ที่ ๐๐๘๙/๒๕๖๑

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เรือ่ ง หลักเกณฑ และแนวปฏิบัติการกูยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช%วยไทย
ประจําภาคเรียนที่ ๓ ป*การศึกษา ๒๕๖๐ (พิเศษ)
...............................................................
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีนโยบายช%วยเหลือนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู%ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระดับ
ปริ ญญาตรี ทั้ งนั กศึ กษาภาคปกติ และภาคพิ เศษ อั นเนื่ องมาจากความเดื อดร อนเพราะประสบป; ญหาวิ กฤตทางการเงิ น
ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับค%าใชจ%ายทางการศึกษาของนักศึกษา ดวยการใหกูยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช%วยไทย เพื่อใหการกูยืมเงิน
จากกองทุนดังกล%าวเป?นไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และเป?นไปตามวัตถุประสงคของกองทุนฯ จึงกําหนดหลักเกณฑ
และแนวปฏิบัติการใหกูยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช%วยไทย ดังนี้
คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์ยื่นขอกูยืมเงินยืมฉุกเฉินไทยชวยไทย
๑. ผูขอกูยืมเงินตองเป?นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่
ยื่นขอกูยืมเงิน และมาศึกษาเล%าเรียนโดยปกติเป?นไปอย%างสม่ําเสมอ
๒. เป?นนักศึกษาที่มีความเดือดรอน และความจําเป?นฉุกเฉินเป?นครั้งคราวเกี่ยวกับเงินที่ใชจ%ายในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันของนักศึกษา
๓. ตองเป?นนักศึกษาที่มีความประพฤติดี และไม%อยู%ระหว%างถูกลงโทษทางวินัย หรือระหว%างถูกสอบสวนวินัย
ของนักศึกษา
๔. ผูขอกูยืมเงินตองมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม%ต่ํากว%า ๒.๐๐
๕. ตองไม%เป?นผูที่คางชําระการกูยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช%วยไทย ของภาคเรียนที่ผ%านมาหรือมี
ประวัติไม%ชําระหนี้ตามสัญญาที่เคยทําเรื่องกูยืมฯ ไว
๖. นักศึกษาที่ไดกูยืมเงินค%าเล%าเรียนในระบบ กยศ. และ กรอ. และนักศึกษาที่ไดรับทุนอื่น ๆ ซึ่งเป?นทุนการศึกษา
ต%อเนื่องไม%มีสิทธิ์ยื่นขอกูยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช%วยไทย
๗. นักศึกษาที่กูยืมเงินเฉพาะค%าครองชีพ ในระบบ กยศ. และ กรอ. สามารถกูยืมเงินยืมฉุกเฉินไทยช%วยไทยได
หลักฐานประกอบการยื่นขอกูยืมเงินยืมฉุกเฉินไทยชวยไทย
๑. สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษาของนักศึกษาผูขอกูยืม
จํานวน ๑ ฉบับ
๒. ใบรายการลงทะเบียนเรียน ในภาคเรียนนั้นๆ
จํานวน ๑ ฉบับ
๓. สําเนาใบรายงานผลการเรียนเฉลี่ยรวมล%าสุด
จํานวน ๑ ฉบับ
๔. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของนักศึกษาผูขอกูยืม
จํานวน ๑ ฉบับ
๕. สําเนาทะเบียนบานของนักศึกษาผูขอกูยืม
จํานวน ๑ ฉบับ
๖. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูค้ําประกัน
จํานวน ๑ ฉบับ
๗. สําเนาทะเบียนบานของผูค้ําประกัน
จํานวน ๑ ฉบับ

-๒หลักเกณฑ( เงื่อนไขการชําระเงินคืน และการตัดสิทธิ์ใหกูยืมเงินยืมฉุกเฉินไทยชวยไทย
๑. ใหกูยืมเงินและชําระเงินคืนภายในระยะเวลาไม%เกิน ๓ เดือนนับตั้งแต%วันถัดจากวันที่ไดรับเงินกูยืม
โดยผ%อนชําระเงินคืนเป?นรายเดือน และหรือจ%ายหมดครั้งเดียว ตามขอตกลงในสัญญา
๒. ใหกูยืมเงินโดยไม%คิดดอกเบี้ย
๓. ใหกูยืมเงินเพื่อใชจ%ายในการลงทะเบียนเรียน หรือการอื่นใดที่มีลักษณะเป?นความจําเป?นฉุกเฉิน
๔. อั ต ราการกู ยื ม เงิ นครั้ ง ละไม% เ กิ น ๖,๐๐๐ บาท (หกพั น บาทถ วน) โดยให เป? น ไปตามมติ ข อง
คณะอนุกรรมการผูพิจารณาใหกูยืมเงิน
๕. กรณีที่นักศึกษาไม%ชําระเงินยืมคืนภายในระยะเวลาที่กําหนด มหาวิทยาลัยฯ จะระงับผลการศึกษาในภาคเรียนนั้น
และจะไม%เสนอชื่อเพื่อขออนุมัติใหสําเร็จการศึกษา จนกว%านักศึกษาจะชําระเงินยืมคืนจนครบตามจํานวนเงิน
ยืมที่คงคาง
๖. กรณีที่นักศึกษาเคยกูยืมเงินยืมฉุกเฉินไทยช%วยไทยไปแลว แต%ไม%ปฏิบัติตามสัญญาหรือคืนเงินยืมไม%ตรงตาม
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด และคืนไม%ครบตามจํานวนเงินที่ยืม นักศึกษาจะไม%มีสิทธิ์ไดกูยืมเงินในครั้ง
ต%อไป
ระยะเวลาดําเนินการ
๑. นักศึกษาภาคพิเศษสามารถรับแบบคําขอกูยืมเงินได ตั้งแตวันที่ ๑๘ – ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑
๒. ส%งเอกสารแบบคําขอกูยืมเงินยืมฉุกเฉินไทยช%วยไทยพรอมหลักฐานประกอบการกูยืมเงินฯ ไดตั้งแต
วันที่ ๑๘ – ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ทุกวัน (ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ)
๓. ประกาศผลการพิจารณาการใหกูยืม ฯ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑
ระยะเวลากําหนดชําระคืนเงินยืม
กําหนดชําระคืนเงินยืมประจําภาคเรียนที่ ๓ /๒๕๖๐ ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
สถานที่รับ และสงแบบคําขอกูยืมเงิน
๑. นักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย รับและส%งแบบคําขอกูยืม เงินฉุกเฉินไทยช%วยไทย
ไดที่งานทุนการศึกษา ชั้น ๔ อาคารวิชญาการ
๒. นักศึกษาภาคพิเศษ ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก%น รับและส%งแบบคําขอกูยืมเงิน
ฉุกเฉินไทยช%วยไทย ไดที่สํานักงานศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก%น หอง ด. ๒๐๒
๓. นักศึกษาสามารถดาวนโหลดเอกสารไดที่ http://www.std.lru.ac.th
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(ผูช%วยศาสตราจารยอารีวรรณ บังเกิด)
รองอธิการบดีฝ]ายพัฒนานักศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

แบบคําขอกูยืมเงินฉุกเฉิน
กองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยชวยไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ติดรูป
นักศึกษา

เขียนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
วันที่……….เดือน……….…………พ.ศ…………
1. ขาพเจา(นาย / นางสาว / นาง / อื่นๆ )…………………………………………………………………………………อายุ…………..………ป*
เป?นนักศึกษาสาขาวิชา..................................................................หมูเ% รียน......................ชั้นป*ที่ ...............(ปกติ / กศ.พ.)
ศูนยการศึกษา.................................รหัสนักศึกษา............................เลขบัตรประจําตัวประชาชน.....................................
คณะ..............................................เบอรโทรติดต%อ.................................... เกิดวันที…่ …….…เดือน……………..พ.ศ………..…
2. ภูมิลําเนาบานเลขที่....................…..หมู%ท.ี่ ....................บาน............................………..ถนน………………………….…………......
ตําบล/แขวง……………………..……….…..อําเภอ/เขต………….……………จังหวัด………..…….……รหัสไปรษณีย.........................
3. ที่อยู%ขณะกําลังศึกษาอยู%ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (ที่อยูท% ี่สามารถติดต%อได) ขาพเจาพักอาศัยที่
บานส%วนตัว
บานเช%า
หอพักในมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ชื่อหอพัก.......................................
หอพักเอกชน
อาศัยอยู%กับญาติ
อื่นๆ ระบุ............................................................................................
บานเลขที่……………..หมู%ท.ี่ ........บาน..............................………..ถนน……………….………....ตําบล/แขวง…………………….…..
อําเภอ/เขต…………………………………จังหวัด………………………………..รหัสไปรษณีย................................................
4. ขาพเจาขอรับรองว%า ป;จจุบันขาพเจา
(1) เคยไดรับทุนการศึกษาต%อเนื่อง / หรือทุนใหเปล%า
ไม%เคยไดรับทุนการศึกษาใดๆ
ป;การศึกษา
ประเภท
ชื่อทุนการศึกษา
จํานวนเงิน

(2) เคยกูยืมเงินกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช%วยไทย
ป;การศึกษา
เนื่องจาก

(3)
(4)

ไม%เคยกูยืมเงินกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช%วยไทย
จํานวนเงิน

ไมไดรับอนุมัติใหเป?นผูกูยืมเงินจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ไดรับอนุมัติใหเป?นผูกูยืมเงินจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

2
5. ขาพเจามีความประสงคจะขอกูยืมเงินยืมฉุกเฉินไทยช%วยไทย เพื่อใชจ%ายในกรณี ดังต%อไปนี้
สําหรับเป?นค%าลงทะเบียน ในภาคเรียนที่ ............................... ป*การศึกษา...............................................................
จํานวนเงิน .................................... บาท (................................................................................................................)
สําหรับเป?นค%าใชจ%ายในกรณีฉุกเฉินอื่น......................................................................................................................
ในภาคเรียนที่ ................................ ป*การศึกษา........................................ จํานวนเงิน ................................... บาท
(................................................................................)
เหตุผลและความจําเป?นในการขอกูยืมเงินยืมฉุกเฉินไทยช%วยไทยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เนื่องจาก...............
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
ขาพเจา ขอรับรองว%าขอความที่ปรากฏขางตนนี้เป?นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ..................................................นักศึกษาผูขอกูยืมเงิน
(..................................................)
วันที่.......... /..................../.................
โดยยื่นเอกสารประกอบการขอกูยืมฯ ดังนี้
1. สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา ของนักศึกษาผูขอกูยืมเงินฉุกเฉินฯ
2. สําเนาใบรายการลงทะเบียนเรียน ประจําภาคเรียนที่ ......./ ...................
3. สําเนาใบรายงานผลการเรียนเฉลี่ยรวมล%าสุด
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของนักศึกษาผูขอกูยืมเงินฉุกเฉินฯ
5. สําเนาทะเบียนบานของนักศึกษาผูขอกูยืมเงินฉุกเฉินฯ
6. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูค้ําประกัน
7. สําเนาทะเบียนบานของผูค้ําประกัน
หมายเหตุ เจาของเอกสารจะตองเปAนผูรับรองสําเนา (สําเนาถูกตอง)ดวยตนเองทุกฉบับ

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1
1
1
1
1
1
1

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

สัญญากูยืมเงินฉุกเฉิน ตามสัญญาเลขที.่ ................................
กองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยชวยไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
วันที่ .............. เดือน......................พ.ศ...................

ติดรูป
นักศึกษา

ขาพเจา ( นาย / นาง / นางสาว ) ..................................................................................................................................................
รหัสนักศึกษา............................................สาขาวิชา ......................................................................... หมู%เรียน……..........................................
คณะ..................................................(เป?นนักศึกษา ภาคปกติ / ภาค กศ.พ. ศูนย..................................) ไดทําหนังสือสัญญากูยืมเงินฉุกเฉินไทย
ช%วยไทยใหไวต%อมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเพื่อเป?นหลักฐาน ดังต%อไปนี้
ขอ 1 ขาพเจาไดกูยืมเงินฉุกเฉิน จากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช%วยไทย ภาคเรียนที่.................../.........................
เป?นเงินจํานวน.............................. บาท (.................................................................... )
ขอ 2 ขาพเจาสัญญาว%าจะส%งเงินยืมฉุกเฉินไทยช%วยไทย คืนภายใน วันที่...........เดือน.................... พ.ศ................
.
ขอ 3 ขาพเจายินยอมให บิดา / มารดา / ผูปกครอง เป?นผูค้ําประกันการกูยืมเงินฉุกเฉินไทยช%วยไทย
ขอ 4 หากขาพเจาไม%ปฏิบัติตามสัญญา ขอ 2 ขาพเจายินดีใหทางกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช%วยไทย ดําเนินการตามระเบียบของ
กองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช%วยไทยทุกประการ โดยมีเงื่อนไขรายละเอียดดังนี้
(1) ขาพเจาจะคืนเงินที่ยืมภายใน 1 ภาคเรียน (หรือ3 เดือน นับตั้งแต%วันถัดจากวันที่ไดรับเงินหลังจากอนุมัติแลว)
(2) หากไม%คืนเงินตามวันเวลาที่กําหนด ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยระงับผลการเรียนในภาคเรียนนั้น ๆ ของขาพเจา หรือ
ถอนสิทธิที่จะไดรับการอนุมัติใหสําเร็จการศึกษา และขาพเจาจะไม%ทวงติงใดๆ ทั้งสิ้นจนกว%าจะมีการชดใชเงินกูยืมจน
ครบถวน
(3) ใหผูค้ําประกันของขาพเจาเป?นผูรับผิดชอบในการชดใชเงินกูยืมคืนตามจํานวน ในกรณีที่ขาพเจาเป?นฝ]ายผิดสัญญาโดย
ไม%คิดดอกเบี้ย
(4) ขาพเจายอมรับว%า ขาพเจาอาจจะไม%มีสิทธิ์กูยืมในครั้งต%อไป หากขาพเจาทําผิดสัญญาและสรางความยุ%งยากใหแก%
มหาวิทยาลัยจนเกิดความเดือดรอนและมีผลกระทบกับผูกูยืมรายอื่น ๆ
หนังสือสัญญานี้ทําไว ณ วันที่ซึ่งระบุขางตน ขาพเจายินดีที่จะปฏิบัติตามขอตกลงของสัญญานี้ทุกประการ โดยไดลงลายมือชื่อไวเป?น
หลักฐานสําคัญต%อหนาพยาน
ลงชื่อ....................................................ผูกูยืม
(..................................................)
วันที่.........../................./.......................
ความคิดเห็นของคณะอนุกรรมการ เห็นสมควร
ใหกูยืม
ไม%ใหกูยืม
เพราะ............................................................................................... ลงชื่อ............................................... ผูใหความเห็น
(.............................................)
ตําแหน%ง............................................
เสนอ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เห็นสมควร
อนุมัติใหกูยืม
ไม%มีสิทธิ์กูยืม
จํานวนเงิน................................................บาท (...........................................................................................)
ลงชื่อ............................................................... เหรัญญิก วันที่ .................................................................
คําอนุมัติ
อนุมัติใหกูยืมเงินตามเงอื่ นไขขางตนได เป?นเงินจํานวน…..............................บาท (.................................................................................)
ลงชื่อ........................................................ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วันที่ ...............................................................................
ใบรับเงิน
ขาพเจาไดรับเงินตามหนังสือสัญญาจํานวน......................................บาท (........................................................................) ไปถูกตองแลว
ลงชื่อ..................................................... นักศึกษาผูรับเงิน
ลงชื่อ............................................................................ ผูจายเงิน
วันที่ .....................................................
วันที่ ..............................................................................

สัญญาค้ําประกัน
กองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยชวยไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เขียนที่..........................................................
วันที่.......... เดือน ...................... พ.ศ. ..................
ขาพเจา ( นาย / นาง / นางสาว ) ..........................................................................................................................
ที่อยู%ตามทะเบียนบาน...........................................................................................................................................................
....................................................................................................... โทรศัพท .......................................................................
ที่อยู%ที่สามารถติดต%อได..........................................................................................................................................................
........................................................................................................ โทรศัพท........................................................................
เกี่ยวของกับนักศึกษาชื่อ............................................................................................... โดยเป?น บิดา / มารดา /ผูปกครอง
ขอใหสัญญาต%อคณะกรรมการกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช%วยไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมีขอความดังต%อไปนี้
1. ขาพเจายอมรับเป?นผูค้ําประกันเงินกูยืมของนักศึกษา ชื่อ..................................................................................
ซึ่งไดทําสัญญากูยืมเงินฉุกเฉินไทยช%วยไทย ตามสัญญาเลขที่ .............................. ลงวันที.่ ..................................................
เป?นเงิน............................................................. บาท (....................................................................................) โดยกําหนด
ชําระคืนภายในวันที่....................เดือน..................................... พ.ศ. ................................
2. ถาหากนักศึกษาชื่อ ...........................................................ผิดนัดไม%นําเงินมาชําระคืนภายในเวลาที่กําหนดไวตาม
ขอ 1 หรือไม%สามารถชําระเงินกูยืมฉุกเฉินไทยช%วยไทยคืนไดดวยเหตุผลใดก็ตาม ขาพเจายินยอมใหทางกองทุน ฯ ติดตาม
ทวงถาม และยินดีพรอมทีจ่ ะชําระเงินกูยืมฉุกเฉินไทยช%วยไทยที่นักศึกษาผูนี้ไดยืมไว คืนแทนจนครบถวนตามจํานวนเงินใน
สัญญากูยืมเงินฉุกเฉินไทยช%วยไทย
หนังสือสัญญาค้ําประกันฉบับนี้ทําไว ณ วันที่ซึ่งระบุไวขางตน ขาพเจายินดีที่จะปฏิบัติตามขอสัญญาที่ไดระบุไว
ขางตนทุกประการ โดยไดลงลายมือชื่อไวเปAนหลักฐานสําคัญตอหนาพยาน
ลงชื่อ...................................................ผูค้ําประกัน
(...................................................)

ลงชื่อ.....................................................ผูใหกูยืม
(.....................................................)

ลงชื่อ....................................................พยาน
(...................................................)

ลงชื่อ.....................................................พยาน
(.....................................................)

การรับรองของผูปกครอง
ขาพเจา ( นาย / นาง / นางสาว )............................................................................................................................
ที่อยู.% ...............................................................................................................................โทรศัพท ........................................
เป?นผูปกครองของนักศึกษา ชื่อ(นศ.)............................................หมู%เรียน ........................สาขาวิชา...................................
และขอรับรองว%านักศึกษาดังกล%าวเป?นนักศึกษาในความปกครอง / อุปการะ ของขาพเจา ซึ่งมีความจําเป?นตองขอ
ยืมเงินฉุกเฉินไทยช%วยไทย
เพื่อชําระค%าลงทะเบียน ในภาคเรียนที.่ ........... ป*การศึกษา..................... เป?นเงินจํานวน .......................... บาท
(............................................................................)
เพื่อใชจ%ายในกรณีฉุกเฉินอื่น.................................................................................................................................
ในภาคเรียนที่.............. ป*การศึกษา............................ เป?นเงินจํานวน ....................................................... บาท
(.......................................................................................)
โดยที่ขาพเจาจะติดตามใหนักศึกษาดังกล%าวขางตน นําเงินกูยืมเงินฉุกเฉินไทยช%วยไทยมาชําระคืนภายในวันเวลาที่
กําหนด หากนักศึกษาไม%ชําระตามวันเวลาที่กําหนดไวในสัญญา ขาพเจายินดีที่จะชําระเงินคืนใหแก%กองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทย
ช%วยไทยตามจํานวนเงินที่นักศึกษาไดกูยืมไว
ลงชื่อ.....................................................ผูปกครอง
(……………………………………………. )
วันที่ ............. /.................... /...............
การรับรองของอาจารย(ที่ปรึกษา
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)................................................................. ตําแหน%ง...................................................
สังกัดคณะ......................................................... เป?นอาจารยที่ปรึกษาของนักศึกษาชื่อ .......................................................
รหัสนักศึกษา..............................สาขาวิชา....................................... หมู%เรียน ............... คณะ…….......................................
(นักศึกษาภาคปกติ / กศ.พ. ศูนย..........................................) ขอรับรองว%า นักศึกษาดังกล%าวเป?นผูที่มีความประพฤติ
(ระบุ)......................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
และสามารถทีจ่ ะคืนเงินยืมฉุกเฉินไดภายในวันที่....................................................................................................................
ทั้งนี้ ขาพเจายินดีใหการรับรองว%า นักศึกษาจะนําเงินกูยืมฉุกเฉิน มาชําระคืนกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช%วยไทย
ภายในระยะเวลาที่กําหนดไวตามสัญญา
ลงชื่อ.......................................................อาจารยที่ปรึกษา
(……………………………………………….)
วันที่........../........................./...................

