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ระเบียบสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคอหงส์  จ ำกดั 

ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยในกำรเดินทำงเพ่ือกำรปฏิบัติงำนสหกรณ์ พ.ศ. 2559 

******************************** 

 อาศยัอ านาจตามมติท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี  2558  เม่ือวนัอาทิตยท่ี์  13  มีนาคม  2559  และ

อ าน าจตามคว ามในข้อบัง คับของสหกร ณ์ เ ค ร ดิ ตยู เ น่ี ยนคอหง ส์   จ  า กัด  ข้อ  7 4 ( 7 )   และ  

ขอ้ 103(13)  ท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี  8  คร้ังท่ี  2  เม่ือวนัท่ี  28  มีนาคม  2559  ไดมี้มติ

ก าหนดระเบียบสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคอหงส์ จ ากดั ว่าดว้ยการเบิกจ่ายในการเดินทางเพื่อการปฏิบติังาน

สหกรณ์ พ.ศ. 2559 ไวด้งัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1.  ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอหงส์  จ  ากดั  วา่ดว้ยการเบิกจ่ายในการ

เดินทางเพื่อการปฏิบติังานสหกรณ์ พ.ศ. 2559” 

 ขอ้ 2.  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนั  29  มีนาคม  2559   

 ข้อ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคอหงส์  จ  ากัด ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  

พ.ศ. 2554 และบรรดาระเบียบ  ประกาศ  ค าสั่ง  มติ  หรือขอ้ตกลงอ่ืนใดซ่ึงขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ีและให้

ใชร้ะเบียบน้ีแทน 

 ขอ้ 4.  ในระเบียบน้ี 

  “สหกรณ์”    หมายถึง   สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอหงส์  จ  ากดั 

  “คณะกรรมการ”    หมายถึง   คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 

  “ประธานกรรมการ” หมายถึง   ประธานกรรมการสหกรณ์  

  “กรรมการ”  หมายถึง  กรรมการด าเนินการสหกรณ์ 

  “ผูต้รวจสอบกิจการ” หมายถึง  ผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ 

  “ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ” หมายถึง  ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิสหกรณ์ 

  “ผูจ้ดัการ”  หมายถึง  ผูจ้ดัการสหกรณ์ 

  “เจา้หนา้ท่ี”  หมายถึง  เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 
  

ขอ้ 5.  กรรมการ  ผูต้รวจสอบกิจการ  เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์จะเดินทางไปปฏิบติังานต่างทอ้งท่ีตอ้ง 

ไดรั้บอนุมติัจากประธานกรรมการ  หรือคณะกรรมการด าเนินการ  หรือผูจ้ดัการ หรือผูมี้อ  านาจแลว้สุดแต่

กรณี 
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ขอ้ 6.  ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปปฏิบติังานของสหกรณ์ภายในประเทศ  ไดแ้ก่ 

  6.1 ค่าพาหนะ 

  6.2 ค่าเบ้ียเล้ียง 

  6.3 ค่าเช่าท่ีพกั 

  6.4 ค่าใชจ่้ายในการศึกษา ฝึกอบรมและสัมมนา 

 6.5 ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นตอ้งจ่าย เน่ืองจากการเดินทางไปปฏิบติังาน เช่น ค่าขนสัมภาระ

ของสหกรณ์  เป็นตน้ 
  

ขอ้ 7.  การเดินทางไปปฏิบติังานของสหกรณ์ภายในประเทศ ถา้หยดุอยู ่ณ ท่ีใดโดยไม่มีความจ าเป็น 

แก่งานสหกรณ์ จะเบิกค่าใชจ่้ายในการเดินทางส าหรับวนัหยดุอยูโ่ดยไม่จ  าเป็นนั้นไม่ได ้

 ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งหยดุพกั  เพราะเจบ็ป่วยหรือเหตุสุดวสิัย ใหเ้บิกค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 

ส าหรับวนัท่ีหยดุพกัได ้ ทั้งน้ี  ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
  

ขอ้ 8.  ในการเดินทางไปปฏิบติังานตามปกติใหใ้ชย้านพาหนะประจ าทางและใหเ้บิกค่าพาหนะได ้

เท่าท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกินอตัรา ดงัต่อไปน้ี 

  (1) การเดินทางขา้มเขตจงัหวดั ใหเ้บิกไดต้ามอตัราการจ่ายจริงแต่ไม่เกิน ตามอตัราท่ี

ประชุมใหญ่อนุมติั  ส าหรับประธานกรรมการ , กรรมการ , ผูต้รวจสอบกิจการ , ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ , 

ผูจ้ดัการ , รองผูจ้ดัการ   

  (2)  การเดินทางขา้มเขตจงัหวดั ใหเ้บิกไดต้ามอตัราการจ่ายจริงแต่ไม่เกิน ตามอตัราท่ี

ประชุมใหญ่อนุมติั ส าหรับเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 

  (3) การเดินทางโดยใชย้านพาหนะส่วนตวัให้เบิกค่าพาหนะโดยค านวณตามระยะทาง  

ตามอตัราท่ีประชุมใหญ่อนุมติั   ใหผู้เ้ดินทางระบุระยะทางไวใ้นหลกัฐานขอเบิกทุกคร้ัง ทั้งน้ีอตัราน้ีรวมถึง

การเดินทางภายในเขตจงัหวดัท่ีตั้งส านกังานดว้ย 

 การเดินทางโดยพาหนะซ่ึงตอ้งเสียค่าธรรมเนียมพิเศษ ใหเ้บิกค่าธรรมเนียมตามชั้นท่ีโดยสารนั้นได ้
  

ขอ้ 9.  ในกรณีไม่มียานพาหนะประจ าทางหรือมีแต่ตอ้งการความรวดเร็วเพื่อประโยชน์แก่งาน 

สหกรณ์ใหใ้ชย้านพาหนะอ่ืนตลอดจนเคร่ืองบินได ้โดยไดรั้บอนุมติัจากประธานกรรมการหรือผูจ้ดัการ 

สุดแต่กรณี ทั้งน้ีตอ้งไม่เกินอตัราราคาตามขอ้ 8 (1),(2)   
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 ขอ้ 10.  ค่าเบ้ียเล้ียงในการเดินทางไปปฏิบติังาน ใหค้  านวณโดยถือเกณฑ ์ดงัน้ี 

  10.1  การนบัเวลาในการปฏิบติังาน ใหน้บัตั้งแต่เวลาออกจากท่ีพกั หรือส านกังานสหกรณ์ 

         จนกลบัท่ีพกัหรือส านกังานสหกรณ์ 

  10.2  เวลาไปปฏิบติังานยีสิ่บส่ีชัว่โมงนบัเป็นหน่ึงวนั  เศษของวนักวา่สิบสองชัว่โมง 

         นบัเป็นหน่ึงวนั เศษหกชัว่โมงแต่ไม่เกินสิบสองชัว่โมงนบัเป็นคร่ึงวนั 

  10.3  ค่าเบ้ียเล้ียงในการเดินทางในเขตจงัหวดัหรือนอกเขตจงัหวดั  ให้เบิกตามอตัราท่ี

ประชุมใหญ่อนุมติั 
  

ขอ้  11.  อตัราค่าเช่าท่ีพกัในการเดินทางไปปฏิบติังานสหกรณ์ในราชอาณาจกัร  

(1)  ใหเ้บิกไดเ้ท่าท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกินตามอตัราท่ีประชุมใหญ่อนุมติั  

(2) อตัราค่าเช่าในกรณีเดินทางไปปฏิบติังานสหกรณ์เป็นหมู่คณะใหพ้กัรวมกนัสองคนข้ึน 

ไปต่อหน่ึงหอ้งโดยใหเ้บิกค่าเช่าท่ีพกัไดเ้ท่าท่ีจ่ายจริง  ไม่เกินอตัราค่าเช่าห้องพกัคู่เวน้แต่เป็นกรณีท่ีไม่

เหมาะสมจะพกัรวมกนัหรือมีเหตุจ าเป็นท่ีไม่อาจพกัรวมกบัผูอ่ื้นไดเ้ท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกินอตัราค่าเช่าหอ้งพกั

คนเดียว 

 ขอ้ 12.  การเดินทางไปปฏิบติังานจะเบิกค่าใชจ่้ายในการเดินทางส าหรับบุคคลในครอบครัวไม่ได ้

 ขอ้ 13.   ผูเ้ดินทางไปปฏิบติังานจะเบิกค่าใชจ่้ายเบ็ดเตล็ดท่ีจ  าเป็นเพื่อประโยชน์แก่งานของสหกรณ์ 

เช่น ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ ์และค่าใชจ่้ายในการส่ือสารไดเ้ท่าท่ีจ่ายจริง 

 ขอ้ 14.  ผูเ้ดินทางไปปฏิบติังานจะขอยืมเงินทดรองเพื่อเป็นค่าใช่จ่ายในการเดินทางไปตามสมควร

แก่เหตุการณ์โดยยืน่รายการประมาณค่าใชจ่้าย ทั้งน้ี ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูมี้อ านาจตามระเบียบสหกรณ์ 

 ขอ้  15.  การเบิกเงินค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ผูเ้บิกตอ้งยืน่รายการเดินทางตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด 

 ขอ้  16.  ใหป้ระธานกรรมการเป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี 

 

  ประกาศ  ณ  วนัท่ี  29  มีนาคม  2559 

 

 

 

(นายคร่ัน   ทวรัีตน์) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคอหงส์  จ  ากดั 

 


