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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จํากัด 
วาดวย  คาเบี้ยประชุม คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก คาตอบแทนและคาลงทะเบียน พ.ศ. 2560 

 

อาศัยอํานาจตามความแหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด  
พ.ศ. 2549 ขอ 79(8)  และขอ107(11) ที่ประชุมสามัญประจําป 2559 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2560 ไดมีมติ
อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจาย คณะกรรมการดําเนินการชุดที ่36 ครั้งที่  2/2560 วันที่  27 กุมภาพันธ  2560  
จึงไดกําหนดระเบียบ วาดวย คาเบี้ยประชุม คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พักคาตอบแทนและคาลงทะเบียน 
พ.ศ.2560 ดังตอไปน้ี 

ขอ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา  “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จํากัด            
วาดวย คาเบี้ยประชุม คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พักคาตอบแทนและคาลงทะเบียน พ.ศ.2560 ” 

ขอ 2. ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันที่  4  กุมภาพันธ  2560  เปนตนไป 
ขอ 3. ใหยกเลิก ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด วาดวย           

เงินคาตอบแทนคาใชจายคณะกรรมการดําเนินการเจาหนาที่และผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2554 และบรรดา
ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี และใหใชระเบียบน้ีแทน  
 ขอ 4.  ในระเบียบน้ี 
  “สหกรณ” หมายถึง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จํากัด 
  “สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จํากัด     
  “ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จํากัด 
       “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัด
นครศรีธรรมราช  จํากัด และใหรวมถึงกรรมการ และกรรมการอื่นดวย 

   “เจาหนาที่” หมายถึง  เจาหนาที่  ตามระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัด
นครศรีธรรมราช  จํากัด วาดวยเจาหนาที่และลูกจาง แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560  

   “ลูกจาง” หมายถึง  ลูกจาง  ตามระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  
จํากัด วาดวย เจาหนาที่และลูกจาง แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560  
      “ผูอื่นใด” หมายถึง ผูตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษาสหกรณ  ผูทําประโยชนใหสหกรณและผูที่
สหกรณมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ 
  “เบี้ยประชุม” หมายถึง เงินที่สหกรณจายใหกรรมการ กรรมการอื่น ผูอื่นใด  
ที่มาประชุมเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ 
    “คาเบี้ยเลี้ยง” หมายถึง เงินที่สหกรณจายใหกรรมการ เจาหนาที่ ลูกจางและผูอื่นใด 
ที่ปฏิบัติหนาที่ใหสหกรณ 
  “คาพาหนะ”  หมายถึง  เงินที่สหกรณจายเปนคาเดินทางใหกรรมการ  เจาหนาที่  
ลูกจาง และผูอื่นใด ที่ปฏิบัติหนาที่ใหสหกรณ 

“คาเชาที่พัก” หมายถึง  เงินที่สหกรณจายใหกรรมการ เจาหนาที่ ลูกจาง และผูอื่นใด  
ที่จําเปนตองคางแรมในการปฏิบัติหนาที่ใหสหกรณ 
       “คาตอบแทน” หมายถึง เงินที่สหกรณจายเปนคาสมนาคุณใหกรรมการ  เจาหนาที่  
ลูกจาง และผูอื่นใด ที่ปฏิบัติหนาที่ใหสหกรณ 
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  “คาลงทะเบียน” หมายถึง เงินที่สหกรณจายใหกรรมการ เจาหนาที่ ลูกจาง และผูอื่นใดที่เขา
รับการอบรม ประชุม  สัมมนา หรืออื่นใดในทํานองเดียวกัน 
 ขอ 5. เบี้ยประชุม ใหมีสิทธิเบิกคาเบี้ยประชุม  ดังน้ี 
  (1) ตําแหนงประธาน    ครั้งละ    1,500  บาท 
  (2) ตําแหนงเลขานุการ    ครั้งละ    1,400  บาท 
  (3) ตําแหนงกรรมการ    ครั้งละ    1,300  บาท 
  (4) ผูตรวจสอบกิจการ    ครั้งละ   1,300  บาท 
  (5) ที่ปรึกษา     ครั้งละ    1,300  บาท 
  (6) บุคคลอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ครั้งละ    1,300  บาท 
 ขอ 6. คาตอบแทนที่ปรึกษาสหกรณ, ผูตรวจสอบกิจการ  ใหไดรับตามงบประมาณรายจายประจําปที่
ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ  หลักเกณฑการจายใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด 
 ขอ 7. คาตอบแทนวิทยากร  สําหรับจายใหบุคคลที่สหกรณเชิญมาบรรยายใหความรูในการประชุม  
อบรม  สัมมนา  และอื่นๆ ในอัตรา ช่ัวโมงละไมเกิน 1,500 บาท ครั้งละไมเกิน  10,000 บาท 
 ขอ 8. คาเบี้ยเลี้ยงพาหนะสําหรับคณะกรรมการดําเนินการ ผูตรวจสอบกิจการ เจาหนาที่สหกรณฯ 
และผูอื่นใดที่เดินทางมาประชุม อบรม สัมมนา หรือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับกิจการของสหกรณ ใหไดรับดังตอไปน้ี 

 (1) คณะกรรมการ ผูตรวจสอบกิจการ ผูจัดการและที่ปรึกษา  วันละ   1,300  บาท 
 (2) เจาหนาที่                                    วันละ   1,200  บาท 
 (3) กรณีปฏิบัติงานไมเต็มวันคิดเปนครั้ง/ช่ัวโมงๆ      ละ        150  บาท 
 (4) กรณีปฏิบัติงานนอกสํานักงานเกี่ยวกับกิจการสหกรณ   ครั้งละ    150  บาท 
 (5) กรณีเรียกตํารวจนําเงินฝากธนาคาร   ครั้งละ    300  บาท 
 (6) การมอบหมายบุคคลที่นอกเหนือจากน้ีใหปฏิบัติงานพิเศษและกําหนดอัตราคาตอบแทน

ใหคณะกรรมการดําเนินการเปนผูพิจารณาอนุมัติ 
ขอ 9. การเดินทางไปประชุมสัมมนาหรือศึกษาดูงานเรื่องที่เปนประโยชนกับกิจการสหกรณ นอกเขต

จังหวัดนครศรีธรรมราช และไดรับอนุมัติจากประธานกรรมการ หรือคณะกรรมการดําเนินการ  ใหเบิก
คาใชจายแบบเหมาจายตามอัตราตอไปน้ี 
  (1) จัดประชุมสัมมนาหรือศึกษาดูงานภาคใตเบิกไดวันละ 2,500บาท  
  (2) จัดประชุมสัมมนาหรือศึกษาดูงานภาคกลาง เบิกไดวันละ 2,500 บาท เบิกเพิ่มไดจํานวนสองวัน 

(3) จัดประชุมสัมมนาหรือศึกษาดูงานภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เบิกไดวันละ 
2,500 บาท เบิกเพิ่มไดจํานวนสองวัน 
 ขอ 10. คารับรอง  และคาใชจายในการประสานงาน  ใหประธานกรรมการ หรือผูที่ไดรับมอบหมาย    
มีอํานาจรับรองบุคคลหรือคณะบุคคลที่เห็นวามีความจําเปนตอธุรกิจสหกรณ รวมทั้งคาใชจายในการ
ประสานงานซึ่งกอใหเกิดประโยชนแกธุรกิจสหกรณ  โดยตองเปนไปอยางประหยัดเดือนละไมเกิน 10,000 บาท 
การจายคารับรอง และคาใชจายในการประสานงานที่เกินกวาที่กําหนดไว ตองขออนุมัติจากคณะกรรมการ
อํานวยการกอน 
 
 
 



  [92]  

 ขอ 11. ผูไปปฏิบัติงานนอกทองที่หรือนอกสํานักงาน ใหย่ืนประมาณการคาใชจายตามระเบียบน้ี ให
ประธานกรรมการดําเนินการเปนผูพิจารณาอนุมัติลวงหนาและผูไดรับอนุมัติแลวตองเดินทางภายใน 7 วัน   
นับแตวันรับเงินไป ถาไมเดินทางภายในกําหนด ตองสงคืนเงินลวงหนาที่ไดรับทั้งสิ้นทันที 
 ขอ 12. ใหประธานกรรมการหรือผูที่ไดรับมอบหมายผูมีอํานาจอนุมัติจายเงินตามระเบียบน้ี การอนุมัติ
จายเงินคาตอบแทนและคาใชจายอื่นใดที่นอกเหนือ ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการดําเนินการกอน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  4  กุมภาพันธ  2560 

 
 

    (ลงช่ือ)       ศิริ   เลิศไกร 
 ( นายศิริ  เลิศไกร ) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  จํากัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


