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ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการบริหารกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ
พ.ศ. ๒๕๕๖
ด้ว ยสมควรปรั บปรุง ระเบีย บคณะกรรมการส่ ง เสริม การศึ กษาเอกชน ว่ าด้ ว ยการรั บเงิ น
การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการบริหารกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๒
ซึ่งใช้กับทุนหมุนเวียนสําหรับการกู้ยืมเงินและการยืมเงินของโรงเรียนในระบบเพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อาศั ย อํา นาจตามความในมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระราชบั ญ ญัติ โ รงเรี ย นเอกชน
พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญ ญัติ ให้ กระทํ า ได้ โ ดยอาศั ย อํา นาจตามบทบั ญ ญั ติแ ห่ง กฎหมาย และมติค ณะกรรมการส่ง เสริ ม
การศึกษาเอกชน ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนั้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการบริหารกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการบริหารกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๒
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือสํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๕ ให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็น ผู้รักษาการตามระเบียบนี้
และให้มีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้
หมวด ๑
วัตถุประสงค์ของกองทุน
ข้อ ๖ กองทุ น มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เป็ น ทุ น หมุ น เวี ย นให้ กู้ ยื ม เงิ น เพื่ อ ประโยชน์ ใ น
การจัดการศึกษาสําหรับโรงเรียนเอกชนในระบบ หรือยืมเงินเพื่อประโยชน์ในการสงเคราะห์สําหรับ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ไปดําเนินการในด้านต่าง ๆ ดังนี้
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การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
การก่อสร้าง หรือปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ
การซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ที่ชํารุด หรือเสียหาย
การจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนตามหลักสูตร
หมวด ๒
การบริหารกองทุน

ข้อ ๗ การบริหารกองทุน ให้มีคณะอนุกรรมการ ๓ คณะ ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนเพื่อควบคุมการดําเนินงานของกองทุน ดังนี้
(๑) คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ ประกอบด้วย
(๑.๑) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน
(๑.๒) เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นอนุกรรมการ
(๑.๓) รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่กํากับดูแ ลงานกองทุน
เป็นอนุกรรมการ
(๑.๔) ผู้แ ทนหน่ ว ยงานภายนอกที่ เกี่ ย วข้อ ง จํ านวน ๒ คน ได้แ ก่ ผู้ แ ทนสํ านั ก
งบประมาณและผู้แทนกระทรวงการคลัง เป็นอนุกรรมการ
(๑.๕) ผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกินจํานวน ๒ คน ในจํานวนนี้ต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน
จํานวน ๑ คน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย จํานวน ๑ คน เป็นอนุกรรมการ
(๑.๖) ผู้แ ทนโรงเรีย น จํานวน ๓ คน ได้แ ก่ ผู้แ ทนโรงเรีย นประเภทสามัญ ศึกษา
ผู้แ ทนโรงเรีย นประเภทสามั ญ ศึกษาที่เปิด สอนวิชาศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญในจังหวัด ภาคใต้
และผู้แทนโรงเรียนประเภทอาชีวศึกษา เป็นอนุกรรมการ
(๑.๗) ผู้อํานวยการกลุ่มงานที่รับผิดชอบงานกองทุน สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
(๑.๘) ข้าราชการสังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นอนุกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ จํานวน ๒ คน
(๒) คณะอนุกรรมการกองทุน ส่งเสริมโรงเรีย นในระบบเพื่อประโยชน์ในการจัด การศึกษา
สําหรับโรงเรียนในระบบ ประกอบด้วย
(๒.๑) เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธาน
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(๒.๒) รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่กํากับดูแ ลงานกองทุน
เป็นรองประธาน
(๒.๓) ผู้แ ทนหน่ ว ยงานภายนอกที่ เกี่ ย วข้อ ง จํ านวน ๒ คน ได้แ ก่ ผู้ แ ทนสํ านั ก
งบประมาณและผู้แทนกระทรวงการคลัง เป็นอนุกรรมการ
(๒.๔) ผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกินจํานวน ๕ คน ในจํานวนนี้ต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน
จํานวน ๑ คน ผู้ท รงคุณ วุฒิด้านกฎหมาย จํานวน ๑ คน และผู้แ ทนโรงเรียนในระบบ ไม่เกิน
จํานวน ๓ คน เป็นอนุกรรมการ
(๒.๕) ข้าราชการระดับผู้อํานวยการกลุ่มงานสังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน จํานวน ๓ คน เป็นอนุกรรมการ
(๒.๖) ผู้อํานวยการกลุ่มงานที่รับผิด ชอบงานกองทุน สังกัด สํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
(๒.๗) ข้ า ราชการ สั ง กั ด สํ า นั ก งานค ณะกรร มการ ส่ ง เสริ ม การ ศึ ก ษาเอกชน
เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขนุการ จํานวน ๒ คน
(๓) คณะอนุกรรมการกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบเพื่อประโยชน์ในการสงเคราะห์สําหรับ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประกอบด้วย
(๓.๑) เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธาน
(๓.๒) รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่กํากับดูแ ลงานกองทุน
เป็นรองประธาน
(๓.๓) ผู้แ ทนหน่ ว ยงานภายนอกที่ เกี่ ย วข้อ ง จํ านวน ๒ คน ได้แ ก่ ผู้ แ ทนสํ านั ก
งบประมาณและผู้แทนกระทรวงการคลัง เป็นอนุกรรมการ
(๓.๔) ผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกินจํานวน ๔ คน ในจํานวนนี้ต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน
จํานวน ๑ คน ผู้ท รงคุณ วุฒิด้านกฎหมาย จํานวน ๑ คน และผู้แ ทนโรงเรียนในระบบ ไม่เกิน
จํานวน ๒ คน เป็นอนุกรรมการ
(๓.๕) ข้าราชการระดับผู้อํานวยการกลุ่มสังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน จํานวน ๓ คน เป็นอนุกรรมการ
(๓.๖) ผู้อํานวยการกลุ่มงานที่รับผิด ชอบงานกองทุน สังกัด สํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
(๓.๗) ข้ า ราชการ สั ง กั ด สํ า นั ก งานค ณะกรร มการ ส่ ง เสริ ม การ ศึ ก ษาเอกชน
เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ จํานวน ๒ คน
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อํานาจหน้าที่ข องคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็น ไปตามที่ค ณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนกําหนด
หมวด ๓
การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน
ข้อ ๘ ให้สํานักงานเปิด บัญชีเงินฝากที่กรมบัญชีกลาง เรีย กว่า บัญชี “กองทุน ส่งเสริม
โรงเรียนในระบบ” เพื่อรับฝากเงินที่ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ข้อ ๙ ให้สํานักงานเปิดบัญชีเงินฝากไว้ ณ ธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ หรือธนาคารพาณิชย์
เพื่อใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติงานประจําปีภายในวงเงินตามที่คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมโรงเรียนใน
ระบบกําหนด โดยมีที่มาของเงินกองทุน ดังนี้
(๑) เงินที่ได้รับจากการชําระหนี้
(๒) เงินค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และเงินค่าปรับเนื่องจากผิดนัดชําระหนี้เงินกู้ยืมหรือเงินยืม
(๓) เงินและทรัพย์สินอื่นที่มีผู้บริจาคให้กองทุน
(๔) ดอกผลและผลประโยชน์ที่เกิดจากกองทุน
(๕) เงินและทรัพย์สินอื่นที่ตกเป็นของกองทุน
ข้อ ๑๐ เพื่อความคล่องตัวในการบริหารกองทุน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสํานักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัด สามารถเปิดบัญชีเงินฝากไว้ ณ ธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ หรือธนาคารพาณิชย์
ตามชื่อบัญชีเดียวกับข้อ ๑๕
ข้อ ๑๑ ให้ สํ า นัก งานจั ด ให้มี ร ะบบควบคุ ม เงิน เพื่ อ เป็ น ทุ น หมุ น เวี ย นสํา หรั บการกู้ยื ม เงิ น
และการยืมเงิน โดยจัดให้มีบัญชีดังนี้
(๑) บัญชี “กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ”
(๒) บัญชี “เงินกู้ยืมเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาสําหรับโรงเรียนในระบบ”
(๓) บัญชี “เงินยืมเพื่อประโยชน์ในการสงเคราะห์สําหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้”
(๔) บัญชีรายได้ดอกเบี้ยของบัญชีเงินกู้ยืม
(๕) บัญชีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร หรือผลประโยชน์อื่นที่พึงจะได้รับ
ข้อ ๑๒ ให้สํ านั กงานจัด ทํา ประมาณการรายจ่า ยประจํ าปี เสนอคณะอนุก รรมการบริ หาร
กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบให้ความเห็นชอบเพื่อเสนอกระทรวงการคลังอนุมัติให้เป็นประมาณการ
รายจ่ายประจําปี

