
 

 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จํากดั 

ว่าด้วยการรับจ่ายและเกบ็รักษาเงิน 

พ.ศ. 2554 
 

 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท  จาํกดั  พ.ศ. 2543  ขอ้  65(9)    
และขอ้  89 (5)  ที,ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ  ชุดที,  51  ในการประชุมครั2 งที,  14/2554  เมื,อวนัที,  
13  ตุลาคม 2554  ไดมี้มติกาํหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั  วา่ดว้ยการรับจ่ายและ 
เกบ็รักษาเงิน  พ.ศ. 2554  ไวด้งัต่อไปนี2  
 ขอ้ 1.  ระเบียบนี2 เรียกวา่  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท  จาํกดั  วา่ดว้ยการรับจ่ายและ 
เกบ็รักษาเงิน  พ.ศ.  2554” 
 ขอ้ 2.  ระเบียบนี2ใหถื้อใชบ้งัคบัตั2งแต่วนัที,  1  พฤศจิกายน  2554  เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3.  ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั  วา่ดว้ยการรับจ่ายและ 
เกบ็รักษาเงิน  พ.ศ. 2543   และบรรดาระเบียบ ประกาศ คาํสั,ง  มติ  หรือขอ้ตกลงอื,นใดซึ,งขดัหรือแยง้ 
กบัระเบียบนี2   และใหใ้ชร้ะเบียบนี2แทน   
 ขอ้ 4.  ในระเบียบนี2  
                         “สหกรณ์”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท  จาํกดั 
                         “คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท  จาํกดั 
                         “ประธานกรรมการ”  หมายถึง  ประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รู 
ชยันาท  จาํกดั 
                         “รองประธานกรรมการ”  หมายถึง  รองประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย ์
ครูชยันาท  จาํกดั 
                        “กรรมการ”  หมายถึง  กรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท  จาํกดั 
                         “ผูจ้ดัการ”  หมายถึง  ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท  จาํกดั 
                         “รองผูจ้ดัการ”  หมายถึง  รองผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท  จาํกดั 
                         “เจา้หนา้ที,การเงิน”  หมายถึง  เจา้หนา้ที,การเงินสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท  จาํกดั 
                         “เงินสดในมือ”  หมายถึง  เงินสดที,เป็นธนบตัร  และเหรียญกษาปณ์  ซึ, งสหกรณ์ 
เกบ็รักษาไวที้,สาํนกังานสหกรณ์  เพื,อใชจ่้ายหมุนเวยีนในทางธุรกิจของสหกรณ์ 
                         “เอกสารการเงิน”  หมายถึง  เช็ค  ธนาณติั  ตัGวแลกเงิน  ตัGวแลกเงินไปรษณีย ์
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 ขอ้ 5.  สหกรณ์เปิดทาํการรับ – จ่ายเงิน  ตั2งแต่  เวลา 09.00 น.  ถึง  15.30 น.  ทุกวนัเวน้
วนัหยดุราชการ  หรือวนัหยดุตามประกาศของสหกรณ์ 
 ขอ้ 6.  ใหผู้จ้ดัการเป็นผูรั้บผิดชอบในภารกิจที,เกี,ยวกบัการรับ – จ่าย  และเกบ็รักษาเงินทั2งปวง 
ของสหกรณ์ 
 ขอ้ 7.  กรณีผูจ้ดัการไม่อยู ่ หรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ที,ตามขอ้ 6. ได ้ ใหร้องผูจ้ดัการปฏิบติัหนา้ที,แทน  
ถา้ผูจ้ดัการและรองผูจ้ดัการไมอ่ยู ่ หรือไมอ่าจปฏิบติัหนา้ที,ได ้ ใหป้ระธานกรรมการแต่งตั2งกรรมการหรือ
เจา้หนา้ที,การเงิน  หรือเจา้หนา้ที,ผูห้นึ,งผูใ้ดที,เห็นสมควรซึ,งไมไ่ดป้ฏิบติัหนา้ที,เกี,ยวกบังานดา้นบญัชี 
เป็นผูป้ฏิบติัหนา้ที,ตามขอ้ 6.  แทน 
 ขอ้ 8.  การรับจ่ายเงิน  ตอ้งมีเอกสารหลกัฐานใบสาํคญัประกอบครบถว้น  และจะตอ้งบนัทึกรายการ
ในสมุดบญัชีของสหกรณ์ทุกวนัที,เกิดรายการขึ2น  และผูจ้ดัการจะตอ้งตรวจสอบใหถู้กตอ้งเป็นประจาํวนั 
 

หมวด  1 

ใบเสร็จรับเงิน 

 
 ขอ้ 9.  ใบเสร็จรับเงินใหใ้ชต้ามแบบที,สหกรณ์กาํหนด  มี 2 ประเภท  คือ 
               (1)  ใบเสร็จรับเงินใชก้บัเครื,องคอมพิวเตอร์  จะตอ้งมีตวัเลขกาํกบัใบเสร็จรับเงิน 
ของแต่ละวนั  และใหมี้สาํเนาอยา่งนอ้ย 1 ฉบบั  เพื,อประโยชน์ ในการตรวจสอบและบนัทึกบญัชี 
               (2)   ใบเสร็จรับเงินทั,วไป  ใหมี้หมายเลขกาํกบัเล่มและ หมายเลขกาํกบัใบเสร็จรับเงิน   
ใหเ้รียงตามลาํดบักนัไปทุกฉบบั  สหกรณ์ตอ้งจดัทาํทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินไวเ้พื,อใหท้ราบและตรวจสอบ
ไดว้า่ไดจ้ดัพิมพขึ์2นจาํนวนเท่าใด  ไดจ่้ายใบเสร็จรับเงินเล่มใด  หมายเลขใดถึงหมายเลขใดใหเ้จา้หนา้ที,ผูใ้ด
ไดใ้ชเ้มื,อไร 
 ขอ้ 10.  ใบเสร็จรับเงิน  หา้มขดูลบ  แกไ้ขเพิ,มเติม  จาํนวนเงินหรือชื,อผูรั้บเงิน  หากใบเสร็จรับเงิน
ฉบบัใดลงรายการผดิพลาด  กใ็หขี้ดฆ่าจาํนวนเงินและเขียนใหมท่ั2งจาํนวน  แลว้ใหผู้รั้บเงินลงลายมือชื,อ
กาํกบัหรือขีดฆ่ายกเลิกใบเสร็จรับเงินนั2นทั2งฉบบัและออกฉบบัใหมแ่ทน 
 ขอ้ 11.  ใหส้หกรณ์เกบ็รักษาใบเสร็จรับเงิน  สาํเนาใบรับเงิน  ซึ, งผูส้อบบญัชียงัมิไดต้รวจสอบไว ้
ในที,ปลอดภยัอยา่ใหสู้ญหายและเมื,อไดต้รวจสอบแลว้กใ็หเ้กบ็ไวอ้ยา่งเอกสารธรรมดาได ้
 ขอ้ 12.  เมื,อสิ2นปีทางบญัชีสหกรณ์  ใหค้ณะกรรมการแต่งตั2งคณะอนุกรรมการขึ2นทาํการตรวจนบั
ใบเสร็จรับเงินที,ใชแ้ลว้  และหลกัฐานการเงินอื,นไวเ้พื,อตรวจสอบต่อไป 
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หมวด  2 

การรับเงิน 

 
 ขอ้ 13.  สหกรณ์ตอ้งมีการออกใบเสร็จรับเงินทุกครั2 งที,มีการรับเงิน  ตามลกัษณะของงานแต่ละ
ประเภทที,เกี,ยวกบัภารกิจของสหกรณ์  โดยปกติออกจากเครื,องคอมพิวเตอร์  ในการชาํระหุน้  เงินตน้  และ
ดอกเบี2ย  สาํหรับการรับเงินประเภทอื,น ๆ  ใหใ้ชใ้บเสร็จรับเงินทั,วไป 
  ขอ้ 14.  การรับเงินของสหกรณ์   ใหรั้บเป็นเงินสด  กรณีที,จาํเป็นและเพื,อประโยชน์แก่สหกรณ์   
อาจรับเป็นเอกสารการเงิน  เช่น  ธนาณติั  ตัGวแลกเงิน  หรือตัGวแลกเงินไปรษณียก์ไ็ด ้  
 ขอ้ 15.  เงินสดและเอกสารการเงินที,สหกรณ์ไดรั้บในแต่ละวนัตามขอ้ 14  ให้นาํฝากธนาคารเมื,อสิ2น
เวลารับจ่ายเงินในวนันั2น  เวน้แต่เอกสารการเงินประเภทที,ตอ้งนาํไปขึ2นเงินสดก่อน  กใ็หด้าํเนินการทนัที 
  ในกรณีที,ไมส่ามารถนาํฝากธนาคารไดท้นัเวลาในวนันั2น  ใหบ้นัทึกเหตุผลไวใ้นสมุดบญัชี
เงินสดและแจง้ใหป้ระธานกรรมการ  หรือกรรมการผูไ้ดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการเพื,อทราบและให้
รีบนาํฝากธนาคารในเวลาเริ,มทาํการของวนัทาํการถดัไปทนัที 
  เงินสดและเอกสารการเงินซึ,งไมอ่าจนาํฝากธนาคารทนัทีในวนันั2นใหเ้กบ็รักษาไวใ้นตู้
นิรภยัของสหกรณ์  หรือในที,มั,นคงปลอดภยั 
  ถา้มีความจาํเป็นตอ้งเกบ็เงินสดในมือ  เพื,อประโยชน์แห่งธุรกิจของสหกรณ์  ผูจ้ดัการหรือ
เจา้หนา้ที,การเงินของสหกรณ์จะเกบ็รักษาเงินสดของสหกรณ์ไวไ้ดไ้มเ่กิน  100,000.00  บาท(หนึ,งแสน- 
บาทถว้น)  เงินสดส่วนที,เกินใหน้าํฝากธนาคารที,สหกรณ์เปิดบญัชีเงินฝากไว ้
 

หมวด  3 

การจ่ายเงิน 

 

 ขอ้ 16.  การจ่ายเงินใหจ่้ายเฉพาะเพื,อกิจการภายในขอบเขตวตัถุประสงคข์องสหกรณ์  และเป็นไป
โดยถูกตอ้งตามระเบียบและขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 
 ขอ้ 17.  การจ่ายเงินทุกครั2 งตอ้งมีหลกัฐานการจ่ายเงินที,ถูกตอ้งสมบูรณ์เกบ็ไวเ้พื,อประโยชน์ในการ
ตรวจสอบ 
 ขอ้ 18.  กรณีสหกรณ์จ่ายเงินใหแ้ก่บุคคลหรือหน่วยงานทั,วไป  ผูรั้บตอ้งออกใบเสร็จรับเงินใหก้บั
สหกรณ์  ถา้ผูรั้บเงินไมส่ามารถออกใบเสร็จรับเงินได ้ ให้ใชห้ลกัฐานการรับเงินตามแบบที,สหกรณ์กาํหนด 
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 ขอ้ 19.  หลกัฐานการจ่ายที,เป็นใบเสร็จรับเงินซึ,งผูรั้บเงินออกใหแ้ก่สหกรณ์อยา่งนอ้ยตอ้งมีรายการ
ดงัต่อไปนี2  
  (1)  ชื,อ  สถานที,  หรือที,ทาํการของผูรั้บเงิน 
  (2)  วนั  เดือน  ปี  ที,รับเงิน 
  (3)  รายการแสดงการรับเงินระบุวา่เป็นคา่อะไร 
  (4)  จาํนวนเงินทั2งตวัเลขและตวัอกัษร  
  (5)  ลายมือชื,อของผูรั้บเงิน 
 ขอ้ 20.  ใหเ้จา้หนา้ที,การเงินประทบัตรา “จ่ายเงินแลว้” และลงลายมือชื,อกาํกบัการจ่ายพร้อม  วนั  
เดือน  ปี  ไวเ้ป็นหลกัฐานการจ่ายเงินทุกฉบบัเพื,อประโยชน์ในการตรวจสอบ 
 ขอ้ 21.  การจ่ายเงินของสหกรณ์ใหก้ระทาํไดด้งันี2  
  (1)  การจ่ายเงินและอนุมติัเงินที,มีความจาํเป็น  และเกี,ยวกบัภารกิจของสหกรณ์  เช่น   
คา่พาหนะ  คา่เบี2ยเลี2ยงของกรรมการ  เจา้หนา้ที,ของสหกรณ์  คา่สื,อสาร  คา่ขนส่ง  คา่ไปรษณีย ์ คา่นํ2าประปา
และคา่ใชจ่้ายเบด็เตล็ด เป็นตน้  ใหผู้จ้ดัการ  เป็นผูอ้นุมติัการจ่ายจากเงินสดในมือที,กาํหนดใหเ้กบ็รักษาไวไ้ด ้ 
ครั2 งละไมเ่กิน  50,000.00  บาท(หา้หมื,นบาทถว้น)  ส่วนการจ่ายเงินแต่ละครั2 งที,เกินกวา่  50,000.00 บาท  
(หา้หมื,นบาทถว้น)  แต่ไม่เกิน  100,000.00  บาท(หนึ,งแสนบาทถว้น)  ใหเ้ป็นอาํนาจของประธานกรรมการ  
หากวงเงินอนุมติัแต่ละครั2 งเกิน  100,000.00  บาท(หนึ,งแสนบาทถว้น)  ขึ2นไป  ใหข้อความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ 
  (2)  การจ่ายเงินเกินกวา่  100,000.00 บาท(หนึ,งแสนบาทถว้น)  ใหจ่้ายเป็นเช็คเทา่นั2น   
หากมีกรณีพิเศษที,จะตอ้งจ่ายเป็นเงินสดตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากประธานกรรมการก่อน 
 ขอ้ 22.  ก่อนจ่ายเงินทุกครั2 ง  ผูมี้หนา้ที,จ่ายตอ้งตรวจสอบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ  และใบสาํคญัการ
จ่ายเงินใหถู้กตอ้งเรียบร้อย  และตอ้งไดรั้บอนุมติัจากผูมี้อาํนาจก่อน จึงจ่ายเงินและเรียกใบเสร็จรับเงินจาก
ผูรั้บเงินหรือใหผู้รั้บเงินลงนามไวใ้นหลกัฐานการจ่ายเงินของสหกรณ์ทุกครั2 ง 
 ขอ้ 23.  การจ่ายเงินแก่ผูมี้สิทธิรับเงินในกรณีที,ไมอ่าจทราบไดว้า่เป็นผูมี้สิทธิรับเงิน  ผูข้อรับเงินตอ้ง
ใหส้มาชิกสหกรณ์ลงลายมือชื,อรับรอง  และนาํหลกัฐาน  เช่น  บตัรประจาํตวั  แสดงประกอบการรับเงินดว้ย 
 ขอ้ 24.  การจ่ายเช็คตามที,กาํหนดไวต้ามขอ้ 21 (2)  ใหส้ั,งจ่ายในนามบุคคลหรือหน่วยงานผูรั้บเงิน
โดยขีดฆ่าคาํวา่ “ผูถื้อ”  ออก 
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 ขอ้ 25.  การจ่ายเช็คตอ้งมีใบสาํคญัการจ่ายเช็ค  ซึ, งมีรายละเอียดเกี,ยวกบัวนัที,จ่ายเช็ค  เลขที,เช็ค  ชื,อ
ธนาคาร  วตัถุประสงคใ์นการจ่าย  ชื,อผูรั้บเช็คและจาํนวนเงิน  พร้อมทั2งลงชื,อผูจ้ดัทาํเอกสารและผูอ้นุมติัไว้
เป็นหลกัฐาน  ทั2งนี2   สหกรณ์จะตอ้งจดัใหมี้ทะเบียนจ่ายเช็คบนัทึกรายละเอียดขา้งตน้เพื,อการควบคุมและ
ตรวจสอบดว้ย 
  เช็คที,มีการสั,งจ่ายเรียบร้อยแลว้  แต่ยงัไมมี่ผูม้ารับใหเ้กบ็รักษาไวใ้นที,ปลอดภยัและตอ้ง
ติดต่อใหผู้รั้บมารับไปโดยเร็วที,สุด 
 ขอ้ 26.  ในกรณีที,ยกเลิกการจ่ายเช็ครายใด  ใหผู้มี้หนา้ที,จ่าย  ประทบัตรา “ยกเลิก”  ในเอกสาร 
ที,ยกเลิก  เช็คที,ยกเลิกใหเ้ยบ็ติดกบัตน้ขั2วและประทบัตรา “ยกเลิก”  พร้อมบนัทึกเหตุผลที,ยกเลิก  และลงชื,อ
ผูรั้บผดิชอบกาํกบัไวด้ว้ย 
 ขอ้ 27.  ในการถอนเงินจากธนาคาร  หรือแหล่งรับฝากเงินอื,น ๆ  เพื,อนาํมาใชจ่้ายในธุรกิจของ
สหกรณ์ใหผู้จ้ดัการหรือผูท้าํหนา้ที,แทน  บนัทึกขออนุมติัถอนเงินโดยชี2แจงเหตุผลต่อประธานกรรมการหรือ
รองประธานกรรมการ  หรือกรรมการที,ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการให้เป็นผูมี้อาํนาจอนุมติัการถอน
เงินพร้อมทั2งแนบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ  และเอกสารการถอนเงินเพื,อประกอบการพิจารณาดว้ย 
 

หมวด  4 

การเกบ็รักษาเงินและเอกสาร 

 

 ขอ้ 28.  เมื,อสิ2นเวลาทาํการตาม ขอ้ 5  ใหผู้จ้ดัการหรือผูป้ฏิบติัหนา้ที,แทนตาม ขอ้ 7  ตรวจสอบ
รายการเงินสด  ในสมุดบญัชีเปรียบเทียบกบัตวัเงินสดในมือเป็นประจาํทุกวนัเมื,อเห็นวา่ถูกตอ้งตรงกนัแลว้
ใหล้งลายมือชื,อกาํกบัไวใ้นสมุดบญัชีดว้ย 
 ขอ้ 29.  เงินสดและเอกสารการเงินที,สหกรณ์จะตอ้งเกบ็รักษาไวใ้นมือแต่ละวนันั2นให้มี
คณะกรรมการซึ,งแต่งตั2งจากเจา้หนา้ที,สหกรณ์เป็นผูเ้กบ็รักษาไวใ้นตูนิ้รภยัของสหกรณ์  หรือในที,มั,นคง
ปลอดภยัโดยอยูใ่นความรับผิดชอบของผูจ้ดัการ 
 ขอ้ 30.  ใหเ้กบ็รักษาสมุดคูบ่ญัชีเงินฝากของสหกรณ์ทุกเล่ม  สมุดบญัชี  ทะเบียนและเอกสารที,
เกี,ยวกบัการเงินไวใ้นตูนิ้รภยัและหรือในที,มั,นคงปลอดภยัโดยอยูใ่นความรับผดิชอบของผูจ้ดัการ 

ขอ้ 31.  ใหค้ณะกรรมการมอบหมายใหป้ระธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  หรือ
กรรมการคนหนึ,งคนใด  ทาํการตรวจสอบเป็นครั2 งคราวเกี,ยวกบัเงินสดคงเหลือ  และเอกสารการเงินอื,น ๆ 
ใหถู้กตอ้ง 
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ขอ้ 32.  ใหผู้จ้ดัการ  จดัใหมี้การทาํบญัชีรับ - จ่าย  งบทดลอง  การสอบยอดเงินฝากธนาคาร (กรณี
เงินฝากในบญัชีของสหกรณ์  และหลกัฐานของธนาคารไมต่รงกนั)  รวมทั2งสรุปการรับจ่ายเงินเสนอต่อที,
ประชุมคณะกรรมการเป็นประจาํทุกเดือน 

 
 ขอ้ 33.  ใหป้ระธานกรรมการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี2  

 

ประกาศ ณ วนัที,  31  ตุลาคม  พ.ศ. 2554 
 

  
 

    
     (นางประวงษ ์ กานนทรั์งษี) 

                                                  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั   
 
 


