ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ กรมวิชาการเกษตร จากัด
ว่ าด้ วยค่ าพาหนะ เบีย้ เลีย้ ง ค่ าเช่ าที่พกั ในการเดินทางสาหรับกรรมการและเจ้ าหน้ าที่
พ.ศ.2559
---------------------------------เพื ่ อ ให้ก ารปฏิ บ ตั ิ ห น้า ที ่ ใ นต่ า งท้อ งที ่ ข องกรรมการและเจ้า หน้า ที ่ เ ป็ นไปด้ว ยความสะดวก
คณะกรรมการดาเนิ นการจึ งพิจารณาเห็นควรให้มีการปรับปรุ งระเบี ยบว่าด้วยค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกั
ในการเดินทางสาหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ ออมทรั พ ย์กรมวิช าการเกษตร จากัด พ.ศ.2558
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 73(8) ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนิ นการ ชุดที่ 41 ในการประชุ ม
ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 29 สิ งหาคม 2559 มีมติให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จากัด ว่า
ด้วยค่ าพาหนะ เบี้ ยเลี้ ยง ค่าเช่ าที่ พกั ในการเดิ นทางสาหรั บกรรมการและเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2559 รวมทั้งบรรดา
ระเบี ยบ ประกาศ และมติ ที่ประชุ มคณะกรรมการดาเนิ นการ ที่ ขดั หรื อแย้งกับระเบี ยบนี้ โดยให้ใช้ระเบี ยบนี้
แทน
ข้ อ 1 ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ กรมวิชาการเกษตร จากัด ว่ าด้ วยค่ าพาหนะ
เบีย้ เลีย้ ง ค่ าเช่ าที่พกั ในการเดินทางสาหรับกรรมการและเจ้ าหน้ าที่ พ.ศ.2559”
ข้ อ 2 ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่ 1 กันยายน 2559 เป็ นต้นไป
ข้ อ 3 ในระเบียบนี้
สหกรณ์ หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จากัด
ประธานกรรมการดาเนินการ หมายความว่า ประธานคณะกรรมการดาเนินการ สหกรณ์ออม
ทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จากัด
รองประธานกรรมการดาเนินการ หมายความว่า รองประธานคณะกรรมการดาเนิ นการ สหกรณ์
ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จากัด
คณะกรรมการดาเนินการ หมายความว่า คณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ออมทรัพย์กรม
วิชาการเกษตร จากัด
กรรมการ หมายความว่า กรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จากัด
เจ้ าหน้ าที่ หมายความว่า บุคคลที่สหกรณ์จา้ งให้ทางานประจาของสหกรณ์ตามระเบียบว่าด้วย
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
สมาชิก หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จากัด
ข้ อ 4 ค่ าใช้จ่ายในการเดิ นทางสาหรั บ กรรมการและเจ้าหน้าที่ ส หกรณ์ ไ ปปฏิ บตั ิ งาน
ภายในประเทศ ได้แก่
(1) ค่าพาหนะ
(2) เบี้ยเลี้ยง
(3) ค่าเช่าที่พกั
(4) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ข้ อ 5 กรรมการหรื อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่จะเดินทางไปปฏิบตั ิงานต่างท้องที่ ต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะ
กรรมการดาเนิ นการ หรื อประธานกรรมการดาเนิ นการในกรณี เร่ งด่วน แล้วแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
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ข้ อ 6 การเดินทางไปปฏิบตั ิงาน ถ้าหยุดอยู่ ณ ที่ใดโดยไม่มีความจาเป็ นแก่งานของสหกรณ์ จะเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสาหรับวันที่หยุดอยูโ่ ดยไม่จาเป็ นนั้นไม่ได้
ในกรณี ที่ผไู ้ ปปฏิบตั ิงานจาเป็ นต้องหยุดพัก เพราะเจ็บป่ วยโดยมีใบรับรองแพทย์หรื อเหตุ
สุ ดวิสัยอื่น ให้เบิ กค่ าใช้จ่ายในการเดิ นทางสาหรั บวันที่ หยุดได้ เมื่ อได้รับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการ
ดาเนินการ
ข้ อ 7 ในการเดินทางไปปฏิบตั ิงานนอกสานักงาน ให้ใช้ยานพาหนะประจาทางและรถแท็กซี่ และ
ให้เบิกค่าใช้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริ ง ดังนี้
(1) ค่ า โดยสารรถไฟชั้น สอง ส าหรั บ ผู ้ด ารงต าแหน่ ง รองผู ้จัด การ/ผู ้ช่ ว ยผู จ้ ัด การ/
หัวหน้าฝ่ าย/หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่
(2) ค่าโดยสารรถไฟชั้นหนึ่ง สาหรับผูด้ ารงตาแหน่งผูจ้ ดั การ หรื อกรรมการ
การเดิ นทางโดยยานพาหนะซึ่ งต้องเสี ยค่าธรรมเนี ยมพิเศษหรื อค่าธรรมเนี ยมอื่นใด ให้เบิ ก
ค่าธรรมเนียมชั้นที่โดยสารนั้นได้ รวมทั้งค่าธรรมเนียมรถนอน
(3) ค่ า โดยสารรถยนต์ป ระจาทางปรั บ อากาศ ส าหรั บผู ด้ ารงต าแหน่ ง กรรมการ หรื อ
เจ้าหน้าที่
(4) ค่ารถแท็กซี่ จากบ้านพักหรื อสานักงานสหกรณ์ไปสถานีขนส่ ง สถานีรถไฟ ท่าอากาศ
ยาน หรื อสถานที่ที่ไปปฏิบตั ิงาน เบิกได้เท่าที่จ่ายจริ ง สาหรับผูด้ ารงตาแหน่งกรรมการ หรื อเจ้าหน้าที่
การใช้ยานพาหนะเดินทางนั้นสุ ดแล้วแต่ความสะดวกรวดเร็ วในการปฏิบตั ิงาน แต่ตอ้ งเป็ นไป
ในทางประหยัด
ข้ อ 8 ในกรณี ที่ตอ้ งการความรวดเร็ วและเพื่อประโยชน์แก่งานของสหกรณ์ให้ประธานกรรมการดาเนินการ
รองประธานกรรมการดาเนินการ กรรมการ ผูจ้ ดั การ รองผูจ้ ดั การ ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ และหัวหน้าฝ่ าย เดินทาง
โดยเครื่ องบินได้
ถ้าใช้ยานพาหนะส่ วนตัวแทนยานพาหนะอื่น ให้เบิกชดเชยได้เท่าที่ จ่ายจริ งตามระยะทาง แต่ไม่
เกิ นอัตราที่ คณะกรรมการดาเนิ นการกาหนด ทั้งนี้ ตอ้ งได้รับอนุ มตั ิ จากประธานหรื อรองประธานกรรมการ
ดาเนินการก่อน
ข้ อ 9 เบี้ ยเลี้ ยงสาหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ ที่เดิ นทางไปปฏิ บตั ิ งาน ให้เบิ กตามอัตรา
ดังต่อไปนี้
(1) เจ้าหน้าที่
วันละ 240 บาท
(2) รองผูจ้ ดั การ/ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ
วันละ 270 บาท
(3) ผูจ้ ดั การ
วันละ 300 บาท
(4) กรรมการ
วันละ 300 บาท
(5) ประธานหรื อรองประธานกรรมการดาเนินการ
วันละ 350 บาท
ข้ อ 10 การคานวณเบี้ยเลี้ยงให้ถือเกณฑ์ ดังนี้
(1) การนับเวลาไปปฏิบตั ิงาน ให้นบั ตั้งแต่เวลาออกจากที่พกั หรื อสานักงานจนกลับถึงที่
พักหรื อสานักงาน
(2) เวลาไปปฏิ บัติ งานยี่ สิ บ สี่ ชั่วโมงนับ เป็ นหนึ่ งวัน เศษของวัน ถ้า เกิ นกว่า สิ บสอง
ชัว่ โมงนับเป็ นหนึ่งวัน เศษของวันถ้าเกินกว่าหกชัว่ โมงนับเป็ นครึ่ งวัน
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ข้ อ 11 การเดิ น ทางไปปฏิ บัติ ง าน ถ้า จาเป็ นต้องเช่ า โรงแรมหรื อเช่ า ที่ พ ัก ให้กรรมการหรื อ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์เบิกค่าเช่าที่พกั ได้ตามอัตราต่อไปนี้
(1) เจ้าหน้าที่
วันละ 1,000 บาท
(2) รองผูจ้ ดั การ/ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ/หัวหน้าฝ่ าย/หัวหน้างาน
วันละ 1,600 บาท
(3) ผูจ้ ดั การ
วันละ 2,400 บาท
(4) กรรมการ
วันละ 2,400 บาท
(5) ประธานหรื อรองประธานกรรมการดาเนินการ
วันละ 2,400 บาท
ข้ อ 12 ในกรณี ที่ผไู ้ ปปฏิบตั ิงานพัก ณ เคหะสถานอันมิใช่โรงแรมหรื อที่เช่าพักแรม ให้เบิกค่าเช่าที่
พักได้วนั ละห้าร้อยบาท
ข้ อ 13 การเดินทางไปปฏิบตั ิงาน จะเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางสาหรับผูต้ ิดตามมิได้
ข้ อ 14 บรรดาสิ่ งของและพัสดุที่นาไปใช้ในการปฏิบตั ิงาน ให้เบิกค่าบรรทุกได้เท่าที่จ่ายจริ ง ถ้าจาเป็ น
ต้องส่ งไปทางเครื่ องบินต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการดาเนินการ
ข้ อ 15 สมาชิ กหรื อบุคคลภายนอกที่สหกรณ์มีความจาเป็ นขอให้เดินทางไปปฏิบตั ิงานของสหกรณ์
ต้องได้รับอนุ มตั ิ จากคณะกรรมการด าเนิ นการก่ อน ให้คณะกรรมการดาเนิ นการกาหนดค่ าใช้จ่ายในการ
เดินทางได้ตามความเหมาะสม แต่ตอ้ งไม่เกินอัตราสู งสุ ดของระเบียบนี้
ข้ อ 16 ผูเ้ ดินทางไปปฏิบตั ิงานจะขอเบิกเงินทดรองจ่าย
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ตาม
สมควรแก่เหตุการณ์ โดยยื่นรายการประมาณการค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ให้ประธานกรรมการดาเนินการหรื อรอง
ประธานกรรมการดาเนินการเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิ
ข้ อ 17 ผูไ้ ด้รับเงิ นทดรองจ่ายต้องออกเดิ นทางภายในเจ็ดวัน นับตั้งแต่วนั ที่ ได้รับเงิ นทดรองจ่าย
ถ้าไม่เดินทางภายในกาหนดดังกล่าว ต้องส่ งคืนเงินทดรองจ่ายที่ได้รับทั้งสิ้ นทันที
ข้ อ 18 การเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ผูเ้ บิกต้องยื่นรายงานการเดินทาง โดยระบุระยะเวลาและงาน
ที่ไปปฏิบตั ิพร้อมด้วยใบสาคัญคู่จ่าย ให้ประธานกรรมการดาเนินการ หรื อรองประธานกรรมการดาเนินการเป็ น
ผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิ
ข้ อ 19 ถ้าผูไ้ ด้รับเงินทดรองจ่ายไม่ยื่นรายงานการเดินทางพร้อมด้วยใบสาคัญคู่จ่ายและเงินเหลือจ่าย
(ถ้ามี ) ภายในยี่สิบวันนับตั้งแต่ วนั ที่ กลับจากการปฏิ บตั ิ งาน ให้ประธานกรรมการดาเนิ นการ หรื อรองประธาน
กรรมการดาเนิ นการสั่งหักเงินคืนจากเงินเดือน ค่าจ้าง หรื อเงินใด ๆ ที่สหกรณ์จะจ่ายให้แก่ผนู ้ ้ นั
ประกาศ ณ วันที่

กันยายน พ.ศ. 2559

(นายสมชาย ชาญณรงค์กลุ )
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จากัด

