ระเบียบสหกรณ์ การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จากัด
ว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่าย
พ.ศ. 2564
………………………………..

อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 74 (16) และข้อ 102 (10) ที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 42 ครั้งที่ 3 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ได้กาหนดระเบียบว่าด้วย เงินทดรองจ่าย
ดังต่อไปนี้ คือ
ข้อที่ 1. ระเบียบนี้เรี ยกว่า "ระเบียบสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จากัด ว่าด้วยเงินยืมทด
รองจ่าย พ.ศ. 2564"
ข้อที่ 2. ระเบียบนี้ ให้ใช้บงั คับ ตั้งแต่วนั ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เป็ นต้นไป
ข้อที่ 3. ให้ยกเลิกระเบียบว่าเงินทดรองจ่าย พ.ศ. 2547 ทั้งหมด
ข้อที่ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จากัด
“กรรมการ” หมายถึง กรรมการในคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ด
พัฒนา จากัด
“เงินยืมทดรองจ่าย” หมายถึง เงินที่สหกรณ์จ่ายให้แก่ผยู ้ มื ตามสัญญายืมเงินทดรองจ่าย
“ผูย้ มื ” หมายถึง กรรมการ ผูจ้ ดั การสหกรณ์ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์
ข้อที่ 5. ผูม้ ีสิทธิยมื เงินทดรองจ่ายได้ตามระเบียบนี้
(1) กรรมการ
(2) ผูจ้ ดั การสหกรณ์
(3) เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ แต่ไม่รวมถึงลูกจ้างชัว่ คราวรายวันและรายเดือน
ข้อที่ 6. การยืมเงินทดรองจ่ายจะกระทาได้ก็แต่เฉพาะกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) เป็ นค่าใช้จ่ายสาหรับตัวผูย้ มื ซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบหรื อข้อบังคับของสหกรณ์
(2) เป็ นค่าใช้จ่ายสาหรับการจัดการงานของสหกรณ์ซ่ ึงสมควรจ่ายในเวลา สถานที่ จัดการ
งานนั้น
(3) เป็ นค่าใช้จ่ายหรื อชาระหนี้ตามภาระผูกพันซึ่งต้องกระทะเพือ่ ให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน
หรื อประโยชน์ของสหกรณ์
(4) เป็ นค่าใช้จ่ายเพือ่ ดาเนินการศึกษาอบรมและการประชุมเกี่ยวข้องกับสหกรณ์

ข้อที่ 7. ผูย้ มื มีสิทธิยมื เงินทดรองจ่ายได้ เท่าที่ตนพึงจะมีสิทธิเบิกจ่ายได้ หรื อไม่เกินจานวนเงิน
ที่ใช้สาหรับการจัดการงานของสหกรณ์
กรณี การยืมเงินเพือ่ ชาระหนี้ตามภาระผูกพันของสหกรณ์ หรื อนาไปจัดซื้ อพันธุ์พืช , ปุ๋ ย และ
วัสดุอุปกรณ์เพือ่ มาจาหน่าย จะยืมเงินทดรองจ่ายได้ไม่เกินครั้งละหนึ่งแสนบาท
ข้อที่ 8. การยืมเงินทดรองจ่ายผูย้ มื ต้องยืน่ เป็ นหนังสื อขออนุ มตั ิต่อผูม้ ีอานาจอนุ มตั ิ เมื่อได้รับ
อนุมตั ิ ผูย้ มื ต้องทาสัญญายืมเงินทดรองจ่ายไว้กบั สหกรณ์ก่อนรับเงิน
ถ้าผูย้ มื มีเงินยืมทดรองจ่ายค้างชาระกับสหกรณ์จะยืมเงินทดรองจ่ายอีกไม่ได้
ข้อที่ 9. ผูม้ ีอานาจอนุมตั ิให้ยมื เงินทดรองจ่าย
(1) เจ้าหน้าที่สหกรณ์เป็ นผูย้ มื และยืมเงินไม่เกิน 50,000 บาท ให้ผจู ้ ดั การสหกรณ์หรื อผู ้
ปฏิบตั ิหน้าที่แทนผูจ้ ดั การสหกรณ์ เป็ นผูอ้ นุมตั ิ
(2) กรรมการหรื อผูจ้ ดั การสหกรณ์รวมทั้งผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่แทนผูจ้ ดั การเป็ นผูย้ มื ให้
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์เป็ นผูอ้ นุมตั ิ ในการนี้กรรมการผูย้ มื จะออกเสียงลงมติดว้ ยไม่ได้
ข้อที่ 10. สัญญายืมเงินทดรองจ่ายให้เป็ นไปตามแบบตามที่สหกรณ์กาหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องมี
รายการกาหนด ดังนี้
(1) วัน เดือน ปี ที่ทาสัญญายืมเงินทดรองจ่าย
(2) จานวนเงินที่ยมื และวันที่ได้รับเงินยืม
(3) วัตถุประสงค์ของการยืมเงินทดรองจ่าย
(4) วันครบกาหนดส่งหลักฐานหักล้างเงินยืมหรื อส่งคืนเงินยืม
(5) ข้อสัญญายอมให้สหกรณ์หกั เงินที่มีสิทธิได้รับจากสหกรณ์
(6) ลายมือชื่อผูย้ มื พร้อมพยาน
สัญญายืมเงินทดรองจ่ายให้ผจู ้ ดั การสหกรณ์หรื อผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่แทนผูจ้ ดั การเป็ นผูล้ งนาม
แทนสหกรณ์
ข้อที่ 11. ผูย้ มื ต้องส่งหลักฐานการจ่ายเงินมาหักล้างเงินยืมทดรองจ่ายกับสหกรณ์และ
ส่งคืนเงินส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ภายในกาหนดเวลาสิบห้าวันนับแต่วนั ที่รับเงินจากสหกรณ์
ในกรณี ผยู ้ มื รับเงินจากสหกรณ์แล้ว แต่ปรากฏเหตุอนั ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ที่
ยืมเงินทดรองจ่ายระงับไป ผูย้ มื ต้องส่งคืนเงินยืมภายในสามวันนับแต่วนั ที่ระงับ
ข้อที่ 12. หลักฐานการจ่ายเงินตามข้อ 11. ต้องเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อของผูร้ ับเงิน เว้นแต่การ
จ่ายเงินไม่เกินห้าร้อยบาท จะทาเป็ นหนังสือสาคัญจ่ายลงลายมือชื่อผูย้ มื ก็ได้
กรณี ค่าเบี้ยเลี้ยงหรื อค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายตามสิทธิของผูย้ มื ไม่ตอ้ งปฏิบตั ิตามวรรคหนึ่ง แต่ให้
ระบุเป็ นค่าใช้จ่ายในหนังสือขอหักล้างเงินยืมทดรองจ่าย

ข้อที่ 13. ผูม้ ีหน้าที่อนุมตั ิเงินยืมทดรองจ่าย ก่อนอนุมตั ิตอ้ งพิจารณาโดยรอบคอบ ถึงเหตุและ
วัตถุประสงค์แห่งการยืมเงินทดรองจ่ายนั้น ซึ่งต้องเป็ นเรื่ องที่จาเป็ นและเหมาะสม เพือ่ ประโยชน์ของสหกรณ์
หรื อสมาชิก
ข้อที่ 14. ผูย้ มื จ่ายเงินยืมทดรองจ่ายโดยไม่ชอบหรื อแสดงหลักฐานอันเป็ นเท็จ ต้องถูก
พิจารณาโทษทั้งทางแพ่งและทางอาญา
ในกรณี ไม่ส่งหลักฐานการจ่ายเงินหรื อส่งคืนเงินยืมตามเวลาที่กาหนดในสัญญายืมเงินทดรอง
จ่าย หรื อตามที่ระเบียบนี้กาหนด ให้ถือว่าเป็ นผูผ้ ดิ นัดชาระหนี้ และต้องชาระค่าดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่ งต่อปี
นับแต่วนั ผิดนัดจนถึงวันที่ส่งหลักฐานการจ่ายเงินหักล้างเงินยืมหรื อส่งคืนเงินยืม
ผูย้ มื ผิดนัดชาระหนี้สหกรณ์จะทาหนังสือรับสภาพหนี้ไม่ได้
ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

(นายศรี นวล ไทยตัน)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จากัด

