ระเบียบสหกรณออมทรัพยตํารวจภาค 5 จํากัด
วาดวย เงินยืมทดรองจาย พ.ศ. 2559
************************************************
เพื่อใหการยืมเงินทดรองจายมีหลักเกณฑการปฏิบัติอันจะทําใหการบริหารการเงินเกิดประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น จึงสมควรใหมีระเบียบเกี่ยวกับการยืมเงินทดรองจาย
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณ ขอ 79 (8) และขอ 107 (14) ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 มีมติกําหนดระเบียบวาดวยเงินยืมทดรองจาย
ดังนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้ เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยตํารวจภาค 5 จํากัด วาดวยเงินยืมทดรองจาย
พ.ศ. 2559”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เป=นตนไป
ขอ 3. ในระเบียบนี้
“สหกรณ” หมายถึง สหกรณออมทรัพยตํารวจภาค 5 จํากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยตํารวจภาค 5 จํากัด
“กรรมการ” หมายถึง กรรมการในคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยตํารวจภาค 5
จํากัด และใหหมายความรวมถึง ผูดํารงตําแหนงประธานกรรมการดวย
“เงินยืมทดรองจาย” หมายถึง เงินที่สหกรณจายใหแกผูยืม ตามสัญญายืมเงินทดรองจาย
“ผูยืม” หมายถึง กรรมการ ผูจัดการสหกรณ หรือ เจาหนาที่สหกรณ
ขอ 4. ผูมีสิทธิยืมเงินทดรองจายไดตามระเบียบนี้
(1) กรรมการ
(2) ผูจัดการสหกรณ
(3) เจาหนาที่สหกรณ
ขอ 5. การยืมเงินทดรองจายจะกระทําไดก็แตเฉพาะกรณีดังตอไปนี้
(1) เป=นคาใชจายสําหรับตัวผูยืมซึ่งมีสิทธิไดรับตามระเบียบหรือขอบังคับของสหกรณ
(2) เป=นคาใชจายสําหรับการจัดการงานของสหกรณซึ่งสมควรจายในเวลา สถานที่ จัดการ
งานนั้น
(3) เป=นคาใชจายหรือชําระหนี้ตามภาระผูกพันซึ่งตองกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยสินหรือ
ประโยชนของสหกรณ
(4) เป=นคาใชจายในกรณีเรงดวน แตตองเป=นตามมติของคณะกรรมการ
ขอ 6. ผูยืมมีสิทธิยืมเงินทดรองจายได เทาที่ตนพึงจะมีสิทธิเบิกจายได หรือไมเกินจํานวนเงิน ที่ใช
สําหรับการจัดการงานของสหกรณ
กรณี ก ารยื ม เงิ น เพื่ อ ชํ า ระหนี้ ต ามภาระผู ก พั น ของสหกรณ จะยื ม เงิ น ทดรองจายไดไมเกิ น
ครั้งละหนึ่งแสนบาท
ขอ 7. การยืมเงินทดรองจายผูยืมตองยื่นเป=นหนังสือขออนุมัติตอผูมีอํานาจอนุมัติ เมื่อไดรับอนุมัติ
ผูยืมตองทําสัญญายืมเงินทดรองจายไวกับสหกรณกอนรับเงิน

ถาผูยืมมีเงินยืมทดรองจายคางชําระกับสหกรณจะยืมเงินทดรองจายอีกไมได
ขอ 8. ผูมีอํานาจอนุมัติใหยืมเงินทดรองจาย
(1) เจาหนาที่ สหกรณเป= นผูยืม และยืมเงิน ไมเกิน 30,000 บาท ใหผูจัดการสหกรณหรื อ
ผูปฏิบัติหนาที่แทนผูจัดการสหกรณ เป=นผูอนุมัติ
(2) กรรมการหรื อ ผู จั ด การสหกรณรวมทั้ ง ผู ปฏิ บั ติ ห นาที่ แ ทนผู จั ด การเป= น ผู ยื ม
ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเป=นผูอนุมัติ ในการนี้กรรมการผูยืมจะออกเสียงลงมติดวยไมได
ขอ 9. สัญญายืมเงินทดรองจายใหเป=นไปตามแบบตามที่สหกรณกําหนดซึ่งอยางนอยตองมีรายการ
กําหนด ดังนี้
(1) วัน เดือน ปJ ที่ทําสัญญายืมเงินทดรองจาย
(2) จํานวนเงินที่ยืม และวันที่ไดรับเงินยืม
(3) วัตถุประสงคของการยืมเงินทดรองจาย
(4) วันครบกําหนดสงหลักฐานหักลางเงินยืมหรือสงคืนเงินยืม
(5) ขอสัญญายอมใหสหกรณหักเงินที่มีสิทธิไดรับจากสหกรณ
(6) ลายมือชื่อผูยืมพรอมพยาน
สัญญายืมเงินทดรองจายใหผูจัดการสหกรณหรือผูปฏิบัติหนาที่แทนผูจัดการเป=นผูลงนามแทน
สหกรณ
ขอ 10. ผูยืมตองสงหลักฐานการจายเงินมาหักลางเงินยืมทดรองจายกับสหกรณและสงคืนเงินสวนที่
เหลือ (ถามี) ภายในกําหนดเวลาสิบหาวันนับแตวันที่รับเงินจากสหกรณ
ในกรณี ผู ยื ม รั บ เงิ น จากสหกรณแลว แตปรากฏเหตุ อั น ตองปฏิ บั ติ ห นาที่ ต ามวั ต ถุ ป ระสงคที่
ยืมเงินทดรองจายระงับไป ผูยืมตองสงคืนเงินยืมภายในสามวันนับแตวันที่ระงับ
ขอ 11. หลักฐานการจายเงินตามขอ 10 ตองเป=นหนังสือลงลายมือชื่อของผูรับเงิน เวนแตการจายเงิน
ไมเกินหารอยบาท จะทําเป=นหนังสือสําคัญจายลงลายมือชื่อผูยืมก็ได
กรณีคาเบี้ยเลี้ยงหรือคาใชจายเหมาจายตามสิทธิของผูยืมไมตองปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง แตใหระบุเป=น
คาใชจายในหนังสือขอหักลางเงินยืมทดรองจาย
ขอ 12. ผู มี ห นาที่ อ นุ มั ติ เ งิ น ยื ม ทดรองจาย กอนอนุ มั ติ ต องพิ จ ารณาโดยรอบคอบ ถึ ง เหตุ แ ละ
วัตถุประสงคแหงการยืมเงินทดรองจายนั้น ซึ่งตองเป=นเรื่องที่จําเป=นและเหมาะสม เพื่อประโยชนของสหกรณ
หรือสมาชิก
หากอนุมัติโดยไมชอบดวยระเบียบนี้หรืออนุมัติไปโดยประมาทเลินเลอ ใหถือวาปฏิบัติหนาที่อันเป=น
เหตุใหเกิดความเสื่อมเสียผลประโยชนของสหกรณ และถาสหกรณไดรับความเสียหาย ตองรับผิดชอบชดใช
คาเสียหายแกสหกรณ กับตองชําระคาดอกเบี้ยรอยละเจ็ดครึ่งตอปJ
ขอ 13. ผูยืม จายเงินยืมทดรองจายโดยไมชอบหรือแสดงหลักฐานอันเป=นเท็จ ตองถูกพิจารณาโทษทั้ง
ทางแพงและทางอาญา
ในกรณีไมสงหลักฐานการจายเงินหรือสงคืนเงินยืมตามเวลาที่กําหนดในสัญญายืมเงินทดรองจาย หรือ
ตามที่ระเบียบนี้กําหนด ใหถือวาเป=นผูผิดนัดชําระหนี้ และตองชําระคาดอกเบี้ยรอยละเจ็ดครึ่งตอปJ นับแตวัน
ผิดนัดจนถึงวันที่สงหลักฐานการจายเงินหักลางเงินยืมหรือสงคืนเงินยืม
ผูยืมผิดนัดชําระหนี้สหกรณจะทําหนังสือรับสภาพหนี้ไมได

ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559

พลตํารวจโท
(ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยตํารวจภาค 5 จํากัด

