
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
เรื่อง อัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

.............................. 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๓ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ว่าด้วยการจ่าย 
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการประชุมครั้งที่  
๑/๒๕๕๘   เมื่อวันที่  ๒๘  มกราคม  ๒๕๕๘  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงออกประกาศไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เรื่อง  อัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  ลงวันที่  ๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ 

ข้อ ๒ ให้คณะกรรมการ ให้ได้รับค่าเบี้ยประชุมตามประกาศนี้ เว้นแต่ในกรณีที่เบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม
กรรมการตามอัตราที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดไว้แล้วจากเงินงบประมาณแผ่นดิน  แต่ค่าเบี้ย
ประชุมที่ได้รับดังกล่าวต่ ากว่าอัตราที่ก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย ให้มหาวิทยาลัยเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมจาก
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานให้เท่ากับอัตราที่ก าหนดไว้ในประกาศ ดังต่อไปนี้ 

๒.๑     คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 นายกสภามหาวิทยาลัย   อัตราไม่เกิน  ๗,๐๐๐  บาท/ครั้ง 

 อุปนายกสภามหาวิทยาลัย   อัตราไม่เกิน  ๖,๐๐๐  บาท/ครั้ง 

 กรรมการ(ภายนอก)    อัตราไม่เกิน  ๕,๐๐๐  บาท/ครั้ง 

 กรรมการ(ภายใน)    อัตราไม่เกิน  ๑,๖๐๐  บาท/ครั้ง 

 เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ   อัตราไม่เกิน  ๑,๖๐๐  บาท/ครั้ง 
๒.๒     คณะกรรมการสภาวิชาการ 

 ประธานกรรมการ    อัตราไม่เกิน  ๒,๐๐๐  บาท/ครั้ง 

 รองประธานกรรมการ   อัตราไม่เกิน  ๑,๘๐๐  บาท/ครั้ง 

 กรรมการ(ภายนอก)    อัตราไม่เกิน  ๔,๐๐๐  บาท/ครั้ง 

 กรรมการ(ภายใน)    อัตราไม่เกิน  ๑,๖๐๐  บาท/ครั้ง 

 เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ   อัตราไม่เกิน  ๑,๖๐๐  บาท/ครั้ง 
๒.๓     คณะกรรมการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนของสภามหาวิทยาลัย 

 ประธานกรรมการ(ภายนอก)   อัตราไม่เกิน  ๓,๔๐๐  บาท/ครั้ง 

 รองประธานกรรมการ(ภายนอก)  อัตราไม่เกิน  ๓,๐๐๐  บาท/ครั้ง 

 กรรมการ(ภายนอก)    อัตราไม่เกิน  ๒,๗๐๐  บาท/ครั้ง 

 กรรมการ(ภายใน)    อัตราไม่เกิน  ๑,๖๐๐  บาท/ครั้ง 

 เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ   อัตราไม่เกิน  ๑,๖๐๐  บาท/ครั้ง 
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๒.๔     คณะกรรมการด้านบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัย  

 ประธานกรรมการ    อัตราไม่เกิน  ๒,๐๐๐  บาท/ครั้ง 

 กรรมการ(ภายนอก)    อัตราไม่เกิน  ๒,๗๐๐  บาท/ครั้ง 

 กรรมการ     อัตราไม่เกิน  ๑,๖๐๐  บาท/ครั้ง 

 เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ   อัตราไม่เกิน  ๑,๖๐๐  บาท/ครั้ง 
๒.๕     คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของสภามหาวิทยาลัย 

 ประธานกรรมการ(ภายนอก)   อัตราไม่เกิน  ๓,๔๐๐  บาท/ครั้ง 

 รองประธานกรรมการ(ภายนอก)  อัตราไม่เกิน  ๓,๐๐๐  บาท/ครั้ง 

 กรรมการ(ภายนอก)    อัตราไม่เกิน  ๒,๗๐๐  บาท/ครั้ง 

 กรรมการ     อัตราไม่เกิน  ๑,๖๐๐  บาท/ครั้ง 

 เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ   อัตราไม่เกิน  ๑,๖๐๐  บาท/ครั้ง 
๒.๖     คณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 

