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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเป็นมา สภาพปัญหาในการใช้คืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2541 การศึกษานี้เป็นการศึกษาโดยการ
รวบรวมข้อมูลจากต ารา เอกสารกฎหมาย แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง แล้วน าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์เพ่ือหามาตรการทางกฎหมายในการใช้คืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา การใช้คืนกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2541 มีปัญหาและอุปสรรคเริ่ม
ตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาผู้ที่มีสิทธิ์กู้ยืม การรับรองการขาดแคลนรายได้น้อยของผู้กู้ยืม
จะต้องรับรองตามความเป็นจริง และผู้ค้ าประกันการช าระหนี้กองทุนจะต้องเป็นผู้ที่สามารถช าระหนี้แทนผู้
กู้ยืมได้ในกรณีผู้กู้ยืมเงินไม่ช าระหนี้หรือไม่สามารถช าระหนี้ได้ ข้อเสนอแนะ ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
คัดเลือกนักเรียน นักศึกษาที่ขอกู้ข้ึนมาใหม่ให้เป็นหน่วยงานอิสละไม่เกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษาเพ่ือป้องกัน
การแสวงหาประโยชน์ ในการรับรองรายได้นักศึกษา ผู้รับรองจะต้องมีส่วนรับผิดชอบถ้าพิสูจน์ได้ว่า ผู้ขอกู้ไม่
เป็นผู้ที่ขาดแคลนรายได้น้อยจริงในกรณีไม่สามารถเรียกเงินกู้ยืมคืนจากผู้กู้ยืมได้ และการค้ าประกันเงินกู้ยืม
เพ่ือการศึกษาผู้ค้ าประกันจะต้องไม่ใช่บิดา มารดา หรือผู้ปกครองของผู้ขอกู้ยืมเนื่องจากเป็นครอบครัวที่มี
รายได้น้อย  

 
ค าส าคัญ :  เงินกองทุน, การศึกษา, การใช้คืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Sn.laws2@gmail.com


 
 

 1073 

Abstract 
 This research aims to study the origin and revolution of refunding the loan The 
study result will be the method of solving and adding into this Act the study is by means of 
collecting 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 facing many problems and obstructed 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 
 

บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอาไว้ว่า ต้องจัด
ให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสในการศึกษาโดยเสมอภาคและเท่าเทียมกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้องไม่
น้อยกว่าสิบสองปี รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย   และนอกจากนั้นรัฐยังต้องมี
หน้าที่ในการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับการศึกษาในฐานะท่ีมีความส าคัญสูงสุดต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
ประเทศโดยจัดสรรเป็นเงินงบประมาณเพ่ือการศึกษา เช่น จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายรายบุคคลที่
เหมาะสมแก่ผู้เรียนการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จัดโดยรัฐและเอกชนให้เท่าเทียมกันจัดสรร
ทุนการศึกษาในรูปของกองทุนกู้ยืมให้แก่ผู้เรียนที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยตามความเหมาะสมและความ
จ าเป็นจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเป็นพิเศษให้เหมาะสม และสอดคล้องกับความ
จ าเป็นในการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการเป็นพิเศษแต่ละกลุ่มโดยค านึงถึงความเสมอภาคใน
โอกาสทางการศึกษาและความเป็นธรรมจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินการ และงบลงทุนให้
สถานศึกษาของรัฐตามนโยบายแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ และภารกิจของสถานศึกษา โดยให้มีอิสระใน
การบริหารงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา โดยให้ค านึงถึงคุณภาพและความเสมอภาคในโอกาสทาง
การศึกษาจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคล 
และเป็นสถานศึกษาในก ากับของรัฐหรือองค์การมหาชนจัดสรรกองทุนกู้ยืมดอกเบี้ยต่ าให้สถานศึกษาเอกชน 
เพ่ือให้พ่ึงตนเองได้และจัดตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนาการศึกษาของรัฐและเอกชน   
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ดังนั้นรัฐบาลได้เห็นถึงปัญหาความเหลื่อมล้าทางสังคม ซึ่งส่งผลให้มีประชาชนส่วนหนึ่งที่จะไม่มี
โอกาสได้รับการศึกษาในระดับที่สูงกว่าระดับข้ันพื้นฐานหรือการที่จะได้มีโอกาสได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
โดยที่รัฐบาลจึงการช่วยเหลือแก่ผู้ที่อยากที่จะศึกษาในระดับอุดมศึกษาแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รัฐบาลจึงตั้ง
กองทุนเพ่ือที่จะช่วยเหลือผู้ที่ต้องการจะศึกษาแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยที่รัฐบาลได้จัดตั้งกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษาให้แก่นักเรียน/นักศึกษาที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยคือ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
(กยศ.) จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2539 ตามนัยมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติเงิน
คงคลัง พ.ศ. 2491 โดยรัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้กระทรวงการคลังดาเนินการ ในลักษณะเงินทุนหมุนเวียน 
และในปี พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษามีผลบังคับใช้ โดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษามีฐานะเป็นองค์กรของรัฐบาลในกากับดูแลของกระทรวงการคลัง โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
กองทุนเพ่ือสนับสนุนและเร่งดาเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือรองรับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
เพ่ิม ความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ือสนองตอบความจาเป็นดังกล่าวจึงสมควรเร่งรัดพัฒนา
การศึกษาโดยการหาทางแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้าด้านการศึกษาในสังคม เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาในระดับ
ที่สูงขึ้น ให้แก่นักเรียน/นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์กู้ยืมเพ่ือการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(สาย
สามัญและอาชีวะ) จนถึงระดับปริญญาตรี อันจะมีส่วนส าคัญในการช่วยยกฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนให้
ดีขึ้น แต่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษานั้นจะให้กู้เฉพาะผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 150,000 บาทต่อปี   

หลังจากท่ีทางกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา อนุมัติและจ่ายเงินให้แก่นักศึกษาไปแล้ว ทางกองทุนจะมี
หลักเกณฑ์การช าระหนี้คืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาโดยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2541  และระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ว่าด้วยการช าระ
เงินกู้ยืมคืนกองทุน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 คือ เริ่มตั้งแต่ เมื่อผู้กู้ยืมเงินส าเร็จ
การศึกษาและเข้าท างานในสถานที่ใด ผู้กู้ยืมเงินต้องแจ้งที่อยู่และสถานที่ท างานนั้นพร้อมทั้งจ านวนเงินเดือน
หรือค่าจ้างที่ได้รับให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมทราบภายในเวลาสามสิบวันนับแต่วันเริ่มท างาน ส่วน
ก าหนดการในการช าระหนี้เงินกู้ยืมคืนกองทุนเริ่มตั้งแต่ผู้กู้ยืมเงินที่ส าเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแล้วเป็น
เวลา 2 ปี นับจากปีที่ส าเร็จการศึกษาหรือเลิกศึกษา   

จากการที่นโยบายรัฐบาลมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยให้ทุกคนได้มีโอกาสที่จะได้รับการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน โดยการให้นักศึกษาได้กู้ยืมเงินเพ่ือน าไปศึกษาเล่าเรียนและหลังจากที่ได้
ส าเร็จการศึกษา หรือไม่ได้ศึกษาแล้วให้น าเงินที่กู้ไปมาคืนกองทุนเพ่ือการศึกษา แต่ระหว่างการด าเนินงาน
กองทุนก็พบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานกองทุนเพ่ือการศึกษาเนื่องจากในขั้นตอนการใช้คืนเงินที่ได้
กู้ยืมไปนั้น ผู้ส าเร็จการศึกษาหรือผู้ที่ไม่ได้ศึกษาแล้วไม่สามารถใช้หนี้คืนเงินกองทุนเพ่ือการศึกษาได้ อาจเกิด
จากการว่างงาน หรือ เกิดจากจิตส านึกของผู้กู้ยืมไม่ยอมใช้คืนเงินกองทุนเพ่ือการศึกษา ถึงแม้ทางกองทุนให้
กู้ยืมเพ่ือการศึกษาจะได้มีการฟ้องร้องและบังคับคดีในทางแพ่งกับผู้กู้ยืมและผู้ค้ าประกันก็ตามยังไม่สามารถ
เรียกร้องให้ชดใช้เงินที่กู้ยืมไปได้ครบตามจ านวนที่ได้กู้ยืมไป โดยเฉพาะในส่วนของผู้ ค้ าประกันถ้าเป็นบิดา
มารดาหรือผู้ปกครองของผู้กู้ยืมเป็นผู้ค้ าประกันนั้นจะเป็นครอบครัวที่มีรายได้ไม่เกินปีละ 200,000 บาท 
หมายถึงผู้มีรายได้น้อย จึงไม่มีทรัพย์สินอ่ืนใดที่จะบังคับคดีให้ช าระหนี้ได้ จึงท าให้กองทุนเพ่ือการศึกษาขาด
เงินทุนหมุนเวียนที่จะให้นักศึกษารุ่นต่อๆไปกู้ยืมได้อีก ผู้ศึกษาจึงเห็นสมควรหามาตรการทางกฎหมายในการ
บังคับคดีเพ่ือช าระหนี้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาจากผู้กู้ยืมต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาความเป็นมา สภาพปัญหาปัญหา แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คืนกองทุนเงินให้

กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
2. เพ่ือศึกษามาตรการทางกฎหมายของไทย และต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการใช้คืนกองทุนเงินให้

กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
3.เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลที่ที่เก่ียวข้องกับการใช้คืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
4. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเกี่ยวกับที่เกี่ยวข้องกับการใช้คืนกองทุนเงินให้

กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัย เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการวิจัยจากเอกสาร 
(Documentary Research) โดยการค้นคว้าจาก ต ารา หนังสือ บทความ วิทยานิพนธ์ วารสาร ทฤษฎี หลัก
กฎหมาย แนวค าพิพากษาของศาลฎีกา กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งของไทยและต่างประเทศ รวมตลอดถึงข้อมูล
ทางอินเตอร์เน็ต โดยการน าข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการใช้คืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษามาวิเคราะห์ 
 
ผลการวิจัย  
 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาเป็นการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา ให้มี
โอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับพุทธศักราช 2550  ภาครัฐ
จึงได้ตราพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2541 ขึ้นมาเพ่ือเป็ นบรรทัดฐานในการ
ช่วยเหลือในด้านเงินทุนให้แก้นักเรียน นักศึกษาได้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา โดยได้ก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ใน
การกู้ยืมเงินเอาไว้ตามประกาศของคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา คุณสมบัติและหลักเกณฑ์
ดังกล่าว เช่น ด้านคุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงินกองทุนมีสิทธิ์กู้ยืม ได้เฉพาะประชาชนชาวไทยเท่านั้น และมีรายได้
ต่อครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาท ต่อปี ผู้ขอกู้ยืมเงินจะต้องไม่เคยเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีใน
สาขาใดๆ มาก่อน  เนื่องจากรัฐบาลต้องการให้การสนับสนุนแก่ผู้ที่ยังไม่ส าเร็จปริญญาตรี ไม่เป็นผู้ที่ ท างาน
ประจ าในระหว่างการศึกษา ถ้ามีงานท าแสดงว่ามีรายได้แล้วไม่จ าเป็นต้องกู้กองทุน ซึ่งกรณีมีงานท าแล้วไม่
สามารถกู้ยืมเงินกองทุนได้อาจไม่ถูกต้องนักเนื่องจากทุกคนต้องมีความกระตือรือร้นในการหารายได้ ทั้งยังเป็น
การที่ปิดก้ันการแสวงหางานท าของนักเรียน นักศึกษา และผู้ขอกู้ยืมเงินจะต้องเป็นผู้มีผลการเรียนดี หรือผ่าน
เกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถาบันการศึกษา เป็นผู้มีความประพฤติดี เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ระเบียบหรือประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโรงเรียนสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษา ซึ่งรัฐบาล
ไม่ได้ให้โอกาสแก่บุคคลที่มีความประพฤติเสื่อมเสียกู้ยืมเงินกองทุนเป็นการบังคับให้ทุกคนต้องกระท าความดี
จึงจะสามารถกู้ยืมเงินกองทุนได้ ทางกองทุนมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้กู้ยืมว่ามีความเหมาะสมในการขอ
กู้หรือไม่ จากการตรวจสอบแล้วส่วนใหญ่นักเรียน นักศึกษาที่ขอกู้ยืมจะผ่านการตรวจสอบ เกือบทุกราย 
เนื่องจากผ่านการเซ็นรับรองจากข้าราชการระดับห้ามาแล้วว่ามีรายได้น้อยจริง จึงได้รับโอกาสในการกู้ยืมอย่าง
เท่าเทียม 
 การค้ าประกันเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ส่วนมากผู้ขอกู้จะน าบิดา มารดา หรือ
ผู้ปกครอง มาเซ็นค้ าประกัน ณ สถานศึกษา  ถ้ากรณีบิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีภูมิล าเนาอยู่ห่างจาก
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สถานศึกษา ให้น าหลักฐานการขอกู้ยืมเงินไปให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ไปขอให้เจ้าพนักงานทะเบียน
ท้องที่ หรือเจ้าพนักงานทะเบียนท้องถิ่น ในเขตพ้ืนที่ที่อาศัยอยู่ ลงนามรับรองลายมือชื่อของบิดา มารดา หรือ
ผู้ปกครองที่เป็นผู้ค้ าประกันว่าได้มีการลงลายมือชื่อค้ าประกันจริง ผู้ค้ าประกันจะต้องมีรายได้น่าเชื่อถือตามที่
คณะกรรมการพิจารณาให้กู้ยืมเงินประจ าสถาบันการศึกษา พิจารณาก าหนดให้เป็นผู้ค้ าประกันได้ หรือ กรณี
ไม่มีบุคคลค้ าประกัน ให้ผู้กู้ยืมใช้หลักทรัพย์แทน การค้ าประกันเป็นการยืนยันว่าเมื่อผู้กู้ยืมเป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาแล้วจะต้องมีการช าระหนี้คืนได้อย่างแน่นอน จะสังเกตเห็นว่าหลักเกณฑ์การขอกู้ยืมเงินกองทุนนั้น
จะต้องเป็นครอบครัวที่มีรายได้น้อยตามประกาศคณะกรรมการก าหนดคือมีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกินสองแสน
บาทต่อปี แต่การค้ าประกันจะต้องเป็นบิดา มารดา หรือผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษาที่ได้ท าการขอกู้ยืม
เงินกองทุน กรณีนี้จึงถือว่าผู้ค้ าประกันอาจตกอยู่ในฐานะที่ไม่สามารถที่จะช าระหนี้แทนนักเรียน นักศึกษา ที่
กู้ยืมเงินกองทุนได้ ซึ่งเงินกู้ยืมนี้ผู้กู้ยืมต้องช าระเงินกู้ยืมคืนพร้อมดอกเบี้ย ให้เสร็จสิ้นภายในสิบห้าปี ภายหลัง
จากส าเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษามาแล้วสองปี ถ้าผู้กู้ยืมเงินกองทุนไม่ช าระหนี้ดังกล่าว ผู้ให้
กู้ยืมคืนกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ผู้กู้ยืมเงินจะต้องถูกฟ้องบังคับช าระหนี้จากผู้ค้ าประกันต่อไปได้ 
 จากข้อมูลที่ได้วิเคราะห์มาปัญหาการค้างช าระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา เกิดจาก 
กระบวนการคัดเลือกและการก ากับดูแล การตรวจสอบ ยังไม่รัดกุม ปัญหาของผู้กู้ยืมที่มีผลต่อการช าระหนี้เงิน
กู้ยืมเพ่ือการศึกษาเกิดจากสถานภาพส่วนบุคคล ระดับการศึกษา การมีงานท า รายได้ การมีหนี้สินอ่ื นๆ 
ความรู้ความเข้าใจ จิตส านึก และการได้รับข้อมูลข่าวสาร ปัญหาที่เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
หลักเกณฑ์การช าระหนี้ ระยะเวลาปลอดหนี้ ปัญหาการไม่ช าระหนี้เกิดจากบัณฑิตที่จบมาแล้วไม่ได้งานท าเป็น
สาเหตุหลัก  
 
อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยสภาพปัญหาและวิเคราะห์ข้อมูล ที่ได้ค้นคว้าจากเอกสาร ต ารากฎหมาย ตัวบทกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ แนวค าพิพากษาของศาลฎีกา วารสาร นิตยสาร รายงานข้อมูลทางสถิติ หนังสือพิมพ์ และ จาก
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาท าให้ทราบถึงปัญหาในการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาในส่วน
ทีเ่กี่ยวกับการค้ าประกันเงินที่กู้ยืมและการบังคับช าระหนี้คืนกองทุน ซึ่งถ้าผู้กู้ยืมไม่สามารถช าระหนี้ได้จ านวน
หลายๆรายขึ้นไปจะมีผลกระทบกับกองทุนในส่วนที่อาจไม่มีเงินมาให้นักเรียน นักศึกษา รุ่นต่อๆไปกู้ยืมเพ่ือ
การศึกษาได้  
 หลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินและการใช้คืนเงินเพ่ือการศึกษาในต่างประเทศจะให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินเพ่ือการศึกษามีแนวคิดว่าผู้เรียนเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการศึกษาโดยตรง ดังนั้น ผู้เรียนควรเป็นผู้
รับภาระต้นทุนการศึกษาเอง การช่วยเหลือในรูปของเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาจึงต่ ากว่าการให้ความช่วยเหลือใน
รูปของทุนการศึกษา เนื่องจากรัฐมิได้มุ่งให้การกู้ยืมเพ่ือการศึกษาเป็นการแสวงหาก าไร แต่เป็นการสนับสนุน
และส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนในระดับสูงอย่างเต็มตามศักยภาพ เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาใน
ต่างประเทศโดยทั่วไปจะเป็นเงินกู้ยืมที่รัฐบาลค้ าประกัน โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด หรือเงินกู้ยืมที่
รัฐค้ าประกันและอุดหนุนอัตราดอกเบี้ยบางส่วน หรือเงินกู้ยืมที่รัฐค้ าประกันและจ่ายดอกเบี้ยแทน คุณสมบัติผู้
กู้เงินเพ่ือการศึกษาในต่างประเทศ ได้แก่ เป็นพลเมืองของประเทศนั้นๆ อายุผู้ขอกู้ ผู้ขอกู้อยู่ในความดูแลของ
ผู้ปกครองหรือไม่ สมรสหรือไม่ ก าพร้าหรืออยู่ในความดูแลของศาล ก าหนดระยะเวลาขั้นต่ าในการเรียนแต่ละ
เทอมการศึกษา ต้องยังไม่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในส่วนของคุณสมบัติผู้ขอกู้จะคล้ายกับของประเทศ
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ไทย ต่างกันที่ในต่างประเทศจะสนับสนุนในเรื่องให้ทุนการศึกษามากกว่าการให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ซึ่งก าหนด
ว่าถ้านักเรียน นักศึกษามีอายุไม่เกินยี่สิบปี ให้ถือว่านักเรียนยังต้องพ่ึงพาพ่อแม่ ยกเว้นมีครอบครัวของตนเอง 
ท าให้มีนักเรียนจ านวนมากมีคุณสมบัติที่จะรับทุน ภาครัฐได้จัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับการศึกษาเป็น
ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมแก่ผู้เรียนในรูปของกองทุนกู้ยืมให้แก่ผู้เรียนที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยตามความ
เหมาะสมและความจ าเป็น จึงได้ตราพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ.2541 มีบทบัญญัติ
ในการจัดตั้งกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาเพ่ือให้นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ กู้ยืมเงินเพ่ือ
เป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา 
หลังจากท่ีไม่ได้ท าการศึกษาแล้ว ทางกองทุนก็จะมีการแจ้งจ านวนหนี้และสถานะของหนี้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
รับช าระหนี้เงินกู้  มีการติดตามทวงถาม และด าเนินคดีแก้ผู้กู้ยืมบังคับช าระหนี้เงินกู้ เพ่ือน าเงินส่งกองทุนใน
กรณีท่ีผู้กู้ยืมเงินส าเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแล้วเป็นเวลาสองปี ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่ต้องช าระเงินกู้ยืมคืน
ให้กับกองทุนตามจ านวนระยะเวลาและวิธีการที่ก าหนด จะเห็นว่าภาครัฐได้ให้โอกาสแก่นักเรียน นักศึกษาที่มี
ความต้องการศึกษาเล่าเรียน แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และในการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ.2541  
 กฎหมายได้ก าหนด ระเบียบในการให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาว่าจะต้องคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ที่ขาด
แคลนทุนทรัพย์ และมีความประสงค์ขอกู้ยืมเงินและเสนอให้ผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาพิจารณาอนุมัติ โดย
ต้องมีการการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร มีการตรวจสอบผู้ขอกู้ยืมเงิน และบิดา มารดา หรือ
ผู้ปกครองหรือบุคคลอื่นที่เก่ียวข้องว่ามีความเหมาะสมที่จะขอกู้ได้หรือไม่ เมื่อผ่านการตรวจสอบแล้ว ผู้บริหาร
สถานศึกษาจะจัดท าสัญญากู้ยืมเงิน กับผู้ขอกู้ยืมเงินที่ได้รับอนุมัติ โดยผู้บริหารสถานศึกษาต้องเขียนหรือพิมพ์
ข้อความในสัญญากู้ยืมให้ผู้ให้กู้ยืม ผู้กู้ยืมเงิน ผู้ค้ าประกัน และผู้รับรองลายมือชื่อผู้ค้ าประกัน ลงลายมือชื่อ
ด้วยตนเอง กรณีผู้ค้ าประกันไม่สามารถมาลงชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่หรือผู้บริหารสถานศึกษาได้ ต้องให้นาย
ทะเบียนท้องถิ่นที่เป็นภูมิล าเนาของผู้ค้ าประกันรับรอง ประการส าคัญอยู่ที่การค้ าประกัน ผู้ค้ าประกันจะต้อง
ลงลายมือชื่อด้วยตนเองในขณะท าการค้ าประกัน แล้วผู้บริหารสถานศึกษาต้องส่งสัญญากู้ยืมให้ผู้บริหารและ
จัดการเงินให้กู้ยืม พร้อมทั้งส าเนาให้ผู้ขอกู้และผู้ค้ าประกันคนละหนึ่งฉบับ เพ่ือให้ทุกฝ่ายเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ยืนยันในการกู้ยืมเงิน ในการค้ าประกันหนี้เงินกู้ยืมในครั้งนี้ผู้ค้ าประกันอาจเป็นบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ซึ่ง
เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันกับนักศึกษาก็ได้ จึงเป็นไปได้อย่างแน่นอนที่ผู้ค้ าประกันอาจไม่มีหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินเพียงพอในการที่จะต้องช าระหนี้แทนผู้กู้ยืมได้ เนื่องจากคุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงินกองทุนจะต้อง
มาจากครอบครัวที่ขาดแคลน รายได้ไม่เกินสองแสนบาทต่อปี   
 ส าหรับหลักเกณฑ์ในการใช้คืนเงินกู้ยืมคืนกองทุน มีการก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจ านวนเงิน 
เงื่อนไข และระยะเวลาช าระหนี้กู้ยืมคืนกองทุนเงิน ซึ่งผู้กู้ยืมมีหน้าที่ต้องช าระเงินกู้ยืมพร้อมทั้งอัตราดอกเบี้ย
หรือประโยชน์อื่นๆ ภายหลังวันที่ผู้กู้ยืมไม่ได้ศึกษาแล้วเป็นเวลา 2 ปี ระยะเวลา 2 ปีนี้ คือระยะเวลาปลอดหนี้ 
เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้กู้ยืมมีเวลาตั้งตัว ผู้กู้ยืมเงินต้องช าระหนี้งวดแรกหลังจากครบระยะเวลาปลอดหนี้และช าระ
หนี้ในงวดต่อๆไปภายในวันที่ 5 กรกฎาคม โดยให้ถือว่า วันที่ 5 กรกฎาคม เป็นวันครบก าหนดช าระหนี้ เป็ น
การก าหนดวันที่ผู้กู้ต้องช าระให้แน่นอนในงวดแรก ให้ช าระคืนเฉพาะเงินต้น ส าหรับงวดต่อๆไป จึงจะให้ใช้คืน
ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย โดยก าหนดให้ผู้กู้ยืมต้องช าระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 15 ปี นับแต่วันที่ต้องเริ่ม
ช าระหนี้ ผู้กู้ยืมเงินอาจผ่อนช าระเป็นรายเดือน หรือรายปีก็ได้ นับว่าทางภาครัฐได้ก าหนดมาตรการในการ
ช าระหนี้เอาไว้ค้อนข้างละเอียด ถ้าผู้กู้ยืมผิดนัดในการช าระหนี้ จะต้องถูกฟ้องเรียกร้องเงินกู้ยืมคืน และถ้ามี
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การบังคับคดีก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยลูกหนี้ตามค าพิพากษาชั้นบังคับถ้าลูกหนี้ไม่ยอมเข้าท าการ
ไกล่เกลี่ย อาจจะต้องมีการบังคับคดียึดทรัพย์ อายัดทรัพย์ของลูกหนี้ เพ่ือช าระหนี้ตามค าพิพากษา โดยให้
ด าเนินการตาม กฎ ค าสั่ง ระเบียบ และประกาศใด ๆ ที่เกี่ยวกับลูกหนี้ตามค าพิพากษาชั้นบังคับคดี ทั้งผู้กู้ยืม
และผู้ค้ าประกัน ในการไกล่เกลี่ยลูกหนี้ตามค าพิพากษาต้องยินยอมช าระหนี้เต็มจ านวนตามค าพิพากษา โดย
การผ่อนช าระเป็นรายเดือน ระยะเวลาการผ่อนช าระจะต้องเสร็จสิ้นก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการบังคับคดีตามค า
พิพากษาไม่น้อยกว่า 3 ปี และต้องบันทึกข้อตกลงด้วยว่าถ้าลูกหนี้ตามค าพิพากษาผิดนัดช าระหนี้งวดใดงวด
หนึ่งกองทุนสามารถบังคับคดีตามค าพิพากษาได้ทันที เป็นวิธีการติดตามหนี้ที่เข้มงวดและเด็ดขาด แต่ถ้าใน
กรณีทั้งลูกหนี้และผู้ค้ าประกันการช าระหนี้ไม่มีทรัพย์สินใดๆที่จะน ามาช าระหนี้ได้ ทางกองทุนก็จะถือว่าเป็น
หนี้สูญไม่สามารถเรียกร้องจากผู้ยืมและผู้ค้ าประกันได้ 
 จากที่ได้สรุปผล อภิปรายผลการวิจัยที่ได้กล่าวมา ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะมาตรการทางกฎหมายใน
การใช้คืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2541 
ดังต่อไปนี้ 
 (1) การตรวจสอบรายได้ของผู้กู้ยืมจะต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบรายได้ของผู้กู้ยืมเงินกองทุนว่า 
เป็นครอบครัวที่ขาดแคลนจริง ซึ่งผู้กู้ยืมเงินกองทุนในปัจจุบันนี้ส่วนมากแล้ว ถ้ามีการเสนอตามขั้นตอนและขอ
กู้มาจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการเกือบทุกราย ทั้งๆท่ีไม่ได้เป็นครอบครัวที่ขาดแคลน หรือรายได้
น้อยตามที่กฎหมายก าหนด คณะกรรมการตรวจสอบรายได้ที่กล่าวมานี้จะต้องเป็นอิสละไม่เป็นผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษาที่ผู้ขอกู้ยืมจะเข้าท าการศึกษา เพ่ือป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยการมี
ส่วนท าให้นักเรียน นักศึกษากู้เงินจากกองทุน 
 (2) การรับรองรายได้ของผู้ขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษานั้น ผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุนจะต้อง
มีผู้รับรองว่าเป็นครอบครัวที่ขาดแคลน มีรายได้น้อยจริง ผู้ที่รับรองนั้นจะต้องมีต าแหน่งเป็นข้าราชการไม่ต่ า
กว่าระดับห้า หรือเทียบเท่า ซึ่งเท่าที่ปรากฏในปัจจุบันผู้ที่รับรองดังกล่าวจะเป็นญาติ หรือผู้ที่มีความใกล้ชิดกับ
นักเรียน นักศึกษาที่ได้ขอกู้ยืมเงินกองทุนเพ่ือการศึกษา ผู้รับรองรายได้นี้จะเป็นผู้รับรองว่าผู้ขอกู้เป็นผู้ที่ขาด
แคลน หรือรายได้ไม่ถึง 200,000 บาทต่อปี ถ้าภายหลังคณะกรรมการตรวจสอบรายได้พบว่าไม่เป็นความจริง
ตามที่ผู้รับรองได้มีหนังสือรับรองรายได้มานั้น ผู้รับรองรายได้จะต้องใช้เงินคืนแทนผู้ที่ได้กู้ไปนั้นในกรณีที่
กองทุนไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนจากผู้กู้ยืมได้ 
 (3) การค้ าประกันเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา จะมีบิดา มารดา ในล าดับแรกเป็นผู้ค้ า
ประกันถ้าผู้กู้ยืมเงินกองทุนเพ่ือการศึกษาไม่ช าระหนี้ กรณีนี้ผู้กู้เงินกองทุนเพ่ือการศึกษาจะต้องเป็นครอบครัว
ของผู้ที่ขาดแคลน มีรายได้น้อย ในเมื่อก าหนดให้ผู้กู้ต้องเป็นผู้มีรายได้น้อยอยู่ก่อนแล้ว จะน าบิดา มารดา ของ
ผู้มีรายได้น้อยซึ่งก็หมายถึงว่าบิดา มารดาซึ่งเป็นครอบครัวเดียวกันก็เป็นผู้มีรายได้น้อยไปด้วย ถ้าผู้ กู้ยืม
เงินกองทุนส าเร็จการศึกษาแล้ว หรือพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษาแล้วไม่สามารถช าระหนี้ได้ ทาง
กองทุนก็จะต้องมีการฟ้องร้องเรียกให้ผู้กู้และผู้ค้ าประกันช าระหนี้ นั่นก็หมายถึงทั้งผู้กู้และผู้ค้ าประกันเงินกู้ยืม
เพ่ือการศึกษาไม่มีทรัพย์สินใดๆที่จะน ามาช าระหนี้ได้ จึงควรเสนอแนะในส่วนของผู้ค้ าประกันเงินกู้ยืมจะต้อง
เป็นข้าราชการผู้ที่มีต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับ 5 จ านวน 2 คน 
 
บรรณานุกรม 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  



 
 

 1079 
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