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พระราชกฤษฎีกา 
เบี้ยประชุมกรรมการ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที ่๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

เปนปที่ ๕๙ ในรัชกาลปจจุบัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ ใหประกาศวา 

 
โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาวาดวยเบ้ียประชุมกรรมการ และ

พระราชกฤษฎีกาวาดวยเบี้ยประชุมและคาตอบแทนท่ีปรึกษาซ่ึงนายกรฐัมนตรแีตงต้ัง 
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

และมาตรา ๓ (๔) แหงพระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจายเงินบางประเภท
ตามงบประมาณรายจาย พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้น
ไว ดังตอไปนี้ 

 
มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ 

พ.ศ. ๒๕๔๗” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที ่๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 

เปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑) พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๒๓ 
(๒) พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๓ 
(๓) พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๗ 
(๔) พระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ ๔) 

พ.ศ. ๒๕๔๑ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๕) พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๖) พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมและคาตอบแทนที่ปรึกษาซึ่งนายกรัฐมนตรี

แตงต้ัง พ.ศ. ๒๕๒๓ 

                                                 
๑
 รก.๒๕๔๗/พ๗๘ก/๑/๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๗ 
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(๗) พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมและคาตอบแทนที่ปรึกษาซึ่งนายกรัฐมนตรี
แตงต้ัง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๓ 

(๘) พระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมและคาตอบแทนที่
ปรึกษาซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้ง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๑ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

(๙) พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมและคาตอบแทนที่ปรึกษาซึ่งนายกรัฐมนตรี
แตงต้ัง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
มาตรา ๔  พระราชกฤษฎีกานี้ไมใชบังคับแกกรรมการ อนุกรรมการ ที่ปรึกษา

คณะกรรมการ เลขานุการ และผูชวยเลขานุการ ซึ่งไดรับแตงตั้งตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย หรอื
โดยประกาศพระบรมราชโองการ และบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือประกาศพระบรมราชโองการ
นั้นกําหนดเบี้ยประชุมหรือผลประโยชนตอบแทนของบุคคลดังกลาวไวเปนการเฉพาะ 

 
มาตรา ๕  ในพระราชกฤษฎีกานี้ 
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งตามบทบัญญัติ

แหงกฎหมายโดยประกาศพระบรมราชโองการ หรือโดยประธานรัฐสภา ประธานสภา
ผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา คณะรัฐมนตร ีนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาล หรือรัฐมนตรี
เจาสังกัดซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 

“กรรมการ” หมายความวา กรรมการในคณะกรรมการ แตไมรวมถึงกรรมการซึ่ง
ไดรับเงินเดือนหรือคาตอบแทนอยางอื่นในหนาที่นั้นๆ โดยเฉพาะ 

“คณะอนุกรรมการ” หมายความวา คณะอนุกรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายโดยประกาศพระบรมราชโองการ หรือโดยประธานรัฐสภา ประธานสภา
ผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา คณะรัฐมนตร ีนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาล รัฐมนตรีเจา
สังกัดซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการ 

“อนุกรรมการ” หมายความวา อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ แตไมรวมถึง
อนุกรรมการซึ่งไดรับเงินเดือนหรือคาตอบแทนอยางอื่นในหนาที่นั้นๆ โดยเฉพาะ 

“ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ” หมายความวา ที่ปรึกษาซึ่งไดรับแตงตั้งตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายหรือโดยประกาศพระบรมราชโองการ ใหเปนที่ปรึกษาของคณะกรรมการ 

“รัฐมนตร”ี หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
มาตรา ๖  ใหกรรมการไดรับเบี้ยประชุมดังตอไปนี้ 
(๑) เบี้ยประชุมเปนรายเดือน สําหรับกรรมการในคณะกรรมการซ่ึงไดรับแตงตั้ง

ตามบทบญัญัติแหงกฎหมาย หรือโดยประกาศพระบรมราชโองการ ซึ่งมีภาระหนาที่และความ
รับผิดชอบสูง ปฏิบัติงานในดานการกําหนดนโยบายอันมีผลกระทบตอการบริหาร เศรษฐกิจ หรอื
สังคมในภาพรวมของประเทศตามรายชื่อคณะกรรมการและอัตราเบี้ยประชุมที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) เบี้ยประชุมเปนรายครั้ง สําหรับกรรมการในคณะกรรมการอื่นนอกจากท่ี
ระบุไวใน (๑) ตามอัตราเบี้ยประชุมที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๗  ใหอนุกรรมการไดรับเบี้ยประชุมดังตอไปนี้ 
(๑) เบี้ยประชุมเปนรายเดือน สําหรับอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการของ

คณะกรรมการตามมาตรา ๖ (๑) ตามรายชื่อคณะอนุกรรมการและอัตราเบี้ยประชุมที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด  

(๒) เบี้ยประชุมเปนรายครั้ง สําหรับอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการของ
คณะกรรมการอื่นนอกจากท่ีระบุไวใน (๑) เวนแตอนุกรรมการสามัญประจํากระทรวง ทบวง กรม 
หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากระทรวง หรือกรม อนุกรรมการสามัญ
ประจําจังหวัด หรืออนุกรรมการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการอื่นที่มีลักษณะทํานอง
เดียวกัน ใหไดรับเบี้ยประชุมเฉพาะอนุกรรมการที่ไมไดเปนขาราชการของสวนราชการนั้น ท้ังน้ี 
ตามอัตราเบี้ยประชุมที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๘  กรรมการหรืออนุกรรมการที่มีสิทธิไดรับเบี้ยประชุมเปนรายเดือน ให

ไดรับเบี้ยประชุมเฉพาะในเดือนที่ไดรวมประชุม 
 
มาตรา ๙  ประธานกรรมการหรือประธานอนุกรรมการที่มีสิทธิไดรับเบี้ยประชุม

เปนรายครั้งใหไดรับเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งในสี่ของอัตราเบี้ยประชุมที่กรรมการหรือ
อนุกรรมการนั้นมีสิทธิไดรับ แลวแตกรณี 

ในกรณีท่ีประธานกรรมการหรือประธานอนุกรรมการไมสามารถรวมประชุมไดให
ผูซึ่งทําหนาที่ประธานในที่ประชุมไดรับเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกับประธานกรรมการหรือประธาน
อนุกรรมการตามที่กําหนดในวรรคหนึ่ง แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๑๐  รองประธานกรรมการหรือรองประธานอนุกรรมการซ่ึงไดรับแตงตั้ง

ตามบทบญัญัติแหงกฎหมาย หรือโดยประกาศพระบรมราชโองการ ที่มีสิทธิไดรับเบี้ยประชุมเปน
รายครั้ง ใหไดรับเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งในแปดของอัตราเบี้ยประชุมที่กรรมการหรือ
อนุกรรมการนั้นมีสิทธิไดรับ แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๑๑  กรรมการในคณะกรรมการคณะหนึ่ง หรืออนุกรรมการใน

คณะอนุกรรมการคณะหนึ่งที่มีสิทธิไดรับเบี้ยประชุมเปนรายครั้ง ใหไดรับเบี้ยประชุมสําหรับการ
ประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการนั้น แลวแตกรณ ีเพียงครั้งเดียวในวันหนึ่ง 

 
มาตรา ๑๒  ที่ปรึกษาคณะกรรมการใหไดรับเบี้ยประชุมเชนเดียวกับกรรมการใน

คณะกรรมการนั้นโดยใหนํามาตรา ๘ หรือมาตรา ๑๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๓  เลขานุการและผูชวยเลขานุการในคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ ใหไดรับเบี้ยประชุมเปนรายครั้งตามอัตราเบี้ยประชุมที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนดโดยใหเลขานุการมีสิทธิไดรับเบี้ยประชุมไมเกินหนึ่งคน และผูชวยเลขานุการมีสิทธิไดรับ
เบี้ยประชุมไมเกินสองคน 

ถากรรมการหรืออนุกรรมการผูใดเปนเลขานุการหรือผูชวยเลขานุการดวย ให
เบิกเบี้ยประชุมไดเพียงตําแหนงเดียว 

 
มาตรา ๑๔  การประชุมของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ตองมี

กรรมการหรืออนุกรรมการรวมประชุมอยางนอยกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการหรืออนุกรรมการ
ท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม และมีสิทธิเบิกเบี้ยประชุมตามพระราชกฤษฎีกานี ้เวนแต
บทบัญญัติแหงกฎหมาย ประกาศพระบรมราชโองการ หรือคําสั่งที่จัดใหมีคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการนั้นจะกาํหนดไวเปนอยางอื่น 

การประชุมตามวรรคหนึ่ง ใหรวมถึงการประชุมที่บทบัญญัติแหงกฎหมาย 
ประกาศพระบรมราชโองการ หรือคําสั่งที่จัดใหมีคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการกําหนดให
สามารถใชวิธีการติดตอส่ือสารดวยเทคโนโลยีที่สามารถถายทอดภาพและเสียงไดอยางตอเนื่อง 
ซ่ึงทําใหกรรมการหรืออนุกรรมการไมจําเปนตองปรากฏตัวในท่ีประชุมดวย โดยใหถือวากรรมการ
หรืออนุกรรมการซึ่งใชวิธีการติดตอสื่อสารดวยเทคโนโลยีดังกลาว รวมประชุมคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการนั้น และมีสิทธิไดรับเบี้ยประชุม 

 
มาตรา ๑๕  ใหกระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ และสํานักงาน

คณะกรรมการขาราชการพลเรือน รวมกันจัดทํารายชื่อคณะกรรมการตามมาตรา ๖ (๑) และ
รายชื่อคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๗ (๑) และอัตราเบี้ยประชุมเปนรายเดือนและเปนรายครั้ง
สําหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผูชวยเลขานุการ 

เมื่อไดจัดทํารายชื่อคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และอัตราเบี้ยประชุมตาม
วรรคหนึ่งเสร็จแลวใหเสนอรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบและประกาศกําหนดตอไป 

การกําหนดอัตราเบี้ยประชุมตองไมเกินอัตราที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
 
มาตรา ๑๖  คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งซึ่งไดรับเงินสมนาคุณเปนราย

เดือนอยูกอนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ ใหคงไดรับเบี้ยประชุมเปนรายเดือน ท้ังน้ี ตาม
อัตราเบี้ยประชุมที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๑๗  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกา

นี ้
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชกฤษฎีกาวาดวย
เบี้ยประชุมกรรมการและพระราชกฤษฎีกาวาดวยเบี้ยประชุมและคาตอบแทนที่ปรึกษาซึ่ง
นายกรัฐมนตรีแตงตั้ง ไดใชบังคับมาเปนเวลานานสมควรปรับปรุงหลักเกณฑการจายและอัตรา
เบี้ยประชุมใหเหมาะสมยิ่งขึ้น และเพื่อรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวกับเบี้ยประชุมกรรมการ ใหอยูใน
กฎหมายฉบับเดียวกันเพื่อใหมีเอกภาพ จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ญาณี/พิมพ 
๑๗ มีนาคม ๒๕๔๘ 

ธัญกมล/ศุภสรณ/ตรวจ 
๒๒ เมษายน ๒๕๔๘ 

A+B 
 
 


