
เร่ือง ร�างระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� ว�าด�วยค�าเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. .... 

เหตุผลและความเป'นมา 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� ได�เปล่ียนสถานภาพเป'นหน�วยงานในกํากับของรัฐ และเพื่อให�การ
ปฏิบัติงานเก่ียวกับการงบประมาณ การเงิน การพัสดุ และทรัพย�สินของมหาวิทยาลัยเป'นไปด�วยความถูกต�อง และมี
ประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยได�แต�งต้ังคณะกรรมการยกร�างข�อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร�ว�าด�วยการบริหารการเงิน 
การพัสดุ และทรัพย�สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 เพื่อร�างข�อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ของมหาวิทยาลัยน้ัน 

บัดน้ี ร�างระเบียบดังกล�าวได�ผ�านที่ประชุมทีมบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมท่ี 3/2561 เมื่อวันที่ 27 
กุมภาพันธ� 2561 แล�ว 

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 

เสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณาร�างระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� ว�าด�วยเบ้ียประชุมกรรมการ พ.ศ. .... 

กองคลัง 

19 มีนาคม 2561 

วาระที� 5.2



(ร่าง) 
ระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

วา่ดว้ย เบี�ยประชุมกรรมการ 
พ.ศ. .... 

................................................ 
โดยที$เป็นการสมควรให้มีระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยเบี�ยประชุมกรรมการ

อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๒๓ (๒) แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๙  
และ โดยม ติสภาม หา วิทย าลัยส งขล านครินทร์ในคราวประ ชุม ครั� ง ที$ . . . . . . . . . . . . . . . . เ มื$ อว ัน ที$ 
....................................จึงใหว้างระเบียบไวด้งัต่อไปนี�  

ขอ้ ๑ ระเบียบนี� เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าดว้ยเบี�ยประชุมกรรมการ 
พ.ศ. ....” 

ขอ้ ๒ ระเบียบนี�ใหใ้ชบ้งัคบัตั�งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 
ขอ้ ๓ ในระเบียบนี�  
 “มหาวทิยาลยั” หมายความวา่ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
 “สภามหาวทิยาลยั” หมายความวา่ สภามหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
 “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการซึ$ งได้รับแต่งตั� งและกาํหนดองค์ประกอบและ

อาํนาจหน้าที$ไวโ้ดยบทบญัญติัแห่งกฎหมาย หรือซึ$ งได้รับแต่งตั�งจากสภามหาวิทยาลยัตามขอ้บงัคบั 
ระเบียบ ของมหาวทิยาลยั 

“อนุกรรมการ” หมายความวา่ อนุกรรมการซึ$งไดรั้บแต่งตั�งจากคณะกรรมการ 
        “ ที$ ป รึ ก ษ า ”  ห ม า ย ค วา ม ว่ า  ที$ ป รึก ษ า ข อง ค ณ ะ ก รร ม ก า ร หรื อที$ ป รึ ก ษ า ข อ ง

คณะอนุกรรมการ 
ขอ้ ๔ การประชุม ตอ้งมีกรรมการหรืออนุกรรมการร่วมประชุมอยา่งนอ้ยกึ$งหนึ$งของจาํนวน

กรรมการหรืออนุกรรมการทั�งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม และมีสิทธิเบิกเบี�ยประชุมตามระเบียบนี�ได ้
ขอ้ ๕ การจ่ายเบี�ยประชุมกรรมการ อนุกรรมการ ที$ปรึกษา เลขานุการและผูช่้วยเลขานุการ ให้

ไดรั้บเบี�ยประชุมเป็นรายครั� งตามที$ไดเ้ขา้ร่วมประชุม 
เลขานุการมีสิทธิได้รับเบี� ยประชุมไม่เกินหนึ$ งคน และผูช่้วยเลขานุการมีสิทธิได้รับเบี� ย

ประชุมไม่เกินสองคน 
กรรมการหรืออนุกรรมการผูใ้ดเป็นเลขานุการหรือผูช่้วยเลขานุการดว้ย ให้เบิกเบี�ยประชุมได้

เพียงตาํแหน่งเดียว 
ขอ้ ๖ ประธานกรรมการหรือประธานอนุกรรมการให้ไดรั้บเบี�ยประชุมเพิ$มขึ�นอีกหนึ$ งในสี$

ของอตัราเบี�ยประชุมที$กรรมการหรืออนุกรรมการไดรั้บ  



ในกรณีที$ประธานกรรมการหรือประธานอนุกรรมการไม่สามารถมาประชุมได ้ให้ผูซึ้$ งทาํ
หน้าที$ประธานในที$ประชุมได้รับเบี� ยประชุมในอัตราเดียวกันกับประธานกรรมการหรือประธาน
อนุกรรมการแลว้แต่กรณี 

