ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จากัด
ว่าด้ วยการรับจ่ าย และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ พ.ศ. 2557
-----------------------------------------------อาศัยอานาจตามความในข้อ 59(8) และ 87(6) ของข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการสรรพากร จากัด พ.ศ. 2543 และด้วยความเห็นชอบที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการฯ ครั้งที่
6/2557 วันที่ 27 มิถุนายน 2557 จึงได้กาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด
ว่าด้วยการรับจ่าย และเก็บรักษาเงินสหกรณ์ พ.ศ. 2557 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด
ว่าด้วยการรับจ่าย และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ พ.ศ. 2557”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ใช้บงั คับ ตั้งแต่วนั ที่ประกาศ เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิก ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด ว่าด้วยการรับ
จ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ พ.ศ. 2544 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ รวมทั้งบรรดา ระเบียบ
มติคณะกรรมการ คาสั่ง หรื อประกาศอื่นใด ที่กาหนดไว้แล้ว ที่ขดั หรื อแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบ
นี้แทน
ข้อ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด
“ประธานกรรมการ”
หมายถึง ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด
“รองประธานกรรมการ” หมายถึง รองประธานกรรมการดาเนินการออมทรัพย์
ข้าราชการสรรพากร จากัด
“คณะกรรมการ”
หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการสรรพากร จากัด
“กรรมการ”
หมายถึง กรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการสรรพากร จากัด
“ผูจ้ ดั การ”
หมายถึง ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ
สรรพากร จากัด
“ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ”
หมายถึง ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ
สรรพากร จากัด
“เจ้าหน้าที่การเงิน”
หมายถึง เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมายให้
ทาหน้าที่รับผิดชอบในการรับจ่ายและเก็บ
รักษาเงินของสหกรณ์

“เงินสดในมือ”

หมายถึง เงินสดที่เป็ นธนบัตรและเหรี ยญกษาปณ์
ซึ่ งสหกรณ์เก็บรักษาไว้ที่สานักงานสหกรณ์
เพื่อใช้จ่ายหมุนเวียนในทางธุ รกิจของสหกรณ์
“เอกสารทางการเงิน” หมายถึง เช็ค ธนาณัติ ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ แลกเงินไปรษณี ย ์
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
ข้อ 5. สหกรณ์เปิ ดรับจ่ายเงินตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ในวันเวลาทาการ
ของทางราชการ หรื อตามคาสั่งของสหกรณ์
ข้อ 6. ให้ผจู ้ ดั การเป็ นผูร้ ับผิดชอบการเงินทั้งปวงของสหกรณ์
ข้อ 7. ในกรณี ที่ยงั ไม่มีผจู ้ ดั การ หรื อมีแต่ผจู ้ ดั การไม่อยู่ หรื อไม่อาจจะปฏิบตั ิหน้าที่
เกี่ยวกับการเงินของสหกรณ์ดว้ ยตนเองได้ ให้รองผูจ้ ดั การหรื อผูช้ ่วยผูจ้ ดั การหรื อเจ้าหน้าที่การเงินหรื อ
กรรมการดาเนิ นการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการดาเนิ นการ ปฏิบตั ิหน้าที่เกี่ยวกับการเงินตาม
ข้อ 6 แทน โดยอยูใ่ นความรับผิดชอบของคณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ 8. เมื่อผูจ้ ดั การหรื อเจ้าหน้าที่การเงินหรื อกรรมการดาเนิ นการที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการดาเนิ นการ ประสงค์จะขอถอนเงิ นจากธนาคารเพื่ อนาไปใช้จ่า ยในกิ จการของ
สหกรณ์ให้ทาบันทึกชี้ แจงเหตุผลที่ขอถอนเงินต่อประธานกรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ หรื อ
เหรัญญิก และให้เสนอสมุดเงินสดรับและทะเบียนจ่ายเช็คหรื อใบถอนเงินไปประกอบการพิจารณาด้วย
ถ้าประธานกรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ หรื อเหรัญญิกไม่อยู่ หรื อไม่อาจ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้เสนอบันทึกดังกล่าวต่อผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ ตามหมวด 4 ข้อ 9 ของ
ข้อบังคับสหกรณ์ เมื่อได้ดาเนิ นการไปแล้วให้เสนอต่อประธานกรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ
เพื่อทราบโดยเร็ ว
การลงลายมือชื่อในเช็คหรื อใบถอนเงินตามกรณี ดงั กล่าวข้างต้น ให้เสนอเช็คหรื อ
ใบถอนเงินต่อประธานกรรมการหรื อรองประธานกรรมการ หรื อเลขานุการ หรื อเหรัญญิก หรื อ
กรรมการผูท้ ี่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมาย และผูจ้ ดั การ รวมเป็ นสองคน เพื่อลงลายมือชื่อในเช็ค
หรื อใบถอนเงิน เว้นแต่กรณี จาเป็ นเร่ งด่วนอาจให้ผมู ้ ีอานาจลงลายมือชื่อสองคน โดยไม่ตอ้ งให้ผจู ้ ดั การ
ลงลายมือชื่อด้วยก็ได้
ข้อ 9. การถอนเงินนั้น จะกระทาได้เฉพาะกรณี ใดกรณี หนึ่งดังต่อไปนี้
1. เป็ นธุ รกิจประจาวันของสหกรณ์
2. เป็ นค่าใช้จ่ายประจาที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของสหกรณ์
3. ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่เป็ นไปตามข้อ 1 หรื อ ข้อ 2 ให้เป็ นไปตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการ
ข้อ 10. การรับจ่ายเงิน จะต้องจัดให้มีเอกสารหลักฐานใบสาคัญประกอบครบถ้วน
และจะต้องบันทึกรายการในสมุดบัญชีของสหกรณ์ทุกครั้งภายในวันที่เกิดรายการขึ้น และผูจ้ ดั การ
จะต้องตรวจสอบให้ถูกต้องเป็ นประจาทุกวัน

หมวด 1
ใบเสร็จรับเงิน
ข้อ 11. ใบเสร็ จรับเงิน ให้ใช้ตามแบบที่สหกรณ์กาหนด โดยให้มีสาเนาอย่างน้อย
1 ฉบับ เพื่อประโยชน์ในการบันทึกบัญชีและตรวจสอบ
ข้อ 12. ใบเสร็ จรับเงิ น ห้ามขูดลบ แก้ไขเพิ่มเติมจานวนเงิ นหรื อชื่ อผูช้ าระเงิน หาก
ใบเสร็ จรั บเงิ นฉบับใดผิดพลาด ก็ใ ห้ขีดฆ่าจานวนเงิ นและเขี ยนใหม่ท้ งั จานวน แล้วให้ผูร้ ั บเงิ นลง
ลายมือชื่อกากับ หรื อขีดฆ่าใบเสร็ จรับเงินนั้นทั้งฉบับแล้วออกฉบับใหม่ให้แทน
สาหรับใบเสร็ จรับเงินฉบับที่ยกเลิก ให้ขีดฆ่าและเขียนเหตุผลพร้อมกับลงชื่ อกากับไว้
และให้เย็บติดที่เดิมในเล่มโดยมีสาเนาอยูค่ รบทุกฉบับ
ข้อ 13. ให้สหกรณ์เก็บรักษาสาเนาใบเสร็ จรับเงิน ซึ่ งผูต้ รวจสอบบัญชียงั มิได้
ตรวจสอบไว้ใ นที่ ป ลอดภัย มิ ใ ห้ สู ญหาย และเมื่ อ ได้ตรวจสอบแล้วก็ ใ ห้เก็ บ รั ก ษาไว้อ ย่า งเอกสาร
ธรรมดาก็ได้
หมวด 2
การรับเงิน
ข้อ 14. สหกรณ์ตอ้ งออกใบเสร็ จรับเงินทุกครั้งที่มีการรับเงิน โดยปกติให้ใช้
ใบเสร็ จรับเงินเล่มเดียวกันในการรับเงินทุกประเภท เว้นแต่การรับเงินประเภทใดที่มีการรับชาระเป็ น
ประจาและมีจานวนมากราย จะออกใบเสร็ จรับเงินโดยคอมพิวเตอร์ สาหรับการรับชาระเงินประเภทนั้น
ก็ได้
ข้อ 15. การรับเงินของสหกรณ์ให้รับเป็ นเงินสด แต่ถา้ เป็ นกรณี ที่จาเป็ นและเป็ น
ประโยชน์แก่สหกรณ์ จะรับเป็ นเอกสารการเงิน เช่น ธนาณัติ หรื อตัว๋ แลกเงินไปรษณี ย ์ หรื อเช็ค หรื อตัว๋
แลกเงิน หรื อตัว๋ สัญญาใช้เงิน ก็ได้
ข้อ 16. ในกรณี มีการรับเช็ค ใบเสร็ จรับเงินที่สหกรณ์ออกให้แก่ผจู ้ ่ายเช็คให้ระบุวา่
เป็ นเช็ ค ธนาคารใด เลขที่ เ ท่ า ใดและลงวัน ที่ เ ท่ า ใด ทั้ง ให้ ก าหนดเงื่ อ นไขไว้ใ นในเสร็ จ รั บ เงิ น ว่า
“ใบเสร็ จนี้ จะสมบูรณ์ ต่อเมื่ อได้รับเงิ นตามเช็คนั้นแล้ว” และให้จดั ทาทะเบียนรับเช็คเพื่อบันทึก
รายละเอี ยดเกี่ ยวกับเช็คดังกล่าวเพื่อการควบคุ มติ ดตามเรี ยกเก็บเงิ นด้วย เช็ คที่ ถึงกาหนดให้นาฝาก
ธนาคารทันที
ข้อ 17. เงินสดและเอกสารทางการเงิน ที่สหกรณ์ได้รับในแต่ละวันตามข้อ 15 ให้นา
ฝากธนาคารพาณิ ชย์ ในบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด ในประเภทใด
ประเภทหนึ่ง โดยให้ผจู ้ ดั การคานึงถึงธุ รกิจหมุนเวียนและ/หรื อก่อเกิดประโยชน์สูงสุ ดจากเงินฝาก
นั้น ๆ
ในกรณี ที่ไม่สามารถนาฝากธนาคารได้ทนั วันนั้น ให้บนั ทึกเหตุผลไว้ในสมุดบัญชี
เงินสดและให้รีบนาเข้าฝากธนาคารในเวลาทาการของวันถัดไปทันที

เงินสดและเอกสารทางการเงินซึ่ งไม่อาจนาฝากธนาคารได้ทนั ในวันนั้น ให้เก็บรักษา
ไว้ในตูน้ ิรภัยหรื อในที่มนั่ คงปลอดภัยได้ไม่เกินวันละ 300,000 บาท หากจานวนเงินสดคงเหลือมากกว่า
ที่กาหนด ให้รายงานต่อประธานกรรมการทราบและให้ดาเนินการนาเงินสดฝากธนาคารในวันทาการ
ถัดไป
ข้อ 18. กรณี เงินนาฝากธนาคารมีจานวนมาก หรื อธนาคารอยูห่ ่างไกล หรื อกรณี ที่เห็น
ว่าจะไม่ปลอดภัย ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งให้กรรมการคนใดคนหนึ่ งร่ วมกับผูจ้ ดั การ ควบคุม
เงินไปฝากธนาคาร หรื ออาจจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตารวจควบคุมรักษาความปลอดภัยด้วยก็ได้
หมวด 3
การจ่ ายเงิน
ข้อ 19. การจ่ า ยเงิ น ให้จ่า ยได้เฉพาะเพื่ อกิ จการ ภายในขอบเขตวัตถุ ป ระสงค์ข อง
สหกรณ์และเป็ นไปโดยถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์
ข้อ 20. การจ่ายเงินทุกครั้งต้องมีหลักฐานการจ่ายที่ถูกต้องสมบูรณ์เก็บไว้เพื่อ
ประโยชน์ในการตรวจสอบ
ข้อ 21. หลักฐานการจ่ายนอกจากใบเสร็ จรับเงินซึ่ งผูร้ ับออกให้แก่สหกรณ์ ให้ใช้ตาม
แบบที่สหกรณ์กาหนด
ข้อ 22. หลักฐานการจ่ายที่เป็ นใบเสร็ จรับเงิน ซึ่ งผูร้ ับเงินออกให้แก่สหกรณ์ อย่างน้อย
จะต้องมีรายการดังต่อไปนี้
ก. ชื่อ สถานที่อยู่ หรื อที่ทาการของผูร้ ับเงิน
ข. วันเดือนปี ที่รับเงิน
ค. รายการแสดงการรับเงินระบุวา่ เป็ นค่าอะไร
ง. จานวนเงินทั้งตัวเลข และตัวอักษร
จ. ลายมือชื่อของผูร้ ับเงิน
ข้อ 23. ให้เจ้าหน้าที่การเงินประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” และลงลายมือชื่อกากับการจ่าย
พร้อม วัน เดือน ปี ไว้เป็ นหลักฐานการจ่ายเงินทุกฉบับ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
ข้อ 24. การจ่ายเงินของสหกรณ์ให้กระทาได้ดงั นี้ โดยให้อยูใ่ นความรับผิดชอบของ
ผูจ้ ดั การ
(1) การจ่ายเงินเป็ นจานวนไม่มาก และตั้งจ่ายเป็ นประจา เช่น ค่าพาหนะ
ค่าเบี้ยเลี้ ยงของกรรมการ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ค่าสื่ อสาร ค่าขนส่ ง ค่าไฟฟ้ า ค่าน้ าประปา และ
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เป็ นต้น ให้จ่ายจากเงิ นสดในมือ ที่กาหนดให้เก็บรักษาไว้ได้ไม่เกิ น 300,000.-บาท
(สามแสนบาทถ้วน)

(2) การจ่ายเงินเป็ นจานวนมากให้แก่สมาชิก หรื อกรรมการหรื อเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์ หรื อการจ่ายเงินของสหกรณ์ในทางธุ รกิจอื่น ๆ ให้จ่ายเป็ นเช็ค เว้นแต่ ถ้าผูร้ ับเงินประสงค์จะ
ให้จ่ายเป็ นเงินสดหรื อในกรณี ที่สหกรณ์ไม่สามารถจ่ายเป็ นเช็คได้ ก็ให้จ่ายเป็ นเงินสดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ
(3) การจ่ายเงินให้แก่สมาชิกกรณี กทู้ ุกประเภท ให้ผจู้ ดั การหรื อผูป้ ฏิบตั ิ
หน้าที่แทนเป็ นผูม้ ีอานาจอนุมตั ิสั่งจ่ายได้ตามหลักฐาน ดังนี้
(3.1) กรณี เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น เมื่อผูท้ ี่คณะกรรมการดาเนินการ
มอบหมายหรื อ ผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่แทนอนุ มตั ิให้สมาชิ กกูเ้ งินได้แล้ว ให้ดาเนิ นการจ่ายเงินกูใ้ ห้แก่สมาชิ ก
ตามหลักฐานในจานวนการอนุมตั ิในหนังสื อเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น
(3.2) กรณี เงินกูส้ ามัญ เมื่อผูจ้ ดั การหรื อผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่แทนได้รับ
การอนุ ญาตจากคณะกรรมการดาเนิ นการแล้ว ให้จ่า ยเงิ นกู้แก่ ส มาชิ ก ตามหลัก ฐานในจานวนที่ ไ ด้
อนุญาตในหนังสื อคาขอกูเ้ งินสามัญ
(3.3) กรณี เงินกูพ้ ิเศษ เมื่อผูจ้ ดั การหรื อผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่แทนได้รับ
การอนุมตั ิจากคณะกรรมการดาเนินการแล้ว ให้จ่ายเงินกูแ้ ก่สมาชิ กตามหลักฐานในจานวนที่ได้อนุ มตั ิ
ในหนังสื อคาขอกูเ้ งินพิเศษ
(4) การจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายประจาที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของสหกรณ์ ให้
ผูจ้ ดั การหรื อผูป้ ฏิ บตั ิหน้าที่ แทนเป็ นผูอ้ นุ มตั ิ การจ่ายเงิ นของสหกรณ์ ได้เท่าที่จาเป็ นและเกี่ ยวข้องแก่
ธุ รกิจประจาของสหกรณ์เท่านั้น โดยคานึ งถึงการประหยัด หากการจ่ายเงินใด ๆ นอกเหนื อธุ รกิจให้นา
เรี ยนคณะกรรมการดาเนิ นการเพื่อพิจารณาก่ อน เมื่อได้รับอนุ มตั ิ จากคณะกรรมการดาเนิ นการแล้ว
ผูจ้ ดั การหรื อผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่แทนจึงจะจ่ายได้
ข้อ 25. ก่อนจ่ายเงินทุกครั้ง ผูม้ ีหน้าที่จ่ายต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และ
ใบสาคัญประกอบการจ่ายเงินให้ถูกต้องเรี ยบร้อย และต้องมีลายมือชื่อผูอ้ นุ มตั ิให้จ่ายเงินได้จึงจ่ายเงิ น
และเรี ยกใบเสร็ จรั บ เงิ นจากผูร้ ั บเงิ น หรื อให้ ผูร้ ั บ เงิ นลงนามรั บ เงิ นไว้ในหลัก ฐานการจ่า ยเงิ นของ
สหกรณ์ทุกครั้ง
ข้อ 26. การจ่ายเงินให้แก่ผมู ้ ีสิทธิ รับเงินซึ่งเป็ นบุคคลธรรมดา ให้ผขู้ อรับเงินนา
หลักฐาน เช่ น บัตรประจาตัว แสดงประกอบการรับเงินด้วย กรณี ผูข้ อรับเงินเป็ นนิ ติบุคคลและได้
มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ งขอรับเงินแทนให้มีหนังสื อมอบอานาจการรับเงินแสดงประกอบการ
ขอรับเงินด้วย
ข้อ 27. การจ่ายเช็คตามที่กาหนดไว้ในข้อ 24 ให้สั่งจ่ายในนามบุคคลหรื อหน่วยงาน
ผูร้ ับเงิน โดยขีดฆ่าคาว่า “ผูถ้ ือ” ออก
ข้อ 28. การจ่ายเช็ค ต้องมีใบสาคัญจ่ายเช็ค ซึ่ งมีรายละเอียดเกี่ยวกับวันที่จ่ายเช็ค เลขที่
เช็ค ชื่อธนาคาร วัตถุประสงค์ในการจ่ายเงิน ชื่ อผูร้ ับเช็คและจานวนเงิน พร้อมทั้งลงชื่ อผูจ้ ดั ทาเอกสาร
และผูอ้ นุมตั ิไว้เป็ นหลักฐาน ทั้งนี้ สหกรณ์จะต้องจัดให้มีทะเบียนจ่ายเช็คบันทึกรายละเอียดข้างต้นเพื่อ
ควบคุมและตรวจสอบด้วย

เช็คที่มีการลงชื่ อสั่งจ่ายเรี ยบร้อยแล้วแต่ยงั ไม่มีผมู ้ ารับ ให้เก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย
และควรติดต่อให้ผรู ้ ับมารับโดยเร็ วที่สุด
ข้อ 29. ในกรณี ยกเลิกการจ่ายเช็ครายการใด ให้ผมู ้ ีหน้าที่จ่ายประทับตรา “ยกเลิก”
ในเอกสารที่ยกเลิกทุกฉบับ ส่ วนเช็คที่ยกเลิกให้เย็บติดกับต้นขั้วและประทับตรา “ยกเลิก”
พร้อมบันทึกเหตุผลที่ยกเลิกและลงลายมือชื่อผูร้ ับผิดชอบกากับไว้ดว้ ย
หมวด 4
การเก็บรักษาเงินและเอกสารสาคัญ
ข้อ 30. เมื่อสิ้ นเวลาทาการตามข้อ 5 ให้ผจู้ ดั การหรื อผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่แทนตามข้อ 7
ตรวจสอบรายการเงิ นสดในสมุดบัญชี เปรี ยบเที ย บกับตัวเงิ นสดในมื อเป็ นประจาทุ กวัน เมื่ อเห็ นว่า
ถูกต้องตรงกันแล้ว ให้ลงลายมือชื่อกากับไว้ในสมุดบัญชีดว้ ย
ข้อ 31. เงินสดและเอกสารการเงินที่สหกรณ์จะต้องเก็บรักษาไว้ในมือแต่ละวันนั้น
ให้เก็บรักษาไว้ในตูน้ ิรภัยของสหกรณ์ หรื อในที่มนั่ คงปลอดภัย โดยอยูใ่ นความรับผิดชอบของผูจ้ ดั การ
ข้อ 32. ให้เก็บรักษาสมุ ดบัญชี เงิ นฝากของสหกรณ์ ทุกเล่ม สมุ ดบัญชี ทะเบี ยนและ
เอกสารเกี่ ยวกับการเงิ นไว้ใ นตูน้ ิ รภัย และหรื อในที่ มนั่ คงปลอดภัย โดยอยู่ในความรั บผิดชอบของ
ผูจ้ ดั การ
ข้อ 33. ให้ผจู ้ ดั การ จัดให้มีการทาบัญชีรับจ่าย งบทดลอง งบสอบยอดเงินฝากธนาคาร
(กรณี เงินฝากในบัญชีของสหกรณ์ และหลักฐานของธนาคารไม่ตรงกัน) รวมทั้งรู ปแบบเกี่ยวกับการรับ
จ่ายเงินเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็ นประจาทุกเดือน
หมวด 5
การนาส่ งเงินของตัวแทน
ข้อ 34. ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน ให้สหกรณ์ส่งบัญชี รายละเอียดแสดงรายการและ
จานวนเงิ น ที่สมาชิ กซึ่ งเป็ นข้าราชการลูกจ้างหรื อ เจ้าหน้าที่ ต้องชาระตามหน้าที่ หรื อข้อผูกพันกับ
สหกรณ์ เ ป็ นรายส านัก งานให้ แ ก่ ส านัก บริ ห ารการคลัง และรายได้ กรมสรรพากร เพื่ อ สั่ ง การให้
เจ้าหน้าที่ดาเนินการหักเงินเดือนค่าจ้างหรื อเงินบานาญ
ให้ ส านัก บริ หารการคลั ง และรายได้ กรมสรรพากร ด าเนิ น การหั ก เงิ น รายได้
ประจาเดือนของสมาชิก แล้วนาส่ งแก่สหกรณ์ภายในวันทาการสุ ดท้ายของเดือน
ข้อ 35. เมื่อสหกรณ์ได้รับเงินไว้ถูกต้องแล้ว ให้จดั ทาใบเสร็ จรับเงินเป็ นรายบุคคล ส่ ง
ให้แก่สมาชิกบานาญ สมาชิกสมทบ และสมาชิ กที่มิได้ปฏิบตั ิงานในกรมสรรพากร โดยวิธีต่าง ๆ และ
ให้บนั ทึกข้อมูลในระบบงานคอมพิวเตอร์เพื่อให้สมาชิกที่ยงั เป็ นข้าราชการอยู่ สามารถเรี ยกดูขอ้ มูลทาง
คอมพิวเตอร์ได้เอง และสามารถจัดพิมพ์ใบเสร็ จรับเงินผ่านระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็ นหลักฐานได้ดว้ ย

ข้อ 36. เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่รวดเร็ ว ป้ องกันปั ญหาการไม่สามารถหักเงินจากสมาชิ กได้
เนื่ องจากสมาชิ กถึ งแก่กรรม หรื อพ้นจากราชการ ให้สหกรณ์ ทาหนังสื อขอความร่ วมมือหัวหน้าส่ วน
ราชการที่เกี่ยวข้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบโดยเร็ ว เมื่อมีสมาชิ กถึ งแก่กรรมหรื อพ้นจากราชการด้วยเหตุ
หนึ่งเหตุใดก็ตาม
เบ็ดเตล็ด
ข้อ 37. กรณี ที่มิได้มีบทกาหนดไว้ในระเบียบนี้ ซึ่ งอาจทาให้เกิดปั ญหาในทางปฏิบตั ิ
ให้ผจู้ ดั การ แจ้งเหตุอนั เป็ นปั ญหานั้นให้สหกรณ์ทราบทันที หากไม่สามารถรอได้เพราะอาจเกิดความ
เสี ยหายแก่สหกรณ์ ให้ดาเนิ นการตามที่เห็นสมควรไปก่อนได้ ทั้งนี้ โดยถือประโยชน์ของสหกรณ์เป็ น
สาคัญ เมื่ อได้ดาเนิ นการอย่างใดไปแล้วให้รายงานให้ประธานสหกรณ์ ทราบเพื่อนาเสนอที่ประชุ ม
คณะกรรมการดาเนินการทราบและกาหนดเป็ นระเบียบต่อไป
ในทานองเดี ยวกันให้สหกรณ์ ทาหนังสื อขอความร่ วมมือสานักบริ หารการคลังและ
รายได้ กรมสรรพากร ให้ดาเนิ นการหากเหตุที่อาจทาให้เกิดปั ญหานั้นเกิ ดที่สานักบริ หารการคลังและ
รายได้
ข้อ 38. กรณี ที่ส่วนราชการใดไม่ให้ความร่ วมมือกับสหกรณ์ตามระเบียบนี้ อันเป็ นเหตุ
ให้เกิ ดความล่าช้าหรื อเสี ยหายต่อสหกรณ์ ประธานสหกรณ์ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนิ นการ
อาจพิจารณาไม่อนุ มตั ิเงิ นกูแ้ ก่สมาชิ กในส่ วนราชการนั้นทั้งหมด หรื อเฉพาะรายที่ก่อปั ญหา สาหรับ
ระยะเวลาใดเวลาหนึ่ งได้ตามที่เห็ นสมควร เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุจาเป็ นอันสมควรและไม่เคยมี
ประวัติเสี ยหายด้านนี้มาก่อน
ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2557

(นายสุ เทพ พงษ์พิทกั ษ์)
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด

