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เพื่อให้การบริหารงานการเงินและทรัพย์สินของศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ เป็นไป

ด้ วยค วาม เรี ยบ ร้ อย  มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ  อาศั ยอ าน าจตามความ ในข้ อ  18 แห่ งข้ อ บั งคั บ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารหน่วยงานของส่วนงานวิชาการภายในของมหาวิทยาลัย พ .ศ. 

2555 และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ ครั้งที่ 

1/2557 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 จึงเห็นควรก าหนดแนวทางเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินไว้

ดังตอ่ไปนี ้

ข้อ 1  ประกาศนีเ้รียกว่า “ประกาศศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ ว่าด้วยการเงินและ          

                   ทรัพย์สิน พ.ศ. 2557 

 ข้อ 2  ประกาศนีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ 3  บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ขอ้ก าหนด ประกาศ ค าสั่ง และมตอิื่นใดในส่วนที่มบีัญญัติไว้   

                   แล้ว และหรอืซึ่งขัดแย้งกับประกาศนี้ ให้ใชป้ระกาศนีแ้ทน 

  

หมวดที่ 1 

บทความทั่วไป 

 

 ข้อ 4  ในประกาศนี ้ 

            “ศูนย์ฯ”            หมายถึง ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์  

                                    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

          “ผูอ้ านวยการ”     หมายถึง ผูอ้ านวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและ  

                  บรรจุภัณฑ์  

                   “ผูบ้ริหาร”          หมายถึง ผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการ ผูช่้วย  

                 ผูอ้ านวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุ                   

                                                                         ภัณฑ ์               

          “คณะกรรมการอ านวยการ”   หมายถึง คณะกรรมการอ านวยการศูนย์นวัตกรรม        

                                                                         อาหารและบรรจุภัณฑ์  

          “คณะกรรมการบริหาร” หมายถึง คณะกรรมการบริหารศูนย์นวัตกรรมอาหาร     

                                                                         และบรรจุภัณฑ์ 

 ประกาศศนูย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ ์

ว่าดว้ยการเงินและทรพัย์สิน พ.ศ.2557 

 วันที่แก้ไข        - 

หมวด 1 บททัว่ไป 

หนา้ 2 

ฉบับที่ 1 

 แก้ไขครั้งที่       - วันที่มีผลบังคบัใช ้ 15 ต.ค. 57 

ผู้ตรวจสอบ   - ผู้อ านวยการ  ผศ.ดร.ยุทธนา ผู้จัดท า   นลนิธิดา 
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                   “พนักงาน”                   หมายถึง พนักงานและลูกจ้างของศูนย์ฯ   

          “เงินทดรองจา่ย”        หมายถึง เงนิสดที่ควรมไีว้ในหนว่ยงานเพื่อความ 

                  สะดวกในการเบิกจ่าย 

          “ปีงบประมาณ”             หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมของปีหนึ่ง      

                                                                         ถึงวันที่  30 กันยายนของปีถัดไป และใหใ้ช้    

                                                                         ปพี.ศ. ถัดไปนั้น เป็นชื่อส าหรับปีงบประมาณ  

                                                                         นั้น 

ข้อ 5  ในประกาศนี ้คณะกรรมการอ านวยการมอี านาจและหนา้ที่ ดังนี้ 

(1) ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงานให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

และวัตถุประสงค์ของการจัดตัง้ศูนย์ฯ 

(2) พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงสรา้งการแบ่งงานภายใน 

(3) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการด าเนินงาน แผนก าลังคน และกรอบอัตราก าลัง

ของสว่นงาน 

(4) พิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณ รายรับ รายจ่ายประจ าปี เพื่อน าเสนอ

อธิการบดีพิจารณาเพื่อน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

(5) พิจารณาก าหนดและอนุมัติวงเงินทดรองจ่ายของศูนย์ฯ 

(6) พิจารณาแตง่ตัง้ผู้ตรวจสอบบัญชี 

(7) พิจารณารายงานประจ าปี และรายงานฐานะการเงิน เพื่อเสนอต่ออธิการบดีและ

สภามหาวิทยาลัยอย่างนอ้ยปีละ 1 ครั้ง 

(8) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับงานของศูนย์ฯ และให้ผู้อ านวยการรับไปด าเนินการ 

เพื่อให้เกิดประสทิธิภาพสูงสุดในการด าเนินงาน 

(9) พิจารณาเงินคา่ตอบแทนของผู้อ านวยการและรองผูอ้ านวยการ 

(10) ก าหนดเบี้ยประชุมให้กับคณะกรรมการบริหาร 

(11) พิจารณาวงเงินเพิ่มพิเศษประจ าปี (Bonus) (ถ้ามี) 

(12) พิจารณาการจา่ยเงนิเพิ่มพิเศษประจ าปี (Bonus) (ถ้ามี) ให้กับผูอ้ านวยการ รอง   

       ผูอ้ านวยการ ผูจ้ัดการ และพนักงานประจ า 

(13) ให้ค าปรึกษา และข้อแนะน าต่อคณะกรรมการบริหาร 

 

วันที่มีผลบังคบัใช ้ 15 ต.ค. 57 

ประกาศศนูย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ ์

ว่าดว้ยการเงินและทรพัย์สิน พ.ศ.2557 

 วันที่แก้ไข        - 

หมวด 1 บททัว่ไป 

หนา้ 3 

ฉบับที่ 1 

 แก้ไขครั้งที่       - 

ผู้ตรวจสอบ   - ผู้จัดท า   นลนิธิดา ผู้อ านวยการ  ผศ.ดร.ยุทธนา 
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คณะกรรมการอ านวยการมีวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี และอาจได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง

ใหม่อกีได้ 

ข้อ 6 คณะกรรมการบริหารมอี านาจและหน้าที่ ดังนี้ 

(1) พิจารณาโครงสรา้งการแบ่งงานภายใน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการอ านวยการ 

(2) พิจารณาแผนการด าเนินงาน แผนก าลังคน และกรอบอัตราก าลัง เพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมการอ านวยการ 

(3) พิจารณารายงานประจ าปี รายงานฐานะการเงิน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ

อ านวยการ 

(4) พิจารณาเรื่องต่างๆ ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการอ านวยการ 

(5) ให้ค าปรึกษา และให้ความเห็นต่อผู้อ านวยการ 

คณะกรรมการบริหารมีวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง

ใหม่อกีได้ 

 ข้อ 7 ให้ผู้อ านวยการรักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม           

ประกาศนี ้ให้ผู้อ านวยการเป็นผู้วนิิจฉัยชีข้าด   

 ข้อ 8  ประกาศนีใ้ห้ใชก้ับการบริหารรายได้และรายจ่ายของศูนย์ฯ เท่านั้น  

 

 

หมวดที่ 2 

รายได้ 

 

 ข้อ 9  รายได้ของศูนย์ฯ อาจมไีด้ดังนี ้

(1) งบประมาณ เงินอุดหนุน หรอืทรัพย์สินที่ได้รับจากส่วนงาน หรอืมหาวิทยาลัย หรือ

ทรัพย์สินที่หนว่ยงานอื่น หรอืบุคคลอื่นมอบให้ 

(2) รายได้จากการบริการวิชาการ โครงการวิจัย หรอืจากโครงการอื่นๆ 

(3) ค่าบริการตา่งๆ 

(4) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ 

(5) ผลประโยชน์อันเกิดจากการจัดรายได้ตาม (1) ถึง (4) 

 

วันที่มีผลบังคบัใช ้ 15 ต.ค. 57 

ผู้ตรวจสอบ   - ผู้จัดท า   นลนิธิดา ผู้อ านวยการ  ผศ.ดร.ยุทธนา 

ประกาศศนูย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ ์

ว่าดว้ยการเงินและทรพัย์สิน พ.ศ.2557 

 วันที่แก้ไข        - 

หมวด 2 รายได ้

หนา้ 4 

ฉบับที่ 1 

 แก้ไขครั้งที่       - 
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(6)  

 

ข้อ10 ให้ศูนย์ฯ  เปิดบัญ ชีเงินฝากไว้กับสถาบั นการเงินซึ่ งได้ รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการอ านวยการ ในนาม “ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” และให้น าเงินรายได้ที่ศูนย์ฯได้รับ ส่งเข้าบัญชีเงินฝากโดยมิ

ชักช้า หา้มใชจ้า่ยรายได้ที่ได้รับก่อนที่จะส่งเข้าบัญชเีงินฝากตามวรรคแรก 

ข้อ11  ในการรับเงิน ให้ศูนย์ฯ ออกหลักฐานให้แก่ผู้ช าระเงินหรือพนักงานที่น าส่งทุกครั้ง และ

ให้มีส าเนาหลักฐานไว้ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ ทั้งนี้ รูปแบบหลักฐานให้เป็นไป 

ตามที่ศูนย์ฯ ก าหนด 

ข้อ12 เงินรายได้ของศูนย์ฯ จะต้องจัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือเป็นเงิน

รายจ่ายเพิ่มเติมระหว่างปีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอ านวยการ 

 

         หมวดที่ 3 

รายจ่าย 

 

 ข้อ 13 รายจ่ายของศูนย์ฯ อาจแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้ 

(1) หมวดค่าใช้จา่ยด้านบุคลากร 

(2) หมวดค่าใช้จา่ยในการด าเนินการ 

(3) หมวดค่าใช้จา่ยเงินอุดหนุน 

(4) หมวดเงินลงทุน 

(5) หมวดรายจา่ยอื่น 

ข้อ 14 การจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพัน ให้กระท าได้เฉพาะเพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานของ

ศูนย์ฯ ให้กระท าได้ภายในวงเงินและตามรายการที่ได้รับอนุมัติ จะถัวจ่ายหรือน าไปใช้ 

จ่ายรายการอื่นไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากผู้อ านวยการหรือผู้ที่ผู้อ านวยการ

มอบหมายใหด้ าเนนิการ 

ข้อ 15 ให้ผู้อ านวยการหรอืผูท้ี่ผู้อ านวยการมอบหมาย เป็นผู้มอี านาจอนุมัติการจา่ยเงนิ 

ข้อ 16 การเบิกจ่ายเงนิเพื่อช าระหนี้ ให้ผู้รับผดิชอบหรอืผูท้ี่ได้รับมอบหมาย ขอเบิกเงิน  

          ภายหลังจากได้รับเอกสารประกอบการขอเบิก ดังนี้ 

 

ผู้อ านวยการ  ผศ.ดร.ยุทธนา 

วันที่มีผลบังคบัใช ้ 15 ต.ค. 57 

ประกาศศนูย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ ์

ว่าดว้ยการเงินและทรพัย์สิน พ.ศ.2557 

 วันที่แก้ไข        - 

หมวด 3 รายจ่าย 

หนา้ 5 

ฉบับที่ 1 

 แก้ไขครั้งที่       - 

ผู้ตรวจสอบ   - ผู้จัดท า   นลนิธิดา 
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(1) หลักฐานการด าเนินการขออนุมัตสิั่งซื้อ สั่งจ้างหรอืก่อหนี้ผูกพัน 

(2) ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจา้ง หรอืสัญญาที่ก่อหนี้ผูกพัน 

(3) เอกสารแสดงการตรวจรับ ตรวจการจ้าง ตรวจการใหบ้ริการ หรอืตรวจการเช่า 

(4) ใบส่งของ ใบแจ้งหนี้ หรอืใบส าคัญจา่ย (ถ้ามี) 

ให้ศูนย์ฯ ตรวจสอบหลักฐานการขอเบิกเงินดังกล่าวให้ถูกต้องตามประกาศนี้ และให้

จา่ยเงนิแก่เจา้หนี้โดยมิชักช้า 

ข้อ 17 การเบิกเงินค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าตอบแทน ค่ารับรอง และ ค่าจ้าง 

หรือเงินเดือนอื่นใดให้แก่พนักงาน ให้เบิกได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราที่

คณะกรรมการอ านวยการก าหนด 

 ข้อ 18 การจา่ยเงนิรายใดที่ไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงนิได้ ให้ผู้จ่ายใช้ใบรับรองการจา่ยเงนิ 

                    ตามที่ศูนย์ฯ ก าหนด 

 ข้อ 19 ให้ศูนย์ฯ มีเงินทดรองจ่ายในวงเงนิไม่เกิน 5,000.- บาท 

ข้อ 20 การเก็บรักษาเงินทดรองจ่าย ให้ผู้อ านวยการหรอืผูท้ี่ผู้อ านวยการมอบหมาย            

เก็บรักษาไว้ที่เก็บที่ปลอดภัย  

การจัดเก็บเงนิทุกประเภท ใหง้านการเงินเป็นผู้จัดเก็บ หรอืผูร้ับผดิชอบเงินน าส่งงานการเงินทุก

