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ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร จํากัด
ว่ าด้ วยเงินยืมทดรองจ่ าย พ.ศ. 2559
*********

เพื่ อ ให้ ก ารยื ม เงิ น ทดรองจ่ า ยมี ห ลั ก เกณ ฑ์ ก ารปฏิ บ ั ติ อ ั น จะทํ า ให้ ก ารบริ หารการเงิ น
เกิดประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น จึงสมควรให้มีระเบียบเกี่ยวกับการยืมเงินทดรองจ่าย
อาศัย อํานาจตามความในข้อ บัง คับ ของสหกรณ์ ข้อ 71(8) และ ข้อ 99(10) โดยมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการดําเนิ นการ ชุดที่ 46 ในการประชุมครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 จึงกําหนดระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จํากัด ว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ. 2559
ไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
จํากัด ว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ. 2559”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม 2559 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร จํากัด
“ คณะกรรมการ” หมายถึ ง คณะกรรมการดําเนิ น การสหกรณ์ ออมทรั พ ย์ธนาคารเพื่ อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึ ง ประธานกรรมการสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ธ นาคารเพื่ อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จํากัด
“รองประธานกรรมการ” หมายถึง รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จํากัด
“กรรมการ” หมายถึง กรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร จํากัด
“ผูจ้ ดั การ” หมายความว่า ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร จํากัด
“เจ้าหน้าที่” หมายถึง ผูท้ ี่สหกรณ์ จา้ งไว้ปฏิบตั ิงานในตําแหน่ งเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน ผูช้ ่ วย
หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มงาน รองผูจ้ ดั การ
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ข้อ 4. ผูม้ ีสิทธิยมื เงินทดรองจ่ายได้ตามระเบียบนี้
1) กรรมการ
2) ผูจ้ ดั การ
3) เจ้าหน้าที่
ข้อ 5. การยืมเงินทดรองจ่ายจะกระทําได้เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1) เป็ นค่าใช้จ่ายสําหรับการเดินทางไปปฏิบตั ิงานให้สหกรณ์ของผูย้ มื
2) เป็ นค่าใช้จ่ายทัว่ ไปซึ่ งเกิดขึ้นเป็ นประจํา และจําเป็ นเพื่อประโยชน์ต่องานของสหกรณ์
เช่น ค่าเครื่ องเขียนแบบพิมพ์และของใช้ วัสดุสาํ นักงาน ค่าใช้จ่ายในการสื่ อสารและขนส่ ง ค่าใช้จ่ายใน
การจัดซื้อหรื อจัดหาพัสดุตามความจําเป็ นและเร่ งด่วน
3) เป็ นค่าใช้จ่ายทัว่ ไปซึ่งเกิดขึ้นเป็ นครั้งคราวและจําเป็ นเพื่อประโยชน์ต่องานของสหกรณ์
เช่ น ค่าซ่ อมแซมทรัพย์สินหรื อยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรม ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นคดี ค่าฤชา
ธรรมเนียมศาล และอื่น ๆ
4) เป็ นค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดการงานของสหกรณ์ซ่ ึ งจะต้องจ่ายในเวลา สถานที่ จัดการ
งานนั้น
5) เป็ นค่าใช้จ่ายหรื อชําระหนี้ ตามภาระผูกพันซึ่งต้องกระทําเพื่อให้ได้มาซึ่ งทรัพย์สินหรื อ
ประโยชน์ของสหกรณ์
6) เป็ นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เป็ นประโยชน์แก่การดําเนินงานของสหกรณ์
ข้อ 6. ผูย้ มื เงินมีสิทธิยมื เงินทดรองจ่ายได้ เท่าที่ตนพึงจะมีสิทธิเบิกจ่ายได้ หรื อไม่เกินจํานวนเงินที่
ใช้สาํ หรับการจัดการงานของสหกรณ์
ข้อ 7. การยืมเงินทดรองจ่ ายผูย้ ืมต้องยื่นตามแบบพิมพ์ที่สหกรณ์ กาํ หนดพร้ อมรายละเอียดการ
