
 
ระเบยีบสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด 

ว่าด้วย การรับ จ่าย และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ พ.ศ. 2549  

*************** 

 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ ขอ้ 107(7) และขอ้ 79(8) ทีประชุมคณะกรรมการ

ดาํเนินการชุดที 24 ครังที 16 วนัที 3 สิงหาคม 2549 คณะกรรมการดาํเนินการจึงได้กาํหนดระเบียบว่าด้วย 

การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ ดงัต่อไปนี 

 ขอ้ 1. ระเบียบนีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั ว่าด้วย การ

รับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ พ.ศ. 2549” 

 ขอ้ 2. ระเบียบนีให้ใช้บงัคบัตงัแต่วนัที 7 สิงหาคม 2549 เป็นตน้ไป 

 ขอ้ 3. ให้ยกเลิกบรรดาประกาศ มติทีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ระเบียบอืนใด ทีมีอยู่ก่อนวนั

ใชร้ะเบียบนี ซึงมีขอ้กาํหนดขดัแยง้กบัระเบียบนีทงัสิน 

 ขอ้ 4. ในระเบียบนี 

   “สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั 

   “ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพ

แรงงานไทยเรยอน จาํกดั 

   “รองประธานกรรมการ” หมายถึง รองประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์

สหภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั 

   “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงาน

ไทยเรยอน จาํกดั 

   “กรรมการ” หมายถึง กรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน 

จาํกดั 

   “ผูจ้ดัการ” หมายถึง ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั 

   “พนักงานการเงิน” หมายถึง พนักงานของสหกรณ์ทีได้รับมอบหมายให้ทาํหน้าที

รับผิดชอบในการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ 

   “เงินสดในมือ” หมายถึง เงินสดทีเป็นธนบตัรและเหรียญกษาปณ์ ซึงสหกรณ์เก็บรักษาไว้

ทีสํานกังานสหกรณ์ เพือใช่จ่ายหมุนเวยีนในทางธุรกิจของสหกรณ์ 



   “เอกสารการเงิน” หมายถึง เช็ค ธนบตัร ตวัแลกเงิน ตวัแลกเงินไปรษณียห์รือตวัสัญญาใช้

เงิน 

 ขอ้ 5. สหกรณ์เปิดรับจ่ายเงินตงัแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. ทุกวนั เวน้วนัอาทิตย์ และ

วนัหยุดตามประกาศของสหกรณ์ 

 ขอ้ 6. ใหผู้จ้ดัการเป็นผูรั้บผิดชอบในการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ เป็นดงันี 

 วนัทาํการปกติถือเงินสดไดไ้ม่เกิน 400,000 บาท 

 วนัก่อนวนัหยดุของธนาคารและวนัหยดุของธนาคาร ซึงสหกรณ์ฯ ทาํการถือ

เงินสดไดไ้ม่เกิน 450,000 บาท 

 วนัก่อนวนัหยดุของธนาคารและวนัหยดุของธนาคารซึงสหกรณ์ฯ ทาํการและ

เป็นวนัจ่ายเงินของบริษทั ถือเงินสดไดไ้ม่เกิน 600,000 บาท 

 ขอ้ 7. ในกรณีทียงัไม่มีผูจ้ดัการหรือผูจ้ดัการไม่อยู่ไม่อาจปฏิบติัหน้าทีตาม ข้อ 6 ได ้ให้

คณะกรรมการแต่งตงักรรมการหรือพนกังานการเงิน หรือพนกังานผูใ้ดผูห้นึงทีเห็นสมควร ซึงไม่ได้

ปฏิบัติหน้าทีเกียวกับงานบัญชี  เ ป็นผู ้ปฏิบัติตามข้อ 6  แทน โดยอยู่ ในความรับ ผิดชอ บของ

คณะกรรมการ 

 ขอ้ 8. การรับจ่ายเงิน จะต้องจดัให้มีเอกสารหลกัฐานใบสําคญัประกอบครบถ้วน และ

จะต้องบนัทึกรายการในสมุดบัญชีของสหกรณ์ทุกครังทนัทีทีเกิดรายการขึน และผูจ้ดัการจะต้อง

ตรวจสอบใหถู้กตอ้งเป็นประจาํ 

 

หมวด 1 

ใบเสร็จรับเงิน 

 ขอ้ 9. ใบเสร็จรับเงินให้ใช้ตามแบบทีสหกรณ์กาํหนดโดยให้มีสําเนาอย่างน้อย 1 ฉบบั 

เพือประโยชน์ในการตรวจสอบและบนัทึกบญัชี 

 ขอ้ 10. ใบเสร็จรับเงินให้มีหมายเลขกาํกบัใบเสร็จรับเงินเรียงตามลาํดบักนัไปทุกฉบบั ให้

สหกรณ์จดัทาํทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินไวใ้ห้ทราบ และตรวจสอบไดว้่าไดจ้ดัพิมพ์ขึนตามจาํนวน

เท่าใดไดจ่้ายใบเสร็จรับเงินหมายถึงหมายเลขใด ใหเ้จา้หนา้ทีผูใ้ดไปใชเ้มือใด 

 การเบิกใช้ใบเสร็จรับเงินให้เบิกตามจาํนวนทีเหมาะสมและจาํเป็นกบัสภาพธุรกิจของ

สหกรณ์โดยใหเ้บิกตามลาํดบัทีของใบเสร็จรับเงินและใหมี้หลกัฐานการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินไวด้ว้ย 

 ขอ้ 11. ใบเสร็จรับเงินห้ามขูดลบ แก้ไขจาํนวนเงินหรือชือผูรั้บเงิน หากใบเสร็จรับเงิน

ฉบบัใดลงรายการเงินผิดพลาดก็ใหข้ีดฆ่าจาํนวนเงินและเขียนใหม่ทงัจาํนวนแลว้ใหผู้รั้บเงินลงลายมือ

ชือกาํกบั หรือขีดฆ่ายกเลิกใบเสร็จรับเงินนนัทงัฉบบั แลว้ออกฉบบัใหม่ใหแ้ทน 

 สําหรับใบเสร็จรับเงินฉบบัทียกเลิกให้ขีดฆ่าและเขียนเหตุผลพร้อมกบัลงชือกํากบัไว ้

และใหเ้ยบ็ติดไวใ้นเล่มโดยมีสําเนาอยู่ครบทุกฉบบัพร้อมตน้ฉบบั 



 ขอ้ 12. ใหส้หกรณ์เก็บรักษาสําเนาใบเสร็จรับเงิน ชือผูส้อบบญัชียงัมิไดต้รวจสอบไวใ้นที

ปลอดภยัอยา่ใหสู้ญหายและเมือไดต้รวจสอบแลว้ก็ใหเ้ก็บไวอ้ย่างเอกสารธรรมดาก็ได ้

 ข้อ 13. ให้คณะกรรมการมอบหมาย ให้กรรมการคนใดคนหนึงหรือเจ้าหน้าทีของ

สหกรณ์ทาํหน้าทีควบคุมการจดัเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินทีไม่ไดใ้ชไ้วใ้นทีมนัคงปลอดภยั 

 

หมวด 2 

การรับเงิน 

 ข้อ  14. สหกรณ์ต้องออกใบเสร็จรับเงิน ทุกครังทีมีการรั บเ งิน โดยปกติให้ใช้

ใบเสร็จรับเงินเดียวกนัในการรับเงินทุกประเภท เวน้แต่เงินประเภทใดทีมีการรับชาํระเป็นประจาํ และ

มีจาํนวนมากรายจะแยกใบเสร็จรับเงินเล่มหนึงสําหรับการรับชาํระเงินประเภทนนัก็ได ้

 ข้อ 15. การรับเงินของสหกรณ์ให้รับเป็นเงินสด แต่ถ้าเป็นกรณีทีจาํเป็นและเป็น

ประโยชน์แก่สหกรณ์ก็อาจรับเป็นเอกสารการเงิน เช่น ธนาณติั หรือตวัแลกเงินไปรษณีย์ หรือตวัแลก

เงิน หรือเช็ค หรือตวัสัญญาใชเ้งินได ้

 ขอ้ 16. ในกรณีจาํเป็นทีจะตอ้งรับเช็ค หรือตวัสัญญาใชเ้งิน จะตอ้งเป็นเช็คหรือตวัสัญญา

ใชเ้งินทีธนาคารรับรอง 

 ในกรณีทีเป็นเช็คทีไม่สารถใหธ้นาคารรับรองได้ จะตอ้งเป็นเช็คทีสั งจ่ายเงินในวนัออก

เช็คและคณะกรรมการไดพิ้จารณาเห็นแลว้วา่ผูส้ั งจ่ายเช็คเป็นบุคคลทีเชือถือได ้

 ขอ้ 17. ในกรณีมีการรับเช็คตาม ขอ้ 16 ใบเสร็จรับเงินทีสหกรณ์ออกให้แก่ผูจ่้ายเช็ค ให้

ระบุว่า เป็นเช็คของธนาคารใด เลขทีเท่าใด  และลงว ันทีเ ท่าใด  ทังให้กําหนดเงือ นไขไว้ใน

ใบเสร็จรับเงินวา่ “ใบเสร็จรับเงินนีจะสมบูรณ์ต่อเมือไดรั้บเงินตามเช็คนนัแลว้” และให้จดัทาํระเบียบ

รับเช็คเพือบนัทึกรายละเอียดเ กียวกับเช็คดงักล่าว เพือการควบคุมและตรวจสอบด้วย เช็คทีถึง

กาํหนดใหฝ้ากธนาคารทนัที 

 ขอ้ 18. เ งินสดและเอกสารการเงินทีสหกรณ์ได้รับในแต่ละวนั ตามข้อ 15 ให้นาํฝาก

ธนาคารเมือสินเวลารับจ่ายเงินในวนันนั เวน้แต่เอกสารการเงินประเภททีตอ้งนาํไปขึนเป็นเงินสดก่อน

ก็ใหด้าํเนินการไดท้นัที 

 ในกรณีทีไม่สามารถนาํฝากธนาคารไดท้นัวนันนัใหบ้นัทึกเหตุผลไวใ้นสมุดบญัชีเงินสด 

และแจง้ใหป้ระธานกรรมการหรือผูที้ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการเพือทราบและให้รีบนําเขา้

ฝากธนาคารในวนัเริมทาํการของวนัทาํการถดัไปทนัที 

 เงินสดและเอกสารการเงินซึงไม่อาจนาํฝากธนาคารได้ทนัวนันนั ให้เก็บรักษาไวใ้นตู้

นิรภยัของสหกรณ์หรือในทีมนัคงปลอดภยั 

 ขอ้ 19. กรณีนาํเงินฝากธนาคารมีจาํนวนมาก หรือธนาคารอยู่ห่างไกล หรือกรณีทีเห็นว่า

จะไม่ปลอดภยัแก่เงินทีนาํฝากธนาคาร ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตงัให้กรรมการคนใดคนหนึง



ร่วมกับผู ้จดัการควบคุมเงินไปธนาคารและหรืออาจจดัให้มีเจ้าหน้าทีตํารวจควบคุมรักษาความ

ปลอดภยัดว้ยก็ได ้

 

หมวด 3 

การจ่ายเงิน 

 ขอ้ 20. การจ่ายเงิน ใหจ่้ายเฉพาะเพือกิจการภายในขอบเขตวตัถุประสงคข์องสหกรณ์และ

เป็นไปโดยถูกตอ้งและอนุโลมตามระเบียบของทางราชการ 

 ข้อ 21. การจ่ายเงินทุกครังต้องมีหลักฐานการจ่ายเงินทีถูกต้องสมบูรณ์เก็บไว ้เพือ

ประโยชน์ในการตรวจสอบ 

 ขอ้ 22. หลกัฐานการจ่ายทีเป็นใบเสร็จรับเงิน ซึงผูร้ับเงินออกให้แก่สหกรณ์อย่างนอ้ยตอ้ง

มีการดงัต่อไปนี 

 (ก) ชือ สถานทีอยู่ หรือทีทาํการของผูรั้บเงิน 

 (ข) วนั เดือน ปี ทีรับเงิน 

 (ค) รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร 

 (ง) จาํนวนเงินทงัตวัเลขและตวัอกัษร 

 (จ) ลายมือชือของผูรั้บเงิน 

 ขอ้ 23. ใหเ้จา้หนา้ทีการเงินประทบัตรา “จ่ายเงินแลว้” และลงลายมือชือกาํกบัรายการจา่ย

พร้อมวนั เดือน ปี ไวใ้นหลกัฐานการจ่ายเงินทุกฉบบัเพือประโยชน์ในการตรวจสอบ 

 ขอ้ 24. การจ่ายเงินขิงสหกรณ์ใหก้ระทาํไดด้งันี 

   การจ่ายเงินเป็นจาํนวนมากให้แก่สมาชิก หรือเจา้หน้าทีของสหกรณ์ หรือการ

จ่ายเงินของสหกรณ์ในทางธุรกิจอืน ๆ ใหจ่้ายเป็นเช็ค ยกเวน้ถา้ผูรั้บเงินประสงค์จะให้จ่ายเป็นเงินสด

หรือในกรณีทีสหกรณ์ไม่สามารถจ่ายเงินเป็นเช็คได ้ก็ให้จ่ายเป็นเงินสดโดยให้ไดรั้บความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการ 

 ขอ้ 25. ก่อนจ่ายเงินทุกครังผูมี้หนา้ทีจ่ายตอ้งตรวจเอกสารหลักฐานต่างๆ และใบสําคญั

ประกอบการจ่ายเงินให้ถูกต้องเรียบร้อย และตอ้งมีผู ้อนุมัติให้จ่ายเงินได้ จึงจ่ายเงินและเรียกเก็บ

ใบเสร็จรับเงินจากผูรั้บเงินหรือใหผู้รั้บเงินลงนามรับเงินไวใ้นหลกัฐานการจ่ายเงินของสหกรณ์ทุกครัง 

 ขอ้ 26. การจ่ายเงินแก่ผูมี้สิทธิในกรณีทีไม่รู้จกัตวัผูข้อรับเงิน ตอ้งใหบุ้คลอืนทีเชือถือได้

ลงลายมือชือรับรองหรือนาํหลกัฐาน เช่น บตัรประจาํตวัแสดงประกอบการรับเงินดว้ย 

 ขอ้ 27. การจ่ายเช็คตามทีกาํหนดไวใ้นขอ้ 24 ตอ้งสั งจ่ายในนามบุคคลหรือหน่วยงานผูรั้บ

เงิน โดยขีดฆ่าคาํวา่ “ผูถ้ือ” ออก 

 ขอ้ 28. การจ่ายเช็คตอ้งมีใบสําคญัจ่ายเช็ค ซึงมีรายละเอียดเกียวกบัวนัทีจ่ายเช็ค เลขทีเช็ค 

ชือ-ธนาคาร วตัถุประสงค์ในการจ่ายเงิน ชือผูรั้บเช็คและจาํนวนเงินพร้อมทงัลงชือผู้จดัทาํเอกสาร และ



ผูอ้นุมติัไวเ้ป็นหลกัฐาน ทงันีสหกรณ์จะตอ้งมีทะเบียนจ่ายเช็คบนัทึกรายละเอียดข้างตน้เพือควบคุม

และตรวจสอบดว้ย 

 เช็คทีมีการลงชือสั งจ่ายเรียบร้อยแลว้ แต่ยงัไม่มีผูม้ารับใหเ้ก็บรักษาไวใ้นทีปลอดภยัและ

ควรติดต่อใหผู้รั้บเงินมารับไปโดยเร็วทีสุด 

 ขอ้ 29. ในกรณีทียกเลิกการจ่ายเช็ครายการใด ให้ผู้มีหน้าทีจ่ายประทบัตรา “ยกเลิก” 

พร้อมกบับนัทึกเหตุผลทียกเลิกและลงลายมือชือผูร้ับผิดชอบกาํกบัไวด้ว้ย 

 ขอ้ 30. ในการถอนเงินจากธนาคารหรือแหล่งรับฝากเงินอืนๆ เพือนาํมาจ่ายในธุรกิจของ

สหกรณ์ใหผู้จ้ดัการ หรือผูท้าํหน้าทีแทนทาํบนัทึกขออนุมตัิถอนเงิน โดยชีแจงเหตผุลต่อคณะกรรมการ 

หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการผูไ้ดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้เป็นผูมี้อาํนาจอนุมตัิ

การถอนเงินพร้อมทงัแนบเอกสารหลกัฐานต่างๆ และเอกสารการถอนเงินเพือประกอบการพิจารณา

ดว้ย 

 

หมวด 4 

การเก็บรักษาและเอกสารสําคัญ 

 ข้อ 31. เมือสิ นเวลาทําการตามข้อ 5 ให้ผู ้จดัการหรือผู ้ปฏิบัติหน้าทีแทนตามข้อ 7 

ตรวจสอบรายการเงินสดในสมุดบญัชีเปรียบเทียบกับตวัเงินสดในมือเป็นประจาํทุกวนั เมือเห็นว่า

ถูกตอ้งตรงกนัแลว้ลงลายมือชือกาํกบัไวใ้นสมุดบญัชีดว้ย 

 ขอ้ 32. เงินสดและเอกสารการเงินทีสหกรณ์จะต้องเก็บรักษาไวใ้นมือแต่ละวนั ตามที

คณะกรรมการกาํหนดนนั ให้เก็บรักษาไวใ้นตู ้นิรภยัของสหกรณ์หรือในทีมนัคงปลอดภยัโดยอยู่ใน

ความรับผิดชอบของผูจ้ดัการ 

 ขอ้ 33. ใหเ้ก็บรักษาสมุดบญัชีเงินฝากของสหกรณ์ทุกเล่ม สมุดบญัชี ทะเบียนและเอกสาร

ทีเกียวกบัการเงินไวใ้นตูนิ้รภยัหรือในทีมงัคงปลอดภยั โดยอยู่ในความรับผิดชอบของผูจ้ดัการ 

 ขอ้ 34. ใหค้ณะกรรมการแต่งตงัคณะอนุกรรมการคณะหนึงจาํนวนไม่เกิน 6 คน ทาํการ

ตรวจสอบเกียวกบัเงินสดคงเหลือและเอกสารการเงินอืนๆ ให้ถูกต้องและรายงานต่อคณะกรรมการ

ดาํเนินการทุก 3 เดือน  

 ขอ้ 35. ให้ผูจ้ดัการจดัให้มีการทาํบญัชีรับจ่าย งบทดลอง งบสอบยอดเงินฝากธนาคาร 

(กรณีเงินฝากในบญัชีของสหกรณ์และหลกัฐานของธนาคารไม่ตรงกนั) รวมทงัสรุปเกียวกับการรับ

จ่ายเงินเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการเป็นประจาํเดือน 

 

 

 

 



หมวด 5 

การยืมเงิน 

 ขอ้ 36. การยมืเงิน จะทาํไดเ้ฉพาะผูย้ืมไดท้าํสัญญายืมเงิน เพือใชท้ดลองจ่ายไปปฏิบตัติาม

วตัถุประสงคข์องสหกรณ์ และประธานกรรมการอนุมติัใหย้ืมเท่านนั 

 ขอ้ 37. ผูย้ืมตอ้งนาํหลกัฐานการจ่ายเงินยืมรวมทงัเงินเหลือจ่าย (ถา้มี) ส่งใช้คืนภายใน 3 

วนั นบัแต่เสร็จสินภารกิจทีไดป้ฏิบตัิ ถา้ไม่ส่งคืนตามกาํหนดจะยอมชดใช้โดยยอมให้หกัเงินได้ราย

เดือน ค่าจา้ง บาํเหน็จและเงินอืนใดทีผูยื้มไดรั้บจากบริษทัไทยเรยอน จาํกดั (มหาชน) หรือจากสหกรณ์ 

โดยไม่ตอ้งบอก 

 


