ระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จากัด
ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน
พ.ศ. 2556

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จากัด
ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน
พ.ศ. 2556
โดยที่ เป็ น การสมควรให้ มี ร ะเบี ย บว่ า ด้ ว ยการรั บ จ่ า ยและเก็ บ รั ก ษาเงิ น เพื่ อ ให้ เป็ น
ประโยชน์ต่อการรับจ่ายและเก็บรักษาของสหกรณ์
อาศั ย อ านาจตามความในข้ อ บั งคั บ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ข้ าราชการฝ่ ายรั ฐ สภา จ ากั ด
ข้อ 57 (8) และ ข้อ 79 (5) ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา
จากัด ชุดที่ 38 ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2556 จึงกาหนดระเบียบว่าด้วย
การรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2556 ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จากัด ว่าด้วย
การรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2556”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จากัด
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
ฝ่ายรัฐสภา จากัด
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ออมทรัพย์
ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จากัด
“รองประธานกรรมการ” หมายความว่ า รองประธานกรรมการด าเนิ น การสหกรณ์
ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จากัด
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา
จากัด
“ผู้จัดการ” หมายความว่า ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จากัด
“เจ้าหน้าที่การเงิน” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่
รับผิดชอบในการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์
“เงินสดในมือ” หมายความว่า เงินสดที่เป็นธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ ซึ่งสหกรณ์เก็บ
รักษาไว้ที่สานักงานสหกรณ์ เพื่อใช้จ่ายหมุนเวียนในทางธุรกิจของสหกรณ์
“เอกสารการเงิน” หมายความว่า เช็ค ตั๋วแลกเงิน ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน
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ข้อ 4 สหกรณ์เปิดรับจ่ายเงินตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น. ทุกวัน เว้นวันหยุด
ราชการหรือวันหยุดตามประกาศสหกรณ์
ข้อ 5 ให้ผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบในการรับ – จ่าย และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์
ข้อ 6 กรณีที่ยังไม่มีผู้จัดการ หรือ ผู้จัดการไม่อยู่หรือผู้จัดการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 5
ได้ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการหรือเจ้าหน้าที่การเงิน หรือเจ้าหน้าที่ผู้หนึ่งผู้ใดที่เห็นสมควรซึ่งไม่ได้
ปฏิบั ติห น้ าที่เกี่ยวกับ งานด้านบั ญ ชี เป็ นผู้ ปฏิบัติห น้าที่ตามข้อ 5 แทน โดยอยู่ในความรับผิ ดชอบของ
คณะกรรมการ
ข้อ 7 การรับ จ่ายเงิน จะต้องจัดให้มีเอกสารหลักฐานใบส าคัญ ประกอบครบถ้วน และ
จะต้องบันทึกรายการในสมุดบัญชีของสหกรณ์ทุกครั้งทันทีที่เกิดรายการขึ้น และผู้จัดการจะต้องตรวจสอบ
ให้ถูกต้องเป็นประจาวัน
ข้อ 8 ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

หมวด 1
ใบเสร็จรับเงิน
ข้อ 9 ใบเสร็จรับเงิน ให้ใช้ตามแบบที่สหกรณ์กาหนด โดยให้มีสาเนาอย่างน้อย 1 ฉบับ
เพือ่ ประโยชน์ในการตรวจสอบและบันทึกบัญชี
ข้ อ 10 ใบเสร็ จ รั บ เงิน ให้ มี ห มายเลขก ากั บ เล่ ม และหมายเลขก ากั บ ใบเสร็จ รับ เงิน
เรียงตามลาดับกันไปทุกฉบับ ให้สหกรณ์จัดทาทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินไว้ เพื่อให้ทราบและตรวจสอบได้ว่า
ได้จัดพิมพ์ขึ้นจานวนเท่าใด ได้จ่ายใบเสร็จรับเงิ นเล่มใด หมายเลขใดถึงหมายเลขใด ให้เจ้าหน้าที่ผู้ใดไปใช้
เมื่อไร
การเบิกใช้ใบเสร็จรับเงิน ให้เบิกใช้ตามจานวนที่เหมาะสมและจาเป็นกับสภาพธุรกิจของ
สหกรณ์ โดยให้เบิกตามลาดับเล่มและเลขที่ของใบเสร็จรับเงิน และให้มีหลักฐานการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน
ไว้ด้วย
ข้อ 11 ใบเสร็ จ รั บ เงิน ห้ ามขูด ลบ แก้ไข เพิ่ มเติ ม จานวนเงิน หรือชื่ อผู้ ช าระเงิน หาก
ใบเสร็จ รับ เงิน ฉบั บ ใดลงรายการรับ เงิน ผิดพลาด ก็ให้ ขีดฆ่าจานวนเงินและเขียนใหม่ทั้งจานวนแล้ วให้
ผู้รับเงินลงลายมือชื่อกากับหรือขีดฆ่ายกเลิกใบเสร็จรับเงินนั้นทั้งฉบับแล้วออกฉบับใหม่ให้แทน
สาหรับใบเสร็จรับเงินฉบับที่ยกเลิก ให้ขีดฆ่าและเขียนเหตุผลพร้อมกับลงชื่อกากับไว้และ
ให้เย็บติดไว้ในเล่มโดยมีสาเนาอยู่ครบทุกฉบับพร้อมต้นฉบับ
ข้อ 12 ให้สหกรณ์เก็บรักษาสาเนาใบเสร็จรับเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชียังมิได้ตรวจสอบไว้ในที่
ปลอดภัยอย่าให้สูญหายและเมื่อได้ตรวจสอบแล้วก็ให้เก็บไว้อย่างเอกสารธรรมดาได้
ข้อ 13 ให้คณะกรรมการมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
ทาหน้าที่ควบคุมการจัดเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินที่ยังไม่ได้ใช้ และเล่มที่ยังใช้ไม่หมดไว้ในที่มั่นคงปลอดภัย
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ข้อ 14 ให้ทาการตรวจนับใบเสร็จ รับเงินทั้งที่ใช้แล้วและที่ยังคงเหลือให้เป็นการถูกต้อง
ทุกสิ้นเดือนและทุกสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ โดยจัดทาหลักฐานการตรวจนับไว้ด้วย
ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น เพื่อดาเนินการตามวรรคหนึ่ง

หมวด 2
การรับเงิน
ข้อ 15 สหกรณ์ต้องออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการรับเงิน โดยปกติให้ใช้ใบเสร็จรับเงิน
เล่มเดียวกันในการรับเงินทุกประเภท เว้นแต่เงินประเภทใดที่มีการรับชาระเป็นประจาและมีจานวนมากราย
จะแยกใบเสร็จรับเงินเล่มหนึ่งสาหรับการรับชาระเงินประเภทนั้นก็ได้
ข้อ 16 การรับเงินของสหกรณ์ให้รับเป็นเงินสด แต่ถ้าเป็นกรณีที่จาเป็นและเป็นประโยชน์
แก่สหกรณ์ก็อาจรับเป็นเอกสารการเงิน เช่น ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ หรือเช็ค หรือตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญา
ใช้เงินได้
ข้อ 17 ในกรณีจาเป็นที่จะต้องรับเช็ค หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน จะต้องเป็นเช็ค หรือตั๋วสัญญา
ใช้เงินทีธ่ นาคารรับรอง
ในกรณี ที่ เป็ น เช็ คที่ ไม่ ส ามารถใช้ธ นาคารรับ รองได้ จะต้ องเป็ น เช็ คที่ สั่ งจ่ายเงิน ในวัน
ออกเช็คและคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าผู้สั่งจ่ายเช็คเป็นบุคคลที่เชื่อถือได้
ข้อ 18 ในกรณีการรับเช็คตามข้อ 17 ใบเสร็จรับเงินที่สหกรณ์ออกให้แก่ผู้จ่ายเช็คให้ระบุ
ว่าเป็ น เช็ ค ของธนาคารใด เลขที่ เท่ าใด และลงวัน ที่เท่ าใด ทั้งให้ กาหนดเงื่อ นไขไว้ในใบเสร็จรับเงิน ว่า
