
 

 
ระเบียบสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร   จำกดั 

วาดวย   เงินยืมทดรองจาย พ.ศ. 2559 
........................... 

 อาศัยอำนาจตามขอบงัคับสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร  จำกัด  ขอ72 (8),ขอ  
94 (25) และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่  28 คร้ังที่ 13/2559 วันพฤหัสบดีที่  27  
ตุลาคม  พ.ศ.2559   มีมติเห็นชอบกำหนดระเบียบ ฯ วาดวยเงินยืมทดรองจาย พ.ศ.  2559  
ดังตอไปนี ้
 ขอ 1. ระเบียบนี้ เรียกวา  “ระเบียบสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร   จำกัด 
 วาดวย  เงินยืมทดรองจาย พ.ศ. 2559” 
 ขอ 2. ระเบยีบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่  1  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2559  เปนตนไป 
 ขอ 3. ใหยกเลิกบรรดาระเบียบ คำส่ัง ประกาศ และมติอ่ืนใดที่มีอยูกอนวันใชระเบียบน้ี   
ซึ่งมีขอขัดหรือแยงกับระเบยีบนี้  ทัง้ส้ินและใหใชระเบยีบนี้แทน 
 ขอ 4.  ในระเบียบน้ี 
  สหกรณ   หมายถึง  สหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร   จำกดั 
  คณะกรรมการ   หมายถึง  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธ
จังหวดัสุรินทร   จำกัด 
  ประธานกรรมการ   หมายถึง  ประธานกรรมการในคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณออมทรัพยคุรุสัมพนัธจงัหวัดสุรินทร   จำกดั   
  กรรมการ   หมายถึง  กรรมการสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสรุนิทร  จำกัด 
  ผูจัดการ   หมายถึง  ผูจัดการสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร  จำกัด 
  เจาหนาที่   หมายถึง  เจาหนาที่ และลูกจาง ตามระเบียบวาดวยเจาหนาที่และ
ลกูจาง 
  เงนิยืมทดรองจาย  หมายถึง เงินยืมทดรองของสหกรณ ที่ผูยืมนำไปเพ่ือสำรองจาย
เก่ียวกับการดำเนินงานในกิจการสหกรณ 
  ใบสำคัญจาย   หมายถึง  หลักฐานการจายที่เปนใบเสร็จรับเงินหรือใบรับรองการ
จายตามที่สหกรณกำหนด 
  ผูยืม   หมายถึง  กรรมการ หรอื เจาหนาท่ีสหกรณ 
 ขอ  5.  เงินยืมทดรองจาย ที่อนุมัติใหยืมได มีดังตอไปนี ้
  (1)  ค าเบี้ ยประชุม  คณะกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการฝ ายต างๆ  
ใหเลขานุการชุดนั้น ๆ หรือผูไดรับมอบหมาย เปนผูยืมและรับผิดชอบ 
  (2)  คาใชจายในการจัดประชุม อบรมหรือสัมมนา  ใหหัวหนาโครงการหรือผูไดรับ
มอบหมายเปนผูยืมและรับผิดชอบ 



 

  (3)  คาพาหนะ  คาที่พักและคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปปฏิบัติงาน ใหผูไปปฏิบัติงาน
หรือหัวหนากลุมที่ไปปฏิบัติงานหรือผูไดรบัมอบหมาย เปนผูยืมและรับผิดชอบ 
  (4)  เงินยืมทอรองจายในกิจการอ่ืน ๆ ที่มิไดระบุไวในขอ 5 (1) ถึง(3)  ใหผูมีอำนาจ
พิจารณาอนุมัติใหยืมตามความเหมาะสมและจำเปนเฉพาะเรื่องเพ่ือในกิจการสหกรณ 
 ขอ  6. การยืมเงินทดรองจายจะนำไปจายเปนคาใชจายนอกเหนือจากท่ีกำหนดไวมนขอ 5 
มิได 
 ขอ  7. การยืมเงินทดรองจายของสหกรณ ใหจัดทำเปนสัญญายืม รวม 2 ฉบับ (สหกรณเก็บ 
1 ฉบับ ผูยืม 1 ฉบับ )  โดยในหนังสือสัญญาจะตองระบุวายืมเงินไปเพ่ือเปนคาอะไร  เปนเงินเทาใด  
ตั้งแตเมื่อใดถึงเมื่อใด  ทั้งนี้เพื่อสะดวกในการเบิกจาย  ตลอดจนการติดตามทวงถามใหใชคืนเงินยืม
ทดรองจายเมื่อถึงกำหนดชำระ  การยืมเงินทดรองจายนี้  จะไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากผูมีอำนาจแลว  
เทานั้น 
 ขอ  8. เงินยืมทดรองจายเพื่อการใด  จะจายไดเฉพาะรายจายที่ไดรับอนุมัติแลวเทานั้น   
การจายเงินจะตองมีใบสำคัญคูจายอยางถูกตองและหลักฐานการจายเงินทุกฉบับ  ผูจายเงินจากเงิน
ยืมทดรองจายจะตองลงลายมือชื่อรับรองไวทุกฉบับ 
 ขอ  9. การสงคืนเงินยืมทดรองจาย  ผูยืมสงคืนตามกำหนดดังนี้ 
  (1)  คาเบี้ ยประชุม ใหผูยืมนำสงใบสำคัญคูจายพรอมท้ังเงิน ท่ีเหลือ (ถามี)  
คืนสหกรณภายใน 3 วัน ทำการ นบัแตเสร็จสิ้นการประชุม 
  (2)  คาพาหนะ คาที่พักและคาเบ้ียเลี้ยงเดินทาง  ใหผูยืมนำสงหลักฐานใบสำคัญจาย
พรอมทั้งเงินที่เหลือ (ถามี) คืนสหกรณ ภายใน 7 วันทำการ  นับแตวันท่ีกลับจากการปฏิบัตงิาน 
  (3)  คาใชจายที่เก่ียวกับ การประชุม อบรมหรือสัมมนา  ใหผูยืมนำสงใบสำคัญคูจาย
พรอมทั้งเงินที่ (ถามี) คืนสหกรณภายใน 15 วันทำการ  นับแตวันที่เสร็จสิ้นการประชุม อบรมหรือ
สัมมนานั้น 
  (4)  เงินยืมทดรองจายในกิจการอื่น ๆ ที่มิไดระบุไวใน ขอ 9 (1) (2) (3) ใหผูยืม
สงคืนเงนิยืมทดรองจายทันทีเมื่อภารกิจที่จำตองใชเงินยืมทดรองจายนั้นเสรจ็สิ้น 
 ขอ  10.  การยืมเงินทดรองจาย ตามขอ 5  ถาผูรับผิดชอบยืมเงินทดรองจาย ยังมิไดสงคืน
เงินยืมทดรองจายตามสัญญายืมเดิมที่พึงมี  หามมิใหยืมเงินทดรองจายจำนวนใหมอีก  และใหผูมี
อำนาจสั่งจายเงินยืมทดรองจายทำการสอบสวนใหไดความเปนจริงเพ่ือดำเนินการตามอำนาจหนาท่ี 
เพื่อมิใหเกิดความเสียหายใด ๆ ตอสหกรณ 
 ขอ  11.  การสงเงินยืมทดรองจายคืน  ใหผูยืมนำสำเนาใบยืมเงินทดรองจาย พรอมหลักฐาน
การจายใหเจาหนาท่ีการเงินสหกรณ  ลงบันทึกการสงใชเงินยืมทดรองจาย  เพ่ือเปนหลักฐานวาผูยืม
ไดนำสงเงินยืมทดรองจายเสร็จสิ้นแลว 
 ขอ  12.  ความรับผิดชอบของผูยืมเงินทดรองจายผูยืมจะตองรับผิดชอบในเงินยืมทดรองจาย
ตลอดระยะเวลาจนถึงวันสงคนืสหกรณ 
            ในกรณีที่ผูยืมเงินทดรองจายไมปฏิบัติตามระเบียบนี้หรือไมคืนเงินภายในกำหนดใน
สัญญาเงนิยืมไดจะตองรับผิดชอบชดใชเงินยืมจำนวนนั้นทั้งหมดทันที 



 

            หากแตผูชี้แจงแสดงเหตุผลพอฟงและยินยอมใหสหกรณหักเงินเดือน  คาจาง 
บำเหน็จ บำนาญ หรือเงินอื่นใดพึงไดรับจากสหกรณหรือหนวยงานตนสังกัด  เพ่ือชดใชเงินยืมทดรอง
จายโดยพลันยอมทำได 
            ในกรณีท่ีผูยืมไมมีเงินอื่นใด  อันพึงไดรับจากสหกรณหรือหนวยงานตนสังกัดที่จะใช
เงินยืมทดรองจายได  ผูยืมตองรับผิดชอบทั้งแพงและอาญา 
 ขอ 13.  ใหคณะกรรมการดำเนินการหรือเจาหนาที่ผูจายเงินทดรองจายของสหกรณกวดขัน
ใหผูยืมเงินทดรองจายของสหกรณ ใหใชจายเงินยืมทดรองจายใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการยืม
เงินโดยเครงครัดและสงคืนตามกำหนด 
 ขอ 14.  ผูมีอำนาจสั่งจายเงินยืมทดรองจายของสหกรณ  มีดังนี้ 

 (1) ผูจัดการ  มีอำนาจสั่งจายเงินยืมทดรองจายครั้งละไมเกิน  50,000  บาท 
   (2) ประธานกรรมการ  มีอำนาจส่ังจายเงินยืมทดรองจายครั้งละไมเกิน 100,000 บาท 

 (3) หากเกินกวา (1) (2)  ใหเปนอำนาจของคณะกรรมการดำเนินการ 
 เมื่อมีการสั่งจายเงินยืมทดรองจายตาม (1) (2)  แลวใหเสนอคณะกรรมการ

ดำเนินการพิจารณารับรอง 
 ขอ 15.  ในกรณีที่ตองมีการเก็บรักษาเงินยืมทดรองจายไวกับสหกรณใหนำระเบียบฯ   
วาดวยการรับจายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2555 ขอ 34  มาบังคับโดยอนุโลม  เทาท่ีไมขัดหรือแยงกับ
ระเบียบนี้ 
            ในกรณีจำเปนตองมีการเก็บรักษาเงินยืมทดรองจายเกินกวาที่กำหนดไวในขอ 34. 
แหงระเบียบฯวาดวยการรับจายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2555  ใหเปนไปตามมติคณะกรรมการ
ดำเนินการ 
 ขอ 16. ขอความใดท่ีไมไดกำหนดไวหรือจำตองตีความแหงระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการ
ดำเนินการมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดในปญหาทั้งปวงคำวินิจฉัยหรือมติของคณะกรรมการดำเนินการให
ถือเปนท่ีสุด 
 ขอ 17. ใหประธานกรรมการ เปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
  
            ประกาศ  ณ  วันที่  27  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2559 
 
 

 
 (นายสุพัฒน   โพธิสาร) 

   ประธานกรรมการ 
          สหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร   จำกัด 

 
 
 

 


