ระเบียบสหกรณ์ ออมทรั พย์ ครู บุรีรัมย์ จํากัด
ว่าด้ วยการรั บ-จ่าย และเก็บรักษาเงิน
พ.ศ. 2559
----------------------อาศัยความตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 62 (9) และข้อ 83 (3) โดยมติทีประชุ มคณะกรรมการ
ดําเนินการ ชุดที 54 ครังที 7/ 2559 เมือวันที 18 มีนาคม 2559 จึงได้กาํ หนดระเบียบว่าด้วยการรับจ่าย
และการเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ ดังนี
ข้ อ 1 ระเบียบนี เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรั พย์ค รู บุรีรัมย์ จํากัด ว่าด้วยการรั บ-จ่าย และ
การเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2559”
ข้ อ 2 ระเบียบนี ให้บงั คับใช้ตงแต่
ั วนั ที 19 มีนาคม 2559 เป็ นต้นไป
ข้ อ 3 ให้ยกเลิกมติคณะกรรมการดําเนินการ ประกาศ คําสังทีเกี ยวข้อ งและระเบียบทีมีใช้อยู่
ก่อนใช้ระเบียบนี หรื อมีขอ้ กําหนดขัดแย้งกับระเบียบนี ให้ใช้ระเบียบนีแทน
ข้ อ 4 ในระเบียบนี
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครู บุรีรัมย์ จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ออมทรัพย์ครู บุรีรัมย์
จํากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู บุรีรัมย์ จํากัด
“กรรมการ” หมายถึง กรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู บุรีรัมย์ จํากัด
“ผูจ้ ดั การ” หมายถึง ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ครู บุรีรัมย์ จํากัด
“เจ้าหน้าทีการเงิน” หมายถึง เจ้าหน้าทีของสหกรณ์ทีได้รับมอบหมายให้ทาํ หน้าทีรับผิดชอบใน
การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์
“เงินสดในมือ ” หมายถึง เงิน สดทีเป็ นธนบัตรและเหรี ยญกษาปณ์ ซึ งสหกรณ์ เก็ บรั ก ษาไว้ที
สหกรณ์เพือใช้จ่ายหมุนเวียนในทางธุ รกิจของสหกรณ์
“เอกสารการเงิ น” หมายถึง เช็ ค ธนาณัติ ตัวแลกเงิ น ตัวแลกเงิ นไปรษณี ย ์ หรื อตัวสัญญา
ใช้เงิน
ข้ อ 5 สหกรณ์เปิ ดรับ-จ่ายเงินตังแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ทุกวัน เว้นวันหยุดธนาคาร
หรื อวันหยุดตามประกาศของสหกรณ์
ข้ อ 6 ให้ผจู ้ ดั การเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการรับ-จ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์
ข้ อ 7 ในกรณีทียังไม่มีผจู ้ ดั การหรื อผูจ้ ดั การไม่อยู่ หรื อผูป้ ฏิบตั ิหน้าทีแทนผูจ้ ดั การไม่อาจ
ปฏิบตั ิหน้าทีตามข้อ 6 ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตังกรรมการหรื อเจ้าหน้าทีการเงินผูห้ นึงผูใ้ ดที
เห็นสมควรซึ งไม่ได้ปฏิบตั ิหน้าทีเกี ยวกับงานทางบัญชี เป็ นผูป้ ฏิบตั ิหน้าทีตามข้อ 6 แทน โดยอยู่ใน
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ข้ อ 8 ผูจ้ ดั การอาจขอแต่งตังเจ้าหน้าทีการเงินเพือช่ วยเหลือการปฏิ บตั ิหน้าทีเกียวกับเงินตาม
ความในวรรคก่ อน ให้ทาํ เป็ นหนังสื อเสนอต่อประธานกรรมการหรื อคณะกรรมการเพือพิจารณาอนุ มตั ิ
ข้ อ 9 เมือผูจ้ ดั การหรื อเจ้าหน้าทีการเงินของสหกรณ์ ประสงค์จะขอถอนเงินจากธนาคารเพือ
นําไปจ่ายในกิจการของสหกรณ์ ให้ทาํ บันทึกชีแจงเหตุผลทีขอถอนเงินต่อประธานกรรมการ หรื อรอง
ประธานกรรมการหรื อ ผูท้ ีประธานกรรมการมอบหมาย และให้เสนอสมุดเงินสดและทะเบียนจ่ายเช็ค
หรื อใบถอนเงินไปประกอบการพิจารณาด้วย
เมือได้รับอนุมตั ิให้ถอนเงินดังกล่าวในวรรคก่อนแล้วให้เ สนอเช็ค หรื อใบถอนเงิ นต่ อประธาน
กรรมการหรื อรองประธานกรรมการ หรื อผูท้ ีประธานกรรมการมอบหมาย เพือลงลายมือชื อในเช็คหรื อ
ใบถอนเงินร่ วมกับ ผูจ้ ดั การ หรื อเจ้าหน้าทีการเงินพร้ อมทังประทับตราของสหกรณ์ดว้ ย
ข้ อ 10 การรับจ่ายเงินจะต้องจัดให้มีเอกสารหลักฐาน ใบสําคัญประกอบครบถ้วน และต้องจด
บันทึก รายการในสมุดบัญชีของสหกรณ์ทุกครังทันทีทเกิ
ี ดรายการขึน และผูจ้ ดั การต้องตรวจสอบให้
ถูกต้องเป็ นประจํา
ข้ อ 11 ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี

หมวดที 1
ใบเสร็ จรับเงิน
ข้ อ 12 ใบเสร็ จรับเงิน ให้ใช้ตามแบบทีสหกรณ์กาํ หนด โดยให้มีสําเนาอย่างน้อย 1 ฉบับ เพือ
ประโยชน์ในการตรวจสอบและบันทึกบัญชี
ข้ อ 13 ใบเสร็ จรับเงิน ให้มีหมายเลขกํากับเล่มและหมายเลขกํากับใบเสร็ จรับเงินเรี ยงตามลําดับ
กันไปทุกฉบับ ให้สหกรณ์จดั ทําทะเบียนคุมใบเสร็ จรับเงินไว้เพือให้ทราบและตรวจสอบได้วา่ ได้
จัดพิมพ์ขึนตามจํานวนเท่าใด ได้จ่ายใบเสร็ จรับเงินเท่าใด หมายเลขใดถึงหมายเลขใด ให้เจ้าหน้าทีผูใ้ ด
ไปใช้เมือไร
การเบิกใช้ใบเสร็ จรับเงินให้เบิกใช้ตามจํานวนทีเหมาะสม และจําเป็ นกับสภาพธุรกิจของ
สหกรณ์โดยให้เบิกตามตามลําดับเล่มและเลขทีของใบเสร็ จรับเงิน และให้ทาํ หลักฐานการเบิกจ่าย
ใบเสร็ จรับเงินไว้ดว้ ย
ข้ อ 14 ใบเสร็ จรับเงินห้ามขูดลบ แก้ไข เพิมเติม จํานวนเงิน หรื อชือผูช้ าํ ระเงิน ใบเสร็ จรับเงิน
ฉบับใดลงรายการเงินผิดพลาด ก็ให้ขีดฆ่าจํานวนเงินและเขียนใหม่ทงจํ
ั านวนแล้วให้ผูร้ บั เงินลงลายมือ
ชือกํากับ หรื อขีดฆ่ายกเลิกใบเสร็ จรับเงินทังฉบับแล้วออกฉบับใหม่ให้แทน
สําหรับใบเสร็ จรับเงินฉบับทียกเลิก ให้ขีดฆ่าและเขียนเหตุผลพร้อมกับลงชือกํากับไว้และ
ให้เย็บติดไว้ในเล่มโดยมีสําเนาอยูค่ รบทุกฉบับพร้อมต้นฉบับ
ข้ อ 15 ให้สหกรณ์เก็บรักษาสําเนาใบเสร็ จรับเงิน ซึ งผูส้ อบบัญชี ยงั มิได้ตรวจสอบไว้ในที
ปลอดภัยอย่าให้สูญหายและเมือได้ตรวจสอบแล้วก็ให้เก็บไว้อย่างเอกสารธรรมดาได้

ข้ อ 16 ให้คณะกรรมการมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ ง หรื อเจ้าหน้าทีของสหกรณ์
ทําหน้าทีควบคุมการจัดเก็บรักษาใบเสร็ จรับเงินทียังไม่ได้ใช้ และเล่มทียังใช้ไม่หมดไว้ในทีมันคง
ปลอดภัย
ข้ อ 17 ทุกงวด 3 เดือน และเมือสิ นปี ทางบัญชีสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดําเนินการแต่งตัง
คณะอนุกรรมการขึนทําการตรวจนับใบเสร็ จรับเงินทังทีใช้แล้ว และทียังคงเหลือให้เป็ นการถูกต้อง
โดยจัดทําหลักฐานการตรวจนับไว้ดว้ ย

หมวดที 2
การรั บเงิน
ข้ อ 18 สหกรณ์ตอ้ งออกใบเสร็ จรับเงินทุกครังทีมีการรับเงิน โดยปกติให้ใช้ใบเสร็ จรับเงินเล่ม
เดียวกัน ในการรับเงินทุกประเภท เว้นแต่เงินประเภทใดทีมีการรับชําระเป็ นประจํา แต่มีจาํ นวนมากราย
จะแยกใบเสร็ จรับเงินเล่มหนึ งสําหรับการรับชําระเงินประเภทนันก็ได้
ข้ อ 19 การรับเงินของสหกรณ์ให้รับเป็ นเงินสด แต่ถา้ เป็ นกรณี ทีจําเป็ นและเป็ นประโยชน์
แก่สหกรณ์ ก็อาจรับเป็ นเอกสารการเงิน เช่ น ธนาณัติ ตัวแลกเงิน หรื อตัวแลกเงินไปรษณี ย์ หรื อเช็ค
หรื อตัวสัญญาใช้เงินได้
ข้ อ 20 ในกรณี จาํ เป็ นทีจะต้องรับเช็ค หรื อตัวสัญญาใช้เงินจะต้องเป็ นเช็ค หรื อตัวสัญญาใช้เงิน
ทีธนาคารรับรอง
ในกรณี ทเป็
ี นเช็คทีไม่สามารถให้ธนาคารรับรองได้ จะต้องเป็ นเช็คทีสังจ่ายเงินในวันออกเช็ค
และคณะกรรมการได้พิจารณาเห็นแล้วว่าผูส้ ังจ่ายเช็คเป็ นบุคคลทีเชือถือได้
ข้ อ 21 ในกรณีการรับเช็คตามข้อ 19 ใบเสร็ จรับเงินทีสหกรณ์ออกให้แก่ผจู้ ่ายเช็คให้ระบุวา่ เป็ น
เช็คของธนาคารใด เลขทีเท่าใด และลงวันทีเท่าใด ทังให้กาํ หนดเงือนไขไว้ในใบเสร็ จรับเงินว่า
“ใบเสร็ จรับเงินนีจะสมบูรณ์ต่อเมือได้รับเงินตามเช็คนันแล้ว” และให้จดั ทําทะเบียนรับเช็คเพือบันทึก
รายละเอียดเกียวกับเช็คดังกล่าว เพือการควบคุมและตรวจสอบด้วย เช็คทีถึงกําหนดให้นาํ ฝากธนาคาร
ข้ อ 22 เงินสดและเอกสารการเงินทีสหกรณ์ได้รับในแต่ละวันตามข้อ 19 ให้นาํ ฝากธนาคาร
เมือสิ นเวลารับจ่ายเงินในวันนัน เว้นแต่เอกสารการเงินประเภทนีทีต้องนําไปขึนเป็ นเงินสดก่อน ก็ให้
ดําเนินการได้ทนั ที
ในกรณี ทีไม่สามารถนําฝากธนาคารได้ทนั วัน นี ให้บนั ทึก เหตุผ ลไว้ในสมุด บัญชี เงิ นสด และ
แจ้งให้ประธานกรรมการหรื อกรรมการผูไ้ ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเพือทราบและให้รับนําเข้า
ฝากธนาคารในเวลาเริ มทําการของวันทําการของวันทําการถัดไปทันที
เงินสดและเอกสารการเงิน ซึ งไม่อาจนําฝากธนาคารได้ทนั ในวันนัน ให้เก็บรักษาไว้ในตูน้ ิรภัย
ปลอดภัยของสหกรณ์หรื อในทีมันคงปลอดภัย
ข้ อ 23 กรณีเงินนําฝากธนาคารมีจาํ นวนมาก หรื อธนาคารอยูห่ ่ างไกล หรื อกรณี ทเห็
ี นว่าจะไม่
ปลอดภัยแก่เงินทีจะนําฝากธนาคารให้ประธานกรรมการพิจารณาแต่งตังให้กรรมการคนใดคนหนึง

ร่ วมกับผูจ้ ดั การควบคุมเงินไปธนาคาร และหรื ออาจจัดให้มีเจ้าหน้าทีตํารวจควบคุมรักษาความปลอดภัย
ด้วยก็ได้

หมวดที 3
การจ่ ายเงิน
ข้ อ 24 การจ่ายเงิน ให้จ่ายเฉพาะเพือกิจการภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ของสหกรณ์และ
เป็ นไปโดยถูกต้องตามระเบียบและข้อ บังคับของสหกรณ์
ข้ อ 25 การจ่ายเงินทุกครัง ต้องมีหลักฐานการจ่ายทีถูกต้องสมบูรณ์เก็บไว้เพือประโยชน์ในการ
ตรวจสอบ
ข้ อ 26 หลักฐานการจ่าย นอกจากใบเสร็ จรับเงิน ซึ งผูร้ ับเงินออกให้กบั สหกรณ์ให้ใช้ตามแบบ
ทีสหกรณ์กาํ หนด
ข้ อ 27 หลักฐานการจ่าย ทีเป็ นใบเสร็ จรับเงินซึ งผูร้ ับเงินออกให้แก่สหกรณ์อย่างน้อยจะต้องมี
รายการดังต่อไปนี
ก. ชือ สถานทีอยู่ หรื อทําการของผูร้ ับเงิน
ข. วัน เดือน ปี ทีรับเงิน
ค. รายการแสดงการรับเงินระบุวา่ เป็ นค่าอะไร
ง. จํานวนเงินทังตัวเลขและตัวอักษร
จ. ลายมือชือของผูร้ ับเงิน
ข้ อ 28 ให้เจ้าหน้าทีการเงินประทับตรา “จ่ายเงิ นแล้ว” และลงลายชื อกํากับการจ่ายพร้ อมวัน
เดือน ปี ไว้เป็ นหลักฐานการจ่ายเงินทุกฉบับเพือประโยชน์ในการตรวจสอบ
ข้ อ 29 การจ่ายเงินของสหกรณ์ให้กระทําได้ดงั นี
29.1 การจ่ายเงินเป็ นจํานวนไม่มาก และต้องจ่ายเป็ นประจํา เช่ น ค่าพาหนะ
ค่าเบียเลียงของกรรมการและเจ้าหน้าทีของสหกรณ์ ค่าสื อสาร ค่าขนส่ ง ค่าไฟฟ้ า ค่านําประปา และ
