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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบติังานของคณะกรรมการดาํเนินการ  

และบคุคลทีเกียวข้อง พ.ศ. 2560 
--------------------------------------- 

 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10) แหง่ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้
จาํกดั  ทปีระชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ครงัท ี14 เมอืวนัท ี22 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ไดก้าํหนดระเบยีบวา่
ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการปฏบิตังิานของคณะกรรมการดาํเนินการ และบุคคลทเีกยีวขอ้ง ไวด้งัต่อไปนี 

หมวด 1 
ข้อกาํหนดทวัไป 

 ขอ้ 1  ระเบยีบนีเรยีกวา่ “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ย         
ในการปฏบิตังิานของคณะกรรมการดาํเนินการ และบุคคลทเีกยีวขอ้ง พ.ศ. 2560” 
 ขอ้ 2  ระเบยีบนีใหใ้ชบ้งัคบัตงัแต่วนัท ี25 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3  ใหย้กเลกิระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการ
ปฏบิตังิาน พ.ศ. 2560 ลงวนัท ี11 กนัยายน พ.ศ. 2560  
 ขอ้ 4  ในระเบยีบนี 
 “สหกรณ์”  หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 “ประธานกรรมการ”    หมายความวา่  ประธานกรรมการดาํเนินการ 
        สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 “คณะกรรมการดาํเนินการ”  หมายความวา่  คณะกรรมการดาํเนินการ 
     สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 “กรรมการ”  หมายความวา่ กรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออม   
     ทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
  “ทปีรกึษาสหกรณ์” หมายความวา่ ทปีรกึษาสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 

ซงึคณะกรรมการดาํเนินการแต่งตงั 
 “ผูต้รวจสอบภายใน” หมายความวา่ บุคคลหรอืคณะบุคคลซงึ

คณะกรรมการดาํเนินการแต่งตงั 
  “คณะกรรมการอนื” หมายความวา่ คณะกรรมการอาํนวยการ  
   คณะกรรมการเงนิกู ้ 
   คณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธ ์
   และคณะอนุกรรมการ ซงึคณะกรรมการ 
   ดาํเนินการแต่งตงั 
 “คณะทาํงาน” หมายความวา่ บุคคลซงึคณะกรรมการดาํเนินการแต่งตงั 
  “บุคคลอนื” หมายความวา่ บุคคลนอกเหนือทกีล่าวไวข้า้งตน้ 
     และมไิดเ้ป็นสมาชกิ ผูแ้ทนสมาชกิ  
     หรอืเจา้หน้าท ีสหกรณ์ออมทรพัย ์
     กรมปา่ไม ้จาํกดั 
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 “การปฏบิตังิาน” หมายความวา่ การเดนิทางออกจากทพีกัหรอื 
   สาํนกังานสหกรณ์ เพอืปฏบิตังิาน 
   ตามทสีหกรณ์มอบหมายเกยีวกบั 
   ภารกจิในสาํนกังานสหกรณ์หรอืนอก 
   สาํนกังานสหกรณ์ทงัภายในประเทศ  
   หรอืต่างประเทศ  
 ขอ้ 5  การเดนิทางภายในประเทศ คอื การเดนิทางภายในราชอาณาจกัรเพอืไปปฏบิตังิาน
ต่างๆ ของบุคคล ดงัต่อไปนี  

(1)  กรรมการ ทปีรกึษาสหกรณ์ คณะกรรมการอนื และคณะทาํงาน  
(2)  ผูต้รวจสอบภายใน และบุคคลอนืทไีดร้บัการมอบหมายใหป้ฏบิตังิานเพอื

ประโยชน์ของสหกรณ์  
 ขอ้ 6  การเดนิทางไปปฏบิตังิานต่างประเทศใหค้ณะกรรมการดาํเนินการพจิารณา  
คา่ใชจ้า่ยในการปฏบิตังิานเป็นคราว ๆ ไป 
 ขอ้ 7  คา่ใชจ้า่ยในการปฏบิตังิาน  ไดแ้ก่ 
 (1) คา่เบยีเลยีง 
 (2) คา่ทพีกั 
 (3) คา่พาหนะ รวมถงึคา่เชา่ยานพาหนะ คา่เชอืเพลงิ คา่จา้งพนกังานประจาํ

ยานพาหนะ คา่ระวางบรรทุกสงิของ และอนื ๆ ทาํนองเดยีวกนั 
 (4) คา่เบยีประชุม 
 (5) คา่ตอบแทน 
 (6) คา่ใชจ้า่ยอนื  

ขอ้ 8  การเดนิทางไปปฏบิตังิานของกรรมการและทปีรกึษาสหกรณ์ ใหผู้เ้ดนิทางไป 
ปฏบิตังิานยนืคาํขออนุมตัต่ิอประธานกรรมการ ยกเวน้กรณกีารเดนิทางไปปฏบิตังิาน ดงัต่อไปนี 
 (1) การเขา้รว่มประชุมของคณะกรรมการดาํเนินการ คณะกรรมการอนื คณะทาํงาน       

ซงึคณะกรรมการหรอืคณะทาํงานชุดนนัๆ กาํหนด  
 (2) การลงนามเอกสารสหกรณ์ของกรรมการตามทไีดร้บัแจง้จากฝา่ยจดัการ 
 (3) การไปปฏบิตังิานของกรรมการตามทคีณะกรรมการดาํเนินการมอบหมาย  
 (4) การไปปฏบิตังิานของบุคคลตามขอ้ 5 (2)  
 (5) การไปปฏบิตังิานของประธานกรรมการ 
 ขอ้ 9  คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปปฏบิตังิานของบุคคลตามขอ้ 5 (2) ใหฝ้า่ยจดัการเป็น
ผูด้าํเนินการเบกิจา่ยตามระเบยีบ 
 ขอ้ 10  การเดนิทางไปปฏบิตังิาน ถา้หยดุพกั ณ ทใีดโดยไมม่คีวามจาํเป็นแก่งานของ
สหกรณ์ จะเบกิคา่ใชจ้า่ยสาํหรบัวนัทหียดุพกัดงักล่าวมไิด ้

ในกรณทีผีูไ้ปปฏบิตังิานตอ้งหยดุพกัเพราะเจบ็ปว่ยโดยมใีบรบัรองแพทย ์ใหเ้บกิ
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางสาํหรบัวนัทหียดุพกัไดต่้อเมอืไดร้บัอนุมตัจิากประธานกรรมการ   
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หมวด 2 
ค่าเบียเลียง ค่าทีพกั และค่าพาหนะ 

ขอ้ 11  คา่เบยีเลยีงกรรมการดาํเนินการ คณะกรรมการอนื คณะทาํงาน ทปีรกึษา          
ผูต้รวจสอบภายใน และบุคคลอนืทปีฏบิตังิานเพอืประโยชน์ของสหกรณ์ ใหเ้บกิไดใ้นลกัษณะเหมาจา่ย
ตามอตัราวนัละ 800 บาท 
 การเบกิจา่ยคา่เบยีเลยีงในการปฏบิตังิานเฉพาะการประชุมของคณะกรรมการหรอื
คณะทาํงานแต่ละคณะ ใหม้สีทิธเิบกิจา่ยไดไ้มเ่กนิ 1 วนั ในการประชุมแต่ละครงั และตอ้งมใิชว่นัทมีกีาร
เบกิจา่ยคา่เบยีประชุม  
 กรณทีมีไิดเ้บกิจา่ยคา่เบยีประชุมใหม้สีทิธเิบกิจา่ยคา่เบยีเลยีงไดทุ้กวนัทปีฏบิตังิาน  
 การเบกิจา่ยคา่เบยีเลยีงตามวรรคหนึงใหเ้บกิไดเ้ตม็จาํนวนไมว่า่จะมกีาร 
จดัเลยีงอาหารหรอืไม ่
 ขอ้ 12 การเบกิคา่เบยีเลยีง ใหเ้บกิไดต้ามจาํนวนวนัทไีดร้บัมอบหมายใหไ้ปปฏบิตังิาน 
 ขอ้ 13  คา่ทพีกัในการไปปฏบิตังิานทจีาํเป็นตอ้งพกัแรม ใหเ้บกิคา่ทพีกัในลกัษณะ เหมา
จา่ยวนัละ 1,500 บาท ยกเวน้สหกรณ์หรอืหน่วยราชการหรอืองคก์รอนืไดจ้ดัทพีกัใหแ้ลว้ หรอือยูใ่น
ยานพาหนะขณะเดนิทาง   

