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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ จ ากัด 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ เพ่ือกิจการงานสหกรณ์ฯ  

ส าหรับกรรมการอื่น ผู้ตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่ สมาชิก สมาชิกสมทบ ที่ปรึกษา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  
และบุคคลอื่นที่ท าประโยชน์ใหส้หกรณ์ฯ พ.ศ. 2562 

 ………………………………………….. 
                      
                  โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุง เพื่อความเหมาะสม อาศัยอ านาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด พ.ศ. 2554 ข้อ 78 (8) ข้อ 78 (9) และข้อ 108 (8) ทีป่ระชุมคณะกรรมการ-
ด าเนินการ ชุดที่ 23 ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เม่ือวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562 ไดมี้มตกิ าหนดระเบียบสหกรณ์     
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัตงิานภายในประเทศ เพื่อกิจการงาน
สหกรณ์  ส าหรบักรรมการอื่นที่ไม่ใช่กรรมการในข้อบังคับสหกรณ์ข้อ 71 (6) ผู้ตรวจสอบภายใน  เจ้าหน้าที่  สมาชิก                  
สมาชิกสมทบ  ที่ปรึกษา  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  และบุคคลอื่นที่ท าประโยชน์ให้สหกรณ์ฯ  ดังนี ้
                  ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด  ว่าด้วยค่าใช้จ่าย      
ในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ เพื่อกิจการงานสหกรณ์ฯ ส าหรับกรรมการอืน่ ผู้ตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่ 
สมาชิก สมาชิกสมทบ ที่ปรึกษา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และบคุคลอืน่ที่ท าประโยชน์ให้สหกรณ์ฯ พ.ศ. 2562” 
                  ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคบัตั้งแต่วนัถัดจากวันที่มมีตเิป็นต้นไป 
                  ข้อ 3  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปปฏิบัติงาน (ภายในประเทศ) เพื่อกิจการสหกรณ์ พ.ศ. 2554 และบรรดาระเบียบ ประกาศ ค าสัง่ มติ หรือข้อตกลงอื่นใด 
ซ่ึงขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
                  ข้อ 4  ในระเบียบนี้  

  “สหกรณ”์ 
  “คณะกรรมการด าเนินการ”  
  “ประธานกรรมการ” 
  “รองประธานกรรมการ” 
  “กรรมการอื่น” 
   
  “ผู้จัดการ”  
  “เจ้าหน้าที่”   
  “ภายในพื้นที่”     
  “ต่างจังหวัด” 
  “ยานพาหนะส่วนตัว” 
  
 
 

หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 
คณะกรรมการด าเนนิการสหกรณ์ 
ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ ์
รองประธานกรรมการด าเนนิการสหกรณ ์
กรรมการอื่นที่ไม่ใช่กรรมการสหกรณ์ ตามข้อบังคับ-
สหกรณข์้อ 71(6) 
ผู้จัดการสหกรณ ์
เจ้าหน้าที่สหกรณ ์
จังหวัดนครศรธีรรมราช 
จังหวัดนอกพื้นที่จังหวัดนครศรธีรรมราช 
รถยนต์ส่วนบคุคล หรอืรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลที่ไม่ใช่
กรรมสิทธิ์ของสหกรณ์ หรอืที่สหกรณ์ไม่ได้จัดหาให้       
ไม่ว่าจะเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ปฏิบตัิงานหรือไม่ก็ตาม 
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                  ข้อ 5  ก าหนดให้กรรมการอื่น ผู้ตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่ สมาชิก สมาชิกสมทบ ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา
กิตติมศักดิ์ของสหกรณ์  และบุคคลอื่นที่ท าประโยชน์ให้สหกรณ์  ใช้สิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัตงิานได้                      
ตามระเบียบนี้  
                  ข้อ 6  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัตงิาน ได้แก่  
                           (1) ค่าพาหนะ หมายถึง ค่าพาหนะเดินทาง ค่ายานพาหนะส่วนตวัและค่าชดเชย 
                           (2) ค่าเบีย้เลี้ยง หมายถึง ค่าเบี้ยเลี้ยงของผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงค่าเบี้ยเลี้ยงของพนักงานขับรถของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และอื่น ๆ ในท านองเดียวกัน 
                           (3) ค่าที่พัก 
                           (4) ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน 
                           (5) ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ที่จ าเป็น 
                  การเบิกค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึง่ ให้เบกิไดไ้ม่เกินอตัราตามที่ก าหนดในประกาศ  
                  ข้อ 7  ผู้เดินทางไปปฏิบัติงานจะต้องได้รับการอนมัุติให้เดินทางก่อน ถงึจะเดินทางและเบิกค่าใช้จ่าย          
ในการเดินทางได้ เว้นแต่การเดนิทางภายในพื้นที่ในเขตอ าเภอท่าศาลา และอ าเภอเมือง ที่เบิกเฉพาะค่ายานพาหนะ           
ให้เดินทางกอ่นได้ตามความจ าเปน็ และขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการเดินทางภายหลัง 
                  สมาชิก สมาชิกสมทบ และบุคคลอื่น ที่สหกรณ์มีความจ าเป็นขอให้เดินทางไปปฏิบัติงานของสหกรณ์       
ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการด าเนินการก่อน และให้คณะกรรมการด าเนินการก าหนดค่าใชจ่้ายเป็นไปตามระเบียบนี้ 
ยกเว้นกรณเีร่งด่วนจ าเป็นต้องไปปฏิบัติงานในทันที และไม่สามารถเตรียมการเดินทางด้วยวิธีอืน่ไดท้ันการ ไม่สามารถขอ
อนุมัติต่อคณะกรรมการด าเนนิการได้ทัน ให้ประธานกรรมการเปน็ผู้พิจารณาอนุมัติ แล้วให้รายงานที่ประชุมคณะกรรมการ-
ด าเนินการทราบในโอกาสแรกทีมี่การประชุม  และผู้มีอ านาจอนุมัติการเบิกจ่ายเป็นไปตามความวรรคสามข้อ 2 
                  ผู้มีอ านาจอนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติงานและอนุมัติค่าใช้จ่าย ให้เป็นไปตามที่ก าหนดดังนี้ 
                  1. คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจอนุมัติการเดนิทางไปปฏิบัติงานและอนุมัติค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้   
และให้ประธานกรรมการและผู้จัดการอนุมัติการเบิกจ่ายทุกกรณี 
                  2. ให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และผู้จัดการ มีอ านาจอนุมัติการเดินทาง ยกเว้นการเดินทาง
ตามความวรรคสอง และอ านาจอนุมัติการเบิกจ่าย ตามที่ก าหนดดังนี้ 

การเดินทางปฏิบัติงาน 
ผู้มีอ านาจอนุมัติ 

อนุมัติการเดินทางและอนุมัติค่าใช้จ่าย อนุมัติการเบิกจ่าย 

1. ต่างจังหวัด 
   1.1 กรณีไม่เกิน 1 วัน 
    
   1.2 กรณีเกิน 1 วัน แต่ไม่เกิน 7 วัน    

 
- ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือ 
  ผู้จัดการ กรณีเจ้าหน้าท่ี 
- ประธานกรรมการ  

 
 
 
 

ประธานกรรมการ หรือ 
ผู้จัดการ 

 
 

2. ภายในพื้นท่ี เว้นแต่อ าเภอท่าศาลา 
   2.1 กรณีไม่เกิน 3 วัน 
    
   2.2 กรณีเกิน 3 วัน แต่ไม่เกิน 15 วัน 

 
- ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือ 
  ผู้จัดการ กรณีเจ้าหน้าท่ี 
- ประธานกรรมการ  

3. ภายในพื้นท่ีอ าเภอท่าศาลา 
   - กรณีเบิกเฉพาะค่ายานพาหนะ    

 
- ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ 
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                  ผู้เดินทางไปปฏิบตัิงานในงานเดียวกันและต้องพักค้างคนืจ านวน 3 คนขึ้นไป ใหข้ออนุมัติการเดินทางจาก
คณะกรรมการด าเนนิการกอ่นการเดินทาง กรณีไม่สามารถขออนมัุติจากที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการได้ทัน            
ให้ผู้มีอ านาจจ านวน 2 ใน 5 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญกิ และเลขานุการ พิจารณา
อนุมัติ และให้รายงานคณะกรรมการด าเนินการทราบ 
                  ข้อ 8  การใช้ยานพาหนะเดินทางไปปฏิบัตงิานของสหกรณ์ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดดังนี้ 
                           (1) ให้ใช้ยานพาหนะประจ าทางเป็นอันดับแรก  
                           (2) กรณีสหกรณไ์ม่สามารถจัดยานพาหนะอ านวยความสะดวกได้ หรือไม่มียานพาหนะตามข้อ 8 (1)  
ที่สะดวก หรือมีแต่ผู้ปฏิบัติงานตอ้งการความรวดเรว็ หรอืเปน็เรื่องเรง่ด่วนของสหกรณ์ หรือเกี่ยวกบัความปลอดภัย หรือ 
เพื่อประโยชน์ เป็นการประหยัดต่อสหกรณ์ ให้ใช้ยานพาหนะสว่นตัวเดินทางไปปฏิบัตงิานได้ โดยผู้เดินทางต้องประมาณการ
ค่าใช้จ่ายเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติตามข้อ 7 ก่อน  
                           (3) ผู้ปฏิบัติงานภายในพื้นที่จังหวัดนครศรธีรรมราช กรุงเทพมหานคร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี    
อาจใช้ยานพาหนะของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือยานพาหนะสว่นตัว หรอืยานพาหนะอื่นได้ตามความเหมาะสม 
                           (4) การใช้ยานพาหนะตามข้อ 8 (2) และ (3) หากมีผู้ปฏิบัติงานบคุคลอืน่เดนิทางไปปฏิบัติงาน         
ในงานเดียวกนัตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ให้ร่วมเดินทางโดยใช้ยานพาหนะคันเดียวกนั เว้นแต่มีเหตุผลความจ าเป็นไม่สามารถ
เดินทางไปปฏิบัติงานโดยใช้พาหนะคันเดียวกันได้ ให้ระบเุหตุผล ความจ าเป็นและรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางไป
ปฏิบัติงานนั้น โดยการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามอัตราท่ีสหกรณ์ฯ ประกาศก าหนด 
                           (5) ผู้ปฏิบัติงานอาจเดินทางโดยเครื่องบินได้ไม่เกินชั้นประหยัด และให้เบกิค่าใช้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง 
แต่ไม่เกินอัตราท่ีสหกรณ์ฯ ประกาศก าหนด  
                  ข้อ 9  การเดินทางไปปฏิบัตงิานของสหกรณ์ภายในประเทศ ให้ผู้เดินทางออกเดินทางล่วงหน้าได้            
ตามความจ าเป็น และเมื่อเสร็จภารกิจแล้วให้เดินทางกลับโดยไม่ชักช้า ตามก าหนดเวลาดังนี้ 
                         (1) กรณีเดินทางโดยรถยนต์ รถทัวร์ รถไฟ 
                               (1.1) กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี กรงุเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี 
สมุทรปราการ ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ฉะเชงิเทรา และจังหวัดในภาคใต้ยกเว้นจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ออก
เดินทางล่วงหน้าก่อนถงึวนัเริ่มปฏิบัติภารกิจไม่เกิน 24 ชั่วโมง และให้เดินทางกลับถึงสถานที่อยู่ประจ าหรือสหกรณ์ภายใน     
24 ชั่วโมง นับแตเ่วลาเสร็จสิ้นภารกิจ 
                               (1.2) กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นที่นอกเหนือจากขอ้ 9 (1.1) ให้ออกเดินทางลว่งหน้าก่อนถึง
วันเริ่มปฏิบัติภารกิจไม่เกิน 48 ชัว่โมง และใหเ้ดินทางกลบัถงึสถานที่อยู่ประจ าหรือสหกรณ์ภายใน 48 ชั่วโมง นับแตเ่วลา
เสร็จสิ้นภารกิจ 
                               (1.3) กรณีผู้เดินทางมีความจ าเป็นต้องออกเดินทางล่วงหน้า หรอืเดินทางกลับเกินระยะเวลาตาม
ข้อ 9 (1.1) และ 9 (1.2) ก็กระท าได้ แต่จะนับเวลาท่ีเกินนัน้เปน็เวลาเดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อค านวณค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
และที่พักไม่ได้ ทัง้นี้ผู้เดินทางต้องขออนุญาตลาตามระเบียบว่าด้วยการนั้นจากหน่วยงานที่ตนสังกดัด้วย 
                         (2) กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน กรณีเดินทางไปปฏิบัตงิานในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ เพชรบุรี ราชบุรี 
กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และฉะเชิงเทรา ให้ออกเดินทาง
ล่วงหน้าก่อนถึงวันเริ่มปฏิบัติภารกิจไม่เกิน 15 ชั่วโมง และให้เดินทางกลับถงึสถานที่อยู่ประจ าหรอืสหกรณโ์ดยเร็ว        
ตามความเห็นชอบของผู้มีอ านาจอนุมัติ เว้นแต่มีความจ าเป็น และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติของสหกรณแ์ล้ว 
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                         (3) กรณีเดินทางในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  
                               (3.1) ภายในพื้นที่อ าเภอท่าศาลา อ าเภอเมือง อ าเภอพรหมคีรี อ าเภอนบพิต า และอ าเภอสิชล   
ให้ออกเดินทางในวนัปฏิบัติภารกิจและล่วงหน้าก่อนเวลาเริ่มปฏิบตัิภารกิจตามความเหมาะสม และให้เดินทางกลับถึงสถานที่
อยู่ประจ าหรือสหกรณ์โดยไม่ชักช้า เว้นแต่มีความจ าเป็น เหตุผลอื่น ให้ขออนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติการเดินทางตามข้อ 7  
                               (3.2) กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นที่นอกเหนือจากขอ้ 9 (3.1) ให้ออกเดินทางลว่งหน้าได้   
ตามความจ าเป็นเท่านั้น และใหเ้ดินทางกลับถงึสถานที่อยู่ประจ าหรือสหกรณ์โดยไม่ชักช้า เว้นแตมี่ความจ าเป็นเหตุผลอื่น  
ให้ขออนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติการเดินทางตามข้อ 7  
                         (4) การเดินทางล่วงหน้า โดยไม่มีความจ าเป็น หรือเกี่ยวข้องกับภารกิจสหกรณ์ จะเบิกค่าใช้จ่าย
ส าหรับการเดินทางล่วงหน้านัน้ไม่ได้ เว้นแต่เพื่อประโยชน์และประหยัดแก่สหกรณ์ ให้ผู้ปฏิบัติงานประมาณการค่าใช้จ่าย 
เสนอขออนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติตามข้อ 7 ก่อนออกเดินทาง 
                         (5) การเดินทางไปปฏิบัติงาน ถ้าหยุดพักอยู่ ณ ที่ใด โดยไม่มีความจ าเป็นแก่งานสหกรณ์ จะเบกิ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางส าหรับการหยุดพักอยู่โดยไม่จ าเป็นไม่ได้ เว้นแต่การเจ็บปว่ยโดยมีใบรับรองแพทย์ ให้เบกิค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางส าหรบัวันหยุดได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการก่อน 
                         (6) การเดินทางไปปฏิบัติงาน หากออกเดินทางจากสถานที่อื่นทีไ่ม่ใช่สถานที่อยู่ประจ าหรือสหกรณ์  
หากไม่ออกเดินทางจากสถานที่นัน้ จะส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจสหกรณไ์ด้ทัน ให้เปน็ไปตามที่ก าหนดดังนี ้
                               (6.1) ถ้าผู้เดินทางปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานต้นสังกัดหรือของสหกรณ์ ณ สถานที่นั้นอยู่ ให้เบกิ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไดต้ามที่จ่ายจริง และไม่เกินอัตราที่ประกาศก าหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ-
ด าเนินการก่อน 
                               (6.2) ถ้าผู้เดินทางซ่ึงปฏิบัติภารกิจที่ไมเ่กี่ยวขอ้งกบัหนว่ยงานต้นสงักัดหรือของสหกรณ์             
ณ สถานที่นั้นอยู่ ใหแ้สดงเอกสาร หลักฐานในท านองเดียวกัน และเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามที่จ่ายจริง แล้วแต่อัตราไหน           
จะน้อยกว่าและไม่เกินอัตราท่ีประกาศก าหนด 
                  ข้อ 10 การเบิกคา่ใช้จ่ายในการเดินทาง ให้เบิกจ่ายดังนี้ 
                         (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง การนับเวลาการเดินทางไปปฏิบัติงานของสหกรณ์ภายในประเทศ เพื่อค านวณ       
ค่าเบี้ยเลี้ยง ใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดดังนี้ 
                               (1.1) กรณีมีก าหนดเวลาการปฏิบัตงิานที่ชัดเจน ให้เปน็ไปตามที่ก าหนดดังนี้ 
                                      (1.1.1) กรณีพกัค้างคืน ใหน้ับตั้งแตว่ันเริ่มปฏิบัติงานจนสิ้นสุดวันปฏิบัติงานทั้งหมด และ 
เพิ่มค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทางอีก 1 วัน  
                                      (1.1.2) กรณไีม่พักค้างคืน ให้นับตั้งแต่เวลาท่ีเริ่มเดินทางออกจากสถานที่อยู่ประจ าหรือ
สหกรณ์ จนกลบัถึงสถานที่อยู่ประจ าหรือสหกรณแ์ล้วแต่กรณี หากนับไดต้ั้งแต่ 8 ชั่วโมงขึ้นไป ใหน้ับเปน็ 1 วัน กรณีนบัได้ 
ไม่ถึง 8 ชัว่โมง ใหถ้ือเปน็ครึง่วนั  
                                      (1.1.3) กรณเีดินทางโดยพาหนะของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ค่าเบีย้เลี้ยงของพนักงานขับรถ
ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เบิกได้ตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก าหนด                                    
                               (1.2) กรณีไม่มีก าหนดเวลาการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ให้เป็นไปตามที่ก าหนดดังนี้ 
                                      (1.2.1) กรณีมีเหตุจ าเป็นต้องพักค้างคนื ให้ค านวณค่าเบี้ยเลี้ยงโดยนับเวลาการปฏิบัติงาน
ตามข้อ 10 (1.1.1) โดยไม่บวกเพิ่มค่าเบี้ยเลี้ยงวันเดินทางกลับ 
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                                      (1.2.2) กรณไีม่พักค้างคืน ให้ค านวณค่าเบี้ยเลี้ยงตั้งแต่เวลาท่ีเริ่มเดินทางออกจากสถานทีอ่ยู่
ประจ าหรือสหกรณ์ จนกลับถงึสถานที่อยู่ประจ าหรือสหกรณ์แลว้แต่กรณี โดยให้เดินทางไปและกลับโดยเร็ว โดยให้นับเวลา
ตามข้อ 10 (1.1.2) 
                         (2) ค่าเช่าที่พัก ให้เบิกได้ตามอัตราท่ีสหกรณ์ประกาศก าหนด ดังนี ้
                               (2.1) กรณีใช้สิทธเิบิกค่าเช่าที่พักตามทีจ่่ายจริง ให้เบิกได้เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการพักแรม
โดยตรง ได้แก่ ค่าห้องพกั ค่าภาษี และค่าบริการในสว่นที่เกี่ยวขอ้งกับการพักแรมท่ีโรงแรมหรือทีพ่ักแรมนั้นเรียกเกบ็เท่านัน้ 
โดยผู้ปฏิบัติงานจะต้องใช้ใบเสร็จรับเงนิและใบแจ้งรายการ (Follio) หรือใบแสดงรายการอืน่ของโรงแรมหรือที่พักแรม    
เป็นหลกัฐานในการเบกิจ่าย เว้นแต่กรณีเบิกจ่ายในอัตราเหมา ใหแ้สดงหลักฐานการเข้าพักแรมเปน็หลักฐานในการเบิกจ่าย 
                               (2.2) กรณีการจองที่พกัผ่านบริษัทตวัแทน (Agent) ที่ให้บริการการจองตั๋วเครือ่งบนิ ให้เบกิได้
กรณีที่มีใบเสร็จรับเงิน และเอกสารยืนยันการส ารองห้องพัก (Hotel Voucher) 
                               (2.3) กรณีผู้เดินทางปฏิบัติงานเข้าพักโรงแรมหรือที่พักแรมในชว่งเวลาสั้น ๆ (day use) โดยไม่พัก
ค้างคนื หรือพกัค้างคืนแต่มีความจ าเป็นต้องเข้าพักก่อนเวลาท่ีโรงแรมหรือที่พักแรมก าหนด หากโรงแรมหรือที่พกัแรม    
เรียกเกบ็ค่าเช่าที่พัก ให้เบิกค่าเชา่ที่พักส่วนนั้นได้ 50% ของราคาที่พัก และสูงสุดไม่เกินอัตราค่าทีพ่ักตามที่สหกรณ์ก าหนด 
                               (2.4) กรณีการเดินทางตั้งแต่ 2 คนขึน้ไป เพื่อการประชุม อบรม สัมมนา หรืออื่น ๆ ให้ผู้ปฏิบัติงาน
พักร่วมกัน หรือกรณีที่ไม่สะดวกพักร่วมกัน หรือไม่สะดวกในการพักในที่พักเดียวกัน ให้จัดหาที่พักโดยให้ค านึงถึงความ
เหมาะสมและประหยัด โดยค่าที่พักต่อคนจะต้องไม่เกินอัตราที่สหกรณป์ระกาศก าหนด  
                               (2.5) กรณีการเดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นที่อ าเภอท่าศาลา อ าเภอเมืองนครศรธีรรมราช อ าเภอสิชล 
อ าเภอนบพิต า และอ าเภอพรหมคีรี หรืออ าเภอที่มีอาณาเขตติดต่อกับสถานที่อยู่ประจ าของผู้ปฏิบตัิงาน กรณีต้องพกัค้างคืน
เนื่องจากมีภารกิจเกี่ยวเนื่องกบัการปฏิบัติงาน หรือมีเหตุผลความจ าเป็นอื่น ๆ ท าให้ไม่สามารถเดนิทางกลับได้ในวันดังกล่าว 
ให้เสนอประธานกรรมการพิจารณาอนุมัติก่อน จึงจะมีสิทธิเบกิคา่ที่พัก 
                               (2.6) กรณีมีเหตฉุุกเฉินไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือมีเหตุสุดวิสัยอื่นทีไ่ม่สามารถควบคุมได้ จนท าให้      
ไม่สามารถเดินทางกลับภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานได ้และจ าเป็นต้องพักค้างคืน ให้ชี้แจงความจ าเป็น และเหตุผล    
เป็นลายลักษณ์อกัษร 
                         (3) ค่าพาหนะ ให้เบิกได้ตามอัตราท่ีสหกรณ์ประกาศก าหนด และเป็นไปตามที่ก าหนดดังนี ้
                               (3.1) ผู้เดินทางปฏิบัติงานจะต้องแนบหลักฐานแสดงการจ่ายเงนิประกอบด้วย เวน้แต่ขอใช้สิทธิ  
ในอัตราเหมาจ่าย 
                               (3.2) ค่าพาหนะเดินทางในพืน้ที่ กรณเีบิกในอัตราเหมาจ่ายไม่ต้องมีเอกสารหลักฐาน เว้นแต่      
กรณีเบิกตามที่จ่ายจริง หากมีค่าผ่านทาง ค่าทางด่วน ค่าน้ ามันเชือ้เพลิง และอื่น ๆ ต้องมีหลักฐานแสดงการจ่ายเงิน           
ถ้าไม่สามารถขอเอกสารหลักฐานใดได้ให้ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อกัษร 
                               (3.3) หลักฐานการเดินทางโดยเครื่องบนิ จะต้องมีสาระส าคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
                                      (3.3.1) ชื่อและสกุลของผูเ้ดินทางปฏิบัติงาน 
                                      (3.3.2) วัน เวลา และเส้นทางการเดินทาง 
                                      (3.3.3) ระดับชั้นการโดยสาร และราคาค่าโดยสาร 
                               ทั้งนี้ การเดินทางโดยเครื่องบินสามารถเบิกค่าธรรมเนียมการโหลดสัมภาระได้ไม่เกิน 15 กิโลกรัม 
โดยต้องด าเนินการลว่งหน้าซ่ึงไดป้ระมาณการสัมภาระในการเดินทางไวแ้ล้ว เว้นแต่สัมภาระที่โหลดนั้นเกี่ยวข้อง จ าเปน็  
และเกิดประโยชน์ต่อสหกรณ์ ใหร้ะบุเหตุผลความจ าเป็น และรายละเอียดของสัมภาระที่โหลด และได้ขออนุมัติจาก                  
ผู้มีอ านาจตามข้อ 7 แล้ว จึงจะอนุญาตให้เบิกค่าธรรมเนียมในการโหลดสัมภาระนั้นได้ตามที่จ่ายจริง 

/6 (3.4) ค่าใช้จ่าย... 



6 

                               (3.4) ค่าใช้จ่ายนอกเหนอืจากการให้บริการปกติภาคบังคับ (Option) ของสายการบิน เช่น 
ประกันภัย ค่าเลือกทีน่ั่ง หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศก าหนด 
                               (3.5) การไปปฏิบัติงานนอกพืน้ที่ต่อเนือ่งกันตัง้แต่ 14 วันขึ้นไป (นบัรวมวันเดินทาง) ใหเ้บิก             
ค่าซัก อบ รีดเสื้อผ้า ได ้ตามหลกัฐานที่จ่ายจริง แต่ไม่เกนิวันละ 50 บาท 
                               (3.6) ค่าพาหนะ และค่าชดเชย ให้ใช้แบบฟอร์มตามที่สหกรณ์ก าหนด 
                               (3.7) กรณีใช้ยานพาหนะของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เบกิค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริงตามอัตรา
ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก าหนด 
                         (4) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้เปน็ไปตามที่ก าหนดดังนี้ 
                               (4.1) ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน ใหเ้บิกได้เท่าที่จ่ายจริง และมีหลักฐานการจ่ายเงินประกอบ 
การเบิกจ่ายด้วย 
                               (4.2) ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ที่จ าเป็นเพื่อประโยชน์แกง่านสหกรณ์ เช่น ค่าเครื่องเขียน       
แบบพิมพ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าหนงัสือ และค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริง และมีหลักฐานการจ่ายเงิน
ประกอบการเบิกจ่ายด้วย 
                  ข้อ 11 กรณีที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับสิทธิในการเบกิค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากหน่วยงานอื่น ให้เบิกจาก
หน่วยงานนั้นเป็นอันดับแรก เว้นแต่ ได้รับในอัตราที่ต่ ากว่าที่สหกรณ์ก าหนด ใหเ้บิกได้เฉพาะสว่นที่ไม่สามารถเบิกจาก
หน่วยงานนั้นได้ แต่ต้องไม่เกินอตัราที่สหกรณ์ก าหนด 
                  ข้อ 12 ผู้เดินทางปฏิบัติงานอาจขอยืมเงินทดรองเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยต้องสอดคล้อง 
เหมาะสมกับอัตราท่ีสหกรณ์ก าหนด และให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินยืมทดรอง ดังนี้ 
                           (1) กรณีขอยืมเงินทดรองเพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้ยืมล่วงหน้าได้    
ไม่เกิน 7 วันท าการ กอ่นวนัสิ้นสดุการจ่ายค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน 
                           (2) กรณีขอยืมเงินทดรองเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเดินทาง โดยไม่ขอยืมเงินเป็นค่าธรรมเนียมลงทะเบียน  
ให้ยืมล่วงหน้าไดไ้ม่เกิน 7 วันท าการ ก่อนวันเริ่มเดินทาง 
                  ข้อ 13 การเปลี่ยนหรือคนืตั๋วเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง โดยเหตุผลความจ าเป็นส่วนตวั หรือภารกิจ
ส่วนตัว ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ทั้งหมดจากการไม่ไดไ้ปปฏิบัติงาน (ถ้ามี) ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เดินทางไป
ปฏิบัติงาน 
                  ข้อ 14 กรณีที่ระเบียบนี้มิได้ก าหนดขอ้ความเรื่องใดไว้ หรือไม่เปน็ไปตามที่ก าหนด ให้เป็นดุลยพินิจของ
ประธานกรรมการ หรือคณะกรรมการด าเนินการ และในกรณีมีปญัหาหรือข้อขัดแย้งใดในการด าเนินการตามระเบียบ        
ให้คณะกรรมการด าเนินการ มีอ านาจในการวินิจฉัยชี้ขาด 
 

                  ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รกัษาการตามระเบียบนี้ 
                                   

                  ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 
 
 
 

(นายนิรันดร์ จินดานาค) 
ประธานกรรมการ 
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