ระเบียบสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ฉบับที่ ๖
ว่าด้วยเงินยืมทดรอง

ระเบียบสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ฉบับที่ ๖
ว่าด้วยเงินยืมทดรอง
อาศัยอานาจตามข้อบังคับของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ข้อ
๒๓ (๑๑) ข้อ ๓๗ และมติคณะกรรมการในการประชุมใหญ่ครั้งที่ ๓ / ๒๕๔๖ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๖ เพื่อให้วิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมเงินทดรองของสหภาพฯ เป็นไปในแนวทางเดียวกันตามวัตถุประสงค์ขององค์กร เห็นสมควรให้
กาหนดระเบียบในการยืมเงินทดรองขึ้นไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ในระเบียบนี้
“ สร.ธกส. ” หมายความว่า สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
“ สหภาพ ” หมายความว่า สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
“ ประธานกรรมการ ” หมายความว่า ประธานกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
“ คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
“ กรรมการ ” หมายความว่า กรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
“ พนักงาน ” หมายความว่า พนักงานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
ข้อ ๒ การยืมเงินทดรองของสหภาพ จะกระทาได้เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นค่าใช้จ่ายสาหรับการเดินทางไปปฏิบัติงานของ สร.ธกส.
(๒) เป็นค่าใช้จ่ายทั่วไปซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจา และจาเป็นเพื่อประโยชน์ต่องานของ สร.ธกส. เช่น ค่าเครื่อง
เขียน แบบพิมพ์ และของใช้ ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารและขนส่ง ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหรือจัดหาพัสดุตามความจาเป็น
เป็นต้น
(๓) เป็นค่าใช้จ่ายทั่วไปซึ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว และจาเป็นเพื่อประโยชน์ต่องานของสหภาพฯ เช่น ค่า
ซ่อมแซมทรัพย์สินหรือยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการส่งพนักงานไปรับรองการอบรมที่สถาบันอื่น ค่าใช้จ่ายในการจัด
ทะเบียนหรือต่อทะเบียนยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดี เป็นต้น
(๔) เป็นค่าใช้จ่ายในกิจการที่จาเป็นของสหภาพฯ ซึ่งมิได้รวมอยู่ที่ (๑) – (๓) ซึ่งคณะกรรมการหรือผู้ที่
คณะกรรมการมอบหมายได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว
ข้อ ๓ ผู้มีสิทธิขอยืมเงินทดรองของสหภาพ ได้แก่
(๑) กรรมการ
(๒) พนักงาน

-๒ข้อ ๔ การยืมเงินทดรองของสหภาพฯ
ให้ผู้ยืมทาใบยืม เงินทดรองตามแบบที่กาหนดท้ายระเบียบนี้ และให้เสนอต่อประธาน เหรัญญิก เลขาธิการ
หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
ข้อ ๕ การส่งคืนเงินยืมทดรอง
(๑) ในกรณีที่ผู้ยืมเงินทดรองไม่ได้ดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของการยืมเงินทดรองภายในกาหนด หรือมีเหตุ
ที่ไม่จาเป็นต้องใช้เงินยืมทดรองดังกล่าว ให้ผู้ยืมเงินทดรองส่งคืนเงินยืมทดรองต่อสหภาพฯ โดยทันที
(๒) ในกรณีที่ยืมเงินทดรองและได้ดาเนินการไปตามวัตถุประสงค์แล้ว ให้ผู้ยืมเงินทดรองส่งคืนเงินยืมทดรอง
ต่อสหภาพฯ ให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้ปฏิบัติงานเสร็จสิ้น
ข้อ ๖ การควบคุมและตรวจสอบการใช้เงินยืมทดรอง
(๑) ให้เหรัญญิก หรือกรรมการ หรือพนักงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเป็นผู้มีหน้าที่ควบคุมดูแล
การยืมเงินทดรอง ตลอดจนให้มีการส่งคืนเงินยืมทดรองต่อสหภาพ ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
(๒) ในกรณีที่ผู้ยืมเงินทดรองไม่ส่งคืนเงินยืมทดรองต่อสหภาพ ภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ ให้
ผู้ควบคุมดูแลการยืมเงินทดรองเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อดาเนินการให้ผู้ยืมเงินทดรองส่งคืนเงินยืมทดรอง หรือชดใช้
เงินยืมทดรองต่อไป
ข้อ ๗ เงื่อนไขและข้อจากัดสาหรับผู้ยืมเงินทดรอง
(๑) ผู้ยืมเงินทดรองต้องใช้เงินยืมทดรอง ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ขอยืมและถือปฏิบัติตามระเบียบนี้โดย
เคร่งครัด
(๒) ห้ามมิให้ผู้ยืมเงินทดรอง ขอยืมเงินทดรองเพื่อวัตถุประสงค์ที่ซ้ากับวัตถุประสงค์เดิม โดยที่ยังมิได้ส่งคืนเงิน
ยืมทดรองสาหรับวัตถุประสงค์เดียวกันในครั้งก่อนให้เสร็จสิ้น ยกเว้นเป็นการขอยืมเงินทดรองเพื่อปฏิบัติงานของสหภาพ
ต่อเนื่อง
(๓) ในกรณีที่พบว่า ผู้ยืมเงินทดรองผู้ใดใช้เงินยืมทดรองไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ขอยืมหรือเจตนาฝ่าฝืนการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของประธานกรรมการ หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการ ในการเรียกคืนเงินยืมทดรอง หรือระงับเงินยืมทดรองของผู้ยืมดังกล่าว ในครั้งต่อไป ตามที่เห็นสมควร
ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๖
ทวีศักดิ์ วัฒนกูล
(นายทวีศักดิ์ วัฒนกูล)
ประธาน
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

