ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด
วาดวย การรับจายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2562
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณขอ 65(8) และขอ 87(5) คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 49 ในการ
ประชุม ครั้งที่ 12/2561 เมื่อ วัน ที่ 26 พฤศจิ กายน 2561 ได กําหนดระเบี ยบวา ด วยการรั บ จา ยและเก็ บ รักษาเงินของ
สหกรณไดดังนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวยการรับจายและเก็ บรักษาเงิน
พ.ศ. 2561”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2561
ขอ 3. ใหยกเลิก ระเบียบสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด วาดวย การรับจายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2561
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561
บรรดาระเบี ยบ มติ ประกาศหรือคําสั่งอื่นใดสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซึ่ งขัดแย งกับ ระเบี ยบนี้ ให ใช
ระเบียบนี้แทน
ขอ 4. ในระเบียบนี้
สหกรณ
หมายถึง สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด
ประธานกรรมการ
หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด
รองประธานกรรมการ
หมายถึง รองประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด
คณะกรรมการ
หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด
กรรมการ
หมายถึง กรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด
ผูจัดการ
หมายถึง ผูจัดการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด
เจาหนาที่
หมายถึง เจาหนาที่ของสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด
เจาหนาที่การเงิน
หมายถึง เจาหนาที่ของสหกรณที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่รับผิดชอบการ รับจาย
และเก็บรักษาเงินของสหกรณ รวมถึงเจาหนาที่ปฏิบัติงานที่ จุดบริการ
ประจําวัน
เงินสดในมือ
หมายถึง เงินสดที่เปนธนบัตรและเหรียญกษาปณ ซึ่งสหกรณเก็บในทางสํานักงาน
ของสหกรณ เพื่อใชจายหมุนเวียนในทางธุรกิจของ สหกรณ
เอกสารการเงิน
หมายถึง เช็ค ธนาณัติ ตั๋วแลกเงินไปรษณีย หรือตั๋วสัญญาใชเงิน
ขอ 5. สหกรณเปดรับจายเงิน ตั้งแตเวลา 08.30 ถึง 14.30 น. เวนวันหยุดราชการ/หรือวันหยุดตามประกาศของ
สหกรณ
ขอ 6. ใหผูจัดการเปนผูรับผิดชอบในการรับจาย และเก็บรักษาเงินของสหกรณ
ขอ 7. กรณีที่ยังไมมีผูจัดการหรือผูจัดการไมอยู หรือผูจัดการไมอาจปฏิบัติหนาที่ตาม ขอ 6. ได ใหคณะกรรมการ
แตงตั้งกรรมการหรือรองผูจัดการหรือเจาหนาที่การเงินหรือเจาหนาที่ผูหนึ่งผูใดที่เห็นสมควรซึ่งไมไดปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ
งานดานบัญชี เปนผูปฏิบัติหนาที่ตามขอ 6 แทน โดยอยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ขอ 8. การรับจายเงิน จะตองจัดใหมีเอกสารหลักฐานใบสําคัญประกอบครบถวน และจะตองบันทึกรายการในสมุด
