
 
 

ระเบียบสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) 
วาดวยหลักเกณฑและอัตราคาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน และคาบริการ  

ในการดําเนินกิจการของสถาบัน 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

     
 

โดยที่เปนการสมควรใหมีการกําหนดหลักเกณฑและอัตราการเก็บคาธรรมเนียม คาบํารุง 
คาตอบแทน และคาบริการอันเก่ียวดวยการดําเนินกิจการของสถาบันระหวางประเทศเพ่ือการคาและการ
พัฒนา (องคการมหาชน) เพ่ือใหการดําเนินงานของสถาบันเปนดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลอยางที่สุด 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๔) แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหวางประเทศ 
เพ่ือการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบัน
ระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ และมาตรา ๒๔ (๒)  
แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหวางประเทศเพ่ือการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ผูอํานวยการบริหารสถาบันระหวางประเทศเพ่ือการคาและการพัฒนาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถาบันระหวางประเทศเพ่ือการคาและการพัฒนาจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้  

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา 

(องคการมหาชน) วาดวยหลักเกณฑและอัตราคาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน และคาบรกิาร ในการดําเนิน
กิจการของสถาบัน พ.ศ. ๒๕๖๔” 

 
ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 
ขอ ๓  ในระเบียบนี ้
“ผูรับบริการ” หมายความวา บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือหนวยงานของรัฐหรือ

หนวยงานเอกชน ท้ังในประเทศและตางประเทศ ซึ่งขอรบัการสนับสนุนหรือขอรับบริการจากสถาบัน 
“คาธรรมเนียม” หมายความวา เงินที่สถาบันจัดเก็บจากผูรับบริการเพื่อเปนคาดําเนินงาน 

หรือคาธรรมเนียมสําหรับเขารวมกิจกรรม โครงการ หรือภารกิจที่สถาบันจัดขึ้นตามวัตถุประสงคของสถาบัน 
ทั้งนี้ การดําเนินงานวิจัยและการดําเนินงานฝกอบรมที่สถาบันขอรับการสนับสนุนจากบุคคลภายนอกหรือ
หนวยงานภายนอก ใหเปนไปตามหลักเกณฑของบุคคลภายนอกหรือหนวยงานภายนอกที่ใหการสนับสนุนนั้น 
หรือตามขอตกลงรวมกัน 

“คาบํารุง” หมายความวา เงินท่ีสถาบันจัดเก็บจากผูรับบริการเพ่ือเปนคาบํารุงรักษาอุปกรณ 
เคร่ืองมือ สถานที่ หรือการใชประโยชนอื่นใดเก่ียวกับทรัพยสินของสถาบันหรือท่ีอยูในความรับผิดชอบของ
สถาบัน เพ่ือนํามาใชจายในการบํารุงรักษา หรือซอมแซม หรือบริหารจัดการทรัพยสินนั้น 

“คาตอบแทน” หมายความวา เงินที่ผูรับบริการตองจายใหแกสถาบันเพ่ือเปนคาตอบแทน 
ในการจัดหาบุคลากรเพ่ือดําเนนิกิจกรรมหรือโครงการหรือเขารวมดาํเนินกิจกรรมหรือโครงการ ซึ่งสถาบันไมได
เปนผูดําเนินการหรือเขารวมเปนผูดําเนินการกิจกรรมหรือโครงการนั้น ๆ ทั้งนี้ คาตอบแทนดังกลาวไมรวมถึง
คาที่พักและคาเดินทาง เวนแตจะตกลงเปนอยางอ่ืน 
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 “คาบริการ” หมายความวา เงินที่ผูรับบริการตองจายใหสถาบันสําหรับการประชาสัมพันธ 
หรือเผยแพรขอมูล และการโฆษณา ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส และการบริการจัดเก็บ
คาธรรมเนียม ในกิจกรรม โครงการ หรือภารกิจที่จัดข้ึนตามวัตถุประสงคของสถาบัน 

  
ขอ ๔  กรอบอัตราการเก็บคาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน และคาบริการ ใหเปนไปตาม

บัญชีแนบทายระเบียบนี้ 
ใหผูอํานวยการมีอํานาจพิจารณาเรียกเก็บคาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน และคาบริการ 

ภายใตกรอบอัตราตามวรรคหนึ่ง โดยใหคํานึงถึงความเหมาะสม ประโยชนของสถาบัน การบริหารจัดการ
ตนทุนหรือเงื่อนไขอ่ืน ๆ ตามความจําเปน ท้ังนี้ ตามท่ีผูอํานวยการประกาศกําหนด 

 
ขอ ๕  ในกรณีที่ไมมีรายการท่ีกําหนดไวตามบัญชีทายระเบียบนี้ และมีความจําเปนเรงดวน

เพ่ือประโยชนของสถาบัน ใหเจาหนาท่ีหรือผูปฏิบัติงานกําหนดอัตราคาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน หรือ
คาบริการโดยใหอางอิงราคามาตรฐานที่ใกลเคียงกับความเปนจริง และอาจอาศัยขอมูลหนวยงานภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนในการกําหนดอัตราจัดเก็บดังกลาว เสนอตอผูอํานวยการเพื่อพิจารณาอนุมัติตามความเหมาะสม 
เปนรายกรณ ีและนําเสนอตอคณะกรรมการเพ่ือทราบเปนรายไตรมาส 

 
ขอ ๖  กรณกีารยกเวน ลด หรอืเปลี่ยนแปลงการเก็บคาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน และ

คาบริการ ใหแกผูรับบริการซึ่งเปนสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐหรือองคกรท่ีไมไดแสวงหาผลกําไร  
ใหผูจะรับบริการมีหนังสือแสดงเหตุผลและความจําเปนถึงผูอํานวยการเพื่อพิจารณาอนุมัติตามความเหมาะสม 
เปนรายกรณ ีและรายงานผลการพิจารณาใหคณะกรรมการทราบโดยเร็ว 

 
ขอ ๗  ใหสถาบันจัดทํารายงานการเงินเก่ียวกับการเก็บคาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน 

และคาบริการในการดําเนินกิจการของสถาบันตามระเบียบนี้เสนอคณะกรรมการเพ่ือทราบอยางนอยปละ 
หนึ่งคร้ัง 

 
ขอ ๘  ในกรณีที่ผูรับบริการไมอาจใชบริการไดหรือสถาบันมีเหตุขัดของไมอาจใหบริการได

ตามขอตกลง ใหเจาหนาที่หรือผูปฏิบัติงานเสนอผูอํานวยการเพ่ือพิจารณาอนุมัติคืนเงินคาธรรมเนียม คาบํารุง 
คาตอบแทน หรือคาบริการท้ังหมดหรือบางสวนใหกับผูรับบริการ แตไมจําตองคืนเงินที่ไดใชไปแลว 

 
ขอ ๙  ใหผูอํานวยการรักษาการตามระเบียบน้ี และมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดปญหาเก่ียวกับ 

การปฏิบัติตามระเบียบนี้ คําวินิจฉัยของผูอํานวยการใหเปนท่ีสุด 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นายมนู สิทธิประศาสน 
ผูอํานวยการสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา 
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บัญชีแนบทาย 
ระเบียบสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) 

วาดวยหลักเกณฑและอัตราคาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน และคาบริการ  
ในการดําเนินกิจการของสถาบัน 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 
     

 

ประเภท รายการ อัตรา หนวย 

๑. คาธรรมเนียม 

๑.๑ คาดําเนินงานวิจัยหรือ
การศกึษาและคนควาวิจัย 

คาจางดําเนินงานวิจัยหรือการศึกษาและ
คนควาวิ จัย ไม ว า ท้ังหมดหรือบางส วน 
โครงการท่ีใชงบประมาณของผูรับบริการ 
ท่ีเปนบุคคลภายนอกหรือหนวยงานภายนอก 

รอยละ ๕-๒๐  โครงการ/
กิจกรรม 

๑.๒ คาดําเนินงานฝกอบรม   คาจางดําเนินงานฝกอบรม ไมวาทั้งหมดหรือ
บางสวน ที่ใชงบประมาณของผูรับบริการท่ี
เปนบุคคลภายนอกหรือหนวยงานภายนอก 

(๑) งบประมาณของผูรับบริการที่เปน
บุคคลภายนอกหรือหนวยงานภายนอก  
ท่ีเปนบุคคลหรือหนวยงานภายในประเทศ 

(๒) งบประมาณของผูรับบริการที่เปน
บุคคลภายนอกหรือหนวยงานภายนอก  
ท่ีเปนบุคคลหรือหนวยงานตางประเทศ 

 
 
 

ไมนอยกวารอยละ ๒๐ 
แตตองไมต่ํากวา 
๒๕,๐๐๐ บาท 

ไมนอยกวารอยละ ๓๐ 
แตตองไมต่ํากวา 
๔๐,๐๐๐ บาท 

 
 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

 
โครงการ/
กิจกรรม 

๑.๓ คาฝกอบรมหลักสูตรของ
สถาบัน 

คาธรรมเนียมการฝกอบรม ไมนอยกวา ๑,๐๐๐ วัน 

๑.๔ คาธรรมเนียมลงทะเบียน
การประชุมหรือการประชุม 
เชิงปฏิบัติการ และการสัมมนา 

คาลงทะเบียนเขารวมการประชุมหรือการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ และการสัมมนา 

ไมนอยกวา ๕๐๐ บาท วัน 

๒. คาบํารุง 

๒.๑ คาบํารุงสถานที่ คาใชบริการพ้ืนท่ี สถานที่ หรือบริเวณที่อยู
ในความครอบครองหรือรับผิดชอบของ
สถาบัน รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกใน
พ้ืนท่ีของสถาบันดวย 

ไมนอยกวา ๓,๐๐๐ บาท วัน 

๒.๒ คาบํารุงอุปกรณ คาใชบริการอุปกรณตาง ๆ  ไมนอยกวา ๕๐๐ บาท วัน 
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ประเภท รายการ อัตรา หนวย 

๓. คาตอบแทน 

๓.๑ คาตอบแทนดานบุคคล คาตอบแทนในการจัดหาบุคลากรเ พ่ือ
ดําเนินกิจกรรมหรือโครงการ หรือเขารวม
ดําเนินกิจกรรมหรือโครงการ ในกิจกรรม
ห รื อ โ ค ร ง ก า ร ซึ่ ง ส ถ า บั น ไ ม ไ ด เ ป น
ผูดําเนินการหรอืเขารวมเปนผูดําเนินการ 

เปนรายกรณี โครงการ/
กิจกรรม 

๔. คาบริการ 

๔.๑ คาบริการประชาสัมพันธ
หรอืเผยแพรขอมูล 

คาใหบริการประชาสัมพันธหรือเผยแพร
ขอมูลของบุคคลภายนอกหรือหนวยงาน
ภายนอกในโครงการหรือกิจกรรมท่ีสถาบัน
จัดขึ้นตามวัตถุประสงคของสถาบัน 

ไมนอยกวา ๕,๐๐๐ บาท คร้ัง/
โครงการ/
กิจกรรม 

๔.๒ คาบริการโฆษณาในสื่อ
สิ่งพิมพหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส 

คา ใหบ ริการโฆษณาในสื่อสิ่ ง พิมพห รือ 
สื่ออิเล็กทรอนิกสของบุคคลภายนอกหรือ
หนวยงานภายนอกในโครงการหรือกิจกรรม
ท่ีสถาบันจัดขึ้นตามวัตถุประสงคของสถาบัน 

ไมนอยกวา ๕๐๐ บาท คร้ัง/
โครงการ/
กิจกรรม 

๔ . ๓  ค า บ ริ ก า ร จั ด เ ก็ บ
คาธรรมเนียม ของหนวยงาน
ความรวมมือทางวิชาการ 

คาใหบริการจัดเก็บคาธรรมเนียมใหแก
หนวยงานความรวมมือทางวิชาการใน
โครงการหรือกิจกรรมท่ีสถาบันเขารวม
ดํ า เ นิ น ก า ร แ ล ะ ใ ช ง บ ป ร ะ ม า ณ ข อ ง
บุคคลภายนอกหรือหนวยงานภายนอก  

รอยละ ๓ – ๑๐ บาท โครงการ/
กิจกรรม 

๕. อื่น ๆ ใหเปนไปตามท่ีผูอํานวยการกําหนด เปนรายกรณี  

 


