
ระเบียบสหกรณ์การเกษตรดอยสะเกด็พฒันา จ ากดั 
ว่าดว้ยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน 

พ.ศ.  2546 
------------------------------------------- 

  อาศยัอ านาจตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ขอ้ 74 (16) ขอ้ 102 (6) ในการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ ชุดที่  24 คร้ังที่ 21 เม่ือวนัที่ 15  กนัยายน 2546 คณะกรรมการด าเนินการจึงไดก้ าหนดระเบียบวา่ดว้ย
การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ โดยความเห็นชอบของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ดงัต่อไปน้ี 
  ขอ้ 1. ระเบียบน้ี เรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ การเกษตรดอยสะเก็ดพฒันา จ ากดั วา่ดว้ยการรับ
จ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2546” 
  ขอ้ 2. ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบั ตั้งแต่วนัที่  16  กนัยายน  พ.ศ. 2546  เป็นตน้ไป 
  ขอ้ 3. ให้ยกเลิกระเบียบและแกไ้ขเพิม่เติมระเบียบวา่ดว้ยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินที่มีอยู่
ก่อนวนัในระเบียบน้ี 
  ขอ้ 4. ในระเบียบน้ี 
   “สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ การเกษตรดอยสะเก็ดพฒันา จ ากดั 
   “ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ การเกษตรดอย
สะเก็ดพฒันา จ ากดั 
   “รองประธานกรรมการ” หมายถึง รองประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
การเกษตรดอยสะเก็ดพฒันา จ ากดั 
   “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ การเกษตรดอยสะเก็ด 
พฒันา จ ากดั 
   “กรรมการ” หมายถึง กรรมการด าเนินการสหกรณ์ การเกษตรดอยสะเก็ดพฒันา จ ากดั 
   “ผูจ้ดัการ” หมายถึง ผูจ้ดัการสหกรณ์ การเกษตรดอยสะเก็ดพฒันา จ ากดั 
   “เจา้หนา้ที่การเงิน” หมายถึง เจา้หนา้ที่ของสหกรณ์ที่ไดรั้บมอบหมายใหท้  าหนา้ที่
รับผดิชอบในการรับจ่ายเงินและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ 
   “เงินสดในมือ” หมายถึง เงินสดที่เป็นธนบตัรและเหรียญกษาปณ์ ซ่ึงสหกรณ์เก็บ
รักษาไวท้ี่ส านกังานสหกรณ์ เพือ่ใชจ่้ายหมุนเวยีนในทางธุรกิจของสหกรณ์ 
   “เอกสารการเงิน” หมายถึง ธนาณัติ ตัว๋แลกเงิน ตัว๋แลกเงินไปรษณีย ์หรือตัว๋สญัญาใช้
เงนิ 
  ขอ้ 5. สหกรณ์เปิดรับจ่ายเงินตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ทุกวนัเวน้วนัหยดุราชการ/หรือ
วนัหยดุตามประกาศของสหกรณ์ 



  ขอ้ 6. ให้ผูจ้ดัการเป็นผูรั้บผดิชอบในการรับ-จ่าย และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ 
  ขอ้ 7. กรณีที่ยงัไม่มีผูจ้ดัการหรือผูจ้ดัการไม่อยูห่รือผูจ้ดัการไม่อาจปฏิบติัหนา้ที่ตามขอ้ 6 ได้
ใหค้ณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการหรือเจา้หนา้ที่การเงิน หรือเจา้หนา้ที่ผูห้น่ึงผูใ้ดที่เห็นสมควร ซ่ึงไม่ไดป้ฏิบติั
หนา้ที่เก่ียวกบังานดา้นบญัชี เป็นผูป้ฏิบติัหนา้ที่ตามขอ้ 6 แทน โดยอยูใ่นความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
  ขอ้ 8. การรับจ่ายเงิน จะตอ้งจดัใหมี้เอกสารหลกัฐานใบส าคญัประกอบครบถว้น และจะตอ้ง
บนัทึกรายการในสมุดบญัชีของสหกรณ์ทุกคร้ังทนัทีที่เกิดรายการขึ้น และผูจ้ดัการจะตอ้งตรวจสอบ ใหถู้กตอ้ง
เป็นประจ าวนั 
 

หมวด  1 
ใบเสร็จรับเงนิ 

  ขอ้ 9. ใบเสร็จรับเงิน ให้ใชต้ามแบบที่สหกรณ์ก าหนด โดยใหมี้ส าเนาอยา่งนอ้ย 2 ฉบบั เพือ่
ประโยชน์ในการตรวจสอบและบนัทึกบญัชี 
  ขอ้ 10. ใบเสร็จรับเงิน ใหมี้หมายเลขก ากบัเล่ม และหมายเลขก ากบัใบเสร็จรับเงินเรียง
ตามล าดบักนัไปทุกฉบบั ใหส้หกรณ์จดัท าระเบียบคุมใบเสร็จรับเงินไว ้ เพือ่ใหท้ราบและตรวจสอบไดว้า่ได้
จดัพมิพข์ึ้นจ านวนเท่าใด ไดจ่้ายใบเสร็จรับเงินเล่มใด หมายเลขใดถึงหมายเลขใด ให้เจา้หนา้ที่ผูใ้ดไปใชเ้ม่ือไร 
  การเบิกใชใ้บเสร็จรับเงิน ใหเ้บิกใชต้ามจ านวนที่เหมาะสมและจ าเป็นกบัสภาพธุรกิจของ
สหกรณ์ โดยใหเ้บิกตามล าดบัเล่มและเลขทีข่องใบเสร็จรับเงิน และใหมี้หลกัฐานการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินไว้
ดว้ย 
  ขอ้ 11. ใบเสร็จรับเงิน หา้มขดูลบ แกไ้ข เพิม่เติม จ  านวนเงินหรือช่ือผูช้  าระเงิน หาก
ใบเสร็จรับเงินฉบบัใดลงรายการรับเงินผดิพลาด ก็ใหข้ีดฆ่าจ านวนเงินและเขียนใหม่ทั้งจ  านวนแลว้ใหผู้รั้บเงิน
ลงลายมือช่ือก ากบัหรือขีดฆ่ายกเลิกใบเสร็จรับเงินนั้นทั้งฉบบัแลว้ออกฉบบัใหม่ใหแ้ทน 
  ส าหรับใบเสร็จรับเงินฉบบัที่ยกเลิก ใหข้ีดฆ่าและเขียนเหตุผลพร้อมกบัลงช่ือก ากบัไวแ้ละให้
เยบ็ติดไวใ้นเล่มโดยมีส าเนาอยูค่รบทุกฉบบัพร้อมตน้ฉบบั 
  ขอ้ 12. ใหส้หกรณ์เก็บรักษาส าเนาใบเสร็จรับเงิน ซ่ึงผูส้อบบญัชียงัมิไดต้รวจสอบไวใ้นที่
ปลอดภยัอยา่ใหสู้ญหายและเม่ือไดต้รวจสอบแลว้ก็ใหเ้ก็บไวอ้ยา่งเอกสารธรรมดาได ้
  ขอ้ 13. ใหค้ณะกรรมการมอบหมายใหก้รรมการคนใดคนหน่ึง หรือเจา้หนา้ที่ของสหกรณ์
หนา้ที่ควบคุมการจดัเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินที่ยงัไม่ไดใ้ช ้และเล่มที่ยงัใชไ้ม่หมดไวใ้นที่มัน่คงปลอดภยั 
  ขอ้ 14. ทุกงวด 3 เดือน และเม่ือส้ินปีทางบญัชีของสหกรณ์ใหค้ณะกรรมการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการขึ้นท าการตรวจนบัใบเสร็จรับเงินทั้งที่ใชแ้ลว้และยงัคงเหลือใหเ้ป็นการถูกตอ้งโดยจดัท า
หลกัฐานการตรวจนบัไวด้ว้ย 



หมวด  2 
การรับเงนิ 

  ขอ้ 15. สหกรณ์ตอ้งออกใบเสร็จรับเงินทุกคร้ังที่มีการรับเงิน โดยปกติให้ใชใ้บเสร็จรับเงินเล่ม
เดียวกนัในการรับเงินทุกประเภท เวน้แต่เงินประเภทใดที่มีการรับช าระเป็นประจ าและมีจ านวนมากราย จะแยก
ใบเสร็จรับเงินเล่มหน่ึงส าหรับการรับช าระเงินประเภทนั้นก็ได ้
  ขอ้ 16. การรับเงินของสหกรณ์ให้รับเป็นเงินสด แต่ถา้เป็นกรณีที่จ  าเป็นและเป็นประโยชน์แก่ 
สหกรณ์ก็อาจรับเป็นเอกสารการเงิน เช่น ธนาณัติ หรือตัว๋แลกเงินไปรษณียห์รือเช็ค หรือตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋
สญัญาใชเ้งินได ้
  ขอ้ 17. ในกรณีจ าเป็นที่จะตอ้งรับเช็ค หรือตัว๋สัญญาใชเ้งิน จะตอ้งเป็นเช็คหรือตัว๋สญัญาใชเ้งิน
ที่ธนาคารรับรอง 
  ในกรณีที่เป็นเช็คที่ไม่สามารถใหธ้นาคารรับรองได ้ จะตอ้งเป็นเช็คที่สัง่จ่ายเงินในวนัออกเช็ค 
และคณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้วา่ผูส้ัง่จ่ายเช็คเป็นบุคคลที่เช่ือถือได ้
  ถา้จ าเป็นตอ้งรับเช็คลงวนัที่ล่วงหนา้ ก็ตอ้งเป็นเช็คลงวนัที่ล่วงหนา้ไม่เกินสามวนั และจ านวน
เงินตามเช็คแต่ละรายรวมแลว้จะตอ้งไม่เกิน 300,000 บาท และคณะกรรมการจะตอ้งใหผู้ส้ัง่จ่ายจดัหา
หลกัประกนัที่เป็นทรัพยสิ์นหรือบุคคลที่เช่ือถือไดม้ารับอาวลัเช็ค หรือใหธ้นาคารพาณิชยค์  ้าประกนัหน้ีสินต่าง 
ๆ ที่ช าระดว้ยเช็คทั้งหมด 
  ขอ้ 18. ในกรณีมีการรับเช็คตามขอ้ 17 ใบเสร็จรับเงินที่สหกรณ์ออกใหแ้ก่ผูจ่้ายเช็คใหร้ะบุวา่
เป็นเช็คของธนาคารใด เลขที่เท่าใด และลงวนัที่เท่าใด ทั้งใหก้ าหนดเง่ือนไขไวใ้นใบเสร็จรับเงินวา่ 
“ใบเสร็จรับเงินน้ีจะสมบูรณ์ต่อเม่ือไดรั้บเงินตามเช็คนั้นแลว้” และใหจ้ดัท าทะเบียนรับเช็คเพือ่บนัทึก
รายละเอียดเก่ียวกบัเช็คดงักล่าวเพือ่การควบคุมและตรวจสอบดว้ยเช็คที่ถึงก าหนด ใหน้ าฝากธนาคารทนัที ส่วน
เช็คที่ยงัไม่ถึงก าหนดใหเ้ก็บรักษาไวจ้นกวา่จะถึงวนัครบก าหนด 
  ขอ้ 19. เงินสดและเอกสารการเงินที่สหกรณ์ไดรั้บในแต่ละวนัตามขอ้ 16 ใหน้ าฝากธนาคารเม่ือ
ส้ินเวลารับจ่ายเงินในวนันั้น เวน้แต่เอกสารการเงินประเภทที่ตอ้งน าไปขึ้นเป็นเงินสดก่อน ก็ใหด้ าเนินการ
ในทนัที 
  ในกรณีที่ไม่สามารถน าฝากธนาคารไดท้นัวนันั้น ใหบ้กัทึกเหตุผลไวใ้นสมุดบญัชีเงินสดและ
แจง้ใหป้ระธานกรรมการหรือกรรมการผูไ้ดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ เพือ่ทราบและใหรี้บน าเขา้ฝาก
ธนาคารใหเ้วลาเร่ิมท าการของวนัท าการถดัไปทนัที 
  เงินสดและเอกสารการเงินซ่ึงไม่อาจน าฝากธนาคารไดท้นัในวนันั้นใหเ้ก็บรักษาในตูนิ้รภยัของ
สหกรณ์ หรือในที่มัน่คงปลอดภยั 



  ขอ้ 20. กรณีเงินน าฝากธนาคารมีจ านวนมาก หรือธนาคารอยูห่่างไกลมาก หรือกรณีที่เห็นวา่จะ
ไม่ปลอดภยัแก่เงินที่จะน าฝากธนาคาร ใหค้ณะกรรมการพจิารณาแต่งตั้งใหก้รรมการคนใดคนหน่ึงร่วมกบั
ผูจ้ดัการควบคุมเงินไปฝากธนาคาร และหรืออาจจดัใหมี้เจา้หนา้ที่ต  ารวจควบคุมรักษาความปลอดภยัดว้ยก็ได ้

 
หมวด  3 
การจ่ายเงนิ 

  ขอ้ 21. การจ่ายเงิน ใหจ่้ายเฉพาะเพือ่กิจการภายในขอบเขตวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ และ
เป็นไปโดยถูกตอ้งตามระเบียบและขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 
  ขอ้ 22. การจ่ายเงินทุกคร้ัง ตอ้งมีหลกัฐานการจ่ายที่ถูกตอ้งสมบูรณ์เก็บไว ้ เพือ่ประโยชน์ใน
การตรวจสอบ 
  ขอ้ 23. หลกัฐานการจ่ายเงิน นอกจากใบเสร็จรับเงิน ซ่ึงผูรั้บเงินออกใหแ้ก่สหกรณ์ให้ใชต้าม
แบบที่สหกรณ์ก าหนด 
  ขอ้ 24. หลกัฐานการจ่าย   ที่เป็นใบเสร็จรับเงินซ่ึงผูรั้บเงินออกใหแ้ก่สหกรณ์อยา่งนอ้ยจะตอ้งมี
รายการดงัต่อไปน้ี 

ก. ช่ือ สถานที่อยู ่หรือที่ท  าการของผูรั้บเงิน 
ข. วนั เดือน ปี ที่รับเงิน 
ค. รายการแสดงการรับเงินระบุวา่เป็นค่าอะไร 
ง. จ านวนเงินทั้งเลขและตวัอกัษร 
จ. ลายมือช่ือของผูรั้บเงิน 

ขอ้ 25. ใหเ้จา้หนา้ที่การเงินประทบัตรา “จ่ายเงินแลว้” ลงลายมือช่ือก ากบัการจ่ายเงินพร้อม วนั 
เดือน ปี ไวใ้นหลกัฐานการจ่ายเงินทุกฉบบัเพือ่ประโยชน์ในการตรวจสอบ 

ขอ้ 26.  การจ่ายเงินของสหกรณ์ ใหก้ระท าไดด้งัน้ี 
 26.1 การจ่ายเงินเป็นจ านวนไม่มากและตอ้งจ่ายเป็นประจ า เช่น ค่าพาหนะ           ค่า

เบี้ยเล้ียง ของกรรมการและเจา้หนา้ที่ของสหกรณ์ ค่าส่ือสาร ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า คา่น ้ าประปา และค่าใชจ่้าย
เบด็เตล็ด เป็นตน้ ใหจ่้ายจากเงินสดในมือที่ก  าหนดใหเ้ก็บรักษาไวไ้ดไ้ม่เกิน 50,000 บาท              (หา้หม่ืนบาท
ถว้น) 

ถา้สหกรณ์มีความจ าเป็นทางธุรกิจในบางช่วงระยะเวลา ที่จะตอ้งเก็บรักษาเงินสดในมือไวเ้กิน
กวา่จ านวนวงเงินที่ก  าหนดให้เก็บรักษาไดใ้นวรรคแรก  ใหท้ี่ประชุมคณะกรรมการมีมติก าหนดจ านวนวงเงิน
พร้อมทั้งช่วงระยะเวลาที่จะเก็บรักษาตามที่เห็นสมควรและตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานตรวจบญัชี
สหกรณ์หรือกองตรวจบญัชีก่อน 



 26.2 การจ่ายเงินเป็นจ านวนมากใหแ้ก่สมาชิกหรือกรรมการ หรือเจา้หนา้ที่ของ 
สหกรณ์หรือการจ่ายเงินของสหกรณ์ในทางธุรกิจอ่ืน ๆ ใหจ่้ายเป็นเช็ค ยกเวน้ถา้ผูรั้บประสงคจ์ะใหจ่้ายเป็นเงิน
สด หรือในกรณีที่สหกรณ์ไม่สามารถจ่ายเงินเป็นเช็คได ้ ก็ใหจ่้ายเป็นเงินสด โดยไดค้วามเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ 

ขอ้ 27. การจ่ายเงินทุกคร้ัง ผูมี้หนา้ที่จ่ายตอ้งตรวจสอบหลกัฐานต่าง ๆ และใบส าคญั
ประกอบการจ่ายเงินใหถู้กตอ้งเรียบร้อย และตอ้งมีผูอ้นุมติัใหจ่้ายเงินไดจึ้งจะจ่ายเงินและเรียกใบเสร็จรับเงินจาก
ผูรั้บเงินหรือใหผู้รั้บเงินลงนามรับเงินไวใ้นหลกัฐานการจ่ายเงินของสหกรณ์ทุกคร้ัง 

ขอ้ 28. การจ่ายเงินใหแ้ก่ผูมี้สิทธิรับเงิน ในกรณีที่ไม่รู้จกัตวัผูข้อรับเงินตอ้งใหบุ้คคลอ่ืนที่
เช่ือถือไดล้งลายมือช่ือรับรอง หรือน าหลกัฐาน เช่น บตัรประจ าตวั แสดงประกอบการรับเงินดว้ย 

ขอ้ 29. การจ่ายเช็คตามที่ก  าหนดไวใ้นขอ้ 26.2 ใหส้ัง่จ่ายในนามบุคคลหรือหน่วยงานผูรั้บเงิน 
โดยขีดฆ่าค  าวา่ “ผูถื้อ” ออก 

ขอ้ 30. การจ่ายเช็ค ตอ้งมีใบส าคญัจ่ายเช็ค ซ่ึงมีรายละเอียดเก่ียวกบัวนัที่จ่ายเช็ค เลขที่เช็ค ช่ือ
ธนาคาร วตัถุประสงคใ์นการจ่ายเงิน ช่ือผูรั้บเช็คและจ านวนเงินพร้อมทั้งลงช่ือผูจ้ดัท  าเอกสารและผูอ้นุมติัไว้
เป็นหลกัฐาน ทั้งน้ี สหกรณ์จะตอ้งจดัใหมี้ทะเบียนจ่ายเช็คบนัทึกรายละเอียดขา้งตน้ เพือ่การควบคุมและ
ตรวจสอบดว้ย 

เช็คที่มีการลงช่ือสัง่จ่ายเรียบร้อยแลว้ แต่ยงัไม่มีผูม้ารับ ให้เก็บรักษาไวใ้นที่ปลอดภยัและควร
ติดต่อใหผู้รั้บมารับไปโดยเร็วที่สุด 

ขอ้ 31. ในกรณียกเลิกการจ่ายเช็ครายการใด ใหผู้มี้หนา้ที่จ่ายประทบัตรา “ยกเลิก” ในเอกสารที่
ยกเลิกทุกฉบบั ส่วนเช็คที่ยกเลิกให้เยบ็ติดกบัตน้ขั้วแลว้ประทบัตรา “ยกเลิก” พร้อมบนัทึกเหตุผลที่ยกเลิกและ
ลงลายมือช่ือผูรั้บผดิชอบก ากบัไวด้ว้ย 

ขอ้ 32. ในการถอนเงินจากธนาคาร หรือแหล่งรับฝากเงินอ่ืน ๆ เพือ่น ามาใชจ่้ายในธุรกิจของ 
สหกรณ์ ใหผู้จ้ดัการหรือผูท้  าหนา้ที่แทน ท าบนัทึกขออนุมติัถอนเงินโดยช้ีแจงเหตุผลต่อประธานกรรมการหรือ
รองประธานกรรมการ หรือกรรมการผูท้ี่ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการใหเ้ป็นผูมี้อ  านาจอนุมตัิการถอนเงิน 
พร้อมทั้งแนบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ และเอกสารการถอนเงิน  เพือ่ประกอบการพจิารณาดว้ย 

 
 



หมวด  4 
การเกบ็รักษาเงนิและเอกสารส าคญั 

ขอ้ 33. เม่ือส้ินเวลาท าการตามขอ้ 5 ใหผู้จ้ดัการหรือผูป้ฏิบตัิหนา้ที่แทนตามขอ้ 7 ตรวจสอบ
รายการเงินสดในสมุดบญัชี เปรียบเทียบกบัตวัเงินสดในมือเป็นประจ าทุกวนั เม่ือเห็นวา่ถูกตอ้งตรงกนัแลว้ให้
ลงลายมือช่ือก ากบัไวใ้นสมุดบญัชีดว้ย 

ขอ้ 34. เงิินสดและเอกสารการเงินที่สหกรณ์จะตอ้งเก็บรักษาไวใ้นมือแต่ละวนันั้น ใหเ้ก็บ
รักษาไวใ้นตูนิ้รภยัของสหกรณ์ หรือในที่มัน่คงปลอดภยัดว้ย โดยอยูใ่นความรับผดิชอบของผูจ้ดัการ 

ขอ้ 35. ใหเ้ก็บรักษาสมุดคู่บญัชีเงินฝากของสหกรณ์ทุกเล่ม สมุดบญัชี ทะเบียน และเอกสาร
เก่ียวกบัการเงินไวใ้นตูนิ้รภยั และหรือในที่มัน่คงปลอดภยั โดยอยูใ่นความรับผดิชอบของผูจ้ดัการ 

ขอ้ 36. ใหค้ณะกรรมการมอบหมายใหป้ระธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือ
กรรมการคนใดคนหน่ึง ท าการตรวจสอบเป็นคร้ังคราวเก่ียวกบัเงินสดคงเหลือและเอกสารการเงินอ่ืน ๆ ให้
ถูกตอ้ง 
                         ขอ้   37.   ใหผู้จ้ดัการ จดัใหมี้การท าบญัชี รับจ่าย งบทดลอง งบสอบยอดเงินฝากธนาคาร (กรณี
เงินฝากในบญัชีของสหกรณ์ และหลกัฐานของธนาคารไม่ตรงกนั) รวมทั้งสรุปเก่ียวกบัการรับจ่ายเงินเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการเป็นประจ าทุกเดือน 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  16  กนัยายน  2546 

  
(นายสวา่ง จนัทร์เที่ยง) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพฒันา จ ากดั 

 
 


