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บทคัดย่อ
บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและผลกระทบอันเกิดจากการบังคับใช้พระราช
บัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 ในส่วนที่ก�ำหนดให้ผู้กู้ยืมเงินช�ำระหนี้ก่อนก�ำหนดหรือผู้กู้
ยืมเงินถูกบอกเลิกสัญญาจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
จากการศึกษาพบว่า พระราชบัญญัตกิ องทุนเงินให้กยู้ มื เพือ่ การศึกษา พ.ศ. 2560 มีบทบัญญัตทิ กี่ ำ� หนด
ให้ผกู้ ยู้ มื เงินทีข่ อช�ำระหนีก้ อ่ นก�ำหนดหรือถูกกองทุนบอกเลิกสัญญานัน้ ต้องช�ำระเงินกูย้ มื เพือ่ การศึกษาทัง้ หมด
คืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาภายในสามสิบวัน นับแต่วันถัดจากวันที่แจ้งบอกเลิกสัญญาหรือวันถัดจาก
วันที่กองทุนแจ้งบอกเลิกสัญญา ซึ่งแตกต่างจากผู้กู้ยืมเงินที่ส�ำเร็จการศึกษากรณีปกติ ที่มีระยะเวลาปลอดภาระ
การช�ำระหนี้สองปี และให้เวลาช�ำระหนี้คืนกองทุนสูงสุดสิบห้าปี รวมเป็นสิบเจ็ดปี ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน
กว่าผูก้ ยู้ มื เงินกรณีแรก แสดงให้เห็นถึงปัญหาความไม่เป็นธรรมของกฎหมายอย่างเห็นได้ชดั ปัญหาดังกล่าว ท�ำให้
ผู้กู้ยืมเงินซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียน นักศึกษา ที่ก�ำลังศึกษาเล่าเรียน และไม่มีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ประจ�ำ
ไม่สามารถช�ำระหนี้เงินกู้ยืมได้ภายในก�ำหนด ก่อให้เกิดการผิดนัดช�ำระหนี้และตกเป็นลูกหนี้ค้างช�ำระเงินกู้ยืม
ส่งผลให้กองทุนขาดทุนหมุนเวียนที่จะน�ำมาใช้ในระยะสั้นและระยะยาวด้วย
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ในท้ายนี้ ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
พ.ศ. 2560 โดยก�ำหนดให้ผู้กู้ยืมเงินที่ไม่ประสงค์จะกู้ยืมเงินต่อหรือถูกกองทุนบอกเลิกสัญญานั้นได้รับสิทธิ
ปลอดภาระช�ำระหนี้จนกว่าจะส�ำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ ไม่เกินสองปี
ค�ำส�ำคัญ: ความไม่เป็นธรรม; กู้ยืมเงิน; กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
Abstract
The objectives of this research were to study the problems and impacts arising from
the enforcement of the Student Loan Fund Act B.E. 2560, in which the borrower prepares the
debt or the borrower is terminated from the Student Loan Fund and provide suggestions for
troubleshooting.
According to studies, it has been found that the Student Loan Fund Act B.E. 2560 has
created the borrower requesting early repayment, or was terminated by the fund. All educational
loans must be returned to the Student Loan Fund within 30 days from the day following the
termination date, or from the day following the date the fund terminates the contract unlike
graduated borrowers with a grace period of 2 years and a maximum repayment period of 15
years, a total of 17 years, which is a longer period. First borrower It clearly shows the injustice
of the provisions of the law. As a result, borrowers, most of them students studying, and no
job or business can make a regular income, can’t repay the loan within the deadline, because
a default payment debtors overdue loans. The Student Loan Fund lacks working capital to be
used in the following year. And the long-term impact on the country’s financial system.
In conclusion, I have a suggestion in the amendment of the Student Loan Fund Act
B.E. 2560 by requiring a loan that does not wish to loan prior to graduation or being not fulfilling
the contract, to received exclusive rights to the non-debt obligations until graduation does not
exceed 2 years.
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