เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๖๙ ง

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒ มิถุนายน ๒๕๕๓

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร
วาดวยคาเบี้ยประชุม คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก และคาใชจายอยางอื่น
ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร
พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยที่เ ปน การสมควรปรับปรุ งระเบี ยบคณะกรรมการกองทุน ฟน ฟูและพั ฒนาเกษตรกร
วาดวยคาเบี้ ยประชุ ม ค าพาหนะ ค าเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก และคาใช จายอื่ น ในการปฏิบั ติหนา ที่
ของคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๗
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๗/๔ แหงพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๔ คณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบีย บนี้ เรีย กว า “ระเบี ยบคณะกรรมการกองทุน ฟ น ฟู แ ละพั ฒนาเกษตรกร
วาดวยคาเบี้ยประชุม คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก และคาใชจายอยางอื่นในการปฏิบัติหนาที่
ของคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๓”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ให ย กเลิ ก ระเบี ย บคณะกรรมการกองทุ น ฟ น ฟู แ ละพั ฒ นาเกษตรกรว า ด ว ย
คาเบี้ยประชุม คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก และคาใชจายอยางอื่นในการปฏิบัติหนาที่ของ
คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๗
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการในคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร แตไมรวมถึง
กรรมการซึ่งไดรับเงินเดือน คาจาง หรือคาตอบแทนจากกองทุน
ขอ ๕ ใหกรรมการไดรับเบี้ยประชุมเปนรายครั้ง ดังตอไปนี้
(๑) ประธานกรรมการ ครั้งละ ๒,๕๐๐ บาท
(๒) รองประธานกรรมการ ครั้งละ ๒,๒๕๐ บาท
(๓) กรรมการ ครั้งละ ๒,๐๐๐ บาท

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๖๙ ง

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒ มิถุนายน ๒๕๕๓

การประชุมในวันเดียวกันมากกวาหนึ่งครั้ง ใหไดรับเบี้ยประชุมเพียงครั้งเดียว
ขอ ๖ เมื่ อ มี ก ารประชุ ม ให ก รรมการได รั บ ค า พาหนะ ค า เบี้ ย เลี้ ย ง ค า เช า ที่ พั ก
และคาใชจายอยางอื่น ในการปฏิบัติหนาที่ ในลักษณะเหมาจายเปน รายครั้งตามบัญชีหมายเลข ๑
ทายระเบียบนี้ หรือเทาที่จายจริงตามความที่กําหนดในขอ ๗
ขอ ๗ ในกรณีที่กรรมการมีความจําเปน ตองเดินทางไปปฏิบัติหนาที่น อกเขตจังหวัด
อันเปน ที่ตั้งของสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายวาดวย
กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร ใหไดรับคาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะ และคาใชจายอยางอื่น
ในการปฏิบัติหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) คาเบี้ยเลี้ยงเหมาจาย วันละ ๕๐๐ บาท
(๒) คาเชาที่พักเทาที่จายจริง แตไมเกิน วัน ละ ๑,๖๐๐ บาท กรณีที่เบิกจายในลักษณะ
เหมาจายใหเบิกจายไดในอัตราไมเกินวันละ ๘๐๐ บาท
(๓) คาพาหนะใหเบิกไดดังนี้
(๓.๑) กรณีใชยานพาหนะประจําทาง ใหเบิกคาพาหนะเทาที่จายจริงโดยประหยัด
(๓.๒) กรณี ย านพาหนะส ว นตั ว ให ส ามารถเบิ ก เงิ น ชดเชยในการใช พ าหนะ
ตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนดโดยอนุโลม
(๓.๓) กรณีเดิน ทางโดยยานพาหนะรับจางระหวางสถานที่อยู ที่พัก หรือสถานที่
ปฏิบัติงานประจํา กับสถานียานพาหนะประจําทางหรือสถานที่จัดพาหนะที่ตอ งใชใ นการเดินทาง
ไปปฏิบัติงานใหเบิกคาพาหนะรับจางไดเทาที่จายจริง แตทั้งนี้ตองไมเกินอัตราที่กระทรวงการคลัง
กําหนดโดยอนุโลม
(๓.๔) การเบิกคาใชจายอื่น ที่จําเปน ตองจาย เนื่องในการเดิน ทางไปปฏิบัติหนาที่
ตองเปนไปตามเงื่อนไขดังนี้
(๓.๔.๑) เป น ค า ใช จ า ยที่ จํ า เป น ต อ งจ า ย หากไม จ า ยไม อ าจเดิ น ทางถึ ง
จุดหมายแตละชวงที่เดินทางไปปฏิบัติหนาที่ได
(๓.๔.๒) ตองไมเปนคาใชจายที่มีกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ ขอบังคับ
หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงการคลังกําหนดไวเปนการเฉพาะ
(๓.๔.๓) ตอ งไม ใ ช คา ใชจ า ยที่ เกี่ ย วกั บ เนื้ องานที่ ปฏิ บั ติห น าที่ ซึ่ง ถื อเป น
คาใชจายในการบริหารงานของกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๖๙ ง

