ระเบียบสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน)
วาดวยบัตรเครดิตของสถาบัน
พ.ศ. ๒๕๖๔
โดยที่เปนการสมควรปรับ ปรุง หลักเกณฑการใชบัตรเครดิ ตใหเหมาะสมกั บการปฏิบั ติง าน
ตามภารกิจและความรับผิดชอบของสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน)
อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา ๒๔ (๒) แห งพระราชกฤษฎี กาจั ดตั้ งสถาบั นระหว างประเทศ
เพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔ ผูอํานวยการบริหารสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคา
และการพัฒนา จึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ข อ ๑ ระเบี ย บนี้ เรีย กว า “ระเบีย บสถาบั น ระหว า งประเทศเพื่ อ การคา และการพั ฒ นา
(องคการมหาชน) วาดวยบัตรเครดิตของสถาบัน พ.ศ. ๒๕๖๔”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน)
วาดวยบัตรเครดิตสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๘
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“บัตรเครดิต” หมายความวา บัตรเครดิตที่ธนาคารผูออกบัตรเครดิตไดจัดทําขึ้นตามที่สถาบัน
ไดแจงความประสงคเปนหนังสือเพื่อใชในการปฏิบัติงานของสถาบัน โดยระบุชื่อบุคคลตามที่ผูอํานวยการได
อนุมัติไวในบัตรและกําหนดใหเปนผูถือบัตรเครดิตนั้น
“ผูถือบัตรเครดิต” หมายความวา ผูอํานวยการหรือเจาหนาที่ซึ่งผูอํานวยการไดอนุมัติใหเปน
ผูถือบัตรเครดิตของสถาบันเพื่อใชในการปฏิบัติงาน
“ธนาคารผูออกบัตรเครดิต” หมายความวา ธนาคารพาณิชยหรือบริษัทที่ประกอบธุรกิ จบัตร
เครดิตซึ่งมิใชสถาบันการเงิน
ขอ ๕ บัตรเครดิตของสถาบันที่ธนาคารผูออกบัตรเครดิตจัดทําขึ้นตองมีลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) ระบุชื่อบุคคลตามที่ผูอํานวยการไดอนุมัติและกําหนดใหเปนผูถือบัตรนั้น
(๒) ไมสามารถใชบัตรในการเบิกถอนเงินสดลวงหนาได
(๓) ไมสามารถขอทําบัตรเสริมใหแกบุคคลใดไดอีก
(๔) ตองไดรับยกเวนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการจัดทําบัตรเครดิตทุกกรณี คาธรรมเนียม
การใชบัตรเครดิตรายป และคาธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับการจัดทําบัตรเครดิตจากธนาคารผูออกบัตรเครดิต
(๕) กําหนดวงเงินใชจายและระยะเวลาการใชบัตรเครดิตในแตละครั้งตามวงเงินและชวงเวลา
การปฏิบัติงานที่มีการอนุญาตใหนําบัตรเครดิตไปใชตามสัญญายืมเงินและการใชบัตรเครดิตสถาบัน

-2ข อ ๖ สถาบัน จะเลือ กใชบ ริก ารบัต รเครดิต กั บ ธนาคารผู อ อกบัต รเครดิ ต แห ง เดีย วหรื อ
หลายแหงก็ได โดยไดรับอนุมัติจากผูอํานวยการ
เมื่อผูอํานวยการไดอนุมัติเลือกใชบริการบัตรเครดิตของธนาคารผูออกบัตรเครดิตและไดทํา
ขอตกลงตอกันแลว ใหสถาบันดําเนินการแจงรายชื่อผูที่ไดรับมอบอํานาจจากผูอํานวยการ ใหธนาคารผูออก
บัตรเครดิตนั้นทราบ เพื่อประโยชนในการติดตอประสานงานตอไป
ขอ ๗ ใหผูอํานวยการหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจจากผูอํานวยการเปนผูพิจารณาอนุมัติในเรื่อง
ดังตอไปนี้
(๑) ธนาคารผูออกบัตรเครดิตที่สถาบันจะเลือกใชบริการบัตรเครดิต
(๒) การขอมีบัตรเครดิตของเจาหนาที่ของสถาบัน
(๓) การกํา หนดวงเงิน และระยะเวลาในการใชบัตรเครดิต ซึ่ง จะตอ งสอดคล อ งกั บ ภารกิ จ
วงเงินงบประมาณ และระยะเวลาที่อนุญ าตใหยืมเงิน ตามที่ระบุไ วในสัญญายื มเงิน และการใชบัต รเครดิ ต
สถาบัน
(๔) การยกเว นไม ต อ งใช บั ต รเครดิ ต ของสถาบั น ในการปฏิบั ติง าน ในกรณี ที่ ส ภาพพื้ น ที่
ปฏิบัติงาน ลักษณะของการปฏิบัติงาน วงเงินคาใชจาย หรือมีกรณีอื่นใดที่อาจไมเอื้อตอการใชบัตรเครดิตของ
สถาบัน ทั้งนี้ ใหเจาหนาที่ชี้แจงรายละเอียดเหตุผลความจําเปนตอผูอํานวยการเพื่อประกอบการพิจารณา
(๕) การอนุ มัติ ให เบิ กจ ายค าใช จ ายในส วนที่ รานคา สถานบริการ หรื อที่ พั ก เรี ยกเก็ บ เพิ่ ม
(Surcharge) เนื่องจากการใชจายผานบัตรเครดิตของสถาบัน
(๖) การขอระงับชั่วคราวหรือยกเลิกการใชบริการบัตรเครดิตของสถาบัน หรือการเปลี่ยนแปลง
ธนาคารผูออกบัตรเครดิต
ขอ ๘ รายการคาใชจายที่กําหนดใหตองใชจายผานบัตรเครดิตของสถาบัน ไดแก
(๑) คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศหรือตางประเทศตามขอบังคับว าดวย
การบริหารการคลังและการเงิน
(๒) คาใชจายของสถาบันในการจัดฝกอบรม การสัมมนา การประชุม หรือกิจกรรมอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ ในประเทศหรือตางประเทศตามระเบียบวาดวยการดําเนินงานฝกอบรม
(๓) คาใชจายเกี่ยวกับการดําเนินงานวิจัยของสถาบัน
(๔) คาใชจายเกี่ยวกับการรับ รองในกิจกรรมเพื่อประโยชนในการปฏิบัติภารกิจของสถาบั น
โดยผูอํานวยการหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการตามระเบียบวาดวยการเบิกคาใชจายในรายจายอื่น
ยกเวนรายการคาใชจายที่ตองใชบัตรเครดิตไปถอนเงินสดเพื่อใหกับผูมีสิทธิเปนเงินสด เชน
คาเบี้ยเลี้ยง คาสมนาคุณวิทยากร เปนตน
ในกรณีที่ไ มอาจนําบัตรเครดิตไปใชในการปฏิ บัติงานตามรายการคาใช จา ยที่กํา หนดตาม
วรรคหนึ่งได เนื่องจากสภาพพื้นที่ปฏิบัติงาน ลักษณะของการปฏิบัติงาน วงเงินคาใชจาย หรือมีกรณีอื่นใดที่อาจ
ไมเอื้อตอการใชบัตรเครดิตของสถาบัน ก็ใหงดเวนการใชบัตรเครดิตดังกลาวและใหผูถือบัตรเครดิตของสถาบัน
ซึ่งพบปญหาดังกลาวรีบรายงานตอผูอํานวยการกอนหรือภายหลังการปฏิบัติงานเสร็จ เพื่อพิจารณาอนุ มัติให
ทดรองจายเปนเงินสดตอไป
ขอ ๙ ใหผูถือบัตรเครดิตของสถาบันหลีกเลี่ยงการซื้อสินคาหรือบริการจากรานคา สถานบริการ
หรือที่พัก ที่มีการเรียกเก็บคาใชจายเพิ่มขึ้น (Surcharge) จากการใชบัตรเครดิตของสถาบัน เวนแตในกรณีที่

-3การหลีกเลี่ยงดังกลาวจะทําใหการปฏิบัติงานหยุดชะงักหรือเกิดความเสียหายตอสถาบันหรือมีกรณีจําเปนหรือ
สุดวิสัย ใหเสนอผูอํานวยการพิจารณาอนุมัติใหเบิกจายรายการดังกลาวได
ขอ ๑๐ ในกรณีที่ผูถือบัตรเครดิตของสถาบันฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือ
เงื่อนไขเกี่ยวกับบัตรเครดิตตามระเบียบนี้ และการฝาฝนนั้นกอใหเกิดความเสียหายตอสถาบัน ใหสถาบัน รีบ
แจ งเปนหนังสือระบุจํานวนหนี้เงินที่ผูถือบัตรเครดิตของสถาบันรายนั้น จะตองรับผิดชอบเพื่อทราบโดยเร็ว
พรอมกําหนดระยะเวลาที่ตองชําระหนี้นั้นไปดวย
ในกรณี ที่ผู ถื อ บั ต รเครดิ ต ของสถาบั นตามวรรคหนึ่ ง ปฏิ เสธหรื อ ไม ย อมชดใช ค า เสีย หาย
ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่สถาบันกําหนด ใหสถาบันดําเนินการตามกฎหมายตอไป
สํ า หรั บ เงิ น ที่ ไ ด รั บ จากผู ถื อ บั ต รเครดิ ต เพื่ อ ชดใช ค วามเสี ย หายภายหลั ง จากที่ ส ถาบั น
ไดจายเงินใหกับธนาคารผูออกบัตรเครดิตไปแลว ใหสถาบันนําเงินจํานวนดังกลาวสงเปนรายไดของสถาบัน
ตอไป
ขอ ๑๑ สิทธิหรือผลประโยชนตาง ๆ ทุกรายการที่เกิดจากการใชจา ยผานบัตรเครดิตของ
สถาบัน ใหถือเปนของสถาบันและใหอยู ในดุลพินิจของผูอํานวยการที่จะใชสิ ทธิหรือผลประโยชนนั้น ๆ เพื่อ
ประโยชนของสถาบัน ยกเวนสิทธิหรือผลประโยชนที่ไดรบั เปนเงินสดหรือเสมือนเงินสดไมวากรณีใด ๆ ใหนําสง
สถาบันเปนรายไดของสถาบัน
สําหรับสิทธิประโยชนที่อยูในรูป ของการประกันชีวิตหรือความคุม ครองชีวิต และทรัพยสิน
ตาง ๆ ของผูถือบัตรเครดิตและคณะ (ถามี) ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการชําระคาใชจายผานบัตรเครดิต เชน การชําระ
คาโดยสารเครื่องบิน เปนตน ซึ่งโดยลักษณะไมสามารถเปลี่ยนเปนประโยชนอื่น หรือโอนใหแกบุคคลอื่ นได
ใหถือเปนของผูถือบัตรเครดิตและคณะ (ถามี) โดยสถาบันจะตองแจงรายชื่อคณะเดินทางในครั้งนั้นใหธนาคาร
ผูออกบัตรเครดิตทราบเพื่อรับสิทธิป ระโยชนในรูปของการประกันชีวิตหรือความคุมครองชี วิตและทรั พ ยสิน
ตาง ๆ ดวย
ขอ ๑๒ ใหผูอํานวยการรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดปญหาเกี่ยวกั บ
การปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
นายมนู สิทธิประศาสน
ผูอํานวยการสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา

