
 

 

 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จํากดั 

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานสหกรณ์ 

พ.ศ. 2554 

 

  อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั  พ.ศ. 2543  
ขอ้ 65 (9)  และขอ้ 89  ที-ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ  ชุดที-  51  ในการประชุมครั4 งที-  15/2554   
เมื-อวนัที- 28 ตุลาคม 2554  ไดมี้มติกาํหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั  วา่ดว้ยคา่ใชจ่้าย 
ในการเดินทางไปปฏิบติังานสหกรณ์  พ.ศ. 2554  ดงัต่อไปนี4  
  ขอ้ 1.  ระเบียบนี4 เรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั วา่ดว้ยคา่ใชจ่้าย 
ในการเดินทางไปปฏิบติังานสหกรณ์  พ.ศ. 2554” 
  ขอ้ 2.  ระเบียบนี4ใหถื้อใชบ้งัคบัตั4งแต่วนัที-  1  พฤศจิกายน  2554  เป็นตน้ไป 
  ขอ้ 3.  ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั  วา่ดว้ยคา่ใชจ่้าย 
ในการเดินทางไปปฏิบติังานสหกรณ์  พ.ศ. 2550  และบรรดาระเบียบ ประกาศ คาํสั-ง  มติ  หรือขอ้ตกลง 
อื-นใดซึ-งขดัหรือแยง้กบัระเบียบนี4   และใหใ้ชร้ะเบียบนี4แทน   
  ขอ้ 4.  ในระเบียบนี4  
   “สหกรณ์”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั 
   “สมาชิก”  หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั 
   “ประธานกรรมการ”  หมายถึง  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท 
จาํกดั 
   “คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ 
ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั 
   “กรรมการ”  หมายถึง  กรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั 
   “เจา้หนา้ที-”  หมายถึง  เจา้หนา้ที- ที-ปฏิบติังานในสาํนกังานสหกรณ์ออมทรัพย ์
ครูชยันาท จาํกดั 
   “ผูจ้ดัการ”  หมายถึง  ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั 
   “รองผูจ้ดัการ”  หมายถึง รองผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั 
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ขอ้ 5.  การเดินทางไปปฏิบติังาน  ไดแ้ก่ 
 (1)  การไปปฏิบติังานชั-วคราว นอกที-ตั4งสาํนกังานซึ-งปฏิบติังานตามปกติ 
 (2)  การไปศึกษา ฝึกอบรม หรือสัมมนาเกี-ยวกบัภารกิจของคณะกรรมการ  

เจา้หนา้ที-  และสมาชิก  ซึ- งส่วนราชการ หน่วยงาน หรือสหกรณ์อื-นใดเป็นผูจ้ดั 
ขอ้ 6.  การเดินทางไปปฏิบติังานทุกครั4 งตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากประธานกรรมการ  

หรือคณะกรรมการดาํเนินการแลว้แต่กรณีก่อน 
  ขอ้ 7.  คา่ใชจ่้ายในการเดินทางไปปฏิบติังาน ไดแ้ก่ 
   (1)  คา่เบี4ยเลี4ยง 
   (2)  คา่เช่าที-พกั 
   (3)  คา่พาหนะ รวมถึงคา่เช่ายานพาหนะ คา่เชื4อเพลิง สาํหรับยานพาหนะ  
                                               คา่ระวางบรรทุก คา่จา้งคนหามหาบ และอื-นๆ ทาํนองเดียวกนั 
  ขอ้ 8.  คา่เบี4ยเลี4ยงเดินทาง แบง่ออกเป็น 2 ประเภท  ดงันี4  
   (1)  ประเภท ก. การเดินทางไปปฏิบติังานต่างจงัหวดัใหเ้บิกในอตัราต่อไปนี4  
   -  ประธานกรรมการ วนัละ 1,000 บาท 
   -  รองประธานกรรมการ กรรมการ ผูจ้ดัการ รองผูจ้ดัการ วนัละ 800 บาท 
   -  สมาชิก และเจา้หนา้ที- วนัละ 600 บาท 
   (2)  ประเภท ข.  การเดินทางไปปฏิบติังานภายในจงัหวดั ใหเ้บิกในอตัราต่อไปนี4  
   -  ประธานกรรมการ วนัละ 700 บาท 
   -  รองประธานกรรมการ  กรรมการ ผูจ้ดัการ รองผูจ้ดัการ วนัละ 600 บาท 

-  สมาชิก และเจา้หนา้ที- วนัละ 500 บาท 
  ขอ้ 9.  การนบัเวลาเดินทางไปปฏิบติังานเพื-อคาํนวณเบี4ยเลี4ยงเดินทาง ใหน้บัตั4งแต่เวลาออก
จากสถานที-อยู ่ หรือสถานที-ปฏิบติังานตามปกติ  จนกลบัถึงสถานที-อยู ่ หรือสถานที-ปฏิบติังานตามปกติ
แลว้แต่กรณี 
  เวลาเดินทางไปปฏิบติังาน  ใหน้บัยี-สิบสี-ชั-วโมงเป็นหนึ-งวนั  ถา้ไมถึ่งยี-สิบสี-ชั-วโมงหรือเกิน
ยี-สิบสี-ชั-วโมงและส่วนที-ไมถึ่งหรือเกินยี-สิบสี-ชั-วโมงนั4น  นบัไดเ้กินสิบสองชั-วโมงให้ถือเป็นหนึ-งวนั 
  ขอ้ 10.  การเดินทางไปปฏิบติังานที-จาํเป็นตอ้งพกัคา้ง  ใหเ้บิกคา่เช่าที-พกัไดต้ามที-จ่ายจริง 
แต่ไมเ่กินอตัราดงัต่อไปนี4  
   -  ประธานกรรมการ  วนัละ  1,800  บาท 
   -  รองประธานกรรมการ  กรรมการ ผูจ้ดัการ รองผูจ้ดัการ วนัละ 1,500  บาท 
   -  สมาชิก และเจา้หนา้ที- วนัละ  1,000  บาท 
  อนึ-ง  การเดินทางไปประชุมอบรมสัมมนาที-หน่วยจดั  ไดจ้ดัที-พกัให ้ ในระหวา่ง 
การประชุมอบรมสัมมนา โดยคิดคา่ที-พกัไวใ้นคา่ธรรมเนียม หรือคา่ลงทะเบียนแลว้ให้งดเบิกในวนันั4น  
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  ขอ้ 11.  ในกรณีที-ผูเ้ดินทางไปปฏิบติังานเจบ็ป่วย  และจาํเป็นตอ้งพกัเพื-อรักษาพยาบาล  
ใหเ้บิกคา่เบี4ยเลี4ยงเดินทางและคา่เช่าที-พกัสาํหรับวนัที-พกันั4นได ้ เมื-อไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ดาํเนินการ แต่ทั4งนี4ตอ้งไมเ่กินสิบวนั  และตอ้งมีใบรับรองแพทยที์-ทางราชการรับรอง  ถา้ไมมี่แพทยที์-ทาง
ราชการรับรองอยูใ่นทอ้งที-ที-เกิดเจบ็ป่วย  ผูเ้ดินทางตอ้งทาํหนงัสือชี4แจงประกอบการพิจารณา 
  ในกรณีที-ผูเ้ดินทางไปปฏิบติังานเจบ็ป่วย  และจาํเป็นตอ้งเขา้พกัรักษาตวัในสถานพยาบาล
ใหง้ดเบิกคา่เช่าที-พกั  เวน้แต่ในกรณีจาํเป็น 
  ขอ้ 12.  การเดินทางไปปฏิบติังานโดยปกติ  ใหใ้ชย้านพาหนะประจาํทาง  และใหเ้บิก 
คา่พาหนะไดโ้ดยประหยดั 
  ในกรณีที-ไมมี่ยานพาหนะประจาํทาง  หรือมีแต่ไมส่ะดวกแก่การเดินทาง  และ 
เพื-อประโยชน์แก่การปฏิบติังานของสหกรณ์  ใหใ้ชย้านพาหนะอื-นได ้ ในลกัษณะเหมาจ่ายคา่เชื4อเพลิงใน
อตัรากิโลเมตรละ  5  บาทและถา้ตอ้งเดินทางไปปฏิบติังาน  ตั4งแต่ 2 คนขึ4นไปควรใชย้านพาหนะเดียวกนั 
เพื-อเป็นการประหยดัคา่ใชจ่้าย 
  การเดินทางไปกลบั  ระหวา่งสถานที-อยู ่ที-พกั หรือสถานที-ปฏิบติังาน  กบัสถานี
ยานพาหนะประจาํทาง  หรือกบัสถานที-จดัยานพาหนะที-ตอ้งใชใ้นการเดินทางไปยงัสถานที-ปฏิบติังาน   
ถา้ตอ้งนาํสัมภาระในการเดินทางหรือสิ-งของเครื-องใชใ้นการปฏิบติังานไปดว้ย  และเป็นเหตุใหไ้มส่ะดวก 
ที-จะเดินทางโดยยานพาหนะประจาํทางใหเ้บิกค่าพาหนะรับจา้งไดว้นัละไมเ่กิน  2  เที-ยว 
  การเดินทางโดยยานพาหนะตามวรรคสอง  ใหเ้สนอประธานกรรมการ  หรือคณะกรรมการ
ดาํเนินการเพื-อพิจารณาอนุมติัก่อน 
  ขอ้ 13.  การเดินทางไปปฏิบติังานโดยยานพาหนะประจาํทาง  จะเดินทางโดยรถโดยสาร
ธรรมดาหรือรถโดยสารปรับอากาศกไ็ด ้ แต่ให้เบิกคา่พาหนะไดเ้ทา่ที-จ่ายจริง  ไมเ่กินอตัราที-คณะกรรมการ
ควบคุมการขนส่งทางบกกาํหนด 
  ขอ้ 14.  การเดินทางไปปฏิบติังานโดย  การโดยสารรถไฟ  ใหเ้บิกไดไ้มเ่กินอตัราต่อไปนี4  
   (1)  รถชั4นที- 1 นั-งนอนปรับอากาศ หรือชั4นที- 2 นั-งนอนปรับอากาศสาํหรับ 
ผูด้าํรงตาํแหน่งประธานกรรมการ กรรมการ หรือผูจ้ดัการ 
   (2)  รถชั4นที- 2 นั-งนอนปรับอากาศ สาํหรับผูด้าํรงตาํแหน่งรองผูจ้ดัการ หรือ
เจา้หนา้ที- 
  ขอ้ 15.  การเดินทางไปปฏิบติังานโดยเครื-องบิน  จะกระทาํไดใ้นกรณีที-มีความจาํเป็น 
อยา่งยิ-ง  เพื-อประโยชน์ของสหกรณ์  ทั4งนี4ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากประธานกรรมการหรือผูที้-ไดรั้บ
มอบหมายก่อน 
                            การเบิกจ่ายคา่พาหนะ  กรณีเดินทางโดยเครื-องบิน  ผูเ้บิกตอ้งแนบสาํเนาตัSวเครื-องบินและ
คา่ธรรมเนียมประกอบคาํขอเบิกดว้ย 
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  ขอ้ 16.  ผูเ้ดินทางไปปฏิบติังาน  ที-ตอ้งมีคา่ใชจ่้ายอื-นที-จาํเป็นเนื-องในการเดินทางไป
ปฏิบติังานใหเ้บิกคา่ใชจ่้ายนั4นไดเ้ทา่ที-คณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควร แต่ตอ้งไมเ่กินจาํนวนที-จ่ายจริง 
  ขอ้ 17.  บุคคลภายนอกหรือที-ปรึกษาและที-ปรึกษากิตติมศกัดิT ที-คณะกรรมการดาํเนินการ  
ขอใหเ้ดินทางไปปฏิบติังานเพื-อประโยชน์ของสหกรณ์ ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการกาํหนดคา่ใชจ่้ายในการ
เดินทางไดต้ามความเหมาะสม แต่ตอ้งไมเ่กินอตัราสูงสุดของระเบียบนี4  
  
  ขอ้ 18.  ผูเ้ดินทางไปปฏิบติังานประสงคที์-จะขอรับเงินล่วงหนา้  เพื-อเป็นคา่ใชจ่้าย 
ในการเดินทางไดต้ามมติคณะกรรมการดาํเนินการ 
  ขอ้ 19.  การเบิกคา่ใชจ่้ายในการเดินทางไปปฏิบติังานชั-วคราว  ใหเ้บิกในลกัษณะเหมาจ่าย
ตามอตัราในขอ้ 8 และ ขอ้ 10 พร้อมทั4งใหจ้ดัทาํรายงานผลการปฏิบติังานเสนอต่อคณะกรรมการดาํเนินการ
ใหท้ราบดว้ย 
  ขอ้ 20.  ใหป้ระธานกรรมการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี4  
 

ประกาศ  ณ วนัที-  31 ตุลาคม พ.ศ. 2554 
 
 

     
     (นางประวงษ ์ กานนทรั์งษี) 

                                                  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั   
 

                              สาํเนาถูกตอ้ง 
 
 
                     (นางประวงษ ์ กานนทรั์งษี) 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั   

 

 

 


