
ระเบยีบมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 
วาดวยการจดัสวสัดกิารภายในมหาวทิยาลยั 

พทุธศกัราช ๒๕๕๒ 
--------------------- 

เพือ่ใหการจัดสวสัดิการภายในมหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย  อนัมผีลเปนการ 
เสริมสรางขวญัและกาํลังใจในการปฏิบติังานของบคุลากรในมหาวทิยาลัย  ดําเนนิไปดวยความเรียบรอย 
มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แหงพระราชบญัญติัมหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมคร้ังที่  ๗/๒๕๕๒  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วาดวย 
การจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๕๒” 

ขอ ๒  ใหใชระเบียบนี้ต้ังแตวันถัดจากวันประกาศ เปนตนไป 
ขอ ๓  ในระเบียบนี้ 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

“บุคลากร”  หมายความวา  คณาจารยประจํา  เจาหนาท่ีและลูกจางประจํา  ท่ีเปน 
บรรพชิตและคฤหัสถ 

“สวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย”  หมายความวา  กิจกรรมหรือกิจการใด  ๆ 
ที่คณะกรรมการสวัสดิการจัดใหมีขึ้น  โดยมีวัตถุประสงคในการชวยเหลือและอํานวยความสะดวกให 
แกบุคลากร  เพื่อประโยชนแกการดํารงชีพ  นอกเหนือจากสวัสดิการที่ทางมหาวิทยาลัยจัดใหแก 
บคุลากรเปนกรณปีกติ หรือเพือ่ประโยชนแกการสนบัสนนุการปฏิบติังาน หรือทีค่ณะกรรมการสวสัดิการ 
เห็นสมควรใหจัดเพิ่มขึ้น 

“การจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ”  หมายความวา  การดําเนินกิจกรรมหรือกิจการ 
สวัสดิการ ซึ่งเปนไปในทางการคากับบุคคลทั่วไป 

“สมาชกิ” หมายความวา สมาชกิสวสัดิการมหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 
“กองทนุสวสัดิการ” หมายความวา กองทนุสวสัดิการมหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 

ราชวิทยาลัย 
ขอ ๔  ใหอธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้



๒ 

หมวด ๑ 
การจัดสวัสดิการ 

ขอ ๕  ใหเปนหนาทีข่องอธกิารบดีในการริเร่ิม  ดําเนนิการ  หรือสนบัสนนุใหมกีารดําเนนิการ 
จัดสวัสดิการขึ้นภายในมหาวิทยาลัย 

การจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจจะกระทํามิได  เวนแตเปนการจัดสวัสดิการเพื่อประโยชน 
ของมหาวิทยาลัย ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

ขอ ๖  ในการจัดใหมีสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ใหอธิการบดีแตงต้ังคณะกรรมการ 
ขึ้นคณะหนึ่ง  เรียกวา  “คณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” 
ประกอบดวย 

(๑)  อธกิารบดีหรือรองอธกิารบดีทีอ่ธกิารบดีมอบหมาย เปนประธานกรรมการ 
(๒)  รองอธิการบดี  คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน  สํานัก  ศูนย  วิทยาลัย  หรือ 

ผูชวยอธกิารบดีสามรูปหรือคน ซึง่สภามหาวทิยาลัยแตงต้ังโดยคําแนะนาํของอธกิารบดี เปนกรรมการ 
(๓)  กรรมการผูทรงคุณวุฒิสามรูปหรือคน  ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงต้ังโดย 

คําแนะนําของอธิการบดี เปนกรรมการ 
กรรมการตาม  (๒)  และ  (๓)  อยางนอยหนึ่งรูปหรือคนตองมีคุณวุฒิหรือมี 

ประสบการณทางดานการเงินและบัญชี 
(๔)  ผูแทนสมาชิกซึ่งคัดเลือกกันเองไมเกินเจ็ดรูปหรือคน เปนกรรมการ 
(๕)  ผูรับผดิชอบดานสวสัดิการภายในมหาวทิยาลัย ตามขอ ๑๑ ของระเบยีบนี้ 

เปนกรรมการและเลขานุการ 
กรรมการตาม (๒) (๓) และ (๔) มีวาระการดํารงตําแหนงสองป แตอาจไดรับ 

แตงต้ังอีกได 
ในกรณทีีก่รรมการตาม  (๔)  พนจากตําแหนงกอนครบวาระ  ใหดําเนนิการคัดเลือก 

กรรมการแทน เวนแตวาระของกรรมการดังกลาวเหลือไมถงึหนึง่รอยแปดสิบวนั จะไมคัดเลือกกรรมการ 
แทนก็ได ในระหวางนั้นใหถือวาคณะกรรมการมีจํานวนเทาที่เหลืออยู 

การคัดเลือกกรรมการตาม (๕) ใหเปนไปตามวิธีการที่อธิการบดีกําหนด 
ใหคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการคนหนึง่ทีม่คุีณวฒิุหรือมปีระสบการณทางดาน 

การเงนิและการบญัช ีเปนเหรัญญกิ มหีนาทีดํ่าเนนิการเกีย่วกบัการเงนิและการบญัชขีองกองทนุ สวสัดิการ 
ใหอธิการบดีแตงต้ังบุคลากรของมหาวิทยาลัย เปนผูชวยเลขานุการจํานวนสองคน 

ขอ ๗  คณะกรรมการสวัสดิการตามขอ ๕ มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
(๑)  กําหนดนโยบาย  อํานวยการและจัดการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยให 

เกิดประโยชนสูงสุดตอบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
(๒)  วางระเบียบในการดําเนินการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย  เชน 

ระเบยีบการจัดสวสัดิการภายในมหาวทิยาลัย ระเบยีบการรับจายเงนิ การจัดทาํบญัช ีและการเกบ็รักษา 
เงนิกองทนุสวสัดิการ ระเบยีบการสงเคราะหบคุลากรหรือระเบยีบการใหบริการรานคาสวสัดิการ เปนตน



๓ 

(๓)  อนมุติัใหมกีารจัดและยบุเลิกการจัดสวสัดิการประเภทตาง ๆ ในมหาวทิยาลัย 
(๔)  แตงต้ังคณะอนุกรรมการสวัสดิการวิทยาเขต  เพื่อจัดสวัสดิการภายใน 

วิทยาเขตนั้น  ๆ  โดยเฉพาะ  ทั้งนี้  องคประกอบของคณะอนุกรรมการวิทยาเขต  ใหเปนไปตามขอ  ๕ 
โดยอนุโลม 

(๕)  แตงต้ังบคุคล คณะบคุคลหรือคณะอนกุรรมการเพือ่ดําเนนิการในเร่ืองตางๆ 
ในการจัดสวัสดิการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยตามระเบียบนี้ 

(๖)  จัดการประชุมใหญสามัญประจําป  และการประชุมใหญวิสามัญของผูเปน 
สมาชิก 

(๗)  ควบคุมการรับเงินและใชจายเงินของกองทุนสวัสดิการ 
(๘)  อนมุติัการจางลูกจางของสวสัดิการภายในมหาวทิยาลัย  กาํหนดคาตอบแทน 

จัดแบงงาน กําหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดระบบการบริหารงานบุคคลของลูกจาง 
(๙)  กําหนดอัตราคาบริการในการใชบริการ ที่คณะกรรมการจัดขึ้น 
(๑๐) อนุมัติหรือมอบอํานาจใหกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนผูดําเนินการกอหนี้ 

ผกูพนัหรือลงนามในเอกสารตาง  ๆ  แทนคณะกรรมการ  และจายเงนิกองทนุสวสัดิการรวมกบัเหรัญญกิ 
ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด 

(๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดที่จําเปนที่เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย 
ระเบียบ  หรือเอกสารใดมีขอความจํากัดอํานาจของผูที่ไดรับมอบหมายใหทํานิติกรรมใน 

เร่ืองใดแทนคณะกรรมการ ใหประกาศไวโดยเปดเผยใหสมาชกิและบคุคลอืน่ทีเ่กีย่วของทราบโดยทัว่กนั 
ขอ ๘  มหาวิทยาลัย อาจจัดใหมีสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยประเภทตางๆ ไดดังนี้ 

(๑)  การออมทรัพย 
(๒)  การใหกูเงิน 
(๓)  การเคหสงเคราะห 
(๔)  การฌาปนกิจสงเคราะห 
(๕)  การกีฬาและนันทนาการ 
(๖)  การใหบริการของรานคาสวัสดิการ 
(๗)  การฝกวิชาชีพเพื่อเสริมรายไดหรือลดรายจายใหแกสมาชิก 
(๘)  การสงเคราะหบุคลากรในดานอื่น  ๆ  เชน  เงินชวยคาอาหาร  เงินชวย 

คาเดินทาง  เงนิชวยคาเคร่ืองแบบหรือเคร่ืองแตงกาย  เงนิทนุการศึกษา  หรือเงนิสงเคราะหผูประสบภยั 
เปนตน 

(๙)  กิจกรรมหรือสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยประเภทอืน่ตามทีค่ณะกรรมการ 
เห็นสมควร 

การจัดสวัสดิการภายในของมหาวิทยาลัยประเภทใดตามวรรคหนึ่ง  ใหคํานึงถึง 
สภาพและลักษณะของภารกจิของมหาวทิยาลัย ความตองการของสมาชกิ จาํนวนเงนิทนุและศักยภาพใน 
การจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยเทานั้น 

ขอ ๙  สมาชิกมีสิทธิรองขอใหมีการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยตามระเบียบนี้ได



๔ 

ขอ ๑๐ สมาชิก มี ๓ ประเภท ดังนี้ 
(๑)  สมาชิกสามัญ ไดแก บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
(๒)  สมาชิกวิสามัญ ไดแก บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เปนลูกจางชั่วคราว ทั้ง 

บรรพชิตและคฤหัสถ 
(๓)  สมาชกิสมทบ ไดแก สมาชกิสามญัทีพ่นจากการปฏิบติังานในสวนงานนัน้แลว 

ขอ ๑๑ คณะกรรมการตองจัดใหมกีารประชมุใหญสามญัประจําปอยางนอยปละหนึง่คร้ัง 
เพื่อใหมีการรายงานผลงานการจัดสวัสดิการที่ผานมา  การเสนอนโยบาย  แผนงานและงบประมาณใน 
การจัดสวสัดิการในปตอไป  การพจิารณาอนมุติัระเบยีบและหลักเกณฑทีสํ่าคัญ  รวมทัง้แสดงความคิดเหน็ 
และการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการในระหวางป 

นอกจากการประชุมใหญสามัญประจําปใหมีการประชุมใหญวิสามัญเมื่อคณะกรรมการ 
เห็นสมควร  หรือสมาชิกไมนอยกวาหนึ่งในหาของสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวาหาสิบรูปหรือคนเขา 
ชื่อกันรองขอ  เพื่อใหมีการสอบถามปญหาหรือปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายใน 
มหาวิทยาลัยในเร่ืองที่มีความสําคัญและตองการความเห็นรวมกันจากที่ประชุมใหญของสมาชิก 

ขอ ๑๒ ใหอธิการบดีแตงต้ังผูรับผดิชอบงานดานสวสัดิการภายในมหาวทิยาลัยทีท่าํหนาที่ 
บริหารงานสวัสดิการภายในมหาวทิยาลัย  ใหเปนไปตามมติคณะกรรมการสวสัดิการและตามระเบยีบนี้ 
และใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑)  จัดทําแผนงาน  โครงการและงบประมาณประจําปเสนอคณะกรรมการ 
เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

(๒)  เสนอความเห็นตอคณะกรรมการในการวางระเบียบและวิธีปฏิบัติตาง  ๆ 
เพื่อใชในการดําเนินการสวัสดิการมหาวิทยาลัย 

(๓)  เสนอความเห็นตอคณะกรรมการใหมีการจัดบริการหรือกิจกรรมสวัสดิ 
การตางๆ ตามความเหมาะสม 

(๔)  ดําเนินการทางธุรการในการบรรจุ แตงต้ัง บังคับบัญชา และประเมินผล 
การปฏิบัติงานของลูกจางของสวัสดิการมหาวิทยาลัย 

(๕)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
ขอ ๑๓ การจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยเร่ืองใดที่มีความสําคัญและมีลักษณะ 

เฉพาะซึ่งสมควรแยกบริหารจัดการ  คณะกรรมการจะจัดดําเนินการโดยมีระเบียบการจัดสวัสดิการ 
เปนการเฉพาะ  ตลอดจนกาํหนดใหมกีองทนุสวสัดิการและการจัดทาํบญัชรัีบจายเงนิในเร่ืองนัน้ๆ  แยกจาก 
กองทุนสวัสดิการของมหาวิทยาลัยก็ได 

ขอ ๑๔ การปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรตามระเบียบนี้ใหถือวาเปนการปฏิบัติงานของ 
มหาวิทยาลัย 

ขอ ๑๕ ใหอธกิารบดีมอีาํนาจดําเนนิการเพือ่สงเสริมและสนบัสนนุการจัดสวสัดิการภายใน 
มหาวิทยาลัย ดังตอไปนี้ 

(๑)  พิจารณาอนุมัติใหสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยใชที่ดิน  ทรัพยสิน  หรือ 
อาคารของมหาวทิยาลัย เพือ่ประโยชนในการจัดสวสัดิการภายในมหาวทิยาลัยตามทีจํ่าเปนและสมควรได



๕ 

(๒)  พิจารณาอนุมัติใหซอมแซมหรือบํารุงรักษาสถานที่  อาคาร  หรือทรัพยสิน 
ตาม (๑) โดยใหใชจากเงินกองทุนสวัสดิการกอน 

ในกรณีที่เงินกองทุนสวัสดิการมีไมเพียงพอ  อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติให 
เจียดจายจากเงินงบประมาณรายจายเพื่อการนี้ไดเทาที่จําเปน 

(๓)  พจิารณาอนมุติัใหใชน้าํ กระแสไฟฟา หรือส่ิงสาธารณปูโภคอืน่ โดยประหยดั 
เพื่อใหจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

หมวด ๒ 
การเงิน การบัญชี และการตรวจสอบ 

ขอ ๑๖ ใหสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยจัดต้ังกองทุนขึ้น  เรียกวา  “กองทุนสวัสดิการ 
ภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”  แยกตางหากจากเงินอื่นของมหาวิทยาลัย  เพื่อ 
สะสมทุนและใชจายสําหรับการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย 

ขอ ๑๗ กองทุนสวัสดิการอาจมีรายได ดังนี้ 
(๑)  เงนิคาธรรมเนยีมสมาชกิตามอตัราและระยะเวลาจายทีค่ณะกรรมการกาํหนด 
(๒)  เงินรายรับจากการจัดกิจกรรมหรือการจัดบริการของสวัสดิการภายใน 

มหาวิทยาลัย 
(๓)  เงินบริจาคเพื่อการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย 
(๔)  เงินอุดหนุนหรือรายไดอื่นตามที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให 
(๕)  ดอกผลของเงินรายไดตาม (๑) ถึง (๔) 
(๖)  รายไดอื่น ๆ 

ขอ ๑๘ ใหกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการหรือผูที่คณะกรรมการมอบหมาย 
จัดทํารายงานผลการดําเนินงานในปที่ผานมาเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 

ขอ ๑๙ ใหสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยเปดบัญชีฝากเงินธนาคารพาณิชยหรือสหกรณ 
ออมทรัพยของมหาวิทยาลัย ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

ขอ ๒๐  ใหสวสัดิการภายในมหาวทิยาลัย กาํหนดและรักษาไวซึง่ระบบการบญัชทีีเ่หมาะสม 
แกกิจการสวัสดิการ  โดยแยกตามประเภทงาน  ลงรายการรับและจายเงิน  และสินทรัพยและหนี้สินที่ 
เปนอยูจริงตามประเภทกิจกรรม พรอมดวยขอความอันเปนที่มาของรายการดังกลาว 

ใหจัดทํางบรับจายประจําเดือนเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบ  และใหมีการ 
ตรวจสอบบัญชีภายในเปนประจํา ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

ขอ  ๒๑  การปดบัญชีใหกระทําปละคร้ังตามปงบประมาณและใหสวัสดิการภายใน 
มหาวิทยาลัยจัดทํางบการเงิน  ซึ่งประกอบดวยงบดุล  บัญชีทําการ  และบัญชีกําไรขาดทุนตาม 
กฎหมายเพื่อดําเนินการตามขอ ๒๒ ภายในปงบประมาณ 

ขอ ๒๒ ทุกปใหผูตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยหรือผูมีคุณวุฒิดานการเงินและ 
บัญชีที่คณะกรรมการแตงต้ัง เปนผูสอบบัญชี ทําการตรวจสอบและรับรองบัญชีและการเงินของสวัส 
ดิการภายในมหาวิทยาลัยใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับงบการเงินตามขอ ๒๑



๖ 

ขอ ๒๓ ผูตรวจสอบภายในหรือผูสอบบัญชีตามขอ ๒๒ มีหนาที่ตรวจสอบสมุดบัญชีและ 
เอกสารหลักฐานของสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย 

เพื่อการนี้อาจสอบถามประธานกรรมการหรือกรรมการสวัสดิการภายใน 
มหาวทิยาลัย  หรือผูทีค่ณะกรรมการมอบหมายใหจัดการหรือดาํเนนิการจัดสวสัดิการภายในมหาวทิยาลัย 
หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ 

ผูสอบบัญชีมีหนาที่รายงานผลการสอบบัญชีเสนอตอคณะกรรมการ  เพื่อ 
พิจารณาและประเมินผลการจัดสวัสดิการ 

ใหคณะกรรมการประชาสัมพนัธรายงานการประเมนิผลการจัดสวสัดิการประจําป 
งบประมาณที่ผานมา  ซึ่งแสดงงบดุลบัญชีทําการ  และบัญชีกําไรขาดทุนที่ผูสอบบัญชีรับรองถูกตอง 
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ผูสอบบัญชีรับรองใหสมาชิกทราบโดยทั่วกัน  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและวิธี 
การที่คณะกรรมการกําหนด

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  ตุลาคม  พุทธศักราช ๒๕๕๒ 

(พระธรรมสุธี) 
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


