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ระเบียบ 

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์เพื�อนเสมาธรรมจักรจังหวดันครพนม 

ว่าด้วยค่าเบี�ยประชุม  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที�พกัในการเดินทาง 

และประโยชน์อย่างอื�นทาํนองเดียวกนั 

ของกรรมการ  พ.ส.น. 

พ.ศ.2534 
ฉบับแก้ไขเพิ�มเติม ครั�งที� 1  เมื�อวนัที� 25 กุมภาพนัธ์ 2538 

ฉบับแก้ไขเพิ�มเติม ครั�งที� 2 เมื�อวนัที� 24 กุมภาพนัธ์ 2544 

ฉบับแก้ไขเพิ�มเติม ครั�งที� 3 เมื�อวนัที� 22 กุมภาพนัธ์ 2546 

ฉบับแก้ไขเพิ�มเติมครั�งที� 4 เมื�อวนัที� 23 กุมภาพนัธ์ 2552 

ฉบับแก้ไขเพมิเติมครั�งที� 5 เมื�อวนัที� 27 กุมภาพนัธ์ 2553  

........................................................................ 
อาศยัอาํนาจตามขอ้  31  (3)  แห่งขอ้บงัคบัของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื#อนเสมา

ธรรมจกัรจงัหวดันครพนม  พ.ศ.  2531  และมติที#ประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  2533  เมื#อวนัที#  28  
กุมภาพนัธ์  2534  แกไ้ขเพิ#มเติมครั5 งที#  1  เมื#อวนัที#  25  กุมภาพนัธ์  2538  แกไ้ขเพิ#มเติมครั5 งที#  2  
เมื#อวนัที#  24  กุมภาพนัธ์  2544  และแกไ้ขเพิ#มเติมครั5 งที#  3  เมื#อวนัที#  22  กุมภาพนัธ์  2546   
และแกไ้ขเพิ#มเติมครั5 งที# 4 เมื#อวนัที# 23 กุมภาพนัธ์ 2552คณะกรรมการของสมาคม  พ.ส.น.  จึงได้
กาํหนดระเบียบวา่ดว้ยค่าเบี5ยประชุม  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที#พกัในการเดินทางและประโยชน์อยา่งอื#น
ในทาํนองเดียวกนัของกรรมการ  เจา้หนา้ที#  พ.ส.น.  ดงัต่อไปนี5  

ข้อ  1  ระเบียบนี5 เรียกวา่  “ ระเบียบของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื#อนเสมาธรรมจกัร
จงัหวดันครพนม  วา่ดว้ยค่าเบี5ยประชุม  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที#พกัในการเดินทาง  และประโยชน์อยา่ง
อื#นทาํนองเดียวกนัของคณะกรรมการสมาคม  พ.ส.น.  พ.ศ.2534” 

ข้อ  2  ระเบียบนี5ใหใ้ชบ้งัคบัตั5งแต่วนัที#  1  มีนาคม  พ.ศ.2534  เป็นตน้ไป 
ข้อ  3  ในระเบียบนี5  
 “ สมาคม  พ.ส.น.”  หมายถึง  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื#อนเสมาธรรมจกัร

จงัหวดันครพนม 
 “ กรรมการ  พ.ส.น.”  หมายถึง  กรรมการดาํเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

เพื#อนเสมาธรรมจกัรจงัหวดันครพนม 
ข้อ 4  ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปปฏิบติังานต่างทอ้งที#หรือในทอ้งที#ภายในประเทศไดแ้ก่ 

ค่าพาหนะซึ#งรวมถึง ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเช่าสัตวพ์าหนะ และค่าบรรทุกค่าจา้งหาบหามหรือขนส่ง
สิ#งของอื#น ๆ ในทาํนองเดียวกนั 
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ข้อ 5 กรรมการสมาคม พ.ส.น.จะเนทางไปปฏิบติังานต่างทอ้งที#ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากนายก
สมาคม หรือคณะกรรมการดาํเนินการสุดแต่กรณี 

ข้อ 6 การเดินทางไปปฏิบติังาน ถา้หยดุอยู ่ณ ที#ใดโดยไม่จาํเป็นแก่งานของสมาคม พ.ส.น.
จะเบิกค่าใชจ่้ายในการเดินทางสาํหรับวนัที#หยดุโดยไม่จาํเป็นนี5ไม่ไดใ้นกรณีไปปฏิบติังาน
จาํเป็นตอ้งหยดุไดเ้มื#อไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการดาํเนินการหรือนายกสมาคม  

ข้อ 7 ในการเดินทางไปปฏิบติังานตามปกติใหใ้ชพ้าหนะประจาํทาง และเบิกค่าพาหนะ
เท่าที#จ่ายจริงแต่ไม่เกิน ดงันี5  

  อ.เมือง  ไป-กลบั  100 บาท 
  อ.ท่าอุเทน        ”   200 บาท 
  อ.ศรีสงคราม        ”   500 บาท 
  อ.นาหวา้        ”   700 บาท 
  อ.บา้นแพง        ”   700 บาท 
  อ.โพนสวรรค ์        ”   400 บาท 
  อ.นาทม         ”   800 บาท 
  อ.ธาตุพนม        ”   400 บาท 
  อ.ปลาปาก        ”   300 บาท 
  อ.นาแก         ”   600 บาท 
  อ.เรณูนคร        ”   400 บาท 
  อ.วงัยาง         ”   600 บาท 
  จงัหวดัมุกดาหาร        ”   800 บาท 
ข้อ 8  ในกรณีที#ไม่มียานพาหนะประจาํทางหรือมีแต่ตอ้งการความเร็วหรือความปลอดภยั

เพื#อประโยชน์แก่งานสมาคม พ.ส.น.ใหใ้ชพ้าหนะอื#นไดโ้ดยคณะกรรมการดาํเนินการสมาคม  
พ.ส.น.เป็นผูพ้ิจารณาอนุมติั 
  ในกรณีวรรคก่อนถา้ใชย้านพาหนะส่วนตวัแทนพาหนะอื#น ใหเ้บิกค่าชดเชยได้
เท่าที#จ่ายสาํหรับยานพาหนะอื#นนั5น 
 ข้อ 9 จ่ายค่าเบี5ยประชุมกรรมการโดยแยกเป็นตาํแหน่งดงันี5  
  นายกสมาคม พ.ส.น. จ่ายเบี5ยประชุมอตัรา 1,000 บาท/วนั 
  รองนายกสมาคม พ.ส.น.  จ่ายเบี5ยประชุมอตัรา  900   บาท/วนั 
  ตาํแหน่งกรรมการต่างๆ   จ่ายเบี5ยประชุมอตัรา  800  บาท/วนั 
 การเบิกเบี5ยประชุมดงักล่าวในวนัหนึ#งเบิกไดค้รั5 งเดียว 
 ข้อ 10 ในการเดินทางใหป้ฏิบติังานหากจาํเป็นตอ้งเช่าโรงแรมใหเ้บิกค่าใชจ่้ายไดเ้ท่าที#จ่าย
จริงแต่ไม่เกินอตัราวนัละ 450 บาท 
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 ข้อ 11  ในกรณีที#ผูป้ฏิบติังานพกั ณ เคหะสถานอนัไม่ใชโ้รงแรมหรือที#เช่าพกัแรมใหเ้บิก
เงินชดเชยไดใ้นอตัราร้อยละหา้สิบตามอตัราในขอ้ 10 
 ข้อ 12 ถา้ทอ้งที#ที#ไปปฏิบติังานผูไ้ปปฏิบติังานมีเคหะสถานของตนเองที#จะพกัอยูไ่ด ้ผูไ้ป
ปฏิบติังานจะเบิกค่าเช่าที#พกัไม่ได ้
 ข้อ 13 การเดินทางไปปฏิบติังานจะเบิกค่าใชจ่้ายในการเดินทางสาํหรับบุคคลในครอบครัว
มิได ้
 ข้อ 14  บรรดาสิ#งของและพสัดุทีนาํไปใชใ้นการปฏิบติังาน ใหเ้บิกค่าบรรทุกไดเ้ท่าที#จ่าย
จริง 
 ข้อ 15  ผูเ้ดินทางไปปฏิบติังานจะเบิกค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ดที#จาํเป็นเพื#อประโยชน์แก่งานของ
สมาคม เช่น ค่าเครื#องเขียนแบบพิมพ ์และค่าใชจ่้ายในการสื#อสารไดเ้ท่าที#จ่ายจริง 

ข้อ  16  บุคคลภายนอกที#สมาคม  พ.ส.น.  มีความจาํเป็นขอใหเ้ดินทางไปปฏิบติังานของ
สมาคม  พ.ส.น.  ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการดาํเนินการก่อนให้คณะกรรมการดาํเนินการ
กาํหนดค่าใชจ่้ายในการเดินทางไดต้ามความเหมาะสมแต่ตอ้งไม่เกินอตัราสูงสุดของระเบียบนี5  

ข้อ  17 ผูเ้ดินทางไปปฏิบติังานจะขอรับเงินล่วงหนา้เพื#อเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไดต้าม
สมควรแก่เหตุการณ์โดยยื#นรายการประมาณค่าใชจ่้าย  ทั5งนี5 ใหน้ายกสมาคมเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติั 

ข้อ  18  ผูไ้ดรั้บเงินล่วงหนา้ตอ้งออกเดินทางภายใน  7  วนั  นบัแต่วนัที#ไดรั้บเงินล่วงหนา้
ถา้ไม่เดินทางภายในกาํหนดดงักล่าวตอ้งส่งเงินล่วงหนา้ที#ไดรั้บทั5งสิ5นทนัที 

ข้อ  19  การเบิกเงินค่าใชจ่้ายในการเดินทางผูเ้บิกตอ้งยื#นรายการการเดินทางตามแบบที#
คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนดพร้อมดว้ยใบสาํคญัจ่าย ทั5งนี5 ใหน้ายกสมาคมเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติั 

ข้อ  20  ถา้ผูไ้ดรั้บเงินล่วงหนา้ไม่ยื#นรายการเดินทางพร้อมดว้ยใบสาํคญัจ่าย (ถา้มี) ภายใน  
15  วนั  นบัแต่วนัที#กลบัจากปฏิบติังานใหน้ายกสมาคมดาํเนินการสั#งหกัเงินคืนที#จ่ายล่วงหนา้นั5น 

ข้อ  21  ยกเลิก  (และตั5งระเบียบฯวา่ดว้ยผูต้รวจสอบการเงินขึ5นใหม่) 
ข้อ  22  ในการเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายของสมาคม  พ.ส.น. จะตอ้งมีหลกัฐานการจ่ายเงินทุกครั5 ง 
 
  ทั5งนี5    ตั5งแต่วนัที#   27   เดือนกุมภาพนัธ์   พ.ศ.2553 
  ประกาศ   ณ   วนัที#   27   เดือนกุมภาพนัธ์   พ.ศ.2553 
     
    ลงชื#อ   จารึก เนวะมาตย ์
             (นายจารึก เนวะมาตย)์ 
                 นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื#อนเสมาธรรมจกัรจงัหวดันครพนม 
 
 


