ระเบีย บ
สมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ค รูป ระถมศึก ษาจังหวัด เชียงใหม่
ว่าด้ว ยการร บั จ่า ยและเก็บ รัก ษาเงิ น พ.ศ. 2560
……………………………………………….
อาศัยอํานาจตามความในข้อ 27 แห่งข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่ พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และตามมติท่ปี ระชุมใหญ่สามัญ ประจําปี
2559 เมือ่ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2560 จึงได้กาํ หนดระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.
2560ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2560”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ทีน่ ายทะเบียนเห็นชอบเป็ นต้นไป
ข้อ 3. ในระเบียบนี้
“สมาคม” หมายถึง สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถม ศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินกิจการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครู
ประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
“กรรมการ” หมายถึง กรรมการสมาคมฌาปนกิจ สงเคราะห์ค รู ป ระถมศึก ษาจัง หวัด
เชียงใหม่
“นายกสมาคม” หมายถึง นายกสมาคมฌาปนกิจ สงเคราะห์ ค รู ป ระถมศึก ษาจัง หวัด
เชียงใหม่
“อุปนายก” หมายถึง อุปนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
“เลขานุ การ” หมายถึง เลขานุ การสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัด
เชียงใหม่
“เหรัญ ญิก ” หมายถึง เหรัญ ญิก สมาคมฌาปนกิจ สงเคราะห์ ค รู ป ระถมศึก ษาจัง หวัด
เชียงใหม่
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
“เจ้า หน้ า ที่” หมายถึง เจ้า หน้ า ที่ส มาคมฌาปนกิจ สงเคราะห์ ค รู ป ระถมศึก ษาจัง หวัด
เชียงใหม่
“เงินสงเคราะห์” หมายถึง เงินที่สมาชิกร่วมกันออกช่วยเหลือเป็ นค่าจัดการศพ และเงิน
สงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกซึง่ ถึงแก่ความตาย รวมทัง้ เป็ นค่าใช้จา่ ยเพือ่ ดําเนินกิจการของสมาคม
“เงินสดในมือ” หมายถึง เงินสดทีเ่ ป็ นธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ ซึง่ สมาคม เก็บรักษาไว้ท่ี
ทําการสมาคม เพือ่ ใช้จา่ ยหมุนเวียนในการดําเนินงานของสมาคม
“เอกสารแทนตัวเงิน” หมายถึง เช็ค ธนาณัติ ตั ๋วแลกเงิน ตั ๋วแลกเงินไปรษณีย์ หรือตั ๋ว
สัญญาใช้เงิน
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“สถาบันการเงิน” หมายถึง ธนาคารของรัฐหรือธนาคารพาณิชย์หรือสหกรณ์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยสหกรณ์
ข้อ 4. สมาคม เปิ ดรับจ่ายเงินตัง้ แต่เวลา 08.30 น. ถึง 15.00 น. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการและ
วันหยุดตามประกาศของสมาคม
ข้อ 5. ให้เหรัญญิก หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการรับ - จ่าย
และเก็บรักษาเงินของสมาคม
ข้อ 6. การรับจ่ายเงิน จะต้องจัดให้มเี อกสารหลักฐานใบสําคัญประกอบครบถ้วน และจะต้อง
บันทึกรายการในสมุดบัญชีของสมาคมทุกครัง้ ทันทีทเ่ี กิดรายการขึน้ และผูร้ บั ผิดชอบจะต้องตรวจสอบให้
ถูกต้องเป็ นประจําวัน
หมวด 1
ใบเสร็จ ร บั เงิ น
ข้อ 7. ใบเสร็จรับเงิน ให้ใช้ตามแบบที่สมาคมกําหนด โดยให้มสี ําเนาอย่างน้ อยหนึ่งฉบับเพื่อ
ประโยชน์ในการตรวจสอบและบันทึกบัญชี
ข้อ 8. ใบเสร็จรับเงิน ให้มหี มายเลขกํากับเล่ม และหมายเลขกํากับใบเสร็จรับเงินเรียงตามลําดับ
กันไปทุกฉบับ ให้สมาคมจัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินไว้ เพื่อให้ทราบและตรวจสอบได้ว่าได้จดั พิมพ์
ขึ้นตามจํานวนเท่าใด ได้จ่ายใบเสร็จรับเงินเล่มใด หมายเลขใดถึงหมายเลขใด ให้เจ้าหน้ าที่ผูใ้ ดไปใช้
เมือ่ ไร
การเบิกใช้ใบเสร็จรับเงิน ให้เบิกใช้ตามจํานวนทีเ่ หมาะสมและจําเป็ นกับสภาพการดําเนินงานกิจ
ของสมาคม โดยให้เ บิก ตามลํ า ดับ เล่ ม และเลขที่ของใบเสร็จรับ เงิน และให้หลักฐานการเบิกจ่ า ย
ใบเสร็จรับเงินไว้ดว้ ย
ข้อ 9. ใบเสร็จรับเงินห้ามขูดลบ แก้ไข เพิม่ เติม จํานวนเงินหรือชื่อผูช้ าํ ระเงิน หากใบเสร็จรับเงิน
ฉบับใดลงรายการเงินผิดพลาด ก็ให้ขดี ฆ่าจํานวนเงินและเขียนใหม่ทงั ้ จํานวน ให้ผรู้ บั เงินลงลายมือชื่อ
กํากับหรือขีดฆ่ายกเลิกใบเสร็จรับเงินนัน้ ทัง้ ฉบับ แล้วออกฉบับใหม่ให้แทน
สําหรับใบเสร็จรับเงินฉบับทีย่ กเลิก ให้ขดี ฆ่าและเขียนเหตุผลพร้อมกับลงชื่อกํากับไว้และให้เย็บ
ติดไว้ในเล่มโดยมีสาํ เนาอยูค่ รบทุกฉบับพร้อมต้นฉบับ
ข้อ 10. ให้สมาคม เก็บรักษาสําเนาใบเสร็จรับเงินไว้ในที่ปลอดภัย อย่าให้สูญหายและเมื่อได้
ตรวจสอบแล้วก็ให้เก็บไว้อย่างเอกสารธรรมดาก็ได้
ข้อ 11. ให้คณะกรรมการมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือเจ้าหน้าที่ทําหน้าที่ควบคุม
การจัดเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินทีย่ งั ไม่ได้ใช้และเล่มทีย่ งั ใช้ไม่หมดไว้ในทีม่ นคงปลอดภั
ั่
ย
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หมวด 2
การรับเงิ น
ข้อ 12. สมาคมต้องออกใบเสร็จรับเงินทุกครัง้ ที่มกี ารรับเงินโดยปกติให้ใช้ใ บเสร็จรับเงินเล่ม
เดียวกัน ในการรับเงินทุกประเภท เว้นแต่เงินประเภทใดทีม่ กี ารรับชําระเป็ นประจําและมีจาํ นวนมากราย
จะแยกใบเสร็จรับเงินเล่มหนึ่งสําหรับการรับชําระเงินประเภทนัน้ ก็ได้
ข้อ 13. การรับเงินของสมาคม ให้รบั เป็ นเงินสด แต่ถ้าเป็ นกรณีท่จี ําเป็ นและเป็ นประโยชน์ แก่
สมาคมก็อาจรับเป็ นเอกสารแทนตัวเงินได้
ข้อ 14. ในกรณีจาํ เป็ นทีจ่ ะต้องรับเช็ค หรือตั ๋วสัญญาใช้เงิน จะต้องเป็ นเช็คหรือตั ๋วสัญญาใช้เงินที่
ธนาคารรับรอง หรือเช็คทีส่ งจ่
ั ่ ายจากส่วนราชการเท่านัน้
ข้อ 15. ในกรณีมกี ารรับเช็คตามข้อ 14. ใบเสร็จรับเงินทีส่ มาคมออกให้แก่ผถู้ อื เช็ค ให้ระบุวา่ เป็ น
เช็ค ของธนาคารใด เลขที่เ ท่ า ใด และลงวัน ที่เ ท่ า ใด ทัง้ ให้กํ า หนดเงื่อ นไขไว้ใ นใบเสร็จ รับ เงิน ว่ า
“ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์ ต่อเมื่อได้รบั เงินตามเช็คนัน้ แล้ว” และให้จดั ทําทะเบียนรับเช็คเพื่อบันทึก
รายการละเอียดเกี่ยวกับเช็คดังกล่าว เพื่อ การควบคุมและตรวจสอบด้วย เช็คที่ถึงกําหนดให้นําฝาก
สถาบันการเงินทันที
ข้อ 16. เงินสดและเอกสารการเงินที่สมาคม ได้รบั ในแต่ละวันตาม ข้อ 14. ให้นําฝากสถาบัน
การเงิน เมือ่ สิน้ เวลารับ จ่าย เงินในวันนัน้ เว้นแต่เอกสารการเงินประเภททีต่ อ้ งนําไปขึน้ เป็ นเงินสดก่อนก็
ให้ดาํ เนินการได้ทนั ที
ในกรณีทไ่ี ม่สามารถนํ าฝากสถาบันการเงินได้ทนั วันนัน้ ให้บนั ทึกเหตุผลไว้ในสมุดบัญชีเงินสด
และแจ้งให้นายกสมาคม หรือกรรมการสมาคมผูไ้ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการสมาคมเพือ่ ทราบและ
ให้รบี นําเข้าฝากสถาบันการเงินในเวลาเริม่ ทําการของวันทําการถัดไปทันที
เงินสดและเอกสารการเงินซึง่ ไม่อาจนํ าฝากสถาบันการเงิน ได้ทนั ในวันนัน้ ให้เก็บรักษาไว้ในตู้
นิรภัยของสมาคม หรือในทีม่ นคงปลอดภั
ั่
ย
หมวด 3
การจ่า ยเงิน
ข้อ 17. การจ่ายเงินให้จา่ ยเฉพาะเพือ่ กิจการภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ของสมาคม และเป็ นไป
โดยถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคับของสมาคม
ข้อ 18. การจ่ายเงินทุกครัง้ ต้องมีหลักฐานการจ่ายทีถ่ ูกต้องสมบูรณ์เก็บไว้เพือ่ ประโยชน์ในการ
ตรวจสอบ
ข้อ 19. หลักฐานการจ่ายนอกจากใบเสร็จรับเงินซึ่งผูร้ บั เงินออกให้แก่สมาคม ให้ใช้ตามแบบที่
สมาคมกําหนด
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ข้อ 20. หลักฐานการจ่าย ทีเ่ ป็ นใบเสร็จรับเงินซึ่งผูร้ บั เงินออกให้แก่สมาคมอย่างน้อยจะต้องมี
รายการต่อไปนี้
ก. ชือ่ สถานทีอ่ ยู่ หรือทีท่ าํ การของผูร้ บั เงิน
ข. วัน เดือน ปี ทีร่ บั เงิน
ค. รายการแสดงการรับเงินระบุวา่ เป็ นค่าอะไร
ง. จํานวนเงินทัง้ ตัวเลขและตัวอักษร
จ. ลายมือชือ่ ของผูร้ บั เงิน
ข้อ 21. ให้เจ้าหน้าที่ ประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” และลงลายมือกํากับการจ่ายพร้อมวัน เดือน ปี
ไว้ในหลักฐานการจ่ายเงินทุกฉบับเพือ่ ประโยชน์ในการตรวจสอบ
ข้อ 22. อนุ มตั คิ า่ ใช้จา่ ยและเบิกถอนเงินของสมาคม ให้กระทําได้ดงั นี้
(1) การจ่ายเงินเป็ นจํานวนไม่มาก และต้องจ่ายเป็ นประจํา เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง
ของกรรมการสมาคมและเจ้าหน้าทีส่ มาคม และค่าใช้จ่ายอื่น ให้นายกสมาคม หรือกรรมการในตําแหน่ ง
อุปนายก เหรัญญิก หรือเลขานุ การ ทีน่ ายกสมาคมมอบหมาย มีอํานาจสังจ่
่ ายได้ครัง้ ละไม่เกิน 100,000
บาท
(2) ให้นายกสมาคม หรือกรรมการในตําแหน่ งอุปนายก เหรัญญิก หรือเลขานุ การทีน่ ายก
สมาคมมอบหมาย มีอาํ นาจในการสังจ่
่ ายเงินค่าจัดการศพ ตามข้อบังคับของสมาคม
ข้อ 23. ก่อนจ่ายเงินทุกครัง้ ผูม้ หี น้ าที่จ่ายต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ และใบสําคัญ
ประกอบการจ่ า ยเงิน ให้ ถู ก ต้ อ งเรีย บร้ อ ย และต้ อ งมีผู้อ นุ ม ัติใ ห้ จ่ า ยเงิน ได้ จึง จ่ า ยเงิน และเรี ย ก
ใบเสร็จรับเงินจากผูร้ บั เงิน หรือให้ผรู้ บั เงินลงนามรับเงินไว้ในหลักฐานการจ่ายเงินของสมาคมทุกครัง้
ข้อ 24. การจ่ายเงินแก่ผู้มสี ทิ ธิรบั เงิน ต้องแสดงบัตรประจําตัวหรือให้บุคคลอื่นที่เชื่อถือ ได้ลง
ลายมือชือ่ รับรอง
ข้อ 25. ในกรณียกเลิกการจ่ายเช็ครายการใด ให้ผมู้ หี น้าทีจ่ ่ายประทับตรา “ยกเลิก” ในเอกสาร
ทีย่ กเลิกทุกฉบับ ส่วนเช็คทีย่ กเลิกให้เย็บติดกับต้นขัว้ และประทับตรา “ยกเลิก” พร้อมบันทึกเหตุผลทีข่ อ
ยกเลิก และลงลายมือชือ่ ผูร้ บั ผิดชอบกํากับไว้ดว้ ย
ข้อ 26. ในการถอนเงินจากสถาบันการเงินเพือ่ นํามาใช้จา่ ยในกิจการของสมาคม ให้เจ้าหน้าทีท่ าํ
บัน ทึกขออนุ มตั ิเบิกถอนเงินโดยชี้แ จงเหตุ ผลต่อนายกสมาคม หรืออุ ป นายกสมาคม หรือกรรมการ
สมาคม
ผูท้ ่ไี ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการสมาคมให้เป็ นผูม้ อี ํานาจอนุ มตั กิ ารเบิกถอนเงิน
พร้อมทัง้ แบบเอกสารหลักฐานต่างๆ และเอกสารการถอนเงินเพือ่ ประกอบการพิจารณาด้วย
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หมวด 4
การเก็บ รัก ษาและเอกสารสําคัญ
ข้อ 27. เมื่อสิน้ เวลาทําการตามข้อ 4 ให้เจ้าหน้าทีห่ รือผูร้ บั ผิดชอบ ตรวจสอบรายการเงินสดใน
สมุดบัญชีเปรียบเทียบกับตัวเงินสดในมือเป็ นประจําทุกวัน เมือ่ เห็นว่าถูกต้องตรงกันแล้ว ให้ลงลายมือชือ่
กํากับไว้ในสมุดบัญชีดว้ ย
ข้อ 28. ให้เก็บรักษาสมุดบัญชีเงินฝากของสมาคมทุกเล่ม สมุดบัญชีทะเบียนและเอกสารเกีย่ วกับ
การเงินไว้ในตูน้ ิรภัย และหรือในทีม่ นคงปลอดภั
ั่
ย โดยอยูใ่ นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่
ข้อ 29. จัดให้มกี ารทําบัญชีรบั – จ่าย งบสอบยอดเงินฝากสถาบันการเงิน รวมทัง้ สรุปเกี่ยวกับ
การจ่ายเงินเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการเป็ นประจําทุกเดือน
ข้อ 30. ให้นายกสมาคมรักษาการตามระเบียบนี้
ทัง้ นี้ ตัง้ แต่วนั ที่ 12 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560
ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

ลงชือ่
(นายสกุล หล้าปาวงศ์)
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

