
ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจปตัตานี  จ ากดั 

วา่ดว้ยเงนิยมืทดรองจา่ย พ.ศ.2559 
 

 

อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจปตัตานี จ ากดั พ.ศ.2554 ขอ้ 66(8) 

และขอ้ 94(10) ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจปตัตานี จ ากดั ชุดที่ 51 

คร ัง้ที ่5/2559 วนัที ่5 มกราคม พ.ศ.2559 ไดก้ าหนดระเบยีบว่าดว้ยเงนิยมืทดรองจ่าย ดงัต่อไปน้ี 
ขอ้ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจปตัตานี  จ ากดั ว่าดว้ยเงินยืม

ทดรองจ่าย พ.ศ.2559” 
ขอ้ 2 ระเบยีบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัต ัง้แต่วนัประกาศเป็นตน้ไป 
ขอ้ 3 ใหย้กเลิก บรรดาระเบียบ ค าส ัง่ ประกาศ และมติอื่นใด ซึ่งมีขอ้ขดัแยง้กบัระเบียบน้ี  

ใหใ้ชร้ะเบยีบน้ีแทน 
ขอ้ 4 ในระเบยีบน้ี 
 “สหกรณ์” หมายถงึ สหกรณอ์อมทรพัยต์ ารวจปตัตานี จ ากดั 
 “คณะกรรมการด าเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรพัย์ต ารวจ

ปตัตานี จ ากดั 
 “ประธานกรรมการ” หมายถงึ ประธานกรรมการสหกรณอ์อมทรพัยต์ ารวจปตัตานี จ ากดั 
 “กรรมการ” หมายถงึ กรรมการด าเนินการสหกรณอ์อมทรพัยต์ ารวจปตัตานี จ ากดั 
 “ผูจ้ดัการ” หมายถงึ ผูจ้ดัการสหกรณอ์อมทรพัยต์ ารวจปตัตานี จ ากดั 
 “เจา้หนา้ที่” หมายถึง เจา้หนา้ที่ และลูกจา้ง ที่จา้งดว้ยเงินงบประมาณของสหกรณ์ ตาม

ระเบยีบสหกรณว์่าดว้ยเจา้หนา้ที ่และขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัการท างาน ยกเวน้ลูกจา้งตามสญัญาจา้งเหมา 
 “เงนิยมืทดรองจ่าย” หมายถงึ เงนิยมืทดรองของสหกรณ ์ทีผู่ย้มืน าไปเพื่อส ารองจ่ายเกี่ยวกบั

การด าเนินงานในกจิการของสหกรณ ์
 “ใบส าคญัจ่าย” หมายถึง หลกัฐานการจ่ายที่เป็นใบเสร็จรบัเงินหรือใบรบัรองการจ่ายเงิน

ตามทีส่หกรณก์ าหนด 
 “ผูย้มื” หมายถงึ กรรมการหรอืเจา้หนา้ที ่
ขอ้ 5 เงนิยมืทดรองจ่าย ทีอ่นุมตัใิหย้มืได ้มดีงัต่อไปน้ี 

  (1). ค่าเบี้ยประชมุ คณะกรรมการด าเนินการ คณะกรรมการฝ่ายต่างๆหรือ คณะอนุกรรมการ 
ใหเ้ลขานุการหรือผูช่้วยเลขานุการคณะกรรมการหรืออนุกรรมการชุดนัน้ๆ  หรือผูไ้ดร้บัมอบหมาย เป็นผูย้มืและ
รบัผดิชอบ 
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  (2). ค่าใชจ่้ายในการจดัประชุม อบรมหรือสมัมนา ใหห้วัหนา้โครงการหรือผูไ้ดร้บัมอบหมาย 

เป็นผูย้มืและรบัผดิชอบ 
  (3). ค่าพาหนะ ค่าที่พกั และค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปปฏิบตัิงาน ใหผู้ไ้ปปฏิบตัิงานหรือ  
หวัหนา้กลุม่ทีไ่ปปฏบิตังิานหรอืผูไ้ดร้บัมอบหมาย เป็นผูย้มืและรบัผดิชอบ 
  (4). เงนิยืมทดรองจ่ายในกิจการอื่นๆที่มไิดร้ะบุไวใ้นขอ้ 5(1) ถึง (3) ใหผู้ม้อี  านาจพิจารณา

อนุมตัใิหย้มืตามความเหมาะสมและจ าเป็นเฉพาะเรื่อง 
ขอ้ 6 เงนิยมืทดรองจ่าย จะน าไปจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายนอกเหนือจากที่ก  าหนดไวใ้นขอ้ 5 มไิด ้
ขอ้ 7 ก า ร ย ืม เ ง ิน ทด รอ ง จ่ า ย ข อ ง ส หก รณ์ ใ ห จ้ ัด ท  า เ ป็ น ส ัญญ าย ืม  ร ว ม  2  ฉบ บั 

(สหกรณ์เก็บ 1 ฉบบั ผูย้ืมเง ิน 1 ฉบบั) โดยในหนงัสือสญัญาจะตอ้งระบุว่ายืมเง ินไปเพื่อเป็นค่าอะไร  
เป็นเงินเท่าใด ตัง้แต่เมื่อใดถึงเมื่อใด ท ัง้ น้ีเพื่อสะดวกในการเบิกจ่าย ตลอดจนการติดตามทวงถาม

ใหช้ดใชค้ืนเงนิยืมเมือ่ถงึก าหนดช าระ การยืมเงนิทดรองจ่ายน้ีจะจ่ายไดต่้อเมือ่ไดร้บัอนุมตัิจากผูม้อี  านาจแลว้
เท่านัน้ 

ขอ้ 8 เงนิยืมทดรองจ่ายเพื่อการใด จะจ่ายไดเ้ฉพาะรายจ่ายที่ไดร้บัอนุมตัิแลว้เท่านัน้ การจ่ายเงนิ
จะตอ้งมใีบส าคญัคู่จ่ายอย่างถูกตอ้งและหลกัฐานการจ่ายเงนิทุกฉบบั ผูจ่้ายเงนิจากเงนิยมืทดรองจ่ายจะตอ้งลง

ลายมอืชื่อรบัรองไวท้กุฉบบั 
ขอ้ 9 การส่งคืนเงนิยมืทดรองจ่าย ผูย้มืส่งคืนตามก าหนด ดงัต่อไปน้ี 

  (1). ค่าเบี้ยประชมุ ใหผู้ย้มืน าส่งใบส าคญัคู่จ่ายพรอ้มท ัง้เงนิที่เหลอื (ถา้ม)ี คืนสหกรณ์ทนัททีี่

เสรจ็สิ้นการประชมุ หรอือย่างชา้ไมเ่กนิวนัท าการถดัไป 
  (2). ค่าใชจ่้ายที่เกี่ยวกบั ประชุม อบรมหรือสมัมนา ใหผู้ย้มืน าส่งใบส าคญัคู่จ่ายพรอ้มท ัง้เงนิ

ทีเ่หลอื (ถา้ม)ี คืนสหกรณภ์ายใน 15 วนั นบัแต่วนัเสรจ็สิ้นการประชมุ อบรมหรอืสมัมนานัน้ 
  (3). ค่าพาหนะ ค่าที่พกัและค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ใหผู้ย้มืน าส่งหลกัฐานใบส าคญัคู่จ่ายพรอ้ม

ท ัง้เงนิทีเ่หลอื (ถา้ม)ี คืนสหกรณ ์ภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัทีก่ลบัจากการปฏบิตังิาน 
  (4). เงนิยืมทดรองจ่ายในกิจการอื่นๆ ที่มไิดร้ะบุไวใ้นขอ้ 9(1) ถงึ (3) ใหผู้ย้มืส่งคืนเงนิยืม

ทนัทีเมือ่ภารกิจที่จ  าตอ้งใชเ้งนิยืมนัน้สิ้นสุดลง หรืออาจมเีหตุจ าเป็นที่ส่งคืนทนัทียงัมไิดใ้หข้ยายเวลาออกไปได ้

แต่ท ัง้น้ีตอ้งไมเ่กนิ 15 วนันบัแต่วนัทีง่านนัน้เสรจ็สิ้น 
ขอ้ 10 การยืมเงนิทดรองจ่าย ตามขอ้ 5 ถา้ผูร้บัผดิชอบยืมเงนิทดรองจ่ายยงัมไิดส้่งคืนเงนิทดรองจ่าย

ตามสญัญายืมเดิมที่พึงมี หา้มมิใหย้ืมเงินทดรองจ่ายจ านวนใหม่อีก  และใหผู้ม้ีอ  านาจส ัง่จ่ายเงินยืมท าการ

