
 

 
 

 

ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

วาดวย คาตอบแทน สําหรับสมาชิก คณะกรรมการ เจาหนาที่ และผูชวยเหลืองานสหกรณ พ.ศ. 2561 
 

  อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด ขอ 65(5),(8) และ

ขอ 87(10) คณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 49 ในการประชุมครั้งที่ 4 เมื่อวันท่ี 28 มีนาคม 2561 ไดกําหนด

ระเบียบวาดวยคาตอบแทนสําหรับสมาชิก กรรมการ เจาหนาที่และผูชวยเหลืองานสหกรณไวดังนี้ 

  ขอ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวยคาตอบแทน

สาํหรับสมาชิก กรรมการ เจาหนาท่ี และผูชวยเหลืองานสหกรณ พ.ศ. 2561”  

  ขอ 2 ใหถือใชระเบียบนี้ ต้ังแตวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561  เปนตนไป 

  ขอ 3 ใหยกเลิก “ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวยคาตอบแทนสําหรับ

สมาชิก กรรมการ เจาหนาท่ี และผูชวยเหลืองานสหกรณ พ.ศ. 2560” ลงวันที่ 31 มกราคม 2560 บรรดาระเบียบ 

มติ และคาํส่ังอ่ืนใดที่กําหนดไวหรือขัดแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบน้ีแทน 

  ขอ 4 ในระเบียบนี้ 

  สหกรณ   หมายความวา สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

  คาตอบแทน    หมายความวา คาเบ้ียเล้ียง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก คาเบี้ย  

                                      ประชุมคาตอบแทนวิทยากรและคาตอบแทนอ่ืน 

  สมาชิก     หมายความวา สมาชิกสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

  คณะกรรมการ     หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย  

อนามัยสุรินทร จํากัด 

กรรมการ                      หมายความวา กรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยอนามัยสริุนทร    

จํากัด 

  ประธานกรรมการ  หมายความวา ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออม  

                                                                              ทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด 

  เจาหนาที่     หมายความวา เจาหนาที่ของสหกรณตามระเบียบวาดวย  

                                                                             เจาหนาท่ีสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร   

                                                                             จํากัด 

  ผูจัดการ        หมายความวา ผูจัดการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด                                                         

  ผูชวยเหลืองานสหกรณ  หมายความวา  เจาหนาที่จากสหกรณจังหวัด กรมตรวจบัญชี 

        สหกรณและหนวยงานอ่ืน ๆที่เก่ียวของกับ  

                                                                      สหกรณ ตลอดจนผูที่สหกรณรองขอให  

                                                                      ชวยเหลืองานของ สหกรณ 

การฝกอบรม  หมายความวา   การฝกอบรม สมัมนา โดยหมายความรวมถึง  

การศึกษาดูงาน 



 

หมวด 1 

คาตอบแทนในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 

ขอ 5 การเดินทางไปปฏิบัติงาน ไดแก 

  (1) การเดินทางไปปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

  (2) การไปฝกอบรม หรือสัมมนาท่ีสวนราชการ หรือองคกรเอกชน หรือชุมนุมสหกรณออมทรัพย

แหงประเทศไทย จํากัด หรอืสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยเปนผูจัด 

  (3) การฝกอบรมหรือสัมมนา  ที่คณะกรรมการอนุมัติใหจัดท้ังนี้รวมถึงการเดินทางของผูจัดการ

ฝกอบรมหรือสัมมนาและวิทยากรหรือผูบรรยายดวย  โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการ 

  (4) การปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายจากประธานกรรมการ 

ขอ 6 การปฏิบัติตามขอ 5 (1) ในกรณีเรงดวน ตองไดรับอนุมัติจากประธานกรรมการท้ังน้ีใหประธาน

กรรมการรายงานใหคณะกรรมการในการประชุมคราวถัดไปทราบ 

ขอ 7 การเดินทางไปปฏิบัติงาน ถาหยุด ณ ที่ใดโดยไมมีความจําเปนแกงานของสหกรณจะเบิกคาใชจาย

ในการเดนิทางสําหรับวันหยุดโดยไมจําเปนน้ันไมได 

ในกรณีผูไปปฏิบัติงานจําเปนตองหยุดพักเพราะเจ็บปวยโดยมีใบรับรองแพทย ใหเบิกคาใชจายในการ

เดินทางสําหรับวันหยุดได โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

คาพาหนะ 

ขอ 8 การเดินทางไปปฏิบัติงานตางจังหวัดของประธานกรรมการ  กรรมการ  เจาหนาที่  และผูชวยเหลือ

งานสหกรณ ใหเบิกคาพาหนะไดเทาท่ีจายจริงโดยประหยัด  โดยเบิกจายตามอัตราตอไปนี้ 

 (1) เจาหนาท่ีสหกรณรวมถึงผูจัดการ    ใหเบิกคาพาหนะไดไมเกินรถไฟนั่งนอนปรับอากาศช้ัน 2 

 (2)  ประธานกรรมการ กรรมการและผูชวยเหลืองานสหกรณ ใหเบิกคาพาหนะ ไดไมเกินรถไฟ

นั่งนอนปรบัอากาศชั้น 1 

 คาพาหนะ ใหหมายความรวมถึง คาเชายานพาหนะ คาโดยสารพาหนะ คาบรรทุก หาบหาม ขน

ของและอ่ืน ๆ ทํานองเดียวกันดวย 

ขอ 9 ในกรณีไมมียานพาหนะประจําทาง  หรือมีแตตองการความรวดเร็ว หรือปลอดภัยเพ่ือประโยชน

ของงานสหกรณใหใชยานพาหนะอ่ืนตลอดจนเคร่ืองบินได  โดยใหประธานกรรมการเปนผูพิจารณาอนมุัติ 

ในกรณีตามวรรคกอน ถาใชยานพาหนะสวนตัวแทนยานพาหนะอ่ืน ใหเบิกคาน้ํามันเช้ือเพลิงในอัตราเปน

ระยะทางกิโลเมตรละหาบาท โดยใชระยะทางตามแผนที่มาตรฐานของกรมทางหลวง โดยไดเริ่มตนจากอําเภอที่

ปฏิบัตงิานอยูถึงอําเภอหรือเขตที่เปนจุดหมายปลายทาง 

ขอ 10 การเบิกคาพาหนะสําหรับการปฏิบัติงานภายในจังหวัดใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด 

 

 

 

 

 



 

     คาเบ้ียเลี้ยงเดินทาง 

 ขอ 11 ภายใตบังคับขอ 14 คาเบ้ียเล้ียงเดินทางไปปฏิบัติงานในตางจังหวัด ใหเบิกได ตามอัตราดังตอไปน้ี 

  (1) เจาหนาท่ีรวมถึงผูจัดการ  วันละ  1,000 บาท 

  (2) กรรมการรวมถึงประธานกรรมการ วันละ  1,000 บาท 

  (3) ลูกจางช่ัวคราว    วันละ    700  บาท  

 ขอ 12 ภายใตบังคับขอ 14 คาเบ้ียเล้ียงเดินทางไปปฏิบัติงานภายในจังหวัด ใหเบิกได ตามอัตราดังตอไปนี้ 

  (1) เจาหนาท่ีรวมถึงผูจัดการ  วันละ  1,000 บาท 

  (2) กรรมการรวมถึงประธานกรรมการ วันละ  1,000 บาท 

                      (3) ลูกจางช่ัวคราว    วันละ    500  บาท 

 ขอ 13 การนับเวลาปฏิบัติงาน  ใหนับจํานวนวันตามคําสั่งใหไปปฏิบัติงานและใหเบิกเบี้ยเลี้ยงไดตาม

จํานวนวันที่ไดรับคาํสั่งใหไปปฏิบัติงาน 

 ขอ 14 ในกรณีที่สหกรณเปนผูจัดการฝกอบรมเองถาสหกรณจัดท่ีพัก อาหาร หรือการเดินทางใหแลว 

สําหรับผูเขารวมสัมมนาใหเบิกคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไดวันละ 500 บาท ยกเวนในสวนของคณะกรรมการและ

เจาหนาท่ีที่เปนผูจัดการฝกอบรมใหเบิกไดตามขอ 11 และขอ 12 

 ขอ 15  การเดินทางไปปฏิบัติงาน ซึ่งจําเปนตองคางแรมใหเบิกคาเชาที่พักไดตามอัตราดงัตอไปนี้ 

(1) เจาหนาท่ีซึ่งดํารงตําแหนงตํ่ากวารองผูจัดการใหเบิกคาเชาที่พักเหมาจายไดวันละ  1,000    

บาทหรือเทาที่จายจริงแตไมเกินวันละ  1,500  บาท 

(2) ประธานกรรมการ กรรมการ ผูจัดการ รองผูจัดการและผูชวยเหลืองานสหกรณใหเบิกคาที่  

พักเหมาจายไดวันละ  1,000 บาท  หรือเทาท่ีจายจริงแตไมเกินวันละ  2,000  บาท 

(3) ลูกจางช่ัวคราวใหเบิกคาเชาที่พักเหมาจายไมเกินวันละ  1,000 บาท 

 ขอ 16  ถาทองท่ีที่ไปปฏิบัติงาน  ผูไปปฏิบัติงานมีเคหสถานของตนเองท่ีจะพักอยูได ผูปฏิบัติงานจะเบิก

คาเชาท่ีพักมิได 

 ขอ 17  ใหคณะกรรมการมีอํานาจกําหนดอัตราคาเชาท่ีพัก สําหรับการเดินทางไปปฏิบัติงานในเขต

กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  ราชการสวนทองถ่ินที่เรียกช่ืออยางอ่ืนหรือเทศบาลเพิ่มข้ึนจากอัตราในขอ 15 แหง

ระเบียบนี้ไดตามความเหมาระสมแกทองท่ีไดเปนราย ๆ แตอยางสูงไมเกินหนึ่งเทาของอัตราในขอ 15 แหงระเบียบน้ี 

 ขอ 18  การเดินทางไปปฏิบัติงานใด ๆ จะเบิกคาใชจายในการเดินทางสําหรับบุคคลในครอบครัวมิได 

 ขอ 19 บรรดาสิ่ งของและสัมภาระท่ีนําไปใชในการปฏิบั ติงานให เบิกคาบรรทุกไดเทาที่จายจริง              

ถาจําเปนตองบรรทุกทางเคร่ืองบิน ตองไดรับอนุญาตจากประธานกรรมการกอน 

 ขอ 20  ผูเดินทางไปปฏิบัติงาน จะเบิกคาใชจายที่จําเปนเพ่ือประโยชน เชน คาเครื่องเขียนแบบพิมพ 

คาใชจายในการสื่อสาร คาหนังสือหรือสื่อความรู คาลงทะเบียนอบรมหรือประชุมหรือสัมมนาไดเทาที่จายจริง 

 ขอ 21 ผูเดินทางไปปฏิบัติงานจะขอรับเงินลวงหนา เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไดตามสมควรแก

เหตุการณ  โดยสามารถยืมเงินยืมทดรองจายได  ทั้งนี้ใหเปนไปตามระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  

จํากัด  วาดวยเงินยืมทดรองจาย 

 ขอ 22  การเบิกคาใชจายในการเดินทาง ผูเบิกตองย่ืนรายงานการเดินทางตามแบบท่ีคณะกรรมการ

กําหนด พรอมดวยใบสําคัญจายเงิน ท้ังนี้ใหประธานกรรมการพิจารณาอนุมัติ 



 

หมวด 2 

คาเบี้ยประชุม 

 ขอ 23 คาเบ้ียประชุมใหเบิกไดตามอัตราดังตอไปนี้ 

  (1) กรรมการเบิกไดวันละ 1,000 บาท 

  (2) ผูชวยเหลืองานสหกรณ เบิกไดวันละ  700 บาท 

  (3) ผูประสานงานผูแทนสมาชิก เบิกไดวันละ  700  บาท 

  (4) ผูแทนสมาชิกกรณีประชุมใหญสามัญประจําป เบิกไดวันละ  1,000  บาท 

  สําหรับกรรมการที่เขาประชุมชากวากําหนดนัดการประชุมใดๆเกินกวา 30 นาทีหรือเกินกวา              

2 ใน 3 ของเวลาประชุมสุดแทแตจํานวนไหนจะนอยกวา โดยไมมีเหตุผลอันสมควรจะไมไดรับคาเบี้ยประชุมสําหรับ

การประชุมนัดนั้น สําหรับผูที่ออกจากการประชุมโดยไมไดรับอนุญาตจากประธานในที่ประชุม ใหจายเบี้ยประชุม  

วันละ 300  บาท 

หมวด 3 

คาตอบแทนอื่น 

 ขอ 24 คาตอบแทนสําหรับสมาชิกท่ีมาประชุมเพ่ือเลือกผูแทนสมาชิก ใหเบิกไดวันละ 500 บาท   

 ขอ 25 คาตอบแทนวิทยากรใหจายเฉพาะวิทยากรที่สหกรณเชิญจากบุคคลภายนอกในอัตราช่ัวโมงละ 

500 บาท สวนคาพาหนะและคาเชาที่พักใหจายในอัตราเดียวกับกรรมการ ถาเกินกวาอัตราที่กําหนดใหอยูใน

ดุลพินิจของคณะกรรมการดําเนินการท่ีจะพิจารณาจายไดตามความจําเปนและเหมาะสม 

 ขอ 26 คาตอบแทนของผูตรวจสอบกิจการใหเปนไปตามที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ 

หมวด 4 

บทเบ็ดเตล็ด 

 ขอ 27 การดําเนินการใดที่มีกอนระเบียบนี้ใชบังคับใหดาํเนินการตอไปไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ 

 ขอ 28 ในกรณีที่มีปญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ใหคณะกรรมการเปนผูวินิจฉัยช้ีขาด คําวินิจฉัยของ

คณะกรรมการถือเปนที่สุด 

ขอ 29 ใหประธานกรรมการรักษาการ ใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

   ประกาศ ณ วันท่ี  30  มีนาคม  พ.ศ. 2561 

 

 

    ศภุรัฐ  พูนกลา 

(นายศุภรัฐ  พูนกลา) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรพัยอนามัยสุรินทร จํากัด 

 


