ระเบียบชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด
วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2555
--------------------------อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด ขอ 69 (12)
ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2555 ไดมีมติใหกําหนดระเบียบชุมนุม
สหกรณออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบตั ิงาน พ.ศ. 2555 ดังนี้
หมวด 1
บททัว่ ไป
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด วาดวย
คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบตั ิงาน พ.ศ. 2555”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เปนตนไป
ขอ 3 ในระเบียบนี้
“ชุมนุมสหกรณ”
หมายถึง ชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณ
ออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด
“ประธานกรรมการ”
หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการชุมนุม
สหกรณออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด
“กรรมการดําเนินการ”
หมายถึง กรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณ
ออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด
“ที่ปรึกษา”
หมายถึง ที่ปรึกษาชุมนุมสหกรณออมทรัพย
ไทยไอซีที จํากัด
“ผูตรวจสอบกิจการ”
หมายถึง ผูตรวจสอบกิจการชุมนุมสหกรณ
ออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด
“ผูจัดการ”
หมายถึง ผูจัดการชุมนุมสหกรณออมทรัพย
ไทยไอซีที จํากัด
“เจาหนาที่”
หมายถึง เจาหนาที่ชุมนุมสหกรณออมทรัพย
ไทยไอซีที จํากัด
ขอ 4 การเดินทางไปปฏิบตั ิงานภายในประเทศ ไดแก การเดินทางในราชอาณาจักรไทย
เพื่อไปปฏิบตั งิ านตาง ๆ ของชุมนุมสหกรณ ดังนี้
(1) การเดินทางของกรรมการดําเนินการ เพื่อไปปฏิบตั หิ นาที่ตางๆ ไดแก การไป
ประชุมของชุมนุมสหกรณ หรือไปประชุมสัมมนาที่ชุมนุมสหกรณเปนผูจัด หรือไปเปนวิทยากร ในการ
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ประชุมสัมมนาที่ชุมนุมสหกรณเปนผูจัด หรือไปเปนวิทยากรของชุมนุมสหกรณใหกับสหกรณสมาชิก หรือ
ไปปฏิบตั ิงานที่ชุมนุมสหกรณมอบหมาย
(2) การเดินทางของผูจัดการ หรือเจาหนาที่ เพื่อไปปฏิบัติงานในหนาที่หรือไป
ปฏิบตั ิงานที่ชมุ นุมสหกรณมอบหมาย เวนแตการเดินทางไปปฏิบตั หิ นาที่ประจําของเจาหนาที่ที่ไป
ปฏิบตั ิงานนอกสํานักงานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
(3) การเดินทางของที่ปรึกษา ผูตรวจสอบกิจการ หรือบุคคลภายนอกที่ชุมนุม
สหกรณ ขอใหเดินทางไปปฏิบตั ิงานของชุมนุมสหกรณ
หมวด 2
คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พักและคาพาหนะ
ขอ 5 กรรมการดําเนินการ หรือผูจัดการ จะเดินทางไปปฏิบตั ิงานตางทองที่ ตองไดรับ
อนุมัติจากประธานกรรมการหรือผูที่ไดรับมอบหมายสุดแตกรณี
ที่ปรึกษา หรือผูตรวจสอบกิจการ หรือบุคคลภายนอกที่ชุมนุมสหกรณ ขอใหเดินทาง
ไปปฏิบตั ิงาน ตองไดรับอนุมัติจากประธานกรรมการหรือผูที่ไดรับมอบหมาย และใหเบิกคาใชจายในการ
เดินทางไปอัตราเดียวกับกรรมการดําเนินการโดยอนุโลม
เจาหนาที่ จะเดินทางไปปฏิบัติงานตางทองที่ ตองไดรับอนุมัติจากผูจ ัดการ
ขอ 6 การเดินทางไปปฏิบัติงาน ถาหยุด ณ ที่ใดโดยไมมีความจําเปนแกงานของชุมนุมสหกรณ
จะเบิกคาใชจา ยในการเดินทางสําหรับวันที่หยุดอยูโดยไมจําเปนมิได
ในกรณีที่ผูไปปฏิบตั ิตองหยุดพักเพราะเจ็บปวยโดยมีใบรับรองแพทย ใหเบิก
คาใชจายในการเดินทางสําหรับวันที่หยุดนั้นไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากประธานกรรมการหรือผูที่
ไดรับมอบหมายสุดแตกรณี
ขอ 7 การนับระยะเวลาเดินทาง และระยะทางในการเดินทางไปปฏิบตั ิงานใหคํานวณ ดังนี้
(1) การนับระยะเวลาเดินทางใหถือวาถาไปปฏิบตั ิงานระยะทางไมเกินรัศมี 300
กิโลเมตร ใหเบิกคาเบีย้ เลีย้ ง 1 วัน คาพาหนะตามระยะทางและไมใหเบิกคาที่พัก ถาไปปฏิบัติงานระยะทาง
เกินรัศมี 300 กิโลเมตร ใหเบิกคาเบีย้ เลีย้ ง 2 วัน คาพาหนะตามระยะทางและคาทีพ่ ัก 1 คืน
(2) การคํานวณระยะทาง ใหคํานวณระยะทางจากจังหวัดถึงจังหวัด
การนับระยะทางของกรรมการดําเนินการ ผูจัดการ หรือเจาหนาที่ ใหนับจากสหกรณ
ตนสังกัดไปยังจังหวัดที่ไปปฏิบตั ิงาน
การนับระยะทางของที่ปรึกษา ผูตรวจสอบกิจการ หรือบุคคลภายนอก ใหนับจาก
จังหวัดที่อยูของตน ตามทีแ่ จงใหชุมนุมสหกรณทราบเปนหลัก ไปยังจังหวัดที่ไปปฏิบตั ิงาน
ขอ 8 คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบตั ิงานภายในประเทศ ไดแก
(1) คาเบี้ยเลี้ยง
(2) คาที่พัก
(3) คาพาหนะ ซึ่งรวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิง หรือพลังงานสําหรับ
ยานพาหนะ คาระวางบรรทุกสิ่งของ และอื่น ๆ ทํานองเดียวกัน
(4) คาใชจายอื่นที่จําเปนเนื่องในการเดินทาง
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ขอ 9 คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางใหเบิกไดในลักษณะเหมาจายตามอัตรา ดังตอไปนี้
(1) คณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการอื่นๆ ที่ปรึกษา ผูตรวจสอบกิจการ
บุคคลภายนอก หรือผูจัดการ วันละ 400.- บาท
(2) เจาหนาที่ วันละ 300.- บาท
ขอ 10 คาที่พักใหเบิกไดในลักษณะจายจริงโดยแนบหลักฐานการจายเงิน ดังตอไปนี้
(1) คณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการอื่นๆ ที่ปรึกษา ผูตรวจสอบกิจการ
บุคคลภายนอก หรือผูจัดการ คืนละไมเกิน 2,500.- บาท
(2) เจาหนาที่ คืนละไมเกิน 1,200.- บาท
กรณีที่ชุมนุมสหกรณ จัดที่พักใหสําหรับการไปปฏิบตั งิ านใด จะเบิกคาที่พักใน
ระหวางไปปฏิบัติงานนั้นมิได
ขอ 11 คาพาหนะใหเบิกไดในลักษณะเหมาจายตามอัตรา ดังตอไปนี้
(1) คาปฏิบตั ิงานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เหมาจายในอัตรา 500.- บาท
(2) คาพาหนะระหวางจังหวัด ยกเวน (1) อัตรากิโลเมตรละ 4.- บาท กับอีก 500.- บาท
ขอ 12 ผูเดินทางไปปฏิบตั งิ านซึ่งตองนําสิ่งของเครื่องใชของชุมนุมสหกรณไปดวย ใหเบิก
คาขนสงสิ่งของเครื่องใชไดตามที่จายจริง
หมวด 3
คาเบี้ยประชุม หรือคาตอบแทน
ขอ 13 ในการประชุมของชุมนุมสหกรณใหคณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการอื่น ๆ
คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน และที่ปรึกษา เบิกเบี้ยประชุมไดในอัตราครั้งละ 1,000.- บาท
การประชุมโดยปกติ ใหจัดประชุมที่ชุมนุมสหกรณ แตหากจําเปนตองจัดประชุมที่อื่น
เพื่อใหงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ก็ใหอยูในดุลพินิจของประธานคณะตางๆ
การประชุมตองมีหนังสือเชิญประชุม กําหนดระยะเวลาเริ่มตน ถามาประชุมและรอ
ถึง 45 นาที นับจากเวลาที่กาํ หนดแลว ไมมีการประชุม ก็ใหเบิกคาพาหนะไดแตเบิกคาเบี้ยประชุมไมได
การเดินทางมาถึง เมื่อเลิกประชุมแลว ใหประธานในที่ประชุมครั้งนั้นๆ พิจารณา
อนุมัติใหเบิกคาพาหนะไดตามที่เห็นสมควร
ขอ 14 ผูเดินทางไปปฏิบตั งิ าน จะเบิกคาใชจายอื่นที่จาํ เปนเพื่อประโยชนแกงานของชุมนุม
สหกรณ เชน คาใชจายในการสื่อสาร เปนตน ใหเบิกไดเทาที่จายจริง
ขอ 15 ผูเดินทางไปปฏิบตั งิ าน จะขอยืมเงินทดรองจายสําหรับเปนคาใชจายในการเดินทาง
ไปปฏิบตั ิงานไดตามสมควรแกเหตุผล โดยยื่นใบยืมเงินทดรองจายตามแบบที่ชุมนุมสหกรณกําหนดตอ
ผูจัดการ
กรณีที่การเดินทางไปปฏิบตั ิงาน จําเปนตองจองยานพาหนะในการเดินทาง ให
ผูจัดการพิจารณาจายทดรองใหตามความจําเปน
ผูยืมเงินทดรองจายจะยืมเงินลวงหนาไดไมเกิน 15 วัน กอนถึงวันเดินทาง ถาไม
สามารถเดินทางภายในกําหนดดังกลาว ตองสงคืนเงินทดรองจายที่ไดรับทั้งสิ้นโดยทันที
ขอ 16 การเบิกเงินคาใชจายในการเดินทาง ใหผูเบิกยืน่ ใบเบิกเงินคาใชจายในการเดินทาง
ตามแบบที่กําหนด พรอมดวยใบสําคัญจาย เมื่อผูจัดการตรวจสอบวาเปนไปตามหลักเกณฑทกี่ ําหนดตาม
ระเบียบแลวจึงใหเบิกจายได
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กรณีที่ผูเบิกเงิน จัดทําใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไมเรียบรอย หรือมิไดสง
ใบสําคัญจายใหครบถวน เมือ่ ไดแจงใหแกไขแลวมิไดแกไขใหถูกตองในเวลาอันสมควร ใหเสนอประธาน
กรรมการพิจารณาสั่งการ
ขอ 17 ผูเดินทางไปปฏิบตั งิ าน ที่ยืมเงินทดรองจายใหยื่นรายการเบิกเงินพรอมดวย
ใบสําคัญจาย และเงินเหลือจาย (ถามี) เพื่อหักลางเงินยืมทดลองจายภายใน 15 วัน นับแตทวี่ นั ที่กลับจาก
ปฏิบตั ิงาน
หากผูเดินทางไปปฏิบตั ิงานไมปฏิบตั ิตามวรรคหนึ่ง ใหประธานกรรมการสั่งหักใช
เงินยืมทดรองจายทั้งหมดจากเงินเดือน คาจางหรือเงินอื่นใดที่ชุมนุมสหกรณจะจายแกผูนั้นจนกวาจะครบ
จํานวนที่ยืมเงินทดรอง
ขอ 18 ในกรณีที่ระเบียบนีม้ ิไดกําหนดไว ใหยืดถือตามกฎหมาย ขอบังคับ หรือใหนาํ เสนอ
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณา
ขอ 19 ใหประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ
แนวปฏิบัติ และวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามระเบียบนี้
ประกาศไว ณ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555
สิทธิชัย อึ๊งภากรณ
(นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ)
ประธานกรรมการดําเนินการ
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด

