ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูพิจิตร จํากัด
วาดวย คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาเบี้ยปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2557
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูพิจิตร จํากัด พ.ศ.2555 ขอ 78(6) (9) และ
ขอ 103(9) และมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 56 ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ วันที่ 17 เมษายน
พ.ศ.2557 ไดกําหนดระเบียบ ว8าดวย ค8าเบี้ยเลี้ยง ค8าพาหนะ ค8าเช8าที่พัก และค8าเบี้ยปฏิบัติงาน ดังต8อไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกว8า “ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูพิจิตร จํากัด ว8าดวยค8าเบี้ยเลี้ยง ค8าพาหนะ
ค8าเช8าที่พักและค8าเบี้ยปฏิบัติงาน พ.ศ.2557”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแต8วันประกาศ เป<นตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิก
ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูพิจิตร จํากัด ว8าดวยค8าเบี้ยเลี้ยง ค8าพาหนะ ค8าเช8าที่พักและค8าเบี้ย
ปฏิบัติงาน พ.ศ.2555
บรรดาระเบียบ คําสั่ง ประกาศและมติอื่นใด ซึ่งขัดแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ”
หมายถึง สหกรณออมทรัพยครูพิจิตร จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูพิจิตร จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูพิจิตร จํากัด
“กรรมการ”
หมายถึง กรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูพิจิตร จํากัด
“ผูตรวจสอบกิจการ” หมายถึง ผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยครูพิจิตร จํากัด
“สมาชิกสามัญ”
หมายถึง สมาชิกสามัญสหกรณออมทรัพยครูพิจิตร จํากัด
“ผูจัดการ”
หมายถึง ผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูพิจิตร จํากัด
“รองผูจัดการ”
หมายถึง รองผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูพิจิตร จํากัด
“เจาหนาที่”
หมายถึง เจาหนาที่ ตามระเบียบสหกรณ ว8าดวยเจาหนาที่และลูกจาง
“ลูกจาง”
หมายถึง ลูกจาง ตามระเบียบสหกรณ ว8าดวยเจาหนาที่และลูกจาง และให
หมายรวมถึงลูกจางตามภารกิจของสหกรณ
“ผูอื่นใด”
หมายถึง ผูที่สหกรณมอบหมายใหปฏิบัติงานลักษณะที่ทําประโยชนใหแก8
สหกรณ ในฐานะบุคคลหรือหน8วยงาน

“ค8าเบี้ยเลี้ยง”
หมายถึง เงินค8าตอบแทนที่สหกรณจ8ายใหเจาหนาที่และลูกจางผูไดรับคําสั่ง
ใหปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสหกรณเป<นครั้งคราว และรวมถึงกรรมการ ผูตรวจสอบกิจการ ผูอื่นใดที่ไดรับคําสั่งให
ไปปฏิบัติงานทั้งในและนอกที่ตั้งสหกรณ
“เบี้ยปฏิบัติงาน”
หมายถึง เงินค8าตอบแทนที่สหกรณจ8ายใหเจาหนาที่และลูกจางเป<นค8า
ปฏิบัติงานภายในหรือนอกที่ตั้งสหกรณสํานักงานแก8ผูไดรับคําสั่งใหปฏิบัติหนาที่ในวันหยุดทําการ หรือในวัน
ทําการแต8เป<นภารกิจที่ตองไปปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสหกรณ และใหหมายรวมถึง กรรมการ ผูตรวจสอบกิจการ
ผูอื่นใดที่ไดรับคําสั่งใหมาปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้งสหกรณและหรือไปนอกที่ตั้งสหกรณนอกเหนือจากค8าเบี้ยเลี้ยง
“ยานพาหนะ”
หมายถึง รถยนต รถไฟ เครื่องบิน เรือและลอเลื่อน รวมลูกหาบและ
ยานพาหนะอื่นๆ
“พาหนะประจําทาง” หมายถึง รถไฟ รถโดยสารประจําทาง ตามกฎหมายว8าดวยการขนส8ง และ
พาหนะอื่นใดที่ใหบริการขนส8งบุคคลทั่วไปเป<นประจํา โดยมีเสนทางและอัตราค8าโดยสารและค8าระวาง ที่
แน8นอน
“พาหนะส8วนตัว”
หมายถึง รถยนตส8วนบุคคล หรือรถจักรยานยนตส8วนบุคคล ซึ่งมิใช8ของ
สหกรณ โดยผูเดินทางเป<นเจาของหรือผูครอบครองแลวแต8กรณี
“พาหนะรับจาง”
หมายถึง ยานพานะอื่นใด ที่ตองใชในการเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติงาน
ภายในจังหวัดเดียวกันหรือขามเขตจังหวัด และเหตุไม8สะดวกที่จะเดินทางโดยยานพาหนะประจําทางหรือ
ยานพาหนะส8วนตัว
“ค8าเช8าที่พัก”
หมายถึง ค8าใชจ8าย เป<นค8าหองพักในโรงแรมหรือที่พักแรม
ในการเดินทางไปปฏิบัติงานใหสหกรณและไม8สามารถเดินทางกลับภายในวันเดียวได
“ค8าอาหาร อาหารว8างและเครื่องดื่ม” หมายถึง ค8าอาหาร อาหารว8างหรือเครื่องดื่มที่สหกรณจ8าย
ใหแก8ผูที่ประชุมหรือตามที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการดําเนินการ
ขอ 5 การเดินทางไปปฏิบัติงานชั่วคราวนอกที่ตั้งสหกรณใหเป<นไปตามหนาที่หรือตามคําสั่ง
คณะกรรมการดําเนินการ ประธานกรรมการหรือผูจัดการ เท8านั้น
ขอ 6 การปฏิบัติหนาที่ชั่วคราว ไดแก8
(1) การไปปฏิบัติหนาที่ชั่วคราวนอกที่ตั้งสหกรณในภาระงานปกติตามคําสั่งผูมีอํานาจ
(2) การไดรับอนุมัติใหไปประชุมอบรมหรือสัมมนา ที่สหกรณ ส8วนราชการ หน8วยงาน องคกรอื่น
เป<นผูจัด
ขอ 7 สิทธิที่จะไดรับค8าใชจ8ายในการปฏิบัติหนาที่ เกิดขึ้นตั้งแต8วันที่ไดรับอนุมัติใหไปปฏิบัติหนาที่
จนถึงวันกลับถึงสํานักงานหรือบานพัก
ขอ 8 การปฏิบัติหนาที่ชั่วคราวตองไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ ดังนี้
(1) ประธานกรรมการหรือผูที่ไดรับมอบหมาย มีอํานาจอนุมัติการปฏิบัติหนาที่ชั่วคราวของ
กรรมการ ผูตรวจสอบกิจการ สมาชิก เจาหนาที่ ลูกจาง และผูอื่นใด

(2) ผูจัดการ มีอํานาจอนุมัติการไปปฏิบัติหนาที่ชั่วคราวของเจาหนาที่ และลูกจางภายใน
จังหวัด การปฏิบัติหนาที่ชั่วคราวของประธานกรรมการ ใหอนุมัติตนเองไดตามความเหมาะสม
เมื่อปฏิบัติแลวเสร็จใหแจงต8อที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการทราบในคราวต8อไป
ขอ 9 การนับเวลาการปฏิบัติหนาที่ชั่วคราวเพื่อคํานวณเบี้ยเลี้ยง ใหนับตั้งแต8เวลาออกจากสถานที่พัก
หรือสถานที่ปฏิบัติงานปกติจนกลับถึงสถานที่พักหรือสถานที่ปฏิบัติงานปกติแลวแต8กรณี เวลาไปปฏิบัติหนาที่
ชั่วคราว ใหนับยี่สิบสี่ชั่วโมงเป<นหนึ่งวัน ถาไม8ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงและส8วนที่ไม8ถึงหรือเกินยี่สิบ
สี่ชั่วโมงนั้นนับไดเกินสิบสองชั่วโมงใหถือเป<นหนึ่งวัน
ขอ 10 ค8าใชจ8ายในการปฏิบัติหนาที่ชั่วคราว ไดแก8
(1) ค8าเบี้ยเลี้ยง
(2) ค8าเช8าที่พัก
(3) ค8าพาหนะ รวมค8าเช8ายานพาหนะ ค8าน้ํามันเชื้อเพลิงหรือพลังงานสําหรับ
ยานพาหนะค8าระวางบรรทุก ค8าจางหาบหามหรืออื่น ๆ ทํานองเดียวกัน
(4) ค8าใชจ8ายอื่น ที่จําเป<นตองจ8าย เนื่องในการปฏิบัติหนาที่ชั่วคราว
ขอ 11 ผูมีสิทธิเบิกค8าใชจ8ายในการปฏิบัติหนาที่ชั่วคราวในราชอาณาจักร ไดแก8
(1) คณะกรรมการ
(2) ผูตรวจสอบกิจการ
(3) สมาชิกสามัญ
(4) เจาหนาที่
(5) ลูกจาง
(6) ผูอื่นใด
ขอ 12 การเบิกเงินค8าเบี้ยเลี้ยงสําหรับการปฏิบัติหนาที่ชั่วคราวเรื่องหนึ่งเรื่องใดในสถานที่ปฏิบัติงาน
แห8งเดียวติดต8อกัน ใหเบิกไดเพียงระยะเวลาไม8เกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน นับแต8วันออกเดินทางถาเกินตองไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการดําเนินการ
ขอ 13 การเดินทางไปปฏิบัติหนาที่ชั่วคราว ถาหยุดเดินทาง ณ วันใด โดยไม8มีความจําเป<นแก8งานของ
สหกรณ จะเบิกค8าใชจ8ายในการไปปฏิบัติหนาที่ชั่วคราวในวันนั้น มิได
ขอ 14 ค8าเบี้ยเลี้ยง ใหเบิกไดในอัตราตามบัญชีแนบทายระเบียบนี้
ขอ 15 การไปปฏิบัติหนาที่ชั่วคราวที่จําตองพักแรม ใหมีสิทธิเบิกค8าเช8าที่พักในลักษณะเหมาจ8ายได
โดยประหยัดในอัตราไม8เกินคืนละ 1,300 บาท
เวนแต8การพักแรมซึ่งโดยปกติตองพักแรมในยานพาหนะหรือพักแรมในสถานที่ซึ่งทางสหกรณหรือมีผู
จัดให หามมิใหเบิกค8าที่พัก
กรณีเดินทางไปปฏิบัติหนาที่ชั่วคราวในทองที่ที่มีค8าครองชีพสูงหรือเป<นแหล8งท8องเที่ยว ใหประธาน
กรรมการใชดุลพินิจพิจารณาอนุมัติใหเบิกจ8ายค8าที่พักสูงกว8าอัตราที่กําหนดเพิ่มขึ้นอีกไม8เกินรอยละ 25

ขอ 16 การเดินทางไปปฏิบัติหนาที่ชั่วคราว ณ สถานที่ปฏิบัติงานใดที่ไม8สะดวกในการเดินทางไปกลับ
ระหว8างสถานที่ปฏิบัติงานนั้นกับสถานที่อยู8อาศัย ใหเบิกค8าเช8าที่พักระหว8างไปปฏิบัติหนาที่ไดเพียงระยะเวลา
ไม8เกินหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแต8วันออกเดินทาง ถาเกินตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการดําเนินการ
ผูเดินทางตามวรรคหนึ่งใหเบิกค8าเบี้ยเลี้ยงตามขอ 14 ไดไม8เกินสามสิบวัน ถาเกินใหทําความตกลงกับ
คณะกรรมการดําเนินการ
ขอ 17 ในกรณีที่ผูไปปฏิบัติหนาที่ชั่วคราวเจ็บปLวยและจําเป<นตองพักเพื่อรักษาพยาบาล ใหเบิกค8าเบี้ย
เลี้ยงและค8าเช8าที่พักสําหรับวันที่พักนั้นได แต8ทั้งนี้ตองไม8เกินสิบวัน กรณีที่ผูไปปฏิบัติหนาที่ชั่วคราวเจ็บปLวย
และตองเขาพักรักษาตัวในสถานพยาบาลใหงดเบิกค8าเช8าที่พัก
เวนแต8กรณีที่จําเป<น ตองชี้แจง ประกอบดวยหลักฐานใหผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติเป<นกรณีพิเศษ
ขอ 18 ผูไปปฏิบัติหนาที่ชั่วคราวต8างจังหวัดนอกพื้นที่ที่ตั้งสหกรณเป<นรายบุคคล โดยปกติใหเดินทาง
โดยยานพาหนะประจําทางและใหเบิกค8าพาหนะไดเท8าที่จ8ายจริง แต8ไม8เกินสิทธิที่ผูเดินทางจะพึงไดรับตาม
ประเภทของยานพาหนะที่ใชเดินทาง เวนแต8กรณีตามขอ 19 ขอ 20 และขอ 21
ในกรณีที่ไม8มียานพาหนะประจําทางหรือมีแต8ตองการความรวดเร็ว เพื่อประโยชนแก8สหกรณ ให
ใชยานพาหนะอื่นได แต8ตองชี้แจงเหตุผลและความจําเป<นไวในรายงานการเดินทางหรือหลักฐานการขอเบิก
เงินค8าพาหนะนั้น
ในกรณีที่เร8งด8วน ใหเดินทางโดยเครื่องบินไดตามความเหมาะสม โดยอนุมัติประธานกรรมการ เป<น
กรณีไป
ขอ 19 ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เลขานุการ หรือผูจัดการ หากมีความจําเป<นตองไป
ปฏิบัติหนาที่เฉพาะบุคคลในกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่น ใหเบิกค8าพาหนะรับจางเหมาได สําหรับกรณี
ดังต8อไปนี้
(1) การเดินทางไปกลับระหว8างสถานที่อยู8 ที่พักหรือสถานที่ปฏิบัติหนาที่กับสถานี
ยานพาหนะประจําทาง หรือกับสถานที่จอดพาหนะที่ตองใชในการเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติงานภายในเขต
จังหวัดเดียวกัน
การเดินทางดังกล8าวถาจําเป<นตองเดินทางขามเขตจังหวัด ใหเบิกค8าพาหนะรับจางไดเท8าที่จ8ายจริง
แต8ตองไม8เกินอัตราที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(2) การเดินทางไปกลับระหว8างสถานที่อยู8ที่พักกับสถานที่ปฏิบัติงานภายในเขตจังหวัด
เดียวกัน ใหเบิกไดวันละไม8เกินสองเที่ยว
(3) การเดินทางไปปฏิบัติหนาที่ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูซึ่งไม8มีสิทธิเบิกค8าพาหนะตาม
กําหนดได แต8จําตองนําสัมภาระในการเดินทางหรือสิ่งของเครื่องใชของสหกรณดวย เป<นเหตุใหไม8สะดวกที่
จะเดินทางโดยยานพาหนะประจําทางได ใหเบิกค8าพาหนะรับจางได ส8วนการเดินทางไปประชุมอบรมหรือ
สัมมนา ผูเดินทางจะเบิกค8าพาหนะรับจางตาม (2) ไม8ได

ขอ 20 การไปปฏิบัติหนาที่ชั่วคราวเป<นคณะ โดยปกติใหใชยานพาหนะของสหกรณ กรณีไม8มี
ยานพาหนะของสหกรณ หรือมีแต8ไม8เพียงพอหรือตองการความสะดวก รวดเร็วและเพื่อประโยชนแก8สหกรณ
ใหใชพาหนะอื่นได แต8ตองไดรับอนุมัติโดยประธานกรรมการก8อนเดินทางทุกครั้ง
ขอ 21 การใชพาหนะส8วนตัวไปปฏิบัติหนาที่ชั่วคราว ผูเดินทางจะตองไดรับอนุมัติจากประธาน
กรรมการหรือผูที่ไดรับมอบหมายก8อน จึงจะมีสิทธิเบิกเงินชดเชยเป<นค8าพาหนะในลักษณะเหมาจ8ายไดตาม
อัตรา ดังนี้
(1) รถยนตส8วนบุคคล กิโลเมตรละ 6 บาท
(2) รถจักรยานยนต
กิโลเมตรละ 3 บาท
ขอ 22 การเดินทางไปปฏิบัติหนาที่โดยเครื่องบิน ใหเป<นตามหลักเกณฑ ดังต8อไปนี้
(1) ผูดํารงตําแหน8งประธานกรรมการ ใหเดินทางไปโดยเครื่องบินไดทุกกรณี
(2) กรรมการ สมาชิก เจาหนาที่ หรือผูอื่นใด ใหเดินทางไดโดยอนุมัติของประธานกรรมการ
เฉพาะกรณีที่จําเป<นด8วนเป<นพิเศษและเพื่อประโยชนแก8ทางสหกรณเท8านั้น
(3) การเดินทางซึ่งไม8เขาหลักเกณฑตาม (1) (2) จะเบิกค8าเครื่องบินไดไม8เกินค8าใชจ8ายในการ
เดินทางภาคพื้นดินในระยะทางเดียวกัน ตามสิทธิซึ่งผูเดินทางจะพึงเบิกได
ขอ 23 บรรดาสัมภาระในการเดินทางหรือสิ่งของเครื่องใชในการปฏิบัติงาน ใหเบิกค8าระวางบรรทุกได
เท8าที่จ8ายจริง แต8ถาเป<นค8าระวางบรรทุกทางเครื่องบิน จะตองไดรับอนุญาตหรืออนุมัติจากประธานกรรมการ
หรือคณะกรรมการดําเนินการก8อนแลวแต8กรณี
ขอ 24 การเดินทางไปปฏิบัติหนาที่ชั่วคราว ใหเบิกค8าพาหนะในลักษณะเหมาจ8ายตามขอ 21 ตาม
ความเป<นจริง แต8ไม8เกินกว8าอัตราที่กําหนด ดังนี้
(1) การไปปฏิบัติหนาที่ชั่วคราวในลักษณะเดินทางไป-กลับ จากภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู8อาศัย
ถึงสถานที่ปฏิบัติหนาที่ชั่วคราว ใหคิดระยะทางจากจุดเริ่มตนไปถึงเปPาหมาย ตามเสนทางการคมนาคมที่ใกล
และสะดวกที่สุด เป<นจํานวน 2 เที่ยว
(2) การไปปฏิบัติหนาที่ชั่วคราว ลักษณะการเดินทางจากจุดหนึ่งไปถึงจุดหนึ่ง และมีการ
เดินทางต8อไปยังอีกจุดหนึ่งหรือหลายจุดซึ่งเป<นการปฏิบัติงานใหกับสหกรณ ใหคิดระยะทางจากจุดเริ่มตนไป
ถึงยังจุดต8าง ๆ ตามความเป<นจริง ตามเสนทางการคมนาคมที่ใกลและสะดวกที่สุด เป<นจํานวน 2 เที่ยว
ขอ 25 การเดินทางไปปฏิบัติงาน สามารถยืมเงินทดรองจ8ายจากสหกรณก8อนไดเท8าที่จําเป<นที่จะตอง
จ8ายในการเดินทาง แต8ไม8เกินสิทธิตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้ การยืมเงินใหยืมไดก8อนวันเดินทาง 7 วัน เวน
แต8มีเหตุจําเป<นเร8งด8วนเป<นพิเศษอาจขอยืมได แต8ตองไม8นอยกว8า 3 วัน และตองคืนเงินทดรองจ8ายพรอม
หลักฐานการจ8ายตามที่กําหนดอย8างเคร8งครัด
เมื่อผูเดินทางกลับจากการไปปฏิบัติงานแลว ใหทํารายงานการเดินตามแบบที่สหกรณกําหนด พรอม
หลักฐานใบสําคัญจ8ายและเงินเหลือจ8าย (ถามี) ภายใน 7 วันนับแต8วันที่กลับจากการปฏิบัติงานนั้น ถาเกิน
กําหนดนี้ ใหดําเนินการตามระเบียบว8าดวยการยืมเงินทดรองจ8ายทันที

ขอ 26 ค8าใชจ8ายที่กําหนดไวในระเบียบนี้ ในเขตอําเภอที่ตั้งสหกรณจะเบิกค8าเช8าที่พักไม8ได เวนแต8ผู
เดินทางไปปฏิบัติหนาที่ชั่วคราว มีภูมิลําเนาอยู8ต8างอําเภอกับที่ตั้งสหกรณใหเบิกค8าที่พักไดตามความจําเป<นแต8
ตองไม8เกินกึ่งหนึ่งของอัตราที่กําหนดไวในขอ 15
ขอ 27 การเดินทางไปปฏิบัติหนาที่ ในลักษณะเป<นคณะร8วมกับประธานกรรมการหรือกับตําแหน8งอื่น
ที่เทียบเท8า ใหผูมีสิทธิ์เบิกค8าเช8าที่พักและค8าพาหนะไดเท8ากับที่ประธานกรรมการมีสิทธิเบิก
ขอ 28 ผูเดินทางไปปฏิบัติหนาที่เพื่อทําหนาที่รับรองหรือปฏิบัติงานร8วมกับสหกรณหรือชุมนุม
สหกรณอื่น จะเบิกค8าพาหนะในการเดินทางเท8ากับผูดํารงตําแหน8งในสหกรณหรือชุมนุมสหกรณนั้นก็ได
ขอ 29 ผูเดินทางไปปฏิบัติหนาที่ ซึ่งตองนําสิ่งของเครื่องใชของทางสหกรณไปดวย ใหเบิกค8าพาหนะ
สําหรับสิ่งของเครื่องใชนั้นไดโดยประหยัด
ขอ 30 ผูเดินทางไปปฏิบัติหนาที่ ตองจ8ายค8าใชจ8ายอื่นที่จําเป<นเนื่องในการเดินทางในการไปปฏิบัติ
หนาที่ ใหเบิกค8าใชจ8ายนั้นไดโดยประหยัด
ขอ 31 ค8าเบี้ยปฏิบัติงาน ใหเบิกในอัตราตามบัญชีแนบทายระเบียบนี้
การนับเวลาปฏิบัติหนาที่เพื่อคํานวณค8าเบี้ยปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาที่ ใหนับไม8นอยกว8า 3 ชั่วโมง
เป<นหนึ่งครั้ง เวนแต8มีเหตุผลและความจําเป<นอื่นที่มิอาจดําเนินการตามกําหนดได ใหขออนุมัติประธาน
กรรมการเป<นกรณีไป
ถาการนับเวลาการปฏิบัติหนาที่เกินกว8าที่กําหนดตามวรรคสอง ใหผูนั้นมีสิทธิเบิกค8าเบี้ยเลี้ยงแทน
ทั้งนี้การใชสิทธิเบิกค8าเบี้ยปฏิบัติงาน ไม8ตัดสิทธิในการเบิกค8าพาหนะเดินทางตามที่กําหนด ทั้งนี้ตองเลือกเบิก
อย8างใดอย8างหนึ่งจะซ้ําซอนมิได
ขอ 33 การเบิกค8าเบี้ยเลี้ยง ค8าเบี้ยปฏิบัติงาน และค8าเบี้ยประชุม ในหนึ่งวันใหเบิกไดอย8างใดอย8าง
หนึ่งจะซ้ําซอนกันมิได
ขอ 32 ขอความใดที่ไม8ไดกําหนดไวหรือจําตองตีความแห8งระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการดําเนินการมี
อํานาจวินิจฉัยชี้ขาดในปRญหาทั้งปวงคําวินิจฉัยหรือมติของคณะกรรมการดําเนินการใหถือเป<นที่สุด
ขอ 33 ใหประธานกรรมการรักษาการ ตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2557
ไพบูลย อยู8สุข
(นายไพบูลย อยู8สุข)
ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูพิจิตร จํากัด

บัญชีอัตราเบี้ยเลี้ยง และเบี้ยปฏิบัติงาน
ตามความในขอ 14 และ ขอ 31 แหงระเบียบสหกรณออมทรัพยครูพิจิตร จํากัด
วาดวย คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาเบี้ยปฏิบัติงาน พ.ศ.2557
เบี้ยเลี้ยง
ผูมีสิทธิเบิกคาเบี้ยเลี้ยง
กรรมการ ผูตรวจสอบกิจการ ผูอื่นใด และผูจัดการ
รองผูจัดการ
เจาหนาที่
ลูกจาง

อัตราเบี้ยเลี้ยง
900 บาท
800 บาท
700 บาท
600 บาท

เบี้ยปฏิบัติงาน
ผูมีสิทธิเบิกคาเบี้ยปฏิบัติงาน
กรรมการ ผูตรวจสอบกิจการ ผูอื่นใด และผูจัดการ
รองผูจัดการ
เจาหนาที่
ลูกจาง

อัตราเบี้ยปฏิบัติงาน
800 บาท
700 บาท
600 บาท
500 บาท

