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บทคัดย่อ 

 การศึกษามีความส าคัญเป็นอย่างมากในการพัฒนาคนและส่งผลต่อการพัฒนาประเทศต่อไป แต่
การศึกษานั้นทุกคนไม่สามารถเข้าถึงได้ โดยสาเหตุหลักท่ีท าให้นักเรียน นักศึกษาไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาได้
นั้น คือ การขาดแคลนทุนทรัพย์ ท าให้ภาครัฐเล็งเห็นความส าคัญจึงตราพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา พ.ศ.2541 ขึ้น โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้อ านาจก่อตั้งกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) มี
วัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาด้วยการให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา แต่เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า
การจะกู้ยืมเงินจากกองทุนฯ ได้นั้นจ าเป็นจะต้องมีผู้ค้ าประกัน ซึ่งผู้ค้ าประกันนั้นต้องเป็นบุคคลที่กองทุนฯ 
ก าหนดไว้ ท าให้มีการจ ากัดบุคคลที่จะมาเป็นผู้ค้ าประกันในมูลนี้ดังกล่าว และในขณะเดียวกันเมื่อพิจารณา
แล้วว่าหากผู้กู้ไม่ช าระหนี้คืนให้แก่กองทุนฯ ต้องมาบังคับช าระหนี้เอาแก่ผู้ค้ าประกัน โดยไม่มีมาตรการจ ากัด
ความรับผิดหรือคุ้มครองผู้ค้ าประกัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ค้ าประกันเป็นอย่างมาก ผู้เขียนเห็นว่าควรจะมีการ
แก้ไขปรับปรุงในพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2560 เพ่ือก าหนดมาตรการในการ
จ ากัดความรับผิดและคุ้มครองผู้ค้ าประกันต่อไป 
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Abstract 
 Education is crucial for human resources development and country advancement; 
however, not everyone can access to the education. The main impediment that prevents a 
student from accessing the education was lack of financial supports. The government sector 
understands the importance, thereby enacting Educational Loan Fund Act B.E. 2541 (1998). 
This act authorizes setting up of Student Loan Fund (SLF) with the objective of supporting 
and promoting education by providing an educational loan. Nevertheless, when considered 
the act, it was found that lending from SLF required the surety and the surety had to be the 
person designated by the Fund, thereby limiting a number of persons to be the surety. 
Another finding was that in case the borrower was unable to pay back to the Fund, the 
surety is forced to repay the debt without measures to limit liability and protect the surety 
which will largely affect to the person. The research author saw that it would be necessary 
to make an amendment in Educational Loan Fund Act B.E. 2560 (2017) by setting measures 
to limit liability and protect the surety. 
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บทน า 
การศึกษานั้นมีความส าคัญอย่างยิ่ง กล่าวคือ การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนและพัฒนาชาติ          

แต่อย่างไรก็ดี การศึกษาจ าเป็นจะต้องมีทุนทรัพย์และค่าใช้จ่ายในการที่จะเข้ารับการศึกษา ซึ่งมีนักเรียน 
นักศึกษาจ านวนไม่น้อยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ท าให้ต้องพลาดโอกาสในการเข้ารับการศึกษา จึงได้มีการตรา
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ.2541 ขึ้น และพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ให้อ านาจจัดตั้ง
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาขึ้น เพ่ือให้นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้กู้ยืมเงินเพ่ือเป็นค่า
เล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการครองชีพในระหว่างการศึกษา ต่อมา
ไดม้ีการแก้ไข ปรับปรุงและตราพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ.2560 แต่อย่างไรก็ดี เมื่อ
พิจารณาพระราชบัญญัติดังกล่าวจะเห็นว่า การจะกู้ยืมเงินจากกองทุนฯจ าเป็นจะต้องมีผู้ค้ าประกัน โดยผู้ค้ า
ประกันจะต้องเป็นบุคคลที่กองทุนฯก าหนดไว้ คือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบ าเหน็จบ านาญ
ตามพระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542 สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  หรือหัวหน้าสถานศึกษาที่ผู้ขอกู้ยืมเงินศึกษาอยู่ ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าเป็นการ
จ ากัดสถานะของผู้ค้ าประกันเกินไป ควรเปิดกว้างให้บุคคลอ่ืนสามารถเป็นผู้ค้ าประกันในมูลหนี้กองทุนเงินให้
กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ได้ (ต่อไปนี้ในบทความจะใช้ค าว่า (มูลหนี้ กยศ.) และพระราชบัญญัติดังกล่าว ยังไม่
มีการจ ากัดความรับผิดของผู้ค้ าประกัน ซึ่งหากผู้กู้ไม่ช าระหนี้ ภาระการช าระหนี้จะตกแก่ผู้ค้ าประกัน หรือผู้ค้ า
ประกันคนหนึ่งไปค้ าประกันให้ผู้กู้หลายรายท าให้ผู้ค้ าประกันคนนั้นต้องแบกรับภาระหนี้จ านวนมาก ซึ่ง
พระราชบัญญัติกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ.2560 มิได้บัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ค้ าประกัน
ในมูลหนี้ กยศ. ซึ่งบทบัญญัติกฎหมายนั้นยังไม่มีความชัดเจนมากพอและมีข้อบกพร่องบางประการที่จะต้อง
ได้รับการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ผู้วิจัยได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงท าการศึกษาวิจัยเพ่ือวิเคราะห์และหา
แนวทางในการเสนอแนะ เพ่ือจ ากัดความรับผิดของผู้ค้ าประกันในมูลหนี้ กยศ. ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการท าวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาแนวคิด เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ.
2560  
 2. เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการจ ากัดความรับผิดของผู้ค้ าประกันในมูลหนี้ กยศ. 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
        ผู้วิจัยท าการศึกษา ทบทวนเกี่ยวกับการจ ากัดความรับผิดของผู้ค้ าประกันในมูลหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษา สามารถแยกอธิบายวรรณกรรมที่เก่ียวข้องได้ดังต่อไปนี้ 
 1. หลักการพื้นฐานของพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
        กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา เป็นหน่ วยงานของรัฐอยู่ในก ากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง มีฐานะเป็นนิติบุคคล เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาด้วยการให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
ในลักษณะต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ.  2541 จัดตั้งขึ้นตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2538 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2539 ให้เริ่ม
ด าเนินการกองทุนในลักษณะเงินทุนหมุนเวียน ตามนัยมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 
โดยมีวัตถุประสงค์ให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพ่ือเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
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เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา ปัจจุบันพระราชบัญญัติกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2560 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 และมีผล
บังคับใช้เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 มีผลให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาอยู่ในการก ากับดูแลของ
รัฐมนตรี และมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น 
 
 2. สถิติการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
 จากข้อมูลของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาพบว่า ตั้งแต่ที่กองทุนฯ ได้จัดตั้งขึ้นมากว่า 20 ปี มี
นักเรียนและนักศึกษาที่ได้รับเงินกู้ยืมจากกองทุนทั้งสิ้นกว่า 4.5 ล้านคน วงเงินกู้จ านวน 4.7 แสนล้านบาท (สุร
ศักดิ์ มีบัว, 2561, น.193) โดยเงินกู้ยืมจากกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษานั้นประกอบด้วยที่มา 2 แหล่ง ได้แก่ 
 (1) มาจากงบประมาณท่ีรัฐจัดสรรในแต่ละปีกว่า 4 แสนล้านบาท 
 (2) เงินที่ได้รับการช าระหนี้คืนจากผู้กู้ยืมเงินของกองทุนฯ 
 
 3. สถิติการค้างช าระเงินคืนให้แก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
 จากสถิติของกองทุนให้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษานั้น พบว่าในระยะเวลาอดีตจนถึงปัจจุบัน มีผู้กู้ยืมที่ค้าง
ช าระเงินถึง 2 ล้านคน มีมูลหนี้ที่ค้างช าระจ านวน 5.6 หมื่นล้านบาท (กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา: สถิติ
การกู้ยืมเงิน) ประกอบด้วย 
 1. ผู้กู้ยืมทั่วไปจ านวน 1.1 ล้านคน 
 2. ผู้กู้ยืมที่อยู่ในโครงการไกล่เกลี่ยจ านวน 1 แสนคน 
 3. ผู้กู้ยืมที่ถูกด าเนินคดีแล้วจ านวน 8 แสนคน 
 เมื่อมีผู้กู้ยืมที่ผิดสัญญาไม่ช าระหนี้ให้แก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ท าให้สถิติยอดหนี้ที่ค้าง
ช าระเพ่ิมจ านวนสูงขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้กองทุนให้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา ต้องจ ากัดหรือลดจ านวนผู้กู้ให้น้อยลง 
เพราะไม่มีเงินหมุนเวียนเพียงพอที่จะส่งมอบให้ผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ๆ และอาจต้องน าเงินจากงบประมาณ
แผ่นดินมาจุนเจือให้เพียงพอกับจ านวนผู้กู้ยืมที่เพ่ิมข้ึน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการคลังของประเทศอีกด้วย หาก
ไม่มีเงินจากงบประมาณแผ่นดินเข้ามาจุนเจือหรือไม่มีการช าระหนี้ก็เหมือนเป็นการตัดโอกาสทางการศึกษาแก่
นักเรียนและนักศึกษารุ่นต่อไปที่ต้องการกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาจากกองทุนฯอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
 
 4. คุณสมบัติของผู้ท่ีจะขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
 จากการศึกษาพบว่าคุณสมบัติของผู้ที่จะขอกู้ยืมเงินจากกองทุนฯ (กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา : 
คุณสมบัติของผู้ที่จะขอกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา) มีดังต่อไปนี้ 
           1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย 
           2. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด 
           “ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์” หมายความว่า ผู้ที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 200 ,000 บาทต่อปี โดย
รายได้ต่อครอบครัว พิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
   (1) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของบิดามารดา ในกรณีที่
บิดา มารดาเป็นผู้ใช้อ านาจปกครอง 
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              (2) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของผู้ปกครองในกรณีที่ผู้ใช้
อ านาจปกครองมิใช่บิดา มารดา 
   (3) รายได้รวมของนักเรียนหรือนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของคู่สมรสในกรณีที่ผู้ขอ
กู้ยืม ได้ท าการสมรสแล้ว 
             3. มีคุณสมบัติอ่ืนตามที่คณะกรรมการก าหนด 
       
 5. คุณสมบัติของผู้ค้ าประกันในมูลหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
 ผู้กู้ยืมต้องจัดหาบุคคลค้ าประกันตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 2. แห่งประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพ่ือการศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และคุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน (ฉบับที่
4) พ.ศ.2556 ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบ าเหน็จบ านาญตามพระราชบัญญัติบัตร
ประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542 สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร หรือหัวหน้าสถานศึกษาที่ผู้ขอกู้ยืมศึกษาอยู่ 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 รายงานวิจัยฉบับนี้ ต้องการศึกษาเกี่ยวกับมาตรการการจ ากัดความรับผิดของผู้ค้ าประกันในมูลหนี้ 
กยศ. และคุณสมบัติของผู้ค้ าประกันในมูลนี้ กยศ. โดยท าการศึกษาค้นคว้าจากบทบัญญัติทั่วไปแห่ง
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ.2560 เช่น เรื่องคุณสมบัติของผู้กู้และผู้ค้ าประกันในมูล
หนี้ กยศ. โดยน ามาวิเคราะห์และเสนอแนะมาตรการการจ ากัดความรับผิดของผู้ค้ าประกันต่อไป 
 

วิธีการด าเนินวิจัย 
 วิจัยฉบับนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยท าการศึกษาค้นคว้าจาก หนังสือ 
บทความ วิจัย เว็บไซต์ พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ.2560 ทั้งนี้เป็นข้อมูลภาษาไทย 
เป็นการรวบรวมมาเพ่ือศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ตลอดจนเสนอแนะพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา พ.ศ. 2560 เพ่ือหามาตรการจ ากัดความรับผิดของผู้ค้ าประกันในมูลหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษาต่อไป 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ท าให้ทราบแนวคิดเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ.
2560 
 2. ท าให้ทราบแนวทางการจ ากัดความรับผิดของผู้ค้ าประกันในมูลหนี้ กยศ. 
 

ผลการวิจัย 
 จากที่ผู้เขียนได้อธิบายไปข้างต้น บุคคลที่จะเป็นผู้ค้ าประกันได้นั้น จะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบ าเหน็จบ านาญตามพระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542  สมาชิก
สภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการ หรือหัวหน้าสถานศึกษาที่ผู้ขอกู้ยืมศึกษาอยู่ ซึ่งผู้เขียนเห็น
ว่ายังน้อยเกินไป ท าให้ผู้ค้ าประกันมีไม่กี่ประเภท ก็เลยต้องแบกรับภาระการค้ าประกันให้ผู้กู้หลายคน หากผู้กู้
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ไม่ช าระหนี้คืนให้แก่กองทุนฯ กองทุนฯก็ต้องมาบังคับช าระหนี้แก่ผู้ค้ าประกัน โดยที่ผู้ค้ าประกัน ไม่มีความ
คุ้มครองหรือการจ ากัดความรับผิดเมื่อผู้กู้ไม่ช าระหนี้ เลย จากปัญหาดังกล่าว การที่ผู้กู้ยืมเงินจากกองทุนฯไม่
ยอมช าระหนี้ตามที่กองทุนฯก าหนด โดยกองทุนฯได้ก าหนดวิธีการต่าง ๆในการติดตามเพ่ือทวงถามหนี้จากผู้
กู้ยืมเงินจากกองทุนฯมาโดยตลอด ทั้งการส่งใบแจ้งหนี้ ส่งหนังสือติดตามหนี้และจ้างบริษัทติดตามหนี้ ทั้งหมด
ท าเพ่ือป้องกันความเสี่ยงของผู้กู้ยืมเงินให้ช าระหนี้ก่อนที่จะถูกด าเนินการฟ้องคดี แต่อย่างไรก็ดี  ก็ไม่สามารถ
ติดตามทวงให้ช าระหนี้ได้ทั้งหมด ท าให้เกิดปัญหาการค้างช าระหนี้คืนกองทุนเป็นจ านวนมาก และจะส่งผล
กระทบต่อคนรุ่นหลังที่จะมากู้ยืมเงินจากกองทุนฯ เพราะจะท าให้กองทุนไม่มีเงินหมุนเวียนมาใช้ให้คนรุ่นหลัง
ได้กู้ยืมเงิน และจะส่งผลกระทบต่อการคลังของประเทศ เนื่องจากกองทุนฯต้องใช้เงินจากการคลังของประเทศ
ด้วย ดังนี้เมื่อผู้กู้ยืมเงินจากกองทุนฯไม่ยอมช าระหนี้ตามที่กองทุนฯก าหนด ภาระการช าระหนี้จึงตกมาอยู่ที่ผู้
ค้ าประกัน โดยผู้ค้ าประกันเป็นคนรับรองการขอกู้ยืมเงินของผู้กู้ ซึ่งถ้าหากในอนาคตผู้กู้ไม่ช าระหนี้ตามที่
กองทุนฯก าหนด ผู้ค้ าประกันจึงมีหน้าที่ที่จะต้องช าระหนี้แทนโดยถือว่าผู้ค้ าประกันเป็นลูกหนี้ร่วม  
 
 จะเห็นได้จากตัวอย่างข่าวที่พ่ึงปรากฏไปเมื่อกลางปี 2561 
 ส านักข่าวไทยรัฐได้รายงานว่า เมื่อปี 2541”ครูวิภา” เป็นครูสอนอยู่ในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่ง โดยมี
กองทุน กยศ. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้กู้ยืมเงิน ด้วยเวลากระชั้นชิด”ครูวิภา”จึงอาสาที่จะเป็นผู้ค้ าประกันใน
มูลหนี้กยศ.ให้กับนักเรียนจ านวน กว่า 60 คน สิบปีผ่านไปในปี 2551 มีหนังสือจากศาลให้ไปไกล่เกลี่ยช าระ
หนี้ ครูวิภาซึ่งเป็นผู้ค้ าประกันไปให้การกับศาล และมีนักเรียนบางส่วนได้ช าระหนี้ตามที่ศาลสั่งแล้ว ครูวิภาก็
คิดว่าเรื่องคงจบแล้ว แต่แล้วเดือนกรกฎาคม 2561 มีเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีน าป้ายค าสั่งบังคับคดีมายึดบ้าน
และที่ดินของครูวิภา เมื่อเข้าไปถามเจ้าหน้าที่ได้ความว่า มีนักเรียนจ านวนกว่า  30 คนที่ไม่ยอมช าระหนี้คืน
ให้แก่กองทุนฯ ท าให้กองทุนฯต้องยื่นฟ้องต่อศาลกว่า 30 คดี เมื่อไม่สามารถติดตามหนี้ได้จากผู้กู้ ก็ต้องไล่เบี้ย
กับผู้ค้ าประกัน (ไทยรัฐ,สะเทือนใจคนทั้งประเทศ ส าหรับกรณีครูถูกฟ้องยึดทรัพย์เพราะค้ าประกันเงิน กยศ. 
ให้ นักเรียน!., 2561) 
 ปัญหาการค้างช าระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษานั้น ซึ่งเป็นปัญหาที่สะสมมาอย่า งยาวนาน
และยากที่จะแก้ไข แม้จะมีมาตรการเด็ดขาดหรือกระตุ้นให้ผู้กู้ยืมเกิดจิตส านึกที่จะช าระหนี้คือแก่กองทุนฯ แต่
ในทางปฏิบัติก็ยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร โดยสาเหตุการช าระหนี้คืนให้แก่กองทุนมีหลายปัจจัย ได้แก่ 
 1. ผู้กู้ยืมเงินขาดจิตส านึกและไม่ค านึงถึงความส าคัญในการช าระหนี้คืนให้แก่กองทุนฯ กล่าวคือ เมื่อ
ตนได้ส าเร็จการศึกษาและมีหน้าที่การงานที่มั่นคง ก็มักจะเห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่สนใจ
ช าระหนี้คืน ทั้งนี้ไม่ค านึงว่าการท่ีตนไม่ช าระหนี้นั้น จะส่งผลกระทบแก่คนรุ่นหลังอย่างไรบ้าง  
 2. เนื่องจากผู้กู้บางรายอ้างว่าตนรายได้ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพอีกทั้งมีภาระอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถ
ช าระหนี้คืนกองทุนฯได้ แต่อย่างไรก็ตาม การช าระหนี้คืนกองทุนฯ เป็นหน้าที่ที่ผู้กู้ยืมเงินทุกคนต้องพึงกระท า 
แม้จะมีปัญหาที่ท าให้ไม่สามารถช าระหนี้คืนกองทุนได้ 
 3. ในเงื่อนไขการช าระหนี้คืนกองทุนฯนั้น ก าหนดว่าขณะที่ผู้กู้ยืมอยู่ในระหว่างการศึกษา ไม่ต้องช าระ
เงินที่กู้ยืม โดยผู้กู้มีหน้าที่ต้องช าระเงินคืนให้แก่กองทุนฯ เมื่อส าเร็จการศึกษาไปแล้ว ซึ่งกองทุนฯ จะเริ่มคิด
ดอกเบี้ยภายหลังจากส าเร็จการศึกษาไปแล้ว 2 ปี และคิดดอกเบี้ยเพียงอัตราร้อยละ 1 ต่อปี ก าหนดเวลาผ่อน
ช าระเงินคืนให้แก่กองทุนฯ 15 ปี จะเห็นได้ว่าเงื่อนไขการช าระหนี้คืนให้แก่กองทุนฯ มีลักษณะเป็นการผ่อน
ปรนให้แก่นักเรียน นักศึกษาอย่างมาก จึงส่งผลให้ผู้กูย้ืมเงินไม่มีแรงจูงใจที่จะช าระหนี้คืนให้แก่กองทุนฯ 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ.2560 ไม่มีมาตรการความคุ้มครองผู้ค้ า
ประกันไว้ แต่ผู้เขียนเห็นว่าพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ.2560 มีปัญหาทางกฎหมาย
และข้อจ ากัดหลายประการ ได้แก่ 
 1. การค้ าประกันการกู้ยืมเงินจากกองทุนฯ กล่าวคือ พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
พ.ศ.2560 ได้ก าหนดให้การกู้ยืมเงินจากกองทุนฯต้องมีผู้ค้ าประกันการช าระหนี้ด้วย โดยท าให้การกู้ยืมเงินจาก
กองทุนฯ ผู้กู้จ าต้องหาผู้ค้ าประกันที่มีความน่าเชื่อถือมาค้ าประกันการกู้เงินให้ มิฉะนั้น จะไม่สามารถขอกู้เงิน
จากกองทุนฯได้ ซึ่งผู้วิจัยไม่เห็นด้วย เพราะนักเรียนหรือนักศึกษาบางคนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่า
เรียนแต่ไม่สามารถหาผู้ค้ าประกันมาได้ ก็ย่อมหมดสิทธิที่จะขอกู้ยืมเงินจากกองทุนฯ ส่งผลให้หมดโอกาสทาง
การศึกษา การก าหนดมาตรการเช่นนี้ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกองทุนฯ ที่ก่อตั้งขึ้นเพ่ือสนับสนุนและ
ส่งเสริมการศึกษาด้วยการให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา เมื่อเทียบกับพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา พ.ศ.2541 ตามมาตรา 48 วรรคสอง ก าหนดว่า ในการท าสัญญากู้ยืมเงินจะก าหนดให้มีผู้ค้ าประกัน
การช าระหนี้ด้วยก็ได้ แต่จะก าหนดจนเป็นอุปสรรคต่อผู้ ขาดแคลนทุนทรัพย์ในอันที่จะกู้ยืมเงินไม่ได้ 
หมายความว่า หากผู้ขอกู้ยืมเงินที่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์จริงๆ และไม่สามารถหาผู้
ค้ าประกันการกู้ยืมเงินได้ ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็ยังมีโอกาสกู้ยืมเงินจากกองทุนฯ  ได้ กล่าวคือ 
คณะกรรมการกองทุนฯ ไม่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์อย่างเข้มงวดที่จะต้องมีผู้ค้ าประกัน แต่อาจใช้ดุลพินิจในการ
พิจารณาเป็นเฉพาะกรณี ท าให้นักเรียนหรือนักศึกษายังมีโอกาสที่จะขอกู้ยืมเงินจากกองทุนฯ ได ้
       2. พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ.2560 มิได้ก าหนดหลักเกณฑ์ว่าผู้ค้ าประกันคน
หนึ่งสามารถค้ าประกันให้ผู้กู้ได้กี่คน ปัจจุบันผู้ที่เซ็นค้ าประกันในมูลหนี้  กยศ. นั้น ส่วนใหญ่จะเป็น ครู 
ผู้ใหญ่บ้าน หรือข้าราชการต าแหน่งสูง โดยบุคคลเหล่านั้นมักจะเล็งเห็นถึงความส าคัญของการศึกษาหรือมี
ความเมตตาต่อนักเรียนหรือนักศึกษา เมื่อมีนักเรียนหรือนักศึกษามาขอให้ค้ าประกันให้ บุคคลดังกล่าวก็จะค้ า
ประกันให้ด้วยความสมัครใจ และหวังว่าเด็กเหล่านั้นจะใช้เงินที่กู้จากกองทุนฯให้เกิดประโยชน์สูงสุด เมื่อเด็ก
เหล่านั้นเติบโตขึ้น ส าเร็จการศึกษา มีหน้าที่การงานที่มั่นคง เด็กนักเรียนหรือนักศึกษาบางคนขาดจิตส านึกที่
จะช าระหนี้คืนให้แก่กองทุน เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และไม่ค านึงถึงว่าผู้ค้ าประกันจะเป็นเช่นไร 
ในเมื่อผู้กู้ไม่ยอมช าระหนี้คืนให้แก่กองทุนฯ ภาระการช าระหนี้จึงตกมาที่ผู้ค้ าประกัน ในขณะเดียวกันพบว่ามีผู้
ค้ าประกันบางคนไปค้ าประกันให้แก่ผู้กู้ยืมเงินจากกองทุนฯหลายคนหรือผู้ค้ าประกันบางคนไปค้ าประกันให้ผู้กู้
หลายสิบคน ดังนี้จะท าให้ผู้ค้ าประกันรับภาระการช าระหนี้มากจนเกินไป 
 

สรปุ 
 จากที่ผู้วิจัยกล่าวไปแล้วข้างต้นว่า การศึกษาเป็นเรื่องที่ส าคัญและเป็นแรงขับเคลื่อนในการพัฒนา
ประเทศในหลายๆด้าน แต่มีนักเรียนหรือนักศึกษาบางคน ไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาได้ เนื่องจากมีข้อจ ากัด
ทางการเงินกล่าวคือ เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ รัฐจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญจึงได้ตราพระราชบัญญัติกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2541 และพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ให้อ านาจจัดตั้งกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือ
การศึกษาขึ้น เพ่ือให้นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์มาขอกู้ยืมเงินจากกองทุนฯ และน าไปเป็นทุน
ทรัพย์ส าหรับการศึกษาเล่าเรียน แต่อย่างไรก็ดีมีผู้กู้ยืมเงินจ านวนมากไม่ยอมช าระหนี้คืนให้แก่กองทุนฯ ตาม
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ.2560 ได้ก าหนดไว้ว่าเมื่อผู้กู้ไม่ยอมช าระหนี้ตามก าหนด
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ไว้ในสัญญา ภาระการช าระหนี้จะตกมาท่ีผู้ค้ าประกัน จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการการจ ากัดความรับผิดและความ
คุ้มครองของผู้ค้ าประกันในมูลหนี้ กยศ. ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวควรมีการแก้ไข ปรับปรุงกฎหมายต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้า จึงขอเสนอแนวทางในการจ ากัดความรับผิดของผู้ค้ าประกันดังนี้ 
 1 .การค้ าประกันการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ.2560 มาตรา 41 ก าหนดว่าผู้กู้ต้องมีผู้ค้ าประกันการช าระหนี้ด้วย ท าให้การที่จะขอ
กู้ยืมเงินจากกองทุนฯผู้กู้จ าเป็นต้องหาผู้ค้ าประกันที่มีความน่าเชื่ อถือ มิฉะนั้นโอกาสที่จะได้กู้ยืมเงินจาก
กองทุนฯมีน้อย ซึ่งผู้เขียนไม่เห็นด้วย เนื่องจากนักเรียนหรือนักศึกษาบางคนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์แต่ไม่
สามารถหาผู้ค้ าประกันได้ ก็จะไม่สามารถขอกู้ยืมเงินจากกองทุนได้ แต่ควรก าหนดหลักเกณฑ์โดยให้มีการใช้
ดุลยพินิจพิจารณาเฉพาะกรณี แก่นักเรียนหรือนักศึกษาบางกรณีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เช่น ดูว่านักเรียนหรือ
นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์นั้น เป็นคนที่มีผลการเรียนดี มีคุณธรรมจริยธรรมหรือไม่ ทั้งนี้กองทุนจะใช้ดุลย
พินิจพิจารณาให้นักเรียนหรือนักศึกษาดังกล่าว สามารถขอกู้ยืมเงินจากกองทุนได้โดยไม่ต้องมีผู้ค้ าประกันก็ได้ 
 2. ตามร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ.2560 ได้ก าหนดว่าผู้ค้ าประกันคือ  
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบ าเหน็จบ านาญตามพระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
พ.ศ.2542 สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้ ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร หรือหัวหน้า
สถานศึกษาที่ผู้ขอกู้ยืมเงินศึกษาอยู่ ทั้งนี้ในพระราชบัญญัติควรจะเปิดกว้างเรื่องของต าแหน่งผู้ค้ าประกันมาก
ขึ้น เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเข้าถึงได้ยาก หากผู้กู้ไม่สามารถเข้าถึงบุคคลเหล่านั้นได้ จะท าให้เสียโอกาสในการ
ขอกู้ยืมเงินจากกองทุนฯ ดังนี้ควรก าหนดให้บุคคลที่ท าอาชีพอ่ืนให้มีอ านาจในการค้ าประกันในมูลหนี้ กยศ. ได้ 
เช่น บุคคลที่เป็นเจ้าของธุรกิจ บุคคลซึ่งเป็นเจ้าของมูลนิธิที่เป็นนิติบุคคล บุคคลที่มีรายได้ต่อเดือนเกิน 
50,000 บาท หรือบุคคลในครอบครัว ที่มีรายได้ต่อเดือนเกิน 50 ,000 บาท เป็นต้น การก าหนดบุคคลผู้ค้ า
ประกันให้กว้างขึ้น จะท าให้ผู้กู้ยืมเงิน สามารถหาผู้ค้ าประกันได้ง่ายขึ้นและจะท าให้มีโอกาสในการขอกู้ยืมเงิน
จากกองทุนฯ ได ้
 3. การจะขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษานั้น จ าเป็นจะต้องมีผู้ค้ าประกันการช าระหนี้
ด้วย ตามร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ.2560 แต่ ในพระราชบัญญัติจ าเป็นต้องมี
มาตรการความคุ้มครองผู้ค้ าประกัน เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียเปรียบเมื่อผู้กู้ไม่ช าระหนี้ 
         3.1 ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ.2560 มิได้ก าหนดว่าผู้ค้ า
ประกันคนหนึ่งสามารถค้ าประกันให้ผู้กู้ได้กี่คน ซึ่งผู้เขียนเห็นว่า ถ้าไม่ก าหนดจ านวนการค้ าประกันไว้ จะท าให้
ผู้ค้ าประกันรับภาระหนี้หนักเกินไปเมื่อผู้กู้ไม่ยอมช าระหนี้คืนให้แก่กองทุน พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษาควรก าหนดว่า ผู้ค้ าประกันคนหนึ่ง สามารถค้ าประกันให้ผู้กู้ได้ไม่เกิน 5 คน เนื่องจากหากใน
อนาคตผู้กู้ผิดนัดไม่ช าระหนี้คืนให้แก่กองทุนฯ ผู้ค้ าประกันจะได้ไม่รับภาระหนี้มากจนเกินไป 
          3.2 เมื่อผู้กู้ไม่ช าระหนี้คืนให้แก่กองทุนฯ ให้กองทุนฯมีอ านาจติดตามลูกหนี้ให้เสร็จแล้วก่อน 
โดยกองทุนฯมีอ านาจขอข้อมูลต่างๆ จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ท าให้กองทุนฯ สามารถเข้าถึงข้อมูล
ของผู้กู้ยืมเพ่ือให้ติดตามทวงหนี้ที่ค้างช าระได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อพ้นก าหนดช าระหนี้คืนให้แก่
กองทุน และลูกหนี้ไม่สามารถช าระหนี้คืนให้แก่กองทุนได้ ค่อยมาบังคับเอาแก่ผู้ค้ าประกันทีหลัง เพ่ือไม่ให้เป็น
การเสียเปรียบแก่ผู้ค้ าประกัน 



 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติของนักศึกษาด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 
วันที่ 19 มกราคม 2562  

ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

[1074] 

         3.3 เมื่อถึงเวลาต้องช าระหนี้แล้วผู้กู้ไม่ช าระหนี้คืนให้แก่กองทุนฯ ภาระการช าระหนี้จะตกมา
ที่ผู้ค้ าประกัน โดยผู้ เขียนเห็นว่า มาตรการดังกล่าวไม่มีความเป็นธรรมแก่ผู้ค้ าประกันเท่าที่ควร โดย
พระราชบัญญัติกองทุนฯเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ควรให้ลูกหนี้ท าหนังสือชี้แจงแก่กองทุนฯว่าเหตุใดถึงผิดนัด
ไม่ช าระหนี้ หากปรากฏว่าผู้กู้มีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถช าระหนี้ได้ เมื่อมีหลักฐานชัดเจน กองทุนฯ อาจใช้
ดุลยพินิจในการพิจารณาให้ผู้ค้ าประกันผ่อนช าระหนี้คืนให้แก่กองทุนฯ ได้โดยไม่คิดดอกเบี้ยและขยายเวลา
การช าระหนี้ออกไปได ้
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