
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์  จํากัด 

ว่าด้วยการรับ-จ่าย   และเก็บรักษาเงิน 

พ.ศ. 2559 

----------------------- 

อาศยัความตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ขอ้ 62 (9) และขอ้ 83 (3)  โดยมติทีประชุมคณะกรรมการ

ดาํเนินการ  ชุดที  54  ครังที  7/ 2559  เมือวนัที  18  มีนาคม  2559  จึงไดก้าํหนดระเบียบวา่ดว้ยการรับจ่าย

และการเก็บรักษาเงินของสหกรณ์  ดงันี   

ข้อ  1  ระเบียบนีเรียกวา่  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูบุรีรัมย ์ จาํก ัด ว่าด้วยการรับ-จ่าย และ

การเก็บรักษาเงิน  พ.ศ.  2559” 

ข้อ  2  ระเบียบนีให้บงัคบัใชต้งัแต่วนัที  19  มีนาคม  2559  เป็นตน้ไป 

ข้อ  3  ให้ยกเลิกมติคณะกรรมการดาํเนินการ  ประกาศ  คาํสังทีเกียวข้องและระเบียบทีมีใช้อยู่

ก่อนใชร้ะเบียบนี  หรือมีขอ้กาํหนดขดัแยง้กบัระเบียบนี  ใหใ้ชร้ะเบียบนีแทน 

ข้อ  4  ในระเบียบนี   

“สหกรณ์”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูบุรีรัมย ์ จาํกดั 

“ประธานกรรมการ”  หมายถึง  ประธานคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย ์ 

จาํกดั 

“คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูบุรีรัมย ์ จาํกัด 

“กรรมการ”  หมายถึง  กรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูบุรีรัมย ์ จาํกดั   

“ผูจ้ดัการ”  หมายถึง  ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูบุรีรัมย ์ จาํกดั   

“เจา้หนา้ทีการเงิน”  หมายถึง  เจา้หนา้ทีของสหกรณ์ทีไดรั้บมอบหมายให้ทาํหนา้ทีรับผิดชอบใน

การรับจา่ยและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ 

“เงินสดในมือ”  หมายถึง  เงินสดทีเป็นธนบตัรและเหรียญกษาปณ์  ซึงสหกรณ์เก็บรักษาไวที้

สหกรณ์เพือใชจ่้ายหมุนเวียนในทางธุรกิจของสหกรณ์  

“เอกสารการเงิน”  หมายถึง  เช็ค  ธนาณัติ  ตวัแลกเงิน  ตวัแลกเงินไปรษณีย ์ หรือตวัสัญญา            

ใชเ้งิน 

ข้อ  5  สหกรณ์เปิดรับ-จ่ายเงินตงัแต่เวลา  09.00 น. ถึง  15.00 น.  ทุกวนั  เวน้วนัหยุดธนาคาร

หรือวนัหยุดตามประกาศของสหกรณ์   

ข้อ  6  ใหผู้จ้ดัการเป็นผูรั้บผิดชอบในการรับ-จ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ 

ข้อ  7  ในกรณีทียงัไม่มีผูจ้ดัการหรือผูจ้ดัการไม่อยู ่ หรือผูป้ฏิบติัหนา้ทีแทนผูจ้ดัการไม่อาจ

ปฏิบตัิหนา้ทีตามขอ้ 6 ได ้ ใหค้ณะกรรมการแต่งตงักรรมการหรือเจา้หนา้ทีการเงินผูห้นึงผูใ้ดที

เห็นสมควรซึงไม่ไดป้ฏิบติัหนา้ทีเกียวกบังานทางบญัช ี เป็นผูป้ฏิบติัหนา้ทีตามขอ้  6  แทน  โดยอยู่ใน

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 



 

ข้อ  8  ผูจ้ดัการอาจขอแต่งตงัเจา้หน้าทีการเงินเพือช่วยเหลือการปฏิบติัหนา้ทีเกียวกบัเงินตาม

ความในวรรคก่อน  ใหท้าํเป็นหนงัสือเสนอต่อประธานกรรมการหรือคณะกรรมการเพือพิจารณาอนุมติั   

ข้อ  9  เมือผูจ้ดัการหรือเจา้หนา้ทีการเงินของสหกรณ์  ประสงค์จะขอถอนเงินจากธนาคารเพือ

นาํไปจ่ายในกิจการของสหกรณ์  ใหท้าํบนัทึกชีแจงเหตุผลทีขอถอนเงินตอ่ประธานกรรมการ  หรือรอง

ประธานกรรมการหรือ  ผูที้ประธานกรรมการมอบหมาย และให้เสนอสมุดเงินสดและทะเบียนจ่ายเชค็

หรือใบถอนเงินไปประกอบการพิจารณาดว้ย 

เมือไดรั้บอนุมตัิใหถ้อนเงินดงักล่าวในวรรคก่อนแลว้ให้เสนอเช็ค หรือใบถอนเงินต่อประธาน

กรรมการหรือรองประธานกรรมการ  หรือผูที้ประธานกรรมการมอบหมาย  เพือลงลายมือชือในเช็คหรือ

ใบถอนเงินร่วมกบั   ผูจ้ดัการ  หรือเจา้หนา้ทีการเงินพร้อมทงัประทบัตราของสหกรณ์ดว้ย 

ข้อ  10  การรับจา่ยเงินจะตอ้งจดัให้มีเอกสารหลกัฐาน  ใบสําคญัประกอบครบถว้น  และตอ้งจด

บนัทึก  รายการในสมุดบญัชีของสหกรณ์ทุกครังทนัทีทีเกิดรายการขึน  และผูจ้ดัการตอ้งตรวจสอบให้

ถูกตอ้งเป็นประจาํ 

ข้อ  11  ใหป้ระธานกรรมการรักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบนี 

 

หมวดท ี 1 

ใบเสร็จรับเงนิ 

ข้อ  12  ใบเสร็จรับเงิน  ใหใ้ชต้ามแบบทีสหกรณ์กาํหนด  โดยให้มีสําเนาอยา่งนอ้ย  1  ฉบบั  เพือ

ประโยชน์ในการตรวจสอบและบนัทึกบญัชี   

ข้อ  13  ใบเสร็จรับเงิน  ใหมี้หมายเลขกํากบัเล่มและหมายเลขกาํกบัใบเสร็จรับเงินเรียงตามลาํดบั

กนัไปทุกฉบบั  ใหส้หกรณ์จดัทาํทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงนิไวเ้พือให้ทราบและตรวจสอบไดว้า่ได้

จดัพิมพ์ขึนตามจาํนวนเท่าใด  ไดจ่้ายใบเสร็จรับเงินเท่าใด  หมายเลขใดถึงหมายเลขใด  ใหเ้จา้หนา้ทีผูใ้ด

ไปใชเ้มือไร 

การเบิกใชใ้บเสร็จรับเงินใหเ้บิกใชต้ามจาํนวนทีเหมาะสม  และจาํเป็นกบัสภาพธุรกิจของ

สหกรณ์โดยใหเ้บิกตามตามลาํดบัเลม่และเลขทีของใบเสร็จรับเงิน  และใหท้าํหลกัฐานการเบิกจ่าย

ใบเสร็จรับเงินไวด้ว้ย 

ข้อ  14  ใบเสร็จรับเงินหา้มขดูลบ  แก้ไข  เพิมเติม  จาํนวนเงิน หรือชือผูช้าํระเงิน  ใบเสร็จรับเงิน

ฉบบัใดลงรายการเงินผดิพลาด  ก็ใหขี้ดฆ่าจาํนวนเงินและเขียนใหม่ทงัจาํนวนแลว้ใหผู้ร้บัเงินลงลายมอื

ชือกาํกบั  หรือขีดฆ่ายกเลิกใบเสร็จรับเงินทงัฉบบัแลว้ออกฉบบัใหม่ให้แทน 

สําหรับใบเสร็จรับเงินฉบบัทียกเลกิ  ใหข้ีดฆ่าและเขียนเหตุผลพร้อมกบัลงชือกาํกบัไวแ้ละ           

ใหเ้ยบ็ติดไวใ้นเล่มโดยมีสําเนาอยูค่รบทุกฉบบัพร้อมตน้ฉบบั 

ข้อ  15  ใหส้หกรณ์เก็บรักษาสําเนาใบเสร็จรับเงิน  ซึงผูส้อบบญัชียงัมิไดต้รวจสอบไวใ้นที

ปลอดภยัอยา่ใหสู้ญหายและเมือไดต้รวจสอบแลว้ก็ใหเ้ก็บไวอ้ย่างเอกสารธรรมดาได ้



 

ข้อ  16  ใหค้ณะกรรมการมอบหมายใหก้รรมการคนใดคนหนึง  หรือเจา้หนา้ทีของสหกรณ์          

ทาํหนา้ทีควบคุมการจดัเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินทียงัไม่ไดใ้ช ้ และเล่มทียงัใชไ้ม่หมดไวใ้นทีมนัคง

ปลอดภยั 

ข้อ  17  ทุกงวด  3  เดือน  และเมอืสินปีทางบญัชีสหกรณ์  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการแต่งตงั

คณะอนุกรรมการขึนทาํการตรวจนบัใบเสร็จรับเงินทงัทีใชแ้ลว้  และทียงัคงเหลือใหเ้ป็นการถกูตอ้ง   

โดยจดัทาํหลกัฐานการตรวจนบัไวด้ว้ย 
 

หมวดท ี 2 

การรับเงิน 

ข้อ  18  สหกรณ์ตอ้งออกใบเสร็จรบัเงนิทุกครังทีมีการรับเงิน  โดยปกติให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่ม

เดียวกนั  ในการรับเงินทุกประเภท  เวน้แต่เงินประเภทใดทีมีการรับชาํระเป็นประจาํ  แต่มีจาํนวนมากราย  

จะแยกใบเสร็จรับเงินเล่มหนึงสําหรับการรับชาํระเงินประเภทนนัก็ได ้

ข้อ  19  การรับเงินของสหกรณ์ใหรั้บเป็นเงินสด  แต่ถา้เป็นกรณีทีจาํเป็นและเป็นประโยชน ์       

แก่สหกรณ์  กอ็าจรับเป็นเอกสารการเงิน  เช่น  ธนาณติั  ตวัแลกเงิน  หรือตวัแลกเงนิไปรษณีย ์ หรือเช็ค

หรือตวัสัญญาใชเ้งินได ้

ข้อ  20  ในกรณีจาํเป็นทีจะตอ้งรับเช็ค  หรือตวัสัญญาใชเ้งินจะตอ้งเป็นเช็ค  หรือตวัสัญญาใชเ้งิน

ทีธนาคารรับรอง 

ในกรณีทีเป็นเชค็ทีไม่สามารถใหธ้นาคารรับรองได ้ จะตอ้งเป็นเช็คทีสังจ่ายเงินในวนัออกเชค็

และคณะกรรมการไดพิ้จารณาเห็นแลว้วา่ผูส้ังจ่ายเชค็เป็นบุคคลทีเชือถอืได ้

ข้อ  21  ในกรณีการรับเช็คตามขอ้ 19  ใบเสร็จรับเงินทีสหกรณ์ออกใหแ้ก่ผูจ่้ายเชค็ใหร้ะบุวา่เป็น

เช็คของธนาคารใด  เลขทีเท่าใด  และลงวนัทีเท่าใด  ทงัให้กาํหนดเงือนไขไวใ้นใบเสร็จรับเงินว่า   

“ใบเสร็จรับเงินนีจะสมบูรณ์ต่อเมือไดรั้บเงินตามเช็คนนัแลว้”  และใหจ้ดัทาํทะเบียนรับเช็คเพือบนัทึก

รายละเอียดเกียวกบัเช็คดงักล่าว  เพือการควบคุมและตรวจสอบดว้ย  เช็คทีถึงกาํหนดใหน้าํฝากธนาคาร 

ข้อ  22  เงินสดและเอกสารการเงินทีสหกรณ์ไดรั้บในแต่ละวนัตามขอ้  19  ใหน้าํฝากธนาคาร

เมือสินเวลารับจ่ายเงินในวนันนั  เวน้แต่เอกสารการเงินประเภทนีทีตอ้งนาํไปขึนเป็นเงินสดก่อน  ก็ให้

ดาํเนินการไดท้นัที 

ในกรณีทีไม่สามารถนาํฝากธนาคารไดท้นัวนันี  ให้บนัทึกเหตุผลไวใ้นสมุดบญัชีเงินสด และ

แจง้ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผูไ้ดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการเพือทราบและให้รับนาํเขา้

ฝากธนาคารในเวลาเริมทาํการของวนัทาํการของวนัทาํการถดัไปทนัที 

เงินสดและเอกสารการเงิน  ซึงไม่อาจนาํฝากธนาคารไดท้นัในวนันนั  ใหเ้ก็บรักษาไวใ้นตูนิ้รภยั

ปลอดภยัของสหกรณ์หรือในทีมนัคงปลอดภยั 

ข้อ  23  กรณีเงินนาํฝากธนาคารมีจาํนวนมาก  หรือธนาคารอยูห่่างไกล  หรือกรณีทีเห็นวา่จะไม่

ปลอดภยัแก่เงินทีจะนาํฝากธนาคารให้ประธานกรรมการพิจารณาแต่งตงัใหก้รรมการคนใดคนหนึง 



 

ร่วมกบัผูจ้ดัการควบคุมเงินไปธนาคาร  และหรืออาจจดัใหมี้เจา้หนา้ทีตาํรวจควบคุมรักษาความปลอดภยั

ดว้ยก็ได ้

หมวดท ี 3 

การจ่ายเงิน 

ข้อ  24  การจ่ายเงิน  ใหจ่้ายเฉพาะเพือกิจการภายในขอบเขตวตัถุประสงคข์องสหกรณ์และ

เป็นไปโดยถูกตอ้งตามระเบียบและขอ้บงัคบัของสหกรณ์   

ข้อ  25  การจ่ายเงินทกุครัง  ตอ้งมีหลกัฐานการจ่ายทีถูกตอ้งสมบูรณ์เก็บไวเ้พือประโยชน์ในการ

ตรวจสอบ 

ข้อ  26  หลกัฐานการจ่าย  นอกจากใบเสร็จรับเงิน  ซึงผูรั้บเงินออกใหก้บัสหกรณ์ใหใ้ชต้ามแบบ

ทีสหกรณ์กาํหนด 

ข้อ  27  หลกัฐานการจ่าย  ทีเป็นใบเสร็จรับเงนิซึงผูร้ับเงินออกใหแ้ก่สหกรณ์อย่างนอ้ยจะตอ้งมี

รายการดงัต่อไปนี 

ก.  ชือ  สถานทอียู ่ หรือทาํการของผูรั้บเงิน 

ข.  วนั  เดือน  ปี  ทีรับเงิน   

ค.  รายการแสดงการรับเงนิระบุวา่เป็นค่าอะไร 

ง.  จาํนวนเงนิทงัตวัเลขและตวัอกัษร 

จ.  ลายมอืชือของผูรั้บเงิน 

ข้อ  28  ใหเ้จา้หนา้ทีการเงินประทบัตรา  “จ่ายเงินแลว้”   และลงลายชือกาํกับการจ่ายพร้อมวนั  

เดือน  ปี   ไวเ้ป็นหลกัฐานการจ่ายเงินทุกฉบบัเพือประโยชน์ในการตรวจสอบ 

ข้อ  29  การจ่ายเงินของสหกรณ์ใหก้ระทาํไดด้งันี 

29.1 การจ่ายเงินเป็นจาํนวนไม่มาก  และตอ้งจ่ายเป็นประจาํ  เช่น  ค่าพาหนะ   

ค่าเบียเลียงของกรรมการและเจา้หนา้ทีของสหกรณ์  ค่าสือสาร  ค่าขนส่ง  ค่าไฟฟ้า  ค่านาํประปา   และ

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เป็นตน้  ให้จ่ายเงินสดในมือทีกําหนดให้เก็บรักษาไวไ้ด้ไม่เกิน  50,000  บาท            

(หา้หมืนบาทถว้น) 

.  การจ่ายเงินเป็นจาํนวนมากใหแ้ก่สมาชิก  หรือกรรมการ  หรือเจา้หนา้ที  หรือการจ่าย

ของสหกรณ์ในทางธุรกิจอืนๆ  ใหจ่้ายโดยการฝากหรือโอนผ่านบญัชีสหกรณ์ของสมาชิก  กรรมการ หรือ 

เจา้หนา้ที  หรือใหจ่้ายเป็นเชค็  ยกเวน้  ผูรั้บเงินประสงคจ์ะใหจ่้ายเป็นเงินสด  หรือในกรณีทีสหกรณ์ไม่

สามารถจ่ายโดยการฝากหรือโอนผ่านบญัชีสหกรณ์หรือเป็นเชค็ได ้  ก็ใหจ่้ายเป็นเงินสด  โดยไดรั้บความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการ 

ข้อ  30  ก่อนจ่ายเงินทุกครัง  ผูมี้หนา้ทีตอ้งจา่ยตอ้งตรวจสอบเอกสารหลกัฐานต่างๆ  และ

ใบสําคญัประกอบการจา่ยเงินใหถ้กูตอ้งเรียบร้อย  และตอ้งมีผูอ้นุมติัใหจ้า่ยเงินไดจึ้งจ่ายเงิน  และเรียก

ใบเสร็จรับเงินจากผูรั้บเงินหรือใหผู้รั้บเงินไวใ้นหลกัฐานการจา่ยเงินของสหกรณ์ทุกครัง 



 

ข้อ  31  การจ่ายเงินแก่ผูมี้สิทธิรับเงิน  ในกรณีทีไม่รู้จกัตวัผูข้อรับเงิน  ตอ้งใหบุ้คคลอืนทีเชือถือ

ไดล้งลายมือชือรับรอง  หรือนาํหลกัฐาน  เช่น  บตัรประจาํตวั  แสดงประกอบการรับเงินดว้ย 

ข้อ  32  การจ่ายเช็ค  ตอ้งมีหลกัฐานการจ่ายเช็ค  ซึงมีรายละเอียดเกียวกบัวนัทีจ่ายเช็ค  เลขทีเช็ค  

ชือธนาคาร  วตัถุประสงคใ์นการจ่ายเงิน  ชือผูรั้บเช็คและจาํนวนเงิน  พร้อมทงัลงชือผูจ้ดัทาํเอกสารและ

ผูอ้นุมติัไวเ้ป็นหลกัฐาน  ทงันี  สหกรณ์จะตอ้งจดัใหม้ีทะเบียนจ่ายเช็คบนัทึกรายละเอียดขา้งตน้                     

เพือควบคุมและตรวจสอบดว้ย 

ข้อ  33  การจ่ายเช็คตามทีกาํหนดไวใ้นขอ้ 33  ให้สังจ่ายในนามบุคคลหรือหน่วยงานผูรั้บเงิน

โดยขีดฆ่าคาํวา่ “ผูถ้ือ”  ออก   

           เช็คทีมีการลงชือสังจ่ายเรียบร้อยแลว้  แต่ยงัไม่มีผู้รับให้เก็บรักษาไวใ้นทีปลอดภยั และควร

ติดต่อใหผู้ม้ารับไปโดยเร็วทีสุด 

ข้อ  34  ในกรณียกเลิกการจา่ยเชค็รายการใด ใหผู้มี้หนา้ทีจ่ายประทบัตรา  “ยกเลิก”  ในเอกสารที

ยกเลิกทุกฉบบั  ส่วนเช็คทียกเลิกให้เย็บติดกบัตน้ขวัและประทบัตรา  “ยกเลิก”  พร้อมบนัทึกเหตุผล

ยกเลิกและลงลายมือชือผูรั้บผิดชอบกาํกบัไวด้ว้ย   

ข้อ  35  ในการถอนเงินจากธนาคาร  หรือแหล่งรับฝากเงินอืนๆ  เพือนาํมาใชจ่้ายในธุรกิจของ

สหกรณ์ใหผู้จ้ดัการหรือผูท้าํหนา้ทีแทน  ทาํบนัทึกขออนุมติัถอนเงินโดยชีแจงเหตุผลต่อประธาน

กรรมการหรือรองประธานกรรมการ  หรือกรรมการผูที้ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ  ใหเ้ป็นผูที้มี

อาํนาจอนุมติัการถอนเงิน  พร้อมทงัแนบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ  และเอกสารการถอนเงิน                     

เพือประกอบการพิจารณาดว้ย 

 

หมวดท ี 4 

การเกบ็รักษาเงนิและเอกสารสําคัญ 

ข้อ  36  เมือสินสุดเวลาทาํการตามขอ้  5  ใหผู้จ้ดัการหรือผูป้ฏิบติัหนา้ทีแทนตามขอ้ 6  หรือข้อ 7  

แล้วแต่กรณี  ตรวจสอบรายการเงินสดในสมุดบญัชีเปรียบเทียบกับตวัเงินสดในมือเป็นประจาํทุกวนั        

เมือเห็นวา่ถกูตอ้งตรงกนัแลว้ใหล้งลายมือชือกาํกบัไวใ้นสมุดบญัชีดว้ย 

ข้อ  37  ถา้มีความจาํเป็นตอ้งเก็บรักษาเงินสดในมือ  เพือประโยชนแ์ห่งธุรกิจของสหกรณ์

ผูจ้ดัการหรือเจา้หนา้ทีการเงินของสหกรณ์ฯ  จะเก็บรักษาเงินสดของสหกรณ์ไวไ้ดไ้ม่เกิน  50,000  บาท                

(หา้หมืนบาทถว้น)  เงินสดส่วนทีเกินใหน้าํส่งเขา้ฝากในธนาคารทีสหกรณ์เปิดบญัชีฝากไว ้หรือตามที

คณะกรรมการหรือประธานกรรมการเห็นสมควร  ในกรณีจาํเป็นไม่สามารถนาํเงินเขา้ฝากไดท้นัในวนั

นนั ๆ  ใหบ้นัทึกเสนอคณะกรรมการ  หรือประธานกรรมการทราบและใหน้าํส่งเขา้ฝากในวนัแรกทีเปิด

ทาํการเงินสดทีเก็บรักษาไวด้งักล่าวขา้งตน้ ใหเ้ก็บรกัษาไวใ้นตูนิ้รภยัของสหกรณ์ 

การเก็บรักษาเงินและเอกสารการเงินของสหกรณ์ทุกกรณี  ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผูจ้ดัการ  

ข้อ  38  ใหเ้ก็บรกัษาสมุดบญัชีเงินฝากของสหกรณ์ทุกเล่ม  สมุดบญัชี  ทะเบียนและเอกสาร

เกียวกบัการเงินไวใ้นตูนิ้รภยั  และหรือในทีมนัคงปลอดภยั  โดยอยู่ในความรับผิดชอบของผูจ้ดัการ 



 

ข้อ  39  ใหค้ณะกรรมการมอบหมายใหป้ระธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ หรือ

กรรมการคนใดคนหนึง  ทาํการตรวจสอบเป็นครังคราวเกียวกบัเงินสดคงเหลอืและเอกสารการเงนิอืนๆ  

ใหถู้กตอ้ง   

ข้อ  40 ใหผู้จ้ดัการ  จดัใหมี้การทาํบญัชีรับจ่าย  งบทดลอง  งบสอบยอดเงินฝากธนาคาร                

(กรณีเงินฝากในบญัชีของสหกรณ์และหลกัฐานของธนาคารไม่ตรงกนั)  รวมทงัสรุปเกียวกบัการรับ

จ่ายเงินเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการเป็นประจาํทุกเดือน 

                                               

ประกาศ  ณ  วนัที    มีนาคม   พ.ศ.2559 

                                                      (ลงชือ)           

                                                                       (นายณรงค ์ แผว้พลสง) 

                                                     ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูบุรีรัมย ์  จาํกัด 

 

 

 

 

 


