
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขการกู้ยมืเงนิจากกองทุนสง่เสรมิโรงเรียนในระบบ 

เพื่อพัฒนาคณุภาพการเรียนการสอนในส่วนของการบรหิารกิจการโรงเรียน 
พ.ศ.  2564 

 
 

โดยที่สมควรปรับปรุงประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขการกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
ในส่วนของการบริหารกิจการโรงเรียน  พ.ศ.  2563  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  เพ่ือให้กองทุนสามารถช่วยเหลือโรงเรียนในระบบที่ประสบปัญหาสภาพคล่อง
ในการใช้จ่ายเงินเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในส่วนของการบริหารกิจการโรงเรียน   
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  หรือประสบภัยพิบัติที่ร้ายแรงอื่นได้อย่างครอบคลุม
และทั่วถึงยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕๒  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัตโิรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
ประกอบกับมติคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในการประชุมครั้งที่   ๑/๒๕๖๔  เมื่อวันที่   
๒๗  มกราคม  ๒๕๖๔  คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  เรื่อง  หลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขการกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ในส่วนของการบริหารกิจการโรงเรียน  พ.ศ.  ๒๕๖๔” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิก 
(1) ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน

จากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในส่วนของการบริหารกิจการโรงเรียน  
พ.ศ.  2563 

(2) ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน
จากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในส่วนของการบริหารกิจการโรงเรียน  
(ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2563 

ข้อ 4 ในประกาศนี้ 
“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในสังกัด

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ 
“คณะอนุกรรมการ”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ 

เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาส าหรับโรงเรียนในระบบ 

้หนา   ๓๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๔๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



“โรงเรียน”  หมายความวา่  โรงเรยีนในระบบตามกฎหมายว่าดว้ยโรงเรยีนเอกชนที่ได้รบัเงนิอดุหนนุ
รายบุคคล 

“ผู้ให้กู้ยืมเงิน”  หมายความว่า  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  หรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
มอบหมาย 

“ผู้กู้ยืมเงิน”  หมายความว่า  โรงเรียนที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินและได้ท านิติกรรมสัญญา 
ตามประกาศนี้ 

“เงินกู้ยืม”  หมายความว่า  เงินกู้ยืมเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินกิจการของโรงเรียนด้านการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนในส่วนของการบริหารกิจการโรงเรียนตามประกาศนี้ 

“การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน”  หมายความว่า  การบริหารกิจการโรงเรียนเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน 

“งวดการช าระหนี้”  หมายความว่า  งวดการช าระหนี้เป็นรายเดือน  หรือรายไตรมาส  แล้วแต่กรณี 
“เบี้ยปรับกรณีผิดนัดการช าระหนี”้  หมายความว่า  จ านวนเงินที่ผู้กูย้ืมเงนิตอ้งช าระใหแ้กผู่้ให้กู้ยืมเงนิ 

กรณีผิดนัดการช าระต้นเงินและดอกเบี้ยงวดใดงวดหนึ่ง 
ข้อ 5 โรงเรียนที่มีสิทธิกู้ยืมเงิน  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และไม่มีลักษณะต้องห้าม  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นโรงเรียนในระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนที่ได้รับเงินอุดหนุนรายบุคคล 
(2) เป็นโรงเรียนในระบบที่เปิดท าการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีการศึกษา  และมีจ านวนนักเรียน

ดังต่อไปนี้ 
 (๒.๑) เปิดสอนระดับชั้นกอ่นประถมศกึษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  ประกาศนียบัตรวชิาชพี  

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  อย่างใดอย่างหนึ่งเพียง  1  ระดับ  ต้องมีจ านวนนักเรียนไม่ต่ ากว่า  
๑๒๐  คน 

 (๒.๒) เปิดสอนระดับชั้นกอ่นประถมศกึษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  ประกาศนียบัตรวชิาชพี  
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ต้องมีจ านวนนักเรียนทุกระดับรวมกันไม่ต่ ากว่า  ๑๘๐  คน 

(3) ไม่อยู่ระหว่างถูกด าเนินการตามมาตรา  ๙๕  และมาตรา  96  แห่งพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

(4) ไม่ค้างส่งเงินสะสมหรือเงินสมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามมาตรา  73  และมาตรา  74  
แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

(5) ไม่จัดท าตราสารและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน  
ตามมาตรา  19  และมาตรา  20  แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

(6) ไม่จัดท าและจัดส่งแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาให้ครบถ้วนถูกต้อง 

้หนา   ๓๖
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ข้อ 6 วิธีการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินต้องด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาจากยอดเงินของกองทุนที่มอียู่ในวงเงนิให้กูย้ืม  ซึ่งแต่ละโรงเรียนตอ้งไม่เกินสามล้านบาท 
(๒) การพิจารณาค าขอกู้ยืมเงนิ  ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอนมุัตใิห้กู้ยืมเงินไดเ้ฉพาะกรณีโรงเรยีน  

ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว 
ข้อ 7 การพิจารณาให้กู้ยืมเงิน  ให้คณะอนุกรรมการพิจารณา  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เหตุผลความจ าเป็น  วงเงินให้กู้ยืมแต่ละโรงเรียนต้องไม่เกินสามล้านบาท 
(๒) ความสามารถในการผ่อนช าระหนี้ให้พิจารณาจากวงเงินอุดหนุนรายบุคคลที่โรงเรียนได้รับ

จากส านักงานหรือส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  แล้วแต่กรณี  หลังจากหักค่าใช้จ่ายเงินเดือน
และค่าจ้าง  โดยให้มีเงินคงเหลือหลังจากหักช าระหนี้เงินกู้ยืมเพ่ือใช้จ่ายในการบริหารกิจการโรงเรียน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  1๐  ของวงเงินอุดหนุนที่ได้รับ 

(3) หลักประกันการกู้ยืมเงินให้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
 (3.1) หนังสือค้ าประกันของธนาคารพาณิชย์ 
 (3.2) พันธบัตรรัฐบาลไทยของผู้กู้ยืมเงิน  หรือบุคคลภายนอกที่ยินยอมค้ าประกัน   

ซึ่งมีก าหนดระยะเวลาการช าระคืนครอบคลุมระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน 
 (3.3) ที่ดินซึ่งมีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองของผู้กู้ยืมเงิน  หรือของ

บุคคลภายนอกที่ยินยอมให้น ามาค้ าประกัน  โดยต้องมิใช่ที่ดินที่ตั้งของโรงเรียน 
 (3.4) บุคคลที่มีฐานะการเงินมั่นคงค้ าประกันจ านวนสามคน  โดยเป็นบุคคลที่เป็นข้าราชการ

ต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับช านาญการ  หรือช านาญงาน  หรือเทียบเท่า  หรือผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน 
ในระบบแห่งอื่น 

กรณีบุคคลค้ าประกันเป็นข้าราชการ  ต้องมีอายุราชการคงเหลือครอบคลุมระยะเวลาการช าระหนี้  
และบุคคลหนึ่งคนสามารถค้ าประกันได้ไม่เกินจ านวนสองสัญญา 

ทั้งนี้  การพิจารณาให้กู้ยืมเงินหากคณะอนุกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้กู้ยืมเงินหรือผู้ค้ าประกัน  
ไม่มีความมั่นคงทางการเงินสามารถพิจารณาไม่ให้กู้ยืมเงินหรือให้กู้ยืมเงินบางส่วนก็ได้  และการพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการให้ถือเป็นที่ยุติ 

ข้อ ๘ การกู้ยืมเงินตามประกาศนี้  ให้คิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ  ๒  ต่อปี 
ในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินผิดนัดการช าระต้นเงินและดอกเบี้ยงวดใดงวดหนึ่งให้ครบจ านวนภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนดให้ถือว่าผิดนัด  และให้ผู้กู้ยืมเงินช าระเบี้ยปรับกรณีผิดนัดการช าระหนี้ในอัตราร้อยละ  
๑๒  ต่อปี  ของต้นเงินและดอกเบี้ยที่ผิดนัดในงวดนั้นตั้งแต่วันที่ผิดนัดจนถึงวันที่ช าระหนี้ครบถ้วนเสร็จสิ้น
ในงวดนั้น ๆ  และไม่เป็นการตัดสิทธิผู้ให้กู้ยืมเงินที่จะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา 

ข้อ ๙ วิธีการขอกู้ยืมเงินของโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร  และโรงเรียนในระบบประเภทอาชีวศึกษา   
ในจังหวัดอื่น  ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 
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(๑) รับค าขอกู้ยืมเงินพร้อมรายละเอียดเอกสารประกอบค าขอกู้ยืมเงินได้ที่ส านักงาน 
หรือที่เว็บไซต์  www.opec.go.th 

(๒) ยื่นค าขอกู้ยืมเงินพร้อมจัดส่งเอกสารประกอบที่ส านักงานเพ่ือด าเนินการตรวจสอบ 
ความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร 

(๓) รับแจ้งผลการพิจารณาการขอกู้ยืมเงิน 
(๔) จัดส่งเอกสารประกอบการท าสัญญากู้ยืมเงินและสัญญาค้ าประกันต่อส านักงาน 
(๕) ท าสัญญากู้ยืมเงินและสัญญาค้ าประกนั  ระหว่างผู้ให้กูย้ืมเงิน  ผู้กู้ยืมเงิน  และผู้ค้ าประกนั

ต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ผู้เป็นพยาน 
(๖) รับเงินกู้ยืมตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 
(๗) ช าระหนี้ตามบันทึกเงื่อนไขการช าระหนี้คืนตามแบบแนบท้ายสัญญากู้ยืมเงิน 
กรณีโรงเรียนจัดส่งเอกสารไม่ครบถ้วนและส านักงานได้มีการทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว  

หากไม่น าส่งภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้ถือว่าไม่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงิน 
ข้อ ๑๐ วิธีการขอกู้ยืมเงินของโรงเรียนในจังหวัดอื่นยกเว้นโรงเรียนในระบบประเภทอาชีวศึกษา  

ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 
(๑) รับค าขอกู้ยืมเงินพร้อมรายละเอียดเอกสารประกอบค าขอกู้ยืมเงินได้ที่ส านักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดหรือส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด   ที่ โรงเรียนตั้งอยู่   หรือที่ เว็บไซต์   
www.opec.go.th 

(๒) ยื่นค าขอกู้ ยืม เงินพร้อมจัดส่ง เอกสารประกอบที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด   
หรือส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด  ที่โรงเรียนตั้งอยู่ 

(๓) รับแจ้งผลการพิจารณาการขอกู้ยืมเงิน 
(๔) จัดส่งเอกสารประกอบการท าสัญญากู้ยืมเงินและสัญญาค้ าประกันต่อผู้ให้กู้ยืมเงิน 
(๕) ท าสัญญากู้ยืมเงินและสัญญาค้ าประกนั  ระหว่างผู้ให้กูย้ืมเงิน  ผู้กู้ยืมเงิน  และผู้ค้ าประกนั  

ต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ผู้เป็นพยาน 
(๖) รับเงินกู้ยืมตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 
(๗) ช าระหนี้ตามบันทึกเงื่อนไขการช าระหนี้คืนตามแบบแนบท้ายสัญญากู้ยืมเงิน 
กรณีโรงเรียนจัดส่งเอกสารไม่ครบถ้วนและส านักงานได้มีการทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว  

หากไม่น าส่งภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้ถือว่าไม่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงิน 
ข้อ 1๑ ขั้นตอนการด าเนินการของส านักงาน  ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบและวิเคราะห์ค าขอกู้ยืมเงินพร้อมเอกสารประกอบให้ครบถ้วนและถูกต้อง 
(๒) จัดท ารายละเอียดเสนอคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาการขอกู้ยืมเงิน 
(๓) แจ้งผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ  และแจ้งให้ผู้กู้ยืมเงินที่ได้รับอนุมัติยื่นเอกสาร

ในการจัดท าสัญญากู้ยืมเงินและสัญญาค้ าประกัน 

้หนา   ๓๘
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(๔) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการจัดท าสัญญากู้ยืมเงินและสัญญาค้ าประกัน 
(๕) จัดท าสัญญากู้ยืมเงินระหว่างผู้ให้กู้ยืมเงินกับผู้กู้ยืมเงิน  และสัญญาค้ าประกันกับผู้ค้ าประกัน  

ต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ผู้เป็นพยาน 
(๖) อนุมัติเบิกจ่ายเงินกู้ยืมตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ   เมื่อผู้กู้ยืมเงินได้จัดท าสัญญากู้ยืมเงิน 

และสัญญาค้ าประกันถูกต้องตามที่ส านักงานก าหนดแล้ว 
(๗) จัดเก็บต้นฉบับสัญญากู้ยืมเงินและต้นฉบับสัญญาค้ าประกันพร้อมต้นฉบับเอกสาร

ประกอบการท าสัญญากู้ยืมเงินและต้นฉบับเอกสารประกอบการท าสัญญาค้ าประกันไว้ที่ส านักงาน 
(๘) ติดตามการช าระหนี้ตามบันทึกเงื่อนไขการช าระหนี้คืนตามแบบแนบท้ายสัญญากู้ยืมเงิน 
(๙) ด าเนินการตามกฎหมายกรณีผู้กู้ยืมเงินผิดนัดการช าระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน 
ข้อ 1๒ ขั้นตอนการด าเนินการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  หรือส านักงานการศึกษา

เอกชนจังหวัด  ที่โรงเรียนในระบบประเภทสามัญศึกษาตั้งอยู่  ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบค าขอกู้ยืมเงินพร้อมเอกสารประกอบของผู้ขอกู้ยืมเงินให้ครบถ้วนและถูกต้อง 
(๒) ลงนามให้ความเหน็ประกอบการขอกู้ยืมเงิน  และจัดส่งค าขอกู้ยืมเงินและเอกสารประกอบ

ให้ส านักงานเพื่อวิเคราะห์และน าเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา 
(๓) รับทราบผลการพิจารณาการขอกู้ยืมเงินของคณะอนุกรรมการ  และแจ้งให้ผู้กู้ยืมเงิน 

ที่ได้รับอนุมัติยื่นเอกสารในการจัดท าสัญญากู้ยืมเงินและสัญญาค้ าประกัน 
(๔) จัดท าสัญญากู้ยืมเงินระหว่างผู้ให้กู้ยืมเงินกับผู้กู้ยืมเงิน  และสัญญาค้ าประกันกับผู้ค้ าประกัน  

ต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ผู้เป็นพยาน 
(๕) จัดเก็บส าเนาสัญญากู้ยืมเงินและส าเนาสัญญาค้ าประกันพร้อมส าเนาเอกสารประกอบการท าสัญญา

กู้ยืมเงินและส าเนาเอกสารประกอบการท าสัญญาค้ าประกัน   ไว้ที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด   
หรือส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด  ที่โรงเรียนตั้งอยู่ 

(๖) จัดส่งต้นฉบับสัญญากู้ยืมเงินและต้นฉบับสัญญาค้ าประกัน   พร้อมต้นฉบับเอกสาร
ประกอบการท าสัญญากู้ยืมเงินและต้นฉบับเอกสารประกอบการท าสัญญาค้ าประกัน   ให้ส านักงาน
ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ตามที่ส านักงานก าหนด  เพื่อให้ส านักงานเก็บเป็นหลักฐาน 

(7) ติดตามการช าระหนี้ตามบันทึกเงื่อนไขการช าระหนี้คืนตามแบบแนบท้ายสัญญากู้ยืมเงิน
เมื่อส านักงานร้องขอ 

(8) ด าเนินการตามกฎหมายกรณีผู้กู้ยืมเงินผิดนัดการช าระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน 
ข้อ 1๓ เงื่อนไขการจ่ายเงินกู้ยืม  ให้จ่ายตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการ   

เมื่อผู้กู้ยืมเงินได้จัดท าสัญญากู้ยืมเงินและสัญญาค้ าประกันถูกต้องตามที่ส านักงานก าหนดแล้ว 
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินกู้ยืมที่ธนาคารเรียกเก็บ  (ถ้ามี)  ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้กู้ยืมเงิน 
เมื่อผู้กู้ยืมเงินได้รับเงินกู้ยืมตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้กู้ยืมเงินบันทึกลงในบัญชีรายรับ  และน าไปใช้จ่าย  

ในด้านการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อใช้จ่ายในการบริหารกิจการโรงเรียน 

้หนา   ๓๙
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ข้อ 1๔ การช าระคืนเงินกู้ยืมให้ช าระคืนต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา  6  ปี  
โดยช าระเป็นรายเดือน  หรือรายไตรมาส  แล้วแต่กรณี 

ในกรณีผู้กู้ยืมเงินมีความประสงค์จะขอช าระหนี้ก่อนถึงก าหนดช าระตามวรรคหนึ่งก็สามารถ
ด าเนินการได้ 

ข้อ 1๕ ให้ส านักงานหรือส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหัก  ณ  ที่จ่ายเพ่ือช าระคืน
เงินกู้ยืมจากวงเงินอุดหนุนรายบุคคลของผู้กู้ยืมเงินที่ได้รับเป็นรายเดือน  หรือรายไตรมาส  แล้วแต่กรณี  
จนครบถ้วนเสร็จสิ้นตามสัญญา 

กรณีที่ส านักงานหรือส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไม่สามารถหัก   ณ  ที่จ่ายจาก
วงเงินอุดหนุนรายบุคคลด้วยเหตุใด ๆ  ก็ตาม  ผู้กู้ยืมเงินต้องช าระหนี้โดยโอนเงินที่พึงช าระเข้าบัญชี
กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบแทน 

ข้อ 16 ให้โรงเรียนที่ได้มีการกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบตามประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการกู้ยืมเงินจากกองทุน
ส่งเสริมโรงเรียนในระบบ  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในส่วนของการบริหารกิจการโรงเรียน  
พ.ศ.  2563  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2563  และอยู่ระหว่างการช าระหนี้ตามสัญญา
กู้ยืมเงินเดิมก่อนที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  ให้ด าเนินการช าระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินเดิมต่อไปจนกว่า 
จะช าระหนี้แล้วเสร็จ 

ข้อ 17 กรณีโรงเรียนที่ได้มีการกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบและอยู่ระหว่าง
การช าระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินเดิมก่อนที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  และประสงค์จะขอกู้ยืมเงินตามประกาศนี้  
และได้รับอนุมัติเงินกู้ยืมสูงกว่าจ านวนเงินตามสัญญากู้ยืมเงินเดิม  ให้กองทุนหักช าระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินเดิม
ให้ครบถ้วนเสร็จสิ้นก่อนแล้วจึงด าเนินการโอนเงินส่วนที่เหลือให้แก่โรงเรียน 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  15  กมุภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕64 

ณัฏฐพล  ทีปสวุรรณ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธานกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
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