
 หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๖๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 
 

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
วาดวยคาเบี้ยประชุม  คาพาหนะ  คาเบี้ยเลี้ยง  คาเชาที่พัก  และคาใชจายอยางอื่น 

ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร   
พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร   
วาดวยคาเบี้ยประชุม  คาพาหนะ  คาเบี้ยเลี้ยง  คาเชาที่พัก  และคาใชจายอื่นในการปฏิบัติหนาที่ 
ของคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๗/๔  แหงพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติม  โดยพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๔๔  คณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร  โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง  
จึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้ เรียกวา  “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร   
วาดวยคาเบี้ยประชุม  คาพาหนะ  คาเบี้ยเลี้ยง  คาเชาที่พัก  และคาใชจายอยางอื่นในการปฏิบัติหนาที่
ของคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิก  ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรวาดวย   

คาเบี้ยประชุม  คาพาหนะ  คาเบี้ยเลี้ยง  คาเชาที่พัก  และคาใชจายอยางอื่นในการปฏิบัติหนาที่ของ
คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ังอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้  ใหใชระเบียบนี้แทน 
ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
“กรรมการ”  หมายความวา  กรรมการในคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร  แตไมรวมถึง

กรรมการซึ่งไดรับเงินเดือน  คาจาง  หรือคาตอบแทนจากกองทุน   
ขอ ๕ ใหกรรมการไดรับเบี้ยประชุมเปนรายคร้ัง  ดังตอไปนี้ 
(๑) ประธานกรรมการ  คร้ังละ  ๒,๕๐๐  บาท 
(๒) รองประธานกรรมการ  คร้ังละ  ๒,๒๕๐  บาท 
(๓) กรรมการ  คร้ังละ  ๒,๐๐๐  บาท 



 หนา   ๑๐ 
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การประชุมในวันเดียวกันมากกวาหนึ่งคร้ัง  ใหไดรับเบี้ยประชุมเพียงคร้ังเดียว 
ขอ ๖ เมื่อมีการประชุม   ใหกรรมการได รับคาพาหนะ   คาเบี้ยเลี้ยง   คาเชาที่พัก   

และคาใชจายอยางอื่นในการปฏิบัติหนาที่  ในลักษณะเหมาจายเปนรายคร้ังตามบัญชีหมายเลข  ๑   
ทายระเบียบนี้  หรือเทาที่จายจริงตามความที่กําหนดในขอ  ๗ 

ขอ ๗ ในกรณีที่กรรมการมีความจําเปนตองเดินทางไปปฏิบัติหนาที่นอกเขตจังหวัด 
อันเปนที่ต้ังของสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร  เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายวาดวย
กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร  ใหไดรับคาเบี้ยเลี้ยง  คาเชาที่พัก  คาพาหนะ  และคาใชจายอยางอื่น
ในการปฏิบัติหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) คาเบี้ยเลี้ยงเหมาจาย  วันละ  ๕๐๐  บาท 
(๒) คาเชาที่พักเทาที่จายจริง  แตไมเกินวันละ  ๑,๖๐๐  บาท  กรณีที่เบิกจายในลักษณะ 

เหมาจายใหเบิกจายไดในอัตราไมเกินวันละ  ๘๐๐  บาท 
(๓) คาพาหนะใหเบิกไดดังนี้ 
 (๓.๑) กรณีใชยานพาหนะประจําทาง  ใหเบิกคาพาหนะเทาที่จายจริงโดยประหยัด 
 (๓.๒) กรณียานพาหนะสวนตัว   ใหสามารถเบิกเงินชดเชยในการใชพาหนะ 

ตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนดโดยอนุโลม 
 (๓.๓) กรณีเดินทางโดยยานพาหนะรับจางระหวางสถานที่อยู  ที่พัก  หรือสถานที่

ปฏิบัติงานประจํา  กับสถานียานพาหนะประจําทางหรือสถานที่จัดพาหนะที่ตองใชในการเดินทาง 
ไปปฏิบัติงานใหเบิกคาพาหนะรับจางไดเทาที่จายจริง  แตทั้งนี้ตองไมเกินอัตราที่กระทรวงการคลัง
กําหนดโดยอนุโลม 

 (๓.๔) การเบิกคาใชจายอื่นที่จําเปนตองจาย  เนื่องในการเดินทางไปปฏิบัติหนาที่ 
ตองเปนไปตามเงื่อนไขดังนี้ 

   (๓.๔.๑) เปนคาใชจายที่ จําเปนตองจาย   หากไมจายไมอาจเดินทางถึง
จุดหมายแตละชวงที่เดินทางไปปฏิบัติหนาที่ได 

   (๓.๔.๒) ตองไมเปนคาใชจายที่มีกฎหมาย  ระเบียบ  หลักเกณฑ  ขอบังคับ  
หรือหนังสือส่ังการของกระทรวงการคลังกําหนดไวเปนการเฉพาะ 

   (๓.๔.๓) ตองไมใชคาใชจายที่ เกี่ยวกับเนื้องานที่ปฏิบัติหนาที่ ซ่ึงถือเปน
คาใชจายในการบริหารงานของกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
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ขอ ๘ ในกรณีที่กรรมการ  มีความจําเปนตองเดินทางไปปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายวาดวย
กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร  ในตางประเทศชั่วคราว  ใหไดรับเบี้ยเลี้ยง  คาเชาที่พัก  คาพาหนะ  
และคาใชจายในการปฏิบัติหนาที่ในลักษณะเหมาจายหรือเทาที่จายจริงตามบัญชีหมายเลข  ๒   
ทายระเบียบนี้ 

ขอ ๙ ใหประธานกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
พลตรี  สนั่น  ขจรประศาสน 

รองนายกรัฐมนตรี 
ประธานกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 



บัญชแีนบทายหมายเลข  ๑ 
คาเบี้ยเลีย้ง  คาเชาที่พัก  คาพาหนะและคาใชจายอยางอื่น  ในลกัษณะเหมาจาย 

 

ประเภท อัตรา (บาท) จังหวัด 
ก. ๑,๕๐๐ พระนครศรีอยุธยา  

สมุทรปราการ 
สมุทรสงคราม 
สุพรรณบุรี 

สมุทรสาคร 
ฉะเชิงเทรา 

นนทบุรี         นครปฐม      ชัยนาท 
ปทุมธานี        ราชบุรี          ชลบุรี 

ข. ๒,๐๐๐ ประจวบคีรีขันธ 
นครราชสีมา 
นครสวรรค 

กาญจนบุรี 
นครนายก 
ปราจีนบุรี 

สิงหบุร ี
สระแกว 
อุทัยธานี 

เพชรบุรี         สระบุรี          ลพบุรี 
อางทอง          จันทบุรี        ระยอง 

ค. ๒,๕๐๐ มหาสารคาม 
กําแพงเพชร 
เพชรบูรณ 

สุรินทร 
อุตรดิตถ 
พิษณุโลก 

บุรีรัมย 
ชัยภูมิ 

ขอนแกน        ชุมพร             ตราด 
สุโขทัย            พิจิตร             ตาก 
 

ง. ๓,๐๐๐ อุบลราชธาน ี
สุราษฎรธานี 
หนองบัวลําภู 
อํานาจเจริญ 

มุกดาหาร 
เชียงใหม 
หนองคาย 
ศรีสะเกษ 

อุดรธานี 
กาฬสินธุ 
สกลนคร 

ยโสธร           รอยเอ็ด            เลย 
ลําพูน             ระนอง            แพร 
ลําปาง             พะเยา             นาน 

จ. ๓,๕๐๐ นครศรีธรรมราช 
นครพนม 

เชียงราย 
ภูเก็ต 

กระบ่ี 
 

พังงา              พัทลุง              ตรัง 

ฉ. ๔,๐๐๐ แมฮองสอน 
 

นราธิวาส ปตตานี สงขลา            ยะลา             สตูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชแีนบทายหมายเลข ๒ 
คาเบี้ยเลีย้ง คาเชาที่พัก และคาพาหนะในการไปปฏบิัติหนาที่ตางประเทศชั่วคราว 

 
๑.คาเบี้ยเล้ียง 

 
ตําแหนง จายจริงวันละไมเกิน เหมาจายวันละ 

 
กรรมการ 

 
๓,๗๕๐ บาท 

 
๒,๖๒๕ บาท 

 
๒.คาเชาท่ีพัก 

 
ตําแหนง ประเภท ก ประเภท ข ประเภท ค 

(๑) ประธานและรองประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการ 

 

จายจริง 
จายจริง 
แตไมเกิน  
๙,๐๐๐ บาท 

จายจริง 
จายจริง 
แตไมเกิน 

 ๖,๐๐๐ บาท 

จายจริง 
จายจริง 
แตไมเกิน  

๓,๗๕๐ บาท 

 
๓.คาพาหนะ 

 
ตําแหนง อัตราการเบิกจาย 

 
กรรมการ 

 
จายจริง 

 


