ประกาศคณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการกูเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. 2550
...................................................................
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดออกระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาวาดวยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2550 เพื่อใชในการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับการกูยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ใหดําเนินการไดตาม
เปาประสงคที่วางไว และเพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหไดผล
ผลิตที่มีคุณภาพออกสูตลาดแรงงานและสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตาม ขอ 9 ของระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2550 คณะกรรมการการบริหารเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จึงไดออกประกาศคณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ไวเปนแนวทางปฏิบัติดังนี้
1. วัตถุประสงคของเงินทุนหมุนเวียน
(1) เพื่อใหสถาบันกูยืมเงินเปนสวนสมทบ ในการจัดหา/จัดซื้ออุปกรณการศึกษาและ
การก อสรางอาคารเรี ยน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพไดมาตรฐานและสามารถขยาย
การเปดสอนในสาขาวิชาที่ตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน
(2) เพื่อใหสถาบันกูยืมเพื่อพัฒนาคุณวุฒิอาจารย โดยใหศึกษาตอระดับปริญญาโท
และ/หรือระดับปริญญาเอก ในสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศที่สํานักงาน ก.พ. รับรอง
2. สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีสิทธิในการขอกูเงินทุนหมุนเวียน
(1) เปนสถาบันฯที่จัดสรรเงินเขากองทุนประเภทตาง ๆ ครบถวนตามเงื่อนไขการ
อนุญาตใหจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(2) เปนสถาบันฯที่ไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษาตามกฎหมาย มาแลวไมนอยกวา
2 สาขาที่เปดดําเนินการ
(3) เปนสถาบันฯที่ไดรับความเห็นชอบใหเปดสาขาวิชาที่จะสงอาจารยไปศึกษาตอ
3. วงเงินใหกู
(1) การกูเงินเพื่อสมทบในการกอสรางอาคารเรียน ใหกูไดไมเกินรอยละ 50 ของ
คากอสรางแตไมเกิน 40 ลานบาท
(2) การกูเงินเพื่อสมทบในการจัดซื้ออุปกรณการศึกษา ใหกูไดไมเกินรอยละ 75 ของ
ราคาอุปกรณการศึกษาที่จดั ซื้อแตไมเกิน 12 ลานบาท
(3) การกูเงินเพื่อจัดสงใหอาจารยไปศึกษาตอ เปนคาเลาเรียนตามอัตราที่จายจริง โดย
คํานวณวงเงินใหกูยืมในแตละระดับ ดังนี้
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3.1 ระดับปริญญาโท ระยะเวลาการศึกษาไมเกิน 2 ป
3.2 ระดับปริญญาเอก ระยะเวลาการศึกษาไมเกิน 3 ป
3.3 ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ระยะเวลาการศึกษาไมเกิน 5 ป
รายละเอียดคา ใชจายอิง สํา นักงาน ก.พ.เปนแนวทาง ประกอบดวย คาเลาเรียนที่จายจริง
คาใชจายสวนตัว คาหนังสือและอุปกรณ คาโดยสารเครื่องบิน คาประกันและคาธรรมเนียม ฯลฯ
4. เงื่อนไขในการกู
(1) เปนสถาบันฯที่ไดรับอนุมัติใหกูไปแลว และสงใชคืนเงินกูไมนอยกวารอยละ 50 ทั้งนี้
ตองไมเคยผิดนัดชําระหนี้
(2) วงเงินที่ใหกูจะตองไมเกินรอยละ 80 ของราคาประเมินหลักทรัพยที่นาํ มาประกัน
ในกรณีทหี่ ลักทรัพยเปนที่ดนิ และสิ่งกอสรางการกําหนดราคาหลักทรัพยใหถือราคาตามบัญชีประเมิน
ราคาที่ดนิ และทรัพยสนิ ของกรมที่ดินหรือหนวยงานอื่นที่ไดรับอนุมัติใหประเมินราคาจากทางราชการเปน
เกณฑกาํ หนดราคาสูงสุด สําหรับสิ่งกอสราง ผูก ูตองจัดใหมีการประกันภัยไวโดยในกรมธรรมประกันภัย
ระบุใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนผูรับประโยชน
(3) คิดดอกเบี้ยอัตรารอยละ 4 ตอป โดยกําหนดใหมีระยะเวลาปลอดหนี้ 6 เดือน
(4) การชําระหนี้เงินกู ใหชําระเปนงวดตามที่ระบุในสัญญา โดยกําหนดให 1 งวด มี
ระยะเวลา 6 เดือน
5. หลักทรัพยที่ใชในการค้ําประกัน
(1) ที่ดิน หรือที่ดินและอาคารของสถาบัน จํานองเปนประกัน
(2) พันธบัตรรัฐบาลไทย ซึ่งมีกําหนดเวลาชําระคืนไมต่ํากวาระยะเวลาที่กําหนดใน
สัญญาเงินกู
(3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารพาณิชย
6. กําหนดระยะเวลาชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ย
(1) เงินกูไมเกิน 10 ลานบาท ผอนชําระไมเกิน 5 ป
(2) เงินกูเกิน 10 ลานบาท แตไมเกิน 25 ลานบาท ผอนชําระไมเกิน 10 ป
(3) เงินกูเกิน 25 ลานบาทขึ้นไป ผอนชําระไมเกิน 15 ป
7. วิธีการยื่นคําขอกูและขั้นตอนการพิจารณา
7.1 การยื่ น คําขอกู สถาบั นอุดมศึกษาเอกชนใดประสงคที่จะขอกู จะต องยื่น คํ าขอตอ
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามรูปแบบที่กําหนดพรอมเอกสารดังตอไปนี้
(1) สําเนาหนังสือแสดงการเปนผูมีอํานาจทําการแทนสถาบัน
(2) ข อ เสนอของโครงการ ซึ่ ง จะต อ งมี ส าระสํ า คั ญ ประกอบด ว ย วั ต ถุ ป ระสงค
เปาหมาย และรายละเอียดของโครงการ ดังนี้
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- กรณี ก อ สร า งอาคารเรี ย น จะต อ งแนบรู ป แบบการก อ สร า งที่ อ นุ มั ติ จ ากทาง
ราชการและมีการประเมินราคาโดยสถาปนิกและวิศวกรผูรับใบอนุญาต
- กรณี ซื้ออุปกรณการศึกษา จะตองมีแบบรายการคุณลักษณะของอุปกรณ และ
ใบเสนอราคาอุปกรณที่ตองการจะซื้อ
- กรณี สงอาจารยไปศึกษาตอ จะตองมีรายละเอียดของรายชื่อจํานวนอาจารย
สถาบันที่เขาศึกษา สาขาวิชาที่เรียน พรอมรายละเอียดที่เกี่ยวของ
(3) งบดุล และงบรายไดคาใชจาย เปรียบเทียบ 3 ปยอนหลัง พรอมรายงานผูสอบบัญชี
รับอนุญาต ในกรณีที่เปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จัดตั้งไมเกิน 3 ป ใหใชแผนการเงินที่ไดรับอนุมัติ
ตอนขอจัดตั้งจากคณะกรรมการที่เกี่ยวของ
(4) งบกระแสเงินสดของสถาบันลวงหนา 3 ป
(5) รายละเอียดของหลักทรัพยที่ใชค้ําประกันการกูยืม(กรณีใชที่ดินจะตองแนบหนังสือ
รับรองการประเมินราคาจากสํานักงานที่ดินมาดวย)
(6) เอกสารอื่นตามที่คณะกรรมการรองขอ
7.2 วิธีการยื่น และขั้นตอนการพิจารณา
(1) ใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ยื่นโครงการขอกูพรอมรายละเอียดเอกสาร ตาม 1.1 –
1.5 โดยใหผูมีอํานาจตามกฎหมายลงนามในแบบรายละเอียดและสําเนาเอกสารที่ยื่นทั้งหมด ไดที่สํานัก
ประสานและสงเสริมกิจการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(2) คณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จะพิจารณา
ใหความเห็นชอบโครงการใหเปนไปตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หากมีขอสงสัยอาจเชิญผูเกี่ยวของใหคําชี้แจง และอาจ
มอบหมายเจาหนาที่เพื่อตรวจสอบสถานที่ที่จะดําเนินโครงการ และตรวจสอบหลักทรัพยค้ําประกัน
(3) คณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จะพิจารณา
และอนุมัติภายในระยะเวลา 2 เดือน และจะไดแจงผลใหสถาบันทราบตอไป
(นายสุเมธ แยมนุน)
ประธานกรรมการ
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

หนังสือกูท ี่................................
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
คําขอกูเงิน
ตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวยเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
เขียนที่.................................
วันที่............เดือน.....................พ.ศ. ...........
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว).....................................ชือ่ สกุล...............................อายุ..........ป
ตําแหนง...............................................ของมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย....................................................
ตั้งอยูที่เลขที่..................หมู. ............ถนน.............................ตําบล.......................อําเภอ....................
จังหวัด...............................โทรศัพท.........................................ขอยืน่ คําขอกูเงินตอเลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังตอไปนี้
ขอ 1 ขาพเจามีความประสงคจะขอกูเงินเพื่อ..........................................................................
วงเงินที่ขอกู จํานวน...................................บาท (.............................................................................)
กําหนดชําระคืนในเวลา.....................ป......................เดือน
ขอ 2 วัตถุประสงคในการขอกูเงิน
2.1 ..............................................................
2.2 ..............................................................
2.3 ..............................................................
ขอ 3 ขาพเจายินยอมมอบ (ระบุหลักทรัพย)................................................................เพื่อเปน
หลักประกัน
ขอรับรองวาคําชี้แจงขางตนเปนความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)....................................................
ตําแหนง...................................................

