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ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ 
เปนปที่ ๕๓ ในรัชกาลปจจบุัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ                            
ใหประกาศวาโดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา จึงทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา 
ดังตอไปนี้ 
                                  

........... 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.

๒๕๔๑" 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวนัถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษา

เปนตนไป 
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
"กองทุน" หมายความวา กองทุนเงินใหกูยมืเพื่อการศึกษา 

              "คณะกรรมการ" หมายความวา  คณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศกึษา 
              "กรรมการ" หมายความวา กรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 
              "ผูจัดการ" หมายความวา  ผูจัดการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา 
              "ผูบริหารและจดัการเงินใหกูยืม" หมายความวา บุคคลซึ่งคณะกรรมการทําสัญญาจางให
ทําหนาที่บริหารและจัดการเงินใหกูยืมตามมาตรา๓๗ 
              "นักเรียนหรือนกัศกึษา" หมายความวา  ผูซ่ึงศึกษาอยูในโรงเรียน สถานศึกษา หรือ
สถาบันการศึกษาของทางราชการ หรือโรงเรียนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือโรงเรียน สถานศึกษา  
หรือสถาบันการศึกษาที่กฎหมายจดัตั้งขึน้โดยเฉพาะหรือโรงเรียน สถานศึกษาหรอื
สถาบันการศึกษาอื่นทีก่ําหนดโดยกฎกระทรวงและใหหมายความรวมถึงผูซ่ึงไดรับการตอบรับให
เขาศึกษาในโรงเรียนสถานศกึษา หรือสถาบันการศึกษาดังกลาวดวย 
              "ผูกูยมืเงิน" หมายความวา นักเรยีนหรือนักศกึษาผูกูยืมเงินจากกองทุน 



                "รัฐมนตรี" หมายความวา  
                "รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
               มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลงัรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้                                
และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวง ระเบยีบ  และประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบญัญัตินี้
กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
การจัดตั้งกองทุน 

------------------- 
              มาตรา ๕ ใหจดัตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ง เรียกวา  
                "กองทุนเงินใหกูยมืเพื่อการศึกษา" ใหกองทนุมีฐานะเปนนติิบุคคล และมีวัตถุประสงค
เพื่อใหกูยืมเงนิแกนักเรยีนหรือนักศึกษา ที่ขาดแคลนทนุทรัพย เพื่อเปนคาเลาเรียน คาใชจายที่
เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา  และคาใชจายที่จําเปนในการครองชีพระหวางศึกษา 

มาตรา ๖ ใหกองทุนอยูในการกํากับดูแลของกระทรวงการคลัง ใหรัฐมนตรีดําเนนิการ
จัดตั้งงบประมาณเพื่อสมทบกองทุนเปนรายปตามความจาํเปน  

มาตรา ๗ กองทุนมีอํานาจและหนาที่ดําเนนิการใด ๆ  เพือ่ใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา 
๕ วรรคสอง อํานาจดังกลาวใหรวมถึง 
                                (๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิตาง ๆ 
                                (๒) กอตั้งสิทธิหรือทํานิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับทรพัยสิน 
                                (๓) ใหนกัเรียนหรือนักศึกษากูยืมเงินเพื่อการศึกษา 
                                (๔) จัดทาํระบบขอมูลสารสนเทศ เก็บรักษาหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการ
ใหกูยืมเงิน 
                                (๕) กระทําการอยางอืน่บรรดาที่เกีย่วกับหรือเกี่ยวเนื่องในการจัดใหสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของกองทุน 

มาตรา ๘ กองทุนประกอบดวยเงนิและทรพัยสิน ดังตอไปนี้ 
                                (๑) เงนิอุดหนนุที่ไดรับจากรัฐบาลหรอืเงินที่ไดรับจากงบประมาณรายจาย
ประจําปตามมาตรา ๖ วรรคสอง 
                                (๒)  
                                เงินหรือทรัพยสินที่ไดรับจากการดําเนินการของกองทุน 



                                (๓) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคหรือมอบใหแกกองทุน 
                                (๔) ดอกผลของเงินหรือทรัพยสินของกองทุน 
                                (๕) เงินหรือทรัพยสินอื่นใดนอกจาก (๑) ถึง (๔) ที่กองทุนไดรับไมวาในกรณี
ใด 

มาตรา ๙ กิจการของกองทุนไมอยูในบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน 
กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยประกันสังคมและกฎหมายวาดวยเงินทดแทน 

มาตรา ๑๐ ใหกองทุนมีสํานักงานใหญในกรุงเทพมหานคร หรือในจังหวัดอื่นตามที่
รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และจะตั้งสํานักงานสาขา ณ ที่อ่ืนใดก็ได 

มาตรา ๑๑ เงินกองทุนใหใชจายเพื่อกิจการ ดังตอไปนี ้
                                (๑) ใหนกัเรียนหรือนักศึกษากูยืมตามพระราชบัญญัตินี้ 
                                (๒) เปนคาใชจายในการดําเนินการของกองทุน 
                                (๓) เปนคาใชจายในการบริหารกองทุนและคาใชจายอ่ืนที่เกีย่วกับหรือ
เกี่ยวเนื่องกับการจัดกจิการของกองทุน 

มาตรา ๑๒ เงินของกองทุนอาจนําไปหาดอกผลโดยนําไปฝากไวกับธนาคารที่ เปน
รัฐวิสาหกิจหรือสถาบันการเงินอื่นที่เปนของรัฐ 

มาตรา ๑๓ กองทุนไมเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการ
งบประมาณรายรับของกองทุนใหนําเขาสมทบกองทุนโดยไมตองนําสงคลังตามกฎหมายวาดวยเงิน
คงคลัง กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่น 

 
หมวด ๒ 

คณะกรรมการและการบริหารกองทุน 
------------------------ 

มาตรา ๑๔ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา  
"คณะกรรมการกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา" ประกอบดวยปลัดกระทรวงการคลังเปน

ประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และปลัดทบวงมหาวิทยาลัย เปนรองประธาน
กรรมการ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนา การเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  อธิบดีกรมสรรพากร ผูอํานวยการสํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยและนายกสมาคม
สมาพันธการศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย  เปนกรรมการ และกรรมการอีกไมเกินหาคนซึ่ง
รัฐมนตรีแตงตั้ง โดยในจํานวนนี้อยางนอยตองเปนผูทรงคุณวุฒิดานเทคโนโลยีสารสนเทศการเงิน



หรือการบัญชีหรือกฎหมาย ดานละหนึ่งคน ใหอธิบดีกรมบัญชีกลางเปนกรรมการและเลขานุการ 
และผูจัดการเปนกรรมการ และผูชวยเลขานุการ  ในกรณีจําเปน ประธานกรรมการจะแตงตั้ง
ผูชวยเลขานุการเพิ่มขึ้นอีกคนหนึ่งก็ได 

มาตรา ๑๕ กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป  และอาจ
ไดรับแตงตั้งอีกได ในกรณีที่กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงกอนวาระหรือในกรณีที่
รัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง 
ใหผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหรือเปนกรรมการเพิ่มขึ้น อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยู
ของกรรมการซึ่งไดแตงตั้งไวแลว เมื่อครบกําหนดตามวาระดังกลาวในวรรคหนึ่ง หากยังไมไดมี
การแตงตั้งกรรมการขึ้นใหม ใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติ
หนาที่ตอไปจนกวากรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่ 

มาตรา ๑๖ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามาตรา ๑๕ กรรมการซึ่งรัฐมนตรี
แตงตั้งพนจากตําแหนง เมื่อ 
                                (๑) ตาย 
                                (๒) ลาออก 
                                (๓) เปนบุคคลลมละลาย 
                                (๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
                                (๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคกุ 

มาตรา ๑๗ การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุมในการประชุมคราวใด ถาประธานกรรมการไม
มาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกรองประธานกรรมการคนใด
คนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม ถารองประธานกรรมการทั้งสองไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติ
หนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยช้ี
ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  ถาคะแนน
เสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๑๘ คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี ้
                                (๑) กําหนดนโยบาย  และควบคุมดูแลกิจการของกองทุนใหเปนไปตาม
วัตถุประสงค 
                                (๒) ติดตามประเมินผลการดําเนินกิจการของกองทุน และจัดทํารายงาน
ประจําปเพื่อเผยแพรใหประชาชนทราบ 



                                (๓) ศึกษาวิเคราะหและประเมินความตองการการกูยืมเงินของนักเรียน หรือ
นักศึกษาทั้งในปจจุบันและอนาคต และเสนอแนะตอรัฐมนตรีเพื่อดําเนินการจัดตั้งงบประมาณเพื่อ
สมทบกองทุนตามมาตรา ๖ วรรคสอง 
                                (๔) พิจารณาจัดสรรเงินเพื่อโอนเขาบัญชีจายที่หนึ่ง บัญชีจายที่สอง และบัญชี
จายตามมาตรา ๓๔ 
                                (๕) พิจารณางบประมาณรายจายประจําปสําหรับการดําเนินการและการ
บริหารงานของกองทุน 
                                (๖) กําหนดขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ การบัญชี 
การตรวจสอบ และสอบบัญชีภายใน และขอบังคับอื่นที่จําเปนในการดําเนินการและบริหารงาน
ของกองทุน 
                                (๗) กําหนดระเบียบ หลักเกณฑ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการใหนักเรียนหรือ
นักศึกษากูยืมเงินและการชําระคืนเงินกูยืม 
                                (๘) ใหนกัเรียนหรือนักศึกษากูยืมเงินเพื่อการศึกษาจากกองทุน 
                                (๙) ประชาสัมพันธใหบุคคลทั่วไปไดเขาใจถึงวัตถุประสงคของกองทุน และ
คุณคาของกองทุน 
                                (๑๐) ดําเนินการคัดเลือกและทําสัญญาจางหรือมีมติเลิกจางผูจัดการและ
ผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืม 
                                (๑๑) ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ หรือเพื่อใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคของกองทุนคณะกรรมการอาจมอบอํานาจของคณะกรรมการตาม (๒) (๓) (๘) 
(๙) และ (๑๑) เฉพาะในสวนที่ไมเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไขใหผูจัดการ
หรือผูบริหารและจัดการเงิน ใหกูยืมหรือบุคคลอื่นใดเพื่อกระทําการแทนคณะกรรมการก็ได 

