
 ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
วาดวยคาใชจายในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดําเนินการ  

และบุคคลที่เกี่ยวของ พ.ศ. 2566 
------------------------------------ 

 
 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด พ.ศ. 2565 ขอ 82 (27) 
ขอ 118 (6) มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ชุดที่ 45 ครั้งที่ 12    
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2566 เม่ือวันที่ 5 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2566 จึงใหกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยคาใชจายในการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการดําเนินการ และบุคคลที่เกี่ยวของ พ.ศ. 2566 ดังตอไปนี้ 
 

หมวด 1 
ขอกําหนดทั่วไป 

 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยคาใชจายใน
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการดําเนินการ และบุคคลท่ีเก่ียวของ พ.ศ. 2566” 
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2566 เปนตนไป 
  ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด วาดวยคาใชจายในการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการดําเนินการ และบุคคลที่เกี่ยวของ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และบรรดา
ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ และใหใชระเบียบนี้แทน                                    
 ขอ 4 ในระเบียบนี้ 

“สหกรณ”  หมายความวา  สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
“ประธานกรรมการ”  หมายความวา  ประธานกรรมการดํ า เนิ นการสหกรณ      

ออมทรพัยกรมปาไม จํากัด 
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความวา  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ     

ออมทรพัยกรมปาไม จํากัด 
“กรรมการ”  หมายความวา  กรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย   

กรมปาไม จํากัด 
“ท่ีปรกึษา”  หมายความวา  ท่ีปรึกษาสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 

ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการแตงตั้ง 
“ผูตรวจสอบภายใน”  หมายความวา  บุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งคณะกรรมการ

ดําเนินการแตงตั้ง 
“คณะอนุกรรมการอ่ืน”  หมายความวา คณะอนุกรรมการอํานวยการ คณะอนุกรรมการ

เงินกู คณะอนุกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ 
และคณะอนุกรรมการอ่ืน ซึ่งคณะกรรมการ
ดําเนินการแตงตั้ง 

“อนุกรรมการอื่น”  หมายความวา อนุกรรมการอํานวยการ อนุกรรมการเงนิกู 
อนุกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ และ
อนุกรรมการอื่น ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการ
แตงตั้ง 
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“บุคคลอ่ืน”  หมายความวา  บุคคลนอกเหนือที่กลาวไวขางตน และมิได
เปนสมาชิก ผูแทนสมาชิกหรือเจาหนาที่
สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 

“การปฏิบัติงาน”  หมายความวา  การเดินทางออกจากท่ีพักหรือสํานักงาน
สหกรณ  เพื่ อป ฏิ บั ติ งานตาม ท่ีสหกรณ
มอบหมายเ ก่ียวกับภารกิจในสํานักงาน
สหกรณหรือนอกสํ านักงานสหกรณทั้ ง
ภายในประเทศหรือตางประเทศ 

 ขอ 5 การเดินทางภายในประเทศ คือ การเดินทางภายในราชอาณาจักรเพื่อไปปฏิบัติงาน 
ตาง ๆ ของบุคคล ดังตอไปนี้  
            5.1 กรรมการ ที่ปรึกษา และคณะอนุกรรมการอ่ืน  
           5.2 ผูตรวจสอบภายในและบุคคลอื่นที่ไดรับการมอบหมายใหปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน
ของสหกรณ 
 ขอ 6 การเดินทางไปปฏิบัติงานตางประเทศใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา คาใชจาย
ในการปฏิบัติงานเปนคราว ๆ ไป 
 ขอ 7 คาใชจายในการปฏิบัติงาน ไดแก 
    7.1 คาเบี้ยเลี้ยง 
    7.2 คาท่ีพัก 

    7.3 คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิง คาจางพนักงานประจํายานพาหนะ 
คาระวางบรรทุกสิ่งของ และอ่ืน ๆ ทํานองเดียวกัน 

    7.4 คาเบี้ยประชุม 
    7.5 คาตอบแทน 
   7.6 คาใชจายอื่น 
 ขอ 8 การเดินทางไปปฏิบัติงานของกรรมการ อนุกรรมการ และที่ปรึกษา ใหผูเดินทางไป
ปฏิบัติงานยื่นคําขออนุมัติตอประธานกรรมการ ยกเวนกรณกีารเดินทางไปปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้ 
        8.1 การเขารวมประชุมของคณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะอนุกรรมการอื่น  
  8.2 การลงนามเอกสารสหกรณของกรรมการตามที่ไดรับแจงจากฝายจัดการ 
       8.3 การไปปฏิบัติงานของกรรมการตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย 
        8.4 การไปปฏิบัติงานของบุคคลตามขอ 5.2 
          8.5 การไปปฏิบัติงานของประธานกรรมการ 
 ขอ 9 คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของบุคคลตามขอ 5.2 ใหฝายจัดการเปน
ผูดําเนินการเบิกจายตามระเบียบ 
 ขอ 10 การเดินทางไปปฏิบัติงาน ถาหยุดพัก ณ ที่ใดโดยไมมีความจําเปนแกงานของสหกรณ
จะเบิกคาใชจายสําหรับวันที่หยุดพักดังกลาวมิได 
              ในกรณีที่ผูไปปฏิบัติงานตองหยุดพักเพราะเจ็บปวยโดยมีใบรับรองแพทย ใหเบิก
คาใชจายในการเดนิทางสําหรับวันที่หยุดพักไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากประธานกรรมการ   
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หมวด 2 
คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พกั และคาพาหนะ 

 ขอ 11 คาเบ้ียเลี้ยงกรรมการดําเนินการ อนุกรรมการอื่น ที่ปรึกษา ผูตรวจสอบภายใน และ
บุคคลอ่ืนที่ปฏิบัติงานเพื่อประโยชนของสหกรณ ใหเบิกไดในลักษณะเหมาจายตามอัตราวันละ 800 บาท 
   การเบิกจายคาเบี้ยเลี้ยงในการปฏิบัติงานเฉพาะการประชุมของคณะกรรมการ
ดําเนินการหรือคณะอนกุรรมการแตละคณะ ใหมีสิทธิเบิกจายไดไมเกิน 1 วัน ในการประชุมแตละครั้ง และตอง
มิใชวันที่มีการเบิกจายคาเบี้ยประชุม 
   กรณีท่ีมิไดเบิกจายคาเบี้ยประชุมใหมีสิทธิ์เบิกจายคาเบ้ียเลี้ยงไดทุกวันที่ปฏิบัติงาน 
   การเบิกจายคาเบี้ยเลี้ยงตามวรรคหนึ่งใหเบิกไดเต็มจํานวนไมวาจะมีการจัดเลี้ยง
อาหารหรือไม 
 ขอ 12 การเบิกคาเบ้ียเลี้ยง ใหเบิกไดตามจํานวนวันที่ไดรับมอบหมายใหไปปฏิบัติงาน 
 ขอ 13 คาที่พักในการไปปฏิบัติงานที่จําเปนตองพักแรม ใหเบิกคาที่พักในลักษณะ เหมาจาย
วันละ 1,500 บาท ยกเวนสหกรณหรือหนวยราชการหรือองคกรอื่นไดจัดที่พักใหแลว หรืออยูในยานพาหนะ
ขณะเดินทาง   
   กรณมีีความจําเปนหรือเหตุผลพิเศษท่ีไมสามารถปฏิบัติตามวรรคหนึ่งได  ใหนําเสนอ
ประธานกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติเปนกรณี ๆ ไป 
 ขอ 14 คาพาหนะใหเบิกจายในลักษณะใดลักษณะหน่ึง ดังน้ี   
    14.1 เบิกตามความเปนจริง 
        14.2 เบิกในลักษณะเหมาจาย 
 ขอ 15 การเบิกจายคาพาหนะตามความเปนจริงในขอ 14.1 ใหยื่นคําขอตามแบบท่ีสหกรณ
กําหนด หรือแนบใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารหลักฐานการจายเงิน เชน ตั๋วหรือหลักฐานการโดยสารเครื่องบิน 
ใบเสร็จคาน้ํามันเชื้อเพลิง ใบเสร็จคาทางดวน ใบสําคัญจายคาโดยสารรถยนตรับจาง หรือยานพาหนะอื่น ๆ 
เปนตน 
   ขอ 16 การเบิกจายคาพาหนะในลักษณะเหมาจายตาม ขอ 14.2 ใหเหมาจาย ดังน้ี 
         16.1  ภายในจังหวัดเดียวกันรวมทั้งกรุงเทพมหานคร ใหเบิกไดไมเกิน 600 บาท 
   16.2  ระหวางจังหวัดใหเบิกไดในอัตรากิโลเมตรละ 4 บาท กับอีก 600 บาท 
 ขอ 17 การคํานวณระยะทางในการเบิกคาพาหนะแบบเหมาจาย ใหนับระยะทางจากอําเภอ
ของจังหวัดท่ีออกเดินทางถึงอําเภอของจังหวัดปลายทางยกเวนกรุงเทพมหานคร 
   ผูที่รับราชการอยูใหนับระยะทางในการเดินทางจากสถานที่ตามท่ีไดมีการลงลายมือ
ชื่อปฏิบัติราชการ ถึงสหกรณ เวนแตในวันหยุดทําการใหนับจากบานพักถึงสหกรณ 
   ผูที่ไมไดรับราชการใหนับระยะทางในการเดินทางจากบานพักท่ีตนอาศัยอยูตามปกติ
ถึงสหกรณ 
   สําหรับบุคคลตามขอ 5.2 ใหนับระยะทางในการเดินทางจากสถานที่ปฏิบัติงาน หรือ
บานพักที่ตนอาศัยอยูตามปกติของบุคคลดังกลาวถึงสหกรณ 
   ในกรณีมีความจําเปนหรือเหตุผลพิเศษที่ไมสามารถปฏิบัติตามวรรคสอง วรรคสาม 
หรือวรรคสี่ได ใหนําเสนอตอประธานกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
เปนกรณี ๆ ไป 
 ขอ 18 ในกรณีที่สหกรณจัดยานพาหนะไวใหสําหรับการไปปฏิบัติงานนอกสํานักงานและมี
การพักแรม หรือปฏิบัติงานในวันหยุดทําการ ใหเบิกคาพาหนะไดเฉพาะจากที่พักไปยังสถานที่ที่สหกรณจัด
ยานพาหนะให 



 ขอ 19 การปฏิบัติงานที่มีวันตอเนื่องกั
ปฏิบัติงานและวันเสร็จส้ินการปฏิบัติงาน สําหรับวันอื่น ๆ ที่ปฏิบัติงานใหเบิกไดเฉพาะคาที่พักหรือคาพาหนะ
ในจังหวัดเดียวกันอยางใดอยางหนึ่ง
   กรณีการปฏิบัติงานที่มีวันไมตอเนื่องกัน โดยมีวันเวนชวงการปฏิบัติงา
ใหเบิกคาพาหนะไดเฉพาะวันเดินทางไปปฏิบัติงานและวันเดินทางกลับ สําหรับวันอ่ืน ๆ ท่ีปฏิบัติงานและวัน
เวนชวงใหผูนั้นเบิกคาที่พักหรือคาพาหนะในจังหวัดเดียวกันไดอยางใดอยางหนึ่ง
 ขอ 20 สิทธิในการเบิกคาเบี้ยเลี้ยง คาท่ีพัก และคาพาหนะ ตามข
หากคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นวาเพื่อความเหมาะสมในการบริหารเงินงบประมาณของสหกรณ 
คณะกรรมการดําเนินการมอีํานาจปรับลดหรือไมอนุมัติใหเบิกเงินคาใชจายดังกลาวก็ได
 

คาเบี้ยประชุม คาตอบแทน และคาใชจายอ่ืน ๆ
  ขอ 21 คาเบี้ยประชุมใหเบิกได ดังนี้
         21.1 การประชุมคณะกรรมการดําเนินการ คนละ 
           21.2 การประชุมคณะอนุกรรมการอื่น คนละ 
   สาํหรับผูท่ีคณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะอนุกรรมการอื่น มีหนังสือเชิญเขารวม
ประชุมใหเบิกเบีย้ประชุมไดตาม 21
   การประชุมใหญสามัญประจําป และการประชุมใหญวิสามัญมิใหเบิกคาเบี้ยประชุม
   กรณีการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใหเบิกคาเบี้ยประชุมไดตามระเบียบน้ี
  ขอ 22 คาตอบแทนในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเลือกต้ังซ่ึงไ
ประชุมใหญใหเบกิได ดังน้ี 
    22.1  ประธานกรรมการเลือกต้ัง และเลขานุการ คนละ 
         22.2  กรรมการเลือกตั้ง คนละ 
 ขอ 23 ผูเดินทางไปปฏิบัติงานจะเบิกคาใชจายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานขอ
สหกรณไดเทาที่จายจริง เชน คาธรรมเนียมการลงทะเบียน คาเครื่องเขียนแบบพิมพ คาใชจายในการส่ือสาร 
คาจางเหมายานพาหนะในการขนสงส่ิงของเครื่องใชหรือสัมภาระอ่ืน ๆ เปนตน
 

 ขอ 24 ในกรณีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ใหคณะกร
วินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด 
 ขอ 25 ใหประธานกรรมการดําเนินการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
 
   
 
                            
           
                                          
                                  
                            

4 

การปฏิบัติงานที่มีวันตอเนื่องกันหลายวัน ใหเบิกคาพาหนะไดเฉพาะวันเดินทางไป
ปฏิบัติงานและวันเสร็จส้ินการปฏิบัติงาน สําหรับวันอ่ืน ๆ ที่ปฏิบัติงานใหเบิกไดเฉพาะคาที่พักหรือคาพาหนะ
ในจังหวัดเดียวกันอยางใดอยางหน่ึง 

