
 

                   

(สาํเนา) 

ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด 
ว�าด�วยการจ�ายเงินเป!นค�ารับรอง พ.ศ.2545 

*************************** 

 อาศัยอำนาจตามความในข�อบังคับของสหกรณ� ข�อ 79 (8) เพื่อประโยชน�ในด�านความสัมพันธ�และ 
ในกิจการของสหกรณ�และเป+นไปตามวตัถุประสงค�ของข�อบังคับแห/งสหกรณ�นี ้ที่ประชุมคณะกรรมการ 
ดำเนินการชดุท่ี 44 คร้ังที ่14 เมื่อวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2545 จึงกำหนดระเบียบว/าด�วยการจ/ายเงินเป+น 
ค/ารับรองไว� ดงันี ้
 ข�อ 1. ระเบียบน้ีเรียกว/า “ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด ว/าด�วยการจ/ายเงินเป+น 
ค/ารับรอง พ.ศ.2545” 
 ข�อ 2. ให�ใช�ระเบียบน้ีต้ังแต/วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2545 เป+นต�นไป 
 ข�อ 3. ให�ยกเลิก ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด ว/าด�วยการจ/ายเงินเป+นค/ารับรอง  
พ.ศ.2540 ซ่ึงประกาศ ณ วนัที่ 20 พฤศจิกายน 2540 รวมถึงบรรดามติคณะกรรมการ ประกาศ และ 
ข�อกำหนดอ่ืนใดที่มีอยู/ก/อนวันใช�ระเบียบน้ี ซ่ึงขัดหรือแย�งกับระเบียบน้ีทั้งสิน้ และให�ถือใช�ระเบียบสหกรณ�ออม
ทรัพย�ครูลพบุร ีจำกดั ว/าด�วยการจ/ายเงนิเป+นค/ารับรอง พ.ศ.2545 น้ีแทนท้ังฉบบั 
 ข�อ 4. ในระเบียบนี ้
  “ สหกรณ� “  หมายถงึ  สหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกดั 
  “ คณะกรรมการ “ หมายถงึ  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด 

  “ ประธานกรรมการ“ หมายถงึ  ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกดั 

  “ ผู�จดัการ “  หมายถงึ  ผู�จัดการสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด 
  “ ค/ารับรอง “  หมายถงึ  เงินท่ีสหกรณ�จ/ายเพ่ือเลี้ยงอาหาร เคร่ืองด่ืม  

                      รวมทั้งค/าใช�จ/ายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวกับการรับรองน้ัน 
  “ ใบสำคัญ “  หมายถงึ  ใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการจ/ายเงิน รวมตลอดถึง 

   ใบรับรองการจ/ายเงินของผู�จ/าย ในกรณีท่ีไม/อาจเรียก 
   ใบสำคัญรับเงินได� จะโดยประเพณีนิยม หรือโดยเหตุ 
   ขัดข�องอ่ืนใดก็ตาม 

 ข�อ 5. ให�ประธานกรรมการดำเนินการ รักษาการตามระเบียบน้ี 

รวมท่ีแก�ไขทุกฉบับ 
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หมวด 1 
ข�อความท่ัวไป 

 ข�อ 6. ให�ประธานกรรมการดำเนินการเป+นผู�มอีำนาจอนมัุติค/าใช�จ/ายต/าง ๆ ตามระเบียบน้ี 
          การเบิกจ/ายนอกเหนือจากทีไ่ด�กำหนดไว�แล�วในระเบียบน้ีต�องได�รับอนุมัติจาก 
คณะกรรมการดำเนินการเป+นราย ๆ ไป 
 ข�อ 7. การขออนุมัติและหลกัฐานในการเบกิจ/ายค/าใช�จ/ายตามระเบียบน้ี ตลอดจนใบสำคัญ หรือ 
ใบรับรองการจ/ายเงินให�เป+นไปตามแบบและวิธกีารทีป่ระธานกรรมการดำเนินการกำหนด 

หมวด 2 
ค�ารับรองในการประชุม 

 ข�อ 8. การประชมุที่จะเบิกค/ารับรองตามระเบียบน้ีได�จะต�องเป+นไปตามหลักเกณฑ�ดังต/อไปนี ้
8.1 เป+นการประชมุคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือผู�เข�าร/วมประชุม 

  8.2 เป+นการประชมุท่ีเกี่ยวกบักิจการ หรือเพ่ือประโยชน�ของสหกรณ� 
 ข�อ 9. ค/ารับรองในการประชุมให�เบกิค/าเครื่องด่ืม และอาหารว/างสำหรับผู�เข�าร/วมประชมุในวงเงนิ
เท/าท่ีจ/ายจริงไม/เกินคนละ 50 บาท 
  ในกรณีที่มีการประชุมตลอดวัน ทั้งในเวลาก/อน 12.00 น และหลงั 13.00 น. ถึงแม�ว/าจะเป+น
การประชุมในเร่ืองเดียวกันให�ถือเป+นการประชมุ 2 คร้ัง 
  ในกรณีที่มีการประชุมตลอดวัน ให�จัดเลี้ยงอาหารกลางวนัได�ในอตัราไม/เกนิคนละ 150 บาท 

 

หมวด 3 
ค�ารับรองในการจัดประชุมสัมมนา และการจัดงานพิธีการสำคัญ 

 ข�อ 10. ค/ารับรองในการจัดงานร/วมพธิีการสำคญัของสหกรณ� ให�เบิกได�เฉพาะเคร่ืองดื่ม และ 
อาหารว/าง สำหรับผู�เข�าร/วมพิธีการในวงเงินเท/าท่ีจ/ายจริงไม/เกินคนละ 50 บาท 
 ข�อ 11. ค/ารับรองในการจัดประชมุสัมมนาต/าง ๆ ที่จำเป+นต�องใช�จ/ายเงินค/ารับรองนอกเหนือจาก
ระเบียบน้ี ให�จัดทำเป+นโครงการเสนอขออนุมตัติ/อคณะกรรมการดำเนินการ 
 ข�อ 12. ค/ารับรองในการจัดการพิธีสำคัญที่จำเป+นต�องจ/ายเงินค/ารับรองมากกว/าท่ีกำหนดไว�ตาม 
ข�อ 10 จัดทำเป+นโครงการเสนอขออนุมติัต/อคณะกรรมการดำเนนิการ 
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หมวด 4 
ค�ารับรองบุคคลภายนอก 

 ข�อ 13. เมือ่มีบุคคลภายนอกมาเย่ียม หรือมาติดต/อธุรกจิกับสหกรณ� และเพ่ือประโยชน�ในด�าน
ความสมัพันธ�และในกิจการของสหกรณ� ให�เบิกค/าเคร่ืองดื่มและอาหารสำหรับรับรองบุคคลภายนอก 
รวมท้ังผู�ปฏิบัติงานที่เข�าร/วมในการรับรองด�วย ในวงเงินเท/าท่ีจ/ายจริงไม/เกินคนละ 50 บาท ต/อคร้ัง 
  ในกรณีมคีวามจำเป+นต�องเลีย้งอาหารด�วย ให�เบิกจ/ายค/ารับรองได�เท/าที่จ/ายจริง แต/ต�องไม/เกิน
อัตราดังต/อไปนี ้
  อาหารเข�า อตัราคนละไม/เกิน  100 บาท 
  อาหารกลางวัน อัตราคนละไม/เกนิ 250 บาท 
  อาหารเย็น อัตราคนละไม/เกนิ  300 บาท 
 ข�อ 14. การเป+นเจ�าภาพจัดเล้ียงหรือร/วมจัดเลี้ยง เพ่ือสนับสนุนกระบวนการสหกรณ� ให�เบิก 
ค/ารับรองได�คราวละไม/เกนิ 5,000 บาท สำหรับการเบิกจ/ายท่ีเกิน 5,000 บาท ให�เสนอขออนุมัติต/อ 
คณะกรรมการดำเนินการ 

หมวด 5 
การซ้ือของขวัญ พวงมาลัย หรือกระเช�าดอกไม� 

 ข�อ 15. ในกรณีท่ีเป+นการสมควรและเพ่ือประโยชน�ของสหกรณ�จะให�ผู�จัดการพิจารณาจัดซื้อของขวัญ
ให�กับผู�ประกอบคุณความด ีหรือทำประโยชน�แก/สหกรณ� ตลอดจนผู�มีเกียรติอืน่ ๆ ตามความเหมาะสม 
โดยขออนมัุตติ/อประธานกรรมการ เป+นคราว ๆ ไป 

ประกาศ ณ วันท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2545 
 

 (ลงช่ือ)    นายสุรัจ  ประภาสวัสดิ ์
        (นายสรุัจ  ประภาสวัสด์ิ) 

        ประธานกรรมการสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด 
      

 
หมายเหตุ  ข�อความในข�อ 9 ได�แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ของคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 56                   
ในคราวประชุมครั้งที่ 25 เม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม 2557 


