
ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจปตัตานี  จ ากดั 

วา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาท าการ พ.ศ.2559 
 

 

อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจปตัตานี จ ากดั พ.ศ.2554 ขอ้ 66(8) 

และขอ้ 94(10) ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจปตัตานี จ ากดั ชุดที่ 51 

คร ัง้ที ่5/2559 วนัที่ 5 มกราคม พ.ศ.2559 ไดก้ าหนดระเบยีบว่าดว้ยการเบกิจ่ายเงนิค่าตอบแทนการปฏบิตัิงาน

นอกเวลาท าการ ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1 ระเบยีบน้ีเรียกว่า “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจปตัตานี จ ากดั ว่าดว้ยการเบกิจ่ายเงนิ
ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาท าการ พ.ศ.2559” 

ขอ้ 2 ระเบยีบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัต ัง้แต่วนัประกาศเป็นตน้ไป 
ขอ้ 3 ใหย้กเลิก บรรดาระเบียบ 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 ประธานกรรมการสหกรณอ์อมทรพัยต์ ารวจปตัตานี จ ากดั 
 “เจา้หนา้ที่” หมายถึง เจา้หนา้ที่ และลูกจา้ง ที่จา้งดว้ยเงินงบประมาณของสหกรณ์ ตาม

ระเบยีบสหกรณว์่าดว้ยเจา้หนา้ที ่และขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัการท างาน ยกเวน้ลูกจา้งตามสญัญาจา้งเหมา 
 “เงนิค่าตอบแทน” หมายถงึ เงนิที่จ่ายใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ ผูป้ฏบิตัิงานตามหนา้ที่ ปกติ นอกเวลา

ท าการในทีต่ ัง้ส  านกังาน 
 “เวลาท าการ” หมายถึง เวลาระหว่าง 08.30 น. ถึง 16.30 น. ของวนัท าการ และให ้

หมายความรวมถงึช่วงเวลาอื่นทีส่หกรณก์ าหนดใหเ้จา้หนา้ที่ในสงักดั ปฏบิตังิานเป็นอย่างอื่นดว้ย 
 “วนัท าการ” หมายถึง วนัจนัทรถ์ึงวนัศุกร ์และใหห้มายความรวมถึงวนัท าการที่สหกรณ์

ก าหนดเป็นอย่างอื่นดว้ย 
 “วนัหยุดท าการ” หมายถงึ วนัเสารแ์ละวนัอาทติย ์หรอืวนัหยุดท าการประจ าสปัดาหท์ี่สหกรณ์

ก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น และใหห้มายความถึงวนัหยุดท าการประจ าปีหรือ  วนัหยุดพิเศษอื่นๆ ที่คณะกรรมการ
ด าเนินการก าหนดใหเ้ป็นวนัหยุดท าการ นอกเหนือจาก วนัหยุดท าการประจ าปี 



ระเบยีบสหกรณ ์

ว่าดว้ยการเบกิจ่ายเงนิค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาท าการ พ.ศ.2559 หนา้  2 
~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~ 

  

ขอ้ 5 การอนุมตัิใหเ้จา้หนา้ที่ปฏิบตัิงานนอกเวลาท าการและวนัหยุดท าการ ใหป้ระธานกรรมการ 

หรือผูท้ี่ประธานกรรมการมอบหมาย เป็นผูอ้นุมตัิ โดยค านึงถงึความจ าเป็นเร่งด่วน  และประโยชนข์องสหกรณ์
เป็นหลกั กรณีทีม่งีานจ าเป็นเร่งด่วนตอ้งปฏบิตังิานนอกเวลาท าการ หากไมป่ฏบิตัจิะก่อใหเ้กิดความเสยีหายอย่าง
รา้ยแรง แต่ไม่อาจขออนุมตัิตามวรรคหน่ึงไดท้นั ใหด้ าเนินการไปก่อนได ้ท ัง้น้ีตอ้ง  รีบรายงานและขออนุมตัิต่อ  
ผูม้อี  านาจโดยไมช่กัชา้ พรอ้มแจง้เหตแุห่งความจ าเป็นทีไ่มอ่าจขออนุมตัก่ิอนเพือ่ประกอบการพจิารณา 

ขอ้ 6 กรณีเจา้หนา้ที่ผูไ้ดร้บัค าส ัง่ใหเ้ดินทางไปปฏบิตัิหนา้ที่ตามระเบยีบสหกรณ์ว่าดว้ยค่าใชจ่้ายใน

การประชมุ อบรม และสมัมนา  ไมม่สีทิธไิดร้บัเงนิ ค่าตอบแทน เวน้แต่ไดร้บัอนุมตัใิหป้ฏบิตัิงานนอกเวลาท าการ
ก่อนการเดินทาง เมือ่การเดินทางไปปฏิบตัิหนา้ที่น ัน้เสร็จสิ้นและกลบัถึงที่ต ัง้ส  านกังานในวนัใด หากจ าเป็นตอ้ง

ปฏบิตังิานนอกเวลาท าการในวนันัน้ใหเ้บกิเงนิค่าตอบแทนได ้
ขอ้ 7 การเบกิเงนิตอบแทนใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละอตัรา ดงัน้ี 

  (1). การปฏบิตัิงานนอกเวลาในวนัท าการ ใหม้สีทิธิเบกิเงนิค่าตอบแทนไดเ้มือ่ปฏบิตัิงาน  เป็น
เวลาไมน่อ้ยกว่าวนัละ 4 ช ัว่โมง ในอตัราวนัละ 300 บาท 
  (2). การปฏบิตังิานนอกเวลาท าการในวนัหยุด ใหม้สีทิธิเบกิเงนิค่าตอบแทนไดเ้มือ่  ปฏบิตัิงาน
เป็นเวลาไมน่อ้ยกว่าวนัละ 6 ช ัว่โมง ในอตัราวนัละ 450 บาท 
  (3). กรณีมคีวามจ าเป็นตอ้งปฏบิตังิานตามภารกิจหลกัของสหกรณ์ เป็นคร ัง้คราว หรือเป็นไป

ตามนโยบายของคณะกรรมการด าเนินการ ที่มอบหมายใหป้ฏิบตัิ โดยมกี าหนดเป้าหมาย ระยะเวลาแน่นอนมี
ความเร่งด่วน เพื่อประโยชนแ์ก่สหกรณ์หรือประโยชนส์าธารณะ ประธาน  กรรมการอาจส ัง่การใหป้ฏบิตัิงานนอก
เวลาท าการตดิต่อกนัเป็นรายคร ัง้ได ้เมือ่ไดป้ฏบิตังิานเกนิกว่า 4 ช ัว่โมงแต่ไม่เกิน 6 ช ัว่โมง โดยใหม้สีทิธิเบกิเงนิ

ค่าตอบแทนในอตัราช ัว่โมงละ 80 บาท 
  (4). การปฏบิตัิงานนอกเวลาท าการหลายช่วงเวลา ภายในวนัเดียวกนั ใหน้บัเวลา  ปฏบิตัิงาน
นอกเวลาท าการทกุช่วงเวลารวมกนั เพือ่เบกิเงนิค่าตอบแทนส าหรบัวนันัน้ตามทีก่  าหนด 
  (5). การเบกิเงนิค่าตอบแทนในลกัษณะเดียวกนั ใหเ้ลือกใชส้ทิธิแต่เพยีงอย่างเดียว หา้มเบกิ
ซ า้ซอ้น 

ขอ้ 8 การปฏบิตังิานดงัต่อไปน้ี ไมอ่าจเบกิเงนิค่าตอบแทนได ้
  (1). การอยู่เวรรกัษาการณ ์ตามระเบยีบว่าดว้ยการรกัษาความปลอดภยัหรือ ตามระเบยีบหรือ
ค าส ัง่อื่นใดเกี่ยวกบัการรกัษาความปลอดภยัสหกรณ์ 
  (2). ใหร้ายงานผลการปฏิบตัิงานนอกเวลาท  าการต่อผูม้ ีอ  านาจอนุมตัิตามขอ้  5 ภายใน

สบิหา้วนันบัแต่วนัทีเ่สรจ็สิ้นการปฏบิตังิาน 
 



ระเบยีบสหกรณ ์

ว่าดว้ยการเบกิจ่ายเงนิค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาท าการ พ.ศ.2559 หนา้  3 
~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~ 

  

ขอ้ 9 การควบคุม ดูแลการปฏบิตังิานนอกเวลาท าการ ใหป้ฏบิตัดิงัน้ี 
  (1). กรณีมีผูป้ฏิบตัิงานนอกเวลาท าการร่วมกนัหลายคน ใหผู้ป้ฏิบตัิงานคนใดคนหน่ึง

เป็นผูร้บัรองการปฏบิตังิาน หากเป็นการปฏบิตังิานเพยีงล  าพงัคนเดยีวใหผู้ป้ฏบิตังิานนัน้เป็นผูร้บัรอง 
  (2). ใหร้ายงานผลการปฏิบตัิงานนอกเวลาท าการต่อผูม้ีอ  านาจอนุมตัิตามขอ้  5 ภายใน

สบิหา้วนันบัแต่วนัทีเ่สรจ็สิ้นการปฏบิตังิาน 
  (3). หากเจา้หนา้ที่ผูใ้ดปฏิบตัิงานนอกเวลาท าการแลว้ มีความประสงคอ์ุทิศตนเสียสละ

เพื่อสหกรณ์  ใหส้หกรณ์ถือเป็นความดีจดจารึกไวเ้พื่อน าไปประกอบการพิจารณาเลื่อนข ัน้เงนิเดือน  และหรือ

เงนิโบนสัต่อไป 
ขอ้ 10 หลกัฐานการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาท าการ ใหเ้ป็นไปตามแบบที่

สหกรณก์ าหนด หรอืตามที่คณะกรรมการด าเนินการเหน็สมควร 
ขอ้ 11 การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนที่นอกเหนือหรือแตกต่างจากที่ก  าหนดไวใ้นระเบียบน้ี  

ใหข้อท าความตกลงกบัคณะกรรมการด าเนินการ เป็นคราวๆ ไป 
ขอ้ 12 ขอ้ความใดที่ไม่ไดก้ าหนดไว ้หรือจ าตอ้งตีความแห่งระเบยีบน้ี ใหค้ณะกรรมการด าเนินการ 

มอี  านาจวนิิจฉยัชี้ขาดในปญัหาท ัง้ปวง ค าวนิิจฉยัหรอืมตขิองคณะกรรมการด าเนินการ ใหถ้อืเป็นทีสุ่ด 
ขอ้ 13 ใหป้ระธานกรรมการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบน้ี 

 
ประกาศ  ณ  วนัที ่ 5  มกราคม  พ.ศ.2559 

 
พนัต ารวจเอก 

( จรีะเศรษฐ ์  ดาวเงนิตระกูล ) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณอ์อมทรพัยต์ ารวจปตัตานี จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
 
 


