
 
 

ระเบียบสถาบันพระปกเกล้า 
ว่าด้วย เบี้ยประชุมคณะกรรมการ พ.ศ.2542 

.................................... 
 

 โดยที่สมควรมีระเบียบว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9(5) และ     
มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2541 สภาสถาบันพระปกเกล้ามีมติในการประชุม           
ครั้งที่ 1/2542 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2542 ให้วางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสถาบันพระปกเกล้า ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2542” 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
  “สถาบัน”  หมายความว่า  สถาบันพระปกเกล้า 
  “เลขานุการ”  หมายความรวมถึง เลขาธิการในฐานะกรรมการและเลขานุการสภาสถาบันด้วย 
 ข้อ 4 ให้ประธานสภาสถาบัน รองประธานสภาสถาบัน และกรรมการสภาสถาบันได้รับ          
เบี้ยประชุมตามอัตราในบัญชี 1 ท้ายระเบียบนี้ 
 ข้อ 5 ให้กรรมการบริหารสถาบัน ประธานกรรมการ และกรรมการติดตามและประเมินผล       
การปฏิบัติงานของสถาบันได้รับเบี้ยประชุมตามอัตราในบัญชี 2 ท้ายระเบียบนี้ 
   ให้ประธานกรรมการ รองประธานและกรรมการบริหารกองทุน การเงิน งบประมาณ และ
ทรัพย์สิน ได้รับเบี้ยประชุมตามอัตราในบัญชีท้ายระเบียบนี้1 
 ข้อ 6 ให้ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการ ซึ่งแต่งตั้งโดยสภาสถาบัน คณะกรรมการบริหาร
สถาบัน หรือ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบัน ได้รับเบี้ยประชุม ตามอัตราใน
บัญชี 3 ท้ายระเบียบนี้ 
 ข้อ 72 ให้ประธานกรรมการและกรรมการในคณะซึ่งแต่งตั้งโดยสภาสถาบัน หรือเลขาธิการสถาบัน 
ได้รับเบี้ยประชุมตามอัตราในบัญชี 4 ท้ายระเบียบนี้ 
   ให้ประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ได้รับ
เบี้ยประชุมตามอัตราในบัญชี 4 ท้ายระเบียบนี้ 
                                                 
1
 ข้อ 5 วรรคสอง เพิ่มเติมโดยระเบียบสถาบันพระปกเกล้าว่าด้วย เบี้ยประชุมคณะกรรมการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 

2 ข้อ 8 แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบฯ ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2546 



 ข้อ 83 ผู้ช่วยเลขานุการของสภาสถาบัน เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการบริหาร 
หรือคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบันพระปกเกล้า ให้ได้รับเบี้ยประชุม
เช่นเดียวกับต าแหน่งกรรมการตามอัตราในบัญชี 4 ท้ายระเบียบนี้ 
   เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการของคณะอนุกรรมการตามข้อ 6 ให้ได้ รับเบี้ยประชุม
เช่นเดียวกับต าแหน่งอนุกรรมการตามอัตราในบัญชี 3 ท้ายระเบียบนี้ 
   เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามข้อ 7 ให้ได้รับ         
เบี้ยประชุมเช่นเดียวกับต าแหน่งกรรมการหรืออนุกรรมการตามอัตราในบัญชี 4 ท้ายระเบียบนี้แล้วแต่กรณี 
ทั้งนี้ พนักงาน ลูกจ้างหรือบุคลากรในสถาบันพระปกเกล้าที่ได้รับแต่งตั้งตามข้อ 7 ให้ได้รับเบี้ยประชุมเพียง      
กึ่งหนึ่ง เว้นแต่พนักงานของสถาบันซึ่งได้รับแต่งตั้งตามข้อบังคับหรือระเบียบของสถาบันที่ก าหนดให้                     
สภาสถาบันเป็นผู้แต่งตั้ง ให้ได้รับเบี้ยประชุมตามอัตราในบัญชี 4 ท้ายระเบียบนี้ 
   หากกรรมการหรืออนุกรรมการผู้ใดเป็นเลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการด้วยให้เบิกเบี้ย
ประชุมในต าแหน่งกรรมการได้เพียงต าแหน่งเดียว 
 ข้อ 9 ให้ประธานสภาสถาบัน รองประธานสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบัน ประธานกรรมการ 
หรือกรรมการในคณะกรรมการคณะหนึ่งตามข้อ 5 ให้ได้รับเบี้ยประชุมเป็นการเหมาจ่ายเป็นรายเดือนเฉพาะ
เดือนที่มีการประชุม และครั้งที่มาประชุม 
   ในกรณีที่กรรมการสภาสถาบันโดยต าแหน่งตามมาตรา 8(3) ขอ งพระราชบัญญัติ                   
สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2541 มอบหมายให้ผู้ใดมาประชุมแทน ให้เบิกจ่ายเบี้ยประชุมให้ผู้มาประชุมแทน
นั้นตามหลักเกณฑ์ในวรรคหนึ่ง 
   ให้ประธานกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการ ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการใน
คณะอนุกรรมการตามข้อ 6 และข้อ 7 ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม 
 ข้อ 10 ในวาระเริ่ มแรก ให้ เบิ กจ่ าย เบี้ ยประชุมตามระเบียบนี้ แก่ประธานสภาสถาบัน               
รองประธานสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบัน กรรมการ หรืออนุกรรมการ ในคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า 
พ.ศ. 2541 ใช้บังคับตามหลักเกณฑ์ในระเบียบนี้ 
 ข้อ 11 ให้เลขาธิการสถาบันเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
   ในกรณีมีปัญหา ให้เลขาธิการเสนอให้สภาสถาบันวินิจฉัย และค าวินิจฉัยของสภาสถาบันให้
เป็นที่สุด 
      ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2542 
      
 
 

                                                 
3 ข้อ 8 แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบฯ ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2546 

(ลงชื่อ)    วันมูหะมัดนอร์  มะทา 
(นายวันมูหะมัดนอร์  มะทา) 

ประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า 



อัตราเบี้ยประชุมกรรมการและอนุกรรมการของสถาบันพระปกเกล้า 
(แนบท้ายระเบียบฉบับที ่5)4 

 
บัญชี 1 เบี้ยประชุมเหมาจ่ายตามข้อ 4 ประธาน รองประธาน กรรมการ 

สภาสถาบันพระปกเกล้า 15,000 บาท 14,000 บาท 12,000 บาท 

 
 
บัญชี 2 เบี้ยประชุมเหมาจ่าย ตามข้อ 5 ประธาน รองประธาน/

กรรมการ 

(1) คณะกรรมการบริหารสถาบันพระปกเกล้า 12,000 บาท 9,000 บาท 

(2) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบันฯ 12,000 บาท 9,000 บาท 
(3) คณะกรรมการบริหารกองทุน การเงิน การงบประมาณ และทรัพย์สิน 9,000 บาท 7,500 บาท 

 
 
บัญชี 3 เบี้ยประชุมตามข้อ 6 ประธาน กรรมการ 

คณะอนุกรรมการ 1,600 บาท 1,200 บาท 
 
 

บัญชี 4 เบ้ียประชุมตามข้อ 7 ประธาน กรรมการ 

(1) คณะกรรมการ 2,000 บาท 1,600 บาท 
(2) คณะอนุกรรมการ 1,600 บาท 1,200 บาท 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
4 บัญชีอัตราเบี้ยประชุม  เพิ่มเติมโดยระเบียบสถาบันพระปกเกล้าว่าด้วยเบี้ยประชุมคณะกรรมการ (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2558 


