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ระเบียบ สหกรณออมทรัพยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จํากัด
วาดวยคารับรอง พ.ศ. 2559
---------------------------อาศั ย อํ านาจตามความในข อ บั งคั บ สหกรณ ของสหกรณ อ อมทรัพ ย ธ นาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ
การเกษตร จํากัด ขอ 99(10) ขอ 71(8) และมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 46 ในการประชุม ครั้งที่ 17
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 จึงกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
จํากัด วาดวยคารับรอง พ.ศ. 2559 ไวดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จํากัด
วาดวยคารับรอง พ.ศ. 2559”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เปนตนไป
ขอ 3. ในระเบียบนี้
“สหกรณ” หมายถึง สหกรณออมทรัพยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จํากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร จํากัด
“คณะกรรมการอื่น” หมายถึง คณะกรรมการอํานวยการ , คณะกรรมการเงินกู , คณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสั ม พั น ธ หรื อคณะอนุ ก รรมการ หรือ คณะทํ างานที่ค ณะกรรมการดํ าเนิน การแต งตั้งหรือ มอบหมาย ตาม
ขอบังคับของสหกรณ
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร จํากัด
“รองประธานกรรมการ” หมายถึง รองประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร จํากัด
“เลขานุการ” หมายถึง เลขานุการสหกรณออมทรัพยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จํากัด
“เหรัญญิก” หมายถึง เหรัญญิกสหกรณออมทรัพยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จํากัด
“ผูจัดการ” หมายถึง ผูจัดการสหกรณออมทรัพยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จํากัด
“รองผูจัดการ” หมายถึง รองผูจัดการสหกรณออมทรัพยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จํากัด
“เจาหนาที่” หมายถึง ผูที่สหกรณจางไวปฏิบัติงานตามระเบียบสหกรณ
“คารับรอง” หมายถึง คาใชจายที่เกิดขึ้นตามประเพณีนิยม หรือเกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคใหการปฏิบัติงาน
ของสหกรณเปนไปโดยคลองตัวและสะดวกราบรื่น หรือเพื่อกิจกรรมอื่นใดอันเหมาะสมแกฐานะของสหกรณ ในฐานะ
ที่เปนสถาบันการเงิน ไดแก
(1) คาใชจายประเภทอาหาร เครื่องดื่ม บริการและอื่น ๆ ที่ตอเนื่องกัน
(2) คาใชจายเกี่ยวกับพิธีการทางศาสนาและจารีตประเพณีนิยม
(3) คาใชจายเกี่ยวกับการประชุม สัมมนาตาง ๆ
(4) คาใชจายอื่น ๆ ที่ประธานกรรมการวินิจฉัยเปนกรณีเฉพาะรายแลวเห็นวาอยูในลักษณะของคารับรอง
ขอ 4. คารับรอง แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
4.1 คารับรองประจําตําแหนง
4.2 คารับรองทั่วไป
ขอ 5. สิทธิ.../...
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5. สิทธิคารับรองประจําตําแหนง
5.1 ประธานกรรมการ ใหเบิกเงินคารับรองไดเดือนละไมเกิน 10,000 บาท
5.2 ผูจัดการ ใหเบิกเงินคารับรองไดเดือนละไมเกิน 6,000 บาท
5.3 รองผูจัดการ ใหเบิกเงินคารับรองไดเดือนละไมเกิน 4,000 บาท
5.4 หัวหนากลุมงาน ใหเบิกคารับรองไดเดือนละไมเกิน 2,000 บาท
5.5 การจัดทําหลักฐานในการเบิกคารับรองประจําตําแหนง
5.5.1 ให ผู เบิกเงิน คารับรองประจําตําแหนงจัด ทํ าเอกสารการเบิกจายเงิน พรอมทั้ งแนบ
ใบเสร็ จ รั บ เงิ น หรื อ ใบสํ า คั ญ จ า ยเงิน ของสหกรณ เพื่ อ ใช เป น หลั ก ฐานสํ าคั ญ ในการเบิ ก เงิน สํ าหรั บ การเบิ ก เงิน
คารับ รองประจํ าตํ าแหน งให ผู เบิ กเงิน ระบุ ตําแหนงพรอมทั้งระบุวาเปน การเบิกเงิน คารับ รองประจําเดือนใดไวใน
เอกสารการเบิกจายเงินดวย
5.5.2 การเบิกเงิน คารับรองประจําตําแหนง ให ผูเบิกเงินใชใบเสร็จรับเงินเปน หลักฐาน
สําคัญในการเบิกเงิน ในกรณีที่รานคาหรือผูรับเงินไมมีใบเสร็จรับ เงิน ใหผูเบิกเงินใชใบสําคัญจายของสหกรณ เป น
หลักฐานสําคัญในการเบิกเงิน โดยใหผูเบิกเงินชี้แจงเพิ่มเติมไวในใบสําคัญจายของสหกรณวาไดจายเงินเพื่อเลี้ยงรับรอง
ผูใด ทั้งนี้ ใหยกเวนเฉพาะการเบิกเงินคารับรองประจําตําแหนงในกรณีที่ผูเบิกเงินใชใบเสร็จรับเงินเปนหลักฐานสําคัญ
ในการเบิกเงิน ผูเบิกเงินไมตองชี้แจงเพิ่มเติมวาเลี้ยงรับรองผูใด
5.5.3 ในกรณี ท่ี ผูเบิ กเงิน มีใบเสร็จ รับ เงิน หรือใบสํ าคัญ จายเงิน ของสหกรณ เพี ยงฉบั บ เดี ย ว
และได ใ ช เป น หลั ก ฐานสํ า คั ญ ในการเบิ ก เงิ น ค า รั บ รองไปแล ว เพี ย งบางส ว น ห า มมิ ใ ห ผู เ บิ ก เงิ น นํ า จํ า นวนเงิ น
สวนที่เหลือไปรวมเบิกเงินคารับรองในเดือนตอๆ ไป
5.5.4 ในกรณีที่ผูเบิกเงินมีใบเสร็จรับเงินหรือใบสําคัญจายเงินของสหกรณหลายฉบับ ในการ
เบิกคารับรองใหใชใบเสร็จรับเงินหรือใบสําคัญจายของสหกรณเปนหลักฐานในการเบิกเงินคารับรองตามลําดับวันที่
จายเงินกอนหลัง ทั้งนี้ หามเบิกเงินคารับรองลวงหนา
5.5.5 การเบิ กเงิน ค ารั บ รองประจําตําแหนงในแต ล ะป ตอ งเบิ กให เสร็จ สิ้น ภายในเดือ น
ธันวาคม หากผูเบิกเงินคาดวาจะไมสามารถเบิกไดทันตามกําหนด ใหแจงตอหัวหนากลุมงานบัญชี เพื่อดําเนินการ
บันทึกบัญชีเปนคาใชจายคางจายแลวแตกรณี และใหผูเบิกเงินดําเนินการเบิกเงินคารับรองดังกลาวใหเสร็จสิ้นภายใน
เดือนมกราคม ของป บัญ ชีถัดไป โดยให ใชใบเสร็จรับ เงินหรือใบสําคัญจายเงินของสหกรณ ซึ่งระบุวันที่ กอนวัน ที่
1 มกราคมของปถัดไปเปนหลักฐานสําคัญในการเบิกเงิน ทั้งนี้หามใชใบเสร็จรับเงินหรือใบสําคัญจายเงินของสหกรณซึ่ง
ระบุวันที่นับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ของปถัดไปเปนหลักฐานสําคัญในการเบิกเงินคารับรอง
ในกรณีที่ผูเบิกเงินคาดวาจะไมสามารถเบิกไดทันตามกําหนดและไมไดแจงตอหัวหนากลุมงาน
บัญชีเพื่อดําเนินการบันทึกบัญชีคาใชจายคางจายแลวแตกรณี แตมีใบเสร็จรับเงินหรือใบสําคัญจายเงินของสหกรณ ซึ่ง
ระบุวันที่กอนวันที่ 1 มกราคมของปถัดไปเหลืออยู หามผูเบิกเงินนําหลักฐานดังกลาวมาเบิกเงินจากสหกรณอีก
5.5.6 การเบิกเงินคารับรองประจําตําแหนงสําหรับปบัญชีใหมใหผูเบิกเงินใชใบเสร็จรับเงิน
หรือใบสําคัญจายเงินของสหกรณซึ่งระบุวันที่นับตั้งแตวันที่ 1 มกราคมของปบัญชีใหมเปนหลักฐานสําคัญในการเบิก
เงินทั้งนี้หามใชใบเสร็จรับเงินหรือใบสําคัญจายเงินของสหกรณซึ่งระบุวันที่ในปบัญชีเกาเปนหลักฐานสําคัญในการเบิก
เงินจากสหกรณ
5.5.7 การควบคุมคารับรองประจําตําแหนงใหหัวหนากลุมงานบัญชีเปนผูจัดทําทะเบียนคุม
คาใชจายเปนรายคน ตามสิทธิการเบิกของแตละคน
ขอ 6. การเบิก.../...
