
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
เรื่อง  หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย 

ประจ าภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔    
............................................................... 

           ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  มีนโยบายช่วยเหลือนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย      
ระดับปริญญาตรี  ทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ  อันเนื่องมาจากความเดือดร้อนเพราะประสบปัญหาวิกฤต        
ทางการเงินซึ่งเกี่ยวเนื่องกับค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของนักศึกษา  ด้วยการให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉิน  
ไทยช่วยไทย  เพ่ือให้การกู้ยืมเงินจากกองทุนดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  และเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ จึงก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย  
ประจ าภาคเรียนที่  ๒  ปีการศกึษา  ๒๕๖๔  ดังนี้ 

๑.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ยื่นขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย 
๑.๑  ผู้ขอกู้ยืมเงินต้องเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ระดับปริญญาตรีทีล่งทะเบียน  

เรียนในภาคเรียนที่ยื่นขอกู้ยืมเงินฯ  และมาศึกษาเล่าเรียนโดยปกติเป็นไปอย่างสม่ าเสมอ   
๑.๒  เป็นนักศึกษาที่มีความเดือดร้อน  และความจ าเป็นฉุกเฉินเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับเงินที่ใช้จ่ายใน  

การด าเนินชีวิตประจ าวันของนักศึกษา 
๑.๓  ต้องเป็นนักศึกษาท่ีมีความประพฤติดี  และไม่อยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย  หรือระหว่าง  
  ถูกสอบสวนวินัยของนักศึกษา 
๑.๔ ผู้ขอกู้ยืมเงินฯ  ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPA. ภาคเรียนที่ยื่นกู้ยืมเงินฯไม่ต่ ากว่า  ๒.๐๐ 
๑.๕ ต้องไม่เป็นผู้ที่มีหนี้ค้างช าระการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ของภาคเรียน
 ทีผ่่านมาหรือมีประวัติไม่ช าระหนี้ตามสัญญาที่เคยท าเรื่องกู้ยืมฯ ไว้ 
๑.๖ นักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืมเงินค่าเล่าเรียนจากกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา กยศ. และ กรอ. และ
 นักศึกษาที่ได้รับทุนอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องไม่สามารถยื่นขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงิน
 ยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย  ยกเว้นนักศึกษาที่กู้ยืมเงินเฉพาะค่าครองชีพจากกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือ
 การศึกษา กยศ. และ กรอ. สามารถกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทยได้  

๒.  หลักฐานประกอบการยื่นขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย 
๒.๑ ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษาของนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม   จ านวน  ๑  ฉบับ 
๒.๒ ใบรายการลงทะเบียนเรียน  ในภาคเรียนนั้นๆ   จ านวน  ๑  ฉบับ 
๒.๓ ส าเนาใบรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPA.   จ านวน  ๑  ฉบับ 
๒.๔ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม  จ านวน  ๑  ฉบับ 
๒.๕ ส าเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม    จ านวน  ๑  ฉบับ 
๒.๖ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ค้ าประกัน   จ านวน  ๑  ฉบับ 
๒.๗. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ าประกัน    จ านวน  ๑  ฉบับ 

๓.  หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการช าระเงินคืน  และการตัดสิทธิ์ให้กู้ยืมเงินจากกองเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย 
  ๓.๑ ให้กู้ยืมเงินและช าระเงินคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน ๓  เดือนนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับ 
   เงินกู้ยืมโดยผ่อนช าระเงินคืนเป็นรายเดือน และหรือช าระคืนทั้งหมดเต็มจ านวนครั้งเดียวตาม

 ข้อตกลงในสัญญา 
  ๓.๒ ให้กู้ยืมเงินโดยไม่คิดดอกเบี้ย       

   ๓.๓   ให้กู้ยืมเงินเพ่ือใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน  หรือการอ่ืนใดที่มีลักษณะเป็นความจ าเป็นฉุกเฉิน 

/๓.๔  การให้กู้ยืมเงิน... 

 ที่  ๐๒๙๙ /๒๕๖๔ 



 
 

-๒- 
 

๓.๔ การให้กู้ยืมเงินครั้งละไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บในแต่ละ 
ภาคเรียน  

๓.๕ กรณีท่ีนักศึกษาไม่ช าระเงินยืมคืนภายในระยะเวลาที่ก าหนด  มหาวิทยาลัยฯ จะระงับผล
การศึกษาในภาคเรียนนั้น  และจะไม่เสนอชื่อเพ่ือขออนุมัติให้ส าเร็จการศึกษาจนกว่า
นักศึกษาจะช าระเงินยืมคืนจนครบตามจ านวนเงินที่ท าสัญญาฯกู้ยืมไป 

๓.๖  กรณีท่ีนักศึกษาเคยกู้ยืมเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทยไปแล้ว  แต่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือช าระคืน
 เงินยืมไม่ตรงตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด  และคืนไม่ครบตามจ านวนเงินที่ยืม 
 นักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์ได้กู้ยืมเงินในครั้งต่อไป 

๔.  ระยะเวลาด าเนินการ 
   ๔.๑ นักศึกษาภาคปกตแิละภาคพิเศษ สามารถรับแบบค าขอกู้ยืมเงินได้  ตั้งแต่วันที่  ๓ – ๑๗   
                                   ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

๔.๒ ส่งเอกสารแบบค าขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทยพร้อมหลักฐาน
ประกอบการขอกู้ยืมเงินฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๗ – ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๖๔  เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น. 
ตามวันเวลาราชการ  ณ  ห้องงานทุนการศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา ชั้น ๔ อาคารวิชญาการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   

    ๔.๓ ประกาศผลการพิจารณาการให้กู้ยืมฯ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์
   หน้าหอ้งงานทุนการศึกษา ชั้น ๔ อาคารวิชญาการ และทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
   http://www.lru.ac.th , http://www.std.lru.ac.th 
 ๕.  ระยะเวลาก าหนดช าระคืนเงินกู้ยืมจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย 
   ก าหนดระยะเวลาการช าระคืนเงินยืมประจ าภาคเรียนที่  ๒/๒๕๖๔  ให้นักศึกษาผู้กู้ยืมฯ 
   ช าระคืน ภายในวันที่ ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๕ 
  ๖.  สถานที่รับ และส่งแบบค าขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย 

 ๖.๑ นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย  รับและส่งแบบค าขอ
กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ได้ทีห่้องงานทุนการศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา  
ชั้น  ๔  อาคารวิชญาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตามวันเวลาราชการ เวลา ๐๘.๓๐ – 
๑๖.๓๐ น.   

         ๖.๒  นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่  http://www.lru.ac.th  , http://www.std.lru.ac.th 
     

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

                ประกาศ  ณ  วันที่   ๓๐  พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งศักดิ์  คชโคตร) 
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  ปฏิบัติราชการแทน   

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
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