ระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา
คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฝรั่งเศสเพื่อการศึกษา ยกเลิกระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาฉบับก่อน ๆ
และให้ใช้ระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาฉบับนีแ้ ทน โดยมีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ประกาศใช้
(ฉบับปรับปรุงแก้ไข เดือนสิงหาคม 2564)

คานา
การสมัครเข้าศึกษาและการเป็ นนักเรียนในโรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพฯ (ซึ่งต่อไปนีจ้ ะเรียกว่า "โรงเรียน") ถือว่าเป็ น
การยอมรับกฎระเบียบต่อไปนีโ้ ดยปราศจากเงื่อนไข
• มติคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฝรั่งเศสเพื่อการศึกษา
• ระเบียบและข้อบังคับของโรงเรียน
• ระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาฉบับนี ้ (ซึ่งต่อไปนีจ้ ะเรียกว่า “ระเบียบ”)
การเข้าศึกษาในโรงเรียนหมายถึงการสมัครใจจะเคารพและปฏิบตั ิตามข้อกาหนดในระเบียบ

1. อัตราค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมประจาปี การศึกษา 2564-2565
(นับตัง้ แต่เดือนกันยายน 2564)
รายการ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
อนุบาล (PS, MS, GS)
ประถม (CP, CE1, CE2, CM1, CM2)
มัธยมต้น (6ème, 5ème, 4ème, 3ème)
มัธยมปลาย ชัน้ Seconde

ต่อปี (บาท)
ฝรั่งเศส, ไทย
ประเทศในสหภาพยุโรป

สัญชาติอ่ืน

ค่าธรรมเนียมการศึกษาจาแนกตามสัญชาติของนักเรียน

259,414
259,414
320,762
336,522

327,188
327,188
403,877
423,123
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มัธยมปลาย ชัน้ Première
มัธยมปลาย ชัน้ Terminale
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ค่าอาหารกลางวัน
บังคับสาหรับนักเรียนชัน้ อนุบาลถึงชัน้ 3ème
นักเรียนมัธยมปลายสามารถแจ้งความจานงรับประทาน
อาหารกลางวันในโรงอาหาร
ค่าธรรมเนียมแผนกภาษาและอารายธรรมอังกฤษ
(ชัน้ 6ème, ชัน้ 5ème, ชัน้ seconde และชัน้ première)

339,610
378,703

427,005
459,749
150,000

อนุบาล/ประถม : 21,175
มัธยมต้น : 22,750

20,000

2. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
โรงเรียนเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาจากนักเรียนที่เข้าศึกษาในโรงเรียนทุกคน ทุกปี คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฝรั่งเศสเพื่อ
การศึกษาจะเป็ นผูก้ าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาดังกล่าวได้รวมค่าใช้จา่ ยต่อไปนี ้
- ค่าเล่าเรียน
- หนังสือแบบเรียน (โรงเรียนให้นก
ั เรียนยืม)
- ค่าทัศนศึกษา (แบบเช้าไปเย็นกลับ) และโครงการประกอบการเรียนต่างๆ กระนัน
้ สาหรับบางโครงการหรือบางทัศน
ศึกษา โรงเรียนอาจเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยบางส่วนจากผูป้ กครอง
- อาหารว่างเวลา 8.00 น. และอุปกรณ์การเรียนสาหรับนักเรียนระดับอนุบาล, สมุดและหนังสือแบบเรียนสาหรับนักเรียน
ระดับประถม
- ค่าธรรมเนียมการสอบประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (Diplôme national du brevet) ของนักเรียนระดับมัธยมต้น
- ค่าธรรมเนียมการสอบประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (Diplôme national du baccalauréat) และ
ค่าธรรมเนียมการเรียนทางไกลกับศูนย์การศึกษาทางไกลแห่งชาติ (CNED) ของนักเรียนระดับมัธยมปลาย หากมี
- ค่าประกันภัยพืน
้ ฐาน
- เสือ
้ ยืดโรงเรียน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ได้รวมค่าใช้จา่ ยต่อไปนี ้
- ค่าอาหารกลางวัน
- ค่ากิจกรรมนอกเวลาพิเศษ (AES)
- ค่ากิจกรรมของชมรมกีฬา (AS)
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- อุปกรณ์เครื่องเขียน (ใช้สว่ นตัว) ของนักเรียนประถม เช่น ปากกา, วงเวียน, ไม้บรรทัด, ดินสอสี เป็ นต้น รวมถึงสมุด
พจนานุกรม หนังสือไวยากรณ์ หนังสืออ้างอิง และหนังสืออ่านประกอบของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา (ผูป้ กครองจะได้รบั
รายการสมุดหนังสือและอุปกรณ์เครื่องเขียนที่ตอ้ งจัดหาให้นกั เรียนตอนสมัครเรียน)
- ค่าธรรมเนียมการสอบวัดระดับความรูภ้ าษาอังกฤษของเคมบริดจ์ รวมถึงค่าธรรมเนียมการสอบวิชาเลือกอื่นๆ ที่
นอกเหนือจากวิชาที่จดั ไว้ในหลักสูตรของโรงเรียน เช่น ภาษาต่างประเทศที่ 1 ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศที่ 2
ที่ไม่ใช่ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน หรือภาษาจีน และภาษาต่างประเทศที่ 3 ทัง้ นีน้ กั เรียนจะชาระค่าธรรมเนียมการสอบ
เหล่านีก้ บั ศูนย์การศึกษาทางไกลแห่งชาติ (CNED) กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากฝ่ ายกิจการนักเรียน (Vie
scolaire)
- ค่าประกันสุขภาพส่วนบุคคลของนักเรียน

3. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (DPI) คือเงินสนับสนุนของผูป้ กครองในการลงทุนด้านโครงสร้างพืน้ ฐานจากในอดีต ในปัจจุบนั และใน
อนาคต นักเรียนจะได้รบั ประโยชน์โดยตรงจากการลงทุนนีต้ ลอดระยะเวลาการศึกษาเล่าเรียน
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าไม่อาจโอนย้าย หรือคืน ไม่วา่ กรณีใด
ผูป้ กครองต้ องชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าเต็มจานวนให้แก่โรงเรียน ก่อนนักเรียนเริ่มเรียน
กรณีนกั เรียนกลับมาสมัครเรียนใหม่ หรือกลับเข้ามาเรียนใหม่หลังจากหยุดเรียนชั่วคราวตามความประสงค์ของผูป้ กครอง
โรงเรียนจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้า หากผูป้ กครองได้ชาระจานวนเต็มแล้ว และโรงเรียนจะไม่เรียกเก็บอีกตลอด
ระยะเวลาที่ศกึ ษาในโรงเรียน
การชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า ถือเป็ นการยอมรับระเบียบฉบับนี้ (ทั้งนีร้ วมถึงการชาระเงินค่าแรกเข้าโดยบริษัท/
องค์กร/หน่วยงานต้นสังกัด หรือด้วยเงินทุนการศึกษาของ AEFE ก็ให้ถอื ว่าผู้ปกครองเป็ นผู้ชาระเงินเอง และ
ผู้ปกครองได้ยอมรับระเบียบฉบับนี)้

4. ค่าอาหารกลางวัน
ค่าอาหารกลางวันถูกจัดอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขเดียวกันกับค่าธรรมเนียมการศึกษา และกฎระเบียบต่างๆ ว่าด้วยค่าธรรมเนียม
การศึกษา นักเรียนทุกคนตัง้ แต่ระดับอนุบาลถึงชัน้ 3ème (มัธยมต้น) ต้องรับประทานอาหารกลางวันของโรงเรียน นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถสมัครรับประทานอาหารกลางวันแบบรายปี ได้

5. ค่าธรรมเนียมการสอบ
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ค่าธรรมเนียมการสอบประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (Diplôme national du brevet) ของนักเรียนระดับมัธยมต้น
และค่าธรรมเนียมการสอบประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (Diplôme national du baccalauréat) ได้รวมอยูใ่ น
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนค่าธรรมเนียมการสอบอื่นๆ โรงเรียนจะส่งใบแจ้งชาระค่าธรรมเนียมการสอบเหล่านัน้ ให้
นักเรียนระหว่างปี การศึกษา และโรงเรียนจะไม่คืนเงินให้ หากได้ดาเนินการสมัครสอบให้แล้ว

6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้านการศึกษา
ค่าใช้จา่ ยอื่นๆที่เกี่ยวกับการรับการบาบัดการพูด ค่าดูแลนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ (Auxiliaire de vie scolaire) ค่า
กิจกรรมพิเศษนอกเวลา ค่ากิจกรรมชมรมกีฬา ชัน้ เรียนสอนการบ้าน หนังสือ แผนประกันภัยของบริษัท CGEA
(นอกเหนือจากแผนพืน้ ฐาน) ค่าใช้จา่ ยเหล่านีไ้ ม่รวมอยูใ่ นค่าธรรมเนียมการศึกษา โรงเรียนจะส่งใบแจ้งชาระค่าใช้จา่ ย
เหล่านีใ้ ห้ผปู้ กครอง ซึ่งถูกจัดอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขเดียวกันกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา

7. ทุนการศึกษา
ทุกปี สานักงานการศึกษาฝรั่งเศสในต่างประเทศ (AEFE) จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่ครอบครัวสัญชาติฝรั่งเศส (และได้แจ้ง
ลงชื่อไว้ในทะเบียนชาวฝรั่งเศสผูม้ ีถ่ินพานักนอกประเทศฝรั่งเศส - Registre des Français établis hors de France) ที่มี
ทุนทรัพย์ไม่เพียงพอจะรับภาระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจานวนหรือบางส่วน
ทุนการศึกษาทัง้ หมดจะถูกจัดสรรภายในงบประจาปี จาก AEFE และจะพิจารณาจากรายได้ของผูป้ กครอง
ผูป้ กครองสามารถขอรับและยื่นเอกสารภายในกาหนดเวลาได้ท่ีสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจาประเทศไทย ซึ่งจะเป็ นผู้
พิจารณาเอกสารต่อไป
ครอบครัวที่อยูใ่ นเกณฑ์ขอรับทุนการศึกษา ให้ติดต่อแผนกกงสุล และตรวจดูตารางการขอรับทุน เพื่อจัด เตรียมเอกสารคา
ร้องต่อไป
หากมีคาถามใดๆ ผูป้ กครองสามารถติดต่อแผนก Service Social ของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจาประเทศไทย
- ทางโทรศัพท์ท่ีหมายเลข 02 657 5178- 79
- ทางอีเมล bourses.bangkok-amba@diplomatie.gouv.fr
ผูป้ กครองสามารถขอรับความช่วยเหลือตลอดขัน้ ตอนการขอรับทุนได้ จากพนักงานของโรงเรียนหรือผูป้ กครองอาสาที่รู ้
ภาษาฝรั่งเศส อังกฤษ และไทยอย่างดี กรุณาติดต่อคุณศศพร โชเวต์ (โทร 02 934 8008 ต่อ 105 หรืออีเมล
s.chauvet@lfib.ac.th) ซึ่งจะแนะนาท่านกับบุคคลที่จะช่วยเหลือท่านต่อไป

8. การชาระเงินและวิธีชาระ
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8.1. ใบแจ้งชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา
บนใบแจ้งกาหนดการชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา โรงเรียนจะระบุคา่ ธรรมเนียมการศึกษาและค่าอาหารกลางวันตลอดปี
การศึกษา พร้อมระบุวนั กาหนดชาระเงิน (รายปี หรือรายภาค) และแนบใบนาฝากธนาคาร เมื่อผูป้ กครองชาระเงินเรียบร้อย
แล้ว กรุณาส่งสาเนาใบนาฝากให้ฝ่ายบัญชี โรงเรียนจะไม่สง่ เอกสารเรียกชาระเงินอีกระหว่างปี การศึกษา ยกเว้นจะมีการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไข
หากผูป้ กครองนักเรียนเป็ นผูช้ าระค่าธรรมเนียม ใบแจ้งชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาจะออกในนามผูป้ กครองตามกฎหมาย
ของนักเรียน ภายในเดือนกันยายน พ.ศ.2564 โรงเรียนจะแจ้งให้ทา่ นทราบทางอีเมลว่าได้ฝากใบแจ้งกาหนดการชาระ
ค่าธรรมเนียมต่างๆไปกับบุตรของท่าน
หากบริษัท/หน่วยงาน/องค์กรต้นสังกัดเป็ นผูช้ าระค่าธรรมเนียม โรงเรียนจะส่งใบแจ้งกาหนดการชาระค่าธรรมเนียม
การศึกษาฉบับจริงไปยังบุคคลในบริษัท/หน่วยงาน/องค์กรต้นสังกัดที่ได้มอบหมายให้เป็ นผูป้ ระสานงาน ผูป้ กครองจะได้รบั
เอกสารสาเนา หากบริษัท/หน่วยงาน/องค์กรต้นสังกัดรับผิดชอบชาระเพียงบางส่วน ผูป้ กครองต้องชาระส่วนต่างที่เหลือ โดย
ระบุยอดชาระลงบนใบนาฝากของโรงเรียน และส่งสาเนาโอนกลับมายังฝ่ ายบัญชี

8.2. กรณีพเิ ศษ-นักเรียนทุน AEFE
นักเรียนทีไ่ ด้ทนุ การศึกษาเมื่อปี การศึกษาก่อน
ครอบครัวที่ได้รบั ทุนช่วยเหลือด้านการศึกษา (ส่วนหนึ่งหรือเต็มจานวน) จาก AEFE ในปี การศึกษาก่อน จะได้รบั ใบแจ้ง
ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา ซึ่งระบุอตั ราค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยใช้สดั ส่วนของทุนของปี การศึกษาก่อนมาคานวณ
เมื่อคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาได้อนุมตั สิ ดั ส่วนทุนที่จะได้รบั ในปี การศึกษาปัจจุบนั โรงเรียนจะทาการปรับใบแจ้ง
ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาอีกครัง้
นักเรียนทีอ่ ยูใ่ นเกณฑ์จะได้รบั ทุนการศึกษา
ครอบครัวที่ประสงค์จะยื่นคาขอรับทุนการศึกษารอบ 2 (เดือนกันยายน) ต้องส่งจดหมายแจ้งฝ่ ายบัญชี
(comptabilite@lfib.ac.th)ให้ทราบ

8.3 กรณีพเิ ศษ - ค่าธรรมเนียมแผนกภาษาและอารายธรรมอังกฤษ
นักเรียนมัธยมที่เข้าเรียนแผนกภาษาและอารายธรรมอังกฤษ (SIB) ต้องชาระค่าธรรมเนียมแผนกภาษาและอารายธรรม
อังกฤษ เพิ่มจากค่าธรรมเนียมการศึกษาปกติ นักเรียนที่จะเข้าเรียนแผนกนีไ้ ด้ตอ้ งได้รบั อนุมตั จิ ากคณะที่ปรึกษาฝ่ ายการ
เรียนการสอน
กรณียา้ ยจากแผนกภาษาฝรั่งเศสไปแผนกภาษาและอารายธรรมอังกฤษ
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หลังได้รบั อนุมตั จิ ากคณะที่ปรึกษาฝ่ ายการเรียนการสอนและความเห็นชอบจากครอบครัวของนักเรียน นักเรียนจะย้ายจาก
แผนกภาษาฝรั่งเศสไปเรียนแผนกภาษาและอารายธรรมอังกฤษ โรงเรียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแผนกภาษาและอาราย
ธรรมอังกฤษ โดยคิดตามสัดส่วนจากระยะเวลาเรียนที่ยงั เหลืออยูใ่ นปี การศึกษา โดยเริ่มนับจากเดือนที่นกั เรียนย้ายแผนก
เรียน และเดือนแรกที่นกั เรียนเริ่มเรียนแผนกภาษาและอารายธรรมอังกฤษจะคิดเต็มเดือน
กรณียา้ ยจากแผนกภาษาและอารายธรรมอังกฤษเข้าแผนกภาษาฝรั่งเศส
เมื่อนักเรียนย้ายจากแผนกภาษาและอารายธรรมอังกฤษเข้าแผนกภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนจะคืนเงินค่าธรรมเนียมแผนก
ภาษาและอารายธรรมอังกฤษ โดยคิดตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ยงั ไม่ได้เรียน และเดือนสุดท้ายที่เรียนในแผนกภาษาและ
อารายธรรมอังกฤษไปแล้วจะคิดเต็มเดือน

8.4 – กาหนดชาระเงิน
วันสุดท้ายของการชาระเงินจะระบุไว้บนใบแจ้งชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภายในเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 ผูป้ กครองจะได้รบั ใบแจ้งชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับปี การศึกษา 2564-2565
โรงเรียนจะส่งอีเมลสอบถาม ว่าท่านประสงค์จะชาระค่าธรรมเนียมต่างๆแบบรายปี หรือรายภาคภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ.
2564 หากโรงเรียนไม่ได้รบั อีเมลยืนยันภายในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 จะถือว่าผูป้ กครองเลือกชาระแบบรายภาค
แบบรายปี กาหนดชาระภายในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564
แบบรายภาค

งวดที่ 1
งวดที่ 2
งวดที่ 3

ชาระภายในวันที่
15 ตุลาคม พ.ศ. 2564
15 ธันวาคม พ.ศ. 2564
15 มีนาคม พ.ศ. 2565

สัดส่วนที่ตอ้ งชาระ
40% ของอัตราเต็มต่อปี
30% ของอัตราเต็มต่อปี
30% ของอัตราเต็มต่อปี

8.5 – การผ่อนผันวันชาระค่าธรรมเนียมต่างๆ
โรงเรียนอาจผ่อนผันวันชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่ผปู้ กครอง หากผูป้ กครองรับภาระชาระค่าธรรมเนียมทัง้ หมดเอง
และเข้าเกณฑ์แผนชาระตามรายละเอียดด้านล่าง
แผนผ่อนผันวันชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาจะไม่รวมค่าใช้จา่ ยดังต่อไปนี ้
• ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
• ค่ากิจกรรมพิเศษนอกเวลา
• ค่าชมรมกีฬา
• ค่าธรรมเนียมแผนกภาษาและอารายธรรมอังกฤษ (SIB)
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ด้วยเหตุนี ้ แผนผ่อนผันจึงสามารถเสนอให้แก่ครอบครัวที่ได้ชาระค่าแรกเข้าแล้วเท่านัน้ ซึ่งการชาระค่าธรรมเนียมจานวนนี ้
เป็ นเงื่อนไขให้นกั เรียนเข้าศึกษาในโรงเรียนได้
ครอบครัวที่ประสบปัญหาด้านการเงิน และประสงค์จะขอผ่อนผันกาหนดชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา กรุณาติดต่อ
daf@lfib.ac.th
การได้รบั แผนผ่อนผันวันชาระค่าธรรมเนียมการศึกษานี ้ ไม่ถือว่าเป็ นสิทธิพงึ ได้เสมอไป และไม่ใช่เป็ นการขอผ่อนผันเพื่อ
ความสะดวก แต่เนื่องจากปั ญหาการเงินเท่านัน้ ครอบครัวจึงต้องหาเหตุผลสนับสนุนการขอนีแ้ ก่โรงเรียน
ผูอ้ านวยการแผนกธุรการและการเงินจะร่างแผนชาระค่าธรรมเนียมเป็ นรายงวด เพื่อเสนอครอบครัว และตกลงอนุมตั แิ ผน
ดังกล่าวร่วมกันทัง้ สองฝ่ าย ผูป้ กครองจะต้องเซ็นแผนชาระค่าธรรมเนียมภายใน 8 วัน หากโรงเรียนไม่ได้รบั แผนผ่อนผันที่มี
ลายเซ็นผูป้ กครอง โรงเรียนจะถือว่าครอบครัวไม่ประสงค์จะขอรับแผนชาระที่เสนอให้
งวดสุดท้ายของแผนผ่อนผันต้องไม่เกินวันที่ 15 มิถนุ ายนของปี การศึกษาปัจจุบนั และวันเริ่มต้นแผนชาระอยูร่ ะหว่างวันที่ 1
สิงหาคมและวันที่ 1 กันยายน

8.6 – ส่วนลดพิเศษ
ครอบครัวที่มีบตุ รหลายคนศึกษาในโรงเรียน จะได้รบั ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมแรกเข้า 10 % สาหรับ
บุตรคนที่ 2 และ 15% สาหรับบุตรคนที่ 3 เป็ นต้นไป
หากชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบรายปี จะได้รบั ส่วนลด 1 % (เฉพาะนักเรียนที่ไม่ได้รบั ทุนการศึกษา)

8.7 – การเข้าเรียน การลาออก และหยุดพักระหว่างปี การศึกษา
หากนักเรียนเข้าเรียนหรือลาออกระหว่างภาคเรียนที่ 1 หรือระหว่างภาคเรียนที่ 2 และเรียนเกินกึ่งหนึ่งของภาคการศึกษา
(การแบ่งภาคการศึกษาใช้วนั หยุดกลางภาคเป็ นเกณฑ์) โรงเรียนจะคิดค่าธรรมเนียมการศึกษาของภาคการเรียนนัน้ เต็ม
จานวน แต่หากเข้าเรียนหรือลาออกวันใดในภาคเรียนที่ 3 โรงเรียนจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ไม่วา่ กรณีใด
โรงเรียนจะไม่คืนค่าเล่าเรียนและค่าอาหารกลางวัน แก่นกั เรียนที่ขาดเรียนไม่วา่ กี่วนั ก็ตาม
กรณีนกั เรียนทุนเข้าเรียนหรือลาออก โรงเรียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าอาหารกลางวัน ตามระเบียบ
ข้อกาหนดว่าด้วยทุนการศึกษา (คิดเป็ นสัดส่วน 1/10 ของค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดปี คูณด้วยจานวนเดือนที่ศกึ ษาใน
โรงเรียน เดือนที่ไม่ได้เรียนเต็มเดือน ก็ให้คิดเป็ นหนึ่งเดือน)

9 - การทวงหนี้
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เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บจากครอบครัว หรือโดยบริษัท/หน่วยงาน/องค์กรเป็ นผูช้ าระให้นนั้ เป็ นสิ่งจาเป็ นต่อการ
บริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษาฝรั่งเศสในต่างประเทศ การที่ผปู้ กครองหลีกเลี่ยงไม่ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา จะ
ส่งผลเสียหายต่องบประมาณของโรงเรียน และไม่เป็ นธรรมต่อครอบครัวที่ชาระค่าธรรมเนียมตรงเวลา
ด้วยเหตุนี ้ จึงขอยา้ ในระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาฉบับนี ้ ว่าการเข้าศึกษาในโรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ
คือการยอมรับว่าจะชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา
โรงเรียนจะทาใบแจ้งชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา ซึ่งระบุคา่ ธรรมเนียมต่างๆและกาหนดเวลาชาระเงินแต่ละงวด ส่งให้
ผูป้ กครองก่อนเริ่มเปิ ดภาคเรียน
โรงเรียนจะดาเนินการตามขัน้ ตอนการทวงหนีแ้ ต่ละงวดดังนี ้
กรณีครอบครัวไม่ได้ชาระค่าธรรมเนียมต่างๆภายใน 15 วันหลังงวดชาระ โรงเรียนจะส่งอีเมลเตือนครัง้ ที่ 1 “1ère
RELANCE” แจ้งให้ผปู้ กครองชาระเงินคงค้างภายใน 7 วัน
หากผูป้ กครองไม่ได้ชาระเงินภายในเวลาที่กาหนดไว้ในจดหมายเตือนครัง้ ที่ 1 โรงเรียนจะส่งอีเมลเตือนครัง้ ที่ 2 “2nde
RELANCE” พร้อมส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับให้ผปู้ กครอง (โรงเรียนจะเรียกเก็บค่าไปรษณียล์ งทะเบียนจากผูป้ กครอง)
โดยระบุให้ชาระเงินภายใน 7 วัน
ในวันเดียวกัน โรงเรียนจะโทรศัพท์หาผูป้ กครองเพื่อรับทราบสถานการณ์ของครอบครัว และเชิญมาพบผูอ้ านวยการแผนก
ธุรการและการเงิน
หากผูป้ กครองมิได้ชาระเงินภายในวันที่กาหนดไว้ หรือไม่มีการกาหนดงวดชาระเงินใหม่กบั แผนกบัญชี โรงเรียนจะส่ง
จดหมายเตือนก่อนการดาเนินคดี ซึ่งเป็ นจดหมายฉบับที่ 3 และจดหมายฉบับสุดท้าย « AVIS AVANT POURSUITE» ด้วย
วิธีการเดียวกับครัง้ ก่อน (โรงเรียนจะเรียกเก็บค่าไปรษณียล์ งทะเบียนจากผูป้ กครอง) (ดูรายละเอียดด้านล่าง)
โรงเรียนจะโทรศัพท์เชิญผูป้ กครองมาโรงเรียนเพื่อหารือ
หากโรงเรียนไม่ได้รบั คาตอบหรือการติดต่อกลับจากครอบครัว โรงเรียนจะดาเนินการแจ้งความกับสานักงานตารวจ
หลังขัน้ ตอนการทวงหนีแ้ ละการหารือ หากผูป้ กครองยังมิได้ชาระค่าธรรมเนียมต่างๆดังระบุในใบแจ้งชาระค่าธรรมเนียม
การศึกษา นักเรียนจะไม่เรียนต่อได้ และโรงเรียนจะดาเนินคดีตอ่ ไป
โรงเรียนจะไม่รบั สมัครนักเรียนกลับเข้ามาเรียนใหม่ในกรณีท่ียงั คงค้างค่าธรรมเนียม
ผู้ปกครองต้องชาระค่าธรรมเนียมต่างๆทีก่ ล่าวไปแล้วข้างต้น
ตามงวดทีไ่ ด้ระบุบนใบแจ้งชาระค่าธรรมเนียม
การศึกษา หรือตามทีร่ ะบุไว้ในอีเมลทีเ่ กี่ยวข้องใบแจ้งชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา
หากผู้ปกครองยังมิได้ชาระค่าธรรมเนียมต่างๆ โรงเรียนจะดาเนินมาตรการดังต่อไปนี้
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- หากมิได้ชาระเงินภายในวันที่ 30 มิถุนายนของปี การศึกษาปั จจุบัน โรงเรียนจะคัดชือ่ นักเรียนออกจากการเป็ น
นักเรียนในปี การศึกษาถัดไป
- หากชาระยอดค้างชาระทั้งหมด (รวมถึงยอดค้างชาระของค่าอาหาร ค่ากิจกรรมพิเศษนอกเวลา ค่าบาบัดด้าน
การพูด ความช่วยเหลือด้านการบ้าน ค่าAVS ค่าสมัครสอบ และค่าธรรมเนียมธนาคาร...) ระหว่างวันที่ 1
กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม โรงเรียนจะรับนักเรียนกลับเข้าเรียนในปี การศึกษาถัดไป หากมีทวี่ ่าง
- ในการดาเนินการทางกฎหมายผ่านทนายความ ค่าใช้จ่ายต่างๆจะเรียกเก็บจากผู้ปกครอง โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
+ ค่ายกร่างและจดหมายแจ้ งเตือนชาระเงินทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ราคา 5,000 บาท (ไม่รวมภาษี)
+ ค่ายกร่างและยืน่ ฟ้ องศาลดาเนินคดีค้างชาระ การเข้ าร่วมไกล่เกลี่ยนและพิจารณาคดี ราคา 40,000 บาท (ไม่รวม
ภาษี)
+ ค่าล่ามในการพิจารณาคดีครัง้ ละ 5,000 บาท (ไม่รวมภาษี)
+ ค่าแปลเอกสารหน้ าละ 1,500 บาท (ไม่รวมภาษี)
+ ผู้ปกครองรับภาระจ่ายค่าภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

10 – การลาออก
ขัน้ ตอนการลาออกมีดงั นี ้
- แจ้งแผนกทะเบียนโดยเร็วที่สดุ ทางอีเมล inscription@lfib.ac.th
- ตรวจสอบกับแผนกบัญชี (comptabilite@lfib.ac.th) ว่าไม่มียอดค้างชาระ (มิฉะนัน้ บนใบลาออกจะมีการระบุวา่ “ค้าง
ชาระ)
- มารับเอกสารเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรของท่านในวันสุดท้ายที่นกั เรียนมาเรียน ระหว่างเวลา 8.00 น. – 11.00 น. และ
13.30 น. – 15.00 น.
- คืนหนังสือเรียนทัง้ หมดที่โรงเรียนให้ยืม (รวมถึงหนังสือหรือเอกสารจากห้องสมุด) ยกเว้นสมุดแบบฝึ กหัดที่ใช้แล้ว
• นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ให้คืนที่หอ้ งสมุด CDI
• นักเรียนระดับประถมศึกษา ให้คืนที่ครูใหญ่ฝ่ายประถม

11 – ค่ากิจกรรมพิเศษนอกเวลา
กิจกรรมพิเศษนอกเวลาเป็ นกิจกรรมที่ไม่รวมอยูใ่ นการเรียนภาคบังคับ จึงมีขนั้ ตอนการสมัครและระเบียบว่าด้วยการเงิน
เฉพาะ ใบแจ้งชาระค่ากิจกรรมพิเศษนอกเวลาจึงจะจัดทาตามระเบียบว่าด้วยการเงินของแผนกกิจกรรมพิเศษนอกเวลา
หากผูป้ กครองไม่ได้ชาระค่ากิจกรรมพิเศษนอกเวลา หลังจากได้รบั อีเมลแจ้งเตือน 1 ครัง้ (โรงเรียนจะส่งเพียง 1 ครัง้ เท่านัน้ )
โรงเรียนจะคัดชื่อนักเรียนออกจากกิจกรรมนัน้ โดยไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า

12 - ค่ากิจกรรมชมรมกีฬา
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กิจกรรมของชมรมกีฬาไม่รวมอยูใ่ นการเรียนภาคบังคับ จึงมีขนั้ ตอนการสมัครและระเบียบว่าด้วยการเงินเฉพาะ ใบแจ้งหนี ้
ค่ากิจกรรมชมรมกีฬาจึงจะจัดทาตามอัตราค่ากิจกรรมของชมรมกีฬา
หากผูป้ กครองไม่ได้ชาระค่ากิจกรรมชมรมกีฬา หลังจากได้รบั อีเมลแจ้งเตือน 1 ครัง้ (โรงเรียนจะส่ งเพียง 1 ครัง้ เท่านัน้ )
โรงเรียนจะคัดชื่อนักเรียนออกจากชมรม โดยไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า

13 – ค่านักบาบัดการพูด
การให้บริการบาบัดการพูดเป็ นบริการเสริมและไม่บงั คับ ตารางค่าบริการการรับบาบัดการพูดจะติดบริเวณทางเข้าห้องนัก
บาบัดการพูดและสามารถจัดส่งให้ผปู้ กครองได้หากผูป้ กครองร้องขอ โรงเรียนจะส่งใบแจ้งชาระค่าบริการทุกเดือน และ
กาหนดเวลาชาระภายใน 8 วันนับจากวันที่ออกใบแจ้งชาระ
โรงเรียนจะออกใบเสร็จรับเงินให้กบั ครอบครัวเพื่อนาไปขอคืนเงินจากบริษัทประกัน
การชาระค่าบริการนีก้ บั โรงเรียน จะไม่เกี่ยวพันเป็ นเงื่อนไขกับการคืนเงินจากบริษัทประกันภัยให้แก่ผปู้ กครอง ไม่วา่ จะเป็ น
ประกันบริษัท CFE หรือ mutuelles ฯลฯ
หากผูป้ กครองมิได้ชาระค่าบริการนักบาบัดการพูด หลังจากได้รบั อีเมลแจ้งเตือน 1 ครัง้ (โรงเรียนจะส่งเตือนเพียงครัง้ เดียว
เท่านัน้ ) โรงเรียนจาเป็ นต้องระงับการให้บริการการบาบัดการพูดแก่นกั เรียน โดยไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า
โรงเรียนจะรับนักเรียนที่อยู่ในรายชื่อรอรับบริการคนต่อไปเข้ามาแทนรับบริการแทนบุตรของท่าน

14 – กรณีหนังสือชารุ ดหรือสูญหาย
โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการออกใบแจ้งชาระค่าใช้จา่ ย อันเกิดจากการที่นกั เรียนก่อความเสียหายแก่ทรัพย์สินของโรงเรียน
หากสิ่งของชารุดหรือหนังสือสูญหาย ผูป้ กครองต้องชาระค่าสิ่งของหรือซือ้ มาชดใช้ ในกรณีชาระค่าสิ่งของ/ค่าซ่อมแซม
โรงเรียนจะแจ้งราคาให้ทราบ โรงเรียนจะไม่รบั คืนหนังสือ หากไม่ได้นาหนังสือมาคืนตามกาหนดระยะเวลาที่โรงเรียนแจ้ง
ผูป้ กครองต้องชาระค่าหนังสือตามจานวนเงินที่แจ้งไว้ในใบแจ้งชาระทันที
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