ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จํากัด
ว่าด้วย การรับจ่าย และเก็บรักษาเงิน
พ.ศ.2555
อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จํากัด พ.ศ. 2555
ข้อ 78 (9) ข้อ 103 (6) และมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 54 ครั้งที่ 3/2555
เมื่อวันที่ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2555 ได้กําหนดระเบียบว่าด้วย การรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน
ของสหกรณ์ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จํากัด ว่าด้วย
การรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2555”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศ เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จํากัด ว่าด้วยการรับจ่ายและการเก็บรักษาเงิน
พ.ศ. 2549
บรรดาระเบียบ คําสั่ง ประกาศ และมติอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้
ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูพิจิตร จํากัด
“ประธานกรรมการ”
หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จํากัด
“กรรมการ”
หมายถึง กรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร
จํากัด
“ผู้จัดการ”
หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จํากัด
“เจ้าหน้าที่”
หมายถึง เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างที่จ้างด้วยเงินงบประมาณ
ของสหกรณ์ ตามระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ ยกเว้นลูกจ้าง
ตามสัญญาจ้างเหมา
“เงินสดในมือ”
หมายถึง เงินสดที่เป็นธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ ซึ่งประธาน
กรรมการและหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเก็บรักษาไว้ที่สํานักงานสหกรณ์ เพื่อใช้จ่ายหมุนเวียน
ในทางธุรกิจของสหกรณ์

“เอกสารการเงิน”
หมายถึง เช็ค ธนาณัติ ตั๋วแลกเงิน ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์
ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือตราสารการเงินอย่างอื่น
ข้อ 5 สหกรณ์เปิดรับจ่ายเงินตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 15.00 น. ทุกวัน เว้นวันเสาร์
อาทิตย์ และวันหยุดตามประกาศของสหกรณ์
ข้อ 6 ให้ผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบในการรับจ่าย และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์
ข้อ 7 กรณีที่ยังไม่มีผู้จัดการและยังไม่ได้แต่งตั้งให้ผู้ใดดํารงตําแหน่งแทน หรือเมื่อ
ผู้จัดการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นครั้งคราว ให้รองผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่อื่น
ของสหกรณ์ ซึ่งมิได้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านบัญชีตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนดไว้
เป็นผูท้ ําการแทน
ข้อ 8 การรับจ่ายเงิน จะต้องจัดให้มีเอกสารหลักฐานใบสําคัญประกอบครบถ้วนและ
จะต้องบันทึกรายการในสมุดบัญชีของสหกรณ์ทุกครั้งทันทีที่เกิดรายการขึ้น และผู้จัดการจะต้อง
ตรวจสอบให้ถูกต้องเป็นประจําวัน
ข้อ 9 ใบเสร็จรับเงิน ให้ใช้ตามแบบที่สหกรณ์กําหนด โดยให้มีสําเนาอย่างน้อย 1 ฉบับ
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและบันทึกบัญชี
ข้อ 10 ใบเสร็จรับเงิน ให้มีหมายเลขกํากับใบเสร็จรับเงินเรียงตามลําดับกันไปทุกฉบับ
ให้สหกรณ์จัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินไว้ เพื่อให้ทราบและตรวจสอบได้ว่าได้จัดพิมพ์ขึ้น
จํานวนเท่าใด ได้จ่ายใบเสร็จรับเงิน หมายเลขใดถึงหมายเลขใด ให้เจ้าหน้าที่ผใู้ ดรับไปใช้เมื่อไร
การเบิกใช้ใบเสร็จรับเงิน ให้เบิกใช้ตามจํานวนที่เหมาะสม และจําเป็นกับสภาพธุรกิจ
ของสหกรณ์ โดยให้มีหลักฐานการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินไว้ด้วย
ข้อ 11 ใบเสร็จรับเงิน ห้ามขูดลบ แก้ไข เพิ่มเติมจํานวนเงิน หรือชื่อผู้ชําระเงิน หาก
ใบเสร็จรับเงินฉบับใดลงรายการรับเงินผิดพลาด ก็ให้ขีดฆ่าจํานวนเงินและเขียนใหม่ทั้งจํานวน
แล้วให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อกํากับ หรือขีดฆ่ายกเลิกใบเสร็จรับเงินนั้นทั้งฉบับ แล้วออกฉบับใหม่
ให้แทน
สําหรับใบเสร็จรับเงินฉบับที่ยกเลิก ให้ขีดฆ่าและเขียนเหตุผล พร้อมกับลงชื่อกํากับไว้
โดยผู้จัดการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตามข้อ 7 และให้เย็บติดไว้ในเล่มโดยมีสําเนาอยู่ครบทุกฉบับ
พร้อมต้นฉบับ
ข้อ 12 ให้สหกรณ์เก็บรักษาสําเนาใบเสร็จรับเงินซึ่งผู้สอบบัญชียังมิได้ตรวจสอบ
ไว้ในที่ปลอดภัย อย่าให้สูญหาย และเมื่อได้ตรวจสอบแล้ว ก็ให้เก็บไว้อย่างเอกสารธรรมดาได้
ข้อ 13 ให้คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือเจ้าหน้าที่
ของสหกรณ์ทําหน้าที่ควบคุมการจัดเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินที่ยังไม่ได้ใช้ และเล่ม
ที่ยังใช้ไม่หมดไว้ในที่มั่นคงปลอดภัย
ข้อ 14 ทุกงวด 3 เดือน และหรือเมื่อสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดําเนินการ
แต่งตั้งกรรมการจํานวน 3 คน ทําการตรวจนับใบเสร็จรับเงินทั้งที่ใช้แล้ว และที่ยังคงเหลือ
ให้เป็นการถูกต้อง โดยการจัดทําหลักฐานการตรวจนับไว้ด้วย

ข้อ 15 สหกรณ์ต้องออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการรับเงิน โดยปกติให้ใช้ใบเสร็จรับเงิน
เล่มเดียวกันในการรับเงินทุกประเภท เว้นแต่เงินประเภทใดที่มีการรับชําระเป็นประจําและมี
จํานวนมากราย จะแยกใบเสร็จรับเงิน สําหรับการชําระเงินประเภทนั้นก็ได้
ข้อ 16 การรับเงินของสหกรณ์ ให้รับเงินเป็นเงินสด แต่ถ้าเป็นกรณีที่จําเป็นและเป็น
ประโยชน์แก่สหกรณ์ก็อาจรับเป็นเอกสารการเงิน เช่น ธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินหรือเช็คหรือ
ตั๋วสัญญาใช้เงินได้
ข้อ 17 ในกรณีจําเป็นที่ต้องรับเช็คหรือตั๋วสัญญาใช้เงิน จะต้องเป็นเช็คหรือตั๋วสัญญา
ใช้เงินที่ธนาคารรับรอง และต้องเป็นเช็คสั่งจ่ายเงินในวันออกเช็ค
ข้อ 18 ในกรณีที่มีการรับเช็คตามข้อ 17 ใบเสร็จรับเงินที่สหกรณ์ออกให้แก่ผู้จ่ายเช็ค ให้
ระบุว่าเป็นเช็คของธนาคารใด เลขที่เท่าใด และลงวันที่เท่าใด ทั้งให้กําหนดเงื่อนไขไว้ใน
ใบเสร็จรับเงินว่า ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับเงินตามเช็คนั้นแล้ว และให้จัดทํา
ทะเบียนรับเช็คเพื่อบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับเช็คดังกล่าว เพื่อการควบคุมและตรวจสอบด้วย
ให้นําเช็คเข้าฝากธนาคารทันที
ข้อ 19 เงินสดและเอกสารการเงินที่สหกรณ์ได้รับในแต่ละวัน ตามข้อ 16 ให้นําฝาก
ธนาคารเมื่อสิ้นเวลารับจ่ายเงินในวันนั้น เว้นแต่เอกสารการเงินประเภทที่ต้องนําไปขึ้นเป็นเงินสด
ก่อน ก็ให้ดําเนินการในทันที
ในกรณีที่ไม่สามารถนําฝากธนาคารได้ทันวันนั้น ให้บันทึกเหตุผลไว้ในสมุดบัญชีเงินสด
และแจ้งให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการดําเนินการเพื่อ
ทราบ และให้รีบนําเข้าฝากธนาคารในเวลาเริ่มทําการของวันทําการถัดไปทันที
เงินสดและเอกสารการเงินซึ่งไม่อาจนําฝากธนาคารได้ทันในวันนั้น ให้เก็บรักษาในตู้
นิรภัยของสหกรณ์หรือในที่มั่นคงปลอดภัย
ข้อ 20 กรณีนําเงินฝากธนาคารมีจํานวนมาก และเห็นว่าจะไม่ปลอดภัยแก่เงินที่จะนํา
ฝากธนาคาร ให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาแต่งตั้งให้กรรมการคนใดคนหนึ่งร่วมกับ
ผู้จัดการควบคุมเงินไปฝากธนาคาร หรืออาจจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจควบคุมรักษา
ความปลอดภัย ด้วยและหรือจัดจ้าง บริษัทรับส่งเงินด้วยก็ได้
ข้อ 21 การจ่ายเงิน ให้จ่ายเฉพาะเพื่อกิจการภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
และเป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์
ข้อ 22 การจ่ายเงินทุกครั้งต้องมีหลักฐานการจ่ายที่ถูกต้องสมบูรณ์เก็บไว้ เพื่อประโยชน์
ในการตรวจสอบ
ข้อ 23 หลักฐานการจ่าย นอกจากใบเสร็จรับเงิน ซึ่งผู้รับเงินออกให้แก่สหกรณ์ ให้ใช้
ตามแบบที่สหกรณ์กําหนด
ข้อ 24 หลักฐานการจ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงิน ซึ่งผู้รับเงินออกให้แก่สหกรณ์ อย่างน้อย
จะต้องมีรายการดังต่อไปนี้

(1) ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทําการของผู้รับเงิน
(2) วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
(3) รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร
(4) จํานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร
(5) ลายมือชื่อของผู้รับเงิน
ข้อ 25 ให้เจ้าหน้าที่ประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” และลงลายมือชื่อกํากับการจ่าย พร้อม
วัน เดือน ปี ไว้ในหลักฐานการจ่ายเงินทุกฉบับ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
ข้อ 26 การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงินของสหกรณ์ ให้กระทําได้ดังนี้
(1) การจ่ายเงินเป็นจํานวนไม่มาก และต้องจ่ายเป็นประจํา เช่น ค่าพาหนะ
ค่าเบี้ยเลี้ยงของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ค่าสื่อสาร ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า
ค่าน้ําประปา และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เป็นต้น ให้จ่ายจากเงินสดในมือที่กําหนดให้เก็บรักษา
ไว้ไม่เกิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) หากเกินกว่าที่กําหนดให้ประธานกรรมการหรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายมีอํานาจอนุมัติให้ผู้จัดการเก็บรักษาไว้ได้ตามที่เห็นสมควร
(2) การจ่ายเงินเป็นจํานวนมากให้แก่สมาชิกหรือกรรมการหรือ เจ้าหน้าที่
ของสหกรณ์หรือการจ่ายเงินของสหกรณ์ในทางธุรกิจอื่นๆ ให้จ่ายเป็นเช็ค ยกเว้นถ้าผู้รับเงิน
ประสงค์จะให้จ่ายเป็นเงินสดให้ผู้จัดการมีอํานาจจ่ายได้ไม่เกิน 200,000 บาท
(สองแสนบาทถ้วน) หากเกินกว่าที่กําหนดให้ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
มีอํานาจอนุมัติมอบหมายให้ผู้จัดการสั่งจ่ายได้
ข้อ 27 ก่อนจ่ายเงินทุกครั้ง ผู้มีหน้าที่จ่ายต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ และ
ใบสําคัญประกอบการจ่ายเงินให้ถูกต้องเรียบร้อย และต้องมีผู้อนุมัติให้จ่ายเงินได้ จึงจ่ายเงินและ
เรียกใบเสร็จรับเงินหรือให้ผู้รับเงินลงนามรับเงินไว้ในหลักฐานการจ่ายเงินของสหกรณ์ทุกครั้ง
ข้อ 28 การจ่ายเงินแก่ผู้มีสิทธิรับเงิน ผู้รับเงินต้องแสดงบัตรประจําตัวเพื่อบันทึก
หลักฐานประกอบการรับเงิน
ข้อ 29 การจ่ายเช็คตามข้อ 26(2) ให้สั่งจ่ายในนามบุคคลหรือหน่วยงานผู้รับเงิน
โดยขีดฆ่าคําว่า “ผู้ถือ” ออก
ข้อ 30 การจ่ายเช็ค ต้องมีทะเบียนจ่ายเช็ค ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับวันที่จ่ายเช็ค
เลขที่เช็ค ชื่อธนาคาร วัตถุประสงค์ในการจ่ายเงิน ชื่อผู้รับเช็คและจํานวนเงิน พร้อมทั้งลงชื่อ
ผู้อนุมัติเป็นหลักฐาน เพื่อการควบคุมและตรวจสอบ
เช็คที่มีการลงชื่อสั่งจ่ายเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่มีผู้มารับ ให้เก็บไว้ในที่ปลอดภัย และควร
ติดต่อให้ผู้รับมารับไปโดยเร็วที่สุด
ข้อ 31 ในกรณียกเลิกการจ่ายเช็ครายการใด ให้ผู้มีหน้าที่จ่ายประทับตรา “ยกเลิก”
ในเอกสารที่ยกเลิกทุกฉบับ ส่วนเช็คที่ยกเลิกให้เย็บติดกับต้นขั้ว และประทับตรา “ยกเลิก”
พร้อมบันทึกเหตุผลที่ยกเลิก และลงลายมือชื่อผู้รับผิดชอบกํากับไว้ด้วย

ข้อ 32 ในการถอนเงินจากธนาคารหรือแหล่งรับฝากเงินอื่นๆ เพื่อนํามาใช้จ่าย
ในธุรกิจของสหกรณ์ ให้ผู้จัดการหรือผูท้ ําหน้าที่แทน ทําบันทึกขออนุมัติถอนเงิน โดยชี้แจง
เหตุผลต่อประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการดําเนินการให้เป็นผู้มีอํานาจอนุมัติการถอนเงิน พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐาน
ต่างๆและเอกสารการถอนเงิน เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
ข้อ 33 เมื่อสิ้นเวลาทําการตามข้อ 5 ให้ผู้จัดการหรือผูท้ ําการแทนตามข้อ 7 ตรวจสอบ
รายการเงินสดในสมุดบัญชีเปรียบเทียบกับตัวเงินสดในมือเป็นประจําทุกวัน เมื่อเห็นว่าถูกต้อง
ตรงกันแล้ว ให้ลงลายมือชื่อกํากับไว้ในสมุดบัญชีด้วย
ข้อ 34 เงินสดและเอกสารการเงินที่สหกรณ์จะต้องเก็บรักษาไว้ในมือในแต่ละวันนั้น
ให้เก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยของสหกรณ์ หรือในที่มั่นคงปลอดภัย โดยอยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการ
ข้อ 35 ให้เก็บรักษาสมุดคู่บัญชีเงินฝากของสหกรณ์ทุกเล่ม สมุดบัญชี ทะเบียนและ
เอกสารเกี่ยวกับการเงินไว้ในตู้นิรภัย และหรือในที่มั่นคงปลอดภัย โดยอยู่ในความรับผิดชอบของ
ผู้จัดการ
ข้อ 36 ให้คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ประธานกรรมการหรือรองประธาน
กรรมการหรือกรรมการคนใดคนหนึ่ง ทําการตรวจสอบเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับเงินสดคงเหลือ และ
เอกสารการเงินอื่นๆ ให้ถูกต้อง
ข้อ 37 ให้ผู้จัดการจัดให้มีการทําบัญชีรบั จ่าย งบทดลอง งบสอบยอดเงินฝากธนาคาร
(กรณีเงินฝากในบัญชีของสหกรณ์ และหลักฐานของธนาคารไม่ตรงกัน) รวมทั้งสรุปเกี่ยวกับการ
จ่ายเงิน เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการเป็นประจําทุกเดือน
ข้อ 38 ข้อความใดที่ไม่ได้กําหนดไว้หรือจําต้องตีความแห่งระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดในปัญหาทั้งปวงคําวินิจฉัยหรือมติของคณะกรรมการดําเนินการ
ให้ถือเป็นที่สุด
ข้อ 39 ให้ประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555
สุรเสน ทั่งทอง
(นายสุรเสน ทั่งทอง)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จํากัด