 ประธานกรรมการ(ภายนอก)   อัตราไม่เกิน  ๓,๔๐๐  บาท/ครั้ง 

 รองประธานกรรมการ(ภายนอก)  อัตราไม่เกิน  ๓,๐๐๐  บาท/ครั้ง 

 กรรมการ(ภายนอก)    อัตราไม่เกิน  ๒,๗๐๐  บาท/ครั้ง 

 กรรมการ     อัตราไม่เกิน  ๑,๖๐๐  บาท/ครั้ง 

 เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ   อัตราไม่เกิน  ๑,๖๐๐  บาท/ครั้ง 
๒.๗     คณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาของสภามหาวิทยาลัย 

 ประธานกรรมการ(ภายนอก)   อัตราไม่เกิน  ๓,๔๐๐  บาท/ครั้ง 

 รองประธานกรรมการ(ภายนอก)  อัตราไม่เกิน  ๓,๐๐๐  บาท/ครั้ง 

 กรรมการ(ภายนอก)    อัตราไม่เกิน  ๒,๗๐๐  บาท/ครั้ง 

 กรรมการ     อัตราไม่เกิน  ๑,๖๐๐  บาท/ครั้ง 

 เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ   อัตราไม่เกิน  ๑,๖๐๐  บาท/ครั้ง 
๒.๘     คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย 

 ประธานกรรมการ(ภายนอก)   อัตราไม่เกิน  ๓,๔๐๐  บาท/ครั้ง 

 กรรมการ(ภายนอก)    อัตราไม่เกิน  ๒,๗๐๐  บาท/ครั้ง 

 กรรมการ     อัตราไม่เกิน  ๑,๖๐๐  บาท/ครั้ง 

 เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ   อัตราไม่เกิน  ๑,๖๐๐  บาท/ครั้ง 
๒.๙     คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

 ประธานกรรมการ    อัตราไม่เกิน  ๒,๐๐๐  บาท/ครั้ง 

 รองประธานกรรมการ    อัตราไม่เกิน  ๑,๘๐๐  บาท/ครั้ง 

 กรรมการ     อัตราไม่เกิน  ๑,๖๐๐  บาท/ครั้ง 

 เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ   อัตราไม่เกิน  ๑,๖๐๐  บาท/ครั้ง 
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๒.๑๐ คณะกรรมการส่งเสริมและติดตามจรรยาบรรณข้าราชการ 

 ประธานกรรมการ    อัตราไม่เกิน  ๒,๐๐๐  บาท/ครั้ง 

 กรรมการ(ภายนอก)    อัตราไม่เกิน  ๒,๗๐๐  บาท/ครั้ง 

 กรรมการ     อัตราไม่เกิน  ๑,๖๐๐  บาท/ครั้ง 

 เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ   อัตราไม่เกิน  ๑,๖๐๐  บาท/ครั้ง 
๒.๑๑ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

 ประธานกรรมการ(ภายนอก)   อัตราไม่เกิน  ๓,๔๐๐  บาท/ครั้ง 

 กรรมการ(ภายนอก)    อัตราไม่เกิน  ๒,๗๐๐  บาท/ครั้ง 

 กรรมการ     อัตราไม่เกิน  ๑,๖๐๐  บาท/ครั้ง 

 กรรมการและเลขานุการ   อัตราไม่เกิน  ๑,๖๐๐  บาท/ครั้ง 
๒.๑๒ คณะกรรมการบริหาร “ศูนย์รับร้องเรียน สิ่งเสพติด อบายมุข สิ่งมึนเมาและความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 ประธานกรรมการ    อัตราไม่เกิน  ๒,๐๐๐  บาท/ครั้ง 

