
 

 
 
 
 

ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด 
วาดวยคาตอบแทน สำหรับสมาชิก คณะกรรมการ เจาหนาที่ และผูชวยเหลืองานสหกรณ พ.ศ. 2563 

 

  อาศัยอำนาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด ขอ 80(7) และขอ 
112(12) คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 51 ในการประชุมครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 ไดกำหนด
ระเบียบวาดวยคาตอบแทนสำหรับสมาชิก กรรมการ เจาหนาที่และผูชวยเหลืองานสหกรณไวดังนี้ 
  ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด วาดวยคาตอบแทน
สำหรับสมาชิก กรรมการ เจาหนาที่ และผูชวยเหลืองานสหกรณ พ.ศ. 2563”  
  ขอ 2 ใหถือใชระเบียบน้ี ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เปนตนไป 
  ขอ 3 ใหยกเลิก “ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด วาดวยคาตอบแทน สำหรับ
สมาชิก คณะกรรมการ เจาหนาท่ี และผูชวยเหลืองานสหกรณ พ.ศ. 2563” ลงวันที่  1 กรกฎาคม 2563              
บรรดาระเบียบ มติ และคำสั่งอ่ืนใดที่กำหนดไวหรือขัดแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 
  ขอ 4 ในระเบียบนี ้
  สหกรณ   หมายความวา สหกรณออมทรพัยอนามัยสุรินทร จำกัด 
  คาตอบแทน    หมายความวา คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาทีพ่ัก คาเบี้ย  
                                      ประชุมคาตอบแทนวิทยากรและคาตอบแทนอื่น 
  สมาชิก     หมายความวา สมาชิกสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด 
  คณะกรรมการ     หมายความวา คณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพย  

อนามัยสรุินทร จำกัด 
กรรมการ                      หมายความวา กรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด 

  ประธานกรรมการ  หมายความวา ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณออม  
                                                                              ทรัพยอนามัยสุรนิทร จำกัด 
  เจาหนาที่     หมายความวา เจาหนาที่ของสหกรณตามระเบยีบวาดวย  
                                                                              เจาหนาที่สหกรณออมทรพัยอนามัยสุรินทร จำกัด                                             
  ผูจัดการ        หมายความวา ผูจัดการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด                                                         

ผูชวยเหลืองานสหกรณ  หมายความวา  หนวยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวของกับสหกรณ ตลอดจน 
ผูที่สหกรณรองขอใหชวยเหลืองานของสหกรณ   

การฝกอบรม  หมายความวา   การฝกอบรม สัมมนา โดยหมายความรวมถึง  
การศึกษาดูงาน 
 

หมวด 1 
คาตอบแทนในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 

ขอ 5 การเดินทางไปปฏิบติังาน ไดแก 
  (1) การเดินทางไปปฏิบัติงานตามที่ไดรบัมอบหมายจากคณะกรรมการ 
  (2) การไปฝกอบรม หรือสัมมนาที่สวนราชการ หรือองคกรเอกชน หรือชุมนุมสหกรณออมทรัพย
แหงประเทศไทย จำกัด หรือสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยเปนผูจัด 
  (3) การฝกอบรมหรือสัมมนา ที่คณะกรรมการอนุมัติใหจัดทั้งนี้รวมถึงการเดินทางของผูจัดการ
ฝกอบรมหรือสัมมนาและวิทยากรหรือผูบรรยายดวย โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการ 
  (4) การปฏิบัติงานตามทีไ่ดรับมอบหมายจากประธานกรรมการ 
 



 

ขอ 6 การปฏิบัติตามขอ 5 (1) ในกรณีเรงดวน ตองไดรับอนุมัติจากประธานกรรมการทั้งนี้ใหประธาน
กรรมการรายงานใหคณะกรรมการในการประชุมคราวถัดไปทราบ 

ขอ 7 การเดินทางไปปฏิบัติงาน ถาหยุด ณ ที่ใดโดยไมมีความจำเปนแกงานของสหกรณจะเบิกคาใชจาย
ในการเดินทางสำหรับวันหยุดโดยไมจำเปนนั้นไมได 

ในกรณีผูไปปฏิบัติงานจำเปนตองหยุดพักเพราะเจ็บปวยโดยมีใบรับรองแพทย ใหเบิกคาใชจายในการ
เดินทางสำหรับวันหยุดได โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

คาพาหนะ 

ขอ 8 การเดินทางไปปฏิบัติงานตางจังหวัดของประธานกรรมการ กรรมการ เจาหนาที่ และผูชวยเหลือ
งานสหกรณ ใหเบิกคาพาหนะไดเทาที่จายจริงโดยประหยัด โดยเบิกจายตามอัตราตอไปนี้ 

 (1) เจาหนาทีส่หกรณรวมถึงผูจัดการ ใหเบิกคาพาหนะไดไมเกินรถไฟนั่งนอนปรับอากาศชัน้ 2 
 (2) ประธานกรรมการ กรรมการและผูชวยเหลืองานสหกรณ ใหเบิกคาพาหนะ ไดไมเกินรถไฟนั่ง

นอนปรับอากาศชั้น 1 
 คาพาหนะ ใหหมายความรวมถึง คาเชายานพาหนะ คาโดยสารพาหนะ คาบรรทุก หาบหาม  

ขนของและอ่ืน ๆ ทำนองเดียวกันดวย 
ขอ 9 ในกรณีไมมียานพาหนะประจำทาง หรือมีแตตองการความรวดเร็ว หรือปลอดภัยเพื่อประโยชนของ

งานสหกรณใหใชยานพาหนะอื่นตลอดจนเคร่ืองบินได โดยใหประธานกรรมการเปนผูพิจารณาอนุมัติ 
ในกรณีตามวรรคกอน ถาใชยานพาหนะสวนตัวแทนยานพาหนะอื่น ใหเบิกคาน้ำมันเชื้อเพลิงในอัตราเปน

ระยะทางกิโลเมตรละหาบาท โดยใชระยะทางตามแผนที่มาตรฐานของกรมทางหลวง โดยไดเริ่มตนจากอำเภอที่
ปฏิบัติงานอยูถึงอำเภอหรือเขตที่เปนจุดหมายปลายทาง 

ขอ 10 การเบิกคาพาหนะสำหรบัการปฏิบัตงิานภายในจังหวัดใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกำหนด 
 

     คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 

 ขอ 11 คาเบี้ยเลี้ยงเดนิทางไปปฏิบัติงานในตางจังหวัด ใหเบิกได ตามอัตรา ดังตอไปนี ้
(1) กรรมการรวมถึงประธานกรรมการ   วันละ  1,000 บาท 

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

(2) เจาหนาทีส่หกรณตำแหนงเจาหนาท่ี หัวหนาฝาย รองผูจัดการรวมถึงผูจัดการ วันละ 1,000 บาท 
  (3) เจาหนาทีส่หกรณตำแหนงลกูจางรวมถึงลูกจางชั่วคราว วันละ    500  บาท
 ขอ 13 การนับเวลาปฏิบัติงาน  ใหนับจำนวนวนัตามคำสั่งใหไปปฏิบัติงานและใหเบิกเบี้ยเลี้ยงไดตาม
จำนวนวันที่ไดรับคำสั่งใหไปปฏิบัติงาน 
 ขอ 14 ในกรณีที่สหกรณเปนผูจัดการฝกอบรมเองถาสหกรณจัดที่พัก อาหาร หรือยานพาหนะในการ
เดินทางใหแลว สำหรับผูเขารวมสัมมนาใหเบิกคาเบี้ยเลี้ยงไดวันละ 500 บาท ยกเวนในสวนของคณะกรรมการและ
เจาหนาท่ีที่เปนผูจัดการฝกอบรมใหเบิกไดตามขอ 11 และขอ 12 
 ขอ 15  การเดนิทางไปปฏิบัติงาน ซึ่งจำเปนตองคางแรมใหเบิกคาเชาที่พักไดตามอัตราดังตอไปนี้ 

(1) ประธานกรรมการ กรรมการ ผูจัดการ รองผูจัดการและผูชวยเหลืองานสหกรณใหเบิก 
คาที่พักเหมาจายไดวันละ  1,000 บาท  หรือเทาที่จายจริงแตไมเกินวันละ 2,000 บาท 

(2) เจาหนาที่ซึ่งดำรงตำแหนงต่ำกวารองผูจัดการให เบิกคาเชาที่ พักเหมาจายไดวันละ               
1,000 บาท หรือเทาที่จายจริงแตไมเกินวันละ 1,500 บาท 
  (3) เจาหนาที่สหกรณตำแหนงลูกจางรวมถึงลูกจางชั่วคราวใหเบิกคาเชาที่พักเหมาจาย          
ไมเกิน วันละ 1,000 บาท 



 

 ขอ 16 ถาทองที่ที่ไปปฏิบัติงาน ผูไปปฏิบัตงิานมีเคหสถานของตนเองที่จะพักอยูได ผูปฏิบัตงิานจะเบิกคา
เชาที่พักมิได 
 ขอ 17 ใหคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดอัตราคาเชาที่พัก สำหรับการเดินทางไปปฏิบัติงานในเขต
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา ราชการสวนทองถ่ินที่เรียกชื่ออยางอ่ืนหรือเทศบาลเพิ่มข้ึนจากอัตราในขอ 15 แหง
ระเบียบนี้ไดตามความเหมาะสมแกทองที่ไดเปนราย ๆ แตอยางสูงไมเกินหนึ่งเทาของอัตราในขอ 15 แหงระเบียบนี้ 
 ขอ 18  การเดินทางไปปฏิบัตงิานใด ๆ จะเบิกคาใชจายในการเดินทางสำหรับบุคคลในครอบครัวมิได 
 ขอ 19 บรรดาสิ่งของและสัมภาระที่นำไปใชในการปฏิบัติงานใหเบิกคาบรรทุกไดเทาที่จายจริง              
ถาจำเปนตองบรรทุกทางเครื่องบิน ตองไดรับอนุญาตจากประธานกรรมการกอน 
 ขอ 20 ผูเดินทางไปปฏิบัติงาน จะเบิกคาใชจายที่จำเปนเพื่อประโยชน เชน คาเครื่องเขียนแบบพิมพ 
คาใชจายในการสื่อสาร คาหนังสือหรือสื่อความรู คาลงทะเบียนอบรมหรือประชุมหรือสัมมนาไดเทาที่จายจริง 
 ขอ 21 ผูเดินทางไปปฏิบัติงานจะขอรับเงินลวงหนา เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไดตามสมควรแก
เหตุการณ  โดยสามารถยืมเงินยืมทดรองจายได ทั้งนี้ใหเปนไปตามระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร  
จำกัด  วาดวยเงินยืมทดรองจาย 
 ขอ 22 การเบิกคาใชจายในการเดินทาง ผูเบิกตองย่ืนรายงานการเดินทางตามแบบที่คณะกรรมการ
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) ผูแทนสมาชิกกรณปีระชุมใหญสามัญประจำป เบิกไดวันละ  1,000  บาท 
  สำหรับกรรมการที่เขาประชุมชากวากำหนดนัดการประชุมใดๆเกินกวา 30 นาทีหรือเกินกวา              
2 ใน 3 ของเวลาประชุมสุดแทแตจำนวนไหนจะนอยกวา โดยไมมีเหตุผลอันสมควรจะไมไดรับคาเบี้ยประชุมสำหรับ
การประชุมนัดน้ัน สำหรับผูที่ออกจากการประชุมโดยไมไดรับอนุญาตจากประธานในที่ประชุม ใหจายเบี้ยประชุม  
วันละ 300 บาท 

หมวด 3 
คาตอบแทนอื่น 

 ขอ 24 คาตอบแทนสำหรับสมาชิกที่มาประชุมเพื่อเลือกผูแทนสมาชิกหรือลงลายมือชื่อรับรองผูแทน
สมาชิก ใหเบิกไดวันละ 700 บาท   
 ขอ 25 คาตอบแทนวิทยากรใหจายเฉพาะวิทยากรที่สหกรณเชิญจากบุคคลภายนอกในอัตราชั่วโมงละ 
500 บาท สวนคาพาหนะและคาเชาที่พักใหจายในอัตราเดียวกับกรรมการ ถาเกินกวาอัตราที่กำหนดใหอยูใน
ดุลพินิจของคณะกรรมการดำเนินการที่จะพิจารณาจายไดตามความจำเปนและเหมาะสม 
 ขอ 26 คาตอบแทนของผูตรวจสอบกิจการใหเปนไปตามทีไ่ดรบัอนุมัติจากที่ประชุมใหญ 
 
 
 
 
 
 
 



 

หมวด 4 
บทเบ็ดเตล็ด 

 ขอ 27 การดำเนินการใดที่มีกอนระเบียบนี้ใชบังคับใหดำเนนิการตอไปไดเทาทีไ่มขัดหรอืแยงกับระเบียบนี้ 
 ขอ 28 ในกรณีที่มีปญหาในการปฏิบัติตามระเบียบน้ีใหคณะกรรมการเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด คำวินิจฉัยของ
คณะกรรมการถือเปนที่สุด 

ขอ 29 ใหประธานกรรมการรักษาการ ใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

  ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม  พ.ศ. 2563 
 
        
(นายศุภรัฐ  พูนกลา) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด 
 


