
 

 

 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ว่าด้วยเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน และค่าพาหนะเดินทาง 

ส าหรับคณะกรรมการที่ท าหน้าทีส่อบสวนหรือสอบหาข้อเท็จจริงและพยาน 
พ.ศ. 2561 

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

  โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีการจ่ายเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน และค่าพาหนะเดินทางส าหรับ
บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการสอบสวนหรือคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงของมหาวิทยาลัย และบุคคล
ที่คณะกรรมการเชิญมาให้ถ้อยค า ให้การ หรือให้ข้อเท็จจริงใดๆ ต่อคณะกรรมการในฐานะพยานเป็นไปด้วยความ
เหมาะสม อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ (๒) และ (๘) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  พ.ศ. 
๒๕๒๑  สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในการประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม  2561 จึงมี
มติใหอ้อกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน 
และค่าพาหนะเดินทาง ส าหรับคณะกรรมการที่ท าหน้าที่สอบสวนหรือสอบหาข้อเท็จจริงและพยาน พ.ศ. 
2561”  

  ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแตว่ันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

  ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
  “อธิการบดี” หมายความว่า   อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
  “คณะกรรมการ”  หมายความว่า คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้งขึ้นเพ่ือท าหน้าที่สอบสวน                           
ในเรื่องวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย  การสอบสวนการกระท าผิดจรรยาบรรณ 
และการสอบหาข้อเท็จจริง  
  “กรรมการ” หมายความว่า  ผู้ที่อธิการบดีแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการ  กรรมการ  
เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ  ในคณะกรรมการ 
  “การประชุม” หมายความว่า  การประชุมเพ่ือพิจารณาสอบสวนหรือเพ่ือลงมติและ            
ให้หมายความรวมถึงการด าเนินการอ่ืนเพ่ือการแสวงหาข้อเท็จจริง หรือเพ่ือการตรวจสอบพยานหลักฐานต่างๆ 
ที่คณะกรรมการด าเนินการร่วมกัน หรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนไปด าเนินการแทน 

“บุคคลภายใน” หมายความว่า บุคคลที่ เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา          
พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจ าเงินงบประมาณแผ่นดิน และลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  และ
หมายความรวมถึงบุคคลที่ปฏิบัติงานประจ าหรือมีต าแหน่งงานประจ าในมหาวิทยาลัย 

“บุคคลภายนอก” หมายความว่า บุคคลที่มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา          
พนักงานมหาวิทยาลัย  ลูกจ้างประจ าเงินงบประมาณแผ่นดิน และลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย   และ
หมายความรวมถึงบุคคลที่มิได้ปฏิบัติงานประจ าหรือมิได้มีต าแหน่งงานประจ าในมหาวิทยาลัย 



-๒- 
 

 

  “พยาน”  หมายความว่า บุคคลที่คณะกรรมการเชิญมาให้ถ้อยค า  ให้การ หรือให้ข้อเท็จจริงใดๆ 
ต่อคณะกรรมการในฐานะพยาน 
  “เบี้ยประชุม” หมายความว่า  เงินที่จ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการในคณะกรรมการ 
  “ค่าตอบแทนพยาน”  หมายความว่า  เงินค่าตอบแทนที่จ่ายให้แกพ่ยานตามระเบียบนี้ 
  “ค่าพาหนะเดินทาง”  หมายความว่า  เงินค่าพาหนะเดินทางที่จ่ายให้แก่กรรมการที่เป็น
บุคคลภายนอกและพยานตามระเบียบนี้ 

  ข้อ ๔ การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมตามระเบียบนี้  ให้เบิกจ่ายได้เฉพาะคณะกรรมการที่อธิการบดี
แต่งตั้งขึ้นเพ่ือท าหน้าที่สอบสวนในเรื่องวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย                      
การสอบสวนการกระท าผิดจรรยาบรรณ และการสอบหาข้อเท็จจริง เท่านั้น 
  การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา            
และค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

  ข้อ ๕ ให้ก าหนดอัตราการจ่ายเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการในแต่ละครั้งที่มีการประชุม 
ดังต่อไปนี้ 
  (๑) กรณีกรรมการที่เป็นบุคคลภายใน  ให้จ่ายเบี้ยประชุมในอัตรา ดังนี้ 
       (ก) ประธานกรรมการ ครั้งละ ๕๐๐  บาท 
       (ข) กรรมการ  เลขานุการ  และผู้ช่วยเลขานุการ  ครั้งละ ๔๐๐ บาท 
  (๒) กรณกีรรมการที่เป็นบุคคลภายนอก  ให้จ่ายเบี้ยประชุมในอัตรา ดังนี้ 
       (ก) ประธานกรรมการ ครั้งละ ๑,๕๐๐  บาท 
       (ข) กรรมการ  เลขานุการ  และผู้ช่วยเลขานุการ  ครั้งละ ๑,๒๐๐ บาท 

  ข้อ ๖  กรณีที่กรรมการคนใดได้เข้าร่วมการประชุมหลายครั้งในวันเดียวกัน  ให้ได้รับเบี้ยประชุม
ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) เข้าร่วมการประชุมตามค าสั่งเดียวกัน  ให้ได้รับเงินเบี้ยประชุมเพียงครั้งเดียว 
  (๒) เข้าร่วมการประชุมตามค าสั่ งหลายค าสั่ ง  ให้ ได้รับ เบี้ยประชุมตามจ านวนค าสั่ ง                      
ค าสั่งละหนึ่งครั้ง 

  ข้อ ๗ ให้กรรมการที่เป็นบุคคลภายนอกมีสิทธิได้รับค่าพาหนะเดินทางและค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง  ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่ก าหนดในระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการภายในประเทศ  

  ข้อ ๘ ให้จ่ ายค่าตอบแทนพยานซึ่ งเป็นบุคคลภายนอก  ในอัตราคนละ ๒๐๐ บาท                     
ต่อการสอบสวนในแต่ละเรื่อง 

  ข้อ ๙ ให้จ่ายค่าพาหนะเดินทางและค่าใช้จ่ายในการเดินทางแก่พยานตามหลักเกณฑ์                   
และอัตรา ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  พยานที่เป็นบุคคลภายนอก  ให้จ่ายค่าพาหนะเดินทางในอัตราคนละ ๕๐๐ บาทต่อการมา
เป็นพยานในแต่ละครั้ง กรณีที่มีเหตุจ าเป็นพิเศษ ให้อธิการบดีเป็นผู้ พิจารณาจ่ายค่าพาหนะเดินทางในอัตราที่             
สูงกว่าอัตราที่ก าหนดไว้ได้  แต่ต้องไม่เกินคนละ  ๑,๐๐๐ บาทตอ่การมาเป็นพยานในแต่ละครั้ง 



-๓- 
 

 

  (๒)  พยานที่ เป็นบุคคลภายในซึ่งปฏิบัติงาน ณ ศูนย์วิทยพัฒนา  ให้เบิกค่าพาหนะเดินทาง         
และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่ก าหนดในระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช                  
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ จากหน่วยงานต้นสังกัด 
 
  ข้อ ๑๐ กรณีที่มหาวิทยาลัยได้จัดพาหนะรับและส่งให้กับกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอก           
และพยานแล้ว จะเบิกค่าพาหนะเดินทางตามระเบียบนี้ไม่ได้ 

  ข้อ ๑๑ ให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นผู้มีอ านาจอนุมัติการเบิกจ่าย                       
เบี้ยประชุม ค่าตอบแทน และค่าพาหนะเดินทางตามระเบียบนี้ 

  ข้อ  ๑๒ ให้ เบิ กจ่ายเบี้ ยประชุม  ค่าตอบแทน และค่าพาหนะเดินทางตามระเบียบนี้                        
จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
  หลักฐานการจ่ายเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน และค่าพาหนะเดินทาง ให้เป็นไปตามแบบที่
อธิการบดีก าหนด 

  ข้อ ๑๓ ให้ เบิกจ่ายเบี้ยประชุมตามระเบียบนี้ ให้กับคณะกรรมการที่อยู่ก่อนหรือวันที่               
ระเบียบนี้ใช้บังคับ และการด าเนินการนั้นอยู่ระหว่างการพิจารณาทีย่ังไม่แล้วเสร็จ 

  ข้อ ๑๔ ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอ านาจออกประกาศหรือค าสั่งใดๆ               
เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  
  ในกรณีที่มีปัญหาในทางปฏิบัติหรือต้องตีความตามระเบียบนี้ ให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้วินิจฉัย
ชี้ขาด 

 

ประกาศ ณ วันที่  3  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 
 

วิจิตร   ศรีสอ้าน 
 

(ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร   ศรีสอ้าน) 
นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 


