
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร  จํากัด 

ว่าด้วย  ค่าพาหนะ เบีย้เลีย้ง ค่าเช่าที่พกัในการเดนิทางสําหรับ 
กรรมการ เจ้าหน้าที่  และลูกจ้างของสหกรณ์ 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
 
  อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลสกลนคร จาํกดั  ขอ้  ๗๙(๘) 

และ ๑๐๗ (๑๑)  ท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดท่ี ๑๕  คร้ังท่ี  ๔    เม่ือวนัท่ี  ๒๕  มีนาคม  พ.ศ. 

๒๕๕๓  ไดก้าํหนดระเบียบว่าดว้ยค่าพาหนะ เบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพกัในการเดินทางสําหรับ กรรมการ เจ้าหน้าท่ี และ

ลูกจา้งของสหกรณ์ ไวด้งัต่อไปน้ี 
  ข้อ ๑. ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร  จํากัด  ว่าด้วย          

ค่าพาหนะ   เบ้ียเล้ียง  ค่าเช่าท่ีพกัในการเดินทางสาํหรับกรรมการ เจา้หนา้ท่ี  และลูกจา้งของสหกรณ์   พ.ศ.๒๕๕๓” 
  ขอ้ ๒. ระเบียบน้ีใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  ๑  เมษายน  พ.ศ.๒๕๕๓ 
  ขอ้ ๓. ให้ยกเลิกระเบียบว่าดว้ย ค่าพาหนะ เบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพกัในการเดินทางสําหรับกรรมการ 

พนกังาน และลูกจ้างของสหกรณ์   พ.ศ.๒๕๕๒  และบรรดาประกาศ มติท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ท่ีมีอยู่

ก่อนวนัใชร้ะเบียบน้ี ซ่ึงมีขอ้กาํหนดขดัแยง้กบัระเบียบน้ีทั้งส้ิน 
  ขอ้ ๔. ในระเบียบน้ี 
   “สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลสกลนคร จาํกดั 
   “คณะกรรมการดาํเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์

โรงพยาบาลสกลนคร จาํกดั” 
   “ประธานกรรมการดาํเนินการ” หมายถึง     ประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออม

ทรัพยโ์รงพยาบาลสกลนคร จาํกดั” 
   “กรรมการ”     หมายถึง    กรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล   

สกลนคร จาํกดั  
   “ผูจ้ดัการ”    หมายถึง    ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลสกลนคร จาํกดั 
   “เจา้หนา้ท่ีและลูกจา้ง”    หมายถึง      บุคคลซ่ึงสหกรณ์จา้งให้ทาํงานประจาํของสหกรณ์

ตามระเบียบว่าดว้ยเจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งของสหกรณ์ 
   “ผูต้รวจสอบกิจการ”  หมายถึง  ผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาล

สกลนคร จาํกดั 
 
 
 
 



 

  ข้อ ๕ . ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสําหรับกรรมการ เจ้าหน้าท่ี  และลูกจ้างท่ีไปปฏิบัติงาน

ภายในประเทศ ไดแ้ก่  
   (๑) ค่าพาหนะ ซ่ึงรวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่านํ้ ามนัเช้ือเพลิง ค่าบรรทุก ค่าจ้างคนหาบ

หาม หรือขนส่ิงของและอ่ืน ๆ ทาํนองเดียวกนั 
   (๒) เบ้ียเล้ียง 
   (๓) ค่าเช่าท่ีพกั 
   (๔) ค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็ 
   (๕) ค่าลงทะเบียน 
  ขอ้ ๖. ผูมี้อาํนาจอนุมติัให้กรรมการ เจา้หนา้ท่ี และลูกจา้งเดินทางไปปฏิบติังาน 
   (๑) ผูจ้ดัการ สําหรับเจ้าหน้าท่ี และลูกจา้ง ท่ีมีตาํแหน่งตํ่ากว่าผูจ้ดัการในกรณีท่ีเดินทาง

ไปปฏิบติังานไม่เกินสามวนั 
   (๒) ประธานกรรมการดําเนินการ สําหรับเจ้าหน้าท่ี  และลูกจ้างทุกตําแหน่งหรือ

กรรมการ ในกรณีท่ีเดินทางไปปฏิบติังานไม่เกินเจ็ดวนั 
   (๓) คณะกรรมการดาํเนินการ สาํหรับทุกกรณี 
  ขอ้ ๗. การเดินทางไปปฏิบติังานถา้หยุดอยู่ ณ ท่ีใด โดยไม่มีความจาํเป็นแก่งานสหกรณ์จะเบิก

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางสาํหรับวนัท่ีหยดุอยูโ่ดยไม่จาํเป็นนั้นไม่ได ้
   ในกรณีท่ีผูป้ฏิบติังานจาํเป็นตอ้งหยุดพกั เพราะเจ็บป่วยโดยมีใบรับรองแพทยใ์ห้เบิก

