ประกาศคณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
เรื่อง กําหนดการยื่นเอกสารการขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. 2555
...................................................................
ตามที่ สํ านั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา ได้ ออกระเบี ยบสํ านั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา
ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2554 เพื่อใช้ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการ
กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ให้ดําเนินการได้ตามเป้าประสงค์ที่วางไว้ และเพื่อเป็น
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงานและสังคม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตาม ข้อ 9 และ ข้อ 14 ของระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2554 และมติคณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนา
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 2/2555 เมื่ อ วั น ที่ 21 มิ ถุ น ายน 2555 จึ ง ได้ อ อกประกาศ
คณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เรื่อง กําหนดการยื่นเอกสารขอกู้ยืมเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2555 เพื่อเป็นแนวทางให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่
ประสงค์ขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนปฏิบัติ ดังนี้
1. หลักเกณฑ์และวิธีการ
1.1 วัตถุประสงค์ของการให้กู้ยืม
(1) เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชน กู้ยืมเงินเป็นส่วนสมทบ ในการจัดหา/จัดซื้ออุปกรณ์
การศึกษาและการก่อสร้างอาคารเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและสามารถขยาย
การเปิดสอนในสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จะขอกู้ยืมต้อง
มีเป้าหมายและเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
(2) เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชน กู้ยืมเงินเพื่อพัฒนาคุณวุฒิอาจารย์ประจํา โดยให้จัดส่งไป
ศึกษาต่อระดับปริญญาโทและ/หรือระดับปริญญาเอกในสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศที่สํานักงาน ก.พ. รับรอง
เพื่อกลับมาพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
1.2 คุณสมบัติของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีสิทธิในการขอยื่นกู้เงินทุนหมุนเวียน
(1) เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จัดสรรเงินเข้ากองทุนประเภทต่าง ๆ ครบถ้วนตามเงื่อนไขการ
อนุญาตให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(2) เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาจากสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี
(3) เป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ ไ ด้ เ ปิ ด สาขาวิ ช าที่ จ ะส่ ง อาจารย์ ไ ปศึ ก ษาต่ อ ต่ า งประเทศ
(เฉพาะกรณีการกู้เพื่อพัฒนาคุณวุฒิอาจารย์ประจํา)

/2. ระยะเวลา...
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 1

เอกสารประกอบการขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
เพื่อสมทบในการก่อสร้างอาคารเรียน
เอกสารประกอบการขอกู้เงิน มีดังนี้
 คําขอกู้
 สําเนาหนังสือแสดงการเป็นผู้มีอํานาจทําการแทนสถาบันอุดมศึกษา
 ข้อเสนอของโครงการ ประกอบด้วย เหตุผลความจําเป็น วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ
รายละเอียดของโครงการ
 รูปแบบการก่อสร้างอาคารที่อนุมตั ิจากทางราชการ และมีการประเมินราคาโดย
สถาปนิกและวิศวกรผู้รับใบอนุญาต
 งบดุล และงบรายได้ค่าใช้จ่าย เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง พร้อมรายงานผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต
- กรณีเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จัดตั้งไม่เกิน 3 ปี ให้ใช้แผนการเงินที่ได้รบั อนุมัตติ อน
ขอจัดตัง้ จากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
 งบกระแสเงินสดของสถาบันล่วงหน้า 5 ปี
 รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่ใช้คา้ํ ประกันการกู้
- กรณีใช้ที่ดินจะต้องแนบหนังสือรับรองการประเมินราคาจากสํานักงานที่ดินด้วย
 สําเนารายงานการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
Ôทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ยนื่ โครงการขอกู้พร้อมรายละเอียดเอกสาร ต้องให้ผู้มีอํานาจ
ตามกฎหมายลงนามในแบบรายละเอียดและสําเนาเอกสารที่ยนื่ ทั้งหมดÔ

เอกสารประกอบการขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
เพื่อสมทบในการจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษา
เอกสารประกอบการขอกู้เงิน มีดังนี้
 คําขอกู้
 สําเนาหนังสือแสดงการเป็นผู้มีอํานาจทําการแทนสถาบันอุดมศึกษา
 ข้อเสนอของโครงการ ประกอบด้วย เหตุผลความจําเป็น วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ
รายละเอียดของโครงการ
 แบบรายการคุณลักษณะของอุปกรณ์ และใบเสนอราคาอุปกรณ์ที่ต้องการจะซื้อ
 งบดุล และงบรายได้ค่าใช้จ่าย เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง พร้อมรายงานผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต
- กรณีเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จัดตั้งไม่เกิน 3 ปี ให้ใช้แผนการเงินที่ได้รบั อนุมัตติ อน
ขอจัดตัง้ จากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
 งบกระแสเงินสดของสถาบันล่วงหน้า 5 ปี
 รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่ใช้คา้ํ ประกันการกู้
- กรณีใช้ที่ดินจะต้องแนบหนังสือรับรองการประเมินราคาจากสํานักงานที่ดินด้วย
 สําเนารายงานการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
Ôทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ยนื่ โครงการขอกู้พร้อมรายละเอียดเอกสาร ต้องให้ผู้มีอํานาจ
ตามกฎหมายลงนามในแบบรายละเอียดและสําเนาเอกสารที่ยนื่ ทั้งหมดÔ

เอกสารประกอบการขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
เพื่อส่งอาจารย์ไปศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ
เอกสารประกอบการขอกู้เงิน มีดังนี้
 คําขอกู้
 สําเนาหนังสือแสดงการเป็นผู้มีอํานาจทําการแทนสถาบันอุดมศึกษา
 ข้อเสนอของโครงการ ประกอบด้วย เหตุผลความจําเป็น วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ
รายละเอียดของโครงการ
 รายชื่อจํานวนอาจารย์ สถาบันที่เข้าศึกษา สาขาวิชาที่เรียน
 งบดุล และงบรายได้ค่าใช้จ่าย เปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง พร้อมรายงานผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต
- กรณีเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จัดตั้งไม่เกิน 3 ปี ให้ใช้แผนการเงินที่ได้รบั อนุมัตติ อน
ขอจัดตัง้ จากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
 งบกระแสเงินสดของสถาบันล่วงหน้า 5 ปี
 รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่ใช้คา้ํ ประกันการกู้
- กรณีใช้ที่ดินจะต้องแนบหนังสือรับรองการประเมินราคาจากสํานักงานที่ดินด้วย
 สําเนารายงานการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
Ôทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ยนื่ โครงการขอกู้พร้อมรายละเอียดเอกสาร ต้องให้ผู้มีอํานาจ
ตามกฎหมายลงนามในแบบรายละเอียดและสําเนาเอกสารที่ยนื่ ทั้งหมดÔ

หนังสือกู้ที่................................
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
คําขอกู้เงิน
ตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
เขียนที่.................................
วันที่............เดือน.....................พ.ศ. ...........
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).............................................ชื่อสกุล.....................................อายุ...............ปี
ตําแหน่ง........................................................ของมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/สถาบัน....................................................
ตั้งอยู่ที่เลขที่.....................หมู่.............ถนน.............................ตําบล.......................อําเภอ.......................................
จังหวัด...............................โทรศัพท์.........................................ขอยื่นคําขอกู้เงินต่อเลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอกู้เงินเพื่อ.............................................................................................
วงเงินที่ขอกู้ จํานวน.....................................บาท (.................................................................................................)
กําหนดชําระคืนในเวลา.....................ปี......................เดือน
ข้อ 2 วัตถุประสงค์ในการขอกู้เงิน
2.1 ..............................................................
2.2 ..............................................................
2.3 ..............................................................
ข้อ 3 ข้าพเจ้ายินยอมมอบ (ระบุหลักทรัพย์)..............................................................เพื่อเป็นหลักประกัน
ขอรับรองว่าคําชี้แจงข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)....................................................
ตําแหน่ง..................................................

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 2
ขั้นตอนและระยะเวลาการพิจารณาเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ยื่นแบบฟอร์มและโครงการกูย้ ืมฯ
พร้อมรายละเอียดเอกสารประกอบการขอกู้ยมื
ไม่ผ่าน แจ้งสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน

สกอ. ตรวจสอบเอกสารตามหลักเกณฑ์การกูย้ ืม
- ความเหมาะสมของโครงการและงบประมาณ
- ความเหมาะสมของหลักทรัพย์ค้ําประกัน
- หลักฐานประกอบอื่นๆ

15 วัน

นําเสนอต่อคณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนฯ พิจารณา

15 วัน

อนุมัติ

สกอ. แจ้งผลการพิจารณาและจัดทําสัญญาเงินกู้
และเงื่อนไขการชําระหนี้

10 วัน

จดจํานองหลักทรัพย์ค้ําประกันและลงนาม 2 ฝ่าย
(สกอ. และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน) ในสัญญาเงินกู้

5 วัน

สกอ. เบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนผู้ขอกู้ยืม

15 วัน

รวมระยะเวลา 60 วัน

