
 

 

ระเบียบสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร   จำกัด 
วาดวย  การรับ - จายและเก็บรักษาเงิน  

พ.ศ. 2564 
………………. 

 อาศัยอำนาจตามความในขอบังคบัของสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร  จำกัด 

ขอ72(8)  และขอ 94 (6)  ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดท่ี  32 ครั้งที่  23/2563  เมื่อวันศุกร

ที่  11 เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2563  ไดกำหนด  ระเบียบสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร  

จำกัด  วาดวย การรบั - จายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2564  ไวดังตอไปนี้ 

หมวดที่  1 

บททั่วไป 

 ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา ระเบียบสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรนิทร จำกัด วาดวย 

การรับ-จายและเก็บรักษาเงิน  พ.ศ. 2564 

 ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี   1  เดอืนมกราคม  พ.ศ. 2564  ตนไป  

 ขอ 3. ใหยกเลิก ระเบียบสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร  จำกัด     

วาดวย การรับจายและเก็บรักษาเงิน  พ.ศ. 2555 บรรดาระเบียบ มติ ประกาศ  และคำสั่งอ่ืนใดท่ี

กำหนดไว  หรอืขัด  หรือแยงกับระเบียบนี้   ใหใชระเบียบนี้แทน 

 ขอ 4. ในระเบียบนี้ 

         สหกรณ     หมายถึง  สหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร  

จำกัด  

         ประธานกรรมการ   หมายถึง  ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณออม

ทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร  จำกัด 

         รองประธานกรรมการ      หมายถึง     รองประธานกรรมการดำเนินการสหกรณออม

ทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร จำกัด 

         คณะกรรมการ  หมายถึง   คณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพย

คุรุสัมพันธจังหวัดสุรนิทร  จำกัด 

         กรรมการ   หมายถึง  กรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพย  

คุรุสัมพันธจังหวัดสุรนิทร  จำกัด 



 

         ผูจัดการ   หมายถึง   ผูจัดการสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัด

สุรินทร  จำกัด 

         เจาหนาที่การเงิน   หมายถึง   เจาหนาที่ของสหกรณที่ไดรับมอบหมายใหทำ

หนาที่รับผิดชอบในการรับ – จายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ 

         เงินสดในมือ    หมายถึง   เงินสดที่ เปนธนบัตรและเหรียญกษาปณ   

สหกรณ เก็บรกัษาไวท่ีสำนักงานสหกรณ เพื่อใชหมุนเวียนในทางธุรกิจของสหกรณ 

         เอกสารการเงิน    หมายถึง   เช็ค  ธนาณัติ   ตั๋วแลกเงิน  ตั๋วแลกเงิน

ไปรษณยีหรือตั๋วใชเงนิ 

         PAID    หมายถึง   การจายดวยเงินสด 

         PAID CHQ    หมายถึง   การจายดวยเช็ค 

         TR    หมายถึง  การจายดวยการโอน 

 ขอ  5. สหกรณเปดรับจายเงินตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ทุกวันเวนวันหยุดราชการ

หรือวันหยุดตามประกาศของสหกรณ 

 ขอ  6. ใหผูจัดการเปนผูรับผิดชอบในการรับ - จาย และเก็บรกัษาเงินของสหกรณ 

 ขอ  7. ในกรณีที่ยังไมมีผูจัดการหรือผูจัดการไมอยู หรือผูจัดการไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได

ตามขอ   6    ไดใหคณะกรรมการแตงตั้งกรรมการที่หรือเจาหนาที่การเงิน หรือเจาหนาที่ผูหนึ่งผูใดที่

เห็นสมควร ซึ่งไมไดปฏิบัติหนาที่เก่ียวกับการงานดานบัญชีเปนผูปฏิบัติหนาที่ตามขอ  6  แทนโดยให

อยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 ขอ  8. การรับจายเงิน จะตองจัดใหมีเอกสารหลักฐานใบสำคัญประกอบครบถวน และ

จะตองบันทึกรายการในสมุดบัญชีของสหกรณทุกครั้งทันทีที่เกิดรายการขึ้น  และผูจัดการจะตอง

ตรวจสอบใหถูกตองเปนประจำวัน 

 

หมวดที่  2 

ใบเสร็จรับเงิน 

 ขอ  9. ใบเสร็จรับเงินใหใชตามแบบท่ีสหกรณกำหนดโดยใหมีสำเนาอยางนอย 1 ฉบับ  

เพื่อประโยชนในการตรวจสอบและบันทกึบัญชี 

 ขอ 10. ใบเสร็จรับเงินใหมีหมายเลขกำกับเลมและหมายเลขกำกับใบเสร็จรับเงินเรียง

ตามลำดับกันไปทุกฉบับ ใหสหกรณจัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินไวเพ่ือใหทราบ และตรวจสอบได

วาไดจัดพิมพขึ้นจำนวนเทาใดไดจายใบเสร็จรับเงินเลมใด หมายเลขใดถึงหมายเลขใด  ใหเจาหนาท่ี 

ผูใดไปใชเมื่อไร 



 

 การเบิกใบเสร็จรับเงิน ใหเบิกใชตามจำนวนท่ีเหมาะสมและจำเปนกับสภาพธุรกิจของ

สหกรณ โดยใหเบิกตามลำดับเลขที่ของใบเสร็จรับเงินและใหมีหลักฐานการเบิกจายใบเสร็จรับเงินไว

ดวย  (ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน) 

 ขอ 11. ใบเสร็จรับเงิน หามขูดลบ แกไข  เพ่ิมเติม จำนวนเงินหรือชื่อผูชำระเงิน หาก

ใบเสร็จรับเงินฉบับใดลงรายการรับเงินผิดพลาด  ก็ใหขีดฆาจำนวนเงินและเขียนใหมทั้งจำนวนแลว 

ใหผูรับเงินลงลายมือชื่อกำกับ หรือขีดฆายกเลิกใบเสร็จรับเงินนั้น ทั้งฉบับแลวออกฉบับใหมใหแทน 

สำหรับใบเสร็จรับเงินฉบับที่ยกเลิก  ใหขีดฆาและเขียนเหตุผลพรอมกับลงชื่อกำกับไวและให

เย็บติดคูกับสำเนาอยูครบทุกฉบับพรอมตนฉบับ 

 ขอ 12. ใหสหกรณเก็บรักษาสำเนาใบเสร็จรับเงิน ซึ่งผูสอบบัญชียังมิไดตรวจสอบไวในที่

ปลอดภัย อยาใหสูญหาย  และเมื่อไดตรวจสอบแลวก็ใหเก็บไวอยางเอกสารธรรมดาได 

 ขอ 13. ใหคณะกรรมการมอบหมายใหกรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือเจาหนาที่ของสหกรณทำ

หนาที่ควบคุมการจัดเก็บรักษาใบเสร็จรับเงนิที่ยังไมไดใช และเลมที่ยังใชไมหมดไวในที่มั่นคงปลอดภัย 

 ขอ 14. การรับเงินจากสมาชิกในการสงหักเงินเดือน  ณ ที่จายจากหนวยงานตนสังกัดเพื่อ

ชำระเงินคาหุนหนี้และหรือเงินอ่ืนๆ  ที่สหกรณจัดทำรายการไปดวยกันเปนประจำทุกเดือน  เมื่อ

สหกรณไดรับเงินจากการหักเงิน  ณ  ที่จายครบแลว  ใหสหกรณอัพโหลดใบเสร็จรับเงินอิเลคทออ

นิกสไวในเว็ปไซตสหกรณ  เพื่อใหสมาชิกสามารถพิมพใบเสร็จรับเงินอิเลคทรอนิกสจากระบบการ

พิมพใบเสร็จรับเงนิอิเลคทรอนิกสของสหกรณไวเปนหลักฐาน 

 ขอ 15. เมื่อสิ้นปทางบัญชีทางสหกรณใหคณะกรรมการแตงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นทำการ

ตรวจใบเสร็จรับเงิน  ทั้งที่ใชแลวและที่ยังคงเหลือใหเปนการถูกตองโดยจัดทำหลักฐานการตรวจนับไว

ดวย 

 

หมวดที่  3 

การรับเงิน 

 ขอ 16. สหกรณตองออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งท่ีมีการรบัเงิน   

 ขอ 17. การรับเงนิของสหกรณใหรับเปนเงินสด แตถาเปนกรณีท่ีจำเปนและเปนประโยชนแก

สหกรณ  ก็อาจรับเปนเอกสารการเงิน เชน ธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินไปรษณีย  หรือเช็ค  หรือตั๋วแลก

เงิน หรอืตั๋วสัญญาใชเงนิ หรอืรับเงินโดยผานการโอนเงนิเขาบัญชีสหกรณในธนาคารก็ได 

 ขอ 18. ในกรณีที่จำเปนจะตองรับเช็ค หรือตั๋วสัญญาใชเงิน  จะตองเปนเช็คหรือตั๋วสัญญาใช

เงินที่ธนาคารรับรอง 

  ในกรณีที่เปนเช็คท่ีไมสามารถใหธนาคารรับรองได  จะตองเปนเช็คที่สั่งจายเงินใน

วันออกเช็คและคณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นวาผูสั่งจายเช็คเปนบุคคลที่เชื่อถือได 



 

  ถาจำเปนตองรับเช็คลงวันที่ลวงหนา  ก็ตองเปนเช็คลงวันที่ลวงหนาไมเกินสามวัน 

และจำนวนเงินตามเช็คแตละรายรวมแลวจะตองไมเกินหนึ่งแสนบาทและคณะกรรมการจะตองสั่งให

ผูสั่งจายจัดหาหลักประกันที่เปนทรัพยสินหรือบุคคลท่ีเชื่อถือไดมารับ รองเช็ค หรือใหธนาคารพาณิชย

ค้ำประกันหนี้สินตาง ๆ ที่ชำระดวยเช็คทั้งหมด 

 ขอ 19. ในกรณีที่มีการรับเช็คตามขอ 18  ใบเสร็จรับเงินท่ีสหกรณออกใหแกผูสั่งจายเช็คให

ระบุวาเปนเช็คของธนาคารใด เลขที่ เทาใด  และลงวันที่ เท าใด  ทั้ งใหกำหนดเงื่อนไขไว ใน

ใบเสร็จรับเงนิวา ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณตอเมื่อไดรับเงนิตามเช็คนั้นแลว และใหจัดทำทะเบียนรับ

เช็ค เพ่ือบันทึกรายละเอียดเก่ียวกับเช็คดังกลาวเพ่ือการควบคุมและตรวจสอบดวย เช็คที่ถึงกำหนดให

นำฝากธนาคารทันที สวนเช็คท่ียังไมถึงกำหนดใหเก็บรักษาไวจนกวาจะถึงวันครบกำหนด 

 ขอ 20. เงินสดและเอกสารการเงินที่สหกรณไดรับในแตละวันตามขอ  16  ใหนำฝากธนาคาร

เมื่อสิ้นเวลารับจายเงินในวันนั้น  เวนแตเอกสารประเภทที่ตองนำไปขึ้นเปนเงินสดกอน  ก็ให

ดำเนินการไดทันที 

  ในกรณีที่ไมสามารถนำฝากธนาคารไดทันวันนั้น ใหบันทึกเหตุผลไวใหสมุดบัญชีเงิน

สด และแจงใหประธานกรรมการหรือกรรมการผูไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการเพ่ือทราบและให

รีบนำเขาฝากธนาคารในวันเริ่มทำการของวันทำการถัดไปทันที 

  เงินสดและเอกสารการเงินซึ่งไมอาจนำฝากธนาคารไดทันในวันนั้น ใหเก็บรกัษาไวใน

ตูนิรภัยของสหกรณหรือในที่มั่นคงปลอดภัย 

 ขอ 21. การนำเงินไปฝากหรือถอนจากธนาคาร  หากไมเกินหนึ่งแสนบาท  ใหประธาน

กรรมการแตงตั้งเจาหนาที่การเงินอยางนอยหนึ่งคนเปนผูนำเงินไปฝากหรือถอนจากธนาคารโดยใช

รถยนตของสหกรณ 

  แตหากจำนวนเงินเกินหนึ่งแสนบาท  ใหประธานกรรมการแตงตั้งเจาหนาที่การเงิน

และเจาหนาที่อ่ืนอยางนอยหนึ่งคนเปนผูนำเงนิไปฝากหรือถอนจากธนาคารโดยใชรถยนตของสหกรณ 

  กรณีเงินนำฝากธนาคารมีจำนวนมาก  หรือธนาคารอยูหางไกล  หรือกรณีที่เห็นวา

จะไมปลอดภัยแกเงินที่จะนำฝากธนาคาร ใหประธานพิจารณาแตงตั้งใหผูจัดการหรือรองผูจัดการ

ควบคุมเงินไปธนาคาร และหรอือาจจัดใหมีเจาหนาที่ตำรวจควบคุมรักษาความปลอดภัยดวยก็ได  

  ใหคณะกรรมการจัดใหมีประกันภัยสำหรับเงินและประกันภัยอุบัติเหตุกลุมสำหรับ

เจาหนาที่สหกรณทุกคนตามสมควร 

 ขอ 22.  การหักเงินไดรายเดือนเพ่ือรับเงินชำระคาหุน  หนี้ และอื่นๆ  ใหผูจัดการควบคุมให

สามารถดำเนินการไดทันตามกำหนดเปนประจำทุกเดือน 

 ขอ 23. การหักเงินไดรายเดือนตามขอ 22  ถาไมสามารถเรียกรับชำระไดครบจำนวนใหถือ

วาเปนการรับชำระตามลำดับ  ดังนี้ 



 

  (1) คาหุน 

  (2) ดอกเบี้ยเงินกู 

  (3) เงนิตนของหนี้ 

  (4) เงนิอ่ืน 

 

หมวด  4 

การจายเงิน 

 ขอ 24. การจายเงินใหจายเฉพาะเพื่อกิจกรรมภายในขอบเขตวัตถุประสงคของสหกรณ และ

เปนไปโดยถูกตองตามระเบียบและขอบังคบัของสหกรณ 

 ขอ 25. การจายเงินทุกครั้งตองมีหลักฐานการจายท่ีถูกตองสมบูรณเก็บไวเพื่อประโยชน   

ในการตรวจสอบ 

 ขอ  26.  หลักฐานการจาย  นอกจากใบเสร็จรับเงิน ซึ่งผูรับเงินออกใหแกสหกรณแลว   

ใหใชตามแบบที่สหกรณกำหนดก็ได 

 ขอ  27. หลักฐานการจายที่เปนใบเสร็จรับเงินซึ่งผูรับเงินออกใหแกสหกรณอยางนอยจะตอง

มีรายการดงัตอไปนี้ 

  ก. ชื่อ  สถานที่อยู  หรอืที่ทำการของผูรับเงิน 

  ข. วัน เดือน ปท่ีรับเงิน 

  ค. รายการแสดงการรับเงินระบุวาเปนคาอะไร 

  ง. จำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร 

  จ. ลายมือชื่อผูรับเงิน 

ขอ 28. ใหเจาหนาที่การเงินประทับตราจายจริงแลว และลงลายมือชื่อกำกับการจายพรอม 

วัน เดอืน ป ไวในหลักฐานการจายเงนิทุกฉบับเพื่อประโยชนในการตรวจสอบ 

 ขอ 29. การจายเงนิของสหกรณใหกระทำไดดังนี้ 

  (1) การจายเงินเปนจำนวนไมมาก  และตองจายเปนประจำ  เชน  คาพาหนะ  

 คาเบ้ียเลี้ยงของกรรมการและเจาหนาท่ีของสหกรณ คาสื่อสาร  คาขนสง คาไฟฟา คาน้ำประปา  

และคาใชจายเบ็ดเตล็ด  เปนตน  ใหจายจากเงินสดในมือที่กำหนดใหเก็บรักษาไวไดไมเกิน 100,000 

บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) 

  (2) การจายเงินเปนจำนวนมากใหแกสมาชิก  หรือกรรมการ หรือเจาหนาที่ของ

สหกรณ หรือการจายเงินของสหกรณในทางธุรกิจอ่ืน ๆ ใหจายเปนเช็ค ยกเวนถาผูรับเงินประสงคจะ

ใหจายเปนเงินสด  หรือในกรณีที่สหกรณไมสามารถจายเปนเช็คได  ก็ใหจายเปนเงินสด โดยไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการหรือผูจัดการ หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 



 

 ขอ 30. กอนจายเงินทุกครั้ง ผูมีหนาท่ีจายตองตรวจสอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ  และ

ใบสำคัญประกอบการจายเงินใหถูกตองเรียบรอย  และตองมีผูอนุมัติใหจายเงินได จึงจายเงิน  และ

เรียกใบเสร็จรับเงินจากผูรบัเงินหรือใหผูรับเงินลงนามรบัเงินไวในหลักฐานการจายเงินของสหกรณทุก

ครั้ง 

 ขอ 31. การจายเงินแกผูมีสิทธิรับเงินในกรณีที่ไมรูจักตัวผูขอรับเงิน ตองใหบุคคลท่ีเชื่อถือได

ลงลายมือชื่อรับรอง  หรือนำหลักฐาน เชน บัตรประจำตัวประชาชนแสดงประกอบการรับเงนิดวย 

 ขอ 32. การจายเช็คตามที่กำหนดไวในขอ 29 (2) ใหสั่งจายในนามบุคคลหรือหนวยงานผูรับ

เงิน  โดยขีดฆาคำวา  ผูถือ  ออก 

 ขอ 33. การจายเช็ค  ตองมีใบสำคัญจายเช็ค  ซึ่งมีรายละเอียดเก่ียวกับวันที่จายเช็ค เลขท่ี

เช็ค  ชื่อธนาคาร  วัตถุประสงคในการจายเงิน ชื่อผูรับเช็ค และจำนวนเงิน พรอมทั้ง  ลงชื่อผูจัดทำ

เอกสารและผูอนุมัติไวเปนหลักฐาน  ทั้งนี้สหกรณจะตองจัดใหทะเบียนจายเช็คบันทึกรายละเอียด

ขางตน  เพ่ือการควบคุมและตรวจสอบดวย 

 เช็คที่มีการลงชื่อสั่งจายเรียบรอยแลว แตยังไมมีผูใดมารับใหเก็บรักษาไวในที่

ปลอดภัยและควรติดตอใหผูมารับ มารับไปโดยเร็วที่สุด 

ขอ 34. ในกรณียกเลิกการจายเช็ครายการใด ใหผูมีหนาที่จายประทับตรา ยกเลิกในเอกสาร

ที่ยกเลิกทุกฉบับ สวนเช็คท่ียกเลิกใหเย็บติดกับตนขั้วและประทับตรา ยกเลิก พรอมบันทึกเหตุผลที่

ยกเลิกและลงลายมือชื่อผูรบัผิดชอบกำกับไวดวย 

 

หมวดที่  5 

การเก็บรักษาเงินและเอกสารสำคัญ 

 ขอ 35.  ถามีความจำเปนจะตองเก็บรักษาเงินสดในมือ  เพ่ือประโยชนแหงธุรกิจของสหกรณ

ใหผูจัดการมีอำนาจในการเก็บรกัษาเงินไวไดไมเกิน 100,000  บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) เงินสดสวนที่

เกินใหนำฝากธนาคารท่ีสหกรณเปดบัญชีไว  ในกรณีจำเปนไมสามารถนำฝากไดทันในวันนั้น ๆ ใหทำ

บันทึกเสนอประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการทราบ และใหนำสงเขาฝากในวันแรกที่เปด

ทำการ  เงินสดท่ีเก็บรักษาไวดังกลาวขางตนใหเก็บไวในตูนิรภัยของสหกรณ 

  กรณีมีความจำเปนตองเก็บรักษาเงินสดไวเพื่อความจำเปนอยางอ่ืนใหประธาน

กรรมการแตงตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินอยางนอย 3 คน  เก็บรักษาเงินสดไว เงินสดที่เก็บรักษาไวให

ปฏิบัติตามวรรคแรก 

 

 



 

 ขอ 36. เมื่อสิ้น เวลาทำการตามขอ 5 ใหผูจัดการหรือผูปฏิบัติหนาที่ แทนตามขอ 7 

ตรวจสอบรายการเงินสดในสมุดบัญชีเปรียบเทียบกับตัวเงินสดเปนประจำทุกวันเมื่อเห็นวา  ถูกตอง

ตรงกันแลวใหลงลายมือชื่อกำกับไวในสมุดบัญชีดวย 

 ขอ  37.  เงินสดและเอกสารการเงินที่สหกรณที่จะตองเก็บรักษาไวในมือแตละวันน้ัน ใหเก็บ

รักษาไวในตูนิรภัยของสหกรณ และหรือในที่ม่ันคงปลอดภัย โดยอยูในความรับผิดชอบของผูจัดการ 

 ขอ 38. ใหเก็บรักษาสมุดคูบัญชีเงินฝากของสหกรณทุกเลม สมุดบัญชี ทะเบียน และเอกสาร

กับการเงินไวในตูนิรภัยของสหกรณ และหรือในที่ม่ันคงปลอดภัย โดยอยูในความรับผิดชอบของ

ผูจัดการ 

ขอ  39. ใหคณะกรรมการดำเนินการ  มอบหมายใหประธานกรรมการ หรือรองประธาน

กรรมการ หรือกรรมการคนใดคนหนึ่ง  ทำการตรวจสอบเปนครั้งคราวเก่ียวกับเงินสดคงเหลือ และ

เอกสารการเงินอ่ืน ๆ ใหถูกตอง 

ขอ  40. ใหผูจัดการ จัดใหมีการทำบัญชีรับ - จาย งบทดลอง งบสอบยอดเงินฝากธนาคาร 

(กรณีเงินฝากในบัญชีของสหกรณ และหลักฐานของธนาคารไมตรงกัน) รวมทั้งสรุปเก่ียวกับการรับ - 

จายเงิน เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการเปนประจำทุกเดือน 

ขอกำหนดในการถอนเงิน 

ขอ  41. ในการถอนเงินจากธนาคาร หรือแหลงรับฝากเงินอ่ืน ๆ  เพ่ือนำมาใชจายในกิจการ

ของสหกรณ ใหเจาหนาที่การเงินหรือผูทำหนาที่แทน  ทำบันทึกขออนุมัติถอนเงินโดยชี้แจงเหตุผลตอ

ประธานกรรมการ  หรือผูจัดการ   หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย   ใหเปนผูมีอำนาจอนุมัติการถอนเงิน 

พรอมทั้งแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ  และเอกสารการถอนเงินเพื่อประกอบการพิจารณาดวย 

           เมื่อไดรับอนุมัติใหถอนเงินดังกลาวตามวรรคแรกแลว ใหผูมีอำนาจตามขอ9 (1)  

ของขอบังคับของสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร จำกัด เปนผูลงลายมือชื่อในเช็คหรือใบ

ถอนเงิน 

ขอ 42. ผูมีอำนาจลงลายมือชื่อในใบถอนเงินใหเปนไปตามขอบังคับของสหกรณออมทรัพย 

คุรุสัมพันธจังหวัดสุรนิทร จำกัด ขอ 9 (1) 

ขอ  43. ใหประธานกรรมการรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

  ประกาศ    ณ    วันที่   1  เดือนมกราคม  พ.ศ. 2564 

 

             

                 (นายสำเริง  บุญโต) 

    ประธานกรรมการ 

    สหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร   จำกัด 


