
 

ระเบียบมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนในพระอุปถมัภ์ 

สมเด็จพระเจา้พี่นางเธอ เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

วา่ดว้ยการบริจาคเงินหรือทรัพยสิ์นใหมู้ลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนฯ 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 

---------------------------  

 

เพื่อใหก้ารบริหารจดัการดา้นการรับบริจาคเงินท่ีผูมี้จิตศรัทธาบริจาคใหแ้ก่มูลนิธิโรงพยาบาล

เวชศาสตร์เขตร้อนในพระอุปถมัภฯ์  เป็นไปดว้ยความคล่องตวั โปร่งใส ตรวจสอบได ้และมีประสิทธิภาพ 

 อาศยัอ านาจตามข้อ ๓๗  แห่งข้อบงัคบัมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน และมติของท่ีประชุม
คณะกรรมการมูลนิธิฯ ประจ าปี ๒๕๕๓  เม่ือวนัท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๓  จึงออกระเบียบวา่ดว้ยการบริจาคเงินหรือ
ทรัพยสิ์นใหมู้ลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนในพระอุปถมัภฯ์ ไว ้ ดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ ๑   ระเบียบน้ีเรียกวา่  “ ระเบียบมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนในพระอุปถมัภ ์สมเด็จพระเจา้พี่

นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ว่าด้วย การบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้มูลนิธิ

โรงพยาบาล  เวชศาสตร์เขตร้อนฯ ” 

 ขอ้  ๒    ใหใ้ชร้ะเบียบน้ี ตั้งแต่วนัท่ี  ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓   เป็นตน้ไป 
 ขอ้  ๓  ให้ยกเลิก ระเบียบว่าดว้ย การบริจาคสมทบมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน พ.ศ ๒๕๔๐   
ลงวนัท่ี  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๐   และ หลกัเกณฑ์การบริจาคเงินให้มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน พ.ศ. 
๒๕๔๐  ลงวนัท่ี   ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๐                     
 ขอ้  ๔   ในระเบียบน้ี  

             “มูลนิธิ”  หมายถึง  มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนในพระอุปถมัภ ์สมเด็จพระเจา้ 
พี่นางเธอ เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  

      “คณะ”  หมายถึง คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวทิยาลยัมหิดล 
“โรงพยาบาล”  หมายถึง โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 

ขอ้  ๕   การรับบริจาคเงินหรือทรัพยสิ์น และการหารายไดเ้พื่อเป็นการส่งเสริมและสนบัสนุน  กิจการของ
มูลนิธิ ตามวตัถุประสงคซ่ึ์งระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของมูลนิธิ  ไดแ้ก่ 

(๑) ส่งเสริมการรักษาและป้องกนัโรคของประชาชนผูป่้วยทางโรคเขตร้อน 
(๒) ใหก้ารสงเคราะห์ผูป่้วยอนาถา 



 ๒ 

 
(๓) ส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษาการคน้ควา้วจิยัของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
 (๔)   ด ำเนินกำรหำรำยได ้เพื่อสนบัสนุนส่งเสริมกิจกรรมสำธำรณประโยชน์ของมูลนิธิ 

โรงพยำบำลเวชศำสตร์เขตร้อน และคณะเวชศำสตร์เขตร้อน โดยกำรจดัจ ำหน่ำยสลำกกินแบ่งรัฐบำล หรือสลำก 

ทุกประเภทท่ีส ำนกังำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล หรือรัฐบำลพิมพอ์อกจ ำหน่ำย หรือด ำเนินกิจกรรมอ่ืนตำมท่ีมูลนิธิ
เห็นสมควร   

                                     (๕)   ด ำเนินกำรเพื่อสำธำรณประโยชน์ หรือร่วมมือกบัองคก์ำรกำรกุศลอ่ืนๆ เพื่อ 

สำธำรณประโยชน์ มูลนิธิอำจจะบริจำคเงินและทรัพยสิ์นใหก้บัมูลนิธิอ่ืนได ้หรือรับบริจำคจำกมูลนิธิอ่ืนดว้ย   
                                     (๖)  ไม่ด ำเนินกำรเก่ียวขอ้งกบักำรเมืองแต่ประกำรใด 

 ขอ้ ๖  การรับบริจาคเงินของมูลนิธิ  แบ่งไดเ้ป็น ๓  ลกัษณะ คือ 
                                      (๑)   สมทบทุน  หมายถึง  การบริจาคเงินตามศรัทธาของผูบ้ริจาค  เพื่อน าไปรวมเขา้กบั
ทุนท่ีไดจ้ดัตั้งไวแ้ลว้ในมูลนิธิ  เช่น ทุนบริจาคทัว่ไป   ทุนสงเคราะห์ผูป่้วยยากไร้  ทุนสงเคราะห์ศพยากไร้   
                                       (๒)  การตั้งทุน  หมายถึง การบริจาคโดยท่ีผูบ้ริจาคมีความประสงคจ์ะก าหนดช่ือเฉพาะ
ของทุนเป็นเอกเทศ   และระบุวตัถุประสงคเ์ป็นการเฉพาะไว ้และไม่ขดัต่อวตัถุประสงคห์ลกัของมูลนิธิ  

                      ทุน  ในท่ีน้ีหมายถึง  เงินท่ีบริจาคใหก้บัมูลนิธิ    โดยมีการก าหนดช่ือเฉพาะของทุน  
พร้อมระบุวตัถุประสงคใ์นการใชจ่้าย 

          การบริจาคเงินเพื่อตั้งเป็นทุนช่ือเฉพาะ  อาจบริจาคไดห้ลายคร้ังเพื่อสะสมเงินทุน
ใหค้รบตามจ านวนท่ีคณะจะประกาศใหเ้ป็นผูอุ้ปการคุณ 

             (๓)  บริจาคสมทบกิจกรรมของมูลนิธิ หรือกิจกรรมของคณะเป็นการเฉพาะกิจ  เช่น     
สมทบสร้างอาคารหรือเพื่อจดัหาพสัดุ  
 ขอ้ ๗  การบริจาคใดท่ีไม่มีพนัธะผกูพนัต่อการเงินหรือทรัพยสิ์นของมูลนิธิและไม่เก่ียวขอ้งหรือกระทบ
ถึงสิทธิของบุคคลอ่ืน  ให้กรรมการผูมี้หน้าท่ีรับการบริจาคนั้นรับบริจาคไดโ้ดยไม่ตอ้งน าเสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการมูลนิธิ 
 ขอ้ ๘  การบริจาคใดท่ีจะมีพนัธะผกูพนัต่อการเงินหรือทรัพยสิ์นของมูลนิธิหรือเก่ียวขอ้ง  หรือ กระทบถึง
สิทธิของบุคคลอ่ืน  ตอ้งได้รับการพิจารณาวินิจฉัยจากคณะกรรมการมูลนิธิ  เม่ือได้รับอนุมติัแล้ว  จึงรับการ
บริจาคนั้นได ้
 ขอ้ ๙  การบริจาคใดท่ีผูบ้ริจาคไม่ก าหนดเง่ือนไขอย่างใดอย่างหน่ึงไว ้ เม่ือรับการบริจาคตามระเบียบ
ขา้งตน้แลว้ ใหร้วมไวเ้ป็นเงินหรือทรัพยสิ์นบริจาคกองกลาง  ซ่ึงมูลนิธิจะเก็บรักษา  จดัหาประโยชน์  และใชจ่้าย
ไดต้ามท่ีคณะกรรมการมูลนิธิเห็นสมควร 
 ขอ้ ๑๐   การบริจาคใดท่ีผูบ้ริจาคก าหนดเง่ือนไขไว ้ เม่ือการรับบริจาคตามระเบียบขา้งตน้แล้ว  ให้จดั
จ าแนกไวเ้ป็นหมวดหมู่  เพื่อมูลนิธิจะไดด้ าเนินการตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 
  



 ๓ 

 
           เง่ือนไขท่ีผูบ้ริจาคก าหนดนั้นตอ้งไม่ขดัแยง้กบัขอ้บงัคบั และอยูใ่นขอบวตัถุประสงค์ของมูลนิธิ  เง่ือนไขท่ี
ก าหนดอาจมีอยา่งหน่ึงอยา่งใดหรือหลายอยา่งได ้เช่น 
             (๑)   ก าหนดวงเงินหรือทรัพยสิ์นท่ีจะใหใ้ชจ่้าย 
             (๒)  ก าหนดงานท่ีจะส่งเสริมหรือสนบัสนุน 
            (๓) ก าหนดเวลา เช่น ท านิติกรรมยกทรัพยสิ์นให้  แต่ขณะท่ีผูบ้ริจาคยงัมีชีวิตอยู่ขอเก็บ
ผลประโยชน์ยงัชีพไปก่อน ฯลฯ 
             (๔)  ก าหนดวธีิการจดัการกบัเงินหรือทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บบริจาค 
          (๔.๑)  เงินท่ีไดรั้บบริจาค มี ๒ รูปแบบ ตามเจตนารมณ์ของผูบ้ริจาค คือ 
                   (๑)  เงินประเภทใชท้ั้งตน้และดอกผล 
                    (๒)  เงินประเภทใชเ้ฉพาะดอกผล 
                      (๔.๒) ทรัพยสิ์นท่ีได้รับบริจาค  ให้ก าหนดวิธีการจดัการตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการมูลนิธิ  เช่น  ขายเพื่อน าเงินมาใช้จ่ายเป็นทุนของมูลนิธิ หรือให้เช่า  หรือก าหนดให้ใช้สร้างอาคาร 
หรือจดัหาพสัดุครุภณัฑ ์ เป็นตน้ 
 ขอ้ ๑๑   การก าหนดช่ือเฉพาะของทุน มีหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
                                          (๑)   อาจระบุช่ือบุคคล  คณะบุคคล สถานท่ี กิจการท่ีจะส่งเสริม  หรือช่ือเฉพาะอ่ืนใดก็ได ้   

       (๒   การระบุวตัถุประสงคข์องทุน  ประกอบดว้ย 
                                                  (๒.๑)  วธีิจดัการเงินทุน ระบุใหใ้ชไ้ดท้ั้งเงินตน้และดอกผล  หรือ ใหใ้ชเ้ฉพาะ ดอกผล 
                                                 (๒.๒)  การใชเ้งิน  ใหร้ะบุเง่ือนไขการน าเงินไปใชจ่้าย  โดยอยูภ่ายในขอบเขตของ
วตัถุประสงคต์ามขอ้บงัคบัของมูลนิธิ    
  ขอ้ ๑๒  ผูบ้ริจาคเงินใหมู้ลนิธิ  ตามจ านวนท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบของคณะ จะไดรั้บการประกาศเกียรติคุณ
ในฐานะผูอุ้ปการคุณ  และไดรั้บสิทธิเช่นเดียวกบัผูอุ้ปการคุณของคณะ 
   ขอ้  ๑๓   ใหฝ่้ายเลขานุการ จดัท าทะเบียนช่ือและท่ีอยูข่องผูบ้ริจาคเงินใหมู้ลนิธิไวเ้ป็นหลกัฐาน 
  ขอ้ ๑๔   ให้ฝ่ายเหรัญญิก  จดัท าขอ้มูลผูบ้ริจาคเงินสะสมตั้งเป็นทุนช่ือเฉพาะ เพื่อเป็นหลกัฐานและเพื่อ
รักษาสิทธิประโยชน์ใหแ้ก่ผูบ้ริจาค 
 
      ประกาศ   ณ วนัท่ี      ๒๙   ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
             (ลายเซ็น) 
              (รองศาสตราจารยป์ระตาป  สิงหศิวานนท)์ 
               ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนในพระอุปถมัภ ์

     สมเด็จพระเจา้พี่นางเธอ เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 


