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ประกาศเพือ่ทราบ 
 

เร่ือง  ระเบียบการกูย้ืมทุนเรียน  
แจง้ถึง     นกัเรียน-นกัศึกษา และครูอาจารยท์ุกคน 

 
ประเด็น/รายละเอียด 
1. หลกัการ/เหตุผล 
2. คุณสมบติัผูกู้ย้มืทุน 
3. เง่ือนไข-การใชทุ้น 
4. การท าสญัญากูย้มืทุน 
5. การผดิสญัญาทุน/การขอยกเลิกสญัญา 
6. การท างาน / การรับใบประกาศนียบตัร 
 

รายละเอียด/ค าอธิบาย 
1. หลกัการ/เหตุผล 
 ทุนกูย้มืเรียน  เป็นทุนการสนบัสนุนนกัเรียนนกัศึกษาของโรงเรียนวิชาชีพสุขภาพเบญจรักษร์วมชยั  
ท่ีมีความตั้งใจเรียนในสาขาวิชีพตามหลกัสูตรของโรงเรียน  มีความประพฤติดี แต่ฐานะครอบครัวขาดแคลน
ทุนทรัพย ์ โดยจะใหน้กัเรียนสามารถกูย้มืเงินบางส่วนจากโรงเรียนฯ ในการช าระค่าลงทะเบียน และใหผู้เ้รียน
น ากลบัใชคื้นในภายหลงั  เมื่อจบหลกัสูตรและท างานมีรายไดแ้ลว้ โดยการยืน่เร่ืองขอกูย้มืสามารถยืน่ค  าร้อง
ไดต้ั้งแต่ วนัท่ี 1 พ.ย.- 20 ธนัวาคม  ของทุกปี (ยืน่ท่ีทะเบียน-ธุรการโรงเรียน) 

2. คุณสมบติัของผูท่ี้มีสิทธ์ิขอกูยื้มทนุ 

1. เป็นนกัศึกษาของโรงเรียนวิชาชีพสุขภาพ เบญจรักษร์วมชยั  เท่านั้น 
2. มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี และมีฐานะยากจน  ขาดแคลนทุนทรัพย ์  
3. อาย ุ17-35  ปี  มีความประพฤติดี ไม่มีประวติัท าผดิระเบียบโรงเรียน 
4. มีเวลาเขา้เรียนตลอดภาคการศกึษาท่ี 1 ไม่นอ้ยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด   

http://www.benjarak.com/


5. มีความรับผิดชอบต่อวินยัทางการเงิน ในเง่ือนเวลาก าหนดช าระ(ไมมี่ประวติัช าระล่าชา้) และ
ช าระค่าลงทะเบียนไวแ้ลว้ ไม่นอ้ยกวา่ 65,000 บาท (หกหม่ืนหา้พนับาทถว้น) 

6. มีคะแนนการประเมนิในภาคเรียนท่ี 1 ผา่นตามเกณฑ ์ท่ีก  าหนด 
7. ผูไ้ดรั้บทุนในโครงการฯตอ้งท าสญัญากบัทางสถาบนัเพ่ือรับทราบในเง่ือนไขต่าง ๆ พร้อมผูค้  ้า

ประกนัเพ่ือรับทราบรายละเอียดของสญัญาในทุนนั้นๆ 
 

3.เงือ่นไข-การใช้ทุน 
 3.1 ตอ้งใชทุ้นกบัคืนทนัทีภายในเดือนท่ีสองของการท างาน  และใชคื้นทุนกูย้มืเรียนท่ียมืไป
ทั้งหมด  ภายใน 1 ปี (โดยไม่มีดอกเบ้ีย)  หากเกิน 1 ปี  ส่วนท่ีคา้งช าระโรงเรียนจะคิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 
ต่อปี  ไปจนกว่าผูกู้ย้มืทุนจะใชคื้นหมดส้ิน 
 3.2 ตอ้งฝึกงานและท างาน  ณ  สถานประกอบการท่ีโรงเรียนก าหนดใหเ้ท่านั้น (จะไม่มีสิทธิใน
การเลือกสถานท่ีปฏิบติังาน หรือสถานพยาบาล)  ตอ้งท างานในสถานท่ีท่ีก  าหนดให ้ดงัน้ี 

 ศนูยด์ูแลเด็กเลก็ เนิร์สเซอร่ี 
 ศนูยด์ูแลผูสู้งอาย ุ 
 ฝ่ายแนะแนว โรงเรียนวิชาชีพสุขภาพ เบญจรักษร์วมชยั 
 โรงพยาบาลรวมชยัประชารักษ ์

  3.3 ผูกู้ย้มืทุน  จะตอ้งท าสญัญากูย้มืทุน  และจดัหาผูค้  ้าประกนัสญัญาท่ีมีคุณสมบติัตามท่ี
โรงเรียนก าหนด 1 คน คนใดคนหน่ึง ดงัน้ี 

 ก านนั  ผูใ้หญ่บา้น อบต. หรือผูน้  าชุมชน 
 ครูอาจารย ์หรือขา้ราชการระดบั ซี 4 ข้ึนไป 
 พนกังานบริษทัเอกชน  รายได ้15,000 บาทข้ึนไป 

 3.4 ผูกู้ย้มืทุนจะยงัไม่ไดรั้บ  หนงัสือรับรองใดๆ  หรือประกาศนียบตัรรับรองการจบในหลกัสูตร  
จนกว่าจะผอ่นใชทุ้นคืนหมดแลว้   
 3.5 ผูข้อกูย้มืทุน  จะตอ้งไม่ติดคา้งค่าลงทะเบียนในภาคการศกึษาแรก และไม่ติดคา้งค่าอ่ืนๆ  กบั
ทางโรงเรียน เช่น ค่าน ้ า  ค่าไฟฟ้า ค่าชุดเส้ือผา้ เป็นตน้ 
 

4. การท าสัญญากู้ยืมทุน 
 โรงเรียนจะเปิดใหน้กัศกึษายืน่ความจ านงสมคัร ขอทุนกูย้มืเรียนในระหว่างวนัท่ี 1  พ.ย. – 20 ธ.ค. 
ของทุกปี  นกัศึกษาสามารถขอทราบรายละเอียดไดท่ี้ส านกังานทะเบียน-ธุรการ ของโรงเรียนฯ ไดทุ้กวนั
ราชการ  เวลาราชการ 
 
 
 
 



5. การผดิสัญญาทุน/การขอยกเลิกสัญญา / ค่าปรับตามสัญญา 
 -   ผูท้  าสญัญาขอยมืทุน  หากผดิสญัญาทุนจะตอ้งช าระค่าปรับเป็นจ านวนเงิน 2 เท่าของมลูค่าท่ีขอ
กูย้มืเรียนไว ้ เช่นกูย้มื 20,000 บาท  หากผดิสญัญาจะตอ้งช าระค่าปรับ 40,000 บาท 
 -   การท าสญัญา  จะตอ้งใหผู้ป้กครอง (พ่อ หรือแม่ หรือผูป้กครอง  ลงช่ือร่วมกนัในสญัญา ต่อหนา้
ทนายความ ) 
 -   การขอยกเลิกสญัญา  สามารถกระท าไดภ้ายใน  3  เดือนนบัจากครบเวลาการเรียนจบตามหลกัสูตร
แลว้  นกัศกึษาสามารถน าเงินมาขอปิดสญัญา  และไม่ตอ้งมีค่าปรับได ้ หากเกินจากน้ี  จะปิดสญัญาไดจ้ะตอ้ง
ช าระค่าปรับ ร้อยละ 15 ของมลูค่าทุนท่ีกูย้มืไป เท่านั้น 
             จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 

 
                                                     ลงช่ือ…………….………( ผูจ้ดัการทัว่ไป) 
 
                    บนัทึก  ณ  วนัท่ี  10 กนัยายน  พ.ศ. 2557 
 


