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พระราชกฤษฎีกา 
เบี้ยประชุมกรรมการ  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เปนปที่  ๖๒  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา  ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาวาดวยเบี้ยประชุมกรรมการ 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘๗  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๓  (๔)  

แหงพระราชบัญญัติการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจาย   
พ.ศ.  ๒๕๑๘  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา  “พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 

มาตรา ๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๑๑/๑  แหงพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ  
พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

“มาตรา  ๑๑/๑  ในกรณีที่กรรมการหรืออนุกรรมการซึ่งเปนการแตงต้ังโดยตําแหนงไมสามารถ
เขารวมประชุมได  แตไดมอบหมายใหผูอื่นเขารวมประชุมแทนโดยทําเปนหนังสือหรือมีหลักฐานการ
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มอบหมาย  ใหถือวาผูไดรับมอบหมายปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการหรืออนุกรรมการแทนผูดํารง
ตําแหนงนั้น ๆ  และใหนับเปนองคประชุม  ตลอดจนมีสิทธิไดรับเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกับกรรมการ
หรืออนุกรรมการ” 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎกีาฉบบันี้  คือ  เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ  
พ.ศ.  ๒๕๔๗  ไมมีบทบัญญัติท่ีชัดเจนวา  ผูเขารวมประชุมแทนกรรมการหรืออนุกรรมการโดยตําแหนง  สามารถเขา
รวมประชุมและนับเปนองคประชุมตามกฎหมาย  ตลอดจนมีสิทธิไดรับเบี้ยประชุมหรือไม  จึงสมควรกําหนดใหผูไดรับ
มอบหมายใหเขารวมประชุมแทนนับเปนองคประชุม  และมีสิทธิไดรับเบี้ยประชุม  จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
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