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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบติังานของสมาชิก และผูแ้ทนสมาชิก พ.ศ. 2560 

--------------------------------- 
 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10) แหง่ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย ์      
กรมป่าไม ้จํากดั  ทปีระชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครงัท ี14 เมอืวนัท ี 22 ธนัวาคม พ.ศ. 2560     
ไดก้าํหนดระเบยีบวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการปฏบิตังิานของสมาชกิ และผูแ้ทนสมาชกิ ไวด้งัต่อไปนี 

หมวด 1 
ข้อกาํหนดทวัไป 

 ขอ้ 1  ระเบยีบนีเรยีกวา่ “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ย    
ในการปฏบิตังิานของสมาชกิ และผูแ้ทนสมาชกิ พ.ศ. 2560” 
 ขอ้ 2  ระเบยีบนีใหใ้ชบ้งัคบัตงัแต่วนัท ี25 ธนัวาคม พ.ศ. 2560  เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3  ใหย้กเลกิระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการ
ปฏบิตังิานของสมาชกิ และผูแ้ทนสมาชกิ 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  กรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรพัย ์
    กรมปา่ไม ้จาํกดั 
 “สมาชกิ”   หมายความวา่  สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 “ผูแ้ทนสมาชกิ”  หมายความวา่  ผูแ้ทนสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย ์    
    กรมปา่ไม ้จาํกดั 
 “การปฏบิตังิาน”  หมายความวา่  การเดนิทางเพอืไปประชุม อบรม สมัมนา  
    หรอืปฏบิตังิานอนืตามทสีหกรณ์มอบหมาย 
 ขอ้ 5  คา่ใชจ้า่ยในการปฏบิตังิาน  ไดแ้ก่ 

(1) คา่เบยีเลยีง 
(2) คา่ทพีกั 
(3) คา่พาหนะ รวมถงึคา่เชา่ยานพาหนะ คา่เชอืเพลงิ คา่จา้งพนกังานประจาํ

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

ขอ้ 6  การเดนิทางไปปฏบิตังิานของสมาชกิ หรอืผูแ้ทนสมาชกิ ผูเ้ดนิทางไปปฏบิตังิาน  
ตอ้งไดร้บัหนงัสอืแจง้จากสหกรณ์ 
 ขอ้ 7 คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปปฏบิตังิานของสมาชกิ และผูแ้ทนสมาชกิ ใหฝ้า่ยจดัการ
เป็นผูด้าํเนินการเบกิจา่ยตามระเบยีบนี 
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 ขอ้ 8  การเดนิทางไปปฏบิตังิาน ถา้หยดุ ณ ทใีดโดยไมม่คีวามจาํเป็นแก่งานของสหกรณ์   
จะเบกิคา่ใชจ้า่ยสาํหรบัวนัทหียดุดงักล่าวมไิด ้

ในกรณทีผีูไ้ปปฏบิตังิานตอ้งหยดุพกัเพราะเจบ็ปว่ยโดยมใีบรบัรองแพทย ์ใหเ้บกิคา่ใชจ้า่ย 
ในการเดนิทางสาํหรบัวนัหยดุไดต่้อเมอืไดร้บัอนุมตัจิากประธานกรรมการ   

หมวด 2 
ค่าเบียเลียง ค่าทีพกั และค่าพาหนะ 

ขอ้ 9  คา่เบยีเลยีงของสมาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิ ใหเ้บกิ วนัละ 800 บาท  
  การเบกิจา่ยคา่เบยีเลยีงในการปฏบิตังิานเฉพาะการประชมุของสมาชกิ หรอืผูแ้ทนสมาชกิ 
ใหม้สีทิธเิบกิจา่ยไดไ้มเ่กนิ 1 วนั ในการประชุมแต่ละครงั และตอ้งมใิชว่นัทมีกีารเบกิจา่ยคา่เบยีประชุม  
  กรณทีมีไิดเ้บกิจา่ยคา่เบยีประชุมใหม้สีทิธเิบกิจา่ยคา่เบยีเลยีงไดท้กุวนัทปีฏบิตังิาน  
  การเบกิจา่ยคา่เบยีเลยีงตามวรรคหนึงใหเ้บกิไดเ้ตม็จาํนวนไมว่า่จะมกีารจดัเลยีงอาหารหรอืไม ่
 ขอ้ 10  การเบกิคา่เบยีเลยีง ใหเ้บกิไดต้ามจาํนวนวนัทไีดร้บัมอบหมายใหไ้ปปฏบิตังิาน 
 ขอ้ 11  คา่ทพีกัในการไปปฏบิตังิานทจีาํเป็นตอ้งพกัแรม ใหเ้บกิคา่ทพีกัในลกัษณะเหมาจา่ย 
วนัละ 1,500 บาท ยกเวน้สหกรณ์หรอืหน่วยราชการหรอืองคก์รอนืไดจ้ดัทพีกัใหแ้ลว้ หรอือยูใ่น
ยานพาหนะขณะเดนิทาง   
  สาํหรบัจาํนวนวนัพกัแรมตามวรรคหนึง กรณเีดนิทางจากทพีกัถงึสถานที
ปฏบิตังิานมรีะยะทางเกนิกวา่ 200 กโิลเมตร ใหเ้บกิคา่ทพีกัก่อนวนัปฏบิตังิานไดอ้กีหนึงวนั 

 กรณมีคีวามจาํเป็นหรอืเหตุผลพเิศษทไีมส่ามารถปฏบิตัติามวรรคหนึงหรอื    
วรรคสองได ้ใหนํ้าเสนอประธานกรรมการเพอืพจิารณาอนุมตัเิป็นกรณ ีๆ ไป 

ขอ้ 12  คา่พาหนะ ใหเ้บกิจา่ยในลกัษณะเหมาจา่ย ดงันี 
 (1) ภายในจงัหวดัเดยีวกนัรวมทงักรงุเทพมหานคร ใหเ้บกิไดไ้มเ่กนิ 600 บาท 
 (2) ระหวา่งจงัหวดัใหเ้บกิไดใ้นอตัรากโิลเมตรละ 4 บาท กบัอกี 600 บาท 

 ขอ้ 13  การคาํนวณระยะทางในการเบกิคา่พาหนะแบบเหมาจา่ย ใหน้บัระยะทางจาก
อาํเภอของจงัหวดัทอีอกเดนิทาง ถงึ อาํเภอของจงัหวดัปลายทางยกเวน้กรงุเทพมหานคร ใหเ้บกิใน
ลกัษณะเหมาจา่ยตามขอ้ 12  
  ผูท้รีบัราชการอยูใ่หน้บัระยะทางในการเดนิทางจากสถานทตีามทไีดม้กีารลงลายมอื
ชอืปฏบิตัริาชการ ถงึสหกรณ์ เวน้แต่ในวนัหยดุทาํการใหน้บัจากบา้นพกัถงึสหกรณ์  
  ผูท้ไีมไ่ดร้บัราชการใหน้บัระยะทางในการเดนิทางจากบา้นพกัทตีนอาศยัอยู่
ตามปกตถิงึสหกรณ์ 

 ในกรณมีคีวามจาํเป็นหรอืเหตุผลพเิศษทไีมส่ามารถปฏบิตัติามวรรคสอง หรอื
วรรคสาม ได ้ใหนํ้าเสนอต่อประธานกรรมการเพอืพจิารณาอนุมตัเิป็นกรณ ีๆ ไป 

ขอ้ 14 ในกรณทีสีหกรณ์จดัยานพาหนะไวใ้หส้าํหรบัการไปปฏบิตังิานนอกสาํนกังาน
สหกรณ์และมกีารพกัแรม หรอืปฏบิตังิานในวนัหยดุทาํการ ใหเ้บกิคา่พาหนะไดเ้ฉพาะจากทพีกัไปยงั
สถานททีสีหกรณ์จดัยานพาหนะให ้
 ขอ้ 15   การปฏบิตังิานทมีวีนัต่อเนืองกนัหลายวนั ใหเ้บกิค่าพาหนะไดเ้ฉพาะวนัเดนิทางไป
ปฏบิตังิานและวนัเสรจ็สนิการปฏบิตังิาน สาํหรบัวนัอนื ๆ ทปีฏบิตังิานใหเ้บกิไดเ้ฉพาะคา่ทพีกัหรอื 
คา่พาหนะในจงัหวดัเดยีวกนัอยา่งใดอยา่งหนึง  
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  กรณีการปฏิบตัิงานทีมวีนัไม่ต่อเนืองกนั โดยมวีนัเว้นช่วงการปฏิบตัิงานไม่เกิน      
2 วนั ให้เบิกค่าพาหนะได้เฉพาะวันเดินทางไปปฏิบัติงานและวนัเดินทางกลับ สําหรบัวันอืน ๆ ที
ปฏบิตังิานและวนัเวน้ชว่งใหผู้น้นัเบกิคา่ทพีกัหรอืคา่พาหนะในจงัหวดัเดยีวกนัไดอ้ยา่งใดอยา่งหนึง 
 ขอ้ 16  สทิธใินการเบกิค่าเบยีเลยีง ค่าเบยีประชุม ค่าทพีกั และค่าพาหนะ ตามขอ้ 9    
ขอ้ 11 และขอ้ 12 หากคณะกรรมการดําเนินการพจิารณาเหน็ว่าเพอืความเหมาะสมในการบรหิารเงนิ
งบประมาณของสหกรณ์ คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจปรบัลดหรือไม่อนุมตัิให้เบิกเงนิค่าใช้จ่าย
ดงักล่าวกไ็ด ้
 ขอ้ 17  สมาชกิ หรอืผูแ้ทนสมาชกิทเีป็นกรรมการดาํเนินการมใิหเ้บกิคา่ใชจ้า่ยในการ
ปฏบิตังิานตามระเบยีบนี  
 

หมวด 3 
ข้อเบด็เสรจ็ 

 ขอ้ 18  ในกรณมีปีญัหาเกยีวกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนีใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเป็น      
ผูว้นิิจฉยัชขีาดและใหถ้อืเป็นทสีดุ 
 ขอ้ 19  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี 
 

หมวด 4 
บทเฉพาะกาล 

ขอ้ 20  ก่อนทปีระชุมใหญ่สามญัประจาํปีอนุมตัแิผนงานและงบประมาณรายจา่ย 
ประจาํปี 2561 ใหเ้บกิจา่ยคา่เบยีเลยีง คา่ทพีกั และคา่พาหนะ ดงันี 
 (1) คา่เบยีเลยีงของสมาชกิหรอืผูแ้ทนสมาชกิ ใหเ้บกิ วนัละ 400 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 ทเีพมิขนึตามระเบยีบนีแลว้ 
ใหใ้ชอ้ตัราคา่เบยีเลยีง คา่ทพีกั และคา่พาหนะ ตามขอ้ 20 (1) -  (3) ต่อไป 
 
                                    ประกาศ  ณ  วนัท ี 25 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

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


