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ระเบียบ 

รานสหกรณวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม  จํากัด 

วาดวย 

คาใชจายในการเดินทางสําหรับกรรมการและเจาหนาที่  พ.ศ. 2551 

 

อาศัยอํานาจตามความในขอบัง คับขอ74. (8)และขอ100.(8) แหงขอบัง คับรานสหกรณ

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จํากัด แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2551 ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดท่ี  

26/2551 ครั้งท่ี 7 /2551 วันท่ี  23  กรกฎาคม  พ.ศ. 2551 ไดกําหนดระเบียบวาดวยคาใชจายการเดินทาง

สําหรับกรรมการและเจาหนาท่ี  ไวดังตอไปนี้ 

ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบรานสหกรณวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จํากัด วาดวยคาใชจายการ

เดินทางสําหรับกรรมการและเจาหนาท่ี พ.ศ. 2551” 

ขอ 2. ระเบียบนี้ใชบังคับตั้งแตวันท่ี  24  กรกฎาคม พ.ศ. 2551  เปนตนไป 

ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบรานสหกรณวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จํากัด วาดวยคาใชจายการเดินทาง

สําหรับกรรมการและเจาหนาท่ี พ.ศ. 2548 

บรรดาระเบียบ และคําสั่งอ่ืนใดในสวนท่ีกําหนดไวแลวซ่ึงขัด หรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบ 

นี้แทน 

ขอ 4. ในระเบียบนี้ 

“สหกรณ”  หมายถึง  รานสหกรณวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จํากัด 

“คณะกรรมการดําเนินการ”  หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการรานสหกรณ 

  วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จํากัด 

“ประธานกรรมการ”  หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการรานสหกรณ

  วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จํากัด 

“ กรรมการ”   หมายถึง   กรรมการดําเนินการรานสหกรณ 

  วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม  จํากัด 

“ผูจัดการ”  หมายถึง ผูจัดการหรือผูปฏิบัติหนาท่ีผูจัดการราน 

  สหกรณวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จํากัด 

“เจาหนาท่ี”  หมายถึง  เจาหนาท่ีรานสหกรณวิทยาลัยเทคนิค 

  เชียงใหม จํากัด  

“สมาชิก”    หมายถึง สมาชิกรานสหกรณวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 

  จํากัด 
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“บุคคลภายนอก”  หมายถึง บุคคลท่ีไมไดอยูในสถานะสมาชิก หรือ 

  กรรมการ หรือเจาหนาท่ีของรานสหกรณ 

  วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จํากัด 

“คาใชจายในการเดินทาง”  หมายถึง  คาพาหนะ, คาเบี้ยเลี้ยง, คาเชาท่ีพัก,  

  คาใชจายเบ็ดเตล็ด 

 

  ขอ 5. คาใชจายในการเดินทางสําหรับกรรมการและเจาหนาท่ี  ท่ีไปปฏิบัติงานภายในประเทศไดแก 

 (1)  คาพาหนะ ซ่ึงรวมถึงคาเชายานพาหนะ  คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาบรรทุก  คาจางคนหาบ

หาม หรือขนสิ่งของและอ่ืน ๆ ทํานองเดียวกัน 

 (2)  เบี้ยเลี้ยง 

 (3)  คาเชาท่ีพัก 

 (4)  คาใชจายเบ็ดเตล็ด 

ขอ 6. ผูมีอํานาจอนุมัติใหกรรมการหรือเจาหนาเดินทางไปปฏิบัติงาน 

 (1) เจาหนาท่ีท่ีมีตําแหนงต่ํากวาผูจัดการในกรณีเดินทางไปปฏิบัติงานไมเกินสามวัน 

ผูจัดการเปนผูมีอํานาจอนุมัติ 

 (2) สําหรับเจาหนาท่ีทุกตําแหนง หรือกรรมการในกรณีเดินทางไปปฏิบัติงานไมเกิน 7 วัน

ประธานกรรมการเปนผูมีอํานาจอนุมัติ 

 (3) คณะกรรมการดําเนินการ มีอํานาจอนุมัติได สําหรับทุกกรณี 

 ขอ 7. สมาชิกหรือบุคคลภายนอกท่ีสหกรณมีความจําเปน ขอใหเดินทางไปปฏิบัติงานของสหกรณ 

ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการกอน โดยใหคณะกรรมการกําหนดคาใชจายในการเดินทางไดตามความ

เหมาะสมและจําเปน แตตองไมเกินอัตราสูงสุดของระเบียบนี ้

ขอ 8. การเดินทางไปปฏิบัติงาน ถาหยุด ณ ท่ีใดโดยไมมีความจําเปนแกงานสหกรณจะเบิกคาใชจาย

ในการเดินทางสําหรับวันท่ีหยุดอยูโดยไมจําเปนไมได 

กรณีท่ีผูไปปฏิบัติงาน จําเปนตองหยุดพักเพราะเจ็บปวยโดยมีใบรับรองแพทย หรือมีเหตุอันจําเปน

อยางยิ่งท่ีทําใหการเดินทางไปปฏิบัติงานตองหยุดชะงักลง   ใหเบิกคาใชจายในการเดินทางสําหรับวันหยุดนั้น 

ๆ ได แตตองไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติตามขอ 6. กอน 

   ขอ 9. ในการเดินทางไปปฏิบัติงานตามปกติ ใหใชยานพาหนะประจําทาง หรือรถไฟ และเบิกคา

พาหนะเหมาจายไดไมเกินอัตราตอไปนี้ 

 (1) คาโดยสารยานพาหนะประจําทาง (รถประจําทาง) เทาท่ีจายจริง สําหรับเจาหนาท่ีหรือ

กรรมการ 

  (2) คาโดยสารรถไฟชั้นสอง รถนอนปรับอากาศสําหรับกรรมการหรือเจาหนาท่ีตามท่ีจาย

จริง การเดินทาง โดยพาหนะ ซ่ึงตองเสียคาธรรมเนียมพิเศษ ใหเบิกคาธรรมเนียนตามชั้นท่ีโดยสารนั้นได 
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 ขอ 10. ในกรณีท่ีไมมียานพาหนะประจําทาง หรือมีแตจําเปนเรงดวน หรือเพ่ือความปลอดภัยอันเกิด

ประโยชนตอสหกรณ ใหใชยานพาหนะอ่ืนตลอดจนเครื่องบินได แตตองไดรับอนุมัติจากประธานกรรมการ หรือ

ผูไดรับมอบหมายกอน 

 ในกรณีตามวรรคกอน ถาใชยานพาหนะสวนตัวแทนพาหนะอ่ืน  ใหเบิกคาน้ํามันเชื้อเพลิงและ

น้ํามันหลอลื่น โดยคํานวณระยะทางตามทางหลวงแผนดิน ในอัตรากิโลเมตรละหาบาท  

ขอ 11. การเบิกคาพาหนะรับจาง ใหเบิกจายไดในลักษณะเหมาจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานแต

ละครั้งตามความเปนจรงิ 

ขอ 12. บรรดาสิ่งของและพัสดุท่ีนําไปใชในการปฏิบัติงาน ใหเบิกคาระวางบรรทุกไดเทาท่ีจายจริง 

ขอ 13. สถานท่ี ฝกอบรม ประชุม  สัมมนา หรืองานท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ อยูในสถานท่ี

เดียวกันกับท่ีเชาพัก ใหงดการเบิกจายคาพาหนะในวันปฏิบัติงานนั้น ๆ 

ขอ 14. เบี้ยเลี้ยง  สําหรับกรรมการหรือเจาหนาท่ี ท่ีเดินทางไปปฏิบัติงาน ใหเบิกไดในอัตราตอไปนี้ 

 ประเภท ก. เดินทางไปปฏิบัติงานนอกเขตทองท่ี  จังหวัดเชียงใหม 

 ประเภท ข. เดินทางไปปฏิบัติงานในเขตทองท่ี  จังหวัดเชียงใหม 
 

ตําแหนงหนาท่ี ประเภท ก ประเภท ข 

เจาหนาท่ี 250 .00 บาท  ตอวัน 150.00  บาท  ตอวัน 

ผูชวยผูจัดการ / ผูจัดการ 450.00  บาท  ตอวัน 250 .00 บาท  ตอวัน 

กรรมการ 450.00  บาท  ตอวัน 250.00  บาท  ตอวัน 

สมาชิกหรือบุคคลภายนอก ตามท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ 
 

 ขอ 15. การคํานวณเบี้ยเลี้ยงใหถือเกณฑดังนี้ 

 (1) การนับวันไปปฏิบัติงาน ใหนับตั้งแตเวลาออกจากท่ีพัก หรือสํานักงาน จํานวนวันท่ีไดรับ

มอบหมายหรือจํานวนวันตามท่ีผูจัดอบรม ประชุม สัมมนา ฯลฯ กําหนดจนกลับถึงท่ีพักหรือสํานักงาน  

 (2) เวลาไปปฏิบัติงาน ยี่สิบสี่ชั่วโมงนับเปนหนึ่งวัน เศษของวันถาเกินสิบสองชั่วโมงให

นับเปนหนึ่งวัน 

ขอ 16. การเดินทางไปปฏิบัติงาน หากจําเปนตองเชาโรงแรมหรือท่ีพัก ใหกรรมการหรือเจาหนาท่ี

เบิกคาเชาท่ีพัก ลักษณะเหมาจาย  แตไมเกินอัตราดังนี้ 

 (1) เจาหนาท่ี   1,250.00  บาท  ตอคืน 

 (2) ผูชวยผูจัดการ / ผูจัดการ 1,250.00  บาท  ตอคืน 

 (3) กรรมการ   1,250.00  บาท  ตอคืน 

กรรมการหรือเจาหนาท่ีเดินทางไปปฏิบัติงานมีจํานวน  2  คนและเปนเพศเดียวกันใหพักหองเดียวกัน  

 ในกรณีท่ีไปปฏิบัติงานในเขตทองท่ี ท่ีไมมีโรงแรมหรือท่ีพัก อยูภายในเขตทองท่ีจังหวัดเชียงใหม ให

เบิกคาเชาท่ีพักเหมาจาย ไดไมเกินคืนละ  500.00  บาท 

ขอ 17. การเบิกคาเชาท่ีพักใหเบิกไดในระหวางเวลา  12.00 น. ถึง 12.00 น. ของวันรุงข้ึน 
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ขอ 18. ผูเดินทางไปปฏิบัติงาน  จะเบิกคาใชจายเบ็ดเตล็ดท่ีจําเปน เพ่ือประโยชนแกงานของสหกรณ  

เชน คาเครื่องเขียนแบบพิมพ, คาใชจายในการสื่อสาร และอ่ืน ๆ ไดเทาท่ีจายจริง 

ขอ 19. ในการเดินทางไปปฏิบัติงานของกรรมการหรือเจาหนาท่ี อาจยืมเงินทดลองจายเพ่ือเปน

คาใชจายสําหรับการเดินทางได โดยใหทําเปนสัญญายืมเงินทดลองจาย เสนออนุมัติตอประธานกรรมการหรือ

กรรมการท่ีไดรับมอบหมาย ผูท่ียืมเงินทดลองจายจะตองเดินทางภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีรับเงินยืมทดลองจาย  

ขอ 20. เม่ือเดินทางกลับจากปฏิบัติงานแลวผูเดินทางตองสงหลักฐานการจายตอประธานกรรมการ 

เพ่ือขออนุมัติคาใชจายสําหรับการเดินทางภายในสิบหาวัน นับแตวันเดินทางกลับมาปฏิบัติหนาท่ี 

ขอ 21. ผูท่ีรับเงินทดลองจายเพ่ือเปนคาใชจายสําหรับการเดินทางไปแลว หากไมคืนเงินยืมทดลอง

จาย หรือเงินคงเหลือภายในสิบหาวัน นับแตวันท่ีประธานกรรมการไดอนุมัติคาใชจายสําหรับการเดินทาง ให

ประธานกรรมการสั่งหักเงินท่ีทดลองจายไปแลวนั้นจากเงินไดรายเดือน หรือคาตอบแทน หรือเบี้ยเลี้ยง หรือ

เงินใด ๆ ท่ีสหกรณจะจายแกผูนั้น 

ขอ 22. การเดินทางไปปฏิบัติงานตางประเทศของกรรมการหรือเจาหนาท่ี หรือบุคคลภายนอกให

คณะกรรมการดําเนินการเปนผูอนุมัติ และกําหนดคาใชจายในการเดินทางตลอดจนคาใชจายอ่ืน ๆ เปน 

คราว ๆ ไป 

 

 

 

 

ขอ 23. ใหประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้ 

 

ประกาศไว ณ วันท่ี 24  กรกฎาคม พ.ศ. 2551 

     .                   

(นายอุดร  รัตนคํานวณ) 

ประธานกรรมการดําเนินการ 

รานสหกรณวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม  จํากัด 

 

 

 