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๐ ง

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ มกราคม ๒๕๕๗

ข้อ ๑๓ การพิ จารณาจั ด สรรเงิ น เข้า บัญ ชีกู้ ยืม หรื อเงิน ยืม หากเงิน ไม่ เพี ย งพอให้ เสนอ
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบจัดสรรเงินงบประมาณเพิ่มเติมภายในวงเงิน
ที่กองทุนมีอยู่
ข้อ ๑๔ ให้นําเงินกองทุนไปฝากไว้กับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ หรือธนาคารพาณิชย์
กรณีที่กองทุนฝากเงินไว้ที่ธนาคารพาณิชย์ให้ทําได้โดยขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง
ข้อ ๑๕ ในพื้ น ที่ ใ ดมี โ รงเรี ย นกู้ ยื ม เงิ น หรื อ ยื ม เงิ น ให้ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา หรื อ
สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดในพื้นที่นั้นจัดระบบควบคุมเงินของกองทุน โดยจัดให้มีบัญชีดังนี้
(๑) บัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันเพื่อรับโอนเงินจากสํานักงานและรับชําระหนี้
จากผู้กู้ยืมเงิน ชื่อบัญชี “เงินกู้ยืมเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระบบ”
(๒) บัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันเพื่อรับโอนเงินจากสํานักงานและรับชําระหนี้
จากผู้กู้ยืมเงิน ชื่อบัญชี “เงินยืมเพื่อประโยชน์ในการสงเคราะห์สําหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามภาคใต้”
ข้อ ๑๖ ให้สํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา หรื อสํานั กงานการศึกษาเอกชนจังหวัดตามข้อ ๑๕
จัดทํารายงานการเงินของกองทุนให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณและจัดส่งสํานักงาน
ข้อ ๑๗ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการดําเนินคดีของกองทุนให้เบิกจ่ายจากดอกผลของกองทุน
โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการการบริหารกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ
หมวด ๔
การบัญชี
ข้อ ๑๘ การทําบัญชีให้จัดทําตามหลักการบัญชีคู่เกณฑ์คงค้าง ตามมาตรฐานการจัดทําบัญชีภาครัฐ
ที่กระทรวงการคลังกําหนด
การปิดบัญชีให้กระทําปีละครั้ง โดยถือปีงบประมาณเป็นรอบปีบัญชี และให้สํานักงานจัดทํา
งบการเงิ น พร้ อ มทั้ ง รายละเอี ย ดประกอบตามรู ป แบบรายงานการเงิ น สํ า หรั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ
ที่กระทรวงการคลังกําหนดภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี เพื่อส่งสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ตรวจสอบ เมื่อสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบรับรองแล้ว ให้สํานักงานส่งสําเนางบการเงินดังกล่าว
ให้กรมบัญชีกลางและสํานักงบประมาณเพื่อทราบต่อไป

