
 
ประกาศคณะกรรมการสวสัดิการภายในมหาวิทยาลยัราชภฏัลาํปาง 

เร่ือง หลกัเกณฑก์ารสมคัรเป็นสมาชิก  เงินค่าหุน้ การซ้ือหุน้เพิ่ม การกูเ้งินกองทุน วงเงินกู ้ 
อตัราดอกเบ้ีย การหกัเงิน กองทุนสวสัดิการเพื่อการออมทรัพยแ์ละการใหกู้เ้งิน  

 
………………………………….. 

 
     เพื่อให้การสมคัรเป็นสมาชิก  เงินค่าหุ้น การซ้ือหุ้นเพิ่ม การกูเ้งินกองทุน วงเงินกู ้    

อัตราดอกเบ้ีย  การหักเงิน  กองทุนสวัสดิการ เพื่อการออมทรัพย์และการให้กู้เ งิน เป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องการจดัตั้งกองทุน 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๕ ของประกาศคณะกรรมการสวัสดิการภายใน
มหาวิทยาลยัราชภฏัลาํปาง เร่ืองกองทุนสวสัดิการเพื่อการออมทรัพยแ์ละการให้กูเ้งิน พ.ศ. ๒๕๕๒  
คณะกรรมการสวสัดิการภายในมหาวิทยาลยัราชภฏัลาํปาง ในคราวประชุม คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๒ เม่ือวนัท่ี
๑๖ กนัยายน ๒๕๕๒  จึงกาํหนดหลกัเกณฑ์การสมคัรเป็นสมาชิก  เงินค่าหุ้น การซ้ือหุ้นเพิ่ม การกู้
เงินกองทุน วงเงินกู ้อตัราดอกเบ้ีย การหกัเงิน ของกองทุนสวสัดิการเพื่อการออมทรัพยแ์ละการใหกู้เ้งิน
ไวด้งัต่อไปน้ี 
 ขอ้  ๑   ประกาศน้ีเรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการสวสัดิการภายในมหาวิทยาลยั 
ราชภฏัลาํปาง เร่ือง หลกัเกณฑ์การสมคัรเป็นสมาชิก  เงินค่าหุ้น การซ้ือหุ้นเพิ่ม การกูเ้งินกองทุน วงเงินกู ้
อตัราดอกเบ้ีย การหกัเงิน ของกองทุนสวสัดิการเพื่อการออมทรัพยแ์ละการใหกู้เ้งิน พ.ศ. ๒๕๕๒” 
 ขอ้   ๒   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 
 ขอ้   ๓  บรรดาประกาศ คาํสัง่ มติ หรือขอ้ตกลงอ่ืนใด ในส่วนท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศ
น้ี หรือ ซ่ึงขดั หรือแยง้กบัประกาศน้ี ใหใ้ชป้ระกาศน้ีแทน 
 ขอ้   ๔ ในประกาศน้ี  

“มหาวิทยาลยั” หมายความวา่  มหาวิทยาลยัราชภฏัลาํปาง  
 “อธิการบดี”   หมายความวา่  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัลาํปาง 

  “กองทุน”  หมายความวา่  กองทุนสวสัดิการเพื่อการออมทรัพยแ์ละ 
      การใหกู้เ้งิน 
“คณะกรรมการ” หมายความวา่  คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการ 

   ออมทรัพย ์และการใหกู้เ้งิน  



 ๒

 
“สมาชิก”  หมายความวา่     ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา   

   พ นั ก ง า น ใ น ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า   
   ลูกจา้งประจาํ ลูกจา้งรายวนัจากเงินรายได ้
   ของมหาวิทยาลยั พนกังานราชการ ท่ีกาํลงั 
   ปฏิบติังานอยูใ่นมหาวิทยาลยั  ซ่ึงไดส้มคัร 
   เขา้เป็นสมาชิกของกองทุน    

 ขอ้   ๕   ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศน้ีและใหมี้อาํนาจวินิจฉยัช้ีขาดปัญหาจาก
การใชป้ระกาศน้ี 

 
หมวด ๑ 

การสมัครเป็นสมาชิก 
ขอ้  ๖  บุคลากรของมหาวิทยาลยัผูใ้ดประสงค์จะสมคัรเป็นสมาชิกกองทุนให้ยื่น 

ใบสมคัรพร้อมทั้งชาํระเงินค่าธรรมเนียมแรกเขา้จาํนวน ๕๐ บาท ณ งานคลงั กองกลาง สํานักงาน
อธิการบดี 

ขอ้  ๗  แบบหนงัสือใบสมคัรเป็นสมาชิกใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการกาํหนด 
 

หมวด ๒ 

เงินค่าหุ้น และการซ้ือหุ้นเพิม่ 
ขอ้  ๘   ค่าหุ้นให้กาํหนดหุ้นละ ๕๐ บาทและให้สมาชิกระบุจาํนวนหุ้นท่ีประสงค ์

จะหกัเป็นรายเดือน ในใบสมคัร 
ขอ้  ๙  ในกรณีท่ีสมาชิกประสงคจ์ะเปล่ียนแปลงค่าหุน้รายเดือนใหย้ืน่ความประสงค์

ท่ีงานคลงั กองกลาง สาํนกังานอธิการบดี 
ขอ้  ๑๐  สมาชิกสามารถซ้ือหุ้นเพิ่มได ้และตอ้งชาํระเงินค่าหุ้นท่ีซ้ือเพิ่มให้แลว้เสร็จ

ภายในคราวเดียว 
ขอ้  ๑๑  แบบหนงัสือแสดงความประสงคเ์ปล่ียนแปลงค่าหุ้น และแบบหนงัสือแสดง

ความประสงคซ้ื์อหุน้เพิ่มใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการกาํหนด 
 
 
 
 
 



 ๓

หมวด ๓ 
การกู้เงินสามัญ และการกู้เงินฉุกเฉิน 

ขอ้  ๑๒ สมาชิกท่ีจะขอกู้เงินสามัญต้องเป็นสมาชิกกองทุน ติดต่อกันอย่างน้อย  
๖ เดือนข้ึนไป 

ขอ้  ๑๓ สมาชิกท่ีจะขอกู้เงินสามญัตอ้งเขียนคาํขอกู้ตามแบบหนังสือขอกู้ให้ครบ 
ทุกรายการ และแนบสาํเนารายการหกัเงินเดือน ในเดือนล่าสุด 

แบบหนงัสือขอกูเ้งินสามญั และแบบหนงัสือคํ้าประกนัใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ
กาํหนด 

ขอ้  ๑๔  สมาชิกท่ีจะขอกูเ้งินสามญัตอ้งมีเงินเดือนสุทธิหลงัจากหกัรายจ่ายทุกประเภท
แลว้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๑๐  ของเงินเดือนสุทธิ 

ขอ้  ๑๕  สมาชิกท่ีกูเ้งินสามญัตอ้งตอ้งมีเงินค่าหุ้นในกองทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕  
ของจาํนวนเงินท่ีขอกู ้

ขอ้  ๑๖  สมาชิกท่ีจะขอกู้เงินสามญั ตอ้งจดัให้สมาชิกอ่ืนคํ้ าประกันการกู้เงินตาม
หลกัเกณฑข์อ้ ๒๐ 

 แบบหนังสือขอกู้เ งินสามัญ  และแบบหนังสือคํ้ าประกันให้เป็นไปตามท่ี
คณะกรรมการกาํหนด 

 ขอ้  ๑๗  สมาชิกท่ีประสบความเดือดร้อนทางการเงิน ประสงคจ์ะขอกูเ้งินเพื่อใชจ่้าย
เร่งด่วนใหส้ามารถยืน่หนงัสือขอกูเ้งินฉุกเฉินได ้ 

 เงินกู้ฉุกเฉินให้กู้ได้ไม่เกินคร้ังละ ๕,๐๐๐ บาท และให้ผ่อนชาํระภายในเวลา 
ไม่เกิน ๕ งวด 

ขอ้  ๑๘  สมาชิกท่ีประสงค์จะกู้เงินฉุกเฉินคร้ังใหม่โดยท่ียงัไม่ได้ชาํระหน้ีเงินกู้ให ้
เสร็จส้ิน ให้งานคลงัทาํการหักเงินกูค้ร้ังใหม่เพื่อชาํระหน้ีเงินกูเ้ดิมก่อน แลว้จึงจ่ายเงินกูค้งเหลือสุทธิ 
แก่สมาชิกผูกู้ต่้อไป 

 สมาชิกท่ีจะใชสิ้ทธิกูเ้งินฉุกเฉินคร้ังใหม่ได ้ตอ้งชาํระหน้ีแลว้ไม่นอ้ยกวา่ ๓ งวด 
 แบบหนงัสือขอกูเ้งินฉุกเฉินและหนงัสือคํ้าประกนัใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ

กาํหนด 
ขอ้  ๑๙  ในกรณีท่ีสมาชิกไดย้ืน่ขอกูเ้งินและไดรั้บอนุมติัใหกู้เ้งินแลว้ แต่มีค่าหุน้ไม่ถึง

ร้อยละ ๒๕ของเงินกู ้ ให้คณะกรรมการหักยอดเงินกูข้องสมาชิกเพื่อชาํระเงินค่าหุ้นให้ครบร้อยละ  
๒๕ ก่อน จึงจะจ่ายเงินกูท่ี้เหลือแก่สมาชิก 

 
 



 ๔

หมวด ๔ 
วงเงินกู้สามัญ และอตัราดอกเบีย้ และการหักเงิน 

ขอ้  ๒๐ วงเงินกูส้ามญัใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดดงัต่อไปน้ี 
  (๑)  เป็นสมาชิกตั้ งแต่ ๖ – ๑๒ เดือน ให้กู้ได้ ๒ เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน  
๒๐,๐๐๐ บาท โดยมีผูค้ ํ้าประกนั ๒ คน 
  (๒)  เป็นสมาชิกตั้งแต่ ๑๓ – ๓๖ เดือน ให้กูไ้ด ้๔ เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 
๔๐,๐๐๐ บาท โดยมีผูค้ ํ้าประกนั ๒ คน 
  (๓)  เป็นสมาชิกตั้งแต่  ๓๗ – ๕๙ เดือน ให้กูไ้ด ้๘ เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 
๘๐,๐๐๐ บาท โดยมีผูค้ ํ้าประกนั ๓ คน 
   (๔)  เป็นสมาชิกตั้งแต่ ๖๐ เดือนข้ึนไป ให้กูไ้ด ้๑๐ เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีผูค้ ํ้าประกนั ๓ คน 
                            ขอ้  ๒๑ ใหส้มาชิกชาํระหน้ีเงินกูใ้หเ้สร็จส้ินภายในเวลาไม่เกิน ๔๘ งวด 

ขอ้  ๒๒ ใหก้องทุนคิดอตัราดอกเบ้ียเงินกูทุ้กประเภทร้อยละ ๖ ต่อปี 
                            ขอ้  ๒๓ ใหง้านคลงั มีหนา้ท่ีในการหกัเงิน การจ่ายเงินตามประกาศน้ี 
 
  ประกาศ ณ วนัท่ี  ๒๓  กนัยายน   พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

        
(ผูช่้วยศาสตราจารย ์เลก็  แสงมีอานุภาพ) 

รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัลาํปาง 
ประธานคณะกรรมการสวสัดิการภายในมหาวิทยาลยัราชภฏัลาํปาง 

 
 
 


