ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ กรมวิชาการเกษตร จากัด
ว่ าด้ วยการรับจ่ ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2557
-------------------------------------

อาศัยอานาจตามความในข้ อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จากัด
พ.ศ.2543 ข้ อ 73(8) และข้ อ 98(7) ประกอบมติที่ประชุม คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 39 ครัง้ ที่
8/2557 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557 จึงให้ ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร
จากัด ว่าด้ วยการรั บจ่ายและเก็ บรั กษาเงิ น พ.ศ.2553 รวมทัง้ บรรดาระเบียบ ประกาศ คาสั่ง และ
มติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ที่ขดั หรื อแย้ งกับระเบียบนี ้ โดยให้ ใช้ ระเบียบนี ้แทน
หมวดที่ 1
ข้ อกาหนดทั่วไป
ข้ อ 1 ระเบียบนี ้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ กรมวิชาการเกษตร จากัด ว่ าด้ วย
การรับจ่ ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2557”
ข้ อ 2 ระเบียบนี ้มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3 ในระเบียบนี ้
สหกรณ์ หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จากัด
ประธานกรรมการดาเนินการ หมายความว่า ประธานคณะกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ กรมวิชาการเกษตร จากัด
รองประธานกรรมการดาเนินการ หมายความว่า รองประธานคณะกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จากัด
คณะกรรมการดาเนินการ หมายความว่า คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมวิชาการเกษตร จากัด
กรรมการ หมายความว่า กรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จากัด
เหรัญญิก หมายความว่า เหรัญญิกคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรม
วิชาการเกษตร จากัด
เลขานุการ หมายความว่า เลขานุการคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมวิชาการเกษตร จากัด
ผู้จัดการ หมายความว่า ผู้จดั การสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จากัด
คณะกรรมการเก็ บ รั ก ษาเงิน หมายความว่า คณะกรรมการเก็ บ รั ก ษาเงิ น และ
เอกสารสาคัญของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จากัด
เจ้ าหน้ าที่การเงิน หมายความว่า เจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์ที่ได้ รับมอบหมายให้ ทาหน้ าที่
รับผิดชอบในการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์
เงินสดในมือ หมายความว่า เงินสดที่เป็ นธนบัตรและเหรี ยญกษาปณ์ ซึง่ สหกรณ์
เก็บรักษาไว้ ที่สานักงานของสหกรณ์ เพื่อใช้ จา่ ยหมุนเวียนในทางธุรกิจของสหกรณ์
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เอกสารการเงิน หมายความว่า เช็ค ใบฝากเงินโอนเข้ าบัญชีสหกรณ์ ธนาณัติ ตัว๋ แลกเงิน
ตัว๋ แลกเงินไปรษณีย์ หรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงิน
ข้ อ 4 สหกรณ์เปิ ดรับจ่ายเงินตังแต่
้ เวลา 8.30 น. ถึง 15.00 น. ทุกวัน เว้ นวันหยุดราชการและ
วันหยุดตามประกาศของสหกรณ์
ข้ อ 5 ให้ ผ้ จู ดั การเป็ นผู้รับผิดชอบในการรับจ่ายเงิน
ข้ อ 6 ให้ ผ้ จู ดั การหรื อคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน เป็ นผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษาเงินและ
เอกสารสาคัญของสหกรณ์
ข้ อ 7 ในกรณี ที่ยังไม่มีผ้ ูจดั การ หรื อ ผู้จดั การ และคณะกรรมการเก็บรักษาเงินไม่อยู่ หรื อ
ไม่อาจปฏิบตั หิ น้ าที่ตามข้ อ 5 และ ข้ อ 6 ได้ ให้ ประธานกรรมการดาเนินการแต่งตังกรรมการ
้
หรื อผู้ช่วย
ผู้จดั การ หรื อหัวหน้ าฝ่ ายการเงิน หรื อเจ้ าหน้ าที่ผ้ หู นึ่งผู้ใดที่ เห็นสมควร ซึ่งไม่ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่เกี่ยวกับ
งานบัญชี เป็ นผู้ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามข้ อ 5 และ ข้ อ 6 แทน โดยอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ดาเนินการ
ข้ อ 8 การรับจ่ายเงิน จะต้ องจัดให้ มีเอกสารหลักฐานใบสาคัญประกอบครบถ้ วน และจะต้ อง
บันทึกรายการในสมุดบัญชีของสหกรณ์ทกุ ครัง้ ที่เกิดรายการขึ ้น และให้ เป็ นปัจจุบนั
หมวดที่ 2
การรับเงิน
ข้ อ 9 สหกรณ์ต้องออกใบเสร็ จรับเงินทุกครัง้ ที่มีการรับเงิน และให้ ใช้ ใบเสร็ จรับเงินตามแบบ
ที่สหกรณ์กาหนด
ข้ อ 10 การรับเงินของสหกรณ์ให้ รับเป็ นเงินสด แต่ถ้าเป็ นกรณีที่จาเป็ นและเป็ นประโยชน์ตอ่
สหกรณ์ ก็อาจรับเป็ นเอกสารการเงินได้
ข้ อ 11 ในกรณีที่มีการรับเช็คตามข้ อ 10 ในใบเสร็ จรับเงินที่สหกรณ์ออกให้ แก่ผ้ จู ่ายเช็ค ให้
ระบุว่าเป็ นเช็คของธนาคารใด เลขที่เท่าใด และลงวันที่เท่าใด ทังให้
้ กาหนดเงื่อนไขไว้ ในใบเสร็ จรับเงิน
ว่า “ใบเสร็ จรั บเงินนี จ้ ะสมบูรณ์ ต่อเมื่อได้ รับเงินตามเช็ค แล้ ว” และให้ จัดทาทะเบียนรับเช็คเพื่อ
บันทึกรายละเอีย ดเกี่ ย วกับ เช็ค ดัง กล่า ว เพื่อ การควบคุม และตรวจสอบด้ ว ย เช็ค ที่ถึง กาหนดให้
นาฝากธนาคารทันที
ข้ อ 12 เงินสดและเอกสารการเงินที่ สหกรณ์ ได้ รับในแต่ละวันตามข้ อ 10 ให้ นาฝากธนาคาร
เมื่ อสิน้ เวลารั บจ่ายเงิ นในวันนัน้ เว้ นแต่เอกสารการเงิ นประเภทที่ ต้ องนาไปขึน้ เป็ นเงิ น สดก่อน ก็ ให้
ดาเนินการได้ ทนั ที
เงินสดและเอกสารการเงินที่ไม่อาจนาฝากธนาคารได้ ทนั ในวันนัน้ ให้ เก็บรักษาไว้ ในตู้
นิรภัยของสหกรณ์ หรื อในที่มนั่ คงปลอดภัย
ข้ อ 13 ในกรณีเงินนาฝากธนาคารมีจานวนมากหรื อธนาคารอยู่ห่างไกล หรื อในกรณีที่เห็นว่า
จะไม่ปลอดภัยแก่เงินที่จะนาฝากธนาคาร ให้ คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาแต่งตังให้
้ กรรมการ
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คนใดคนหนึ่งร่ วมกับผู้จดั การควบคุมเงินไปธนาคาร และหรื ออาจจัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ตารวจควบคุมรักษา
ความปลอดภัยด้ วยก็ได้
หมวดที่ 3
การจ่ ายเงิน
ข้ อ 14 การจ่ายเงิน ให้ จา่ ยเฉพาะเพื่อกิจการภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และ
เป็ นไปโดยถูกต้ องตามระเบียบและข้ อบังคับของสหกรณ์
ข้ อ 15 การจ่ายเงิ นทุกครัง้ ต้ องมีหลักฐานการจ่ายที่ถูกต้ องสมบูรณ์ เก็บไว้ เพื่อเป็ นประโยชน์
ในการตรวจสอบ
ข้ อ 16 หลักฐานการจ่ายเงิน นอกจากใบเสร็จรับเงินซึง่ ผู้รับเงินออกให้ แก่สหกรณ์ ให้ ใช้ ตาม
แบบที่สหกรณ์กาหนด
ข้ อ 17 หลักฐานการจ่ายเงินที่เป็ นใบเสร็ จ รับเงิ นซึ่ง ผู้รับเงิ นออกให้ แก่สหกรณ์ อย่างน้ อย
จะต้ องมีรายการ ดังต่อไปนี ้
(1) ชื่อ สถานที่อยู่ หรื อที่ทาการของผู้รับเงิน
(2) วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
(3) รายการแสดงการรับเงิน ระบุวา่ เป็ นค่าอะไร
(4) จานวนเงินทังตั
้ วเลขและตัวอักษร
(5) ลายมือชื่อของผู้รับเงิน
ข้ อ 18 ให้ เจ้ าหน้ าที่การเงินประทับตรา “จ่ายเงินแล้ ว” และลงลายมือชื่อกากับการจ่ายพร้ อม
วัน เดือน ปี ไว้ ในหลักฐานการจ่ายเงินทุกฉบับ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
ข้ อ 19 การจ่ายเงินของสหกรณ์ ให้ กระทาดังนี ้
(1) การจ่ายเงินจานวนไม่มากและต้ องจ่ายประจาวัน เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี ้ยเลี ้ยง
ของกรรมการและเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ ค่าสื่อสาร ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า ค่าน ้าประปา และค่าใช้ จา่ ยเบ็ดเตล็ด
เป็ นต้ น ให้ จ่ายเป็ นเงินสดจากเงินในมือที่กาหนดให้ เก็บรักษาไว้ ไม่เกิน 100,000 บาท (หนึง่ แสนบาทถ้ วน)
(2) การจ่ายเงินจานวนมากให้ แก่สมาชิก หรื อกรรมการ หรื อเจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์
หรื อการจ่ายเงินของสหกรณ์ในทางธุรกิจอื่น ๆ ให้ จา่ ยเป็ นเช็ค ยกเว้ นถ้ าผู้รับเงินประสงค์จะให้ จา่ ยเป็ น
เงินสด หรื อในกรณีที่สหกรณ์ไม่สามารถจ่ายเงินเป็ นเช็คได้ ก็ให้ จา่ ยเป็ นเงินสด โดยความเห็นชอบของ
ผู้จดั การ หรื อเหรัญญิก
ข้ อ 20 ก่อนจ่ายเงินทุกครัง้ ผู้มีหน้ าที่จ่ายต้ องตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และ
ใบสาคัญประกอบการจ่ายเงินให้ ถกู ต้ องเรี ยบร้ อย และต้ องมีผ้ อู นุมตั ใิ ห้ จา่ ยเงินจึงจ่ายเงินได้ และเรี ยก
ใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินที่ต้องลงนามรับเงินไว้ ในหลักฐานการจ่ายเงินของสหกรณ์ทกุ ครัง้
ข้ อ 21 การจ่ายเงินแก่ผ้ มู ีสิทธิรับเงิน ในกรณีที่ไม่ร้ ูจกั ตัวผู้ขอรับเงิน ต้ องให้ บคุ คลอื่นที่เชื่อถือ
ได้ ลงลายมือชื่อรับรอง หรื อนาหลักฐาน เช่น บัตรประจาตัว แสดงประกอบการรับเงินด้ วย
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ข้ อ 22 การจ่ายเช็คตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 19 ให้ สงั่ จ่ายในนามบุคคล หรื อหน่วยงานผู้รับเงิน
โดยขีดฆ่าคาว่า “ผู้ถือ”ออก
ข้ อ 23 การจ่ายเช็คต้ องมีใบสาคัญจ่ายเช็ค ซึง่ มีรายละเอียดเกี่ยวกับวันที่ที่จา่ ยเช็ค เลขที่เช็ค
ชื่อธนาคาร วัตถุประสงค์ในการจ่ายเงิน ชื่อผู้รับเช็คและจานวนเงิน พร้ อมทังลงชื
้ ่อผู้จดั ทาเอกสารและ
ผู้อนุมตั ไิ ว้ เป็ นหลักฐาน ทังนี
้ ้สหกรณ์จะต้ องจัดให้ มีทะเบียนจ่ายเช็คบันทึกรายละเอียดข้ างต้ น เพื่อ
ควบคุมและตรวจสอบด้ วย
เช็คที่มีการลงชื่อสัง่ จ่ายเรี ยบร้ อยแล้ วแต่ยงั ไม่มีผ้ มู ารับ ให้ เก็บรักษาไว้ ในที่ปลอดภัย
และควรติดต่อให้ ผ้ รู ับมารับไปโดยเร็วที่สุด
ข้ อ 24 ในกรณียกเลิกการจ่ายเช็ครายการใด ให้ ผ้ มู ีหน้ าที่จา่ ยประทับตรา “ยกเลิก” ในเอกสาร
ที่ยกเลิกทุกฉบับ ส่วนเช็คที่ยกเลิกให้ เย็บติดกับต้ นขัวและประทั
้
บตรา “ยกเลิก” พร้ อมบันทึกเหตุผลที่
ยกเลิก และลงลายมือชื่อผู้รับผิดชอบกากับไว้ ด้วย
ข้ อ 25 ในการถอนเงินจากธนาคารหรื อแหล่งรับฝากเงินอื่นๆ เพื่อนามาใช้ จ่ายในธุรกิจของ
สหกรณ์ ให้ ผ้ ูจ ัดการหรื อผู้ทาหน้ า ที่แทน ทาบัน ทึก ขออนุม ัติถอนเงิน โดยชี แ้ จงเหตุผลต่อประธาน
กรรมการดาเนินการ หรื อรองประธานกรรมการดาเนินการ หรื อเหรั ญญิ ก หรื อเลขานุการ ที่ เป็ นผู้
มีอานาจอนุมตั ิการถอนเงิน พร้ อมทังแนบเอกสารหลั
้
กฐานต่างๆ และเอกสารการถอนเงินเพื่อประกอบ
การพิจารณาด้ วย
เมื่อได้ รับอนุมตั ใิ ห้ ถอนเงินตามวรรคแรกแล้ ว ให้ ประธานกรรมการดาเนินการ หรื อรอง
ประธานกรรมการดาเนินการ หรื อเหรั ญญิ ก หรื อเลขานุการ หรื อกรรมการที่ ได้ รับการแต่ง ตัง้ หรื อ
ผู้จดั การเป็ นผู้ลงลายมือชื่อร่วมกันสองคนในเช็คหรื อใบถอนเงิน พร้ อมทังประทั
้
บตราของสหกรณ์ด้วย
ในกรณี ที่ผ้ ูจดั การไม่อยู่ ให้ ประธานกรรมการดาเนินการ หรื อรองประธานกรรมการ
ดาเนินการ หรื อเหรัญญิก หรื อเลขานุการ หรื อกรรมการที่ได้ รับการแต่งตัง้ เป็ นผู้ลงลายมือชื่อร่วมกัน
สองคนในเช็คหรื อใบถอนเงิน พร้ อมทังประทั
้
บตราของสหกรณ์ด้วย ในกรณีที่สหกรณ์ยงั ไม่ดาเนินการ
จ้ างผู้จดั การ ให้ ประธานกรรมการดาเนินการ หรื อรองประธานกรรมการดาเนินการ หรื อเหรัญญิก หรื อ
เลขานุการ หรื อกรรมการที่ได้ รับการแต่งตัง้ เป็ นผู้ลงลายมือชื่อร่ วมกันสองคนในเช็คหรื อใบถอนเงิน
พร้ อมประทับตราของสหกรณ์ด้วย
หมวดที่ 4
การเก็บรักษาเงินและเอกสารสาคัญ
ข้ อ 26 เมื่อสิ ้นเวลาทาการตามข้ อ 4 ให้ ผ้ จู ดั การ หรื อเจ้ าหน้ าที่การเงินของสหกรณ์ เก็บรักษา
เงินสดของสหกรณ์ไว้ ได้ ไม่เกินหนึง่ แสนบาท เว้ นแต่คณะกรรมการดาเนินการจะอนุญาตให้ เก็บเพิ่มเติม
ได้ เป็ นกรณีพิเศษ เงินสดส่วนที่เกินกว่านี ้ให้ นาส่งเข้ าฝากในธนาคารที่สหกรณ์เปิ ดบัญชีไว้ ในกรณี ที่
จ าเป็ น ไม่ส ามารถน าฝากได้ ทัน ในวัน นัน้ ๆ ให้ ท าบัน ทึ ก เสนอประธานกรรมการด าเนิ น การ หรื อ
รองประธานกรรมการดาเนินการ หรื อเหรัญญิกทราบ และให้ นาฝากในวันแรกที่เปิ ดทาการ เงินสดที่เก็บ
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รักษาไว้ ดงั กล่าวข้ างต้ น ให้ เก็บรักษาไว้ ในตู้นิรภัยของสหกรณ์ หรื อนาฝากไว้ ในตู้นิรภัยของกรมวิชาการ
เกษตร ตามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร
ให้ ผ้ จู ดั การหรื อคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ตรวจสอบรายการเงินสดในรายงานเงิน
สดคงเหลือประจาวัน เปรี ยบเทียบกับตัวเงินสดในมือเป็ นประจาทุกวัน เมื่อเห็นว่าถูกต้ องตรงกันแล้ ว ให้
ลงลายมือชื่อกากับไว้ ในรายการเงินสดในรายงานเงินสดคงเหลือประจาวันด้ วย
ข้ อ 27 เงินสดที่สหกรณ์จะต้ องเก็บรักษาไว้ ในมือแต่ละวัน นัน้ ให้ เก็บรักษาไว้ ในตู้นิรภัยของ
สหกรณ์ หรื อในที่มนั่ คงปลอดภัย โดยอยูใ่ นความรับผิดชอบของคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
ข้ อ 28 ให้ เก็บรักษาสมุดบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ทกุ เล่ม ทะเบียน และเอกสารเกี่ยวกับการเงิน
ไว้ ในตู้นิรภัย หรื อในที่มนั่ คงปลอดภัย โดยอยูใ่ นความรับผิดชอบของผู้จดั การ
ข้ อ 29 ให้ ค ณะกรรมการมอบหมายให้ ป ระธานกรรมการด าเนิ น การ หรื อ รองประธาน
กรรมการดาเนินการ หรื อเหรัญญิก หรื อกรรมการคนใดคนหนึ่ง ทาการตรวจสอบเป็ นครัง้ คราว เกี่ยวกับ
เงินสดคงเหลือและเอกสารการเงินอื่นๆ ให้ ถกู ต้ อง
ข้ อ 30 ให้ ผ้ จู ดั การจัดให้ มีการทาบัญชีรับจ่าย งบทดลอง งบสอบยอดเงินฝากธนาคาร รวมทัง้
สรุปเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการเป็ นประจาทุกเดือน
ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2557

(นายดารงค์ จิระสุทศั น์)
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ กรมวิชาการเกษตร จากัด