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางสาํหรับวนัหยดุได ้แต่ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากผูมี้อาํนาจอนุมติัตามขอ้ ๖ ก่อน 
  ขอ้ ๘. ในการเดินทางไปปฏิบติังานตามปกติ ให้ใชย้านพาหนะประจาํทางหรือรถไฟ และให้เบิก

ค่าพาหนะเหมาจ่ายไดไ้ม่เกินอตัราต่อไปน้ี 
   (๑) ค่าโดยสารรถปรับอากาศชั้น ๑  และรถไฟชั้นสองปรับอากาศ  สําหรับเจา้หนา้ท่ีและ

ลูกจา้ง 

   (๒) ค่าโดยสารรถปรับอากาศ VIP และรถไฟชั้นสองรถนอนปรับอากาศ สําหรับ 

กรรมการ หรือเจา้หนา้ท่ีท่ีมีตาํแหน่งตั้งแต่หวัหนา้ฝ่ายข้ึนไป  
  การเดินทางโดยพาหนะ ซ่ึงตอ้งเสียค่าธรรมเนียมพิเศษ   ให้เบิกค่าธรรมเนียมตามชั้นท่ีโดยสาร

นั้นได ้
  ขอ้ ๙. ในกรณีท่ีไม่มียานพาหนะประจาํทาง หรือมีแต่จาํเป็นเร่งด่วน หรือเพ่ือความปลอดภยัอนั

เกิดประโยชน์แก่งานสหกรณ์ ให้ใชย้านพาหนะอ่ืนตลอดจนเคร่ืองบินได ้แต่ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากประธานกรรมการ

ดาํเนินการหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายก่อน 
  ในกรณีตามวรรคก่อน ถา้ใช้ยานพาหนะส่วนตวัแทนพาหนะอ่ืนให้เบิกค่านํ้ ามนัเช้ือเพลิงและ

นํ้ามนัหล่อล่ืน โดยคาํนวณระยะทางตามทางหลวงแผน่ดิน ดงัน้ี 
 
 
 
 



 
   (๑) กรณีเดินทางในเขตจังหวดัสกลนคร อตัรากิโลเมตรละ ๒ บาท หรือตามความ     

เป็นจริง 
   (๒) กรณีเดินทางไปนอกเขตจงัหวดัสกลนคร อตัรากิโลเมตรละ ๔ บาท หรือตามความ

เป็นจริง 
  ขอ้ ๑๐. การเบิกค่าพาหนะรับจา้งให้เบิกจ่ายไดใ้นลกัษณะเหมาจ่ายในการเดินทางไปปฏิบติังาน

แต่ละคร้ังตามความเป็นจริง 
  กรณีการจดัอบรมประชุมหรือสัมมนา ณ ท่ีผูเ้ขา้ร่วมอบรมประชุมหรือสัมมนาพกัอยู่ ให้งดการ

เบิกจ่ายค่าพาหนะในวนัปฏิบติังาน 
  ขอ้ ๑๑. บรรดาส่ิงของและพสัดุท่ีนาํไปใชใ้นการปฏิบติังาน ให้เบิกค่าระวางบรรทุกไดเ้ท่าท่ีจ่าย

จริง 
  ขอ้ ๑๒. ค่าเบ้ียเล้ียงสําหรับกรรมการ เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างท่ีเดินทางไปปฏิบติังานให้เบิกไดใ้น

อตัราดงัต่อไปน้ี 
   ๑๒.๑   เจา้หนา้ท่ี, รองผูจ้ดัการ , ผูช่้วยผูจ้ดัการ และผูต้รวจสอบกิจการ 

    (๑) ในเขตจงัหวดัสกลนคร อตัราวนัละ ๒๐๐ บาท 
    (๒) นอกเขตจงัหวดัสกลนคร อตัราวนัละ ๔๐๐ บาท 

   ๑๒.๒  ประธาน , รองประธาน , กรรมการ และผูจ้ดัการ  
    (๑) ในเขตจงัหวดัสกลนคร อตัราวนัละ ๒๕๐ บาท 
    (๒) นอกเขตจงัหวดัสกลนคร อตัราวนัละ ๕๐๐ บาท 

  ขอ้ ๑๓. การคาํนวณเบ้ียเล้ียงให้ถือเกณฑด์งัน้ี 
   (๑) การนับวนัไปปฏิบติังาน ให้นบัตั้งแต่ออกจากท่ีพกัหรือสํานกังาน จนกลบัถึงท่ีพกั

หรือสาํนกังาน 
   (๒) เวลาไปปฏิบติังานยี่สิบส่ีชัว่โมงนบัเป็นหน่ึงวนั เศษของวนัถา้เกินสิบสองชัว่โมงให้

นบัเป็นหน่ึงวนั 
  ข้อ ๑๔. การเดินทางไปปฏิบัติงาน หากจําเป็นต้องเช่าโรงแรม หรือท่ีพักแรมให้กรรมการ 

เจา้หน้าท่ี และลูกจ้างเบิกค่าเช่าท่ีพกัตามท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกินอตัรา วนัละ ๑,๕๐๐ บาท หรือให้เบิกค่าท่ีพกัเหมาจ่าย

ไดไ้ม่เกินก่ึงหน่ึงของอตัราท่ีกาํหนด 
  ในกรณีท่ีเป็นการเดินทางไปประชุม อบรม สัมมนาหรืออ่ืน ๆ ในลักษณะเดียวกันท่ีชุมนุม

สหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั หรือสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ เป็นผูจ้ดัให้

เบิกไดต้ามท่ีจ่ายจริงตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการอนุมติั 
  ขอ้ ๑๕. การเดินทางไปปฏิบติังาน ถา้หยดุอยู ่ณ ท่ีใด โดยไม่จาํเป็นแก่งานของสหกรณ์จะเบิกจ่าย

เบ้ียเล้ียงและค่าเช่าท่ีพกัสาํหรับวนัหยดุโดยไม่จาํเป็นนั้นไม่ได ้
  ข้อ ๑๖. สมาชิกหรือบุคคลภายนอกท่ีสหกรณ์มีความจําเป็นขอให้เดินทางไปปฏิบัติงานของ

สหกรณ์ ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการดาํเนินการก่อน โดยให้คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนดค่าใชจ่้ายใน

การเดินทางไดต้ามความเหมาะสมและจาํเป็น แต่ตอ้งไม่เกินอตัราสูงสุดของระเบียบน้ี 



  ข้อ ๑๗. ผูเ้ดินทางไปปฏิบติังาน จะเบิกค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดท่ีจําเป็นเพ่ือประโยชน์แก่งานของ

สหกรณ์ เช่น ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ ์และค่าใชจ่้ายในการส่ือสารไดเ้ท่าท่ีจ่ายจริง 
  ข้อ ๑๘. การเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ ให้คณะกรรมการดําเนินการเป็นผู้อนุมติัค่า

พาหนะ เบ้ียเล้ียง ค่าท่ีเช่าท่ีพกั และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ เป็นคราว ๆ ไป 
  ขอ้ ๑๙. ในการเดินทางไปปฏิบติังาน กรรมการ เจ้าหน้าท่ี และลูกจ้างอาจยืมเงินทดรองจ่ายเพ่ือ

เป็นค่าใชจ่้ายสําหรับการเดินทางได ้โดยให้ทาํเป็นสัญญายืมเงินทดรองจ่าย เสนอขออนุมติัต่อประธานกรรมการ

ดาํเนินการ 
  ผูท่ี้ยืมเงินทดรองจ่าย จะตอ้งออกเดินทางภายในเจ็ดวนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บเงินยืมทดรองจ่าย หาก

ไม่เดินทางภายในกาํหนดดงักล่าวจะตอ้งส่งคืนเงินท่ีไดรั้บทนัที 
  ขอ้ ๒๐. เม่ือเดินทางกลบัจากการปฏิบติังานแลว้ ผูเ้ดินทางจะตอ้งส่งหลกัฐานการจ่ายต่อประธาน

กรรมการดาํเนินการ เพ่ือขออนุมติัค่าใชจ่้ายสําหรับการเดินทางภายในสิบห้าวนั นบัแต่วนัเดินทางกลบัมาปฏิบติั

หนา้ท่ี 
  ขอ้ ๒๑. ผูท่ี้รับเงินยืมทดรองจ่ายเพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายสําหรับการเดินทางไปแลว้ หากไม่คืนเงินยืม

ทดรองจ่าย หรือเงินคงเหลือภายในสิบห้าวนั นบัแต่วนัท่ีประธานกรรมการดาํเนินการไดอ้นุมติัค่าใชจ่้ายสาํหรับการ

เดินทาง ให้ประธานกรรมการดาํเนินการสั่งหักเงินท่ีทดรองจ่ายไปแลว้นั้น จากเงินเดือน หรือค่าตอบแทน หรือค่า

เบ้ียเล้ียง หรือเงินใด ๆ ท่ีสหกรณ์จ่ายแก่ผูน้ั้น 
 
  ขอ้ ๒๒. ให้ประธานกรรมการดาํเนินการรักษาการตามระเบียบน้ี   

    

    ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑  เดือน เมษายน   พ.ศ.๒๕๕๓ 
 

               
(นายแพทยเ์รืองศกัด์ิ  ใครบุตร) 

ประธานกรรมการ  
สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลสกลนคร จาํกดั 
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