วันในเวลาท าการ หรอือย่างช้าในวันท าการถัดไป 

ข้อ21 การขอเบิกจ่ายเพื่ อใช้จ่ายในการด าเนินงาน ให้ผู้ยืมท าสัญญาการยืมเงินต่อ

ผูอ้ านวยการหรอืผูท้ี่ผู้อ านวยการมอบหมาย ตามแบบที่ศูนย์ฯ ก าหนด 

ข้อ 22 ให้ผู้อ านวยการหรอืผูท้ี่ผู้อ านวยการมอบหมาย เป็นผู้มอี านาจอนุมัตกิารเบิกจ่ายเงนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่มีผลบังคบัใช้  15 ต.ค. 57 

ประกาศศนูย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ ์

ว่าดว้ยการเงินและทรพัย์สิน พ.ศ.2557 

ผู้อ านวยการ  ผศ.ดร.ยุทธนา  วันที่แก้ไข        - 

หมวด 3 รายจ่าย 

หนา้ 6 

ฉบับที่ 1 

 แก้ไขครั้งที่       - 

ผู้ตรวจสอบ   - ผู้จัดท า   นลนิธิดา 
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หมวดที่ 4 

ทรัพย์สิน 

 

 ข้อ 23 ศูนย์ฯ มีทรัพย์สินประเภทต่างๆ ดังนี้ 

(1) ทรัพย์สินหมุนเวียน ได้แก่ เงินสด หรือทรัพย์สินอื่นที่มีเหตุผลจะคาดหมายได้ว่าจะ

เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือขาย หรือใช้หมดไประหว่างรอบระยะเวลาการด าเนินงาน

ตามปกติของศูนย์ฯ เชน่ เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ ตั๋วเงนิ และตราสารทางการเงิน 

(2) ทรัพย์สินถาวร ได้แก่ ทรัพย์สินอันมีลักษณะคงทนที่ใช้ในการด าเนินกิจการ และ

ใช้ได้นานกว่าหนึ่งรอบระยะเวลาด าเนนิงานตามปกติ มิได้มไีว้เพื่อขาย เชน่ ที่ดนิ  

สิ่งปลูกสร้าง และครุภัณฑ์ 

(3) ทรัพย์สินอื่น ได้แก่ ทรัพย์สินที่ไม่อาจจัดเข้าเป็นทรัพย์สินหมุนเวียนหรือทรัพย์สิน

ถาวรได้ เชน่ ทรัพย์สินทางปัญญา และเงินลงทุนระยะยาว 

ข้อ 24 ให้ศูนย์ฯ จัดเก็บเอกสารทางการบัญชีและทะเบียนทรัพย์สินไว้เป็นหลักฐาน ให้อยู่ใน 

           สภาพที่สามารถตรวจสอบได้ 

ข้อ 25 การพัสดุที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการอ านวยการ 

          ก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศศนูย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ ์

ว่าดว้ยการเงินและทรพัย์สิน พ.ศ.2557 

 วันที่แก้ไข        - 

หมวด 4 ทรัพยส์ิน 

หนา้ 7 

ฉบับที่ 1 

 แก้ไขครั้งที่       - 

ผูต้รวจสอบ   - ผู้จัดท า   นลนิธิดา ผู้อ านวยการ  ผศ.ดร.ยุทธนา 

วันที่มีผลบังคบัใช ้ 15 ต.ค. 57 
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หมวดที่ 5 

การงบประมาณ 

 

 ข้อ 26 ให้ศูนย์ฯ จัดท างบประมาณรายรับและรายจ่ายประจ าปีของศูนย์ฯ ตามโครงสรา้ง 

                    แผนงานที่คณะกรรมการอ านวยการก าหนด เสนอต่อคณะกรรมการอ านวยการเพื่อ 

                    อนุมัตใิช้เป็นงบประมาณในปีงบประมาณนั้น 

 ข้อ 27 ค่าใช้จา่ยที่เกิดขึน้ในปีงบประมาณใด ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณภายในปีงบประมาณ 

                    นั้น หากมีเหตุผลและความจ าเป็นจะต้องเบิกจ่ายข้ามปี ให้คณะกรรมการอ านวยการ 

                    เป็นผู้อนุมัติ 

 ข้อ 28 ในกรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่าย การตัง้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมระหว่าง   

                     ปี หรอืลดงบประมาณรายจ่ายปี ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) การเปลี่ยนแปลงรายจ่ายจากหมวดหนึ่งไปเป็นอีกหมวดหนึ่ง และการเปลี่ยนแปลง

รายการรายจ่ายภายในหมวดเดียวกัน ให้ผู้อ านวยการเป็นผู้อนุมัติ 

(2) ในกรณีที่จ าเป็นต้องใช้จ่ายเงนิเกินกว่าวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ได้รับ

อนุมัติ ให้ผูอ้ านวยการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอ านวยการ เสนอขอ

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมระหว่างปีต่อมหาวิทยาลัย 

(3) ในกรณีที่มเีหตุผลและความจ าเป็นที่จะต้องลดงบประมาณรายจา่ยประจ าปีที่ได้รับ

อนุมัต ิให้ผูอ้ านวยการเสนอต่อคณะกรรมการอ านวยการเพื่อพิจารณา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศศนูย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ ์

ว่าดว้ยการเงินและทรพัย์สิน พ.ศ.2557 

วันที่มีผลบังคบัใช ้ 15 ต.ค. 57 

หมวด 5 การงบประมาณ 

หนา้ 8 

ฉบับที่ 1 

 แก้ไขครั้งที่       - 

ผู้ตรวจสอบ   - ผู้จัดท า   นลนิธิดา ผู้อ านวยการ  ผศ.ดร.ยุทธนา 
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หมวดที่ 6 

การบัญชี 

 

 ข้อ 29 ให้เจ้าหนา้ที่บัญชีเป็นผูร้ับผิดชอบในการจัดท าบัญชีตามระบบที่คณะกรรมการ 

                    อ านวยการก าหนด 

ข้อ 30 ให้ เจ้าหน้าที่ การเงินและบัญ ชีจัดท างบเดือนแสดงฐานะทางการเงินเสนอต่อ 

ผูอ้ านวยการทุกเดือนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป และให้ผู้อ านวยการตรวจสอบ 

                      ยอดเงนิในบัญชเีงินฝากเพื่อยืนยันกับยอดเงนิทางบัญชีทุกเดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่มีผลบังคบัใช ้ 15 ต.ค. 57 

ประกาศศนูย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ ์

ว่าดว้ยการเงินและทรพัย์สิน พ.ศ.2557 

หมวด 6 การบัญช ี

หนา้ 9 

ฉบับที่ 1 

 แก้ไขครั้งที่       - 

ผู้ตรวจสอบ   - ผู้จัดท า   นลนิธิดา ผู้อ านวยการ  ผศ.ดร.ยุทธนา 









































 

  

ประกาศศนูยน์วัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ ์

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่

ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2557 





31 

 

 

  

ประกาศศนูยน์วัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ ์

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่

ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2557 





31 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชเีบีย้ประชุมแนบท้ายระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วา่ด้วยเบีย้ประชุมกรรมการ พ.ศ. 2551 

 

คณะกรรมการในระดับส่วนงาน (ใช้เงนิของแตล่ะส่วนงาน) 

1. คณะกรรมการอ านวยการประจ าส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น  ครั้งละไม่เกิน 

ประธาน (ผูป้ฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย)     1,500 บาท 

กรรมการ (ผูป้ฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย)     1,000 บาท 

กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ (บุคคลภายนอก)     3,000-5,000 บาท 

         (ตามภาระและขนาด    

                                                                                             ของสว่นงานนั้น) 

 

2. คณะกรรมการบริหารประจ าส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น  ครั้งละไม่เกิน 

ประธาน (ผูป้ฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย)     625-1,000 บาท 

กรรมการ (ผูป้ฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย)     500-750 บาท 

(ตามภาระและขนาด

ของสว่นงานนั้น) 

 

ประกาศศนูย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ ์

ว่าดว้ยเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2557 

บัญชีเบี้ยประชุมกรรมการ ฉบับที่ 1 

วันที่มีผลบังคบัใช ้ 15 ต.ค. 57 หนา้ 31  แก้ไขครั้งที่       - 

ผู้จัดท า   นลนิธิดา ผู้ตรวจสอบ   - ผู้อ านวยการ  ผศ.ดร.ยุทธนา  วันที่แก้ไข        - 


