
กฎหม�ยส�มัญประจำ�บ้�น กองบรรณาธิการ

เนื่องจาก พ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
พ.ศ. 2541 มีการบริหารจัดการและการดำาเนินการ 
ท่ีมีข้อจำากัด และไม่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา 
ประเทศ ดังนั้น พระราชบัญญัติกองทุนให้ กู้ ยืม 
เพือ่การศกึษาพ.ศ.2560จงึถกูประกาศและมผีลบังคับ 
ใช้แทน เพื่อให้มีมาตรการในการบริหารจัดการกองทุน 
ที่ มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ซ่ึงนับเป็นการบริหาร 
จัดการและการดำาเนินการของกองทุนเงินให้กู้ ยืม 
เพ่ือการศึกษา และกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
ท่ีผูกกับรายได้ ในอนาคต ให้เป็นเอกภาพอยู่ภายใต้ 
กฎหมายเดียวกัน โดยมีสาระสำาคัญคือให้นายจ้าง 
หักเงินของลูกจ้างที่เป็นลูกหน้ีกองทุนเพื่อชำาระเงิน 
กู้ยืมคืน

พ.ร.บ.กองทุน 
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
พ.ศ. 2560 

ให้น�ยจ้�งหักเงินเดือนใช้หนี้  
ผู้กู้ยืมมีหน้�ที่ต้องชำ�ระคืน 
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กฎหม�ยส�มัญประจำ�บ้�น

เมื่อวันที่	27	มกราคม	2560	พระราชบัญญัติกองทุน 
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	 พ.ศ.	 2560	 ได้มีผลบังคับ 
ใช้แล้ว	 โดยสาระส�าคัญระบุให้ยกเลิกพระราชบัญญัติ 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	พ.ศ.	2541	นอกจากนี้	 
ยงัมมีาตรการเขม้งวดในการช�าระคนืเงนิกูเ้พือ่การศกึษา 
หลังจากท่ีผ่านมาประสบปัญหาผู้กู้ไม่ยอมใช้คืนคิดเป็น 
วงเงินมหาศาล

โดย	พ.ร.บ.	 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา	 
พ.ศ.	 2560	 ในหมวด	 4	 การให้เงินกู้ยืม 
เพื่อการศึกษา	 มาตรา	 42	 	 ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่ 
ต้องปฏิบัติตามสัญญากู้ยืมเงิน	 โดยเคร่งครัด 
เ พ่ือประโยชน์ในการบริหารกองทุนและ 
การติดตามการช�าระเงินคืนกองทุน	 ผู้กู้ยืมเงิน 
มีหน้าท่ี	ดังน้ี	

(1)	ใหค้วามยนิยอมในขณะท�าสญัญากูย้มืเงนิ 
เ พื่ อ ให้ ผู้ มี หน้ าที่ จ่ า ย เ งิ น ไ ด้พึ งป ระ เ มิน 
ตามมาตรา	 40	 (1)	 แห่งประมวลรัษฎากร	 
หกัเงนิไดพ้งึประเมนิของตนตามจ�านวนทีก่องทนุ 
แจ้งให้ทราบเพื่อช�าระเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
คืนกองทุน	

(2)		แจง้สถานะการเปน็ผูกู้ย้มืเงนิตอ่หวัหนา้ 
หน่วยงานภาครัฐ	 หรือเอกชนที่ตนท�างานด้วย 
ภายใน	30	วันนับแต่วันท่ีเร่ิมปฏิบัติงาน	และยินยอม 
ให้หักเงินได้พึงประเมินของตนเพื่อด�าเนินการ 
ตามมาตรา	51	

(3)	 ยินยอมให้กองทุนเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 
ของตนที่อยู่ในครอบครองของบุคคลอื่น	 รวมท้ังยินยอม 
ให้กองทุนเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการกู้ยืมเงิน	และการช�าระเงิน 
คืนกองทุน

ทั้งนี้	 ในมาตรา	 45	 ระบุว่า	 เพื่อประโยชน์ในการ 
บริหารกองทุนและการติดตามการช�าระเงินคืนกองทุน 
ให้กองทุนมีอ�านาจด�าเนินการ	ดังนี้	

(1)	ขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงินจากหน่วยงาน 
หรือองค์กรท้ังภาครัฐ	 และเอกชน	 หรือบุคคลใดซึ่งเป็น 
ผู้ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว	

(2)	เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการกู้ยืมเงิน	และการช�าระเงิน 
คืนกองทุนของผู้กู้ยืมเงินให้แก่หน่วยงาน	 หรือองค์กร 
ทั้งภาครัฐและเอกชน	หรือบุคคลใดตามที่ร้องขอ	

(3)	ด�าเนินการตามมาตรการต่าง	ๆ 	ที่คณะกรรมการ 
ก�าหนดตามมาตรา	 19	 (14)	 การด�าเนินการตาม	 (1) 
และ	 (2)	 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเง่ือนไข 
ที่ก�าหนดในกฎกระทรวง	 มาตรา	 46	 เพื่อประโยชน์ 
ในการด�าเนินการของกองทุนตามมาตรา	 45	 (1)	 
ให้หนว่ยงาน	หรอืองคก์รทัง้ภาครฐัและเอกชน	หรอืบคุคล 
ใดซึ่งเป็นผู้ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้ยืมเงิน	 
จัดส่งข้อมูลให้กองทุนตามที่กองทุนร้องขอภายในเวลา 
อันสมควร	 นอกจากนี้	 มาตรา	 50	 ระบุว่า	 หนี้ที่เกิดขึ้น 
ตาม	พ.ร.บ.นี	้ใหก้องทนุมบีรุมิสทิธเิหนอืทรพัย์สนิทัง้หมด 
ของผูกู้ย้มืเงนิในล�าดบัแรกถดัจากคา่เครือ่งอปุโภคบรโิภค 
อันจ�าเป็นประจ�าวันตามมาตรา	 253	 (4)	 แห่งประมวล 

 

ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ

ตามสัญญากู้ยืมเงินโดยเคร่งครัด

เพื่อประโยชน์ในการบริหารกองทุนฯ 

และการติดตามการชำาระเงินคืนกองทุน

“

”
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กฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 มาตรา	 51	 ให้ บุคคล	 
คณะบคุคล	หรอืนติบิคุคลทัง้ภาครฐัและเอกชน	ผู้จา่ยเงนิ 
ได้พึงประเมินตามมาตรา	40	 (1)	แห่งประมวลรัษฎากร	 
มีหน้าที่หักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงินซึ่งเป็น 
พนกังาน	หรอืลูกจา้งของผู้จา่ยเงนิได้พงึประเมนิดงักล่าว 
เพื่อช�าระเงินกู้ยืมคืนตามจ�านวนที่กองทุนแจ้งให้ทราบ 
โดยให้น�าสง่กรมสรรพากรภายในก�าหนดระยะเวลาน�าสง่ 
ภาษีเงินได้หัก	 ณ	 ที่จ่าย	 ตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 
และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศก�าหนดการ 
หักเงินตามวรรคหนึ่ง	 ต้องหักให้กองทุนเป็นล�าดับแรก 
ถัดจากการหักภาษี	ณ	ที่จ่าย	และการหักเงินเข้ากองทุน 
ที่ผู้กู้ยืมเงินต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุน 

หักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงิน

ซึ่งเป็นพนักงาน หรือลูกจ้าง

ของผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินดังกล่าว 

เพื่อชำาระเงินกู้ยืมคืนตามจำานวน 

ที่กองทุนแจ้งให้ทราบ
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บ�าเหนจ็บ�านาญขา้ราชการกฎหมายวา่ดว้ยกองทนุส�ารอง 
เลี้ ย งชีพ 	 กฎหมายว่ าด้ วยการ คุ้มครองแรงงาน	 
และกฎหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม	เมือ่กรมสรรพากร 
ได้รับเงินจากผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามวรรคหนึ่งแล้ว	 
ให้น�าส่งกองทุนตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไข 
ทีก่รมสรรพากรก�าหนด	โดยความเห็นชอบของกระทรวง 
การคลัง

“ถ้าผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามวรรคหน่ึงไม่ได้หักเงิน 
ได้พึงประเมิน	 หักและไม่ได้น�าส่ง	 หรือน�าส่งแต่ไม่ครบ 
ตามจ�านวนท่ีกองทุนแจ้งให้ทราบ	 หรือหักและน�าส่ง 
เกินก�าหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง	 ให้ผู้จ่ายเงินได้ 
พึงประเมินรับผิดชดใช้เงินท่ีต้องน�าส่งในส่วนของผู้กู้ยืมเงิน 

ตามจ�านวนที่กองทุนแจ้งให้ทราบ	 และต้องจ่ายเงินเพิ่ม 
ในอัตราร้อยละ	2	ต่อเดือนของจ�านวนเงินที่ผู้จ่ายเงินได้ 
พึงประเมินยังไม่ได้น�าส่ง	 หรือตามจ�านวนที่ยังขาดไป	 
แล้วแต่กรณี	 ทั้งนี้	 นับแต่วันถัดจากวันที่ครบก�าหนด 
ตอ้งน�าสง่ตามวรรคหนึง่	ในกรณทีีผู่จ้า่ยเงนิไดพ้งึประเมนิ 
ได้หักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงินไว้แล้ว	 ให้ถือว่า 
ผู้กู้ยืมเงินได้ช�าระเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาตามจ�านวน 
ที่ได้หักไว้แล้ว”

การประกาศและให้มผีลบงัคบัใชข้อง  พ.ร.บ.กองทุน 
เงนิใหกู้ย้มืเพือ่การศกึษา  พ.ศ.  2560  ฉบบันี ้ จงึนบัเปน็ 
มาตรการในการบริหารจัดการกองทุนที่ เข้มงวด 
เคร่งครัด ซึ่งจะส่งผลให้การใช้หน้ีคืนกองทุนของผู้กู้ 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

53Justice Magazine  Ministry of Justice



ฉบับปี 2560 =	เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาด้วยการให ้
เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาแก่นักเรียน	นักศึกษา	ดังนี้
1)	ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
2)	ผู้ที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจน 
ของการผลิตก�าลังคนและมีความจ�าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
3)	ผู้ที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาวิชาที่กองทุนฯ	 
มุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ
4)	ผู้ที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ

เปรียบเทียบ พ.ร.บ. กองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อก�รศึกษ� พ.ศ. 2560 กับ พ.ศ. 2541

  ทำ�ไมต้องมีพระร�ชบัญญัติฉบับนี้

พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	 พ.ศ.	 2541	 
มีการบริหารจัดการและการด�าเนินการที่มีข้อจ�ากัด	 และไม่สอดคล้อง 
กับนโยบายการพัฒนาประเทศ	 ดังนั้น	 พระราชบัญญัติกองทุนให้กู้ยืม 
เพ่ือการศกึษา	พ.ศ.	2560	จึงถกูประกาศและมผีลบงัคบัใชแ้ทน	เพือ่ใหมี้ 
มาตรการในการบริหารจัดการกองทุนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

พ.ร.บ.กองทุนให้กู้ยืมเพื่อก�รศึกษ� พ.ศ. 2560 
มีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 มกร�คม 2560

ฉบับปี 2541	=	เพื่อให้กู้ยืม 
เงนิแกน่กัเรยีน	หรอืนกัศกึษา
ที่ ข า ด แ ค ล น ทุ น ท รั พ ย์ 	 
เพ่ือเปน็ค่าเล่าเรียน	คา่ใชจ้า่ย 
ที่ เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา 
และค่ า ใ ช้ จ่ า ย ท่ี จ� า เ ป็ น 
ในการครองชีพระหว่ าง 
ศึกษา

  วัตถุประสงค์ของกองทุนให้กู้ยืมเพื่อก�รศึกษ�   
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ฉบับปี 2560	=	ไม่เกินอัตรา
ร้อยละ	7.5	ต่อปี

ฉบับปี 2541 =	ตามอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากประจ�า 
หนึ่งปีของธนาคารออมสิน

ฉบบัปี 2560 =	ใหน้ายจา้งมหีนา้ทีห่กัเงนิได ้
พงึประเมนิของผูกู้ย้มื	เพือ่ช�าระเงนิกูย้มืคนื 
ตามจ�านวนที่กองทุนแจ้ง

ฉบับปี 2541	 =	 ให้ผู้บริหารและจัดการ 
เ งินกองทุนติดตาม	 และประสานกับ 
ผู้ กู้ ยื ม เ งิ น เพื่ อ การช� า ระ เ งิ นที่ กู้ คื น	 
โดยจะขอความร่วมมือจากนายจ้าง 
ให้ช่วยหักเ งินเดือนและค่าจ้างน�า ส่ง 
ผู้จัดการเงินให้กู้ยืมด้วยก็ได้

ฉบบัป ี2560 =	เงนิของกองทุน 
ให้น�าไปหาผลประโยชน์ได้

ฉบับปี 2541	=	เงินของกอง
ทุนอาจน�าไปหาดอกผลได้

  ค่�ใช้จ่�ยส่วนอื่น

  อัตร�ดอกเบี้ย

  ก�รชำ�ระเงินคืนกองทุน
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