ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ ข้าราชการสรรพากร จากัด
ว่ าด้ วยค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของคณะกรรมการดาเนินการ
และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้ อง พ.ศ. 2563
------------------------------------------อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ ออมทรั พย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด พ.ศ. 2543
ข้อ 59 (8) และข้อ 87(10) โดยความเห็ นชอบของที่ประชุ มใหญ่สามัญประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2563 และที่ประชุ มคณะกรรมการดาเนิ นการ ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562 จึงกาหนด
ระเบี ย บสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ข ้ า ราชการสรรพากร จ ากั ด ว่ า ด้ ว ยค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางไปปฏิ บ ัติ ง าน
ของคณะกรรมการดาเนินการและบุคคลที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ระเบี ยบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จากัด ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการดาเนินการและบุคคลที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2563”
ข้ อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับ ตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่ที่ประชุมใหญ่ให้ความเห็นชอบ
ข้ อ 3 ให้ย กเลิ ก ระเบี ย บสหกรณ์ ออมทรั พ ย์ข้าราชการสรรพากร จากัด ว่า ด้วยค่ า ใช้จ่า ยในการ
ปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการดาเนินการและบุคคลที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2558 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ
สรรพากร จ ากัด ว่า ด้ว ยค่ า ใช้จ่ า ยในการปฏิ บ ัติ ง านของคณะกรรมการด าเนิ น การและบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้อ ง
พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และบรรดาระเบียบ มติ ประกาศ คาสั่ง หรื อข้อตกลงอื่นใด
ซึ่ งขัดหรื อแย้งกับข้อความในระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้ อ 4 การจ่ า ยเงิ น เพื่ อ เป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางไปปฏิ บ ัติ ง านในส่ ว นที่ ไ ม่ ไ ด้ ก าหนดไว้
ในระเบียบนี้ ให้นาระเบียบของทางราชการมาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ข้ อ 5 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร
จากัด
“คณะกรรมการดาเนินการ”
หมายความว่า คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด
“ประธานกรรมการ”
หมายความว่า ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการสรรพากร จากัด
/“รองประธาน…

-2“รองประธานกรรมการ”

หมายความว่า รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการสรรพากร จากัด

“คณะกรรมการอื่น”

หมายความว่า กรรมการดาเนินการ หรื อบุคคล
ภายนอกอื่นหรื อเจ้าหน้าที่ที่คณะกรรมการ
ดาเนินการแต่งตั้งเป็ นคณะกรรมการ
แต่ละคณะเพื่อดาเนินการตามที่ที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนินการมอบหมาย
หมายความว่า กรรมการดาเนินการ หรื อบุคคลภายนอกอื่น
หรื อเจ้าหน้าที่ ที่คณะกรรมการดาเนินการ
แต่งตั้งเป็ นคณะอนุกรรมการแต่ละคณะ
เพื่อดาเนินการตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการมอบหมาย
หมายความว่า ผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการสรรพากร จากัด
หมายความว่า ที่ปรึ กษาและที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์สหกรณ์
ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด
หมายความว่า ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ
สรรพากร จากัด รวมถึงผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่แทน
ผูจ้ ดั การ หรื อผูร้ ักษาการผูจ้ ดั การ
หมายความว่า บุคคลภายนอกอื่น สมาชิกหรื อเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการ
แต่งตั้งเพื่อเป็ นเจ้าหน้าที่อาสา หรื อคณะทางาน
หรื อผูช้ ่วยเลขานุการ เพื่อช่วยเหลืองาน
สหกรณ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
หมายความว่า การเดินทางไปปฏิบตั ิงานภายในประเทศ
ที่นอกเหนือจากงานประจาในหน้าที่หรื อ
การปฏิบตั ิงานในต่างประเทศ เพื่อการ
ประชุม สัมมนา ศึกษา อบรม หรื อการไป

“คณะอนุกรรมการ”

“ผูต้ รวจสอบกิจการ”
“ที่ปรึ กษา”
“ผูจ้ ดั การ”

“บุคคลที่เกี่ยวข้อง”

“การปฏิบตั ิงาน”

/ปฏิบตั ิงาน…
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“ค่าใช้จ่าย”

ปฏิบตั ิงานตามที่คณะกรรมการดาเนินการ
มอบหมายหรื อตามอานาจหน้าที่ของ
กรรมการหรื อประธานกรรมการ หรื อ
รองประธานกรรมการ หรื อผูท้ ี่ได้รับ
มอบหมายแล้วแต่กรณี
หมายความว่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสาหรับกรรมการ
หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องไปปฏิบตั ิงาน
ภายในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่
ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกั
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ฝึ กอบรม และ
ประชุมสัมมนาตามที่ผจู ้ ดั ประชุมเรี ยกเก็บ
เป็ นค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นใด

ข้ อ 6 การเดิ นทางไปปฏิ บตั ิงาน ได้แก่ การเดิ นทางในราชอาณาจักรไทยหรื อนอกราชอาณาจักรไทย
เพื่อไปปฏิบตั ิงานต่าง ๆ ของสหกรณ์ ดังนี้
(1) การเดิ นทางของกรรมการหรื ออนุ กรรมการ เพื่ อไปปฏิ บตั ิ งานในหน้าที่ ต่าง ๆ ได้แก่
การไปประชุมของสหกรณ์ หรื อไปประชุมสัมมนา หรื อการไปปฏิบตั ิงานตามระเบียบนี้
(2) การเดิ นทางของที่ ปรึ ก ษาสหกรณ์ ผูต้ รวจสอบกิ จการ หรื อบุ ค คลภายนอกที่ สหกรณ์
ขอให้เดินทางไปปฏิบตั ิงานของสหกรณ์
ข้ อ 7 กรรมการหรื อ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้อ งจะเดิ น ทางไปปฏิ บ ัติ ง านต้อ งได้รั บ อนุ ม ัติ จ ากประธาน
กรรมการหรื อ รองประธานกรรมการแล้ว แต่ ก รณี ยกเว้น กรณี ก ารเดิ น ทางมาประชุ ม ของกรรมการหรื อ
อนุกรรมการ
ที่ปรึ กษา หรื อผูต้ รวจสอบกิจการ หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่สหกรณ์ขอให้เดินทางไปปฏิบตั ิงาน ต้องได้รับ
อนุ มตั ิจากประธานกรรมการหรื อรองประธานกรรมการ และให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดิ นทางในอัตราเดี ยวกับ
กรรมการโดยอนุโลม
ข้ อ 8 สิ ท ธิ ใ นการเบิ ก ค่า เบี้ ย เลี้ ยงส าหรั บ กรรมการ หรื อบุ ค คลที่ เกี่ ย วข้องเดิ นทางไปปฏิ บตั ิงาน
ให้เบิกได้ในลักษณะเหมาจ่ายตามอัตราต่อไปนี้
8.1 ในเขตกรุ งเทพและเขตปริ มณฑล
กรรมการ หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
วันละ 600 บาท
/8.2 ในเขต…

-48.2 ในเขตต่างจังหวัด
กรรมการ หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
วันละ 800 บาท
8.3 ในต่างประเทศ
กรรมการ หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
วันละ 1,500 บาท
ข้ อ 9 การคานวณค่าเบี้ยเลี้ยงให้ถือเกณฑ์ ดังนี้
9.1 การนับเวลาไปปฏิบตั ิงาน ให้นบั ตั้งแต่เวลาออกจากที่พกั หรื อสานักงานจนถึงกลับที่พกั
หรื อสานักงาน
9.2 เวลาไปปฏิบตั ิงานยีส่ ิ บสี่ ชวั่ โมงนับเป็ นหนึ่งวัน เศษของวันเกินกว่าสี่ ชวั่ โมงให้นบั เป็ นหนึ่งวัน
ถ้าเกินกว่าสองชัว่ โมงแต่ไม่เกินสี่ ชวั่ โมงนับเป็ นครึ่ งวัน
9.3 เวลาไปปฏิบตั ิงานไม่ถึงยีส่ ิ บสี่ ชวั่ โมง แต่เกินกว่าสี่ ชวั่ โมงให้นบั เป็ นหนึ่งวัน ถ้าเกินกว่า
สองชัว่ โมงแต่ไม่เกินสี่ ชวั่ โมงให้นบั เป็ นครึ่ งวัน
ข้ อ 10 สิ ทธิ ในการเบิกค่าพาหนะเดิ นทางไปปฏิ บตั ิ งานตามข้อ 9 ให้เบิ กค่าพาหนะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง ดังนี้
10.1 เบิกตามความเป็ นจริ ง
10.1.1 การเดินทางไปปฏิ บตั ิงานในเขตกรุ งเทพ เขตปริ มณฑลและต่างจังหวัด กรณี ใช้
ยานพาหนะส่ วนตัวให้เบิ กค่าพาหนะโดยคานวณตามระยะทางที่ระบุไว้ในแผนภูมิระยะทางกรมทางหลวง
ในระยะทางกิโลเมตรละ 5 บาท หรื อหากใช้ยานพาหนะรถยนต์โดยสารสาธารณะให้เบิกค่าพาหนะได้ตามที่จ่ายจริ ง
10.1.2 การเดิ นทางไปปฏิ บตั ิงานในเขตต่างจังหวัด ให้ใช้ยานพาหนะรถยนต์โดยสาร
หรื อรถไฟ หรื อเครื่ องบินแบบชั้นประหยัด ให้เบิกค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริ ง
10.1.3 การเดินทางไปปฏิบตั ิงานในเขตต่างจังหวัดโดยยานพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด
ระหว่างสถานที่อยู่ ที่พกั หรื อสถานที่ปฏิ บตั ิงานกับสถานี ยานพาหนะประจาทางหรื อสถานที่จดั พาหนะที่ตอ้ งใช้
ในการเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบตั ิงานให้เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้เท่าที่จ่ายจริ ง
10.2 เบิกในลักษณะเหมาจ่าย
10.2.1 ในเขตกรุ งเทพมหานคร หรื อเขตปริ มณฑล ไม่เกินวันละ 500 บาท
10.2.2 ในเขตต่างจังหวัด
ไม่เกินวันละ 700 บาท
ข้ อ 11 การเดิ นทางโดยเครื่ องบิ น แบบชั้นประหยัดจะกระท าได้ในกรณี ที่ มีความจาเป็ นเร่ งด่ วน
เพื่ อ ประโยชน์ ข องสหกรณ์ โดยต้อ งได้รั บอนุ มตั ิ จากประธานกรรมการหรื อรองประธานกรรมการก่ อ น
การเดินทาง

/ข้ อ 12 การปฏิบตั ิ…

-5ข้ อ 12 การปฏิ บ ตั ิ ง านที่ มี การเบิ ก ค่า เบี้ ยประชุ ม ของสหกรณ์ ไม่ส ามารถเบิ ก ค่า เบี้ ยเลี้ ย งในวันที่
ที่ได้รับค่าเบี้ยประชุมได้อีก
ข้ อ 13 สิ ทธิ การเบิกค่าเช่าที่พกั การเดินทางไปปฏิบตั ิงานที่จาเป็ นต้องพักแรม ให้เบิกค่าเช่าที่พกั ดังนี้
13.1 กรณี เลือกเบิกในลักษณะจ่ายจริ ง ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริ ง ไม่เกินวันละ 2,000 บาท
13.2 กรณี เลือกเบิกในลักษณะเหมาจ่าย ให้เบิกได้ ไม่เกินวันละ 1,500 บาท
กรณี ไ ด้รั บ มอบหมายให้ ไปปฏิ บ ตั ิ งานมากกว่าหนึ่ งคน ให้เ บิ ก ค่ า ที่ พ กั แบบพัก คู่ เว้นแต่ เ ป็ นกรณี
ไม่เหมาะสมจะพักรวมกัน หรื อมีเหตุจาเป็ นที่ไม่อาจพักรวมกับผูอ้ ื่นได้
ในกรณี ที่สหกรณ์ หรื อหน่ วยงานราชการหรื อองค์กรอื่นได้จดั ที่พกั ให้แล้ว หรื ออยู่ในยานพาหนะ
ขณะเดินทางไม่สามารถเบิกค่าที่พกั ได้
กรณี มี ความจาเป็ นหรื อเหตุ ผ ลพิ เศษที่ ไ ม่ สามารถปฏิ บตั ิ ตามวรรคหนึ่ ง ได้ ให้นาเสนอประธาน
กรรมการเพื่อพิจารณาอนุมตั ิเป็ นกรณี ๆ ไป
ข้ อ 14 ผูเ้ ดิ นทางไปปฏิ บ ตั ิ ง าน จะขอยืม เงิ นทดรองจ่ า ยส าหรั บ เป็ นค่ า ใช้จ่า ยในการเดิ นทางไป
ปฏิบตั ิงานได้ตามสมควรแก่เหตุผล โดยยืน่ ใบยืมเงินทดรองจ่ายตามแบบที่กาหนดตามระเบียบนี้ ต่อผูจ้ ดั การ
กรณี ที่การเดินทางไปปฏิ บตั ิงาน จาเป็ นต้องจองยานพาหนะในการเดิ นทาง ให้ผูจ้ ดั การพิจารณา
จ่ายทดรองได้ตามความจาเป็ น
ผูย้ ืมเงิ นทดรองจ่ายจะยืมเงิ นล่ วงหน้าได้ไม่เกิ น 15 วัน ก่ อนถึ งวันเดิ นทาง ถ้าไม่สามารถเดิ นทาง
ภายในกาหนดดังกล่าวต้องส่ งคืนเงินทดรองจ่ายที่ได้รับทั้งสิ้ นโดยทันที
ข้ อ 15 การเบิ กเงิ นค่าใช้จ่ายในการเดิ นทาง ให้ผูเ้ บิ กยื่นใบเบิ กเงิ นค่ าใช้จ่ายในการเดิ นทางตามแบบ
ที่กาหนด พร้ อมด้วยใบสาคัญจ่าย เมื่อผูจ้ ดั การตรวจสอบว่าเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดตามระเบียบแล้ว
จึงให้เบิกจ่ายได้
กรณี ที่ผเู ้ บิกเงิน จัดทาใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดิ นทางไม่เรี ยบร้อย หรื อมิได้ส่งใบสาคัญจ่ายให้ครบถ้วน
เมื่อได้แจ้งให้แก้ไขแล้วมิได้แก้ไขให้ถูกต้องในเวลาอันสมควร ให้เสนอประธานกรรมการหรื อรองประธาน
กรรมการแล้วแต่กรณี พิจารณาสั่งการ
ข้ อ 16 ผูเ้ ดินทางไปปฏิบตั ิงาน ที่ยมื เงินทดรองจ่ายให้ยนื่ รายการเบิกเงินพร้อมด้วยใบสาคัญจ่ายและ
เงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) เพื่อหักล้างเงินยืมทดรองจ่ายภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่กลับจากปฏิบตั ิงาน
หากผู ้เ ดิ น ทางไปปฏิ บ ัติ ง านไม่ ป ฏิ บ ัติ ต ามวรรคหนึ่ ง ให้ ป ระธานกรรมการหรื อ รองประธาน
กรรมการ แล้วแต่กรณี สั่งหักใช้เงินยืมทดรองจ่ายทั้งหมดจากเงินอื่นใดที่สหกรณ์จะจ่ายแก่ผนู ้ ้ นั จนกว่าจะครบ
จานวนที่ยมื เงินทดรอง

/ข้ อ 17 ค่าเบี้ย…

-6ข้ อ 17 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ ให้เบิกได้ดงั นี้
17.1 การประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
ประธานกรรมการ
ครั้งละ 2,000 บาท
กรรมการ
ครั้งละ 1,000 บาท
ที่ปรึ กษา
ครั้งละ 1,000 บาท
ผูช้ ่วยเลขานุการ (ถ้ามี)
ครั้งละ 500 บาท
17.2 การประชุมคณะกรรมการอื่นและคณะอนุกรรมการอื่น
ประธานกรรมการหรื อประธานอนุกรรมการ
ครั้งละ 1,000 บาท
กรรมการหรื ออนุกรรมการ
ครั้งละ 1,000 บาท
ที่ปรึ กษา
ครั้งละ 500 บาท
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
ครั้งละ 500 บาท
17.3 การปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งในวันประชุมใหญ่สามัญประจาปี
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ครั้งละ 1,000 บาท
กรรมการการเลือกตั้ง
ครั้งละ 1,000 บาท
เจ้าหน้าที่การเลือกตั้ง
ครั้งละ 500 บาท
เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร
ครั้งละ 500 บาท
ข้ อ 18 ในการประชุมของสหกรณ์ ให้ผมู ้ าประชุ มหรื อผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มเบิกค่าเบี้ยประชุ มได้ในอัตราที่
คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
การประชุมต้องมีหนังสื อเชิ ญประชุ ม กาหนดระยะเวลาเริ่ ม ถ้ามาประชุ มและรอถึง 45 นาที นับจาก
เวลาที่กาหนดแล้ว ไม่สามารถเริ่ มการประชุมได้ ก็ให้เบิกค่าพาหนะได้ แต่เบิกค่าเบี้ยประชุมไม่ได้
ข้ อ 19 กรรมการดาเนิ นการที่ป ฏิ บตั ิ งานหน้าที่ พิเศษแก่สหกรณ์ เป็ นการประจาเพื่อความสะดวก
รวดเร็ วในการบริ หารงานสหกรณ์ และเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิ ก ให้ถือเป็ นการปฏิบตั ิงานหน้าที่พิเศษ
เป็ นปกติวสิ ัยมีสิทธิเบิกการปฏิบตั ิงานหน้าที่พิเศษต่อเดือน ดังนี้
19.1 คณะกรรมการดาเนินการ
ตาแหน่งเลขานุการ
ได้ค่าปฏิบตั ิงานพิเศษไม่เกินเดือนละ 3,000 บาท
ตาแหน่งเหรัญญิก
ได้ค่าปฏิบตั ิงานพิเศษไม่เกินเดือนละ 3,000 บาท
19.2 คณะกรรมการเงินกู้
ตาแหน่งประธานกรรมการ
ได้ค่าปฏิบตั ิงานพิเศษ ไม่เกินเดือนละ 3,000 บาท
ตาแหน่งกรรมการ
ได้ค่าปฏิบตั ิงานพิเศษ ไม่เกินเดือนละ 2,000 บาท
/ข้ อ 20 ในกรณี …

-7ข้ อ 20 ในกรณี ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจ
วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็ นที่สุด
ข้ อ 21 ให้ประธานกรรมการ รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

(นายณรงค์ อักษรนิตย์)
รองประธานกรรมการปฏิบตั ิหน้าที่แทน
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด

