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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อศึ ก ษา
ความเป็ นมา สภาพปั ญหาในการใช้ คื น
กองทุ น เงิ น ให้ กู้ ยื ม เพื่ อการศึ ก ษ า ตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ก องทุ น เงิ น ให้ กู้ ยื ม เพื่ อ
ก ารศึ ก ษ า พ .ศ. 2541 ก ารศึ ก ษ านี้ เป็ น
การศึ ก ษาโดยการรวบรวมข้อ มู ล จากต ารา
เอกสารกฎหมาย แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรม
ที่เกี่ยวข้อง แล้วนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อ
หามาตรการทางกฎหมายในการใช้ คื น
กองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา
จาก ก ารศึ ก ษ าพ บ ว่ า ก ารใช้ คื น
กองทุ น เงิ น ให้ กู้ ยื ม เพื่ อการศึ ก ษ า ตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ก องทุ น เงิ น ให้ กู้ ยื ม เพื่ อ
การศึ กษา พ.ศ. 2541 มี ปัญ หาและอุ ปสรรค
เริ่ มตั้ งแต่ ข้ ั นตอนการคั ด เลื อกนั ก เรี ยน
นัก ศึกษาผูท้ ี่ มีสิ ท ธิ์ กู้ยืม การรั บรองการขาด
แคลนรายได้น้ อ ยของผู ้กู้ยืม จะต้อ งรั บ รอง
ตามความเป็ นจริ ง และผูค้ ้ าประกันการชาระ
หนี้ กองทุ นจะต้องเป็ นผูท้ ี่ ส ามารถชาระหนี้
แทนผูก้ ู้ยืม ได้ในกรณี ผูก้ ู้ยืม เงิ นไม่ ชาระหนี้
หรื อไม่สามารถชาระหนี้ได้
1

คณะนิ ติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข้ อ เส นอแนะ ควรมี การแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการคัดเลื อกนัก เรี ย น นัก ศึ กษาที่
ขอกู้ข้ ึ น มาใหม่ ใ ห้ เป็ นหน่ ว ยงานอิ ส ระไม่
เกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษาเพื่อป้ องกันการ
แสวงหาประโยชน์ ในการรั บ รองรายได้
นักศึกษา ผูร้ ับรองจะต้องมีส่วนรับผิดชอบถ้า
พิ สู จน์ ไ ด้ ว่ า ผู ้ข อกู้ ไ ม่ เป็ นผู ้ที่ ข าดแคลน
รายได้น้อยจริ งในกรณี ไ ม่ ส ามารถเรี ย กเงิ น
กูย้ ืมคื นจากผูก้ ู้ยืมได้ และการค้ าประกันเงิ น
กู้ยืม เพื่ อการศึ ก ษาผูค้ ้ าประกันจะต้องไม่ ใช่
บิ ด า มารดา หรื อผู ้ป กครองของผู ้ข อกู้ ยื ม
เนื่องจากเป็ นครอบครัวที่มีรายได้นอ้ ย
คาสาคัญ : เงินกองทุน, เพื่อการศึกษา, การใช้คืน
Abstract
This research aims to study the origin
and revolution of refunding the loan for
education according to the Act on Fund for
Education Loan B.E.2541, The study result will
be the method of solving and adding into this
Act. The study is by means of collecting
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resources from the legal documents, ideas,
theories and thesis concerned. All these
researches will be analysis so to find the legal
ways means to refund to the loan.
AS from the study, it is found that the
refunding to the loan for education B.E.2541,
facing many problems and obstrucles as from
the beginning of students selection, the students
who are eligible to loan from this fund. So to
protect the legal profit by the ones who are not
eligible to borrow this lone. The guarantee of
paying this debt must be the one who can pay
on behalf of the borrower if the borrower is not
able to pay for the debt.
The suggestion is to set up the
Committee to select the students who borrow
once again. As this institution must be free from
the educational institution, so to protect other
benefits. The guarantee of the student salary or
financial sources, the guarantee one must be
responsible in case the borrower is not
qualified. The reclaim is not possible loan must
not his father, mother nor the parents of the
borrower as this is the poor family.
Keywords: Refunding, Fund for Education,
Educational Loan
บทนา
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ งชาติ
พ.ศ. 2542 มี บทบั ญ ญั ติ เกี่ ยวกั บ การจั ด
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การศึกษาเอาไว้วา่ ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิ และ
