ระเบียบ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่ งประเทศไทย จากัด
ว่ าด้ วย การเบิกเบีย้ เลีย้ งและค่ าพาหนะของผู้แทนสมาชิก พ.ศ. 2564
อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่ง
ประเทศไทย จํากัด ข้อ 77(9) และข้อ 107(11) ประกอบกับมติ ที่ประชุ มใหญ่สามัญประจําปี 2563 เมื่อวัน
พุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ได้มีมติ เป็ นเอกฉันท์ เห็นชอบและอนุมตั ิ ให้ สหกรณ์ฯ แก้ไข เพิ่มเติม
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จํากัด ว่าด้วย การเบิกเบี้ย
เลี้ยงและค่าพาหนะของผูแ้ ทนสมาชิก พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่ง
ประเทศไทย จํากัด ว่าด้วย การเบิกเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะของผูแ้ ทนสมาชิก พ.ศ. 2564”
ข้ อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 01 มกราคม พ.ศ. 2565 เป็ นต้นไป
ข้ อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย
จํากัด ว่าด้วย การเบิกเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะของผูแ้ ทนสมาชิก พ.ศ. 2562 และบรรดาระเบียบ ประกาศ
คําสัง่ และมติอื่นใดซึ่ งขัดหรื อแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้ อ 4 ในระเบียบนี้
สหกรณ์
หมายความว่า
ประเทศไทย จํากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่ง

คณะกรรมการ หมายความว่า
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพ
แรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จํากัด
ประธานกรรมการ หมายความว่า ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพ
แรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จํากัด
ผู้แทนสมาชิก หมายความว่า ผูแ้ ทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
รถไฟแห่งประเทศไทย จํากัด ที่ได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกตามที่กาํ หนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์
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ข้ อ 5 การเบิกเบีย้ เลีย้ งและค่ าพาหนะผู้แทนสมาชิกส่ วนกลาง
ผูแ้ ทนสมาชิกส่ วนกลางที่ เข้าร่ วมประชุมใหญ่สามัญประจําปี หรื อไปดําเนินการตามที่ สหกรณ์
มอบหมาย ให้มีสิทธิ์ เบิกเบี้ยเลี้ยง คนละ 400 บาท (สี่ ร้อยบาทถ้วน) และค่าพาหนะในอัตราเหมาจ่าย คนละ
100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
ยกเว้น กลุ่มเลือกตั้งที่ 5 โรงรถดีเซลรางสมุทรสาคร กลุ่มเลือกตั้งที่ 6 โรงรถจักรธนบุรีและสถานี
ธนบุรีตลอดสายใต้ ถึงหัวหิ น และกลุ่มเลือกตั้งที่ 11 สถานีฉะ เชิงเทราตลอดสายตะวันออกทั้งหมด ให้มี
สิ ทธิ์ เบิกเบี้ยเลี้ยง คนละ 400 บาท (สี่ ร้อยบาทถ้วน ) และค่าพาหนะในอัตราเหมาจ่าย คนละ 200 บาท
(สองร้อยบาทถ้วน)
ข้ อ 6 การเบิกเบีย้ เลีย้ งและค่ าพาหนะผู้แทนสมาชิกส่ วนภูมภิ าค ผูแ้ ทนสมาชิกส่ วนภูมิภาคที่เข้า
ร่ วมประชุมใหญ่สามัญประจําปี หรื อไปดําเนินการตามที่สหกรณ์มอบหมายนอกเขตที่ต้ งั ของสํานักงาน
นั้นๆ ให้มีสิทธิ์ เบิกเบี้ยเลี้ยง ในอัตราวันละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
ผูแ้ ทนสมาชิกส่ วนภูมิภาคที่เข้าร่ วมประชุมใหญ่สามัญประจําปี หรื อไปดําเนินการตามที่สหกรณ์
มอบหมาย ให้มีสิทธิ์ เบิกค่าพาหนะได้เท่าจํานวนที่จ่ายจริ ง พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานในการเ ดินทาง
เพื่อเป็ นหลักฐานในการเบิก –จ่าย ทั้งนี้ ให้เดินทางโดยรถไฟ โดยใช้สิทธิ์ ใบเบิกทาง และให้คาํ นึงถึงความ
ประหยัดและฐานะของสหกรณ์
ข้ อ 7 การนับเวลาในการเบิกเบีย้ เลีย้ งของผู้แทนสมาชิกส่ วนภูมภิ าค ให้นบั ยี่สิบสี่ ชวั่ โมงเป็ น
1 วัน หลังจากครบยี่สิบสี่ ชวั่ โมง นับเศษชัว่ โมงได้เกิน 10 ชัว่ โมง ให้นบั เป็ น 1 วัน การนับเวลาให้นบั ตาม
เวลาที่ระบุในตัว๋ เดินทางไป-กลับ หรื อนับเวลาตามหนังสื อขออนุมตั ิเบิกค่าพาหนะเดินทางไป-กลับ
ยกเว้น ส่ วนภูมิภาคที่ใช้เวลาเดินทางไป- กลับ ไม่ถึงยี่สิบสี่ ชวั่ โมง ให้ เบิกเบี้ยเลี้ยงโดย นับ
วันประชุมใหญ่สามัญประจําปี เป็ น 1 วัน
ข้ อ 8 ในกรณีที่มคี วามจาเป็ นต้ องเดินทางโดยใช้ ยานพาหนะส่ วนตัว ให้ผแู ้ ทนสมาชิกทําหนังสื อ
ขออนุมตั ิเบิกค่า พาหนะได้ ตามที่จ่ายจริ ง แต่ไม่เกินอัตราค่าโดยสารรถไฟนอนปรับอากาศ ชั้น 2 โดยใช้
สิ ทธิ์ ใบเบิกทาง เสนอต่อประธานกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมตั ิค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็ นกรณี ๆไป ทั้งนี้
การเดินทางโดยใช้ยานพาหนะส่ วนตัว ไม่มีผลผูกพันให้ สหกรณ์รับผิดชอบความเสี ยหายใดๆ ที่เกิดขึ้น
ระหว่างการเดินทาง

-3ข้ อ 9 ในกรณี ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิ ตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการเป็ นผูม้ ีอาํ นาจ
พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด คําวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็ นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564

(นายภิญโญ เรื อนเพ็ชร)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จํากัด

ระเบียบ
สหกรณ์ ออมทรัพย์
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่ งประเทศไทย จากัด

ว่ าด้ วย
การเบิกเบีย้ เลีย้ งและค่ าพาหนะของผู้แทนสมาชิก
พ.ศ. 2564

