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ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 

วาดวยคาใชจายในการปฏิบัติงานของสมาชิก และผูแทนสมาชิก 

พ.ศ.  2552 
--------------------------------- 

   อาศัยอํานาจตามความในขอ 78 (6) และ (9) และขอ 106 (10)  แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพย
กรมปาไม จํากัด  ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครั้งที่ 15  เม่ือวันที่  25 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ไดกําหนด
ระเบียบวาดวยคาใชจายในการปฏิบัติงานของสมาชิก และผูแทนสมาชิก ไวดังตอไปน้ี 

หมวด 1 
ขอกําหนดทั่วไป 

  ขอ 1  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยคาใชจายใน

การปฏิบัติงานของสมาชิก และผูแทนสมาชิก พ.ศ. 2552” 
  ขอ 2  ระเบียบนี้ใหใชบงัคบัตั้งแตวันที่  28  ธันวาคม พ.ศ. 2552 เปนตนไป 
  ขอ 3  ใหยกเลิกระเบยีบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยคาใชจายในการ
ปฏิบัติงาน พ.ศ.2550 
  ขอ 4  ในระเบียบนี ้
 “สหกรณ” หมายความวา สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
 “ประธานกรรมการ”   หมายความวา ประธานกรรมการดําเนินการ 
               สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
 “คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการ 
      สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
 “กรรมการ”  หมายความวา กรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย 

     กรมปาไม จํากัด 
 “สมาชิก”   หมายความวา สมาชกิสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
 “ผูแทนสมาชิก”  หมายความวา ผูแทนสมาชิกสหกรณออมทรัพย     
     กรมปาไม จํากัด 
 “การปฏิบัติงาน”  หมายความวา การเดินทางเพื่อไปประชุม อบรม  
     สัมมนา หรือปฏิบัติงานอ่ืนตามที่สหกรณ 
     มอบหมาย 
  ขอ 5  ใหสหกรณกําหนดแบบทีใ่ชตามระเบียบนี ้
  ขอ 6  คาใชจายในการปฏบิัติงาน  ไดแก 

(1) คาเบี้ยเลี้ยง 
(2) คาที่พัก 
(3) คาพาหนะ  รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิง คาจางพนักงานประจํา

ยานพาหนะ  คาระวางบรรทุกสิ่งของ และอ่ืน ๆ ทํานองเดียวกัน 
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(4) คาเบี้ยประชุม 
(5) คาตอบแทน 
(6) คาใชจายอ่ืน  

ขอ 7  การเดินทางไปปฏิบตังิานของสมาชิก หรือผูแทนสมาชิก ผูเดินทางไปปฏิบัติงาน  
ตองไดรับหนังสือแจงจากสหกรณ 
 ขอ 8  การเดินทางไปปฏิบตังิาน ถาหยุด ณ ที่ใดโดยไมมีความจําเปนแกงานของสหกรณ    
จะเบิกคาใชจายสําหรับวันที่หยุดดังกลาวมิได 

ในกรณีที่ผูไปปฏิบัติงานตองหยุดพักเพราะเจ็บปวยโดยมีใบรับรองแพทย ใหเบิกคาใชจาย 
ในการเดินทางสําหรับวันหยุดไดตอเม่ือไดรับอนุมัติจากประธานกรรมการ   

หมวด 2 
คาเบี้ยเลี้ยง คาเบี้ยประชมุ คาที่พัก และคาพาหนะ 

ขอ 9   คาเบี้ยเลี้ยงของสมาชิกหรือผูแทนสมาชิก ใหเบกิ วันละ  400  บาท  
 การเบิกจายคาเบี้ยเลีย้งในการปฏิบัติงานเฉพาะการประชุมของสมาชิก หรือผูแทน
สมาชิก ใหมีสิทธิเบิกจายไดไมเกิน 1 วัน ในการประชุมแตละครั้ง และตองมิใชวันที่มีการเบิกจายคาเบี้ย
ประชุม ทั้งน้ี เพ่ือมิใหมีการเบิกจายคาเบีย้เลี้ยงและคาเบี้ยประชุมซํ้าซอนในวันเดียวกัน 
 กรณีที่มิไดเบกิจายคาเบี้ยประชุมใหมีสิทธิเบิกจายคาเบี้ยเลี้ยงไดทกุวันที่ปฏบิัติงาน  
   การเบิกจายคาเบี้ยเลีย้งตามวรรคหนึ่งใหเบิกไดเต็มจํานวนไมวาจะมีการจัดเลี้ยง
อาหารหรือไม 
  ขอ 10   คาเบีย้ประชุม  สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกใหเบิกคาเบีย้ประชุม ไดคนละ 400 บาท
ตอครั้ง ยกเวนการประชุมใหญสามัญประจําป และการประชุมใหญวิสามัญ มิใหเบิกคาเบีย้ประชุม 
  ขอ 11  คาที่พักในการไปปฏิบัติงานที่จําเปนตองพักแรม ใหเบิกคาทีพั่กในลกัษณะเหมาจาย 
วันละ 1,200 บาท  ยกเวนสหกรณหรือหนวยราชการหรือองคกรอ่ืนไดจัดที่พักใหแลว หรืออยูในยานพาหนะ
ขณะเดินทาง   

กรณีมีความจําเปนหรือเหตผุลพิเศษที่ไมสามารถปฏิบตัิตามวรรคหนึ่งได  
ใหนําเสนอประธานกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติเปนกรณี ๆ ไป 

ขอ 12  คาพาหนะ  ใหเบิกจายในลักษณะเหมาจาย ดังน้ี 
 (1) ภายในจังหวัดเดียวกนัใหเบิกไดไมเกิน 400 บาท 
 (2) ระหวางจังหวัดใหเบิกไดในอัตรากิโลเมตรละ 3 บาท กับอีก 400 บาท 

 ขอ 13  การเบิกคาพาหนะในการปฏิบตังิานในวันหยดุทําการของสหกรณของสมาชิก หรือ
ผูแทนสมาชิก  ณ สถานที่ที่บุคคลนั้นปฏบิัติงานตามปกติและสหกรณตั้งอยู ใหเบกิไดในลักษณะเหมาจาย
ตามขอ 12 
 ขอ 14  กรณีที่สหกรณจัดยานพาหนะไวใหสําหรับการไปปฏิบตัิงานมิใหเบิกคาพาหนะตาม
ขอ 12 
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ขอ 15  การนับระยะเวลาเดินทาง และระยะทางในการเดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อเบิก      

คาเบี้ยเลี้ยงและคาพาหนะใหคํานวณ ดังน้ี 
(1)  การเบิกคาเบี้ยเลีย้งใหนับตั้งแตเวลาออกจากที่พักหรือสํานักงาน ถึงเวลา

เดินทางกลับถึงที่พักหรือสํานักงาน โดยใหนับ 24 ชั่วโมงเปน 1 วัน เศษของวันหากเกิน 12 ชั่วโมงใหถือ
เปน 1 วัน และหากเกิน 6 ชั่วโมงแตไมเกิน 12 ชั่วโมง ใหถือเปนครึ่งวัน 

 (2)  การเบิกคาพาหนะใหคํานวณจากระยะทางจากอําเภอของจังหวัด ถึง อําเภอ
ของจังหวัดในภาคผนวก ยกเวนกรุงเทพมหานคร สําหรับภายในจังหวัดเดียวกันการเบิกคาพาหนะให
เปนไปตาม ขอ 12 
  ผูที่รับราชการอยูใหนับระยะทางในการเดินทางจากกลุมสมาชิกที่ตนสังกัดอยูหรือสถานที่
ตามที่ไดมีการลงลายมือชื่อปฏิบัติราชการถึงสหกรณหรือสถานที่ปฏบิัติงาน 
  ผูที่ไมไดรับราชการใหนับระยะทางในการเดินทางจากบานพักที่ตนอาศัยอยูตามปกติถึง
สหกรณหรือสถานที่ปฏิบตัิงาน 

ในกรณีมีความจําเปนหรือเหตุผลพิเศษทีไ่มสามารถปฏิบัตติาม (1) หรือ (2) ได ใหนําเสนอ
ตอประธานกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติเปนกรณี ๆ ไป 
  ขอ 16  ไดการปฏิบัติงานที่มีวันตอเน่ืองกันหลายวัน ใหเบิกคาพาหนะไดเฉพาะวันเดินทางมา
ปฏิบัติงานและวันเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน สําหรับวันอ่ืน ๆ ที่ปฏิบัติงานใหเบิกไดเฉพาะคาที่พักหรือ         
คาพาหนะในจังหวัดเดียวกันอยางใดอยางหนึ่ง  
  ขอ 17  สิทธิในการเบิกคาเบี้ยเลี้ยง คาเบี้ยประชุม คาที่พัก และคาพาหนะ ตามขอ 9 ขอ 10 
ขอ 11 และขอ 12 หากคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นวาเพื่อความเหมาะสมในการบริหารเงิน
งบประมาณของสหกรณ คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจปรับลดหรือไมอนุมัติใหเบิกเงินคาใชจายดังกลาว
ก็ได 
  ขอ 18  สมาชิก หรือผูแทนสมาชิกที่เปนกรรมการดําเนินการมิใหเบกิคาใชจายในการ
ปฏิบัติงานตามระเบียบนี้  
  ขอ 19  ในกรณีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏบิัตติามระเบียบนี้ใหคณะกรรมการดําเนินการเปน 
ผูวินิจฉัยชีข้าดและใหถือเปนที่สุด 
  ขอ 20  ใหประธานกรรมการดําเนินการเปนผูรักษาการตามระเบียบน้ี 
 
                   ประกาศ  ณ  วันที่  28  ธนัวาคม  พ.ศ.2552 
 
 (ลงนาม)    สิทธิชัย  อ๊ึงภากรณ 
 (นายสิทธิชยั  อ๊ึงภากรณ) 
 ประธานกรรมการดําเนินการ 
 สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 


