
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ ากัด 
ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงนิ พ.ศ. 2557 

------------------------------------- 
  อาศยัอ านาจตามความในข้อบงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ ากัด 
พ.ศ.2543 ข้อ 73(8) และข้อ 98(7) ประกอบมติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 39 ครัง้ท่ี 
8/2557 เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557 จึงให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร 
จ ากัด ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2553 รวมทัง้บรรดาระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง และ       
มตท่ีิประชมุคณะกรรมการด าเนินการ ท่ีขดัหรือแย้งกบัระเบียบนี ้โดยให้ใช้ระเบียบนีแ้ทน 
 

หมวดที่ 1 
ข้อก าหนดทั่วไป 

 ข้อ 1 ระเบียบนีเ้รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ ากัด ว่าด้วย

การรับจ่ายและเก็บรักษาเงนิ พ.ศ. 2557” 
 ข้อ 2 ระเบียบนีมี้ผลบงัคบัใช้ตัง้แต่ 1 ตลุาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ในระเบียบนี ้
  สหกรณ์  หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ ากดั 
  ประธานกรรมการด าเนินการ หมายความว่า ประธานคณะกรรมการด าเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ ากดั 
  รองประธานกรรมการด าเนินการ หมายความว่า รองประธานคณะกรรมการด าเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ ากดั 
  คณะกรรมการด าเนินการ หมายความว่า คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมวิชาการเกษตร จ ากดั 
  กรรมการ  หมายความวา่ กรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ ากดั 
  เหรัญญิก หมายความวา่ เหรัญญิกคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรม
วิชาการเกษตร จ ากดั 
  เลขานุการ  หมายความว่า เลขานกุารคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมวิชาการเกษตร จ ากดั 
  ผู้จัดการ  หมายความวา่ ผู้จดัการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ ากดั 
  คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน  หมายความว่า คณะกรรมการเก็บรักษาเงินและ
เอกสารส าคญัของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ ากดั 
  เจ้าหน้าที่การเงิน หมายความว่า เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ท่ีได้รับมอบหมายให้ท าหน้าท่ี
รับผิดชอบในการรับจา่ยและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ 
  เงนิสดในมือ หมายความวา่ เงินสดท่ีเป็นธนบตัรและเหรียญกษาปณ์ ซึง่สหกรณ์   
เก็บรักษาไว้ท่ีส านกังานของสหกรณ์ เพ่ือใช้จา่ยหมนุเวียนในทางธุรกิจของสหกรณ์ 
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  เอกสารการเงิน หมายความวา่ เช็ค ใบฝากเงินโอนเข้าบญัชีสหกรณ์ ธนาณตั ิตัว๋แลกเงิน 
ตัว๋แลกเงินไปรษณีย์ หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน 
 ข้อ 4 สหกรณ์เปิดรับจ่ายเงินตัง้แตเ่วลา 8.30 น. ถึง 15.00 น. ทกุวนั เว้นวนัหยดุราชการและ
วนัหยดุตามประกาศของสหกรณ์ 
 ข้อ 5 ให้ผู้จดัการเป็นผู้ รับผิดชอบในการรับจา่ยเงิน  

ข้อ 6 ให้ผู้จดัการหรือคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน เป็นผู้ รับผิดชอบในการเก็บรักษาเงินและ
เอกสารส าคญัของสหกรณ์ 
 ข้อ 7 ในกรณีท่ียังไม่มีผู้ จดัการ หรือ ผู้ จดัการ และคณะกรรมการเก็บรักษาเงินไม่อยู่ หรือ   
ไมอ่าจปฏิบตัหิน้าท่ีตามข้อ 5 และ ข้อ 6 ได้ ให้ประธานกรรมการด าเนินการแตง่ตัง้กรรมการ หรือผู้ช่วย
ผู้จดัการ หรือหวัหน้าฝ่ายการเงิน หรือเจ้าหน้าท่ีผู้หนึ่งผู้ ใดท่ีเห็นสมควร ซึ่งไม่ได้ปฏิบตัิหน้าท่ีเก่ียวกับ
งานบญัชี เป็นผู้ปฏิบตัิหน้าท่ีตามข้อ 5 และ ข้อ 6 แทน โดยอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ด าเนินการ 
 ข้อ 8 การรับจ่ายเงิน จะต้องจดัให้มีเอกสารหลกัฐานใบส าคญัประกอบครบถ้วน และจะต้อง
บนัทกึรายการในสมดุบญัชีของสหกรณ์ทกุครัง้ท่ีเกิดรายการขึน้ และให้เป็นปัจจบุนั 

 
หมวดที่ 2 
การรับเงนิ 

 ข้อ 9 สหกรณ์ต้องออกใบเสร็จรับเงินทุกครัง้ท่ีมีการรับเงิน และให้ใช้ใบเสร็จรับเงินตามแบบ 
ท่ีสหกรณ์ก าหนด 
 ข้อ 10 การรับเงินของสหกรณ์ให้รับเป็นเงินสด แตถ้่าเป็นกรณีท่ีจ าเป็นและเป็นประโยชน์ตอ่ 
สหกรณ์ ก็อาจรับเป็นเอกสารการเงินได้ 
 ข้อ 11 ในกรณีท่ีมีการรับเช็คตามข้อ 10 ในใบเสร็จรับเงินท่ีสหกรณ์ออกให้แก่ผู้จ่ายเช็ค ให้
ระบวุ่าเป็นเช็คของธนาคารใด เลขท่ีเท่าใด และลงวนัท่ีเท่าใด ทัง้ให้ก าหนดเง่ือนไขไว้ในใบเสร็จรับเงิน
ว่า “ใบเสร็จรับเงินนีจ้ะสมบูรณ์ต่อเม่ือได้รับเงินตามเช็คแล้ว” และให้จัดท าทะเบียนรับเช็คเพ่ือ
บนัทึกรายละเอียดเก่ียวกับเช็คดงักล่าว เพื่อการควบคุมและตรวจสอบด้วย เช็คที่ถึงก าหนดให้   
น าฝากธนาคารทนัที 
 ข้อ 12 เงินสดและเอกสารการเงินท่ีสหกรณ์ได้รับในแต่ละวนัตามข้อ 10 ให้น าฝากธนาคาร
เม่ือสิน้เวลารับจ่ายเงินในวันนัน้  เว้นแต่เอกสารการเงินประเภทท่ีต้องน าไปขึน้เป็นเงินสดก่อน ก็ให้
ด าเนินการได้ทนัที 
  เงินสดและเอกสารการเงินท่ีไมอ่าจน าฝากธนาคารได้ทนัในวนันัน้ ให้เก็บรักษาไว้ในตู้
นิรภยัของสหกรณ์ หรือในท่ีมัน่คงปลอดภยั 
 ข้อ 13 ในกรณีเงินน าฝากธนาคารมีจ านวนมากหรือธนาคารอยู่ห่างไกล หรือในกรณีท่ีเห็นว่า
จะไม่ปลอดภัยแก่เงินท่ีจะน าฝากธนาคาร ให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาแต่งตัง้ให้กรรมการ   
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คนใดคนหนึ่งร่วมกับผู้ จดัการควบคุมเงินไปธนาคาร และหรืออาจจดัให้มีเจ้าหน้าท่ีต ารวจควบคมุรักษา
ความปลอดภยัด้วยก็ได้ 
 

หมวดที่ 3 
การจ่ายเงนิ 

 ข้อ 14 การจา่ยเงิน ให้จา่ยเฉพาะเพื่อกิจการภายในขอบเขตวตัถปุระสงค์ของสหกรณ์ และ
เป็นไปโดยถกูต้องตามระเบียบและข้อบงัคบัของสหกรณ์ 
 ข้อ 15 การจ่ายเงินทุกครัง้ต้องมีหลักฐานการจ่ายท่ีถูกต้องสมบูรณ์เก็บไว้  เพ่ือเป็นประโยชน์     
ในการตรวจสอบ 
 ข้อ 16 หลกัฐานการจา่ยเงิน นอกจากใบเสร็จรับเงินซึง่ผู้ รับเงินออกให้แก่สหกรณ์ ให้ใช้ตาม
แบบท่ีสหกรณ์ก าหนด 
 ข้อ 17 หลักฐานการจ่ายเงินท่ีเป็นใบเสร็จรับเงินซึ่งผู้ รับเงินออกให้แก่สหกรณ์  อย่างน้อย
จะต้องมีรายการ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ช่ือ สถานท่ีอยู ่หรือท่ีท าการของผู้ รับเงิน 
(2) วนั เดือน ปี ท่ีรับเงิน 
(3) รายการแสดงการรับเงิน ระบวุา่เป็นคา่อะไร 
(4) จ านวนเงินทัง้ตวัเลขและตวัอกัษร 
(5) ลายมือช่ือของผู้ รับเงิน 

ข้อ 18 ให้เจ้าหน้าท่ีการเงินประทบัตรา “จา่ยเงินแล้ว” และลงลายมือช่ือก ากบัการจา่ยพร้อม
วนั เดือน ปี ไว้ในหลกัฐานการจา่ยเงินทกุฉบบั เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ 

ข้อ 19 การจา่ยเงินของสหกรณ์ ให้กระท าดงันี ้
(1) การจา่ยเงินจ านวนไมม่ากและต้องจา่ยประจ าวนั เชน่ คา่พาหนะ คา่เบีย้เลีย้ง

ของกรรมการและเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ คา่ส่ือสาร คา่ขนสง่ คา่ไฟฟ้า คา่น า้ประปา และคา่ใช้จา่ยเบด็เตล็ด 
เป็นต้น ให้จ่ายเป็นเงินสดจากเงินในมือท่ีก าหนดให้เก็บรักษาไว้ไมเ่กิน 100,000 บาท (หนึง่แสนบาทถ้วน) 

(2) การจา่ยเงินจ านวนมากให้แก่สมาชิก หรือกรรมการ หรือเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ 
หรือการจา่ยเงินของสหกรณ์ในทางธุรกิจอ่ืน ๆ ให้จา่ยเป็นเช็ค ยกเว้นถ้าผู้ รับเงินประสงค์จะให้จา่ยเป็น
เงินสด หรือในกรณีท่ีสหกรณ์ไมส่ามารถจา่ยเงินเป็นเช็คได้ ก็ให้จา่ยเป็นเงินสด โดยความเห็นชอบของ 
ผู้จดัการ หรือเหรัญญิก 

ข้อ 20 ก่อนจ่ายเงินทุกครัง้ ผู้ มีหน้าท่ีจ่ายต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และ
ใบส าคญัประกอบการจา่ยเงินให้ถกูต้องเรียบร้อย และต้องมีผู้อนมุตัใิห้จา่ยเงินจงึจา่ยเงินได้ และเรียก 
ใบเสร็จรับเงินจากผู้ รับเงินท่ีต้องลงนามรับเงินไว้ในหลกัฐานการจา่ยเงินของสหกรณ์ทกุครัง้ 

ข้อ 21 การจา่ยเงินแก่ผู้ มีสิทธิรับเงิน ในกรณีท่ีไมรู้่จกัตวัผู้ขอรับเงิน ต้องให้บคุคลอ่ืนท่ีเช่ือถือ
ได้ลงลายมือช่ือรับรอง หรือน าหลกัฐาน เช่น บตัรประจ าตวั แสดงประกอบการรับเงินด้วย 
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ข้อ 22 การจา่ยเช็คตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 19 ให้สัง่จา่ยในนามบคุคล หรือหนว่ยงานผู้ รับเงิน
โดยขีดฆา่ค าว่า “ผู้ ถือ”ออก 

ข้อ 23 การจา่ยเช็คต้องมีใบส าคญัจ่ายเช็ค ซึง่มีรายละเอียดเก่ียวกบัวนัท่ีท่ีจา่ยเช็ค เลขท่ีเช็ค 
ช่ือธนาคาร วตัถปุระสงค์ในการจา่ยเงิน ช่ือผู้ รับเช็คและจ านวนเงิน พร้อมทัง้ลงช่ือผู้จดัท าเอกสารและ 
ผู้อนมุตัไิว้เป็นหลกัฐาน ทัง้นีส้หกรณ์จะต้องจดัให้มีทะเบียนจา่ยเช็คบนัทกึรายละเอียดข้างต้น เพ่ือ 
ควบคมุและตรวจสอบด้วย 

 เช็คท่ีมีการลงช่ือสัง่จา่ยเรียบร้อยแล้วแตย่งัไมมี่ผู้มารับ ให้เก็บรักษาไว้ในท่ีปลอดภยั 
และควรตดิตอ่ให้ผู้ รับมารับไปโดยเร็วท่ีสุด 

ข้อ 24 ในกรณียกเลิกการจ่ายเช็ครายการใด ให้ผู้ มีหน้าท่ีจา่ยประทบัตรา “ยกเลิก” ในเอกสาร
ท่ียกเลิกทกุฉบบั สว่นเช็คท่ียกเลิกให้เย็บตดิกบัต้นขัว้และประทบัตรา “ยกเลิก” พร้อมบนัทึกเหตผุลท่ี
ยกเลิก และลงลายมือช่ือผู้ รับผิดชอบก ากบัไว้ด้วย 

ข้อ 25  ในการถอนเงินจากธนาคารหรือแหล่งรับฝากเงินอ่ืนๆ เพ่ือน ามาใช้จ่ายในธุรกิจของ 
สหกรณ์ ให้ผู้ จ ัดการหรือผู้ท าหน้าที่แทน ท าบนัทึกขออนุมัติถอนเงินโดยชีแ้จงเหตุผลต่อประธาน
กรรมการด าเนินการ หรือรองประธานกรรมการด าเนินการ หรือเหรัญญิก หรือเลขานุการ ท่ีเป็นผู้           
มีอ านาจอนมุตัิการถอนเงิน พร้อมทัง้แนบเอกสารหลกัฐานตา่งๆ และเอกสารการถอนเงินเพ่ือประกอบ 
การพิจารณาด้วย 

 เม่ือได้รับอนมุตัใิห้ถอนเงินตามวรรคแรกแล้ว ให้ประธานกรรมการด าเนินการ หรือรอง
ประธานกรรมการด าเนินการ หรือเหรัญญิก หรือเลขานุการ หรือกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ หรือ
ผู้จดัการเป็นผู้ลงลายมือช่ือร่วมกนัสองคนในเช็คหรือใบถอนเงิน พร้อมทัง้ประทบัตราของสหกรณ์ด้วย 

 ในกรณีท่ีผู้ จดัการไม่อยู่ ให้ประธานกรรมการด าเนินการ หรือรองประธานกรรมการ
ด าเนินการ หรือเหรัญญิก หรือเลขานกุาร หรือกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ เป็นผู้ลงลายมือช่ือร่วมกัน
สองคนในเช็คหรือใบถอนเงิน พร้อมทัง้ประทบัตราของสหกรณ์ด้วย ในกรณีท่ีสหกรณ์ยงัไม่ด าเนินการ
จ้างผู้จดัการ ให้ประธานกรรมการด าเนินการ หรือรองประธานกรรมการด าเนินการ หรือเหรัญญิก หรือ
เลขานุการ หรือกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ เป็นผู้ลงลายมือช่ือร่วมกันสองคนในเช็คหรือใบถอนเงิน 
พร้อมประทบัตราของสหกรณ์ด้วย 

 
หมวดที่ 4 

การเก็บรักษาเงนิและเอกสารส าคัญ 
 ข้อ 26  เม่ือสิน้เวลาท าการตามข้อ 4 ให้ผู้จดัการ หรือเจ้าหน้าท่ีการเงินของสหกรณ์ เก็บรักษา
เงินสดของสหกรณ์ไว้ได้ไมเ่กินหนึง่แสนบาท เว้นแตค่ณะกรรมการด าเนินการจะอนญุาตให้เก็บเพิ่มเติม
ได้เป็นกรณีพิเศษ เงินสดส่วนท่ีเกินกว่านีใ้ห้น าส่งเข้าฝากในธนาคารท่ีสหกรณ์เปิดบญัชีไว้ ในกรณีท่ี  
จ าเป็นไม่สามารถน าฝากได้ทันในวันนัน้ ๆ ให้ท าบันทึกเสนอประธานกรรมการด าเนินการ หรือ           
รองประธานกรรมการด าเนินการ หรือเหรัญญิกทราบ และให้น าฝากในวนัแรกท่ีเปิดท าการ เงินสดท่ีเก็บ
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รักษาไว้ดงักลา่วข้างต้น ให้เก็บรักษาไว้ในตู้นิรภยัของสหกรณ์ หรือน าฝากไว้ในตู้นิรภยัของกรมวิชาการ
เกษตร ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 
  ให้ผู้จดัการหรือคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ตรวจสอบรายการเงินสดในรายงานเงิน
สดคงเหลือประจ าวนั เปรียบเทียบกบัตวัเงินสดในมือเป็นประจ าทกุวนั เม่ือเห็นว่าถกูต้องตรงกนัแล้ว ให้
ลงลายมือช่ือก ากบัไว้ในรายการเงินสดในรายงานเงินสดคงเหลือประจ าวนัด้วย 
 ข้อ 27  เงินสดท่ีสหกรณ์จะต้องเก็บรักษาไว้ในมือแตล่ะวนั นัน้ ให้เก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยของ 
สหกรณ์ หรือในท่ีมัน่คงปลอดภยั โดยอยูใ่นความรับผิดชอบของคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 
 ข้อ 28 ให้เก็บรักษาสมดุบญัชีเงินฝากของสหกรณ์ทกุเลม่ ทะเบียน และเอกสารเก่ียวกบัการเงิน
ไว้ในตู้นิรภยั หรือในท่ีมัน่คงปลอดภยั โดยอยูใ่นความรับผิดชอบของผู้จดัการ 
 ข้อ 29 ให้คณะกรรมการมอบหมายให้ประธานกรรมการด าเนินการ หรือรองประธาน
กรรมการด าเนินการ หรือเหรัญญิก หรือกรรมการคนใดคนหนึ่ง ท าการตรวจสอบเป็นครัง้คราว เก่ียวกบั
เงินสดคงเหลือและเอกสารการเงินอ่ืนๆ ให้ถกูต้อง 
 ข้อ 30 ให้ผู้จดัการจดัให้มีการท าบญัชีรับจา่ย งบทดลอง งบสอบยอดเงินฝากธนาคาร รวมทัง้
สรุปเก่ียวกบัการรับจา่ยเงิน เสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการด าเนินการเป็นประจ าทกุเดือน 
    
 ประกาศ ณ วนัท่ี 17 กนัยายน พ.ศ. 2557 
 

 
 
 (นายด ารงค์  จิระสทุศัน์) 
 ประธานกรรมการด าเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ ากัด 


