
 

 

 

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และอัตราการเบิกจ่ายเบ้ียประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
___________________ 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์ และอัตราการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์  
เพ่ือให้การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และให้  
ผู้ร่วมประชุมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสามารถ ประชุมและปรึกษาหารือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
อีกทั้งเป็นการประหยัดต้นทุนและระยะเวลาในการจัดประชุม อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๕ (๗) และข้อ ๓๘ 
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ 
เม่ือวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และอัตรา
การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้  
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
“ผู้ร่วมประชุม” หมายความว่า กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการ อนุกรรมการ ผู้ท างาน เลขานุการ 

และผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๔ ให้จ่ายเบี้ยประชุมให้แก่ผู้ร่วมประชุมซ่ึงได้แสดงตนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ ได้
ตามอัตราที่ก าหนดในข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการนั้น 

วิธีการแสดงตนตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ร่วมประชุมขานชื่อ นามสกุล หมายเลขประจ าตัวประชาชนของ
ตนเอง และต าแหน่งในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานของมหาวิทยาลัยให้ชัดเจน 

ข้อ ๕ การประชุมเพ่ือด าเนินการกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างของมหาวิทยาลัย และการประชุมในเรื่อง
ที่มีการก าหนดชั้นความลับตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติและเรื่องอ่ืน ๆ ที่คณะรัฐมนตรี
ก าหนด ห้ามมิให้ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบนี้ 



 
-๒- 

 

 

ข้อ ๖ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่จะสามารถ เบิกจ่ายเบี้ยประชุมให้แก่ผู้ เข้าร่วมประชุม 
ตามข้อ ๔ ได้ จะต้องด าเนินการประชุมให้สอดคล้องเป็นไปตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่  
๗๔/๒๕๕๗ เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคู่มือการปฏิบัติราชการนอกสถานที่ ที่ส านักงาน
คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด 

ข้อ ๗ ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอ านาจออกประกาศหรือค าสั่งใด ๆ เพ่ือปฏิบัติให้
เป็นไปตามระเบียบนี้ 

ในกรณีที่มีปัญหาในทางปฏิบัติหรือต้องตีความตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการบริหารเงินราย ได้
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและค าวินิจฉัยนั้นให้เป็นที่สุด 
 
                             ประกาศ ณ  วันที่   ๓   เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓  

 
                                                                         ศิริ  การเจริญดี   
 

    (ดร.ศิริ  การเจริญดี) 
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

                                                   ประธานคณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สิน 



 

 

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
___________________ 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และ
อัตราการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วย 
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๕ (๗) และข้อ ๓๘ แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ 
คณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตรา 
การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

ข้อ ๓   ให้ยกเลิกความในบทนิยามค าว่า “ผู้ร่วมประชุม” ในข้อ ๓ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ผู้ร่วมประชุม” หมายความว่า นายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัย ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ ประธานอนุกรรมการ รองประธาน
อนุกรรมการ อนุกรรมการ ประธานคณะท างาน รองประธานคณะท างาน ผู้ท างาน เลขานุการ และ
ผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือคณะบุคคลอ่ืน ตามที่กฎหมาย 
ข้อบังคับ ระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัยก าหนด และให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งต้องชี้แจงแสดง 
ความคิดเห็นต่อคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะบุคคลนั้นด้วย 

 



 
-๒- 

 

 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
อัตราการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๕   การประชุมเพ่ือด าเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัย  และการประชุมอ่ืน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ห้ามมิให้ประชุมผ่าน 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์” 

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
อัตราการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๖ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่จะสามารถเบิกจ่ายเบี้ยประชุมให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม 
ตามข้อ ๔ ได้  จะต้องด าเนินการประชุมให้สอดคล้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่าน 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์” 

ข้อ ๖ ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้  
 
 
                       ประกาศ ณ  วันที่  ๑๐  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

       ศิริ การเจริญดี 
 
    (ดร.ศิริ การเจริญดี) 

   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
                                                   ประธานคณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สิน 


