
ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจปตัตานี  จ ากดั 

วา่ดว้ยค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปปฏบิตัิงาน พ.ศ.2558 
 

 

อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจปตัตานี จ ากดั พ.ศ.2554 ขอ้ 66(8) 
และขอ้ 94(10) ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการชุดที่  51 คร ัง้ที่ 3/2559 วนัที่ 15 ธนัวาคม พ.ศ.2558 

ไดก้ าหนดระเบยีบว่าดว้ยค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปปฏบิตังิาน ดงัต่อไปน้ี 
ขอ้ 1 ระเบยีบน้ีเรียกว่า “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจปตัตานี จ ากดั ว่าดว้ยค่าใชจ่้ายในการ

เดนิทางไปปฏบิตังิาน พ.ศ.2558” 
ขอ้ 2 ระเบยีบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัต ัง้แต่วนัประกาศเป็นตน้ไป 
ขอ้ 3 ใหย้กเลิกบรรดาระเบียบ ค าส ัง่ ประกาศ และมติอื่นใด ซึ่งมีขอ้ขดัแยง้กบัระเบียบน้ี  

ใหใ้ชร้ะเบยีบน้ีแทน 
ขอ้ 4 ในระเบยีบน้ี 
 “สหกรณ์” หมายถงึ สหกรณอ์อมทรพัยต์ ารวจปตัตานี จ ากดั 
 “คณะกรรมการด าเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรพัย์ต ารวจ

ปตัตานี จ ากดั 
 “ประธานกรรมการ” หมายถงึ ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณอ์อมทรพัยต์ ารวจปตัตานี จ ากดั 
 “กรรมการ” หมายถงึ กรรมการด าเนินการสหกรณอ์อมทรพัยต์ ารวจปตัตานี จ ากดั 
 “สมาชกิสามญั” หมายถงึ สมาชกิสามญัสหกรณอ์อมทรพัยต์ ารวจปตัตานี จ ากดั 
 “ผูจ้ดัการ” หมายถงึ ผูจ้ดัการสหกรณอ์อมทรพัยต์ ารวจปตัตานี จ ากดั 
 “ผูช่้วยผูจ้ดัการ” หมายถงึ ผูช่้วยผูจ้ดัการสหกรณอ์อมทรพัยต์ ารวจปตัตานี จ ากดั 
 “เจา้หนา้ที่” หมายถงึ เจา้หนา้ที่ และลูกจา้งที่จา้งดว้ยเงนิงบประมาณของสหกรณ์ ตามระเบยีบ

สหกรณว์่าดว้ยเจา้หนา้ที ่และลูกจา้งสหกรณ ์ยกเวน้ลูกจา้งตามสญัญาจา้งเหมา 
 “ผูอ้ื่นใด” หมายถงึ ผูท้ี่สหกรณ์มอบหมายใหป้ฏบิตัิงานลกัษณะที่ท  าประโยชนใ์หแ้ก่สหกรณ ์

ในฐานะบคุคล หรอืหน่วยงาน 
 “ค่าเบี้ยเลี้ยง” หมายถงึ เงนิค่าตอบแทนที่สหกรณ์จ่ายใหเ้จา้หนา้ที่ผูไ้ดร้บัค าส ัง่ใหป้ฏบิตัิงาน

นอกที่ต ัง้สหกรณ์เป็นคร ัง้คราว และรวมถึงกรรมการ ผูอ้ื่นใดที่ไดร้บัค าส ัง่ใหไ้ปปฏิบตัิงานท ัง้ในและนอกที่ต ัง้

สหกรณ ์
 “เบี้ยปฏบิตังิาน” หมายถงึ เงนิค่าตอบแทนทีส่หกรณจ่์ายใหเ้จา้หนา้ที่เป็นค่าปฏบิตัิงานภายใน 

หรือนอกที่ต ัง้สหกรณ์แก่ผูไ้ดร้บัค าส ัง่ใหป้ฏบิตัิหนา้ที่ในวนัหยุดท าการ หรือในวนัท าการแต่เป็นภารกิจที่ตอ้งไป
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ปฏบิตังิานนอกทีต่ ัง้สหกรณ ์และใหห้มายรวมถงึกรรมการ ผูอ้ื่นใดที่ไดร้บัค าส ัง่ใหม้าปฏบิตัิงาน ณ ที่ต ัง้สหกรณ์

และหรอืไปนอกทีต่ ัง้สหกรณน์อกเหนือจากค่าเบี้ยเลี้ยง 
 “ยานพาหนะ” หมายถึง รถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน เรือและลอ้เลื่อน รวมลูกหาบและ

ยานพาหนะอื่นๆ 
 “พาหนะประจ าทาง” หมายถึง รถไฟ รถโดยสารประจ าทาง ตามกฎหมายว่าดว้ยการขนส่ง 

และพาหนะอื่นใดที่ใหบ้ริการขนส่งบุคคลท ัว่ไปเป็นประจ า โดยมเีสน้ทางและอตัราค่าโดยสาร  และค่าระวางที่

แน่นอน 
 “พาหนะส่วนตวั” หมายถึง รถยนตส์่วนบุคคล หรือรถจกัรยานยนตส์่วนบุคคลซึ่งมใิช่ของ

สหกรณ ์โดยผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของ หรอืผูค้รอบครองแลว้แต่กรณี 
 “พาหนะรบัจา้ง” หมายถึง ยานพานะอื่นใดที่ตอ้งใชใ้นการเดินทางไปยงัสถานที่ปฏิบตัิงาน

ภายในจงัหวดัเดียวกนั หรือขา้มเขตจงัหวดั และเหตุไม่สะดวกที่จะเดินทางโดยยานพาหนะประจ าทางหรือ

ยานพาหนะส่วนตวั 
 “ค่าเช่าที่พกั” หมายถึง ค่าใชจ่้าย เป็นค่าหอ้งพกัในโรงแรม หรือที่พกัแรมในการเดินทางไป

ปฏบิตังิานใหส้หกรณ์ และไมส่ามารถเดนิทางกลบัภายในวนัเดยีวได ้
 “ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม” หมายถงึ ค่าอาหาร อาหารว่างหรือเครื่องดื่มที่สหกรณ์

จ่ายใหแ้ก่ผูท้ีป่ระชมุ หรอืตามทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการด าเนินการ 
ขอ้ 5 การเดินทางไปปฏิบตัิงานช ัว่คราวนอกที่ต ัง้สหกรณ์ใหเ้ป็นไปตามหนา้ที่  หรือตามค าส ัง่

คณะกรรมการด าเนินการ ประธานกรรมการ หรอืผูจ้ดัการ เท่านัน้ 
ขอ้ 6 การปฏบิตัหินา้ทีช่ ัว่คราว ไดแ้ก่ 

  (1). การไปปฏบิตัหินา้ทีช่ ัว่คราวนอกทีต่ ัง้สหกรณ์ในภาระงานปกติตามค าส ัง่ผูม้อี  านาจ 
  (2). การไดร้บัอนุมตัิใหไ้ปประชุมอบรม หรือสมัมนา ที่สหกรณ์ ส่วนราชการ หน่วยงาน

องคก์รอื่นเป็นผูจ้ดั 
ขอ้ 7 สทิธิที่จะไดร้บัค่าใชจ่้ายในการปฏิบตัิหนา้ที่ เกิดขึ้นต ัง้แต่วนัที่ไดร้บัอนุมตัิใหไ้ปปฏบิตัิหนา้ที่

จนถงึวนักลบัถงึส  านกังาน หรอืบา้นพกั 
ขอ้ 8 การปฏบิตัหินา้ทีช่ ัว่คราวตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากผูม้อี  านาจ ดงัน้ี 

  (1). ประธานกรรมการ หรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมาย มอี านาจอนุมตัิการปฏบิตัิหนา้ที่ช ัว่คราวของ

กรรมการ สมาชกิ เจา้หนา้ทีแ่ละผูอ้ื่นใด 
  (2). ผูจ้ดัการ มีอ  านาจอนุมตัิการไปปฏิบตัิหนา้ที่ช ัว่คราวของเจา้หนา้ที่ภายในจงัหวดั

การปฏิบตัิหนา้ที่ช ัว่คราวของประธานกรรมการ ใหอ้นุมตัิตนเองไดต้ามความเหมาะสม  เมื่อปฏิบตัิแลว้เสร็จ

ใหแ้จง้ต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการด าเนินการทราบในคราวต่อไป 
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ขอ้ 9 การนบัเวลาการปฏบิตัิหนา้ที่ช ัว่คราว เพื่อค านวณเบี้ยเลี้ยง ใหน้บัต ัง้แต่เวลาออกจากสถานที่พกั

หรือสถานที่ปฏบิตัิงานปกติจนกลบัถงึสถานที่พกั หรือสถานที่ปฏิบตัิงานปกติแลว้แต่กรณี เวลาไปปฏบิตัิหนา้ที่

ช ัว่คราวใหน้บัยี่ส ิบสี่ช ัว่โมงเป็นหน่ึงวนั ถา้ไม่ถึงยี่สิบสี่ช ัว่ โมง  หรือเกินยี่สิบสี่ช ัว่ โมง และส่วนที่ไม่ถึง

หรือเกนิยีส่บิสีช่ ัว่โมงนัน้นบัไดเ้กนิสบิสองช ัว่โมงใหถ้อืเป็นหน่ึงวนั 
ขอ้ 10 ค่าใชจ่้ายในการปฏบิตัหินา้ทีช่ ัว่คราว ไดแ้ก่ 

  (1). ค่าเบี้ยเลี้ยง 
  (2). ค่าเช่าทีพ่กั 
  (3). ค่าพาหนะ รวมค่าเช่ายานพาหนะ ค่าน า้มนัเชื้อเพลิง หรือพลงังานส าหรบัยานพาหนะ

ค่าระวางบรรทกุ ค่าจา้งหาบหามหรอือื่นๆ ท านองเดยีวกนั 
  (4). ค่าใชจ่้ายอื่น ทีจ่  าเป็นตอ้งจ่าย เน่ืองในการปฏบิตัหินา้ทีช่ ัว่คราว 

ขอ้ 11 ผูม้สีทิธเิบกิค่าใชจ่้ายในการปฏบิตัิหนา้ที่ช ัว่คราวไดแ้ก่ 
  (1). คณะกรรมการ 
  (2). สมาชกิสามญั 
  (3). เจา้หนา้ที่ 
  (4). ผูอ้ื่นใด 

ขอ้ 12 การเบกิเงนิค่าเบี้ยเลี้ยงส าหรบัการปฏบิตัิหนา้ที่ช ัว่คราวเรื่องหน่ึงเรื่องใดในสถานที่ปฏบิตัิงาน

แห่งเดียวติดต่อกนั ใหเ้บิกไดเ้พียงระยะเวลาไม่เกินหน่ึงรอ้ยยี่สิบวนันบัแต่วนัออกเดินทางถา้เกินตอ้งไดร้บั

อนุมตัจิากคณะกรรมการด าเนินการ 
ขอ้ 13 การเดินทางไปปฏิบตัิหนา้ที่ช ัว่คราว ถา้หยุดเดินทาง ณ วนัใด โดยไม่มคีวามจ าเป็นแก่งาน

ของสหกรณ ์จะเบกิค่าใชจ่้ายในการไปปฏบิตัิหนา้ทีช่ ัว่คราวในวนันัน้ มไิด ้
ขอ้ 14 ค่าเบี้ยเลี้ยง ใหเ้บกิไดใ้นอตัราเหมาจ่ายคนละ 900 บาท 
ขอ้ 15 การไปปฏิบตัิหนา้ที่ช ัว่คราวที่จ  าตอ้งพกัแรม ใหม้สีทิธิเบกิค่าเช่าที่พกัในลกัษณะเหมาจ่ายได ้

โดยประหยดัตามทีก่  าหนดน้ี เวน้แต่การพกัแรมซึ่งโดยปกติตอ้งพกัแรมในยานพาหนะ หรือพกัแรมในสถานที่ซึ่ง

ทางสหกรณห์รอืมผูีจ้ดัให ้หา้มมใิหเ้บกิค่าทีพ่กั 
 

ผูม้สีทิธเิบกิค่าทีพ่กั อตัราค่าเช่าในราชอาณาจกัร 
กรรมการ / เจา้หนา้ที ่/ ผูอ้ื่นใด เหมาจ่ายไมเ่กนิ 1,300 บาทต่อคืน 
ประธานกรรมการ เหมาจ่ายไมเ่กนิ 1,500 บาทต่อคืน 

 

กรณีเดินทางไปปฏิบตัิหนา้ที่ช ัว่คราวในทอ้งที่ที่ม ีค่าครองชีพสู ง  หรือ เ ป็นแหล่งท่อง เที่ยว  

ใหป้ระธานกรรมการใชดุ้ลพนิิจพจิารณาอนุมตัใิหเ้บกิจ่ายค่าทีพ่กัสูงกว่าอตัราที่ก  าหนดเพิม่ขึ้นอกีไมเ่กินรอ้ยละ 25 
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ขอ้ 16 การเดนิทางไปปฏบิตัหินา้ทีช่ ัว่คราว ณ สถานทีป่ฏบิตังิานใดที่ไม่สะดวกในการเดินทางไปกลบั

ระหว่างสถานที่ปฏิบตัิงานนัน้กบัสถานที่อยู่อาศยั ใหเ้บกิค่าเช่าที่พกัระหว่างไปปฏิบตัิหนา้ที่ไดเ้พีย งระยะเวลา

ไม่เกินหน่ึงรอ้ยยี่สิบวนันบัแต่วนัออกเดินทาง ถา้เกินตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการด าเนินการผูเ้ดินทาง

ตามวรรคหน่ึงใหเ้บกิค่าเบี้ยเลี้ยงตาม ขอ้ 14 ไดไ้ม่เกินสามสิบวนั ถา้เกินใหท้  าความตกลงกบัคณะกรรมการ

ด าเนินการ 
ขอ้ 17 ในกรณีที่ผูไ้ปปฏิบตัิหนา้ที่ช ัว่คราวเจ็บป่วย และจ าเป็นตอ้งพกัเพื่อรกัษาพยาบาลใหเ้บกิ

ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าเช่าที่พกัส าหรบัวนัที่พกันัน้ได ้แต่ท ัง้น้ีตอ้งไม่เกินสิบวนั กรณีที่ผูไ้ปปฏิบตัิหนา้ที่ช ัว่คราว

เจ็บป่วย และตอ้งเขา้พกัรกัษาตวัในสถานพยาบาล ใหง้ดเบิกค่าเช่าที่พกัเวน้แต่กรณีที่จ  าเป็น ตอ้งชี้ แจง 

ประกอบดว้ยหลกัฐานใหผู้ม้อี  านาจพจิารณาอนุมตัเิป็นกรณีพเิศษ 
ขอ้ 18 ผูไ้ปปฏบิตัหินา้ทีช่ ัว่คราวต่างจงัหวดันอกพื้นทีท่ีต่ ัง้สหกรณเ์ป็นรายบุคคล โดยปกติใหเ้ดินทาง

โดยยานพาหนะประจ าทาง และใหเ้บิกค่าพาหนะไดเ้ท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินสิทธิที่ผูเ้ดินทางจะพึงไดร้บัตาม

ประเภทของยานพาหนะทีใ่ชเ้ดนิทาง เวน้แต่กรณีตาม ขอ้ 19 ขอ้ 20 และขอ้ 21 
  ในกรณีทีไ่มม่ยีานพาหนะประจ าทาง หรอืมแีต่ตอ้งการความรวดเร็ว เพื่อประโยชนแ์ก่สหกรณ ์

ใหใ้ชย้านพาหนะอื่นได ้แต่ตอ้งชี้แจงเหตุผล และความจ าเป็นไวใ้นรายงานการเดินทาง หรือหลกัฐานการขอเบกิเงนิ

ค่าพาหนะนัน้ 
  ในกรณีที่เร่งด่วน ใหเ้ดินทางโดยเครื่องบินไดต้ามความเหมาะสม โดยอนุมตัิ ของ

ประธานกรรมการ เป็นกรณีไป 
ขอ้ 19 ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เลขานุการ หรือผูจ้ดัการ หากมคีวามจ าเป็นตอ้งไป

ปฏิบตัิหนา้ที่เฉพาะบุคคลในกรุงเทพมหานครและจงัหวดัอื่นใหเ้บิกค่าพาหนะรบัจา้งเหมาได ้ส าหรบักรณี

ดงัต่อไปน้ี 
  (1) . การเดินทางไปกลบัระหว่างสถานที่อยู่ ที่พกั  หรือสถานที่ปฏิบตัิหนา้ที่ก ับสถานี

ยานพาหนะประจ าทาง หรือกบัสถานที่จอดพาหนะที่ตอ้งใชใ้นการเดินทางไปยงัสถานที่ปฏิบตัิงานภายในเขต

จงัหวดัเดยีวกนั 
  การเดนิทางดงักลา่ว ถา้จ าเป็นตอ้งเดินทางขา้มเขตจงัหวดั ใหเ้บกิค่าพาหนะรบัจา้งไดเ้ท่าที่จ่ายจริง 

แต่ตอ้งไมเ่กนิอตัราทีค่ณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
  (2). การเดินทางไปกลบัระหว่างสถานที่อยู่ที่พกักบัสถานที่ปฏิบตัิงานภายใน เขตจงัหวดั

เดยีวกนั ใหเ้บกิไดว้นัละไมเ่กนิสองเที่ยว 
  (3). การเดินทางไปปฏิบตัิหนา้ที่ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูซ้ึ่งไม่มีสิทธิเบิกค่าพาหนะ

ตามก าหนดได ้แต่จ าตอ้งน าสมัภาระในการเดนิทาง หรอืสิง่ของเครื่องใชข้องสหกรณ์ดว้ย เป็นเหตุใหไ้ม่สะดวกที่

จะเดนิทางโดยยานพาหนะประจ าทางได ้ใหเ้บกิค่าพาหนะรบัจา้งได ้ส่วนการเดินทางไปประชุมอบรมหรือสมัมนา 

ผูเ้ดนิทางจะเบกิค่าพาหนะรบัจา้งตาม (2) ไมไ่ด ้
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ขอ้ 20 การไปปฏิบตัิหนา้ที่ช ัว่คราวเป็นคณะ โดยปกติใหใ้ชย้านพาหนะของสหกรณ์กรณีไม่มี

ยานพาหนะของสหกรณ ์หรอืมแีต่ไม่เพยีงพอหรือตอ้งการความสะดวก รวดเร็วและเพื่อประโยชนแ์ก่สหกรณ์ให ้

ใชพ้าหนะอื่นได ้แต่ตอ้งไดร้บัอนุมตัโิดยประธานกรรมการก่อนเดนิทางทกุคร ัง้ 
ขอ้ 21 การใชพ้าหนะส่วนตวัไปปฏิบตั ิหน า้ที่ช ัว่คราว ผู เ้ดินทางจะตอ้งไดร้บัอนุมตัิจาก

ประธานกรรมการ หรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายก่อนจึงจะมสีทิธิเบกิเงนิชดเชยเป็นค่าพาหนะในลกัษณะเหมาจ่ายได ้

ตามอตัรา ดงัน้ี 
  (1). รถยนตส์่วนบคุคล กโิลเมตรละ 6 บาท 
  (2). รถจกัรยานยนต ์กโิลเมตรละ 3 บาท 

ขอ้ 22 การเดนิทางไปปฏบิตัหินา้ทีโ่ดยเครื่องบนิ ใหเ้ป็นตามหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี 
  (1). ประธานกรรมการ ใหเ้ดนิทางไปโดยเครื่องบนิไดทุ้กกรณี 
  (2). กรรมการ สมาชิก เจา้หนา้ที่ หรือผูอ้ื่นใด ใหเ้ดินทางไดโ้ดยอนุมตัิของประธานกรรมการ 

เฉพาะกรณีทีจ่  าเป็นด่วนเป็นพเิศษ และเพือ่ประโยชนแ์ก่ทางสหกรณเ์ท่านัน้ 
  (3). การเดนิทางซึง่ไมเ่ขา้หลกัเกณฑต์าม (1), (2) จะเบกิค่าเครื่องบนิไดไ้มเ่กินค่าใชจ่้ายในการ

เดนิทางภาคพื้นดนิในระยะทางเดยีวกนัตามสทิธิซึง่ผูเ้ดนิทางจะพงึเบกิได ้
ขอ้ 23 บรรดาสมัภาระในการเดินทาง หรือสิ่งของเครื่องใชใ้นการปฏบิตัิงาน ใหเ้บกิค่าระวางบรรทุก

ไดเ้ท่าที่จ่ายจริง แต่ถา้เป็นค่าระวางบรรทุกทางเครื่องบนิจะตอ้งไดร้บัอนุญาต หรืออนุมตัิจากประธานกรรมการ

หรอืคณะกรรมการด าเนินการก่อนแลว้แต่กรณี 
ขอ้ 24 การเดินทางไปปฏิบตัิหนา้ที่ช ัว่คราว ใหเ้บิกค่าพาหนะในลกัษณะเหมาจ่ายตาม  ขอ้ 21 

ตามความเป็นจรงิ แต่ไมเ่กนิกว่าอตัราทีก่  าหนด ดงัน้ี 
  (1). การไปปฏบิตัิหนา้ที่ช ัว่คราวในลกัษณะเดินทางไป-กลบั จากภูมลิ  าเนา หรือถิ่นที่อยู่อาศยั

ถงึสถานทีป่ฏบิตัหินา้ทีช่ ัว่คราว ใหค้ิดระยะทางจากจดุเริ่มตน้ไปถงึเป้าหมาย ตามเสน้ทางการคมนาคมที่ใกลแ้ละ

สะดวกทีสุ่ด เป็นจ านวน 2 เทีย่ว 
  (2). การไปปฏิบตัิหนา้ที่ช ัว่คราวลกัษณะการเดินทางจากจุดหน่ึงไปถึงจุดหน่ึง และมีการ

เดินทางต่อไปยงัอีกจุดหน่ึง หรือหลายจุด ซึ่งเป็นการปฏบิตัิงานใหก้บัสหกรณ์ ใหค้ิดระยะทางจากจุดเริ่มตน้ไป

ถงึยงัจดุต่างๆ ตามความเป็นจรงิ ตามเสน้ทางการคมนาคมทีใ่กลแ้ละสะดวกทีสุ่ดเป็นจ านวน 2 เทีย่ว 
ขอ้ 25 การเดินทางไปปฏบิตัิงาน สามารถยมืเงนิทดรองจ่ายจากสหกรณ์ก่อนไดเ้ท่าที่จ  าเป็นที่จะตอ้ง

จ่ายในการเดนิทาง แต่ไมเ่กนิสทิธติามทีก่  าหนดไวใ้นระเบยีบน้ี การยมืเงนิใหย้มืไดก่้อนวนัเดินทาง 7 วนั เวน้แต่

มเีหตจุ าเป็นเร่งด่วนเป็นพเิศษอาจขอยมืได ้แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่า 3 วนั และตอ้งคืนเงนิทดรองจ่ายพรอ้มหลกัฐาน

การจ่ายตามทีก่  าหนดอย่างเคร่งครดั 
  เมือ่ผูเ้ดินทางกลบัจากการไปปฏบิตัิงานแลว้ ใหท้  ารายงานการเดินตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด 

พรอ้มหลกัฐานใบส าคญัจ่ายและเงนิเหลอืจ่าย (ถา้ม)ี ภายใน 7 วนันบัแต่วนัที่กลบัจากการปฏบิตัิงานนัน้ ถา้เกิน

ก าหนดน้ี ใหด้ าเนินการตามระเบยีบว่าดว้ยการยมืเงนิทดรองจ่ายทนัที 
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ขอ้ 26 ค่าใชจ่้ายที่ก  าหนดไวใ้นระเบยีบน้ี ในเขตอ าเภอที่ต ัง้สหกรณ์จะเบกิค่าเช่าที่พกัไม่ได  ้เวน้แต่

ผูเ้ดินทางไปปฏบิตัิหนา้ที่ช ัว่คราวมภีูมลิ  าเนาอยู่ต่างอ าเภอกบัที่ต ัง้สหกรณ์ ใหเ้บกิค่าที่พกัไดต้ามความจ าเป็นแต่

ตอ้งไมเ่กนิกึ่งหน่ึงของอตัราทีก่  าหนดไวใ้น ขอ้ 15 
ขอ้ 27 การเดินทางไปปฏบิตัิหนา้ที่ ในลกัษณะเป็นคณะร่วมกบัประธานกรรมการ หรือกบัต าแหน่งอื่น

ทีเ่ทยีบเท่า ใหผู้ม้สีทิธิ์เบกิค่าเช่าทีพ่กั และค่าพาหนะไดเ้ท่ากบัทีป่ระธานกรรมการมสีทิธเิบกิ 
ขอ้ 28 ผูเ้ดินทางไปปฏิบตัิหนา้ที่เพื่อท าหนา้ที่รบัรอง หรือปฏิบตัิงานร่วมกบัสหกรณ์ หรือชุมนุม

สหกรณอ์ื่น จะเบกิค่าพาหนะในการเดนิทางเท่ากบัผูด้  ารงต าแหน่งในสหกรณ์ หรอืชมุนุมสหกรณน์ัน้กไ็ด ้
ขอ้ 29 ผูเ้ดินทางไปปฏบิตัิหนา้ที่ซึ่งตอ้งน าสิ่งของเครื่องใชข้องทางสหกรณ์ไปดว้ย ใหเ้บกิค่าพาหนะ

ส าหรบัสิง่ของเครื่องใชน้ ัน้ไดโ้ดยประหยดั 
ขอ้ 30 ผูเ้ดินทางไปปฏิบตัิหนา้ที่ตอ้งจ่ายค่าใชจ่้ายอื่นที่จ  าเป็นเน่ืองในการเดินทางในการไปปฏิบตัิ

หนา้ที ่ใหเ้บกิค่าใชจ่้ายนัน้ไดโ้ดยประหยดั 
ขอ้ 31 ค่าเบี้ยปฏบิตังิาน ใหเ้บกิไดด้งัน้ี 

  (1). คณะกรรมการด าเนินการ คร ัง้ละ 700 บาท 
  (2). ผูจ้ดัการ เจา้หนา้ที ่ผูอ้ื่นใด คร ัง้ละ 600 บาท 
  การนบัเวลาปฏิบตัิหนา้ที่เพื่อค านวณค่าเบี้ยปฏิบตัิงานส าหรบัเจา้หนา้ที่ ใหน้บัไม่นอ้ยกว่า  

3 ช ัว่โมงเป็นหน่ึงคร ัง้ เวน้แต่มีเหตุผล และความจ าเป็นอื่นที่มิอาจด าเนินการตามก าหนดไดใ้หข้ออนุมตัิ

ประธานกรรมการเป็นกรณีไป 
  ถา้การนบัเวลาการปฏบิตัิหนา้ที่เกินกว่าที่ก  าหนดตามวรรคสอง ใหผู้น้ ัน้มสีทิธิเบกิค่าเบี้ยเลี้ยง

แทนทัง้น้ีการใชส้ทิธิเบกิค่าเบี้ยปฏบิตัิงานไม่ตดัสิทธิในการเบกิค่าพาหนะเดินทางตามที่ก  าหนด ท ัง้น้ีตอ้งเลอืก

เบกิอย่างใดอย่างหน่ึงจะซ า้ซอ้นมไิด ้
ขอ้ 32 ขอ้ความใดที่ไม่ไดก้ าหนดไว ้หรือจ าตอ้งตีความแห่งระเบยีบน้ี ใหค้ณะกรรมการด าเนินการ

มอี านาจวนิิจฉยัชี้ขาดในปญัหาท ัง้ปวงค าวนิิจฉยั หรอืมตขิองคณะกรรมการด าเนินการใหถ้อืเป็นที่สุด 
ขอ้ 33 ใหป้ระธานกรรมการด าเนินการรกัษาการตามระเบยีบน้ี 

 
ประกาศ  ณ  วนัที ่15 ธนัวาคม  พ.ศ.2558 

 
พนัต ารวจเอก 

( จรีะเศรษฐ ์  ดาวเงนิตระกูล ) 
ประธานกรรมการ 
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