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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี  จ ากดั 
ว่าด้วยการรับจ่ายและเกบ็รักษาเงนิ   พ.ศ. 2549 

************************** 
        อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ขอ้  79 (11)   และขอ้  107 (6)    ในการประชุมคณะ 
กรรมการด าเนินการชุดท่ี    45   ในการประชุมคร้ังท่ี 10  วนัท่ี   22   กนัยายน   2549   คณะกรรมการด าเนินการ 
จึงไดมี้มติใหก้ าหนดระเบียบวา่ดว้ยการรับจ่ายและเกบ็รักษาเงินของสหกรณ์     ดงัต่อไปน้ี 

       ขอ้  1.  ระเบียบน้ีเรียกวา่  “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี   จ ากดั ”  วา่ดว้ยการรับจ่าย 
และเกบ็รักษาเงิน  พ.ศ.2549 ” 

       ขอ้  2.   ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบั   ตั้งแต่วนัท่ี   1  ตุลาคม  2549  เป็นตน้ไป 
       ขอ้  3.   ใหย้กเลิก “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี  จ ากดั  วา่ดว้ยการรับจ่ายและ 

เกบ็รักษาเงิน  พ.ศ.  2547 ”    และใหถื้อใชร้ะเบียบน้ีแทน 
       ขอ้  4.   ในระเบียบน้ี 
                    “  สหกรณ์ ”                 หมายถึง    สหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี   จ ากดั 
                    “  ประธานกรรมการ ”  หมายถึง   ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รู 
                                                                           กาญจนบุรี   จ ากดั 
                    “  รองประธานกรรมการ  ”  หมายถึง   รองประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย ์ 
                                                                                  ครูกาญจนบุรี   จ ากดั 
       “  คณะกรรมการ ”   หมายถึง     คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย ์ 
                                                                        ครูกาญจนบุรี   จ ากดั 
       “  กรรมการ ”   หมายถึง   กรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี   จ ากดั 
                    “   ผูจ้ดัการ ”   หมายถึง    ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี   จ ากดั 
       “  เจา้หนา้ท่ีการเงิน ”   หมายถึง    เจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ท่ีไดรั้บมอบหมายใหท้ าหนา้ท่ี 
                          รับผิดชอบในการรับจ่ายและเกบ็รักษาเงินของสหกรณ์ 

                                 “  เงินสดในมือ ”   หมายถึง   เงินสดท่ีเป็นธนบตัรและเหรียญกษาปณ์  ซ่ึงสหกรณ์เก็บรักษา 
           ไวท่ี้ส านกังานสหกรณ์    เพ่ือใชจ่้ายหมุนเวียนในทางธุรกิจของ 
                          สหกรณ์ 

       “  เอกสารการเงิน ”   หมายถึง   เช็ค   ธนาณติัตัว๋แลกเงิน   ตัว๋แลกเงินไปรษณีย ์ หรือ 
                                                                       ตัว๋สญัญาใชเ้งิน      
        ขอ้  5.  สหกรณ์เปิดรับจ่ายเงินตั้งแต่เวลา  09.00 น. – 15.00  น.  ทุกวนั  เวน้วนัหยดุราชการ /  วนัหยดุ 

ตามประกาศของสหกรณ์และวนัแรงงานแห่งชาติ 
        ขอ้  6.  ใหผู้จ้ดัการเป็นผูรั้บผิดชอบในการรับ  -  จ่าย   และเกบ็รักษาเงินของสหกรณ์ 
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        ขอ้  7.   กรณีท่ียงัไม่มีผูจ้ดัการหรือผูจ้ดัการไม่อยูห่รือผูจ้ดัการไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีตาม   ขอ้ 6   
ไดใ้หร้องผูจ้ดัการปฏิบติัหนา้ท่ีแทนผูจ้ดัการและหากรองผูจ้ดัการไม่อยู ่ หรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้
ใหค้ณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการหรือเจา้หนา้ท่ีการเงินหรือเจา้หนา้ท่ีผูห้น่ึงผูใ้ดท่ีเห็นสมควรซ่ึงไม่ไดป้ฏิบติั 
หนา้ท่ีเก่ียวกบังานดา้นบญัชี    เป็นผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีขอ้  6  แทน    โดยอยูใ่นความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

        ขอ้  8.   การรับจ่ายเงิน  จะตอ้งจดัใหมี้เอกสารหลกัฐานใบส าคญัประกอบครบถว้น    และจะตอ้งบนัทึก
รายการในสมุดบญัชีของสหกรณ์ทุกคร้ังทนัทีท่ีเกิดรายการข้ึนและผูจ้ดัการจะตอ้งตรวจสอบใหถู้กตอ้งเป็นประจ าวนั 

หมวด   1 
                                                                        ใบเสร็จรับเงิน 
        ขอ้ 9.  ใบเสร็จรับเงิน   ใหใ้ชต้ามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด    โดยใหมี้ส าเนาอยา่งนอ้ย  1  ฉบบั 

เพ่ือประโยชนใ์นการตรวจสอบและบนัทึกบญัชี 
        ขอ้ 10. ใบเสร็จรับเงิน   ใหมี้หมายเลขก ากบัเล่ม   และหมายเลขก ากบัใบเสร็จรับเงินเรียงตามล าดบั     

กนัไปทุกฉบบั     ใหส้หกรณ์จดัท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินไวเ้พ่ือใหท้ราบและตรวจสอบไดว้า่ไดจ้ดัพิมพข้ึ์น 
จ านวนเท่าใด     ไดจ่้ายใบเสร็จรับเงินเล่มใด    หมายเลขใดถึงเลขใด    ใหเ้จา้หนา้ท่ีผูใ้ดไปใชเ้ม่ือไร 

         การเบิกใชใ้บเสร็จรับเงิน    ใหเ้บิกใชต้ามจ านวนท่ีเหมาะสมและจ าเป็นกบัสภาพธุรกิจของสหกรณ์ 
โดยใหเ้บิกตามล าดบัเล่มและเลขท่ีของใบเสร็จรับเงิน        และใหมี้หลกัฐานการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินไวด้ว้ย 
                      ขอ้ 11. ใบเสร็จรับเงิน  หา้มขดูลบ   แกไ้ข   เพ่ิมเติม  จ านวนเงินหรือช่ือผูช้  าระเงินหากใบเสร็จรับเงิน 
ฉบบัใดลงรายการผิดพลาด      กใ็หขี้ดฆ่าจ านวนเงินและเขียนใหม่ทั้งจ านวนแลว้ใหผู้รั้บเงินลงลายมือช่ือก ากบั        
หรือขีดฆ่ายกเลิกใบเสร็จรับเงินนั้นทั้งฉบบัแลว้ออกฉบบัใบใหม่ใหแ้ทน 

         ส าหรับใบเสร็จรับเงินฉบบัท่ียกเลิก    ใหขี้ดฆ่าและเขียนเหตุผลพร้อมกบัลงช่ือก ากบัไวแ้ละ 
ใหเ้ยบ็ติดไวใ้นเล่มโดยมีส าเนาอยูค่รบทุกฉบบัพร้อมตน้ฉบบั 
                      ขอ้ 12. ใหส้หกรณ์เกบ็รักษาส าเนาใบเสร็จรับเงิน    ซ่ึงผูส้อบบญัชียงัมิไดต้รวจสอบไวใ้นท่ีปลอดภยั       
อยา่ใหสู้ญหายและเม่ือตรวจสอบแลว้กใ็หเ้กบ็ไวอ้ยา่งเอกสารธรรมดาได ้                               
                      ขอ้ 13.  ใหค้ณะกรรมการมอบหมายใหก้รรมการคนใดคนหน่ึง      หรือเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ 
ท าหนา้ท่ีควบคุมการจดัเกบ็รักษาใบเสร็จรับเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้      และเล่มท่ียงัใชไ้ม่หมดไวใ้นท่ีมัน่คงปลอดภยั 
         ขอ้ 14.   เม่ือส้ินปีทางบญัชีของสหกรณ์ใหค้ณะกรรมการแต่งตั้งอนุกรรมการข้ึนท าการตรวจนบั
ใบเสร็จรับเงินทั้งท่ีใชแ้ลว้และท่ียงัคงเหลือใชใ้หเ้ป็นการถูกตอ้ง    โดยจดัท าหลกัฐานตรวจนบัไวด้ว้ย 

                                                                           หมวด   2 
                                                                           การรับเงิน 

                      ขอ้ 15.   สหกรณ์ตอ้งออกใบเสร็จรับเงินทุกคร้ังท่ีมีการรับเงิน       โดยปกติใหใ้ชใ้บเสร็จรับเงิน 
ชุดเดียวกนัในการรับเงินทุกประเภท     เวน้แต่เงินประเภทใดท่ีมีการรับช าระเป็นประจ าและมีจ านวนมากราย    
จะแยกใบเสร็จรับเงินชุดหน่ึงส าหรับการรับช าระเงินประเภทนั้นกไ็ด ้
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                      ขอ้ 16.   การรับเงินของสหกรณ์ใหรั้บเป็นเงินสด       แต่ถา้เป็นกรณีท่ีจ าเป็นและเป็นประโยชน ์
แก่สหกรณ์กอ็าจรับเป็นเอกสารการเงิน    เช่น  ธนาณติั   หรือตัว๋แลกเงินไปรษณีย ์ หรือเช็ค  หรือตัว๋แลกเงิน        
หรือตัว๋สญัญาใชเ้งินได ้
                      ขอ้ 17.   ในกรณีจ าเป็นท่ีจะตอ้งรับเช็ค    หรือตัว๋สญัญาใชเ้งิน     จะตอ้งเป็นเช็คหรือตัว๋สญัญา 
ใชเ้งินท่ีธนาคารรับรอง                             
                      ในกรณีท่ีเป็นเช็คท่ีไม่สามารถใหธ้นาคารรับรองได ้    จะตอ้งเป็นเช็คท่ีสัง่จ่ายในวนัออกเช็คและ 
คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่ผูส้ัง่จ่ายเช็คเป็นบุคคลท่ีเช่ือถือได ้

        ขอ้ 18.  ในกรณีมีการรับเช็คตามขอ้  17  ใบเสร็จรับเงินท่ีสหกรณ์ออกใหแ้ก่ผูจ่้ายเช็คใหร้ะบุวา่เป็น 
เช็คของธนาคารใดเลขท่ีเท่าใด    และลงวนัท่ีเท่าใด      ทั้งใหก้ าหนดเง่ือนไขไวใ้นใบเสร็จรับเงินวา่  “ ใบเสร็จรับเงิน 
น้ีจะสมบูรณ์ต่อเม่ือไดรั้บเงินตามเช็คแลว้ ”     และใหจ้ดัท าทะเบียนรับเช็คเพ่ือบนัทึกรายละเอียดเก่ียวกบัเช็คดงักล่าว 
เพ่ือการควบคุมและตรวจสอบดว้ย   เชค็ท่ีถึงก าหนดใหน้ าฝากธนาคารทนัที  ส่วนเช็คท่ียงัไม่ถึงก าหนดใหเ้ก็บรักษาไว้
จนกวา่จะถึงวนัครบก าหนด  

         ขอ้ 19.    เงินสดและเอกสารการเงินท่ีสหกรณ์ไดรั้บในแต่ละวนัตามขอ้  16.   ใหน้ าฝากธนาคาร 
 เม่ือส้ินเวลารับจ่ายเงินในวนันั้น   เวน้แต่เอกสารการเงินประเภทท่ีตอ้งน าไปข้ึนเป็นเงินสดก่อนก็ใหด้ าเนินการทนัที 
หากมีความจ าเป็นตอ้งเกบ็รักษาเงินสดไวใ้นมือเพ่ือประโยชนแ์ห่งธุรกิจของสหกรณ์ผูจ้ดัการหรือเจา้หนา้ท่ีการเงิน 
ของสหกรณ์จะเก็บรักษาเงินสดไวไ้ดไ้ม่เกิน  “ สองหม่ืนบาทถว้น ” 
                       ในกรณีท่ีไม่สามารถน าฝากธนาคารไดท้นัวนันั้นใหบ้นัทึกเหตุผลไวใ้นสมุดบญัชีเงินสดและแจง้ให้
ประธานกรรมการ      หรือกรรมการผูไ้ดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ      เพ่ือทราบและใหรี้บน าเขา้ฝากธนาคาร 
ในเวลาเร่ิมท าการของวนัท าการถดัไปทนัที 
           เงินสดและเอกสารการเงินซ่ึงไม่อาจน าฝากธนาคารไดท้นัในวนันั้นใหเ้กบ็รักษาไวใ้นตูนิ้รภยัของ 
สหกรณ์     หรือท่ีมัน่คงปลอดภยั 

          ขอ้ 20.  กรณีเงินน าฝากธนาคารมีจ านวนมาก   หรือธนาคารอยูห่่างไกล    หรือกรณีท่ีเห็นวา่จะ 
ไม่ปลอดภยัแก่เงินท่ีจะน าฝากธนาคาร      ใหค้ณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งใหก้รรมการคนใดคนหน่ึงร่วมกบั 
ผูจ้ดัการควบคุมเงินไปธนาคารและหรืออาจจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีต ารวจควบคุมรักษาความปลอดภยัดว้ยกไ็ด ้

                                                                            หมวด   3 
                                                                           การจ่ายเงิน 
         ขอ้ 21.  การจ่ายเงิน   ใหจ่้ายเฉพาะเพ่ือกิจการภายในขอบเขตวตัถุประสงคข์องสหกรณ์   และเป็นโดย

ถูกตอ้งตามระเบียบและขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 
         ขอ้ 22.  การจ่ายเงินทุกคร้ัง    ตอ้งมีหลกัฐานการจ่ายเงินท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์เกบ็ไวเ้พ่ือประโยชน ์

ในการตรวจสอบ 
         ขอ้ 23.  หลกัฐานการจ่าย    นอกจากใบเสร็จรับเงิน    ซ่ึงผูรั้บเงินออกใหแ้ก่สหกรณ์ใหใ้ช ้          

 ตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด 
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         ขอ้ 24.  หลกัฐานการจ่าย    ท่ีเป็นใบเสร็จรับเงินซ่ึงผูรั้บเงินออกใหแ้ก่สหกรณ์อยา่งนอ้ยตอ้งมี 
รายละเอียดดงัน้ี   

         ก.  ช่ือ    สถานท่ีอยู ่   หรือท่ีท าการของผูรั้บเงิน 
                      ข.  วนั   เดือน   ปี    ท่ีรับเงิน     

                                    ค.  รายการแสดงการรับเงินระบุวา่เป็นค่าอะไร 
                                    ง.  จ านวนเงินทั้งหมดทั้งตวัเลขและตวัอกัษร 
                                    จ.  ลายมือช่ือของผูรั้บเงิน 

         ขอ้ 25.   ใหเ้จา้หนา้ท่ีการเงินประทบัตรา   “ จ่ายเงินแลว้ ”    และลงลายมือช่ือก ากบัการจ่ายพร้อม 
วนั   เดือน  ปี  ไวใ้นหลกัฐานการจ่ายเงินทุกฉบบัเพ่ือประโยชนใ์นการตรวจสอบ 
                       ขอ้ 26.   การจ่ายเงินของสหกรณ์    ใหก้ระท าดงัน้ี 
            26.1   การจ่ายเงินเป็นจ านวนไม่มาก     และตอ้งจ่ายเป็นประจ า    เช่น    ค่าพาหนะ   
                                                 ค่าเบ้ียเล้ียงของกรรมการและพนกังานของสหกรณ์    ค่าส่ือสาร   ค่าขนส่ง 
                                                 ค่าไฟฟ้า     ค่าน ้าประปา   และค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็   เป็นตน้    ใหจ่้ายจากเงินสด 
        ในมือท่ีมีอยูใ่นวนันั้น 
                                     26.2.    การจ่ายเงินเป็นจ านวนมากใหแ้ก่สมาชิกหรือกรรมการหรือเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ 

หรือการจ่ายเงินของสหกรณ์ในทางธุรกิจอ่ืน ๆ  ใหจ่้ายเป็นเช็ค   ยกเวน้ถา้ผูรั้บเงิน 
ประสงคจ์ะใหจ่้ายเป็นเงินสด      หรือกรณีท่ีสหกรณ์ไม่สามารถจ่ายเงินเป็นเช็คได ้
กใ็หจ่้ายเป็นเงินสด    

           ขอ้  27.  ก่อนจ่ายเงินทุกคร้ัง   ผูมี้หนา้ท่ีจ่ายตอ้งตรวจสอบเอกสารหลกัฐานต่าง  ๆ  และใบส าคญั
ประกอบการจ่ายเงินใหถู้กตอ้งเรียบร้อย      และตอ้งมีผูอ้นุมติัใหจ่้ายเงินไดจึ้งจ่ายเงินและเรียกใบเสร็จรับเงิน      
หรือใหผู้รั้บเงินลงนามรับเงินไวใ้นหลกัฐานการจ่ายเงินของสหกรณ์ทุกคร้ัง 
           ขอ้  28.  การจ่ายเงินแก่ผูมี้สิทธิรับเงิน      ในกรณีท่ีไม่รู้จกัตวัผูข้อรับเงิน      ตอ้งใหบุ้คคลอ่ืนท่ี 
เช่ือถือไดล้งลายมือช่ือรับรอง    หรือน าหลกัฐาน   เช่น  บตัรประจ าตวั  แสดงประกอบการรับเงินดว้ย 
            ขอ้ 29.  การจ่ายเช็คตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้  26.2   ใหส้ัง่จ่ายในนามบุคคลหรือหน่วยงานผูรั้บเงิน 
โดยขีดฆ่าค าวา่   “ หรือผูถื้อ ”   ออก 

           ขอ้  30.  การจ่ายเช็ค    ตอ้งมีใบส าคญัจ่ายเช็ค    ซ่ึงมีรายละเอียดเก่ียวกบัวนัท่ีจ่ายเช็ค    เลขท่ีเช็ค 
ช่ือธนาคาร    วตัถุประสงคใ์นการจ่ายเงิน   ช่ือผูรั้บเช็คและจ านวนเงิน   พร้อมทั้งลงช่ือผูจ้ดัท าเอกสารและผูอ้นุมติั 
ไวเ้ป็นหลกัฐาน  ทั้งน้ี สหกรณ์จะตอ้งจดัใหมี้ทะเบียนจ่ายเช็คบนัทึกรายละเอียดขา้งตน้เพ่ือการควบคุมและตรวจสอบดว้ย 
                   เช็คท่ีมีการลงช่ือสัง่จ่ายเรียบร้อยแลว้     แต่ยงัไม่มีผูม้ารับ    ใหเ้กบ็รักษาไวใ้นท่ีปลอดภยัและควร
ติดต่อใหผู้ม้ารับไปโดยเร็วท่ีสุด 
            ขอ้ 31.  ในกรณียกเลิกการจ่ายเช็ครายการใด     ใหผู้มี้หนา้ท่ีจ่ายประทบัตรา  “ ยกเลิก ”   ในเอกสารท่ี
ยกเลิกทุกฉบบั    ส่วนเช็คท่ียกเลิกใหเ้ยบ็ติดกบัขั้วและประทบัตรา  “ ยกเลิก   พร้อมบนัทึกเหตุผลท่ี 
ยกเลิกและลงลายมือช่ือผูรั้บผิดชอบก ากบัไวด้ว้ย 
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            ขอ้ 32.  ในการถอนเงินจากธนาคาร    หรือแหล่งรับฝากเงินอ่ืน ๆ  เพ่ือน ามาใชจ่้ายในธุรกิจของ 
สหกรณ์     ผูจ้ดัการหรือผูท้  าหนา้ท่ีแทน    ท าบนัทึกขออนุมติัถอนเงินโดยช้ีแจงเหตุผล ต่อประธานกรรมการหรือรอง
ประธานกรรมการ   หรือกรรมการผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการใหเ้ป็นผูมี้อ  านาจอนุมติัการถอนเงินพร้อมทั้ง
แนบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ  และเอกสารการถอนเงินเพ่ือประกอบการพิจารณาดว้ย 

หมวด   4 
                                                         การเกบ็รักษาเงินและเอกสารส าคญั 
         ขอ้ 33.  เม่ือส้ินเวลาท าการตามขอ้  5.  ใหผู้จ้ดัการหรือผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทนตามขอ้  7.  ตรวจสอบ 

รายการเงินสดในสมุดบญัชีเปรียบเทียบกบัตวัเงินสดในมือเป็นประจ าทุกวนั    เม่ือเห็นวา่ถูกตอ้งตรงกนัแลว้ให ้
ลงลายมือช่ือก ากบัไวใ้นสมุดบญัชีดว้ย 

         ขอ้ 34.   เงินสดและเอกสารการเงินท่ีสหกรณ์จะตอ้งเกบ็รักษาไวใ้นมือแต่ละวนันั้นใหเ้กบ็รักษา 
ไวใ้นตูนิ้รภยัของสหกรณ์     หรือในท่ีมัน่คงปลอดภยั    โดยอยูใ่นความรับผิดชอบของผูจ้ดัการ 

          ขอ้ 35.  ใหเ้ก็บรักษาสมุดคู่มือบญัชีเงินฝากของสหกรณ์ทุกเล่ม   สมุดบญัชี   ทะเบียนและเอกสาร  
 เก่ียวกบัการเงินไวใ้นตูนิ้รภยั   และหรือในท่ีมัน่คงปลอดภยั   โดยอยูใ่นความรับผิดชอบของผูจ้ดัการ 

          ขอ้ 36.   ใหค้ณะกรรมการมอบหมายใหป้ระธานกรรมการ   หรือรองประธานกรรมการ   หรือ   
กรรมการคนใดคนหน่ึง    ท าการตรวจสอบเป็นคร้ังคราวเก่ียวกบัเงินสดคงเหลือและเอกสารการเงินอ่ืน ๆ ให ้
ถูกตอ้ง 

           ขอ้ 37.  ใหผู้จ้ดัการ   จดัใหมี้การท าบญัชีรับจ่าย   งบทดลอง  งบสอบยอดเงินฝากธนาคาร 
(กรณีเงินฝากในบญัชีของสหกรณ์  และหลกัฐานของธนาคารไม่ตรงกนั )  รวมทั้งสรุปเก่ียวกบัการรับจ่ายเงิน 
เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการเป็นประจ าทุกเดือน 
 

             ขอ้  38.  ใหป้ระธานกรรมการด าเนินการเป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี 
 

                                             ประกาศไว้   ณ   วนัที ่  1  เดือนตุลาคม  2549 
 

 
                                                                                                         

                         (นายวรัิช    พฤฑฒิกลุ) 
                   ประธานกรรมการด าเนินการ 

             สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี    จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
 


