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ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด 

ว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของสหกรณ� พ.ศ.2562 

******************************* 

อาศัยอำนาจตามความในข�อบังคับของสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด ข�อ 71 (9) ข�อ 79 (8) และ 

ข�อ 107 (13) เพ่ือปรับข�อความให�ครอบคลุมและให�เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ และเป2นไปตามวัตถุประสงค�ของ

ข�อบังคับแห5งสหกรณ�นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดท่ี 61 คร้ังที่ 5 เมื่อวันท่ี 12 กุมภาพันธ� 2562            

จึงได�กำหนดระเบียบว5าด�วยค5าใช�จ5ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของสหกรณ� โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ5

วิสามัญ คร้ังที่ 1 / 2562 เมื่อวันท่ี 3 มีนาคม พ.ศ.2562 ไว�ดังนี้ 

ข�อ 1 ระเบียบนี้เรียกว5า “ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด ว5าด�วยค5าใช�จ5ายในการ

เดินทางไปปฏิบัติงานของสหกรณ� พ.ศ. 2562” 

ข�อ 2 ให�ใช�ระเบียบนี ้ตัง้แต5วันที ่4 มีนาคม 2562 เป2นต�นไป 

ข�อ 3 ให�ยกเลิก ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด ว5าด�วยค5าใช�จ5ายในการเดินทางไป

ปฏิบัติงานของสหกรณ� ดังนี้ 

 3.1 ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุร ีจำกัด ว5าด�วยค5าใช�จ5ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน

ของสหกรณ� พ.ศ. 2556 ซึ่งประกาศ ณ วันท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ.2556 

 3.2 ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุร ีจำกัด ว5าด�วยค5าใช�จ5ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน

ของสหกรณ� แก�ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2559 

 3.3 ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุร ีจำกัด ว5าด�วยค5าใช�จ5ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน

ของสหกรณ� แก�ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ .2561 

 รวมถึงบรรดามติคณะกรรมการ ประกาศ และข�อกำหนดอื่นใดท่ีมีอยู5ก5อนวันใช�ระเบียบนี้           

ซ่ึงขัดหรือแย�งกับระเบียบน้ีท้ังส้ิน และให�ถือใช�ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด ว5าด�วยค5าใช�จ5าย           

ในการเดินทางไปปฏิบัติงานของสหกรณ� พ.ศ. 2562 นี้แทนทั้งฉบับ 

 ข�อ 4 ในระเบียบน้ี 

 “ สหกรณ� “ หมายถงึ  สหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกดั 

 “ คณะกรรมการดำเนนิการ” หมายถงึ  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด 

 “ ประธานกรรมการ” หมายถงึ  ประธานกรรมการสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกดั 

 “ กรรมการ “ หมายถงึ  กรรมการดำเนินการสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด 
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 “ ผู�ตรวจสอบกิจการ” หมายถงึ  ผู�ตรวจสอบกิจการสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกดั  

    ซ่ึงท่ีประชุมใหญ5เลือกต้ังจากสมาชิก 

 “ ท่ีปรึกษา หรือที่ปรึกษากิตตมิศักด์ิ หมายถึง  ที่ปรึกษา หรือท่ีปรึกษากติติมศักดิ์ท่ีคณะกรรมการ 

                     ดำเนินการแต5งตั้ง 

 “ ผู�จดัการ “ หมายถงึ  ผู�จัดการของสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุร ีจำกดั 

 “ ผู�ช5วยผู�จัดการ “  หมายถงึ  ผู�ช5วยผู�จัดการของสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด 

 “ เจ�าหน�าที่ “ หมายถงึ  ผู�ที่สหกรณ�จ�างไว�ปฏิบัติงานในตำแหน5ง 

          เจ�าหน�าท่ีของสหกรณ�ตามระเบียบว5าด�วย 

          เจ�าหน�าท่ีสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด 

 “ ลูกจ�าง “ หมายถงึ   ผู�ที่สหกรณ�จ�างไว�ปฏิบัติงานในตำแหน5งลูกจ�าง 

 ข�อ 5 การเดินทางไปปฏิบัติงานได�แก5 

  5.1 การไปปฏิบัติงานชั่วคราว นอกท่ีตั้งสำนักงานซึ่งปฏิบัติงานตามปกต ิ

  5.2 การไปศึกษา ฝLกอบรม หรือสัมมนาท่ีส5วนราชการ หน5วยงานหรอืสหกรณ�อืน่ใดเป2นผู�จดั 

 ข�อ 6 การเดินทางไปปฏิบัติงานทุกคร้ังต�องได�รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการ หรือคณะกรรมการ

ดำเนินการก5อน 

 ข�อ 7 ให�ประธานกรรมการสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุร ีจำกดั ดำเนินการตามระเบยีบน้ี 

 ข�อ 8 ค5าใช�จ5ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ได�แก5 

  8.1 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง 

  8.2 ค5าเช5าที่พัก 

  8.3 ค5าพาหนะ รวมถึงค5าเช5ายานพาหนะ ค5าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสำหรับยานพาหนะ 

ค5าระวางรถบรรทุก ค5าจ�างหาบหามและอืน่ ๆ ทำนองเดียวกัน 

  8.4 ค5าใช�จ5ายอื่น ๆ ท่ีจำเป2นต�องจ5ายเน่ืองในการเดินทางไปปฏิบัตงิาน 
 ข�อ 9 เบ้ียเลี้ยงเดินทางให�เบกิในลักษณะเหมาจ5ายได�ไม5เกินอตัราต5อไปน้ี 
  9.1 ประธานกรรมการ กรรมการ ผู�ตรวจสอบกิจการ ท่ีปรึกษา หรือท่ีปรึกษากติติมศักดิ ์
ผู�จัดการ หรือผู�ช5วยผู�จัดการ วันละ 1,200 บาท 
  9.2 เจ�าหน�าท่ีและลูกจ�างสหกรณ� วนัละ 1,000 บาท 
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          ข�อ 10 การนับเวลาเดินทางไปปฏิบัติงานเพ่ือคำนวณเบ้ียเลี้ยงเดินทาง ให�นับตั้งแต5เวลาออกจาก              

สถานท่ีอยู5หรือสถานที่ปฏิบัติงานตามปกติจนกลับถึงสถานท่ีอยู5 หรือสถานท่ีปฏิบัติงานตามปกติแล�วแต5กรณี 

                    เวลาเดินทางไปปฏิบัติ งานให� นับ ย่ีสิบ ส่ีชั่วโมงเป2นห น่ึงวัน  ถ�าไม5ถึง ย่ีสิบ ส่ีชั่วโมงห รือ               

เกินย่ีสิบสี่ชั่วโมงและส5วนท่ีไม5ถึงหรือเกินย่ีสิบสี่ช่ัวโมงน้ัน นับได�เกินสิบสองช่ัวโมงให�ถือเป2นหน่ึงวันหากนับได�      

ไม5ถึงสิบสองชั่วโมงแต5เกินหกช่ัวโมงให�นับเป2นครึ่งวัน ท้ังนี้ ต�องได�รับอนุญาตให�เดินทางไปปฏิบัติงาน และ               

ได�รับการอนุมัติค5าใช�จ5ายจากท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการก5อน จึงจะมีสิทธิเบิกค5าใช�จ5ายในการเดินทาง             

ไปปฏิบัติงานดังกล5าว       

           ข�อ 11 การเดินทางไปปฏิบัติงานท่ีต�องพักแรม เว�นแต5การพักแรมในยานพาหนะ ให�เบิกค5าเช5าที่พักใน

ลักษณะเหมาจ5ายได�ไม5เกินอัตราต5อไปน้ี 

  11.1 ประธานกรรมการ กรรมการ ผู�ตรวจสอบกิจการ ท่ีปรึกษา หรือท่ีปรึกษากติตมิศักดิ์  

ผู�จัดการ หรือผู�ช5วยผู�จัดการ วันละ 1,500 บาท 

  11.2 เจ�าหน�าท่ีและลกูจ�างสหกรณ� วันละ 1,200 บาท 

  ข�อ 12 ในกรณีท่ีผู�เดนิทางไปปฏิบัตงิานเจ็บปOวยและจำเป2นต�องพักเพ่ือรักษาพยาบาล  

ให�เบิกค5าเบี้ยเลี้ยงเดนิทางและค5าเช5าที่พักสำหรับวันที่พักน้ันได� เมื่อได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ดำเนินการ แต5ท้ังนี้ต�องไม5เกิน 5 วัน และต�องมีใบรับรองแพทย�ที่ทางราชการรับรอง ถ�าไม5มีแพทย�ท่ีทาง 

ราชการรับรองอยู5ในท�องท่ีท่ีเกิดการเจ็บปOวย ผู�เดินทางต�องช้ีแจงประกอบ 

  ในกรณีที่ผู�เดินทางเจ็บปOวยและต�องเข�าพักรกัษาตัวในสถานพยาบาล ให�งดเบิกค5าเช5าท่ีพัก 

เว�นแต5กรณีที่จำเป2น 

  ข�อ 13 ในการเดนิทางไปปฏิบัติงานโดยปกติให�ใช�ยานพาหนะประจำทาง และให�เบิกค5าพาหนะได�เท5าท่ี

จ5ายจริง โดยให�ใช�ระยะทางสั้นและใกล�ท่ีสุด เพื่อประโยชน�ของสหกรณ� 

  การเดินทางโดยเครื่องบิน  ต�องได�รับอนุญาตจากคณะกรรมการดำเนินการ  ถ�าใช�ยานพาหนะ

ส5วนตัวแทนยานพาหนะอื่น ให�เบิกค5าพาหนะได�ตามอัตรากิโลเมตรละ 5.00 บาท หากค5าพาหนะต่ำกว5า               

100 บาท ให�เบิกจ5ายค5าพาหนะเหมาจ5าย 100 บาท  

การเดินทางไปกลับระหว5างสถานท่ีอยู5 ท่ีพัก หรือสถานท่ีปฏิบัติงาน กับสถานที่ยานพาหนะ 

ประจำทาง หรือกับสถานท่ีจัดพาหนะท่ีต�องใช�ในการเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติงาน ถ�าต�องนำสัมภาระ               

ในการเดินทางหรือสิ่งของเคร่ืองใช�ในการปฏิบัติงานไปด�วยเป2นเหตุให�ไม5สะดวกท่ีจะเดินทางโดยยานพาหนะ 

ประจำทาง ให�เบิกค5าพาหนะรับจ�างได�วันละไม5เกิน 2 เท่ียว 
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 ข�อ 14 ผู�เดินทางไปปฏิบัติงานซึง่ต�องจ5ายค5าใช�จ5ายอ่ืนท่ีจำเป2นเน่ืองในการเดินทางไปปฏิบัตงิาน 

ให�เบิกค5าใช�จ5ายน้ันได� เท5าทีค่ณะกรรมการดำเนินการ เห็นสมควรให�เบิกได�แต5ต�องไม5เกินจำนวนท่ีจ5ายจริง 

 ข�อ 15 สมาชิกสหกรณ� หรอืบุคคลภายนอกที่คณะกรรมการดำเนินการอนุญาตให�เดนิทางไปปฏิบัติงาน

ตามความจำเป2น ให�คณะกรรมการดำเนินการกำหนดค5าใช�จ5ายในการเดินทางได�ตามความเหมาะสม แต5ต�องไม5

เกินอตัราสงูสุดของระเบียบน้ี 

 ข�อ 16 ผู�เดินทางไปปฏิบัติงานจะขอรับเงนิล5วงหน�าเพ่ือเป2นค5าใช�จ5ายในการเดินทางได�ตามสมควรแก5

เหตกุารณ�ท้ังนี้ให�ประธานกรรมการสหกรณ�เป2นผู�พิจารณาอนุมัต ิ

 ข�อ 17 การเบิกเงนิค5าใช�จ5ายในการเดินทาง ผู�เบิกต�องย่ืนรายงานการเดินทางและรายงานผล 

การปฏิบัติงานตามแบบท่ีคณะกรรมการดำเนินการกำหนด 

  ให�ประธานกรรมการเป2นผู�รกัษาการตามระเบียบน้ี 
 
 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  4  มีนาคม  พ.ศ. 2562 
 

                                                

 

 ( ผู�ช�วยศาสตราจารย�พิพัฒน� วงศ�เกษม ) 

ประธานกรรมการสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกดั 
 
 

 