กรณีการปฏิบัติงานที่มีวันไมตอเนื่องกัน โดยมีวันเวนชวงการปฏิบัติงา
ใหเบิกคาพาหนะไดเฉพาะวันเดินทางไปปฏิบัติงานและวันเดินทางกลับ สําหรับวันอ่ืน ๆ ท่ีปฏิบัติงานและวัน
เวนชวงใหผูนั้นเบิกคาที่พักหรือคาพาหนะในจังหวัดเดียวกันไดอยางใดอยางหนึ่ง 

สิทธิในการเบิกคาเบี้ยเลี้ยง คาท่ีพัก และคาพาหนะ ตามขอ 11 
หากคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นวาเพื่อความเหมาะสมในการบริหารเงินงบประมาณของสหกรณ 
คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจปรับลดหรือไมอนุมัติใหเบิกเงินคาใชจายดังกลาวก็ได 

หมวด 3 
คาเบี้ยประชุม คาตอบแทน และคาใชจายอ่ืน ๆ 

คาเบี้ยประชุมใหเบิกได ดังนี้ 
การประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ คนละ 1,000 บาทตอครั้ง
การประชุมคณะอนุกรรมการอื่น คนละ 800 บาทตอครั้ง 

สาํหรับผูท่ีคณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะอนุกรรมการอ่ืน มีหนังสือเชิญเขารวม
21.1  หรือ 21.2 แลวแตกรณี 

การประชุมใหญสามัญประจาํป และการประชุมใหญวิสามัญมิใหเบิกคาเบี้ยประชุม
กรณีการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใหเบิกคาเบี้ยประชุมไดตามระเบียบนี้
คาตอบแทนในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเลือกตั้งซึ่งไดรับการแตงต้ังจากท่ี

ประธานกรรมการเลือกต้ัง และเลขานุการ คนละ 1,000 บาทตอคร้ัง
กรรมการเลือกตั้ง คนละ 800 บาทตอครั้ง 

ผูเดินทางไปปฏิบัติงานจะเบิกคาใชจายอื่น ๆ ที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานขอ
สหกรณไดเทาท่ีจายจริง เชน คาธรรมเนียมการลงทะเบยีน คาเครื่องเขียนแบบพิมพ คาใชจายในการส่ือสาร 
คาจางเหมายานพาหนะในการขนสงสิ่งของเคร่ืองใชหรือสมัภาระอื่น ๆ เปนตน 

หมวด 4 
ขอเบ็ดเสร็จ 

ในกรณีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ใหคณะกรรมการดําเนินการเปนผู

ใหประธานกรรมการดําเนินการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 

  ประกาศ ณ วันท่ี 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2566 

     

                                               (นายธนโรจน  โพธิสาโร) 
    ประธานกรรมการดําเนินการ 
          สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จาํกัด

นหลายวัน ใหเบิกคาพาหนะไดเฉพาะวันเดินทางไป
ปฏิบัติงานและวันเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน สําหรับวันอื่น ๆ ที่ปฏิบัติงานใหเบิกไดเฉพาะคาที่พักหรือคาพาหนะ

กรณีการปฏิบัติงานที่มีวันไมตอเนื่องกัน โดยมีวันเวนชวงการปฏิบัติงานไมเกิน 2 วัน
ใหเบิกคาพาหนะไดเฉพาะวันเดินทางไปปฏิบัติงานและวันเดินทางกลับ สําหรับวันอ่ืน ๆ ที่ปฏิบัติงานและวัน

11 ขอ 12 และ ขอ 13 
หากคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นวาเพื่อความเหมาะสมในการบริหารเงินงบประมาณของสหกรณ 

บาทตอคร้ัง 
 

สําหรับผูท่ีคณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะอนุกรรมการอ่ืน มีหนังสือเชิญเขารวม

การประชมุใหญสามัญประจําป และการประชุมใหญวิสามัญมิใหเบิกคาเบี้ยประชุม 
กรณีการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนกิส ใหเบิกคาเบี้ยประชุมไดตามระเบียบนี้ 

ดรับการแตงตั้งจากที่

บาทตอครั้ง 

ผูเดินทางไปปฏิบัติงานจะเบิกคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของ
สหกรณไดเทาที่จายจริง เชน คาธรรมเนียมการลงทะเบียน คาเครื่องเขียนแบบพิมพ คาใชจายในการสื่อสาร 

รมการดําเนินการเปนผู

 
สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จาํกัด 


