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ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร จํากัด
ว่ าด้ วยการรับจ่ ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2554
***********************
อาศัยความตามข้อบังคับของสหกรณ์ขอ้ 71 และข้อ 99(6) ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุ ดที่ 41
ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 คณะกรรมการดําเนินการจึงได้กาํ หนดระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บ
รักษาเงินของสหกรณ์ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จํากัด
ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2554
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 15 พฤศจิกายน 2554 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิ ก “ระเบี ย บว่า ด้วยการรั บจ่ า ยและเก็บรั ก ษาเงิ น พ.ศ. 2534 ซึ่ ง กํา หนดไว้ ณ วันที่ 26
ธันวาคม 2534
บรรดาระเบียบอื่นใดในส่ วนที่กาํ หนดไว้แล้วในระเบียบซึ่ งขัด หรื อแย้ง กับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบ
นี้แทน
ข้อ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึ ง ประธานกรรมการดํา เนิ น การสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ธ นาคารเพื่ อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จํากัด
“รองประธานกรรมการ” หมายถึ ง รองประธานกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จํากัด
“เหรั ญญิ ก” หมายถึ ง เหรั ญญิ กสหกรณ์ ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร
จํากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร จํากัด
“ผูจ้ ดั การ” หมายถึง ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จํากัด
“รองผู ้จ ัด การ” หมายถึ ง รองผู้จ ัด การสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ธ นาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร จํากัด
“หัว หน้า กลุ่ ม งานการเงิ น ” หมายถึ ง หั ว หน้ า กลุ่ ม งานการเงิ น สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ธ นาคารเพื่ อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จํากัด
“เจ้า หน้ า ที่ ก ารเงิ น อาวุ โ ส” หมายถึ ง เจ้า หน้า ที่ ก ารเงิ น อาวุ โ สสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ธ นาคารเพื่ อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จํากัด
“เจ้าหน้าที่การเงิน” หมายถึง เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ที่ได้รับมอบหมายให้ทาํ หน้าที่รับผิดชอบในการ
รับจ่ายเงินของสหกรณ์
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“เงินสดในมือ” หมายถึง เงินสดที่เป็ นธนบัตรและเหรี ยญกษาปณ์ซ่ ึ งสหกรณ์เก็บรักษาไว้ที่สํานักงาน
สหกรณ์ เพื่อใช้จ่ายหมุนเวียนในทางธุ รกิจของสหกรณ์
“เอกสารการเงิน” หมายถึง เช็ค ธนาณัติ ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ แลกเงินไปรษณี ย ์ หรื อตัว๋ สัญญาใช้เงิน
ข้อ 5. สหกรณ์เปิ ดรับจ่ายเงินตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. ทุกวันเว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดตาม
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และวันแรงงานแห่งชาติ
ข้อ 6. ให้ผูจ้ ดั การเป็ นผูค้ วบคุ มดู แลในการรับ-จ่าย และเก็บรั กษาเงิ นสดในมื อ และให้หัวหน้ากลุ่มงาน
การเงิน หรื อเจ้าหน้าที่การเงินเป็ นผูเ้ ก็บรักษาเงินสดในมือ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผูจ้ ดั การ
ข้อ 7. กรณี ที่ยงั ไม่มีผูจ้ ดั การหรื อผูจ้ ดั การไม่อยู่หรื อผูจ้ ดั การไม่อาจปฏิ บตั ิ หน้าที่ตามข้อ 6. ได้ ให้รอง
ผูจ้ ดั การที่รับผิดชอบสายงานการเงินและบัญชีเป็ นผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่แทน หากไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ให้รองผูจ้ ดั การ
สายงานสิ นเชื่อเป็ นผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่แทน
ข้อ 8. การรับจ่ายเงินจะต้องจัดให้มีเอกสารหลักฐานใบสําคัญประกอบครบถ้วน และจะต้องบันทึกรายการ
ในระบบงานการเงินและระบบงานบัญชี ของสหกรณ์ทุกครั้งที่เกิดรายการขึ้นและผูจ้ ดั การจะต้องตรวจสอบให้ถูกต้อง
เป็ นประจําวัน
หมวด 1
ใบเสร็จรับเงิน
ข้อ 9. ใบเสร็ จรับเงิน ให้ใช้ตามแบบที่สหกรณ์กาํ หนด โดยให้มีสําเนาอย่างน้อย 2 ฉบับเพื่อประโยชน์ใน
การตรวจสอบและบันทึกบัญชี
ข้อ 10. ใบเสร็ จรับเงินทุกฉบับจะต้องมีหมายเลขกํากับ โดยใบเสร็ จรับเงินจะแบ่งเป็ น 2 ประเภท
ประเภทที่หนึ่ ง เป็ นใบเสร็ จรับเงิ นที่ ออกจากระบบงานสหกรณ์ ระบบจะประมวลผลและออกหมายเลข
กํากับใบเสร็ จรับเงิน ซึ่ งหมายเลขดังกล่าวจะต้องเรี ยงตามลําดับกันไปทุกฉบับ ยกเว้นใบเสร็ จที่สหกรณ์ได้มีการเตรี ยม
จ่ายเงินกูล้ ่วงหน้าโดยหักกลบลบหนี้
ประเภทที่สอง เป็ นใบเสร็ จรับเงินทัว่ ไปจะต้องมีเล่มที่ เลขที่กาํ กับ และต้องเรี ยงลําดับตามเล่มที่ เลขที่
กรณี รับเงิ นเป็ นเงิ นสดใบเสร็ จทั้งสองประเภทจะสมบูรณ์ เมื่ อมีลายมื อชื่ อของผูจ้ ดั การ หรื อรองผูจ้ ดั การ
หรื อหัวหน้ากลุ่มงานการเงิน หรื อเจ้าหน้าที่การเงินอาวุโส ลงนามร่ วมกับเจ้าหน้าที่การเงิน
กรณี รับเป็ นเงินโอน ใบเสร็ จทั้งสองประเภทจะสมบูรณ์เมื่อสหกรณ์ได้รับเงินเข้าบัญชีแล้ว
ให้สหกรณ์จดั ทําทะเบียนคุมการเบิกจ่ายใบเสร็ จรับเงิน
ข้อ 11. ใบเสร็ จรับเงิ น หากมีรายการผิดพลาด ให้ยกเลิกทั้งฉบับ แล้วออกฉบับใหม่แทน พร้ อมเขียน
เหตุผลในการยกเลิก โดยให้ผจู ้ ดั การ หรื อรองผูจ้ ดั การที่รับผิดชอบในสายงานลงชื่อกํากับ และเย็บติดไว้ โดยมีสําเนา
อยูค่ รบทุกฉบับพร้อมต้นฉบับ
ข้อ 12. ให้สหกรณ์เก็บรักษาสําเนาใบเสร็ จรับเงิน ซึ่ งผูส้ อบบัญชี ยงั มิได้ตรวจสอบไว้ในที่ปลอดภัยอย่าให้
สู ญหายและเมื่อได้ตรวจสอบแล้วก็ให้เก็บไว้อย่างเอกสารธรรมดาได้
ข้อ 13. ให้เจ้าหน้าที่ กลุ่ม งานกลยุทธ์ และอํานวยการ จัดเก็บรั กษาใบเสร็ จที่ ยงั ไม่ไ ด้เบิ กใช้ในที่ มน่ั คง
ปลอดภัย
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หมวด 2
การรับเงิน
ข้อ 14. สหกรณ์ตอ้ งออกใบเสร็ จรับเงินทุกครั้งที่มีการรับเงิน
ข้อ 15. การรับเงินของสหกรณ์ให้รับเป็ นเงินสด แต่ถา้ เป็ นกรณี ที่จาํ เป็ นและเป็ นประโยชน์แก่สหกรณ์ก็ให้
รับเป็ นเอกสารการเงิน
ข้อ 16. เงินสดและเอกสารการเงินที่สหกรณ์ได้รับในแต่ละวันตามข้อ 15. ให้ทยอยนําฝากธนาคารในวันนั้น
ในกรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถนํา ฝากธนาคารได้ท นั วันนั้น ให้ บ นั ทึ ก เหตุ ผ ลแจ้ง ให้ ป ระธานกรรมการหรื อ รอง
ประธานกรรมการ หรื อ เหรัญญิก เพื่อทราบและให้นาํ เข้าฝากธนาคารในเวลาเริ่ มทําการของวันทําการถัดไป
เงินสดและเอกสารการเงินซึ่ งไม่อาจนําฝากธนาคารได้ทนั ในวันนั้นให้เก็บรักษาไว้ในตูน้ ิ รภัยของ สหกรณ์
หรื อในที่มน่ั คงปลอดภัย
หมวดที่ 3
การจ่ ายเงิน
ข้อ 17. การจ่ายเงิน ให้จ่ายเฉพาะเพื่อกิจการภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และเป็ นไปโดย
ถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์
ข้อ 18. การจ่ายเงินทุกครั้ง ต้องมีหลักฐานการจ่ายเงินที่ถูกต้องสมบูรณ์เก็บไว้เพื่อประโยชน์ในการ
ตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงิน มีดงั นี้
(1) ใบเสร็ จรับเงินซึ่ งผูร้ ับเงินออกให้แก่สหกรณ์ โดยใบเสร็ จดังกล่าวจะต้องมีรายการดังต่อไปนี้
ก. ชื่อ สถานที่อยู่ หรื อที่ทาํ การของผูร้ ับเงิน
ข. วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
ค. รายการแสดงการรับเงินระบุวา่ เป็ นค่าอะไร
ง. จํานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร
จ. ลายมือชื่อของผูร้ ับเงิน
(2) ใบสําคัญจ่าย
(3) ใบเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามแบบที่สหกรณ์กาํ หนด
ข้อ 19. ให้ เจ้า หน้า ที่ ก ารเงิ น ประทับ ตราว่า มี ก ารจ่ า ยเงิ น แล้ว และลงลายมื อ ชื่ อ กํา กับ การจ่ า ยพร้ อ ม
วัน เดือน ปี
ข้อ 20. การจ่ายเงินของสหกรณ์ ให้กระทํา ดังนี้
20.1 การจ่ายค่าใช้จ่ายดําเนินงานจํานวนเงินไม่เกิน 5,000.- บาท ให้จ่ายเป็ นเงินสด จํานวนเงินเกิน
กว่า 5,000.- บาท ให้จ่ายเป็ นเช็คสั่งจ่ายในนามบุคคล หรื อหน่วยงานผูร้ ับเงินขีดคร่ อม A/C PAYEE ONLY ยกเว้น
ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ให้จ่ายเป็ นเงินสดได้
(1) ค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับเจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการดําเนิ นการ เช่ น เงิ นเดื อนและค่าจ้าง
ค่าเบี้ยประชุม ค่าล่วงเวลา เป็ นต้น
(2) ค่าตอบแทนผูช้ ่วยเหลืองานของสหกรณ์
(3) เงินยืมทดรอง
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20.2 การจ่ายเงินกูใ้ ห้แก่สมาชิกให้ดาํ เนินการดังนี้
(1) ในการจ่ายเงินกูใ้ ห้โอนเข้าบัญชีของสมาชิกเท่านั้นหรื อการจ่ายเงินกูเ้ ป็ นแคชเชียร์ เช็คให้
ออกเช็คในนามสมาชิกเท่านั้น ซึ่ งแคชเชียร์ เช็คจะต้องขีดคร่ อม &co หรื อ A/C PAYEE ONLY
ยกเว้น การจ่ายเงินกูฉ้ ุ กเฉิ นให้จ่ายเงินสดได้
(2) ในกรณี มีความจําเป็ นต้องโอนเงินกูส้ ามัญเข้าบัญชี บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ สมาชิ กผูก้ จู้ ะต้องมี
หนังสื อแจ้งความจําเป็ นและต้องได้รับความยินยอมจากสหกรณ์ก่อน ยกเว้นกรณี ที่สมาชิ กขอรับเงินกูใ้ นวันเดียวกับ
วันที่ทาํ นิติกรรมจํานอง ให้โอนเงินกูเ้ ข้าบัญชีผจู ้ ดั การ ธ.ก.ส. สาขา หรื อผูอ้ าํ นวยการสํานักงาน ธ.ก.ส.
(3) ในกรณี มีความจําเป็ นต้องจ่ายเงิ นกูเ้ ป็ นแคชเชี ยร์ เช็คในนามอื่นที่ไม่ใช่สมาชิ กจะต้องมี
หนังสื อแจ้งความจําเป็ นและต้องได้รับความยินยอมจากสหกรณ์ก่อน ซึ่ งแคชเชี ยร์ เช็คดังกล่าวจะต้องออกในนามของ
หน่วยงานผูร้ ับเงินที่เกี่ยวข้องกับการขอกูข้ องสมาชิ กและจะต้องขีดคร่ อม A/C PAYEE ONLY เท่านั้น ยกเว้นกรณี
ที่สมาชิ กขอกูต้ ามโครงการ “เงินกูส้ ามัญเพื่อซื้ อรถยนต์” ให้ออกแคชเชี ยร์ เช็คในนามของบริ ษทั ที่สมาชิ กได้ติดต่อ
ซื้ อรถยนต์และจะต้องขีดคร่ อม A/C PAYEE ONLY
ข้อ 21. ก่อนจ่ายเงินทุกครั้ง ผูม้ ีหน้าที่จ่ายต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และใบสําคัญประกอบการ
จ่ายเงินให้ถูกต้องเรี ยบร้อย และต้องมีผอู ้ นุมตั ิให้จ่ายเงินจึงจ่ายเงินและเรี ยกใบเสร็ จรับเงินจากผูร้ ับเงิน หรื อให้ผรู ้ ับเงิน
ลงนามรับเงินไว้ในหลักฐานการจ่ายเงินของสหกรณ์ทุกครั้ง
ข้อ 22. การจ่ายเงินแก่ผมู ้ ีสิทธิ รับเงิน ในกรณี ที่ไม่รู้จกั ตัวผูข้ อรับเงิน ต้องนําหลักฐาน เช่น บัตรประจําตัว
แสดงประกอบการรับเงินด้วย
ข้อ 23. การจ่ายเช็ค สหกรณ์จะต้องจัดให้มีทะเบียนจ่ายเช็คบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับวันที่จ่ายเช็ค เลขที่เช็ค
ชื่อธนาคาร วัตถุประสงค์ในการจ่ายเงิน ชื่ อผูร้ ับเช็คและจํานวนเงิน พร้อมทั้งลงชื่ อผูจ้ ดั ทําเอกสารและ ผูอ้ นุ มตั ิไว้เป็ น
หลักฐาน
เช็คที่มีการลงชื่อสั่งจ่ายเรี ยบร้อยแล้ว แต่ยงั ไม่มีผมู ้ ารับ ให้เก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยและควรติดต่อให้ผมู ้ า
รับไปโดยเร็ ว
ข้อ 24. ในการยกเลิกใบเสร็ จรายการใด ให้ผมู ้ ีหน้าที่จ่ายประทับตรา “ยกเลิ ก” ในเอกสารที่ยกเลิ กทุกฉบับ
ส่ ว นเช็ ค ที่ ย กเลิ ก ให้ เ ย็บ ติ ด กับ ต้น ขั้ว และประทับ ตรา “ยกเลิ ก ” พร้ อ มบัน ทึ ก เหตุ ผ ลที่ ย กเลิ ก และลงลายมื อ ชื่ อ
ผูร้ ับผิดชอบร่ วมกับผูจ้ ดั การ หรื อรองผูจ้ ดั การกํากับไว้ดว้ ย
ข้อ 25. ในการถอนเงินจากธนาคาร หรื อแหล่งรับฝากเงินอื่น ๆ เพื่อนํามาใช้จ่ายในธุ รกิจของ สหกรณ์ให้มี
ทะเบี ยนถอนเงิ น จากธนาคารบันทึ กรายละเอียดเกี่ ยวกับวันที่ ขอถอน เลขที่ใบถอน วัตถุ ประสงค์ ในการขอถอน
จํานวนเงิน พร้ อมทั้งลงชื่ อผูจ้ ดั ทําเอกสาร ผูต้ รวจ และผูอ้ นุ มตั ิไว้เป็ นหลักฐาน พร้ อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ
และเอกสารการถอนเงินเพื่อประกอบการพิจารณา
หมวด 4
การเก็บรักษาเงินและเอกสารสํ าคัญ
ข้อ 26. เมื่อสิ้ นเวลาทําการตามข้อ 5 ให้ผจู ้ ดั การ หรื อ รองผูจ้ ดั การ ตรวจสอบรายการเงิ นสดในงบทดลอง
ประจําวันเปรี ยบเทียบกับตัวเงิ นสดในมือและเอกสารการเงินเป็ นประจําทุกวัน เมื่อเห็ นว่าถู กต้องตรงกันแล้วให้ลง
