
 
ระเบียบสวัสดกิารภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

พ.ศ. 2551 
................................. 

   อาศัยอํานาจตามความในขอ ๙ (๒) แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรวีาดวยการจัดสวสัดิการ
ภายในสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการ
ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 
  ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสวัสดิการภายในมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
พ.ศ. ๒๕๕๑” 
  ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนัถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
  ขอ ๓ ในระเบยีบนี ้
  “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  “ อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 
  “กรรมการ” หมายความวา กรรมการในคณะกรรมการสวสัดิการมหาวทิยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร 
  “ขาราชการ” หมายความวา ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวทิยาลัย 
พนักงานราชการ และลูกจางในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
  “สมาชิก” หมายความวา สมาชิกสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  “กองทุน” หมายความวา กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  “สวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย” หมายความวา กิจกรรมหรือกิจการใด ๆ ที่คณะกรรมการ 
สวัสดิการจัดใหมีขึ้น โดยมวีตัถุประสงคในการชวยเหลือและอํานวยความสะดวกใหแกขาราชการ เพื่อ
ประโยชนแกการดํารงชีพนอกเหนือจากสวัสดิการที่ทางราชการจัดใหแกขาราชการเปนกรณีปกติ หรือเพื่อ
ประโยชนแกการสนับสนุนการปฏิบัติราชการ หรือที่คณะกรรมการเหน็สมควรใหจดัเพิ่มขึ้น 
  “การจัดสวัสดกิารในเชิงธุรกจิ” หมายความวา การดําเนินกิจกรรมหรือกิจการสวัสดกิาร 
ซ่ึงเปนไปในทางการคากับบุคคลทั่วไป 
  ขอ ๔ ใหอธิการบดรัีกษาการตามระเบียบนี้ 
 
 
 



 ๒

 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการ 

  ขอ ๕ ในการจดัสวัสดิการ ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบดวย 
(๑)  อธิการบดหีรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย เปนประธานกรรมการ 
(๒) ผูที่อธิการบดีแตงตั้งจากขาราชการไมเกินเจด็คนเปนกรรมการ โดยกรรมการคนหนึ่ง

ตองมีคุณวุฒหิรือมีประสบการณทางดานการเงินและบัญชี 
(๓) ผูแทนสมาชิกคัดเลือกกนัเองไมเกนิเจด็คนเปนกรรมการ 
(๔) ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคลเปนกรรมการและเลขานุการ 
ใหอธิการบดแีตงตั้งขาราชการเปนผูชวยเลขานุการจํานวนสองคน 
การคัดเลือกกรรมการตามขอ ๕ (๓) ใหเปนไปตามวิธีการที่อธิการบดีกําหนด 
ขอ ๖ กรรมการตามขอ ๕ (๓) มีวาระการดาํรงตําแหนงคราวละสองป และอาจไดรับคัดเลือก

อีกได แตจะดาํรงตําแหนงเกนิสองวาระติดตอกันไมได 
นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามวรรคหนึ่ง กรรมการตามขอ ๕ (๓) พนจาก

ตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒)  ลาออก 
(๓)  พนจากการเปนสมาชิก 
ในกรณีที่กรรมการตามขอ ๕ (๓) พนจากตําแหนงกอนครบวาระ และไดคัดเลือกกรรมการ

แทนแลว ใหผูที่ไดรับคัดเลือกดํารงตําแหนงกรรมการเทากับวาระทีเ่หลืออยูของผูซ่ึงตนแทน เวนแตวาระของ
กรรมการดังกลาวเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน จะไมคัดเลือกกรรมการแทนกไ็ด ในระหวางนั้นใหถือวา
คณะกรรมการมีจํานวนเทาทีเ่หลืออยู 

ในกรณีที่กรรมการตามขอ ๕ (๓) พนจากตําแหนงตามวาระ แตยงัมิไดคัดเลือกกรรมการ 
ขึ้นใหม ใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะไดกรรมการใหมแลว ทั้งนี้ตองไมเกิน
เกาสิบวันนับแตวนัที่พนจากตําแหนงตามวาระ 
  ขอ ๗ คณะกรรมการใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้
  (๑) กําหนดนโยบาย อํานวยการ และจัดการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลยัใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอขาราชการ 

(๑) ออกระเบียบหรือขอบังคับในการดําเนินการจัดสวัสดิการภายในมหาวทิยาลัย 
(๒) อนุมัติใหมกีารจัดและยุบเลกิการจัดสวัสดกิารประเภทตาง ๆ ในมหาวทิยาลัย 
(๔) แตงตั้งบุคคล คณะบุคคล หรือคณะอนุกรรมการที่เปนขาราชการหรือผูที่มิใชขาราชการ

เพื่อดําเนนิการจัดสวัสดิการใหเปนไปตามวตัถุประสงคของการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย 
 



 ๓

 
(๕) จดัการประชุมใหญสามญัประจําป และการประชุมใหญวิสามัญของผูเปนสมาชิก 
(๖) ควบคุมการรับเงินและใชจายเงินของกองทุนสวัสดิการ 
(๗) อนุมัตกิารจางลูกจางของสวัสดิการภายในมหาวิทยาลยั กําหนดคาตอบแทน จัดแบงงาน 

กําหนดระเบยีบและวิธีปฏิบตัิงาน รวมทั้งจัดระบบการบริหารงานบุคคลของลูกจาง 
(๘) กําหนดอัตราคาบริการสมาชิกในการใชบริการที่สวสัดิการภายในมหาวิทยาลัยจดัขึ้น 
(๙) อนุมัตหิรือมอบอํานาจใหกรรมการคนหนึ่งคนใดเปนผูดําเนินการกอหนี้ผูกพนั หรือ 

ลงนามในเอกสารตาง ๆ แทนคณะกรรมการสวัสดิการ และจายเงนิกองทุนสวัสดิการรวมกับเหรัญญิกตาม
หลักเกณฑที่คณะกรรมการกาํหนด 

(๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดที่จําเปนเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยหรือตามที ่
คณะกรรมการสวัสดิการขาราชการ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ระเบียบ ขอบังคับ หรือเอกสารใดมีขอความจํากัดอํานาจของผูที่ไดรับมอบหมายใหทํา 
นิติกรรมในเรือ่งใดแทนคณะกรรมการ ใหประกาศไวโดยเปดเผยใหสมาชิกและบุคคลอื่นที่เกี่ยวของทราบ
โดยทั่วกัน 

ขอ ๘ ในการประชุมของคณะกรรมการ ตองมีกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะถือวาเปนองคประชุม 

ขอ ๙ กรรมการแตละคนมีสิทธิออกเสียงไดหนึ่งเสยีง มติที่ประชุมใหถือเสียงขางมากของ 
ที่ประชุม ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงชีข้าด 

หมวด ๒ 
การดําเนินงาน 

ขอ ๑๐ การจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลยั มีวัตถุประสงคเพื่อ 
(๑) จัดสวัสดิการใหแกสมาชิกนอกเหนือไปจากสวัสดิการทีท่างราชการจัดใหเปนกรณปีกต ิ
(๒)  ใหบริการหรอืจัดกิจกรรมอันจะกอใหเกิดประโยชนแกสมาชิก 
(๓)  สงเสริมและสนับสนนุความสามัคคี และสัมพันธภาพอนัดีระหวางสมาชิก 
(๔)  ใหความชวยเหลือในดานการเงินแกสมาชิกที่ประสบความเดือดรอนและจําเปน 
(๕)  ดําเนินการจัดสวัสดิการเพื่อประโยชนสวนรวมหรือโดยทั่วไปของสมาชิก 
(๖) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการสวัสดิการขาราชการ สํานักงานคณะกรรมการ 

ขาราชการพลเรือนเห็นสมควร 
  ขอ ๑๑ มหาวทิยาลัยอาจจดัใหมีสวัสดกิารประเภทตาง ๆ ไดดงันี ้

(๑) การออมทรัพย 
(๒)  การใหกูเงิน 
(๓)  การเคหะสงเคราะห 
(๔)  การฌาปนกิจสงเคราะห 



 ๔

 
(๕)  การกีฬาและนันทนาการ 
(๖)  การใหบริการของรานคาสวัสดิการ 
(๗)  การฝกวิชาชพีเพื่อเสริมรายไดหรือลดรายจายใหแกสมาชิก 
(๘)  การสงเคราะหขาราชการในดานอืน่ ๆ เชน เงินชวยคาอาหาร เงินชวยคาเดินทาง        

เงินชวยคาเครือ่งแบบหรือเครื่องแตงกาย เงนิทุนการศึกษา หรือเงินสงเคราะหผูประสบภัย เปนตน 
(๙) กจิกรรมหรือสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยประเภทอืน่ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
การจัดสวัสดกิารภายในมหาวิทยาลัยประเภทใดประเภทหนึ่ง ใหคํานึงถึงสภาพและลกัษณะ

ของภารกิจของสวนราชการ ความตองการของสมาชิก จํานวนเงินทุนและศักยภาพในการจัดสวัสดกิารภายใน
มหาวิทยาลัยประกอบกัน 

ขอ ๑๒ สวัสดกิารภายในมหาวิทยาลัยที่มกีฎหมายรองรับไวเปนการเฉพาะ ใหดําเนินการ
ตามบทบัญญัติของกฎหมายนั้น และใหนาํบทบัญญัติในระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการ
ภายในสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาใชบงัคับกับการดําเนินการในเรื่องที่เกี่ยวของกบัสวัสดิการตามกฎหมาย
เฉพาะนัน้โดยอนุโลม ทั้งนี้ เทาที่ไมขัดหรอืแยงกับกฎหมายเฉพาะนั้น 

การจัดสวัสดกิารในเชิงธุรกิจจะกระทํามิได เวนแตเปนการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย
เพื่อประโยชนของมหาวิทยาลัย ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการสวสัดิการขาราชการ 
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนกําหนด 
  ขอ ๑๓ สมาชิกมี ๓ ประเภท ดงันี ้
  (๑) สมาชิกสามัญ ไดแก ขาราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย และ
ลูกจางประจํา 
  (๒) สมาชิกวสิามัญ ไดแก พนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราว 
  (๓) สมาชิกสมทบ ไดแก สมาชิกสามัญ หรือสมาชิกวิสามัญที่พนจากการปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยแลว 
  ขอ ๑๔ สมาชิกมีสิทธิรองขอใหมีการจดัสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยตามระเบียบนีไ้ด 
  ขอ ๑๕ ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปน คณะกรรมการจะจัดใหมกีองทุนสวัสดิการของ 
หนวยงานหนึง่หนวยงานใดในสังกัดเปนการเฉพาะ และจะมอบหมายใหคณะอนุกรรมการเปนผูรับผิดชอบ
ในการบริหารกองทุนสวัสดกิารนั้น โดยใหมีอํานาจกอหนี้ผูกพนัและอนุมัติการจายเงินลงทุนสวัสดิการ 
ดังกลาวในการดําเนินการจดัสวัสดิการเฉพาะหนวยงานนั้นตามที่คณะกรรมการมอบหมายกไ็ด 
  คณะอนกุรรมการตามวรรคหนึ่ง อาจกําหนดระเบยีบปฏิบัตใินการดําเนินงานจัดสวสัดิการ
ภายในหนวยงานไดตามความจําเปน แตระเบียบดังกลาวจะตองไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการกอน 
จึงจะใชบังคับได 
 
 
 



 ๕
 
  ขอ ๑๖ ใหอธิการบดีแตงตั้งผูรับผิดชอบงานดานสวัสดกิารภายในมหาวิทยาลัย ทําหนาที่
บริหารงานสวสัดิการภายในมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามมติคณะกรรมการและตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจ
หนาที่ดังตอไปนี้ดวย 
  (๑) จดัทําแผนงาน โครงการ และงบประมาณประจําปเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
อนุมัติ 
  (๒) เสนอความเห็นตอคณะกรรมการในการออกระเบียบและวิธีปฏิบตัิตาง ๆ เพื่อใชในการ
ดําเนินการสวสัดิการภายในมหาวิทยาลัย 
  (๓) เสนอความเห็นตอคณะกรรมการใหมกีารจัดบริการหรือกิจกรรมสวัสดิการตาง ๆ ตาม
ความเหมาะสม 
  (๔) ดําเนนิการทางธุรการในการบรรจุ แตงตั้ง บังคับบัญชาและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ลูกจางของสวสัดิการภายในมหาวิทยาลัย 

(๕) ประสานงานกับคณะกรรมการสวัสดิการขาราชการ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน และศูนยประสานการจัดสวัสดกิารขาราชการหรือหนวยงานอืน่ที่เกีย่วของในการดําเนินการตาม
ระเบียบนี ้

(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
ขอ ๑๗ การปฏิบัติหนาที่ของขาราชการตามระเบียบนี้ ใหถือวาเปนการปฏิบัติราชการ 
ขอ ๑๘ การดําเนินการใดเกี่ยวกับการจัดสวสัดิการภายในมหาวิทยาลัยทีม่ิไดกําหนดไว 

ในระเบยีบนี้ ใหนําบทบัญญตัิในระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

หมวด ๓ 
เงินกองทุนสวสัดิการ 

  ขอ ๑๙ เงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลยั ใหดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๒ การเงิน การบัญชีและการตรวจสอบ 
  ขอ ๒๐ ใหเหรัญญิกเปนผูรับผิดชอบการเงินและการบัญชีของเงินกองทุน 
  ขอ ๒๑  กรณทีี่เหรัญญิกไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการเงนิของกองทุนดวย
ตนเองได ใหประธานกรรมการสั่งใหเจาหนาที่การเงินปฏิบัติหนาที่เกีย่วกับการเงินตามขอ ๑๘ได 
  ขอ ๒๒ หลักเกณฑ วิธีการรบัเงิน จายเงิน และเก็บรักษาเงินกองทุนและการเก็บรักษา 
หลักฐานและใบสําคัญทางการเงิน ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด 

บทเฉพาะกาล 

  ขอ ๒๓ ใหคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติหนาที่อยูในวันที่ระเบียบนี้ใช
บังคับ คงปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการตามระเบียบนี้ตอไป จนกวาจะครบวาระการดํารงตําแหนงตามคําส่ังเดิม 
   



 ๖
 
ขอ ๒๔ การนบัวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการที่คัดเลือกมาจากผูแทนสมาชิก ใหนับ

วาระการดํารงตําแหนงตามระเบียบนี้เปนวาระแรก 

   ประกาศ   ณ   วันที่   ๑   กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 
       ลงชื่อ               วลัย    หุตะโกวิท 
 
                   (ผศ.วลัย   หุตะโกวทิ) 
                         รองอธิการบดีฝายบรหิาร 

               ประธานกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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