
 
 

ระเบียบสถาบันพระปกเกล้า 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบตัิงาน 

พ.ศ. 2550 
.................................... 

 
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบสถาบันพระปกเกล้าว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ปฏิบัติงาน เพื่อให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ 4 และข้อ 20 แห่งข้อบังคับสถาบันพระปกเกล้า ว่าด้วย        
การบริหารกองทุน การเงิน การงบประมาณ และทรัพย์สิน พ.ศ.2542 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารกองทุน การเงิน การงบประมาณ และทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2550 
จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสถาบันพระปกเกล้า ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2550” 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิก 

(1) ระเบียบสถาบันพระปกเกล้า ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ.
2542 

(2) ระเบียบสถาบันพระปกเกล้า ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 
(ฉบับที่ 1) พ.ศ.2542 

(3) ระเบียบสถาบันพระปกเกล้า ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
 
 
 
 
 



หมวด 1 
ข้อความทั่วไป 

 
 ข้อ 3   ในระเบียบนี้ 
  “การเดินทางไปปฏิบัติงาน” หมายถึง การเดินทางไปปฏิบัติงานในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร และให้รวมถึงการเดินทางไปศึกษาดูงาน ฝึกงาน ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา เจรจา
ธุรกิจ หรือปฏิบัติหน้าที่อย่างอ่ืน เป็นครั้งคราวตามความจ าเป็น 
  “สถาบัน”   หมายถึง สถาบันพระปกเกล้า 
  “ประธานสภา”1 หมายถึง ประธานสภาสถาบันและประธานสภา
พัฒนาการเมือง 
  “รองประธานสภา”2 หมายถึง รองประธานสภาสถาบันและ                
รองประธานสภาพัฒนาการเมือง 
  “กรรมการ”3  หมายถึง ก ร ร ม ก า ร ส ภ า ส ถ า บั น แ ล ะ ใ ห้
หมายความรวมถึง สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง กรรมการบริหารส านักงาน กรรมการอิสระติดตามและ
ประเมินผล กรรมการบริหารกองทุน และกรรมการตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง 
พ.ศ. 2551 ด้วย   
  “เลขาธิการ”  หมายถึง เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 
  “ผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร” หมายถึง ผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร ตามข้อบังคับ
สถาบันพระปกเกล้า ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542 
 ข้อ 4 ให้เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอ านาจพิจารณา
อนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติงานในราชอาณาจักร 
 ข้อ 5 ให้ เลขาธิการ เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติ งานนอก
ราชอาณาจักรของรองเลขาธิการ ผู้ช่วยเลขาธิการ ผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร พนักงานและลูกจ้าง 
  ในกรณีการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกราชอาณาจักรของเลขาธิการ ให้ประธานสภา
สถาบันเป็นผู้อนุมัต ิ
 
 
 
 

                                                 
1 แก้ไขโดย ระเบียบสถาบันพระปกเกล้าว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 
2 แก้ไขโดย ระเบียบสถาบันพระปกเกล้าว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2557 
3 แก้ไขโดย ระเบียบสถาบันพระปกเกล้าว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 



หมวด 2 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานในราชอาณาจักร 

  
 ข้อ 6 การเดินทางไปปฏิบัติงานในราชอาณาจักร ได้แก่ 

6.1 การเดินทางไปปฏิบัติงานชั่วคราวนอกที่ตั้งส านักงาน ซึ่งเป็นการปฏิบัติงาน
ตามท่ีได้รับมอบหมายหรือตามค าสั่งผู้บังคับบัญชา หรือตามหน้าที่ที่ปฏิบัติงานโดยปกติ 

6.2 การเดินทางไปศึกษาดูงาน ฝึกงาน ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา หรือการประชุมที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

ข้อ 7 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ได้แก่ 

7.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง 

7.2 ค่าเช่าที่พัก 

7.3 ค่าพาหนะ 

7.4 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ข้อ 8 ค่าเบี้ยเลี้ยง 

8.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงให้เบิกตามอัตราในบัญชี 1/1 ท้ายระเบียบนี้ 
 8.24 การนับเวลาเพ่ือค านวณค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ให้นับตั้งแต่เวลาออกจากสถานที่

อยู่หรือสถานที่ปฏิบัติงานตามปกติ จนกลับถึงที่อยู่หรือสถานที่ปฏิบัติงานตามปกติ แล้วแต่กรณี ให้นับเวลาที่
ไปปฏิบัติงาน 24 ชั่วโมงเป็นหนึ่งวัน เศษของวันเกินกว่า 12 ชั่วโมง ให้นับเป็นหนึ่งวัน เศษของวันเกินกว่า 6 
ชั่วโมง นับเป็นครึ่งวัน 

การเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงให้เบิกได้กรณีไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดนอกเขตกรุงเทพมหานครและเขต
ปริมณฑล เว้นแต่มีภารกิจพิเศษ เหตุจ าเป็น หรือมีการพักแรมค้างคืนต้องได้รับอนุมัติจากเลขาธิการหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมาย 

 8.35 ให้สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองที่ได้รับมอบหมายจากสภาพัฒนาการเมือง หรือ 
คณะกรรมการบริหารส านักงาน หรือคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง หรือ
คณะกรรมการอิสระติดตามและประเมินผล หรือคณะกรรมการตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนา
การเมือง พ.ศ. 2551 หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการดังกล่าว ให้ไปปฏิบัติหน้าที่อย่าง
หนึ่งอย่างใดในกิจกรรมหรืองานที่ได้รับมอบหมายนอกเขตพ้ืนที่อันเป็นสถานที่อยู่ให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ตามอัตรา
ค่าเบี้ยเลี้ยงในบัญชี 1/1 ท้ายระเบียบนี้ได้ตามจ านวนวันที่ปฏิบัติงาน โดยไม่นับเวลาเดินทางตั้งแต่ออกจาก
สถานที่อยู่จนกลับถึงท่ีอยู่ 

 

                                                 
4 แก้ไขโดย ระเบียบสถาบันพระปกเกล้าว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 
5 แก้ไขโดย ระเบียบสถาบันพระปกเกล้าว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 



 ค่าเบี้ยเลี้ยงของสมาชิกสภาพัฒนาการเมือง ให้หมายความรวมถึงค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่าง หรือกรณีท่ีสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองที่ไปปฏิบัติงานและมีสิทธิเบิกค่าตอบแทนประเภทอ่ืนด้วย 
เช่น ค่าเบี้ยประชุม หรือค่าวิทยากร เป็นต้น ให้สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองเลือกเบิกค่าตอบแทนได้เพียง
ประเภทเดียว 

ข้อ 9 ค่าเช่าที่พัก 
 การเดินทางไปปฏิบัติงานที่จ าต้องพักแรม ให้ผู้เดินทางไปปฏิบัติงานเบิกค่าเช่าที่พัก

ได้เท่าท่ีจ่ายจริง ตามอัตราในบัญชี 1/1 ท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ 10 ค่าพาหนะ 

10.1 การเดินทางโดยปกติให้ใช้ยานพาหนะประจ าทาง และให้เบิกค่าพาหนะได้
เท่าที่จ่ายจริงและโดยประหยัด ในกรณีไม่มี ยานพาหนะประจ าทางหรือมีแต่ต้องการความรวดเร็ว            
เพ่ือประโยชน์แก่กิจการงาน ให้ใช้ยานพาหนะอ่ืนได้ แต่ผู้เดินทางจะต้องชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นให้แจ้ง
ชัด 

10.2 การเดินทางโดยรถไฟ ถ้าผู้เดินทางต้องอยู่ในรถไฟไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมงใน
ระหว่างเวลา 21.00 น. ถึง 06.00 น. ของวันใหม่ ผู้เดินทางจะเดินทางในรถนั่งนอนได้ ดังนี้ 

10.2.1 รถนั่งนอนชั้นหนึ่ง ส าหรับผู้มีสิทธิเบิกค่าพาหนะตั้งแต่ระดับผู้ด ารง
ต าแหน่งบริหารขึ้นไป 

10.2.2 รถนั่งนอนชั้นสองส าหรับผู้มีสิทธิเบิกค่าพาหนะระดับพนักงานและ
ลูกจ้าง 

10.3 การเดินทางโดยเครื่องบิน ให้กระท าได้ตามหลักเกณฑด์ังนี้ 

10.3.1 ผู้ด ารงต าแหน่งบริหารขึ้นไป เดินทางโดยเครื่องบินได้ โดยไม่ต้องขอ
อนุมัติก่อน 

10.3.2 พนักงานและลูกจ้าง เดินทางโดยเครื่องบินได้แต่ต้องได้รับอนุมัติจาก
เลขาธิการหรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมายก่อน 

10.4 ในกรณีที่ผู้เดินทางน าพาหนะไปเอง ให้เบิกเงินชดเชยค่าน้ ามันเชื้อเพลิงให้แก่
ผู้เดินทางซึ่งเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแล้วแต่กรณี ตามอัตราในบัญชี 1/2 

10.5 ในกรณีที่ต้องมีการเดินทางจากสถานที่อยู่ ที่พัก หรือสถานที่ปฏิบัติงานไปยัง
สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ สนามบิน หรือสถานที่ออกเดินทาง และในกรณีเดินทางกลับจากการไปปฏิบัติงาน ให้
เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้เท่าที่จ่ายจริง 
 
 
 
 



หมวด 3 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกราชอาณาจักร 

 
 ข้อ 12 การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกราชอาณาจักร ได้แก่ การเดินทางไปเพ่ือศึกษาดูงาน 
ฝึกงาน ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา การเจรจาธุรกิจ หรือการประชุมที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
 ข้อ 13 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกราชอาณาจักร ได้แก่ 

13.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง 
13.2 ค่าเช่าที่พัก 
13.3 ค่าพาหนะ 
13.4 ค่ารับรอง 
13.5 ค่าเครื่องแต่งตัว 
13.6 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  

ข้อ 14 ค่าเบี้ยเลี้ยง 
14.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทางไปนอกราชอาณาจักร โดยใช้ระยะเวลาไม่เกิน     

60 วัน ให้เบิกได้ตามอัตราในบัญชี 2/1 ท้ายระเบียบนี้ โดยให้ยกเว้นการจ่ายตามข้อ 5.4.4 แห่งระเบียบ
สถาบันพระปกเกล้า ว่าด้วยทุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงาน พ.ศ. 2548 

14.2 การนับเวลาเพ่ือค านวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ให้นับเวลาตั้งแต่เวลาที่ออก
เดินทางจากประเทศไทยจนกลับถึงประเทศไทย (เวลาปฏิบัติงาน + เวลาเดินทางไปกลับ – กลับ) เวลา
ปฏิบัติงาน 24 ชั่วโมงนับเป็นหนึ่งวัน เศษของวันเกิน 12 ชั่วโมงนับเป็นหนึ่งวัน 

14.3 ในกรณีที่ต้องเดินทางไปนอกราชอาณาจักร โดยใช้เวลาเกินกว่า 60 วัน 
สถาบันจะก าหนดอัตราเบี้ยเลี้ยงการปฏิบัติงานขึ้นใช้ตามความเหมาะสมเฉพาะคราว 

 
ข้อ 15 ค่าเช่าที่พัก 
 การเดินทางไปปฏิบัติงานที่จ าเป็นต้องพักแรม ให้ผู้เดินทางไปปฏิบัติงานเบิกค่าเช่าที่

พักได้เท่าที่จ่ายจริง ตามอัตราในบัญชี 2/2 ท้ายระเบียบนี้ ยกเว้นกรณีที่ค่าเช่าที่พักในประเทศนั้นมีอัตรา         
สูงมากให้เลขาธิการพิจารณาได้ตามความเหมาะสม 

ข้อ 16 ค่าพาหนะ 
 การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกราชอาณาจักรโดยเครื่องบินจากประเทศไทยไป

ต่างประเทศหรือจากต่างประเทศกลับประเทศไทย หรือการเดินทางในต่างประเทศ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ดังนี้ 



16.1 ประธานสภา รองประธานสภา กรรมการ และผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร      
หากเดินทางในระยะเวลาไม่เกิน 3 ชั่วโมง ให้เดินทางในชั้นประหยัด แต่ถ้าเดินทางในระยะเวลาเกินกว่า            
3 ชั่วโมง ให้เดินทางในชั้นธุรกิจหรือชั้นหนึ่งตามความเหมาะสม 

