ระเบียบกองทุนสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562
--------------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขระเบียบกองทุนสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 พ.ศ. 2561 และระเบียบกองทุนสวัสดิการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 พ.ศ. 2561 แก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562 เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบันและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการหักเงินเดือนเงินบาเหน็จบานาญข้าราชการ เพื่อชาระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและ
สหกรณ์ พ.ศ. 2551 เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกองทุนสวัสดิการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการฯ ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกองทุนสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562”
ข้อ 2 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 7 และข้อ 13 แห่งระเบียบกองทุนสวัสดิการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ พ.ศ. 2561 และระเบียบ
กองทุนสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562
โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
ข้อ 7 คุณสมบัติของสมาชิกกองทุนสวัสดิการฯ
(1) สมาชิกสามัญ ได้แก่
(1.1)ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
(1.2) ลูกจ้างประจา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
(1.3) ข้าราชการบานาญ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
(2) สมาชิกสมทบ ได้แก่
(2.1) พนักงานราชการ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
(2.2) ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
(2.3) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา ข้าราชการบานาญ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
(2.4) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการบานาญ สังกัดสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
(3) การรับสมัครสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ให้นาเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาเป็นรายบุคคล
สมาชิกที่ลาออกและมีความประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ ต้องมีอายุการลาออกไม่น้อยกว่า 6 เดือน
จึงจะสมัครใหม่ได้ เว้นแต่ผู้ที่ลาออกโดยเหตุผลไม่เลื่อมใสในกิจการกองทุนสวัสดิการฯ ข้าราชการสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ และข้าราชการสังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
จะไม่รับสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการฯ ใหม่

ข้อ 13 การกู้เงินสวัสดิการฯ
(1) สมาชิกกองทุนสวัสดิการฯ มีสิทธิขอกู้เงินจากกองทุนสวัสดิการฯ ได้ โดยต้องเป็น
สมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน
(2) สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้ต้องยื่นคาขอกู้เงินสวัสดิการฯ ตามแบบที่กองทุนสวัสดิการฯ
กาหนดก่อนวันที่ ๒๐ ของเดือน เพื่อจัดเรียงลาดับการพิจารณา และจะรับเงินกู้ได้ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการฯ แล้ว
(๓) การกู้เงินผู้กู้ต้องมีหุ้นไม่น้อยกว่า 20 % ของวงเงินกู้ และกู้ได้ไม่เกิน 200,000 บาท
(สองแสนบาทถ้วน) ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(3.1) สมาชิกสามัญตามข้อ 7 (1) (1.3) สามารถกู้ได้ไม่เกิน 100,000 บาท
(หนึ่งแสนบาทถ้วน)
(3.2) สมาชิกสมทบ ตามข้อ 7 (2) (2.1) สามารถกู้ได้ไม่เกิน 50,000 บาท และต้อง
มีผู้ค้าประกันที่เป็นสมาชิกสามัญไม่น้อย 2 ราย
(3.3) สมาชิกสมทบ ตามข้อ 7 (2) (2.2-2.4) สามารถกู้ได้เฉพาะหุ้นของตนเองเท่านั้น
กรณีมีหุ้นไม่ครบจานวนตามสิทธิ์ที่เสนอกู้ ให้หักเงินจานวนหุ้นที่ไม่ครบนั้นจากเงินกู้ที่ได้รับจากกองทุน
สวัสดิการฯ
(4) สมาชิกผู้กู้ต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กองทุนสวัสดิการฯ ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละไม่ต่ากว่า 6
ถึงร้อยละ 9 บาทต่อปี โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ
(5) ผู้ที่มีหนี้ผูกพันกับกองทุนสวัสดิการฯ สามารถยื่นกู้ใหม่ได้ ถ้าส่งชาระหนี้ได้ครบ
จานวน ๖ งวด
