
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัหนองบัวล าภู  จ ากดั 
ว่าด้วยค่าพาหนะ  เบีย้เลีย้ง  ค่าเช่าทีพ่กัในการเดินทางส าหรับกรรมการ  ผู้ตรวจสอบกจิการ   

เจ้าหน้าทีแ่ละลูกจ้างของสหกรณ์ พ.ศ.  2560 
-------------------------------------------------------------------------- 

 อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู  จ  ากดั   พ.ศ. 
2554 ขอ้ 79 (8)  และขอ้ 107 (10)  โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการเนินการ ชุดท่ี 23 คร้ังท่ี 6 เม่ือวนัท่ี  16  
เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 ให้ก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู จ  ากดั ว่า
ดว้ย  ค่าพาหนะ  เบ้ียเล้ียง  ค่าเช่าท่ีพกัในการเดินทางส าหรับกรรมการ ผูต้รวจสอบกิจการ เจา้หน้าท่ีและ
ลูกจา้งของสหกรณ์  พ.ศ. 2560 ไวด้งัต่อไปน้ี   
 ข้อ 1.  ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวล าภู  จ ากัด     
ว่าด้วยค่าพาหนะ  เบีย้เลีย้ง  ค่าเช่าที่พักในการเดินทาง  ส าหรับกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่และ
ลูกจ้างของสหกรณ์  พ.ศ. 2560 ” 
 ข้อ 2.  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560  เป็นตน้ไป 
 ข้อ 3.ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู จ  ากดั ดงัต่อไปน้ี  

3.1 ระเบียบว่าด้วยค่าพาหนะ  เบ้ียเล้ียง  ค่าเช่าท่ีพกัในการเดินทางส าหรับกรรมการ ผู ้
ตรวจสอบกิจการ  เจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งของสหกรณ์  พ.ศ. 2559  ลงวนัท่ี 27 เดือน กนัยายน  พ.ศ. 2559 

3.2  บรรดาระเบียบ  ประกาศ  ค าสั่ง  มติ หรือขอ้ตกลงอ่ืนใดซ่ึงขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ี
และใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 
 ข้อ 4.  ในระเบียบน้ี 
  “สหกรณ์”หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู  จ  ากดั 

 “คณะกรรมการด าเนินการ”หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู  จ  ากดั 

“ประธานกรรมการด าเนินการ”หมายถึง ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู  จ  ากดั 

“ผู้จัดการ” หมายถึง  ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู จ ากดั 
“รองผู้จัดการ” หมายถึง  รองผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู  

จ  ากดั 
“เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง”หมายถึง  บุคคลซ่ึงสหกรณ์จา้งให้ท างานประจ าในสหกรณ์ออม

ทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู  จ  ากดั  ตามระเบียบวา่ดว้ยเจา้หนา้ท่ีและลูกจา้ง 
ของสหกรณ์หรือบุคคลท่ีทางราชการมอบหมายใหม้าปฏิบติังานท่ีสหกรณ์ 



 “ผู้ตรวจสอบกจิการ”  หมายถึง  ผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดั
หนองบวัล าภู จ  ากดั 

ข้อ 5.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางส าหรับ กรรมการ ผูต้รวจสอบกิจการ  เจา้หน้าท่ีและลูกจา้งของ
สหกรณ์ท่ีไปปฏิบติังานในประเทศ  ไดแ้ก่ 

5.1  ค่าพาหนะ  ซ่ึงรวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ  ค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิง  ค่าบรรทุก ค่าจา้งคนหาบ
หาม  หรือขนส่ิงของ  และอ่ืน ๆ ท านองเดียวกนัดว้ย 

5.2  เบ้ียเล้ียงเดินทาง  
5.3  ค่าเช่าท่ีพกั  
5.4  ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด 
5.5  ค่าลงทะเบียน 
5.6  ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปจดจ านองท่ีดิน และประเมินหลกัทรัพย ์

ข้อ 6.  กรรมการ ผูต้รวจสอบกิจการ หรือพนกังานและลูกจา้งสหกรณ์  จะเดินทางไปปฏิบติังาน
ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากผูมี้อ  านาจอนุมติัก่อน  ดงัน้ี 

6.1 ประธานกรรมการด าเนินการ ส าหรับผูต้รวจสอบกิจการ   เจา้หน้าท่ีและลูกจา้งทุก
ต าแหน่งหรือกรรมการ  ในกรณีท่ีเดินทางไปปฏิบติังานไม่เกิน 7 วนั  แลว้เสนอคณะกรรมการด าเนินการ
เห็นชอบ 

6.2 คณะกรรมการด าเนินการ  มีอ านาจอนุมติัใหเ้ดินทางไปปฏิบติังานไดทุ้กกรณี 
ข้อ 7.  การเดินทางไปปฏิบติังาน  ถา้หยุดอยู ่ณ ท่ีใดโดยไม่มีความจ าเป็นแก่งานของสหกรณ์  จะ

เบิกค่าใชจ่้ายในการเดินทางส าหรับวนัท่ีหยดุอยูโ่ดยไม่จ  าเป็นนั้นไม่ได ้
ในกรณีท่ีผูป้ฏิบติังานจ าเป็นตอ้งหยุดพกั  เพราะเจ็บป่วย  โดยมีใบรับรองแพทยใ์ห้เบิกค่าใชจ่้ายใน

การเดินทางส าหรับวนัหยดุได ้ แต่ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากผูมี้อ  านาจอนุมติัตามขอ้ 6. ก่อน 
ข้อ 8.  ในการเดินทางไปปฏิบติังานตามปกติ  ให้ใช้ยานพาหนะประจ าทางหรือรถไฟ  และเบิกค่า

พาหนะเหมาจ่ายไดไ้ม่เกินอตัราต่อไปน้ี 
8.1ค่าโดยสารรถปรับอากาศ  หรือรถไฟชั้นสองปรับอากาศ หรือรถไฟนอนพดัลมส าหรับ

เจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งของสหกรณ์ 
8.2ค่าโดยสารรถปรับอากาศ (รถนอน VIP)  หรือรถไฟนอนชั้นสองปรับอากาศส าหรับ 

รองผูจ้ดัการ  ผูจ้ดัการ  และกรรมการของสหกรณ์ 
8.3ค่าโดยสารรถไฟรถนอนปรับอากาศชั้นหน่ึง  ส าหรับรองประธานกรรมการและ

ประธานกรรมการของสหกรณ์ 
ข้อ 9.  ในกรณีท่ีไม่มียานพาหนะประจ าทาง  หรือมีแต่จ าเป็นเร่งด่วนเพื่อความปลอดภยั อนัเกิด

ประโยชน์แก่งานสหกรณ์ใหใ้ชย้านพาหนะอ่ืนตลอดจนเคร่ืองบินได ้ ส าหรับการเดินทางโดยเคร่ืองบินหาก
ค านวณแลว้ประหยดักวา่หรือจ่ายเพิ่มไม่มากก็สามารถเดินทางโดยเคร่ืองบินได ้(ชั้นประหยดัเท่านั้น) การ



เดินทางทั้งใชย้านพาหนะอ่ืนหรือเคร่ืองบินให้เลือกประเภทการเดินทางท่ีประหยดักวา่เสมอและตอ้งไดรั้บ
อนุมติัจากประธานกรรมการด าเนินการหรือผูป้ฎิบติัหนา้ท่ีแทนอนุมติัก่อน 

ถา้ใช้ยานพาหนะส่วนตวัแทนยานพาหนะอ่ืน  ให้เบิกค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิงชดเชยได ้ โดยให้เบิกได้
กิโลเมตรละเท่าไรข้ึนอยู่กบัมติท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปีอนุมติ   ตามระยะทางหลวงแผน่ดินท่ีสะดวก
และสั้นท่ีสุด  แต่ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากผูมี้อ  านาจอนุมติัก่อน  และถา้เดินทางไปปฏิบติังานตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป  
หากประสงคจ์ะใชพ้าหนะส่วนตวัใหค้  านึงถึงความประหยดั  เวน้แต่กรณีเร่งด่วนหรือเหตุสุดวสิัย 

ข้อ 10. บรรดาส่ิงของและพสัดุท่ีน าไปใชใ้นการปฏิบติังาน ใหเ้บิกค่าระวางบรรทุกได ้
เท่าท่ีจ่ายจริง  ถา้จ  าเป็นจะบรรทุกทางเคร่ืองบิน  ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการด าเนินการก่อน 

ข้อ 11. เบ้ียเล้ียงส าหรับกรรมการ  ผูต้รวจสอบกิจการเจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งท่ีเดินทางไปปฏิบติังาน
ใหเ้บิกไดต้ามมติท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปีอนุมติั   

ข้อ 12.  การค านวณเบ้ียเล้ียงใหถื้อเกณฑด์งัน้ี 
12.1 การนบัเวลาไปปฏิบติังาน  ใหน้บัตั้งแต่เวลาออกจากท่ีพกั  หรือส านกังานจนกลบัถึงท่ี

พกัหรือส านกังาน 
12.2 เวลาปฏิบติังาน 24 ชัว่โมงนบัเป็น 1 วนั  หากนบัไดไ้ม่ถึง 24 ชัว่โมงและส่วนท่ีไม่ถึง

นั้นนบัไดเ้กิน 6 ชัว่โมง ใหถื้อเป็น 1 วนั หากนบัไดไ้ม่ถึง 6 ชัว่โมง ให้ถือเป็นคร่ึงวนั ในกรณีการปฏิบติังาน
ต่างจงัหวดัใหถื้อเป็น 1 วนั 
 ข้อ 13.  การนับเวลาไปปฏิบัติงาน  หากจ าเป็นต้องเช่าโรงแรมหรือท่ีพักแรมให้กรรมการ                
ผูต้รวจสอบกิจการ  เจา้หน้าท่ีและลูกจา้งเบิกค่าเช่าท่ีพกัตามท่ีจ่ายจริงในอตัราท่ีก าหนดตามท่ีประชุมใหญ่
สามญัประจ าปีอนุมติั  

ข้อ 14.  การเดินทางไปปฏิบติังาน  ถา้หยุดอยู ่ณ ท่ีใด  โดยไม่จ  าเป็นแก่งานของสหกรณ์จะเบิกจ่าย
เบ้ียเล้ียงและค่าเช่าท่ีพกัส าหรับวนัหยดุโดยไม่จ  าเป็นนั้นไม่ได ้

ข้อ15. การเดินทางไปปฏิบติังาน  จะเบิกค่าใชจ่้ายในการเดินทางส าหรับบุคคลในครอบครัวมิได ้
ข้อ 16.  สมาชิกหรือบุคคลภายนอกท่ีสหกรณ์มีความจ าเป็นขอใหเ้ดินทางไปปฏิบติังานของสหกรณ์  

ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการด าเนินการก่อน  โดยใหค้ณะกรรมการด าเนินการก าหนดค่าใชจ่้ายในการ
เดินทางไดต้ามความเหมาะสมและจ าเป็น  แต่ตอ้งไม่เกินอตัราสูงสุดของระเบียบน้ี 

ข้อ 17.  ผูเ้ดินทางไปปฏิบติังานจะเบิกค่าใชจ่้ายเบ็ดเตล็ดท่ีจ  าเป็นเพื่อประโยชน์แก่งานของสหกรณ์  
เช่น  ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ ์ ค่าใชจ่้ายในการส่ือสาร และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆไดเ้ท่าท่ีจ่ายจริง 

ข้อ 18.  การเดินทางไปปฏิบติังานต่างประเทศ  ให้คณะกรรมการด าเนินการเป็นผูอ้นุมติัค่าพาหนะ  
เบ้ียเล้ียง  ค่าเช่าท่ีพกั  และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ เป็นคราว ๆ ไป 

ข้อ 19.  ในการเดินทางไปปฏิบติังาน  กรรมการ  ผูต้รวจสอบกิจการ  เจา้หนา้ท่ีและลูกจา้ง  อาจยืม
เงินทดรองจ่าย  เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายส าหรับการเดินทางได ้ โดยให้ท าเป็นสัญญายืมเงินทดรองจ่ายตามระเบียบ
สหกรณ์ฯ  วา่ดว้ยการยมืเงินทดรองจ่าย  ฉบบัถือใชท่ี้เป็นปัจจุบนั  



 
ข้อ 20.  ใหป้ระธานกรรมการด าเนินการรักษาการตามระเบียบน้ี 

 
ประกาศ ณ วนัท่ี 1   เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.  2560 

 
ศรายทุธ  สมศรี 

(นายศรายทุธ  สมศรี) 
ประธานกรรมการด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภูจ  ากดั 
 