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เป็ นต้น ให้จ่า ยเงิ นสดในมือ ที กําหนดให้เ ก็บรั ก ษาไว้ได้ไม่ เกิ น 50,000 บาท
(ห้าหมืนบาทถ้วน)
. การจ่ายเงินเป็ นจํานวนมากให้แก่สมาชิก หรื อกรรมการ หรื อเจ้าหน้าที หรื อการจ่าย
ของสหกรณ์ในทางธุ รกิ จอืนๆ ให้จ่ายโดยการฝากหรื อโอนผ่านบัญชีสหกรณ์ของสมาชิก กรรมการ หรื อ
เจ้าหน้าที หรื อให้จา่ ยเป็ นเช็ค ยกเว้น ผูร้ ับเงินประสงค์จะให้จ่ายเป็ นเงินสด หรื อในกรณี ทสหกรณ์
ี
ไม่
สามารถจ่ายโดยการฝากหรื อโอนผ่านบัญชี สหกรณ์หรื อเป็ นเช็คได้ ก็ให้จ่ายเป็ นเงินสด โดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ
ข้ อ 30 ก่อนจ่ายเงินทุกครัง ผูม้ ีหน้าทีต้องจ่ายต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ และ
ใบสําคัญประกอบการจ่ายเงินให้ถกู ต้องเรี ยบร้อย และต้องมีผอู ้ นุมตั ิให้จา่ ยเงินได้จึงจ่ายเงิน และเรี ยก
ใบเสร็ จรับเงินจากผูร้ ับเงินหรื อให้ผรู ้ ับเงินไว้ในหลักฐานการจ่ายเงินของสหกรณ์ทุกครัง

ข้ อ 31 การจ่ายเงินแก่ผมู้ ีสิทธิ รับเงิน ในกรณี ทีไม่รู้จกั ตัวผูข้ อรับเงิน ต้องให้บุคคลอืนทีเชือถือ
ได้ลงลายมือชือรับรอง หรื อนําหลักฐาน เช่ น บัตรประจําตัว แสดงประกอบการรับเงินด้วย
ข้ อ 32 การจ่ายเช็ค ต้องมีหลักฐานการจ่ายเช็ค ซึ งมีรายละเอียดเกี ยวกับวันทีจ่ายเช็ค เลขทีเช็ค
ชือธนาคาร วัตถุประสงค์ในการจ่ายเงิน ชือผูร้ ับเช็คและจํานวนเงิน พร้ อมทังลงชือผูจ้ ดั ทําเอกสารและ
ผูอ้ นุมตั ิไว้เป็ นหลักฐาน ทังนี สหกรณ์จะต้องจัดให้มีทะเบียนจ่ายเช็คบันทึกรายละเอียดข้างต้น
เพือควบคุมและตรวจสอบด้วย
ข้ อ 33 การจ่า ยเช็ คตามทีกําหนดไว้ในข้อ 33 ให้สังจ่ายในนามบุคคลหรื อหน่ วยงานผูร้ ั บเงิ น
โดยขีดฆ่าคําว่า “ผูถ้ ือ” ออก
เช็ ค ทีมี การลงชื อสังจ่ายเรี ยบร้ อยแล้ว แต่ ยงั ไม่มีผู้รับให้เก็บรั กษาไว้ในทีปลอดภัย และควร
ติดต่อให้ผูม้ ารับไปโดยเร็ วทีสุ ด
ข้ อ 34 ในกรณี ยกเลิกการจ่ายเช็ครายการใด ให้ผมู ้ ีหน้าทีจ่ายประทับตรา “ยกเลิก” ในเอกสารที
ยกเลิ ก ทุกฉบับ ส่ วนเช็ คทียกเลิ กให้เย็บติ ดกับต้นขัวและประทับตรา “ยกเลิ ก ” พร้ อ มบันทึก เหตุผ ล
ยกเลิกและลงลายมือชือผูร้ ับผิดชอบกํากับไว้ดว้ ย
ข้ อ 35 ในการถอนเงินจากธนาคาร หรื อแหล่งรับฝากเงินอืนๆ เพือนํามาใช้จ่ายในธุรกิจของ
สหกรณ์ให้ผูจ้ ดั การหรื อผูท้ าํ หน้าทีแทน ทําบันทึกขออนุมตั ิถอนเงินโดยชีแจงเหตุผลต่อประธาน
กรรมการหรื อรองประธานกรรมการ หรื อกรรมการผูท้ ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้เป็ นผูท้ ีมี
อํานาจอนุมตั ิการถอนเงิน พร้ อมทังแนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และเอกสารการถอนเงิน
เพือประกอบการพิจารณาด้วย

หมวดที 4
การเก็บรักษาเงินและเอกสารสําคัญ
ข้ อ 36 เมือสิ นสุ ดเวลาทําการตามข้อ 5 ให้ผจู ้ ดั การหรื อผูป้ ฏิบตั ิหน้าทีแทนตามข้อ 6 หรื อข้อ 7
แล้วแต่กรณี ตรวจสอบรายการเงิ นสดในสมุดบัญชี เปรี ยบเทียบกับตัวเงิ นสดในมือ เป็ นประจําทุกวัน
เมือเห็นว่าถูกต้องตรงกันแล้วให้ลงลายมือชือกํากับไว้ในสมุดบัญชีดว้ ย
ข้ อ 37 ถ้ามีความจําเป็ นต้องเก็บรักษาเงินสดในมือ เพือประโยชน์แห่งธุ รกิ จของสหกรณ์
ผูจ้ ดั การหรื อเจ้าหน้าทีการเงินของสหกรณ์ฯ จะเก็บรักษาเงินสดของสหกรณ์ไว้ได้ไม่เกิน 50,000 บาท
(ห้าหมืนบาทถ้วน) เงินสดส่ วนทีเกินให้นาํ ส่ งเข้าฝากในธนาคารทีสหกรณ์เปิ ดบัญชีฝากไว้ หรื อตามที
คณะกรรมการหรื อประธานกรรมการเห็นสมควร ในกรณีจาํ เป็ นไม่สามารถนําเงินเข้าฝากได้ทนั ในวัน
นัน ๆ ให้บนั ทึกเสนอคณะกรรมการ หรื อประธานกรรมการทราบและให้นาํ ส่ งเข้าฝากในวันแรกทีเปิ ด
ทําการเงินสดทีเก็บรักษาไว้ดงั กล่าวข้างต้น ให้เก็บรักษาไว้ในตูน้ ิ รภัยของสหกรณ์
การเก็บรักษาเงินและเอกสารการเงินของสหกรณ์ทุกกรณี ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผูจ้ ดั การ
ข้ อ 38 ให้เก็บรักษาสมุดบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ทกุ เล่ม สมุดบัญชี ทะเบียนและเอกสาร
เกียวกับการเงินไว้ในตูน้ ิรภัย และหรื อในทีมันคงปลอดภัย โดยอยู่ในความรับผิดชอบของผูจ้ ดั การ

ข้ อ 39 ให้คณะกรรมการมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ หรื อ
กรรมการคนใดคนหนึง ทําการตรวจสอบเป็ นครังคราวเกียวกับเงินสดคงเหลือและเอกสารการเงินอืนๆ
ให้ถูกต้อง
ข้ อ 40 ให้ผจู ้ ดั การ จัดให้มีการทําบัญชี รับจ่าย งบทดลอง งบสอบยอดเงินฝากธนาคาร
(กรณี เงินฝากในบัญชีของสหกรณ์และหลักฐานของธนาคารไม่ตรงกัน) รวมทังสรุปเกียวกับการรับ
จ่ายเงินเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการเป็ นประจําทุกเดือน
ประกาศ ณ วันที
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