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พระราชบัญญัติ 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๖  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

เป็นปีที่  ๒  ในรัชกาลปัจจุบัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  

พ.ศ.  ๒๕๖๐” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๑ 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   
“ผู้กู้ยืมเงิน”  หมายความว่า  นักเรียนหรือนักศึกษาผู้ได้รับเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาจากกองทุน 
“เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา”  หมายความว่า  เงินที่กองทุนจัดสรรให้ผู้กู้ยืมเงิน  เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน  

ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องกับการศึกษา  และค่าครองชีพ   



หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

“นักเรียนหรือนักศึกษา”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งศึกษาอยู่ในสถานศึกษา  และให้หมายความรวมถึง
ผู้ซึ่งได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาในสถานศึกษาด้วย   

“สถานศึกษา”  หมายความว่า  โรงเรียน  สถาบันอุดมศึกษา  หรือสถานศึกษาอื่นของรัฐ  
โรงเรียนของเอกชนที่ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน   
และสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนที่ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

“ค่าเล่าเรียน”  หมายความว่า  เงินค่าเล่าเรียน  ค่าบํารุง  และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ที่สถานศึกษา
เรียกเก็บจากนักเรียนหรือนักศึกษา 

“ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องกับการศึกษา”  หมายความว่า  ค่าใช้จ่ายอื่นที่มิใช่ค่าเล่าเรียนที่สถานศึกษา
เรียกเก็บจากนักเรียนหรือนักศึกษาตามระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งของสถานศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์
เก่ียวเนื่องกับการศึกษา   

“ค่าครองชีพ”  หมายความว่า  ค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการดํารงชีพระหว่างศึกษา   
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
“ผู้จัดการ”  หมายความว่า  ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มี

อํานาจออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตนิี้   
กฎกระทรวงนั้น  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

หมวด  ๑ 
การจัดตั้งกองทุน 

 
 

มาตรา ๖ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ง  เรียกว่า  “กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” 
ให้กองทุนเป็นหน่วยงานของรัฐอยู่ในกํากับดูแลของรัฐมนตรี  และมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็น

ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น 

กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาด้วยการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
ในลักษณะต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา  ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์   
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(๒) เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา  ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก
ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกําลังคนและมีความจําเป็นต่อการพัฒนาประเทศ   

(๓) เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา  ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน 
หรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ 

(๔) เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา  ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ 
มาตรา ๗ กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินและทรัพย์สินที่ได้รับและโอนมาตามมาตรา  ๕๖   
(๒) เงินอุดหนุนที่ได้รับจากรัฐบาลหรือเงินที่ได้รับจากการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี

ตามมาตรา  ๑๐  วรรคหน่ึง   
(๓) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับจากการดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ของกองทุน 
(๔) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้แก่กองทุน 
(๕) ดอกผล  รายได้  หรือผลประโยชน์ใด  ๆ  ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 
(๖) เงินหรือทรัพย์สินอื่นใดนอกจาก  (๑)  ถึง  (๕)  ที่กองทุนได้รับ 
มาตรา ๘ กิจการของกองทุนไม่อยู่ในบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  

กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์  กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม  และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน   
มาตรา ๙ กองทุนมีอํานาจกระทํากิจการต่าง ๆ  ภายในขอบวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๖  

และอํานาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง   
(๑) ซื้อ  จัดหา  เช่า  ให้เช่า  ถือกรรมสิทธิ์  ครอบครอง  จําหน่าย  ทํานิติกรรม  หรือดําเนินงานใด ๆ  

เก่ียวกับสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ 
(๒) จัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศ  เก็บรักษาหลักฐานและเอกสารเก่ียวกับการให้เงินกู้ยืม 

เพื่อการศึกษา 
(๓) จัดหาผลประโยชน์จากเงินและทรัพย์สินของกองทุน 
(๔) กระทําการอื่นใดบรรดาที่เก่ียวกับหรือเก่ียวเนื่องในการจัดการให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์

ของกองทุน 
มาตรา ๑๐ ให้รัฐมนตรีดําเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อสมทบเข้ากองทุน 

ในแต่ละปีงบประมาณตามความจําเป็น   
เงินที่กองทุนได้รับไม่ต้องนําส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง  กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  

หรือกฎหมายอื่น 
มาตรา ๑๑ เงินของกองทุนให้ใช้จ่ายได้เพื่อกิจการ  ดังต่อไปนี้ 
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(๑) เป็นเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
(๒) เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการของกองทุน 
(๓) เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวกับหรือเก่ียวเนื่องกับการจัดกิจการ

ของกองทุน 
(๔) เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาผลประโยชน์ตามมาตรา  ๑๒ 
มาตรา ๑๒ เงินของกองทุนให้นําไปหาผลประโยชน์ได้  โดยการฝากกับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ

หรือธนาคารพาณิชย์  หรือซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาล  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานของรัฐ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

ทรัพย์สินประเภทอื่นของกองทุนให้นําไปหาผลประโยชน์ได้ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข
ที่คณะกรรมการกําหนด   

มาตรา ๑๓ ทรัพย์สินของกองทุนที่ใช้หรือได้มาเพื่อการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ 
ของกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้  ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี  รวมทั้งการบังคับทางปกครอง  
และบุคคลใดจะยกอายุความหรือระยะเวลาในการครอบครองข้ึนเป็นข้อต่อสู้กับกองทุนในเร่ืองทรัพย์สิน
ของกองทุนไม่ได้   

หมวด  ๒ 
คณะกรรมการ 

 
 

มาตรา ๑๔ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  เรียกว่า  “คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพื่อการศึกษา”  ประกอบด้วย 

(๑) ปลัดกระทรวงการคลัง  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง  จํานวนห้าคน  ได้แก่  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เลขาธิการ

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ  อธิบดีกรมบัญชีกลาง  
และอธิบดีกรมสรรพากร 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวนไม่เกินห้าคน  ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์  โดยในจํานวนนี้อย่างน้อยต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา   
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ด้านการเงินหรือการบัญชี  และด้านกฎหมาย  ด้านละหนึ่งคน 

ให้ผู้จัดการเป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้ผู้จัดการแต่งตั้งพนักงานของกองทุนจํานวนหนึ่งคน  
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๑๕ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
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(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด 

ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๖) ไม่เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะรํ่ารวยผิดปกติ

หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 
(๗) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง  ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  

กรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งบริหารในพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(๘) ไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากงาน  เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่ว

อย่างร้ายแรง 
(๙) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการดําเนินงานของกองทุนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม   
มาตรา ๑๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละส่ีปี  และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  

แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 
เม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังไม่ได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  

ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปจนกว่า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

มาตรา ๑๗ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา  ๑๖  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พ้นจากตําแหน่ง  เม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีให้ออก  เพราะบกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือหย่อนความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๕ 
มาตรา ๑๘ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ  ให้แต่งตั้ง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตําแหน่งที่ว่าง  หรือในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่างที่
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ง  ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งแทน
ตําแหน่งที่ว่างหรือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว  เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนหรือเพิ่มขึ้นก็ได้  และให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่   



หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๑๙ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และควบคุมดูแลกิจการของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
(๒) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์   
(๓) เสนอแนะต่อรัฐมนตรีในการดําเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อสมทบกองทุน 
(๔) พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีสําหรับการดําเนินการและการบริหารงาน 

ของกองทุน 
(๕) กําหนดขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาตามมาตรา  ๓๗  และพิจารณาอนุมัติให้เงินกู้ยืม

เพื่อการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา 
(๖) กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการที่สถานศึกษาจะร่วมดําเนินงานกับกองทุน  

และแบบบันทึกข้อตกลงการเข้าร่วมดําเนินงานกับกองทุนตามมาตรา  ๓๘   
(๗) กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขเก่ียวกับการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาแก่นักเรียน

หรือนักศึกษา  และการชําระเงินคืนกองทุน 
(๘) กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขเกี่ยวกับการนําเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 

ไปหาผลประโยชน์ตามมาตรา  ๑๒ 
(๙) พิจารณาเสนอแนะต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข

ในการขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ในครอบครองของบุคคลอื่น  และเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับ 
การรับเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาและการชําระเงินคืนกองทุนของผู้กู้ยืมเงิน 

(๑๐) กําหนดหลักเกณฑ์   วิธีการ   และเงื่อนไขในการจ้างสถาบันการเงินหรือนิติบุคคล   
ให้ทําหน้าที่บริหารและจัดการการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา  ติดตามและเร่งรัดให้มีการชําระคืนเงินกู้ยืม
เพื่อการศึกษา 

(๑๑) กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการผ่อนผันให้ผู้กู้ยืมเงินชําระเงินคืนกองทุน  
ลดหย่อนหนี้  หรือระงับการชําระเงินคืนกองทุนตามมาตรา  ๔๔  วรรคสาม 

(๑๒) กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขเก่ียวกับความรับผิดของผู้คํ้าประกันตามมาตรา  ๔๙  
วรรคสาม 

(๑๓) กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการคัดเลือกผู้จัดการและการทําสัญญาจ้างผู้จัดการ  
รวมทั้งกําหนดค่าตอบแทนหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้จัดการตามมาตรา  ๓๑   

(๑๔) กําหนดมาตรการใด ๆ  ตามความจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการบริหารกองทุนและการติดตาม
การชําระเงินคืนกองทุน   

(๑๕) กําหนดข้อบังคับเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล  การเงิน  การพัสดุ  การบัญชี  การตรวจสอบบัญชี  
และข้อบังคับอื่นที่จําเป็นในการดําเนินการและการบริหารงานของกองทุน 



หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๑๖) พิจารณาผลการศึกษา  วิเคราะห์  และประเมินความต้องการเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาของ
นักเรียนหรือนักศึกษาทั้งในปัจจุบันและอนาคตที่ผู้จัดการเสนอ   

(๑๗) ออกข้อบังคับ  ระเบียบ  และประกาศเพื่อปฏิบัติการอื่นใดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๑๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

ของกองทุน   
คณะกรรมการอาจมอบอํานาจของคณะกรรมการตาม  (๒)  (๕)  (๑๔)  และ  (๑๘)  เฉพาะในส่วน

ที่ไม่เก่ียวกับการกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขให้ผู้จัดการหรือบุคคลอื่นใดกระทําการแทน
คณะกรรมการก็ได้   

มาตรา ๒๐ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง 
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม   

ในการประชุมของคณะกรรมการ  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๒๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้   คณะกรรมการอาจแต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเร่ืองหนึ่งเร่ืองใด  หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการ 
อย่างหน่ึงอย่างใดตามที่เห็นสมควร   

มาตรา ๒๒ ให้มีคณะอนุกรรมการกํากับและประเมินสถานศึกษาที่เข้าร่วมดําเนินงาน 
กับกองทุน  ประกอบด้วย  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานอนุกรรมการ  เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ผู้อํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  ผู้แทนสํานักงบประมาณ   
ผู้แทนกรมบัญชีกลาง  และผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนสามคน  ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีผลงาน 
หรือมีความรู้และความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ด้านการเงินหรือการบัญชี  ด้านกฎหมาย  ด้านเศรษฐศาสตร์  
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือด้านอื่น ๆ  อันเป็นประโยชน์ต่อการกํากับดูแลการดําเนินงานของสถานศึกษา  
เป็นอนุกรรมการ   

ให้ผู้จัดการเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ  และให้ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการจํานวนหนึ่งคน
และพนักงานกองทุนซึ่งผู้จัดการแต่งตั้งจํานวนหนึ่งคน  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๒๓ คณะอนุกรรมการกํากับและประเมินสถานศึกษาที่เข้าร่วมดําเนินงานกับกองทุน
มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 



หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

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

ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา  ๑๙  (๖)  และรายงานผล 
ให้คณะกรรมการทราบ 

(๓) วิเคราะห์ปัญหาและข้อจํากัดในการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษา  พร้อมทั้งเสนอแนะ
มาตรการแก้ไขปัญหาต่อคณะกรรมการ 

(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
มาตรา ๒๔ ให้ มีคณะอนุกรรมการกํากับการชําระเ งินคืนกองทุน   ประกอบด้วย   

อธิบดีกรมบัญชีกลาง  เป็นประธานอนุกรรมการ  ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ  ผู้แทนสํานักงบประมาณ  
ผู้แทนกรมบัญชีกลาง  ผู้แทนสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  และผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนสามคนซึ่งคณะกรรมการ
แต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้และความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ด้านการเงินหรือการบัญชี  ด้านกฎหมาย  
ด้านเศรษฐศาสตร์  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ด้านแรงงาน  หรือด้านอื่น ๆ  อันเป็นประโยชน์ต่อการกํากับดูแล
การชําระเงินคืนกองทุน  เป็นอนุกรรมการ   

ให้ผู้จัดการเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ  และให้ผู้จัดการแต่งตั้งพนักงานของกองทุนจํานวนหนึ่งคน  
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๒๕ คณะอนุกรรมการกํากับการชําระเงินคืนกองทุน  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่คณะกรรมการ  ในการกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข

เก่ียวกับการให้ผู้กู้ยืมเงินชําระเงินคืนกองทุนตามมาตรา  ๑๙  (๗)   
(๒) ติดตาม  ตรวจสอบ  และกํากับดูแลให้การชําระเงินคืนกองทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  

และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา  ๑๙  (๗)  และรายงานผลให้คณะกรรมการทราบ   
(๓) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่คณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๑๙  (๑๑)  

และ  (๑๔)   
(๔) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่ผู้จัดการในการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เก่ียวกับการติดตาม 

การชําระเงินคืนกองทุน 
(๕) วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่ผู้กู้ยืมเงินไม่ชําระเงินคืนกองทุน  พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการ

แก้ไขปัญหาต่อคณะกรรมการ 
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
มาตรา ๒๖ ให้นําคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๑๕  

รวมทั้งการประชุมและการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมตามมาตรา  ๒๐  มาใช้บังคับแก่คณะอนุกรรมการ
ตามมาตรา  ๒๑  คณะอนุกรรมการกํากับและประเมินสถานศึกษาที่เข้าร่วมดําเนินงานกับกองทุน  
และคณะอนุกรรมการกํากับการชําระเงินคืนกองทุน  โดยอนุโลม   



หน้า   ๙ 
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มาตรา ๒๗ ให้ประธานกรรมการ  กรรมการ  เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการ  
ประธานอนุกรรมการ  อนุกรรมการ  เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการของคณะอนุกรรมการ  ซึ่งแต่งตั้ง 
ตามพระราชบัญญัตินี้  ได้รับเบ้ียประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด   

หมวด  ๓ 
สํานักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

 
 

มาตรา ๒๘ ให้กองทุนมีสํานักงานใหญ่เรียกว่า  “สํานักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา”  
ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร  และอาจตั้งสาขา  ณ  ที่อื่นใดตามความจําเป็นก็ได้   

มาตรา ๒๙ สํานักงานมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินงานต่าง ๆ  ของกองทุนและประสานงานกับส่วนราชการและองค์กรต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง 
(๒) เป็นสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ 
(๓) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีของกองทุนเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 
(๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
มาตรา ๓๐ ให้กองทุนจ้างผู้จัดการคนหน่ึง  ซึ่งมีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านการบริหาร

และการจัดการ  รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์ 
(๓) สามารถปฏิบัติงานให้แก่กองทุนได้เต็มเวลา 
(๔) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
(๕) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๖) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 
(๗) ไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากงาน  เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่ว

อย่างร้ายแรง 
(๘) ไม่เป็นข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้างของกระทรวง  ทบวง  กรม  ราชการส่วนท้องถิ่น  

รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
(๙) ไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการการเมือง  ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่น

หรือผู้บริหารท้องถ่ิน  กรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งบริหารในพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมือง  
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  เว้นแต่จะได้พ้นจากตําแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 

(๑๐) ไม่เป็นผู้จัดการหรือดํารงตําแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันในห้างหุ้นส่วน 
หรือบริษัท  หรือองค์กรอื่นใด   



หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๑๑) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญากับกองทุน  หรือในกิจการที่กระทําให้แก่กองทุนไม่ว่าโดยตรง
หรือโดยอ้อม 

(๑๒) ไม่เป็นผู้ถือหุ้นในสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่ได้รับการจ้างตามมาตรา  ๓๓  วรรคสอง  
หรือในบริษัทอื่นใดที่เป็นผู้ถือหุ้นในสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลดังกล่าว   

มาตรา ๓๑ การคัดเลือกผู้จัดการและการทําสัญญาจ้างผู้จัดการ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

สัญญาจ้างผู้จัดการ  ให้กําหนดคราวละไม่เกินสี่ปี  และเม่ือครบกําหนดอายุสัญญาจ้างแล้ว  
คณะกรรมการจะต่ออายุสัญญาจ้างอีกคร้ังหนึ่งก็ได้แต่ต้องไม่เกินสี่ปี 

ในสัญญาจ้าง  ให้กําหนดรายละเอียดเก่ียวกับการดํารงตําแหน่ง  การพ้นจากตําแหน่ง  และเง่ือนไข
ในการทดลองปฏิบัติงานของผู้จัดการไว้ด้วย 

ให้ผู้จัดการได้รับค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 
มาตรา ๓๒ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามสัญญาจ้าง  ผู้จัดการพ้นจากตําแหน่ง  เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๓๐ 
(๔) คณะกรรมการมีมติให้เลิกจ้าง  เพราะบกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤติเสื่อมเสีย   

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

นโยบาย  และมติของคณะกรรมการ  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุน   
(๒) ศึกษา  วิเคราะห์  และประเมินผลการดําเนินงานและการเงินของกองทุน  เพื่อจัดทําแผนงาน  

โครงการ  แผนการดําเนินงานประจําปีของกองทุน  และแผนการเงินและงบประมาณประจําปีเสนอต่อ
คณะกรรมการ 

(๓) จัดทํารายงานการบัญชีและรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีของกองทุนเสนอต่อคณะกรรมการ 
(๔) ศึกษา  วิเคราะห์  และประเมินความต้องการเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาของนักเรียนหรือนักศึกษา

ทั้งในปัจจุบันและอนาคตเสนอต่อคณะกรรมการ 
(๕) บริหารและจัดการการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษา   
(๖) ดําเนินการติดตามและเร่งรัดให้มีการชําระคืนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาตามสัญญาที่ผู้กู้ยืมเงินทําไว้ 
(๗) ประสานงาน  กํากับดูแล  และติดตามการดําเนินงานของสถานศึกษาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

ของกองทุน 
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(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้  ตามที่คณะกรรมการหรือประธาน
กรรมการมอบหมาย  หรือตามที่กําหนดไว้ในสัญญาจ้าง 

ในการดําเนินการตาม  (๕)  และ  (๖)  ผู้จัดการอาจจ้างสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลเพื่อให้ 
ทําหน้าที่แทนเป็นการทั่วไป  หรือเป็นการเฉพาะเร่ืองก็ได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 
ที่คณะกรรมการกําหนด   

มาตรา ๓๔ ในกิจการของกองทุนที่เก่ียวกับบุคคลภายนอก  ให้ผู้จัดการเป็นผู้แทนของกองทนุ  
เพื่อการนี้  ผู้จัดการอาจมอบอํานาจให้บุคคลใดปฏิบัติหน้าที่แทนได้ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 
ที่คณะกรรมการกําหนด   

มาตรา ๓๕ ให้ผู้จัดการเปน็ผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของกองทุน  และรับผิดชอบตอ่
คณะกรรมการในการบริหารกิจการของกองทุน  เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน  กฎหมาย  
ข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  รวมทั้งคําสั่ง  นโยบาย  และมติของคณะกรรมการ 

มาตรา ๓๖ เม่ือตําแหน่งผู้จัดการว่างลงและยังไม่มีการจ้างผู้จัดการคนใหม่  หรือในกรณีที่
ผู้จัดการไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้รองผู้จัดการเป็นผู้รักษาการแทนผู้จัดการ  ในกรณีที่ 
ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งรองผู้จัดการ  ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการหรือพนักงานของกองทุนคนหนึ่ง 
เป็นผู้รักษาการแทนผู้จัดการ   

ให้ผู้รักษาการแทนผู้จัดการมีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้จัดการ 
หมวด  ๔ 

การให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
 

 

มาตรา ๓๗ ก่อนเริ่มปีการศึกษาแต่ละปี  ให้คณะกรรมการประกาศกําหนดลักษณะของ 
เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา  ขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา  รวมตลอดทั้งประเภทวิชา  สถานศึกษา  
หรือระดับชั้นการศึกษา  และหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา   

ประกาศตามวรรคหน่ึงให้เผยแพร่ให้ประชาชนทราบทั่วไปโดย 
(๑) ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สํานักงาน  และเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงาน   
(๒) ส่งให้สถานศึกษา  และให้สถานศึกษาที่ได้รับประกาศดังกล่าวเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ

โดยทั่วไป  โดยอย่างน้อยต้องปิดประกาศไว้ในที่แลเห็นได้ง่าย  ณ  บริเวณสถานศึกษา 
มาตรา ๓๘ สถานศึกษาที่ประสงค์จะเข้าร่วมดําเนินงานกับกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้  

ให้ย่ืนคําขอเข้าร่วมดําเนินงานต่อกองทุนตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 
สถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบให้เข้าร่วมดําเนินงานกับกองทุนตามวรรคหน่ึง  ให้ทําบันทึก

ข้อตกลงกับกองทุนตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด  และต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ในบันทึก
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ข้อตกลงโดยเคร่งครัด  หากสถานศึกษาใดไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องครบถ้วน  กองทุนอาจเพิกถอนการเข้า
ร่วมดําเนินงานของสถานศึกษาแห่งนั้นก็ได้   

มาตรา ๓๙ นักเรียนหรือนักศึกษาผู้ใดจะขอกู้ยืมเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา  ต้องศึกษาอยู่ใน
สถานศึกษาที่ร่วมดําเนินงานกับกองทุนตามมาตรา  ๓๘  และต้องมีสัญชาติไทย  มีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๔๐ นักเรียนหรือนักศึกษาผู้ ใดจะขอกู้ยืมเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาลักษณะใด   
ให้ย่ืนคําขอต่อคณะกรรมการ  ทั้งนี้  ตามแบบและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๔๑ นักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา  ต้องทําสัญญา
กู้ยืมเงินตามแบบ  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด   

ในการทําสัญญากู้ยืมเงินตามวรรคหน่ึง  คณะกรรมการจะกําหนดให้มีผู้คํ้าประกันการชําระเงินคืน
กองทุนด้วยก็ได้   

มาตรา ๔๒ ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามสัญญากู้ยืมเงินโดยเคร่งครัด 
เพื่อประโยชน์ในการบริหารกองทุนและการติดตามการชําระเงินคืนกองทุน  ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ความยินยอมในขณะทําสัญญากู้ ยืมเงิน   เพื่อให้ผู้ มีหน้าที่จ่ายเงินได้พึงประเมิน 

ตามมาตรา  ๔๐  (๑)  แห่งประมวลรัษฎากร  หักเงินได้พึงประเมินของตนตามจํานวนที่กองทุนแจ้งให้ทราบ  
เพื่อชําระเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาคืนกองทุน   

(๒) แจ้งสถานะการเป็นผู้กู้ยืมเงินต่อหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่ตนทํางานด้วย  
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เร่ิมปฏิบัติงาน  และยินยอมให้หักเงินได้พึงประเมินของตนเพื่อดําเนินการ 
ตามมาตรา  ๕๑   

(๓) ยินยอมให้กองทุนเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่อยู่ในครอบครองของบุคคลอื่น  รวมทั้ง
ยินยอมให้กองทุนเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการกู้ยืมเงิน  และการชําระเงินคืนกองทุน   

มาตรา ๔๓ ในแต่ละภาคการศึกษา  ให้ผู้กู้ยืมเงินแจ้งขอเบิกเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาต่อกองทุน  
โดยการลงทะเบียนเรียน  จํานวนเงินค่าเล่าเรียน  ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องกับการศึกษา  และค่าครองชีพ  
ต้องได้รับการรับรองจากสถานศึกษา  ทั้งนี้  ตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด   

ให้กองทุนจ่ายค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องกับการศึกษาตามจํานวนที่ได้รับแจ้ง 
ตามวรรคหนึ่ง  ให้แก่สถานศึกษาที่ผู้กู้ยืมเงินศึกษาอยู่  สําหรับค่าครองชีพให้กองทุนจ่ายเข้าบัญชีของ 
ผู้กู้ยืมเงินโดยตรง  และให้ถือว่าเงินที่จ่ายให้แก่สถานศึกษาหรือผู้กู้ยืมเงินดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเงินกู้ยืม
เพื่อการศึกษาที่ผู้กู้ยืมเงินต้องชําระคืนกองทุน   

ให้ถือว่าจํานวนค่าเล่าเรียน  ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องกับการศึกษา  และค่าครองชีพตามที่ได้รับแจ้ง
และกองทุนได้โอนให้แก่สถานศึกษาและผู้กู้ยืมเงิน  เป็นจํานวนอันถูกต้องที่ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่และความรับผิด
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ต้องชดใช้เงินคืนให้แก่กองทุน  ทั้งนี้  หากมียอดเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับไปแล้ว  ให้กองทุน
แจ้งให้ผู้กู้ยืมเงินทราบด้วย 

หมวด  ๕ 
การชําระเงินคืนกองทุน 

 
 

มาตรา ๔๔ เม่ือผู้กู้ยืมเงินสําเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแล้ว  มีหน้าที่ต้องชําระเงินกู้ยืม
เพื่อการศึกษาที่ได้รับไปตามสัญญากู้ยืมเงินคืนให้กองทุน  ตามจํานวน  ระยะเวลา  และวิธีการที่กองทุน
แจ้งให้ทราบ   

คณะกรรมการจะกําหนดให้เร่ิมคิดดอกเบ้ียหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้กู้ยืมเงินนับแต่เวลาใด
ภายหลังที่สําเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแล้วก็ได้  แต่อัตราดอกเบ้ียหรือประโยชน์อื่นใดที่คิด  ณ   
วันทําสัญญา  ต้องไม่เกินอัตราร้อยละเจ็ดจุดห้าต่อปี  และห้ามมิให้คิดดอกเบ้ียทบต้น   

ในกรณีจําเป็น  ผู้จัดการอาจผ่อนผันให้ผู้กู้ยืมเงินชําระเงินคืนกองทุนแตกต่างไปจากจํานวน  
ระยะเวลา  หรือวิธีการท่ีกําหนดไว้ตามวรรคหน่ึง  หรือลดหย่อนหน้ี  หรือระงับการชําระเงินคืนกองทุน  
ตามที่ผู้กู้ยืมเงินร้องขอเป็นรายบุคคลหรือเป็นการทั่วไปก็ได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 
ที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา  ๑๙  (๑๑)   

ในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินผู้ใดผิดนัดการชําระเงินคืนกองทุน  และไม่ได้รับอนุญาตให้ผ่อนผันตามวรรคสาม  
คณะกรรมการจะกําหนดให้ผู้กู้ยืมเงินต้องเสียเงินเพิ่มอีกไม่เกินร้อยละหนึ่งจุดห้าต่อเดือนก็ได้ 

มาตรา ๔๕ เพื่อประโยชน์ในการบริหารกองทุนและการติดตามการชําระเงินคืนกองทุน  
ให้กองทุนมีอํานาจดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ กู้ ยืมเงินจากหน่วยงานหรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน   
หรือบุคคลใดซึ่งเป็นผู้ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว 

(๒) เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการกู้ยืมเงิน  และการชําระเงินคืนกองทุนของผู้ กู้ยืมเงินให้แก่
หน่วยงานหรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน  หรือบุคคลใดตามที่ร้องขอ 

(๓) ดําเนินการตามมาตรการต่าง  ๆ  ที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา  ๑๙  (๑๔)   
การดําเนินการตาม  (๑)  และ  (๒)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนด 

ในกฎกระทรวง   
มาตรา ๔๖ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการของกองทุนตามมาตรา  ๔๕  (๑)  ให้หน่วยงาน

หรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน  หรือบุคคลใดซึ่งเป็นผู้ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงิน  จัดส่งข้อมูล
ให้กองทุนตามที่กองทุนร้องขอภายในเวลาอันสมควร 
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มาตรา ๔๗ ผู้กู้ยืมเงินจะชําระเงินคืนกองทุนก่อนกําหนดเวลาตามมาตรา  ๔๔  หรือบอกเลิก
การกู้ยืมเงินเป็นหนังสือเม่ือใดก็ได้ 

ให้ผู้กู้ยืมเงินที่มีหนังสือแจ้งบอกเลิกการกู้ยืมเงินตามวรรคหน่ึง  มีหน้าที่ต้องชําระคืนเงินกู้ยืม 
เพื่อการศึกษาที่ได้รับไปทั้งหมดคืนให้แก่กองทุนภายในสามสิบวันนับแต่วันถัดจากวันที่ได้แจ้งบอกเลิก 
การกู้ยืมเงิน 

มาตรา ๔๘ เม่ือมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  กองทุนอาจบอกเลิกสัญญากู้ยืมเงิน 
ของผู้กู้ยืมเงินก็ได้   

(๑) เม่ือปรากฏในภายหลังว่า  ผู้กู้ยืมเงินไม่มีสิทธิขอกู้ยืมเงิน  ปกปิดข้อเท็จจริงอันควรแจ้งให้ทราบ  
หรือแจ้งข้อความอันเป็นเท็จในสาระสําคัญ 

(๒) ผู้กู้ยืมเงินไม่ปฏิบัติตามสัญญากู้ยืมเงิน  หรือข้อตกลงที่ให้ไว้แก่กองทุน 
ให้ผู้กู้ยืมเงินที่ถูกบอกเลิกสัญญากู้ยืมเงินตามวรรคหน่ึง  มีหน้าที่ต้องชําระคืนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ที่ได้รับไปทั้งหมดคืนให้แก่กองทุนภายในสามสิบวันนับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการบอกเลิกสัญญา 
มาตรา ๔๙ ในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินถึงแก่ความตาย  ให้สัญญากู้ยืมเงิน  หน้าที่  และความรับผิด

ที่ผู้กู้ยืมเงินมีต่อกองทุนเป็นอันระงับไป 
ในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินพิการหรือทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการงานได้  ให้ผู้จัดการมีอํานาจ

พิจารณาสั่งระงับการเรียกให้ชําระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินก็ได้  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
ในกรณีที่ผู้คํ้าประกันถึงแก่ความตาย  การดําเนินการเก่ียวกับความรับผิดของผู้คํ้าประกันให้เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด   
มาตรา ๕๐ หนี้ที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้  ให้กองทุนมีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินทั้งหมด

ของผู้กู้ยืมเงินในลําดับแรกถัดจากค่าเครื่องอุปโภคบริโภคอันจําเป็นประจําวันตามมาตรา  ๒๕๓  (๔)   
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

มาตรา ๕๑ ให้บุคคล  คณะบุคคล  หรือนิติบุคคลท้ังภาครัฐและเอกชน  ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมิน
ตามมาตรา  ๔๐  (๑)  แห่งประมวลรัษฎากร  มีหน้าที่หักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงินซึ่งเป็นพนักงาน
หรือลูกจ้างของผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินดังกล่าว  เพื่อชําระเงินกู้ยืมคืนตามจํานวนที่กองทุนแจ้งให้ทราบ  
โดยให้นําส่งกรมสรรพากรภายในกําหนดระยะเวลานําส่งภาษีเงินได้หัก  ณ  ที่จ่าย  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกําหนด 

การหักเงินตามวรรคหน่ึงต้องหักให้กองทุนเป็นลําดับแรกถัดจากการหักภาษี  ณ  ที่จ่าย   
และการหักเงินเข้ากองทุนที่ผู้กู้ยืมเงินต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  
กฎหมายว่าด้วยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  และกฎหมายว่าด้วย 
การประกันสังคม 
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เม่ือกรมสรรพากรได้รับเงินจากผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามวรรคหน่ึงแล้ว  ให้นําส่งกองทุน 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กรมสรรพากรกําหนด  โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง   

ถ้าผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามวรรคหน่ึงไม่ได้หักเงินได้พึงประเมิน  หักและไม่ได้นําส่ง   
หรือนําส่งแตไ่ม่ครบตามจํานวนที่กองทุนแจ้งให้ทราบ  หรือหักและนําส่งเกินกําหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง  
ให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินรับผิดชดใช้เงินที่ต้องนําส่งในส่วนของผู้กู้ยืมเงินตามจํานวนที่กองทุนแจ้งให้ทราบ  
และต้องจ่ายเงินเพิ่มในอัตราร้อยละสองต่อเดือนของจํานวนเงินที่ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินยังไม่ได้นําส่ง  
หรือตามจํานวนที่ยังขาดไป  แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  นับแต่วันถัดจากวันที่ครบกําหนดต้องนําส่งตามวรรคหน่ึง   

ในกรณีที่ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินได้หักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงินไว้แล้ว  ให้ถือว่าผู้กู้ยืมเงิน
ได้ชําระเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาตามจํานวนที่ได้หักไว้แล้ว 

หมวด  ๖ 
การเงินและการบัญชี 

 
 

มาตรา ๕๒ ให้คณะกรรมการจัดให้มีระบบบัญชีที่เหมาะสมเพื่อสามารถควบคุมและบริหาร
จัดการลูกหนี้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาและจัดทํารายงานการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ของกองทุนได้อย่างถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

มาตรา ๕๓ การรับเงิน  การจ่ายเงิน  และการเก็บรักษาเงินของกองทุน  ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการกําหนด   

มาตรา ๕๔ กองทุนต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเก่ียวกับการเงิน  การบัญชี  และการพัสดุ
ของกองทุน  ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

คณะกรรมการอาจตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งมิใช่พนักงานหรือลูกจ้างของกองทุนทําหน้าที่
ตรวจสอบภายในเฉพาะเร่ือง  และให้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการได้  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนด 

มาตรา ๕๕ ให้กองทุนจัดทํางบการเงินส่งผู้สอบบัญชีภายในหนึ่งร้อยย่ีสิบวันนับแต่ 
วันสิ้นปีบัญชีทุกปี 

ปีบัญชีของกองทุน  ให้ถือตามปีงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
ในทุกรอบปี  ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลซึ่งสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

ให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุน  แล้วทํารายงานผลการสอบบัญชีเสนอต่อรัฐมนตรีภายใน 
หนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี   

ให้กองทุนโฆษณารายงานประจําปีโดยแสดงงบการเงินพร้อมกับรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี  
รวมทั้งรายงานสรุปผลงานในปีที่ล่วงมาในราชกิจจานุเบกษา 



หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๕๖ ให้โอนบรรดากิจการ  ทรัพย์สิน  สิทธิ  หน้าที่  หนี้  ภาระผูกพัน  พนักงาน
และลูกจ้าง  และเงินงบประมาณของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุน 
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และของกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต 
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ที่ออกตาม
พระราชบัญญัติเงินคงคลัง  พ.ศ.  ๒๔๙๑  ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับไปเป็น 
ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๕๗ ให้ผู้จัดการตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๑  
ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นผู้จัดการตามพระราชบัญญัตินี้  และอยู่ใน
ตําแหน่งต่อไปจนกว่าจะพ้นจากตําแหน่งตามสัญญาจ้างเดิมหรือเพราะเหตุอื่น 

มาตรา ๕๘ ในวาระเริ่มแรก  ให้คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประกอบด้วย  
กรรมการตามมาตรา  ๑๔  (๑)  และ  (๒)  และให้ผู้จัดการตามมาตรา  ๕๗  เป็นกรรมการและเลขานุการ  
เพื่อปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อน  และให้รัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๑๔  (๓)  ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ให้ผู้จัดการตามวรรคหนึ่งแต่งตั้งพนักงานของกองทุนซึ่งโอนมาตามมาตรา  ๕๖  จํานวนหน่ึงคน  
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๕๙ ในวาระเร่ิมแรก  ให้คณะอนุกรรมการกํากับและประเมินสถานศึกษาที่เข้าร่วม
ดําเนินงานกับกองทุนตามมาตรา  ๒๒  และคณะอนุกรรมการกํากับการชําระเงินคืนกองทุนตามมาตรา  ๒๔  
ประกอบด้วยอนุกรรมการโดยตําแหน่ง  และให้ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการจะแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการให้มีองค์ประกอบครบถ้วนตามมาตรา  ๒๒  และมาตรา  ๒๔   

มาตรา ๖๐ ให้พนักงานและลูกจ้างของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ที่โอนมาเป็นพนักงานและลูกจ้างของกองทุนตามมาตรา  ๕๖  
ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง  รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  เท่ากับที่เคยได้รับอยู่เดิมไปพลางก่อน  จนกว่า 
จะได้บรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในสํานักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  แต่จะให้ได้รับเงินเดือน
หรือค่าจ้างต่ํากว่าเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ได้รับอยู่เดิมไม่ได้ 

มาตรา ๖๑ ให้ถือว่าหนี้ของผู้กู้ยืมเงินตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
พ.ศ.  ๒๕๔๑  และหนี้ของผู้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการบริหาร
กองทุนเพื่อการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ที่ออกตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง  พ.ศ.  ๒๔๙๑  ที่ค้างชําระ
หรือยังไม่ถึงกําหนดชําระเป็นหนี้ที่ผู้กู้ยืมเงินหรือผู้รับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนนั้น  จะต้องชดใช้คืน 
ให้กองทุนตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด   



หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๖๒ ให้ถือว่าบรรดาคําขอท่ีนักเรียนหรือนักศึกษาได้ย่ืนขอกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และกองทุนเงินกู้ยืม
เพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคตตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา  
พ.ศ.  ๒๕๔๙  ที่ออกตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง  พ.ศ.  ๒๔๙๑  ที่ค้างพิจารณาอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  เป็นคําขอกู้ยืมเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้  และให้ดําเนินการต่อไป
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๖๓ บรรดาคดีที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุนเงิน 
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคตตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ที่ออกตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง  
พ.ศ.  ๒๔๙๑  ได้ฟ้องเป็นคดีต่อศาล  ให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้เข้าสวมสิทธิ
เป็นคู่ความแทน  ในการน้ีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้อาจคัดค้านเอกสาร 
ที่ได้ย่ืนไว้แล้ว  ถามค้านหรือคัดค้านพยานที่สืบไปแล้วได้ 

ในกรณีที่ศาลได้มีคําพิพากษาบังคับคดีตามวรรคหน่ึงแล้ว  ให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ตามพระราชบัญญัตินี้เข้าสวมสิทธิเป็นเจ้าหนี้ตามคําพิพากษานั้น 

มาตรา ๖๔ บรรดาข้อบังคับ  ระเบียบ  และประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติกองทุน 
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา  
พ.ศ.  ๒๕๔๙  ที่ออกตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง  พ.ศ.  ๒๔๙๑  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะได้มี
การออกกฎกระทรวง  ข้อบังคับ  ระเบียบ  หรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  เน่ืองจากกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่ผูกกับรายได้
ในอนาคตตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพ่ือการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ที่ออกตาม
พระราชบัญญัติเงินคงคลัง  พ.ศ.  ๒๔๙๑  มีการบริหารจัดการและการดําเนินการที่มีข้อจํากัด  และไม่สอดคล้องกับ
นโยบายการผลิตกําลังคนและการพัฒนาประเทศ  สมควรบูรณาการการบริหารจัดการและการดําเนินการของ 
ทั้งสองกองทุนดังกล่าวให้เป็นเอกภาพอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน  และเพ่ิมมาตรการในการบริหารจัดการกองทุน
ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 



 
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 

เรื่อง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธกีาร และเงื่อนไขการหักเงินได้พึงประเมินเพื่อช าระเงนิกูย้ืมคืน 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศกึษาตามพระราชบญัญตัิกองทุนเงินใหกู้้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560  

 
 

 อาศัยอ านาจตามความในวรรคหนึ่งของมาตรา 51  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา พ.ศ. 2560 อธิบดีกรมสรรพากรก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ให้ผู้จ่ายเงินได้ 
พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ให้พนักงานหรือลูกจ้างซึ่งเป็นผู้กู้ยืมเงินจากกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหักเงินได้พึงประเมินเพื่อช าระเงินกู้ยืมคืนให้กองทุน ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ในประกาศนี้ 
   “กองทุน” หมายความว่า กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุน 
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560  
   “เงินกู้ยืม” หมายความว่า เงินกู้ยืมตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
พ.ศ. 2560  

ข้อ 2 ให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งเป็นกระทรวง 
ทบวง กรม ส านักงานหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  
หักเงินได้พึงประเมินของข้าราชการและลูกจ้างประจ าในสังกัดซึ่งเป็นผู้กู้ยืมเงิน ตามจ านวนที่กองทุนแจ้งให้ทราบ
แล้วน าส่งผ่านระบบของกรมบัญชีกลางตามกฎหมายว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงิน 
บางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย เพ่ือให้กรมบัญชีกลางโอนเงินดังกล่าวให้กรมสรรพากรผ่านบัญชี
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ชื่อบัญชี “กรมสรรพากร 1 เพ่ือรับช าระเงินคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา” 
 ข้อ  3  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 
  

ประกาศ    ณ    วันที ่19  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕61 
 
 

            เอกนติิ นิติทัณฑ์ประภาศ 
            (นายเอกนิต ินติิทณัฑ์ประภาศ) 

                                            อธิบดีกรมสรรพากร             




