
 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

เร่ือง  กองทุนสวัสดิการกูยืมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 

  โดยเห็นเปนการสมควรใหมีประกาศมหาวิทยาลัยเพ่ือกําหนดเปนแนวปฏิบัติในการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับกองทุนสวัสดิการตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
  อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๓๑ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในคราวประชุม ครั้งท่ี  ๗/๒๕๕๓  เม่ือวันท่ี  ๓๐  
กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงออกประกาศไวดังนี ้
  ขอ  ๑  ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง กองทุนสวัสดิการ
กูยืม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร” 
 

  ขอ  ๒  ใหใชประกาศนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 

  ขอ  ๓  บรรดา  ประกาศ คําส่ัง หรือมติอ่ืนใดท่ีออกมากอนหนานี้ซ่ึงขัด หรือแยงกับ
ประกาศนี้ใหใชประกาศนี้แทน 
 

  ขอ  ๔  ในประกาศนี้ 
   “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
   “อธิการบด”ี  หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
   “กองทุน”  หมายความวา  กองทุนสวัสดิการกูยืมมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสกลนคร 
   “กรรมการกองทุน” หมายความวา   กรรมการกอง ทุนสวัสดิการกู ยืม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
   “งานคลัง”  หมายความวา  งานคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
   “บุคลากร”  หมายความวา  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ลูกจางประจํา  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานราชการ  และลูกจางช่ัวคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 

  ขอ  ๕  กองทุนสวัสดิการกูยืมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เปนกองทุนท่ีจัดตั้งโดยมี
วัตถุประสงคใหเปนกองทุนสวัสดิการกูยืมเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนทางการเงินแกบุคลากรและผอนชําระ
คืนไดโดยมิตองมีหลักทรัพยค้ําประกัน 

 

การจัดตั้งกองทุน 
 

 ขอ ๖  ใหรวมเงินกองทุนและผลประโยชนท่ีเกิดจากกองทุนกรรณิกา  กองทุนดนัย กองทุน ๙๒  
กองทุนถวิล  กองทุนเกษมณี  กองทุนมาลี  และกองทุนผูบริหาร  ท่ีไดรับการยินยอมหรือผานกระบวนการ 

/ตามาตรา...   



 - ๒ - 
 
ตามาตรา  ๑๕  แหงพระราชบัญญัติมหาวทิยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  แลว  เขาเปนกองทุนสวัสดิการกูยืม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 

 ขอ  ๗  ใหกองทุนนําเงินตนและผลประโยชนท่ีเกิดจากบัญชีเงินฝากตอไปนี ้
  (๑)  กองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยชวยไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
  (๒)  กองทุน ดร.สายหยุด  จําปาทอง และอ่ืน ๆ 
  (๓)  เงิน  ๑๐๐ ป การฝกหัดครูไทยหลวงพอวัดปากน้ํา 
มาสมทบเขากับกองทุนเพ่ือใชเปนทุนดําเนินการตามวัตถุประสงคขอ ๕  โดยใหคงช่ือบัญชีท้ังสามไวและ
จัดทํารายงานทางบัญชีทุกส้ินปงบประมาณจนกวาจะมีคําส่ังใหเปล่ียนแปลง 
 

 ขอ  ๘  กําหนดใหงานคลังเปนผูดําเนินการและผูเก็บรักษาเงินท่ีรวบรวมไวตามขอ ๖ และขอ ๗ 
รวมท้ังผลประโยชนจากการใหบุคลากรกูยืม เปดบัญชีเงินฝากในนาม “กองทุนสวัสดิการกูยืม มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสกลนคร” กับธนาคารของรัฐหรือธนาคารพาณิชยท่ีม่ันคงเช่ือถือได 
 

การดําเนินการเพ่ือการใหกูยืมและการใชคืนเงินกองทุน 
 

 ขอ  ๙  กําหนดจํานวนเงินกูยืมของบุคลากรจากกองทุนไวดังนี ้
  (๑)  บุคลากรของมหาวิทยาลัยเวนแตกําหนดไวใน (๒) กูยืมไดรายละไมเกิน ๒ เทาของ
เงินเดือนโดยมีอัตราการกูยืมเปนจํานวนเต็ม คือ 
   =   ๕,๐๐๐  บาท (หาพันบาทถวน) 
         =  ๑๐,๐๐๐  บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถวน) 
   =  ๑๕,๐๐๐  บาท (หนึ่งหม่ืนหาพันบาทถวน) 
   =  ๒๐,๐๐๐  บาท (สองหม่ืนบาทถวน) 
  (๒)  ลูกจางช่ัวคราวรายวัน และลูกจางช่ัวคราวอาคารอเนกประสงคศูนยฝกประสบการณ
วิชาชีพ (ภูพานเพลซ) กูไดไมเกิน  ๕,๐๐๐ บาท (หาพันบาทถวน)  ท้ังนี้คณะกรรมการกองทุนสามารถ
พิจารณาเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมแตตองไมเกิน (๑) 
 

 ขอ  ๑๐  อัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมกองทุนกําหนดไวไมเกินรอยละ ๑๒ ตอป โดยผูกูตองชําระดอกเบ้ีย
เปนรายเดือน การปรับอัตราดอกเบ้ียใหคณะกรรมการกองทุนเปนผูพิจารณาโดยความเห็นชอบ จากอธิการบด ี
 

 ขอ  ๑๑  ระยะเวลาการผอนชําระเงินกูยืมกําหนดไวไมเกนิ ๒๐ เดือน โดยใหเจาหนาท่ีงานคลังเปน
ผูหักเงินเดือนและเงินรายไดอ่ืนท่ีผูกูหรือผูค้ําประกันไดรับแลวแตกรณีเดือนละเทา ๆ กันพรอมดอกเบ้ียตาม
เงินตนคงคางชําระ 
  ผูกูยืมสามารถกําหนดการผอนชําระในระยะเวลาท่ีนอยกวา ๒๐ เดือนไดโดยแจงความ
ตองการในแบบบันทึกกูยืมเงินกองทุนสวัสดิการกูยืม 

/ขอ  ๑๒  การค้ํา... 
 

 
 
 



 - ๓ - 
 
 

 
 

 ขอ  ๑๒  การค้ําประกันเงินกูกําหนดใหผูกูยืมเงินกองทุนตองมีผูค้ําประกันเปนขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา  ลูกจางประจํา  พนักงานมหาวิทยาลัย  หรือพนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร  โดยผูค้ําประกันตองยอมรับสภาพการเปนลูกหนี้รวมตามสัญญากูยืม และมีเง่ือนไข ดังนี ้
   (๑)  ผูค้ําประกัน  ๑  คน ตอ ๑ สัญญา 
   (๒)  ผูค้ําประกัน ๑ คน ค้ําประกันไดไมเกิน  ๒  สัญญา 
 

 ขอ  ๑๓  ผูกูยืมสามารถทําสัญญากูยืมเงินกองทุนไดใหมเม่ือชําระเงินกูยมืตามสัญญาเดิมไปแลว 
ไมนอยกวา ๕๐% ของวงเงินท่ีกูยืมครั้งกอน  โดยผูกูจะไดรับเงินเฉพาะสวนตางของเงินกูกับเงินคางชําระ
เทานั้น 
  กรณีท่ีผูกูยืมลาออกหรือหมดสัญญาจาง ผูกูจะตองนําเงินมาปดบัญชีเงินตนพรอมดอกเบ้ีย
ท้ังหมดหากไมดําเนินการดังกลาวใหงานคลังหักจากเงินเดือนผูค้ําประกันเปนรายเดือนแทนจนกวาจะครบ
ตามสัญญากูยืม 
 

 ขอ  ๑๔  บุคลากรท่ีมีความประสงคกูยืมเงินกองทุนตองกรอกขอมูลในแบบบันทึกกูยืมเงินกองทุน
สวัสดิการกูยืม เสนอตอกรรมการกองทุนพิจารณาใหกูยืมเงินกองทุนกอนวันท่ี  ๒๓  ของแตละเดือน 
  การจายเงินกูยืมกองทุนจะจายภายในวันแรกของวันทําการในเดือนถัดไปยกเวนมีเหตุ
จําเปนโดยใหงานคลังเปนผูดําเนินการจายและหักเงินคงคางของสัญญาเดิม 
 

 ขอ  ๑๕  ใหมีคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการกูยืมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ประกอบดวย 
  (๑)  รองอธิการบดีฝายบริหาร   เปนประธานกรรมการ 
  (๒)  รองอธิการบด ี ๑  คน   เปนรองประธานกรรมการ 
  (๓)  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี  เปนกรรมการ 
  (๔)  ผูแทนคณบดี ๑ คน       เปนกรรมการ 
  (๕)  ผูแทนผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก ๑ คน เปนกรรมการ 

(๖)  หัวหนางานคลัง      เปนกรรมการและเลขานุการ 
  (๗)  หัวหนางานบริหารบุคคลและนิติการ  เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

กรรมการใน (๒)  (๔) และ (๕) ใหคัดเลือกกันเองในแตละกลุม และมีวาระการดํารง 
ตําแหนงกรรมการคราวละ  ๒  ป แตสามารถดํารงตําแหนงกรรมการใหมไดไมเกินสองวาระติดตอกัน 
 

 ขอ  ๑๖  คณะกรรมการตามขอ ๑๕ มีอํานาจหนาท่ี ดังนี ้
  (๑)  ควบคุมการดําเนินงานของกองทุน  
  (๒)  พิจารณาปรับปรุงวิธีการ วงเงิน อัตราดอกเบ้ีย และสามารถออกประกาศเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนได 
 

/(๓)  เปนผูพิจารณา... 
 



 - ๔ - 
 
  (๓)  เปนผูพิจารณาอนุมัติการกูยืมเงินกองทุนโดยการอนุมัติจะตองไดรับความเห็นชอบ
จากกรรมการกองทุนไมนอยกวากึ่งหนึ่งหรือตามท่ีคณะกรรมการกองทุนกําหนด 
 

 ขอ  ๑๗  ใหงานคลังแตงตั้งเจาหนาท่ีงานคลังคนหนึ่งทําหนาท่ีดําเนินการเบิก-จายและจัดเก็บเงิน
กูยืมกองทุนตามประกาศนี้ และใหทํารายงานการเงินเสนออธิการบดีทุกส้ินเดือนและส้ินปงบประมาณ 
 

 ขอ  ๑๘  ใหคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการดําเนินงาน การรับ-จาย การเงิน-การ
บัญชีทุกส้ินปงบประมาณ  และเสนอรายงานใหอธิการบดีทราบ 
 

 ขอ  ๑๙  การยกเลิกกองทุนหรือยุติการดําเนินงานของกองทุนใหเปนไปตามมติคณะกรรมการ
บริหารบุคคล หรือกรรมการมหาวิทยาลัยทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือทราบ   
  เงินและทรัพยสินของกองทุนในสวนท่ีมาจากบัญชีตามขอ ๗ ใหกลับคืนเขาบัญชี 
เดิมท้ังเงินตนและผลประโยชนท่ีเกิดขึ้น  สวนท่ีเหลือใหโอนเขาเปนเงินรายไดของมหาวิทยาลัย 
 

 ขอ  ๒๐  ใหรองอธิการบดฝีายบริหารรักษาการใหเปนไปตามประกาศนี้  และเปนผูวินิจฉัยในกรณี
ท่ีมีปญหาทางปฏิบัต ิ
 

  ประกาศ  ณ วันท่ี  ๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 
       (นายปญญา  มหาชัย) 
                อธิการบด ี


