ระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด
ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปปฏิบตั ิงานต่างประเทศ
พ.ศ. 2549
**********************
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 83 (13) ทีป่ ระชุมคณะกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด ชุดที่ 33 ครัง้ ที่ 5 วันที่ 9 มีนาคม 2549 ได้มมี ติให้กาหนดระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบตั งิ านต่างประเทศ
พ.ศ. 2549 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปปฏิบตั งิ านต่างประเทศ พ.ศ. 2549”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่ วันที่ 9 มีนาคม 2549 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. บรรดา ระเบียบ ประกาศ คาสัง่ และมติ อื่นใดในส่วนที่กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้
หรือซึง่ ขัด หรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายถึง
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด
“คณะกรรมการ”
หมายถึง
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด
“ประธานกรรมการ”
หมายถึง
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
วชิรพยาบาล จากัด
“ผูจ้ ดั การ”
หมายถึง
ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์
วชิรพยาบาล จากัด
“การเดินทางไปปฏิบตั งิ าน
ต่างประเทศ”
หมายถึง
การเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร
เพือ่ ไปปฏิบตั งิ านต่างๆ ของสหกรณ์
ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด
ข้อ 5 การเดินทางไปปฏิบตั งิ านต่างประเทศ จะต้องเป็ นการปฏิบตั งิ านในกิจ กรรมของสหกรณ์และ
จะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการทุกครัง้
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ข้อ 6 การนับระยะเวลาเดินทางไปปฏิบตั งิ านต่างประเทศ ให้นบั ตัง้ แต่เวลาทีอ่ อกเดินทางจริงจาก
ประเทศไทย โดยให้นบั ตัง้ แต่วนั เวลาที่ประทับตราในหนังสือเดินทางออกจากประเทศไทยจนถึงเวลาที่
ประทับตราในหนังสือเดินทางเข้าประเทศไทย
เวลาเดินทางไปปฏิบตั งิ านให้นบั ยีส่ บิ สี่ชวั ่ โมงเป็ นหนึ่งวัน และเศษของวันทีเ่ กิน 12 ชัว่ โมง
ให้ถอื เป็ น 1 วัน
ข้อ 7 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบตั งิ านต่างประเทศ ได้แก่
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง
(2) ค่าทีพ่ กั
(3) ค่าพาหนะ ซึง่ รวมค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิง หรือพลังงานสาหรับยานพาหนะ
ค่าระวางบรรทุกสิง่ ของ ค่าจ้างคนหาบหามและอื่นๆ ทานองเดียวกัน
ข้อ 8 ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าทีพ่ กั ให้เบิกตามอัตราที่กาหนด ตามเอกสารแนบท้ายระเบียบ
การเดินทางในวันใดทีไ่ ม่ตอ้ งพักแรม หรือโดยปกติตอ้ งพักแรม หรือโดยปกติตอ้ งพักแรม
ในยานพาหนะ หรือในที่ซง่ึ ได้จดั ให้เป็ นทางการ ผูเ้ ดินทางจะนาวันดังกล่าวไปรวมในการคานวณค่าทีพ่ กั ใน
ลักษณะเหมาจ่ายตามวรรคก่อนไม่ได้
ข้อ 9 ค่าพาหนะสาหรับผูเ้ ดินทางไปต่างประเทศ และสาหรับเดินทางภายในประเทศทีไ่ ปปฏิบตั งิ าน
นัน้ ให้เบิกได้ตามทีจ่ ่ายจริง
ข้อ 10 ค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็ นเนื่องในการเดินทางไปปฏิบตั งิ าน หากเป็ นค่าใช้จ่ายที่มอี ตั รากาหนดไว้
แน่นอน เช่น ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางไปต่างประเทศ ค่าธรรมเนียมหนังสืออนุ ญาตให้เดินทางเข้า
ประเทศ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ให้เบิกได้ตามทีจ่ ่ายจริง
ข้อ 11 ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็ นในการเดินทางไปปฏิบตั งิ าน สามารถเบิกจ่ายได้ โดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ
ข้อ 12 ผูเ้ ดินทางไปปฏิบตั งิ านต่างประเทศ จะขอยืมเงินทดรองจ่ายสาหรับเป็ นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปปฏิบตั งิ านตามสมควรแก่เหตุผล โดยยืน่ ใบยืมเงินทดรองจ่ายตามแบบทีส่ หกรณ์กาหนด
กรณีเดินทางไปปฏิบตั งิ านจาเป็ นต้องจองยานพาหนะในการเดินทาง ให้ผูจ้ ดั การพิจารณา
จ่ายเงินทดรองได้ตามความจาเป็ น
ผูย้ มื เงินทดรองจ่ายต้องเดินทางไปปฏิบตั งิ านภายใน 15 วัน นับตัง้ แต่วนั ที่ได้รบั เงิน
ทดรองจ่าย ถ้าไม่สามารถเดินทางภายในกาหนดดังกล่าว ต้องส่งคืนเงินทดรองจ่ายทีไ่ ด้รบั ทัง้ สิ้นโดยทันที
ข้อ 13 การเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ให้ผูเ้ บิกเขียนใบเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ปฏิบตั งิ านต่างประเทศตามแบบทีก่ าหนดพร้อมด้วยใบสาคัญจ่าย เมือ่ ผูจ้ ดั การตรวจสอบว่าเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทก่ี าหนดตามระเบียบจึงให้เบิกจ่ายได้
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ข้อ 14 ผูเ้ ดินทางไปปฏิบตั งิ านทีย่ มื เงินทดรองจ่ายให้ยน่ื ใบเบิกค่าใช้จ่ายพร้อมด้วยใบสาคัญจ่าย
และเงินเหลือจ่าย(ถ้ามี) เพือ่ หักล้างเงินยืมทดรองจ่ายภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่กลับจากปฏิบตั งิ าน
ข้อ 15 กรณีทผ่ี ูเ้ บิกเงินจัดทาใบเบิกเงินค่าใช้จ่ายไม่เรียบร้อย หรือไม่ได้ส่งใบสาคัญจ่ายให้
ครบถ้วน หรือไม่คืนเงินยืมทดรองจ่าย เนื่องจากไม่เดินทางภายในกาหนด เมือ่ ได้แจ้งให้แก้ไขแล้วมิได้แก้ไข
ให้ถูกต้อง หรือไม่คืนเงินภายใน 30 วัน ให้เสนอประธานกรรมการพิจารณาสัง่ การ
ข้อ 16 หากผูเ้ ดินทางไปปฏิบตั ิงานไม่ปฏิบตั ิตามข้อ 15 ให้ประธานกรรมการสัง่ หักใช้เงินยืมทดรอง
จ่ายทัง้ หมดจากเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินอื่นใดทีส่ หกรณ์จะจ่ายแก่ผูน้ นั้ จนกว่าจะครบจานวนที่ยมื ทดรอง
ข้อ 17 ผูท้ เ่ี ดินทางไปต่างประเทศ เมือ่ กลับมาแล้วจะต้องส่งรายงานผลการปฏิบตั งิ านและ
ข้อเสนอแนะตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ นาเสนอคณะกรรมการต่อไป
ข้อ 18 ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่

มีนาคม 2549

(นายแพทย์สมเกียรติ ธาตรีธร)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด
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ผูด้ ารงตาแหน่ง

1. กรรมการ หรือ
ผูจ้ ดั การ หรือ
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ
2. เจ้าหน้าทีร่ ะดับ
ปฏิบตั กิ าร

อัตราเหมาจ่าย
ประเทศกลุม่ ก
ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าทีพ่ กั

อัตราเหมาจ่าย
ประเทศกลุม่ ข
ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าทีพ่ กั

3,000

6,500

1,900

4,500

2,000

4,700

1,400

3,300

กลุม่ ประเทศในกลุม่ ก. ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ต่อไปนี้
1. สาธารณรัฐฝรัง่ เศส
2. สหพันธรัฐรัสเซีย
3. ญี่ป่ นุ
4. สหรัฐอเมริกา
5. สหราชอาณาจักรบริเดนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
6. ราชอาณาจักรสเปน
7. สาธารณรัฐอิตาลี
8. สาธารณรัฐสิงคโปร์
9. เครือรัฐออสเตรีเลีย
10. สาธารณรัฐออสเตรีย
11. ราชอาณาจักรเดนมาร์ก
12. สาธารณรัฐฟิ นแลนด์
13. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี
14. ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
15. ราชอาณาจักรนอร์เวย์
16. ราชอาณาจักรสวีเดน
17. สมาพันธรัฐสวิส (สวิตเซอร์แลนด์)
18. ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม
19. แคนาดา
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21. สาธารณรัฐโปรตุเกส
22. ไต้หวัน
23. สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
24. สาธารณรัฐโปแลนด์
25. กัมพูชา
26. ราชรัฐลักเซมเบิรก์
27. สาธารณรัฐชิลี
28. นิวซีแลนด์
29. ฮ่องกง
30. สาธารณรัฐฟิ ลปิ ิ นส์
31. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
32. สาธารณรัฐตุรกี
33. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
34. สาธารณรัฐฮังการี
35. สหพันธ์สาธารณรัฐยูโกสลาเวีย
36. สาธารณรัฐไอซ์แลนด์
37. ราชอาณาจักรโมร็อกโก
38. มอริเซียส
39. สาธารณรัฐเช็ก

20. สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)

40. สาธารณรัฐโลวัก
41. ราชรัฐโมนาโก

ประเภท ข ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ต่อไปนี้
1. รัฐบาร์เรน
2. สาธารณรัฐประชาชนจีน
3. สาธารณรัฐไซปรัส
4. สาธารณรัฐอินเดีย
5. สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
6. สาธารณรัฐอิรกั
7. รัฐอิสราเอล
8. ราชอาณาจักรฮัชไมด์จอร์แดน
9. รัฐคูเวต
10. สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
11. รัฐสุลต่านโอมาน
12. รัฐกาตาร์
13. ราชอาณาจักรซาอุดอิ าระเบีย
14. สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
15. เนการาบรูไนดารุสซาลาม (บรูไน)
16. สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย
17. ราชอาณาจักรตองกา
18. ราชรัฐอันดอร์รา
19. สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ)
20. โรมาเนีย
21. สาธารณรัฐบุรุนดี
22. สาธารณรัฐแคเมอรูน
23. สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
24. สาธารณรัฐชาด
25. สาธารณรัฐโกตดิววั ร์ (ไอเวอรี่โคส)
26. สาธารณรัฐจิบูดี

37. สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย
38. สาธารณรัฐเบนิน
39. เครือรัฐบาฮามาส
40. สาธารณรัฐคอสตาริกา
41. สาธารณรัฐปานากา
42. สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก
43. จาเมกา
44. สาธารณรัฐอาร์เจนตินา
45. สาธารณรัฐโครเอเชีย
46. สาธารณรัฐสโลวีเนีย
47. สาธารณรัฐบอสเนียและเฮอร์เซโกวิน
48. สาธารณรัฐมาซิโดเนีย
49. สาธารณรัฐอาร์เมเนีย
50. สาธารณรัฐเอเซอร์ไบจาน
51. สาธารณรัฐเบลารุส
52. สาธารณรัฐเอสโตเนีย
53. สาธารณรัฐจอร์เจีย
54. สาธารณรัฐคาซัคสถาน
55. สาธารณรัฐคีรก์ ซิ สถาน
56. สาธารณรัฐลัดเวีย
57. สาธารณรัฐลิทวั เนีย
58. สาธารณรัฐมอลโดวา
59. สาธารณรัฐทาจิกสิ ถาน
60. เดิรก์ เมนิสถาน
61. ยูเครน
62. สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน
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27. สาธารณรัฐอาหรับอียปิ ต์

63. สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตย
ศรีลงั กา
64. สหรัฐเม็กซิโก
65. มาเลเซีย
66. ราชอาณาจักรเนปาล
67. สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
68. สาธารณรัฐบัลแกเลีย
69. สาธารณรัฐยูกนั ดา
70. สาธารณรัฐแซมเปี ย
71. สาธารณรัฐซิมบับเว
72. สาธารณรัฐตูนิเวีย
73. ประเทศ รัฐ เมือง อื่นๆ นอกจากที่
กาหนดไว้ในประเภท ก

28. สาธารณรัฐแกมเบีย
29. สาธารณรัฐกานา
30. สาธารณรัฐเคนยา
31. สาธารณรัฐมาลี
32. สาธารณรัฐอิสลามมอริเดเนีย
33. สาธารณรัฐไนเจอร์
34. สาธารณรัฐเซเนกัล
35. สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย
36. สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน

6/6