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒ มิถุนายน ๒๕๕๓

ขอ ๘ ในกรณีที่กรรมการ มีความจําเปนตองเดินทางไปปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายวาดวย
กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร ในตางประเทศชั่วคราว ใหไดรับเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะ
และค า ใช จ า ยในการปฏิ บัติ ห น า ที่ ใ นลั ก ษณะเหมาจ ายหรื อ เทา ที่ จ า ยจริ ง ตามบัญ ชี ห มายเลข ๒
ทายระเบียบนี้
ขอ ๙ ใหประธานกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓
พลตรี สนั่น ขจรประศาสน
รองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร

บัญชีแนบทายหมายเลข ๑
คาเบี้ยเลีย้ ง คาเชาที่พกั คาพาหนะและคาใชจายอยางอื่น ในลักษณะเหมาจาย
ประเภท
ก.

อัตรา (บาท)
๑,๕๐๐

ข.

๒,๐๐๐

ค.

๒,๕๐๐

ง.

๓,๐๐๐

จ.

๓,๕๐๐

ฉ.

๔,๐๐๐

จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
สมุทรปราการ
สุพรรณบุรี
ฉะเชิงเทรา
ประจวบคีรีขันธ กาญจนบุรี
สิงหบุรี
นครราชสีมา
นครนายก
สระแกว
นครสวรรค
ปราจีนบุรี
อุทัยธานี
มหาสารคาม
สุรินทร
บุรีรัมย
กําแพงเพชร
อุตรดิตถ
ชัยภูมิ
เพชรบูรณ
พิษณุโลก
อุบลราชธานี
มุกดาหาร
อุดรธานี
สุราษฎรธานี
เชียงใหม
กาฬสินธุ
หนองบัวลําภู
หนองคาย
สกลนคร
อํานาจเจริญ
ศรีสะเกษ
กระบี่
นครศรีธรรมราช เชียงราย
นครพนม
ภูเก็ต
นราธิวาส
แมฮองสอน
ปตตานี

นนทบุรี
ปทุมธานี
เพชรบุรี
อางทอง

นครปฐม ชัยนาท
ราชบุรี
ชลบุรี
สระบุรี
ลพบุรี
จันทบุรี ระยอง

ขอนแกน
สุโขทัย

ชุมพร
พิจิตร

ตราด
ตาก

ยโสธร
ลําพูน
ลําปาง

รอยเอ็ด
ระนอง
พะเยา

เลย
แพร
นาน

พังงา

พัทลุง

ตรัง

สงขลา

ยะลา

สตูล

บัญชีแนบทายหมายเลข ๒
คาเบี้ยเลีย้ ง คาเชาที่พกั และคาพาหนะในการไปปฏิบัติหนาที่ตางประเทศชั่วคราว
๑.คาเบี้ยเลี้ยง
ตําแหนง

จายจริงวันละไมเกิน

เหมาจายวันละ

กรรมการ

๓,๗๕๐ บาท

๒,๖๒๕ บาท

๒.คาเชาที่พัก
ตําแหนง
(๑) ประธานและรองประธานกรรมการ
(๒) กรรมการ

ประเภท ก
จายจริง
จายจริง
แตไมเกิน
๙,๐๐๐ บาท

ประเภท ข
จายจริง
จายจริง
แตไมเกิน
๖,๐๐๐ บาท

๓.คาพาหนะ
ตําแหนง

อัตราการเบิกจาย

กรรมการ

จายจริง

ประเภท ค
จายจริง
จายจริง
แตไมเกิน
๓,๗๕๐ บาท

