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ระเบียบสหกรณออมทรัพยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จํากัด
วาดวย คาพาหนะ เบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก และคาตอบแทนสําหรับ
กรรมการและเจาหนาที่สหกรณและผูแทนสมาชิก พ.ศ. 2560
***********************
อาศัยอํ านาจตามความในข อบั งคั บ ของสหกรณ ออมทรัพ ยธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ ก ารเกษตร
จํากั ด ข อ 71 (8) และข อ 99 (10) และมติ ท่ี ป ระชุ มคณะกรรมการดํ าเนิน การ ชุ ด ที่ 47 ในการประชุ มครั้งที่ 20
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ใหกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ การเกษตร
จํากั ด วาดวยค าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง คาเช าที่ พั ก และค าตอบแทนสําหรับ กรรมการและเจ าหนาที่ สหกรณ และผู แทน
สมาชิก พ.ศ. 2560 ไวดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบี ยบนี้เรียกวาระเบียบสหกรณ ออมทรัพยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ การเกษตร จํากัด
ว าด ว ยค าพาหนะ เบี้ ย เลี้ ย ง ค าเช าที่ พั ก และค าตอบแทนสํ าหรับ กรรมการ เจ าหน าที่ ส หกรณ แ ละผู แ ทนสมาชิ ก
พ.ศ. 2560
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิกระเบี ยบสหกรณ ออมทรัพยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ การเกษตร จํากัด วาดวย
คาพาหนะ เบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก และคาตอบแทนสําหรับกรรมการ เจาหนาที่สหกรณ และผูแทนสมาชิก พ.ศ. 2551
และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม
บรรดาระเบียบ มติคณะกรรมการดําเนินการและคําสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4. นิยามในระเบียบนี้
“สหกรณ” หมายความวา สหกรณออมทรัพยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จํากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึ ง ประธานกรรมการสหกรณ ออมทรัพ ยธนาคารเพื่ อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร จํากัด
“รองประธานกรรมการ” หมายถึง รองประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร จํากัด
“กรรมการ” หมายถึง กรรมการดําเนินการสหกรณ ออมทรัพยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร จํากัด
“ผูแทนสมาชิก” หมายถึง สมาชิกที่ ได รับ การแต งตั้ งจากสวนงานต นสั งกั ดเพื่ อ เขารวมประชุมกับ
สหกรณ
“เจาหน าที่ ” หมายถึ ง ผู ที่ ส หกรณ จ างไว ป ฏิ บั ติ งานในตํ าแหน งเจ าหน าที่ ก ลุ มงาน ผู ช ว ยหั วหน า
กลุมงาน หัวหนากลุมงาน รองผูจัดการ และผูจัดการ
“ลูกจาง” หมายถึง ผูที่สหกรณจางไวปฏิบัติงานในตําแหนงลูกจาง
“วันทําการปกติ” หมายถึง วันที่สหกรณกําหนดใหเจาหนาที่ทํางานตามปกติ
“วันหยุด” หมายถึง วันที่สหกรณ กําหนดใหเจาหนาที่หยุดตามวันหยุดของธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร จํากัด
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ขอ 5. คาใชจายในการเดินทางใหเบิกไดดังนี้
5.1 คณะกรรมการและเจาหนาที่
5.1.1 คาพาหนะ หมายรวมถึ งคาเชายานพาหนะ ค าบรรทุ ก คาจางคนหาบหามหรือขน
สิ่งของ และอื่น ๆ ทํานองเดียวกัน
5.1.2 คาเบี้ยเลี้ยงใหเบิกตามอัตราดังนี้
(1) คณะกรรมการดําเนินการ 600 บาท/วัน
(2) ผูจัดการ รองผูจัดการ 400 บาท/วัน
(3) เจาหนาที่และลูกจางยกเวนผูจัดการ รองผูจัดการ 350 บาท/วัน
(4) ผูแทนสมาชิก 500 บาท/วัน
5.1.3 คาที่พักใหเบิกตามอัตราดังนี้
5.1.3.1 คณะกรรมการดําเนินการ เบิกไดตามที่จายจริงไมเกินคืนละ 1,700 บาท
5.1.3.2 เจาหนาที่, ลูกจาง เบิกไดตามที่จายจริงไมเกินคืนละ 1,500 บาท
กรณีมีความจําเปนตองจายคาที่พักเกินกวาอัตราที่กําหนดในขอ 5.1.3 ใหรองประธานกรรมการ หรือประธาน
กรรมการพิจารณาอนุมัติไดตามที่เห็นสมควร เวนแตกรณีที่สหกรณไดจัดที่พักใหอยูแลว
5.2 ผูแทนสมาชิก
5.2.1 คาตอบแทน เบิกไดครั้งละ 500 บาท
5.2.2 “ค าพาหนะ” เบิ ก ได ไม เกิ น อั ตราตามที่ ส หกรณ กําหนดเป น คราว ๆ ตามประกาศ
และใหเบิกคาพาหนะจากบานพักไปสถานีรถโดยสารตนทางและจากสถานีปลายทางไปที่พักโดยเหมาจายทั้งสํานักงาน
จังหวัดและสาขาอําเภอเปนเงิน 400 บาท (สี่รอยบาทถวน)
5.2.3 คาเชาที่พัก สหกรณจะจัดที่พักให
ขอ 6. เจาหนาที่จะเดินทางไปปฏิบัติงานตางจังหวัด ตองไดรับอนุมัติจากผูจัดการหรือ รองประธานกรรมการ
หรือประธานกรรมการ
ขอ 7. การเดินทางไปปฏิบัติงานของคณะกรรมการและเจาหนาที่ ถาหยุด ณ ที่ใด โดยไมมีความจําเปนแกงาน
ของสหกรณจะเบิกคาใชจายในการเดินทางสําหรับวันที่หยุดอยูโดยไมจําเปนนั้นไมได
ในกรณี ที่ผูปฏิบัติงานจําเปนตองหยุดพักเพราะเจ็บปวย โดยมีหนังสือรับรองแพทย ใหเบิกคาใชจายในการ
เดิน ทางสําหรับวัน หยุด นั้น ได สําหรับ เจาหนาที่ต องให ผูบั งคั บบั ญ ชาในตํ าแหน งตั้งแตรองผูจัดการขึ้น ไป รับรองวา
สมควรใหเบิกได สําหรับกรรมการตองใหรองประธานกรรมการหรือประธานกรรมการรับรองวาสมควรใหเบิกได
ถาในทองที่ซึ่งผูไปปฏิบัติงานเกิดเจ็บปวยนั้นไมมีแพทย ใหผูไปปฏิบัติงานชี้แจงประกอบ
ขอ 8. ในการเดินทางไปปฏิบัติงานของคณะกรรมการและเจาหนาที่ ตามปกติใหใชยานพาหนะประจําทาง
และใหเบิกคาพาหนะไดเทาที่จายจริง
ในกรณีที่ยานพาหนะที่ใชในการเดินทางมีอัตราหลายชั้น ใหเบิกคาพาหนะไดเทาที่จายจริงแตไมเกินอัตราตอไปนี้
(1) คาโดยสารชั้นสอง สําหรับผูที่ดํารงตําแหนงเจาหนาที่กลุมงาน ผูชวยหัวหนากลุมงาน และลูกจาง
(2) คาโดยสารชั้นหนึ่ง สําหรับเจาหนาที่ผูที่ดํารงตําแหนงหัวหนากลุมงาน, รองผูจัดการและผูจัดการ
รวมทั้งคณะกรรมการ
(3) การเดินทางโดยยานพาหนะซึ่งตองเสียคาธรรมเนียมพิเศษ ใหเบิกคาธรรมเนียมตามชั้นที่โดยสาร
นั้นได รวมทั้งคาธรรมเนียมรถนอน แตคาธรรมเนียมรถนอน บ.น.อ. ใหเบิกไดเฉพาะผูที่ดํารงตําแหนงหัวหนากลุมงาน,
รองผูจัดการและผูจัดการ รวมทั้งคณะกรรมการ
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ขอ 9. ในการเดินทางไปปฏิบัติงานของคณะกรรมการและเจาหนาที่จะเบิกคาพาหนะ ไดดังนี้
9.1 กรณีไปปฏิบัติงานในวันทําการปกติ
9.1.1 กรณี ไปปฏิ บั ติ ง านในเขตจั งหวั ด กรุ ง เทพมหานคร นนทบุ รี สมุ ท รปราการ และ
ปทุมธานี ใหเบิกคาพาหนะจากสํานักงานสหกรณถึงสถานที่ที่ไปปฏิบัติงาน จะเบิกคาพาหนะจากที่พักไปยังสถานที่ที่ไป
ปฏิ บั ติ งานไม ได เวน แตมีความจํ าเป น และจะต อ งได รับ อนุ มัติ จ ากผู บั งคั บ บั ญ ชาในตํ าแหน งรองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
9.1.2 กรณีไปปฏิบัติงานในเขตจังหวัดนอกเหนือจากที่กลาวในขอ 9.1.1 ใหเบิกคาพาหนะ
จากที่พัก หรือสํานักงานสหกรณถึงสถานที่ที่ไปปฏิบัติงานตามความในขอ 8
9.2 กรณีไปปฏิบัติงานในวันหยุด
ใหเบิกคาพาหนะจากที่พัก หรือสํานักงานสหกรณถึงสถานที่ที่ไปปฏิบัติงาน ตามความในขอ 8
ขอ 10. การเดินทางไปปฏิบัติงานของคณะกรรมการและเจาหนาที่ ถาไมมียานพาหนะประจําทางหรือมีแต
ตองการความรวดเร็วหรือความปลอดภัย เพื่อประโยชนแกงานของสหกรณใหใชยานพาหนะอยางอื่นได ยกเวนการ
เดินทางโดยเครื่องบินใหผูเดินทางไปปฏิบัติงานทําบันทึกขออนุมัติรองประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการ เมื่อ
ไดรับอนุมัติแลวจึงเดินทางได ในกรณีที่เจาหนาที่เดินทางไปปฏิบัติงานโดยเครื่องบินโดยไมไดรับอนุมัติ ใหเบิกคาใชจาย
ในการเดินทางไดในอัตราคาพาหนะประจําทางในระยะทางและในเวลาเดียวกันตามสิทธิอันพึงจะเบิกไดตามระเบียบนี้
10.1 การขอใชรถยนตสวนตัวไปปฏิบัติงานของสหกรณตองเขาเกณฑอยางใดอยางหนึ่งดังนี้
10.1.1 ตองมีเจาหนาที่รวมเดินทางไปปฏิบัติงานแตละครั้งตั้งแต 3 คนขึ้นไป ยกเวนกรณีที่
มีความจําเปนซึ่งลักษณะงานที่ปฏิบัติเปนงานเรงดวน ฉุกเฉิน จําเปน ถาไมดําเนินการจะเกิดความเสียหายแกสหกรณ
10.1.2 มีความจําเปนตองนําสัมภาระของสหกรณจํานวนมากไปปฏิบัติงาน
10.1.3 ไมสะดวกตอการปฏิบัติงาน หรือเพื่อความปลอดภัยของเจาหนาที่
10.2 การซอมแซมรถยนต กรณีใชรถยนตสวนตัวเดินทางไปปฏิบัติงาน หากมีการซอมแซมรถยนตที่
เกิ ดขึ้ นจากเหตุ ใดก็ ดี ให เป นหน าที่ ข องผูเดิน ทางไปปฏิ บัติ งานจะต องจายเองทั้ งสิ้ น ในกรณี เกิด อุบั ติ เหตุ และศาล
พิพากษาใหสหกรณรับผิดในคาสินไหมทดแทน เมื่อสหกรณไดชดใชคาสินไหมไปเปนจํานวนเทาใดสหกรณจะใชสิทธิไล
เบี้ยแกผูเดินทางไปปฎิบัติงาน
10.3 อัตราการเบิกเงินชดเชยคาน้ํามัน และคาบํารุงรักษารถยนต
10.3.1 ใหมีสิทธิเบิกเงินชดเชย เชน คาน้ํามันไดตามที่จายจริงในอัตรา 10 กิโลเมตรตอลิตร
10.3.2 ใหไดรับคาบํารุงรักษารถยนตในอัตรากิโลเมตรละ 1.50 บาท ระยะทางในการเบิกไม
เกิน 800 กิโลเมตร สําหรับเจาหนาที่ตองไดรับอนุมัติจากรองประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการ
10.4 การปฏิบัติงานเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี ใหเบิกเงินชดเชยได
เทากับอัตรารถรับจาง
10.5 ในการประชุมของสหกรณ คณะกรรมการที่สังกัดหนวยงานที่ไมใชสํานักงานใหญ หรือพนักงาน
เกษียณอายุใหเบิกคาพาหนะไดตามที่จายจริงในอัตราคาพาหนะจากสํานักงานใหญหรือบานพักถึงสํานักงานใหญ
ขอ 11. การคํานวณคาเบี้ยเลี้ยงของคณะกรรมการและเจาหนาที่ใหถือหลักเกณฑ ดังนี้
11.1 การนับเวลาไปปฏิบัติงาน ใหนับตั้งแตเวลาออกจากที่พักหรือสํานักงานสหกรณจนกลับถึงที่พัก
หรือสํานักงานสหกรณ
กรณี เจ าหน าที่ เดิ น ทางไปปฏิ บั ติ งานต างจังหวัด ถามี ความจํ าเป น ต อ งเดิ น ทาง ไปสํ านั ก งานสหกรณ เพื่ อ
ปฏิบัติงานอื่นกอน เชน ติดตองาน หรือรอเวลาเดินทางเปนตน ใหนับเวลาเพื่อนํามาคํานวณคาเบี้ยเลี้ยงตั้งแตเดินทาง
ออกจากสํานักงานสหกรณ
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แตถาเจาหนาที่ดังกลาวขางตนเพียงแตเดินทางไปสํานักงานสหกรณเพื่อไปขึ้นรถที่สหกรณจัดเตรียมไวให ให
นับระยะเวลาเพื่อนํามาคํานวณคาเบี้ยเลี้ยงตั้งแตออกจากบานพักถึงสถานที่ที่ไปปฏิบัติงาน
11.2 เวลาไปปฏิบัติงานยี่สิบสี่ชั่วโมงนับเปนหนึ่งวัน เศษของวันถาเกินกวาหกชั่วโมงแตไมเกินสิบสอง
ชั่วโมงนับเปนครึ่งวัน และถาเกินกวาสิบสองชั่วโมงนับเปนหนึ่งวัน
11.3 กรณีลาหยุดงานในระหวางไปปฏิบัติงานตางจังหวัด ใหนับวันลาหนึ่งวันเทากับยี่สิบสี่ชั่วโมง
11.4 กรณีการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการและเจาหนาที่ไมสามารถเบิกเบี้ยเลี้ยงได ในกรณีตอไปนี้
11.4.1 กรณี ที่ ไปประชุ ม ดู ง าน อบรม สั ม มนา เสวนากั บ หน ว ยงานทั้ ง ภายใน และ
ภายนอก ในวันทําการปกติ ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร
11.4.2 กรณีที่ออกไปปฏิบัติงานในวันทําการปกติในเขตทองที่กรุงเทพมหานคร ยกเวน 9
เขต คือ เขตลาดกระบัง เขตหนองจอก เขตพระโขนง เขตบางขุนเทียน เขตภาษีเจริญ เขตหนองแขม เขตตลิ่งชัน เขต
ทวีวัฒนา และเขตอื่นที่กระทรวงมหาดไทยจะแบงแยกออกจาก 9 เขตนี้
ขอ 12. การเดินทางไปปฏิบัติงานของคณะกรรมการและเจาหนาที่กรณีที่พัก ณ เคหะสถานอันมิใชโรงแรม
หรือที่เชาพักแรมใหเบิกเงินชดเชยไดในอัตรารอยละสามสิบของอัตราตามขอ 5.1.3
ข อ 13. คณะกรรมการและเจ าหน าที่ ซึ่ ง เดิ น ทางไปปฏิ บั ติ งานจะเบิ ก ค าใช จ ายเบ็ ด เตล็ ด ที่ จํ าเป น เพื่ อ
ประโยชนแกงานของสหกรณ เชน คาเครื่องเขียน และคาใชจายในการสื่อสารไดเทาที่จายจริง
ขอ 14. บุคคลภายนอกที่สหกรณมีความจําเปนขอใหเดินทางไปปฏิบัติงานของสหกรณ ตองไดรับอนุมัติจาก
รองประธานกรรมการหรือประธานกรรมการ โดยใหผูอนุมัติกําหนดคาใชจายในการเดินทาง ไดตามความเหมาะสม
ตามสภาพทองที่และงานที่มอบหมายใหปฏิบัติ โดยความเห็นชอบ ของคณะกรรมการ สําหรับการเดินทางโดยเครื่องบิน
ใหนําความของระเบียบในขอ 10. มาใชโดยอนุโลม คาเบี้ยเลี้ยงและคาเชาที่พักเบิกไดเทากับอัตราของคณะกรรมการ
ตอวัน
ขอ 15. คณะกรรมการและเจาหนาที่ซึ่งเดินทางไปปฏิบัติงานจะขอยืมเงินทดรองจายสําหรับเปนคาใชจายใน
การเดินทางได ตามสมควรแกเหตุผลโดยยื่นใบยืมเงินทดรองตามแบบที่สหกรณกําหนด
ผูยืมเงินทดรองจายตองออกเดินทางภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับเงินยืมทดรองถาไมสามารถเดินทางภายใน
วันที่กําหนดดังกลาว ตองสงคืนเงินทดรองจายที่ไดรับทั้งสิ้นโดยทันที
ขอ 16. การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของคณะกรรมการและเจาหนาที่ ผูเบิกตองยื่นรายการ
เบิกเงินตามแบบที่สหกรณกําหนด พรอมใบสําคัญจาย เพื่อตรวจสอบวาเปนไปตามหลักเกณฑ ที่กําหนดตามระเบียบจึง
ใหเบิกจายได โดยกําหนดวงเงินใหผูจัดการอนุมัติคาใชจายดังกลาวในวงเงิน 30,000.- บาท หากเกินกวา 30,000.บาท ใหรองประธานกรรมการหรือประธานกรรมการ เปนผูอนุมัติ
ขอ 17. คณะกรรมการและเจาหน าที่ ซึ่งเดิ นทางไปปฏิ บั ติงานที่ ยืมเงิน ทดรองจายให ยื่น รายการ เบิ กเงิน
พรอ มดวยใบสํ าคั ญ จายและเงิน เหลื อจาย (ถ ามี ) เพื่ อหั กล างเงิน ยืมทดรองจ ายภายใน 15 วัน นั บแตวัน ที่ก ลับ จาก
ปฏิบัติงาน
หากผูเดินทางไปปฏิบัติงานไมปฏิบัติตามวรรคกอนใหรองประธานกรรมการหรือประธานกรรมการสั่งหักใชเงิน
ยืมทดรองทั้งหมดจากเงินเดือน หรือเงินอื่นใดที่สหกรณจะจายแกผูนั้น จนกวาจะครบจํานวนที่ยืมทดรอง
หากผูเดินทางไปปฏิบัติงานไมคืนเงินยืมทดรองที่จายไปแลว บุคคลนั้นไมสามารถจะยืมเงินยืมทดรองจายไดอีก
จนกวาจะสงคืนเงินยืมทดรองเดิมใหเสร็จสิ้น
ขอ 18. ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือมีปญหาเกี่ยวกับการตีความให ถือคําวินิจฉัย
ของคณะกรรมการเปนที่สุด
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กําหนดไว ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

(นายชัยวัฒน ปกปอง)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จํากัด

“สอ.ธกส. ยุคใหม โปรงใส ใสใจสมาชิก”

