ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จาก ัด
ว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ. 2559
---------------------เพื่อให้การยืมเงินทดรองจ่ายมีหลักเกณฑ์การปฏิบตั ิอนั จะทาให้การบริ หารการเงิน
เกิดประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น จึงสมควรให้มรี ะเบียบเกีย่ วกับการยืมเงินทดรองจ่าย
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ79(8) และข้อ 107(11) ที่ประชุ มคณะกรรมการ
ดาเนินการ ครั้งที่ 6 เมือ่ วันที่ 4 เมษายน 2559 มีมติกาหนดระเบียบว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่ายดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จากัด
ว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ.2559”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับ ตั้งแต่วนั ที่ 5 เมษายน 2559 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จากัด
“คณะกรรมการ”หมายถึง คณะกกรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จากัด
“กรรมการ” หมายถึง กรรมการในคณะกกรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง
จากัด และให้หมายความรวมถึง ผูด้ ารงตาแหน่งประธานกรรมการด้วย
“เงินยืมทดรองจ่าย” หมายถึง เงินที่สหกรณ์จ่ายให้แก่ผยู้ มื ตามสัญญายืมเงินทดรองจ่าย
“ผูย้ ืม”หมายถึง กรรมการ ผูจ้ ดั การสหกรณ์ หรือ เจ้าหน้าที่สหกรณ์
ข้อ 4 ผูม้ สี ิ ทธิยืมทดรองจ่ายได้ตามระเบียบนี้
(1) กรรมการ
(2) ผู้จดั การสหกรณ์
(3) เจ้ าหน้ าที่สหกรณ์
ข้อ 5 การยืมเงินทดรองจ่ายจะกระทาได้กแ็ ต่เฉพาะกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) เป็ นค่าใช้ จ่ายสาหรับตัวผู้ยืมซึ่งมีสิทธิได้ รับตามระเบียบ หรือข้ อบังคับของสหกรณ์
(2) เป็ นค่าใช้ จ่ายสาหรับการจัดการรายงานของสหกรณ์ซึ่งสมควรจ่ายในเวลา สถานที่
จัดการงานนัน้
(3) เป็ นค่าใช้ จ่ายหรือชาระหนี ้ตามภาระผูกพันซึ่งต้ องกระทาเพื่อให้ ได้ มาซึ่งทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์ของสหกรณ์
ข้อ 6 ผูย้ ืมมีสิทธิยมื เงินทดรองจ่ายได้ เท่าที่ตนพึ่งจะมีสิทธิเบิกจ่ายได้ หรื อไม่เกินจานวนเงินที่ใช้
สาหรับการจัดการงานของสหกรณ์
กรณีการยืมเงินเพื่อชาระตามภาระผูกพันของสหกรณ์ จะยืมเงินทดรองจ่ายได้ไม่เกินครั้งละหนึ่ง
แสนบาท

ข้อ 7 การยืมเงินทดรองจ่ายผูย้ ืมต้องยื่นเป็ นหนังสือขออนุมตั ิต่อผูม้ ีอานาจอนุมตั ิ เมื่อได้รับอนุมตั ิ
เมื่อได้รับอนุมตั ิ ผูย้ มื ต้องทาสัญญาเงินยืมทดรองจ่ายไว้กบั สหกรณ์กอ่ นรับเงิน
ถ้าผูย้ ืมมีเงินยืมทดรองจ่ายค้างชาระกับสหกรณ์จะยืมเงินทดรองจ่ายอีกไม่ได้
ข้อ 8 ผูม้ อี านาจอนุมตั ิให้ยืมเงินทดรองจ่าย
(1) เจ้ าหน้ าที่สหกรณ์เป็ นผู้ยืม และยืมเงินไม่เกิน 100,000.-บาท ให้ ผ้ จู ดั การสหกรณ์หรือ
ผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่แทนผูจ้ ดั การสหกรณ์ เป็ นผูอ้ นุมตั ิ
(2) กรรมการหรือผู้จดั การสหกรณ์รวมทังผู
้ ้ ปฏิบตั ิหน้ าที่แทนผู้จดั การเป็ นผู้ยืม ให้
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์เป็ นผูอ้ นุมตั ิ ในการนี้กรรมการผูย้ ืมจะออกเสี ยงลงมติดว้ ยไม่ได้
ข้อ 9 สัญญายืมเงินทดรองจ่ายให้เป็ นไปตามแบบตามที่สหกรณ์กาหนด ซึ่งอย่างน้อยต้อง มีรายการ
กาหนด ดังนี้
(1) วัน เดือน ปี ที่ทาสัญญายืมเงินทดรองจ่าย
(2) จานวนเงินที่ยืม และวันที่ได้ รับเงินยืม
(3) วัตถุประสงค์ของการยืมเงินทดรองจ่าย
(4) วันครบกาหนดส่งหลักฐานหักล้ างเงินยืมหรือส่งคืนเงินยืม
(5) ข้ อสัญญายอมให้ สหกรณ์หกั เงินที่มีสิทธิได้ รับจากสหกรณ์
(6) ลายมือชื่อผู้ยืมพร้ อมพยาน
สัญญายืมเงินทดรองจ่ายให้ผจู้ ดั การสหกรณ์หรือผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่แทนผูจ้ ดั การเป็ นผูล้ งนามแทนสหกรณ์
ข้อ 10 ผูย้ มื ต้องส่ งหลักฐานการจ่ายมาหักล้าง เงินยืมทดรองจ่ายกับสหกรณ์ และส่งคืนเงิน ส่ วนที่
เหลือ (ถ้ามี) ภายในกาหนดเวลาสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่รับเงินจากสหกรณ์
ในกรณีผยู้ ืมรับเงิ นจากสหกรณ์แล้ว แต่ปรากฏเหตุอนั ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ที่ ยืมเงิน
ทดรองจ่ายระงับไป ผูย้ มื ต้องส่ งคืน เงินยืมภายใน 15 วัน นับตามวันที่ระงับ
ข้อ 11 หลักฐานการจ่ายเงินตามข้อ 10 ต้องเป็ นหนังสื อลงลายมือชื่อของผูร้ ับเงิน เว้นแต่การจ่ายเงิน
ไม่เกินห้าร้อยบาท จะทาเป็ นหนังสื อสาคัญจ่ายลงลายมือชื่อผูย้ ืมก็ได้
กรณีค่าเบี้ยเลี้ยงหรื อค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายตามสิ ทธิของผูผ้ ยู้ ืมไม่ตอ้ งปฏิบตั ิตามวรรคหนึ่ง
แต่ให้ระบุเป็ นค่าใช้จ่ายในหนังสื อขอหักล้างเงินยืมทดรองจ่าย
ข้อ 12 ผูม้ หี น้าที่อนุมตั ิเงินยืมทดรองจ่าย ก่อนอนุมตั ิตอ้ งพิจารณาโดยรอบคอบ ถึงเหตุและ
วัตถุประสงค์แห่งการยืมทดรองจ่ายนั้น ซึ่งต้องเป็ นเรื่ องที่จาเป็ นและเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์
หรื อสมาชิก
หากอนุมตั ิโดยไม่ชอบด้วยระเบียบนี้หรื อนุมตั ิไปโดยประมาทเลินเล่อ ให้ถือว่าปฏิบตั ิ
หน้าที่อนั เป็ นเหตุให้เกิดความเสื่ อมเสี ยผลประโยชน์ของสหกรณ์ และถ้าสหกรณ์ได้รับความเสี ยหาย ต้อง
รับผิดชอบชดใช้ค่าเสี ยหายแก่สหกรณ์ กับต้องชาระค่าดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี
ข้อ 13 ผูย้ มื จ่ายเงินยืมทดรองจ่ายโดยไม่ชอบหรื อแสดงหลักฐานอันเป็ น เท็จ ต้องถูกพิจารณาโทษ
ทั้งทางเพ่งและทางอาญา

ในกรณีไม่ส่งหลักฐานการจ่ายเงิน หรื อส่งคืนเงินยืมตามเวลาที่กาหนดในสัญญายืมเงินทด
รองจ่าย หรื อตามที่ระเบียบนี้กาหนด ให้ถือว่าเป็ นผูผ้ ิดนัดชาระหนี้ และต้องชาระค่าดอกเบี้ยร้อยละ
เจ็ดครึ่ งต่อปี นับแต่วนั ผิดจนถึงวันที่ส่งหลักฐานการจ่ายเงินหักล้างเงินยืมหรื อส่ งคืนเงินยืม
ผูย้ ืมผิดนัดชาระหนี้สหกรณ์จะทาหนังสื อรับสภาพหนี้ไม่ได้

ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน 2559

(นายนรเทพ อัศวพัชระ)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จากัด

