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ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ
สําหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ด้านการก่อสร้าง
หรือการซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
และการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนตามหลักสูตร
พ.ศ. ๒๕๕๗
โดยที่ สมควรปรับปรุ งประกาศคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชน เรื่อ ง หลัก เกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบสําหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ที่เปิดสอนวิชาศาสนาควบคู่วิชาสามัญในจังหวัด ภาคใต้ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับระเบีย บ
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้ว ยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การบริหารกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ โ รงเรี ย นเอกชน
พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญ ญั ติ ให้ ก ระทํา ได้ โ ดยอาศัย อํ า นาจตามบทบั ญ ญัติ แ ห่ ง กฎหมาย และมติ ค ณะกรรมการส่ง เสริ ม
การศึกษาเอกชนในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบสําหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามภาคใต้ ด้านการก่อสร้าง หรือการซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และการจัดซื้ออุปกรณ์
การเรียนการสอนตามหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบสําหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่
เปิดสอนวิชาศาสนาควบคู่วิชาสามัญในจังหวัดภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๒
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ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“สํานักงาน” หมายความว่า สํา นัก งานคณะกรรมการส่ง เสริม การศึก ษาเอกชนในสัง กัด
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ
“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุก รรมการกองทุน ส่ง เสริม โรงเรีย นในระบบ
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการสงเคราะห์ สํ า หรั บ โรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลามภาคใต้ ตามระเบี ย บ
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้ว ยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การบริหารกองทุนส่งเสริมโรงเรียน ในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๖
“โรงเรียน” หมายความว่า โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่เปิดสอนวิชาศาสนาควบคู่วิชาสามัญใน
๑๔ จังหวัดภาคใต้ ที่แปรสภาพมาจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม (ปอเนาะ) และได้รับ เงิน
อุดหนุนรายบุคคล ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง กระบี่ ระนอง สตูล
พังงา ตรัง ยะลา นราธิวาส ปัตตานี สงขลา และภูเก็ต
“ผู้ให้ยืมเงิน” หมายความว่า ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือ ผู้ที่ปลัดกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย
ได้ แ ก่ เลขาธิก ารคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึก ษาเอกชน ผู้ ว่า ราชการจั งหวัด หรื อผู้ อํา นวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
“ผู้ยืมเงิน” หมายความว่า โรงเรียนตามประกาศนี้
“เงินยืม” หมายความว่า เงินยืมเพื่อให้ผู้ยืมเงิน ยืมเพื่อประโยชน์ในการสงเคราะห์การดําเนินกิจการ
ของโรงเรียน ด้านการก่อสร้าง หรือการซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และการจัดซื้ออุปกรณ์
การเรียนการสอนตามหลักสูตร
“การก่อสร้าง” หมายความว่า การสร้างอาคารขึ้นใหม่ทั้งหมด หรือปรับปรุง หรือต่อเติมโครงสร้าง
หรือ ส่วนต่าง ๆ ของอาคารซึ่งได้ก่อสร้างไว้แล้ว
“การซ่อ มแซม” หมายความว่า การซ่อ ม หรือ เปลี่ย นส่ว นต่า ง ๆ ของอาคารที่ชํา รุด
หรือเสียหายให้คงสภาพเดิม หรือดีขึ้นกว่าเดิม
“อาคารเรียน” หมายความว่า อาคารที่ใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งก่อสร้างอยู่ในบริเวณ
ที่ดินของโรงเรียน
“อาคารประกอบ” หมายความว่า อาคารที่ใช้จัด กิจกรรมการเรีย นการสอนเสริมหลักสูต ร
งานกิจการนักเรียน และภาคปฏิบัติอันเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน เช่น
อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โรงฝึกงาน หอประชุม อาคารอํานวยการ อาคารห้องสมุด อาคาร
สําหรับเล่นกีฬา อาคารหรือศูนย์กลางสื่อการสอน อาคารหอพักครูและนักเรียน อาคารอเนกประสงค์
และอาคารสระว่ายน้ํา และให้หมายความรวมถึง ลานกีฬา ลานอเนกประสงค์ และสระว่ายน้ํา ซึ่งอยู่
ในบริเวณที่ดินของโรงเรียน
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“อุปกรณ์การเรียนการสอน” หมายความว่า อุปกรณ์การเรียนการสอนที่กําหนดไว้ในหลักสูตร
แต่ละประเภทและแต่ละระดับการศึกษา
“ระยะเวลาปลอดหนี้” หมายความว่า ระยะเวลาปลอดการชําระคืน ต้น เงิน ในงวดแรกของ
การชําระหนี้ในงวดที่ทําสัญญายืมเงิน โดยเริ่มนับตั้งแต่วันทําสัญญาจนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม หรือ
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน แล้วแต่กรณี
“งวดการชําระหนี้” หมายความว่า งวดการชําระหนี้ แบ่ง เป็น ๒ งวด คือ งวดวัน ที่
๓๑ พฤษภาคม และงวดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ของทุกปี
“เบี้ยปรับกรณีผิดนัดไม่ชําระหนี้” หมายความว่า จํานวนเงินที่ผู้ยืมเงินต้องชําระให้แก่ผู้ให้ยืมเงิน
กรณีผิดนัดไม่ชําระต้นเงินงวดใดงวดหนึ่งให้ครบตามจํานวนเงินภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยผู้ยืมเงิน
จะต้องจ่ายชําระเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ ๑๐ ต่อปีของเงินยืมที่ค้างชําระทั้งหมดตั้งแต่วันที่ผิดนัดจนถึง
วันที่ชําระหนี้เสร็จสิ้นในงวดนั้น ๆ
ข้อ ๕ หลักเกณฑ์การยืมเงิน
(๑) โรงเรียนที่มีสิท ธิยืมเงิน ต้องเป็น โรงเรีย นตามประกาศนี้ที่เปิด ทําการสอนไม่น้อยกว่า
๓ ปีและมีจํานวนนักเรียนในแต่ละระดับชั้น ดังนี้
(๑.๑) เปิดสอนระดับชั้นก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อย่างใดอย่างหนึ่ง เพียง ๑ ระดับ ต้องมีจํานวนนักเรีย น
ไม่ต่ํากว่า ๑๒๐ คน
(๑.๒) เปิดสอนระดับชั้นก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ตั้งแต่ ๒ ระดับขึ้นไป ต้องมีจํานวนนักเรียนไม่ต่ํากว่า ๑๘๐ คน
กรณี ที่ โ รงเรี ย น (๑.๑) และ (๑.๒) เปิ ด ทํ า การสอนน้ อ ยกว่ า ๓ ปี หากประสบภั ย
และประสงค์ขอยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบไปดําเนินการโดยเร่งด่ว น ให้อยู่ในอํานาจ
ของคณะอนุกรรมการพิจารณาเป็นราย ๆ ไป
(๒) ผู้มีสิทธิขอยืมเงินตามประกาศนี้จะต้อง
(๒.๑) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ
(๒.๒) ไม่อยู่ระหว่างถูกดําเนินการตามมาตรา ๙๕ แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
พ.ศ. ๒๕๕๐
(๒.๓) มีการจัดทําบัญชีการเงินและบัญชีอื่นตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
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ข้อ ๖ วิธีการพิจารณาการให้ยืมเงิน มีดังนี้
(๑) พิจารณาจากยอดเงินของกองทุนที่มีอยู่ วงเงินให้ยืมแต่ละโรงเรียนต้องไม่เกินร้อยละ ๘๐
ของราคาหลักทรัพย์ที่นํามาเป็นหลักประกันการยืมเงินตามที่หน่วยงานทางราชการประเมินราคา
(๒) การพิจารณาคําขอยืมเงิน ให้ค ณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติให้ยืมเงิน ได้เฉพาะเพื่อ
การก่อสร้าง หรือการซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน
ตามหลักสูตรและภายในวงเงินตามประมาณการรายรับ - รายจ่าย
(๓) เกณฑ์การพิจารณาให้ยืมเงิน มีดังนี้
(๓.๑) เหตุผลความจําเป็น วงเงินให้ยืมแต่ละโรงเรียนต้องไม่เกินวงเงินที่จะนําไปใช้จ่าย
ในการก่ อสร้า ง หรือ การซ่ อมแซมอาคารเรี ย น อาคารประกอบ และการจัด ซื้อ อุป กรณ์ก ารเรี ย น
การสอนตามหลักสูตร
(๓.๒) ความสามารถในการผ่อนชําระหนี้ ประกอบด้วย
(๓.๒.๑) อั ต ราการเพิ่ ม ของค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา และค่ า ธรรมเนี ย มอื่ น
ย้อนหลัง ๓ ปี
(๓.๒.๒) อัตราการเพิ่มของจํานวนนักเรียนย้อนหลัง ๓ ปี
(๓.๒.๓) ประมาณการงบกระแสเงิน สดของโรงเรี ย นล่ ว งหน้ า ตามระยะเวลา
การผ่อนชําระหนี้
(๓.๒.๔) หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่น ๆ ของผู้ยืมเงิน
(๔) หลักประกันการยืมเงิน ให้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกัน ดังนี้
(๔.๑) หนังสือค้ําประกันของธนาคารพาณิชย์
(๔.๒) พั น ธบั ต รรั ฐ บาลไทยของผู้ ยื ม เงิ น หรื อ บุ ค คลภายนอกที่ ยิ น ยอมค้ํ า ประกั น
ซึ่งมีกําหนดระยะเวลาการชําระคืนไม่ต่ํากว่าระยะเวลาที่กําหนดไว้ในสัญญายืมเงิน
(๔.๓) ที่ ดิ นซึ่ งมี เอกสารแสดงกรรมสิ ทธิ์ หรื อสิ ทธิ ครอบครองของผู้ ยื มเงิ น หรื อของบุ คคล
ภายนอกที่ยินยอมให้นํามาค้ําประกัน
(๔.๔) ที่ดิ น ซึ่ ง มีเ อกสารแสดงกรรมสิ ท ธิ์ หรื อ สิ ท ธิ ค รอบครอง พร้ อ มอาคารเรี ย น
อาคารประกอบของผู้ยืมเงิน
ทั้ ง นี้ หลั ก ประกั น (๔.๓) และ(๔.๔) จะนํ า มาเป็ น หลั ก ประกั น ได้ ไ ม่ เ กิ น ร้ อ ยละ ๘๐
ของราคาหลักทรัพย์ทั้งหมด ซึ่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ประเมินราคาหลักทรัพย์
(๕) ในกรณีที่ใช้อาคารเรียน อาคารประกอบของโรงเรียนที่มีอยู่เดิม หรืออาคารที่ขอยืมเงิน
เพื่อก่อสร้างมาร่วมเป็นหลักประกันให้ประเมินราคา ดังนี้
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(๕.๑) อาคารเรียน อาคารประกอบ ที่มีอยู่เดิมมาเป็นหลักประกัน ให้ใช้ราคาประเมิน
สุทธิของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ประเมินราคาหลักทรัพย์
(๕.๒) อาคารที่ก่อสร้างโดยใช้เงิน ยืม ให้ประเมิน ราคาเป็นหลักทรัพ ย์ได้ร้อยละ ๕๐
ของราคากลางค่าก่อสร้างที่สํานักงานเป็นผู้ประเมินราคา
การใช้หลักประกัน ห้ามมิให้นําที่ดินของมัสยิดหรืออาคารซึ่งตั้งอยู่ในที่ดินของมัสยิดมาจํานอง
เป็นหลักประกันเงินยืม
ข้อ ๗ การนํ า อาคารเรี ย น อาคารประกอบ มาเป็ น หลั ก ประกั น ผู้ ยื ม เงิ น ต้ อ งจั ด ทํ า
ประกันภัยโดยมีจํานวนเงินเอาประกันตามมูลค่าหนี้เงินยืมที่ใช้สิ่งปลูกสร้างเป็นประกัน หรือตามมูลค่า
ทรัพ ย์สิน ของอาคารหรือสิ่ง ปลูกสร้างที่บริษัท ประกัน ได้ ประเมิน ราคาเพื่อ เอาประกัน โดยต้องระบุ
ในกรมธรรม์ ป ระกั น ภัย ให้ “สํ า นัก งานคณะกรรมการส่ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชนในสั ง กัด สํ า นัก งาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ” เป็นผู้รับประโยชน์แต่ผู้เดียวเท่านั้น และผู้ยืมเงินเป็นผู้ชําระค่าเบี้ยประกัน
ตลอดไป ทั้งนี้ ระยะเวลาเอาประกันต้องครอบคลุมระยะเวลาการชําระหนี้ตามสัญญายืมเงินในคราวเดียว
หรือตามที่คณะอนุกรรมการกําหนด
ข้อ ๘ การยื ม เงิ น ตามประกาศนี้ ให้ ดํ า เนิ น การโดยปลอดดอกเบี้ ย และกํ า หนดให้ มี
ระยะเวลาปลอดหนี้ต้นเงินในงวดแรกของการชําระหนี้
ในกรณีที่ผู้ยืมเงินผิดนัดไม่ชําระต้นเงินงวดใดงวดหนึ่งให้ครบจํานวนภายในระยะเวลาที่กําหนด
ให้ถือว่าผิดนัดและให้ผู้ยืมเงินชําระเบี้ยปรับในกรณีผิดนัดไม่ชําระหนี้ในอัตราร้อยละ ๑๐ ต่อปีของเงินยืม
ที่ค้างชําระทั้งหมดตั้งแต่วันที่ผิดนัดจนถึงวันที่ชาํ ระหนี้เสร็จสิ้นในงวดนั้น ๆ และไม่เป็นการตัดสิทธิผู้ให้ยืม
เงินที่จะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หากผู้ยืมเงินผิดสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้ถือว่า
สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้ยกเลิกทันทีในวันที่ผิดนัด และให้ผู้ยืมเงินกลับคืนสู่เงื่อนไขการชําระหนี้
ที่กําหนดไว้ในสัญญายืมเงินเดิม
ข้อ ๙ โรงเรียนที่ประสงค์ขอยืมเงิน ต้องดําเนินการ ดังนี้
(๑) รับคําขอยืมเงิน พร้อมรายละเอีย ดเอกสารประกอบคําขอยืมเงินได้ที่สํานักงานเขตพื้น ที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษา หรื อสํ า นัก งานการศึ กษาเอกชนจั งหวั ด หรื อ สํา นั กงานการศึ ก ษาเอกชน
อําเภอที่โรงเรียนตั้งอยู่ หรือที่เว็ปไซต์ www.opec.go.th
(๒) ยื่นคําขอยืมเงินพร้อมจัดส่งเอกสารประกอบที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หรือสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด หรือสํานักงานการศึกษาเอกชนอําเภอที่โรงเรียนตั้งอยู่
(๓) รับแจ้งผลการพิจารณาการขอยืมเงิน

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๔๕ ง

หน้า ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗

(๔) จัด ส่ง เอกสารประกอบการทํ าสั ญ ญายื มเงิน และมอบหลั กทรัพ ย์เ พื่อ เป็ น หลัก ประกั น
การยืมเงินต่อผู้ให้ยืมเงิน
(๕) ทําสัญญายืมเงินและสัญญาหลักประกันระหว่างผู้ให้ยืมเงินและผู้ยืมเงิน
(๖) รับเงินยืมค่าก่อสร้าง หรือซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบงวดที่ ๑
(๗) ขอรับเงิน ยืมงวดที่เหลือได้เมื่อดําเนิน การก่อสร้าง หรือซ่อมแซมอาคารเรีย น อาคาร
ประกอบ แล้วเสร็จตามงวดงานที่กําหนดไว้ในสัญญายืมเงิน
สําหรับเงิน ยืมงวดสุด ท้ายต้องมีใบรับรองการใช้อาคารเรียน อาคารประกอบจากหน่ว ยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง และนําหลักฐานใบรับรองการใช้อาคารยื่นต่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หรือสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่
(๘) ชําระหนี้ตามบันทึกเงื่อนไขการชําระหนี้คืนตามแบบแนบท้ายสัญญายืมเงิน
(๙) ยื่นขอไถ่ถอนหลักประกันต่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือสํานักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่ เมื่อชําระหนี้เงินยืมครบถ้วนตามสัญญายืมเงิน เพื่อให้สํานักงาน
พิจารณาอนุมัติ
ในกรณีการยืมเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน ให้ดําเนินการตาม (๑) - (๕) และรับเงินยืม
ได้เต็มวงเงิน ยืม เมื่อผู้ยืมเงิน ได้แ สดงหลักฐานการซื้ออุปกรณ์การเรีย นการสอนตามหลักสูต รตามที่
คณะอนุกรรมการอนุมัติ และเมื่อคณะกรรมการได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
กรณีโรงเรียนจัดส่งเอกสารไม่ครบถ้วนและสํานักงานได้มีการทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว
หากไม่นําส่งภายในระยะเวลาที่กําหนดให้ถือว่าไม่ประสงค์จะขอยืมเงิน
ข้อ ๑๐ ขั้นตอนการดําเนินการ
(๑) ให้สํานักงานดําเนินการ ดังนี้
(๑.๑) ตรวจสอบและวิเคราะห์คําขอยืมเงินพร้อมเอกสารประกอบให้ครบถ้วนและถูกต้อง
(๑.๒) จัดทํารายละเอียดเสนอคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาการขอยืมเงิน
(๑.๓) แจ้งผลการพิจารณาการขอยืมเงิน ของคณะอนุกรรมการ และแจ้งให้ผู้ยืมเงิ น
ที่ได้รับอนุมัติยื่นเอกสารในการจัดทําสัญญายืมเงินและสัญญาหลักประกัน
(๑.๔) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการจัดทําสัญญายืมเงินและสัญญาหลักประกัน
(๑.๕) กรณีการก่อสร้าง หรือการซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ให้อนุมัติเบิก
จ่ายเงินยืมงวดที่ ๑ เมื่อผู้ยืมเงินได้จัดทําสัญญายืมเงิน และสัญญาหลักประกันถูกต้องตามที่สํานักงาน
กําหนดเรียบร้อยแล้ว
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(๑.๖) กรณีการจัดซื้ออุปกรณ์การเรีย นการสอนตามหลักสูตร ให้อนุมัติเบิกจ่ายเงินยืม
เต็มวงเงินที่ได้รับอนุมัติให้แก่ผู้ยืมเงิน เมื่อผู้ยืมเงินได้จัดทําสัญญายืมเงินและสัญญาหลักประกันถูกต้อง
ตามที่สํานักงานกําหนด และเมื่อคณะกรรมการได้ตรวจสอบและรายงานผลการจัดซื้อว่าถูกต้องเป็นไป
ตามที่ได้รับอนุมัติ
(๑.๗) จัดเก็บสําเนาสัญญายืมเงินและสําเนาสัญญาหลักประกัน พร้อมเอกสารประกอบ
การทําสัญญายืมเงินและสัญญาหลักประกันที่สํานักงาน
(๑.๘) ตรวจสอบและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินตามสัญญายืมเงิน
(๑.๙) อนุมัติเบิกจ่ายเงิน ยืมงวดที่เหลือสําหรับกรณีการยืมเงินเพื่อการก่อสร้าง หรือ
การซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบให้แก่ผู้ยืมเงิน
