คู่มือปฏิบัติงาน
กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ
สำ�หรับเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค

สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำ�นักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ

ค�ำน�ำ
กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ จัดตัง้ ขึน้ ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัตโิ รงเรียนเอกชน
พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนส�ำหรับการให้กู้ยืมเงินแก่โรงเรียนในระบบ (ยกเว้น
โรงเรียนในระบบประเภทนานาชาติ) และให้ยมื เงินแก่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามทีเ่ ปิดสอนวิชาศาสนา
ควบคู่วิชาสามัญที่แปรสภาพมาจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม (ปอเนาะ) และได้รับเงินอุดหนุน
รายบุคคลใน ๑๔ จังหวัดภาคใต้ โดยน�ำทุนมาจากการยุบรวมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียน
เอกชนและเงินทุนหมุนเวียนเพือ่ วิทยาคารสงเคราะห์สำ� หรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ มาด�ำเนิน
งานโดยกระทรวงศึกษาธิการ ส�ำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
การจัดท�ำคู่มือปฏิบัติงานกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบส�ำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินหรือยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียน
ในระบบในส่วนภูมิภาคมีความเข้าใจในขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เนื่องจาก
ในการขอกู้ยืมเงินหรือยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบมีขั้นตอนการด�ำเนินงานหลายขั้นตอน
จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะเสริมสร้างความเข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติงานเพื่อมิให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน
ของกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือปฏิบัติงาน
กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบส�ำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค จะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาค
ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินหรือยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ และเพื่อประโยชน์แก่
ผู้ที่สนใจทั่วไป

กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
มกราคม ๒๕๖๑

สารบัญ
ความเป็นมา/วัตถุประสงค์/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วัตถุประสงค์ของการจัดทำ�คู่มือปฏิบัติงาน
ขอบเขตของคู่มือปฏิบัติงาน
การบริหารกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ
นิยามศัพท์			
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน		
ขั้นตอนที่ ๑ การรับและยื่นคำ�ขอกู้ยืมเงิน/ยืมเงิน
ขั้นตอนที่ ๒ การพิจารณาของสำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ขั้นตอนที่ ๓ การทำ�สัญญากู้ยืมเงิน/ยืมเงิน และการขออนุมัติ
			
เบิกจ่ายเงินกู้ยืม/เงินยืม งวดที่ ๑
ขั้นตอนที่ ๔ การขออนุมัติเบิกจ่ายเงินกู้ยืม/เงินยืม งวดที่ ๒, ๓....งวดสุดท้าย
ขั้นตอนที่ ๕ การติดตามการชำ�ระหนี้
ขั้นตอนที่ ๖ การไถ่ถอนหลักประกัน
วิธีการแบ่งงวดการจ่ายเงินตามสัญญากู้ยืมเงิน/สัญญายืมเงิน
วิธีการคำ�นวณเงินกู้ยืมที่โรงเรียนจะได้รับในแต่ละงวด
วิธีการคำ�นวณดอกเบี้ยเพื่อกรอกในบันทึกเงื่อนไขการชำ�ระหนี้คืน ตามสัญญากู้ยืมเงิน ข้อ ๖
วิธีการคำ�นวณค่าปรับกรณีผิดนัดชำ�ระหนี้
- กรณีผิดนัดชำ�ระหนี้เงินกู้ยืมจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ
เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาสำ�หรับโรงเรียนในระบบ
- กรณีผิดนัดชำ�ระหนี้เงินยืมจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ
เพื่อประโยชน์ในการสงเคราะห์สำ�หรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้
ภาคผนวก
- ตัวอย่างการกรอกคำ�ขอกู้ยืมเงินตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ
- ตัวอย่างการกรอกคำ�ขอยืมเงินตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ
สำ�หรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้
- ตัวอย่างการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคาหลักประกัน
(กรณีนำ�อาคารเรียน อาคารประกอบ (หลังเดิม) มาร่วมเป็นหลักประกัน)

หน้า
๑
๒
๒
๓
๓
๖
๗
๑๐
๑๒
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๕
๓๗
๓๗
๔๐

๔๒
๕๔
๖๖

สารบัญ (ต่อ)
- ตัวอย่างรายงานสรุปผลการประเมินราคาหลักประกัน
(กรณีนำ�อาคารเรียน อาคารประกอบ (หลังเดิม) มาร่วมเป็นหลักประกัน)
- ตัวอย่างการทำ�สัญญากู้ยืมเงิน
- ตัวอย่างการทำ�สัญญายืมเงิน
- ตัวอย่างการทำ�หนังสือสัญญาจำ�นองที่ดิน
- ตัวอย่างการจัดทำ�กรมธรรม์ประกันภัยอาคารเรียน อาคารประกอบ
(กรณีใช้อาคารเรียน อาคารประกอบ มาร่วมเป็นหลักประกัน)
- ตัวอย่างการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพการก่อสร้าง/ซ่อมแซม
อาคารเรียน อาคารประกอบ ที่ก่อสร้างด้วยเงินกู้ยืม/เงินยืม
จากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ
(กรณีขอรับเงินกู้ยืม/เงินยืม งวดที่ ๒, ๓....งวดสุดท้าย)
- ตัวอย่างรายงานสรุปผลการตรวจสอบสภาพการก่อสร้าง/ซ่อมแซม
อาคารเรียน อาคารประกอบ ที่ก่อสร้างด้วยเงินกู้ยืม/เงินยืม
จากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ
- ตัวอย่างการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน
ตามหลักสูตรที่จัดซื้อด้วยเงินกู้ยืม/เงินยืมจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ
- ตัวอย่างรายงานสรุปผลการตรวจสอบการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน
ตามหลักสูตรที่จัดซื้อด้วยเงินกู้ยืม/เงินยืมจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ
- คำ�สั่งคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ ๒๘๑/๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำ�งานจัดทำ�คู่มือปฏิบัติงานกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ
สำ�หรับเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค
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สารบัญ แผนภูมิ
หน้า
แผนภูมิที่ ๑ แสดงขั้นตอนการรับและยื่นคำ�ขอกู้ยืมเงิน/ยืมเงิน

๖

แผนภูมิที่ ๒ แสดงขั้นตอนการพิจารณาของสำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

๑๐

แผนภูมิที่ ๓ แสดงขั้นตอนการทำ�สัญญากู้ยืมเงิน/ยืมเงิน และการขออนุมัติ
เบิกจ่ายเงินกู้ยืม/เงินยืม งวดที่ ๑

๑๑

แผนภูมิที่ ๔ แสดงขั้นตอนการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินกู้ยืม/เงินยืม งวดที่ ๒, ๓....งวดสุดท้าย

๑๗

แผนภูมิที่ ๕ แสดงขั้นตอนการติดตามการชำ�ระหนี้

๑๙

แผนภูมิที่ ๖ แสดงขั้นตอนการไถ่ถอนหลักประกัน

๒๐

กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ
ความเป็นมา/วัตถุประสงค์/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบส�ำหรับเจ้าหน้าทีส่ ว่ นภูมภิ าค

คูม่ อื ปฏิบตั งิ าน

กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบจัดตั้งตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
พ.ศ. ๒๕๕๐ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เป็นทุนหมุนเวียนส�ำหรับการให้กยู้ มื เงินแก่โรงเรียนในระบบ โดยน�ำทุนมาจาก
การยุบรวมเงินทุนหมุนเวียนเพือ่ พัฒนาการศึกษาโรงเรียนเอกชนและเงินทุนหมุนเวียนเพือ่ วิทยาคารสงเคราะห์
ส�ำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้มาด�ำเนินงานโดยกระทรวงศึกษาธิการ และมีส�ำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็นผู้ด�ำเนินงานตามภารกิจของกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ
ในอดีตการจัดตั้งกองทุนเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนให้แก่โรงเรียนเอกชนถือได้ว่าเป็นนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการพัฒนาการศึกษาเอกชนให้มีคุณภาพและมุ่งสู่มาตรฐานการศึกษา
ระดับสากล เนื่องจากโรงเรียนเอกชนมีบทบาทส�ำคัญในการจัดการศึกษาของประเทศไทยตลอดมานับตั้งแต่
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งวิธีการสนับสนุนในระยะแรกรัฐบาลได้ให้การอุดหนุน
โรงเรียนเอกชนในรูปแบบอาคารเรียน อาคารประกอบ
ต่อมารัฐบาลได้ลดการอุ ดหนุ นด้ า นอาคารเรี ย น อาคารประกอบแก่ โรงเรี ย นเอกชน
โดยเมือ่ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๓๑ คณะรัฐมนตรีได้มมี ติเห็นชอบในหลักการให้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามควบคูว่ ชิ าสามัญและหรือวิชาชีพยืมเงินงบประมาณไปใช้จา่ ยในการก่อสร้าง หรือ ซ่อมแซมอาคารเรียน
อาคารประกอบ ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนแนวทางการส่งเสริมไปจากเดิมแต่โรงเรียนก็มีความพึงพอใจ
ในการส่งเสริมสนับสนุนตามหลักการดังกล่าว และนับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นต้นมากระทรวง
ศึกษาธิการจึงได้ให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อวิทยาคารสงเคราะห์ส�ำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ภาคใต้ยมื เงินโดยไม่มดี อกเบีย้ โดยได้รบั การสนับสนุนจากรัฐบาลในการจัดสรรงบประมาณให้เป็นทุนประเดิม
ในครั้งแรก จ�ำนวน ๑๒ ล้านบาท เพื่อน�ำไปพัฒนาโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพ และเงินทุนหมุนเวียนดังกล่าว
ยังมีการหมุนเวียนกลับคืนเข้าสู่ระบบเพื่อน�ำไปช่วยเหลือโรงเรียนอื่นได้อีก จึงท�ำให้การยืมไม่สูญเปล่า
ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๓๑ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้มี
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเอกชน โดยพิจารณาจากความต้องการของโรงเรียนเอกชน
จ�ำนวนมากที่ประสบปัญหาด้านอาคารเรียน อาคารประกอบ และต้องหาแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการก่อสร้าง
หรือซ่อมแซม ประกอบกับธนาคารหรือสถาบันการเงินส่วนใหญ่ไม่มีวัตถุประสงค์ให้โรงเรียนเอกชนกู้เงิน
เพื่อใช้จ่ายในกิจการของโรงเรียน โรงเรียนหลายแห่งจึงหาทางออกโดยระดมทุนจากแหล่งอื่น แต่ก็ยังต้อง
ประสบกับปัญหาและบางโรงเรียนทีป่ ระสบภัยธรรมชาติไม่วา่ จะเป็นอุทกภัย วาตภัย หรืออัคคีภยั ก็ไม่สามารถ
ระดมทุนมาด�ำเนินการได้ นอกจากนี้โรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษาที่เปิดท�ำการสอนในแต่ละสาขาวิชาก็มี
ความต้องการใช้อปุ กรณ์การเรียนการสอนทีเ่ ป็นอุปกรณ์หลัก แต่เนือ่ งด้วยมีราคาสูงซึง่ เป็นการยากทีโ่ รงเรียน
จะลงทุนซื้อในครั้งเดียวได้ทั้งหมด ท�ำให้เกิดปัญหาในการจัดการเรียนการสอน ต่อมาในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๓๒ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนจึงได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี โดยในระยะแรกคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการให้จัดตั้งเงินทุนหมุนเวียน
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เพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเอกชนขึ้นในกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้เงินทุนประเดิม จ�ำนวน ๓๐ ล้านบาท
เพือ่ ให้โรงเรียนเอกชนมีแหล่งเงินกูย้ มื เพือ่ น�ำไปใช้จา่ ยในการก่อสร้างอาคารเรียนหรืออาคารประกอบ ซ่อมแซม
อาคารทีช่ ำ� รุดหรือประสบภัยธรรมชาติ และจัดซือ้ อุปกรณ์การเรียนการสอนทีม่ รี าคาแพงได้ เพือ่ เพิม่ มาตรฐาน
การศึกษาให้สงู ขึน้ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบมี วัตถุประสงค์ วิสยั ทัศน์ และพันธกิจ
ดังนี้
วัตถุประสงค์
กองทุ น ส่ ง เสริ ม โรงเรี ย นในระบบมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เป็ น ทุ น หมุ น เวี ย นให้ กู ้ ยื ม เงิ น
เพือ่ ประโยชน์ในการจัดการศึกษาส�ำหรับโรงเรียนเอกชนในระบบ หรือ ยืมเงินเพือ่ ประโยชน์ในการสงเคราะห์
ส�ำหรับโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ไปด�ำเนินการในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
๒. การก่อสร้าง หรือ ปรับปรุง อาคารเรียน อาคารประกอบ
๓. การซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ที่ช�ำรุด หรือ เสียหาย
๔. การจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนตามหลักสูตร

การศึกษาเอกชน

วิสัยทัศน์
เป็นกองทุนที่ให้บริการเงินกู้ยืมและเงินยืมครอบคลุมความต้องการเพื่อพัฒนาคุณภาพ

พันธกิจ
๑. ให้บริการเงินกูย้ มื และเงินยืมแก่โรงเรียนในระบบและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ทีเ่ ปิดสอนวิชาศาสนาควบคูว่ ชิ าสามัญในจังหวัดภาคใต้ เพือ่ น�ำไปพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
อย่างมีคุณภาพ
๒. พัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนตามหลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์ของการจัดท�ำคู่มือปฏิบัติงาน
๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
๒. เพือ่ ให้ผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคด�ำเนินการตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง
๓. เพือ่ เป็นเครื่องมือในการด�ำเนินงานของกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ

ขอบเขตของคู่มือปฏิบัติงาน
คูม่ อื ปฏิบตั งิ าน

คู่มือปฏิบัติงานกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบส�ำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคฉบับนี้
จะเป็นการกล่าวถึงขั้นตอนการด�ำเนินงานที่เกี่ยวกับการรับค�ำขอกู้ยืมเงิน/ยืมเงิน การท�ำสัญญากู้ยืมเงิน/
ยืมเงิน การขออนุมัติเบิกจ่ายเงินกู้/เงินยืมแต่ละงวด การติดตามการช�ำระหนี้ และการไถ่ถอนจ�ำนอง
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กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบส�ำหรับเจ้าหน้าทีส่ ว่ นภูมภิ าค

การบริหารกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ
ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการบริหารกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ ก�ำหนดให้มีคณะอนุกรรมการ จ�ำนวน ๓ คณะ
เพื่อรับผิดชอบการด�ำเนินงานของกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ โดยในแต่ละคณะมีองค์ประกอบของ
คณะอนุกรรมการดังนี้
๑. คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ
		 ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน เป็นรองประธาน ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ เป็นอนุกรรมการและ
เลขานุการ ผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินห้าคน อนุกรรมการโดยต�ำแหน่งไม่เกินหกคน
๒. คณะอนุกรรมการเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบเพื่อประโยชน์ในการ
จัดการศึกษาส�ำหรับโรงเรียนในระบบ
		 ประกอบด้วย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนทีก่ ำ� กับดูแลงานกองทุน เป็นรองประธาน ผูอ้ ำ� นวยการ
กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินห้าคน อนุกรรมการ
โดยต�ำแหน่งไม่เกินแปดคน
๓. คณะอนุกรรมการเงินยืมกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบเพื่อประโยชน์ในการ
สงเคราะห์ส�ำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้
		 ประกอบด้วย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนทีก่ ำ� กับดูแลงานกองทุน เป็นรองประธาน ผูอ้ ำ� นวยการ
กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินสี่คน อนุกรรมการ
โดยต�ำแหน่งไม่เกินแปดคน

นิยามศัพท์

กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบส�ำหรับเจ้าหน้าทีส่ ว่ นภูมภิ าค

คูม่ อื ปฏิบตั งิ าน

“ส�ำนักงาน” หมายความว่า ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในสังกัด
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ
“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมโรงเรียน
ในระบบเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาส�ำหรับโรงเรียนในระบบ และคณะอนุกรรมการเงินยืมกองทุน
ส่งเสริมโรงเรียนในระบบเพื่อประโยชน์ในการสงเคราะห์ส�ำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้
ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการบริหารกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ
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คูม่ อื ปฏิบตั งิ าน

“โรงเรี ย น” หมายความว่ า โรงเรี ย นในระบบตามพระราชบั ญ ญั ติ โรงเรี ย นเอกชน
พ.ศ. ๒๕๕๐ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงโรงเรียนในระบบประเภทนานาชาติ หรือ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ที่เปิดสอนวิชาศาสนาควบคู่วิชาสามัญที่แปรสภาพมาจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม (ปอเนาะ)
และได้รับเงินอุดหนุนรายบุคคลใน ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช
พัทลุง กระบี่ ระนอง สตูล พังงา ตรัง ยะลา นราธิวาส ปัตตานี สงขลา และภูเก็ต
“ผู้ให้กู้ยืมเงิน” / “ผู้ให้ยืมเงิน” หมายความว่า ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือ ผู้ที่
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย
“ผู้กู้ยืมเงิน” หมายความว่า โรงเรียนที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินและได้ท�ำนิติกรรมสัญญา
ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน
จากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ พ.ศ. ๒๕๖๐
“ผู้ยืมเงิน” หมายความว่า โรงเรียนที่ได้รับอนุมัติให้ยืมเงินและได้ท�ำนิติกรรมสัญญา
ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยืมเงิน
จากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบส�ำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๐
“เงินกู้ยืม” หมายความว่า เงินกู้ยืมเพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินกิจการของโรงเรียน ด้าน
การก่อสร้าง การซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ การจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนตามหลักสูตร
หรือ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
“เงินยืม” หมายความว่า เงินยืมเพื่อประโยชน์ในการสงเคราะห์การด�ำเนินกิจการของ
โรงเรียน ด้านการก่อสร้าง การซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ การจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน
ตามหลักสูตร หรือ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
“การก่อสร้าง” หมายความว่า การสร้างอาคารขึ้นใหม่ทั้งหมด หรือ ปรับปรุง หรือต่อเติม
โครงสร้าง หรือ ส่วนต่าง ๆ ของอาคารซึ่งได้ก่อสร้างไว้แล้ว
“การซ่อมแซม” หมายความว่า การซ่อม หรือ เปลี่ยนส่วนต่าง ๆ ของอาคารที่ช�ำรุด
หรือ เสียหายให้คงสภาพเดิม หรือ ดีขึ้นกว่าเดิม
“อาคารเรียน” หมายความว่า อาคารที่ใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งก่อสร้าง
อยู่ในบริเวณที่ดินของโรงเรียน
“อาคารประกอบ” หมายความว่า อาคารที่ใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมหลักสูตร
งานกิจการนักเรียนและภาคปฏิบัติ อันเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน เช่น
อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โรงฝึกงาน หอประชุม อาคารอ�ำนวยการ อาคารห้องสมุด อาคารส�ำหรับ
เล่นกีฬา อาคารหรือศูนย์กลางสื่อการสอน อาคารหอพักครูและนักเรียน อาคารอเนกประสงค์ และอาคาร
สระว่ายน�้ำและให้หมายความรวมถึง ลานกีฬา ลานอเนกประสงค์ และสระว่ายน�้ำ ซึ่งก่อสร้างอยู่ในบริเวณ
ที่ดินของโรงเรียน
“อุปกรณ์การเรียนการสอน” หมายความว่า อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ก�ำหนดไว้
ในหลักสูตรแต่ละประเภทและแต่ละระดับการศึกษา
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“การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน” หมายความว่า การพัฒนาครูและบุคลากรทาง
การศึกษาให้มีศักยภาพสูงขึ้น เช่น การศึกษา การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน เป็นต้น
“ระยะเวลาปลอดหนี้” หมายความว่า ระยะเวลาปลอดการช�ำระคืนต้นเงินในงวดแรก
ของการช�ำระหนี้ในงวดที่ท�ำสัญญากู้ยืมเงิน/สัญญายืมเงิน โดยเริ่มนับตั้งแต่วันท�ำสัญญาจนถึงวันที่ ๓๑
พฤษภาคม หรือ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน แล้วแต่กรณี การปลอดช�ำระหนีต้ น้ เงินผูก้ ยู้ มื เงินต้องจ่ายช�ำระดอกเบีย้
ตามงวดช�ำระหนี้แนบท้ายสัญญากู้ยืมเงิน
“งวดการช�ำระหนี้” หมายความว่า งวดการช�ำระหนี้ แบ่งเป็น ๒ งวด คือ งวดวันที่ ๓๑
พฤษภาคม และงวดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ของทุกปี
“เบีย้ ปรับกรณีผดิ นัดไม่ชำ� ระหนีเ้ งินกูย้ มื ” หมายความว่า จ�ำนวนเงินทีผ่ กู้ ยู้ มื เงินต้องช�ำระ
ให้แก่ผู้ให้กู้ยืมเงินกรณีผิดนัดไม่ช�ำระต้นเงินและดอกเบี้ยงวดใดงวดหนึ่งให้ครบตามจ�ำนวนเงินภายใน
ระยะเวลาที่ก�ำหนด โดยผู้กู้ยืมเงินต้องจ่ายช�ำระเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ ๑๒ ต่อปีของต้นเงินและดอกเบี้ย
ที่ผิดนัดในงวดนั้น ตั้งแต่วันที่ผิดนัดจนถึงวันที่ช�ำระหนี้ครบถ้วนเสร็จสิ้นในงวดที่ผิดนัด
“เบี้ยปรับกรณีผิดนัดไม่ช�ำระหนี้เงินยืม” หมายความว่า จ�ำนวนเงินที่ผู้ยืมเงินต้องช�ำระ
ให้แก่ผู้ให้ยืมเงินกรณีผิดนัดไม่ช�ำระต้นเงินงวดใดงวดหนึ่งให้ครบตามจ�ำนวนเงินภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
โดยผูย้ มื เงินจะต้องจ่ายช�ำระเบีย้ ปรับในอัตราร้อยละ ๑๐ ต่อปีของเงินยืมทีค่ า้ งช�ำระทัง้ หมดตัง้ แต่วนั ทีผ่ ดิ นัด
จนถึงวันที่ช�ำระหนี้เสร็จสิ้นในงวดนั้น ๆ

คูม่ อื ปฏิบตั งิ าน

กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบส�ำหรับเจ้าหน้าทีส่ ว่ นภูมภิ าค
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การด�ำเนินงานทีเ่ กีย่ วกับการกูย้ มื เงิน/ยืมเงิน (เฉพาะโรงเรียนในระบบประเภทสามัญศึกษา)
มีวิธีการในแต่ละเรื่องซึ่งได้จ�ำแนกไว้ตามลักษณะของการด�ำเนินงานเป็น ๖ ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ ๑ การรับและยื่นค�ำขอกู้ยืมเงิน/ยืมเงิน
ขั้นตอนที่ ๒ การพิจารณาของส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ขั้นตอนที่ ๓ การท�ำสัญญากูย้ มื /ยืมเงิน และการขออนุมตั เิ บิกจ่ายเงินกูย้ มื /เงินยืม งวดที่ ๑
ขั้นตอนที่ ๔ การขออนุมัติเบิกจ่ายเงินกู้ยืม/เงินยืม งวดที่ ๒, ๓... งวดสุดท้าย
ขั้นตอนที่ ๕ การติดตามการช�ำระหนี้
ขั้นตอนที่ ๖ การไถ่ถอนหลักประกัน
แผนภูมิที่ ๑  ขั้นตอนการรับค�ำขอกู้ยืมเงิน/ยืมเงิน
ผู้กู้ยืมเงิน/ผู้ยืมเงิน
รับค�ำขอกู้ยืมเงิน/ยืมเงิน พร้อมเอกสารประกอบ
ที่ ศธจ. หรือ สช.จังหวัด หรือ สช.อ�ำเภอ
ที่โรงเรียนตั้งอยู่ หรือที่เว็บไซต์ www.opec.go.th

ผู้กู้ยืมเงิน/ผู้ยืมเงิน
รับค�ำขอกู้ยืมเงิน/ยืมเงิน พร้อมเอกสารประกอบ
ที่ ศธจ. หรือ สช.จังหวัด หรือ สช.อ�ำเภอ ที่โรงเรียนตั้งอยู่
หรือที่เว็บไซต์ www.opec.go.th ที่โรงเรียนตั้งอยู่

ศธจ. หรือ สช.จังหวัด
รับค�ำขอกู้ยืมเงิน/ยืมเงิน และเอกสารประกอบ
ตรวจสอบและพิจารณาลงนาม ให้ความเห็นประกอบ
การขอกู้ยืมเงิน/ยืมเงิน

เห็นชอบ

คูม่ อื ปฏิบตั งิ าน

ศธจ. หรือ สช.จังหวัด  
จัดส่งค�ำขอกู้ยืมเงิน/ยืมเงิน และเอกสารประกอบ
เพื่อให้ สช. วิเคราะห์และสรุปข้อมูลโรงเรียนที่ขอกู้ยืมเงิน/
ยืมเงินเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณา
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ไม่เห็นชอบ
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คูม่ อื ปฏิบตั งิ าน

ขั้นตอนที่ ๑  การรับและยื่นค�ำขอกู้ยืมเงิน/ยืมเงิน
๑.๑ โรงเรียนรับค�ำขอกู้ยืมเงิน/ยืมเงิน พร้อมรายละเอียดเอกสารประกอบค�ำขอกู้ยืมเงิน
ได้ที่ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือ ส�ำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด หรือ ส�ำนักงานการศึกษาเอกชน
อ�ำเภอ ที่โรงเรียนตั้งอยู่ หรือ ที่เว็บไซต์ www.opec.go.th
๑.๒ โรงเรียนยืน่ ค�ำขอกูย้ มื เงิน/ยืมเงิน พร้อมจัดส่งเอกสารประกอบทีส่ ำ� นักงานศึกษาธิการ
จังหวัด หรือ ส�ำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด หรือ ส�ำนักงานการศึกษาเอกชนอ�ำเภอทีโ่ รงเรียนตัง้ อยู่ ดังนี้
		 ๑) ค�ำขอกูย้ มื เงิน/ยืมเงิน (ผูข้ อกูย้ มื เงิน/ยืมเงิน คือ โรงเรียนซึง่ มีสถานะเป็นนิตบิ คุ คล
ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐)
		 ๒) ส�ำเนาใบอนุญาตให้จดั ตัง้ โรงเรียน (ร.๒ หรือ สช.๒) และหลักฐานการโอนโรงเรียน
		 ๓) ตราสารจัดตั้งโรงเรียน/มูลนิธิ/บริษัท
		 ๔) รายละเอียดกิจการของโรงเรียน
		
๕) ค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน/มูลนิธิ/บริษัท
		 ๖) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน/มูลนิธิ/บริษัท ที่มีมติในเรื่อง
การอนุมัติให้กู้ยืมเงิน/ยืมเงิน การใช้หลักทรัพย์ค�้ำประกัน และผู้มีอ�ำนาจลงนามในสัญญากู้ยืมเงิน/สัญญา
ยืมเงิน ซึ่งต้องเป็นบุคคลเดียวกับผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตในปัจจุบัน
		 ๗) ส�ำเนาใบอนุญาตให้ใช้เนื้อที่ดินบริเวณโรงเรียนทั้งหมด
		
๘) ส�ำเนาใบอนุญาตให้เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษาปัจจุบนั และย้อนหลัง
๓ ปี
		 ๙) ส�ำเนาใบอนุญาตความจุนักเรียนทั้งหมดที่ใช้ในปัจจุบัน และย้อนหลัง ๓ ปี
นับจากปีการศึกษาที่ยื่นค�ำขอกู้ยืมเงิน/ยืมเงิน
		 ๑๐) แบบส�ำรวจครู นักเรียนและการจัดชัน้ เรียน ปีการศึกษาปัจจุบนั และย้อนหลัง ๓ ปี
		 ๑๑) ส�ำเนาใบอนุญาตให้ขยายหลักสูตร (กรณีมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร)
		 ๑๒) ส�ำเนาการน�ำส่งเงินสมทบ ๓% ของผู้อ�ำนวยการและครู ประจ�ำเดือนมิถุนายน
ย้อนหลัง ๓ ปีการศึกษา นับจากปีปัจจุบัน และเดือนสุดท้ายก่อนวันยื่นค�ำขอกู้ยืมเงิน/ยืมเงิน
		 ๑๓) ส�ำเนาบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ออมทรัพย์ หรือ ประจ�ำของโรงเรียน ย้อนหลัง
๑ ปี ของปีการศึกษาปัจจุบัน และ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ของปีการศึกษาย้อนหลัง ๓ ปีการศึกษา
		 ๑๔) งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบรายได้-ค่าใช้จ่ายของโรงเรียน ประจ�ำปี
การศึกษา ย้อนหลัง ๓ ปี พร้อมรายละเอียดประกอบ ถ้ามีรายได้จากกิจการอืน่ ให้แสดงหลักฐานการเสียภาษี
จากกิจการนั้นๆ ประกอบด้วย
		 ๑๕) ส�ำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิท์ ดี่ นิ ทีต่ งั้ โรงเรียน (กรณีทดี่ นิ มิใช่ของผูร้ บั ใบอนุญาต
ต้องมีสัญญาเช่าที่ดินที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย ซึ่งมีระยะเวลาการเช่าครอบคลุมระยะเวลาการช�ำระหนี้)
		 ๑๖) หลักประกันที่ผู้กู้ยืมเงิน/ยืมเงินใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ยืม/เงินยืม
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๑๖.๑) กรณีใช้ทดี่ นิ หรือ ทีด่ นิ และอาคารเรียน อาคารประกอบ เป็นหลักประกัน
		
๑๖.๑.๑) หนังสือแสดงกรรมสิทธิท์ ดี่ นิ ทีไ่ ม่มภี าระผูกพัน และให้แสดงผัง
บริเวณที่ดินและอาณาเขตติดต่อทุกด้านให้ชัดเจน (ถ้าเป็นที่ดินที่ตั้งโรงเรียนให้แจ้งรายการสิ่งปลูกสร้างด้วย)
		
๑๖.๑.๒) หนังสือรับรองการประเมินราคาที่ดินตามบัญชีประเมินราคา
ที่ดินของส�ำนักงานที่ดินจังหวัดหรืออ�ำเภอแล้วแต่กรณี
		
๑๖.๑.๓) หนังสือประเมินราคาอาคารเรียน อาคารประกอบ (หลังทีน่ ำ� มา
ร่วมเป็นหลักประกัน) จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ประเมินราคา
		
๑๖.๑.๔) ถ้าเป็นทีด่ นิ ของบุคคลอืน่ ต้องมีหนังสือยินยอมจากเจ้าของทีด่ นิ
ยินยอมให้น�ำที่ดินมาเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงิน/ยืมเงินด้วย
๑๖.๒) กรณีให้ธนาคารค�ำ้ ประกัน ให้ใช้หนังสือรับรองการค�ำ้ ประกันของธนาคาร
พาณิชย์
๑๖.๓) กรณี ใช้ พั น ธบั ต รเป็ น หลั ก ประกั น ให้ ใช้ ส� ำ เนาพั น ธบั ต รรั ฐ บาลไทย
ของผู้กู้ยืมเงินหรือยืมเงิน หรือบุคคลภายนอกที่ยินยอมค�้ำประกัน ซึ่งมีก�ำหนดระยะเวลาการช�ำระคืน
ไม่ต�่ำกว่าระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน/สัญญายืมเงิน
หมายเหตุ : นอกจากใช้เอกสารข้อ ๑-๑๖ ต้องเพิ่มเติมเอกสารตามวัตถุประสงค์ที่จะขอกู้ยืมเงิน/ยืมเงินด้วย
		
ดังนี้
		
การขอกูย้ มื เงิน/ยืมเงินเพือ่ การก่อสร้าง หรือ ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ

คูม่ อื ปฏิบตั งิ าน

๑.		แผนผังแสดงอาคารและเนื้อที่ดินบริเวณโรงเรียน โดยระบุที่ตั้งอาคารเดิม และ
ที่ตั้งอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรืออาคารที่จะท�ำการปรับปรุง (พร้อมภาพถ่าย) ที่ผ่านการรับรองความถูกต้อง
จากส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือ ส�ำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
		 ๒.		แบบรูปรายการ (แบบพิมพ์เขียว)
		 ๓.		ส�ำเนาใบอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารจากผูม้ อี ำ� นาจตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
การก่อสร้างอาคาร
		 ๔.		รายการค�ำนวณโครงสร้างอาคารตามแบบรูปรายการของวิศวกรหรือสถาปนิก
ผู้ควบคุมงาน
		 ๕.		ส�ำเนาหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและสถาปัตยกรรม
ควบคุม
		 ๖.		ประมาณราคาค่าก่อสร้าง หรือ ส�ำเนาสัญญาจ้าง
		 ๗.		แผนผังการใช้ห้องเรียนของอาคารที่ขอกู้ยืมเงิน/ยืมเงิน โดยระบุว่าใช้เป็นห้อง
อะไรบ้าง
		 ๘.		แผนการรับนักเรียนล่วงหน้า อย่างน้อย ๕ ปี
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การขอกู้ยืมเงิน/ยืมเงินเพื่อการซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
		 ๑.		แผนผังแสดงอาคารและเนื้อที่ดินบริเวณโรงเรียน และอาคารที่จะซ่อมแซม
ของโรงเรียน (พร้อมภาพถ่าย) ทีผ่ า่ นการรับรองความถูกต้องจากส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือ ส�ำนักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัด
		 ๒.		แบบรูปรายการ (แบบพิมพ์เขียว) ที่จะท�ำการซ่อมแซม
		 ๓.		ประมาณราคาค่าซ่อมแซม หรือ ส�ำเนาสัญญาจ้าง
		 ๔.		ส�ำเนาหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและสถาปัตยกรรม
ควบคุม
การขอกู้ยืมเงิน/ยืมเงินเพื่อการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนตามหลักสูตร
		
๑.		แคตตาล๊ อ คหรื อ แบบรู ป และรายละเอี ย ดของรายการอุ ป กรณ์ ที่ จ ะจั ด ซื้ อ
(ภาษาไทย)
		 ๒.		ใบเสนอราคาอุปกรณ์ที่จะจัดซื้อด้วยเงินกู้ยืม/เงินยืม
		
การขอกู้ยืมเงิน/ยืมเงินเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน

-		แผนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
๑.๓ ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือ ส�ำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด หรือ ส�ำนักงาน
การศึกษาเอกชนอ�ำเภอ (ส่งต่อให้ส�ำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด) รับค�ำขอกู้ยืมเงิน/ยืมเงิน และเอกสาร
ประกอบตามแบบที่ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนก�ำหนดให้ครบถ้วนถูกต้อง
๑.๔ ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือ ส�ำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ตรวจสอบ
และพิจารณา พร้อมทั้งลงนามให้ความเห็นประกอบการขอกู้ยืมเงิน/ยืมเงิน
๑.๕ ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือ ส�ำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด จัดส่งค�ำขอ
กู้ยืมเงิน/ยืมเงินและเอกสารประกอบให้ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนวิเคราะห์และสรุป
ข้อมูลโรงเรียนที่ขอกู้ยืมเงิน/ยืมเงิน เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณา
หมายเหตุ : ๑.
		
๒.
		
		

ส�ำเนาเอกสารทุกฉบับต้องให้ผู้รับใบอนุญาตลงนามรับรองส�ำเนาถูกต้องและประทับตรา
โรงเรียน
ส�ำหรับการยื่นค�ำขอกู้ยืมเงิน/ยืมเงินให้โรงเรียนจัดท�ำเอกสาร ๒ ชุด เพื่อให้ส�ำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด หรือ ส�ำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด เก็บไว้ ๑ ชุด และจัดส่ง
ให้ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ๑ ชุด

คูม่ อื ปฏิบตั งิ าน

กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบส�ำหรับเจ้าหน้าทีส่ ว่ นภูมภิ าค
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แผนภูมิที่ ๒  ขั้นตอนการพิจารณาของส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ตรวจสอบ วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการขอกู้ยืมเงิน/ยืมเงิน

ทักท้วงเอกสาร

แต่งตั้งคณะท�ำงานตรวจสอบสภาพหลักประกันและสภาพความเป็นจริง
ของโรงเรียนที่ขอกู้ยืมเงิน/ยืมเงิน เพื่อน�ำเสนอคณะอนุกรรมการ
ไม่อนุมัติ

คณะอนุกรรมการพิจารณา

สช. ส่งเรื่องคืน ศธจ. หรือ
สช.จังหวัดและแจ้งโรงเรียน

อนุมัติ
เสนอเลขาธิการแจ้งผลการพิจารณา

คูม่ อื ปฏิบตั งิ าน

ศธจ. หรือ ผวจ. และ สช. จังหวัด
รับทราบผลการพิจารณาและเตรียมท�ำสัญญา
กู้ยืมเงิน/ยืมเงิน และสัญญาหลักประกัน

ผู้กู้ยืมเงิน/ผู้ยืมเงิน
รับทราบผลการพิจารณาและเตรียม
เอกสารประกอบการท�ำสัญญากู้ยืมเงิน/
ยืมเงิน และสัญญาหลักประกัน

ขั้นตอนที่ ๒  การพิจารณาของส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
๒.๑ ตรวจสอบ ทักท้วงค�ำขอกูย้ มื เงิน/ยืมเงิน และเอกสารประกอบของผูข้ อกูย้ มื เงิน/ยืมเงิน
๒.๒ แต่งตั้งคณะท�ำงานตรวจสภาพหลักทรัพย์ค�้ำประกันและสภาพความเป็นจริงของ
โรงเรียนเพื่อน�ำข้อมูลเสนอให้คณะอนุกรรมการพิจารณา
๒.๓ ตรวจสอบ วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลของโรงเรียนที่ยื่นค�ำขอกู้ยืมเงิน/ยืมเงินและ
จัดท�ำข้อมูลเพื่อน�ำเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา
๒.๔ นัดประชุมคณะอนุกรรมการ (ภายใน ๕ วันท�ำการหลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน
และสมบูรณ์)
๒.๕ คณะอนุกรรมการพิจารณาค�ำขอกู้ยืมเงิน/ยืมเงินของโรงเรียน
๒.๖ จัดท�ำหนังสือแจ้งคณะอนุกรรมการเพื่อรับรองรายงานการประชุม
๒.๗ จัดท�ำหนังสือแจ้งส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือ ส�ำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
และโรงเรียน เพื่อรับทราบผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
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แผนภูมิที่ ๓  ขั้นตอนการท�ำสัญญากู้ยืมเงิน/ยืมเงิน และรับเงินกู้ยืม/เงินยืม งวดที่ ๑
			

ผู้กู้ยืมเงิน/ผู้ยืมเงิน
ยื่นเอกสารท�ำสัญญากู้ยืมเงิน/ยืมเงิน
ที่ ศธจ. หรือ สช.จังหวัด ที่โรงเรียนตั้งอยู่

นิติกรจังหวัด
ตรวจสอบ
การท�ำสัญญา

ศธจ. หรือ สช.จังหวัด
ตรวจสอบเอกสารและจัดท�ำร่างสัญญากู้ยืมเงิน/ยืมเงิน มอบอ�ำนาจจดจ�ำนอง
เพื่อส่งนิติกรตรวจสอบ และน�ำเสนอผู้มีอ�ำนาจ
ศธจ. หรือ สช.จังหวัด
ประสานผู้กู้ยืมเงิน/ผู้ยืมเงิน ลงนามในสัญญากู้ยืมเงิน/ยืมเงิน
เพื่อเสนอผู้มีอ�ำนาจลงนามในฐานะคู่สัญญากู้ยืมเงิน/ยืมเงิน
ศธจ. หรือ สช.จังหวัด
จัดท�ำสัญญาหลักประกัน กับผู้กู้ยืมเงิน/ผู้ยืมเงิน

ศธจ. หรือ สช.จังหวัด
จัดเก็บส�ำเนาสัญญากู้ยืมเงิน/ยืมเงิน และส�ำเนาสัญญาหลักประกัน จัดส่งต้นฉบับให้ สช. และแจ้งให้ สช.
โอนเงินกู้ยืม/เงินยืมงวดที่ ๑ (ก่อสร้าง/ซ่อมแซม/พัฒนาคุณภาพฯ) หรือ เต็มวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
(ซื้ออุปกรณ์ฯ/พัฒนาคุณภาพฯ)
ศธจ. หรือ สช.จังหวัด
เบิกจ่ายเงินกู้ยืม/เงินยืม งวดที่ ๑ หรือเต็มวงเงินที่ได้รับอนุมัติให้ผู้กู้ยืมเงิน/ผู้ยืมเงิน
และค�ำนวณดอกเบี้ยลงในบันทึกเงื่อนไขการช�ำระหนี้คืนตามสัญญาข้อ ๖ (กรณีการกู้ยืมเงิน)
ที่ สช. จัดส่งให้ และมอบให้ผู้กู้ยืมเงิน/ผู้ยืมเงินและเก็บไว้ ๑ ชุด
ผู้กู้ยืมเงิน/ผู้ยืมเงิน
รับเงินกู้ยืม/เงินยืม งวดที่ ๑ หรือเต็มวงเงินที่ได้รับอนุมัติ และเก็บบันทึกเงื่อนไขการช�ำระหนี้คืน
ตามสัญญาข้อ ๖ ไว้เพื่อเป็นหลักฐานการช�ำระหนี้
ศธจ. หรือ สช.จังหวัด
บันทึกบัญชีเก็บต้นฉบับเอกสารการท�ำสัญญากู้ยืมเงิน/ยืมเงิน
สัญญาจ�ำนองและหลักประกัน และจัดส่งส�ำเนาเอกสารหลักฐานทั้งหมด
ให้ สช. เก็บเป็นหลักฐาน

กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบส�ำหรับเจ้าหน้าทีส่ ว่ นภูมภิ าค
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คูม่ อื ปฏิบตั งิ าน

หมายเหตุ ๑. การยื่นเอกสารเพื่อท�ำสัญญากู้ยืมเงิน/ยืมเงิน ให้ยื่นภายใน ๙๐ วันนับจากวันที่โรงเรียนได้รับแจ้ง
		 ๒. ผูม้ อี ำ� นาจลงนาม ได้แก่ ผูว้ า่ ราชการจังหวัด (กรณีจงั หวัดทีม่ ี สช.จังหวัด) และ ศธจ. (กรณีไม่มี
			 สช.จังหวัด)

คูม่ อื ปฏิบตั งิ าน

ขั้นตอนที่ ๓ การท�ำสัญญากู้ยืมเงิน/ยืมเงิน และการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินกู้ยืม/เงินยืม งวดที่ ๑
		 (ของส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือ ส�ำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด)
๓.๑ การท�ำสัญญากูย้ มื เงิน/ยืมเงิน เพือ่ การก่อสร้าง หรือ เพือ่ การซ่อมแซมอาคารเรียน
อาคารประกอบ ด�ำเนินการดังนี้
		 ๓.๑.๑ ประสานโรงเรียนที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงิน/ยืมเงิน เพื่อจัดเตรียมเอกสาร
ในการท�ำสัญญากู้ยืมเงิน/ยืมเงิน และการจัดท�ำสัญญาหลักประกัน ดังนี้
๑) หนังสือแจ้งผลการอนุมัติให้โรงเรียนที่กู้ยืมเงิน/ยืมเงินของส�ำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
๒) ร่างสัญญากู้ยืมเงิน/ยืมเงินและบันทึกแนบท้ายสัญญา จ�ำนวน ๓ ชุด
๓) รายละเอียดการแบ่งงวดการจ่ายเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ
โดยค�ำนวณจากสัดส่วนระหว่างสัญญาจ้างก่อสร้างกับวงเงินกู้ยืม/เงินยืมที่ได้รับอนุมัติ
๔) บันทึกเงือ่ นไขการช�ำระหนีค้ นื ตามสัญญากูย้ มื เงิน/ยืมเงิน ข้อ ๖ (งวดที่ ๑)
๕) รายการค�ำนวณประเมินราคาหลักประกัน (ที่ดิน หรือ ที่ดินและอาคาร)
๖) ส�ำเนาตราสารจัดตั้งโรงเรียน
๗) รายละเอียดกิจการของโรงเรียน
๘) ส�ำเนาใบอนุญาตจัดตั้งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย เช่น ใบอนุญาตจัดตั้ง
เป็นบริษทั สมาคม มูลนิธิ ห้างหุน้ ส่วน ฯลฯ ข้อบังคับ หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิตบิ คุ คลแล้วแต่กรณี
๙) ส�ำเนาค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการ
มูลนิธิ/บริษัท
๑๐) ส�ำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และรายงาน
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ/บริษัท ที่มีมติให้กู้ยืมเงิน/ยืมเงิน การใช้หลักประกัน และผู้มีอ�ำนาจ
ลงนามในสัญญากู้ยืมเงิน/ยืมเงิน
๑๑) ส�ำเนาบัญชีมูลนิธิหรือหนังสือให้อ�ำนาจจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงมูลนิธิ (ถ้ามี)
๑๒) ส�ำเนาใบอนุญาตให้เป็นผู้ลงนามแทน (ถ้ามี)
๑๓) หนังสือมอบอ�ำนาจในการจัดท�ำนิติกรรม (ถ้ามี)
๑๔) ส�ำเนาทะเบียนบ้านผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ลงนามแทน
๑๕) ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ลงนามแทน
๑๖) เอกสารประกอบเพิม่ เติมในการท�ำสัญญากูย้ มื เงิน/ยืมเงิน เพือ่ การก่อสร้าง
หรือการซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ประกอบด้วย
๑๖.๑) ส�ำเนาใบอนุญาตก่อสร้าง หรือ ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
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คูม่ อื ปฏิบตั งิ าน

๑๖.๒) ส�ำเนารายละเอียดการแบ่งงวดงาน หรือ สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง
(เงินกู้ยืมแบ่งงวดงานเป็น ๕ งวด และเงินยืมแบ่งงวดงานเป็น ๖ งวด)
๑๖.๓) ส�ำเนาหนังสือรับรองของสถาปนิก/วิศวกร และส�ำเนาใบอนุญาต
ให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมงาน
๑๖.๔) ส�ำเนาเอกสารประมาณราคาค่าก่อสร้าง หรือซ่อมแซมอาคารเรียน
อาคารประกอบ
๑๗) ต้นฉบับและส�ำเนาเอกสารของหลักประกัน แต่ละกรณี ดังนี้
กรณีใช้ที่ดินเป็นหลักประกัน ต้องมีเอกสาร
๑๗.๑) หนังสือมอบอ�ำนาจจากผู้มีอ�ำนาจให้จดจ�ำนองที่ดิน (ทด. ๒๑
ส�ำหรับโฉนดที่ดิน) หรือ (ทอ. ๙ ส�ำหรับหนังสือเอกสารสิทธิ์) โดยผู้ที่ได้รับมอบอ�ำนาจเป็นผู้ด�ำเนินการ
จดจ�ำนองกับผู้กู้ยืมเงิน/ผู้ยืมเงิน
๑๗.๒) ส�ำเนาหนังสือประเมินราคาที่ดินของส�ำนักงานที่ดิน
๑๗.๓) ต้นฉบับและส�ำเนาหนังสือเอกสารสิทธิใ์ นทีด่ นิ ทีใ่ ช้เป็นหลักประกัน
กรณีใช้หลักประกันอืน่ เช่น พันธบัตรรัฐบาล หนังสือค�ำ้ ประกันธนาคาร
ให้นำ� ต้นฉบับและส�ำเนาเอกสารดังกล่าวมอบให้สำ� นักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือ ส�ำนักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดในวันท�ำสัญญากู้ยืมเงิน/ยืมเงิน
ทั้งนี้ กรณีใช้หลักประกันของบุคคลอื่น ต้องมีหนังสือยินยอมจากเจ้าของ
หลักประกัน
		 ๓.๑.๒ จัดส่งร่างสัญญากู้ยืมเงิน/ยืมเงิน และเอกสารประกอบในการจัดท�ำสัญญา
หลักประกันกรณีใช้ที่ดินให้จัดส่งร่างสัญญาจ�ำนองให้ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนด�ำเนินการเสนอผู้มีอ�ำนาจลงนาม
		 ๓.๑.๓ ประสานโรงเรียนเพือ่ นัดหมายวันท�ำสัญญากูย้ มื เงิน/ยืมเงิน และจัดท�ำสัญญา
หลักประกัน
		 ๓.๑.๔ จัดท�ำสัญญากู้ยืมเงิน/ยืมเงินและสัญญาหลักประกัน (ผู้มีอ�ำนาจลงนาม คือ
ศึกษาธิการจังหวัด หรือ ผูว้ า่ ราชการจังหวัด) และจัดส่งต้นฉบับให้สำ� นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนก�ำหนด
และเพื่อให้ส�ำนักงานเก็บเป็นหลักฐานประกอบการกู้ยืมเงิน/ยืมเงิน
๓.๒ การจัดท�ำสัญญากู้ยืมเงิน/ยืมเงิน เพื่อการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนตาม
หลักสูตร หรือ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ด�ำเนินการดังนี้
		 ๓.๒.๑ ประสานโรงเรียนที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงิน/ยืมเงิน เพื่อจัดเตรียมเอกสาร
ในการท�ำสัญญากู้ยืมเงิน/ยืมเงินและสัญญาหลักประกัน (เหมือนกรณีขอกู้ยืมเงินเพื่อการก่อสร้าง หรือ
การซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ยกเว้นเอกสารข้อ ๑๖) และกรณีเพื่อการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน
การสอนตามหลักสูตรต้องมีเอกสารใบเสนอราคา หรือ ใบสั่งซื้ออุปกรณ์ หรือ ใบส่งของ

		 ๓.๒.๒ ร่ า งสั ญ ญากู ้ ยื ม เงิ น /ยื ม เงิ น และเอกสารประกอบในการจั ด ท� ำ สั ญ ญา
หลักประกัน กรณีใช้ที่ดินให้จัดส่งร่างสัญญาจ�ำนองให้ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ตรวจสอบความถูกต้องก่อนด�ำเนินการเสนอผู้มีอ�ำนาจลงนาม
		 ๓.๒.๓ ผู้มีอ�ำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการไปตรวจสอบอุปกรณ์การเรียนการสอน
ตามหลักสูตรที่ขอกู้ยืมเงิน/ยืมเงิน เพื่อตรวจสอบว่าถูกต้องตรงตามรายการที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงิน/ยืมเงิน
หรือไม่
		 ๓.๒.๔ นัดท�ำสัญญากู้ยืมเงิน/ยืมเงินกับโรงเรียน
		 ๓.๒.๕ จัดท�ำสัญญากูย้ มื เงิน/ยืมเงิน และจัดท�ำสัญญาหลักประกัน (ผูม้ อี ำ� นาจลงนาม
คือ ศึกษาธิการจังหวัด หรือ ผู้ว่าราชการจังหวัด)
		 ๓.๒.๖ จัดส่งเอกสารให้ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ดังนี้
			
(๑) ต้นฉบับสัญญากู้ยืมเงิน/ยืมเงิน และต้นฉบับสัญญาหลักประกันพร้อม
เอกสารประกอบ
			
(๒) ค�ำสัง่ แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบการจัดซือ้ อุปกรณ์การเรียนการสอน
ตามหลักสูตร ที่ได้รับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการ
			
(๓) รายงานผลการตรวจสอบการจัดซือ้ อุปกรณ์การเรียนการสอนตามหลักสูตร
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการ และให้ความเห็นประกอบในการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินกู้ยืม/เงินยืม
			
(๔) หนังสือแจ้งส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพื่อขอ
อนุมตั เิ บิกจ่ายและโอนเงินให้สำ� นักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือ ส�ำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ทีโ่ รงเรียน
ตั้งอยู่ เพื่อด�ำเนินการเบิกจ่ายเงินกู้ยืม/เงินยืมให้แก่ผู้กู้ยืมเงิน/ผู้ยืมเงิน โดยจ่ายเงินเต็มวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
(กรณีการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนจ่ายเต็มวงเงินที่ได้รับอนุมัติหรือตามงวดที่ผู้กู้ยืมเงิน/ผู้ยืมเงิน
มีความประสงค์ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๔ งวด)
หมายเหตุ : กรณีการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนไม่ต้องด�ำเนินการตามข้อ ๓.๒.๓ และ ๓.๒.๖ (๒) (๓)

คูม่ อื ปฏิบตั งิ าน

การท�ำสัญญากู้ยืมเงิน/ยืมเงินและสัญญาหลักประกัน มีวิธีการด�ำเนินการ ดังนี้
			 ๑. กรณีด�ำเนินการในวันเดียวกัน ให้ด�ำเนินการจัดท�ำสัญญากู้ยืมเงิน/ยืมเงินให้เรียบร้อย
ก่อนแล้วจึงด�ำเนินการจัดท�ำสัญญาหลักประกัน
			 ๒. กรณีมิได้ด�ำเนินการในวันเดียวกัน ต้องด�ำเนินการจัดท�ำสัญญากู้ยืมเงิน/ยืมเงินให้
เรียบร้อยก่อน และด�ำเนินการจัดท�ำสัญญาหลักประกันภายหลังวันท�ำสัญญากู้ยืมเงิน/ยืมเงิน
หมายเหตุ ๑. กรณีผู้มีอ�ำนาจมอบให้ผู้อื่นเป็นผู้ด�ำเนินการแทน ต้องจัดท�ำเป็นหนังสือมอบอ�ำนาจ ทด. ๒๑
(กรณีใช้โฉนดที่ดินเป็นหลักประกัน) หรือ ทอ.๙ (กรณีใช้ น.ส.๓ก. เป็นหลักประกัน) และให้
เก็บไว้เป็นหลักฐาน โดยต้องเติมรายละเอียดผู้รับมอบอ�ำนาจให้เรียบร้อย ก่อนไปด�ำเนินการ
จดจ�ำนองที่ส�ำนักงานที่ดินจังหวัด หรือ ส�ำนักงานที่ดินอ�ำเภอ

14

กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบส�ำหรับเจ้าหน้าทีส่ ว่ นภูมภิ าค

๒. การจัดท�ำสัญญากูย้ มื เงิน/ยืมเงินจะต้องปิดอากรแสตมป์ในอัตราทีก่ ฎหมายก�ำหนด จึงจะท�ำให้
สัญญากู้ยืมเงิน/ยืมเงิน มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายและฟ้องร้องบังคับคดีได้
๓. การเบิกจ่ายเงินจะกระท�ำได้ต่อเมื่อได้จัดท�ำสัญญากู้ยืมเงิน/ยืมเงินถูกต้องและสมบูรณ์
ตามกฎหมาย และเมื่อได้จัดท�ำสัญญาหลักประกันถูกต้องตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนก�ำหนดเรียบร้อยแล้ว
๓.๓ การขออนุมัติเบิกจ่ายเงินกู้ยืม/เงินยืม งวดที่ ๑
		 เมื่อส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือ ส�ำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด จัดท�ำ
และจัดส่งต้นฉบับสัญญากูย้ มื เงินและสัญญาหลักประกันให้สำ� นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจะด�ำเนินการขออนุมัติเบิกจ่าย
และโอนเงินกู้ยืม/เงินยืม งวดที่ ๑ (กรณีการก่อสร้าง หรือ การซ่อมแซม หรือ การพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอน) หรือ ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินกู้ยืม/เงินยืมเต็มวงเงินที่ได้รับอนุมัติ (กรณีการจัดซื้ออุปกรณ์ฯ หรือ
การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน) เข้าบัญชีของส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือ ส�ำนักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัด และให้ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือ ส�ำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ด�ำเนินการดังนี้
		 ๓.๓.๑ ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินกู้ยืม/เงินยืม ให้แก่ผู้กู้ยืมเงิน/ผู้ยืมเงิน งวดที่ ๑
(กรณีการก่อสร้างหรือการซ่อมแซม หรือ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน) หรือเต็มวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
(กรณีการจัดซื้ออุปกรณ์ฯ หรือ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน)
		 ๓.๓.๒ แจ้งผู้กู้ยืมเงิน/ผู้ยืมเงิน รับเงิน
		 ๓.๓.๓ เบิกจ่ายเงินกู้ยืม/เงินยืม ให้แก่ผู้กู้ยืมเงิน/ผู้ยืมเงิน
		 ๓.๓.๔ ค� ำ นวณดอกเบี้ ย ที่ ผู ้ กู ้ ยื ม เงิ น ต้ อ งช� ำ ระหนี้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ รั บ เงิ น จนถึ ง วั น ที่
ช�ำระหนี้ ในแต่ละงวดตามทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนแจ้งให้ทราบ กรอกลงในบันทึก
เงื่อนไขการช�ำระหนี้คืนตามสัญญากู้ยืมเงิน ข้อ ๖ (เฉพาะเงินกู้ยืม) พร้อมให้ผู้กู้ยืมเงิน/ผู้ยืมเงินลงลายมือชื่อ
และประทับตราโรงเรียนท้ายบันทึกเงือ่ นไขการช�ำระหนีค้ นื ตามสัญญากูย้ มื เงิน/ยืมเงิน ข้อ ๖ ไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร
		 ๓.๓.๕ มอบเอกสารตามข้อ ๓.๓.๔ ให้ผกู้ ยู้ มื เงิน/ผูย้ มื เงิน เก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบ
สัญญากู้ยืมเงิน/ยืมเงิน เนื่องจากเป็นสาระส�ำคัญและเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือสัญญากู้ยืมเงิน/ยืมเงิน
ซึ่งถือเป็นหลักฐานส�ำคัญในการกู้ยืมเงิน/ยืมเงิน
		 ๓.๓.๖ จัดส่งส�ำเนาหลักฐานการเบิกจ่ายเงินกู้ยืม/เงินยืม และส�ำเนาบันทึกเงื่อนไข
การช�ำระหนี้คืนตามสัญญากู้ยืมเงิน ข้อ ๖ ที่ลงลายมือชื่อและประทับตราโรงเรียนเรียบร้อยแล้วให้ส�ำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเก็บเป็นหลักฐานเพือ่ ติดตามการช�ำระหนีต้ อ่ ไป ส�ำหรับต้นฉบับเอกสาร
ดังกล่าวทัง้ หมดให้เก็บไว้ทสี่ ำ� นักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือ ส�ำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ในทีป่ ลอดภัย
และมิให้สูญหาย เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
คูม่ อื ปฏิบตั งิ าน

กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบส�ำหรับเจ้าหน้าทีส่ ว่ นภูมภิ าค
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คูม่ อื ปฏิบตั งิ าน

การจัดระบบควบคุมเงินของกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ มีวิธีการด�ำเนินการ ดังนี้
๑. ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ด�ำเนินการดังนี้
		 ให้สำ� นักงานศึกษาธิการจังหวัดทีม่ โี รงเรียนได้รบั อนุมตั ใิ ห้กยู้ มื เงินและยืมเงินจากกองทุน
ส่งเสริมโรงเรียนในระบบด�ำเนินการเปิดบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันกับธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด
(มหาชน) จ�ำนวน ๒ บัญชี เพือ่ รับโอนเงินจากส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและรับช�ำระหนี้
เงินกู้ยืมหรือเงินยืมให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการบริหารกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ ดังนี้
		
๑.๑ บัญชี “เงินกู้ยืมเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาส�ำหรับโรงเรียนในระบบ” เพื่อรับ
โอนเงิน จากส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและรับช�ำระหนี้จากผู้กู้ยืมเงิน
		 ๑.๒ บัญชี “เงินยืมเพื่อประโยชน์ในการสงเคราะห์ส�ำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามภาคใต้” เพื่อรับโอนเงินจากส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและรับช�ำระหนี้จาก
ผู้ยืมเงิน
อนึ่ง การสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากทั้ง ๒ บัญชี ให้ศึกษาธิการจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายฝ่ายหนึง่ กับ ฝ่ายการเงินและบัญชีของส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นผูล้ งนามร่วมกันอย่างน้อย
ฝ่ายละหนึ่งคน โดยจ่ายเป็นเช็คในนามของผู้กู้ยืมเงินหรือผู้ยืมเงิน และขีดฆ่าค�ำว่า “หรือตามสั่ง” หรือ
“ผู้ถือ” ออกพร้อมขีดคร่อมเช็ค
ทั้งนี้ เมื่อส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดด�ำเนินการเปิดบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้นแล้ว
โปรดแจ้งชื่อบัญชี เลขที่บัญชี และสาขาธนาคาร ให้ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนทราบ
โดยด่วน เพื่อประโยชน์ในการเบิกจ่ายเงินกู้ยืมและเงินยืมให้แก่โรงเรียนที่ได้รับอนุมัติเงินกู้ยืมและเงินยืม
จากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ
๒. ส�ำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ด�ำเนินการดังนี้
		 ให้สำ� นักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดทีม่ โี รงเรียนได้รบั อนุมตั ใิ ห้กยู้ มื เงินและยืมเงินจาก
กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบด�ำเนินการเปิดบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันกับธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด
(มหาชน) จ�ำนวน ๒ บัญชี เพือ่ รับโอนเงินจากส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและรับช�ำระหนี้
เงินกู้ยืมหรือเงินยืมให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการบริหารกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ ดังนี้
		
๒.๑ บัญชี “เงินกู้ยืมเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาส�ำหรับโรงเรียนในระบบ” เพื่อรับ
โอนเงิน จากส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและรับช�ำระหนี้จากผู้กู้ยืมเงิน
		 ๒.๒ บัญชี “เงินยืมเพื่อประโยชน์ในการสงเคราะห์ส�ำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิ ส ลามภาคใต้ ” เพื่ อ รั บ โอนเงิ น จากส� ำ นั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชนและรั บ ช� ำ ระหนี้
จากผู้ยืมเงิน
อนึ่ง การสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากทั้ง ๒ บัญชี ให้ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายฝ่ายหนึ่ง กับ ฝ่ายการเงินและบัญชีของส�ำนักงานการศึกษาเอกชน
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จังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามร่วมกันอย่างน้อยฝ่ายละหนึ่งคน โดยจ่ายเป็นเช็คในนามของ
ผู้กู้ยืมเงินหรือผู้ยืมเงิน และขีดฆ่าค�ำว่า “หรือตามสั่ง” หรือ “ผู้ถือ” ออกพร้อมขีดคร่อมเช็ค
ทัง้ นี้ เมือ่ ส�ำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดด�ำเนินการเปิดบัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้นแล้ว
โปรดแจ้งชื่อบัญชี เลขที่บัญชี และสาขาธนาคาร ให้สำ� นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนทราบ
โดยด่วนเพื่อประโยชน์ในการเบิกจ่ายเงินกู้ยมื /เงินยืมให้แก่โรงเรียนทีไ่ ด้รับอนุมัตเิ งินกูย้ ืม/เงินยืมจากกองทุน
ส่งเสริมโรงเรียนในระบบ
แผนภูมิที่ ๔ ขั้นตอนการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินกู้ยืม/เงินยืม งวดที่ ๒, ๓...งวดสุดท้าย
ผู้กู้ยืมเงิน/ผู้ยืมเงิน
แจ้งผลการก่อสร้าง/ซ่อมแซมเพื่อขอรับเงินกู้ยืม/เงินยืม
ตามสัญญากู้ยืมเงิน/ยืมเงิน ให้ ศธจ. หรือ สช.จังหวัด ทราบ
ศธจ. หรือ สช.จังหวัด
เสนอผู้มีอ�ำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพ
การก่อสร้าง/ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
คณะกรรมการตรวจสอบสภาพการก่อสร้าง/ซ่อมแซม
ตรวจสอบและจัดท�ำรายงานสรุปผลการตรวจ
และเสนอผู้อ�ำนาจพิจารณาอนุมัติเงินกู้ยืม/เงินยืมรายงวด
ศธจ. หรือ สช.จังหวัด
ส่งส�ำเนาค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพการก่อสร้าง/ซ่อมแซม
และรายงานสรุปผลการตรวจสอบสภาพการก่อสร้าง/ซ่อมแซม
(กรณีรับเงินงวดสุดท้ายต้องแนบใบอนุญาตใช้อาคารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
เพื่อแจ้ง สช. ให้โอนเงินเข้าบัญชีของ ศธจ. หรือ สช.จังหวัด

		

ศธจ.หรือ สช.จังหวัด
ด�ำเนินการเบิกจ่ายเงินกู้ยืม/เงินยืม ค�ำนวณดอกเบี้ย (กรณีการกู้ยืมเงิน) กรอกลงในบันทึกเงื่อนไขการช�ำระหนี้คืน
ตามสัญญาข้อ ๖ แล้วจัดส่งให้ สช.และมอบให้ผู้กู้ยืมเงิน/ผู้ยืมเงิน เก็บไว้ ๑ ชุด
ผู้กู้ยืมเงิน/ผู้ยืมเงิน
รับเงินกู้ยืม/เงินยืมรายงวด และเก็บบันทึกเงื่อนไขการช�ำระหนี้คืนตามสัญญาข้อ ๖ ไว้เพื่อช�ำระหนี้

กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบส�ำหรับเจ้าหน้าทีส่ ว่ นภูมภิ าค

คูม่ อื ปฏิบตั งิ าน

ศธจ. หรือ สช.จังหวัด
บันทึกบัญชี เก็บบันทึกเงื่อนไขการช�ำระหนี้คืนตามสัญญาข้อ ๖ ไว้กับส�ำเนาสัญญากู้ยืมเงิน/ยืมเงิน
แล้วจัดส่งส�ำเนาหลักฐานการจ่ายเงินและต้นฉบับบันทึกเงื่อนไขฯ ให้ สช.
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ขั้นตอนที่ ๔  การขออนุมัติเบิกจ่ายเงินกู้ยืม/เงินยืม งวดที่ ๒, ๓...งวดสุดท้าย
๔.๑ การก่อสร้าง หรือ การซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ด�ำเนินการดังนี้
		 เมื่อส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือ ส�ำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ได้รับแจ้ง
จากผู้กู้ยืมเงิน/ผู้ยืมเงินว่า ด�ำเนินการก่อสร้าง/ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ที่ขอกู้ยืมเงิน/ยืมเงิน
แล้วเสร็จเป็นไปตามงวดงานการก่อสร้างตามสัญญาจ้างทีแ่ นบท้ายสัญญากูย้ มื เงิน/ยืมเงินในแต่ละงวดแล้วให้
ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือ ส�ำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ด�ำเนินการ ดังนี้
		 ๔.๑.๑ ให้ผู้มีอ�ำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการไปตรวจสอบสภาพการก่อสร้าง หรือ
การซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ที่ขอกู้ยืมเงิน/ยืมเงิน
		 ๔.๑.๒ รายงานสรุปผลการตรวจสอบสภาพการก่อสร้างหรือซ่อมแซมอาคารเรียน
อาคารประกอบ ที่ขอกู้ยืมเงิน/ยืมเงิน พร้อมให้คณะกรรมการลงนามให้ความเห็นประกอบในการขออนุมัติ
เบิกจ่ายเงินกู้ยืม/เงินยืม ตามแบบที่ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนก�ำหนด
		 ๔.๑.๓ จัดท�ำหนังสือถึงส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพื่อขอให้
โอนเงิ น กู ้ ยื ม /เงิ น ยื ม พร้ อ มทั้ ง ส่ ง ส� ำ เนาค� ำ สั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบและรายงานสรุ ป ผล
การตรวจสอบสภาพการก่อสร้าง หรือ ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ งวดที่ขอกู้ยืมเงิน/ยืมเงิน ทั้งนี้
ส�ำหรับการขออนุมตั เิ บิกจ่ายเงินกูย้ มื /เงินยืมงวดสุดท้ายต้องแนบใบรับรองการใช้อาคารเรียน อาคารประกอบ
จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องด้วย			
		 ๔.๑.๔ เมือ่ ได้รบั หนังสือแจ้งจากส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่า
โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว ให้ดำ� เนินการเสนอผูม้ อี ำ� นาจเพือ่ ขออนุมตั เิ บิกจ่ายเงินกูย้ มื /เงินยืม และค�ำนวณดอกเบีย้
ทีต่ อ้ งช�ำระ (เฉพาะเงินกูย้ มื ) เพือ่ บันทึกลงในบันทึกเงือ่ นไขการช�ำระหนีค้ นื ตามสัญญา ข้อ ๖ ตามทีส่ ำ� นักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจัดส่งให้ พร้อมทัง้ ให้ผกู้ ยู้ มื เงิน/ผูย้ มื เงินลงลายมือชือ่ และประทับตรา
โรงเรียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในบันทึกเงื่อนไขการช�ำระหนี้คืนตามสัญญา ข้อ ๖ ก่อนมอบให้ผู้กู้ยืมเงิน/
ผู้ยืมเงินเก็บไว้แนบท้ายสัญญากู้ยืมเงิน/ยืมเงินเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการช�ำระหนี้
		 ๔.๑.๕ จัดส่งส�ำเนาหลักฐานการจ่ายเงินกู้ยืม/เงินยืม และต้นฉบับบันทึกเงื่อนไข
การช�ำระหนี้คืนตามสัญญา ข้อ ๖ ให้ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเก็บเป็นหลักฐาน
แนบท้ายสัญญากู้ยืมเงิน/ยืมเงิน เพื่อติดตามการช�ำระหนี้
๔.๒ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน (กรณีโรงเรียนประสงค์รับไม่เกิน ๔ งวด)

คูม่ อื ปฏิบตั งิ าน

ด�ำเนินการดังนี้
		 เมื่อส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือ ส�ำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ได้รับแจ้ง
จากผู้กู้ยืมเงิน/ผู้ยืมเงินว่า มีความประสงค์จะรับเงินงวดต่อๆ ไป ให้ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือ
ส�ำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด จัดท�ำหนังสือถึงส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เพื่อขอให้โอนเงินกู้ยืม/เงินยืม และด�ำเนินการตามข้อ ๔.๑.๔ และ ๔.๑.๕

18

กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบส�ำหรับเจ้าหน้าทีส่ ว่ นภูมภิ าค

			

แผนภูมิที่ ๕  ขั้นตอนการติดตามการช�ำระหนี้
   สช.
ตรวจสอบรายละเอียดลูกหนี้และจัดท�ำหนังสือแจ้งช�ำระหนี้
ให้ ศธจ. หรือ สช.จังหวัด และโรงเรียน

ศธจ. หรือ สช.จังหวัด

			 ้กู้ยืมเงิน/ผู้ยืมเงินให้จ่าย
รับทราบและประสานผู

ช�ำระหนี้เงินกู้ยืม/เงินยืมและจัดส่งหลักฐานให้ สช.

ผู้กู้ยืมเงิน/ผู้ยืมเงิน
รับทราบ จ่ายช�ำระหนี้และแจ้งให้ ศธจ. หรือ
สช.จังหวัดและ สช. ทราบ

สช.
ตรวจสอบและจัดเก็บหลักฐานการช�ำระหนี้ บันทึกบัญชี
และตัดยอดลูกหนี้

กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบส�ำหรับเจ้าหน้าทีส่ ว่ นภูมภิ าค
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ขั้นตอนที่ ๕  การติดตามการช�ำระหนี้
ผูก้ ยู้ มื เงิน/ผูย้ มื เงินต้องช�ำระหนีป้ ลี ะ ๒ ครัง้ ตามบันทึกเงือ่ นไขการช�ำระหนีค้ นื ตามสัญญา
ข้อ ๖ คือ ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม และ ๓๐ พฤศจิกายน ของทุกปี
กรณีผดิ นัดช�ำระหนีง้ วดใดงวดหนึง่ ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือ ส�ำนักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัด จะต้องจัดส่งหนังสือสงวนสิทธิ์เรียกค่าปรับแจ้งให้ผู้กู้ยืมเงิน/ผู้ยืมเงินรับทราบด้วย ส�ำหรับ
การติดตามการช�ำระหนี้ ด�ำเนินการดังนี้
๕.๑ ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจัดส่งหนังสือแจ้งช�ำระหนี้พร้อม
รายละเอียดจ�ำนวนเงินที่โรงเรียนจะต้องช�ำระหนี้ให้ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือ ส�ำนักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัด และผู้กู้ยืมเงิน/ผู้ยืมเงินทราบล่วงหน้าก่อนถึงวันครบก�ำหนดช�ำระหนี้ เพื่อให้ส�ำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด หรือ ส�ำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ประสานผู้กู้ยืมเงิน/ผู้ยืมเงินช�ำระหนี้
๕.๒ เมือ่ ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือส�ำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ได้รบั ช�ำระหนี้
และเบีย้ ปรับ (ถ้ามี) จากผูก้ ยู้ มื เงิน/ผูย้ มื เงินแล้ว ให้ออกใบเสร็จรับเงินให้โรงเรียนและโอนเงินเข้าบัญชีกองทุน
ส่งเสริมโรงเรียนในระบบภายใน ๕ วันนับจากวันที่ได้รับช�ำระหนี้ พร้อมแจ้งส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนทราบ
		 กรณีที่โรงเรียนช�ำระเงินโดยผ่านบัญชีกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ ให้ส�ำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด หรือ ส�ำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด จัดท�ำหนังสือแจ้งพร้อมจัดส่งส�ำเนาใบน�ำฝากเงิน
(Pay in) ให้ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนทราบ
๕.๓ ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือ ส�ำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด รายงานพร้อม
ส่งส�ำเนาหลักฐานการรับช�ำระหนีใ้ ห้สำ� นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนทราบโดยด่วนเพือ่ ตรวจสอบ
และบันทึกรายละเอียดลูกหนี้ พร้อมเก็บเป็นหลักฐานในการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

แผนภูมิที่ ๖  ขั้นตอนการไถ่ถอนหลักประกัน
ผู้กู้ยืมเงิน/ผู้ยืมเงิน
จัดท�ำหนังสือแจ้ง ศธจ. หรือ สช.จังหวัด ขอไถ่ถอนหลักประกันพร้อมแนบ
หลักฐานการช�ำระหนี้งวดสุดท้าย
ศธจ. หรือ สช.จังหวัด
ตรวจสอบและมีหนังสือแจ้ง สช. ขอไถ่ถอนหลักประกัน
สช.
ตรวจสอบและด�ำเนินการขออนุมัติไถ่ถอนหลักประกัน
คืนให้แก่ผู้กู้ยืมเงิน/ผู้ยืมเงิน ต่อผู้มีอ�ำนาจ
และแจ้งให้ผู้รับมอบอ�ำนาจทราบ
ศธจ. หรือ สช.จังหวัด
รับทราบและเสนอผู้มีอ�ำนาจเพื่อมอบหมาย
ให้ด�ำเนินการไถ่ถอนหลักประกันคืนให้แก่ผู้กู้ยืมเงิน/
ผู้ยืมเงิน พร้อมทั้งรายงานผลให้ สช. ทราบ

คูม่ อื ปฏิบตั งิ าน

สช.
รับทราบและเก็บหลักฐาน

ขั้นตอนที่ ๖  การไถ่ถอนหลักประกัน
๖.๑ ผูก้ ยู้ มื เงิน/ผูย้ มื เงินส่งหลักฐานการช�ำระหนีง้ วดสุดท้ายให้สำ� นักงานศึกษาธิการจังหวัด
หรือ ส�ำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
๖.๒ ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือ ส�ำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ตรวจสอบและ
ส่งหลักฐานการรับช�ำระหนีง้ วดสุดท้าย พร้อมมีหนังสือแจ้งส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เพื่อขออนุมัติไถ่ถอนหลักประกันคืนให้แก่ผู้กู้ยืมเงิน/ผู้ยืมเงิน
๖.๓ ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนตรวจสอบและด�ำเนินการขออนุมตั ิ
ไถ่ถอนหลักประกัน คืนให้แก่ผู้กู้ยืมเงิน/ผู้ยืมเงิน
๖.๔ ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนแจ้งผู้รับมอบอ�ำนาจด�ำเนินการ
ไถ่ถอนหลักประกันคืนให้แก่ผกู้ ยู้ มื เงิน/ผูย้ มื เงิน กรณีผรู้ บั มอบอ�ำนาจมอบหมายให้บคุ คลอืน่ เป็นผูด้ ำ� เนินการ
แทนต้องท�ำเป็นหนังสือมอบอ�ำนาจไว้เป็นหลักฐาน
๖.๕ เมื่อผู้รับมอบอ�ำนาจด�ำเนินการไถ่ถอนหลักประกันคืนให้แก่ผู้กู้ยืมเงิน/ผู้ยืมเงิน
เรียบร้อยแล้วให้แจ้งส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนทราบ
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วิธีการแบ่งงวดการจ่ายเงินตามสัญญากู้ยืมเงิน/สัญญายืมเงิน
๑. เงินกู้ยืมจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา
ส�ำหรับโรงเรียนในระบบ ให้แบ่งงวดการจ่ายเงินในสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง ไม่เกิน ๕ งวด และน�ำมาค�ำนวณ
แบ่งจ่ายเงินตามสัญญากู้ยืมเงิน ดังนี้
		 ๑.๑ งวดที่ ๑ ค�ำนวณจากงวดการจ่ายเงิน ๒ (สอง) งวดแรกตามสัญญาจ้าง แต่ต้อง
ไม่เกินร้อยละ ๕๐ (ห้าสิบ) ของวงเงินกูย้ มื โดยจะจ่ายให้ในวันทีผ่ กู้ ยู้ มื เงินได้จดทะเบียนจ�ำนองทีด่ นิ หรือทีด่ นิ
และสิ่งปลูกสร้าง หรือ จดทะเบียนจ�ำน�ำพันธบัตรรัฐบาลไทยเป็นประกัน หรือ น�ำหนังสือค�้ำประกันของ
ธนาคารซึ่งผู้ให้กู้ยืมเห็นชอบมามอบให้แก่ผู้ให้กู้ยืมตามสัญญากู้ยืมเงินข้อ ๕ แล้ว
		 ๑.๒ งวดที่ ๒ ค�ำนวณจากงวดการจ่ายเงินงวดที่ ๓ ของสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง
โดยจะจ่ายให้ตามก�ำหนดช�ำระเงินงวดที่ ๓ ของสัญญาจ้าง และหลังจากผู้ให้กู้ยืมได้ตรวจสอบแล้วว่า
ผู้กู้ยืม ได้น�ำเงินกู้ยืมตามสัญญากู้ยืมเงินนี้ไปใช้ในกิจการของโรงเรียนถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้
ในสัญญา ข้อ ๑
		
๑.๓ งวดที่ ๓ ค�ำนวณจากงวดการจ่ายเงินงวดที่ ๔ ของสัญญาจ้างดังกล่าว โดยจะจ่าย
ให้ตามก�ำหนดช�ำระเงินงวดที่ ๔ ของสัญญาจ้าง และหลังจากผูใ้ ห้กยู้ มื ได้ตรวจสอบแล้วว่า ผูก้ ยู้ มื ได้นำ� เงินกูย้ มื
ตามสัญญานี้ไปใช้ในกิจการของโรงเรียนถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ในสัญญา ข้อ ๑
		 ๑.๔ จ�ำนวนส่วนที่เหลือทั้งหมดของเงินกู้ยืมตามสัญญากู้ยืมเงิน ผู้ให้กู้ยืมจะจ่ายให้
เมือ่ ผูก้ ยู้ มื ก่อสร้าง/ซ่อมแซมอาคารแล้วเสร็จและผูใ้ ห้กยู้ มื ตรวจสอบแล้วเป็นทีพ่ อใจ หรือเมือ่ อาคารทีก่ อ่ สร้าง
แล้วเสร็จและได้รบั อนุญาตให้ใช้เป็นอาคารเรียนแล้ว ทัง้ นี้ ผูก้ ยู้ มื ต้องด�ำเนินการให้เสร็จภายในวันทีท่ กี่ ำ� หนด
ในสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง

กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบส�ำหรับเจ้าหน้าทีส่ ว่ นภูมภิ าค
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๒. เงินยืมจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบเพื่อประโยชน์ในการสงเคราะห์ส�ำหรับ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ให้แบ่งงวดการจ่ายเงินในสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง ไม่เกิน ๖ งวด
และน�ำมาค�ำนวณแบ่งจ่ายเงินตามสัญญายืมเงิน ดังนี้
๒.๑ งวดที่ ๑ ค�ำนวณจากงวดการจ่ายเงิน ๒ (สอง) งวดแรกตามสัญญาจ้าง แต่ต้อง
ไม่เกินร้อยละ ๕๐ (ห้าสิบ) ของวงเงินยืม โดยจะจ่ายให้ในวันที่ผู้ยืมได้จดทะเบียนจ�ำนองที่ดินหรือที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง หรือจดทะเบียนจ�ำน�ำพันธบัตรรัฐบาลไทยเป็นประกัน หรือน�ำหนังสือค�้ำประกันของธนาคาร
ซึ่งผู้ให้ยืมเห็นชอบมามอบให้แก่ผู้ให้ยืมตามสัญญายืมเงินข้อ ๕ แล้ว
		
๒.๒ งวดที่ ๒ ค�ำนวณจากงวดการจ่ายเงินงวดที่ ๓ ของสัญญาจ้างดังกล่าว โดยจะจ่าย
ให้ตามก�ำหนดช�ำระเงินงวดที่ ๓ ของสัญญาจ้าง และหลังจากผู้ให้ยืมได้ตรวจสอบแล้วว่า ผู้ยืมได้น�ำเงินยืม
ตามสัญญายืมเงินไปใช้ในกิจการของโรงเรียนถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ในสัญญายืมเงิน ข้อ ๑
		
๒.๓ งวดที่ ๓ ค�ำนวณจากงวดการจ่ายเงินงวดที่ ๔ ของสัญญาจ้างดังกล่าว โดยจะจ่าย
ให้ตามก�ำหนดช�ำระเงินงวดที่ ๔ ของสัญญาจ้าง และหลังจากผู้ให้ยืมได้ตรวจสอบแล้วว่า ผู้ยืมได้น�ำเงินยืม
ตามสัญญายืมเงินนีไ้ ปใช้ในกิจการของโรงเรียนถูกต้องครบถ้วนตามเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนดไว้ในสัญญายืมเงิน ข้อ ๑

		
๒.๔ งวดที่ ๔ ค�ำนวณจากงวดการจ่ายเงินงวดที่ ๕ ของสัญญาจ้างดังกล่าว โดยจะจ่าย
ให้ตามก�ำหนดช�ำระเงินงวดที่ ๕ ของสัญญาจ้าง และหลังจากผู้ให้ยืมได้ตรวจสอบแล้วว่า ผู้ยืมได้น�ำเงินยืม
ตามสัญญายืมเงินนีไ้ ปใช้ในกิจการของโรงเรียนถูกต้องครบถ้วนตามเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนดไว้ในสัญญายืมเงิน ข้อ ๑
		 ๒.๕ จ�ำนวนส่วนที่เหลือทั้งหมดของเงินยืมตามสัญญานี้ ผู้ให้ยืมจะจ่ายให้เมื่อผู้ยืม
ก่อสร้าง/ซ่อมแซมอาคารแล้วเสร็จและผู้ให้ยืมตรวจสอบแล้วเป็นที่พอใจ หรือเมื่ออาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
และได้รับอนุญาตให้ใช้เป็นอาคารเรียนแล้ว ทั้งนี้ ผู้ยืมต้องด�ำเนินการให้เสร็จภายในวันที่ที่ก�ำหนดในสัญญา
จ้างเหมาก่อสร้าง
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วิธีค�ำนวณเงินกู้ยืมที่โรงเรียนจะได้รับในแต่ละงวด
ตัวอย่าง โรงเรียนเอกชนสามัญศึกษา จังหวัดปทุมธานี ขอกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริม
โรงเรียนในระบบเพื่อก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. ๓ ชั้น จ�ำนวน ๑ หลัง เป็นจ�ำนวนเงิน ๔๕ ล้านบาท
แต่ได้รบั อนุมตั ใิ ห้กยู้ มื เงิน เป็นจ�ำนวนเงิน ๔๐ ล้านบาท โรงเรียนได้ทำ� สัญญาจ้างก่อสร้างกับผูร้ บั เหมาก่อสร้าง
เป็นจ�ำนวนเงิน ๔๕ ล้านบาทและตกลงกับผู้รับเหมาก่อสร้าง ก�ำหนดจ่ายเงินค่าก่อสร้างเป็นงวดๆ ดังนี้
งวดที่ ๑ ก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง โรงเรียนจ่ายให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
		
เป็นจ�ำนวนเงิน ๑๓ ล้านบาท		
งวดที่ ๒ ก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง โรงเรียนจ่ายให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
		
เป็นจ�ำนวนเงิน ๑๐ ล้านบาท
งวดที่ ๓ ก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง โรงเรียนจ่ายให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
		
เป็นจ�ำนวนเงิน ๙ ล้านบาท		
งวดที่ ๔ ก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง โรงเรียนจ่ายให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
		
เป็นจ�ำนวนเงิน ๘ ล้านบาท		
งวดที่ ๕ ก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง โรงเรียนจ่ายให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
		
เป็นจ�ำนวนเงิน ๕ ล้านบาท		
			 ดังนั้น โรงเรียนก่อสร้างอาคารเรียน เป็นจ�ำนวนเงิน ๔๕ ล้านบาท ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงิน
เป็นจ�ำนวนเงิน ๔๐ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับ ๔๕ : ๔๐ การค�ำนวณแบ่งงวดการจ่ายเงินกูย้ มื แต่ละงวด
เป็นดังนี้
งวดที่ ๑ ตามสัญญาจ้างก่อสร้างงวดที่ ๑ - ๒ โรงเรียนจ่ายค่าก่อสร้าง เป็นจ�ำนวนเงิน
๒๓ ล้านบาทคิดสัดส่วนเงินที่โรงเรียนจะได้รับเงินกู้ยืม ดังนี้
วิธีค�ำนวณ
			 โรงเรียนจ่ายค่าก่อสร้างทัง้ หมด ๔๕ ล้านบาท ได้รบั อนุมตั ใิ ห้กยู้ มื เงิน ทัง้ หมด ๔๐ ล้านบาท
โรงเรียนได้รับเงินกู้ยืม งวดที่ ๑-๒ เป็นจ�ำนวนเงิน ๒๓ ล้านบาท
			 จะได้รับเงินกู้ยืมงวดที่ ๑		
= ๒๓ x ๔๐/๔๕
			 คิดเป็นเงิน				
= ๒๐.๔ ล้านบาท
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			 ค�ำนวณเงินงวดที่ ๑ ได้ ๒๐.๔ ล้านบาท แต่เกินครึง่ หนึง่ ของวงเงินทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้กยู้ มื เงิน
(๔๐/๒ = ๒๐ ล้านบาท) ดังนั้น ในงวดที่ ๑ โรงเรียนจะได้รับเงินเพียง ๒๐ ล้านบาท
			 งวดที่ ๒  ตามสัญญาจ้างก่อสร้างงวดที่ ๓ โรงเรียนจ่ายค่าก่อสร้าง เป็นจ�ำนวนเงิน ๙ ล้านบาท
คิดสัดส่วนเงินที่โรงเรียนจะได้รับเงินกู้ยืม ดังนี้
			 วิธีค�ำนวณ
			 โรงเรียนจ่ายค่าก่อสร้างทัง้ หมด ๔๕ ล้านบาท ได้รบั อนุมตั ใิ ห้กยู้ มื เงินทัง้ หมด ๔๐ ล้านบาท
โรงเรียนจ่ายเงินค่าก่อสร้าง งวดที่ ๓ เป็นจ�ำนวนเงิน ๙ ล้านบาท
			 จะได้รับเงินกู้ยืมงวดที่ ๒		
= ๙ x ๔๐/๔๕
			 คิดเป็นเงิน				
= ๘ ล้านบาท
			 งวดที่ ๓ ตามสัญญาจ้างก่อสร้างงวดที่ ๔ โรงเรียนจ่ายค่าก่อสร้าง เป็นจ�ำนวนเงิน ๘ ล้านบาท
คิดสัดส่วนเงินที่โรงเรียนจะได้รับเงินกู้ยืม ดังนี้
			 วิธีค�ำนวณ
			 โรงเรียนจ่ายค่าก่อสร้างทัง้ หมด ๔๕ ล้านบาท ได้รบั อนุมตั ใิ ห้กยู้ มื เงินทัง้ หมด ๔๐ ล้านบาท
โรงเรียนจ่ายเงินค่าก่อสร้าง งวดที่ ๔ เป็นจ�ำนวนเงิน ๘ ล้านบาท
			 จะได้รับเงินกู้ยืมงวดที่ ๓		
= ๘ x ๔๐/๔๕
			 คิดเป็นเงิน 				
= ๗.๑ ล้านบาท
			 งวดที่ ๔ ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโรงเรียนจ่ายค่าก่อสร้าง งวดที่ ๕ เป็นจ�ำนวนเงิน ๕ ล้านบาท
คิดสัดส่วนเงินที่โรงเรียนจะได้รับเงินกู้ยืม ดังนี้
			 วิธีค�ำนวณ
			 โรงเรียนจ่ายค่าก่อสร้างทัง้ หมด ๔๕ ล้านบาท ได้รบั อนุมตั ใิ ห้กยู้ มื เงินทัง้ หมด ๔๐ ล้านบาท
โรงเรียนจ่ายค่าก่อสร้าง งวดที่ ๕ เป็นจ�ำนวนเงิน ๕ ล้านบาท
			 จะได้รับเงินกู้ยืมงวดที่ ๔		
= ๕ x ๔๐/๔๕
			 คิดเป็นเงิน 				
= ๔.๔ ล้านบาท
กรณีเป็นการจ่ายเงินกู้ยืมงวดสุดท้าย ให้น�ำเงินที่ได้รับอนุมัติทั้งหมดหักงวดเงินที่จ่าย
ไปแล้วทั้งสิ้น (งวดที่ ๑ - ๓) เป็นเงินคงเหลือที่โรงเรียนจะได้รับงวดสุดท้าย
			 เงินที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น			 = ๔๐.๐๐ ล้านบาท
			 หัก เงินกู้ยืม งวดที่ ๑ = ๒๐.๐๐
				 เงินกู้ยืม งวดที่ ๒ = ๘.๐๐
				 เงินกู้ยืมงวดที่ ๓
= ๗.๑๐ ๓๕.๑๐ ล้านบาท
			 คงเหลือเงินกู้ยืมงวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย)		 = ๔.๙๐ ล้านบาท
ดังนัน้ การรับเงินในงวดสุดท้ายของโรงเรียนเอกชนสามัญศึกษา จะได้รบั เป็นจ�ำนวนเงิน ๔.๙ ล้านบาท
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หมายเหตุ : เมือ่ ค�ำนวณจ�ำนวนเงินทีแ่ บ่งจ่ายเงินกูย้ มื แต่ละงวดได้แล้ว ให้นำ� ไปกรอกในสัญญากูย้ มื เงิน/
สัญญายืมเงิน ข้อ ๓

รายละเอียดการจ่ายเงินกู้ยืมจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ
ของ โรงเรียนเอกชนสามัญศึกษา จังหวัดปทุมธานี
การจ่ายเงินกู้ยืมจะแบ่งจ่ายตามงวดการจ่ายเงินตามสัญญาจ้าง ดังนี้
วงเงินกู้ยืม
๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
วงเงินค่าก่อสร้าง
๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
งวดที่

รายการ

สัดส่วน
จำ�นวนเงิน
เงินกู้ยืม
วงเงินกู้ยืม :
ตามสัญญาจ้าง จ่ายแต่ละงวด
ค่าก่อสร้าง

เงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับอนุมัติ

๔๐,๐๐๐,๐๐๐

๑

จ่ายเป็นจ�ำนวนเงินเท่ากับงวดการจ่ายเงิน ๒ (สอง)
งวดแรกตามสัญญาจ้าง ในสัดส่วนวงเงินกู้ยืม :
ค่าก่อสร้าง ในวันที่ผู้กู้ยืมเงิน ได้จดทะเบียนจ�ำนอง
ที่ดินให้แก่ผู้ให้กู้ยืมเงิน ตามสัญญากู้ยืมเงิน ข้อ ๕
แต่ต้องไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของวงเงินกู้ยืม

๔๐ : ๔๕

๒๓,๐๐๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐,๐๐๐

๒

จ่ายให้ตามงวดที่ ๓ ตามสัญญาจ้างในสัดส่วน
วงเงินกู้ยืม : ค่าก่อสร้าง เมื่อได้ด�ำเนินการดังนี้
(ให้กรอกรายละเอียดการก่อสร้างตามสัญญาจ้าง
ก่อสร้างงวดงานที่ ๓...)

๔๐ : ๔๕

๙,๐๐๐,๐๐๐

๘,๐๐๐,๐๐๐

๑๒,๐๐๐,๐๐๐

๓

จ่ายให้ตามงวดที่ ๔ ตามสัญญาจ้างในสัดส่วน
วงเงินกู้ยืม : ค่าก่อสร้าง เมื่อได้ด�ำเนินการดังนี้
(ให้กรอกรายละเอียดการก่อสร้างตามสัญญาจ้าง
ก่อสร้างงวดงานที่ ๔...)

๔๐ : ๔๕

๘,๐๐๐,๐๐๐

๗,๑๐๐,๐๐๐

๔,๙๐๐,๐๐๐

๔

จ่ายให้ตามงวดที่ ๕ ตามสัญญาจ้างในสัดส่วน
วงเงินกู้ยืม : ค่าก่อสร้าง เมื่อได้ด�ำเนินการดังนี้
(ให้กรอกรายละเอียดการก่อสร้างตามสัญญาจ้าง
ก่อสร้างงวดงานที่ ๕...)

๔๐ : ๔๕

๕,๐๐๐,๐๐๐

๔,๙๐๐,๐๐๐

๐

๔๕,๐๐๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐

๐

รวมเงิน
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เงินกู้ยืม
คงเหลือ

หมายเหตุ : กรณีท่ีโรงเรียนน�ำอาคารเรียนหลังที่ ๑ และ ๒ (หลังเดิมที่มิใช่หลังที่ขอกู้ยืมเงิน/ยืมเงินมาเป็น
หลักประกัน) โรงเรียนต้องจัดท�ำประกันภัยอาคารเรียนหลังดังกล่าวให้ครอบคลุมตามมูลค่าหนี้เงินกู้ยืม/
เงินยืมที่ใช้สิ่งปลูกสร้างเป็นประกัน หรือตามมูลค่าทรัพย์สินของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่หน่วยงานราชการ
ประเมินราคาเพื่อเอาประกัน โดยมีระยะเวลาเอาประกันครอบคลุมระยะเวลาการผ่อนช�ำระหนี้หรือตาม
ระยะเวลาสูงสุดที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ก�ำหนด
และต้องระบุผู้รับผลประโยชน์จากการท�ำประกันให้ “ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ” เป็นผู้รับผลประโยชน์แต่เพียงผู้เดียว
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วิธกี ารค�ำนวณดอกเบีย้ เพือ่ กรอกในบันทึกเงือ่ นไขการช�ำระหนีค้ นื ตามสัญญากูย้ มื เงิน ข้อ ๖
การค�ำนวณดอกเบี้ยเมื่อรับเงินกู้ยืมงวดที่ ๑, ๒, .....งวดสุดท้าย (เฉพาะกรณีเงินกู้ยืม
จากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาส�ำหรับโรงเรียนในระบบ)
จากตัวอย่างโรงเรียนเอกชนสามัญศึกษาได้รบั อนุมตั ใิ ห้กยู้ มื เงิน เป็นจ�ำนวนเงิน ๔๐ ล้านบาท
และท�ำสัญญาจ่ายเงินกู้ยืมแต่ละงวดดังนี้
งวดที่ ๑ ได้รับเป็นจ�ำนวนเงิน
๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
		
เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑
งวดที่ ๒ ได้รับเป็นจ�ำนวนเงิน
๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท
		
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
งวดที่ ๓ ได้รับเป็นจ�ำนวนเงิน
๗,๑๐๐,๐๐๐ บาท
		
เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
งวดที่ ๔ ได้รับเป็นจ�ำนวนเงิน
๔,๙๐๐,๐๐๐ บาท
		
เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒
		

รวมทั้งสิ้น

๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
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เงื่อนไขการช�ำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน มีดังนี้
๑. อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๔ ต่อปี
๒. ก�ำหนดระยะเวลาการช�ำระคืนต้นเงินพร้อมดอกเบีย้ ทุกวันที่ ๓๑ พฤษภาคม และ ๓๐
พฤศจิกายน ของทุกปี ส�ำหรับการช�ำระหนี้งวดแรกเมื่อได้รับเงินกู้ยืมงวดที่ ๑ จะได้รับการปลอดช�ำระคืน
ต้นเงินในงวดแรกของการช�ำระหนี้ (ช�ำระแต่ดอกเบี้ย)
๓. การนับจ�ำนวนเดือนเพือ่ ค�ำนวณดอกเบีย้ ตามหลักเกณฑ์ถา้ ผูก้ ยู้ มื เงินรับเงินกูย้ มื ภายใน
วันที่ ๑ - ๑๕ ของเดือนให้นบั เป็น ๑ เดือน หากรับเงินกูย้ มื ภายในวันที่ ๑๖ - ๓๑ ของเดือนให้นบั เป็นครึง่ เดือน
๑.๑ การค�ำนวณดอกเบี้ยของเงินกู้ยืม งวดที่ ๑ จ�ำนวน ๒๐ ล้านบาท เมื่อวันที่ ๑๐
มกราคม ๒๕๖๑ ดังนี้
		 ๑.๑.๑ โรงเรียนได้รบั เงินกู้ยมื งวดที่ ๑ จ�ำนวน ๒๐ ล้านบาท เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม
๒๕๖๑ งวดช�ำระหนีง้ วดแรก คือ ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ได้รบั การปลอดช�ำระคืนต้นเงินในงวดแรก
ของการช�ำระหนี้ (ช�ำระดอกเบี้ยเท่านั้น)
		 ๑.๑.๒ นับจ�ำนวนเดือนเพื่อค�ำนวณดอกเบี้ย ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม (คิดหนึ่งเดือน
เนือ่ งจากท�ำสัญญาภายในวันที่ ๑ - ๑๕) ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (งวดทีต่ อ้ งช�ำระหนี)้ เป็นระยะเวลา
๕ เดือน
		 ๑.๑.๓ ค�ำนวณดอกเบี้ยเพื่อกรอกลงในบันทึกเงื่อนไขการช�ำระหนี้คืนตามสัญญา
ข้อ ๖ ผนวก ๓ (๑) (หากค�ำนวณได้มีเศษสตางค์ให้ปัดขึ้นเป็นจ�ำนวนเต็มบาท)

		
๑.๑.๔ กรอกจ� ำ นวนเงิ น ดอกเบี้ ย ที่ ค� ำ นวณได้ ล งในบั น เงื่ อ นไขการช� ำ ระหนี้ คื น
ตามสัญญาข้อ ๖ ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจัดส่งให้ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
หรือ ส�ำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ที่โรงเรียนตั้งอยู่
วิธีค�ำนวณ
ดอกเบี้ย = จ�ำนวนเงินกู้ยืม งวดที่ ๑
”		
”		
”		

x อัตราดอกเบี้ยต่อปี x ระยะเวลาตั้งแต่วันที่รับเงินกู้ยืมงวดที่ ๑
ถึงวันที่ครบก�ำหนดช�ำระหนี้

= ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ x ๔/๑๐๐ x ๕/๑๒
= ๓๓๓,๓๓๓.๓๓ บาท
= ๓๓๓,๓๓๔ บาท 		
(เศษสตางค์ปัดขึ้นเป็นจ�ำนวนเต็มบาท)

ดอกเบี้ยที่ต้องช�ำระ งวดวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตามบันทึกเงื่อนไขการช�ำระหนี้คืน
ตามสัญญากู้ยืมเงินข้อ ๖ ผนวก ๓ (๑) ของเงินกู้ยืมที่ได้รับในงวดที่ ๑ เป็นจ�ำนวนเงิน ๓๓๓,๓๓๔ บาท
          ผนวก ๓ (๑)
บันทึกเงื่อนไขการชำ�ระหนี้คืนตามสัญญากู้ยืมเงิน ข้อ ๖
ผู้กู้ยืมเงินจะต้องชำ�ระหนี้ต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยแก่ผู้ให้กู้ยืมเงินตามสัญญา ข้อ ๖
ตามกำ�หนดตารางการชำ�ระหนี้ดังนี้
โรงเรียนเอกชนสามัญศึกษา
ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงิน
๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
จ่ายเงินกู้ยืมงวดที่ ๑
๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ต้นเงินชำ�ระเป็นรายงวด
๖๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท
งวดที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

วันสุดท้ายของ
งวดที่ต้องชำ�ระ
ปลอดหนี้
๓๑ พ.ค. ๖๑
๓๐ พ.ย. ๖๑
๓๑ พ.ค. ๖๒
๓๐ พ.ย. ๖๒
๓๑ พ.ค. ๖๓
๓๐ พ.ย. ๖๓
๓๑ พ.ค. ๖๔
๓๐ พ.ย. ๖๔

จังหวัด ปทุมธานี
ผ่อนชำ�ระคืนภายใน ๑๕ ปี
วันที่.....๑๐ มกราคม ๒๕๖๑............

รายการชำ�ระ
รายงวด
ดอกเบี้ย
ช่วงปลอดชำ�ระต้นเงิน
๓๓๓,๓๓๔.๐๐
๓๓๓,๓๓๔.๐๐
๑,๐๙๐,๐๐๐.๐๐
๔๐๐,๐๐๐.๐๐
๑,๐๗๖,๒๐๐.๐๐
๓๘๖,๒๐๐.๐๐
๑,๐๖๒,๔๐๐.๐๐
๓๗๒,๔๐๐.๐๐
๑,๐๔๘,๖๐๐.๐๐
๓๕๘,๖๐๐.๐๐
๑,๐๓๔,๘๐๐.๐๐
๓๔๔,๘๐๐.๐๐
๑,๐๒๑,๐๐๐.๐๐
๓๓๑,๐๐๐.๐๐
๑,๐๐๗,๒๐๐.๐๐
๓๑๗,๒๐๐.๐๐

ต้นเงิน
๐.๐๐
๖๙๐,๐๐๐.๐๐
๖๙๐,๐๐๐.๐๐
๖๙๐,๐๐๐.๐๐
๖๙๐,๐๐๐.๐๐
๖๙๐,๐๐๐.๐๐
๖๙๐,๐๐๐.๐๐
๖๙๐,๐๐๐.๐๐

ยอดเงินต้น
คงเหลือ
๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๙,๓๑๐,๐๐๐.๐๐
๑๘,๖๒๐,๐๐๐.๐๐
๑๗,๙๓๐,๐๐๐.๐๐
๑๗,๒๔๐,๐๐๐.๐๐
๑๖,๕๕๐,๐๐๐.๐๐
๑๕,๘๖๐,๐๐๐.๐๐
๑๕,๑๗๐,๐๐๐.๐๐

(ป

น)

บั ตราโรงเรีย
เอกสารฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญากู้ยืมเงิน เลขที่..............................ลงวั
นที่.........................................
ระท
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       ลงนาม......................................................ผู้กู้ยืมเงิน
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ผนวก ๓ (๑)

บันทึกเงื่อนไขการชำ�ระหนี้คืนตามสัญญากู้ยืมเงิน ข้อ ๖
ผู้กู้ยืมเงินจะต้องชำ�ระหนี้ต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยแก่ผู้ให้กู้ยืมเงินตามสัญญา ข้อ ๖
ตามกำ�หนดตารางการชำ�ระหนี้ดังนี้
โรงเรียนเอกชนสามัญศึกษา
จังหวัด ปทุมธานี
ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงิน
๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ผ่อนชำ�ระคืนภายใน ๑๕ ปี
จ่ายเงินกู้ยืมงวดที่ ๑
๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
วันที่.....๑๐ มกราคม ๒๕๖๑............
ต้นเงินชำ�ระเป็นรายงวด
๖๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐

วันสุดท้ายของ
งวดที่ต้องชำ�ระ
๓๑ พ.ค. ๖๕
๓๐ พ.ย. ๖๕
๓๑ พ.ค. ๖๖
๓๐ พ.ย. ๖๖
๓๑ พ.ค. ๖๗
๓๐ พ.ย. ๖๗
๓๑ พ.ค. ๖๘
๓๐ พ.ย. ๖๘
๓๑ พ.ค. ๖๙
๓๐ พ.ย. ๖๙
๓๑ พ.ค. ๗๐
๓๐ พ.ย. ๗๐
๓๑ พ.ค. ๗๑
๓๐ พ.ย. ๗๑
๓๑ พ.ค. ๗๒
๓๐ พ.ย. ๗๒
๓๑ พ.ค. ๗๓
๓๐ พ.ย. ๗๓
๓๑ พ.ค. ๗๔
๓๐ พ.ย. ๗๔
๓๑ พ.ค. ๗๕
๓๐ พ.ย. ๗๕

รายงวด
๙๙๓,๔๐๐.๐๐
๙๗๙,๖๐๐.๐๐
๙๖๕,๘๐๐.๐๐
๙๕๒,๐๐๐.๐๐
๙๓๘,๒๐๐.๐๐
๙๒๔,๔๐๐.๐๐
๙๑๐,๖๐๐.๐๐
๘๙๖,๘๐๐.๐๐
๘๘๓,๐๐๐.๐๐
๘๖๙,๒๐๐.๐๐
๘๕๕,๔๐๐.๐๐
๘๔๑,๖๐๐.๐๐
๘๒๗,๘๐๐.๐๐
๘๑๔,๐๐๐.๐๐
๘๐๐,๒๐๐.๐๐
๗๘๖,๔๐๐.๐๐
๗๗๒,๖๐๐.๐๐
๗๕๘,๘๐๐.๐๐
๗๔๕,๐๐๐.๐๐
๗๓๑,๒๐๐.๐๐
๗๑๗,๔๐๐.๐๐
๖๙๓,๖๐๐.๐๐

รายการชำ�ระ
ดอกเบี้ย
๓๐๓,๔๐๐.๐๐
๒๘๙,๖๐๐.๐๐
๒๗๕,๘๐๐.๐๐
๒๖๒,๐๐๐.๐๐
๒๔๘,๒๐๐.๐๐
๒๓๔,๔๐๐.๐๐
๒๒๐,๖๐๐.๐๐
๒๐๖,๘๐๐.๐๐
๑๙๓,๐๐๐.๐๐
๑๗๙,๒๐๐.๐๐
๑๖๕,๔๐๐.๐๐
๑๕๑,๖๐๐.๐๐
๑๓๗,๘๐๐.๐๐
๑๒๔,๐๐๐.๐๐
๑๑๐,๒๐๐.๐๐
๙๖,๔๐๐.๐๐
๘๒,๖๐๐.๐๐
๖๘,๘๐๐.๐๐
๕๕,๐๐๐.๐๐
๔๑,๒๐๐.๐๐
๒๗,๔๐๐.๐๐
๑๓,๖๐๐.๐๐

ต้นเงิน
๖๙๐,๐๐๐.๐๐
๖๙๐,๐๐๐.๐๐
๖๙๐,๐๐๐.๐๐
๖๙๐,๐๐๐.๐๐
๖๙๐,๐๐๐.๐๐
๖๙๐,๐๐๐.๐๐
๖๙๐,๐๐๐.๐๐
๖๙๐,๐๐๐.๐๐
๖๙๐,๐๐๐.๐๐
๖๙๐,๐๐๐.๐๐
๖๙๐,๐๐๐.๐๐
๖๙๐,๐๐๐.๐๐
๖๙๐,๐๐๐.๐๐
๖๙๐,๐๐๐.๐๐
๖๙๐,๐๐๐.๐๐
๖๙๐,๐๐๐.๐๐
๖๙๐,๐๐๐.๐๐
๖๙๐,๐๐๐.๐๐
๖๙๐,๐๐๐.๐๐
๖๙๐,๐๐๐.๐๐
๖๙๐,๐๐๐.๐๐
๖๘๐,๐๐๐.๐๐
๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

ยอดเงินต้น
คงเหลือ
๑๔,๔๘๐,๐๐๐.๐๐
๑๓,๗๙๐,๐๐๐.๐๐
๑๓,๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๒,๔๑๐,๐๐๐.๐๐
๑๑,๗๒๐,๐๐๐.๐๐
๑๑,๐๓๐,๐๐๐.๐๐
๑๐,๓๔๐,๐๐๐.๐๐
๙,๖๕๐,๐๐๐.๐๐
๘,๙๖๐,๐๐๐.๐๐
๘,๒๗๐,๐๐๐.๐๐
๗,๕๘๐,๐๐๐.๐๐
๖,๘๙๐,๐๐๐.๐๐
๖,๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๕,๕๑๐,๐๐๐.๐๐
๔,๘๒๐,๐๐๐.๐๐
๔,๑๓๐,๐๐๐.๐๐
๓,๔๔๐,๐๐๐.๐๐
๒,๗๕๐,๐๐๐.๐๐
๒,๐๖๐,๐๐๐.๐๐
๑,๓๗๐,๐๐๐.๐๐
๖๘๐,๐๐๐.๐๐
๐.๐๐

น)

บั ตราโรงเรีย
เอกสารฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญากู้ยืมเงิน เลขที
นที่.........................................
ระท่..............................ลงวั
(ป

งวดที่
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๑.๒ การค�ำนวณดอกเบี้ยของเงินกู้ยืม งวดที่ ๒ จ�ำนวน ๘ ล้านบาท เมื่อวันที่ ๒๐
พฤษภาคม ๒๕๖๑ ดังนี้
			
๑.๒.๑ โรงเรียนได้รบั เงินกูย้ มื งวดที่ ๒ จ�ำนวน ๘ ล้านบาท เมือ่ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม
๒๕๖๑ งวดการช�ำระหนีท้ จี่ ะถึงก�ำหนด คือ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นงวดเดียวกับการช�ำระหนีง้ วดที่ ๑
ซึ่งโรงเรียนได้รับการปลอดช�ำระหนี้ต้นเงิน (ช�ำระดอกเบี้ยเท่านั้น) ตามบันทึกเงื่อนไขการช�ำระหนี้คืน
ตามสัญญา ข้อ ๖ ผนวก ๓ (๒) ฉบับใหม่
			
๑.๒.๒ นับจ�ำนวนเดือนเพื่อค�ำนวณดอกเบี้ยของเงินกู้ยืม งวดที่ ๒ ที่ได้รับเมื่อวันที่
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (งวดทีต่ อ้ งช�ำระหนี)้ เป็นระยะเวลา ½ เดือน (รับเงิน
ภายในวันที่ ๑๖ - ๓๑ คิด ½ เดือน)
			
๑.๒.๓ ค�ำนวณดอกเบี้ยเพื่อกรอกลงในบันทึกเงื่อนไขการช�ำระหนี้คืนตามสัญญา
ข้อ ๖ ผนวก ๓ (๒) ที่ปรับยอดเงินกู้ยืมแล้ว (หากค�ำนวณได้มีเศษสตางค์ให้ปัดขึ้นเป็นจ�ำนวนเต็มบาท)
			
๑.๒.๔ กรอกจ�ำนวนเงินดอกเบี้ยที่ค�ำนวณได้รวมกับดอกเบี้ยยอดเดิมตามบันทึก
เงื่อนไขการช�ำระหนี้คืนตามสัญญาข้อ ๖ ผนวก ๓ (๑) ลงในบันเงื่อนไขการช�ำระหนี้คืน ตามสัญญาข้อ ๖
ผนวก ๓ (๒) ในงวดวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
จัดส่งให้ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือ ส�ำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ที่โรงเรียนตั้งอยู่
			 วิธีค�ำนวณ
ดอกเบีย้ ส่วนทีเ่ กิดจากการรับเงินกูย้ มื งวดที่ ๑ ในงวดการช�ำระหนีว้ นั ที่ ๓๑ พฤษภาคม
๒๕๖๑ คิดเป็นจ�ำนวนเงิน ๓๓๓,๓๓๔ บาท บวกกับดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมที่ได้รับในงวดที่ ๒
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่รับเงิน

ดอกเบี้ย = ๓๓๓,๓๓๔ + จ�ำนวนเงินกู้ยืม งวดที่ ๒ x จ�ำนวนเงินกู้ยืม งวดที่ ๒ x กู้ยืม งวดที่ ๒ ถึงวันที่ครบ
ก�ำหนดช�ำระหนี้

”

= ๓๓๓,๓๓๔ + (๘,๐๐๐,๐๐๐ x ๔/๑๐๐ x ๐.๕/๑๒ )

”

= ๓๓๓,๓๓๔ + ๑๓,๓๓๓.๓๓

”

= ๓๔๖,๖๖๗.๓๓

		

= ๓๔๖,๖๖๘ (เศษสตางค์ปัดขึ้นเป็นจ�ำนวนเต็มบาท)

คูม่ อื ปฏิบตั งิ าน

			 ดอกเบีย้ ทีต่ อ้ งช�ำระ งวดวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตามบันทึกเงือ่ นไขการช�ำระหนีค้ นื
ตามสัญญากูย้ มื เงิน ข้อ ๖ ผนวก ๓ (๒) ของเงินกูย้ มื ทีไ่ ด้รบั ในงวดที่ ๒ เป็นจ�ำนวนเงิน ๓๔๖,๖๖๘ บาท
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ผนวก ๓ (๒)

บันทึกเงื่อนไขการชำ�ระหนี้คืนตามสัญญากู้ยืมเงิน ข้อ ๖
ผู้กู้ยืมเงินจะต้องชำ�ระหนี้ต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยแก่ผู้ให้กู้ยืมเงินตามสัญญาข้อ ๖
ตามกำ�หนดตารางการชำ�ระหนี้ดังนี้
โรงเรียนเอกชนสามัญศึกษา
จังหวัด ปทุมธานี
ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงิน
๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท
ผ่อนชำ�ระคืนภายใน ๑๕ ปี
จ่ายเงินกู้ยืมงวดที่ ๒
๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท
วันที่...... ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑........
รวมจ่ายเงินกู้ยืมงวดที่ ๑-๒
๒๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท          
ต้นเงินชำ�ระเป็นรายงวด ๙๖๖,๐๐๐,๐๐ บาท

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

วันสุดท้ายของ
งวดที่ต้องชำ�ระ
ปลอดหนี้
๓๑ พ.ค. ๖๑
๓๐ พ.ย. ๖๑
๓๑ พ.ค. ๖๒
๓๐ พ.ย. ๖๒
๓๑ พ.ค. ๖๓
๓๐ พ.ย. ๖๓
๓๑ พ.ค. ๖๔
๓๐ พ.ย. ๖๔
๓๑ พ.ค. ๖๕
๓๐ พ.ย. ๖๕
๓๑ พ.ค. ๖๖
๓๐ พ.ย. ๖๖
๓๑ พ.ค. ๖๗
๓๐ พ.ย. ๖๗
๓๑ พ.ค. ๖๘
๓๐ พ.ย. ๖๘
๓๑ พ.ค. ๖๙
๓๐ พ.ย. ๖๙
๓๑ พ.ค. ๗๐
๓๐ พ.ย. ๗๐
๓๑ พ.ค. ๗๑

รายงวด
๓๔๖,๖๖๘.๐๐
๑,๕๒๖,๐๐๐.๐๐
๑,๕๐๖,๖๘๐.๐๐
๑,๔๘๗,๓๖๐.๐๐
๑,๔๖๘,๐๔๐.๐๐
๑,๔๔๘,๗๒๐.๐๐
๑,๔๒๙,๔๐๐.๐๐
๑,๔๑๐,๐๘๐.๐๐
๑,๓๙๐,๗๖๐.๐๐
๑,๓๗๑,๔๔๐.๐๐
๑,๓๕๒,๑๒๐.๐๐
๑,๓๓๒,๘๐๐.๐๐
๑,๓๑๓,๔๘๐.๐๐
๑,๒๙๔,๑๖๐.๐๐
๑,๒๗๔,๘๔๐.๐๐
๑,๒๕๕,๕๒๐.๐๐
๑,๒๓๖,๒๐๐.๐๐
๑,๒๑๖,๘๘๐.๐๐
๑,๑๙๗,๕๖๐.๐๐
๑,๑๗๘,๒๔๐.๐๐
๑,๑๕๘,๙๒๐.๐๐

รายการชำ�ระ
ดอกเบี้ย
ช่วงปลอดชำ�ระเงินต้น
๓๔๖,๖๖๘.๐๐
๕๖๐,๐๐๐.๐๐
๕๔๐,๖๘๐.๐๐
๕๒๑,๓๖๐.๐๐
๕๐๒,๐๔๐.๐๐
๔๘๒,๗๒๐.๐๐
๔๖๓,๔๐๐.๐๐
๔๔๔,๐๘๐.๐๐
๔๒๔,๗๖๐.๐๐
๔๐๕,๔๔๐.๐๐
๓๘๖,๑๒๐.๐๐
๓๖๖,๘๐๐.๐๐
๓๔๗,๔๘๐.๐๐
๓๒๘,๑๖๐.๐๐
๓๐๘,๘๔๐.๐๐
๒๘๙,๕๒๐.๐๐
๒๗๐,๒๐๐.๐๐
๒๕๐,๘๘๐.๐๐
๒๓๑,๕๖๐.๐๐
๒๑๒,๒๔๐.๐๐
๑๙๒,๙๒๐.๐๐

ต้นเงิน
๐.๐๐
๙๖๖,๐๐๐.๐๐
๙๖๖,๐๐๐.๐๐
๙๖๖,๐๐๐.๐๐
๙๖๖,๐๐๐.๐๐
๙๖๖,๐๐๐.๐๐
๙๖๖,๐๐๐.๐๐
๙๖๖,๐๐๐.๐๐
๙๖๖,๐๐๐.๐๐
๙๖๖,๐๐๐.๐๐
๙๖๖,๐๐๐.๐๐
๙๖๖,๐๐๐.๐๐
๙๖๖,๐๐๐.๐๐
๙๖๖,๐๐๐.๐๐
๙๖๖,๐๐๐.๐๐
๙๖๖,๐๐๐.๐๐
๙๖๖,๐๐๐.๐๐
๙๖๖,๐๐๐.๐๐
๙๖๖,๐๐๐.๐๐
๙๖๖,๐๐๐.๐๐
๙๖๖,๐๐๐.๐๐

ยอดเงินต้น
คงเหลือ
๒๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๒๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๒๗,๐๓๔,๐๐๐.๐๐
๒๖,๐๖๘,๐๐๐.๐๐
๒๕,๑๐๒,๐๐๐.๐๐
๒๔,๑๓๖,๐๐๐.๐๐
๒๓,๑๗๐,๐๐๐.๐๐
๒๒,๒๐๔,๐๐๐.๐๐
๒๑,๒๓๘,๐๐๐.๐๐
๒๐,๒๗๒,๐๐๐.๐๐
๑๙,๓๐๖,๐๐๐.๐๐
๑๘,๓๔๐,๐๐๐.๐๐
๑๗,๓๗๔,๐๐๐.๐๐
๑๖,๔๐๘,๐๐๐.๐๐
๑๕,๔๔๒,๐๐๐.๐๐
๑๔,๔๗๖,๐๐๐.๐๐
๑๓,๕๑๐,๐๐๐.๐๐
๑๒,๕๔๔,๐๐๐.๐๐
๑๑,๕๗๘,๐๐๐.๐๐
๑๐,๖๑๒,๐๐๐.๐๐
๙,๖๔๖,๐๐๐.๐๐
๘,๖๘๐,๐๐๐.๐๐

บั ตราโรงเร

น)

ีย
ะท ่..............................ลงวั
เอกสารฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญากู้ยืมเงิน รเลขที
นที่.........................................
(ป

งวดที่
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คูม่ อื ปฏิบตั งิ าน

       ลงนาม......................................................ผู้กู้ยืมเงิน
        (โรงเรียนเอกชนสามัญศึกษา โดย นายจิตดี ผ่องใส ผู้รับใบอนุญาตในฐานะผู้แทนนิติบุคคล)
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ผนวก ๓ (๒)

บันทึกเงื่อนไขการชำ�ระหนี้คืนตามสัญญากู้ยืมเงิน ข้อ ๖
ผู้กู้ยืมเงินจะต้องชำ�ระหนี้ต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยแก่ผู้ให้กู้ยืมเงินตามสัญญาข้อ ๖
ตามกำ�หนดตารางการชำ�ระหนี้ดังนี้
จังหวัด ปทุมธานี
โรงเรียนเอกชนสามัญศึกษา
ผ่อนชำ�ระคืนภายใน ๑๕ ปี
ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงิน
๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
วันที่...... ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑........
จ่ายเงินกู้ยืมงวดที่ ๒
๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท
รวมจ่ายเงินกู้ยืมงวดที่ ๑-๒
๒๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท           ต้นเงินชำ�ระ เป็นรายงวด ๙๖๖,๐๐๐,๐๐ บาท
งวดที่

วันสุดท้ายของ
งวดที่ต้องชำ�ระ

๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐

๓๐ พ.ย. ๗๑
๓๑ พ.ค. ๗๒
๓๐ พ.ย. ๗๒
๓๑ พ.ค. ๗๓
๓๐ พ.ย. ๗๓
๓๑ พ.ค. ๗๔
๓๐ พ.ย. ๗๔
๓๑ พ.ค. ๗๕
๓๐ พ.ย. ๗๕

รายงวด
๑,๑๓๙,๖๐๐.๐๐
๑,๑๒๐,๒๘๐.๐๐
๑,๑๐๐,๙๖๐.๐๐
๑,๐๘๑,๖๔๐.๐๐
๑,๐๖๒,๓๒๐.๐๐
๑,๐๔๓,๐๐๐.๐๐
๑,๐๒๓,๖๘๐.๐๐
๑,๐๐๔,๓๖๐.๐๐
๙๗๑,๐๔๐.๐๐

รายการชำ�ระ
ดอกเบี้ย
๑๗๓,๖๐๐.๐๐
๑๕๔,๒๘๐.๐๐
๑๓๔,๙๖๐.๐๐
๑๑๕,๖๔๐.๐๐
๙๖,๓๒๐.๐๐
๗๗,๐๐๐.๐๐
๕๗,๖๘๐.๐๐
๓๘,๓๖๐.๐๐
๑๙,๐๔๐.๐๐

ต้นเงิน
๙๖๖,๐๐๐.๐๐
๙๖๖,๐๐๐.๐๐
๙๖๖,๐๐๐.๐๐
๙๖๖,๐๐๐.๐๐
๙๖๖,๐๐๐.๐๐
๙๖๖,๐๐๐.๐๐
๙๖๖,๐๐๐.๐๐
๙๖๖,๐๐๐.๐๐
๙๕๒,๐๐๐.๐๐
๒๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

ยอดเงินต้น
คงเหลือ
๗,๗๑๔,๐๐๐.๐๐
๖,๗๔๘,๐๐๐.๐๐
๕,๗๘๒,๐๐๐.๐๐
๔,๘๑๖,๐๐๐.๐๐
๓,๘๕๐,๐๐๐.๐๐
๒,๘๘๔,๐๐๐.๐๐
๑,๙๑๘,๐๐๐.๐๐
๙๕๒,๐๐๐.๐๐
๐.๐๐

เอกสารฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญากู้ยืมเงิน เลขที่..............................ลงวันที่.........................................
(ป

น)

บั ตราโรงเรีย
ระท

คูม่ อื ปฏิบตั งิ าน

             ลงนาม......................................................ผู้กู้ยืมเงิน
        (โรงเรียนเอกชนสามัญศึกษา โดย นายจิตดี ผ่องใส ผู้รับใบอนุญาตในฐานะผู้แทนนิติบุคคล)
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๑.๓ การค�ำนวณดอกเบี้ยของเงินกู้ยืม งวดที่ ๓ จ�ำนวน ๗.๑ ล้านบาท เมื่อวันที่ ๑๖
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ดังนี้
				 ๑.๓.๑ โรงเรียนได้รับเงินกู้ยืม งวดที่ ๓ จ�ำนวน ๗.๑ ล้านบาท เมื่อวันที่ ๑๖
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ งวดการช�ำระหนีท้ จี่ ะถึงก�ำหนด คือ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นงวดการช�ำระหนี้
งวดที่ ๒ ซึ่งโรงเรียนต้องช�ำระหนี้ต้นเงินและดอกเบี้ย ตามบันทึกเงื่อนไขการช�ำระหนี้ตามสัญญาข้อ ๖
ผนวก ๓ (๓) ฉบับใหม่
				 ๑.๓.๒ นับจ�ำนวนเดือนเพื่อค�ำนวณดอกเบี้ยของเงินกู้ยืม งวดที่ ๓ ที่ได้รับเมื่อวันที่
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ (งวดที่ต้องช�ำระหนี้) เป็นระยะเวลา ½ เดือน
(รับเงินภายในวันที่ ๑๖ - ๓๑ คิด ½ เดือน)
				 ๑.๓.๓ ค�ำนวณดอกเบี้ยเพื่อกรอกลงในบันทึกเงื่อนไขการช�ำระหนี้คืนตามสัญญา
ข้อ ๖ ผนวก ๓ (๓) ที่ปรับยอดเงินกู้ยืมแล้ว (หากค�ำนวณได้มีเศษสตางค์ให้ปัดขึ้นเป็นจ�ำนวนเต็มบาท)
				 ๑.๓.๔ กรอกจ�ำนวนเงินดอกเบีย้ ทีค่ ำ� นวณได้รวมกับดอกเบีย้ ยอดเดิมตามผนวก ๓ (๒)
ลงในบันเงื่อนไขการช�ำระหนี้คืนตามสัญญาข้อ ๖ ผนวก ๓ (๓) ในงวดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจัดส่งให้ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือ ส�ำนักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัด ที่โรงเรียนตั้งอยู่
วิธีค�ำนวณ
ดอกเบี้ยส่วนที่เกิดจากการรับเงินกู้ยืม งวดที่ ๑-๒ ในงวดการช�ำระหนี้วันที่ ๓๐
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คิดเป็นจ�ำนวนเงิน ๕๖๐,๐๐๐ บาท บวกกับดอกเบี้ยของเงินกู้ที่ได้รับในงวดที่ ๓
ดอกเบี้ย = ๕๖๐,๐๐๐ + จ�ำนวนเงินกู้ยืม งวดที่ ๓ x อัตราดอกเบี้ยต่อปี
”		
”
”
”
”

=
=
=
=
=

ระยะเวลาตั้งแต่วันที่
x รับเงินกู้ยืมงวดที่ ๓
ถึงวันที่ครบก�ำหนดช�ำระหนี้

๕๖๐,๐๐๐ + (๗,๑๐๐,๐๐๐ x ๔/๑๐๐ x ๐.๕/๑๒ )
๕๖๐,๐๐๐ + (๗,๑๐๐,๐๐๐ x ๔/๑๐๐ x ๐.๕/๑๒ )
๕๖๐,๐๐๐ + ๑๑,๘๓๓.๓๓
๕๗๑,๘๓๓.๓๓
๕๗๑,๘๓๔ (เศษสตางค์ปัดขึ้นเป็นจ�ำนวนเต็มบาท)

ดอกเบีย้ ทีต่ อ้ งช�ำระ งวดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตามบันทึกเงือ่ นไขการช�ำระหนีค้ นื
ตามสัญญากู้ยืมเงิน ข้อ ๖ ผนวก ๓ (๓) ของเงินกู้ยืมที่ได้รับในงวดที่ ๓ เป็นจ�ำนวนเงิน ๕๗๑,๘๓๔ บาท
คูม่ อื ปฏิบตั งิ าน
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ผนวก ๓ (๓)

บันทึกเงื่อนไขการชำ�ระหนี้คืนตามสัญญากู้ยืมเงิน ข้อ ๖
ผู้กู้ยืมเงินจะต้องชำ�ระหนี้ต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยแก่ผู้ให้กู้ยืมเงินตามสัญญาข้อ ๖
ตามกำ�หนดตารางการชำ�ระหนี้ดังนี้
โรงเรียนเอกชนสามัญศึกษา
จังหวัด ปทุมธานี
ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงิน
๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ผ่อนชำ�ระคืนภายใน ๑๕ ปี
วันที่...... ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑.........
จ่ายเงินกู้ยืมงวดที่ ๓
๗,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ต้นเงินชำ�ระ เป็นรายงวด ๑,๒๑๑,๐๐๐,๐๐ บาท
รวมจ่ายเงินกู้ยืมงวดที่ ๑-๓ ๓๕,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
งวดที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

วันสุดท้ายของ
งวดที่ต้องชำ�ระ
ปลอดหนี้
๓๑ พ.ค. ๖๑
๓๐ พ.ย. ๖๑
๓๑ พ.ค. ๖๒
๓๐ พ.ย. ๖๒
๓๑ พ.ค. ๖๓
๓๐ พ.ย. ๖๓
๓๑ พ.ค. ๖๔
๓๐ พ.ย. ๖๔
๓๑ พ.ค. ๖๕
๓๐ พ.ย. ๖๕
๓๑ พ.ค. ๖๖
๓๐ พ.ย. ๖๖
๓๑ พ.ค. ๖๗
๓๐ พ.ย. ๖๗
๓๑ พ.ค. ๖๘
๓๐ พ.ย. ๖๘
๓๑ พ.ค. ๖๙
๓๐ พ.ย. ๖๙
๓๑ พ.ค. ๗๐
๓๐ พ.ย. ๗๐
๓๑ พ.ค. ๗๑

รายการชำ�ระ
รายงวด
ดอกเบี้ย
ช่วงปลอดชำ�ระเงินต้น
๓๔๖,๖๖๘.๐๐
๓๔๖,๖๖๘.๐๐
๑,๗๘๒,๘๓๔.๐๐
๕๗๑,๘๓๔.๐๐
๑,๘๘๘,๗๘๐.๐๐
๖๗๗,๗๘๐.๐๐
๑,๘๖๔,๕๖๐.๐๐
๖๕๓,๕๖๐.๐๐
๑,๘๔๐,๓๔๐.๐๐
๖๒๙,๓๔๐.๐๐
๑,๘๑๖,๑๒๐.๐๐
๖๐๕,๑๒๐.๐๐
๑,๗๙๑,๙๐๐.๐๐
๕๘๐,๙๐๐.๐๐
๑,๗๖๗,๖๘๐.๐๐
๕๕๖,๖๘๐.๐๐
๑,๗๔๓,๔๖๐.๐๐
๕๓๒,๔๖๐.๐๐
๑,๗๑๙,๒๔๐.๐๐
๕๐๘,๒๔๐.๐๐
๑,๖๙๕,๐๒๐.๐๐
๔๘๔,๐๒๐.๐๐
๑,๖๗๐,๘๐๐.๐๐
๔๕๙,๘๐๐.๐๐
๑,๖๔๖,๕๘๐.๐๐
๔๓๕,๕๘๐.๐๐
๑,๖๒๒,๓๖๐.๐๐
๔๑๑,๓๖๐.๐๐
๑,๕๙๘,๑๔๐.๐๐
๓๘๗,๑๔๐.๐๐
๑,๕๗๓,๙๒๐.๐๐
๓๖๒,๙๒๐.๐๐
๑,๕๔๙,๗๐๐.๐๐
๓๓๘,๗๐๐.๐๐
๑,๕๒๕,๔๘๐.๐๐
๓๑๔,๔๘๐.๐๐
๑,๕๐๑,๒๖๐.๐๐
๒๙๐,๒๖๐.๐๐
๑,๔๗๗,๐๔๐.๐๐
๒๖๖,๐๔๐.๐๐
๑,๔๕๒,๘๒๐.๐๐
๒๔๑,๘๒๐.๐๐

ต้นเงิน
๐.๐๐
๑,๒๑๑,๐๐๐.๐๐
๑,๒๑๑,๐๐๐.๐๐
๑,๒๑๑,๐๐๐.๐๐
๑,๒๑๑,๐๐๐.๐๐
๑,๒๑๑,๐๐๐.๐๐
๑,๒๑๑,๐๐๐.๐๐
๑,๒๑๑,๐๐๐.๐๐
๑,๒๑๑,๐๐๐.๐๐
๑,๒๑๑,๐๐๐.๐๐
๑,๒๑๑,๐๐๐.๐๐
๑,๒๑๑,๐๐๐.๐๐
๑,๒๑๑,๐๐๐.๐๐
๑,๒๑๑,๐๐๐.๐๐
๑,๒๑๑,๐๐๐.๐๐
๑,๒๑๑,๐๐๐.๐๐
๑,๒๑๑,๐๐๐.๐๐
๑,๒๑๑,๐๐๐.๐๐
๑,๒๑๑,๐๐๐.๐๐
๑,๒๑๑,๐๐๐.๐๐
๑,๒๑๑,๐๐๐.๐๐

ยอดเงินต้น
คงเหลือ
๒๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๓๕,๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๓๓,๘๘๙,๐๐๐.๐๐
๓๒,๖๗๘,๐๐๐.๐๐
๓๑,๔๖๗,๐๐๐.๐๐
๓๐,๒๕๖,๐๐๐.๐๐
๒๙,๐๔๕,๐๐๐.๐๐
๒๗,๘๓๔,๐๐๐.๐๐
๒๖,๖๒๓,๐๐๐.๐๐
๒๕,๔๑๒,๐๐๐.๐๐
๒๔,๒๐๑,๐๐๐.๐๐
๒๒,๙๙๐,๐๐๐.๐๐
๒๑,๗๗๙,๐๐๐.๐๐
๒๐,๕๖๘,๐๐๐.๐๐
๑๙,๓๕๗,๐๐๐.๐๐
๑๘,๑๔๖,๐๐๐.๐๐
๑๖,๙๓๕,๐๐๐.๐๐
๑๕,๗๒๔,๐๐๐.๐๐
๑๔,๕๑๓,๐๐๐.๐๐
๑๓,๓๐๒,๐๐๐.๐๐
๑๒,๐๙๑,๐๐๐.๐๐
๑๐,๘๘๐,๐๐๐.๐๐

(ป

ร

น)

ตราโรงเรีย
เอกสารฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญากู้ยืมเงิน เลขที่..............................ลงวั
นที่.........................................
ะทบั

คูม่ อื ปฏิบตั งิ าน

               ลงนาม......................................................ผู้กู้ยืมเงิน
(โรงเรียนเอกชนสามัญศึกษา โดย นายจิตดี ผ่องใส ผู้รับใบอนุญาตในฐานะผู้แทนนิติบุคคล)
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                                                                                                                           ผนวก ๓ (๓)
บันทึกเงื่อนไขการชำ�ระหนี้คืนตามสัญญากู้ยืมเงิน ข้อ ๖
ผู้กู้ยืมเงินจะต้องชำ�ระหนี้ต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยแก่ผู้ให้กู้ยืมเงินตามสัญญาข้อ ๖
ตามกำ�หนดตารางการชำ�ระหนี้ดังนี้
จังหวัด ปทุมธานี
โรงเรียนเอกชนสามัญศึกษา
ผ่อนชำ�ระคืนภายใน ๑๕ ปี
ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงิน
๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
จ่ายเงินกู้ยืมงวดที่ ๓
๗,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
วันที่......๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑........
รวมจ่ายเงินกู้ยืมงวดที่ ๑-๓
๓๕,๑๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท
ต้นเงินชำ�ระเป็นรายงวด ๑,๒๑๑,๐๐๐,๐๐ บาท

๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐

วันสุดท้ายของ
งวดที่ต้องชำ�ระ
๓๐ พ.ย. ๗๑
๓๑ พ.ค. ๗๒
๓๐ พ.ย. ๗๒
๓๑ พ.ค. ๗๓
๓๐ พ.ย. ๗๓
๓๑ พ.ค. ๗๔
๓๐ พ.ย. ๗๔
๓๑ พ.ค. ๗๕
๓๐ พ.ย. ๗๕

รายงวด
๑,๔๒๘,๖๐๐.๐๐
๑,๔๐๔,๓๘๐.๐๐
๑,๓๘๐,๑๖๐.๐๐
๑,๓๕๕,๙๔๐.๐๐
๑,๓๓๑,๗๒๐.๐๐
๑,๓๐๗,๕๐๐.๐๐
๑,๒๘๓,๒๘๐.๐๐
๑,๒๕๙,๐๖๐.๐๐
๑,๒๑๕,๘๔๐.๐๐

รายการชำ�ระ
ดอกเบี้ย
๒๑๗,๖๐๐.๐๐
๑๙๓,๓๘๐.๐๐
๑๖๙,๑๖๐.๐๐
๑๔๔,๙๔๐.๐๐
๑๒๐,๗๒๐.๐๐
๙๖,๕๐๐.๐๐
๗๒,๒๘๐.๐๐
๔๘,๐๖๐.๐๐
๒๓,๘๔๐.๐๐

ต้นเงิน
๑,๒๑๑,๐๐๐.๐๐
๑,๒๑๑,๐๐๐.๐๐
๑,๒๑๑,๐๐๐.๐๐
๑,๒๑๑,๐๐๐.๐๐
๑,๒๑๑,๐๐๐.๐๐
๑,๒๑๑,๐๐๐.๐๐
๑,๒๑๑,๐๐๐.๐๐
๑,๒๑๑,๐๐๐.๐๐
๑,๑๙๒,๐๐๐.๐๐
๓๕,๑๐๐,๐๐๐.๐๐

ยอดเงินต้น
คงเหลือ
๙,๖๖๙,๐๐๐.๐๐
๘,๔๕๘,๐๐๐.๐๐
๗,๒๔๗,๐๐๐.๐๐
๖,๐๓๖,๐๐๐.๐๐
๔,๘๒๕,๐๐๐.๐๐
๓,๖๑๔,๐๐๐.๐๐
๒,๔๐๓,๐๐๐.๐๐
๑,๑๙๒,๐๐๐.๐๐
๐.๐๐

เอกสารฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญากู้ยืมเงิน เลขที่..............................ลงวั
นที่.........................................
บั ตราโรงเ
รีย

น)

ระท

(ป

งวดที่

              ลงนาม......................................................ผู้กู้ยืมเงิน
(โรงเรียนเอกชนสามัญศึกษา โดย นายจิตดี ผ่องใส ผู้รับใบอนุญาตในฐานะผู้แทนนิติบุคคล)

คูม่ อื ปฏิบตั งิ าน
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๑.๔ การค�ำนวณดอกเบี้ยของเงินกู้ยืม งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) จ�ำนวน ๔.๙ ล้านบาท   
เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ ดังนี้
				๑.๔.๑ โรงเรียนได้รับเงินกู้ยืม งวดที่ ๔ จ�ำนวน ๔.๙ ล้านบาท (๔๐ ล้านบาท - ๒๐
ล้านบาท - ๘ ล้านบาท - ๗.๑ ล้านบาท) เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ งวดการช�ำระหนี้ที่จะถึงก�ำหนด
คือ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นงวดการช�ำระหนี้งวดที่ ๓ ซึ่งโรงเรียนต้องช�ำระหนี้ต้นเงินและดอกเบี้ย
ตามบันทึกเงื่อนไขการช�ำระหนี้ตามสัญญาข้อ ๖ ผนวก ๓ (๔) ฉบับใหม่
				 ๑.๔.๒ นับจ�ำนวนเดือนเพื่อค�ำนวณดอกเบี้ยของเงินกู้ยืม งวดที่ ๔ ที่ได้รับเมื่อวันที่
๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (งวดที่ต้องช�ำระหนี้) เป็นระยะเวลา ๒ เดือน (รับเงิน
ภายในวันที่ ๑ - ๑๕ คิด ๑ เดือน)
				 ๑.๔.๓ ค�ำนวณดอกเบี้ยเพื่อกรอกลงในบันทึกเงื่อนไขการช�ำระหนี้คืนตามสัญญา
ข้อ ๖ ผนวก ๓ (๔) (หากค�ำนวณได้มีเศษสตางค์ให้ปัดขึ้นเป็นจ�ำนวนเต็มบาท)
				 ๑.๔.๔ กรอกจ�ำนวนเงินดอกเบีย้ ทีค่ ำ� นวณได้รวมกับดอกเบีย้ ยอดเดิมตามผนวก ๓ (๓)
ลงในบันเงือ่ นไขการช�ำระหนีค้ นื ตามสัญญาข้อ ๖ ผนวก ๓ (๔) ในงวดวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ทีส่ ำ� นักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจัดส่งให้สำ� นักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือส�ำนักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัด ที่โรงเรียนตั้งอยู่
วิธีค�ำนวณ
ดอกเบี้ยส่วนที่เกิดจากการรับเงินกู้ยืม งวดที่ ๑ - ๓ ในงวดการช�ำระหนี้วันที่ ๓๑
พฤษภาคม ๒๕๖๒ คิดเป็นจ�ำนวนเงิน ๖๗๗,๗๘๐ บาท บวกกับดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมที่ได้รับในงวดที่ ๔
ดอกเบี้ย = ๖๗๗,๗๘๐ + จ�ำนวนเงินกู้ยืม งวดที่ ๔ + อัตราดอกเบี้ยต่อปี x
”

= ๖๗๗,๗๘๐ + (๔,๙๐๐,๐๐๐ x ๔/๑๐๐ x ๒/๑๒ )

”

= ๖๗๗,๗๘๐ + ๓๒,๖๖๖.๖๖

”

= ๗๑๐,๔๔๖.๖๖

”

= ๗๑๐,๔๔๗ (เศษสตางค์ปัดขึ้นเป็นจ�ำนวนเต็มบาท)

ระยะเวลาตั้งแต่วันที่
รับเงินกู้ยืมงวดที่ ๔
ถึงวันที่ครบก�ำหนดช�ำระหนี้

คูม่ อื ปฏิบตั งิ าน

ดอกเบี้ยที่ต้องช�ำระ งวดวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตามบันทึกเงื่อนไขการช�ำระหนี้คืน
ตามสัญญากู้ยืมเงิน ข้อ ๖ ผนวก ๓ (๔) ของเงินกู้ยืมที่ได้รับในงวดที่ ๔ เป็นจ�ำนวนเงิน ๗๑๐,๔๔๗ บาท

34

กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบส�ำหรับเจ้าหน้าทีส่ ว่ นภูมภิ าค

ผนวก ๓ (๔)

บันทึกเงื่อนไขการชำ�ระหนี้คืนตามสัญญากู้ยืมเงิน ข้อ ๖
ผู้กู้ยืมเงินจะต้องชำ�ระหนี้ต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยแก่ผู้ให้กู้ยืมเงินตามสัญญาข้อ ๖
ตามกำ�หนดตารางการชำ�ระหนี้ดังนี้
จังหวัด ปทุมธานี
โรงเรียนเอกชนสามัญศึกษา
ผ่อนชำ�ระคืนภายใน ๑๕ ปี
ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงิน
๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
วันที่......๑๕ เมษายน ๒๕๖๒........
จ่ายเงินกู้ยืมงวดที่ ๔
๔,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ต้นเงินชำ�ระเป็นรายงวด ๑,๓๘๖,๐๐๐,๐๐ บาท
รวมจ่ายเงินกู้ยืมงวดที่ ๑-๔ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

วันสุดท้ายของ
งวดที่ต้องชำ�ระ
ปลอดหนี้
๓๑ พ.ค. ๖๑
๓๐ พ.ย. ๖๑
๓๑ พ.ค. ๖๒
๓๐ พ.ย. ๖๒
๓๑ พ.ค. ๖๓
๓๐ พ.ย. ๖๓
๓๑ พ.ค. ๖๔
๓๐ พ.ย. ๖๔
๓๑ พ.ค. ๖๕
๓๐ พ.ย. ๖๕
๓๑ พ.ค. ๖๖
๓๐ พ.ย. ๖๖
๓๑ พ.ค. ๖๗
๓๐ พ.ย. ๖๗
๓๑ พ.ค. ๖๘
๓๐ พ.ย. ๖๘
๓๑ พ.ค. ๖๙
๓๐ พ.ย. ๖๙
๓๑ พ.ค. ๗๐
๓๐ พ.ย. ๗๐
๓๑ พ.ค. ๗๑

รายการชำ�ระ
รายงวด
ดอกเบี้ย
ช่วงปลอดชำ�ระเงินต้น
๓๔๖,๖๖๘.๐๐ ๓๔๖,๖๖๘.๐๐
๑,๗๘๒,๘๓๔.๐๐ ๕๗๑,๘๓๔.๐๐
๒,๐๙๖,๔๔๗.๐๐ ๗๑๐,๔๔๗.๐๐
๒,๑๓๔,๐๖๐.๐๐ ๗๔๘,๐๖๐.๐๐
๒,๑๐๖,๓๔๐.๐๐ ๗๒๐,๓๔๐.๐๐
๒,๐๗๘,๖๒๐.๐๐ ๖๙๒,๖๒๐.๐๐
๒,๐๕๐,๙๐๐.๐๐ ๖๖๔,๙๐๐.๐๐
๒,๐๒๓,๑๘๐.๐๐ ๖๓๗,๑๘๐.๐๐
๑,๙๙๕,๔๖๐.๐๐ ๖๐๙,๔๖๐.๐๐
๑,๙๖๗,๗๔๐.๐๐ ๕๘๑,๗๔๐.๐๐
๑,๙๔๐,๐๒๐.๐๐ ๕๕๔,๐๒๐.๐๐
๑,๙๑๒,๓๐๐.๐๐ ๕๒๖,๓๐๐.๐๐
๑,๘๘๔,๕๘๐.๐๐ ๔๙๘,๕๘๐.๐๐
๑,๘๕๖,๘๖๐.๐๐ ๔๗๐,๘๖๐.๐๐
๑,๘๒๙,๑๔๐.๐๐ ๔๔๓,๑๔๐.๐๐
๑,๘๐๑,๔๒๐.๐๐ ๔๑๕,๔๒๐.๐๐
๑,๗๗๓,๗๐๐.๐๐ ๓๘๗,๗๐๐.๐๐
๑,๗๔๕,๙๘๐.๐๐ ๓๕๙,๙๘๐.๐๐
๑,๗๑๘,๒๖๐.๐๐ ๓๓๒,๒๖๐.๐๐
๑,๖๙๐,๕๔๐.๐๐ ๓๐๔,๕๔๐.๐๐
๑,๖๖๒,๘๒๐.๐๐ ๒๗๖,๘๒๐.๐๐

ต้นเงิน
๐.๐๐
๑,๒๑๑,๐๐๐.๐๐
๑,๓๘๖,๐๐๐.๐๐
๑,๓๘๖,๐๐๐.๐๐
๑,๓๘๖,๐๐๐.๐๐
๑,๓๘๖,๐๐๐.๐๐
๑,๓๘๖,๐๐๐.๐๐
๑,๓๘๖,๐๐๐.๐๐
๑,๓๘๖,๐๐๐.๐๐
๑,๓๘๖,๐๐๐.๐๐
๑,๓๘๖,๐๐๐.๐๐
๑,๓๘๖,๐๐๐.๐๐
๑,๓๘๖,๐๐๐.๐๐
๑,๓๘๖,๐๐๐.๐๐
๑,๓๘๖,๐๐๐.๐๐
๑,๓๘๖,๐๐๐.๐๐
๑,๓๘๖,๐๐๐.๐๐
๑,๓๘๖,๐๐๐.๐๐
๑,๓๘๖,๐๐๐.๐๐
๑,๓๘๖,๐๐๐.๐๐
๑,๓๘๖,๐๐๐.๐๐

ยอดเงินต้น
คงเหลือ
๒๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๓๕,๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๓๘,๗๘๙,๐๐๐.๐๐
๓๗,๔๐๓,๐๐๐.๐๐
๓๖,๐๑๗,๐๐๐.๐๐
๓๔,๖๓๑,๐๐๐.๐๐
๓๓,๒๔๕,๐๐๐.๐๐
๓๑,๘๕๙,๐๐๐.๐๐
๓๐,๔๗๓,๐๐๐.๐๐
๒๙,๐๘๗,๐๐๐.๐๐
๒๗,๗๐๑,๐๐๐.๐๐
๒๖,๓๑๕,๐๐๐.๐๐
๒๔,๙๒๙,๐๐๐.๐๐
๒๓,๕๔๓,๐๐๐.๐๐
๒๒,๑๕๗,๐๐๐.๐๐
๒๐,๗๗๑,๐๐๐.๐๐
๑๙,๓๘๕,๐๐๐.๐๐
๑๗,๙๙๙,๐๐๐.๐๐
๑๖,๖๑๓,๐๐๐.๐๐
๑๕,๒๒๗,๐๐๐.๐๐
๑๓,๘๔๑,๐๐๐.๐๐
๑๒,๔๕๕,๐๐๐.๐๐

ร

น)

ตราโรงเรีย
เอกสารฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญากู้ยืมเงิน เลขที่..............................ลงวั
นที่.........................................
ะทบั
(ป

งวดที่

กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบส�ำหรับเจ้าหน้าทีส่ ว่ นภูมภิ าค

คูม่ อื ปฏิบตั งิ าน

             ลงนาม......................................................ผู้กู้ยืมเงิน
    (โรงเรียนเอกชนสามัญศึกษา โดย นายจิตดี ผ่องใส ผู้รับใบอนุญาตในฐานะผู้แทนนิติบุคคล)
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ผนวก ๓ (๔)

บันทึกเงื่อนไขการชำ�ระหนี้คืนตามสัญญากู้ยืมเงิน ข้อ ๖
ผู้กู้ยืมเงินจะต้องชำ�ระหนี้ต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยแก่ผู้ให้กู้ยืมเงินตามสัญญาข้อ ๖
ตามกำ�หนดตารางการชำ�ระหนี้ดังนี้
จังหวัด ปทุมธานี
โรงเรียนเอกชนสามัญศึกษา
ผ่อนชำ�ระคืนภายใน ๑๕ ปี
ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงิน
๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท
วันที่......๑๕ เมษายน ๒๕๖๒........
จ่ายเงินกู้ยืมงวดที่ ๔
๔,๙๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท
ต้นเงินชำ�ระเป็นรายงวด ๑,๓๘๖,๐๐๐,๐๐ บาท
รวมจ่ายเงินกู้ยืมงวดที่ ๑-๔
๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐   บาท
งวดที่
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐

วันสุดท้ายของ
งวดที่ต้องชำ�ระ
๓๐ พ.ย. ๗๑
๓๑ พ.ค. ๗๒
๓๐ พ.ย. ๗๒
๓๑ พ.ค. ๗๓
๓๐ พ.ย. ๗๓
๓๑ พ.ค. ๗๔
๓๐ พ.ย. ๗๔
๓๑ พ.ค. ๗๕
๓๐ พ.ย. ๗๕

รายงวด
๑,๖๓๕,๑๐๐.๐๐
๑,๖๐๗,๓๘๐.๐๐
๑,๕๗๙,๖๖๐.๐๐
๑,๕๕๑,๙๔๐.๐๐
๑,๕๒๔,๒๒๐.๐๐
๑,๔๙๖,๕๐๐.๐๐
๑,๔๖๘,๗๘๐.๐๐
๑,๔๔๑,๐๖๐.๐๐
๑,๓๙๔,๓๔๐.๐๐

รายการชำ�ระ
ดอกเบี้ย
๒๔๙,๑๐๐.๐๐
๒๒๑,๓๘๐.๐๐
๑๙๓,๖๖๐.๐๐
๑๖๕,๙๔๐.๐๐
๑๓๘,๒๒๐.๐๐
๑๑๐,๕๐๐.๐๐
๘๒,๗๘๐.๐๐
๕๕,๐๖๐.๐๐
๒๗,๓๔๐.๐๐

ต้นเงิน
๑,๓๘๖,๐๐๐.๐๐
๑,๓๘๖,๐๐๐.๐๐
๑,๓๘๖,๐๐๐.๐๐
๑,๓๘๖,๐๐๐.๐๐
๑,๓๘๖,๐๐๐.๐๐
๑,๓๘๖,๐๐๐.๐๐
๑,๓๘๖,๐๐๐.๐๐
๑,๓๘๖,๐๐๐.๐๐
๑,๓๖๗,๐๐๐.๐๐
๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

ยอดเงินต้น
คงเหลือ
๑๑,๐๖๙,๐๐๐.๐๐
๙,๖๘๓,๐๐๐.๐๐
๘,๒๙๗,๐๐๐.๐๐
๖,๙๑๑,๐๐๐.๐๐
๕,๕๒๕,๐๐๐.๐๐
๔,๑๓๙,๐๐๐.๐๐
๒,๗๕๓,๐๐๐.๐๐
๑,๓๖๗,๐๐๐.๐๐
๐.๐๐

เอกสารฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญากู้ยืมเงิน เลขที่..............................ลงวั
นที่.........................................
รา
(ป

น)

บั ต โรงเรีย
ระท

               ลงนาม......................................................ผู้กู้ยืมเงิน
         (โรงเรียนเอกชนสามัญศึกษา โดย นายจิตดี ผ่องใส ผู้รับใบอนุญาตในฐานะผู้แทนนิติบุคคล)

คูม่ อื ปฏิบตั งิ าน

หมายเหตุ : ส �ำหรับเงินยืมจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบเพื่อประโยชน์ในการสงเคราะห์ส�ำหรับ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ไม่เสียดอกเบีย้ จึงผ่อนช�ำระเฉพาะหนีต้ น้ เงินเท่านัน้
โดยช�ำระเป็นรายงวดเช่นเดียวกับการผ่อนช�ำระหนี้เงินกู้ยืมจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียน
ในระบบเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาส�ำหรับโรงเรียนในระบบ
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วิธีการค�ำนวณเบี้ยปรับกรณีผิดนัดช�ำระหนี้
๑. กรณีผิดนัดช�ำระหนี้เงินกู้ยืมจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบเพื่อประโยชน์
ในการจัดการศึกษาส�ำหรับโรงเรียนในระบบ
		
ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรือ่ ง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไข
การกูย้ มื เงิน จากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ ก�ำหนดให้ผกู้ ยู้ มื เงินต้องช�ำระเบีย้ ปรับกรณีผดิ นัดไม่ชำ� ระหนี้
ภายในก�ำหนดเวลาตามสัญญากู้ยืมเงินในอัตราร้อยละ ๑๒ ต่อปีของต้นเงินและดอกเบี้ยที่ผิดนัดในงวดนั้น
ตั้งแต่วันที่ผิดนัดจนถึงวันที่ช�ำระหนี้ครบถ้วนเสร็จสิ้นในงวดที่ผิดนัด และการช�ำระหนี้ของผู้กู้ยืมเงิน
ให้ถือเป็นการช�ำระหนี้ตามล�ำดับงวดการผ่อนช�ำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินจนครบถ้วนถูกต้องเป็นงวดๆ ไป
ทั้งนี้ ให้น�ำเงินที่ได้รับช�ำระหนี้ หักชดใช้ดอกเบี้ยก่อน ส่วนเงินที่เหลือจึงน�ำไปหักชดใช้ต้นเงิน
สูตรการค�ำนวณเบี้ยปรับ
เบีย้ ปรับทีต่ อ้ งช�ำระ = จ�ำนวนหนี้รายงวดที่ต้องช�ำระในงวดนั้น x อัตราเบี้ยปรับ x จ�ำนวนวันที่ผิดนัด / ๓๖๕ วัน
ตัวอย่างที่ ๑ ช�ำระหนี้ครบจ�ำนวนหนี้รายงวด แต่เกินก�ำหนดเวลา เช่น
		
โรงเรียนเอกชนสามัญศึกษา ได้รบั เงินกูย้ มื งวดที่ ๑ จ�ำนวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และต้อง
ผ่อนช�ำระหนี้ตามบันทึกเงื่อนไขการช�ำระหนี้ตามสัญญากู้ ข้อ ๖ ผนวก ๓ (๑) ในงวดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน
๒๕๖๑ เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๐๙๐,๐๐๐ บาท (ต้นเงิน ๖๙๐,๐๐๐ บาท ดอกเบี้ย ๔๐๐,๐๐๐ บาท)
แต่โรงเรียนน�ำส่งเงินช�ำระหนี้ จ�ำนวน ๑,๐๙๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ จึงถือว่าโรงเรียน
ผิดนัดช�ำระหนี้ไม่น�ำส่งภายในก�ำหนดเวลา ต้องช�ำระเบี้ยปรับกรณีผิดนัดช�ำระหนี้ในอัตราร้อยละ ๑๒ ต่อปี
ของเงินต้นและดอกเบี้ยในงวดที่ผิดนัดนั้นตั้งแต่วันที่ผิดนัดจนถึงวันที่ช�ำระหนี้เสร็จสิ้นในงวดที่ผิดนัด
การค�ำนวณเบี้ยปรับ
๑. หาจ�ำนวนหนี้รายงวดที่ผิดนัด (เท่ากับ ๑,๐๙๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วยต้นเงิน
๖๙๐,๐๐๐ บาท ดอกเบี้ย ๔๐๐,๐๐๐ บาท)
๒. นับระยะเวลาที่ผิดนัด ตั้งแต่วันที่ผิดนัด (วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑) ถึงวันที่ช�ำระหนี้
ครบถ้วนเสร็จสิ้น (วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑) รวมเป็นเวลา ๒๐ วัน ที่ผิดนัดช�ำระหนี้
๓. ค�ำนวณหาจ�ำนวนเงินเบีย้ ปรับทีต่ อ้ งช�ำระ (เศษสตางค์ให้ปดั เป็นจ�ำนวนเต็มบาท) ดังนี้
วิธีค�ำนวณเบี้ยปรับ
เบี้ยปรับที่ต้องช�ำระ = จ�ำนวนหนี้รายงวดที่ต้องช�ำระในงวดนั้น x อัตราเบี้ยปรับ x จ�ำนวนวันที่ผิดนัด / ๓๖๕ วัน
= ๑,๐๙๐,๐๐๐ x ๑๒/๑๐๐ x ๒๐/๓๖๕

”

= ๗,๑๖๗.๑๒ บาท

”

= ๗,๑๖๘ บาท

คูม่ อื ปฏิบตั งิ าน

     

”

(เศษสตางค์ให้ปัดเป็นจ�ำนวนเต็มบาท)
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ตัวอย่างที่ ๒ ช�ำระหนี้ภายในก�ำหนดเวลา แต่ไม่ครบถ้วนตามจ�ำนวนหนี้รายงวด เช่น
โรงเรียนเอกชนสามัญศึกษา ได้รบั เงินกูย้ มื งวดที่ ๑ จ�ำนวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และต้อง
ผ่อนช�ำระหนี้ตามบันทึกเงื่อนไขการช�ำระหนี้ตามสัญญา ข้อ ๖ ผนวก ๓ (๑) ในงวดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน
๒๕๖๑ เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๐๙๐,๐๐๐ บาท โรงเรียนน�ำเงินมาช�ำระหนี้ในงวดนี้ ๓ ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ช�ำระหนี้
		
เป็นจ�ำนวนเงิน
๘๐๐,๐๐๐ บาท
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนน�ำเงินมาช�ำระหนี้เพิ่มเติมอีก
		
เป็นจ�ำนวนเงิน
๙๐,๐๐๐ บาท
ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนน�ำเงินมาช�ำระหนี้เพิ่มเติมอีก
		
เป็นจ�ำนวนเงิน
๒๐๐,๐๐๐ บาท
รวมเงินที่โรงเรียนช�ำระหนี้

๑,๐๙๐,๐๐๐ บาท

กรณีนี้โรงเรียนช�ำระหนี้ ไม่ครบถ้วนภายในก�ำหนดเวลา (ถือว่าผิดนัด) จึงต้องช�ำระเบี้ย
ปรับกรณีผดิ นัดช�ำระหนีใ้ นอัตราร้อยละ ๑๒ ต่อปี ของต้นเงินและดอกเบีย้ ในงวดทีผ่ ดิ นัดนัน้ ตัง้ แต่วนั ทีผ่ ดิ นัด
จนถึงวันที่ช�ำระหนี้เสร็จสิ้น

คูม่ อื ปฏิบตั งิ าน

การค�ำนวณเบี้ยปรับ
๑. หาจ�ำนวนหนี้รายงวดที่ผิดนัด (เท่ากับ ๑,๐๙๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย ต้นเงิน
๖๙๐,๐๐๐ บาท ดอกเบี้ย ๔๐๐,๐๐๐ บาท)
๒. น�ำจ�ำนวนเงินที่รับช�ำระหนี้แต่ละครั้งที่ไปหักชดใช้หนี้ ในงวดที่ผิดนัดโดยหักดอกเบี้ย
ก่อนส่วนที่เหลือจึงหักต้นเงิน
๓. การนับจ�ำนวนวันในการคิดเบีย้ ปรับ ให้นบั ตัง้ แต่วนั ทีผ่ ดิ นัดช�ำระหนี้ จนถึงวันทีช่ ำ� ระหนี้
ครบถ้วนเสร็จสิน้ ในงวดทีผ่ ดิ นัด (ตามตัวอย่างนับตัง้ แต่วนั ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑
รวมเป็นเวลา ๒๐ วัน)
๔. ค�ำนวณหาจ�ำนวนเงินเบี้ยปรับที่ต้องช�ำระ (เศษสตางค์ให้ปัดเป็นจ�ำนวนเต็มบาท) ดังนี้
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วิธีค�ำนวณ หักหนี้รายงวด

   ดอกเบี้ย

จ�ำนวนหนี้รายงวดที่ผิดนัด (งวดวันที่ ๓๐ พ.ย. ๖๑)
		 เป็นจ�ำนวนเงิน ๑,๐๙๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย ๔๐๐,๐๐๐
หัก จ�ำนวนเงินที่ช�ำระหนี้ ครั้งที่ ๑
		
วันที่ ๓๐ พ.ย. ๖๑ จ�ำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท
๔๐๐,๐๐๐
		 คงเหลือหนี้ที่ค้างช�ำระ
หัก จ�ำนวนเงินที่ช�ำระหนี้ ครั้งที่ ๒
		 วันที่ ๑๐ ธ.ค. ๖๑ จ�ำนวน ๙๐,๐๐๐ บาท
๙๐,๐๐๐
		 คงเหลือหนี้ที่ค้างช�ำระ๒๐๐,๐๐๐
หัก จ�ำนวนเงินที่ช�ำระหนี้ ครั้งที่ ๓
		 วันที่ ๒๐ ธ.ค. ๖๑ จ�ำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
		 คงเหลือหนี้ที่ค้างช�ำระ

      ต้นเงิน
๖๙๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐
๒๙๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

วิธีค�ำนวณเบี้ยปรับ
โรงเรียนช�ำระหนีค้ รบถ้วนเสร็จสิน้ ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ นับระยะเวลาทีผ่ ดิ นัดตัง้ แต่
วันที่ ๑ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นเวลา ๒๐ วัน คิดเบี้ยปรับดังนี้
เบี้ยปรับที่ต้องช�ำระ = จ�ำนวนหนี้รายงวดที่ต้องช�ำระในงวดนั้น x อัตราเบี้ยปรับ x จ�ำนวนวันที่ผิดนัด / ๓๖๕ วัน
” = ๑,๐๙๐,๐๐๐ x ๑๒/๑๐๐ x ๒๐/๓๖๕
” = ๗,๑๖๗.๑๒ บาท
” = ๗,๑๖๘ บาท (เศษสตางค์ให้ปัดเป็นจ�ำนวนเต็มบาท)
๒. กรณีผดิ นัดช�ำระหนีเ้ งินยืมจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบเพือ่ ประโยชน์ในการ
สงเคราะห์ส�ำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้
		
ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรือ่ ง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไข
การยืมเงิน จากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบเพื่อประโยชน์ในการสงเคราะห์ส�ำหรับโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามภาคใต้ ก�ำหนดให้ผู้ยืมเงินต้องช�ำระเบี้ยปรับกรณีผิดนัดไม่ช�ำระต้นเงินงวดใดงวดหนึ่งให้ครบ
ตามจ�ำนวนเงินภายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนด ผูย้ มื เงินต้องจ่ายช�ำระเบีย้ ปรับในอัตราร้อยละ ๑๐ ต่อปีของเงินยืม
ที่ค้างช�ำระทั้งหมดตั้งแต่วันที่ผิดนัดจนถึงวันที่ช�ำระเสร็จสิ้นในงวดนั้นๆ และการช�ำระหนี้ของผู้ยืมเงินให้ถือ
เป็นการช�ำระหนี้ตามล�ำดับงวดการผ่อนช�ำระตามสัญญายืมเงินจนครบถ้วนถูกต้องเป็นงวดๆ ไป”
คูม่ อื ปฏิบตั งิ าน
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สูตรการค�ำนวณเบี้ยปรับ
เบี้ยปรับที่ต้องช�ำระ = ต้นเงินที่ค้างช�ำระทั้งหมดตามสัญญายืมเงิน x อัตราเบี้ยปรับ x จ�ำนวนวันที่ผิดนัด / ๓๖๕ วัน
ตัวอย่างเช่น โรงเรียนอิสลามวิทยาสงเคราะห์ได้รับอนุมัติให้ยืมเงิน เป็นจ�ำนวนเงิน
๘,๓๐๐,๐๐๐ บาท ผ่อนช�ำระ ๑๕ ปี ได้ท�ำสัญญายืมเงินและก�ำหนดผ่อนช�ำระหนี้ตามบันทึกเงื่อนไข
การช�ำระหนีต้ ามสัญญาข้อ ๖ ผนวก ๓ (๑) ในงวดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นจ�ำนวนเงิน ๒๘๗,๐๐๐ บาท
(มียอดต้นเงินที่ค้างช�ำระทั้งหมด ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นจ�ำนวนเงิน ๗,๑๕๒,๐๐๐ บาท)
แต่ปรากฏว่าโรงเรียนช�ำระหนี้ ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถือว่าโรงเรียนผิดช�ำระหนี้ เป็นเวลา ๑๕ วัน
จึงต้องช�ำระเบี้ยปรับกรณีผิดนัดช�ำระหนี้
การค�ำนวณเบี้ยปรับ
๑. หายอดต้นเงินที่ค้างช�ำระทั้งหมด (เท่ากับ ๗,๑๕๒,๐๐๐ บาท)
๒. นับระยะเวลาที่ผิดนัด ตั้งแต่วันที่ผิดนัด (วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) ถึงวันที่ช�ำระหนี้
ครบถ้วนเสร็จสิ้น (๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐) รวมเป็นเวลา ๑๕ วัน ที่ผิดนัดช�ำระหนี้
๓. ค�ำนวณหาจ�ำนวนเงินเบี้ยปรับที่ต้องช�ำระ (เศษสตางค์ให้ปัดเป็นจ�ำนวนเต็มบาท)
ดังนี้
วิธีค�ำนวณเบี้ยปรับ
เบี้ยปรับที่ต้องช�ำระ = ต้นเงินที่ค้างช�ำระทั้งหมดตามสัญญายืมเงิน x อัตราเบี้ยปรับ x จ�ำนวนวันที่ผิดนัด / ๓๖๕ วัน
= ๗,๑๕๒,๐๐๐ x ๑๐/๑๐๐ x ๑๕/๓๖๕

”

= ๒๙,๓๙๑.๗๘ บาท

”

= ๒๙,๓๙๒ บาท (เศษสตางค์ให้ปัดเป็นจ�ำนวนเต็มบาท)

คูม่ อื ปฏิบตั งิ าน

”
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ภาคผนวก

ค�ำขอกู้ยืมเงิน
ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เรือ่ ง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขการกูย้ มื เงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ พ.ศ. ๒๕๖๐
			

สถานที่......โรงเรียนเอกชนสามัญศึกษา..............
วันที่..๑๐..เดือน...พฤศจิกายน...พ.ศ...๒๕๖๐....

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
๑. ข้าพเจ้า......โรงเรียนเอกชนสามัญศึกษา โดย นายจิตดี  ผ่องใส.......ผูร้ บั ใบอนุญาตในฐานะผูแ้ ทน
นิตบิ คุ คล อายุ....๕๐....ปี เชือ้ ชาติ....ไทย......สัญชาติ......ไทย...... อยูบ่ า้ นเลขที.่ ......๑๐๐/๑๐๐...... หมู่ ........-......
ต�ำบล......บ้านใหม่......อ�ำเภอ........เมืองปทุมธานี..........จังหวัด........ปทุมธานี.........รหัสไปรษณีย.์ ....๑๒๐๐๐......
โทร........๐ ๒๔๘๕ ๒๔๕๓.........โทรสาร..........๐ ๒๔๘๕ ๓๔๕๓..........เบอร์มอื ถือ...........๐๘ ๙๙๙๑ ๐๑๔๕........
ประกอบอาชีพ...........ผูร้ บั ใบอนุญาตโรงเรียน...............มีรายได้ประมาณเดือนละ.............๒๐,๐๐๐.............บาท
สถานภาพครอบครัว ภรรยา/สามี ชือ่ ....นางสมนึก  ผ่องใส....อายุ..๔๘..ปี ประกอบอาชีพ....ผูจ้ ดั การโรงเรียน....
มีรายได้ประมาณเดือนละ........๑๕,๐๐๐........บาท
๒. ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใบอนุญาต/และหรือผู้มีอ�ำนาจท�ำการแทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน.........................
เอกชนสามัญศึกษา............ตัง้ อยูเ่ ลขที.่ ..๑๐๐/๑๐....หมูท่ .ี่ ....-......ต�ำบล...บ้านใหม่...อ�ำเภอ....เมืองปทุมธานี.....
จังหวัด....ปทุมธานี.....รหัสไปรษณีย.์ ....๑๒๐๐๐๐......โทร.......๐.๒๔๘๕.๒๔๕๓.......โทรสาร......๐.๒๔๘.๓๔๕๓....
เบอร์มอื ถือ...๐๘ ๙๙๙๑ ๐๗๘๙...โรงเรียนนีไ้ ด้รบั อนุญาตให้จดั ตัง้ เมือ่ วันที.่ ..๑...เดือน...พฤษภาคม....พ.ศ...๒๕๑๔....
เปิดสอนประเภทวิชา......สามัญศึกษา......เริม่ ต้นชัน้ .......อนุบาล ๑......ถึงชัน้ ...........ประถมศึกษาปีที่ ๖..............
ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้นจ�ำนวน..........๑,๒๑๔.........คน
๓. ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอกูย้ มื เงินเพือ่ ...ก่อสร้างอาคารเรียน .ค.ส.ล. ๓ ชัน้ จ�ำนวน ๑ หลัง...
วงเงินที่ขอกู้ยืมเงินจ�ำนวน...๔๐,๐๐๐,๐๐๐...บาท (..สี่สิบล้านบาทถ้วน..) ขอผ่อนช�ำระภายในระยะเวลา..๑๕..ปี

คูม่ อื ปฏิบตั งิ าน

๔. ในการขอกู้ยืมเงินครั้งนี้ข้าพเจ้ายินยอม (ระบุหลักทรัพย์ที่จะน�ำมาค�้ำประกัน)
๔.๑ ที่ดิน จ�ำนวน ๕ แปลง ได้แก่
			 ๔.๑.๑ ทีด่ นิ ทีต่ งั้ โรงเรียน จ�ำนวน ๓ แปลง คือ ทีด่ นิ โฉนดเลขที่ ๓๘๖๘, ๑๓๑๓๒ และ ๔๘๔๘
๔.๑.๒ ทดี่ นิ ทีม่ ใิ ช่ทตี่ งั้ โรงเรียน จ�ำนวน ๒ แปลง คือ ทีด่ นิ โฉนดเลขที่ ๑๒๒๒ และ นส. ๓ก
เลขที่ ๑๒๓
๔.๒ อาคารเรียน อาคารประกอบ หลังเดิม จ�ำนวน ๓ หลัง (อาคารอนุบาล, อาคารประถม,
และอาคารหอประชุม) ตั้งอยู่บนที่ดินที่ตั้งโรงเรียน ที่ดินโฉนดเลขที่ ๓๘๖๘ และ ๔๘๔๘
๔.๓ อาคารเรียนหลังที่จะก่อสร้างใหม่ จ�ำนวน ๑ หลัง ตั้งอยู่บนที่ดินที่ต้ังโรงเรียนที่ดินโฉนด
เลขที่ ๓๘๖๘
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่าหลักประกันที่ข้าพเจ้าเสนอมานี้มิได้ติดภาระหนี้สินใดๆ กับผู้ใดทั้งสิ้น หาก
คณะอนุกรรมการกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบเพือ่ ประโยชน์ในการจัดการศึกษาส�ำหรับโรงเรียนในระบบอนุมตั ิ
ให้กู้ยืมเงิน ข้าพเจ้ายินยอมตกลงที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข/และหรือข้อสัญญา
ที่ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ก�ำหนด
บั ตราโรงเรีย
ระท

(ป

น)

ลงชื่อ................................................ผู้ขอกู้ยืมเงิน
(โรงเรียนเอกชนสามัญศึกษา โดย นายจิตดี ผ่องใส ผู้รับใบอนุญาตในฐานะผู้แทนนิติบุคคล)

กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบส�ำหรับเจ้าหน้าทีส่ ว่ นภูมภิ าค
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หมายเหตุ ๑. กรณีผรู้ บั ใบอนุญาตเป็นนิตบิ คุ คลตาม พรบ.รร.เอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ผูข้ อกูย้ มื เงิน คือ (โรงเรียน....................................................
โดย นาย/นาง/นางสาว.............................................................ผูร้ บั ใบอนุญาตในฐานะผูแ้ ทนนิตบิ คุ คล) และประทับตราโรงเรียน
๒. กรณีผรู้ บั ใบอนุญาตเป็นนิตบิ คุ คลตาม พรบ. อืน่ ๆ และ พรบ.รร.เอกชน พ.ศ.๒๕๕๐ ผูข้ อกูย้ มื เงิน คือ (โรงเรียน...........................
โดย บริษัท/มูลนิธิ.......................................โดย นาย/นาง/นางสาว/...........................................ผู้ท�ำการแทน/ผู้แทนนิติบุคคล)
และประทับตรามูลนิธิและตราโรงเรียน

ค�ำชี้แจงเพิ่มเติมและความจ�ำเป็นในการขอกู้ยืมเงิน
ข้าพเจ้า.............โรงเรียนเอกชนสามัญศึกษา โดย นายจิตดี  ผ่องใส.......................... ผู้รับใบอนุญาต
ในฐานะผูแ้ ทนนิตบิ คุ คลโรงเรียน......เอกชนสามัญศึกษา.........เลขที.่ ......๑๐๐/๑๐............ถนน..........-.................
ต�ำบล/แขวง..........บ้านใหม่............. อ�ำเภอ..........เมืองปทุมธานี............ จังหวัด..............ปทุมธานี...................
รหัสไปรษณีย.์ ........๑๒๐๐๐......... โทร...........๐ ๒๔๘๕ ๒๔๕๓........... โทรสาร…...........๐ ๒๔๘๕ ๓๔๕๓.............
โทรมือถือ.............๐๘ ๙๙๘๑ ๐๗๘๙.......... มีเหตุผลและความจ�ำเป็นในการขอกู้ยืมเงิน เนื่องจาก
(ให้ระบุเหตุผลความจ�ำเป็นของโรงเรียนตามความเป็นจริง) เช่น
๑. ทดแทนอาคารเรียนหลังเดิมที่ช�ำรุด
๒. จ�ำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นห้องเรียนไม่เพียงพอ
๓. ห้องประกอบไม่เพียงพอในการเรียนการสอน
๔. อื่น ๆ ................................................................................................................................................
		 (เหตุผลตามความเป็นจริงของโรงเรียน).............................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
ขอรับรองว่าเหตุผลตามค�ำชี้แจงข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
บั ตราโรงเรีย
ระท

น)

(ป

ลงชื่อ.............................................ผู้ขอกู้ยืมเงิน
(โรงเรียนเอกชนสามัญศึกษา โดย นายจิตดี ผ่องใส ผู้รับใบอนุญาตในฐานะผู้แทนนิติบุคคล)
ความเห็นของศึกษาธิการจังหวัด หรือ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
ร
(ประทับต

กั งานศึกษาธ
ิ

กา ร

น
าสำำ

คูม่ อื ปฏิบตั งิ าน

จงั หวดั )

ลงชื่อ.................................................................
(...............................................................)
ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี
หมายเหตุ : กรณีเป็นจังหวัดที่มีส�ำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดให้เปลี่ยนเป็นผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัด................
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ค�ำชี้แจงในการเขียนเหตุผลและความจ�ำเป็น
(หน้า ๒  ของค�ำขอกู้ยืมเงิน)
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ให้ผู้รับใบอนุญาตกรอกข้อความ ดังนี้
ขอกู้ยืมเงินเนื่องจาก (กรณีขอก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ)
๑. อาคารเดิมของข้าพเจ้าก่อสร้างมานานเป็นเวลา..........๒๐.........ปี
๒. อาคารของข้าพเจ้าไม่พอที่จะใช้ท�ำการเรียนการสอน เนื่องจาก
		 ๒.๑ จ�ำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น
		 ๒.๒ มีโครงการที่ขยายชั้นเรียน
		 ๒.๓ เหตุผลอื่นๆโปรดระบุ
๓. อาคารที่จะก่อสร้างนี้โรงเรียนยังไม่เคยมี
๔. อาคารที่จะก่อสร้างเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก........๓.......ชั้น จ�ำนวน.........๑........หลัง
		 ..….......................................................................................................................................................
		 ใช้เพื่อประโยชน์
		 ๔.๑ ให้เป็นห้องเรียนระดับประถมศึกษา...........................................................................................
		 ๔.๒ ใช้เป็นห้องประชุม และประกอบกิจกรรม.................................................................................
		 ๔.๓ ใช้เป็นห้องเรียนคอมพิวเตอร์และห้องปฐมพยาบาล....................................................................
๕. อื่น ๆ ...............................................................................................................................................
		 (เหตุผลตามความเป็นจริงของโรงเรียน)...............................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

แผนผังแสดงอาคารและเนือ้ ทีด่ นิ บริเวณโรงเรียน…....เอกชนสามัญศึกษา………  จังหวัด.........ปทุมธานี.........

๑

๔

๒

โฉนดเลขที่ ๓๘๖๘
โฉนดเลขที่ ๔๘๔๘

๓

อาคาร
๑. อาคารอนุบาล
๒. อาคารประถม
๓. อาคารประชุม
๔. สนามกีฬา

โฉนดเลขที่ ๑๓๑๓๒
โรงเรียน.......................................เอกชนสามัญศึกษา..................................................มีเนือ้ ทีด่ นิ บริเวณ
โรงเรียนทัง้ หมด................๕.....................ไร่................๑๗๖................งาน..................๑๖.๕...................ตารางวา
ดังส�ำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน ดังนี้
แปลงที่ ๑ โฉนดเลขที.่ .......๓๘๖๘.......เนือ้ ที.่ ..........๓..........ไร่...........๓............งาน.........๔๓.๕...........ตารางวา
แปลงที่ ๒ โฉนดเลขที่......๑๓๑๓๒......เนื้อที่...........-..........ไร่...........๓............งาน..........๗๓..............ตารางวา
แปลงที่ ๓ โฉนดเลขที่.......๔๘๔๘.......เนื้อที่..........๒.........ไร่............-..............งาน.............-...............ตารางวา
แปลงที่ ๔ โฉนดเลขที่.........................เนื้อที่.......................ไร่...........................งาน.............................ตารางวา
		 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า แผนผังแสดงเนือ้ ทีบ่ ริเวณและสถานทีอ่ าคารโรงเรียน....เอกชนสามัญศึกษา....
ทีแ่ สดงข้างต้นถูกต้องตามความจริงทุกประการ พร้อมนี้ ได้แนบส�ำเนาภาพถ่ายหนังสือแสดงกรรมสิทธิท์ ดี่ นิ และ
ใบอนุญาตใช้เนื้อที่ดินบริเวณโรงเรียนจ�ำนวน ............๓............... ฉบับ
		 หากปรากฏว่าแผนผังดังกล่าวไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง และตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน
ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดตามกฎหมายทุกประการ บั ตราโรงเ
(ป

รีย

น)

ระท

ลงชื่อ.....................................................ผู้ขอกู้ยืมเงิน
(โรงเรียนเอกชนสามัญศึกษา โดย นายจิตดี ผ่องใส ผู้รับใบอนุญาตในฐานะผู้แทนนิติบุคคล)
น
าสำำ

กั งานศึกษาธ
ิ

ร

(ประทับต

จงั หวดั )

คูม่ อื ปฏิบตั งิ าน

กา ร

ลงชื่อ......................................................
(......................................................)
ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี
หมายเหตุ : กรณีเป็นจังหวัดที่มีส�ำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดให้เปลี่ยนเป็นผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัด................
46
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รายละเอียดของอาคารเรียนและอาคารประกอบ
ของโรงเรียน............เอกชนสามัญศึกษา..............  จังหวัด.......ปทุมธานี.......
โรงเรียนมีอาคารเรียนและอาคารประกอบ รวมทัง้ สิน้ จ�ำนวน..............................๓............................หลัง
ในวันที่ยื่นค�ำขอกู้ยืมเงิน ดังนี้
๑. อาคาร.....อนุบาล.....เป็นอาคาร
( ) ไม้
( / ) คสล. สร้างเมื่อปี พ.ศ....๒๕๔๔.........
จ�ำนวน....๕...ชั้น....๑๐........ห้อง..เป็น ( / ) ห้องเรียน.....................๖..........ห้อง
( / ) ห้องประกอบอื่นๆ.......๔..........ห้อง
๒. อาคาร....ประถม....เป็นอาคาร
( ) ไม้
( / ) คสล. สร้างเมื่อปี พ.ศ....๒๕๔๔.........
จ�ำนวน....๒...ชั้น......๖........ห้อง..เป็น ( ) ห้องเรียน....................๖...........ห้อง
( / ) ห้องประกอบอื่นๆ.......๖...........ห้อง
๓. อาคาร....หอประชุม....เป็นอาคาร ( ) ไม้
( / ) คสล. สร้างเมื่อปี พ.ศ.....๒๕๔๕.......
จ�ำนวน....๓...ชั้น......๖........ห้อง..เป็น ( ) ห้องเรียน.....................๓...........ห้อง
( / ) ห้องประกอบอื่นๆ.......๖............ห้อง
๔. อาคาร.......................เป็นอาคาร
( ) ไม้
( ) คสล. สร้างเมื่อปี พ.ศ........................
จ�ำนวน........ชั้น....................ห้อง..เป็น ( ) ห้องเรียน...................................ห้อง
( ) ห้องประกอบอื่นๆ......................ห้อง
๕. อาคาร.......................เป็นอาคาร
( ) ไม้
( ) คสล. สร้างเมื่อปี พ.ศ.........................
จ�ำนวน............ชั้น...........ห้อง..เป็น ( ) ห้องเรียน....................................ห้อง
( ) ห้องประกอบอื่นๆ......................ห้อง
๖. อาคาร.......................เป็นอาคาร
( ) ไม้
( ) คสล. สร้างเมื่อปี พ.ศ.........................
จ�ำนวน............ชั้น...........ห้อง..เป็น ( ) ห้องเรียน....................................ห้อง
						
( ) ห้องประกอบอื่นๆ......................ห้อง
๗. อาคาร.......................เป็นอาคาร
( ) ไม้
( ) คสล. สร้างเมื่อปี พ.ศ........................
จ�ำนวน............ชั้น...........ห้อง..เป็น ( ) ห้องเรียน...................................ห้อง
( ) ห้องประกอบอื่นๆ.....................ห้อง
๘. อาคาร.......................เป็นอาคาร
( ) ไม้
( ) คสล. สร้างเมื่อปี พ.ศ.......................
จ�ำนวน............ชั้น...........ห้อง..เป็น ( ) ห้องเรียน....................................ห้อง
						
( ) ห้องประกอบอื่นๆ......................ห้อง
(ป

บั ตราโรงเรีย
ระท

น)

ขอรับรองว่าเป็นความจริง

กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบส�ำหรับเจ้าหน้าทีส่ ว่ นภูมภิ าค
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ลงชื่อ...........................................ผู้ขอกู้ยืมเงิน
(โรงเรียนเอกชนสามัญศึกษา โดย นายจิตดี ผ่องใส ผู้รับใบอนุญาตในฐานะผู้แทนนิติบุคคล)
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ชื่อโรงเรียน…....…เอกชนสามัญศึกษา…...……  จังหวัด…....…ปทุมธานี……....
งบรายได้และค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบ
ส�ำหรับปีการศึกษา ๒๕๕๗, ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘, ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐
		
รายได้  :
- รายได้เงินอุดหนุนรายบุคคล
- รายได้เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน
- รายได้เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
- รายได้เงินอุดหนุนอาหารเสริม (นม)
- รายได้เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน
- รายได้เงินอุดหนุนค่าเครื่องมือประจ�ำตัวนักเรียนอาชีวศึกษา
- รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา
- รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น
- รายได้อาหารกลางวัน
- รายได้รถรับ-ส่งนักเรียน
- รายได้อื่น ๆ
รวมรายได้
หัก ค่าใช้จ่าย  :
- เงินเดือนครู/ผู้อ�ำนวยการ
- เงินเดือนผู้บริหาร
- เงินเดือนบุคลากรทางการศึกษา
- เงินเดือนพนักงาน
- เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์
- เงินประกันสังคม
- ค่าหนังสือเรียน
- ค่านม
- ค่าใช้จ่ายประกอบอาหาร
- ค่าวัสดุส�ำนักงาน
- ค่าวัสดุทางการศึกษา
- ค่ากิจกรรมวิชาการ
- ค่ากิจกรรมทัศนศึกษา
- ค่ากิจกรรมจริยธรรม/คุณธรรม
- ค่ากิจกรรมสารสนเทศ
- ค่ากิจกรรมอื่น ๆ
- ค่าเงินอุดหนุนค่าเครื่องมือประจ�ำตัวนักเรียนอาชีวศึกษา
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กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบส�ำหรับเจ้าหน้าทีส่ ว่ นภูมภิ าค

ปีการศึกษา
๒๕๕๗

ปีการศึกษา
๒๕๕๘

ปีการศึกษา
๒๕๕๙

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
XXX

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
XXX

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
XXX

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

		
- ค่าไฟฟ้า
- ค่าน�้ำประปา
- ค่าโทรศัพท์
- ค่าอินเตอร์เน็ต
- ค่าไปรษณีย์
- ค่ายา
- ค่าน�้ำมันและหล่อลื่น
- ค่าซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษาครุภัณฑ์
- ค่าพาหนะ
- เงินสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- ค่ากรมธรรม์ประกันภัย
- ค่าธรรมเนียมธนาคาร
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้สูง(ต�่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย (ก่อนหักค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
หัก ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
- ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ส�ำนักงาน
- ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์และอุปกรณ์การศึกษา
- ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ
- ค่าเสื่อมราคา-อาคาร
รวมค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
รวมรายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย

ปีการศึกษา
๒๕๕๗

ปีการศึกษา
๒๕๕๘

ปีการศึกษา
๒๕๕๙

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
XXX

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
XXX

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
XXX

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขที่แสดงในงบรายได้และค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบเป็นความจริงทุกประการ
(ป

น)

บั ตราโรงเรีย
ระท

ลงชื่อ……………………………….…….ผู้รับใบอนุญาต
(โรงเรียนเอกชนสามัญศึกษา โดย นายจิตดี ผ่องใส ผู้รับใบอนุญาตในฐานะผู้แทนนิติบุคคล)
คูม่ อื ปฏิบตั งิ าน

ลงชื่อ……………………………….……ผู้จัดการ/สมุห์บัญชี
(..……………………………………)
กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบส�ำหรับเจ้าหน้าทีส่ ว่ นภูมภิ าค
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คูม่ อื ปฏิบตั งิ าน

ชื่อโรงเรียน…....…เอกชนสามัญศึกษา…...……  จังหวัด…....…ปทุมธานี……....
งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘, ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐
(หน่วย : บาท)
							
ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา
		
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
- เงินสด
xxx
xxx
xxx
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ ด�ำเนินงาน
xxx
xxx
xxx
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ อุดหนุนรายบุคคล/เรียนฟรี xxx
xxx
xxx
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ อาหารเสริม (นม)
xxx
xxx
xxx
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ อาหารกลางวัน
xxx
xxx
xxx
- ลูกหนี้
xxx
xxx
xxx
- วัสดุส�ำนักงาน
xxx
xxx
xxx
- วัสดุการศึกษา
xxx
xxx
xxx
- รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาค้างรับ
xxx
xxx
xxx
- รายได้ค่าธรรมเนียมอื่นค้างรับ
xxx
xxx
xxx
- ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
xxx
xxx
xxx
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
XXX
XXX
XXX
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
- ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ส�ำนักงาน (สุทธิ)
xxx
xxx
xxx
- ครุภัณฑ์และอุปกรณ์การศึกษา (สุทธิ)
xxx
xxx
xxx
- ยานพาหนะ (สุทธิ)
xxx
xxx
xxx
- อาคาร (สุทธิ)
xxx
xxx
xxx
- ที่ดิน
xxx
xxx
xxx
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
xxx
xxx
xxx
รวมสินทรัพย์
XXX
XXX
XXX
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กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบส�ำหรับเจ้าหน้าทีส่ ว่ นภูมภิ าค

		

ปีการศึกษา
๒๕๕๗
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

หนี้สินหมุนเวียน
- เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
- เจ้าหนี้
- เงินสะสม ๓% ของครู
- เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ค้างจ่าย
- เงินประกันสังคมค้างจ่าย
- ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
- เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน-รับล่วงหน้า
- เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน-รับล่วงหน้า
- เงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน-รับล่วงหน้า
- เงินอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน-รับล่วงหน้า
- เงินอุดหนุนอาหารเสริม (นม) -รับล่วงหน้า
- รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษารับล่วงหน้า
- รายได้ค่าธรรมเนียมอื่นรับล่วงหน้า
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
- เงินกู้
รวมหนี้สินหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของเจ้าของ
- ทุนประเดิม
- ทุนสะสม
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

ปีการศึกษา
๒๕๕๘

ปีการศึกษา
๒๕๕๙

xxx
xx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
XXX
XXX

xxx
xxx
XXX
XXX

xxx
xxx
XXX
XXX

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบเป็นความจริงทุกประการ
บั ตราโรงเรีย
ระท

(ป

น)

ลงชื่อ……………………………….…….ผู้รับใบอนุญาต
(โรงเรียนเอกชนสามัญศึกษา โดย นายจิตดี ผ่องใส ผู้รับใบอนุญาตในฐานะผู้แทนนิติบุคคล)
คูม่ อื ปฏิบตั งิ าน

ลงชื่อ……………………………….……ผู้จัดการ/สมุห์บัญชี
(………………….…………………)
กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบส�ำหรับเจ้าหน้าทีส่ ว่ นภูมภิ าค
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ชื่อโรงเรียน…....…เอกชนสามัญศึกษา…...……  จังหวัด…....…ปทุมธานี……....
รายละเอียดประกอบรายรับ – รายจ่าย
๑. รายได้ค่าธรรมเนียมการเรียน
๑.๑ รายได้คา่ ธรรมเนียมปีการศึกษา ......๒๕๕๗...… รวมทุกระดับ……………….……………บาท แยกเป็นดังนี้
		 ก. ระดับก่อนประถมศึกษา…........ ......คนๆ ละ……………..........……..บาท = ………………...……….บาท
		 ข. ระดับประถมศึกษา……...............…..คนๆ ละ………………...........…..บาท = ………………....……….บาท
		 ค. ระดับมัธยมศึกษา………...........……..คนๆ ละ…..…………............…..บาท = …………………...…….บาท
		 ง. ระดับระดับอาชีวศึกษา แยกออกเป็น
			 (๑) ปวช…………….…...........………..คนๆ ละ……….…..........……….บาท = ……………………...…..บาท
			 (๒) ปวส…………….…...........………..คนๆ ละ……….…..........……….บาท = ……………………...…..บาท
			 (๓) ปวท…………….…...........………..คนๆ ละ……….…..........……….บาท = ……………………...…..บาท
๑.๒ รายได้คา่ ธรรมเนียมปีการศึกษา ......๒๕๕๘...… รวมทุกระดับ…………………….………บาท แยกเป็นดังนี้
		 ก. ระดับก่อนประถมศึกษา…................คนๆ ละ……………..........……..บาท = ………………...……….บาท
		 ข. ระดับประถมศึกษา……...............…..คนๆ ละ………………..........…..บาท = ………………....……….บาท
		 ค. ระดับมัธยมศึกษา………...........……..คนๆ ละ…..…………............…..บาท = …………………...…….บาท
		 ง. ระดับระดับอาชีวศึกษา แยกออกเป็น
			 (๑) ปวช…………….…...........………..คนๆ ละ……….…..........……….บาท = ……………………...…..บาท
			 (๒) ปวส…………….…...........………..คนๆ ละ……….…..........……….บาท = ……………………...…..บาท
			 (๓) ปวท…………….…...........………..คนๆ ละ……….…..........……….บาท = ……………………...…..บาท
๑.๓ รายได้คา่ ธรรมเนียมปีการศึกษา ......๒๕๕๙...… รวมทุกระดับ……………….……………บาท แยกเป็นดังนี้
		 ก. ระดับก่อนประถมศึกษา…................คนๆ ละ……………..........……..บาท = ………………...……….บาท
		 ข. ระดับประถมศึกษา……...............…..คนๆ ละ………………..........…..บาท = ………………....……….บาท
		 ค. ระดับมัธยมศึกษา………...........……..คนๆ ละ…..…………............…..บาท = …………………...…….บาท
		 ง. ระดับระดับอาชีวศึกษา แยกออกเป็น
			 (๑) ปวช…………….…...........………..คนๆ ละ……….…..........……….บาท = ……………………...…..บาท
			 (๒) ปวส…………….…...........………..คนๆ ละ……….…..........……….บาท = ……………………...…..บาท
			 (๓) ปวท…………….…...........………..คนๆ ละ……….…..........……….บาท = ……………………...…..บาท
ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขที่แสดงในรายละเอียดประกอบรายรับ – รายจ่ายเป็นความจริงทุกประการ
บั ตราโรงเรีย
ระท

(ป

น)

ชื่อ……………………………….…….ผู้รับใบอนุญาต

คูม่ อื ปฏิบตั งิ าน

(โรงเรียนเอกชนสามัญศึกษา โดย นายจิตดี ผ่องใส ผู้รับใบอนุญาตในฐานะผู้แทนนิติบุคคล)
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ลงชื่อ……………………………….……ผู้จัดการ/สมุห์บัญชี
(…………………..…………………)

กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบส�ำหรับเจ้าหน้าทีส่ ว่ นภูมภิ าค

๒. รายได้อื่น
๒.๑ รายได้อื่น ปีการศึกษา ......๒๕๕๗...… รวมทั้งสิ้น………....………….........………….บาท แยกดังนี้
		 ก. รายได้จากการจ�ำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การเรียน รวม………………………………....………..บาท
		 ข. รายได้จากค่าเช่าร้านค้า			
รวม…………………………………….....….บาท
		 ค. รายได้จากค่าเช่าทรัพย์สิน			
รวม……………………………….....……….บาท
		 ง. รายได้อื่น (ถ้ามี)				
รวม………………………………….....…….บาท
			 แยกได้ดังนี้
			 (๑) …………………………………………………………………………................................….....……………บาท
			 (๒) ……………………………………………………………................................…………….....………………บาท
๒.๒ รายได้อื่น ปีการศึกษา ......๒๕๕๘...… รวมทั้งสิ้น………………….........………….บาท แยกดังนี้
		 ก. รายได้จากการจ�ำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การเรียน รวม………………………………....………..บาท
		 ข. รายได้จากค่าเช่าร้านค้า			
รวม…………………………………….....….บาท
		 ค. รายได้จากค่าเช่าทรัพย์สิน			
รวม……………………………….....……….บาท
		 ง. รายได้อื่น (ถ้ามี)				
รวม………………………………….....…….บาท
			 แยกได้ดังนี้
			 (๑) …………………………………………………………………………................................….....……………บาท
			 (๒) ……………………………………………………………................................…………….....………………บาท
๒.๓ รายได้อื่น ปีการศึกษา ......๒๕๕๙...… รวมทั้งสิ้น………………….........………….บาท แยกดังนี้
		 ก. รายได้จากการจ�ำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การเรียน รวม………………………………....………..บาท
		 ข. รายได้จากค่าเช่าร้านค้า			
รวม…………………………………….....….บาท
		 ค. รายได้จากค่าเช่าทรัพย์สิน			
รวม……………………………….....……….บาท
		 ง. รายได้อื่น (ถ้ามี)				
รวม………………………………….....…….บาท
			 แยกได้ดังนี้
			 (๑) …………………………………………………………………………................................….....……………บาท
			 (๒) ……………………………………………………………................................…………….....………………บาท
ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขที่แสดงในรายละเอียดประกอบรายรับ – รายจ่ายเป็นความจริงทุกประการ
บั ตราโรงเรีย
ระท

(ป

น)

ชื่อ……………………………….…….ผู้รับใบอนุญาต
(โรงเรียนเอกชนสามัญศึกษา โดย นายจิตดี ผ่องใส ผู้รับใบอนุญาตในฐานะผู้แทนนิติบุคคล)
ลงชื่อ……………………………….……ผู้จัดการ/สมุห์บัญชี
(…………………..…………………)
คูม่ อื ปฏิบตั งิ าน

กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบส�ำหรับเจ้าหน้าทีส่ ว่ นภูมภิ าค
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ค�ำขอยืมเงิน

ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ
ส�ำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๐
สถานที่............โรงเรียนอิสลามเอกชนศึกษา..............
วันที่....๑๐....เดือน....พฤศจิกายน....พ.ศ....๒๕๖๐....
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
๑. ข้าพเจ้า.....โรงเรียนอิสลามเอกชนศึกษา โดย มูลนิธิอิสลามศึกษา โดย นายอับดุล  ไพศาล.....
ผูท้ ำ� การแทน/ผูแ้ ทนนิตบิ คุ คล อายุ...๕๐...ปี เชือ้ ชาติ......ไทย......สัญชาติ.....ไทย..... อยูบ่ า้ นเลขที.่ ....๘๐/๑๐๐......
หมู่ .....-.....ต�ำบล.....สะบารัง.....อ�ำเภอ.....เมืองปัตตานี......จังหวัด......ปัตตานี......รหัสไปรษณีย.์ .......๙๔๑๑๐........
โทร.......๐ ๒๔๘๕ ๒๔๕๓........โทรสาร........๐ ๒๔๘๕ ๓๔๕๓.........เบอร์มอื ถือ.........๐๘ ๙๙๙๑ ๐๑๔๕..............
ประกอบอาชีพ............ผูร้ บั ใบอนุญาตโรงเรียน................ มีรายได้ประมาณเดือนละ..........๒๐,๐๐๐............บาท
สถานภาพครอบครัว ภรรยา/สามี ชื่อ....นางรือเสาะ   ไพศาล......อายุ.....๔๘.....ปี ประกอบอาชีพ....
รับราชการ....มีรายได้ประมาณเดือนละ..........๑๕,๐๐๐.............บาท
๒. ข้าพเจ้าเป็นผูร้ บั ใบอนุญาต/และหรือผูม้ อี ำ� นาจท�ำการแทนผูร้ บั ใบอนุญาตโรงเรียน..........................
.....อิสลามเอกชนศึกษา....ตัง้ อยูเ่ ลขที.่ ..๑๐๐/๑๐....หมูท่ .ี่ ....-......ต�ำบล....สะบารัง....อ�ำเภอ....เมืองปัตตานี..........
จังหวัด....ปัตตานี....รหัสไปรษณีย.์ ....๙๔๑๑๐.....โทร.....๐ ๒๔๘๕ ๒๔๕๓......โทรสาร.....๐ ๒๔๘๕ ๓๔๕๓...........
เบอร์มือถือ...๐๘ ๙๙๘๑ ๐๗๘๙...โรงเรียนนี้ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเมื่อวันที่...๑...เดือน...พฤษภาคม...
พ.ศ..๒๕๑๔...เปิดท�ำการสอนหลักสูตร...วิชาศาสนาควบคู่วิชาสามัญ...เริ่มต้นชั้น....อนุบาล.๑.... ถึงชั้น.....
มัธยมศึกษาปีที่ ๖.....ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้นจ�ำนวน.............๒,๖๕๐.............คน

คูม่ อื ปฏิบตั งิ าน

๓. ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอยืมเงินเพื่อ...ก่อสร้างอาคารเรียน.ค.ส.ล. ๓ ชั้น จ�ำนวน ๑ หลัง...|
วงเงินทีข่ อยืมเงินจ�ำนวน...๑๐,๐๐๐,๐๐๐.....บาท (...สิบล้านบาทถ้วน...) ขอผ่อนช�ำระภายในระยะเวลา....๑๕....ปี
๔. ในการขอยืมเงินครั้งนี้ข้าพเจ้ายินยอม (ระบุหลักทรัพย์ที่จะน�ำมาค�้ำประกัน)
๔.๑ ที่ดิน จ�ำนวน ๕ แปลง ได้แก่
			 ๔.๑.๑ ทีด่ นิ ทีต่ งั้ โรงเรียน จ�ำนวน ๓ แปลง คือ ทีด่ นิ โฉนดเลขที่ ๓๘๖๘, ๑๓๑๓๒ และ ๔๘๔๘
๔.๑.๒ ที่ดินที่มิใช่ที่ตั้งโรงเรียน จ�ำนวน ๒ แปลง คือ ที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๒๒๒ และนส. ๓ก
เลขที่ ๑๒๓
๔.๒ อาคารเรียน อาคารประกอบ หลังเดิม จ�ำนวน ๓ หลัง (อาคารอนุบาล, อาคารประถม,
และอาคารประชุม) ตั้งอยู่บนที่ดินที่ตั้งโรงเรียน ที่ดินโฉนดเลขที่ ๓๘๖๘, ๔๘๔๘
๔.๓ อาคารเรียนหลังที่จะก่อสร้างใหม่ จ�ำนวน ๑ หลัง ตั้งอยู่บนโฉนดที่ดินที่ตั้งโรงเรียน
ที่ดินโฉนดเลขที่ ๓๘๖๘
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่าหลักประกันที่ข้าพเจ้าเสนอมานี้มิได้ติดภาระหนี้สินใดๆ กับผู้ใดทั้งสิ้น หาก
คณะอนุกรรมการกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบเพื่อประโยชน์ในการสงเคราะห์ส�ำหรับโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามภาคใต้อนุมัติให้ยืมเงิน ข้าพเจ้ายินยอมตกลงที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงือ่ นไข/และหรือข้อสัญญาทีส่ ำ� นักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน ก�ำหนด
(

(ป

ป ระ

ทบั ตรามูลนิธ

)ิ

น)

บั ตราโรงเรีย
ระท

ลงชื่อ................................................ผู้ขอยืมเงิน
(โรงเรียนอิสลามเอกชนศึกษา โดย มูลนิธิอิสลามศึกษา
โดย นายอับดุล ไพศาล ผู้ท�ำการแทน/ผู้แทนนิติบุคคล)

กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบส�ำหรับเจ้าหน้าทีส่ ว่ นภูมภิ าค

คูม่ อื ปฏิบตั งิ าน

หมายเหตุ ๑. กรณีผู้รับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลตาม พรบ.รร.เอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ผู้ขอกู้ยืมเงิน คือ (โรงเรียน................................................
โดย นาย/นาง/นางสาว.........................................................ผู้รับใบอนุญาตในฐานะผู้แทนนิติบุคคล) และประทับตราโรงเรียน
๒. กรณีผู้รับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลตาม พรบ. อื่น ๆ และ พรบ.รร.เอกชน พ.ศ.๒๕๕๐ ผู้ขอกู้ยืมเงิน คือ (โรงเรียน.....................
โดย บริษัท/มูลนิธิ.....................................โดย นาย/นาง/นางสาว/............................................ผู้ท�ำการแทน/ผู้แทนนิติบุคคล)
และประทับตรามูลนิธิและตราโรงเรียน
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ค�ำชี้แจงเพิ่มเติมและความจ�ำเป็นในการขอยืมเงิน
ข้าพเจ้า.........โรงเรียนอิสลามเอกชนศึกษา โดย มูลนิธอิ สิ ลามศึกษา โดย นายอับดุล  ไพศาล................
ผูท้ ำ� การแทน/ผูแ้ ทนนิตบิ คุ คลโรงเรียน......อิสลามเอกชนศึกษา.........เลขที.่ ......๘๐/๑๐๐........ถนน.........-...........
ต�ำบล/แขวง........สะบารัง...............อ�ำเภอ.......เมืองปัตตานี..............จังหวัด..........ปัตตานี...................................
รหัสไปรษณีย.์ .........๙๔๑๑๐..........โทร..........๐ ๒๔๘๕ ๒๔๕๓...........โทรสาร.............๐ ๒๔๘๕ ๓๔๕๓.............
เบอร์มือถือ.............๐๘ ๙๙๙๑ ๐๑๔๕............. มีเหตุผลและความจ�ำเป็นในการขอยืมเงิน เนื่องจาก
(ให้ระบุเหตุผลความจ�ำเป็นของโรงเรียนตามความเป็นจริง) เช่น
๑. ทดแทนอาคารเรียนหลังเดิมที่ช�ำรุด
๒. จ�ำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นห้องเรียนไม่เพียงพอ
๓. ห้องประกอบไม่เพียงพอในการเรียนการสอน
๔. อื่น ๆ ...............................................................................................................................................
		 (เหตุผลตามความเป็นจริงของโรงเรียน)............................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอรับรองว่าเหตุผลตามค�ำชี้แจงข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ป

(

น)

ป ระ

ทบั ตรามูลนิธ

)ิ

บั ตราโรงเรีย
ระท

ลงชื่อ.............................................ผู้ขอกู้ยืมเงิน
(โรงเรียนอิสลามเอกชนศึกษา โดย นายอับดุล ไพศาล ผู้รับใบอนุญาตในฐานะผู้แทนนิติบุคคล)
ความเห็นของศึกษาธิการจังหวัด หรือ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
านการศึกษา
นกั ง

(ประทับตราสำำ

นจงั หวัด)

คูม่ อื ปฏิบตั งิ าน

ช
เอก

ลงชื่อ.................................................................
(...............................................................)
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี
หมายเหตุ : กรณีเป็นจังหวัดที่มีส�ำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดให้เปลี่ยนเป็นผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัด................
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ค�ำชี้แจงในการเขียนเหตุผลและความจ�ำเป็น
(หน้า ๒  ของค�ำขอยืมเงิน)
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คูม่ อื ปฏิบตั งิ าน

ให้ผู้รับใบอนุญาตกรอกข้อความ ดังนี้
ขอยืมเงินเนื่องจาก (กรณีขอก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ)
๑. อาคารเดิมของข้าพเจ้าก่อสร้างมานานเป็นเวลา..........๒๐.........ปี
๒. อาคารของข้าพเจ้าไม่พอที่จะใช้ท�ำการเรียนการสอน เนื่องจาก
		 ๒.๑ จ�ำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น
		 ๒.๒ มีโครงการที่ขยายชั้นเรียน
		 ๒.๓ เหตุผลอื่นๆโปรดระบุ
๓. อาคารที่จะก่อสร้างนี้โรงเรียนยังไม่เคยมี
๔. อาคารที่จะก่อสร้างเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก........๓.......ชั้น จ�ำนวน.........๑........หลัง
		 ...........................................................................................................................................................
ใช้เพื่อประโยชน์ ๔.๑ ให้เป็นห้องเรียนระดับประถมศึกษา..................................................................................
			 ๔.๒ ใช้เป็นห้องประชุม และประกอบกิจกรรม........................................................................
			 ๔.๓ ใช้เป็นห้องเรียนคอมพิวเตอร์และห้องปฐมพยาบาล.........................................................
๕. อื่น ๆ ...............................................................................................................................................
		 (เหตุผลตามความเป็นจริงของโรงเรียน)..............................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

แผนผังแสดงอาคารและเนื้อที่ดินบริเวณโรงเรียน.....…อิสลามเอกชนศึกษา……...  จังหวัด.......ปัตตานี.......

๑

๔

๒

โฉนดเลขที่ ๓๘๖๘
โฉนดเลขที่ ๔๘๔๘

๓

อาคาร
๑. อาคารอนุบาล
๒. อาคารประถม
๓. อาคารประชุม
๔. สนามกีฬา

โฉนดเลขที่ ๑๓๑๓๒
โรงเรียน..............................................อิสลามเอกชนศึกษา..........................................มีเนือ้ ทีด่ นิ บริเวณ
โรงเรียนทั้งหมด................๕......................ไร่...............๑๗๖...............งาน................๑๖.๕....................ตารางวา
ดังส�ำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน ดังนี้
แปลงที่ ๑ โฉนดเลขที.่ ........๓๘๖๘......เนื้อที่..........๓.........ไร่...........๓...........งาน..........๔๓.๕............ตารางวา
แปลงที่ ๒ โฉนดเลขที่.......๑๓๑๓๒......เนื้อที่...........-.........ไร่..........๓...........งาน..............๗๓............ตารางวา
แปลงที่ ๓ โฉนดเลขที่........๔๘๔๘.......เนื้อที่..........๒.........ไร่...........-.............งาน...............-..............ตารางวา
แปลงที่ ๔ โฉนดเลขที.่ ..........................เนือ้ ที.่ .....................ไร่...........................งาน..............................ตารางวา
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า แผนผังแสดงเนื้อที่บริเวณและสถานที่อาคารโรงเรียน....อิสลามเอกชนศึกษา....
ทีแ่ สดงข้างต้นถูกต้องตามความจริงทุกประการ พร้อมนี้ ได้แนบส�ำเนาภาพถ่ายหนังสือแสดงกรรมสิทธิท์ ดี่ นิ และ
ใบอนุญาตใช้เนื้อที่ดินบริเวณโรงเรียนจ�ำนวน ............๓............... ฉบับ
หากปรากฏว่ า แผนผั ง ดั ง กล่ า วไม่ ถู ก ต้ อ งตามความเป็ น จริ ง และตามกฎหมายโรงเรี ย นเอกชน
ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดตามกฎหมายทุกประการ			
ตราโรงเรีย
ะทบั ตรามูลน
ะทบั
(

(ป

ิธ

)ิ

ปร

น)

ร

ลงชื่อ.....................................................ผู้ขอยืมเงิน
(โรงเรียนอิสลามเอกชนศึกษา โดย มูลนิธิอิสลามศึกษา โดย นายอับดุล ไพศาล ผู้ท�ำการแทน/ผู้แทนนิติบุคคล)
นจงั หวัด)

(ประทับตราสำำ

ช
เอก

การ
กั งาน ศึกษา
น
ลงชื่อ......................................................

คูม่ อื ปฏิบตั งิ าน

(......................................................)
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี
หมายเหตุ : กรณีเป็นจังหวัดทีไ่ ม่มสี ำ� นักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดให้เปลีย่ นเป็นศึกษาธิการจังหวัด............
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รายละเอียดของอาคารเรียนและอาคารประกอบ
ของโรงเรียน............อิสลามเอกชนศึกษา..............  จังหวัด......ปัตตานี.......
		 โรงเรียนมีอาคารเรียนและอาคารประกอบ รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน....................๓.......................หลัง
ในวันที่ยื่นค�ำขอยืมเงิน ดังนี้
๑. อาคาร.....อนุบาล.....เป็นอาคาร
( ) ไม้
( / ) คสล. สร้างเมื่อปี พ.ศ....๒๕๔๔.........
จ�ำนวน....๕...ชั้น....๑๐........ห้อง..เป็น ( / ) ห้องเรียน.....................๖..........ห้อง
		
( / ) ห้องประกอบอื่นๆ.......๔..........ห้อง
๒. อาคาร....ประถม....เป็นอาคาร
( ) ไม้
( / ) คสล. สร้างเมื่อปี พ.ศ....๒๕๔๔.........
จ�ำนวน....๒...ชั้น......๖........ห้อง..เป็น ( ) ห้องเรียน....................๖...........ห้อง
( / ) ห้องประกอบอื่นๆ.......๖...........ห้อง
๓. อาคาร....หอประชุม....เป็นอาคาร ( ) ไม้
( / ) คสล. สร้างเมื่อปี พ.ศ.....๒๕๔๕.......
จ�ำนวน....๓...ชั้น......๖........ห้อง..เป็น ( ) ห้องเรียน.....................๓...........ห้อง
( / ) ห้องประกอบอื่นๆ.......๖............ห้อง
๔. อาคาร.......................เป็นอาคาร
( ) ไม้
( ) คสล. สร้างเมื่อปี พ.ศ........................
จ�ำนวน........ชั้น....................ห้อง..เป็น ( ) ห้องเรียน...................................ห้อง
		
( ) ห้องประกอบอื่นๆ......................ห้อง
๕. อาคาร.......................เป็นอาคาร
( ) ไม้
( ) คสล. สร้างเมื่อปี พ.ศ.........................
จ�ำนวน............ชั้น...........ห้อง..เป็น ( ) ห้องเรียน....................................ห้อง
( ) ห้องประกอบอื่นๆ......................ห้อง
๖. อาคาร.......................เป็นอาคาร
( ) ไม้
( ) คสล. สร้างเมื่อปี พ.ศ.........................
จ�ำนวน............ชั้น...........ห้อง..เป็น ( ) ห้องเรียน....................................ห้อง
		
( ) ห้องประกอบอื่นๆ......................ห้อง
๗. อาคาร.......................เป็นอาคาร
( ) ไม้
( ) คสล. สร้างเมื่อปี พ.ศ........................
จ�ำนวน............ชั้น...........ห้อง..เป็น ( ) ห้องเรียน...................................ห้อง
( ) ห้องประกอบอื่นๆ.....................ห้อง
๘. อาคาร.......................เป็นอาคาร
( ) ไม้
( ) คสล. สร้างเมื่อปี พ.ศ.......................
จ�ำนวน............ชั้น...........ห้อง..เป็น ( ) ห้องเรียน....................................ห้อง
		
( ) ห้องประกอบอื่นๆ......................ห้อง
(

(ป

ป ระ

ทบั ตรามูลนิธ

)ิ

น)

ขอรับรองว่าเป็นความจริง

บั ตราโรงเรีย
ระท

กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบส�ำหรับเจ้าหน้าทีส่ ว่ นภูมภิ าค

คูม่ อื ปฏิบตั งิ าน

ลงชื่อ...........................................ผู้ขอยืมเงิน
(โรงเรียนอิสลามเอกชนศึกษา โดย มูลนิธิอิสลามศึกษา โดย นายอับดุล ไพศาล ผู้ท�ำการแทน/ผู้แทนนิติบุคคล)
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คูม่ อื ปฏิบตั งิ าน

ชื่อโรงเรียน…....…อิสลามเอกชนศึกษา…...……  จังหวัด…....…ปัตตานี……....
งบรายได้และค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบ
ส�ำหรับปีการศึกษา ๒๕๕๗, ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘, ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐
			
.			
ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา
		
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
รายได้  :
- รายได้เงินอุดหนุนรายบุคคล
xxx
xxx
xxx
- รายได้เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน
xxx
xxx
xxx
- รายได้เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
xxx
xxx
xxx
- รายได้เงินอุดหนุนอาหารเสริม (นม)
xxx
xxx
xxx
- รายได้เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน
xxx
xxx
xxx
- รายได้เงินอุดหนุนค่าเครื่องมือประจ�ำตัวนักเรียนอาชีวศึกษา xxx
xxx
xxx
- รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา
xxx
xxx
xxx
- รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น
xxx
xxx
xxx
- รายได้อาหารกลางวัน
xxx
xxx
xxx
- รายได้รถรับ-ส่งนักเรียน
xxx
xxx
xxx
- รายได้อื่น ๆ
xxx
xxx
xxx
รวมรายได้
XXX
XXX
XXX
หัก ค่าใช้จ่าย  :
- เงินเดือนครู/ผู้อ�ำนวยการ
xxx
xxx
xxx
- เงินเดือนผู้บริหาร
xxx
xxx
xxx
- เงินเดือนบุคลากรทางการศึกษา
xxx
xxx
xxx
- เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์
xxx
xxx
xxx
- เงินประกันสังคม
xxx
xxx
xxx
- ค่าหนังสือเรียน
xxx
xxx
xxx
- ค่านม		
xxx
xxx
xxx
- ค่าใช้จ่ายประกอบอาหาร
xxx
xxx
xxx
- ค่าวัสดุส�ำนักงาน
xxx
xxx
xxx
- ค่าวัสดุทางการศึกษา
xxx
xxx
xxx
- ค่ากิจกรรมวิชาการ
xxx
xxx
xxx
- ค่ากิจกรรมทัศนศึกษา
xxx
xxx
xxx
- ค่ากิจกรรมจริยธรรม/คุณธรรม
xxx
xxx
xxx
- ค่ากิจกรรมสารสนเทศ
xxx
xxx
xxx
- ค่ากิจกรรมอื่น ๆ
xxx
xxx
xxx
- ค่าเงินอุดหนุนค่าเครื่องมือประจ�ำตัวนักเรียนอาชีวศึกษา
xxx
xxx
xxx
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ปีการศึกษา
๒๕๕๗

		
		

ปีการศึกษา
๒๕๕๘

ปีการศึกษา
๒๕๕๙

- ค่าไฟฟ้า
xxx
xxx
xxx
- ค่าน�้ำประปา					
- ค่าโทรศัพท์
xxx
xxx
xxx
- ค่าอินเตอร์เน็ต
xxx
xxx
xxx
- ค่าไปรษณีย์
xxx
xxx
xxx
- ค่ายา
xxx
xxx
xxx
- ค่าน�้ำมันและหล่อลื่น
xxx
xxx
xxx
- ค่าซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษาครุภัณฑ์
xxx
xxx
xxx
- ค่าพาหนะ
xxx
xxx
xxx
- เงินสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา
xxx
xxx
xxx
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
xxx
xxx
xxx
รวมค่าใช้จ่าย
xxx
xxx
xxx
รายได้สูง(ต�่ำ)กว่าค่าใช้จ่าย (ก่อนหักค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์)
xxx
xxx
xxx
หัก ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
- ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ส�ำนักงาน
xxx
xxx
xxx
- ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์และอุปกรณ์การศึกษา
xxx
xxx
xxx
- ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ
xxx
xxx
xxx
- ค่าเสื่อมราคา-อาคาร
xxx
xxx
xxx
รวมค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
xxx
xxx
xxx
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
xxx
xxx
xxx
รวมรายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย
xxx
xxx
xxx
ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขที่แสดงในงบรายได้และค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบเป็นความจริงทุกประการ
บั ตราโรงเรีย
ระท

(

(ป

)ิ

น)

ตรามูลน
ระทบั
ิธ
ป
ลงชื่อ……………………………….…….ผู้รับใบอนุญาต

(โรงเรียนอิสลามเอกชนศึกษา โดย มูลนิธิอิสลามศึกษา โดย นายอับดุล ไพศาล ผู้ท�ำการแทน/ผู้แทนนิติบุคคล)

กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบส�ำหรับเจ้าหน้าทีส่ ว่ นภูมภิ าค

คูม่ อื ปฏิบตั งิ าน

ลงชื่อ……………………………….……ผู้จัดการ/สมุห์บัญชี
(..……………………………………)
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ชื่อโรงเรียน…....…อิสลามเอกชนศึกษา…...……  จังหวัด…....…ปัตตานี……....
งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘, ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐
		
		

สินทรัพย์

คูม่ อื ปฏิบตั งิ าน

สินทรัพย์หมุนเวียน
- เงินสด
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ ด�ำเนินงาน
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ อุดหนุนรายบุคคล/เรียนฟรี
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ อาหารเสริม (นม)
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ อาหารกลางวัน
- ลูกหนี้
- วัสดุส�ำนักงาน
- วัสดุการศึกษา
- รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาค้างรับ
- รายได้ค่าธรรมเนียมอื่นค้างรับ
- ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
- ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ส�ำนักงาน (สุทธิ)
- ครุภัณฑ์และอุปกรณ์การศึกษา (สุทธิ)
- ยานพาหนะ (สุทธิ)
- อาคาร (สุทธิ)
- ที่ดิน
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
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ปีการศึกษา
๒๕๕๗

(หน่วย : บาท)
ปีการศึกษา ปีการศึกษา
๒๕๕๘
๒๕๕๙

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
XXX

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
XXX

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
XXX

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
XXX

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
XXX

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
XXX

ปีการศึกษา
๒๕๕๗

		
		

ปีการศึกษา
๒๕๕๘

ปีการศึกษา
๒๕๕๙

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
XXX
XXX

xxx
xxx
XXX
XXX

xxx
xxx
XXX
XXX

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

หนี้สินหมุนเวียน
- เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
- เจ้าหนี้
- เงินสะสม ๓% ของครู
- เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ค้างจ่าย
- ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
- เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน-รับล่วงหน้า
- เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน-รับล่วงหน้า
- เงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน-รับล่วงหน้า
- เงินอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน-รับล่วงหน้า
- เงินอุดหนุนอาหารเสริม (นม) -รับล่วงหน้า
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
- เงินกู้
รวมหนี้สินหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของเจ้าของ
- ทุนประเดิม
- ทุนสะสม
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบเป็นความจริงทุกประการ
(ป

ป ระ

ทบั ตรามูลนิธ

(

ลงชื่อ……………………………….…….ผู้รับใบอนุญาต

)ิ

น)

บั ตราโรงเรีย
ระท

(โรงเรียนอิสลามเอกชนศึกษา โดย มูลนิธิอิสลามศึกษา โดย นายอับดุล ไพศาล ผู้ท�ำการแทน/ผู้แทนนิติบุคคล)

กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบส�ำหรับเจ้าหน้าทีส่ ว่ นภูมภิ าค

คูม่ อื ปฏิบตั งิ าน

ลงชื่อ……………………………….……ผู้จัดการ/สมุห์บัญชี
(………………….…………………)
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ชื่อโรงเรียน…....…อิสลามเอกชนศึกษา…...……  จังหวัด…....…ปัตตานี……....
รายละเอียดประกอบรายรับ – รายจ่าย
๑. รายได้ค่าธรรมเนียมการเรียน
๑.๑ รายได้คา่ ธรรมเนียมปีการศึกษา ......๒๕๕๗...… รวมทุกระดับ…….………………………บาท แยกเป็นดังนี้
		 ก. ระดับก่อนประถมศึกษา…................คนๆ ละ……………..........……..บาท = ………………...……….บาท
		 ข. ระดับประถมศึกษา……...............…..คนๆ ละ………………..........…..บาท = ………………....……….บาท
		 ค. ระดับมัธยมศึกษา………...........……..คนๆ ละ…..…………............…..บาท = …………………...…….บาท
		 ง. ระดับระดับอาชีวศึกษา แยกออกเป็น
			 (๑) ปวช…………….…...........………..คนๆ ละ……….…..........……….บาท = ……………………...…..บาท
			 (๒) ปวส…………….…...........………..คนๆ ละ……….…..........……….บาท = ……………………...…..บาท
			 (๓) ปวท…………….…...........………..คนๆ ละ……….…..........……….บาท = ……………………...…..บาท
๑.๒ รายได้คา่ ธรรมเนียมปีการศึกษา ......๒๕๕๘...… รวมทุกระดับ………………….…………บาท แยกเป็นดังนี้
		 ก. ระดับก่อนประถมศึกษา…................คนๆ ละ……………..........……..บาท = ………………...……….บาท
		 ข. ระดับประถมศึกษา……...............…..คนๆ ละ………………..........…..บาท = ………………....……….บาท
		 ค. ระดับมัธยมศึกษา………...........……..คนๆ ละ…..…………............…..บาท = …………………...…….บาท
		 ง. ระดับระดับอาชีวศึกษา แยกออกเป็น
			 (๑) ปวช…………….…...........………..คนๆ ละ……….…..........……….บาท = ……………………...…..บาท
			 (๒) ปวส…………….…...........………..คนๆ ละ……….…..........……….บาท = ……………………...…..บาท
			 (๓) ปวท…………….…...........………..คนๆ ละ……….…..........……….บาท = ……………………...…..บาท
๑.๓ รายได้คา่ ธรรมเนียมปีการศึกษา ......๒๕๕๙...… รวมทุกระดับ……….……………………บาท แยกเป็นดังนี้
		 ก. ระดับก่อนประถมศึกษา…................คนๆ ละ……………..........……..บาท = ………………...……….บาท
		 ข. ระดับประถมศึกษา……...............…..คนๆ ละ………………..........…..บาท = ………………....……….บาท
		 ค. ระดับมัธยมศึกษา………...........……..คนๆ ละ…..…………............…..บาท = …………………...…….บาท
		 ง. ระดับระดับอาชีวศึกษา แยกออกเป็น
			 (๑) ปวช…………….…...........………..คนๆ ละ……….…..........……….บาท = ……………………...…..บาท
			 (๒) ปวส…………….…...........………..คนๆ ละ……….…..........……….บาท = ……………………...…..บาท
			 (๓) ปวท…………….…...........………..คนๆ ละ……….…..........……….บาท = ……………………...…..บาท
ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขที่แสดงในรายละเอียดประกอบรายรับ – รายจ่ายเป็นความจริงทุกประการ
(

(ป

ป ระ

ทบั ตรามูลนิธ

)ิ

น)

บั ตราโรงเรีย
ระท

ลงชื่อ……………………………….…….ผู้รับใบอนุญาต
(โรงเรียนอิสลามเอกชนศึกษา โดย มูลนิธิอิสลามศึกษา โดย นายอับดุล ไพศาล ผู้ท�ำการแทน/ผู้แทนนิติบุคคล)
คูม่ อื ปฏิบตั งิ าน

ลงชื่อ……………………………….……ผู้จัดการ/สมุห์บัญชี
(…………………..…………………)
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๒. รายได้อื่น
๒.๑ รายได้อื่น ปีการศึกษา ......๒๕๕๗...… รวมทั้งสิ้น………………….........………….บาท แยกดังนี้
		 ก. รายได้จากการจ�ำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การเรียน รวม………………………………....………..บาท
		 ข. รายได้จากค่าเช่าร้านค้า
รวม…………………………………….....….บาท
		 ค. รายได้จากค่าเช่าทรัพย์สิน
รวม……………………………….....……….บาท
		 ง. รายได้อื่น (ถ้ามี)
รวม………………………………….....…….บาท
			 แยกได้ดังนี้
			 (๑) …………………………………………………………………………................................….....……………บาท
			 (๒) ……………………………………………………………................................…………….....………………บาท
๒.๒ รายได้อื่น ปีการศึกษา ......๒๕๕๘...… รวมทั้งสิ้น………………….........………….บาท แยกดังนี้
		 ก. รายได้จากการจ�ำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การเรียน รวม………………………………....………..บาท
		 ข. รายได้จากค่าเช่าร้านค้า
รวม…………………………………….....….บาท
		 ค. รายได้จากค่าเช่าทรัพย์สิน
รวม……………………………….....……….บาท
		 ง. รายได้อื่น (ถ้ามี)
รวม………………………………….....…….บาท
			 แยกได้ดังนี้
			 (๑) …………………………………………………………………………................................….....……………บาท
			 (๒) ……………………………………………………………................................…………….....………………บาท
๒.๓ รายได้อื่น ปีการศึกษา ......๒๕๕๙...… รวมทั้งสิ้น………………….........………….บาท แยกดังนี้
		 ก. รายได้จากการจ�ำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การเรียน รวม………………………………....………..บาท
		 ข. รายได้จากค่าเช่าร้านค้า
รวม…………………………………….....….บาท
		 ค. รายได้จากค่าเช่าทรัพย์สิน
รวม……………………………….....……….บาท
		 ง. รายได้อื่น (ถ้ามี)
รวม………………………………….....…….บาท
			 แยกได้ดังนี้
			 (๑) …………………………………………………………………………................................….....……………บาท
			 (๒) ……………………………………………………………................................…………….....………………บาท
ขอรับรองว่าข้อความและตัวเลขที่แสดงในรายละเอียดประกอบรายรับ – รายจ่ายเป็นความจริงทุกประการ
(

(ป

ป ระ

ทบั ตรามูลนิธ

)ิ

น)

บั ตราโรงเรีย
ระท

ลงชื่อ……………………………….…….ผู้รับใบอนุญาต
(โรงเรียนอิสลามเอกชนศึกษา โดย มูลนิธิอิสลามศึกษา โดย นายอับดุล ไพศาล ผู้ท�ำการแทน/ผู้แทนนิติบุคคล)
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คูม่ อื ปฏิบตั งิ าน

ลงชื่อ……………………………….……ผู้จัดการ/สมุห์บัญชี
(…………………..…………………)
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ค�ำสั่งส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี
ที่ ๑๑/๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคาหลักประกัน
(กรณีน�ำอาคารเรียน อาคารประกอบ (หลังเดิม) มาร่วมเป็นหลักประกัน)
ตามที่ โรงเรียน เอกชนสามัญศึกษา โดย นายจิตดี ผ่องใสผู้รับใบอนุญาตในฐานะผู้แทนนิติบุคคล
อ�ำเภอเมืองปทุมธานี จงั หวัดปทุมธานี ได้ยนื่ ค�ำขอกูย้ มื เงิน/ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ เป็นจ�ำนวนเงิน
๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน) ขอผ่อนช�ำระหนี้เป็นระยะเวลา ๑๕ ปี โดยใช้ที่ดินที่ตั้งของโรงเรียน
พร้อมอาคารเรียน อาคารประกอบ หลังเดิม และอาคารหลังที่ก่อสร้างใหม่ เป็นหลักประกัน นั้น
ในการนี้ เพื่อให้การประเมินราคาหลักประกันเงินกู้ยืม/เงินยืมจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ
ของโรงเรียนเอกชนสามัญศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคาหลักประกัน
(กรณีน�ำอาคารเรียน อาคารประกอบ (หลังเดิม) มาร่วมเป็นหลักประกัน) ดังนี้
๑. ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี
ประธานกรรมการ
๒. รองศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี
รองประธานกรรมการ
๓. นายช่างโยธาธิการจังหวัดหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการ กรรมการ
จังหวัดที่มีความรู้ด้านสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม
๔. ผู้อ�ำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กรรมการและเลขานุการ
๕. เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี
ผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ประเมินราคาอาคารเรียน อาคารประกอบ (หลังเดิม)
ที่โรงเรียนน�ำมาร่วมเป็นหลักประกันเงินกู้ยืม/เงินยืมจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ พร้อมทั้งรายงาน
สรุปผลการประเมินราคาอาคารเรียน อาคารประกอบ (หลังเดิม) ที่โรงเรียนน�ำมาร่วมเป็นหลักประกัน เพื่อ
ประกอบการพิจารณาอนุมัติเงินกู้/เงินยืม ต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
			

สั่ง ณ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

คูม่ อื ปฏิบตั งิ าน

			

(.......................................................)
ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี

หมายเหตุ : กรณีเป็นจังหวัดที่มีส�ำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดให้เปลี่ยนเป็นผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัด................
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ลงชื่อ.......................................................
(......................................................)
ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี
ประธานกรรมการ

อาคารประชุม
คอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น
(๒ ห้องประกอบ)
๕๒๐

กระเบื้อง
ฉาบปูน

ก่ออิฐ

ฉาบปูน

ก่ออิฐ

ฉาบปูน

ก่ออิฐ

ผนัง

กระเบื้อง

กระเบื้อง

กระเบื้อง

หลังคา

๑๐,๕๐๐

๘,๘๐๐

๗,๕๐๐

ราคา/หน่วย

๕%

๕%

๕%

๓,๐๐๓,๐๐๐

๗,๖๓๘,๔๐๐

๑๑,๖๒๕,๐๐๐

๕%ต่อปี ค่าเสื่อมราคา (บาท)

ค่าเสื่อมราคา

๕,๗๓๐,๖๐๐

๒,๔๕๗,๐๐๐

๓,๒๗๓,๖๐๐

๐

ราคาประเมิน
หมายเหตุ
(บาท)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ลงชื่อ....................................................... ลงชื่อ.......................................................
(......................................................)
(......................................................)
ผู้อำ�นวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
เจ้าหน้าที่สำ�นักงาน
กรรมการและเลขานุการ
ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี

๕,๔๖๐,๐๐๐

๑๐,๙๑๒,๐๐๐

๙,๓๐๐,๐๐๐

ราคารวม (บาท)

ราคาก่อสร้าง

ลงชื่อ.......................................................
(......................................................)
นายช่างโยธาธิการ..............................
กรรมการ

รวมทั้งสิ้น (บาท)

เหล็ก

เหล็ก

เหล็ก

โครงหลังคา

โครงสร้าง

ลงชื่อ.......................................................
(......................................................)
รองศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี
รองประธานกรรมการ

๑๑

๑๔ ๑,๒๔๐ กระเบื้อง

อาคารมัธยม
คอนกรีตเสริมเหล็ก ๕ ชั้น
(๓๐ ห้องเรียน)

๒

๓

๒๕ ๑,๒๔๐ กระเบื้อง

อาคารประถม
คอนกรีตเสริมเหล็ก ๕ ชั้น
(๓๐ ห้องเรียน)

๑

พื้น

รายการ

ล�ำดับ

อายุ เนื้อที่
(ปี) (ตร.ม.)

รายงานสรุปผลการประเมินราคาหลักประกัน
(กรณีนำ�อาคารเรียน อาคารประกอบ (หลังเดิม) มาร่วมเป็นหลักประกัน)
รายการประเมิน  อาคารเรียนและอาคารประกอบ
สถานที่ก่อสร้าง           โรงเรียนเอกชนสามัญศึกษา
หน่วยงาน
ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี
ประมาณการ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

คูม่ อื ปฏิบตั งิ าน

กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบส�ำหรับเจ้าหน้าทีส่ ว่ นภูมภิ าค
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สัญญาเลขที่…๑/๒๕๖๑…

สัญญากู้ยืมเงิน
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ประ
ทบั ตราโรงเรียน

)

ตร

68

นกั งานศึกษาธิก

(

คูม่ อื ปฏิบตั งิ าน

(ประทับ

าสำำ

ารจ
งั หวดั )

สัญญาฉบับนีท้ ำ� ขึน้ ณ...........ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี.....................ถนน……….…-…….…..
ต�ำบล/แขวง...........….บ้านใหม่………….… อ�ำเภอ/เขต……......เมืองปทุมธานี……..…....จังหวัด…...ปทุมธานี......
เมื่อวันที่….๓๑….เดือน….…มกราคม….…พ.ศ…๒๕๖๑...ระหว่างส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือ..........?................
ต�ำแหน่ง.......…ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี  ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ...........ผู้ได้รับมอบ
อ�ำนาจตามหนังสือมอบอ�ำนาจลงวันที.่ .…๔…..เดือน…....กรกฎาคม…….พ.ศ…๒๕๖๐……แนบท้ายสัญญาซึง่ ต่อไป
ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้กู้ยืม” ฝ่ายหนึ่ง กับ (๑) ...........โรงเรียนเอกชนสามัญศึกษา โดย นายจิตดี  ผ่องใส
ผู้รับใบอนุญาต ในฐานะผู้แทนนิติบุคคล…………..อายุ..…๕๐......ปี เชื้อชาติ.....ไทย....สัญชาติ...…ไทย…...
ตัง้ บ้านเรือนอยูเ่ ลขที…่ ๑๐๐/๑๐๐…… หมูท่ .ี่ .…-.....ตรอก/ซอย…..-...…. ถนน……-…….. ต�ำบล/แขวง….บ้านใหม่....
อ�ำเภอ/เขต…...เมืองปทุมธานี…......จังหวัด……….ปทุมธานี.......... ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งหรือรับโอน
กิจการโรงเรียนตามใบอนุญาตเลขที่....๑/๒๕๔๐....ลงวันที่...๔....เดือน….พฤศจิกายน...พ.ศ.....๒๕๔๐…
ชื่อโรงเรียน….........เอกชนสามัญศึกษา.............ตั้งอยู่ที่.....๑๐๐/๑๐.....หมู่....-....ต�ำบล/แขวง......บ้านใหม่.....
อ�ำเภอ/เขต...เมืองปทุมธานี…จังหวัด...ปทุมธานี....ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้กู้ยืมเงิน” อีกฝ่ายหนึ่ง
ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ผูใ้ ห้กยู้ มื เงินตกลงให้กยู้ มื เงินและผูก้ ยู้ มื เงินตกลงกูย้ มื เงินกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบจ�ำนวนเงิน
….......…๔๐,๐๐๐,๐๐๐…............บาท (……………......-สี่สิบล้านบาทถ้วน-…………………….......) เพื่อใช้ในการ
ก่อสร้าง หรือ ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ หรือ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน หรือเพื่อพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน……เอกชนสามัญศึกษา…..…ตามรูปแบบและ/หรือรายละเอียดการก่อสร้าง/
ซ่อมแซมอาคาร/ซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน/พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เอกสารผนวก ๑ แนบท้ายสัญญานี้
ผู้กู้ยืมเงินสัญญาว่าผู้กู้ยืมเงินจะไม่น�ำเงินที่กู้ยืมเงินตามสัญญานี้ไปใช้ในกิจการอื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ตาม
สัญญา
ข้อ ๒ ผู้กู้ยืมเงินขอรับรองว่า ผู้กู้ยืมเงินมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามหลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินตาม
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกู้ยืมเงินจากกองทุน
ส่งเสริมโรงเรียนในระบบ พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ............................................................
สัญญาหน้านี้มีการขีดฆ่า
ตกเติม   แก้ไข   เพิ่มเติม
รวมทั้งสิ้น.................แห่ง
ลงชื่อ...........ผู้ให้กู้ยืมเงิน
ลงชื่อ...............ผู้กู้ยืมเงิน

)

ประ
ทบั ตราโรงเรียน

(

ตร

นกั งานศึกษาธิก

สัญญาหน้านี้มีการขีดฆ่า
ตกเติม   แก้ไข   เพิ่มเติม
รวมทั้งสิ้น.................แห่ง
ลงชื่อ...........ผู้ให้กู้ยืมเงิน
ลงชื่อ...............ผู้กู้ยืมเงิน

กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบส�ำหรับเจ้าหน้าทีส่ ว่ นภูมภิ าค

คูม่ อื ปฏิบตั งิ าน

(ประทับ

าสำำ

ารจ
งั หวดั )

ข้อ ๓ ในกรณีกยู้ มื เงินเพือ่ การก่อสร้าง หรือ ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ผูใ้ ห้กยู้ มื เงินตกลงจ่าย
เงินกูย้ มื ให้แก่ผกู้ ยู้ มื เงินเป็นงวด ๆ โดยค�ำนวณตามอัตราส่วนเงินกูย้ มื ทัง้ หมดต่อเงินค่าจ้างทัง้ หมดตามสัญญาจ้าง
เอกสารผนวก ๒ แนบท้ายสัญญานี้ ดังนี้
			 ๓.๑ งวดที่ ๑ ค�ำนวณจากงวดการจ่ายเงิน ๒ (สอง) งวดแรกตามสัญญาจ้าง แต่ต้องไม่เกิน
ร้อยละ ๕๐ (ห้าสิบ) ของวงเงินกูย้ มื คิดเป็นจ�ำนวนเงิน........๒๐,๐๐๐,๐๐๐........บาท (..-ยีส่ บิ ล้านบาทถ้วน-..)
โดยจะจ่ายให้ในวันทีผ่ กู้ ยู้ มื เงินได้จดทะเบียนจ�ำนองทีด่ นิ หรือทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างหรือจดทะเบียนจ�ำน�ำพันธบัตร
รัฐบาลไทยเป็นประกัน หรือน�ำหนังสือค�้ำประกันของธนาคารซึ่งผู้ให้กู้ยืมเงินเห็นชอบมามอบให้แก่ผู้ให้กู้ยืมเงิน
ตามสัญญาข้อ ๕ แล้ว
			 ๓.๒ งวดที่ ๒ ค�ำนวณจากงวดการจ่ายเงินงวดที่ ๓ ของสัญญาจ้างดังกล่าว คิดเป็นจ�ำนวนเงิน
.............๘,๐๐๐,๐๐๐.....................บาท (......................-แปดล้านบาทถ้วน-................................) โดยจะจ่ายให้
ตามก�ำหนดช�ำระเงินงวดที่ ๓ ของสัญญาจ้าง และหลังจากผู้ให้กู้ยืมเงินได้ตรวจสอบแล้วว่า ผู้กู้ยืมเงินได้น�ำเงิน
กู้ยืมตามสัญญานี้ไปใช้ในกิจการของโรงเรียนถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ในสัญญา ข้อ ๑		
			 ๓.๓ งวดที่ ๓ ค�ำนวณจากงวดการจ่ายเงินงวดที่ ๔ ของสัญญาจ้างดังกล่าว คิดเป็นจ�ำนวนเงิน
..........๗,๑๐๐,๐๐๐.....................บาท (...................-เจ็ดล้านหนึง่ แสนบาทถ้วน-............................) โดยจะจ่าย
ให้ตามก�ำหนดช�ำระเงินงวดที่ ๔ ของสัญญาจ้าง และหลังจากผู้ให้กู้ยืมเงินได้ตรวจสอบแล้วว่า ผู้กู้ยืมเงิน
ได้น�ำเงินกู้ยืมตามสัญญานี้ไปใช้ในกิจการของโรงเรียนถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ในสัญญา ข้อ ๑
			 ๓.๔ จ�ำนวนส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมดของเงินกูย้ มื ตามสัญญานี้ เป็นจ�ำนวนเงิน….๔,๙๐๐,๐๐๐.....บาท
(….-สีล่ า้ นเก้าแสนบาทถ้วน-….) ผูใ้ ห้กยู้ มื เงินจะจ่ายให้เมือ่ ผูก้ ยู้ มื เงินก่อสร้าง/ซ่อมแซมอาคารแล้วเสร็จและผูใ้ ห้
กูย้ มื เงินตรวจสอบแล้วเป็นทีพ่ อใจ หรือเมือ่ อาคารทีก่ อ่ สร้างแล้วเสร็จและได้รบั อนุญาตให้ใช้เป็นอาคารเรียนแล้ว
ทั้งนี้ ผู้กู้ยืมเงินต้องด�ำเนินการให้เสร็จภายในวันที่...๒๕…เดือน..…ธันวาคม….พ.ศ......๒๕๖๑…..
-----------------------------------------------*
“กรณีผู้ให้กู้ยืมเงินจะต้องจ่ายเงินกู้ยืมให้แก่ผู้กู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบไปใช้
ในกิจการโรงเรียนเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน ให้ใช้ข้อความนี้แทน “ผู้ให้กู้ยืมเงินตกลงจ่ายเงินกู้ยืม
จ�ำนวน......................-...................บาท (..............................................-..............................................)
ให้แก่ผู้กู้ยืมเงินเมื่อผู้กู้ยืมเงินได้แสดงหลักฐานการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนตามสัญญาซื้อขายเอกสาร
ผนวก........................................................แนบท้ายสัญญา และได้แสดงหลักฐานการตรวจรับอุปกรณ์ดังกล่าวว่า
สามารถใช้งานได้สมบูรณ์ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ผู้กู้ยืมเงินจะต้องด�ำเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่......-.........เดือน...........-............พ.ศ..........-............
ผู้กู้ยืมเงินต้องเก็บรักษาอุปกรณ์การเรียนการสอนซึ่งจัดซื้อจากเงินกู้ตามสัญญานี้ไว้ใช้ประโยชน์ใน
โรงเรียนเท่านัน้ และพร้อมทีจ่ ะให้ตวั แทนหรือเจ้าหน้าทีข่ องผูใ้ ห้กยู้ มื เงินเข้าตรวจสอบอุปกรณ์การเรียนการสอน
ดังกล่าวได้ตลอดเวลาที่โรงเรียนเปิดท�ำการสอนโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า”

69

“กรณีผใู้ ห้กยู้ มื เงินจะต้องจ่ายเงินกูย้ มื ให้แก่ผกู้ ยู้ มื เงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบไปใช้ในกิจการ
โรงเรี ย นเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการเรี ย นการสอน ให้ ใช้ ข ้ อ ความนี้ แ ทน “ผู ้ ใ ห้ กู ้ ยื ม เงิ น ตกลงจ่ า ยเงิ น กู ้ ยื ม
จ�ำนวน...........................-.........................บาท (.............................................-.........................................) ให้แก่
ผู้กู้ยืมเงินเมื่อผู้กู้ยืมเงินได้จัดท�ำสัญญากู้ยืมเงินและสัญญาหลักประกันถูกต้องตามที่ส�ำนักงานก�ำหนดแล้ว”
ข้อ ๔ ในการจ่ายเงินกูย้ มื ทุกครัง้ ตามสัญญานี้ ผูใ้ ห้กยู้ มื เงินจะจ่ายแก่ผกู้ ยู้ มื เป็นเช็คขีดคร่อมระบุชอื่ ห้าม
เปลี่ยนมือ โดยผู้กู้ยืมเงินจะต้องจัดท�ำเอกสารหลักฐานการรับเงินมอบไว้แก่ผู้ให้กู้ยืมเงิน
ข้อ ๕ ผู้กู้ยืมเงินได้จัดให้มีหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
			 ๕.๑ ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้าง (ถ้ามี) ทีม่ อี ยูใ่ นวันท�ำสัญญานี้ หรือ ทีด่ นิ และอาคารเรียนของผูก้ ยู้ มื
เงินที่ใช้เงินกู้ยืมมาก่อสร้างลงบนที่ดินที่ค�้ำประกัน ดังนี้
				 ๕.๑.๑ ที่ดินโฉนด / น.ส. ๓ก / น.ส. ๓ เลขที่………..................…..๓๘๖๘...........................
					
ต�ำบล..บ้านใหม่…อ�ำเภอ...เมืองปทุมธานี...จังหวัด…...............ปทุมธานี. ................
					
เนื้อที่………......………๓ ไร่ ๓ งาน ๔๓.๕๐  ตารางวา...........................................
					
ซึ่งเป็นทรัพย์สินของ........นายจิตดี......ผ่องใส...........................................................
				 ๕.๑.๒ ที่ดินโฉนด / น.ส. ๓ก / น.ส. ๓ เลขที่……….…..๑๓๑๓๒.........................................
				
ต�ำบล..บ้านใหม่…อ�ำเภอ...เมืองปทุมธานี...จังหวัด…..ปทุมธานี......................................
					 ...................... เนื้อที่………........………- ไร่ ๓ งาน ๗๓  ตารางวา……………………..
					
ซึ่งเป็นทรัพย์สินของ........นายจิตดี......ผ่องใส...........................................................
				 ๕.๑.๓ ที่ดินโฉนด / น.ส. ๓ก / น.ส. ๓ เลขที่……….…..๔๘๔๘............................................
					
ต�ำบล..บ้านใหม่…อ�ำเภอ...เมืองปทุมธานี...จังหวัด…..ปทุมธานี. .............................
					
เนื้อที่………......……..…๒ ไร่ - งาน -  ตารางวา.....................................................
					
ซึ่งเป็นทรัพย์สินของ........นายจิตดี......ผ่องใส...........................................................
				 ๕.๑.๔ ที่ดินโฉนด / น.ส. ๓ก / น.ส. ๓ เลขที่……….…..๑๒๒๒............................................
					
ต�ำบล..หนองปลิง…อ�ำเภอ...เมืองก�ำแพงเพชร...จังหวัด…ก�ำแพงเพชร...................
					
เนื้อที่………......………- ไร่ - งาน ๖๐  ตารางวา....................................................
					
ซึ่งเป็นทรัพย์สินของ........นายจิตดี......ผ่องใส...........................................................
				 ๕.๑.๕ ที่ดินโฉนด / น.ส. ๓ก / น.ส. ๓ เลขที่……….…..๑๒๓...............................................
					
ต�ำบล..หนองปลิง…อ�ำเภอ...เมืองก�ำแพงเพชร...จังหวัด…ก�ำแพงเพชร...................
					
เนื้อที่………......………- ไร่ - งาน ๖๐  ตารางวา....................................................
					
ซึ่งเป็นทรัพย์สินของ........นายจิตดี......ผ่องใส...........................................................

กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบส�ำหรับเจ้าหน้าทีส่ ว่ นภูมภิ าค

ประ
ทบั ตราโรงเรียน

สัญญาหน้านี้มีการขีดฆ่า
ตกเติม   แก้ไข   เพิ่มเติม
รวมทั้งสิ้น.................แห่ง
ลงชื่อ...........ผู้ให้กู้ยืมเงิน
ลงชื่อ...............ผู้กู้ยืมเงิน

)

ตร
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นกั งานศึกษาธิก

(

คูม่ อื ปฏิบตั งิ าน

(ประทับ

าสำำ

ารจ
งั หวดั )

ผูก้ ยู้ มื เงินรับรองว่าอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าวในวรรคหนึง่ ปลอดจากภาระติดพันและการรอนสิทธิท์ งั้ ปวง
และในวันท�ำสัญญานีผ้ กู้ ยู้ มื เงินได้จดทะเบียนจ�ำนอง ณ ส�ำนักงานทีด่ นิ …...............จังหวัดปทุมธานี......…..…แล้ว

)

ประ
ทบั ตราโรงเรียน

(

ตร

นกั งานศึกษาธิก

สัญญาหน้านี้มีการขีดฆ่า
ตกเติม   แก้ไข   เพิ่มเติม
รวมทั้งสิ้น.................แห่ง
ลงชื่อ...........ผู้ให้กู้ยืมเงิน
ลงชื่อ...............ผู้กู้ยืมเงิน

คูม่ อื ปฏิบตั งิ าน

(ประทับ

าสำำ

ารจ
งั หวดั )

			๕.๒ พันธบัตรรัฐบาลไทยเลขที่……………............……………-..........................................................
จ�ำนวนเงิน………..……-…………….บาท (……………………-…………………..) ของ......................................................
ซึ่งมีก�ำหนดระยะเวลาช�ำระคืนไม่ต�่ำกว่าระยะเวลาที่ผูกพันตามสัญญานี้ และได้จดทะเบียนจ�ำน�ำเป็นประกันต่อ
เจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ตามระเบียบและวิธีการของธนาคารเรียบร้อยแล้ว
			๕.๓ หนังสือค�้ำประกันของธนาคาร...............................-..............................................................
เลขที่…………………….…-……………..………. ลงวันที่................................................-...............................................
จ�ำนวนเงิน...................-...........................บาท (...................................................-.............................................)
มีกำ� หนดระยะเวลาการค�ำ้ ประกันตัง้ แต่วนั ท�ำสัญญา จนกว่าผูก้ ยู้ มื เงินจะช�ำระหนีเ้ งินกูย้ มื ตามสัญญา ข้อ ๑ พร้อม
ดอกเบี้ยตามสัญญา ข้อ ๖ ให้แก่ผู้ให้กู้ยืมเงินเสร็จสิ้น และธนาคารจะไม่เพิกถอนการค�้ำประกันไม่ว่ากรณีใด ๆ
จนกว่าผู้กู้ยืมเงินจะพ้นจากภาระผูกพันตามสัญญากู้ยืมเงินนี้
หากปรากฏว่าหลักประกันดังกล่าวในวรรคก่อนลดน้อยถอยลงไม่ว่าด้วยเหตุใดและไม่ครอบคลุม
วงเงินที่ค้างช�ำระ ผู้กู้ยืมเงินจะต้องน�ำหลักประกันใหม่มาเพิ่มเติมให้เต็มจ�ำนวนดังเดิม
หลักประกันทีผ่ กู้ ยู้ มื เงินน�ำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผูใ้ ห้กยู้ มื จะคืนให้เมือ่ ผูก้ ยู้ มื ได้ชำ� ระหนีใ้ ห้แก่ผใู้ ห้กยู้ มื เงิน
เสร็จสิน้ และพ้นจากภาระผูกพันทัง้ ปวงตามสัญญานีแ้ ล้ว ทัง้ นี้ ผูก้ ยู้ มื เงินอาจขอเปลีย่ นแปลงหลักประกัน หรือขอ
คืนหลักประกันบางส่วนได้ หากหลักประกันที่เหลืออยู่ยังคงครอบคลุมวงเงินที่ผู้กู้ยืมค้างช�ำระ
ข้อ ๖ การกูย้ มื เงินตามข้อ ๑ มีกำ� หนดระยะเวลาช�ำระคืนต้นเงินพร้อมดอกเบีย้ ภายใน.........................
......๑๕...... (…......-สิบห้า-.........) ปี โดยมีระยะเวลาปลอดหนี้ ๑ (หนึ่ง) ภาคเรียนตั้งแต่วันที่........๓๑............
เดือน….พฤษภาคม..... พ.ศ. ....๒๕๖๑..... จนถึงวันที่ ....๓๐..... เดือน…......พฤศจิกายน....... พ.ศ. .....๒๕๗๕........
ทั้งนี้ ผู้กู้ยืมเงินยังคงต้องช�ำระดอกเบี้ยซึ่งเกิดขึ้นตามสัญญานี้ส�ำหรับระยะเวลาปลอดหนี้ด้วย ผู้กู้ยืมเงินตกลงให้
ผู้ให้กู้ยืมเงินคิดดอกเบี้ยตามสัญญานี้ในอัตราร้อยละ ๔ (สี่) ต่อปี โดยผู้กู้ยืมเงินจะต้องช�ำระหนี้ต้นเงินพร้อม
ดอกเบี้ยให้แก่ผู้ให้กู้ยืมเงิน ณ ส�ำนักงานของผู้ให้กู้ยืมเงินตามที่ระบุในสัญญานี้หรือแก่บุคคลที่ได้มอบหมายจาก
ผู้ให้กู้ยืมเงิน ณ ที่ท�ำการ.................ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี............. จังหวัด........ปทุมธานี.........
โดยช�ำระหนี้ดังกล่าวเป็นงวด ๆ งวดละ ๖ (หก) เดือน ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม และวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน
ของทุกปี โดยค�ำนวณดอกเบี้ยตามหลักเกณฑ์ว่า หากผู้กู้ยืมเงินลงนามรับเงินกู้ก่อนวันที่ ๑๕ ของเดือนนั้น ให้
ค�ำนวณดอกเบีย้ เต็มเดือน แต่หากผูก้ ยู้ มื เงินลงนามรับเงินกูห้ ลังวันที่ ๑๕ ของเดือนนัน้ ให้คำ� นวณดอกเบีย้ ครึง่ เดือน
ข้อ ๗ ถ้าผูก้ ยู้ มื เงินผิดนัดไม่ชำ� ระหนีง้ วดใดงวดหนึง่ ให้ครบถ้วนตามสัญญาให้ถอื ว่าผิดนัดผูใ้ ห้กยู้ มื เงินมี
สิทธิบอกเลิกสัญญาได้ แต่ถา้ ผูใ้ ห้กยู้ มื เงินไม่ใช้สทิ ธิบอกเลิกสัญญา ผูก้ ยู้ มื เงินจะต้องช�ำระเบีย้ ปรับแก่ผใู้ ห้กยู้ มื เงิน
ในอัตราร้อยละ ๑๒ (สิบสอง) ต่อปีของเงินต้นและดอกเบี้ยในงวดที่ผิดนัด ตั้งแต่วันที่ผิดนัดจนถึงวันที่ช�ำระหนี้
เสร็จสิ้น การช�ำระหนี้ของผู้กู้ยืมเงินให้ถือเป็นการช�ำระหนี้ตามล�ำดับงวดการผ่อนช�ำระหนี้จนครบถ้วนถูกต้อง
ในแต่ละงวด
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ลงชื่อ...........ผู้ให้กู้ยืมเงิน
ลงชื่อ...............ผู้กู้ยืมเงิน
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คูม่ อื ปฏิบตั งิ าน

(ประทับ

าสำำ

ารจ
งั หวดั )

การคิดเบีย้ ปรับเมือ่ ผูก้ ยู้ มื เงินผิดนัดในแต่ละงวดไม่เป็นการตัดสิทธิผใู้ ห้กยู้ มื เงินทีจ่ ะใช้สทิ ธิบอกเลิกสัญญา
และในระหว่างที่มีการปรับ ผู้ให้กู้ยืมจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเมื่อใดก็ได้
ข้อ ๘ ผู้กู้ยืมเงินจะต้องไม่ก่อภาระผูกพันหรือกระท�ำการใด ๆ ให้หลักประกันตามสัญญา ข้อ ๕ เสื่อม
ราคาหรือลดน้อยถอยลงและไม่ดัดแปลง หรือรื้อถอนไม่ว่าจะส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักประกันดังกล่าว และจะ
ต้องไม่กอ่ ภาระติดพัน เช่น ให้เช่าหรือโอนไปให้ผอู้ นื่ ซึง่ ทรัพย์ทจี่ ำ� นองเป็นประกัน และผูก้ ยู้ มื เงินยินยอมให้ตวั แทน
หรือเจ้าหน้าที่ของผู้ให้กู้ยืมเงินเข้าตรวจสอบสภาพของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จ�ำนองเป็นประกันได้ตลอดเวลา
และเมือ่ เห็นสมควรผูใ้ ห้กยู้ มื เงินจะสัง่ ให้ผกู้ ยู้ มื เงินซ่อมแซมอาคารหรือสิง่ ปลูกสร้างให้อยูใ่ นสภาพดีดว้ ยค่าใช้จา่ ย
ของผู้กู้ยืมเงินก็ได้
ข้อ ๙ ผู้กู้ยืมเงินจะต้องท�ำประกันอัคคีภัยอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่จ�ำนอง เป็นประกันไว้กับบริษัท
ประกันภัยที่ผู้ให้กู้ยืมเงินเห็นชอบ โดยมีจ�ำนวนเงินเอาประกันภัยไม่น้อยกว่ามูลค่าหนี้เงินกู้ยืมที่ใช้ส่ิงปลูกสร้าง
เป็นประกันหรือตามมูลค่าทรัพย์สนิ ของอาคารหรือสิง่ ปลูกสร้างทีบ่ ริษทั ประกันภัยได้ประเมินราคาเพือ่ เอาประกันภัย
โดยจะต้องระบุในกรมธรรม์ประกันภัยให้ผู้ให้กู้ยืมเงินเป็นผู้รับประโยชน์แต่ผู้เดียวโดยผู้กู้ยืมเงินเป็นผู้ช�ำระ
ค่าเบีย้ ประกันภัยตลอดอายุสญ
ั ญา ทัง้ นี้ ผูก้ ยู้ มื เงินต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผใู้ ห้กยู้ มื เงินภายใน...-....
(.....-.....) วันนับแต่วันท�ำสัญญานี้
ถ้าผูก้ ยู้ มื เงินไม่จดั การเอาประกันอัคคีภยั ดังกล่าว และผูใ้ ห้กยู้ มื เงินได้จดั การเอาประกันอัคคีภยั แทนผูก้ ู้
ยืมเงิน ผูก้ ยู้ มื เงินจะต้องชดใช้เงินค่าเบีย้ ประกันภัยพร้อมอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ต่อปี นับแต่วนั ทีผ่ ใู้ ห้
กู้ยืมเงินได้ช�ำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยไปจนถึงวันที่ผู้กู้ยืมเงินชดใช้เงินคืนให้แก่ผู้ให้กู้ยืมเงินจนครบถ้วน
ข้อ ๑๐ ผูก้ ยู้ มื เงินเป็นผูช้ ำ� ระค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จา่ ยในการจดทะเบียนจ�ำนองหรือ
จ�ำน�ำหลักประกันตามสัญญาข้อ ๕ ตลอดจนค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนจ�ำนองหรือจ�ำน�ำทั้งสิ้น
ข้อ ๑๑ ถ้ามีการบังคับจ�ำนองหรือเอาทรัพย์จ�ำนองหลุด และปรากฏว่าหลักทรัพย์ที่จ�ำนอง
เป็นประกันไม่พอแก่การช�ำระหนี้ พร้อมทั้งดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้อง
บังคับจ�ำนองหรือเอาทรัพย์จ�ำนองหลุด ผู้ให้กู้ยืมเงินมีสิทธิบังคับช�ำระหนี้เอาจากทรัพย์สินอื่นของผู้กู้ยืมเงินจน
สิ้นเชิงได้
ข้อ ๑๒ ผู้ให้กู้ยืมเงินมีสิทธิจะบอกเลิกสัญญาได้ ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
		
(๑) เมื่อผู้กู้ยืมเงินถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนหรือมิได้เป็นผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้ง
โรงเรียนและด�ำเนินกิจการโรงเรียนต่อไป
		
(๒) เมื่อปรากฏว่าผู้กู้ยืมเงินใช้เงินที่กู้ยืมไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวในสัญญา ข้อ ๑
		
(๓) เมื่อผู้กู้ยืมเงินด�ำเนินการล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่ก�ำหนดตามสัญญา ข้อ ๓.๔ หรือฝ่าฝืน
สัญญาข้อ ๘ หรือกระท�ำผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด
		
ในกรณีที่ผู้ให้ผู้กู้ยืมเงินใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้กู้ยืมเงินยินยอมให้ผู้ให้กู้ยืมเงินบังคับเอาจาก
หลักประกันเพื่อเรียกร้องเอาเงินกู้ยืมคืนพร้อมดอกเบี้ยทั้งปวง และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้
สัญญาหน้านี้มีการขีดฆ่า

ข้อ ๑๓ ในกรณีทมี่ กี ารบอกเลิกสัญญาผูก้ ยู้ มื เงินจะต้องคืนต้นเงินกูย้ มื ทีค่ า้ งช�ำระทัง้ หมดแก่ผใู้ ห้กยู้ มื เงิน
พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ.....๑๕.....(.....-สิบห้า-.......) ต่อปี ภายในเวลา ๓๐ (สามสิบ) วันนับตั้งแต่วัน
บอกเลิกสัญญา หากผิดนัดผูก้ ยู้ มื เงินต้องช�ำระเบีย้ ปรับอีกร้อยละ…….-…….(.......-......) ต่อปี ของต้นเงินทีค่ า้ งช�ำระ
รวมทั้งดอกเบี้ยจนกว่าจะช�ำระเสร็จด้วย นอกจากนี้ ผู้กู้ยืมเงินจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายในการเตือน
เรียกร้อง ทวงถาม ด�ำเนินคดี ค่าฤชาธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นใดในการบังคับช�ำระหนี้เงินกู้ยืมตามสัญญานี้
ให้แก่ผู้ให้กู้ยืมเงิน
ข้อ ๑๔ ผู้กู้ยืมเงินจะต้องจัดท�ำบัญชีการเงิน งบการเงิน งบรายรับ-รายจ่ายแสดงฐานะทางการเงินของ
โรงเรียน พร้อมด้วยรายละเอียดประกอบงบการเงินที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันเพื่อรายงานให้ผู้ให้กู้ยืมเงินทราบเป็น
ประจ�ำทุก ๆ ๖ (หก) เดือน
ข้อ ๑๕ ในระหว่างที่ผู้กู้ยืมเงินยังเป็นหนี้เงินกู้ตามสัญญานี้ หากผู้กู้ยืมเงินจะกู้เงินจากผู้อื่นหรือแหล่ง
เงินกู้อื่น ผู้กู้ยืมเงินจะต้องแจ้งให้ผู้ให้กู้ยืมเงินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ (สิบห้า) วัน
ข้อ ๑๖ ผูก้ ยู้ มื เงินจะต้องปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และค�ำสัง่ ของผูใ้ ห้กยู้ มื เงินทีใ่ ช้บงั คับอยูแ่ ล้ว
ในวันท�ำสัญญานี้ หรือที่จะออกใช้บังคับในอนาคต ตลอดจนยินยอมและอ�ำนวยความสะดวกให้ตัวแทนหรือเจ้า
หน้าทีข่ องผูใ้ ห้กยู้ มื เงินเข้าตรวจสอบเอกสารและบัญชีตา่ ง ๆ เกีย่ วกับการใช้เงินกูย้ มื ดังกล่าว และยินยอมปฏิบตั ิ
ตามค�ำแนะน�ำของตัวแทนหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ให้กู้ยืมเงิน และผู้กู้ยืมเงินจะต้องจัดส่งเอกสารและบัญชีต่าง ๆ
ของผู้กู้ยืมเงินที่เกี่ยวข้องกับเงินที่กู้ยืมเงินแก่ผู้ให้กู้ยืมเงินในทันทีที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ให้กู้ยืมเงิน
ข้อ ๑๗ เอกสารแนบท้ายดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
		
๑๗.๑ ผนวก ๑ รูปแบบและ / หรือรายละเอียดการก่อสร้าง / ซ่อมแซมอาคาร / ซื้ออุปกรณ์
การเรียนการสอน/เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน จ�ำนวน.....๓๗........ (.....-สามสิบเจ็ด-.....) แผ่น
		
๑๗.๒ ผนวก ๒ สัญญาจ้างเลขที่…๑/๒๕๖๑…. ลงวันที่….๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑.…จ�ำนวน…๔…
(………-สี่-………) แผ่น
		
๑๗.๓ ผนวก ๓ บันทึกเงือ่ นไขการช�ำระหนีค้ นื ตามสัญญา ข้อ ๖ จ�ำนวน..........……๒….........…
(…..……-สอง-…..……) แผ่น
		
๑๗.๔...................................................ฯลฯ...............................................................

)
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ทบั ตราโรงเรียน

(

ตร

นกั งานศึกษาธิก

สัญญาหน้านี้มีการขีดฆ่า
ตกเติม   แก้ไข   เพิ่มเติม
รวมทั้งสิ้น.................แห่ง
ลงชื่อ...........ผู้ให้กู้ยืมเงิน
ลงชื่อ...............ผู้กู้ยืมเงิน

กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบส�ำหรับเจ้าหน้าทีส่ ว่ นภูมภิ าค

คูม่ อื ปฏิบตั งิ าน

(ประทับ

าสำำ

ารจ
งั หวดั )

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ใช้บังคับ
และในกรณีทเี่ อกสารแนบท้ายสัญญาขัดกันเอง ผูก้ ยู้ มื เงินจะต้องปฏิบตั ติ ามค�ำวินจิ ฉัยของผูใ้ ห้กยู้ มื เงิน ค�ำวินจิ ฉัย
ของผู้ให้กู้ยืมเงินให้ถือเป็นที่สุด

73

จงั หวัด)

(ประทับตร
า

กิ าร

สัญญานี้ท�ำขึ้น….….๓.......ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันเป็นอย่างเดียวกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส�ำคัญต่อหน้าพยานและ
เก็บไว้ฝ่ายละฉบับ
กั งานศึกษาธ
สำำ น
ลงนาม………………………………………...……………..ผู้ให้กู้ยืมเงิน
		 (..…………..............…....……...............………)
ต�ำแหน่ง……….…ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี.................
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(ป

น)

บั ตราโรงเรีย
ระท

ลงนาม………………..………………….…………………..ผู้กู้ยืมเงิน
(โรงเรียนเอกชนสามัญศึกษา โดย นายจิตดี ผ่องใส ผู้รับใบอนุญาตในฐานะผู้แทนนิติบุคคล)
ลงนาม……………………..….……….…..………………..พยาน
		 (…………………………………….…..……………..)
ลงนาม……………………..….……….…..………………..พยาน
		 (…………………………………….…..……………..)
ลงนาม……………………..….……….…..………………..ผู้พิมพ์
		 (…………………………………….…..……………..)

คูม่ อื ปฏิบตั งิ าน

หมายเหตุ : ๑. กรณีส�ำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดผู้ให้กู้ยืมเงิน คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
		
๒. สัญญากูย้ มื เงินทุกฉบับต้องประทับตราโรงเรียนและส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหรือตราจังหวัดด้วย
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กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบส�ำหรับเจ้าหน้าทีส่ ว่ นภูมภิ าค

สัญญาเลขที่…๑/๒๕๖๑…

สัญญายืมเงิน

กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบส�ำหรับเจ้าหน้าทีส่ ว่ นภูมภิ าค

คูม่ อื ปฏิบตั งิ าน

(ปร
ะทบั ตรามูลนิธิ)

(

ตร

นกั งานศึกษาธิก

สัญญาหน้านี้มีการขีดฆ่า
ตกเติม   แก้ไข   เพิ่มเติม
รวมทั้งสิ้น.................แห่ง
ประ
ทบั ตราโรงเรียน ลงชื่อ..............ผู้ให้ยืมเงิน
ลงชื่อ..................ผู้ยืมเงิน

)

(ประทับ

าสำำ

ารจ
งั หวดั )

สัญญาฉบับนี้ท�ำขึ้น ณ......................ศาลากลางจังหวัดปัตตานี.................... ถนน..........เดชา............
ต�ำบล/แขวง…….....สะบารัง.........… อ�ำเภอ/เขต…..........เมืองปัตตานี….....….. จังหวัด............ปัตตานี.............
เมื่อวันที่…..๓๑….. เดือน…..มกราคม…… พ.ศ…..๒๕๖๑…... ระหว่าง ........ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
หรือ......(ชือ่ ผูว้ า่ ราชการจังหวัด)......ต�ำแหน่ง…..ผูว้ า่ ราชการจังหวัดปัตตานี ปฏิบตั ริ าชการแทนปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ..... ผู้ได้รับมอบอ�ำนาจตามหนังสือมอบอ�ำนาจลงวันที่...๔...เดือน.....กรกฎาคม…..พ.ศ....๒๕๖๐…..
แนบท้ายสัญญาซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้ยืม” ฝ่ายหนึ่ง กับ (๑)......โรงเรียนอิสลามเอกชนศึกษา
โดย มูลนิธิอิสลามศึกษา โดย นายอับดุล ไพศาล ผู้ท�ำการแทน/ผู้แทนนิติบุคคล….... อายุ....๕๐.....ปี
เชื้อชาติ….ไทย.... สัญชาติ...ไทย…. ตั้งบ้านเรือนอยู่เลขที่...๘๐/๑๐๐... หมู่ที่.......-...... ตรอก/ซอย....-…..
ถนน…..-…... ต�ำบล/แขวง.....สะบารัง...... อ�ำเภอ/เขต…..เมืองปัตตานี…จังหวัด.....ปัตตานี.......ซึ่งเป็นผู้ได้รับ
ใบอนุ ญ าตให้ จั ด ตั้ ง หรื อ รั บ โอนกิ จ การโรงเรี ย นตามใบอนุ ญ าตเลขที่ … ......๑/๒๕๔๐..... ลงวั น ที่ … .๔....
เดือน....พฤศจิกายน…..พ.ศ....๒๕๔๐.....ชื่อโรงเรียน…..อิสลามเอกชนศึกษา......ตั้งอยู่ที่...๑๐๐/๑๐... หมู่...-...
ต�ำบล/แขวง...สะบารัง... อ�ำเภอ/เขต...เมืองปัตตานี…. จังหวัด......ปัตตานี....... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า
“ผู้ยืมเงิน” อีกฝ่ายหนึ่ง
ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ผูใ้ ห้ยมื เงินตกลงให้ยมื เงินและผูย้ มื เงินตกลงยืมเงินกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบส�ำหรับโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ จ�ำนวนเงิน…๑๐,๐๐๐,๐๐๐….บาท (..….-สิบล้านบาทถ้วน-….…) เพื่อใช้ใน
การก่อสร้าง หรือ ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ หรือ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน หรือเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียน……อิสลามเอกชนศึกษา…..…...........ตามรูปแบบและ/หรือรายละเอียดการ
ก่อสร้าง/ซ่อมแซมอาคาร/ซือ้ อุปกรณ์การเรียนการสอน/พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เอกสารผนวก ๑ แนบ
ท้ายสัญญานี้ ผูย้ มื เงินสัญญาว่าผูย้ มื เงินจะไม่นำ� เงินทีย่ มื ตามสัญญานีไ้ ปใช้ในกิจการอืน่ นอกเหนือจากวัตถุประสงค์
ตามสัญญา
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คูม่ อื ปฏิบตั งิ าน

(ปร
ะทบั ตรามูลนิธิ)

(

ตร
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นกั งานศึกษาธิก

สัญญาหน้านี้มีการขีดฆ่า
ตกเติม   แก้ไข   เพิ่มเติม
รวมทั้งสิ้น.................แห่ง
ประ
น
ี
ย
ทบั ตราโรงเร ลงชื่อ..............ผู้ให้ยืมเงิน
ลงชื่อ..................ผู้ยืมเงิน

)

(ประทับ

าสำำ

ารจ
งั หวดั )

ข้อ ๒ ผูย้ มื เงินขอรับรองว่า ผูย้ มื เงินมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนถูกต้องตามหลักเกณฑ์การยืมเงินตามประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยืมเงินจากกองทุนส่งเสริม
โรงเรียนในระบบส�ำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ .....................................
ข้อ ๓ ในกรณียมื เงินเพือ่ การก่อสร้าง หรือ ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ผูใ้ ห้ยมื เงินตกลงจ่าย
เงินยืมให้แก่ผู้ยืมเงินเป็นงวด ๆ โดยค�ำนวณตามอัตราส่วนเงินยืมทั้งหมดต่อเงินค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญาจ้าง
เอกสารผนวก ๒ แนบท้ายสัญญานี้ ดังนี้
			 ๓.๑ งวดที่ ๑ ค�ำนวณจากงวดการจ่ายเงิน ๒ (สอง) งวดแรกตามสัญญาจ้าง แต่ต้องไม่เกิน
ร้อยละ ๕๐ (ห้าสิบ) ของวงเงินยืม คิดเป็นจ�ำนวนเงิน...๒,๕๐๐,๐๐๐....บาท (..-สองล้านห้าแสนบาทถ้วน-..)
โดยจะจ่ายให้ในวันทีผ่ ยู้ มื เงินได้จดทะเบียนจ�ำนองทีด่ นิ หรือทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างหรือจดทะเบียนจ�ำน�ำพันธบัตร
รัฐบาลไทยเป็นประกัน หรือน�ำหนังสือค�ำ้ ประกันของธนาคารซึง่ ผูใ้ ห้ยมื เงินเห็นชอบมามอบให้แก่ผใู้ ห้ยมื เงินตาม
สัญญาข้อ ๕ แล้ว
			 ๓.๒ งวดที่ ๒ ค�ำนวณจากงวดการจ่ายเงินงวดที่ ๓ ของสัญญาจ้างดังกล่าว คิดเป็นจ�ำนวนเงิน......
๒,๐๐๐,๐๐๐.....................บาท (......................-สองล้านบาทถ้วน-...................................)โดยจะจ่ายให้ตาม
ก�ำหนดช�ำระเงินงวดที่ ๓ ของสัญญาจ้าง และหลังจากผู้ให้ยืมเงินได้ตรวจสอบแล้วว่า ผู้ยืมเงินได้น�ำเงินยืมตาม
สัญญานี้ไปใช้ในกิจการของโรงเรียนถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ในสัญญา ข้อ ๑
			 ๓.๓ งวดที่ ๓ ค�ำนวณจากงวดการจ่ายเงินงวดที่ ๔ ของสัญญาจ้างดังกล่าว คิดเป็นจ�ำนวนเงิน......
๒,๐๐๐,๐๐๐.....................บาท (......................-สองล้านบาทถ้วน-...................................)โดยจะจ่ายให้ตาม
ก�ำหนดช�ำระเงินงวดที่ ๔ ของสัญญาจ้าง และหลังจากผู้ให้ยืมเงินได้ตรวจสอบแล้วว่า ผู้ยืมเงินได้น�ำเงินยืมตาม
สัญญานี้ไปใช้ในกิจการของโรงเรียนถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ในสัญญา ข้อ ๑
			 ๓.๔ งวดที่ ๔ ค�ำนวณจากงวดการจ่ายเงินงวดที่ ๕ ของสัญญาจ้างดังกล่าว คิดเป็นจ�ำนวนเงิน......
๒,๐๐๐,๐๐๐.....................บาท (......................-สองล้านบาทถ้วน-...................................) โดยจะจ่ายให้ตาม
ก�ำหนดช�ำระเงินงวดที่ ๕ ของสัญญาจ้าง และหลังจากผู้ให้ยืมเงินได้ตรวจสอบแล้วว่า ผู้ยืมเงินได้น�ำเงินยืมตาม
สัญญานี้ไปใช้ในกิจการของโรงเรียนถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ในสัญญา ข้อ ๑
			 ๓.๕ จ�ำนวนส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมดของเงินยืมตามสัญญานี้ เป็นจ�ำนวนเงิน….....๑,๕๐๐,๐๐๐....บาท
(….-หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน-….) ผู้ให้ยืมเงินจะจ่ายให้เมื่อผู้ยืมเงินก่อสร้าง/ซ่อมแซมอาคารแล้วเสร็จและผู้ให้
ยืมเงินตรวจสอบแล้วเป็นที่พอใจ หรือเมื่ออาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและได้รับอนุญาตให้ใช้เป็นอาคารเรียนแล้ว
ทั้งนี้ ผู้ยืมเงินต้องด�ำเนินการให้เสร็จภายในวันที่...๒๕..…เดือน...ธันวาคม...พ.ศ....๒๕๖๑….…
------------------------------------------------
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คูม่ อื ปฏิบตั งิ าน

(ปร
ะทบั ตรามูลนิธิ)

(

ตร

นกั งานศึกษาธิก

สัญญาหน้านี้มีการขีดฆ่า
ตกเติม   แก้ไข   เพิ่มเติม
รวมทั้งสิ้น.................แห่ง
ประ
น
ี
ย
ทบั ตราโรงเร ลงชื่อ..............ผู้ให้ยืมเงิน
ลงชื่อ..................ผู้ยืมเงิน

)

(ประทับ

าสำำ

ารจ
งั หวดั )

*
“กรณีผใู้ ห้ยมื เงินจะต้องจ่ายเงินยืมให้แก่ผยู้ มื เงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบไปใช้ในกิจการโรงเรียน
เพือ่ ซือ้ อุปกรณ์การเรียนการสอน ให้ใช้ขอ้ ความนีแ้ ทน “ผูใ้ ห้ยมื เงินตกลงจ่ายเงินยืม จ�ำนวน...............-...................บาท
(..............................................-..............................................) ให้แก่ผยู้ มื เงินเมือ่ ผูย้ มื เงินได้แสดงหลักฐานการจัดซือ้
อุปกรณ์การเรียนการสอนตามสัญญาซื้อขายเอกสารผนวกแนบท้ายสัญญา และได้แสดงหลักฐานการตรวจรับ
อุปกรณ์ดังกล่าวว่าสามารถใช้งานได้สมบูรณ์ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ผู้ยืมเงินจะต้องด�ำเนินการดังกล่าวให้
แล้วเสร็จภายในวันที่........-........เดือน..........-..............พ.ศ......-......
ผู้ยืมเงินต้องเก็บรักษาอุปกรณ์การเรียนการสอนซึ่งจัดซื้อจากเงินยืมตามสัญญานี้ไว้ใช้ประโยชน์ใน
โรงเรียนเท่านั้น และพร้อมที่จะให้ตัวแทนหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ให้ยืมเงินเข้าตรวจสอบอุปกรณ์การเรียนการสอน
ดังกล่าวได้ตลอดเวลาที่โรงเรียนเปิดท�ำการสอนโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า”
“กรณี ผู ้ ใ ห้ ยื ม เงิ น จะต้ อ งจ่ า ยเงิ น ยื ม ให้ แ ก่ ผู ้ ยื ม เงิ น จากกองทุ น ส่ ง เสริ ม โรงเรี ย นในระบบไปใช้ ใ น
กิจการโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ให้ใช้ข้อความนี้แทน “ผู้ให้ยืมเงินตกลงจ่ายเงินยืม
จ�ำนวน.....................-......................(..........................................-...........................................) ให้แก่ผู้ยืมเงินเมื่อ
ผู้ยืมเงินได้จัดท�ำสัญญายืมเงินและสัญญาหลักประกันถูกต้องตามที่ส�ำนักงานก�ำหนดแล้ว”
ข้อ ๔ ในการจ่ายเงินยืมทุกครัง้ ตามสัญญานี้ ผูใ้ ห้ยมื เงินจะจ่ายแก่ผยู้ มื เงินเป็นเช็คขีดคร่อมระบุชอื่ ห้าม
เปลี่ยนมือ โดยผู้ยืมเงินจะต้องจัดท�ำเอกสารหลักฐานการรับเงินมอบไว้แก่ผู้ให้ยืมเงิน
ข้อ ๕ ผู้ยืมเงินได้จัดให้มีหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
			๕.๑ ทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้าง (ถ้ามี) ทีม่ อี ยูใ่ นวันท�ำสัญญานี้ หรือ ทีด่ นิ และอาคารเรียนของผูย้ มื เงิน
ที่ใช้เงินยืมมาก่อสร้างลงบนที่ดินที่ค�้ำประกัน ดังนี้
				 ๕.๑.๑ ทีด่ นิ โฉนด / น.ส. ๓ก / น.ส. ๓ เลขที…่ …….…..๓๘๖๘....……………….......................
					
ต�ำบล..สะบารัง…อ�ำเภอ...เมืองปัตตานี..จังหวัด…..ปัตตานี.......................................
					
เนื้อที่………......………๓ ไร่ ๓ งาน ๔๓.๕๐ ตารางวา…………….……...........................
					
ซึง่ เป็นทรัพย์สนิ ของ........นายอับดุล......ไพศาล.........................................................
				 ๕.๑.๒ ทีด่ นิ โฉนด / น.ส. ๓ก / น.ส. ๓ เลขที…่ …….…..๑๓๑๓๒...…………...........................
					
ต�ำบล..สะบารัง…อ�ำเภอ...เมืองปัตตานี..จังหวัด…..ปัตตานี.......................................
					
เนื้อที่………........………- ไร่ ๓ งาน ๗๓ ตารางวา………………….…..............................
					
ซึ่งเป็นทรัพย์สินของ........นายอับดุล......ไพศาล........................................................
				 ๕.๑.๓ ทีด่ นิ โฉนด / น.ส. ๓ก / น.ส. ๓ เลขที…่ …….…..๔๘๔๘......………….……....................
					
ต�ำบล..สะบารัง…อ�ำเภอ...เมืองปัตตานี..จังหวัด…..ปัตตานี.......................................
					
เนือ้ ที…่ ……......……..…๒ ไร่ - งาน -  ตารางวา.........………….….…..…....................
					
ซึง่ เป็นทรัพย์สนิ ของ........นายอับดุล......ไพศาล.........................................................
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				 ๕.๑.๔ ทีด่ นิ โฉนด / น.ส. ๓ก / น.ส. ๓ เลขที…่ …….…..๑๒๒๒......……….…….......................
					
ต�ำบล..ตะบิง้ …อ�ำเภอ.....สายบุร.ี .............จังหวัด…..ปัตตานี......................................
					
เนือ้ ที…่ ……......………- ไร่ - งาน ๖๐  ตารางวา………….………..…….…....................
					
ซึง่ เป็นทรัพย์สนิ ของ........นายอับดุล......ไพศาล.........................................................
				 ๕.๑.๕ ที่ดินโฉนด / น.ส. ๓ก / น.ส. ๓ เลขที่……….…..๑๒๓......………….............................
					
ต�ำบล..ตะบิง้ …อ�ำเภอ.....สายบุร.ี .............จังหวัด…..ปัตตานี......................................
					
เนื้อที่………......………- ไร่ - งาน ๖๐  ตารางวา………….…………….….....................
					
ซึง่ เป็นทรัพย์สนิ ของ........นายอับดุล......ไพศาล.........................................................

กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบส�ำหรับเจ้าหน้าทีส่ ว่ นภูมภิ าค

คูม่ อื ปฏิบตั งิ าน

(ปร
ะทบั ตรามูลนิธิ)

(

ตร
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นกั งานศึกษาธิก

สัญญาหน้านี้มีการขีดฆ่า
ตกเติม   แก้ไข   เพิ่มเติม
รวมทั้งสิ้น.................แห่ง
ประ
น
ี
ย
ทบั ตราโรงเร ลงชื่อ.............ผู้ให้ยืมเงิน
ลงชื่อ.................ผู้ยืมเงิน

)

(ประทับ

าสำำ

ารจ
งั หวดั )

		
ผูย้ มื เงินรับรองว่าอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าวในวรรคหนึง่ ปลอดจากภาระติดพันและการรอนสิทธิ์
ทั้งปวง และในวันท�ำสัญญานี้ผู้ยืมเงินได้จดทะเบียนจ�ำนอง ณ ส�ำนักงานที่ดิน.....จังหวัดปัตตานี….แล้ว
			 ๕.๒ พันธบัตรรัฐบาลไทยเลขที่……………............……………-……………....…………………...................
จ�ำนวนเงิน………..……-…………….บาท (……………………-…………………..) ของ.......................................................
ซึ่งมีก�ำหนดระยะเวลาช�ำระคืนไม่ต�่ำกว่าระยะเวลาที่ผูกพันตามสัญญานี้ และได้จดทะเบียนจ�ำน�ำเป็นประกันต่อ
เจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ตามระเบียบและวิธีการของธนาคารเรียบร้อยแล้ว
			 ๕.๓ หนังสือค�้ำประกันของธนาคาร...............................-..............................................................
เลขที่…………………….…-……………..………. ลงวันที่................................................-...............................................
จ�ำนวนเงิน...................-.............................บาท (...................................................-.............................................)
มีก�ำหนดระยะเวลาการค�้ำประกันตั้งแต่วันท�ำสัญญา จนกว่าผู้ยืมเงินจะช�ำระหนี้เงินยืมตามสัญญา ข้อ ๑ ให้แก่
ผูใ้ ห้ยมื เงินเสร็จสิน้ และธนาคารจะไม่เพิกถอนการค�ำ้ ประกันไม่วา่ กรณีใด ๆ จนกว่าผูย้ มื เงินจะพ้นจากภาระผูกพัน
ตามสัญญายืมเงินนี้
			 หากปรากฏว่าหลักประกันดังกล่าวในวรรคก่อนลดน้อยถอยลงไม่วา่ ด้วยเหตุใดและไม่ครอบคลุม
วงเงินที่ค้างช�ำระ ผู้ยืมเงินจะต้องน�ำหลักประกันใหม่มาเพิ่มเติมให้เต็มจ�ำนวนดังเดิม
			 หลักประกันที่ผู้ยืมเงินน�ำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ให้ยืมเงินจะคืนให้เมื่อผู้ยืมเงินได้ช�ำระหนี้ให้แก่
ผูใ้ ห้ยมื เงินเสร็จสิน้ และพ้นจากภาระผูกพันทัง้ ปวงตามสัญญานีแ้ ล้ว ทัง้ นี้ ผูย้ มื เงินอาจขอเปลีย่ นแปลงหลักประกัน
หรือขอคืนหลักประกันบางส่วนได้ หากหลักประกันที่เหลืออยู่ยังคงครอบคลุมวงเงินที่ผู้ยืมค้างช�ำระ
ข้อ ๖ การยืมเงินตามข้อ ๑ มีก�ำหนดระยะเวลาช�ำระคืนต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยภายใน...๑๕.....
(….-สิบห้า-.....) ปี โดยมีระยะเวลาปลอดหนี้ ๑ (หนึ่ง) ภาคเรียนตั้งแต่วันที่.....๓๑.... เดือน….พฤษภาคม.....
พ.ศ. .....๒๕๖๑...... จนถึงวันที่ .......๓๐..... เดือน…....พฤศจิกายน....... พ.ศ. .....๒๕๗๕......ทัง้ นี้ ผูย้ มื เงินจะต้อง
ช�ำระหนีเ้ งินยืมตามสัญญา ข้อ ๑ ให้แก่ผใู้ ห้ยมื เงิน ณ ส�ำนักงานของผูใ้ ห้ยมื เงินตามทีร่ ะบุในสัญญานีห้ รือแก่บคุ คล
ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ให้ยืมเงิน ณ ที่ท�ำการ..........ศาลากลางจังหวัดปัตตานี.............จังหวัด.......ปัตตานี.......
โดยช�ำระหนีด้ งั กล่าวเป็นงวด ๆ ตามบันทึกเงือ่ นไขการช�ำระหนีค้ นื ตามสัญญา ข้อ ๖ ในท้ายสัญญานีใ้ นผนวก ๓
งวดละ ๖ (หก) เดือน ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม และวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ของทุกปี

ประ
ทบั ตราโรงเรียน

)

(ปร
ะทบั ตรามูลนิธิ)

ตกเติม   แก้ไข   เพิ่มเติม
รวมทั้งสิ้น.................แห่ง
ลงชื่อ..............ผู้ให้ยืมเงิน
ลงชื่อ..................ผู้ยืมเงิน

กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบส�ำหรับเจ้าหน้าทีส่ ว่ นภูมภิ าค

คูม่ อื ปฏิบตั งิ าน

นกั งานศึกษาธิก

(

ตร

าสำำ

ารจ
งั หวดั )

(ประทับ

ข้อ ๗ ถ้าผู้ยืมเงินผิดนัดไม่ช�ำระหนี้งวดใดงวดหนึ่งให้ครบถ้วนตามสัญญาให้ถือว่าผิดนัดผู้ให้ยืมเงิน
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ แต่ถ้าผู้ให้ยืมเงินไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ยืมเงินจะต้องช�ำระเบี้ยปรับแก่ผู้ให้ยืมเงิน
ในอัตราร้อยละ ๑๒ (สิบสอง) ต่อปีของเงินยืมทีค่ า้ งช�ำระทัง้ หมด ตัง้ แต่วนั ทีผ่ ดิ นัดจนถึงวันทีช่ ำ� ระหนีเ้ สร็จสิน้ การ
ช�ำระหนี้ของผู้ยืมเงินให้ถือเป็นการช�ำระหนี้ตามล�ำดับงวดการผ่อนช�ำระหนี้จนครบถ้วนถูกต้องในแต่ละงวด
การคิดเบีย้ ปรับเมือ่ ผูย้ มื เงินผิดนัดในแต่ละงวด ไม่เป็นการตัดสิทธิผใู้ ห้ยมื เงินทีจ่ ะใช้สทิ ธิบอกเลิกสัญญา
และในระหว่างที่มีการปรับ ผู้ให้ยืมเงินจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเมื่อใดก็ได้
ข้อ ๘ ผู้ยืมเงินจะต้องไม่ก่อภาระผูกพันหรือกระท�ำการใด ๆ ให้หลักประกันตามสัญญา ข้อ ๕ เสื่อมราคา
หรือลดน้อยถอยลงและไม่ดัดแปลง หรือรื้อถอนไม่ว่าจะส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักประกันดังกล่าวและจะต้องไม่ก่อ
ภาระติดพัน เช่น ให้เช่าหรือโอนไปให้ผอู้ นื่ ซึง่ ทรัพย์ทจี่ ำ� นองเป็นประกัน และผูย้ มื เงินยินยอมให้ตวั แทน หรือเจ้าหน้าที่
ของผู้ให้ยืมเงินเข้าตรวจสอบสภาพของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จ�ำนองเป็นประกันได้ตลอดเวลา และเมื่อเห็นสมควร
ผู้ให้ยืมเงินจะสั่งให้ผู้ยืมเงินซ่อมแซมอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างให้อยู่ในสภาพดีด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ยืมเงินก็ได้
ข้อ ๙ ผูย้ มื เงินจะต้องท�ำประกันอัคคีภยั อาคารหรือสิง่ ปลูกสร้างทีจ่ ำ� นอง เป็นประกันไว้กบั บริษทั ประกันภัย
ทีผ่ ใู้ ห้ยมื เงินเห็นชอบ โดยมีจำ� นวนเงินเอาประกันภัยไม่นอ้ ยกว่ามูลค่าหนีเ้ งินยืมทีใ่ ช้สงิ่ ปลูกสร้าง เป็นประกันหรือ
ตามมูลค่าทรัพย์สนิ ของอาคารหรือสิง่ ปลูกสร้างทีบ่ ริษทั ประกันภัยได้ประเมินราคาเพือ่ เอาประกันภัยโดยจะต้อง
ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยให้ผู้ให้ยืมเงินเป็นผู้รับประโยชน์แต่ผู้เดียวโดยผู้ยืมเงินเป็นผู้ช�ำระค่าเบี้ยประกันภัย
ตลอดอายุสัญญา ทั้งนี้ ผู้ยืมเงินต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้ให้ยืมเงินภายใน...........-..........
(.......-........) วันนับแต่วันท�ำสัญญานี้
ถ้าผู้ยืมเงินไม่จัดการเอาประกันอัคคีภัยดังกล่าว และผู้ให้ยืมเงินได้จัดการเอาประกันอัคคีภัยแทน
ผู้ยืมเงิน ผู้ยืมเงินจะต้องชดใช้เงินค่าเบี้ยประกันภัยพร้อมอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ต่อปี นับแต่วันที่
ผู้ให้ยืมเงินได้ช�ำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยไปจนถึงวันที่ผู้ยืมเงินชดใช้เงินคืนให้แก่ผู้ให้ยืมเงินจนครบถ้วน
ข้อ ๑๐ ผู้ยืมเงินเป็นผู้ช�ำระค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนจ�ำนองหรือ
จ�ำน�ำหลักประกันตามสัญญาข้อ ๕ ตลอดจนค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนจ�ำนองหรือจ�ำน�ำทั้งสิ้น
ข้อ ๑๑ ถ้ามีการบังคับจ�ำนองหรือเอาทรัพย์จำ� นองหลุด และปรากฏว่าหลักทรัพย์ทจี่ ำ� นองเป็นประกัน
ไม่พอแก่การช�ำระหนี้ พร้อมทั้งดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับจ�ำนอง
หรือเอาทรัพย์จ�ำนองหลุด ผู้ให้ยืมเงินมีสิทธิบังคับช�ำระหนี้เอาจากทรัพย์สินอื่นของผู้ยืมเงินจนสิ้นเชิงได้
ข้อ ๑๒ ผู้ให้ยืมเงินมีสิทธิจะบอกเลิกสัญญาได้ ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
			 (๑) เมื่อผู้ยืมเงินถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนหรือมิได้เป็นผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้ง
โรงเรียนและด�ำเนินกิจการโรงเรียนต่อไป
			 (๒) เมื่อปรากฏว่าผู้ยืมเงินใช้เงินที่ยืมไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวในสัญญา ข้อ ๑
			 (๓) เมื่อผู้ยืมเงินด�ำเนินการล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่ก�ำหนดตามสัญญา ข้อ ๓.๔หรือฝ่าฝืน
สัญญาข้อ ๘ หรือกระท�ำผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด
		 ในกรณีทผี่ ใู้ ห้ผยู้ มื เงินใช้สทิ ธิบอกเลิกสัญญา ผูย้ มื เงินยินยอมให้ผใู้ ห้ยมื เงินบังคับเอาจากหลักประกัน
สัญญาหน้านี้มีการขีดฆ่า
เพื่อเรียกร้องเอาเงินยืมคืนพร้อมดอกเบี้ยทั้งปวง และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้

79

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาผู้ยืมเงินจะต้องคืนต้นเงินยืมที่ค้างช�ำระทั้งหมดแก่ผู้ให้ยืมเงิน
ภายในเวลา ๓๐ (สามสิบ) วัน นับตัง้ แต่วนั บอกเลิกสัญญา หากล่วงเลยก�ำหนดเวลาดังกล่าวผูย้ มื เงินจะต้องช�ำระ
เบี้ยปรับอีกร้อยละ…..๓…..(......สาม......) ต่อปี ของเงินยืมที่ค้างช�ำระจนกว่าจะช�ำระเสร็จด้วย
ข้อ ๑๔ ผู้ยืมเงินจะต้องจัดท�ำบัญชีการเงิน งบการเงิน งบรายรับ-รายจ่ายแสดงฐานะทางการเงินของ
โรงเรียน พร้อมด้วยรายละเอียดประกอบงบการเงินทีถ่ กู ต้องเป็นปัจจุบนั เพือ่ รายงานให้ผใู้ ห้ยมื เงินทราบเป็นประจ�ำ
ทุก ๆ ๖ (หก) เดือน
ข้อ ๑๕ ในระหว่างที่ผู้ยืมเงินยังเป็นหนี้เงินตามสัญญานี้ หากผู้ยืมเงินจะเงินจากผู้อื่นหรือแหล่งเงินยืม
อื่น ผู้ยืมเงินจะต้องแจ้งให้ผู้ให้ยืมเงินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ (สิบห้า) วัน
ข้อ ๑๖ ผูย้ มื เงินจะต้องปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และค�ำสัง่ ของผูใ้ ห้ยมื เงินทีใ่ ช้บงั คับอยูแ่ ล้วใน
วันท�ำสัญญานี้ หรือที่จะออกใช้บังคับในอนาคต ตลอดจนยินยอมและอ�ำนวยความสะดวก ให้ตัวแทนหรือ
เจ้าหน้าทีข่ องผูใ้ ห้ยมื เงินเข้าตรวจสอบเอกสารและบัญชีตา่ ง ๆ เกีย่ วกับการใช้เงินยืมดังกล่าว และยินยอมปฏิบตั ิ
ตามค�ำแนะน�ำของตัวแทนหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ให้ยืมเงิน และผู้ยืมเงินจะต้องจัดส่งเอกสารและบัญชีต่าง ๆ
ของผู้ยืมเงินที่เกี่ยวข้องกับเงินที่ยืมแก่ผู้ให้ยืมเงินในทันทีที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ให้ยืมเงิน
ข้อ ๑๗ เอกสารแนบท้ายดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
			 ๑๗.๑ ผนวก ๑ รูปแบบและ / หรือรายละเอียดการก่อสร้าง / ซ่อมแซมอาคาร / ซื้ออุปกรณ์
การเรียนการสอน/เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน จ�ำนวน.....๓๗........ (.....สามสิบเจ็ด.....) แผ่น
			 ๑๗.๒ ผนวก ๒ สัญญาจ้างเลขที…่ ๑/๒๕๖๑….ลงวันที…่ ๒๒.. มีนาคม...๒๕๖๑.…จ�ำนวน…๔.…
(………..……-สี่-……………) แผ่น
			 ๑๗.๓ ผนวก ๓ บั น ทึ ก เงื่ อ นไขการช� ำ ระหนี้ คื น ตามสั ญ ญา ข้ อ ๖ จ� ำ นวน……๒………
(…………-สอง-…………) แผ่น
			 ๑๗.๔ ...................................................ฯลฯ................................................

กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบส�ำหรับเจ้าหน้าทีส่ ว่ นภูมภิ าค

คูม่ อื ปฏิบตั งิ าน

(ปร
ะทบั ตรามูลนิธิ)

(

ตร
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นกั งานศึกษาธิก

สัญญาหน้านี้มีการขีดฆ่า
ตกเติม   แก้ไข   เพิ่มเติม
รวมทั้งสิ้น.................แห่ง
ประ
น
ี
ย
ทบั ตราโรงเร ลงชื่อ..............ผู้ให้ยืมเงิน
ลงชื่อ..................ผู้ยืมเงิน

)

(ประทับ

าสำำ

ารจ
งั หวดั )

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ใช้บังคับ
และในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดกันเอง ผู้จะต้องปฏิบัติตามค�ำวินิจฉัยของผู้ให้ยืมเงินค�ำวินิจฉัยของผู้ให้
ยืมเงินให้ถือเป็นที่สุด

สัญญานี้ท�ำขึ้น….….๓.......ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันเป็นอย่างเดียวกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชือ่ พร้อมทัง้ ประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส�ำคัญต่อหน้าพยานและเก็บ
ไว้ฝ่ายละฉบับ
ะทบั ตราจังหว
(

ัด

)

ปร

(

(ป

)ิ

น)

ลงนาม………………………………………...……………..ผู้ให้ยืมเงิน
		 (..…………..............…....……...............………)
ต�ำแหน่ง……….…ผู้ว่าราชการจั
งหวัดปัตตานี.................บั ตรามูล
บั ตราโรงเรีย
ท
นิธ
ะ
ร ะท
ร
ปฏิบัติราชการแทนปลั
ดกระทรวงศึกษาธิกปาร
ลงนาม………………..………………….…………………..ผู้ยืมเงิน
(โรงเรียนเอกชนสามัญศึกษา โดย มูลนิธิอิสลามศึกษา โดย นายอับดุล ไพศาล ผู้รับใบอนุญาตในฐานะผู้แทนนิติบุคคล)
ลงนาม……………………..….……….…..………………..พยาน
		 (…………………………………….…..……………..)
ลงนาม……………………..….……….…..………………..พยาน
		 (…………………………………….…..……………..)
ลงนาม……………………..….……….…..………………..ผู้พิมพ์
		 (…………………………………….…..……………..)

หมายเหตุ : ๑. กรณีไม่มีส�ำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดผู้ให้ยืมเงินคือศึกษาธิการจังหวัด
๒. สัญญายืมเงินทุกฉบับต้องประทับตรามูลนิธิ ตราโรงเรียน และตราส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
หรือตราจังหวัดด้วย

คูม่ อื ปฏิบตั งิ าน
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(กรณีขอรับเงินกู้ยืม/เงินยืม งวดที่ ๒, ๓...งวดสุดท้าย)

ค�ำสั่งส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี
ที่ ๗๘/๒๕๖๑
เรื่อง

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพการก่อสร้าง/ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ
ที่ก่อสร้างด้วยเงินกู้ยืม/เงินยืมจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ

ตามที่ ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้อนุมัติให้โรงเรียน เอกชนสามัญศึกษา
โดย นายจิตดี ผ่องใส ผู้รับใบอนุญาตในฐานะผู้แทนนิติบุคคล กู้ยืมเงิน/ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียน
ในระบบ จ�ำนวนเงิน ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน) โดยก�ำหนดช�ำระหนี้เป็นระยะเวลา ๑๕ ปี
ตามสัญญากู้ยืมเงินเลขที่ ๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ นั้น
ในการนี้ เพื่อให้การตรวจสอบสภาพการก่อสร้าง/ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพการก่อสร้าง/ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ
ที่ก่อสร้างด้วยเงินกู้ยืม/เงินยืม จากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ ดังนี้
๑. ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี
ประธานกรรมการ
๒. รองศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี
รองประธานกรรมการ
๓. นายช่างโยธาธิการจังหวัดหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชกร กรรมการ
		 จังหวัดที่มีความรู้ด้านสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม
๔. ผู้อ�ำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กรรมการและเลขานุการ
๕. เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี 		 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ มีหน้าทีต่ รวจสอบสภาพการก่อสร้าง/ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคาร
ประกอบ ที่ก่อสร้างด้วยเงินกู้ยืม/เงินยืมจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบของโรงเรียน เอกชนสามัญศึกษา
และรายงานสรุปผลการตรวจสภาพการก่อสร้าง/ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ ให้ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ทราบ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ยืมงวดต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑

คูม่ อื ปฏิบตั งิ าน

		

(.......................................................)
ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี

หมายเหตุ : กรณีเป็นจังหวัดที่มีส�ำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดให้เปลี่ยนเป็นผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัด.................
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รายงานสรุปผลการตรวจสอบสภาพการก่อสร้าง/ซ่อมแซม
อาคารเรียน อาคารประกอบ ที่ก่อสร้างด้วยเงินกู้ยืม/เงินยืม
จากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ
โรงเรียน.................................................ถนน...........................................ต�ำบล.....................................................
อ�ำเภอ............................................................จังหวัด......................................................ตรวจสภาพอาคารเรียน
เมื่อวันที่......................................................รายละเอียดสิ่งปลูกสร้าง ดังนี้
๑. สถานที่ก่อสร้าง
■ อยู่ภายในบริเวณโรงเรียน
■ นอกบริเวณโรงเรียน
๒. อาคารเรียนทีก่ อ่ สร้างตัง้ อยูบ่ นโฉนดทีด่ นิ เลขที.่ .......................................ต�ำบล..............................................
อ�ำเภอ.............................................................................จังหวัด.......................................................................
๓. ก่อสร้างอาคารเรียน จ�ำนวน......................................หลัง ดังนี้
รายการก่อสร้าง

จำ�นวนหลัง

จำ�นวนชั้น

จำ�นวนห้อง

การก่อสร้าง
แล้วเสร็จ

ยังไม่เสร็จ

หมายเหตุ
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๔. ก่อสร้างอาคารเรียน		
■ ถูกต้อง
■ ไม่ถูกต้อง ตามที่ระบุไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน
๕. ด�ำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนแล้วเสร็จ เรียบร้อยเมือ่ วันที่............................................................................
ใบรับรองก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ อ.๖) เลขที่............................................
ลงวันที่......................................................

ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้ดำ� เนินการตรวจสอบสภาพการก่อสร้าง/ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบของโรงเรียน
...............................................................................................................................................................................
เรียบร้อยแล้วปรากฏว่า โรงเรียนได้ดำ� เนินการก่อสร้าง...........................................................................................
เป็นไปตามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนงวดที่.......................................................เห็นสมควรอนุมัติให้โรงเรียน
เบิกจ่ายเงินกูย้ มื งวดที.่ .................................เป็นจ�ำนวนเงิน................................................................................ได้
		 ลงชื่อ.....................................................ประธานกรรมการ
			 (......................................................)
ต�ำแหน่ง..............................................................................
		 ลงชื่อ....................................................กรรมการ
			 (.....................................................)
ต�ำแหน่ง..............................................................................
		 ลงชื่อ.....................................................กรรมการ
			 (......................................................)
ต�ำแหน่ง..............................................................................
		 ลงชื่อ....................................................กรรมการและเลขานุการ
			 (.....................................................)
ต�ำแหน่ง..............................................................................
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		 ลงชื่อ.................................................กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
			 (..................................................)
ต�ำแหน่ง..............................................................................
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ค�ำสั่งส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี
ที่ ๑๗/๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนตามหลักสูตร
ที่จัดซื้อด้วยเงินกู้ยืม/เงินยืมจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ
_________________________
ตามที่ ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้อนุมัติให้โรงเรียน เอกชนสามัญศึกษา
โดย นายจิตดี ผ่องใส ผู้รับใบอนุญาตในฐานะผู้แทนนิติบุคคล กู้ยืมเงิน/ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ
จ�ำนวนเงิน ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สีส่ บิ ล้านบาทถ้วน) โดยก�ำหนดช�ำระหนี้เป็นระยะเวลา ๑๕ ปี ตามสัญญา
กู้ยืมเงิน/ยืมเงิน เลขที่ ๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นั้น
ในการนี้ เพือ่ ให้การตรวจสอบการจัดซือ้ อุปกรณ์การเรียนการสอนตามหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
จึงแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบการจัดซือ้ อุปกรณ์การเรียนการสอนตามหลักสูตรทีจ่ ดั ซือ้ ด้วยเงินกูย้ มื /เงินยืม
จากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ ดังนี้
๑. ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี 		 ประธานกรรมการ
๒. รองศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี 		 รองประธานกรรมการ
๓. ผู้อ�ำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 		กรรมการ
๔. เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี 		 กรรมการและเลขานุการ
๕. เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ มีหน้าทีต่ รวจสอบการจัดซือ้ อุปกรณ์การเรียนการสอนตามหลักสูตร
ของโรงเรียเอกชนสามัญศึกษาและรายงานสรุปผลการตรวจสอบอุปกรณ์การเรียนการสอนให้ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ทราบ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ยืม/เงินยืมต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
			 สั่ง ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑
		

(.......................................................)
ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี
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หมายเหตุ : กรณีเป็นจังหวัดที่มีส�ำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดให้เปลี่ยนเป็นผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัด.................

รายงานสรุปผลการตรวจสอบการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนตามหลักสูตร
ที่จัดซื้อด้วยเงินกู้ยืม/เงินยืมจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ
-------------------------------------โรงเรียนเอกชนสามัญศึกษา ถนน - ต�ำบล บ้านใหม่ อ�ำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี
ตรวจสอบการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนตามหลักสูตร เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๑. รายละเอียดอุปกรณ์การเรียนการสอนตามหลักสูตรทีจ่ ดั ซือ้ ด้วยเงินกูย้ มื /เงินยืมจากกองทุนส่งเสริม
โรงเรียนในระบบตามเอกสารที่แนบ
๒. การจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนตามหลักสูตรถูกต้องตามรายการที่ได้รับอนุมัติไว้ในสัญญา
กู้ยืมเงิน/ยืมเงิน
ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง		

๓. โรงเรียนได้ด�ำเนินการจัดซื้อเสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑
ความเห็นของคณะกรรมการ
ได้ ต รวจสอบอุปกรณ์ก ารเรียนการสอนตามหลั ก สู ตรที่ จัด ซื้ อ แล้ ว ถู ก ต้ อ งครบถ้ วนตามรายการ
ที่ได้รับอนุมัติให้จัดซื้อ สมควรอนุมัติเบิกจ่ายเงินตามสัญญากู้ยืม/ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ
จ�ำนวนเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ให้โรงเรียนเอกชนสามัญศึกษาได้
ลงชื่อ.......................................ประธานกรรมการ
(.......................................)			
ต�ำแหน่ง...................................................................

ลงชื่อ...................................รองประธานกรรมการ
(.....................................)
ต�ำแหน่ง......................................................................

ลงชื่อ.......................................กรรมการ
(.......................................)			
ต�ำแหน่ง...................................................................

ลงชื่อ...................................กรรมการและเลขานุการ
(.....................................)
ต�ำแหน่ง......................................................................
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ลงชื่อ...........................กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
				
(....................................)
			
ต�ำแหน่ง......................................................................
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