
 

 

๑ 

 

 
 

ระเบียบโรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ในพระอปุถมัภข์อง 

สมเดจ็พระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ์

ว่าด้วยกองทนุเพื่อสวสัดิการและการกูย้ืมของผู้ปฏิบัติงานของโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

เพื่อให้ผู้ปฏิบตัิงานของ  โรงเรยีนอนุบาลแห่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ในพระอุปถมัภ์ของ

สมเดจ็   พระเจ้าพีน่างเธอ เจ้าฟ้ากลัยาณีวฒันา กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร์มสีวสัดกิารในด้าน

การเงนิ  เพือ่ใชใ้นยามฉุกเฉิน ทีม่คีวามจ าเป็นส าหรบัชวีติ 

อาศยัอ านาจตามมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบญัญตัโิรงเรยีนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐  โดยมตขิอง

คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนอนุบาลแหง่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ ในพระอุปถมัภข์อง  สมเดจ็พระเจา้ 

พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครนิทร์  ในคราวประชุม  ครัง้ที่ ๑/๒๕๕๕     

เมือ่วนัที ่๕ มกราคม ๒๕๕๕ จงึไดอ้อกระเบยีบไว ้ดงัต่อไปนี้ 

ขอ้ ๑ ระเบยีบนี้เรยีกวา่  “ระเบยีบโรงเรยีนอนุบาลแหง่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ ในพระอุปถมัภ์

ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครนิทร์  ว่าด้วยกองทุน    

เพือ่สวสัดกิารและการกูย้มืของผูป้ฏบิตังิานของโรงเรยีน พ.ศ. ๒๕๕๕” 

ขอ้ ๒ ระเบยีบนี้ใหใ้ชต้ัง้แต่วนัทีป่ระกาศเป็นตน้ไป 

ขอ้ ๓ ในระเบยีบนี้ 

“โรงเรยีน” หมายถงึโรงเรยีนอนุบาลแห่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ในพระอุปถมัภ์ของ สมเดจ็

พระเจา้พีน่างเธอ เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร ์

“ผู้ปฏิบตัิงานของโรงเรียน” หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบตัิงานให้กับโรงเรียน ผู้ด ารงต าแหน่ง       

ทัง้ในระดบับรหิาร และระดบัปฏบิตักิารในสงักดัของโรงเรยีน ทุกต าแหน่งทีผ่่านการทดลองปฏบิตัหิน้าที่

แลว้ 

“เงนิกู้ยมืฉุกเฉิน” หมายถงึ เงนิที่ผูป้ฏบิตังิานของโรงเรยีนผูข้อกู้ยมืมคีวามจ าเป็นต้องใช้อย่าง

เรง่ดว่น ในดา้นสขุภาพ การศกึษา ทีพ่กัอาศยัและเหตุอื่นทีค่ณะกรรมการพจิารณาเหน็สมควร 



 

 

๒ 

“เงนิกูย้มื เพือ่คา่รกัษาพยาบาล” หมายถงึ เงนิทีผู่ป้ฏบิตังิานของโรงเรยีนผูข้อกูย้มืมคีวามจ าเป็น

เพื่อชดเชยเงนิค่ารกัษาพยาบาลทีเ่กดิจากการเจบ็ป่วยหรอือุบตัเิหตุทีส่ ารองจ่ายไปก่อน โดยมหีน่วยงาน

ทีร่บัผดิชอบจ่ายคนืให ้

“เงนิสวสัดกิาร” หมายถงึ เงนิสวสัดกิารทีจ่ดัสรรใหก้บัผูป้ฏบิตังิานของโรงเรยีน ทีป่ระสบอุบตัภิยั

ทีค่ณะกรรมการพจิารณาเหน็สมควร 

“กรรมการ” หมายถงึกรรมการกองทุนเพื่อสวสัดกิารและการกู้ยมืของผูป้ฏบิตังิานของโรงเรยีน

อนุบาลแหง่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ข้อ ๔ ให้จัดตัง้กองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งเรียกว่า  “กองทุนเพื่อสวัสดิการและการกู้ยืมของ

ผูป้ฏบิตังิานของโรงเรยีนอนุบาลแหง่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร”์   มวีตัถุประสงค ์ดงัต่อไปนี้ 

(๑) เพือ่จดัสรรเป็นเงนิกูย้มืฉุกเฉินแก่ผูป้ฏบิตังิานของโรงเรยีน 

(๒) เพือ่จดัสรรเป็นเงนิกูย้มืส าหรบัค่ารกัษาพยาบาลแก่ผูป้ฏบิตังิานของโรงเรยีน 

(๓) เพือ่จดัสรรเป็นเงนิสวสัดกิารแก่ผูป้ฏบิตังิานของโรงเรยีนทีป่ระสบอุบตัภิยั 

(๔) เพือ่จดัสรรเงนิสวสัดกิารตามวตัถุประสงคข์องผูบ้รจิาค 
 

ขอ้ ๕  รายไดแ้ละทรพัยส์นิของกองทุน 

(๑) รายไดท้ีจ่ดัสรรจากงบประมาณรายไดข้องโรงเรยีน 
(๒) เงนิหรอืทรพัยส์นิทีม่ผีูบ้รจิาคให้ 
(๓) รายไดห้รอืผลประโยชน์ทีไ่ดม้าจากการจดักจิกรรมหรอืการด าเนินการต่าง ๆ ตามวตัถุประสงค ์
(๔) รายไดห้รอืผลประโยชน์จากการลงทุน 
(๕) รายไดห้รอืผลประโยชน์อื่น ๆ 

 

ขอ้ ๖รายจ่ายของกองทุน มดีงันี้ 

(๑) เงนิกูย้มืฉุกเฉินแก่ผูป้ฏบิตังิานของโรงเรยีน 

(๒) เงนิกูย้มืส าหรบัคา่รกัษาพยาบาล 

(๓) เงนิสวสัดกิารแก่ผูป้ฏบิตังิานของโรงเรยีนกรณีประสบอุบตัภิยั 

(๔) คา่ใชจ้่ายอื่นตามทีก่รรมการพจิารณาเหน็สมควรและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์องทุน 

(๕) คา่ใชจ้่ายตามวตัถุประสงคข์องผูบ้รจิาค 

 



 

 

๓ 

ขอ้ ๗  กรรมการกองทุน  

ใหม้คีณะกรรมการคณะหนึ่งเรยีกว่า “คณะกรรมการบรหิารกองทุนเพื่อสวสัดกิารและการกู้ยมื

ของผูป้ฏบิตังิานของโรงเรยีนอนุบาลแห่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์” แต่งตัง้โดยประธานกรรมการบรหิาร

โรงเรยีนอนุบาลแห่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ในพระอุปถมัภ์ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า

กลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นประธาน 

ผู้จดัการโรงเรยีนเป็นกรรมการ ตวัแทนผู้ปฏบิตังิานของโรงเรยีน ๑ คน เป็นกรรมการ และเจ้าหน้าที่

การเงนิ เป็นเลขานุการ 

ใหค้ณะกรรมการมวีาระการด ารงต าแหน่ง  คราวละ ๒ ปี เมื่อครบก าหนดตามวาระหากยงัมไิด้  

มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการขึน้ใหม ่ใหค้ณะกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระนัน้ รกัษาการในต าแหน่ง

ต่อไปจนกวา่คณะกรรมการทีแ่ต่งตัง้ขึน้ใหมจ่ะเขา้รบัหน้าที ่ 

 

ขอ้ ๘ ใหค้ณะกรรมการมอี านาจหน้าที ่ดงันี้ 

(๑) พจิารณาจดัท างบประมาณประจ าปีของกองทุนเสนอต่อคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนอนุบาล
แห่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ในพระอุปถมัภ์ของ สมเดจ็พระเจ้าพีน่างเธอ เจ้าฟ้ากลัยาณิ
วฒันา กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร ์

(๒) พจิารณาจดัสรรงบประมาณจากเงนิกองทุนเพือ่เป็นเงนิกูย้มืฉุกเฉิน 

(๓) พจิารณาจดัสรรงบประมาณจากเงนิกองทุนเพือ่เป็นเงนิกูย้มืส าหรบัคา่รกัษาพยาบาล 

(๔) พจิารณาจดัสรรงบประมาณจากเงนิกองทุนเพือ่เป็นสวสัดกิารแก่ผูป้ฏบิตังิานของโรงเรยีน   

      กรณีประสบอุบตัภิยั 

(๕) ก าหนดหลกัเกณฑ ์และแนวปฏบิตัใินการขอรบัการชว่ยเหลอืของผูป้ฏบิตังิานของโรงเรยีนจาก  

    กองทุน 

(๖) ก ากบัการตดิตามการคนืเงนิของผูกู้ย้มื 

(๗) รายงานผลการด าเนินงานแก่คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนทุกสิน้ปีงบประมาณ 

ขอ้ ๙ เงนิสวสัดกิารในกรณีประสบอุบตัภิยัตามทีค่ณะกรรมการพจิารณาเหน็สมควร ครัง้ละไมเ่กนิ

๕,๐๐๐ บาท โดยผูป้ฏบิตังิานของโรงเรยีนผูม้สีทิธขิอรบัเงนิสวสัดกิารน้ีต ้องมผีลการปฏบิตังิานอยูร่ะดบัดี

ในรอบสดุทา้ยทีป่ระเมนิ 

 

ขอ้ ๑๐ เงนิกูย้มืฉุกเฉิน  ครัง้ละไมเ่กนิ  ๑๐,๐๐๐ บาท  



 

 

๔ 

(ก) คณุสมบตัขิองผูป้ฏบิตังิานของโรงเรยีนผูม้สีทิธขิอกูย้มืเงนิฉุกเฉิน  

(๑) ผลการปฏบิตังิานอยูร่ะดบัด ีในรอบสดุทา้ยทีป่ระเมนิ 

(๒) ไมม่หีน้ีคา้งช าระกบักองทุนอยูเ่ดมิ 

(ข) การชดใชเ้งนิกูย้มื 

 (๑) การจ่ายคนืเงนิกู้ยมื หากผู้ปฏิบตัิงานของโรงเรียนช าระคนืได้ ภายในระยะเวลา      

๓ เดอืน นับจากวนัที่กู้ยมื ไม่ต้องช าระดอกเบี้ย หากผู้ปฏิบตัิงานของโรงเรยีนช าระคนืในระยะเวลา     

เกนิกว่า ๓ เดอืน นบัจากวนัทีกู่ย้มืจะตอ้งช าระดอกเบีย้  รอ้ยละ ๑ ต่อปี ทัง้นี้การจ่ายคนืเงนิกูย้มืจะตอ้ง

ช าระใหห้มดภายใน ๑ ปีนบัจากวนัทีกู่ย้มื 

 (๒) การจ่ายคนืเงนิกูย้มืใหจ้่ายคนืทุกเดอืนตามวงเงนิทีผู่กู้ย้มืสามารถผ่อนช าระได ้ ทัง้นี้

ต้องไม่เกนิ ๑ ปี นับจากวนักู้ยมื  โดยผูกู้้ยมืต้องยนิยอมใหห้กัจากเงนิเดอืน/ค่าจา้งทีไ่ดร้บัจากโรงเรยีน 

หรอืผูย้มือาจจ่ายจากเงนิสว่นอื่นไดต้ามจ านวนทีก่ าหนด โดยใหผู้กู้ย้มืท าสญัญากบัโรงเรยีน    

 

ขอ้ ๑๑ เงนิกู้ยมืส าหรบัค่ารกัษาพยาบาล วงเงนิไม่เกนิค่ารกัษาพยาบาลทีเ่กดิจากการเจบ็ป่วย

หรอือุบตัเิหตุทีเ่บกิจ่ายไดจ้รงิตามใบเสรจ็รบัเงนิ โดยผูป้ฏบิตังิานของโรงเรยีนผูม้สีทิธขิอกูย้มืเงนิส าหรบั

คา่รกัษาพยาบาลจะตอ้งมผีลการปฏบิตังิานอยูร่ะดบัดใีนรอบสดุทา้ยทีป่ระเมนิ 

การชดใช้เงินกู้ยมืส าหรบัค่ารกัษาพยาบาล ผู้กู้ยมืต้องจ่ายคืนเงินกู้ยมืทัง้หมดในคราวเดียว 

ภายใน ๕ วนัท าการนบัจากวนัทีไ่ดร้บัเงนิคนืจากหน่วยงาน 

 

ขอ้ ๑๒ ใหผู้อ้ านวยการโรงเรยีนเป็นผูร้กัษาการใหเ้ป็นไปตามระเบยีบนี้ 

 

ประกาศ   วนัที ่  ๓๑   มกราคม  ๒๕๕๕ 

 

 

 

 (ศาสตราจารย ์ดร. สรุพล นิตไิกรพจน์) 

         ประธานกรรมการบรหิารโรงเรยีน 


