
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจปัตตานี  จ ากัด 

ว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ.2563 
 
 

   อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจปัตตานี จ ากัด พ.ศ.2554  
ข้อ 66(8) และข้อ 94(10) ที ่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจ
ปัตตานี จ ากัด ชุดที่ 55 ครัง้ที่ 7/2563 วันที่ 21 เมษายน 2563 ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยเงินยืม
ทดรองจ่าย พ.ศ.2563 ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจปัตตานี จ ากัด ว่าด้วย เงิน
ยืมทดรองจ่าย พ.ศ.2563” 

ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจปัตตานี จ ากัด ว่าด้วยเงินยืมทดรอง

จ่าย พ.ศ.2559 และบรรดาระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ และมติอื่นใด ซึ่งมีข้อขัดแย้งกับระเบียบนี้  
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 4  ในระเบียบนี้ 
 “สหกรณ”์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจปัตตานี จ ากัด 
 “คณะกรรมการด าเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์

ต ารวจปัตตานี จ ากัด 
 “ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจปัตตานี 

จ ากัด 
 “กรรมการ” หมายถึง กรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจปัตตานี จ ากัด 
 “ผู้จัดการ” หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจปัตตานี จ ากัด 
 “เจ้าหน้าที”่ หมายถึง เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง ที่จ้างด้วยเงินงบประมาณของสหกรณ์ ตาม

ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ และข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน ยกเว้นลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมา 
 “เงินยืมทดรองจ่าย” หมายถึง เงินยืมทดรองของสหกรณ์ ที่ผู้ยืมน าไปเพ่ือส ารองจ่าย

เกี่ยวกับการด าเนินงานในกิจการของสหกรณ ์
 “ใบส าคัญจ่าย” หมายถึง หลักฐานการจ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงินหรือใบรับรองการ

จ่ายเงินตามที่สหกรณ์ก าหนด 
 “ผู้ยืม” หมายถึง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ 

 ข้อ 5  เงินยืมทดรองจ่าย ที่อนุมัติให้ยืมได้ มีดังต่อไปนี้ 
  (1) ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการด า เนินการ คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ  หรือ 
คณะอนุกรรมการ ให้เลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการหรืออนุกรรมการชุดนั้นๆ  หรือ      
ผู้ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ยืมและรับผิดชอบ 
  (2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม อบรมหรือสัมมนา ให้หัวหน้าโครงการหรือผู้ได้รับ
มอบหมาย เป็นผู้ยืมและรับผิดชอบ 
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  (3) ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปปฏิบัติงาน ให้ผู้ไปปฏิบัติงาน
หรือ หัวหน้ากลุ่มที่ไปปฏิบัติงานหรือผู้ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ยืมและรับผิดชอบ 
  (4) ค่าใช้จ่ายอยู่ระหว่างด าเนินคดี 

(5) เงินยืมทดรองจ่ายในกิจการอ่ืนๆ ที่มิได้ระบุไว้ในข้อ 5(1) ถึง (4) ให้ผู้มีอ านาจ
พิจารณาอนุมัติให้ยืมตามความเหมาะสมและจ าเป็นเฉพาะเรื่อง 

ข้อ 6  เงินยืมทดรองจ่าย จะน าไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ในข้อ 5 มิได้ 
ข้อ 7  การยืมเงินทดรองจ่ายของสหกรณ์ ให้จัดท า เป็นสัญญายืม รวม 2 ฉบับ 

(สหกรณ์เก็บ 1 ฉบับ ผู้ยืมเงิน 1 ฉบับ) โดยในหนังสือสัญญาจะต้องระบุว่ายืมเงินไปเพื่อเป็นค่า
อะไร เป็นเงินเท่าใด ตั้งแต่เมื่อใดถึง เมื่อใด ทั้งนี้ เ พื่อสะดวกในการเบิกจ่าย ตลอดจนการ
ติดตามทวงถามให้ชดใช้คืนเงินยืมเมื่อถึงก าหนดช าระ การยืมเงินทดรองจ่ายนี้จะจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอ านาจแล้วเท่านั้น 

ข้อ 8  เงินยืมทดรองจ่ายเพ่ือการใด จะจ่ายได้เฉพาะรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติแล้วเท่านั้น  การ
จ่ายเงินจะต้องมีใบส าคัญคู่จ่ายอย่างถูกต้องและหลักฐานการจ่ายเงินทุกฉบับ ผู้จ่ายเงินจากเงินยืมทด
รองจ่ายจะต้องลงลายมือชื่อรับรองไว้ทุกฉบับ 
 ข้อ 9  การส่งคืนเงินยืมทดรองจ่าย ผู้ยืมส่งคืนตามก าหนด ดังต่อไปนี้ 
  (1) ค่าเบี้ยประชุม ให้ผู้ยืมน าส่งใบส าคัญคู่จ่ายพร้อมทั้งเงินที่เหลือ (ถ้ามี) คืนสหกรณ์
ทันทีท่ีเสร็จสิ้นการประชุม หรืออย่างช้าไม่เกินวันท าการถัดไป 
  (2) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ ประชุม อบรมหรือสัมมนา ให้ผู้ยืมน าส่งใบส าคัญคู่จ่ายพร้อม
ทั้งเงินท่ีเหลือ (ถ้ามี) คืนสหกรณ์ภายใน 15 วัน นับแต่วันเสร็จสิ้นการประชุม อบรมหรือสัมมนานั้น 
  (3) ค่าพาหนะ ค่าที่พักและค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ให้ผู้ยืมน าส่งหลักฐานใบส าคัญคู่จ่าย
พร้อมทั้งเงินท่ีเหลือ (ถ้ามี) คืนสหกรณ์ ภายใน 7 วันท าการนับแต่วันที่กลับจากการปฏิบัติงาน 
  (4) ค่าใช้จ่ายอยู่ระหว่างด าเนินคดี ให้ผู้ยืมน าส่งบันทึกการส่งคืนเงินยืมทดรอง พร้อม
หลักฐานใบส าคัญจ่ายและเงินที่เหลือนับแต่วันทีมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดแล้ว 

(5) เงินยืมทดรองจ่ายในกิจการอ่ืนๆ ที่มิได้ระบุไว้ในข้อ 9(1) ถึง (4) ให้ผู้ยืมส่งคืนเงิน
ยืมทันทีเม่ือภารกิจที่จ าต้องใช้เงินยืมนั้นสิ้นสุดลง หรืออาจมีเหตุจ าเป็นที่ส่งคืนทันทียังมิได้ให้ขยายเวลา
ออกไปได้แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 15 วันนับแต่วันที่งานนั้นเสร็จสิ้น 

ข้อ 10  การยืมเงินทดรองจ่าย ตามข้อ 5 ถ้าผู้รับผิดชอบยืมเงินทดรองจ่ายยังมิได้ส่งคืนเงินทด
รองจ่ายตามสัญญายืมเดิมที่พึงมี ห้ามมิให้ยืมเงินทดรองจ่ายจ านวนใหม่อีก และให้ผู้มีอ านาจสั่งจ่ายเงิน
ยืมท าการสอบสวนให้ได้ความจริงเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือมิให้เกิดความเสียหายใดๆ ต่อ
สหกรณ ์

ข้อ 11  การส่งเงินทดรองจ่ายคืน ให้ผู้ยืมน าส าเนาใบยืมเงินทดรองจ่ายพร้อมหลักฐานการจ่าย
ให้เจ้าหน้าที่การเงินสหกรณ์ ลงบันทึกการส่งใช้เงินยืมทดรองจ่าย เพ่ือเป็นหลักฐานว่าผู้ยืมได้น าส่งเงินยืม
เสร็จสิ้นแล้ว 

ข้อ 12  ความรับผิดชอบของผู้ยืมเงินทดรองจ่าย ผู้ยืมจะต้องรับผิดชอบในเงินยืมทดรองจ่าย
ตลอดระยะเวลาจนถึงวันส่งเงินคืนสหกรณ์ 
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ในกรณีที่ผู้ยืมเงินทดรองจ่ายไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือไม่คืนเงินยืมภายในก าหนดใน
สัญญาเงินยืมได้ จะต้องรับผิดชอบชดใช้เงินยืมจ านวนนั้นทั้งหมดทันที 

หากแต่ผู้ยืมชี้แจงแสดงเหตุผลพอฟังและยินยอมให้สหกรณ์หักเงินเดือน ค่าจ้าง 
บ าเหน็จบ านาญ หรือเงินอ่ืนใดอันพึงได้รับจากสหกรณ์หรือหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อชดใช้เงินยืมโดยพลัน
ย่อมได ้

ในกรณีที่ผู้ยืมไม่มีเงินอ่ืนใด อันพึงได้รับจากสหกรณ์หรือหน่วยงานต้นสังกัดที่จะใช้คืนเงิน
ยืมได้ ผู้ยืมต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและอาญา  สัญญาหรือใบรับสภาพหนี้และสัญญาค้ าประกันให้
ใช้ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด 

ข้อ 13  ให้คณะกรรมการด าเนินการหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินทดรองจ่ายของสหกรณ์ กวดขันให้ผู้
ยืมเงินของสหกรณ์ ให้ใช้จ่ายเงินยืมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการยืมเงิน โดย เคร่งครัด และ        
ให้ส่งคืนตามที่ก าหนด 

ข้อ 14  ผู้มีอ านาจสั่งจ่ายเงินยืมทดรองจ่ายของสหกรณ์ มีดังนี้ 
  (1) ประธานกรรมการ มีอ านาจจ่ายเงินยืมครั้งละไม่เกิน 500,000 บาท 
  (2) ผู้จัดการ มีอ านาจจ่ายเงินยืมครั้งละไม่เกิน 50,000 บาท 

หากเกินกว่านี้ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการด าเนินการ 
ข้อ 15 ข้อความใดที่ไม่ได้ก าหนดไว้หรือจ าต้องตีความแห่งระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการ

ด าเนินการ มีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดในปัญหาทั้งปวง ค าวินิจฉัยหรือมติของคณะกรรมการด าเนินการ    
ให้ถือเป็นที่สุด 

ข้อ 16 ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  22  เมษายน  พ.ศ.2563 
 
 
        พันต ารวจเอก 

  ( ภูดิท  พานิชประเสริฐ ) 
     ประธานกรรมการ 

       สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจปัตตานี จ ากัด 
 
 
 
 
 
 