แบบพิมพ์ท้ายระเบียบฉบับที่ ๖
สร.ธกส. ๖ – ๑ ใบยืมเงินทดรอง
สร.ธกส. ๖ – ๒ ใบคืนเงินยืมทดรอง

ใบยืมเงินทดรอง สร.ธกส.

สร.ธกส.๖-๑
วันที่...........................................

เรียน..................................................
ข้าพเจ้า..........................................................ตาแหน่ง.............................................
ประจาจังหวัด..............................มีความประสงค์ขอยืมเงินทดรอง ตามระเบียนฉบับที่ ๖ ข้อ ๒ (.......)
จานวนเงิน....................................(...................................................................................)
เพื่อใช้จ่ายในการ................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
ตั้งแต่วันที่............................................ถึงวันที่.............................................ดังรายการต่อไปนี้
จานวนเงิน (บาท)
๑.............................................................................................................................. .
๒..............................................................................................................................
๓.............................................................................................................................
๔.............................................................................................................................
๕.............................................................................................................................
รวม...............................
คาชี้แจงของผู้ยืม......................................................................................................
.......................................................................................................................................
ข้าพเจ้าสัญญาจะปฏิบัติตามระเบียบของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ทุกประการ ตลอดจนจะนาใบสาคัญจ่ายที่ถูกต้องรวมทั้งเงินเหลือ (ถ้ามี) ส่ง สร.ธกส. ภายในระยะเวลา ๓๐
วัน หลังจากได้ดาเนินการเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่ขอยืมเงินทดรองแล้ว
ลงชื่อ......................................ผู้ยืมเงินทดรอง
(....................................)

ลงชื่อ...........................................ผู้อนุมัติ
(.......................................)
.........../.............../...............
ตาแหน่งประธาน / เลขาธิการ/เหรัญญิก

ลงชื่อ.......................................ผู้จ่ายเงิน
(........................................)
........./................/..............
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน
ลงชื่อ.........................................ผู้รับเงิน
(........................................)
........./................/...........

ใบคืนเงินยืมทดรอง สร.ธกส.

สร.ธกส. ๖-๒

วันที่..............................................
ชื่อผู้คืนเงินยืม................................................................ตาแหน่ง........................................
□ ค่าเช่าที่พัก
จานวนเงิน....................................บาท
□ ค่าพาหนะ
จานวนเงิน....................................บาท
□ ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
จานวนเงิน....................................บาท
□ ค่าใช้จ่ายในการประชุม
จานวนเงิน....................................บาท
□ ค่าอื่นๆ ระบุ.........................................
จานวนเงิน....................................บาท
...............................................................
จานวนเงิน....................................บาท
...............................................................
จานวนเงิน....................................บาท
รวมค่าใช้จ่าย
□ จานวนเงินยืมทดรอง
□ จานวนเงินที่เบิกเพิ่ม
□ จานวนเงินที่ส่งคืน

ทุกประเภท................................บาท

จานวนเงิน....................................บาท
จานวนเงิน....................................บาท
จานวนเงิน....................................บาท

ลงชื่อ........................................................ผูส้ ่งคืนเงินยืมทดรอง / เบิกเพิ่ม
(.......................................................)
การมอบอานาจ
ข้าพเจ้ามอบอานาจให้......................................................ส่งคืนเงินยืมทดรองแทนข้าพเจ้า
.......................................................
(.......................................................)
(ผู้มอบอานาจ)
............/.................../.............

.

..................................................
(...................................................)
(ผู้รบั มอบอานาจ)
............./.................../............

ลงชื่อ..............................................................ผู้รับเงินคืน / ผู้จ่ายเงินเบิกเพิ่ม
(..........................................................
............/...................../.................

