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สําเนา

ระเบียบสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํากัด
วาดวย คาใชจายในกิจการสหกรณ

พ.ศ.2554

อาศัยอํานาจ ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํากัด ขอ 78(8)
110(10) คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 38 ในการประชุมครั้งที่ 14  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2554 มีมติให
กําหนดระเบียบ วาดวยคาใชจายในการปฏิบัติงานเพื่อกิจการสหกรณไว ดังนี้

ขอ 1.ระเบียบนี้เรียกวา”ระเบียบสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํากัด วาดวย
คาใชจายในกิจการสหกรณ พ.ศ.2554”

ขอ 2.ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2555 เปนตนไป
ขอ 3.ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํากัด วาดวย คาใชจายใน

การเดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อกิจการของสหกรณ พ.ศ.2549
บรรดามติ ประกาศ คําสั่ง และแนวทางปฏิบัติอ่ืนที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4.ในระเบียบนี้
สหกรณ หมายถึง สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํากัด
สมาชิก หมายถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํากัด
คณะกรรมการดําเนินการ หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร จํากัด
ประธานกรรมการ หมายถึง ประธานคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร จํากัด
กรรมการ หมายถึง กรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํากัด
เจาหนาที่ หมายถึง เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํากัด
ผูจัดการใหญ หมายถึง ผูจัดการใหญสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํากัด
บุคคลภายนอก หมายถึง บุคคลที่มิไดอยูในฐานะสมาชิก หรือ กรรมการ หรือเจาหนาที่สหกรณ

ออมทรัพยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํากัด
  ขอ 5. การปฏิบัติงานในกิจการสหกรณ หมายถึง กรรมการ เจาหนาที่ สมาชิก และบุคคล

ภายนอก เดินทางไปปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติงาน หรือประชุม อบรม สัมมนาที่เก่ียวของหรือเก่ียวกับกิจการ
สหกรณ และไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจแลว
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ขอ 6. คาใชจาย ตามระเบียบนี้ มีดังนี้
6.1 เงินเดือนเจาหนาที่สหกรณ
6.2 คาพาหนะ คาที่พัก เบ้ียเลี้ยงการปฏิบัติงาน
6.3 เบ้ียเลี้ยงการเขาประชุม การเขารวมประชุม
6.4 คาใชจายในการจัดกิจกรรมตามแผนงานประจําป
6.5 คาสาธารณูปโภค ของสํานักงาน
6.6 คารับรอง
6.7 คาใชจายเบ็ดเตล็ด

ขอ 7.การจายเงินเดือนเจาหนาที่สหกรณ ใหผูจัดการใหญมีอํานาจอนุมัติจายเงินเดือนตามจํานวน
เงินเดือนที่ไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ และเงินสวัสดิการที่จายพรอมเงินเดือน เดือนละหนึ่งครั้งภายในไม
เกินวันทําการสุดทายของเดือน โดยจายให ณ ที่ทําการของสหกรณ  วิธีการจายใหจายโดยเขาบัญชีเงินฝาก
ที่มีอยูที่สหกรณของเจาหนาที่แตละคนที่ระบุเลขที่บัญชีใหจายเงินเดือน

ขอ 8. คาเบ้ียเลี้ยง อัตราคาเบ้ียเลี้ยงในการปฏิบัติงานใหเบิกไดตามอัตรา ดังตอไปนี้
อัตรา/วัน/บาทผูปฏิบัติงาน

ในประเทศ ตางประเทศ
8.1 เจาหนาที่ 500 1,000
8.2 หัวหนาสํานักงาน ผูจัดการฝาย ผูจัดการสาขา ผูชวยผูจัดการใหญ

รองผูจัดการใหญ
600 1,200

8.3 ผูจัดการใหญ กรรมการ สมาชิก บุคคลภายนอก 700 1,400
8.4 ประธานกรรมการ 800 1,600

ขอ 9.การเบิกเบ้ียเลี้ยงตามขอ 8 การนับเวลาในการปฏิบัติงานใหถือเกณฑ 24  ชั่วโมงเปน 1 วัน
การปฏิบัติงานไมครบ 24 ชั่วโมง หรือเกิน 24 ชั่วโมง ใหนับเวลาดังนี้

9.1 ไมเกิน 3 ชั่วโมง 30 นาที ใหนับเปนครึ่งวัน เบิกเบ้ียเลี้ยงไดครึ่งวัน
9.2 เกิน 3 ชั่วโมง 30 นาที ใหนับเปนหนึ่งวัน เบิกเบ้ียเลี้ยงไดหนึ่งวัน

ขอ 10.เบ้ียเลี้ยงการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ใหผูที่เขาประชุมและเขารวมประชุมมีสิทธิ์
เบิกเบ้ียเลี้ยงในการประชุม ดังนี้

10.1 ประธานในที่ประชุม ครั้งละ   1,500.-บาท
10.2 กรรมการที่มาประชุม ครั้งละ 1,000.-บาท
10.3 ที่ปรึกษาสหกรณ ครั้งละ 1,000.-บาท
10.4 เจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ

ผูตรวจการสหกรณ ครั้งละ 700.-บาท/คน
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10.5 ผูจัดการใหญหรือผูปฏิบัติหนาที่แทน ครั้งละ 900.-บาท
10.6 รองผูจัดการใหญ ผูชวยผูจัดการใหญ ผูจัดการฝาย

ผูจัดการสาขา และ หัวหนาสํานักงาน ครั้งละ 800.-บาท
10.7 เจาหนาที่ ครั้งละ 700.-บาท
10.8 ผูตรวจสอบกิจการ คราวละไมเกิน 2 คน ครั้งละ 700.-บาท/คน

ขอ 11.เบ้ียเลี้ยงการประชุมคณะกรรมการฝาย   คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน ของสหกรณ
ใหกรรมการมีสิทธิเบิกเบ้ียเลี้ยงในการประชุม ดังนี้

11.1 ประธานในที่ประชุม ครั้งละ  500.-บาท
11.2 กรรมการที่มาประชุม ครั้งละ 400.-บาท
11.3 ผูเขารวมประชุม ครั้งละ 300.-บาท
11.4 ที่ปรึกษาสหกรณ ครั้งละ 400.-บาท

ขอ 12.คาพาหนะใหเบิกตามที่จายจริง รวมถึงคาธรรมเนียมตางๆไมเกินอัตราดังนี้
12.1 คาโดยสารรถไฟชั้นหนึ่งปรับอากาศหรือรถยนตโดยสารประจําทางชั้นหนึ่งปรับ

อากาศสําหรับเจาหนาที่
12.2 คาโดยสารยานพาหนะทางอากาศ ประเภทตนทุนตํ่า(Low cost) สําหรับ รอง

ผูจัดการใหญ ผูชวยผูจัดการใหญ ผูจัดการฝาย หัวหนาสํานักงาน
12.3 คาโดยสารยานพาหนะทางอากาศ สําหรับกรรมการ ผูจัดการใหญ

ในกรณีที่เจาหนาที่และกรรมการเดินทางไปปฏิบัติงานสหกรณดวยกัน ใหเจาหนาที่เบิกจายคา
พาหนะในประเภทเดียวกับกรรมการได

การเดินทางโดยการใชยานพาหนะสวนตัวใหเบิกคาน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่นโดยคํานวณ
ระยะทางตามระยะทางจริงหรือตามระยะทางตามทางหลวงแผนดินกําหนด ตามอัตราที่คณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด

การเดินทางที่ตองใชยานพาหนะไมเปนไปตามที่กําหนดในวรรคกอนใหผูเดินทางขออนุมัติโดย
แสดงเหตุผลความจําเปนและคาใชจายที่ประมาณการไดใหผูมีอํานาจพิจารณากอนดําเนินการใดๆ

ในกรณีที่สหกรณจัดยานพาหนะเดินทางไวให จะตองเดินทางโดยยานพาหนะที่สหกรณจัดให
เทานั้น หากมีเหตุจําเปนอันสมควรและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจจึงจะเบิกจายคาพาหนะได

ขอ 13. คาที่พัก ใหเบิกจายคาที่พักตามที่จายจริง แตไมเกินอัตรา ดังนี้
13.1 เจาหนาที่  ผูจัดการฝาย ผูชวยผูจัดการ รองผูจัดการ วันละ 1,700.- บาท สําหรับ

ภายในประเทศ
13.2 ผูจัดการใหญ กรรมการ วันละ 2,000.-บาท สําหรับภายในประเทศ
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13.3 สําหรับการเดินทางไปตางประเทศ  ใหเบิกจายคาที่พักในตางประเทศอัตราเดียวกับ
ทางราชการโดยอนุโลมเทียบเทาขาราชการระดับเชี่ยวชาญ

หรือใหเบิกจายคาที่พักเหมาจายไดครึ่งหนึ่งของอัตราที่กําหนดในวรรคกอน
ขอ 14.สมาชิก บุคคลภายนอกที่สหกรณมอบหมายใหปฏิบัติงานในกิจการสหกรณตองไดรับอนุมัติ

จากผูมีอํานาจกอน โดยใหไดรับการสนับสนุนคาใชจายในอัตราไมเกินอัตราของกรรมการ
ขอ 15.ผูมีอํานาจอนุมัติในการปฏิบัติงานและคาใชจาย

15.1 คณะกรรมการ อนุมัติในทุกกรณี
15.2 ประธานกรรมการ อนุมัติของกรรมการ ผูจัดการใหญ สมาชิก บุคคลภายนอก
15.3 ผูจัดการใหญ อนุมัติของเจาหนาที่

ขอ 16.ใหประธานคณะกรรมการฝายที่มีหนาที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมตามแผนงานของฝาย
เปนผูมีอํานาจอนุมัติจายคาใชจายที่เกิดขึ้นในการจัดกิจกรรมตามแผนงาน

ขอ 17.ใหผูจัดการใหญหรือผูที่ผูจัดการใหญมอบหมาย มีอํานาจอนุมัติจายคาสาธารณูปโภคที่
เกิดขึ้นที่สํานักงานสหกรณ ตามจํานวนที่ผูใหบริการเรียกเก็บ

ขอ 18.คารับรอง และคาใชจายในการประสานงานใหประธานกรรมการหรือผูที่ประธานกรรมการ
มอบหมาย หรือผูจัดการใหญ มีอํานาจรับรองบุคคลหรือคณะบุคคลที่มีความจําเปนตอสหกรณ รวมทั้ง
คาใชจายในการประสานงานซึ่งกอใหเกิดประโยชนแกสหกรณ ครั้งละไมเกิน 30,000.-บาท หากเกินกวาให
ขออนุมัติจากคณะกรรมการอํานวยการ

ขอ 19.คาใชจายเบ็ดเตล็ด ใหผูจัดการใหญหรือผูที่ผูจัดการใหญมอบหมาย มีอํานาจในการอนุมัติ
จายคาใชจายเบ็ดเตล็ดเปนคากระเชาดอกไม ของขวัญ ของที่ระลึก คาถายเอกสาร  พวงหรีด พวงมาลา
และอ่ืนๆ ครั้งละไมเกิน 10,000.-บาท

ขอ 20.ใหประธานกรรมการ รักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2554

(ลงชื่อ) เมธี  สรรพานิช
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เมธี  สรรพานิช)

ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํากัด


