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๑๑ มกราคม ๒๕๖๒

ระเบียบกระทรวงแรงงาน
ว่าด้วยการจ่ายเงินกองทุนเงินทดแทนเป็นเบี้ยประชุม
ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอย่างอื่นของกรรมการ
กรรมการการแพทย์ กรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการ เลขานุการ และผูช้ ่วยเลขานุการ
พ.ศ. 2562
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินกองทุนเงินทดแทนเป็นเบี้ยประชุม
ค่ า พาหนะ ค่ า เบี้ย เลี้ ยง ค่ า เช่า ที่พั ก และค่าใช้ จ่า ยอย่ างอื่ นของกรรมการ กรรมการการแพทย์
กรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัตเิ งินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗
มาตรา ๒๙/๑ และมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จึงวางระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยการจ่ายเงินกองทุนเงินทดแทน
เป็ น เบี้ ย ประชุ ม ค่ า พาหนะ ค่ า เบี้ ย เลี้ ย ง ค่ า เช่ า ที่ พั ก และค่ า ใช้ จ่ า ยอย่ า งอื่ น ของกรรมการ
กรรมการการแพทย์ กรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ พ.ศ. 2562”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(1) ระเบี ย บกระทรวงแรงงานว่ า ด้ ว ยการจ่ า ยเงิ น กองทุ น เงิ น ทดแทนเป็ น เบี้ ย ปร ะชุ ม
ค่ า พาหนะ ค่ า เบี้ย เลี้ ยง ค่ า เช่า ที่พั ก และค่าใช้ จ่า ยอย่ างอื่ นของกรรมการ กรรมการการแพทย์
และอนุกรรมการ พ.ศ. ๒๕๕๓
(2) ระเบี ย บกระทรวงแรงงานว่ า ด้ ว ยการจ่ า ยเงิ น กองทุ น เงิ น ทดแทนเป็ น เบี้ ย ประชุ ม
ค่ า พาหนะ ค่ า เบี้ย เลี้ ยง ค่ า เช่า ที่พั ก และค่าใช้ จ่า ยอย่ างอื่ นของกรรมการ กรรมการการแพทย์
และอนุกรรมการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
ข้อ ๔ การจ่ า ยเบี้ ย ประชุ ม กรรมการ กรรมการการแพทย์ และกรรมการตรวจสอบ
ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้
(๑) เบี้ยประชุมเป็นรายเดือนให้ได้รับเบี้ยประชุมเฉพาะในเดือนที่มาประชุม
(๒) อัตราเบี้ยประชุมให้เป็นไปตามบัญชีท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๕ การจ่ า ยเบี้ ย ประชุ ม เลขานุ ก าร และผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก ารในคณะกรรมการ
คณะกรรมการการแพทย์ และคณะกรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ
ในคณะอนุกรรมการ ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้
(๑) เบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม แต่ให้ได้รับเบี้ยประชุมเดือนละไม่เกินสองครั้ง

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๑ ง
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(๒) อัตราเบี้ยประชุมให้เป็นไปตามบัญชีท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๖ ในกรณี ก รรมการหรื ออนุกรรมการผู้ใ ดเป็นเลขานุการหรือ ผู้ช่ วยเลขานุการด้ว ย
ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพียงตาแหน่งเดียว
ในกรณีที่เดือนใดมีการประชุมมากกว่าหนึ่งครั้ง ให้ได้รับเบี้ยประชุมตามตาแหน่งที่ได้รับครั้งแรก
ข้อ ๗ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาประชุมของกรรมการ กรรมการการแพทย์
กรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการ ที่มิใช่ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของสานักงาน
ประกันสังคม ให้ได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาประชุมเป็นเงินเหมาจ่ายคนละหนึ่งพันบาทต่อครั้ง
ข้อ ๘ ค่าใช้จ่ายอย่างอื่นให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และวิธีการของทางราชการ
ข้อ ๙ การเบิกจ่ายค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าเช่าที่พักให้ถือปฏิบั ติตามหลักเกณฑ์
และวิธีการของทางราชการ
สาหรับผู้ที่มิใช่ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของทางราชการให้ถือตามอัตรา ดังนี้
(๑) ประธานกรรมการ ประธานกรรมการการแพทย์ และประธานกรรมการตรวจสอบ
ในอัตราข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือเทียบเท่า
(๒) กรรมการ กรรมการการแพทย์ และกรรมการตรวจสอบ ในอัตราข้าราชการพลเรือนสามัญ
ตาแหน่งประเภทบริหารระดับต้นหรือเทียบเท่า
(๓) ผู้ช่ว ยเลขานุ การของคณะกรรมการ ผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการการแพทย์
และผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ ในอัตราข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่งประเภท
บริหารระดับต้น หรือเทียบเท่า
(๔) ประธานอนุกรรมการ ในอัตราข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่งประเภทบริหารระดับต้น
หรือเทียบเท่า
(๕) อนุกรรมการ ในอัตราข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการพิเศษ
หรือเทียบเท่า
ข้อ ๑๐ ให้เลขาธิการสานักงานประกันสังคมรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖2
พลตารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

บัญชีแนบท้าย

อัตราเบี้ยประชุม
ประเภท

เบี้ยประชุม

๑. คณะกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

เดือนละ
เดือนละ
ครั้งละ
ครั้งละ

๑๐,๐๐0
8,000
1,600
1,600

บาท
บาท
บาท
บาท

๒. คณะกรรมการการแพทย์
ประธานกรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

เดือนละ
เดือนละ
ครั้งละ
ครั้งละ

๑๐,๐๐0
8,000
1,600
1,600

บาท
บาท
บาท
บาท

๓. คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

เดือนละ
เดือนละ
ครั้งละ

10,000 บาท
8,000 บาท
1,600 บาท

๔. คณะอนุกรรมการ
ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ

ครั้งละ
ครั้งละ

2,500 บาท
2,000 บาท

