ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จํากัด
ว่าด้ วยค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานสหกรณ์
พ.ศ. 2554
อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด พ.ศ. 2543
ข้อ 65 (9) และข้อ 89 ที-ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที- 51 ในการประชุมครั4งที- 15/2554
เมื-อวันที- 28 ตุลาคม 2554 ได้มีมติกาํ หนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด ว่าด้วยค่าใช้จา่ ย
ในการเดินทางไปปฏิบตั ิงานสหกรณ์ พ.ศ. 2554 ดังต่อไปนี4
ข้อ 1. ระเบียบนี4เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด ว่าด้วยค่าใช้จา่ ย
ในการเดินทางไปปฏิบตั ิงานสหกรณ์ พ.ศ. 2554”
ข้อ 2. ระเบียบนี4ให้ถือใช้บงั คับตั4งแต่วนั ที- 1 พฤศจิกายน 2554 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด ว่าด้วยค่าใช้จา่ ย
ในการเดินทางไปปฏิบตั ิงานสหกรณ์ พ.ศ. 2550 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสัง- มติ หรื อข้อตกลง
อื-นใดซึ-งขัดหรื อแย้งกับระเบียบนี4 และให้ใช้ระเบียบนี4แทน
ข้อ 4. ในระเบียบนี4
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท
จํากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด
“กรรมการ” หมายถึง กรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด
“เจ้าหน้าที-” หมายถึง เจ้าหน้าที- ที-ปฏิบตั ิงานในสํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์
ครู ชยั นาท จํากัด
“ผูจ้ ดั การ” หมายถึง ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด
“รองผูจ้ ดั การ” หมายถึง รองผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด
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ข้อ 5. การเดินทางไปปฏิบตั ิงาน ได้แก่
(1) การไปปฏิบตั ิงานชัว- คราว นอกที-ต4งั สํานักงานซึ-งปฏิบตั ิงานตามปกติ
(2) การไปศึกษา ฝึ กอบรม หรื อสัมมนาเกี-ยวกับภารกิจของคณะกรรมการ
เจ้าหน้าที- และสมาชิก ซึ-งส่วนราชการ หน่วยงาน หรื อสหกรณ์อื-นใดเป็ นผูจ้ ดั
ข้อ 6. การเดินทางไปปฏิบตั ิงานทุกครั4งต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการ
หรื อคณะกรรมการดําเนินการแล้วแต่กรณี ก่อน
ข้อ 7. ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปปฏิบตั ิงาน ได้แก่
(1) ค่าเบี4ยเลี4ยง
(2) ค่าเช่าที-พกั
(3) ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื4อเพลิง สําหรับยานพาหนะ
ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหามหาบ และอื-นๆ ทํานองเดียวกัน
ข้อ 8. ค่าเบี4ยเลี4ยงเดินทาง แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี4
(1) ประเภท ก. การเดินทางไปปฏิบตั ิงานต่างจังหวัดให้เบิกในอัตราต่อไปนี4
- ประธานกรรมการ วันละ 1,000 บาท
- รองประธานกรรมการ กรรมการ ผูจ้ ดั การ รองผูจ้ ดั การ วันละ 800 บาท
- สมาชิก และเจ้าหน้าที- วันละ 600 บาท
(2) ประเภท ข. การเดินทางไปปฏิบตั ิงานภายในจังหวัด ให้เบิกในอัตราต่อไปนี4
- ประธานกรรมการ วันละ 700 บาท
- รองประธานกรรมการ กรรมการ ผูจ้ ดั การ รองผูจ้ ดั การ วันละ 600 บาท
- สมาชิก และเจ้าหน้าที- วันละ 500 บาท
ข้อ 9. การนับเวลาเดินทางไปปฏิบตั ิงานเพื-อคํานวณเบี4ยเลี4ยงเดินทาง ให้นบั ตั4งแต่เวลาออก
จากสถานที-อยู่ หรื อสถานที-ปฏิบตั ิงานตามปกติ จนกลับถึงสถานที-อยู่ หรื อสถานที-ปฏิบตั ิงานตามปกติ
แล้วแต่กรณี
เวลาเดินทางไปปฏิบตั ิงาน ให้นบั ยีส- ิ บสี- ชว-ั โมงเป็ นหนึ-งวัน ถ้าไม่ถึงยีส- ิ บสี- ชว-ั โมงหรื อเกิน
ยีส- ิ บสี- ชว-ั โมงและส่ วนที-ไม่ถึงหรื อเกินยีส- ิ บสี- ชว-ั โมงนั4น นับได้เกินสิ บสองชัว- โมงให้ถือเป็ นหนึ-งวัน
ข้อ 10. การเดินทางไปปฏิบตั ิงานที-จาํ เป็ นต้องพักค้าง ให้เบิกค่าเช่าที-พกั ได้ตามที-จา่ ยจริ ง
แต่ไม่เกินอัตราดังต่อไปนี4
- ประธานกรรมการ วันละ 1,800 บาท
- รองประธานกรรมการ กรรมการ ผูจ้ ดั การ รองผูจ้ ดั การ วันละ 1,500 บาท
- สมาชิก และเจ้าหน้าที- วันละ 1,000 บาท
อนึ-ง การเดินทางไปประชุมอบรมสัมมนาที-หน่วยจัด ได้จดั ที-พกั ให้ ในระหว่าง
การประชุมอบรมสัมมนา โดยคิดค่าที-พกั ไว้ในค่าธรรมเนียม หรื อค่าลงทะเบียนแล้วให้งดเบิกในวันนั4น
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ข้อ 11. ในกรณี ที-ผเู ้ ดินทางไปปฏิบตั ิงานเจ็บป่ วย และจําเป็ นต้องพักเพื-อรักษาพยาบาล
ให้เบิกค่าเบี4ยเลี4ยงเดินทางและค่าเช่าที-พกั สําหรับวันที-พกั นั4นได้ เมื-อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ดําเนินการ แต่ท4งั นี4ตอ้ งไม่เกินสิ บวัน และต้องมีใบรับรองแพทย์ที-ทางราชการรับรอง ถ้าไม่มีแพทย์ที-ทาง
ราชการรับรองอยูใ่ นท้องที-ที-เกิดเจ็บป่ วย ผูเ้ ดินทางต้องทําหนังสื อชี4แจงประกอบการพิจารณา
ในกรณี ที-ผเู ้ ดินทางไปปฏิบตั ิงานเจ็บป่ วย และจําเป็ นต้องเข้าพักรักษาตัวในสถานพยาบาล
ให้งดเบิกค่าเช่าที-พกั เว้นแต่ในกรณี จาํ เป็ น
ข้อ 12. การเดินทางไปปฏิบตั ิงานโดยปกติ ให้ใช้ยานพาหนะประจําทาง และให้เบิก
ค่าพาหนะได้โดยประหยัด
ในกรณี ที-ไม่มียานพาหนะประจําทาง หรื อมีแต่ไม่สะดวกแก่การเดินทาง และ
เพื-อประโยชน์แก่การปฏิบตั ิงานของสหกรณ์ ให้ใช้ยานพาหนะอื-นได้ ในลักษณะเหมาจ่ายค่าเชื4อเพลิงใน
อัตรากิโลเมตรละ 5 บาทและถ้าต้องเดินทางไปปฏิบตั ิงาน ตั4งแต่ 2 คนขึ4นไปควรใช้ยานพาหนะเดียวกัน
เพื-อเป็ นการประหยัดค่าใช้จา่ ย
การเดินทางไปกลับ ระหว่างสถานที-อยู่ ที-พกั หรื อสถานที-ปฏิบตั ิงาน กับสถานี
ยานพาหนะประจําทาง หรื อกับสถานที-จดั ยานพาหนะที-ตอ้ งใช้ในการเดินทางไปยังสถานที-ปฏิบตั ิงาน
ถ้าต้องนําสัมภาระในการเดินทางหรื อสิ- งของเครื- องใช้ในการปฏิบตั ิงานไปด้วย และเป็ นเหตุให้ไม่สะดวก
ที-จะเดินทางโดยยานพาหนะประจําทางให้เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้วนั ละไม่เกิน 2 เที-ยว
การเดินทางโดยยานพาหนะตามวรรคสอง ให้เสนอประธานกรรมการ หรื อคณะกรรมการ
ดําเนินการเพื-อพิจารณาอนุมตั ิก่อน
ข้อ 13. การเดินทางไปปฏิบตั ิงานโดยยานพาหนะประจําทาง จะเดินทางโดยรถโดยสาร
ธรรมดาหรื อรถโดยสารปรับอากาศก็ได้ แต่ให้เบิกค่าพาหนะได้เท่าที-จา่ ยจริ ง ไม่เกินอัตราที-คณะกรรมการ
ควบคุมการขนส่ งทางบกกําหนด
ข้อ 14. การเดินทางไปปฏิบตั ิงานโดย การโดยสารรถไฟ ให้เบิกได้ไม่เกินอัตราต่อไปนี4
(1) รถชั4นที- 1 นัง- นอนปรับอากาศ หรื อชั4นที- 2 นัง- นอนปรับอากาศสําหรับ
ผูด้ าํ รงตําแหน่งประธานกรรมการ กรรมการ หรื อผูจ้ ดั การ
(2) รถชั4นที- 2 นัง- นอนปรับอากาศ สําหรับผูด้ าํ รงตําแหน่งรองผูจ้ ดั การ หรื อ
เจ้าหน้าทีข้อ 15. การเดินทางไปปฏิบตั ิงานโดยเครื- องบิน จะกระทําได้ในกรณี ที-มีความจําเป็ น
อย่างยิง- เพื-อประโยชน์ของสหกรณ์ ทั4งนี4ตอ้ งได้รับการอนุมตั ิจากประธานกรรมการหรื อผูท้ ี-ได้รับ
มอบหมายก่อน
การเบิกจ่ายค่าพาหนะ กรณี เดินทางโดยเครื- องบิน ผูเ้ บิกต้องแนบสําเนาตัวS เครื- องบินและ
ค่าธรรมเนียมประกอบคําขอเบิกด้วย
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ข้อ 16. ผูเ้ ดินทางไปปฏิบตั ิงาน ที-ตอ้ งมีคา่ ใช้จา่ ยอื-นที-จาํ เป็ นเนื-องในการเดินทางไป
ปฏิบตั ิงานให้เบิกค่าใช้จา่ ยนั4นได้เท่าที-คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร แต่ตอ้ งไม่เกินจํานวนที-จา่ ยจริ ง
ข้อ 17. บุคคลภายนอกหรื อที-ปรึ กษาและที-ปรึ กษากิตติมศักดิTที-คณะกรรมการดําเนินการ
ขอให้เดินทางไปปฏิบตั ิงานเพื-อประโยชน์ของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดําเนินการกําหนดค่าใช้จา่ ยในการ
เดินทางได้ตามความเหมาะสม แต่ตอ้ งไม่เกินอัตราสู งสุ ดของระเบียบนี4
ข้อ 18. ผูเ้ ดินทางไปปฏิบตั ิงานประสงค์ที-จะขอรับเงินล่วงหน้า เพื-อเป็ นค่าใช้จา่ ย
ในการเดินทางได้ตามมติคณะกรรมการดําเนินการ
ข้อ 19. การเบิกค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปปฏิบตั ิงานชัว- คราว ให้เบิกในลักษณะเหมาจ่าย
ตามอัตราในข้อ 8 และ ข้อ 10 พร้อมทั4งให้จดั ทํารายงานผลการปฏิบตั ิงานเสนอต่อคณะกรรมการดําเนินการ
ให้ทราบด้วย
ข้อ 20. ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี4
ประกาศ ณ วันที- 31 ตุลาคม พ.ศ. 2554

(นางประวงษ์ กานนท์รังษี)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด
สําเนาถูกต้อง

(นางประวงษ์ กานนท์รังษี)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด