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ขอ 6. การเบิกคารับรองทั่วไป
6.1 ใหเลขานุการอนุมัติคารับรองเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการอื่น
ไดตามที่ จายจริงแตไม เกิ นครั้งละ 3,000 บาท โดยให เจาหน าที่กลุมงานอํานวยการจัดทําเอกสารการเบิกจายเงิน
พรอม ทั้งแนบใบเสร็จรับเงินหรือใบสําคัญจายเงินของสหกรณ เพื่อใชเปนหลักฐานสําคัญในการเบิกจายเงินตามวงเงิน
ที่ไดรับอนุมัติ
6.2 ให เหรัญ ญิ ก อนุ มัติ ค ารั บ รองเกี่ ย วกั บ การดํ าเนิ น งานติ ด ต อหรื อประสานงานกั บ หน ว ยงาน
ภายนอก และบุ คคลต างๆ เพื่ อประโยชน ในการระดมเงิน ทุ น และการลงทุน ครั้งละไม เกิ น 3,000 บาท โดยให
เจาหนาที่กลุมงานจัดทําเอกสารการเบิกจายเงินพรอมทั้งแนบใบเสร็จรับเงินหรือใบสําคัญจายเงินของสหกรณเพื่อใช
เปนหลักฐานสําคัญในการเบิกจายเงินตามวงเงินที่ไดรับอนุมัติ
6.3 ใหประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิกตามลําดับกอนหลัง อนุมัติคารับรองเกี่ยวกับ
การจัดของขวัญ กระเชาดอกไม หรือคาพวงหรีด ไดตามที่จายจริงแตไมเกินครั้งละ 3,000 บาท โดยใหเจาหนาที่ กลุม
งานจัดทําเอกสารการเบิกจายเงินพรอมทั้งแนบใบเสร็จรับเงินหรือใบสําคัญจายเงินของสหกรณเพื่อใชเปนหลักฐาน
สําคัญในการเบิกจายเงินตามวงเงินที่ไดรับอนุมัติ
6.4 ใหประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิกตามลําดับกอนหลัง อนุมัติคารับรองทั่วไป
สําหรับกรรมการ และเจาหนาที่หรือลูกจาง เชน คาใชจายประเภทอาหารและเครื่องดื่มในการเดินทางไปปฎิบัติงานที่
ตางจังหวัดเกี่ยวกับการลงนามสัญญากูเงิน การตรวจสอบการใชเงินกู การอบรมหรือสัมมนา การเยี่ยมเยียนสมาชิก
หรือสหกรณเพื่อนบานหรือสหกรณอื่น การปฎิบัติงานดานคดี ไดตามที่จายจริงแตไมเกินคนละ 3,000 บาทตอวัน โดย
ใหเจาหนาที่กลุมงานจัดทําเอกสารการเบิกจายเงินพรอมทั้งแนบใบเสร็จรับเงิน หรือใบสําคัญจายเงินของสหกรณเพื่อ
ใชเปนหลักฐานสําคัญในการเบิกจายเงินตามวงเงินที่ไดรับอนุมัติ
6.5 ในกรณีเรงดวนไมสามารถขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการกอน ใหประธานกรรมการอนุมัติ
คารับรองไดตามที่จายจริงแตไมเกินครั้งละ 5,000 บาท
การเบิกคารับรองทั่วไป ใหเบิกตามขอใดขอหนึ่งเทานั้น
ทั้งนี้ ในกรณีที่คารับรองทั่วไปเกินกวาที่กําหนดดังกลาวขางตน ใหขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ขอ 7. ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้หรือมีปญหาเกี่ยวกับการตีความ ใหถือคําวินิจฉัย
ของคณะกรรมการเปนที่สุด
กําหนดไว ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
ชัยวัฒน ปกปอง
(นายชัยวัฒน ปกปอง)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จํากัด
เสนอ ประธานกรรมการ ผาน เลขานุการ และฝายจัดการ
1/
แกไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ใชบังคับตั้งแต วันที่ 11 มกราคม 2561
2/
แกไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) ใชบังคับตั้งแต วันที่ 1 กรกฎาคม 2561
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