ระเบียบสหกรณ์ ออมทรั พย์ สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด
ว่าด้วย เงินยืมทดรองจ่ าย พ.ศ. 2559
***************
เพื อให้ ก ารยื ม เงิ น ทดรองจ่ า ยมี ห ลัก เกณฑ์ ก ารปฏิ บ ั ติ อ ัน จะทํ า ให้ ก ารบริ หารการเงิ น
เกิ ดประสิ ทธิ ภาพมากยิ งขึน จึงสมควรให้มีระเบียบเกียวกับการยืมเงินทดรองจ่าย
อาศัย อํานาจตามความในข้อ บังคับสหกรณ์ ข้อ 107 (10) ที ประชุ มคณะกรรมการดํา เนิ น การ
ครังที 9 เมือวันที 18 พฤษภาคม 2559 มีมติกาํ หนดระเบียบว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่าย ดังนี
ข้อ 1 ระเบียบนี เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด ว่าด้วยเงิน
ยืมทดรองจ่าย พ.ศ. 2559”
ข้อ 2 ระเบียบนี ให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ที 10 พฤษภาคม 2559 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดํา เนิ น การสหกรณ์ อ อมทรั พย์ส หภาพแรงงานไทย
เรยอน จํากัด
“กรรมการ” หมายถึง กรรมการในคณะกรรมการดําเนิ น การสหกรณ์ ออมทรัพย์สหภาพแรงงาน
ไทยเรยอน จํากัด และให้หมายความรวมถึง ผูด้ าํ รงตําแหน่งประธานกรรมการด้วย
“เงินยืมทดรองจ่าย” หมายถึง เงินทีสหกรณ์จ่ายให้แก่ ผยู ้ ืม ตามสัญญายืมเงินทดรองจ่าย
“ผูย้ ืม” หมายถึง กรรมการ ผูจ้ ดั การสหกรณ์ หรื อเจ้าหน้าทีสหกรณ์
ข้อ 4 ผูม้ ีสิทธิ ยมื เงินทดรองจ่ายได้ตามระเบียบนี
(1) กรรมการ
(2) ผูจ้ ดั การสหกรณ์
(3) เจ้าหน้าทีสหกรณ์
ข้อ 5 การยืมเงินทดรองจ่ายจะกระทําได้ก็แต่เฉพาะกรณี ดงั ต่อไปนี
(1) เป็ นค่าใช้จ่ายสําหรับตัวผูย้ ืมซึ งมีสิทธิ ได้รับตามระเบียบหรื อข้อบังคับของสหกรณ์
(2) เป็ นค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดการงานของสหกรณ์ซึงสมควรจ่ายในเวลา สถานที จัดการงานนัน

-2(3) เป็ นค่ าใช้จ่ายหรื อ ชํา ระหนี ตามภาระผู ก พัน ซึ งต้อ งกระทํา เพื อให้ ไ ด้มาซึ งทรั พย์สิ นหรื อ
ประโยชน์ของสหกรณ์
ข้อ 6 ผูย้ ืมมีสิทธิ ยืมเงินทดรองจ่ายได้ เท่าทีตนพึงจะมีสิทธิ เบิกจ่ายได้ หรื อไม่เกิ นจํานวนเงิ นที ใช้
สําหรับการจัดการงานของสหกรณ์
กรณี การยืมเงินเพือชําระหนีตามภาระผู กพันของสหกรณ์ จะยืมเงิน ทดรองจ่ายได้ไม่เกิ นครังละ
หนึงแสนบาท
ข้อ 7 การยืมเงินทดรองจ่ายผูย้ มื ต้องยืนเป็ นหนังสื อขออนุมตั ิต่อผูม้ ีอาํ นาจอนุ มตั ิ เมื อได้รับอนุ มตั ิ
ผูย้ ืมต้องทําสัญญายืมเงินทดรองจ่ายไว้กบั สหกรณ์ก่อนรับเงิน
ถ้าผูย้ มื มีเงินยืมทดรองจ่ายค้างชําระกับสหกรณ์จะยืมเงินทดรองจ่ายอีกไม่ได้
ข้อ 8 ผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิให้ยมื เงินทดรองจ่าย
(1) เจ้าหน้าทีสหกรณ์ เ ป็ นผูย้ ื ม และยืมเงิ นไม่เ กิ น 5,000 บาท ให้ผูจ้ ดั การสหกรณ์ หรื อ ผูป้ ฏิ บตั ิ
หน้าทีแทนผู้จดั การสหกรณ์ เป็ นผูอ้ นุมตั ิ
(2) กรรมการหรื อผูจ้ ดั การสหกรณ์รวมทังผูป้ ฏิ บตั ิหน้าทีแทนผูจ้ ดั การเป็ นผู ้ยืม และยืมเงินไม่เกิ น
10,000 บาท ให้ประธานกรรมการสหกรณ์เป็ นผูอ้ นุมตั ิ
(3) กรรมการหรื อเจ้าหน้าที ผูไ้ ด้รับมอบหมายทํานิติกรรมยืมเงินทดรองจ่ายเพือเงินกูพ้ ิเศษได้ตาม
จํานวนทีจ่ายจริ ง (กรณี ตอ้ งนําเงินไปไถ่ถอนโฉนดทีดินก่ อนนํามาจํานองกับสหกรณ์ ) ให้ทีประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการเป็ นผูอ้ นุมตั ิ
(4) กรรมการหรื อผูจ้ ดั การยืมเงิ นทดรองจ่ายเพือจัดอบรมสัมมนาสมาชิ ก ยืมเงินไม่เกิ น 100,000
บาท ให้ประธานกรรมการหรื อรองประธานกรรมการเป็ นผูอ้ นุมตั ิ
(5) กรรมการหรื อผูจ้ ดั การยืมเงิ นทดรองจ่าย เพือจัดงานศพ ฌาปนกิ จสงเคราะห์ สสอป. ยืมเงิ น
ไม่เกิ น 60,000 บาท ให้ประธานกรรมการเป็ นผูอ้ นุมตั ิ
ข้อ 9 สัญญายืมเงินทดรองจ่ายให้เป็ นไปตามแบบตามทีสหกรณ์กาํ หนด ซึ งอย่างน้อยต้องมีรายการ
กําหนด ดังนี
(1) วัน เดือน ปี ทีทําสัญญายืมเงินทดรองจ่าย
(2) จํานวนเงินทียืม และวันทีได้รับเงินยืม
(3) วัตถุประสงค์ของการยืมเงินทดรองจ่าย
(4) วันครบกําหนดส่ งหลักฐานหักล้างเงินยืมหรื อส่ งคืนเงินยืม
(5) ข้อสัญญายอมให้สหกรณ์หกั เงินทีมีสิทธิ ได้รับจากสหกรณ์
(6) ลายมือชือผูย้ มื พร้อมพยาน
สัญญายืมเงิ นทดรองจ่ายให้ผู้จดั การสหกรณ์หรื อผูป้ ฏิ บตั ิหน้าที แทนผู ้จดั การเป็ น ผู ้ลงนามแทน
สหกรณ์

-3ข้อ 10 ผูย้ ืมต้องส่ งหลักฐานการจ่ายเงินมาหักล้างเงินยืมทดรองจ่ายกับสหกรณ์และส่ งคืนเงิ นส่ วน
ทีเหลือ (ถ้ามี) ภายในกําหนดเวลาสิ บห้าวันนับแต่วนั ทีรับเงินจากสหกรณ์
ในกรณี ผยู้ ืมรับเงินจากสหกรณ์แล้ว แต่ปรากฎเหตุอนั ต้องปฏิบตั ิหน้าทีตามวัตถุประสงค์ทียืมเงิ น
ทดรองจ่ายระงับไป ผูย้ ืมต้องส่ งคืนเงินยืมภายในสามวันนับแต่วนั ทีระงับ
ข้อ 11 หลักฐานการจ่ ายเงิน ตามข้อ 10 ต้อ งเป็ นหนังสื อ ลงลายมือ ชื อของผู ้รับเงิ น เว้นแต่ก าร
จ่ายเงินไม่เกิ นห้าร้ อยบาท จะทําเป็ นหนังสื อสําคัญจ่ายลงลายมือชือผูย้ ืมก็ได้
กรณี ค่าเบียเลียงหรื อค่าใช้จา่ ยเหมาจ่ายตามสิ ทธิ ของผู ้ยืมไม่ ตอ้ งปฏิ บตั ิตามวรรคหนึ ง แต่ให้ระบุ
เป็ นค่าใช้จ่ายในหนังสื อขอหักล้างเงินยืมทดรองจ่าย
ข้อ 12 ผู ้มีหน้า ที อนุ มตั ิ เ งิ น ยื มทดรองจ่า ย ก่ อ นอนุ ม ตั ิ ต้อ งพิ จ ารณาโดยรอบคอบ ถึง เหตุ แ ละ
วัตถุประสงค์แ ห่งการยืมเงินทดรองจ่ายนัน ซึ งต้องเป็ นเรื องทีจําเป็ นและเหมาะสม เพือประโยชน์ของสหกรณ์ หรื อ
สมาชิ ก
หากอนุมตั ิโดยไม่ชอบด้วยระเบียบนีหรื ออนุมตั ิไปโดยประมาณเลินเล่อ ให้ถือว่าปฏิ บตั ิหน้าทีอัน
เป็ นเหตุให้เกิดความเสื อมเสี ยผลประโยชน์ของสหกรณ์ และถ้าสหกรณ์ได้รับความเสี ยหาย ต้องรั บผิดชอบชดใช้
ค่าเสี ยหายแก่ สหกรณ์ กับต้องชําระค่าดอกเบียร้ อยละเจ็ดครึ งต่อปี
ข้อ 13 ผูย้ ืม จ่ายเงินยืมทดรองจ่ายโดยไม่ชอบหรื อแสดงหลักฐานอันเป็ นเท็จ ต้องถูกพิจารณาโทษ
ทังทางแพ่งและทางอาญา
ในกรณี ไม่ส่งหลักฐานการจ่ายเงินหรื อส่ งคืนเงินยืมตามเวลาทีกําหนดในสัญญายืมเงิน ทดรองจ่าย
หรื อตามทีระเบียบนี กําหนด ให้ถือว่าเป็ นผูผ้ ิดนัดชําระหนี และต้องชําระค่าดอกเบียร้ อยละเจ็ดครึ งต่อปี นบั แต่วนั ผิด
นัดจนถึงวันทีส่ งหลักฐานการจ่ายเงินหักล้างเงินยืมหรื อ ส่ งคืนเงินยืม
ผูย้ ืมผิดนัดชําระหนีสหกรณ์จะทําหนังสื อรับสภาพหนีไม่ได้
ประกาศ ณ วันที 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

สุ วฒั น์ แก้วเฮียง
(นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด

