1

ระเบียบ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่ งประเทศไทย จากัด
ว่าด้ วย การรับจ่ ายเงิน และเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2564
**************************************
เพื่อให้การดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงาน รัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย
จํากัด เกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ มีความชัดเจน และสะดวกในการใช้กาํ กับ
การปฏิบตั ิงานสหกรณ์ รวมทั้งปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับระบบโปรแกรมใหม่ในการพัฒนาสหกรณ์ฯ
อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศ
ไทย จํากัด ข้อ 77 (9) และข้อ 107 (5) ประกอบมติ ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 28 ครั้งที่
06/2564 เมื่อวันศุกร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2564 ให้แก้ไขเพิม่ เติม ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จํากัด ว่าด้วย การรับจ่ายเงิน และเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2564 ไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้ อ 1 ระเบียบนี้ เรี ยกว่า
“ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟ
แห่งประเทศไทย จํากัด ว่าด้วย การรับจ่ายเงิน และเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2564 ”
ข้ อ 2 ระเบียบฉบับนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็ นต้นไป
ข้ อ 3 ให้ยกเลิก ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย
จํากัด ว่าด้วย การรับจ่ายเงิน และเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2562 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรื อ
ข้อตกลงอื่นใดซึ่ งขัดหรื อแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้ อ 4 ในระเบียบฉบับนี้
สหกรณ์
หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
รถไฟแห่งประเทศไทย จํากัด
ประธานกรรมการ
หมายความว่า ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จํากัด
คณะกรรมการ
หมายความว่า
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จํากัด
กรรมการ
หมายความว่า กรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพ
แรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จํากัด
ผู้จัดการ
หมายความว่า ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จํากัด
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เจ้ าหน้ าทีก่ ารเงิน หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จํากัด ที่ได้รับมอบหมายให้ทาํ หน้าที่รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินและ
เก็บรักษาเงินของสหกรณ์
เงินสดในมือ
หมายความว่า เงินสดที่เป็ นธนบัตร หรื อเหรี ยญกษาปณ์
ซึ่ งสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จํากัด เก็บรักษาไว้ที่สาํ นักงาน
สหกรณ์เพื่อใช้จ่ายหมุนเวียนในทางธุ รกิจของสหกรณ์
เงินโอนจากบัญชีธนาคาร หมายความว่า เงินที่สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพ
แรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จํากัด โอนผ่านระบบธนาคาร เข้ามายังบัญชีเงินฝากของสหกรณ์
ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จํากัด ทั้งทางธนาคารกรุ ง,ไทย
ธนาคารกรุ งเทพและ
ธนาคารทหารไทย ในทุกกรณี เช่น เงินฝาก, การซื้ อหุ น้ , การรับชําระหนี้ ฯ
เอกสารการเงิน
หรื อตัว๋ สัญญาใช้เงิน

หมายความว่า เช็ค ธนาณัติ ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ แลกเงินไปรษณี ย ์

ใบเสร็จรับเงิน
หรื อผูท้ ี่จ่ายเงินให้กบั สหกรณ์

หมายความว่า เอกสารสําคัญที่สหกรณ์ออกให้เป็ นหลักฐานแก่สมาชิก

สาเนาใบเสร็จรับเงิน หมายความว่า สําเนาเอกสารสําคัญที่สหกรณ์ออกให้เป็ นหลักฐาน
และรวมถึงไฟล์เอกสารที่เก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์
ข้ อ 5 สหกรณ์เปิ ดรับจ่ายเงินตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 15.00 น. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ
และวันหยุดตามประกาศของสหกรณ์
ข้ อ 6 ให้ผจู ้ ดั การเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการ รับ – จ่าย และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์รวมทั้ง
เป็ นผูเ้ ก็บรักษากุญแจตูน้ ิรภัยของสหกรณ์ร่วมกับ เจ้าหน้าที่การเงิน
ข้ อ 7 กรณี ที่ยงั ไม่มีผจู ้ ดั การ หรื อผูจ้ ดั การไม่อยู่ หรื อผูจ้ ดั การไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ตาม ข้อ 6 ได้
ให้คณะกรรมการ หรื อเจ้าหน้าที่การเงิน หรื อเจ้าหน้าที่ผหู ้ นึ่งผูใ้ ดที่เห็นสมควร ซึ่งไม่ได้ปฏิบตั ิหน้าที่
เกี่ยวกับงานด้านบัญชีเป็ นผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่ ตามข้อ 6 แทน โดยอยูใ่ นความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ข้ อ 8 กรณี มีเงินโอนจากบัญชีธนาคาร สหกรณ์ จะบันทึกบัญชี และออกใบเสร็ จรับเงินให้กบั
สมาชิกผูโ้ อนเงิน ก็ต่อเมื่อสมาชิกติดต่อแจ้งการโอนเงิน และส่ งหลักฐานการโอนเงินให้สหกรณ์ทราบ
ก่อนเวลาปิ ดรับเงินที่สหกรณ์กาํ หนดไว้
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ข้ อ 9 การรับจ่ายเงินจะต้องมีเอกสารหลักฐานใบสําคัญประกอบให้ครบถ้วน พร้อมกับต้อง
บันทึกรายการในสมุดบัญชีของสหกรณ์ทุกครั้งทันทีที่เกิดรายการนั้นขึ้น และผูจ้ ดั การหรื อ
ผูท้ ี่ได้รับ
มอบหมายให้ทาํ หน้าที่แทนผูจ้ ดั การ จะต้องตรวจสอบให้ถูกต้องเป็ นประจําทุกวัน

หมวด 1
ใบเสร็จรับเงิน
ข้ อ 10 ใบเสร็ จรับเงินให้ใช้ตามแบบที่สหกรณ์กาํ หนด โดยให้มีสาํ เนาอย่างน้อย 1 ฉบับ
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ และบันทึกบัญชี
ข้ อ 11 ให้สหกรณ์จดั ทําทะเบียนคุมแบบฟอร์มใบเสร็ จรับเงินไว้เพื่อให้ทราบ และตรวจสอบได้
ว่าได้จดั พิมพ์จาํ นวนเท่าใด และใช้ไปเท่าใด
ในกรณี ใบเสร็ จรับเงินที่ออกโดยระบบคอมพิวเตอร์ ให้ใช้ตามแบบที่สหกรณ์กาํ หนดรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
(1) การออกใบเสร็ จรับเงินประจํางวด ให้มีหมายเลขกํากับใบเสร็ จรับเงินตามลําดับของ
แต่ละเดือนเรี ยงตามโปรแกรมระบบงานคอมพิวเตอร์ กาํ หนดทุกฉบับ
(2) การออกใบเสร็ จรับเงินประจําวัน ต้องมีสาํ เนาอย่างน้อย 1 ฉบับ และให้มีหมายเลข
กํากับใบเสร็ จรับเงินตามลําดับไปทุกฉบับ
การเบิกใช้แบบฟอร์มใบเสร็ จรับเงินให้เบิกใช้ตามจํานวนที่เหมาะสม และจําเป็ นกับสภาพธุ รกิจของ
สหกรณ์ และให้จดั ทําหลักฐานการเบิกจ่ายใบเสร็ จรับเงินไว้ดว้ ย
ข้ อ 12 ใบเสร็ จรับเงิน ห้ามขีด ลบ แก้ไข เพิ่มเติมจํานวนเงินหรื อชื่อผูช้ าํ ระเงิน หากใบ
เสร็ จรับเงินฉบับใดลงรายการรับเงินผิดพลาด ก็ให้ขีดฆ่าจํานวนเงินและเขียนใหม่ท้ งั จํานวน แล้วให้ผรู ้ ับ
เงินลงลายมือชื่อกํากับ หรื อขีดฆ่ายกเลิกใบเสร็ จรับเงินทั้งฉบับแล้วออกฉบับใหม่ให้แทน
สําหรับใบเสร็ จรับเงินฉบับที่ยกเลิก ให้ขีดฆ่า และเขียนเหตุผลพร้อมกับลงชื่อกํากับไว้และให้
เย็บติดไว้ในเล่มโดยมีสาํ เนาอยูค่ รบทุกฉบับพร้อมต้นฉบับ
ข้ อ 13 ให้สหกรณ์เก็บรักษาสําเนาใบเสร็ จรับเงิน ซึ่งผูส้ อบบัญชียงั มิได้ตรวจสอบไว้ในที่
ปลอดภัยอย่าให้สูญหาย และเมื่อได้ตรวจสอบแล้วก็ให้เก็บไว้อย่างเอกสารธรรมดาได้
ข้ อ 14 ให้คณะกรรมการมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งคนใด หรื อผูจ้ ดั การ หรื อเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์ทาํ หน้าที่ควบคุมจัดเก็บ และรักษาแบบฟอร์มใบเสร็ จรับเงินที่ยงั ไม่ได้ใช้ ไว้ในที่ ที่มนั่ คงปลอดภัย
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ข้ อ 15 ทุกงวด 3 เดือน และเมื่อสิ้ นปี ทางบัญชีของสหกรณ์ให้คณะกรรมการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการขึ้นมาทําการตรวจสอบนับแบบฟอร์มใบเสร็ จรับเงิน ทั้งที่ใช้แล้ว และที่ยงั คงเหลือให้เป็ น
การถูกต้อง โดยจัดทําหลักฐานตรวจนับไว้ดว้ ย

หมวด 2
การรับเงิน
ข้ อ 16 สหกรณ์จะต้องออกใบเสร็ จรับเงินทุกครั้งที่มีการรับเงิน
ให้ผจู ้ ่ายเงินให้แก่สหกรณ์ รับใบเสร็ จรับเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดว้ ยตนเอง โดยผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ของสหกรณ์ได้ หรื ออาจแจ้งความจํานงขอรับโดยตรงกับสหกรณ์ ก็ได้
ข้ อ 17 การรับเงินของสหกรณ์ให้รับเป็ นเงินสด แต่ถา้ เป็ นกรณี ที่จาํ เป็ น และเป็ นประโยชน์
แก่สหกรณ์ก็อาจรับเป็ นเอกสารการเงิน เช่น ธนาณัติ หรื อตัว๋ แลกเงิน หรื อตัว๋ แลกเงินไปรษณี ย ์
หรื อเช็ค หรื อตัว๋ สัญญาใช้เงินได้
ข้ อ 18 ในกรณี จาํ เป็ นที่จะต้องรับเช็ค หรื อตัว๋ สัญญาใช้เงิน จะต้องเป็ นเช็ค หรื อตัว๋ สัญญาใช้
เงินที่ธนาคารรับรอง
ในกรณี ที่เป็ นเช็คที่ไม่สามารถให้ธนาคารรับรองได้ จะต้องเป็ นเช็คที่สั่งจ่ายเงินในวันที่ออกเช็ค
และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าผูส้ งั่ จ่ายเช็คเป็ นบุคคลที่เชื่อถือได้
ในกรณี ที่เป็ นเช็คลงวันที่ล่วงหน้า สหกรณ์อาจจะรับเช็คลงวันที่ล่วงหน้าได้ แต่ตอ้ งเป็ นเช็คลงวันที่
ล่วงหน้าไม่เกินสามวัน และจํานวนเงินตามเช็คแต่ละรายการรวมแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท และ
คณะกรรมการจะต้องให้ผสู ้ ั่งจ่ายเช็คจัดหาหลักประกันที่เป็ นทรัพย์สิน หรื อบุคคลที่เชื่อถือได้มารับอาวัลเช็ค
หรื อให้ธนาคารพาณิ ชย์ค้ าํ ประกันทรัพย์สินต่าง ๆ ที่ชาํ ระด้วยเช็คทั้งหมด
ข้ อ 19 ในกรณี การรับเช็คตาม ข้อ 18 ใบเสร็ จรับเงินที่สหกรณ์ออกให้แก่ผจู ้ ่ายเช็คระบุวา่
เป็ นเช็คของธนาคารใด เลขที่เท่าใด และลงวันที่เท่าใด ทั้งให้กาํ หนดเงื่อนไขไว้ในใบเสร็ จรับเงินว่า
“ ใบเสร็ จรับเงินนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับเงินตามเช็คนั้นแล้ว” และให้จดั ทําทะเบียนรับเช็คเพื่อบันทึก
รายละเอียดเกี่ยวกับเช็คดังกล่าวเพื่อการควบคุมและตรวจสอบด้วย เช็คที่ถึงกําหนดให้นาํ ฝากธนาคารทันที
ส่ วนเช็คที่ยงั ไม่ถึงกําหนดให้เก็บรักษาไว้จนกว่าจะถึงวันครบกําหนด
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ข้ อ 20 เงินสดและเอกสารการเงินที่สหกรณ์ได้รับไว้ในแต่ละวันตาม ข้อ 17 ให้นาํ ฝากธนาคาร
เมื่อสิ้ นเวลารับจ่ายเงินในวันนั้น เว้นแต่เอกสารการเงินประเภทที่ตอ้ งนําไปขึ้นเป็ นเงินสดก่อน ก็ให้
ดําเนินการในทันที
ในกรณี ที่ไม่สามารถนําเงินฝากธนาคารได้ทนั เวลาในวันนั้น ให้บนั ทึกเหตุผลไว้ในสมุด
บัญชี เงินสด และแจ้งให้ประธานกรรมการหรื อกรรมการผูไ้ ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเพื่อทราบ
และ ให้รีบนําเข้าฝากธนาคารในเวลาเริ่ มทําการของวันทําการถัดไปทันที
เงินสดและเอกสารการเงินซึ่ งไม่อาจนําฝากธนาคารได้ทนั ในวันนั้นให้เก็บรักษาไว้ในตู ้
นิรภัยของสหกรณ์ หรื อในที่มนั่ คงปลอดภัย
ข้ อ 21 กรณี เงินนําฝากธนาคารมีจาํ นวนมาก หรื อกรณี ที่เห็นว่าจะไม่ปลอดภัยแก่เงินที่จะนําฝาก
ธนาคาร ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งให้กรรมการคนหนึ่งคนใดร่ วมกับผูจ้ ดั การควบคุมเงินไปฝาก
ธนาคาร และหรื ออาจจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตาํ รวจควบคุมรักษาความปลอดภัยด้วยก็ได้

หมวด 3
การจ่ ายเงิน
ข้ อ 22 การจ่ายเงินให้จ่ายเฉพาะเพื่อกิจกรรมภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และเป็ นไป
โดยถูกต้องตามระเบียบ และข้อบังคับของสหกรณ์
ข้ อ 23 การจ่ายเงินทุกครั้ง ต้องมีหลักฐานการจ่ายเงินที่ถูกต้องสมบูรณ์เก็บไว้เพื่อประโยชน์ใน
การตรวจสอบ
ข้ อ 24 หลักฐานการจ่าย นอกจากใบเสร็ จรับเงิน ซึ่ งผูร้ ับเงินออกให้แก่สหกรณ์ให้ใช้ตามแบบที่
สหกรณ์กาํ หนด
ข้ อ 25 หลักฐานการจ่าย ที่เป็ นใบเสร็ จรับเงินซึ่ งผูร้ ับเงินออกให้แก่สหกรณ์อย่างน้อยจะต้องมี
รายการดังต่อไปนี้
ก. ชื่อ สถานที่อยู่ หรื อที่ทาํ การของผูร้ ับเงิน
ข. วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
ค. รายการแสดงการรับระบุวา่ เป็ นค่าอะไร
ง. จํานวนเงินทั้งตัวเลข และตัวอักษร
จ. ลายมือชื่อของผูร้ ับเงิน
ข้ อ 26 ให้เจ้าหน้าที่การเงินประทับตรา “ จ่ ายเงินแล้ว ” และลงลายมือชื่อกํากับการจ่าย
พร้อม วัน เดือน ปี ไว้ในหลักฐานการจ่ายเงินทุกฉบับเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
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ข้ อ 27 การจ่ายเงินของสหกรณ์ให้กระทําได้ดงั นี้
27.1 การจ่ายเงินเป็ นจํานวนไม่เกิน 30,000 บาท ( สามหมื่นบาทถ้วน ) จะต้องจ่าย
เป็ นประจํา เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงของกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ค่าสื่ อสาร ค่าขนส่ ง
ค่าไฟฟ้า ค่านํ้าประปา ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เป็ นต้น ให้จ่ายจากเงินสดในมือที่
กําหนดให้สหกรณ์เก็บรักษาไว้
27.2 การจ่ายเงินให้แก่สมาชิกหรื อกรรมการ หรื อเจ้าหน้าทีข่ องสหกรณ์ หรื อการจ่ายเงิน
ของสหกรณ์ในทางธุ รกิจอื่น ๆ ให้จ่ายเป็ นเช็ค ยกเว้น ถ้าผูร้ ับเงินประสงค์จะให้จ่ายเป็ นเงินสด หรื อใน
กรณี ที่สหกรณ์ไม่สามารถจ่ายเงินเป็ นเช็คได้ ก็ให้จ่ายเป็ นเงินสด หรื อจ่ ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตาม
แนวทางทีส่ หกรณ์ฯ กาหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ข้ อ 28 ในกรณี ที่สมาชิกสหกรณ์ มอบอํานาจให้บุคคลอื่นซึ่งเป็ นสมาชิกสหกรณ์รับเงินแทน
หรื อมอบอํานาจให้คู่สมรสรับเงินแทนนั้น สมาชิกสหกรณ์ที่มอบอํานาจและผูร้ ับมอบอํานาจจะต้อง
ลงลายมือชื่อในแบบฟอร์ มที่สหกรณ์กาํ หนดให้ถูกต้องเรี ยบร้อยก่อน และผูร้ ับมอบอํานาจต้องแสดง
หลักฐานประกอบการรับเงินต่อสหกรณ์วา่ เป็ นผูม้ ีสิทธิ์ รับเงินดังกล่าวจริ งสหกรณ์จึงจ่ายเงินให้แก่ผรู ้ ับมอบ
อํานาจได้
ข้ อ 29 ในกรณี ที่สมาชิกสหกรณ์ตายและได้ต้ งั ผูร้ ับโอนประโยชน์ไว้ สหกรณ์จะจ่ายเงินให้แก่
ผูร้ ับโอนประโยชน์ที่สมาชิกได้ต้ งั ไว้ก่อนตาย และผูร้ ับโอนประโยชน์ตอ้ งแสดงหลักฐานประกอบการรับ
เงินต่อสหกรณ์วา่ เป็ นผูม้ ีสิทธิ์ รับเงินดังกล่าวจริ ง
ข้ อ 30 ในกรณี ที่สมาชิกสหกรณ์ตาย และไม่ได้ต้ งั ผูร้ ับโอนประโยชน์ไว้ สหกรณ์จะจ่ายเงิน
ให้แก่ทายาทของสมาชิก และทายาทของสมาชิกต้องแสดงหลักฐานประกอบการรับเงินต่อสหกรณ์วา่ เป็ น
ผูม้ ีสิทธิ์ รับเงินดังกล่าวจริ ง
ข้ อ 31 ก่อนจ่ายเงินทุกครั้ง ผูม้ ีหน้าที่จ่ายเงินต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ และใบสําคัญ
ประกอบการจ่ายเงินให้ถูกต้องเรี ยบร้อย และต้องมีผอู ้ นุมตั ิให้จ่ายเงินได้จึงจ่ายเงิน และให้เรี ยกใบเสร็ จ
รับเงินจากผูร้ ับเงิน หรื อให้ผรู ้ ับเงินลงนามรับเงินไว้ในหลักฐานการจ่ายเงินของสหกรณ์ทุกครั้ง
ข้ อ 32 การจ่ายเช็คตามที่กาํ หนดไว้ใน ข้อ 27.2 ให้สั่งจ่ายในนามบุคคล หรื อผูก้ ระทําการแทน
นิติบุคคลโดยขีดฆ่าคําว่า “ ผูถ้ ือ “ ในเช็คทุกครั้ง
ข้ อ 33 การจ่ายเช็ค ต้องมีใบสําคัญจ่ายเช็ค ซึ่ งมีรายละเอียดเกี่ยวกับวันที่จ่ายเช็ค เลขที่เช็ค
ชื่อธนาคาร วัตถุประสงค์ในการจ่ายเงิน ชื่อผูร้ ับเช็ค และจํานวนเงินพร้อมทั้งลงชื่อผูจ้ ดั ทําเอกสาร และ
ผูอ้ นุมตั ิไว้เป็ นหลักฐาน ทั้งนี้สหกรณ์จะต้องจัดให้มีทะเบียนจ่ายเช็ค บันทึกรายละเอียดข้างต้นเพื่อควบคุม
และตรวจสอบด้วย
เช็คที่มีการลงชื่อสั่งจ่ายเรี ยบร้อยแล้ว แต่ยงั ไม่มีผมู ้ ารับ ให้เก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย
และควรติดต่อให้ผรู ้ ับมารับไปโดยเร็ วที่สุด
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ข้ อ 34 ในกรณี ยกเลิกการจ่ายเช็ครายการใด ให้ผมู ้ ีหน้าที่จา่ ยประทับตรา “ ยกเลิก “
ในเอกสารที่ยกเลิกทุกฉบับ ส่ วนเช็คที่ยกเลิกให้เย็บติดกับต้นขั้วและประทับตรา “ ยกเลิก ” พร้อมบันทึก
เหตุผลที่ยกเลิกและลงลายมือชื่อผูร้ ับผิดชอบกํากับไว้ดว้ ยทุกครั้ง
ข้ อ 35 ในการถอนเงินจากธนาคาร หรื อแหล่งรับฝากเงินอื่นๆ เพื่อนํามาใช้จ่ายในธุ รกิจของ
สหกรณ์ให้ผจู ้ ดั การหรื อผูท้ าํ หน้าที่แทน ทําบันทึกขออนุมตั ิถอนเงินโดยชี้แจงเหตุผลต่อประธานกรรมการ
หรื อรองประธานกรรมการ หรื อกรรมการผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้เป็ นผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิการ
ถอนเงิน พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานต่างๆ และเอกสารการถอนเงินเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยทุกครั้ง

หมวด 4
การเก็บรักษาเงินและเอกสารสาคัญ
ข้ อ 36 เพื่อประโยชน์แห่งธุ รกิจของสหกรณ์ ให้สหกรณ์เก็บรักษาเงินสดในมือไว้ได้วนั ละไม่
เกิน 50,000 บาท ( ห้าหมื่นบาทถ้วน )
ข้ อ 37 เมื่อสิ้ นเวลาทําการตาม ข้อ 5 ให้ผจู ้ ดั การ หรื อผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่แทนตาม ข้อ 7
และเจ้าหน้าที่การเงินของสหกรณ์ตรวจสอบรายการเงินสดในสมุดเงินสดรับ และสมุดเงินสดจ่ายกับตัวเงิน
สดในมือเป็ นประจําทุกวัน เมื่อเห็นว่าถูกต้องตรงกันแล้วให้ผจู ้ ดั การ หรื อผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่แทนตาม ข้อ 7
ลงลายมือชื่อรับรองไว้ในสมุดเงินสดรับ และรับรองยอดจ่ายไว้ในสมุดเงินสดจ่ายของสหกรณ์ดว้ ย
ข้ อ 38 เงินสดและเอกสารการเงินที่สหกรณ์จะต้องเก็ บรักษาไว้ในมือในแต่ละวันนั้นให้เก็บไว้ใน
ตูน้ ิรภัยของสหกรณ์ หรื อในที่มนั่ คงปลอดภัย โดยอยูใ่ นความรับผิดชอบของผูจ้ ดั การ
ข้ อ 39 ให้เก็บรักษาสมุดคู่บญั ชีเงินฝากของสหกรณ์ทุกเล่ม สมุดทะเบียนและเอกสารเกี่ยวกับ
การเงินไว้ในตูน้ ิรภัย และหรื อในที่มนคงปลอดภั
ั่
ยและเอกสารระบบอิเล็กทรอนิกส์ เกีย่ วกับการเงิน เก็บรักษา
ไว้ ในโปรแกรมระบบฐานข้ อมูลรวมถึงระบบสารองข้ อมูลของสหกร
ณ์ โดยอยูใ่ นความรับผิดชอบของผูจ้ ดั การ
ข้ อ 40 ให้คณะกรรมการมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ หรื อ
คณะกรรมการคนหนึ่งคนใดทําการตรวจสอบเป็ นครั้งคราว เกี่ยวกับเงินสดคงเหลือและเอกสารการเงินอื่นๆ
ให้ถูกต้อง
ข้ อ 41 ให้ผจู ้ ดั การจัดให้มีการทําบัญชีรับจ่าย งบทดลอง งบสอบยอดเงินฝากธนาคาร
( กรณี เงินฝากในบัญชีของสหกรณ์ และหลักฐานของธนาคารไม่ตรงกัน ) รวมทั้งสรุ ปเกี่ยวกับการจ่ายเงิน
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็ นประจําทุกๆเดือน
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ข้ อ 42 หากปรากฏว่าเงินในความรับผิดชอบของสหกรณ์ขาดบัญชี หรื อสู ญหาย เสี ยหาย
หรื อมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริ ต เพราะเหตุหนึ่งเหตุใดซึ่ งมิใช่กรณี ปกติ ให้ผจู ้ ดั การรายงานให้
ประธานกรรมการทราบทันที
ข้ อ 43 ในกรณี มีเหตุพิเศษสมควรปฏิบตั ิเป็ นอย่างอื่น หรื อที่ไม่มีกาํ หนดไว้ในระเบียบนี้
ให้ผจู ้ ดั การ เสนอประธานกรรมการพิจารณาสั่งการเป็ นคราวๆไปพร้อมกับรายงานให้คณะกรรมการ
ทราบโดยเร็ ว
ข้ อ 44 ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

( นายภิญโญ เรื อนเพ็ชร )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จํากัด

