
วาระที่ ......................... 

เรื่อง รางระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 

        แกผูมีอุปการคุณตอมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. .... 

ความเปนมา 

1. ดวยท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในคราวประชุมคร้ังท่ี 380 (10/2559)

เม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 2559 ไดพิจารณารางระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการแตงต้ังและ

การสมนาคุณผูอุปการะโรงพยาบาลสงขลานครินทร พ.ศ. 2559 และไดเสนอความคิดวา “มหาวิทยาลัย

ควรจะออกระเบียบกลางในการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณแกผูมีอุปการคุณคณะ/หนวยงาน 

ตาง  ๆของมหาวิทยาลัย 

2. กองการเจาหนาท่ีไดยกรางระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการขอ

พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณแกผูมีอุปการคุณตอมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. .... และได

นําเสนอตอท่ีประชุมดังน้ี 

2.1 ท่ีประชุมทีมบริหารในคราวประชุมคร้ังท่ี 61 (9/2560) เม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 2560  

2.2 ท่ีประชุม ก.บ.ม.ในคราวประชุมคร้ังท่ี 12/2560 เม่ือวันท่ี 3 ตุลาคม 2560 

 2.3 ท่ีประชุมคณะทํางานกล่ันกรองรางขอบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร ในคราวประชุมเม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 2560 ไดพิจารณาเห็นชอบแลวตามเอกสารท่ีแนบ 

ประเด็นพิจารณา 

จึ งเสนอท่ี ประชุ มสภามหาวิทยาลั ยได พิ จารณาให ความเห็ นต อร างระ เบี ยบ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ แกผูมีอุปการคุณตอ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. .... ตามเอกสารท่ีแนบ 

ท่ีประชุมไดพิจารณา มีมติ......... 

  5.7



         

- ราง - 

ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

วาดวยการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณแกผูมีอุปการคุณตอมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

พ.ศ. .... 

 

 โดยท่ีเปนการสมควรใหมีระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการขอพระราชทาน

เคร่ืองราชอิสริยาภรณแกผูมีอุปการคุณตอมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   

พ.ศ. ๒๕๕๙ และมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในคราวประชุมคร้ังท่ี....(....../....) เม่ือวันท่ี 

................ จึงใหออกระเบียบไวดังน้ี 
 

         ขอ ๑ ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการขอพระราชทาน

เคร่ืองราชอิสริยาภรณแกผูมีอุปการคุณตอมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พ.ศ. ....” 
 

  ขอ ๒ ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 

  ขอ ๓ ในระเบียบน้ี 

   “มหาวิทยาลัย” หมายความวา    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

   “อธิการบดี”    หมายความวา    อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

   “ผูมีอุปการคุณ” หมายความวา   ผูบริจาคเงินหรือทรัพยสินใหกับมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร 

  ขอ ๔ การรับเงินหรือทรัพยสินจากผูมีอุปการะคุณตอมหาวิทยาลัย ใหมหาวิทยาลัยเปน

ผูรับบริจาคไวตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี 

   (๑) ตองพิจารณาผลดีผลเสีย และประโยชนท่ีมหาวิทยาลัยพึงไดรับ 

   (๒) ตองเปนการบริจาคดวยความสมัครใจและไมเปนไปเพ่ือแลกเปล่ียน

ผลประโยชนหรือมีเง่ือนไขผูกพันท่ีจะใหประโยชนตอผูใดโดยเฉพาะ 

   (๓) ใหคํานึงถึงประโยชนและภาระท่ีเกิดข้ึนกับมหาวิทยาลัยท้ังในปจจุบันและ

อนาคต 

   (๔) จะไมรับบริจาคเงินหรือทรัพยสินท่ีผูบริจาคระบุเง่ือนไขของการบริจาคอัน

เปนภาระแกมหาวิทยาลัยเกินความจําเปน 
 

  ขอ ๕ การรับเงินบริจาคของมหาวิทยาลัย ตามขอ ๔ ใหรับไดดังตอไปน้ี 

   (๑) เงินสด เช็คธนาคาร ต๋ัวแลกเงิน หรือธนาณัติ 

   (๒) รับเงินสดผานธนาคาร 

   การรับเงินสดผานธนาคาร ใหผูบริจาคสงสําเนาหลักฐานการโอนเงินผานธนาคาร

ใหแกมหาวิทยาลัยโดยเร็ว 

 



- ๒ – 
 
 

  ขอ ๖ การรับเช็คธนาคารทุกกรณีตองมีลักษณะและอยูภายใตเง่ือนไขดังตอไปน้ี 

   (๑) เปนเช็คของธนาคารและตองมิใชเช็คโอนสลักหลัง 

   (๒) เปนเช็คธนาคารท่ีมีรายการครบถวนตามมาตรา ๙๘๘ แหงประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย 

   (๓) เปนเช็คธนาคารท่ีออกในวันท่ีนําเช็คน้ันมาชําระหรือเปนเช็คท่ีลงวันท่ีกอนรับ

ชําระไมเกินเจ็ดวัน 

   (๔) เปนเช็คขีดครอม ส่ังจายเงินแกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และขีดฆาคําวา 

“ผูถือ” ออก 
 

  ขอ ๗ การรับบริจาคทรัพยสินตองมีลักษณะและเง่ือนไขดังตอไปน้ี 

   (๑) ทรัพยสินท่ีบริจาคตองเปนของผูบริจาค หรือท่ีผูบริจาคมีสิทธิบริจาคไดใน

นามของตน การบริจาคในนามบริษัทหางราน มิใหนํามาเสนอขอ 

   (๒) ทรัพยสินท่ีบริจาคตองเปนทรัพยสินท่ีไมเคยใชเสนอขอพระราชทานจนไดรับ

พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณตามกฎหมายน้ี หรือกฎหมายอ่ืนมาแลว 

   (๓) การบริจาคทรัพยสินซ่ึงถาจะซ้ือขายกัน จะตองทําเปนหนังสือและจด

ทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ี ใหทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ีเสียกอน 

   (๔) การบริจาคทรัพยสินท่ีมีผูรวมบริจาคหลายคน ใหแสดงรายละเอียดดวยวา    

ผูบริจาคแตละคนไดบริจาคทรัพยสินเปนมูลคาเทาใด ในกรณีท่ีมิไดแสดงรายละเอียดดังกลาว ใหถือวา      

ผูบริจาคแตละคนไดบริจาคทรัพยสินเปนมูลคาเทา  ๆกัน 

(๕) การบริจาคทรัพยสินท่ีมิใชเงิน ตองมีหนังสือรับรองมูลคาแหงทรัพยสินท่ี 

บริจาคจากสวนราชการท่ีเสนอขอพระราชทาน หรือนิติบุคคลท่ีไดรับบริจาค หากบริจาคท่ีดินตองให     

เจาพนักงานท่ีดินเปนผูออกหนังสือรับรองมูลคาของท่ีดินแปลงท่ีบริจาค ซ่ึงเปนราคา ณ ปท่ีมีการโอนใหแก

ราชการอยางแทจริง 

(๖) ทรัพยสินท่ีบริจาคตองไมมีเง่ือนไขหรือภาระติดพันใด  ๆ
 

  ขอ ๘ เงินบริจาคตามระเบียบน้ี ผูบริจาคจะระบุวัตถุประสงคแหงการบริจาคดวยหรือไมก็ได 

  ขอ ๙ เม่ือมหาวิทยาลัยไดรับเงินบริจาคใหออกใบเสร็จรับเงินแกผูบริจาค โดยระบุช่ือผูบริจาค

และจํานวนเงินท่ีบริจาค เพ่ือใหผูบริจาคซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาหรือบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนําไป

ดําเนินการยกเวนภาษีเงินไดตามประมวลรัษฎากร 

  ในกรณีท่ีผูบริจาคระบุวัตถุประสงคแหงการบริจาคไวใหระบุวัตถุประสงคแหงการบริจาคน้ัน

ไวในใบเสร็จรับเงินน้ันดวย 

  ข อ  ๑๐  การขอพระราชทานเค ร่ืองราชอิส ริยาภ รณ ฯ  แก ผู มี อุปการคุณต อ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรใหเปนไปตามช้ันตราตามมูลคาของทรัพยสินตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยการ

ขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีสรรเสริญย่ิงดิเรกคุณาภรณ พ.ศ. ๒๕๓๘ ดังน้ี 

 



- ๓ – 

 

ลําดับ มูลคาของเงินหรือทรัพยสิน 

 

ชั้นตราที่เสนอขอพระราชทาน 

๑ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ข้ึนไป เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ ร.ง.ภ. 

๒ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ข้ึนไป เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ ร.ท.ภ. 

๓ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ข้ึนไป เบญจมดิเรกคุณาภรณ บ.ภ. 

๔ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ข้ึนไป จตุตถดิเรกคุณาภรณ จ.ภ. 

๕ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ข้ึนไป ตติยดิเรกคุณาภรณ ต.ภ. 

๖ ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ข้ึนไป ทุติยดิเรกคุณาภรณ ท.ภ. 

๗ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ข้ึนไป ปฐมดิเรกคุณาภรณ ป.ภ. 

 

  ขอ ๑๑ ผูท่ีเคยไดรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณในตระกูลดิเรกคุณาภรณมากอนน้ีแลวในฐานะ

ใดก็ตาม หามเสนอขอช้ันตราเดิมหรือช้ันตราท่ีตํ่ากวาเดิม แตตองรวบรวมแบบ นร.๒ ไวเสนอขอช้ันสูงข้ึน

ในโอกาสตอไป 

  ขอ ๑๒  ผูบริจาคสามารถรวบรวมยอดเงินท่ีเคยบริจาคเพ่ือเสนอขอช้ันสูงในโอกาสตอไปได 
 

ขอ ๑๓ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบน้ีและใหมีอํานาจออกประกาศหรือคําส่ัง

เพ่ือใหมีการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบน้ี ในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ีใหอธิการบดี

เปนผูวินิจฉัยส่ังการ และใหถือเปนท่ีสุด 

   ประกาศ ณ วันท่ี 

 

 

      (ศาสตราจารยจรัส  สุวรรณเวลา) 

            นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

   

 

 

 

 

 

 

 

 




