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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรือ จาํกดั 

ว่าด้วย   การรับจ่ายและเกบ็รักษาเงนิ  พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 

เพ่ือใหก้ารรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของ สหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือ จาํกดั เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย   อาศยั

อาํนาจตามความในขอ้งบงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือ จาํกดั พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอ้ ๕๙(๘) และขอ้  ๘๕(๗)   ท่ีประชุม

คณะกรรมการดาํเนินการ  ชุดท่ี ๕๐  คร้ังท่ี  ๔ /๒๕๔๙     เม่ือวนัท่ี   ๒ ๕   เมษายน  พ.ศ.๒๕๔๙  ไดก้าํหนดระเบียบสหกรณ์ออม

ทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือ จาํกดั วา่ดว้ย การรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.๒๕๔๙  ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ ๑.  ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือ จาํกดั วา่ดว้ยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 

๒๕๔๙” 

ขอ้ ๒.  ระเบียบน้ีใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  ๑  กนัยายน  พ.ศ. ๒๕๔๙   เป็นตน้ไป 

ขอ้ ๓.  ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือ จาํกดั  วา่ดว้ยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

บรรดาระเบียบ คาํสัง่ และคาํช้ีแจงอ่ืนใดในส่วนท่ีไดก้าํหนดไวแ้ลว้ในระเบียบน้ี หรือซ่ึงขดัแยง้กบัระเบียบน้ี ใหใ้ช้

ระเบียบน้ีแทน 

ขอ้ ๔.  ในระเบียบน้ี 

“สหกรณ์”   หมายความวา่   สหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือ จาํกดั 

“ประธานกรรมการ”  หมายความวา่   ประธานกรรมการดาํเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือ จาํกดั 

“คณะกรรมการดาํเนินการ”   หมายความวา่  คณะกรรมการดาํเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือ จาํกดั 

“กรรมการ”  หมายความวา่  กรรมการดาํเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือ จาํกดั 

“ผูจ้ดัการ”   หมายความวา่   ผูจ้ดัการ สหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือจาํกดั 

“เหรัญญิก”   หมายความวา่   เหรัญญิก สหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือจาํกดั 

“เจา้หนา้ท่ีการเงิน” หมายความวา่ ขา้ราชการหรือเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ ท่ีไดรั้บมอบหมายใหท้าํหนา้ท่ี

รับผิดชอบในการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ 

“เงินสดในมือ”  หมายความวา่   เงินสดท่ีเป็นธนบตัรและเหรียญกษาปณ์ ซ่ึงสหกรณ์เก็บรักษาไวท่ี้สาํนกังาน

สหกรณ์  

“เอกสารการเงิน”   หมายความวา่   เช็ค   ธนาณติั   ตัว๋แลกเงิน   ตัว๋แลกเงินไปรษณีย ์  หรือ   ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 

ขอ้ ๕.  สหกรณ์เปิดรับจ่ายเงินตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.  ถึง  ๑๕.๐๐ น.   เวน้วนัหยดุราชการ และวนัหยดุธนาคาร 

 ขอ้ ๖.  ใหเ้หรัญญิกเป็นผูรั้บผิดชอบในการรับจ่าย และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ 

ขอ้ ๗. กรณีท่ียงัไม่มีเหรัญญิก หรือ เหรัญญิกไม่อยูท่ี่จะปฏิบติัหนา้ท่ีตามขอ้ ๖ ได ้ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการแต่งตั้ง

กรรมการหรือเจา้หนา้ท่ีการเงิน หรือ เจา้หนา้ท่ีผูห้น่ึงผูใ้ด ซ่ึงไม่ไดป้ฏิบติัเก่ียวกบังานบญัชี  เป็นผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามขอ้ ๖. 

ขอ้ ๘. การรับจ่ายเงิน  จะตอ้งจดัใหมี้เอกสารหลกัฐานใบสาํคญัประกอบครบถว้น  และจะตอ้งบนัทึกรายการในสมุด

นาํเงินเขา้ออกของสหกรณ์ทุกคร้ังทนัทีท่ีเกิดรายการข้ึน  และผูจ้ดัการจะตอ้งตรวจสอบใหถู้กตอ้งเป็นประจาํวนั 
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หมวด  ๑ 

ใบเสร็จรับเงนิ 

ขอ้ ๙ . ใบเสร็จรับเงินใหใ้ชต้ามแบบท่ีสหกรณ์กาํหนด  โดยใหมี้สาํเนาเยบ็ติดไวก้บัเล่มอยา่งนอ้ย ๑  ฉบบั   เพ่ือ

ประโยชน์ในการตรวจสอบและบนัทึกบญัชี 

ขอ้ ๑๐. ใบเสร็จรับเงินใหมี้หมายเลขกาํกบัเล่ม    และหมายเลขกาํกบัใบเสร็จรับเงินเรียงตามลาํดบักนัไปทุกฉบบั   

ขอ้ ๑๑. ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการแต่งตั้งกรรมการคนใดคนหน่ึง หรือเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ เป็นผูเ้ก็บ รักษา

ใบเสร็จรับเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้โดยใหจ้ดัทาํทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินเพ่ือใหท้ราบและตรวจสอบไดว้า่ไดจ้ดัพิมพข้ึ์นจาํนวนเท่าใด  ได้

จ่ายใบเสร็จรับเงินเล่มใดใหผู้ใ้ดไปใชเ้ม่ือไร   และคงเหลือใบเสร็จรับเงินอีกเท่าใด  

ขอ้ ๑๒. การเบิกใชใ้บเสร็จรับเงิน  ใหเ้บิกใชต้ามจาํนวนท่ีเหมาะสมและจาํเป็นแก่งานท่ีปฏิบติัโดยใหเ้บิกตามลาํดบั

เล่มของใบเสร็จรับเงิน  และใหมี้หลกัฐานการขอเบิกใชใ้บเสร็จรับเงินไวด้ว้ย 

ขอ้ ๑๓ . ใบเสร็จรับเงิน  หา้มขดูลบ  แกไ้ข  เพ่ิมเติม  จาํนวนเงินหรือช่ือผูช้าํระเงิน  หากใบเสร็จรับเงินฉบบัใดลง

รายการรับเงินผิดพลาด ก็ใหขี้ดฆ่าจาํนวนเงินและเขียนใหม่ทั้งจาํนวนแลว้ใหผู้รั้บเงินลงลายมือช่ือกาํกบัหรือขีดฆ่านั้นไวด้ว้ย  หรือ

ขีดฆ่าเลิกใชใ้บเสร็จรับเงินทั้งฉบบั  โดยออกฉบบัใหม่ใหแ้ทน 

สาํหรับใบเสร็จรับเงินฉบบัท่ียกเลิก  ใหขี้ดฆ่าและเขียนเหตุผลพร้อมกบัลงลายมือช่ือกาํกบัไวแ้ละใหเ้ยบ็ติดไวก้บั

สาํเนาใบเสร็จรับเงินในเล่ม  โดยมีสาํเนาอยูค่รบทุกฉบบัพร้อมตน้ฉบบั 

ขอ้ ๑๔. ใหส้หกรณ์เก็บรักษาสาํเนาใบเสร็จรับเงิน  ซ่ึงผูส้อบบญัชียงัมิไดต้รวจสอบไวใ้นท่ีปลอดภยัอยา่ใหสู้ญหาย 

ขอ้ ๑๕. โดยปกติใบเสร็จรับเงินเล่มใด  ใชส้าํหรับการรับเงินของปีใด  ใหใ้ชรั้บเงินในปีนั้นเท่านั้น เม่ือข้ึนปีใหม่ก็ให้

ใชใ้บเสร็จรับเงินเล่มใหม่  ใบเสร็จรับเงินฉบบัใดท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้หค้งติดไวก้บัเล่ม  แต่ใหป้รุ เจาะรู หรือประทบัตราเลิกใช ้ เพ่ือใหเ้ป็น

ท่ีสงัเกตมิไดน้าํมาใชรั้บเงินไดอี้กต่อไป 

ขอ้ ๑๖ . เม่ือส้ินปีทางบญัชีของสหกรณ์  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการข้ึน ทาํการตรวจนบั

ใบเสร็จรับเงินทั้งท่ีใชแ้ลว้  และท่ียงัคงเหลือใหเ้ป็นการถูกตอ้ง  แลว้รายงานผลการตรวจนบัใหป้ระธานกรรมการทราบอยา่งชา้ภายใน  

๑๕  วนั  นบัจากวนัท่ีไดต้รวจนบัเสร็จส้ินเรียบร้อยแลว้ 

หมวด  ๒ 

การรับเงนิ 

ขอ้ ๑๗ . สหกรณ์ตอ้งออกใบเสร็จรับเงินทุกคร้ังท่ีมีการรับเงิน   โดยปกติใหใ้ชใ้บเสร็จรับเงินเล่มเดียวกนั ในการรับ

เงินทุกประเภท เวน้แต่เงินประเภทใดท่ีมีการรับชาํระเป็นประจาํ และมีจาํนวนมากราย จะแยกใบเสร็จรับเงินเล่มหน่ึงสาํหรับการรับ

ชาํระเงินประเภทนั้นก็ได้ 

ขอ้ ๑๘.  การรับเงินของสหกรณ์ใหรั้บเป็นเงินสด  หรือ  โดยการโอนเงินมาเขา้บญัชีเงินฝากของสหกรณ์ถา้เป็นกรณีท่ี

จาํเป็นและเป็นประโยชน์แก่สหกรณ์    ก็อาจรับเป็นเอกสารการเงิน  เช่น  ธนาณติั   หรือเช็ค  หรือตัว๋แลกเงิน   หรือตัว๋สญัญาใชเ้งินได้ 

ขอ้ ๑๙ . ในกรณีจาํเป็นท่ีจะตอ้งรับเช็ค  จะตอ้งเป็นเช็คท่ีธนาคารรับรอง  ในกรณีท่ีเป็นเช็คท่ีไม่สามารถ ใหธ้นาคาร

รับรองได ้  จะตอ้งเป็นเช็คท่ีสัง่จ่ายในวนัออกเช็ค  และใหเ้หรัญญิกไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่ผูส้ัง่จ่ายเช็คเป็นบุคคลท่ีน่าเช่ือถือได ้

ขอ้ ๒๐. ในกรณีการรับเช็คตามขอ้ ๑๙ ใบเสร็จรับเงินท่ีสหกรณ์ออกใหแ้ก่ผูจ่้ายเช็ค ใหร้ะบุวา่เป็นเช็คของธนาคารใด 

เลขท่ีเท่าใด และลงวนัท่ีเท่าใด ทั้งใหก้าํหนดเง่ือนไขไวใ้นใบเสร็จรับเงินวา่  “ใบเสร็จรับเงินน้ีจะสมบูรณ์ต่อเม่ือไดรั้บเงินตามเช็ค
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นั้นแลว้” และใหจ้ดัทาํทะเบียนรับเช็คเพ่ือบนัทึกรายละเอียดเก่ียวกบัเช็คดงักล่าว เพ่ือการควบคุมและตรวจสอบดว้ย   เช็คท่ีถึง

กาํหนดใหน้าํฝากธนาคารทนัที   

ขอ้ ๒๑. เงินสดและเอกสารการเงินท่ีสหกรณ์ไดรั้บในแต่ละวนั ใหน้าํฝากธนาคารเม่ือส้ินเวลารับจ่ายเงินในวนันั้น   ใน

กรณีท่ีมีการรับเงินภายหลงักาํหนดเวลาการรับจ่ายเงินตาม ขอ้ ๕. แลว้   ก็ใหบ้นัทึกเหตุผลการรับเงินนั้นไวใ้นสมุดนาํเงินเขา้ออก

และใหน้าํเขา้ฝากธนาคารในเวลาเร่ิมทาํการของวนัทาํการถดัไปทนัที 

เงินสดและเอกสารการเงิน ซ่ึงไม่อาจนาํฝากธนาคารไดท้นัในวนันั้น ใหเ้ก็บรักษาไวใ้นตูนิ้รภยัของ สหกรณ์  

หมวด  ๓ 

การจ่ายเงนิ 

ขอ้ ๒๒ . การจ่ายเงิน  ใหจ่้ายเฉพาะเพ่ือกิจการ  ภายในขอบเขต  วตัถุประสงคข์องสหกรณ์และเป็นไปโดยถูกตอ้ง

ตามระเบียบและขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 

ขอ้ ๒๓. การจ่ายเงินทุกคร้ังตอ้งมีหลกัฐานการจ่ายท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์เก็บไว ้เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ 

ขอ้ ๒๔. หลกัฐานการจ่าย  นอกจากใบเสร็จรับเงิน ซ่ึงผูรั้บเงินออกใหแ้ก่สหกรณ์ ใหใ้ชต้ามแบบท่ีสหกรณ์กาํหนด 

ขอ้ ๒๕. หลกัฐานการจ่ายท่ีเป็นใบเสร็จรับเงิน   ซ่ึงผูรั้บเงินออกใหแ้ก่สหกรณ์  อยา่งนอ้ยจะตอ้งมีรายการดงัต่อไปน้ี 

(๑) ช่ือ  สถานท่ีอยู ่ หรือท่ีทาํการของผูรั้บเงิน 

(๒)  วนั  เดือน  ปี  ท่ีรับเงิน 

(๓)  รายการแสดงการรับเงิน  ระบุวา่เป็นค่าอะไร 

(๔)  จาํนวนเงินทั้งตวัเลขและตวัอกัษร 

(๕)  ลายมือช่ือของผูรั้บเงิน 

ขอ้ ๒๖.  ใหเ้จา้หนา้ท่ีการเงินประทบัตรา  “จ่ายเงินแลว้”  และลงลายมือช่ือรับรองการจ่ายเงินพร้อมวนั  เดือน  ปี  ไว ้

เป็นหลกัฐานการจ่ายเงินทุกฉบบั  เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ 

ขอ้ ๒๗.  การจ่ายเงินของสหกรณ์ ใหก้ระทาํไดด้งัน้ี 

๑๗.๑ ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือกรรมการผูท่ี้

คณะกรรมการดาํเนินการมอบหมายหรือผูจ้ดัการ รวมเป็นสองคน  เป็นผูล้งลายมือช่ือสัง่จ่ายในใบถอนเงินฝากธนาคาร หรือเช็ค 

๒๗.๒ การจ่ายเงินใหก้บัผูรั้บเงิน   โดยปกติใหใ้ชว้ธีิถอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารของผูรั้บเงิน  หรือ

บญัชีเงินฝากออมทรัพยข์องสหกรณ์   หรือออกเช็คสัง่จ่ายในนามของผูรั้บเงิน  โดยใหขี้ดฆ่าคาํวา่   “หรือตามคาํสัง่”   “หรือผูถื้อ”   

ถา้เป็นการจ่ายเงินใหแ้ก่เจา้หน้ีในกรณีการจดัซ้ือหรือจา้ใหขี้ดคร่อมดว้ย 

๒๗.๓  การถอนเงินฝากออมทรัพยข์องสมาชิก  ใหจ่้ายเป็นเงินสดหรือออกเช็คในนามของผูรั้บเงิน โดย

ใหขี้ดฆ่าคาํวา่ “หรือตามคาํสัง่” “หรือผูถื้อ”    

๒๗.๔  ในกรณีท่ีมีความจาํเป็นจะตอ้งจ่ายเงินสด ใหจ่้ายไดไ้ม่เกินสามหม่ืนบาท  เงินสดท่ีมีจาํนวนเกิน

กวา่สามหม่ืนบาท ใหผู้จ้ดัการเป็นผูพิ้จารณาอนุมติัใหจ่้ายได ้

ขอ้  ๒๘ .  ก่อนจ่ายเงินทุกคร้ัง    เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งตรวจสอบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ และใบสาํคญัประกอบการ

จ่ายเงินใหถู้กตอ้งเรียบร้อย และตอ้งมีผูอ้นุมติัใหจ่้ายเงินได ้จึงจ่ายเงินและเรียกใบเสร็จรับเงินจากผูรั้บเงิน   รวมทั้งผูรั้บเงินตอ้งลงนาม

รับเงินไวใ้นหลกัฐานการจ่ายเงินของสหกรณ์ทุกคร้ัง 

ขอ้  ๒๙ .  การจ่ายเงินแก่ผูมี้สิทธิรับเงิน  ในกรณีท่ีไม่รู้จกัตวัผูข้อรับเงิน  ตอ้งใหบุ้คคลอ่ืนท่ีเช่ือถือไดล้งลายมือช่ือ

รับรอง  หรือนาํหลกัฐาน  เช่น บตัรประจาํตวั แสดงประกอบการรับเงินดว้ย 
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ขอ้ ๓๐. ในกรณียกเลิกการจ่ายเช็ครายการใด ใหผู้มี้หนา้ท่ีจ่ายประทบัตรา “ยกเลิก” พร้อมทั้งบนัทึกเหตุผลท่ียกเลิก  และ

ลงลายมือช่ือผูรั้บผิดชอบกาํกบัไวด้ว้ย  สาํหรับเช็คท่ียกเลิกใหเ้ยบ็ติดกบัตน้ขั้วไวด้ว้ย 

ขอ้ ๓๑. เม่ือส้ินสุดประจาํวนั ใหเ้จา้หนา้ท่ีบญัชีและเจา้หนา้ท่ีรับจ่ายเงินของสหกรณ์จดัทาํใบสรุปยอดการรับจ่ายเงิน  

ส่งใหเ้หรัญญิกเพ่ือตรวจสอบกบัหลกัฐานการรับจ่ายเงินในวนันั้น  พร้อมทั้งตรวจสอบรายการรับเงินสดในสมุดบญัชีเปรียบเทียบ

กบัตวัเงินสดในมือเป็นประจาํทุกวนั  เม่ือเห็นวา่ถูกตอ้งแลว้  ใหเ้หรัญญิกลงลายมือช่ือกาํกบัไวใ้นสมุดนาํเงินเขา้ออกดว้ย 

หมวด  ๔ 

การเกบ็รักษาเงนิและเอกสารสําคญั 

ขอ้ ๓๒.  ใหส้หกรณ์เปิดบญัชีเงินฝากไวก้บัธนาคารท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการดาํเนินการ 

ขอ้ ๓๓.  ใหส้หกรณ์เก็บรักษาเงินสดในวนัหน่ึง ๆ  ไดไ้ม่เกินสองแสนบาท  เงินสดจาํนวนท่ีเกินสองแสนบาทใหน้าํ

ฝากไวใ้นธนาคารตามขอ้ ๓๒  ในกรณีท่ีไม่อาจนาํเงินสดฝากธนาคารไดใ้นวนันั้น ใหเ้หรัญญิกนาํฝากธนาคารในวนัถดัไป 

ขอ้ ๓๔ .  เงินสดและเอกสารการเงินทั้งปวง ใหเ้ก็บรักษาไวใ้นตูนิ้รภยัของสหกรณ์ โดยอยูใ่นความรับผิดชอบของ

เหรัญญิก 

ขอ้ ๓๕ . ใหป้ระธานกรรมการแต่งตั้งกรรมการอยา่งนอ้ย   ๑  คน   เป็นพยานประจาํวนั เพ่ือทาํหนา้ท่ีตรวจสอบ

จาํนวนเงินสดคงเหลือในแต่ละวนั เม่ือตรวจสอบถูกตอ้งแลว้ใหล้งลายมือช่ือไวใ้นสมุดนาํเงินเขา้ออกดว้ย 

ขอ้ ๓๖ . ใหผู้จ้ดัการ  จดัใหมี้การทาํบญัชีรับจ่าย  งบทดลอง  พิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร (กรณีเงินฝากในบญัชีของ

สหกรณ์และหลกัฐานของธนาคารไม่ตรงกนั)  รวมทั้งสรุปเก่ียวกบัการรับจ่ายเงินเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการเป็น

ประจาํทุกเดือน 

ใหเ้หรัญญิกเป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี 

    ประกาศ  ณ  วนัท่ี    ๒๓    สิงหาคม    พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

    

พลเรือโท  ศ.  

( วรีวฒัน์    วงษด์นตรี ) 

 ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือ จาํกดั 
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