
                                                 *** ส่งงานคลงัภายในวนัที่ ๒๓ ของเดือน รับเงนิทุกส้ินเดือน 

แบบบันทึกขอกู้ยืมเงินกองทุนสวสัดิการ  มหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร 
ส่วนราชการ   งานคลงั   กองกลาง  ส านกังานอธิการบดี   มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 
ที.่..................................................................   วนัท่ี................เดือน...........................พ.ศ. ....................... 
เร่ือง ขอกูย้มืเงินกองทุนสวสัดิการ 
  

เรียน คณะกรรมการกองทุนสวสัดิการ 
 

 ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว).........................................................................ต  าแหน่ง................................................................... 
สงักดัคณะ/หน่วยงาน/ส านกั/สถาบนั..................................................................ติดต่อ(ภายใน)....................มือถือ....................................
อตัราเงินเดือน...................................บาท       ขอกูเ้งินจ านวน...................................บาท   (......................................................................)
เพื่อใชใ้นความจ าเป็น............................................... โดยโอนเงินเขา้บญัชี................................. เลขท่ีบญัชี...............................................  

 หากขา้พเจา้กูเ้งินดงักล่าวได ้  ขา้พเจา้ยนิยอมใหเ้จา้หนา้ท่ีงานคลงัหกัเงินเดือน หรือรายไดอ่ื้นใดของขา้พเจา้  และขา้พเจา้ตกลง
ผอ่นช าระเงินกูเ้ป็นประจ าทุกเดือน  เดือนละ.......................บาท  พร้อมดอกเบ้ียตามหลกัเกณฑก์ารกูย้มืกองทุนสวสัดิการนั้น 
 

       ลงช่ือ........................................................ผูกู้ ้
                 (...................................................) 
 หากเจา้หนา้ท่ีงานคลงัไม่สามารถหกัเงินเดือนหรือรายไดอ่ื้นใดของผูกู้เ้พ่ือช าระหน้ีเงินตน้และดอกเบ้ียได ้    *ข้าพเจ้ายนิยอมให้
เจ้าหน้าทีง่านคลงัหักเงนิเดือนหรือรายได้อ่ืนใดของข้าพเจ้าเพ่ือช าระหนีด้งักล่าวแทนผู้กู้ได้ทนัทโีดยมต้ิองบอกกล่าวล่วงหน้า 
 

       ลงช่ือ........................................................ผูค้  ้าประกนั 

                (.....................................................) 
                                                                                    ต าแหน่ง.................................................. 
 ลงช่ือ..........................................................พยาน                                           ลงช่ือ..........................................................พยาน 

        (......................................................)                        (......................................................) 
เรียน     คณะกรรมการกองทุนสวสัดิการ   งานคลงัตรวจสอบคุณสมบติัแลว้   
                            เห็นควรอนุมติั                   ไม่ควรอนุมติั  เน่ืองจาก........................................................................................................ 
 

                                                                                                             (ลงช่ือ).....................................................ผูต้รวจสอบ 
                   (นายโภไคย  มาลยักรอง) 

                              อนุมติั                   ไม่อนุมติั 

                                                                                                             (ลงช่ือ)......................................................กรรมการ 
       (ลงช่ือ)......................................................กรรมการ 

(ลงช่ือ)......................................................กรรมการ 

(ลงช่ือ)......................................................กรรมการ 

 

 

 

 ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว.................................................................ไดรั้บเงินกูย้มืจากกองทุนสวสัดิการ มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ดงัน้ี
จ านวนเงินกูย้มื........................บาท  หัก หน้ีเดิมคงคา้ง........................บาท คงเหลือรับจริง............................บาท 

 

ลงช่ือ..............................................................ผูรั้บเงิน                                     ลงช่ือ.................................................ผูจ่้ายเงิน 

         (...........................................................)                                                           (..................................................) 
         วนัท่ี....................................................                                               วนัท่ี................................................... 



 

หลกัเกณฑ์การกู้ยืมเงินกองทุนสวสัดิการ  มหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร 
 ๑.  คุณสมบัติของผู้กู้ ๑.๑ เป็นขา้ราชการพลเรือน พนกังานราชการ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา ลูกจา้งประจ า   

         ลูกจา้งชัว่คราวรายเดือน / รายวนั 

  ๑.๒ ปฏิบติังานมาแลว้ไม่ต ่ากวา่ ๓ เดือน นบัจากวนัท่ีท าสัญญาจา้ง 

   ๒.  จ านวนเงินให้กู้ *  กูไ้ดร้ายละไม่เกินอตัราการกูเ้งินดงัน้ี   

  

๒.๑ ขา้ราชการพลเรือน พนกังานราชการ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา ลูกจา้งประจ า                                                
        กูไ้ดไ้ม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท    
๒.๒ ลูกจา้งชัว่คราวรายเดือน  กูไ้ดไ้ม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 

  ๒.๓ ลูกจา้งชัว่คราวรายวนั      กูไ้ดไ้ม่เกิน   ๕,๐๐๐  บาท 
 

๒.๔ พนกังานภูพานเพลซ       กูไ้ดไ้ม่เกิน   ๑๐,๐๐๐  บาท  

 

๓.๑ กรณีท่ีกูย้มื จ  านวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท ตอ้งช าระเงินกูคื้นทั้งเงินตน้และดอกเบ้ีย   
        ไม่เกิน   ๒๐  งวด โดยช าระเงินตน้เดือนละ ๒,๕๐๐ บาท  
๓.๒ กรณีท่ีกูย้มื จ  านวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ตอ้งช าระเงินกูคื้นทั้งเงินตน้และดอกเบ้ีย   
        ไม่เกิน    ๒๐  งวด โดยช าระเงินตน้เดือนละ ๑,๐๐๐ บาท  
๓.๓. กรณีท่ีกูย้มื จ  านวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ตอ้งช าระเงินกูคื้นทั้งเงินตน้และดอกเบ้ีย   
         ไม่เกิน๒๐  งวด โดยช าระเงินตน้เดือนละ ๕๐๐ บาท  
๓.๔  กรณีท่ีกูย้มื จ  านวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท ตอ้งช าระเงินกูคื้นทั้งเงินตน้และดอกเบ้ีย   
         ไม่เกิน  ๒๐  งวด โดยช าระเงินตน้เดือนละ ๕๐๐ บาท  

   ๔.  อตัราดอกเบีย้เงินกู้ ๔.๑ ร้อยละ ๑ บาท ต่อเดือน (กรณีดอกเบ้ียคิดตามอตัราเงินตน้) 

   ๕.  คุณสมบัติผู้ค า้ประกนั ๕.๑ เป็นขา้ราชการพลเรือน ลูกจา้งประจ า พนกังานราชการ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา 
 

๕.๒ จ านวนผูค้  ้าประกนั ๑ คนต่อ ๑ สัญญากู ้ และผูค้  ้า ๑ คน  ค ้าไดไ้ม่เกิน ๒ สัญญากู ้

 

๖.๑ ใหเ้จา้หนา้ท่ีงานคลงัเป็นผูห้กัเงินเดือนและเงินรายไดอ่ื้นท่ีไดรั้บของผูกู้ ้หรือผูค้  ้าประกนั 
แลว้แต่กรณี เพื่อน าเงินรายการหกัดงักล่าวน าส่งผูดู้แลการเบิก–จ่ายเงินกองทุนฯ ต่อไป 

 ๗.๑ ผูกู้ร้ายเดิมท่ียงัมีหน้ีคา้งช าระสามารถยื่นกูย้ืมกองทุนไดแ้ละมียอดช าระเดิมไม่ต ่ากวา่ ๓๐ %  

  ๗.๒ กรณีท่ีผูกู้ล้าออก หรือหมดสัญญาจา้ง  ตอ้งด าเนินการน าเงินมาปิดบญัชีเงินตน้พร้อม 

 

         ดอกเบ้ียทั้งหมด 
๗.๓ กรณีท่ีกูย้มืเงินกองทุนสวสัดิการงานคลงัจะด าเนินการโอนผา่นระบบออนไลน์ 
        ทุกวนัส้ินเดือน   

 

๘.๑  ส าเนาบตัรประชาชนผูกู้ ้ (พร้อมลงนามรับรองส าเนา)     
๘.๒ ส าเนาบตัรประชาชนผูค้  ้าประกนั  (พร้อมลงนามรับรองส าเนา)   
๘.๓ สลิปเงินเดือนผูกู้ ้ (พร้อมลงนามรับรองส าเนา)  
๘.๔ ส าเนาหนา้บญัชีธนาคารของผูกู้ ้ (พร้อมลงนามรับรองส าเนา)     

 

หมายเหตุ  การจ่ายเงินกูย้ืน่ตามแบบฟอร์มกูย้มืเงินสวสัดิการฯงานคลงัจะท าการจ่ายตามล าดบัของการส่งเอกสารก่อนหลงัตามล าดบั 

๓.  ระยะเวลาช าระเงิน 

 ๖. วธีิผ่อนช าระเงิน 

 ๗.  เง่ือนไขอ่ืนๆ 

๘. เอกสารประกอบการ 
       กู้ยืม 