โอกาสในการศึกษาโดยเสมอภาคและเท่าเทียม
กันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องไม่น้อย
กว่าสิ บสองปี รั ฐต้องจัดให้ อย่างทั่วถึ งและมี
คุ ณภาพโดยไม่ เก็บค่าใช้จ่าย และนอกจากนั้น
รั ฐยังต้องมี หน้าที่ ในการจัดสรรงบประมาณ
แผ่ น ดิ น ให้ กั บ ก ารศึ ก ษ าใน ฐาน ะที่ มี
ความส าคัญสู งสุ ดต่ อการพัฒนาที่ ย งั่ ยืนของ
ประเทศโดยจัดสรรเป็ นเงิ นงบประมาณเพื่ อ
การศึ กษา เช่ น จัดสรรเงิ นอุ ดหนุ นทั่วไปเป็ น
ค่ า ใช้ จ่ า ยรายบุ ค คลที่ เหมาะสมแก่ ผู ้ เรี ยน
การศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐานที่
จัดโดยรั ฐและเอกชนให้ เท่ าเที ยมกันจัดสรร
ทุ น การศึ ก ษาในรู ป ของกองทุ น กู้ ยื ม ให้ แ ก่
ผูเ้ รี ยนที่ มาจากครอบครั วที่ มี รายได้น้อยตาม
ความเหมาะสมและความจ าเป็ นจั ด สรร
งบประมาณและทรั พ ยากรทางการศึ กษาอื่ น
เป็ นพิเศษให้เหมาะสม และสอดคล้องกับความ
จาเป็ นในการจัดการศึ กษาส าหรั บผูเ้ รี ยนที่ มี
ความต้องการเป็ นพิเศษแต่ละกลุ่มโดยคานึ งถึ ง
ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึ กษาและ
ความเป็ นธรรมจั ด สรรงบประมาณ เป็ น
ค่ าใช้ จ่ ายด าเนิ น ก าร แล ะงบ ล งทุ น ให้
สถานศึ กษาของรั ฐตามนโยบายแผนพัฒ นา
การศึกษาแห่ งชาติ และภารกิ จของสถานศึกษา
โดยให้มี อิสระในการบริ หารงบประมาณและ
ทรั พ ยากรทางการศึ ก ษา โดยให้ ค านึ งถึ ง
คุ ณ ภาพและความเสมอภาคในโอกาสทาง
การศึ กษาจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงิ น
อุดหนุ นทัว่ ไปให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ของรัฐที่เป็ นนิ ติบุคคล และเป็ นสถานศึกษาใน
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ก ากั บ ของรั ฐ หรื อองค์ ก ารมหาชนจัด สรร
กองทุ นกู้ยืมดอกเบี้ ยต่ าให้สถานศึ กษาเอกชน
เพื่ อ ให้ พ่ ึ งตนเองได้ แ ละจัด ตั้ ง กองทุ น เพื่ อ
พัฒนาการศึกษาของรัฐและเอกชน
ดังนั้นรั ฐบาลได้เห็ นถึ งปั ญหาความ
เหลื่ อมล้าทางสั งคม ซึ่ งส่ งผลให้ มี ประชาชน
ส่ วนหนึ่ งที่ จะไม่ มี โอกาสได้รับการศึ กษาใน
ระดับที่ สู งกว่าระดับขั้นพื้ นฐานหรื อการที่ จะ
ได้มีโอกาสได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาโดย
ที่รัฐบาลจึงการช่วยเหลือแก่ผทู ้ ี่อยากที่จะศึกษา
ในระดับ อุ ดมศึ ก ษาแต่ ข าดแคลนทุ น ทรั พ ย์
รั ฐ บาลจึ งตั้ งกองทุ น เพื่ อ ที่ จะช่ วยเหลื อ ผู ้ที่
ต้องการจะศึกษาแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยที่
รั ฐ บาลได้ จ ั ด ตั้ งกองทุ นเงิ น ให้ กู้ ยื ม เพื่ อ
การศึ ก ษาให้ แก่ นั ก เรี ยน/นั ก ศึ ก ษาที่ มาจาก
ครอบครั วที่ มี รายได้น้ อยคื อ กองทุ น เงิ นให้
กู้ ยื ม เพื่ อการศึ ก ษา (กยศ.) จัดตั้งขึ้ นตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่ อวันที่ 16 มกราคม 2539 ตาม
นัยมาตรา 12 แห่ งพระราชบัญญัติ เงิ นคงคลัง
พ.ศ. 2491 โดยรั ฐ บาลจั ด สรรงบประมาณ
ให้ กระทรวงการคลังด าเนิ นการ ในลักษณะ
เงิ นทุ น หมุ น เวี ย น และใน ปี พ .ศ. 2541
พระราชบั ญ ญั ติ กองทุ นเงิ น ให้ กู้ ยื ม เพื่ อ
การศึกษามีผลบังคับใช้ โดยกองทุนเงินให้กยู้ ืม
เพื่ อการศึ กษามี ฐานะเป็ นองค์กรของรั ฐบาล
ในก ากั บ ดู แ ลของกระทรวงการคลั ง โดยมี
วั ต ถุ ประสงค์ ข องการจั ด ตั้ งกองทุ นเพื่ อ
สนับสนุ นและเร่ งดาเนิ นการพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษย์ เพื่ อรองรั บ ความเจริ ญเติ บ โตทาง
เศรษฐกิ จและเพิ่ม ความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศเพื่ อสนองตอบความจ าเป็ น
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ดังกล่ าวจึ งสมควรเร่ งรั ดพัฒนาการศึ กษาโดย
การหาทางแก้ ไขปั ญ หาความเหลื่ อมล้าด้าน
การศึกษาในสังคม เพิ่มโอกาสทางการศึกษาใน
ระดับที่ สู งขึ้ น ให้ แก่ นักเรี ยน/นักศึกษาที่ ขาด
แคลนทุ นทรั พ ย์กู้ยื มเพื่ อการศึ กษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย(สายสามัญและอาชี วะ)
จนถึ งระดับปริ ญญาตรี อันจะมี ส่วนสาคัญใน
การช่ วยยกฐานะความเป็ นอยู่ของประชาชนให้
ดี ข้ ึ น แต่ กองทุ นเงิ นให้กู้ยืมเพื่ อการศึ กษานั้น
จะให้กู้เฉพาะผูท้ ี่ มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิ น
150,000 บาทต่อปี
หลั ง จากที่ ท างกองทุ น ให้ กู้ ยื ม เพื่ อ
การศึกษา อนุ มตั ิและจ่ายเงินให้แก่นกั ศึกษาไป
แล้ว ทางกองทุ นจะมี หลักเกณฑ์การชาระหนี้
คื นกองทุ นเงิ นให้ กู้ยื มเพื่ อการศึ กษาโดยให้
เป็ นไปตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กูย้ ืม
เพื่ อการศึ กษ า พ .ศ.2541 แล ะระเบี ยบ
คณะกรรมการกองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา
ว่าด้วยการชาระเงิ นกู้ยืมคื นกองทุ น พ.ศ.2542
และที่ แก้ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 คื อ
เริ่ มตั้งแต่ เมื่อผูก้ ยู้ ืมเงินสาเร็ จการศึกษาและเข้า
ท างานในสถานที่ ใด ผูก้ ู้ยืมเงิ นต้องแจ้งที่ อยู่
และสถานที่ ท างานนั้ นพร้ อ มทั้ งจ านวน
เงินเดือนหรื อค่าจ้างที่ได้รับให้ผบู ้ ริ หารและจัด
การเงินให้กยู้ ืมทราบภายในเวลาสามสิ บวันนับ
แต่วนั เริ่ มทางาน ส่ วนกาหนดการในการชาระ
หนี้ เงิ นกู้ยื มคื นกองทุ นเริ่ มตั้งแต่ ผูก้ ู้ยืมเงิ นที่
สาเร็ จการศึกษาหรื อเลิกการศึกษาแล้วเป็ นเวลา
2 ปี นับจากปี ที่สาเร็ จการศึกษาหรื อเลิกศึกษา
จากการที่นโยบายรัฐบาลมีวตั ถุประสงค์
ที่ จ ะช่ ว ยให้ ทุ ก คนได้ มี โ อกาสที่ จ ะได้ รั บ
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การศึกษาในระดับอุดมศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน
โดยการให้นกั ศึกษาได้กยู้ ืมเงินเพื่อนาไปศึกษา
เล่าเรี ยนและหลังจากที่ได้สาเร็ จการศึกษา หรื อ
ไม่ได้ศึกษาแล้วให้นาเงิ นที่ กู้ไปมาคื นกองทุ น
เพื่ อ การศึ ก ษา แต่ ร ะหว่ า งการด าเนิ นงาน
กองทุ นก็ พ บปั ญหาและอุ ป สรรคในการ
ดาเนิ นงานกองทุ นเพื่ อการศึ กษาเนื่ องจากใน
ขั้นตอนการใช้คืนเงิ นที่ ได้กูย้ ืมไปนั้น ผูส้ าเร็ จ
การศึ กษาหรื อผูท้ ี่ ไม่ ได้ศึ กษาแล้วไม่ สามารถ
ใช้หนี้ คืนเงิ นกองทุ นเพื่อการศึกษาได้ อาจเกิ ด
จากการว่างงาน หรื อ เกิ ดจากจิ ตส านึ กของผู ้
กู้ยื มไม่ ยอมใช้ คื นเงิ นกองทุ นเพื่ อการศึ กษา
ถึ งแม้ทางกองทุนให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษาจะได้มี
การฟ้ องร้องและบังคับคดีในทางแพ่งกับผูก้ ยู้ ืม
และผูค้ ้ าประกันก็ ตามยังไม่ สามารถเรี ยกร้ อง
ให้ชดใช้เงิ นที่ กูย้ ืมไปได้ครบตามจานวนที่ ได้
กู้ยืมไป โดยเฉพาะในส่ วนของผูค้ ้ าประกันถ้า
เป็ นบิ ดามารดาหรื อผูป้ กครองของผูก้ ู้ยืมเป็ นผู ้
ค้ าประกันนั้นจะเป็ นครอบครั วที่ มี รายได้ไม่
เกิ นปี ละ 200,000 บาท หมายถึ งผูม้ ี รายได้น้อย
จึงไม่มีทรั พย์สินอื่ นใดที่ จะบังคับคดี ให้ชาระ
หนี้ ได้ จึ ง ท าให้ ก องทุ น เพื่ อ การศึ ก ษาขาด
เงินทุ นหมุนเวียนที่ จะให้นักศึ กษารุ่ นต่อๆไป
กู้ยืมได้อีก ผูศ้ ึ กษาจึ งเห็ นสมควรหามาตรการ
ทางกฎหมายในการบังคับคดี เพื่ อชาระหนี้ เงิ น
กูย้ มื เพื่อการศึกษาจากผูก้ ยู้ มื ต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่ อศึ ก ษ าความ เป็ นมาสภาพ
ปั ญ หามาตรการทางกฎหมายในการใช้ คื น
กองทุ น เงิ น ให้ กู้ ยื ม เพื่ อการศึ ก ษ าตาม
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พระราชบั ญ ญั ติ กองทุ นเงิ น ให้ กู้ ยื ม เพื่ อ
การศึกษา พ.ศ. 2541
2. เพื่ อ ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี ข้ อ มู ล
ที่เกี่ ยวข้องกับมาตรการทางกฎหมายในการใช้
คื น กองทุ น เงิ น ให้ กู้ ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษา ตาม
พระราชบั ญ ญั ติ กองทุ นเงิ น ให้ กู้ ยื ม เพื่ อ
การศึกษา พ.ศ. 2541
3. เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายใน
การใช้คืนกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา
4. เพื่อวิเคราะห์ ขอ้ มู ลเกี่ ยวกับสภาพ
ปั ญหา แนวคิ ด ทฤษฎี วรรณกรรม ที่ เกี่ ยวข้อง
กับมาตรการทางกฎหมายในการใช้คืนกองทุ น
เงิ นให้กูย้ ืมเพื่อการศึ กษา ตามพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541
5. เพื่ อเสนอแนะ แก้ ไ ขเพิ่ มเติ ม
บทบัญญัติของพระราชบัญญัติกองทุ นเงิ นให้
กูย้ มื เพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541
สมมุติฐานของการวิจัย
จากการที่ นั ก ศึ ก ษาได้กู้ยื ม เงิ น จาก
กองทุ นเพื่ อการศึ ก ษาไปศึ ก ษาเล่ าเรี ยนและ
หลั ง จากที่ ไ ด้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา หรื อไม่ ไ ด้
ศึ ก ษาแล้วไม่ ส ามารถใช้ห นี้ คื น เงิ น กองทุ น
เพื่อการศึกษาได้ ซึ่ งเกิ ดจากการว่างงาน หรื อ
เกิ ด จากผู ้ กู้ ยื ม ไม่ ใ ช้ คื น เงิ น กองทุ นเพื่ อ
การศึ ก ษาโดยไม่ มี เหตุ อ ั น สมควร ท าให้
กองทุนเพื่อการศึกษาเกิดความเสี ยหายอาจไม่
มีเงิ นทุ นหมุ นเวียนในกองทุ น ถ้าหากมีก าร
กาหนดมาตรการทางกฎหมายในการบังคับ
ชาระหนี้ เงิ นกู้ยืมเพื่ อการศึ กษาจากผูก้ ู้ยืมได้
ตามวัตถุ ประสงค์ของกองทุนเพื่ อการศึกษา
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แล้ ว จะท าให้ ไ ม่ เกิ ด หนี้ สู ญ และกองทุ น
สามารถมีเงินหมุนเวียนให้นกั ศึกษาผูย้ ากไร้กู้
เพื่อการศึกษาต่อไปได้อีก
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึ ก ษาในครั้ งนี้ ได้ ท าการศึ กษา
ข้อมูล ในการในการใช้คืนกองทุ นเงิ นให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงิ น
ให้ กู้ยืมเพื่ อการศึ กษา พ.ศ. 2541และ ระเบี ยบ
คณะกรรมการกองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา
ว่าด้วยการชาระเงิ นกูย้ ืมคื นกองทุ น พ.ศ. 2542
โดยกาหนดขอบเขตเนื้ อหาตามพระราชบัญญัติ
กองทุ นเงิ นให้ กู้ยื มเพื่ อการศึ กษา พ.ศ. 2541
และ ระเบียบคณะกรรมการกองทุ นเงิ นให้กูย้ ืม
เพื่ อ การศึ ก ษาว่ าด้ วยการช าระเงิ น กู้ ยื ม คื น
กองทุ น พ.ศ. 2542 จากแหล่ งข้อมู ลหนั งสื อ
ต ารา วารสาร ข้ อ มู ล จากเว็ บ ไซต์ แนวคิ ด
ทฤษฎี วรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้ อ ง กฎหมาย
กฎกระทรวง ระเบี ยบคณะกรรมการอิ สลาม
แห่งประเทศไทย
จากเอกสาร (Documentary Research)
โด ย ก ารรวบ รวม จาก แ น วคิ ด ท ฤ ษ ฎี
วรรณกรรม งานวิจยั ตารา หนังสื อวิชาการ
ตัวบทกฎหมาย พระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ แนวค าพิ พ ากษาของศาล วารสาร
นิ ต ยสาร รายงานข้อ มู ล ทางสถิ ติ เอกสาร
บทความทางวิชาการ หนังสื อพิมพ์ และงาน
ท าง เว็ บ ไ ซ ต์ จ าก เอ ก ส าร ก ฎ ห ม า ย
ผลงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับการใช้คืนกองทุ น
เงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา ตามพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541
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สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึ กษาสภาพ ปั ญ ห าและ
วิเคราะห์ข้อมูล ที่ ได้คน้ คว้าจากเอกสาร ตารา
กฎหมาย ตัวบทกฎหมาย กฎ ระเบี ยบ แนวคา
พิพากษาของศาลฎีกา วารสาร นิตยสาร รายงาน
ข้อมู ลทางสถิ ติ หนั งสื อพิ มพ์ และ จากการ
วิเคราะห์ ขอ้ มูลที่ได้จากการศึกษาทาให้ทราบ
ถึ งปั ญหาในการกู้ยืมเงิ นกองทุ นให้ กู้ยืมเพื่ อ
การศึกษาในส่ วนที่เกี่ยวกับการค้ าประกันเงินที่
กูย้ ืมและการบังคับชาระหนี้ คืนกองทุน ซึ่ งถ้าผู ้
กูย้ ืมไม่สามารถชาระหนี้ ได้จานวนหลายๆราย
ขึ้นไปจะมีผลกระทบกับกองทุนในส่ วนที่ อาจ
ไม่ มี เงิ นมาให้ นั กเรี ยน นักศึ กษา รุ่ นต่ อๆไป
กูย้ มื เพื่อการศึกษาได้
หลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงิ นและการใช้
คืนเงินเพื่อการศึกษาในต่างประเทศจะให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินเพื่อการศึกษามีแนวคิดว่า
ผู้เรี ยนเป็ นผู้ได้รั บ ประโยชน์ จากการศึ ก ษา
โดยตรง ดังนั้น ผูเ้ รี ยนควรเป็ นผูร้ ับภาระต้นทุน
การศึ กษาเอง การช่ วยเหลื อในรู ปของเงิ นกู้ยืม
เพื่ อการศึ กษาจึ งต่ ากว่าการให้ความช่ วยเหลื อ
ในรู ปของทุนการศึกษา เนื่ องจากรัฐมิได้มุ่งให้
การกูย้ มื เพื่อการศึกษาเป็ นการแสวงหากาไร แต่
เป็ นการสนั บ สนุ น และส่ งเสริ ม ให้ นั ก เรี ยน
นักศึกษาได้มีโอกาสเรี ยนในระดับสู งอย่างเต็ม
ตามศั ก ยภาพ เงิ น กู้ ยื ม เพื่ อการศึ กษาใน
ต่างประเทศโดยทัว่ ไปจะเป็ นเงินกูย้ ืมที่ รัฐบาล
ค้ าประกัน โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด
หรื อเงินกูย้ ืมที่ รัฐค้ าประกันและอุดหนุ นอัตรา
ดอกเบี้ ยบางส่ วน หรื อเงิ นกู้ยืมที่ รัฐค้ าประกัน
และจ่ ายดอกเบี้ ยแทน คุ ณ สมบัติ ผู ้กู้เงิ นเพื่ อ
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การศึ กษาในต่ างประเทศ ได้แก่ เป็ นพลเมื อง
ของประเทศนั้นๆ อายุผขู ้ อกู้ ผูข้ อกูอ้ ยูใ่ นความ
ดู แ ลของผู ้ป กครองหรื อไม่ สมรสหรื อไม่
ก าพร้ าหรื ออยู่ในความดู แลของศาล ก าหนด
ระยะเวลาขั้ นต่ าในการเรี ยนแต่ ล ะเทอม
การศึกษา ต้องยังไม่จบการศึกษาระดับปริ ญญา
ตรี ในส่ วนของคุ ณสมบัติ ผูข้ อกู้จะคล้ายกับ
ของประเทศไทย ต่ างกันที่ ในต่ างประเทศจะ
สนับสนุ นในเรื่ องให้ทุนการศึกษามากกว่าการ
ให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษา ซึ่ งกาหนดว่าถ้านักเรี ยน
นักศึกษามี อายุไม่เกิ นยี่สิบปี ให้ถือว่านักเรี ยน
ยังต้องพึ่ งพาพ่ อแม่ ยกเว้น มี ค รอบครั วของ
ตนเอง ทาให้มีนกั เรี ยนจานวนมากมีคุณสมบัติ
ที่จะรับทุน
ภาครัฐได้จดั สรรงบประมาณแผ่นดิ น
ให้ ก ับการศึ กษาเป็ นค่ าใช้จ่ ายที่ เหมาะสมแก่
ผูเ้ รี ยนในรู ปของกองทุ นกูย้ ืมให้แก่ผเู ้ รี ยนที่ มา
จากครอบครั ว ที่ มี รายได้ น้ อยตามความ
เห ม าะส ม แล ะค วาม จ าเป็ น จึ งได้ ต รา
พระราชบั ญ ญั ติ กองทุ นเงิ น ให้ กู้ ยื ม เพื่ อ
การศึ กษา พ.ศ.2541 มี บทบัญญัติในการจัดตั้ง
กองทุ นเงิ น ให้ กู้ ยื ม เพื่ อการศึ ก ษาเพื่ อ ให้
นักเรี ยนหรื อนักศึ กษาที่ ขาดแคลนทุ นทรั พย์
กู้ ยื ม เงิ น เพื่ อเป็ นค่ า เล่ าเรี ยน ค่ า ใช้ จ่ า ยที่
เกี่ ยวเนื่ องกับการศึ กษา และค่าใช้จ่ายที่ จาเป็ น
ในการครองชี พระหว่างศึกษา หลังจากที่ ไม่ได้
ท าการศึ กษาแล้ว ทางกองทุ นก็ จะมี การแจ้ง
จานวนหนี้ และสถานะของหนี้ ให้ผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง
ทราบ รับชาระหนี้ เงิ นกู้ มีการติดตามทวงถาม
และด าเนิ นคดี แก้ผูก้ ู้ยื มบังคับช าระหนี้ เงิ นกู้
เพื่อนาเงินส่ งกองทุนในกรณี ที่ผกู ้ ูย้ ืมเงินสาเร็ จ
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การศึกษาหรื อเลิกการศึกษาแล้วเป็ นเวลาสองปี
ผูก้ ู้ยืมเงิ นมี หน้าที่ ตอ้ งชาระเงิ นกู้ยืมคื นให้กบั
กองทุ น ตามจ านวนระยะเวลาและวิ ธี ก ารที่
ก าหนด จะเห็ นว่ า ภาครั ฐ ได้ ใ ห้ โ อกาสแก่
นักเรี ยน นักศึ กษาที่ มี ความต้องการศึ กษาเล่ า
เรี ยน แต่ ขาดแคลนทุ นทรั พย์ และในการกู้ยืม
เงิ น กองทุ น เงิ น ให้ กู้ ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษาตาม
พระราชบั ญ ญั ติ กองทุ นเงิ น ให้ กู้ ยื ม เพื่ อ
การศึกษา พ.ศ.2541
กฎหมายได้กาหนด ระเบียบในการให้
กู้ยืมเพื่ อการศึ กษาว่าจะต้องคัดเลื อกนักเรี ยน
นักศึ กษา ที่ ขาดแคลนทุ นทรั พย์ และมี ความ
ประสงค์ ข อกู้ ยื ม เงิ น และเสนอให้ ผู ้บ ริ หาร
สถานศึกษาพิจารณาพิจารณาอนุ มตั ิ โดยต้องมี
การการตรวจสอบความถู กต้องครบถ้วนของ
เอกสาร มีการตรวจสอบผูข้ อกูย้ ืมเงิน และบิ ดา
มารดา หรื อผูป้ กครองหรื อบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
ว่ามี ความเหมาะสมที่ จะขอกู้ได้หรื อไม่ เมื่ อ
ผ่านการตรวจสอบแล้ว ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจะ
จัดท าสัญญากู้ยืมเงิ น กับผูข้ อกู้ยืมเงิ นที่ ได้รับ
อนุ มตั ิ โดยผูบ้ ริ หารสถานศึกษาต้องเขียนหรื อ
พิมพ์ขอ้ ความในสัญญากูย้ มื ให้ผใู ้ ห้กยู้ ืม ผูก้ ยู้ ืม
เงิ น ผูค้ ้ าประกัน และผูร้ ั บรองลายมื อชื่ อผูค้ ้ า
ประกั น ลงลายมื อชื่ อ ด้ วยตนเอง กรณี ผู ้ค้ า
ประกันไม่ สามารถมาลงชื่ อต่ อหน้าเจ้าหน้าที่
หรื อผู้บ ริ หารสถานศึ ก ษาได้ ต้ อ งให้ น าย
ทะเบี ย นท้ อ งถิ่ น ที่ เป็ นภู มิ ล าเนาของผู ้ ค้ า
ประกั น รั บ รอง ประการส าคั ญ อยู่ ที่ ก ารค้ า
ประกัน ผูค้ ้ าประกันจะต้องลงลายมื อชื่ อด้วย
ตนเองในขณะท าการค้ าประกัน แล้วผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาต้องส่ งสัญญากูย้ ืมให้ผบู ้ ริ หารและ
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จัดการเงิ นให้ กู้ยื ม พร้ อมทั้งส าเนาให้ ผูข้ อกู้
และผูค้ ้ าประกันคนละหนึ่ งฉบับ เพื่อให้ทุกฝ่ าย
เก็ บไว้เป็ นหลักฐานยืนยันในการกู้ยืมเงิ น ใน
การค้ าประกันหนี้ เงินกูย้ ืมในครั้งนี้ ผคู ้ ้ าประกัน
อาจเป็ นบิ ดา มารดา หรื อผู้ป กครอง ซึ่ งเป็ น
บุ คคลในครอบครั วเดี ยวกันกับนักศึ กษาก็ ได้
จึงเป็ นไปได้อย่างแน่ นอนที่ผคู ้ ้ าประกันอาจไม่
มี หลักทรั พย์หรื อทรั พย์สิ นเพี ยงพอในการที่
จะต้ อ งช าระหนี้ แทนผู ้ กู้ ยื ม ได้ เนื่ องจาก
คุ ณสมบัติของผูก้ ู้ยืมเงิ นกองทุ นจะต้องมาจาก
ครอบครัวที่ขาดแคลน รายได้ไม่เกิ นสองแสน
บาทต่อปี
ส าหรั บหลักเกณฑ์ ในการใช้คื นเงิ น
กู้ ยื ม คื น กองทุ น มี ก ารก าหนดหลั ก เกณฑ์
เกี่ ยวกั บ จ านวนเงิ น เงื่ อนไข และระยะเวลา
ชาระหนี้ กูย้ ืมคืนกองทุนเงิ น ซึ่ งผูก้ ูย้ ืมมี หน้าที่
ต้องชาระเงิ นกู้ยืมพร้ อมทั้งอัตราดอกเบี้ ยหรื อ
ประโยชน์อื่นๆ ภายหลังวันที่ผกู ้ ยู้ มื ไม่ได้ศึกษา
แล้วเป็ นเวลา 2 ปี ระยะเวลา 2 ปี นี้ คือระยะเวลา
ปลอดหนี้ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผกู ้ ูย้ ืมมีเวลาตั้งตัว
ผูก้ ู้ยืมเงิ นต้องช าระหนี้ งวดแรกหลังจากครบ
ระยะเวลาปลอดหนี้ และช าระหนี้ ในงวด
ต่อๆไปภายในวันที่ 5 กรกฎาคม โดยให้ถือว่า
วันที่ 5 กรกฎาคม เป็ นวันครบกาหนดชาระหนี้
เป็ นการกาหนดวันที่ ผูก้ ู้ต้องช าระให้ แน่ นอน
ในงวดแรก ให้ชาระคืนเฉพาะเงิ นต้น ส าหรับ
งวดต่ อ ๆไป จึ งจะให้ ใช้ คื น ทั้ งเงิ น ต้ น และ
ดอกเบี้ย โดยกาหนดให้ผกู ้ ู้ยืมต้องชาระหนี้ ให้
เสร็ จสิ้ นภายในระยะเวลา 15 ปี นับแต่วนั ที่ตอ้ ง
เริ่ มช าระหนี้ ผูก้ ู้ยืมเงิ นอาจผ่อนช าระเป็ นราย
เดื อ น หรื อรายปี ก็ ไ ด้ นั บ ว่ าทางภาครั ฐ ได้
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กาหนดมาตรการในการชาระหนี้เอาไว้คอ้ นข้าง
ละเอียด ถ้าผูก้ ยู้ ืมผิดนัดในการชาระหนี้ จะต้อง
ถูกฟ้ องเรี ยกร้องเงินกูย้ ืมคืน และถ้ามีการบังคับ
คดี ก็จะต้องเข้าสู่ กระบวนการไกล่ เกลี่ ยลู กหนี้
ตามคาพิพากษาชั้นบังคับถ้าลูกหนี้ ไม่ยอมเข้า
ทาการไกล่ เกลี่ ย อาจจะต้องมี การบังคับคดี ยึด
ทรัพย์ อายัดทรัพย์ของลูกหนี้ เพื่อชาระหนี้ ตาม
ค าพิ พากษา โดยให้ ด าเนิ นการตาม กฎ ค าสั่ ง
ระเบี ยบ และประกาศใด ๆ ที่ เกี่ ยวกับลู กหนี้
ตามคาพิพากษาชั้นบังคับคดี ทั้งผูก้ ยู้ ืมและผูค้ ้ า
ประกัน ในการไกล่เกลี่ยลูกหนี้ ตามคาพิพากษา
ต้ อ งยิ น ยอมช าระหนี้ เต็ ม จ านวนตามค า
พิ พ ากษา โดยการผ่ อ นช าระเป็ นรายเดื อ น
ระยะเวลาการผ่อนช าระจะต้องเสร็ จสิ้ นก่ อน
สิ้ นสุ ดระยะเวลาการบังคับคดี ตามคาพิพากษา
ไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี และต้องบันทึกข้อตกลงด้วยว่า
ถ้าลูกหนี้ ตามคาพิพากษาผิดนัดชาระหนี้งวดใด
งวดหนึ่ งกองทุ น สามารถบั งคับ คดี ต ามค า
พิ พ ากษาได้ ท ั น ที เป็ นวิ ธี ก ารติ ด ตามหนี้ ที่
เข้มงวดและเด็ ดขาด แต่ ถ้าในกรณี ท้ ังลู กหนี้
และผู ้ค้ าประกันการช าระหนี้ ไม่ มี ทรั พย์สิ น
ใดๆ ที่จะนามาชาระหนี้ ได้ ทางกองทุนก็จะถื อ
ว่าเป็ นหนี้ สูญไม่สามารถเรี ยกร้องจากผูย้ ืมและ
ผูค้ ้ าประกันได้
อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
กองทุ นเงิ นให้กู้ยืมเพื่ อการศึ กษาเป็ น
การเพิ่ ม โอกาสทางการศึ ก ษาของนั ก เรี ยน
นักศึ กษา ให้ มี โอกาสทางการศึ กษาอย่างเท่ า
เที ยมกัน ตามรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักร
ไทยฉบับพุ ทธศักราช 2550 ภาครั ฐจึ งได้ตรา
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พระราชบั ญ ญั ติ กองทุ นเงิ น ให้ กู้ ยื ม เพื่ อ
การศึกษา พ.ศ. 2541 ขึ้นมาเพื่อเป็ นบรรทัดฐาน
ในการช่ วยเหลื อในด้านเงิ นทุ นให้แก้นักเรี ยน
นักศึ กษาได้กู้ยืมเพื่อการศึ กษา โดยได้กาหนด
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ในการกูย้ ืมเงินเอาไว้ตาม
ประกาศของคณะกรรมการกองทุ นเงิ นให้กู้ยืม
เพื่ อ การศึ ก ษา คุ ณ สมบั ติ แ ละหลั ก เกณฑ์
ดั ง กล่ าว เช่ น ด้ า นคุ ณ สมบั ติ ของผู ้ กู้ ยื ม
เงินกองทุนมีสิทธิ์ กูย้ ืม ได้เฉพาะประชาชนชาว
ไทยเท่ านั้น และมี รายได้ต่อครอบครั วไม่ เกิ น
200,000 บาท ต่ อปี ผูข้ อกู้ยืมเงิ นจะต้องไม่ เคย
เป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ในสาขา
ใดๆ มาก่ อน เนื่ องจากรั ฐบาลต้องการให้ การ
สนับสนุ นแก่ผทู ้ ี่ยงั ไม่สาเร็ จปริ ญญาตรี ไม่เป็ น
ผูท้ ี่ทางานประจาในระหว่างการศึกษา ถ้ามีงาน
ทาแสดงว่ามีรายได้แล้วไม่จาเป็ นต้องกูก้ องทุน
ซึ่ งก รณี มี งาน ท าแล้ วไม่ ส าม ารถ กู้ ยื ม
เงิ นกองทุ นได้อาจไม่ ถู กต้องนักเนื่ องจากทุ ก
คนต้องมี ความกระตื อรื อร้ นในการหารายได้
ทั้งยังเป็ นการที่ ปิดกั้นการแสวงหางานทาของ
นักเรี ยน นักศึกษา และผูข้ อกูย้ ืมเงินจะต้องเป็ น
ผูม้ ี ผลการเรี ยนดี หรื อผ่านเกณฑ์ การวัดและ
ประเมินผลของสถาบันการศึกษา เป็ นผูม้ ีความ
ประพฤติ ดี เป็ นผู้มี คุ ณ สมบัติ ครบถ้วนตาม
ระเบี ยบหรื อประกาศการสอบคัดเลื อกบุ คคล
เข้ า ศึ กษ าใน โรงเรี ยน ส ถาน ศึ กษ าห รื อ
สถาบันการศึกษา ซึ่ งรัฐบาลไม่ได้ให้โอกาสแก่
บุ คคลที่ มี ความประพฤติ เสื่ อมเสี ยกู้ ยื ม
เงินกองทุนเป็ นการบังคับให้ทุกคนต้องกระทา
ความดี จึงจะสามารถกู้ยืมเงิ นกองทุ นได้ ทาง
กองทุนมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผูก้ ยู้ ืมว่า
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มี ความเหมาะสมในการขอกู้หรื อไม่ จากการ
ตรวจสอบแล้วส่ วนใหญ่ นักเรี ยน นักศึ กษาที่
ขอกู้ ยื ม จะผ่ านการตรวจสอบเกื อ บทุ ก ราย
เนื่ องจากผ่ านการเซ็ น รั บ รองจากข้าราชการ
ระดับห้ ามาแล้วว่ามี รายได้น้อยจริ ง จึ งได้รับ
โอกาสในการกูย้ มื อย่างเท่าเทียม
การค้ าประกันเงิ นกู้ยืมกองทุ นเงิ นให้
กู้ยืมเพื่ อการศึ กษา ส่ วนมากผูข้ อกู้จะน าบิ ดา
มารดา หรื อผู ้ป กครอง มาเซ็ น ค้ าประกัน ณ
ส ถาน ศึ กษา ถ้ า กรณี บิ ดา มารดา ห รื อ
ผูป้ กครองมี ภู มิ ล าเนาอยู่ห่ างจากสถานศึ กษา
ให้ น าหลั ก ฐานการขอกู้ ยื ม เงิ น ไปให้ บิ ด า
มารดา หรื อผูป้ กครอง ไปขอให้ เจ้าพนักงาน
ทะเบี ย นท้ อ งที่ หรื อเจ้าพนั ก งานทะเบี ย น
ท้องถิ่ น ในเขตพื้นที่ ที่อาศัยอยู่ ลงนามรับรอง
ลายมือชื่อของบิดา มารดา หรื อผูป้ กครองที่เป็ น
ผูค้ ้ าประกันว่าได้มีการลงลายมือชื่ อค้ าประกัน
จริ ง ผูค้ ้ าประกันจะต้องมีรายได้น่าเชื่ อถือตามที่
คณะกรรมการพิ จารณาให้ กู้ ยื ม เงิ น ประจ า
สถาบันการศึกษา พิจารณากาหนดให้เป็ นผูค้ ้ า
ประกันได้ หรื อ กรณี ไม่มีบุคคลค้ าประกัน ให้
ผูก้ ู้ยืมใช้หลักทรั พย์แทน การค้ าประกันเป็ น
การยืนยันว่าเมื่ อผูก้ ู้ยืมเป็ นผูส้ าเร็ จการศึ กษา
แล้วจะต้องมี การชาระหนี้ คืนได้อย่างแน่ นอน
จะสั งเกตเห็ นว่ า หลั ก เกณ ฑ์ การขอกู้ ยื ม
เงิ นกองทุนนั้นจะต้องเป็ นครอบครัวที่มีรายได้
น้อยตามประกาศคณะกรรมการก าหนดคื อมี
รายได้ต่อครอบครัวไม่เกิ นสองแสนบาทต่อปี
แต่การค้ าประกันจะต้องเป็ นบิ ดา มารดา หรื อ
ผูป้ กครองของนักเรี ยน นักศึกษาที่ได้ทาการขอ
กูย้ ืมเงินกองทุน กรณี น้ ี จึงถือว่าผูค้ ้ าประกันอาจ
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ตกอยู่ในฐานะที่ ไม่สามารถที่ จะชาระหนี้ แทน
นั กเรี ยน นั กศึ กษา ที่ กู้ยื มเงิ นกองทุ นได้ ซึ่ ง
เงิ นกู้ยื มนี้ ผู ้กู้ยื มต้องช าระเงิ นกู้ยืมคื นพร้ อม
ดอกเบี้ ย ให้ เสร็ จสิ้ นภายในสิ บห้ าปี ภายหลัง
จากส าเร็ จการศึ ก ษาหรื อพ้น สภาพการเป็ น
นักศึกษามาแล้วสองปี ถ้าผูก้ ูย้ ืมเงิ นกองทุ นไม่
ชาระหนี้ ดงั กล่าว ผูใ้ ห้กู้ยืมคื นกองทุ นให้กูย้ ืม
เพื่ อการศึ กษา ผูก้ ู้ยืมเงิ นจะต้องถู กฟ้ องบังคับ
ชาระหนี้จากผูค้ ้ าประกันต่อไปได้
จากข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ วิ เคราะห์ ม าปั ญหา
การค้ า งช าระหนี้ กองทุ นเงิ น ให้ กู้ ยื ม เพื่ อ
การศึ กษา เกิ ดจาก กระบวนการคัดเลื อกและ
การก ากั บ ดู แ ล การตรวจสอบ ยังไม่ รั ด กุ ม
ปั ญหาของผู ้กู้ยื มที่ มี ผลต่ อการช าระหนี้ เงิ น
กู้ ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษาเกิ ด จากสถานภาพส่ วน
บุคคล ระดับการศึกษา การมีงานทา รายได้ การ
มีหนี้ สินอื่นๆ ความรู้ความเข้าใจ จิตสานึก และ
การได้ รั บ ข้ อ มู ล ข่ าวสาร ปั ญหาที่ เกี่ ย วกั บ
กฎหมาย ระเบี ยบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ การ
ช าระหนี้ ระยะเวลาปลอดหนี้ ปั ญหาการไม่
ชาระหนี้ เกิ ดจากบัณฑิ ตที่ จบมาแล้วไม่ได้งาน
ทา เป็ นสาเหตุหลัก
ข้ อเสนอแนะ
จากที่ได้สรุ ปผล อภิปรายผลการวิจยั
ที่ได้กล่าวมาผูว้ ิจยั จึงมีขอ้ เสนอแนะมาตรการ
ทางกฎหมายในการใช้คืนกองทุนเงินให้กยู้ ืม
เพื่อการศึกษา ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงิน
ให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 ดังต่อไปนี้
1. การตรวจสอบรายได้ ข องผู ้กู้ ยื ม
จะต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบรายได้ของผู้
กูย้ ืมเงิ นกองทุ นว่า เป็ นครอบครัวที่ขาดแคลน
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จริ ง ซึ่ งผูก้ ยู้ ืมเงินกองทุนในปั จจุบนั นี้ ส่วนมาก
แล้ ว ถ้ ามี ก ารเสนอตามขั้น ตอนและขอกู้ ม า
จะต้องผ่ านการพิ จารณาจากคณะกรรมการ
เกื อบทุ กราย ทั้งๆที่ ไม่ได้เป็ นครอบครัวที่ ขาด
แคลน หรื อรายได้น้อยตามที่ กฎหมายกาหนด
คณะกรรมการตรวจสอบรายได้ที่ กล่ าวมานี้
จะต้องเป็ นอิสละไม่เป็ นผูท้ ี่มีส่วนเกี่ ยวข้องกับ
สถาบันการศึกษาที่ผขู ้ อกูย้ มื จะเข้าทาการศึกษา
เพื่อป้ องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยการมี
ส่ วนทาให้นกั เรี ยน นักศึกษากูเ้ งินจากกองทุน
2. การรั บ รองรายได้ ข องผู ้ข อกู้ ยื ม
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานั้น ผูข้ อกูย้ ืม
เงินกองทุนจะต้องมีผรู ้ ับรองว่าเป็ นครอบครัวที่
ขาดแคลน มี รายได้ น้ อยจริ ง ผู ้ที่ รั บ รองนั้ น
จะต้ องมี ต าแหน่ งเป็ นข้ าราชการไม่ ต่ ากว่ า
ระดั บ ห้ า หรื อเที ยบเท่ า ซึ่ งเท่ าที่ ป รากฏใน
ปั จจุบนั ผูท้ ี่รับรองดังกล่าวจะเป็ นญาติ หรื อผูท้ ี่
มี ความใกล้ชิ ดกับนักเรี ยน นักศึ กษาที่ ได้ขอ
กูย้ ืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา ผูร้ ับรองรายได้น้ ี
จะเป็ นผูร้ ับรองว่าผูข้ อกูเ้ ป็ นผูท้ ี่ขาดแคลน หรื อ
รายได้ ไม่ ถึ ง 200,000 บาทต่ อปี ถ้ าภายหลัง
คณะกรรมการตรวจสอบรายได้พบว่าไม่ เป็ น
ความจริ งตามที่ ผูร้ ั บรองได้มี หนังสื อรั บรอง
รายได้มานั้น ผูร้ ั บรองรายได้จะต้องใช้เงิ นคื น
แทนผู้ ที่ ได้ กู้ ไ ปนั้ นในกรณี ที่ ก องทุ น ไม่
สามารถเรี ยกร้องเงินคืนจากผูก้ ยู้ มื ได้
3. การค้ าประกันเงิ นกู้ยืมกองทุ นเงิ น
ให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา จะมีบิดา มารดา ในลาดับ
แรกเป็ นผูค้ ้ าประกันถ้าผูก้ ู้ยืมเงิ นกองทุ นเพื่ อ
การศึ กษาไม่ ช าระหนี้ กรณี น้ ี ผู ้กู้เงิ นกองทุ น
เพื่อการศึกษาจะต้องเป็ นครอบครัวของผูท้ ี่ขาด
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แคลน มี รายได้น้อย ในเมื่ อก าหนดให้ผูก้ ู้ตอ้ ง
เป็ นผู ้มี รายได้ น้ อ ยอยู่ ก่ อ นแล้ ว จะน าบิ ด า
มารดา ของผูม้ ี รายได้น้อยซึ่ งก็หมายถึ งว่าบิ ดา
มารดาซึ่ งเป็ นครอบครั ว เดี ย วกั น ก็ เป็ นผู ้ มี
รายได้น้อยไปด้วย ถ้าผูก้ ู้ยืมเงิ นกองทุ นส าเร็ จ
การศึกษาแล้ว หรื อพ้นสภาพการเป็ นนักเรี ยน
นั ก ศึ ก ษาแล้ ว ไม่ ส ามารถช าระหนี้ ได้ ทาง
กองทุนก็จะต้องมีการฟ้ องร้องเรี ยกให้ผกู ้ แู้ ละผู ้
ค้ าประกันชาระหนี้ นั่นก็หมายถึ งทั้งผูก้ ูแ้ ละผู ้
ค้ าประกันเงินกูย้ ืมเพื่อการศึกษาไม่มีทรัพย์สิน
ใดๆที่จะนามาชาระหนี้ ได้ จึงควรเสนอแนะใน
ส่ วนของผู ้ ค้ าประกั น เงิ น กู้ ยื ม จะต้ อ งเป็ น
ข้าราชการผู ้ที่ มี ต าแหน่ งไม่ ต่ ากว่ าระดั บ 5
จานวน 2 คน
การเสนอแนะ แก้ไขเพิ่มเติ มกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คืนกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อ
การศึ กษา ตามพระราชบัญญัติกองทุ นเงิ นให้
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กูย้ ืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 ในครั้งนี้ เป็ นเพียง
ส่ วนหนึ่ งในการที่จะทาให้การกูย้ ืมเงินกองทุน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อไม่ให้ไปปฏิ บตั ิ การ
ก่ อให้เกิ ดความเสี ยหายแก่ กองทุ นเงิ นให้กู้ยืม
เพื่ อการศึ กษาเท่ านั้น ในความเป็ นจริ งยังต้อง
อาศัยหน่ วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการมี
ส่ วนร่ วม และควรยึดหลักความซื่ อสัตย์สุ จริ ต
หลักคุณธรรม นิ ติธรรม ความโปร่ งใส ความมี
ส่ วนร่ วม ความรั บ ผิ ดชอบ มาร่ วมกั นสร้ าง
มาตรการทางกฎหมายในการใช้คืนกองทุนเงิน
ให้ กู้ ยื ม เพื่ อการศึ ก ษา ตามพระราชบั ญ ญั ติ
กองทุ นเงิ นให้ กู้ยื มเพื่ อการศึ กษา พ.ศ. 2541
โดยการแก้ไขเพิ่ มเติ มกฎหมาย ออกกฎหมาย
กฎ ระเบี ยบข้อบังคับ และ กติกาต่าง ๆ เพื่อให้
เกิ ดการบังคับใช้ อย่างเป็ นรู ปธรรม สามารถ
ปฏิบตั ิได้จริ ง และมีประสิ ทธิ ภาพต่อไป
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