ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วาดวยการรับความชวยเหลือและการทํานิติกรรมเกี่ยวกับทรัพยสินของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. ๒๕๔๗
-----------------------------เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับการรับความชวยเหลือและบริหารจัดการเกี่ยวกับทรัพยสิน
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตามมาตรา ๗๔ แหงพระราชบัญญัตสิ ถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖
เปนไปดวยความเรียบรอย จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยมติที่ประชุม ครั้งที่ ๗ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๗
ออกระเบียบเพื่อกําหนดวงเงินและหลักเกณฑในการรับความชวยเหลือจากบุคคลใด ๆ ในรูปแบบตาง ๆ
และการทํานิติกรรมเกี่ยวกับทรัพยสินของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวยการรับความ
ชวยเหลือและการทํานิติกรรมเกี่ยวกับทรัพยสินของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๗”
ขอ ๒ บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ อื่นใด ที่ไดกําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือ
ที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
สถาบัน หมายความวา สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแตละแหง ตามกฎหมายวาดวย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ขอ ๔ สถาบันจะกระทําการตามทีก่ ําหนดในมาตรา ๗๔ แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดม
ศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่อยูในขอบเขตที่กําหนดดังตอไปนี้ ไดดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
(๑) การรับความชวยเหลือทางการเงิน อุปกรณการศึกษา หรือประโยชนอื่นจาก
บุคคลใดเปนจํานวนเงิน หรือมูลคาเกินกวาสิบลานบาท
(๒) การเชาทรัพยสินที่มีอัตราคาเชาตอปคิดเปนจํานวนเงินหรือมูลคาตัง้ แตหนึ่งลาน
บาทขึ้นไป เวนแตในงวดบัญชีประจําปกอ นปที่ทําการเชาทรัพยสิน สถาบันมีรายไดเหนือรายจายตั้งแต
สิบลานบาทขึน้ ไป และอัตราคาเชารายปไมเกินรอยละสิบของรายไดเหนือรายจายดังกลาว
(๓) การซื้อ การเชาซื้อ หรือการจําหนายทรัพยสินที่มีมูลคาเกินกวาหนึ่งลานบาท
ขึ้นไป เวนแตในงวดบัญชีประจําปกอนปที่ดําเนินการซื้อ เชาซื้อ หรือจําหนายทรัพยสิน สถาบันจะมีรายได
เหนือรายจายตั้งแตสบิ ลานบาทขึ้นไป และการซื้อ หรือเชาซื้อ หรือจําหนาย ทรัพยสินนั้นมีมูลคาไมเกิน
กวารอยละสิบของรายไดเหนือรายจายดังกลาว
(๔) การกอใหเกิดภาระผูกพันแกที่ดินและสิ่งกอสราง โดยการนําไปจํานอง หรือการ
กระทําอื่นในลักษณะเดียวกัน

๒
ขอ ๕ การกระทําการตามที่กําหนดในขอ ๔ นอกจากตองปฏิบัตติ ามหลักเกณฑที่กําหนด
แลว จะตองไมขัดตอการจัดการศึกษา และไมสงผลกระทบหรือเปนอุปสรรคตอการดําเนินกิจการตาม
วัตถุประสงค ความมุงหมาย และขอกําหนดของสถาบันตามที่ไดรับอนุญาต
ขอ ๖ ใหเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษารักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจ
วินิจฉัยชีข้ าดปญหาอันเกิดจากปฏิบัตติ ามระเบียบนี้ การวินิจฉัยชีข้ าดถือเปนอันสิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗
(ลงชื่อ)

ภาวิช ทองโรจน
(รองศาสตราจารยภาวิช ทองโรจน)
รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ประธานกรรมการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ปฏิบัติหนาที่ ประธานกรรมการการอุดมศึกษา

แนวปฏิบตั ิตามระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วาดวยการรับความชวยเหลือและการทํานิติกรรมเกี่ยวกับทรัพยสิน
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๗
------------------------------------------------------เพื่อใหการดําเนินการตามระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยการรับความ
ชวยเหลือและการทํานิติกรรมเกี่ยวกับทรัพยสินของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งออก
ตามมาตรา ๗๔ แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ บรรลุตามวัตถุประสงค
และเปาหมาย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยสํานักประสานและสงเสริมกิจการอุดมศึกษา
จึงไดจัดทําแนวปฏิบัตใิ นเรื่องดังกลาว ดังนี้
แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการยื่นเอกสาร
๑. กรณีการรับความชวยเหลือทางการเงิน อุปกรณการศึกษา หรือประโยชนอื่นใดจาก
บุคคลใด ตามมาตรา ๗๔(๑) แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ สถาบันอุดม
ศึกษาเอกชน จะตองเสนอเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑) หนังสือแสดงเจตจํานงของผูที่จะใหความชวยเหลือ โดยยืนยันการใหความชวยเหลือ
พรอมเหตุผลในการชวยเหลือทางการเงิน อุปกรณการศึกษา หรือประโยชนอื่นใด
๒) หนังสือแสดงรายละเอียดวัตถุประสงคของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ไดรบั ความ
ชวยเหลือวาจะนําไปใชในการดําเนินการในเรื่องใด
๒. กรณีการกูเงินครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันเกินกวารอยละยี่สบิ หาของทรัพยสิน
ตามมาตรา ๗๔(๒) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะตองเสนอเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑) เอกสารเงื่อนไขการขอกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน รายละเอียดของงวดการจาย
เงินและวงเงินที่จะตองชําระตองวดพรอมดอกเบี้ย
๒) ประมาณการงบกระแสเงินสด ทีแ่ สดงใหเห็นถึงรายละเอียดของงวดการชําระ
คืนเงินกูทั้งหมด
๓) รายละเอียดของหลักทรัพยค้ําประกันในการกูยมื
- ถาใชที่ดินเปนหลักทรัพยในการค้ําประกัน ตองมีราคาประเมินของสํานักงาน
ที่ดิน
- ถาใชที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางในการค้ําประกัน การประเมินราคาอาคารตองใช
บริษทั ผูประเมินราคาที่ไดรับการรับรองจากกระทรวงพาณิชย เปนผูป ระเมิน
๓. กรณีการเชาทรัพยสิน ตามมาตรา ๗๔(๓) สถาบันอุดมศึกษาเอกชน จะตอง
ดําเนินการเพื่อเสนอเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑) สัญญาการเชาทรัพยสิน พรอมรายละเอียดเงือ่ นไขและระยะเวลาในการเชา
๒) การเชาที่ดินจากสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ ตองมีหลักฐานแสดงการ
โอนสิทธิตามสัญญาเชาจากหนวยงานของรัฐ

-๒–
๔. กรณีการซื้อ การเชาซื้อหรือการจําหนายทรัพยสิน ตามมาตรา ๗๔(๔) สถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน จะตองเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑) ผังแสดงที่ตั้งโดยรวมของที่ดินทีจ่ ะซื้อ พรอมรายละเอียดสภาพแวดลอมของ
ที่ดินบริเวณใกลเคียง
๒) เอกสารขอมูลรายละเอียดของผูท ี่จะขายที่ดิน ในสวนที่เกี่ยวกับราคาที่จะขาย
หนังสือยืนยันเจตจํานงในการซื้อขายที่ดิน
๓) สําเนาโฉนดที่ดินในสวนที่เกี่ยวกับสารบัญจดทะเบียน ที่สถาบันประสงคจะซื้อ
พรอมเอกสารแสดงการประเมินราคาจากสํานักงานที่ดิน
๔) หากซื้อที่ดินเพื่อกอสรางอาคารเรียน ตองเสนอแบบแปลนแสดงลักษณะ
อาคารที่จะกอสราง พรอมราคาประเมินคากอสรางอาคารที่มีผูรับรองการประเมินราคา
๕) ประมาณการงบกระแสเงินสด ที่แสดงใหเห็นถึงงวดการชําระเงินคาซื้อทีด่ ิน
ทั้งหมด
๖) ตารางแสดงรายละเอียดการชําระเงินคืนสถาบันการเงิน ที่แสดงถึงงวดการ
ชําระคืนและวงเงินที่จะชําระคืนตองวดพรอมดอกเบี้ย
๗) หลักฐานพรอมเอกสารรายละเอียดหลักทรัพยที่ใชในการค้าํ ประกันเงินกู
๕. กรณีการกอใหเกิดภารผูกพันแกที่ดินและสิ่งกอสราง ตามมาตรา ๗๔(๕) สถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน จะตองเสนอเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑) สําเนาโฉนดที่ดินในสวนที่เกี่ยวกับสารบัญจดทะเบียน ที่สถาบันประสงคนําไป
ใชเปนหลักทรัพยในการค้ําประกัน
๒) ราคาประเมินของสํานักงานที่ดินของโฉนดที่ดินที่สถาบันประสงคจะนําไปใช
เปนหลักทรัพยในการค้ําประกัน
แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการดําเนินการ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีขั้นตอนในการพิจารณาดําเนินการ ตามมาตรา
๗๔ แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ใหความเห็นชอบใหกระทําการรับความ
ชวยเหลือและกระทํานิติกรรมเกี่ยวกับทรัพยสิน ตามมาตรา ๗๔ แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖
- กรณีกระทําการเกินกวาวงเงินที่คณะกรรมการกําหนด ใหสงเรื่องใหคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เพื่อพิจารณากอนดําเนินการ
- กรณีกระทําการไมเกินกวาวงเงินที่คณะกรรมการกําหนด เมื่อสภาสถาบันอนุมัติ
สถาบันสามารถดําเนินการไดทันที
ขั้นตอนที่ ๒ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณาตรวจสอบรายละเอียด
ของทรัพยสินที่เสนอขอใหพิจารณา ในกรณีที่เกี่ยวของกับที่ดินตองมีการประเมินราคาที่ดินของสํานักงาน
ที่ดิน และกรณีเปนอาคารตองมีราคาประเมินของบริษทั ประเมินราคาที่ไดรับการรับรองเปนขอมูลประกอบ

-๓การพิจารณา ทั้งนี้ รวมถึงการเดินทางไปประเมินสภาพแวดลอม และความเปนไปไดของที่ดินเพื่อเปน
ขอมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ขั้นตอนที่ ๓ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา วิเคราะหขอมูลทางดานการเงิน
ของสถาบัน ที่แสดงถึงความเปนไปไดในการกระทําการนั้นๆโดยไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานของ
สถาบัน มีความสามารถในการชําระหนี้สิน โดยวิเคราะหขอมูลจากงบการเงินประจําปของสถาบัน ดังนี้
- วิเคราะหจากผลการดําเนินงานของสถาบันโดยพิจารณาจากรายไดที่สูงกวาคาใชจาย
และฐานะทางการเงินเปรียบเทียบยอนหลัง ๓ ป
- พิจารณาจากงบกระแสเงินสดของสถาบัน เพื่อประเมินความสามารถที่จะกอภาระ
ผูกพันแลวไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานของสถาบัน
- พิจารณาความสามารถในการชําระหนี้ จากสภาพคลองทางการเงินของสถาบัน โดย
เปรียบเทียบสัดสวนระหวาง ทรัพยสินหมุนเวียน ตอ หนี้สินหมุนเวียน
ขั้นตอนที่ ๔ นําผลการวิเคราะห เสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาใหความ
เห็นชอบ โดยผานการกลั่นกรองจากอนุกรรมการที่เกีย่ วของ
ขั้นตอนที่ ๕ แจงผลการพิจารณาใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทราบ เพื่อดําเนินการใน
สวนที่เกีย่ วของ
ระยะเวลาพิจารณาดําเนินการ : ภายใน ๖๐ วัน
----------------------------

สํานักประสานและสงเสริมกิจการอุดมศึกษา
ตุลาคม ๒๕๔๘

