ระเบียบสหกรณ์ ออมทรั พย์ ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด
ว่ ำด้ วยกำรรั บจ่ ำยและเก็บรั กษำเงิน
พ.ศ. 2554
………………………………..
อาศัยอานาจตามความในข้ อบังคับของสหกรณ์ข้อ 78 และข้ อ 106 ในการประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการชุดที่ 38 ครังที
้ ่ 6 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2554 คณะกรรมการดาเนินการจึงได้ กาหนด
ระเบียบว่าด้ วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ ดังต่อไปนี ้
ข้ อ 1. ระเบียบนี ้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด ว่าด้ วยการรับ
จ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2554”
ข้ อ 2. ให้ ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้ วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2550 และให้ ใช้
ระเบียบนี ้แทนโดยมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3. ในระเบียบนี ้
สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด
ประธานกรรมการ หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์
จากัด
รองประธานกรรมการ หมายถึง รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัด
บุรีรัมย์ จากัด
คณะกรรมการ หมายถึง กรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์
จากัด
กรรมการ หมายถึง กรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด
ผู้จดั การ หมายถึง ผู้จดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด
เจ้ าหน้ าที่การเงิน หมายถึง เจ้ าหน้ าทีข่ องสหกรณ์ทไี่ ด้ รับมอบหมายให้ ทาหน้ าที่รับผิดชอบ
ในการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์
เงินสดในมือ หมายถึง เงินสดที่เป็ นธนบัตรและเหรี ยญกษาปณ์ ซึง่ สหกรณ์เก็บรักษาไว้
สานักงานสหกรณ์ เพื่อใช้ จ่ายหมุนเวียนในทางธุรกิจของสหกรณ์
เอกสารการเงิน หมายถึง เช็ค ธนาณัติ ตัว๋ แลกเงินไปรษณีย์หรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงิน
ข้ อ 4. สหกรณ์เปิ ดรับจ่ายเงินตังแต่
้ เวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น. ทุกวัน เว้ นวันหยุดธนาคาร/วันหยุด
ตามประกาศของสหกรณ์
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ข้ อ 6. ในกรณีที่ยงั ไม่มีผ้ จู ดั การหรื อผู้จดั การไม่อยู่ไม่อาจปฏิบตั หิ น้ าตามข้ อ 5 ได้ ให้ คณะกรรมการ
แต่งตังกรรมการหรื
้
อเจ้ าหน้ าที่การเงิน หรือเจ้ าหน้ าที่ผ้ หู นึ่งผู้ใดทีเ่ ห็นสมควร ซึง่ ไม่ได้ ปฏิบตั ิ
หน้ าที่เกี่ยวกับบัญชีเป็ นผู้ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามข้ อ 5 แทน โดยอยูใ่ นความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ข้ อ 7. การรับจ่ายเงิน จะต้ องจัดให้ มีเอกสารหลักฐานใบสาคัญประกอบครบถ้ วนและจะต้ องบันทึก
รายการในสมุดบัญชีของสหกรณ์ทกุ ครัง้ ทันทีที่เกิดรายการขึน้ และผู้จดั การจะต้ องตรวจสอบให้ ถกู ต้ องเป็ น
ประจาวัน
หมวด 1
ใบเสร็ จรั บเงิน
ข้ อ 8. ใบเสร็ จรับเงิน ให้ ใช้ ตามแบบที่สหกรณ์กาหนด โดยให้ มีสาเนาอย่างน้ อย 1 ฉบับเพือ่
ประโยชน์ในการตรวจสอบและบันทึก
ข้ อ 9. ใบเสร็ จรับเงินให้ มหี มายเลขกากับเล่ม และหมายเลขกากับใบเสร็ จรับเงินเรี ยงลาดับกันไปทุก
ฉบับให้ สหกรณ์จดั ทาทะเบียนคุมใบเสร็ จรับเงินไว้ เพื่อให้ ทราบและตรวจสอบได้ ว่าจัดพิมพ์ขนตามจ
ึ้
านวน
เท่าใด ได้ จ่ายใบเสร็ จรับเงินเล่มใด หมายเลขใดถึงหมายเลขใด ให้ เจ้ าหน้ าที่ผ้ ใู ดไปใช้ เมือ่ ไร
การเบิกใช้ ใบเสร็ จรับเงิน ให้ เบิกใช้ ตามจานวนที่เหมาะสมและจาเป็ นกับสภาพธุรกิจของ
สหกรณ์ โดยให้ เบิกตามลาดับและเลขที่ของใบเสร็ จรับเงินและให้ หลักฐานการเบิกจ่ายใบเสร็ จรับเงินไว้ ด้วย
ข้ อ 10. ใบเสร็ จรับเงิน ห้ ามขูดลบ แก้ ไข เพิ่มเติม จานวนเงินหรื อชื่อผู้ชาระเงิน จากใบเสร็ จรับเงิน
ฉบับใดลงใบเสร็ จรับเงินนันทั
้ งฉบั
้ บแล้ วออกฉบับใหม่ให้ แทน
สาหรับใบเสร็ จรับเงินฉบับยกเลิก ให้ ขีดฆ่าและเขียนเหตุผลพร้ อมกับลงชื่อกากับไว้ และให้
เย็บติดไว้ ในเล่ม โดยมีสาเนาอยู่ครบทุกฉบับพร้ อมต้ นฉบับ
ข้ อ 11. ให้ สหกรณ์เก็บรักษาสาเนาใบเสร็ จรับเงิน ซึง่ ผู้สอบบัญชียงั ไม่ได้ ตรวจสอบไว้ ในที่ปลอดภัย
อย่าให้ สญ
ู หายและเมือ่ ได้ ตรวจสอบแล้ วก็ให้ เก็บไว้ อย่างเอกสารธรรมดาก็ได้
ข้ อ 12. ให้ คณะกรรมการมอบหมาย ให้ กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรื อเจ้ าหน้ าทีข่ องสหกรณ์ทาหน้ าที่
ควบคุมการจัดเก็บรักษาใบเสร็ จรับเงินที่ยงั ไม่ได้ ใช้ และเล่มที่ยงั ใช้ ไม่หมดไว้ ในที่มนั่ คงปลอดภัย
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ข้ อ 13. ทุกงวด 3 เดือน และเมือ่ สิ ้นปี ทางบัญชีของสหกรณ์ ให้ คณะกรรมการแต่งตัง้
คณะอนุกรรมการขึนท
้ าการตรวจนับใบเสร็ จรับเงินทังที
้ ่ใช้ แล้ วและที่ยงั คงเหลือให้ เป็ นการถูกต้ อง โดยจัดทา
หลักฐานการตรวจนับไว้ ด้วย
ข้ อ 14. สหกรณ์ต้องออกใบเสร็ จรับเงินทุกครัง้ ที่มีการรับเงิน โดยปกติให้ ใช้ ใบเสร็ จรับเงินเล่ม
เดียวกันในการรับเงินทุกประเภท เว้ นแต่เงินประเภทใดที่มีการชาระเป็ นประจาเดือนและมีจานวนมากราย
และแยกใบเสร็ จรับเงินเล่มหนึ่งสาหรับการชาระเงินประเภทนันก็
้ ได้
ข้ อ 15. การรับเงินของสหกรณ์ให้ รับเป็ นเงินสด แต่ถ้าในกรณีที่จาเป็ นและเป็ นประโยชน์แก่
สหกรณ์ ก็อาจรับเป็ นเอกสารการเงิน เช่น ธนาณัติ หรื อตัว๋ แลกเงินไปรษณีย์ หรื อเช็ค หรื อตัว๋ แลกเงินหรื อตัว๋
สัญญาใช้ เงินได้
ข้ อ 16. ในกรณีจาเป็ นที่จะต้ องรับเช็ค หรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงิน จะต้ องเป็ นเช็คหรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงินที่
ธนาคารรับรอง
ในกรณีที่เป็ นเช็คที่ไม่สามารถให้ ธนาคารรับรองได้ จะต้ องเป็ นเช็คที่สงั่ จ่ายในวันออกเช็ค
และคณะกรรมการได้ พิจารณาเห็นแล้ วว่าผู้สงั่ จ่ายเช็คเป็ นบุคคลอื่นที่เชื่อถือได้
ข้ อ 17. ในกรณีมีการรับเช็คตามข้ อ 16 ใบเสร็ จรับเงินที่สหกรณ์ออกให้ แก่ผ้ จู ่ายเช็คให้ ระบุว่าเป็ น
เช็คของธนาคารใด เลขที่เท่าใด และลงวันที่เท่าใด ทังให้
้ กาหนดเงื่อนไขไว้ ในใบเสร็ จรับเงินว่า
“ ใบเสร็ จรับเงินนี ้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ รับเงินตามเช็คนี ้แล้ ว “ และให้ จดั ทาทะเบียนรับเช็คเพื่อบันทึก
รายละเอียดเกี่ยวกับเช็คดังกล่าว เพือ่ การควบคุมและตรวจสอบด้ วยเช็คที่ถือกาหนดให้ นาฝากธนาคารทันที
ข้ อ 18. เงินสดและเอกสารการเงินที่สหกรณ์ได้ รับในแต่ละวันตามข้ อ 15 ให้ นาฝากธนาคารเมื่อสิ ้น
เวลารับจ่ายเงินในวันนัน้ เว้ นแต่เอกสารการเงินประเภทที่ต้องนาไปขึนเป็
้ นเงินสดก่อน ก็ให้ ดาเนินการได้
ทันที
ในกรณีทไี่ ม่สามารถนาฝากธนาคารได้ ทนั วันนัน้ ให้ บนั ทึกเหตุผลไว้ ในสมุดบัญชีเงินสด
และแจ้ งให้ ประธานกรรมการหรื อกรรมการทีไ่ ด้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการเพื่อทราบและให้ รี บนาเข้ า
ธนาคารในเวลาเริ่ มทาการของวันทาการถัดไปทันที
ข้ อ 19. กรณีเงินนาฝากธนาคารมีจานวนมาก หรื อธนาคารอยู่ห่างไกล หรื อกรณีที่เห็นว่าไม่
ปลอดภัยแก่เงินที่จะนาฝากธนาคาร ให้ คณะกรรมการพิจารณาแต่งตังให้
้ กรรมการคนใดคนหนึ่งร่ วมกับผู้
จัดการควบคุมเงินไปธนาคาร และหรื ออาจจัดให้ เจ้ าหน้ าที่ตารวจควบคุมรักษาความปลอดภัยด้ วยก็ได้
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ข้ อ 20. การจ่ายเงินให้ จ่ายเฉพาะเพือ่ กิจการภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และเป็ นไป
โดยถูกต้ องตามระเบียบและข้ อบังคับของสหกรณ์
ข้ อ 21. การจ่ายเงินทุกครัง้ ต้ องมีหลักฐานการจ่ายที่ถกู ต้ องสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
ข้ อ 22. หลักฐานการจ่าย นอกจากใบเสร็ จรับเงิน ซึง่ ผู้รับเงินออกให้ แก่สหกรณ์ให้ ใช้ ตามแบบที่
สหกรณ์กาหนด
ข้ อ 23. หลักฐานการจ่ายที่เป็ นใบเสร็ จรับเงินซึง่ ผู้รับเงินออกให้ แก่สหกรณ์อย่างน้ อยจะต้ องมี
รายการดังต่อไปนี ้
( 1 ) ชื่อ สถานที่อยู่ หรื อทีท่ าการของผู้รับเงิน
( 2 ) วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
( 3 ) รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็ นค่าอะไร
( 4 ) จานวนเงินทังตั
้ วเลขและตัวอักษร
( 5 ) ลายมือชื่อของผู้รับเงิน
ข้ อ 24. ให้ เจ้ าหน้ าที่การเงินประทับตรา “ จ่ายเงินแล้ ว “ และลงลายมือชื่อกากับการจ่ายพร้ อม วัน
เดือน ปี ไว้ ในหลักฐานการจ่ายเงินทุกฉบับเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
ข้ อ 25. การจ่ายเงินของสหกรณ์ให้ กระทาดังนี ้
25.1 การจ่ายเงินเป็ นจานวนไม่มาก และต้ องจ่ายเป็ นประจาเช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี ้ยเลี ้ยง
ของคณะกรรมการและเจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์ ค่าสื่อสาร ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า ค่าน ้าประปา และค่าใช้ จ่าย
เบ็ดเตล็ด และกรณีสมาชิกขอกู้เงินเพื่อเหตุฉกุ เฉินเร่ งด่วน เป็ นต้ น ให้ จ่ายจากเงินสดในมือที่กาหนดเก็บรักษา
ไม่เกิน 30,000.00 บาท ( สามหมื่นบาทถ้ วน )
25.2 การจ่ายเงินเป็ นจานวนมากให้ แก่สมาชิกหรื อกรรมการหรื อเจ้ าหน้ าทีข่ องสหกรณ์หรื อ
การจ่ายเงินของสหกรณ์ในทางธุรกิจอืน่ ๆ ให้ จ่ายเป็ นเช็คหรื อจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝาก ยกเว้ นถ้ าผู้รับเงิน
ประสงค์จะให้ จ่ายเป็ นเงินสดหรื อในกรณีที่สหกรณ์ไม่สามารถจ่ายเงินเป็ นเช็คได้ ก็ให้ จ่ายเป็ นเงินสด โดย
ได้ รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการ
ข้ อ 26. ก่อนจ่ายเงินทุกครัง้ ผู้มีหน้ าที่จ่ายต้ องตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และใบสาคัญ
ประกอบการจ่ายเงินให้ ถกู ต้ องเรี ยบร้ อย และต้ องมีผ้ อู นุมตั ิให้ จ่ายเงินได้ จงึ จ่ายเงิน และเรี ยกใบเสร็ จรับเงิน
จากผู้รับเงิน หรื อผู้ให้ รับเงินลงนามรับเงินไว้ ในหลักฐานการจ่ายเงินของสหกรณ์ทกุ ครัง้

-5ข้ อ 27. การจ่ายเงินแก่ผ้ มู ีสิทธิรับเงิน ในกรณีที่ไม่ร้ ู จกั ตัวผู้ขอรับเงิน ต้ องให้ บุคคลอื่นที่เชือ่ ถือได้ ลง
ลายมือชื่อรับรองหรื อนาหลักฐาน เช่น บัตรประจาตัวแสดงประกอบการรับเงินด้ วย
ข้ อ 28. การจ่ายเช็คตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 25 ให้ สงั่ จ่ายในนามบุคคลหรื อหน่วยงานผู้รับเงินโดย
ขีดฆ่าคาว่า “ ผู้ถือ “ ออก
ข้ อ 29. การจ่ายเช็คต้ องมีใบสาคัญจ่ายเช็ค ซึง่ มีรายละเอียดเกี่ยวกับวันที่จ่ายเช็ค เลขที่เช็ค
ชื่อธนาคาร วัตถุประสงค์ในการจ่ายเงิน ชื่อผู้รับเช็คและจานวนเงิน พร้ อมทังลายมื
้
อชื่อผู้จดั ทาเอกสารและ
ผู้อนุมตั ิไว้ เป็ นหลักฐาน ทังนี
้ ้สหกรณ์จะต้ องจัดให้ มีทะเบียนจ่ายเช็คบันทึกรายละเอียดข้ างต้ นเพือ่
ควบคุมดูแลและตรวจสอบด้ วย
เช็คที่มีการลงชื่อสัง่ จ่ายเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ วแต่ยงั ไม่มีผ้ มู ารับ ให้ เก็บรั กษาไว้ ในที่ปลอดภัย
และควรติดต่อให้ ผ้ รู ับมารับไปโดยเร็ วที่สดุ
ข้ อ 30. ในกรณียกเลิกการจ่ายเช็ครายการใด ให้ ผ้ มู ีหน้ าที่จ่ายประทับตรา “ ยกเลิก “ ในเอกสาร
ที่ยกเลิกทุกฉบับ ส่วนที่เช็คยกเลิกให้ เย็บติดกับต้ นขัวและประทั
้
บตรา“ยกเลิก“ พร้ อมทังบั
้ นทึกเหตุผลที่
ยกเลิกและลงลายมือชื่อผู้รับผิดชอบกากับไว้ ด้วย
ข้ อ 31. ในการถอนเงินจากธนาคาร หรื อแหล่งรับเงินฝากอืน่ ๆ เพื่อนามาใช้ จ่ายในธุรกิจของสหกรณ์
ให้ ผ้ จู ดั การหรื อผู้ทาหน้ าทีแ่ ทน ทาบันทึกขออนุมตั ิถอนเงินโดยชี ้แจงเหตุผลต่อประธานกรรมการหรือรอง
ประธานกรรมการ หรื อกรรมการได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ เป็ นผู้มีอานาจอนุมตั ิถอนเงิน พร้ อมทัง้
แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และเอกสารการถอนเงินเพือ่ ประกอบการพิจารณาด้ วย
หมวด 4
กำรเก็บรั กษำเงินและเอกสำรสำคัญ
ข้ อ 32. เมื่อสิ ้นเวลาทาการตามข้ อ 4 ให้ ผ้ จู ดั การหรื อผู้ปฏิบตั ิหน้ าที่แทนตามข้ อ 6 ตรวจสอบ
รายการเงินสดในสมุดบัญชีเปรี ยบเทียบกับตัวเงินสดในมือเป็ นประจาทุกวัน เมื่อเห็นว่าถูกต้ องตรงกันแล้ ว
ให้ ลงลายมือชื่อกากับไว้ ในสมุดบัญชีด้วย
ข้ อ 33. เงินสดและเอกสารการเงินที่สหกรณ์จะต้ องเก็บรักษาไว้ ในมือแต่ละวันนัน้ ให้ เก็บรักษาไว้ ใน
ตู้นิรภัย หรื อในที่มนั่ คงปลอดภัย โดยอยูใ่ นความรับผิดชอบของผู้จดั การ
ข้ อ 34. ให้ เก็บรักษาสมุดบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ทกุ เล่ม สมุดบัญชี ทะเบียนและเอกสารเกี่ยวกับ
การเงินไว้ ในตู้นิรภัย และหรือในที่มนั่ คงปลอดภัยโดยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้จดั การ
ข้ อ 35. ให้ คณะกรรมการมอบหมายให้ ประธานกรรมการหรื อรองประธานกรรมการ หรื อกรรมการ
คนใดคนหนึง่ ทาการตรวจสอบเป็ นครัง้ คราวเกี่ยวกับเงินสดคงเหลือและเอกสารการเงินอื่น ๆ ให้ ถกู ต้ อง

-6ข้ อ 36. ให้ ผ้ จู ดั การ จัดให้ มีการทาบัญชีรับจ่าย งบทดลอง งบสอบยอดเงินฝากธนาคาร ( ในกรณี
เงินฝากในบัญชีของสหกรณ์และหลักฐานของสหกรณ์ไม่ตรงกัน ) รวมทังสรุ
้ ปเกี่ยวกับการจ่ายเงินสดเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการเป็ นประจาทุกเดือน
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554
(ลงชื่อ) พลตารวจตรี สมบัติ คงพิบูลย์
( สมบัติ คงพิบูลย์ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด

