ระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด
ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปปฏิบตั ิงานภายในประเทศ
พ.ศ. 2549
********************************
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 83 (13) ทีป่ ระชุมคณะกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด ชุดที่ 33 ครัง้ ที่ 8/2549 วันที่ 22 พฤษภาคม 2549 ได้มมี ติให้กาหนด
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบตั งิ านภายในประเทศ
พ.ศ. 2549 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปปฏิบตั งิ านภายในประเทศ พ.ศ.2549”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่ วันที่ 22 พฤษภาคม 2549 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. บรรดา ระเบียบ ประกาศ คาสัง่ และมติ อื่นใดในส่วนที่กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้
หรือซึง่ ขัด หรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด
“ประธานกรรมการ”
หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล
จากัด
“คณะกรรมการ”
หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วชิร
พยาบาล จากัด
“กรรมการ”
หมายถึง กรรมการในคณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์
ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด
“เจ้าหน้าที่”
หมายถึง เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด
“ค่าใช้จ่าย”
หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสาหรับกรรมการ และ
เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ไปปฏิบตั งิ านภายในประเทศ
ได้แก่ ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง และค่าเช่าทีพ่ กั
“การปฏิบตั งิ าน”
หมายถึง การเดินทางไปปฏิบตั งิ านภายในประเทศ ที่
นอกเหนือจากงานประจาในหน้าที่ เช่น การไป
ประชุม สัมมนา ศึกษา อบรม หรือการไป
ปฏิบตั งิ านตามทีค่ ณะกรรมการมอบหมาย
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ข้อ 5. กรรมการหรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์จะเดินทางไปปฏิบตั งิ าน ต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากประธาน
กรรมการ หรือผูป้ ฏิบตั หิ น้าที่แทนประธานกรรมการก่อนแล้วแต่กรณี
ข้อ 6. การเดินทางไปปฏิบตั งิ าน ถ้าหยุดพักอยู่ ณ ทีใ่ ด โดยไม่มคี วามจาเป็ นแก่งานของสหกรณ์
จะเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางสาหรับวันที่หยุดพักอยู่โดยไม่จาเป็ นนัน้ ไม่ได้
ในกรณีผูไ้ ปปฏิบตั งิ านจาเป็ นต้องหยุดพักเพราะเจ็บป่ วยโดยมีใบรับรองแพทย์ให้เบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสาหรับวันทีห่ ยุดได้ หลังจากได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ข้อ 7. ในการเดินทางไปปฏิบตั ิงานตามปกติให้ใช้ยานพาหนะประจาทาง รถไฟ และให้เบิกค่าพาหนะ
ได้เท่าทีจ่ ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตราต่อไปนี้
7.1 ค่าโดยสารชัน้ สองสาหรับผูด้ ารงตาแหน่ง “เจ้าหน้าที่” ตามระเบียบการว่าด้วย
เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์
7.2 ค่าโดยสารชัน้ หนึ่งสาหรับผูด้ ารงตาแหน่ง “กรรมการ หรือ ผูจ้ ดั การสหกรณ์”
7.3 ค่าพาหนะจากทีพ่ กั สาหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่ทเ่ี ดินทางทัง้ ในกรุงเทพมหานคร
เขตปริมณฑล และต่างจังหวัด ให้เหมาจ่ายคนละไม่เกิน 500 บาท
7.4 ค่าธรรมเนียมพิเศษ เช่น ค่าภาษีสนามบิน ค่าธรรมเนียมทางพิเศษ ให้เบิกได้ตามที่
จ่ายจริง
ข้อ 8. ในกรณีทไ่ี ม่มยี านพาหนะประจาทาง หรือมีแต่ตอ้ งการความรวดเร็วหรือความปลอดภัยเพือ่
ประโยชน์แก่งานของสหกรณ์ ให้ใช้ยานพาหนะอื่นตลอดจนเครื่องบินชัน้ ประหยัดได้ โดยประธานกรรมการ
หรือผูป้ ฏิบตั หิ น้าที่แทนเป็ นผูพ้ จิ ารณาอนุมตั ิ
ในกรณีตามวรรคก่อน ถ้าใช้ยานพาหนะส่วนตัวแทนยานพาหนะอื่น ให้เบิกค่าชดเชยได้
ตามระยะทางทีเ่ ป็ นจริงให้คิดในอัตราตามมติท่ีคณะกรรมการกาหนด
ข้อ 9. เบี้ยเลี้ยงสาหรับกรรมการและเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์เดินทางไปปฏิบตั งิ านให้เบิกได้ตามอัตรา
ต่อไปนี้
9.1 ในเขตกรุงเทพและเขตปริมณฑล
9.1.1 เจ้าหน้าที่
วันละ 200.-บาท
9.1.2 กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรือผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ
วันละ 300.-บาท
9.2 ในเขตต่างจังหวัด
9.2.1 เจ้าหน้าที่
วันละ 400.-บาท
9.2.2 กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรือผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ
วันละ 600.-บาท
ข้อ 10. การคานวณเบี้ยเลี้ยงให้ถอื เกณฑ์ดงั นี้
10.1 การนับเวลาไปปฏิบตั งิ าน ให้นบั ตัง้ แต่เวลาออกจากทีพ่ กั หรือสานักงานจนถึงกลับ
ถึงทีพ่ กั หรือสานักงาน
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10.2 เวลาไปปฏิบตั งิ านแปดชัว่ โมงถึงยีส่ บิ สี่ชวั ่ โมงนับเป็ นหนึ่งวัน เศษของวันกว่าสีช่ วั ่ โมง
นับเป็ นหนึ่งวัน ถ้ากว่าสองชัว่ โมงแต่ไม่เกินสี่ชวั ่ โมงนับเป็ นครึ่งวัน
10.3 เวลาไปปฏิบตั งิ านไม่ถงึ แปดชัว่ โมง ถ้าเกินกว่าสองชัว่ โมง แต่ไม่เกินสีช่ วั ่ โมงนับเป็ น
ครึ่งวัน เกินกว่าสีช่ วั ่ โมงแต่ไม่ถงึ แปดชัว่ โมงให้นบั เป็ นหนึ่งวัน
ข้อ 11. การเดินทางไปปฏิบตั งิ านจาเป็ นต้องเช่าโรงแรมหรือทีเ่ ข้าพักแรม ให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่
สหกรณ์เบิกค่าเช่าทีพ่ กั ได้เท่าทีจ่ ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,200.-บาทต่อวัน และต้องแนบใบสาคัญการจ่าย
ทุกครัง้ ด้วย
ข้อ 12. ในกรณีทผ่ี ูไ้ ปปฏิบตั งิ าน พัก ณ เคหสถานอันมิใช่โรงแรมหรือทีเ่ ช่าพักแรมให้เบิกเงินชดเชย
ได้ในอัตราร้อยละสามสิบของอัตราตามข้อ 11
ข้อ 13. ถ้าในท้องที่ทไ่ี ปปฏิบตั งิ าน ผูไ้ ปปฏิบตั งิ านมีเคหสถานของตนเองทีจ่ ะพักอยู่ได้
ผูไ้ ปปฏิบตั งิ านจะเบิกค่าเช่าทีพ่ กั มิได้
ข้อ 14. การเดินทางไปปฏิบตั งิ านจะเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางสาหรับบุคคลในครอบครัวมิได้
ข้อ 15. บรรดาสิง่ ของและพัสดุทน่ี าไปใช้ในการปฏิบตั งิ าน ให้เบิกค่าบรรทุกได้เท่าทีจ่ ่ายจริง
ถ้าจาเป็ นจะบรรทุกทางเครื่องบินต้องได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
ข้อ 16. ผูเ้ ดินทางไปปฏิบตั งิ านจะเบิกค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดทีจ่ าเป็ นเพือ่ ประโยชน์แก่งานของสหกรณ์
เช่น ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการสือ่ สาร ได้เท่าทีจ่ ่ายจริง
ข้อ 17. สมาชิกหรือบุคคลภายนอกทีส่ หกรณ์มคี วามจาเป็ นขอให้เดินทางไปปฏิบตั งิ านของสหกรณ์
ต้องได้รบั อนุมตั ขิ องคณะกรรมการก่อน ให้คณะกรรมการกาหนดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ตามความ
เหมาะสม แต่ตอ้ งไม่เกินอัตราสูงสุดของระเบียบนี้
ข้อ 18. การเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางหลังกลับจากการปฏิบตั งิ าน ผูเ้ บิกต้องยืน่ รายการเดินทาง
และรายงานผลการไปปฏิบตั งิ านให้ท่ปี ระชุมคณะกรรมการทราบ พร้อมด้วยใบสาคัญจ่าย ภายใน 3 วัน
ข้อ 19. กรณีค่าใช้จ่ายที่เกินกว่าทีร่ ะเบียบกาหนด ให้นาเสนอคณะกรรมการเป็ นผูพ้ จิ ารณา
ข้อ 20. ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2549

(นายแพทย์สมเกียรติ ธาตรีธร)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด
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