ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เรื่อง กองทุนสวัสดิการกูยืมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โดยเห็น เปน การสมควรให มีป ระกาศมหาวิทยาลัย เพื่อ กํา หนดเป น แนวปฏิ บัติ ใ นการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับกองทุนสวัสดิการตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๑ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๓๐
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงออกประกาศไวดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง กองทุนสวัสดิการ
กูยืม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”
ขอ ๒ ใหใชประกาศนี้ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ข อ ๓ บรรดา ประกาศ คํา สั่ง หรื อ มติอื่น ใดที่อ อกมาก อ นหนานี้ซึ่ งขัด หรือแยงกั บ
ประกาศนี้ใหใชประกาศนี้แทน
ขอ ๔ ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”
“อธิการบดี”
“กองทุน”

หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
หมายความวา กองทุนสวัสดิการกูยืมมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร
“กรรมการกองทุน”
หมายความว า กรรมการกองทุ น สวั ส ดิ ก ารกู ยื ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“งานคลัง”
หมายความวา งานคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
“บุคลากร”
หมายความวา ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ลูกจางประจํา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจางชัว่ คราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ขอ ๕ กองทุนสวัสดิการกูยืมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปนกองทุนที่จัดตั้งโดยมี
วัตถุประสงคใหเปนกองทุนสวัสดิการกูยืมเพื่อบรรเทาความเดือดรอนทางการเงินแกบุคลากรและผอนชําระ
คืนไดโดยมิตองมีหลักทรัพยค้ําประกัน
การจัดตั้งกองทุน
ขอ ๖ ใหรวมเงินกองทุนและผลประโยชนที่เกิดจากกองทุนกรรณิกา กองทุนดนัย กองทุน ๙๒
กองทุนถวิล กองทุนเกษมณี กองทุนมาลี และกองทุนผูบริหาร ที่ไดรับการยินยอมหรือผานกระบวนการ
/ตามาตรา...

-๒ตามาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ แลว เขาเปนกองทุนสวัสดิการกูยืม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ขอ ๗ ใหกองทุนนําเงินตนและผลประโยชนที่เกิดจากบัญชีเงินฝากตอไปนี้
(๑) กองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยชวยไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
(๒) กองทุน ดร.สายหยุด จําปาทอง และอื่น ๆ
(๓) เงิน ๑๐๐ ป การฝกหัดครูไทยหลวงพอวัดปากน้ํา
มาสมทบเขากับกองทุนเพื่อใชเปนทุนดําเนินการตามวัตถุประสงคขอ ๕ โดยใหคงชื่อบัญชีทั้งสามไวและ
จัดทํารายงานทางบัญชีทุกสิ้นปงบประมาณจนกวาจะมีคําสั่งใหเปลี่ยนแปลง
ขอ ๘ กําหนดใหงานคลังเปนผูดําเนินการและผูเก็บรักษาเงินที่รวบรวมไวตามขอ ๖ และขอ ๗
รวมทั้งผลประโยชนจากการใหบุคลากรกูย มื เปดบัญชีเงินฝากในนาม “กองทุนสวัสดิการกูย ืม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร” กับธนาคารของรัฐหรือธนาคารพาณิชยที่มั่นคงเชื่อถือได
การดําเนินการเพื่อการใหกูยืมและการใชคนื เงินกองทุน
ขอ ๙ กําหนดจํานวนเงินกูย ืมของบุคลากรจากกองทุนไวดังนี้
(๑) บุคลากรของมหาวิทยาลัยเวนแตกําหนดไวใน (๒) กูย ืมไดรายละไมเกิน ๒ เทาของ
เงินเดือนโดยมีอัตราการกูยมื เปนจํานวนเต็ม คือ
= ๕,๐๐๐ บาท (หาพันบาทถวน)
= ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน)
= ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน)
= ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถวน)
(๒) ลูกจางชัว่ คราวรายวัน และลูกจางชัว่ คราวอาคารอเนกประสงคศนู ยฝกประสบการณ
วิชาชีพ (ภูพานเพลซ) กูไดไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท (หาพันบาทถวน) ทั้งนี้คณะกรรมการกองทุนสามารถ
พิจารณาเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมแตตองไมเกิน (๑)
ขอ ๑๐ อัตราดอกเบี้ยเงินกูย มื กองทุนกําหนดไวไมเกินรอยละ ๑๒ ตอป โดยผูกูตองชําระดอกเบี้ย
เปนรายเดือน การปรับอัตราดอกเบีย้ ใหคณะกรรมการกองทุนเปนผูพจิ ารณาโดยความเห็นชอบ จากอธิการบดี
ขอ ๑๑ ระยะเวลาการผอนชําระเงินกูย ืมกําหนดไวไมเกิน ๒๐ เดือน โดยใหเจาหนาทีง่ านคลังเปน
ผูหักเงินเดือนและเงินรายไดอื่นที่ผูกูหรือผูค้ําประกันไดรับแลวแตกรณีเดือนละเทา ๆ กันพรอมดอกเบี้ยตาม
เงินตนคงคางชําระ
ผูกูยืมสามารถกําหนดการผอนชําระในระยะเวลาที่นอยกวา ๒๐ เดือนไดโดยแจงความ
ตองการในแบบบันทึกกูย ืมเงินกองทุนสวัสดิการกูยืม
/ขอ ๑๒ การค้ํา...