 กรรมการ(ภายนอก)    อัตราไม่เกิน  ๒,๗๐๐  บาท/ครั้ง 

 กรรมการ     อัตราไม่เกิน  ๑,๖๐๐  บาท/ครั้ง 

 เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ   อัตราไม่เกิน  ๑,๖๐๐  บาท/ครั้ง 
๒.๑๓ คณะกรรมการประจ าคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/ส านัก 

 ประธานกรรมการ    อัตราไม่เกิน  ๒,๐๐๐  บาท/ครั้ง 

 กรรมการ(ภายนอก)    อัตราไม่เกิน  ๒,๗๐๐  บาท/ครั้ง 

 กรรมการ     อัตราไม่เกิน  ๑,๖๐๐  บาท/ครั้ง 

 เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ   อัตราไม่เกิน  ๑,๖๐๐  บาท/ครั้ง 
๒.๑๔ คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

 ประธานกรรมการ    อัตราไม่เกิน  ๒,๐๐๐  บาท/ครั้ง 

 รองประธานกรรมการ   อัตราไม่เกิน  ๑,๘๐๐  บาท/ครั้ง 

 กรรมการ     อัตราไม่เกิน  ๑,๖๐๐  บาท/ครั้ง 

 กรรมการและเลขาธิการ/ผู้ช่วยเลขาธิการ อัตราไม่เกิน  ๑,๖๐๐  บาท/ครั้ง 
๒.๑๕ คณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา 

 ประธานกรรมการ    อัตราไม่เกิน  ๒,๐๐๐  บาท/ครั้ง 

 รองประธานกรรมการ   อัตราไม่เกิน  ๑,๘๐๐  บาท/ครั้ง 

 กรรมการ(ภายนอก)    อัตราไม่เกิน  ๒,๗๐๐  บาท/ครั้ง 

 กรรมการ     อัตราไม่เกิน  ๑,๖๐๐  บาท/ครั้ง 

 เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ   อัตราไม่เกิน  ๑,๖๐๐  บาท/ครั้ง 
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๒.๑๖ คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 

 ประธานกรรมการ(ภายนอก)   อัตราไม่เกิน  ๓,๔๐๐  บาท/ครั้ง 

 กรรมการ(ภายนอก)    อัตราไม่เกิน  ๒,๗๐๐  บาท/ครั้ง 

 กรรมการ     อัตราไม่เกิน  ๑,๖๐๐  บาท/ครั้ง 

 กรรมการและเลขานุการ   อัตราไม่เกิน  ๑,๖๐๐  บาท/ครั้ง 
๒.๑๗ คณะกรรมการสรรหากรรมการของสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ประธานกรรมการ(ภายนอก)   อัตราไม่เกิน  ๓,๔๐๐  บาท/ครั้ง 

 กรรมการ     อัตราไม่เกิน  ๑,๖๐๐  บาท/ครั้ง 

 กรรมการและเลขานุการ   อัตราไม่เกิน  ๑,๖๐๐  บาท/ครั้ง 
๒.๑๘ คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 

 ประธานกรรมการ(ภายนอก)   อัตราไม่เกิน  ๓,๔๐๐  บาท/ครั้ง 

 กรรมการ(ภายนอก)    อัตราไม่เกิน  ๒,๗๐๐  บาท/ครั้ง 

 กรรมการ     อัตราไม่เกิน  ๑,๖๐๐  บาท/ครั้ง 

 กรรมการและเลขานุการ   อัตราไม่เกิน  ๑,๖๐๐  บาท/ครั้ง 
๒.๑๙ คณะกรรมการสรรหาคณบดี/ผู้อ านวยการวิทยาลัย 

 ประธานกรรมการ(ภายนอก)   อัตราไม่เกิน  ๓,๔๐๐  บาท/ครั้ง 

 รองประธานกรรมการ(ภายนอก)  อัตราไม่เกิน  ๓,๐๐๐  บาท/ครั้ง 

 กรรมการ     อัตราไม่เกิน  ๑,๖๐๐  บาท/ครั้ง 

 เลขานุการ     อัตราไม่เกิน  ๑,๖๐๐  บาท/ครั้ง 
๒.๒๐ คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านัก 

 ประธานกรรมการ    อัตราไม่เกิน  ๒,๐๐๐  บาท/ครั้ง 

 กรรมการ     อัตราไม่เกิน  ๑,๖๐๐  บาท/ครั้ง 

 เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ   อัตราไม่เกิน  ๑,๖๐๐  บาท/ครั้ง   
๒.๒๑ คณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์ของสภามหาวิทยาลัย 

 ประธานกรรมการ    อัตราไม่เกิน  ๒,๐๐๐  บาท/ครั้ง 

 กรรมการ(ภายนอก)    อัตราไม่เกิน  ๒,๗๐๐  บาท/ครั้ง 

 กรรมการ     อัตราไม่เกิน  ๑,๖๐๐  บาท/ครั้ง 

 เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ   อัตราไม่เกิน  ๑,๖๐๐  บาท/ครั้ง 
๒.๒๒ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบด ี

 ประธานกรรมการ(ภายนอก)   อัตราไม่เกิน  ๓,๔๐๐  บาท/ครั้ง 

 กรรมการ(ภายนอก)    อัตราไม่เกิน  ๒,๗๐๐  บาท/ครั้ง 

 เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ   อัตราไม่เกิน  ๑,๖๐๐  บาท/ครั้ง 
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๒.๒๓ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ 

 ประธานกรรมการ(ภายนอก)   อัตราไม่เกิน  ๓,๔๐๐  บาท/ครั้ง 

 กรรมการ(ภายนอก)    อัตราไม่เกิน  ๒,๗๐๐  บาท/ครั้ง 

 เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ   อัตราไม่เกิน  ๑,๖๐๐  บาท/ครั้ง 
๒.๒๔ คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย 

 ประธานกรรมการ(ภายนอก)   อัตราไม่เกิน  ๓,๔๐๐  บาท/ครั้ง 

 กรรมการ(ภายนอก)    อัตราไม่เกิน  ๒,๗๐๐  บาท/ครั้ง 

 กรรมการ     อัตราไม่เกิน  ๑,๖๐๐  บาท/ครั้ง 

 เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ   อัตราไม่เกิน  ๑,๖๐๐  บาท/ครั้ง 
๒.๒๕   คณะกรรมการสมานฉันท์ประจ ามหาวิทยาลัย 

 ประธานกรรมการ    อัตราไม่เกิน  ๒,๐๐๐  บาท/ครั้ง 

 กรรมการ     อัตราไม่เกิน  ๑,๖๐๐  บาท/ครั้ง 

 เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ   อัตราไม่เกิน  ๑,๖๐๐  บาท/ครั้ง 
๒.๒๖   คณะกรรมการพิจารณาแผนอัตราก าลังก าหนดจ านวนและบุคคลของคณาจารย์ที่จะให้ 

ปฏิบัติงานต่อภายหลังเกษียณอายุราชการ 

 ประธานกรรมการ(ภายนอก)   อัตราไม่เกิน  ๓,๔๐๐  บาท/ครั้ง 

 กรรมการ(ภายนอก)    อัตราไม่เกิน  ๒,๗๐๐  บาท/ครั้ง 

 กรรมการ     อัตราไม่เกิน  ๑,๖๐๐  บาท/ครั้ง 

 เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ   อัตราไม่เกิน  ๑,๖๐๐  บาท/ครั้ง 
๒.๒๗   คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 

 ประธานกรรมการ    อัตราไม่เกิน  ๒,๐๐๐  บาท/ครั้ง 

 กรรมการ(ภายนอก)    อัตราไม่เกิน  ๒,๗๐๐  บาท/ครั้ง 

 กรรมการ     อัตราไม่เกิน  ๑,๖๐๐  บาท/ครั้ง 

 เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ   อัตราไม่เกิน  ๑,๖๐๐  บาท/ครั้ง 
๒.๒๘   คณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ 

 ประธานกรรมการ    อัตราไม่เกิน  ๒,๐๐๐  บาท/ครั้ง 

 กรรมการ     อัตราไม่เกิน  ๑,๖๐๐  บาท/ครั้ง 

 เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ   อัตราไม่เกิน  ๑,๖๐๐  บาท/ครั้ง 
๒.๒๙   คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 

 ประธานกรรมการ(ภายนอก)   อัตราไม่เกิน  ๔,๐๐๐  บาท/ครั้ง 

 กรรมการ(ภายนอก)    อัตราไม่เกิน  ๓,๐๐๐  บาท/ครั้ง 

 เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ   อัตราไม่เกิน  ๑,๖๐๐  บาท/ครั้ง 



-๖- 

 

๒.๓๐   คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ  (แต่งตั้งโดยกรรมการชุดที่ ๒.๒๙) 

 ประธานกรรมการ(ภายนอก)   อัตราไม่เกิน  ๓,๔๐๐  บาท/ครั้ง 

 กรรมการ(ภายนอก)    อัตราไม่เกิน  ๒,๗๐๐  บาท/ครั้ง 

 เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ   อัตราไม่เกิน  ๑,๖๐๐  บาท/ครั้ง 
๒.๓๑   คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 

 ประธานกรรมการ    อัตราไม่เกิน  ๒,๐๐๐  บาท/ครั้ง 

 กรรมการ     อัตราไม่เกิน  ๑,๖๐๐  บาท/ครั้ง 

 เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ   อัตราไม่เกิน  ๑,๖๐๐  บาท/ครั้ง 
๒.๓๒   คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง 

 ประธานกรรมการ    อัตราไม่เกิน  ๒,๐๐๐  บาท/ครั้ง 

 กรรมการ     อัตราไม่เกิน  ๑,๖๐๐  บาท/ครั้ง 

 เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ   อัตราไม่เกิน  ๑,๖๐๐  บาท/ครั้ง 
๒.๓๓   คณะกรรมการสอบสวน 

 ประธานกรรมการ    อัตราไม่เกิน  ๒,๐๐๐  บาท/ครั้ง 

 กรรมการ     อัตราไม่เกิน  ๑,๖๐๐  บาท/ครั้ง 

 เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ   อัตราไม่เกิน  ๑,๖๐๐  บาท/ครั้ง 
๒.๓๔   คณะกรรมการจัดหาและคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนเงินรายได้  

 ประธานกรรมการ    อัตราไม่เกิน  ๒,๐๐๐  บาท/ครั้ง 

 รองประธานกรรมการ   อัตราไม่เกิน  ๑,๘๐๐  บาท/ครั้ง 

 กรรมการ     อัตราไม่เกิน  ๑,๖๐๐  บาท/ครั้ง 

 เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ   อัตราไม่เกิน  ๑,๖๐๐  บาท/ครั้ง 
๒.๓๕   คณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้ง 

 ประธานกรรมการ    อัตราไม่เกิน  ๒,๐๐๐  บาท/ครั้ง 

 รองประธานกรรมการ   อัตราไม่เกิน  ๑,๘๐๐  บาท/ครั้ง 

 กรรมการ     อัตราไม่เกิน  ๑,๖๐๐  บาท/ครั้ง 

 เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ   อัตราไม่เกิน  ๑,๖๐๐  บาท/ครั้ง 
๒.๓๖   คณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้ง (แต่งตั้งโดยประธานกรรมการชุดที่ ๒.๓๖) 

 ประธานกรรมการ    อัตราไม่เกิน  ๑,๐๐๐  บาท/ครั้ง 

 รองประธานกรรมการ   อัตราไม่เกิน    ๙๐๐  บาท/ครั้ง 

 กรรมการ     อัตราไม่เกิน    ๘๐๐  บาท/ครั้ง 

 เลขานุการ     อัตราไม่เกิน    ๘๐๐  บาท/ครั้ง 



-๗- 

 

ให้คณะกรรมการตามข้อ ๒.๓๕  และข้อ ๒.๓๖  เบิกค่าตอบแทนในวันเลือกตั้ ง ไม่ เกิน 
วันละ  ๒๐๐  บาท ในวันราชการปกติ  และในอัตราไม่เกินวันละ  ๔๒๐  บาท ในวันหยุดราชการ  โดยให้งดเบิก
ค่าเบี้ยประชุมในวันนั้น 

๒.๓๗   คณะกรรมการชุดอ่ืน ๆ ที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย 

 ประธานกรรมการ(ภายนอก)   อัตราไม่เกิน  ๓,๔๐๐  บาท/ครั้ง 

 ประธานกรรมการ(ภายใน)   อัตราไม่เกิน  ๒,๐๐๐  บาท/ครั้ง 

 รองประธานกรรมการ(ภายนอก)  อัตราไม่เกิน  ๓,๐๐๐  บาท/ครั้ง 

 รองประธานกรรมการ(ภายใน)   อัตราไม่เกิน  ๑,๘๐๐  บาท/ครั้ง 

 กรรมการ(ภายนอก)    อัตราไม่เกิน  ๒,๗๐๐  บาท/ครั้ง 

 กรรมการ(ภายใน)    อัตราไม่เกิน  ๑,๖๐๐  บาท/ครั้ง 

 เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ   อัตราไม่เกิน  ๑,๖๐๐  บาท/ครั้ง 
 

ข้อ ๓.  ที่ปรึกษาในคณะกรรมการต่าง ๆ ให้ได้รับค่าเบี้ยประชุม ตามประกาศนี้ ดังนี้ 
๓.๑  ที่ปรึกษาภายนอกที่ได้รับเชิญให้เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการจากประธานคณะกรรมการ   

หรือที่ปรึกษาที่ได้แต่งตั้งในคณะกรรมการ    อัตราไม่เกิน  ๒,๗๐๐  บาท/ครั้ง 
๓.๒  ที่ปรึกษาภายในที่ ได้รับเชิญให้ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการจากประธานคณะกรรมการ  

หรือที่ปรึกษาที่ได้แต่งตั้งในคณะกรรมการ    อัตราไม่เกิน  ๑,๖๐๐  บาท/ครั้ง 
๓.๓  ที่ปรึกษาภายนอกในคณะกรรมการอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากข้อ ๒  ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  

ที่ได้รับการแต่งตั้งจากอธิการบดี  หรือที่ได้รับเชิญจากอธิการบดีให้เป็นที่ปรึกษาเฉพาะกิจในการประชุมตาม
ภารกิจของมหาวิทยาลัย      อัตราไม่เกิน  ๒,๗๐๐  บาท/ครั้ง 

 

ข้อ ๔ คณะกรรมการชุดที่ปกติประชุมทุกเดือน  ให้เบิกค่าเบี้ยประชุมได้ไม่เกินเดือนละหนึ่งครั้ง   
ยกเว้น มีเหตุเร่งด่วนที่จ าเป็น  ส าหรับคณะกรรมการชุดที่ต้องประชุมตามภารกิจแต่ละเรื่องให้เบิกค่าเบี้ยประชุม
ได้เป็นรายครั้ง 

 

ข้อ ๕  คณะกรรมการแต่ละชุดให้เบิกค่าเบี้ยประชุมส าหรับผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินหนึ่งคนต่อครั้ง 
 

ข้อ ๖  ให้คณะกรรมการภายนอกตามข้อ ๒ และ ที่ปรึกษาภายนอกตามข้อ ๓.๑ และ ๓.๓  สามารถเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่าด้วยการจ่ายเงิน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ 

            

 ประกาศ ณ วันที่   ๑๒   เดอืน  พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๕๘ 

                                           

       (รองศาสตราจารย์ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ) 
                                                          อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 


