
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวดัหนองบัวล าภู จ ากดั 
ว่าด้วย เงินยมืทดรองจ่าย พ.ศ. 2561 

........................................................................... 
           เพื่อใหก้ารยมืเงินทดรองจ่ายมีหลกัเกณฑก์ารปฏิบติัอนัจะท าใหก้ารบริหารการเงินเกิดประสิทธิภาพ
มากยิง่ข้ึน จึงสมควรใหมี้ระเบียบเก่ียวกบัการยมืเงินทดรองจ่ายอาศยัอ  านาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวล  าภู จ  ากัด พ.ศ.2554  ข้อ 79(8)  และข้อ79(10) ท่ีประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 24 คร้ัง 12/2561 เมื่อวนัท่ี 26 เดือน กนัยายน พ.ศ. 2561 มีมติก  าหนดระเบียบ
ว่าดว้ยเงินยมืทดรองจ่าย ดงัน้ี 
  ข้อ1. ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวดัหนองบัวล าภู จ ากดั ว่าด้วย
เงินยมืทดรองจ่าย พ.ศ. 2561” 

ข้อ 2. ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 27 กนัยายน พ.ศ. 2561 เป็นตน้ไป 
ข้อ 3. ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล  าภู  จ  ากดั  ดงัต่อไปน้ี 

(1) ระเบียบ ว่าดว้ยเงินยมืทดรองจ่าย พ.ศ. 2560 ลงวนัท่ี 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560   
  (2) บรรดาระเบียบ,  ประกาศ,  ค  าสัง่,  มติ หรือขอ้ตกลงอ่ืนใดซ่ึงขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ี  
และใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 

ข้อ 4.  ในระเบียบน้ี 
  “สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล  าภู จ  ากดั 

“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด
หนองบวัล  าภู จ  ากดั 

“กรรมการ” หมายถึง กรรมการในคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดั
หนองบวัล  าภู จ  ากดัและใหห้มายความรวมถึง ผูด้  ารงต าแหน่งประธานกรรมการดว้ย 

“ผู้จดัการ” หมายถึง ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล  าภู จ  ากดั 
“เจ้าหน้าที่” หมายถึง เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล  าภู จ  ากดั 
“ที่ปรึกษา” หมายถึง ท่ีปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล  าภู จ  ากดั 
“ผู้ตรวจสอบกิจการ” หมายถึง ผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด

หนองบวัล  าภู จ  ากดั 
“ระเบียบเงินกู้” หมายถึง ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล  าภู จ  ากดั วา่ดว้ย

การใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกสามญั และดอกเบ้ียเงินกู ้กล่าวถึง หมวดที่ 5 หลกัประกนัส าหรับเงินกู้ 

            ในกรณีวงเงินกูเ้กินกว่าร้อยละ 90 ของเงินฝากและทุนเรือนหุ้นตอ้งมีหลกัประกนัเงินกู ้โดยผูกู้ทุ้ก
รายจะตอ้งเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ตามล าดบั ดงัน้ี 
                     (1) สมคัรเป็นสมาชิกสมาคมสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย (สสธท.)(กอง1)          



                     (2) สมาชิกกองทุนสวสัดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขไทย (กสธท.)(กอง2)        
                     (3) สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
จ  ากดั (สส.ชสอ.) 
       (4) หลกัประกนัอ่ืนๆเพ่ือคุม้ครองหน้ีท่ีมีอยู ่  

“สมาคม” หมายถึง สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต่างๆท่ีสหกรณ์รับเป็นศนูยป์ระสานงาน 
“สมาชิก” หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล  าภู จ  ากดั ท่ีไดส้มคัร

เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ทั้งน้ีสมาชิกสมาคมฯดงักล่าวตอ้งไดรั้บอนุมติัรับเป็นสมาชิกจาก
ทางสมาคมฯแลว้เท่านั้น 
  “เงินยมืทดรองจ่าย” หมายถึง เงินท่ีสหกรณ์ฯจ่ายให้แก่ผูย้ืมเพื่อส ารองจ่ายเก่ียวกบัการด าเนินงาน
ในกิจการของสหกรณ์ฯ หรือเพื่อน าไปมอบให้แก่ทายาท(ตามกฎหมาย)สมาชิกสหกรณ์ฯท่ีเสียชีวิตได้
น าไปใชจ่้ายในการจดัการงานฌาปนกิจศพ ตามสญัญายมืเงินทดรองจ่าย  

“ผู้ยมื” หมายถึง กรรมการด าเนินการ ผูจ้ดัการสหกรณ์  เจา้หน้าท่ีสหกรณ์  ท่ีปรึกษาสหกรณ์  ผู ้
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์   

ข้อ 5. ผูมี้สิทธิยมืเงินทดรองจ่ายไดต้ามระเบียบน้ี 
5.1 กรรมการด าเนินการ หรือให้กรรมการด าเนินการท่ีรับผิดชอบสมาชิกในพ้ืนท่ีฯ 

สามารถยมืเงินยมืทดรองจ่าย กรณีเพื่อมอบใหท้ายาทสมาชิกน าไปใชจ่้ายในการจดัการงานฌาปนกิจศพ 
  5.2 ผูจ้ดัการสหกรณ์ 
  5.3 เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์  

5.4 ท่ีปรึกษาสหกรณ์   
5.5 ผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ 

      ข้อ 6. การยมืเงินทดรองจ่ายจะกระท าไดก้็แต่เฉพาะกรณีดงัต่อไปน้ี 
  6.1 เป็นค่าใชจ่้ายส าหรับตวัผูย้มืซ่ึงมีสิทธิไดรั้บตามระเบียบหรือขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 
  6.2 เป็นค่าใชจ่้ายส าหรับการจดัการงานของสหกรณ์ซ่ึงสมควรจ่ายในเวลา สถานท่ีจดัการ
งานนั้น 
  6.3 เป็นค่าใชจ่้ายหรือช าระหน้ีตามภาระผกูพนัซ่ึงตอ้งกระท าเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นหรือ
ประโยชน์ของสหกรณ์ 

6.4 เป็นค่าใช่จ่ายเพ่ือจดัซ้ือครุภณัฑ ์ ทั้งน้ีตอ้งอยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการ 
6.5 เป็นเงินทดรองจ่าย  เพื่อน าไปมอบให้แก่ทายาท(ตามกฎหมาย)สมาชิกสหกรณ์ฯท่ี

เสียชีวิตไดน้ าไปใชจ่้ายในการจดัการงานฌาปนกิจศพ 
  ข้อ 7. ผูย้มืมีสิทธิยมืเงินทดรองจ่ายได ้เท่าท่ีตนพึงจะมีสิทธิเบิกจ่ายได ้หรือไม่เกินจ านวนเงิน ท่ีใช้
ส าหรับการจดัการงานของสหกรณ์ฯ รายละเอียดดงัน้ี 



         (7.1) ผูย้มืเงินทดรองจะไดรั้บเงินสดหรือเช็คเงินยืมทดรอง  ก่อนวนัเดินทางหรือวนั
จดักิจกรรมจริง 1 สปัดาห์ ยกเว้นข้อ 6.5 ให้รีบด าเนินการด่วน 

(7.2) กรณีการยมืเงินเพ่ือช าระหน้ีตามภาระผกูพนัของสหกรณ์ฯ จะยมืเงินทดรองจ่าย
ได้ไม่เกินคร้ังละ 100,000.- บาท (หน่ึงแสนบาทถว้น) เวน้แต่ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ 
              (7.3) กรณีการยืมเงินทดรองจ่ายเพื่อน าไปมอบให้แก่ทายาท(ตามกฎหมาย)สมาชิก
สหกรณ์ฯท่ีเสียชีวิตน าไปใชจ่้ายในการจดัการงานฌาปนกิจศพ ให้ยืมเงินทดรองจ่ายได้ตามจ านวนเงินที่
สมาชิกต้องได้รับหลงัจากหกัช าระหน้ีตามระเบียบเงินกูฯ้ แต่ไม่เกินคร้ังละ 300,000.- บาท (สามแสนบาท
ถว้น)    
             ผูย้มืเงินทดรองจ่ายตอ้งมัน่ใจว่าสมาชิกผูเ้สียชีวิตจะตอ้งไดรั้บเงินจากสมาคมฯและมีเงินคงเหลือ
หลงัจากหกัช าระหน้ีตามระเบียบเงินกูข้องสหกรณ์ฯ เพ่ือน ามาลา้งบญัชีหรือคือเงินยืมทดรองจ่าย และให้ผู ้
ยมืเงินทดรองจ่ายรายงานการยมืเงินต่อคณะกรรมการด าเนินการรับทราบในวนัประชุมประจ าเดือน  
             ทั้งน้ี  หากไม่เป็นไปตามวรรคแรกในขอ้ 7.3 ใหค้ณะกรรมการด าเนินการเป็นผูรั้บผดิชอบ 

ข้อ 8. การยมืเงินทดรองจ่ายผูย้มืตอ้งยืน่เป็นหนังสือขออนุมติัต่อผูม้ีอ  านาจอนุมติั เมื่อไดรั้บอนุมติั  
ผูย้ืมต้องท าสัญญายืมเงินทดรองจ่ายไวก้ับสหกรณ์ก่อนรับเงินถา้ผูย้ืมมีเงินยืมทดรองจ่ายค้างช าระกับ
สหกรณ์จะยมืเงินทดรองจ่ายอีกไม่ได ้ยกเว้น เป็นการยมืเงินทดรองจ่ายเร่ืองเดียวกนั,โครงการเดียวกนัหรือ
กิจกรรมเดียวกนั  หากมีความจ าเป็นตอ้งยืมเงินทดรองจ่ายก่อนวนัท่ีจะเดินทางหรือวนัจดักิจกรรมจริงอนั
เป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์ฯต้องทยอยยืมเงินไปจ่ายเป็นคร้ังๆ เช่น เงินมัดจ า  เงินค่าตั๋วเดินทาง เงิน
ค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นตนั 

ข้อ 9. ผูม้ีอ  านาจอนุมติัใหย้มืเงินทดรองจ่าย 
9.1 เจา้หน้าท่ีสหกรณ์เป็นผูย้ืม และยืมเงินไม่เกิน 100 ,000 บาท (หน่ึงแสนบาทถว้น) ให้

ผูจ้ดัการสหกรณ์หรือผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทนผูจ้ดัการสหกรณ์ เป็นผูอ้นุมติั 
9.2 กรรมการหรือผูจ้ดัการสหกรณ์รวมทั้งผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทนผูจ้ดัการ ท่ีปรึกษาสหกรณ์  ผู ้

ตรวจสอบกิจการสหกรณ์เป็นผูย้มื ใหค้ณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เป็นผูอ้นุมติั ในการน้ีกรรมการผูย้ืม
จะออกเสียงลงมติดว้ยไม่ได ้

 ข้อ 10. สัญญายืมเงินทดรองจ่ายให้เป็นไปตามแบบตามท่ีสหกรณ์ก าหนด ซ่ึงอย่างน้อยต้องมี
รายการก าหนด ดงัน้ี 

10.1  วนั เดือน ปี ท่ีท าสญัญายมืเงินทดรองจ่าย 
  10.2  จ  านวนเงินท่ียมื และวนัท่ีไดรั้บเงินยมื 

10.3  วตัถุประสงคข์องการยมืเงินทดรองจ่าย 
  10.4  วนัครบก าหนดส่งหลกัฐานหกัลา้งเงินยมืหรือส่งคืนเงินยมื 

10.5  ขอ้สญัญายอมใหส้หกรณ์หกัเงินท่ีมีสิทธิไดรั้บจากสหกรณ์ 



10.6  ลายมือช่ือผูย้มืพร้อมพยาน 
ข้อ11.  ผูม้ีอ  านาจลงนามอนุมติัในสญัญายมืเงินทดรองจ่ายให ้ประธานกรรมการหรือผูป้ฏิบติัหนา้ท่ี

แทนประธานกรรมการหรือผูจ้ดัการหรือผูป้ฏิบติัหนาท่ีแทนเป็นผูล้งนามแทนสหกรณ์ตามจ านวนวงเงินใน
สญัญายมืเงินทดรองจ่าย ดงัน้ี 

1) ประธานกรรมการหรือผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทนประธานกรรมการ ใหอ้  านาจลงนามอนุมติัได้
ในวงเงิน 50,000–200,000 บาท 

2) ผูจ้ดัการหรือผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทนผูจ้ดัการใหอ้  านาจลงนามอนุมติัไดใ้นวงเงินการต ่ากว่า 
50,000 บาท 

3) กรณีจ านวนวงเงินในสญัญายมืเงินทดรองจ่ายเกิน 200,000 บาท ให้ท่ีประชุมกรรมการ
อ านวยการหรือท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการมีมติใหผู้ม้ีอ  านาจ ตาม ข้อ 11 เป็นผูม้ีอ  านาจลงนามอนุมติั
ได ้

ข้อ 12. ผูย้มืตอ้งส่งหลกัฐานการจ่ายเงินมาหกัลา้งเงินยมืทดรองจ่ายกบัสหกรณ์และส่งคืนเงินส่วนท่ี
เหลือ (ถา้มี) ภายในก าหนดเวลาดงัน้ี 

12.1 กรณีเงินยมืทดรองจ่ายเพื่อศึกษาดูงาน หรืออบรม-สมัมนา ตอ้งส่งหลกัฐานการจ่ายเงิน
มาหกัลา้งเงินยมืทดรองภายให ้15 วนั นบัแต่วนัท่ีส้ินสุดการไปดูงาน หรืออบรมสมัมนา 

12.2 กรณีเงินยมืทดรองจ่ายเพื่อจดัท าโครงการต่างๆของสหกรณ์ รวมถึงงานการจดัประชุม
ใหญ่สามญัประจ าปีของสหกรณ์ ตอ้งส่งหลกัฐานการจ่ายเงินมาหกัลา้งเงินยืมทดรองภายภายให้ 30 วนั นับ
แต่วนัท่ีการด าเนินงานโครงการส้ินสุดลง 

12.3  กรณีการยืม เ งินทดรองจ่ าย เพื่ อน า ไปมอบให้แก่ทายาท  (ตามกฎหมาย )                        
สมาชิกสหกรณ์ฯ ท่ีเสียชีวิตน าไปใชจ่้ายในการจัดการงานฌาปนกิจศพ ตอ้งส่งหลกัฐานการจ่ายเงินมา
หกัลา้งเงินยมืทดรองภายให ้3 วนัท าการ หลงัจากสมาคมฯโอนเงินให้สมาชิก  ทั้งน้ีมอบให้เจา้หน้าท่ีศูนย์
ประสานงานสมาคมฯมีหนา้ท่ีแจง้ผูย้มืเงินใหรั้บทราบเพื่อน าหลกัฐานหรือเอกสารประกอบการหักลา้งเงิน
ยมืทดรองจ่ายมาด าเนินการใหท้นัเวลา มีรายการดงัน้ี 
              (1) ส าเนาใบมรณะบตัรของสมาชิก 
  (2)  ส าเนาทะเบียนบา้นท่ีมีช่ือของสมาชิกและส าเนาทะเบียนบา้นท่ีมีช่ือของผูรั้บเงิน 
  (3)ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือส าเนาบตัรขา้ราชการของผูรั้บผูรั้บเงิน 
  (4)หลกัฐานท่ีจ  าเป็นอ่ืน ๆ  

ในกรณีผูย้มืรับเงินจากสหกรณ์แลว้แต่ปรากฏเหตุอนัตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีตามวตัถุประสงคท่ี์ยมืเงินทด
รองจ่ายระงบัไป ผูย้มืตอ้งส่งคืนเงินยมืภายใน 3 วนันบัแต่วนัท่ีระงบั 

ข้อ 13. หลกัฐานการจ่ายเงินตามข้อ 10 ตอ้งเป็นหนังสือลงลายมือช่ือของผูรั้บเงิน  เวน้แต่การ
จ่ายเงินไม่เกิน 500 บาท (หา้ร้อยบาทถว้น) จะท าเป็นหนงัสือส าคญัจ่ายลงลายมือช่ือผูย้มืก็ได้ 



กรณีค่าเบ้ียเล้ียงหรือค่าใชจ่้ายเหมาจ่ายตามสิทธิของผูย้ืมไม่ตอ้งปฏิบติัตามวรรคหน่ึง แต่ให้ระบุ
เป็นค่าใชจ่้ายในหนงัสือขอหกัลา้งเงินยมืทดรองจ่าย 

ข้อ 14. ผูม้ีอ  านาจอนุมติัเงินยืมทดรองจ่าย ก่อนอนุมัติต้องพิจารณาโดยรอบคอบ ถึงเหตุและ
วตัถุประสงค์แห่งการยืมเงินทดรองจ่ายนั้น ซ่ึงต้องเป็นเร่ืองท่ีจ  าเป็นและเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของ
สหกรณ์หรือสมาชิกหากอนุมติัโดยไม่ชอบดว้ยระเบียบน้ีหรืออนุมติัไปโดยประมาทเลินเล่อ ใหถื้อว่าปฏิบติั
หนา้ท่ีอนัเป็นเหตุใหเ้กิดความเส่ือมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์ และถา้สหกรณ์ไดรั้บความเสียหาย ตอ้ง
รับผดิชอบชดใชค่้าเสียหายท่ีเกิดข้ึนแก่สหกรณ์ 

ข้อ 15. ผูย้มื จ่ายเงินยมืทดรองจ่ายโดยไม่ชอบหรือแสดงหลกัฐานอนัเป็นเท็จ ตอ้งถูกพิจารณาโทษ
ทั้งทางแพ่งและทางอาญา 

ในกรณีไม่ส่งหลกัฐานการจ่ายเงินหรือส่งคืนเงินยืมตามเวลาท่ีก  าหนดในสัญญายืมเงินทดรองจ่าย 
หรือตามท่ีระเบียบน้ีก  าหนด ใหถื้อว่าเป็นผูผ้ดินดัช าระหน้ี  และตอ้งช าระค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึน  

 
ประกาศ ณ วนัท่ี 27 เดือน กนัยายน พ.ศ. 2561 

          
(นายศรายทุธ   สมศรี) 

ประธานกรรมการด าเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล  าภู จ  ากดั 

 
 