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิ
ถ้าผูย้ มื มีเงินยืมทดรองจ่ายค้างชําระกับสหกรณ์ จะยืมเงินทดรองจ่ายอีกไม่ได้
ข้อ 8. ผูย้ มื และผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิเงินยืมทดรองจ่ายตามข้อ 5.1) – 5.6) ให้ปฏิบตั ิดงั นี้
1) เงินยืมทดรองจ่ายไม่เกิน 50,000 บาท เจ้าหน้าที่เป็ นผูย้ ืมโดยให้ผจู ้ ดั การหรื อผูป้ ฏิบตั ิ
หน้าที่แทนผูจ้ ดั การเป็ นผูอ้ นุมตั ิ
2) เงินยืมทดรองจ่ายมากกว่า 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000 บาท ให้หวั หน้ากลุ่มงานและ
รองผูจ้ ดั การที่ดูแลกลุ่มงานนั้น ๆ เป็ นผูย้ มื โดยให้ผจู ้ ดั การหรื อผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่แทนผูจ้ ดั การเป็ นผูอ้ นุมตั ิ
3) เงินยืมทดรองจ่ายเกินกว่า 200,000 บาท ให้รองผูจ้ ดั การที่เป็ นผูไ้ ด้รับมอบหมายในการ
จัดการงานของสหกรณ์ และผูจ้ ดั การเป็ นผูย้ ืมโดยให้ประธานกรรมการ หรื อรองประธานกรรมการเป็ น
ผูอ้ นุมตั ิ
4) กรรมการ หรื อผูจ้ ดั การรวมทั้งผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่แทนผูจ้ ดั การเป็ นผูย้ ืม โดยให้ประธาน
กรรมการหรื อรองประธานกรรมการเป็ นผูอ้ นุมตั ิ
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ข้อ 9. ผูย้ มื ต้องส่ งหลักฐานการจ่ายเงินมาหักล้างเงินยืมทดรองจ่ายกับสหกรณ์ และส่ งคืนเงินส่ วนที่
เหลือ (ถ้ามี) ภายในกําหนดเวลาสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่รับเงินจากสหกรณ์
ในกรณี ผยู ้ มื รับเงินจากสหกรณ์แล้ว แต่ปรากฏเหตุอนั ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ที่ยืมเงิน
ทดรองจ่ายระงับไป ผูย้ มื ต้องส่ งคืนเงินยืมภายในสามวันนับแต่วนั ที่ระงับ
ข้อ 10. หลักฐานการจ่ายเงินตามข้อ 9. ต้องเป็ นใบเสร็ จรับเงิน ใบสําคัญจ่าย และแบบพิมพ์การ
เบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามที่สหกรณ์กาํ หนด
ข้อ 11. ผูม้ ี ห น้าที่ อนุ มตั ิ เงิ น ยืมทดรองจ่ าย ก่ อนอนุ มตั ิ ตอ้ งพิ จารณาโดยรอบคอบ ถึ งเหตุ และ
วัตถุประสงค์แห่ งการยืมเงินทดรองจ่ายนั้น ซึ่ งต้องเป็ นเรื่ องที่ จาํ เป็ นและเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของ
สหกรณ์หรื อสมาชิก
หากอนุมตั ิโดยไม่ชอบด้วยระเบียบนี้ หรื ออนุมตั ิไปโดยประมาทเลินเล่อ ให้ถือว่าปฏิบตั ิหน้าที่อนั
เป็ นเหตุให้เกิดความเสื่ อมเสี ยผลประโยชน์ของสหกรณ์ และถ้าสหกรณ์ได้รับความเสี ยหาย ต้องรับผิดชอบ
ชดใช้ค่าเสี ยหายแก่สหกรณ์ กับต้องชําระค่าดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่ งต่อปี
ข้อ 12. ผูย้ ืม จ่ายเงินยืมทดรองจ่ายโดยไม่ชอบหรื อแสดงหลักฐานอันเป็ นเท็จ ต้องถูกพิจารณา
โทษทางวินยั โทษทั้งทางแพ่งและทางอาญา
ในกรณี ไม่ส่งหลักฐานการจ่ายเงินหรื อส่ งคืนเงินยืมตามเวลาที่ระเบียบนี้กาํ หนด ให้ถือว่าเป็ นผูผ้ ิด
นัดชําระหนี้ และต้องชําระค่าดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่ งต่อปี นับแต่วนั ผิดนัดจนถึงวันที่ส่งหลักฐานการจ่ายเงิน
หักล้างเงินยืมหรื อส่ งคืนเงินยืม
ผูย้ มื ผิดนัดชําระหนี้สหกรณ์จะทําหนังสื อรับสภาพหนี้ไม่ได้
ข้อ 13. ในกรณี ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการเป็ นผูว้ ินิจฉัยและให้
ถือว่าคําวินิจฉัยของคณะกรรมการเป็ นที่สุด
กําหนดไว้ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2559

(นายชัยวัฒน์ ปกป้ อง)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จํากัด
เสนอ

ประธานกรรมการ ผ่าน ฝ่ ายจัดการ
เพื่อโปรดพิจารณาลงนาม

นวรัตน์/พิมพ์ : ศรี ประภา/ตรวจ

“สอ.ธกส. ยุคใหม่ โปร่ งใส ใส่ ใจสมาชิก”

