ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
ว่ำด้วย กำรรับจ่ำย และเก็บรักษำเงิน พ.ศ.2550
--------------------------------------อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด ข้อ 75(9)
และ ข้อ 96(6) ทีป่ ระชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 49 ครัง้ ที่ 3 เมื่อวันที1่ 6 กุมภาพันธ์ 2550 ได้กาหนด
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด ว่าด้วย การรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2550 ไว้ดงั นี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด ว่าด้วย การรับจ่าย
และเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2550 ”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่ วันที่ 1 มีนาคม 2550 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด ว่าด้วย การรับจ่าย
และเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2544 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมทุกฉบับ รวมทัง้ ประกาศ คาสั ่ง มติคณะกรรมการดาเนินการ
หรือระเบียบอื่นใดซึง่ ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์“ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
กาแพงเพชร จากัด
“กรรมการ” หมายถึง กรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
กาแพงเพชร จากัด
“รองประธานกรรมการ” หมายถึง รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
กาแพงเพชร จากัด
“ผูจ้ ดั การ” หมายถึง ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด
“เจ้าหน้าทีก่ ารเงิน” หมายถึง เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ทไ่ี ด้รบั มอบหมายให้ทาหน้าที่
รับผิดชอบในการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์
“เงินสดในมือ” หมายถึง เงินสดทีเ่ ป็นธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ ซึง่ สหกรณ์
เก็บรักษาไว้ทส่ี านักงานสหกรณ์ เพื่อใช้จ่ายหมุนเวียนในทางธุรกิจของสหกรณ์
“เอกสารการเงิน” หมายถึง เช็ค ธนาณัติ ตั ๋วแลกเงิน ตั ๋วแลกเงินไปรษณีย์
ตั ๋วสัญญาใช้เงิน หรือตราสารการเงินอย่างอื่น
ข้อ 5 สหกรณ์เปิดรับจ่ายเงินตัง้ แต่เวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ
หรือวันหยุดตามประกาศของสหกรณ์
ข้อ 6 ให้ผจู้ ดั การเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการรับจ่าย และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์
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ข้อ 7 กรณีทย่ี งั ไม่มผี จู้ ดั การ หรือผูจ้ ดั การไม่อยูห่ รือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้เป็นครัง้ คราว
ให้รองผูจ้ ดั การ หรือหัวหน้างาน หรือเจ้าหน้าทีก่ ารเงิน หรือเจ้าหน้าทีผ่ หู้ นึ่งผูใ้ ดทีเ่ ห็นสมควร ซึง่ ไม่ได้ปฏิบตั หิ น้าที่
เกีย่ วกับงานด้านบัญชี เป็นผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทน ตามข้อ 6 โดยอยูใ่ นความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ข้อ 8 การรับจ่ายเงิน จะต้องจัดให้มเี อกสารหลักฐานใบสาคัญประกอบครบถ้วน และ
จะต้องบันทึกรายการในสมุดบัญชีของสหกรณ์ทุกครังทั
้ นทีทเ่ี กิดรายการขึน้ และผูจ้ ดั การจะต้องตรวจสอบ
ให้ถูกต้องเป็นประจาทุกวัน
หมวด 1
ใบเสร็จรับเงิน
ข้อ 9 ใบเสร็จรับเงิน ให้ใช้ตามแบบทีส่ หกรณ์กาหนด โดยให้มสี าเนาอย่างน้อย 2 ฉบับ
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและบันทึกบัญชี
ข้อ 10 ใบเสร็จรับเงิน ให้มหี มายเลขกากับเล่ม และหมายเลขกากับใบเสร็จรับเงิน เรียงตามลาดับ
กันไปทุกฉบับ ให้สหกรณ์จดั ทาทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินไว้เพื่อให้ทราบและตรวจสอบได้วา่ ได้จดั พิมพ์ขน้ึ
จานวนเท่าใด ได้จ่ายใบเสร็จรับเงินเล่มใด หมายเลขใดถึงหมายเลขใด ให้เจ้าหน้าทีผ่ ใู้ ดไปใช้เมื่อไร
การเบิกใช้ใบเสร็จรับเงิน ให้เบิกใช้ตามจานวนทีเ่ หมาะสม และจาเป็นกับสภาพธุรกิจของสหกรณ์
โดยให้เบิกตามลาดับเล่มและเลขทีข่ องใบเสร็จรับเงิน และให้มหี ลักฐานการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินไว้ด้วย
ข้อ 11 ใบเสร็จรับเงิน ห้ามขูดลบ แก้ไข เพิม่ เติมจานวนเงิน หรือชื่อผูช้ าระเงิน หากใบเสร็จรับเงิน
ฉบับใดลงรายการรับเงินผิดพลาดก็ให้ขดี ฆ่าจานวนเงินและเขียนใหม่ทงั ้ จานวน แล้วให้ผรู้ บั เงินลงลายมือชื่อกากับ
หรือขีดฆ่ายกเลิกใบเสร็จรับเงินนัน้ ทัง้ ฉบับ แล้วออกฉบับใหม่ให้แทน
สาหรับใบเสร็จรับเงินฉบับทีย่ กเลิก ให้ขดี ฆ่าและเขียนเหตุผลพร้อมกับลงชื่อกากับไว้และ
ให้เย็บติดไว้ในเล่ม โดยมีสาเนาอยูค่ รบทุกฉบับพร้อมต้นฉบับ
ข้อ 12 ให้สหกรณ์เก็บรักษาสาเนาใบเสร็จรับเงิน ซึง่ ผูส้ อบบัญชียงั มิได้ตรวจสอบไว้ในทีป่ ลอดภัย
อย่าให้สญ
ู หายเมื่อได้ตรวจสอบแล้ว ก็ให้เก็บไว้อย่างเอกสารธรรมดาได้
ข้อ 13 ให้คณะกรรมการมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือเจ้าหน้าทีข่ องสหกรณ์
ทาหน้าทีค่ วบคุมการจัดเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินทีย่ งั ไม่ได้ใช้ และเล่มทีย่ งั ใช้ไม่หมดไว้ในทีม่ ั ่นคงปลอดภัย
ข้อ 14 ทุกงวด 3 เดือน และเมื่อสิน้ ปีทางบัญชีสหกรณ์ ให้คณะกรรมการแต่งตัง้
คณะอนุ กรรมการ จานวน 3 คน ทาการตรวจนับใบเสร็จรับเงินทัง้ ทีใ่ ช้แล้ว และทีย่ งั คงเหลือ ให้เป็นการถูกต้อง
โดยการจัดทาหลักฐานการตรวจนับไว้ดว้ ย
หมวด 2
กำรรับเงิน
ข้อ 15 สหกรณ์ตอ้ งออกใบเสร็จรับเงินทุกครัง้ ทีม่ กี ารรับเงิน โดยปกติใ ห้ใช้ใบเสร็จรับเงิน
เล่มเดียวกันในการรับเงินทุกประเภท เว้นแต่เงินประเภทใดทีม่ กี ารรับชาระเป็นประจา และมีจานวนมาก
ราย จะแยกใบเสร็จรับเงินเล่มหนึ่งสาหรับการชาระเงินประเภทนัน้ ก็ได้
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ข้อ 16 การรับเงินของสหกรณ์ ให้รบั เป็นเงินสด แต่ถ้าเป็นกรณีทจ่ี าเป็นและเป็นประโยชน์
แก่สหกรณ์ ก็อาจรับเป็นเอกสารการเงิน เช่น ธนาณัติ หรือตั ๋วแลกเงินไปรษณีย์ หรือเช็ค หรือตั ๋วแลกเงิน
หรือตั ๋วสัญญาใช้เงินได้
ข้อ 17 ในกรณีจาเป็นทีต่ อ้ งรับเช็ค หรือตั ๋วสัญญาใช้เงิน จะต้องเป็นเช็คหรือตั ๋วสัญญาใช้เงิน
ทีธ่ นาคารรับรอง
ในกรณีทเ่ี ป็นเช็คทีไ่ ม่สามารถให้ธนาคารรับรองได้ จะต้องเป็นเช็คทีส่ ั ่งจ่ายเงินในวันออกเช็ค
และคณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้วว่าผูส้ ั ่งจ่ายเช็คเป็นบุคคลทีเ่ ชื่อถือได้
ข้อ 18 ในกรณีทม่ี กี ารรับเช็คตามข้อ 17 ใบเสร็จรับเงินทีส่ หกรณ์ออกให้แก่ผจู้ ่ายเช็ค ให้
ระบุวา่ เป็นเช็คของธนาคารใด เลขทีเ่ ท่าใด และลงวันทีเ่ ท่าใด ทังให้
้ กาหนดเงื่อนไขไว้ในใบเสร็จรับเงินว่า
ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รบั เงินตามเช็คนัน้ แล้ว และให้จดั ทาทะเบียนรับเช็คเพื่อบันทึกรายละเอียด
เกีย่ วกับเช็คดังกล่าว เพื่อการควบคุมและตรวจสอบด้วย เช็คทีถ่ งึ กาหนดให้นาฝากธนาคารทันที ส่วนเช็คที่
ยังไม่ถงึ กาหนด ให้เก็บรักษาไว้จนกว่าจะถึงวันครบกาหนด
ข้อ 19 เงินสดและเอกสารการเงินทีส่ หกรณ์ได้รบั ในแต่ละวัน ตามข้อ 16 ให้นาฝากธนาคารเมื่อ
สิน้ เวลารับจ่ายเงินในวันนัน้ เว้นแต่เอกสารการเงินประเภททีต่ อ้ งนาไปขึน้ เป็นเงินสดก่อน ก็ให้ดาเนินการ
ในทันที
ในกรณีทไ่ี ม่สามารถนาฝากธนาคารได้ทนั วันนัน้ ให้บนั ทึกเหตุผลไว้ในสมุดบัญชีเงินสด
และแจ้งให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการผูไ้ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการเพื่อทราบ และให้รบี
นาเข้าฝากธนาคารในเวลาเริม่ ทาการของวันทาการถัดไปทันที
เงินสดและเอกสารการเงิน ซึง่ ไม่อาจนาฝากธนาคารได้ทนั ในวันนัน้ ให้เก็บรักษาไว้ในตูน้ ริ ภัย
ของสหกรณ์ หรือในทีม่ ั ่นคงปลอดภัย
ข้อ 20 กรณีเงินนาฝากธนาคารมีจานวนมากหรือธนาคารอยูห่ ่างไกล หรือกรณีทเ่ี ห็นว่า
จะไม่ปลอดภัยแก่เงินทีจ่ ะนาฝากธนาคาร ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตัง้ ให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง
ร่วมกับผูจ้ ดั การควบคุมเงินไปฝากธนาคาร และอาจจัดให้มเี จ้าหน้าทีต่ ารวจควบคุมรักษาความปลอดภัย
ด้วยก็ได้
หมวด 3
กำรจ่ำยเงิน
ข้อ 21 การจ่ายเงิน ให้จ่ายเฉพาะเพื่อกิจการภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
และเป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบ และข้อบังคับของสหกรณ์
ข้อ 22 การจ่ายเงินทุกครัง้ ต้องมีหลักฐานการจ่ายทีถ่ กู ต้องสมบูรณ์เก็บไว้เพื่อประโยชน์
ในการตรวจสอบ
ข้อ 23 หลักฐานการจ่าย ทีเ่ ป็นใบเสร็จรับเงินซึง่ ผูร้ บั เงินออกให้แก่สหกรณ์อย่างน้อย
จะต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้
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(1) ชื่อ สถานทีอ่ ยู่ หรือทีท่ าการของผูร้ บั เงิน
(2) วัน เดือน ปี ทีร่ บั เงิน
(3) รายการแสดงการรับเงิน ระบุวา่ เป็นค่าอะไร
(4) จานวนเงินทังตั
้ วเลขและตัวอักษร
(5) ลายมือชื่อของผูร้ บั เงิน
ข้อ 24 ให้เจ้าหน้าทีก่ ารเงินประทับตรา “ จ่ายเงินแล้ว” และลงลายมือชื่อกากับการจ่ายพร้อม
วัน เดือน ปี ไว้ในหลักฐานการจ่ายเงินทุกฉบับ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
ข้อ 25 การจ่ายเงินของสหกรณ์ ให้กระทาได้ดงั นี้
(1) การจ่ายเงินเป็นจานวนไม่มาก และต้องจ่ายเป็นประจา เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลีย้ ง
ของคณะกรรมการ และเจ้าหน้าทีข่ องสหกรณ์ ค่าสื่อสาร ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า ค่าน้าประปา และค่าใช้จ่าย
เบ็ดเตล็ด เป็นต้น ให้จ่ายจากเงินสดในมือทีก่ าหนดให้เก็บรักษาไว้ได้ไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
ในกรณีทธ่ี นาคารปิดทาการ แต่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด เปิดทาการและต้องบริการใน
การจ่ายเงินต่าง ๆ แก่สมาชิก ให้เก็บรักษาเงินสดไว้ได้ไม่เกิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
(2) การจ่ายเงินเป็นจานวนมากให้แก่สมาชิก หรือกรรมการ หรือเจ้าหน้าทีข่ องสหกรณ์
หรือการจ่ายเงินของสหกรณ์ในทางธุรกิจอื่นๆ ให้จ่ายเป็นเช็ค ยกเว้น ถ้าผูร้ บั เงินประสงค์จะให้จ่ายเป็นเงินสด
หรือในกรณีทส่ี หกรณ์ไม่สามารถจ่ายเป็นเช็คได้ ก็ให้จ่ายเป็นเงินสด โดยได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ข้อ 26 ก่อนจ่ายเงินทุกครัง้ ผูม้ หี น้าทีจ่ ่ายต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ และ
ใบสาคัญประกอบการจ่ายเงินให้ถูกต้องเรียบร้อย และต้องมีผอู้ นุมตั ใิ ห้จ่ายเงินได้จงึ จ่ายเงิน และเรียก
ใบเสร็จรับเงิน หรือให้ผรู้ บั เงินลงนามรับเงินไว้ในหลักฐานการจ่ายเงินของสหกรณ์ทุกครัง้
ข้อ 27 การจ่ายเงินแก่ผมู้ สี ทิ ธิรบั เงิน ในกรณีทไ่ี ม่รจู้ กั ตัว ผูข้ อรับเงินต้องให้บุคคลอื่นที่
เชื่อถือได้ลงลายมือชื่อรับรอง หรือนาหลักฐาน เช่น บัตรประจาตัวแสดงประกอบการรับเงินด้วย
ข้อ 28 การจ่ายเช็คตามข้อ 25(2) ให้ส ั ่งจ่ายในนามบุคคลหรือหน่วยงานผูร้ บั เงินโดยขีดฆ่า
คาว่า “ผูถ้ อื ” ออก
ข้อ 29 การจ่ายเช็ค ต้องมีใบสาคัญจ่ายเช็ค ซึง่ มีรายละเอียดเกีย่ วกับวันทีจ่ ่ายเช็ค เลขทีเ่ ช็ค
ชื่อธนาคาร วัตถุประสงค์ในการจ่ายเงิน ชื่อผูร้ บั เช็คและจานวนเงิน พร้อมทัง้ ลงชื่อผูจ้ ดั ทาเอกสาร และ
ผูอ้ นุมตั ไิ ว้เป็นหลักฐาน ทังนี
้ ้ สหกรณ์จะต้องจัดให้มที ะเบียนจ่ายเช็คบันทึกรายละเอียดข้างต้น เพื่อการ
ควบคุมและตรวจสอบด้วย
เช็คทีม่ กี ารลงชื่อสั ่งจ่ายเรียบร้อยแล้วแต่ยงั ไม่มผี มู้ ารับ ให้เก็บรักษาไว้ในทีป่ ลอดภัย และ
ควรติดต่อให้ผมู้ ารับไปโดยเร็วทีส่ ุด
ข้อ 30 ในกรณียกเลิกการจ่ายเช็ครายการใด ให้ผมู้ หี น้าทีจ่ ่ายประทับตรา “ยกเลิก” พร้อม
บันทึกเหตุผลทีย่ กเลิกและลงลายมือชื่อผูร้ บั ผิดชอบกากับไว้ดว้ ย
ข้อ 31 ในการถอนเงินจากธนาคาร หรือแหล่งรับฝากเงินอื่น ๆ เพื่อนามาใช้จ่ายในธุรกิจ
ของสหกรณ์ ให้ผจู้ ดั การหรือผูท้ าหน้าทีแ่ ทน ทาบันทึกขออนุมตั ถิ อนเงินโดยชีแ้ จงเหตุผลต่อประธานกรรมการ
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หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้เป็นผูม้ อี านาจอนุมตั กิ ารถอนเงิน
พร้อมทัง้ แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และเอกสารการถอนเงินเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

หมวด 4
กำรเก็บรักษำเงินและเอกสำรสำคัญ
ข้อ 32 เมื่อสิน้ เวลาทาการ ตามข้อ 5 ให้ผจู้ ดั การหรือผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทน ตาม ข้อ 7
ตรวจสอบรายการเงินสดในสมุดบัญชีเปรียบเทียบกับตัวเงินสดในมือเป็นประจาทุกวัน เมื่อเห็นว่าถูกต้อง
ตรงกันแล้วให้ลงลายมือชื่อกากับไว้ในสมุดบัญชีดว้ ย
ข้อ 33 เงินสดและเอกสารการเงินทีส่ หกรณ์จะต้องเก็บรักษาไว้ในมือแต่ละวันนัน้ ให้เก็บ
รักษาไว้ในตูน้ ิรภัยของสหกรณ์ หรือในทีม่ ั ่นคงปลอดภัย โดยอยูใ่ นความรับผิดชอบของผูจ้ ดั การ
ข้อ 34 ให้เก็บรักษาสมุดคู่บญ
ั ชีเงินฝากของสหกรณ์ทุกเล่ม สมุดบัญชี ทะเบียน และเอกสาร
เกีย่ วกับการเงินไว้ในตูน้ ิรภัย และหรือในทีม่ ั ่นคงปลอดภัยโดยอยูใ่ นความรับผิดชอบของผูจ้ ดั การ
ข้อ 35 ให้คณะกรรมการมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือ
กรรมการคนใดคนหนึ่ง ทาการตรวจสอบเป็นครังคราวเกี
้
ย่ วกับเงินสดคงเหลือ และเอกสารการเงินอื่น ๆ ให้ถูกต้อง
ข้อ 36 ให้ผจู้ ดั การ จัดให้มกี ารทาบัญชีรบั จ่าย งบทดลอง งบสอบยอดเงินฝากธนาคาร
(กรณีเงินฝากในบัญชีของสหกรณ์ และหลักฐานของธนาคารไม่ตรงกัน) รวมทัง้ สรุปเกีย่ วกับการรับจ่ายเงิน
เสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการเป็นประจาทุกเดือน
ข้อ 37 ให้ประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้
ประกำศ ณ วันที่ 19 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2550
สมเกียรติ บุญรอด
(นำยสมเกียรติ บุญรอด)
ประธำนกรรมกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
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