สอบสวนใหไ้ดค้วามจรงิเพือ่ด าเนินการตามอ านาจหนา้ที่เพือ่มใิหเ้กดิความเสยีหายใดๆ ต่อสหกรณ ์
ขอ้ 11 การส่งเงินทดรองจ่ายคืน ใหผู้ย้ืมน าส  าเนาใบยืมเงินทดรองจ่ายพรอ้มหลกัฐานการจ่ายให ้

เจา้หนา้ทีก่ารเงนิสหกรณ ์ลงบนัทกึการส่งใชเ้งนิยมืทดรองจ่าย เพือ่เป็นหลกัฐานว่าผูย้มืไดน้ าส่งเงนิยมืเสรจ็สิ้นแลว้ 
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ขอ้ 12 ความรบัผิดชอบของผูย้มืเงนิทดรองจ่าย ผูย้ืมจะตอ้งรบัผิดชอบในเงนิยืมทดรองจ่ายตลอด

ระยะเวลาจนถงึวนัส่งเงนิคืนสหกรณ ์
ในกรณีที่ผูย้ืมเงินทดรองจ่ายไม่ปฏิบตัิตามระเบียบน้ี  หรือไม่คืนเงินยืมภายในก าหนดใน

สญัญาเงนิยมืได ้จะตอ้งรบัผดิชอบชดใชเ้งนิยมืจ านวนนัน้ท ัง้หมดทนัที  
หากแต่ผูย้ืมชี้แจงแสดงเหตุผลพอฟงัและยินยอมใหส้หกรณ์หกัเงินเดือน ค่าจา้ง บ  าเหน็จ

บ านาญ หรอืเงนิอื่นใดอนัพงึไดร้บัจากสหกรณ์หรอืหน่วยงานตน้สงักดั เพือ่ชดใชเ้งนิยมืโดยพลนัย่อมได  ้ 
ในกรณีที่ผูย้มืไม่มเีงนิอื่นใด อนัพงึไดร้บัจากสหกรณ์หรือหน่วยงานตน้สงักดัที่จะใชค้ืนเงนิยมืได ้

ผูย้ืมตอ้งรบัผิดท ัง้ทางแพ่งและอาญา  สญัญาหรือใบรบัสภาพหน้ีและสญัญาค า้ ประกนัใหใ้ชต้ามแบบ
ทีส่หกรณก์ าหนด 

ขอ้ 13 ใหค้ณะกรรมการด าเนินการหรือเจา้หนา้ที่ผูจ่้ายเงนิทดรองจ่ายของสหกรณ์ กวดขนัใหผู้ย้มืเงนิ
ของสหกรณ ์ใหใ้ชจ่้ายเงนิยมืใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคข์องการยมืเงนิโดย เคร่งครดั และใหส้่งคืนตามทีก่  าหนด 

ขอ้ 14 ผูม้อี  านาจส ัง่จ่ายเงนิยมืทดรองจ่ายของสหกรณ ์มดีงัน้ี 
  (1). ประธานกรรมการ มอี  านาจจ่ายเงนิยมืคร ัง้ละไมเ่กนิ 500,000 บาท 
  (2). ผูจ้ดัการ มอี  านาจจ่ายเงนิยมืคร ัง้ละไมเ่กนิ 50,000 บาท 

หากเกนิกว่าน้ีใหเ้ป็นอ านาจของคณะกรรมการด าเนินการ 
ขอ้ 15 ขอ้ความใดที่ไม่ไดก้ าหนดไวห้รือจ าตอ้งตีความแห่งระเบยีบน้ี ใหค้ณะกรรมการด าเนินการ  

มอี  านาจวนิิจฉยัชี้ขาดในปญัหาท ัง้ปวง ค าวนิิจฉยัหรอืมตขิองคณะกรรมการด าเนินการ ใหถ้อืเป็นทีสุ่ด 
ขอ้ 16 ใหป้ระธานกรรมการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบน้ี 

 
ประกาศ  ณ  วนัที ่ 5  มกราคม  พ.ศ.2559 

 
พนัต ารวจเอก 

( จรีะเศรษฐ ์  ดาวเงนิตระกูล ) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณอ์อมทรพัยต์ ารวจปตัตานี จ ากดั 
 
 
 
 
 
 


