6.3 ระเบียบค่าใช้จ่ายในการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการและบุคคลทีเกียวข้อง
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิ บตั ิ งานของคณะกรรมการดําเนิ นการ
และบุคคลทีเกียวข้อง พ.ศ. 2560
--------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้
จํากัด ทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครังที 14 เมือวันที 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ได้กาํ หนดระเบียบว่า
ด้วยค่าใช้จา่ ยในการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการดําเนินการ และบุคคลทีเกียวข้อง ไว้ดงั ต่อไปนี
หมวด 1
ข้อกําหนดทัวไป
ข้อ 1 ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยค่าใช้จา่ ย
ในการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการดําเนินการ และบุคคลทีเกียวข้อง พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ระเบียบนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ที 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการ
ปฏิบตั งิ าน พ.ศ. 2560 ลงวันที 11 กันยายน พ.ศ. 2560
ข้อ 4 ในระเบียบนี
“สหกรณ์”
หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“ประธานกรรมการ”
หมายความว่า ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“กรรมการ”
หมายความว่า กรรมการดําเนินการสหกรณ์ออม
ทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
หมายความว่า ทีปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“ทีปรึกษาสหกรณ์”
ซึงคณะกรรมการดําเนินการแต่งตัง
“ผูต้ รวจสอบภายใน”
หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคลซึง
คณะกรรมการดําเนินการแต่งตัง
“คณะกรรมการอืน”
หมายความว่า คณะกรรมการอํานวยการ
คณะกรรมการเงินกู้
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
และคณะอนุกรรมการ ซึงคณะกรรมการ
ดําเนินการแต่งตัง
“คณะทํางาน”
หมายความว่า บุคคลซึงคณะกรรมการดําเนินการแต่งตัง
“บุคคลอืน”
หมายความว่า บุคคลนอกเหนือทีกล่าวไว้ขา้ งต้น
และมิได้เป็ นสมาชิก ผูแ้ ทนสมาชิก
หรือเจ้าหน้าที สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมปา่ ไม้ จํากัด
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6.3 ระเบียบค่าใช้จ่ายในการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการและบุคคลทีเกียวข้อง
“การปฏิบตั งิ าน”
หมายความว่า การเดินทางออกจากทีพักหรือ
สํานักงานสหกรณ์ เพือปฏิบตั งิ าน
ตามทีสหกรณ์มอบหมายเกียวกับ
ภารกิจในสํานักงานสหกรณ์หรือนอก
สํานักงานสหกรณ์ทงภายในประเทศ
ั
หรือต่างประเทศ
ข้อ 5 การเดินทางภายในประเทศ คือ การเดินทางภายในราชอาณาจักรเพือไปปฏิบตั งิ าน
ต่างๆ ของบุคคล ดังต่อไปนี
(1) กรรมการ ทีปรึกษาสหกรณ์ คณะกรรมการอืน และคณะทํางาน
(2) ผูต้ รวจสอบภายใน และบุคคลอืนทีได้รบั การมอบหมายให้ปฏิบตั งิ านเพือ
ประโยชน์ของสหกรณ์
ข้อ 6 การเดินทางไปปฏิบตั งิ านต่างประเทศให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณา
ค่าใช้จา่ ยในการปฏิบตั งิ านเป็ นคราว ๆ ไป
ข้อ 7 ค่าใช้จา่ ยในการปฏิบตั งิ าน ได้แก่
(1) ค่าเบียเลียง
(2) ค่าทีพัก
(3) ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชือเพลิง ค่าจ้างพนักงานประจํา
ยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุกสิงของ และอืน ๆ ทํานองเดียวกัน
(4) ค่าเบียประชุม
(5) ค่าตอบแทน
(6) ค่าใช้จา่ ยอืน
ข้อ 8 การเดินทางไปปฏิบตั งิ านของกรรมการและทีปรึกษาสหกรณ์ ให้ผเู้ ดินทางไป
ปฏิบตั งิ านยืนคําขออนุมตั ติ ่อประธานกรรมการ ยกเว้นกรณีการเดินทางไปปฏิบตั งิ าน ดังต่อไปนี
(1) การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการอืน คณะทํางาน
ซึงคณะกรรมการหรือคณะทํางานชุดนันๆ กําหนด
(2) การลงนามเอกสารสหกรณ์ของกรรมการตามทีได้รบั แจ้งจากฝา่ ยจัดการ
(3) การไปปฏิบตั งิ านของกรรมการตามทีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย
(4) การไปปฏิบตั งิ านของบุคคลตามข้อ 5 (2)
(5) การไปปฏิบตั งิ านของประธานกรรมการ
ข้อ 9 ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปปฏิบตั งิ านของบุคคลตามข้อ 5 (2) ให้ฝา่ ยจัดการเป็ น
ผูด้ าํ เนินการเบิกจ่ายตามระเบียบ
ข้อ 10 การเดินทางไปปฏิบตั งิ าน ถ้าหยุดพัก ณ ทีใดโดยไม่มคี วามจําเป็ นแก่งานของ
สหกรณ์ จะเบิกค่าใช้จา่ ยสําหรับวันทีหยุดพักดังกล่าวมิได้
ในกรณีทผูี ไ้ ปปฏิบตั งิ านต้องหยุดพักเพราะเจ็บปว่ ยโดยมีใบรับรองแพทย์ ให้เบิก
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางสําหรับวันทีหยุดพักได้ต่อเมือได้รบั อนุมตั จิ ากประธานกรรมการ
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หมวด 2
ค่าเบียเลียง ค่าทีพัก และค่าพาหนะ
ข้อ 11 ค่าเบียเลียงกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการอืน คณะทํางาน ทีปรึกษา
ผูต้ รวจสอบภายใน และบุคคลอืนทีปฏิบตั งิ านเพือประโยชน์ของสหกรณ์ ให้เบิกได้ในลักษณะเหมาจ่าย
ตามอัตราวันละ 800 บาท
การเบิกจ่ายค่าเบียเลียงในการปฏิบตั งิ านเฉพาะการประชุมของคณะกรรมการหรือ
คณะทํางานแต่ละคณะ ให้มสี ทิ ธิเบิกจ่ายได้ไม่เกิน 1 วัน ในการประชุมแต่ละครัง และต้องมิใช่วนั ทีมีการ
เบิกจ่ายค่าเบียประชุม
กรณีทมิี ได้เบิกจ่ายค่าเบียประชุมให้มสี ทิ ธิเบิกจ่ายค่าเบียเลียงได้ทุกวันทีปฏิบตั งิ าน
การเบิกจ่ายค่าเบียเลียงตามวรรคหนึงให้เบิกได้เต็มจํานวนไม่วา่ จะมีการ
จัดเลียงอาหารหรือไม่
ข้อ 12 การเบิกค่าเบียเลียง ให้เบิกได้ตามจํานวนวันทีได้รบั มอบหมายให้ไปปฏิบตั งิ าน
ข้อ 13 ค่าทีพักในการไปปฏิบตั งิ านทีจําเป็ นต้องพักแรม ให้เบิกค่าทีพักในลักษณะ เหมา
จ่ายวันละ 1,500 บาท ยกเว้นสหกรณ์หรือหน่วยราชการหรือองค์กรอืนได้จดั ทีพักให้แล้ว หรืออยูใ่ น
ยานพาหนะขณะเดินทาง
กรณีมคี วามจําเป็ นหรือเหตุผลพิเศษทีไม่สามารถปฏิบตั ติ ามวรรคหนึงได้ ให้นําเสนอ
ประธานกรรมการเพือพิจารณาอนุมตั เิ ป็ นกรณีๆ ไป
ข้อ 14 ค่าพาหนะให้เบิกจ่ายในลักษณะใดลักษณะหนึง ดังนี
(1) เบิกตามความเป็ นจริง
(2) เบิกในลักษณะเหมาจ่าย
ข้อ 15 การเบิกจ่ายค่าพาหนะตามความเป็ นจริงในข้อ 14 (1) ให้ยนคํ
ื าขอตามแบบทีสหกรณ์
กําหนด หรือแนบใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ตัวหรือหลักฐานการโดยสารเครืองบิน
ใบเสร็จค่านํามันเชือเพลิง ใบเสร็จค่าทางด่วน ใบสําคัญจ่ายค่าโดยสารรถยนต์รบั จ้าง หรือยานพาหนะ
อืน ๆ เป็ นต้น
ข้อ 16 การเบิกจ่ายค่าพาหนะในลักษณะเหมาจ่ายตาม ข้อ 14 (2) ให้เหมาจ่าย ดังนี
(1) ภายในจังหวัดเดียวกันรวมทังกรุงเทพมหานคร ให้เบิกได้ไม่เกิน 600 บาท
(2) ระหว่างจังหวัดให้เบิกได้ในอัตรากิโลเมตรละ 4 บาท กับอีก 600 บาท
ข้อ 17 การคํานวณระยะทางในการเบิกค่าพาหนะแบบเหมาจ่าย ให้นบั ระยะทางจาก
อําเภอของจังหวัดทีออกเดินทาง ถึง อําเภอของจังหวัดปลายทางยกเว้นกรุงเทพมหานคร
ผูท้ รัี บราชการอยูใ่ ห้นบั ระยะทางในการเดินทางจากสถานทีตามทีได้มกี ารลงลายมือชือ
ปฏิบตั ริ าชการ ถึงสหกรณ์ เว้นแต่ในวันหยุดทําการให้นบั จากบ้านพักถึงสหกรณ์
ผูท้ ไม่
ี ได้รบั ราชการให้นบั ระยะทางในการเดินทางจากบ้านพักทีตนอาศัยอยู่
ตามปกติถงึ สหกรณ์
สําหรับบุคคลตามข้อ 5 (2) ให้นบั ระยะทางในการเดินทางจากสถานทีปฏิบตั งิ าน
หรือบ้านพักทีตนอาศัยอยูต่ ามปกติของบุคคลดังกล่าวถึงสหกรณ์
ในกรณีมคี วามจําเป็ นหรือเหตุผลพิเศษทีไม่สามารถปฏิบตั ติ ามวรรคสอง วรรคสาม
หรือวรรคสีได้ ให้นําเสนอต่อประธานกรรมการเพือพิจารณาอนุ มตั เิ ป็ นกรณี ๆ ไป
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ข้อ 18 ในกรณีทสหกรณ์
ี
จดั ยานพาหนะไว้ให้สาํ หรับการไปปฏิบตั งิ านนอกสํานักงานและมี
การพักแรม หรือปฏิบตั งิ านในวันหยุดทําการ ให้เบิกค่าพาหนะได้เฉพาะจากทีพักไปยังสถานทีที
สหกรณ์จดั ยานพาหนะให้
ข้อ 19 การปฏิบตั งิ านทีมีวนั ต่อเนืองกันหลายวัน ให้เบิกค่าพาหนะได้เฉพาะวันเดินทาง
ไปปฏิบตั งิ านและวันเสร็จสินการปฏิบตั งิ าน สําหรับวันอืน ๆ ทีปฏิบตั งิ านให้เบิกได้เฉพาะค่าทีพักหรือ
ค่าพาหนะในจังหวัดเดียวกันอย่างใดอย่างหนึง
กรณีการปฏิบตั งิ านทีมีวนั ไม่ต่อเนืองกัน โดยมีวนั เว้นช่วงการปฏิบตั งิ านไม่เกิน 2 วัน ให้เบิก
ค่าพาหนะได้เฉพาะวันเดินทางไปปฏิบตั งิ านและวันเดินทางกลับ สําหรับวันอืน ๆ ทีปฏิบตั งิ านและวันเว้น
ช่วงให้ผนู้ นเบิ
ั กค่าทีพักหรือค่าพาหนะในจังหวัดเดียวกันได้อย่างใดอย่างหนึง
ข้อ 20 สิทธิในการเบิกค่าเบียเลียง ค่าทีพัก และค่าพาหนะ ตามข้อ 11 ข้อ 12 และ ข้อ 13
หากคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นว่าเพือความเหมาะสมในการบริหารเงินงบประมาณของสหกรณ์
คณะกรรมการดําเนินการมีอาํ นาจปรับลดหรือไม่อนุมตั ใิ ห้เบิกเงินค่าใช้จา่ ยดังกล่าวก็ได้
หมวด 3
ค่าเบียประชุม ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอืน ๆ
ข้อ 21 ค่าเบียประชุมให้เบิกได้ ดังนี
(1) การประชุมคณะกรรมการดําเนินการ คนละ 1,000 บาทต่อครัง
(2) การประชุมคณะกรรมการอืน และคณะทํางาน คนละ 800 บาทต่อครัง
สําหรับผูท้ คณะกรรมการดํ
ี
าเนินการ คณะกรรมการอืน หรือคณะทํางาน มีหนังสือเชิญเข้า
ร่วมประชุมให้เบิกเบียประชุมได้ตาม (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี
การประชุมใหญ่สามัญประจําปี และการประชุมใหญ่วสิ ามัญมิให้เบิกค่าเบียประชุม
กรณีการประชุมทางไกล ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ ให้เบิกค่าเบียประชุมได้ตามระเบียบนี
ข้อ 22 ค่าตอบแทนในการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการเลือกตังซึงได้รบั การแต่งตังจาก
ทีประชุมใหญ่ให้เบิกได้ ดังนี
(1) ประธานกรรมการเลือกตัง และเลขานุการ คนละ 1,000 บาทต่อครัง
(2) กรรมการเลือกตัง
คนละ 800 บาทต่อครัง
ข้อ 23 ผูเ้ ดินทางไปปฏิบตั งิ านจะเบิกค่าใช้จา่ ยอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการปฏิบตั งิ าน
ของสหกรณ์ได้เท่าทีจ่ายจริง เช่น ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน ค่าเครืองเขียนแบบพิมพ์ ค่าใช้จา่ ยใน
การสือสาร ค่าจ้างเหมายานพาหนะในการขนส่งสิงของเครืองใช้หรือสัมภาระอืนๆ เป็ นต้น
หมวด 4
ข้อเบ็ดเสร็จ
ข้อ 24 ในกรณีมปี ญั หาเกียวกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนีให้คณะกรรมการดําเนินการเป็ น
ผูว้ นิ ิจฉัยชีขาดและให้ถอื เป็ นทีสุด
ข้อ 25 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี
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6.3 ระเบียบค่าใช้จ่ายในการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการและบุคคลทีเกียวข้อง
หมวด 5
บทเฉพาะกาล
ข้อ 26 ก่อนทีประชุมใหญ่สามัญประจําปีอนุมตั แิ ผนงานและงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี 2561 ให้เบิกจ่ายค่าเบียเลียง ค่าทีพัก และค่าพาหนะ ดังนี
(1) ค่าเบียเลียง ให้เบิกจ่ายได้ ดังนี
1) ประธานกรรมการ
วันละ 600 บาท
2) กรรมการดําเนินการ คณะกรรมการอืน
คณะทํางาน ทีปรึกษา ผูต้ รวจสอบกิจการ ผูส้ อบบัญชี
ผูต้ รวจสอบภายใน และบุคคลอืนที
ปฏิบตั งิ านเพือประโยชน์ของสหกรณ์ วันละ 500 บาท
(2) ค่าทีพัก ให้เบิกค่าทีพักในลักษณะเหมาจ่าย วันละ 1,200 บาท
(3) ค่าพาหนะในลักษณะเหมาจ่าย ให้เบิกได้ดงั นี
1) ภายในจังหวัดเดียวกันให้เบิกได้ไม่เกิน 400 บาท
2) ระหว่างจังหวัดให้เบิกได้ในอัตรากิโลเมตรละ 3 บาท กับอีก 400 บาท
ทังนี เมือทีประชุมใหญ่สามัญประจําปีได้อนุมตั แิ ผนงานและงบประมาณประจําปี
2561 แล้ว ให้เบิกจ่ายค่าเบียเลียง ค่าทีพัก และค่าพาหนะได้ตามระเบียบนี ตังแต่วนั ที 1 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2561 เป็ นต้นไป
กรณีทประชุ
ี มใหญ่สามัญประจําปี 2561 ไม่เห็นชอบแผนงานและงบประมาณ
ประจําปี 2561 ในส่วนค่าใช้จา่ ยเกียวกับค่าเบียเลียง ค่าทีพัก และค่าพาหนะ ทีเพิมขึนตามระเบียบนี
แล้ว ให้ใช้อตั ราค่าเบียเลียง ค่าทีพัก และค่าพาหนะ ตามข้อ 26 (1) - (3) ต่อไป
ประกาศ ณ วันที 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560
(ลงนาม) อารยา บุญยะศิรนิ นั ท์
(นางสาวอารยา บุญยะศิรนิ นั ท์)
ประธานกรรมการดําเนินการ
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