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ระเบียบ 

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ 

พ.ศ. 2549 

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

       อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 83 (13)  ท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด ชุดท่ี 33 ครัง้ที่ 5 วันที่ 9 มีนาคม 2549 ได้มีมติให้ก าหนดระเบียบ

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ 

พ.ศ. 2549   ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ พ.ศ. 2549” 

ข้อ 2.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่ วันที่  9  มีนาคม  2549  เป็นต้นไป 

 ข้อ 3.  บรรดา ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง และมติ อื่นใดในส่วนท่ีก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้  

หรือซ่ึงขัด หรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

 ข้อ 4  ในระเบียบนี้ 

“สหกรณ์”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 

“คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 

ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 

  “ประธานกรรมการ” หมายถึง  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ 

วชิรพยาบาล จ ากัด 

  “ผู้จัดการ”  หมายถึง  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ 

วชิรพยาบาล จ ากัด 

  “การเดินทางไปปฏิบัติงาน 

ต่างประเทศ”    

หมายถึง การเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร 

เพื่อไปปฏิบัติงานต่างๆ ของสหกรณ์   

ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด  

 ข้อ 5  การเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ จะต้องเป็นการปฏิบัติงานในกิจกรรมของสหกรณ์และ

จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการทุกครั้ง 
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ข้อ 6  การนับระยะเวลาเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ  ให้นับต้ังแต่เวลาท่ีออกเดินทางจริงจาก

ประเทศไทย  โดยให้นับต้ังแต่วันเวลาที่ประทับตราในหนังสือเดินทางออกจากประเทศไทยจนถึงเวลาที่

ประทับตราในหนังสือเดินทางเข้าประเทศไทย 

 เวลาเดินทางไปปฏิบัติงานให้นับยี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นหนึ่งวัน และเศษของวันที่เกิน 12 ชั่วโมง 

ให้ถือเป็น 1 วัน  

 ข้อ 7  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ  ได้แก่ 

(1) ค่าเบ้ียเลี้ยง 

(2) ค่าท่ีพัก 

(3) ค่าพาหนะ  ซึ่งรวมค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิง หรือพลังงานส าหรับยานพาหนะ  

ค่าระวางบรรทุกสิ่งของ  ค่าจ้างคนหาบหามและอื่นๆ ท านองเดียวกัน 

ข้อ 8  ค่าเบ้ียเล้ียงและค่าท่ีพัก ให้เบิกตามอัตราท่ีก าหนด ตามเอกสารแนบท้ายระเบียบ 

การเดินทางในวันใดท่ีไม่ต้องพักแรม  หรือโดยปกติต้องพักแรม หรือโดยปกติต้องพักแรม

ในยานพาหนะ  หรือในท่ีซึ่งได้จัดให้เป็นทางการ ผู้เดินทางจะน าวันดังกล่าวไปรวมในการค านวณค่าท่ีพักใน

ลักษณะเหมาจ่ายตามวรรคก่อนไม่ได้ 

 ข้อ 9  ค่าพาหนะส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ  และส าหรับเดินทางภายในประเทศท่ีไปปฏิบัติงาน

น้ัน  ให้เบิกได้ตามที่จ่ายจริง 

 ข้อ 10  ค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นเนื่องในการเดินทางไปปฏิบัติงาน หากเป็นค่าใช้จ่ายท่ีมีอัตราก าหนดไว้

แน่นอน เช่น  ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางไปต่างประเทศ  ค่าธรรมเนียมหนังสืออนุญาตให้เดินทางเข้า

ประเทศ  ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน  ให้เบิกได้ตามท่ีจ่ายจริง 

 ข้อ 11 ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในการเดินทางไปปฏิบัติงาน สามารถเบิกจ่ายได้ โดยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการ 

 ข้อ 12  ผู้เดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ  จะขอยืมเงินทดรองจ่ายส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปปฏิบัติงานตามสมควรแก่เหตุผล  โดยยื่นใบยืมเงินทดรองจ่ายตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด 

  กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานจ าเป็นต้องจองยานพาหนะในการเดินทาง  ให้ผู้จัดการพิจารณา

จ่ายเงินทดรองได้ตามความจ าเป็น 

  ผู้ยืมเงินทดรองจ่ายต้องเดินทางไปปฏิบัติงานภายใน 15 วัน  นับต้ังแต่วันที่ได้รับเงิน    

ทดรองจ่าย  ถ้าไม่สามารถเดินทางภายในก าหนดดังกล่าว ต้องส่งคืนเงินทดรองจ่ายท่ีได้รับท้ังสิ้นโดยทันที 

 ข้อ 13  การเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  ให้ผู้เบิกเขียนใบเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ปฏิบัติงานต่างประเทศตามแบบท่ีก าหนดพร้อมด้วยใบส าคัญจ่าย  เมื่อผู้จัดการตรวจสอบว่าเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดตามระเบียบจึงให้เบิกจ่ายได้ 
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 ข้อ 14  ผู้เดินทางไปปฏิบัติงานท่ียืมเงินทดรองจ่ายให้ยื่นใบเบิกค่าใช้จ่ายพร้อมด้วยใบส าคัญจ่าย 

และเงินเหลือจ่าย(ถ้ามี)  เพื่อหักล้างเงินยืมทดรองจ่ายภายใน 15 วัน นับแต่วันที่กลับจากปฏิบัติงาน 

 ข้อ 15  กรณีท่ีผู้เบิกเงินจัดท าใบเบิกเงินค่าใช้จ่ายไม่เรียบร้อย  หรือไม่ได้ส่งใบส าคัญจ่ายให้

ครบถ้วน  หรือไม่คืนเงินยืมทดรองจ่าย เนื่องจากไม่เดินทางภายในก าหนด เมื่อได้แจ้งให้แก้ไขแล้วมิได้แก้ไข

ให้ถูกต้อง หรือไม่คืนเงินภายใน 30 วัน ให้เสนอประธานกรรมการพิจารณาสั่งการ 

 ข้อ 16  หากผู้เดินทางไปปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตามข้อ 15  ให้ประธานกรรมการส่ังหักใช้เงินยืมทดรอง

จ่ายท้ังหมดจากเงินเดือน  ค่าจ้าง หรือเงินอื่นใดท่ีสหกรณ์จะจ่ายแก่ผู้นั้นจนกว่าจะครบจ านวนที่ยืมทดรอง 

 ข้อ 17  ผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศ  เมื่อกลับมาแล้วจะต้องส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและ

ข้อเสนอแนะตามแบบฟอร์มของสหกรณ์  น าเสนอคณะกรรมการต่อไป 

 ข้อ 18  ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

 

 

ประกาศ ณ วันที่            มีนาคม   2549 
 
 
 

(นายแพทย์สมเกียรติ  ธาตรีธร) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 
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ผู้ด ารงต าแหน่ง อัตราเหมาจ่าย อัตราเหมาจ่าย 

ประเทศกลุ่ม ก ประเทศกลุ่ม ข 

ค่าเบ้ียเลี้ยง  ค่าท่ีพัก  ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าท่ีพัก 

1. กรรมการ หรือ

ผู้จัดการ หรือ   

     ผู้ช่วยผู้จัดการ 

 
3,000 

 

6,500 1,900 4,500 

2. เจ้าหน้าท่ีระดับ 

     ปฏิบัติการ 2,000 4,700 1,400 3,300 

 

กลุ่มประเทศในกลุ่ม ก. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ต่อไปนี้ 

1. สาธารณรัฐฝรั่งเศส     21. สาธารณรัฐโปรตุเกส 

2. สหพันธรัฐรัสเซีย     22. ไต้หวัน 

3. ญ่ีปุ่น       23. สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล 

4. สหรัฐอเมริกา      24. สาธารณรัฐโปแลนด์ 

5. สหราชอาณาจักรบริเดนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ  25. กัมพูชา 

6. ราชอาณาจักรสเปน     26. ราชรัฐลักเซมเบิร์ก 

7. สาธารณรัฐอิตาลี     27. สาธารณรัฐชิลี 

8. สาธารณรัฐสิงคโปร์     28. นิวซีแลนด์ 

9. เครือรัฐออสเตรีเลีย     29. ฮ่องกง 

10. สาธารณรัฐออสเตรีย     30. สาธารณรัฐฟิลิปินส์ 

11. ราชอาณาจักรเดนมาร์ก     31. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

12. สาธารณรัฐฟินแลนด์     32. สาธารณรัฐตุรกี 

13. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี    33. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

14. ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์    34. สาธารณรัฐฮังการี 

15. ราชอาณาจักรนอร์เวย์     35. สหพันธ์สาธารณรัฐยูโกสลาเวีย 

16. ราชอาณาจักรสวีเดน     36. สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ 

17. สมาพันธรัฐสวิส (สวิตเซอร์แลนด์)   37. ราชอาณาจักรโมร็อกโก 

18. ราชอาณาจักรเบลเย่ียม     38. มอริเซียส 

19. แคนาดา      39. สาธารณรัฐเช็ก 
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20. สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)    40. สาธารณรัฐโลวัก 

       41. ราชรัฐโมนาโก 

ประเภท ข  ได้แก่ ประเทศ รัฐ  เมือง ต่อไปนี้ 

1. รัฐบารเ์รน      37. สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย 

2. สาธารณรัฐประชาชนจีน     38. สาธารณรัฐเบนิน 

3. สาธารณรัฐไซปรัส     39. เครือรัฐบาฮามาส 

4. สาธารณรัฐอินเดีย     40. สาธารณรัฐคอสตาริกา 

5. สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน     41. สาธารณรัฐปานากา 

6. สาธารณรัฐอิรัก      42. สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก 

7. รัฐอิสราเอล      43. จาเมกา 

8. ราชอาณาจักรฮัชไมด์จอร์แดน    44. สาธารณรัฐอาร์เจนตินา 

9. รัฐคูเวต      45. สาธารณรัฐโครเอเชีย 

10. สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน    46. สาธารณรัฐสโลวีเนีย 

11. รัฐสุลต่านโอมาน     47. สาธารณรัฐบอสเนียและเฮอร์เซโกวิน  

12. รัฐกาตาร์      48. สาธารณรัฐมาซิโดเนีย 

13. ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย    49. สาธารณรัฐอาร์เมเนีย 

14. สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ    50. สาธารณรัฐเอเซอร์ไบจาน 

15. เนการาบรูไนดารุสซาลาม (บรูไน)    51. สาธารณรัฐเบลารุส 

16. สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย     52. สาธารณรัฐเอสโตเนีย 

17. ราชอาณาจักรตองกา     53. สาธารณรัฐจอร์เจีย 

18. ราชรัฐอันดอร์รา     54. สาธารณรัฐคาซัคสถาน 

19. สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ)    55. สาธารณรัฐคีร์กิซสถาน 

20. โรมาเนีย      56. สาธารณรัฐลัดเวีย 

21. สาธารณรัฐบุรุนดี     57. สาธารณรัฐลิทัวเนีย 

22. สาธารณรัฐแคเมอรูน     58. สาธารณรัฐมอลโดวา 

23. สาธารณรัฐแอฟริกากลาง    59. สาธารณรัฐทาจิกิสถาน 

24. สาธารณรัฐชาด     60. เดิร์กเมนิสถาน 

25. สาธารณรัฐโกตดิวัวร์ (ไอเวอรี่โคส)   61. ยูเครน 

26. สาธารณรัฐจิบูดี     62. สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน 
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27. สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์  63. สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตย  

    ศรีลังกา 

28. สาธารณรัฐแกมเบีย     64. สหรัฐเม็กซิโก 

29. สาธารณรัฐกานา     65. มาเลเซีย 

30. สาธารณรัฐเคนยา     66. ราชอาณาจักรเนปาล 

31. สาธารณรัฐมาลี     67. สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 

32. สาธารณรัฐอิสลามมอริเดเนีย    68. สาธารณรัฐบัลแกเลีย 

33. สาธารณรัฐไนเจอร์     69. สาธารณรัฐยูกันดา 

34. สาธารณรัฐเซเนกัล     70. สาธารณรัฐแซมเปีย 

35. สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย    71. สาธารณรัฐซิมบับเว 

36. สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน     72. สาธารณรัฐตูนิเวีย 

73. ประเทศ รัฐ เมือง อื่นๆ นอกจากท่ี 

    ก าหนดไว้ในประเภท ก 

   