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๐ ง

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ มกราคม ๒๕๕๗

ข้อ ๑๙ เพื่อประโยชน์ในการจัดทํารายงานการเงินในภาพรวมของแผ่นดิน ให้สํานักงานจัดส่ง
ข้อมูลทางบัญชีของกองทุนเข้าสู่ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
ตามวิธีการและระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกําหนด
ข้อ ๒๐ ให้ผู้ตรวจสอบภายในของสํานักงานมีหน้าที่ตรวจสอบเกี่ยวกับการดําเนินงานการเงิน
และบัญชีกองทุน และรายงานผลการสอบบัญชีของกองทุนให้คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริม
โรงเรียนในระบบ เพื่อรายงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนทราบอย่างน้อยปีละครั้ง
หมวด ๕
การควบคุมและการติดตาม
ข้อ ๒๑ ให้สํานักงานจัดให้มีการควบคุมและการติดตามการใช้เงินกู้ยืมหรือเงินยืม ให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ตามข้อ ๖
ข้อ ๒๒ ผู้กู้ยืมเงิน หรือผู้ยืมเงิน ต้องเก็บรักษาอุปกรณ์การเรียนการสอนซึ่งจัดซื้อจากเงินกู้ยืม
หรือเงินยืมไว้ในโรงเรียน และพร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้ทุกเวลาที่โรงเรียนเปิดทําการสอน
ข้อ ๒๓ เมื่ อ ปรากฏว่ า ผู้ กู้ ยื ม เงิ น หรื อ ผู้ ยื ม เงิ น ผิ ด นั ด ไม่ ชํ า ระหนี้ หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม
เงื่ อ นไขในสั ญ ญากู้ ยื ม เงิ น หรื อ สั ญ ญายื ม เงิ น ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบรายงานต่ อ สํ า นั ก งาน
เพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป
ข้อ ๒๔ ให้ ผู้ กู้ ยื ม เงิ น หรื อ ผู้ ยื ม เงิ น จั ด ทํ า บั ญ ชี ง บการเงิ น เพื่ อ แสดงฐานะการเงิ น
ของโรงเรีย นพร้อมด้ว ยรายละเอีย ดและจัด เก็บไว้เพื่อให้สํานักงาน หรือสํานักงาน หรือสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา หรือสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่ตรวจสอบ
หมวด ๖
เบ็ดเตล็ด
ข้อ ๒๕ ในกรณีที่ไม่อาจปฏิบัติตามข้อกําหนดใดในระเบีย บนี้ให้สํานักงานทําความตกลงกับ
กระทรวงการคลัง
ข้อ ๒๖ วิธี ป ฏิบั ติ อื่น ใดนอกเหนือ จากที่ ได้ กํ าหนดไว้ แ ล้ ว ในระเบี ย บนี้ ให้ถื อ ปฏิ บั ติต าม
ระเบียบแบบแผนของทางราชการได้โดยอนุโลม

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๐ ง

หน้า ๑๑
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๑๖ มกราคม ๒๕๕๗

บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๗ ให้คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน คณะอนุกรรมการเงินกู้ยืมของโรงเรียนในระบบ
และคณะอนุกรรมการเงินยืมสําหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่เปิดสอนวิชาศาสนาควบคู่วิชาสามัญ
ในจังหวัดภาคใต้ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการบริหารกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๒
และตามมติคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๕
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวัน ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ ปฏิบัติหน้าที่ในส่ว น
ที่เกี่ยวข้องต่อไปจนกว่าจะครบวาระ
ข้อ ๒๘ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันเพื่อรับโอน
เงินจากสํานักงานและรับชําระหนี้เงินกู้ยืมหรือเงินยืมไว้ก่อนแล้ว ชื่อบัญชี “เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนา
การศึกษาโรงเรียนเอกชน ๑” “เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเอกชน ๒” “เงินทุนหมุนเวียน
เพื่อวิทยาคารสงเคราะห์สําหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ๑” และ “เงินทุนหมุนเวียน
เพื่อวิทยาคารสงเคราะห์สําหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ๒” ให้คงใช้บัญชีเดิมต่อไปจนกว่า
จะดําเนินการเปลี่ยนชื่อบัญชีให้เป็นไปตามข้อ ๑๕ ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่ระเบียบนี้
ใช้บังคับ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
จาตุรนต์ ฉายแสง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