-๓-

ขอ ๑๒ การค้ําประกันเงินกูกําหนดใหผู
กูยืมเงินกองทุนตองมีผูค้ําประกันเปนขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจางประจํา พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานราชการ สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยผูค้ําประกันตองยอมรับสภาพการเปนลูกหนี้รว มตามสัญญากูยืม และมี
เงื่อนไข ดังนี้
(๑) ผูค้ําประกัน ๑ คน ตอ ๑ สัญญา
(๒) ผูค้ําประกัน ๑ คน ค้ําประกันไดไมเกิน ๒ สัญญา
ขอ ๑๓ ผูกูยมื สามารถทําสัญญากูยืมเงินกองทุนไดใหมเมื่อชําระเงินกูย ืมตามสัญญาเดิมไปแลว
ไมนอยกวา ๕๐% ของวงเงินที่กูยืมครั้งกอน โดยผูกูจะไดรับเงินเฉพาะสวนตางของเงินกูกับเงินคางชําระ
เทานั้น
กรณีที่ผูกูยมื ลาออกหรือหมดสัญญาจาง ผูกูจะตองนําเงินมาปดบัญชีเงินตนพรอมดอกเบี้ย
ทั้งหมดหากไมดําเนินการดังกลาวใหงานคลังหักจากเงินเดือนผูค้ําประกันเปนรายเดือนแทนจนกวาจะครบ
ตามสัญญากูยืม
ขอ ๑๔ บุคลากรที่มีความประสงคกูยืมเงินกองทุนตองกรอกขอมูลในแบบบันทึกกูยืมเงินกองทุน
สวัสดิการกูย ืม เสนอตอกรรมการกองทุนพิจารณาใหกยู มื เงินกองทุนกอนวันที่ ๒๓ ของแตละเดือน
การจายเงินกูย มื กองทุนจะจายภายในวันแรกของวันทําการในเดือนถัดไปยกเวนมีเหตุ
จําเปนโดยใหงานคลังเปนผูดําเนินการจายและหักเงินคงคางของสัญญาเดิม
ขอ ๑๕ ใหมคี ณะกรรมการกองทุนสวัสดิการกูยืมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประกอบดวย
(๑) รองอธิการบดีฝายบริหาร
เปนประธานกรรมการ
(๒) รองอธิการบดี ๑ คน
เปนรองประธานกรรมการ
(๓) ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
เปนกรรมการ
(๔) ผูแทนคณบดี ๑ คน
เปนกรรมการ
(๕) ผูแทนผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก ๑ คน
เปนกรรมการ
(๖) หัวหนางานคลัง
เปนกรรมการและเลขานุการ
(๗) หัวหนางานบริหารบุคคลและนิติการ
เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการใน (๒) (๔) และ (๕) ใหคดั เลือกกันเองในแตละกลุม และมีวาระการดํารง
ตําแหนงกรรมการคราวละ ๒ ป แตสามารถดํารงตําแหนงกรรมการใหมไดไมเกินสองวาระติดตอกัน
ขอ ๑๖ คณะกรรมการตามขอ ๑๕ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ควบคุมการดําเนินงานของกองทุน
(๒) พิจารณาปรับปรุงวิธีการ วงเงิน อัตราดอกเบี้ย และสามารถออกประกาศเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนได
/(๓) เปนผูพจิ ารณา...

-๔-

(๓) เปนผูพจิ ารณาอนุมัติการกูยืม เงินกองทุนโดยการอนุมัตจิ ะตองไดรับความ
เห็นชอบจากกรรมการกองทุนไมนอยกวากึ่งหนึ่งหรือตามที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด
ขอ ๑๗ ใหงานคลังแตงตั้งเจาหนาที่งานคลังคนหนึ่งทําหนาที่ดําเนินการเบิก-จายและจัดเก็บเงิน
กูยืมกองทุนตามประกาศนี้ และใหทํารายงานการเงินเสนออธิการบดีทุกสิ้นเดือนและสิ้นปงบประมาณ
ขอ ๑๘ ใหคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการดําเนินงาน การรับ-จาย การเงิน-การ
บัญชีทุกสิ้นปงบประมาณ และเสนอรายงานใหอธิการบดีทราบ
ขอ ๑๙ การยกเลิกกองทุนหรือยุติการดําเนินงานของกองทุนใหเปนไปตามมติคณะกรรมการ
บริหารบุคคล หรือกรรมการมหาวิทยาลัยทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบ
เงินและทรัพยสินของกองทุนในสวนที่มาจากบัญชีตามขอ ๗ ใหกลับคืนเขาบัญชี
เดิมทั้งเงินตนและผลประโยชนที่เกิดขึน้ สวนที่เหลือใหโอนเขาเปนเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
ขอ ๒๐ ใหรองอธิการบดีฝายบริหารรักษาการใหเปนไปตามประกาศนี้ และเปนผูวนิ ิจฉัยในกรณี
ที่มีปญหาทางปฏิบัติ
ประกาศ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

(นายปญญา มหาชัย)
อธิการบดี

