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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบติังานของเจ้าหน้าที พ.ศ. 2560 

----------------------------------- 
 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 78 (9) และขอ้ 106 (10) แหง่ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้
จํากดั  ทปีระชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครงัท ี14 เมอืวนัท ี22 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ไดก้ําหนดระเบยีบ 
วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการปฏบิตังิานของเจา้หน้าท ีพ.ศ. 2560 ไวด้งัต่อไปนี 

หมวด 1 
ข้อกาํหนดทวัไป 

 ขอ้ 1  ระเบยีบนีเรยีกวา่ “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการ
ปฏบิตังิานของ เจา้หน้าท ี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 ประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์

ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 “คณะกรรมการดาํเนินการ”  หมายความวา่  คณะกรรมการดาํเนินการ    
      สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไมจ้าํกดั 
 “กรรมการ”   หมายความวา่  กรรมการดาํเนินการสหกรณ์        

    ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั 
 “เจา้หน้าท ี”  หมายความวา่  บุคคลซงึสหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้
      จาํกดั จา้งใหท้าํงานประจาํของสหกรณ์ 
      ตามระเบยีบสหกรณ์  
 “ผูจ้ดัการ”  หมายความวา่  ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรพัย ์

     กรมปา่ไม ้จาํกดั   
 “การปฏบิตังิาน”  หมายความวา่  การปฏบิตังิานภายในประเทศ และ 

     ต่างประเทศ 
 ขอ้ 5   การปฏบิตังิานภายในประเทศ คอื การเดนิทางในราชอาณาจกัรของผูจ้ดัการและ
เจา้หน้าท ีเพอืไปประชุม อบรม สมัมนา หรอืปฏบิตังิานอนืตามทสีหกรณ์มอบหมาย 
 ขอ้ 6  การปฏบิตังิานต่างประเทศใหค้ณะกรรมการดาํเนินการพจิารณาคา่ใชจ้า่ยในการ
ปฏบิตังิานเป็นคราว ๆ ไป 
 ขอ้ 7  คา่ใชจ้า่ยในการปฏบิตังิาน  ไดแ้ก่ 

(1) คา่เบยีเลยีง 
(2) คา่ทพีกั 
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(3) คา่พาหนะ รวมถงึคา่เชา่ยานพาหนะ คา่เชอืเพลงิ คา่จา้งพนกังานประจาํ
ยานพาหนะ คา่ระวางบรรทุกสงิของ และอนื ๆ ทาํนองเดยีวกนั 

(4)  คา่ตอบแทนพเิศษ 
(5) คา่ใชจ้า่ยอนื  

ขอ้ 8  การเดนิทางไปปฏบิตังิานของผูจ้ดัการ ใหย้นืคาํขออนุมตัต่ิอประธานกรรมการ 
สาํหรบัเจา้หน้าทใีหย้นืคาํขออนุมตัต่ิอผูจ้ดัการ 
 ขอ้ 9  การเดนิทางไปปฏบิตังิาน ถา้หยดุ ณ ทใีดโดยไมม่คีวามจาํเป็นแก่งานของสหกรณ์
จะเบกิคา่ใชจ้า่ยสาํหรบัวนัทหียดุดงักล่าวมไิด ้

ในกรณทีผีูไ้ปปฏบิตังิานตอ้งหยดุพกัเพราะเจบ็ปว่ยโดยมใีบรบัรองแพทย ์ใหเ้บกิคา่ใชจ้า่ย ใน
การเดนิทางสาํหรบัวนัหยดุไดต่้อเมอืไดร้บัอนุมตัจิากประธานกรรมการหรอืผูท้ไีดร้บัมอบหมาย 

หมวด 2 
ค่าเบียเลียง ค่าทีพกั และค่าพาหนะ 

ขอ้ 10  คา่เบยีเลยีงใหเ้บกิไดใ้นลกัษณะเหมาจา่ยตามอตัรา ดงัต่อไปนี 
(1)  ผูจ้ดัการ   วนัละ  800  บาท 
(2)  เจา้หน้าท ี   วนัละ  600  บาท 

 การเบกิจา่ยคา่เบยีเลยีงตามวรรคหนึงใหเ้บกิไดเ้ตม็จาํนวนไมว่า่จะมกีาร 
จดัเลยีงอาหารหรอืไม ่
 ขอ้ 11 คา่ทพีกัในการไปปฏบิตังิานทจีาํเป็นตอ้งพกัแรม ใหเ้บกิค่าทพีกัในลกัษณะเหมาจ่าย 
ดงันี 

      (1) ผูจ้ดัการ  วนัละ  1,500  บาท 
 (2) เจา้หน้าท ี วนัละ  1,200  บาท 

กรณทีสีหกรณ์หรอืหน่วยราชการหรอืองคก์รอนืไดจ้ดัทพีกัใหแ้ลว้ หรอือยูใ่นยานพาหนะ 
ขณะเดนิทางจะเบกิคา่ทพีกัมไิด ้

ในกรณมีคีวามจาํเป็นหรอืเหตุผลพเิศษทไีมส่ามารถปฏบิตัติามวรรคหนึงไดใ้หนํ้าเสนอ
ประธานกรรมการดาํเนินการเพอืพจิารณาอนุมตัเิป็นกรณีๆ  ไป 

ขอ้ 12  คา่พาหนะใหเ้บกิจา่ยในลกัษณะใดลกัษณะหนึง ดงันี 
 (1)  เบกิตามความเป็นจรงิ 
 (2)  เบกิในลกัษณะเหมาจา่ย 

 ขอ้ 13  การเบกิจา่ยคา่พาหนะตามความเป็นจรงิในขอ้ 12 (1) ใหย้นืคาํขอตามแบบท ี
สหกรณ์กําหนดพรอ้มแนบใบเสรจ็รบัเงนิหรอืเอกสารหลกัฐานการจา่ยเงนิ เชน่ ตวัหรอืหลกัฐานการโดยสาร 
ใบเสรจ็คา่นํามนัเชอืเพลงิ ใบเสรจ็คา่ทางดว่น  ใบสาํคญัจา่ยคา่โดยสารรถยนตร์บัจา้ง หรอืยานพาหนะ
อนื ๆ เป็นตน้  

  กรณมีคีวามจาํเป็นหรอืเหตุผลพเิศษทไีมส่ามารถปฏบิตัติามวรรคหนึงได ้ 
ใหนํ้าเสนอประธานกรรมการเพอืพจิารณาอนุมตัเิป็นกรณีๆ  ไป 
  การเบกิคา่พาหนะในการโดยสารเครอืงบนิจะกระทาํไดใ้นกรณทีมีคีวามจาํเป็น
เรง่ดว่นเพอืประโยชน์ของสหกรณ์ และตอ้งไดร้บัอนุมตักิ่อนการเดนิทางจากประธานกรรมการ  
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 ขอ้ 14   การเบกิจา่ยคา่พาหนะในลกัษณะเหมาจา่ยตาม ขอ้ 12 (2) ใหเ้หมาจา่ย ดงันี 
 (1) ภายในจงัหวดัเดยีวกนัใหเ้บกิไดไ้มเ่กนิ 600 บาท 
 (2) สาํหรบักรงุเทพมหานครใหเ้บกิได ้ดงันี 
 1)  ระยะทางไปกลบัไมเ่กนิ 10 กโิลเมตร เบกิได ้300  บาท 
 2)  ระยะทางไปกลบัเกนิ       10 กโิลเมตร   เบกิได ้600  บาท 

 (3) ระหวา่งจงัหวดัใหเ้บกิไดใ้นอตัรากโิลเมตรละ 4 บาท กบัอกี 600 บาท 
 ขอ้ 15  ในกรณทีสีหกรณ์จดัยานพาหนะไวใ้หส้าํหรบัการไปปฏบิตังิานนอกสาํนกังานและ

มกีารพกัแรม หรอืปฏบิตังิานในวนัหยดุทาํการ ใหเ้บกิคา่พาหนะไดเ้ฉพาะจากทพีกัไปยงัสถานททีี
สหกรณ์จดัยานพาหนะใหเ้ป็นจาํนวนเงนิ 500 บาท 

 ขอ้ 16  การนบัระยะเวลาเดนิทางและระยะทางในการเดนิทางไปปฏบิตังิานเพอืเบกิ      
คา่เบยีเลยีงและคา่พาหนะ ใหค้าํนวณ ดงันี 

(1)  การเบกิคา่เบยีเลยีงใหน้บัตงัแต่เวลาออกจากทพีกัหรอืสาํนกังาน ถงึเวลา
เดนิทางกลบัถงึทพีกัหรอืสาํนกังาน โดยใหน้บั 24 ชวัโมงเป็น 1 วนั เศษของวนัหากเกนิ 8 ชวัโมง    
ใหถ้อืเป็น 1 วนั และหากเกนิ 4 ชวัโมง ใหถ้อืเป็นครงึวนั 

(2)  การเบกิคา่พาหนะใหค้าํนวณจากระยะทางจากอาํเภอของจงัหวดัถงึอาํเภอ
ของจงัหวดั ยกเวน้กรงุเทพมหานคร สาํหรบัภายในจงัหวดัเดยีวกนัการเบกิคา่พาหนะ ใหเ้ป็นไปตามขอ้ 14 (1) 

 ในกรณมีคีวามจาํเป็นหรอืเหตุผลพเิศษทไีมส่ามารถปฏบิตัติาม (1) หรอื (2) ไดใ้ห้
นําเสนอต่อประธานกรรมการ เพอืพจิารณาอนุมตัเิป็นกรณีๆ ไป 
 ขอ้ 17  สทิธใินการเบกิคา่เบยีเลยีง คา่ทพีกั และคา่พาหนะ ตามขอ้ 10 ขอ้ 11 และ ขอ้ 12 
หากคณะกรรมการดาํเนินการพจิารณาเหน็วา่เพอืความเหมาะสมในการบรหิารเงนิงบประมาณของ
สหกรณ์ คณะกรรมการดาํเนินการมอีาํนาจปรบัลดหรอืไมอ่นุมตัใิหเ้บกิเงนิคา่ใชจ้า่ยดงักล่าวกไ็ด ้

หมวด 3 
ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ 

 ขอ้ 18  สหกรณ์จะจา่ยคา่ตอบแทนพเิศษในกรณทีไีมจ่า่ยคา่ล่วงเวลา คา่เบยีเลยีง        
คา่พาหนะ ในการปฏบิตักิจิกรรมการดาํเนินงานของสหกรณ์ในสาํนกังานสหกรณ์ เชน่ กจิกรรม
เกยีวกบัการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี การจดัสง่เอกสาร การจดัสง่ของขวญัปีใหมใ่หก้บัสมาชกิ และ
งานอนืๆ ทาํนองเดยีวกนันี  หรอืตามทคีณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด โดยใหม้สีทิธเิบกิคา่ตอบแทน
พเิศษ ดงันี 

  (1)  เวลาปฏบิตังิานไมเ่กนิ 2 ชวัโมง ใหเ้บกิได ้200 บาท  
  (2)  เวลาปฏบิตังิานเกนิ 2 ชวัโมง แต่ไมเ่กนิ 4 ชวัโมง ใหเ้บกิได ้400 บาท 
  (3)  เวลาปฏบิตังิานเกนิ 4 ชวัโมง แต่ไมเ่กนิ 6 ชวัโมง ใหเ้บกิได ้ 600 บาท 
  (4)  เวลาปฏบิตังิานเกนิกวา่ 6 ชวัโมง ใหเ้บกิได ้800 บาท 
 ขอ้ 19   การเดนิทางไปปฏบิตังิานของผูจ้ดัการและเจา้หน้าท ีใหเ้บกิคา่ใชจ้า่ยอนื ๆ          

ทเีกยีวขอ้งกบัการปฏบิตังิานของสหกรณ์ไดเ้ทา่ทจีา่ยจรงิ เชน่ คา่ลงทะเบยีน คา่ธรรมเนียม คา่เครอืง
เขยีนแบบพมิพ ์คา่ใชจ้า่ยในการสอืสาร คา่จา้งเหมายานพาหนะในการขนสง่สงิของเครอืงใชห้รอืสมัภาระอนืๆ 
เป็นตน้     
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  ขอ้ 20  การเดนิทางไปปฏบิตังิานของผูจ้ดัการและเจา้หน้าท ีใหม้สีทิธขิอยมืเงนิทดรอง
สาํหรบัเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปปฏบิตังิานไดต้ามจาํนวนทเีหมาะสม โดยยนืใบยมืเงนิทดรอง
ตามระเบยีบสหกรณ์วา่ดว้ยเงนิยมืทดรองจา่ย 
 

หมวด 4 
ข้อเบด็เสรจ็ 

ขอ้ 21  ในกรณมีปีญัหาเกยีวกบัการปฏบิตัติามระเบยีบนีใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเป็น
ผูว้นิิจฉยัชขีาด และใหถ้อืเป็นทสีดุ 

ขอ้ 22  ใหป้ระธานกรรมการดาํเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบนี   
 

หมวด 5 
บทเฉพาะกาล 

ขอ้ 23  ก่อนทปีระชุมใหญ่สามญัประจาํปีอนุมตัแิผนงานและงบประมาณรายจา่ย 
ประจาํปี 2561 ใหเ้บกิจา่ยคา่เบยีเลยีง คา่ทพีกั และคา่พาหนะ ดงันี 
 (1) คา่เบยีเลยีง ใหเ้บกิจา่ยได ้ดงันี 

 1)  ผูจ้ดัการ  วนัละ  500  บาท 
 2)  เจา้หน้าท ี  วนัละ  300  บาท 
(2) คา่ทพีกั ใหเ้บกิได ้ดงันี 

       1) ผูจ้ดัการ   วนัละ  1,200  บาท 
  2) เจา้หน้าท ี  วนัละ  1,000  บาท 

 (3) คา่พาหนะในลกัษณะเหมาจา่ย ใหเ้บกิไดด้งันี 
1) ภายในจงัหวดัเดยีวกนัใหเ้บกิไดไ้มเ่กนิ 400  บาท 

  2) ระหวา่งจงัหวดัใหเ้บกิไดใ้นอตัรากโิลเมตรละ 3  บาท กบัอกี 400  บาท 
ทังนี เมือทีประชุมใหญ่สามัญประจําปีได้อนุมัติแผนงานและงบประมาณ    

ประจําปี 2561 แล้ว ให้เบิกจ่ายค่าเบียเลียง ค่าทพีกั และค่าพาหนะได้ตามระเบียบนี ตงัแต่วนัท ี1 
กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2561 เป็นตน้ไป  

กรณทีปีระชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2561 ไมเ่หน็ชอบแผนงานและงบประมาณ
ประจาํปี 2561 ในสว่นคา่ใชจ้า่ยเกยีวกบัคา่เบยีเลยีง คา่ทพีกั และคา่พาหนะ ทเีพมิขนึตามระเบยีบนีแลว้ 
ใหใ้ชอ้ตัราคา่เบยีเลยีง คา่ทพีกั และคา่พาหนะ ตามขอ้ 23 (1) -  (3) ต่อไป 
 
                                   ประกาศ  ณ  วนัท ี 25 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 
 

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