(6) ผู้กู้ต้องมีเงินเดือน และเงินได้รายเดือน คงเหลือหลังจากหักค่าหุ้น เงินต้นรายเดือน
พร้อมดอกเบี้ยของกองทุนสวัสดิการฯ แล้ว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 โดยผู้กู้ต้องแสดรายการหัก ณ ที่จ่ายต่อ
กองทุนสวัสดิการฯ
(7) การส่งใช้เงินกู้ ให้ผู้กู้ส่งเงินต้นเดือนละเท่าๆ กัน พร้อมดอกเบี้ย หรือส่งเงินต้นพร้อม
ดอกเบี้ยเท่า ๆ กัน ไม่เกิน 120 งวด โดยคานวณเรียกเก็บดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยเป็นรายวัน ยกเว้นงวด
สุดท้าย ให้ชาระตามจานวนเงินต้นที่เหลือพร้อมดอกเบี้ย
(8) บรรดาสัญญาข้อผูกพันที่ได้ดาเนินการไปแล้วก่อนระเบียบนี้ ให้มีผลบังคับใช้ต่อไป
จนกว่าจะหมดสัญญาข้อผูกพันนั้น
(9) ผู้กู้ต้องจัดหาสมาชิกกองทุนสวัสดิการฯ เป็นผู้ค้าประกันเงินกู้ตามวงเงินกู้ ดังนี้
- จานวนเงินกู้
1 - 100,000 บาท
จานวน ๒ ราย
- จานวนเงินกู้ 100,001 - 150,000 บาท
จานวน 3 ราย
- จานวนเงินกู้ 150,001 - 200,000 บาท
จานวน 4 ราย
โดยสมาชิกจะค้าประกันเงินกู้ได้ไม่เกิน 4 ราย ยกเว้นสมาชิกสมทบไม่สามารถค้าประกันได้
(10) สมาชิกผู้ค้าประกันเงินกู้ มีความประสงค์จะลาออก หรือไม่ประสงค์จะค้าประกันเงินกู้
หรือย้ายไปดารงตาแหน่งนอกเขตพื้นที่ จะต้องหาผู้ค้าประกันแทนตนให้ได้ก่อน จึงจะมีสิทธิขอคืนหุ้นสะสมของตนได้
(11) สมาชิกผู้กู้และผู้ค้าประกันเงินกู้ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อสัญญาการกู้เงินกองทุน
สวัสดิการฯ อาจเสนอให้คณะกรรมการฯ ดาเนินการทางกฎหมาย
(12) ให้สมาชิกมีสิทธิกู้หุ้นของตนเองได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของหุ้น โดยไม่ต้องมีผู้ค้าประกัน
ต่อกองทุนสวัสดิการฯ และต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
(13) สมาชิกผู้ขอกู้ ต้องผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน
และเจ้าหน้าที่เงินเดือนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 แล้วแต่กรณี

บทเฉพาะกาล
เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันของกองทุนสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 พ.ศ. 2561เปลี่ยนแปลงไปตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือนเงินบาเหน็จบานาญข้าราชการเพื่อชาระหนี้เงินกู้ ให้แก่สวัสดิการ
ภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. 2551 ข้อ 7 ข้าราชการที่ประสงค์จะให้ส่วนราชการหักเงินเดือนหรือเงิน
บาเหน็จบานาญ เพื่อชาระหนี้เงินกู้ มีสิทธิที่จะเลือกใช้สวัสดิการภายในส่วนราชการหรือสหกรณ์ได้ตามความ
ประสงค์ แต่ทั้งนี้ การจะให้ส่วนราชการหักเงิน ณที่จ่ายเพื่อชาระหนี้เงินกู้นั้น จะต้องมีเงินเดือนสุทธิหลักจากหัก
ชาระหนี้แล้วไม่น้อยกว่าอัตรา ดังต่อไปนี้
(1) ร้อยละ 10 ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2551
(2) ร้อยละ 15 ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2552
(3) ร้อยละ 20 ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2553
(4) ร้อยละ 25 ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554
(5) ร้อยละ 30 ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555
ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง ให้ส่วนราชการผู้เบิกงดการหักเงินจนกว่าจะมีการ
ดาเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง
กองทุนสวัสดิการฯ จึงมีความจาเป็นต้องแก้ไขระเบียบกองทุนสวัสดิการฯ ให้สอดคล้องกับระเบียบ
ดังกล่าว ซึ่งส่งผลต่อการบริหารจัดการกองทุนฯ ดังนี้
หมวด 6
ข้อ 16 ให้คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ แจ้ง
ระเบียบกองทุนสวัสดิการฯ แก้ไข้เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 ให้สมาชิกกองทุนฯ ทราบ ภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้
ข้อ 17 สมาชิกกองทุนสวัสดิการฯ ที่กู้เงินกองทุนสวัสดิการฯ ก่อนที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้บังคับใช้
ตามระเบียบเดิมต่อไป หากสมาชิกรายใดต้องการปรับโครงสร้างหนี้ตามระเบียบกองทุนสวัสดิการฯ นี้ ให้แจ้ง
ความประสงค์ต่อคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการฯ ภายใน 180วัน นับแต่วันที่ระเบียบนี้ผลบังคับใช้ หากพ้น
กาหนดถือว่าไม่ประสงค์ปรับโครงสร้างหนี้
ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562
(นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

