
ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิจ ากัด และครอบครัว (ส.ส.ช.) 

ว่าด้วย ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักของคณะกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

........................................................ 

 อาศัยอ านาจตามความในประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ฉบับลงวันที่ ๒๗ 
ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๕ และข้อบังคับของสมาคม ข้อ ๒๖ (๑) ข้อ ๒๗, ข้อ ๔๔ และข้อ ๕๐(๒) ที่ประชุม 
คณะกรรมการด าเนินการชุดที่  ๒  ครั้งที่ ๑๖/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๑๘  ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๖ โดยอนุมัติจากที่ 
ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๔๖  เมื่อวันที่  ๒๗  ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๖  มีมติให้ก าหนดระเบียบว่าด้วย ค่าเบี้ย
ประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้  

 ข้อ  ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ 
จ ากัด และครอบครัว ว่าด้วยค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักของคณะกรรมการ พ.ศ. 
๒๕๔๗” 

 ข้อ  ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นไป 

 ข้อ  ๓  ให้ยกเลิกระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด และ
ครอบครัว ว่าด้วย ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ พ.ศ. ๒๕๔๔ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ และให้ใช้
ระเบียบนี้แทน 

 ข้อ  ๔  ในระเบียบนี้ 

  สมาคม  หมายความว่า  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด 
และครอบครัว 

  คณะกรรมการ  หมายความว่า คณะกรรมการด าเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด และครอบครัว 

  นายกสมาคม  หมายความว่า  นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ครู
ชัยภูมิ จ ากัด และครอบครัว 

  กรรมการ  หมายความว่า  กรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ครู
ชัยภูมิ จ ากัด และครอบครัว 

  สมาชิก หมายความว่า  สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชัยภูมิ 
จ ากัด และครอบครัว 

 ข้อ ๕  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางส าหรับกรรมการไปปฏิบัติงานภายในจังหวัด ได้แก่ 

  (๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง 

  (๒) ค่าเช่าที่พัก 

  (๓) ค่าพาหนะ รวมถึงเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงส าหรับยานพาหนะ 

 ข้อ  ๖  กรรมการจะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องถิ่นต้องได้รับอนุมัติจากนายทะเบียน 



 ข้อ ๗   ในการเดินทางไปปฏิบัติงานตามปกติให้ใช้ยานพาหนะประจ าทาง และให้เบิกค่าพาหนะได้ เท่าที่
จ่ายจริง 

  การเดินทางโดยยานพาหนะ ซึ่งต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษ ให้เบิกค่าธรรมเนียมพิเศษได้  

 ข้อ ๘  เบี้ยประชุมและเบี้ยเลี้ยงส าหรับกรรมการเดินทางไปปฏิบัติงานให้เบิกได้ตามอัตราดังต่อไปนี้ 

  เบี้ยประชุม 

  (๑) นายกสมาคม   ครั้งละ ๖๐๐  บาท 

  (๒) กรรมการ   ครั้งละ ๕๐๐  บาท 

  เบี้ยเลี้ยง 

  (๑) นายกสมาคม   ครั้งละ ๕๐๐ บาท 

  (๒) กรรมการ   ครั้งละ ๕๐๐ บาท 

 ข้อ ๙  การค านวณเบี้ยเลี้ยง ให้ถือเกณฑ์ดังนี้ 

  การนับวันปฏิบัติงาน ให้นับตั้งแต่เวลาที่ออกจากท่ีพัก หรือส านักงานจนกลับถึงที่พัก หรือ 
ส านักงานโดยถือว่า เวลาปฏิบัติงานของวันเกินกว่าหกชั่วโมงนับเป็น ๑ วัน 

 ข้อ ๑๐ การเดินทางไปปฏิบัติงานที่จ าเป็นต้องเช่าโรงแรมหรือเช่าที่พักแรม ให้กรรมการที่เบิกค่าเช่า ที่พัก
ได้เท่าที่จ่ายจริงโดยประหยัด  โดยใช้ใบเสร็จของทางโรงแรมประกอบการเบิก  หรือเหมาจ่ายคืนละ ๑,๐๐๐ บาท 

 ข้อ ๑๑  การเดินทางไปปฏิบัติงานจะเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางส าหรับบุคคลในครอบครัวมิได้ 

 ข้อ ๑๒  ผู้เดินทางไปปฏิบัติงานจะเบิกค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่จ าเป็นเพื่อประโยชน์แก่สมาคม  เช่น ค่าเครื่อง
เขียนแบบพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการสื่อสารได้เท่าที่จ่ายจริง 

 ข้อ ๑๓ ผู้เดินทางไปปฏิบัติงานจะขอรับเงินล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ตามสมควรแก่ 
เหตุการณ์โดยยื่นรายการประมาณค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ให้นายกสมาคมเป็นผู้พิจารณาอนุมัติและเม่ือปฏิบัติงานเสร็จ 
แล้วให้ยื่นรายงานการเดินทาง และเงินเหลือจ่าย(ถ้ามี) ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่กลับมาจากปฏิบัติงาน 

 ข้อ ๑๔  ผู้ได้รับเงินล่วงหน้าต้องออกเดินทางภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่รับเงินล่วงหน้าถ้าไม่เดินทาง 
ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ต้องคืนเงินล่วงหน้าที่ได้รับทั้งสิ้นทันที 

 ข้อ ๑๕  การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ผู้เบิกต้องยื่นรายงานการเดินทางตามแบบที่ก าหนด ทั้งนี้ ให้
นายกสมาคมเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ  

  ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

      (นายทิพย์  ตวงวิไล) 

         นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

     สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิจ ากัด และครอบครัว 



 

ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิจ ากัด และครอบครัว (ส.ส.ช.) 

ว่าด้วย ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักของคณะกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

........................................................ 

 อาศัยอ านาจตามความในประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ฉบับลงวันที่ ๒๗ 
ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๕ และข้อบังคับของสมาคม ข้อ ๒๖ (๑) ข้อ ๒๗, ข้อ ๔๔ และข้อ  ๕๐(๒)  ที่ประชุม 
คณะกรรมการด าเนินการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๗  ธนัวาคม พ.ศ.๒๕๕๐ โดยความเห็นชอบของที่ ประชุม 
ใหญ่วิสามัญประจ าปี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๑ มีมติให้ก าหนดระเบียบ ว่าด้วยค่าเบี้ย 
ประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้  

 ข้อ  ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ 
จ ากัด และครอบครัว ว่าด้วย ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักของคณะกรรมการ พ.ศ. 
๒๕๔๗” แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 ข้อ  ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นต้นไป 

 ข้อ  ๓  ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๕ ของระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ครู
ชัยภูมิจ ากัด และครอบครัว ว่าด้วย ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ระเบียบ นี้แทน 

 ข้อ  ๔  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางส าหรับกรรมการไปปฏิบัติงานภายในจังหวัดได้แก่ 

  (๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง 

  (๒) ค่าเช่าที่พัก 

  (๓) ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงส าหรับยานพาหนะเหมาจ่ายกิโลเมตร ละ 
๔ บาท ไม่เกินวันละ ๖๐๐ บาท ตามบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้ 

  ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

     (นายสิทธิชัย  จินชัย) 

         อุปนายกสมาคม  ท าการแทน 

       นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

   สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิจ ากัด และครอบครัว 



ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิจ ากัด และครอบครัว (ส.ส.ช.) 

ว่าด้วย ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักของคณะกรรมการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

อัตราค่าพาหนะคณะกรรมการ 

 

ค่าพาหนะเดินทาง 

 - ค่าพาหนะปรับจากเหมาจ่ายกิโลเมตรละ  ๓  บาท  เป็นกิโลเมตรละ  ๔  บาท  ตามอัตราค่าพาหนะ 
จากอ าเภอต่างๆ ดังนี้ 

 

 

อ ำเภอ ค่ำพำหนะ 
อ.เมือง 200 
อ.บ้ำนเขว้ำ 200 
อ.คอนสวรรค์ 280 
อ.หนองบัวแดง 480 
อ.ภักดีชุมพล 600 
อ.ภูเขียว 600 
อ.แก้งคร้อ 360 
อ.เกษตรสมบูรณ์ 600 
อ.บ้ำนแท่น 600 
อ.คอนสำร 600 
อ.จัตุรัส 280 
อ.บ ำเหน็จณรงค์ 480 
อ.เทพสถิต 600 
อ.หนองบัวระเหว 280 
อ.เนินสง่ำ 320 
กิ่ง อ.ซับใหญ่ 320 

 

 

 

 


