ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 33 จำกัด
ว่ำด้ วย ค่ำใช้ จ่ำยในกำรเดินทำงไปปฏิบัติงำนของกรรมกำรและเจ้ ำหน้ ำที่
พ.ศ. 2560
อาศัย อ านาจตามความในข้อ บัง คับ ของสหกรณ์ ข้อ 80 (8), ข้อ 108 (11) และที่ ประชุ ม
คณะกรรมการดาเนิ นการชุดที่ 47 ครั้ ง ที่ 7/2560 ในวัน ศุก ร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติกาหนด
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ปฏิบตั ิงานของกรรมการ และเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2560 ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ระเบี ย บนี้ เรี ย กว่ า “ระเบี ย บสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จ ากัด
ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบตั ิงานของกรรมการและเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่มีมติ เป็ นต้นไป
ข้ อ 3 ให้ ย กเลิ ก ระเบี ย บสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จ ากัด ว่ า ด้ว ย
ค่า ใช้จ่า ยในการเดินทางไปปฏิบตั ิงานของกรรมการ และเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2554 และบรรดาระเบียบ
ประกาศ คาสั่ง มติ หรื อข้อตกลงอื่นใด ซึ่งขัดหรื อแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
ประธานกรรมการ หมายถึ ง ประธานกรรมการด าเนิ น การสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ต ารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
ผูจ้ ดั การ หมายถึง ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
สมาชิก หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
บุคคลภายนอก หมายถึง บุคคลที่มิได้อยู่ในฐานะสมาชิ ก หรื อกรรมการ หรื อเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
ข้อ 5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสาหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่ ที่ไปปฏิบตั ิงานภายในประเทศ ได้แก่
(1) ค่าพาหนะซึ่งรวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเช่าสัตว์พาหนะ ค่าบรรทุก ค่าจ้าง คนหาบหาม
หรื อขนสิ่ งของและอื่น ๆ ทานองเดียวกัน
(2) เบี้ยเลี้ยง
(3) ค่าเช่าที่พกั
(4) ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
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ข้อ 6 ผูม้ ีอานาจอนุมตั ิให้กรรมการ หรื อเจ้าหน้าที่เดินทางไปปฏิบตั ิงาน
(1) ประธานกรรมการ ส าหรั บผูจ้ ัดการ เจ้าหน้าที่ ทุก ตาแหน่ ง หรื อกรรมการในกรณี ที่
เดินทางไปปฏิบตั ิงานไม่เกิน 15 วัน
(2) คณะกรรมการ สาหรับทุกกรณี
ข้ อ 7 การเดิ น ทางไปปฏิ บ ั ติ ง านถ้า หยุด อยู่ ณ ที่ ใ ดโดยไม่ มี ค วามจ าเป็ นแก่ ง านสหกรณ์
จะเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางสาหรับวันที่หยุดอยูโ่ ดยไม่จาเป็ นนั้นไม่ได้
ในกรณี ที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานจาเป็ นต้องหยุดพักเพราะเจ็บป่ วยโดยมีใบรับรองแพทย์ ให้เบิกค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางสาหรับวันหยุดได้ แต่ตอ้ งได้รับอนุมตั ิตามข้อ 6 ก่อน
ข้อ 8 ในการเดินทางไปปฏิบตั ิงาน ตามปกติให้ใช้ยานพาหนะประจาทางหรื อรถไฟ และให้เบิก
ค่าพาหนะเหมาจ่ายได้ไม่เกินอัตราต่อไปนี้
(1) ค่าโดยสารรถไฟชั้นสองปรั บอากาศ หรื อรถโดยสารประจาทางปรั บ อากาศชั้นหนึ่ ง
สาหรับเจ้าหน้าที่
(2) ค่าโดยสารรถไฟชั้นสองรถนอนปรับอากาศ หรื อรถโดยสารประจาทางปรับอากาศ
ชั้นหนึ่ ง ชนิ ดไม่ เกิ น 24 ที่ นั่ง ส าหรั บ กรรมการ หรื อ เจ้า หน้า ที่ มี ตาแหน่ ง ตั้ง แต่ หัวหน้าฝ่ ายขึ้นไป
การเดินทางโดยยานพาหนะซึ่งต้องเสี ยค่าธรรมเนียมพิเศษให้เบิกค่าธรรมเนียมตามชั้นที่โดยสารนั้นได้
ข้ อ 9 ในกรณี ที่ไม่มียานพาหนะประจาทาง หรื อมีแต่จาเป็ นเร่ งด่วน หรื อเพื่อความปลอดภัย
อันเกิดประโยชน์แก่งานของสหกรณ์ ให้ใช้ยานพาหนะอื่นตลอดจนเครื่ องบินได้ แต่ตอ้ งได้รับอนุมตั ิ
จากประธานกรรมการ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายก่อน
ในกรณี ตามวรรคก่อนถ้าใช้ยานพาหนะส่ วนตัวแทนพาหนะอื่นให้เบิกค่าน้ ามันเชื้ อเพลิง และ
น้ ามันหล่อลื่นโดยคานวณระยะทางตามทางหลวงแผ่นดินในอัตรากิโลเมตรละ 4 บาท
ข้อ 10 การเบิกค่าพาหนะรับจ้าง ให้เบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริ งในการเดินทางไปปฏิบตั ิงาน
กรณี ก ารจัดอบรมประชุ ม หรื อสัมมนา ณ ที่ ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม หรื อสัมมนาพัก อยู่ใ ห้ง ด
การเบิกจ่ายค่าพาหนะในวันปฏิบตั ิงาน
ข้อ 11 บรรดาสิ่ งของและพัสดุที่นาไปใช้ในการปฏิบตั ิงาน ให้เบิกค่าระวางบรรทุกได้เท่าที่จ่ายจริ ง

ข้ อ 12 เบี้ยเลี้ยงสาหรับกรรมการ และหรื อเจ้าหน้าที่เดินทางไปปฏิบตั ิงานให้เบิกได้ ในอัตรา
ดังต่อไปนี้
(1) เจ้าหน้าที่ อัตราวันละ 150 บาท
(2) รองผูจ้ ดั การ ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ และหัวหน้าฝ่ าย อัตราวันละ 200 บาท
(3) กรรมการ และผูจ้ ดั การ อัตราวันละ 300 บาท
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ข้อ 13 การคานวณเบี้ยเลี้ยงให้ถือเกณฑ์ดงั นี้
(1) การนับวันไปปฏิบตั ิงาน ให้นบั ตั้งแต่เวลาออกจากที่พกั หรื อสานักงานจนกลับถึงที่พกั
หรื อสานักงาน
(2) เวลาไปปฏิ บ ัติ ง าน 24 ชั่ว โมง นับ เป็ น 1 วัน เศษของวัน ถ้า เกิ น 12 ชั่ว โมงให้ นั บ
เป็ น 1 วัน ถ้าเกิน 6 ชัว่ โมง แต่ไม่ถึง 12 ชัว่ โมง ให้นบั เป็ นครึ่ งวัน
ข้ อ 14 การเดินทางไปปฏิบตั ิงานหากจาเป็ นต้องเช่าโรงแรม หรื อที่พกั แรมให้กรรมการ หรื อ
เจ้าหน้าที่เบิกค่าเช่าที่พกั ตามที่จ่ายจริ ง แต่ไม่เกินอัตราดังนี้คือ
(1) เจ้าหน้าที่ วันละ 500 บาท
(2) ผูจ้ ดั การ และกรรมการ วันละ 1,200 บาท
กรณี ที่การเดินทางไปเข้ารับการฝึ กอบรม สัมมนา และหน่วยงานที่จดั การฝึ กอบรมสัมมนา
แจ้งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าที่พกั สูงกว่าอัตราที่กาหนดให้คณะกรรมการเป็ นผูอ้ นุมตั ิ
ข้อ 15 การเบิกค่าเช่าที่พกั ให้เบิกได้ในระหว่างเวลา 18.00 นาฬิกา ถึง 06.00 นาฬิกา ของวันรุ่ งขึ้น
ข้อ 16 การเดินทางไปปฏิบตั ิงาน ถ้าอยู่ ณ ที่ใดโดยไม่จาเป็ นแก่งานสหกรณ์ จะเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง
และค่าเช่าที่พกั สาหรับวันหยุดโดยไม่จาเป็ นนั้น ไม่ได้
ในกรณี ผไู ้ ปปฏิบตั ิงานจาเป็ นต้องหยุดพักเพราะเจ็บป่ วยโดยมีใบรับรองแพทย์ให้เบิกค่าใช้จ่าย
สาหรับการเดินทางในวันหยุดพักได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการ
ข้ อ 17 สมาชิ กหรื อบุคคลภายนอกที่สหกรณ์มีความจาเป็ นขอให้เดินทางไปปฏิบตั ิงานของ
สหกรณ์ ต้องได้รับ อนุ ม ัติ จากคณะกรรมการก่ อน โดยให้คณะกรรมการก าหนดค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางได้ตามความเหมาะสม และจะต้องไม่เกินอัตราสู งสุ ดของระเบียบนี้
ข้ อ 18 ผูเ้ ดิ นทางไปปฏิ บ ัติง านจะเบิ ก ค่าใช้จ่ ายเบ็ดเตล็ดที่ จาเป็ นเพื่ อประโยชน์ แก่ งานของ
สหกรณ์ เช่น ค่าเครื่ องเขียนแบบพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการสื่ อสารได้เท่าที่จ่ายจริ ง
ข้ อ 19 การเดิ น ทางไปต่ า งประเทศ ให้ค ณะกรรมการเป็ นผูอ้ นุ มัติ ค่ า พาหนะ ค่ า เบี้ ย เลี้ ย ง
ค่าเช่าที่พกั และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็ นคราว ๆ ไป
ข้อ 20 ในการเดินทางไปปฏิบตั ิงาน กรรมการ และหรื อเจ้าหน้าที่อาจยืมเงินทดรองจ่ายเพื่อเป็ น
ค่าใช้จ่ายสาหรับการเดินทางได้ โดยให้เสนอขออนุมตั ิต่อประธานกรรมการ
ผูท้ ี่ยืมเงินทดรองจ่าย จะต้องออกเดิ นทางภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับเงิ นยืมทดรองจ่ าย
หากไม่เดินทางภายในกาหนดดังกล่าวจะต้องส่งคืนเงินที่ได้รับทันที
ข้ อ 21 เมื่อเดินทางกลับจากการปฏิบตั ิงานแล้ว ผูเ้ ดินทางจะต้องเสนอรายงานการเดินทางต่อ
ประธานกรรมการ เพื่อขออนุมตั ิค่าใช้จ่ายสาหรับการเดินทางภายใน 15 วัน นับแต่วนั เดินทางกลับมา
ปฏิบตั ิหน้าที่
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ข้ อ 22 ผูท้ ี่รับเงินยืมทดรองจ่ายเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายสาหรับการเดินทางไปแล้ว หากไม่คืนเงินยืม
ทดรองจ่าย หรื อเงินคงเหลื อภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่ประธานกรรมการอนุ มัติค่าใช้จ่ายส าหรั บ
การเดินทาง ให้ประธานกรรมการสั่งหักเงินที่ทดรองจ่ายไปแล้วนั้น จากเงินค่าจ้าง หรื อเงินอื่นใดที่
สหกรณ์ จะต้องจ่ ายแก่ผูน้ ้ ันเพื่อส่ งคืนสหกรณ์ ในกรณี กรรมการให้ประธานกรรมการเสนอขอหัก
เงินเดือน หรื อค่าจ้างต่อสหกรณ์ต่อไป
ข้อ 23 ให้ประธานกรรมการดาเนินการรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560

(ลงชื่อ) พันตารวจเอก
( ปรี ชา วังปรี ชา )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด

