- 48 ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด
วาดวยการรับจายและการเก็บรักษาเงิน
พ.ศ. 2554
อาศัยอํานาจตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด ขอ 67 (9) และขอ 88 (6)
ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 50 ครั้งที่ 4/2555 วันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.
2554 ไดมีมติกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด วาดวยการรับจายและเก็บรักษาเงิน
พ.ศ. 2554 ดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด วาดวยการรับจาย
และเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2554”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบงั คับตั้งแตวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด วาดวยการรับจายและ
การเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2548 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอื่นใดซึง่ ขัดหรือ
แยงกับระเบียบและใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ”
หมายถึง สหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยครูอุดรธานีจํากัด
“รองประธานกรรมการ” หมายถึง รองประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด
“คณะกรรมการ”
หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
ออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด
“กรรมการ”
หมายถึง กรรมการดําเนินการสหกรณ
ออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด
“ผูจัดการ”
หมายถึง ผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด
“เจาหนาที่การเงิน”
หมายถึง เจาหนาที่ของสหกรณที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่
รับผิดชอบในการรับจายและเก็บรักษาเงินของ
สหกรณ
“เงินสดในมือ”
หมายถึง เงินสดที่เปนธนบัตรและเหรียญกษาปณ
ซึ่งสหกรณเก็บรักษาไวที่สํานักงานของสหกรณ
เพื่อใชจายหมุนเวียนในทางธุรกิจของสหกรณ
“เอกสารการเงิน”
หมายถึง เช็ค ธนาณัติ ตั๋วแลกเงิน ตั๋วแลกเงินไปรษณีย
หรือตั๋วสัญญาใชเงิน
ขอ 5 สหกรณเปดรับจายเงินตั้งแตเวลา 09:00 น. ถึง 15:30 น. ทุกวัน เวนวันหยุดราชการ
และวันหยุดตามประกาศของสหกรณ
ขอ 6 ใหผจู ัดการเปนผูรบั ผิดชอบในการรับ – จาย และเก็บรักษาเงินของสหกรณ

- 49 ขอ 7 ในกรณีที่ยังไมมผี ูจัดการ หรือผูจ ัดการไมอยูไมอาจปฏิบัติหนาที่ตามขอ 5 ได
ใหคณะกรรมการแตงตั้งกรรมการ หรือเจาหนาที่การเงิน หรือเจาหนาทีผ่ ูหนึง่ ผูใดทีเ่ ห็นสมควรซึ่งไมได
ปฏิบัติหนาทีเ่ กี่ยวกับงานบัญชีเปนผูปฏิบัติตามขอ 5 แทน โดยอยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ขอ 8 การรับจายเงิน จะตองจัดใหมีเอกสารหลักฐานใบสําคัญประกอบครบถวนและจะตอง
บันทึกรายการในสมุดบัญชีของสหกรณทุกครั้งทันทีทเี่ กิดรายการขึ้น และผูจ ัดการจะตองตรวจสอบ
ใหถูกตองเปนประจําวัน
หมวด 1
ใบเสร็จรับเงิน
ขอ 9 ใบเสร็จรับเงินใหใชตามแบบทีส่ หกรณกําหนด โดยใหมีสําเนาอยางนอย 1 ฉบับ
เพื่อประโยชนในการตรวจสอบและบันทึกบัญชี
ขอ 10 ใบเสร็จรับเงิน ใหมหี มายเลขกํากับเลม และหมายเลขกํากับใบเสร็จรับเงิน
เรียงตามลําดับกันไปทุกฉบับ
ขอ 11 ใบเสร็จรับเงิน หามขูดลบ แกไข เพิ่มเติมจํานวนเงิน หรือชื่อผูร ับเงินหากใบเสร็จรับเงิน
ฉบับใดลงรายการเงินผิดพลาด ก็ใหขีดฆาจํานวนเงินและเขียนใหมทั้งจํานวน แลวใหผรู ับเงินลงลายมือชื่อ
กํากับ หรือขีดฆายกเลิกใบเสร็จรับเงินฉบับนั้นแลวออกฉบับใหมใหแทน สําหรับใบเสร็จรับเงินฉบับที่
ยกเลิก ใหขีดฆา และเขียนเหตุผลพรอมกับลงชื่อกํากับไวและใหเย็บติดไวในเลมโดยมีสําเนาอยูครบ
ทุกฉบับพรอมตนฉบับ
ขอ 12 ใหสหกรณเก็บรักษาสําเนาใบเสร็จรับเงิน ซึ่งผูสอบบัญชียังมิไดตรวจสอบไวในที่
ปลอดภัยอยาใหสูญหาย และเมื่อไดตรวจสอบแลวก็ใหเก็บไวอยางเอกสารธรรมดาก็ได
ขอ 13 ใหผูจัดการมอบหมาย ใหเจาหนาที่ของสหกรณทาํ หนาที่ควบคุมการจัดเก็บรักษา
ใบเสร็จรับเงินที่ยังไมไดใช และเลมที่ยังใชไมหมดไวในที่มั่นคงปลอดภัย
หมวด 2
การรับเงิน
ขอ 14 สหกรณตองออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการรับเงิน โดยปกติใหใชใบเสร็จรับเงิน
เลมเดียวกันในการรับเงินทุกประเภท เวนแตเงินประเภทใดที่มีการรับชําระเปนประจําและมีจํานวน
มากราย จะแยกใบเสร็จรับเงินเลมหนึง่ สําหรับรับชําระเงินประเภทนั้นก็ได
ขอ 15 การรับเงินของสหกรณ ใหรบั เปนเงินสด แตถาเปนกรณีที่จําเปนและเปนประโยชน
แกสหกรณก็อาจรับเปนเอกสารการเงินเชน ธนาณัติ หรือตัว๋ แลกเงินไปรษณีย หรือเช็คหรือตั๋วแลกเงิน
หรือตั๋วสัญญาใชเงินได
ขอ 16 ในกรณีจําเปนทีจ่ ะตองรับเช็ค หรือตั๋วสัญญาใชเงิน จะตองเปนเช็ค หรือตั๋วสัญญา
ใชเงินที่ธนาคารรับรอง
ในกรณีที่เปนเช็คที่ไมสามารถใหธนาคารรับรองได จะตองเปนเช็คที่สงั่ จายเงิน
ในวันออกเช็ค และคณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นวา ผูส ั่งจายเช็คเปนบุคคลทีเ่ ชื่อถือได

- 50 ขอ 17 ในกรณีมีการรับเช็คตามขอ 16 ใบเสร็จรับเงินทีส่ หกรณออกใหแกผูจายเช็คใหระบุวา
เปนเช็คของธนาคารใด เลขทีเ่ ทาใด และลงวันที่เทาใด ทั้งใหกําหนดเงือ่ นไขไวในใบเสร็จรับเงินวา
“ใบเสร็จรับเงินนี้สมบูรณตอเมือ่ ไดรับเงินตามเช็คนั้นแลว” และใหจัดทําทะเบียนรับเช็ค เพื่อบันทึก
รายละเอียดเกี่ยวกับเช็คดังกลาว เพื่อการควบคุม และตรวจสอบดวยเช็คที่ถึงกําหนดใหนําฝากธนาคาร
ทันที
ขอ 18 เงินสดและเอกสารการเงินที่สหกรณไดรับในแตละวันตามขอ 15 ใหนําฝากธนาคาร
เมื่อสิ้นเวลารับจายเงินในวันนั้น เวนแตเอกสารการเงินประเภทที่ตองนําไปขึ้นเปนเงินสดกอน ก็ให
ดําเนินการไดทันที
ในกรณีที่ไมสามารถนําฝากธนาคารไดทันวันนั้น ใหบันทึกเหตุผลไวในสมุดบัญชีเงินสด
และแจงใหประธานกรรมการ หรือกรรมการผูไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ เพื่อทราบและใหรีบ
นําเขาฝากธนาคารในวันเวลาเริ่มทําการของวันทําการถัดไปทันที
เงินสดและเอกสารการเงินซึง่ ไมอาจนําฝากธนาคารไดทันในวันนั้น ใหเก็บรักษาไว
ในตูนิรภัยของสหกรณ หรือในที่มั่นคงปลอดภัย
ขอ 19 กรณีนําเงินฝากธนาคารมีจํานวนมาก หรือธนาคารอยูหางไกล หรือกรณีที่เห็นวา
จะไมปลอดภัยแกเงินทีจ่ ะนําฝากธนาคาร ใหประธานกรรมการพิจารณาแตงตั้งใหกรรมการคนใดคนหนึ่ง
รวมกับผูจัดการควบคุมเงินไปธนาคาร และหรืออาจจัดใหมเี จาหนาที่ตํารวจควบคุมรักษา ความปลอดภัย
ดวยก็ได
หมวด 3
การจายเงิน
ขอ 20 การจายเงินใหจายเฉพาะเพื่อกิจการภายในขอบเขตวัตถุประสงคของสหกรณและเปนไป
โดยถูกตองตามระเบียบและขอบังคับของสหกรณ
ขอ 21 การจายเงินทุกครั้ง ตองมีหลักฐานการจายเงินที่ถกู ตองสมบูรณ เก็บไวเพื่อประโยชน
ในการตรวจสอบ
ขอ 22 หลักฐานการจายนอกจากใบเสร็จรับเงิน ซึ่งผูรบั เงินออกใหแกสหกรณใชแบบที่สหกรณ
กําหนด
ขอ 23 หลักฐานการจายทีเ่ ปนใบเสร็จรับเงิน ซึ่งผูร ับเงินออกใหแกสหกรณอยางนอย
จะตองมีรายการดังตอไปนี้
ก. ชื่อ สถานที่อยู หรือที่ทําการของผูรบั เงิน
ข. วัน เดือน ป ที่รับเงิน
ค. รายการแสดงการรับเงินระบุวาเปนคาอะไร
ง. จํานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร
จ. ลายมือชื่อผูรบั เงิน
ขอ 24 ใหเจาหนาที่การเงินประทับตรา “จายเงินแลว” และลงลายมือชื่อกํากับการจายเงิน
พรอมวัน เดือน ป ไวในหลักฐานการจายเงินทุกฉบับเพื่อประโยชนในการตรวจสอบ

- 51 ขอ 25 การจายเงินของสหกรณใหกระทําไดดังนี้
25.1 การจายเงินเปนจํานวนไมมากและตองจายเปนประจําเชน คาพาหนะ
คาเบี้ยประชุม คาเบี้ยเลี้ยงของกรรมการ และเจาหนาที่ของสหกรณ คาสื่อสาร คาขนสง คาไฟฟา
คาน้ําประปา และคาใชจายเบ็ดเตล็ด เปนตน ใหจายจากเงินสดในมือที่กําหนดใหเก็บรักษาไวไดไมเกิน
500,000.00 บาท (หาแสนบาทถวน)
25.2 การจายเงินเปนจํานวนมากใหแกสมาชิก หรือกรรมการหรือเจาหนาที่ของสหกรณ
หรือการจายเงินของสหกรณในทางธุรกิจอื่นๆ ใหจายเปนเช็ค หรือโอนเขาบัญชีเงินฝากของสมาชิกยกเวน
ถาผูรับเงินประสงคจะใหจายเปนเงินสด หรือในกรณีที่สหกรณไมสามารถจายเงินเปนเช็คไดก็ใหจาย
เปนเงินสด โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ขอ 26 กอนจายเงินทุกครั้ง ผูมหี นาที่จายตรวจสอบเอกสารหลักฐานตางๆ และใบสําคัญ
ประกอบการจายเงินใหถูกตองเรียบรอย และตองมีผูอนุมัตใิ หจายเงินได จึงจายเงินและเรียก
ใบเสร็จรับเงินจากผูรบั เงิน หรือใหผรู ับเงินลงนามรับเงินไวในหลักฐานการจายเงินของสหกรณทุกครั้ง
ขอ 27 การจายเงินแกผูมสี ิทธิรบั เงินในกรณีที่ไมรูจกั ตัวผูขอรับเงิน ตองใหบุคคลอืน่ ทีเ่ ชื่อถือได
ลงลายมือชื่อรับรอง หรือนําหลักฐาน เชน บัตรประจําตัวแสดงประกอบการรับเงินดวย
ขอ 28 การจายเช็คตามทีก่ ําหนดไวในขอ 25 ใหสั่งจายในนามบุคคลหรือหนวยงานผูร ับเงิน
โดยขีดคําวา “ผูถือ” ออก
ขอ 29 การจายเช็ค ตองมีใบสําคัญจายเช็ค ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับวันทีจ่ ายเช็ค เลขทีเ่ ช็ค
ชื่อธนาคาร วัตถุประสงคในการจายเงิน ชื่อผูรับเช็คและจํานวนเงินพรอมทัง้ ลงชื่อ ผูจัดทําเอกสาร
และผูอนุมัติไวเปนหลักฐาน ทั้งนี้ สหกรณจะตองจัดใหมีทะเบียนจายเช็คบันทึกรายละเอียดขางตน
เพื่อควบคุมและตรวจสอบดวยเช็คที่มีการสัง่ จายเรียบรอยแลว แตยังไมมีผูมารับใหเก็บรักษาไว
ในที่ปลอดภัย และควรติดตอใหผูมารับไปโดยเร็วที่สุด
ขอ 30 ในกรณียกเลิกการจายเช็ครายการใด ใหผมู ีหนาทีจ่ าย ประทับตรา “ยกเลิก”
ในเอกสารที่ยกเลิกทุกฉบับ สวนเช็คที่ยกเลิกใหเย็บติดกับตนขั้วและประทับตรา “ยกเลิก” พรอมบันทึก
เหตุผลที่ยกเลิกและลงลายมือชื่อผูร ับผิดชอบกํากับไวดวย
ขอ 31 ในการถอนเงินจากธนาคารหรือแหลงรับเงินฝากอืน่ ๆ เพื่อนํามาใชจายในธุรกิจ
ของสหกรณ ใหผจู ัดการหรือผูท ําหนาที่แทนทําบันทึกขออนุมัติถอนเงิน โดยชี้แจงเหตุผลตอประธาน
กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการ ผูที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการใหเปนผูมี
อํานาจอนุมัติการถอนเงิน พรอมทั้งแนบเอกสารหลักฐานตางๆ และเอกสารการถอนเงินเพือ่ ประกอบ
การพิจารณาดวย
หมวด 4
การเก็บรักษาเงินและเอกสารสําคัญ
ขอ 32 ถามีความจําเปนจะตองเก็บรักษาเงินสดในมือ เพือ่ ประโยชนแหงธุรกิจของสหกรณ
ผูจัดการหรือเจาหนาที่การเงินของสหกรณจะเก็บรักษาเงินสดของสหกรณไวไดไมเกิน 500,000.00 บาท
(หาแสนบาทถวน) เงินสวนทีเ่ กินใหนําสงเขาฝากในธนาคารที่สหกรณเปดบัญชีเงินฝากไว ในกรณีจําเปน
ไมสามารถนําเขาฝากไดทันในวันนั้นๆ ใหทําบันทึกเสนอประธานกรรมการทราบ และใหนําสงเขาฝากใน
วันแรกที่เปดทําการ

- 52 ขอ 33 เมื่อสิ้นเวลาทําการตามขอ 5 ใหผูจัดการหรือผูปฏิบัติหนาที่แทนตามขอ 6 ตรวจสอบ
รายการเงินสดในสมุดบัญชีเปรียบเทียบกับตัวเงินสดในมือเปนประจําทุกวัน เมื่อเห็นวาถูกตองตรงกันแลว
ใหลงลายมือชื่อกํากับไวในสมุดบัญชีดวย
ขอ 34 เงินสดและเอกสารการเงินที่สหกรณจะตองเก็บรักษาไวในมือแตละวันนั้นใหเก็บรักษาไว
ในตูนิรภัยของสหกรณ หรือในที่มั่นคงปลอดภัย โดยอยูในความรับผิดชอบของผูจัดการ
ขอ 35 ใหเก็บรักษาสมุดบัญชีเงินฝากของสหกรณทุกเลม สมุดบัญชีทะเบียน และเอกสาร
เกี่ยวกับการเงินไวในตูนิรภัย และหรือในที่มั่นคงปลอดภัย โดยอยูในความรับผิดชอบของผูจัดการ
ขอ 36 ใหคณะกรรมการมอบหมายใหประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการหรือ
กรรมการคนใดคนหนึง่ ทําการตรวจสอบเปนครัง้ คราวเกี่ยวกับเงินสดคงเหลือ และเอกสารการเงินอื่นๆ
ใหถูกตอง
ขอ 37 ใหผูจัดการจัดใหมีการทําบัญชีรบั จาย งบทดลอง งบสอบยอดเงินฝากธนาคาร (กรณี
เงินฝากในบัญชีของสหกรณ และหลักฐานของธนาคารไมตรงกัน) รวมทั้งสรุปเกี่ยวกับการรับจายเงิน
เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการเปนประจําทุกเดือน
ใหประธานกรรมการเปนผูร ักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

(ลงชื่อ)
(นายเสกสรรค โสภารัตน)
ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด

