ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด
วาดวยเงินยืมทดรองจาย พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2)
เพื่ อ ให ก ารยื ม เงิ น ทดรองจ า ยมี ห ลั ก เกณฑ ก ารปฏิ บั ติ อั น จะทํ า ให ก ารบริ ห ารการเงิ น เกิ ด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงสมควรใหมีระเบียบเกี่ยวกับการยืมเงินทดรองจาย
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด ขอ 65(8) และขอ
87(10) ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการดํ าเนิ น การ ชุ ด ที่ 49 ครั้ งที่ 6 เมื่ อวั น ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2561
มีมติกํา หนดระเบี ย บสหกรณ อ อมทรัพ ยอนามัย สุรินทร จํากัด วาด วยเงิ น ยื มทดรองจา ย พ.ศ.2561
(ครั้งที่ 2) ดังนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวยเงินยืมทด
รองจาย พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2)"
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2561 เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิก “ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวย เงินยืมทดรองจาย
พ.ศ. 2561” ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2561
บรรดาระเบียบ มติ และคําสั่งอื่นใดที่กําหนดไวหรือขัดแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4 ในระเบียบนี้
สหกรณ
หมายถึง สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด
คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด
กรรมการ
หมายถึง กรรมการในคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยอนามัย
สุรินทร จํากัด และใหหมายรวมถึง ผูดํารงตําแหนงประธาน
กรรมการดวย
เงินยืมทดรองจาย หมายถึง เงินที่สหกรณจายใหแกผูยืม ตามสัญญายืมเงินทดรองจาย
ผูยืม
หมายถึง กรรมการ ผูจัดการสหกรณ หรือ เจาหนาที่สหกรณ
ขอ 5 ผูมสี ิทธิยืมเงินทดรองจายไดตามระเบียบนี้
(1) กรรมการ
(2) ผูจัดการสหกรณ
(3) เจาหนาที่สหกรณ
ขอ 6 การยืมเงินทดรองจายจะกระทําไดก็แตเฉพาะกรณีดังตอไปนี้
(1) เปนคาใชจายสําหรับตัวผูยืมซึ่งมีสิทธิไดรบั ตามระเบียบหรือขอบังคับของสหกรณ
(2) เปนคาใชจายสําหรับการจัดการงานของสหกรณซึ่งสมควรจา ยในเวลา สถานที่
จัดการงานนั้น

(3) เปนคาใชจายหรือชําระหนี้ตามภาระผูกพันซึ่งตองกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยสิน
หรือประโยชนของสหกรณ
ขอ 7 ผูยืมมีสิทธิยืมเงินทดรองจายได เทาที่ตนพึงจะมีสิทธิเบิกจายได หรือไมเกินจํานวนเงินที่
ใชสําหรับการจัดการงานของสหกรณ
ผู ได รับ เงิน ล ว งหน าต อ งออกเดิ น ทางภายในเจ็ด วัน นั บ ตั้ งแตวัน ที่ ได รับ เงิน ล ว งหน า ถ าไม
เดินทางภายในกําหนดเวลาดังกลาวตองสงเงินลวงหนาที่ไดรับคืนทั้งสิ้นทันที ยกเวนมีเหตุผลที่จําเปน
เพื่อประโยชนแกสหกรณที่จะตองยืมลวงหนากอนเจ็ดวันตองไดรับอนุมัติจากประธานกรรมการ
กรณียืมเงินเพื่อชําระหนี้ตามภาระผูกพันของสหกรณ จะยืมเงินทดรองจายไดไมเกินครั้งละหนึ่งแสนบาท
ขอ 8 การยื มเงินทดรองจายผูยืมตองยื่นเปนหนังสือ ขออนุมัติตอผูมีอํานาจอนุ มัติ เมื่อไดรับ
อนุมัติ ผูยืมตองทําสัญญายืมเงินทดรองจายไวกับสหกรณกอนรับเงิน
ถาผูยืมเงินมีเงินยืมทดรองจายคางชําระกับสหกรณจะยืมเงินทดรองจายอีกไมได
ขอ 9 ผูมีอํานาจอนุมัติใหยืมเงินทดรองจาย
(1) เจาหนาที่สหกรณ เปนผูยืม และยืมเงินไมเกิน 10,000 บาท ให ผูจัดการสหกรณ
หรือผูปฏิบัติหนาที่แทนผูจัดการสหกรณ เปนผูอนุมัติ
(2) กรรมการหรือผูจัดการสหกรณรวมทั้งผูปฏิบัติหนาที่แทนผูจัดการหรือเจาหนาที่
สหกรณเปนผูยืมเงินไมเกิน 500,000 บาท ใหประธานกรรมการเปนผูอนุมัติ
(3) กรรมการหรือผูจัดการสหกรณรวมทั้งผูปฏิบัติหนาที่แทนผูจัดการหรือเจาหนาที่
สหกรณ เป นผูยืม เงินเกิน 500,000 บาท ให คณะกรรมการดําเนิน การสหกรณ เป น ผูอ นุมั ติ ในการนี้
กรรมการผูยืมจะออกเสียงลงมติดวยไมได
ขอ 10 สัญญายืมเงินทดรองจายใหเปนไปตามแบบตามที่สหกรณกําหนด ซึ่งอยางนอยตองมี
รายการกําหนด ดังนี้
(1) วัน เดือน ป ที่ทําสัญญายืมเงินทดรองจาย
(2) จํานวนเงินที่ยืม และวันที่ไดรบั เงินยืม
(3) วัตถุประสงคของการยืมเงินทดรองจาย
(4) วันครบกําหนดสงหลักฐานหักลางเงินยืมหรือสงคืนเงินยืม
(5) ขอสัญญายอมใหสหกรณหักเงินที่มีสิทธิไดรับจากสหกรณ
(6) ลายมือชื่อผูยืมพรอมพยาน
สัญญายืมเงินทดรองจายใหผูจัดการหรือผูปฏิบัติหนาที่แทนผูจัดการเปนผูลงนามแทน
สหกรณ
ขอ 11 ผูยืมตองสงหลักฐานการจายเงินมาหักลางเงินยืมทดรองจายกับสหกรณและสงคืนเงิน
สวนที่เหลือ (ถามี) ภายในกําหนดเวลาเจ็ดวันนับแตวันที่กลับจากการปฏิบัติงาน
ในกรณีผูยืมเงินรับเงินจากสหกรณแลว แตปรากฏเหตุอันตองปฏิบัติหนาที่ตามวัตถุประสงคที่
ยืมเงินทดรองจายระงับไป ผูยืมตองสงคืนเงินยืมภายในสามวันนับแตวันที่ระงับ

ขอ 12 หลักฐานการจายเงินตามขอ 10 ตองเปนหนังสือลงลายมือชื่อของผูรับเงิน เวนแตการ
จายเงินไมเกินหารอยบาท จะทําเปนหนังสือสําคัญจายลงลายมือชื่อผูยืมก็ได
กรณีคาเบี้ย เลี้ยงหรือคา ใชจายเหมาจายตามสิทธิของผูยืมไมตองปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง แตให
ระบุเปนคาใชจายในหนังสือขอหักลางเงินยืมทดรองจาย
ขอ 13 ผูมีหนาที่อนุมัติเงินยืมทดรองจาย กอนอนุมัติต องพิจารณาโดยรอบคอบถึ งเหตุและ
วัตถุป ระสงคแหงการยืมเงินทดรองจายนั้น ซึ่งตองเปนเรื่องที่จําเปนและเหมาะสม เพื่ อประโยชนของ
สหกรณหรือสมาชิก
หากอนุมัติโดยไมชอบดวยระเบียบนี้หรืออนุมัติไปโดยประมาทเลินเลอ ใหถือวาปฏิบัติหนาที่อัน
เป น เหตุ ให เกิ ด ความเสื่ อ มเสี ย ผลประโยชน ข องสหกรณ และถ า สหกรณ ไ ด รับ ความเสี ย หาย ต อ ง
รับผิดชอบชดใชคา เสียหายแกสหกรณ กับตองชําระคาดอกเบี้ยรอยละเจ็ดครึ่งตอป
ขอ 14 ผูยืม จายเงินยืมทดรองโดยไมชอบหรือแสดงหลักฐานอันเปนเท็จ ตองถูกพิจารณาโทษ
ทั้งทางแพงและทางอาญา
ในกรณีไมส งหลักฐานการจายเงินหรือสงคืนเงินยืมทดรองตามเวลาที่กําหนดในสัญญายืมเงิน
ทดรองจาย หรือตามระเบียบนี้กําหนด ใหถือวาเปนผูผิดนัดชําระหนี้ และตองชําระคาดอกเบี้ยรอยละ
เจ็ดครึ่งตอปนับแตวันผิดนัดจนถึงวันที่สงหลักฐานการจายเงินหักลางเงินยืมหรือสงคืนเงินยืมทดรอง
ผูยืมผิดนัดชําระหนี้สหกรณจะทําหนังสือรับสภาพหนี้ไมได
ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ศุภรัฐ พูนกลา
(นายศุภรัฐ พูนกลา)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด

