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ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด
วาดวย เงินยืมทดรองจาย พ.ศ.2560
เพื่อใหการยืมเงินทดรองจายมีหลักเกณฑการปฏิบัติอันจะทําใหการบริหารการเงิน เกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงสมควรใหมีระเบียบเกี่ยวกับการยืมเงินทดรองจาย
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณ ขอ 66 (8) และขอ 91(10) ที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ ครั้งที่ 4 /2560 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 มติกําหนดระเบียบวาดวยเงินยืมทด
รองจาย ดังนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้ เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด
วาดวยเงินยืมทดรองจาย พ.ศ.2560”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 13 มีนาคม 2560 เป?นตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“สหกรณ” หมายถึง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัด
พังงา จํากัด
“กรรมการ” หมายถึง กรรมการในคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
จังหวัดพังงา จํากัด และใหหมายความรวมถึง ผูดํารงตําแหนงประธานกรรมการดวย
“ผูตรวจสอบกิจการ” หมายถึง ผูตรวจสอบกิจการภายในของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
จังหวัดพังงา จํากัด
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด
“เงินยืมทดรองจาย” หมายถึง เงินที่สหกรณจายใหแกผูยืม ตามสัญญายืมเงินทดรองจาย
“ผูยืม” หมายถึง กรรมการ ผูจัดการสหกรณ หรือ เจาหนาที่สหกรณ หรือ ผูตรวจสอบกิจการ
หรือ สมาชิก
ขอ ๔ ผูมีสิทธิยืมเงินทดรองจายไดตามระเบียบนี้
(๑) กรรมการ
(๒) ผูจัดการสหกรณ
(๓) เจาหนาที่สหกรณ
(๔) ผูตรวจสอบกิจการภายในของสหกรณ
(๕) สมาชิกของสหกรณ
ขอ ๕ การยืมเงินทดรองจายจะกระทําไดก็แตเฉพาะกรณีดังตอไปนี้
(๑) เป?นคาใชจายสําหรับตัวผูยืมซึ่งมีสิทธิไดรับตามระเบียบหรือขอบังคับของสหกรณ
(๒) เป?นคาใชจายสําหรับการจัดการงานของสหกรณซึ่งสมควรจายในเวลา สถานที่
จัดการงานนั้น
(๓) เป?นคาใชจายหรือชําระหนี้ตามภาระผูกพันซึ่งตองกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยสิน
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หรือประโยชนของสหกรณ
ขอ ๖ ผูยืมมีสิทธิยืมเงินทดรองจายได เทาที่ตนพึงจะมีสิทธิเบิกจายได หรือไมเกินจํานวนเงิน
ที่ใชสําหรับการจัดการงานของสหกรณ
ขอ ๗ การยืมเงินทดรองจายผูยืมตองยื่นเป?นหนังสือขออนุมัติตอผูมีอํานาจอนุมัติ เมื่อไดรับ
อนุมัติ ผูยืมตองทําสัญญายืมเงินทดรองจายไวกับสหกรณกอนรับเงิน
ถาผูยืมมีเงินยืมทดรองจายคางชําระกับสหกรณจะยืมเงินทดรองจายอีกไมได
ขอ ๘ ผูมีอํานาจอนุมัติใหยืมเงินทดรองจาย
(๑) เจาหนาที่สหกรณเป?นผูยืม และยืมเงินไมเกิน 10,000บาท ใหผูจัดการสหกรณหรือ
ผูปฏิบัติหนาที่แทนผูจัดการสหกรณ เป?นผูอนุมัติ
(๒) กรรมการ หรื อ ผู ตรวจสอบกิ จ การภายในสหกรณ หรื อ สมาชิ ก หรื อผู จั ด การ
สหกรณรวมทั้งผูปฏิบัติหนาที่แทนผูจัดการเป?นผูยืม ให ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณเป?นผูพิจารณาอนุมัติ ในการนี้กรรมการผูยืมจะออกเสียงลงมติดวยไมได
(๓) ในกรณี ที่ ว งเงิ น ยื ม เกิ น กวา 10,000 บาท แตไมเกิ น 100,000 บาท ใหประธาน
กรรมการหรือรองประธานกรรมการ สหกรณเป?นผูพิจารณาอนุมัติ
(๔) ในกรณี ที่วงเงินยืมเกินกวา 100,000 บาท ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
เป?นผูพิจารณาอนุมัติ
ขอ ๙ สัญญายืมเงินทดรองจายใหเป?นไปตามแบบตามที่สหกรณกําหนด ซึ่งอยางนอยตองมี
รายการกําหนด ดังนี้
(๑) วัน เดือน ปQ ที่ทําสัญญายืมเงินทดรองจาย
(๒) จํานวนเงินที่ยืม และวันที่ไดรับเงินยืม
(๓) วัตถุประสงคของการยืมเงินทดรองจาย
(๔) วันครบกําหนดสงหลักฐานหักลางเงินยืมหรือสงคืนเงินยืม
(๔) ขอสัญญายอมใหสหกรณหักเงินที่มีสิทธิไดรับจากสหกรณ
(๖) ลายมือซื่อผูยืมพรอมพยาน
สัญญายืมเงินทดรองจายใหผูจัดการสหกรณหรือผูปฏิบัติหนาที่แทนผูจัดการเป?นผูลงนามแทน
สหกรณ
ขอ ๑๐ ผูยืมตองสงหลักฐานการจายเงินมาหักลางเงินยืมทดรองจายกับสหกรณและสงคืนเงิน
สวนที่เหลือ (ถามี) ภายในกําหนดเวลาสิบหาวันทําการนับแตวันที่รับเงินจากสหกรณ
ในกรณีผูยืมรับเงินจากสหกรณแลว แตปรากฏเหตุอันตองปฏิบัติหนาที่ตามวัตถุประสงคที่
ยืมเงินทดรองจายระงับไป ผูยืมตองสงคืนเงินยืมภายในสามวันทําการนับแตวันที่ระงับ
ขอ ๑๑ หลักฐานการจายเงินตาม ขอ ๑๐ ตองเป?นหนังสือลงลายมือซื่อของผูรับเงิน
กรณีคาเบี้ยเลี้ยงหรือคาใชจายเหมาจายตามสิทธิของผูยืมไมตองปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง แตให
ระบุเป?นคาใชจายในหนังสือขอหักลางเงินยืมทดรองจาย
ขอ ๑๒ ผูมีหนาที่อนุมัติเงินยืมทดรองจาย กอนอนุมัติตองพิจารณาโดยรอบคอบ ถึงเหตุและ
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วัตถุประสงคแหงการยืมเงินทดรองจายนั้น ซึ่งตองเป?นเรื่องที่จําเป?นและเหมาะสม เพื่อประโยชนของสหกรณ
หรือสมาชิก
หากอนุมัติโดยไมชอบดวยระเบียบนี้หรืออนุมัติไปโดยประมาทเลินเลอ ใหถือวาปฏิบัติหนาที่
อันเป?นเหตุใหเกิดความเสื่อมเสียผลประโยชนของสหกรณ และถาสหกรณไดรับความเสียหาย ตองรับผิดชอบ
ชดใชคาเสียหายแก'สหกรณ กับตองชําระคาดอกเบี้ยรอยละแปดตอปQ
ขอ ๑๓ ผู ยื ม จายเงิ น ยื ม ทดรองจายโดยไมชอบหรื อ แสดงหลั ก ฐานอั น เป? น เท็ จ ตองถู ก
พิจารณาโทษทั้งทางแพงและทางอาญา
ในกรณีไมสงหลักฐานการจายเงินหรือสงคืนเงินยืมตามเวลาที่กําหนดในสัญญายืมเงินทดรอง
จาย หรือตามที่ระเบียบนี้กําหนดตองชําระคาดอกเบี้ยรอยละแปดตอปQ นับแตวันผิดนัดจนถึงวันที่สงหลักฐาน
การจายเงินหักลางเงินยืมหรือสงคืนเงินยืม
กรณี ที่ ไมสามารถปฏิ บั ติ ไดตามระเบี ย บนี้ ห รื อ มี เหตุ อั น จํ า เป? น ใด ๆ ใหคณะกรรมการ
ดําเนินการเป?นผูพิจารณาเป?นรายกรณีไป
ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2560
(นายบุญศักดิ์ รมยพร)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด

