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ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดพังงา  จํากัด  
ว�าด�วยค�าเบ้ียประชุม  ค�าเบ้ียเล้ียง  ค�าพาหนะ  ค�าท่ีพัก  ค�าตอบแทนและค�าลงทะเบียน   

พ.ศ. 2559 
 
 
  อาศัยอํานาจตามขอบังคับของสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดพังงา  จํากัด  ขอ 66(8)  
และขอ 91 (10) ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครั้งท่ี 7/2559  เม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ.2559  
ไดกําหนดระเบียบว6าดวยค6าเบ้ียประชุม ค6าเบ้ียเลี้ยง ค6าพาหนะ ค6าท่ีพัก ค6าตอบแทนและค6าลงทะเบียน  
ดังต6อไปนี้ 
  ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกว6า “ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด ว6าดวย
ค6าเบ้ียประชุม ค6าเบ้ียเลี้ยง ค6าพาหนะ ค6าท่ีพัก ค6าตอบแทนและค6าลงทะเบียน พ.ศ. 2559” 
  ขอ 2. ใหใชระเบียบนี้ตั้งแต6วันถัดจากวันท่ีประกาศเป:นตนไป 
  ขอ 3. ใหยกเลิกความในระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด ว6าดวย
ค6าใชจ6ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสํานักงานของกรรมการดําเนินการ หรือเจาหนาท่ี หรือสมาชิกของ
สหกรณ� พ.ศ.2551 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2554  และใหใชขอความต6อไปนี้แทน  
               ขอ 4.  ในระเบียบนี้ 
            “สหกรณ�” หมายถึง สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด 
   “สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด 
   “ผูตรวจสอบกิจการ” หมายถึง ผูตรวจสอบกิจการภายในของสหกรณ�ออมทรัพย�
สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด  
       “ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุข
จังหวัดพังงา จํากัด 
        “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุข
จังหวัดพังงา จํากัด และใหรวมถึงกรรมการอ่ืนดวย 
   “ผูจัดการ” หมายถึง ผูจัดการสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด 
   “ผูช6วยผูจัดการ” หมายถึง ผูช6วยผูจัดการสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดพังงา 
จํากัด 

“เจาหนาท่ี” หมายถึง เจาหนาท่ีและลูกจางของสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุข
จังหวัดพังงา จํากัด  
       “ผูอ่ืนใด” หมายถึง ท่ีปรึกษาสหกรณ� และผูท่ีสหกรณ�มอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ี 
   “เบ้ียประชุม” หมายถึง เงินท่ีสหกรณ�จ6ายให สมาชิก ผูตรวจสอบกิจการ  
ประธานกรรมการ กรรมการ ผูจัดการ ผูช6วยผูจัดการ เจาหนาท่ี และผูอ่ืนใด ท่ีมาประชุมเก่ียวกับกิจการของ
สหกรณ� เช6น ประชุมใหญ6สามัญประจําปE ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ การอบรมสัมมนา หรืออ่ืนใดใน
ทํานองเดียวกัน  
     “ค6าเบ้ียเลี้ยง” หมายถึง เงินท่ีสหกรณ�จ6ายให สมาชิก ผูตรวจสอบกิจการ  
ประธานกรรมการ  กรรมการ  ผูจัดการ  ผูช6วยผูจัดการ เจาหนาท่ี และผูอ่ืนใด ท่ีปฏิบัติหนาท่ีใหสหกรณ�ตาม
มติคณะกรรมการดําเนินการ เช6น การเดินทางไปประชุมนอกหน6วยงาน หรืออ่ืนใดในทํานองเดียวกัน  
      “ค6าพาหนะ” หมายถึง เงินท่ีสหกรณ�จ6ายเป:นค6าเดินทางใหสมาชิก ผูตรวจสอบ
กิจการ ประธานกรรมการ กรรมการ ผูจัดการ ผูช6วยผูจัดการ เจาหนาท่ี และผูอ่ืนใด ท่ีปฏิบัติหนาท่ีใหสหกรณ� 
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รวมถึงค6าเช6ายานพาหนะ ค6าเชื้อเพลิง หรือพลังงานสําหรับยานพาหนะ ค6าระวางบรรทุก ค6าจางหาบหาม หรือ
อ่ืนใดในทํานองเดียวกัน  

 “ค6าเช6าท่ีพัก” หมายถึง เงินท่ีสหกรณ�จ6ายใหสมาชิก ผูตรวจสอบกิจการ  
ประธานกรรมการ  กรรมการ  ผูจัดการ  ผูช6วยผูจัดการ  เจาหนาท่ี  และผูอ่ืนใด ท่ีจําเป:นตองคางแรมในการ
ปฏิบัติหนาท่ีใหสหกรณ� 
        “ค6าตอบแทน” หมายถึง เงินท่ีสหกรณ�จ6ายเป:นค6าสมนาคุณใหสมาชิก ผูตรวจสอบ
กิจการ ประธานกรรมการ กรรมการ ผูจัดการ ผูช6วยผูจัดการ เจาหนาท่ี และผูอ่ืนใด ท่ีปฏิบัติหนาท่ีใหสหกรณ� 
เช6น ค6าวิทยากร ของขวัญรางวัล ค6าผูช6วยเหลืองาน หรืออ่ืนใดในทํานองเดียวกัน 
   “ค6าลงทะเบียน” หมายถึง เงินท่ีสหกรณ�จ6ายใหสมาชิก ผูตรวจสอบกิจการ  
ประธานกรรมการ  กรรมการ  ผูจัดการ  ผูช6วยผูจัดการ  เจาหนาท่ี และผูอ่ืนใด ท่ีเขารับการอบรม ประชุม 
สัมมนา หรืออ่ืนใดในทํานองเดียวกัน 
                     “ค6าเบ้ียเลี้ยงการตรวจหลักทรัพย�” หมายถึง เงินท่ีสหกรณ�จ6ายให  ผูตรวจสอบ
กิจการ ประธานกรรมการ  กรรมการ  ผูจัดการ  ผูช6วยผูจัดการ  เจาหนาท่ี  และผูอ่ืนใด  ท่ีปฏิบัติหนาท่ีในการ
ตรวจหลักทรัพย�ใหสหกรณ� 
              ขอ 5.  การเบิกจ6ายเงิน 
        5.1 การเบิกจ6ายเงินเบ้ียประชุม   

          5.1.1 การประชุมในสํานักงานสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด  
ใหเบิกจ6ายเงินค6าเบ้ียประชุมแก6ผูเขาร6วมประชุม ยกเวน ผูจัดการ ผูช6วยผูจัดการ เจาหนาท่ี ของสหกรณ�ออม
ทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด ในอัตราคนละ 700 บาทต6อวัน กรณีผูตรวจสอบกิจการเขาร6วมประชุม
ประจําเดือนของคณะกรรมการฯ  ใหเบิกจ6ายเงินเบ้ียประชุมของผูตรวจสอบกิจการในอัตราคนละ 500 บาท
ต6อวัน 

           5.1.2 การประชุมนอกสํานักงานสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด 
ใหเบิกจ6ายเงินค6าเบ้ียประชุมแก6ผูเขาร6วมประชุม ในอัตราคนละ 700 บาทต6อวัน  
             5.1.3 การประชุมใหญ6สามัญประจําปE การประชุมวิสามัญ หรือการประชุมท่ี
เก่ียวของในการดําเนินกิจการของสหกรณ� ใหเบิกจ6ายเบ้ียประชุมตามประกาศของคณะกรรมการ  
        5.2 การเบิกจ6ายเงินค6าเบ้ียเลี้ยง 
              สมาชิก ผูตรวจสอบกิจการ ประธานกรรมการ กรรมการ ผูจัดการ ผูช6วยผูจัดการ 
เจาหนาท่ี และผูอ่ืนใด มีความจําเป:นตองเดินทางไปปฏิบัติงานของสหกรณ�เพ่ือประโยชน�ของสหกรณ� ตอง
ไดรับการอนุมัติจากประธานกรรมการ กรรมการอํานวยการ หรือ คณะกรรมการดําเนินการ    ใหเบิกจ6ายเงิน
ค6าเบ้ียเลี้ยงในอัตราคนละ 600 บาทต6อวัน ยกเวน การปฏิบัติหนาท่ีในวันทําการปกติของ ผูจัดการ ผูช6วย
ผูจัดการ เจาหนาท่ี ของสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด ท่ีปฏิบัติงาน 

            ในกรณีการเดินทางไปต6างประเทศ ตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการดําเนินการ 
และใหคณะกรรมการดําเนินการ กําหนดค6าใชจ6ายในการเดินทางไดตามความเหมาะสม 

            การเดินทางไปปฏิบัติงานถาหยุด ณ จุดใดโดยไม6มีความจําเป:นแก6งานของสหกรณ�  
จะเบิกค6าเบ้ียเลี้ยงในการเดินทางสําหรับวันท่ีหยุดอยู6โดยไม6จําเป:นนั้นไม6ได แต6ในกรณีท่ีผูไปปฏิบัติงาน
จําเป:นตองหยุดพักเพราะเจ็บปIวย หรือเหตุจําเป:น ตองไดรับอนุมัติจากประธานกรรมการ กรรมการอํานวยการ 
หรือคณะกรรมการดําเนินการแลวแต6กรณี ใหเบิกค6าเบ้ียเลี้ยงได แต6ท้ังนี้ตองไม6เกิน 10 วัน       ในกรณีท่ีผูไป
ปฏิบัติงานเจ็บปIวย  และตองเขาพักรักษาตัวในสถานพยาบาลใหงดเบิกค6าเช6าท่ีพัก การเจ็บปIวยดังกล6าวใน
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วรรคตน ตองมีใบรับรองแพทย�ท่ีทางราชการรับรอง การเดินทางไปปฏิบัติงาน จะเบิกค6าใชจ6ายในการเดินทาง
สําหรับบุคคลในครอบครัวมิได 
                          5.3 การเบิกจ6ายเงินค6าพาหนะ  
           การเดินทางไปปฏิบัติงาน ตองไดรับการอนุมัติจากประธานกรรมการ กรรมการ
อํานวยการหรือคณะกรรมการดําเนินการแลวแต6กรณี ในการเดินทางไปปฏิบัติงานโดยปกติใหใชยานพาหนะ
ประจําทาง และใหเบิกค6าพาหนะไดโดยประหยัดเท6าท่ีจ6ายจริง ในกรณีท่ีมีความจําเป:นหรือมีเหตุท่ีตองปฏิบัติ
เร6งด6วน ใหสามารถเบิกจ6ายค6าพาหนะไดท้ังนี้ใหเป:นไปตามประกาศของสหกรณ� เบิกไดไม6เกินวันละ 2 ครั้ง 

            กรณีท่ีไม6มียานพาหนะประจําทาง      หรือมีแต6ตองการความรวดเร็วเพ่ือประโยชน�
แก6งานของสหกรณ�ใหใชยานพาหนะอ่ืนตลอดจนเครื่องบินได โดยประธานกรรมการ กรรมการอํานวยการ หรือ
คณะกรรมการดําเนินการเป:นผูพิจารณาอนุมัติ และใหเบิกค6าชดเชยไดเท6าท่ีพึงจ6ายสําหรับยานพาหนะนั้น   
สําหรับการเดินทางโดยเครื่องบินใหพิจารณาเดินทางโดยสายการบินตนทุนตํ่าก6อน 

             กรณีท่ีประธานกรรมการ กรรมการอํานวยการ หรือคณะกรรมการดําเนินการอนุมัติ
ใหใชยานพาหนะส6วนตัว ใหเบิกค6าชดเชยไดในระยะทางใกลท่ีสุด เป:นกิโลเมตร เศษของกิโลเมตรใหนับเป:น
กิโลเมตร ดังนี้ รถยนต� กิโลเมตรละ 8.00 บาท รถจักรยานยนต� กิโลเมตรละ 4 บาท 

             บรรดาสิ่งของ และพัสดุท่ีนําไปใชในการปฏิบัติงานใหเบิกค6าบรรทุกไดเท6าท่ีจ6ายจริง
ตามประเภทของยานพาหนะท่ีใชเดินทาง ในการเบิกจ6ายค6าพาหนะในการเดินทางดังกล6าว จะตองแนบ
หลักฐานประกอบดวย 

                5.4 การเบิกจ6ายเงินค6าเช6าท่ีพัก  
                    การเดินทางไปปฏิบัติงานจําเป:นตองเช6าโรงแรมหรือเช6าท่ีพัก  ใหเบิกค6าเช6าท่ีพักได

ในอัตราวันละไม6เกิน 2,000 บาทต6อคนหรือตามท่ีจ6ายจริง 
            ในกรณีท่ีจําเป:นตองเช6าท่ีพักเกินกว6าอัตราท่ีกําหนด ใหผูเดินทางไปปฏิบัติงานชี้แจง

เหตุผลต6อประธานกรรมการ กรรมการอํานวยการ หรือคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือพิจารณาอนุมัติเป:นกรณี
ไป และหากผูไปปฏิบัติงานมีจําเป:นตองหยุดพักเพราะเจ็บปIวย หรือเหตุจําเป:น ตองไดรับอนุมัติจากประธาน
กรรมการ กรรมการอํานวยการ หรือคณะกรรมการดําเนินการแลวแต6กรณี ใหเบิกค6าท่ีพักได แต6ท้ังนี้ตองไม6เกิน 
10 วัน ในการเบิกจ6ายค6าเช6าท่ีพักดังกล6าว จะตองแนบหลักฐานประกอบดวย 
                          5.5 การเ บิกจ6 ายเ งินค6 าตอบแทน ใหจ6 ายในอัตรา ท่ี ได รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ 

        5.6 การเบิกจ6ายเงินค6าลงทะเบียน ใหเบิกเท6าท่ีจ6ายจริง 
                          5.7 ผูตรวจสอบกิจการ ประธานกรรมการ กรรมการ ผูจัดการ ผูช6วยผูจัดการ เจาหนาท่ี 

หรือผูอ่ืนใด ท่ีปฏิบัติหนาท่ีในการตรวจหลักทรัพย�ใหสหกรณ�    ใหเบิกจ6ายเงินค6าเบ้ียเลี้ยงการตรวจหลักทรัพย�
ในอัตราคนละ 600 บาทต6อวันหรือครั้ง  
                          5.8 ผูเดินทางไปปฏิบัติงานจะขอรับเงินทดรองจ6าย เพ่ือเป:นค6าใชจ6ายในการเดินทาง   
ไดตามสมควรแก6เหตุการณ� โดยยื่นรายการประมาณค6าใชจ6าย ท้ังนี้ใหประธานกรรมการ หรือกรรมการ
อํานวยการของสหกรณ�เป:นผูพิจารณาอนุมัติ 
                          5.9 ผูไดรับเงินทดรองจ6าย ตองออกเดินทางภายในสามวันนับต้ังแต6วันท่ีไดรับเงิน      
ทดรองจ6าย ถาไม6เดินทางภายในกําหนดดังกล6าว ตองส6งคืนเงินทดรองจ6ายท่ีไดรับภายในสามวัน 
                          5.10 การเบิกเงินค6าใชจ6ายในการเดินทาง ผูเบิกตองยื่นรายการเดินทางตามแบบท่ี
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด พรอมดวยใบสําคัญคู6จ6าย ท้ังนี้ประธานกรรมการ หรือกรรมการอํานวยการ
เป:นผูพิจารณาอนุมัติ  
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                          5.11 ผูไดรับเงินทดรองจ6ายท่ีไม6ยื่นรายการเดินทางพรอมใบสําคัญคู6จ6าย และเงินเหลือ
จ6าย (ถามี) ภายในสิบหาวันนับแต6วันท่ีกลับมาปฏิบัติงาน ใหประธานกรรมการ หรือกรรมการอํานวยการสั่งหัก
คืนเงินท่ีทดรองจ6ายนั้นจากค6าจางหรือเงินใด ๆ ท่ีสหกรณ�จะจ6ายแก6ผูนั้น  
                          5.12 การเบิกค6าใชจ6ายอ่ืน ผูเดินทางไปปฏิบัติงานจะเบิกค6าใชจ6ายเบ็ดเตล็ดท่ีจําเป:นเพ่ือ
ประโยชน�แก6งานของสหกรณ�ไดเท6าท่ีจ6ายจริง ท้ังนี้ใหประธานกรรมการ หรือกรรมการอํานวยการของสหกรณ�
เป:นผูพิจารณาอนุมัติ 
                          5.13 ขอความใดท่ีไม6ไดกําหนดหรือจําเป:นตองตีความแห6งระเบียบนี้ ใหเป:นอํานาจของ
คณะกรรมการดําเนินการวินิจฉัย และใหถือเป:นท่ีสุด 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี    25   เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 
 

                                                                                                                                                            

                                                          (นายบุญศักด์ิ  รมยพร) 
                                                             ประธานกรรมการ 
                                            สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด 


