การขอกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ
เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในส่วนของการบริหารกิจการโรงเรียน
คุณสมบัติของโรงเรียนที่มสี ิทธิขอกู้ยืมเงิน
๑. เป็นโรงเรียนในระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
ที่ได้รับเงินอุดหนุนรายบุคคล

เอกสารประกอบการขอกู้ยมื เงิน

๑. คาขอกู้ยืมเงินตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การกู้ยืมเงิน
จากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ
เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในส่วนของ
การบริหารกิจการโรงเรียน พ.ศ. 2564

๒. เป็นโรงเรียนในระบบที่เปิดทาการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า
สามปีการศึกษา และมีจานวนนักเรียน ดังต่อไปนี้
๒.๑ เปิดสอนระดับชั้นก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน/วิทยาลัย
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อย่างใดอย่างหนึ่ง
๓. หลักประกันการกู้ยืมเงิน ให้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
เพียง 1 ระดับ ต้องมีจานวนนักเรียนไม่ต่ากว่า 120 คน
3.1 หนังสือค้าประกันของธนาคารพาณิชย์
๒.๒ เปิดสอนระดับชั้นก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา
- ให้แนบสาเนาหนังสือค้าประกันของธนาคารพาณิชย์
มัธยมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
3.2 พันธบัตรรัฐบาลไทยของผู้กยู้ ืมเงิน หรือ
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ต้องมีจานวนนักเรียน
บุคคลภายนอกที่ยินยอมค้าประกัน ซึ่งมีกาหนด
ทุกระดับรวมกันไม่ต่ากว่า 180 คน
ระยะเวลาการชาระคืนครอบคลุมระยะเวลา
๓. ไม่อยู่ระหว่างถูกดาเนินการตามมาตรา 95 และ 96
ที่กาหนดไว้ในสัญญากู้ยมื เงิน
แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550
- ให้แนบสาเนาพันธบัตรรัฐบาลไทย
3.3 ที่ดินซึ่งมีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ หรือ
๔. ไม่ค้างส่งเงินสะสมหรือเงินสมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์
สิทธิครอบครองของผู้กู้ยืมเงิน หรือของ
ตามมาตรา 73 และ 74 แห่งพระราชบัญญัติ
บุคคลภายนอกที่ยินยอมให้นามาค้าประกัน
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550
โดยต้องมิใช่ที่ดินที่ตั้งของโรงเรียน
๕. จัดทาตราสารและรายละเอียดเกีย่ วกับกิจการถูกต้อง ครบถ้วน
- ให้แนบเอกสาร ดังต่อไปนี้
และเป็นปัจจุบันตามมาตรา 19 และ 20
1) สาเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
แห่งพระราชบัญญัตโิ รงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550
2) หนังสือรับรองการประเมินราคาที่ดินตามบัญชี
ประเมินราคาที่ดินของสานักงานที่ดินจังหวัด
๖. จัดทาและจัดส่งแบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษาครบถ้วน
หรืออาเภอ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ถ้าเป็นที่ดินของ
ถูกต้อง
บุคลอื่นต้องมีหนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดิน
ยินยอมให้นาที่ดินมาเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงิน
3.4 บุคคลที่มีฐานะการเงินมั่นคงค้าประกัน
จานวนสามคน โดยเป็นบุคคลทีเ่ ป็นข้าราชการ
ตาแหน่งไม่ต่ากว่าระดับชานาญการ หรือ
ชานาญงาน หรือเทียบเท่า หรือผูร้ ับใบอนุญาต
โรงเรียนในระบบแห่งอื่น ทั้งนี้ กรณีบุคคล
ค้าประกันเป็นข้าราชการ ต้องมีอายุราชการคงเหลือ
ครอบคลุมระยะเวลาการชาระหนี้ และบุคคลหนึ่งคน
สามารถค้าประกันได้ไม่เกินจานวนสองสัญญา
- ให้แนบเอกสารของผู้ค้าประกัน ดังต่อไปนี้
1) สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือ สาเนาหนังสือ
แต่งตั้งให้เป็นผู้รบั ใบอนุญาตโรงเรียน/วิทยาลัย
2) รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี (Statement)
ย้อนหลัง 6 เดือน
หมายเหตุ : กรณียื่นขอกู้ยืมเงินฯ เนื่องจากประสบภัยพิบตั ิที่ร้ายแรงอื่น ให้แนบหนังสือที่ระบุว่าเป็นว่าเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
หรือรูปภาพความเสียหายที่ได้รับ

