6.5 ระเบียบค่าใช้จ่ายในการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิ บตั ิ งานของเจ้าหน้ าที พ.ศ. 2560
----------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อ 78 (9) และข้อ 106 (10) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้
จํากัด ทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครังที 14 เมือวันที 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ได้กําหนดระเบียบ
ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที พ.ศ. 2560 ไว้ดงั ต่อไปนี
หมวด 1
ข้อกําหนดทัวไป
ข้อ 1 ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการ
ปฏิบตั งิ านของ เจ้าหน้าที 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 ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้จาํ กัด
“กรรมการ”
หมายความว่า กรรมการดําเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
“เจ้าหน้าที ”
หมายความว่า บุคคลซึงสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้
จํากัด จ้างให้ทาํ งานประจําของสหกรณ์
ตามระเบียบสหกรณ์
“ผูจ้ ดั การ”
หมายความว่า ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมปา่ ไม้ จํากัด
“การปฏิบตั งิ าน”
หมายความว่า การปฏิบตั งิ านภายในประเทศ และ
ต่างประเทศ
ข้อ 5 การปฏิบตั งิ านภายในประเทศ คือ การเดินทางในราชอาณาจักรของผูจ้ ดั การและ
เจ้าหน้าที เพือไปประชุม อบรม สัมมนา หรือปฏิบตั งิ านอืนตามทีสหกรณ์มอบหมาย
ข้อ 6 การปฏิบตั งิ านต่างประเทศให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาค่าใช้จา่ ยในการ
ปฏิบตั งิ านเป็นคราว ๆ ไป
ข้อ 7 ค่าใช้จา่ ยในการปฏิบตั งิ าน ได้แก่
(1) ค่าเบียเลียง
(2) ค่าทีพัก
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(3) ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชือเพลิง ค่าจ้างพนักงานประจํา
ยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุกสิงของ และอืน ๆ ทํานองเดียวกัน
(4) ค่าตอบแทนพิเศษ
(5) ค่าใช้จา่ ยอืน
ข้อ 8 การเดินทางไปปฏิบตั งิ านของผูจ้ ดั การ ให้ยนคํ
ื าขออนุมตั ติ ่อประธานกรรมการ
สําหรับเจ้าหน้าทีให้ยนคํ
ื าขออนุ มตั ติ ่อผูจ้ ดั การ
ข้อ 9 การเดินทางไปปฏิบตั งิ าน ถ้าหยุด ณ ทีใดโดยไม่มคี วามจําเป็ นแก่งานของสหกรณ์
จะเบิกค่าใช้จา่ ยสําหรับวันทีหยุดดังกล่าวมิได้
ในกรณีทผูี ไ้ ปปฏิบตั งิ านต้องหยุดพักเพราะเจ็บปว่ ยโดยมีใบรับรองแพทย์ ให้เบิกค่าใช้จา่ ย ใน
การเดินทางสําหรับวันหยุดได้ต่อเมือได้รบั อนุ มตั จิ ากประธานกรรมการหรือผูท้ ได้
ี รบั มอบหมาย
หมวด 2
ค่าเบียเลียง ค่าทีพัก และค่าพาหนะ
ข้อ 10 ค่าเบียเลียงให้เบิกได้ในลักษณะเหมาจ่ายตามอัตรา ดังต่อไปนี
(1) ผูจ้ ดั การ
วันละ 800 บาท
(2) เจ้าหน้าที
วันละ 600 บาท
การเบิกจ่ายค่าเบียเลียงตามวรรคหนึงให้เบิกได้เต็มจํานวนไม่วา่ จะมีการ
จัดเลียงอาหารหรือไม่
ข้อ 11 ค่าทีพักในการไปปฏิบตั งิ านทีจําเป็ นต้องพักแรม ให้เบิกค่าทีพักในลักษณะเหมาจ่าย
ดังนี
(1) ผูจ้ ดั การ
วันละ 1,500 บาท
(2) เจ้าหน้าที
วันละ 1,200 บาท
ี
หรือหน่วยราชการหรือองค์กรอืนได้จดั ทีพักให้แล้ว หรืออยูใ่ นยานพาหนะ
กรณีทสหกรณ์
ขณะเดินทางจะเบิกค่าทีพักมิได้
ในกรณีมคี วามจําเป็ นหรือเหตุผลพิเศษทีไม่สามารถปฏิบตั ติ ามวรรคหนึงได้ให้นําเสนอ
ประธานกรรมการดําเนินการเพือพิจารณาอนุ มตั เิ ป็ นกรณีๆ ไป
ข้อ 12 ค่าพาหนะให้เบิกจ่ายในลักษณะใดลักษณะหนึง ดังนี
(1) เบิกตามความเป็ นจริง
(2) เบิกในลักษณะเหมาจ่าย
ข้อ 13 การเบิกจ่ายค่าพาหนะตามความเป็ นจริงในข้อ 12 (1) ให้ยนคํ
ื าขอตามแบบที
สหกรณ์กําหนดพร้อมแนบใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ตัวหรือหลักฐานการโดยสาร
ใบเสร็จค่านํามันเชือเพลิง ใบเสร็จค่าทางด่วน ใบสําคัญจ่ายค่าโดยสารรถยนต์รบั จ้าง หรือยานพาหนะ
อืน ๆ เป็ นต้น
กรณีมคี วามจําเป็ นหรือเหตุผลพิเศษทีไม่สามารถปฏิบตั ติ ามวรรคหนึงได้
ให้นําเสนอประธานกรรมการเพือพิจารณาอนุมตั เิ ป็ นกรณีๆ ไป
การเบิกค่าพาหนะในการโดยสารเครืองบินจะกระทําได้ในกรณีทมีี ความจําเป็ น
เร่งด่วนเพือประโยชน์ของสหกรณ์ และต้องได้รบั อนุมตั กิ ่อนการเดินทางจากประธานกรรมการ
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ข้อ 14 การเบิกจ่ายค่าพาหนะในลักษณะเหมาจ่ายตาม ข้อ 12 (2) ให้เหมาจ่าย ดังนี
(1) ภายในจังหวัดเดียวกันให้เบิกได้ไม่เกิน 600 บาท
(2) สําหรับกรุงเทพมหานครให้เบิกได้ ดังนี
1) ระยะทางไปกลับไม่เกิน
10 กิโลเมตร เบิกได้ 300 บาท
10 กิโลเมตร เบิกได้ 600 บาท
2) ระยะทางไปกลับเกิน
(3) ระหว่างจังหวัดให้เบิกได้ในอัตรากิโลเมตรละ 4 บาท กับอีก 600 บาท
ข้อ 15 ในกรณีทสหกรณ์
ี
จดั ยานพาหนะไว้ให้สาํ หรับการไปปฏิบตั งิ านนอกสํานักงานและ
มีการพักแรม หรือปฏิบตั งิ านในวันหยุดทําการ ให้เบิกค่าพาหนะได้เฉพาะจากทีพักไปยังสถานทีที
สหกรณ์จดั ยานพาหนะให้เป็ นจํานวนเงิน 500 บาท
ข้อ 16 การนับระยะเวลาเดินทางและระยะทางในการเดินทางไปปฏิบตั งิ านเพือเบิก
ค่าเบียเลียงและค่าพาหนะ ให้คาํ นวณ ดังนี
(1) การเบิกค่าเบียเลียงให้นบั ตังแต่เวลาออกจากทีพักหรือสํานักงาน ถึงเวลา
เดินทางกลับถึงทีพักหรือสํานักงาน โดยให้นบั 24 ชัวโมงเป็ น 1 วัน เศษของวันหากเกิน 8 ชัวโมง
ให้ถอื เป็ น 1 วัน และหากเกิน 4 ชัวโมง ให้ถอื เป็ นครึงวัน
(2) การเบิกค่าพาหนะให้คาํ นวณจากระยะทางจากอําเภอของจังหวัดถึงอําเภอ
ของจังหวัด ยกเว้นกรุงเทพมหานคร สําหรับภายในจังหวัดเดียวกันการเบิกค่าพาหนะ ให้เป็นไปตามข้อ 14 (1)
ในกรณีมคี วามจําเป็ นหรือเหตุผลพิเศษทีไม่สามารถปฏิบตั ติ าม (1) หรือ (2) ได้ให้
นําเสนอต่อประธานกรรมการ เพือพิจารณาอนุ มตั เิ ป็ นกรณีๆไป
ข้อ 17 สิทธิในการเบิกค่าเบียเลียง ค่าทีพัก และค่าพาหนะ ตามข้อ 10 ข้อ 11 และ ข้อ 12
หากคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นว่าเพือความเหมาะสมในการบริหารเงินงบประมาณของ
สหกรณ์ คณะกรรมการดําเนินการมีอาํ นาจปรับลดหรือไม่อนุมตั ใิ ห้เบิกเงินค่าใช้จา่ ยดังกล่าวก็ได้
หมวด 3
ค่าตอบแทนพิ เศษ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ
ข้อ 18 สหกรณ์จะจ่ายค่าตอบแทนพิเศษในกรณีทไม่
ี จา่ ยค่าล่วงเวลา ค่าเบียเลียง
ค่าพาหนะ ในการปฏิบตั กิ จิ กรรมการดําเนินงานของสหกรณ์ในสํานักงานสหกรณ์ เช่น กิจกรรม
เกียวกับการประชุมใหญ่สามัญประจําปี การจัดส่งเอกสาร การจัดส่งของขวัญปีใหม่ให้กบั สมาชิก และ
งานอืนๆ ทํานองเดียวกันนี หรือตามทีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด โดยให้มสี ทิ ธิเบิกค่าตอบแทน
พิเศษ ดังนี
(1) เวลาปฏิบตั งิ านไม่เกิน 2 ชัวโมง ให้เบิกได้ 200 บาท
(2) เวลาปฏิบตั งิ านเกิน 2 ชัวโมง แต่ไม่เกิน 4 ชัวโมง ให้เบิกได้ 400 บาท
(3) เวลาปฏิบตั งิ านเกิน 4 ชัวโมง แต่ไม่เกิน 6 ชัวโมง ให้เบิกได้ 600 บาท
(4) เวลาปฏิบตั งิ านเกินกว่า 6 ชัวโมง ให้เบิกได้ 800 บาท
ข้อ 19 การเดินทางไปปฏิบตั งิ านของผูจ้ ดั การและเจ้าหน้าที ให้เบิกค่าใช้จา่ ยอืน ๆ
ทีเกียวข้องกับการปฏิบตั งิ านของสหกรณ์ได้เท่าทีจ่ายจริง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ค่าเครือง
เขียนแบบพิมพ์ ค่าใช้จา่ ยในการสือสาร ค่าจ้างเหมายานพาหนะในการขนส่งสิงของเครืองใช้หรือสัมภาระอืนๆ
เป็ นต้น
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ข้อ 20 การเดินทางไปปฏิบตั งิ านของผูจ้ ดั การและเจ้าหน้าที ให้มสี ทิ ธิขอยืมเงินทดรอง
สําหรับเป็ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปปฏิบตั งิ านได้ตามจํานวนทีเหมาะสม โดยยืนใบยืมเงินทดรอง
ตามระเบียบสหกรณ์วา่ ด้วยเงินยืมทดรองจ่าย
หมวด 4
ข้อเบ็ดเสร็จ
ข้อ 21 ในกรณีมปี ญั หาเกียวกับการปฏิบตั ติ ามระเบียบนีให้คณะกรรมการดําเนินการเป็ น
ผูว้ นิ ิจฉัยชีขาด และให้ถอื เป็ นทีสุด
ข้อ 22 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี
หมวด 5
บทเฉพาะกาล
ข้อ 23 ก่อนทีประชุมใหญ่สามัญประจําปี อนุ มตั แิ ผนงานและงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี 2561 ให้เบิกจ่ายค่าเบียเลียง ค่าทีพัก และค่าพาหนะ ดังนี
(1) ค่าเบียเลียง ให้เบิกจ่ายได้ ดังนี
1) ผูจ้ ดั การ
วันละ 500 บาท
2) เจ้าหน้าที
วันละ 300 บาท
(2) ค่าทีพัก ให้เบิกได้ ดังนี
1) ผูจ้ ดั การ
วันละ 1,200 บาท
2) เจ้าหน้าที
วันละ 1,000 บาท
(3) ค่าพาหนะในลักษณะเหมาจ่าย ให้เบิกได้ดงั นี
1) ภายในจังหวัดเดียวกันให้เบิกได้ไม่เกิน 400 บาท
2) ระหว่างจังหวัดให้เบิกได้ในอัตรากิโลเมตรละ 3 บาท กับอีก 400 บาท
ทังนี เมื อที ประชุ ม ใหญ่ ส ามัญ ประจํ า ปี ไ ด้ อ นุ ม ัติ แ ผนงานและงบประมาณ
ประจําปี 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 23 (1) - (3) ต่อไป
ประกาศ ณ วันที 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560
(ลงนาม) อารยา บุญยะศิรนิ นั ท์
(นางสาวอารยา บุญยะศิรนิ นั ท์)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมป่าไม้ จํากัด
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