
 

 
ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย 

เรื่อง สวัสดิการเพื่อการออมทรัพยและการใหกูเงิน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
------------------------------------  

 
  โดยที่สมควรกําหนดใหมีสวัสดิการเกี่ยวกับการออมทรัพยและการใหกูเงิน เพื่อเปนการ
สงเสริมใหสมาชิกรูจักการออมทรัพย  อันจะเปนการสรางความมั่นคงดานเศรษฐกิจในอนาคต  ใหแกสมาชิก
และเปนการชวยเหลือบรรเทาสภาวะความเดือดรอนทางการเงินแกสมาชิก  

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๗ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วาดวย  กองทุน
สวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖  คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ในคราว
ประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ จึงประกาศเรื่องสวัสดิการเพื่อการออมทรัพยและ
การใหกูเงินไวดังตอไปน้ี 
 ขอ  ๑   ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย 
เรื่องสวัสดิการเพื่อการออมทรัพยและการใหกูเงิน พ.ศ. ๒๕๕๗” 
 ขอ  ๒   ประกาศน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ  ๓  บรรดาประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอื่นใด ในสวนที่กําหนดไวในประกาศน้ี  
ซึ่งขัด หรือแยงกับประกาศน้ี ใหใชประกาศน้ีแทน 
 ขอ  ๔ ในประกาศน้ี 
 “มหาวิทยาลัย” หมายความวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
 “อธิการบดี” หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 “สวัสดิการ” หมายความวา  สวัสดิการเพื่อการออมทรัพยและการใหกูเงิน  
  “คณะกรรมการ”หมายความวา คณะกรรมการสวัสดิการเพื่อการออมทรัพย และการใหกูเงิน  
   “สมาชิก” หมายความวา สมาชิกสวัสดิการตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
วาดวย กองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ และสมัคร เขาเปนสมาชิกของสวัสดิการ 
 ขอ  ๕   ใหอธิการบดีรักษาการตามประกาศน้ีและใหมีอํานาจวินิจฉัยช้ีขาดปญหาจากการ
ใชประกาศน้ี 
 

หมวด  ๑  
กองทุน  

 ขอ  ๖   เงินสวัสดิการเพื่อการออมทรัพยและการใหกูเงินอาจไดมาจาก 
(๑) เงินคาหุน 
(๒) ดอกผลของเงิน ตาม ขอ ๖ (๑) 
(๓) ทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหแกกองทุน 
(๔) เงินคาธรรมเนียมแรกเขาตามขอ ๑๒ 
(๕) เงินคาตอบแทนกรรมการหรือผูประสานงานสหกรณออมทรัพยครูลําปาง    

    จํากัด จํานวนกึ่งหน่ึง 



 ๒

(๖) เงินที่คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยอนุมัติ 
(๗) เงินรายไดอื่น 
 

หมวด  ๒ 
คณะกรรมการ 

 ขอ  ๗    ใหอธิการบดีแตงต้ังคณะกรรมการเรียกวา “คณะกรรมการสวัสดิการเพื่อการ
ออมทรัพยและการใหกูเงิน” เพื่อทําหนาที่บริหารสวัสดิการ  จํานวน ๗ คน  มีองคประกอบดังน้ี 

(๑)  อธิการบดี หรือรองอธิการบดี ที่อธิการบดีมอบหมายคนหน่ึงเปนประธาน  
กรรมการ 

(๒) กรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งอธิการบดีเห็นชอบ จํานวน  
๒ คน เปนกรรมการ                                           

(๓)  สมาชิกสวัสดิการเพื่อการออมทรัพยและการใหกูเงิน ซึ่งมาจากการเลือกกันเอง 
จํานวน ๓ คน  เปนกรรมการ 

