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 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด ขอ 79(8) และขอ 
107(7) ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 51 ครั้งท่ี 9/2554 เม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม 2554 ได
กําหนดระเบียบวาดวยการรับ-จายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2554 ดังตอไปนี ้
 ขอ   1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวยการรับ-จาย
และเก็บรักษาเงิน  พ.ศ. 2554” 
 ขอ   2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 22 กรกฎาคม 2554 เปนตนไป 
 ขอ   3.  ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด วาดวยการรับ-จาย และ
เก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2543 และบรรดาระเบียบ มติ ประกาศ หรือคําส่ังอ่ืนใดท่ีกําหนดไวแลวใน
ระเบียบนี้ ซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 
 ขอ   4. ในระเบียบนี้ 
  “สหกรณ” หมายความวา สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
  “ประธานกรรมการ” หมายความวา ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออม
ทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
  “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครู
นราธิวาสจํากัด   
  “กรรมการ” หมายความวา กรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส 
จํากัด 
  “ผูจัดการ” หมายความวา ผูจัดการสหกรณออมทรพัยครูนราธิวาส จํากัด 
  “เจาหนาท่ีการเงิน” หมายความวา เจาหนาท่ีของสหกรณท่ีไดรับมอบหมายใหทํา
หนาท่ีรับผิดชอบในการรับ-จาย และเก็บรักษาเงินของสหกรณ 
  “เงินสดในมือ” หมายความวา เงินสดท่ีเปนธนบัตรและเหรียญกษาปณ ซ่ึงสหกรณ
เก็บรักษาไวท่ีสํานักงานสหกรณ เพ่ือใชจายหมุนเวียนในทางธุรกิจของสหกรณ 
  “เอกสารการเงิน” หมายความวา เช็ค ธนาณัติ ตั๋วแลกเงิน ตั๋วแลกเงินไปรษณีย หรือ
ตั๋วสัญญาใชเงิน 
 ขอ   5. สหกรณเปดรับจายเงินตั้งแตเวลา 08.30 น. ถึง 14.30 น. เวนวันหยุด ตามขอบังคับ
การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด    

ระเบียบสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด  
วาดวยการรับ-จาย และเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2554 
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 ขอ   6. ใหผูจัดการเปนผูรับผิดชอบในการ รับ – จายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ 
 ขอ   7. ในกรณีท่ีผูจัดการไมอาจปฏิบัติหนาท่ีตามขอ 6 ได ใหผูจัดการมอบหมายให
เจาหนาท่ีการเงินผูใดผูหนึ่งตามท่ีเห็นสมควรเปนผูปฏิบัติหนาท่ีตามขอ 6 แทน โดยอยูในความ
รับผิดชอบของผูจัดการ 
 ขอ   8. การรับ-จายเงิน จะตองจัดใหมีเอกสารหลักฐานใบสําคัญประกอบครบถวนและ
จะตองบันทึกรายการในสมุดบัญชีของสหกรณทุกครั้งทันทีท่ีเกิดรายการขึ้นและผูจัดการจะตอง
ตรวจสอบใหถูกตองเปนประจําวัน 
 

หมวด 1 
ใบเสร็จรับเงิน 

 
 ขอ   9. ใบเสร็จรับเงิน ใหใชตามแบบท่ีสหกรณกําหนด โดยใหสําเนาอยางนอย 1 ฉบับ 
เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบและบันทึกบัญชี 
 ขอ 10. ใบเสร็จรับเงิน ใหมีหมายเลขกํากับเลม และหมายเลขกํากับใบเสร็จรับเงินเรียง
ตามลําดับกันไปทุกฉบับใหสหกรณจัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินไว เพ่ือใหทราบและตรวจสอบ
ไดวาไดจัดพิมพขึ้นจํานวนเทาใด ไดจายใบเสร็จเลมใด หมายเลขใด ถึงหมายเลขใดใหเจาหนาท่ี
ผูใดไปใชเม่ือไร 
  การเบิกใชใบเสร็จรับเงิน ใหเบิกใชตามจํานวนท่ีเหมาะสมและจําเปนกับสภาพ
ธุรกิจของสหกรณ โดยใหเบิกตามลําดับเลมและเลขท่ีของใบเสร็จรับเงิน และใหมีหลักฐานการ
เบิกจายใบเสร็จรับเงินไวดวย 
   ขอ 11. ใบเสร็จรับเงิน หามขูดลบ แกไข เพ่ิมเติม จํานวนเงินหรือช่ือผูชําระเงิน หาก
ใบเสร็จรับเงินฉบับใดลงรายการรับเงินผิดพลาดก็ใหขีดฆาจํานวนเงินและเขียนใหมท้ังจํานวน และ
ใหผูรับเงินลงลายมือช่ือกํากับ หรือขีดฆายกเลิกใบเสร็จรับเงินท้ังฉบับแลวออกฉบับใหมใหแทน 
  สําหรับใบเสร็จรับเงินฉบับท่ียกเลิกใหขีดฆาและเขียนเหตุผลพรอมกับลงช่ือกํากับ
ไว และใหเย็บติดไวในเลม โดยมีสําเนาอยูครบทุกฉบับพรอมตนฉบับ 
 ขอ 12.  ใหสหกรณเก็บรักษาสําเนาใบเสร็จรับเงิน ซ่ึงผูสอบบัญชียังมิไดตรวจสอบไวในท่ี
ปลอดภัยอยาใหสูญหาย และเม่ือไดตรวจสอบแลวก็ใหเก็บไวอยางเอกสารธรรมดาได 
 ขอ 13.  ใหผูจัดการมอบหมายใหเจาหนาท่ีของสหกรณทําหนาท่ีควบคุมการจัดเก็บรักษา
ใบเสร็จรับเงินท่ียังไมไดใชและเลมท่ียงัใชไมหมดไวในท่ีม่ันคงปลอดภัย 
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 ขอ 14. เม่ือส้ินปทางบัญชีของสหกรณใหคณะกรรมการแตงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น ทํา
การตรวจนับใบเสร็จรับเงินท้ังท่ีใชแลวและยังคงเหลือใหเปนการถูกตอง โดยจัดทําหลักฐานการ
ตรวจนับไวดวย 
 

หมวด 2 
การรับเงิน 

 

 ขอ 15. สหกรณตองออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งท่ีมีการรับเงิน โดยปกติใหใชใบเสร็จรับเงิน
เลมเดียวกันในการรับเงินทุกประเภทเวนแตเงินประเภทใดท่ีมีการรับชําระเปนประจําและมีจํานวน
มากรายจะแยกใบเสร็จรับเงินเลมหนึ่ง สําหรับการรับชําระเงินประเภทนั้นก็ได 
 ขอ 16. การรับเงินของสหกรณ ใหรับเปนเงินสด แตถาเปนกรณีท่ีจําเปนและเปนประโยชน
แกสหกรณก็อาจรับเปนเอกสารการเงิน เชน ธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินไปรษณีย หรือเช็ค หรือตั๋ว
แลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใชเงินได 
 ขอ 17. ในกรณีจําเปนท่ีจะตองรับเช็ค หรือตั๋วสัญญาใชเงินจะตองเปนเช็คหรือตั๋วสัญญาใช
เงินท่ีธนาคารรับรอง 
  ในกรณีท่ีเปนเช็คท่ีไมสามารถใหธนาคารรับรองไดจะตองเปนเช็คท่ีส่ังจายเงินใน
วันออกเช็ค และคณะกรรมการไดพิจารณาแลววาผูส่ังจายเช็คเปนบุคคลท่ีเช่ือถือได 
  ถาจําเปนตองรับเช็คลงวันท่ีลวงหนา ก็ตองเปนเช็คลงวันท่ีลวงหนาไมเกินสามวัน
และจํานวนเงินตามเช็คแตละรายรวมแลวจะตองไมเกินหนึ่งหม่ืนบาทและคณะกรรมการจะตองให
ผูส่ังจายนําหลักประกันท่ีเปนทรัพยสิน หรือบุคคลท่ีเช่ือถือไดมารับอาวัลเช็คหรือใหธนาคาร
พาณิชยค้ําประกันหนี้สินตาง ๆ ท่ีชําระดวยเช็คท้ังหมด 
 ขอ 18.  ในกรณีมีการรับเช็คตามขอ 17 ใบเสร็จรับเงินท่ีสหกรณออกใหแกผูจายเช็คใหระบุ
วาเปนเช็คของธนาคารใด เลขท่ีเทาใด และลงวันท่ีเทาใด ท้ังใหกําหนดเง่ือนไขไวในใบเสร็จรับเงิน
วา “ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณตอเม่ือไดรับเงินตามเช็คนั้นแลว” และใหจัดทําทะเบียนรับเช็ค เพ่ือ
บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับเช็คดังกลาว เพ่ือการควบคุมและตรวจสอบดวย เช็คท่ีถึงกําหนดใหนํา
ฝากธนาคารทันที สวนเช็คท่ียังไมถึงกําหนดใหเก็บรักษาไวจนกวาจะถึงวันครบกําหนด  
 ขอ 19. เงินสดและเอกสารการเงินท่ีสหกรณไดรับในแตละวันตามขอ 16 ใหนําฝาก
ธนาคารเม่ือส้ินเวลารับจายเงินในวันนั้น เวนแตเอกสารการเงินประเภทท่ีตองนําไปขึ้นเปนเงินสด
กอนก็ใหดําเนินการในทันที 
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  ในกรณีท่ีไมสามารถนําฝากธนาคารไดทันวันนั้นใหบันทึกเหตุผลไวในสมุดบัญชี
เงินสดและแจงใหประธานกรรมการ หรือกรรมการผูไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการเพ่ือทราบ
และใหรีบนําเขาฝากธนาคารในเวลาเริ่มทําการของวันทําการถัดไปทันที 
  เงินสดและเอกสารการเงินซ่ึงไมอาจนําฝากธนาคารไดทันในวันนั้นใหเก็บรักษาไว
ในตูนิรภัยของสหกรณ หรือในท่ีม่ันคงปลอดภัย 
 ขอ 20. กรณีเงินนําฝากธนาคารมีจํานวนมาก หรือธนาคารอยูหางไกล หรือกรณีท่ีเห็นวาจะ
ไมปลอดภัยแกเงินท่ีจะนําฝากธนาคาร ใหหัวหนาฝายการเงินรวมกับรองผูจัดการหรือผูจัดการ
ควบคุมเงินไปฝากธนาคารหรืออาจจัดใหมีเจาหนาท่ีตํารวจควบคุมรักษาความปลอดภัยดวยก็ได  
 

