ระเบียบสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร จำกัด
วาดวย เงินยืมทดรองจาย พ.ศ. 2559
...........................
อาศัยอำนาจตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร จำกัด ขอ72 (8),ขอ
94 (25) และมติที่ป ระชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 28 ครั้งที่ 13/2559 วันพฤหัสบดีที่ 27
ตุ ล าคม พ.ศ.2559 มี มติ เห็ น ชอบกำหนดระเบี ย บ ฯ ว าด ว ยเงิน ยื ม ทดรองจ า ย พ.ศ. 2559
ดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้ เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรนิ ทร จำกัด
วาดวย เงินยืมทดรองจาย พ.ศ. 2559”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เปนตนไป
ขอ 3. ให ยกเลิกบรรดาระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และมติอื่ นใดที่มีอ ยูกอนวันใชระเบียบนี้
ซึ่งมีขอขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ทัง้ สิ้นและใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4. ในระเบียบนี้
สหกรณ หมายถึง สหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร จำกัด
คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธ
จังหวัดสุรินทร จำกัด
ประธานกรรมการ หมายถึ ง ประธานกรรมการในคณะกรรมการดำเนิ น การ
สหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจงั หวัดสุรินทร จำกัด
กรรมการ หมายถึง กรรมการสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรนิ ทร จำกัด
ผูจัดการ หมายถึง ผูจัดการสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร จำกัด
เจาหนาที่ หมายถึง เจาหน าที่ และลูกจา ง ตามระเบี ยบวาด วยเจาหนาที่ และ
ลูกจาง
เงินยืมทดรองจาย หมายถึง เงินยืมทดรองของสหกรณ ที่ผูยืมนำไปเพื่อสำรองจาย
เกี่ยวกับการดำเนินงานในกิจการสหกรณ
ใบสำคัญจาย หมายถึง หลักฐานการจายที่เปนใบเสร็จรับเงินหรือใบรับรองการ
จายตามที่สหกรณกำหนด
ผูยืม หมายถึง กรรมการ หรือ เจาหนาที่สหกรณ
ขอ 5. เงินยืมทดรองจาย ที่อนุมัติใหยืมได มีดังตอไปนี้
(1) ค า เบี้ ย ประชุ ม คณะกรรมการดำเนิ น การ คณ ะกรรมการฝ า ยต า งๆ
ใหเลขานุการชุดนัน้ ๆ หรือผูไดรับมอบหมาย เปนผูยืมและรับผิดชอบ
(2) คาใชจายในการจัดประชุม อบรมหรือสัมมนา ใหหัวหนาโครงการหรือผูไดรับ
มอบหมายเปนผูยืมและรับผิดชอบ

(3) คาพาหนะ คาที่พักและคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปปฏิบัติงาน ใหผูไปปฏิบัติงาน
หรือหัวหนากลุมที่ไปปฏิบัติงานหรือผูไดรบั มอบหมาย เปนผูยืมและรับผิดชอบ
(4) เงินยืมทอรองจายในกิจการอื่น ๆ ที่มิไดระบุไวในขอ 5 (1) ถึง(3) ใหผูมีอำนาจ
พิจารณาอนุมัติใหยืมตามความเหมาะสมและจำเปนเฉพาะเรื่องเพื่อในกิจการสหกรณ
ขอ 6. การยืมเงินทดรองจายจะนำไปจายเปนคาใชจายนอกเหนือจากที่กำหนดไวมนขอ 5
มิได
ขอ 7. การยืมเงินทดรองจายของสหกรณ ใหจัดทำเปนสัญญายืม รวม 2 ฉบับ (สหกรณเก็บ
1 ฉบับ ผูยืม 1 ฉบับ ) โดยในหนังสือสัญญาจะตองระบุวายืมเงินไปเพื่อเปนคาอะไร เปนเงินเทาใด
ตั้งแตเมื่อใดถึงเมื่อใด ทั้งนี้เพื่อสะดวกในการเบิกจาย ตลอดจนการติดตามทวงถามใหใชคืนเงิน ยืม
ทดรองจายเมื่อถึงกำหนดชำระ การยืมเงินทดรองจายนี้ จะไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากผูมีอำนาจแลว
เทานั้น
ขอ 8. เงินยืม ทดรองจ ายเพื่อการใด จะจายไดเฉพาะรายจายที่ ไดรับ อนุมัติแ ลว เทานั้ น
การจายเงินจะตองมีใบสำคัญคูจายอยางถูกตองและหลักฐานการจายเงินทุกฉบับ ผูจายเงินจากเงิน
ยืมทดรองจายจะตองลงลายมือชื่อรับรองไวทุกฉบับ
ขอ 9. การสงคืนเงินยืมทดรองจาย ผูยืมสงคืนตามกำหนดดังนี้
(1) ค า เบี้ ย ประชุ ม ให ผู ยื ม นำส ง ใบสำคั ญ คู จ า ยพร อ มทั้ ง เงิ น ที่ เ หลื อ (ถ า มี )
คืนสหกรณภายใน 3 วัน ทำการ นับแตเสร็จสิ้นการประชุม
(2) คาพาหนะ คาที่พักและคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ใหผูยืมนำสงหลักฐานใบสำคัญจาย
พรอมทั้งเงินที่เหลือ (ถามี) คืนสหกรณ ภายใน 7 วันทำการ นับแตวันที่กลับจากการปฏิบัตงิ าน
(3) คาใชจายที่เกี่ยวกับ การประชุม อบรมหรือสัมมนา ใหผูยืมนำสงใบสำคัญคูจาย
พรอมทั้งเงินที่ (ถามี) คืนสหกรณภายใน 15 วันทำการ นับแตวันที่เสร็จสิ้นการประชุม อบรมหรือ
สัมมนานั้น
(4) เงินยืมทดรองจายในกิจการอื่น ๆ ที่มิ ได ระบุไวใน ขอ 9 (1) (2) (3) ใหผูยืม
สงคืนเงินยืมทดรองจายทันทีเมื่อภารกิจที่จำตองใชเงินยืมทดรองจายนั้นเสร็จสิ้น
ขอ 10. การยืมเงินทดรองจาย ตามขอ 5 ถาผูรับผิดชอบยืมเงินทดรองจาย ยังมิไดสงคืน
เงินยืมทดรองจายตามสัญ ญายืมเดิมที่พึงมี หามมิใหยืมเงินทดรองจายจำนวนใหม อีก และใหผูมี
อำนาจสั่งจายเงินยืมทดรองจายทำการสอบสวนใหไดความเปนจริงเพื่อดำเนินการตามอำนาจหนาที่
เพื่อมิใหเกิดความเสียหายใด ๆ ตอสหกรณ
ขอ 11. การสงเงินยืมทดรองจายคืน ใหผูยืมนำสำเนาใบยืมเงินทดรองจาย พรอมหลักฐาน
การจายใหเจาหนาที่การเงินสหกรณ ลงบันทึกการสงใชเงินยืมทดรองจาย เพื่อเปนหลักฐานวาผูยืม
ไดนำสงเงินยืมทดรองจายเสร็จสิ้นแลว
ขอ 12. ความรับผิดชอบของผูยืมเงินทดรองจายผูยืมจะตองรับผิดชอบในเงินยืมทดรองจาย
ตลอดระยะเวลาจนถึงวันสงคืนสหกรณ
ในกรณีท่ผี ูยืมเงินทดรองจายไมปฏิบัติตามระเบียบนี้หรือไมคืนเงินภายในกำหนดใน
สัญญาเงินยืมไดจะตองรับผิดชอบชดใชเงินยืมจำนวนนั้นทั้งหมดทันที

หากแตผู ชี้ แ จงแสดงเหตุ ผ ลพอฟ ง และยิ น ยอมให ส หกรณ หั ก เงิน เดื อน คา จ า ง
บำเหน็จ บำนาญ หรือเงินอื่นใดพึงไดรับจากสหกรณหรือหนวยงานตนสังกัด เพื่อชดใชเงินยืมทดรอง
จายโดยพลันยอมทำได
ในกรณีที่ผูยืมไมมีเงินอื่นใด อันพึงไดรับจากสหกรณหรือหนวยงานตนสังกัดที่จะใช
เงินยืมทดรองจายได ผูยืมตองรับผิดชอบทั้งแพงและอาญา
ขอ 13. ใหคณะกรรมการดำเนินการหรือเจาหนาที่ผูจายเงินทดรองจายของสหกรณกวดขัน
ใหผูยืมเงินทดรองจายของสหกรณ ใหใชจายเงินยืมทดรองจายใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการยืม
เงินโดยเครงครัดและสงคืนตามกำหนด
ขอ 14. ผูมีอำนาจสั่งจายเงินยืมทดรองจายของสหกรณ มีดังนี้
(1) ผูจัดการ มีอำนาจสั่งจายเงินยืมทดรองจายครั้งละไมเกิน 50,000 บาท
(2) ประธานกรรมการ มีอำนาจสั่งจายเงินยืมทดรองจายครั้งละไมเกิน 100,000 บาท
(3) หากเกินกวา (1) (2) ใหเปนอำนาจของคณะกรรมการดำเนินการ
เมื่ อ มี ก ารสั่ ง จ า ยเงิน ยื ม ทดรองจ า ยตาม (1) (2) แล ว ให เสนอคณะกรรมการ
ดำเนินการพิจารณารับรอง
ข อ 15. ในกรณี ที่ ต อ งมีก ารเก็ บ รัก ษาเงิน ยื มทดรองจ า ยไว กั บ สหกรณ ให น ำระเบี ย บฯ
วาดวยการรับจายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2555 ขอ 34 มาบังคับโดยอนุโลม เทาที่ไมขัดหรือแยงกับ
ระเบียบนี้
ในกรณีจำเปนตองมีการเก็บรักษาเงินยืมทดรองจายเกินกวาที่กำหนดไวในขอ 34.
แห งระเบีย บฯวาด ว ยการรับ จา ยและเก็ บ รัก ษาเงิน พ.ศ.2555 ให เป น ไปตามมติค ณะกรรมการ
ดำเนินการ
ขอ 16. ขอความใดที่ ไมไดก ำหนดไวห รือ จำตองตีค วามแห งระเบี ยบนี้ ใหค ณะกรรมการ
ดำเนินการมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดในปญหาทั้งปวงคำวินิจฉัยหรือมติของคณะกรรมการดำเนินการให
ถือเปนที่สุด
ขอ 17. ใหประธานกรรมการ เปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

(นายสุพัฒน โพธิสาร)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร จำกัด

