
 

 
 

 

ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรนิทร จํากัด 

วาดวย คาตอบแทน สาํหรับสมาชิก คณะกรรมการ เจาหนาท่ี และผูชวยเหลืองานสหกรณ พ.ศ. 2561 
 

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

ขอ 87(10) คณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 49 ในการประชุมคร้ังท่ี 4 เม่ือวันท่ี 28 มีนาคม 2561 ไดกําหนด

ระเบียบวาดวยคาตอบแทนสําหรับสมาชิก กรรมการ เจาหนาท่ีและผูชวยเหลืองานสหกรณไวดังน้ี 

  ขอ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวยคาตอบแทน

สําหรับสมาชิก กรรมการ เจาหนาท่ี และผูชวยเหลืองานสหกรณ พ.ศ. 2561”  

  ขอ 2 ใหถือใชระเบียบน้ี ตั้งแตวันท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2561  เปนตนไป 

  ขอ 3 ใหยกเลิก “ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวยคาตอบแทนสําหรับ

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

มติ และคําสั่งอื่นใดท่ีกําหนดไวหรือขัดแยงกับระเบียบน้ีใหใชระเบียบน้ีแทน 

  ขอ 4 ในระเบียบน้ี 

  สหกรณ   หมายความวา สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จาํกัด 

  คาตอบแทน    หมายความวา คาเบีย้เลีย้ง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก คาเบี้ย  

                                      ประชุมคาตอบแทนวิทยากรและคาตอบแทนอื่น 

  สมาชิก     หมายความวา สมาชิกสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด 

  คณะกรรมการ     หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย  

อนามัยสุรินทร จํากัด 

กรรมการ                      หมายความวา กรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร    

จํากัด 

  ประธานกรรมการ  หมายความวา ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออม  

                                                                              ทรัพยอนามัยสุรินทร  จาํกัด 

  เจาหนาท่ี     หมายความวา เจาหนาท่ีของสหกรณตามระเบยีบวาดวย  

                                                                             เจาหนาท่ีสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร   

                                                                             จํากัด 

  ผูจดัการ        หมายความวา ผูจดัการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  จํากัด                                                         

  ผูชวยเหลืองานสหกรณ  หมายความวา  เจาหนาท่ีจากสหกรณจังหวัด กรมตรวจบญัชี 

        สหกรณและหนวยงานอื่น ๆท่ีเก่ียวของกับ  

                                                                      สหกรณ ตลอดจนผูท่ีสหกรณรองขอให  

                                                                      ชวยเหลืองานของ สหกรณ 

การฝกอบรม  หมายความวา   การฝกอบรม สัมมนา โดยหมายความรวมถึง  

การศึกษาดูงาน 



 

หมวด 1 

คาตอบแทนในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 

ขอ 5 การเดินทางไปปฏิบัตงิาน ไดแก 

  (1) การเดินทางไปปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

  (2) การไปฝกอบรม หรือสัมมนาท่ีสวนราชการ หรือองคกรเอกชน หรือชุมนุมสหกรณออมทรัพย

แหงประเทศไทย จํากัด หรือสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยเปนผูจัด 

  (3) การฝกอบรมหรือสัมมนา  ท่ีคณะกรรมการอนุมัติใหจัดท้ังน้ีรวมถึงการเดินทางของผูจัดการ

ฝกอบรมหรือสัมมนาและวิทยากรหรือผูบรรยายดวย  โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการ 

  (4) การปฏิบตัิงานตามท่ีไดรับมอบหมายจากประธานกรรมการ 

ขอ 6 การปฏิบัติตามขอ 5 (1) ในกรณีเรงดวน ตองไดรับอนุมัติจากประธานกรรมการท้ังน้ีใหประธาน

กรรมการรายงานใหคณะกรรมการในการประชุมคราวถัดไปทราบ 

ขอ 7 การเดินทางไปปฏิบัติงาน ถาหยุด ณ ท่ีใดโดยไมมีความจําเปนแกงานของสหกรณจะเบิกคาใชจาย

ในการเดินทางสําหรับวันหยุดโดยไมจําเปนน้ันไมได 

ในกรณีผูไปปฏิบัติงานจําเปนตองหยุดพักเพราะเจ็บปวยโดยมีใบรับรองแพทย ใหเบิกคาใชจายในการ

เดินทางสําหรับวันหยุดได โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

คาพาหนะ 

ขอ 8 การเดินทางไปปฏิบัติงานตางจังหวัดของประธานกรรมการ  กรรมการ  เจาหนาท่ี  และผูชวยเหลือ

งานสหกรณ ใหเบิกคาพาหนะไดเทาท่ีจายจริงโดยประหยัด  โดยเบิกจายตามอัตราตอไปน้ี 

 (1) เจาหนาท่ีสหกรณรวมถึงผูจัดการ    ใหเบิกคาพาหนะไดไมเกินรถไฟน่ังนอนปรับอากาศช้ัน 2 

 (2)  ประธานกรรมการ กรรมการและผูชวยเหลืองานสหกรณ ใหเบิกคาพาหนะ ไดไมเกินรถไฟ

น่ังนอนปรับอากาศช้ัน 1 

 คาพาหนะ ใหหมายความรวมถึง คาเชายานพาหนะ คาโดยสารพาหนะ คาบรรทุก หาบหาม ขน

ของและอื่น ๆ ทํานองเดยีวกันดวย 

ขอ 9 ในกรณีไมมียานพาหนะประจําทาง  หรือมีแตตองการความรวดเร็ว หรือปลอดภัยเพ่ือประโยชน

ของงานสหกรณใหใชยานพาหนะอื่นตลอดจนเคร่ืองบินได  โดยใหประธานกรรมการเปนผูพิจารณาอนุมัติ 

ในกรณีตามวรรคกอน ถาใชยานพาหนะสวนตัวแทนยานพาหนะอื่น ใหเบิกคานํ้ามันเช้ือเพลิงในอัตราเปน

ระยะทางกิโลเมตรละหาบาท โดยใชระยะทางตามแผนท่ีมาตรฐานของกรมทางหลวง โดยไดเร่ิมตนจากอําเภอท่ี

ปฏิบัติงานอยูถึงอําเภอหรือเขตท่ีเปนจุดหมายปลายทาง 

ขอ 10 การเบิกคาพาหนะสําหรับการปฏิบัตงิานภายในจังหวัดใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 

 

 

 

 



 

     คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 

 ขอ 11 ภายใตบังคับขอ 14 คาเบีย้เลีย้งเดินทางไปปฏิบตัิงานในตางจงัหวัด ใหเบิกได ตามอัตราดงัตอไปน้ี 

  (1) เจาหนาท่ีรวมถึงผูจดัการ  วันละ  1,000 บาท 

  (2) กรรมการรวมถึงประธานกรรมการ วันละ  1,000 บาท 

  (3) ลูกจางช่ัวคราว    วันละ    700  บาท  

 ขอ 12 ภายใตบังคับขอ 14 คาเบีย้เลีย้งเดินทางไปปฏิบตัิงานภายในจงัหวัด ใหเบิกได ตามอตัราดังตอไปน้ี 

  (1) เจาหนาท่ีรวมถึงผูจดัการ  วันละ  1,000 บาท 

  (2) กรรมการรวมถึงประธานกรรมการ วันละ  1,000 บาท 

                      (3) ลูกจางช่ัวคราว    วันละ    500  บาท 

 ขอ 13 การนับเวลาปฏิบัติงาน  ใหนับจํานวนวันตามคําสั่งใหไปปฏิบัติงานและใหเบิกเบี้ยเลี้ยงไดตาม

จํานวนวันท่ีไดรับคําสั่งใหไปปฏิบัติงาน 

 ขอ 14 ในกรณีท่ีสหกรณเปนผูจัดการฝกอบรมเองถาสหกรณจัดท่ีพัก อาหาร หรือการเดินทางใหแลว 

สําหรับผูเขารวมสัมมนาใหเบิกคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไดวันละ 500 บาท ยกเวนในสวนของคณะกรรมการและ

เจาหนาท่ีท่ีเปนผูจัดการฝกอบรมใหเบิกไดตามขอ 11 และขอ 12 

 ขอ 15  การเดินทางไปปฏบิัตงิาน ซ่ึงจําเปนตองคางแรมใหเบิกคาเชาท่ีพักไดตามอัตราดังตอไปน้ี 

(1) เจาหนาท่ีซ่ึงดํารงตําแหนงต่ํากวารองผูจัดการใหเบิกคาเชาท่ีพักเหมาจายไดวันละ  1,000    

บาทหรือเทาท่ีจายจริงแตไมเกินวันละ  1,500  บาท 

(2) ประธานกรรมการ กรรมการ ผูจดัการ รองผูจดัการและผูชวยเหลืองานสหกรณใหเบิกคาท่ี  

พักเหมาจายไดวันละ  1,000 บาท  หรือเทาท่ีจายจริงแตไมเกินวันละ  2,000  บาท 

(3) ลูกจางช่ัวคราวใหเบิกคาเชาท่ีพักเหมาจายไมเกินวันละ  1,000 บาท 

 ขอ 16  ถาทองท่ีท่ีไปปฏิบัติงาน  ผูไปปฏิบัติงานมีเคหสถานของตนเองท่ีจะพักอยูได ผูปฏิบัติงานจะเบิก

คาเชาท่ีพักมิได 

 ขอ 17  ใหคณะกรรมการมีอํานาจกําหนดอัตราคาเชาท่ีพัก สําหรับการเดินทางไปปฏิบัติงานในเขต

กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  ราชการสวนทองถิ่นท่ีเรียกช่ืออยางอื่นหรือเทศบาลเพ่ิมขึ้นจากอัตราในขอ 15 แหง

ระเบียบน้ีไดตามความเหมาระสมแกทองท่ีไดเปนราย ๆ แตอยางสูงไมเกินหน่ึงเทาของอัตราในขอ 15 แหงระเบียบน้ี 

 ขอ 18  การเดินทางไปปฏบิัตงิานใด ๆ จะเบิกคาใชจายในการเดินทางสําหรับบุคคลในครอบครัวมิได 

 ขอ 19 บรรดาสิ่งของและสัมภาระท่ีนําไปใชในการปฏิบัติงานใหเบิกคาบรรทุกไดเทาท่ีจายจริง              

ถาจําเปนตองบรรทุกทางเคร่ืองบิน ตองไดรับอนุญาตจากประธานกรรมการกอน 

 ขอ 20  ผูเดินทางไปปฏิบัติงาน จะเบิกคาใชจายท่ีจําเปนเพ่ือประโยชน เชน คาเคร่ืองเขียนแบบพิมพ 

คาใชจายในการสื่อสาร คาหนังสือหรือสื่อความรู คาลงทะเบียนอบรมหรือประชุมหรือสัมมนาไดเทาท่ีจายจริง 

 ขอ 21 ผูเดินทางไปปฏิบัติงานจะขอรับเงินลวงหนา เพ่ือเปนคาใชจายในการเดินทางไดตามสมควรแก

เหตุการณ  โดยสามารถยืมเงินยืมทดรองจายได  ท้ังน้ีใหเปนไปตามระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  

จํากัด  วาดวยเงินยืมทดรองจาย 

 ขอ 22  การเบิกคาใชจายในการเดินทาง ผูเบิกตองยื่นรายงานการเดินทางตามแบบท่ีคณะกรรมการ

กําหนด พรอมดวยใบสําคัญจายเงิน ท้ังน้ีใหประธานกรรมการพิจารณาอนุมัติ 



 

หมวด 2 

คาเบี้ยประชุม 

 ขอ 23 คาเบี้ยประชุมใหเบิกไดตามอตัราดงัตอไปน้ี 

  (1) กรรมการเบิกไดวันละ 1,000 บาท 

  (2) ผูชวยเหลืองานสหกรณ เบิกไดวันละ  700 บาท 

  (3) ผูประสานงานผูแทนสมาชิก เบิกไดวันละ  700  บาท 

  (4) ผูแทนสมาชิกกรณีประชุมใหญสามัญประจําป เบิกไดวันละ  1,000  บาท 

  สําหรับกรรมการท่ีเขาประชุมชากวากําหนดนัดการประชุมใดๆเกินกวา 30 นาทีหรือเกินกวา              

2 ใน 3 ของเวลาประชุมสุดแทแตจํานวนไหนจะนอยกวา โดยไมมีเหตุผลอันสมควรจะไมไดรับคาเบี้ยประชุมสําหรับ

การประชุมนัดน้ัน สําหรับผูท่ีออกจากการประชุมโดยไมไดรับอนุญาตจากประธานในท่ีประชุม ใหจายเบี้ยประชุม  

วันละ 300  บาท 

หมวด 3 

คาตอบแทนอ่ืน 

 ขอ 24 คาตอบแทนสาํหรับสมาชิกท่ีมาประชุมเพ่ือเลอืกผูแทนสมาชิก ใหเบิกไดวันละ 500 บาท   

 ขอ 25 คาตอบแทนวิทยากรใหจายเฉพาะวิทยากรท่ีสหกรณเชิญจากบุคคลภายนอกในอัตราช่ัวโมงละ 

500 บาท สวนคาพาหนะและคาเชาท่ีพักใหจายในอัตราเดียวกับกรรมการ ถาเกินกวาอัตราท่ีกําหนดใหอยูใน

ดุลพินิจของคณะกรรมการดําเนินการท่ีจะพิจารณาจายไดตามความจําเปนและเหมาะสม 

 ขอ 26 คาตอบแทนของผูตรวจสอบกิจการใหเปนไปตามท่ีไดรับอนุมัตจิากท่ีประชุมใหญ 

หมวด 4 

บทเบ็ดเตล็ด 

 ขอ 27 การดําเนินการใดท่ีมีกอนระเบียบน้ีใชบังคบัใหดําเนินการตอไปไดเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับระเบยีบน้ี 

 ขอ 28 ในกรณีท่ีมีปญหาในการปฏิบัติตามระเบียบน้ีใหคณะกรรมการเปนผูวินิจฉัยช้ีขาด คําวินิจฉัยของ

คณะกรรมการถือเปนท่ีสุด 

ขอ 29 ใหประธานกรรมการรักษาการ ใหเปนไปตามระเบยีบน้ี 

   ประกาศ ณ วันท่ี  30  มีนาคม  พ.ศ. 2561 

 

 

   ศภุรัฐ  พูนกลา    

(นายศภุรัฐ  พูนกลา) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จาํกัด 

 


