
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจปัตตานี จ ากัด 
ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ และค่าพาหนะ  

พ.ศ.2564 
 
 

อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจปัตตานี จ ากัด พ.ศ.2554          
ข้อ 66(8) และข ้อ  94 (10 )  ที ่ป ระช ุมคณะกรรมการด า เน ินการช ุดที ่  56  ครั ้งที ่ 5 /2564             
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ได้ก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจปัตตานี จ ากัด ว่าด้วยเบี้ย
ประชุมกรรมการ และค่าพาหนะ พ.ศ.2564 ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจปัตตานี จ ากัด ว่าด้วยเบี้ยประชุม
กรรมการ และค่าพาหนะ พ.ศ.2564” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจปัตตานี จ ากัด ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ และ

ค่าพาหนะ พ.ศ.2558 และบรรดาประกาศ มติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ระเบียบอ่ืนใดที่มีอยู่ก่อนใช้
ระเบียบนี้ซึ่งมีข้อก าหนดขัดแย้งกับระเบียบนี้และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
 “สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจปัตตานี จ ากัด 
 “คณะกรรมการด าเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจ

ปัตตานี จ ากัด 
 “ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจปัตตานี จ ากัด 
 “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจปัตตานี จ ากัด 
“เจ้าหน้าที่” หมายถึง เจ้าหน้าที่  และลูกจ้างที่จ้างด้วยเงินงบประมาณของสหกรณ์ ฯ           

ตามระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างสหกรณ์ ยกเว้นลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมา 
 “คณะอนุกรรมการ” หมายถึง คณะอนุกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจปัตตานี จ ากัด 
 “อนุกรรมการ” หมายถึง อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการต่างๆ ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุม

คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจปัตตานี จ ากัด 
ข้อ 5 ระเบียบนี้ใช้บังคับแก่คณะกรรมการด าเนินการ คณะกรรมการและอนุกรรมการในสหกรณ์

ออมทรัพย์ต ารวจปัตตานี จ ากัด 
ข้อ 6 กรรมการและอนุกรรมการซึ่งจะได้รับเบี้ยประชุมต้องอยู่ในลักษณะหนึ่งลักษณะใด ดังต่อไปนี้ 

  ลักษณะ 1  คณะกรรมการด าเนินการ 
  ลักษณะ 2  กรรมการซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งโดยอนุมัติของคณะกรรมการด า เนินการ 
ให้ได้รับเบี้ยประชุมตามลักษณะของกรรมการในคณะกรรมการ นั้น 
  ลักษณะ 3  อนุกรรมการซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งโดยอนุมัติของคณะกรรมการด าเนินการ 
ให้ได้รับเบี้ยประชุมตามลักษณะของกรรมการในคณะกรรมการ นั้น 

ข้อ 7 กรรมการลักษณะ 1  กรรมการลักษณะ 2  อนุกรรมการลักษณะ 3  ให้ได้รับเบี้ยประชุม 
เป็นรายครั้ง เฉพาะครั้งที่มาประชุม ในอัตรา 1,000 บาท/ครั้ง และอาจได้รับค่าพาหนะได้ตามความจ าเป็นดังนี้ 



ระเบียบสหกรณ ์
ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ และค่าพาหนะ พ.ศ.2564                  หน้า  2 
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  (1). กรณีเดินทางจากสถานีต ารวจภูธรไม้แก่น,  สายบุรี, กะพ้อ, ทุ่งยางแดง, นาประดู่      
และบ้านโสร่ง ให้ได้รับในอัตรา 500 บาทต่อคน 
  (2). กรณีเดินทางจากสถานีต ารวจภูธรมายอ, ปะนาเระ, ยะหริ่ง, ราตาปันยัง, ยะรัง, โคกโพธิ์, 
แม่ลาน, หนองจิก และตุยง ให้ได้รับอัตรา 400 บาทต่อคน 
  (3). กรณีเดินทางจากสถานีต ารวจภูธรเมืองปัตตานี, กองก ากับการสืบสวนฯ และต ารวจภูธร
จังหวัดปัตตานี ให้ได้รับอัตรา 200 บาทต่อคน 
  (4). กรณีเดินทางจากสถานีต ารวจซึ่งอยู่นอกแดนด าเนินงานของสหกรณ์ ให้ได้รับอัตรา  
500 บาทต่อคน 

ข้อ 8 ในวันท าการปกติ เจ้าหน้าที ่ที ่เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการคณะอนุกรรมการ 
ตามลักษณะงานในหน้าที่ ณ สถานที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าเบี้ยประชุมตามที่ก าหนดนี้ 

ข้อ 9 เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการให้ได้รับเบี้ย
ประชุมเช่นเดียวกับกรรมการ หรืออนุกรรมการแล้วแต่กรณี 

ข้อ 10 กรรมการในคณะกรรมการคณะหนึ่ง หรืออนุกรรมการในคณะอนุกรรมการคณะหนึ่งให้ได้รับ
เบี้ยประชุมเพียงครั้งเดียว ในวันหนึ่ง 

ข้อ 11 การเบิกเบี้ยประชุม และค่าพาหนะ ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณประจ าปีของสหกรณ์ 
ข้อ 12 ข้อความใดที่ไม่ได้ก าหนดไว้ หรือจ าต้องตีความแห่งระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการด าเนินการมี

อ านาจวินิจฉัยชี้ขาดในปัญหาทั้งปวง ค าวินิจฉัย หรือมติของคณะกรรมการด าเนินการให้ถือเป็นที่สุด 
ข้อ 13 ให้ประธานกรรมการด าเนินการรักษาการตามระเบียบนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 
 

 
 

พันต ารวจเอก 
  (ภูดิท  พานิชประเสริฐ) 
 ประธานกรรมการ 

        สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจปัตตานี จ ากัด 
 
 
 

 

พิมพ์………………………………………. 
ทาน………………………………………. 
ตรวจ…………………………………….. 

พิมพ์………………………………………. 
 
ทาน………………………………………. 
 
ตรวจ……………………………………… 
 


