
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ร่าง 
พระราชบญัญตั ิ

กองทุนเงินให้กู้ยมืเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... 

 
(คณะรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 

 
อ.พ.(ร) ๒/๒๕๖๕ 

 
 



 
ค ำน ำ 

 
เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้นของร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  เสนอโดย คณะรัฐมนตรี ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔  
และร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  เสนอโดย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กับคณะ จ านวน ๔ ฉบับ ซึ่งได้เข้าสู่การพิจารณาของท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๒  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
วันพุธที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕     

เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้นของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นข้อมูล
ส าหรับประกอบการพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภาในเบื้องต้น ทั้งนี้ ก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรจะลงมติเห็นชอบ
ด้วยกับร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  และเสนอให้วุฒิสภา
พิจารณาต่อไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
 
 

ส ำนักกฎหมำย 
ส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ 

มีนำคม  ๒๕๖๕ 
 

 

เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำเบื้องต้น 

จัดท ำโดย 
 นางสาวนภาภรณ์  ใจสัจจะ เลขาธกิารวฒุิสภา 

 นายทศพร  แยม้วงษ ์ รองเลขาธกิารวุฒิสภา 
 นายบุญสงค ์ ทองอินทร์ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานกฎหมาย ๑ 
 นางสาวบุษกร  วิทยานุกรณ ์ นิติกรช านาญการ 

 นางพวงผกา  วรศิลป ์ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส  
 นางสาวอลงกรณ ์ ตันเบ็ต เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 

 นางสาวบุษบา  เสือแป้น เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 นางภสพร อัครนาวนิ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

กลุ่มงานกฎหมาย ๑  ส านักกฎหมาย  ส านักงานเลขาธกิารวฒุิสภา  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๘๘  

 
 



 
 

 

ร่างพระราชบญัญตัิกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(คณะรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กบัคณะ เป็นผู้เสนอ) 

 

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

ประเด็นส าคัญจากการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หน่ึง ขั้นรับหลักการ๑ 

 ๑. เหตุผลที่จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 

  ๑.๑ การเสนอร่างพระราชบัญญัติ 

  ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. .... เสนอโดย 
คณะรัฐมนตรี ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ และได้เข้าสู่การพิจารณา 
ของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่  
๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕     
โดยที่ประชุมเห็นชอบให้น าร่างพระราชบัญญัติท านองเดียวกันที่เสนอโดย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
อีก ๔ ฉบับ ขึ้นมาพิจารณาไปในคราวเดียวกัน ได้แก่ 
   (๑) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ ยืมเพ่ือการศึกษา (ฉบับที่  ..)  พ.ศ. ....  
เสนอโดย นายอนุทิน   ชาญวีระกุล สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร พรรคภูมิ ใจไทย กับคณะ  
เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
   (๒) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. ....  
เสนอโดย นายครูมานิ ตย์   สั งข์ พุ่ม  สมาชิ กสภาผู้ แทนราษฎร พรรค เ พ่ือ ไทย กับคณะ  
เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ 
   (๓) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. ....  
เสนอโดย พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาชาติ กับคณะ  
เมื่อวันที่ ๖ 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 หรือสแกนข้อมูลผ่าน QR CODE หมายเลข ๑ ถึง ๑๐ ในหน้าที่ ๑๖ – ๑๘ 



๒ 
 

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

(คณะรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กบัคณะ เป็นผู้เสนอ) 

    

  ๑.๒ สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
   ผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. ....  
ได้แถลงถึงหลักการและเหตุผล พร้อมทั้งได้กล่าวถึงสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงิน 
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จ านวน ๕ ฉบับ สรุปได้ ดังนี้ 
   ๑.๒.๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) ได้แถลง
หลักการและเหตุผล พร้อมทั้งกล่าวถึงสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. .... ซึ่งเสนอโดย คณะรัฐมนตรี ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร  
สรุปได้ ดังนี้ 
   หลักการ คือ 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) แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา
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) แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการช าระเงินคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศกึษา
(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๔ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง และเพ่ิมมาตรา ๔๘/๑ มาตรา ๔๘ 
วรรคสาม และมาตรา ๕๑ วรรคหก) 

   ส าหรับเหตุผลที่จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติ น้ี  คือ  โดยที่การกู้ยืม เงิน 
เพ่ือการศึกษาเป็นมาตรการหนึ่งที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษาอันเป็นรากฐานส าคัญใน  
การลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวม แต่บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยกองทุนเงิน 
ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันยังไม่อ านวยให้การให้เงินกู้ยืมเ พ่ือการศึกษาบรรลุถึง
วัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ภายใต้บริบทการศึกษาเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงไป สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติ
ดังกล่าว เพ่ือขยายโอกาสในการเข้าถึงเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาให้มากขึ้นเพ่ือรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต  



๓ 
 

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

(คณะรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กบัคณะ เป็นผู้เสนอ) 

    

ให้มีระบบการให้ทุนการศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนที่ต้องได้รับการส่งเสริมเป็นพิเศษ ปรับเปลี่ยน 
การด าเนินงานของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาให้ท างานเชิงรุก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ข้อมูล 
แก่นักเรียนหรือนักศึกษาก่อนเลือกสาขาวิชาที่จะกู้ยืมเงินเรียนเพ่ือให้สอดคล้องกับอาชีพแห่งอนาคต
รวมทั้งให้มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 
รวมถึงก าหนดกลไกให้ผู้กู้ยืมเงินสามารถช าระเงินคืนกองทุนตามความสามารถในการหารายได้และ 
สร้างวินัยในการช าระเงินคืนกองทุนเพ่ือสร้างความยั่งยืนแก่กองทุน จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

   ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (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 
การเรียนรู้ในสถานศึกษาสามารถขอเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ได้ และค าว่า 
"สถานศึกษา" ได้เพ่ิมเติมให้หมายความรวมถึงบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งจัดให้มีการศึกษาในหลักสูตร
อาชีพหรือเพ่ือยกระดับทักษะ สมรรถนะ หรือการเรียนรู้ ตามที่คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษาก าหนดด้วย (แก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยามค าว่า "นักเรียนหรือนักศึกษา"และ "สถานศึกษา"  
ในร่างมาตรา ๓)  
    (๒) แก้ ไข เ พ่ิม เติมวัตถุประสงค์ ของกองทุน เ งิน ให้กู้ ยืม เ พ่ือการศึ กษา  
โดยก าหนดให้คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาอาจให้ทุนการศึกษาแทนการให้เงินกู้ยืม
เพ่ือการศึกษาได้ในกรณีของนักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน  หรือสาขาวิชา 
ที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ (ร่างมาตรา ๔ ร่างมาตรา ๕ และร่างมาตรา ๖ ยกเลิกมาตรา ๖ วรรคสาม 
และเพ่ิมมาตรา ๖/๑ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๑ (๑))  
   ๒. แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา
และคณะอนุกรรมการ ดังนี้ 
    (๑) แก้ไขเพ่ิมเติมหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเงิน 
เพ่ือการศึกษา เพ่ือก าหนดหลักการให้คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาก าหนดลักษณะ
ของนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยให้ค านึงถึงรายได้และรายจ่ายของครอบครัวว่า
เพียงพอต่อการให้การศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาเพียงใด และแก้ไขหน้าที่และอ านาจของ
คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาให้สอดคล้องกับการแก้ไขบทบัญญัติในส่วนอื่น รวมทั้ง



๔ 
 

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

(คณะรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กบัคณะ เป็นผู้เสนอ) 

    

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 ๒๒ มาตรา ๒๓ 
มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ และร่างมาตรา ๑๐ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๖) 
   ๓. แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ดังนี้ 
    (๑) ก าหนดระยะเวลาการประกาศข้อมูลเกี่ยวกับการให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา
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 แก้ไขเพ่ิมเติม 
มาตรา ๓๘ ร่างมาตรา ๑๓ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และร่างมาตรา ๑๕ แก้ไขเพ่ิมเติม 
มาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง) 
    (๓) ก าหนดให้ส านักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษารวบรวมและเผยแพร่
ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการมีงานท าและประเภทของงานที่ท าของผู้กู้ยืมเงินภายหลังที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว  
รวมทั้งคาดการณ์งานที่จะเป็นที่ต้องการในอนาคต เพ่ือให้นักเรียนหรือนักศึกษาใช้ในการประกอบ 
การตัดสินใจกู้ยืมเงิน (ร่างมาตรา ๑๒ เพิ่มมาตรา ๓๘/๑) 
    (๔) ก าหนดหน้าที่ของผู้กู้ยืมเงินให้แจ้งกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาทราบถึง 
การส าเร็จการศึกษา การเลิกการศึกษา หรือการพ้นสภาพการศึกษา เพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบ
ให้แก่ผู้กู้ยืมเงิน และให้ได้รับประโยชน์จากระยะเวลาปลอดหนี้เมื่อได้แจ้งข้อมูลดังกล่าว (ร่างมาตรา ๑๔
แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๒ วรรคสอง (๑/๑))  



๕ 
 

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

(คณะรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กบัคณะ เป็นผู้เสนอ) 

    

    (๕) ก าหนดให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาพิจารณาให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
เกินจ านวนปีที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรตามที่ผู้กู้ยืมเงินร้องขอได้ (ร่างมาตรา ๑๖ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๓/๑) 
   ๔. แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการช 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   
ปรับโครงสร้างหนี้ 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 แก้ไขเพิ่มมาตรา ๔๔/๑) 
    (๓) ก าหนดให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาพิจารณาขยายระยะเวลาการช าระเงินคืน
ให้แก่ผู้กู้ยืมเงินซึ่งถูกกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาบอกเลิกสัญญากู้ยืมเงิน (ร่างมาตรา ๑๙  
แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๘ วรรคสาม) 
 



๖ 
 

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

(คณะรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กบัคณะ เป็นผู้เสนอ) 

    

    (๔) แก้ไขเพ่ิมเติมกรณีการก าหนดลักษณะที่ท าให้หนี้ที่มีต่อกองทุนเป็นอันระงับไป
ในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินซึ่งตาย ล้มละลายแต่ไม่ได้เป็นบุคคลล้มละลายทุจริต พิการหรือทุพพลภาพ 
จนไม่สามารถประกอบการงานหรือประกอบอาชีพได้ เป็นโรคอันตรายร้ายแรงหรือมีเหตุให้ไม่สามารถ
ประกอบการงานหรือประกอบอาชีพได้ ได้รับการระงับการช าระเงินคืนกองทุนให้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา 
(ร่างมาตรา ๒๐ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๙) 
    (๕) แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการก าหนดให้นายจ้างหักเงินได้พึงประเมิน
ของผู้กู้ยืมเงินเพ่ือให้คณะกรรมการองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา โดยก าหนดให้เฉพาะผู้จ่ายเงินได้ 
พึงประเมินที่มีความพร้อมต้องท าการหักและน าส่งเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงินผ่านกรมสรรพากร 
และอาจยกเว้นหรือลดหย่อนเงินเพ่ิมให้แก่ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินที่ไม่ได้หักและน าส่งเงินได้พึงประเมิน
ของผู้กู้ยืมเงินในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นและสมควร (ร่างมาตรา ๒๑ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง 
และร่างมาตรา ๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 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  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” 



๗ 
 

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

(คณะรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กบัคณะ เป็นผู้เสนอ) 

    

   ๑.๒.๒ นายภราดร ปริศนานันทกุล  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย  
ได้แถลงหลักการและเหตุผล พร้อมทั้งได้กล่าวถึงสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งเสนอโดย นายอนุทิน  ชาญวีระกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคภูมิใจไทย กับคณะสรุปได้ ดังนี้ 

   หลักการ คือ แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   ส าหรับเหตุผลที่จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี คือ เนื่องจากกองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพื่อการศึกษาเป็นการให้บริการสาธารณะทางด้านการศึกษาแก่ประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียน
หรือนักศึกษาเข้าถึงแหล่งเงินกู้จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม  
เสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า เพ่ือเป็นการสนับสนุนผู้กู้ยืมเงินให้มีการศึกษาที่ดีมีแรงจูงใจในการศึกษา
และลดภาระการช าระหนี้ของผู้กู้ยืมเงินด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้กู้ยืมเงินมีโอกาสปรับโค รงสร้างหนี้  
ปลดภาระผู้กู้ยืมเงินและผู้ค้ าประกันจากการเป็นหนี้อันไม่ก่อให้เกิดรายได้ จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
   นอกจากนี้  ผู้ เสนอ ได้กล่าวถึงร่างพระราชบัญญัติซึ่ งประกอบด้วยบทบัญญัติ 
จ านวน ๑๐ มาตรา โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้  
   ๑. การก าหนดมาตรการเพ่ือสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 
ได้เข้าถึงเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเพ่ิมมากขึ้น 
   ๒. การแก้ไขเงื่อนไข หลักเกณฑ์บางประการที่มีอุปสรรคต่อผู้กู้ยืมเงิน โดยการก าหนดให้ 
การช าระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษานั้นปลอดภาระดอกเบี้ย เนื่องจากการกู้ยืมเงินนั้นเป็น
หน้าที่ของรัฐที่ต้องจัดหาแหล่งเงินทุนการศึกษาโดยปลอดดอกเบี้ย  
   ๓. การก าหนดเงื่อนไขกรณีผู้กู้ยืมเงินมีผลการศึกษาในเกณฑ์ที่ดี หรือได้ เข้าศึกษา 
ในสาขา หรือคณะที่ขาดแคลนตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด สามารถแปลงหนี้เงินกู้ยืมให้เป็น
ทุนการศึกษาได้ 
   ๔. การก าหนดงดเบี้ยปรับ กรณีผู้กู้ยืมเงินได้ท าสัญญากู้ยืมเงินก่อนที่ร่างพระราชบัญญัตินี้ 
มีผลบังคับใช้ ให้ช าระคืนเฉพาะเงินต้นเท่านั้น  
 



๘ 
 

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

(คณะรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กบัคณะ เป็นผู้เสนอ) 

    

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

   หลักการ คือ 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) 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 ๔๐ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง ยกเลิกวรรคสองของ 
มาตรา ๔๑ และเพิ่มมาตรา ๓๘/๑ และมาตรา ๔๙/๑) 
   (๔) แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการช าระเงินคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศกึษา
(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๔ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง แก้ไข (๑) ของมาตรา ๔๕ และ 
เพิ่มมาตรา ๔๔/๑ มาตรา ๔๘ วรรคสาม และมาตรา ๕๑ วรรคหก)  

   ส าหรับเหตุผลที่จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติ น้ี  คือ  โดยที่การกู้ยืม เงิน 
เพ่ือการศึกษาเป็นมาตรการหนึ่งที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษา อันเป็นรากฐานส าคัญ 
ในการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวม แต่บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันยังไม่อ านวยให้การให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาบรรลุถึง
วัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ภายใต้บริบทการศึกษาเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงไป การกู้ยืมเงินที่ต้องมีผู้ค้ าประกัน
และการคิดอัตราดอกเบี้ยที่สูงเกินควร เป็นการเพ่ิมภาระแก่ผู้กู้ยืมไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
ของการให้กู้ยืมเงิน สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติดังกล่าว เพ่ือขยายโอกาสในการเข้าถึงเงินกู้ยืม 
เพ่ือการศึกษาให้มากขึ้นเพ่ือรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้มีระบบการให้ทุนการศึกษาในสาขาวิชา 
ขาดแคลนที่ต้องได้รับการส่งเสริมเป็นพิเศษ ปรับเปลี่ยนการด าเนินงานของกองทุนเงินให้กู้ยืม  



๙ 
 

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

(คณะรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กบัคณะ เป็นผู้เสนอ) 

    

เพ่ือการศึกษาให้ท างานเชิงรุก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ข้อมูลแก่นักเรียนหรือนักศึกษาก่อนเลือก
สาขาวิชาที่จะกู้ยืมเงินเรียนเพ่ือให้สอดคล้องกับอาชีพแห่งอนาคต  รวมทั้งให้มีความคล่องตัว 
ในการบริหารจัดการเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม รวมถึงก าหนดกลไกให้ผู้กู้ยืมเงิน
สามารถช าระเงินคืนกองทุนตามความสามารถในการหารายได้และสร้างวินัยในการช าระเงินคืนกองทุน
เพื่อสร้างความยั่งยืนแก่กองทุน จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติ  
   นอกจากนี้ ผู้เสนอ ได้กล่าวถึงความจ าเป็นและความส าคัญของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
ซึ่งมีบทบัญญัติทั้งสิ้น ๓๒ มาตรา สรุปสาระส าคัญได้ว่า สืบเนื่องจากการศึกษาเป็นรากฐานส าคัญ 
ในการพัฒนาประเทศ หลักการของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) นั้น เพื่อเป็นการที่รัฐได้เพิ่ม
โอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนที่ยากจนได้มีโอกาสเข้าถึงระบบการศึกษาได้มากขึ้น  ซึ่งถือเป็น 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพและเพ่ือการลดความเลื่อมล้ าในสังคมอีกด้วย 
โดยที่ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีหลักการเช่นเดียวกับร่างพระราชบัญญัติฉบับที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องแนวคิดในการมอบทุนการศึกษาให้กับผู้ที่มีผลการเรียนในระดับดี ทั้งนี้ เพื่อเป็นมาตรการส่งเสรมิ
และสนับสนุนให้ผู้ที่ต้องการกู้ยืมเงินได้มุ่งมั่นตั้งใจศึกษาในสาขาวิชาท่ีเป็นท่ีต้องการในวิชาชีพแขนงต่าง ๆ 
เพ่ือน าความรู้และความสามารถนั้น มาพัฒนาสังคมสืบต่อไป โดยมีข้อสังเกตให้แก่คณะกรรมาธิการวิสามัญ
เพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ในเรื่องการก าหนดอัตราดอกเบี้ยและเบี้ยปรับนั้นไม่ควรเกิน 
ร้อยละ ๐.๕  และควรก าหนดให้มีมาตรการในการปรับโครงสร้างหนี้ ในช่วงการระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เป็นประการส าคัญ 

   ๑.๒.๔ นายกมลศักดิ์  ลีวาเมาะ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาชาติ  
ได้แถลงหลักการและเหตุผล พร้อมทั้งได้กล่าวถึงสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งเสนอโดย พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาชาติ กับคณะ สรุปได้ ดังนี้  

   หลักการ คือ แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   ส าหรับเหตุผลที่จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี คือ โดยที่กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษาเป็นหน่วยงานของรัฐที่ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษา หรือประชาชน  
ผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาเ พ่ือลดความเหลื่อมล้ า   
และการศึกษาเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชน ที่รัฐพึงช่วยเหลือทุนการศึกษาส าหรับผู้ขาดแคลน  



๑๐ 
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ทุนทรัพย์สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ที่ปลอดดอกเบี้ยและลดภาระการช าระหนี้ของผู้กู้ยืมเงิน 
ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้กู้ยืมเงินมีโอกาสปรับโครงสร้างหนี้ ปลดภาระผู้กู้ยืมเงินและผู้ค้ าประกันจากการเป็นหนี้
อันไม่ก่อให้เกิดรายได้ ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรา ๕๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ที่ก าหนดให้รัฐจัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า 
ในการศึกษาให้ประชาชนได้มีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน จึงจ าเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้ 
   นอกจากนี้ ผู้เสนอ ได้กล่าวถึงความจ าเป็นและความส าคัญของร่างพระราชบญัญตัฉิบบันี ้
ซึ่งมีบทบัญญัติทั้งสิ้น ๑๔ มาตรา สรุปสาระส าคัญได้ว่า สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติเงินกองทุน 
ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ใช้บังคับอยู่นั้น ไม่เป็นไปตามหลักการที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยในหมวดหน้าที่แห่งรัฐ ในการจัดให้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม  
โดยร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีเนื้อหาของบทบัญญัติที่มีความแตกต่างจากร่างพระราชบัญญัติกองทุน  
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาฯ ฉบับที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรีในหลายประเด็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบัญญัติ 
ในร่างมาตรา ๓ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๖/๑ ที่วางหลักการในเรื่องมาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงิน 
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อลดการเหลื่อมล้ าในการศึกษา คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
จะก าหนดให้เป็นทุนการศึกษาแทนการให้เงินกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาก็ได้ และมาตรา ๗ ซึ่งบัญญัติให้
ยกเลิกมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖o โดยแก้ไขเพ่ิมเติม
หลักการที่ส าคัญในเรื่องระยะเวลาในการช าระหนี้ของผู้กู้ยืมเงินที่จบการศึกษา จากหลักการ  
ตามกฎหมายเดิมที่ก าหนดให้ผู้กู้ยืมเงินปลอดหนี้ในระยะเวลา ๒ ปี และระยะเวลาการช าระหนี้ภายใน
ระยะเวลา ๑๕ ปี โดยร่างพระราชบัญญัตินี้ ได้บัญญัติขยายระยะเวลาการช าระหนี้ออกไปเป็นระยะเวลา 
๓๐ ปี และให้ผู้กู้ยืมเงินปลอดจากดอกเบี้ยและประโยชน์อื่นใด รวมถึงการแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๖  
และมาตรา ๕๐ ซึ่งยกเลิกการบัญญัติให้หนี้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาให้เป็นหนี้บุริมสิทธิที่ให้สิทธิเหนือหนี้อื่นใด 
รวมถึงการก าหนดให้ผู้กู้ยืมเงินสามารถแปลงหนี้เป็นทุนเพ่ือการศึกษา หากเข้าเงื่อนไขกรณีที่ผู้กู้ยืมเงิน
ส าเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและได้รับผลการศึกษาในระดับเกียรตินิยม สามารถแปลงหนี้เงิน
กู้ยืมเพ่ือการศึกษาของผู้กู้ยืมเงินเป็นเงินทุนเพ่ือการศึกษาโดยไม่ต้องช าระเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา  
และผู้เสนอมีข้อสังเกตเพื่อให้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้น าปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนในฐานะผู้กู้ยืมเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ผู้ค้ าประกัน และผู้เกี่ยวข้อง 
ในมิติต่าง ๆ มาพิจารณาเป็นหลักการส าคัญด้วย 
 



๑๑ 
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   ๑.๒.๕  นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ ได้แถลง
หลักการและเหตุผล พร้อมทั้งได้กล่าวถึงสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งเสนอโดย นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ 
กับคณะ สรุปได้ ดังนี้ 

   หลักการ คือ 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) แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา
และคณะอนุกรรมการ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๖ ยกเลิกมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓  
มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕) 
   (๓) แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (แก้ไขเพ่ิมเติ ม 
มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง และเพ่ิมมาตรา ๓๘/๑  
มาตรา ๔๖ วรรคสอง (๑/๑) และมาตรา ๔๗/๑) 
   (๔) แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการช าระเงินคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศกึษา 
(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๔ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง และเพ่ิมมาตรา ๔๔/๑ มาตรา ๔๘ 
วรรคสาม และมาตรา ๕๑ วรรคหก) 

   ส าหรับเหตุผลที่จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติ น้ี  คือ  โดยที่การกู้ยืมเงิน 
เพ่ือการศึกษาเป็นมาตรการหนึ่งที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษาอันเป็นรากฐานส าคัญ  
ในการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวม แต่บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันยังไม่อ านวยให้การให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาบรรลุถึง
วัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ภายใต้บริบทการศึกษาเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงไป สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติ
ดังกล่าว เพ่ือขยายโอกาสในการเข้าถึงเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาให้มากขึ้นเพ่ือรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ให้มีระบบการให้ทุนการศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนที่ต้องได้รับการส่งเสริมเป็นพิเศษ ปรับเปลี่ยน  
การด าเนินงานของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาให้ท างานเชิงรุก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ข้อมูล  
แก่นักเรียนหรือนักศึกษาก่อนเลือกสาขาวิชาที่จะกู้ยืมเงินเรียนเพ่ือให้สอดคล้องกับอาชีพแห่งอนาคต 



๑๒ 
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รวมทั้งให้มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 
รวมถึงก าหนดกลไกให้ผู้กู้ยืมเงินสามารถช าระเงินคืนกองทุนตามความสามารถในการหารายได้ 
และสร้างวินัยในการช าระเงินคืนกองทุนเพ่ือสร้างความยั่งยืนแก่กองทุน จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
   นอกจากนี้  ได้กล่าวถึงความจ าเป็นและความส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
ซึ่งประกอบด้วยบทบัญญัติ จ านวน  ๒๗ มาตรา สรุปสาระส าคัญได้ว่า สืบเนื่องมาจากการที่กองทุนเงิน 
ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ที่ได้ด าเนินการมาแล้วเป็นเวลากว่า ๒๖ ปี จึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไข
เพิ่มเติมบทบัญญัติของกฎหมายเดิมให้สอดคล้องกับบริบททางการศึกษาของสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไป 
รวมถึงการมุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นประการส าคัญ โดยขอสรุปหลักการส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ฉบับที่เสนอโดยพรรคประชาธิปัตย์ ๔ ประการ ดังนี้ 
   ๑) มาตรการในการบริหารจัดการเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)  
ให้มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นการสร้างโอกาส และเพื่อให้เกิดประโยชน์กับนักเรียน นักศึกษาอย่างแท้จริง 
   ๒) มาตรการเพ่ือการลดภาระให้กับนักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นผู้กู้ยืมเงินในทุก ๆ ด้าน  
เพ่ือเพิ่มโอกาสในการพัฒนาความรู้และความสามารถในการประกอบอาชีพ 
   ๓) มาตรการในการสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาที่มีผลการการเรียนในระดับดี 
แต่ยากจนในรูปแบบทุนการศึกษาแทนการกู้ยืมเงิน และเพ่ือเป็นการเพ่ิมแรงจูงใจให้ แก่รุ่นน้อง 
ในการตั้งใจเรียนต่อไป  
   ๔) มาตรการลดขั้นตอนในการกู้ยืมเงินและการช าระหนี้  โดยการลดขั้นตอน 
การยื่นเอกสารจ านวนมากในระบบเดิม มาเป็นการยื่นเอกสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือรองรับระบบดิจิทัล  

 ๒. 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” 



๑๓ 
 

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

(คณะรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กบัคณะ เป็นผู้เสนอ) 

    

  ภายหลังจากที่ผู้เสนอแก้ไขร่างพระราชบัญญัติ ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้
กู้ยืมเ พ่ือการศึกษา (ฉบับที่  . .) พ.ศ. .. ..  จ านวน ๕ ฉบับ ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้ว  
ได้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๕ ฉบับ
ดังกล่าว สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
       ๒.๑ การแก้ไขบทบัญญัติ เ พ่ิมเติมของร่างพระราชบัญญัติฉบับที่ เสนอโดย
คณะรัฐมนตรีในมาตรา ๔/๑ (๔) ซึ่งมีหลักการเรื่องผู้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาซึ่งมีผลการเรียนดีสามารถ 
แปลงหนี้เป็นทุนการศึกษาได้นั้น ควรน าเรื่องคุณธรรม การท าความดีเป็นที่ประจักษ์ รวมถึงการเสียสละ 
เพ่ือสังคมของผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษามาพิจารณาเพ่ือแปลงหนี้เป็นทุนการศึกษาได้เช่นกัน 
         นอกจากนี้ รัฐบาลมีหน้าที่ต้องจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับประชาชนอย่างทัว่ถงึและ 
เท่าเทียม ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เป็นเบื้องต้นอยู่แล้ว ดังนั้น หากรัฐ  
ได้ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้เพ่ิมเติมในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ โดยการกู้ยืมเงิน  
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) เพ่ือลงทุนในการพัฒนาตนเองแล้ว เมื่อผู้กู้ยืมเงินได้มีความรู้
ความสามารถในการประกอบอาชีพที่ดี ผู้กู้ยืมเงินย่อมมีความสามารถในการหารายได้และการเสียภาษี
ให้กับรัฐบาลเพ่ือน าไปพัฒนาประเทศ เปรียบเสมือนผู้กู้ยืมเงินได้คืนเงินที่กู้ยืมเงินจากกองทุนเงิน 
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้อีกทางหนึ่งด้วยเช่นกัน 
        ๒.๒ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลให้ 
ผู้กู้ยืมเงินซึ่งจบการศึกษาประสบปัญหายังไม่สามารถมีรายได้จากการประกอบอาชีพได้ จึงท าให้
ระยะเวลาการปลอดหนี้  ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติเดิมจึงไม่สอดคล้องกับความสามารถ 
ในการช าระหนี้ของผู้กู้ยืมเงินได้ จึงขอให้มีมาตรการในการปรับโครงสร้างหนี้  อาทิ การชะลอการช าระหนี้  
การฟ้องร้องบังคับคดีในทางแพ่ง การลดต้นเงิน การลดดอกเบี้ย และการลดเบี้ยปรับให้มีความยืดหยุ่นกับ 
ผู้กู้ยืมเงินให้มากที่สุด 
       ๒.๓ เรื่องดอกเบี้ยกรณีผู้กู้ยืมเงินผิดนัดช าระหนี้ ผู้อภิปรายส่วนใหญ่เห็นด้วยกับ
หลักการในการของร่างพระราชบัญญัติ ทั้ง ๕ ฉบับ ซึ่งเจตนารมณ์ของกฎหมายให้การกู้ยืมเงินเพ่ือ
การศึกษานั้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตมากกว่า 
มุ่งหารายได้ หรือผลก าไรจากดอกเบี้ยที่เกิดจากการกู้ยืมเงินกองทุนเพ่ือการศึกษา ดังนั้น จึงสนับสนุน
หลักการการปราศจากดอกเบี้ยหรือหากมีกรณีจ าเป็นต้องคิดดอกเบี้ย ก็ควรก าหนดให้มีอัตราดอกเบี้ย  
ที่ต่ าที่สุด 
 



๑๔ 
 

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

(คณะรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กบัคณะ เป็นผู้เสนอ) 

    

   ๒.๔ การค้ าประกันในมูลหนี้กู้ ยืม เงิน เ พ่ือการศึกษา พบปัญหาส าคัญ คือ  
ผู้ค้ าประกันซึ่งมีสถานะเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้กู้ยืมเงินในฐานะบุพการี เครือญาติ หรือครูอาจารย์ของผู้กู้ยืมเงิน  
ได้ถูกฟ้องคดีในทางแพ่งเป็นจ านวนมาก เกิดปัญหาในทางสังคมอื่น ๆ ตามมา จึงขอสนับสนุน 
หลักการของร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่จะได้พิจารณา 
แก้ไขเพ่ิมเติมหลักการในเรื่องของการค้ าประกัน โดยให้ค านึงว่ากองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษานั้น
ไม่ใช่สถาบันทางการเงิน จึงควรก าหนดภาระของการค้ าประกันให้ชัดเจน และมีความเป็นธรรม 
   ๒.๕ ควรก าหนดมาตรการการบังคับคดีในทางคดีแพ่งกับผู้กู้ยืมเงินให้มีรูปแบบ 
ที่เหมาะสม ทั้งในเรื่องระยะเวลาในการช าระหนี้ อัตราดอกเบี้ยผิดนัด เบี้ยปรับ รวมถึงการแปลงหนี้ให้
เป็นทุนการศึกษา เพ่ือมุ่งเน้นการขยายโอกาสและลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษา ภายใต้บริบท
การศึกษาเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงไป 
   ๒.๖ เห็นด้วยที่จะมีการบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมผลในทางกฎหมายที่ก าหนดว่า เพ่ือบรรเทา
ผลกระทบอันเกิดจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้น าบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่ 
ผู้กู้ยืมเงินและผู้ค้ าประกันซึ่งกู้ยืมเงินหรือค้ าประกันไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้ บังคับด้วย 
เพ่ือให้มีผลไปยังคดีซึ่งมีผลของค าพิพากษาเสร็จเด็ดขาดแล้ว หรือคดีที่อยู่ระหว่างการบังคับคดีเพ่ือให้เกิด
ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วย 
   ๒.๗ คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเ พ่ือการศึกษา ควรจะมีมุมมองของ 
การด าเนินการในมิติใหม่ที่ว่า “กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามิใช่เป็นกองทุนเงินเพ่ือการสงเคราะห์  
แต่เป็นหลักประกันสิทธิและโอกาสการเข้าถึงการศึกษาอันเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานตามรัฐธรรมนูญ”  
เพ่ือปรับแนวคิดการด าเนินงานของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาให้ท างานในเชิงรุก และมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น   
   ๒.๘ เห็นด้วยกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติ ท่ีขยายหลักการให้นักเรียน 
นักศึกษาสามารถเป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาในการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น  
ทั้งในส่วนการฝึกทักษะ Up-Skill (เพ่ิมเติมความรู้) และ Re-Skill (เปลี่ยนความรู้) ให้กับผู้กู้ยืมเงิน 
ภายใต้บริบทการศึกษาเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างยั่งยืน 
 
     



๑๕ 
 

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

(คณะรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กบัคณะ เป็นผู้เสนอ) 

    

   ๒.๙ สนับสนุนหลักการของร่างพระราชบัญญัติในเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(Lifelong Learning) โดยคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาควรจัดท าชุดเครื่องมือ 
ระบบดิจิทัลในการด าเนินการส่งข้อมูลเพ่ือเป็นเอกสารในการขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา ทั้งในส่วนใบสมัครและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
และลดขั้นตอนการด าเนินการที่ซ้ าซ้อนและล่าช้า 

 ๓. การตอบชี้แจง 

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

 ๔. ผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หน่ึง ขั้นรับหลักการ 

  มติ : ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
วันพุธที่  ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติในวาระที่หนึ่ง รับหลักการ 
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. .... ทั้ง ๕ ฉบับพร้อมกันไป 
โดยรับหลักการด้วยคะแนนเสียง ๓๔๗ เสียง ไม่รับหลักการ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง และไม่ลงคะแนนเสียง 
๒ เสียง และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จ านวน ๓๕ คน เพ่ือพิจารณาในวาระที่สอง 
ขั้นคณะกรรมาธิการ โดยถือเอาร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีเป็นหลักในการพิจารณา 
ก าหนดการแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน 



๑๖ 
 

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

(คณะรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กบัคณะ เป็นผู้เสนอ) 

    

 ๕. สถานะปัจจุบันของร่างพระราชบัญญัติ 

  คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ได้มีการประชุมไปแล้ว จ านวน ๖ ครั้ง โดยสรุปผลการประชุมได้ ดังนี้ 
  ๑. การพิจารณาภาพรวม ปัญหาและอุปสรรคของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผ่านมา 
  ๒. การพิจารณาความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงิน 
ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมระดมความคิดเห็น  ได้แก่  
กรมบังคับคดี ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ที่ประชุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย และกองทุนเพ่ือความเสมอภาค
ทางการศึกษา 
  ๓. การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
เรียงมาตรา โดยขณะนี้ (๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕) พิจารณาถึงมาตรา ๕ บทบัญญัติว่าด้วยวัตถุประสงค์ของ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

----------------------------------------------------- 
 

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://dl.parliament.go.th/handle/lirt/590876 

 

 

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://dl.parliament.go.th/handle/lirt/590893 

  

 



๑๗ 
 

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

(คณะรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กบัคณะ เป็นผู้เสนอ) 

    

๓. ร่างพระราชบญัญตัิกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม กับคณะ เป็นผู้เสนอ) ซึ่งเป็นเอกสารแนบระเบียบวาระ
การประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร ชุดที ่๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญประจ าปี 
ครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕  
http://edoc.parliament.go.th/Meeting/MeetingViewer.aspx?id=806 

 

 
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  
http://edoc.parliament.go.th/Meeting/MeetingViewer.aspx?id=806 

 

 
๕. ร่างพระราชบญัญตัิกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

(นายชินวรณ ์บณุยเกียรติ กบัคณะ เป็นผูเ้สนอ) ซึ่งเป็นเอกสารแนบระเบียบวาระ
การประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร ชุดที ่๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญประจ าปี 
ครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕  
http://edoc.parliament.go.th/Meeting/MeetingViewer.aspx?id=806 

 

 
 

๖. เอกสารประกอบการพิจารณา ในคราวประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร ชดุที่ ๒๕  
ปีที่ ๓ ครัง้ที่ ๒๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕  
https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/590150 

 

๗. บนัทึกการประชมุ ในคราวประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร 
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 

 

 



๑๘ 
 

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

(คณะรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กบัคณะ เป็นผู้เสนอ) 

    

๘. บนัทึกการประชมุ ในคราวประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร  
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 

 
 
 

 

 

 
      

  




