
 

 
 

ระเบียบสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) 
วาดวยการเบิกคาใชจายในรายจายอื่น 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 
     

 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑเกี่ยวกับการเบิกคาใชจายในรายจายอื่น เพ่ือให 

การเบิกจายเงินของสถาบันระหวางประเทศเพ่ือการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) เปนไปอยางเหมาะสม  
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ วรรคหนึ่ง และขอ ๒๑ (๒) แหงขอบังคับสถาบันระหวาง

ประเทศเพ่ือการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) วาดวยการบริหารการคลังและการเงิน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ผูอํานวยการบริหารสถาบันระหวางประเทศเพ่ือการคาและการพัฒนาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถาบันระหวางประเทศเพ่ือการคาและการพัฒนาจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้ เรียกวา “ระเบียบสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา  

(องคการมหาชน) วาดวยการเบิกคาใชจายในรายจายอื่น พ.ศ. ๒๕๖๔” 
 
ขอ ๒  ระเบียบน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 
ขอ ๓  ใหยกเลิก 
(๑) ระเบียบสถาบันระหวางประเทศเพ่ือการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) วาดวย 

การเบิกคาใชจายในรายจายอื่น พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(๒) ระเบียบสถาบันระหวางประเทศเพ่ือการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) วาดวย 

การเบิกคาใชจายในรายจายอื่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ขอ ๔  ในระเบียบนี้ 
“ผูปฏิบัติงาน” หมายความวา ผูปฏิบัติงานของสถาบันตามมาตรา ๒๗ แหงพระราชกฤษฎีกา 

จัดตั้งสถาบันระหวางประเทศเพ่ือการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ และใหหมายความ
รวมถึงผูอํานวยการดวย 

“บุคคลสําคัญ” หมายความวา ผูซึ่งทําคุณประโยชนหรือใหความชวยเหลือในดานตาง ๆ  
แกสถาบัน หรือผูซึ่งปฏิบัติตนจนเปนที่ยกยองหรอืเคารพนับถือของสถาบัน 

“บุคคลในครอบครัว” หมายความวา บิดา มารดา คูสมรส หรอืบุตร 
 
ขอ ๕  การเบิกคาตอบแทนและคาใชจายตามระเบียบนี้ ตองมีใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐาน

สําคัญแสดงการใชจายเงินประกอบการเบิกจายทุกครั้ง 
 
ขอ ๖  ใหผูอํานวยการพิจารณาอนุมัติการเบิกจายตามระเบียบนี้ และใหเบิกจายไดเทาที่ 

จายจริง โดยคํานึงถึงความจําเปน เหมาะสม และประหยัด 
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ขอ ๗  ใหผูอํานวยการรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดปญหาเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

 
หมวด ๑ 

รายจายอื่นซึ่งจายจากเงินงบประมาณของสถาบัน 
   

 
ขอ ๘  รายจายอื่นของสถาบัน หมายความวา รายจายที่ใชในการบริหารงานของสถาบันซึ่ง 

ไมเขาลักษณะรายจายดําเนินการตามขอ ๒๑ (๑) แหงขอบังคับสถาบันระหวางประเทศเพ่ือการคาและ 
การพัฒนา (องคการมหาชน) วาดวยการบริหารการคลังและการเงนิ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดแก 

(๑) รายจายเพื่อการตอบแทนลามหรือการแปลหนังสือหรือเอกสาร 
(๒) รายจายเก่ียวกับการจัดหาหรือจัดทําโล ของรางวัล ของขวัญ ของท่ีระลึก หรอืใบประกาศ

เกียรตคิณุ 
(๓) รายจายเกี่ยวกับการรับรอง 
(๔) รายจายเกี่ยวกับชอดอกไม พานพุมดอกไม พวงมาลา หรอืพวงหรีด 
 
ขอ ๙  คาตอบแทนลามใหใชตอบแทนบุคคลที่ทําหนาท่ีลามในการแปลภาษาทองถิ่น 

ภาษาตางประเทศ หรือภาษามือ สําหรับการปฏิบัติงานในหนาท่ีความรับผิดชอบของสถาบัน หรือคาแปล
หนังสือหรือเอกสารท่ีจําเปนของสถาบัน ท้ังนี้ ใหอยูในดุลพินิจของผูอํานวยการที่จะทําการเบิกจายไดเทาที่ 
จายจริง โดยคํานึงถึงความจําเปน เหมาะสม และประหยัด 

 
ขอ ๑๐  คาโล ใบประกาศเกียรติคุณ หรือคากรอบใบประกาศเกียรติคุณ สําหรับบุคคลสําคัญ

หรือเจาหนาที่หรือลูกจางที่เกษียณอายุ ใหเบิกจายไดไมเกินรายละหนึ่งพันหารอยบาท 
คาของขวัญ ของรางวัล หรือของท่ีระลึก สําหรับบุคคลสําคัญ หรือเจาหนาที่หรือลูกจาง 

ที่เกษียณอายุ ใหเบิกจายไดไมเกินรายละสามพันบาท 
 
ขอ ๑๑  คาของขวัญหรือของที่ระลึกท่ีมอบใหชาวตางประเทศ กรณีเดินทางไปราชการ

ตางประเทศชั่วคราวหรือกรณีชาวตางประเทศเดินทางมาประเทศไทยซึ่งมอบใหในนามของสถาบัน ใหเบิกจาย
ไดไมเกินรายละสามพันบาทตอคร้ัง 

คาของขวัญหรือของที่ระลึกที่มอบใหหนวยงานที่ใหความชวยเหลือสถาบันหรือกรณีเดินทาง
ไปเย่ียมชมสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐและเอกชนซึ่งมอบใหในนามของสถาบัน ใหเบิกจายไดไมเกิน 
รายละหนึ่งพันหารอยบาทตอครั้ง 

 
ขอ ๑๒  คารับรองใหใชเพ่ือการรับรอง การเลี้ยงรับรอง และคาใชจายอ่ืน ซึ่งจําเปนตองจาย 

ที่เกี่ยวของกับการรับรองเพื่อประโยชนในการปฏิบัติภารกิจของสถาบัน และใหใชในกรณีดังตอไปนี้ 
(๑) การประชุมของคณะกรรมการ  
(๒) การประชุมของคณะอนุกรรมการซึ่งคณะกรรมการแตงตั้ง 
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(๓) การประชุมของคณะบุคคลหรือคณะทํางานซึ่งไดรับการแตงตั้งและหรือไดรับมอบหมาย 

จากผูอํานวยการ 
(๔) การรับรองในกิจกรรมเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติภารกิจของสถาบันโดยผูอํานวยการหรือ 

ผูที่ไดรบัมอบหมายจากผูอํานวยการ 
(๕) การรับรองในการแถลงขาวหรือใหสัมภาษณสื่อมวลชนของประธานกรรมการหรือ

ผูอํานวยการในกิจการของสถาบัน 
เพื่อประโยชนแหงขอนี้ คาใชจายในการเลี้ยงรับรอง หมายความวา คาอาหาร เครื่องดื่ม 

ตาง ๆ รวมทั้งประเภทท่ีมีและไมมีแอลกอฮอลผสม เครื่องใชในการรบัรอง คาสถานที่ และคาบริการ 
คารับรองตาม (๑) และ (๒) ใหใชสําหรับกรณีคารับรองที่ไมอาจเบิกจายจากรายจาย

ดําเนินการตามขอ ๒๑ (๑) แหงขอบังคับสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) 
วาดวยการบริหารการคลังและการเงนิ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได 

 
ขอ ๑๓  คาพานพุมดอกไม พานประดับพุมดอกไม พานพุมเงินพุมทอง กรวยดอกไม 

พวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม หรือพวงมาลา รวมถึงสิ่งของอ่ืนทํานองเดียวกันสําหรับวางอนุสาวรีย หรือ
ใชในการจัดงานหรือการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตาง ๆ 

คาพวงหรีด หรือพวงมาลา รวมถึงสิ่งของอื่นทํานองเดียวกัน ในนามของสถาบันสําหรับ
สักการะศพผูท่ีเคยใหความชวยเหลือหรือเปนผูเคยทําประโยชนใหแกประเทศหรือสถาบันจนเปนที่ประจักษชัด 
แลวแตกรณี 

 
หมวด ๒ 

รายจายอื่นซึ่งจายจากเงินรายไดของสถาบัน 
   

 
ขอ ๑๔  รายจายอื่นตามหมวดนี้ ใหจายจากเงินรายไดของสถาบันซึ่งมิใชเงินงบประมาณ 

ของสถาบัน 
 
ขอ ๑๕  เงินรายไดของสถาบันตามหมวดนี้ ไดแก 
(๑) เงนิคาดําเนินงานฝกอบรมตามระเบียบวาดวยการดําเนินงานฝกอบรม 
(๒) เงนิคาบรกิารตามขอบังคับวาดวยการบริหารการคลังและการเงิน 
(๓) เงินคาดําเนินงานโครงการวิจัย คาปรับ และคาเสียหายตามระเบียบวาดวยการดําเนิน

งานวิจัยและสนับสนุนการคนควาวิจัย 
(๔) คาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน คาบริการ หรือรายไดจากการดําเนินการของสถาบัน 
(๕) ดอกผลของเงินหรือรายไดจากทรัพยสินของสถาบัน 
(๖) เงนิหรอืทรัพยสินที่มีผูบริจาคหรือมอบใหสถาบันทั้งจากในประเทศและตางประเทศ 
(๗) เงนิรายไดอ่ืนตามที่ผูอํานวยการกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
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ขอ ๑๖  เงนิรายไดของสถาบันตามขอ ๑๕ (๖) หากผูบริจาคหรอืมอบใหไดแสดงวัตถุประสงค
ไว ใหสถาบันใชจายไดเฉพาะตามวัตถุประสงคนั้น และใหผูอํานวยการเปนผูพิจารณาอนุมัติการจาย 

ในกรณีท่ีผูบริจาคหรือมอบใหมิไดแสดงวัตถุประสงคไว ใหสถาบันสามารถใชจายได 
ตามขอ ๑๗ 

 
ขอ ๑๗  รายจายอื่นตามหมวดนี้ ไดแก 
(๑) การชวยเหลือกรณีประสบภัย เชน อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย แผนดินไหว ตลอดจนภัย 

อ่ืน ๆ ซึ่งกอใหเกิดอันตรายแกชีวิต รางกาย หรอืทรพัยสินของผูปฏิบัติงาน ใหจายไดรายละไมเกินสามหมื่นบาท 
(๒) การชวยเหลือการสมรสของเจาหนาที่หรือลูกจาง ใหจายเปนเงินขวัญถุง รายละหาพันบาท 

โดยจะจายใหเฉพาะการสมรสครั้งแรก หากคูสมรสทั้งสองฝายเปนเจาหนาที่หรือลูกจางก็ใหไดรับสิทธิน้ัน 
ทั้งสองฝาย 

(๓) การชวยเหลืองานอุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ ในกรณีที่ผูปฏิบัติงานลาอุปสมบท 
ในพระพุทธศาสนา หรือนับถือศาสนาอิสลามซึ่งประสงคจะลาไปประกอบพิธีฮัจญ ณ เมืองเมกกะ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย ใหจายเงินชวยเหลือรายละไมเกินหาพันบาท โดยจายใหเพียงครั้งเดยีว 

(๔) การชวยเหลืองานศพ ใหจายตามหลักเกณฑและอัตรา ดังตอไปนี้ 
(ก) ในกรณีที่ผูปฏิบัติงานถึงแกกรรม ใหสถาบันจัดพวงหรีดในราคาไม เกินหนึ่งพัน 

หารอยบาท ในนามของสถาบันไปเคารพศพผูนั้นตามประเพณีและใหจายเงินชวยเหลือในการประกอบพิธีศพ 
ผูนั้นอีกรายละไมเกินสี่พันบาท 

(ข) ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวของผูปฏิบัติงานถึงแกกรรม ใหสถาบันจัดพวงหรีด 
ในราคาไมเกินหนึ่งพันหารอยบาท ในนามของสถาบันไปเคารพศพผูนั้นตามประเพณี และใหจายเงินชวยเหลือ
ในการประกอบพิธีศพผูนั้นอีกรายละไมเกินสามพันบาท 

(ค) ในกรณีการชวยเหลืองานศพของบุคคลสําคัญ รวมถึงบุคคลในครอบครัวของบุคคล
สําคัญ ใหสถาบันจัดพวงหรีดในราคาไมเกินหนึ่งพันหารอยบาทในนามของสถาบันไปเคารพศพผูนั้น 
ตามประเพณี และใหจายเงนิชวยเหลือในการประกอบพิธีศพผูนั้นอีกรายละไมเกินสามพันบาท 

(๕) คาของขวัญหรือของที่ระลึกที่มอบใหแกผูเยี่ยมชมสถาบันเนื่องในโอกาสตาง ๆ ใหเบิกจาย
ไดเทาที่จายจริง 

(๖) คาพวงมาลัย ชอดอกไม หรือของขวัญ เพ่ือแสดงความยินดีตอบุคคลสําคัญ รวมถึงบุคคล 
ในครอบครัวของบุคคลสําคัญ หรือเพ่ือมอบใหกับสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชน เนื่องใน
โอกาสตาง ๆ ใหจายไดรายละไมเกินสามพันบาท 

(๗) คาใชจายในการจัดซื้อสิ่งของไปเย่ียมบุคคลสําคัญ รวมถึงบุคคลในครอบครัวของบุคคล
สําคัญ และผูปฏิบัติงานซึ่งเจ็บปวยและเขารับการรักษาประเภทผูปวยในรายละไมเกินสองพันบาทตอการ
เจ็บปวยหนึ่งครั้ง 

(๘) คาใชจายในการจัดประชุม ฝกอบรม หรือสัมมนา รวมถึงการจัดจางบุคคลภายนอก 
เพ่ือดําเนินการดังกลาว ทั้งนี้ เพ่ือประโยชนในการจัดหารายไดใหแกสถาบัน ใหเบิกจายไดเทาที่จายจริง 

(๙) คาใชจายในการจัดงานกีฬาและนันทนาการหรอืการสนับสนุนกิจกรรมภายในสถาบันหรือ 
การจัดงานในโอกาสตาง ๆ การบริจาคเพื่อชวยเหลือผูประสบภัย การทําบุญตามประเพณี การทําบุญงานบุญ
ตาง ๆ หรือการสนับสนุนกิจกรรมของหนวยงานภายนอกซึ่งปฏิบัติงานเก่ียวของกับสถาบัน ใหเบิกจายได 
เทาที่จายจริง 
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(๑๐) คาบริการท่ีจอดรถท่ีสถาบันจัดใหกับผูปฏิบัติงานของสถาบัน 
การชวยเหลืองานศพตาม (๔) หากปรากฏวาในงานศพเดียวกันมีผูมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือ

งานศพเกินกวาหนึ่งคน ใหผูจัดการงานศพเปนผูมีสิทธิไดรบัเงินชวยเหลือเพียงรายเดียว 
การเบิกจายรายจายอ่ืนใหผูอํานวยการเปนผูพิจารณาอนุมัติการจาย โดยคํานึงถึงความจําเปน 

เหมาะสม และประหยัด 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นายมนู สิทธิประศาสน 
ผูอํานวยการสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา 

 


