ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จํากัด
ว่าด้ วยการรับจ่ ายและเก็บรักษาเงิน
พ.ศ. 2554
อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด พ.ศ. 2543 ข้อ 65(9)
และข้อ 89 (5) ที,ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที, 51 ในการประชุมครั2งที, 14/2554 เมื,อวันที,
13 ตุลาคม 2554 ได้มีมติกาํ หนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด ว่าด้วยการรับจ่ายและ
เก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2554 ไว้ดงั ต่อไปนี2
ข้อ 1. ระเบียบนี2เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด ว่าด้วยการรับจ่ายและ
เก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2554”
ข้อ 2. ระเบียบนี2ให้ถือใช้บงั คับตั2งแต่วนั ที, 1 พฤศจิกายน 2554 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด ว่าด้วยการรับจ่ายและ
เก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2543 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสัง, มติ หรื อข้อตกลงอื,นใดซึ,งขัดหรื อแย้ง
กับระเบียบนี2 และให้ใช้ระเบียบนี2แทน
ข้อ 4. ในระเบียบนี2
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ชัยนาท จํากัด
“รองประธานกรรมการ” หมายถึง รองประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครู ชยั นาท จํากัด
“กรรมการ” หมายถึง กรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด
“ผูจ้ ดั การ” หมายถึง ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด
“รองผูจ้ ดั การ” หมายถึง รองผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด
“เจ้าหน้าที,การเงิน” หมายถึง เจ้าหน้าที,การเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด
“เงินสดในมือ” หมายถึง เงินสดที,เป็ นธนบัตร และเหรี ยญกษาปณ์ ซึ,งสหกรณ์
เก็บรักษาไว้ที,สาํ นักงานสหกรณ์ เพื,อใช้จา่ ยหมุนเวียนในทางธุรกิจของสหกรณ์
“เอกสารการเงิน” หมายถึง เช็ค ธนาณัติ ตัวG แลกเงิน ตัวG แลกเงินไปรษณี ย ์
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ข้อ 5. สหกรณ์เปิ ดทําการรับ – จ่ายเงิน ตั2งแต่ เวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น. ทุกวันเว้น
วันหยุดราชการ หรื อวันหยุดตามประกาศของสหกรณ์
ข้อ 6. ให้ผจู ้ ดั การเป็ นผูร้ ับผิดชอบในภารกิจที,เกี,ยวกับการรับ – จ่าย และเก็บรักษาเงินทั2งปวง
ของสหกรณ์
ข้อ 7. กรณี ผจู ้ ดั การไม่อยู่ หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที,ตามข้อ 6. ได้ ให้รองผูจ้ ดั การปฏิบตั ิหน้าที,แทน
ถ้าผูจ้ ดั การและรองผูจ้ ดั การไม่อยู่ หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที,ได้ ให้ประธานกรรมการแต่งตั2งกรรมการหรื อ
เจ้าหน้าที,การเงิน หรื อเจ้าหน้าที,ผหู ้ นึ,งผูใ้ ดที,เห็นสมควรซึ,งไม่ได้ปฏิบตั ิหน้าที,เกี,ยวกับงานด้านบัญชี
เป็ นผูป้ ฏิบตั ิหน้าที,ตามข้อ 6. แทน
ข้อ 8. การรับจ่ายเงิน ต้องมีเอกสารหลักฐานใบสําคัญประกอบครบถ้วน และจะต้องบันทึกรายการ
ในสมุดบัญชีของสหกรณ์ทุกวันที,เกิดรายการขึ2น และผูจ้ ดั การจะต้องตรวจสอบให้ถูกต้องเป็ นประจําวัน
หมวด 1
ใบเสร็จรับเงิน
ข้อ 9. ใบเสร็ จรับเงินให้ใช้ตามแบบที,สหกรณ์กาํ หนด มี 2 ประเภท คือ
(1) ใบเสร็ จรับเงินใช้กบั เครื, องคอมพิวเตอร์ จะต้องมีตวั เลขกํากับใบเสร็ จรับเงิน
ของแต่ละวัน และให้มีสาํ เนาอย่างน้อย 1 ฉบับ เพื,อประโยชน์ ในการตรวจสอบและบันทึกบัญชี
(2) ใบเสร็ จรับเงินทัว, ไป ให้มีหมายเลขกํากับเล่มและ หมายเลขกํากับใบเสร็ จรับเงิน
ให้เรี ยงตามลําดับกันไปทุกฉบับ สหกรณ์ตอ้ งจัดทําทะเบียนคุมใบเสร็ จรับเงินไว้เพื,อให้ทราบและตรวจสอบ
ได้วา่ ได้จดั พิมพ์ข2 ึนจํานวนเท่าใด ได้จา่ ยใบเสร็ จรับเงินเล่มใด หมายเลขใดถึงหมายเลขใดให้เจ้าหน้าที,ผใู ้ ด
ได้ใช้เมื,อไร
ข้อ 10. ใบเสร็ จรับเงิน ห้ามขูดลบ แก้ไขเพิม, เติม จํานวนเงินหรื อชื,อผูร้ ับเงิน หากใบเสร็ จรับเงิน
ฉบับใดลงรายการผิดพลาด ก็ให้ขีดฆ่าจํานวนเงินและเขียนใหม่ท2งั จํานวน แล้วให้ผรู ้ ับเงินลงลายมือชื,อ
กํากับหรื อขีดฆ่ายกเลิกใบเสร็ จรับเงินนั2นทั2งฉบับและออกฉบับใหม่แทน
ข้อ 11. ให้สหกรณ์เก็บรักษาใบเสร็ จรับเงิน สําเนาใบรับเงิน ซึ,งผูส้ อบบัญชียงั มิได้ตรวจสอบไว้
ในที,ปลอดภัยอย่าให้สูญหายและเมื,อได้ตรวจสอบแล้วก็ให้เก็บไว้อย่างเอกสารธรรมดาได้
ข้อ 12. เมื,อสิ2 นปี ทางบัญชีสหกรณ์ ให้คณะกรรมการแต่งตั2งคณะอนุกรรมการขึ2นทําการตรวจนับ
ใบเสร็ จรับเงินที,ใช้แล้ว และหลักฐานการเงินอื,นไว้เพื,อตรวจสอบต่อไป
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หมวด 2
การรับเงิน
ข้อ 13. สหกรณ์ตอ้ งมีการออกใบเสร็ จรับเงินทุกครั2งที,มีการรับเงิน ตามลักษณะของงานแต่ละ
ประเภทที,เกี,ยวกับภารกิจของสหกรณ์ โดยปกติออกจากเครื, องคอมพิวเตอร์ ในการชําระหุน้ เงินต้น และ
ดอกเบี2ย สําหรับการรับเงินประเภทอื,น ๆ ให้ใช้ใบเสร็ จรับเงินทัว, ไป
ข้อ 14. การรับเงินของสหกรณ์ ให้รับเป็ นเงินสด กรณี ที,จาํ เป็ นและเพื,อประโยชน์แก่สหกรณ์
อาจรับเป็ นเอกสารการเงิน เช่น ธนาณัติ ตัวG แลกเงิน หรื อตัวG แลกเงินไปรษณี ยก์ ไ็ ด้
ข้อ 15. เงินสดและเอกสารการเงินที,สหกรณ์ได้รับในแต่ละวันตามข้อ 14 ให้นาํ ฝากธนาคารเมื,อสิ2 น
เวลารับจ่ายเงินในวันนั2น เว้นแต่เอกสารการเงินประเภทที,ตอ้ งนําไปขึ2นเงินสดก่อน ก็ให้ดาํ เนินการทันที
ในกรณี ที,ไม่สามารถนําฝากธนาคารได้ทนั เวลาในวันนั2น ให้บนั ทึกเหตุผลไว้ในสมุดบัญชี
เงินสดและแจ้งให้ประธานกรรมการ หรื อกรรมการผูไ้ ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเพื,อทราบและให้
รี บนําฝากธนาคารในเวลาเริ, มทําการของวันทําการถัดไปทันที
เงินสดและเอกสารการเงินซึ,งไม่อาจนําฝากธนาคารทันทีในวันนั2นให้เก็บรักษาไว้ในตู ้
นิรภัยของสหกรณ์ หรื อในที,มน,ั คงปลอดภัย
ถ้ามีความจําเป็ นต้องเก็บเงินสดในมือ เพื,อประโยชน์แห่งธุรกิจของสหกรณ์ ผูจ้ ดั การหรื อ
เจ้าหน้าที,การเงินของสหกรณ์จะเก็บรักษาเงินสดของสหกรณ์ไว้ได้ไม่เกิน 100,000.00 บาท(หนึ,งแสนบาทถ้วน) เงินสดส่ วนที,เกินให้นาํ ฝากธนาคารที,สหกรณ์เปิ ดบัญชีเงินฝากไว้
หมวด 3
การจ่ ายเงิน
ข้อ 16. การจ่ายเงินให้จา่ ยเฉพาะเพื,อกิจการภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และเป็ นไป
โดยถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์
ข้อ 17. การจ่ายเงินทุกครั2งต้องมีหลักฐานการจ่ายเงินที,ถูกต้องสมบูรณ์เก็บไว้เพื,อประโยชน์ในการ
ตรวจสอบ
ข้อ 18. กรณี สหกรณ์จา่ ยเงินให้แก่บุคคลหรื อหน่วยงานทัว, ไป ผูร้ ับต้องออกใบเสร็ จรับเงินให้กบั
สหกรณ์ ถ้าผูร้ ับเงินไม่สามารถออกใบเสร็ จรับเงินได้ ให้ใช้หลักฐานการรับเงินตามแบบที,สหกรณ์กาํ หนด
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ข้อ 19. หลักฐานการจ่ายที,เป็ นใบเสร็ จรับเงินซึ,งผูร้ ับเงินออกให้แก่สหกรณ์อย่างน้อยต้องมีรายการ
ดังต่อไปนี2
(1) ชื,อ สถานที, หรื อที,ทาํ การของผูร้ ับเงิน
(2) วัน เดือน ปี ที,รับเงิน
(3) รายการแสดงการรับเงินระบุวา่ เป็ นค่าอะไร
(4) จํานวนเงินทั2งตัวเลขและตัวอักษร
(5) ลายมือชื,อของผูร้ ับเงิน
ข้อ 20. ให้เจ้าหน้าที,การเงินประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” และลงลายมือชื,อกํากับการจ่ายพร้อม วัน
เดือน ปี ไว้เป็ นหลักฐานการจ่ายเงินทุกฉบับเพื,อประโยชน์ในการตรวจสอบ
ข้อ 21. การจ่ายเงินของสหกรณ์ให้กระทําได้ดงั นี2
(1) การจ่ายเงินและอนุมตั ิเงินที,มีความจําเป็ น และเกี,ยวกับภารกิจของสหกรณ์ เช่น
ค่าพาหนะ ค่าเบี2ยเลี2ยงของกรรมการ เจ้าหน้าที,ของสหกรณ์ ค่าสื, อสาร ค่าขนส่ ง ค่าไปรษณี ย ์ ค่านํ2าประปา
และค่าใช้จา่ ยเบ็ดเตล็ด เป็ นต้น ให้ผจู ้ ดั การ เป็ นผูอ้ นุมตั ิการจ่ายจากเงินสดในมือที,กาํ หนดให้เก็บรักษาไว้ได้
ครั2งละไม่เกิน 50,000.00 บาท(ห้าหมื,นบาทถ้วน) ส่ วนการจ่ายเงินแต่ละครั2งที,เกินกว่า 50,000.00 บาท
(ห้าหมื,นบาทถ้วน) แต่ไม่เกิน 100,000.00 บาท(หนึ,งแสนบาทถ้วน) ให้เป็ นอํานาจของประธานกรรมการ
หากวงเงินอนุมตั ิแต่ละครั2งเกิน 100,000.00 บาท(หนึ,งแสนบาทถ้วน) ขึ2นไป ให้ขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ
(2) การจ่ายเงินเกินกว่า 100,000.00 บาท(หนึ,งแสนบาทถ้วน) ให้จา่ ยเป็ นเช็คเท่านั2น
หากมีกรณี พิเศษที,จะต้องจ่ายเป็ นเงินสดต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการก่อน
ข้อ 22. ก่อนจ่ายเงินทุกครั2ง ผูม้ ีหน้าที,จา่ ยต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และใบสําคัญการ
จ่ายเงินให้ถูกต้องเรี ยบร้อย และต้องได้รับอนุมตั ิจากผูม้ ีอาํ นาจก่อน จึงจ่ายเงินและเรี ยกใบเสร็ จรับเงินจาก
ผูร้ ับเงินหรื อให้ผรู ้ ับเงินลงนามไว้ในหลักฐานการจ่ายเงินของสหกรณ์ทุกครั2ง
ข้อ 23. การจ่ายเงินแก่ผมู ้ ีสิทธิรับเงินในกรณี ที,ไม่อาจทราบได้วา่ เป็ นผูม้ ีสิทธิรับเงิน ผูข้ อรับเงินต้อง
ให้สมาชิกสหกรณ์ลงลายมือชื,อรับรอง และนําหลักฐาน เช่น บัตรประจําตัว แสดงประกอบการรับเงินด้วย
ข้อ 24. การจ่ายเช็คตามที,กาํ หนดไว้ตามข้อ 21 (2) ให้สง,ั จ่ายในนามบุคคลหรื อหน่วยงานผูร้ ับเงิน
โดยขีดฆ่าคําว่า “ผูถ้ ือ” ออก
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ข้อ 25. การจ่ายเช็คต้องมีใบสําคัญการจ่ายเช็ค ซึ,งมีรายละเอียดเกี,ยวกับวันที,จา่ ยเช็ค เลขที,เช็ค ชื,อ
ธนาคาร วัตถุประสงค์ในการจ่าย ชื,อผูร้ ับเช็คและจํานวนเงิน พร้อมทั2งลงชื,อผูจ้ ดั ทําเอกสารและผูอ้ นุมตั ิไว้
เป็ นหลักฐาน ทั2งนี2 สหกรณ์จะต้องจัดให้มีทะเบียนจ่ายเช็คบันทึกรายละเอียดข้างต้นเพื,อการควบคุมและ
ตรวจสอบด้วย
เช็คที,มีการสัง, จ่ายเรี ยบร้อยแล้ว แต่ยงั ไม่มีผมู ้ ารับให้เก็บรักษาไว้ในที,ปลอดภัยและต้อง
ติดต่อให้ผรู ้ ับมารับไปโดยเร็ วที,สุด
ข้อ 26. ในกรณี ที,ยกเลิกการจ่ายเช็ครายใด ให้ผมู ้ ีหน้าที,จ่าย ประทับตรา “ยกเลิก” ในเอกสาร
ที,ยกเลิก เช็คที,ยกเลิกให้เย็บติดกับต้นขั2วและประทับตรา “ยกเลิก” พร้อมบันทึกเหตุผลที,ยกเลิก และลงชื,อ
ผูร้ ับผิดชอบกํากับไว้ดว้ ย
ข้อ 27. ในการถอนเงินจากธนาคาร หรื อแหล่งรับฝากเงินอื,น ๆ เพื,อนํามาใช้จา่ ยในธุรกิจของ
สหกรณ์ให้ผจู ้ ดั การหรื อผูท้ าํ หน้าที,แทน บันทึกขออนุมตั ิถอนเงินโดยชี2แจงเหตุผลต่อประธานกรรมการหรื อ
รองประธานกรรมการ หรื อกรรมการที,ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้เป็ นผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิการถอน
เงินพร้อมทั2งแนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และเอกสารการถอนเงินเพื,อประกอบการพิจารณาด้วย
หมวด 4
การเก็บรักษาเงินและเอกสาร
ข้อ 28. เมื,อสิ2 นเวลาทําการตาม ข้อ 5 ให้ผจู ้ ดั การหรื อผูป้ ฏิบตั ิหน้าที,แทนตาม ข้อ 7 ตรวจสอบ
รายการเงินสด ในสมุดบัญชีเปรี ยบเทียบกับตัวเงินสดในมือเป็ นประจําทุกวันเมื,อเห็นว่าถูกต้องตรงกันแล้ว
ให้ลงลายมือชื,อกํากับไว้ในสมุดบัญชีดว้ ย
ข้อ 29. เงินสดและเอกสารการเงินที,สหกรณ์จะต้องเก็บรักษาไว้ในมือแต่ละวันนั2นให้มี
คณะกรรมการซึ,งแต่งตั2งจากเจ้าหน้าที,สหกรณ์เป็ นผูเ้ ก็บรักษาไว้ในตูน้ ิรภัยของสหกรณ์ หรื อในที,มน,ั คง
ปลอดภัยโดยอยูใ่ นความรับผิดชอบของผูจ้ ดั การ
ข้อ 30. ให้เก็บรักษาสมุดคูบ่ ญั ชีเงินฝากของสหกรณ์ทุกเล่ม สมุดบัญชี ทะเบียนและเอกสารที,
เกี,ยวกับการเงินไว้ในตูน้ ิรภัยและหรื อในที,มน,ั คงปลอดภัยโดยอยูใ่ นความรับผิดชอบของผูจ้ ดั การ
ข้อ 31. ให้คณะกรรมการมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ หรื อ
กรรมการคนหนึ,งคนใด ทําการตรวจสอบเป็ นครั2งคราวเกี,ยวกับเงินสดคงเหลือ และเอกสารการเงินอื,น ๆ
ให้ถูกต้อง
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ข้อ 32. ให้ผจู ้ ดั การ จัดให้มีการทําบัญชีรับ - จ่าย งบทดลอง การสอบยอดเงินฝากธนาคาร (กรณี
เงินฝากในบัญชีของสหกรณ์ และหลักฐานของธนาคารไม่ตรงกัน) รวมทั2งสรุ ปการรับจ่ายเงินเสนอต่อที,
ประชุมคณะกรรมการเป็ นประจําทุกเดือน
ข้อ 33. ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี2

ประกาศ ณ วันที, 31 ตุลาคม พ.ศ. 2554

(นางประวงษ์ กานนท์รังษี)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด

