
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ ากัด 
ว่าด้วย การปฏิบัติงานนอกสถานที่และการเบิกค่าใช้จ่าย 

พ.ศ. 2552 
……………………….…… 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง  จ ากัด        
ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการท าธุรกิจให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง  จ ากัด พ.ศ. 2552      
เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการไปปฏิบัติงานและการเบิกค่าใช้จ่าย 
 อาศัยอ านาจตามความแห่งข้อบังคับ  สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง  จ ากัด           
ข้อ 56(8) และข้อ 81(8) และคณะกรรมการด าเนินการชุดที่  37 ในการประชุมกรณีพิเศษคร้ังที่  2/2552             
เมื่อวันที ่2 กุมภาพันธ์ 2553 จึงมีมติให้ก าหนดระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานนอกสถานที่และการเบิกค่าใช้จ่ายไว้
ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ ากัด ว่า         
ด้วยการปฏิบัติงานและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2552” 
 ข้อ 2. ให้ใช้ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ให้ยกเลิก “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ ากัด ว่าด้วยการไป
ปฏิบัติงานและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2548 
 ข้อ 4. ในระเบียบนี้ 
 “สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน 
   การประปานครหลวง จ ากัด 
 “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
   พนักงานการประปานครหลวง จ ากัด  
 “ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
   พนักงานการประปานครหลวง จ ากัด  
 “ผู้ไปปฏิบัติงาน” หมายถึง ผู้ที่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
   ให้เดินทางไปปฏิบัติงานให้กับสหกรณ์ 
 
 



 ข้อ 5. ผู้ที่จะเดินทางไปปฏิบัติงานให้สหกรณ์จะต้องท าเร่ืองเสนอรายละเอียดงานที่จะไปปฏิบัติและ
งบประมาณที่จ าเป็นต้องใช้ เพื่อให้ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอนุมัติก่อน 
 ข้อ 6. ผู้ไปปฏิบัติงาน สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ ดังนี ้
 (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 กรณีปฏิบัติงานในจังหวัดกรุงเทพมหานคร และนนทบุรี ให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง และค่า
เดินทางเหมาจ่ายรวม วันละ 500 บาท 
 กรณีปฏิบัติงานในจังหวัดสมุทรปราการ และปทุมธานี ให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง และค่า
เดินทางเหมาจ่ายรวม วันละ 750 บาท 
 กรณีปฏิบัติงานในจังหวัดอ่ืน ที่นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในสองวรรคแรก ให้เบิกค่าเบี้ย
เลี้ยงวันละ 1,000.- บาท 
 กรณีปฏิบัติงานในต่างประเทศ ให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงวันล่ะ 1,500.- บาท 
 (2) ค่าที่พัก 
 การเดินทางไปปฏิบัติงานที่จ าเป็นต้องพักแรมให้ผู้ไปปฏิบัติงานเบิกค่าที่พักเท่าที่จ่ายจริง
ตามใบเสร็จรับเงิน แต่ไม่เกินวันละ 1,200 บาท หรือเบิกในลักษณะเหมาจ่ายวันละ 600 บาท 
 กรณีที่สหกรณ์จัดที่พักให้ส าหรับการไปปฏิบัติงานใด หรือการพักแรมซึ่งโดยปกติต้อง
พักแรมในยานพาหนะ จะเบิกค่าที่พักไม่ได้ 
 (3) ค่าพาหนะ  
 ให้ผู้ปฏิบัติงานตามข้อ 6 (1) วรรค 3 สามารถเบิกค่าพาหนะตามที่จ่ายจริง ดังต่อไปนี้ 

(ก) ค่าโดยสารรถปรับอากาศ วี ไอ พี หรือรถโดยสารประจ าทาง 
(ข) ค่าโดยสารรถไฟชั้นหนึ่ง หรือรถไฟตู้นอน 
(ค) ค่ารถตู้โดยสารปรับอากาศประจ าทาง 
(ง) ค่าโดยสารเคร่ืองบิน 
(จ) ค่าเช่ายานพาหนะ 

 การเดินทางโดยเคร่ืองบิน จะกระท าได้ในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน เพื่อประโยชน์
ของสหกรณ์ โดยต้องได้รับอนุมัติจากประธานกรรมการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก่อนการเดินทาง  การเบิกจ่าย
ค่าพาหนะกรณีเดินทางโดยเคร่ืองบิน ผู้ไปปฏิบัติงานต้องแนบส าเนาตั๋วเคร่ืองบิน และค่าธรรมเนียมสนามบิน
พร้อมกับใบเบิกเงินด้วย 
 
 



 
 การเดินทางด้วยยานพาหนะตาม (ก) , (ข) , (ค) , (ง) และ(จ)ให้เบิกเงินค่าพาหนะเพิ่มอีก
ส่วนหน่ึงในลักษณะเหมาจ่าย 400 บาท ต่อการไปปฏิบัติงานแต่ละคร้ัง 
 (4) ค่าเช่ายานพาหนะ 
 กรณีที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติงานมากกว่า 2 คน ยกเว้นกรณีสหกรณ์จัดยานพาหนะให้
ส าหรับการไปปฏิบัติงาน อาจเช่ายานพาหนะหรือใช้รถส่วนตัวเพื่อเดินทางไปปฏิบัติงานร่วมกันได้ โดยต้องรับ
อนุมัติจากประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก่อนการเดินทาง 
 กรณีที่จ าเป็นต้องใช้รถส่วนตัว โดยมีผู้ไปปฏิบัติงานน้อยกว่า 3 คน ให้ประธาน
กรรมการมมีอ านาจอนุมัติได้เป็นกรณีๆ ไป 
 ทั้งนี้เบิกค่าใช้จ่ายได้ ดังนี้ 
 กรณีเช่ายานพาหนะ ให้เบิกค่าเช่ายานพาหนะในอัตราวันละไม่เกิน 2,000 บาท และค่า
เชื้อเพลิงให้เบิกตามที่จ่ายจริง 
 กรณีใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง ให้เบิกค่าใช้จ่ายเป็นค่าสึกหรอ วันละ 1,000 
บาท และค่าน้ ามันเชื้อเพลิงตามที่จ่ายจริง 
 (5) ค่าใช้จ่ายจริงที่ต้องช าระ เช่น ค่าลงทะเบียนสัมมนา เป็นต้น 
 (6) ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น โดยให้ค านึงถึงความประหยัดและประโยชน์ของสหกรณ์ 
 ข้อ 7. ผู้ไปปฏิบัติงาน จะขอยืมเงินทดรองจ่ายส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 
สามารถท าได้ตามสมควรแก่เหตุผล โดยต้องยื่นใบยืมเงินทดรองจ่ายเพื่อขออนุมัติจากประธานกรรมการหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมาย 
 ผู้ยืมเงินทดรองจ่ายต้องเดินทางไปปฏิบัติงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับเงินทดรองจ่าย ถ้า
ไม่สามารถเดินทางภายในก าหนดดังกล่าว ต้องส่งคืนเงินยืมทดรองจ่ายที่ได้รับทั้งสิ้นโดยทันท ี
 ผู้ยืมเงินทดรองจ่าย ต้องยื่นรายการค่าใช้จ่ายพร้อมด้วยใบส าคัญจ่าย และเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) 
เพื่อหักล้างเงินยืมทดรองจ่ายภายใน 15 วัน นับแต่วันที่กลับจากปฏิบัติงาน 
 หากผู้ไปปฏิบัติงาน จัดท ารายการหักล้างเงินยืมไม่เรียบร้อย หรือมิได้ส่งใบส าคัญจ่ายให้
ครบถ้วน เมื่อผู้จัดการแจ้งให้แก้ไขแล้วมิได้แก้ไขให้ถูกต้องในเวลาสมควร ให้ผู้จัดการเสนอประธานกรรมการ
หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจพิจารณาสั่งการ 
 หากผู้ไปปฏิบัติงาน ไม่ส่งคืนเงินยืมไม่ว่ากรณีใด ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ได้รับรับมอบ
อ านาจสั่งหักชดใช้เงินยืมทดรองจ่ายทั้งหมดจากเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินอ่ืนใดที่สหกรณ์จะจ่ายแก่ผู้นั้นจนกว่า
จะครบ 



 
 ข้อ 8. การเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ผู้ไปปฏิบัติงาน ยื่นรายการเบิกเงินตามแบบที่สหกรณ์
ก าหนดพร้อมด้วยใบส าคัญจ่าย เมื่อผู้จัดการตรวจสอบว่าถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก าหนด
ตามระเบียบแล้ว ให้น าเสนอประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาอนุมัติ จึงให้เบิกจ่ายได้ 
 ข้อ 9. ให้ประธานกรรมการ รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

 ก าหนดไว้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2553 

  
 (นายชาตรี บุญเฉลียว) 
 ประธานกรรมการ 
 