16.2 บุคคลนอกเหนือจาก 16.1 ให้เดินทางในชั้นประหยัด 
ข้อ 17 ค่ารับรอง 
 ค่ารับรองส าหรับผู้เดินทางไปปฏิบัติงานนอกราชอาณาจักร ให้เบิกตามที่จ่ายจริง 
ข้อ 18 ค่าเครื่องแต่งตัว 
 ค่าเครื่องแต่งตัวส าหรับผู้เดินทางไปปฏิบัติงานนอกราชอาณาจักร ให้เบิกได้ใน

ระยะเวลาสองปีต่อครั้งตามอัตราในบัญชี 2/3 ท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ 19 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นต้องจ่ายเพ่ือประโยชน์แก่การปฏิบัติงาน เช่น ค่าลงทะเบียน 

ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ค่าของที่ระลึก ฯลฯ ให้เบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริง 
ข้อ 20 ที่ปรึกษาชั่ วคราว หรือผู้มาปฏิบัติ งานให้แก่สถาบัน ให้ เบิกค่า ใช้จ่ ายใน              

การเดินทางตามระเบียบนี้โดยอนุโลม โดยวินิจฉัยของเลขาธิการหรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย 
ข้อ 21 ให้เลขาธิการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ หรือสั่งการยืดหยุ่นเกณฑ์ที่ก าหนด

เป็นการเฉพาะคราวตามความเหมาะสม และมีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาด ค าวินิจฉัยของเลขาธิการให้ถือว่าเป็นที่สุด 
 

ประกาศ ณ วันที่  31  ตุลาคม  2550 
 

      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)             บวรศักดิ์  อุวรรณโณ 
(ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ) 

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 



สถาบันพระปกเกล้า 
บัญชี 1/1 

อัตราค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปปฏิบัติงานในราชอาณาจักร 
 

ตาราง 1 อัตราค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทางไปปฏิบัติงานในราชอาณาจักร 
ระดับต าแหน่ง อัตราเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง (บาท/วัน/คน) 

ประธานสภาสถาบัน รองประธานสภาสถาบัน 
กรรมการสภาสถาบัน 

2,000 

เลขาธิการ รองเลขาธิการ ผู้ช่วยเลขาธิการ และ 
ผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 

500 

พนักงานและลูกจ้าง 400 
หมายเหตุ กรณีเลขาธิการ ถ้าปฏิบัติงานในฐานะกรรมการสภาสถาบัน ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงอัตรากรรมการสภาสถาบัน 
    ถ้าปฏิบัติงานในฐานะเลขาธิการ (งานบริหารสถาบัน) ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงอัตราเลขาธิการ 
 

ตาราง 2 อัตราค่าเช่าที่พักการเดินทางไปปฏิบัติงานในราชอาณาจักร 
ระดับต าแหน่ง อัตราเบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 

(บาท/วัน/คน) 

ประธานสภาสถาบัน รองประธานสภาสถาบัน 
กรรมการสภาสถาบัน 

เท่าท่ีจ่ายจริง 

เลขาธิการ รองเลขาธิการ ผู้ช่วยเลขาธิการ และ 
ผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 

2,500 

พนักงานและลูกจ้าง พักเดี่ยว                 1,500 
พักคู่                     1,000 

หมายเหต ุ พนักงานและลูกจ้าง ก าหนดให้พักคู่ เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นให้พักเดี่ยวได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สถาบันพระปกเกล้า 
 

บัญชี 1/2 
 

อัตราชดเชยค่าน้ ามันเชื้อเพลิงในการเดินทางไปปฏิบัติงานในราชอาณาจักร 
กรณีผู้เดินทางน าพาหนะส่วนตัวไปเอง 

 
   1) รถยนต์ส่วนบุคคล  กิโลเมตรละ  4 บาท 
   2) รถจักรยานยนต์   กิโลเมตรละ  2 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สถาบันพระปกเกล้า 
 

บัญชี 2/1 
 

อัตราค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกราชอาณาจักร 
ระดับต าแหน่ง ประเภทที่ 1 

เบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 
(บาท/คน) 

ประเภทที่ 2 
เหมาจ่าย 
(บาท/คน) 

ประธานสภาสถาบัน รองประธานสภาสถาบัน 
กรรมการสภาสถาบัน 

5,400 4,500 

เลขาธิการ รองเลขาธิการ ผู้ช่วยเลขาธิการ และ 
ผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 

4,500 3,500 

พนักงานและลูกจ้าง 4,500 3,500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สถาบันพระปกเกล้า 
 

บัญชี 2/2 
อัตราค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกราชอาณาจักร 

ระดับต าแหน่ง ประเภท ก. 
เบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริง 
แต่ไม่เกิน (บาท/วัน) 

ประเภท ข. 
เบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริง 
แต่ไม่เกิน (บาท/วัน) 

ประเภท ค. 
เบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริง 
แต่ไม่เกิน (บาท/วัน) 

ประธานสภาสถาบัน รอง
ประธานสภาสถาบัน และ
กรรมการสภาสถาบัน 

13,500 9,000 5,400 

เลขาธิการ รองเลขาธิการ 
ผู้ช่วยเลขาธิการ และผู้ด ารง
ต าแหน่งบริหาร 

10,000 6,500 4,500 

พนักงานลูกจ้าง 6,700 4,500 2,800 

หมายเหตุ 1.  รายชื่อประเทศในแต่ละประเภทและสิทธิเบิกค่าเช่าที่พักเพ่ิมขึ้นในประเทศต่าง ๆ ให้เป็นไป
ตามท้ายบัญชี 2/2 นี้ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของบัญชี 2/2 ด้วย 

 2.  พนักงานและลูกจ้าง ก าหนดให้พักเป็นคู่ เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นให้พักเดี่ยวได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หมายเหตุ 
ประเทศที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พักเพิ่มข้ึนจากประเภท ก. อีกไม่เกินร้อยละ 40 ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง 

1. สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
2. สหพันธรัฐรัสเซีย 
3. ญี่ปุ่น 

 
ประเทศที่มีสิทธิเบกิค่าเช่าที่พักเพิ่มข้ึนจากประเภท ก. อีกไม่เกินร้อยละ 25 ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง 

1. สหรัฐอเมริกา 
2. สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ 
3. ราชอาณาจักรสเปน 
4. สาธารณรัฐอิตาลี 
5. สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

 
ประเภท ก. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง 

1. เครือรัฐออสเตรเลีย 
2. สาธารณรัฐออสเตรีย 
3. ราชอาณาจักรเดนมาร์ก 
4. สาธารณรัฐฟินแลนด์ 
5. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน 
6. ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ 
7. ราชอาณาจักรนอร์เวย์ 
8. ราชอาณาจักรสวีเดน 
9. สมาพันธรัฐสวิส (สวิตเซอร์แลนด์) 
10. ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม 
11. แคนาดา 
12. สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต)้ 
13. สาธารณรัฐโปรตุเกส 
14. ไต้หวัน 
15. สหพันธ์สาธารณรัฐบลาซิล 
16. สาธารณรัฐโปแลนด์ 
17. ราชอาณาจักรกัมพูชา 

18. ราชรัฐลักเซมเบิร์ก 
19. สาธารณรัฐชิล ี
20. นิวซีแลนด์ 
21. เขตบริหารพิเศษฮ่องกง 
22. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
23. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
24. สาธารณรัฐตุรก ี
25. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
26. สาธารณรัฐฮังการี 
27. สหพันธ์สาธารณรัฐยูโกสลาเวยี 
28. สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ 
29. ราชอาณาจักรโมร็อกโก 
30. มอริเซียส 
31. สาธารณรัฐเช็ก 
32. สาธารณรัฐสโลวัก 
33. ราชรัฐโมนาโก 



 
ประเภท ข. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง 

1. รัฐบาห์เรน 
2. สาธารณรัฐประชาชนจีน 
3. สาธารณรัฐไซปรัส 
4. สาธารณรัฐอินเดีย 
5. สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน 
6. สาธารณรัฐอิรัก 
7. รัฐอิสราเอล 
8. ราชอาณาจักรฮัชไมด์จอร์แดน 
9. รัฐคูเวต 
10. สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน 
11. รัฐสุลต่านโอมาน 
12. รัฐกาตาร ์
13. ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย 
14. สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ 
15. เนการาบรูไนดารุสซาลาม (บรูไน) 
16. สาธารณรัฐอาหรับซีเลีย 
17. ราชอาณาจักรตองกา 
18. ราชรัฐอันดอร์รา 
19. สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ) 
20. โรมาเนีย 
21. สาธารณรัฐบุรุนดี 
22. สาธารณรัฐแคเมอรูน 
23. สาธารณรัฐแอฟริกากลาง 
24. สาธารณรัฐชาด 
25. สาธารณรัฐโกตดิวัวร์ (ไอเวอรี่โคส) 
26. สาธารณรัฐจิบูตี 
27. สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ 
28. สาธารณรัฐแกมเบีย 
29. สาธารณรัฐกานา 
30. สาธารณรัฐเคนยา 

37. สหราชสาธารณรัฐแทนซาเนีย 
38. สาธารณรัฐเบนิน 
39. เครือรัฐบาฮามาส 
40. สาธารณรัฐคอสตาริกา 
41. สาธารณรัฐปานามา 
42. สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก 
43. จาเมกา 
44. สาธารณรัฐอาร์เจนตินา 
45. สาธารณรัฐโครเอเชีย 
46. สาธารณรัฐสโลวีเนีย 
47. สาธารณรัฐบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 
48. สาธารณรัฐมาซิโดเนีย 
49. สาธารณรัฐอาร์เมเนีย 
50. สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน 
51. สาธารณรัฐเบลารุส 
52. สาธารณรัฐเอสโตเนีย 
53. จอร์เจีย 
54. สาธารณรัฐคาซัคสถาน 
55. สาธารณรัฐคีร์กิซสถาน 
56. สาธารณรัฐลัตเวีย 
57. สาธารณรัฐลิทัวเนีย 
58. สาธารณรัฐมอลโดวา 
59. สาธารณรัฐทาจิกิสถาน 
60. เติร์กเมนิสถาน 
61. ยูเครน 
62. สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน 
63. สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา 
64. สหรัฐเม็กซิโก 
65. มาเลเซีย 
66. ราชอาณาจักรเนปาล 



31. สาธารณรัฐมาลี 
32. สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย 
33. สาธารณรัฐไนเจอร์ 
34. สาธารณรัฐเซเนกัล 
35. สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย 
36. สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน 

67. สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 
68. สาธารณรัฐบัลแกเรีย 
69. สาธารณรัฐยูกันดา 
70. สาธารณรัฐแซมเบีย 
71. สาธารณรัฐซิมบับเว 
72. สาธารณรัฐตูนีเซีย 

 
ประเภท ค. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมืองอ่ืน ๆ นอกจากที่ก าหนดในประเภท ก. และประเภท ข. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สถาบันพระปกเกล้า 

บัญชี 2/3 
อัตราค่าเครื่องแต่งตัวในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกราชอาณาจักร 

 
ระดับต าแหน่ง  อัตราเบิกค่าเครื่องแต่งตัว 

(บาท/คน) 

เลขาธิการ รองเลขาธิการ ผู้ช่วยเลขาธิการ และ 
ผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร 

9,000 

พนักงานและลูกจ้าง 7,500 
 

ประเทศที่ผู้เดินทางไปปฏิบัติงานนอกราชอาณาจักรไม่สามารถเบิกค่าเครื่องแต่งตัวได้ 
1. สหภาพพม่า 
2. เนการาบรูไนดารุซาลาม 
3. สาธารณรัฐโอนโดนิเซีย 
4. ราชอาณาจักรกัมพูชา 
5. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
6. มาเลเซีย 
7. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
8. สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
9. สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา 
10. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
11. สาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิ 
12. ปาปัวนิวกีนี 
13. รัฐเอกราชซามัว 
14. สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต 

 
 
 
 
 
 



 

 