มาตรา ๑๙ ในกิจการเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ใหประธานกรรมการเปนผูแทนของกองทุน 
แตประธานกรรมการจะมอบอํานาจเปนหนังสือใหบุคคลใดทํานิติกรรมรวมตลอดทั้งการดําเนินคดี
หรือการบังคับคดีแทนก็ได 

มาตรา  ๒๐  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  คณะกรรมการอาจแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการ  เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือมอบหมายให
ปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งตามที่เห็นสมควรในการประชุมของคณะอนุกรรมการ ถาประธาน
อนุกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหอนุกรรมการที่มาประชุมเลือก
อนุกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุมใหนํามาตรา  ๑๗ วรรคหนึ่งและวรรคสาม มาใช
บังคับกับการประชุมและการวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมโดยอนุโลม 



 
มาตรา ๒๑ ใหกองทุนจางผูจดัการคนหนึ่ง ทําหนาที่ดังตอไปนี ้

                             (๑) รับผิดชอบงานธุรการของกองทุน 
                            (๒) ตดิตอประสานงานระหวางคณะกรรมการและผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืม 
                                (๓) ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืมเพื่อรายงาน
ใหคณะกรรมการทราบตามที่คณะกรรมการกําหนด 
                                (๔) ควบคุมและกํากับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจางของกองทุน
ใหเปนไปตามขอบังคับ 
                                (๕) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนใดตามที่คณะกรรมการหรือประธานกรรมการมอบหมาย  
หรือตามที่ กําหนดไวในสัญญาจาง 

มาตรา ๒๒ ผูจัดการตองเปนผูซ่ึงมีความรูและความเชี่ยวชาญในดานการบริหารและการ
จัดการทั้งตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
                                (๑) มีสัญชาติไทย 
                                (๒) มีอายุไมเกนิหกสิบหาปบริบูรณ 
                                (๓) สามารถปฏิบัติงานใหแกกองทุนไดเต็มเวลา 
                                (๔) ไมเปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 
                                (๕) ไมเปนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
                                (๖) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพพิากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
                                (๗) ไมเปนขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของกระทรวง ทบวง กรม ราชการ
สวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกจิตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
                                (๘) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร
ทองถ่ิน ที่ปรึกษา กรรมการ หรือเจาหนาที่ของพรรคการเมือง 
                                (๙) ไมเปนผูจัดการหรือดํารงตําแหนงอื่นใดที่มีลักษณะงานคลายคลึงกันใน
หางหุนสวนหรือบริษัท หรือองคกรอ่ืนใด 
                                (๑๐) ไมเปนผูมีสวนไดเสียในสัญญากับกองทุน หรือในกิจการที่กระทําใหแก
กองทุนไมวาโดยตรงหรือโดยออม 
                                (๑๑) ไมเปนผูถือหุนในบริษัทที่ไดรับการจางเปนผูบริหารและจัดการเงินให
กูยืมตามมาตรา ๓๗ หรือในบริษัทอ่ืนใดที่เปนผูถือหุนในบริษัทดังกลาว สัญญาจางผูจัดการให
กําหนดคราวละสี่ป แตคณะกรรมการจะตออายุสัญญาจางอีกก็ไดใหผูจัดการไดรับคาจาง 
คาตอบแทนหรือเงินอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 



มาตรา ๒๓ วิธีการคัดเลือกผูจัดการ และสัญญาจางผูจัดการใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ
กําหนด ในสัญญาจางใหกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง และ
เงื่อนไขในการทดลองปฏิบัติงานหรือการทํางานของผูจัดการไวดวย 

มาตรา ๒๔ นอกจากพนจากตําแหนงตามสัญญาจาง ผูจัดการพนจากตาํแหนงเมื่อ 
                                (๑) ตาย 
                                (๒) ลาออก 
                                (๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๒ 
                                (๔) คณะกรรมการมีมติใหเลิกจาง 

มาตรา ๒๕ ในการดําเนินการตามมาตรา ๒๑ ผูจัดการจะมอบอํานาจใหตัวแทน หรือบุคคล
ใดกระทํากิจการเฉพาะอยางแทนก็ได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๒๖ เมื่อตําแหนงผูจัดการวางลงและยังไมมีการจางผูจัดการคนใหม หรือในกรณีที่
ผูจัดการไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดเปนการชั่วคราว ใหคณะกรรมการแตงตั้งพนักงานของกองทุนคน
หนึ่งเปนผูรักษาการแทนผูจัดการ ใหผูรักษาการแทนมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับผูจัดการ 

มาตรา ๒๗ เพื่อจัดระบบควบคุมเงินของกองทุน ใหกองทุนจัดใหมีบัญชีดังตอไปนี้ 
                                (๑) บัญชีรับ เพื่อรับเงินทั้งปวงของกองทุน 
                                (๒) บัญชีจายที่หนึ่ง เพื่อจายเงนิกูยมืแกนกัเรียนหรือนักศึกษาในโรงเรียน 
สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษาที่อยูในสังกัด ควบคุม หรือกํากับดแูลของกระทรวงศึกษาธิการ  
หรือโรงเรียน สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษาที่อยูในสังกัด ควบคุม หรือกํากับดูแลของ
กระทรวงหรือสวนราชการที่ไมใชทบวงมหาวิทยาลัย 
                                (๓) บัญชีจายที่สอง เพื่อจายเงินกูยืมแกนักเรียนหรือนักศึกษาในโรงเรียน 
สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษาที่อยูในสังกัด ควบคุม หรือกํากับดูแลของทบวงมหาวิทยาลัย 
                                (๔) บัญชีจายบริหารกองทุน เพื่อจายเงินที่ใชในการดําเนินการของกองทุน 

มาตรา ๒๘ บรรดาเงินทั้งปวงที่กองทุนไดรับ ใหสงเขาบัญชีรับตามกําหนดเวลา และตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด โดยไมหักไวเพื่อการใด ๆ ทั้งส้ิน 

มาตรา ๒๙ การสั่งจายเงินจากบัญชีรับใหเปนอํานาจของประธานกรรมการ หรือรอง
ประธานกรรมการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย และใหกระทําไดแตเฉพาะเพื่อโอนเขาบัญชีจาย
ที่หนึ่ง  บัญชีจายที่สอง บัญชีจายบริหารกองทุน และบัญชีจายตามมาตรา ๓๔ 

มาตรา ๓๐ ใหมีคณะอนุกรรมการบัญชีจายที่หนึ่ง ประกอบดวยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
เปนประธานอนุกรรมการ อธิบดีกรมสามัญศึกษา อธิบดีกรมอาชีวศึกษา เลขาธิการสภาสถาบันราช
ภัฏ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  เลขาธิการคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 



อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ผูแทนกรมบัญชีกลาง ผูจัดการเลขานุการคณะอนุกรรมการ
บัญชีจายที่สอง และบุคคลอื่นซ่ึงคณะกรรมการแตงตั้งอีกไมเกินหาคน เปนอนุกรรมการ  ใหผูชวย
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการซึ่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายคนหนึ่ง เปนอนุกรรมการ และ
เลขานุการ และผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ เปนอนุกรรมการและผูชวยเลขานุการในกรณีจําเปน ประธาน
อนุกรรมการบัญชีจายที่หนึ่งจะแตงตั้งผูชวยเลขานุการเพิ่มขึ้นอีกคนหนึ่งก็ได 

มาตรา ๓๑ ใหคณะอนกุรรมการบัญชีจายทีห่นึ่งมีหนาที่ ดังตอไปนี ้
                                (๑) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกคณะกรรมการในการปฏิบัติหนาที่ตาม
มาตรา ๑๘ 
                                (๒) กํากับดูแลการใหกูยืมเงินแกนักเรียนหรือนักศึกษาในโรงเรียน สถานศึกษา 
หรือสถาบันการศึกษาที่อยูในสังกัด ควบคุม หรือกํากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ หรือโรงเรียน 
สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษาในสังกัด ควบคุม หรือกํากับดูแลของกระทรวง หรือสวนราชการ
อ่ืนที่ไมใชทบวงมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามนโยบาย ระเบียบ และขอบังคับที่คณะกรรมการ
กําหนด 
                                (๓) กํากับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืม
เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับบัญชีจายที่หนึ่ง 
                                (๔) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

มาตรา ๓๒ ใหมีคณะอนุกรรมการบัญชีจายที่สอง ประกอบดวยปลัดทบวงมหาวิทยาลัย 
เปนประธานอนุกรรมการ  ผู แทนจากโรง เรี ยน  สถานศึกษา  หรือสถาบันการศึกษาที่
ทบวงมหาวิทยาลัยแตงตั้งจํานวนสี่คน ผูแทนกรมบัญชีกลาง ผูจัดการ เลขานุการคณะอนุกรรมการ
บัญชีจายที่หนึ่ง และบุคคลอื่นซ่ึงคณะกรรมการแตงตั้งอีกไมเกินหาคน เปนอนุกรรมการ ใหผูชวย
ปลัดทบวงมหาวิทยาลัยซ่ึงปลัดทบวงมหาวิทยาลัยมอบหมายคนหนึ่ง เปนอนุกรรมการและ
เลขานุการ และผูอํานวยการกองบริการการศึกษา สํานักงานปลัดทบวง ทบวงมหาวิทยาลัย เปน
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ ในกรณีจําเปน ประธานอนุกรรมการบัญชีจายที่สองจะแตงตั้ง
ผูชวยเลขานุการเพิ่มขึ้นอีกคนหนึ่งก็ได 

มาตรา ๓๓ ใหคณะอนุกรรมการบัญชีจายที่สองมีหนาที ่ดังตอไปนี ้
                                (๑) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกคณะกรรมการในการปฏิบัติหนาที่ตาม
มาตรา ๑๘ 



                                (๒) กํากับดูแลการใหกูยืมเงินแกนักเรียนหรือนักศึกษาในโรงเรียน สถานศึกษา 
หรือสถาบันการศึกษาที่อยูในสังกัด ควบคุม หรือกํากับดูแลของทบวงมหาวิทยาลัยใหเปนไปตาม
นโยบายของคณะกรรมการ 
                                (๓) กํากับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืม 
เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับบัญชีจายที่สอง 
                                (๔) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

มาตรา ๓๔ ในกรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการอาจกําหนดใหมีบัญชีจาย เพื่อจายเงินกูยืม
แกนักเรียนหรือนักศึกษาเพิ่มเติมจากที่กําหนดไวในมาตรา ๒๗  ไดเมื่อคณะกรรมการกําหนดใหมี
บัญชีจายตามวรรคหนึ่งแลว  ใหคณะกรรมการแตงตั้งคณะอนุกรรมการคณะหนึ่งมีหนาที่เกี่ยวกับ
บัญชีจายดังกลาวโดยใหนํามาตรา  ๓๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม ในการแตงตั้งคณะอนุกรรมการตาม
วรรคสอง ใหคํานึงถึงบุคคลที่เกี่ยวของทํานองเดียวกับที่กําหนดไวในมาตรา ๓๐ 

มาตรา ๓๕ การประชุมคณะอนุกรรมการบัญชีจายที่หนึ่ง คณะอนุกรรมการบัญชีจายที่สอง
หรือคณะอนุกรรมการบัญชีจายตามมาตรา ๓๔ ใหนํามาตรา ๒๐ วรรคสอง และวรรคสาม มาใช
บังคับโดยอนุโลมใหนํามาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนงและการพนจาก
ตําแหนงของอนุกรรมการที่คณะกรรมการแตงตั้งตามมาตรา ๓๐ มาตรา ๓๒ และอนุกรรมการซึ่ง
มิใชอนุกรรมการโดยตําแหนงหรือผูแทนโดยตําแหนงตามมาตรา ๓๔ โดยอนุโลม 

มาตรา ๓๖ ใหประธานกรรมการ กรรมการ และผูชวยเลขานุการของคณะกรรมการ 
ประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ และผูชวยเลขานุการของ คณะอนุกรรมการซึ่งแตงตั้งตาม
พระราชบัญญัตินี้ไดรับเบี้ยประชุมและประโยชนตอบแทนอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

 
หมวด ๓ 

การจัดการเงินใหกูยืม 
-------------------- 

มาตรา ๓๗ ใหคณะกรรมการจางบุคคลเพื่อทําหนาที่รับผิดชอบเปนผูบริหารและจัด
การเงินใหกูยืม หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการคัดเลือก รวมตลอดทั้งคุณสมบัติของผูบริหาร
และจัดการเงินใหกูยืม ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๓๘ นอกจากหนาที่และความรับผิดชอบที่กําหนดไวในสัญญาจางแลว ผูบริหาร
และจัดการเงินใหกูยืมมีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้ 
                                (๑) ประชาสัมพันธใหประชาชนทั่วไปไดทราบถึงนโยบาย ระเบยีบ วิธีการใน
การกูยืมเงนิ 



                                (๒) แนะนํา และอํานวยความสะดวกแกนักเรยีนหรือนักศึกษาและสถานศึกษา
ที่เกี่ยวของ ในการดําเนนิการกูยืมเงนิ 
                                (๓) เบิกจายเงินกูและดําเนินการจัดสงเงินใหแกผูกูยืม รวมตลอดทั้งเก็บรักษา
เอกสารหลักฐานที่เกีย่วของ 
                                (๔) แจงจํานวนหนีแ้ละสถานะของหนี้ใหผูที่เกีย่วของทราบ 
                                (๕) รับชาํระหนี้เงนิกู ตดิตามทวงถาม และดําเนินคดีเพื่อบังคบัชําระหนี้เงนิกู 
                                (๖) จดัทาํรายงานการดาํเนินการใหกูยืมเงินเสนอตอคณะกรรมการ 
                                (๗) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

มาตรา ๓๙ สัญญาจางผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืม ใหมีอายุการจางตามที่ระบุไวใน
สัญญาจางแตตองไมเกินคราวละสิบป ในกรณีที่ผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืมประสงคจะตออายุ
สัญญาจางตองแจงลวงหนา และทําความตกลงกับคณะกรรมการไมนอยกวาสามปกอนสัญญาสิ้น
อายุ เวนแตคณะกรรมการจะผอนผันใหแจงหลังจากนั้น การตออายุสัญญาจางอาจทําไดตามวิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญาจาง 

มาตรา ๔๐ ผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืมตองปฏิบัติหนาที่และตรวจสอบดูแลการใหกูยืม
เงินใหถูกตองตามที่กําหนดไวในระเบยีบ ขอบังคับ มติและคําแนะนําของคณะกรรมการ 

มาตรา ๔๑ ในกรณีที่ผูบริหารและจัดการเงนิใหกูยืมบริหารหรือจัดการกองทุนหรือปฏิบัติ
หนาที่ในลักษณะที่อาจเปนเหตุใหเสียหายแกกองทนุ คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ตาม
มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๔ แลวแตกรณี มีอํานาจสั่งใหผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืม
ช้ีแจงขอเท็จจริงหรือแกไข หรือระงับการกระทําที่อาจเปนการเสียหายนั้นได  
และผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืมตองดําเนินการตามคําสั่งภายในระยะเวลาที่กําหนด ในกรณีที่
ผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืมไมไดดําเนินการแกไขหรือดําเนินการตามคําส่ังภายในระยะเวลาที่
กําหนดโดยไมมีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการมีอํานาจบอกเลิกสัญญาจางไดตามที่เห็นสมควร 
ทั้งนี้ ไมวาสัญญาจางจะกําหนดไวเปนประการอื่นหรือไมก็ตาม 

มาตรา ๔๒ ผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืมอาจบอกเลิกสัญญาจางกอนครบกําหนดอายุ 
สัญญาจางได แตไมวากรณีใดตองแจงเปนหนังสือลวงหนาตอประธานกรรมการไมนอยกวาสามป 
เวนแตคณะกรรมการจะผอนผันใหแจงหลังจากนั้น 

มาตรา ๔๓ ในกรณีที่คณะกรรมการไมตอสัญญาจางหรือมีการบอกเลิกสัญญาจาง ตาม
มาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ หรือมีกรณีจําเปนอื่นใด คณะกรรมการอาจคัดเลือกและทําสัญญาจาง

บุคคลใดเปนการชั่วคราวเพื่อทําหนาที่เปนผูบริหารและจดัการเงินใหกูยืมได 
 



หมวด ๔ 
การใหกูยืมเงินและการชําระหนี้ 

--------------------- 
มาตรา ๔๔ กอนส้ินปการศึกษาของแตละป ใหคณะกรรมการโดยความเห็นชอบของ

รัฐมนตรี  ประกาศกําหนดขอบเขตการใหกูยืมเงินเพื่อการศึกษา รวมตลอดทั้งประเภทวิชา และ
โรงเรียน สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษา ระดับชั้น การศึกษาและหลักสูตรที่จะใหนักเรียนหรือ
นักศึกษากูยืมเงินเพื่อการศึกษา ประกาศตามวรรคหนึ่งใหเผยแพรใหประชาชนไดทราบโดยทั่วไป
และใหสงใหโรงเรียน สถานศึกษา และสถาบันการศึกษาที่นักเรียนหรือนักศึกษามีสิทธิขอกูยืมเงิน 
พรอมทั้งระเบียบขอบังคับที่ เกี่ยวของดวย  ให เปนหนาที่ของโรงเรียน  สถานศึกษา  และ
สถาบันการศึกษาที่ไดรับประกาศตามวรรคสอง  ปดประกาศและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของไวใน
ที่ที่เห็นไดทั่วไปในโรงเรียน สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษาดังกลาว 

มาตรา ๔๕ นกัเรียนหรือนักศึกษาซึ่งมีสิทธิขอกูยืมเงินจากกองทุนตองมีคุณสมบัติ 
ดังตอไปนี ้
                                (๑) เปนผูมีสัญชาติไทย 
                                (๒) เปนผูขาดแคลนทุนทรัพยตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด 
                                (๓) มีคณุสมบัติอ่ืนตามที่คณะกรรมการกําหนดการกําหนดตาม (๒) และ (๓) 
ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีกอนจึงจะมีผลใชบงัคับ 

มาตรา ๔๖ นักเรียนหรือนักศึกษาผูใดประสงคจะกูยืมเงินเพื่อการศึกษา ใหยื่นคําขอตาม
แบบที่คณะกรรมการกําหนดตอผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ ณ โรงเรียน สถานศึกษา 
หรือสถาบันการศึกษาที่ตนกําลังศึกษาอยูหรือที่ประสงคจะเขาศึกษาแลวแตกรณี การยื่นคําขอตาม
วรรคหนึ่งใหยื่นไดทุกวันในเวลาทําการของโรงเรียน สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษานั้น ๆ 
  มาตรา ๔๗ คณะกรรมการจะมอบอํานาจใหบุคคลซึ่งรับผิดชอบหรือเปนผูแทนโรงเรียน 
สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษาเปนผูอนุมัติการใหกูยืมเงินและลงนามในสัญญากูยืมเงินแทน
คณะกรรมการก็ไดการมอบอํานาจดังกลาวจะทําเปนประกาศเปนการทั่วไปหรือทําใบมอบอํานาจ
เปนการเฉพาะรายก็ได และคณะกรรมการจะเพิกถอนการมอบอํานาจนั้นเมื่อใดก็ได แตการเพิก
ถอนดังกลาวไมมีผลกระทบตอคําอนุมัติหรือสัญญาที่ผูรับมอบอํานาจไดทําไปแลว เวนแตเปนกรณี
ที่กระทําโดยฝาฝนระเบียบหรือขอบังคับของคณะกรรมการ 

มาตรา ๔๘ สัญญากูยืมเงินใหทําเปนรายปหรือระยะเวลาที่ส้ันหรือยาวกวานั้นตามที่
คณะกรรมการกําหนด ในการทําสัญญากูยืมเงิน คณะกรรมการจะกําหนดใหมีผูค้ําประกันการชําระ
หนี้ดวยก็ได แตจะกําหนดจนเปนอุปสรรคตอผูขาดแคลนทุนทรัพยในอันที่จะกูยืมเงินไมได 



มาตรา ๔๙ บรรดาเงินที่กูยืมเพื่อจายใหแกโรงเรียน สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษา ให
ผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืมเบิกจายใหแกโรงเรียน สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษานั้น
โดยตรงและใหถือวาเงินที่จายดังกลาวเปนสวนหนึ่งของเงินกูยืมที่ผูกูยืมเงินตองชําระคืน 

มาตรา ๕๐ หามมิใหคิดดอกเบี้ยหรือประโยชนอ่ืนใดจากเงินที่กูยืมในระหวางที่ผูกูยืมเงิน
ยังศึกษาอยู 

มาตรา ๕๑ ใหเปนหนาที่ของโรงเรียน สถานศึกษา และสถาบันการศึกษาที่ผูกูยืมเงินศึกษา
อยูแจงผลการศึกษาใหผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืมทราบทุกสิ้นปการศึกษา และเมื่อผูกูยืมเงินพน
สภาพ การเปนนักเรียนหรือนักศึกษาไปแลวไมวาดวยเหตุใด ใหแจงใหผูบริหารและจัดการเงินให
กูยืมทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่พนสภาพดังกลาว ผูกูยืมเงินตองแจงการเปลี่ยนแปลงที่อยู
หรือการยายโรงเรียน สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษา และการจบการศึกษาใหผูบริหารและจัด
การเงินใหกูยืมทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่เปลี่ยนแปลงหรือจบการศึกษา ในกรณีที่การยาย
โรงเรียน สถานศึกษา หรือสถาบันการศึกษามีผลใหคาใชจายในการศึกษาเพิ่มขึ้น หรือลดลง 
คณะกรรมการจะอนุมัติหรือส่ังใหเพิ่มหรือลดเงินกูยืมตามที่เห็นสมควรก็ได 

 
หมวด ๕ 

การนําเงินสงกองทุน 
-------------- 

มาตรา ๕๒ เมื่อผูกูยืมสําเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแลวเปนเวลาสองป ผูกูยืมเงินมี
หนาที่ตองชําระเงินกูยืมคืนใหกับกองทุนตามจํานวนระยะเวลาและวิธีการที่กําหนดไวในระเบียบ
ของคณะกรรมการคณะกรรมการจะกําหนดไวในระเบียบใหเริ่มคิดดอกเบี้ยหรือประโยชนอ่ืนใด
นับแตเวลาใดภายหลังที่จบการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแลวก็ได แตอัตราดอกเบี้ย หรือประโยชน
อ่ืนใดที่คิดตองไมเกินอัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจําหนึ่งปของธนาคารออมสิน และหามมิใหคิด
ดอกเบี้ยทบตน ในกรณีจําเปนที่เห็นสมควร คณะกรรมการจะผอนผันใหผูกูยืมเงินชําระหนี้ตาม
ระยะเวลาที่แตกตางไปจากที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง หรือชะลอการชําระหนี้เปนการชั่วคราวหรือ
ลดหยอนหนี้ไดตามที่ผูกูยืมเงินรองขอเปนราย ๆ หรือเปนการทั่วไปก็ได ในกรณีที่ผูกูยืมเงินไม
สามารถชําระหนี้เงินกูคืนไดภายในระยะเวลาที่กําหนดตามวรรคหนึ่งและไมไดรับอนุญาตใหผอน
ผันตามวรรคสาม คณะกรรมการจะกําหนดใหผูกูยืมตองเสียเงินเพิ่มอีกไมเกินรอยละ ๑.๕ ตอเดือน
ก็ได 

มาตรา ๕๓ เมื่อผูกูยืมเงินสําเร็จการศึกษาและเขาทํางานในสถานที่ใด ผูกูยืมเงินตองแจงที่
อยูและสถานที่ทํางานนั้นพรอมทั้งจํานวนเงินเดือนหรือคาจางที่ไดรับใหผูบริหารและจัดการเงินให



กูยืมทราบภายในสามสิบวันนับแตวันเริ่มทํางาน ใหเปนหนาที่ของผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืมที่
จะติดตามและประสานกับผูกูยืมเงินเพื่อการชําระเงินที่กูยืมคืน ในการนี้จะขอความรวมมือจาก
นายจางใหชวยหักเงินเดือนหรือคาจางและนําสงผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืมดวยก็ได ในกรณีที่
ผูกูยืมเงินยายที่อยูหรือเปลี่ยนงานหรือสถานที่ทํางาน หรือมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเงินเดือนหรือ
คาจาง ผูกูยืมเงินตองแจงใหผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืมทราบภายในสามสิบวัน 

มาตรา ๕๔ ผูกูยืมเงินจะชําระเงินที่กูยืมคืนกอนกําหนดเวลาตามมาตรา ๕๒ หรือบอกเลิก
สัญญากูยืมเงินเมื่อใดก็ได โดยแจงเปนหนังสือใหผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืมทราบ และในกรณี
บอกเลิกสัญญากูยืมเงินใหสงเงินกูยืมที่ไดรับไปแลวคืนภายในสามสิบวัน หรือภายในกาํหนดเวลาที่
ทําความตกลงกับผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืมตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๕๕ ในกรณีดังตอไปนี้ กองทุนอาจบอกเลิกสัญญากูยืมเงินและเรียกเงินกูยืมที่ผูกูยมื
เงินไดรับไปแลวคืนทั้งหมดได 
                                (๑) เมื่อปรากฏในภายหลังวาผูกูยืมเงินไมมีสิทธิกูยืมเงิน หรือไดมีการแจง
ขอความอันเปนเท็จในสาระสําคัญ 
                                (๒) ผูกูยมืเงินไมปฏิบตัิตามสัญญาหรือขอตกลงที่ใหไวกับกองทนุ 

มาตรา ๕๖ ในกรณีที่ผูกูยืมเงินถึงแกความตาย ใหหนี้ตามสัญญากูยืมเงินเปนอันระงับไป
ในกรณีที่ผูกูยืมเงินพิการหรือทุพพลภาพจนไมสามารถประกอบการงานได ใหคณะกรรมการมี
อํานาจพิจารณาระงับการเรียกใหชําระหนี้ตามสัญญากูยืมเงินได 
 

หมวด ๖ 
การเงินและบัญช ี

----------- 
มาตรา ๕๗ ใหกองทุนยื่นรายงานแสดงผลการดําเนินการตอรัฐมนตรีเปนรายไตรมาส

ภายในหนึ่งเดือนนับแตวันสิ้นสุดแตละไตรมาส 
มาตรา ๕๘ ใหกองทุนจัดทํางบการเงิน สงผูสอบบัญชีตรวจสอบภายในหนึ่งรอยยี่สิบวัน

นับแตวันส้ินสุดบัญชีทุกป  ปบัญชีของกองทุนใหถือตามปงบประมาณตามกฎหมายวาดวยวิธีการ
งบประมาณ ใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีของกองทุน แลวทํารายงานผลการสอบ
บัญชีเสนอตอรัฐมนตรี ใหกองทุนโฆษณารายงานประจําปที่ส้ินไป โดยแสดงงบการเงินที่ผูสอบ
บัญชีรับรองวาถูกตองแลว รวมทั้งรายงานสรุปผลงานในปที่ลวงมาในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๕๙ ใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชี ทําการตรวจสอบรับรองบัญชี
และการเงินทุกประเภทของกองทุน 



บทเฉพาะกาล 
--------- 

มาตรา ๖๐ เมื่อพระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับแลว ใหโอนเงินงบประมาณ ทรัพยสิน สิทธิ 
หนี้ของกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาในสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง วาดวยการบริหารกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๙ ไปเปนของ
กองทุนตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
             ชวน หลีกภยั 
            นายกรฐัมนตรี 
 
                                 
หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปจจุบันมีความจําเปน
ที่จะตองเรงดําเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อรองรับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพื่อสนองตอบความจําเปนดังกลาว  จึงสมควรเรงรัด
พัฒนาทางการศึกษา โดยการหาทางแกไขปญหาความเหลื่อมลํ้าดานการศึกษาในสังคมดวยการเพิ่ม
โอกาสทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ใหแกนักเรียน นักศึกษา ที่มาจากครอบครัวที่มีรายไดนอย 
อันจะมีสวนสําคัญในการชวยยกฐานะความเปนอยูของประชาชนใหดีขึ้น และดวยการสนับสนุน
การพัฒนา ระบบการศึกษาทางดานอุปสงค โดยการเพิ่มขีดความสามารถในการรับภาระคาใชจาย
ทางการศึกษาของประชาชน  เพื่อดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว จําเปนตองจัดตั้งกองทุน
เงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 


