
 
ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย 

เรื่อง หลักเกณฑการสมัครเปนสมาชิก  เงินคาหุน การซื้อหุนเพิ่ม การกูเงินสวัสดิการ วงเงินกู  
อัตราดอกเบี้ย การหักเงิน สวัสดิการเพื่อการออมทรัพยและการใหกูเงิน  

………………………………….. 
 

     เพื่อใหการสมัครเปนสมาชิก  เงินคาหุน การซื้อหุนเพิ่ม การกูเงินสวัสดิการ วงเงินกู     
อัตราดอกเบี้ย การหักเงิน สวัสดิการเพื่อการออมทรัพยและการใหกูเงิน เปนไปตามวัตถุประสงคของการ
จัดต้ังกองทุน 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๘ ของประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายใน
มหาวิทยาลัย เรื่องสวัสดิการเพื่อการออมทรัพยและการใหกูเงิน พ.ศ. ๒๕๕๗  คณะกรรมการกองทุน
สวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่  ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่  ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗   
จึงกําหนดหลักเกณฑการสมัครเปนสมาชิก  เงินคาหุน การซื้อหุนเพิ่ม การกูเงินสวัสดิการ วงเงินกู อัตรา
ดอกเบี้ย การหักเงิน ของสวัสดิการเพื่อการออมทรัพยและการใหกูเงินไวดังตอไปน้ี 
 ขอ  ๑   ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายใน
มหาวิทยาลัย เรือ่ง หลักเกณฑการสมัครเปนสมาชิก เงินคาหุน การซื้อหุนเพิ่ม การกูเงินสวัสดิการ วงเงินกู 
อัตราดอกเบี้ย การหักเงิน สวัสดิการเพื่อการออมทรัพยและการใหกูเงิน” 
 ขอ  ๒   ประกาศน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ  ๓  บรรดาประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอื่นใด ในสวนที่กําหนดไวในประกาศน้ี 
หรือ ซึ่งขัด หรือแยงกับประกาศน้ี ใหใชประกาศน้ีแทน 
 ขอ   ๔ ในประกาศน้ี  

“มหาวิทยาลัย” หมายความวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
 “อธิการบดี”   หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

  “สวัสดิการ”  หมายความวา  สวัสดิการเพื่อการออมทรัพยและการใหกูเงิน 
“คณะกรรมการ” หมายความวา  คณะกรรมการสวัสดิการเพื่อการออมทรัพย 

   และการใหกูเงิน  
 “สมาชิก”  หมายความวา     ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   

   ลูกจ างประจํา  พนักงานมหาวิทยาลัย   
   พนักงานราชการ ลูกจางรายวันจากเงิน  
   รายไดของมหาวิทยาลัยที่กําลังปฏิบัติงาน 
   อยูในมหาวิทยาลัย  ซึ่งไดสมัครเขาเปน  
   สมาชิกของสวัสดิการ     

 ขอ  ๕   ใหอธิการบดีรักษาการตามประกาศน้ีและใหมีอํานาจวินิจฉัยช้ีขาดปญหาจาก
การใชประกาศน้ี 

 
 



 ๒
 

หมวด ๑ 
การสมัครเปนสมาชิก 

ขอ  ๖  บุคลากรของมหาวิทยาลัยผูใดประสงคจะสมัครเปนสมาชิกสวัสดิการใหย่ืน 
ใบสมัครพรอมทั้งชําระเงินคาธรรมเนียมแรกเขาจํานวน ๕๐ บาท ณ งานคลัง กองกลาง สํานักงาน
อธิการบดี 

ใบสมัครเปนสมาชิกใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด 
 

หมวด ๒ 
เงินคาหุน และการซื้อหุนเพ่ิม 

ขอ  ๗   คาหุนกําหนดหุนละ ๕๐ บาทและใหสมาชิกระบุจํานวนหุน และจํานวนเงินที่ 
หักเปนรายเดือนเพื่อจายเปนเงินคาหุนรายเดือนทุกเดือนในใบสมัคร 

ขอ  ๘  สมาชิกประสงคจะเพิ่ม/ลด หุนรายเดือน ใหย่ืนแบบหนังสือและความประสงค
เปลี่ยนแปลงคาหุนรายเดือนที่งานคลัง กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 

กรณีที่สมาชิกมีหน้ีคงคางสวัสดิการ ไมสามารถลดจํานวนหุนและจํานวนเงินรายเดือนได  
ขอ  ๙  สมาชิกที่ประสงคจะซื้อหุนเพิ่มใหย่ืนแบบความประสงคซื้อหุนเพิ่มที่งานคลัง 

กองกลาง สํานักงานอธิการบดี และชําระเงินใหเสร็จภายในคราวเดียวกัน 
 

หมวด ๓ 
การกูเงินสามัญ และการกูเงินฉุกเฉิน 

ขอ  ๑๐ สมาชิกที่จะขอกูเงินสามัญตองเปนสมาชิกสวัสดิการ ติดตอกันอยางนอย  
๖ เดือนข้ึนไป 

ขอ  ๑๑ สมาชิกที่จะขอกูเงินสามัญตองเขียนคําขอกูตามแบบหนังสือขอกูเงินสามัญให
ครบทุกรายการ และแนบสําเนารายการจายเงินเดือน (slip) ยอนหลัง ๓ เดือน 

แบบหนังสือขอกูเงินสามัญ และแบบหนังสือคํ้าประกันใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ
กําหนด 

ขอ  ๑๒  สมาชิกที่จะขอกูเงินสามัญตองมีรายไดสุทธิไมนอยกวารอยละ ๑๕  ของรายการได
ที่ปรากฏในรายการจายเงินเดือน (Slip) 
  ขอ  ๑๓  สมาชิกทีจ่ะขอกูเงินสามัญตองมีเงินคาหุนในสวัสดิการไมนอยกวารอยละ ๒๕  
ของจํานวนเงินที่ขอกู 

ขอ  ๑๔  สมาชิกที่จะขอกูเงินสามัญ ตองจัดใหบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปางคํ้าประกันการกูเงินตามหลักเกณฑขอ ๒๐ 

ขอ ๑๕ เมื่อสมาชิกไดรับอนุมัติใหกูเงินแลวตองจัดทําหนังสือสัญญาเงินกูสามัญและ
หนังสือคํ้าประกันเงินกูสามัญพรอมแนบเอกสารตามที่คณะกรรมการกําหนด 

 ขอ  ๑๖  ในกรณีที่สมาชิกไดย่ืนขอกูเงินและไดรับอนุมัติใหกูเงินแลว แตมีคาหุนไมถึง 
รอยละ ๒๕ ของเงินกู  ใหคณะกรรมการหักยอดเงินกูของสมาชิกเพื่อชําระเงินคาหุนใหครบรอยละ  
๒๕ กอน จึงจะจายเงินกูที่เหลือแกสมาชิก 

ขอ ๑๗ ในกรณีสมาชิกขอกูเงินครั้งใหมตองชําระหน้ีเงินกูแลวไมนอยกวารอยละ ๕๐ 
และใหคณะกรรมการหักยอดเงินกูของสมาชิก เพื่อชําระหน้ีเงินกูคงคางกอนจึงจะจายเงินกูที่เหลือแก
สมาชิก 



 ๓
 
 
ขอ ๑๘ ใหเจาหนาที่งานคลัง กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ตรวจสอบขอมูล และ

เอกสารใหถูกตองกอนจายเงินกูใหแกสมาชิก 
 ขอ  ๑๙  สมาชิกที่ ประสงคจะขอกูเงินฉุกเฉินตองเขียนคําขอ/สัญญาเงินกูฉุกเฉินใหกูได

ไมเกินครั้งละ ๕,๐๐๐ บาท ใหผอนชําระภายในเวลาไมเกิน ๕ งวด และใหมีผูคํ้าประกัน ๑ คน 
กรณีสมาชิกขอกูเงินฉุกเฉินครั้งใหมตองไมมีหน้ีเงินกูฉุกเฉินคงคาง   
 

หมวด ๔ 
วงเงินกูสามัญ และอัตราดอกเบ้ีย และการหักเงิน 

ขอ  ๒๐ วงเงินกูสามัญ และการชําระหน้ี ใหเปนไปตามขอกําหนดดังตอไปน้ี 
  (๑)  เปนสมาชิกต้ังแต ๖ – ๑๒ เดือน ใหกูได  ๒ เทาของเงินเดือน แตไมเกิน  
๒๐,๐๐๐ บาท โดยมีผูคํ้าประกันไมนอยกวา ๒ คน เปนขาราชการ/ลูกจางประจํา/พนักงานมหาวิทยาลัย/
พนักงานราชการ/ ลูกจางรายวัน ทั้งน้ีตองเปนขาราชการ/ลูกจางประจํา/พนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงาน
ราชการไมนอยกวา ๑ คน และชําระหน้ีเงินกูใหแลวเสร็จภายในเวลาไมเกิน ๒๔ งวด 
  (๒)  เปนสมาชิกต้ังแต ๑๓ – ๓๖ เดือน ใหกูได  ๔ เทาของเงินเดือน แตไมเกิน 
๔๐,๐๐๐ บาท โดยมีผูคํ้าประกันไมนอยกวา ๔ คน เปนขาราชการ/ลูกจางประจํา/พนักงานมหาวิทยาลัย/
พนักงานราชการ ทั้งน้ีตองเปนขาราชการ/ลูกจางประจําไมนอยกวา ๒ คน และชําระหน้ีเงินกูใหแลวเสร็จ
ภายในเวลาไมเกิน ๒๔ งวด 
  (๓)  เปนสมาชิกต้ังแต  ๓๗ – ๕๙ เดือน ใหกูได ๘ เทาของเงินเดือน แตไมเกิน 
๘๐,๐๐๐ บาท โดยมีผูคํ้าประกันไมนอยกวา ๕ คน เปนขาราชการ/ลูกจางประจํา/พนักงานมหาวิทยาลัย/
พนักงานราชการ ทั้งน้ีตองเปนขาราชการ/ลูกจางประจําไมนอยกวา ๒ คน และชําระหน้ีเงินกูใหแลวเสร็จ
ภายในเวลาไมเกิน ๔๘ งวด 
   (๔)  เปนสมาชิกต้ังแต ๖๐ เดือนข้ึนไป ใหกูได ๑๐ เทาของเงินเดือน แตไมเกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีผู คํ้าประกันไมนอยกวา ๖ คน เปนขาราชการ/ลูกจางประจํา/พนักงาน
มหาวิทยาลัย/พนักงานราชการ ทั้งน้ีตองเปนขาราชการ/ลูกจางประจําไมนอยกวา ๓ คน และชําระหน้ี
เงินกูใหแลวเสร็จภายในเวลาไมเกิน ๔๘ งวด 

ขอ  ๒๑ อัตราดอกเบี้ยเงินกูทุกประเภทรอยละ ๖ ตอป 
                    ขอ  ๒๒ ใหงานคลัง กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มีหนาที่ในการหักเงิน การจายเงิน
ตามประกาศน้ี 
 ขอ  ๒๓ ใหประธานคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อการออมทรัพยและการใหกูเงินเปนผูมี
อํานาจลงนามในการอนุมัติสวัสดิการดังตอไปน้ี 

(๑) การสมัครเปนสมาชิก 
(๒) การเพิ่ม/ลดหุน และการซื้อหุนเพิ่ม 
(๓) คําขอกูเงินสามัญ และคําขอ/สัญญากูเงินฉุกเฉิน 

   

    ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
                                                  

 

(ผูชวยศาสตราจารยเล็ก  แสงมีอานุภาพ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ประธานคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย 


