-๑ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรือ จํากัด
ว่ าด้ วย การรับจ่ ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. ๒๕๔๙
เพื่อให้การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของ สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย อาศัย
อํานาจตามความในข้องบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๕๙(๘) และข้อ ๘๕(๗) ที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ ๕๐ ครั้งที่ ๔ /๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๙ ได้กาํ หนดระเบียบสหกรณ์ออม
ทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด ว่าด้วย การรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.๒๕๔๙ ดังต่อไปนี้
๒๕๔๙”

ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.
ข้อ ๒. ระเบียบนี้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็ นต้นไป

ระเบียบนี้แทน

ข้อ ๓. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน .พศ. ๒๕๔๘
บรรดาระเบียบ คําสัง่ และคําชี้แจงอื่นใดในส่วนที่ได้กาํ หนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรื อซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้
ข้อ ๔. ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการดําเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อจํากัด
“ผูจ้ ดั การ” หมายความว่า ผูจ้ ดั การ สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อจํากัด
“เหรัญญิก” หมายความว่า เหรัญญิก สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อจํากัด

“เจ้าหน้าที่การเงิน” หมายความว่า ข้าราชการหรื อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ที่ได้รับมอบหมายให้ทาํ หน้าที่
รับผิดชอบในการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์
สหกรณ์

“เงินสดในมือ” หมายความว่า เงินสดที่เป็ นธนบัตรและเหรี ยญกษาปณ์ ซึ่งสหกรณ์เก็บรักษาไว้ที่สาํ นักงาน
“เอกสารการเงิน” หมายความว่า เช็ค ธนาณัติ ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ แลกเงินไปรษณี ยหรื
์ อ ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
ข้อ ๕. สหกรณ์เปิ ดรับจ่ายเงินตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดธนาคาร
ข้อ ๖. ให้เหรัญญิกเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการรับจ่าย และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์

ข้อ ๗. กรณี ที่ยงั ไม่มีเหรัญญิก หรื อ เหรัญญิกไม่อยูท่ ี่จะปฏิบตั ิหน้าที่ตามข้อ ๖ได้ ให้คณะกรรมการดําเนินการแต่งตั้ง
กรรมการหรื อเจ้าหน้าที่การเงิน หรื อ เจ้าหน้าที่ผหู ้ นึ่งผูใ้ ด ซึ่งไม่ได้ปฏิบตั ิเกี่ยวกับงานบัญชีเป็ นผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่ตามข้อ ๖.
ข้อ ๘. การรับจ่ายเงิน จะต้องจัดให้มีเอกสารหลักฐานใบสําคัญประกอบครบถ้วน และจะต้องบันทึกรายการในสมุด
นําเงินเข้าออกของสหกรณ์ทุกครั้งทันทีที่เกิดรายการขึ้น และผูจ้ ดั การจะต้องตรวจสอบให้ถูกต้องเป็ นประจําวัน

-๒หมวด ๑
ใบเสร็จรับเงิน
ข้อ ๙ . ใบเสร็ จรับเงินให้ใช้ตามแบบที่สหกรณ์กาํ หนด โดยให้มีสาํ เนาเย็บติดไว้กบั เล่มอย่างน้อย ๑ ฉบับ เพื่อ
ประโยชน์ในการตรวจสอบและบันทึกบัญชี
ข้อ ๑๐. ใบเสร็ จรับเงินให้มีหมายเลขกํากับเล่ม และหมายเลขกํากับใบเสร็ จรับเงินเรี ยงตามลําดับกันไปทุกฉบับ
ข้อ ๑๑. ให้คณะกรรมการดําเนินการแต่งตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่ง หรื อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เป็ นผูเ้ ก็บ
รักษา
ใบเสร็ จรับเงินที่ยงั ไม่ได้ใช้ โดยให้จดั ทําทะเบียนคุมใบเสร็ จรับเงินเพื่อให้ทราบและตรวจสอบได้วา่ ได้จดั พิมพ์ข้ ึนจํานวนเท่าใด ได้
จ่ายใบเสร็ จรับเงินเล่มใดให้ผใู ้ ดไปใช้เมื่อไร และคงเหลือใบเสร็ จรับเงินอีกเท่าใด
ข้อ ๑๒. การเบิกใช้ใบเสร็ จรับเงิน ให้เบิกใช้ตามจํานวนที่เหมาะสมและจําเป็ นแก่งานที่ปฏิบตั ิโดยให้เบิกตามลําดับ
เล่มของใบเสร็ จรับเงิน และให้มีหลักฐานการขอเบิกใช้ใบเสร็ จรับเงินไว้ดว้ ย
ข้อ ๑๓. ใบเสร็ จรับเงิน ห้ามขูดลบ แก้ไข เพิ่มเติม จํานวนเงินหรื อชื่อผูช้ าํ ระเงิน หากใบเสร็ จรับเงินฉบับใดลง
รายการรับเงินผิดพลาด ก็ให้ขีดฆ่าจํานวนเงินและเขียนใหม่ท้ งั จํานวนแล้วให้ผรู ้ ับเงินลงลายมือชื่อกํากับหรื อขีดฆ่านั้นไว้ดว้ ย หรื อ
ขีดฆ่าเลิกใช้ใบเสร็ จรับเงินทั้งฉบับ โดยออกฉบับใหม่ให้แทน
สําหรับใบเสร็ จรับเงินฉบับที่ยกเลิก ให้ขีดฆ่าและเขียนเหตุผลพร้อมกับลงลายมือชื่อกํากับไว้และให้เย็บติดไว้กบั
สําเนาใบเสร็ จรับเงินในเล่ม โดยมีสาํ เนาอยูค่ รบทุกฉบับพร้อมต้นฉบับ
ข้อ ๑๔. ให้สหกรณ์เก็บรักษาสําเนาใบเสร็ จรับเงิน ซึ่งผูส้ อบบัญชียงั มิได้ตรวจสอบไว้ในที่ปลอดภัยอย่าให้สูญหาย
ข้อ ๑๕. โดยปกติใบเสร็ จรับเงินเล่มใด ใช้สาํ หรับการรับเงินของปี ใด ให้ใช้รับเงินในปี นั้นเท่านั้น เมื่อขึ้นปี ใหม่กใ็ ห้
ใช้ใบเสร็ จรับเงินเล่มใหม่ ใบเสร็ จรับเงินฉบับใดที่ยงั ไม่ได้ใช้ให้คงติดไว้กบั เล่ม แต่ให้ปรุ เจาะรู หรื อประทับตราเลิกใช้ เพื่อให้เป็ น
ที่สงั เกตมิได้นาํ มาใช้รับเงินได้อีกต่อไป
ข้อ ๑๖ . เมื่อสิ้นปี ทางบัญชีของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดําเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น ทําการตรวจนับ
ใบเสร็ จรับเงินทั้งที่ใช้แล้ว และที่ยงั คงเหลือให้เป็ นการถูกต้อง แล้วรายงานผลการตรวจนับให้ประธานกรรมการทราบอย่างช้าภายใน
๑๕ วัน นับจากวันที่ได้ตรวจนับเสร็ จสิ้นเรี ยบร้อยแล้ว
หมวด ๒
การรับเงิน
ข้อ ๑๗ . สหกรณ์ตอ้ งออกใบเสร็ จรับเงินทุกครั้งที่มีการรับเงิน โดยปกติให้ใช้ใบเสร็ จรับเงินเล่มเดียวกัน ในการรับ
เงินทุกประเภท เว้นแต่เงินประเภทใดที่มีการรับชําระเป็ นประจํา และมีจาํ นวนมากราย จะแยกใบเสร็ จรับเงินเล่มหนึ่งสําหรับการรับ
ชําระเงินประเภทนั้นก็ได้
ข้อ ๑๘. การรับเงินของสหกรณ์ให้รับเป็ นเงินสด หรื อ โดยการโอนเงินมาเข้าบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ถา้ เป็ นกรณี ที่
จําเป็ นและเป็ นประโยชน์แก่สหกรณ์ ก็อาจรับเป็ นเอกสารการเงิน เช่น ธนาณัติ หรื อเช็ค หรื อตัว๋ แลกเงิน หรื อตัว๋ สัญญาใช้เงินได้
ข้อ ๑๙ . ในกรณี จาํ เป็ นที่จะต้องรับเช็ค จะต้องเป็ นเช็คที่ธนาคารรับรอง ในกรณี ที่เป็ นเช็คที่ไม่สามารถ ให้ธนาคาร
รับรองได้ จะต้องเป็ นเช็คที่สงั่ จ่ายในวันออกเช็ค และให้เหรัญญิกได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผูส้ งั่ จ่ายเช็คเป็ นบุคคลที่น่าเชื่อถือได้
ข้อ ๒๐. ในกรณี การรับเช็คตามข้อ ๑๙ ใบเสร็ จรับเงินที่สหกรณ์ออกให้แก่ผจู ้ ่ายเช็ค ให้ระบุวา่ เป็ นเช็คของธนาคารใด
เลขที่เท่าใด และลงวันที่เท่าใด ทั้งให้กาํ หนดเงื่อนไขไว้ในใบเสร็ จรับเงินว่า “ใบเสร็ จรับเงินนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับเงินตามเช็ค