หมวด 3 
การจายเงิน 

 

 ขอ 21. การจายเงิน ใหจายเฉพาะเพ่ือกิจการภายใน ขอบเขตวัตถุประสงคของสหกรณ และ
เปนไปโดยถูกตองตามระเบียบและขอบังคับของสหกรณ 
 ขอ 22. การจายเงินทุกครั้ง ตองมีหลักฐานการจายเงินท่ีถูกตองสมบูรณเก็บไวเพ่ือ
ประโยชนในการตรวจสอบ 
 ขอ 23. หลักฐานการจาย นอกจากใบเสร็จรับเงินซ่ึงผูรับเงินออกใหแกสหกรณใหใชตาม
แบบท่ีสหกรณกําหนด 
 ขอ 24. หลักฐานการจาย ท่ีเปนใบเสร็จรับเงิน ซ่ึงผูรับเงินออกใหแกสหกรณอยางนอย
จะตองมีรายการดังตอไปนี ้
  ก.  ช่ือ สถานท่ีอยู หรือท่ีทําการของผูรับเงิน 
  ข.  วัน เดือน ป ท่ีรับเงิน 
  ค.  รายการแสดงการรับเงินระบุวาเปนคาอะไร 
  ง.  จํานวนเงินท้ังตัวเลขและตัวอักษร 
  จ.  ลายมือช่ือของผูรับเงิน 
 ขอ 25. ใหเจาหนาท่ีการเงิน ประทับตรา “จายเงินแลว” และลงลายมือช่ือกํากับการจาย
พรอมวัน เดือน ป ไวในหลักฐานการจายเงินทุกฉบับเพ่ือประโยชนในการตรวจสอบ 
 ขอ 26. การจายเงินของสหกรณ ใหกระทําไดดังนี้ 
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  (1) การจายเงินเปนจํานวนไมมากและตองจายเปนประจํา เชน คาเบ้ียเล้ียงพาหนะ
ของกรรมการและเจาหนาท่ีของสหกรณ คาส่ือสาร คาขนสง คาไฟฟา คาน้ําประปา และคาใชจาย
เบ็ดเตล็ดเปนตน ใหจายจากเงินสดในมือท่ีกําหนดใหเก็บรักษาไวไดไมเกิน 300,000 บาท  
  (2) การจายเงินเปนจํานวนมาก ใหแกสมาชิกหรือกรรมการหรือเจาหนาท่ีของ
สหกรณ หรือการจายเงินของสหกรณในทางธุรกิจอ่ืน ๆ ใหจายเปนเช็ค ยกเวนถาผูรับเงินประสงค
จะใหจายเปนเงินสด หรือกรณีท่ีสหกรณไมสามารถจายเงินเปนเช็คได ก็ใหจายเปนเงินสด โดย
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
 ขอ 27. กอนจายเงินทุกครั้ง ผูมีหนาท่ีจายตองตรวจสอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ และ
ใบสําคัญประกอบการจายเงินใหถูกตองเรียบรอยและตองมีผูอนุมัติใหจายเงินได จึงจายเงินและ
เรียกใบเสร็จรับเงินจากผูรับเงินหรือใหผูรับเงินลงนามรับเงินไวในหลักฐานการจายเงินของ
สหกรณทุกครั้ง  
 ขอ 28. การจายเงินแกผูมีสิทธ์ิรับเงิน ในกรณีท่ีไมรูจักตัวผูขอรับเงินตองใหบุคคลอ่ืนท่ี
เช่ือถือไดลงลายมือช่ือรับรอง หรือนําหลักฐาน เชน บัตรประจําตัวแสดงประกอบการรับเงินดวย 
 ขอ 29.  การจายเช็คตามท่ีกําหนดไวในขอ 26(2) ใหส่ังจายในนามบุคคลหรือหนวยงานผูรับ
เงินโดยขีดฆาคําวา “ผูถือ” ออก 
 ขอ 30. การจายเช็ค สหกรณจะตองจัดใหมีทะเบียนจายเช็คบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับวันท่ี
จายเช็ค เลขท่ีเช็ค ช่ือธนาคาร วัตถุประสงคในการจายเงิน ช่ือผูรับเช็คและจํานวนเงิน พรอมท้ังลง
ช่ือผูจัดทําเอกสารและผูอนุมัติไวเปนหลักฐานเพ่ือการควบคุมและตรวจสอบดวย 
  เช็คท่ีมีการลงช่ือส่ังจายเรียบรอยแลว แตยังไมมีผูมารับใหเก็บรักษาไวในท่ีปลอดภัย
และควรติดตอใหผูรับมารับไปโดยเร็วท่ีสุด 
 ขอ 31. ในกรณียกเลิกการจายเช็ครายการใด ใหผูมีหนาท่ีจายประทับตรา “ยกเลิก” ในเอกสาร
ท่ียกเลิกทุกฉบับ สวนเช็คท่ียกเลิกใหเย็บติดกับตนขั้วและประทับตรา “ยกเลิก” พรอมบันทึกเหตุผล
ท่ียกเลิกและลงลายมือช่ือผูรับผิดชอบกํากับไวดวย 
 ขอ 32. ในการถอนเงินจากธนาคาร หรือแหลงรับเงินอ่ืน ๆ เพ่ือนํามาใชจายในธุรกิจของ
สหกรณ ใหผูจัดการหรือผูทําหนาท่ีแทน ทําบันทึกขออนุมัติถอนเงินโดยช้ีแจงเหตุผลตอประธาน
กรรมการ หรือกรรมการผูท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการใหเปน ผูมีอํานาจอนุมัติการถอนเงิน 
พรอมท้ังแนบเอกสารหลักฐานตางๆ และเอกสารการถอนเงินเพ่ือประกอบการพิจารณาดวย 
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 ขอ 33. เม่ือส้ินเวลาทําการตามขอ 5 ใหผูจัดการหรือผูปฏิบัติหนาท่ีแทนตามขอ 7 ตรวจสอบ
รายการเงินสดในสมุดบัญชีเปรียบเทียบกับตัวเงินสดในมือเปนประจําทุกวัน เม่ือเห็นวาถูกตอง
ตรงกันแลวใหลงลายมือช่ือกํากับไวในสมุดบัญชีดวย 
 ขอ 34. เงินสดและเอกสารการเงินท่ีสหกรณจะตองเก็บรักษาไวในมือในแตละวันนั้นให
เก็บรักษาไวในตูนิรภัยของสหกรณหรือในท่ีม่ันคงปลอดภัยโดยอยูในความรับผิดชอบของผูจัดการ 
 ขอ 35. ใหเก็บรักษาสมุดคูบัญชีเงินฝากของสหกรณทุกเลม สมุดบัญชีทะเบียนและเอกสาร
เกี่ยวกับการเงินไวในตูนิรภัย และหรือในท่ีม่ันคงปลอดภัยโดยอยูในความรับผิดชอบของผูจัดการ 
 ขอ 36. ใหคณะกรรมการมอบหมายใหประธานกรรมการ หรือกรรมการคนใดคนหนึ่งทํา
การตรวจสอบเปนครั้งคราวเกี่ยวกับเงินสดคงเหลือและเอกสารการเงินอ่ืน ๆ ใหถูกตอง 
 ขอ 37. ใหผูจัดการมีการทําบัญชีรับ–จาย งบทดลอง งบสอบยอดเงินฝากธนาคาร (กรณีเงิน
ฝากในบัญชีของสหกรณ และหลักฐานของธนาคารไมตรงกัน) รวมท้ังสรุปเกี่ยวกับการรับจายเงิน
เสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการเปนประจําทุกเดือน 
 
                               ประกาศ  ณ วันท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 
 
 
 
                                                                    (นายสวาง ชินพงษ) 
                                                                     ประธานกรรมการ 
                                                          สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
 
 


