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วา่ดว้ยเงนิค่ารบัรอง พ.ศ.2558 
 

 

อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจปตัตานี จ ากดั พ.ศ.2554 ขอ้ 66(8) 
และขอ้ 94(10) ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการชุดที่  51 คร ัง้ที่ 3/2559 วนัที่ 15 ธนัวาคม พ.ศ.2558 

ไดก้ าหนดระเบยีบว่าดว้ยเงนิค่ารบัรอง ดงัต่อไปน้ี 
ขอ้ 1 ระเบยีบน้ีเรยีกว่า “ระเบยีบสหกรณอ์อมทรพัยต์ ารวจปตัตานี จ ากดั ว่าดว้ยเงนิค่ารบัรอง พ.ศ.2558” 
ขอ้ 2 ระเบยีบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัต ัง้แต่วนัประกาศเป็นตน้ไป 
ขอ้ 3 ใหย้กเลิกบรรดาระเบียบ ค าส ัง่ ประกาศ และมติอื่นใด ซึ่ งมีขอ้ขดัแยง้กบัระเบียบน้ี 

ใหใ้ชร้ะเบยีบน้ีแทน 
ขอ้ 4 ในระเบยีบน้ี 
 “สหกรณ์” หมายถงึ สหกรณอ์อมทรพัยต์ ารวจปตัตานี จ ากดั 
 “คณะกรรมการด าเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรพัย์ต ารวจ

ปตัตานี จ ากดั 
 “ประธานกรรมการ” หมายถงึ ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณอ์อมทรพัยต์ ารวจปตัตานี จ ากดั 
 “กรรมการ” หมายถงึ กรรมการด าเนินการสหกรณอ์อมทรพัยต์ ารวจปตัตานี จ ากดั 
 “สมาชกิสามญั” หมายถงึ สมาชกิสามญัสหกรณอ์อมทรพัยต์ ารวจปตัตานี จ ากดั 
 “ผูต้รวจสอบกจิการ” หมายถงึ ผูต้รวจสอบกจิการสหกรณอ์อมทรพัยต์ ารวจปตัตานี จ ากดั 
 “ทีป่รกึษา” หมายถงึ ทีป่รกึษาสหกรณอ์อมทรพัยต์ ารวจปตัตานี จ ากดั 
 “ผูจ้ดัการ” หมายถงึ ผูจ้ดัการสหกรณอ์อมทรพัยต์ ารวจปตัตานี จ ากดั 
 “เจา้หนา้ที่” หมายถงึ เจา้หนา้ที่ และลูกจา้งที่จา้งดว้ยเงนิงบประมาณของสหกรณ์ ตามระเบยีบ

สหกรณว์่าดว้ยเจา้หนา้ที ่และลูกจา้งสหกรณ ์ยกเวน้ลูกจา้งตามสญัญาจา้งเหมา 
 “ลูกจา้ง” หมายถึง ลูกจา้งประจ า ลูกจา้งช ัว่คราวตามระเบียบสหกรณ์ว่าดว้ยเจา้หนา้ที่และ

ลูกจา้งสหกรณ ์
 “เงนิค่ารบัรอง” หมายถงึ เงนิทีใ่ชจ่้ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลกึ 

ค่าทีพ่กั รวมท ัง้ค่าใชจ่้ายอื่นๆ ทีไ่มส่ามารถเบกิจ่ายตามระเบยีบว่าดว้ยค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปปฏบิตังิาน 
 “ผูอ้ื่นใด” หมายถงึ ผูท้ี่สหกรณ์มอบหมายใหป้ฏบิตัิงานลกัษณะที่ท  าประโยชนใ์หแ้ก่สหกรณ ์

ในฐานะบคุคล หรอืหน่วยงาน 
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ขอ้ 5 เงนิค่ารบัรอง ใหจ่้ายจากงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากที่ประชมุใหญ่แต่ละปี 
ขอ้ 6 การเบกิเงนิค่ารบัรอง ค่าใชจ่้ายอื่นที่จ  าเป็นนอกเหนือจากที่ก  าหนดไวใ้นระเบยีบน้ี  ใหข้อท า

ความตกลงกบัคณะกรรมการด าเนินการก่อนเบกิเงนิค่ารบัรอง 
ขอ้ 7 บุคคล หรือคณะบุคคล ดงัต่อไปน้ี มสีทิธิไดร้บัเงนิค่ารบัรองตามที่คณะกรรมการด าเนินการ

ก าหนด 
  (1). ประธานกรรมการ 
  (2). คณะกรรมการด าเนินการ 
  (3). ทีป่รกึษา 
  (4). ผูต้รวจสอบกจิการ 
  (5). สมาชกิ 
  (6). เจา้หนา้ที ่
  (7). บุคคล หรือคณะบุคคลอื่นใด ที่มาร่วมประชุม มาเยี่ยม มาศึกษาดูงาน และผูม้า

ช่วยเหลอืงานสหกรณ ์
ขอ้ 8 ประธานกรรมการสหกรณ ์มอี  านาจอนุมตัจ่ิายเงนิค่ารบัรองในกรณีดงัต่อไปน้ี 

  (1). เป็นผูไ้ปเขา้ร่วมประชุมระหว่างประเทศในฐานะผูแ้ทนสหกรณ์แต่ไม่รวมถึงการประชุม

และการสมัมนาทางวชิาการ 
  (2). เป็นผูไ้ปเจรจาการกูเ้งนิและการใหเ้งนิกู ้การน าเงนิไปฝาก การรบัเงนิฝากจากสหกรณ์อื่น 

หรอืองคก์ารอื่น และหรอืเจรจาการท าธุระกรรมต่างๆ ในกจิการทีเ่กี่ยวเน่ืองในกระบวนการสหกรณ์ และขอความ

ช่วยเหลอืจากสหกรณอ์ื่น หน่วยงาน หรอืองคก์ารอื่นในฐานะผูแ้ทนสหกรณ์ 
  (3). เป็นผูไ้ปปรกึษาหารอื หรือไปเขา้ร่วมการประชุมเกี่ยวกบัความร่วมมอืระหว่างสหกรณ์อื่น 

หน่วยงาน หรอืองคก์ารอื่นในฐานะผูแ้ทนสหกรณ์ 
  (4). เป็นผูไ้ปประชุม ร่วมประชุม กบัสหกรณ์อื่น หรือองคก์ารอื่นในฐานะผูแ้ทนสหกรณ์หรือ

เป็นผูม้าประชมุ ร่วมประชมุกบัสหกรณ์ 
  (5). เป็นผูเ้ดินทางไปร่วมในงานพธิีตามค าเชิญของสหกรณ์อื่น หน่วยงาน หรือองคก์ารอื่นใน

ฐานะผูแ้ทนสหกรณ ์
  (6). เป็นผูเ้ดินทางไปจดังานแสดงผลงานของสหกรณ์ หรือส่งเสริมกิจการสหกรณ์ในสถานที่

ต่างๆ ในฐานะผูแ้ทนสหกรณ ์
ขอ้ 9 ค่ารบัรองใหเ้ป็นไปตามทีค่ณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
ขอ้ 10 การจ่ายเงนิค่ารบัรองในกรณีเป็นหมู่คณะ ใหจ่้ายแก่หวัหนา้คณะในนามของคณะที่กระท าการใดๆ

ตามระเบยีบน้ี 
 



ระเบยีบสหกรณ ์

ว่าดว้ยเงนิค่ารบัรอง พ.ศ.2558  หนา้  3 
~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~ 

  

ขอ้ 11 ผูไ้ปปฏิบตัิหนา้ที่ช ัว่คราว ยกเวน้ผูเ้ดินทางไปฝึกงาน ดูงาน หรือสมัมนา ที่ไดร้บัทุน  หรือ

ความช่วยเหลอืจากสหกรณอ์ื่น หน่วยงาน องคก์ารอื่น หรอืจากบคุคลอื่นใด นอกจากจะเบกิค่าใชจ่้ายอื่นที่จ  าเป็น

ในการเดินทางไปปฏบิตัิหนา้ที่ช ัว่คราวไดต้ามระเบยีบว่าดว้ยค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปปฏบิตัิงานแลว้ สามารถ

เบกิเงนิค่ารบัรองทีจ่  าเป็นตามระเบยีบน้ีได ้ท ัง้น้ีตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากประธานกรรมการก่อน 
ขอ้ 12 การจ่ายเงนิค่ารบัรองตามระเบยีบน้ี จะตอ้งจ่ายดว้ยความประหยดั เฉพาะที่จ  าเป็นจริงเท่านัน้

แต่จะตอ้งสมเกยีรต ิและศกัดิ์ศรที ัง้ผูใ้หแ้ละผูร้บั 
ขอ้ 13 การจ่ายเงนิค่ารบัรองตามระเบยีบน้ี ใหผู้จ้ดัการบนัทกึเสนอชี้แจงเหตุผลตามความจ าเป็นที่จะ

รบัรองจ านวน และผูท้ีจ่ะรบัรองประมาณการใชจ่้ายต่อประธานกรรมการด าเนินการเพือ่อนุมตัลิว่งหนา้ก่อนทุกคร ัง้ 
ขอ้ 14 เมื่อไดร้บัอนุมตัิแลว้ ใหผู้จ้ดัการยืมเงินทดรองจ่ายตามจ านวนที่ประมาณการไว  ้น าไปใช ้

รบัรองตามทีไ่ดร้บัอนุมตัิ 
ขอ้ 15 เมือ่ไดร้บัรองเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ใหผู้จ้ดัการรวบรวมหลกัฐานท ัง้หมด เสนอขออนุมตัิจ่ายเงนิ

เท่าที่จ่ายจริงตามระเบียบ และวิธีการต่อผูม้ีอ  านาจอนุมตัิ แลว้จดัการลา้งหน้ีเงินยืมตาม ขอ้ 8 ใหเ้สร็จสิ้น

เรยีบรอ้ย 
ขอ้ 16 ก าหนดวงเงนิทีป่ระธานกรรมการด าเนินการจะอนุมตัิจ่ายค่ารบัรองไดค้ร ัง้ละไม่เกิน 5,000 บาท 

กรรมการอนุมตัจ่ิายค่ารบัรองไดค้ร ัง้ละไมเ่กนิ 3,000 บาท ผูจ้ดัการอนุมตัิจ่ายค่ารบัรองไดค้ร ัง้ละไม่เกิน 3,000 บาท 

ถา้วงเงนิค่ารบัรองเกนิกว่าทีก่  าหนด จะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการด าเนินการ 
ขอ้ 17 ในการจ่ายเงนิรบัรองนอกเหนือจากระเบยีบน้ี ใหข้ออนุมตัิจากคณะกรรมการด าเนินการก่อน

ทกุครัง้ 
ขอ้ 18 ขอ้ความใดที่ไม่ไดก้ าหนดไว ้หรือจ าตอ้งตีความแห่งระเบยีบน้ี ใหค้ณะกรรมการด าเนินการ  

มอี  านาจวนิิจฉยัชี้ขาดในปญัหาท ัง้ปวง ค าวนิิจฉยั หรอืมตขิองคณะกรรมการด าเนินการใหถ้อืเป็นทีสุ่ด 
ขอ้ 19 ใหป้ระธานกรรมการด าเนินการรกัษาการตามระเบยีบน้ี 

 
ประกาศ  ณ  วนัที ่15 ธนัวาคม  พ.ศ.2558 

 
พนัต ารวจเอก 

( จรีะเศรษฐ ์  ดาวเงนิตระกูล ) 
ประธานกรรมการ 
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