๔๔๑ และกองทุนเงินกู้ยืม 
เพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคตตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา 
พ.ศ. ๒๔๔๙ ท ี่ออกตามพระราชบ ัญญ ัต ิเง ินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ ท ี่ค ้างพ ิจารพาอยู่ในวันก ่อนวันท ี่ 
พระราชบัญญัตินี๋ใซ้บังคับ เป็นคำฃอกู้ยืมเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ และให้ดำเนินการต่อไป 
ตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๖๓ บรรดาคศึท ี่กองท ุนเงินให ้ก ู้ย ืมเพ ื่อการศึกษาตามพระราชบ ัญญ ัต ิกองท ุนเงิน 
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๔๔๑ และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายไดในอนาคตตามระเบียบ 
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๔๔๙ ที่ออกตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง 
พ.ศ. ๒๔๙๑ ได้ฟ้องเป็นคดีต่อศาล ให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้เข้าสวมสิทธิ 
เป็นคู,ความแทน ในการน ี้กองท ุน เง ินให ้ก ู้ย ืม เพ ื่อการศ ึกษาตามพระราชบ ัญญ ัต ิน ี้อาจค ัดค ้านเอกสาร 
ที่ได้ยื่นไว้แล้ว ถามค้านหรือคัดค้านพยานที่สืบไปแล้วได้

ในกรณีที่ศาลได้ม ีคำพิพากษาบังคับคดีตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้กองทุนเงินให้กู้ย ืมเพื่อการศึกษา 
ตามพระราชบัญญัตินี้เข้าสวมสิทธิเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษานั้น

มาตรา ๖๔ บรรดาข้อบังคับ ระเบ ียบ และประกาศท ี่ออกตามพระราชบ ัญญ ัต ิกองท ุน 
เงินให้กู้ยืมเฟ้อการศึกษา พ.ศ. ๒๔๔๑ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา 
พ.ศ. ๒๔๔๙ ท ีออกตามพ ระราชบ ัญ ญ ัต ิเง ิน คงคล ัง พ.ศ. ๒๔๙๑ ท ี่ใข ้บ ังค ับอยู่ในวันก ่อนวันท ี่ 
พระราชบัญญัตินี๋ใข้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปได้เท่าที่ไม,ขัดหรือแย้งกับพร ะราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะได้มี 
การออกกฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๓๔ ตอนท่ี ๑๒ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗ มกราคม ๒๔๖๐



หนา ๑๘

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกองทุนให้คู้ยืมเพื่อการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้คู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๔๔๑ และกองทุนเงินคู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายใต้ 
ในอนาคตตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๔๔๙ ที่ออกตาม 
พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ มีการบริหารจัดการและการดำเนินการที่มีช้อจำกัด และไม่สอดคล้องกับ 
นโยบายการผลิตกำลังคนและการพัฒนาประเทศ สมควรบูรพาการการบริหารจัดการและการดำเนินการของ 
ทั้งสองกองทุนดังกล่าวให้เป็นเอกภาพอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน และเพิ่มมาตรการในการบริหารจัดการกองทุน 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จีงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

เล่ม ๑๓๔ ตอนที ๑๒ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗ มกราคม ๒๔๖๐



ที กค ๕๑๑๐/ว ๕๓๙๓

I. -.!
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
๘๙ อาคาร เอไอเอ แค'ปปีตอล เซ็นเตอร์ 
ชั้น ๕-๖ ถนนรัชดาภ ิเษก แขวงดินแดง 
เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๖ กันยายน ๒๕๖๒
เร่ือง การหักเงินเดือนผู้กู้ยืมเงินเพื่อขำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
เรียน อธิบดีกรมชลประทาน
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายซื่อและจำนวนเงินชองผู้กู้ยืมเงิน ไฟล์ข้อมูลรูปแบบแผ่นซ็ดื (CD) จำนวน ๑ แผ่น

ด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นหน่วยงานของรัฐที่อยู่ในกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน 
และส่งเสริมการศึกษาด้วยการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาสำหรับการหักเงินเดือน กองทุนได้ตรวจสอบ 
สถานะผู้กู้ยืมเงินที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างหน่วยงานท่านแล้ว ปรากฏว่ามีบุคลากรที่เป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุน ซื่งท่านต้อง 
หักและนำส่งเงินให้กับกองทุนผ่านกรมสรรพากร กองทุนจึงขอความอนุเคราะห้ในการดำเนินการ ดังนี้

๑. ทำการหักเงินเดือนของบุคลากรตามรายซื่อและจำนวนเงินที่แสดงในระบบรับชำระเงินกู้ย ืมคืน 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาผ่านกรมสรรพากร (e-PaySLF) ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็๒ด้นby โดยท่านสามารถ 
ตรวจสอบรายการห ักเงินเด ือนได้ต ั้งแต ่ว ันท ี่ ๕ ชองเด ือนที'ห ักและนำส่งเงินเพื่อชำระหนี้ค ืนกองทุนเป็นด้นไป 
ทังนี้ หนังสือแจ้งหน้าที่การหักนำส่งฉบับนี้จะจัดส่งไปยังท่านเพียงครั้งเดียว รายซื่อหรือจำนวนเงินของผู้กู้ยืมเงินที่ปรากฏ 
ตามหนังสือฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขอให้ท่านทำการหักเงินเดือนตามรายซื่อและจำนวนเงินที่ปรากฏในระบบ 
รับชำระเงินกู้ยืมๆ (e-PaySLF) เท่านั้น

๒. นำส่งเงินเดือนของบุคลากรที่ทำการหักไว้เพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุน ภายในกำหนดระยะเวลา 
นำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด

ในการนี้ ท่านสามารถตรวจสอบวิธีการใช้งานระบบรับชำระเงินกู้ยืมฯ (e-PaySLF) ในการดำเนินการ 
หักและนำส่งเงินเพื่อชำระคืนกองทุน พร้อมค่มีอการใช้งานระบบในเว็บไซต์กรมสรรพากร (https://epaysLf.rd.go.th) 
หรือเว็บไซต์กองทุน (https://w w w .studentloan.or.th) อน่ึง นอกจากหมายเลขโทรศัพท์เพื่อใช้ในการติดต่อกองทุนแล้ว 
ท่านสามารถติดต่อกองทุนได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น โดยใช้ Line (บัญชีทางการ) กยศ.หักเงินเดือน ตามที่ระบุใน QR Code 
ปรากฏด้านล่างนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยณรงค์ กัจฉปานันทํ)
ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ฝ่ายบริหารหน้ี
โทร. ๐ ๒๐๑๖ ๒๖๐๐ ต่อ ๕๙๐-๕๙๙ หรือ ๐๙ ๔๒๑๒ ๖๒๔๐ -  ๗๙
โทรสาร ๐ ๒๐๑๖ ๒๖๖๗
E-mail: slf-debt@studentloan.or.th
LINE (บัญชีทางการ): กยศ.หักเงินเดือน วิธีการหักนำส่งเงิน กยศ. กยศ.หักเงินเดือน
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