บัญชีของสหกรณทุกครั้งทันทีที่เกิดรายการขึ้น และผูจัดการจะตองตรวจสอบใหถูกตองเปนประจําวัน
หมวด 1
ใบเสร็จรับเงิน
ข อ 9. ใบเสร็จ รั บ เงิน ให ใช ตามแบบที่ ส หกรณ กํา หนด โดยมี สํ า เนาอย างน อ ย 1 ฉบั บ เพื่ อ ประโยชน ในการ
ตรวจสอบและบันทึกบัญชี
ขอ 10. ใบเสร็จรับเงิน ใหมีหมายเลขกํากับใบเสร็จรับเงินเรียงตามลําดับกันไปทุกฉบับ ใหสหกรณจัดทําทะเบียนคุม
ใบเสร็จรับเงินไว เพื่อใหทราบและตรวจสอบไดวา ไดจัดพิมพขึ้นจํานวนเทาใด ไดจายใบเสร็จรับเงินหมายเลขใดใหเจาหนาที่
ผูใดไปใชเมื่อไร
การเบิกใชใบเสร็จรับเงินใหเบิกตามจํานวนที่เหมาะสมและจําเปนกับสภาพธุรกิจของสหกรณ โดยใหเบิกตามลําดับ
เลขที่ของใบเสร็จรับเงิน และใหมีหลักฐานการเบิกจายใบเสร็จรับเงินไวดวย
ขอ 11. ใบเสร็จ รับ เงิน ห ามขูดลบ แกไข เพิ่ ม เติ ม จํานวนเงิน หรือชื่อผูชําระเงิน หากใบเสร็จรับ เงิน ฉบั บ ใดลง
รายการรับเงินผิดพลาด ก็ใหขีดฆาจํานวนเงินและเขียนใหมทั้งจํานวน แลวใหผูรับเงินลงลายมือชื่อกํากับ หรือขีดฆายกเลิก
ใบเสร็จรับเงินนั้นทั้งฉบับแลวออกฉบับใหมใหแทน
สําหรับใบเสร็จรับเงินฉบับที่ยกเลิก ใหขีดฆาและเขียนเหตุผลพรอมกับลงชื่อกํากับไวและใหเย็บติดไวในเลม โดยมี
สําเนาอยูครบทุกฉบับพรอมตนฉบับ
ขอ 12. ใหสหกรณเก็บรักษาสําเนาใบเสร็จรับเงิน ซึ่งผูสอบบัญชียังมิไดตรวจสอบไวในที่ปลอดภัย อยาใหสูญหาย
และเมื่อไดตรวจสอบแลวก็ใหเก็บไวอยางเอกสารธรรมดาได
ขอ 13. ให คณะกรรมการมอบหมายใหกรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือเจาหน าที่ของสหกรณ ทําหน าที่ควบคุมการ
จัดเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินที่ยังไมไดใช และเลมที่ยังใชไมหมดในที่มั่นคงปลอดภัย
ขอ 14. ทุกงวด 3 เดือน และเมื่อสิ้นปทางบัญชีของสหกรณใหคณะกรรมการแตงตั้งคณะทํางานขึ้นทําการตรวจนับ
ใบเสร็จรับเงินทั้งที่ใชแลว และที่ยังคงเหลือใหเปนการถูกตองโดยจัดทําหลักฐานการตรวจนับไวดวย
หมวด 2
การรับเงิน
ขอ 15. สหกรณ ตองออกใบเสร็จรับเงิน ทุ กครั้งที่มีการรับเงิน โดยปกติให ใช ใบเสร็จเลมเดี ยวกันในการรับเงินทุ ก
ประเภท เวนแตเงินประเภทที่มีการรับชําระเปนประจําและมีจํานวนมาก จะแยกใบเสร็จรับเงินเลมหนึ่งสําหรับการรับชําระ
เงินประเภทนั้นก็ได
ขอ 16. การรับเงินของสหกรณใหรับเปนเงินสด แตถาเปนกรณีที่จําเปนและเปนประโยชนแกสหกรณก็อาจรับเปน
เอกสารการเงิน เชน ธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินไปรษณีย หรือเช็ค หรือตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใชเงิน หรือรับเงินโดยผาน
การโอนเงินเขาธนาคารของสหกรณก็ได
ขอ 17. ในกรณีจําเปนที่จะตองรับเช็ค หรือตั๋วสัญญาใชเงิน จะตองเปนเช็คหรือตั๋วสัญญาใชเงินที่ธนาคารรับรอง
ในกรณีจําเปนเช็คที่ไมสามารถใหธนาคารรับรองได จะตองเปนเช็คที่สั่งจายเงินในวันออกเช็ค และคณะกรรมการได
พิจารณาแลววาผูสั่งจายเช็คเปนบุคคลที่เชื่อถือได

ถาจําเป นตองรับเช็คลงวันที่ลวงหนา ก็ตองเปน เช็คลงวันที่ลวงหนาไมเกิ นสามวัน และจํานวนเงิน ตามเช็คแตละ
รายการรวมแลวตองไมเกิน 2,000 บาท และคณะกรรมการจะตองใหผูสั่งจายจัดหาหลักประกันที่เปนทรัพยสินหรือบุคคลที่
เชื่อถือไดมารับอาวัลเช็ค หรือใหธนาคารพาณิชยค้ําประกันหนี้สินตาง ๆ ที่ชําระดวยเช็คทั้งหมด
ขอ 18. ในกรณีมีการรับเช็คตามขอ 17 ใบเสร็จรับเงินที่สหกรณออกใหแกผูจายเช็ค ใหระบุวาเปนเช็คของธนาคาร
ใด เลขที่ใด และลงวันที่เทาใด ทั้งใหกําหนดเงื่อนไขไวในใบเสร็จรับเงินวา “ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณตอเมื่อไดรับเงินตาม
เช็คนั้นแลว” และใหจัดทําทะเบี ยนรับเช็คเพื่อบัน ทึกรายละเอียดเกี่ยวของกับ เช็คดั งกลาว เพื่อการควบคุมและตรวจสอบ
ดวย เช็คที่ถึงกําหนดใหนําฝากธนาคารทันที สวนเช็คที่ยังไมถึงกําหนดใหเก็บรักษาจนกวาจะถึงวันครบกําหนด
ขอ 19. เงินสดและเอกสารการเงินที่สหกรณไดรับในแตละวันตามขอ 16 ใหนําฝากธนาคาร เมื่อสิ้นเวลารับจายเงิน
ในวันนั้น เวนแตเอกสารการเงินประเภทที่ตองนําไปขึ้นเปนเงินสดกอน ก็ใหดําเนินการในทันที ในกรณีที่ไมสามารถนําฝาก
ธนาคารไดทันวันนั้น ใหบันทึกเหตุผลไวในสมุดบัญชีเงินสดและแจงใหประธานกรรมการ หรือกรรมการผูไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการ เพื่อทราบและใหรีบนําเขาฝากธนาคารในเวลาเริ่มทําการของวันทําการถัดไปทันที
เงินสดและเอกสารการเงินซึ่งไมอาจนําฝากธนาคารไดทัน ในวันนั้นใหเก็บรักษาไวในตูนิรภัยของสหกรณ หรือในที่
มั่นคงปลอดภัย
ขอ 20. การนําเงินไปฝากหรือถอนเงิน จากธนาคาร หากไมเกิน 100,000.00 บาท ใหป ระธานกรรมการแต งตั้ ง
เจาหนาที่การเงินอยางนอยหนึ่งคนเปนผูนําเงินไปฝากหรือถอนเงินจากธนาคารโดยใชรถยนตของสหกรณ
แตหากจํานวนเงินเกิน 100,000.00 บาท ใหประธานกรรมการแตงตั้งเจาหนาที่การเงินและเจาหนาที่อื่นอยางนอย
หนึ่งคนเปนผูนําเงินไปฝากหรือถอนเงินจากธนาคารโดยใชรถยนตของสหกรณ
กรณีเงินนําฝากธนาคารมีจํานวนมาก หรือธนาคารอยูหางไกล หรือกรณีที่เห็นวาจะไมปลอดภัยแกเงินที่จะนําฝาก
ธนาคารใหประธานกรรมการพิจารณาแตงตั้งใหผจู ัดการหรือรองผูจัดการควบคุ มเงินไปฝากหรือ ถอนเงิ นธนาคารและหรือ
อาจจั ดใหมี เจ าหนา ที่ ตํารวจควบคุม รั กษาความปลอดภัยดวยก็ได
ใหคณะกรรมการจัดให มีประกัน ภัยสําหรับ เงินและประกัน ภัยอุบัติเหตุกลุ ม สํ าหรับ เจาหนา ที่ สหกรณทุกคนตาม
สมควร
ขอ 21 การสงหักเงินไดรายเดือนเพื่ อรับเงินชําระคาหุน หนี้ และอื่นๆใหผูจัดการควบคุมใหสามารถดําเนินการได
ทันตามกําหนดเปนประจําทุกเดือน
ขอ 22 การสงหักเงินไดรายเดือนตามขอ 21 ถาไมสามารถเรียกรับชําระไดครบจํานวนให ถือวาเป นการรับ ชําระ
ตามลําดับดังนี้
(1) คาหุน
(2) ดอกเบี้ยเงินกู
(3) เงินตนของหนี้
(4) เงินอื่น
หมวด 3
การจายเงิน
ขอ 23 การจายเงิน ใหจายเฉพาะเพื่อกิจกรรมภายในขอบเขตวัตถุประสงคของสหกรณและเปนไปโดยถูกตองตาม
ระเบียบและขอบังคับของสหกรณ
ขอ 24 การจายเงินทุกครั้งตองมีหลักฐานการจาย ที่ถูกตองสมบูรณเก็บไว เพื่อประโยชนในการตรวจสอบ

ในกรณีที่สหกรณจายเงินแกผูรับเงินผานธนาคารหรือเขาบัญชีเงินฝากที่ผูมีสิทธิ์รับเงินมีอยูกับสหกรณใหใชหลักฐาน
การโอนหรือใบนํ าฝากแล วแตกรณีเปนหลักฐานการจายเงิน ของสหกรณ และถือวาผูมีสิทธิ์รับเงินไดรับเงินนั บตั้งแตวันที่
สหกรณโอนผานธนาคารหรือนําฝากเขาบัญชีสหกรณให
ขอ 25 หลักฐานการจาย นอกจากใบเสร็จรับเงิน ซึ่งผูรับเงินออกใหแกสหกรณ ใหใชตามแบบที่สหกรณกําหนด
ขอ 26 หลักฐานการจายที่เปนใบเสร็จรับเงินซึ่งผูรับเงินออกใหแกสหกรณอยางนอยจะตองมีรายการดังตอไปนี้
(ก) ชื่อ สถานที่อยู หรือที่ทําการของผูรับเงิน
(ข) วัน เดือน ป ที่รับเงิน
(ค) รายการแสดงการรับเงินระบุวาเปนคาอะไร
(ง) จํานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร
(จ) ลายมือชื่อของผูรับเงิน
ข อ 27 ให เจ า หน าที่ ก ารเงิน ประทั บ ตรา “จ ายเงิ น แล ว” หรือ “PAID” หรื อ “PAID CKQ” หรือ “TR” ลงบน
ใบสําคัญจายเงินหรือหลักฐานการจายเงิน และลงลายมือชื่อ วัน เดือน ป ไวเปนหลักฐานการจายเงินทุกฉบับเพื่อประโยชน
ในการตรวจสอบ
ขอ 28 การจายเงินของสหกรณ ใหกระทําไดดังนี้
(1) การจายเงินเปนจํานวนไมมาก และตองจายเปนประจําวัน เชน คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยงของกรรมการและ
เจาหนาที่สหกรณ คาสื่อสาร คาขนสง ค าไฟฟา คาน้ําประปา และคาใชจายเบ็ดเตล็ด ใหจายจากเงินสดในมือที่กําหนดให
เก็บรักษาไวไดไมเกินสองหมื่นบาทถวน
(2) การจายเงินเกินกวาสองหมื่นบาทใหแกสมาชิกหรือกรรมการหรือเจาหนาที่สหกรณหรือการจายเงินของ
สหกรณในทางธุรกิจอื่น ๆ ใหจายเปนเช็ค หรือจายผานธนาคารในนามของผูมีสิทธิรับเงิน ยกเวนถาผูรับเงินประสงคจะให
จายเปนเงินสด หรือในกรณีที่สหกรณไมสามารถจายเงินเปนเช็คหรือจายผานธนาคารได ก็ใหจายเปนเงินสด โดยไดรับความ
เห็นชอบจากประธานกรรมการ
ในกรณี ที่การจายเงินเปนเช็คหรือจายผานธนาคาร ใหถือวาวันที่ในเช็คหรือวันที่จายผานธนาคาร เปนวันที่ผูมีสิทธิ์
รับเงินไดรับเงินไวแลว
ขอ 29 กอนจายเงินทุกครั้ง ผูมีหนาที่จายตองตรวจสอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ และใบสําคัญประกอบการจายเงิน
ใหถูกตองเรียบรอย และตองมีผูอนุมัติใหจายเงินไดจึงจายเงินและเรียกใบเสร็จรับเงินจากผูรับเงินหรือใหผูรับเงินลงนามรับ
เงินไวในหลักฐานการจายเงินของสหกรณทุกครั้ง
ใหประธานกรรมการเปนผูอนุมัติใหจายเงิน เวนแตเปนการจายเงินที่ไมเกินหาพันบาทใหผูจัดการเปนผูอนุมัติการ
จายเงิน
ขอ 30 การจายเงินแกผูมีสิทธิ์รับเงิน ในกรณีที่ไมรูจักตัวผูขอรับเงิน ตองใหบุคคลอื่นที่เชื่อถือไดลงลายมือชื่อรับรอง
หรือนําหลักฐาน เชนบัตรประจําตัว แสดงประกอบการรับเงินดวย
ขอ 31 การจายเช็คตามที่ กําหนดไว ในขอ 28(2) ใหสั่งจายในนามบุคคล หรื อหนวยงานผูรับ เงินโดยขี ดฆาคําวา
“ ผูถือ” ออก
ข อ 32 การจ า ยเช็ ค ต อ งมี ใบสํ า คั ญ จ า ยเช็ ค ซึ่ ง มี รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ วั น ที่ จ า ยเช็ ค เลขที่ เช็ ค ชื่ อ ธนาคาร
วัตถุประสงค ในการจา ยเงิน ชื่ อผู รับ เงิน และจํานวนเงิน พรอมทั้ งลงชื่อผูจัดทําเอกสารและผูอนุ มั ติไวเป น หลั กฐาน ทั้งนี้
สหกรณจะตองจัดใหมีทะเบียนจายเช็คบันทึกรายการขางตน เพื่อการควบคุมและตรวจสอบดวย

เช็คที่มีการลงชื่อสั่งจายเรียบรอยแลว แตยังไมมีผูมารับ ใหเก็บรักษาไวในที่ปลอดภัย และควรติดตอใหผรู ับมารับไป
โดยเร็วที่สุด ถาเกินกําหนดสามเดือนแลวไมมีผูมารับเช็คใหทําการยกเลิกเช็คนั้น
ขอ 33 ในกรณียกเลิกการจายเช็ครายการใด ใหผูมีหนาที่จายประทับตรา “ยกเลิก” ในเอกสารที่ยกเลิกทุกฉบับ
สวนเช็คที่ยกเลิกใหเย็บติดกับตนขั้วและประทับตรา “ยกเลิก” พรอมบันทึกเหตุผลที่ยกเลิกและลงลายมือชื่อผูรับผิดชอบ
กํากับไวดวย
ขอ 34 ในการถอนเงินจากธนาคาร หรือแหลงรับฝากเงิน อื่น ๆ เพื่ อนํามาใชจายในธุรกิจของสหกรณใหผูจัดการ
หรือผูทําหน าที่ แทน ทํ าบั นทึกขออนุ มัติถอนเงิน โดยชี้แจงเหตุผลต อประธานกรรมการหรื อรองประธานกรรมการ หรือ
กรรมการผูที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหเปนผูมีอํานาจอนุมัติการถอนเงิน พรอมทั้งแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ
และเอกสารการถอนเงิน เพื่อประกอบการพิจารณาดวย
ขอ 35 ใหถือวาหนี้ผูกพันกับบุคคลภายนอกเปนลําดับความสําคัญแรกที่ตองจายเงินเมื่อถึงกําหนดเวลาตามสัญญา
หมวด 4
การเก็บรักษาเงินและเอกสารสําคัญ
ขอ 36 เมื่อสิ้นเวลาทําการตามขอ 5 ใหผูจัดการ หรือผูปฏิบัติหนาที่แทนตามขอ 7 ตรวจสอบรายการเงินสดในสมุด
บัญชีเปรียบเทียบกับตัวเงินในมือเปนประจําทุกวัน เมื่อเห็นวาถูกตองตรงกันแลว ใหลงลายมือชื่อกํากับไวในสมุดบัญชีดวย
ขอ 37 เงินสดและเอกสารการเงินที่สหกรณจะตองเก็บรักษาไวในมือในแตละวันนั้น ใหเก็บรักษาไวในตูนิรภัยของ
สหกรณ หรือในที่มั่นคงปลอดภัย โดยอยูในความรับผิดชอบของผูจัดการ
กุญแจของตูนิรภัยใหแยกกันเก็บรักษาโดยผูจัดการและเจาหนาที่การเงินคนละหนึ่งชุดแยกตางหากจากกัน
ขอ 38 ใหเก็บรักษาสมุดคูมือบัญชีเงินฝากของสหกรณทุกเลม สมุดบัญชี ทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวกับการเงินไว
ในตูนิรภัย และหรือในที่มั่นคงปลอดภัย โดยอยูในความรับผิดชอบของผูจัดการ
ขอ 39 ใหคณะกรรมการมอบหมายใหประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการคนใดคนหนึ่ง
ทําการตรวจสอบเปนครั้งคราวเกี่ยวกับเงินสดคงเหลือและเอกสารการเงินอื่น ๆ ใหถูกตอง
ขอ 40 ใหผูจัดการ จัดใหมีการทําบัญชี รับจาย งบทดลอง งบสอบยอดเงินฝากธนาคาร (กรณีเงินฝากในบัญชีของ
สหกรณ และหลักฐานของธนาคารไมตรงกัน) รวมทั้งสรุปเกี่ยวกับการรับจายเงินเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการเปนประจํา
ทุกเดือน
ขอ 41 ในกรณีที่มีปญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการเปนผูวินิจฉัย ความเห็นของคณะกรรมการ
ถือเปนที่สุด
ขอ 42 ใหประธานกรรมการรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้
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