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 ระเบียบ 

รานสหกรณวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม  จํากัด 

วาดวย 

การรับจายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2547 

( แกไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 ) 

 

 อาศัยความตามขอบังคับของสหกรณ พ.ศ. 2547 ขอ 18. ,ขอ 74.(8) และขอ 100.(4) ท่ีประชุมคณะ 

กรรมการดําเนินการครั้งท่ี 5/2558 วันท่ี 17 มิถุนายน 2558 ไดกําหนดระเบียบ  วาดวยการรับจายและเก็บ

รักษาเงินของสหกรณโดยความเห็นชอบของกรมตรวจบัญชีสหกรณ  ดังตอไปนี้ 

 ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ ระเบียบรานสหกรณวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จํากัด วาดวยการรับจาย

และเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2547 (แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2558) ” 

 ขอ 2. ระเบียบนี้ใชบังคับตั้งแตวันท่ีไดรับความเห็นชอบของกรมตรวจบัญชีสหกรณเปนตนไป 

 ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบรานสหกรณวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จํากัด วาดวยการรับจายและเก็บ

รักษาเงิน พ.ศ. 2547 (แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2550) 

 บรรดาระเบียบและคําสั่งอ่ืนใดในสวนท่ีกําหนดไวแลว ซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบ 

นี้แทน 

 ขอ 4. ในระเบียบนี้ 

              “สหกรณ”   หมายถึง     รานสหกรณวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จํากัด    

              “ประธาน”  หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการรานสหกรณวิทยาลัยเทคนิค 

   เชียงใหม จํากัด    

               “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการของรานสหกรณวิทยาลัยเทคนิค  

   เชียงใหม จํากัด 

                “กรรมการ”  หมายถึง  กรรมการดําเนินการของรานสหกรณวิทยาลัยเทคนิค  

   เชียงใหม จํากัด 

                   “ผูจัดการ”  หมายถึง    ผูจัดการรานสหกรณวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จํากัด      

             “เจาหนาท่ีการเงิน”  หมายถึง เจาหนาท่ีของสหกรณท่ีไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ี 

   รับผิดชอบในการรับจายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ 

 “เงินสดในมือ”  หมายถึง  เงินสดท่ีเปนธนบัตรและเหรียญกษาปณ ซ่ึงสหกรณเก็บ 

   รักษาไวท่ีสํานักงานสหกรณ เพ่ือใชจายหมุนเวียนในทาง 

   ธุรกิจของสหกรณ 
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 “เอกสารการเงิน”  หมายถึง  เช็ค ธนาณัติ ตั๋วแลกเงิน ตั๋วแลกเงินไปรษณีย หรือตั๋วสัญญา 

   ใชเงิน 

 ขอ 5. สหกรณเปดรับจายเงินตั้งแตเวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ทุกวัน เวนวันหยุดราชการ หรือวัน 

หยุดตามประกาศของสหกรณ 

 ขอ 6. ใหผูจัดการเปนผูรับผิดชอบในการรับ–จายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ 

 ขอ 7. กรณีท่ียังไมมีผูจัดการ หรือผูจัดการไมอยู หรือผูจัดการไมอาจปฏิบัติหนาท่ีตามขอ 6.  ไดให

คณะกรรมการแตงตั้งกรรมการหรือเจาหนาท่ีการเงิน  หรือ ผูหนึ่งผูใดท่ีเห็นสมควรซ่ึงไมไดปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับ

งานดานบัญชี เปนผูปฏิบัติหนาท่ีตามขอ 6. แทนโดยอยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 ขอ 8. การรับจายเงิน จะตองจัดใหมีเอกสารหลักฐานใบสําคัญประกอบครบถวน และจะตองบันทึก

รายการในสมุดบัญชีของสหกรณทุกครั้งทันทีท่ีเกิดรายการข้ึน และผูจัดการจะตองตรวจสอบใหถูกตองเปน

ประจําวัน   

หมวด 1 

ใบเสร็จรับเงิน 
 

 ขอ 9. ใบเสร็จรับเงิน ใหใชตามแบบท่ีสหกรณกําหนด โดยใหมีสําเนาอยางนอย 2 ฉบับเพ่ือประโยชน

ในการตรวจสอบและบันทึกบัญช ี

 ขอ 10. ใบเสร็จรับเงิน ใหมีหมายเลขกํากับเลม และหมายเลขกํากับใบเสร็จรับเงินเรียงตามลําดับกัน

ไปทุกฉบับ ใหสหกรณจัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินไว เพ่ือใหทราบและตรวจสอบไดวาไดจัดพิมพข้ึนจํานวน

เทาใด ไดจายใบเสร็จรับเงินเลมใด หมายเลขใดถึงหมายเลขใด ใหเจาหนาท่ีผูใดไปใชเม่ือไร 

 การเบิกใชใบเสร็จรับเงิน  ใหเบิกใชตามจํานวนท่ีเหมาะสมและจําเปนกับสภาพธุรกิจของสหกรณโดย

ใหเบิกตามลําดับเลมและเลขท่ีของใบเสร็จรับเงินและใหมีหลักฐานการเบิกจายใบเสร็จรับเงินไวดวย 

 ขอ 11. ใบเสร็จรับเงิน หามขูดลบ แกไข เพ่ิมเติม จํานวนเงินหรือชื่อผูชําระเงิน หากใบเสร็จรับเงิน

ฉบับใดลงรายการรับเงินผิดพลาด ก็ใหขีดฆาจํานวนเงินและเขียนใหมท้ังจํานวนแลวใหผูรับเงินลงลายมือชื่อ

กํากับหรือขีดฆายกเลิกใบเสร็จรับเงินนั้นท้ังฉบับแลวออกฉบับใหมใหแทน 

 สําหรับใบเสร็จรับเงินฉบับท่ียกเลิก  ใหขีดฆาและเขียนเหตุผลพรอมกับลงชื่อกํากับไวและใหเย็บติด

ไวในเลมโดยมีสําเนาอยูครบทุกฉบับพรอมตนฉบับ 

 ขอ 12. ใหสหกรณเก็บรักษาสําเนาใบเสร็จรับเงิน ซ่ึงผูสอบบัญชียังมิไดตรวจสอบไวในท่ีปลอดภัย

อยาใหสูญหาย และเม่ือไดตรวจสอบแลวก็ใหเก็บไวอยางเอกสารธรรมดาได 

 ขอ 13. ใหคณะกรรมการมอบหมายใหกรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือเจาหนาท่ีของสหกรณทําหนาท่ี

ควบคุมการจัดเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินท่ียังไมไดใช และเลมท่ียังใชไมหมดไวในท่ีม่ันคงปลอดภัย 

 ขอ 14. ทุกงวด 3 เดือน และเม่ือสิ้นปทางบัญชีของสหกรณใหคณะกรรมการแตงตั้งคณะอนุกรรม 

การข้ึนทําการตรวจนับใบเสร็จรับเงินท้ังท่ีใชแลวและท่ียังคงเหลือใหเปนการถูกตอง  โดยจัดทําหลักฐานการ

ตรวจนับไวดวย 
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หมวด 2 

การรับเงิน 

 ขอ 15. สหกรณตองออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งท่ีมีการรับเงินโดยปกติใหใชใบเสร็จรับเงินเลมเดียว 

กันในการรับเงินทุกประเภท เวนแตเงินประเภทใดท่ีมีการรับชําระเปนประจําและมีจํานวนมากราย จะแยก

ใบเสร็จรับเงินเลมหนึ่งสําหรับการรับชําระเงินประเภทนั้นก็ได 

 ขอ 16. การรับเงินของสหกรณใหรับเปนเงินสด แตถาเปนกรณีท่ีจําเปนและเปนประโยชนแก

สหกรณก็อาจรับเปนเอกสารการเงิน เชน ธนาณัติ หรือ ตั๋วแลกเงิน ไปรษณีย หรือเช็ค หรือตั๋วแลกเงิน หรือตั๋ว

สัญญาใชเงินได 

 ขอ 17.  ในกรณีจําเปนท่ีจะตองรับเช็ค หรือตั๋วสัญญาใชเงิน จะตองเปนเช็ค หรือตั๋วสัญญาใชเงินท่ี

ธนาคารรับรอง 

 ในกรณีท่ีเปนเช็คท่ีไมสามารถใหธนาคารรับรองได จะตองเปนเช็คท่ีสั่งจายเงินในวันออกเช็คและ

คณะกรรมการไดพิจารณาแลววาผูสั่งจายเช็คเปนบุคคลท่ีเชื่อถือได 

 ถาจําเปนตองรับเช็คลงวันท่ีลวงหนา  ก็ตองเปนเช็คลงวันท่ีลวงหนาไมเกินสามวันและจํานวนเงิน

ตามเช็คแตละรายรวมแลวจะตองไมเกิน 300,000 บาท(สามแสนบาท)  และคณะกรรมการจะตองใหผูสั่งจาย

จัดหาหลักประกันท่ีเปนทรัพยสิน หรือบุคคลท่ีเชื่อถือไดมารับอาวัลเช็ค  หรือใหธนาคารพาณิชยคํ้าประกัน

หนี้สินตาง ๆ   ท่ีชําระดวยเช็คท้ังหมด 

 ขอ 18. ในกรณีการรับเช็คตามขอ 17 ใบเสร็จรับเงินท่ีสหกรณออกใหแกผูจายเช็คใหระบุวาเปนเช็ค

ของธนาคารใด เลขท่ีเทาใดและลงวันท่ีเทาใด ท้ังใหกําหนดเง่ือนไขไวในใบเสร็จรับเงินวา  “ใบเสร็จรับ เงินนี้

จะสมบูรณตอเม่ือไดรับเงินตามเช็คนั้นแลว” และใหจัดทําทะเบียนรับเช็คเพ่ือบันทึกรายละเอียดเก่ียวกับเช็ค 

ดังกลาวเพ่ือการควบคุมและตรวจสอบดวยเช็คท่ีถึงกําหนดใหนําฝากธนาคารทันที สวนเช็คท่ียังไมถึงกําหนดให

เก็บรักษาไวจนกวาจะถึงวันครบกําหนด 

 ขอ 19. เงินสดและเอกสารการเงินท่ีสหกรณไดรับในแตละวันตามขอ 16 ใหนําฝากธนาคารเม่ือสิ้น

เวลารับจายเงินในวันนั้นเวนแตเอกสารการเงินประเภทท่ีตองนําไปข้ึนเปนเงินสดกอนใหดําเนินการใน ทันที 

 ในกรณีท่ีไมสามารถนําฝากธนาคารไดทันวันนั้น  ใหมีบันทึกเหตุผลไวในสมุดบัญชีเงินสดและแจงให

ประธานกรรมการหรือกรรมการผูไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ เพ่ือทราบและใหรับนําเขาฝากธนาคารใน

เวลาเริ่มทําการของวันทําการถัดไปทันที 

 เงินสดและเอกสารการเงินซ่ึงไมอาจนําฝากธนาคารไดทันในวันนั้นใหเก็บรักษาไวในตูนิรภัย สหกรณ 

หรือในท่ีม่ันคงปลอดภัย 

 ขอ 20. กรณีเงินนําฝากธนาคารมีจํานวนมาก หรือธนาคารอยูหางไกล หรือกรณีท่ีเห็นวาจะไม

ปลอดภัยแกเงินท่ีจะนําฝากธนาคารใหคณะกรรมการพิจารณาแตงตั้งใหกรรมการคนใดคนหนึ่งรวมกับผูจัดการ

ควบคุมเงินไปฝากธนาคาร หรืออาจจัดใหมีเจาหนาท่ีตํารวจควบคุมรักษาความปลอดภัยดวยก็ได 
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หมวด 3 

การจายเงิน 

 ขอ 21. การจายเงิน ใหจายเฉพาะเพ่ือกิจการภายในขอบเขตวัตถุประสงคของสหกรณและเปนไป

โดยถูกตองตามระเบียบและขอบังคับของสหกรณ 

 ขอ 22. การจายเงินทุกครั้ง ตองมีหลักฐานการจายท่ีถูกตองสมบูรณเก็บไวเพ่ือประโยชนในการ