“ใบเสร็จ รับ เงิน นี้ จะสมบู รณ์ ต่อเมื่อได้รับเงินตามเช็คนั้น แล้ว” และให้ จัดทาทะเบียนรับเช็คเพื่อบันทึก
รายละเอียดเกี่ยวกับเช็คดังกล่าวเพื่อการควบคุมและตรวจสอบด้วยเช็คที่ถึงกาหนด ให้นาฝากธนาคารทันที
ส่วนเช็คที่ยังไม่ถึงกาหนดให้เก็บรักษาไว้จนกว่าจะถึงวันครบกาหนด
ข้อ 19 เงิน สดและเอกสารการเงินที่ ส หกรณ์ ได้รับ ในแต่ล ะวันตามข้อ 16 ให้ น าฝาก
ธนาคารเมื่อสิ้นเวลารับจ่ายเงินในวันนั้น เว้นแต่เอกสารการเงินประเภทที่ต้องนาไปขึ้นเป็นเงินสดก่อนก็ให้
ดาเนินการในทันที
ในกรณีที่ไม่สามารถนาฝากธนาคารได้ทันวัน นั้น ให้มีบันทึกเหตุผลไว้ในสมุดบัญชีเงินสด
และแจ้งให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ เพื่อทราบและให้รับนาเข้า
ฝากธนาคารในเวลาเริ่มทาการของวันทาการถัดไปทันที
เงิน สดและเอกสารการเงินซึ่งไม่อาจนาฝากธนาคารได้ทันในวันนั้นให้ เก็บรักษาไว้ในตู้
นิรภัยสหกรณ์ หรือในที่มั่นคงปลอดภัย

หมวด 3
การจ่ายเงิน
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ข้อ 20 การจ่ายเงิน ให้จ่ายเฉพาะเพื่อกิจการภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
และเป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์
ข้ อ 21 ให้ ผู้ จั ด การมี อ านาจถื อ เงิน สดในมื อ ส าหรั บ การใช้ จ่ ายหมุ น เวี ย นทางธุ ร กิ จ
ประจาวันไม่เกินวันละ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)
ข้อ 22 การจ่ายเงินทุกครั้ง ต้องมีหลักฐานการจ่ายเพื่อเก็บไว้
หลักฐานการจ่าย ได้แก่ ใบเสร็จรั บเงิน ซึ่งผู้ รับเงินออกให้ แก่ส หกรณ์ หรือตามแบบที่
สหกรณ์กาหนด
ใบเสร็จรับเงินซึ่งผู้รับเงินออกให้แก่สหกรณ์อย่างน้อยจะต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้
(1) ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทาการของผู้รับเงิน
(2) วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
(3) รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร
(4) จานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร
(5) ลายมือชื่อของผู้รับเงิน
ข้อ 23 ให้เจ้าหน้าที่การเงินประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” และลงลายมือชื่อกากับการจ่าย
พร้อม วัน เดือน ปี ไว้เป็นหลักฐานการจ่ายเงินทุกฉบับ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
ข้อ 24 การจ่ายเงินของสหกรณ์ให้กระทาได้ ดังต่อไปนี้
(1) การจ่ายเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ให้จ่ายเป็นเงินสด
(2) การจ่ายเงินกู้ยืมนอกจาก (1) ให้จ่ายเป็น เช็ค ยกเว้น ถ้าผู้รับเงินประสงค์จะให้จ่าย
เป็นเงินสด
(3) การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ซึ่งต้องจ่ายเป็นประจาให้จ่ายเป็นเงินสด
(4) การจ่ายค่าใช้จ่ายอื่น ให้จ่ายตามที่ผู้จัดการเห็นสมควร
การจ่ายเช็คให้สั่งจ่ายในนามบุคคลหรือหน่วยงานผู้รับเงินโดยขีดฆ่าคาว่า “ผู้ถือ” ออก
ข้อ 25 ก่อนจ่ายเงิน ทุกครั้ง ผู้ มีห น้าที่จ่ายต้องตรวจสอบเอกสารหลั กฐานต่าง ๆ และ
ใบส าคั ญ ประกอบการจ่ ายเงิน ให้ ถู ก ต้ อ งเรี ย บร้อ ย และต้ อ งมี ผู้ อ นุ มั ติ ให้ จ่ ายเงิน จึ งจ่ ายเงิน และเรีย ก
ใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงิน หรือให้ผู้รับเงินลงนามรับเงินไว้ในหลักฐานการจ่ายเงินของสหกรณ์ทุกครั้ง
ข้อ 26 การจ่ายเงินแก่ผู้มีสิทธิรับเงิน ในกรณีที่ไม่รู้จักตัวผู้ขอรับเงิน ต้องให้บุคคลอื่นที่
เชื่อถือได้ลงลายมือชื่อรับรอง หรือนาหลักฐาน เช่น บัตรประจาตัว แสดงประกอบการรับเงินด้วย
การจ่ายเงินให้ตรวจสอบหลักฐานการแสดงตนจากหลักฐานที่ทางราชการออกให้จนเป็นที่
พอใจ
ข้ อ 27 การจ่ ายเช็ ค ต้ อ งมี ใบส าคั ญ จ่ า ยเช็ ค ซึ่ ง มี ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ วั น ที่ จ่ า ยเช็ ค
เลขที่เช็ค ชื่อธนาคาร วัตถุประสงค์ในการจ่ายเงิน ชื่อผู้รับเช็คและจานวนเงิน พร้อมทั้งลงชื่อผู้จัดทาเอกสาร
และผู้อนุมัติไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ สหกรณ์จะต้องจัดให้มีทะเบียนจ่ายเช็คบันทึกรายละเอียดข้างต้นเพื่อการ
ควบคุมและตรวจสอบด้วย
เช็คที่มีการลงชื่อสั่งจ่ายเรียบร้อยแล้ ว แต่ยังไม่มีผู้มารับ ให้เก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยและ
ควรติดต่อให้ผู้รับมารับไปโดยเร็วที่สุด
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ข้อ 28 ในกรณี ยกเลิ กการจ่ายเช็ครายการใด ให้ ผู้ มีห น้าที่จ่ายประทั บตรา “ยกเลิ ก ”
ในเอกสารที่ยกเลิกทุกฉบับ ส่วนเช็คที่ยกเลิกให้เย็บติดกับต้นขั้วและประทับตรา “ยกเลิก” พร้อมบันทึก
เหตุผลที่ยกเลิกและลงลายมือชื่อผู้รับผิดชอบกากับไว้ด้วย
ข้อ 29 ในการถอนเงินจากธนาคาร หรือแหล่งรับฝากเงินอื่น ๆ เพื่อนามาใช้จ่ายในธุรกิจ
ของสหกรณ์ ให้ ผู้ จั ด การหรื อ ผู้ ท าหน้ า ที่ แ ทน ท าบั น ทึ ก ขออนุ มั ติ ถ อนเงิ น โดยชี้ แ จงเหตุ ผ ลต่ อ
ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้เป็นผู้มี
อานาจอนุมัติการถอนเงิน พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และเอกสารการถอนเงินเพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วย

หมวด 4
การเก็บรักษาเงินและเอกสารสาคัญ
ข้อ 30 เมื่ อ สิ้ น เวลาท าการตามข้ อ 4 ให้ ผู้ จัด การหรือ ผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ แ ทนตามข้ อ 6
ตรวจสอบรายการเงินสดในสมุดบัญชีเปรียบเทียบกับตัวเงินสดในมือเป็นประจาทุกวันเมื่อเห็นว่าถูกต้อง
ตรงกันแล้วให้ลงลายมือชื่อกากับไว้ในสมุดบัญชีด้วย
ข้อ 31 เงิน สดและเอกสารการเงินที่ ส หกรณ์ จะต้องเก็บรักษาไว้ในมือในแต่ ล ะวันนั้ น
ให้เก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยของสหกรณ์ หรือในที่มั่นคงปลอดภัย โดยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัดการ
ข้อ 32 ให้ เก็บ รั กษาสมุ ดคู่บั ญ ชี เงิน ฝากของสหกรณ์ ทุ กเล่ ม สมุด บัญ ชี ทะเบี ยนและ
เอกสารเกี่ยวกับการเงินไว้ในตู้นิรภัย และหรือในที่มั่นคงปลอดภัย โดยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัดการ
ข้อ 33 คณะกรรมการอาจทาการตรวจสอบเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับเงินสดคงเหลือและ
เอกสารการเงินอื่น ๆ ให้ถูกต้อง เมื่อเห็นสมควร
การดาเนิ น การตามวรรคหนึ่ งคณะกรรมการอาจมอบหมายให้ ป ระธานกรรมการหรือ
รองประธานกรรมการหรือกรรมการคนใดคนหนึ่งดาเนินการแทน
ข้อ 34 ให้ ผู้จัดการ จัดให้มีการทาบัญชีรับจ่าย งบทดลอง รวมทั้งสรุปเกี่ยวกับการรับ
จ่ายเงินเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็นประจาทุกเดือน
กรณี เงิ น ฝากในบั ญ ชี ข องสหกรณ์ แ ละหลั ก ฐานของธนาคารไม่ ต รงกั น ให้ ผู้ จั ด การ
ดาเนินการจัดให้มีการทางบสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2556

(นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย)
ประธานคณะกรรมการดาเนินการ
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