
 
 

(ส ำเนำ) 
 

ข้อบังคับองค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้ 
ว่ำด้วย ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปปฏิบัติงำน 

พ.ศ. 2554 
 

 
      เพ่ือให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกรำคม 2554  และอำศัยอ ำนำจตำมควำมใน

มำตรำ 15(3) แห่งพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งองค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้ พ.ศ. 2499 คณะกรรมกำรองค์กำร
อุตสำหกรรมป่ำไม้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
       ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่ำ “ข้อบังคับองค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้ ว่ำด้วย ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง 
ไปปฏิบัติงำน พ.ศ. 2554” 
       ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศเป็นต้นไป 
       ข้อ 3 ให้ยกเลิก 

      (1) ข้อบังคับองค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้ ว่ำด้วย ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปปฏิบัติงำน  
พ.ศ. 2541” 

      (2) ข้อบังคับองค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้ ว่ำด้วย ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปปฏิบัติงำน  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551” 
       บรรดำระเบียบ ข้อบังคับ หรือค ำสั่งอื่นใดที่ก ำหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับ 
ข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
       ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้ 
       “อ.อ.ป.”    หมำยควำมว่ำ องค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้ 
       “คณะกรรมกำร”   หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรของ อ.อ.ป. 
       “ประธำนกรรมกำร”   หมำยควำมว่ำ ประธำนกรรมกำร อ.อ.ป. 
       “กรรมกำร”    หมำยควำมว่ำ กรรมกำรของ อ.อ.ป. และให้หมำยควำมรวมถึงกรรมกำร 
หรืออนุกรรมกำรในคณะกรรมกำรหรือคณะอนุกรรมกำรอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมกำรของ อ.อ.ป. แต่งตั้งข้ึนด้วย 
       “ผู้อ ำนวยกำร”   หมำยควำมว่ำ ผู้อ ำนวยกำร อ.อ.ป. 

      “พนักงำน”    หมำยควำมว่ำ ผู้ที่ท ำงำนอยู่ในสังกัด อ.อ.ป. โดยได้รับเงินเดือนทุก
ต ำแหน่งที่อยู่ภำยใต้บังคับบัญชำของผู้อ ำนวยกำร 

      “พนักงำนสัญญำจ้ำง” หมำยควำมว่ำ ผู้ที่ได้รับกำรจ้ำงให้ท ำงำนในหน้ำที่พนักงำนตำมสัญญำจ้ำง 
       “พนักงำนปฏิบัติกำร” หมำยควำมว่ำ ผู้ที่ท ำงำนสังกัดอยู่ใน อ.อ.ป. โดยได้รับค่ำจ้ำงทุกต ำแหน่ง 
ที่อยู่ภำยใต้บังคับบัญชำของผู้อ ำนวยกำร 

      “พนักงำนปฏิบัติกำรสัญญำจ้ำง” หมำยควำมว่ำ  ผู้ที่ได้รับกำรจ้ำงให้ท ำงำนในหน้ำที่ 
พนักงำนปฏิบัติกำรตำมสัญญำจ้ำง 

“ผู้ปฏิบัติงำน”    หมำยควำมว่ำ   พนักงำน พนักงำนสัญญำจ้ำง พนักงำนปฏิบัติกำร 
พนักงำนปฏิบัติกำรสัญญำจ้ำง 

       “ภูมิล ำเนำเดิม”   หมำยควำมว่ำ ท้องที่ที่เริ่มเข้ำปฏิบัติงำน กลับเข้ำปฏิบัติงำนใหม่ 
หรือได้รับกำรบรรจุเป็นครั้งแรกหรือครั้งสุดท้ำย 

ข้อ 5 ... 
 



 
- 2 -    

 
       ข้อ 5 ให้ผู้ปฏิบัติงำน หรือบุคคลซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งจำก อ.อ.ป. ให้ปฏิบัติงำนของ อ.อ.ป. เป็น
ครั้งครำว ซึ่งเดินทำงไปปฏิบัติงำนของ อ.อ.ป. ให้เบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงได้ตำมท่ีก ำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
       ผู้เดินทำงไปปฏิบัติงำนซึ่งมีสัญญำจ้ำงกับ อ.อ.ป. ถ้ำในสัญญำได้ก ำหนดอัตรำหรือมีเงื่อนไข 
เกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไว้เป็นอย่ำงอ่ืน ให้เบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงตำมที่ก ำหนดไว้ในสัญญำนั้น 
       ข้อ 6 กำรเดินทำงไปปฏิบัติงำนตำมข้อ 5 ได้แก่ 

      (1) กำรเดินทำงไปปฏิบัติงำนชั่วครำวนอกหน่วยและบริเวณท่ีตั้งของส ำนักงำนหรือหน่วยงำน 
ที่ปฏิบัติงำนอยู่ตำมปกติ ทั้งนี้ โดยได้รับค ำสั่งจำกผู้บังคับบัญชำให้เดินทำงไปปฏิบัติงำนหรือไปตรวจงำน 
เป็นประจ ำหรือเป็นครั้งครำวหรือไปช่วยปฏิบัติงำนที่หน่วยงำนอ่ืนหรือไปรักษำกำรแทนหรือท ำกำรแทน
ผู้ปฏิบัติงำนในหน่วยงำนอื่น 

      (2) กำรเดินทำงไปช่วยรำชกำรตำมค ำขอจำกทำงรำชกำร โดยผู้บังคับบัญชำมีค ำสั่งให้ไปช่วยงำน 
รำชกำร หรืองำนอ่ืนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมที่สมควรให้บริกำรแก่ชุมนุมชนนั้นตำมสมควร 

      (3) กำรเดินทำงไปประจ ำต่ำงส ำนักงำนหรือหน่วยงำนเพ่ือไปด ำรงต ำแหน่งใหม่หรือรักษำกำร 
ในต ำแหน่ง   
             (4) กำรเดินทำงกลับภูมิล ำเนำเดิม เนื่องจำกผู้ปฏิบัติงำนออกจำกงำน 
       (5) กำรเดินทำงไปต่ำงประเทศชั่วครำวตำมที่ได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจ  
       ข้อ 7 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งจำก อ.อ.ป. ให้ไปปฏิบัติงำนของ อ.อ.ป. เป็นครั้งครำว  
มิใช่กรรมกำร หรือผู้ปฏิบัติงำน ให้บุคคลนั้นเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงได้โดยเทียบเคียงกับอัตรำค่ำใช้จ่ำย    
ในกำรเดินทำงของพนักงำนหรือพนักงำนปฏิบัติกำรที่อยู่ในระดับเดียวกันหรือใกล้เคียงกันกับบุคคลนั้น 

      ข้อ 8 พนักงำนซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งระดับสูงขึ้นภำยหลังวันที่เดินทำงไปปฏิบัติงำน 
ให้มีสิทธิได้รับค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงตำมอัตรำส ำหรับต ำแหน่งหรือระดับที่สูงขึ้นนับแต่วันที่ได้รับค ำสั่งแต่งตั้ง
ดังกล่ำว 
       ข้อ 9 ให้ผู้อ ำนวยกำรรักษำกำรตำมข้อบังคับนี้ และให้มีอ ำนำจออกระเบียบและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติตำมข้อบังคับนี้ และให้มีอ ำนำจตีควำมและวินิจฉัยปัญหำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมข้อบังคับนี้ ค ำวินิจฉัย
ของผู้อ ำนวยกำรให้เป็นอันถึงที่สุด  
                 กำรออกระเบียบและหลักเกณฑ์เพ่ือปฏิบัติตำมข้อบังคับนี้ ให้น ำเสนอคณะกรรมกำรบริหำรฯ 
เพ่ือรับทรำบด้วย 
 

หมวด 1 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปปฏิบัติงำนภำยในประเทศ 

       ข้อ 10 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปปฏิบัติงำนภำยในประเทศ ได้แก่ 
       (1) ค่ำพำหนะ รวมถึงค่ำเช่ำยำนพำหนะ ค่ำบรรทุก ค่ำจ้ำงคนหำบหำม หรือขนสิ่งของและ 
อ่ืน ๆ ท ำนองเดียวกัน 
       (2) ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง 
       (3) ค่ำเช่ำที่พัก 
       (4) ค่ำใช้จ่ำยอื่นที่จ ำเป็นต้องจ่ำยเนื่องจำกกำรเดินทำงไปปฏิบัติงำน 

ข้อ 11 ... 
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       ข้อ 11 ในระหว่ำงกำรเดินทำงไปปฏิบัติงำน ถ้ำผู้เดินทำงหยุดอยู่ ณ ที่ใดโดยไม่มีเหตุผล 
อันสมควร จะเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงส ำหรับวันที่หยุดอยู่นั้นไม่ได้ 
       ข้อ 12 ในกรณีที่ผู้เดินทำงจ ำเป็นต้องหยุดพักในระหว่ำงกำรเดินทำงเพรำะเหตุเจ็บป่วยและ
จ ำเป็นต้องพักรักษำพยำบำล ให้เบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงส ำหรับวันที่หยุดพักได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินสิบวัน 
และจะต้องมีหนังสือรับรองของแพทย์ (ที่ประกอบวิชำชีพเวชกรรมอยู่ในท้องที่ที่หยุดพักรักษำตัวนั้น) มำแสดง 
ทั้งนี้ ในกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงในกรณีดังกล่ำว จะต้องมีหนังสือรับรองของแพทย์และหนังสือรับรอง
ว่ำสมควรให้เบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงได้ของผู้บังคับบัญชำในต ำแหน่งตั้งแต่หัวหน้ำงำนขึ้นไปมำแสดงด้วย 
       ในกรณีที่ในท้องที่ที่หยุดพักรักษำตัวนั้นไม่มีแพทย์ที่จะออกหนังสือรับรองให้ได้ ให้ผู้เดินทำง 
ท ำหนังสือชี้แจงกำรเจ็บป่วย และหนังสือรับรองว่ำสมควรให้เบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงได้ของผู้บังคับบัญชำ
ในต ำแหน่งหัวหน้ำงำนขึ้นไป ประกอบกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง 
       ข้อ 13 ในกำรเดินทำงไปปฏิบัติงำนโดยปกติ ให้ใช้ยำนพำหนะประจ ำทำงและให้เบิกค่ำพำหนะ 
ได้ไม่เกินอัตรำดังนี้ 

      (1) กำรเดินทำงไปปฏิบัติงำนโดยทำงรถไฟ ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
(ก) รถนั่งชั้น 2 ส ำหรับพนักงำนปฏิบัติกำร 
(ข) รถนั่งชั้น 2 หรือรถนั่งนอนชั้น 2 (บนท.) ส ำหรับพนักงำนระดับ 1 ถึงระดับ 3 
(ค) รถนั่งชั้น 1 หรือรถนั่งชั้น 1 ปรับอำกำศ รถนั่งนอนชั้น 1 (บนอ.) และรถนั่งนอนชั้น 1 

ปรับอำกำศ ส ำหรับพนักงำนระดับ 4 ขึ้นไป 
      กรณีกำรเบิกค่ำโดยสำรรถไฟในชั้นที่สูงกว่ำหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ข้ำงต้น จะต้องได้รับอนุมัติ 

จำกหัวหน้ำหน่วยงำน 
      (2) กำรเดินทำงโดยรถยนต์โดยสำรประจ ำทำง ให้ผู้ปฏิบัติงำนมีสิทธิเดินทำงได้ โดยให้เบิกค่ำ

พำหนะไม่เกินอัตรำที่คณะกรรมกำรควบคุมกำรขนส่งทำงบกกลำงก ำหนด 
      (3) กำรเดินทำงโดยยำนพำหนะประจ ำทำงอ่ืน ให้ผู้เดินทำงมีสิทธิเบิกได้เท่ำท่ีจ่ำยจริง  
      (4) กำรเดินทำงโดยยำนพำหนะอ่ืนที่มิใช่ยำนพำหนะประจ ำทำง ให้กระท ำได้เฉพำะแต่กรณี      

ที่มีควำมจ ำเป็น โดยให้เบิกค่ำพำหนะได้เท่ำที่จ่ำยจริง โดยให้ผู้เดินทำงแสดงเหตุผลของควำมจ ำเป็นไว้     
พร้อมกำรขอเบิกด้วย 
       ข้อ 14 กำรเดินทำงไปปฏิบัติงำนโดยเครื่องบินภำยในประเทศ ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

      (1) ให้พนักงำนตั้งแต่หัวหน้ำส่วนขึ้นไปมีสิทธิโดยสำรเครื่องบิน 
      (2) พนักงำนต่ ำกว่ำหัวหน้ำส่วนลงมำ ให้เดินทำงได้เมื่อมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วน เพ่ือประโยชน์ 

แก่งำนของ อ.อ.ป. หรือเมื่อไม่มียำนพำหนะประจ ำทำงหรือเพ่ือควำมปลอดภัยซึ่งเป็นประโยชน์แก่งำนของ   
อ.อ.ป. และจะต้องได้รับอนุมัติจำกผู้บังคับบัญชำชั้นหัวหน้ำหน่วยงำน 

      ข้อ 15 กำรเดินทำงไปปฏิบัติงำนโดยใช้ยำนพำหนะส่วนตัว ให้เบิกเงินชดเชยเป็นค่ำพำหนะ 
ได้ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ผู้อ ำนวยกำรก ำหนด 
       ข้อ 16 ในกำรเดินทำงไปปฏิบัติงำน หำกไม่มีรถของ อ.อ.ป. รับส่ง ให้เบิกค่ำพำหนะเดินทำง 
จำกที่พักไปยังส ำนักงำนได้ตำมที่ผู้อ ำนวยกำรก ำหนด 

      พนักงำนตั้งแต่ระดับ 5 ขึ้นไปหรือเทียบเท่ำ ให้เบิกค่ำพำหนะรับจ้ำงได้ส ำหรับกำรเดินทำง 
ไปกลับระหว่ำงสถำนที่อยู่ ที่พัก หรือสถำนที่ปฏิบัติงำนกับสถำนียำนพำหนะประจ ำทำง หรือกับสถำนที่จัด 
พำหนะที่ต้องใช้ในกำรเดินทำงไปยังสถำนที่ปฏิบัติงำน 

    ผู้ซึ่งไม่มีสิทธิ... 
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       ผู้ซึ่งไม่มีสิทธิเบิกค่ำพำหนะตำมวรรคสอง ถ้ำต้องน ำสัมภำระในกำรเดินทำงหรือสิ่งของเครื่องใช้
ของ อ.อ.ป. ไปด้วย และเป็นเหตุให้ไม่สะดวกท่ีจะเดินทำงโดยยำนพำหนะประจ ำทำง ให้เบิกค่ำพำหนะรับจ้ำง
ได้โดยได้รับอนุมัติจำกผู้บังคับบัญชำชั้นหัวหน้ำหน่วยงำน 
       กำรเดินทำงไปสอบคัดเลือกหรือรับกำรคัดเลือก ผู้เดินทำงจะเบิกค่ำพำหนะรับจ้ำงในกำรเดินทำง
ไปกลับระหว่ำงสถำนที่อยู่ ที่พัก กับสถำนที่ปฏิบัติงำนไม่ได้ 
       ข้อ 17 ผู้เดินทำงไปปฏิบัติงำนในหน้ำที่เลขำนุกำรในระหว่ำงเดินทำงกับผู้บังคับบัญชำตั้งแต่ 
รองผู้อ ำนวยกำรขึ้นไป ให้เบิกค่ำพำหนะและค่ำเช่ำที่พักได้ในอัตรำเดียวกับผู้บังคับบัญชำ 

      ผู้เดินทำงไปปฏิบัติงำนในหน้ำที่รับรองแขกของ อ.อ.ป. ให้เบิกค่ำพำหนะและค่ำเช่ำที่พักได้ชั้น
เดียวกับแขกของ อ.อ.ป.  
       ข้อ 18 กำรเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทำงส ำหรับกำรเดินทำงไปปฏิบัติงำนเรื่องหนึ่งเรื่องใดในสถำนที่
ปฏิบัติงำนแห่งเดียวกัน ให้เบิกได้เพียงระยะเวลำไม่เกิน 120 วัน นับแต่วันออกเดินทำง ถ้ำเกินต้องได้รับ  
อนุมตัิจำกผู้อ ำนวยกำร 
       ข้อ 19 กำรเบิกค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำงส ำหรับกำรเดินทำงไปปฏิบัติงำนภำยในประเทศ ให้เบิกได้ 
ตำมอัตรำที่ก ำหนดไว้ตำมบัญชี  1 ท้ำยข้อบังคับนี้ 
       ข้อ 20 กำรค ำนวณเบี้ยเลี้ยง ให้ถือเกณฑ์ดังนี้ 

      (1) กำรนับเวลำไปปฏิบัติงำน ให้นับตั้งแต่เวลำออกจำกท่ีพักหรือสถำนที่ปฏิบัติงำนตำมปกติ 
จนกลับถึงที่พักหรือส ำนักงำนหรือจนถึงส ำนักงำนที่ไปประจ ำกำรใหม่ 

      (2) เวลำเดินทำงไปปฏิบัติงำน ให้นับยี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นหนึ่งวัน เศษของวันถ้ำเกินกว่ำสิบสอง 
ชั่วโมงให้นับเป็นหนึ่งวัน 
       ข้อ 21 ผู้ปฏิบัติงำนซึ่งไปช่วยปฏิบัติงำนตำมค ำสั่งของผู้มีอ ำนำจ  ในระหว่ำงปฏิบัติงำนอยู่ที่
ส ำนักงำนนั้น หำกเบิกเบี้ยเลี้ยงเกินกว่ำ 120 วัน จะต้องได้รับอนุมัติจำกผู้อ ำนวยกำร 
       ในกรณีที่ได้รับเบี้ยเลี้ยงเดินทำงตำมวรรคหนึ่งแล้ว เมื่อออกไปปฏิบัติงำนนอกส ำนักงำน  
จะเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทำงอีกด้วยไม่ได้ 
       ข้อ 22 กำรเบิกค่ำเช่ำที่พักส ำหรับกำรเดินทำงไปปฏิบัติงำนภำยในประเทศ ในกำรเดินทำงวันใด 
ที่จ ำเป็นต้องพักแรม ยกเว้นกำรพักแรมในยำนพำหนะที่เสียค่ำโดยสำร ให้ผู้เดินทำงเบิกค่ำเช่ำที่พัก ตำมอัตรำ 
ที่ก ำหนดไว้ตำมบัญชี 2 ท้ำยข้อบังคับนี้ 
       ข้อ 23 ในกรณีต่อไปนี้ ผู้ไปปฏิบัติงำนจะเบิกค่ำเช่ำที่พักมิได้ 

      (1) ถ้ำในท้องที่ที่ไปปฏิบัติงำน ผู้ไปปฏิบัติงำนมีเคหสถำนของตนเองที่จะพักอยู่ได้ 
      (2) อ.อ.ป. ได้จัดที่พักให้อยู่แล้ว 
      (3) ปฏิบัติงำนในป่ำซึ่งมีที่พักแรมในป่ำอยู่แล้ว 
      ข้อ 24 กำรเดินทำงไปปฏิบัติงำนตำมข้อ 6 ผู้เดินทำงจะเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงส ำหรับ

บุคคลในครอบครัวมิได้ 
       ข้อ 25 กำรเดินทำงไปประจ ำต่ำงส ำนักงำนหรือหน่วยงำนตำมข้อ 6(3) เมื่อเดินทำงถึงส ำนักงำน
หรือหน่วยงำนแห่งใหม่แล้ว ให้เบิกค่ำเช่ำที่พักได้ไม่เกิน 7 วัน หำกจ ำเป็นต้องเบิกค่ำเช่ำที่พักต่ออีก ต้องได้รับ
อนุมัติจำกผู้อ ำนวยกำร 

หมวด 2 ... 
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หมวด 2 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปต่ำงประเทศ 
  ข้อ 26 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปต่ำงประเทศ ให้ถือปฏิบัติตำมระเบียบ ว่ำด้วย ค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรเดินทำงของทำงรำชกำรก ำหนด โดยอนโุลม 
 

 ประกำศ  ณ  วันที่  16  มิถุนำยน  พ.ศ. 2554 
 

                (ลงนำม)      โชติ  ตรำชู 
(นำยโชติ  ตรำชู) 

             ปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
    ประธำนกรรมกำรบริหำรกิจกำรขององค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำเนำถูกต้อง 
 
 

 (นำยจอง  มงคลสกุลฤทธ์ิ) 
หัวหน้ำฝ่ำย (ระดับ 8)  

ฝ่ำยพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และระบบงำน 
ส ำนักทรัพยำกรมนุษย ์

 



 
 

แนบท้ำยข้อบังคับองค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้  
ว่ำด้วย ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปปฏิบัติงำน พ.ศ. 2554 

บัญชี 1 
อัตรำค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำงไปปฏิบัติงำนภำยในประเทศ 

 

ผู้เดินทำง วันละ/บำท 

 
พนักงำนปฏิบัติกำร 

 
พนักงำนระดับ 1 

 
พนักงำนระดับ 2 

 
พนักงำนระดับ 3 ระดับ 4 

 
พนักงำนระดับ 5 ระดับ 6 

 
พนักงำนระดับ 7 ระดับ 8 

 
พนักงำนระดับ 9 

 

 
100 

 
125 

 
150 

 
170 

 
200 

 
220 

 
240 

 
รองผู้อ ำนวยกำร 

 
ผู้อ ำนวยกำร 

 
กรรมกำร 

 
ประธำนกรรมกำร 

 
 
 

 

280 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แนบท้ำยข้อบังคับองค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้  
ว่ำด้วย ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปปฏิบัติงำน พ.ศ. 2554 

บัญชี 2 
อัตรำค่ำเช่ำที่พักในกำรเดินทำงไปปฏิบัติงำนในประเทศ 

                      
 

ผู้เดินทำง วันละ/บำท 

 
พนักงำนปฏิบัติกำร และพนักงำนระดับ 1 ถึงระดับ 6 

 
พนักงำนระดับ 7 ระดับ 8 

 
พนักงำนระดับ 9 

 
เท่ำท่ีจ่ำยจริง ไม่เกิน 800 

 
เท่ำท่ีจ่ำยจริงไม่เกิน 1,000 

 
เท่ำท่ีจ่ำยจริงไม่เกิน 1,600 

 
รองผู้อ ำนวยกำร 

 
ผู้อ ำนวยกำร 

 
กรรมกำร 

 
ประธำนกรรมกำร 

 

 
 
 
 

              เท่ำท่ีจ่ำยจริง 

 
 

อัตรำค่ำเช่ำที่พักระหว่ำงปฏิบัติงำนในป่ำกรณีท่ี อ.อ.ป. ไม่ได้จัดที่พักให้  
 

ผู้ปฏิบัติงำน วันละ/บำท 

 
พนักงำนปฏิบัติกำร – พนักงำน (ระดับ 6) 

พนักงำน (ระดับ 7 -9) 
 

 
เท่ำท่ีจ่ำยจริงไม่เกิน 300 
เท่ำท่ีจ่ำยจริงไม่เกิน 500 

 
 