-๓นั้นแล้ว” และให้จดั ทําทะเบียนรับเช็คเพื่อบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับเช็คดังกล่าว เพื่อการควบคุมและตรวจสอบด้วย เช็คที่ถึง
กําหนดให้นาํ ฝากธนาคารทันที
ข้อ ๒๑. เงินสดและเอกสารการเงินที่สหกรณ์ได้รับในแต่ละวัน ให้นาํ ฝากธนาคารเมื่อสิ้นเวลารับจ่ายเงินในวันัน้ น ใน
กรณี ที่มีการรับเงินภายหลังกําหนดเวลาการรับจ่ายเงินตาม ข้อ ๕. แล้ว ก็ให้บนั ทึกเหตุผลการรับเงินนั้นไว้ในสมุดนําเงินเข้าออก
และให้นาํ เข้าฝากธนาคารในเวลาเริ่ มทําการของวันทําการถัดไปทันที
เงินสดและเอกสารการเงิน ซึ่งไม่อาจนําฝากธนาคารได้ทนั ในวันนั้น ให้เก็บรักษาไว้ในตูน้ ิรภัยของ สหกรณ์
หมวด ๓
การจ่ ายเงิน
ข้อ ๒๒ . การจ่ายเงิน ให้จ่ายเฉพาะเพื่อกิจการ ภายในขอบเขต วัตถุประสงค์ของสหกรณ์และเป็ นไปโดยถูกต้อง
ตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์
ข้อ ๒๓. การจ่ายเงินทุกครั้งต้องมีหลักฐานการจ่ายที่ถูกต้องสมบูรณ์เก็บไว้ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
ข้อ ๒๔. หลักฐานการจ่าย นอกจากใบเสร็ จรับเงิน ซึ่งผูร้ ับเงินออกให้แก่สหกรณ์ ให้ใช้ตามแบบที่สหกรณ์กาํ หนด
ข้อ ๒๕. หลักฐานการจ่ายที่เป็ นใบเสร็ จรับเงิน ซึ่งผูร้ ับเงินออกให้แก่สหกรณ์ อย่างน้อยจะต้องมีรายการดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อ สถานที่อยู่ หรื อที่ทาํ การของผูร้ ับเงิน
(๒) วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
(๓) รายการแสดงการรับเงิน ระบุวา่ เป็ นค่าอะไร
(๔) จํานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร
(๕) ลายมือชื่อของผูร้ ับเงิน
ข้อ ๒๖. ให้เจ้าหน้าที่การเงินประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” และลงลายมือชื่อรับรองการจ่ายเงินพร้อมวัน เดือน ปี ไว้
เป็ นหลักฐานการจ่ายเงินทุกฉบับ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
ข้อ ๒๗. การจ่ายเงินของสหกรณ์ ให้กระทําได้ดงั นี้
๑๗.๑ ประธานกรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ หรื อเลขานุการ หรื อเหรัญญิก หรื อกรรมการผูท้ ี่
คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายหรื อผูจ้ ดั การ รวมเป็ นสองคน เป็ นผูล้ งลายมือชื่อสัง่ จ่ายในใบถอนเงินฝากธนาคาร หรื อเช็ค
๒๗.๒ การจ่ายเงินให้กบั ผูร้ ับเงิน โดยปกติให้ใช้วธิ ีถอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผูร้ ับเงิน หรื อ
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์ หรื อออกเช็คสัง่ จ่ายในนามของผูร้ ับเงิน โดยให้ขีดฆ่าคําว่า “หรื อตามคําสัง่ ” “หรื อผูถ้ ือ”
ถ้าเป็ นการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ในกรณี การจัดซื้อหรื อจ้าให้ขีดคร่ อมด้วย
๒๗.๓ การถอนเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิก ให้จ่ายเป็ นเงินสดหรื อออกเช็คในนามของผูร้ ับเงิน โดย
ให้ขีดฆ่าคําว่า “หรื อตามคําสัง่ ” “หรื อผูถ้ ือ”
๒๗.๔ ในกรณี ที่มีความจําเป็ นจะต้องจ่ายเงินสด ให้จ่ายได้ไม่เกินสามหมื่นบาท เงินสดที่มีจาํ นวนเกิน
กว่าสามหมื่นบาท ให้ผจู ้ ดั การเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิให้จ่ายได้
ข้อ ๒๘. ก่อนจ่ายเงินทุกครั้ง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และใบสําคัญประกอบการ
จ่ายเงินให้ถูกต้องเรี ยบร้อย และต้องมีผอู ้ นุมตั ิให้จ่ายเงินได้ จึงจ่ายเงินและเรี ยกใบเสร็ จรับเงินจากผูร้ ับเงิน รวมทั้งผูร้ ับเงินต้องลงนาม
รับเงินไว้ในหลักฐานการจ่ายเงินของสหกรณ์ทุกครั้ง
ข้อ ๒๙ . การจ่ายเงินแก่ผมู ้ ีสิทธิรับเงิน ในกรณี ที่ไม่รู้จกั ตัวผูข้ อรับเงิน ต้องให้บุคคลอื่นที่เชื่อถือได้ลงลายมือชื่อ
รับรอง หรื อนําหลักฐาน เช่น บัตรประจําตัว แสดงประกอบการรับเงินด้วย

-๔ข้อ ๓๐. ในกรณี ยกเลิกการจ่ายเช็ครายการใด ให้ผมู ้ ีหน้าที่จ่ายประทับตรา
“ยกเลิก” พร้อมทั้งบันทึกเหตุผลที่ยกเลิก และ
ลงลายมือชื่อผูร้ ับผิดชอบกํากับไว้ดว้ ย สําหรับเช็คที่ยกเลิกให้เย็บติดกับต้นขั้วไว้ดว้ ย
ข้อ ๓๑. เมื่อสิ้นสุดประจําวัน ให้เจ้าหน้าที่บญั ชีและเจ้าหน้าที่รับจ่ายเงินของสหกรณ์จดั ทําใบสรุ ปยอดการรับจ่ายเงิน
ส่งให้เหรัญญิกเพื่อตรวจสอบกับหลักฐานการรับจ่ายเงินในวันนั้น พร้อมทั้งตรวจสอบรายการรับเงินสดในสมุดบัญชีเปรี ยบเทียบ
กับตัวเงินสดในมือเป็ นประจําทุกวัน เมื่อเห็นว่าถูกต้องแล้ว ให้เหรัญญิกลงลายมือชื่อกํากับไว้ในสมุดนําเงินเข้าออกด้วย
หมวด ๔
การเก็บรักษาเงินและเอกสารสําคัญ
ข้อ ๓๒. ให้สหกรณ์เปิ ดบัญชีเงินฝากไว้กบั ธนาคารที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการดําเนินการ
ข้อ ๓๓. ให้สหกรณ์เก็บรักษาเงินสดในวันหนึ่ง ๆ ได้ไม่เกินสองแสนบาท เงินสดจํานวนที่เกินสองแสนบาทให้นาํ
ฝากไว้ในธนาคารตามข้อ ๓๒ ในกรณี ที่ไม่อาจนําเงินสดฝากธนาคารได้ในวันนั้น ให้เหรัญญิกนําฝากธนาคารในวันถัดไป
เหรัญญิก

ข้อ ๓๔ . เงินสดและเอกสารการเงินทั้งปวง ให้เก็บรักษาไว้ในตูน้ ิรภัยของสหกรณ์ โดยอยูใ่ นความรับผิดชอบของ

ข้อ ๓๕ . ให้ประธานกรรมการแต่งตั้งกรรมการอย่างน้อย ๑ คน เป็ นพยานประจําวัน เพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบ
จํานวนเงินสดคงเหลือในแต่ละวัน เมื่อตรวจสอบถูกต้องแล้วให้ลงลายมือชื่อไว้ในสมุดนําเงินเข้าออกด้วย
ข้อ ๓๖. ให้ผจู ้ ดั การ จัดให้มีการทําบัญชีรับจ่าย งบทดลอง พิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร (กรณี เงินฝากในบัญชีของ
สหกรณ์และหลักฐานของธนาคารไม่ตรงกัน) รวมทั้งสรุ ปเกี่ยวกับการรับจ่ายเงินเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการเป็ น
ประจําทุกเดือน
ให้เหรัญญิกเป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
พลเรื อโท ศ.

( วีรวัฒน์ วงษ์ดนตรี )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด

