6.4 ระเบียบค่าใช้จ่ายในการปฏิบตั ิงานของสมาชิกและผูแ้ ทนสมาชิก
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิ บตั ิ งานของสมาชิ ก และผูแ้ ทนสมาชิ ก พ.ศ. 2560
--------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จํากัด ทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครังที 14 เมือวันที 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ได้กาํ หนดระเบียบว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการปฏิบตั งิ านของสมาชิก และผูแ้ ทนสมาชิก ไว้ดงั ต่อไปนี
หมวด 1
ข้อกําหนดทัวไป
ข้อ 1 ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยค่าใช้จา่ ย
ในการปฏิบตั งิ านของสมาชิก และผูแ้ ทนสมาชิก พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ระเบียบนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ที 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการ
ปฏิบตั งิ านของสมาชิก และผูแ้ ทนสมาชิก 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 กรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมปา่ ไม้ จํากัด
“สมาชิก”
หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“ผูแ้ ทนสมาชิก”
หมายความว่า ผูแ้ ทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมปา่ ไม้ จํากัด
“การปฏิบตั งิ าน”
หมายความว่า การเดินทางเพือไปประชุม อบรม สัมมนา
หรือปฏิบตั งิ านอืนตามทีสหกรณ์มอบหมาย
ข้อ 5 ค่าใช้จา่ ยในการปฏิบตั งิ าน ได้แก่
(1) ค่าเบียเลียง
(2) ค่าทีพัก
(3) ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชือเพลิง ค่าจ้างพนักงานประจํา
ยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุกสิงของ และอืน ๆ ทํานองเดียวกัน
(4) ค่าตอบแทน
(5) ค่าใช้จา่ ยอืน
ข้อ 6 การเดินทางไปปฏิบตั งิ านของสมาชิก หรือผูแ้ ทนสมาชิก ผูเ้ ดินทางไปปฏิบตั งิ าน
ต้องได้รบั หนังสือแจ้งจากสหกรณ์
ข้อ 7 ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปปฏิบตั งิ านของสมาชิก และผูแ้ ทนสมาชิก ให้ฝา่ ยจัดการ
เป็ นผูด้ าํ เนินการเบิกจ่ายตามระเบียบนี
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6.4 ระเบียบค่าใช้จ่ายในการปฏิบตั ิงานของสมาชิกและผูแ้ ทนสมาชิก
ข้อ 8 การเดินทางไปปฏิบตั งิ าน ถ้าหยุด ณ ทีใดโดยไม่มคี วามจําเป็ นแก่งานของสหกรณ์
จะเบิกค่าใช้จา่ ยสําหรับวันทีหยุดดังกล่าวมิได้
ในกรณีทผูี ไ้ ปปฏิบตั งิ านต้องหยุดพักเพราะเจ็บปว่ ยโดยมีใบรับรองแพทย์ ให้เบิกค่าใช้จา่ ย
ในการเดินทางสําหรับวันหยุดได้ต่อเมือได้รบั อนุมตั จิ ากประธานกรรมการ
หมวด 2
ค่าเบียเลียง ค่าทีพัก และค่าพาหนะ
ข้อ 9 ค่าเบียเลียงของสมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิก ให้เบิก วันละ 800 บาท
การเบิกจ่ายค่าเบียเลียงในการปฏิบตั งิ านเฉพาะการประชุมของสมาชิก หรือผูแ้ ทนสมาชิก
ให้มสี ทิ ธิเบิกจ่ายได้ไม่เกิน 1 วัน ในการประชุมแต่ละครัง และต้องมิใช่วนั ทีมีการเบิกจ่ายค่าเบียประชุม
กรณีทมิี ได้เบิกจ่ายค่าเบียประชุมให้มสี ทิ ธิเบิกจ่ายค่าเบียเลียงได้ทกุ วันทีปฏิบตั งิ าน
การเบิกจ่ายค่าเบียเลียงตามวรรคหนึงให้เบิกได้เต็มจํานวนไม่วา่ จะมีการจัดเลียงอาหารหรือไม่
ข้อ 10 การเบิกค่าเบียเลียง ให้เบิกได้ตามจํานวนวันทีได้รบั มอบหมายให้ไปปฏิบตั งิ าน
ข้อ 11 ค่าทีพักในการไปปฏิบตั งิ านทีจําเป็ นต้องพักแรม ให้เบิกค่าทีพักในลักษณะเหมาจ่าย
วันละ 1,500 บาท ยกเว้นสหกรณ์หรือหน่วยราชการหรือองค์กรอืนได้จดั ทีพักให้แล้ว หรืออยูใ่ น
ยานพาหนะขณะเดินทาง
สําหรับจํานวนวันพักแรมตามวรรคหนึง กรณีเดินทางจากทีพักถึงสถานที
ปฏิบตั งิ านมีระยะทางเกินกว่า 200 กิโลเมตร ให้เบิกค่าทีพักก่อนวันปฏิบตั งิ านได้อกี หนึงวัน
กรณีมคี วามจําเป็ นหรือเหตุผลพิเศษทีไม่สามารถปฏิบตั ติ ามวรรคหนึงหรือ
