
เรื่อง ร6างระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร" ว6าด(วยค6าตอบแทนและค6าเบี้ยประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
พ.ศ. .... 

เหตุผลและความเปEนมา 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร" ได(เปลี่ยนสถานภาพเปEนหน6วยงานในกํากับของรัฐ และเพ่ือให(
การปฏิบัติงานเก่ียวกับการงบประมาณ การเงิน การพัสดุ และทรัพย"สินของมหาวิทยาลัยเปEนไปด(วยความถูกต(อง 
และมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยได(แต6งต้ังคณะกรรมการยกร6างข(อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร"ว6าด(วยการ
บริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพย"สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 เพ่ือร6างข(อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ของ
มหาวิทยาลัยนั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการยกร6างฯ ได(ร6างระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร" ว6าด(วยค6าตอบแทนและค6า
เบี้ยประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย  พ.ศ. .... เสร็จเรียบร(อยแล(ว 

ประเด็นเสนอเพ่ือพิจารณา 

เสนอท่ีประชุม เพ่ือพิจารณาร6างระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร" ว6าด(วยค6าตอบแทนและค6าเบี้ย
ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย  พ.ศ. .... 

กองคลัง 

28 กุมภาพันธ" 2561 
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(ร่าง) 
ระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

วา่ดว้ย ค่าตอบแทนและค่าเบี�ยประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลยั 
พ.ศ. .... 

................................................ 
โดยที(เป็นการสมควรใหมี้ระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ย ค่าตอบแทนและ

ค่าเบี� ยประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ (๒) แห่ง
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส ง ข ล า น ค ริ น ท ร์  พ . ศ .  ๒ ๕ ๕ ๙   แ ล ะ โ ด ย ม ติ ส ภ า
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ในคราวประชุมครั� งที(................เมื(อวนัที( ....................................จึงให้
วางระเบียบไวด้งัต่อไปนี�  

ขอ้ ๑ ระเบียบนี� เรียกวา่ “ระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ย ค่าตอบแทนและ
ค่าเบี�ยประชุมกรรมการสภามหาวทิยาลยั พ.ศ. ....” 

ขอ้ ๒ ระเบียบนี�ใหใ้ชบ้งัคบัตั�งแต่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นตน้ไป 
ขอ้ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยค่าตอบแทนกรรมการสภา

มหาวทิยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ขอ้ ๔ ในระเบียบนี�  
 “สภามหาวทิยาลยั” หมายความวา่ สภามหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
 “มหาวทิยาลยั” หมายความวา่ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
ขอ้ ๕ ใหม้หาวทิยาลยักาํหนดหลกัเกณฑ ์เงื(อนไข ประเภท อตัราค่าตอบแทน และค่าเบี�ย

ประชุม นายกสภามหาวทิยาลยั อุปนายกสภามหาวทิยาลยั กรรมการสภามหาวิทยาลยั ที(ปรึกษาสภา
มหาวทิยาลยั เลขานุการ และผูช่้วยเลขานุการ โดยจดัทาํเป็นประกาศมหาวทิยาลยั 
 ขอ้ ๖ ใหอ้ธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี�   
 
        ประกาศ  ณ  วนัที( 
 
 
     (ศาสตราจารยจ์รัส  สุวรรณเวลา) 
              นายกสภามหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
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ตารางเปรียบเทียบ ระเบียบมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยค่าตอบแทนกรรมการสภามหาวทิยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๔ และร่างระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

ว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าเบี%ยประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลยั พ.ศ. .... 
 

ระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าด้วยค่าตอบแทนกรรมการสภา

มหาวทิยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ร่างระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าเบี%ย

ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลยั พ.ศ. ..... 

หมายเหตุ 

คาํปรารภ      
          โดยทีเป็นการสมควรปรับปรุงแกไ้ขระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วา่ดว้ย ค่าตอบแทนกรรมการสภามหาวทิยาลยั พ.ศ.๒๕๔๙ ใหเ้หมาะสมยิงขึ.น 
อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๑๕ (๑๐) แห่งพระราชบญัญตัิ
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๒๒  และโดยมติสภา
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ในคราวประชุมครั. งที ๓๓๓(๖/๒๕๕๔) เมือวนัที 
๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ จึงวางระเบียบไวด้งัต่อไปนี.  

คาํปรารภ      
          โดยทีเป็นการสมควรใหม้ีระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วา่
ดว้ย ค่าตอบแทนและค่าเบี.ยประชุมกรรมการสภามหาวทิยาลยั อาศยัอาํนาจ
ตามความในมาตรา ๒๓ (๒) แห่งพระราชบญัญตัิ
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๙  และโดยมติสภา
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ในคราวประชุมครั. งที................เมือวนัที 
....................................จึงให้วางระเบียบไวด้งัต่อไปนี.  

 

ขอ้ ๑ ระเบียบนี. เรียกวา่ “ระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ย 
ค่าตอบแทนกรรมการสภามหาวทิยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๔” 

ขอ้ ๑ ระเบียบนี. เรียกวา่ “ระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ย 
ค่าตอบแทนและค่าเบี.ยประชุมกรรมการสภามหาวทิยาลยั พ.ศ. ....” 

 

ขอ้ ๒ ระเบียบนี.ใหใ้ชบ้งัคบัตั.งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป ขอ้ ๒ ระเบียบนี.ใหใ้ชบ้งัคบัตั.งแต่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นตน้ไป  

ขอ้ ๓ ใหย้กเลิกระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยค่าตอบแทน
กรรมการสภามหาวทิยาลยั พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ขอ้ ๓ ใหย้กเลิกระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยค่าตอบแทน
กรรมการสภามหาวทิยาลยั พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

ขอ้ ๔ ในระเบียบนี.  
 “สภามหาวทิยาลยั” หมายความวา่ สภามหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
 “มหาวทิยาลยั” หมายความวา่ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

ขอ้ ๔ ในระเบียบนี.  
 “สภามหาวทิยาลยั” หมายความวา่ สภามหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
 “มหาวทิยาลยั” หมายความวา่ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
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ระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าด้วยค่าตอบแทนกรรมการสภา

มหาวทิยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ร่างระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าเบี%ย

ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลยั พ.ศ. ..... 

หมายเหตุ 

ขอ้ ๕ ใหม้หาวทิยาลยักาํหนดหลกัเกณฑ ์เงือนไข ประเภท และอตัรา
ค่าตอบแทนแก่นายกสภามหาวทิยาลยั อุปนายกสภามหาวทิยาลยั และกรรมการ
สภามหาวทิยาลยั โดยจดัทาํเป็นประกาศ 

ขอ้ ๕ ใหม้หาวทิยาลยักาํหนดหลกัเกณฑ ์เงือนไข ประเภทอตัราค่าตอบแทน
และค่าเบี.ยประชุม นายกสภามหาวทิยาลยั อุปนายกสภามหาวทิยาลยั
กรรมการสภามหาวทิยาลยั เลขานุการ และผูช้่วยเลขานุการ โดยจดัทาํเป็น
ประกาศมหาวทิยาลยั 

 

ขอ้ ๖ ใหอ้ธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี.   ขอ้ ๖ ใหอ้ธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี.    
 


