
1 
 

 

 
 

ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย  จำกัด 

วาดวย คาเบ้ียเล้ียง คาตอบแทน คาเบ้ียประชุม คาพาหนะและ คาเชาท่ีพัก   

พ.ศ. 2566 

--------------------------------------  

 โดยเห็นสมควรใหปรับปรุงระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จำกัด วาดวย คาเบี ้ยเลี ้ยง 

คาตอบแทน คาเบี้ยประชุม คาพาหนะและ คาเชาท่ีพัก เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติของสหกรณ  

 อาศัยอำนาจตามความในขอบังคับของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จำกัด พ.ศ. 2564  ขอ  80 (8) 

และ 111 (12) ที ่ประช ุมคณะกรรมการดำเน ินการ ช ุดที ่  34 คร ั ้ง ท่ี 1 /2566  ว ันท่ี 6 มกราคม 2566                      

ไดกำหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จำกัดวาดวยคาเบี ้ยเลี ้ยงคาตอบแทน คาเบี ้ยประชุม                   

คาพาหนะ และคาเชาท่ีพัก ดังตอไปนี ้

 ขอ 1.  ระเบียบนี้เรียกวาระเบียบสหกรณสาธารณสุขเลย จำกัด วาดวย คาเบี้ยเลี้ยง คาตอบแทน คาเบี้ยประชุม 

คาพาหนะและ คาเชาท่ีพัก  พ.ศ. 2566 

 ขอ 2.  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากท่ีประชุมเปนตนไป 

 ขอ 3.  ใหยกเลิก ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จำกัด วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป

ปฏิบัติงานของสหกรณ  พ.ศ 2562  

   บรรดา ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติ หรือขอตกลงอ่ืนใด ซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน 
 

หมวด 1  

ขอกำหนดท่ัวไป  

 ขอ 4.  ในระเบียบนี้ 

“สหกรณ”       หมายความวา  สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย  จำกัด 

“ประธาน”       หมายความวา  ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จำกัด 

“เลขานุการ”       หมายความวา  เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ 

“กรรมการ”       หมายความวา  กรรมการดำเนินการของสหกรณ 

“ผูจัดการ”        หมายความวา  ผูจัดการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จำกัด 

“ผูชวยผูจัดการ”   หมายความวา  ผูชวยผูจัดการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จำกัด 

“เจาหนาท่ี”       หมายความวา  เจาหนาท่ี ลูกจางของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จำกัด 

“ท่ีปรึกษา”       หมายความวา  บุคคลที่สหกรณแตงตั้งใหเปนที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และที่ปรึกษาของ

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จำกัด 
 

/ผูตรวจสอบ... 
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“ผูตรวจสอบกิจการ”              หมายความวา  ผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จำกัด  

“คณะอนุกรรมการ”               หมายความวา คณะอนุกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการดำเนินการ 

“สมาชิก”                     หมายความวา สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จำกัด 

“เหรัญญิก”                    หมายความวา เหรัญญิกคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ 

“บุคคลอื่นที่ไดรับมอบหมาย” หมายความวา ผูที ่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานของสหกรณตามความ 

เห็นชอบของคณะกรรมการดำเนินการ 

“คาเบี้ยเลี้ยง คาตอบแทน คาเบี้ยประชุม” หมายความวา เงินตามอัตราท่ีไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ 
 

หมวด 2  

คาเบ้ียเล้ียง 

ขอ 5.  คาเบี้ยเลี้ยง หมายความวา คาเบี้ยเลี้ยงที่สหกรณจายใหแก คณะกรรมการ เจาหนาที่ หรือบุคคลอ่ืน                

ที่ไดรับมอบหมาย หรือรับเชิญจากสหกรณ หรือไปประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อประโยชนของสหกรณ                  

นอกท่ีทำการสำนักงานสหกรณเปนการชั่วคราว 

ขอ 6.  ผูมีอำนาจอนุมัติใหกรรมการหรือเจาหนาท่ีเดินทางไปปฏิบัติงาน 

(1)  ผูจัดการ อนุมัติใหเจาหนาท่ีท่ีมีตำแหนงต่ำกวาผูจัดการ เดินทางไปปฏิบัติงานไดไมเกิน 3 วนั 

(2)  ประธาน อนุมัติใหเจาหนาท่ีทุกตำแหนง กรรมการ หรือบุคคลอ่ืน เดินทางไปปฏิบัติงานไดไม เกิน 7 วัน 

(3)  คณะกรรมการ ใหเจาหนาท่ีทุกตำแหนง กรรมการ เดินทางไปปฏิบัติงานไดทุกกรณี 
 

หมวด 3  

คาตอบแทน 

ขอ 7.  คาตอบแทน หมายความวา คาตอบแทนที่สหกรณจายใหแก คณะกรรมการ เจาหนาที่ ที่ปรึกษา               

ผู ตรวจสอบกิจการ หรือบุคคลอื ่นที ่ไดรับมอบหมาย หรือรับเชิญจากสหกรณใหไปปฏิบัติงานใหแกสหกรณ                    

เพ่ือประโยชนของสหกรณเปนการชั่วคราว 

ขอ 8.  การจายอัตราคาตอบแทนในการไปปฏิบัติงานในหนึ่งวัน ไมใหเบิกคาตอบแทนเกินกวา2ครั้ง 

ขอ 9.  ในการไปปฏบิัติงานใหแกสหกรณตามขอ 8. ตองไดรับอนุมัติจากประธานกรรมการ หรือผูท่ีประธาน

มอบอำนาจใหเปนผูอนุมัติแทนกอนทุกครั้ง 
 

หมวด 4  

คาเบ้ียประชุม  

ขอ 10.  คาเบี้ยประชุม หมายความวา เงินที่จายใหกรรมการดำเนินการ กรรมการอำนวยการ กรรมการ

เงินกู กรรมการศึกษา ผูตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา อนุกรรมการ หรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมการดำเนินการเชิญเขา

รวมประชุม โดยสหกรณเปนผูจัดการประชุม 

ขอ 11.  ผูมีสิทธิไดรับคาเบี้ยประชุม ท่ีมีชื่อเขารวมประชุมหลายคณะในเวลาเดียวกัน ใหเบิกคาเบี้ยประชุม

ไดเพียงคณะเดียวเทานั้น และหากไดรับคาเบี้ยประชุมแลว  จะเบิกคาเบี้ยเลี้ยงในวันเดียวกันนั้นอีกไมได 

ขอ 12.  อัตราคาเบี้ยประชุมใหจายตอการประชุมหนึ่งครั้ง แตหนึ่งวันไมใหเบิกคาเบี้ยประชุมเกินกวา 2 ครั้ง 
 

/หมวด 5... 
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หมวด 5  

คาพาหนะ  

ขอ 13.  คาพาหนะ ไดแก คาพาหนะที่สหกรณจายใหคณะกรรมการ เจาหนาท่ี หรือบุคคลอื่นที่ไดรับ

มอบหมาย หรือรับเชิญจากสหกรณใหไป หรือประชุม อบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน เพื ่อประโยชนของสหกรณ                  

ท้ังในและนอกท่ีทำการสำนักงาน สหกรณเปนการชั่วคราว  

ขอ 14.  การเดินทางไปปฏิบัติงานใหเบิกจายคาพาหนะตามที่จายจริงและเหมาะสม หากผูที่ไปปฏิบัติงาน               

ใชพาหนะสวนตัวตามคำสั ่งของสหกรณ ใหเบิกจายคาน้ำมันเชื ้อเพลิงรถยนตในอัตรากิโลเมตรละ 5 บาท                            

โดยคำนวณระยะทางตามทางหลวงแผนดิน จากท่ีพักหรือสำนักงานตามความเปนจริง  

การเบิกคาพาหนะรับจาง ใหเบิกจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานได ดังนี้ 

   - การเดินทางไปกลับระหวางที ่พักและสถานีขนสง ในเขตอำเภอเมืองเลยใหเหมาจาย 200 บาท                         

ในตางจังหวัด คาพาหนะแท็กซี ่ใหเบิกไดเที ่ยวละไมเกิน 400 บาท คาพาหนะมอเตอรไซดรับจางใหเบิกได                   

เท่ียวละไมเกิน 100 บาท  

   - การเดินทางในวันปฏิบัติงานระหวางท่ีพักและท่ีอบรม  ใหเบิกจายไดวันละ  300 บาท 

   - กรณีพักท่ีเดียวกับสถานท่ีจัดอบรม ประชุม หรือสัมมนา ใหงดการเบิกจายคาพาหนะรับจาง 

           กรณีเดินทางโดยยานพาหนะเครื ่องบินโดยสารตองไดร ับความเห็นชอบจากประธานกรรมการเปน                   

ผูพิจารณาอนุมัติ 

ขอ 15.  ในคราวการเดินทางใดที่ทางสหกรณจัดพาหนะเดินทางใหแลว ผูเดินทางไมมีสิทธิเบิกคาพาหนะ

เดินทาง เวนแตในคราวการเดินทางนั้นมีเหตุจำเปน ฉุกเฉิน เรงดวน ประธานหรือผูจัดการอาจอนุมัติการเดินทาง

ใหกับบุคคลใดตามความเหมาะสม และเปนไปเพ่ือประโยชนแกสหกรณก็ได  
 

หมวด 6 

คาเชาท่ีพัก 

ขอ 16.  คาเชาที่พัก ไดแก คาเชาที่พักที่สหกรณจายใหคณะกรรมการ เจาหนาท่ี หรือบุคคลอื่นที่ไดรับ

มอบหมาย หรือรับเชิญจากสหกรณใหไปปฏิบัติงานใหแกสหกรณ หรือไปประชุม อบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน                  

เพ่ือประโยชนของสหกรณ ท่ีจำเปนตองเชาท่ีพักเพ่ืออยูอาศัยเปนการชั่วคราว 

ขอ 17.  คาเชาที่พักใหจายตามที่จายจริง แตไมเกินอัตราวันละ 2,500  บาท หรือเหมาจายไมเกินอัตรา                 

วันละ 1,200  บาท 
 

หมวด 7 

คาใชจายอ่ืน ๆ 

ขอ 18.  คาใชจายอ่ืน ๆ  ไดแก คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายเบ็ดเตล็ดอ่ืนท่ีไมไดกำหนดไวใน

ระเบียบนี้ 

/หมวด 8... 
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หมวด 8 

การเบิกจายและหลักฐานประกอบการเบิกจาย 

ขอ 19.  ในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ถาหยุดอยู ณ ท่ีใด โดยไมมีความจำเปนแกงานของสหกรณจะเบิกจาย

ในการเดินทางสำหรับวันที่หยุดอยูโดยไมจำเปนนั้นไมได ในกรณีผูไปปฏิบัติงานจำเปนตองหยุดพักเพราะเจ็บปวย  

โดยมีใบรับรองแพทยใหเบิกจายในการเดินทางสำหรับวันหยุดไดเม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกอน 

ขอ 20.  การคำนวณวันในการเบิกจายคาเบี้ยเลี้ยง  

(1)  การนับเวลาในการปฏิบัติงาน ใหนับเวลาออกจากที่พักหรือสำนักงาน จนมาถึงที่พักหรือ

สำนักงาน 

(2) เวลาไปปฏิบัติงาน 24 ชั่วโมงนับเปนหนึ่งวัน เศษของวันถาเกินแปดชั่วโมงนับเปน 1 วัน                    

และเศษของวันเกิน 3 ชั่วโมง นับเปนครึ่งวัน 

ขอ 21.  ผูเดินทางไปปฏิบัติงานจะขอยืมเงินทดรองจายเพ่ือเปนคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานก็ได  

ขอ 22.  ผูเดินทางไปปฏิบัติงานจะเบิกคาใชจายเบ็ดเตล็ดท่ีจำเปนเพ่ือประโยชนแกงานสหกรณไดเทาท่ีจายจริง 

ขอ 23.  ในการเบิกจายใหใชหลักฐานดังนี้ 

(1)  ใบสำคัญจายเงินตามแบบของสหกรณ  

(2)  รายงานการเดินทางตามแบบของสหกรณ  

(3)  การเดินทางโดยเครื่องบิน และรถไฟตูนอนชั้น 2 ข้ึนไป ตองมีกากตั๋ว (Boarding Pass) แนบดวย  

(4)  หนังสือขออนุญาตเดินทางเขาประชุม/ อบรม/  สัมมนา / ปฏิบัติงาน  

(5)  ใบเสร็จรับเงินคาเชาท่ีพัก  

(6)  สรุปรายงานการประชุม หรือ สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 

ขอ 24.  ในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติการตามระเบียบนี้ ใหประธานกรรมการเปนผูมีอำนาจวินิจฉัย

ชี้ขาด และคำวินิจฉัยของประธานกรรมการใหถือเปนท่ีสุด  

ขอ 25.  ใหประธานกรรมการดำเนินการ เปนผูรักษาการตามระเบียบฉบับนี้ 

 

ประกาศ ณ วันท่ี  6  เดือน  มกราคม   พ.ศ. 2566 

                             

                                                          

 

(นายชำนาญ  มีมูล) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จำกัด 
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