ลายมือชื่อไว้ในทะเบียนรายงานเงินสดคงเหลือประจําวัน
การเก็บรักษาเงินสดให้เก็บรักษาไว้ได้วนั หนึ่ง ๆ ไม่เกิน 5,000.- บาท (ห้าพันบาท)

5

ข้อ 27. เงิ นสดและเอกสารการเงิ นที่สหกรณ์จะต้องเก็บรักษาไว้ในมือในแต่ละวันนั้น ให้เก็บรักษาไว้ใน
ตูน้ ิรภัยของสหกรณ์ หรื อในที่มน่ั คงปลอดภัย โดยอยูใ่ นความรับผิดชอบของผูจ้ ดั การ
ในกรณี เมื่อตรวจสอบรายการเงินสดในสรุ ปรับ-จ่าย เงินสดไม่ตรงกับเงินสดคงเหลือในมือให้ปฏิบตั ิ ดังนี้
27.1 เงิ นสดเกินบัญชี เมื่อตรวจสอบเอกสารทางการเงิ นและบัญชี ไม่พบว่าเงิ นสดเกินจากแหล่งใด
ให้เครดิตเงินสดเกินบัญชี และให้คงบัญชี ไว้จนกว่าจะพ้นอายุความเรี ยกร้องสิ ทธิ์ และเมื่อพ้นอายุความแล้ว หากไม่มี
ผูใ้ ดใช้สิทธิ์เรี ยกร้อง ก็ให้โอนเงินสดเกินบัญชีดงั กล่าวเป็ นรายได้อื่นของสหกรณ์
27.2 เงินสดขาดบัญชี เมื่อตรวจสอบเอกสารทางการเงินและทางบัญชีพบว่าเงินสดขาดบัญชี ให้เดบิต
เงินสดขาดบัญชีไว้ และให้หวั หน้ากลุ่มงานการเงินทําบันทึกแจ้งผูจ้ ดั การ ผ่านรองผูจ้ ดั การทราบทันที โดยรองผูจ้ ดั การ
และผูจ้ ดั การจะต้องตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุและผูร้ ับผิดชอบ
- กรณี มีผรู ้ ับผิดชอบให้ผรู ้ ับผิดชอบชดใช้เงินสดขาดบัญชี หากผูร้ ับผิดชอบยังไม่สามารถชําระคืนได้
ให้ต้ งั ผูร้ ับผิดชอบนั้นเป็ นลูกหนี้เงินสดขาดบัญชี
- กรณี ไม่สามารถกําหนดตัวผูร้ ับผิดชอบได้ ให้เสนอคณะกรรมการดําเนิ นการเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ
ให้ต้งั ค่าเผือ่ เงินสดขาดบัญชี และค่าเสี ยหายจากเงินสดขาดบัญชีเป็ นค่าใช้จ่ายทั้งจํานวน
สําหรับการตัดเงินสดขาดบัญชี ให้ดาํ เนิ นการตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการตัดเงินสด
ขาดบัญชีของสหกรณ์
ข้อ 28. ให้เก็บรักษาสมุดเงินฝากของสหกรณ์ที่ฝากไว้กบั ธนาคารพาณิ ชย์ และสหกรณ์อื่น เอกสารการเงิน
ไว้ในตูน้ ิรภัย หรื อในที่มนั่ คงปลอดภัย โดยอยูใ่ นความรับผิดชอบของผูจ้ ดั การ
ข้อ 29. ให้ประธานกรรมการ หรื อรองประธาน หรื อเหรั ญญิ ก คนใดคนหนึ่ ง ทําการตรวจสอบเป็ นครั้ ง
คราวเกี่ยวกับเงินสดคงเหลือและเอกสารการเงินอื่น ๆ ให้ถูกต้อง
ข้อ 30. ให้ผจู ้ ดั การเสนอบัญชี การรับจ่ายงบทดลอง รวมทั้งสรุ ปเกี่ยวกับการรับจ่ายเงินเสนอต่อที่ประชุ ม
คณะกรรมการเป็ นประจําทุกเดือน
ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วนั ที่ 15 พฤศจิกายน 2554 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2554

จินดา กาญจน์กีรติ
(นางสาวจินดา กาญจน์กีรติ)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จํากัด
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