ตรวจสอบ 

 ขอ 23. หลักฐานการจาย นอกจากใบเสร็จรับเงิน ซ่ึงผูรับเงินออกใหแกสหกรณใหใชตามแบบท่ี 

สหกรณกําหนด 

 ขอ 24. หลักฐานการจาย ท่ีเปนใบเสร็จรับเงินซ่ึงผูรับเงินออกใหแกสหกรณอยางนอยจะตองมี

รายการดังตอไปนี้ 

ชื่อ  สถานท่ีอยู  หรือท่ีทําการของผูรับเงิน 

วัน  เดือน  ป  ท่ีรับเงิน 

รายการแสดงการรับเงินระบุวาเปนคาอะไร 

จํานวนเงินท้ังตัวเลขและตัวอักษร 

ลายมือชื่อของผูรับเงิน 

 ขอ 25. ใหเจาหนาท่ีการเงินประทับตรา “จายเงินแลว” และลงลายมือชื่อกํากับการจายพรอมวัน 

เดือน ป ไวเปนหลักฐานการจายเงินทุกฉบับ เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบ 

 ขอ 26. การจายเงินของสหกรณ ใหกระทําไดดังนี้ 

 (1) การจายเงินเปนจํานวนไมมาก และตองจายเปนประจํา เชน คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยงของ

กรรมการและเจาหนาท่ีของสหกรณ คาสื่อสาร คาขนสง คาไฟฟา คาน้ําประปา และคาใชจายเบ็ดเตล็ดเปนตน 

ใหจายจากเงินสดในมือท่ีกําหนดใหเก็บรักษาไวไดไมเกิน 80,000 บาท (แปดหม่ืนบาทถวน) 

 (2) การจายเงินเปนจํานวนมากใหแกสมาชิกหรือกรรมการหรือเจาหนาท่ีของสหกรณหรือ

การจายเงินของสหกรณในทางธุรกิจอ่ืน ๆ ใหจายเปนเช็ค ยกเวนถาผูรับเงินประสงคจะใหจายเปนเงินสดหรือ

ในกรณีท่ีสหกรณไมสามารถจายเงินเปนเช็คได ก็ใหจายเปนเงินสดโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

 (3) การจายเงินโดยการโอนเงินเขาบัญชีชื่อผูมีสิทธิรับเงินเทานั้น โดยถือเอาวันท่ีท่ีโอนเงิน

เขาบัญชีเปนวันท่ีจายเงินของสหกรณ 

 ขอ 27. กอนจายเงินทุกครั้ง ผูมีหนาท่ีจายตองตรวจสอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ และใบสําคัญ

ประกอบการจายเงินใหถูกตองเรียบรอยและตองมีผูอนุมัติใหจายเงินจึงจายเงินและเรียกใบเสร็จรับเงินจากผูรับ

เงินหรือใหผูรับเงินลงนามรับเงินไวในหลักฐานการจายเงินของสหกรณทุกครั้ง 

 ในกรณีการจายเงินโดยการโอนเงินเขาบัญชีชื่อผูมีสิทธิรับเงิน ใหใชหลักฐานการโอนเงินเขาบัญชีตาม

แบบของสถาบันการเงิน หรือตามแบบของสหกรณกําหนดเปนหลักฐานการจายเงิน ใหเจาหนาท่ีการเงินจัดทํา

ทะเบียนควบคุมหลักฐานไวเพ่ือการตรวจสอบ 
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 ขอ 28. การจายเงินแกผูมีสิทธิรับเงิน ในกรณีท่ีไมรูจักตัวผูขอรับเงิน ตองใหบุคคลอ่ืนท่ีเชื่อถือไดลง

ลายมือชื่อรับรอง หรือนําหลักฐาน เชน บัตรประจําตัว แสดงประกอบการรับเงินดวย 

 ขอ 29. การจายเช็คตามท่ีกําหนดไวในขอ 26.2 ใหสั่งจายในนามบุคคลหรือหนวยงานผูรับเงินโดยขีด

ฆาคําวา “ผูถือ” ออก 

 ขอ 30. การจายเช็ค ตองมีใบสําคัญจายเช็ค  ซ่ึงมีรายละเอียดเก่ียวกับวันท่ีจายเช็ค  เลขท่ีเช็ค ชื่อ

ธนาคาร  วัตถุประสงคในการจายเงิน  ชื่อผูรับเช็คและจํานวนเงิน  พรอมท้ังลงชื่อผูจัดทําเอกสารและผูอนุมัติ

ไวเปนหลักฐาน  ท้ังนี้สหกรณจะตองจัดใหมีทะเบียนจายเช็คบันทึกรายละเอียดขางตน เพ่ือการควบคุมและ

ตรวจสอบ  

 เช็คท่ีมีการลงชื่อสั่งจายเรียบรอยแลว  แตยังไมมีผูมารับ  ใหเก็บรักษาไวในท่ีปลอดภัยและควรติดตอ

ใหผูรับมารับไปโดยเร็วท่ีสุด 

 ขอ 31. ในกรณียกเลิกการจายเช็ครายการใด ใหผูมีหนาท่ีจายประทับตรา “ยกเลิก” ในเอกสารท่ียก 

เลิกทุกฉบับ สวนเช็คท่ียกเลิกใหเย็บติดกับตนข้ัวและประทับตรา “ยกเลิก” พรอมบันทึกเหตุผลท่ียกเลิกและลง

ลายมือชื่อผูรับผิดชอบกํากับไวดวย 

 ขอ 32. ในการถอนเงินจากธนาคารหรือแหลงรับฝากเงินอ่ืน ๆ เพ่ือนํามาใชจายในธุรกิจของสหกรณ 

ใหผูจัดการหรือผูทําหนาท่ีแทน ทําบันทึกขออนุมัติถอนเงินโดยชี้แจงเหตุผลตอประธานกรรมการหรือรอง

ประธานกรรมการ หรือกรรมการผูท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการใหเปนผูมีอํานาจอนุมัติการถอนเงิน 

พรอมท้ังแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ และเอกสารการถอนเงินเพ่ือประกอบการพิจารณาดวย 

 

 

 

 

 

หมวด 4 

การเก็บรักษาเงินและเอกสารสําคัญ 

 ขอ 33. เม่ือสิ้นเวลาทําการตามขอ 5. ใหผูจัดการหรือผูปฏิบัติหนาท่ีแทนตามขอ 7. ตรวจสอบ

รายการเงินสดในสมุดบัญชีเปรียบเทียบกับตัวเงินสดในมือเปนประจําทุกวันเม่ือเห็นวาถูกตองตรงกันแลว  ให

ลงลายมือชื่อกํากับไวในสมุดบัญชีดวย 

 ขอ 34. เงินสดในมือกําหนดใหเก็บรักษาไวไดไมเกิน 150, 000.00 บาท (หนึ่งแสนหาหม่ืนบาทถวน) 

ในชวงเดือนกุมภาพันธ จนถึงเดือนมิถุนายน สวนเดือนอ่ืน ๆ ใหเก็บรักษาไวไดไมเกิน 80,000.00 บาท  

(แปดหม่ืนบาทถวน) โดยเงินสดและเอกสารการเงินท่ีสหกรณจะตองเก็บรักษาไวในมือแตละวันนั้นใหเก็บรักษา

ไวในตูนิรภัยของสหกรณหรือในท่ีม่ันคงปลอดภัย โดยอยูในความรับผิดชอบของผูจัดการ 
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 ขอ 35. ใหเก็บรักษาสมุดคูบัญชีเงินฝากของสหกรณทุกเลม สมุดบัญชี ทะเบียนและเอกสารเก่ียว กับ

การเงินไวในตูนิรภัย และหรือในท่ีม่ันคงปลอดภัย โดยอยูในความรับผิดชอบของผูจัดการ 

 ขอ 36. ใหคณะกรรมการมอบหมายใหประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรม การ

คนใดคนหนึ่ง ทําการตรวจสอบเปนครั้งคราวเก่ียวกับเงินสดคงเหลือและเอกสารการเงินอ่ืน ๆ ใหถูกตอง 

 ขอ 37. ใหผูจัดการ จัดใหมีการทําบัญชีรับจาย งบทดลอง งบสอบยอดเงินฝากธนาคาร(กรณีเงินฝาก 

ในบัญชีของสหกรณ และหลักฐานของธนาคารไมตรงกัน) รวมท้ังสรุปเก่ียวกับการรับจายเงิน เสนอตอท่ีประชุม

คณะกรรมการเปนประจําทุกเดือน 

 ขอ 38. ใหประธานกรรมการดําเนินการรักษาการตามระเบียบนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี 19  มิถุนายน  2558 

 
 ( นายบรรเลง   ตั้งโภคานนท ) 

        ประธานกรรมการดําเนินการ 

                                           รานสหกรณวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม  จํากัด 
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