วรรคสองได้ ให้นําเสนอประธานกรรมการเพือพิจารณาอนุมตั เิ ป็ นกรณี ๆ ไป
ข้อ 12 ค่าพาหนะ ให้เบิกจ่ายในลักษณะเหมาจ่าย ดังนี
(1) ภายในจังหวัดเดียวกันรวมทังกรุงเทพมหานคร ให้เบิกได้ไม่เกิน 600 บาท
(2) ระหว่างจังหวัดให้เบิกได้ในอัตรากิโลเมตรละ 4 บาท กับอีก 600 บาท
ข้อ 13 การคํานวณระยะทางในการเบิกค่าพาหนะแบบเหมาจ่าย ให้นบั ระยะทางจาก
อําเภอของจังหวัดทีออกเดินทาง ถึง อําเภอของจังหวัดปลายทางยกเว้นกรุงเทพมหานคร ให้เบิกใน
ลักษณะเหมาจ่ายตามข้อ 12
ผูท้ รัี บราชการอยูใ่ ห้นบั ระยะทางในการเดินทางจากสถานทีตามทีได้มกี ารลงลายมือ
ชือปฏิบตั ริ าชการ ถึงสหกรณ์ เว้นแต่ในวันหยุดทําการให้นบั จากบ้านพักถึงสหกรณ์
ผูท้ ไม่
ี ได้รบั ราชการให้นบั ระยะทางในการเดินทางจากบ้านพักทีตนอาศัยอยู่
ตามปกติถงึ สหกรณ์
ในกรณีมคี วามจําเป็ นหรือเหตุผลพิเศษทีไม่สามารถปฏิบตั ติ ามวรรคสอง หรือ
วรรคสาม ได้ ให้นําเสนอต่อประธานกรรมการเพือพิจารณาอนุมตั เิ ป็ นกรณี ๆ ไป
ข้อ 14 ในกรณีทสหกรณ์
ี
จดั ยานพาหนะไว้ให้สาํ หรับการไปปฏิบตั งิ านนอกสํานักงาน
สหกรณ์และมีการพักแรม หรือปฏิบตั งิ านในวันหยุดทําการ ให้เบิกค่าพาหนะได้เฉพาะจากทีพักไปยัง
สถานทีทีสหกรณ์จดั ยานพาหนะให้
ข้อ 15 การปฏิบตั งิ านทีมีวนั ต่อเนืองกันหลายวัน ให้เบิกค่าพาหนะได้เฉพาะวันเดินทางไป
ปฏิบตั งิ านและวันเสร็จสินการปฏิบตั งิ าน สําหรับวันอืน ๆ ทีปฏิบตั งิ านให้เบิกได้เฉพาะค่าทีพักหรือ
ค่าพาหนะในจังหวัดเดียวกันอย่างใดอย่างหนึง
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6.4 ระเบียบค่าใช้จ่ายในการปฏิบตั ิงานของสมาชิกและผูแ้ ทนสมาชิก
กรณีการปฏิบตั ิงานทีมีวนั ไม่ต่อเนืองกัน โดยมีวนั เว้นช่วงการปฏิบตั ิงานไม่เกิน
2 วัน ให้เ บิก ค่ าพาหนะได้เฉพาะวันเดินทางไปปฏิบ ัติงานและวันเดินทางกลับ สําหรับวันอืน ๆ ที
ปฏิบตั งิ านและวันเว้นช่วงให้ผนู้ นเบิ
ั กค่าทีพักหรือค่าพาหนะในจังหวัดเดียวกันได้อย่างใดอย่างหนึง
ข้อ 16
สิทธิในการเบิกค่าเบียเลียง ค่าเบียประชุม ค่าทีพัก และค่าพาหนะ ตามข้อ 9
ข้อ 11 และข้อ 12 หากคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นว่าเพือความเหมาะสมในการบริหารเงิน
งบประมาณของสหกรณ์ คณะกรรมการดําเนิ นการมีอํานาจปรับลดหรือไม่อนุ มตั ิให้เบิกเงินค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวก็ได้
ข้อ 17 สมาชิก หรือผูแ้ ทนสมาชิกทีเป็ นกรรมการดําเนินการมิให้เบิกค่าใช้จา่ ยในการ
ปฏิบตั งิ านตามระเบียบนี
หมวด 3
ข้อเบ็ดเสร็จ
ข้อ 18 ในกรณีมปี ญั หาเกียวกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนีให้คณะกรรมการดําเนินการเป็ น
ผูว้ นิ ิจฉัยชีขาดและให้ถอื เป็ นทีสุด
ข้อ 19 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี
หมวด 4
บทเฉพาะกาล
ข้อ 20 ก่อนทีประชุมใหญ่สามัญประจําปีอนุ มตั แิ ผนงานและงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี 2561 ให้เบิกจ่ายค่าเบียเลียง ค่าทีพัก และค่าพาหนะ ดังนี
(1) ค่าเบียเลียงของสมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิก ให้เบิก วันละ 400 บาท
(2) ค่าทีพัก ให้เบิกค่าทีพักในลักษณะเหมาจ่าย วันละ 1,200 บาท
(3) ค่าพาหนะในลักษณะเหมาจ่าย ให้เบิกได้ดงั นี
1) ภายในจังหวัดเดียวกันให้เบิกได้ไม่เกิน 400 บาท
2) ระหว่างจังหวัดให้เบิกได้ในอัตรากิโลเมตรละ 3 บาท กับอีก 400 บาท
ทังนี เมือทีประชุมใหญ่สามัญประจําปีได้อนุ มตั 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 ทีเพิมขึนตามระเบียบนีแล้ว
ให้ใช้อตั ราค่าเบียเลียง ค่าทีพัก และค่าพาหนะ ตามข้อ 20 (1) - (3) ต่อไป
ประกาศ ณ วันที 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560
(ลงนาม) อารยา บุญยะศิรนิ นั ท์
(นางสาวอารยา บุญยะศิรนิ นั ท์)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
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