ระเบียบสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน)
วาดวยการเบิกคาใชจายในรายจายอื่น
พ.ศ. ๒๕๖๔
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงหลัก เกณฑเกี่ย วกับการเบิก คา ใชจายในรายจ ายอื่น เพื่ อ ให
การเบิกจายเงินของสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) เปนไปอยางเหมาะสม
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๕ วรรคหนึ่ง และขอ ๒๑ (๒) แหงขอบังคับสถาบั นระหว าง
ประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) วาดวยการบริหารการคลังและการเงิน พ.ศ. ๒๕๖๑
ผูอํานวยการบริหารสถาบันระหวางประเทศเพื่ อการคาและการพัฒนาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนาจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ข อ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว า “ระเบี ย บสถาบั นระหว า งประเทศเพื่ อ การค า และการพั ฒ นา
(องคการมหาชน) วาดวยการเบิกคาใชจายในรายจายอื่น พ.ศ. ๒๕๖๔”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑) ระเบียบสถาบันระหวา งประเทศเพื่อการคา และการพัฒนา (องคการมหาชน) ว าดวย
การเบิกคาใชจายในรายจายอื่น พ.ศ. ๒๕๕๙
(๒) ระเบียบสถาบันระหวา งประเทศเพื่อการคา และการพัฒนา (องคการมหาชน) ว าดวย
การเบิกคาใชจายในรายจายอื่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“ผูปฏิบัติงาน” หมายความวา ผูปฏิบัติงานของสถาบั นตามมาตรา ๒๗ แหงพระราชกฤษฎี กา
จัดตั้งสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคา และการพัฒนา (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ และใหหมายความ
รวมถึงผูอํานวยการดวย
“บุ คคลสํ าคั ญ” หมายความว า ผู ซึ่งทํ าคุ ณประโยชน หรื อให ความช วยเหลื อ ในด านตา ง ๆ
แกสถาบัน หรือผูซึ่งปฏิบัติตนจนเปนที่ยกยองหรือเคารพนับถือของสถาบัน
“บุคคลในครอบครัว” หมายความวา บิดา มารดา คูสมรส หรือบุตร
ขอ ๕ การเบิกคาตอบแทนและคาใชจายตามระเบียบนี้ ตองมีใบเสร็จรับ เงินหรือหลักฐาน
สําคัญแสดงการใชจายเงินประกอบการเบิกจายทุกครั้ง
ขอ ๖ ใหผูอํานวยการพิจารณาอนุมัติการเบิกจา ยตามระเบียบนี้ และใหเบิ กจายไดเท าที่
จายจริง โดยคํานึงถึงความจําเปน เหมาะสม และประหยัด

-2ขอ ๗ ใหผูอํานวยการรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจวินิจฉัย ชี้ขาดป ญหาเกี่ยวกั บ
การปฏิบัติตามระเบียบนี้
หมวด ๑
รายจายอื่นซึ่งจายจากเงินงบประมาณของสถาบัน
ขอ ๘ รายจายอื่นของสถาบัน หมายความวา รายจายที่ใชในการบริหารงานของสถาบันซึ่ง
ไมเข าลักษณะรายจ า ยดํา เนินการตามข อ ๒๑ (๑) แห งขอ บังคับ สถาบั น ระหว า งประเทศเพื่ อการคา และ
การพัฒนา (องคการมหาชน) วาดวยการบริหารการคลังและการเงิน พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดแก
(๑) รายจายเพื่อการตอบแทนลามหรือการแปลหนังสือหรือเอกสาร
(๒) รายจายเกี่ยวกับการจัดหาหรือจัดทําโล ของรางวัล ของขวัญ ของที่ระลึก หรือใบประกาศ
เกียรติคณ
ุ
(๓) รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
(๔) รายจายเกี่ยวกับชอดอกไม พานพุมดอกไม พวงมาลา หรือพวงหรีด
ข อ ๙ คา ตอบแทนล า มให ใช ต อบแทนบุ ค คลที่ ทํ า หน า ที่ ล า มในการแปลภาษาท อ งถิ่ น
ภาษาตางประเทศ หรือภาษามือ สําหรับ การปฏิบัติงานในหนา ที่ความรั บผิดชอบของสถาบั น หรือคา แปล
หนังสือหรือเอกสารที่จําเปนของสถาบัน ทั้งนี้ ใหอยูในดุลพินิจของผูอํานวยการที่จะทําการเบิ กจายได เท าที่
จายจริง โดยคํานึงถึงความจําเปน เหมาะสม และประหยัด
ขอ ๑๐ คาโล ใบประกาศเกียรติคุณ หรือคากรอบใบประกาศเกียรติคุณ สําหรับบุคคลสํ าคัญ
หรือเจาหนาที่หรือลูกจางที่เกษียณอายุ ใหเบิกจายไดไมเกินรายละหนึ่งพันหารอยบาท
คา ของขวัญ ของรางวัล หรือของที่ ระลึก สํา หรับ บุคคลสํ า คัญ หรื อเจาหน าที่ห รื อ ลูกจ า ง
ที่เกษียณอายุ ใหเบิกจายไดไมเกินรายละสามพันบาท
ข อ ๑๑ คาของขวั ญ หรือ ของที่ระลึก ที่ม อบใหช าวต างประเทศ กรณีเดิ น ทางไปราชการ
ตางประเทศชั่วคราวหรือกรณีชาวตางประเทศเดินทางมาประเทศไทยซึ่งมอบใหในนามของสถาบัน ใหเบิกจาย
ไดไมเกินรายละสามพันบาทตอครั้ง
คาของขวัญหรือของที่ระลึกที่มอบใหหนวยงานที่ใหความชวยเหลือสถาบันหรือกรณีเดินทาง
ไปเยี่ ยมชมสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐและเอกชนซึ่งมอบใหในนามของสถาบัน ใหเบิกจ ายไดไมเกิ น
รายละหนึ่งพันหารอยบาทตอครั้ง
ขอ ๑๒ คารับรองใหใชเพื่อการรับรอง การเลี้ยงรับรอง และคาใชจายอื่น ซึ่งจําเปนตองจาย
ที่เกี่ยวของกับการรับรองเพื่อประโยชนในการปฏิบัติภารกิจของสถาบัน และใหใชในกรณีดังตอไปนี้
(๑) การประชุมของคณะกรรมการ
(๒) การประชุมของคณะอนุกรรมการซึ่งคณะกรรมการแตงตั้ง
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(๓) การประชุมของคณะบุคคลหรือคณะทํางานซึ่งไดรับการแตงตั้งและหรือไดรับมอบหมาย
จากผูอํานวยการ
(๔) การรับรองในกิจกรรมเพื่อประโยชนในการปฏิบัติภารกิจของสถาบันโดยผูอํานวยการหรื อ
ผูที่ไดรบั มอบหมายจากผูอํานวยการ
(๕) การรับ รองในการแถลงข า วหรือ ให สั ม ภาษณ สื่อ มวลชนของประธานกรรมการหรื อ
ผูอํานวยการในกิจการของสถาบัน
เพื่อประโยชนแ หงข อนี้ คาใชจา ยในการเลี้ย งรับ รอง หมายความว า คาอาหาร เครื่ องดื่ ม
ตาง ๆ รวมทั้งประเภทที่มีและไมมีแอลกอฮอลผสม เครื่องใชในการรับรอง คาสถานที่ และคาบริการ
ค า รับ รองตาม (๑) และ (๒) ให ใชสํ า หรับ กรณีค า รั บ รองที่ ไ ม อ าจเบิก จ า ยจากรายจ า ย
ดําเนินการตามขอ ๒๑ (๑) แหงขอบังคับสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน)
วาดวยการบริหารการคลังและการเงิน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได
ข อ ๑๓ ค า พานพุ ม ดอกไม พานประดั บ พุ ม ดอกไม พานพุ ม เงิ น พุ ม ทอง กรวยดอกไม
พวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม หรือพวงมาลา รวมถึงสิ่งของอื่นทํานองเดียวกันสําหรับวางอนุสาวรีย หรือ
ใชในการจัดงานหรือการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตาง ๆ
คา พวงหรีด หรื อพวงมาลา รวมถึงสิ่งของอื่นทํา นองเดี ย วกั น ในนามของสถาบัน สํา หรั บ
สักการะศพผูที่เคยใหความชวยเหลือหรือเปนผูเคยทําประโยชนใหแกประเทศหรือสถาบันจนเปนที่ประจักษชัด
แลวแตกรณี
หมวด ๒
รายจายอื่นซึ่งจายจากเงินรายไดของสถาบัน
ข อ ๑๔ รายจายอื่นตามหมวดนี้ ให จายจากเงิ นรายได ของสถาบั นซึ่งมิ ใช เงิน งบประมาณ
ของสถาบัน
ขอ ๑๕ เงินรายไดของสถาบันตามหมวดนี้ ไดแก
(๑) เงินคาดําเนินงานฝกอบรมตามระเบียบวาดวยการดําเนินงานฝกอบรม
(๒) เงินคาบริการตามขอบังคับวาดวยการบริหารการคลังและการเงิน
(๓) เงินคาดําเนินงานโครงการวิจัย คาปรับ และคาเสียหายตามระเบียบวาด วยการดํา เนิน
งานวิจัยและสนับสนุนการคนควาวิจัย
(๔) คาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน คาบริการ หรือรายไดจากการดําเนินการของสถาบัน
(๕) ดอกผลของเงินหรือรายไดจากทรัพยสินของสถาบัน
(๖) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคหรือมอบใหสถาบันทั้งจากในประเทศและตางประเทศ
(๗) เงินรายไดอื่นตามที่ผูอํานวยการกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

-4ขอ ๑๖ เงินรายไดของสถาบันตามขอ ๑๕ (๖) หากผูบริจาคหรือมอบใหไดแสดงวัตถุประสงค
ไว ใหสถาบันใชจายไดเฉพาะตามวัตถุประสงคนั้น และใหผูอํานวยการเปนผูพิจารณาอนุมัติการจาย
ในกรณี ที่ ผู บ ริ จ าคหรื อ มอบให มิ ไ ด แ สดงวั ต ถุ ป ระสงค ไ ว ให ส ถาบั น สามารถใช จ า ยได
ตามขอ ๑๗
ขอ ๑๗ รายจายอื่นตามหมวดนี้ ไดแก
(๑) การชวยเหลือกรณีป ระสบภัย เชน อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย แผนดินไหว ตลอดจนภัย
อื่น ๆ ซึ่งกอใหเกิดอันตรายแกชีวิต รางกาย หรือทรัพยสินของผูปฏิบัติงาน ใหจายไดรายละไมเกินสามหมื่นบาท
(๒) การชวยเหลือการสมรสของเจาหนาที่หรือลูกจาง ใหจายเปนเงินขวัญถุง รายละหาพันบาท
โดยจะจายให เฉพาะการสมรสครั้ง แรก หากคูสมรสทั้ งสองฝ ายเปนเจา หน าที่ หรือลูก จ างก็ ให ได รับสิท ธิ นั้น
ทั้งสองฝาย
(๓) การชวยเหลืองานอุป สมบทหรือ ประกอบพิ ธีฮัจ ญ ในกรณีที่ ผูป ฏิบั ติง านลาอุป สมบท
ในพระพุทธศาสนา หรือนับถือศาสนาอิสลามซึ่งประสงคจะลาไปประกอบพิธีฮัจญ ณ เมืองเมกกะ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย ใหจายเงินชวยเหลือรายละไมเกินหาพันบาท โดยจายใหเพียงครั้งเดียว
(๔) การชวยเหลืองานศพ ใหจายตามหลักเกณฑและอัตรา ดังตอไปนี้
(ก) ในกรณี ที่ ผู ป ฏิ บั ติ ง านถึ ง แก ก รรม ให ส ถาบั น จั ด พวงหรี ด ในราคาไม เกิ น หนึ่ ง พั น
หารอยบาท ในนามของสถาบันไปเคารพศพผูนั้นตามประเพณีและใหจายเงินชวยเหลือในการประกอบพิธีศพ
ผูนั้นอีกรายละไมเกินสี่พันบาท
(ข) ในกรณี ที่ บุค คลในครอบครั ว ของผูป ฏิ บั ติ ง านถึ งแก ก รรม ใหสถาบัน จั ดพวงหรี ด
ในราคาไมเกินหนึ่งพันหารอยบาท ในนามของสถาบันไปเคารพศพผูนั้นตามประเพณี และใหจายเงินชวยเหลือ
ในการประกอบพิธีศพผูนั้นอีกรายละไมเกินสามพันบาท
(ค) ในกรณีการชวยเหลืองานศพของบุคคลสําคัญ รวมถึงบุคคลในครอบครัวของบุคคล
สํ า คั ญ ให ส ถาบั น จั ด พวงหรี ด ในราคาไม เ กิ น หนึ่ ง พั น ห า ร อ ยบาทในนามของสถาบั น ไปเคารพศพผู นั้ น
ตามประเพณี และใหจายเงินชวยเหลือในการประกอบพิธีศพผูนั้นอีกรายละไมเกินสามพันบาท
(๕) คาของขวัญหรือของที่ระลึกที่มอบใหแกผูเยี่ยมชมสถาบันเนื่องในโอกาสตาง ๆ ใหเบิกจาย
ไดเทาที่จายจริง
(๖) คาพวงมาลัย ชอดอกไม หรือของขวัญ เพื่อแสดงความยินดีตอบุคคลสําคัญ รวมถึงบุคคล
ในครอบครัวของบุคคลสําคัญ หรือเพื่อมอบใหกับสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชน เนื่องใน
โอกาสตาง ๆ ใหจายไดรายละไมเกินสามพันบาท
(๗) คาใชจายในการจัดซื้อสิ่งของไปเยี่ยมบุคคลสําคัญ รวมถึงบุคคลในครอบครัวของบุคคล
สําคัญ และผูปฏิบัติงานซึ่ง เจ็บปวยและเขา รับการรักษาประเภทผูปวยในรายละไมเกินสองพั นบาทต อการ
เจ็บปวยหนึ่งครั้ง
(๘) คา ใช จายในการจัด ประชุม ฝกอบรม หรือ สัมมนา รวมถึง การจัดจา งบุ คคลภายนอก
เพื่อดําเนินการดังกลาว ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการจัดหารายไดใหแกสถาบัน ใหเบิกจายไดเทาที่จายจริง
(๙) คาใชจายในการจัดงานกีฬาและนันทนาการหรือการสนับสนุนกิจกรรมภายในสถาบันหรือ
การจัดงานในโอกาสตาง ๆ การบริจาคเพื่อชวยเหลือผูประสบภัย การทําบุญตามประเพณี การทําบุญงานบุญ
ตาง ๆ หรือการสนับสนุนกิจกรรมของหนวยงานภายนอกซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวข องกับ สถาบั น ใหเบิกจ า ยได
เทาที่จายจริง

-5(๑๐) คาบริการที่จอดรถที่สถาบันจัดใหกับผูปฏิบัติงานของสถาบัน
การชวยเหลืองานศพตาม (๔) หากปรากฏวาในงานศพเดียวกันมีผูมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือ
งานศพเกินกวาหนึ่งคน ใหผูจัดการงานศพเปนผูมีสิทธิไดรบั เงินชวยเหลือเพียงรายเดียว
การเบิกจายรายจายอื่นใหผูอํานวยการเปนผูพิจารณาอนุมัติการจาย โดยคํานึงถึงความจําเปน
เหมาะสม และประหยัด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
นายมนู สิทธิประศาสน
ผูอํานวยการสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา

