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ระเบียบ 

 สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 

 ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ 

พ.ศ. 2549 

******************************** 

       อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 83 (13)  ท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด ชุดท่ี 33 ครั้งท่ี 8/2549  วันที ่22 พฤษภาคม 2549 ได้มีมติให้ก าหนด

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ 

พ.ศ. 2549   ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1.  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ พ.ศ.2549” 

ข้อ 2.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่ วันที่  22  พฤษภาคม  2549  เป็นต้นไป 

 ข้อ 3.  บรรดา ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง และมติ อื่นใดในส่วนท่ีก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้  

หรือซ่ึงขัด หรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 4.  ในระเบียบนี้ 

                  “สหกรณ์”   หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 

                  “ประธานกรรมการ”  หมายถึง  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล                                  

                                                              จ ากัด 

                  “คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วชิร 

                                                              พยาบาล  จ ากัด 

                  “กรรมการ”        หมายถึง  กรรมการในคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ 

                                                              ออมทรัพย์วชิรพยาบาล  จ ากัด 

                  “เจ้าหน้าท่ี”   หมายถึง  เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 

         “ค่าใช้จ่าย”   หมายถึง   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางส าหรับกรรมการ และ  

เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ไปปฏิบัติงานภายในประเทศ 

ได้แก่  ค่าพาหนะ  เบ้ียเลี้ยง  และค่าเช่าท่ีพัก 

  “การปฏิบัติงาน”  หมายถึง   การเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ ท่ี  

  นอกเหนือจากงานประจ าในหน้าที่ เช่น การไป  

  ประชุม สัมมนา ศึกษา อบรม หรือการไป 

  ปฏิบัติงานตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
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 ข้อ 5.  กรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์จะเดินทางไปปฏิบัติงาน ต้องได้รับอนุมัติจากประธาน

กรรมการ หรือผู้ปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานกรรมการก่อนแล้วแต่กรณี   

 ข้อ 6.  การเดินทางไปปฏิบัติงาน ถ้าหยุดพักอยู่ ณ ที่ใด โดยไม่มีความจ าเป็นแก่งานของสหกรณ์ 

จะเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางส าหรับวันที่หยุดพักอยู่โดยไม่จ าเป็นนั้นไม่ได้  

  ในกรณีผู้ไปปฏิบัติงานจ าเป็นต้องหยุดพักเพราะเจ็บป่วยโดยมีใบรับรองแพทย์ให้เบิก

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางส าหรับวันท่ีหยุดได้ หลังจากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

 ข้อ 7.  ในการเดินทางไปปฏิบัติงานตามปกติให้ใช้ยานพาหนะประจ าทาง รถไฟ และให้เบิกค่าพาหนะ

ได้เท่าท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตราต่อไปนี้ 

7.1 ค่าโดยสารช้ันสองส าหรับผู้ด ารงต าแหน่ง “เจ้าหน้าท่ี” ตามระเบียบการว่าด้วย    

เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 

7.2  ค่าโดยสารช้ันหนึ่งส าหรับผู้ด ารงต าแหน่ง “กรรมการ หรือ ผู้จัดการสหกรณ์” 

  7.3 ค่าพาหนะจากท่ีพัก ส าหรับกรรมการและเจ้าหน้าท่ีท่ีเดินทางทั้งในกรุงเทพมหานคร          

เขตปริมณฑล และต่างจังหวัด ให้เหมาจ่ายคนละไม่เกิน 500 บาท 

  7.4 ค่าธรรมเนียมพิเศษ เช่น ค่าภาษีสนามบิน  ค่าธรรมเนียมทางพิเศษ ให้เบิกได้ตามท่ี

จ่ายจริง  

 ข้อ 8.  ในกรณีท่ีไม่มียานพาหนะประจ าทาง หรือมีแต่ต้องการความรวดเร็วหรือความปลอดภัยเพื่อ

ประโยชน์แก่งานของสหกรณ์ ให้ใช้ยานพาหนะอื่นตลอดจนเคร่ืองบินชั้นประหยัดได้ โดยประธานกรรมการ

หรือผู้ปฏิบัติหน้าท่ีแทนเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

  ในกรณีตามวรรคก่อน ถ้าใช้ยานพาหนะส่วนตัวแทนยานพาหนะอื่น ให้เบิกค่าชดเชยได้

ตามระยะทางท่ีเป็นจริงให้คิดในอัตราตามมติท่ีคณะกรรมการก าหนด 

 ข้อ 9.  เบ้ียเล้ียงส าหรับกรรมการและเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์เดินทางไปปฏิบัติงานให้เบิกได้ตามอัตรา

ต่อไปนี้ 

  9.1 ในเขตกรุงเทพและเขตปริมณฑล 

   9.1.1 เจ้าหน้าท่ี     วันละ  200.-บาท 

   9.1.2 กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ช่วยผู้จัดการ           วันละ  300.-บาท 

  9.2 ในเขตต่างจังหวัด 

   9.2.1 เจ้าหน้าท่ี     วันละ  400.-บาท 

   9.2.2 กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ช่วยผู้จัดการ       วันละ  600.-บาท 

 ข้อ 10. การค านวณเบ้ียเล้ียงให้ถือเกณฑ์ดังนี้ 

  10.1  การนับเวลาไปปฏิบัติงาน ให้นับต้ังแต่เวลาออกจากท่ีพักหรือส านักงานจนถึงกลับ    

                           ถึงที่พัก หรือส านักงาน 
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10.2   เวลาไปปฏิบัติงานแปดชั่วโมงถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงนับเป็นหนึ่งวัน เศษของวันกว่าสี่ชั่วโมง    

       นับเป็นหนึ่งวัน ถ้ากว่าสองชั่วโมงแต่ไม่เกินส่ีชั่วโมงนับเป็นครึ่งวัน 

10.3  เวลาไปปฏิบัติงานไม่ถึงแปดชั่วโมง ถ้าเกินกว่าสองชั่วโมง แต่ไม่เกินสี่ช่ัวโมงนับเป็น   

       ครึ่งวัน  เกินกว่าสี่ชั่วโมงแต่ไม่ถึงแปดชั่วโมงให้นับเป็นหนึ่งวัน 

ข้อ 11. การเดินทางไปปฏิบัติงานจ าเป็นต้องเช่าโรงแรมหรือท่ีเข้าพักแรม ให้กรรมการหรือเจ้าหน้าท่ี

สหกรณ์เบิกค่าเช่าท่ีพักได้เท่าท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,200.-บาทต่อวัน และต้องแนบใบส าคัญการจ่าย 

ทุกครั้งด้วย 

 ข้อ 12. ในกรณีท่ีผู้ไปปฏิบัติงาน พัก ณ เคหสถานอันมิใช่โรงแรมหรือท่ีเช่าพักแรมให้เบิกเงินชดเชย

ได้ในอตัราร้อยละสามสิบของอัตราตามข้อ 11 

 ข้อ 13. ถ้าในท้องท่ีท่ีไปปฏิบัติงาน ผู้ไปปฏิบัติงานมีเคหสถานของตนเองที่จะพักอยู่ได้   

ผู้ไปปฏิบัติงานจะเบิกค่าเช่าท่ีพักมิได้ 

 ข้อ 14. การเดินทางไปปฏิบัติงานจะเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางส าหรับบุคคลในครอบครัวมิได้ 

 ข้อ 15. บรรดาส่ิงของและพัสดุท่ีน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน ให้เบิกค่าบรรทุกได้เท่าท่ีจ่ายจริง  

ถ้าจ าเป็นจะบรรทุกทางเครื่องบินต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ 

 ข้อ 16. ผู้เดินทางไปปฏิบัติงานจะเบิกค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่จ าเป็นเพื่อประโยชน์แก่งานของสหกรณ์ 

เช่น ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร ได้เท่าท่ีจ่ายจริง 

 ข้อ 17. สมาชิกหรือบุคคลภายนอกท่ีสหกรณ์มีความจ าเป็นขอให้เดินทางไปปฏิบัติงานของสหกรณ์ 

ต้องได้รับอนุมัติของคณะกรรมการก่อน ให้คณะกรรมการก าหนดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ตามความ

เหมาะสม แต่ต้องไม่เกินอัตราสูงสุดของระเบียบนี้ 

 ข้อ 18. การเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางหลังกลับจากการปฏิบัติงาน ผู้เบิกต้องยื่นรายการเดินทาง

และรายงานผลการไปปฏิบัติงานให้ท่ีประชุมคณะกรรมการทราบ พร้อมด้วยใบส าคัญจ่าย ภายใน 3 วัน 

 ข้อ 19. กรณีค่าใช้จ่ายท่ีเกินกว่าท่ีระเบียบก าหนด ให้น าเสนอคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณา 

ข้อ 20. ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

 

ประกาศ ณ วันท่ี  23  พฤษภาคม  2549 

 

 

  
(นายแพทย์สมเกียรติ  ธาตรีธร) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 

 