คาขอกูย้ ืมเงิน
ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ
เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในส่วนของการบริหารกิจการโรงเรียน พ.ศ. 2564
เขียนที.่ ....................................................
วันที่.........................................................
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1. โรงเรียน/วิทยาลัย............................................................ โดย (บริษัท/มูลนิธิ/ห้างหุ้นส่วนจากัด)
............................................................. โดย (นาย/นาง/นางสาว)............................................................. อายุ ...... ปี
เลขประจาตัวประชาชน............................................ วันหมดอายุ........................... เชื้อชาติ ............ สัญชาติ ............
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่......................... หมู่ที่ .............. ซอย...........................ถนน...................................
ตาบล/แขวง............................................ อาเภอ/เขต............................................ จังหวัด..........................................
เบอร์มือถือ............................................................ Email : …….………….……………………………..…………………….………..
2. โรงเรียน/วิทยาลัยนี้ได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง/รับโอน ตามใบอนุญาตเลขที่......................................
เมื่อวันที่.......... เดือน........................ พ.ศ. .............. ทีอ่ ยู่เลขที่............. หมู่ ......... ตาบล/แขวง..................................
อาเภอ/เขต......................... จังหวัด........................ เบอร์มือถือ............................. Email : …….………..…….……………
เปิดสอนประเภทวิชา.................................................. เริ่มต้นชั้น..................................... ถึงชั้น..................................
ปัจจุบันมีนักเรียนจานวนทั้งสิ้น.....................คน

๓.

๓. ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3.1 – 3.6 ที่ประกาศฯ ได้กาหนดไว้ ดังนี้
๓.  3.1 เป็นโรงเรียนในระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนที่ได้รับเงินอุดหนุนรายบุคคล
 3.2 เปิดสอนเพียง 1 ระดับ มีนักเรียนไม่ต่ากว่า 120 คน
เปิดสอน 2 ระดับขึ้นไป มีนักเรียนไม่ต่ากว่า 180 คน
 3.3 ไม่อยู่ระหว่างถูกดาเนินการตามมาตรา 95 และ 96 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
พ.ศ. 2550
๓.  3.4 ไม่ค้างส่งเงินสะสมหรือเงินสมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามมาตรา 73 และ 74 แห่ง
๓.  3.1 พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550
๓.  3.5 จัดทาตราสารและรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
ตามมาตรา 19 และ 20 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนพ.ศ. 2550
๓.  3.6 จัดทาและจัดส่งแบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษาครบถ้วนถูกต้อง

๔. ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในส่วนของการบริหาร
กิจการโรงเรียน วงเงินที่ขอกู้ยืมเงิน จานวน.................................................บาท (.....................................................)
ขอผ่อนชาระภายในระยะเวลา ............... ปี โดยมีเหตุผลความจาเป็นจากการได้รับผลกระทบ ดังนี้
 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 ภัยพิบัติ (..............................................................)
5. ในการขอกู้ยืมเงินครั้งนี้ข้าพเจ้ายินยอมใช้หลักประกัน (ระบุหลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้
4.  5.1 หนังสือค้าประกันของธนาคาร........................................................................................
4.  4.1 เลขที่........................................................... ลงวันที่.......................................................
4.  5.๒ พันธบัตรรัฐบาลไทยของ (นาย/นาง/นางสาว) ..............................................................
4.  4.1 มีกาหนดระยะเวลาการชาระคืน (ปี พ.ศ.) ...................................................................
/  5.๓ ที่ดิน...

-24.  5.๓ ที่ดินที่มิใช่ที่ดินที่ตั้งของโรงเรียน ดังนี้
4.  ๔.๓ 5.3.1 ที่ดินโฉนด/น.ส. ๓ก./น.ส. ๓ เลขที.่ ...................................................................
4.  ๔.๓ 4.3.1 ราคาประเมิน...............................................................................................บาท
4.  ๔.๓ 4.3.1 ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ..........................................................................................
4.  ๔.๓ 5.3.2 ที่ดินโฉนด/น.ส. ๓ก./น.ส. ๓ เลขที.่ ...................................................................
4.  ๔.๓ 4.3.1 ราคาประเมิน...............................................................................................บาท
4.  ๔.๓ 4.3.1 ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ..........................................................................................
4.  ๔.๓ 5.3.3 ที่ดินโฉนด/น.ส. ๓ก./น.ส. ๓ เลขที.่ ...................................................................
4.  ๔.๓ 4.3.1 ราคาประเมิน...............................................................................................บาท
4.  ๔.๓ 4.3.1 ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ..........................................................................................
4.  5.๔ บุคคลค้าประกัน จานวน ๓ คน ดังนี้
4.  ๔.๔ 5.4.1 (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................... อายุ...........ปี
4.  ๔.๔ 5.4.1 ตาแหน่ง............................................................................................................
4.  ๔.๔ 5.4.1 สถานที่ทางาน...................................................................................................
4.  ๔.๔ 5.4.2 (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................... อายุ...........ปี
4.  ๔.๔ 5.4.1 ตาแหน่ง............................................................................................................
4.  ๔.๔ 5.4.1 สถานที่ทางาน...................................................................................................
4.  ๔.๔ 5.4.3 (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................... อายุ...........ปี
4.  ๔.๔ 5.4.1 ตาแหน่ง............................................................................................................
4.  ๔.๔ 5.4.1 สถานที่ทางาน...................................................................................................
6. ข้ าพเจ้ าเคยได้ รั บ อนุ มั ติ เงิน กู้ ยื ม จากกองทุ น ส่ งเสริม โรงเรี ยนในระบบเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การเรียนการสอนในส่วนของการบริหารกิจการโรงเรียน (โควิด - 19) แล้ว จานวนเงิน............................................บาท
(.............................................................) ตามสัญญากู้ยืมเงินเลขที่.............................. ลงวันที่...................................
ทั้งนี้ หากคณะอนุกรรมการเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา
สาหรับโรงเรียนในระบบอนุมัติให้กู้ยืมเงิน ขอให้โอนเงินเข้าบัญชีที่ใช้สาหรับรับเงินอุดหนุนรายบุคคลธนาคาร กรุงไทย
จากัด (มหาชน) สาขา ....................................................... เลขที่บัญชี .........................................................................
ข้าพเจ้ายินยอมตกลงที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข/และหรือข้อสัญญา
ทีส่ านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กาหนด และขอรับรองว่า
ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้องเป็นปัจจุบันแล้ว
ลงชื่อ........................................................ผู้ขอกู้ยืมเงิน
(.......................................................)
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน/วิทยาลัย............................................................
ความเห็นของศึกษาธิการจังหวัด หรือ สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
 เห็นควรอนุมัติ
 ไม่เห็นควรอนุมัติ เพราะ ...........................................................................
ลงชื่อ.......................................................
(.......................................................)
ศึกษาธิการจังหวัด..................................................
หรือ ผู้อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด……….....................……..
หมายเหตุ : 1. ลงนามผู้ขอกู้ยืมเงิน พร้อมทั้งประทับตราโรงเรียน/วิทยาลัยด้วย
2. ลงนามศึกษาธิการจังหวัด หรือผู้อานวยการสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด พร้อมทั้งประทับตราหน่วยงานราชการ
หมายเหตุ 3. โรงเรียนในกรุงเทพมหานครและโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทอาชีวศึกษาให้ยื่นคาขอกู้ยืมเงินที่ สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน และโรงเรียนในจังหวัดอื่นให้ยื่นคาขอกู้ยืมเงินที่สานักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือสานักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัด ที่โรงเรียนตั้งอยู่
4. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน

