ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด
วาดวย คาตอบแทน สําหรับสมาชิก คณะกรรมการ เจาหนาที่ และผูชวยเหลืองานสหกรณ พ.ศ. 2561
อาศัยอํ านาจตามความในขอบังคับสหกรณ ออมทรัพยอนามัยสุริน ทร จํากัด ขอ 65(5),(8) และ
ข อ 87(10) คณะกรรมการดํ าเนิ น การ ชุดที่ 49 ในการประชุม ครั้งที่ 4 เมื่อวั นที่ 28 มีน าคม 2561 ไดกําหนด
ระเบียบวาดวยคาตอบแทนสําหรับสมาชิก กรรมการ เจาหนาที่และผูชวยเหลืองานสหกรณไวดังนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวยคาตอบแทน
สําหรับสมาชิก กรรมการ เจาหนาที่ และผูชวยเหลืองานสหกรณ พ.ศ. 2561”
ขอ 2 ใหถือใชระเบียบนี้ ตั้งแตวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561 เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิก “ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวยคาตอบแทนสําหรับ
สมาชิก กรรมการ เจาหนาที่ และผูชวยเหลืองานสหกรณ พ.ศ. 2560” ลงวันที่ 31 มกราคม 2560 บรรดาระเบียบ
มติ และคําสั่งอื่นใดที่กําหนดไวหรือขัดแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4 ในระเบียบนี้
สหกรณ
หมายความวา สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด
คาตอบแทน
หมายความวา คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาเบี้ย
ประชุมคาตอบแทนวิทยากรและคาตอบแทนอื่น
สมาชิก
หมายความวา สมาชิกสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด
คณะกรรมการ
หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย
อนามัยสุรินทร จํากัด
กรรมการ
หมายความวา กรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร
จํากัด
ประธานกรรมการ
หมายความวา ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออม
ทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด
เจาหนาที่
หมายความวา เจาหนาที่ของสหกรณตามระเบียบวาดวย
เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร
จํากัด
ผูจัดการ
หมายความวา ผูจัดการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด
ผูชวยเหลืองานสหกรณ หมายความวา เจาหนาที่จากสหกรณจังหวัด กรมตรวจบัญชี
สหกรณและหนวยงานอื่น ๆที่เกี่ยวของกับ
สหกรณ ตลอดจนผูที่สหกรณรองขอให
ชวยเหลืองานของ สหกรณ
การฝกอบรม
หมายความวา การฝกอบรม สัมมนา โดยหมายความรวมถึง
การศึกษาดูงาน

หมวด 1
คาตอบแทนในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
ขอ 5 การเดินทางไปปฏิบัติงาน ไดแก
(1) การเดินทางไปปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
(2) การไปฝกอบรม หรือสัมมนาที่สวนราชการ หรือองคกรเอกชน หรือชุมนุมสหกรณออมทรัพย
แหงประเทศไทย จํากัด หรือสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยเปนผูจัด
(3) การฝกอบรมหรือสัมมนา ที่คณะกรรมการอนุมัติใหจัดทั้งนี้รวมถึงการเดินทางของผูจัดการ
ฝกอบรมหรือสัมมนาและวิทยากรหรือผูบรรยายดวย โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการ
(4) การปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายจากประธานกรรมการ
ข อ 6 การปฏิ บัติตามขอ 5 (1) ในกรณี เรงดวน ตองไดรับอนุมัติจากประธานกรรมการทั้งนี้ ให ประธาน
กรรมการรายงานใหคณะกรรมการในการประชุมคราวถัดไปทราบ
ขอ 7 การเดินทางไปปฏิบัติงาน ถาหยุด ณ ที่ใดโดยไมมีความจําเปนแกงานของสหกรณจะเบิกคาใชจาย
ในการเดินทางสําหรับวันหยุดโดยไมจําเปนนั้นไมได
ในกรณี ผูไปปฏิบัติงานจําเป น ตองหยุ ดพั กเพราะเจ็ บป วยโดยมีใบรับ รองแพทย ให เบิกคาใชจายในการ
เดินทางสําหรับวันหยุดได โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

คาพาหนะ
ขอ 8 การเดินทางไปปฏิบัติงานตางจังหวัดของประธานกรรมการ กรรมการ เจาหนาที่ และผูชวยเหลือ
งานสหกรณ ใหเบิกคาพาหนะไดเทาที่จายจริงโดยประหยัด โดยเบิกจายตามอัตราตอไปนี้
(1) เจาหนาที่สหกรณรวมถึงผูจัดการ ใหเบิกคาพาหนะไดไมเกินรถไฟนั่งนอนปรับอากาศชั้น 2
(2) ประธานกรรมการ กรรมการและผูชวยเหลืองานสหกรณ ให เบิกคาพาหนะ ไดไมเกินรถไฟ
นั่งนอนปรับอากาศชั้น 1
คาพาหนะ ใหหมายความรวมถึง คาเชายานพาหนะ คาโดยสารพาหนะ คาบรรทุก หาบหาม ขน
ของและอื่น ๆ ทํานองเดียวกันดวย
ขอ 9 ในกรณี ไมมียานพาหนะประจําทาง หรือมีแตตองการความรวดเร็ว หรือปลอดภั ยเพื่ อประโยชน
ของงานสหกรณใหใชยานพาหนะอื่นตลอดจนเครื่องบินได โดยใหประธานกรรมการเปนผูพิจารณาอนุมัติ
ในกรณีตามวรรคกอน ถาใชยานพาหนะสวนตัวแทนยานพาหนะอื่น ใหเบิกคาน้ํามันเชื้อเพลิงในอัตราเปน
ระยะทางกิโลเมตรละห าบาท โดยใชระยะทางตามแผนที่มาตรฐานของกรมทางหลวง โดยไดเริ่มตนจากอํ าเภอที่
ปฏิบัตงิ านอยูถึงอําเภอหรือเขตที่เปนจุดหมายปลายทาง
ขอ 10 การเบิกคาพาหนะสําหรับการปฏิบัติงานภายในจังหวัดใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด

คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ขอ 11 ภายใตบังคับขอ 14 คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปปฏิบัติงานในตางจังหวัด ใหเบิกได ตามอัตราดังตอไปนี้
(1) เจาหนาที่รวมถึงผูจัดการ
วันละ 1,000 บาท
(2) กรรมการรวมถึงประธานกรรมการ
วันละ 1,000 บาท
(3) ลูกจางชั่วคราว
วันละ 700 บาท
ขอ 12 ภายใตบังคับขอ 14 คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปปฏิบัติงานภายในจังหวัด ใหเบิกได ตามอัตราดังตอไปนี้
(1) เจาหนาที่รวมถึงผูจัดการ
วันละ 1,000 บาท
(2) กรรมการรวมถึงประธานกรรมการ
วันละ 1,000 บาท
(3) ลูกจางชั่วคราว
วันละ 500 บาท
ข อ 13 การนับ เวลาปฏิ บัติงาน ใหนั บจํานวนวัน ตามคําสั่งให ไปปฏิ บัติงานและให เบิ กเบี้ ยเลี้ยงได ตาม
จํานวนวันที่ไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติงาน
ข อ 14 ในกรณี ที่สหกรณ เป นผูจัดการฝกอบรมเองถาสหกรณ จัดที่ พัก อาหาร หรือการเดินทางให แล ว
สําหรับ ผู เข าร วมสั มมนาให เบิ กคา เบี้ ยเลี้ย งเดิ น ทางได วัน ละ 500 บาท ยกเวน ในส วนของคณะกรรมการและ
เจาหนาที่ที่เปนผูจัดการฝกอบรมใหเบิกไดตามขอ 11 และขอ 12
ขอ 15 การเดินทางไปปฏิบัติงาน ซึ่งจําเปนตองคางแรมใหเบิกคาเชาที่พักไดตามอัตราดังตอไปนี้
(1) เจาหนาที่ซึ่งดํารงตําแหนงต่ํากวารองผูจัดการใหเบิกคาเชาที่พักเหมาจายไดวันละ 1,000
บาทหรือเทาที่จายจริงแตไมเกินวันละ 1,500 บาท
(2) ประธานกรรมการ กรรมการ ผูจัดการ รองผูจัดการและผูชวยเหลืองานสหกรณใหเบิกคาที่
พักเหมาจายไดวันละ 1,000 บาท หรือเทาที่จายจริงแตไมเกินวันละ 2,000 บาท
(3) ลูกจางชั่วคราวใหเบิกคาเชาที่พักเหมาจายไมเกินวันละ 1,000 บาท
ขอ 16 ถาทองที่ที่ไปปฏิบัติงาน ผูไปปฏิบัติงานมีเคหสถานของตนเองที่จะพักอยูได ผูปฏิบัติงานจะเบิก
คาเชาที่พักมิได
ข อ 17 ให ค ณะกรรมการมี อํา นาจกํ าหนดอั ต ราค าเชา ที่ พั ก สํ าหรั บ การเดิ น ทางไปปฏิ บั ติงานในเขต
กรุงเทพมหานคร เมืองพั ทยา ราชการสวนทองถิ่นที่เรียกชื่ออยางอื่นหรือเทศบาลเพิ่มขึ้นจากอัตราในขอ 15 แหง
ระเบียบนี้ไดตามความเหมาระสมแกทองที่ไดเปนราย ๆ แตอยางสูงไมเกินหนึ่งเทาของอัตราในขอ 15 แหงระเบียบนี้
ขอ 18 การเดินทางไปปฏิบัติงานใด ๆ จะเบิกคาใชจายในการเดินทางสําหรับบุคคลในครอบครัวมิได
ข อ 19 บรรดาสิ่ ง ของและสั ม ภาระที่ นํ า ไปใช ในการปฏิ บั ติ ง านให เบิ ก ค า บรรทุ ก ได เท า ที่ จ า ยจริ ง
ถาจําเปนตองบรรทุกทางเครื่องบิน ตองไดรับอนุญาตจากประธานกรรมการกอน
ข อ 20 ผูเดิน ทางไปปฏิ บัติงาน จะเบิกคาใชจายที่จําเปน เพื่อประโยชน เชน คาเครื่ องเขียนแบบพิม พ
คาใชจายในการสื่อสาร คาหนังสือหรือสื่อความรู คาลงทะเบียนอบรมหรือประชุมหรือสัมมนาไดเทาที่จายจริง
ข อ 21 ผูเดิน ทางไปปฏิบัติงานจะขอรับเงินลวงหนา เพื่อเปนคาใชจายในการเดิ นทางไดตามสมควรแก
เหตุการณ โดยสามารถยืม เงิน ยืมทดรองจายได ทั้งนี้ ใหเป นไปตามระเบี ยบสหกรณ ออมทรัพยอนามัยสุ รินทร
จํากัด วาดวยเงินยืมทดรองจาย
ข อ 22 การเบิกคาใช จายในการเดิน ทาง ผูเบิ กตองยื่ นรายงานการเดิ นทางตามแบบที่คณะกรรมการ
กําหนด พรอมดวยใบสําคัญจายเงิน ทั้งนี้ใหประธานกรรมการพิจารณาอนุมัติ

หมวด 2
คาเบี้ยประชุม
ขอ 23 คาเบี้ยประชุมใหเบิกไดตามอัตราดังตอไปนี้
(1) กรรมการเบิกไดวันละ 1,000 บาท
(2) ผูชวยเหลืองานสหกรณ เบิกไดวันละ 700 บาท
(3) ผูประสานงานผูแทนสมาชิก เบิกไดวันละ 700 บาท
(4) ผูแทนสมาชิกกรณีประชุมใหญสามัญประจําป เบิกไดวันละ 1,000 บาท
สํ าหรับกรรมการที่เขาประชุม ชากวากําหนดนัดการประชุมใดๆเกินกวา 30 นาทีห รือเกินกวา
2 ใน 3 ของเวลาประชุมสุดแทแตจํานวนไหนจะนอยกวา โดยไมมีเหตุผลอันสมควรจะไมไดรับคาเบี้ยประชุมสําหรับ
การประชุมนัดนั้น สําหรับผูที่ออกจากการประชุมโดยไมไดรับอนุญาตจากประธานในที่ประชุม ใหจายเบี้ยประชุม
วันละ 300 บาท

หมวด 3
คาตอบแทนอื่น
ขอ 24 คาตอบแทนสําหรับสมาชิกที่มาประชุมเพื่อเลือกผูแทนสมาชิก ใหเบิกไดวันละ 500 บาท
ข อ 25 ค าตอบแทนวิทยากรให จายเฉพาะวิทยากรที่ สหกรณ เชิญจากบุคคลภายนอกในอัตราชั่ วโมงละ
500 บาท สวนค าพาหนะและค าเชาที่พักให จายในอัตราเดียวกับ กรรมการ ถ า เกิ นกวาอัตราที่กํา หนดให อยู ใน
ดุลพินิจของคณะกรรมการดําเนินการที่จะพิจารณาจายไดตามความจําเปนและเหมาะสม
ขอ 26 คาตอบแทนของผูตรวจสอบกิจการใหเปนไปตามที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ

หมวด 4
บทเบ็ดเตล็ด
ขอ 27 การดําเนินการใดที่มีกอนระเบียบนี้ใชบังคับใหดาํ เนินการตอไปไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้
ขอ 28 ในกรณีที่มีปญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ใหคณะกรรมการเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด คําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการถือเปนที่สุด
ขอ 29 ใหประธานกรรมการรักษาการ ใหเปนไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561

ศุภรัฐ พูนกลา
(นายศุภรัฐ พูนกลา)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด

