ระเบียบชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานในตางประเทศ
พ.ศ.2553
****************************************************
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
ในตางประเทศใหเหมาะสมกับการดําเนินการ และเปนแนวทางในการปฏิบัติ
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ขอ 45 (12)
และขอ 59 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 37 ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ 2553 ได
มีมติกําหนดระเบียบชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ปฏิบัติงานในตางประเทศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด วาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปปฏิบัติงานในตางประเทศ พ.ศ. 2553 ”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 22 กุมภาพันธ 2553 เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปปฏิบัติงานในตางประเทศ พ.ศ. 2545
บรรดาระเบียบ มติคณะกรรมการดําเนินการ ประกาศ คําสัง่ หรือขอตกลงอื่นใด ซึ่งขัด หรือแยงกับ
ระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4 ในระเบียบนี้
“ชุมนุมสหกรณ” หมายความวา ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง
ประเทศไทย จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายความวา ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย
จํากัด
“กรรมการดําเนินการ” หมายความวา กรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศ
ไทย จํากัด
“ผูตรวจสอบกิจการ” หมายความวา ผูตรวจสอบกิจการชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย
จํากัด
“ที่ปรึกษา” หมายความวา ที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษากิตติมศักดชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศ
ไทย จํากัด
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“ผูจัดการใหญ” หมายความวา ผูจัดการชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
“รองผูจัดการใหญ” หมายความวา รองผูจัดการชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
“เจาหนาที่” หมายความวา เจาหนาที่ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
เวนแตผูจัดการใหญ และรองผูจัดการใหญ
ขอ 5 ใหประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้และใหมีอาํ นาจกําหนดหลักเกณฑแนว
ปฏิบัติและวินจิ ฉัยปญหาเกีย่ วกับการปฏิบัตติ ามระเบียบนี้
หมวด 1
ขอกําหนดทั่วไป
ขอ 6 การเดินทางไปปฏิบตั ิงานในตางประเทศ ไดแก การเดินทางไปนอกราชอาณาจักรไทย เพื่อ
ไปปฏิบตั ิงานตางๆ ของชุมนุมสหกรณ คือ
(1) การเดินทางของประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ ผูจัดการใหญ
รองผูจัดการใหญ หรือเจาหนาที่เพื่อไปปฏิบัติงานตางๆ ไดแก การไปประชุม หรืออบรม หรือสัมมนา หรือ
ศึกษาดูงาน หรือเจรจาธุรกิจ หรือเจรจาขอความชวยเหลือจากตางประเทศ
(2) การเดินทางของที่ปรึกษา ผูตรวจสอบกิจการ หรือบุคคลภายนอก ที่ชุมนุมสหกรณขอให
เดินทางไปปฏิบัติงานของชุมนุมสหกรณในตางประเทศ
ขอ 7 ประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ ที่ปรึกษา ผูต รวจสอบกิจการ ผูจัดการใหญ รอง
ผูจัดการใหญ บุคคลภายนอก หรือเจาหนาที่ของชุมนุมสหกรณจะเดินทางไปปฏิบัติงานใน
ตางประเทศตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการดําเนินการ หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ดําเนินการ สุดแตกรณี
ขอ 8 การนับระยะเวลาเดินทางไปปฏิบัติงานในตางประเทศ ใหนับจํานวนวันตามคําสั่ง
ใหไปปฏิบตั ิงานในตางประเทศ หรือตามมติที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการดําเนินการ
หมวด 2
คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก และคาพาหนะ
ขอ 9 คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบตั ิงานในตางประเทศ ไดแก
(1) คาเบี้ยเลีย้ ง
(2) คาที่พัก
(3) คาพาหนะ ซึ่งรวมคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือพลังงานสําหรับยานพาหนะ
คาระวางบรรทุกสิ่งของ คาจางคนหาบหาม และอื่นๆ ทํานองเดียวกัน
(4) คาใชจายอื่นที่จําเปนเนื่องในการเดินทาง

ขอ 10 คาเบีย้ เลี้ยงและคาที่พักในการเดินทางไปปฏิบตั ิงานในตางประเทศใหเบิกตาม
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อัตราทายระเบียบ
การเดินทางในวันใดที่ไมตอ งพักแรม หรือโดยปกติตองพักแรมในยานพาหนะ หรือในที่ซึ่งจัดให
เปนทางการ ผูเดินทางจะนําวันดังกลาวไปรวมในการคํานวณคาที่พกั ในลักษณะเหมาจายตาม
วรรคกอนไมได
ขอ 11 คาพาหนะสําหรับผูเ ดินทางไปปฏิบัติงานในตางประเทศใหเบิกตามที่จายจริง และ
คาพาหนะสําหรับผูเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ ใหเบิกไดตามระเบียบวาดวยคาใชจา ย
ในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ
ขอ 12 คาใชจา ยที่จําเปนเนือ่ งในการเดินทางไปปฏิบตั งิ าน หากเปนคาใชจายทีม่ ีอัตรา
กําหนดไวแนนอน เชนคาธรรมเนียมหนังสือเดินทางไปตางประเทศ คาธรรมเนียมหนังสืออนุญาต
ใหเดินทางเขาประเทศ คาธรรมเนียมการใชสนามบิน ใหเบิกไดตามที่จายจริง
นอกจากคาใชจายที่จําเปนตามความในวรรคหนึ่งแลว จะเบิกคาใชจายอื่นที่จําเปนในการ
เดินทางไปปฏิบัติงานได โดยความเห็นชอบของประธานกรรมการ
หมวด 3
การยืมเงินทดรองจาย และสงใชเงินยืม
ขอ 13 ผูเดินทางไปปฏิบตั งิ านในตางประเทศจะขอยืมเงินทดรองจายสําหรับเปนคาใชจาย
ในการเดินทางไปปฏิบัติงานไดตามสมควรแกเหตุผล โดยยื่นใบยืมเงินทดรองจายตามแบบทีก่ ําหนดตอ
ผูจัดการใหญ หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
กรณีการเดินทางไปปฏิบัติงานจําเปนตองจองยานพาหนะในการเดินทาง ใหผูจัดการใหญ
หรือผูที่ไดรับมอบหมาย พิจารณาจายเงินทดรองไดตามความจําเปน
ผูยืมเงินทดรองจายจะยืมเงินไดไมเกิน 15 วันลวงหนากอนถึงวันเดินทาง ถาไมสามารถเดินทาง
ภายในกําหนดดังกลาว ตองสงคืนเงินทดรองจายที่ไดรับทั้งสิ้นโดยทันที
ขอ 14 การเบิกเงินคาใชจายในการเดินทาง ใหผูเบิกยื่นใบเบิกเงินคาใชจายในการเดินทางไป
ปฏิบัติงานในตางประเทศตามแบบที่กําหนดพรอมดวยใบสําคัญจาย เมื่อผูจัดการใหญ หรือผูที่ไดรับ
มอบหมายตรวจสอบวาเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดตามระเบียบแลวจึงเบิกจายได
กรณีผูเบิกเงินจัดทําใบเบิกเงินคาใชจายในการเดินทางไมเรียบรอย หรือมิไดสงใบสําคัญจายให
ครบถวน เมื่อไดแจงใหแกไขแลวมิไดแกไขใหถูกตองในเวลาอันสมควร ใหเสนอประธานกรรมการ พิจารณาสั่ง
การ
ขอ 15 ผูเดินทางไปปฏิบตั งิ านที่ยืมเงินทดรองจาย ใหยื่นใบเบิกคาใชจายพรอมดวยใบสําคัญ
จาย และเงินเหลือจาย (ถามี) เพื่อหักลางเงินยืมทดรองภายใน 15 วัน นับแตวันทีก่ ลับจากปฏิบตั ิงาน
หากผูเดินทางไปปฏิบัติงานไมปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ใหประธานกรรมการสั่งหักใชเงินยืม เงินทด
รองจายทั้งหมดจากเงินเดือน คาจาง หรือเงินอื่นใดที่ชุมนุมสหกรณจะจายแกผูนั้นจนกวาจะครบจํานวนเงินยืม
ทดรอง
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ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553

(นายเฉลิมพล ดุลสัมพันธ)
ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด

