ระเบียบสหกรณ์ การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จากัด
ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน
พ.ศ. 2546
------------------------------------------อาศัยอานาจตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 74 (16) ข้อ 102 (6) ในการประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2546 คณะกรรมการดาเนินการจึงได้กาหนดระเบียบว่าด้วย
การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ โดยความเห็นชอบของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จากัด ว่าด้วยการรับ
จ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2546”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ ให้ใช้บงั คับ ตั้งแต่วนั ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2546 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบและแก้ไขเพิม่ เติมระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินที่มีอยู่
ก่อนวันในระเบียบนี้
ข้อ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ การเกษตรดอย
สะเก็ดพัฒนา จากัด
“รองประธานกรรมการ”
หมายถึง
รองประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์
การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ การเกษตรดอยสะเก็ด
พัฒนา จากัด
“กรรมการ” หมายถึง กรรมการดาเนินการสหกรณ์ การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จากัด
“ผูจ้ ดั การ” หมายถึง ผูจ้ ดั การสหกรณ์ การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จากัด
“เจ้าหน้าที่การเงิน” หมายถึง เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่
รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์
“เงินสดในมือ” หมายถึง เงินสดที่เป็ นธนบัตรและเหรี ยญกษาปณ์ ซึ่งสหกรณ์เก็บ
รักษาไว้ที่สานักงานสหกรณ์ เพือ่ ใช้จ่ายหมุนเวียนในทางธุรกิจของสหกรณ์
“เอกสารการเงิน” หมายถึง ธนาณัติ ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ แลกเงินไปรษณี ย ์ หรื อตัว๋ สัญญาใช้
เงิน
ข้อ 5. สหกรณ์เปิ ดรับจ่ายเงินตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ/หรื อ
วันหยุดตามประกาศของสหกรณ์

ข้อ 6. ให้ผจู ้ ดั การเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการรับ-จ่าย และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์
ข้อ 7. กรณี ที่ยงั ไม่มีผจู ้ ดั การหรื อผูจ้ ดั การไม่อยูห่ รื อผูจ้ ดั การไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ตามข้อ 6 ได้
ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการหรื อเจ้าหน้าที่การเงิน หรื อเจ้าหน้าที่ผหู ้ นึ่งผูใ้ ดที่เห็นสมควร ซึ่งไม่ได้ปฏิบตั ิ
หน้าที่เกี่ยวกับงานด้านบัญชี เป็ นผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่ตามข้อ 6 แทน โดยอยูใ่ นความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ข้อ 8. การรับจ่ายเงิน จะต้องจัดให้มีเอกสารหลักฐานใบสาคัญประกอบครบถ้วน และจะต้อง
บันทึกรายการในสมุดบัญชีของสหกรณ์ทุกครั้งทันทีที่เกิดรายการขึ้น และผูจ้ ดั การจะต้องตรวจสอบ ให้ถูกต้อง
เป็ นประจาวัน

หมวด 1
ใบเสร็จรับเงิน
ข้อ 9. ใบเสร็จรับเงิน ให้ใช้ตามแบบที่สหกรณ์กาหนด โดยให้มีสาเนาอย่างน้อย 2 ฉบับ เพือ่
ประโยชน์ในการตรวจสอบและบันทึกบัญชี
ข้อ 10. ใบเสร็ จรับเงิน ให้มีหมายเลขกากับเล่ม และหมายเลขกากับใบเสร็จรับเงินเรี ยง
ตามลาดับกันไปทุกฉบับ ให้สหกรณ์จดั ทาระเบียบคุมใบเสร็ จรับเงินไว้ เพือ่ ให้ทราบและตรวจสอบได้วา่ ได้
จัดพิมพ์ข้ นึ จานวนเท่าใด ได้จ่ายใบเสร็ จรับเงินเล่มใด หมายเลขใดถึงหมายเลขใด ให้เจ้าหน้าที่ผใู ้ ดไปใช้เมื่อไร
การเบิกใช้ใบเสร็ จรับเงิน
ให้เบิกใช้ตามจานวนที่เหมาะสมและจาเป็ นกับสภาพธุรกิจของ
สหกรณ์ โดยให้เบิกตามลาดับเล่มและเลขทีข่ องใบเสร็ จรับเงิน และให้มีหลักฐานการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินไว้
ด้วย
ข้อ 11. ใบเสร็จรับเงิน ห้ามขูดลบ แก้ไข เพิม่ เติม จานวนเงินหรื อชื่อผูช้ าระเงิน หาก
ใบเสร็ จรับเงินฉบับใดลงรายการรับเงินผิดพลาด ก็ให้ขีดฆ่าจานวนเงินและเขียนใหม่ท้งั จานวนแล้วให้ผรู ้ ับเงิน
ลงลายมือชื่อกากับหรื อขีดฆ่ายกเลิกใบเสร็จรับเงินนั้นทั้งฉบับแล้วออกฉบับใหม่ให้แทน
สาหรับใบเสร็ จรับเงินฉบับที่ยกเลิก ให้ขีดฆ่าและเขียนเหตุผลพร้อมกับลงชื่อกากับไว้และให้
เย็บติดไว้ในเล่มโดยมีสาเนาอยูค่ รบทุกฉบับพร้อมต้นฉบับ
ข้อ 12. ให้สหกรณ์เก็บรักษาสาเนาใบเสร็ จรับเงิน ซึ่งผูส้ อบบัญชียงั มิได้ตรวจสอบไว้ในที่
ปลอดภัยอย่าให้สูญหายและเมื่อได้ตรวจสอบแล้วก็ให้เก็บไว้อย่างเอกสารธรรมดาได้
ข้อ 13. ให้คณะกรรมการมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรื อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
หน้าที่ควบคุมการจัดเก็บรักษาใบเสร็ จรับเงินที่ยงั ไม่ได้ใช้ และเล่มที่ยงั ใช้ไม่หมดไว้ในที่มนั่ คงปลอดภัย
ข้อ 14. ทุกงวด 3 เดือน และเมื่อสิ้นปี ทางบัญชีของสหกรณ์ให้คณะกรรมการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการขึ้นทาการตรวจนับใบเสร็จรับเงินทั้งที่ใช้แล้วและยังคงเหลือให้เป็ นการถูกต้องโดยจัดทา
หลักฐานการตรวจนับไว้ดว้ ย

หมวด 2
การรับเงิน
ข้อ 15. สหกรณ์ตอ้ งออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการรับเงิน โดยปกติให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่ม
เดียวกันในการรับเงินทุกประเภท เว้นแต่เงินประเภทใดที่มีการรับชาระเป็ นประจาและมีจานวนมากราย จะแยก
ใบเสร็ จรับเงินเล่มหนึ่งสาหรับการรับชาระเงินประเภทนั้นก็ได้
ข้อ 16. การรับเงินของสหกรณ์ให้รับเป็ นเงินสด แต่ถา้ เป็ นกรณี ที่จาเป็ นและเป็ นประโยชน์แก่
สหกรณ์ก็อาจรับเป็ นเอกสารการเงิน เช่น ธนาณัติ หรื อตัว๋ แลกเงินไปรษณี ยห์ รื อเช็ค หรื อตัว๋ แลกเงิน หรื อตัว๋
สัญญาใช้เงินได้
ข้อ 17. ในกรณี จาเป็ นที่จะต้องรับเช็ค หรื อตัว๋ สัญญาใช้เงิน จะต้องเป็ นเช็คหรื อตัว๋ สัญญาใช้เงิน
ที่ธนาคารรับรอง
ในกรณี ที่เป็ นเช็คที่ไม่สามารถให้ธนาคารรับรองได้ จะต้องเป็ นเช็คที่สงั่ จ่ายเงินในวันออกเช็ค
และคณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้วว่าผูส้ งั่ จ่ายเช็คเป็ นบุคคลที่เชื่อถือได้
ถ้าจาเป็ นต้องรับเช็คลงวันที่ล่วงหน้า ก็ตอ้ งเป็ นเช็คลงวันที่ล่วงหน้าไม่เกินสามวัน และจานวน
เงินตามเช็คแต่ละรายรวมแล้วจะต้องไม่เกิน 300,000 บาท และคณะกรรมการจะต้องให้ผสู ้ งั่ จ่ายจัดหา
หลักประกันที่เป็ นทรัพย์สินหรื อบุคคลที่เชื่อถือได้มารับอาวัลเช็ค หรื อให้ธนาคารพาณิ ชย์ค้ าประกันหนี้สินต่าง
ๆ ที่ชาระด้วยเช็คทั้งหมด
ข้อ 18. ในกรณี มีการรับเช็คตามข้อ 17 ใบเสร็จรับเงินที่สหกรณ์ออกให้แก่ผจู ้ ่ายเช็คให้ระบุวา่
เป็ นเช็คของธนาคารใด เลขที่เท่าใด และลงวันที่เท่าใด ทั้งให้กาหนดเงื่อนไขไว้ในใบเสร็จรับเงินว่า
“ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับเงินตามเช็คนั้นแล้ว”
และให้จดั ทาทะเบียนรับเช็คเพือ่ บันทึก
รายละเอียดเกี่ยวกับเช็คดังกล่าวเพือ่ การควบคุมและตรวจสอบด้วยเช็คที่ถึงกาหนด ให้นาฝากธนาคารทันที ส่วน
เช็คที่ยงั ไม่ถึงกาหนดให้เก็บรักษาไว้จนกว่าจะถึงวันครบกาหนด
ข้อ 19. เงินสดและเอกสารการเงินที่สหกรณ์ได้รับในแต่ละวันตามข้อ 16 ให้นาฝากธนาคารเมื่อ
สิ้นเวลารับจ่ายเงินในวันนั้น เว้นแต่เอกสารการเงินประเภทที่ตอ้ งนาไปขึ้นเป็ นเงินสดก่อน ก็ให้ดาเนินการ
ในทันที
ในกรณี ที่ไม่สามารถนาฝากธนาคารได้ทนั วันนั้น ให้บกั ทึกเหตุผลไว้ในสมุดบัญชีเงินสดและ
แจ้งให้ประธานกรรมการหรื อกรรมการผูไ้ ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ เพือ่ ทราบและให้รี บนาเข้าฝาก
ธนาคารให้เวลาเริ่ มทาการของวันทาการถัดไปทันที
เงินสดและเอกสารการเงินซึ่งไม่อาจนาฝากธนาคารได้ทนั ในวันนั้นให้เก็บรักษาในตูน้ ิรภัยของ
สหกรณ์ หรื อในที่มนั่ คงปลอดภัย

ข้อ 20. กรณี เงินนาฝากธนาคารมีจานวนมาก หรื อธนาคารอยูห่ ่างไกลมาก หรื อกรณี ที่เห็นว่าจะ
ไม่ปลอดภัยแก่เงินที่จะนาฝากธนาคาร
ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งให้กรรมการคนใดคนหนึ่งร่ วมกับ
ผูจ้ ดั การควบคุมเงินไปฝากธนาคาร และหรื ออาจจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตารวจควบคุมรักษาความปลอดภัยด้วยก็ได้

หมวด 3
การจ่ ายเงิน
ข้อ 21. การจ่ายเงิน ให้จา่ ยเฉพาะเพือ่ กิจการภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และ
เป็ นไปโดยถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์
ข้อ 22. การจ่ายเงินทุกครั้ง ต้องมีหลักฐานการจ่ายที่ถูกต้องสมบูรณ์เก็บไว้ เพือ่ ประโยชน์ใน
การตรวจสอบ
ข้อ 23. หลักฐานการจ่ายเงิน นอกจากใบเสร็จรับเงิน ซึ่งผูร้ ับเงินออกให้แก่สหกรณ์ให้ใช้ตาม
แบบที่สหกรณ์กาหนด
ข้อ 24. หลักฐานการจ่าย ที่เป็ นใบเสร็จรับเงินซึ่ งผูร้ ับเงินออกให้แก่สหกรณ์อย่างน้อยจะต้องมี
รายการดังต่อไปนี้
ก. ชื่อ สถานที่อยู่ หรื อที่ทาการของผูร้ ับเงิน
ข. วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
ค. รายการแสดงการรับเงินระบุวา่ เป็ นค่าอะไร
ง. จานวนเงินทั้งเลขและตัวอักษร
จ. ลายมือชื่อของผูร้ ับเงิน
ข้อ 25. ให้เจ้าหน้าที่การเงินประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” ลงลายมือชื่อกากับการจ่ายเงินพร้อม วัน
เดือน ปี ไว้ในหลักฐานการจ่ายเงินทุกฉบับเพือ่ ประโยชน์ในการตรวจสอบ
ข้อ 26. การจ่ายเงินของสหกรณ์ ให้กระทาได้ดงั นี้
26.1 การจ่ายเงินเป็ นจานวนไม่มากและต้องจ่ายเป็ นประจา เช่น ค่าพาหนะ
ค่า
เบี้ยเลี้ยง ของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ค่าสื่อสาร ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา และค่าใช้จ่าย
เบ็ดเตล็ด เป็ นต้น ให้จ่ายจากเงินสดในมือที่กาหนดให้เก็บรักษาไว้ได้ไม่เกิน 50,000 บาท
(ห้าหมื่นบาท
ถ้วน)
ถ้าสหกรณ์มีความจาเป็ นทางธุรกิจในบางช่วงระยะเวลา ที่จะต้องเก็บรักษาเงินสดในมือไว้เกิน
กว่าจานวนวงเงินที่กาหนดให้เก็บรักษาได้ในวรรคแรก ให้ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติกาหนดจานวนวงเงิน
พร้อมทั้งช่วงระยะเวลาที่จะเก็บรักษาตามที่เห็นสมควรและต้องได้รับความเห็นชอบจากสานักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์หรื อกองตรวจบัญชีก่อน

26.2 การจ่ายเงินเป็ นจานวนมากให้แก่สมาชิกหรื อกรรมการ หรื อเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์หรื อการจ่ายเงินของสหกรณ์ในทางธุรกิจอื่น ๆ ให้จ่ายเป็ นเช็ค ยกเว้นถ้าผูร้ ับประสงค์จะให้จ่ายเป็ นเงิน
สด หรื อในกรณี ที่สหกรณ์ไม่สามารถจ่ายเงินเป็ นเช็คได้ ก็ให้จ่ายเป็ นเงินสด โดยได้ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ
ข้อ 27. การจ่ายเงินทุกครั้ง ผูม้ ีหน้าที่จ่ายต้องตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ และใบสาคัญ
ประกอบการจ่ายเงินให้ถูกต้องเรี ยบร้อย และต้องมีผอู ้ นุมตั ิให้จ่ายเงินได้จึงจะจ่ายเงินและเรี ยกใบเสร็จรับเงินจาก
ผูร้ ับเงินหรื อให้ผรู ้ ับเงินลงนามรับเงินไว้ในหลักฐานการจ่ายเงินของสหกรณ์ทุกครั้ง
ข้อ 28. การจ่ายเงินให้แก่ผมู ้ ีสิทธิรับเงิน ในกรณี ที่ไม่รู้จกั ตัวผูข้ อรับเงินต้องให้บุคคลอื่นที่
เชื่อถือได้ลงลายมือชื่อรับรอง หรื อนาหลักฐาน เช่น บัตรประจาตัว แสดงประกอบการรับเงินด้วย
ข้อ 29. การจ่ายเช็คตามที่กาหนดไว้ในข้อ 26.2 ให้สงั่ จ่ายในนามบุคคลหรื อหน่วยงานผูร้ ับเงิน
โดยขีดฆ่าคาว่า “ผูถ้ ือ” ออก
ข้อ 30. การจ่ายเช็ค ต้องมีใบสาคัญจ่ายเช็ค ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับวันที่จ่ายเช็ค เลขที่เช็ค ชื่อ
ธนาคาร วัตถุประสงค์ในการจ่ายเงิน ชื่อผูร้ ับเช็คและจานวนเงินพร้อมทั้งลงชื่อผูจ้ ดั ทาเอกสารและผูอ้ นุมตั ไิ ว้
เป็ นหลักฐาน ทั้งนี้ สหกรณ์จะต้องจัดให้มีทะเบียนจ่ายเช็คบันทึกรายละเอียดข้างต้น เพือ่ การควบคุมและ
ตรวจสอบด้วย
เช็คที่มีการลงชื่อสัง่ จ่ายเรี ยบร้อยแล้ว แต่ยงั ไม่มีผมู ้ ารับ ให้เก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยและควร
ติดต่อให้ผรู ้ ับมารับไปโดยเร็วที่สุด
ข้อ 31. ในกรณี ยกเลิกการจ่ายเช็ครายการใด ให้ผมู ้ ีหน้าที่จ่ายประทับตรา “ยกเลิก” ในเอกสารที่
ยกเลิกทุกฉบับ ส่วนเช็คที่ยกเลิกให้เย็บติดกับต้นขั้วแล้วประทับตรา “ยกเลิก” พร้อมบันทึกเหตุผลที่ยกเลิกและ
ลงลายมือชื่อผูร้ ับผิดชอบกากับไว้ดว้ ย
ข้อ 32. ในการถอนเงินจากธนาคาร หรื อแหล่งรับฝากเงินอื่น ๆ เพือ่ นามาใช้จ่ายในธุรกิจของ
สหกรณ์ ให้ผจู ้ ดั การหรื อผูท้ าหน้าที่แทน ทาบันทึกขออนุมตั ิถอนเงินโดยชี้แจงเหตุผลต่อประธานกรรมการหรื อ
รองประธานกรรมการ หรื อกรรมการผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้เป็ นผูม้ ีอานาจอนุมตั ิการถอนเงิน
พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และเอกสารการถอนเงิน เพือ่ ประกอบการพิจารณาด้วย

หมวด 4
การเก็บรักษาเงินและเอกสารสาคัญ
ข้อ 33. เมื่อสิ้นเวลาทาการตามข้อ 5 ให้ผจู ้ ดั การหรื อผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่แทนตามข้อ 7 ตรวจสอบ
รายการเงินสดในสมุดบัญชี เปรี ยบเทียบกับตัวเงินสดในมือเป็ นประจาทุกวัน เมื่อเห็นว่าถูกต้องตรงกันแล้วให้
ลงลายมือชื่อกากับไว้ในสมุดบัญชีดว้ ย
ข้อ 34. เงิินสดและเอกสารการเงินที่สหกรณ์จะต้องเก็บรักษาไว้ในมือแต่ละวันนั้น ให้เก็บ
รักษาไว้ในตูน้ ิรภัยของสหกรณ์ หรื อในที่มนั่ คงปลอดภัยด้วย โดยอยูใ่ นความรับผิดชอบของผูจ้ ดั การ
ข้อ 35. ให้เก็บรักษาสมุดคู่บญั ชีเงินฝากของสหกรณ์ทุกเล่ม สมุดบัญชี ทะเบียน และเอกสาร
เกี่ยวกับการเงินไว้ในตูน้ ิรภัย และหรื อในที่มนั่ คงปลอดภัย โดยอยูใ่ นความรับผิดชอบของผูจ้ ดั การ
ข้อ 36. ให้คณะกรรมการมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ หรื อ
กรรมการคนใดคนหนึ่ง ทาการตรวจสอบเป็ นครั้งคราวเกี่ยวกับเงินสดคงเหลือและเอกสารการเงินอื่น ๆ ให้
ถูกต้อง
ข้อ 37. ให้ผจู ้ ดั การ จัดให้มีการทาบัญชี รับจ่าย งบทดลอง งบสอบยอดเงินฝากธนาคาร (กรณี
เงินฝากในบัญชีของสหกรณ์ และหลักฐานของธนาคารไม่ตรงกัน) รวมทั้งสรุ ปเกี่ยวกับการรับจ่ายเงินเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการเป็ นประจาทุกเดือน
ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2546

(นายสว่าง
จันทร์เที่ยง)
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สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จากัด