(๑.๑๐) ติดตามการชําระหนี้ตามบันทึกเงื่อนไขการชําระหนี้คืนตามแบบแนบท้ายสัญญายืมเงิน
(๑.๑๑) ดําเนินการตามกฎหมายกรณีผู้ยืมเงินผิดนัดไม่ชําระหนี้ตามสัญญายืมเงิน
(๑.๑๒) ดําเนินการไถ่ถ อนหลักประกัน คืนให้แ ก่ผู้ยืมเงิน เมื่อผู้ยืมเงิน ได้ชําระหนี้ให้แ ก่
ผู้ให้ยืมเงินเสร็จสิ้นและพ้นข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว
(๒) ให้สํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษา หรือสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
ที่โรงเรียนตั้งอยู่ ดําเนินการ ดังนี้
(๒.๑) ตรวจสอบคําขอยืมเงินและเอกสารประกอบของผู้ขอยืมเงินให้ครบถ้วนและถูกต้อง
(๒.๒) ลงนามให้ความเห็นประกอบการขอยืมเงิน และจัดส่งคําขอยืมเงินและเอกสาร
ประกอบให้สํานักงานเพื่อวิเคราะห์และนําเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
(๒.๓) รับทราบผลการพิจารณาการขอยืมเงินของคณะอนุกรรมการ และแจ้งให้ผู้ยืมเงิน
ที่ได้รับอนุมัติยื่นเอกสารในการจัดทําสัญญายืมเงินและสัญญาหลักประกัน
(๒.๔) ทําสัญญายืมเงินและสัญญาหลักประกันระหว่างผู้ให้ยืมเงินและผู้ยืมเงิน
(๒.๕) จั ด เก็ บ ต้ น ฉบั บ สั ญ ญายื ม เงิ น และสั ญ ญาหลั ก ประกั น ไว้ ที่ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษา หรือสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่
(๒.๖) จัดส่งสําเนาสัญญายืมเงินและสําเนาสัญญาหลักประกัน พร้อมเอกสารประกอบ
การทําสัญญายืมเงินและสัญญาหลักประกันให้สํานักงานตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ตามที่สํานักงาน
กําหนดเพื่อให้สํานักงานเก็บเป็นหลักฐานและติดตามการชําระหนี้
(๒.๗) สําหรับกรณีการยืมเงินเพื่อการก่อสร้าง หรือการซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ ให้ดําเนินการ ดังนี้
(๒.๗.๑) แจ้งสํานักงานเพื่อขอให้โอนเงินยืมงวดที่ ๑
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(๒.๗.๒) ดําเนินการเบิกจ่ายเงิน ยืมงวดที่ ๑ ให้ผู้ยืมเงิน เมื่อผู้ยืมเงินได้จัดทํา
สัญญายืมเงินและสัญญาหลักประกันถูกต้องตามที่สํานักงานกําหนดเรียบร้อยแล้ว
(๒.๘) สําหรับกรณีการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนตามหลักสูตรให้ดําเนินการ ดังนี้
(๒.๘.๑) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและจัด ทํารายงานสรุปผลการจัด ซื้ อ
อุปกรณ์การเรียนการสอนตามหลักสูตรของโรงเรียนที่ได้รับอนุมัติ
(๒.๘.๒) รายงานผลการตรวจสอบการจั ด ซื้ อ อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นการสอน
ตามหลักสูตรให้สํานักงานทราบ พร้อมแจ้งสํานักงานเพื่อขอให้โอนเงินยืมเต็มวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
(๒.๘.๓) ดําเนินการเบิกจ่ายเงินยืมเต็มวงเงินที่ได้รับอนุมัติ เมื่อผู้ยืมเงินได้จัดทํา
สัญ ญายืม เงิ น และสัญ ญาหลั ก ประกั น ถูก ต้ อ งตามที่สํ า นั กงานกํา หนด และเมื่ อคณะกรรมการตาม
ข้อ (๒.๘.๑) ได้ตรวจสอบถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
(๒.๙) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานผลการก่อสร้าง หรือการซ่อมแซม
อาคารเรียน อาคารประกอบ เพื่อให้ความเห็นประกอบการพิจารณาขอให้สํานักงานโอนเงินยืมตามที่
กําหนดไว้ในสัญญายืมเงิน และแจ้งสํานักงานเพื่อโอนเงินยืม
(๒.๑๐) ดําเนินการเบิกจ่ายเงินยืมงวดที่เหลือให้แก่ผู้ยืมเงิน
(๒.๑๑) ติดตามการชําระหนี้ตามบันทึกเงื่อนไขการชําระหนี้คืนตามแบบแนบท้าย สัญญายืมเงิน
(๒.๑๒) ดําเนินการตามกฎหมายกรณีผู้ยืมเงินผิดนัดไม่ชําระหนี้ตามสัญญายืมเงิน
(๒.๑๓) แจ้ ง สํ า นั ก งานเพื่ อ ขออนุ มั ติ ดํ า เนิ น การไถ่ ถ อนหลั ก ประกั น คื น ให้ แ ก่ ผู้ ยื ม เงิ น
เมื่อผู้ยืมเงินได้ชําระหนี้ให้แก่ผู้ให้ยืมเงินเสร็จสิ้นและพ้นข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว
ข้อ ๑๑ เงื่อนไขการจ่ายเงินยืมให้ดําเนินการ ดังนี้
(๑) การจ่ายเงิน ยืมเพื่อก่อสร้าง หรือซ่อมแซมอาคารเรีย น อาคารประกอบ แบ่งจ่ายเป็น
๕ งวด คือ
งวดที่ ๑ คํานวณจากงวดการจ่ายเงิน ๒ งวดแรกตามสัญ ญาจ้างแนบท้ายสัญ ญายืมเงิน
ในผนวก ๒ รวมกัน แต่ต้องไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของวงเงินยืม โดยจะจ่ายให้ในวันที่ผู้ยืมเงินได้จดทะเบียน
จํานองที่ดิน หรือที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือจดทะเบีย นจํานําพัน ธบัต รเงินกู้รัฐบาลไทยเป็นประกัน
หรือนําหนังสือค้ําประกันของธนาคารซึ่งผู้ให้ยืมเงินเห็นชอบมามอบให้แก่ผู้ให้ยืมเงิน
งวดที่ ๒ คํานวณจากงวดการจ่ายเงินงวดที่ ๓ ของสัญญาจ้าง โดยจะจ่ายให้ตามกําหนด
ชําระเงินงวดที่ ๓ ของสัญญาจ้าง และหลังจากผู้ให้ยืมเงินได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้ยืมเงินได้นําเงินยืม
ไปใช้ในกิจการของโรงเรียนตามเงื่อนไขสัญญา
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งวดที่ ๓ คํานวณจากงวดการจ่ายเงินงวดที่ ๔ ของสัญญาจ้าง โดยจะจ่ายให้ตามกําหนด
ชําระเงินงวดที่ ๔ ของสัญญาจ้าง และหลังจากผู้ให้ยืมเงินได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้ยืมเงินได้นําเงินยืม
ไปใช้ในกิจการของโรงเรียนตามเงื่อนไขสัญญา
งวดที่ ๔ คํานวณจากงวดการจ่ายเงินงวดที่ ๕ ของสัญญาจ้าง โดยจะจ่ายให้ตามกําหนด
ชําระเงินงวดที่ ๕ ของสัญญาจ้าง และหลังจากผู้ให้ยืมเงินได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้ยืมเงินได้นําเงินยืม
ไปใช้ในกิจการของโรงเรียนตามเงื่อนไขสัญญา
งวดที่ ๕ จํานวนส่ ว นที่เหลือ ทั้ง หมดของเงิน ยืม โดยจะจ่า ยให้เมื่อผู้ ยืมเงิน ได้ ดําเนิน การ
ก่อสร้า ง หรือซ่อ มแซมอาคารเรีย น อาคารประกอบแล้ว เสร็จ และหลังจากผู้ใ ห้ยืมเงิน ตรวจสอบ
เรียบร้อยแล้ว และได้รับอนุญาตการใช้อาคารจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องแล้ว เว้นแต่อาคารนั้น
ตั้งอยู่น อกเขตพื้น ที่ต ามกฎหมายว่าด้ว ยการควบคุมอาคารให้ใช้ผลการตรวจสอบของคณะกรรมการ
ตามข้อ ๑๐ (๒.๙) แทนหลักฐานการได้รับอนุญาต
(๒) การจ่ายเงินยืมเพื่อการจัด ซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนตามหลักสูตร จ่ายให้เต็มวงเงิน
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการ เมื่อผู้ยืมเงินได้แสดงหลักฐานการรับมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน
ทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว และผู้ให้ยืมเงินได้ตรวจสอบแล้วเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ
ข้อ ๑๒ การผ่อนชําระเงินยืม
การชําระเงินยืม กําหนดระยะเวลาชําระคืนต้นเงินให้ดําเนินการ ดังนี้
(๑) เงินยืมไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้ผ่อนชําระเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา ๕ ปี โดยชําระ
เป็นงวด ๆ
(๒) เงินยืมตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้ผ่อนชําระเสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลา ๗ ปี โดยชําระเป็นงวด ๆ
(๓) เงินยืมตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไปให้ผ่อนชําระเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา ๑๕ ปี
โดยชําระเป็นงวด ๆ
การชําระหนี้ข องผู้ยืมเงิน ให้ถือเป็นการชําระหนี้ต ามลําดับงวดการผ่อนชําระหนี้ตามสัญญา
ยืมเงินจนครบถ้วนถูกต้องเป็นงวด ๆ ไป
กรณี ผู้ ยื ม เงิ น ได้ ชํ า ระหนี้ ไ ปแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ ๒๕ ผู้ ยื ม เงิ น อาจขอเปลี่ ย นแปลง
หลักประกัน หรือขอคืนหลักประกันบางส่วนได้ หากหลักประกันที่เหลือครอบคลุมวงเงินที่ค้างชําระ
ข้อ ๑๓ การชําระคืนเงินยืม ให้ผ่อนชําระปีละ ๒ ครั้ง คือ
(๑) ให้ชําระภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ของทุกปี
(๒) ให้ชําระภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ของทุกปี
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ข้อ ๑๔ วิธีการชําระหนี้
(๑) ชําระที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดที่โรงเรีย น
ตั้งอยู่
(๒) ชําระที่ธนาคารพาณิชย์ ดังนี้
(๒.๑) โอนเข้ า บัญ ชี ข องสํา นั กงานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา หรื อสํ า นัก งาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่ หรือ
(๒.๒) โอนเข้าบัญชีกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบของสํานักงาน
ข้อ ๑๕ บทเฉพาะกาล
ให้ โ รงเรีย นที่ยื่ น คํ าขอยืม เงิน ตามประกาศคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึก ษาเอกชน เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบสําหรับโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามที่เปิดสอนวิชาศาสนาควบคู่วิชาสามัญในจังหวัดภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๒ ไว้ก่อน และยัง
ไม่ ไ ด้ รั บ การพิ จ ารณา หรื อ อยู่ ร ะหว่ า งการพิ จ ารณาและยั ง ไม่ แ ล้ ว เสร็ จ หรื อ ได้มี ก ารยื ม เงิ น และ
มีการชําระหนี้ตามสัญญายืมเงินตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบสําหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามที่เปิดสอนวิชาศาสนาควบคู่วิชาสามัญในจังหวัดภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๒ ก่อนที่ประกาศนี้ใช้บังคับ
ให้ดําเนิน การตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อ นไขการยืม เงิ น จากกองทุ น ส่ งเสริ มโรงเรี ย นในระบบสํ าหรับ โรงเรีย นเอกชนสอนศาสนาอิส ลาม
ที่เปิดสอนวิชาศาสนาควบคู่วิชาสามัญในจังหวัดภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๒ ต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
จาตุรนต์ ฉายแสง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