กรณมีคีวามจาํเป็นหรอืเหตุผลพเิศษทไีมส่ามารถปฏบิตัติามวรรคหนึงได ้ใหนํ้าเสนอ
ประธานกรรมการเพอืพจิารณาอนุมตัเิป็นกรณีๆ  ไป 

ขอ้ 14 คา่พาหนะใหเ้บกิจา่ยในลกัษณะใดลกัษณะหนึง ดงันี 
(1)  เบกิตามความเป็นจรงิ 
(2)  เบกิในลกัษณะเหมาจา่ย 

 ขอ้ 15  การเบกิจา่ยคา่พาหนะตามความเป็นจรงิในขอ้ 14 (1) ใหย้นืคาํขอตามแบบทสีหกรณ์
กาํหนด หรอืแนบใบเสรจ็รบัเงนิหรอืเอกสารหลกัฐานการจ่ายเงนิ เชน่ ตวัหรอืหลกัฐานการโดยสารเครอืงบนิ 
ใบเสรจ็คา่นํามนัเชอืเพลงิ ใบเสรจ็คา่ทางดว่น ใบสาํคญัจา่ยคา่โดยสารรถยนตร์บัจา้ง หรอืยานพาหนะ
อนื ๆ เป็นตน้ 
  ขอ้ 16  การเบกิจา่ยคา่พาหนะในลกัษณะเหมาจา่ยตาม ขอ้ 14 (2) ใหเ้หมาจา่ย ดงันี 

 (1) ภายในจงัหวดัเดยีวกนัรวมทงักรงุเทพมหานคร ใหเ้บกิไดไ้มเ่กนิ 600 บาท 
  (2) ระหวา่งจงัหวดัใหเ้บกิไดใ้นอตัรากโิลเมตรละ 4 บาท กบัอกี 600 บาท 
  ขอ้ 17  การคาํนวณระยะทางในการเบกิคา่พาหนะแบบเหมาจา่ย ใหน้บัระยะทางจาก
อาํเภอของจงัหวดัทอีอกเดนิทาง ถงึ อาํเภอของจงัหวดัปลายทางยกเวน้กรงุเทพมหานคร  
  ผูท้รีบัราชการอยูใ่หน้บัระยะทางในการเดนิทางจากสถานทตีามทไีดม้กีารลงลายมอืชอื
ปฏบิตัริาชการ ถงึสหกรณ์ เวน้แต่ในวนัหยดุทาํการใหน้บัจากบา้นพกัถงึสหกรณ์ 
  ผูท้ไีมไ่ดร้บัราชการใหน้บัระยะทางในการเดนิทางจากบา้นพกัทตีนอาศยัอยู่
ตามปกตถิงึสหกรณ์ 
   สาํหรบับุคคลตามขอ้ 5 (2) ใหน้บัระยะทางในการเดนิทางจากสถานทปีฏบิตังิาน 
หรอืบา้นพกัทตีนอาศยัอยูต่ามปกตขิองบุคคลดงักล่าวถงึสหกรณ์ 
 ในกรณมีคีวามจาํเป็นหรอืเหตุผลพเิศษทไีมส่ามารถปฏบิตัติามวรรคสอง วรรคสาม 
หรอืวรรคสไีด ้ใหนํ้าเสนอต่อประธานกรรมการเพอืพจิารณาอนุมตัเิป็นกรณ ีๆ ไป 
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ขอ้ 18 ในกรณทีสีหกรณ์จดัยานพาหนะไวใ้หส้าํหรบัการไปปฏบิตังิานนอกสาํนกังานและมี
การพกัแรม หรอืปฏบิตังิานในวนัหยดุทาํการ ใหเ้บกิคา่พาหนะไดเ้ฉพาะจากทพีกัไปยงัสถานททีี
สหกรณ์จดัยานพาหนะให ้
 ขอ้ 19  การปฏบิตังิานทมีวีนัต่อเนืองกนัหลายวนั ใหเ้บกิคา่พาหนะไดเ้ฉพาะวนัเดนิทาง
ไปปฏบิตังิานและวนัเสรจ็สนิการปฏบิตังิาน สาํหรบัวนัอนื ๆ ทปีฏบิตังิานใหเ้บกิไดเ้ฉพาะคา่ทพีกัหรอื
คา่พาหนะในจงัหวดัเดยีวกนัอยา่งใดอยา่งหนึง  

กรณกีารปฏบิตังิานทมีวีนัไมต่่อเนืองกนั โดยมวีนัเวน้ชว่งการปฏบิตังิานไมเ่กนิ 2 วนั ใหเ้บกิ
คา่พาหนะไดเ้ฉพาะวนัเดนิทางไปปฏบิตังิานและวนัเดนิทางกลบั สาํหรบัวนัอนื ๆ ทปีฏบิตังิานและวนัเวน้
ชว่งใหผู้น้นัเบกิคา่ทพีกัหรอืคา่พาหนะในจงัหวดัเดยีวกนัไดอ้ยา่งใดอยา่งหนึง 
 ขอ้ 20  สทิธใินการเบกิคา่เบยีเลยีง คา่ทพีกั และคา่พาหนะ ตามขอ้ 11 ขอ้ 12 และ ขอ้ 13 
หากคณะกรรมการดาํเนินการพจิารณาเหน็วา่เพอืความเหมาะสมในการบรหิารเงนิงบประมาณของสหกรณ์ 
คณะกรรมการดาํเนินการมอีาํนาจปรบัลดหรอืไมอ่นุมตัใิหเ้บกิเงนิคา่ใชจ้า่ยดงักลา่วกไ็ด ้
 

หมวด 3 
ค่าเบียประชมุ ค่าตอบแทน  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ 

 ขอ้ 21   คา่เบยีประชุมใหเ้บกิได ้ดงันี 
 (1)  การประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ คนละ 1,000 บาทต่อครงั 

 (2)  การประชุมคณะกรรมการอนื และคณะทาํงาน คนละ 800 บาทต่อครงั 
               สาํหรบัผูท้คีณะกรรมการดาํเนินการ คณะกรรมการอนื หรอืคณะทาํงาน มหีนงัสอืเชญิเขา้
รว่มประชุมใหเ้บกิเบยีประชมุไดต้าม (1) หรอื (2) แลว้แต่กรณ ี 

การประชุมใหญ่สามญัประจาํปี และการประชุมใหญ่วสิามญัมใิหเ้บกิคา่เบยีประชุม 
 กรณกีารประชุมทางไกล ผา่นสอือเิลก็ทรอนิกส ์ใหเ้บกิคา่เบยีประชุมไดต้ามระเบยีบนี 
 ขอ้ 22  คา่ตอบแทนในการปฏบิตังิานของคณะกรรมการเลอืกตงัซงึไดร้บัการแต่งตงัจาก        
ทปีระชุมใหญ่ใหเ้บกิได ้ดงันี 
 (1) ประธานกรรมการเลอืกตงั  และเลขานุการ  คนละ 1,000 บาทต่อครงั 
 (2) กรรมการเลอืกตงั คนละ   800 บาทต่อครงั 

ขอ้ 23   ผูเ้ดนิทางไปปฏบิตังิานจะเบกิคา่ใชจ้า่ยอนื ๆ ทเีกยีวขอ้งกบัการปฏบิตังิาน 
ของสหกรณ์ไดเ้ทา่ทจีา่ยจรงิ เชน่ คา่ธรรมเนียมการลงทะเบยีน คา่เครอืงเขยีนแบบพมิพ ์คา่ใชจ้า่ยใน
การสอืสาร คา่จา้งเหมายานพาหนะในการขนสง่สงิของเครอืงใชห้รอืสมัภาระอนืๆ เป็นตน้ 
     

หมวด 4 
ข้อเบด็เสรจ็ 

 ขอ้ 24  ในกรณมีปีญัหาเกยีวกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนีใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเป็น
ผูว้นิิจฉยัชขีาดและใหถ้อืเป็นทสีดุ 
 ขอ้ 25  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี  



6.3 ระเบยีบค่าใช้จ่ายในการปฏิบติังานของคณะกรรมการและบคุคลทีเกียวข้อง 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จาํกัด 149

หมวด 5 
บทเฉพาะกาล 

ขอ้ 26  ก่อนทปีระชุมใหญ่สามญัประจาํปีอนุมตัแิผนงานและงบประมาณรายจา่ย 
ประจาํปี 2561 ใหเ้บกิจา่ยคา่เบยีเลยีง คา่ทพีกั และคา่พาหนะ ดงันี 
 (1) คา่เบยีเลยีง ใหเ้บกิจา่ยได ้ดงันี 

 1)  ประธานกรรมการ    วนัละ  600 บาท 
 2)  กรรมการดาํเนินการ คณะกรรมการอนื      
 คณะทาํงาน ทปีรกึษา ผูต้รวจสอบกจิการ ผูส้อบบญัช ี
 ผูต้รวจสอบภายใน และบุคคลอนืท ี    
 ปฏบิตังิานเพอืประโยชน์ของสหกรณ์   วนัละ  500  บาท 
(2) คา่ทพีกั ใหเ้บกิคา่ทพีกัในลกัษณะเหมาจา่ย วนัละ 1,200 บาท  

 (3) คา่พาหนะในลกัษณะเหมาจา่ย ใหเ้บกิไดด้งันี 
1) ภายในจงัหวดัเดยีวกนัใหเ้บกิไดไ้มเ่กนิ 400  บาท 

  2) ระหวา่งจงัหวดัใหเ้บกิไดใ้นอตัรากโิลเมตรละ 3 บาท กบัอกี 400  บาท 
ทงันี เมอืทปีระชุมใหญ่สามญัประจาํปีไดอ้นุมตัแิผนงานและงบประมาณประจาํปี 

2561 แลว้ ใหเ้บกิจา่ยคา่เบยีเลยีง คา่ทพีกั และคา่พาหนะไดต้ามระเบยีบนี ตงัแต่วนัท ี1 กุมภาพนัธ ์
พ.ศ. 2561 เป็นตน้ไป 

กรณทีปีระชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2561 ไมเ่หน็ชอบแผนงานและงบประมาณ
ประจาํปี 2561 ในสว่นคา่ใชจ้า่ยเกยีวกบัคา่เบยีเลยีง คา่ทพีกั และคา่พาหนะ ทเีพมิขนึตามระเบยีบนี
แลว้ ใหใ้ชอ้ตัราคา่เบยีเลยีง คา่ทพีกั และคา่พาหนะ ตามขอ้ 26 (1) -  (3) ต่อไป 

 
                                    ประกาศ  ณ  วนัท ี 25 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
 

                                                               (ลงนาม)     อารยา บุญยะศรินินัท ์
 (นางสาวอารยา  บุญยะศรินินัท)์ 
  ประธานกรรมการดาํเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 


