
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวชิาการเกษตร จ ากดั 
ว่าด้วยค่าพาหนะ เบีย้เลีย้ง ค่าเช่าที่พกัในการเดินทางส าหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่ 

พ.ศ.2559 
---------------------------------- 

 เพื่อให้การปฏิบตัิหน้าที่ในต่างทอ้งที่ของกรรมการและเจา้หน้าที่เ ป็นไปดว้ยความสะดวก
คณะกรรมการด าเนินการจึงพิจารณาเห็นควรให้มีการปรับปรุงระเบียบว่าดว้ยค่าพาหนะ เบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพกั  
ในการเดินทางส าหรับกรรมการและเจา้หนา้ท่ี 
 ฉะนั้น อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยก์รมวิชาการเกษตร จ ากดั พ.ศ.2558 
และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2559 ขอ้ 73(8) ท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี41 ในการประชุม
คร้ังท่ี 8/2559 เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2559 มีมติใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยก์รมวิชาการเกษตร จ ากดั ว่า
ดว้ยค่าพาหนะ เบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพกัในการเดินทางส าหรับกรรมการและเจา้หนา้ท่ี พ.ศ.2559 รวมทั้งบรรดา
ระเบียบ ประกาศ และมติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ท่ีขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ี โดยให้ใชร้ะเบียบน้ี
แทน 
 ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวชิาการเกษตร จ ากดั ว่าด้วยค่าพาหนะ 
เบีย้เลีย้ง ค่าเช่าที่พกัในการเดินทางส าหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2559” 

ข้อ 2 ระเบียบน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ 1 กนัยายน 2559 เป็นตน้ไป 
ข้อ 3  ในระเบียบน้ี 

  สหกรณ์ หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรัพยก์รมวิชาการเกษตร จ ากดั 
  ประธานกรรมการด าเนินการ หมายความวา่ ประธานคณะกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออม
ทรัพยก์รมวิชาการเกษตร จ ากดั 
  รองประธานกรรมการด าเนินการ หมายความว่า รองประธานคณะกรรมการด าเนินการ สหกรณ์
ออมทรัพยก์รมวิชาการเกษตร จ ากดั 
  คณะกรรมการด าเนินการ หมายความวา่ คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยก์รม
วิชาการเกษตร จ ากดั 
  กรรมการ หมายความวา่ กรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยก์รมวิชาการเกษตร จ ากดั 
  เจ้าหน้าที่ หมายความวา่ บุคคลท่ีสหกรณ์จา้งใหท้ างานประจ าของสหกรณ์ตามระเบียบวา่ดว้ย
เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 
  สมาชิก หมายความวา่ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยก์รมวิชาการเกษตร จ ากดั 
 ข้อ 4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางส าหรับกรรมการและเจา้หน้าท่ีสหกรณ์ไปปฏิบติังาน
ภายในประเทศ ไดแ้ก่ 

(1) ค่าพาหนะ 
(2) เบ้ียเล้ียง 
(3) ค่าเช่าท่ีพกั 
(4) ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 

ข้อ 5 กรรมการหรือเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ท่ีจะเดินทางไปปฏิบติังานต่างทอ้งท่ี     ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะ 
กรรมการด าเนินการ หรือประธานกรรมการด าเนินการในกรณีเร่งด่วน แลว้แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 
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ข้อ 6 การเดินทางไปปฏิบติังาน ถา้หยดุอยู ่ณ ท่ีใดโดยไม่มีความจ าเป็นแก่งานของสหกรณ์ จะเบิก
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางส าหรับวนัท่ีหยดุอยูโ่ดยไม่จ าเป็นนั้นไม่ได ้

 ในกรณีท่ีผูไ้ปปฏิบติังานจ าเป็นตอ้งหยดุพกั เพราะเจบ็ป่วยโดยมีใบรับรองแพทยห์รือเหตุ
สุดวิสัยอ่ืน ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางส าหรับวนัท่ีหยุดได ้ เม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ด าเนินการ 

ข้อ 7 ในการเดินทางไปปฏิบติังานนอกส านกังาน  ใหใ้ชย้านพาหนะประจ าทางและรถแท็กซ่ี และ
ใหเ้บิกค่าใชจ่้ายไดเ้ท่าท่ีจ่ายจริง ดงัน้ี 

(1) ค่าโดยสารรถไฟชั้ นสอง   ส าหรับผู ้ด  ารงต าแหน่งรองผู ้จัดการ/ผู ้ช่วยผูจ้ ัดการ/ 
หวัหนา้ฝ่าย/หวัหนา้งาน/เจา้หนา้ท่ี 

(2) ค่าโดยสารรถไฟชั้นหน่ึง ส าหรับผูด้  ารงต าแหน่งผูจ้ดัการ หรือกรรมการ  
การเดินทางโดยยานพาหนะซ่ึงตอ้งเสียค่าธรรมเนียมพิเศษหรือค่าธรรมเนียมอ่ืนใด ให้เบิก

ค่าธรรมเนียมชั้นท่ีโดยสารนั้นได ้รวมทั้งค่าธรรมเนียมรถนอน 
(3) ค่าโดยสารรถยนต์ประจ าทางปรับอากาศ ส าหรับผูด้  ารงต าแหน่งกรรมการ หรือ

เจา้หนา้ท่ี 
(4) ค่ารถแทก็ซ่ีจากบา้นพกัหรือส านกังานสหกรณ์ไปสถานีขนส่ง สถานีรถไฟ ท่าอากาศ

ยาน หรือสถานท่ีท่ีไปปฏิบติังาน เบิกไดเ้ท่าท่ีจ่ายจริง ส าหรับผูด้  ารงต าแหน่งกรรมการ หรือเจา้หนา้ท่ี 
การใชย้านพาหนะเดินทางนั้นสุดแลว้แต่ความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบติังาน แต่ตอ้งเป็นไป

ในทางประหยดั 
 ข้อ 8 ในกรณีท่ีตอ้งการความรวดเร็วและเพ่ือประโยชนแ์ก่งานของสหกรณ์ใหป้ระธานกรรมการด าเนินการ
รองประธานกรรมการด าเนินการ กรรมการ ผูจ้ดัการ รองผูจ้ดัการ ผูช่้วยผูจ้ดัการ และหวัหนา้ฝ่าย เดินทาง    
โดยเคร่ืองบินได ้
  ถา้ใชย้านพาหนะส่วนตวัแทนยานพาหนะอ่ืน ใหเ้บิกชดเชยไดเ้ท่าท่ีจ่ายจริงตามระยะทาง แต่ไม่
เกินอตัราท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด  ทั้งน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัจากประธานหรือรองประธานกรรมการ
ด าเนินการก่อน 
 ข้อ 9 เบ้ียเล้ียงส าหรับกรรมการและเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ท่ีเดินทางไปปฏิบติังาน  ให้เบิกตามอตัรา
ดงัต่อไปน้ี 

(1) เจา้หนา้ท่ี       วนัละ  240  บาท 
(2) รองผูจ้ดัการ/ผูช่้วยผูจ้ดัการ     วนัละ  270  บาท 
(3) ผูจ้ดัการ       วนัละ  300  บาท 
(4) กรรมการ       วนัละ  300  บาท 
(5) ประธานหรือรองประธานกรรมการด าเนินการ  วนัละ  350 บาท 

ข้อ 10 การค านวณเบ้ียเล้ียงใหถื้อเกณฑ ์ดงัน้ี 
(1) การนบัเวลาไปปฏิบติังาน ใหน้บัตั้งแต่เวลาออกจากท่ีพกัหรือส านกังานจนกลบัถึงท่ี

พกัหรือส านกังาน 
(2) เวลาไปปฏิบัติงานยี่สิบส่ีชั่วโมงนับเป็นหน่ึงวนั    เศษของวนัถ้าเกินกว่าสิบสอง 

ชัว่โมงนบัเป็นหน่ึงวนั เศษของวนัถา้เกินกวา่หกชัว่โมงนบัเป็นคร่ึงวนั  
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ข้อ 11 การเดินทางไปปฏิบัติงาน   ถา้จ าเป็นต้องเช่าโรงแรมหรือเช่าท่ีพัก   ให้กรรมการหรือ 
เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์เบิกค่าเช่าท่ีพกัไดต้ามอตัราต่อไปน้ี 

(1) เจา้หนา้ท่ี      วนัละ   1,000 บาท 
(2) รองผูจ้ดัการ/ผูช่้วยผูจ้ดัการ/หวัหนา้ฝ่าย/หวัหนา้งาน วนัละ     1,600 บาท 
(3) ผูจ้ดัการ      วนัละ     2,400 บาท 
(4) กรรมการ      วนัละ     2,400 บาท 
(5) ประธานหรือรองประธานกรรมการด าเนินการ  วนัละ     2,400 บาท 

 ข้อ 12 ในกรณีท่ีผูไ้ปปฏิบติังานพกั ณ เคหะสถานอนัมิใช่โรงแรมหรือท่ีเช่าพกัแรม ใหเ้บิกค่าเช่าท่ี
พกัไดว้นัละหา้ร้อยบาท 
 ข้อ 13 การเดินทางไปปฏิบติังาน จะเบิกค่าใชจ่้ายในการเดินทางส าหรับผูติ้ดตามมิได ้
 ข้อ 14 บรรดาส่ิงของและพสัดุท่ีน าไปใชใ้นการปฏิบติังาน ใหเ้บิกค่าบรรทุกไดเ้ท่าท่ีจ่ายจริง ถา้จ าเป็น 
ตอ้งส่งไปทางเคร่ืองบินตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการด าเนินการ 
 ข้อ 15 สมาชิกหรือบุคคลภายนอกท่ีสหกรณ์มีความจ าเป็นขอให้เดินทางไปปฏิบติังานของสหกรณ์  
ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการด าเนินการก่อน   ให้คณะกรรมการด าเนินการก าหนดค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไดต้ามความเหมาะสม  แต่ตอ้งไม่เกินอตัราสูงสุดของระเบียบน้ี 
 ข้อ 16 ผูเ้ดินทางไปปฏิบติังานจะขอเบิกเงินทดรองจ่าย เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไดต้าม
สมควรแก่เหตุการณ์ โดยยื่นรายการประมาณการค่าใชจ่้าย ทั้งน้ี ใหป้ระธานกรรมการด าเนินการหรือรอง
ประธานกรรมการด าเนินการเป็นผูพิ้จารณาอนุมติั 
 ข้อ 17 ผูไ้ดรั้บเงินทดรองจ่ายตอ้งออกเดินทางภายในเจ็ดวนั นบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บเงินทดรองจ่าย    
ถา้ไม่เดินทางภายในก าหนดดงักล่าว ตอ้งส่งคืนเงินทดรองจ่ายท่ีไดรั้บทั้งส้ินทนัที 
 ข้อ 18 การเบิกเงินค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ผูเ้บิกตอ้งยื่นรายงานการเดินทาง โดยระบุระยะเวลาและงาน
ท่ีไปปฏิบติัพร้อมดว้ยใบส าคญัคู่จ่าย ใหป้ระธานกรรมการด าเนินการ หรือรองประธานกรรมการด าเนินการเป็น   
ผูพิ้จารณาอนุมติั 
 ข้อ 19 ถา้ผูไ้ดรั้บเงินทดรองจ่ายไม่ยื่นรายงานการเดินทางพร้อมดว้ยใบส าคญัคู่จ่ายและเงินเหลือจ่าย 
(ถา้มี) ภายในยี่สิบวนันับตั้ งแต่วนัท่ีกลบัจากการปฏิบติังาน ให้ประธานกรรมการด าเนินการ หรือรองประธาน
กรรมการด าเนินการสั่งหกัเงินคืนจากเงินเดือน ค่าจา้ง หรือเงินใด  ๆท่ีสหกรณ์จะจ่ายใหแ้ก่ผูน้ั้น 
 
 ประกาศ ณ วนัท่ี        กนัยายน พ.ศ. 2559 
 

 
 (นายสมชาย  ชาญณรงคก์ลุ) 
 ประธานกรรมการด าเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรัพยก์รมวิชาการเกษตร จ ากดั  