ขอ้ ๗ กรณีที$กรรมการหรืออนุกรรมการ ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้แต่ไดม้อบหมายให้
ผูอื้$นเขา้ร่วมประชุมแทน โดยทาํเป็นหนงัสือหรือมีหลกัฐานการมอบหมาย ให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมแทน มี
สิทธิไดรั้บเบี�ยประชุมในอตัราเดียวกบักรรมการหรืออนุกรรมการ 

ขอ้ ๘ กรรมการในคณะกรรมการคณะหนึ$ง หรืออนุกรรมการในคณะหนึ$ง หากมีการประชุม
มากกวา่หนึ$งครั� งในหนึ$งวนั ใหไ้ดรั้บเบี�ยประชุมในวนันั�นเพียงครั� งเดียว 

ขอ้ ๙ ให้มหาวิทยาลยักาํหนดอตัราเบี� ยประชุมตามระเบียบนี�  โดยจดัทาํเป็นประกาศของ
มหาวทิยาลยั 

ขอ้ ๑๐ ใหอ้ธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี�   
 
ประกาศ ณ วนัที$ 
 
 
 
    (ศาสตราจารยจ์รัส  สุวรรณเวลา) 
           นายกสภามหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
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ตารางเปรียบเทียบ 
ระเบียบมหาวทิยาลยัสวนดุสิต วา่ดว้ย เบี�ยประชุมกรรมการและร่างระเบียบมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ย เบี�ยประชุมกรรมการ พ.ศ. .... 

 

 

ระเบียบมหาวิทยาลยัสวนดุสิต ว่าด้วย เบี�ยประชุมกรรมการ 

ร่าง  

ระเบียบมหาวิทยาลยัมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าด้วย เบี�ยประชุม

กรรมการ พ.ศ. .... 

หมายเหตุ 

คาํปรารภ 
โดยที&เป็นการสมควรใหม้ีระเบียบเกี&ยวกบัเบี�ยประชุมกรรมการ อาศยัอาํนาจตาม
ความในมาตรา ๒๑(๓) แห่งพระราชบญัญตัิมหาวิทยาลยัสวนดุสิต พ.ศ.๒๕๕๘ 
และขอ้ ๒๓ แห่งขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัสวนดุสิต วา่ดว้ย การบริหารงบประมาณ 
การเงิน และทรัพยส์ินของมหาวทิยาลยั พ.ศ.๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
ในการประชุมครั� งที& ๔/๒๕๕๙ เมื&อวนัที& ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ จึงออกระเบียบ 
ไวด้งัต่อไปนี�  

คาํปรารภ 
โดยที&เป็นการสมควรให้มีระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าดว้ย
เบี� ยประชุมกรรมการอาศัยอาํนาจตามความในมาตรา ๒๓ (๒) แห่ง
พระราชบญัญตัิมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๙  และโดยมติ
สภามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ในคราวประชุมครั� งที&................เมื&อ
วนัที& ....................................จึงใหว้างระเบียบไวด้งัต่อไปนี�  
 

 

ข้อ ๑ ระเบียบนี� เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย เบี� ยประชุม
กรรมการ พ.ศ.๒๕๕๙” 

ขอ้ ๑ ระเบียบนี� เรียกวา่ “ระเบียบมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วา่ดว้ยเบี�ย
ประชุมกรรมการ พ.ศ. ....” 

 

ขอ้ ๒ ระเบียบนี�ใหใ้ชบ้งัคบัตั�งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป ขอ้ ๒ ระเบียบนี�ใหใ้ชบ้งัคบัตั�งแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป  

ขอ้ ๓ ใหร้ะเบียบนี�  
“มหาวทิยาลยั”  หมายความวา่  มหาวทิยาลยัสวนดุสิต 
“สภามหาวทิยาลยั” หมายความวา่  สภามหาวทิยาลยัสวนดุสิต 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ สภา

ขอ้ ๓ ในระเบียบนี�  
“มหาวทิยาลยั” หมายความวา่ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
“สภามหาวทิยาลยั” หมายความวา่ สภาหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์   
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ระเบียบมหาวิทยาลยัสวนดุสิต ว่าด้วย เบี�ยประชุมกรรมการ 

ร่าง  

ระเบียบมหาวิทยาลยัมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าด้วย เบี�ยประชุม

กรรมการ พ.ศ. .... 

หมายเหตุ 

คณา จา รย์แล ะ พ นัก ง า น ค ณะ ก รรมก า รส่ ง เส ริม กิ จก า รม หา วิท ย า ลัย 
คณะกรรมการประจาํคณะ คณะกรรมการประจาํส่วนงานอื&น ที&เทียบเท่าคณะที&
จดัการเรียนการสอน หรือคณะกรรมการที&สภามหาวิทยาลยัหรือมหาวิทยาลยั
แต่งตั�งและกาํหนดใหเ้บิกเบี�ยประชุมได ้

“กรรมการ” หมายความว่า  กรรมการสภามหาวิทยาลยั กรรมการสภา
วิชาการ กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน กรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลยั กรรมการประจาํคณะ กรรมการประจาํส่วนงานที&เทียบเท่าคณะที&
จดัการเรียนการสอน หรือกรรมการที&สภามหาวิทยาลยัหรือมหาวิทยาลยัแต่งตั�ง
และกาํหนดใหเ้บิกเบี�ยประชุมได ้

“คณะอนุกรรมการ” หมายความวา่  คณะอนุกรรมการที&ไดร้ับแต่งตั�งจาก
สภามหาวทิยาลยัหรือสภาวชิาการ และใหห้มายความรวมถึงคณะอนุกรรมการที&
ไดร้ับแต่งตั�งจากมหาวทิยาลยัและกาํหนดใหเ้บิกเบี�ยประชุมได ้

“อนุกรรมการ หมายความว่า  อนุกรรมการที&ได้รับการแต่งตั�งจากสภา
มหาวิทยาลยั หรือสภาวิชาการและให้หมายความรวมถึงอนุกรรมการที&ได้รับ
แต่งตั�งจากมหาวทิยาลยัและกาํหนดใหเ้บิกเบี�ยประชุมได ้

“อธิการบดี” หมายความวา่  อธิการบดีมหาวทิยาลยัสวนดุสิต 

 
 
 
 
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการซึ& งไดร้ับแต่งตั�งและกาํหนด

องค์ประกอบและอาํนาจหน้าที&ไวโ้ดยบทบญัญตัิแห่งกฎหมายหรือซึ& ง
ได้ รับแต่งตั� งจา กส ภาม หา วิทย าลัยตา มข้อบัง คับ  ระ เ บี ยบ ของ
มหาวทิยาลยั 

 
 
 
 
“อนุกรรมการ” หมายความว่า อนุกรรมการซึ& งได้รับแต่งตั�งจาก

คณะกรรมการ  
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ระเบียบมหาวิทยาลยัสวนดุสิต ว่าด้วย เบี�ยประชุมกรรมการ 

ร่าง  

ระเบียบมหาวิทยาลยัมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าด้วย เบี�ยประชุม

กรรมการ พ.ศ. .... 

หมายเหตุ 

“ที&ปรึกษา” หมายความว่า ที&ปรึกษาของคณะกรรมการหรือที&
ปรึกษาคณะของอนุกรรมการ 

ขอ้ ๔ การประชุมของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตอ้งมีกรรมการหรือ
อนุกรรมการร่วมประชุมอย่างน้อย กึ& งหนึ& งของจํานวนกรรมการหรือ
อนุกรรมการทั� งหมด แล้วแต่กรณี จึงจะเป็นองค์ประชุมและมีสิทธิรับเบี� ย
ประชุมตามระเบียบนี�ได ้

ขอ้ ๔ การประชุม ตอ้งมีกรรมการหรืออนุกรรมการร่วมประชุมอยา่งนอ้ย
กึ& งหนึ& งของจาํนวนกรรมการหรืออนุกรรมการทั�งหมด จึงจะเป็นองค์
ประชุม และมีสิทธิเบิกเบี�ยประชุมตามระเบียบนี�ได ้
 

 

ขอ้ ๕ การจ่ายเบี�ยประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ แลว้แต่กรณี ให้
ไดร้ับเบี�ยประชุมเป็นรายครั� งตามที&ไดม้าร่วมประชุม 

ขอ้ ๕ การจ่ายเบี�ยประชุมกรรมการ อนุกรรมการ ที&ปรึกษา เลขานุการและ
ผูช้่วยเลขานุการ ใหไ้ดร้ับเบี�ยประชุมเป็นรายครั� งตามที&ไดเ้ขา้ร่วมประชุม 
         เ ล ข า นุ ก า ร มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เ บี� ย ป ร ะ ชุ ม ไ ม่ เ กิ น ห นึ& ง ค น  แ ล ะ
ผูช้่วยเลขานุการมีสิทธิไดร้ับเบี�ยประชุมไม่เกินสองคน 
         กรรมการหรืออนุกรรมการผูใ้ดเป็นเลขานุการหรือผูช้่วยเลขานุการ
ดว้ย ใหเ้บิกเบี�ยประชุมไดเ้พียงตาํแหน่งเดียว 

 

ข้อ ๖ ในกรณีที&ประธานกรรมการหรือประธานอนุกรรมการไม่สามารถมา
ประชุมได้ ให้ผูซ้ึ& ง ทาํหน้าที&ประธานในที&ประชุมได้รับเบี� ยประชุมในอตัรา
เดียวกนักบัประธานกรรมการ หรือประธานอนุกรรมการ แลว้แต่กรณี 
 
 

ขอ้ ๖ ประธานกรรมการหรือประธานอนุกรรมการให้ไดร้ับเบี� ยประชุม
เพิ&มขึ� นอีกหนึ& งในสี&ของอตัราเบี� ยประชุมที&กรรมการหรืออนุกรรมการ
ไดร้ับ  
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ระเบียบมหาวิทยาลยัสวนดุสิต ว่าด้วย เบี�ยประชุมกรรมการ 

ร่าง  

ระเบียบมหาวิทยาลยัมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าด้วย เบี�ยประชุม

กรรมการ พ.ศ. .... 

หมายเหตุ 

 ในกรณีที&ประธานกรรมการหรือประธานอนุกรรมการไม่สามารถ
มาประชุมได ้ให้ผูซ้ึ& งทาํหน้าที&ประธานในที&ประชุมไดร้ับเบี�ยประชุมใน
อตัราเดียวกนักบัประธานกรรมการหรือประธานอนุกรรมการแลว้แต่กรณี 

ขอ้ ๗ เลขานุการและผูช้่วยเลขานุการในคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ 
ให้ได้รับเบี� ยประชุมเป็นรายครั� ง โดยให้เลขานุการมีสิทธิได้รับเบี� ยประชุมไม่
เกินหนึ&งคน และผูช้่วยเลขานุการมีสิทธิไดร้ับเบี�ยประชุมไม่เกินสองคน เวน้แต่
มหาวทิยาลยัจะกาํหนดเป็นอยา่งอื&น 
         ในกรณีที&ผู ้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการ หรือผู ้ช่วยเลขานุการใน
คณะอนุกรรมการให้ไดร้ับเบี�ยประชุมครึ& งหนึ&งของเลขานุการในคณะกรรมการ
หรือเลขานุการในคณะอนุกรรมการ แลว้แต่กรณี 
        ถา้กรรมการหรืออนุกรรมการผูใ้ดเป็นเลขานุการ หรือผูช้่วยเลขานุการดว้ย 
ใหไ้ดร้ับเบี�ยประชุมไดเ้พียงตาํแหน่งเดียว 

(อยูใ่นขอ้ ๕) 
 
 
 
         

 

 ขอ้ ๗ กรณีที&กรรมการหรืออนุกรรมการ ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้แต่
ได้มอบหมายให้ผูอ้ื&นเข้าร่วมประชุมแทน โดยทาํเป็นหนังสือหรือมี
หลกัฐานการมอบหมาย ใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมแทน มีสิทธิไดร้ับเบี�ยประชุม
ในอตัราเดียวกบักรรมการหรืออนุกรรมการ 
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ระเบียบมหาวิทยาลยัสวนดุสิต ว่าด้วย เบี�ยประชุมกรรมการ 

ร่าง  

ระเบียบมหาวิทยาลยัมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ว่าด้วย เบี�ยประชุม

กรรมการ พ.ศ. .... 

หมายเหตุ 

 ขอ้ ๘ กรรมการในคณะกรรมการคณะหนึ& ง หรืออนุกรรมการในคณะ
หนึ& ง หากมีการประชุมมากกว่าหนึ& งครั� งในหนึ& งวนั ให้ไดร้ับเบี�ยประชุม
ในวนันั�นเพียงครั� งเดียว 

 

ขอ้ ๘ ให้มหาวิทยาลัยกาํหนดอตัราเบี� ยประชุมตามระเบียบนี�  โดยจดัทาํเป็น
ประกาศมหาวทิยาลยั 

ขอ้ ๙ ให้มหาวิทยาลยักาํหนดอตัราเบี� ยประชุมตามระเบียบนี�  โดยจดัทาํ
เป็นประกาศของมหาวทิยาลยั 

 

ขอ้ ๙ ในกรณีมีเหตุจาํเป็นไม่สามารถดาํเนินการประชุมได ้ให้จ่ายค่าตอบแทน
การมาประชุมในอตัราครึ& งหนึ&งของเบี�ยประชุมของกรรมการหรืออนุกรรมการ 
แลว้แต่กรณี 

-  

ขอ้ ๑๐ ให้อธิการบดีเป็นผูร้ักษาการตามระเบียบนี�  และมีอาํนาจออกประกาศ 
หรือคาํสั&งเพื&อประโยชน์ในการปฏิบตัิงานตามระเบียบนี�  
            ในกรณีที&มีปัญหาเกี&ยวกับการปฏิบตัิงานตามระเบียบนี�  ให้อธิการบดี
ตีความ และวนิิจฉยัและถือคาํวนิิจฉยัเป็นที&สุด 

ขอ้ ๑๐ ใหอ้ธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี�   

 




