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ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด 
วาดวยคาตอบแทน สำหรับสมาชิก คณะกรรมการ เจาหนาที่ ที่ปรึกษา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ ์ 

ผูทรงคุณวุฒิ และผูชวยเหลืองานสหกรณ พ.ศ. 2565 
 

  อาศัยอำนาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด พ.ศ. 2565 ขอ 79(5) และ
ขอ 113(14) คณะกรรมการดำเนินการ ชุดท่ี 53 ในการประชุมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2565 ไดกำหนดระเบียบ
วาดวยคาตอบแทน สำหรับสมาชิก คณะกรรมการ เจาหนาที่ ที่ปรึกษา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ผูทรงคุณวุฒ ิและผูชวยเหลือ
งานสหกรณไวดังนี้ 
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด วาดวยคาตอบแทน สำหรับสมาชิก 
คณะกรรมการ เจาหนาที่ ที่ปรึกษา ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ ผูทรงคุณวุฒิ และผูชวยเหลืองานสหกรณ พ.ศ. 2565”  
 ขอ 2 ใหถือใชระเบียบนี้ ต้ังแตวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 เปนตนไป 
 ขอ 3 ใหยกเลิก “ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด วาดวยคาตอบแทน สำหรับสมาชิก 
คณะกรรมการ เจาหนาที่ และผูชวยเหลืองานสหกรณ พ.ศ. 2565” ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2564 บรรดาระเบียบ มติ และ
คำสั่งอ่ืนใดที่กำหนดไวหรือขัดแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบยีบน้ีแทน 
 ขอ 4 ในระเบียบนี ้
  สหกรณ   หมายความวา สหกรณออมทรัพยอนามยัสุรินทร จำกัด 
  คาตอบแทน    หมายความวา คาเบี้ยเล้ียง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาเบี้ย  
                                      ประชุมคาตอบแทนวทิยากรและคาตอบแทนอ่ืน 
  สมาชิก     หมายความวา สมาชิกสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด 
  คณะกรรมการ     หมายความวา คณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพย  

อนามัยสุรินทร จำกัด 
กรรมการ                      หมายความวา กรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยอนามัยสริุนทร จำกัด 

  ประธานกรรมการ  หมายความวา ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ 
ออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกดั 

  เจาหนาที ่    หมายความวา เจาหนาที่ของสหกรณตามระเบยีบวาดวย  
                                                                              เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยอนามยัสุรินทร จำกัด                                                           
  ผูจัดการ        หมายความวา ผูจัดการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด                                                         

ผูชวยเหลืองานสหกรณ  หมายความวา  หนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับสหกรณ ตลอดจน 
ผูที่สหกรณรองขอใหชวยเหลืองานของสหกรณ  

ที่ปรกึษาและที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ หมายความวา ที่ปรกึษาและที่ปรึกษากิตติมศักด์ิที่สหกรณ 
        ออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกดัแตงตั้ง 
  ผูทรงคณุวุฒ ิ  หมายความวา สมาชิกหรือบุคคลภายนอก ซ่ึงทรงคุณวุฒ ิมีความรู 

ความสามารถ ท่ีสหกรณรองขอใหชวยเหลืองานของ
สหกรณ  

การฝกอบรม  หมายความวา   การฝกอบรม สัมมนา โดยหมายความรวมถึง  
การศึกษาดูงาน 

   
 



หมวด 1 
คาตอบแทนในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 

ขอ 5 การเดินทางไปปฏิบติังาน ไดแก 
  (1) การเดินทางไปปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
  (2) การไปฝกอบรม หรือสัมมนาที่สวนราชการ หรือองคกรเอกชน หรือชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง
ประเทศไทย จำกัด หรือสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยเปนผูจัด 
  (3) การฝกอบรมหรือสัมมนา ที่คณะกรรมการอนุมัติใหจัดทั้งนี้รวมถึงการเดินทางของผูจัดการฝกอบรม
หรือสัมมนาและวิทยากรหรือผูบรรยายดวย โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการ 
  (4) การปฏิบัติงานตามทีไ่ดรบัมอบหมายจากประธานกรรมการ 

ขอ 6 การปฏิบัติตามขอ 5 (1) ในกรณีเรงดวน ตองไดรับอนุมัติจากประธานกรรมการทั้งน้ีใหประธานกรรมการ
รายงานใหคณะกรรมการในการประชุมคราวถัดไปทราบ 

ขอ 7 การเดินทางไปปฏิบัติงาน ถาหยุด ณ ที่ใดโดยไมมีความจำเปนแกงานของสหกรณจะเบิกคาใชจายในการ
เดินทางสำหรับวันหยุดโดยไมจำเปนนั้นไมได 

ในกรณีผูไปปฏิบัติงานจำเปนตองหยุดพักเพราะเจ็บปวยโดยมีใบรับรองแพทย ใหเบิกคาใชจายในการเดินทาง
สำหรับวันหยุดได โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

คาพาหนะ 

ขอ 8 การเดินทางไปปฏิบัติงานตางจังหวัดของประธานกรรมการ กรรมการ เจาหนาท่ี ท่ีปรึกษา ที่ปรึกษา
กิตติมศักดิ์ ผูทรงคุณวุฒิ และผูชวยเหลืองานสหกรณ ใหเบิกคาพาหนะไดเทาที่จายจริงโดยประหยัด โดยเบิกจายตาม
อัตราตอไปนี้ 

 (1) เจาหนาทีส่หกรณรวมถึงผูจัดการ ใหเบิกคาพาหนะไดไมเกินรถไฟนั่งนอนปรบัอากาศชัน้ 2 
 (2) ประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ผูทรงคุณวุฒิ และผูชวยเหลืองาน

สหกรณ ใหเบิกคาพาหนะ ไดไมเกินรถไฟนั่งนอนปรับอากาศชั้น 1 
 คาพาหนะ ใหหมายความรวมถึง คาเชายานพาหนะ คาโดยสารพาหนะ คาบรรทุก หาบหาม  ขนของ

และอ่ืน ๆ ทำนองเดียวกันดวย 
ขอ 9 ในกรณีไมมียานพาหนะประจำทาง หรือมีแตตองการความรวดเร็ว หรือปลอดภัยเพื่อประโยชนของงาน

สหกรณใหใชยานพาหนะอ่ืนตลอดจนเครื่องบินได โดยใหประธานกรรมการเปนผูพิจารณาอนุมัติ 
ในกรณีตามวรรคกอน ถาใชยานพาหนะสวนตัวแทนยานพาหนะอื่น ใหเบิกคาน้ำมันเชื้อเพลิงในอัตราเปน

ระยะทางกิโลเมตรละหาบาท โดยใชระยะทางตามแผนที่มาตรฐานของกรมทางหลวง โดยไดเร่ิมตนจากอำเภอที่ปฏิบัติงาน
อยูถึงอำเภอหรือเขตที่เปนจุดหมายปลายทาง 

ขอ 10 การเบิกคาพาหนะสำหรบัการปฏิบัตงิานภายในจังหวัดใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกำหนด 
 

     คาเบ้ียเลี้ยงเดินทาง 

 ขอ 11 คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปปฏิบัติงานในตางจังหวัด ใหเบิกได ตามอัตรา ดังตอไปนี้ 
(1) กรรมการรวมถึงประธานกรรมการ   วันละ 1,000 บาท 

  (2) เจาหนาทีส่หกรณตำแหนงเจาหนาที่ หัวหนาฝาย รองผูจัดการรวมถึงผูจัดการ วันละ 1,000 บาท 
  (3) เจาหนาทีส่หกรณตำแหนงลกูจางรวมถึงลูกจางชั่วคราว วันละ   700 บาท  
 ขอ 12 คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปปฏิบัติงานภายในจังหวัดสุรินทร ใหเบิกได ตามอัตราดังตอไปนี ้
  (1) กรรมการรวมถึงประธานกรรมการ   วันละ 1,000 บาท 

(2) เจาหนาทีส่หกรณตำแหนงเจาหนาที่ หัวหนาฝาย รองผูจัดการรวมถึงผูจัดการ วันละ 1,000 บาท 
  (3) เจาหนาทีส่หกรณตำแหนงลกูจางรวมถึงลูกจางชั่วคราว วันละ   500 บาท  



ขอ 13 การนับเวลาปฏิบัติงาน  ใหนับจำนวนวันตามคำสั่งใหไปปฏิบัติงานและใหเบิกเบี้ยเลี้ยงไดตามจำนวนวันที่
ไดรับคำสั่งใหไปปฏิบัติงาน 
 ขอ 14 ในกรณีที่สหกรณเปนผูจัดการฝกอบรมเองถาสหกรณจัดที่พัก อาหาร หรือยานพาหนะในการเดินทางให
แลว สำหรับผูเขารวมสัมมนาใหเบิกคาเบ้ียเลี้ยงไดวันละ 500 บาท ยกเวนในสวนของคณะกรรมการและเจาหนาที่ที่เปน
ผูจัดการฝกอบรมใหเบิกไดตามขอ 11 และขอ 12 
 ขอ 15  การเดินทางไปปฏิบัติงาน ซึ่งจำเปนตองคางแรมใหเบิกคาเชาที่พักไดตามอัตราดังตอไปน้ี 

(1) ประธานกรรมการ กรรมการ ผูจัดการ รองผูจัดการ ที่ปรึกษา ที่ปรึกษากิตติมศกัดิ์ ผูทรงคณุวุฒิและ
ผูชวยเหลืองานสหกรณใหเบิกคาที่พักเหมาจายไดวันละ 1,000 บาท หรือเทาที่จายจริงแตไมเกินวันละ 2,000 บาท 

(2 ) เจ าหน าที่ ซึ่ งดำรงตำแหน งต่ ำกว ารองผู จั ดการให เบิ กค าเช าที่ พั ก เหมาจ าย ได วันละ               
1,000 บาท หรือเทาที่จายจริงแตไมเกินวันละ 1,500 บาท 
  (3) เจาหนาที่สหกรณตำแหนงลูกจางรวมถึงลูกจางชั่วคราวใหเบิกคาเชาที่พักเหมาจายไมเกิน วันละ 
1,000 บาท 
 ขอ 16 ถาทองที่ที่ไปปฏิบัติงาน ผูไปปฏิบัตงิานมีเคหสถานของตนเองที่จะพักอยูได ผูปฏิบัตงิานจะเบิกคาเชาที่
พักมิได 
 ขอ 17 ใหคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดอัตราคาเชาที่พัก สำหรับการเดินทางไปปฏิบัติงานในเขต
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา ราชการสวนทองถิ่นที่เรียกชื่ออยางอื่นหรือเทศบาลเพ่ิมขึ้นจากอัตราในขอ 15 แหงระเบียบนี้
ไดตามความเหมาะสมแกทองที่ไดเปนราย ๆ แตอยางสูงไมเกินหนึ่งเทาของอัตราในขอ 15 แหงระเบียบนี้ 
 ขอ 18  การเดินทางไปปฏิบัตงิานใด ๆ จะเบิกคาใชจายในการเดินทางสำหรับบุคคลในครอบครัวมิได 
 ขอ 19 บรรดาสิ่งของและสัมภาระที่นำไปใชในการปฏิบัติงานใหเบิกคาบรรทุกไดเทาที่จายจริง ถาจำเปนตอง
บรรทุกทางเครื่องบิน ตองไดรบัอนุญาตจากประธานกรรมการกอน 
 ขอ 20 ผูเดินทางไปปฏิบัติงาน จะเบิกคาใชจายที่จำเปนเพื่อประโยชน เชน คาเครื่องเขียนแบบพิมพ คาใชจาย
ในการสื่อสาร คาหนังสือหรือสื่อความรู คาลงทะเบียนอบรมหรือประชุมหรอืสัมมนาไดเทาที่จายจริง 
 ขอ 21 ผูเดินทางไปปฏิบัติงานจะขอรับเงินลวงหนา เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไดตามสมควรแกเหตุการณ  
โดยสามารถยืมเงินยืมทดรองจายได ทั้งนี้ใหเปนไปตามระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด วาดวยเงินยืมทด
รองจาย 
 ขอ 22 การเบิกคาใชจายในการเดินทาง ผูเบิกตองย่ืนรายงานการเดินทางตามแบบที่คณะกรรมการกำหนด 
พรอมดวยใบสำคัญจายเงิน ทั้งนี้ใหประธานกรรมการพิจารณาอนุมัติ 

หมวด 2 
คาเบี้ยประชุม 

 ขอ 23 คาเบี้ยประชุมใหเบิกไดตามอัตราดังตอไปนี้ 
  (1) กรรมการรวมถึงประธานกรรมการ เบิกไดวันละ 1,000 บาท 
  (2) ที่ปรึกษา ทีป่รึกษากิตติมศกัดิ์ ผูทรงคุณวุฒิ หรอืผูชวยเหลืองานสหกรณ เบิกไดวันละ 1,000 บาท 
  (3) ผูประสานงานผูแทนสมาชิก เบิกไดวันละ 700  บาท 
  (4) ผูแทนสมาชิกกรณีประชุมใหญสามัญประจำป เบิกไดวันละ 1,000 บาท 
  สำหรับกรรมการที่ เขาประชุมชากวากำหนดนัดการประชุมใดๆเกินกวา 30 นาทีหรือเกินกวา              
2 ใน 3 ของเวลาประชุมสุดแทแตจำนวนไหนจะนอยกวา โดยไมมีเหตุผลอันสมควรจะไมไดรับคาเบี้ยประชุมสำหรับการ
ประชุมนัดนั้น สำหรับผูที่ออกจากการประชุมโดยไมไดรับอนุญาตจากประธานในที่ประชุมใหจายเบี้ยประชุม วันละ 300 บาท 
 
 
 



หมวด 3 
คาตอบแทนอ่ืน 

 ขอ 24 คาตอบแทนสำหรับสมาชิกที่มาประชุมเพ่ือเลือกผูแทนสมาชิกหรือลงลายมือชื่อรับรองผูแทนสมาชิก            
ใหเบิกไดวันละ 1,000 บาท   
 ขอ 25 คาตอบแทนวิทยากรใหจายเฉพาะวิทยากรที่สหกรณเชิญจากบุคคลภายนอกในอัตราชั่วโมงละ 600 บาท 
สวนคาพาหนะและคาเชาที่ พักใหจายในอัตราเดียวกับกรรมการ ถาเกินกวาอัตราที่กำหนดใหอยูในดุลพินิจของ
คณะกรรมการดำเนินการที่จะพิจารณาจายไดตามความจำเปนและเหมาะสม 
 ขอ 26 คาตอบแทนของผูตรวจสอบกิจการใหเปนไปตามทีไ่ดรบัอนมุตัิจากที่ประชุมใหญ 

หมวด 4 
บทเบ็ดเตล็ด 

 ขอ 27 การดำเนินการใดที่มีกอนระเบียบน้ีใชบังคับใหดำเนนิการตอไปไดเทาท่ีไมขัดหรือแยงกบัระเบียบนี ้
 ขอ 28 ในกรณีที่มีปญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ใหคณะกรรมการเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด คำวินิจฉัยของ
คณะกรรมการถือเปนที่สุด 

ขอ 29 ใหประธานกรรมการรักษาการ ใหเปนไปตามระเบียบนี ้
 

  ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 
 
 
 

(ดร.ทพ.นพรัศม เหลือลนนิธิศ) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด 
 


