Keep-cash

สหกรณ์ ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ จากัด
ระเบียบว่ าด้ วยการรับจ่ ายและเก็บรักษาเงิน
พ.ศ. 2562
-----------อาศัยอานาจตามความในข้ อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ จากัด
ข้ อ 55(9) และข้ อ 81(7) ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 54 จึงมีมติ ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 12
มกราคม 2562 กาหนดระเบียบว่าด้ วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน ไว้ ดงั ต่อไปนี ้
ข้ อ 1. ระเบียบนี ้เรี ยกว่า "ระเบียบว่าด้ วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2562"
ข้ อ 2. ระเบียบนี ้ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ 1 มีนาคม 2562 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3. ให้ ยกเลิกระเบียบว่าด้ วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ ฉบับ พ.ศ.2550
ข้ อ 4. ในระเบียบนี ้
"สหกรณ์"
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จากัด
"ประธานกรรมการ" หมายถึง ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
ศรี นครินทรวิโรฒ จากัด
"รองประธานกรรมการ" หมายถึง รองประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จากัด
"เหรัญญิก"
หมายถึง กรรมการเหรัญญิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ จากัด
"คณะกรรมการ" หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
ศรี นครินทรวิโรฒ จากัด
"กรรมการ"
หมายถึง กรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ จากัด
"ผู้จดั การ"
หมายถึง ผู้จดั การสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
จากัด
"เจ้ าหน้ าที่การเงิน" หมายถึง รองผู้จดั การหรื อผู้ชว่ ยผู้จดั การ ที่ได้ รับมอบหมายให้
รับผิดชอบในการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์
"เจ้ าหน้ าที่สหกรณ์" หมายถึง เจ้ าหน้ าที่และลูกจ้ างของสหกรณ์
"เงินสดในมือ"
หมายถึง เงินสดที่เป็ นธนบัตรและเหรี ยญกษาปณ์ ซึง่ สหกรณ์เก็บ
รักษาไว้ ที่สานักงานสหกรณ์ เพื่อใช้ จา่ ยหมุนเวียน
"เอกสารการเงิน" หมายถึง เช็ค ธนาณัติ ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ แลกเงินไปรษณีย์ หรื อตัว๋ สัญญาใช้
เงิน
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ข้ อ 5. วัน เวลา ทาการรับจ่ายเงินของสหกรณ์นนั ้ กาหนดเปิ ดทาการในวันราชการตังแต่
้ เวลา
8.30 น. ถึง 15.30 น. หรื อตามประกาศของสหกรณ์
ข้ อ 6. ให้ ผ้ จู ดั การเป็ นผู้รับผิดชอบการเงินทังหมดของสหกรณ์
้
แต่ในกรณีที่สหกรณ์ไม่ได้ จดั จ้ างและ
หรื อแต่งตังผู
้ ้ จดั การ ให้ เหรัญญิกเป็ นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้จดั การ
ข้ อ 7. ผู้จดั การอาจขอแต่งตังเจ้
้ าหน้ าที่การเงิน เพื่อช่วยเหลือการปฏิบตั หิ น้ าที่เกี่ยวกับการเงิ นของ
สหกรณ์ได้ การแต่งตังเจ้
้ าหน้ าที่การเงินให้ ทาเป็ นหนังสือเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ข้ อ 8. ในกรณีผ้ จู ดั การไม่อยู่ หรื อไม่อาจปฏิบตั หิ น้ าที่การเงินของสหกรณ์ด้วยตนเองได้ ให้ ประธาน
กรรมการสัง่ ให้ เจ้ าหน้ าที่การเงินปฏิบตั หิ น้ าที่เกี่ยวกับการเงินตามข้ อ 6 ได้
ข้ อ 9. เมื่อผู้จดั การหรื อเจ้ าหน้ าที่การเงินของสหกรณ์ประสงค์จะขอถอนเงินจากธนาคาร หรื อแหล่ง
รับเงินฝากอื่น ๆ เพื่อนาไปใช้ จา่ ยในกิจการของสหกรณ์ ให้ ทาบันทึกชี ้แจงเหตุผลที่ขอถอนเงินต่อประธาน
กรรมการหรื อรองประธานกรรมการ และให้ เสนอสมุดทะเบียนจ่ายเช็คหรื อใบถอนเงินไปประกอบการ
พิจารณาด้ วย
เมื่อได้ รับอนุมตั ิให้ ถอนเงินดังกล่าวในวรรคแรกแล้ ว ให้ เสนอเช็คหรื อใบถอนเงินต่อประธาน
กรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ หรื อเหรัญญิก หรื อผู้จดั การ หรื อผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย เพื่อลง
ลายมือชื่อในเช็คหรื อใบถอนเงินร่วมกันอย่างน้ อย 2 คนพร้ อมทังประทั
้
บตราสหกรณ์ด้วย
ข้ อ 10. การรับจ่ายเงิน ต้ องจัดให้ มีเอกสารหลักฐานใบสาคัญประกอบครบถ้ วนและจะต้ องบันทึก
รายการในสมุดบัญชีของสหกรณ์ทกุ ครัง้ ทันทีที่เกิดรายการขึ ้น และผู้จดั การจะต้ องตรวจสอบให้ ถกู ต้ องเป็ น
ประจาวัน
หมวด 1 ใบเสร็จรับเงิน
ข้ อ 11. ใบเสร็จรับเงินให้ ใช้ ตามแบบที่สหกรณ์กาหนด โดยให้ มีสาเนาอย่างน้ อย 1 ฉบับ หรื อมี
รายงานรายละเอียดครบถ้ วนตามใบเสร็จ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและบันทึกบัญชี
ข้ อ 12. ใบเสร็จรับเงิน ให้ มีหมายเลขกากับเล่ม และหมายเลขกากับใบเสร็จรับเงินเรี ยงตามลาดับกัน
ไปทุกฉบับ
ข้ อ 13. ใบเสร็จรับเงิน ห้ ามขูดลบ แก้ ไข เพิ่มเติมจานวนเงิน หรื อชื่อผู้รับเงิน หากใบเสร็ จรับเงินฉบับ
ใดลงรายการเงินผิดพลาด ก็ให้ ขีดฆ่าจานวนเงินและเขียนใหม่ทงจ
ั ้ านวน แล้ วให้ ผ้ รู ับเงินลงลายมือชื่อ
กากับ หรื อขีดฆ่ายกเลิกใบเสร็จรับเงินนันทั
้ งฉบั
้ บแล้ วออกฉบับใหม่ให้ แทน สาหรับใบเสร็จรับเงินฉบับที่
ยกเลิกให้ ขีดฆ่าและเขียนเหตุผลพร้ อมกับลงชื่อกากับไว้ และให้ เย็บติดไว้ ในเล่มโดยมีสาเนาอยูค่ รบทุก
ฉบับพร้ อมต้ นฉบับ
ข้ อ 14. ให้ สหกรณ์เก็บรักษาสาเนาใบเสร็จรับเงิน หรื อรายงานรายละเอียดครบถ้ วนตามใบเสร็จ ซึง่
ผู้สอบบัญชียงั มิได้ ตรวจสอบไว้ ในที่ปลอดภัยอย่าให้ สญ
ู หาย และเมื่อได้ ตรวจสอบแล้ วก็ให้ เก็บไว้ อย่าง
เอกสารธรรมดาก็ได้
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ข้ อ 15. ให้ ผ้ จู ดั การมอบหมาย ให้ เจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ทาหน้ าที่ควบคุมการจัดเก็บรักษาใบเสร็จรับเงิน
ที่ยงั ไม่ได้ ใช้ และเล่มที่ยงั ใช้ ไม่หมดไว้ ในที่มนั่ คงปลอดภัย
หมวด 2 การรับเงิน
ข้ อ 16. สหกรณ์ต้องออกใบเสร็จรับเงินทุกครัง้ ที่มีการรับเงิน โดยปกติให้ ใช้ ใบเสร็จรับเงินเล่ม
เดียวกันในการรับเงินทุกประเภท เว้ นแต่เงินประเภทใดที่มีการรับชาระเป็ นประจา และมีจานวนมากราย
จะแยกใบเสร็จรับเงินเล่มหนึ่งสาหรับรับชาระเงินประเภทนันก็
้ ได
ข้ อ 17. การรับเงินของสหกรณ์ ให้ รับเป็ นเงินสด แต่ถ้าเป็ นกรณีที่จาเป็ น และเป็ นประโยชน์แก่
สหกรณ์ ก็อาจรับเป็ นเอกสารการเงินได้
ข้ อ 18. ในกรณีมีการรับเอกสารการเงิน เช่น เช็ค ใบเสร็จรับเงินที่สหกรณ์ออกให้ แก่ผ้ จู า่ ยเช็ค ให้ ระบุ
ว่าเป็ นเช็คของธนาคารใด เลขที่เท่าใด และลงวันที่เท่าใด ทังให้
้ กาหนดเงื่อนไขไว้ ในใบเสร็จรับเงินว่า
"ใบเสร็จรับเงินนี ้จะสมบูรณ์ตอ่ เมื่อได้ รับเงินตามเช็คนันแล้
้ ว" และให้ จดั ทาทะเบียนรับเช็คเพื่อบันทึก
รายละเอียดเกี่ยวกับเช็คดังกล่าวเพื่อการควบคุมและตรวจสอบด้ วย
เช็คที่ถึงกาหนดให้ นาฝากธนาคารทันที
ข้ อ 19. เงินสดและเอกสารการเงินที่สหกรณ์ได้ รับในแต่ละวันตามข้ อ 17 ให้ นาฝากธนาคารในวัน
นัน้ เว้ นแต่เอกสารการเงินประเภทที่ต้องนาไปขึ ้นเป็ นเงินสดก่อน ก็ให้ ดาเนินการได้ ทนั ที ในกรณีที่ไม่
สามารถนาฝากธนาคารได้ ทนั วันนัน้ ให้ บนั ทึกเหตุผลไว้ ในสมุดบัญชีเงินสด และแจ้ งให้ ประธานกรรมการ
หรื อกรรมการผู้ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการเพื่อทราบ และให้ รีบนาฝากธนาคารในเวลาเริ่มทาการ
ของวันทาการถัดไปทันที เงินสดและเอกสารการเงิน ซึง่ ไม่อาจนาฝากธนาคารได้ ทนั ในวันนัน้ ให้ เก็บรักษา
ไว้ ในตู้นิรภัยของสหกรณ์ หรื อในที่มนั่ คงปลอดภัย
ข้ อ 20. กรณีเงินนาฝากธนาคารมีจานวนมาก หรื อธนาคารอยูห่ ่างไกล หรื อกรณีที่เห็นว่าจะไม่
ปลอดภัยแก่เงินที่จะนาฝากธนาคาร ให้ ประธานกรรมการพิจารณาแต่งตังให้
้ กรรมการคนใดคนหนึง่ หรื อ
หลายคนร่วมกับผู้จดั การควบคุมเงินไปธนาคาร และหรื ออาจจัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ตารวจควบคุมรักษาความ
ปลอดภัยด้ วยก็ได้
หมวด 3 การจ่ ายเงิน
ข้ อ 21. การจ่ายเงิน ให้ จ่ายเฉพาะเพื่อกิจการภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และเป็ นไป
โดยถูกต้ องตามระเบียบ และข้ อบังคับของสหกรณ์
ข้ อ 22. การจ่ายเงินทุกครัง้ ต้ องมีหลักฐานการจ่ายที่ถกู ต้ องสมบูรณ์ เก็บไว้ เพื่อประโยชน์ในการ
ตรวจสอบ
ข้ อ 23. หลักฐานการจ่าย นอกจากใบเสร็จรับเงินซึง่ ผู้รับเงินออกให้ แก่สหกรณ์แล้ ว ให้ ใช้ ใบสาคัญ
จ่ายตามแบบที่สหกรณ์กาหนด
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ข้ อ 24. หลักฐานการจ่ายที่เป็ นใบเสร็จรับเงิน ซึง่ ผู้รับเงินออกให้ แก่สหกรณ์อย่างน้ อยจะต้ องมี
รายการดังต่อไปนี ้
(1) ชื่อ สถานที่อยู่ หรื อที่ทาการของผู้รับเงิน
(2) วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
(3) รายการแสดงการรับเงินระบุวา่ เป็ นค่าอะไร
(4) จานวนเงินทังตั
้ วเลขและตัวอักษร
(5) ลายมือชื่อของผู้รับเงิน
ข้ อ 25. ให้ เจ้ าหน้ าที่การเงินประทับตรา "จ่ายเงินแล้ ว" และลงลายมือชื่อกากับการจ่ายพร้ อม วัน
เดือน ปี ไว้ ในหลักฐานการจ่ายเงินทุกฉบับ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
ข้ อ 26. การจ่ายเงินของสหกรณ์ให้ กระทาได้ ดงั นี ้
26.1 การจ่ายเป็ นเงินสด กาหนดดังนี ้
(1) จานวนเงินไม่เกิน 3,000 บาท
(2) สมาชิกถอนเงินฝากในสหกรณ์ ไม่เกิน 200,000 บาท
(3) สมาชิกรับเงินกู้ยืมจากสหกรณ์ ไม่เกิน 50,000 บาท
(4) ในกรณีที่ไม่สามารถจ่ายเช็คได้ โดยได้ รับอนุญาตจากกรรมการประจาสานักงาน
หรื อผู้จดั การ
(5) ตามมติคณะกรรมการ
26.2 การจ่ายเป็ นเช็ค
(1) จานวนเงินเกิน 3,000 บาทขึ ้นไป
(2) สมาชิกถอนเงินฝากในสหกรณ์ เกิน 200,000 บาท ขึ ้นไป
(3) สมาชิกรับเงินกู้ยืมจากสหกรณ์ เกิน 50,000 บาท ขึ ้นไป
(4) การจ่ายเงินในทางธุรกิจอื่น ๆ
(5) จ่ายเงินทุกประเภทที่มีการมอบฉันทะมารับแทน
ข้ อ 27. ก่อนจ่ายเงินทุกครัง้ ผู้มีหน้ าที่จา่ ยต้ องตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ และใบสาคัญ
ประกอบการจ่ายเงินให้ ถกู ต้ องเรี ยบร้ อย และต้ องมีผ้ อู นุมตั ใิ ห้ จา่ ยได้ จึงจ่ายเงิน และเรี ยกใบเสร็จรับเงิน
จากผู้รับเงิน หรื อให้ ผ้ รู ับเงินลงนามรับเงินไว้ ในหลักฐานการจ่ายเงินของสหกรณ์ทกุ ครัง้
ข้ อ 28. การจ่ายเงินแก่ผ้ มู ีสิทธิรับเงิน ในกรณีที่ไม่ร้ ูจกั ตัวผู้ขอรับเงิน ต้ องให้ บคุ คลอื่นที่เชื่อถือได้ ลง
ลายมือชื่อรับรอง หรื อนาหลักฐาน เช่น บัตรประจาตัวแสดงประกอบการรับเงินด้ วย
ข้ อ 29. การจ่ายเช็คตามข้ อ 26.2 ให้ สงั่ จ่ายในนามบุคคลหรื อหน่วยงานผู้รับเงินโดยขีดฆ่าคาว่า
"หรื อผู้ถือ" ออก
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ข้ อ 30. การจ่ายเช็ค ต้ องมีใบสาคัญจ่ายเช็ค ซึง่ มีรายละเอียดเกี่ยวกับวันที่จา่ ยเช็ค เลขที่เช็ค ชื่อ
ธนาคาร วัตถุประสงค์ในการจ่ายเงิน ชื่อผู้รับเช็คและจานวนเงิน พร้ อมทังลงชื
้ ่อผู้จดั ทาเอกสาร และผู้อนุมตั ิ
ไว้ เป็ นหลักฐาน
ทังนี
้ ้สหกรณ์จะต้ องจัดให้ มีทะเบียนจ่ายเช็ค บันทึกรายละเอียดข้ างต้ น เพื่อควบคุมและตรวจสอบ
ด้ วยเช็คที่มีการลงชื่อสัง่ จ่ายเรี ยบร้ อยแล้ ว แต่ยงั ไม่มีผ้ มู ารับให้ เก็บรักษาไว้ ในที่ปลอดภัย
ข้ อ 31. ในกรณียกเลิกการจ่ายเช็ครายการใด ให้ ผ้ มู ีหน้ าที่จา่ ย ประทับตรา "ยกเลิก" ในเอกสารที่
ยกเลิกทุกฉบับ ส่วนเช็คที่ยกเลิกให้ เย็บติดกับต้ นขัวและประทั
้
บตรา "ยกเลิก" พร้ อมบันทึกเหตุผลที่ยกเลิก
และลงลายมือชื่อผู้รับผิดชอบกากับไว้ ด้วย
ข้ อ 32. โดยปกติการจ่ายเงินเพื่อเป็ นค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินธุรกิจของสหกรณ์ ให้ ผ้ จู ดั การ เสนอ
ขออนุมตั ิตอ่ ที่ประชุมคณะกรรมการก่อน
ในกรณีที่มีความจาเป็ นรี บด่วน ให้ ประธานกรรมการหรื อรองประธานกรรมการมีอานาจสัง่ จ่ายได้ ไม่
เกินครัง้ ละ 10,000 บาท (หนึง่ หมื่นบาทถ้ วน) แล้ วเสนอเรื่ องการที่ต้องจ่ายเงินนันให้
้ ที่ประชุม
คณะกรรมการทราบคราวถัดไป
หมวด 4 การเก็บรักษาเงินและเอกสารสาคัญ
ข้ อ 33. ถ้ ามีความจาเป็ นต้ องเก็บรักษาเงินสดในมือ เพื่อประโยชน์แห่งธุรกิจของสหกรณ์ เหรัญญิก
หรื อผู้จดั การ จะเก็บรักษาเงินสดของสหกรณ์ไว้ ได้ ไม่เกินตามที่กาหนดไว้ ใน ข้ อ 34 เงินสดส่วนที่เกินให้
นาส่งเข้ าฝากในธนาคารที่สหกรณ์เปิ ดบัญชีเงินฝากไว้
ในกรณีจาเป็ นไม่สามารถเข้ าฝากได้ ทนั ในวันนันๆ
้ ให้ ทาบันทึกเสนอประธานกรรมการหรื อรอง
ประธานกรรมการทราบ และให้ นาส่งเข้ าฝากในวันแรกที่เปิ ดทาการ เงินสดที่เก็บรักษาไว้ ดงั กล่าวข้ างต้ น
ให้ เก็บรักษาไว้ ในตู้นิรภัยของสหกรณ์
ข้ อ 34. การเก็บรักษาเงินสดไว้ ในสหกรณ์ตามข้ อ 33 ให้ กาหนดดังนี ้
(1) สานักงานกลาง มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ไม่เกิน 500,000 บาท
(2) สานักงานสาขามหาวิทยาลัยบูรพา
ไม่เกิน 200,000 บาท
(3) สานักงานสาขามหาวิทยาลัยทักษิณ
ไม่เกิน 100,000 บาท
(4) สานักงานสาขามหาวิทยาลัยนเรศวร
ไม่เกิน 100,000 บาท
(5) สานักงานสาขามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไม่เกิน 100,000 บาท
(6) สานักงานสาขามหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ องครักษ์ ไม่เกิน 100,000 บาท
(7) สานักงานสาขามหาวิทยาลัยพะเยา
ไม่เกิน 100,000 บาท
ข้ อ 35. เมื่อหมดเวลาทาการตามข้ อ 5 ให้ ผ้ จู ดั การและเจ้ าหน้ าที่การเงินของสหกรณ์ตรวจสอบ
รายการเงินสดในสมุดเงินสดรับ สมุดเงินสดจ่าย และตัวเงินสดในมือเป็ นประจาทุกวัน เมื่อเห็นว่าถูกต้ อง
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แล้ วให้ ลงลายมือชื่อในฐานะผู้เก็บรักษาเงินสดไว้ ในสมุดเงินสดรับ และรับรองรายจ่ายไว้ ในสมุดเงินสดจ่าย
ของสหกรณ์ด้วย
ข้ อ 36. ให้ เหรัญญิกหรื อกรรมการที่ได้ รับมอบหมาย ผลัดเปลี่ยนกันทาการตรวจสอบเงินสด รายการ
เงินในใบสาคัญจ่ายเงิน กับสลิพลูกหนี ้ หรื อสลิพเจ้ าหนี ้ สมุดเงินสดรับหรื อสมุดเงินสดจ่าย และสมุดสรุป
ประจาวัน (แล้ วแต่กรณี)
ให้ ตรงกัน
ข้ อ 37. เงินสดและเอกสารการเงินที่สหกรณ์จะต้ องเก็บรักษาไว้ ในมือแต่ละวันนันให้
้ เก็บรักษาไว้ ในตู้
นิรภัยของสหกรณ์ หรื อในที่มนั่ คงปลอดภัย โดยอยูใ่ นความรับผิดชอบของผู้จดั การ
ข้ อ 38. ให้ เก็บรักษาสมุดบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ทกุ เล่ม สมุดบัญชีทะเบียน และเอกสารเกี่ยวกับ
การเงินไว้ ในตู้นิรภัย และหรื อในที่มนั่ คงปลอดภัย โดยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้จดั การ
ข้ อ 39. ให้ ผ้ จู ดั การหรื อเจ้ าหน้ าที่การเงิน จัดทาบัญชีรับจ่ายและงบทดลองของสหกรณ์รวมทัง้
ข้ อเสนอโดยสรุปเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เป็ นประจาทุกเดือน
ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม 2562
ลงชื่อ
(นายชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ)
ประธานกรรมการ
………………….
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