
 

 
ระเบียบสหกรณออมทรัพยครุุสัมพันธจังหวัดสุรินทร   จำกัด 

วาดวย   คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานสำหรับที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ   
ประธานกรรมการ กรรมการ  ผูตรวจสอบกิจการและเจาหนาที่สหกรณ  สมาชิกและบุคคลอื่น 

พ.ศ. 2561 
************************ 

 อาศัยอำนาจตามความใน ขอบังคับ  สหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร จำกัด  
พ.ศ. 2543  ขอ 72 (6) (8)  และขอ  94(8) (11) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  ชุดท่ี 30 ครั้งท่ี 
13/2561 เมื่อวันที่  24  เดือนกรกฏาคม  พ.ศ. 2561  ไดกำหนด  ระเบียบวาดวย  คาใชจายในการ
เดินทางไปปฏิบัติงานสำหรับท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์และที่ปรึกษา กรรมการ  ผูตรวจสอบกิจการและ
เจาหนาที่สหกรณ  สมาชิกและบุคคลอื่น  พ.ศ. 2561  ไวดังตอไปนี้ 
 ขอ  1. ระเบียบนี้เรียกวา  ระเบียบสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร จำกัด วาดวย  
คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานสำหรับที่ปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์  ประธานกรรมการ   
กรรมการ ผูตรวจสอบกิจการและเจาหนาที่สหกรณ สมาชิกและบุคคลอ่ืน  พ.ศ. 2561 
 ขอ  2. ระเบียบน้ีใหใชบังคบัตั้งแตวัน ถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ  3. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร  จำกัด  วาดวย
คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน  พ.ศ. 2554 บรรดาระเบียบ  มติ ประกาศ  และคำสั่งอื่นใดท่ี  
กำหนดไว หรือขัด หรอืแยงกับระเบียบนี้  ใหใชระเบียบนี้แทน 
 ขอ  4. ในระเบียบนี้ 
  สหกรณ  หมายถึง   สหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร  จำกัด 
  สมาชิก  หมายถึง   สมาชิกสหกรณออมทรัพยคุรสุัมพันธจังหวัดสุรินทร  จำกัด 
  ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  หมายถึง  ผูท่ีคณะกรรมการดำเนินการเชิญสมาชิก  
หรือบุคคลภายนอกซึ่งทรงคุณวุฒิ มีความรูความสามารถ และความเหมาะสม เพื่อใหคำปรึกษา 
แนะนำ หรอืความเห็นในการดำเนินกิจการของสหกรณ 
           คณะกรรมการ  หมายถึง  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธสุรินทร  
จำกัด 
  ประธานกรรมการ  หมายถึง  ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัด
สุรินทร  จำกัด 
  กรรมการ  หมายถึง   กรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธ จังหวัดสุรินทร  
จำกัด  
  ผูตรวจสอบกิจการ  หมายถึง  บุคคลท่ีเปนสมาชิกหรือบุคคลอ่ืน นิติบุคคล ที่ไดรับ
เลือกจากสมาชิกในที่ประชุมใหญสามัญประจำป  เพื่อมาดำเนินการตรวจสอบกิจการสหกรณออม
ทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร  จำกัด 



 

  เจาหนาที่   หมายถึง   บุคคลซึ่ งสหกรณจางใหปฏิ บัติงานประจำในตำแหน ง
ลูกจางประจำ,เจาหนาที่,ผูชวยหัวหนาฝาย,หัวหนาฝาย,รองผูจัดการและผูจัดการ                                                                                                                             
  บุคคลอ่ืน  หมายถึง  บุคคลอ่ืนท่ีมิใชสมาชิก  
 ขอ  5.  ผูเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ   ใหเบิกคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานได
ตามที่กำหนดไวในระเบียบนี้  ไดแก 

 (1)  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
  (2)  คาพาหนะ  ซึ่งรวมถึงคาเชายานพาหนะ  คาบรรทุก  คาคนหาบหาม หรือ 
ขนสิ่งของอ่ืน  ทำนองเดยีวกันดวย 

 (3)  คาเชาที่พัก 
 (4)  คาใชจายอื่น ๆ ท่ีจำเปนตองใชในการปฏิบัติงาน 

 ขอ 6. การเดินทางไปปฏิบัติงาน 
  (1)  การไปปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานหรือกิจการเก่ียวกับสหกรณ  ตามที่ไดรับมอบหมาย 
จากคณะกรรมการหรือประธานกรรมการ 
  (2)  การไปฝกอบรม, สัมมนา, ที่สวนราชการเปนผูจัด ,การไปประชุมของคณะกรรมการ  
หรือคณะกรรมการดำเนินการอนุมัติใหจัด รวมถึงเอกชน,  ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย, 
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  ทั้งนี้รวมทั้งการไปฝกอบรม, สัมมนาเปนวิทยากรหรือผูบรรยาย 
โดยไดรบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการ 
 ขอ  7.  การปฏิบัติงานขอ 6. กรณเีรงดวนตองไดรับอนุมัติจากประธานกรรมการ 
 ขอ  8.  การเดินทางไปปฏิบัติงาน  ถาหยุดพักอยู ณ ที่ใดโดยไมมีความจำเปนแกงานสหกรณ 
จะเบิกคาใชจายในการเดินทางสำหรับวันหยุดพักโดยไมจำเปนนั้นไมได  ในกรณีผูไปปฏิบัติงาน
จำเปนตองหยุดพักเพราะเจ็บปวยโดยมีใบรับรองแพทยใหเบิกคาใชจายในการเดินทางสำหรับวันหยุด
พักได  เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการแลว  
 ขอ  9.  ในการเดินทางไปปฏิบัติงานตามปกติ  ใหใชยานพาหนะประจำทาง  และใหเบิกคา
ยานพาหนะเทาที่จายจริงโดยประหยัด เวนแตการเดินทางโดยรถไฟ ใหเบิกจายตามอัตราตอไปนี้ 
  (1)  คาโดยสารชั้นสอง สำหรับผูดำรงตำแหนงเจาหนาที่ หัวหนาฝาย และรองผูจัดการ 
  (2)  คาโดยสารชั้นหนึ่ง สำหรับผูดำรงตำแหนงผูจัดการ หรือกรรมการของสหกรณการ
เดินทางโดยยานพาหนะ ตาม (1) (2)  ซึ่งตองเสียคาธรรมเนียมพิเศษใหเบิกคาธรรมเนียมตามชั้นที่
โดยสารนั้นไดรวมทั้งคาธรรมเนียมรถนอน  เวนแตคาธรรมเนียมรถนอน บ.น.อ. ใหเบิกไดเฉพาะ 
ผูดำรงตำแหนงประธานกรรมการ 
         ขอ 10. ในกรณีตองการความรวดเร็วหรือความปลอดภัย   เพื่อประโยชนแกงานสหกรณ ใหใช
ยานพาหนะอ่ืน ตลอดจนเครื่องบินได   โดยคณะกรรมการดำเนินการเปนผูพิจารณาอนุมัติ ในกรณี
เรงดวนใหประธานกรรมการเปนผูอนุมัติและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพ่ือทราบ 
  กรณใีชยานพาหนะสวนตัว  แทนยานพาหนะอื่น ใหเบิกคาน้ำมันเชื้อเพลิงในอัตราเปน
ระยะทางกิโลเมตรละ  6  บาท  โดยใชระยะทางตามแผนที่ทางหลวง   โดยไดเริ่มตนจากอำเภอที่
ปฏิบัติงานถึงอำเภอหรือเขตที่เปนจุดหมายปลายทาง   ในเขตอำเภอเมืองสุรินทร เหมาจายครั้งละ  
200  บาท 
 



 

  ขอ 11. เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปปฏิบัตงิานใหเบิกไดตามอัตราดังตอไปน้ี 
   (1)  สมาชิก หรือผูแทนสมาชิก หรือบุคคลอื่น   
       เจาหนาที่หรือลูกจางประจำ     วันละ    700  บาท 
  (2)  รองผูจัดการหรือหัวหนาฝาย ผูตรวจสอบกิจการ           วันละ    900  บาท 
   (3)  ผูจัดการหรือกรรมการ หรือที่ปรึกษา                        วันละ  1,000  บาท 
  (4)  ประธานกรรมการ                                              วันละ  1,100  บาท 
 ขอ 12.  การคำนวณเบ้ียเลี้ยงใหถือเกณฑดงัน้ี 
  (1)  การนับเวลาปฏิบัติงาน ใหนับเวลาตั้งแตออกจากที่พักหรือสำนักงาน จนกลับถึงที่
พักหรือสำนักงาน 
  (2)  เวลาปฏิบัติงานยี่สิบสี่ชั่วโมงนับเปนหนึ่งวัน  เศษของวันเกินกวาสิบสองชั่วโมง
นับเปนหนึ่งวัน  ถาหกชั่วโมงแตไมเกินกวาสิบสองช่ัวโมงนับเปนครึ่งวัน 

ขอ 13.  การเดินทางไปปฏิบัติงานที่จำเปนตองพักแรมใหเบิก คาเชาท่ีพักไดตามอัตรา
ดังตอไปนี้ 

         (1)   สมาชิก  หรือผูแทนสมาชิก  เจาหนาที่  ลูกจางประจำ  หรือบุคคลอ่ืน 
                  ในจังหวัด                                          ไมเกิน    800   บาท 
                ตางจังหวัด                                         ไมเกิน  1,200   บาท 
                   กทม.และปริมณฑล                              ไมเกิน  1,500   บาท 
                   ทองที่ที่คาครองชีพสูง                      ไมเกิน  1,500   บาท 
          (2)  หัวหนาฝาย,รองผูจัดการ,ผูจัดการ,กรรมการ   ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
                       และผูตรวจสอบกิจการ   
                    ในจังหวัด                                               ไมเกิน  1,000  บาท 
                   ตางจังหวัด                                             ไมเกิน  1,500  บาท 
                   กทม.และปริมณฑล                                    ไมเกิน  2,200  บาท 
                    ทองที่ท่ีคาครองชีพสูง                                ไมเกิน  2,200  บาท 
         (3)  ประธานกรรมการ 
                   ในจังหวัด                                      ไมเกิน  1,200  บาท 
                  ตางจังหวัด                                    ไมเกิน  1,800  บาท 
                   กทม.และปริมณฑล                          ไมเกิน  2,500  บาท 
                   ทองที่ท่ีคาครองชีพสูง                         ไมเกิน  2,500  บาท 
 ขอ 14. การเดินทางไปปฏิบัติงานที่จำเปนตองพักแรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

และทองท่ีที่คาครองชีพสูง  คือทองที่ตามประกาศของสหกรณแนบทายระเบียบนี้  
 ขอ  15. ถาในทองถ่ินท่ีไปปฏิบัติงาน  ผูไปปฏิบัติงานมีเคหสถานของตนเองท่ีจะพักอยูได 
ผูปฏิบัติงานจะเบิกคาเชาที่พักมิได 
 ขอ  16. การเดินทางไปปฏิบัติงาน  จะเบิกคาใชจายในการเดินทางสำหรับบุคคลใน
ครอบครัวมิได 
 ขอ 17. บรรดาสิ่งของและพัสดุ  ที่นำไปใชในการปฏิบัติงาน ใหเบิกคาบรรทุกไดเทาที่จาย
จริง ถาจำเปน  จะบรรทุกทางเครื่องบินตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการดำเนินการ 



 

 ขอ 18. ผูเดินทางไปปฏิบัติงานจะเบิกคาใชจายที่จำเปน เพ่ือประโยชนแกสหกรณ เชนคา
เคร่ืองเขียนแบบพิมพ คาใชจายในการสื่อสาร  ไดเทาที่จายจริง 
 ขอ 19. ในกรณีที่มีความจำเปนตองเดินทางไปปฏิบัติงาน คณะกรรมการดำเนินการอาจ
พิจารณาอนุมัติใหประธานกรรมการ  กรรมการ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ  ผูตรวจสอบกิจการ 
เจาหนาที่  สมาชิกหรือบุคคลอื่น ไปปฏิบัติหนาที่โดยใหเบิกคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานได
ตามที่ระเบียบกำหนด 
 ขอ 20. ผูเดินทางไปปฏิบัติงานจะขอรับเงินลวงหนา  เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทาง ให
ปฏิบัติตามระเบียบวาดวย   เงินยืมทดรองจาย พ.ศ.2559  
 ขอ 21. ใหประธานกรรมการรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
 
   ประกาศ   ณ  วันที่  31  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2561 
 
 
 

(นายสุพัฒน   โพธิสาร) 
ประธานกรรมการ 

   สหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร  จำกดั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


