
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ร่าง 

พระราชบัญญัติ 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ฉบับที่ ..)  

พ.ศ. ....   
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

 
เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับประกอบการพิจารณาของวุฒิสภา 

 

            อ.พ. ๒๑/๒๕๖๕ 



ค ำน ำ 

 
เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบ 

และน าเสนอข้อมูลส าคัญที่จ าเป็นต่อการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบแล้ว ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕  
ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เมื่อวันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕  

ทั้งนี้ เพ่ือใช้ในราชการวงงานด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภา โดยมุ่งเน้นสารประโยชน์ในเชิงอ้างอิง
เบื้องต้น ส าหรับเพื่อประกอบการพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภา 
 

ส ำนักกฎหมำย 
ส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ 

ตุลำคม  ๒๕๖๕ 
 

 

เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ 

จัดท ำโดย 

 นางสาวนภาภรณ์  ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒสิภา 
 นายทศพร  แย้มวงษ ์ รองเลขาธิการวุฒสิภา 
 นายโสภณ ชาตบุษย์จาร ุ ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย 
 นางสาวบุษกร  วิทยานุกรณ ์ นิติกรช านาญการ 
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 นางพวงผกา  วรศิลป ์ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 
 นางสาวอลงกรณ์  ตันเบ็ต เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 
 นางสาวบุษบา  เสือแป้น เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 นางภสพร  อัครนาวิน เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

กลุ่มงานกฎหมาย ๑  ส านักกฎหมาย  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๘๘ 
ผลิตโดย 

กลุ่มงานการพิมพ์  ส านักการพิมพ์  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๖๖  
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

 
 

          ท่ำนสมำชิกวุฒิสภำ และผู้สนใจที่มีควำมประสงค์หรือต้องกำรที่จะศึกษำเอกสำรประกอบ 
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สารบัญ 

หน้า 

ส่วนที่ ๑ สาระส าคัญ บทวเิคราะห์ และตารางเปรียบเทียบ 
ร่างพระราชบัญญัตกิองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว)  

 ๑. สาระส าคัญของรา่งพระราชบัญญตัิกองทุนเงินให้กู้ยืมเพือ่การศกึษา (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  ...  ๑ 

 ๒. บทวิเคราะห์รา่งพระราชบญัญตัิกองทนุเงินใหกู้้ยืมเพื่อการศกึษา (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  ........  ๙ 

 ๓. ตารางเปรียบเทียบ 
พระราชบัญญัติกองทนุเงนิให้กู้ยืมเพื่อการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๐  
(เฉพาะสว่นทีเ่กี่ยวข้องกับทีม่ีการแกไ้ข)  
กับร่างพระราชบญัญตัิกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมตเิหน็ชอบแล้ว)  ..............................................................................  ๕๑ 

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัตกิองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว) 

 ๑. การด าเนนิการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย  
ร่างพระราชบัญญัติกองทนุเงินให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ........................  - ๑ - 

 ๒. บทวิเคราะหข์้อดแีละข้อสังเกต 
ร่างพระราชบัญญัติกองทนุเงินให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ....................  - ๒๒ - 

 ๓. ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติกองทนุเงินให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ....................  - ๓๓ - 

 ๔. ตารางเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยและเงนิเพ่ิมเพื่อประกอบการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติกองทนุเงินให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ....................  - ๔๓ - 

 ๕. ตารางเปรียบเทียบสาระส าคัญ 
ของรา่งพระราชบัญญตัิกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  .............  - ๔๔ - 

 ๖. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศกึษาของต่างประเทศ  .......................................................  - ๔๕ - 
๑. ประเทศอังกฤษ  .....................................................................................................  - ๔๕ - 
๒. สหรัฐอเมรกิา  ........................................................................................................  - ๔๖ - 
๓. สาธารณรัฐเกาหลี  .................................................................................................  - ๔๗ - 

 ๗. ข่าวเกี่ยวกบักองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  ..................................................  - ๕๕ - 



สารบัญ (ตอ่) 

หน้า 

 ๘. บทความ 
เรื่อง การแกไ้ขเพิ่มเตมิกฎหมายว่าด้วยกองทนุเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา (กยศ.)  ........  - ๖๒ - 

 ๙. บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการเกี่ยวกบั 
ร่างพระราชบัญญัติกองทนุเงินให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ....................  - ๗๒ - 
- บทสัมภาษณ์ นายจุมพล นติิธรางกรู  
  ผู้อ านวยการฝา่ยวิจัยและพฒันากฎหมาย  
  กองพัฒนากฎหมาย ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ...........................................  - ๗๒ -  

  - บทสัมภาษณ์ นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์  
  ผู้จัดการกองทนุเงินใหกู้้ยืมเพ่ือการศึกษา  ................................................................  - ๘๑ - 

ภาคผนวก 

  ส าเนาหนงัสือสภาผู้แทนราษฎร  
ที่ สผ ๐๐๑๔/๑๑๑๓๒ ลงวนัที่ ๑๙ กนัยายน ๒๕๖๕ 
เรื่อง ร่างพระราชบญัญตัิกองทุนเงินใหกู้้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  
กราบเรียน ประธานวุฒิสภา.............................................................................................  (๑) 

  ร่างพระราชบัญญัติกองทนุเงินให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมตเิหน็ชอบแล้ว)  ...........................................................................  (๒) 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส่วนที่ ๑ 

สาระส าคัญ บทวิเคราะห์ และตารางเปรียบเทียบ 
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..)  

พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 



๑ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

สาระส าคัญ 
ของร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..)  

พ.ศ. .... 

 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
 

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เสนอโดย 
คณะรัฐมนตรี ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ และได้เข้าสู่การพิจารณา 
ของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) เมื่อวันพุธที่  
๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) เมื่อวันพุธที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕     
โดยที่ประชุมเห็นชอบให้น าร่างพระราชบัญญัติท านองเดียวกันที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
อีก ๔ ฉบับ ขึ้นมาพิจารณาไปในคราวเดียวกัน ได้แก่ 

(๑) ร่ างพระราชบั ญญั ติ กองทุ นเงินให้ กู้ ยื มเพ่ื อการศึ กษา (ฉบั บที่  ..) พ.ศ. ....  
เสนอโดย นายอนุ ทิ น   ชาญ วีรกู ล  สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร พรรคภู มิ ใจ ไทย กับคณ ะ  
เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

(๒) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ฉบับที่  ..) พ.ศ. ....  
เสนอโดย  นายครูม านิ ตย์   สั งข์ พุ่ ม  สมาชิ กสภาผู้ แทนราษฎร พรรค เพ่ื อ ไทย  กั บ คณ ะ  
เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ 

(๓) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ฉบับที่  ..) พ.ศ. ....  
เสนอโดย พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาชาติ กับคณะ   
เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ 

(๔) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ฉบับที่  ..) พ.ศ. ....  
เสนอโดย นายชินวรณ์   บุณยเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ   
เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ 

  ทั้งนี้ โดยที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๕ ฉบับ
พร้อมกันไป และตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพ่ือพิจารณา โดยถือเอาร่างพระราชบัญญัติ  
ของคณะรัฐมนตรีเป็นหลักในการพิจารณา เมื่อคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้วจึงได้เสนอต่อ 
สภาผู้แทนราษฎร  



๒ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

  ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 
เมื่อวันพุธที่  ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ และครั้งที่  ๒๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ ง) เมื่อวันพุธที่  
๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่สอง แล้วลงมติในวาระที่สามเห็นชอบด้วยกับ  
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ และให้เสนอต่อวุฒิสภาเพ่ือพิจารณาต่อไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

ร่างพระราชบัญญั ติ กองทุนเงินให้กู้ ยืม เพ่ือการศึกษา (ฉบับที่  ..) พ .ศ . ....  
ที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้ว มีหลักการและเหตุผล ดังน้ี 

หลักการ 
แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังต่อไปนี้ 
(๑) แก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (แก้ไขเพ่ิมเติม  

บทนิยามค าว่า “นักเรียนหรือนักศึกษา” และ “สถานศึกษา” ในมาตรา ๔ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๙  
และมาตรา ๑๑ (๑) ยกเลิกมาตรา ๖ วรรคสาม และเพิ่มมาตรา ๖/๑) 

(๒) แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  
และคณะอนุกรรมการ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๔ (๓) มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๖ ยกเลิกมาตรา ๒๒ 
มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕) 

(๓) แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (แก้ไขเพ่ิมเติม 
มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง และเพ่ิมมาตรา ๓๘/๑ 
มาตรา ๔๒ วรรคสอง (๑/๑) และมาตรา ๔๓/๑) 

(๔) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการช าระเงินคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ (๓) มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง และเพ่ิมมาตรา ๔๔/๑ 
มาตรา ๔๘ วรรคสาม และมาตรา ๕๑ วรรคหก) 

เหตุผล 
โดยที่การกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาเป็นมาตรการหนึ่งที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ า 

ในการศึกษาอันเป็นรากฐานส าคัญในการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวม  
แต่บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันยังไม่อ านวย
ให้การให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาบรรลุถึงวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ภายใต้บริบทการศึกษาเรียนรู้ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติดังกล่าวเพ่ือขยายโอกาสในการเข้าถึงเงินกู้ยืม  
เพ่ือการศึกษาให้มากขึ้นเพ่ือรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้มีระบบการให้ทุนการศึกษาในสาขาวิชา  
ขาดแคลนที่ต้องได้รับการส่งเสริมเป็นพิเศษ ปรับเปลี่ยนการด าเนินงานของกองทุนเงินให้กู้ยืม 



๓ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

เพ่ือการศึกษาให้ท างานเชิงรุก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ข้อมูลแก่นักเรียนหรือนักศึกษาก่อนเลือก
สาขาวิชาที่จะกู้ยืมเงินเรียนเพ่ือให้สอดคล้องกับอาชีพแห่งอนาคต รวมทั้งให้มีความคล่องตัวในการ
บริหารจัดการเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม รวมถึงก าหนดกลไกให้ผู้กู้ยืมเงิน
สามารถช าระเงินคืนกองทุนตามความสามารถในการหารายได้และสร้างวินัยในการช าระเงินคืนกองทุน
เพื่อสร้างความยั่งยืนแก่กองทุน จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

หมายเหตุ 
สภาผู้แทนราษฎรได้เห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ ในการแก้ไขเพ่ิมเติม

หลักการ โดยให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรี ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๒๗ และเพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาของวุฒิสภา จึงขอส่งหลักการที่ได้แก้ไข  
มาเพ่ือพิจารณา 

ร่ างพระราชบัญญั ติ กองทุ นเงินให้ กู้ ยื มเพ่ื อการศึ กษา (ฉบั บที่  ..) พ .ศ . ....  
ทีส่ภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว มีเน้ือหารวมจ านวน ๒๙ มาตรา สรุปสาระส าคัญได้ ดังน้ี 

๑. วันใช้บังคับ 
 พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เป็นต้นไป (ร่างมาตรา ๒) 

๒. บทนิยาม 
 แก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยามค าว่า “นักเรียนหรือนักศึกษา”และ “สถานศึกษา” เป็น ดังนี้ 
 ““นักเรียนหรือนักศึกษา” หมายความว่า ผู้ซึ่งศึกษาอยู่ในสถานศึกษา หรือผู้ซึ่งได้รับ 

การตอบรับให้เข้าศึกษาในสถานศึกษาแล้ว และให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งมีหลักฐานว่าจะเข้าศึกษา 
ในหลักสูตรอาชีพหรือเพื่อยกระดับทักษะ สมรรถนะ หรือการเรียนรู้ในสถานศึกษาด้วย 

 “สถานศึกษา” หมายความว่า โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา หรือสถานศึกษาอื่นของรัฐ 
โรงเรียนของเอกชนที่ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนและ
สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนที่ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
และให้หมายความรวมถึงบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งจัดให้มีการศึกษาในหลักสูตรอาชีพหรือเพื่อยกระดับ
ทักษะ สมรรถนะ หรือการเรียนรู้ ตามที่คณะกรรมการก าหนดด้วย”  
(ร่างมาตรา ๓ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔ บทนิยาม) 
 



๔ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

๓. การแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
 ก าหนดให้กองทุนมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาด้วยการให้เงินกู้ยืม

เพื่อการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
  (๒) ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักและมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ  
  (๓) ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ  
  (๔) เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ 
  (๕) ลักษณะอื่นตามความจ าเป็นและเหมาะสม  
 ในกรณีตาม (๑) และ (๓) คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาจะก าหนดให้

เป็นทุนการศึกษาแทนการให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาก็ได้ แต่ต้องก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้ชัดเจน
และใช้บังคับเป็นการทั่วไป โดยจะก าหนดให้ผู้ได้รับทุนต้องปฏิบัติงานในหน่วยงานตามเวลาที่ก าหนดด้วย 
หรือไม่ก็ได้ (ร่างมาตรา ๔ ยกเลิกวรรคสามของมาตรา ๖ ร่างมาตรา ๕ เพ่ิมความเป็นมาตรา ๖/๑ 
ร่างมาตรา ๖ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๙ และร่างมาตรา ๗ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๑ (๑)) 

๔. การแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติ เกี่ยวกับคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา และคณะอนุกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ดังน้ี 

  ๔.๑ แก้ไขเพ่ิมเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการกองทุนฯ โดยก าหนดให้
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีจ านวนไม่เกิน ๗ คน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ โดยในจ านวนนี้อย่างน้อยต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  
ด้านการศึกษา ด้านการจัดสวสัดกิารสังคม ด้านการคุ้มครองสิทธแิละเสรีภาพ ด้านการเงินหรือการบัญชี 
ด้านแรงงานหรือการพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้านภาคประชาสังคมที่มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาหนี้สินที่เกิดขึ้น
จากการศึกษา และด้านกฎหมาย ด้านละ ๑ คน ทั้งนี้ เพ่ือให้องค์ประกอบของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น และมาจากภาคส่วนต่าง ๆ อย่างหลากหลาย (ร่างมาตรา ๘ แก้ไขเพ่ิมเติม
มาตรา ๑๔ (๓)) 

  ๔.๒ แก้ไขเพ่ิมเติมหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการกองทุนฯ (ร่างมาตรา ๙  
แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๙) 

  ๔.๓ ยกเลิกบทบัญญัติเกีย่วกับการก าหนดให้มีคณะอนุกรรมการก ากับและประเมิน
สถานศึกษาที่เข้าร่วมด าเนินงานกับกองทุน และคณะอนุกรรมการก ากับการช าระเงินคืนกองทุน  
(ร่างมาตรา ๑๐ ยกเลิกมาตรา ๒๒ ร่างมาตรา ๑๑ ยกเลิกมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ 
และร่างมาตรา ๑๒ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๖) 



๕ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

๕. การแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการใหเ้งินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ดังน้ี 
 ๕.๑ ก าหนดให้คณะกรรมการกองทุนฯ ประกาศก าหนดลักษณะของเงินกู้ยืม 

เพ่ือการศึกษา ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา รวมตลอดทั้งประเภทวิชา สถานศึกษาหรือ
ระดับชั้นการศึกษา และหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ภายในเดือนมกราคมของทุกปี  
โดยอาจประกาศเพ่ิมเติมได้  แต่ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันเริ่มปีการศึกษาแต่ละปี  
และให้ส านักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาและสถานศึกษาที่เข้าร่วมด าเนินงานกับกองทุนฯ 
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบทั่วไป โดยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานฯ หรือสถานศึกษา  
และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ ส านักงานฯ หรือบริเวณสถานศึกษา แล้วแต่กรณีด้วย ทั้งนี้ เพ่ือให้นักเรียน
หรือนักศึกษาซึ่งต้องการกู้ยืมเงินมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่จะท าการสมัครเข้าศึกษา  
และขอกู้ยืมเงินจากกองทุนฯ (ร่างมาตรา ๑๓ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘) 

 ๕.๒ ก าหนดให้ส านักงานกองทุนฯ รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลสถิติที่ส านักงานมีอยู่ 
เกี่ยวกับการมีงานท าและประเภทของงานที่ท าของผู้กู้ยืมเงินภายหลังที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว รวมทั้ง
คาดการณ์งานที่จะเป็นที่ต้องการในอนาคต โดยให้เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเป็นระยะ ๆ อย่างน้อย 
ปีละหนึ่งครั้ง ทั้งนี้  เพ่ือเป็นข้อมูลให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาใช้ประกอบการพิจารณาขอกู้ยื มเงิน  
(ร่างมาตรา ๑๔ เพ่ิมความเป็นมาตรา ๓๘/๑) 

 ๕.๓ แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา โดยห้ามมิให้กองทุนฯ 
เรียกให้มีผู้ค้ าประกันทุกรณี (ร่างมาตรา ๑๕ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๑) 

๖. การแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการช าระเงินคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา ดังน้ี 

 ๖.๑ ก าหนดให้เมื่อส าเร็จการศึกษา เลิกการศึกษา หรือพ้นสภาพการศึกษาแล้ว  
ให้ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่ต้องช าระเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่ได้รับไปตามสัญญากู้ยืมเงินคืนให้กองทุ นฯ  
โดยไม่มีดอกเบี้ย ซึ่งจะช าระเงินคืนกองทุนฯ ทั้งจ านวนหรือผ่อนช าระก็ได้ ทั้งนี้ ตามจ านวน ระยะเวลา  
และวิธีการที่กองทุนฯ ก าหนด 

 ๖.๒ ก าหนดวิธีการบรรเทาภาระของผู้กู้ยืมเงินให้สามารถช าระเงินคืนกองทุนฯ ได้  
โดยกองทุนฯ อาจผ่อนผันให้ผู้กู้ยืมเงินช าระเงินคืนกองทุนฯ แตกต่างไปจากจ านวน ระยะเวลา หรือ
วิธีการที่ก าหนดไว้ หรือลดหย่อนหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้ แปลงหนี้ใหม่ หรือระงับการช าระเงินคืนกองทุนฯ 
ตามที่ผู้กู้ยืมเงินร้องขอเป็นรายบุคคลหรือเป็นการทั่วไปก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข  
ที่คณะกรรมการกองทุนฯ ก าหนด 



๖ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

 ๖.๓ ก าหนดให้การด าเนินการบรรเทาภาระของผู้กู้ยืมเงินเพ่ือให้สามารถช าระเงิน
คืนกองทุนฯ ได้ดังกล่าว สามารถกระท าได้แม้จะอยู่ในระหว่างการด าเนินคดี หรือมีค าพิพากษาของศาล 
อันถึงที่สุดแล้ว หรืออยู่ในระหว่างการบังคับคดี 

 ๖.๔ ก าหนดให้ในกรณีที่มีการท าสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ภายหลังมีค าพิพากษา
ของศาลอันถึงที่สุดแล้วหรือในระหว่างการบังคับคดี หากผู้กู้ยืมเงินผิดนัดไม่ช าระหนี้ตามสัญญา  
ปรับโครงสร้างหนี้ ถ้าระยะเวลาการบังคับคดีได้สิ้นสุดลงก่อนแล้วหรือเหลือไม่ถึง ๓ ปี ให้ด าเนินการ 
บังคับคดีได้ภายใน ๓ ปีนับแต่วันที่ผิดนัดช าระหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ 

  ๖.๕ ก าหนดให้ในกรณีที่มีการท าสัญญาแปลงหนี้ใหม่ภายหลังมีค าพิพากษา 
ของศาลอันถึงที่สุดแล้วหรือในระหว่างการบังคับคดี ให้ถือว่าหนี้ตามค าพิพากษาเป็นอันระงับไป  
หากมีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ ให้ถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้น และให้ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่ 
ช าระหนี้ตามที่ระบุไว้ในสัญญาแปลงหนี้ใหม่ (ร่างมาตรา ๑๘ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๔) 

 ๖.๖ ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการติดตามการช าระเงิน 
คืนกองทุนฯ ดังนี้ 

     (๑) ระยะเวลาการผ่อนช าระเงินคืนกองทุนฯ ต้องค านึงถึงรายได้และความสามารถ
ในการช าระเงินคืนของผู้กู้ยืมเงินประกอบด้วย แต่ต้องไม่เกิน ๑๕ ปีนับแต่วันที่มีหน้าที่ต้องช าระ 

    (๒) การผ่อนช าระเงินคืนกองทุนเป็นงวด ผู้กู้ยืมเงินต้องสามารถช าระ 
เป็นรายเดือน รายไตรมาส หรือรายปีได้ 

    (๓) การให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาในระดับสูงกวา่ปรญิญาตรีให้กระท าไดเ้ฉพาะ 
เมื่อค านวณเงินที่จะต้องใช้ใน ๕ ปีถัดไปแล้ว ยังมีเงินเหลือจากการให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาในระดับ 
ไม่สูงกว่าปริญญาตรี 

    (๔) การก าหนดมาตรการจูงใจเพื่อให้ผู้กู้ยืมเงินไม่ผิดนัดช าระหนี้หรือช าระหนี้
ครบถ้วนก่อนก าหนดเวลา ซึ่งอาจเป็นการลดหย่อนต้นเงินหรือให้ประโยชน์อื่นใดก็ได้ (ร่างมาตรา ๑๙  
เพ่ิมความเป็นมาตรา ๔๔/๑) 

  ๖.๗ ก าหนดให้กองทุนฯ สามารถพิจารณาขยายระยะเวลาการช าระเงินคืนกองทุนฯ 
ให้แก่ผู้กู้ยืมเงินที่ถูกบอกเลิกสัญญากู้ยืมเงิน ในกรณีที่กองทุนฯ มีเหตุแห่งการบอกเลิกสัญญากู้ยืมเงิน 
ตามมาตรา ๔๘ ได้ตามความจ าเป็นที่เห็นสมควรก็ได้ (ร่างมาตรา ๒๑ เพ่ิมความเป็นมาตรา ๔๘  
วรรคสาม) 

 



๗ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

   ๖.๘ ก าหนดลักษณะหรือเหตุที่ท าให้หนี้ของผู้กู้ยืมเงินที่มีต่อกองทุนฯ เป็นอันระงับไป  
ในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินมีลักษณะดังต่อไปนี้ภายหลังจากการกู้ยืมเงิน 

    (๑) ตาย 
    (๒) ล้มละลาย ยกเว้นเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต โดยให้ระงับเฉพาะหนี้ 

ในส่วนที่ไม่ได้รับจากการแบ่งทรัพย์สินในคดีล้มละลาย 
    (๓) เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการงานหรือประกอบอาชีพได้ 

ทั้งนี้ ตามลักษณะและระยะเวลาที่คณะกรรมการกองทุนฯ ประกาศก าหนด 
    (๔) เป็นโรคอันตรายร้ายแรงหรือมีเหตุอันไม่สามารถประกอบการงานหรือ 

ประกอบอาชีพได้ ทั้งนี้ ตามลักษณะและระยะเวลาที่คณะกรรมการกองทุนฯ ประกาศก าหนด 
(ร่างมาตรา ๒๒ แกไ้ขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๙)  

 ๖.๙ ก าหนดให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร 
ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนบรรดาที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการกองทุนฯ ก าหนด มีหน้าที่  
หักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงินซึ่งเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินดังกล่าว  
เพ่ือช าระเงินกู้ยืมคืนตามจ านวนที่กองทุนฯ แจ้งให้ทราบ โดยให้น าส่งกรมสรรพากรภายในก าหนด
ระยะเวลาน าส่งภาษี เงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ทั้ งนี้  ในกรณี เมื่อมี เหตุอันสมควรกองทุนจะยกเว้น  
หรือลดหย่อนเงินเพ่ิมให้แก่ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินเป็นการเฉพาะรายหรือเป็นการทั่วไปก็ได้  
(ร่างมาตรา ๒๓ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๕๑ วรรคหน่ึง และร่างมาตรา ๒๔ เพ่ิมความเป็นมาตรา ๕๑ วรรคหก) 

๗. บทเฉพาะกาล 
 ๗.๑ ก าหนดห้ามมิให้ใช้บังคับบทบัญญัติมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ในทางที่จะเป็น 
ผลร้ายแก่ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมิน จนกว่าหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดตามมาตราดังกล่าว  
จะมีผลใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๒๕) 

 ๗.๒ ก าหนดให้น ามาตรา ๔๔ วรรคสาม วรรคสี่ วรรคห้า และวรรคหก แห่งพระราชบัญญัติ 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มาใช้บังคับแก่ 
ผู้กู้ยืมเงินและผู้ค้ าประกันซึ่งกู้ยืมเงินหรือค้ าประกันไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ  
โดยให้ยกเว้นเงินเพ่ิมให้กับผู้กู้ยืมเงินและผู้ค้ าประกันดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทา
ภาระของผู้กู้ยืมเงินหรือผู้ค้ าประกันให้สามารถช าระเงินคืนกองทุนฯ ได้ (ร่างมาตรา ๒๖) 



๘ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

 ๗.๓ ก าหนดให้ผู้กู้ยืมเงินผู้มีลักษณะตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตนิี้ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับ ให้หนี้ที่มีต่อกองทุนฯ เป็นอันระงับไป แต่ถ้าได้มีการช าระเงินคืนกองทุนฯ ไปแล้วทั้งหมด 
หรือบางส่วน ผู้กู้ยืมเงินไม่มีสิทธิเรียกเงินคืน (ร่างมาตรา ๒๗) 

 ๗.๔ ก าหนดให้ในการออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัตินี้ ถ้าเป็นคุณต่อผู้กู้ยืมเงินหรือผู้ค้ าประกัน คณะกรรมการกองทุนฯ ต้องก าหนดให้มี 
ผลใช้บังคับกับผู้กู้ยืมเงินหรือผู้ค้ าประกันซึ่งกู้ยืมเงินหรือได้ค้ าประกันไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้  
ใช้บังคับด้วย แม้ว่าจะมีค าพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดแล้วหรืออยู่ในระหว่างการบังคับคดีก็ตาม  
และเมื่อมีการด าเนินการตามมาตรา ๔๔ วรรคสาม เกี่ยวกับการบรรเทาภาระของผู้กู้ยืมเงินให้สามารถ
ช าระเงินคืนกองทุนฯ ได้ภายหลังจากวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับกับผู้กู้ยืมเงิน ให้ผู้ค้ าประกัน 
เป็นอันหลุดพ้นจากหนี้นั้น (ร่างมาตรา ๒๘) 

๘. ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ 
 ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  

(ร่างมาตรา ๒๙) 
 

________________ 



๙ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

บทวิเคราะห ์
ร่างพระราชบัญญัติกองทนุเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
 

๑. ประเด็นส าคัญจากการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หน่ึงและวาระท่ีสอง 

 ๑.๑. วาระที่หน่ึง ขั้นรับหลักการ๑ 

  ๑.๑.๑ การเสนอร่างพระราชบัญญัติ 
   ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เสนอโดย 
คณะรัฐมนตรี ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ และได้เข้าสู่การพิจารณา 
ของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) เมื่อวันพุธที่  
๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) เมื่อวันพุธที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕     
โดยที่ประชุมเห็นชอบให้น าร่างพระราชบัญญัติท านองเดียวกันที่เสนอโดย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
อีก ๔ ฉบับ ขึ้นมาพิจารณาไปในคราวเดียวกัน ได้แก่ 
   (๑) ร่ างพระราชบัญญั ติ กองทุ นเงินให้ กู้ ยื มเพื่ อการศึ กษา (ฉบั บที่  ..) พ.ศ. ....  
เสนอโดย นายอนุ ทิ น   ชาญ วีรกู ล  สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร พรรคภู มิ ใจ ไทย กับคณ ะ  
เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
   (๒) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ฉบับที่  ..) พ.ศ.  ....  
เสนอโดย  นายครูม านิ ตย์   สั งข์ พุ่ ม  สมาชิ กสภาผู้ แทนราษฎร พรรค เพ่ื อ ไทย  กั บ คณ ะ  
เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ 
   (๓) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ฉบับที่  ..) พ.ศ. ....  
เสนอโดย พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาชาติ  กับคณะ  
เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ 
   (๔) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ฉบับที่  ..) พ.ศ. ....  
เสนอโดย นายชินวรณ์   บุณยเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ   
เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ 

                                        
 ๑ สามารถสืบค้นเอกสารแนบระเบียบวาระ เอกสารประกอบการพิจารณา และบันทึกการประชุมในวาระที่หนึ่ง  
ขั้นรับหลักการ ได้จากเว็บไซต์ E-Library ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
https://library2.parliament.go.th/library/home.html ห รือสแกนข้อมู ลผ่ าน  QR CODE  หม าย เลข ๑  ถึ ง ๑ ๐  
ในหน้าท่ี ๒๔ และหน้าท่ี ๒๕ 



๑๐ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

  ๑.๑.๒ สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
   ผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
ได้แถลงถึงหลักการและเหตุผล พร้อมทั้งได้กล่าวถึงสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงิน  
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จ านวน ๕ ฉบับ สรุปได้ ดังนี้ 

   ๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) ได้แถลง
หลักการและเหตุผล พร้อมทั้ งกล่าวถึงสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับที่  ..) พ.ศ. .... ซึ่งเสนอโดย คณะรัฐมนตรี ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร  
สรุปได้ ดังนี้ 
   หลักการ 
   แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ดังต่อไปนี้ 
   (๑) แก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (แก้ไขเพ่ิมเติม  
บทนิยามค าว่า "นักเรียนหรือนักศึกษา" และ "สถานศึกษา" ในมาตรา ๔ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๑ (๑)
ยกเลิกมาตรา ๖ วรรคสาม และเพิ่มมาตรา ๖/๑) 
   (๒) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา
และคณะอนุกรรมการ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๖ ยกเลิกมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓  
มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕) 
   (๓) แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (แก้ไขเพ่ิมเติม
มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง และเพ่ิมมาตรา ๓๘/๑  
มาตรา ๔๒ วรรคสอง (๑/๑) และมาตรา ๔๓/๑) 
   (๔) แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญตัเิกี่ยวกับการช าระเงินคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๔ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง และเพ่ิมมาตรา ๔๘/๑ มาตรา ๔๘ 
วรรคสาม และมาตรา ๕๑ วรรคหก) 

   เหตุผล  
   โดยที่การกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาเป็นมาตรการหนึ่งที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ า 
ในการศึกษาอันเป็นรากฐานส าคัญในการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวม  
แต่บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันยังไม่อ านวย
ให้การให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาบรรลุถึงวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ภายใต้บริบทการศึกษาเรียนรู้  



๑๑ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

ที่เปลี่ยนแปลงไป สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติดังกล่าว เพ่ือขยายโอกาสในการเข้าถึงเงินกู้ยืม 
เพ่ือการศึกษาให้มากขึ้นเพ่ือรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้มีระบบการให้ทุนการศึกษาในสาขาวิชา  
ขาดแคลนที่ต้องได้รับการส่งเสริมเป็นพิเศษ ปรับเปลี่ยนการด าเนินงานของกองทุนเงินให้กู้ยืม  
เพ่ือการศึกษาให้ท างานเชิงรุก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ข้อมูลแก่นักเรียนหรือนักศึกษาก่อนเลือก
สาขาวิชาที่จะกู้ยืมเงินเรียนเพ่ือให้สอดคล้องกับอาชีพแห่งอนาคต รวมทั้งให้มีความคล่องตัวในการ
บริหารจัดการเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม รวมถึงก าหนดกลไกให้ผู้กู้ยืมเงิน
สามารถช าระเงินคืนกองทุนตามความสามารถในการหารายได้และสร้างวินัยในการช าระเงินคืนกองทุน
เพื่อสร้างความยั่งยืนแก่กองทุน จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

   ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งเสนอ
โดย คณะรัฐมนตรี ในวาระที่หน่ึง ขั้นรับหลักการ จ านวน ๒๗ มาตรา มีสาระส าคัญ สรุปได้ ดังนี้ 
   ๑. แก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ดังนี้  
    (๑)  แก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยามค าว่า "นักเรียนหรือนักศึกษา" เพ่ือให้หมายความ
รวมถึงผู้ซึ่งมีหลักฐานว่าจะเข้าศึกษาในหลักสูตรอาชีพหรือเพ่ือยกระดับทักษะ สมรรถนะ หรือ 
การเรียนรู้ในสถานศึกษาสามารถขอเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ ได้ และค าว่า 
"สถานศึกษา" ได้เพ่ิมเติมให้หมายความรวมถึงบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งจัดให้มีการศึกษาในหลักสูตร
อาชีพหรือเพ่ือยกระดับทักษะ สมรรถนะ หรือการเรียนรู้ ตามที่คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษาก าหนดด้วย (แก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยามค าว่า "นักเรียนหรือนักศึกษา"และ "สถานศึกษา"  
ในร่างมาตรา ๓)  
    (๒) แก้ ไข เพ่ิ ม เติ มวัตถุป ระสงค์ ของกองทุน เงิน ให้ กู้ ยื ม เพ่ื อการศึ กษา  
โดยก าหนดให้คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาอาจให้ทุนการศึกษาแทนการให้เงินกู้ยืม
เพ่ือการศึกษาได้ในกรณีของนักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน หรือสาขาวิชา  
ที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ (ร่างมาตรา ๔ ร่างมาตรา ๕ และร่างมาตรา ๖ ยกเลิกมาตรา ๖ วรรคสาม 
และเพ่ิมมาตรา ๖/๑ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๑ (๑))  
   ๒. แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา
และคณะอนุกรรมการ ดังนี้ 
    (๑) แก้ไขเพ่ิมเติมหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยื มเงิน 
เพื่อการศึกษา เพ่ือก าหนดหลักการให้คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาก าหนดลักษณะ
ของนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยให้ค านึงถึงรายได้และรายจ่ายของครอบครัวว่า



๑๒ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

เพียงพอต่อการให้การศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาเพียงใด และแก้ไขหน้าที่และอ านาจของ
คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาให้สอดคล้องกับการแก้ไขบทบัญญัติในส่วนอื่น รวมทั้ง
ก าหนดให้ต้องรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนหรือนักศึกษา ผู้กู้ยืมเงิน และสถานศึกษาประกอบ  
การพิจารณาด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจด้วย (ร่างมาตรา ๗ ยกเลิกมาตรา ๑๙) 
    (๒) ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับการก าหนดให้มีคณะอนุกรรมการก ากับและ
ประเมินสถานศึกษาที่เข้าร่วมด าเนินงานกับกองทุนและคณะอนุกรรมการก ากับการช าระเงินคืนกองทุน 
เพ่ือลดการด าเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการซึ่งอาจซ้ าซ้อนและท าให้เกิดความล่าช้า โดยคณะกรรมการ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาสามารถพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการได้เฉพาะตามที่เห็นสมควร
และตามความจ าเป็น (ร่างมาตรา ๘ ยกเลิกมาตรา ๒๒ ร่างมาตรา ๙ ยกเลิกมาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ 
และมาตรา ๒๕ และร่างมาตรา ๑๐ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๖) 
   ๓. แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ดังนี้ 
    (๑) ก าหนดระยะเวลาการประกาศข้อมูลเกี่ยวกับการให้ เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา
และแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการเผยแพร่ประกาศ โดยก าหนดให้คณะกรรมการเงินกองทุนให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษาประกาศภายในเดือนมกราคมของทุกปี โดยอาจประกาศเพ่ิมเติมได้ แต่ต้องด าเนินการ 
ให้แล้วเสร็จก่อนวันเริ่มปีการศึกษาแต่ละปี (ร่างมาตรา ๑๑ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓๗) 
    (๒) ก าหนดให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาเป็นผู้มีหน้าที่และอ านาจ 
ในการด าเนินงานในบางเรื่องแทนคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา เพ่ือปรับเปลี่ยนให้
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษามีหน้าที่และอ านาจด าเนินการในบางเรื่องแทนคณะกรรมการกองทุน 
เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินงาน (ร่างมาตรา ๑๑ แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา ๓๘ ร่างมาตรา ๑๓ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และร่างมาตรา ๑๕ แก้ไขเพ่ิมเติม 
มาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง) 
    (๓) ก าหนดให้ส านักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษารวบรวมและเผยแพร่
ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการมีงานท าและประเภทของงานที่ท าของผู้กู้ยืมเงินภายหลังที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว  
รวมทั้งคาดการณ์งานที่จะเป็นที่ต้องการในอนาคต เพ่ือให้นักเรียนหรือนักศึกษาใช้ในการประกอบ  
การตัดสินใจกู้ยืมเงิน (ร่างมาตรา ๑๒ เพ่ิมมาตรา ๓๘/๑) 
    (๔) ก าหนดหน้าที่ของผู้กู้ยืมเงินให้แจ้งกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาทราบถึง 
การส าเร็จการศึกษา การเลิกการศึกษา หรือการพ้นสภาพการศึกษา เพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบ
ให้แก่ผู้กู้ยืมเงิน และให้ได้รับประโยชน์จากระยะเวลาปลอดหนี้เมื่อได้แจ้งข้อมูลดังกล่าว (ร่างมาตรา ๑๔
แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๒ วรรคสอง (๑/๑))  



๑๓ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

    (๕) ก าหนดให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาพิจารณาให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
เกินจ านวนปีที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรตามที่ผู้กู้ยืมเงินร้องขอได้ (ร่างมาตรา ๑๖ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๓/๑) 
   ๔. แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญตัเิกี่ยวกับการช าระเงินคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
ดังนี้  
    (๑) แก้ไขเพ่ิมเติมหลักการเกี่ยวกับการช าระเงินคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
เพ่ือให้ผู้กู้ยืมเงินสามารถช าระเงินคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาได้ จึงได้ก าหนดกลไก ประกอบด้วย 
     (๑.๑) ให้ผู้กู้ยืมเงินมีสิทธิเลือกที่จะช าระเงินกู้ยืมคืนพร้อมดอกเบี้ยตามสัญญา
กู้ยืมเงินทั้งจ านวนหรือผ่อนช าระก็ได้   
     (๑.๒) ปรับปรุงเพดานอัตราดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด ณ วันท าสัญญา 
ซึ่งจะต้องไม่เกินอัตราร้อยละสองต่อปี และห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยทบต้น  
     (๑.๓) ก าหนดระยะเวลาปลอดหนี้ให้กับผู้กู้ยืมเงินซึ่งเพ่ิงจบการศึกษา  
เลิกการศึกษา หรือพ้นการสภาพการศึกษา และได้แจ้งต่อกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแล้ว 
     (๑.๔) ให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาสามารถผ่อนผัน ลดหย่อนหนี้  
ปรับโครงสร้างหนี ้แปลงหนี้ใหม่ หรือระงับการช าระเงินคืนกองทุนฯ ได้ทุกช่วงเวลาตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม เพื่อช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงินให้สามารถช าระเงินคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ 
     (๑.๕) ให้ผู้ค้ าประกันหลุดพ้นจากความรับผิดในหนี้ในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับ
การผ่อนผัน ลดหย่อนหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้ แปลงหนี้ใหม่ หรือระงับการช าระเงินคืนกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา (ร่างมาตรา ๑๗ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๔) 
    (๒) ก าหนดหลักการในการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ 
การให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาและการช าระเงินคืนกองทุนในลักษณะยืดหยุ่น เช่น การผ่อนช าระ 
เป็นรายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี และล าดับการตัดช าระเงินกู้ยืมซึ่งให้น าไปหักต้นเงินก่อนแล้ว  
จึงไปหักดอกเบี้ยและเงินเพิ่ม รวมถึงมาตรการจูงใจอื่น ๆ (ร่างมาตรา ๑๘ แก้ไขเพ่ิมมาตรา ๔๔/๑) 
    (๓) ก าหนดให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาพิจารณาขยายระยะเวลาการช าระเงินคืน
ให้แก่ผู้กู้ยืมเงินซึ่งถูกกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาบอกเลิกสัญญากู้ยืมเงิน (ร่างมาตรา ๑๙  
แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๘ วรรคสาม) 
    (๔) แก้ไขเพ่ิมเติมกรณีการก าหนดลักษณะที่ท าให้หนี้ที่มีต่อกองทุนเป็นอันระงับไป
ในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินซึ่งตาย ล้มละลายแต่ไม่ได้เป็นบุคคลล้มละลายทุจริต พิการหรือทุพพลภาพ 
จนไม่สามารถประกอบการงานหรือประกอบอาชีพได้ เป็นโรคอันตรายร้ายแรงหรือมีเหตุให้ไม่สามารถ



๑๔ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

ประกอบการงานหรือประกอบอาชีพได้ ได้รับการระงับการช าระเงินคืนกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา 
(ร่างมาตรา ๒๐ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๙) 
    (๕) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการก าหนดให้นายจ้างหักเงินได้พึงประเมิน
ของผู้กู้ยืมเงินเพื่อให้คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยก าหนดให้เฉพาะผู้จ่ายเงินได้ 
พึงประเมินที่มีความพร้อมต้องท าการหักและน าส่งเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงินผ่านกรมสรรพากร 
และอาจยกเว้นหรือลดหย่อนเงินเพิ่มให้แก่ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินที่ไม่ได้หักและน าส่งเงินได้พึงประเมิน
ของผู้กู้ยืมเงินในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นและสมควร (ร่างมาตรา ๒๑ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง 
และร่างมาตรา ๒๒ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๕๑ วรรคหก) 
   ๕. ก าหนดบทบัญญัติที่ห้ามมิให้ใช้บังคับบทบัญญัติในเรื่องเงินเพิ่มกับผู้กู้ยืมเงินและ 
ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมิน จนกว่าหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในเรื่องดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ 
เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง๒ แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท า 
ร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ (ร่างมาตรา ๒๓) 
   ๖. ก าหนดบทเฉพาะกาล เพ่ือน าบทบัญญัติซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  
มาใช้บังคับแก่ผู้กู้ยืมเงินและผู้ค้ าประกันซึ่งกู้ยืมเงินหรือค้ าประกันไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับด้วย (ร่างมาตรา ๒๔ ร่างมาตรา ๒๕ และร่างมาตรา ๒๖) 

   ๒) นายภราดร ปริศนานันทกุล  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิ ใจไทย  
ได้แถลงหลักการและเหตุผล พร้อมทั้งได้กล่าวถึงสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งเสนอโดย นายอนุทิน  ชาญวีรกูล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคภูมิใจไทย กับคณะ สรุปได้ ดังนี้ 

 

                                        
 ๒  พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย  พ.ศ. ๒๕๖๒  
มาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า 
  “มาตรา ๒๒  การจัดท าร่างกฎหมายใดที่จะก าหนดให้มีโทษอาญา โทษทางปกครอง  หรือสภาพบังคับ 
ที่เป็นผลร้ายอื่นแก่ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม หรือมีบทบัญญัติที่ก าหนดให้การขออนุญาตหรืออนุญาตหรือการปฏิบัติ  
ตามกฎหมายนั้นต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไข ที่จะก าหนดไว้ในกฎซึ่งจะออกในภายหลัง ในร่างกฎหมายนั้น
ต้องมีบทบัญญัติที่ห้ามมิให้ใช้บทบัญญัติดังกล่าวในทางที่เป็นผลร้ายแก่บุคคลจนกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐพร้อมที่จะปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือจนกว่าจะมีการออกกฎดังกล่าวแล้ว 
   ฯลฯ   ฯลฯ” 



๑๕ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

   หลักการ  
   แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   เหตุผล 
   เนื่องจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาเป็นการให้บริการสาธารณะทางด้าน
การศึกษาแก่ประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนหรือนักศึกษาเข้าถึงแหล่งเงินกู้จากกองทุนเงิน  
ให้กู้ยืม เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม เสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า เพื่อเป็นการสนับสนุน 
ผู้กู้ยืมเงินให้มีการศึกษาที่ดี  มีแรงจูงใจในการศึกษาและลดภาระการช าระหนี้ของผู้กู้ยืมเงิน 
ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้กู้ยืมเงินมีโอกาสปรับโครงสร้างหนี้ ปลดภาระผู้กู้ยืมเงินและผู้ค้ าประกันจาก  
การเป็นหนี้อันไม่ก่อให้เกิดรายได้ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
   นอกจากนี้ ผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติได้กล่าวถึงร่างพระราชบัญญัติซึ่งประกอบด้วย
บทบัญญัติจ านวน ๑๐ มาตรา โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้  
   ๑. การก าหนดมาตรการเพ่ือสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 
ได้เข้าถึงเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเพ่ิมมากขึ้น 
   ๒. การแก้ไขเงื่อนไขและหลักเกณฑ์บางประการที่มีอุปสรรคต่อผู้กู้ยืมเงิน โดยการก าหนดให้ 
การช าระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษานั้นปลอดภาระดอกเบี้ย เนื่องจากการกู้ยืมเงินนั้น 
เป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องจัดหาแหล่งเงินทุนการศึกษาโดยปลอดดอกเบี้ย  
   ๓. การก าหนดเงื่อนไขกรณีผู้กู้ยืมเงินมีผลการศึกษาในเกณฑ์ที่ดี หรือได้เข้าศึกษา 
ในสาขา หรือคณะที่ขาดแคลนตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด สามารถแปลงหนี้ เงินกู้ยืมให้เป็น
ทุนการศึกษาได้ 
   ๔. การก าหนดงดเบี้ยปรับ กรณีผู้กู้ยืมเงินได้ท าสัญญากู้ยืมเงินก่อนที่ร่างพระราชบัญญัตินี้ 
มีผลบังคับใช้ ให้ช าระคืนเฉพาะเงินต้นเท่านั้น 

   ๓) นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพ่ือไทย ได้แถลง
หลักการและเหตุผล พร้อมทั้งได้กล่าวถึงสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืม  
เพ่ือการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งเสนอโดย นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม สมาชิ กสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคเพื่อไทย กับคณะสรุปได้ ดังนี้ 

 

 



๑๖ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

   หลักการ  
   แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังต่อไปนี้ 
   (๑)  แก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (แก้ไขเพ่ิมเติม  
บทนิยามค าว่า "นักเรียนหรือนักศึกษา" และ "สถานศึกษา" ในมาตรา ๔ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๑ (๑) 
ยกเลิกมาตรา ๖ วรรคสาม และเพิ่มมาตรา ๖/๑) 
   (๒) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา
และคณะอนุกรรมการ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๔ (๓) มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๖ ยกเลิกมาตรา ๒๒ 
มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕) 
   (๓) แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (แก้ไขเพ่ิมเติม  
มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง ยกเลิกวรรคสองของ 
มาตรา ๔๑ และเพิ่มมาตรา ๓๘/๑ และมาตรา ๔๙/๑) 
   (๔) แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญตัเิกี่ยวกับการช าระเงินคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๔ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง แก้ไข (๑) ของมาตรา ๔๕ และ 
เพิ่มมาตรา ๔๔/๑ มาตรา ๔๘ วรรคสาม และมาตรา ๕๑ วรรคหก)  

   เหตุผล  
   โดยที่การกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาเป็นมาตรการหนึ่งที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ าใน
การศึกษา อันเป็นรากฐานส าคัญในการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวม  
แต่บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันยังไม่อ านวย
ให้การให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาบรรลุถึงวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ภายใต้บริบทการศึกษาเรียนรู้ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป การกู้ยืมเงินที่ต้องมีผู้ค้ าประกันและการคิดอัตราดอกเบี้ยที่สูงเกินควร เป็นการเพ่ิม
ภาระแก่ผู้กู้ยืม ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการให้กู้ยืมเงิน สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติดังกล่าว 
เพ่ือขยายโอกาสในการเข้าถึงเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาให้มากขึ้น  เพ่ือรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
ให้มีระบบการให้ทุนการศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนที่ต้องได้รับการส่งเสริมเป็นพิเศษ ปรับเปลี่ยน  
การด าเนินงานของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาให้ท างานเชิงรุก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ข้อมูล 
แก่นักเรียนหรือนักศึกษาก่อนเลือกสาขาวิชาที่จะกู้ยืมเงินเรียนเพ่ือให้สอดคล้องกับอาชีพแห่งอนาคต  
รวมทั้งให้มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม รวมถึง
ก าหนดกลไกให้ผู้กู้ยืมเงินสามารถช าระเงินคืนกองทุนตามความสามารถในการหารายได้และสร้างวินัย 
ในการช าระเงินคืนกองทุนเพ่ือสร้างความยั่งยืนแก่กองทุน จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้  



๑๗ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

   นอกจากนี้  ผู้ เสนอร่างพระราชบัญญั ติ ได้กล่าวถึ งความจ าเป็นและความส าคัญ 
ของร่างพระราชบัญญัติซึ่งประกอบด้วยบทบัญญัติ จ านวน ๓๒ มาตรา สรุปสาระส าคัญได้ว่า สืบเนื่องจาก
การศึกษาเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาประเทศ หลักการของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) นั้น 
เพ่ือเป็นการที่รัฐได้เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนที่ยากจนได้มีโอกาสเข้าถึงระบบการศึกษาได้ 
มากขึ้น ซึ่งถือเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพและเพ่ือการลดความเลื่อมล้ า 
ในสังคมอีกด้วย โดยที่ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีหลักการเช่นเดียวกับร่างพระราชบัญญัติฉบับที่เสนอโดย
คณะรัฐมนตรี ในเรื่องแนวคิดการมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้ที่มผีลการเรียนในระดับดี ทั้งนี้ เพ่ือเป็นมาตรการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ที่ต้องการกู้ยืมเงินได้มุ่งมั่นตั้งใจศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการในวิชาชีพ 
แขนงต่าง ๆ เพ่ือน าความรู้ และความสามารถนั้น มาพัฒนาสังคมสืบต่อไป โดยมีข้อสังเกตให้แก่
คณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ในเรื่องการก าหนดอัตราดอกเบี้ยและ 
เงินเพ่ิมหรือเบี้ยปรับนั้น ไม่ควรเกินร้อยละ ๐.๕ ต่อปี รวมถึงการก าหนดมาตรการปรับโครงสร้างหนี้ 
ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เป็นประการส าคัญ 

   ๔) นายกมลศักดิ์   ลี วาเมาะ  สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร พรรคประชาชาติ  
ได้แถลงหลักการและเหตุผล พร้อมทั้งได้กล่าวถึงสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งเสนอโดย พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาชาติ กับคณะ สรุปได้ ดังนี้  

   หลักการ  
   แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   เหตุผล  
   โดยที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาเป็นหน่วยงานของรัฐที่ส่งเสริมสนับสนุน
การศึกษาให้นักเรียน นักศึกษา หรือประชาชน ผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ า และการศึกษาเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชน ที่รัฐพึงช่วยเหลือ
ทุนการศึกษาส าหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ที่ปลอดดอกเบี้ยและลดภาระ  
การช าระหนี้ของผู้กู้ยืมเงินด้วยการเปิดโอกาสใหผู้้กู้ยืมเงินมีโอกาสปรับโครงสร้างหนี้ ปลดภาระผู้กู้ยืมเงินและ
ผู้ค้ าประกันจากการเป็นหนี้อันไม่ก่อให้เกิดรายได้ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา ๕๔ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยที่ก าหนดให้รัฐจัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์  
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษาให้ประชาชนได้มีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาค  
เท่าเทียมกัน จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 



๑๘ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

   นอกจากนี้  ผู้ เสนอร่างพระราชบัญญัติ ได้กล่าวถึงความจ าเป็นและความส าคัญของ 
ร่างพระราชบัญญัติซึ่งประกอบด้วยบทบัญญัติ จ านวน ๑๔ มาตรา สรุปสาระส าคัญได้ว่า สืบเนื่องจาก
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ใช้บังคับอยู่นั้น ไม่เป็นไปตามหลักการ 
ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในหมวดหน้าที่แห่งรัฐในการจัดให้มีโอกาสทางการศึกษา
อย่างเท่าเทียม โดยร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีเนื้อหาของบทบัญญัติที่มีความแตกต่างจากร่างพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาฯ ฉบับที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรีในหลายประเด็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบัญญัติ
ในร่างมาตรา ๓ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๖/๑ ที่วางหลักการในเรื่องมาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงินที่ขาดแคลน 
ทุนทรัพย์เพ่ือลดการเหลื่อมล้ าในการศึกษา คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาจะก าหนด 
ให้เป็นทุนการศึกษาแทนการให้เงินกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาก็ได้ และมาตรา ๗ ซึ่งบัญญัติให้ยกเลิกมาตรา ๔๔ 
แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖o โดยแก้ไขเพ่ิมเติมหลักการที่ส าคัญ 
ในเรื่องระยะเวลาในการช าระหนี้ ของผู้ กู้ ยื มเงินที่ จบการศึ กษา จากหลักการตามกฎหมายเดิ ม 
ท่ีก าหนดให้ผู้กู้ยืมเงินปลอดหนี้ในระยะเวลา ๒ ปี และระยะเวลาการช าระหนี้ภายในระยะเวลา ๑๕ ปี  
โดยร่างพระราชบัญญัตนิี ้ได้บัญญัติขยายระยะเวลาการช าระหนี้ออกไปเป็นระยะเวลา ๓๐ ปี และให้ผู้กู้ยืมเงิน
ปลอดจากดอกเบี้ยและประโยชน์อื่นใด รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๖ และมาตรา ๕๐ ซึ่งยกเลิก
การบัญญัติให้หนี้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาให้เป็นหนี้บุริมสิทธิที่ให้สิทธิเหนือหนี้อื่นใด รวมถึงการก าหนดให้  
ผู้กู้ยืมเงินสามารถแปลงหนี้เป็นทุนเพ่ือการศึกษา หากเข้าเงื่อนไขกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินส าเร็จการศึกษา 
ในระดับอุดมศึกษาและได้รับผลการศึกษาในระดับเกียรตินิยม ผู้กู้ยืมเงินสามารถแปลงหนี้ เงินกู้ยืม 
เพื่อการศึกษาเป็นเงินทุนเพ่ือการศึกษาได้ โดยไม่ต้องช าระเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษานั้น และมีข้อสังเกต
เพ่ือให้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้น าปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในฐานะผู้กู้ยืมเงิน ผู้ค้ าประกัน และผู้เกี่ยวข้องในมิติต่าง ๆ มาพิจารณาเป็นหลักการส าคัญด้วย 

   ๕) นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์  
ได้แถลงหลักการและเหตุผล พร้อมทั้งได้กล่าวถึงสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งเสนอโดย นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ สรุปได้ ดังนี้ 

 

 

 



๑๙ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

   หลักการ  
   แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ .ศ. ๒๕๖๐ 
ดังต่อไปนี้ 
   (๑) แก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (แก้ไขเพ่ิมเติม 
บทนิยามค าว่า "นักเรียนหรือนักศึกษา" และ "สถานศึกษา" ในมาตรา ๔ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๑ (๑) 
ยกเลิกมาตรา ๖ วรรคสาม และเพิ่มมาตรา ๖/๑) 
   (๒) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา
และคณะอนุกรรมการ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๖ ยกเลิกมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓  
มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕) 
   (๓) แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง และเพ่ิมมาตรา ๓๘/๑  
มาตรา ๔๖ วรรคสอง (๑/๑) และมาตรา ๔๗/๑) 
   (๔) แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญตัเิกี่ยวกับการช าระเงินคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๔ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง และเพ่ิมมาตรา ๔๔/๑ มาตรา ๔๘ 
วรรคสาม และมาตรา ๕๑ วรรคหก) 

   เหตุผล 
   โดยที่การกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาเป็นมาตรการหนึ่งที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ า 
ในการศึกษาอันเป็นรากฐานส าคัญในการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวม  
แต่บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันยังไม่อ านวยให้
การให้ เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาบรรลุถึงวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ภายใต้บริบทการศึกษาเรียนรู้  
ที่เปลี่ยนแปลงไป สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติดังกล่าว เพ่ือขยายโอกาสในการเข้าถึงเงินกู้ยืม  
เพ่ือการศึกษาให้มากขึ้นเพ่ือรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้มีระบบการให้ทุนการศึกษาในสาขาวิชา  
ขาดแคลนที่ต้องได้รับการส่งเสริมเป็นพิเศษ ปรับเปลี่ยนการด าเนินงานของกองทุนเงินให้กู้ยืม  
เพ่ือการศึกษาให้ท างานเชิงรุก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ข้อมูลแก่นักเรียนหรือนักศึกษาก่อนเลือก
สาขาวิชาที่จะกู้ยืมเงินเรียนเพ่ือให้สอดคล้องกับอาชีพแห่งอนาคต รวมทั้งให้มีความคล่องตัวในการ
บริหารจัดการเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม รวมถึงก าหนดกลไกให้ผู้กู้ยืมเงิน
สามารถช าระเงินคืนกองทุนตามความสามารถในการหารายได้และสร้างวินัยในการช าระเงินคืนกองทุน 
เพื่อสร้างความยั่งยืนแก่กองทุน จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 



๒๐ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

   นอกจากนี้ ผู้ เสนอร่างพระราชบัญญัติ ได้กล่าวถึงความจ าเป็นและความส าคัญ 
ของร่างพระราชบัญญัติซึ่งประกอบด้วยบทบัญญัติ จ านวน  ๒๗ มาตรา สรุปสาระส าคัญได้ว่า  
สืบเนื่องมาจากการที่กองทุนเงนิใหกู้้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ที่ได้ด าเนินการมาแล้วเป็นเวลากว่า ๒๖ ปี 
จึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติของกฎหมายเดิมให้สอดคล้องกับบริบททางการศึกษาของ
สังคมไทยที่ เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการมุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นประการส าคัญ โดยขอสรุป 
หลักการส าคัญของร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ฉบับที่เสนอโดย
พรรคประชาธิปัตย์ ๔ ประการ ดังนี้ 
   ๑) มาตรการในการบริหารจัดการเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)  
ให้มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นการสร้างโอกาส และเพื่อให้เกิดประโยชน์กับนักเรียน นักศึกษาอย่างแท้จริง 
   ๒) มาตรการเพ่ือการลดภาระให้กับนักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นผู้กู้ยืมเงินในทุก ๆ ด้าน  
และเพ่ือเพิ่มโอกาสในการพัฒนาความรู้และความสามารถในการประกอบอาชีพ 
   ๓) มาตรการในการสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาที่มีผลการการเรียนในระดับดี 
แต่ยากจนในรูปแบบทุนการศึกษาแทนการกู้ยืมเงิน และเพ่ือเป็นการเพ่ิมแรงจูงใจให้แก่รุ่นน้อง  
ในการตั้งใจเรียนต่อไป  
   ๔) มาตรการลดขั้นตอนในการกู้ ยืมเงินและการช าระหนี้  โดยการลดขั้นตอน 
การยื่นเอกสารจ านวนมากในระบบเดิม มาเป็นการยื่นเอกสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือรองรับระบบดิจิทัล 

  ๑.๑.๓ การอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
   ก่อนท่ีท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินี้ ในวาระที่หนึ่ง  
ขั้นรับหลักการ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้ นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา นายจุมพล นิติธรางกูร และนางสาวอรพิม ประสงค์ ผู้แทนจาก
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗๖๓  
 
 

                                        
๓  ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗๖ ก าหนดไว้ว่า 
 “ข้อ ๗๖ ประธานอาจอนุญาตให้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมายให้บุคคลใด ๆ ช้ีแจงข้อเท็จจริง  

ต่อที่ประชุมประกอบการอภิปรายของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีก็ได้” 



๒๑ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

   ภายหลังจากที่ผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติ ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ฉบับที่  ..) พ.ศ. .... จ านวน ๕ ฉบับ ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้ว  
ได้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๕ ฉบับ
ดังกล่าว สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
       ๑. การแก้ไขเพิ่มเตมิบทบัญญตัิของร่างพระราชบัญญัตฉิบบัที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรี
ในมาตรา ๖/๑ (๔ ) ซึ่ งมีหลักการเรื่องผู้กู้ ยืม เงิน เพ่ือการศึกษาซึ่ งมีผลการเรียนดีสามารถ 
แปลงหนี้เป็นทนุการศึกษาไดน้ั้น ควรน าเรื่องคุณธรรม การท าความดีเป็นที่ประจักษ์ รวมถึงการเสียสละ 
เพ่ือสังคมของผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษามาพิจารณาเพ่ือแปลงหนี้เป็นทุนการศึกษาได้เช่นกัน 
         นอกจากนี้ รัฐบาลมีหน้าที่ตอ้งจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กบัประชาชนอย่างทั่วถึงและ 
เท่าเทียม ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เป็นเบื้องต้นอยู่แล้ว ดังนั้น หากรัฐ  
ได้ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ โดยการกู้ยืมเงิน 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) เพ่ือลงทุนในการพัฒนาตนเองแล้ว เมื่อผู้กู้ยืมเงินได้มี ความรู้
ความสามารถในการประกอบอาชีพที่ดี ผู้กู้ยืมเงินย่อมมีความสามารถในการหารายได้และการเสียภาษี
ให้กับรัฐบาลเพ่ือน าไปพัฒนาประเทศ เปรียบเสมือนผู้กู้ยืมเงินได้คืนเงินที่กู้ยืมเงินจากกองทุนเงิน  
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้อีกทางหนึ่งด้วยเช่นกัน 
        ๒. ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลให้ 
ผู้กู้ยืมเงินซึ่งจบการศึกษาประสบปัญหายังไม่สามารถมีรายได้จากการประกอบอาชีพได้ จึงท าให้
ระยะเวลาการปลอดหนี้  ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติเดิมจึงไม่สอดคล้องกับความสามารถ 
ในการช าระหนี้ของผู้กู้ยืมเงินได้ จึงขอให้มีมาตรการในการปรับโครงสร้างหนี้  อาทิ การชะลอการช าระหนี้  
การฟ้องร้องบังคับคดีในทางแพ่ง การลดต้นเงิน การลดดอกเบี้ย และการลดเบี้ยปรับให้มีความยืดหยุ่นกับ 
ผู้กู้ยืมเงินให้มากที่สุด 
       ๓. เรื่องดอกเบี้ยกรณีผู้กู้ยืมเงินผิดนัดช าระหนี้ ผู้อภิปรายส่วนใหญ่เห็นด้วยกับ
หลักการในการของร่างพระราชบัญญัติ ทั้ง ๕ ฉบับ ซึ่งเจตนารมณ์ของกฎหมายให้การกู้ยืมเงินเพื่อ
การศึกษานั้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตมากกว่า 
มุ่งหารายได้ หรือผลก าไรจากดอกเบี้ยที่เกิดจากการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา ดังนั้น จึงสนับสนุน
หลักการการปราศจากดอกเบี้ยหรือหากมีกรณีจ าเป็นต้องคิดดอกเบี้ย ก็ควรก าหนดให้มีอัตราดอกเบี้ย 
ที่ต่ าที่สุด 
   ๔. การค้ าประกันในมูลหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา พบปัญหาส าคัญ  
คือ ผู้ค้ าประกันซึ่งมีสถานะเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้กู้ยืมเงินในฐานะบุพการี เครือญาติ หรือครูอาจารย์ของ  
ผู้กู้ยืมเงิน ได้ถูกฟ้องคดีในทางแพ่งเป็นจ านวนมาก เกิดปัญหาในทางสังคมอื่น ๆ ตามมา จึงขอสนับสนุน 



๒๒ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

หลักการของร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่จะได้พิจารณา 
แก้ไขเพ่ิมเติมหลักการในเรื่องของการค้ าประกัน โดยให้ค านึงว่ากองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษานั้น
ไม่ใช่สถาบันทางการเงิน จึงควรก าหนดภาระของผูค้้ าประกันให้ชัดเจน และมีความเป็นธรรม 
   ๕. ควรก าหนดมาตรการการบังคับคดีในทางคดีแพ่งกับผู้กู้ยืมเงินให้มีรูปแบบ 
ที่เหมาะสม ทั้งในเรื่องระยะเวลาในการช าระหนี้ อัตราดอกเบี้ยผิดนัด เบี้ยปรับ รวมถึงการแปลงหนี้ให้
เป็นทุนการศึกษา เพ่ือมุ่งเน้นการขยายโอกาสและลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษา ภายใต้บริบท
การศึกษาเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงไป 
   ๖. เห็นด้วยที่จะมีการบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมผลในทางกฎหมายที่ก าหนดว่า เพ่ือบรรเทา
ผลกระทบอันเกิดจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้น าบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่ 
ผู้กู้ยืมเงินและผู้ค้ าประกันซึ่งกู้ยืมเงินหรือค้ าประกันไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้ บังคับด้วย 
เพ่ือให้มีผลไปยังคดีซึ่งมีผลของค าพิพากษาเสร็จเด็ดขาดแล้ว หรือคดีที่อยู่ระหว่างการบังคับคดีเพ่ือให้เกิด
ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วย 
   ๗. คณะกรรมการกองทุน เงิน ให้กู้ ยืม เพ่ือการศึกษา ควรจะมีมุมมองของ 
การด าเนินการในมิติใหม่ที่ว่า “กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษามิใช่เป็นกองทุนเงินเพ่ือการสงเคราะห์  
แต่เป็นหลักประกันสิทธิและโอกาสการเข้าถึงการศึกษาอันเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานตามรัฐธรรมนูญ  
เพ่ือปรับแนวคิดการด าเนินงานของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาให้ท างานในเชิงรุก และมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น   
   ๘. เห็นด้วยกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติที่ขยายหลักการให้นักเรียน  
นักศึกษาสามารถเป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาในการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น  
ทั้งในส่วนการฝึกทักษะ Up-Skill (เพ่ิมเติมความรู้) และ Re-Skill (เปลี่ยนความรู้) ให้กับผู้กู้ยืมเงิน 
ภายใต้บริบทการศึกษาเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างยั่งยืน     

   ๙. สนับสนุนหลักการของร่างพระราชบัญญัติ ในเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
(Lifelong Learning) โดยคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาควรจัดท าชุดเครื่องมือ 
ระบบดิจิทัลในการด าเนินการส่งข้อมูลเพ่ือเป็นเอกสารในการขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา ทั้งในส่วนใบสมัครและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
และลดขั้นตอนการด าเนินการที่ซ้ าซ้อนและล่าช้า 

 



๒๓ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

  ๑.๑.๔ การตอบชี้แจง 

       เมื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายเสร็จแล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) ได้ตอบชี้แจง สรุปสาระส าคัญได้ว่า การด าเนินการของกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษา (กยศ.) ได้มีการด าเนินการในเรื่องการชะลอการบังคับคดีกับลูกหนี้ รวมถึงการปรับ
โครงสร้างหนี้ อาทิ การลดดอกเบี้ยการช าระหนี้ผิดนัด และการลดเบี้ยปรับเพ่ือเป็นการช่วยเหลือเยียวยา
ให้กับผู้กู้ยืมเงินในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในเบื้องต้นแล้ว ส าหรับหลักการ 
ในเรื่องการช าระเงินคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ของร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๕ ฉบับดังกล่าว นั้น  
เห็นว่ามีหลักการที่สอดคล้องกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมุ่งหมายเพ่ือจัดการหนี้ของเยาวชนซึ่งเกิดจาก 
การกู้ยืมเงินกองทุนเพ่ือการศึกษา (กยศ.) เพ่ือไม่ให้เป็นภาระแก่ผู้ค้ าประกันในอนาคต และขอบคุณ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งได้ร่วมอภิปรายให้ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยจะขอน า 
ความคิดเห็นต่าง ๆ ไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ฉบับที่  ..) พ.ศ. .... รวมถึงจะได้น าข้อมูลต่าง ๆ ไปหารือกับ
คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในวาระเร่งด่วนต่อไป  

  ๑.๑.๕ ผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หน่ึง ขั้นรับหลักการ 

   มติ : ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญประจ าปี
ครั้งที่สอง) เมื่อวันพุธที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติในวาระที่หนึ่ง 
รับหลักการร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ทั้ง ๕ ฉบับพร้อมกันไป 
โดยรับหลักการด้วยคะแนนเสียง ๓๔๗ เสียง ไม่รับหลักการ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง และไม่ลงคะแนนเสียง 
๒ เสียง และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จ านวน ๓๕ คน เพ่ือพิจารณาในวาระที่สองขั้นคณะกรรมาธิการ 
โดยถือเอารา่งพระราชบญัญัตขิองคณะรฐัมนตรีเป็นหลักในการพิจารณา ก าหนดการแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน 

 

 

 

 



๒๔ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

 

๑. ร่างพระราชบญัญตัิกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) ซึ่งเป็นเอกสารแนบระเบียบวาระการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามญัประจ าปีครั้งที่สอง)  
วันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
วันพุธที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ 
https://lis.parliament.go.th/attach/mod03/mod03_20220207164523.pdf 

 

๒. ร่างพระราชบญัญตัิกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(นายอนุทิน ชาญวีรกูล กับคณะ เป็นผู้เสนอ) ซึ่งเป็นเอกสารแนบระเบียบวาระการ
ประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร ชดุที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๕ (สมยัสามัญประจ าปี 
ครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕  
https://lis.parliament.go.th/attach/mod03/mod03_20220207152539.pdf 

 

 

๓. ร่างพระราชบญัญตัิกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม กับคณะ เป็นผู้เสนอ) ซึ่งเป็นเอกสารแนบระเบียบวาระ
การประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร ชุดที ่๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญประจ าปี 
ครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕  
https://lis.parliament.go.th/attach/mod03/mod03_20220207152625.pdf 

 

 

๔. ร่างพระราชบญัญตัิกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(พันต ารวจเอก ทวี สอดสอ่ง กับคณะ เปน็ผูเ้สนอ) ซึ่งเปน็เอกสารแนบระเบียบวาระ
การประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร ชุดที ่๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญประจ าปี 
ครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕  
https://lis.parliament.go.th/attach/mod03/mod03_20220207152259.pdf 

 

 

๕. ร่างพระราชบญัญตัิกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(นายชินวรณ ์บณุยเกียรติ กบัคณะ เป็นผูเ้สนอ) ซึ่งเป็นเอกสารแนบระเบียบวาระ
การประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร ชุดที ่๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญประจ าปี 
ครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕  
https://lis.parliament.go.th/attach/mod03/mod03_20220207152158.pdf 

 
 



๒๕ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

 
๖. เอกสารประกอบการพิจารณารา่งพระราชบญัญตัิกองทุนเงินใหกู้้ยืม 

เพื่อการศกึษา (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... สภาผูแ้ทนราษฎร  
ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชดุที ่๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๕  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕  
https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/590150 

 

๗. บนัทึกการประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร 
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที ่๒๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
วันพุธที ่๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ 
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/m
ain_warehouse_dll_x.php?aid=10172&mid=4371 

 

 

๘. บนัทึกการประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร  
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที ่๒๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
วันพุธที ่๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ 
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/m
ain_warehouse_dll_x.php?aid=10187&mid=4374 

 

 
๙. บนัทกึการออกเสียงลงคะแนนของสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร  

ในการประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร ชดุที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที ่๒๕  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที ่๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ 
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_
warehouse_dll_x.php?aid=10185&mid=4374  
 

 

๑๐.  พระราชบญัญตัิกองทนุเงนิให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/012/1.PDF 

 
 

 



๒๖ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

  ๒.๒ วาระที่สอง ขั้นพิจารณาเรียงตามล าดับมาตรา๔ 
   ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญประจ าปี 
ครั้งที่หนึ่ง) เมื่อวันพุธที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๒๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เมื่อวันพุธที่  
๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในวาระที่สอง เรียงตามล าดับมาตรา เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง ค าปรารภ 
แล้วพิจารณาเรียงล าดับมาตราจนจบร่าง โดยมีการพิจารณาและอภิปรายสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

๒.๒.๑ ร่างมาตรา ๓ แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามในมาตรา ๔   มีการแก้ไข 

คณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไขเพ่ิมเติม ดังน้ี 

“มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามค าว่า “นักเรียนหรือนักศึกษา” และ “สถานศึกษา” 
ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

““นักเรียนหรือนักศึกษา” หมายความว่า ผู้ซึ่งศึกษาอยู่ในสถานศึกษา หรือผู้ซึ่งได้รับ
การตอบรับให้เข้าศึกษาในสถานศึกษาแล้ว และให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งมีหลักฐานว่าจะเข้าศึกษา 
ในหลักสูตรอาชีพหรือเพื่อยกระดับทักษะ สมรรถนะ หรือการเรียนรู้ในสถานศึกษาด้วย 

“สถานศึกษา” หมายความว่า โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา หรือสถานศึกษาอื่นของรัฐ 
โรงเรียนของเอกชนที่ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนและ
สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนที่ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
และให้หมายความรวมถึงบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งจัดให้มีการศึกษาในหลักสูตรอาชีพหรือเพื่อยกระดับ
ทักษะ สมรรถนะ หรือการเรียนรู้ ตามที่คณะกรรมการก าหนดด้วย”” 

มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพ่ิมเติมของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ  

 

                                        
๔  สามารถสืบค้นเอกสารรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืม 

เพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ.... และใบแทรกแก้ไขเพิ่มเติมรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ  บันทึกการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎรในวาระที่สอง ขั้นพิจารณาเรียงตามล าดับมาตรา และบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรได้จากเว็บไซต์ E-Libray ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
http://ibrary2 .parliament.go.th/ibrary/home.htm ห รื อส แก น ข้ อ มู ล ผ่ าน  QR CODE ห ม าย เลข  ๑ ๑  ถึ ง  ๑ ๗  
ในหน้าท่ี ๔๓ ถึงหน้า ๔๕ 



๒๗ 
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๒.๒.๒ ร่างมาตรา ๕ เพิ่มมาตรา ๖/๑   มีการแก้ไข 

คณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไขเพ่ิมเติม ดังน้ี 

“มาตรา ๕ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพือ่การศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

“มาตรา ๖/๑ กองทุนมีวัตถุประสงค์ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาด้วย 
การให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
(๒) ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักและมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ  
(๓)  ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ  
(๔) เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ 
(๕) ลักษณะอื่นตามความจ าเป็นและเหมาะสม  
ในกรณีตาม (๑) และ (๓) คณะกรรมการจะก าหนดให้เป็นทุนการศึกษาแทนการให้เงินกู้ยืม

เพ่ือการศึกษาก็ได้ แต่ต้องก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้ชัดเจนและใช้บังคับเป็นการทั่วไป  
โดยจะก าหนดให้ผู้ได้รับทุนต้องปฏิบัติงานในหน่วยงานตามเวลาที่ก าหนดด้วยหรือไม่ก็ได้ 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามวรรคสองให้รวมถึงการท าสัญญาและความรับผิดในกรณี  
ไม่ปฏิบัติตามสัญญาด้วย”” 

มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพ่ิมเติมของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ 

๒.๒.๓ ร่างมาตรา ๕/๑ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๙  คณะกรรมาธิการเพ่ิมขึ้นใหม่ 

คณะกรรมาธิการวิสามัญเพิ่มความขึ้นใหม ่ดังน้ี 
“มาตรา ๕/๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืม 

เพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๙ กองทุนมีอ านาจกระท ากิจการต่าง ๆ ภายในขอบวัตถุประสงคต์ามมาตรา ๖/๑ 

และอ านาจเช่นว่านี้ให้รวมถงึ 
(๑) ซื้อ จัดหา เช่า ให้เช่า ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง จ าหน่าย ท านิติกรรม หรือ

ด าเนินงานใด ๆ เกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ 
(๒) จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ เก็บรักษาหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการให้เงินกู้ยืม

เพื่อการศึกษา 
(๓) จัดหาผลประโยชน์จากเงินและทรัพย์สินของกองทุน 
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(๔) กระท าการอื่น ใดบรรดาที่ เกี่ ยวกับหรือ เกี่ ยวเนื่ องในการจัดการให้ ส าเร็จ 
ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน”” 

มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการเพ่ิมขึ้นใหม่ของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ 

     (มาตรา ๕/๑ ตามร่างฯ ที่สภาผู้แทนราษฎรเหน็ชอบแลว้ เป็นมาตรา ๖) 

๒.๒.๔ ร่างมาตรา ๖/๑ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๔/๓   คณะกรรมาธกิารเพ่ิมขึ้นใหม่ 

คณะกรรมาธกิารวิสามัญเพ่ิมความขึ้นใหม่ ดังน้ี 
“มาตรา ๖/๑ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเงิน 

ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนไม่เกินเจ็ดคน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ 

ความสามารถ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์  โดยในจ านวนนี้อย่างน้อยต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ        
ด้านการศึกษา ด้านการจัดสวสัดกิารสังคม ด้านการคุ้มครองสิทธแิละเสรีภาพ ด้านการเงินหรือการบัญชี    
ด้านแรงงานหรือการพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้านภาคประชาสังคมที่มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน  
ที่เกิดขึ้นจากการศึกษา และด้านกฎหมาย ด้านละหนึ่งคน”” 

มติ ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการเพ่ิมขึ้นใหม่ของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ 

     (มาตรา ๖/๑ ตามร่างฯ ที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้ว เป็นมาตรา ๘) 

๒.๒.๕ ร่างมาตรา ๗ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๙   มีการแก้ไข 

คณะกรรมาธกิารวิสามัญแก้ไขเพ่ิมเติม ดังน้ี 
“มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืม 

เพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๑๙ คณะกรรมการมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และควบคุมดูแลกิจการของกองทุนให้ เป็นไป 

ตามวัตถุประสงค์ 
(๒) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
(๓) เสนอแนะต่อรัฐมนตรีในการด าเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสมทบกองทุน 
(๔) พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีส าหรับการด าเนินการและการบริหารงาน

ของกองทุน 
(๕) ก าหนดลักษณะของนักเรียนหรือนักศึกษาตามมาตรา ๖/๑ 
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(๖) ก าหนดขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง 
(๗) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามมาตรา ๑๒ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๓ 

วรรคสอง มาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๓/๑ วรรคสอง มาตรา ๔๔ วรรคสอง วรรคสาม 
และวรรคห้าสีส่าม และวรรคเก้า มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่งและวรรคหก 

(๘) ก าหนดมาตรการใด ๆ ตามความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการบริหารกองทุนและ 
การติดตามการช าระเงินคืนกองทุน 

(๙) พิจารณาเสนอแนะต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ในครอบครองของบุคคลอื่น และเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับการรับเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาและการช าระเงินคืนกองทุนของผู้กู้ยืมเงินตามมาตรา ๔๕ 

(๑๐) ก าหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ การบัญชี  
การตรวจสอบบัญชีและข้อบังคับอื่นที่จ าเป็นในการด าเนินการและการบริหารงานของกองทุน 

(๑๑) พิจารณาผลการศึกษา วิเคราะห์ และประเมินความต้องการเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา
ของนักเรียนหรือนักศึกษาทั้งในปัจจุบันและอนาคตที่ผู้จัดการเสนอ 

(๑๒) ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศเพ่ือปฏิบัติการอื่นใดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๑๓) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
การก าหนดลักษณะนักเรียนหรือนักศึกษาตาม (๕) คณะกรรมการต้องก าหนดให้ 

ผู้ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงมีโอกาสกู้ยืมเงินได้ โดยต้องไม่ค านึงถึงเฉพาะรายได้ต่อครอบครัว 
ของผู้กู้ยืมเงินเพียงด้านเดียว แต่ต้องค านึงถึงรายจ่ายของครอบครัวด้วย และรายได้ต่อครอบครัว  
ที่ก าหนด เมื่อหักรายจ่ายของครอบครัวแล้วหากไม่เพียงพอที่จะรับผิดชอบในการศึกษาของนักเรียน  
หรือนักศึกษานั้นได้ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

ในการด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ ให้คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็น 
ของนักเรียนหรือนักศึกษา ผู้กู้ยืมเงิน และสถานศึกษา ประกอบการพิจารณาด าเนินการด้วย 

คณะกรรมการอาจมอบอ านาจของคณะกรรมการตาม (๒) (๖) (๘) และ (๑๓)  
เฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ผู้จัดการหรือบุ คคลอื่นใด 
กระท าการแทนคณะกรรมการก็ได้”” 

มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพ่ิมเติมของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ 

      (มาตรา ๗ ตามร่างฯ ทีส่ภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้ว เป็นมาตรา ๙) 

หมายเหตุ คณะกรรมาธิการวิสามัญได้แก้ไขเพ่ิมเติม  (๗) เพ่ือให้สอดคล้องกับมติ 
ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่ไดม้ีการแก้ไขร่างมาตรา ๑๗ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๔ ปรากฏตามใบแทรก 
แก้ไขเพ่ิมเติมรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืม  
เพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร โปรดสแกน QR Code หมายเลข ๑๒ หน้า ๔๓ 



๓๐ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

๒.๒.๖ ร่างมาตรา ๑๒ เพิ่มมาตรา ๓๘/๑   มีการแก้ไข 

คณะกรรมาธกิารวิสามัญแก้ไขเพ่ิมเติม ดังน้ี 
“มาตรา ๑๒ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเงิน 

ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
“มาตรา ๓๘/๑ เพ่ือเป็นข้อมูลให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาใช้ประกอบการพิจารณา 

ขอกู้ยืมเงิน ให้ส านักงานรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลสถิติที่ส านักงานมีอยู่  เกี่ยวกับการมีงานท า 
และประเภทของงานที่ท าของผู้กู้ยืมเงินภายหลังที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว รวมทั้งคาดการณ์งานที่จะเป็น 
ที่ต้องการในอนาคต  โดยให้เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง”” 

มติ ที่ประชุมสภาผูแ้ทนราษฎรเห็นชอบด้วยกบัการแก้ไขเพ่ิมเติมของคณะกรรมาธกิาร
วิสามญั 

      (มาตรา ๑๒ ตามรา่งฯ ที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแลว้ เป็นมาตรา ๑๔) 

๒.๒.๗ ร่างมาตรา ๑๒/๑ แก้ไขมาตรา ๓๙  คณะกรรมาธกิารเพ่ิมขึ้นใหม่ 

คณะกรรมาธกิารวิสามัญเพ่ิมความขึ้นใหม่ ดังน้ี 
“มาตรา ๑๒/๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืม 

เพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๓๙  นักเรียนหรือนักศึกษาผู้ใดจะขอกู้ยืมเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ต้องศึกษา 

อยู่ในสถานศึกษาที่ร่วมด าเนินงานกับกองทุนตามมาตรา ๓๘ และต้องมีสัญชาติไทย หรือเป็นบุคคลที่รัฐ
มีนโยบายแก้ไขปัญหาสถานะซึ่งได้รับการจัดท าทะเบียนราษฎรแล้ว หรือเป็นผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรไทย
และไม่ได้สัญชาติไทยในขณะที่เกิด โดยมีหลักฐานการเกิดที่นายทะเบียนออกให้ตามกฎหมายว่า ด้วย 
การทะเบียนราษฎร ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการก าหนด”” 

มีกรรมาธกิารขอสงวนความเห็น 

นายจุมพล  นิติ ธรางกู ร นายเมธี  ใจสมุทร และนายชัยณรงค์   กัจฉปานันท์  
ขอสงวนความเห็น โดยขอให้ตัดมาตรา ๑๒/๑ ออกทั้งมาตรา  

โดยผู้ขอสงวนความเห็นได้อภิปรายเหตุผลประกอบการสงวนความเห็นว่า เนื่องจาก 
การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๙ จะเป็นการขยายให้บุคคลที่อยู่ระหว่างการขอสัญชาติไทยสามารถกู้ยืมเงิน
กับกองทุนฯ ได้ จะเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมที่เกินหลักการที่สภาผู้แทนราษฎรได้รับหลักการในวาระที่หนึ่ง 
และการที่กองทุนฯ เป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน ดังนั้น จึงควรน าเงินของกองทุนฯ ให้เฉพาะแก่ผู้กู้ยืม 



๓๑ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

ซึ่งมีสัญชาติไทยเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ที่อยู่ระหว่างการขอสัญชาติไทย ยังไม่มีความแน่นอนว่าจะเป็นผู้ได้
สัญชาติไทย หรือเป็นผู้ถูกปฏิเสธการได้สัญชาติไทย จึงอาจเกิดปัญหาในอนาคตต่อกองทุนฯ ได้ 

คณะกรรมาธิการวิสามัญตอบชี้แจง สรุปได้ดังน้ี 
คณะกรรมาธิการเสียงส่วนใหญ่เหน็วา่ ร่างมาตรา ๑๒/๑ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓๙ โดยมี

หลักการว่า การที่จะให้บุคคลที่อยู่ในกระบวนการขอสัญชาติไทยนั้น ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการ
กองทุนฯ ในการพิจารณาเป็นรายกรณี ทั้งนี้ เพื่อให้สิทธิแก่กลุ่มบุคคลผู้อยู่ระหว่างการขอสัญชาติไทย
จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้มีโอกาสทางการศึกษาในการกู้ยืมเงินจากกองทุนฯ  

มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นชอบด้วยกับการเพ่ิมขึ้นใหม่ของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ 

๒.๒.๘ ร่างมาตรา ๑๓ แก้ไขมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑   มีการแก้ไข  

คณะกรรมาธกิารวิสามัญแก้ไขเพ่ิมเติม ดังน้ี 
“มาตรา ๑๓  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๔๐  นักเรียนหรือนักศึกษาผู้ใดจะขอกู้ยืมเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้ยื่นค าขอ

ต่อส านักงานตามวิธีการที่กองทุนก าหนด  
มาตรา ๔๑  นักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ต้องท า

สัญญากู้ยืมเงินกับกองทุนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กองทุนก าหนด 
ในกรณีมีเหตุจ าเป็นและสมควร หากเป็นการกู้ยืมเงินในระดับสูงกว่าปริญญาตรีหรือ 

การให้ทุนการศึกษาตามมาตรา ๖/๑ วรรคสอง คณะกรรมการจะก าหนดให้ผู้กู้ยืมเงินซึ่งมีลักษณะตามที่
ก าหนดต้องมีผู้ค้ าประกันการช าระเงินคืนกองทุนด้วยก็ได้”” 

มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น 
นางสาวณธีภัสร์  กุลเศรษฐสิทธิ์ ขอสงวนความเห็น โดยขอให้แก้ไขเพ่ิมเติมความใน

มาตรา ๔๑ เป็นดังนี้ 
“มาตรา ๔๑ นักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งท่ีได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา  

ต้องท าสัญญากู้ยืมเงินกับกองทุนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กองทุนก าหนด  
ในกรณีมีเหตุจ าเป็นและสมควร คณะกรรมการจะก าหนดให้ผู้กู้ ยืมเงินซึ่งมีลักษณะ 

ตามที่ก าหนดต้องมีผู้ค  าประกันการช าระเงินคืนกองทุนด้วยก็ได้  ทั้งนี้ ในการกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา 
ห้ามมิให้กองทุนเรียกให้มีผู้ค้ าประกันทุกกรณี” 



๓๒ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

โดยผู้ขอสงวนความเห็นได้อภิปรายเหตุผลประกอบการสงวนความเห็นว่า หากบุคคล
สามารถเข้าถึงการกู้ยืมเงินของกองทุนฯ เพ่ือศึกษาต่อในระดับปริญญาโทได้ง่ายขึ้น โดยไม่ต้องมี 
บุคคลค้ าประกันตามสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าว จะท าให้รัฐจัดเก็บภาษีได้สูงเกือบ ๖ เท่า และการให้
ทุนการศึกษา กองทุนฯ สามารถเรียกให้ผู้ได้รับทุนกลับมาท างานใช้ทุนได้โดยตรง จึงไม่จ าเป็นต้องมี  
ผู้ค้ าประกัน นอกจากนี้ เห็นว่าการมีผู้ค้ าประกันท าให้กองทุนฯ ในฐานะเจ้าหนี้มุ่งเรียกเก็บเงินกู้ยืม  
จากผู้ค้ าประกันมากกว่าการไปบังคับเอากับผู้กู้ยืมเงินโดยตรง ดังนั้น เมื่อกองทุนฯ ไม่ได้รับความเสี่ยง
เพิ่มขึ้น และเพื่อให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ในการส่งเสริมการศึกษา จึงไม่ เห็นด้วย 
ที่จะก าหนดให้มีผู้ค้ าประกันในทุกกรณี 

สมาชกิสภาผู้แทนราษฎรได้อภิปรายต่อที่ประชุม สรปุได้ดังน้ี  
๑. ในปัจจุบันการศึกษาของผู้ที่ต้องการศึกษาในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีนั้น มีความจ าเป็น

ในการพัฒนาทักษะความรู้ของนักศึกษาเพ่ือให้มีทักษะและองค์ความรู้ตรงตามที่ตลาดแรงงานต้องการ 
จึงเห็นว่า ไม่ควรถูกจ ากัดให้มีผู้ค้ าประกันเช่นเดียวกับการกู้ยืมเงินในทุกระดับการศึกษา 

๒. แม้ไม่มีผู้ค้ าประกันในสัญญากู้ยืมเงินก็ ไม่น่าจะท าให้กองทุนฯ ขาดสภาพคล่อง 
จนไม่อาจด ารงอยู่ต่อไปได้ ประกอบกับกองทุนฯ ไม่ใช่สถาบันการเงิน ดังนั้น หากสัญญากู้ยืมเงินกองทุนฯ 
จะไม่ก าหนดให้ต้องมีผู้ค้ าประกันในทุกกรณี ย่อมจะส่งผลให้นักเรียนหรือนักศึกษาได้มีโอกาสเข้าถึง
เงินทุนเพ่ือพัฒนาทักษะ และแสวงหาความรู้ในด้านต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขว้างและทั่วถึง 

๓. ปัญหาที่เกิดกับผู้ค้ าประกันที่ผ่านมา ตามข้อมูลของกองทุนฯ ในทุกระดับการศึกษา 
พบว่า ผู้ค้ าประกันในสัญญากู้ยืมเงินส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลผู้ใกล้ชิดกับผู้กู้ยืมเงิน อาทิ บิดา มารดา ครู 
และญาติ ที่ผ่านมาพบว่ากองทุนฯ จะฟ้องร้องด าเนินคดีกับผู้ค้ าประกันซึ่งมีทรัพย์สินมากกว่า  
ท าให้บุคคลผู้ใกล้ชิดกับผู้กู้ยืมเงินได้รับความเดือดร้อนและต้องถูกบังคับคดีสูญเสียทรัพย์สินเพื่อน ามา
ขายทอดตลาดช าระหนี้เป็นจ านวนมาก 

คณะกรรมาธกิารวิสามัญได้ชี้แจงต่อที่ประชุม สรุปไดด้ังน้ี 
กรรมาธิการวิสามัญมีความห่วงใยถึงผลกระทบของการมีผู้ค้ าประกันตามมาตรา ๔๑ 

ของพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงได้แก้ไขเพ่ิมเติมหลักการ 
ในร่างมาตรานี้โดยมีหลักการว่าเฉพาะผู้กู้ยืมเงินในระดับสูงกว่าปริญญาตรี ได้แก่ ปริญญาโทและ
ปริญญาเอก และกรณีการขอทุนการศึกษาซึ่งเป็นทุนให้เปล่า ในกรณีที่จ าเป็นและเห็นสมควรซึ่งกองทุนฯ 
ต้องดูความเสี่ยงว่าวงเงินกู้ยืมเงินสูงหรือไม่ ในแต่ละกรณีว่าจะต้องมีผู้ค้ าประกันหรือไม่ 

นอกจากนี้ กรณีการให้ทุนให้เปล่า หากในเวลาต่อมาผู้รับทุนไม่มาปฏิบัติงานตามสัญญา  
จะส่งผลให้กองทุนฯ ได้รับความเสียหาย ดังนั้ น การก าหนดเงื่อนไขดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึง 



๓๓ 
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ความเสี่ยงด้านการเงิน และการกลับมาปฏิบัติงานกับหน่วยงานของผู้รับทุน เพราะจะมีผลกระทบต่อ
การน าเงินกองทุนมาหมุนเวียนให้แก่ผู้กู้ยืมรุ่นต่อไปอีกด้วย 

มติ ที่ประชุมสภาผูแ้ทนราษฎรเห็นชอบด้วยกบักรรมาธกิารผู้สงวนความเห็น 

๒.๒.๙ ร่างมาตรา ๑๔ เพิ่มมาตรา ๔๒ วรรคสอง (๑/๑) คณะกรรมาธกิารตดัออก 

 คณะกรรมาธกิารวิสามัญตัดออก ดังน้ี 

 “มาตรา ๑๔  ให้ เพ่ิมความต่อไปนี เป็น (๑/๑) ของวรรคสอง ของมาตรา ๔๒  
แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

“(๑/๑) แจ้งให้กองทุนทราบถึงการส าเร็จการศึกษา การเลิกการศึกษา หรือการพ้น
สภาพการศึกษา”” 

มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการตัดออกของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

๒.๒.๑๐ ร่างมาตรา ๑๗  แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๔  มีการแก้ไข 

คณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไขเพ่ิมเติม ดังน้ี 
“มาตรา ๑๗  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืม 

เพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๔๔  เมื่อส าเร็จการศึกษา เลิกการศึกษา หรือพ้นสภาพการศึกษาแล้ว ให้ผู้กู้ยืม

เงินมีหน้าที่ต้องช าระเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่ได้รับไปพร้อมทั้งดอกเบี้ยตามสัญญากู้ยืมเงินคืนให้กองทุน 
โดยจะช าระเงินคืนกองทุนทั้งจ านวนหรือผ่อนช าระก็ได้  ทั้งนี้ ตามจ านวน ระยะเวลา และวิธีการที่
กองทุนก าหนด 

คณะกรรมการจะก าหนดให้เริ่มคิดดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้กู้ยืมเงินนับแต่  
เวลาใดภายหลังที่ส าเร็จการศึกษา เลิกการศึกษา หรือพ้นสภาพการศึกษาแล้วก็ได้ แต่อัตราดอกเบี้ยหรือ
ประโยชน์อื่นใดที่คิด ณ วันท าสัญญา ต้องไม่เกินอัตราร้อยละสองศูนย์จุดสองห้าต่อปี และห้ามมิให้คิด
ดอกเบี้ยทบต้น 

ในการช าระเงินคืนกองทุนตามวรรคหนึ่ง ถ้าให้ผู้กู้ยืมเงินได้แจ้งให้กองทุนทราบถึง 
การมีสิทธิได้รับประโยชน์จากระยะเวลาปลอดหนี้เป็นเวลาสองปีนับแต่วันที่ส าเร็จการศึกษา การเลิก
การศึกษา หรือการพ้นสภาพการศึกษา ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ส าเร็จการศึกษา การเลิกการศึกษา 
หรือการพ้นสภาพการศึกษา ผู้กู้ยืมเงินมีสิทธิได้รับประโยชน์จากระยะเวลาปลอดหนี เป็นเวลาตามที่
คณะกรรมการก าหนด 



๓๔ 
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ผู้กู้ยืมเงินซึ่งมิได้ปฏิบัติตามวรรคสาม หากประสงค์จะได้รับประโยชน์จากระยะเวลา
ปลอดหนี จะยื่นค าขอเพื่อขอรับประโยชน์ตามวรรคสามก็ได้ 

เพ่ือบรรเทาภาระของผู้กู้ยืมเงินหรือผู้ค้ าประกันให้สามารถช าระเงินคืนกองทุนได้ 
กองทุนอาจผ่อนผันให้ผู้กู้ยืมเงินหรือผู้ค้ าประกันช าระเงินคืนกองทุนแตกต่างไปจากจ านวน ระยะเวลา 
หรือวิธีการที่ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง หรือลดหย่อนหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้ แปลงหนี้ใหม่ หรือระงับ 
การช าระเงินคืนกองทุนตามที่ผู้กู้ยืมเงินหรือผู้ค้ าประกันร้องขอเป็นรายบุคคลหรือเป็นการทั่วไปก็ได้   
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

การด าเนินการตามวรรคห้าสี่ ให้กระท าได้แม้จะอยู่ในระหว่างการด าเนินคดี หรือ 
มีค าพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดแล้ว หรืออยูใ่นระหว่างการบังคับคดี 

ในกรณีที่มีการท าสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ภายหลังมีค าพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดแล้ว 
หรือในระหว่างการบังคบัคด ีหากผู้กู้ยืมเงินผิดนัดไม่ช าระหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ถ้าระยะเวลา
การบังคับคดีได้สิ้นสุดลงก่อนแล้วหรือเหลือไม่ถึงสามปี ให้ด าเนินการบังคับคดีได้ภายในสามปีนับแต่วันที่
ผิดนัดช าระหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ 

ในกรณีที่มีการท าสัญญาแปลงหนี้ใหม่ภายหลังมีค าพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดแล้ว 
หรือในระหว่างการบังคับคดี ให้ถือว่าหนี้ตามค าพิพากษาเป็นอันระงับไป หากมีการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน
ไว้ ให้ถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้น และให้ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่ช าระหนี้ตามที่ระบุไว้ในสัญญา 
แปลงหนี้ใหม่ 

ในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินผู้ใดผิดนัดการช าระเงินคืนกองทุน และไม่ได้รับอนุญาตให้ผ่อนผัน
ตามวรรคห้า ผู้กู้ยืมเงินต้องเสียเงินเพ่ิมอีกไม่เกินร้อยละหนึ่งต่อปี เว้นแต่คณะกรรมการจะยกเว้น  
หรือลดหย่อนให้ตามที่เห็นสมควร 

เมื่อได้มีการด าเนินการตามวรรคห้าสี่กับผู้กู้ยืมเงินแล้ว ให้ผู้ค้ าประกันเป็นอันหลุดพ้น 
จากหนี้นั้น”” 

จากนั้น ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาว่า จะแก้ไขเพิ่มเติมความในร่างมาตรานี้
ตามคณะกรรมาธิการวิสามัญ หรือตามความเห็นของกรรมาธิการผู้สงวนความเห็น หรือผู้แปรญัตติ  
โดยแบ่งเป็น ๔ กลุ่ม ดังน้ี 

กลุ่มที่ ๑ นายอุบลศักดิ์  บัวหลวงงาม นายสุรวิทย์  คนสมบูรณ์ นายประเดิมชยั  บุญช่วยเหลือ 
นายสฤษดิ์   บุตรเนียร และนายมานพ  คีรีภูวดล ขอสงวนความเห็น โดยขอให้แก้ไขเพ่ิมเติม 
ความในมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง และให้ตัดมาตรา ๔๔ วรรคสอง ออกทั้งวรรค เป็นดังนี้ 



๓๕ 
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“มาตรา ๔๔  เมื่อส าเร็จการศึกษา เลิกการศึกษา หรือพ้นสภาพการศึกษาแล้ว ให้ผู้กู้ยืมเงิน 
มีหน้าที่ต้องช าระเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่ได้รับไปพร้อมทั งดอกเบี ยตามสัญญากู้ยืมเงินคืนให้กองทุน 
โดยไม่มีดอกเบี้ย โดยซึ่งจะช าระเงินคืนกองทุนทั้งจ านวนหรือผ่อนช าระก็ได้  ทั้งนี้ ตามจ านวน ระยะเวลา 
และวิธีการที่กองทุนก าหนด” 

กลุ่มที่ ๒ นายประกอบ  รัตนพันธ์ นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ และนางสาวผ่องศรี  ธาราภูมิ  
ขอสงวนความเห็น โดยขอให้แก้ไขเพ่ิมเติมความในมาตรา ๔๔ วรรคสอง เป็นดังนี้ 

“คณะกรรมการจะก าหนดให้เริ่มคิดดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้กู้ยืมเงินนับแต่  
เวลาใดภายหลังที่ส าเร็จการศึกษา เลิกการศึกษา หรือพ้นสภาพการศึกษาแล้วก็ได้ แต่อัตราดอกเบี้ย
หรือประโยชน์อื่นใดที่คิด ณ วันท าสัญญา ต้องไม่เกินอัตราร้อยละสองหนึ่งต่อปี และห้ามมิให้คิด
ดอกเบี้ยทบต้น” 

กลุ่มที่ ๓ นายจุมพล  นิติธรางกูร และนายชัยณรงค์  กัจฉปานันท์ ขอสงวนความเห็น 
โดยขอให้คงมาตรา ๔๔ วรรคสอง ไว้ตามร่างเดิม  

กลุ่มที่ ๔ นางสาวณธีภัสร์  กุลเศรษฐสิทธิ์ ขอสงวนความเห็น โดยขอให้แก้ไขเพ่ิมเติม
ความในมาตรา ๔๔ เป็นดังนี้ 

“มาตรา ๔๔  เมื่อส าเร็จการศึกษา เลิกการศึกษา หรือพ้นสภาพการศึกษาแล้ว ให้ผู้กู้ยืมเงิน 
มีหน้าที่ต้องช าระเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่ได้รับไปพร้อมทั้งดอกเบี้ยตามสัญญากู้ยืมเงินคืนให้กองทุน 
โดยจะช าระเงินคืนกองทุนทั้งจ านวนหรือผ่อนช าระก็ได้  ทั งนี  ตามจ านวน ระยะเวลา และวิธีการ 
ที่ กองทุนก าหนด  เมื่ อผู้ กู้ ยืมมี เงิน ได้ พึ งประเมิน เพียงพอจะเสียภาษี เงิน ได้บุ คคลธรรมดา 
ตามประมวลรัษฎากร ภายในระยะเวลาสามสิบปีหรือมอบทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่ นใด 
แทนการช าระเงินกู้ยืมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

คณะกรรมการจะก าหนดให้เริ่มคิดดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้กู้ยืมเงินนับแต่  
เวลาใดภายหลังที่ส าเร็จการศึกษา เลิกการศึกษา หรือพ้นสภาพการศึกษาแล้วก็ได้ แต่อัตราดอกเบี้ย
หรือประโยชน์อื่นใดที่คิด ณ วันท าสัญญา ต้องไม่เกินอัตราร้อยละสองหนึ่งต่อปี และห้ามมิให้คิด
ดอกเบี้ยทบต้น 

ในการช าระเงินคืนกองทุนตามวรรคหนึ่ง ถ้าให้ผู้กู้ยืมเงินได้แจ้งให้กองทุนทราบถึง 
การมีสิทธิได้รับประโยชน์จากระยะเวลาปลอดหนี้เป็นเวลาสองปีนับแต่วันที่ส าเร็จการศึกษา การเลิก
การศึกษา หรือการพ้นสภาพการศึกษา ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ส าเร็จการศึกษา การเลิกการศึกษา 
หรือการพ้นสภาพการศึกษา ผู้กู้ยืมเงินมีสิทธิได้รับประโยชน์จากระยะเวลาปลอดหนี เป็นเวลาตามที่
คณะกรรมการก าหนด 
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ผู้กู้ยืมเงินซึ่งมิได้ปฏิบัติตามวรรคสาม หากประสงค์จะได้รับประโยชน์จากระยะเวลา
ปลอดหนี จะยื่นค าขอเพื่อขอรับประโยชน์ตามวรรคสามก็ได้ 

เพ่ือบรรเทาภาระของผู้กู้ยืมเงินหรือผู้ค  าประกันให้สามารถช าระเงินคืนกองทุนได้ 
กองทุนอาจผ่อนผันให้ผู้กู้ยืมเงินหรือผู้ค  าประกันช าระเงินคืนกองทุนแตกต่างไปจากจ านวน ระยะเวลา 
หรือวิธีการที่ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง หรือลดหย่อนหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้ แปลงหนี้ใหม่ หรือระงับ 
การช าระเงินคืนกองทุนตามที่ผู้กู้ยืมเงินหรือผู้ค  าประกันร้องขอเป็นรายบุคคลหรือเป็นการทั่วไปก็ได้ 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

การด าเนินการตามวรรคห้าสี่ ให้กระท าได้แม้จะอยู่ในระหว่างการด าเนินคดี หรือ 
มีค าพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดแล้ว หรืออยู่ในระหว่างการบังคับคดี 

ในกรณีที่มีการท าสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ภายหลังมีค าพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดแล้ว
หรือในระหว่างการบังคบัคด ีหากผู้กู้ยืมเงินผิดนัดไม่ช าระหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ถ้าระยะเวลา
การบังคับคดีได้สิ้นสุดลงก่อนแล้วหรือเหลือไม่ถึงสามปี ให้ด าเนินการบังคับคดีได้ภายในสามปีนับแต่
วันที่ผิดนัดช าระหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ 

ในกรณีที่มีการท าสัญญาแปลงหนี้ใหม่ภายหลังมีค าพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดแล้ว  
หรือในระหว่างการบังคับคดี ให้ถือว่าหนี้ตามค าพิพากษาเป็นอันระงับไป หากมีการยึดหรืออายัด
ทรัพย์สินไว้ ให้ถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้น และให้ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่ช าระหนี้ตามที่ระบุไว้  
ในสัญญาแปลงหนี้ใหม่ 

ในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินผู้ใดผิดนัดการช าระเงินคืนกองทุน และไม่ได้รับอนุญาตให้ผ่อนผัน
ตามวรรคห้าสี่ ผู้กู้ยืมเงินต้องเสียเงินเพ่ิมอีกไม่เกินร้อยละหนึ่งต่อปี เว้นแต่คณะกรรมการจะยกเว้น  
หรือลดหย่อนให้ตามที่เห็นสมควร 

เมื่อได้มีการด าเนินการตามวรรคห้าสี่กับผู้กู้ยืมเงินแล้ว ให้ผู้ค้ าประกันเป็นอันหลุดพ้น 
จากหนี้นั้น” 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้อภิปรายต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า ขอสนับสนุนหลักการ
เรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการพัฒนาทักษะความรู้ของนักเรียนหรือนักศึกษาให้ตรงกับ  
ความต้องการของตลาดแรงงาน และเพ่ือให้สอดคล้องตามหลักการของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
มาตรา ๕๔ ในเรื่องความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษา โดยให้การกู้ยืมเงินกองทุนฯ 
ปราศจากดอกเบี้ย เงินเพิ่มหรือเบี้ยปรับ และไม่ต้องมีผู้ค้ าประกัน ทั้งนี้ ขอให้คณะกรรมาธิการวิสามัญ
ชี้แจงเหตุผลของการยกเลิกเงินเพ่ิมหรือเบี้ยปรับว่าจะมีผลกระทบในมิติใดกับเงินกองทุนฯ หรือไม่ 
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กรรมาธิการผู้สงวนความเห็น ทั้ง ๔ กลุ่ม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า  

กลุ่มที่ ๑ นายอุบลศักดิ์  บัวหลวงงาม นายสุรวิทย์  คนสมบูรณ์ นายประเดิมชัย  บุญช่วยเหลือ 
นายสฤษดิ์  บุตรเนียร และนายมานพ  คีรีภูวดล ได้ชี้แจงเหตุผลการเสนอให้กองทุนฯ ต้องก าหนดให้  
ไม่มีดอกเบี้ย เนื่องจากเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงโอกาสในการกู้ยืมเงินของกองทุนฯ ได้อย่างเท่าเทียม
และทั่วถึงมากขึน้ ซึ่งจะลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้มีฐานะยากจน 
และเพ่ือลดภาระการช าระหนี้ภายหลังจบการศึกษา รวมถึงเห็นว่าการด าเนินการของกองทุนฯ  
ควรมีลักษณะเป็นหุ้นส่วนทางการศึกษาที่ยึดผลประโยชน์ของนักเรียนหรือนักศึกษาเป็นหลัก 

กลุ่มที่ ๒ นายประกอบ  รัตนพันธ์ นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ และนางสาวผ่องศรี  ธาราภูมิ  
ได้ชี้แจงว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ข้อมูลว่า หากสัญญากู้ยืมเงินของกองทุนฯ ไม่มีการก าหนด  
ให้มีอัตราดอกเบี้ยจะส่งผลให้มูลค่าเงินทุนหมุนเวียนของกองทุนฯ ลดลง และสิ่งส าคัญของการมีดอกเบี้ย 
จะท าให้ผู้กู้ยืมเงินมีวินัยทางการเงินในการน าเงินกลับมาให้กองทุนฯ เพ่ือใช้เป็นทุนหมุนเวียนให้ แก่ 
ผู้กู้ยืมเงินรุ่นต่อไป โดยหลักสากลในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศนิวซีแลนด์ได้มีหลักในการ 
เข้ามามีส่วนร่วมทางการศึกษา (Education for All) ซึ่งทุกคนต้องมีภาระความรับผิดชอบทางการศึกษา  
จึงจะเป็นการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างแท้จริง  

นอกจากนี้ มีข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศที่ได้มาชี้แจงกับคณะกรรมาธิการวิสามัญ  
ว่า การที่คณะกรรมาธิการเสียงส่วนมากได้แก้ไขเพ่ิมเติมให้มีอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ ๐.๒๕ ต่อปี 
และไม่มีเงินเพ่ิมหรือเบี้ยปรับต่ ากว่าอัตราเงินเฟ้อนั้น อาจท าให้เงินในกองทุนฯ ลดน้อยลง และ  
อาจท าให้กองทุนฯ ไม่สามารถด ารงอยู่ต่อไป  

กลุ่มที่ ๓ นายจุมพล  นิติธรางกูร และนายชัยณรงค์  กัจฉปานันท์ ชี้แจงต่อที่ประชุมถึง
เหตุผลของการเสนอให้สัญญากู้ยืมเงินมีดอกเบี้ย ไม่เกินร้อยละ ๒ ต่อปี เนื่องจากที่ผ่านมากองทุนฯ  
ไม่เคยเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราร้อยละ ๑ ต่อปี ซึ่งหากเปรียบเทียบกับอัตราเงินเฟ้อในปัจจุบันถือ
ว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ ามาก ดังนั้น หากกองทุนฯ ไม่มีการคิดอัตราดอกเบี้ย หรือคิดดอกเบี้ยที่ต่ า
เกินไป อาจส่งผลให้กองทุนฯ ต้องกลับไปขอใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน  

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงประมาณการค่าใช้จ่ายของกองทุนฯ ตามร่างพระราชบัญญัติ 
ฉบับนี้ ซึ่งมีการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่กลุ่มบุคคลซึ่งต้องการศึกษาในหลักสูตรที่หลากหลาย 
เพื่อรองรับการเรียนรู้ตลอดชวีิตนั้น อาจส่งผลให้เงินกองทุนฯ ถูกจ ากัด และไม่เพียงพอต่อความต้องการ
กู้ยืมเงินของทุกคนได้อย่างเท่าเทียม 
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กลุ่มที่ ๔ นางสาวณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ ได้ชี้แจงว่า ในการช าระเงินคืนกองทุนฯ  
ควรค านึงถึงการที่ผู้กู้ยืมเงินสามารถมีรายได้ใช้จ่ายเพียงพอต่อการด ารงชีพได้เสียก่อน จึงเริ่มช าระหนี้ 
โดยต้องพิจารณาถึงรายได้ ค่าใช้จ่ายด้วย เมื่อลูกหนี้มีรายได้สุทธิ ๑๕๐,๐๐๐ บาทต่อปี จึงเริ่มช าระเงิน
คืนกองทุนฯ ส าหรับเหตุผลที่ต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติมให้เก็บอัตราดอกเบี้ ยร้อยละหนึ่งต่อปี เนื่องจาก 
เห็นว่ามีความจ าเปน็ตอ้งน าเงนิดงักล่าวไปบรหิารจัดการกองทุนฯ และเพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพของ
ค่าเงินตามอัตราเงินเฟ้อ ประกอบกับกองทุนฯ ได้ชี้แจงว่า ที่ผ่านมาไม่เคยเก็บอัตราดอกเบี้ยเกินกว่า  
ร้อยละ ๑ ต่อปี จึงอาจเชื่อได้ว่าการก าหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๑ ต่อปี มีความเหมาะสมและ 
ไม่กระทบต่อเงินกองทุนฯ แต่อย่างใด 

ในส่วนของเงินเพ่ิมหรือเบี้ยปรับ เห็นว่า ควรก าหนดเงินเพ่ิมไม่เกินร้อยละ ๑ ต่อปี  
เพ่ือป้องกันการเกิดจริยธรรมวิบัติ (Moral Hazard) ซึ่งการก าหนดให้ไม่มีเงินเพ่ิมหรือเบี้ยปรับ  
ผู้กู้ยืมเงินอาจผิดนัดช าระหนี้ ย่อมส่งผลให้เงินทุนหมุนเวียนของกองทุนฯ ขาดสภาพคล่อง และผู้กู้ยืม
เงินรายใหม่ขาดโอกาสในการเข้าถึงเงินกองทุนฯ ได้อย่างทั่วถึง  

คณะกรรมาธิการวิสามัญได้ชี้แจงต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า จากฐานคิดการสร้างคนโดย
การให้โอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาให้มีความรู้และมีศักยภาพในการพัฒนาประเทศ
มีความส าคัญมากกว่าการสร้างเมือง ประกอบกับเมื่อได้พิจารณางบประมาณทางการเงินของกองทุนฯ  
ที่ผ่านมาแล้ว พบว่า กองทุนฯ สามารถลงทุนและมีรายรับจากดอกเบี้ยเงินฝากจากธนาคารของรัฐวิสาหกิจ 
และยังสามารถซื้อหลักทรัพย์ได้อีกด้วย ดังนั้น เห็นว่ากองทุนฯ ไม่ควรก าหนดให้มีเงินเพ่ิมหรือเบี้ยปรับ 
ในกรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้   

ต่อมา ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบให้ลงมติแยกทีละกลุ่ม รวมจ านวน ๔ กลุ่ม 
ปรากฏผลการลงมติ ดังนี้ 

กลุ่มที่  ๑ แก้ไขตามผู้สงวนความเห็นกลุ่มของ นายอุบลศักด์ิ บัวหลวงงาม  
นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ นายสฤษด์ิ บุตรเนียร และนายมานพ คีรีภูวดล 
(ไม่มีดอกเบี้ย ไม่มีเงินเพ่ิม) 

มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วย ๒๑๘ เสียง ไม่เห็นชอบด้วย ๑๐๙ เสียง  
งดออกเสียง ๕๓ เสียง และไม่ลงคะแนน ๑ เสียง 

กลุ่มที่ ๒ แก้ไขตามผู้สงวนความเห็นกลุ่มของ นายประกอบ รัตนพันธ์ นายชินวรณ์ 
บุณยเกียรติ และนางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ (มีดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ ๑ ต่อปี และมีเงินเพ่ิมไม่เกิน 
ร้อยละ ๑ ต่อปี)  

มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วย ๑๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบด้วย ๒๐๗ เสียง  
งดออกเสียง ๕๓ เสียง และไม่ลงคะแนน ๒ เสียง 
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กลุ่มที่  ๓ แก้ไขตามผู้สงวนความเห็นกลุ่มของ นายจุมพล นิติธรางกูร และ 
นายชัยณรงค์  กัจฉปานันท์ (มีดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ ๒ ต่อปี และมีเงินเพ่ิมไม่เกินร้อยละ ๑ ต่อปี) 

มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วย ๑ เสียง ไม่เห็นชอบด้วย ๓๔๗ เสียง  
งดออกเสียง ๒๒ เสียง และไม่ลงคะแนน ๒ เสียง 

กลุ่มที่ ๔ แก้ไขตามผู้สงวนความเห็นของ นางสาวณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ (มีดอกเบี้ย
ไม่เกินร้อยละ ๑ ต่อปี และมีเงินเพ่ิมไม่เกินร้อยละ ๑ ต่อปี โดยเริ่มช าระเงินเมื่อผู้กู้ยืมมีเงินได้ 
พึงประเมินเพียงพอจะเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากร) 

มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วย ๔๔ เสียง ไม่เห็นชอบด้วย ๓๐๓ เสียง  
งดออกเสียง ๒๒ เสียง และไม่ลงคะแนน ๓ เสียง  

มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของกลุ่มที่ ๑ ตามผู้สงวนความเห็น
กลุ่มของ นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ นายสฤษดิ์ 
บุตรเนียร และนายมานพ คีรีภูวดล (ไม่มีดอกเบี้ย ไม่มีเงินเพิ่ม) 

จากมมติของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร จึงสรุปว่า สภาผู้แทนราษฎรมีการแก้ไข
เพ่ิมเติมร่างมาตรา ๑๗ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๔ จากร่างเดิมท่ีสภาผู้แทนราษฎรรบัหลักการในวาระที่หนึ่ง ดังนี้ 

“มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๔ เมื่อส าเร็จการศึกษา เลิกการศึกษา หรือพ้นสภาพการศึกษาแล้ว ให้ผู้กู้ยืม
เงินมีหน้าที่ต้องช าระเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่ได้รับไปพร้อมทั งดอกเบี ยตามสัญญากู้ยืมเงินคืนให้กองทุน 
โดยไม่มีดอกเบี้ย โดยซึ่งจะช าระเงินคืนกองทุนทั้งจ านวนหรือผ่อนช าระก็ได้  ทั้งนี้  ตามจ านวน 
ระยะเวลา และวิธีการที่กองทุนก าหนด 

คณะกรรมการจะก าหนดให้เริ่มคิดดอกเบี ยหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้กู้ยืมเงินนับแต่ 
เวลาใดภายหลังที่ส าเร็จการศึกษา เลิกการศึกษา หรือพ้นสภาพการศึกษาแล้วก็ได้ แต่อัตราดอกเบี ยหรือ
ประโยชน์อื่นใดที่คิด ณ วันท าสัญญา ต้องไม่เกินอัตราร้อยละสองศูนย์จุดสองห้าต่อปี และห้ามมิให้คิด
ดอกเบี ยทบต้น 

ในการช าระเงินคืนกองทุนตามวรรคหนึ่ง ถ้าให้ผู้กู้ยืมเงินได้แจ้งให้กองทุนทราบถึง 
การมีสิทธิได้รับประโยชน์จากระยะเวลาปลอดหนี้เป็นเวลาสองปีนับแต่วันที่ส าเร็จการศึกษา การเลิก
การศึกษา หรือการพ้นสภาพการศึกษา ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ส าเร็จการศึกษา การเลิกการศึกษา 
หรือการพ้นสภาพการศึกษา ผู้กู้ยืมเงินมีสิทธิได้รับประโยชน์จากระยะเวลาปลอดหนี เป็นเวลาตามที่
คณะกรรมการก าหนด 



๔๐ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

ผู้กู้ยืมเงินซึ่งมิได้ปฏิบัติตามวรรคสาม หากประสงค์จะได้รับประโยชน์จากระยะเวลา
ปลอดหนี จะยื่นค าขอเพื่อขอรับประโยชน์ตามวรรคสามก็ได้ 

เพ่ือบรรเทาภาระของผู้กู้ยืมเงินหรือผู้ค  าประกันให้สามารถช าระเงินคืนกองทุนได้ 
กองทุนอาจผ่อนผันให้ผู้กู้ยืมเงินหรือผู้ค  าประกันช าระเงินคืนกองทุนแตกต่างไปจากจ านวน ระยะเวลา 
หรือวิธีการที่ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง หรือลดหย่อนหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้ แปลงหนี้ใหม่ หรือระงับ  
การช าระเงินคืนกองทุนตามที่ผู้กู้ยืมเงินหรือผู้ค  าประกันร้องขอเป็นรายบุคคลหรือเป็นการทั่วไปก็ได้   
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

การด าเนินการตามวรรคห้าสาม ให้กระท าได้แม้จะอยู่ในระหว่างการด าเนินคดี หรือ 
มีค าพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดแล้ว หรืออยูใ่นระหว่างการบังคับคดี 

ในกรณีที่มีการท าสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ภายหลังมีค าพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดแล้ว 
หรือในระหว่างการบังคบัคด ีหากผู้กู้ยืมเงินผิดนัดไม่ช าระหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ถ้าระยะเวลา
การบังคับคดีได้สิ้นสุดลงก่อนแล้วหรือเหลือไม่ถึงสามปี ให้ด าเนินการบังคับคดีได้ภายในสามปีนับแต่วันที่
ผิดนัดช าระหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ 

ในกรณีที่มีการท าสัญญาแปลงหนี้ใหม่ภายหลังมีค าพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดแล้ว 
หรือในระหว่างการบังคับคดี ให้ถือว่าหนี้ตามค าพิพากษาเป็นอันระงับไป หากมีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ 
ให้ถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้น และให้ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่ช าระหนี้ตามที่ระบุไว้ในสัญญาแปลงหนี้ใหม่ 

ในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินผู้ใดผิดนัดการช าระเงินคืนกองทุน และไม่ได้รับอนุญาตให้ผ่อนผัน
ตามวรรคห้า ผู้กู้ยืมเงินต้องเสียเงินเพ่ิมอีกไม่เกินร้อยละหนึ่ งต่อปี เว้นแต่คณะกรรมการจะยกเว้น 
หรือลดหย่อนให้ตามที่เห็นสมควร 

เมื่อได้มีการด าเนินการตามวรรคห้าสี่กับผู้กู้ยืมเงินแล้ว ให้ผู้ค  าประกันเป็นอันหลุดพ้น 
จากหนี นั น”” 

(มาตรา ๑๗ ตามร่างฯ ที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้ว เป็นมาตรา ๑๘) 

๒.๒.๑๑ ร่างมาตรา ๑๘ เพิ่มมาตรา ๔๔/๑  มีการแก้ไข 

คณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไขเพ่ิมเติม ดังน้ี 
“มาตรา ๑๘ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๔๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติกองทุน 

เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
“มาตรา ๔๔/๑  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนดตามมาตรา ๑๙ (๘) 

ต้องเป็นไปตามหลักการดังต่อไปนี้ 
(๑) ระยะเวลาการผ่อนช าระเงินคืนกองทุน ต้องค านึงถึงรายได้และความสามารถ 

ในการช าระเงินคืนของผู้กู้ยืมเงินประกอบด้วย แต่ต้องไม่เกินสิบห้าปีนับแต่วันที่มีหน้าที่ต้องช าระ 



๔๑ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

(๒) การผ่อนช าระเงินคืนกองทุนเป็นงวด ผู้กู้ยืมเงินต้องสามารถช าระเป็นรายเดือน  
รายไตรมาส หรือรายปีได้ 

(๓) ในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินมีหนี ค้างช าระทั งต้นเงิน และดอกเบี ย และเงินเพ่ิม เงินที่ผู้กู้ยืมเงิน
ช าระให้น าไปหักต้นเงินเฉพาะส่วนที่ครบก าหนด และดอกเบี ย และเงินเพ่ิมตามล าดับ 

(๔)(๓) การให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรี ให้กระท าได้เฉพาะ 
เมื่อค านวณเงินที่จะต้องใช้ในห้าปีถัดไปแล้ว ยังมีเงินเหลือจากการให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาในระดับ  
ไม่สูงกว่าปริญญาตรี 

(๕)(๔) การก าหนดมาตรการจูงใจเพ่ือให้ผู้กู้ยืมเงินไม่ผิดนัดช าระหนี้หรือช าระหนี้
ครบถ้วนก่อนก าหนดเวลา ซึ่งอาจเป็นการลดหย่อนต้นเงินหรือให้ประโยชน์อื่นใดก็ได้”” 

มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพ่ิมเติมของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ 

(มาตรา ๑๘ ตามร่างฯ ที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้ว เป็นมาตรา ๑๙) 

หมายเหตุ คณะกรรมาธิการวิสามัญได้ตัดข้อความ (๓) ออก เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
มติที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่ได้มีการแก้ไขร่างมาตรา ๑๗ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๔ ปรากฏ 
ตามใบแทรกแก้ไขเพิ่มเติมรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร โปรดสแกน QR Code หมายเลข ๑๒  
หนา้ ๔๓ 

๒.๒.๑๒ ร่างมาตรา ๑๘/๑ แก้ไขมาตรา ๔๕ (๓)  คณะกรรมาธิการเพ่ิมขึ้นใหม่ 

คณะกรรมาธิการวิสามัญเพิ่มความขึ้นใหม่ ดังนี้ 
“มาตรา ๑๘/๑ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติกองทุน 

เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  
“(๓) ด าเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ที่คณะกรรมการก าหนดตามมาตรา ๑๙ (๘)””  

มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการเพ่ิมขึ้นใหม่ของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ 

(มาตรา ๑๘/๑ ตามร่างฯ ที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้ว เป็นมาตรา ๒๐) 
 
 



๔๒ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

๒.๒.๑๓ รา่งมาตรา ๒๓   มีการแก้ไข 

คณะกรรมาธกิารวิสามัญแก้ไขเพ่ิมเติม ดังน้ี 
“มาตรา ๒๓ ห้ามมิให้ใช้บังคับบทบัญญัติมาตรา ๔๔ วรรคเก้า และมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง 

แห่งพระราชบัญญัตกิองทนุเงนิให้กูย้ืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเตมิโดยพระราชบัญญัตินี้ 
ในทางที่จะเป็นผลร้ายแก่ผู้กู้ยืมเงินหรือผู้จ่ายเงินได้พึงประเมิน จนกว่าหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ที่ก าหนดตามมาตราดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ” 

มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพ่ิมเติมของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ 

(มาตรา ๒๓ ตามร่างฯ ที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้ว เป็นมาตรา ๒๕) 

๒.๒.๑๔ รา่งมาตรา ๒๔ มีการแก้ไข 

คณะกรรมาธกิารวิสามัญแก้ไขเพ่ิมเติม ดังน้ี 
“มาตรา ๒๔ เพ่ือเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบอันเกิดจากการระบาด 

ของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ภาระของผู้กู้ยืมเงินหรือผู้ค้ าประกันให้สามารถช าระเงินคืนกองทุนได้  
ให้น ามาตรา ๔๔ วรรคสอง วรรคห้าสี่สาม วรรคหกห้าสี่ วรรคเจ็ดหกห้า และวรรคแปดเจ็ดหก วรรคเก้า 
และวรรคสิบแปด แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่ผู้กู้ยืมเงินและผู้ค้ าประกันซึ่งกู้ยืมเงินหรือค้ าประกันไว้แล้วก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ โดยให้ยกเว้นเงินเพิ่มให้กับผู้กู้ยืมเงินและผู้ค้ าประกันดังกล่าวด้วย” 

มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพ่ิมเติมของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ 

      (มาตรา ๒๔ ตามร่างฯ ที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้ว เป็นมาตรา ๒๖) 

หมายเหตุ คณะกรรมาธิการวิสามัญได้แก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือให้สอดคล้องกับมติที่ประชุม 
สภาผู้แทนราษฎรที่ได้มีการแก้ไขร่างมาตรา ๑๗ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๔ ปรากฏตามใบแทรก  
แก้ไขเพ่ิมเติมรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร โปรดสแกน QR Code หมายเลข ๑๒ หน้า ๔๓ 

 

 

 



๔๓ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

๒.๒.๑๕ ร่างมาตรา ๒๖  มีการแก้ไข   

คณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไขเพ่ิมเติม ดังน้ี 

“มาตรา ๒๖ ในการออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ตามพระราชบัญญตัิกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 
ถ้าเป็นคุณต่อผู้กู้ยืมเงินหรือผู้ค้ าประกัน คณะกรรมการจะต้องก าหนดให้มีผลใช้บังคับกับผู้กู้ยืมเงิน 
หรือผู้ค้ าประกันซึ่งกู้ยืมเงินหรือได้ค้ าประกันไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับก็ได้ ด้วย  
แม้ว่าจะมีค าพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดแล้วหรืออยู่ในระหว่างการบังคับคดีก็ตาม 

เมื่อมีการด าเนินการตามมาตรา ๔๔ วรรคห้าสี่สาม ภายหลังจากวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับกับผู้กู้ยืมเงิน ให้ผู้ค้ าประกันเป็นอันหลุดพ้นจากหนี้นั้น” 

มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพ่ิมเติมของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ 

      (มาตรา ๒๖ ตามร่างฯ ที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้ว เป็นมาตรา ๒๘) 

หมายเหตุ คณะกรรมาธิการวิสามัญได้แก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือให้สอดคล้องกับมติที่ประชุม  
สภาผู้แทนราษฎรที่ได้มีการแก้ไขร่างมาตรา ๑๗ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๔ ปรากฏตามใบแทรก  
แก้ไขเพ่ิมเติมรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร โปรดสแกน QR Code หมายเลข ๑๒ หน้า ๔๓ 

 

๑๑. รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
พิจารณาร่างพระราชบญัญตัิกองทุนเงินใหกู้้ยืมเพื่อการศึกษา  
(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร 
ซึ่งบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔  
ครั้งที ่๒๖ (สมัยสามัญประจ าปีครัง้ที่หนึ่ง) วนัพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕  
https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/601490 
 

 

๑๒. ใบแทรกแก้ไขเพิ่มเติม รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติกองทนุเงินให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
สภาผู้แทนราษฎร หนา้ที่ ๔ หนา้ที่ ๗ ถงึหน้าที่ ๑๐ เพื่อแกไ้ขรา่งมาตราตา่ง ๆ 
ให้สอดคลอ้งกบัการแกไ้ขร่างมาตรา ๑๗ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๔  
ของที่ประชมุสภาผู้แทนราษฎร  
ซึ่งบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔  
ครั้งที ่๒๖ (สมัยสามัญประจ าปีครัง้ที่หนึ่ง) วนัพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ 
https://vcloud.senate.go.th/index.php/s/7LyMvhsSp95mXNx 

 



๔๔ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

 
๑๓. ใบแทรกแก้ไขเพิ่มเติม รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 

ร่างพระราชบัญญัติกองทนุเงินให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
สภาผู้แทนราษฎร หนา้ที่ ๒๕ ถงึหน้าที่ ๒๗ เพื่อแกไ้ขขอ้สังเกต 
ของคณะกรรมาธิการวิสามญัให้สอดคล้องกับการแก้ไขร่างมาตราตา่ง ๆ  
ของที่ประชมุสภาผู้แทนราษฎร ซึง่บรรจุระเบียบวาระการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร ชดุที ่๒๕ ปีที ่๔ ครั้งที ่๒๖ (สมัยสามัญประจ าปคีรั้งที่หนึ่ง)  
วันพุธที ่๑๔ กนัยายน ๒๕๖๕
https://vcloud.senate.go.th/index.php/s/5LItPg07R81zWNq 

 

 
๑๔. บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชดุที ่๒๕ ปีที ่๔  

ครั้งที ่๒๒ (สมัยสามัญประจ าปีครัง้ที่หนึ่ง) วนัพุธที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/m
ain_warehouse_dll_x.php?aid=10425&mid=4421 

 

 

๑๕. บันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  
ในการประชมุสภาผู้แทนราษฎร ชุดที ่๒๕ ปีที ่๔  
ครั้งที ่๒๒ (สมัยสามัญประจ าปีครัง้ที่หนึ่ง) วนัพุธที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/m
ain_warehouse_dll_x.php?aid=10419&mid=4421 

 

 
๑๖. บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชดุที ่๒๕ ปีที ่๔  

ครั้งที ่๒๖ (สมัยสามัญประจ าปีครัง้ที่หนึ่ง) วนัพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ 
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/m
ain_warehouse_dll_x.php?aid=10453&mid=4428 
 

 



๔๕ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

๑๗. บันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  
ในการประชมุสภาผู้แทนราษฎร ชุดที ่๒๕ ปีที ่๔ ครัง้ที ่๒๖  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) วันพธุที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ 
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/m
ain_warehouse_dll_x.php?aid=10452&mid=4428 
 

 

๓. ผลการพิจารณาของสภาผูแ้ทนราษฎรในวาระที่สาม 

        มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติในวาระที่สามเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ โดยมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๓๑๔ เสียง ไม่เห็นชอบ ๓ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง  
และไม่ลงคะแนนเสียง ๒ เสียง 

๔. ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
   คณะกรรมาธิการวิสามัญได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ตั้งแต่ชื่อร่างพระราชบัญญัติ 
ค าปรารภ และพิจารณาตามล าดับมาตราจนจบร่างแล้วเห็นว่า ควรมีข้อสังเกตที่คณะรัฐมนตรี  
และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ควรทราบและปฏิบัติไว้ท้ายรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณา๕ ดังนี้ 
   “๑. คณะกรรมาธิการวิสามัญได้มีการเพ่ิมมาตรา ๕/๑ (แก้ไขมาตรา ๙) เพ่ิมมาตรา ๖/๑ 
(แก้ไขมาตรา ๑๔ (๓) และเพ่ิมมาตรา ๑๘/๑ (แก้ไขมาตรา ๔๕ (๓) ของพระราชบัญญัติกองทุน 
เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยการแก้ไขเพ่ิมเติมดังกล่าวเป็นไปตามหลักการและเหตุผล 
ของร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี และ  
นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม กับคณะ เป็นผู้เสนอ) ที่สภาผู้แทนราษฎร ได้มีมติรับหลักการไว้แล้ว และ
คณะกรรมาธิการได้เพ่ิมมาตรา ๑๒/๑ (แก้ไขมาตรา ๓๙) โดยเป็นการแก้ไขเกี่ยวกับการให้เงินกู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับหลักการเดิมที่สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติรับหลักการไว้แล้ว  นอกจากนี้
คณะกรรมาธิการวิสามัญได้ตัดมาตรา ๔๒ วรรคสอง (๑/๑) ออก ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
การแก้ไขเพ่ิมเติมดังกล่าว จึงได้แก้ไขหลักการเป็นดังนี้ 

                                        
๕  ข้อความตามที่ปรากฏในใบแทรกแก้ไขเพิ่มเติมรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร เพื่อแก้ไขข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ  
ให้สอดคล้องกับการแก้ไขร่างมาตราต่าง ๆ ของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร โปรดสแกน QR Code หมายเลข ๑๓ หน้า ๔๔ 



๔๖ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

หลักการ 
  แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ดังต่อไปนี้ 
  (๑) แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม 
บทนิยามค าว่า "นักเรียนหรือนักศึกษา " และ "สถานศึกษา" ในมาตรา ๔ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๙ และ
มาตรา ๑๑ (๑) ยกเลิกมาตรา ๖ วรรคสาม และเพิ่มมาตรา ๖/๑) 
  (๒) แก้ ไข เพ่ิม เติมบทบัญ ญั ติ เกี่ ยวกับคณ ะกรรมการกองทุน เงิน ให้ กู้ ยื ม 
เพื่อการศึกษาและคณะอนุกรรมการ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๔ (๓) มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๖ ยกเลิก
มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕) 
  (๓) แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (แก้ไขเพ่ิมเติม 
มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง และเพ่ิมมาตรา 
๓๘/๑ มาตรา ๔๒ วรรคสอง (๑/๑) และมาตรา ๔๓/๑) 
  (๔) แก้ ไขเพ่ิม เติมบทบัญญั ติ เกี่ ยวกับการช าระเงินคืนกองทุน เงิน ให้กู้ ยืม 
เพ่ือการศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ (๓) มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง และ 
เพ่ิมมาตรา ๔๔/๑ มาตรา ๔๘ วรรคสาม และมาตรา ๕๑ วรรคหก) 
 ๒. การก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา
ในการให้ทุนการศึกษาในกรณีขาดแคลนทุนทรัพย์ตามมาตรา ๖/๑ วรรคสอง คณะกรรมการ 
ควรก าหนดคุณสมบัติของผู้เรียนโดยศึกษาในวิชาที่ขาดแคลนหรือวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ 
 ๓. ควรก าหนดให้ กองทุน เงิน ให้ กู้ ยืม เพ่ื อการศึกษามีการเสนอรายงานผล 
การด าเนินงานประจ าปีของกองทุน สถานะทางการเงิน และผลการสอบบัญชีต่อสภาผู้แทนราษฎร 
เหมือนกรณีหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีการรายงานต่อสภาฯ 
 ๔. การให้อ านาจกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 
ของสมาชิกผู้กู้ยืมเงินจากกองทุน ในการติดตามสืบทราบทรัพย์สินของผู้กู้ยืมเงิน อาจขัดต่อหลักการ
คุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดังนั้น จึงควรมีการพิจารณาทบทวน
ความเหมาะสมของมาตรการในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงิน 
 ๕. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาควรมีบทบาทเชิงรุกในการแนะแนวและ
ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนหรือนักศึกษาที่จะกู้ยืมเงินจากกองทุนเลือกเรียนในสาขาวิชาที่เรียนจบแล้ว 
มีงานท าหรือตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน เพ่ือให้มีอาชีพ มีรายได้ที่เพียงพอ และสามารถ
ช าระเงินคืนกองทุน เพื่อส่งต่อโอกาสให้กับรุ่นน้องต่อไป 



๔๗ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

 ๖. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาควรมีกลไก วิธีการ หรือมาตรการต่าง ๆ ในการ
สร้างแรงจูงใจหรือสร้างวินัยในการช าระหนี้ให้กับผู้กู้ยืมเงิน กรณีผิดนัดช าระหนี้ 
 ๗. การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายในคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา ควรพิจารณาสรรหาจากนักกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชน 
 ๘. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาควรมีบทบาทในการส่งเสริมหรือหางานให้กับ
สมาชิกผู้กู้ยืมเงินที่ยังไมม่ีงานท า โดยการติดตอ่ประสานงานกับหน่วยงานหรือนายจ้างที่ต้องการจ้างงาน
เพื่อให้ผู้กู้ยืมเงินมีรายได้ และสามารถช าระหนี้คืนกองทุนได้ 
 ๙. ถ้อยค าในบทบัญญัตมิาตรา ๓๙ ที่ระบุถึงกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาควรพิจารณา
ให้ผู้ทีไ่ม่มีสัญชาติไทย ซึ่งเป็นบุคคลที่รัฐมีนโยบายแก้ไขปัญหาสถานะซึ่งได้รับการจัดท าทะเบียนราษฎร 
และบุคคลผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรไทยและไม่ได้สัญชาติไทยในขณะที่เกิด โดยมีหลักฐานการเกิด  
ที่นายทะเบียนออกให้ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร สามารถกู้ยืมเงินจากกองทุนได้ ทั้งนี้ 
บุคคลดังกล่าวหมายถึงบุคคลที่กรมการปกครองรับรองสถานะบุคคลและด าเนินการ ดังนี้ 
  ๑) บุคคลที่รัฐมีนโยบายแก้ไขปัญหาสถานะซึ่งได้รับการจัดท าทะเบียนราษฎร 
หมายถึง 
   (๑) กลุ่มบุคคลที่ปรากฏอยู่ในยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิ 
ของบุคคลซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ อนุมัติตามที่ส านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติเสนอ โดยได้มีการส ารวจและจัดท าทะเบียนประวัต ิและมีเลขประจ าตัว ๑๓ หลัก ในฐานข้อมูล
ทะเบียนราษฎรแล้ว 
   (๒) กลุ่มบุคคลที่เป็นกลุ่มเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ฯ แต่ตกหล่นจากการ 
ส ารวจจัดท าทะเบียนตามมติคณะรัฐมนตรี และได้รับการจัดท าทะเบียนประวัติตามมาตรา ๑๙/๒ และ
มาตรา ๓๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ให้มีสถานะเช่นเดียวกับกลุ่มบุคคล
ตามยุทธศาสตร์ฯ 
  ๒) บุคคลผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรไทยและไม่ได้สัญชาติไทยในขณะที่เกิดโดยมี
หลักฐานการเกิดที่นายทะเบียนออกให้ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร  หมายถึงกลุ่มบุคคล 
ที่เกิดในประเทศไทยแต่ยังไม่ได้สัญชาติไทย มีหลักฐานการเกิด ได้แก่ สูติบัตร หรือหนังสือรับรองการเกิด 
ท.ร. ๒๐/๑ ที่นายทะเบียนออกให้ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร มีเลขประจ าตัว ๑๓ หลัก 
เป็นกลุ่มที่มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ให้มีสัญชาติไทยได้ โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้อง
จบปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย” 



๔๘ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

 มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ โดยมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๒๙๔ เสียง ไม่เห็นชอบ ๑ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง และ 
ไม่ลงคะแนนเสียง ๘ เสียง 

๕. การวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว 

จากการพิจารณาศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติกองทุน 
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีข้อดีและข้อสังเกต ดังนี้ 

ข้อด๖ี 
(๑) เพ่ือขยายโอกาสในการกู้ยืมเงินจากกองทุนฯ ให้สามารถรองรับการศึกษาในรูปแบบ 

ที่แตกต่างจากการศึกษาหลักสูตรในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยและท าให้ผู้ ซึ่งจะเข้าศึกษาในหลักสูตร
อาชีพหรือเพ่ือยกระดับทักษะ สมรรถนะ หรือการเรียนรู้สามารถขอเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา  
ตามพระราชบัญญัตินี้ได้ รวมทั้งก าหนดให้การพิจารณาลักษณะของนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งขาดแคลน
ทุนทรัพย์ต้องไม่ค านึงถึงแต่เฉพาะรายได้ต่อครอบครัวของผู้กู้ยืม เงินแต่เพียงด้านเดียว โดยต้องค านึง 
ถึงรายจ่ายของครอบครัวและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยเพ่ือให้การให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา  
มีความเป็นธรรมและไม่สร้างความเหลื่อมล้ า 

(๒) ก าหนดให้คณะกรรมการกองทุนฯ อาจให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาแทน
การให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาได้ ในกรณีของนักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน หรือ
สาขาวิชาที่กองทุนฯ มุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ 

(๓) เพื่อปรับเปลี่ยนการด าเนินงานของกองทุนฯ ให้คล่องตัวยิ่งขึ้น โดยปรับปรุงหน้าที่
และอ านาจของคณะกรรมการกองทุนฯ ให้มุ่งเน้นด้านการก าหนดนโยบายและแนวทางการบริหารงาน 
ของกองทุนฯ แทนการด าเนินงานที่มีลักษณะเป็นงานประจ า และปรับลดการด าเนินการในรูปแบบ 
ของคณะอนุกรรมการซึ่งมีการท างานที่ซ้ าช้อนและท าให้เกิดความล่าช้า 

(๔) สร้างกลไกเพ่ือประโยชน์แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้กู้ยืมเงิน โดยปรับปรุง
หลักเกณฑ์การช าระเงินคืนกองทุนฯ ให้ผู้กู้ยืมเงินสามารถช าระเงินกู้ยืมคืนทั้งจ านวนหรือผ่อนช าระก็ได้  
และก าหนดล าดับการตัดช าระเงินโดยเรียงจากต้นเงิน ดอกเบี้ย และเงินเพ่ิม ตามล าดับ รวมทั้งก าหนดให้ 
กองทุนฯ มีอ านาจในการผ่อนผันการช าระหนี้ การลดหย่อนหนี้ การปรับโครงสร้างหนี้ การแปลงหนี้ใหม่ 
หรือการระงับการช าระเงินคืนกองทุนฯ ทั้งในระหว่างการด าเนินคดี หรือหลังมีค าพิพากษาของศาล  
อันถึงที่สุดแล้ว หรือในระหว่างการบังคับคดีไว้ในกฎหมายให้ชัดเจน รวมถึงเพิ่มเติมกรณีที่ก าหนดให้หนี้ 
ที่มีต่อกองทุนฯ เป็นอันระงับไปโดยผลของกฎหมายให้รวมถึงกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินมีลักษณะเป็น ๑) บุคคล
ล้มละลาย ยกเว้นเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต ๒) บุคคลที่เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพจนไม่สามารถ

                                        
๖ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย, ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …., หน้า ๓. 



๔๙ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

ประกอบการงานหรือประกอบอาชีพได้ และ ๓) บุคคลที่เป็นโรคอันตรายร้ายแรงหรือมีเหตุอันไม่สามารถ
ประกอบการงานหรือประกอบอาชีพได้ ทั้งนี้ ตามลักษณะและตามก าหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการ
กองทุนฯ ก าหนด 

(๕) ลดภาระของนายจ้างโดยก าหนดให้คณะกรรมการ กยศ. มีอ านาจยกเว้นหรือ
ลดหย่อนเงินเพ่ิมให้แก่นายจ้างที่มีเหตุจ าเป็นหรือมีเหตุผลอันสมควร ที่ท าให้ไม่สามารถหักและน าส่ง
เงินเดือนของลูกจ้างซึ่งเป็นผู้กู้ยืมเงินจากกองทุนฯ ให้แก่กองทุนฯ ได้ รวมถึงปรับปรุงวิธีการน าเงินส่ง  
กยศ. ส าหรับนายจ้างที่ยังไม่มีความพร้อมทางเทคโนโลยีหรือมีข้อจ ากัดในการด าเนินการท าให้  
ไม่สามารถหักเงินผ่านระบบของกรมสรรพากรได้ ให้สามารถน าส่งด้วยวิธีการอื่นได้ 

(๖) สร้างกลไกการเผยแพร่ข้อมูลสถิติที่ส านักงานกองทุนฯ มีอยู่เกี่ยวกับการมีงานท าและ 
ประเภทของงานที่ท าของผู้กู้ยืมเงินภายหลังที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว รวมทั้งคาดการณ์งานที่จะเป็นที่ต้องการ 
ในอนาคตเพ่ือเป็นข้อมูลให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาใช้ประกอบการพิจารณากู้ยืมเงินในอนาคต 
ได้อย่างเหมาะสมต่อไป 

ข้อสังเกต 
(๑) การมีบทบัญญัตมิิให้มดีอกเบี้ยในสัญญากู้ยืมเงินกับกองทุนฯ ในทุกกรณี รวมถึงการไม่มี

เงินเพ่ิมหรือเบีย้ปรับ หากผู้กู้ยืมเงินผิดนดัช าระหนีก้องทุนฯ นั้น อาจจะส่งผลกระทบในด้านต่าง ๆ  ดังนี้  
 (๑.๑) ท าให้ผู้กู้ยืมเงินไม่มีวินัยทางการเงิน และผู้กู้ยืมเงินอาจน าเงินไปใช้ จ่าย 

ในชีวิตประจ าวันในเรื่องอื่น ๆ ที่มีดอกเบี้ยหรือเบี้ยปรับ เพราะผู้กู้ยืมเงินอาจเห็นว่า การช าระหนี้ของ
กองทุนฯ เป็นหนี้ที่ไม่มีสภาพบังคับหรือมาตรการเร่งรัด หรือเป็นหนี้ที่ไม่มีผลกระทบใด ๆ หากผู้กู้ยืมเงิน
ผิดนัดช าระหนี้ นอกจากนี้ การขาดวินัยทางการเงินของผู้กู้ยืมเงินดังกล่าวย่อมส่งผลต่อเนื่องให้กองทุนฯ  
มีความจ าเป็นต้องด าเนินการฟ้องร้องและบังคับคดีเพื่อไม่ให้คดีขาดอายุความ ซึ่งผลของค าพิพากษาหรือ
ผลของหมายบังคับคดีย่อมท าให้ผู้กู้ยืมเงินตกเป็นผู้มีประวัติเกี่ยวกับการผิดนัดช าระหนี้ของผู้กู้ยืมเงิน  
ในอนาคตได้ 

 (๑.๒) กองทุนฯ อาจขาดเสถียรภาพทางการเงิน หรือขาดสภาพคล่องทางการเงิน 
เนื่องจากไม่มีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอ ประกอบกับการที่ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้มีบทบัญญัติ
ขยายโอกาสให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ต้องการศึกษาในหลักสูตรที่รองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการให้
ทุนการศึกษาแทนการกู้ยืมเงิน จึงท าให้กองทุนฯ มีรายจ่ายที่ต้องจัดเตรียมเงินกู้ยืมให้แก่ผู้กู้ยืมเงินในจ านวนที่
เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับรายรับที่กองทุนฯ ได้คืนจากเงินกู้ยืมมาหมุนเวียนจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง 

 (๑.๓) กองทุนฯ อาจต้องจ ากัดจ านวนทุน โดยการพิจารณาการท าสัญญากู้ยืมเงิน
ให้นักเรียนหรือนักศึกษาที่ต้องการศึกษาในหลักสูตรวิชาชีพหรือเพ่ือยกระดับทักษะ สมรรถนะ  
เพ่ือรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยไม่สามารถพิจารณาให้เงินกู้ยืมกับผู้กู้ยืมเงินได้ทุกราย เนื่องจาก
เงินทุนหมุนเวียนของกองทุนฯ อาจจะขาดสภาพคล่อง อย่างไรก็ดี การจ ากัดการเข้าถึงเงินให้กู้ยืมดังกล่าว 
อาจส่งผลท าให้ในอนาคตต้องมีการน าระบบโควตาเข้ามาใช้กับการกู้ยืมเงินของนักเรียนหรือนักศึกษา 
หรืออาจจะเกิดการร้องเรียนในกรณีของนักเรียนที่ไม่ได้เงินกู้ยืมจากกองทุนฯ เกิดความไม่เป็นธรรมและ 



๕๐ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

อาจส่งผลกระทบให้เกิดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและเศรษฐกิจ และไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
และเจตนารมณ์ของการจัดตั้งกองทุนฯ ที่ต้องการมอบโอกาสทางการศึกษาเพ่ือเป็นการเสริมสร้าง
คุณภาพของทรัพยากรบุคคล รวมถึงการไม่สอดคล้องกับหลักความเสมอภาคและความเท่าเทียม  
ทางการศึกษาอีกด้วย  

 (๑.๔) การส่งผลกระทบต่อรายจ่ายของงบประมาณแผ่นดิน เนื่องจากหากเงินของ
กองทุนฯ มีไม่เพียงพอจนขาดสภาพคล่องทางการเงิน กองทุนฯ อาจจะต้องขอให้กระทรวงการคลังเสนอ 
ของบประมาณแผ่นดินเพ่ือน ามาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่กองทุนฯ  

(๒) การก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของคณะกรรมการกองทุนฯ ในการให้ทุนการศึกษา
ในกรณีขาดแคลนทุนทรัพย์๗ คณะกรรมการควรก าหนดคุณสมบัติของผู้เรียนโดยศึกษาในวิชา 
ที่ขาดแคลนหรือวิชาที่กองทุนฯ มุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ  

(๓) การให้อ านาจกองทุนฯ ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกผู้กู้ยืมเงินจากกองทุนฯ  
ในการติดตามสืบทราบทรัพย์สินของผู้กู้ยืมเงิน อาจขัดต่อหลักการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย ดังนั้น จึงควรมีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของมาตรการในการเข้าถึง
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงิน  

(๔) กองทุนฯ ควรมีบทบาทเชิงรุกในการแนะแนวและประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนหรือ
นักศึกษาที่จะกู้ยืมเงินจากกองทุนฯ เลือกเรียนในสาขาวิชาที่เรียนจบแล้วมีงานท าหรือตรงตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน เพ่ือให้มีอาชีพ มีรายได้ที่เพียงพอ และสามารถช าระเงินคืนกองทุนฯ เพื่อส่งต่อโอกาส
ให้กับรุ่นน้องต่อไป  

(๕) การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายในคณะกรรมการกองทุนฯ ควร
พิจารณาสรรหาจากนักกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชน  และกองทุนฯ ควรมีบทบาทในการส่งเสริม 
หรือหางานให้แก่สมาชิกผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่มีงานท า โดยการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือนายจ้าง
ที่ต้องการจ้างงานเพื่อให้ผู้กู้ยืมเงินมีรายได้ และสามารถช าระหนี้คืนกองทุนฯ ได้   

                                                   
 

___________________ 

                                        
๗ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุน 

เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ส านักกรรมาธิการ ๑, หน้า (๒๖).  



 

๕๑ 

ตารางเปรียบเทยีบ 
พระราชบัญญัตกิองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๐ (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

กับ 
ร่างพระราชบัญญัตกิองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  

 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง 
กับที่มีการแก้ไข) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(คณะรฐัมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายอนุทิน  ชาญวีรกลู 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคภมูิใจไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคเพ่ือไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาชาติ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติ

เห็นชอบแล้ว) 

 
พระราชบัญญัต ิ

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพื่อการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกรู 
 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นปีท่ี ๒  
ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวชิราลงกรณ  
บดินทรเทพยวรางกรู  
มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ 
ให้ประกาศว่า 

ร่าง 
พระราชบัญญัต ิ

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพื่อการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
   

 

.................................. 
................................... 
................................... 

 
 
 
 
   

.......................................
............. 

 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัต ิ

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพื่อการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
   

 

.................................. 
................................... 
................................... 

 
 
 
 
   

.......................................
............. 

 
 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัต ิ

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพื่อการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
   

 

.................................. 
................................... 
................................... 

 
 
 
 
   

.......................................
............. 

 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัต ิ

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพื่อการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
   

 

.................................. 
................................... 
................................... 

   
 
 
 
 

.......................................
............. 

 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัต ิ

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพื่อการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
   

 

.................................. 
................................... 
................................... 

 
 
 
 
   

.......................................
............. 

 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัต ิ

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพื่อการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
   

 

.................................. 
................................... 
................................... 

 
 
 
 
   

.......................................
............. 

 
 



 

๕๒ 

 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง 
กับที่มีการแก้ไข) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(คณะรฐัมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายอนุทิน  ชาญวีรกลู 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคภมูิใจไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคเพ่ือไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาชาติ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติ

เห็นชอบแล้ว) 

โดยที่เป็นการสมควร
ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วย
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา 

โดยที่ เป็นการสมควร
แก้ ไขเพิ่ม เติมกฎหมาย 
ว่าด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา 

โดยที่เป็นการสมควร
แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย 
ว่าด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา 

โดยที่เป็นการสมควร
แก้ไขเพิม่เติมกฎหมาย 
ว่าด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา 

โดยที่เป็นการสมควร
แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย 
ว่าด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา  

โดยที่เป็นการสมควร
แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย 
ว่าด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา 

โดยที่เป็นการสมควร
แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย 
ว่าด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา 

 พระราชบัญญัตินี ้
มีบทบัญญตัิบางประการ
เกี่ยวกับการจ ากดัสิทธิ 
และเสรภีาพของบุคคล  
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับ
มาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติให้กระท าได ้
โดยอาศัยอ านาจ 
ตามบทบญัญัติแห่งกฎหมาย 

พระราชบัญญัตินี ้
มีบทบัญญตัิบางประการ
เกี่ยวกับการจ ากดัสิทธิ 
และเสรภีาพของบุคคล  
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับ 
มาตรา ๒๗ ของ
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติ
ให้กระท าได้โดยอาศัย
อ านาจตามบทบญัญัต ิ
แห่งกฎหมาย 

พระราชบัญญัตินี ้
มีบทบัญญตัิบางประการ
เกี่ยวกับการจ ากดัสิทธิ 
และเสรภีาพของบุคคล  
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับ
มาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติให้กระท าได ้
โดยอาศัยอ านาจ 
ตามบทบญัญัติแห่งกฎหมาย 

พระราชบัญญัตินี ้
มีบทบัญญตัิบางประการ
เกี่ยวกับการจ ากดัสิทธิ 
และเสรภีาพของบุคคล  
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบ 
กับมาตรา ๒๗ ของ
รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติ
ให้กระท าได้โดยอาศัย
อ านาจตามบทบญัญัต ิ
แห่งกฎหมาย 

  พระราชบัญญตัินี ้
มีบทบัญญตัิบางประการ
เกี่ยวกับการจ ากดัสิทธิ 

และเสรภีาพของบุคคล  
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับ
มาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติให้กระท าได ้

โดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

พระราชบัญญัตินี ้
มีบทบัญญตัิบางประการ
เกี่ยวกับการจ ากดัสิทธิ 
และเสรภีาพของบุคคล  
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับ
มาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติให้กระท าได ้
โดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

 เหตุผลและความจ าเป็น
ในการจ ากัดสิทธิและ
เสรภีาพของบุคคล 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 
เพื่อให้มีกลไกการช าระเงิน
กู้ยืมคืนกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ อันจะท าให้
กองทุนมีความมั่นคงและ
สามารถให้โอกาส 

เหตุผลและความจ าเป็น
ในการจ ากัดสิทธิและ
เสรภีาพของบุคคล 
ตามพระราชบัญญัตินี้  
เพื่อเป็นการก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการแปลงหนี้
การกู้ยืมเพื่อการศึกษา  
ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้
สอดคล้องกับเง่ือนไข 

เหตุผลและความจ าเป็น
ในการจ ากัดสิทธิและ
เสรภีาพของบุคคล 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 
เพื่อให้มีกลไกการช าระเงิน
กู้ยืมคืนกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ อันจะท าให้
กองทุนมีความมั่นคงและ
สามารถให้โอกาสในการ 

เหตุผลและความจ าเป็น
ในการจ ากัดสิทธิและ
เสรภีาพของบุคคล 
ตามพระราชบัญญัตินี ้
เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การศึกษาให้นักเรยีน 
นักศึกษา หรือประชาชน  
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
การศึกษา เพื่อลดความ
เหลื่อมล้ าในการศึกษาได ้

เหตุผลและความจ าเป็น
ในการจ ากัดสิทธิและ
เสรภีาพของบุคคล 

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
เพื่อให้มีกลไกการช าระเงิน
กู้ยืมคืนกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ อันจะท าให้
กองทุนมีความมั่นคง 

และสามารถใหโ้อกาส 

เหตุผลและความจ าเป็น
ในการจ ากัดสิทธิและ
เสรภีาพของบุคคล 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 
เพื่อให้มีกลไกการช าระเงิน
กู้ยืมคืนกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ อันจะท าให้
กองทุนมีความมั่นคงและ
สามารถให้โอกาส 



 

๕๓ 

 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง 
กับที่มีการแก้ไข) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(คณะรฐัมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายอนุทิน  ชาญวีรกลู 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคภมูิใจไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคเพ่ือไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาชาติ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติ

เห็นชอบแล้ว) 

 ในการเข้าถึงเงินกู้ยืม 
เพื่อการศึกษาแก่นักเรยีน
หรือนักศึกษาได้อย่างท่ัวถึง
และเป็นธรรม ซึ่งการตรา
พระราชบัญญัตินี้
สอดคล้องกับเง่ือนไข 
ที่บัญญัตไิว้ในมาตรา ๒๖ 
ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

ที่บัญญัตไิว้ในมาตรา ๒๖ 
ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

เข้าถึงเงินกู้ยืมเพื่อ
การศึกษาแก่นักเรยีน 
หรือนักศึกษาได้อย่างท่ัวถึง
และเป็นธรรม ซึ่งการตรา
พระราชบัญญัตินี้
สอดคล้องกับเง่ือนไข 
ที่บัญญัตไิว้ในมาตรา ๒๖ 
ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
ซึ่งการตราพระราชบัญญตัิ
นี้สอดคล้องกับเง่ือนไข 
ที่บัญญัตไิว้ในมาตรา ๒๖ 
ของรัฐธรรมนูญ 
แหง่ราชอาณาจักรไทยแล้ว 

ในการเข้าถึงเงินกู้ยืม 

เพื่อการศึกษาแก่นักเรยีน 

หรือนักศึกษาได้อย่างท่ัวถึง
และเป็นธรรม ซึ่งการตรา
พระราชบัญญัตินี้
สอดคล้องกับเง่ือนไข 

ที่บัญญัตไิว้ในมาตรา ๒๖ 
ของรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว    

ในการเข้าถึงเงินกู้ยืม 
เพื่อการศึกษาแกน่ักเรยีน
หรือนักศึกษาได้อย่างท่ัวถึง
และเป็นธรรม ซึ่งการตรา
พระราชบัญญัตินี้
สอดคล้องกับเง่ือนไข 
ที่บัญญัตไิว้ในมาตรา ๒๖ 
ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ 
โดยค าแนะน าและยินยอม
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ดังต่อไปนี ้

 

....................................... 
................... 

....................................... 
................... 

....................................... 
................... 

....................................... 
................... 

....................................... 
................... 

....................................... 
................... 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้
เรียกว่า “พระราชบัญญตัิ
กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐” 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้
เรียกว่า “พระราชบัญญตัิ
กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพื่อการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. ....” 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้
เรียกว่า “พระราชบัญญตัิ
กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพื่อการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. ....” 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้
เรียกว่า “พระราชบัญญตัิ
กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพื่อการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. ....” 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้
เรียกว่า “พระราชบัญญตัิ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. 
....” 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้
เรียกว่า “พระราชบัญญตัิ
กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพื่อการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. ....” 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้
เรียกว่า “พระราชบัญญตัิ
กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพื่อการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. ....” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้
ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่
วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้
ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้
ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่
วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้
ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้
ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้
ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้
ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 



 

๕๔ 

 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง 
กับที่มีการแก้ไข) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(คณะรฐัมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายอนุทิน  ชาญวีรกลู 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคภมูิใจไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคเพ่ือไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาชาติ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติ

เห็นชอบแล้ว) 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี ้
ฯลฯ     ฯลฯ 

 
 
 
 
 

 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
ความในบทนิยามค าว่า 
“นักเรียนหรือนักศึกษา”  
และ “สถานศึกษา” ใน
มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

- มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
ความในบทนิยามค าว่า 
“นักเรียนหรือนักศึกษา” 
และ “สถานศึกษา” ใน
มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

- มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
ความในบทนิยามค าว่า 
“นักเรียนหรือนักศึกษา” 
และ “สถานศึกษา” ใน
มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

มาตรา ๓  ให้ยกเลิก
ความในบทนิยามค าว่า 
“นักเรียนหรือนักศึกษา” 
และ “สถานศึกษา” ใน
มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“นักเรียนหรือนักศึกษา” 
หมายความว่า ผู้ซึ่งศึกษา
อยู่ในสถานศึกษา และ 
ให้หมายความรวมถึง 
ผู้ซึ่งไดร้ับการตอบรับ 
ให้เข้าศึกษาในสถานศึกษาด้วย 

 

““นักเรียนหรือนักศึกษา” 
หมายความว่า ผู้ซึ่งศึกษา
อยู่ในสถานศึกษา หรือผูซ้ึ่ง
ได้รับการตอบรับให้เข้า
ศึกษาในสถานศึกษาแล้ว 
และให้หมายความรวมถึง 
ผู้ซึ่งมหีลักฐานว่าจะเข้า
ศึกษาในหลักสตูรอาชีพ
หรือเพื่อยกระดับทักษะ 
สมรรถนะ หรือการเรียนรู้
ในสถานศึกษาด้วย 

 ““นักเรียนหรือนักศึกษา”  
หมายความว่า ผู้ซึ่งศึกษา
อยู่ในสถานศึกษา หรือผูซ้ึ่ง
ได้รับการตอบรับให้เข้า
ศึกษาในสถานศึกษาแล้ว 
และให้หมายความรวมถึง 
ผู้ซึ่งมีหลักฐานว่าจะเข้า
ศึกษาในหลักสตูรอาชีพ
หรือเพื่อยกระดับทักษะ 
สมรรถนะ หรือการเรียนรู้
ในสถานศึกษาด้วย 

 ““นักเรียนหรือนักศึกษา” 
หมายความว่า ผู้ซึ่งศึกษา
อยู่ในสถานศึกษา หรือผูซ้ึ่ง
ได้รับการตอบรับให้เข้า
ศึกษาในสถานศึกษาแล้ว 
และให้หมายความรวมถึง 
ผู้ซึ่งมีหลักฐานว่าจะเข้า
ศึกษาในหลักสตูรอาชีพ
หรือเพื่อยกระดับทักษะ 
สมรรถนะ หรือการเรียนรู้
ในสถานศึกษาด้วย 

““นักเรียนหรือนักศึกษา” 
หมายความว่า ผู้ซึ่งศกึษา
อยู่ในสถานศึกษา หรือผูซ้ึ่ง
ได้รับการตอบรับให้เข้า
ศึกษาในสถานศึกษาแล้ว 
และให้หมายความรวมถึง 
ผู้ซึ่งมีหลักฐานว่าจะเข้า
ศึกษาในหลักสตูรอาชีพ
หรือเพื่อยกระดับทักษะ 
สมรรถนะ หรือการเรียนรู้
ในสถานศึกษาด้วย 

“สถานศึกษา” 
หมายความว่า โรงเรยีน 
สถาบันอุดมศึกษา หรือ
สถานศึกษาอ่ืนของรัฐ 
โรงเรียนของเอกชนท่ีไดร้ับ
ใบอนุญาตให้จัดตั้ง 

“สถานศึกษา” 
หมายความว่า โรงเรยีน 
สถาบันอุดมศึกษา หรือ
สถานศึกษาอ่ืนของรัฐ 
โรงเรียนของเอกชนท่ีไดร้ับ
ใบอนุญาตให้จัดตั้ง 

 “สถานศึกษา” 
หมายความว่า โรงเรยีน 
สถาบันอุดมศึกษา หรือ
สถานศึกษาอ่ืนของรัฐ 
โรงเรียนของเอกชนท่ีไดร้ับ
ใบอนุญาตให้จัดตั้ง 

 “สถานศึกษา” 
หมายความว่า โรงเรยีน 
สถาบันอุดมศึกษา หรือ
สถานศึกษาอ่ืนของรัฐ 
โรงเรียนของเอกชนท่ีไดร้ับ
ใบอนุญาตให้จัดตั้ง 

“สถานศึกษา” 
หมายความว่า โรงเรยีน 
สถาบันอุดมศึกษา หรือ
สถานศึกษาอ่ืนของรัฐ 
โรงเรียนของเอกชนท่ีไดร้ับ
ใบอนุญาตให้จัดตั้ง 



 

๕๕ 

 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง 
กับที่มีการแก้ไข) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(คณะรฐัมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายอนุทิน  ชาญวีรกลู 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคภมูิใจไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคเพ่ือไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาชาติ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติ

เห็นชอบแล้ว) 

โรงเรียนในระบบ 
ตามกฎหมายว่าด้วย
โรงเรียนเอกชนและ
สถาบันอุดมศึกษาของ
เอกชนท่ีได้รับใบอนุญาต 
ให้จัดตั้งตามกฎหมายว่าด้วย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

โรงเรียนในระบบ 
ตามกฎหมายว่าด้วย
โรงเรียนเอกชนและ
สถาบันอุดมศึกษาของ
เอกชนท่ีได้รับใบอนุญาต 
ให้จัดตั้งตามกฎหมายว่าด้วย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
และให้หมายความรวมถึง
บุคคลหรือคณะบุคคล 
ซึ่งจัดให้มีการศึกษา 
ในหลักสูตรอาชีพหรือ 
เพื่อยกระดับทักษะ 
สมรรถนะ หรือการเรียนรู้ 
ตามที่คณะกรรมการ
ก าหนดด้วย” 

 โรงเรียนในระบบ 
ตามกฎหมายว่าด้วย
โรงเรียนเอกชนและ
สถาบันอุดมศึกษาของ
เอกชนท่ีได้รับใบอนุญาต 
ให้จัดตั้งตามกฎหมายว่าด้วย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
และให้หมายความรวมถึง
บุคคลหรือคณะบุคคล 
ซึ่งจัดให้มีการศึกษา 
ในหลักสูตรอาชีพหรือ 
เพื่อยกระดับทักษะ 
สมรรถนะ หรือการเรียนรู้ 
ตามทีค่ณะกรรมการ
ก าหนดด้วย” 

 โรงเรียนในระบบ 
ตามกฎหมายว่าด้วย
โรงเรียนเอกชนและ
สถาบันอุดมศึกษาของ
เอกชนท่ีได้รับใบอนุญาต 
ให้จัดตั้งตามกฎหมายว่าด้วย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
และให้หมายความรวมถึง
บุคคลหรือคณะบุคคล 
ซึ่งจัดให้มีการศึกษา 
ในหลักสูตรอาชีพหรือ 
เพื่อยกระดับทักษะ 
สมรรถนะ หรือการเรียนรู้ 
ตามทีค่ณะกรรมการ
ก าหนดด้วย” 

โรงเรียน 
ตามกฎหมายว่าด้วย
โรงเรียนเอกชนและ
สถาบันอุดมศึกษาของ
เอกชนท่ีได้รับใบอนุญาต 
ให้จัดตั้งตามกฎหมายว่าด้วย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
และให้หมายความรวมถึง
บุคคลหรือคณะบุคคลซึ่ง
จัดให้มีการศึกษา 
ในหลักสูตรอาชีพหรือ 
เพื่อยกระดับทักษะ 
สมรรถนะ หรือการเรียนรู้ 
ตามที่คณะกรรมการ
ก าหนดด้วย” 

มาตรา ๖ ให้จัดตั้ง
กองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ง 
เรียกว่า “กองทุนเงินให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษา” 

ให้กองทุนเป็นหน่วยงาน
ของรัฐอยู่ในก ากับดูแล 
ของรัฐมนตรี และมีฐานะ
เป็นนิติบุคคลที่ไมเ่ป็น 
ส่วนราชการตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหาร 

มาตรา ๔ ให้ยกเลิก
วรรคสามของมาตรา ๖ 
แห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพื่อการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

- มาตรา ๔ ให้ยกเลิก
วรรคสามของมาตรา ๖ 
แห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพื่อการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

- มาตรา ๔ ให้ยกเลิก
วรรคสามของมาตรา ๖ 
แห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพื่อการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มาตรา ๔ ให้ยกเลิก
วรรคสามของมาตรา ๖ 
แห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพื่อการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 



 

๕๖ 

 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง 
กับที่มีการแก้ไข) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(คณะรฐัมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายอนุทิน  ชาญวีรกลู 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคภมูิใจไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคเพ่ือไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาชาติ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติ

เห็นชอบแล้ว) 

ราชการแผ่นดิน หรือ
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
และกฎหมายอื่น 

กองทุนมีวัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม
การศึกษาด้วยการให้เงิน
กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
ในลักษณะต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เงินกู้ยืมเพื่อ
การศึกษา ให้แก่นักเรียน
หรือนักศึกษาที่ขาดแคลน
ทุนทรัพย ์ 

(๒) เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
ให้แก่นักเรยีนหรือนักศึกษา
ทีศ่ึกษาในสาขาวิชาที่เป็น
ความต้องการหลัก ซึ่งมี
ความชัดเจนของการผลติ
ก าลังคนและมีความจ าเป็น
ต่อการพัฒนาประเทศ 

(๓) เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
ให้แก่นักเรยีนหรือนักศึกษา
ที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน
หรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่ง
ส่งเสริมเป็นพิเศษ 

      



 

๕๗ 

 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง 
กับที่มีการแก้ไข) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(คณะรฐัมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายอนุทิน  ชาญวีรกลู 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคภมูิใจไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคเพ่ือไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาชาติ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติ

เห็นชอบแล้ว) 

(๔) เงินกู้ยืมเพื่อ
การศึกษา ให้แก่นักเรียน
หรือนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อ
สร้างความเป็นเลิศ 

      

- มาตรา ๕ ให้เพิ่มความ
ต่อไปนี้เป็นมาตรา ๖/๑ 
แห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพื่อการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

“มาตรา ๖/๑ กองทุนมี
วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน
และส่งเสรมิการศึกษาด้วย
การให้เงินกูย้ืมเพื่อการศึกษา
แก่นักเรียนหรือนักศึกษา
ซึ่งมีลักษณะ ดังต่อไปนี ้

 
 
 
 
(๑) ขาดแคลนทุนทรัพย ์
(๒) ศึกษาในสาขาวิชาที่

เป็นความต้องการหลักและ
มีความจ าเป็นต่อการพัฒนา
ประเทศ 

- มาตรา ๕ ให้เพิ่มความ
ต่อไปนี้เป็นมาตรา ๖/๑ 
แห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพื่อการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

“มาตรา ๖/๑ กองทุนมี
วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน
และส่งเสรมิการศึกษาด้วย
การให้เงินกูย้ืมเพื่อการศึกษา
แก่นักเรียนหรือนักศึกษา
ซึ่งมีลักษณะ ดังต่อไปนี ้

 
 
 
 
(๑) ขาดแคลนทุนทรัพย ์
(๒) ศึกษาในสาขาวิชาที่

เป็นความต้องการหลักและ
มีความจ าเป็นต่อการพัฒนา
ประเทศ 

  มาตรา ๓ ให้เพิม่ความ
ต่อไปนี้เป็นมาตรา ๖/๑ 
แห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพื่อการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

“มาตรา ๖/๑ กรณี
มาตรา ๖ เพื่อช่วยเหลือ 
ผู้กู้ยืมเงินท่ีขาดแคลนทุน
ทรัพยเ์พื่อลดความเหลื่อมล้ า
ในการศึกษา คณะกรรมการ
จะก าหนดให้เป็นทุนการศึกษา
แทนการให้เงินกู้ยืมเพื่อ
การศึกษาก็ได้แตต่้องก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข
ที่คณะกรรมการก าหนด” 

มาตรา ๕ ให้เพิ่มความ
ต่อไปนี้เป็นมาตรา ๖/๑ 
แห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพื่อการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

“มาตรา ๖/๑ กองทุนมี
วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน
และส่งเสรมิการศึกษาด้วย
การให้เงินกูย้ืมเพื่อการศึกษา
แก่นักเรียนหรือนักศึกษา
ซึ่งมีลักษณะ ดังต่อไปนี ้

 
 
 
 
(๑) ขาดแคลนทุนทรัพย ์
(๒) ศึกษาในสาขาวิชาที่

เป็นความต้องการหลักและ
มีความจ าเป็นต่อการพัฒนา
ประเทศ 

มาตรา ๕  ให้เพิ่มความ
ต่อไปนี้เป็นมาตรา ๖/๑ 
แห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

“มาตรา ๖/๑ กองทุนมี
วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน
และส่งเสรมิการศึกษาด้วย
การให้เงินกู้ยืมเพื่อ
การศึกษาแก่นักเรยีนหรือ
นักศึกษาซึ่งมีลักษณะ 
ดังต่อไปนี ้

 
 
 
(๑) ขาดแคลนทุนทรัพย ์
(๒) ศึกษาในสาขาวิชาที่

เป็นความต้องการหลักและ
มีความจ าเป็นต่อการพัฒนา
ประเทศ  



 

๕๘ 

 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง 
กับที่มีการแก้ไข) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(คณะรฐัมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายอนุทิน  ชาญวีรกลู 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคภมูิใจไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคเพ่ือไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาชาติ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติ

เห็นชอบแล้ว) 

(๓) ศึกษาในสาขาวิชา
ขาดแคลนหรือสาขาวิชาที่
กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ 

(๔) เรียนดเีพื่อสรา้ง
ความเป็นเลิศ 

 
 
ในกรณีตาม (๓) 

คณะกรรมการจะก าหนดให้
เป็นทุนการศึกษาแทนการ
ให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษากไ็ด้ 
แต่ต้องก าหนดหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขให้ชัดเจนและ
ใช้บังคับเป็นการทั่วไป  
โดยจะก าหนดใหผู้้ได้รับทุน
ต้องปฏิบตัิงานในหน่วยงาน
ตามเวลาที่ก าหนดด้วย
หรือไม่กไ็ด ้

หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
ตามวรรคสองให้รวมถึง
การท าสัญญาและ 
ความรับผิดในกรณ ี
ไม่ปฏิบตัิตามสญัญาด้วย” 

(๓) ศึกษาในสาขาวิชา
ขาดแคลนหรือสาขาวิชาที่
กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ 

(๔) เรียนดเีพื่อสรา้ง
ความเป็นเลิศ 

 
 
ในกรณีตาม (๓) 

คณะกรรมการจะก าหนดให้
เป็นทุนการศึกษาแทนการ
ให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษากไ็ด้ 
แต่ต้องก าหนดหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขให้ชัดเจนและ
ใช้บังคับเป็นการทั่วไป  
โดยจะก าหนดใหผู้้ได้รับทุน
ต้องปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ตามเวลาที่ก าหนดด้วย
หรือไม่กไ็ด ้

หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
ตามวรรคสองให้รวมถึง
การท าสัญญาและ 
ความรับผิดในกรณ ี
ไม่ปฏิบตัิตามสญัญาด้วย” 

(๓) ศึกษาในสาขาวิชา
ขาดแคลนหรือสาขาวิชาที่
กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ 

(๔) เรียนดเีพื่อสรา้ง
ความเป็นเลิศ 

 
 
ในกรณีตาม (๓) 

คณะกรรมการจะก าหนดให้
เป็นทุนการศึกษาแทนการ
ให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษากไ็ด้ 
แต่ต้องก าหนดหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขให้ชัดเจนและ
ใช้บังคับเป็นการทั่วไป  
โดยจะก าหนดใหผู้้ได้รับทุน
ต้องปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ตามเวลาที่ก าหนดด้วย
หรือไม่กไ็ด ้

หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
ตามวรรคสองให้รวมถึง
การท าสัญญาและ 
ความรับผิดในกรณ ี
ไม่ปฏิบตัิตามสญัญาด้วย” 

(๓) ศึกษาในสาขาวิชา
ขาดแคลนหรือสาขาวิชาที่
กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ  

(๔) เรียนดเีพื่อสรา้ง
ความเป็นเลิศ 

(๕) ลักษณะอื่นตาม
ความจ าเป็นและเหมาะสม  

ในกรณีตาม (๑) และ 
(๓) คณะกรรมการจะ
ก าหนดให้เป็นทุนการศึกษา
แทนการให้เงินกู้ยืมเพื่อ
การศึกษาก็ได้ แต่ต้องก าหนด
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขให้
ชัดเจนและใช้บังคับเป็น
การทั่วไป โดยจะก าหนดให ้
ผู้ไดร้ับทุนต้องปฏิบตัิงาน
ในหน่วยงานตามเวลาที่
ก าหนดด้วยหรือไม่ก็ได ้

หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
ตามวรรคสองให้รวมถึง
การท าสัญญาและ 
ความรับผิดในกรณ ี
ไม่ปฏิบตัิตามสญัญาด้วย” 

 
 



 

๕๙ 

 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง 
กับที่มีการแก้ไข) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(คณะรฐัมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายอนุทิน  ชาญวีรกลู 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคภมูิใจไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคเพ่ือไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาชาติ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติ

เห็นชอบแล้ว) 

 
 
 
 
 
มาตรา ๙ กองทุนมี

อ านาจกระท ากิจการต่างๆ 
ภายในขอบวัตถุประสงค์
ตามมาตรา ๖ และอ านาจ
เช่นว่านี้ให้รวมถึง 

(๑) ซื้อ จัดหา เช่า ให้เช่า 
ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง 
จ าหน่าย ท านิติกรรม หรือ
ด าเนินงานใดๆ เกีย่วกับ
สังหาริมทรัพย์หรือ
อสังหาริมทรัพย ์

(๒) จัดท าระบบข้อมูล
สารสนเทศ เก็บรักษา
หลักฐานและเอกสาร
เกี่ยวกับการให้เงินกู้ยืม 
เพื่อการศึกษา 

(๓) จัดหาผลประโยชน์
จากเงินและทรพัย์สนิของ
กองทุน 

 

     มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความใน
มาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติ 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๙  กองทุนมี
อ านาจกระท ากิจการต่าง ๆ 
ภายในขอบวัตถุประสงค์
ตามมาตรา ๖/๑ และ
อ านาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง 

(๑) ซื้อ จัดหา เช่า ให้เช่า 
ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง 
จ าหน่าย ท านิติกรรม หรือ
ด าเนินงานใด ๆ เกี่ยวกับ
สังหาริมทรัพย์หรือ
อสังหาริมทรัพย ์

(๒) จัดท าระบบข้อมูล
สารสนเทศ เก็บรักษา
หลักฐานและเอกสาร
เกี่ยวกับการให้เงินกู้ยืม 
เพื่อการศึกษา 

(๓) จัดหาผลประโยชน์
จากเงินและทรัพย์สินของ
กองทุน 

 



 

๖๐ 

 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง 
กับที่มีการแก้ไข) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(คณะรฐัมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายอนุทิน  ชาญวีรกลู 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคภมูิใจไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคเพ่ือไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาชาติ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติ

เห็นชอบแล้ว) 

(๔) กระท าการอื่นใด
บรรดาทีเ่กี่ยวกับหรือ
เกี่ยวเนื่องในการจัดการ 
ให้ส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์
ของกองทุน 

     (๔) กระท าการอื่นใด
บรรดาทีเ่กี่ยวกับหรือ
เกี่ยวเนื่องในการจัดการ 
ให้ส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์
ของกองทุน” 

มาตรา ๑๑ เงินของ
กองทุนให้ใช้จ่ายได้ 
เพื่อกิจการ ดังต่อไปนี ้

 
 
 
(๑) เป็นเงินกู้ยืมเพื่อ

การศึกษา 
 

ฯลฯ      ฯลฯ 

มาตรา ๖ ให้ยกเลิก 
ความใน (๑) ของมาตรา ๑๑ 
แห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๑) เป็นเงินกู้ยืมเพื่อ
การศึกษา และทุนการศึกษา
ตามมาตรา ๖/๑ วรรคสอง” 

- มาตรา ๖ ให้ยกเลิก 
ความใน (๑) ของมาตรา ๑๑ 
แห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๑) เป็นเงินกู้ยืมเพื่อ
การศึกษา และทุนการศึกษา
ตามมาตรา ๖/๑ วรรคสอง” 

- มาตรา ๖ ให้ยกเลิก 
ความใน (๑) ของมาตรา ๑๑ 
แห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๑) เป็นเงินกู้ยืมเพื่อ
การศึกษา และทุนการศึกษา
ตามมาตรา ๖/๑ วรรคสอง” 

มาตรา ๗ ให้ยกเลิก 
ความใน (๑) ของมาตรา ๑๑ 
แห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๑) เป็นเงินกู้ยืมเพื่อ
การศึกษา และทุนการศึกษา
ตามมาตรา ๖/๑ วรรคสอง” 

มาตรา ๑๔ ใหม้ี
คณะกรรมการคณะหนึ่ง 
เรียกว่า “คณะกรรมการ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา” ประกอบด้วย 

ฯลฯ      ฯลฯ 
(๓) กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 
ไม่เกินห้าคน ซึ่งรัฐมนตรี
แต่งตั้งจากผู้มีความรู ้

- - มาตรา ๗ ให้ยกเลิก 
ความใน (๓) ของมาตรา ๑๔ 
แห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๓) กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 
ไม่เกินเจ็ดคน ซึ่งรัฐมนตรี
แต่งตั้งโดยความเห็นชอบ 

- - มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความ
ใน (๓) ของมาตรา ๑๔ แห่ง
พระราชบัญญัติกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 

“(๓) กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 
ไม่เกินเจ็ดคน ซึ่งรัฐมนตรี
แต่งตั้งจากผู้มีความรู ้



 

๖๑ 

 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง 
กับที่มีการแก้ไข) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(คณะรฐัมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายอนุทิน  ชาญวีรกลู 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคภมูิใจไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคเพ่ือไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาชาติ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติ

เห็นชอบแล้ว) 

ความสามารถและ
ประสบการณเ์ป็นทีป่ระจักษ์ 
โดยในจ านวนนี้อย่างน้อย
ต้องเป็นผู้ทรงคณุวุฒิ 
ด้านการศึกษา 
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ  
ด้านการเงินหรือการบญัชี 
และด้านกฎหมาย  
ด้านละหนึ่งคน 

  ของคณะรัฐมนตรี จากผู้มี
ความรู้ความสามารถและ
ประสบการณเ์ป็นทีป่ระจักษ์ 
โดยในจ านวนน้ีอย่างน้อย
ต้องเป็นผู้ทรงคณุวุฒิ 
ด้านการศึกษาสองคน  
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ด้านการเงินหรือการบญัชี
และด้านกฎหมายด้านละ
หนึ่งคน” 

 
 
 
 

  ความสามารถ และ
ประสบการณเ์ป็นทีป่ระจักษ์ 
โดยในจ านวนน้ีอย่างน้อย
ต้องเป็นผู้ทรงคณุวุฒิ  
ด้านการศึกษา ด้านการ 
จัดสวัสดิการสังคม ด้านการ
คุ้มครองสิทธิและเสรภีาพ 
ด้านการเงินหรือการบญัชี 
ด้านแรงงานหรือการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน ด้านภาค
ประชาสังคมทีม่ีบทบาท 
ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินที่
เกิดขึ้นจากการศึกษา และ
ด้านกฎหมาย ด้านละหนึ่งคน” 

มาตรา ๑๗ นอกจากการ
พ้นจากต าแหน่งตามวาระ
ตามมาตรา ๑๖ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ พ้นจาก
ต าแหน่ง เมื่อ 

ฯลฯ      ฯลฯ 
(๓) รัฐมนตรีให้ออก 

เพราะบกพร่องต่อหน้าท่ี  
มีความประพฤติเสื่อมเสีย 
หรือหย่อนความสามารถ 

- - มาตรา ๘ ให้ยกเลิก
ความใน (๓) ของมาตรา ๑๗ 
แห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๓) คณะรัฐมนตรีให้
ออกเพราะบกพร่องต่อ
หน้าท่ี มีความประพฤติ
เสื่อมเสีย หรือหย่อน
ความสามารถ” 

- - - 



 

๖๒ 

 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง 
กับที่มีการแก้ไข) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(คณะรฐัมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายอนุทิน  ชาญวีรกลู 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคภมูิใจไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคเพ่ือไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาชาติ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติ

เห็นชอบแล้ว) 

 
 
 
 
 
 

มาตรา ๑๙ คณะกรรมการ
มีอ านาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี ้

 
(๑) ก าหนดนโยบาย 

ยุทธศาสตร์ และ
ควบคุมดูแลกิจการ 
ของกองทุนให้เป็นไป 
ตามวัตถุประสงค ์

(๒) ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน
ของกองทุนให้เป็นไป 
ตามวัตถุประสงค ์

(๓) เสนอแนะต่อรฐัมนตรี
ในการด าเนินการขอรับ
การจัดสรรงบประมาณ 
เพื่อสมทบกองทุน 

 
 
 

มาตรา ๗  ให้ยกเลิก
ความในมาตรา ๑๙ แห่ง
พระราชบัญญัติกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๙ คณะกรรมการ
มีหน้าที่และอ านาจ 
ดังต่อไปนี ้

(๑) ก าหนดนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และ
ควบคุมดูแลกิจการ 
ของกองทุนให้เป็นไป 
ตามวัตถุประสงค ์

(๒) ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน
ของกองทุนให้เป็นไป 
ตามวัตถุประสงค ์

(๓) เสนอแนะต่อรฐัมนตรี
ในการด าเนินการขอรับ
การจัดสรรงบประมาณ 
เพื่อสมทบกองทุน 

- 
 

มาตรา ๙ ให้ยกเลิก
ความในมาตรา ๑๙ แห่ง
พระราชบัญญัติกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๙ คณะกรรมการ
มีหน้าที่และอ านาจ 
ดังต่อไปนี ้

(๑) ก าหนดนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และ
ควบคุมดูแลกิจการ 
ของกองทุนให้เป็นไป 
ตามวัตถุประสงค ์

(๒) ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน
ของกองทุนให้เป็นไป 
ตามวัตถุประสงค ์

(๓) เสนอแนะต่อรฐัมนตรี
ในการด าเนินการขอรับ
การจัดสรรงบประมาณ 
เพื่อสมทบกองทุน 

 

- 
 

มาตรา ๗  ให้ยกเลิก
ความในมาตรา ๑๙ แห่ง
พระราชบัญญัติกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๙ คณะกรรมการ
มีหน้าที่และอ านาจ 
ดังต่อไปนี ้

(๑) ก าหนดนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และ
ควบคุมดูแลกิจการ 
ของกองทุนให้เป็นไป 
ตามวัตถุประสงค ์

(๒) ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน
ของกองทุนให้เป็นไป 
ตามวัตถุประสงค ์

(๓) เสนอแนะต่อรฐัมนตรี
ในการด าเนินการขอรับ
การจัดสรรงบประมาณ 
เพื่อสมทบกองทุน 

มาตรา ๙  ให้ยกเลิก
ความในมาตรา ๑๙ แห่ง
พระราชบัญญัติกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๙ คณะกรรมการ
มีหน้าที่และอ านาจ 
ดังต่อไปนี ้

(๑) ก าหนดนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และ
ควบคุมดูแลกิจการ 
ของกองทุนให้เป็นไป 
ตามวัตถุประสงค ์

(๒) ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน
ของกองทุนให้เป็นไป 
ตามวัตถุประสงค ์

(๓) เสนอแนะต่อรฐัมนตรี
ในการด าเนินการขอรับ
การจัดสรรงบประมาณ 
เพื่อสมทบกองทุน 



 

๖๓ 

 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง 
กับที่มีการแก้ไข) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(คณะรฐัมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายอนุทิน  ชาญวีรกลู 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคภมูิใจไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคเพ่ือไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาชาติ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติ

เห็นชอบแล้ว) 

(๔) พิจารณาอนุมัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปสี าหรับ 
การด าเนินการและ 
การบริหารงานของกองทุน 

 
 
 
(๕) ก าหนดขอบเขต 

การให้เงินกู้ยืมเพื่อ
การศึกษาตามมาตรา ๓๗ 
และพิจารณาอนุมตัิให้เงิน
กู้ยืมเพื่อการศึกษาแก่
นักเรียนหรือนักศึกษา 
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม
การศึกษา 

(๖) ก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ที่สถานศึกษาจะร่วม
ด าเนินงานกับกองทุนและ
แบบบันทึกข้อตกลงการ
เข้าร่วมด าเนินงานกับ
กองทุนตามมาตรา ๓๘ 
 

 

(๔) พิจารณาอนุมัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปสี าหรับ 
การด าเนินการและ 
การบริหารงานของกองทุน 

(๕) ก าหนดลักษณะ 
ของนักเรียนหรือนักศึกษา 
ตามมาตรา ๖/๑ 

(๖) ก าหนดขอบเขต 
การให้เงินกู้ยืมเพื่อ
การศึกษาตามมาตรา ๓๗ 
วรรคหนึ่ง 

 

 (๔) พิจารณาอนุมัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปสี าหรับ 
การด าเนินการและ 
การบริหารงานของกองทุน 

(๕) ก าหนดลักษณะ 
ของนักเรียนหรือนักศึกษา 
ตามมาตรา ๖/๑ 

(๖) ก าหนดขอบเขต 
การให้เงินกู้ยืมเพื่อ
การศึกษาตามมาตรา ๓๗ 
วรรคหนึ่ง 

 

 (๔) พิจารณาอนุมัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปสี าหรับ 
การด าเนินการและ 
การบริหารงานของกองทุน 

(๕) ก าหนดลักษณะ 
ของนักเรียนหรือนักศึกษา
ตามมาตรา ๖/๑ 

(๖) ก าหนดขอบเขต 
การให้เงินกู้ยืมเพื่อ
การศึกษาตามมาตรา ๓๗ 
วรรคหนึ่ง 

 

(๔) พิจารณาอนุมัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปสี าหรับ 
การด าเนินการและ 
การบริหารงานของกองทุน 

(๕) ก าหนดลักษณะ 
ของนักเรียนหรือนักศึกษา
ตามมาตรา ๖/๑ 

(๖) ก าหนดขอบเขต 
การให้เงินกู้ยืมเพื่อ
การศึกษาตามมาตรา ๓๗ 
วรรคหนึ่ง 



 

๖๔ 

 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง 
กับที่มีการแก้ไข) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(คณะรฐัมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายอนุทิน  ชาญวีรกลู 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคภมูิใจไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคเพ่ือไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาชาติ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติ

เห็นชอบแล้ว) 

(๗) ก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการให้เงินกู้ยืมเพื่อ
การศึกษาแก่นักเรยีนหรือ
นักศึกษา และการช าระ
เงินคืนกองทุน 

(๗) ก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขตาม
มาตรา ๑๒ มาตรา ๓๑ 
มาตรา ๓๓ วรรคสอง 
มาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง 
มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๓/๑ 
วรรคสอง มาตรา ๔๔ 
วรรคสอง วรรคสาม วรรคห้า 
และวรรคเก้า มาตรา ๔๙ 
วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕๑ 
วรรคหนึ่งและวรรคหก 

 (๗) ก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขตาม
มาตรา ๑๒ มาตรา ๓๑ 
มาตรา ๓๓ วรรคสอง 
มาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง 
มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๓/๑ 
วรรคสอง มาตรา ๔๔ 
วรรคสอง วรรคสาม วรรคห้า 
และวรรคเก้า มาตรา ๔๙ 
วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕๑ 
วรรคหนึ่งและวรรคหก 

 (๗) ก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขตาม
มาตรา ๑๒ มาตรา ๓๑ 
มาตรา ๓๓ วรรคสอง 
มาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง 
มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๓/๑ 
วรรคสอง มาตรา ๔๔ 
วรรคสอง วรรคสาม วรรคห้า 
และวรรคเก้า มาตรา ๔๙ 
วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕๑ 
วรรคหนึ่งและวรรคหก 

(๗) ก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขตาม
มาตรา ๑๒ มาตรา ๓๑ 
มาตรา ๓๓ วรรคสอง 
มาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง 
มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๓/๑ 
วรรคสอง มาตรา ๔๔ 
วรรคสาม มาตรา ๔๙ 
วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕๑ 
วรรคหนึ่งและวรรคหก 

 
(๘) ก าหนดหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับ
การน าเงินหรือทรัพยส์ิน
ของกองทุนไปหาผลประโยชน์
ตามมาตรา ๑๒ 

(๘) ก าหนดมาตรการใด ๆ  
ตามความจ าเป็นเพื่อ
ประโยชน์ในการบริหาร
กองทุนและการตดิตาม
การช าระเงินคืนกองทุน 

 (๘) ก าหนดมาตรการใด ๆ 
ตามความจ าเป็นเพื่อ
ประโยชน์ในการบริหาร
กองทุนและการตดิตาม
การช าระเงินคืนกองทุน 

 (๘) ก าหนดมาตรการใด ๆ  
ตามความจ าเป็นเพื่อ
ประโยชน์ในการบริหาร
กองทุนและการตดิตาม
การช าระเงินคืนกองทุน 

(๘) ก าหนดมาตรการใด ๆ  
ตามความจ าเป็นเพื่อ
ประโยชน์ในการบริหาร
กองทุนและการตดิตาม
การช าระเงินคืนกองทุน 

(๙) พิจารณาเสนอแนะ
ต่อรัฐมนตรีในการออก
กฎกระทรวงก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการขอข้อมูล
ส่วนบุคคลของผู้กูย้ืมเงินท่ี
อยู่ในครอบครองของ
บุคคลอื่น และเปิดเผย 

(๙) พิจารณาเสนอแนะ
ตอ่รัฐมนตรีในการออก
กฎกระทรวงก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการขอข้อมูล
ส่วนบุคคลของผู้กูย้ืมเงินท่ี
อยู่ในครอบครองของ
บุคคลอื่น และเปิดเผย 

 (๙) พิจารณาเสนอแนะ
ต่อรัฐมนตรีในการออก
กฎกระทรวงก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการขอข้อมูล
ส่วนบุคคลของผู้กูย้ืมเงินท่ี
อยู่ในครอบครองของ
บุคคลอื่น และเปิดเผย 

 (๙) พิจารณาเสนอแนะ
ต่อรัฐมนตรีในการออก
กฎกระทรวงก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการขอข้อมูล
ส่วนบุคคลของผู้กูย้ืมเงินท่ี
อยู่ในครอบครองของ
บุคคลอื่น และเปิดเผย 

(๙) พิจารณาเสนอแนะ
ต่อรัฐมนตรีในการออก
กฎกระทรวงก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการขอข้อมูล
ส่วนบุคคลของผู้กูย้ืมเงินท่ี
อยู่ในครอบครองของ
บุคคลอื่น และเปิดเผย 



 

๖๕ 

 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง 
กับที่มีการแก้ไข) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(คณะรฐัมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายอนุทิน  ชาญวีรกลู 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคภมูิใจไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคเพ่ือไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาชาติ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติ

เห็นชอบแล้ว) 

ข้อมูลเกี่ยวกับการรับเงิน
กู้ยืมเพื่อการศึกษาและ 
การช าระเงินคืนกองทุน
ของผู้กู้ยืมเงิน 

ข้อมูลเกี่ยวกับการรับเงิน
กู้ยืมเพื่อการศึกษาและการ
ช าระเงินคืนกองทุนของ 
ผู้กู้ยืมเงินตามมาตรา ๔๕ 

 ข้อมูลเกี่ยวกับการรับเงิน
กู้ยืมเพื่อการศึกษาและการ
ช าระเงินคืนกองทุนของ 
ผู้กู้ยืมเงินตามมาตรา ๔๕ 

 ข้อมูลเกี่ยวกับการรับเงิน
กู้ยืมเพื่อการศึกษาและการ
ช าระเงินคืนกองทุนของ 
ผู้กู้ยืมเงินตามมาตรา ๔๕ 

ข้อมูลเกี่ยวกับการรับเงิน
กู้ยืมเพื่อการศึกษาและ 
การช าระเงินคืนกองทุน
ของผู้กู้ยืมเงินตามมาตรา ๔๕ 

(๑๐) ก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการ
จ้างสถาบันการเงินหรือนิติ
บุคคลให้ท าหน้าท่ีบรหิาร
และจัดการการให้เงินกู้ยืม
เพื่อการศึกษา ติดตามและ
เร่งรัดใหม้ีการช าระคืนเงิน
กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

(๑๐) ก าหนดข้อบังคับ
เกี่ยวกับการบรหิารงาน
บุคคล การเงิน การพัสดุ 
การบัญชี การตรวจสอบ
บัญชีและข้อบังคับอ่ืนท่ี
จ าเป็นในการด าเนินการ
และการบริหารงานของ
กองทุน 

 (๑๐) ก าหนดข้อบังคับ
เกี่ยวกับการบรหิารงาน
บุคคล การเงิน การพัสดุ 
การบัญชี การตรวจสอบ
บัญชีและข้อบังคับอื่น 
ที่จ าเป็นในการด าเนินการ
และการบริหารงานของ
กองทุน 

 (๑๐) ก าหนดข้อบังคับ
เกี่ยวกับการบรหิารงาน
บุคคล การเงิน การพัสดุ 
การบัญชี การตรวจสอบ
บัญชีและข้อบังคับอื่นที่
จ าเป็นในการด าเนินการ
และการบริหารงานของ
กองทุน 

(๑๐) ก าหนดข้อบังคับ
เกี่ยวกับการบรหิารงาน
บุคคล การเงิน การพัสดุ 
การบัญชี การตรวจสอบ
บัญชีและข้อบังคับอื่นที่
จ าเป็นในการด าเนินการ
และการบริหารงานของ
กองทุน 

 
 
 
 
 
 
(๑๑) ก าหนดหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ผ่อนผันให้ผู้กูย้ืมเงินช าระ
เงินคืนกองทุน ลดหย่อนหนี้ 
หรือระงับการช าระเงินคืน
กองทุนตามมาตรา ๔๔ 
วรรคสาม 

 
 
 
 
 
 
(๑๑) พิจารณาผล

การศึกษา วิเคราะห์ และ
ประเมินความต้องการเงิน
กู้ยืมเพื่อการศึกษาของ
นักเรียนหรือนักศึกษาท้ัง
ในปัจจุบันและอนาคตที่
ผู้จัดการเสนอ 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
ความในมาตรา ๑๙ (๑๑) 
แห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๑๑) ก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการท างานให้รัฐ
แทนการช าระเงินกู้ยมื เงิน
กู้ยืมที่ปลอดดอกเบี้ย และ
การผ่อนผันใหผู้้กู้ยืมเงิน
ช าระเงินคืนกองทุน  

 
 
 
 
 
 
(๑๑) พิจารณาผล

การศึกษา วิเคราะห์ และ
ประเมินความต้องการเงิน
กู้ยืมเพื่อการศึกษาของ
นักเรียนหรือนักศึกษา 
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
ที่ผู้จัดการเสนอ 

มาตรา ๔ ให้ยกเลิก
ความในมาตรา ๑๙ (๑๑) 
แห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๑๑) ก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการผ่อนผันให้ผู้
กู้ยืมช าระเงินคืนกองทุน 
หรือการลดหย่อนหนี้ หรือ
ระงับการช าระเงินคืน หรือ
ก าหนดการท างานให้รัฐ  

 
 
 
 
 
 
(๑๑) พิจารณาผล

การศึกษา วิเคราะห์ และ
ประเมินความต้องการเงิน
กู้ยืมเพื่อการศึกษาของ
นักเรียนหรือนักศึกษาท้ัง
ในปัจจุบันและอนาคตที่
ผู้จัดการเสนอ 

 
 
 
 
 
 
(๑๑) พิจารณาผล

การศึกษา วิเคราะห์ และ
ประเมินความต้องการเงิน
กู้ยืมเพื่อการศึกษาของ
นักเรียนหรือนักศึกษาท้ัง
ในปัจจุบันและอนาคตที่
ผู้จัดการเสนอ 



 

๖๖ 

 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง 
กับที่มีการแก้ไข) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(คณะรฐัมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายอนุทิน  ชาญวีรกลู 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคภมูิใจไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคเพ่ือไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาชาติ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติ

เห็นชอบแล้ว) 

  ลดหย่อนหนี้ หรือระงับ
การช าระเงินคืนกองทุน
ตามมาตรา ๔๔” 

 หรือมอบทรัพยส์ินหรือ
ผลประโยชน์อื่นใดแทน
การช าระเงินกู้ยมื ตาม
มาตรา ๔๔” 

  

  มาตรา ๔ ให้เพิ่มความ
ต่อไปนี้เป็น (๑๑/๑) และ 
(๑๑/๒) ของมาตรา ๑๙ 
แห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพื่อการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 “(๑๑/๑) ก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการแปลงหนี ้
เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
ตามมาตรา ๔๔/๑ 

(๑๑/๒) ก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการแปลงหนี ้
เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
ตามมาตรา ๔๔/๒” 

 มาตรา ๕ ให้เพิ่มความ
ต่อไปนีเ้ป็น (๑๑/๑) (๑๑/๒) 
และ (๑๑/๓) ของมาตรา ๑๙ 
แห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพื่อการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

“(๑๑/๑) ก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการแปลงหนี ้
เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
ตามมาตรา ๔๔/๑ 

(๑๑/๒) ก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการแปลงหนี ้
เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
ตามมาตรา ๔๔/๒ 

(๑๑/๓) ก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการให้ทุน 
การศึกษาตามมาตรา ๖/๑” 

  



 

๖๗ 

 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง 
กับที่มีการแก้ไข) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(คณะรฐัมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายอนุทิน  ชาญวีรกลู 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคภมูิใจไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคเพ่ือไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาชาติ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติ

เห็นชอบแล้ว) 

(๑๒) ก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับ
ความรับผดิของผูค้้ าประกัน
ตามมาตรา ๔๙ วรรคสาม 

      

(๑๓) ก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการ
คัดเลือกผู้จัดการและ 
การท าสัญญาจ้างผู้จัดการ 
รวมทั้งก าหนดค่าตอบแทน
หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น 
ของผู้จัดการตามมาตรา ๓๑ 

      
 
 
 

(๑๔) ก าหนดมาตรการ
ใด ๆ ตามความจ าเป็น 
เพื่อประโยชน์ในการบริหาร
กองทุนและการตดิตาม
การช าระเงินคืนกองทุน 

(๑๕) ก าหนดข้อบังคับ
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
การเงิน การพัสดุ การบัญชี 
การตรวจสอบบัญชีและ
ข้อบังคับอื่นที่จ าเป็น 
ในการด าเนินการและการ
บริหารงานของกองทุน 
 

 
 
 
 
 
(๑๒) ออกข้อบังคับ 

ระเบียบ และประกาศ 
เพื่อปฏิบัติการอื่นใดให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัตินี ้

  
 
 
 
 
(๑๒) ออกข้อบังคับ 

ระเบียบ และประกาศ 
เพื่อปฏิบัติการอื่นใดให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัตินี ้

  
 
 
 
 
(๑๒) ออกข้อบังคับ 

ระเบียบ และประกาศ 
เพื่อปฏิบัติการอื่นให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัตินี ้

 
 
 
 
 
(๑๒) ออกข้อบังคับ 

ระเบียบ และประกาศ 
เพื่อปฏิบัติการอื่นใดให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัตินี ้



 

๖๘ 

 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง 
กับที่มีการแก้ไข) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(คณะรฐัมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายอนุทิน  ชาญวีรกลู 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคภมูิใจไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคเพ่ือไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาชาติ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติ

เห็นชอบแล้ว) 

(๑๖) พิจารณาผลการศึกษา 
วิเคราะห์ และประเมิน
ความต้องการเงินกู้ยมืเพื่อ
การศึกษาของนักเรียนหรือ
นักศึกษาท้ังในปัจจุบันและ
อนาคตที่ผู้จัดการเสนอ 

 (๑๗) ออกข้อบังคับ 
ระเบียบ และประกาศเพื่อ
ปฏิบัติการอื่นใดใหเ้ป็นไป
ตามพระราชบัญญัตินี ้

(๑๘) ปฏิบตัิการอื่นใด
ตามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้หรือ
เพื่อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุน 

คณะกรรมการอาจมอบ
อ านาจของคณะกรรมการ
ตาม (๒) (๕) (๑๔) และ 
(๑๘) เฉพาะในส่วนท่ีไม่
เกี่ยวกับการก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขให้ผู้จัดการหรือ
บุคคลอื่นใดกระท าการ
แทนคณะกรรมการก็ได ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(๑๓) ปฏิบตัิการอื่นใด

ตามที่บัญญัตไิว้ใน
พระราชบัญญัตินี ้

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(๑๓) ปฏิบตัิการอื่นใด

ตามที่บัญญัตไิว้ใน
พระราชบัญญัตินี ้

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(๑๓) ปฏิบตัิการอื่นใด

ตามที่บัญญัตไิว้ใน
พระราชบัญญัตินี ้

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๑๓) ปฏิบตัิการอื่นใด
ตามที่บัญญัตไิว้ใน
พระราชบัญญัตินี ้

 



 

๖๙ 

 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง 
กับที่มีการแก้ไข) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(คณะรฐัมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายอนุทิน  ชาญวีรกลู 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคภมูิใจไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคเพ่ือไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาชาติ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติ

เห็นชอบแล้ว) 

 การก าหนดลักษณะ
นักเรยีนหรือนักศึกษาตาม 
(๕) คณะกรรมการต้อง
ก าหนดใหผู้้ซึ่งขาดแคลน
ทุนทรัพยอ์ย่างแทจ้ริงมีโอกาส
กู้ยืมเงินได้ โดยต้องไม่
ค านึงถึงเฉพาะรายได้ต่อ
ครอบครัวของผู้กูย้ืมเงินเพียง
ด้านเดียว แต่ต้องค านึงถึง
รายจ่ายของครอบครัวด้วย 
และรายได้ต่อครอบครัว 
ที่ก าหนด เมื่อหักรายจ่าย
ของครอบครัวแล้วหากไม่
เพียงพอที่จะรับผิดชอบ 
ในการศึกษาของนักเรียน
หรือนักศึกษานั้นไดใ้ห้ถือว่า
ผู้นั้นเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

ในการด าเนินการ 
ตามหน้าท่ีและอ านาจ  
ให้คณะกรรมการรับฟัง
ความคิดเห็นของนักเรียน
หรือนักศึกษา ผู้กู้ยืมเงิน 
และสถานศึกษา 
ประกอบการพิจารณา
ด าเนินการด้วย 

 การก าหนดลักษณะ
นักเรยีนหรือนักศึกษาตาม 
(๕) คณะกรรมการต้อง
ก าหนดใหผู้้ซึ่งขาดแคลน
ทุนทรัพยอ์ย่างแทจ้ริงมีโอกาส
กู้ยืมเงินได้ โดยต้องไม่
ค านึงถึงเฉพาะรายได้ต่อ
ครอบครัวของผู้กูย้ืมเงินเพียง
ด้านเดียว แต่ต้องค านึงถึง
รายจ่ายของครอบครัวด้วย 
และรายได้ต่อครอบครัว 
ที่ก าหนด เมื่อหักรายจ่าย
ของครอบครัวแล้วหากไม่
เพียงพอที่จะรับผิดชอบ 
ในการศึกษาของนักเรียน
หรือนักศึกษานั้นไดใ้ห้ถือว่า
ผู้นั้นเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

ในการด าเนินการ 
ตามหน้าท่ีและอ านาจ  
ให้คณะกรรมการรับฟัง
ความคิดเห็นของนักเรียน
หรือนักศึกษา ผู้กู้ยืมเงิน 
และสถานศึกษา 
ประกอบการพิจารณา
ด าเนินการด้วย 

 การก าหนดลักษณะ
นักเรยีนหรือนักศึกษาตาม 
(๕) คณะกรรมการต้อง
ก าหนดใหผู้้ซึ่งขาดแคลน
ทุนทรัพย์อย่างแทจ้ริงมีโอกาส
กูย้ืมเงินได้ โดยต้องไม่
ค านึงถึงเฉพาะรายได้ต่อ
ครอบครัวของผู้กูย้ืมเงินเพียง
ด้านเดียว แต่ต้องค านึงถึง
รายจ่ายของครอบครัวด้วย 
และรายได้ต่อครอบครัว 
ที่ก าหนด เมื่อหักรายจ่าย
ของครอบครัวแล้วหาก 
ไม่เพียงพอที่จะรับผิดชอบ 
ในการศึกษาของนักเรียน
หรือนักศึกษานั้นไดใ้ห้ถือว่า
ผู้นั้นเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

ในการด าเนินการ 
ตามหน้าท่ีและอ านาจ  
ให้คณะกรรมการรับฟัง
ความคิดเห็นของนักเรียน
หรือนักศึกษา ผู้กู้ยืมเงิน 
และสถานศึกษา 
ประกอบการพิจารณา
ด าเนินการด้วย 

การก าหนดลักษณะ
นักเรยีนหรือนักศึกษาตาม 
(๕) คณะกรรมการต้อง
ก าหนดใหผู้้ซึ่งขาดแคลน
ทุนทรัพยอ์ย่างแทจ้ริงมีโอกาส
กู้ยืมเงินได้ โดยต้องไม่
ค านึงถึงเฉพาะรายได้ต่อ
ครอบครัวของผู้กูย้ืมเงินเพียง
ด้านเดียว แต่ต้องค านึงถึง
รายจ่ายของครอบครัวด้วย 
และรายได้ต่อครอบครัว 
ที่ก าหนด เมื่อหักรายจ่าย
ของครอบครัวแล้วหาก 
ไม่เพียงพอที่จะรับผิดชอบ 
ในการศึกษาของนักเรียน
หรือนักศึกษานั้นไดใ้ห้ถือว่า
ผู้นั้นเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

ในการด าเนินการ 
ตามหน้าท่ีและอ านาจ  
ให้คณะกรรมการรับฟัง
ความคิดเห็นของนักเรียน
หรือนักศึกษา ผู้กู้ยืมเงิน 
และสถานศึกษา 
ประกอบการพิจารณา
ด าเนินการด้วย 



 

๗๐ 

 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง 
กับที่มีการแก้ไข) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(คณะรฐัมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายอนุทิน  ชาญวีรกลู 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคภมูิใจไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคเพ่ือไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาชาติ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติ

เห็นชอบแล้ว) 

 คณะกรรมการอาจมอบ
อ านาจของคณะกรรมการ
ตาม (๒) (๖) (๘) และ 
(๑๓) เฉพาะในส่วนท่ี 
ไม่เกี่ยวกับการก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขให้ผู้จัดการหรือ
บุคคลอื่นใดกระท าการ
แทนคณะกรรมการก็ได้” 

 คณะกรรมการอาจมอบ
อ านาจของคณะกรรมการ
ตาม (๒) (๖) (๘) และ 
(๑๓) เฉพาะในส่วนท่ี 
ไม่เกี่ยวกับการก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขให้ผู้จัดการหรือ
บุคคลอื่นใดกระท าการ
แทนคณะกรรมการก็ได้” 

 คณะกรรมการอาจมอบ
อ านาจของคณะกรรมการ
ตาม (๒) (๖) (๘) และ 
(๑๓) เฉพาะในส่วนท่ี 
ไม่เกี่ยวกับการก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขให้ผู้จัดการหรือ
บุคคลอื่นใดกระท าการ
แทนคณะกรรมการก็ได้” 

คณะกรรมการอาจมอบ
อ านาจตาม (๒) (๖) (๘) 
และ (๑๓) เฉพาะในส่วนท่ี
ไม่เกี่ยวกับการก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขให้ผู้จัดการหรือ
บุคคลอื่นใดกระท าการ
แทนคณะกรรมการก็ได้” 

มาตรา ๒๒ ใหม้ี
คณะอนุกรรมการก ากับ
และประเมินสถานศึกษา 
ที่เข้าร่วมด าเนินงาน 
กับกองทุน ประกอบด้วย 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นประธานอนุกรรมการ 
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผู้อ านวยการส านักงาน
รับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 

มาตรา ๘ ให้ยกเลิก
มาตรา ๒๒ แห่ง
พระราชบัญญัติกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแกไ้ขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
(ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิก
มาตรา ๒๒ แห่ง
พระราชบัญญัติกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแกไ้ขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
(ฉบับท่ี ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 มาตรา ๘ ให้ยกเลิก
มาตรา ๒๒ แห่ง
พระราชบัญญัติกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแกไ้ขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
(ฉบับท่ี ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิก
มาตรา ๒๒ แห่ง
พระราชบัญญัติกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแกไ้ขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
(ฉบับท่ี ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



 

๗๑ 

 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง 
กับที่มีการแก้ไข) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(คณะรฐัมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายอนุทิน  ชาญวีรกลู 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคภมูิใจไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคเพ่ือไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาชาติ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติ

เห็นชอบแล้ว) 

ผู้แทนส านักงบประมาณ 
ผู้แทนกรมบญัชีกลาง และ
ผู้ทรงคณุวุฒิจ านวนสามคน 
ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้ง
จากผู้ซึ่งมผีลงานหรือ 
มีความรู้และความเช่ียวชาญ
หรือประสบการณ ์
ด้านการเงินหรือการบญัชี 
ด้านกฎหมาย  
ด้านเศรษฐศาสตร์  
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
หรือด้านอ่ืน ๆ อันเป็น
ประโยชน์ต่อการก ากับ
ดูแลการด าเนินงานของ
สถานศึกษา เป็นอนุกรรมการ 

ให้ผู้จัดการเป็น
อนุกรรมการและเลขานุการ 
และให้ผู้แทนกระทรวง 
ศึกษาธิการจ านวนหนึ่งคน
และพนักงานกองทุน 
ซึ่งผู้จัดการแต่งตั้งจ านวน 
หนึ่งคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 

      



 

๗๒ 

 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง 
กับที่มีการแก้ไข) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(คณะรฐัมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายอนุทิน  ชาญวีรกลู 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคภมูิใจไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคเพ่ือไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาชาติ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติ

เห็นชอบแล้ว) 

มาตรา ๒๓  
คณะอนุกรรมการก ากับ
และประเมินสถานศึกษา 
ที่เข้าร่วมด าเนินงานกับ
กองทุนมีอ านาจหน้าท่ี 
ดังต่อไปนี ้

(๑) เสนอแนะและให้
ค าปรกึษาแก่คณะกรรมการ  
ในการปฏิบัติหนา้ที่ 
ตามมาตรา ๑๙ (๖) 

(๒) ติดตาม ตรวจสอบ 
และก ากับดูแลสถานศึกษา
ที่เข้าร่วมด าเนินงานกับกองทุน 
ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการก าหนดตาม
มาตรา ๑๙ (๖) และรายงานผล 
ให้คณะกรรมการทราบ 

(๓) วิเคราะห์ปัญหาและ
ข้อจ ากัดในการปฏิบตัิหนา้ที่
ของสถานศึกษา พร้อมท้ัง
เสนอแนะมาตรการแก้ไข
ปัญหาต่อคณะกรรมการ 

 

มาตรา ๙  ให้ยกเลิก
มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ 
และมาตรา ๒๕ แห่ง
พระราชบัญญัติกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

- มาตรา ๑๑  ให้ยกเลิก
มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ 
และมาตรา ๒๕ แห่ง
พระราชบัญญัติกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

- มาตรา ๙  ให้ยกเลิก
มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ 
และมาตรา ๒๕ แห่ง
พระราชบัญญัติกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มาตรา ๑๑  ให้ยกเลิก
มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ 
และมาตรา ๒๕ แห่ง
พระราชบัญญัติกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 



 

๗๓ 

 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง 
กับที่มีการแก้ไข) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(คณะรฐัมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายอนุทิน  ชาญวีรกลู 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคภมูิใจไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคเพ่ือไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาชาติ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติ

เห็นชอบแล้ว) 

(๔) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น
ตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย 

      

มาตรา ๒๔  ให้มี
คณะอนุกรรมการก ากับ
การช าระเงินคืนกองทุน 
ประกอบด้วย อธิบดี
กรมบัญชีกลาง เป็น
ประธานอนุกรรมการ 
ผู้แทนกระทรวงศกึษาธกิาร 
ผู้แทนส านักงบประมาณ 
ผู้แทนกรมบญัชีกลาง 
ผู้แทนส านักงานเศรษฐกิจ
การคลัง และผู้ทรงคณุวุฒิ
จ านวนสามคน 
ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้ง
จากผู้ซึ่งมีความรู้และ 
ความเชี่ยวชาญหรือ
ประสบการณ์ด้านการเงิน
หรือการบัญชี ด้านกฎหมาย 
ด้านเศรษฐศาสตร์  
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ด้านแรงงาน หรือด้านอื่น ๆ  
อันเป็นประโยชน์ต่อการ 

 

      



 

๗๔ 

 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง 
กับที่มีการแก้ไข) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(คณะรฐัมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายอนุทิน  ชาญวีรกลู 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคภมูิใจไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคเพ่ือไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาชาติ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติ

เห็นชอบแล้ว) 

ก ากับดูแลการช าระเงินคืน
กองทุน เป็นอนุกรรมการ 

ให้ผู้จัดการเป็น
อนุกรรมการและเลขานกุาร 
และให้ผูจ้ัดการแต่งตั้ง
พนักงานของกองทุน
จ านวนหนึ่งคนเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ 

      

มาตรา ๒๕  
คณะอนุกรรมการก ากับ
การช าระเงินคืนกองทุน  
มีอ านาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี ้

(๑) เสนอแนะและให้
ค าปรกึษาแก่คณะกรรมการ 
ในการก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไข
เกี่ยวกับการให้ผู้กูย้ืมเงิน
ช าระเงินคืนกองทุนตาม
มาตรา ๑๙ (๗) 

 (๒) ติดตาม ตรวจสอบ 
และก ากับดูแลให้การช าระ
เงินคืนกองทุนเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ก าหนดตามมาตรา ๑๙  

      
 



 

๗๕ 

 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง 
กับที่มีการแก้ไข) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(คณะรฐัมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายอนุทิน  ชาญวีรกลู 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคภมูิใจไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคเพ่ือไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาชาติ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติ

เห็นชอบแล้ว) 

(๗) และรายงานผลให้
คณะกรรมการทราบ 

(๓) เสนอแนะและ 
ให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการ 
ในการปฏิบัติหนา้ที่ตาม
มาตรา ๑๙ (๑๑) และ (๑๔) 

(๔) เสนอแนะและ 
ให้ค าปรึกษาแก่ผู้จดัการ 
ในการปฏิบัติหนา้ที่ในส่วน
ที่เกี่ยวกับการตดิตาม 
การช าระเงินคืนกองทุน 

(๕) วิเคราะห์ปัญหาและ
สาเหตุที่ผู้กู้ยืมเงินไม่ช าระ
เงินคืนกองทุน พร้อมท้ัง
เสนอแนะมาตรการแก้ไข
ปัญหาต่อคณะกรรมการ 

(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย 

      

  
 
 
 
 
 

มาตรา ๑๐  ให้ยกเลิก
ความในมาตรา ๒๖ แห่ง
พระราชบัญญัติกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 

- มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิก
ความในมาตรา ๒๖ แห่ง
พระราชบัญญัติกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 

- มาตรา ๑๐  ให้ยกเลิก
ความในมาตรา ๒๖ แห่ง
พระราชบัญญัติกองทุนให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 

มาตรา ๑๒  ให้ยกเลิก
ความในมาตรา ๒๖ แห่ง
พระราชบัญญัติกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 



 

๗๖ 

 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง 
กับที่มีการแก้ไข) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(คณะรฐัมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายอนุทิน  ชาญวีรกลู 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคภมูิใจไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคเพ่ือไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาชาติ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติ

เห็นชอบแล้ว) 

  มาตรา ๒๖  ให้น า
คุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามของกรรมการ
ผู้ทรงคณุวุฒิตามมาตรา ๑๕ 
รวมทั้งการประชุมและการ
วินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุม
ตามมาตรา ๒๐ มาใช้บังคับ
แก่คณะอนุกรรมการ 
ตามมาตรา ๒๑ 
คณะอนุกรรมการก ากับ
และประเมินสถานศึกษา 
ที่เข้าร่วมด าเนินงาน 
กับกองทุนและ
คณะอนุกรรมการก ากับ
การช าระเงินคืนกองทุน 
โดยอนุโลม 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

“มาตรา ๒๖  ให้น า
คุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามของกรรมการ
ผู้ทรงคณุวุฒิตามมาตรา ๑๕ 
รวมทั้งการประชุมและ 
การวินิจฉัยช้ีขาดของ 
ที่ประชุมตามมาตรา ๒๐ 
มาใช้บังคับแก่
คณะอนุกรรมการ 
ตามมาตรา ๒๑ ด้วย 
โดยอนุโลม” 

“มาตรา ๒๖  ให้น า
คุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามของกรรมการ
ผู้ทรงคณุวุฒิตามมาตรา ๑๕ 
รวมทั้งการประชุมและ 
การวินิจฉัยช้ีขาดของ 
ที่ประชุมตามมาตรา ๒๐  
มาใช้บังคับแก่
คณะอนุกรรมการ 
ตามมาตรา ๒๑ ด้วย 
โดยอนุโลม” 

“มาตรา ๒๖  ให้น า
คุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามของกรรมการ
ผู้ทรงคณุวุฒิตามมาตรา ๑๕ 
รวมทั้งการประชุมและ 
การวินิจฉัยช้ีขาดของ 
ที่ประชุมตามมาตรา ๒๐ 
มาใช้บังคับแก่
คณะอนุกรรมการ 
ตามมาตรา ๒๑ ด้วย 
โดยอนุโลม” 

“มาตรา ๒๖  ให้น า
คุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามของกรรมการ
ผู้ทรงคณุวุฒิตามมาตรา ๑๕ 
รวมทั้งการประชุมและ 
การวินิจฉัยช้ีขาดของ 
ที่ประชุมตามมาตรา ๒๐ 
มาใช้บังคับแก่
คณะอนุกรรมการ 
ตามมาตรา ๒๑ ด้วย 
โดยอนุโลม” 



 

๗๗ 

 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง 
กับที่มีการแก้ไข) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(คณะรฐัมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายอนุทิน  ชาญวีรกลู 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคภมูิใจไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคเพ่ือไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาชาติ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติ

เห็นชอบแล้ว) 

 
 
 
 

 
 

 
มาตรา ๓๗  ก่อนเริ่มปี

การศึกษาแตล่ะปี  
ให้คณะกรรมการประกาศ
ก าหนดลักษณะของเงิน
กู้ยืมเพื่อการศกึษา ขอบเขต
การให้เงินกูย้ืมเพื่อการศึกษา 
รวมตลอดทั้งประเภทวิชา 
สถานศกึษาหรือระดับชั้น
การศึกษา และหลักสูตรที่
จะใหเ้งินกู้ยมืเพื่อการศกึษา 

ประกาศตามวรรคหนึ่ง
ให้เผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบทั่วไปโดย 

 

มาตรา ๑๑  ให้ยกเลิก
ความในมาตรา ๓๗ และ
มาตรา ๓๘ แห่ง
พระราชบัญญัติกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๓๗   

ให้คณะกรรมการประกาศ
ก าหนดลักษณะของเงิน
กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
ขอบเขตการให้เงินกู้ยืม
เพื่อการศึกษา รวมตลอด
ทั้งประเภทวิชา สถานศึกษา
หรือระดับชั้นการศึกษา 
และหลักสตูรที่จะใหเ้งิน
กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภายใน
เดือนมกราคมของทุกปี 
โดยอาจประกาศเพิ่มเติมได้ 
แต่ต้องด าเนินการให้แล้ว
เสร็จก่อนวันเริ่มปี
การศึกษาแตล่ะป ี
 

- มาตรา ๑๓  ให้ยกเลิก
ความในมาตรา ๓๗ และ
มาตรา ๓๘ แห่ง
พระราชบัญญัติกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๓๗   

ให้คณะกรรมการประกาศ
ก าหนดลักษณะของเงิน
กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
ขอบเขตการให้เงินกู้ยืม
เพื่อการศึกษา รวมตลอด
ทั้งประเภทวิชา สถานศึกษา
หรือระดับชั้นการศึกษา 
และหลักสตูรที่จะใหเ้งิน
กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภายใน
เดือนมกราคมของทุกปี 
โดยอาจประกาศเพิ่มเติมได้ 
แต่ต้องด าเนินการ 
ให้แล้วเสร็จก่อนวันเริม่ 
ปีการศึกษาแตล่ะป ี
 

- มาตรา ๑๑  ให้ยกเลิก
ความในมาตรา ๓๗ และ
มาตรา ๓๘ แห่ง
พระราชบัญญัติกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๓๗   

ให้คณะกรรมการประกาศ
ก าหนดลักษณะของเงิน
กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
ขอบเขตการให้เงินกู้ยืม
เพื่อการศึกษา รวมตลอด
ทั้งประเภทวิชา สถานศึกษา
หรือระดับชั้นการศึกษา  
และหลักสตูรที่จะใหเ้งิน
กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภายใน
เดือนมกราคมของทุกปี 
โดยอาจประกาศเพิ่มเติมได้ 
แต่ต้องด าเนินการให้แล้ว
เสร็จก่อนวันเริ่มปี
การศึกษาแตล่ะป ี

มาตรา ๑๓  ให้ยกเลิก
ความในมาตรา ๓๗ และ
มาตรา ๓๘ แห่ง
พระราชบัญญัติกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๓๗   

ให้คณะกรรมการประกาศ
ก าหนดลักษณะของเงิน
กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
ขอบเขตการให้เงินกู้ยืม
เพื่อการศึกษา รวมตลอด
ทั้งประเภทวิชา สถานศึกษา
หรือระดับชั้นการศึกษา 
และหลักสตูรที่จะใหเ้งิน
กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภายใน
เดือนมกราคมของทุกปี 
โดยอาจประกาศเพิ่มเติมได้ 
แต่ต้องด าเนินการให้แล้ว
เสร็จก่อนวันเริ่มปี
การศึกษาแตล่ะป ี

                                                           
 ถ้อยค าตามที่ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา 



 

๗๘ 

 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง 
กับที่มีการแก้ไข) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(คณะรฐัมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายอนุทิน  ชาญวีรกลู 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคภมูิใจไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคเพ่ือไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาชาติ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติ

เห็นชอบแล้ว) 

(๑) ปิดประกาศ 
โดยเปดิเผย ณ ส านักงาน 
และเผยแพร่ทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของ
ส านักงาน 

      

(๒) ส่งให้สถานศึกษา 
และให้สถานศึกษาที่ไดร้ับ
ประกาศดังกล่าวเผยแพร่
ให้ประชาชนทราบ
โดยทั่วไป โดยอย่างน้อย
ต้องปิดประกาศไว้ในท่ีแล
เห็นได้ง่าย ณ บรเิวณ
สถานศึกษา 

      

 ให้ส านักงานส่งประกาศ
ตามวรรคหนึ่งให้
สถานศึกษาท่ีเข้าร่วม
ด าเนินงานกับกองทุน  
และให้ส านักงานและ
สถานศึกษาดังกล่าว
เผยแพร่ให้ประชาชน 
ทราบทั่วไป โดยผ่าน 
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ
ส านักงานหรือสถานศึกษา 
และปิดประกาศ 
โดยเปดิเผย ณ ส านักงาน 

 ให้ส านักงานส่งประกาศ
ตามวรรคหนึ่งให้
สถานศึกษาท่ีเข้าร่วม
ด าเนินงานกับกองทุน  
และให้ส านักงานและ
สถานศึกษาดังกล่าว
เผยแพร่ให้ประชาชน 
ทราบทั่วไป โดยผ่าน 
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ
ส านักงานหรือสถานศึกษา 
และปิดประกาศ 
โดยเปดิเผย ณ ส านักงาน 

 ให้ส านักงานส่งประกาศ
ตามวรรคหนึ่งให้
สถานศึกษาท่ีเข้าร่วม
ด าเนินงานกับกองทุน  
และให้ส านักงานและ
สถานศึกษาดังกล่าว
เผยแพร่ให้ประชาชน 
ทราบทั่วไป โดยผ่าน 
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ
ส านักงานหรือสถานศึกษา 
และปิดประกาศ 
โดยเปดิเผย ณ ส านักงาน 

ให้ส านักงานส่งประกาศ
ตามวรรคหนึ่งให้
สถานศึกษาท่ีเข้าร่วม
ด าเนินงานกับกองทุน  
และให้ส านักงานและ
สถานศึกษาดังกล่าว
เผยแพร่ให้ประชาชน 
ทราบทั่วไป โดยผ่าน 
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ
ส านักงานหรือสถานศึกษา 
และปิดประกาศ 
โดยเปดิเผย ณ ส านักงาน 



 

๗๙ 

 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง 
กับที่มีการแก้ไข) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(คณะรฐัมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายอนุทิน  ชาญวีรกลู 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคภมูิใจไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคเพ่ือไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาชาติ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติ

เห็นชอบแล้ว) 

 หรือบริเวณสถานศึกษา 
แล้วแต่กรณีด้วย 

 หรือบริเวณสถานศึกษา 
แล้วแต่กรณีด้วย 

 หรือบริเวณสถานศึกษา 
แล้วแต่กรณีด้วย 

หรือบริเวณสถานศึกษา
แล้วแต่กรณีด้วย 

มาตรา ๓๘  สถานศึกษา
ที่ประสงค์จะเข้าร่วม
ด าเนินงานกับกองทุน 
ตามพระราชบัญญัตินี ้
ให้ยื่นค าขอเข้าร่วม
ด าเนินงานต่อกองทุนตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ก าหนด 

สถานศึกษาท่ีไดร้ับ 
ความเห็นชอบให้เข้าร่วม
ด าเนินงานกับกองทุน 
ตามวรรคหนึ่ง ให้ท าบันทึก
ข้อตกลงกับกองทุน 
ตามแบบท่ีคณะกรรมการ
ก าหนด และต้องปฏิบัติ
หน้าท่ีตามที่ก าหนดไว ้
ในบันทึกข้อตกลง 
โดยเคร่งครดั  
หากสถานศึกษาใด 
ไม่ปฏิบตัิหน้าที่ให้ถูกต้อง
ครบถ้วน กองทุนอาจ 
 

มาตรา ๓๘  สถานศึกษา
ทีป่ระสงค์จะเข้าร่วม
ด าเนินงานกับกองทุน 
ตามพระราชบัญญัตินี้  
ให้ยื่นค าขอเข้าร่วม
ด าเนินงานต่อส านักงาน 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการก าหนด 

สถานศึกษาท่ีไดร้ับ 
ความเห็นชอบให้เข้าร่วม
ด าเนินงานกับกองทุน 
ตามวรรคหนึ่ง ให้ท าบันทึก
ข้อตกลงกับกองทุน 
ตามแบบท่ีกองทุนก าหนด 
และต้องปฏิบตัิหน้าที่
ตามที่ก าหนดไว้ในบันทึก
ข้อตกลงโดยเคร่งครดั  
หากสถานศึกษาใด 
ไม่ปฏิบตัิหน้าที่ให้ถูกต้อง
ครบถ้วน กองทุนอาจ 
เพิกถอนการเข้าร่วม 

 มาตรา ๓๘  สถานศึกษา
ที่ประสงค์จะเข้าร่วม
ด าเนินงานกับกองทุน 
ตามพระราชบัญญัตินี้  
ให้ยื่นค าขอเข้าร่วม
ด าเนินงานต่อส านักงาน 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการก าหนด 

สถานศึกษาท่ีไดร้ับ 
ความเห็นชอบให้เข้าร่วม
ด าเนินงานกับกองทุน 
ตามวรรคหนึ่ง ให้ท าบันทึก
ข้อตกลงกับกองทุน 
ตามแบบท่ีกองทุนก าหนด 
และต้องปฏิบตัิหน้าที่
ตามที่ก าหนดไว้ในบันทึก
ข้อตกลงโดยเคร่งครดั  
หากสถานศึกษาใด 
ไม่ปฏิบตัิหน้าที่ให้ถูกต้อง
ครบถ้วน กองทุนอาจ 
เพิกถอนการเข้าร่วม 

 มาตรา ๓๘  สถานศึกษา
ที่ประสงค์จะเข้าร่วม
ด าเนินงานกับกองทุน 
ตามพระราชบัญญัตินี้  
ให้ยื่นค าขอเข้าร่วม
ด าเนินงานต่อส านักงาน 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการก าหนด 

สถานศึกษาท่ีไดร้ับ 
ความเห็นชอบให้เข้าร่วม
ด าเนินงานกับกองทุน 
ตามวรรคหนึ่ง ให้ท าบันทึก
ข้อตกลงกับกองทุน 
ตามแบบท่ีกองทุนก าหนด 
และต้องปฏิบตัิหน้าที่
ตามที่ก าหนดไว้ในบันทึก
ข้อตกลงโดยเคร่งครดั  
หากสถานศึกษาใด 
ไม่ปฏิบตัิหน้าที่ให้ถูกต้อง
ครบถ้วน กองทุนอาจ 
เพิกถอนการเข้าร่วม
  

มาตรา ๓๘  สถานศึกษา
ที่ประสงค์จะเข้าร่วม
ด าเนินงานกับกองทุน 
ตามพระราชบัญญัตินี้  
ให้ยื่นค าขอเข้าร่วม
ด าเนินงานต่อส านักงาน 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการก าหนด 

สถานศึกษาท่ีไดร้ับ 
ความเห็นชอบให้เข้าร่วม
ด าเนินงานกับกองทุน 
ตามวรรคหนึ่ง ให้ท าบันทึก
ข้อตกลงกับกองทุน 
ตามแบบท่ีกองทุนก าหนด  
และต้องปฏิบตัิหน้าที่
ตามที่ก าหนดไว้ในบันทึก
ข้อตกลงโดยเคร่งครดั  
หากสถานศึกษาใด 
ไม่ปฏิบตัิหน้าที่ให้ถูกต้อง
ครบถ้วน กองทุนอาจ 
เพิกถอนการเข้าร่วม 



 

๘๐ 

 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง 
กับที่มีการแก้ไข) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(คณะรฐัมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายอนุทิน  ชาญวีรกลู 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคภมูิใจไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคเพ่ือไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาชาติ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติ

เห็นชอบแล้ว) 

เพิกถอนการเข้าร่วม
ด าเนินงานของสถานศึกษา
แห่งนั้นก็ได ้

ด าเนินงานของสถานศึกษา
แห่งนั้นก็ได้” 

 ด าเนินงานของสถานศึกษา
แห่งนั้นก็ได้”  

 ด าเนินงานของสถานศึกษา
แห่งนั้นก็ได้” 

ด าเนินงานของสถานศึกษา
แห่งนั้นก็ได้” 

- มาตรา ๑๒  ให้เพิม่ความ
ต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๘/๑ 
แห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
“มาตรา ๓๘/๑  เพื่อ

เป็นข้อมูลให้แก่นักเรียน
หรือนักศึกษาใช้
ประกอบการพิจารณา 
ขอกู้ยืมเงิน ให้ส านักงาน
รวบรวมและเผยแพร่ข้อมลู
สถิติที่ส านักงานมีอยู่ 
เกี่ยวกับการมีงานท า 
และประเภทของงานท่ีท า
ของผู้กู้ยืมเงินภายหลัง 
ที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว 
รวมทั้งคาดการณ์งาน 
ที่จะเป็นท่ีต้องการ 
ในอนาคต โดยให้เผยแพร่
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 
เป็นระยะ ๆ” 

- มาตรา ๑๔  ให้เพิม่ความ
ต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๘/๑ 
แห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
“มาตรา ๓๘/๑  เพื่อ

เป็นข้อมูลให้แก่นักเรียน
หรือนักศึกษาใช้
ประกอบการพิจารณา 
ขอกู้ยมืเงิน ให้ส านักงาน
รวบรวมและเผยแพร่ข้อมลู
สถิติที่ส านักงานมีอยู่ 
เกี่ยวกับการมีงานท า 
และประเภทของงานท่ีท า
ของผู้กู้ยืมเงินภายหลัง 
ที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว 
รวมทั้งคาดการณ์งาน 
ที่จะเป็นที่ต้องการ 
ในอนาคต โดยให้เผยแพร่
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 
เป็นระยะ ๆ” 

- มาตรา ๑๒  ให้เพิม่ความ
ต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๘/๑ 
แห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
“มาตรา ๓๘/๑  เพื่อ

เป็นข้อมูลให้แก่นักเรียน
หรือนักศึกษาใช้
ประกอบการพิจารณา 
ขอกู้ยืมเงิน ให้ส านักงาน
รวบรวมและเผยแพร่ข้อมลู
สถิติที่ส านักงานมีอยู่ 
เกี่ยวกับการมีงานท า 
และประเภทของงานท่ีท า
ของผู้กู้ยืมเงินภายหลัง 
ที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว 
รวมทั้งคาดการณ์งาน 
ที่จะเป็นที่ต้องการ 
ในอนาคต โดยให้เผยแพร่
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 
เป็นระยะ ๆ” 

มาตรา ๑๔  ให้เพิม่ความ
ต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๘/๑ 
แห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
“มาตรา ๓๘/๑  เพื่อ

เป็นข้อมูลให้แก่นักเรียน
หรือนักศึกษาใช้
ประกอบการพิจารณา 
ขอกู้ยืมเงิน ให้ส านักงาน
รวบรวมและเผยแพร่ข้อมลู
สถิติที่ส านักงานมีอยู่ 
เกี่ยวกับการมีงานท า  
และประเภทของงานท่ีท า
ของผู้กู้ยืมเงินภายหลัง 
ที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว 
รวมทั้งคาดการณ์งาน 
ที่จะเป็นที่ต้องการ 
ในอนาคต โดยให้เผยแพร่
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 
เป็นระยะ ๆ อย่างน้อย 
ปีละหนึ่งครั้ง” 



 

๘๑ 

 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง 
กับที่มีการแก้ไข) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(คณะรฐัมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายอนุทิน  ชาญวีรกลู 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคภมูิใจไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคเพ่ือไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาชาติ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติ

เห็นชอบแล้ว) 

 
 
 
 
 
 
มาตรา ๔๐ นักเรียนหรือ

นักศึกษาผู้ใดจะขอกู้ยมืเงิน
กู้ยืมเพื่อการศึกษาลักษณะใด 
ให้ยื่นค าขอต่อคณะกรรมการ 
ทั้งนี้ ตามแบบและวิธีการที่
คณะกรรมการก าหนด 

มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความ
ในมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ 
แห่งพระราชบัญญัต ิ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๔๐  นักเรียน

หรือนักศึกษาผู้ใดจะขอ
กู้ยืมเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
ให้ยื่นค าขอต่อส านักงาน
ตามวิธีการที่กองทุน
ก าหนด 

 มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความ
ในมาตรา ๔๐ แห่ง
พระราชบัญญัติกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๐ และใหใ้ช้ความ
ต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๔๐  นักเรียน

หรือนักศึกษาผู้ใดจะขอ
กู้ยืมเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
ให้ยื่นค าขอต่อส านักงาน
ตามวิธีการที่กองทุน
ก าหนด” 

 มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความ
ในมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑  
แห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๔๐  นักเรียน

หรือนักศึกษาผู้ใดจะขอ
กู้ยืมเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
ให้ยื่นค าขอต่อส านักงาน
ตามวิธีการที่กองทุน
ก าหนด 

มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความ
ในมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑  
แห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๔๐  นักเรียน

หรือนักศึกษาผู้ใดจะขอ
กู้ยืมเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
ให้ยื่นค าขอต่อส านักงาน
ตามวิธีการที่กองทุน
ก าหนด  

มาตรา ๔๑  นักเรียน
หรือนักศึกษาซึ่งไดร้ับ
อนุมัติให้กู้ยืมเงินกู้ยมื 
เพื่อการศึกษา ต้องท าสัญญา
กู้ยืมเงินตามแบบ หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขที่
คณะกรรมการก าหนด 

ในการท าสัญญากู้ยืมเงิน
ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการ
จะก าหนดให้มผีู้ค้ าประกัน
การช าระเงินคืนกองทุน
ด้วยก็ได ้

มาตรา ๔๑  นักเรียน
หรือนักศึกษาซึ่งไดร้ับ
อนุมัติให้กู้ยืมเงินกู้ยมื 
เพื่อการศึกษา ต้องท าสัญญา
กู้ยืมเงินกับกองทุน 
ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข
ที่กองทุนก าหนด 

ในกรณีมีเหตุจ าเป็นและ
สมควร คณะกรรมการจะ
ก าหนดให้ผู้กู้ยมืเงินซึ่งมี
ลักษณะตามที่ก าหนดต้อง
มีผู้ค้ าประกันการช าระเงิน
คืนกองทุนด้วยก็ได้” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิก
ความในวรรคสองของ
มาตรา ๔๑ แห่ง
พระราชบัญญัติกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มาตรา ๑๖  ให้ยกเลิก
ความในวรรคสองของ
มาตรา ๔๑ แห่ง
พระราชบัญญัติกองทุนเงิน
ใหกู้้ยืมเพื่อการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มาตรา ๖ ให้ยกเลิก
ความในวรรคสองของ
มาตรา ๔๑ แห่ง
พระราชบัญญัติกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มาตรา ๔๑  นักเรียน
หรือนักศึกษาซึ่งไดร้ับ
อนุมัติให้กู้ยืมเงินกู้ยมื 
เพื่อการศึกษา ต้องท าสัญญา
กู้ยืมเงินกับกองทุน 
ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข
ที่กองทุนก าหนด 

ในกรณีมีเหตุจ าเป็นและ
สมควร คณะกรรมการจะ
ก าหนดให้ผู้กู้ยมืเงินซึ่งมี
ลักษณะตามที่ก าหนดต้อง
มีผู้ค้ าประกันการช าระเงิน
คืนกองทุนด้วยก็ได้” 

มาตรา ๔๑  นักเรียน
หรือนักศึกษาซึ่งท่ีไดร้ับ
อนุมัติให้กู้ยืมเงินกู้ยมื 
เพื่อการศึกษา ต้องท าสัญญา
กู้ยืมเงินกับกองทุน 
ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข
ที่กองทุนก าหนด 

ทั้งนี้ ในการกู้ยืมเงิน 
เพื่อการศึกษาห้ามมิให้
กองทุนเรียกให้มผีู้ค้ าประกนั
ทุกกรณี” 



 

๘๒ 

 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง 
กับที่มีการแก้ไข) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(คณะรฐัมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายอนุทิน  ชาญวีรกลู 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคภมูิใจไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคเพ่ือไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาชาติ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติ

เห็นชอบแล้ว) 

 
 
 
 
 
 

มาตรา ๔๒ ผู้กู้ยืมเงิน 
มีหน้าที่ต้องปฏิบัตติาม
สัญญากู้ยืมเงินโดย
เคร่งครดั 

เพื่อประโยชน์ในการบริหาร
กองทุนและการตดิตาม
การช าระเงินคืนกองทุน  
ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ความยินยอม
ในขณะท าสญัญากู้ยมืเงิน 
เพื่อให้ผู้มีหน้าที่จ่ายเงินได้
พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๑) 
แห่งประมวลรัษฎากร  
หักเงินได้พึงประเมินของ
ตนตามจ านวนที่กองทุน
แจ้งให้ทราบ เพื่อช าระเงิน
กู้ยืมเพื่อการศึกษาคืนกองทุน 

มาตรา ๑๔  ให้เพิ่ม
ความต่อไปนีเ้ป็น (๑/๑) 
ของวรรคสอง ของมาตรา ๔๒ 
แห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

- มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิก
ความในมาตรา ๔๒  
แห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

มาตรา ๔๒ ผู้กู้ยืมเงิน 
มีหน้าที่ต้องปฏิบัต ิ
ตามสญัญากูย้ืมเงิน 
โดยเคร่งครดั 

เพื่อประโยชน์ในการบริหาร
กองทุนและการตดิตาม
การช าระเงินคืนกองทุน  
ผู้กู้ยืมมหีน้าท่ีดังต่อไปนี ้

(๑) ให้ความยินยอม
ในขณะท าสญัญากู้ยมืเงิน 
เพื่อให้ผู้มีหน้าที่จ่ายเงินได้
พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ 
(๑) แห่งประมวลรัษฎากร 
หักเงินได้พึงประเมินของ
ตนตามจ านวนที่กองทุน
แจ้งให้ทราบเพื่อช าระเงิน
กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
คืนกองทุน 

 

- มาตรา ๑๔  ให้เพิ่ม
ความต่อไปนีเ้ป็น (๑/๑) 
ของวรรคสอง ของมาตรา ๔๒ 
แห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

- 



 

๘๓ 

 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง 
กับที่มีการแก้ไข) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(คณะรฐัมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายอนุทิน  ชาญวีรกลู 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคภมูิใจไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคเพ่ือไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาชาติ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติ

เห็นชอบแล้ว) 

(๒) แจ้งสถานะการเป็น
ผู้กู้ยืมเงินต่อหัวหน้า
หน่วยงานภาครัฐหรือ
เอกชนท่ีตนท างานด้วย 
ภายในสามสิบวันนับแต่
วันท่ีเริ่มปฏิบตัิงาน และ
ยินยอมให้หักเงินได ้
พึงประเมินของตน  
เพื่อด าเนินการตามมาตรา ๕๑ 

(๓)  ยินยอมให้กองทุน
เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 
ของตนที่อยู่ในครอบครอง
ของบุคคลอื่น รวมทั้ง 
ยินยอมให้กองทุนเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน  
และการช าระเงินคืนกองทุน 

      

 “(๑/๑) แจ้งให้กองทุน
ทราบถึงการส าเร็จการศึกษา 
การเลิกการศึกษา หรือ 
การพ้นสภาพการศึกษา” 

 (๒) แจ้งให้กองทุนทราบ
ถึงการส าเร็จการศึกษา 
การเลิกการศึกษา หรือ 
การพ้นสภาพการศึกษา 

(๓) แจ้งสถานะการเป็น
ผู้กู้เงินต่อหัวหน้าหน่วยงาน
ภาครัฐหรือเอกชน 
ที่ตนท างานด้วยภายใน
สามสิบวัน นับแต ่

 “(๑/๑) แจ้งให้กองทุน
ทราบถึงการส าเร็จการศึกษา 
การเลิกการศึกษา หรือ 
การพ้นสภาพการศึกษา” 

 



 

๘๔ 

 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง 
กับที่มีการแก้ไข) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(คณะรฐัมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายอนุทิน  ชาญวีรกลู 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคภมูิใจไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคเพ่ือไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาชาติ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติ

เห็นชอบแล้ว) 

   วันท่ีเริ่มปฏิบตัิงาน และ
ยินยอมให้หักเงินได้พึง
ประเมินของตนเพื่อ
ด าเนินการตามมาตรา ๕๑ 

(๔) ยินยอมให้กองทุน
เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 
ของตนที่อยู่ในครอบครอง
ของบุคคลอื่นในส่วนท่ี
เกี่ยวกับรายได้และหนีส้ิน 
รวมทั้งยินยอมให้กองทุน
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ 
การกู้ยมืเงินและการช าระเงิน
คืนกองทุน 

   

 
 
 
 

 
 
มาตรา ๔๓ ในแตล่ะภาค

การศึกษา ให้ผู้กู้ยมืเงินแจ้ง
ขอเบิกเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ต่อกองทุนโดยการ
ลงทะเบียนเรียน จ านวนเงิน 

มาตรา ๑๕  ให้ยกเลิกความ
ในวรรคหนึ่งของมาตรา ๔๓ 
แห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๔๓  เมื่อได้

ลงทะเบียนเรียนหรือมี
หลักฐานว่าจะเข้าศึกษา
แล้ว ให้ผู้กู้ยืมเงินแจ้งขอ
เบิกเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 

- มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกความ
ในวรรคหนึ่งของมาตรา ๔๓ 
แห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๔๓  เมื่อได้

ลงทะเบียนเรียนหรือมี
หลักฐานว่าจะเข้าศึกษา
แล้ว ให้ผู้กู้ยืมเงินแจ้งขอ
เบิกเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 

-   มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความ
ในวรรคหนึ่งของมาตรา ๔๓ 
แห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๔๓  เมื่อได้

ลงทะเบียนเรียนหรือมี
หลักฐานว่าจะเข้าศึกษา
แล้ว ให้ผู้กู้ยืมเงินแจ้งขอ
เบิกกู้ยืมเพื่อการศึกษา 

มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความ
ในวรรคหนึ่งของมาตรา ๔๓ 
แห่งพระราชบัญญัติ
กองทนุเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๔๓  เมื่อได้

ลงทะเบียนเรียนหรือมี
หลักฐานว่าจะเข้าศึกษา
แล้ว ให้ผู้กู้ยืมเงินแจ้งขอ
เบิกเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 



 

๘๕ 

 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง 
กับที่มีการแก้ไข) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(คณะรฐัมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายอนุทิน  ชาญวีรกลู 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคภมูิใจไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคเพ่ือไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาชาติ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติ

เห็นชอบแล้ว) 

ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่าย 
ที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา 
และค่าครองชีพต้องได้รับ
การรับรองจากสถานศึกษา 
ทั้งนี้ ตามแบบท่ี
คณะกรรมการก าหนด 

 
 
ให้กองทุนจ่ายค่าเล่าเรียน

และค่าใช้จ่ายที่เกีย่วเนื่อง
กับการศึกษาตามจ านวนท่ี
ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง 
ให้แก่สถานศึกษาที่ผู้กู้ยมื
เงินศึกษาอยู่ ส าหรับ 

พร้อมท้ังแจ้งจ านวนเงินค่า
เล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา 
และค่าครองชีพโดยมีค า
รับรองจากสถานศึกษา
ประกอบด้วย  ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่
กองทุนก าหนด” 

 พร้อมท้ังแจ้งจ านวนเงิน 
ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา 
และค่าครองชีพโดยมีค า
รับรองจากสถานศึกษา
ประกอบด้วย  ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่
กองทุนก าหนด” 

 พร้อมท้ังแจ้งจ านวนเงิน 
ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา 
และค่าครองชีพโดยมีค า
รับรองจากสถานศึกษา
ประกอบด้วย  ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่
กองทุนก าหนด” 

พร้อมท้ังแจ้งจ านวนเงิน 
ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา 
และค่าครองชีพโดยมีค า
รับรองจากสถานศึกษา
ประกอบด้วย ท้ังนี้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่
กองทุนก าหนด” 

ค่าครองชีพให้กองทุนจ่าย
เข้าบัญชีของผู้กู้ยืมเงิน
โดยตรง และให้ถือว่าเงิน 
ที่จ่ายให้แก่สถานศึกษา
หรือผู้กู้ยมืเงินดังกล่าว 
เป็นส่วนหน่ึงของเงินกู้ยืม
เพื่อการศึกษาที่ผู้กู้ยมืเงิน
ต้องช าระคืนกองทุน 

ให้ถือว่าจ านวน 
ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่าย 
ที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา  

      



 

๘๖ 

 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง 
กับที่มีการแก้ไข) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(คณะรฐัมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายอนุทิน  ชาญวีรกลู 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคภมูิใจไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคเพ่ือไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาชาติ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติ

เห็นชอบแล้ว) 

และค่าครองชีพตามที่
ได้รับแจ้งและกองทุน 
ได้โอนให้แกส่ถานศึกษา
และผู้กูย้ืมเงิน เป็นจ านวน
อันถูกต้องที่ผู้กู้ยืมเงิน 
มีหน้าที่และความรับผิด
ต้องชดใช้เงินคืนให้แก่
กองทุน  ทั้งนี้ หากมี
ยอดเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับไปแล้ว  
ให้กองทุนแจ้งให้ผู้กู้ยืมเงิน
ทราบด้วย 

      

- - - - - - มาตรา ๑๗ ให้เพิม่ความ
ต่อไปนี้เป็นมาตรา ๔๓/๑ 
ของหมวด ๔ แห่ง
พระราชบัญญัติกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
“มาตรา ๔๓/๑ กองทุน

จะจ่ายเงินกู้ยมืเพื่อ
การศึกษาให้แก่ผู้กู้ยมืเงิน
ไม่เกินจ านวนปีที่ก าหนดไว้
ในหลักสูตรที่ผู้กู้ยมืเงิน
ศึกษาอยู ่

 



 

๘๗ 

 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง 
กับที่มีการแก้ไข) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(คณะรฐัมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายอนุทิน  ชาญวีรกลู 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคภมูิใจไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคเพ่ือไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาชาติ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติ

เห็นชอบแล้ว) 

      ในกรณีจ าเป็นและ
สมควร กองทุนจะ
พิจารณาจ่ายเงินกู้ยืม 
เพื่อการศึกษาเกินจ านวนปี
ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร
ตามที่ผู้กู้ยมืเงินร้องขอก็ได้ 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการก าหนด” 

 มาตรา ๑๖ ให้เพิม่ความ
ต่อไปนี้เป็นมาตรา ๔๓/๑ 
ของหมวด ๔ แห่ง
พระราชบัญญัติกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
“มาตรา ๔๓/๑  กองทุน

จะจ่ายเงินกู้ยมืเพื่อ
การศึกษาให้แก่ผู้กู้ยมืเงิน
ไม่เกินจ านวนปีที่ก าหนดไว้
ในหลักสูตรที่ผู้กู้ยมืเงิน
ศึกษาอยู ่

ในกรณีจ าเป็นและ
สมควร กองทุนจะ
พิจารณาจ่ายเงินกู้ยืม 
เพื่อการศึกษาเกินจ านวนป ี

 มาตรา ๑๙ ให้เพิม่ความ
ต่อไปนี้เป็นมาตรา ๔๓/๑ 
ของหมวด ๔ แห่ง
พระราชบัญญัติกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
“มาตรา ๔๓/๑ กองทุน

จะจ่ายเงินกู้ยมืเพื่อ
การศึกษาให้แก่ผู้กู้ยมืเงิน
ไม่เกินจ านวนปีที่ก าหนดไว้
ในหลักสูตรที่ผู้กู้ยมืเงิน
ศึกษาอยู ่

ในกรณีจ าเป็นและ
สมควร กองทุนจะ
พิจารณาจ่ายเงินกู้ยืม 
เพื่อการศึกษาเกินจ านวนป ี

- มาตรา ๑๖ ให้เพิม่เตมิ
ความต่อไปนีเ้ป็นมาตรา 
๔๓/๑ ของหมวด ๔ แห่ง
พระราชบัญญัติกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
“มาตรา ๔๓/๑ กองทุน

จะจ่ายเงินกู้ยมืเพื่อ
การศึกษาให้แก่ผู้กู้ยมืเงิน
ไม่เกินจ านวนปีที่ก าหนดไว้
ในหลักสูตรที่ผู้กู้ยมืเงิน
ศึกษาอยู่ 

ในกรณีจ าเป็นและ
สมควร กองทุนจะ
พิจารณาจ่ายเงินกู้ยืม 
เพื่อการศึกษาเกินจ านวนปี 

- 



 

๘๘ 

 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง 
กับที่มีการแก้ไข) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(คณะรฐัมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายอนุทิน  ชาญวีรกลู 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคภมูิใจไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคเพ่ือไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาชาติ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติ

เห็นชอบแล้ว) 

 ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร
ตามที่ผู้กู้ยมืเงินร้องขอก็ได้  
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการก าหนด” 

 ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร
ตามที่ผู้กู้ยมืเงินร้องขอก็ได้  
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการก าหนด” 

 ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร
ตามที่ผู้กู้ยมืเงินร้องขอก็ได้  
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการก าหนด” 

 

 
 
 
 
 
 
มาตรา ๔๔  เมื่อผู้กู้ยมื

เงินส าเรจ็การศึกษาหรือ
เลิกการศึกษาแล้ว มีหน้าที่
ต้องช าระเงินกู้ยืมเพื่อ
การศึกษาท่ีไดร้ับไปตาม
สัญญากู้ยืมเงินคืนให้
กองทุน ตามจ านวน 
ระยะเวลา และวิธีการที่
กองทุนแจ้งให้ทราบ 

 
 
 
 
 

มาตรา ๑๗  ให้ยกเลิก
ความในมาตรา ๔๔ แห่ง
พระราชบัญญัติกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๔  เมื่อส าเร็จ
การศึกษา เลิกการศึกษา 
หรือพ้นสภาพการศึกษา
แล้ว ให้ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าท่ี
ต้องช าระเงินกู้ยืมเพื่อ
การศึกษาท่ีไดร้ับไป 
พร้อมท้ังดอกเบี้ยตาม
สัญญากู้ยืมเงินคืนให้
กองทุน โดยจะช าระเงิน
คืนกองทุนทั้งจ านวน 
หรือผ่อนช าระกไ็ด้   
ทั้งนี้ ตามจ านวน 
ระยะเวลา และวิธีการ 
ที่กองทุนก าหนด 

มาตรา ๖ ให้ยกเลิก
ความในมาตรา ๔๔ แห่ง
พระราชบัญญัติกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๐ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๔ เมื่อผู้กู้ยมื
เงินส าเรจ็การศึกษาหรือ
เลิกการศึกษาแล้ว มีหน้าที่
ต้องช าระเงินกู้ยืมเพื่อ
การศึกษาท่ีไดร้ับไปตาม
สัญญากู้ยืมเงินคืนให้
กองทุนตามจ านวน 
ระยะเวลาและวิธีการที่
กองทุนแจ้งให้ทราบ 

 
 
 
 
 

มาตรา ๒๐  ให้ยกเลิก
ความในมาตรา ๔๔ แห่ง
พระราชบัญญัติกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๐ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๔  เมื่อส าเร็จ
การศึกษา เลิกการศึกษา 
หรือพ้นสภาพการศึกษา
แล้ว ให้ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าท่ี
ต้องช าระเงินกู้ยืมเพื่อ
การศึกษาท่ีไดร้ับไป 
พร้อมท้ังดอกเบี้ยตาม
สัญญากู้ยืมเงินคืนให้
กองทุน โดยจะช าระเงิน
คืนกองทุนทั้งจ านวน 
หรือผ่อนช าระกไ็ด้   
ทั้งนี้ ตามจ านวน 
ระยะเวลา และวิธีการ 
ที่กองทุนก าหนด 

มาตรา ๗ ให้ยกเลิก
ความในมาตรา ๔๔ แห่ง
พระราชบัญญัติกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๐ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๔ เมื่อส าเร็จ
การศึกษา เลิกการศึกษา 
หรือพ้นสภาพการศึกษา
แล้ว ให้ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าท่ี
ต้องช าระเงินต้นกู้ยืมเพื่อ
การศึกษาท่ีไดร้ับไปคืนให้
กองทุนโดยผ่อนช าระเมื่อ 
ผู้กู้ยืมมรีายได้เพยีงพอ
ภายในระยะเวลา ๓๐ ปี 
หรือมอบทรัพยส์ินหรือ
ผลประโยชน์อื่นใดแทน
การช าระเงินกู้ยมื ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข
ที่คณะกรรมการก าหนด 

มาตรา ๑๗  ให้ยกเลิก
ความในมาตรา ๔๔ แห่ง
พระราชบัญญัติกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๐ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๔  เมื่อส าเร็จ
การศึกษา เลิกการศึกษา 
หรือพ้นสภาพการศึกษา
แล้ว ให้ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าท่ี
ต้องช าระเงินกู้ยืมเพื่อ
การศึกษาท่ีไดร้ับไป 
พร้อมท้ังดอกเบี้ยตาม
สัญญากู้ยืมเงินคืนให้
กองทุน โดยจะช าระเงิน
คืนกองทุนทั้งจ านวน 
หรือผ่อนช าระกไ็ด้ ทั้งนี้ 
ตามจ านวน ระยะเวลา 
และวิธีการที่กองทุน
ก าหนด 

มาตรา ๑๘  ให้ยกเลิก
ความในมาตรา ๔๔ แห่ง
พระราชบัญญัติกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๐ และให้ใช้ความ
ต่อไปนีแ้ทน 

“มาตรา ๔๔  เมื่อส าเร็จ
การศึกษา เลิกการศึกษา 
หรือพ้นสภาพการศึกษา
แล้ว ให้ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าท่ี
ต้องช าระเงินกู้ยืมเพื่อ
การศึกษาท่ีไดร้ับไปตาม
สัญญากู้ยืมเงินคืนให้
กองทุนโดยไมม่ีดอกเบี้ย 
ซึ่งจะช าระเงินคืนกองทุน
ทั้งจ านวนหรือผ่อนช าระ 
ก็ได้ ท้ังนี้ ตามจ านวน 
ระยะเวลา และวิธีการที่
กองทุนก าหนด 

 



 

๘๙ 

 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง 
กับที่มีการแก้ไข) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(คณะรฐัมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายอนุทิน  ชาญวีรกลู 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคภมูิใจไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคเพ่ือไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาชาติ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติ

เห็นชอบแล้ว) 

คณะกรรมการจะก าหนดให้
เริ่มคดิดอกเบี้ยหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดจากผู้กู้ยืม
เงินนับแต่เวลาใดภายหลัง
ที่ส าเร็จการศึกษาหรือ 
เลิกการศึกษาแล้วก็ได้  
แต่อัตราดอกเบี้ยหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดที่คิด ณ  
วันท าสัญญา ต้องไม่เกิน
อัตราร้อยละเจ็ดจดุห้าต่อปี 
และหา้มมิให้คดิดอกเบี้ยทบต้น 

 

คณะกรรมการจะ
ก าหนดให้เริม่คิดดอกเบี้ย
หรือประโยชน์อ่ืนใดจาก 
ผู้กู้ยืมเงินนับแต่เวลาใด
ภายหลังที่ส าเรจ็การศึกษา  
เลิกการศึกษา หรือพ้น
สภาพการศึกษาแล้วกไ็ด้ 
แต่อัตราดอกเบี้ยหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดที่คิด ณ วัน
ท าสัญญา ต้องไม่เกินอัตรา
ร้อยละสองต่อปี และห้าม 
มิให้คิดดอกเบีย้ทบต้น 

 คณะกรรมการจะ
ก าหนดให้เริม่คิดดอกเบี้ย
หรือประโยชน์อ่ืนใดจาก 
ผู้กู้ยืมเงินนับแต่เวลาใด
ภายหลังที่ส าเรจ็การศึกษา  
เลิกการศึกษา หรือพ้น
สภาพการศึกษาแล้วกไ็ด้ 
แต่อัตราดอกเบี้ยหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดที่คิด  
ณ วันท าสัญญา ต้องไม่เกิน
อัตราร้อยละหนึ่งต่อปี และ
ห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยทบต้น 

ในการกู้ยืมเงินเพื่อ
การศึกษาเป็นการกู้ยืมเงิน
โดยปลอดดอกเบีย้ และ
ประโยชน์อ่ืนใดนับตั้งแต่
เวลาภายหลังทีส่ าเรจ็
การศึกษา เลิกการศึกษา 
หรือพ้นสภาพการศึกษา 

กรณผีู้กู้ยืมเงินก่อน
พระราชบัญญัติฉบับน้ี
บังคับใช้และยังมีเงินค้าง
ช าระอยู่ ให้ช าระคืนเฉพาะ
เงินต้นโดยปลอดดอกเบี้ย 
และประโยชน์อื่นใด 

คณะกรรมการจะ
ก าหนดให้เริม่คิดดอกเบี้ย
หรือประโยชน์อ่ืนใดจาก 
ผู้กู้ยืมเงินนับแต่เวลาใด
ภายหลังที่ส าเรจ็การศึกษา  
เลิกการศึกษา หรือพ้น
สภาพการศึกษาแล้วกไ็ด้ 
แต่อัตราดอกเบี้ยหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดที่คิด  
ณ วันท าสัญญา ต้องไม่เกิน
อัตราร้อยละสองต่อปี และ
ห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยทบต้น 

 

  ผู้กู้ยืมเงินส าเร็จ
การศึกษาหรือเลิก
การศึกษาแล้ว อาจเลือก
ท างานให้รัฐแทนการช าระ
เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาท่ี
ได้รับไปตามสญัญากูย้ืม
เงินคืนให้กองทุนก็ได้ ท้ังนี้ 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ก าหนด 

 
 

    



 

๙๐ 

 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง 
กับที่มีการแก้ไข) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(คณะรฐัมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายอนุทิน  ชาญวีรกลู 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคภมูิใจไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคเพ่ือไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาชาติ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติ

เห็นชอบแล้ว) 

  เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เป็นเงินกู้ยืม 
ที่ปลอดดอกเบี้ย ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ก าหนด 

    

ในกรณีจ าเป็น ผู้จัดการ
อาจผ่อนผันใหผู้้กู้ยืมเงิน
ช าระเงินคืนกองทุน
แตกต่างไปจากจ านวน
ระยะเวลา หรือวิธีการที่
ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง 
หรือลดหย่อนหน้ี หรือ
ระงับการช าระเงินคืน
กองทุนตามที่ผู้กู้ยืมเงิน 
ร้องขอเป็นรายบุคคล 
หรือเป็นการทั่วไปก็ได้  
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไข 
ที่คณะกรรมการก าหนด
ตามมาตรา ๑๙ (๑๑) 

 
 
 
 

 ในกรณีจ าเป็น ผู้จัดการ
อาจผ่อนผันใหผู้้กู้ยืมเงิน
ช าระเงินคืนกองทุน
แตกต่างไปจากจ านวน
ระยะเวลาหรือวิธีการ 
ที่ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง 
หรือลดหย่อนหน้ีหรือระงับ
การช าระเงินคืนกองทุน
ตามที่ผู้กู้ยมืเงินร้องขอ 
เป็นรายบุคคลหรือ 
เป็นการทั่วไปกไ็ด้ ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการก าหนด” 

    
 

  



 

๙๑ 

 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง 
กับที่มีการแก้ไข) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(คณะรฐัมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายอนุทิน  ชาญวีรกลู 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคภมูิใจไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคเพ่ือไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาชาติ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติ

เห็นชอบแล้ว) 

 ในการช าระเงินคืน
กองทุนตามวรรคหนึ่ง  
ถ้าผู้กู้ยืมเงินได้แจ้งให้
กองทุนทราบถึงการส าเรจ็
การศึกษา การเลิก
การศึกษา หรือการพ้น
สภาพการศึกษา ภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันทีส่ าเร็จ
การศึกษา การเลิก
การศึกษา หรือการพ้น
สภาพการศึกษา ผู้กู้ยืมเงิน
มีสิทธิได้รับประโยชน์จาก
ระยะเวลาปลอดหนีเ้ป็น
เวลาตามที่คณะกรรมการ
ก าหนด 

 

 ในการช าระเงินคืน
กองทุนตามวรรคหนึ่ง  
ถ้าผู้กู้ยืมเงินได้แจ้งให้
กองทุนทราบถึงการส าเรจ็
การศึกษา การเลิก
การศึกษา หรือการพ้น
สภาพการศึกษา ภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันทีส่ าเร็จ
การศึกษา การเลิก
การศึกษา หรือการพ้น
สภาพการศึกษา หรือกรณี
ที่ผู้กู้ยืมเงินยังไม่มีงานท า
ภายหลังส าเร็จการศึกษา 
หรือเลิกการศึกษา หรือพ้น
สภาพการศึกษา ผู้กู้ยืมเงิน
มีสิทธิได้รับประโยชน์จาก
ระยะเวลาปลอดหนีเ้ป็น
เวลาตามที่คณะกรรมการ
ก าหนด 

 ในการช าระเงินคืน
กองทุนตามวรรคหนึ่ง  
ถ้าผู้กู้ยืมได้แจ้งให้กองทุน
ทราบถึงการส าเร็จ
การศึกษา การเลิก
การศึกษา หรือการพ้น
สภาพการศึกษา ภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันทีส่ าเร็จ
การศึกษา การเลิก
การศึกษา หรือการพ้น
สภาพการศึกษา ผู้กู้ยืมเงิน
มีสิทธิได้รับประโยชน์จาก
ระยะเวลาปลอดหนีเ้ป็น
เวลาตามที่คณะกรรมการ
ก าหนด 

 

ในการช าระเงินคืน
กองทุนตามวรรคหนึ่ง  
ใหผู้้กู้ยืมเงินมสีิทธิได้รับ
ประโยชน์จากระยะเวลา
ปลอดหนี้เป็นเวลาสองปี
นับแต่วันที่ส าเร็จ
การศึกษา เลิกการศึกษา 
หรือพ้นสภาพการศึกษา 

 ผู้กู้ยืมเงินซึ่งมไิด้ปฏิบัติ
ตามวรรคสาม หากประสงค์
จะไดร้ับประโยชน์จาก
ระยะเวลาปลอดหนี้จะยื่น
ค าขอเพื่อขอรับประโยชน์
ตามวรรคสามก็ได ้

 ผู้กู้ยืมเงินซึ่งมไิด้ปฏิบัติ
ตามวรรคสาม หากประสงค์
จะไดร้ับประโยชน์จาก
ระยะเวลาปลอดหนี้จะยื่น
ค าขอเพื่อขอรับประโยชน์
ตามวรรคสามก็ได ้

 ผู้กู้ยืมเงินซึ่งมไิด้ปฏิบัติ
ตามวรรคสาม หากประสงค์
จะไดร้ับประโยชน์จาก
ระยะเวลาปลอดหนี้จะยื่น
ค าขอเพื่อขอรับประโยชน์
ตามวรรคสามก็ได ้

 
 



 

๙๒ 

 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง 
กับที่มีการแก้ไข) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(คณะรฐัมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายอนุทิน  ชาญวีรกลู 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคภมูิใจไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคเพ่ือไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาชาติ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติ

เห็นชอบแล้ว) 

 เพื่อบรรเทาภาระของ 
ผู้กู้ยืมเงินหรือผู้ค้ าประกัน
ให้สามารถช าระเงินคืน
กองทุนได้ กองทุนอาจ 
ผ่อนผันให้ผู้กูย้ืมเงินหรือ 
ผู้ค้ าประกันช าระเงินคืน
กองทุนแตกต่างไปจาก
จ านวน ระยะเวลา หรือ
วิธีการที่ก าหนดไวต้าม
วรรคหนึ่ง หรือลดหยอ่นหนี ้
ปรับโครงสร้างหนี้  
แปลงหนี้ใหม่ หรือระงับ
การช าระเงินคืนกองทุน
ตามที่ผู้กู้ยมืเงินหรือผู้ค้ า
ประกันร้องขอเป็น
รายบุคคลหรือเป็นการทั่วไป
ก็ได้  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการก าหนด 

 เพื่อบรรเทาภาระของ 
ผู้กู้ยืมเงินใหส้ามารถช าระ
เงินคืนกองทุนได้ กองทุน
อาจผ่อนผันใหผู้้กู้ยืมเงิน
ช าระเงินคืนกองทุน
แตกต่างไปจากจ านวน 
ระยะเวลา หรือวิธีการที่
ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง 
หรือลดหย่อนหน้ี ปรับ
โครงสร้างหนี้ แปลงหนี้
ใหม่ หรือระงับการช าระ
เงินคืนกองทุนตามที่ผู้กู้ยืม
เงินร้องขอเป็นรายบุคคล
หรือเป็นการทั่วไปก็ได้  
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการก าหนด 

 

เพื่อบรรเทาภาระของ 
ผู้กู้ยืมเงินหรือผู้ค้ าประกัน
ให้สามารถช าระเงินคืน
กองทุนได้ กองทุนอาจ 
ผ่อนผันให้ผู้กูย้ืมเงินหรือ 
ผู้ค้ าประกันช าระเงินคืน
กองทุนแตกต่างไปตาม
จ านวน ระยะเวลา หรือ
วิธีการที่ก าหนดไวต้าม
วรรคหนึ่งได้ ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ก าหนด 

 

เพื่อบรรเทาภาระของ 
ผู้กู้ยืมเงินหรือผู้ค้ าประกัน
ให้สามารถช าระเงินคืน
กองทุนได้ กองทุนอาจ 
ผ่อนผันให้ผู้กูย้ืมเงินหรือ 
ผู้ค้ าประกันช าระเงินคืน
กองทุนแตกต่างไปจาก
จ านวน ระยะเวลา หรือ
วิธีการที่ก าหนดไวต้าม
วรรคหนึ่ง หรือลดหย่อน
หนี้ ปรับโครงสร้างหนี้ 
แปลงหนี้ใหม่ หรือระงับ
การช าระเงินคืนกองทุน
ตามที่ผู้กู้ยมืเงินหรือ 
ผู้ค้ าประกันร้องขอเป็น
รายบุคคลหรือเป็นการทั่วไป
ก็ได้  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการก าหนด 

 
 
 
 
 
 

เพื่อบรรเทาภาระของ 
ผู้กู้ยืมเงินใหส้ามารถช าระ
เงินคืนกองทุนได้ กองทุน
อาจผ่อนผันใหผู้้กู้ยืมเงิน
ช าระเงินคืนกองทุน
แตกต่างไปจากจ านวน 
ระยะเวลา หรือวิธีการที่
ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง 
หรือลดหย่อนหน้ี ปรับ
โครงสร้างหนี้ แปลงหนี้
ใหม่ หรือระงับการช าระ
เงินคืนกองทุนตามที่ผู้กู้ยืม
เงินร้องขอเป็นรายบุคคล
หรือเป็นการทั่วไปก็ได้ 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการก าหนด 

 



 

๙๓ 

 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง 
กับที่มีการแก้ไข) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(คณะรฐัมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายอนุทิน  ชาญวีรกลู 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคภมูิใจไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคเพ่ือไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาชาติ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติ

เห็นชอบแล้ว) 

 การด าเนินการตามวรรคห้า 
ให้กระท าได้แม้จะอยู่ใน
ระหว่างการด าเนินคดี 
หรือมีค าพิพากษาของศาล
อันถึงที่สุดแล้ว หรืออยู่ใน
ระหว่างการบังคับคด ี

 การด าเนินการตามวรรคห้า 
ให้กระท าได้แม้จะอยู่ใน
ระหว่างการด าเนินคดี 
หรือมีค าพิพากษาของศาล
อันถึงที่สุดแล้ว หรืออยู่ใน
ระหว่างการบังคับคด ี

การด าเนินการตามวรรคสี่ 
ให้กระท าได้แม้จะอยู่ใน
ระหว่างการด าเนนิคดี หรือ 
มีค าพิพากษาของศาลอันถึง
ที่สุดแล้วหรืออยู่ในระหว่าง
บังคับคดี เมื่อได้มีการ
ด าเนนิการตามวรรคห้ากับ 
ผู้กู้ยืมเงินแล้ว ให้ผู้ค้ าประกัน
เป็นอันหลุดพ้นจากหนี้นั้น  

การด าเนินการตามวรรคห้า 
ให้กระท าได้แม้จะอยู่ใน
ระหว่างการด าเนินคดี 
หรือมีค าพิพากษาของศาล
อันถึงที่สุดแล้ว หรืออยู่ใน
ระหว่างการบังคับคด ี

การด าเนินการตามวรรค
สาม ให้กระท าได้แม้จะอยู่
ในระหว่างการด าเนินคดี 
หรือมีค าพิพากษาของศาล
อันถึงที่สุดแล้ว หรืออยู่ใน
ระหว่างการบังคับคด ี

    ในกรณีจ าเป็นคณะกรรมการ 
จะก าหนดให้เป็นทุน 
การศึกษาแทนการกู้ยมื
เพื่อการศึกษาก็ได้หรือ
ลดหย่อนหนีห้รือระงับ 
การช าระเงินคืนกองทุน
ตามที่ผู้กู้ยมืเงินร้องขอเป็น
รายบุคคลหรือเป็นการทั่วไป
ก็ได้ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการก าหนด 

 
 
 
 
 

  



 

๙๔ 

 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง 
กับที่มีการแก้ไข) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(คณะรฐัมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายอนุทิน  ชาญวีรกลู 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคภมูิใจไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคเพ่ือไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาชาติ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติ

เห็นชอบแล้ว) 

 ในกรณีที่มีการท าสัญญา
ปรับโครงสร้างหนีภ้ายหลัง
มีค าพิพากษาของศาลอัน
ถึงที่สุดแล้วหรือในระหว่าง
การบังคับคดี หากผู้กู้ยืม
เงินผิดนัดไม่ช าระหนี้ตาม
สัญญาปรับโครงสร้างหนี้ 
ถ้าระยะเวลาการบังคับคดี
ได้สิ้นสุดลงก่อนแล้วหรือ
เหลือไม่ถึงสามปี ให้
ด าเนินการบังคับคดีได้
ภายในสามปีนับแต่วันท่ี 
ผิดนัดช าระหนี้ตามสญัญา
ปรับโครงสร้างหนี ้

 ในกรณีที่มีการท าสัญญา
ปรับโครงสร้างหนีภ้ายหลัง
มีค าพิพากษาของศาลอัน
ถึงที่สุดแล้ว หรือในระหว่าง
การบังคับคดี หากผู้กู้ยืม
เงินผิดนัดไม่ช าระหนี้ตาม
สัญญาปรับโครงสร้างหนี้  
ถ้าระยะเวลาการบังคับคดี
ได้สิ้นสุดลงก่อนแล้ว 
หรือเหลือไม่ถึงสามปี  
ให้ด าเนินการบังคับคด ี
ได้ภายในสามปีนับแต่วันท่ี
ผิดนัดช าระหนี้ตามสญัญา
ปรับโครงสร้างหนี ้

ในกรณีที่มีการท าสัญญา
ปรับโครงสร้างหนีภ้ายหลัง
มีค าพิพากษาของศาลอัน
ถึงที่สุดแล้วหรือในระหว่าง
บังคับคดีหากผู้กูย้ืมผดินัด
ช าระหนี้ตามสญัญาปรับ
โครงสร้างหนี้ ถ้า
ระยะเวลาการบังคับคดี
สิ้นสุดลงก่อนแล้วหรือ
เหลือไม่ถึง ๓ ปี ให้
ด าเนินการบังคับคดีได้
ภายใน ๑๐ ปี นับแต่วันท่ี
ผิดนัดช าระหนี้ตามสญัญา
ปรับโครงสร้างหนี ้

ในกรณีที่มีการท าสัญญา
ปรับโครงสร้างหนีภ้ายหลัง
มีค าพิพากษาของศาลอัน
ถึงที่สุดแล้วหรือในระหว่าง
การบังคับคดี หากผู้กู้ยืม
เงินผิดนัดไม่ช าระหนี ้
ตามสญัญาปรับโครงสร้าง
หนี้ ถ้าระยะเวลาการ
บังคับคดีไดส้ิ้นสุดลงก่อน
แล้วหรือเหลือไม่ถึงสามปี 
ให้ด าเนินการบังคับคดีได้
ภายในสามปีนับแต่วันท่ีผดิ
นัดช าระหนีต้ามสัญญา
ปรับโครงสร้างหนี ้

ในกรณีที่มีการท าสัญญา
ปรับโครงสร้างหนีภ้ายหลัง
มีค าพิพากษาของศาลอัน
ถึงที่สุดแล้วหรือในระหว่าง
การบังคับคดี หากผู้กู้ยืม
เงินผิดนัดไม่ช าระหนี ้
ตามสญัญาปรับโครงสร้าง
หนี ้ถ้าระยะเวลาการ
บังคับคดีไดส้ิ้นสุดลงก่อน
แล้วหรือเหลือไม่ถึงสามปี 
ให้ด าเนินการบังคับคดีได้
ภายในสามปีนับแต่วันท่ีผดิ
นัดช าระหนีต้ามสัญญา
ปรับโครงสร้างหนี ้

 ในกรณีที่มีการท าสัญญา
แปลงหนี้ใหม่ภายหลังมีค า
พิพากษาของศาลอันถึง
ที่สุดแล้วหรือในระหว่าง
การบังคับคดี ให้ถือว่าหนี้
ตามค าพิพากษาเป็นอัน
ระงับไป หากมีการยดึหรือ
อายัดทรัพยส์ินไว้ ให้ถอน
การยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้น 
และให้ผู้กูย้ืมเงินมีหน้าที ่

 ในกรณีที่มีการท าสัญญา
แปลงหนี้ใหม่ภายหลังมีค า
พิพากษาของศาลอันถึง
ที่สุดแล้วหรือในระหว่าง
การบังคับคดี ให้ถือว่าหนี้
ตามค าพิพากษาเป็นอัน
ระงับไป หากมีการยดึหรือ
อายัดทรัพยส์ินไว้ ให้ถอน
การยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้น 
และให้ผู้กูย้ืมเงินมีหน้าที ่

ในกรณีที่มีการท าสัญญา
แปลงหนี้ใหม่ภายหลังมีค า
พิพากษาของศาลอันถึง
ที่สุดแล้วหรือในระหว่าง
บังคับคดีให้ถือว่าหนี้ตาม
ค าพิพากษาเป็นอันระงับ
ไปหากมีการยึดหรืออายัด
ทรัพย์สินไว ้ให้ถอนการยึด
หรืออายัดทรัพยส์ินนั้นและ
ให้ผู้กู้ยืมมหีน้าท่ีช าระหนี้
ตามสญัญาแปลงหนี้ใหม่” 

ในกรณีที่มีการท าสัญญา
แปลงหนี้ใหม่ภายหลังมีค า
พิพากษาของศาลอันถึง
ที่สุดแล้วหรือในระหว่าง
การบังคับคดี ให้ถือว่าหนี้
ตามค าพิพากษาเป็นอัน
ระงับไป หากมีการยดึหรือ
อายัดทรัพยส์ินไว้ ให้ถอน
การยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้น 
และให้ผู้กูย้ืมมีหนา้ที่ช าระ 

ในกรณีที่มีการท าสัญญา
แปลงหนี้ใหม่ภายหลังมีค า
พิพากษาของศาลอันถึง
ที่สุดแล้วหรือในระหว่าง
การบังคับคดี ให้ถือว่าหนี้
ตามค าพิพากษาเป็นอัน
ระงับไป หากมีการยดึหรือ
อายัดทรัพยส์ินไว้ ให้ถอน
การยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้น 
และให้ผู้กูย้ืมเงินมีหน้าที ่



 

๙๕ 

 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง 
กับที่มีการแก้ไข) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(คณะรฐัมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายอนุทิน  ชาญวีรกลู 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคภมูิใจไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคเพ่ือไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาชาติ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติ

เห็นชอบแล้ว) 

 ช าระหนี้ตามที่ระบุไว้ใน
สัญญาแปลงหนี้ใหม ่

 ช าระหนี้ตามที่ระบุไว้ 
ในสัญญาแปลงหนี้ใหม ่

 หนี้ตามที่ระบุไว้ในสัญญา
แปลงหนี้ใหม ่

ช าระหนี้ตามที่ระบุไว ้ 
ในสัญญาแปลงหนี้ใหม่” 

ในกรณีที่ผู้กู้ยมืเงินผู้ใด
ผิดนัดการช าระเงินคืน
กองทุน และไม่ได้รับ
อนุญาตให้ผ่อนผันตาม
วรรคสาม คณะกรรมการ 
จะก าหนดใหผู้้กู้ยืมเงิน 
ต้องเสียเงินเพิม่อีกไมเ่กิน 
ร้อยละหนึ่งจุดห้าต่อเดือน
ก็ได ้

ในกรณีที่ผู้กู้ยมืเงินผู้ใด
ผิดนัดการช าระเงินคืน
กองทุน และไม่ได้รับ
อนุญาตให้ผ่อนผันตาม
วรรคห้า ผู้กู้ยืมเงินต้องเสีย
เงินเพิ่มอีกไม่เกินร้อยละ
หนึ่งต่อปี เว้นแต่
คณะกรรมการจะยกเว้น
หรือลดหย่อนให้ตามที่
เห็นสมควร 

เมื่อไดม้ีการด าเนินการ
ตามวรรคห้ากับผู้กู้ยืมเงิน
แล้ว ให้ผู้ค้ าประกันเป็นอัน
หลุดพ้นจากหน้ีนั้น” 

 ในกรณีที่ผู้กู้ยมืเงินผู้ใด
ผิดนัดการช าระเงินคืน
กองทุน และไม่ได้รับ
อนุญาตให้ผ่อนผัน 
ตามวรรคห้า ผู้กูย้ืมเงิน
ต้องเสียเงินเพิม่อีกไมเ่กิน
ร้อยละศูนย์จุดห้าต่อปี  
เว้นแต่คณะกรรมการจะ
ยกเว้นหรือลดหย่อนให้
ตามที่เห็นสมควร” 

 ในกรณีที่ผู้กู้ยมืเงินผู้ใด
ผิดนัดการช าระเงินคืน
กองทุน และไม่ได้รับ
อนุญาตให้ผ่อนผันตาม
วรรคห้า ผู้กู้ยืมเงินต้องเสีย
เงินเพิ่มอีกไม่เกินร้อยละ
หนึ่งต่อปี เว้นแต่
คณะกรรมการจะยกเว้น
หรือลดหย่อนให้ตามที่
เห็นสมควร 

เมื่อไดม้ีการด าเนินการ
ตามวรรคห้ากับผู้กู้ยืมเงิน
แล้ว ให้ผู้ค้ าประกันเป็นอัน
หลุดพ้นจากหน้ีนั้น” 

 

 มาตรา ๑๘ ให้เพิม่ความ
ต่อไปนี้เป็นมาตรา ๔๔/๑ 
แห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

มาตรา ๗ ให้เพิ่มความ
ต่อไปนี้เป็นมาตรา ๔๔/ ๑ 
และมาตรา ๔๔/๒ แห่ง
พระราชบัญญัติกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 

มาตรา ๒๑ ให้เพิม่ความ
ต่อไปนี้เป็นมาตรา ๔๔/๑ 
แห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

มาตรา ๘ ให้เพิ่มความ
ต่อไปนี้เป็นมาตรา ๔๔/๑ 
แห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

มาตรา ๑๘ ให้เพิม่ความ
ต่อไปนี้เป็นมาตรา ๔๔/๑ 
แห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

มาตรา ๑๙ ให้เพิม่ความ
ต่อไปนี้เป็นมาตรา ๔๔/๑ 
แห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 



 

๙๖ 

 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง 
กับที่มีการแก้ไข) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(คณะรฐัมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายอนุทิน  ชาญวีรกลู 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคภมูิใจไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคเพ่ือไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาชาติ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติ

เห็นชอบแล้ว) 

 “มาตรา ๔๔/๑ หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการก าหนดตาม
มาตรา ๑๙ (๘) ต้องเป็นไป
ตามหลักการดังต่อไปนี ้

(๑) ระยะเวลาการผ่อน
ช าระเงินคืนกองทุน ต้อง
ค านึงถึงรายได้และ
ความสามารถในการช าระ
เงินคืนของผู้กู้ยืมเงิน
ประกอบด้วย แตต่้อง 
ไม่เกินสิบห้าปีนับแต่วันท่ีมี
หน้าท่ีต้องช าระ 
  (๒) การผ่อนช าระเงินคืน
กองทุนเป็นงวด ผู้กู้ยืมเงิน
ต้องสามารถช าระเป็นรายเดือน 
รายไตรมาส หรือรายปไีด ้

(๓) ในกรณีที่ผู้กู้ยมืเงินมี
หนี้ค้างช าระทั้งต้นเงิน 
ดอกเบี้ย และเงินเพิ่ม เงิน
ที่ผู้กู้ยืมเงินช าระให้น าไป
หักต้นเงินเฉพาะส่วนท่ี
ครบก าหนด ดอกเบี้ย และ
เงินเพิ่มตามล าดับ 

 

 “มาตรา ๔๔/๑ ในกรณ ี
ผู้กู้ยืมเงินส าเร็จการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาและ
ได้รับผลการศึกษาในระดับ
เกียรตินยิมอันดับ ๑  
ให้แปลงหนี้เงินกู้ยืม 
เพื่อการศึกษาของผู้กู้ยืม
เงินเป็นเงินทุนเพื่อการศึกษา
แทนและไม่มหีน้าท่ีต้อง
ช าระเงินกู้ยมืเพื่อการศกึษา
ดังกล่าวคืน ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข
ที่คณะกรรมการก าหนด 

 

“มาตรา ๔๔/๑ หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการก าหนดตาม
มาตรา ๑๙ (๘) ต้องเป็นไป
ตามหลักการดังต่อไปนี ้

(๑) ระยะเวลาการผ่อน
ช าระเงินคืนกองทุน ต้อง
ค านึงถึงรายได้และ
ความสามารถในการช าระ
เงินคืนของผู้กู้ยืมเงิน
ประกอบด้วย แตต่้อง 
ไม่เกินสิบห้าปีนับแต่วันท่ีมี
หน้าท่ีต้องช าระ 

(๒) การผ่อนช าระเงินคืน
กองทุนเป็นงวด ผู้กู้ยืมเงิน
ต้องสามารถช าระเป็นรายเดือน 
รายไตรมาส หรือรายปไีด้ 

(๓) ในกรณีที่ผู้กู้ยมืเงินมี
หนี้ค้างช าระทั้งต้นเงิน 
ดอกเบี้ย และเงินเพิ่ม เงิน
ที่ผู้กู้ยืมเงินช าระให้น าไป
หักต้นเงินเฉพาะส่วนท่ี
ครบก าหนด ดอกเบี้ย และ
เงินเพิ่มตามล าดับ 

 

“มาตรา ๔๔/๑ ในกรณี 
ผู้กู้ยืมเงินส าเร็จการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาและได้รบั
ผลการศึกษาในระดับ
เกียรตินยิมให้แปลงหนีเ้งิน
กู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นเงิน
ทุนการศึกษาแทน และ 
ผู้กู้ยืมเงินไม่มีหนา้ที่ต้อง
ช าระเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
ในส่วนหนี้ค้างช าระดังกล่าว
คืน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการก าหนด” 

“มาตรา ๔๔/๑ หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการก าหนดตาม
มาตรา ๑๙ (๘) ต้องเป็นไป
ตามหลักการดังต่อไปนี ้

(๑) ระยะเวลาการผ่อน
ช าระเงินคืนกองทุน ต้อง
ค านึงถึงรายได้และ
ความสามารถในการช าระ
เงินคืนของผู้กู้ยืมเงิน
ประกอบด้วย แตต่้องไม่
เกินสิบห้าปีนับแต่วันท่ีมี
หน้าท่ีต้องช าระ 

(๒) การผ่อนช าระเงินคืน
กองทุนเป็นงวด ผู้กู้ยืมเงิน
ต้องสามารถช าระเป็นรายเดือน 
รายไตรมาส หรือรายปไีด้ 

(๓) ในกรณีที่ผู้กู้ยมืเงินมี
หนีค้้างช าระทั้งต้นเงิน 
ดอกเบี้ย และเงินเพิ่ม เงิน
ที่ผู้กู้ยืมเงินช าระให้น าไป
หักต้นเงินเฉพาะส่วนท่ี
ครบก าหนด ดอกเบี้ย และ
เงินเพิ่มตามล าดับ 

 

“มาตรา ๔๔/๑ หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการก าหนดตาม
มาตรา ๑๙ (๘) ต้องเป็นไป
ตามหลักการดังต่อไปนี ้

(๑) ระยะเวลาการผ่อน
ช าระเงินคืนกองทุน ต้อง
ค านึงถึงรายได้และ
ความสามารถในการช าระ
เงินคืนของผู้กู้ยืมเงิน
ประกอบด้วย แตต่้อง 
ไม่เกินสิบห้าปีนับแต่วันท่ีมี
หน้าท่ีต้องช าระ 

(๒) การผ่อนช าระเงินคืน
กองทุนเป็นงวด ผู้กู้ยืมเงิน
ต้องสามารถช าระเป็นรายเดือน 
รายไตรมาส หรือรายปไีด้ 

(๓) การให้เงินกู้ยืมเพื่อ
การศึกษาในระดับสูงกว่า
ปริญญาตรีให้กระท าได้
เฉพาะเมื่อค านวณเงินท่ี
จะต้องใช้ในห้าปีถัดไปแล้ว 
ยังมีเงินเหลือจากการให้เงิน
กู้ยืมเพื่อการศกึษาในระดบั
ไมสู่งกว่าปริญญาตร ี



 

๙๗ 

 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง 
กับที่มีการแก้ไข) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(คณะรฐัมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายอนุทิน  ชาญวีรกลู 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคภมูิใจไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคเพ่ือไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาชาติ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติ

เห็นชอบแล้ว) 

 (๔) การให้เงินกู้ยืมเพื่อ
การศึกษาในระดับสูงกว่า
ปริญญาตรีให้กระท าได้
เฉพาะเมื่อค านวณเงินท่ี
จะต้องใช้ในห้าปีถัดไปแล้ว 
ยังมีเงินเหลือจากการให้
เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาใน
ระดับไมสู่งกว่าปริญญาตร ี

(๕) การก าหนด
มาตรการจูงใจเพื่อให ้
ผู้กู้ยืมเงินไมผ่ิดนัดช าระหนี้
หรือช าระหนี้ครบถ้วนก่อน
ก าหนดเวลา ซึ่งอาจเป็น
การลดหย่อนต้นเงินหรือให้
ประโยชน์อ่ืนใดกไ็ด้” 

 (๔) การให้เงินกู้ยืมเพื่อ
การศึกษาในระดับสูงกว่า
ปริญญาตรีให้กระท าได้
เฉพาะเมื่อค านวณเงินท่ี
จะต้องใช้ในห้าปีถัดไปแล้ว 
ยังมีเงินเหลือจากการให้
เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาใน
ระดับไมสู่งกว่าปริญญาตร ี

(๕) การก าหนด
มาตรการจูงใจเพื่อให ้
ผู้กู้ยืมเงินไมผ่ิดนัดช าระหนี้
หรือช าระหนี้ครบถ้วน 
ก่อนก าหนดเวลา ซึ่งอาจ
เป็นการลดหย่อนต้นเงิน
หรือให้ประโยชน์อ่ืนใด 
ก็ได้” 

 (๔) การให้เงินกู้ยืมเพื่อ
การศึกษาระดับสูงกว่า
ปริญญาตรีให้กระท าได้
เฉพาะเมื่อค านวณเงินท่ี
จะต้องใช้ในห้าปีถัดไปแล้ว 
ยังมีเงินเหลือจากการให้
เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาใน
ระดับไมสู่งกว่าปริญญาตร ี

(๕) การก าหนด
มาตรการจูงใจเพื่อให ้
ผู้กู้ยืมเงินไมผ่ิดนัดช าระหนี้
หรือช าระหนี้ครบถ้วน 
ก่อนก าหนดเวลา ซึ่งอาจ
เป็นการลดหย่อนต้นเงิน
หรือให้ประโยชน์อ่ืนใด 
ก็ได้” 

(๔) การก าหนด
มาตรการจูงใจเพื่อให ้
ผู้กู้ยืมเงินไมผ่ิดนัดช าระหนี้
หรือช าระหนี้ครบถ้วนก่อน
ก าหนดเวลา ซึ่งอาจเป็น
การลดหย่อนต้นเงินหรือ 
ให้ประโยชน์อื่นใดกไ็ด้” 

 

    มาตรา ๙ ให้เพิ่มความ
ต่อไปนี้เป็นมาตรา ๔๔/๒ 
แห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยมืเพื่อ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  

  มาตรา ๔๔/๒ ในกรณ ี
ผู้กู้ยืมเงินส าเร็จการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาและ 

 “มาตรา ๔๔/๒ ในกรณี
ผู้กู้ยืมเงินส าเร็จการศึกษา
ในระดับอดุมศกึษาและ 
 

  



 

๙๘ 

 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง 
กับที่มีการแก้ไข) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(คณะรฐัมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายอนุทิน  ชาญวีรกลู 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคภมูิใจไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคเพ่ือไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาชาติ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติ

เห็นชอบแล้ว) 

  จบจากคณะหรือสาขา 
ที่กระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนด ให้แปลงหนี้เงิน
กู้ยืมเพื่อการศึกษาของ 
ผู้กู้ยืมเงินในส่วนท่ีค้าง
ช าระทั้งหมดเป็นเงินทุน
เพื่อการศึกษาแทน 
และไม่มีหน้าที่ต้องช าระเงิน
กู้ยืมเพื่อการศึกษาในส่วน
ที่ค้างช าระดังกล่าวคืน 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
คณะกรรมการก าหนด” 

 จบจากคณะหรือสาขา 
ที่กระทรวงศึกษาธิการหรือ
กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ก าหนด  
ให้แปลงหนี้เงินกู้ยืม 
เพื่อการศึกษาของ 
ผู้กู้ยืมเงินในส่วนท่ีค้าง
ช าระทั้งหมดเป็นเงินทุน 
เพื่อการศึกษาแทน  
และผู้กูย้ืมเงินไม่มีหนา้ที่
ต้องช าระเงินกู้ยืม 
เพื่อการศึกษาในส่วนที ่
ค้างช าระดังกล่าวคืน ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการก าหนด” 

  

   มาตรา ๒๒ ให้ยกเลิก
ความใน (๑) ของมาตรา 
๔๕ แห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๑) ขอข้อมูลส่วน
บุคคลของผู้กู้ยืมเงิน 

   



 

๙๙ 

 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง 
กับที่มีการแก้ไข) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(คณะรฐัมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายอนุทิน  ชาญวีรกลู 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคภมูิใจไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคเพ่ือไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาชาติ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติ

เห็นชอบแล้ว) 

   จากหน่วยงานหรือองค์กร
ทั้งภาครัฐและเอกชน 
หรือบุคคลใด  
ซึ่งเป็นผู้ครอบครองข้อมลู 
ส่วนบุคคลดังกล่าว ท้ังนี้ 
เฉพาะที่เกี่ยวกับรายได้
และหนีส้ินของผู้กู้ยืมเงิน
เท่านั้น” 

   

      มาตรา ๒๐  ให้ยกเลิก
ความใน (๓) ของมาตรา ๔๕ 
แห่งพระราชบญัญัติกองทุน 
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 

“(๓) ด าเนินการ 
ตามมาตรการต่าง ๆ  
ที่คณะกรรมการก าหนด 
ตามมาตรา ๑๙ (๘)” 

    มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิก
ความมาตรา ๔๕  
แห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

  



 

๑๐๐ 

 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง 
กับที่มีการแก้ไข) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(คณะรฐัมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายอนุทิน  ชาญวีรกลู 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคภมูิใจไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคเพ่ือไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาชาติ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติ

เห็นชอบแล้ว) 

    มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิก
ความในมาตรา ๔๖  
แห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  

มาตรา ๔๘  เมื่อมีเหตุ
อย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ กองทุนอาจ
บอกเลิกสญัญากู้ยมืเงิน
ของผู้กู้ยืมเงินก็ได ้

 
(๑) เมื่อปรากฏ 

ในภายหลังว่า ผู้กูย้ืมเงิน 
ไม่มสีิทธิขอกู้ยืมเงิน ปกปิด
ข้อเท็จจริงอันควรแจ้งให้
ทราบหรือแจ้งข้อความอัน
เป็นเท็จในสาระส าคัญ 

(๒) ผู้กู้ยืมเงินไม่ปฏิบัติ
ตามสญัญากูย้ืมเงิน หรือ
ข้อตกลงที่ให้ไว้แก่กองทุน 

ให้ผู้กู้ยืมเงินท่ีถูกบอก
เลิกสญัญากูย้ืมเงินตาม
วรรคหนึ่ง มีหน้าท่ีต้อง
ช าระคืนเงินกู้ยืมเพื่อ
การศึกษาท่ีไดร้ับไป 

มาตรา ๑๙  ให้เพิ่ม
ความต่อไปนีเ้ป็นวรรคสาม
ของมาตรา ๔๘  
แห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

- มาตรา ๒๓  ให้เพิ่ม
ความต่อไปนีเ้ป็นวรรคสาม
ของมาตรา ๔๘  
แห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

- มาตรา ๑๙  ให้เพิ่ม
ความต่อไปนีเ้ป็นวรรคสาม
ของมาตรา ๔๘  
แห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มาตรา ๒๑  ให้เพิ่ม
ความต่อไปนีเ้ป็นวรรคสาม
ของมาตรา ๔๘  
แห่งพระราชบัญญัต ิ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 



 

๑๐๑ 

 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง 
กับที่มีการแก้ไข) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(คณะรฐัมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายอนุทิน  ชาญวีรกลู 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคภมูิใจไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคเพ่ือไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาชาติ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติ

เห็นชอบแล้ว) 

ทั้งหมดคืนให้แก่กองทุน
ภายในสามสิบวันนับแต่วัน
ถัดจากวันที่ไดร้ับแจ้งการ
บอกเลิกสญัญา 

      

 “ระยะเวลาตามวรรคสอง 
กองทุนจะขยายให้ตาม
ความจ าเปน็ที่เหน็สมควรก็ได้” 

 “ระยะเวลาตามวรรคสอง 
กองทุนจะขยายให้ตาม
ความจ าเปน็ที่เหน็สมควรก็ได้” 

 “ระยะเวลาตามวรรคสอง 
กองทุนจะขยายให้ตาม
ความจ าเป็นที่เห็นสมควรก็ได้ 

“ระยะเวลาตามวรรคสอง 
กองทุนจะขยายให้ตาม
ความจ าเปน็ที่เหน็สมควรก็ได้” 

มาตรา ๔๙  ในกรณีที ่
ผู้กู้ยืมเงินถึงแก่ความตาย 
ให้สัญญากู้ยืมเงิน หน้าท่ี 
และความรับผดิที่ผู้กู้ยมื
เงินมีต่อกองทุนเป็นอัน
ระงับไป 

ในกรณีที่ผู้กู้ยมืเงินพิการ
หรือทุพพลภาพจนไม่
สามารถประกอบการงาน
ได้ ให้ผู้จดัการมีอ านาจ
พิจารณาสั่งระงับการเรยีก
ให้ช าระหนี้ตามสญัญากู้ยมื
เงินก็ได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการก าหนด 

 
 
 
 

มาตรา ๒๐  ให้ยกเลิก
ความในมาตรา ๔๙ แห่ง
พระราชบัญญัติกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๙  ในกรณ ี
ที่ผู้กู้ยืมเงินมลีักษณะ
ดังต่อไปนี้ภายหลังจาก 
การกู้ยืมเงิน ให้หน้ีที่มตี่อ
กองทุนเป็นอันระงับไป 

(๑) ตาย 
(๒) ล้มละลาย ยกเว้น

เป็นบุคคลล้มละลายทุจรติ 
(๓) เป็นคนพิการหรือ

ทุพพลภาพจนไม่สามารถ
ประกอบการงานหรือ
ประกอบอาชีพได้  ทั้งนี้ 

- มาตรา ๒๔  ให้ยกเลิก
ความในมาตรา ๔๙ แห่ง
พระราชบัญญัติกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๐ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๙  ในกรณีที่
ผู้กู้ยืมเงินมลีักษณะ
ดังต่อไปนี้ภายหลังจากการ
กู้ยืมเงิน ให้หน้ีที่มีต่อ
กองทุนเป็นอันระงับไป 

(๑) ตาย 
(๒) ล้มละลาย ยกเว้น

เป็นบุคคลล้มละลายทุจรติ 
(๓) เป็นคนพิการหรือ

ทุพพลภาพจนไม่สามารถ
ประกอบการงานหรือ
ประกอบอาชีพได้  ทั้งนี้ 

- มาตรา ๒๐  ให้ยกเลิก
ความในมาตรา ๔๙ แห่ง
พระราชบัญญัติกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๐ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๙  ในกรณีที่
ผู้กู้ยืมเงินมลีักษณะ
ดังต่อไปนี้ภายหลังจากการ
กู้ยืมเงิน ให้หน้ีที่มีต่อ
กองทุนเป็นอันระงับไป 

(๑) ตาย 
(๒) ล้มละลาย ยกเว้น

เป็นบุคคลล้มละลายทุจรติ 
(๓) เป็นคนพิการหรือ

ทุพพลภาพจนไม่สามารถ
ประกอบการงานหรือ
ประกอบอาชีพได้  ทั้งนี้ 

มาตรา ๒๒  ให้ยกเลิก
ความในมาตรา ๔๙ แห่ง
พระราชบัญญัติกองทุน 
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๙  ในกรณีที ่
ผู้กู้ยืมเงินมลีักษณะ
ดังต่อไปนี้ภายหลังจาก 
การกู้ยืมเงินให้หน้ีที่ม ี
ต่อกองทุนเป็นอันระงับไป 

(๑) ตาย 

(๒) ล้มละลาย ยกเว้น
เป็นบุคคลล้มละลายทุจรติ 

(๓) เป็นคนพิการหรือ
ทุพพลภาพจนไม่สามารถ
ประกอบการงานหรือ
ประกอบอาชีพได้  



 

๑๐๒ 

 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง 
กับที่มีการแก้ไข) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(คณะรฐัมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายอนุทิน  ชาญวีรกลู 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคภมูิใจไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคเพ่ือไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาชาติ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติ

เห็นชอบแล้ว) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในกรณีที่ผู้ค้ าประกัน 

ถึงแก่ความตาย  
การด าเนินการเกี่ยวกับ
ความรับผิดของ 
ผู้ค้ าประกันให้เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการก าหนด 

 

ตามลักษณะและ
ระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนด 

(๔) เป็นโรคอันตราย
ร้ายแรงหรือมีเหตุอันไม่
สามารถประกอบการงาน
หรือประกอบอาชีพได้  
ทั้งนี้ ตามลักษณะ 
และระยะเวลาที่
คณะกรรมการประกาศ
ก าหนด 

ในกรณีตาม (๒) ให้ระงับ
เฉพาะหนี้ในส่วนท่ีไม่ได้รับ
จากการแบ่งทรัพย์สินใน
คดีล้มละลาย 

ในกรณีที่ผู้ค้ าประกันถึง
แก่ความตาย ให้ความรับ
ผิดของผู้ค้ าประกันเป็นอัน
ระงับไป” 

ตามลักษณะและ
ระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนด 

(๔) เป็นโรคอันตราย
ร้ายแรงหรือมีเหตุอันไม่
สามารถประกอบการงาน
หรือประกอบอาชีพได้  
ทั้งนี้ ตามลักษณะ 
และระยะเวลาที่
คณะกรรมการประกาศ
ก าหนด 

ในกรณีตาม (๒) ให้ระงับ
เฉพาะหนี้ในส่วนท่ีไม่ได้รับ
จากการแบ่งทรัพย์สินใน
คดีล้มละลาย” 

ตามลักษณะและ
ระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนด 

(๔) เป็นโรคอันตราย
ร้ายแรงหรือมีเหตุอันไม่
สามารถประกอบการงาน
หรือประกอบอาชีพได้  
ทั้งนี้ ตามลักษณะ 
และระยะเวลาที่
คณะกรรมการประกาศ
ก าหนด 

ในกรณีตาม (๒) ให้ระงับ
เฉพาะหนี้ในส่วนท่ีไม่ได้รับ
จากการแบ่งทรัพย์สินใน
คดีล้มละลาย 

ในกรณีที่ผู้ค้ าประกันถึง
แก่ความตาย ให้ความรับ
ผิดของผู้ค้ าประกันเป็นอัน
ระงับไป” 

ทั้งนี้ ตามลักษณะและ
ระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนด 

(๔) เป็นโรคอันตราย
ร้ายแรงหรือมีเหตุอันไม่
สามารถประกอบการงาน
หรือประกอบ 
อาชีพได้ ท้ังนี้ ตามลักษณะ
และระยะเวลาที่
คณะกรรมการประกาศ
ก าหนด 

ในกรณีตาม (๒) ให้ระงับ
เฉพาะหนี้ในส่วนท่ีไม่ได้รับ
จากการแบ่งทรัพย์สิน 
ในคดีล้มละลาย” 



 

๑๐๓ 

 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง 
กับที่มีการแก้ไข) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(คณะรฐัมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายอนุทิน  ชาญวีรกลู 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคภมูิใจไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคเพ่ือไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาชาติ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติ

เห็นชอบแล้ว) 

มาตรา ๕๐  หนี้ท่ีเกดิขึ้น
ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้
กองทุนมีบุริมสิทธิเหนือ
ทรัพย์สินทั้งหมดของผู้กูย้ืม
เงินในล าดับแรกถดัจาก 
ค่าเครื่องอุปโภคบริโภค 
อันจ าเป็นประจ าวันตาม
มาตรา ๒๕๓ (๔) แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย์ 

- - - มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิก
ความในมาตรา ๕๐ แห่ง
พระราชบัญญัติกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

- - 

 
 
 
 
 
 
 
มาตรา ๕๑  ให้บุคคล 

คณะบุคคล หรือนติิบุคคล
ทั้งภาครัฐและเอกชน  
ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมิน
ตามมาตรา ๔๐ (๑) แห่ง
ประมวลรัษฎากร มีหน้าที่
หักเงินได้พึงประเมินของ 
ผู้กู้ยืมเงินซึ่งเป็นพนักงาน

มาตรา ๒๑  ให้ยกเลิก
ความในวรรคหนึ่งของ
มาตรา ๕๑ แห่ง
พระราชบัญญัติกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๐ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๕๑  ให้ผูจ้่าย 
เงินได้พึงประเมินตาม
มาตรา ๔๐ (๑) แห่ง
ประมวลรัษฎากร ไม่ว่าจะ
เป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน
บรรดาทีม่ีลักษณะตามที่
คณะกรรมการก าหนด  
มีหน้าที่หักเงินได้พึง

- มาตรา ๒๕  ให้ยกเลิก
ความในวรรคหนึ่งของ
มาตรา ๕๑ แห่ง
พระราชบัญญัติกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๐ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๕๑  ให้ผูจ้่าย 
เงินได้พึงประเมินตาม
มาตรา ๔๐ (๑) แห่ง
ประมวลรัษฎากร ไม่ว่าจะ
เป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน
บรรดาทีม่ีลักษณะตามที่
คณะกรรมการก าหนด  
มีหน้าที่หักเงินได้พึง

มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิก
ความในมาตรา ๕๑ แห่ง
พระราชบัญญัติกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

มาตรา ๒๑  ให้ยกเลิก
ความในวรรคหนึ่งของ
มาตรา ๕๑ แห่ง
พระราชบัญญัติกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๐ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๕๑  ให้ผูจ้่าย 
เงินได้พึงประเมินตาม
มาตรา ๔๐ (๑) แห่ง
ประมวลรัษฎากร ไม่ว่าจะ
เป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน
บรรดาทีม่ีลักษณะตามที่
คณะกรรมการก าหนด  
มีหน้าที่หักเงินได้พึง

มาตรา ๒๓  ให้ยกเลิก
ความในวรรคหนึ่งของ
มาตรา ๕๑ แห่ง
พระราชบัญญัติกองทุน 
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๕๑  ให้ผูจ้่าย 
เงินได้พึงประเมินตาม
มาตรา ๔๐ (๑) แห่ง
ประมวลรัษฎากร ไม่ว่าจะ
เป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน
บรรดาทีม่ีลักษณะตามที่
คณะกรรมการก าหนด  
มีหน้าที่หักเงินได้พึง



 

๑๐๔ 

 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง 
กับที่มีการแก้ไข) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(คณะรฐัมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายอนุทิน  ชาญวีรกลู 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคภมูิใจไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคเพ่ือไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาชาติ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติ

เห็นชอบแล้ว) 

หรือลูกจ้างของผู้จ่ายเงินได้
พึงประเมินดังกล่าว  
เพื่อช าระเงินกู้ยืมคืน 
ตามจ านวนที่กองทุนแจ้ง
ให้ทราบ โดยให้น าส่ง
กรมสรรพากรภายใน
ก าหนดระยะเวลาน าส่ง
ภาษีเงินได้ หัก ณ ท่ีจ่าย 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่อธิบดี
กรมสรรพากรประกาศ
ก าหนด 

การหักเงินตามวรรคหนึง่
ต้องหักให้กองทุนเป็น
ล าดับแรกถัดจากการหัก
ภาษี ณ ที่จ่าย และการหัก
เงินเข้ากองทุนที่ผู้กู้ยืมเงิน
ต้องถูกหักตามกฎหมาย 
ว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ 
กฎหมายว่าด้วยกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ กฎหมาย
ว่าด้วยการคุม้ครอง
แรงงาน และกฎหมาย 
ว่าด้วยการประกันสังคม 

ประเมินของผู้กูย้ืมเงินซึ่งเป็น
พนักงานหรือลูกจ้างของ 
ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมิน
ดังกล่าว เพ่ือช าระเงินกู้ยมื
คืนตามจ านวนที่กองทุน
แจ้งให้ทราบ โดยให้น าส่ง
กรมสรรพากรภายใน
ก าหนดระยะเวลาน าส่ง
ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขที่อธิบดี
กรมสรรพากรประกาศ
ก าหนด” 

ประเมินของผู้กูย้ืมเงินซึ่งเป็น
พนักงานหรือลูกจ้างของ 
ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมิน
ดังกล่าว เพ่ือช าระเงินกู้ยมื
คืนตามจ านวนท่ีกองทุน
แจ้งให้ทราบ โดยให้น าส่ง
กรมสรรพากรภายใน
ก าหนดระยะเวลาน าส่ง
ภาษีเงินได้ หัก ณ ท่ีจ่าย 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่อธิบดี
กรมสรรพากรประกาศ
ก าหนด” ทั้งนี้ จ านวนเงิน 
ที่กองทุนให้หักจากเงินได้
พึงประเมินดังกล่าว 
ให้แจ้งให้ผู้กู้ยืมเงินทราบ
และการหักช าระหนี ้
ต้องไม่กระทบต่อ 
การด ารงชีวิตของผู้กูย้ืมเงิน 
โดยให้ค านึงถึงรายได้และ
อัตราค่าครองชีพ ในช่วงเวลา
ดังกล่าวประกอบด้วย” 

ประเมินของผู้กูย้ืมเงินซึ่งเป็น
พนักงานหรือลูกจ้างของ 
ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมิน
ดังกล่าว เพ่ือช าระเงินกู้ยมื
คืนตามจ านวนที่กองทุน
แจ้งให้ทราบ โดยให้น าส่ง
กรมสรรพากรภายใน
ก าหนดระยะเวลาน าส่ง
ภาษีเงินได้ หัก ณ ท่ีจ่าย 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขที่อธิบดี
กรมสรรพากรประกาศ
ก าหนด” 

ประเมินของผู้กูย้ืมเงินซึ่งเป็น
พนักงานหรือลูกจ้างของ 
ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมิน
ดังกล่าว เพ่ือช าระเงินกู้ยมื
คืนตามจ านวนที่กองทุน
แจ้งให้ทราบ โดยให้น าส่ง
กรมสรรพากรภายใน
ก าหนดระยะเวลาน าส่ง
ภาษีเงินได้ หัก ณ ท่ีจ่าย 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่อธิบดี
กรมสรรพากรประกาศ
ก าหนด” 

 
 



 

๑๐๕ 

 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง 
กับที่มีการแก้ไข) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(คณะรฐัมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายอนุทิน  ชาญวีรกลู 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคภมูิใจไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคเพ่ือไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาชาติ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติ

เห็นชอบแล้ว) 

เมื่อกรมสรรพากรได้รับ
เงินจากผู้จ่ายเงินได้พึง
ประเมินตามวรรคหนึ่งแล้ว 
ให้น าส่งกองทุนตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กรมสรรพากร
ก าหนด โดยความเห็นชอบ
ของกระทรวงการคลัง 

ถ้าผู้จ่ายเงินได้พึง
ประเมินตามวรรคหนึ่ง
ไม่ได้หักเงินได้พึงประเมิน 
หักและไม่ได้น าส่งหรือ
น าส่งแต่ไม่ครบตามจ านวน
ที่กองทุนแจ้งให้ทราบ หรือ
หักและน าส่งเกินก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง 
ให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมิน
รับผิดชดใช้เงินท่ีต้องน าส่ง
ในส่วนของผู้กู้ยืมเงิน 
ตามจ านวนที่กองทุน 
แจ้งให้ทราบและต้องจ่าย 
เงินเพิ่มในอัตราร้อยละสอง
ต่อเดือนของจ านวนเงิน 
ที่ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมิน 
ยังไม่ได้น าส่งหรือ 

      



 

๑๐๖ 

 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง 
กับที่มีการแก้ไข) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(คณะรฐัมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายอนุทิน  ชาญวีรกลู 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคภมูิใจไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคเพ่ือไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาชาติ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติ

เห็นชอบแล้ว) 

ตามจ านวนที่ยังขาดไป  
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ นับแต่
วันถัดจากวันท่ีครบก าหนด
ต้องน าส่งตามวรรคหนึ่ง 

ในกรณีที่ผู้จ่ายเงินได้พึง
ประเมินไดห้ักเงินได้พึง
ประเมินของผู้กูย้ืมเงิน 
ไว้แล้ว ให้ถือว่าผู้กู้ยมืเงิน
ได้ช าระเงินกู้ยืมเพื่อ
การศึกษาตามจ านวน 
ที่ได้หักไว้แล้ว 

      

 มาตรา ๒๒ ให้เพิม่ความ
ต่อไปนี้เป็นวรรคหก 
ของมาตรา ๕๑ แห่ง
พระราชบัญญัติกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

“เมื่อมีเหตุอันสมควร
กองทุนจะยกเว้นหรือ
ลดหยอ่นเงินเพิม่ตามวรรคสี่
ให้แก่ผู้จา่ยเงินได้พึงประเมิน
เป็นการเฉพาะรายหรือ
เป็นการทั่วไปกไ็ด้  ท้ังนี้ 
ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข
ที่คณะกรรมการก าหนด” 

- มาตรา ๒๖ ให้เพิม่ความ
ต่อไปนี้เป็นวรรคหก 
ของมาตรา ๕๑ แห่ง
พระราชบัญญัติกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

“เมื่อมีเหตุอันสมควร
กองทุนจะยกเว้นหรือ
ลดหยอ่นเงินเพิม่ตามวรรคสี่
ให้แก่ผู้จา่ยเงินได้พึงประเมิน
เป็นการเฉพาะรายหรือ
เป็นการทั่วไปกไ็ด้  ท้ังนี้ 
ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข
ที่คณะกรรมการก าหนด” 

- มาตรา ๒๒ ให้เพิม่เตมิ
ความต่อไปนีเ้ป็นวรรคหก
ของมาตรา ๕๑ แห่ง
พระราชบัญญัติกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

“เมื่อมีเหตุอันสมควร
กองทุนจะยกเว้นหรือ
ลดหยอ่นเงินเพิม่เติมวรรคสี่
ให้แก่ผู้จา่ยเงินได้พึงประเมิน
เป็นการเฉพาะรายหรือ
เป็นการทั่วไปกไ็ด้ ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข
ที่คณะกรรมการก าหนด” 

มาตรา ๒๔ ให้เพิม่ความ
ต่อไปนี้เป็นวรรคหก 
ของมาตรา ๕๑ แห่ง
พระราชบัญญัติกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

“เมื่อมีเหตุอันสมควร
กองทุนจะยกเว้นหรือ
ลดหยอ่นเงินเพิม่ตามวรรคสี่
ให้แก่ผู้จา่ยเงินได้พึงประเมิน
เป็นการเฉพาะรายหรือ
เป็นการทั่วไปกไ็ด้ ทั้งนี้  
ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข
ที่คณะกรรมการก าหนด” 



 

๑๐๗ 

 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง 
กับที่มีการแก้ไข) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(คณะรฐัมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายอนุทิน  ชาญวีรกลู 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคภมูิใจไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคเพ่ือไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาชาติ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติ

เห็นชอบแล้ว) 

- มาตรา ๒๓  ห้ามมิให้ใช้
บังคับบทบญัญตัมิาตรา ๔๔ 
วรรคเก้า และมาตรา ๕๑ 
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเตมิโดย
พระราชบัญญัตินี ้ในทาง 
ที่จะเป็นผลร้ายแก ่
ผู้กู้ยืมเงินหรือผู้จ่ายเงินได้
พึงประเมิน จนกว่า
หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่ก าหนด 
ตามมาตราดังกล่าวจะมีผล 
ใช้บังคับ 

- มาตรา ๒๗  ห้ามมิให้ใช้
บังคับบทบญัญตัมิาตรา ๔๔ 
วรรคเก้า และมาตรา ๕๑ 
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเตมิโดย
พระราชบัญญัตินี ้ในทาง 
ที่จะเป็นผลร้ายแก ่
ผู้กู้ยืมเงินหรือผู้จ่ายเงินได้
พึงประเมิน จนกว่า
หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่ก าหนด 
ตามมาตราดังกล่าวจะมีผล 
ใช้บังคับ 

- มาตรา ๒๓  ห้ามมิให้ใช้
บังคับบทบญัญตัมิาตรา ๔๔ 
วรรคเก้า และมาตรา ๕๑ 
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ ในทาง 
ที่จะเป็นผลร้ายแก ่
ผู้กู้ยืมเงินหรือผู้จ่ายเงินได้
พึงประเมิน จนกว่า
หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่ก าหนด 
ตามมาตราดังกล่าวจะมีผล 
ใช้บังคับ 

มาตรา ๒๕  ห้ามมิให้ใช้
บังคับบทบญัญตัมิาตรา ๕๑ 
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพื่อการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ซึง่แก้ไขเพิ่มเตมิโดย
พระราชบัญญัตินี ้ในทาง 
ที่จะเป็นผลร้ายแก ่
ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมิน 
จนกว่าหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่ก าหนดตาม
มาตราดังกล่าวจะมีผล 
ใช้บังคับ 

- มาตรา ๒๔  เพื่อบรรเทา
ผลกระทบอันเกิดจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั
โคโรนา ๒๐๑๙ ให้น า
มาตรา ๔๔ วรรคสอง 
วรรคหา้ วรรคหก  
วรรคเจด็ วรรคแปด  
วรรคเก้า และวรรคสิบ 
แห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืม 

- มาตรา ๒๘  เพื่อบรรเทา
ผลกระทบอันเกิดจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั
โคโรนา ๒๐๑๙ ให้น า
มาตรา ๔๔ วรรคสอง 
วรรคห้า วรรคหก วรรคเจ็ด 
วรรคแปด วรรคเกา้ และ
วรรคสบิ แห่งพระราชบญัญัต ิ
กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐  

มาตรา ๑๔ เพื่อบรรเทา
ผลกระทบอันเกิดจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั
โคโรนา ๒๐๑๙ ให้
พระราชบัญญัตินี้บังคับใช้
แก่ผู้กู้ยืมเงินและผู้ค้ า
ประกันซึ่งกู้ยืมเงินและ 
ค้ าประกันไว้แล้วก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี ้
ใช้บังคับด้วย 

มาตรา ๒๔  เพื่อบรรเทา
ผลกระทบอันเกิดจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั
โคโรนา ๒๐๑๙ ให้น า
มาตรา ๔๔ วรรคสอง 
วรรคห้า วรรคหก  
วรรคเจด็ วรรคแปด  
วรรคเก้า และวรรคสิบ 
แห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืม 

มาตรา ๒๖  เพื่อเป็น
การช่วยเหลือและบรรเทา
ภาระของผู้กูย้ืมเงินหรือ 
ผู้ค้ าประกันให้สามารถ
ช าระเงินคืนกองทุนได้  
ให้น ามาตรา ๔๔  
วรรคสาม วรรคสี่  
วรรคห้า และวรรคหก 
แห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืม 



 

๑๐๘ 

 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง 
กับที่มีการแก้ไข) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(คณะรฐัมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายอนุทิน  ชาญวีรกลู 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคภมูิใจไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคเพ่ือไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาชาติ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติ

เห็นชอบแล้ว) 

 เพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเตมิ 
โดยพระราชบัญญัตินี ้
มาใช้บังคับแก่ผู้กู้ยืมเงิน
และผูค้้ าประกันซึ่งกู้ยืมเงิน 
หรือค้ าประกันไว้แล้ว 
ก่อนวันที่พระราชบัญญตัินี ้
ใช้บังคับด้วย 

 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเตมิ 
โดยพระราชบัญญัตินี ้
มาใช้บังคับแก่ผู้กู้ยืมเงิน 
ซึ่งกู้ยืมเงินหรือค้ าประกัน
ไว้แล้วก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับด้วย 

 เพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเตมิ 
โดยพระราชบัญญัตินี ้
มาใช้บังคับแก่ผู้กู้ยืมเงิน
และผูค้้ าประกันซึ่งกู้ยืมเงิน 
หรือค้ าประกันไว้แล้ว 
ก่อนวันที่พระราชบัญญตัินี ้
ใช้บังคับด้วย 

เพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเตมิ 
โดยพระราชบัญญัตินี ้
มาใช้บังคับแก่ผู้กู้ยืมเงิน
และผูค้้ าประกันซึ่งกู้ยืมเงิน 
หรือค้ าประกันไว้แล้ว 
ก่อนวันที่พระราชบัญญตัินี้
ใช้บังคับ โดยให้ยกเว้นเงิน
เพิ่มให้กับผู้กู้ยมืเงินและ 
ผู้ค้ าประกันดังกล่าวด้วย 

 มาตรา ๒๕  ผู้กู้ยืมเงิน
ผู้ใดมลีักษณะตามมาตรา 
๔๙ แห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเตมิโดย
พระราชบญัญตัินี้ ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
ให้หน้ีที่มีต่อกองทุน 
เป็นอันระงับไป แต่ถ้าไดม้ี
การช าระเงินคืนกองทุน 
ไปแล้วทั้งหมดหรือบางสว่น 
ผู้กู้ยืมเงินไมม่ีสิทธ ิ
เรยีกเงินคืน 

 มาตรา ๒๙  ผู้กู้ยืมเงิน
ผู้ใดมลีักษณะตามมาตรา 
๔๙ แห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเตมิโดย
พระราชบญัญตัินี้ ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
ให้หน้ีที่มีต่อกองทุน 
เป็นอันระงับไป แต่ถ้าไดม้ี
การช าระเงินคืนกองทุน 
ไปแล้วทั้งหมดหรือบางสว่น 
ผู้กู้ยืมเงินไม่มสีิทธิ 
เรียกเงินคืน 

 มาตรา ๒๕  ผู้กู้ยืมเงิน
ผู้ใดมลีักษณะตามมาตรา 
๔๙ แห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเตมิโดย
พระราชบญัญตัินี้ ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
ให้หน้ีที่มีต่อกองทุน 
เป็นอันระงับไป แต่ถ้าไดม้ี
การช าระเงินคืนกองทุน 
ไปแล้วทั้งหมดหรือบางสว่น 
ผู้กู้ยืมเงินไม่มสีิทธิ 
เรียกเงินคืน 

มาตรา ๒๗  ผู้กู้ยืมเงิน
ผู้ใดมลีักษณะตามมาตรา 
๔๙ แห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเตมิโดย
พระราชบญัญตัินี้ ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
ให้หน้ีที่มีต่อกองทุน 
เป็นอันระงับไป แต่ถ้าไดม้ี
การช าระเงินคืนกองทุนไป
แล้วทั้งหมดหรือบางส่วน  
ผู้กู้ยืมเงินไมม่ีสิทธิ 
เรียกเงินคืน 



 

๑๐๙ 

 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง 
กับที่มีการแก้ไข) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(คณะรฐัมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายอนุทิน  ชาญวีรกลู 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคภมูิใจไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคเพ่ือไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาชาติ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติ

เห็นชอบแล้ว) 

 มาตรา ๒๖  ในการออก
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขตามพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเตมิโดย
พระราชบัญญัตินี้ ถ้าเป็น
คุณต่อผู้กู้ยืมเงินหรือผู้ค้ า
ประกัน คณะกรรมการจะ
ก าหนดให้มีผลใช้บังคับกับ
ผู้กู้ยืมเงินหรือผู้ค้ าประกัน
ซึ่งกู้ยืมเงินหรือได้ค้ า
ประกันไว้แล้วก่อนวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ก็ได้ แม้ว่าจะมีค าพิพากษา
ของศาลอันถึงที่สุดแล้ว
หรืออยู่ในระหว่างการ
บังคับคดีก็ตาม 

เมื่อมีการด าเนินการตาม
มาตรา ๔๔ วรรคห้า 
ภายหลังจากวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
กับผู้กู้ยมืเงิน ให้ผูค้้ าประกัน
เป็นอันหลุดพ้นจากหนี้นั้น 

 มาตรา ๓๐  ในการออก
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขตามพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเตมิโดย
พระราชบัญญัตินี้ ถ้าเป็น
คุณต่อผู้กู้ยืมเงิน 
คณะกรรมการจะ
ก าหนดให้มีผลใช้บังคับกับ
ผู้กู้ยืมเงิน ซึ่งกู้ยืมเงินไว้
แล้วก่อนวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ก็ได้ แม้ว่าจะมีค าพิพากษา
ของศาลอันถึงที่สุดแล้ว
หรืออยู่ในระหว่างการ
บังคับคดีก็ตาม 

 มาตรา ๒๖  ในการออก
ข้อบงัคับ ระเบียบ ประกาศ 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขตามพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเตมิโดย
พระราชบัญญัตินี้ ถ้าเป็น
คุณต่อผู้กู้ยืมเงินหรือผู้ค้ า
ประกัน คณะกรรมการจะ
ก าหนดให้มีผลใช้บังคับ 
กับผู้กู้ยืมเงินหรือผู้ค้ า
ประกันซึ่งกู้ยืมเงินหรือได้
ค้ าประกันไว้แล้วก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ก็ได้ แม้ว่าจะมีค าพิพากษา
ของศาลอันถึงที่สุดแล้ว
หรืออยู่ในระหว่างการ
บังคับคดีก็ตาม 

เมื่อมีการด าเนินการ 
ตามมาตรา ๔๔ วรรคห้า 
ภายหลังจากวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
กับผู้กู้ยมืเงิน ให้ผูค้้ าประกัน
เป็นอันหลุดพ้นจากหนี้นั้น 

มาตรา ๒๘  ในการออก
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขตามพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเตมิโดย
พระราชบัญญัตินี้ ถ้าเป็น
คุณต่อผู้กู้ยืมเงินหรือผู้ค้ า
ประกัน คณะกรรมการ 
ต้องก าหนดให้มผีลใช้บังคับ
กับผู้กู้ยืมเงินหรือผู้ค้ า
ประกันซึ่งกู้ยืมเงินหรือ 
ได้ค้ าประกันไว้แล้วก่อน
วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับด้วย แม้ว่าจะม ี
ค าพิพากษาของศาล 
อันถึงที่สุดแล้วหรืออยู่ใน
ระหว่างการบังคับคดีก็ตาม 

เมื่อมีการด าเนินการ 
ตามมาตรา ๔๔ วรรคสาม 
ภายหลังจากวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
กับผู้กู้ยมืเงิน ให้ผูค้้ าประกัน
เป็นอันหลุดพ้นจากหนี้นั้น 



 

๑๑๐ 

 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง 
กับที่มีการแก้ไข) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(คณะรฐัมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายอนุทิน  ชาญวีรกลู 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคภมูิใจไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคเพ่ือไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาชาติ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติ

เห็นชอบแล้ว) 

   มาตรา ๓๑ ผู้ค้ าประกัน
การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
อยู่ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินีม้ีผลใช้
บังคับ ให้พ้นจากหนี้และ
ความรับผิดต่อกองทุน 
นับตั้งแต่วันท่ี
พระราชบัญญัตินีม้ีผลใช้
บังคับเป็นต้น ไม่ว่าจะได้มี
ค าพิพากษาอันถึงที่สุด 
ให้ช าระหนี้แล้วหรือไม ่
ก็ตาม แต่หากผู้ค้ าประกัน
ได้ช าระหนี้ให้กองทุนแล้ว
เป็นจ านวนเท่าใด ผูค้้ า
ประกันไม่มสีิทธิเรียกเงิน
ดังกล่าวคืน 

   

  มาตรา ๘ ผู้กู้ยมืเงินท่ีได้
กู้ยืมเงินไปก่อนวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
และยังมเีงินค้างช าระอยู ่
ให้ช าระคืนเฉพาะเงินต้น 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการก าหนด 

 

    



 

๑๑๑ 

 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง 
กับที่มีการแก้ไข) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(คณะรฐัมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายอนุทิน  ชาญวีรกลู 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคภมูิใจไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคเพ่ือไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาชาติ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติ

เห็นชอบแล้ว) 

  มาตรา ๙ ผู้กู้ยมืเงินท่ี
ศาลได้มีค าพิพากษาก่อน
วันท่ีพระราชบัญญัตินี ้
ใช้บังคับ เมื่อได้ท าการ
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับ
กองทุนแล้ว ให้ถือว่าหลุด
พ้นจากประวัติการช าระ
หนี้อันไม่ก่อให้เกิดรายได้
ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต 

ส าหรับผู้ค้ าประกัน  
หากผู้กู้ยืมเงินได้ปฏิบัติ
ตามวรรคหนึ่งแล้ว ก็ให้ถือ
ว่าหลุดพ้นจากประวัต ิ
การช าระหนี้อันไม่ก่อใหเ้กดิ
รายได้ตามกฎหมายว่าด้วย
การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต 

    

มาตรา ๕ ให้รัฐมนตร ี
ว่าการกระทรวงการคลัง
รักษาการตามพระราชบญัญตัินี้ 
และให้มีอ านาจออก
กฎกระทรวงและระเบียบ
เพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี ้

มาตรา ๒๗ ใหร้ัฐมนตร ี
ว่าการกระทรวงการคลัง
รักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี ้

มาตรา ๑๐ ใหร้ัฐมนตร ี
ว่าการกระทรวงการคลัง
รักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี ้

มาตรา ๓๒ ใหร้ัฐมนตร ี
ว่าการกระทรวงการคลัง
รักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี ้

- มาตรา ๒๗ ใหร้ัฐมนตร ี
ว่าการกระทรวงการคลัง
รักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี ้

มาตรา ๒๙ ใหร้ัฐมนตร ี
ว่าการกระทรวงการคลัง
รักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี ้



 

๑๑๒ 

 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง 
กับที่มีการแก้ไข) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(คณะรฐัมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายอนุทิน  ชาญวีรกลู 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคภมูิใจไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคเพ่ือไทย กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาชาติ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ 
สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติ

เห็นชอบแล้ว) 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้
ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ ๒  
ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณา 

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... 

 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 



การด าเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 

 
 

 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ได้ด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๗๗ วรรคสอง๑ ของรัฐธรรมนูญ

แห่งรำชอำณำจักรไทย โดยได้จัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเครำะห์ผลกระทบที่อำจ
เกิดขึ้นจำกกฎหมำยอย่ำงรอบด้ำนและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นและ 
กำรวิเครำะห์นั้นต่อประชำชน และน ำมำประกอบกำรพิจำรณำในกระบวนกำรตรำกฎหมำยทุกขั้นตอน 
โดยสรุปได้ ดังนี้ 

๑. กระบวนการและขั้นตอนในการรับฟังความคิดเห็น  
เ พ่ือให้ เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท ำร่ ำงกฎหมำยและ 

กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๖๒ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ได้ด ำเนินกำร
รับฟังควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องต่อร่ำงพระรำชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. …. ที่ผ่ำนกำรตรวจพิจำรณำของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ดังนี้ 

๑.๑ วิธีการและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ได้จัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็น 

ร่ำงพระรำชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. จ ำนวน ๒ ครั้ง โดยแต่ละครั้ง 
ใช้วิธีกำรและระยะเวลำในกำรรับฟังควำมคิดเห็น ดังนี้ 

ครั้งที่ ๑ การรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์๒ 
ส ำนักงำนคณะกรมกำรกฤษฎีกำได้จัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นต่อหลักกำร

ของร่ำงพระรำชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ (ฉบับที่ .) พ.ศ. ... . จำกประชำชนทั่วไป 
ระหว่ำงวันที่ ๒๒ เมษำยน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๒ พฤษภำคม ๒๕๖๔ รวมระยะเวลำในกำรรับฟังควำม
คิดเห็น จ ำนวน ๒๑ วัน ผ่ำนทำงเว็บไซต์ระบบกลำงทำงกฎหมำย (law.go.th) มีผู้แสดงควำมคิดเห็น 
จ ำนวน ๓๐๑ คน 

                                                           
เรียบเรียงโดย นำงพัชรำ พุกเศรษฐี วิทยำกรช ำนำญกำรพิเศษ กลุ่มงำนกฎหมำย ๑ ส ำนักกฎหมำย ส ำนักงำน

เลขำธิกำรวุฒิสภำ. 
๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ วรรคสอง บัญญัติว่า 

“มาตรา ๗๗  ฯลฯ     ฯลฯ 
ก่อนกำรตรำกฎหมำยทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเครำะห์ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้น 

จำกกฎหมำยอย่ำงรอบด้ำนและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นและกำรวิเครำะห์นั้นต่อประชำชน และน ำมำ
ประกอบกำรพิจำรณำในกระบวนกำรตรำกฎหมำยทุกขั้นตอน เมื่อกฎหมำยมีผลใช้บังคับแล้ว รัฐพึงจัดให้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมำยทุกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดโดยรับฟังควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย เพื่อพัฒนำกฎหมำยทุกฉบับ 
ให้สอดคล้องและเหมำะสมกับบริบทต่ำง ๆ  ที่เปลี่ยนแปลงไป 

ฯลฯ    ฯลฯ” 
๒ รำยงำนสรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นต่อร่ำงพระรำชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (ฉบับที่ .) พ.ศ. ....  

(ครั้งที่ ๑ รับฟังควำมคิดเห็นต่อหลักกำรของร่ำงกฎหมำย) หน้ำ ๑. 



- ๒ - 
 

 

ครั้งที่ ๒ การรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์๓ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำได้จัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นต่อ 

ร่ำงพระรำชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จำกประชำชนทั่วไป 
ระหว่ำงวันที่  ๑๓ ถึงวันที่  ๓๑ สิงหำคม ๒๕๖๔ รวมระยะเวลำในกำรรับฟังควำมคิดเห็น  
จ ำนวน ๑๙ วัน ผ่ำนทำงเว็บไซต์ระบบกลำงทำงกฎหมำย ( law.go.th) มีผู้แสดงควำมคิดเห็น 
จ ำนวน ๑,๐๙๓ คน 

๑.๒ พ้ืนที่หรือกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น 
๑) กำรรับฟังควำมคิดเห็น ครั้งที่ ๑ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ระบบกลำงทำงกฎหมำย 

(law.go.th) มีผู้แสดงควำมคิดเห็น จ ำนวน ๓๐๑ คน 
๒) กำรรับฟังควำมคิดเห็น ครั้งที่ ๒ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ระบบกลำงทำงกฎหมำย 

(law.go.th) มีผู้แสดงควำมคิดเห็น จ ำนวน ๑,๐๙๓ คน 
กลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น ได้แก่ ผู้กู้ยืมเงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  

(ผู้ที่ก ำลังจะตัดสินใจกู้ยืมเงิน ผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ระหว่ำงกำรศึกษำ ผู้กู้ยืมเงินที่จบกำรศึกษำแล้วแต่ยัง  
ไม่ถึงก ำหนดช ำระเงินคืนกองทุนฯ และผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ระหว่ำงกำรช ำระเงินคืนกองทุนฯ) ผู้ค้ ำประกัน 
นำยจ้ำง และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ สถำบันกำรศึกษำ 
กรมสรรพำกร สภำทนำยควำม ศำล กรมบังคับคดี และธนำคำรพำณิชย์ 

๒. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น 
สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้แสดงควำมคิดเห็น๔ เกี่ยวกับกำรแก้ไขในประเด็น 

ที่ส ำคัญของร่ำงพระรำชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….๕ ดังนี้ 
ประเด็นที่ ๑ การแก้ไขให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) สามารถปรับ

โครงสร้างหน้ีได้ภายหลังศาลมีค าพิพากษา เช่น การแปลงหน้ีใหม่หรือขยายระยะเวลาการช าระหน้ี
หรือการบังคับคดี 

ควำมคิดเห็นและข้อสังเกตของคนส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับกำรแก้ไขในประเด็น
ดังกล่ำวข้ำงต้น ทั้งนี้ ได้มีผู้แสดงควำมคิดเห็นเพ่ิมเติม ดังนี้ 

๑) ผู้กู้ยืมเงินบำงรำยมีรำยได้ไม่เพียงพอต่อกำรด ำรงชีพ ส่งผลให้อำจต้องกู้ยืมเงิน
จำกผู้ให้กู้รำยอื่นทั้งในระบบและนอกระบบ เพื่อน ำเงินมำช ำระหนี้ของ กยศ. 

๒) กรณีผู้กู้ยืมเงินถูกด ำเนินคดีในชั้นศำลหรือถูกบังคับคดีนั้น ไม่ควรน ำเบี้ยปรับมำ
รวมเป็นยอดหนี้ใหม่และไม่ควรมีกำรยึดทรัพย์ผู้กู้ยืมเงินหรือผู้ค้ ำประกัน 

                                                           
๓ รำยงำนสรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นต่อร่ำงพระรำชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (ฉบับที่ .) พ.ศ. ....  

(ครั้งที่ ๒ รับฟังควำมคิดเห็นต่อร่ำงกฎหมำย) หน้ำ ๑๐. 
๔ ผู้แสดงควำมคิดเห็น ได้แก่ ผู้กู้ยืมเงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (ผู้ที่ก ำลังจะตัดสินใจกู้ยืมเงิน ผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ระหว่ำง

กำรศึกษำ ผู้กู้ยืมเงินที่จบกำรศึกษำแล้วแต่ยังไม่ถึงก ำหนดช ำระเงินคืนกองทุน และผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ระหว่ำงกำรช ำระเงิน
คืนกองทุน) ผู้ค้ ำประกัน นำยจ้ำง และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ สถำบันกำรศึกษำ 
สถำบันกำรศึกษำ กรมสรรพำกร สภำทนำยควำม ศำล กรมบังคับคดี และธนำคำรพำณิชย์ 

๕ อ้ำงถึงแล้ว, เชิงอรรถท่ี ๒ และเชิงอรรถท่ี ๓, หน้ำ ๑- ๒๙. 
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๓) ควรปรับเปลี่ยนล ำดับกำรตัดช ำระหนี้ โดยปกติเงินที่ผู้กู้ยืมเงินช ำระจะถูกน ำไปตัด
ส่วนเบี้ยปรับหรือดอกเบี้ยก่อนต้นเงิน ซึ่งมีผู้แสดงควำมเห็นหลำยรำยเห็นว่ำไม่เหมำะสม เนื่องจำก
ระยะเวลำกำรช ำระหนี้ทั้งหมดจะนำนขึ้น และท ำให้ต้องเสียดอกเบี้ยหรือเบี้ยปรับสูงเกินสมควร 

๔) ผู้กู้ยืมเงินส่วนใหญ่ไม่ทรำบรำยละเอียดของกฎหมำยว่ำตนมีสิทธิอย่ำงไร
เกี่ยวกับกำรแปลงหนี้ใหม่หรือกำรขอผ่อนผันกำรช ำระหนี้จำก กยศ. 

๕) กำรก ำหนดให้ กยศ. สำมำรถปรับโครงสร้ำงหนี้ได้ภำยหลังจำกที่ศำลมีค ำพิพำกษำ 
เช่น กำรแปลงหนี้ใหม่หรือขยำยระยะเวลำกำรช ำระหนี้หรือกำรบังคับคดี เนื่องจำกในหลำยกรณี  
ศำลพิพำกษำให้ลูกหนี้ช ำระหนี้แก่ กยศ. ตำมจ ำนวนหนี้ที่รวมต้นเงิน ดอกเบี้ย และเบี้ยปรับในอัตรำ 
ที่สูงเกินกว่ำควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ของลูกหนี้ผู้กู้ยืมเงินจำก กยศ. และโดยทำงปฏิบัติ กยศ.  
จะไม่ผ่อนผันกำรช ำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้กลุ่มที่ศำลมีค ำพิพำกษำแล้ว เพรำะอำจตีควำมได้ว่ำเป็นกำรท ำให้
รัฐเสียหำย 

๖) ควรให้มีกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ได้ส ำหรับลูกหนี้ทุกกลุ่ม เพรำะผู้กู้ยืมเงินจำก กยศ. 
ทุกคนต่ำงได้รับผลกระทบจำกวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ 

๗) ควรยกเลิกกำรอำยัดหรือยึดทรัพย์สินของผู้กู้ยืมเงินในระหว่ำงกำรปรบัโครงสรำ้งหนี ้
เพ่ือเป็นกำรให้โอกำสแก่ผู้กู้ยืมเงินในกำรประกอบอำชีพหรือสร้ำงรำยได้จำกทรัพย์สินที่มีอยู่ต่อไป 

๘) ควรขยำยระยะเวลำช ำระหนี้ให้ลูกหนี้ได้ถึง ๓๐ ปี เนื่องจำกสภำพเศรษฐกิจ 
ในปัจจุบันท ำให้ลูกหนี้ส่วนใหญ่ไม่สำมำรถหำรำยได้มำช ำระหนี้ได้อย่ำงเพียงพอ 

ความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้ได้ก ำหนดให้ กยศ. อำจผ่อนผันกำรช ำระหนี้ ลดหย่อนหนี้

ปรับโครงสร้ำงหนี้ แปลงหนี้ใหม่หรือระงับกำรช ำระเงินคืนกองทุนฯ ได้ทุกช่วงเวลำ ซึ่งจะเป็น 
กำรช่วยให้ลูกหนี้มีโอกำสช ำระหนี้คืนกองทุนฯ ได้ และจะท ำให้กำรยึดทรัพย์ลดน้อยลง นอกจำกนี้  
ได้ก ำหนดให้ กยศ. น ำมำตรกำรที่แก้ไขเพ่ิมเติมในครั้งนี้ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้กู้ยืมเงินและผู้ค้ ำประกัน 
โดยให้น ำไปใช้กับผู้กู้ยืมเงินและผู้ค้ ำประกันรำยเก่ำได้ด้วย นอกจำกนี้ ร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้ 
ยังได้ก ำหนดกลไกในกำรผ่อนช ำระเงินคืนกองทุนฯ ให้ยืดหยุ่นมำกยิ่งขึ้น ทั้งในส่วนของระยะเวลำ 
ในกำรผ่อนช ำระ กำรผ่อนเป็นงวดเป็นรำยเดือน รำยไตรมำส หรือรำยปี นอกจำกนี้ ยังก ำหนดให้
คณะกรรมกำรกองทุนฯ สำมำรถก ำหนดมำตรกำรจูงใจเพ่ือให้ผู้กู้ยืมเงินไม่ผิดนัดช ำระหนี้หรือช ำระหนี้
ครบถ้วนก่อนก ำหนดเวลำ ซึ่งอำจเป็นกำรลดหย่อนต้นเงินหรือดอกเบี้ยด้วยก็ได้ รวมถึงกำรยกเว้น 
หรือลดหย่อนเงินเพ่ิมด้วย 
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ประเด็นที่ ๒ การแก้ไขให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) สามารถยกเว้น
หรือลดหย่อนค่าปรับให้แก่นายจ้างที่ไม่ได้หักและน าส่งเงินให้ กยศ. เน่ืองจากมีเหตุจ าเป็น 

ควำมคิดเห็นและข้อสังเกตส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับประเด็นแก้ไขดังกล่ำว ทั้งนี้  
ได้มีผู้แสดงควำมคิดเห็นเพ่ิมเติม ดังนี้ 

๑) กำรปรับนำยจ้ำงที่ไม่ได้หักและน ำส่งเงินให้ กยศ. ถือเป็นกำรสร้ำงภำระแก่นำยจ้ำง
เกินจ ำเป็น ซึ่งอำจส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำรรับสมัครงำนเนื่องจำกนำยจ้ำงหลำยรำยอำจหลีกเลี่ยง
กำรรับผู้กู้ยืมเงินจำก กยศ. เข้ำท ำงำน 

๒) ควรยกเลิกหรือปรับปรุงค่ำปรับท่ีสูงเกินไป ให้มีควำมยืดหยุ่นมำกขึ้นและควร 
มีช่องทำงให้นำยจ้ำงเจรจำกับ กยศ. เพื่อขอลดหย่อนได้ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม  

อย่ำงไรก็ตำม ผู้เข้ำร่วมแสดงควำมคิดเห็นบำงส่วนมีแนวคิดที่แตกต่ำงออกไป ดังนี้ 
๑) ไม่เห็นด้วยกับกำรยกเว้นหรือลดหย่อนเงินเพ่ิมให้แก่นำยจ้ำง เนื่องจำกเป็นหน้ำที่

ตำมกฎหมำยของนำยจ้ำงอยู่แล้ว แต่อำจพิจำรณำขยำยระยะเวลำช ำระเงินให้แก่นำยจ้ำงได้  
ตำมควำมเหมำะสม 

๒) ไม่ควรเรียกเก็บเงินเพ่ิมจำกนำยจ้ำง เนื่องจำกหนี้เงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ 
เป็นควำมผูกพันระหว่ำงลูกจ้ำงผู้กู้ยืมเงิน และ กยศ. โดยนำยจ้ำงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในสัญญำกู้ยืมเงิน
เพ่ือกำรศึกษำแต่อย่ำงใด ถือเป็นกำรเพ่ิมภำระแก่นำยจ้ำงเกินสมควร ซึ่งอำจมีผลกระทบในระยะยำว
เกี่ยวกับทัศนคติของนำยจ้ำงที่อำจไม่ต้องกำรรับลูกจ้ำงที่เป็นผู้กู้ยืมเงินจำก กยศ. เข้ำท ำงำน 

๓) กำรก ำหนดหน้ำที่ให้นำยจ้ำงหักเงินได้ของลูกจ้ำงน ำส่งให้แก่ กยศ. นั้นควร
ค ำนึงถึงลักษณะของนำยจ้ำงแต่ละรำยซึ่งมีควำมพร้อมไม่เท่ำกันด้วยโดยเฉพำะนำยจ้ำงซึ่งเป็น 
ผู้ประกอบธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม  (SMEs) ซึ่งอำจไม่มีเงินทุนหรือระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศเท่ำกับผู้ประกอบธุรกิจขนำดใหญ่ 

ความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ร่ำงพระรำชบัญญัตินี้ได้ก ำหนดให้ กยศ. อำจลดหย่อนหรือยกเว้นเงินเพ่ิมให้แก่

นำยจ้ำงที่ไม่ได้หักและส่งเงินให้ กยศ. เนื่องจำกมีเหตุจ ำเป็นด้วยแล้ว 
ประเด็นที่ ๓ ควรมีผู้ค้ าประกันแก่นักเรียนหรอืนักศึกษาที่กู้ยืมกองทุนหรือไม่ 
ควำมคิดเห็นและข้อสังเกตส่วนใหญ่ ไม่เห็นด้วยกับกำรให้มีผู้ค้ ำประกันแก่นักเรียน

หรือนักศึกษำที่กู้ยืมกองทุนฯ ทั้งนี้ ได้มีผู้แสดงควำมคิดเห็นเพ่ิมเติม ดังนี้ 
๑) เนื่องจำกกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (กยศ.) เป็นองค์กรของรัฐ จึงควรให้

นักเรียนหรือนักศึกษำกู้เงินได้แบบไม่มีเงื่อนไข 
๒) กำรก ำหนดให้มีผู้ค้ ำประกันอำจเป็นกำรตัดโอกำสคนที่จนจริงเพรำะไม่มีใคร

ต้องกำรค้ ำประกันให้ เพรำะกลัวมีปัญหำในภำยหลัง 
๓) ไม่ควรมีผู้ค้ ำประกัน เพรำะขณะนี้มีผู้ค้ ำประกันจ ำนวนมำกโดยเฉพำะครู อำจำรย์ 

คนในครอบครัวผู้กู้ยืมเงินที่ถูกฟ้องด ำเนินคดีจำกกำรผิดนัดช ำระหนี้ อำจหำกลไกอื่นเพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจ
ไม่ให้ผิดนัดแทน ควรก ำหนดให้มีเฉพำะกรณีที่จ ำเป็นเท่ำนั้น เพ่ือลดภำระแก่ลูกหนี้ในกำรหำผู้ค้ ำประกัน 
และลดภำระของผู้ค้ ำประกันในกำรช ำระหนี้แทนลูกหนี้ และควรยกเลิกผู้ค้ ำประกันทุกกลุ่มรวมถึงกลุ่ม
ท่ีมีค ำพิพำกษำแล้ว 
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๔) ไม่ควรมีผู้ค้ ำประกันกรณีกำรให้ทุนกำรศึกษำ นอกจำกนี้ควำมคิดเห็นบำงส่วน
มองว่ำควรให้เป็นทุนกำรศึกษำโดยไม่ต้องกู้ยืมเพ่ือเป็นกำรให้โอกำสเด็กให้เข้ำถึงกำรศึกษำ และไม่ควร
ให้นักเรียนนักศึกษำเป็นหนี้ ซึ่งเป็นภำระในกำรท ำงำนหรือด ำรงชีวิตในอนำคต 

๕) ควรยกเลิกผู้ค้ ำประกันทุกกลุ่มรวมถึงกลุ่มที่มีค ำพิพำกษำแล้ว เพรำะเท่ำที่ 
ผ่ำนมำตำมโซเชียลก็มีให้เห็นถึงปัญหำ และกรณียึดทรัพย์ไปแล้วก็ประเมินรำคำต่ ำมำก และรำคำ 
ขำยทรัพย์ไม่เพียงพอกับยอดหนี้ ท ำให้มีกำรยึดทรัพย์อื่นตำมมำ โดยเฉพำะกลุ่มผู้กู้ยืมเงินที่กู้  
ตั้งแต่ช่วงริเริ่มก่อตั้งกองทุนฯ ซึ่งได้รับผลกระทบอย่ำงมำก 

๖) ควรระบุให้ชัดเจนว่ำกรณีใดบ้ำงที่หนี้ควรระงับไป เนื่องจำกบำงกรณีแม้ผู้ค้ ำประกัน
เสียชีวิตไปแล้ว แต่ยังตำมยึดทรัพย์ของผู้ค้ ำประกันอยู่ 

๗) ควรมีระบบก ำกับติดตำมในกำรช ำระหนี้ที่มีประสิทธิภำพ 
ความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ร่ำงพระรำชบัญญัตินี้ (ฉบับที่ใช้รับฟังควำมคิดเห็น) ก ำหนดให้ในกรณีทั่วไปไม่จ ำเป็น 

ต้องมีผู้ค้ ำประกันในกำรกู้ยืมเงินจำก กยศ. เว้นแต่เป็นกรณีจ ำเป็นเท่ำนั้น 
ประเด็นที่ ๔ การเปิดเผยข้อมูลการผ่อนช าระและข้อมูลสถิติการจ้างงานของ 

ผู้กู้ยืมเงินหลังส าเร็จการศึกษา 
ควำมคิดเห็นและข้อสังเกตส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับกำรแก้ไขในประเด็นดังกล่ำว ทั้งนี้  

ได้มีผู้แสดงควำมคิดเห็นเพ่ิมเติม ดังนี้ 
๑) กำรเปิดเผยข้อมูลจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้กู้ยืมเงิน นำยจ้ำง กยศ. และหน่วยงำน 

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยอำจเชื่อมโยงกับข้อมูลของบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชำติ จ ำกัด เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้ผู้กู้ยืมเงินก่อหนี้ที่เกินควำมสำมำรถในกำรช ำระของตน 

๒) ควรเปิดเผยข้อมูลของลูกหนี้เท่ำที่จ ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำนของ กยศ.  เท่ำนั้น 
โดยต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วย 

๓) กยศ. ควรพัฒนำและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยเฉพำะข้อมูล
กำรช ำระหนี้ของผู้กู้ยืมเงิน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหำกำรติดตำมหรือเรียกให้ช ำระหนี้ซ้ ำซ้อน 

อย่ำงไรก็ตำม ผูเ้ข้ำร่วมแสดงควำมคดิเหน็บำงส่วนมแีนวคิดที่แตกต่ำงออกไป ดังนี้ 
๑) ควรเปิดเผยเฉพำะข้อมูลเกี่ยวกับสถิติกำรจ้ำงงำนของผู้กู้ยืม เงินหลังส ำเร็จ

กำรศึกษำ แต่ไม่ควรเปิดเผยข้อมูลกำรผ่อนช ำระของผู้กู้ยืมเงินแต่ละรำยเนื่องจำกเป็นข้อมูลส่วนบุคคล 
๒) หำกจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ต้องด ำเนินกำรให้ถูกต้อง

ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ร่ำงพระรำชบัญญัตินี้ได้ก ำหนดให้ส ำนักงำนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ 

รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลสถิติ เ พ่ือเป็นข้อมูลให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษำที่จะกู้ ยืมเงิน 
เพื่อประกอบกำรตัดสินใจก่อนเลือกสำขำที่เรียนและก่อนกำรกู้ยืมเงินแล้ว 
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ประเด็นที่ ๕  รูปแบบกำรแบ่งงวดกำรผ่อนช ำระควรด ำเนินกำรอย่ำงไร 
ควำมคิดเห็นและข้อสังเกตของคนส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับกำรให้ผู้กู้ยืมเงินสำมำรถ

เลือกรูปแบบผ่อนช ำระได้ ทั้งนี้ ได้มีผู้แสดงควำมคิดเห็นเพ่ิมเติม ดังนี้ 
- ควรให้ผู้กู้ยืมเงินสำมำรถเลือกและปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรแบ่งงวดกำรผ่อนช ำระได้ 

โดยค ำนึงถึงควำมสำมำรถในกำรผ่อนช ำระและสถำนะทำงเศรษฐกิจของผู้กู้ยืมเงินแต่ละคน 
ความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้ก ำหนดกลไกในกำรผ่อนช ำระเงินคืนกองทุนฯ ให้ยดืหยุ่น

มำกยิ่งขึ้น ทั้งในส่วนของระยะเวลำในกำรผ่อนช ำระ กำรผ่อนเป็นงวดเป็นรำยเดือน รำยไตรมำส 
หรือรำยปี 

ประเด็นที่ ๖ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ควรสนับสนุนให้ทุนการศึกษา
แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนได้เกียรตินิยมแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ศึกษาในวิชาที่จ าเป็น 
ต่อการพัฒนาประเทศหรือเรียนเพ่ือสร้างความเป็นเลิศ นอกเหนือจากการให้นักเรียนหรือนักศึกษา 
กู้ยืมเงินหรือไม่ 

ควำมคิดเห็นและข้อสังเกตส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับกำรสนับสนุนให้ทุนกำรศึกษำแก่นักเรียน
หรือนักศึกษำในประเด็นดังกล่ำว ทั้งนี้ ได้มีผู้แสดงควำมคิดเห็นเพ่ิมเติม ดังนี้ 

๑) ในระยะแรกอำจด ำเนินกำรในลักษณะกำรให้กู้ยืม เนื่องจำกก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ 
ยังมีควำมไม่แน่นอนว่ำนักเรียนหรือนักศึกษำรำยนั้นจะได้รับเกียรตินิยมหรือไม่ เมื่อมีกำรส ำเร็จ
กำรศึกษำแล้วพบว่ำได้เกียรตินิยมจึงยกหนี้ให้หรือลดหนี้ให้บำงส่วนซึ่งเป็นลักษณะของกำรให้
รูปแบบหนึ่ง 

๒) สมควรอย่ำงยิ่งเพ่ือจะได้เป็นก ำลังสนับสนุนนักเรียนหรือนักศึกษำมีควำม
กระตือรือร้นในกำรเรียนหนังสือ เพ่ือเป็นแรงกระตุ้นให้ประเทศผลิตบุคลำกรที่ดีมีควำมรู้   
มีควำมสำมำรถเพ่ือไปพัฒนำประเทศชำติเป็นล ำดับถัดไป  

๓) ควรให้ทุนได้ แต่ควรจะให้ทุกคณะ ทุกสำขำวิชำ ทุกมหำวิทยำลัยอย่ำงเท่ำเทียมกัน 
๔) นอกจำกกำรให้ทุน อำจให้เป็นส่วนลดหนี้แก่นักเรียนหรือนักศึกษำที่เรียน 

ได้เกียรตินิยมแต่ขำดแคลนทุนทรัพย์ ศึกษำในวิชำที่จ ำเป็นต่อกำรพัฒนำประเทศ เรียนดีเพื่อสร้ำง 
ควำมเป็นเลิศ 

๕) ไม่เห็นด้วย ควรเปิดโอกำสให้คนที่เรียนไม่เก่งหรือไม่ได้รับเกียรตินิยมได้เงินกู้ 
มำศึกษำต่อเพื่อพัฒนำตัวเอง ไม่จ ำเป็นต้องให้โอกำสเฉพำะคนที่เก่งเท่ำนั้น คนเรียนไม่เก่งอำจสร้ำง
รำยได้ให้ตัวเองหรือสร้ำงประโยชน์ให้แผ่นดินมำกกว่ำคนเรียนดีแล้วไปท ำงำนให้ต่ำงประเทศก็ได้ 
โอกำสจึงควรมีให้เท่ำเทียมกัน  

๖) แต่เดิม กยศ. มีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนและนักศึกษำที่ขำดแคลนและยำกจน
กู้ยืมเรียนอยู่แล้ว ถ้ำจะก ำหนดให้ทุนแก่คนที่เรียนได้เกียรตินิยมก็ย่อมได้ แต่ไม่ควรให้ทุนเปล่ำ 
ยังคงต้องคืนเงินกองทุนฯ เหมือนผู้กู้คนอื่น ๆ เพื่อควำมเท่ำเทียมกันทั้งลูกหนี้รำยเก่ำและรำยใหม่ 

๗) ไม่ควรให้ควำมส ำคัญกับเกียรตินิยม ผลกำรเรียนดี มำกกว่ำจริยธรรมศีลธรรม 
พฤติกรรม สภำพจิตวิทยำย้อนหลังของนักเรียนนักศึกษำควรสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษำเยำวชน 
เป็นคนดีและเก่ง 
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๘) กยศ. ควรให้ทุนเรียนฟรีแก่นักเรียนหรือนักศึกษำที่เรียนดีแต่ฐำนะยำกจนโดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ 

๙) กำรสนับสนุนให้ทุนสมควรเป็นสวัสดิกำรของคนไทย ในเรื่องของกำรศึกษำไม่ควร
ให้เป็นเรื่องของกำรให้เด็กต้องมำกู้ยืมเงินเพื่อเรียนหนังสือ 

๑๐) ประเทศไทยควรให้เรียนฟรีถึงระดับปริญญำตรี ในโรงเรียนและมหำวิทยำลัยของรัฐ 
ความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ร่ำงพระรำชบัญญัตินี้ก ำหนดให้คณะกรรมกำรกองทุนฯ อำจให้ทุนกำรศึกษำได้หำกเปน็

สำขำวิชำขำดแคลนหรือสำขำวิชำที่ กยศ. มุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ 
ประเด็นที่ ๗  เห็นด้วยกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ตามร่างพระราชบัญญัติฯ ที่เสนอ

หรือไม่หรือควรเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ในเรื่องใด  
ควำมคิดเห็นและข้อสังเกตของคนส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับร่ำงพระรำชบัญญัตินี้   

และได้มีผู้แสดงควำมคิดเห็นเพ่ิมเติม ดังนี้ 
๑) ควรปรับปรุงกำรให้กู้ยืมเงินให้ครอบคลุมประชำชนที่ประสงค์จะกู้ยืมเงินเพ่ือไปใช้

ในกำรฝึกอบรมระยะสั้นเพ่ือพัฒนำอำชีพหรือปรับเปลี่ยนอำชีพ เช่น กำรก ำหนดนิยำมของนักเรียนหรือ
นักศึกษำจ ำกัดเฉพำะผู้ซึ่งศึกษำและผู้ที่ได้รับกำรตอบรับให้เข้ำศึกษำในสถำนศึกษำประเภท โรงเรียน 
สถำบันอุดมศึกษำ หรือสถำนศึกษำอื่นของรัฐ โรงเรียนและสถำบันอุดมศึกษำเอกชนเท่ำนั้น 

๒) ควรเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกำรปรับโครงสร้ำงหนี้และกำรค ำนวณเบี้ยปรับให้ครอบคลุม
กลุ่มผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินคดี ทั้งที่อยู่ในขั้นตอนไกล่เกลี่ย อยู่ระหว่ำงกำรฟ้องคดี หรืออยู่
ระหว่ำงกำรบังคับคดี ให้ได้ประโยชน์ตำมร่ำงพระรำชบัญญัติฯ นี้ด้วย 

๓) ประเด็นเกี่ยวกับเบี้ยปรับ ผู้แสดงควำมคิดเห็นบำงส่วนเห็นว่ำ ไม่ควรมีกำรก ำหนด
เบี้ยปรับ เนื่องจำก กยศ. ไม่ควรแสวงหำก ำไร และผู้แสดงควำมคิดเห็นอีกส่วนหนึ่งเห็นว่ำ  
ควรปรับปรุงลดเบี้ยปรับและพิจำรณำวิธีกำรค ำนวณเบี้ยปรับให้เกิดควำมเป็นธรรม เนื่องจำกยอดเบี้ย
ปรับในปัจจุบันสูงมำก บำงกรณีอำจสูงกว่ำยอดต้นเงินกู้ยืมและไม่สอดคล้องกับรำยได้ของผู้กู้ยืมเงิน 
ท ำให้ผู้กู้ยืมเงินจ ำนวนมำกไม่สำมำรถช ำระเงินได้ รวมทั้งในขณะที่เริ่มกู้ยืมเงินนั้น ผู้กู้ยืมเงินอำจอำยุ
น้อยและไม่เข้ำใจหลักเกณฑ์อย่ำงชัดเจน ทั้งนี้ มีข้อเสนอให้ลดเบี้ยปรับเหลือเพียงร้อยละ ๑ นับตั้งแต่
วันที่ผิดนัดช ำระหนี้ 

๔) ไม่ควรมีกำรยึดทรัพย์หรืออำยัดเงินในบัญชีธนำคำรของผู้กู้ยืมเงินซึ่ งเป็น 
กำรกระท ำที่ซ้ ำเติมผู้กู้ยืมเงินให้มีควำมล ำบำกในกำรหำเงินมำช ำระหนี้มำกขึ้น 

๕) ควรส่งเสริมกำรศึกษำให้เป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐำน โดยไม่ควรต้องกู้ยืมเงิน (เรียนฟรี) 
ความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ร่ำงพระรำชบัญญัตินี้ ได้แก้ ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของกองทุนเงินให้กู้ยืม 

เพ่ือกำรศึกษำ (กยศ.) ในกำรขยำยโอกำสให้ผู้ที่ศึกษำหลักสูตรอำชีพหรือเพ่ือยกระดับทักษะและ
สมรรถนะ หรือกำรเรียนรู้ที่ไม่ใช่กำรเรียนในโรงเรียนหรือสถำบันอุดมศึกษำ ให้สำมำรถเข้ำถึงเงิน
กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำได้ด้วย รวมทั้งได้ก ำหนดให้ กยศ. อำจผ่อนผันกำรช ำระหนี้ ลดหย่อนหนี้   
ปรับโครงสร้ำงหนี้ แปลงหนี้ใหม่ หรือระงับกำรช ำระเงินคืนกองทุนฯ ได้ทุกช่วงเวลำ ซึ่งจะเป็น 
กำรช่วยให้ลูกหนี้มีโอกำสช ำระหนี้คืน กยศ. ได้ และจะท ำให้กำรยึดทรัพย์ลดน้อยลง นอกจำกนี้ 
ร่ำงพระรำชบัญญัตินี้ยังก ำหนดให้คณะกรรมกำรกองทุนฯ สำมำรถก ำหนดมำตรกำรจูงใจเพ่ือให้ 
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ผู้กู้ยืมเงินไม่ผิดนัดช ำระหนี้หรือช ำระหนี้ครบถ้วนก่อนก ำหนดเวลำ ซึ่งอำจเป็นกำรลดหย่อนต้นเงิน
หรือดอกเบี้ยด้วยก็ได้ รวมถึงกำรยกเว้นหรือลดหย่อนเงินเพ่ิมด้วย  ส ำหรับกรณีทุนกำรศึกษำ 
ร่ำงพระรำชบัญญัตินี้ก ำหนดให้คณะกรรมกำรกองทุนฯ อำจให้ทุนกำรศึกษำได้หำกเป็นสำขำ 
วิชำขำดแคลนหรือสำขำวิชำที่ กยศ. มุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ 

ประเด็นที่ ๘ ขอ้เสนอแนะอื่น ๆ  
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ (กยศ.) ควรมีมำตรกำรช่วยเหลือลูกหนี้ให้ครอบคลุม 

ทุกกลุ่มอย่ำงเป็นธรรมเท่ำเทียมกันและแก้ไขปัญหำของลูกหนี้ทุกกลุ่ม ให้ลูกหนี้ได้มีโอกำสช ำระหนี้ได้ 
โดยมีข้อเสนอ ดังนี้ 

๑) ยกเลิก ลด งดเบี้ยปรับทุกกรณี เพรำะเป็นสำเหตุส่วนหนึ่งท่ีท ำให้ผู้กู้หมดก ำลังใจ
ช ำระหนี้ ควรให้ช ำระเฉพำะเงินต้นกับดอกเบี้ยเท่ำนั้น กยศ. เป็นหน่วยงำนรัฐ ควรให้ควำมส ำคัญ 
กับกำรศึกษำของลูกหนี้มำกกว่ำรำยได้ที่มำบังคับเอำกับลูกหนี้ โดยควรพิจำรณำก ำหนดวัตถุประสงค์
ของ กยศ. ไว้อย่ำงชัดเจนว่ำเป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือช่วยเหลือนักเรียนหรือนักศึกษำที่ขำดแคลน 
ทุนทรัพย์โดยไม่มุ่งหวังผลก ำไรอย่ำงแท้จริงเพ่ือส่งต่อให้แก่ผู้กู้ยืมรุ่นหลังต่อไป 

๒) ลดดอกเบี้ยและเงินเพ่ิม เพ่ือลดภำระหนี้สินคงค้ำง และควรให้มีผลย้อนหลัง  
ถึงสัญญำที่ กยศ. ได้ท ำกับลูกหนี้ไปแล้วด้วย 

๓) กำรปรับโครงสร้ำงหนี้ ขยำยเวลำกำรช ำระหนี้ ให้ผ่อนระยะยำวขึ้น ค่ำงวดน้อยลง 
ตำมก ำลังควำมสำมำรถในกำรช ำระเงินคืนของแต่ละบุคคล ยืดระยะเวลำกำรผ่อนช ำระหนี้ ทั้งกลุ่ม 
ที่ยังไม่ถูกด ำเนินคด ีและกลุ่มที่ถูกด ำเนินคดไีปแล้วด้วยควำมเปน็ธรรมด้วย รวมถึงกำรขยำยเวลำบังคับคดี 

๔) ควรชะลอกำรอำยัด ยึดทรัพย์ บังคับคดี เนื่องจำกผู้กู้ยืมเงินกลุ่มนี้ยังไม่ได้ 
รับกำรช่วยเหลือใด ๆ 

๕) ควรมีกำรพักช ำระหนี้ ๓ ปี 
๖) ทุกคนสำมำรถเข้ำถึง ติดตำม และติดต่อ กยศ. รวมถึงกำรช ำระหนี้ได้โดยง่ำย 

ในกำรติดต่อ กยศ. กำรรับข้อมูลข่ำวสำรจำก กยศ. ช่องทำงในกำรติดต่อ กยศ. ควรเข้ำถึงได้จริง 
หลำกหลำยรูปแบบ โดย กยศ. ควรเพ่ิมที่ตั้งส ำนักงำน สถำนที่ติดต่อขอข้อมูลข่ำวสำร ให้ทุกคน
สำมำรถเข้ำถึงติดตำมข้อมูลต่ำง ๆ ได้โดยง่ำยและสะดวกมำกขึ้น โดยพัฒนำให้สำมำรถแสดงข้อมูล
ต่ำง ๆ ของผู้กู้ยืมเงินและตรวจสอบได้จำกแอปพลิเคชัน กยศ. ท ำให้สะดวกและง่ำยในกำรตรวจสอบ
ยอดหนี้ยอดช ำระและยอดคงเหลือ อัพเดทข้อมูลล่ำสุด ยอดปัจจุบันล่ำสุด เพ่ิมช่องทำงติดต่อ 
คอลเซ็นเตอร์และโทรศัพท์สอบถำมข้อมูลได้สะดวก และ กยศ. ควรมีนโยบำยให้ผู้กู้ยืมเงินที่มีปัญหำ
ในกำรช ำระหนี้เข้ำถึงหน่วยงำนเพื่อแจ้งปัญหำและหำข้อสรุปในกำรช ำระหนี้ร่วมกัน และเมื่อลูกหนี้
มีกำรช ำระหนี้ ควรปรับปรุงให้สำมำรถแสดงผลข้อมูลต่ำง ๆ ภำยในไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง นับแต่เวลำ 
ที่ผู้กูย้ืมเงินช ำระเงิน 

๗) ลดกำรมีผู้ค้ ำประกัน ควรพิจำรณำก ำหนดมำตรกำรช่วยเหลือลูกหนี้รำยเดิมที่ กยศ. 
ก ำหนดให้มีผู้ค้ ำประกันเพื่อลดกำรมีผู้ค้ ำประกันโดยไม่จ ำเป็น 
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๘) มีกลไกเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่นำยจ้ำง ในกรณีของนำยจ้ำงซึ่งในกำรท ำงำนนั้น 
จะมีกำรลำออกของพนักงำน ซึ่งอำจจะเป็นเหตุให้นำยจ้ำงไม่สำมำรถน ำส่งได้ แล้วนำยจ้ำงจะต้อง
รับผิดชอบเงินที่แจ้งรวมกับเงินเพ่ิมด้วยหรือไม่ ขอให้ออกกฎหมำยให้มีควำมชัดเจนเพ่ือไม่ให้เกิด 
กำรตีควำมหลำยรูปแบบ 

ความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ร่ำงพระรำชบัญญัตินี้ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเพื่อให้นักเรียนหรือนักศึกษำ

สำมำรถเข้ำถึงกองทุนได้อย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม และได้ก ำหนดกลไกที่ยืดหยุ่นเพื่อให้ผู้กู้ยืมเงิน
สำมำรถช ำระเงินคืนกองทุนได้สอดคล้องกับศักยภำพและควำมสำมำรถในกำรหำรำยได้ของแต่ละคน 
รวมถึงก ำหนดให้ กยศ. สำมำรถผ่อนผันกำรช ำระหนี้ ลดหย่อนหนี้ ปรับโครงสร้ำงหนี้ แปลงหนี้ใหม่ 
หรือระงับกำรช ำระเงินคืนกองทุนได้ทุกช่วงเวลำ ซึ่งจะเป็นกำรช่วยให้ลูกหนี้ มีโอกำสช ำระหนี้คืน 
กองทุนได้ และจะท ำให้กำรยึดทรัพย์ลดน้อยลงด้วย 

นอกจำกนี้ ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร ได้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็น 
ของผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อร่ำงพระรำชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... 
(นำยอนุทิน ชำญวีรกูล สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พรรคภูมิใจไทย กับคณะ เป็นผู้เสนอ) ผ่ำนระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศของรัฐสภำ ระหว่ำงวันที่ ๑๓ มกรำคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๘ ตุลำคม ๒๕๖๔  
รวมระยะเวลำ จ ำนวน ๒๖๙ วัน แต่ไม่มีผู้แสดงควำมคิดเห็น ส่วนกำรรับฟังควำมเห็นด้วยวิธีกำร 
ส่งประเด็นไปรับฟังจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ปรำกฏว่ำ มีหน่วยงำนของรัฐที่ได้แสดงควำมคิดเห็น 
จ ำนวน ๗ หน่วยงำน๖ ดังนี้  

๑. กระทรวงศึกษำธิกำร  
๒. กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
๓. กระทรวงกำรคลัง  
๔. ส ำนักงบประมำณ  
๕. มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
๖. มหำวิทยำลัยบูรพำ  
๗. มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 
ประเด็นการรับฟังความคิดเห็น 
๑. กำรก ำหนดให้ผู้กู้ยืมเงินภำยหลังที่ส ำเร็จกำรศึกษำหรือเลิกกำรศึกษำแล้วอำจ

เลือกท ำงำนให้รัฐแทนกำรช ำระเงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำที่ได้รับไปตำมสัญญำยืมเงินคืนให้กองทุนฯ ก็ได้ 
ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรก ำหนด 

๒. กำรก ำหนดให้เงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำเป็นเงินกู้ยืมที่ปลอดดอกเบี้ย ตำมหลักเกณฑ์ 
วิธีกำร และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรกองทุนฯ ก ำหนด 

                                                           
๖ ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร, รำยงำนผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นและรำยงำนผลกำรวิเครำะห์ผลกระทบ

ที่อำจเกิดขึ้นจำกร่ำงพระรำชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...., นำยอนุทิน ชำญวีรกูล 
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พรรคภูมิใจไทย กับคณะ เป็นผู้เสนอ หน้ำ -๔- ถึง -๑๒-, (สืบค้นเมื่อวันที่ ๑๒ กันยำยน ๒๕๖๕), 
https://bit.ly/3MW1Ejb 



- ๑๐ - 
 

 

๓. กำรก ำหนดให้กรณีที่ผู้กู้ยืมเงินส ำเร็จกำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำและได้รับผล
กำรศึกษำในระดับเกียรตินิยมอันดับ ๑ สำมำรถแปลงหนี้เงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำของผู้กู้ยืมเงินเป็น
เงินทุนเพื่อกำรศึกษำโดยไม่ต้องช ำระเงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำดังกล่ำวคืน 

๔. กำรก ำหนดให้กรณีที่ผู้กู้ยืมเงินส ำเร็จกำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำและจบจำก 
คณะหรือสำขำที่กระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนดให้แปลงหนี้เงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำของผู้กู้ยืมเงินในส่วน 
ที่ค้ำงช ำระทั้งหมดเป็นเงินทุนเพ่ือกำรศึกษำแทน และไม่มีหน้ำที่ต้องช ำระเงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ 
ในส่วนที่ค้ำงช ำระคืน 

๕. กำรก ำหนดให้ผู้รับทุนกำรศึกษำก่อนวันที่พระรำชบัญญัติฉบับนี้บังคับใช้และ 
ยังมีเงินค้ำงช ำระอยู่ ให้ช ำระคืนเฉพำะเงินต้น ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำร
กองทุนฯ ก ำหนด 

๖. กำรก ำหนดให้ผู้กู้ยืมเงินที่ศำลได้มีค ำพิพำกษำก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
เมื่อได้ท ำกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้กับกองทุนแล้ว ถือว่ำหลุดพ้นจำกประวัติกำรช ำระหนี้อันไม่ก่อให้เกิด
รำยได้ โดยผู้ค้ ำประกัน ผู้กู้ยืมเงินได้ปฏิบัติตำมดังกล่ำวแล้ว ก็ให้ถือว่ำหลุดพ้นจำกประวัติกำรช ำระหนี้ 
อันไม่ก่อให้เกิดรำยได้ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต 

๗. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ (ถ้ำมี) 

ผลการรับฟังความคิดเห็น 
ผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องจำกหน่วยงำนของรัฐ จ ำนวน ๗ หน่วยงำน 

ดังกล่ำวมี ดังนี้ 
ประเด็นที่ ๑ การก าหนดให้ผู้กู้ยืมเงินภายหลังที่ส าเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแล้ว 

อาจเลือกท างานให้รัฐแทนการช าระเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่ได้รับไปตามสัญญากู้ยืมเงินคืน 
ให้กองทุนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 
 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
- กำรท ำงำนให้รฐัแทนกำรช ำระเงนิกู้ยืมเปน็ 

กำรเปดิโอกำสให้ผูกู้้ยืมเงนิไดม้ีช่องทำงช ำระหนี้
และกองทนุฯ ได้รบักำรช ำระหนีม้ำกขึ้น  
จึงเหน็ชอบดว้ยในหลักกำร แต่อยำ่งไรกด็ี  
กำรท ำงำนแทนกำรช ำระหนีเ้งินกู้ยมืคนื 
เปน็กำรช ำระหนีอ้ย่ำงอืน่แทนกำรช ำระหนี ้
ตำมทีต่กลงกนัไวซ้ึง่ผู้กู้ยืมที่ท ำงำนจะไม่รบั
ค่ำตอบแทนในกำรท ำงำน ดงันั้น  
ร่ำงพระรำชบญัญัตฯิ ดงักล่ำว สมควรก ำหนด
หลกักำรเกีย่วกับอตัรำคำ่ตอบแทนและระยะเวลำ
ในกำรท ำงำนให้รฐัแทนกำรช ำระเงนิกู้ยมื 
ในอตัรำและระยะเวลำที่เหมำะสมไว้ดว้ย เช่น 
อัตรำค่ำตอบแทนไมน่้อยกวำ่รอ้ยละ ....  

- กำรก ำหนดให้ผู้กู้ยมืเงนิทีส่ ำเร็จกำรศึกษำ
หรือเลกิกำรศึกษำสำมำรถเลือกท ำงำนให้กบั
หน่วยงำนภำครัฐแทนกำรช ำระเงินคืนกองทุนฯ 
แม้จะช่วยให้กองทนุฯ สำมำรถแก้ไขปัญหำ 
กำรผดินดัช ำระหนีข้องผู้กู้ยมืเงนิได้ในระดบัหนึง่ 
แตก่ำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงดงักล่ำว
จ ำเป็นต้องค ำนึงถงึสำขำที่ขำดแคลนซึ่งเป็น
ควำมต้องกำรของหนว่ยงำนภำครัฐ รวมถงึ 
ควรก ำหนดอัตรำค่ำตอบแทนและระยะเวลำ
กำรท ำงำนแทนกำรช ำระเงนิคืนกองทนุฯ ดว้ย 
ทั้งนี้ เพื่อมิให้ภำครัฐมอีัตรำก ำลังคนเกนิ 
ควำมจ ำเปน็ หรืออำจเปน็กำรเลือกปฏิบัต ิ
และไม่เปน็ธรรมกับผู้อืน่ที่ประสงคจ์ะเข้ำ



- ๑๑ - 
 

 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
ของคำ่ตอบแทนในต ำแหนง่และระดับเดียวกัน  
และระยะเวลำไม่นอ้ยกวำ่ .. ป ี
(กระทรวงศึกษาธิการ) 
 
 

- เห็นด้วยกบักำรก ำหนดใหผู้้กู้ยืมเงนิ
ภำยหลังที่ส ำเร็จกำรศึกษำหรือเลิกกำรศกึษำ
แล้วอำจเลือกท ำงำนให้รฐัแทนกำรช ำระเงนิ
กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำทีไ่ดร้ับไปตำมสัญญำกู้ยืม
เงินคนืให้กองทนุฯ ก็ได้ ตำมหลักเกณฑ์วธิีกำร 
และเงื่อนไขทีค่ณะกรรมกำรกองทุนฯ ก ำหนด 
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 

- เห็นว่ำเหมำะสม เพรำะจะท ำให้เกิดแรงจูงใจ
ให้บัณฑิตที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถสนใจที่จะเข้ำ
ท ำงำนในหน่วยงำนภำครัฐเพ่ิมขึ้น ซึ่งจะส่งผลดี
ต่อกำรที่หน่วยงำนของรฐัจะไดค้ัดเลือกทรัพยำกร
บุคคลที่มีคุณภำพมำกยิ่งขึ้น แต่กำรก ำหนด
หลักเกณฑ์คุณสมบัติ วิธีกำร และเงื่อนไข  
โดยคณะกรรมกำรกองทุนฯ ต้องมีควำมชัดเจน 
ในเรื่องกำรก ำหนดเงื่อนไขรำยละเอียด  
เกณฑ์กำรคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเข้ำท ำงำน 
และสัดส่วนของกำรหักเงินเดือนเพ่ือช ำระเงิน
กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ 
(มหาวิทยาลัยบูรพา) 
 

ท ำงำนกับภำครัฐ แต่มิได้เป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ 
หรือเป็นผู้กู้ยมืเงนิที่ช ำระเงนิคืนกองทนุฯ 
ครบถ้วนแลว้ 
(กระทรวงการคลัง) 

 

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
๑. กำรก ำหนดให้ผู้กู้ยืมเงินภำยหลังที่ส ำเร็จกำรศึกษำหรือเลิกกำรศึกษำแล้ว อำจเลือก

ท ำงำนให้รัฐแทนกำรช ำระเงินกู้ยืมที่ได้รับไปตำมสัญญำกู้ยืมเงินคืนให้กองทุนก็ได้ จะต้องสอดรับ
ตำมระเบียบของกระทรวงกำรคลัง และเข้ำหลักเกณฑ์กำรสรรหำและเลือกสรรบุคคลเข้ำรับรำชกำร 
(กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)  

๒. กรณีท ำงำนให้รัฐแทนกำรช ำระเงินกู้ยืมเงินนั้น เห็นควรให้มีก ำหนดระยะเวลำ
เหมำะสมกับมูลค่ำหนี้ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 

 
 
 



- ๑๒ - 
 

 

ประเด็นที่ ๒ การก าหนดให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาเป็นเงินกู้ยืมปลอดดอกเบี้ย 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกองทุนฯ ก าหนด 

 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
- เงินกู้ยืมที่ปลอดดอกเบี้ยเปน็กำรเปิดโอกำส 

ให้ผู้กู้ยืมเงินไดม้ีช่องทำงกำรช ำระหนี้และ
กองทุนฯ ได้รบักำรช ำระหนีม้ำกขึ้น  
จึงเห็นชอบด้วยในหลักกำร 
(กระทรวงศึกษาธิการ) 

- กำรก ำหนดให้เงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำเป็น
เงินกู้ยืมที่ปลอดดอกเบี้ย ต้องมีกำรก ำหนด
ระยะเวลำกำรปลอดดอกเบี้ย ถ้ำมีกำรช ำระ
เงินคืนตำมเงื่อนไขที่ก ำหนด 
(กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม) 

- เหน็ดว้ยกบักำรก ำหนดให้เงนิกู้ยืม 
เพ่ือกำรศกึษำเปน็เงนิกู้ยมืที่ปลอดดอกเบี้ย  
ตำมหลกัเกณฑ์ วิธกีำร และเงือ่นไข 
ที่คณะกรรมกำรก ำหนด 
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 

- เห็นดว้ยกบักำรก ำหนดใหเ้งนิกู้ยมื 
เพ่ือกำรศกึษำเปน็เงนิกู้ยมืทีป่ลอดดอกเบี้ย  
ตำมหลกัเกณฑ์ วธิีกำร และเงื่อนไขที่
คณะกรรมกำรก ำหนด 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 
 

- กำรเรียกเก็บดอกเบี้ยจำกกำรใหน้ักเรียน
และนักศึกษำกู้ยืมนั้น มีเจตนำเพียงเพ่ือ 
ให้ผู้กู้ยืมเงนิตระหนกัและใหค้วำมส ำคัญ 
ในกำรช ำระเงินคืนกองทนุฯ เท่ำนัน้ มิได้
มุ่งหวังก ำไรหรือแสวงหำรำยได้จำกดอกเบี้ย 
แต่อย่ำงใด ซึ่งหำกมีกำรปรบัเปลี่ยนรูปแบบ
กำรด ำเนนิงำนของกองทุนฯ โดยก ำหนดให ้
ผู้กู้ยืมเงนิช ำระเงนิคนืเฉพำะเงนิตน้หรอื 
กำรแปลงหนีด้้วยกำรเปลี่ยนสัญญำกู้ยืมเงิน
เป็นเงินทนุเพ่ือกำรศึกษำแบบให้เปล่ำ 
เป็นกำรด ำเนินงำนซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักกำร
ตำมเจตนำรมณ์กำรจดัตั้งกองทุนฯ ตำมมำตรำ 
๖ ประกอบมำตรำ ๑๑ แหง่พระรำชบัญญัตฯิ  
ที่บัญญตัิให้จดัตัง้กองทุนดังกล่ำวเพื่อสนับสนุน
และส่งเสริมกำรศึกษำด้วยกำรให้เงนิกู้ยืม 
เพื่อกำรศกึษำ ตลอดจนกำรด ำเนินงำนใน
ลักษณะเชน่นี ้อำจส่งผลกระทบตอ่สถำนะ 
ทำงกำรเงนิของกองทุนฯ ทีอ่ำจมีเงนิทุน 
ไม่เพียงพอส ำหรับใชห้มุนเวยีนเพื่อปล่อยกู้ยืม
ให้แกน่ักเรียนและนกัศึกษำรำยใหม่  
และต้องกลบัไปพ่ึงพำงบประมำณแผ่นดิน 
ที่จะกลำยเป็นภำระทำงกำรคลังของประเทศ 
ในระยะยำว 
(กระทรวงการคลัง) 

- เห็นว่ำไม่เหมำะสม ซึ่งกำรที่รัฐจะชว่ยแบ่ง
เบำภำระให้แก่ผู้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำอำจท ำได้
โดยวธิีกำรอืน่โดยไมก่ระทบต่อประโยชน์ 
ด้ำนงบประมำณแผน่ดิน เชน่ กำรก ำหนด
มำตรกำรพักช ำระหนี้ หรือกำรก ำหนดมำตรกำร
ผ่อนผันกำรช ำระหนีห้รือลดอัตรำดอกเบี้ย  
ในกรณีมีเหตุสุดวิสัย เช่น เกิดภัยพิบัติ เกิดโรค
ระบำดรำ้ยแรง ตำมหลักเกณฑ์ วิธกีำร และ
เงื่อนไขทีค่ณะกรรมกำรกองทนุฯ ก ำหนด  
(มหาวิทยาลัยบรูพา) 



- ๑๓ - 
 

 
 

ประเด็นที่ ๓ การก าหนดให้กรณีที่ผู้ยืมเงินส าเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
และได้รับผลการศึกษาในระดับเกียรตินิยมอันดับ ๑ สามารถแปลงหน้ีเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
ของผู้กู้ยืมเงินเป็นเงินทุนเพ่ือการศึกษาโดยไม่ต้องช าระเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาดังกล่าวคืน 

 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

- เห็นด้วย และเนื่องจำกผู้ได้รับเกียรติ
นิยมอันดับ ๑ อำจจะได้รับทุนกำรศึกษำ
จำกแหล่งอื่นแล้ว จึงเสนอ ๒ ประเด็น คือ 
ผลกำรศึกษำเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ำกว่ำ 
๓.๒๕ ขึ้นไป แทนเกียรตินิยมอันดับ ๑ และ
แปลงหนี้เป็นเงินทุนเพ่ือกำรศึกษำหรือเลือก
ขอรับเป็นค่ำครองชีพ 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 
 

- กำรให้ผู้กู้ยืมเงนิที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ในระดับอดุมศกึษำและได้รบัผลกำรศึกษำ 
ในระดับเกียรตนิิยมไม่ตอ้งช ำระเงินกู้ยมื 
เพื่อกำรศกึษำดงักล่ำวคนื อำจจะเปน็กำรเลือก
ปฏิบัติทีไ่ม่เป็นธรรม เนื่องจำกผู้ได้รับผล
กำรศกึษำในระดบัเกียรตนิิยมและทีไ่มไ่ดร้ับ
เกียรตนิิยมมีสถำนะแหง่ปรญิญำเหมือนกนั 
ที่จะต้องปฏิบตัิอย่ำงเท่ำเทยีมกัน 
(กระทรวงศึกษาธิการ) 

- กำรก ำหนดให้ผู้กู้ยมืเงนิส ำเร็จกำรศึกษำ 
ในระดับอุดมศกึษำ และได้รับผลกำรศกึษำ 
ในระดบัเกียรตินิยมอนัดบั ๑ สำมำรถแปลงหนี ้
เงินกู้ยืมเพ่ือกำรศกึษำของผู้กูย้ืมเงนิเป็นเงนิทุน
เพ่ือกำรศกึษำโดยไมต่้องช ำระเงินกู้ยืมเพ่ือ
กำรศึกษำคนื และจบจำกคณะหรือสำขำ 
ท่ีกระทรวงศกึษำธิกำรก ำหนดให้แปลงหนี ้
เงินกู้ยืมเพ่ือกำรศกึษำของผู้กูย้ืมเงนิในสว่นที่คำ้ง
ช ำระทั้งหมดเปน็เงนิทนุเพ่ือกำรศกึษำแทน  
และไมม่ีหน้ำทีต่้องช ำระเงนิกูย้ืมเพ่ือกำรศึกษำ 
ในส่วนที่คำ้งช ำระคนืนัน้ อำจเป็นภำระของรัฐบำล
ในกำรจ่ำยเงนิทนุเพ่ือกำรศึกษำแทน หรืออำจ
ซ้ ำซ้อนกับสถำนศึกษำที่มีทุนกำรศึกษำแบบให้เปล่ำ 
ดังนัน้ต้องวำงหลกัเกณฑ์วิธกีำรและเงื่อนไขให้รดักุม 
(กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม) 

- กำรแปลงหนี้เฉพำะผูกู้้ยืมเงินที่ส ำเร็จ
กำรศกึษำในระดบัอุดมศึกษำและไดร้ับผล
กำรศกึษำในระดบัเกียรตนิิยมอันดับ ๑  
หรือจบจำกคณะหรือสำขำที่
กระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนดอำจก่อให้เกดิ
ควำมเหลื่อมล้ ำกบัผู้กู้ยืมเงินท่ีส ำเร็จกำรศกึษำ



- ๑๔ - 
 

 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
ในระดับอืน่ รวมถึงอำจเกดิควำมซ้ ำซ้อน 
กับกำรจัดสรรทนุแบบให้เปล่ำของสถำนศึกษำ 
หรืออำจสร้ำงควำมไม่เปน็ธรรมกับผู้กู้ยืมเงิน 
ที่ช ำระหนี้ตำมสัญญำกู้ยืมเงนิ หรอืช ำระหนี้
เสร็จสิ้นแล้ว 
(กระทรวงการคลัง) 

- ไม่เหน็ดว้ยกับกำรก ำหนดให้กรณีที่ผู้กู้ยมื
เงินส ำเร็จกำรศกึษำในระดบัอุดมศกึษำและ
ได้รบัผลกำรศึกษำในระดบัเกียรตนิิยมอนัดบั ๑ 
สำมำรถแปลงหนี้เงินกู้ยมืเพื่อกำรศกึษำของ 
ผู้กู้ยืมเงนิเปน็เงนิทุนเพ่ือกำรศึกษำ โดยไมต่้อง
ช ำระเงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำดังกลำ่วคนื 
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 

- เห็นว่ำไม่เหมำะสม เนื่องจำกอำจขดัต่อ
วัตถุประสงคแ์ละเจตนำรมณ์ของกองทุนเงนิ 
ให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ 
(มหาวิทยาลัยบูรพา) 

 

ประเด็นที่ ๔ การก าหนดให้กรณีที่ผู้กู้ยืมเงินส าเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
และจบจากคณะหรือสาขาที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้แปลงหน้ีเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา  
ของผู้กู้ยืมเงินค้างช าระทั้งหมดเป็นเงินทุนเพ่ือการศึกษาแทน และไม่มีหน้าที่ต้องช าระเงินกู้ยืม
เพ่ือการศึกษาในส่วนที่คา้งช าระคืน 

 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
- เปน็มำตรกำรที่จะท ำใหว้ตัถุประสงค์ 

ของกองทุนฯ ที่จะผลติก ำลงัคนทีม่ีควำม
จ ำเป็นต่อกำรพัฒนำประเทศส่งเสรมิกำรศึกษำ
สำขำวชิำที่ขำดแคลนหรือสำขำวชิำที่กองทุนฯ
มุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ หรือเพือ่สร้ำงควำมเปน็
เลิศทำงวิชำกำรบรรลตุำมวตัถุประสงค์ได้  
จึงเหน็ชอบด้วยในหลักกำร 
(กระทรวงศึกษาธิการ) 

- เห็นด้วย โดยเพ่ิมแปลงหนี้ เป็นเงินทุน 
เพื่อกำรศึกษำหรือเลือกขอรับเป็นค่ำครองชีพ 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 
 

- ส่วนที่ก ำหนดให้กระทรวงศกึษำธิกำรก ำหนด
คณะหรอืสำขำวิชำในระดับอดุมศึกษำนัน้ เหน็วำ่
นอกจำกกระทรวงศกึษำธกิำรแล้วยงัมีสว่นรำชกำร
อื่นที่มีอ ำนำจหนำ้ที่ในกำรจัดกำรศึกษำ ก ำกบั 
หรือดแูลกำรศึกษำระดบัอดุมศึกษำ สมควร
ก ำหนดส่วนรำชกำรอื่นทีม่ีอ ำนำจหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง
กับกำรจดักำรศึกษำระดับอดุมศึกษำดว้ย 
(กระทรวงศึกษาธิการ) 

- ในกำรก ำหนดคณะหรอืสำขำ ควรมอบหมำย
กระทรวงกำรอดุมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวตักรรม เปน็ผู้ก ำหนด เนือ่งจำกมีภำรกิจ 



- ๑๕ - 
 

 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
ในกำรก ำกบัดแูล และก ำหนดนโยบำยส ำหรับ
กำรศึกษำในระดบัอดุมศกึษำ 
(กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม) 

- ไม่เหน็ดว้ยกับกำรก ำหนดให้กรณีที่ผู้กู้ยมื
เงินส ำเร็จกำรศกึษำในระดบัอุดมศกึษำและจบ
จำกคณะหรือสำขำทีก่ระทรวงศกึษำธกิำร
ก ำหนดใหแ้ปลงหนี้เงนิกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำของ 
ผู้กู้ยืมเงนิในส่วนที่คำ้งช ำระท้ังหมด เป็นเงินทุน
เพื่อกำรศกึษำแทน และไมม่หีน้ำทีต่้องช ำระ
เงินกู้ยมืเพื่อกำรศึกษำ ในสว่นที่คำ้งช ำระคืน 
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 

- เห็นว่ำไม่เหมำะสม เนื่องจำกอำจขดั 
ต่อวตัถุประสงคแ์ละเจตนำรมณ์ของกองทนุเงนิ 
ให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ และหลักเกณฑ์ดงักล่ำว
กว้ำงขวำงและไม่มีขอบเขตที่ชัดเจน ซึ่งอำจ 
ไม่เกิดประโยชน์ต่อสำธำรณะหรืออำจก่อให้เกดิ 
ควำมเสียหำยต่อกำรใช้จ่ำยงบประมำณแผน่ดนิ 
(มหาวิทยาลัยบรูพา) 

 

ประเด็นที่ ๕  การก าหนดให้ผู้รับทุนการศึกษาก่อนวันที่พระราชบัญญัติฉบับน้ี
บังคับใช้และยังมีเงินค้างช าระอยู่ ให้ช าระคืนเฉพาะเงินต้น ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการกองทุนฯ ก าหนด 

 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

- กำรก ำหนดให้ผูร้บัทุนกำรศกึษำก่อนวนัที่
พระรำชบัญญัตฉิบับนี้บงัคบัใช้และยงัมเีงนิคำ้ง
ช ำระอยู่ ให้ช ำระคนืเฉพำะเงนิตน้เปน็กำรเปดิ
โอกำสให้ผูกู้้ยืมเงนิไดม้ีช่องทำงกำรช ำระหนีแ้ละ
กองทนุได้รบักำรช ำระหนี้มำกขึน้และสอดคลอ้ง
กับรำ่งมำตรำ ๖ ในประเดน็ที ่๒ จงึเหน็ชอบดว้ย 
ในหลักกำร 
(กระทรวงศึกษาธิการ) 

- กำรก ำหนดให้ผู้กู้ยืมเงินช ำระเงินคืน 
เฉพำะเงินต้น รวมทั้งไม่ต้องจัดให้มีผู้ค้ ำประกัน 

    - กำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงดงักล่ำวอำจ
ส่งผลใหก้องทนุฯ มีควำมเสี่ยงจำกกำรผดินดั
ช ำระหนี้เพ่ิมขึน้ เนื่องจำกผูกู้ย้ืมเงนิอำจ 
ไมต่ระหนักหรือให้ควำมส ำคญัในกำรน ำเงิน 
มำช ำระคนืกองทนุฯ และทำ้ยที่สุดจะสง่ผล
กระทบต่อกำรด ำเนนิงำนตำมภำรกิจ 
ของกองทนุฯ ดว้ย 
(กระทรวงการคลัง) 
 



- ๑๖ - 
 

 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
กำรช ำระเงินคืนในสัญญำกู้ยืมเงินกองทุนฯ นั้น  
จะช่วยเพ่ิมโอกำสให้นักเรียนและนักศึกษำ
สำมำรถเข้ำถึงแหล่งเงินกู้จำกกองทุนฯ  
ได้โดยง่ำยแล้ว ยังเป็นกำรช่วยเหลือและบรรเทำ
ควำมเดือดร้อนให้แก่ผู้ค้ ำประกันจำกกำรเป็นหนี้
อันไม่ก่อให้เกิดรำยได้ และเพ่ิมโอกำสที่กองทุนฯ 
จะได้รับกำรช ำระเงินคืนเพ่ือน ำไปใช้หมุนเวียน
และปล่อยกู้ให้แก่นักเรียนและนักศึกษำรำยใหม่
อีกด้วย 
(กระทรวงการคลัง) 

- เห็นดว้ยกับกำรก ำหนดใหผู้้รับทุนกำรศึกษำ
ก่อนวันที่พระรำชบัญญัตฉิบบันี้บงัคับใชแ้ละยัง
มีเงินค้ำงช ำระอยู่ ให้ช ำระคนืเฉพำะเงนิตน้ 
ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข 
ที่คณะกรรมกำรก ำหนด 
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 

- เห็นว่ำเหมำะสม แตก่ำรก ำหนดคุณสมบตัิ 
วิธีกำรและเงื่อนไขโดยคณะกรรมกำรกองทนุฯ 
ต้องมคีวำมชดัเจนในเรื่องกำรก ำหนดเงือ่นไข 
รำยละเอียด และหลักเกณฑ์ที่ใช้ต้องม ี
ควำมเหมำะสมชัดเจน เช่น กำรก ำหนดยกเวน้
ดอกเบี้ยไมค่วรใช้กับผู้กู้ยมืทุกคน เนือ่งจำก
ควำมมั่นคงในกำรท ำงำนและฐำนเงนิเดอืน 
หรือภำระของผู้กู้ยืมอำจไม่เหมือนกัน ดงันัน้  
จึงต้องก ำหนดหลักเกณฑ์คณุสมบัตขิอง 
ผู้ที่สมควรได้รับกำรยกเวน้ดอกเบี้ยให้ชดัเจน 
(มหาวิทยาลัยบูรพา) 

- เห็นด้วยกับกำรก ำหนดให้ผู้รับทุนกำรศึกษำ
ก่อนวันที่พระรำชบัญญัตฉิบบันี้บงัคับใช ้
และยังมีเงนิค้ำงช ำระอยู่ ใหช้ ำระคืน 
เฉพำะเงินต้น ทั้งนี้ ตำมหลกัเกณฑ์ วิธีกำร  
และเงื่อนไขทีค่ณะกรรมกำรกองทุนฯ ก ำหนด 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 

 



- ๑๗ - 
 

 

ประเด็นที่  ๖  การก าหนดให้ผู้ กู้ ยืมเงินที่ศาลได้มีค าพิพากษาก่อนวันที่
พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ เมื่อได้ท าการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีกับกองทุนฯ แล้ว ถือว่าหลุดพ้นจาก
ประวัติการช าระหน้ีอันไม่ก่อให้เกิดรายได้ โดยผู้ค้ าประกัน ผู้ยืมเงินได้ปฏิบัติตามดังกล่าวแล้ว ก็ให้
ถือว่าหลุดพ้นจากประวัติการช าระหน้ีอันไม่ก่อให้เกิดรายได้ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจ
ข้อมูลบัตรเครดิต 
 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
- เห็นด้วยกบักำรก ำหนดใหผู้้กู้ยืมเงนิที่ศำล

ได้มคี ำพิพำกษำก่อนวันที่พระรำชบัญญัตนิี้ใช้
บังคับ เมือ่ได้ท ำกำรปรับปรงุโครงสร้ำงหนี ้
กับกองทุนฯ แล้ว ถือว่ำหลดุพ้นจำกประวตั ิ
กำรช ำระหนีไ้ม่ก่อให้เกดิรำยได้ โดยผูค้้ ำประกัน  
ผู้กู้ยืมเงนิได้ปฏิบตัิตำมดังกล่ำวแลว้ ก็ให้ถือว่ำ
หลุดพ้นจำกประวัติกำรช ำระหนีค้ันไม่ก่อให้เกดิ
รำยได้ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรประกอบธรุกิจ
ข้อมูลบตัรเครดิต 
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 

- เห็นว่ำเหมำะสม เนื่องจำกเมื่อลูกหนีไ้ด้ปฏิบตัิ
ตำมเงือ่นไขกำรปรบัปรงุโครงสร้ำงหนี้กับกองทนุฯ
เงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำซึง่เป็นเจำ้หนีแ้ล้ว  
แมศ้ำลจะมคี ำพิพำกษำไปแลว้ ก่อนที่
พระรำชบัญญัตนิี้จะมีผลบังคบัใช้ กส็ำมำรถใช้
หลักเกณฑ์นี้ยอ้นหลงัไปเปน็คุณแก่ลูกหนีก้่อนมี
ค ำพิพำกษำได ้
(มหาวิทยาลัยบูรพา) 

- เห็นด้วยกบักำรก ำหนดใหผู้้กู้ยืมเงนิที่ศำล
ได้มคี ำพิพำกษำก่อนวันที่พระรำชบัญญัตนิี้ใช้
บังคับ เมือ่ได้ท ำกำรปรับปรงุโครงสร้ำงหนี้กับ
กองทุนฯ แลว้ ถอืว่ำหลุดพ้นจำกประวัติ 
กำรช ำระหนี้อนัไม่ก่อใหเ้กิดรำยได้  
โดยผู้ค้ ำประกัน ผู้กู้ยืมเงินได้ปฏิบตัิตำม
ดงักลำ่วแล้ว ก็ใหถ้ือวำ่หลดุพ้นจำกประวตัิ 
กำรช ำระหนี้อนัไม่ก่อใหเ้กิดรำยได ้
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบธุรกิจ 
ข้อมูลบตัรเครดิต 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 

- กองทนุฯ มไิด้เป็นสถำบนักำรเงนิตำม
บทบญัญัตนิิยำมในมำตรำ ๓ แหง่พระรำชบญัญตัิ
กำรประกอบธรุกิจขอ้มูลเครดติ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ดังนัน้กองทุนฯ จงึมไิดม้หีนำ้ที่รำยงำนขอ้มูล
เครดิตของผูกู้้ยืมเงนิใหแ้กบ่รษิัท ข้อมลูเครดติ
แหง่ชำต ิจ ำกดั และไม่จ ำเปน็ต้องก ำหนดให ้
ผู้กู้ยืมเงนิหลดุพ้นจำกประวตักิำรช ำระหนี้ 
ไม่กอ่ใหเ้กดิรำยไดต้ำมกฎหมำยวำ่ดว้ย 
กำรประกอบธรุกิจขอ้มูลเครดติแตอ่ย่ำงใด 
(กระทรวงการคลัง) 
 



- ๑๘ - 
 

 
 

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
๑. ตำมร่ำงมำตรำ ๕ ก ำหนดให้ยกเลิกควำมในวรรคสองของมำตรำ ๔๑  

แห่งพระรำชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมำตรำ ๔๑ วรรคสอง  
แห่งพระรำชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก ำหนดว่ำ “ในกำรท ำสัญญำ 
กู้ยืมเงินตำมวรรคหนึ่ง คณะกรรมกำรจะก ำหนดให้มีผู้ค้ ำประกันกำรช ำระเงินคืนกองทุนด้วยก็ได้”  
เห็นว่ำ กำรท ำสัญญำกู้ยืมเงินจำกกองทุนฯ อำจไม่มีผู้ค้ ำประกันเงินกู้ หรือไม่มีกำรเอำทรัพย์สิน 
เป็นประกันเงินกู้ยืม ซึ่งจะท ำให้กำรช ำระหนี้เงินกู้ยืมมีควำมเสี่ยงมำกยิ่งขึ้น  จึงเห็นสมควร 
คงหลักกำรตำมวรรคสองของมำตรำ ๔๑ แห่งพระรำชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ไว้ (กระทรวงศึกษาธิการ) 

๒. กรณีที่จ ำเป็นต้องปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินให้กู้ยืม
เพ่ือกำรศึกษำกรณีดังกล่ำวสำมำรถด ำเนินกำรได้โดยไม่จ ำเป็นต้องปรับแก้ไขพระรำชบัญญัติฯ แต่อย่ำงใด 
อย่ำงไรก็ดี ปัจจุบันส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำได้หำรือร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน 
ได้ยกร่ำงกฎหมำยว่ำด้วยกองทุนฯ เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำได้เสนอ 
ให้ปรับแก้ไขพระรำชบัญญัติฯ ในหลำยประเด็น อำทิ กำรเพ่ิมองค์ประกอบของผู้แทนภำคเอกชน 
ในคณะกรรมกำรกองทุนฯ กำรให้อ ำนำจคณะกรรมกำรกองทุนฯ ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำรและ
เงื่อนไขกำรหย่อนหนี้ กำรปรับโครงสร้ำงหนี้ และกำรแปลงหนี้ ทั้งในชั้นก่อนฟ้องร้องด ำเนินคดี  
ชั้นระหว่ำงหรือชั้นระหว่ำงบังคับคดี เป็นกำรเฉพำะรำยหรือเป็นกำรทั่วไปก็ได้ กำรขยำยเวลำบังคับคดี
ออกไปอีก ๑๐ ปีนับแต่วันที่ผู้กู้ยืมเงินท ำข้อตกลงเป็นหนังสือกับกองทุนฯ กำรงดหรือลดกำรเรียกเก็บ
เงินเพ่ิมจำกผู้จ่ำยเงินได้พึงประเมินในกรณีที่มีเหตุอันควร กำรก ำหนดให้กองทุนฯ สำมำรถสั่งระงับหนี้
หรือระงับกำรเรียกให้ช ำระหนี้ตำมสัญญำกู้ยืมเงินในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินพิกำรหรือทุพพลภำพ 
จนไม่สำมำรถประกอบอำชีพกำรงำนได้ ดังนั้น จึงเห็นควรให้น ำร่ำงพระรำชบัญญัติฯ ที่เสนอโดย
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำมำใช้ประกอบกำรพิจำรณำร่วมด้วย (กระทรวงการคลัง) 

๓. ร่ำงพระรำชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ดังกล่ำว 
เป็นกำรแก้ไขเพ่ิมเติมพระรำชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียนหรือนักศึกษำเข้ำถึงแหล่งเงินกู้จำกกองทุนฯ เพ่ือประโยชน์ทำงกำรศึกษำ
อย่ำงเท่ำเทียม เสมอภำคลดควำมเหลื่อมล้ ำ สนับสนุนผู้กู้ยืมเงินให้มีกำรศึกษำที่ดีมีแรงจูงใจในกำรศึกษำ 
และลดภำระกำรช ำระหนี้ของผู้กู้ยืมเงินด้วยกำรเปิดโอกำสให้ผู้กู้ยืมเงินมีโอกำสปรับโครงสร้ำงหนี้ 
ปลดภำระผู้กู้ยืมเงินและผู้ค้ ำประกันจำกกำรเป็นหนี้อันไม่ก่อให้เกิดรำยได้ อย่ำงไรก็ตำม  
ร่ำงพระรำชบัญญัติฯ ดังกล่ำวจะส่งผลกระทบต่อรำยรับของกองทุนฯ และมีผลทำงอ้อมที่จะเป็น
ภำระต่องบประมำณที่จะต้องสนับสนุนให้กับกองทุนฯ ในโอกำสต่อไป ซึ่งมีผลต่อภำระกำรเงิน 
กำรคลังภำครัฐในอนำคต จึงเห็นสมควรที่จะได้มีกำรพิจำรณำหำแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำร
เงินทุนให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงกำรคลัง กระทรวงศึกษำธิกำร 
กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกองทุนฯ เพ่ือควำมรอบคอบ  
ครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ก่อให้เกิดภำระงบประมำณและไม่ก่อให้เกิดหนี้อันไม่ก่อให้เกิดรำยได้ในอนำคต 
(ส านักงบประมาณ) 
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๔. ควรลดอัตรำดอกเบี้ยให้ส ำหรับผู้ช ำระหนี้ตรงเวลำ รวมทั้งมีกำรก ำหนดเกณฑ์ 
กำรเปลี่ยนแปลงหนี้กู้ยืมเงินเป็นทุนกำรศึกษำ โดยไม่ต้องช ำระคืน ส ำหรับกรณีผู้กู้ยืมเงินให้บ ำเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคมอย่ำงชัดเจนและมีผลงำนเป็นที่ประจักษ์ เป็นท่ียอมรับในวงกว้ำง หรือได้รับรำงวัล
ที่น ำชื่อเสียงมำสู่ประเทศชำติ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม)่  

๓. สรุปการวิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 
ผลกระทบในด้ำนต่ำง ๆ ที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรตรำร่ำงพระรำชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืม

เพ่ือกำรศึกษำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….๗ มีดังนี้ 
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
กำรก ำหนดให้กำรพิจำรณำลักษณะของนักเรียนหรือนักศึกษำซึ่งขำดแคลน 

ทุนทรัพย์ต้องไม่ค ำนึงถึงแต่เฉพำะรำยได้ต่อครอบครัวของผู้กู้ยืมเงินแต่เพียงด้ำนเดียว โดยตอ้งค ำนงึ 
ถึงรำยจ่ำยของครอบครัวและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย เพ่ือให้ผู้ที่ขำดแคลนทุนทรัพย์ 
อย่ำงแท้จริงมีโอกำสได้รับเงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนหรือนักศึกษำซึ่งขำดแคลน  
ทุนทรัพย์และมีควำมจ ำเป็นต้องใช้เงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำอย่ำงแท้จริงสำมำรถเข้ำถึงเงินกู้ยืม  
เพ่ือกำรศึกษำได้เพ่ิมมำกขึ้นและยังถือเป็นกำรบรรเทำภำระทำงกำรเงินแก่ผู้ปกครองของนักเรียน
หรือนักศึกษำที่กู้ยืมเงินเพ่ือกำรศึกษำอีกทำงหนึ่งด้วย โดยในระหว่ำงกำรกู้ยืมเงินเพ่ือกำรศึกษำ
ผู้ปกครองของนักเรียนหรือนักศึกษำที่กู้ยืมเงินเพ่ือกำรศึกษำสำมำรถน ำเงินส่วนที่ เดิมต้องน ำไป 
ใช้จ่ำยส ำหรับกำรศึกษำของนักเรียนหรือนักศึกษำเพื่อกำรอื่นที่จ ำเป็นได้ 

นอกจำกนั้น กำรขยำยให้กำรกู้ยืมเงินจำก กยศ. ครอบคลุมถึงกำรศึกษำในรูปแบบ
ที่แตกต่ำงจำกกำรศึกษำในระดับปริญญำหรือที่มิได้จัดโดยสถำนศึกษำ เช่น กำรศึกษำในหลักสูตร
อำชีพหรือเพ่ือยกระดับทักษะ สมรรถนะ หรือกำรเรียนรู้ และกำรก ำหนดให้คณะกรรมกำร กยศ. 
อำจมอบทุนกำรศึกษำให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษำแทนกำรให้กู้ยืมเงินได้ ในกรณีของนักเรียนหรือ
นักศึกษำที่ศึกษำในสำขำวิชำขำดแคลนหรือสำขำวิชำที่กองทุนฯ มุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ จะช่วยให้
นักเรียนหรือนักศึกษำ รวมถึงกลุ่มวัยท ำงำนสำมำรถพัฒนำทักษะและสมรรถนะที่จ ำเป็นเพื่อรองรับ
ควำมท้ำทำยด้ำนต่ำง ๆ ของกำรท ำงำนในระบบเศรษฐกิจที่มีควำมเชื่อมโยงกันในระดับโลกและ 
มคีวำมเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศอย่ำงยั่งยืน 

กำรปรับปรุงแนวทำงกำรบังคับช ำระหนี้ของ กยศ. โดยก ำหนดให้ผู้กู้ยืมเงินสำมำรถ
ช ำระเงินกู้ยืมคืนทั้งจ ำนวนหรือผ่อนช ำระก็ได้ จะช่วยให้ผู้กู้ยืมเงินสำมำรถช ำระหนี้ได้ง่ำยขึ้น  
จำกเดิมที่ผู้กู้ยืมต้องช ำระหนี้ด้วยเงินจ ำนวนมำกในครั้งเดียวเป็นรำยปีซึ่งอำจเป็นควำมท้ำทำยของ  
ผู้กู้ยืมเงินที่เพ่ิงจบกำรศึกษำและยังมีรำยได้ไม่สูงมำกนัก ผู้กู้ยืมเงินจะสำมำรถผ่อนช ำระเป็นรำย
เดือนหรือรำยสำมเดือนได้ ซึ่งจะช่วยให้จ ำนวนเงินที่ผู้กู้ยืมเงินต้องช ำระในแต่ละงวดไม่สูงเกินไป  
ในขณะเดียวกัน กำรปรับเปลี่ยนล ำดับกำรตัดช ำระหนี้ เมื่อผู้กู้ยืมเงินช ำระ เงินคืนจำกเดิม 
ที่เรียงล ำดับจำกเงินเพ่ิม ดอกเบี้ย และต้นเงิน โดยเปลี่ยนกำรจัดล ำดับกำรตัดช ำระใหม่ คือ ต้นเงิน
ดอกเบี้ย และเงินเพ่ิม จะช่วยให้กำรช ำระหนี้ของผู้กู้ยืมเงินครบถ้วนเร็วขึ้น เนื่องจำกเป็นกำรลดปัญหำ
ของผู้กู้ยืมเงินบำงส่วนซึ่งผ่อนช ำระหนี้ในส่วนเงินเพิ่มและดอกเบี้ยจ ำนวนมำก แต่เงินต้นยังไม่ลดลง 
                                                           

๗รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบท่ีอำจเกิดขึ้นจำกกฎหมำย, ร่ำงพระรำชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …., หน้ำ ๑๐-๑๒. 
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กำรก ำหนดให้ กยศ. มีอ ำนำจในกำรผ่อนผันกำรช ำระหนี้ กำรลดหย่อนหนี้ กำรปรับ
โครงสร้ำงหนี้ กำรแปลงหนี้ใหม่ หรือกำรระงับกำรช ำระเงินคืนกองทุนทั้งในระหว่ำงกำรด ำเนินคดี
เมื่อศำลมีค ำพิพำกษำอันถึงที่สุดแล้ว หรือในระหว่ำงกำรบังคับคดีไว้ในกฎหมำยให้ชัดเจน ถือเป็น
กำรสร้ำงฐำนทำงกฎหมำยให้ กยศ. สำมำรถปรับโครงสร้ำงหนี้หรือผ่อนปรนให้แก่ผู้กู้ยืมเงิน  
กลุ่มที่ผิดนัดช ำระหนี้และถูกศำลพิพำกษำแล้วได้ เนื่องจำกแต่เดิมมีควำมไม่ชัดเจนในทำง 
กฎหมำยว่ำกำรปรับโครงสร้ำงหนี้หรือผ่อนปรนให้ช ำระหนี้น้อยกว่ำจ ำนวนที่ก ำหนดไว้ในค ำพิพำกษำ 
จะถือเป็นกำรกระท ำที่ท ำให้รัฐเสียหำย หรือไม่ เมื่อ กยศ. สำมำรถผ่อนผันกำรช ำระหนี้ให้แก่  
ผู้กู้ยืมเงินได้อย่ำงยืดหยุ่นมำกยิ่งขึ้น จะช่วยให้กำรบังคับช ำระหนี้ของ กยศ. มีควำมเป็นธรรม 
และสอดคล้องกับควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ของผู้กู้ยืมเงินมำกยิ่งขึ้น รวมถึงช่วยให้กำรผิดนัด
ช ำระหนี้ของผู้กู้ยืมเงินลดน้อยลงไปด้วย โดยผู้กู้ยืมเงินสำมำรถเข้ำเจรจำเพ่ือหำแนวทำงกำรช ำระ
หนี้ที่เหมำะสมกับตนเองได้ในทุกช่วงเวลำภำยหลังหนี้เงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำถึงก ำหนดช ำระ ทั้งนี้  
เมื่อกำรผิดนัดช ำระหนี้ลดลงหรือหำกเกิดกำรผิดนัดช ำระหนี้ขึ้นแล้ว กยศ. สำมำรถปรับโครงสร้ำงหนี้
หรือผ่อนปรนให้แก่ผู้กู้ยืมเงินกลุ่มที่ผิดนัดช ำระหนี้และถูกศำลพิพำกษำแล้วได้ จะช่วยประหยัด
ค่ำใช้จ่ำยในกำรทวงถำมติดตำมให้ช ำระหนี้และค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรด ำเนินคดีเพ่ือบังคับช ำระหนี้
ของ กยศ. ลงอีกทำงหนึ่งด้วย โดยเมื่อ กยศ. สำมำรถผ่อนผันกำรช ำระหนี้ กำรลดหย่อนหนี้ กำรปรับ
โครงสร้ำงหนี้ กำรแปลงหนี้ใหม่หรือกำรระงับกำรช ำระเงินคืนกองทุนฯ ทั้งในระหว่ำงกำรด ำเนินคดี 
เมื่อศำลมีค ำพิพำกษำอันถึงที่สุดแล้ว หรือในระหว่ำงกำรบังคับคดี ย่อมเป็นกำรเพ่ิมโอกำสในกำรได้รับ
ช ำระหนี้ จำกผู้กู้ยืมเงินซึ่งจะเป็นกำรสร้ำงเสถียรภำพทำงกำรเงินของ กยศ. ที่จะสำมำรถให้กู้ยืมเงิน
เพื่อกำรศึกษำแก่นักเรียนหรือนักศึกษำอย่ำงยั่งยืนต่อไป 

กำรก ำหนดให้ กยศ. มีอ ำนำจยกเว้นหรือลดหย่อนเงินเพ่ิมให้แก่นำยจ้ำงที่มีเหตุ
จ ำเป็นหรือมีเหตุผลอันสมควรท ำให้ไม่สำมำรถหักและน ำส่งเงินเดือนของลูกจ้ำงซึ่งเป็นผู้กู้ยืมเงิน
จำก กยศ. ให้แก่ กยศ. ได้ และกำรปรับปรุงวิธีกำรน ำเงินส่งกองทุนฯ ให้ยืดหยุ่นส ำหรับนำยจ้ำง 
ที่ยังไม่มีควำมพร้อมทำงเทคโนโลยีหรือมีข้อจ ำกัดในกำรด ำเนินกำร ท ำให้ไม่สำมำรถหักเงินผ่ำน
ระบบของกรมสรรพำกรได้ ให้สำมำรถน ำส่งด้วยวิธีกำรอื่นได้ จะช่วยลดภำระของนำยจ้ำงรำยที่มี
เหตุจ ำเป็นหรือมีเหตุผลอันสมควรท ำให้ไม่สำมำรถหักและน ำส่งเงินเดือนของลูกจ้ำงให้แก่ กยศ. ได้  
ไม่ต้องเสียเงินเพ่ิมโดยไม่จ ำเป็นหรือเกินสมควร อันจะท ำให้นำยจ้ำงสำมำรถน ำเงินส่วนดังกล่ำว 
ไปใช้ในกำรประกอบธุรกิจหรือกำรอื่นที่จ ำเป็น และลดควำมเสี่ยงที่นำยจ้ำงในภำคเอกชนจะเห็นว่ำ
กำรจ้ำงลูกจ้ำงซึ่งเป็นผู้กู้ยืมเงินจำก กยศ. จะก่อให้เกิดภำระเกินสมควร ซึ่งจะเป็นกำรลดโอกำส 
ในกำรมีงำนท ำของผู้กู้ยืมเงินจำก กยศ. 

ผลกระทบต่อสังคม 
เมื่อนักเรียนหรือนักศึกษำซึ่งขำดแคลนทุนทรัพย์และมีควำมจ ำเป็นต้องใช้เงินกู้ยืม

เพื่อกำรศึกษำอย่ำงแท้จริงสำมำรถเข้ำถึงเงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำได้มำกขึ้น จะมีส่วนช่วยใหป้ระชำชน
ของประเทศมีโอกำสเข้ำถึงกำรศึกษำได้เพ่ิมขึ้น อันจะเป็นพ้ืนฐำนส ำคัญในกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ 
ในสังคมโดยใช้กำรศึกษำเป็นรำกฐำนในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของนักเรียนหรือนักศึกษำซึ่งขำดแคลน
ทุนทรัพย์ รวมถึงช่วยเพ่ิมโอกำสในกำรมีงำนท ำและมีรำยได้ของประชำชนในประเทศ ซึ่งจะช่วย 
ลดปัญหำสังคมประกำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรไม่มีรำยได้ในกำรด ำรงชีพอย่ำงเพียงพออีกทำงหนึ่งด้วย 
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ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาวะ 
-ไม่ม-ี 

ผลกระทบอื่นที่ส าคัญ 
ร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้มีส่วนช่วยในกำรบรรเทำปัญหำกำรผิดนัดช ำระหนี้ 

ของผู้กู้ยืมเงินจำก กยศ. อันเกิดจำกกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อกำรบริหำรรำชกำรและกำรพัฒนำประเทศในหลำกหลำยมิติ โดยก ำหนดใหส้ำมำรถน ำบทบญัญตั ิ
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมในครั้งนี้ในส่วนที่มีผลเป็นคุณ อำทิเช่น กำรผ่อนผันกำรช ำระหนี้ กำรลดหย่อนหนี้
กำรปรับโครงสร้ำงหนี้ กำรแปลงหนี้ใหม่ หรือกำรระงับกำรช ำระเงินคืนกองทุน มำใช้บังคับแก่ผู้กู้ยืมเงิน
ที่กู้ยืมเงินไว้แล้วก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับด้วยก็ได้ อันถือเป็นมำตรกำรส ำคัญในกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจฐำนรำกของประเทศเพ่ือรองรับกำรฟ้ืนฟูกำรพัฒนำประเทศจำกวิกฤติกำรระบำดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ 

๔. การเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น 
ต่อประชาชน๘ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ได้ เปิดเผยผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นและ 
กำรวิเครำะห์ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นต่อประชำชน ส ำหรับร่ำงพระรำชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือกำรศึกษำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) โดยด ำเนินกำรเปิดเผยผ่ำนทำงเว็บไซต์ 
ระบบกลำงทำงกฎหมำย (law.go.th) แล้ว และคณะกรรมกำรรับฟังควำมคิดเห็นและวิเครำะห์
ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกร่ำงพระรำชบัญญัติที่เสนอโดยสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งได้เปิดเผยผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นและกำรวิเครำะห์ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นต่อประชำชน 
ส ำหรับร่ำงพระรำชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นำยอนุทิน ชำญวีรกูล 
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พรรคภูมิใจไทย กับคณะ เป็นผู้เสนอ) โดยด ำเนินกำรเปิดเผยผ่ำนทำง
เว็บไซต์รัฐสภำ (www.parliament.go.th) แล้ว 

๕. การน าผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดท าร่างกฎหมาย 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำและสภำผู้แทนรำษฎร ได้น ำผลกำรรับฟังควำมคิดเห็น

มำประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. แล้ว  

๖. ความเห็นต่อการด าเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
จำกกำรตรวจสอบเอกสำรและหลักฐำนที่เสนอมำพร้อมกับร่ำงพระรำชบัญญัติ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. แล้ว เห็นว่ำได้มีกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย มำตรำ ๗๗ วรรคสอง แล้ว 

 
 

 

                                                           
๘อ้ำงถึงแล้ว, เชิงอรรถที่ ๒, หน้ำ ๑ 
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บทวิเคราะห์ข้อดีและข้อสังเกต 
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ฉบับที่  ..) พ.ศ. .... 

 
  

พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนดให้กองทุนมีวัตถุประสงค์
เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาด้วยการให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษา  
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจน
ของการผลิตก าลังคนและมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขา 
วิชาขาดแคลนหรือสาขาวิชาที่กองทุนฯ มุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ และนักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดี 
เพื่อสร้างความเป็นเลิศ 

ปัจจุบันผู้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาประสบปัญหาในการช าระเงินคืนกองทุนฯ เป็นจ านวนมาก 
เนื่องจากบทบัญญัติบางประการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้ก าหนดเงื่อนไข
การช าระเงินคืนกองทุนฯ ที่ไม่สอดคล้องกับความสามารถในการช าระหนี้ของผู้กู้ยืมเงิน ประกอบกับ
ปัจจุบัน กยศ. ได้ฟ้องผู้กู้ยืมเงินที่ผิดนัดช าระหนี้และผู้ค้ าประกันต่อศาลเพ่ือบังคับช าระหนี้เป็นจ านวนมาก 
และเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วก็จะต้องมีการบังคับช าระหนี้ตามค าพิพากษาไม่อาจประนอมหนี้ได้ สร้างความ
เดือดร้อนให้แก่ผู้กู้ยืมเงินซึ่งส่วนใหญ่ท่ีเป็นเยาวชนและผู้ค้ าประกันซึ่งเป็นผู้ปกครองหรือครูเป็นวงกว้าง  

สาเหตุของการผิดนัดช าระหน้ีของผู้กู้ยืมเงินมีหลายประการ มีดังนี้ 
(๑) ความยากจน 
(๒) การขาดวินัยทางการเงิน 
(๓) การส าเร็จการศึกษาแล้วไม่มีงานท า และไม่มีรายได้ 
(๔) การประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาการตกงาน ปัญหาสุขภาพของตนเองหรือบุคคล 

ในครอบครัว ปัญหาการแบกรับภาระหนี้สินอื่น ๆ หรือภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลครอบครัว หรือประสบ
เหตุสุดวิสัยอื่นใด ซึ่งเป็นเหตุให้ความสามารถในการช าระหนี้ลดลง หรือไม่อาจช าระหนี้ได้ในระหว่าง
ระยะเวลาผ่อนช าระหนี้ตามสัญญา 

(๕) การขาดความรู้ ความเข้าใจในการช าระเงินคืนกองทุนฯ โดยเข้าใจว่าเงินของกองทุนฯ 
มีลักษณะเป็นการให้เปล่า และไม่ต้องช าระคืน 

(๖) การถูกฟ้องร้องด าเนินคดีภายหลังผิดนัดช าระหนี้เมื่อคดีใกล้หมดอายุความ ทุนทรัพย์  
ที่กองทุนฯ เรียกร้องตามค าขอท้ายฟ้อง (เงินต้น ดอกเบี้ย และเบี้ยปรับ) จึงสูงท่วมเงินต้น เป็นเหตุให้
เมื่อมีการไกล่เกลี่ยในชั้นศาล และศาลมีค าพิพากษาตามยอมให้ผ่อนช าระเป็นรายเดือน ผู้กู้ยืมเงินกลุ่มนี้ 
ก็ยังคงไม่สามารถช าระหนี้ได้ และตกเป็นผู้ผิดนัดซ้ าอีก ซึ่งสาเหตุของการผิดนัดช าระหนี้ของผู้กู้ยืมเงิน 
มีหลายประการ แสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 

 
 
 
 

                                                           
 เรียบเรียงโดย นางพัชรา พุกเศรษฐี วิทยากรช านาญการพิเศษ ส านักกฎหมาย ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา. 
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นอกจากปัญหาที่เกิดการผิดนัดช าระหนี้ของผู้กู้ยืมเงินแล้ว ยังพบปัญหาจากพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ อยู่หลายประการดังนี้  

ปัญหาจากพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐๑ 
๑. การให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมถึงการศึกษาในรูปแบบที่แตกต่าง

จากการศึกษาในระดับปริญญาหรือที่มิได้จัดโดยสถานศึกษา เช่น การศึกษาตามหลักสูตรอาชีพ หรือ
การศึกษาเพ่ือยกระดับทักษะและสมรรถนะ ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ส าคัญส าหรับการศึกษาในอนาคต 
นักเรียนหรือนักศึกษาจ านวนมากที่ต้องการศึกษาในหลักสูตรอาชีพ หรือศึกษาอบรมเพื่อยกระดับทักษะ
สมรรถนะ หรือการเรียนรู้เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม จึงไม่สามารถเขา้ถงึ
เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาจากกองทุนฯ ได้ 

๒. การพิจารณาลักษณะของผู้กู้ยืมเงินที่เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ในปัจจุบันค านึงถึงเฉพาะ
รายได้ต่อครอบครัวของผู้กู้ยืมเงินแต่เพียงอย่างเดียว โดยมิได้ค านึงถึงรายจ่ายของครอบครัวหรือปัจจัย 
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ส่งผลให้ผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจดีซึ่งไม่มีความจ าเป็นในการอาศัยเงินกู้ยืม
เพ่ือเข้าถึงโอกาสทางการศึกษากลบัมีสิทธิกู้ยืมเงินจากกองทุนฯ ในขณะที่ผู้ยืมเงินมีความจ าเป็นต้องอาศัย
เงินกู้ยืมเพื่อเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาจ านวนมากกลับไม่มีสิทธิดังกล่าวเนื่องจากรายได้ต่อครอบครัวสูง
กว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ส าหรับการเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย ์

๓. หน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ กยศ. หลายประการมีลักษณะเป็นงานประจ า (routine)  
ซึ่งไม่เหมาะสมส าหรับการด าเนินงานในรูปคณะกรรมการ ประกอบกับมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการ 
ตามกฎหมายจ านวนหลายคณะ ส่งผลให้การด าเนินงานของ กยศ. ในหลายส่วนมีความซ้ าช้อนและ 
เกิดความล่าช้าในการด าเนินงาน 

๔. กยศ. มีรูปแบบการช าระเงินกู้ยืมคืนเพียงรูปแบบเดียว โดยเป็นการช าระคืนเป็นรายปี  
ซึ่งถือเป็นจ านวนเงินที่ค่อนข้างสูงส าหรับผู้กู้ยืมเงินส่วนใหญ่ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดีนัก ผู้กู้ยืมเงิน
ส่วนใหญ่จึงไม่สามารถเก็บออมเงินจ านวนมากเพ่ือช าระเงินกู้ยืมคืนเป็นรายปีได้ อีกทั้งการก าหนดล าดับ
การตัดช าระหนี้โดยเรียงจากเงินเพ่ิม ดอกเบี้ย และต้นเงิน นั้น ถือเป็นการสร้างภาระให้แก่ผู้กู้ยืมเงิน 
                                                           

๑ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย, ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. …., 
หน้า ๑ - ๒. 



- ๒๔ -  
 

ซึ่งเพ่ิงจบการศึกษา โดยในหลายกรณีได้มีผู้กู้ยืมเงินผ่อนช าระเงินคืนให้ทาง กยศ. เป็นจ านวนมาก แต่หนี้ 
ในส่วนต้นเงินยังคงเท่าเดิมเนื่องจากจะถูกตัดช าระเป็นล าดับสุดท้าย 

๕. กยศ. มีข้อกังวลว่าอาจไม่สามารถปรับโครงสร้างหนี้หรือผ่อนปรนให้แก่ผู้กู้ยืมเงินกลุ่มที่ผิดนัด
ช าระหนี้และถูกศาลพิพากษาแล้วได้ เนื่องจากการปรับโครงสร้างหนี้หรือผ่อนปรนให้ช าระหนี้น้อยกว่า
จ านวนที่ก าหนดไว้ในค าพิพากษาอาจถูกกล่าวหาได้ว่าเป็นการกระท าที่ท าให้รัฐเสียหาย 

๖. ไม่มีการยกเว้นหรือลดหย่อนเงินเพ่ิมให้แก่นายจ้างที่มิได้หักและน าส่งเงินเดือนของลูกจ้าง 
ซึ่งเป็นผู้กู้ยืมเงินจาก กยศ. เพื่อน าส่งให้แก่ กยศ. ถึงแม้ว่านายจ้างบางรายจะมีเหตุจ าเป็นหรือมีเหตุผล
อันสมควรที่ไม่สามารถหักและน าส่งเงินเดือนของลูกจ้างซึ่งเป็นผู้กู้ยืมเงินจาก กยศ. เพ่ือน าส่งให้แก่ กยศ. ได้ 
จึงเป็นเหตุให้นายจ้างหลายรายถูกเรียกเก็บเงินเพ่ิมจาก กยศ. แม้มิได้มีเจตนาจะสร้างความเสียหายต่อ กยศ. 
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการพิจารณาจ้างงานลูกจ้างที่กู้ยืมเงินจากทาง กยศ. ได้ 

๗. ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการมีงานท าและประเภทของงานที่ท าของผู้กู้ยืมเงิน
ภายหลังที่ส าเร็จการศึกษาให้ประชาชนทราบ จึงส่งผลให้ผู้กู้ยืมเงินหลายรายประสบปัญหาการเลือกเรียน 
ในสาขาวิชาที่ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการช าระหนี้คืน กยศ. 

จากสภาพปัญหานี้  ส่งผลให้เมื่อวันที่  ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ 
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเสนอ ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ เป็นการด าเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ โดยเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพื่อการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมีสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. แสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



- ๒๕ -  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๖ -  
 

จากนั้น เมื่อวันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ ได้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ 
ครั้งที่ ๒๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) โดยมีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธาน 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร และที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว ในวาระสอง โดยเริ่มตั้งแต่ชื่อร่าง ค าปรารภ 
และพิจารณาเรียงล าดับมาตราจนจบร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 
(เป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๒๒ เมื่อวันพุธที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ )  

โดยมีสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) สรุปได้ดังนี้ 

 

สรุปประเด็นสาระส าคัญของร่างพระราชบญัญัตกิองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศกึษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมตเิห็นชอบแลว้)๒ 

 
 

ประเด็นแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

สรุปสาระส าคัญ 
มาตราที่แกไ้ข 

ในพระราชบัญญัต ิ
กองทุนเงินให้กู้ยืม 

เพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑. แก้ไขเพ่ิมเติม
วัตถุประสงค์ 
ของกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษา 
 

- เพ่ือให้รองรับการศึกษาในรูปแบบ 
ที่แตกต่างจากการศึกษาในหลักสูตร 
ในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยและท าให้ 
ผู้ซึ่งจะเข้าศึกษาในหลักสูตรอาชีพ 
เพ่ือยกระดับทักษะ สมรรถนะหรือ 
การเรียนรู้ (Reskill, Upskill)  
- เพ่ือเพ่ิมเติมวตัถปุระสงค์ใหก้องทนุเงิน 
ให้กู้ยืมเพ่ือการศกึษาสามารถให้เงนิกู้ยืม
เพ่ือการศกึษาในกรณีลักษณะอืน่ตาม
ความจ าเปน็และเหมาะสม และสามารถ 
ให้ทุนการศึกษาแทนการให้เงนิกู้ยมื 
เพ่ือการศกึษาได้ในสาขาทีข่าดแคลน  
หรอืสาขาทีก่องทนุมุง่สง่เสริมเปน็พิเศษได ้

- มาตรา ๔ แกไ้ขบทนิยามฯ  
ค าวา่ “นกัเรียนหรอืนกัศกึษา”  
และ “สถานศกึษา” 
 
 
 
- ยกเลิกมาตรา ๖ วรรคสาม 
- เพ่ิมเติมมาตรา ๖/๑  
- มาตรา ๑๑ (๑) 
 
 
 
 

๒. แกไ้ขเพ่ิมเตมิ
บทบญัญตัิเกี่ยวกับการให้
เงินกู้ยืมเพ่ือการศกึษา 

- เพื่อใหน้ักเรียนหรือนกัศึกษาซึ่งต้องการ
กู้ยืมเงนิ มขี้อมูลประกอบการตดัสินใจ
ก่อนที่จะท าการสมัครเขา้ศกึษา  
และขอกู้ยืมเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา  

- มาตรา ๓๗ 

- เพ่ือให้มีการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล
สถิติเกี่ยวกับการมีงานท าและประเภท 

- เพ่ิมเติมมาตรา ๓๘/๑ 
 

                                                           
๒ ที่มา: ส านักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา, (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) 
 



- ๒๗ -  
 

 
ประเด็นแก้ไขเพ่ิมเติม 

 
สรุปสาระส าคัญ 

มาตราที่แกไ้ข 
ในพระราชบัญญัต ิ
กองทุนเงินให้กู้ยืม 

เพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ของงานที่ท าของผู้กู้ยืมเงินภายหลัง 
ที่ส าเร็จการศกึษาแลว้ อย่างน้อย 
ปีละหนึง่ครั้ง  
- เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา ห้ามมิให้มีผู้ค้ าประกัน 
ทุกกรณี  

 
 
 
- แก้ไขมาตรา ๔๑ 

๓. แกไ้ขเพ่ิมเตมิ
องคป์ระกอบ
คณะกรรมการกองทนุเงิน 
ให้กู้ยืมเพ่ือการศกึษา 

- เพื่อให้องค์ประกอบของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒมิีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  
โดยเพ่ิมใหม้ีกรรมการจากภาคส่วน 
ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย  

- มาตรา ๑๔ (๓) 

๔. แก้ไขเพ่ิมเติม
บทบัญญัตเิกี่ยวกับ 
การช าระเงินคืนกองทุนเงนิ
ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  
 
 
 
 
 
 

 

- เพื่อเพ่ิมเติมหลักการเกี่ยวกับการผ่อน
ช าระและระยะเวลาการผ่อนช าระเงนิคนื
กองทุนให้ยืดหยุ่นขึน้ ยกเลกิ 
การก าหนดอัตราดอกเบี้ยและ 
เบี้ยปรับ (เงินเพ่ิม) ในกรณีผู้กูย้ืมเงิน 
ผิดนัดช าระหน้ี  
- เพ่ือให้มีการก าหนดมาตรการจูงใจ 
ให้ผู้กู้ยืมเงินไม่ผิดนัด หรือใหช้ าระหนี้
ครบถ้วนก่อนก าหนดเวลา โดยให้ 
กองทุนฯ อาจพิจารณาผ่อนผันการช าระ
เงินคืนกองทุนฯ การลดหย่อนหนี้  
การปรับโครงสร้างหนี้ การแปลงหนี้ใหม่ 
หรือการระงับการช าระเงินคืนกองทุนฯ  
ทั้งผู้กู้ยืมเงินกลุ่มก่อนฟ้องด าเนินคดี  
กลุ่มระหว่างด าเนินคดี และ 
กลุ่มที่ศาลมีค าพิพากษาแล้วให้ชัดเจน  
เพ่ือช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงินให้สามารถ 
ช าระเงินคืนกองทุนฯ ได้อย่างแท้จริง  
- เพื่อเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์ วธิกีาร และ
เงื่อนไขทีค่ณะกรรมการสามารถก าหนด 
ในการติดตามการช าระเงนิคนืกองทุนฯ เช่น 
ระยะเวลาการผ่อนช าระเงินคนืกองทนุ 
งวดการผอ่นช าระ ล าดับการตดัช าระหนี้ 

- มาตรา ๔๔ 
 
 
 
 
 
- มาตรา ๔๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เพิ่มเติมมาตรา ๔๔/๑ 
 
 
 
 



- ๒๘ -  
 

 
ประเด็นแก้ไขเพ่ิมเติม 

 
สรุปสาระส าคัญ 

มาตราที่แกไ้ข 
ในพระราชบัญญัต ิ
กองทุนเงินให้กู้ยืม 

เพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
รวมทัง้อ านาจในการลดหย่อนเงินตน้ 
หรือใหป้ระโยชนอ์ื่นใด 
- เพ่ือให้กองทนุฯ สามารถพิจารณาขยาย
ระยะเวลาการช าระเงนิคนืกองทนุฯ ได้  
ในกรณีที่กองทุนฯ บอกเลิกสัญญากู้ยืมเงิน 
- เพ่ือก าหนดลักษณะที่ท าใหห้นี้ทีม่ ี
ต่อกองทนุฯ เปน็อนัระงบัไปเพ่ือช่วยเหลือ 
ผู้กู้ยืมเงนิและผู้ค้ าประกนั 
- เพ่ือแก้ไขบทบญัญตัิที่ใหน้ายจ้างหกัเงินได้
พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงนิเกิดความยดืหยุน่ 
ในการยกเวน้หรือลดหยอ่นเงนิเพ่ิมใหแ้ก่
นายจา้ง 
- เพ่ือให้น าบทบัญญัติในการช่วยเหลือ
ผู้กู้ยืมเงินตามมาตรา ๔๔ มาใช้บังคับ 
แก่ผู้กู้ยืมเงินและผู้ค้ าประกันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเพ่ือเป็นการ
ช่วยเหลือและบรรเทาภาระของผู้กู้ยืม
เงินและผู้ค้ าประกันให้สามารถช าระ
เงินคืนกองทุนฯ ได้ 
- เพ่ือให้หนี้ผู้กู้ยืมเงินที่มีลักษณะตาม
มาตรา ๔๙ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ถือเป็นอันระงับไป แต่ถ้าได้มีการช าระ
เงินคืนกองทุนฯ แล้ว ไม่มีสิทธิเรียกคืน
เงินจากกองทุนฯ  
 

 
 
- มาตรา ๔๘ วรรคสาม 
 
 
- มาตรา ๔๙ 
 
 
- มาตรา ๕๑ วรรคหนึง่ และ
มาตรา ๕๑ วรรคหก 
 
 
- ร่างพระราชบัญญัติฯ 
มาตรา ๒๖ 
 
 
 
 
 
 
 

- ร่างพระราชบัญญัติฯ 
มาตรา ๒๗ 

 
 

จากตารางร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเ พ่ือการศึกษา  (ฉบับที่  . . ) พ.ศ. ….  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) พบว่า มีประเด็นส าคัญที่แตกต่างจากร่างพระราชบัญญัติกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ที่คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ กล่าวคือ ร่างพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ท่ีสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วนั้น  
ได้ก าหนดให้ไม่มีดอกเบี้ย ไม่มีเบี้ยปรับหรือเงินเพ่ิม และไม่มีผู้ค้ าประกันทุกกรณี  
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จากการพิจารณาศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... มีข้อดีและข้อสังเกต ดังนี้ 

ข้อดี๓ 
(๑) เพ่ือขยายโอกาสในการกู้ยืมเงินจากกองทุนฯ ให้สามารถรองรับการศึกษาในรูปแบบ 

ที่แตกต่างจากการศึกษาหลักสูตรในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยและท าให้ผู้ซึ่งจะเข้าศึกษาในหลักสูตร
อาชีพหรือเพ่ือยกระดับทักษะ สมรรถนะ หรือการเรียนรู้สามารถขอเงินกู้ยืมเ พ่ือการศึกษา 
ตามพระราชบัญญัตินี้ได้ รวมทั้งก าหนดให้การพิจารณาลักษณะของนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งขาดแคลน
ทุนทรัพย์ต้องไม่ค านึงถึงแต่เฉพาะรายได้ต่อครอบครัวของผู้กู้ยืมเงินแต่เพียงด้านเดียว โดยต้องค านึง  
ถึงรายจ่ายของครอบครัวและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยเพ่ือให้การให้เ งินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
มีความเป็นธรรมและไม่สร้างความเหลื่อมล้ า 

(๒) ก าหนดให้คณะกรรมการกองทุนฯ อาจให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาแทนการให้เงิน
กู้ยืมเพ่ือการศึกษาได้ ในกรณีของนักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน หรือสาขาวิชา  
ที่กองทุนฯ มุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ 

(๓) เพ่ือปรับเปลี่ยนการด าเนินงานของกองทุนฯ ให้คล่องตัวยิ่งขึ้น โดยปรับปรุงหน้าที่และ
อ านาจของคณะกรรมการกองทุนฯ ให้มุ่งเน้นด้านการก าหนดนโยบายและแนวทางการบริหารงาน 
ของกองทุนฯ แทนการด าเนินงานที่มีลักษณะเป็นงานประจ า และปรับลดการด าเนินการในรูปแบบ 
ของคณะอนุกรรมการซึ่งมีการท างานที่ซ้ าช้อนและท าให้เกิดความล่าช้า 

(๔) สร้างกลไกเพ่ือประโยชน์แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้กู้ยืมเงิน โดยปรับปรุงหลักเกณฑ์  
การช าระเงินคืนกองทุนฯ ให้ผู้กู้ยืมเงินสามารถช าระเงินกู้ยืมคืนทั้งจ านวนหรือผ่อนช าระก็ได้  
และก าหนดล าดับการตัดช าระเงินโดยเรียงจากต้นเงิน ดอกเบี้ย และเงินเพ่ิม ตามล าดับ รวมทั้งก าหนดให้ 
กองทุนฯ มีอ านาจในการผ่อนผันการช าระหนี้ การลดหย่อนหนี้ การปรับโครงสร้างหนี้ การแปลงหนี้ใหม่ 
หรือการระงับการช าระเงินคืนกองทุนฯ ทั้งในระหว่างการด าเนินคดี หรือหลังมีค าพิพากษาของศาล  
อันถึงที่สุดแล้ว หรือในระหว่างการบังคับคดีไว้ในกฎหมายให้ชัดเจน รวมถึงเพ่ิมเติมกรณีที่ก าหนดให้หนี้ 
ที่มีต่อกองทุนฯ เป็นอันระงับไปโดยผลของกฎหมายให้ รวมถึงกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินมีลักษณะเป็น ๑) บุคคล
ล้มละลาย ยกเว้นเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต ๒) บุคคลที่เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพจนไม่สามารถ
ประกอบการงานหรือประกอบอาชีพได้ และ ๓) บุคคลที่เป็นโรคอันตรายร้ายแรงหรือมีเหตุอันไม่สามารถ
ประกอบการงานหรือประกอบอาชีพได้ ทั้งนี้ ตามลักษณะและตามก าหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการ
กองทุนฯ ก าหนด 

(๕) ลดภาระของนายจ้างโดยก าหนดให้คณะกรรมการ กยศ. มีอ านาจยกเว้นหรือลดหย่อน  
เงินเพ่ิมให้แก่นายจ้างที่มีเหตุจ าเป็นหรือมีเหตุผลอันสมควร ที่ท าให้ไม่สามารถหักและน าส่งเงินเดือน
ของลูกจ้างซึ่งเป็นผู้กู้ยืมเงินจากกองทุนฯ ให้แก่กองทุนฯ ได้ รวมถึงปรับปรุงวิธีการน าเงินส่ง กยศ. 
ส าหรับนายจ้างที่ยังไม่มีความพร้อมทางเทคโนโลยีหรือมีข้อจ ากัดในการด าเนินการท าให้ไม่สามารถ  
หักเงินผ่านระบบของกรมสรรพากรได้ ให้สามารถน าส่งด้วยวิธีการอื่นได้ 

 
                                                           

๓ อ้างถึงแล้ว, เชิงอรรถท่ี ๑, หน้า ๓. 
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(๖) สร้างกลไกการเผยแพร่ข้อมูลสถิติที่ส านักงานกองทุนฯ มีอยู่เกี่ยวกับการมีงานท าและ 
ประเภทของงานที่ท าของผู้กู้ยืมเงินภายหลังที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว รวมทั้งคาดการณ์งานที่จะเป็นที่ต้องการ 
ในอนาคตเพ่ือเป็นข้อมูลให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาใช้ประกอบการพิจารณากู้ยืมเงินในอนาคต 
ได้อย่างเหมาะสมต่อไป 

ข้อสังเกต 
(๑) การมีบทบัญญัติมิให้มีดอกเบี้ยในสัญญากู้ยืมเงินกับกองทุนฯ ในทุกกรณี รวมถึงการไม่มีเงินเพ่ิม

หรือเบี้ยปรับ หากผู้กู้ยืมเงินผิดนัดช าระหนี้กองทุนฯ นั้น อาจจะส่งผลกระทบในด้านต่าง ๆ  ดังนี้  
(๑.๑) ท าให้ผู้กู้ยืมเงินไม่มีวินัยทางการเงิน และผู้กู้ยืมเงินอาจน าเงินไปใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน

ในเรื่องอื่น ๆ ที่มีดอกเบี้ยหรือเบี้ยปรับ เพราะผู้กู้ยืมเงินอาจเห็นว่า การช าระหนี้ของกองทุนฯ เป็นหนี้ 
ที่ไม่มีสภาพบังคับหรือมาตรการเร่งรัด หรือเป็นหนี้ที่ไม่มีผลกระทบใด ๆ หากผู้กู้ยืมเงินผิดนัดช าระหนี้ 
นอกจากนี้ การขาดวินัยทางการเงินของผู้กู้ยืมเงินดังกล่าวย่อมส่งผลต่อเนื่องให้กองทุนฯ มีความจ าเป็น 
ต้องด าเนินการฟ้องร้องและบังคับคดีเพื่อไม่ให้คดีขาดอายุความ ซึ่งผลของค าพิพากษาหรือผลของหมาย
บังคับคดีย่อมท าให้ผู้กู้ยืมเงินตกเป็นผู้มีประวัติเกี่ยวกับการผิดนัดช าระหนี้ของผู้กู้ยืมเงินในอนาคตได้ 

(๑.๒) กองทุนฯ อาจขาดเสถียรภาพทางการเงิน หรือขาดสภาพคล่องทางการเงิน เนื่องจาก
ไม่มีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอ ประกอบกับการที่ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้มีบทบัญญัติขยายโอกาส
ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ต้องการศึกษาในหลักสูตรที่รองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการให้ทุนการศึกษา
แทนการกู้ยืมเงิน จึงท าให้กองทุนฯ มีรายจ่ายที่ต้องจัดเตรียมเงินกู้ยืมให้แก่ผู้กู้ยืมเงินในจ านวนที่เพ่ิมมากขึ้น 
ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับรายรับที่กองทุนฯ ได้คืนจากเงินกู้ยืมมาหมุนเวียนจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง 

(๑.๓) กองทุนฯ อาจต้องจ ากัดจ านวนทุน โดยการพิจารณาการท าสัญญากู้ยืมเงินให้
นักเรียนหรือนักศึกษาที่ต้องการศึกษาในหลักสูตรวิชาชีพหรือเพื่อยกระดับทักษะ สมรรถนะ เพ่ือรองรับ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยไม่สามารถพิจารณาให้เงินกู้ยืมกับผู้กู้ยืมเงินได้ทุกราย เนื่องจากเงินทุน
หมุนเวียนของกองทุนฯ อาจจะขาดสภาพคล่อง อย่างไรก็ดี การจ ากัดการเข้าถึงเงินให้กู้ยืมดังกล่าว  
อาจส่งผลท าให้ในอนาคตต้องมีการน าระบบโควตาเข้ามาใช้กับการกู้ยืมเงินของนักเรียนหรือนักศึกษา 
หรืออาจจะเกิดการร้องเรียนในกรณีของนักเรียนที่ไม่ได้เงินกู้ยืมจากกองทุนฯ เกิดความไม่เป็นธรรมและ 
อาจส่งผลกระทบให้เกิดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและเศรษฐกิจ และไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
และเจตนารมณ์ของการจัดตั้งกองทุนฯ ที่ต้องการมอบโอกาสทางการศึกษาเพ่ือเป็นการเสริมสร้าง
คุณภาพของทรัพยากรบุคคล รวมถึงการไม่สอดคล้องกับหลักความเสมอภาคและความเท่าเทียม 
ทางการศึกษาอีกด้วย  

(๑.๔) การส่งผลกระทบต่อรายจ่ายของงบประมาณแผ่นดิน เนื่องจากหากเงินของกองทุนฯ 
มีไม่เพียงพอจนขาดสภาพคล่องทางการเงิน กองทุนฯ อาจจะต้องขอให้กระทรวงการคลังเสนอ  
ของบประมาณแผ่นดินเพ่ือน ามาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่กองทุนฯ  
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(๒) การก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของคณะกรรมการกองทุนฯ ในการให้ทุนการศึกษาในกรณี
ขาดแคลนทุนทรัพย์๔ คณะกรรมการควรก าหนดคุณสมบัติของผู้เรียนโดยศึกษาในวิชาที่ขาดแคลนหรือ
วิชาที่กองทุนฯ มุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ  

(๓) การให้อ านาจกองทุนฯ ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกผู้กู้ยืมเงินจากกองทุนฯ  
ในการติดตามสืบทราบทรัพย์สินของผู้กู้ยืมเงิน อาจขัดต่อหลักการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย ดังนั้น จึงควรมีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของมาตรการในการเข้าถึง
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงิน  

(๔) กองทุนฯ ควรมีบทบาทเชิงรุกในการแนะแนวและประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนหรือนักศึกษา 
ที่จะกู้ยืมเงินจากกองทุนฯ เลือกเรียนในสาขาวิชาที่เรียนจบแล้วมีงานท าหรือตรงตามความต้องการ 
ของตลาดแรงงาน เพื่อให้มีอาชีพ มีรายได้ที่เพียงพอ และสามารถช าระเงินคืนกองทุนฯ เพ่ือส่งต่อโอกาส
ให้กับรุ่นน้องต่อไป  

(๕) การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายในคณะกรรมการกองทุนฯ ควรพิจารณา  
สรรหาจากนักกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชน และกองทุนฯ ควรมีบทบาทในการส่งเสริมหรือหางานให้แก่
สมาชิกผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่มีงานท า โดยการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือนายจ้างที่ต้องการจ้างงาน
เพื่อให้ผู้กู้ยืมเงินมีรายได้ และสามารถช าระหนี้คืนกองทุนฯ ได้  

บทสรุปความเห็นทางวิชาการ 
หากร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย จะช่วยให้การบังคับช าระหนี้ของ  

กยศ. มีความเป็นธรรมและสอดคล้องกับความสามารถในการช าระหนี้ของผู้กู้ยืมเงินมากยิ่งขึ้น รวมถึง
น่าจะช่วยให้การผิดนัดช าระหนี้ของผู้กู้ยืมเงินลดน้อยลงไปด้วย ตลอดจนช่วยให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาได้อย่างเป็นธรรมมากขึ้นจากการก าหนดให้การพิจารณาลักษณะขอ ง
นักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์ต้องไม่ค านึงถึงแต่เฉพาะรายได้ต่อครอบครัวของผู้กู้ยืมเงิน 
แต่เพียงด้านเดียว โดยต้องค านึงถึงรายจ่ายของครอบครัวและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยเพ่ือให้  
ผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงมีโอกาสกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาได้ อีกทั้งยังขยายให้การกู้ยืมเงิน 
จาก กยศ. สามารถรองรับการศึกษาในรูปแบบที่แตกต่างจากการศึกษาในระดับปริญญาหรือที่มิได้  
จัดโดยสถานศึกษาด้วย ซึ่งจะช่วยให้ผู้ต้องการเข้าศึกษาในหลักสูตรอาชีพหรือเพ่ือยกระดับทักษะ 
สมรรถนะ หรือการเรียนรู้ สามารถกู้ยืมเงินจาก กยศ. ได้  

นอกจากนั้น การปรับปรุงหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ กยศ. และแนวทางการ
บริหารงานของ กยศ. จะช่วยให้การด าเนินงานของ กยศ. มีประสิทธิภาพและความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น 
ส าหรับการปรับปรุงแนวทางการบังคับช าระหนี้ของ กยศ. เช่น การก าหนดให้ผู้กู้ยืมเงินสามารถช าระ
เงินกู้ยืมคืนทั้งจ านวนหรือผ่อนช าระก็ได้ และปรับเปลี่ยนล าดับการตัดช าระเงินโดยเรียงจากต้นเงิน 
ดอกเบี้ย และเงินเพ่ิม ตามล าดับ รวมทั้งการก าหนดให้ กยศ. มีอ านาจในการผ่อนผันการช าระหนี้  
การลดหย่อนหนี้ การปรับโครงสร้างหนี้ การแปลงหนี้ใหม่ หรือการระงับการช าระเงินคืนกองทุน ทั้งใน
ระหว่างการด าเนินคดี หรือศาลมีค าพิพากษาอันถึงที่สุดแล้ว หรือในระหว่างการบังคับคดีไว้ในกฎหมาย
ให้ชัดเจน จะช่วยให้การบังคับช าระหนี้ของ กยศ. มีความเป็นธรรมและสอดคล้องกับความสามารถ  

                                                           
๔ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุน 

เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ส านักกรรมาธิการ ๑, หน้า (๒๖). 
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ในการช าระหนี้ของผู้กู้ยืมเงินมากยิ่งขึ้น โดยจะส่งผลต่อเนื่องให้การผิดนัดช าระหนี้ลดน้อยลงไปด้วย 
เมื่อประชาชนสามารถเข้าถึงการศึกษาที่เหมาะสมกับความต้องการและความถนัดของแต่ละบุคคล
ได้มากยิ่งขึ้น ย่อมเป็นการเสริมสร้างคุณภาพของทรัพยากรบุคคลในประเทศให้สูงขึ้นอันเป็นพ้ืนฐาน
ส าคัญในการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอีกด้วย 

อย่างไรก็ตาม ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ฉบับที่  ..) พ.ศ. ….  
ท่ีสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว โดยก าหนดให้ไม่มีดอกเบี้ย ไม่มีเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่ม และไม่มี 
ผู้ค้ าประกัน อาจกระทบต่อวินัยทางการเงินของผู้กู้ยืมเงิน ท าให้ผู้กู้ยืมเงินบางส่วนขาดแรงจูงใจและชะลอ
การช าระคืนเงินต้น อาจท าให้กองทุนฯ ไม่มีเงินหมุนเวียนเพียงพอ กระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนฯ 
และมีผลกระทบต่อการปล่อยกู้ในอนาคต และอาจต้องกลับไปพ่ึงพาเงินจากงบประมาณแผ่นดินเหมือนเดิม 

ดังนั้น การก าหนดให้มีดอกเบี้ย เบี้ยปรับหรือเงินเพ่ิมจึงจ าต้องมี เพราะการมีดอกเบี้ย เบี้ยปรับหรือ
เงินเพ่ิมจะท าให้ผู้กู้ยืมเงินมีวินัยทางการเงินและน าเงินกลับมาคืนให้แก่กองทุนฯ และเพ่ือให้กองทุนฯ  
มีเงินมาใช้หมุนเวียนในการปล่อยกู้ยืมให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีทุนทรัพยไ์ด้มีเงินกู้เรียน แต่อย่างไรก็ดี 
การก าหนดเบี้ยปรับหรือเงินเพ่ิมก็ไม่ควรก าหนดไว้สูงจนเกินไป เพราะถ้าหากก าหนดเบี้ยปรับหรือ 
เงินเพิ่มที่สูง อาจท าให้ผู้กู้ยืมเงินไม่มีศักยภาพที่จ่ายคืน ดังนั้น ควรก าหนดเบี้ยปรับหรือเงินเพ่ิมไว้เพียง
เพื่อให้ผู้กู้ยืมเงินช าระเงินคืนเท่านั้น ส่วนผู้ค้ าประกันเห็นด้วยว่าไม่จ าเป็นต้องมี เพราะผู้กู้ยืมเงินต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบช าระหนี้ ไม่ควรผลักภาระให้ผู้ค้ าประกันเป็นผู้รับช าระหนี้ 
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัตกิองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

 
๑. ภาพรวมการให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  

การด าเนินงานของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ปัจจุบันมีนักเรียนและนักศึกษาท่ีได้รับ
โอกาสทางการศึกษาไปแล้ว จ านวน ๖,๔๑๕,๕๑๕ ราย คิดเป็นจ านวนเงินให้กู้ยืม จ านวน ๗๐๖,๓๕๗ ล้านบาท   
แสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๒. สถานะการด าเนินงานของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

 - ช าระหนี้เสร็จสิ้น จ านวน ๑,๖๘๒,๒๒๙ ราย คิดเป็นเงิน จ านวน ๑๓๐,๔๔๐ ล้านบาท  
หรือร้อยละ ๒๖ ของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
 - อยู่ในช่วงปลอดหนี้ จ านวน ๑,๑๑๗,๘๐๓ ราย คิดเป็นเงิน จ านวน ๑๑๘,๕๔๐ ล้านบาท  
หรือร้อยละ ๑๗ ของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
 - อยู่ระหว่างการช าระหนี้ จ านวน ๓,๕๔๖,๒๑๘ ราย คิดเป็นเงิน จ านวน ๔๕๑,๒๗๐ ล้านบาท   
หรือร้อยละ ๕๖ ของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
 - เสียชีวิต/ทุพพลภาพ จ านวน ๖๙,๒๖๕ ราย คิดเป็นเงิน จ านวน ๖,๑๐๗ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑ 
ของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา แสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

                                                 

  ที่มา: ส านักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา, (ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) 
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๓. การช าระหน้ีของผู้กู้ยืมเงิน 
ผู้กู้ยืมเงินที่ไม่ผิดนัดช าระหนี้ จ านวน ๒,๙๓๒,๐๕๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๖ ของเงินกู้ยืม 

เพื่อการศึกษา 
- ปิดบญัชี จ านวน ๑,๖๘๒,๒๒๙ ราย 
- ช าระปกต ิจ านวน ๑,๒๔๙,๘๒๓ ราย  

ผู้กู้ยืมเงินที่ผิดนัดช าระหนี้ จ านวน ๒,๒๙๖,๓๙๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๔ ของเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
แสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 ๔. เปรียบเทียบการใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน ตั้งแต่ปี  ๒๕๓๙ – ปัจจุบัน 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ได้ของบประมาณแผ่นดินเพ่ือน ามาใช้ในการให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใช้งบประมาณแผ่นดินไปแล้ว ๔๖๘,๖๗๓ ล้านบาท และตั้งแต่ปี  
พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นมา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาไม่ได้ขอเงินงบประมาณแผ่นดิน เนื่องจากกองทุนฯ
ได้รับเงินหมุนเวียนจากรุ่นพ่ีที่จบการศึกษาไปแล้วมาช าระเงินคืนกองทุน ท าให้กองทุนไม่ต้องขอเงินงบประมาณ
แผน่ดิน แสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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๕. ข้อมูลการให้กู้ยืมเงิน ปีการศึกษา ๒๕๓๙ - ๒๕๖๕ แสดงจ านวนผู้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา (ราย) 
แสดงได้ดงัแผนภาพต่อไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๖. ข้อมูลการให้กู้ยืมเงิน ปีการศึกษา ๒๕๓๙ - ๒๕๖๕ แสดงจ านวนเงินให้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา (ล้านบาท) 

แสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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 ๗. คุณสมบัติของผูกู้้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาด้วยการให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา

แก่นักเรียนหรือนักศึกษาใน ๔ ลักษณะ ดังนี้ 
(๑) ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
(๒) ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชา 

ที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลติก าลงัคนและมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 
(๓) ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชา 

ทีข่าดแคลนหรือที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ  
(๔) ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดีเพ่ือสร้างความเป็นเลิศ

แสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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 ๘. การช าระหน้ีกองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาได้ก าหนดระยะเวลาปลอดหนี้ไว้ ๒ ปี นับจากปีที่จบการศึกษา

หรือเลิกศึกษา และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาปลอดหนี้ ผู้กู้ยืมเงินต้องผ่อนช าระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 
๑๕ ปี โดยต้องช าระหนี้ภายในวันที่ ๕ กรกฎาคมของทุกปี และผู้กู้ยืมเงินต้องช าระเงินกู้ยืมพร้อมดอกเบี้ย 
ในอัตราร้อยละ ๑ ต่อปี โดยหากผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ในระหว่างช่วงปลอดหนี้ ๒ ปี มีความประสงค์ที่จะช าระหนี้
เงินกู้ทั้งหมดหรือปิดบัญชี กองทุนจะลดเงินต้นให้ร้อยละ ๓ ทั้งนี้ คณะกรรมการกองทุนฯ ได้มีการทบทวน
เงื่อนไขการผ่อนช าระหนี้จากรายปีเป็นรายเดือนและขยายระยะเวลาการผ่อนช าระสูงสุด ๓๐ ปี 

อย่างไรก็ตาม หากผู้กู้ยืมเงินผิดนัดช าระหนี้หรือไม่ช าระหนี้ตามระยะเวลาท่ีก าหนด ผู้กู้ยืมเงิน
จะต้องจ่ายเบี้ยปรับหรือค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กองทุนก าหนด (ปัจจุบันก าหนดไว้อัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี
ของเงินงวดที่ผิดนัด โดยเทียบเคียงจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์) และกองทุนจะด าเนินการตดิตาม
ทวงถามหนี้ โดยการติดตามทางโทรศัพท์ SMS ข้อความเสียง และการส่งหนังสือทวงถามหนี้ไปยังผู้กู้ยืมเงิน
และผู้ค้ าประกัน ในชั้นนี้ลูกหนี้สามารถท าสัญญาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดีกับกองทุนและช าระหนี้ให้มีสถานะบัญชี
ปกติได้ ทั้งนี้ กรณีที่ผู้กู้ยืมเงินผิดนัดช าระหนี้ กองทุนจะด าเนินการคิดอัตราดอกเบี้ยจากเงินที่ค้างในงวดนั้น ๆ 
เท่านั้น และหากผู้กู้ยืมพบปัญหาไม่สามารถช าระหนี้ตามเงื่อนไขเดิมกส็ามารถขอปรับโครงสร้างหนี้เพ่ือให้ได้
เงื่อนไขการผ่อนช าระที่เหมาะสมกับรายได้ 

นอกจากนี้ กรณีเมื่อมีการทวงถามหนี้แล้ว ลูกหนี้ยังไม่ช าระจะมีการฟ้องร้องด าเนินคดีผู้กู้ยืมเงิน 
และผู้ค้ าประกันเพ่ือบังคับช าระหนี้ ซึ่งในการฟ้องร้องบังคับคดีลูกหนี้สามารถท าสัญญาเพ่ือประนอมหนี้ได้ใน
ชั้นศาล โดยมีเงื่อนไขการผ่อนช าระรายเดือนระยะเวลา ๙ - ๑๕ ปี และเสียเบี้ยปรับตามค าพิพากษา และหาก
ผู้กู้ยืมเงินไม่ช าระหนี้ตามสัญญาประนอมหนี้ หรือมีการผิดนัดช าระหนี้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว กองทุนฯ 
จะบังคับคดีภายในระยะเวลา ๑๐ ปี โดยก่อนการยึดทรัพย์ กองทุนฯ จะส่งทนายความเพ่ือแจ้งให้ลูกหนี้
ทราบและด าเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนตามพระราชบัญญัติทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้  
ในกรณีผู้กู้ยืมเงินถูกยึดทรัพย์ กองทุนฯ จะให้ผู้กู้ยืมเงินเข้ามาขอประนอมหนี้ในชั้นบังคับคดีได้ โดยสามารถ
ผ่อนช าระได้สูงสุดถึง ๖ ป ีแสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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๙. ตารางแสดงจ านวนผู้กู้ยืมเงินที่ถูกด าเนินคดี ระหว่างปี ๒๕๔๗ – ๒๕๖๕ จ านวน ๑,๕๘๗,๕๓๒ คดี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

๑๐. ตารางจ านวนผู้กู้ยืมเงินที่ถูกบังคับคดี จ านวน ๔๖๓,๒๐๑ ราย ทุนทรัพย์ในการบังคับคดี จ านวน 
๔๙,๐๕๖ ลา้นบาท 
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 ๑๑. สถิติผู้ค้ าประกันหน้ีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  
ปัจจุบันกองทุนฯ ได้มีการยกเลิกผู้ค้ าประกันตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ซึ่งที่ผ่านมากองทุนฯ ได้

ก าหนดให้การท าสัญญากู้ยืมเงินต้องมีผู้ค้ าประกันเพ่ือเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงิน หากผู้กู้ยืมเงินไม่ช าระหนี้  
ผู้ค้ าประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบในการช าระหนี้แทน โดยกองทุนมิได้ก าหนดคุณสมบัติของผู้ค้ าประกัน ไว้ 
เนื่องจากมิได้ค านึงถึงความสามารถในการช าระหนี้คืนของผู้กู้ยืม เงินและผู้ค้ าประกัน เพียงแต่มุ่งประสงค์ 
ที่จะให้ผู้ค้ าประกันควบคุมให้ผู้กู้ยืมช าระหนี้โดยไม่ผิดนัด ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๑ - ๒๕๖๓ กองทุนฯ  
มีผู้ค้ าประกันจ านวนทั้งสิ้น ๒,๘๔๓,๒๓๒ คน แบ่งออกเป็นมารดาเป็นผู้ค้ าประกัน คิดเป็นร้อยละ ๕๐  
บิดา คิดเป็นร้อยละ ๓๕  ญาติ คิดเป็นร้อยละ ๑๔ และอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ ๑ แสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 

 

 
 
 

 ๑๒. ผลการรับช าระหน้ี 
 ผลการรับช าระหนี้ของกองทุนฯ มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ กองทุนมีผล
การช าระหนี้ จ านวน ๒๘,๕๔๐ ล้านบาท (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) ทั้งนี้ โดยผลการช าระหนี้ของ
ลูกหนี้กองทุนฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ถงึ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ แสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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๑๓. จ านวนคนที่ยื่นขอปรับโครงสรา้งหน้ี จ านวน ๓๖๓,๖๐๗ ราย (ระหวา่งเดือน กรกฎาคม 
๒๕๖๔ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕) แสดงได้ดงัแผนภาพต่อไปนี้ 
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๑๔. การแปลงหน้ี 
การแปลงหนี้เพ่ือช่วยเหลือกลุ่มผู้กู้ยืมเงินและผู้ค้ าประกันที่อยู่ระหว่างด าเนินคดีและศาล 

มีค าพิพากษาแล้ว ซึ่งปัจจุบันกองทุนฯ ยังไม่มีอ านาจในการด าเนินการเรื่องดังกล่าว และขณะนี้อยู่ระหว่าง
แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ เพ่ือให้กองทุนฯ มีอ านาจ
ในการด าเนินการเพ่ือช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงินให้สามารถช าระเงินคืนกองทุนฯ ได้อย่างแท้จริงต่อไป แสดงได้ดัง
แผนภาพต่อไปนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



- ๔๒ - 
 

  ๑๕. มาตรการลดหย่อนหน้ี  
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                ตารางเปรยีบเทียบสาระส าคัญของรา่งพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  
     (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

  
พระราชบัญญัติกองทุนเงิน 

ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

พระราชบัญญัติกองทุนเงิน 
ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  
(ฉบับท่ี..) พ.ศ. ....  

(คณะรัฐมนตรี เป็นผูเ้สนอ) 

พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษา  

(ฉบับท่ี..) พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
 

๑. กูย้ืมเงินได้เฉพาะเรยีนในระบบ ๑. เพิ่มเติมการให้กู้ยืมเงิน 
เพื่อ Reskill,UpSkill  
หรือหลักสูตรระยะสั้น 

๑. เพิ่มเติมการให้กู้ยืมเงิน 
เพื่อ Reskill, UpSkill  
หรือหลักสูตรระยะสั้น 

๒. ไมม่ีอ านาจในการปรับโครงสรา้ง
หนี้ส าหรบัหนี้ท่ีมีค าพิพากษาแล้ว 

๒. ให้อ านาจในการปรบัโครงสร้างหนี้ 
หรือแปลงหนี้ใหมส่ าหรับหนี ้
ที่มีค าพิพากษาแล้ว 

๒. ให้อ านาจในการปรับโครงสร้างหนี้
หรือแปลงหนี้ใหมส่ าหรับหนี ้
ที่มีค าพิพากษาแล้ว 

๓. อัตราดอกเบี้ยเงินกูย้มื 
ไม่เกินร้อยละ ๗.๕ ต่อป ี

๓. อัตราดอกเบี้ยเงินกูย้มื 
ไม่เกินร้อยละ ๒ ต่อป ี

 

๓. ไมม่ีดอกเบีย้ 

๔. อัตราเงินเพิ่ม  
ไม่เกินร้อยละ ๑.๕ ต่อเดือน  
หรือร้อยละ ๑๘ ต่อป ี

๔. อัตราเงินเพิ่ม  
    ไม่เกินร้อยละ ๑ ต่อป ี

๔. ไมม่ีเงินเพิ่ม  

๕. ไมม่ีผู้ค้ าประกัน  
ตั้งแต่ ปี ๒๕๖๔ 

๕. ให้มีผู้ค้ าประกันเฉพาะในกรณ ี
ที่จ าเป็นและสมควร (ซึ่งเป็นข้อยกเว้น)  

๕. ไมม่ีผู้ค้ าประกันทุกกรณ ี

๖. ไมม่ีอ านาจในการยกเว้นเงินเพิม่ 
กรณีนายจ้างไม่น าส่งเงินเดือน 

๖. ให้อ านาจในการยกเว้นเงินเพิ่ม กรณี
นายจ้างไม่น าส่งเงินเดือน 

๖. ให้อ านาจในการยกเว้นเงินเพิ่ม 
กรณีนายจ้างไม่น าส่งเงินเดือน 

๗. ล าดับการหักเงินที่รบัช าระหนี้  
ให้น าไปหัก ๑. เงินเพิ่ม ๒. ดอกเบี้ย  
๓. ต้นเงิน  

๗. ล าดับการตัดช าระหนี้ ให้น าไปหัก 
๑. ต้นเงิน ๒. ดอกเบี้ย ๓. เงินเพิม่ 

 
- 

๘. ไมม่ีการให้ทุนการศึกษา ๘. สามารถให้ทุนการศึกษาได้กรณ ี
ของนักเรียนหรือนักศึกษาทีศ่ึกษา 
ในสาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขา 
วิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ 

๘. สามารถให้ทุนการศึกษาได้กรณี
ของนักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษา
ในสาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขา 
วิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ 

๙. การให้กูย้มืเงินจะพิจารณา 
    จากรายได้ขั้นต่ า 

๙. การให้กู้ยมืเงินต้องไม่ค านึงถึงรายได้
ขั้นต่ าเท่านัน้ แต่ต้องค านึงถึงรายจ่าย 
ครอบครัวดว้ย 

๙. การให้กู้ยมืเงินต้องไม่ค านึงถึง
รายได้ขั้นต่ าเท่าน้ัน แต่ต้องค านึง 
ถึงรายจ่ายครอบครัวด้วย 

๑๐. ช าระคืนเป็นรายป ี
 

๑๐. ช าระคืนเป็นรายเดือน รายไตรมาส 
หรือรายปี  ก็ได ้

๑๐.ช าระคืนเป็นรายเดือน รายไตรมาส 
หรือรายปี  ก็ได ้

 
จัดท าโดย นางพัชรา พุกเศรษฐี วิทยากรช านาญการพิเศษ  

กลุ่มงานกฎหมาย ๑ ส านักกฎหมาย ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
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กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาของต่างประเทศ 
 
 

การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบและแนวทางการด าเนินงานของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ในต่างประเทศ๑ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

๑. ประเทศอังกฤษ 
รัฐบาลของประเทศอังกฤษได้จัดตั้งองค์กรไม่แสวงหาก าไรของรัฐ ชื่อว่า “Student Loan 

Company (SLC)” ท าหน้าที่ด าเนินการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินเพ่ือการศึกษา ทั้งการให้กู้ยืม
เงินเพ่ือการศึกษาในรูปแบบเงินกู้ยืมค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ เงินช่วยเหลือประเภทให้เปล่า และ
ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาทั่วไป นักศึกษาผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือพิการ ซึ่งก าลังศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโทหรืออาชีวศึกษาทั้งในรูปแบบเต็มเวลาและไม่เต็มเวลา 

(๑) รูปแบบการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
(๑.๑) การกู้ยืมค่าเล่าเรียน (Tuition Fee Loan) 

การกู้ยืมค่าเล่าเรียนเป็นการช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษาทั้งประเภทเต็มเวลา
และนอกเวลาโดยเงินค่าเล่าเรียนจะถูกโอนเข้าบัญชีสถานศึกษาโดยตรงในช่วงเริ่มเปิดภาคเรียนแต่ละภาค 

(๑.๒) การกู้ยืมค่าครองชีพ (Maintenance Loan) 
การกู้ยืมค่าครองชีพเป็นการช่วยเหลือทางการเงินในค่าครองชีพส าหรับนักศึกษา

เต็มเวลาเท่านั้น โดยมีเงื่อนไขพิเศษ คือ ผู้กู้จะต้องมีอายุไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ในขณะที่เริ่มศึกษา ซึ่งเงิน 
ค่าครองชีพจะถูกโอนเข้าบัญชีของนักศึกษาโดยตรงไม่ผ่านสถานศึกษา 

(๒) รูปแบบการช าระคืน 
ระบบการช าระหนี้คืนของประเทศอังกฤษเป็นลักษณะของ Income Contingent 

loan คือ ก าหนดให้ช าระหนี้คืนเมื่อมีรายได้ถึงเกณฑ์ที่ก าหนด และจ านวนหนี้ที่ต้องช าระหนี้ผันแปร
ตามรายได้ของผู้กู้ โดยมีเงื่อนไขในการช าระคืนดังนี้ 

(๒.๑) จ านวนหนี้ที่ต้องช าระขึ้นอยู่กับจ านวนรายได้ของผู้กู้หลังจากที่ส าเร็จการศึกษา 
(๒.๒) ผู้กู้จะต้องเริ่มช าระคืนหนี้ ในเดือนเมษายนหลังจากส าเร็จการศึกษา หรือออก

จากการเรียนส าหรับนักศึกษาเต็มเวลา และเดือนเมษายน ๔ ปีหลังจากเริ่มศึกษา ส าหรับนักศึกษานอกเวลา 
(๒.๓) จ านวนรายได้อิงจากเงินเดือนและแหล่งรายได้อื่นที่ผู้กู้มี 
(๒.๔) การจัดเก็บหนี้ โดยนายจ้างของผู้กู้จะหักช าระหนี้คืนเป็นรายเดือนในอัตรา ร้อยละ ๙ 

ของเงินรายได้ของผู้กู้ที่เกินจากเกณฑ์ที่ SLC ก าหนด ผ่านระบบการเก็บภาษี หรือ Pay As You Earn 
(PAYE) ของหน่วยงานทางด้านภาษีของประเทศอังกฤษ (Her Majesty’s Revenue and Custom 
หรือ HMRC) ซึ่งเป็นการหักจากเงินเดือนของผู้กู้พร้อมกับภาษีเงินได้และเงินประกันสังคม และในทุกสิ้นปี
ภาษี โดย HMRC จะท าการยืนยันจ านวนเงินเดือนและยอดการช าระหนี้ของผู้กู้แต่ละคนให้ SLC  
พร้อมทั้งส่งเงินที่ได้รับช าระหนี้ให้แก่ SLC หรือหากผู้กู้ประกอบอาชีพอิสระ ก็ให้ช าระหนี้ผ่านระบบ 
การประเมินตนเองและช าระหนี้โดยตรงต่อ SLC  

                                                           
๑ ส านักงานเลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร, รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการ

การช าระหนีก้องทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา, หน้า ๖๖ - ๗๑, (สืบค้นเมื่อวันที่  ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕), https://bit.ly/3MR5JoX  
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(๒.๕) ถ้าหากรายได้ของผู้กู้หยุดลงหรือลดลงต่ ากว่าเกณฑ์ การช าระหนี้ก็จะหยุดลงโดย
อัตโนมัติ 

(๒.๖) การระงับลงของหนี้จะเกิดขึ้นตามกรณี ดังต่อไปนี้ 
- หนี้เงินกู้ได้ถึงก าหนดช าระมามากกว่า ๓๐ ปี 
- ผู้กู้เสียชีวิต 
- ผู้กู้มีภาวะพิการและได้ถกูลงทะเบยีนเป็นผู้ไมส่ามารถประกอบอาชีพได้เป็นการถาวร 
การด าเนินการติดตามหนี้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาในอังกฤษ ด าเนินการโดย The 

Credit Services Association (CSA) ซึ่งเป็นองค์กรระดับชาติอันเกิดจากความร่วมมือระหว่าง Association 
of Trade Protection and Debt Agents Limited และ Collection Agencies Association ซึ่งท าหน้าที่
ในการติดตามหนี้ ตั้งแต่กระบวนการค้นหาติดตามลูกหนี้จนกระทั่งการด าเนินคดีกับลูกหนี้และบังคับคดี
ในฐานะตัวแทน SLC 

๒. สหรัฐอเมริกา 
Federal Student Aid (FSA) จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมาย Higher Education Act of 1965 

เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่สนับสนุนด้านการเงินเพ่ือการศึกษาทั้งในรูปแบบเงินอุดหนุน ทุนการศึกษา  
การให้กู้ยืม การเสนองานนอกเวลาแก่นักศึกษา และให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวข้าราชการทหาร 
แก่นักศึกษาทั่วไป ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้พิการ ทหารผ่านศึก บุคคลก าพร้า และบุคคลไร้บ้าน ซึ่งก าลัง
ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และศึกษาในระดับสายอาชีพทั้งในรูปแบบเต็มเวลาและไม่เต็มเวลา 

(๑) รูปแบบการให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
การให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาประเภท The William D. Ford Federal Direct Loan 

(Direct Loan) ซึ่งมีการให้กู้ยืม ๔ รูปแบบ ได้แก่ 
(๑.๑) การกู้ยืมค่าเล่าเรียนแบบ Direct Subsidized Loans ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยต่ า

ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยรัฐบาลจะเป็นผู้รับผิดชอบในดอกเบี้ยเงินกู้
ของผู้กู้ขณะที่ผู้กู้ก าลังศึกษาในระยะเวลาปลอดหนี้ (๖ เดือนหลังจบการศึกษา) และในระยะเวลาที่ได้รับ
การผ่อนผันหนี้ การกู้ยืมรูปแบบนี้ มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ร้อยละ ๔.๕๓ และค่าธรรมเนียมร้อยละ 
๑.๐๕๙ 

(๑ .๒) การกู้ยืมค่าเล่าเรียนแบบ Direct Unsubsidized Loans ส าหรับนักศึกษา 
ในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี ซึ่งผู้กู้จะต้องรับผิดชอบในดอกเบี้ยเงินกู้ตลอดทุกช่วงเวลา  
การกู้ยืมรูปแบบนี้มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ร้อยละ ๖.๐๘ และค่าธรรมเนียมร้อยละ ๑.๐๕๙ 

(๑.๓) การกู้ยืมค่าเล่าเรียนประเภท Direct Plus Loans ส าหรับผู้ปกครองซึ่งเป็น 
การกู้ยืมเพ่ือช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ปกครองของนักเรียน/นักศึกษา ในการอุปการะในค่าใช้จ่าย  
เพื่อการศึกษา การกู้ยืมรูปแบบนี้มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ร้อยละ ๗.๐๘ และค่าธรรมเนียมร้อยละ ๔.๒๓๖ 

(๑.๔) การรวมสัญญากู้ยืมเข้าด้วยกันในแบบ Direct Consolidation Loans ซึ่งเป็น
การรวมการกู้ยืมจากรัฐบาลกลางทั้งหมดเข้าด้วยกันรวมเป็น ๑ สัญญากู้ยืมโดยมีผู้ให้บริการเงินกู้เพียง  
๑ หน่วย ซึ่งจะท าให้ผู้กู้สามารถช าระหนี้รายเดือนได้เพียง ๑ ครั้งต่อเดือน และระยะเวลาในการช าระหนี้
อาจขยายได้ถึง ๓๐ ปี ขึ้นอยู่กับจ านวนหนี้รวมและหนี้เพ่ือการศึกษาอื่น ๆ โดยที่อัตราดอกเบี้ยคงที่  
จะอิงตามค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของดอกเบี้ยเงินกู้ที่ถูกรวมเข้ากัน 
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(๒) รูปแบบการช าระคืน 
การช าระคืนหนี้เงินกู้และติดตามหนี้จะด าเนินการโดย Loan Sevicers ซึ่งเป็นบริษัท 

ที่ท าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในส่วนของการจัดส่งใบแจ้งหนี้และส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงิน  
เพ่ือการศึกษาจากรัฐบาลกลาง โดยจะช่วยเหลือผู้กู้เกี่ยวกับแผนการช าระคืนหนี้และการรวมการกู้ยืม 
และตอบข้อซักถามเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับเงินกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาจากรัฐบาลกลาง 

ภายหลังจากการส าเร็จการศึกษา ออกจากการเรียน หรือลาพักการเรียนมากกว่า
ครึ่งหนึ่งของเวลาที่ลงทะเบียนเรียน ผู้กู้จะมีระยะเวลาปลอดหนี้ ๖ เดือนก่อนที่จะเริ่มช าระคืนหนี้เงินกู้  
ซึ่งตามปกติจะต้องผ่อนช าระเป็นรายเดือน ไม่ว่าผู้กู้จะมีงานท าหรือไม่ก็ตาม 

ผู้กู้สามารถเลือกแบบการช าระเงินกู้ตามแผนการช าระเงินกู้ ซึ่งตามปกติผู้กู้จะมี
ระยะเวลา ๑๐ ถึง ๒๕ ปี และยืดระยะเวลาช าระหนี้ได้สูงสุดถึง ๓๐ ปี ในการช าระเงินกู้ขึ้นอยู่กับ
แผนการช าระเงินของผู้กู้ โดยสามารถเลือกแบบแผนได้ตามต้องการและสามารถเปลี่ยนแปลงแผนดังกล่าว
ได้ตลอดเวลา ดังนี้ 

(๒.๑) แผนการช าระเงินแบบมาตรฐาน ( Standard Repayment Plan) เป็นรูปแบบ
แผนการช าระเงินโดยน ายอดหนี้เงินกู้มาแบ่งเป็นจ านวนหนี้ที่ต้องช าระเป็นรายเดือน ภายในระยะเวลา
สูงสุด ๑๐ ป ี

(๒.๒) แผนการช าระเงินแบบเพ่ิมขึ้นตามล าดับ (Graduated Repayment Plan) ตามแผน 
การช าระเงินประเภทนี้จะเริ่มต้นช าระคืนที่จ านวนน้อย และจะเพ่ิมขึ้นตามล าดับ ทุก ๆ ๒ ปี สูงสุด ๑๐ ปี 
ภายใต้แผนการช าระเงินประเภทนี้จะมีความยืดหยุ่นในช่วงระยะแรกของการช าระเงิน 

(๒.๓) แผนการช าระเงินแบบยืดเวลา (Extended Repayment Plan) แผนการช าระ
เงินแบบคงที่เป็นรายเดือน และผู้กู้สามารถยึดระยะเวลาการช าระหนี้ออกไปได้จาก ๑๐ ปี เป็นสูงสุด ๒๕ ป ี

(๒.๔) แผนการช าระเงินแบบอิงตามรายได้ผู้กู้ (Income-Based Repayment Plan) 
(๒.๕) แผนการช าระหนี้แบบอิงตามความไม่แน่นอนของรายได้ (Income-Contingent 

Repayment Plan) ภายใต้แผนการช าระหนี้ประเภทนี้ยอดหนี้ที่ต้องผ่อนช าระรายเดือนจะขึ้นอยู่กับ
รายได้ต่อปี ขนาดของครอบครัว รวมถึงยอดหนี้รวมทั้งหมดของผู้กู้ และหากมียอดหนี้ค้างช าระมากกว่า 
๒๕ ปี หนี้จะเป็นอันระงับไป 

(๒.๖) แผนการช าระหนี้แบบอิงตามความอ่อนไหวของรายได้ ( Income-Sensitive 
Repayment Plan) ผู้กู้จะต้องช าระเงินกู้เป็นรายเดือนโดยค านวณจากรายได้ต่อปีของผู้กู้ระยะเวลาการ
ช าระหนี้สูงสุด ๑๕ ป ี

(๒.๗) แผนการช าระเงินแบบ Pay As You Earn Repayment Plan (PAYE) ผู้กู้จะต้อง
ช าระเงินกู้เป็นรายเดือน โดยช าระร้อยละ ๑๐ ของรายได้สุทธิ ระยะเวลาการช าระหนี้คืนสูงสุด ๑๐ ปี
อัตราการช าระเงิน จะถูกค านวณใหม่ทุกปีขึ้นอยู่กับรายได้และขนาดครอบครัว และหากมียอดหนี้ค้าง
ช าระมากกว่า ๒๐ ปี หนี้จะเป็นอันระงับไป 

๓. สาธารณรัฐเกาหลี 
สาธารณรัฐเกาหลี มีหน่วยงานที่ด าเนินการเกี่ยวกับการอุดหนุนการศึกษาของรัฐ คือ Korea 

Student Aid Foundation (KOSAF) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้ง The Korea 
Scholarship Foundation ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๐๐๙ เพ่ือสนับสนุนและให้โอกาสทางการศึกษา 
ในระดับอุดมศึกษาส าหรับบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไม่ว่าบุคคลจะมีฐานะทางการเงินอย่างไร
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และมีแหล่งที่มาของเงินทุน คือ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินที่ได้รับบริจาค และเงินที่ได้จากการออกตรา
สารหนี้ 

การให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาส าหรับนักศึกษาทั่วไปทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 
หรือมีสถานะขาดแคลนทุนทรัพย์หรือมารดาประกอบอาชีพเกษตรกรและท าประมง ทั้งนี้ ผู้กู้ต้องสอบเข้า
มหาวิทยาลัยผ่านแล้ว สมัครเรียนมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรอง และมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

(๑) รูปแบบการให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
(๑.๑) การกู้ยืมค่าเล่าเรียนและค่าเกี่ยวเนื่องแบบ Income Contingent Student 

Loan (ICL) ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีซึ่งศึกษาในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศมาจาก
ครอบครัวที่มีรายได้น้อย (อยู่ในกลุ่มรายได้ตั้งแต่กลุ่มที่ ๑ - ๗ ตามการจัดระดับรายได้ของภาครัฐ)  
และมีบุตรตั้งแต่ ๓ คนขึ้นไป ผู้กู้จะต้องมีผลการเรียนดี โดยไม่ต้องผ่านการอนุมัติทางสินเชื่อ 
เพ่ือช่วยเหลือทางการเงินในคา่เล่าเรยีน และค่าใช้จ่ายทางการศกึษาอื่น ๆ  รวมถึงค่าครองชีพโดยไม่จ ากัดวงเงิน 

(๑.๒) การกู้ยืมค่าเล่าเรียนและค่าเกี่ยวเนื่องแบบ Standard Student Loan (SL) 
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีศึกษาอยู่ในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  
ในประเทศส าหรับระดับปริญญาตรี หรือสถานศึกษานอกประเทศส าหรับระดับสูงกว่าปริญญาตรีและ  
มีผลการเรียนดี โดยไม่จ าเป็นจะต้องมาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย เพ่ือช่วยเหลือทางการเงิน  
เป็นค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายทางการศึกษาอื่น ๆ รวมถึงค่าครองชีพ 

(๑ .๓ ) การกู้ ยื มค่ า เล่ า เรี ยนแบบ Rural (Agriculture and Fisheries) Resident 
Student Loan เป็นการกู้ยืมโดยไม่มีดอกเบี้ย ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีซึ่งมีบิดา/มารดา  
หรือผู้ปกครองอาศัยอยู่ในพื้นที่เขตเกษตรกรรมและการประมงมามากกว่า ๖ เดือน โดยไม่จ าเป็นต้องมา
จากครอบครัวที่มีรายได้น้อย 

(๑.๔) การกู้ยืมค่าครองชีพแบบ Living Expenses Loan เป็นการกู้ยืมเพ่ือช่วยเหลือ
ทางการเงินในค่าครองชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี ซึ่งมีคุณสมบัติที่สามารถ 
ขอกู้เงินประเภท ICL และ SL ได้ โดยที่นักศึกษาสามารถจะขอกู้เงินประเภทนี้อย่างเดียวหรือกู้ร่วมกับ
ประเภท ICL หรือ SL ด้วยก็ได้ 

(๒) รูปแบบการช าระคืน 
(๒.๑) Income Contingent Student Loan ผู้กู้จะต้องเริ่มช าระคืนหนี้เมื่อผู้กู้ส าเร็จ

การศึกษาและมีฐานะทางการเงินเกินกว่ามาตรฐานขั้นต่ าที่ก าหนดและจนกวา่จะช าระหนีค้รบถว้นฐานะ
ทางการเงินนั้นรวมถึงรายได้จากการท างาน ไม่ว่าจะเป็นการจ้างงานหรือการท างานอิสระและสินทรัพย์
ท่ีได้มาจากการรับมรดก และการรับบริจาค 

(๒.๒) Standard Student Loan ผู้กู้สามารถเลือกระยะเวลาปลอดหนี้ได้มีระยะเวลา
สูงสุด ๑๐ ปี โดยจะต้องช าระดอกเบี้ยเงินกู้ และเริ่มช าระหนี้หลังจากหมดระยะเวลาปลอดหนี้ซึ่งจะต้อง
ช าระทั้งหมดภายใน ๑๐ ปี 

(๒.๓) Rural ( Agriculture and Fisheries) Resident Student Loan ภายหลังจาก
ส าเร็จการศึกษาผู้กู้จะได้รับระยะเวลาปลอดหนี้เป็นเวลา ๒ ปี และระยะเวลาที่ผู้กู้จะต้องช าระหนี้ 
ให้ครบถ้วนจะเป็นไปตามจ านวนภาคการศึกษาระหว่างที่ผู้กู้ได้รับเงินกู้ (เช่น หากผู้กู้ได้รับเงินกู้เป็นเวลา 
๓ ภาคการศึกษาก็จะต้องช าระคืนเงินกู้ให้ครบถ้วนภายในระยะเวลา ๓ ปี) โดยที่การช าระหนี้นั้นอาจ
เป็นรายเดือน รายไตรมาส รายครึ่งปี รายปี หรือช าระภายในครั้งเดียวก็ได้ 
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(๒.๔) Living Expense Loan ระยะเวลาการช าระคืนหนี้จะขึ้นอยู่กับระดับรายได้ของ
ผู้กู้ภายหลังจากส าเร็จการศึกษา 

๔. เครือรัฐออสเตรเลีย 
รัฐบาลของประเทศออสเตรเลียได้ออกพระราชบัญญัติ (Higher Education Support Act 

2003 เพื่อก ากับดูแลโครงการ Higher Education Loan Program (HELP) เพื่อให้เงินกู้ยืมแก่นักศึกษา
โดยมีรัฐบาลเป็นผู้บริหารจัดการและมีกรมสรรพากร (Australian Taxation Office) ท าหน้าที่ในการ
จัดเก็บหนี้ 

(๑) รูปแบบการให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
(๑.๑) การกู้ยืมค่าลงทะเบียนหน่วยกิต แบบ HECS – HELP  

รูปแบบการช่วยเหลือนักศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติและสมัครเข้าศึกษาในระบบ 
Commonwealth Supported Place (CSP) ซึ่งเป็นความช่วยเหลือจากรัฐบาลส าหรับนักศึกษา 
ในระบบ CSP ซึ่งสามารถเข้าร่วมได้ในทุกมหาวิทยาลัยรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชนและสถานศึกษา
การศึกษาขั้นสูงโดยนักศึกษาในระบบจะรับผิดชอบเฉพาะภาระค่าหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 
การกู้ยืมประเภทนี้จึงช่วยนักศึกษาแบ่งเบาค่าหน่วยกิต โดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมการกู้ยืม 

(๑.๒) การกู้ยืมค่าเล่าเรียนแบบ FEE – HELP 
เป็นระบบความช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษาที่ต้องเสียค่าเล่าเรียนเต็ม

จ านวนในค่าเล่าเรียนทั้งหมดหรือบางส่วน แต่ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายทางการศึกษาอื่น ๆ เช่น ค่าที่พักหรือ
ค่าหนังสือ การกู้ยืมประเภทนี้จะไม่มีดอกเบี้ย แต่มีค่าธรรมเนียมการกู้ร้อยละ ๒๕ 

(๑.๓) การกู้ยืมค่าเล่าเรียนแบบ VET Student Loans (Vocational Education and 
Training: VET) 

เป็นความช่วยเหลือทางการเงินในค่าเล่าเรียนแก่นักศึกษาที่ก าลังศึกษาหรือ
ฝึกอบรมภาคปฏิบัติในสาขาอาชีวศึกษาในระดับอนุปริญญา อนุปริญญาชั้นสูง ประกาศนียบัตรระดับ
ปริญญาตรี หรือปริญญาตรี การกู้ยืมประเภทนี้จะมีวงเงินจ ากัด เรียกว่า “Loan cap” ซึ่งวงเงิน 
จะขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่เรียน และนักเรียนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างนั้นเอง การกู้ยืม
ประเภทนี้จะไม่มีดอกเบี้ย แต่มีค่าธรรมเนียมการกู้ร้อยละ ๒๐ ยกเว้นนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน 
ในหลักสูตรระดับอนุปริญญาและอนุปริญญาขั้นสูงที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือมลรัฐจะไม่ต้อง 
เสียค่าธรรมเนียมเงินกู้ 

(๑.๔) การกู้ยืมค่าเกี่ยวเนื่องแบบ SA - HELP 
เป็นความช่วยเหลือทางการเงินส าหรับนักศึกษาในค่าบริการและสิ่งอ านวยความ

สะดวกทางการศึกษาที่เรียกเก็บในแต่ละปี ( The Student Services And Amenities Fee : SSAF)  
ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาช าระเงินทั้งหมดหรือบางส่วน การกู้ยืมประเภทนี้จะต้องเสียค่าธรรมเนียมสูงสุดถึง $308 

(๑.๕) การกู้ยืมค่าครองชีพแบบ OS – HELP 
เป็นความช่วยเหลือทางการเงินส าหรับนักศึกษาปริญญาตรีประเภทเต็มเวลา  

ซึ่งลงทะเบียนในสถานศึกษาในระบบที่ได้รับการสนับสนุนจาก Commonwealth และมีความต้องการ
ไปศึกษาในต่างประเทศ โดยจะโอนเงินกู้โดยตรงให้แก่ผู้กู้ยืมซึ่งใช้เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับค่าตั๋วเครื่องบิน
ค่าที่พัก หรือค่าเดินทางอื่น ๆ เงินกู้ยืมประเภทนี้จะให้สิทธิ์กู้ยืมได้เพียง ๒ ครั้งตลอดชีวิต ระยะเวลา 
การกู้ยืมครั้งละ ๖ เดือน ซึ่งเป็นการเบิกจ่ายเพียงครั้งเดียวทั้งจ านวนโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมการกู้ 
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(๒) รูปแบบการช าระคืน 
ผู้กู้จะต้องเริ่มช าระคืนเงินกู้ผ่านระบบการจัดเก็บภาษี ซึ่งบริหารจัดการโดย Australian 

Taxation Office ATO) เมื่อผู้กู้มีรายได้เกินเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ โดยที่ยอดหนี้จะเป็นยอดหนี้รวมของ 
การกู้ยืมทุกรูปแบบแม้ว่าผู้กู้จะก าลังศึกษาอยู่ในขณะนั้น ซึ่งเกณฑ์ที่ก าหนดจะถูกปรับเปลี่ยนไปในแต่ละปี 
โดยส าหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ $51,957 และส าหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๓ คือ $45,881 โดยอัตราเงินที่ต้องช าระค านวณเป็นร้อยละตามระดับจ านวนรายได้ของผู้กู้ 
(Repayment rate) ส าหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๓ อัตราการช าระคืนอยู่ที่ร้อยละ ๑ ถึงร้อยละ ๑๐ 
และ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๒ อยู่ที่ร้อยละ ๒ ถึงร้อยละ ๘ 

ในกรณีหนี้ผิดนัดช าระ (Default) บริษัทติดตามเร่งรัดหนี้ภายนอก (Collection Agency) 
จะเข้ามาด าเนินการติดตามหนี้ โดยผู้กู้ที่ผิดนัดช าระจะถูกบันทึกประวัติในเครดิตบูโร นอกจากนี้ภาครัฐ
จะจัดเก็บหนี้ค้างช าระดังกล่าวจากภาษีเงินได้ของผู้กู้และร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น นายจ้างใน
การหักเงินเดือนเพ่ือน าส่งภาครัฐ 

สถานะของหนี้จะถูกยกเลิกเฉพาะในกรณีที่ผู้กู้ยืมไม่สามารถช าระคืนได้ตามกฎหมาย  
ไม่คุ้มค่าในการด าเนินการติดตามหนี้ และผู้กู้ยืมเสียชีวิต 
 

จากการศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบโครงสร้างการด าเนินงานของกองทุนเงิน 
ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาในต่างประเทศ๒ ที่มีลักษณะการด าเนินงานที่มีความแตกต่างและมีลักษณะ 
การด าเนินงานที่ใกล้เคียงกับประเทศไทยประกอบด้วย ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐเกาหลี 
และเครือรัฐออสเตรเลีย โดยปรากฏผลการศึกษาดังตารางต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

๒เรื่องเดียวกัน, หน้า  ๑๐๔. 
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ตารางการเปรียบเทียบภาพรวมรูปแบบการให้บรกิารเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศกึษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากการพิจารณาศึกษาเปรียบเทียบ พบว่า ระยะเวลาปลอดหนี้ของกองทุนฯ ไทย ในปัจจุบัน 

ก าหนดไว้เป็นระยะเวลา ๒ ปี หลังจากส าเร็จการศึกษา โดยหากเปรียบเทียบกับกรณีศึกษา 
ในต่างประเทศแล้วนั้น ระยะเวลาปลอดหนี้ควรจะอยู่ในช่วงเวลา ๖ เดือน ถึง ๑ ปีเท่านั้น การคิดอัตรา
ดอกเบี้ยของกองทุนฯ เพียงอัตราเดียว คือ ร้อยละ ๑ ส าหรับผู้กู้ยืมเงินทุกรายและเป็นอัตราดอกเบี้ย 
แบบคงที่ เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีศึกษาต่างประเทศ อัตราดอกเบี้ยของกองทุนอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า
และหากพิจารณาระยะเวลาการช าระคืนของกองทุนเมื่อเทียบกับกรณีศึกษาในต่างประเทศ พบว่า   
มีการก าหนดระยะเวลาใกล้เคียงกัน รวมถึงประเทศส่วนใหญ่ไม่มีการก าหนดเรื่องของหลักประกัน  
เช่นเดียวกับกองทุนฯ ทั้งนี้ จากสภาพปัญหาของการบริหารจัดการการช าระหนี้กองทุนฯ และการด าเนินงาน
ของกองทุนฯ ตลอดจนการศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างการด าเนินงานของกองทุนฯ ในต่างประเทศ 
เห็นควรเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการกองทุนฯ เพ่ือแก้ไขปัญหาและเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการด าเนินงานของกองทุนฯ ดังนี้ 

SLC 
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การปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการช าระเงินคืนโดยให้ขึ้นอยู่กับรายได้ของผู้กู้ยืมเงิน 
ให้ผู้กู้ยืมเงินช าระหนี้เมื่อผู้กู้ยืมเงินมีรายได้ถึงเกณฑ์ที่ก าหนด และให้ผู้กู้ยืมเงินช าระเงินคืนเมื่อมีอายุ
ครบ ๒๕ ปีบริบูรณ์๓ 

จากการศึกษารูปแบบการช าระเงินคืนกองทุนที่ด าเนินการในต่างประเทศ พบว่า ประเทศ 
ที่สามารถใช้รูปแบบการช าระคืน ในลักษณะที่ก าหนดให้ช าระหนี้คืน เมื่อมีรายได้ถึงเกณฑ์ที่ก าหนด 
และจ านวนหนี้ที่ต้องช าระหนี้ผันแปรตามรายได้ของผู้กู้ คือ ประเทศอังกฤษ และเครือรัฐออสเตรเลีย  

โดยประเทศอังกฤษ มีเงื่อนไขการช าระคืนที่เป็นลักษณะของ Income Contingent loan  
คือ ก าหนดให้ช าระหนี้คืนเมื่อมีรายได้ถึงเกณฑ์ที่ก าหนด และจ านวนหนี้ที่ต้องช าระหนี้ผันแปรตาม
รายได้ของผู้กู้ โดยมีเงื่อนไขการช าระหนี้ คือ 

(๑) จ านวนหนี้ที่ต้องช าระขึ้นอยู่กับจ านวนรายได้ของผู้กู้หลังจากที่ส าเร็จการศึกษา 
(๒) ผู้กู้จะต้องเริ่มช าระหนี้คืน หลังจากส าเร็จการศึกษา 
(๓) จ านวนรายได้อิงจากเงินเดือนและแหล่งรายได้อื่นที่ผู้กู้มี 
(๔) การจัดเก็บหนี้ โดยนายจ้างของผู้กู้จะหักช าระหนี้คืนเป็นรายเดือน ผ่านระบบการเก็บภาษี

ของหน่วยงานทางด้านภาษีของประเทศ หรือหากผู้กู้ประกอบอาชีพอิสระก็ให้ช าระหนี้ 
ผ่านระบบการประเมินตนเอง และช าระหนี้โดยตรง 

(๕) ถ้าหากรายได้ของผู้กู้หยุดลงหรือลดลงต่ ากว่าเกณฑ์ การช าระหนี้ก็จะหยุดลงโดยอัตโนมัติ 
(๖) การระงับลงของหนี้จะเกิดขึ้นตามกรณี ดังต่อไปนี้ 

- หนี้เงินกู้ได้ถึงก าหนดช าระมามากกว่า ๓๐ ป ี
- ผู้กู้เสียชีวิต 
- ผู้กู้มีภาวะพิการและได้ถูกลงทะเบียนเป็นผู้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้เป็นการถาวร 

ในส่วนของเครือรัฐออสเตรเลีย มีรูปแบบการช าระเงินคืนโดยผู้กู้จะต้องเริ่มช าระคืนเงินกู้ผ่าน
ระบบการจัดเก็บภาษี ซึ่งบริหารจัดการโดย Australian Taxation Office (ATO) เมื่อผู้กู้มีรายได้เกิน
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ โดยที่ยอดหนี้จะเป็นยอดหนี้รวมของการกู้ยืมทุกรูปแบบแม้ว่าผู้กู้จะก าลังศึกษาอยู่ใน
ขณะนั้น ซึ่งเกณฑ์ท่ีก าหนดจะถูกปรับเปลี่ยนไปในแต่ละปี โดยส าหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ $51,957 และส าหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๓ คือ $45,881 โดยอัตรา
เงินที่ต้องช าระค านวณเป็นร้อยละตามระดับจ านวนรายได้ของผู้กู้ (Repayment rate) ส าหรับปี พ.ศ. 
๒๕๖๒ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๓ อัตราการช าระคืนอยู่ที่ร้อยละ ๑ ถึงร้อยละ ๑๐ และ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑  
ถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๒ อยู่ที่ร้อยละ ๒ ถึงร้อยละ ๘  

ในกรณีหนี้ผิดนัดช าระ (Default) บริษัทติดตามเร่งรัดหนี้ภายนอก (Collection Agency)  
จะเข้ามาด าเนินการติดตามหนี้ โดยผู้กู้ที่ผิดนัดช าระจะถูกบันทึกประวัติในเครดิตบูโร นอกจากนี้ ภาครัฐ
จะจัดเก็บหนี้ค้างช าระดังกล่าวจากภาษีเงินได้ของผู้กู้และร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น นายจ้างใน
การหักเงินเดือนเพ่ือน าส่งภาครัฐ 

ทั้งนี้ สถานะของหนี้จะถูกยกเลิกเฉพาะในกรณีที่ผู้กู้ยืมไม่สามารถช าระคืนได้ตามกฎหมาย  
ไม่คุ้มค่าในการด าเนินการติดตามหนี้ และผู้กู้ยืมเสียชีวิต 

 

                                                           
๓ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๑๑-๑๑๔. 
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นอกจากนี้ ในประเทศสหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐเกาหลี ก็มีการก าหนดรูปแบบการช าระเงิน
คืนที่มีความหลากหลายเพ่ือให้เหมาะสมแก่สถานะของผู้กู้ยืมเงินแต่ละราย เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา
ก าหนดให้ ภายหลังจากการส าเร็จการศึกษา ออกจากการเรียน หรือลาพักการเรียนมากกว่าครึ่งหนึ่ง
ของเวลาที่ลงทะเบียนเรียน ผู้กู้จะมีระยะเวลาปลอดหนี้ ๖ เดือนก่อนที่จะเริ่มช าระคืนหนี้เงินกู้  
ซึ่งตามปกติจะต้องผ่อนช าระเป็นรายเดือน ไม่ว่าผู้กู้จะมีงานท าหรือไม่ก็ตาม ผู้กู้สามารถเลือกแบบ  
การช าระเงินกู้ตามแผนการช าระเงินกู้ ซึ่งตามปกติผู้กู้จะมีระยะเวลา ๑๐ ถึง ๒๕ ปี และยืดระยะเวลา
ช าระหนี้ได้สูงสุดถึง ๓๐ ปี ในการช าระเงินกู้ขึ้นอยู่กับแผนการช าระเงินของผู้กู้โดยสามารถเลือกแบบ
แผนได้ตามต้องการและสามารถเปลี่ยนแปลงแผนดังกล่าวได้ตลอดเวลา 

สาธารณรัฐเกาหลีก าหนดให้ผู้กู้จะต้องเริ่มช าระคืนหนี้เมื่อผู้กู้ส าเร็จการศึกษาและมีฐานะทาง
การเงินเกินกว่ามาตรฐานขั้นต่ าที่ก าหนดและจนกว่าจะช าระหนี้ครบถ้วน ฐานะทางการเงินนั้นรวมถึง
รายได้จากการท างาน ไม่ว่าจะเป็นการจ้างงานหรือการท างานอิสระและสินทรัพย์ที่ได้มาจากการรับ
มรดก และการรับบริจาค และระยะเวลาการช าระคืนหนี้จะขึ้นอยู่กับระดับรายได้ของผู้กู้ภายหลังจาก
ส าเร็จการศึกษา 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับรูปแบบการช าระเงินคืนของประเทศไทยจะเห็นว่ากองทุน ฯ
ก าหนดให้ผู้กู้ยืมเงินมีระยะเวลาในการปลอดหนี้ ๒ ปี ภายหลังส าเร็จการศึกษาหรือเลิกศึกษา เมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาดังกล่าว ผู้กู้ยืมเงินต้องเริ่มผ่อนช าระหนี้ตามสัญญาให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา ๑๕ ป ีโดยไม่
ค านึงถึงเกณฑ์รายได้ของผู้กู้ยืมเงินว่าในขณะนั้นผู้กู้ยืมเงินจะมีรายได้หรือไม่ เพียงใด หรือสามารถหา
งานท าและประกอบอาชีพได้หรือไม่ นอกจากนี้ ภายในระหว่างระยะเวลาการผ่อนช าระหนี้ ๑๕ ปี 
ดังกล่าว ผู้กู้ยืมเงินอาจประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาการตกงาน ปัญหาสุขภาพของตนเองหรือ
บุคคลในครอบครัว ปัญหาการแบกรับภาระหนี้สินอื่น หรือภาระค่าใช้จ่ายจากการดูแลครอบครัว หรือ
ประสบเหตุสุดวิสัยอื่นใด ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้ผู้กู้ยืมเงินไม่มีรายได้ หรือมีรายได้ถดถอย ในขณะที่ มี
รายจ่ายเพ่ิมมากขึ้น จนอาจท าให้มีรายได้สุทธิไม่เพียงพอต่อการช าระเงินคืนกองทุนฯ การก าหนด
รูปแบบการช าระเงินคืนดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบันจึงขาดความยืดหยุ่น และอาจไม่เหมาะสมกับสถานะของ 
ผู้กู้ยืมเงินแต่ละราย นอกจากนี้ยังพบว่า ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษา ที่อยู่ระหว่างศึกษาซึ่งยังไม่ถึง
ก าหนดช าระหนี้ถูกกองทุนฯ ติดตามทวงถามให้ช าระหนี้ ประกอบกับนักเรียน นักศึกษา ที่เคยกู้ยืม
เงินกองทุนในขณะศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับ ปวช. หรือระดับ ปวส. เมื่อเข้าศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้นอาจมิได้กู้ยืมเงินกองทุนฯ จึงท าให้กองทุนฯ ติดตามทวงถามหนี้ทั้งที่ยังอยู่ระหว่าง
การศึกษา เป็นเหตุให้นักเรียนนักศึกษาเกิดความวิตกกังวล 

ดงันั้น เห็นควรให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการช าระเงินคืนโดยให้ขึ้นอยู่
กับรายได้ของผู้กู้ยืมเงิน ให้ผู้กู้ยืมเงินช าระหนี้เมื่อผู้กู้ยืมเงินมีรายได้ถึงเกณฑ์ที่ก าหนด และให้หยุดการ
ช าระหนี้โดยอัตโนมัติเมื่อผู้กู้ยืมเงินมีรายได้ถดถอยจนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งการก าหนดรูปแบบ
การช าระเงินคืนดังกล่าวจะช่วยให้สามารถบริหารจัดการการช าระหนี้ได้ตามความสามารถของผูกู้ย้มืเงนิ 
และการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นปัจจัยภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถ
ในการช าระเงินคืนในอนาคต และควรก าหนดให้การช าระเงินคืน นอกจากจะต้องพิจารณาถึงรายได้ของ
ผู้กู้ยืมเงินแล้ว กองทุนฯ ควรให้ผู้กู้ยืมช าระเงินคืนเมื่อผู้กู้ยืมเงินมีอายุครบ ๒๕ ปีบริบูรณ์ และห้ามมิให้มี
การติดตามทวงถามหนี้ก่อนเวลาดังกล่าว และควรมีการก าหนดรูปแบบการช าระเงินคืนรูปแบบอื่น
ประกอบด้วย เช่น การให้ผู้กู้ยืมเงินท างานให้หน่วยงานของรัฐตามโอกาสต่าง ๆ เป็นรายชั่วโมง โดยไม่รับ
ค่าตอบแทน และน าชั่วโมงการท างานมาหักช าระเงินต้นของกองทุนฯ 
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 ข้อควรพิจารณาในการช าระเงินคืนโดยให้ขึ้นอยู่กับรายได้ของผู้กู้ยืมเงินให้ผู้กู้ยืมเงินช าระหนี้
เมื่อผู้กู้ยืมเงินมีรายได้ถึงเกณฑ์ที่ก าหนด 

การก าหนดให้ช าระเงินคืนโดยให้ขึ้นอยู่กับรายได้ของผู้กู้ยืมเงิน ให้ผู้กู้ยืมเงินช าระหนี้เมื่อผู้กู้ยืม
เงินมีรายได้ถึงเกณฑ์ที่ก าหนด เห็นว่าแต่เดิมการด าเนินงานในลักษณะดังกล่าวเคยด าเนินการโดย
กองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคตและไม่ประสบความส าเร็จเนื่องจากในขณะนั้น  
ไม่มีฐานข้อมูลรายได้ของผู้กู้ยืมเงินที่เพียงพอ ท าให้ไม่สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ 
การด าเนินงานในต่างประเทศทั้งประเทศอังกฤษและเครือรัฐออสเตรเลียที่ประสบความส าเร็จในการใช้
รูปแบบการช าระเงินคืนโดยให้ขึ้นอยู่กับรายได้ของผู้กู้ยืมเงิน มีเงื่อนไขส าคัญคือทุกคนในประเทศมี
ข้อมูลอยู่ในระบบสารสนเทศของการเสียภาษี จึงท าให้ทั้งสองประเทศสามารถใช้รูปแบบการช าระคืน
ตามเงื่อนไขดังกล่าวได้  

ดังนั้น หากจะก าหนดให้ช าระหนี้คืนเมื่อมีรายได้ถึงเกณฑ์ที่ก าหนด และจ านวนหนี้ที่ต้องช าระ
หนี้ผันแปรตามรายได้ของผู้กู้เหมือนประเทศอังกฤษนั้น ประเทศไทยต้องมีข้อมูลของทุกคน รวมถึง  
ผู้กู้ยืมเงินกองทุนอยู่ในระบบการเสียภาษีของกรมสรรพากร และในทุกสิ้นปีภาษี โดยกรมสรรพากร 
จะได้สามารถท าการยืนยันจ านวนเงินเดือนและยอดการช าระหนี้ของผู้กู้แต่ละคนให้กองทุนฯ พร้อมทั้ง 
ส่งเงินที่ได้รับช าระหนี้ให้แก่กองทุนฯ หรือหากผู้กู้ประกอบอาชีพอิสระก็ให้ช าระหนี้ผ่านระบบการ
ประเมินตนเองและช าระหนี้โดยตรงต่อกองทุนฯ ทั้งนี้ ปัจจุบันข้อมูลที่ได้รับจากกรมสรรพากรจะเป็น
ข้อมูลที่นายจ้างยื่นแบบ ภงด. ๙๐ และ ภงด. ๙๑ ที่ยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ตเท่านั้น แต่หากนายจ้างยื่น
แบบ ภงด. ๙๐ และ ภงด. ๙๑ เป็นเอกสาร กองทุนฯ ก็จะไม่ได้รับข้อมูลส่วนนี้จากกรมสรรพากร  
ซึ่งกองทุนฯ ได้ตรวจสอบการมีงานท าของผู้กู้ยืมเงินกับข้อมูลการยื่นภาษีส่วนบุคคลจากกรมสรรพากร 
พบว่าผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ระหว่างการช าระหนี้ จ านวน ๓.๖ ล้านราย มีข้อมูลจากกรมสรรพากรเพียงจ านวน 
๑.๘ ล้านราย หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ ๕๐ เท่านั้น ส่วนที่ไม่พบจากกรมสรรพากรกองทุนไม่สามารถ 
ไปตรวจสอบกับหน่วยงานใดได้อีกในเรื่องของรายได้ 

กรณีดังกล่าวเห็นว่า เพ่ือให้การด าเนินการเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม  
ในอนาคต รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องควรพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลรายได้ ข้อมูล  
การประกอบอาชีพ ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่จ าเป็นในลักษณะ Big Data และพัฒนาเครือข่ายในการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลรายได้ของบุคคลธรรมดาด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้กองทุนฯ สามารถใช้หมายเลข
ประจ าตัวประชาชนของผู้กู้ยืมเงินผ่านระบบฐานข้อมูลในการตรวจสอบรายได้ของผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ  
ได้ว่ามีรายได้ถึงเกณฑ์ที่ต้องช าระเงินคืนกองทุนฯ  
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ข่าวเกี่ยวกับกองทุนเงินใหกู้้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
 
 
 เงินกู้กองทุนเงินให้กูย้ืมเพ่ือการศกึษา (กยศ.) ควรมีการคดิดอกเบี้ยและเบี้ยปรับหรือไม่  

ประเด็นส ำคัญอีกเรื่องที่มีกำรถกเถียงในวงกว้ำง คือ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
จ าเป็นต้องมีการคิดดอกเบี้ยผิดนัดช าระหน้ี หรือเบี้ยปรับหรือไม่ ซึ่งคนส่วนใหญ่น่ำจะเห็นพ้องกันแล้ว 
ถึงผลกระทบที่เบี้ยปรับถ้ำถูกก ำหนดไว้สูงเกินไปจะสร้ำงภำระแก่ลูกหนี้มำกขึ้น กลไกที่เคยคำดหวังว่ำ 
จะช่วยสร้ำงวินัยกลับกลำยมำเป็นปัจจัยที่สร้ำงภำระเพ่ิม  

ส ำหรับประเด็นที่ก ำหนดว่ำไม่ต้องก ำหนดให้มีเบี้ยปรับได้หรือไม่นั้น คิดว่ำกำรก ำหนดให้มีเบี้ยปรับ
ยังจ ำเป็นต้องมีกลไกของเบี้ยปรับไว้ เพรำะ กยศ. มีลูกหนี้หลำยล้ำนคนทั่วประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องยำกที่ปฏิเสธ
ว่ำในจ ำนวนนั้นจะมีทั้ง “ผู้กู้ยืมเงินทีมี่วินัย” และ “ผู้กู้ยืมเงินทีไ่ม่มีวินัย”  

๑. ความพิเศษของกฎหมายฉบับน้ีจะเป็นคุณต่อผู้กู้ยืมเงินจากกองทุนฯ และอนาคตของ กยศ.  
ใน ๓ มิติที่ส าคัญ ดังนี้ 

มิติที่ ๑ “การปฏิรูปโครงสร้างสินเชื่อกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ขจร ธนะแพสย์, “เงินกู้ กยศ. ควรมีกำรคิดดอกเบี้ยและเบี้ยปรับหรือไม่ ?”, (สืบค้นเมื่อวันที่  ๓๐ สิงหำคม ๒๕๖๕), 

https://bit.ly/3eT91LF 
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การปฏิรูปโครงสร้างสินเชื่อกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ถือเป็นกำรยกเครื่องปรับปรุง
รูปแบบสินเชื่อกองทุนฯ ครั้งใหญ่ในหลำยมิติ ซึ่งเป็นกำรน ำบทเรียนจำกข้อผิดพลำดในอดีตมำใช้เป็น
แนวทำงแก้ไข เพื่อที่จะให้มั่นใจว่ำมองไปข้ำงหน้ำหนี้ กยศ. จะไม่มีปัญหำหนี้เสียมำกมำยเหมือนในอดีต 
และ กยศ. จะสำมำรถท ำภำรกิจได้สมกับเจตนำรมณ์กำรจัดตั้งเรื่องส ำคัญที่ปรับปรุง เริ่มจำก 
การปรับลดเพดานทั้งอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามสัญญาและอัตราดอกเบี้ยผิดนัดให้มีความเหมาะสม   
ซึ่งจะท ำให้แผนกำรช ำระหนี้ กยศ. ผ่อนปรนอยู่ในวิสัยที่ผู้กู้ยืมเงินจะสำมำรถช ำระคืนได้มำกขึ้น รวมทั้ง
ลดโอกำสที่ผู้กู้ยืมเงินผิดนัดช ำระหนี้และลดกำรฟ้องร้องด ำเนินคดี 

นอกจำกนี้ ยังได้ปรับปรุงงวดการจ่ายช าระหน้ีให้ถี่ขึ้นจาก “งวดปี” เป็น “งวดเดือน” 
และขยายระยะเวลาผ่อนช าระหน้ีให้ยาวขึ้นจาก ๑๕ ปี เป็น ๓๐ ปี ซึ่งจะท ำให้ค่ำงวดถ้ำเคยจ่ำยหลัก 
พันบำท จะลดลงเหลือหลักร้อยบำท และที่ส ำคัญคือ กฎหมำยฉบับนี้สร้ำงควำมเป็นธรรมให้แก่ผู้กู้ยืมเงิน
และผู้ค้ ำประกันมำกขึ้นใน ๒ มิติ กล่ำวคือ กฎหมำยฉบับนี้ถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่ก ำหนดให้
เมื่อผู้กู้ยืมเงินจ่ำยช ำระหนี้เข้ำมำให้น ำไปตัด “เงินต้น” เป็น “อันดับแรกสุด” เรื่องนี้จึงถือว่ำสำมำรถ
แก้ปัญหำกำรจ่ำยแต่ดอก และช่วยท ำให้กำรช ำระหนี้ของผู้กู้ยืมเงินหมดเร็วขึ้น ลดโอกำสที่ต้องใช้หนี้ 
ไปจนแก่ได้ 

นอกจำกนี้ยังมีเรื่องส ำคัญที่ต้องแก้ไข คือ การยกเลิกให้ไม่ต้องมี “ผู้ค้ าประกัน” ถือเป็น 
กำรยกระดับมำตรฐำนใหม่ของเจ้ำหนี้ที่ต้องรับผิดชอบและเป็นธรรม ในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินมีศักยภำพและ
อยู่ในวิสัยที่จะช ำระเงินกู้ยืมได้เอง ก็ไม่จ ำเป็นต้องเรียกให้ต้องมีผู้ค้ ำประกันมำช ำระหนี้อย่ำงไม่มีเหตุผล 

มิติที่ ๒ การปรับปรุงกฎเกณฑ์ที่จะเอื้อให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
กำรปรับปรุงกฎเกณฑ์ที่จะเอื้อให้กองทุนฯ สำมำรถด ำเนินภำรกิจได้คล่องตัว  ยืดหยุ่น 

หลำกหลำย และมีควำมหมำยมำกขึ้น ให้สอดคล้องกับบริบททำงเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลง 
ไม่หยุดนิ่งกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำจะสำมำรถปล่อยกู้ยืมเงินให้คนได้หลำกหลำยขึ้น จำกในกรณี
เดิมที่จะสำมำรถปล่อยกู้ยืมเงินให้แก่ผู้กู้ยืมเงินที่เรียนหลักสูตรปริญญำ ๔ ปี ในชั้นอุดมศึกษำเท่ำนั้น 

แต่ในบริบทโลกใหม่ ผู้กู้ยืมเงิน กยศ. อำจจะต้องกำรเรียนหลักสูตรฝึกอำชีพสั้น ๆ หรือ
หลักสูตร reskill ที่ตรงกับควำมต้องกำรมำกกว่ำหำงำนง่ำยกว่ำ รวมทั้งประหยัดค่ำใช้จ่ำย ไม่ต้องเสียเวลำ
เรียนนำน ๔ - ๕ ปีนอกจำกนั้น ที่ผ่ำนมำ กยศ. จะสำมำรถปล่อยกู้ยืมเงินเพ่ือให้ไปศึกษำต่อเท่ำนั้น  
แต่ในการแก้ไขครั้งน้ีเปิดช่องให้ กยศ. สามารถที่จะให้ทุนการศึกษา เช่น ทุนแก่ผู้ที่มีผลการเรียนในระดับ
ดีเลิศ หรือผู้ที่ยากจนเดือดร้อนแต่มีศักยภาพสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีความขาดแคลน เป็นต้น 

อีกทั้ง กยศ. ได้ปรับคุณสมบัติผู้กู้ยืมเงินที่ เดิมจะต้องมีรายได้ในครอบครัวรวมต่อปี 
๓๖๐,๐๐๐ บาท มาเป็นการพิจารณา residual income คงเหลือเพ่ือเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้กู้ยืมเงิน 
ที่แม้ครอบครัวจะมีรายได้สูงกว่าเดิม แต่ถ้าหักรายจ่ายที่มีอยู่จะท าให้เงินในครอบครัวเหลือไม่เพียงพอ
ให้สามารถที่จะขอกู้ยืมเงินจาก กยศ. เงินฯ ได้ 

นอกจำก กยศ. จะท ำหน้ำที่ปล่อยกู้ยืมเงิน สิ่งหนึ่งที่เป็นเจตนำรมณ์ของการแก้กฎหมาย 
ในครั้งน้ี คือ กยศ. มีหน้าที่จะต้องจัดเตรียมและจัดหาข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจเลือกที่จะศึกษา
ต่อของผู้กู้ยืมเงิน “กยศ.” เป็นสิ่งที่ “สร้ำงภำระ” ให้แก่ผู้กู้ยืมเงินไม่ใช่ “ของฟรี” ก่อนที่จะตัดสินใจ
กู้ยืมเงินครั้งใหญ่ ผู้กู้ยืมเงินควรจะได้รับข้อมูลที่เพียงพอ อย่ำงน้อยควรจะทรำบว่ำที่ตนจะไปศึกษำต่อ
จะช่วยให้ตนมีโอกำสที่จะได้งำนท ำหรือไม่ ถ้ำไปเรียนแล้วตกงำน หรือไม่ช่วยให้เก่งขึ้น ไม่กู้ยืมไปเรียน
จะดีกว่ำ เรื่องนี้จะช่วยให้กำรกู้ยืมเงินของผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ในระยะต่อไปมีควำมคุ้มค่ำและมีควำมหมำย
มำกขึ้น 
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โดยสรุปแล้ว กำรแก้ไขกฎหมำยของ กยศ. ครั้งนี้ จะช่วยให้ กยศ. มีควำมคล่องตัวสำมำรถ 
ที่จะท ำภำรกิจได้กว้ำงหลำกหลำยและมีควำมหมำยมำกขึ้น ซึ่งในอีกด้ำนหมำยควำมว่ำจะช่วยแก้ปัญหำ
ให้แก่ประชำชนได้ตรงจุดในวงที่กว้ำงขึ้น และมีรูปแบบที่หลำกหลำยมำกขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติที่ ๓ กำรแก้ไขกฎหมำยครั้งนี้ นอกจำกจะมีคุณต่อผู้ที่ก ำลังกู้ กยศ. อยู่ในปัจจุบัน และผู้กู้ยืมเงิน
รำยใหม่ในอนำคตแล้ว กฎหมายฉบับน้ียังมีผลย้อนหลังให้คุณต่อกลุ่มผู้กู้ยืมเงินที่ก าลังถูกฟ้องและ 
มีค าพิพากษาแล้ว และผู้กู้ยืมเงินอื่นที่ยังมีภาระหน้ีกับ กยศ. แต่จะไม่มีผลย้อนหลังไปส าหรับผู้กู้ยืมเงิน
รายที่ได้ปิดหนี้ไปแล้วก่อนหน้ากฎหมายมีผลบังคับใช้ 

กำรแก้กฎหมำยในครั้งนี้จะน ำไปสู่ “การค านวณยอดหน้ีที่เป็นธรรม” ถือเป็นเรื่องที่มี
ควำมส ำคัญมำก และถือเป็นก้ำวแรกที่เป็นรูปธรรมของกำรแก้หนี้ กยศ. และจะสร้ำงควำมเป็นธรรมให้แก่ 
กยศ. อีกทั้งยังช่วยปรับลดภำระหนี้ที่ต้องจ่ำยคืน ให้สมเหตุสมผลอยู่ในวิสัยที่ผู้กู้ยืมเงินจะช ำระคืนได้  
ผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ที่เคยถูกเอำเปรียบและไม่ได้รับควำมเป็นธรรมจำกอัตรำดอกเบี้ยผิดนัดหรือ “เบี้ยปรับ”  
ที่ถูกก ำหนดไว้สูงลิ่วไม่สมเหตุสมผลถึงร้อยละ ๑๘ ต่อปี หรือ ผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ที่เจอปัญหำ “จ่ำยแต่ดอกเบี้ย”  
ที่แม้จะช ำระหนี้มำโดยตลอด แต่เงินที่ช ำระหนี้ถูกน ำไปตัดจ่ำยดอกเบี้ยแต่เพียงอย่ำงเดียว ซึ่งเป็นผล 
จำกล ำดับกำรตัดช ำระหนี้ที่ถูกก ำหนดไว้อย่ำงไม่เป็นธรรม 

เมื่อกฎหมำยมีผลบังคับใช้ผู้กู้ยืมเงิน กยศ. เหล่ำนี้ที่ยังมีหนี้ค้ำงช ำระอยู่ กยศ. จะต้องค ำนวณ 
“ยอดหนี้ที่เป็นธรรม” เช่น เดิมที่เคยถูกคิดเบี้ยปรับร้อยละ ๑๘ ต่อปี ส่วนนี้จะถูกปรับลดลงเหลือไม่เกิน
ร้อยละ ๑ ต่อปี รวมทั้ง กยศ. จะจัดล ำดับกำรช ำระหนี้ใหม่ที่ให้ตัดเงินต้นก่อนเป็นล ำดับแรก 

ดังนั้น ถ้ำกฎหมำยที่แก้ไขใหม่เริ่มมีผลบังคับใช้ ผู้กู้ยืมเงิน กยศ. จะได้รับอำนิสงส์จำกประเด็น 
ที่ถูกแก้ไขให้เกิดควำมเป็นธรรมขึ้น อำทิ กำรจัดล ำดับกำรตัดช ำระหนี้ใหม่ที่ให้ตัด “เงินต้น” ก่อน ตำมด้วย
ดอกเบี้ยในสัญญำ และกำรปรับลดอัตรำดอกเบี้ยผิดนัดช ำระหนี้ หรือ “เบี้ยปรับ” ลงจำกร้อยละ ๑๘ ต่อปี  
เหลือร้อยละ ๑ ต่อปี กยศ. จะค ำนวณยอดหนี้ที่เป็นธรรมใหม่  
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แต่ในกำรค ำนวณยอดหนี้ใหม่ที่เป็นธรรม เงินจ ำนวนนี้จะถูกน ำไปตัด (๑) เงินต้น และ (๒) ดอกเบี้ย
ตำมสัญญำไล่เรียงไปตำมล ำดับ ส่วนดอกเบี้ยผิดนัดหรือเบี้ยปรับจะถูกค ำนวณใหม่จำกร้อยละ ๑๘ ต่อปี 
เหลือร้อยละ ๑ ต่อปี และน ำมำพักแขวนไว้ก่อนจนผู้กู้ยืมเงินจ่ำยค่ำงวดตำมสัญญำเสร็จแล้วถึงจะน ำมำหัก
ส่วนนี้ 

ทั้งนี้ กำรค ำนวณยอดหนี้ที่เป็นธรรม จะส่งผลท ำให้ยอดหนี้เงินต้นคงค้ำงของผู้กู้ ยืมเงิน 
กยศ. ศึกษำลดลง ซึ่งจะช่วยลดภำระผู้กู้ยืมเงินให้ยอดหนี้มีควำมสมเหตุสมผลมำกขึ้น และถือเป็นขั้นตอน
แรกของกำรแก้ไขปัญหำหนี้ กยศ. อย่ำงแท้จริง 
 

๒. “การคิดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเงิน” เพ่ือรักษา “มูลค่าเงินกองทุนฯ” ไม่ให้ด้อยค่า ไม่ใช่เพ่ือ 
ผลก ำไร 

อีกหนึ่งในประเด็นที่มีกำรถกเถียงมำกที่สุดในกำรแก้ไขกฎหมำย กยศ. ในครั้งนี้ คือ กำรก ำหนด
อัตรำดอกเบี้ยส ำหรับเงินกู้ยืมเงินของ กยศ. ว่ำมีควำมจ ำเป็นที่ กยศ. จะต้องจัดเก็บดอกเบี้ยเงินกู้ 
จำกผู้กู้ยืมเงินหรือไม่ แม้ในกรอบกฎหมำยเดิมจะก ำหนดเพดำนอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ไว้ที่ร้อยละ ๗.๕ ต่อปี 
แต่ที่ผ่ำนมำ กยศ. ก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ไว้ที่ร้อยละ ๑ ต่อปี  

การที่ กยศ. ก าหนดให้มีการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ที่ร้อยละ ๑ ต่อปีน้ัน กยศ. ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือหาก าไร หากแต่เป็นการชดเชยผลของอัตราเงินเฟ้อที่จะท าให้มูลค่าของเงินกองทุนฯ ลดลงทุกปี 
เพราะ กยศ. เป็นกองทุนหมุนเวียน ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็นแหล่งกู้ยืมเงินแก่ผู้ด้อยโอกำสที่ต้องกำรศึกษำต่อ  
แม้ กยศ. จะไม่ได้มุ่งเน้นหวังผลก ำไร แต่ก็มีภำรกิจที่จะต้องบริหำรจัดกำรทรัพย์สินให้ยั่งยืนไม่เสื่อมค่ำ 
เพื่อที่จะสำมำรถส่งต่อให้เด็กใน generation ต่อไปได้ใช้ประโยชน์  

ส าหรับข้อเสนอที่ให้ยกเลิกอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อำจจะมำจำกข้อกังวลที่ว่ำที่ผ่ำนมำหนี้ กยศ.  
มีอัตรำหนี้เสียสูงมำก ซึ่งเป็นผลจำกอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ที่เรียกเก็บหรือไม่ ดังนั้น จึงเห็นว่ำอัตรำดอกเบี้ย
เงินกู้ที่ร้อยละ ๑ ต่อปี เป็นอุปสรรคที่จะท ำให้ผู้กู้ยืมเงินช ำระหนี้ไม่ได้จริง ๆ ส่งผลให้เกิดปัญหำเชิง
โครงสร้ำงของเงินกู้ยืมเงิน กยศ. ซึ่งมีอยู่ ๓ เรื่อง ดังนี้ 
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๑) การก าหนดให้ผู้กู้ยืมเงินช าระหน้ีคืนเป็นเงินก้อน “รายปี” โดยมีระยะเวลำช ำระคืน 
๑๕ ปี ซึ่งจะทยอยปรับขึ้นจำกร้อยละ ๑.๕ ในปีแรก เป็นร้อยละ ๑๓ ในช่วงท้ำย ทั้งนี้ ในช่วงปีที่ ๕-๖ 
เป็นต้นไปจะพบว่าเริ่มมีการผิดนัดช าระหน้ีมากขึ้นเรื่อย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๒) อัตราดอกเบี้ยผิดนัดช าระหน้ี หรือเบี้ยปรับที่ถูกก าหนดไว้สูงลิ่ว เดิมก ำหนดไว้ 
ท่ีร้อยละ ๑๘ ต่อปี กลไกที่เคยถูกเชื่อว่าจะท าให้ผู้กู้ยืมเงินมีวินัย กลับกลายเป็นอุปสรรคที่ท าให้ผู้กู้ยืมเงิน
ช าระหน้ีไม่ได้ 

๓) ล าดับการตัดช าระที่ก าหนดให้ตัด “เงินต้น” เป็นล าดับสุดท้าย เป็นปัญหำเชิงโครงสร้ำง 
ของเงินกู้ยืมเงิน กยศ. อีกประกำร ซึ่งเมื่อผนวกกับดอกเบี้ยผิดนัดช ำระหนี้ที่มีจ ำนวนมำก ส่งผลให้เงิน 
ที่ผู้กู้ยืมเงินจ่ำยช ำระหนี้ ไม่ตัดเงินต้นเลย  

กำรแก้ไขในกฎหมำยฉบับนี้แล้ว จะช่วยแก้ปัญหำเชิงโครงสร้ำงของเงินกู้ยืมเงิน กยศ.  
ทั้ง ๓ เรื่องนี้ได้ ส่งผลใหผู้้กู้ยืมเงิน กยศ. มีโอกำสที่จะผิดนัดช ำระหนี้น้อยลงกว่ำที่ผ่ำนมำมำก 

ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำได้เสนอร่ำงมำเป็น เพดำนอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ 
ไว้ที่ร้อยละ ๒  ต่อปี ซึ่งเป็นอัตรำที่ถูกกว่ำที่คิดไว้ในหลำยประเทศ ทั้งนี้ อัตรำดังกล่ำวเป็นอัตรำเพดำน
ดอกเบี้ยที่ก ำหนดสูงสุดที่ต้องเผื่อไว้ส ำหรับอนำคตในยำมที่จ ำเป็น ในทำงปฏิบัติอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ที่ กยศ. 
ก ำหนดจริง จะคิดต่ ำกว่ำนั้น เช่นเดียวกับที่ผ่ำนมำในร่ำงกฎหมำยก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้สูงสุด 
ท่ี กยศ. คิดได้ที่ร้อยละ ๗.๕ ต่อปี แต่ในข้อเท็จจริง กยศ. คิดดอกเบี้ยเงินกู้เพียงร้อยละ ๑ ต่อปีเท่ำนั้น 
(และในกำรแก้ไขกฎหมำยครั้งนี้ ได้ปรับเพดำนอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ลงเหลือร้อยละ ๒ ต่อปี จำกเดิมร้อยละ 
๗.๕ ต่อปี) อีกทั้ง อัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ที่ ร้อยละ ๑ ต่อปีที่ กยศ. เก็บอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช่เพ่ือผลก ำไร 
หำกแต่เป็นกำรช่วยรักษำมูลค่ำของกองทุนฯ ไม่ให้เสื่อมลงเร็วเกินไปจำกผลของเงินเฟ้อ และจำกที่ได้
สอบถำมจำกผู้กู้ยืมเงิน ส่วนใหญ่ไม่ได้ เห็นว่ำอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ดังกล่ำวเป็นอุปสรรคท ำให้ 
ผู้กู้ยืมเงินจ่ำยหนี้คืนไม่ได้ นอกจำกนี้ มองไปข้ำงหน้ำบริบททำงเศรษฐกิจในปัจจุบันที่อัตรำเงินเฟ้อ 
เร่งตัวสูงสุดในรอบหลำยสิบปี อัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ที่จัดเก็บจะช่วยรักษำมูลค่ำของ  กยศ. ไม่ให้เสื่อมค่ำ
รวดเร็วเกินไป จะช่วยให้ กยศ. สำมำรถที่จะส่งต่อเงินให้เด็กใน generation ต่อไปได้ใช้ประโยชน์ 
Student Loan  
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กำรคิดอัตรำดอกเบี้ยของกองทุนกำรศึกษำในต่ำงประเทศ พบว่ำ แทบจะทุกประเทศที่พบ
ข้อมูล อำทิเช่น อังกฤษ สหรัฐอเมริกำ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น กองทุนกำรศึกษำของประเทศเหล่ำนี้มีกำรคิด
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมต่ำงกันโดยอยู่ประมำณร้อยละ ๓-๙ ต่อปี โดยญี่ปุ่นเป็นประเทศที่คิดอัตรำดอกเบี้ย 
ต่ ำที่สุดอยู่ที่ไม่เกินร้อยละ ๓ ต่อปี ส่วนประเทศที่จัดอยู่ในกลุ่มรัฐสวัสดิกำร กำรศึกษำในระดับ
มหำวิทยำลัยของบำงประเทศ เช่น Finland Denmark France ถือว่ำเป็นสวัสดิกำรที่รัฐจัดสรรให้ 

ในปี ๒๕๓๙ นั้น กยศ. ได้รับงบประมาณแผ่นดินเพ่ือสนับสนุนการด าเนินภารกิจอย่างต่อเน่ือง
มาจนถึงปี ๒๕๖๑ หลังจากน้ันก็ไม่ได้รับงบสนับสนุนส่วนหน่ึงเพราะสามารถเก็บเงินคืนได้  จนถึง
ปัจจุบันปี ๒๕๖๕ เกือบ ๒๕ ปี บริบทของ ๒ ช่วงเวลำแตกต่ำงกันอย่ำงชัดเจน ช่วงปี ๒๕๓๙  
หนี้สำธำรณะของไทยอยู่ที่ประมำณร้อยละ ๑๔ ของ GDP ในขณะที่ปัจจุบัน หนี้สำธำรณะของไทยปรับสูง
เลยร้อยละ ๖๐ ของ GDP ซึ่งก็เพ่ิงจะมีกำรขยับเพดำนหนี้สำธำรณะเป็นร้อยละ ๗๐ ต่อ GDP  
ซึ่งประเทศไทยขำดดุลติดต่อกันยำวนำนกว่ำสิบปี และในอนำคตก็จะยังขำดดุลงบประมำณต่อไปอีก  
จำกที่ทำงกระทรวงกำรคลังได้คำดกำรณ์ไว้ 

อย่ำงไรก็ดี ด้วยภำระค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นในช่วงโควิด รัฐบำลจะมีข้อจ ำกัดทำงกำรคลังมำกขึ้น
เรื่อย ๆ และไม่สำมำรถขยับเพดำนหนี้สำธำรณะต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ แบบไม่มีวันสิ้นสุด “ข้อจ ำกัดเรื่อง 
fiscal space” ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ กยศ. ไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ิมเติมตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ ดังนั้นไม่มี
ข้อที่จะกำรันตีว่ำ กยศ. “จะได้รับจัดสรร” งบประมำณเพิ่มเติมหรือไม่ในอนำคต 

๓. ยังจ าเป็นที่ต้องก าหนดให้มี “เบี้ยปรับผิดนัด” เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ผู้กู้ยืมเงินช าระหน้ี
ต่อเน่ือง ถ้าไม่มีเบี้ยปรับเลยอาจท าให้เกิดการจงใจไม่จ่ายหน้ีในวงกว้าง 

ประเด็นส ำคัญอีกเรื่องที่มีกำรถกเถียงในวงกว้ำง คือ ส ำหรับ กยศ. จ ำเป็นต้องมีกำรคิดดอกเบี้ย
ผิดนัดช ำระหนี้ หรือเบี้ยปรับหรือไม่ ซึ่งคนส่วนใหญ่น่ำจะเห็นพ้องกันแล้วถึงผลกระทบ และหำกเบี้ยปรับ
ก ำหนดไว้สูงเกินไปจะสร้ำงภำระแก่ลูกหนี้มำกขึ้น กลไกที่เคยคำดหวังว่ำจะช่วยสร้ำงวินัยกลับกลำย 
มำเป็นปัจจัยที่สร้ำงภำระเพิ่ม  

แต่อย่ำงไรก็ดี ถ้ำก ำหนดว่ำไม่ต้องมีเบี้ยปรับเลยนั้น เห็นว่ำยังจ ำเป็นต้องมีกลไกของเบี้ยปรับไว้ 
เพรำะ กยศ. มีลูกหนี้หลำยล้ำนคนทั่วประเทศ ซึ่งมีทั้ง “ผู้กู้ยืมเงินที่วินัยดี” และ “ผู้กู้ยืมเงินท่ีไม่มีวินัย”  
ซึ่งที่ผ่ำนมำถึงแม้จะมี “เบี้ยปรับ” ก็ยังมี “ผู้กู้ยืมเงินนิสัยแย่” ที่แม้มีเงินแต่ไม่อยำกจ่ำยช ำระหนี้คืน  

ถ้ำยกเลิกไม่ให้มีเบี้ยปรับ ส ำหรับผู้กู้ยืมเงินที่มีวินัยนั้นอำจจะยังจ่ำยหนี้ตำมปกติ แต่ส ำหรับ 
กลุ่มที่ไม่มีวินัย กำรไม่มีเบี้ยปรับก็อำจส่งผลท ำให้ผู้กู้ยืมเงินเปลี่ยนมำเป็น “ผู้กู้นิสัยแย่” ที่ไม่ยอมใช้หนี้ 
เพรำะทรำบว่ำสุดท้ำยจะไม่มีควำมแตกต่ำงระหว่ำง “ผู้กู้ยืมเงินวินัยดี ”กับ “ผู้กู้ยืมเงินที่นิสัยแย่”  
ดังนั้น “กำรยกเลิกไม่มีเบี้ยปรับ” อำจท ำให้ “ผู้กู้ยืมเงินไม่มีวินัย” มำกยิ่งขึ้น อันน ำไปสู่กำรไม่ช ำระหนี้  
ท้ัง ๆ ที่มีควำมสำมำรถจะช ำระคืนได้ 

โดยสรุป เรื่อง “เบี้ยปรับ” นั้น มีควำมเห็นว่ำ กยศ. จ าเป็นต้องคงกลไกให้มีเบี้ยปรับน้ีไว้ 
เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ผู้กู้ยืมเงินยังคงมีวินัยจ่ายช าระหน้ีต่อไป ซึ่งถ้าหากไม่มีเบี้ยปรับเลยอาจท าให้ 
ผู้กู้ยืมเงินจากกองทุนฯ จงใจไม่จ่ายหน้ีในวงกว้าง  

ส ำหรับ “เบี้ยปรับ” ท่ี กยศ. ได้ก ำหนดนั้นไม่ควรก ำหนดเบี้ยปรับไว้สูงจนเกินไป เพรำะถ้าหาก
ก าหนดเบี้ยปรับที่สูงมาก ก็จะกลายเป็นปัจจัยที่สร้างภาระให้แก่ผู้กู้ ยืมเงินจนเกินสมควร  
แต่อีกด้ำนหนึ่ง ถ้ำหำกก ำหนดให้ “ไม่มีเบี้ยปรับ” อำจจะส่งผลท ำให้ผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ขำดวินัยและ 
ไม่ช ำระหนี้ให้ตรงเวลำ เนื่องจำกเห็นว่ำเมื่อไม่มีเบี้ยปรับแล้ว กำรจ่ำยหนี้คืนเร็วหรือช้ำกม็ีผลไม่ต่ำงกัน 
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อย่ำงไรก็ดี กำรคิดดอกเบี้ยเงินกู้และกำรก ำหนดเบี้ยปรับหรือดอกเบี้ยผิดนัดช ำระหนี้ นี้  
ควรมีกำรพิจำรณำไตร่ตรองสองประเด็นนี้อย่ำงรอบคอบ โดยค ำนึงถึงผลกระทบอย่ำงรอบด้ำน เพรำะจะ
ส่งผลต่อกำรด ำเนินกำรของ กยศ. ในระยะยำว ซึ่งกำรแก้ไขกฎหมำยในครั้งนี้จะท ำให้ผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ได้รับ
ควำมเป็นธรรมมำกขึ้นในหลำกหลำยมิติ อีกทั้งจะช่วยให้ผู้กู้ยืมเงินนับล้ำนคนเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้  
และที่ส ำคัญจะช่วยให้ กยศ. สำมำรถที่จะด ำเนินภำรกิจได้เหมำะสมดีขึ้นสมกับที่ประชำชนคำดหวัง 
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บทความ 
เรื่อง การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยกองทุนเงินใหกู้้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 

 
 
ที่มาของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา : กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดตั้งขึ้น

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๓๘ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๓๙ 
โดยให้เริ่มด าเนินการกองทุนในลักษณะเงินทุนหมุนเวียนตามนัยมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติเงินคงคลัง 
พ.ศ. ๒๔๙๑ โดยมีทุนประเดิมเริ่มแรก ๓,๐๐๐ ล้านบาท ต่อมารัฐบาลได้พิจารณาเห็นความส าคัญ 
ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษามากขึ้น จึงได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยการก าหนดให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาอยู่ในการก ากับดูแล 
ของกระทรวงการคลัง และมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียน หรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
เพ่ือเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา 

เนื่องจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๑ และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคตตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่ออกตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑  
มีการบริหารจัดการและการด าเนินการที่มีข้อจ ากัดและไม่สอดคล้องกับนโยบายการผลิตก าลั งคนและ
การพัฒนาประเทศ สมควรบูรณาการการบริหารจัดการและการด าเนินการของทั้งสองกองทุนดังกล่าว
ให้เป็นเอกภาพอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน และเพ่ิมมาตรการในการบริหารจัดการกองทุนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ.  ๒๕๖๐  
ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๖ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐ มีผลให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา เป็นหน่วยงานของรัฐที่อยู่ในการก ากับดูแล
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและ
กฎหมายอื่น โดยสาระส าคัญของพระราชบัญญัติฉบับนี้ นอกจากจะช่วยเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาแล้ว 
กฎหมายยังได้ก าหนดมาตรการในการช าระหนี้ รวมถึงการก าหนดให้กองทุนมีอ านาจในการเข้าถึงข้อมูล
ส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงินโดยมีอ านาจในการขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงินจากหน่วยงาน องค์กร
ภาครัฐ และภาคเอกชนหรือบุคคลใดซึ่งเป็นผู้ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินและการช าระเงินคืนกองทุนของผู้กู้ยืมเงินให้แก่หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ และ
ภาคเอกชนหรือบุคคลใดตามที่ร้องขอ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารกองทุนและการติดตามการช าระเงินคืน
กองทุนฯ 

จากสถิตข้อมูลกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา๑ พบว่า มีผู้กู้ยืมเงินจากกองทุนทั่วประเทศ 
จ านวน ๖,๔๑๕,๕๑๕ ราย และมีผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ระหว่างการช าระหนี้ จ านวน ๓,๕๔๖,๒๑๘ ราย  
โดยในจ านวนนี้มีผูกู้้ยืมเงินกองทุนฯ ที่ผิดนัดช าระหนี้ จ านวน ๒,๒๙๖,๓๙๕ ราย หรือคิดเป็นจ านวนเงิน 
๙๐,๘๕๖ ล้านบาท ซึ่งสาเหตุของการผิดนัดช าระหนี้ตามที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาระบุไว้   
                                                           


 เรียบเรียงโดย นางพัชรา พุกเศรษฐี วิทยากรช านาญการพิเศษ ส านักกฎหมาย ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา. 

๑ ส านักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.), ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕. 
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มาจากความยากจน การขาดวินัยทางการเงิน และมีทัศนคติที่ว่าหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศกึษาไมจ่ าเปน็ 
ท่ีจะต้องช าระคืน นอกจากนี้ ยังพบอีกว่าเงื่อนไขในการผ่อนช าระเงินคืนไม่มีความยืดหยุ่น ส่งผลให้มี 
ผู้กู้ยืมเงินจ านวนไม่น้อยไม่สามารถช าระเงินคืนได้ แสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

บทวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการช าระหน้ีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา๒ 
๑. ปัญหาที่เกิดจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) เมื่อวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์

หลักของ กยศ. คือ การให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และมีความประสงค์  
จะเรียนต่อในระดับการศึกษาที่สูงกว่ามัธยมจนถึงระดับปริญญาตรี ซึ่งปัญหาจากการบริหารกองทุนฯ  
โดยให้อ านาจแก่สถาบันการศึกษามากเกินไป โดยเฉพาะกระบวนการคัดเลือกผู้กู้ยืมเงิน การตรวจสอบ
คณุสมบัติผู้กู้ยืมเงิน ซึ่งสถาบันการศึกษาด าเนินการไม่รัดกุม และบางแห่งมีลักษณะการให้กู้เชิงพาณิชย์ 
กล่าวคือ มีการรับนักศึกษาที่ไม่มีคุณภาพและหรือไม่ได้ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงเข้ามาศึกษา  

                                                           

๒ วัชราภรณ์ จันทนุกูล และสัญญา เคณาภูมิ “กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา: สาเหตุของปัญหาการค้างช าระหนี้ 
Student Loan Fund: Causes of Defaults for Repayment of SLF” วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี ปีท่ี ๙ ฉบับท่ี ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑), หน้า ๑๒๘-๑๓๐, (สืบค้นเมื่อวันที่  ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕),  
https://bit.ly/3seY7mH 
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เพ่ือเพ่ิมจ านวนเป้าหมายรายหัวในการรับจัดสรรงบประมาณจากกองทุนฯ มาไว้ที่สถาบันการศึกษานั้น ๆ 
ท าให้การให้กู้ยืมเงินไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ รวมทั้งปัญหาการบริหารกองทุนฯ ไม่มี  
การติดตามผลการด าเนินงาน ไม่ติดตามว่าผู้กู้ยืมเงินได้ศึกษาต่อหรือไม่ และผู้กู้ยืมเงินที่ครบก าหนดช าระแล้ว  
มีชีวิตอยู่หรือไม่ ประกอบอาชีพอะไร รายได้เท่าไหร่ 

๒. ปัญหาที่เกิดจากผู้กู้ยืมเงิน ผู้กู้ยืมเงินที่ค้างช าระถือเป็นปัจจัยส าคัญของปัญหา เนื่องจาก 
เป็นผู้ที่ตัดสินใจที่จะช าระหนี้หรือไม่ช าระหนี้โดยปัญหาที่เกิดจากผู้กู้ยืม เงินเกิดได้หลายกรณี ได้แก่ 
ภูมิล าเนา สถานภาพส่วนบุคคล ระดับการศึกษา การมีงานท า รายได้ การมีหนี้สินอื่น ๆ ความรู้ความเข้าใจ 
จิตส านึก และการได้รับข้อมูลข่าวสาร ซึ่งทั้งหมดนี้มีส่วนส าคัญในเรื่องของการช าระหนี้ ทั้งนี้ ระดับ
การศึกษาและการส าเร็จการศึกษาเป็นปัญหาส่วนบุคคลที่มีความส าคัญต่อภาวะการมีงานท า การสร้าง
รายได้ของผู้กู้ยืมเงินหากผู้กู้ยืมเงินมีระดับการศึกษาที่ต่ าจนไม่สามารถหางานท า และมีรายได้ไม่เพียงพอ 
ที่จะช าระหนี้เงินได้ นอกจากนี้ สถานภาพสมรสหรือโสดก็เป็นเหตุผลส าคัญ เนื่องจากผู้กู้ ยืมเงินอาจ 
จะมีภาระค่าใช้จ่ายเพ่ิมมากขึ้นจากการมีบุตร ซึ่งผู้กู้ยืมเงินจะต้องค านึงถึงค่าใช้จ่ายในครอบครัว 
ก่อนการช าระคืน สาเหตุของปัญหาการค้างช าระหนี้ กยศ. มีรายละเอียดดังนี้ 

๒.๑ ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ .) กล่าวคือ  
ผู้ที่เป็นหนี้ กยศ. มีความเข้าใจว่าการที่ไม่จ่ายหนี้ กยศ. นั้นไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับตัวเอง กอปรกับ
เมื่อผู้กู้ยืมเงินส าเร็จการศึกษาไปแล้วต่างก็แยกย้ายไปท างานต่างถิ่นหรือไม่ได้อาศัยอยู่บ้านตามที่อยู่ที่เคย
แจ้งไว้ในสัญญากู้ยืมเงินท าให้ผู้กู้ยืมเงินไม่ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินของตน  เนื่องจาก 
การแจ้งรายละเอียดยอดรวมหนี้ กยศ. และอัตราการช าระหนี้รายปีในแต่ละปีนั้นจะมีการแจ้งผ่าน  
ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในสัญญาเงินกู้เงินเพียงครั้งเดียวเท่านั้นคือหลังจากส าเร็จการศึกษา  
ไปแล้ว ๒ ป ี

๒.๒ ภาวะการมีงานท าของผู้กู้ยืมเงินจาก กยศ. หลังจากที่ผู้กู้ยืมเงินส าเร็จการศึกษา
แล้วนั้น ผู้กู้ยืมเงินมองว่าระยะเวลาปลอดหนี้ ๒ ปี ถือว่าสั้นเกินไปส าหรับผู้กู้ยืมเงินบางรายที่จะต้องหางานท า 
หรือผู้กู้ยืมเงินบางรายเกิดการย้ายงานบ่อยไม่มีความมั่นคงในหน้าที่การงาน หรือผู้กู้ยืมเงินบางรายเรียน
มาในสายวิชาที่ไม่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานท าให้ต้องตัดสินใจท างานอย่างอื่นหรืองานอะไรก็ได้ 
ซึ่งไม่ตรงสายงานที่เรียนมาจึงส่งผลให้ค่าตอบแทนหรือเงินเดือนที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการช าระหนี้  
กยศ. อีกทั้งสภาวะการว่างงานของผู้กู้ยืมเงินที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้วที่ไม่สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้  
ท าให้ไม่มีเงินมาช าระหนี้ กยศ. ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

๒.๓ บทบังคับในการลงโทษผู้กู้ยืมเงินที่ไม่ช าระหน้ีไม่ชัดเจน ท าให้ผู้กู้ยืมเงินไม่เกรงกลัว
ต่อการเป็นหนี้ กยศ. รวมทั้งผู้กู้ยืมเงินไม่ได้ให้ความส าคัญในบทบังคับนั้น ๆ และไม่เชื่อว่าจะสามารถ
บังคับได้จริง กอปรกับกองทุนฯ ไม่มีการติดตามทวงหนี้อย่างจริงจัง เช่น ไม่มีการจัดส่งเอกสารติดตาม 
ทวงหนี้อย่างสม่ าเสมอในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินขาดการติดต่อช าระหนี้หลังระยะเวลาปลอดหนี้ไปแล้ว ๒ ปี 
หรือไม่มีการจัดส่งเอกสารแจ้งเตือนการช าระหนี้ในแต่ละปีให้แก่ผู้กู้ยืมเงินได้รับทราบจึงท าให้ผู้กู้ยืมเงิน
เพิกเฉยต่อการช าระหนี้ในแต่ละปี 

๒.๔ สิ่งเร้าจากภายนอก การที่ผู้กู้ยืมเงินส าเร็จการศึกษาแล้วมีงานท าหรือได้เข้าไปสู่
องค์กรใดองค์กรหนึ่งก็จ าเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรที่มีความหลากหลาย ค่านิยม แฟชั่น
ขององค์กรที่ทันสมัยและเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา ท าให้ผู้กู้ยืมเงินยึดติดกับค่านิยม แฟชั่นขององค์กร
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มากเกินไปจนไม่ได้ตระหนักถึงการช าระหนี้ กยศ. และขาดจิตส านึกในการช าระหนี้ตามเกณฑ์ข้อตกลง 
ในสัญญากู้ยืมเงิน 

๒.๕ ปัจจัยภายในครอบครัว กล่าวคือ จากเดิมสภาพครอบครัวของผู้ที่ได้รับเงินกู้ยืมเงิน 
เพ่ือการศึกษาคือผู้ที่มีสภาพครอบครัวยากจน หรือมีรายได้น้อย เมื่อผู้กู้ยืมเงินส าเร็จการศึกษาแล้วมีงานท า
จิตส านึกแรกของผู้กู้ยืมเงินคือจะต้องดูแลครอบครัวซึ่งรายได้หรือค่าตอบแทนที่ได้จากการท างานนั้น
ส่วนหนึ่งก็ต้องแบ่งมาดูแลครอบครัว หรือตอบแทนคุณบิดามารดาโดยไม่ได้ค านึงถึงการช าระหนี้ กยศ.  

๓. ปัญหาที่เกิดจากกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์การช าระหน้ี ประเด็นปัญหา
การด ารงอยู่ด้านการเงินของกองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา (Sustainability) เนื่องจากกองทุนฯ  
ถูกจัดตั้งด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ทางสังคม จึงมิได้มีการระบุว่ากองทุนฯ จะต้องหมุนเวียนหรือ
ด ารงสถานะทางการเงินได้ด้วยตนเองหรือไม่ ดังนั้น การก าหนดเงื่อนไขการช าระหนี้ของกองทุนฯ  
เป็นประเด็นปัญหาที่ส าคัญ เนื่องจากมีลักษณะผ่อนปรนมาก (อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพียงร้อยละ ๑ ต่อปี) 
การไม่ก าหนดรายได้ของผู้ค้ าประกัน อีกทั้งระบบการติดตามและบังคับการช าระหนี้ทั้งกรณีผู้กู้ยืมเงิน
และผู้ค้ าประกันไม่เข้มงวดท าให้รายได้จากการช าระคืนต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเงินไม่เพียงพอ
ส าหรับการบริหารและจัดการกองทุนฯ ท าให้เงินที่กู้ยืมเงินมีลักษณะคล้ายเงินอุดหนุนหรือให้เปล่า
มากกว่า จึงมีแนวโน้มสูงที่รัฐจ าเป็นต้องรับภาระในการสนับสนุนงบประมาณให้กองทุนฯ ต่อไปเรื่อย ๆ 

๔. ปัญหาที่เกิดจากการก าหนดนโยบาย/น านโยบายไปปฏิบัติ กล่าวคือ 
๔.๑ การให้กู้ยืมเงินของกองทุนฯ อยู่ภายใต้เงื่อนไขการให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียน นักศึกษา

ที่ยากจน เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์โดยให้กู้ยืมเงินเพ่ือเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา 
และค่าครองชีพในระหว่างศึกษา เป็นการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาที่สู งขึ้นอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม  
โดยมิได้ก าหนดเงื่อนไขในสาขาวิชาที่ผู้กู้ยืมเงินศึกษา ประกอบกับในการพิจารณาให้กู้ของสถาบันการศึกษา
ก็ไม่ได้ก าหนดเงื่อนไขทางด้านสาขาวิชาที่ผู้ขอกู้ยืมเงินก าลังศึกษา จึงท าให้กลุ่มเป้าหมายของกองทุนฯ 
ค่อนข้างเปิดกว้างในแต่ละสาขาวิชาไม่มุ่งเน้นในสาขาที่ขาดแคลนและสาขาที่ตลาดแรงงานต้องการ  
จึงท าให้ผู้กู้เงินเป็นบัณฑิตที่ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานผู้กู้ยืมเงินจึงมีโอกาสตกงานสูง  
จึงไม่มีรายได้ในระดับที่สามารถช าระหนี้เงินกู้ได้ 

๔.๒ การบริหารกองทุนฯ มีการจัดตั้งคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  
ซึ่งมีวาระคราวละ ๒  ปี มีหน้าที่ในการก าหนดแนวทางการบริหารกองทุนฯ พร้อมทั้งก ากับดูแลและ
ประชาสัมพันธ์ผลงานต่าง ๆ ของกองทุนฯ จึงถือได้ว่าคณะกรรมกองทุนฯ มีบทบาทส าคัญให้การบริหาร
ระบบภายในทุกเรื่องทั้งเป็นผู้ก าหนดทิศทางและแนวทางในการด าเนินงานของกองทุนฯ ก าหนดเงื่อนไข 
ต่าง ๆ พร้อมทั้งสร้างหลักเกณฑ์ในการกู้ยืมเงิน รวมทั้งการมอบหมายให้บุคลากรภายนอกหรือ
คณะอนุกรรมการปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมายที่ก าหนด โดยที่คณะกรรมการกองทุนฯ มีวาระ 
คราวละ ๒ ปี จึงท าให้ขาดความต่อเนื่องในเชิงนโยบาย การสนับสนุน การติดตาม หรือการผลักดัน 
ในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนฯ โดยเฉพาะแนวทางการแก้ไขปัญหา 
หนี้ค้างช าระ 
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จากสภาพปัญหาดังกล่าวนี้ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ด าเนินการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ
ตลอดจนได้ศึกษาวิเคราะห์การให้เงินกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาของต่างประเทศ เช่น ประเทศอังกฤษ และ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อน ามาก าหนดเงื่อนไขบางประการให้มีความสอดคล้องกับความสามารถในการ
ช าระหนี้ของผู้กู้ยืมเงิน๓ ดังนี้ 

ประเทศอังกฤษ หน่วยงานซึ่งท าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพ่ือการศึกษา คือ “Student 
Loan Company (SLC)” ซึ่งมีลักษณะเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร โดยสามารถให้ความช่วยเหลือ 
ทั้งในรูปแบบการให้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา เงินช่วยเหลือในลักษณะเงินให้เปล่า และการให้ทุนการศึกษา 
ทั้งนี้ SLC สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ทั้งกรณีของนักศึกษาทั่วไป ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และบุคคล 
ผู้มีความพิการ ซึ่งก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และการศึกษาในระบบอาชีวศึกษา 

ส าหรับระบบการช าระเงินคืนของ SLC มีลักษณะเป็นการช าระเงินคืนโดยอ้างอิงตามรายได้ 
ของผู้กู้ยืมเงิน (Income Contingent Loan) กล่าวคือ ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่ต้องช าระเงินคืนเมื่อส าเร็จ
การศึกษาหรือออกจากการศึกษา และมีรายได้ถึงเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ส าหรับผู้กู้ยืมเงินที่ท างานในระบบ
องค์กรนายจ้าง นายจ้างจะเป็นผู้หักช าระเงินคืนให้แก่ SLC เป็นรายเดือนตามอัตราที่ก าหนดผ่านระบบ
การจัดเก็บภาษีของหน่วยงานด้านสรรพากรของประเทศอังกฤษ (Her Majesty,s Revenue and 
Customs: HMRC) ซึ่งเป็นการหักเงินจากเงินเดือนของผู้กู้ยืมเงินพร้อมกับภาษีเงินได้และเงิน
ประกันสังคม ส าหรับผู้กู้ยืมเงินที่ประกอบอาชีพอิสระ SLC จะมีระบบประเมินตนเองให้ผู้กู้ยืมเงิน
ประเมินและให้ช าระเงินคืนแก่ SLC โดยตรง ทั้งนี้ หากรายได้ของผู้กู้ยืมเงินลดลงต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด
หรืออยู่ในช่วงขาดรายได้ หน้าที่ในการช าระเงินคืนจะหยุดลงเป็นการชั่วคราวจนกว่าผู้กู้ยืมเงิน  
จะมีรายได้ถึงเกณฑ์ที่ก าหนดไว้อีกครั้งหนึ่ง นอกจากนั้น หนี้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาจะระงับลงเมื่อผู้กู้ยืมเงิน
เสียชีวิต มีสถานะเป็นบุคคลผู้มีความพิการและลงทะเบียนเป็นผู้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้เป็นการถาวร  
และเมื่อหนี้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาถึงก าหนดช าระมาแล้วมากกว่า ๓๐ ปี 

ประเทศสหรัฐอเมริกา หน่วยงานซึ่งท าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพ่ือการศึกษา คือ 
“Federal Student Aid (FSA)” ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย Higher Education Act of 1965 โดยสามารถ
สนับสนุนทางการเงินทั้งในรูปแบบเงินอุดหนุน เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา การให้ทุนการศึกษา รวมถึง  
การช่วยจัดหางานนอกเวลาให้แก่นักศึกษา โดยสามารถให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก าลังศึกษา 
ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และการศึกษาในระบบอาชีวศึกษา ทั้งนี้จะมีการคิดดอกเบี้ยและ
ค่าธรรมเนียมในอัตราที่แตกต่างกันไปตามลักษณะการกู้ยืมเงินแต่ละประเภท 

จากแนวทางการให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาของต่างประเทศที่ได้กล่าวข้างต้นนี้ พบว่า แนวทาง 
การก าหนดให้นายจ้างเป็นผู้หักช าระเงินคืนให้แก่หน่วยงานที่ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาผ่านระบบการจัดเก็บ
ภาษีของหน่วยงานด้านสรรพากร ซึ่งเป็นการหักเงินจากเงินเดือนของผู้กู้ยืมเงินพร้อมกับภาษีเงินได้และ
เงินประกันสังคมนั้น มีความเหมาะสมกับประเทศไทย เนื่องจากจะช่วยให้ผู้กู้ยืมเงินที่ท างานในระบบ
องค์กรนายจ้าง ผิดนัดน าระหนี้ของ กยศ. ลดลง และกรมสรรพากรมีความพร้อมที่จะร่วมมือกับกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดภาระในด้านงบประมาณของรัฐ 

                                                           
๓ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย, ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. , หน้า ๕ - ๖. 
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นอกจากนี้ การก าหนดให้หนี้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาจะระงับลงเมื่อผู้กู้ยืมเงินมีสถานะเป็นบุคคล
ผู้มีความพิการและลงทะเบียนเป็นผู้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้เป็นการถาวร สมควรน ามาปรับใช้กับ
ประเทศไทยเนื่องจากจะเป็นการช่วยลดภาระทางด้านการเงินของผู้กู้ยืมเงินที่มีสถานะเป็นบุคคล  
ผู้มีความพิการและไม่สามารถประกอบอาชีพได้เป็นการถาวร และช่วยให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลผู้กู้ยืมเงิน
ในกลุ่มดังกล่าวไม่ต้องมีภาระในการรับผิดชอบหนี้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาเพ่ิมเติมจากค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
ที่ใช้ในการดูแลผู้กู้ยืมเงินกลุ่มดังกล่าวนี้ 

ส าหรับแนวทางในการแก้ปัญหาหน้ีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา๔ เพ่ือให้การแก้ปัญหา
เป็นไปอย่างเป็นระบบและมีทิศทางที่ชัดเจนจ าเป็นต้องก าหนดหลักการส าคัญที่ต้องค านึงถึง (guiding 
principles) ส าหรับการแก้ไขปัญหาหนี้ของ กยศ. ซึ่งมีอย่างน้อย ๔ ข้อดังต่อไปนี้ 

๑. หลักการที่ต้องค านึงถึงในการแก้ปัญหาหน้ีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  
๑) กยศ. ต้องได้รับช าระเงินต้นคืนอย่างครบถ้วน เพ่ือส่งต่อให้เด็กรุ่นต่อไปให้สามารถกู้ไปใช้

ในการศึกษาต่อ 
๒) การออกแบบแผนการช าระหนี้คืน กยศ. จะต้องค านึงถึงความสามารถในการช าระคืน

ของผู้กู้ยืมเงิน โดยจะต้องเป็นแผนการช าระหนี้ที่ผ่อนปรนและอยู่ในวิสัยที่ปฏิบัติได้จริง กล่าวคือ   
มีระยะเวลาผ่อนช าระหนี้ที่ยาวเพียงพอ 

๓) ประชาชนที่เป็นผู้กู้ยืมเงินแต่ละรายที่มีพ้ืนเพที่มาและลักษณะที่แตกต่างกัน ผู้กู้ยืมเงิน
ต้องสามารถที่จะเลือกแผนการผ่อนช าระหนี้ที่เหมาะสม 

๔) มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างมากที่จะต้องสร้างกลไกที่จะส่งเสริมให้ผู้กู้ ยืมเงินมีวินัย 
และเอื้อให้ผู้กู้ยืมเงินมีการผ่อนช าระหนี้ได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินมีศักยภาพ ผู้กู้ยืมเงิน 
ต้องสามารถช าระปิดจบหนี้ได้เร็วกว่าแผนช าระหนี้ปกติ นอกจากนี้ ควรมีข้อมูลที่เพียงพอส าหรับผู้กู้ยืมเงิน 
เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจศึกษาต่อด้วย 

๒. เรื่องส าคัญที่จะต้องเร่งด าเนินการในระยะต่อไปเพ่ือแก้ไขปัญหาหน้ีของกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษา (กยศ.) สามารถแบ่งออกได้เป็น ๔ กลุ่ม 

กลุ่มที่  ๑ การปรับปรุงแนวทางการผ่อนช าระหนี้ของ กยศ. และกฎเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสนับสนุนให้ผู้กู้ยืมเงินสามารถจ่ายช าระหนี้ได้ดีขึ้น  

ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาเพื่ออนาคตส าหรับผู้กู้ยืมเงินรุ่นใหม่ และ ผู้กู้ยืมเงินกลุ่มที่ยังผ่อน
ช าระดีเป็นปกติให้ไม่ต้องเผชิญปัญหาดังเช่นที่ผ่านมา 

๑) การปรับปรุงแนวการผ่อนช าระหนี้ของ กยศ.  โดยยึดความสามารถและความต้อง 
การของผู้กู้ยืมเงินเป็นที่ตั้ง และต้องมีแผนการผ่อนช าระหนี้ที่หลากหลายเพียงพอส าหรับผู้กู้ ยืมเงิน 
กลุ่มต่าง ๆ ที่มีความแตกต่างกัน โดยเรื่องที่ส าคัญมีดังนี้ 

๑.๑) ปรับปรุงงวดการช าระหนี้ที่เดิมก าหนดไว้เป็นรายปี มาก าหนดให้ลูกหนี้ช าระ 
ค่างวดเป็นรายเดือน ซึ่งจะช่วยให้ค่างวดที่ต้องจ่ายไม่สูงและท าให้การผิดนัดช าระหนี้ยากขึ้น  

๑.๒) ปรับเพ่ิมระยะเวลาการผ่อนช าระหนี้ให้ยาวขึ้นตามความสามารถของผู้กู้ ยืมเงิน  
เดิมก าหนดไว้เพียง ๑๕ ปี โดยอาจให้ยาวได้ถึง ๒๕ ปีส าหรับผู้กู้ยืมเงินที่มีภาระหนี้สูงและผู้กู้ยืมเงินที่อาจ 
จะมีปัญหาการผ่อนช าระ เช่น ตกงาน หรือมีเหตุสุดวิสัย โดยก าหนดระยะเวลาผ่อนช าระตามยอดหนี้ ดังนี้ 
                                                           

๔ ขจร ธนะแพสย์, “ข้อเสนอแนวทางการแก้ไข ปัญหาหนี้ค้างช าระของ กยศ”, (สืบค้นเมื่อวันที่  ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕)  
https://bit.ly/3eNSpF8 
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 ยอดหนี้ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  ก าหนดระยะเวลาผ่อนช าระ ๑๕ ปี หรือ ๒๐ ปี  
โดยผ่อนช าระเท่ากันทุกปี และให้จ่ายรายเดือน 

 ยอดหนี้เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ก าหนดระยะเวลาผ่อนช าระ ๑๕ ปี หรือ ๒๐ ปี หรือ 
๒๕ ป ีโดยผ่อนช าระเท่ากันทุกปี และให้จ่ายรายเดือน 

๑.๓) ผู้กู้ยืมเงินควรที่จะสามารถก าหนดจ านวนการผ่อนช าระคืนที่เหมาะสมกับรายได้
ในแต่ละช่วงเวลา (Debtor’s Choices)  

๒) การสร้างกลไกจูงใจให้ลูกหนี้ดี มีวินัยจ่ายหนี้ต่อเนื่อง ส าหรับรายที่มีก าลังในการช าระหนี้ 
ปิดหนี้เร็วขึ้นตามศักยภาพ 

๒.๑) สร้างกลไกจูงใจให้ผู้กู้ยืมเงินมีวินัยและจ่ายช าระหนี้สม่ าเสมอต่อเนื่อง เช่น การให้ 
Cash back คืนทุก ๖ เดือน และจูงใจผู้กู้ยืมเงินที่มีศักยภาพให้ปิดหนี้เร็วกว่าแผนเดิม ด้วยการให้ส่วนลด
พิเศษ  

๒.๒) จัดให้มีระบบการแจ้งเตือน (Alert) ที่ใช้เตือนวันก าหนดช าระ (due date) สนับสนุน 
ให้ผู้กู้ยืมเงินมีการท าสั่งตัดเงินจากบัญชีเพ่ือจ่ายหนี้ทุกเดือน (standing order) โดย กยศ. อาจจะให้รางวัล 
จูงใจ เป็นมาตรการเพ่ิมเติมส าหรับรายที่ตัดเงินเดือนไม่ได้ รวมถึงมีกระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

๓) แก้ไขกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อลดโอกาสเกิดการผิดนัดช าระหน้ีโดยไม่สมควร 
๓.๑) การปรับลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้ลงมาเหลือไม่เกินร้อยละ ๒ ถึงร้อยละ ๓ ต่อปี  

จากปัจจุบันที่ร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง กยศ. คิดดอกเบี้ยที่อัตราเพียงร้อยละ ๑ ต่อปี สะท้อน
เจตนารมณ์ที่ต้องการให้นักเรียนผู้กู้ยืมเงินสามารถที่จะจ่ายคืนเงินต้นได้โดยมีดอกเบี้ยเพ่ิมเติมไม่มาก 
ดังนั้น ในการก าหนดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้จ าเป็นต้องค านึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่คิดตามปกติ  
ที่ต่ ามาก รวมทั้ง กยศ. ไม่ควรจะหวังก าไรหรือรายได้จากดอกเบี้ยผิดนัดช าระ 

๓.๒) การปรับปรุงและก าหนดล าดับการตัดช าระหนี้ใหม่  จากเดิมที่เมื่อผู้กู้ยืมเงิน 
ช าระหนี้เข้ามาจะก าหนดล าดับ ให้น าไปจ่ายค่าธรรมเนียม (fee) ดอกเบี้ย (interest) เงินต้น (principle) 
กยศ. ต้องก าหนดให้เงินที่ผู้กู้ยืมเงินจ่ายช าระหนี้เข้ามาน าไปตัดส่วนของ (๑) เงินต้นก่อน ตามด้วย (๒) 
ค่าธรรมเนียม และ (๓) ดอกเบี้ย ตามล าดับ ให้เงินที่ผู้กู้ยืมเงินผ่อนช าระเข้ามาตัดในส่วนของเงินต้น 
ของดอกเบี้ย เพ่ือให้สะท้อนเจตนารมณ์ของ กยศ. ที่จะให้เด็กสามารถท่ีจะช าระหนี้ได้ การปรับล าดับ 
การตัดช าระหนี้เช่นนี้จะท าให้การผิดนัดช าระหนี้เกิดยากขึ้น การจ่ายหนี้หมดเร็วขึ้น ท าให้ผู้กู้ ยืมเงิน 
มีก าลังใจในการจ่ายหนี้ (แนวนี้ใช้ในประเทศเยอรมนี) การปรับให้ล าดับการตัดช าระตัดในส่วนของเงินต้น
ก่อนดอกเบี้ยจะเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้ กยศ. ได้รับการช าระหนี้กลับเข้ามาสูงขึ้น 

กลุ่มที่ ๒ การก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้กลุ่มที่เสียและมีค าพิพากษาแล้ว 
แผนการแก้ไขในส่วนนี้มีความส าคัญมาก เพราะมีลูกหนี้ที่ เกี่ยวข้องมากกว่า ๒ ล้านคน  

และมีผู้ค้ าประกันอีกกว่า ๒ ล้านคน ซึ่งอาจจะต้องมาร่วมรับผิดชอบในหนี้ส่วนนี้ ทั้งนี้ แม้หนี้บางส่วน 
จะมีค าพิพากษาแล้ว ก็ไม่ได้หมายความว่า กยศ. จะพิจารณาปรับลดผ่อนปรนหรือไกล่เกลี่ยไม่ได้  
หลักส าคัญน่าจะอยู่ที่ว่า กยศ. มุ่งที่จะให้ลูกหนี้ช าระหนี้เงินต้นคืนได้ เพ่ือให้เด็กรุ่นต่อไปได้ใช้ทรัพยากร
ส่วนนี้ในการศึกษาต่อ ในส่วนนี้รัฐบาลอาจจะต้องก าหนดเป็นนโยบาย (policy direction) ให้ทาง กยศ. น าไป
ปฏิบัติ เนื่องจากคณะกรรมการของ กยศ. ประกอบด้วยข้าราชการเป็นส่วนใหญ่ อาจจะกังวลเกี่ยวกับ 
การปรับลดหนี้ที่ต่างจากค าพิพากษาของศาลว่าอาจจะท าให้เกิดการรับผิดที่อาจท าให้มองวา่มสีว่นท าให้
รัฐเสียหาย 
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๑) การน าอัตราดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้และล าดับการตัดช าระหนี้ที่ก าหนดใหมม่าใชย้อ้นหลงั
ไปตั้งแต่ที่ผู้กู้ยืมเงินผิดนัดช าระหนี้ กล่าวคือ ท าการค านวณใหม่ (recalculation) ส าหรับผู้กู้ยืมเงิน 
แต่ละราย โดยที่ผ่านมาได้จ่ายช าระหนี้เข้ามาเท่าไร ก็ให้น าไปตัดช าระในส่วนของเงินต้นก่อน ให้สอดคล้อง
กับล าดับการตัดช าระที่ได้ปรับปรุงใหม่ ส าหรับดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้ที่แขวนไว้ให้ย้อนไปใช้อัตราใหม่ 
ท่ีร้อยละ ๒ ตั้งแต่วันที่เริ่มผิดนัดช าระหนี้ กล่าวสั้น ๆ คือ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดลงเหลือเพียง 
ร้อยละ ๒ และก าหนดล าดับการตัดช าระหนี้ใหม่เป็นให้ตัดเงินต้นก่อนดอกเบี้ย โดยให้น าเกณฑ์ที่ก าหนดใหม่นี้
ไปใช้ย้อนหลังตั้งแต่เริ่มผิดนัดช าระหนี้ ซึ่งการน าอัตราดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้ใหม่ไปใช้กับคดีที่เกิดขึ้น
ก่อนหน้าตั้งแต่วันที่ศาลประทับรับฟ้อง จะช่วยให้การไกล่เกลี่ยปัญหาหนี้สินสามารถหาข้อยุติได้ง่ายขึ้นมาก 

๒) การยกระดับและปรับปรุงรูปแบบการไกล่เกลี่ยของ กยศ. ถ้าพิจารณาจากข้อมูลของ 
การไกล่เกลี่ยเพ่ือแก้ปัญหาหนี้ของ กยศ. ที่ผ่านมา พบว่า รูปแบบการไกล่เกลี่ยแบบเดิมไม่ได้ค านึงถึง
ความสามารถในการช าระหนี้ของลูกหนี้ รวมทั้งไม่ได้ก าหนดให้มีแผนการผ่อนช าระหนี้ที่ เพียงพอ  
ท าให้หลังจากที่ไกล่เกลี่ยแล้ว ปรากฏว่าผู้กู้กลับมาผิดนัดช าระหนี้ (default) เกือบร้อยละ ๘๕  
สะท้อนว่าการก าหนดแผนการผ่อนช าระที่ค านึงถึงความสามารถของผู้กู้ ยืมเงินและมีรูปแบบที่
หลากหลายเพียงพอเป็นปัจจัยที่ส าคัญมาก ถ้าต้องการที่จะเห็นผู้กู้ยืมเงินสามารถที่จะผ่อนช าระหนี้ได้
จนสิ้นสุดสัญญา โดยเฉพาะการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องที่ กยศ. ควรขับเคลื่อนให้มีความส าเร็จมากขึ้น  

ทั้งนี้ การไกล่เกลี่ยอีกกลุ่มหนึ่งที่ส าคัญมากคือ “การไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดี” ที่จ าเป็น 
ต้องเร่งไกล่เกลี่ยให้สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็วพร้อมกันในวงกว้าง ซึ่งถ้าสามารถไกล่เกลี่ยตกลง
ปรับโครงสร้างหนี้กับผู้กู้ยืมเงินได้ ก็จะเป็นการปลดล็อกปัญหาส าหรับผู้ค้ าประกันไปด้วย อย่างไรก็ดี 
หนี้กลุ่มที่มีค าพิพากษาแล้ว มีประเด็นระยะเวลาบังคับคดี ๑๐ ปี ก็จะมีผลต่อระยะเวลาของแผน 
การช าระหนี้ จึงควรพิจารณาด้วยว่าท าอย่างไรระยะเวลาช าระหนี้จะไม่สั้นเกินไป 

ดังนั้น กยศ. จึงควรจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ กยศ. ออนไลน์ เพ่ือเป็น platform  
ที่สามารถแก้ปัญหาได้วงกว้างในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยหนี้ กยศ. ที่อยู่ในชั้นบังคับคดีนั้น กรมบังคับคดี 
กระทรวงยุติธรรม พร้อมให้การสนับสนุนด้วยเช่นกัน (ข้อมูลรูปแบบมหกรรมไกล่เกลี่ยออนไลน์ที่ ธปท. 
ท าร่วมกับส านักงานศาลยุติธรรมและกรมบังคับคดี สามารถดูได้ที่เว็บไซต์  มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ 
บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล (bot.or.th)   

กลุ่มที่ ๓ ยกระดับแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ค้ าประกันให้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม ผู้ค้ าประกัน 
ถือเป็นคนอีกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาหนี้ กยศ. ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ 

ข้อเสนอปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ค้ าประกันให้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม 
ผู้ค้ าประกันรายเดิม จ าเป็นต้องปรับปรุงและก าหนดแนวนโยบายผู้ค้ าประกันให้ผ่อนปรน 

และเป็นธรรมขึ้น 
๑. สนับสนุนให้ผู้กู้ยืมเงินสามารถปรับโครงสร้างหนี้หรือไกล่เกลี่ยหนี้  (ผู้ค้ าประกัน 

ก็จะหลุดโดยปริยายไม่ถูกไล่เบี้ย) 
๒. ก าหนดความรับผิดชอบของผู้ค้ าประกันให้มีอยู่เฉพาะส่วนของเงินต้น 

- สิ่งที่ลูกหนี้ได้จ่ายช าระหนี้เข้ามาไม่ว่าจะถูกน าไปตัดเงินต้นหรือดอกเบี้ยให้น าไปลด
ยอดเงินต้นที่ผู้ค้ าประกันต้องชดใช้ 

 

https://www.bot.or.th/Thai/AboutBOT/Activities/Pages/PRNews13Feb2021.aspx
https://www.bot.or.th/Thai/AboutBOT/Activities/Pages/PRNews13Feb2021.aspx
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๓. ปรับปรุงล าดับของการไล่เบี้ยใหม่ให้เกิดความชัดเจนขึ้ น โดยจะสามารถเรียกให้ 
ผู้ค้ าประกันรับผิดชอบได้เมื่อ  

- มีการฟ้องผู้กู้ยืมเงินให้เสร็จสิ้นแล้ว (ฟ้องลูกหนี้และผู้ค้ าประกันพร้อมกันไม่ได้)  
- มีการสืบทรัพย์ลูกหนี้ 

ผู้ค้ าประกันรายใหม่ กยศ. อาจจะทบทวนดังนี้ 
๑. ทบทวนว่าจ าเป็นหรือไม่ที่ต้องก าหนดให้การมีผู้ค้ าประกันเป็นหนึ่งในข้อปฏิบัติส าหรับ

การกู้ยืมเงินของ กยศ. 
๒. ให้บิดา - มารดาหรือครูมีสิทธิที่เลือกว่าจะยอมเป็นผู้ค้ าประกันหรือไม่ 
กลุ่มที่ ๔ การเพ่ิมข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจของผู้กู้ยืมเงิน 
ปัญหาที่ผู้กู้ยืมเงินหลังจากส าเร็จการศึกษาแล้วตกงานหรือไม่มีงานท า หรือ จบการศึกษา

แล้วรายได้ไม่ได้สูงขึ้น ถือเป็นหนึ่งในปัญหาใหญ่ของระบบการศึกษาไทยที่ปัจจุบันประชาชนไม่มีข้อมูล
เพียงพอประกอบการตัดสินใจ (informed decision) ว่าจะเรียนต่อในชั้นอุดมศึกษาดีหรือไม่ ที่ผ่านมา
มีความพยายามที่จะขับเคลื่อนให้สถานศึกษาและมหาวิทยาลัยเปิดเผยสถิติผลส าเร็จของผู้ที่เข้าศึกษา
เรียนต่อว่าได้งานตามวิชาหรือคณะที่เรียนหรือไม่ อัตราการได้งานของผู้จบการศึกษาในแต่ละคณะ  
เป็นต้น แต่ในทางปฏิบัติยากที่จะเกิดขึ้นจริง เพราะสถาบันการศึกษาไม่ต้องการเปิดข้อมูลที่จะท าให้คน
ไม่มาเรียนต่อที่สถาบันของตน อย่างไรก็ดี กยศ. ในฐานะเป็นผู้ที่ supply funding รายใหญ่ที่สุดของ
ประเทศ ควรจะใช้สถานะและภารกิจที่มีขับเคลื่อนเรื่องนี้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง

ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงการศึกษาของประชาชน ด้วยการขยายโอกาส 
ในการเข้าถึงเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์และก าหนดให้  
ผู้ซึ่งต้องการศึกษาในหลักสูตรอาชีพหรือเพ่ือยกระดับทักษะ สมรรถนะ หรือการเรียนรู้สามารถขอเงินกู้ยืม
เพ่ือการศึกษาได้ เพ่ือรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงก าหนดกลไกในการช าระเงินคืนกองทุนให้มี
ความยืดหยุ่นและเป็นประโยชน์ต่อผู้กู้ยืมเงินมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้ผู้กู้ยืมเงินสามารถช าระเงินคืนกองทุน  
ได้อย่างแท้จริง อันจะช่วยให้การช าระหนี้มีความเป็นธรรมและสอดคล้องกับความสามารถในการช าระ
หนี้ของผู้กู้ยืมเงินมากยิ่งขึ้น และจะส่งผลต่อเนื่องให้การผิดนัดช าระหนี้ลดน้อยลงไปด้วย นอกจากนี้  
ร่างพระราชบัญญัตินี้ยังก าหนดให้มีการปรับเปลี่ยนการด าเนินงานของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา
ให้ท างานเชิงรุก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ข้อมูลแก่นักเรียนหรือนักศึกษาก่อนเลือกสาขาวิชาที่จะ  
กู้ยืมเงินเรียนเพ่ือให้สอดคล้องกับอาชีพแห่งอนาคต รวมทั้งให้มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการเงิน
กู้ยืมเพื่อการศึกษาอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ทั้งนี้ เมื่อประชาชนสามารถเข้าถึงการศึกษาที่เหมาะสม
กับความต้องการและความถนัดของแต่ละบุคคลได้มากยิ่งขึ้น ย่อมเป็นการเสริมสร้างคุณภาพ 
ของทรัพยากรบุคคลในประเทศให้สูงขึ้น อันเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถ  
ในการแข่งขันของประเทศซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม เพ่ือสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ าของประชาชน 
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แต่อย่างก็ตาม ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
(ทีส่ภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) ซึ่งก าหนดให้ไม่มีดอกเบี้ย ไม่มีเงินเพ่ิม และไม่มีผู้ค้ าประกันนั้น  
อาจส่งผลกระทบต่อกองทุนฯ๕ กล่าวคือ ท าให้กองทุนฯ ไม่มีเงินหมุนเวียนที่เพียงพอต่อการบริหาร
จัดการ ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนฯ โดยมีสาเหตุเกิดจากผู้กู้ยืมเงินขาดแรงจูงใจในการช าระ
เงินคืน รวมถึงชะลอการช าระเงินคืนท าให้ผู้กู้ยืมเงินขาดวินัยทางการเงิน อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อ 
การปล่อยกู้ในอนาคต ในกรณีที่มีการให้กู้ยืมเงินโดยเพ่ิมการกู้เรียนในระยะสั้น (Upskill Reskill) นี้  
อาจส่งผลให้มีผู้ขอกู้ยืมเงินในแต่ละปีเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งกองทุนฯ ประมาณการว่าอาจจะมีผู้กู้ยืมเงินมากขึ้น 
และท าให้งบประมาณของกองทุนฯ ติดลบ ส่งผลให้กองทุนฯ อาจต้องกลับไปพ่ึงพาเงินจากงบประมาณ
แผ่นดิน ท าให้เป็นภาระต่องบประมาณแผ่นดิน ตลอดจนกองทุนฯ จะไม่มีรายรับจากดอกเบี้ยและเบี้ยปรับ 
ซึ่งถึงแม้ดอกเบี้ยและเบี้ยปรับได้รับมาซึ่งไม่ถือว่าเป็นก าไร แต่เงินส่วนนี้ได้น ามาใช้หมุนเวียน  
ในการด าเนินงานและให้แก่นักเรียนนักศึกษารุ่นน้องกู้ยืมต่อไป  

ดังนั้น กองทุนฯ อาจจะต้องด าเนินการเพ่ือแก้ไขผลกระทบดังกล่าว ดังนี้ 
๑. ของบประมาณแผ่นดินเพ่ือสนับสนุนการให้กู้ยืมเงินในแต่ละปี ซึ่งกองทุนฯ คาดการณ์ว่า 

อีกประมาณ ๒ ปีข้างหน้าอาจต้องใช้งบประมาณจากรัฐ ท าให้เป็นภาระของรัฐบาลในการหาเงิน
งบประมาณให้เพียงพอกับการให้กู้ยืม 

๒. กองทุนฯ จะต้องน าระบบโควตามาใช้ก าหนดสัดส่วนการกู้ยืมเงินของสถานศึกษา ซึ่งระบบ
โควตานี้จะส่งผลกระทบต่อนักเรียนนักศึกษาที่จะขอกู้ยืมเงิน และท าให้นักเรียนนักศึกษาขาดโอกาส  
ในการเข้าถึงการศึกษา และเกิดความเหลื่อมล้ า 

๓. เร่งด าเนินการฟ้องด าเนินคดีและยึดทรัพย์ผู้กู้ยืมโดยเร็ว ซึ่งการเร่งฟ้องร้องด าเนินคดี และ  
ยึดทรัพย์ของผู้กู้ยืมเงินอาจจะไม่สอดคล้องกับนโยบายการช่วยเหลือประชาชนของรัฐบาลที่ขณะนี้  
ก าลังพยายามให้โอกาสผู้กู้ยืมในแก้ไขปรับปรุงหนี้อยู่ 

ดังนั้น หาก กยศ. ไม่มีดอกเบี้ยและเบี้ยปรับหรือเงินเพ่ิมก็อาจกระทบต่อวินัยทางการเงินของ 
ผู้กู้ยืมเงิน ท าให้ผู้กู้ยืมเงินบางส่วนขาดแรงจูงใจและชะลอการช าระคืนเงินต้น อาจท าให้กองทุนฯ ไม่มี
เงินหมุนเวียนเพียงพอ กระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนฯ และมีผลกระทบต่อการปล่อยกู้ในอนาคต 
และอาจต้องกลับไปพ่ึงพาเงินจากงบประมาณแผ่นดินเหมือนเดิม ส่วนผู้ค้ าประกันนั้น ทางกองทุนฯ  
เห็นด้วยกับการท่ีไม่ต้องมีผู้ค้ าประกัน ซึ่งปัจจุบันในการกู้ยืมเงินตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่ได้ก าหนดให้มี 
การค้ าประกันแล้ว 

ทั้งนี้ กองทุนฯ ขอยืนยันว่ากองทุนฯ จะเป็นหลักประกันของทุกครอบครัวว่าเด็กทุกคนที่เกิด 
ในประเทศไทยจะได้รับการศึกษาทุกคน และจะสามารถกู้ยืมเงินได้โดยไม่มีข้อจ ากัด เพื่อให้โอกาสทกุคน 
ในการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น ความยากจนจะไม่ใช่อุปสรรคของการเข้าถึงการศึกษาต่อไป 

                                                           
๕ นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา, บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับ

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …., สัมภาษณ์เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕  
ณ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ช้ัน ๙. 
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บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ 
เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญตัิกองทุนเงินใหกู้้ยืมเพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. 

 
 

นางพัชรา พุกเศรษฐี  
วิทยากรช านาญการพเิศษ   

กลุ่มงานกฎหมาย ๑ ส านักกฎหมาย 
ผู้สัมภาษณ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการฉบับนี้ กลุ่มงานกฎหมาย ๑ ส านักกฎหมาย ส านักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา ได้รับความอนุเคราะห์ในการให้สัมภาษณ์จาก นายจุมพล นิติธรางกูร 
ผู้อ านวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนากฎหมาย กองพัฒนากฎหมาย ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมพระยามานวราชเสวี ชั้น ๑ ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา โดยมีนางพัชรา พุกเศรษฐี วิทยากรช านาญการพิเศษ กลุ่มงานกฎหมาย ๑ 
ส านักกฎหมาย ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นผู้สัมภาษณ์ และมีคณะข้าราชการกลุ่มงาน
กฎหมาย ๑ เข้าร่วมสังเกตการณ์สัมภาษณ์ เพ่ือเป็นข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาของ
สมาชิกวุฒิสภาในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 
โดยมีสาระส าคัญตามประเด็นการสัมภาษณ์สรุปได้ ดังนี้ 

 

 ส านักกฎหมาย : ขอทราบความเป็นมาและสภาพปัญหาอันเป็นที่มาของการเสนอ 
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 
 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา : จากการท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยได้ตรวจสอบอัตรา
หนี้เสียสูงสุด (NPLs) พบว่า หนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) เป็นหนี้ที่มีอัตราหนี้เสีย
สูงสุด (NPLs) ในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของไทย คิดเป็นร้อยละ ๖๒ (ข้อมูล ณ สิ้นปี ๒๕๖๓)  
ซึ่งสูงกว่าช่วงวิกฤติต้มย ากุ้งที่ NPLs สูงสุดที่ ร้อยละ ๔๗ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความไม่ปกติและเกดิปญัหา 
ของเงินกองทุนกู้ยืมที่ต้องปฏิรูปแก้ไขอย่างเร่งด่วน และจากปัญหาหนี้เสียดังกล่าวนี้ท าให้เกิด 
ข้อสงสัยว่าอะไรเป็นสาเหตุของการที่ประชาชนจ านวนมากที่กู้เงินจาก กยศ. ไม่สามารถที่จะจ่ายช าระหนี้
คืนได้ ปัจจุบันมีผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ระหว่างช าระหนี้ของ กยศ. จ านวน ๓,๕๔๖,๒๑๘ ราย และมีผู้กู้ยืมเงิน 
ที่ผิดนัดช าระหนี้ จ านวน ๒,๓๗๕,๒๗๐ ราย 



- ๗๓ - 
 

สาเหตุของการผิดนัดช าระหน้ีมีหลายกรณี เช่น ความยากจน การขาดวินัยทางการเงิน 
การส าเร็จการศึกษาแล้วไม่มีงานท า และไม่มีรายได้ การประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาการตกงาน 
ปัญหาสุขภาพของตนเองหรือบุคคลในครอบครัว ปัญหาการแบกรับภาระหนี้สินอื่น ๆ หรือภาระ
ค่าใช้จ่ายในการดูแลครอบครัว หรือประสบเหตุสุดวิสัยอื่นใด ซึ่งเป็นเหตุให้ความสามารถใน  
การช าระหนี้ลดลง หรือไม่อาจช าระหนี้ได้ในระหว่างระยะเวลาผ่อนช าระหนี้ตามสัญญา การขาด
ความรู้ความเข้าใจในการช าระเงินคืนกองทุน โดยเข้าใจว่าเงินของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
มีลักษณะเป็นการให้เปล่า และไม่ต้องช าระคืน นอกจากสาเหตุที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ยังพบสาเหตุ
ที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ กลไกการช าระหน้ีของ กยศ. ทีไ่ม่ยืดหยุ่น ซึ่งมีดังนี้ 

๑. กลไกในการช าระหน้ีรูปแบบเดียว   
กยศ. มีรูปแบบการช าระหน้ีคืนเพียงรูปแบบเดียว คือ ก าหนดให้ผู้กู้ยืมเงินช าระหน้ีคืน 

เป็นเงินก้อน “รายปี” โดยมีระยะเวลาในการช าระหนี้คืน ๑๕ ปี ซึ่งถือเป็นจ านวนเงินที่ค่อนข้างสูง
ส าหรับผู้กู้ยืมเงินส่วนใหญ่ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดีนัก ท าให้ผู้กู้ยืมเงินส่วนใหญ่ไมส่ามารถเกบ็ออมเงนิ
จ านวนมากเพ่ือช าระเงินกู้ยืมคืนเป็นรายปีได้ ซึ่งรูปแบบนี้จะไม่เหมือนกับการจ่ายช าระหนี้แบบสถาบัน
การเงินหรือธนาคารทั่วไป ท่ีสามารถให้เลือกจ่ายช าระเป็นรายเดือนหรือรูปแบบอื่นได้ ท าให้ผู้กู้ยืมเงิน 
ไม่มีทางเลือกในการช าระในรูปแบบอื่นได้ 

การที่ กยศ. ก าหนดให้ต้องช าระหนี้คืนเป็นรายปีนั้น พบว่า ผู้กู้ยืมเงินส่วนใหญ่มีศักยภาพ 
ในการช าระหนี้ไม่เท่ากัน ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการมีภาระค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมมากขึ้น การมีบุตร หรือต้อง 
ค านึงถึงค่าใช้จ่ายในครอบครัวก่อนการช าระคืนเงินกู้ยืม ทั้งนี้ เมื่อผู้กู้ยืมเงินเรียนจบ กยศ. จะให้
ระยะเวลาปลอดการช าระหนี้เป็นเวลา ๒ ปี และเมื่อต้องเริ่มช าระหนี้คืน กยศ. ก าหนดค่างวดที่ต้อง
ช าระในปีแรกเพียง ร้อยละ ๑.๕ ของเงินที่กู้ยืม แต่จะทยอยปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนปีสุดท้ายจะต้อง
ช าระคืนร้อยละ ๑๓ ของเงินที่กู้ยืมไปทั้งหมด ดังนั้น จึงเห็นว่าลูกหน้ีเริ่มมีการผิดนัดช าระหน้ีสูงขึ้น
ชัดเจนตั้งแต่ปีที่ ๖ - ๗ เป็นต้นไป เนื่องจากงวดการช าระรายปีจะปรับเพิ่มขึ้นทุกปี ขณะที่รายได้ 
ของผู้กู้ยืมเงินอาจไม่ได้ปรับขึ้นตาม ดังนั้น การช าระหนี้คืนเป็นเงินก้อน “รายปี” จึงเป็นข้อจ ากัดที่ท าให้
ผู้กู้ยืมเงินจ่ายคืนเงินกู้ กยศ.ไม่ได้ ส่งผลให้ผู้กู้ยืมเงินเริ่มผิดนัดช าระหนี้ 

๒. การก าหนดอัตราดอกเบี้ย และเบี้ยปรับผิดนัดช าระหน้ีในอัตราที่สูง 
เมื่อผู้กู้ยืมเงินเริ่มผิดนัดการช าระหนี้ พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๖๐๑ มาตรา ๔๔ ได้ก าหนดให้คิดดอกเบี้ยไม่เกินอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ส่วนในกรณี 
ที่ผู้กู้ยืมเงินผิดนัดการช าระเงินคืนกองทุนฯ ให้ผู้กู้ยืมเงินต้องเสียเงินเพ่ิมอีกไม่เกินร้อยละ ๑.๕ ต่อเดือน 
หรือเท่ากับร้อยละ ๑๘ ต่อปี ซึ่งอัตราเงินเพิ่มหรือเบี้ยปรับดังกล่าวเท่ากับอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
พาณิชยซ์ึ่งถือว่าสูงมาก เพราะกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นหน่วยงานของรัฐ 

 
 
ช 

 

                                        
๑ มาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔  

ตอนที่ ๑๒ ก (๒๗ มกราคม ๒๕๖๐): ๑๓. 

    อัตราดอกเบี้ยและเบี้ยปรับ (เดิม) 
- ดอกเบี้ย ไม่เกินอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี 
- เงินเพิ่มหรือเบี้ยปรับ อีกไม่เกินร้อยละ ๑.๕ ต่อเดือน  
  (หรือร้อยละ ๑๘ ต่อปี )  

อัตราดอกเบี้ย 
ธนาคารพาณิชย์ =  
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แม้กฎหมายเดิมจะก าหนดเพดานอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ไว้ที่ ร้อยละ  ๗.๕ ต่อปี   
แต่ที่ผ่านมา กยศ. ได้ก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมไว้ท่ี ร้อยละ ๑ ต่อปี เท่านั้น และการที่ กยศ.
ก าหนดให้คิดดอกเบี้ยเงินกู้ไว้ที่ ร้อยละ ๑ ต่อปี นั้น กยศ.ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาก าไร หากแต่
เป็นการชดเชยผลของอัตราเงินเฟ้อที่จะท าให้มูลค่าของเงินกองทุนลดลงทุกปี  

นอกจากนี้ กยศ. ยังได้มีมาตรการลดหย่อนหนี้ช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงิน ดังนี้   
ผู้กู้ยืมเงินที่ไม่เคยผิดนัดช าระหนี้ ให้ลดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเหลือ ร้อยละ ๐.๐๑ ต่อปี  
ผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่ถูกด าเนินคดีและไม่สามารถช าระหนี้ได้ตามก าหนด ให้ลดอัตราเบี้ยปรับ

เหลือ ร้อยละ ๐.๕ ต่อปี  
ทั้งนี้ ส าหรับปัญหาที่ส าคัญที่ท าให้ผู้กู้ยืมเงินไม่ได้รับการช่วยเหลือจากมาตรการต่าง ๆ  

ของ กยศ. คือ ผู้กู้ยืมเงินที่ผิดนัดช าระหน้ี และศาลมีค าพิพากษาแล้ว ซึ่งเมื่อศาลมีค าพิพากษาแล้ว  
ผู้กู้ยืมเงินดังกล่าวต้องจ่ายอัตราดอกเบี้ยตามค าพิพากษาซึ่งเป็นไปตามท่ีประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชยไ์ด้ก าหนด  

๓. ล าดับการตัดช าระหน้ี ที่ก าหนดล าดับการตัดช าระหนี้ โดยเรียงจาก ๑) เงินเพ่ิม  
๒) ดอกเบี้ย และ ๓) ต้นเงิน (เป็นล าดับสุดท้าย) นั้น ถือเป็นการสร้างภาระให้แก่ผู้กู้ยืมเงิน 
ซึ่งเพ่ิงจบการศึกษาเกินสมควร โดยในหลายกรณีท่ีผู้กู้ยืมเงินผ่อนช าระเงินคืนให้ทาง กยศ.  
เป็นจ านวนมาก แต่หนี้ในส่วนต้นเงินยังคงเท่าเดิมเนื่องจากจะถูกตัดช าระเป็นล าดับสุดท้าย 

ดังนั้น หากกองทุนฯ ก าหนดอัตราดอกเบี้ยและเบี้ยปรับผิดนัดช าระหนี้ไว้สูง รวมถึง
ก าหนดล าดับการตัดช าระหนี้โดยตัดต้นเงิน (เป็นล าดับสุดท้าย) เช่นนี้ เมื่อผู้กู้ยืมเงิน กยศ.ช าระหนี้
เข้ามาเงินส่วนนี้จะถูกตัดช าระในส่วนของดอกเบี้ยและเบี้ยปรับก่อน ท าให้ตัดไม่ถึงส่วนของต้นเงิน
ตามที่ก าหนดได้ ส่งผลให้ผู้กู้ยืมเงินผิดนัดช าระหนี้อย่างต่อเนื่อง และไม่สามารถจ่ายหนี้ได้และ 
หยุดจ่ายหนี้ 

เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาดังท่ีกล่าวนี้ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา  
ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ 
เป็นการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ โดยเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือการปรับปรุงแนวทางการบังคับ 
ช าระหนี้ของ กยศ. โดยก าหนดให้ผู้กู้ยืมเงินสามารถช าระเงินกู้ยืมคืนทั้งจ านวนหรือผ่อนช าระก็ได้  
ซึ่งจะช่วยให้ผู้กู้ยืมเงินสามารถช าระหนี้ได้ง่ายขึ้น (จากเดิมที่ผู้กู้ยืมเงินต้องช าระหนี้ด้วยเงินจ านวนมาก
ในครั้งเดียวเป็นรายปี) โดยผู้กู้ยืมเงินสามารถผ่อนช าระเป็นรายเดือนหรือรายสามเดือนก็ได้  หรือ 
รูปแบบอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยให้จ านวนเงินที่ผู้กู้ยืมเงินต้องช าระในแต่ละงวดไม่สูงเกินไป ในขณะเดียวกัน  
การปรับเปลี่ยนล าดับการตัดช าระหนี้เมื่อผู้กู้ยืมเงินช าระเงินคืนจากเดิมที่เรียงล าดับจาก ๑) เงินเพ่ิม  
๒) ดอกเบี้ย และ ๓) ต้นเงิน ให้เปลี่ยนการจัดล าดับการตัดช าระหนี้ใหม่เป็น ๑) ต้นเงิน ๒) ดอกเบี้ย 
และ ๓) เงินเพ่ิม ซึ่งจะช่วยให้การช าระหนี้ของผู้กู้ยืมเงินครบถ้วนเร็วขึ้น เนื่องจากเป็นการลดปัญหา
ของผู้กู้ยืมเงินบางส่วนซึ่งผ่อนช าระหนี้ในส่วนเงินเพิ่มและดอกเบี้ยจ านวนมาก แต่ต้นเงินยังไม่ลดลง 
นอกจากนี้ กยศ. ควรก าหนดอัตราดอกเบี้ยและเบี้ยปรับให้มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน 
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   เป็นหนา้ที่ของรัฐท่ี “รัฐตอ้งด าเนินการใหเ้ดก็ทกุคนได้รับการศกึษาเป็นเวลา ๑๒ ปี”  

 ส านักกฎหมาย : ท่านเห็นว่าการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ฉบับน้ี มีหลักการที่สอดคล้องตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๔ วรรคหน่ึง ที่บัญญัติว่า 
“รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย”  หรือไม่ อย่างไร 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา :  ส าหรับมาตรา ๕๔ ท่ีก าหนดว่า รัฐต้องด าเนินการ 
ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมี
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายรัฐ นั้น คือ “รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบ
สองปี” ตั้งแต่ก่อนวัยเรียน (ชั้นอนุบาล) ๓ ปี  ชั้นประถมศึกษา ๖ ปี ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นอีก ๓ ปี 
รวมเป็น ๑๒ ปี ซึ่งรัฐด าเนินการอยู่แล้ว 
 

 
 
                              

จากนั้น หากต้องการเรียนฟรีต่อจาก ๑๒ ปีน้ี  คือ ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
หรือระดับอาชีวศึกษา และระดับปริญญาตรี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สามารถใช้กองทุนเพ่ือความ
เสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ซึ่งกองทุนดังกล่าว มีภารกิจในการช่วยเหลือดูแลกลุ่มเป้าหมาย 
ซึ่งเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือด้อยโอกาสนับตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยแรงงานให้ได้รับโอกาส  
ทางการศึกษา เพ่ือบรรเทาความยากจนอันเป็นรากเหง้าของปัญหาอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๔ วรรคหก ที่ก าหนดให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษา 

 อย่างไรก็ตาม หากไม่ได้ทุนเรียนฟรีจากกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ. )  
นักเรียนหรือนักศึกษาสามารถขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเ พ่ือการศึกษา (กยศ.)  
ท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียน หรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือเป็นค่าเล่า
เรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเน่ืองกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา 
ส่งผลให้การแก้ไขร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ฉบับนี้  
ไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติว่า “รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับ
การศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย” เพราะเป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี 
และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ก็เป็นอีกกลไกหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้กู้ยืมเงิน  
แก่นักเรียน หรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือเป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่อง 
กับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา  

 

ตั้งแต่ก่อนวัยเรียน 
ชั้นอนุบาล 

๓ ป ี

ชั้นประถมศึกษา 
ป.๑ - ป.๖ 

๖ ป ี

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ม.๑ - ม.๓ 

๓ ป ี

เรียนฟร ี
= ๑๒ ป ี
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ส านักกฎหมาย : ในทัศนะของท่านเห็นว่าควรก าหนดให้มีดอกเบี้ย เบี้ยปรับหรือเงินเพ่ิม 
หรือผู้ค้ าประกันในร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. หรือไม่ 
อย่างไร  

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา : เห็นควรก าหนดให้มีดอกเบี้ย เบี้ยปรับหรือเงินเพ่ิม
เนื่องจากกลไกให้มีดอกเบี้ย เบี้ยปรับหรือเงินเพิ่ม เป็นกลไกหนึ่งที่ท าให้ผู้กู้ยืมเงินมีวินัยทางการเงิน
และน าเงินกลับมาคืนให้แก่กองทุนฯ และเพ่ือให้กองทุนฯ มีเงินมาใช้หมุนเวียนในการปล่อยกู้ให้แก่
นักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีทุนทรัพย์ ได้มีเงินกู้เรียน  

เห็นควรก าหนดให้มีดอกเบี้ย เบี้ยปรับตามร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ คือ ให้มีดอกเบี้ยในอัตราไม่เกิน ร้อยละ ๒ ต่อปี 
(ปัจจุบันก าหนดไว้อัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี) และเบี้ยปรับไม่เกิน ร้อยละ ๑ ต่อปี (กฎหมายปัจจุบัน
ก าหนดเบี้ยปรับไว้ที่ ร้อยละ ๑๘ ต่อปี) ซึ่งการก าหนดให้มีดอกเบี้ยดังกล่าวเกิดจากการพิจารณา
ศึกษาจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องว่าอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสม ประกอบกับเหตุ  
ที่ต้องก าหนดให้มีดอกเบี้ยเช่นนี้ เนื่องจากต้องการให้มีการเก็บดอกเบี้ยที่ต่ ากว่าประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ ที่ได้ก าหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ ร้อยละ ๓ ต่อปี ส าหรับกลไกเบี้ยปรับนี้จะใช้เฉพาะกับ
ผู้กู้ที่ผิดนัดช าระหนี้เท่านั้น เพราะฉะนั้นลูกหนี้ที่จ่ายหนี้ตรงเวลา ไม่ต้องจ่ายเบี้ยปรับหรือเงินเพ่ิม
ดังกล่าว  

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะมีการเสนอให้เก็บดอกเบี้ยในอัตราไม่เกิน ร้อยละ ๒ ต่อปี การก าหนด
อัตราดอกเบี้ยดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนฯ ให้ลดลงได้ ซึ่งในอนาคตกองทุนฯ
อาจจะต้องกลับมาใช้งบประมาณแผ่นดิน และอาจจะเป็นภาระต่องบประมาณแผ่นดิน 

ส าหรับ ประเด็นผู้ค้ าประกัน เห็นด้วยกับการที่ไม่ต้องมีผู้ค้ าประกัน เพราะภาระการช าระหนี้
ต้องเป็นหน้าที่ของผู้กู้ยืมเงินที่จะต้องช าระหนี้คืน แต่อย่างไรก็ตาม การที่ไม่มีผู้ค้ าประกันอาจส่งผลต่อ 
ผู้กู้ยืมเงินบางคน ดังนั้น อาจก าหนดให้มีผู้ค้ าประกันเฉพาะในกรณีที่จ าเป็นและสมควร (ซึ่งเป็นข้อยกเว้น)  

 ส านักกฎหมาย : ในทัศนะของท่านการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ที่ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรตาม มาตรา ๑๗ 
แก้ไขมาตรา ๔๔ ที่มีหลักการให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาไม่มีดอกเบี้ย ไม่มีเบี้ยปรับกรณีผิด
นัดช าระหน้ี รวมถึง ไม่ต้องมีผู้ค้ าประกัน จะเกิดผลกระทบในการด าเนินการของกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพ่ือการศึกษาในเรื่องใดบ้าง และจะเกิดผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และอื่น ๆ 
อย่างไร 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา : กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) มีวัตถุประสงค์
ให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพ่ือเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่อง
กับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา ซึ่งต่างกับการให้ทุนหรือให้เปล่า  

กยศ. เป็นกองทุนในลักษณะเงินทุนหมุนเวียน เป็นหน่วยงานของรัฐ ที่ไม่แสวงหาก าไร ลักษณะ
ของกองทุนเงินหมุนเวียนนี้ คือ ทุนที่ต้องมีเงินหมุนเวียนเข้า-ออก หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือต้องมี
รายรับและรายจ่ายเข้าออกตลอด ซึ่งรายรับดังกล่าวเกิดจากผู้กู้ยืมเงินที่เรียนจบกลับมาช าระหนี้
ให้แก่ กยศ. ส่วนรายจ่าย คือ กยศ.ให้เงินกู้ยืมแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
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เมื่อมีการ “กู้ยืมเงิน” ไม่ว่าจะเป็นกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาหรือการกู้ยืมเงินแบบไหน ก็ต้องมี
การใช้เงินคืนกลับมา รวมถึงอาจจะต้องจ่ายดอกเบี้ยหรือเบี้ยปรับร่วมด้วย  ด้วยเหตุดังกล่าวนี้   
จึงจ าเป็นต้องมีกลไกที่จะท าให้ผู้กู้ยืมเงินที่เรียนจบกลับมาช าระหนี้ นั่นก็คือ การก าหนดดอกเบี้ย  

ส าหรับเบี้ยปรับ ถือว่าเป็นกลไกที่ส าคัญมากอีกกลไกหนึ่ง เพราะการก าหนดเบี้ยปรับดังกล่าวนี้ 
จะท าให้ผู้กู้ยืมเงินมีวินัยทางการเงินและคืนเงินกลับมาให้แก่กองทุนฯ แต่อย่างไรก็ดี การก าหนดเบี้ย
ปรับก็ไม่ควรก าหนดเบี้ยปรับที่สูงจนเกินไป เพราะถ้าหากก าหนดเบี้ยปรับที่สูง อาจท าให้ผู้กู้ยืมเงินไม่มี
ศกัยภาพที่จ่ายคืน ดังนั้น ควรก าหนดเบี้ยปรับไว้เพียงเพ่ือให้ผู้กู้ยืมเงินช าระเงินคืนเท่านั้น   

ส าหรับกรณีผู้ค้ าประกันนั้น เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ผ่านมาคณะกรรมการกองทุนฯ ได้มีมติ
เห็นชอบให้ยกเลิกการก าหนดให้มีผู้ค้ าประกันส าหรับเงินที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินและท าสัญญา 
กู้ยืมเงินใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ดังนั้น จึงเห็นด้วยกับการท่ีไม่ต้องมีผู้ค้ าประกัน 
เพราะผู้กู้ยืมเงินต้องเป็นผู้รับผิดชอบช าระหนี้ ไม่ควรผลักภาระให้ผู้ค้ าประกันเป็นผู้รับช าระหนี้  
แต่เหตุท่ีเสนอให้มีผู้ค้ าประกันในร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวนี้ คือ ให้มีผู้ค้ าประกันเฉพาะในกรณ ี
ที่จ าเป็นและสมควรอาจมีผู้ค้ าประกันได้ (ซึ่งเป็นข้อยกเว้น) เช่น กรณีการกู้ยืมเงินในระดับที่สูงกว่า
ปริญญาตรี (ปริญญาโท)  

ดังนั้น การก าหนดดอกเบี้ย และเบี้ยปรับ จึงเป็นกลไกที่ส าคัญต้องมี เพ่ือให้คนที่เรียนจบ
กลับมาช าระหนี้ เพ่ือไม่ให้ผู้กู้ยืมเงินละเลยที่จะช าระหนี้ และเป็นการสร้างวินัยในการช าระเงินคืน 
รวมถึงมีเงินให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  และเพ่ือพยุงสถานะ
เสถียรภาพกองทุนฯ ให้มีความมั่นคงในระดับหนึ่ง ซึ่งหากไม่มีดอกเบี้ยหรือเบี้ยปรับ จะเกิดภาระต่อ
งบประมาณ และไม่มีเงินให้กู้ยืมแก่รุ่นน้องต่อไป ส่วนผู้ค้ าประกันเห็นด้วยว่าไม่จ าเป็นต้องมี เพราะ 
ผู้กู้ยืมเงินต้องเป็นผู้รับผิดชอบช าระหนี้ ไม่ควรผลักภาระให้ผู้ค้ าประกันเป็นผู้รับช าระหนี้ 

 ส าหรับผลกระทบ หากไม่มีดอกเบี้ย ไม่มีเบี้ยปรับ จะเกิดผลกระทบต่อภาพรวมในการบริหาร
จัดการกองทุนฯ  เนื่องจาก กองทุนฯ บริหารจัดการโดยใช้เงินหมุนเวียนของกองทุนฯ และไม่ได้พ่ึงพาเงิน
จากงบประมาณของรัฐมาตั้งปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนั้นหากก าหนดให้ไม่มีดอกเบี้ย ไม่มีเบี้ยปรับ อาจท าให้
จ านวนเงินในกองทุนฯ ลดลง และอาจเป็นภาระต่องบประมาณของแผ่นดินที่รัฐจะต้องน างบประมาณ
มาอุดหนุนให้แก่กองทุนฯ และถึงแม้ว่ารัฐจะน าเงินงบประมาณมาอุดหนุนกองทุนฯ แต่รัฐก็มีภารกิจ
หลายด้านที่จ าเป็นต้องใช้งบประมาณ ดังนั้นจ านวนเงินที่รัฐจะน ามาอุดหนุนให้แก่กองทุนฯ อาจมีไม่
เพียงพอกับสัดส่วนของจ านวนนักเรียนหรือนักศึกษาที่จะกู้ยืมเงิน อาจส่งผลให้นักเรียน นักศึกษา 
ทุกคนไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เหมือนปัจจุบัน และในอนาคตอาจจะต้องมีการน าระบบโควตา 
เข้ามาใช้ต่อการกู้ยืมเงินของนักเรียนหรือนักศึกษา หรืออาจจะเกิดการร้องเรียนในกรณีของนักเรียน 
ที่ไม่ได้เงินกู้ยืมจาก กยศ. เกิดความไม่เป็นธรรมและท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าในสังคมได้ 

 ส านักกฎหมาย : ขอทราบความเห็นเกี่ยวกับการให้บุคคลที่อยู่ระหว่างขอสัญชาติไทย 
มีสิทธิกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา : พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ก าหนดคุณสมบัติของผู้กู้ยืมไว้ว่าต้องมีสัญชาติไทย แต่ในชั้นของคณะกรรมาธิการ
ของสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ขยายโอกาสให้แก่กลุ่มชาติพันธุ์ โดยให้ความเห็นว่ากลุ่มชาติพันธุ์นี้  
ก็คือคนไทยเพียงแต่ยังไม่ได้รับสัญชาติ ซึ่งประเด็นดังกล่าวไม่ได้มีปรากฏในร่างพระราชบัญญัติ
กองทุน ฯ ฉบับใดเลย ไม่ว่าจะเป็นร่างพระราชบัญญัติกองทุนฯ ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ,  



- ๗๘ - 
 

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนฯ ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย
กับคณะ เป็นผู้เสนอ, ร่างพระราชบัญญัติกองทุนฯ ของนายมานิตย์ สังข์พุ่ม สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พรรคเพ่ือไทย กับคณะ เป็นผู้เสนอ, ร่างพระราชบัญญัติกองทุนฯ ของพันต ารวจเอกทวี สอดส่อง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาชาติ กับคณะ เป็นผู้เสนอ และร่างพระราชบัญญัติกองทุนฯ 
ของนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ ดังนั้น  
จึงเห็นว่าการแก้ไขในประเด็นดังกล่าวเป็นการแก้ไขเกินหลักการจากที่สภาผู้แทนราษฎรรับหลักการ 
ในวาระที่ ๑ 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มชาติพันธุ์ดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นคนไทยเพียงแต่ยังไม่ได้รับสัญชาติไทย ดังนั้น  
รัฐควรให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มชาติพันธุ์ในทุกเรื่อง ๆ โดยเฉพาะเรื่องกระบวนการขอสัญชาติไทย 
ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญท่ีกลุ่มชาติพันธุ์ต้องการให้รัฐช่วยเหลือมากที่สุด เพราะถ้าหากกลุ่มชาติพันธุ์ดังกล่าวนี้
มีสัญชาติไทยแล้ว ก็จะได้รับสิทธิในทุกเรื่อง ๆ ที่คนไทยได้รับ มิได้มีสิทธิแค่เฉพาะกู้ยืมเงินจากกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาเท่านั้น  

ประกอบกับที่ผ่านมากระบวนการขอสัญชาติ ไม่ได้หมายความว่าบุคคลที่ขอสัญชาติจะได้
สัญชาติทุกคน ดังนั้นหากกองทุนฯ เปิดโอกาสให้บุคคลที่อยู่ระหว่างขอสัญชาติ มีสิทธิขอกู้ยืมเงิน 
จากกองทุนฯ ได้ และต่อมาปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวไม่ได้รับสัญชาติไทย จะส่งผลกระทบต่อกองทุนฯ 
และเป็นภาระต่อกองทุนฯ ในการติดตามทวงหนี้คืน ดังนั้น เห็นควรให้รัฐด าเนินการช่วยเหลือให้ 
กลุ่มชาติพันธุ์ให้มีสัญชาติไทยเสียก่อน และเมื่อบุคคลดังกล่าวมีสัญชาติไทยแล้ว ก็สามารถกู้ยืมเงิน
จากกองทุนเงินดังกล่าวได้ 

ส านักกฎหมาย : ความพร้อมในการออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไข และผลกระทบที่จะมีต่อการกู้ยืมเงินหรือผู้ค้ าประกัน ผู้ที่ถูกบังคับคดีตามค าพิพากษา
ของศาลอันถึงที่สุดแล้วหรืออยู่ในระหว่างการบังคับคดี หรือผู้กู้ที่ช าระหน้ีหมดแล้ว หรือไม่ อย่างไร 
 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา : โดยหลักการทั่วไปแล้วการแก้ไขกฎหมาย จะมีผล
บังคับใช้ในอนาคต ซึ่งการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. …. ฉบับน้ี นอกจากจะเกิดประโยชน์กับนักเรียนหรือนักศึกษาที่จะขอกู้ยืมใหม่ในอนาคตแล้ว 
ยังเกิดประโยชน์กับผู้กู้ยืมเงินรายเดิมอีกด้วย  

ส าหรับที่มาของปัญหาและความจ าเป็นในการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติกองทุนฯ ฉบับนี้ 
เนื่องจากผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ในปัจจุบัน ไม่สามารถช าระหนี้ได้ ผิดนัดช าระหนี้ จนกระทั่งมีการบังคับคดี 
และมีการฟ้องร้องคดีต่อศาลเป็นจ านวนมาก จากปัญหาดังกล่าว ควรจะมีบทเฉพาะกาลที่ให้มี 
ผลย้อนหลังกับผู้กู้ยืมเงินรายเดิมก่อนที่จะมีการแก้ไขกฎหมายด้วย 

ดังนั้น ในร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินฯ ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ จึงมีบทเฉพาะกาล  
อยู ่๓ มาตรา คือ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖  ที่จะให้น าบทบัญญัติที่แก้ไขในครั้งนี้มาใช้บังคับ
กับผู้กู้ยืมเงินรายเดิมด้วย  

จากนั้นร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร และมีบท 
เฉพาะกาลอยูใ่น มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘๒ ดังนี้ 

                                        
๒ ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านความ

เห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร)  
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มาตรา ๒๖ บัญญัติว่า เพ่ือเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาภาระของผู้กู้ยืมเงินหรือผู้ค้ าประกัน
ให้สามารถช าระเงินคืนกองทุนได้ ให้น ามาตรา ๔๔ วรรคสาม วรรคสี่ วรรคห้า และวรรคหก  
แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเ พ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่ผู้กู้ยืมเงินและผู้ค้ าประกันซึ่งกู้ยืมเงินหรือค้ าประกันไว้ แล้ว 
ก่อนวันที่พระราชบัญญัติ น้ีใช้บังคับ โดยให้ยกเว้นเงินเพ่ิมให้กับผู้กู้ยืมเงินและผู้ค้ าประกัน 
ดังกล่าวด้วย 

มาตรา ๒๗ บัญญัติว่า  ผู้กู้ยืมเงินผู้ใดมีลักษณะตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติกองทุน 
เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ นี้  ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้หนี้ที่มีต่อกองทุนเป็นอันระงับไป แต่ถ้าได้มีการช าระเงินคืนกองทุนฯ 
ไปแล้วทั้งหมดหรือบางส่วน ผู้กู้ยืมเงินไม่มีสิทธิเรียกเงินคืน 

มาตรา ๒๘ บัญญัติว่า ในการออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ ถ้าเป็นคุณต่อผู้กู้ยืมเงินหรือผู้ค้ าประกัน คณะกรรมการต้องก าหนดให้มีผลใช้
บังคับกับผู้กู้ยืมเงินหรือผู้ค้ าประกันซึ่งกู้ยืมเงินหรือได้ค้ าประกันไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับด้วย แม้ว่าจะมีค าพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดแล้วหรืออยู่ในระหว่างการบังคับคดีก็ตาม 

เมื่อมีการด าเนินการตามมาตรา ๔๔ วรรคสาม ภายหลังจากวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
กับผู้กู้ยืมเงิน ให้ผู้ค้ าประกันเป็นอันหลุดพ้นจากหนี้นั้น 

การแก้ไขกฎหมายครั้งนี้ นอกจากจะมีคุณและเกิดประโยชน์ต่อผู้ที่ก าลังกู้ยืมเงิน กยศ.  
อยู่ในปัจจุบัน และผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ในอนาคตแล้ว กฎหมายฉบับนี้ยังมีผลย้อนหลังให้คุณและ 
เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มผู้กู้ยืมเงินที่ก าลังถูกฟ้องและมีค าพิพากษาแล้ว และผู้กู้ยืมเงินอื่นที่ยังมีภาระหนี้กับ 
กยศ. แต่จะไม่มีผลย้อนหลังไปส าหรับผู้กู้ยืมเงินรายที่ได้ปิดหนี้ไปแล้วก่อนหน้ากฎหมายมีผลบังคับใช้ 

ดังนั้น หากร่างกฎหมายฉบับนี้ประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมาย กองทุนฯ ต้องมีหน้าที่ใน 
การปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขต่าง ๆ  ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ฉบับใหม่ เพ่ือจะน าไปใช้กับผู้กู้ยืมเงินทั้งหมด (ผู้กู้ยืมเงินรายใหม่และผู้กู้ยืมเงินรายเดิม) เพ่ือไม่ให้เกิด
ความเหลื่อมล้ า และไม่เป็นธรรม 

 ส านักกฎหมาย : การตราพระราชบัญญัติน้ีจะก่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติและ
ประชาชนโดยรวมอย่างไร 
 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา : ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ จะช่วยให้การบังคับช าระหนี้
ของ กยศ. มีความเป็นธรรมและสอดคล้องกับความสามารถในการช าระหนี้ของผู้กู้ยืมเงินมากยิ่งขึ้น 
รวมถึงช่วยให้การผิดนัดช าระหนี้ของผู้กู้ยืมเงินลดน้อยลงไปด้วย อีกทั้งยังจะช่วยให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาได้อย่างเป็นธรรมมากขึ้นจากการก าหนดให้การพิจารณา
ลักษณะของนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์ต้องไม่ค านึงถึงแต่เฉพาะรายได้ต่อ
ครอบครัวของผู้กู้ยืมเงินแต่เพียงด้านเดียว โดยต้องค านึงถึงรายจ่ายของครอบครัวและปัจจัยอื่น 
ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยเพ่ือให้ผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงมีโอกาสกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาได้ 
อีกทั้งยังขยายให้การกู้ยืมเงินจาก กยศ. สามารถรองรับการศึกษาในรูปแบบที่แตกต่างจากการศึกษา
ในระดับปริญญาหรือที่มิได้จัดโดยสถานศึกษาด้วย ซึ่งจะช่วยให้ผู้ต้องการเข้าศึกษาในหลักสูตร
อาชีพหรือเพื่อยกระดับทักษะ สมรรถนะ หรือการเรียนรู้ สามารถกู้ยืมเงินจาก กยศ. ได้  
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นอกจากนั้น การปรับปรุงหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ กยศ. และแนวทางการ
บริหารงานของ กยศ. จะช่วยให้การด าเนินงานของ กยศ. มีประสิทธิภาพและความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น 
ส าหรับการปรับปรุงแนวทางการบังคับช าระหนี้ของ กยศ. เช่น การก าหนดให้ผู้กู้ยืมเงินสามารถ
ช าระเงินกู้ยืมคืนทั้งจ านวนหรือผ่อนช าระก็ได้ และปรับเปลี่ยนล าดับการตัดช าระเงินโดยเรียงจาก
ต้นเงิน ดอกเบี้ย และเงินเพ่ิม ตามล าดับ รวมทั้งการก าหนดให้ กยศ. มีอ านาจในการผ่อนผัน 
การช าระหนี้ การลดหย่อนหนี้ การปรับโครงสร้างหนี้ การแปลงหนี้ใหม่ หรือการระงับการช าระเงิน
คืนกองทุน ทั้งในระหว่างการด าเนินคดี หรือศาลมีค าพิพากษาอันถึงที่สุดแล้ว หรือในระหว่างการ
บังคับคดีไว้ในกฎหมายให้ชัดเจน จะช่วยให้การบังคับช าระหนี้ของ กยศ. มีความเป็นธรรมและ
สอดคล้องกับความสามารถในการช าระหนี้ของผู้กู้ยืมเงินมากยิ่งขึ้น โดยจะส่งผลต่อเนื่องให้การผิด
นัดช าระหนี้ลดน้อยลงไปด้วย  

เมื่อประชาชนสามารถเข้าถึงการศึกษาที่เหมาะสมกับความต้องการและความถนัดของ 
แต่ละบุคคลได้มากยิ่งขึ้น ย่อมเป็นการเสริมสร้างคุณภาพของทรัพยากรบุคคลในประเทศให้สูงขึ้น
อันเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอีกด้วย 

 ส านักกฎหมาย : ประเด็นอื่นที่ท่านมีความประสงค์จะให้สัมภาษณ์เพ่ิมเติม หรือประเด็น
อืน่ใดที่เห็นสมควร 
 ถึงแม้การแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ ไม่ได้มีผลย้อนหลังไปให้แก่ผู้กู้ยืมเงินรายที่ได้ปิดหนี้ไปแล้ว
ก่อนหน้ากฎหมายมีผลบังคับใช้ (ลูกหนี้ท่ีดี) แต่รัฐควรส่งเสริมหรือยกย่องหรือมีมาตรการอื่นใด  
เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้แก่ลูกหนี้ที่ดีดังกล่าว เช่น ให้สิทธิ์แก่ผู้กู้ยืมเงินรายที่ได้ปิดหนี้ไปแล้ว 
ก่อนหน้ากฎหมายมีผลบังคับใช้ สามารถน ามาลดหย่อนภาษีได้ เป็นต้น 
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บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ 
เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญตัิกองทุนเงินใหกู้้ยืมเพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. 

 
นางพัชรา พุกเศรษฐี  

วิทยากรช านาญการพเิศษ   
กลุ่มงานกฎหมาย ๑ ส านักกฎหมาย 

ผู้สัมภาษณ ์
 

   
 

บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการฉบับนี้ กลุ่มงานกฎหมาย ๑ ส านักกฎหมาย ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ได้รับความอนุเคราะห์ในการให้สัมภาษณ์จาก นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ 
ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ชั้น ๙ โดยมีนางพัชรา พุกเศรษฐี วิทยากรช านาญการพิเศษ กลุ่มงานกฎหมาย ๑ 
ส านักกฎหมาย  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นผู้สัมภาษณ์ และมีคณะข้าราชการกลุ่มงาน
กฎหมาย ๑ เข้าร่วมสังเกตการณ์สัมภาษณ์ เพ่ือเป็นข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาของ
สมาชิกวุฒิสภาในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. …. โดยมีสาระส าคัญตามประเด็นการสัมภาษณ์สรุปได้ ดังนี้ 

 ส านักกฎหมาย : ขอทราบความเป็นมาและสภาพปัญหาอันเป็นที่มาของการเสนอ 
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา : เนื่องจาก กองทุน
เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ และกองทุน
เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหาร
กองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่ออกตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ มีการบริหาร
จัดการและการด าเนินการที่มีข้อจ ากัดและไม่สอดคล้องกับนโยบายการผลิตก าลังคนและการพัฒนา
ประเทศ สมควรบูรณาการการบริหารจัดการและการด าเนินการของทั้งสองกองทุนดังกล่าวให้เป็น
เอกภาพอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน และเพ่ิมมาตรการในการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม 
๒๕๖๐ มีผลให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา เป็นหน่วยงานของรัฐที่อยู่ในการก ากับดูแลของ
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น 
โดยสาระส าคัญของพระราชบัญญัติฉบับนี้ นอกจากจะช่วยเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาแล้ว กฎหมายยังได้
ก าหนดมาตรการในการช าระหนี้ รวมถึงการก าหนดให้กองทุนมีอ านาจในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้กู้ยืมเงินโดยมีอ านาจในการขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงินจากหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ 
และภาคเอกชนหรือบุคคลใดซึ่งเป็นผู้ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว  

นอกจากนี้ การด าเนินงานของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมาตรา ๔๒ ก าหนดให้ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามสัญญา 
กู้ยืมเงินโดยเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ในการบริหารกองทุน และการติดตามการช าระเงินคืนกองทุน 
ประกอบกับมาตรา ๕๑ ก าหนดให้บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคลทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้จ่ายเงิน
ได้พึงประเมิน ตามมาตรา ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงิน 
ซึ่งเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินดังกล่าว  

ทั้งนี้  พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนดให้กองทุนฯ 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนบัสนุนและส่งเสริมการศึกษาด้วยการให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ 

(๑) เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
(๒) เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก 

ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตก าลังคนและมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 
(๓) เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาวิชา

ที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ 
(๔) เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดีเพ่ือสร้างความเป็นเลิศ 
จากนั้นส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งเป็นผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืม

เพ่ือการศึกษา (ฉบับที่  ..) พ.ศ. .... ฉบับนี้ ได้แก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของกองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา โดยเพ่ิมคุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงินจาก ๔ ลักษณะเดิม ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ดังนี้  

๑. ขยายการให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาในหลักสูตรระยะสั้น  
เพ่ือรองรับการศึกษาในรูปแบบที่แตกต่างจากการศึกษาในหลักสูตรในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย 
ซึ่งจะช่วยให้ผู้ต้องการเข้าศึกษาในหลักสูตรอาชีพ ได้เรียนรู้ในหลักสูตรระยะสั้นได้ เพ่ือยกระดับทักษะ
สมรรถนะหรือการเรียนรู้ (Reskill, Upskill) ตัวอย่างเช่น หลักสูตรช่างเชื่อมปกติ มีรายได้ต่อวัน      
๕๐๐ - ๖๐๐ บาท หากเรียนหลักสูตรอาชีพระยะสั้น เรียนด าน้ าเพ่ือเป็นช่างเชื่อมใต้น้ า จะมีรายได้ต่อวัน 
๒,๐๐๐ บาท  

๒. สามารถให้ทุนการศึกษาแทนการให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาในสาขาที่ขาดแคลนหรือสาขา 
ที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ 

ปัจจุบันกองทุนฯ ได้สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศไปแล้ว จ านวน 
๖,๔๑๕,๕๑๕ ราย เป็นเงินให้กู้ยืม จ านวน ๗๐๖,๓๕๗ ล้านบาท และสืบเนื่องจากสถานการณ์โรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่ผ่านมามีผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการช าระหนี้ได้รับผลกระทบ 
ทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก ท าให้กองทุนฯ ประสบกับปัญหาการผิดนัดช าระหน้ีในอัตราที่สูง 
หรือคิดเป็นจ านวนผู้กู้ยืมเงินกว่า ๒.๓ ล้านราย ที่มีการผิดนัดช าระหน้ี โดยมีสาเหตุหลักมาจาก  
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๓ สาเหตุ ได้แก่ ความยากจน การขาดวินัยทางการเงิน และขาดจิตส านึก รวมถึงปัญหาด้านอื่น ๆ 
อาทิ การว่างงาน ตกงาน ปัญหาสุขภาพ ปัญหาการแบกรับภาระหนี้สินอื่น ผู้ที่มีความสามารถใน 
การช าระหนี้แต่ละเลยหรือเพิกเฉยไม่ช าระหนี้ตามก าหนด ส่งผลให้ลูกหน้ีที่ผิดนัดช าระหน้ีต้องช าระ
เบี้ยปรับเพ่ิมขึ้น และกองทุนฯ จ าเป็นต้องฟ้องร้องด าเนินคดีกับผู้กู้ยืมเงินและผู้ค้ าประกันกลุ่ม
ดังกล่าว เน่ืองจากจ าเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายเพ่ือมิให้ภาครัฐได้รับความเสียหาย  

จากนั้นกรรมการกองทุนฯ ได้เห็นชอบแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้ ปรับเปลี่ยนล าดับ 
ตัดช าระหนี้และเปลี่ยนเงื่อนไขการผ่อนช าระส าหรับผู้กู้ยืมกลุ่มก่อนฟ้องคดีเพ่ือช่วยเหลือผู้กู้ยืม 
ที่ค้างช าระ และลดปัญหาหนี้ค้างช าระของกองทุนฯ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และปัญหาเศรษฐกิจ อีกทั้ง กองทุนได้มีมาตรการชะลอการฟ้องร้อง
ด าเนินคดี ชะลอการบังคับคดีไว้ เว้นแต่คดีที่จะใกล้ขาดอายุความ และงดการขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ของผู้กู้ยืมและ/หรือผู้ค้ าประกันอีกด้วย 

นอกจากนี้ยังพบ สาเหตุหลักของการแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ฉบับนี้ คือ มีผู้กู้ยืมเงินส่วนใหญ่ที่ กยศ. ฟ้องคดีไปแล้วประมาณ จ านวนมากกว่า ๑.๕ ล้านคดี 
และผู้กู้ยืมที่ถูกบังคับคดี จ านวน ๔๖๐,๐๐๐ ราย ติดข้อก าหนดทางกฎหมาย ที่ กยศ. ไม่สามารถแปลง
หนี้ใหม่ได้ เนื่องจากค าพิพากษาได้ผูกพันคู่ความไปแล้ว  

จากสภาพปัญหาและแนวทางการด าเนินงานของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาในฐานะทุน
หมุนเวียนที่มีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จึงได้เสนอให้มีการปรับปรุงกฎหมาย 
ให้มีความผ่อนปรนและช่วยเหลือลดภาระของผู้กู้ยืม โดยจะมีการปรับโครงสร้างหน้ี การแปลงหน้ี 
เพ่ือขยายระยะเวลาในการผ่อนช าระและลดอัตราเบี้ยปรับให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เพ่ือบรรเทา
ความเดือดร้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบ  

 ส านักกฎหมาย : ท่านเห็นว่าการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ฉบับน้ี มีหลักการที่สอดคล้องตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๔ วรรคหน่ึง ที่บัญญัติ
ว่า “รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” หรือไม่ อย่างไร 

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา : กองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษา (กยศ.) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียน หรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
เพ่ือเป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการครองชีพระหว่าง
ศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป  

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นทุนหมุนเวียนที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงการคลัง โดยเป็น ๑ ใน ๑๓ กองทุนที่มีความพร้อมในการบริหารจัดการจากทุน
หมุนเวียนทั้งหมด ๑๑๕ แห่ง เป็นทุนหมุนเวียนที่มีสินทรัพย์มากเป็นอันดับที่ ๓ หรือเป็นจ านวนกว่า 
๓๖๖,๒๘๙ ล้านบาท ดังนั้น กยศ. จึงเป็นกองทุนฯ ที่ให้กู้ยืมต่อเนื่องจากที่ “รัฐต้องด าเนินการให้เด็ก 
ทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” กล่าวคือ ให้กู้ยืมเงินตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป  

 



 - ๘๔ - 
 

ส าหรับนักเรียน หรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ท่ีต้องการเรียนฟรี ก็จะมีกองทุนเพ่ือความ
เสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) คอยช่วยเหลือดูแลกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือด้อย
โอกาสให้เรียนฟรีอยู่แล้ว ซึ่งกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) นี้จะสอดคล้องตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ 

ดังนั้น การด าเนินงานของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) จึงไม่ได้อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติว่า “รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี 
ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” เนื่องจาก กยศ. 
เป็นกองทุนที่ให้กู้ยืมเงินเรียนต่อเนื่องหลังจากเรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายจากเรียนฟรี ๑๒ ปี ที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียน หรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือเป็นค่าเล่าเรียน
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา 

 ส านักกฎหมาย : ในทัศนะของท่านเห็นว่าควรก าหนดให้มีดอกเบี้ย เบี้ยปรับหรือเงินเพ่ิม 
หรือผู้ค้ าประกันในร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 
หรือไม ่อย่างไร   

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา : ส าหรับอัตรา
ดอกเบี้ยและเบี้ยปรับหรือเงินเพ่ิมนั้น กยศ. เห็นควรก าหนดให้มีดอกเบี้ย เบี้ยปรับตามร่าง
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ คือ 
ให้มีดอกเบี้ยในอัตราไม่เกิน ร้อยละ ๒ ต่อปี และเบี้ยปรับหรือเงินเพ่ิมไม่เกิน ร้อยละ ๑ ต่อปี  

ที่ผ่านมาพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ก าหนดเพดาน
อัตราดอกเบี้ยไว้ที่ ร้อยละ ๗ ต่อปี อัตราเบี้ยปรับ ร้อยละ ๑๘ ต่อปี แต่ กยศ. ได้ให้กู้ยืมเงินในอัตรา      
ร้อยละ ๑ ต่อปี ตั้งแต่เริ่มกองทุนฯ และปัจจุบันคิดเบี้ยปรับส าหรับผู้กู้ยืมเงินท่ีผิดนัดช าระหนี้ ร้อยละ ๗.๕ 
ต่อปี นอกจากนี้ กยศ. ยังได้มีมาตรการลดหย่อนหนี้เพ่ือเป็นการช่วยเหลือและให้โอกาสผู้กู้ยืม 
ที่อยู่ระหว่างการช าระหนี้ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ โดยลดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส าหรับผู้กู้ยืมเงิน 
ที่ไม่เคยผิดนัดช าระหนี้ ร้อยละ ๐.๐๑ ต่อปี และลดอัตราเบี้ยปรับส าหรับผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่ถูก
ด าเนินคดี ร้อยละ ๐.๕ ต่อปี  

ดังนั้น หาก กยศ. ก าหนดให้มีดอกเบี้ยในอัตราไม่เกิน ร้อยละ ๒ ต่อปี และเบี้ยปรับหรือเงิน
ไม่เกิน ร้อยละ ๑ ต่อปี แล้วก าหนดให้อ านาจคณะกรรมการฯ สามารถปรับลดดอกเบี้ยและเบี้ยปรับ
เหมือนเช่นที่เคยปรับลดมา ก็จะท าให้เกิดความยืดหยุ่นและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น  

ส่วนผู้ค ้ำประกันนั น ทำงกองทุนฯ เห็นด้วยกับกำรที่ไม่ต้องมีผู้ค ้ำประกัน ซึ่งปัจจุบันในกำร
กู้ยืมเงินตั งแต่ปี ๒๕๖๔ ไม่ได้ก้ำหนดให้มีกำรค ้ำประกันแล้ว  
 ส านักกฎหมาย : ในทัศนะของท่านการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ที่ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรตาม มาตรา ๑๗ 
แก้ไขมาตรา ๔๔ ที่มีหลักการให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาไม่มีดอกเบี้ย ไม่มีเบี้ยปรับกรณี 
ผิดนัดช าระหน้ี รวมถึง ไม่มีผู้ค้ าประกัน จะเกิดผลกระทบในการด าเนินการของกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษาในเรื่องใดบ้าง และจะเกิดผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และอื่น ๆ 
อย่างไร 
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นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา : กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา (กยศ.) จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๓๘ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๓๙ โดยให้เริ่มด าเนินการกองทุนในลักษณะเงินทุนหมุนเวียนตามนัยมาตรา ๑๒ 
แห่งพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑  

กยศ. ได้รับงบประมาณแผ่นดินเพ่ือน ามาใช้ในการให้กู้ยืมเงินกองทุน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๙  
โดยมีทุนประเดิมเริ่มแรกอยู่ที่ จ านวน ๓,๐๐๐ ล้านบาท และได้รับงบประมาณมาจนถึง ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
โดยใช้งบประมาณแผ่นดินไปแล้วจ านวน ๔๖๘,๖๗๓ ล้านบาท และตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นมา 
กยศ. ไม่ได้ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน เนื่องจากกองทุนได้รับเงินเงินหมุนเวียนจากรุ่นพ่ีที่จบการศึกษา 
ไปแล้วมาช าระเงินคืนให้แก่กองทุนฯ ท าให้กองทุนฯ ไม่ต้องขอเงินงบประมาณแผ่นดิน 

ดังนั้น หากการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
ที่ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรตาม มาตรา ๑๗ แก้ไขมาตรา ๔๔ ที่มีหลักการให้กองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาไม่มีดอกเบี้ย ไม่มีเบี้ยปรับ อาจส่งผลกระทบต่อกองทุนฯ ดังนี้ 

๑. กองทุนฯ อาจไม่มีเงินหมุนเวียนท่ีเพียงพอต่อการบริหารจัดการ ส่งผลกระทบต่อสภาพ
คล่องของกองทุนฯ ซึ่งมีสาเหตุเกิดจากผู้กู้ยืมขาดแรงจูงใจในการช าระเงินคืน รวมถึงชะลอการช าระ
เงินคืนท าให้ผู้กู้ยืมขาดวินัยทางการเงิน 

๒. มีผลกระทบต่อการปล่อยกู้ในอนาคต ในกรณีที่มีการให้กู้ยืมเงินโดยเพ่ิมการกู้เรียนใน
ระยะสั้น (Upskill Reskill) นี้ อาจส่งผลให้มีผู้ขอกู้ยืมเงินในแต่ละปีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งกองทุนฯ ประมาณ
การว่าอาจจะมีคนกู้ยืมเงินมากขึ้น และท าให้งบประมาณของกองทุนฯ ติดลบ ส่งผลให้กองทุนฯอาจต้อง
กลับไปพ่ึงพาเงินจากงบประมาณแผ่นดิน ท าให้เป็นภาระต่องบประมาณแผ่นดิน 

๓. กองทุนฯ จะไม่มีรายรับจากดอกเบี้ยและเบี้ยปรับประมาณปีละ จ านวน ๖,๐๐๐ ล้านบาท 
ถึงแม้ดอกเบี้ยและเบี้ยปรับได้รับมาซึ่งไม่ถือว่าเป็นก าไร แต่เงินส่วนนี้ได้น ามาใช้หมุนเวียนในการ
ด าเนินงานและให้กับนักเรียนนักศึกษารุ่นน้องกู้ยืมต่อไป 

ซึ่งในการกู้ยืมเงินแต่ละปีในระยะยาวข้างหน้านั้น กยศ. ได้ประมาณการว่าจะให้กู้ยืมเงิน 
ปีละประมาณ จ านวน ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยในอีก ๕ ปี ข้างหน้าจะมีรายจ่ายที่ต้องเตรียมไว้
ส าหรับด าเนินการอีกประมาณ จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ทั้งนี้ หากกองทุนฯ ไม่มีเงินหมุนเวียน
เพียงพอจะเกิดผลกระทบต่อการให้กู้ยืมในอนาคต  

ดังนั้น กองทุนฯ อาจจะต้องด าเนินการเพื่อแก้ไขผลกระทบดังกล่าว ดังนี้ 
๑. ของบประมาณแผ่นดินเพ่ือสนับสนุนการให้กู้ยืมในแต่ละปี ซึ่งกองทุนฯ คาดการณ์ว่า 

อีกประมาณ ๒ ปีข้างหน้าอาจต้องใช้งบประมาณจากรัฐ ท าให้เป็นภาระของรัฐบาลในการหาเงิน
งบประมาณให้เพียงพอกับการให้กู้ยืม 

๒. กองทุนฯ จะต้องน าระบบโควตามาใช้ก าหนดสัดส่วนการกู้ยืมเงินของสถานศึกษา  
ซึ่งระบบโควตานี้จะส่งผลกระทบต่อนักเรียนนักศึกษาที่จะขอกู้ยืมเงิน และท าให้นักเรียนนักศึกษา
ขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา และเกิดความเหลื่อมล้ า 

๓. เร่งด าเนินการฟ้องด าเนินคดีและยึดทรัพย์ผู้กู้ยืมโดยเร็ว ซึ่งการเร่งฟ้องร้องด าเนินคดี 
และยึดทรัพย์ของผู้กู้ยืมเงินอาจจะไม่สอดคล้องกับนโยบายการช่วยเหลือประชาชนของรัฐบาล 
ที่ขณะนี้ก าลังพยายามให้โอกาสผู้กู้ยืมในแก้ไขปรับปรุงหนี้อยู ่
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ดังนั้น หาก กยศ. ไม่มีดอกเบี้ยและเบี้ยปรับหรือเงินเพ่ิมก็อาจกระทบต่อวินัยทางการเงิน
ของผู้กู้ยืม ท าให้ผู้กู้ยืมบางส่วนขาดแรงจูงใจและชะลอการช าระคืนเงินต้น อาจท าให้กองทุนฯ ไม่มี
เงินหมุนเวียนเพียงพอ กระทบต่อสภาพคล่องของกองทุน และมีผลกระทบต่อการปล่อยกู้ในอนาคต 
และอาจต้องกลับไปพึ่งพาเงินจากงบประมาณแผ่นดินเหมือนเดิม 

 ส านักกฎหมาย : ขอทราบความเห็นเกี่ยวกับการให้บุคคลที่อยู่ระหว่างขอสัญชาติไทย 
มีสิทธิกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
 นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในประเด็นดังกล่าว
เห็นว่าการช่วยเหลือเป็นสิ่งที่ดี อย่างไรก็ตามหากมีการช่วยเหลือโดยให้กู้ยืมเงินกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่มี
สัญชาติไทยก่อนจะมีความเหมาะสมกว่า เนื่องจากที่ผ่านมาบุคคลที่ขอสัญชาติจะไม่ได้สัญชาติไทย
ตามที่ขอทุกคน ดังนั้นหากกองทุนฯ เปิดโอกาสให้บุคคลที่อยู่ระหว่างขอสัญชาติ มีสิทธิขอกู้ยืมเงิน
จากกองทุนฯ ได้ และปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวไม่ได้รับสัญชาติไทย จะส่งผลกระทบต่อกองทุนฯ    
ในการติดตามหนี้จากบุคคลดังกล่าว  

 ส านักกฎหมาย : ความพร้อมในการออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไข และผลกระทบที่จะมีต่อการกู้ยืมเงินหรือผู้ค้ าประกัน ผู้ที่ถูกบังคับคดีตามค าพิพากษาของ
ศาลอันถึงที่สุดแล้วหรืออยู่ในระหว่างการบังคับคดี หรือผู้กู้ที่ช าระหน้ีหมดแล้ว หรือไม่ อย่างไร 

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา : ส าหรับมาตรา ๒๘ 
ที่ก าหนดว่า ในการออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี ถ้าเป็นคุณ 
ต่อผู้กู้ยืมเงินหรือผู้ค้ าประกัน คณะกรรมการต้องก าหนดให้มีผลใช้บังคับกับผู้กู้ยืมเงินหรือผู้ค้ า
ประกันซึ่งกู้ยืมเงินหรือได้ค้ าประกันไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับด้วย แม้ว่าจะมีค า
พิพากษาของศาลอันถึงที่สุดแล้วหรืออยู่ในระหว่างการบังคับคดีก็ตาม 

การแก้ไขกฎหมายครั้งนี้ นอกจากจะมีคุณและเกิดประโยชน์ต่อผู้ที่ก าลังกู้ยืมเงิ น กยศ.  
อยู่ในปัจจุบัน และผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ในอนาคตแล้ว ยังมีผลย้อนหลังท่ีเกิดประโยชน์ต่อกลุ่มผู้กู้ยืมเงิน 
ที่ก าลังถูกฟ้องและมีค าพิพากษาแล้ว และผู้กู้ยืมเงินอื่นที่ยังมีภาระหนี้กับ กยศ.  

ส าหรับผู้กู้ยืมที่ช าระหนี้หมดแล้วหรือปิดหนี้แล้ว จะไม่ได้ประโยชน์จากการแก้ไข 
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. นี้ เนื่องจาก มาตรา ๒๖  
ก าหนดว่า แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่ผู้กู้ยืมเงินและผู้ค้ าประกันซึ่งกู้ยืมเงิน
หรือค้ าประกันไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ โดยให้ยกเว้นเงินเพ่ิมให้กับผู้กู้ยืมเงินและ 
ผูค้้ าประกันดังกล่าวด้วย ดังนั้น จึงไม่มีผลย้อนหลังส าหรับผู้กู้ยืมเงินรายที่ได้ปิดบัญชีไปแล้วก่อนหน้า
กฎหมายมีผลบังคับใช้ 

ดังนั้น หากร่างกฎหมายฉบับนี้ประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมาย กองทุนฯ ต้องมีหน้าที่ 
ในการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ
กฎหมายฉบับใหม่ เพื่อจะน าไปใช้กับผู้กู้ยืมเงินรายใหม่และผู้กู้ยืมเงินรายเดิม เพ่ือไม่ให้เกิดความ 
เหลื่อมล้ า 

 



 - ๘๗ - 
 

ส านักกฎหมาย : การตราพระราชบัญญัติน้ีจะก่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติและ
ประชาชนโดยรวมอย่างไร 

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา : จะเกิดประโยชน์ 
ต่อผู้กู้ยืมที่ถูกบังคับคดี จ านวน ๔ แสนราย ที่มีทุนทรัพย์ในการบังคับคดี จ านวน ๕ หมื่นล้านบาท ท าให้
ผู้กู้ยืมที่ถูกบังคับคดีได้แปลงหนี้ใหม่ ให้น าหนี้ที่ถูกฟ้องแล้วมาเปลี่ยนเป็นหนี้ ใหม่ และคืน
หลักประกันให้แก่ลูกหนี้ เพ่ือให้ทุกคนกลับมาช าระหนี้ได้ตามปกติ ตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา ๔๔ 
วรรคหก ที่ก าหนดว่า ในกรณีที่มีการท าสัญญาแปลงหน้ีใหม่ภายหลังมีค าพิพากษาของศาล 
อันถึงที่สุดแล้วหรือในระหว่างการบังคับคดี ให้ถือว่าหน้ีตามค าพิพากษาเป็นอันระงับไป หากมี
การยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ให้ถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินน้ัน และให้ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่
ช าระหน้ีตามที่ระบุไว้ในสัญญาแปลงหน้ีใหม่ ได้รับสิทธิประโยชน์จากการแก้ไขกฎหมายฉบับน้ี 

นอกจากนี้ ยังได้ขยายให้การกู้ยืมเพ่ือรองรับการศึกษาในรูปแบบที่แตกต่างจากการศึกษา 
ในหลักสูตรในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย ซึ่งจะช่วยให้ผู้ต้องการเข้าศึกษาในหลักสูตรอาชีพ  
ได้เรียนรู้ในหลักสูตรระยะสั้นได้ เพ่ือยกระดับทักษะสมรรถนะหรือการเรียนรู้ (Reskill, Upskill)  
ซึ่งจะส่งผลให้สามารถน าทักษะสมรรถนะหรือการเรียนรู้จากการเรียนหลักสูตรระยะสั้นมาประกอบ
อาชีพได้อย่างแท้จริง และสามารถให้ทุนการศึกษาแทนการให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาในสาขา 
ที่ขาดแคลนหรือสาขาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ 

ทั้งนี้ กองทุนฯ ขอยืนยันว่ากองทุนฯ จะเป็นหลักประกันของทุกครอบครัวว่าเด็กทุกคน 
ที่เกิดในประเทศไทยจะได้รับการศึกษาทุกคน และจะสามารถกู้ยืมเงินได้โดยไม่มีข้อจ ากัด เพ่ือให้
โอกาสทุกคนในการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น ความยากจนจะไม่ใช่อุปสรรคของ 
การเข้าถึงการศึกษาต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 ส าเนาหนังสอืสภาผู้แทนราษฎร  

ที่ สผ ๐๐๑๔/๑๑๑๓๒ ลงวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ 
เรื่อง รา่งพระราชบัญญัตกิองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศกึษา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
กราบเรยีน ประธานวุฒิสภา  

 ร่างพระราชบัญญัตกิองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว)   
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