(๔)  บุคลากรงานคลังที่อธิการบดีแตงต้ัง เปนกรรมการและเลขานุการ 
                     
  ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนง ในระหวางน้ันใหถือวาคณะกรรมการมีจํานวนเทาที่
เหลืออยู   
 ประธานกรรมการอาจแตงต้ังผูชวยเลขานุการได  
 ขอ  ๘  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 
  (๑)  กําหนดนโยบาย อํานวยการ  และบริหารเงินสวัสดิการเพื่อการออมทรัพยและ
การใหกูเงิน 
  (๒)  กําหนดหลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการออมทรัพย การใหกูเงิน  เงินปนผล 
และการเฉลี่ยคืน การควบคุม ดูแลการรับเงิน การเบิกจายเงิน หรือทรัพยสินของสวัสดิการ หรือดําเนินการ
อื่นใดที่ประกาศน้ีกําหนด 
  (๓)  เสนอแตงต้ังเจาหนาที่ คณะทํางาน หรือบุคคล เพื่ อใหอธิการบดีแตงต้ัง 
ใหปฏิบัติงานใด ๆ ในสวนที่เกี่ยวของกับสวัสดิการ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
  (๔)   จัดทํ ารายงานฐานะทางการเงินประจําปของส วัสดิการ เพื่อรายงาน
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยและสมาชิก 
  (๕)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย
มอบหมาย  
 ขอ  ๙  การประชุมคณะกรรมการ ตองมีคณะกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

ในการประชุมคราวใด ถาประธานกรรมการไมมาประชุม หรือ ไมอาจปฏิบัติหนาที่ได 
ใหประธานกรรมการมอบหมายใหกรรมการคนหน่ึงทําหนาที่ประธานการประชุมแทน 

มติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรณีที่มีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานลงคะแนนเสียง 
อีกหน่ึงเสียง เปนเสียงช้ีขาด 

ในกรณีที่มีการพิจารณาในเรื่องที่สําคัญและเปนความลับ ที่ประชุมอาจกําหนดใหลงมติ
โดยวิธีลับ 



 ๓

หมวด  ๓ 
การรับเงินและทรัพยสิน 

 ขอ  ๑๐ ใหกองทุน เปดบัญชีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย   ช่ือบัญชี “สวัส ดิการ 
เพื่อการออมทรัพยและการใหกูเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง”  เพื่อการรับจายเงินกองทุน 
 ใหคณะกรรมการมอบหมายใหคณะกรรมการจํานวน ๔ คน มีอํานาจลงนามในการ 
เบิกจายเงินสวัสดิการ 
 ขอ  ๑๑ ในกรณีที่มีการรับเงินที่ไมมีการหักเงิน ณ ที่จาย จากบัญชีสมาชิกใหออก
ใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการรับเงิน ใบเสร็จรับเงินใหใชตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด 
 ขอ  ๑๒ ใหสวัสดิการเก็บเงินคาธรรมเนียมแรกเขาจากสมาชิกรายละ ๕๐ บาท โดยใหนํา
เงินคาธรรมเนียมน้ีใหใชเปนคาใชจายในการบริหารสวัสดิการ 
 ใหเจาหนาที่การเงิน งานคลังของมหาวิทยาลัย หักเงินคาธรรมเนียมแรกเขา เพื่อเขา
กองทุน 
  

หมวด  ๔ 
เงินคาหุนและการกูเงิน 

 ขอ  ๑๓ ใหเจาหนาที่การเงินที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย หักเงินคาหุนและ 
เงินชําระหน้ีเงินกูจากเงินเดือนสมาชิก เพื่อนําเขาบัญชีเงินสวัสดิการ 
 ขอ  ๑๔ ใหคณะกรรมการกําหนดหลัก เกณฑการสมัครเปนสมาชิก การหัก เงิน 
คาหุน การซื้อหุนเพิ่ม การกูเงินสวัสดิการ วงเงินกู อัตราดอกเบี้ย การหักเงินเพื่อชําระหน้ีเงินกู แจงใหแก
สมาชิกทราบ โดยจัดทําเปนประกาศของคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย 
 ขอ ๑๕ เงินคาหุนใหกําหนดหุนละ ๕๐ บาท  
 เงินคาหุนใหหักจากสมาชิกรายละอยางนอย ๑ หุนตอเดือน 
 สมาชิกอาจซื้อหุนเพิ่มได 
          สมาชิกผูใดที่มีหุนในสวัสดิการแลว ๓,๐๐๐ หุน สามารถขอหยุดการสงคาหุนรายเดือนได 

ขอ  ๑๖ สมาชิกจะใชสิทธิกูเงินสวัสดิการ จะตองใชสิทธิดวยตนเอง และกรณีสมาชิกจะใช
สิทธิกูเงินครั้งใหม จะตองชําระหน้ีเงินกูแลวไมนอยกวารอยละ ๕๐ จึงจะใชสิทธิกูเงินครั้งใหมได  

 

หมวด  ๕ 
เงินปนผล 

 ขอ  ๑๗ ใหคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑการคํานวณวิธีการจายเงินปนผลใหแกสมาชิก
ทุกสิ้นปปฏิทิน โดยจัดทําเปนประกาศของคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อการออมทรัพยและการใหกูเงิน 
 ขอ  ๑๘ เงินปนผลใหคิดจากกําไรสุทธิของสวัสดิการโดยคํานวณจากเงินคาหุนของสมาชิก  
                  ใหคณะกรรมการหักเงินกําไรสุทธิเพื่อเปนคาใชจายในการบริหารสวัสดิการในอัตราไมเกิน
รอยละ ๑๐ 
               หลักเกณฑการใชจายเงินคาใชจายในการบริหารสวัสดิการใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ
สวัสดิการเพื่อการออมทรัพยและการใหกูเงินกําหนด 
 
  



 ๔

หมวด  ๖ 
การพนสภาพสมาชิกและการคืนเงินคาหุน 

 ขอ  ๑๙  สมาชิกพนสภาพสมาชิกของสวัสดิการในกรณีตอไปน้ี 
(๑)   ตาย 
(๒)   ลาออก 
(๓) พนจากการเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

ในกรณีที่สมาชิกพนจากสภาพสมาชิกตามขอ ๑๙ (๓) และมีความประสงคจะเปนสมาชิก
ของสวัสดิการตอไป  ใหแจงความประสงคเปนหนังสือตอคณะกรรมการตามแบบฟอรมที่กําหนด 

ขอ  ๒๐  ใหคณะกรรมการคืนเงินคาหุนใหแกสมาชิก เมื่อสมาชิกพนสภาพสมาชิกตาม 
ขอ ๑๙ (๓) โดยใหหักเงินชําระหน้ีที่คางกับสวัสดิการกอน 

ในกรณีพนสภาพสมาชิกตามขอ ๑๙ (๑) ใหคืนเงินคาหุนใหแกทายาทของสมาชิกหรือ
บุคคลที่สมาชิกกําหนดโดยใหหักเงินชําระหน้ีที่คางกับสวัสดิการกอน 
 

หมวด  ๗ 
การเงิน การพัสดุ การบัญชี และการตรวจสอบ 

 ขอ  ๒๑ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุ การบัญชีและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินอื่นใด ที่มิได
กําหนดไวในประกาศน้ี ใหถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการโดยอนุโลม 
  
 ขอ  ๒๒ ใหกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการสวัสดิการเพื่อการออมทรัพยและการ
ใหกูเงิน จัดทําบัญชีงบดุลประจําปของสวัสดิการและรายงานใหคณะกรรมการทราบ 
 ขอ  ๒๓ ใหเจาหนาที่ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบการเงิน การบัญชี และ
ควบคุมความถูกตองของการรับจายเงินกองทุน และรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการ  
กองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยทราบ 
 

หมวด ๘ 
บทเฉพาะกาล 

 ขอ  ๒๔ เงินคาธรรมเนียมแรกเขา ตามขอ ๖ (๕) สําหรับสมาชิกที่เปนสมาชิกของสหกรณ
ออมทรัพยครูลําปางจํากัด ใหหักจากเงินสวัสดิการที่เปนคาตอบแทนกรรมการและผูประสานงานสหกรณ
ออมทรัพยครูลําปาง จํากัด 
 สมาชิกที่เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูลําปาง ที่ไมประสงคจะเปนสมาชิก ไมสามารถ
เรียกเงินตามขอ ๖ (๕) คืนได  
 
    ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
(ผูชวยศาสตราจารยเล็ก  แสงมีอานุภาพ) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ประธานคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย 

 


