ระเบียบสหกรณ์ ออมทรั พย์ ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด
ว่ ำด้ วยกำรขออนุญำตใช้ ห้องประชุม และอัตรำเรี ยกเก็บค่ ำบำรุ ง
พ.ศ.2554
--------------------------------------อาศัยอานาจตามความในข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด ข้ อ 78
และ ข้ อ 106 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 38 ครัง้ ที่ 6 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
ได้ กาหนดระเบียบว่าด้ วยการขออนุญาตใช้ ห้องประชุม และอัตราเรี ยกเก็บค่าบารุ ง พ.ศ.2554 ไว้ ดงั นี ้
ข้ อ 1. ระเบียบนี ้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด ว่าด้ วย
การขออนุญาตใช้ ห้องประชุม และอัตราเรี ยกเก็บค่าบารุ ง พ.ศ. 2554”
ข้ อ 2. ระเบียบนี ้ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2554 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3. ห้ องประชุมมีใช้ เพื่อเป็ นสถานที่จดั ประชุมสัมมนา อภิปราย ฝึ กอบรม หรื อจัดกิจกรรมอื่น ๆ
ซึง่ เป็ นการส่งเสริ มกิจการสหกรณ์และการศึกษาตามระเบียบของทางราชการ
การให้ บริ การแก่มวลสมาชิกกิจกรรมต่าง ๆ ต้ องเป็ นกิจกรรมทีไ่ ม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรี ยบร้ อย
หรื อศีลธรรมอันดี
ข้ อ 4. ผู้มีสิทธิ์ขอใช้ ห้องประชุมได้ แก่ สมาชิก ส่วนราชการ สมาคม มูลนิธิ
ข้ อ 5. การใช้ ห้องประชุมนอกเหนือจากการใช้ ในกิจการของสหกรณ์ จะต้ องได้ รับอนุญาตตาม
ระเบียบนี ้ก่อน
ข้ อ 6. ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตใช้ ห้องประชุมเพือ่ กิจกรรมดังกล่าวในข้ อ 3. ให้ ยนื่ คาขอตาม
แบบฟอร์ มการขอใช้ ห้องประชุมต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด โดยยื่นคาขอล่วงหน้ า
ก่อน จัดกิจกรรมอย่างน้ อย 3 วัน พร้ อมเอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพื่อประกอบการพิจารณา
ด้ วย
ข้ อ 7. ผู้ยื่นคาขออนุญาตรายใดประสงค์จะยืมวัสดุ ครุ ภัณฑ์ เครื่ องใช้ อนั จาเป็ นแก่การประชุม และการ
จัดกิจกรรม ให้ ผ้ ขู ออนุญาตกรอกแบบฟอร์ มการขออนุญาตที่กาหนดไว้
ข้ อ 8. ผู้ได้ รับอนุญาตให้ ใช้ ห้องประชุมและยืมวัสดุครุ ภณ
ั ฑ์เครื่ องใช้ ตามที่ระบุไว้ ใน ข้ อ 7. ผู้นนั ้
จะต้ องดูแลทรัพย์สินทังหมดให้
้
อยูใ่ นสภาพเรี ยบร้ อย มิให้ เกิดการชารุ ดเสียหาย ตลอดระยะเวลาแห่งการใช้
ห้ องประชุม
เมื่อใดจัดประชุมหรือจัดกิจกรรมเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้ได้ รับอนุญาตจะต้ องส่งมอบอุปกรณ์ดงั กล่าว
คืนให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ผ้ ไู ด้ รับมอบหมายให้ ดแู ลรับผิดชอบจนครบจานวน

-2ข้ อ 9. ในกรณีที่วสั ดุครุ ภัณฑ์ที่ผ้ ขู ออนุญาตยืมตามข้ อ 8 เกิดชารุ ดเสื่อมสภาพ หรื อสูญหายไม่ว่าจะเกิด
เหตุการณ์ใด ๆ ก็ตาม ให้ ผ้ ยู ืมดาเนินการต่อไปนี ้
(1) ในกรณีที่สามารถแก้ ไขให้ คงสภาพเดิมได้ ให้ ผ้ ยู ืมเป็ นผู้รับผิดชอบในการแก้ ไขให้ อยู่
ในสภาพเรี ยบร้ อยดังเดิม
(2) ในกรณีสญ
ู หายหรื อไม่สามารถแก้ ไขให้ อยู่สภาพคงเดิมได้ ให้ ผ้ ยู ืมชดใช้ เป็ นวัสดุ
หรื อครุ ภณ
ั ฑ์ตามประเภท ชนิด ลักษณะและขนาดเดียวกันหรื อคล้ ายคลึงกัน โดยมีสภาพทัดเทียมกับวัสดุ
หรื อครุ ภณ
ั ฑ์ที่ได้ ชารุ ดเสียหายหรื อสูญหายไปนัน้ หรื อชดใช้ เงินตามราคาสิ่งของในท้ องตลาดขณะยืม
(3) วัสดุครุ ภณ
ั ฑ์ต่างๆที่มีใช้ สาหรับห้ องประชุมโดยเฉพาะ ไม่อนุญาตให้ ยืมออกไปใช้ นอก
ประชุมโดยเด็ดขาด และอนุญาตให้ ยืมใช้ ภายในห้ องประชุม เท่านัน้
ข้ อ 10. ผู้ได้ รับอนุญาตจะต้ องดาเนินการ ดังนี ้
10.1 ชาระเงินค่าบารุ งห้ องประชุมตามอัตราดังนี ้
เวลาราชการ (08.30 น. – 16.30 น.) เว้ นวันหยุดราชการ
หมายเหตุ
เป็ นสมาชิก
เต็มวัน 1,000
บาท
ใช้ เกินเวลาคิดชัว่ โมงละ
ครึ่งวัน 500
บาท
200 บาท ไม่เกิน 3 ชม.
ไม่เป็ นสมาชิก
เต็มวัน 2,000
บาท
จ่ายเงินก่อนการประชุม
ครึ่งวัน 1,000
บาท
10.2 ผู้ได้ รับอนุญาตจะต้ องจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลากรที่ดแู ลรับผิดชอบห้ องประชุม
ในวันราชการ และนอกเวลาปฏิบตั ิราชการในอัตราวันละหรื อครังละ
้ 200 บาท
ข้ อ 11. ให้ หวั หน้ าฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไปหรื อผู้ได้ รับมอบหมายเป็ นผู้พิจารณาเสนอขออนุญาตใช้ ห้อง
ประชุมในกรณีที่จาเป็ น อาจสัง่ ระงับการใช้ ห้องประชุมได้ หากพิจารณาเห็นว่า กิจกรรมที่จดั ขึนมี
้ ลกั ษณะที่
อาจจะเป็ นอันตรายขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี หรื อกรณีทสี่ หกรณ์มีงานเร่ งด่ วนที่จะต้ องใช้ ห้องประชุม
ข้ อ 12. ให้ ประธานฯ หรื อรองประธานฯ เป็ นผู้มีอานาจอนุญาตการขอใช้ ห้องประชุม ในกรณีที่ผ้ ขู อ
อนุญาตตกลงชาระเงินค่าบารุงตามที่กาหนดไว้ ใน ข้ อ 10. และ/หรื อตามแต่จะเห็นสมควร
ข้ อ 14. ให้ เจ้ าหน้ าทีก่ ารเงินหรือผู้ที่ได้ รับมอบหมายจากผู้จดั การ เป็ นผู้เรี ยกเก็บเงินค่าบารุงห้ อง
ประชุม และออกใบเสร็ จรับเงินให้ แก่ผ้ ขู ออนุญาตไว้ เป็ นหลักฐาน และถ้ าผู้ขอใช้ ไม่มาใช้ ห้องประชุมไม่ว่า
กรณีใดๆ สหกรณ์จะไม่คืนเงินให้ นอกจากกรณีที่สหกรณ์สงั่ ระงับการใช้ ห้องประชุมเนื่องจากมีกิจกรรมพิเศษ
เร่ งด่วน ที่จะต้ องใช้ ห้องประชุม สหกรณ์จะคืนเงินค่าบารุ งห้ องประชุมให้
ข้ อ 15. เงินค่าบารุ งห้ องประชุมตลอดจนเงินชดใช้ ค่าเสียหายถือว่าเป็ นรายได้ ของสหกรณ์
ข้ อ 16. ให้ ประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี ้
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(ลงชื่อ) พลตารวจตรี สมบัติ คงพิบูลย์
( สมบัติ คงพิบูลย์ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด

