ระเบียบสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่าใช้สอย ค่าตอบแทนแก่กรรมการ อนุกรรมการ
พนักงานและเจ้าหน้าที่ของสมาคมศิษย์เก่า พ.ศ. 2554
---------------------------------------ด้วยเป็นการสมควรวางหลักเกณฑ์และวิ ธีการเบิกจ่ายเงินค่าใช้สอย ค่าตอบแทนอันเกี่ยวข้องกับ
การปฏิบั ติงานของกรรมการ อนุ กรรมการ พนัก งานและเจ้าหน้ าที่ ของสมาคมศิษ ย์เก่ ามหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
พิบูลสงคราม อาศัยอานาจตามข้อบังคับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2552 ข้อ 14(3)
ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ครั้งที่ 6(3)/2554 เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2554 จึงกาหนด
หลักเกณฑ์ และวิธีการเบิ กจ่ ายค่าใช้ส อย ค่าตอบแทนแก่กรรมการ อนุกรรมการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ของ
สมาคมศิษย์เก่า ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบี ย บนี้ เรี ย กว่า “ระเบี ยบสมาคมศิษ ย์ เก่ามหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม ว่าด้ ว ย
หลักเกณฑ์ และวิธีการเบิ กจ่ ายค่าใช้ส อย ค่าตอบแทนแก่กรรมการ อนุกรรมการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ของ
สมาคมศิษย์เก่า พ.ศ. 2554”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้บังคับใช้ตั้งแต่วันถัดประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ระเบียบ ประกาศ คาสั่งใดที่ขัดหรือแย้งหับระเบียบนี้ให้ใช้ความในระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
สมาคมศิษย์เก่า หมายถึง สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
กรรมการ หมายถึง กรรมการสมาคมศิษย์เก่า
อนุกรรมการ หมายถึง อนุกรรมการที่คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าประกาศแต่งตั้งเป็ น
เครือข่าย และหรือส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสมาคมศิษย์เก่า
พนักงาน หมายถึง บุคคลที่สมาคมศิษย์เก่าว่าจ้างเป็นพนักงานประจาสมาคมศิษย์เก่า
เจ้าหน้าที่ หมายถึง บุคคลที่สมาคมศิษย์เก่าว่าจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
หรือบุคคลที่สมาคมศิษย์เก่าว่าจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นคราวๆ ไป

-2ข้อ 5 การเบิกจ่ายเงินค่าใช้สอยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
5.1 ค่ าจ้ างซ่ อ มบ ารุงรั ก ษาพั ส ดุ ครุภั ณ ฑ์ และอุ ป กรณ์ ข องสมาคมศิ ษ ย์ เก่ า ให้ ใช้ วิธีก าร
เสนอราคาและพิจารณาตามความเหมาะสมและเบิกจ่ายค่าจ้างตามรายการจริง
5.2 ค่าจ้างเช่าเหมารถเพื่อทาภารกิจของสมาคมศิษย์เก่าในต่างจังหวัด ให้ใช้วิธีสอบราคาและ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเช่าเหมารถตามที่จ่ายจริงโดยประหยัด
5.3 ค่ าจ้ างในการปฏิ บั ติ งานของเจ้าหน้ าที่ ห รือ บุ คคลที่ ไม่ใช่ พ นั กงานหรือเจ้ าหน้ าที่ ของ
สมาคมให้เบิกจ่ายในอัตราวันละ 250 บาท
5.4 ค่ารถรับจ้างในการไปปฏิบัติห น้าที่ในต่างจังหวัด ในนามสมาคมศิษย์เก่า ให้เหมาจ่าย
ระหว่างที่ พั ก ไปสถานี ขนส่ งหรือ ท่ าอากาศยาน กรณี รายบุ คคลให้ เบิ กจ่ ายครั้งละ (ไป -กลั บ ) 500 บาท หรือ
ตามมิเตอร์ของรถแท็กซี่
5.5 ค่าที่พักในการไปปฏิบัติหน้าที่ในต่างจังหวัดในนามสมาคมศิษย์เก่า
(1) กรรมการหรืออนุกรรมการ ให้เบิกเหมาจ่ายในอัตรา 800 บาท/คน/คืน
(2) พนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เบิกเหมาจ่ายในอัตรา 600 บาท/คน/คืน
5.6 ค่าเบี้ยเลี้ยงในการไปปฏิบัติหน้าที่ในต่างจังหวัดในนามสมาคมศิษย์เก่า
(1) กรรมการหรืออนุกรรมการ ให้เบิกเหมาจ่ายในอัตราวันละ 300 บาท
(2) พนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เบิกเหมาจ่ายในอัตราวันละ 200 บาท
5.7 ให้เบิกจ่ายเงินค่าจ้างอื่น ดังต่อไปนี้
(1) ค่าพวงหรีดสาหรับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย บุคคลสาคัญที่คณะกรรมการเห็นชอบ
และกรรมการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ประจาสมาคมศิษย์เก่า ให้เบิกจ่ายในอัตราครั้งละ/รายละไม่เกิน 1,000 บาท
(2) ค่ าของขวัญ ของที่ ระลึ ก ในโอกาสหรือเทศกาลส าคั ญ แก่บุ ค คลที่ ค ณะกรรมการ
เห็นชอบ ให้เบิกจ่ายในอัตราชิ้นละ/รายละไม่เกิน 1,000 บาท
(3) ค่าเลี้ยงรับ รองแขกของสมาคมศิษย์เก่าและหรือค่าจัดเลี้ยงในกิจกรรมตามโอกาส
หรือเทศกาลสาคัญที่คณะกรรมการเห็นชอบ ให้เบิกจ่ายในอัตราครั้งละไม่เกิน 6,000 บาท
ข้อ 6 การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
6.1 ค่าเบี้ยประชุม กรรมการหรืออนุกรรมการ ให้เบิกจ่ายในอัตราครั้งละ 80 บาท
6.2 ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานล่วงเวลาทาการของพนักงานและเจ้าหน้าที่
(1) การปฏิบัติวันทาการ ทาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง เบิกจ่ายในอัตราเหมาจ่าย
วันละ 150 บาท
(2) การปฏิบัติงานนอกวันทาการ ทาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง เบิกจ่ายในอัตรา
เหมาะจ่ายวันละ 180 บาท
(3) การปฏิ บั ติ งานของบุ ค คลอื่ น ไม่ ใช่ พ นั ก งานหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ข องสมาคมศิ ษ ย์ เก่ า
เบิกจ่ายในอัตราวันละ 200 บาท

-3ข้อ 7 การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนมูลนิธิ สมาคม หรื อองค์กรที่มีความสัมพันธ์และเป็นเครือข่ายของ
สมาคมศิษย์เก่า ตลอดจนการช่วยเหลือกิจกรรมการกุศลทางศาสนา สังคม ให้ เบิกจ่ายในอัตราครั้งละไม่เกิน
1,000 บาท
ข้อ 8 ให้กรรมการ อนุกรรมการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคมศิษย์เก่าสารองเงินส่วนตัวไปก่อน
และนาหลักฐานมาเบิกตามแบบที่กาหนดหลังจากได้ดาเนินการแล้วที่เหรัญญิก
ให้เหรัญญิกจ่ายเงินให้แก่กรรมการ อนุกรรมการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของสมาคมศิษย์เก่าโดยเร็ว
พร้อมบันทึกเป็นหลักฐานให้เป็นปัจจุบัน
ข้อ 9 รายการค่าใช้สอยและค่าตอบแทนที่ไม่ได้ระบุไว้ในระเบียบนี้ ให้นายกสมาคมหรือคณะกรรมการ
สมาคมศิษย์เก่าพิจารณาเป็นคราวๆ ไป
ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2554

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทอดศักดิ์ จันทร์อรุณ)
นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

