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บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
ขั้นตอนในการดาเนินงาน
4.1 สมุดเงินสดรับ
1.การลงรายการในสมุดเงินสดรับสมุดเงินสดรับมีไว้สาหรับลงรายการเงินสดรับประจาวันของ
สหกรณ์
2. รายการรับเงินสดของสหกรณ์ออมทรัพย์ ส่ วนมากได้แก่
2.1 เงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า
2.2 เงินค่าหุ น้ รายเดือนและเงินซื้ อหุ น้ เพิ่ม
2.3เงินงวดชาระหนี้ท้ งั ต้นและดอกเบี้ยเงินกูท้ ้ งั 3 ประเภท
1. ประเภทเงินกูฉ้ ุ กเฉิ น
2. ประเภทเงินกูส้ ามัญ
3. ประเภทเงินกูพ้ ิเศษ
2.4 เงินชาระหนี้ก่อนกาหนดและดอกเบี้ยของเงินกู้ 3 ประเภท
2.5 เบิกหรื อถอนเงินสดจากธนาคาร
2.6 รับเงินฝากจากสมาชิก
1. ประเภทเงินฝากออมทรัพย์
2. ประเภทเงินฝากประจา
2.7 เงินกูย้ มื จากภายนอก
3. วิธีการลงรายการต่างๆในสมุดเงินสดรับ มีวธิ ี การปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้คือ
3.1 นาสาเนาใบเสร็ จรับเงินของสหกรณ์และเอกสารหลักฐานการรับเงินที่สหกรณ์
ได้รับให้นามาทา“สลิ ปเจ้าหนี้ ” ด้วยการทางบหน้ารายการรับเงินรวมยอดประจาวันตาม
แบบฟอร์ม โดยเจ้าหน้าที่การเงินจะเป็ นผูจ้ ดั ทาและผูจ้ ดั การสหกรณ์จะเป็ นผูต้ รวจ
3.2 ก่ อนเวลา 15.00 น. ของวันหนึ่ งๆเจ้าหน้าที่ ก ารเงิ นจะน าเงิ น หน้าสลิ ป เจ้าหนี้ มาลง
รายการใน “สมุดเงินสดรับ” ตามแบบฟอร์ม
3.3การปิ ดรายการประจาวันในสมุดเงิ นสดรับ ให้นายอดรวมเงิ นสดจ่ายจากสมุดเงินสด
จ่าย (ถ้ามี) มาหักออกจากยอดรวมเงินสดรับได้ปรากฏเป็ น “ยอดเงินสดคงเหลือยกไป” ในสมุด
เงินสดรับสาหรับวันนั้นๆ
3.4ถ้ายอดเงินสดคงเหลือยกไปวันหนึ่งวันใดมีจานวนเงินสดในมือมากกว่าจานวนที่จะเก็บ
รักษาไว้ได้ตามที่กาหนดในระเบียบของสหกรณ์ ออมทรัพย์ว่าด้วยการรับ – จ่ายและเก็บรักษาเงิ น
ผูร้ ับผิดชอบจะต้องรี บดาเนิ นการนาเงิ นส่ วนที่เกิ นจานวนดังกล่าวฝากเข้าบัญชี ธนาคารที่สหกรณ์
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ออมทรั พ ย์เปิ ดบัญ ชี เงิ นฝากไว้ ก่ อนเวลา 15.30 น. โดยธนาคารจะออก “ใบส่ งเงิ นเงิ น ฝากเข้า
ธนาคาร”ให้ไว้เป็ นหลักฐานสาหรับลงสมุดบัญชีจ่ายเงินของสหกรณ์
3.5ในกรณี มีเหตุจาเป็ นต้องถื อเงินสดไว้ในมือเกินกว่าที่ระเบียบกาหนดหรื อไม่อาจนาส่ ง
เข้าธนาคารได้ทนั เวลาในวันนั้น ผูจ้ ดั การสหกรณ์ จะต้องบันทึ กรายงานตามแบบฟอร์ มเสนอให้
ประธานกรรมการหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายลงนามรับทราบภายในวันนั้น
3.6 นายอดเงินสดคงเหลือประจาวันยกไปเป็ นยอดคงเหลือยกมาในวันถัดไปโดยเจ้าหน้าที่
การเงินจะต้องลงนามรับรองกากับยอดเงินสดคงเหลือประจาวัน แล้วเสนอให้ผจู้ ดั การหรื อประธาน
กรรมการหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายลงนามรับทราบด้วยทุกวัน
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สลิปเจ้ าหนี้

สหกรณ์ออมทรัพย์………………………จากัด

1

วันที่…….เดือน…….พ.ศ……

2
3

เจ้าหนี้………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
รวมบาท…………………………………………………
ผูท้ า……………………………………ผูต้ รวจ………………………………..

4

5

รู ปแบบที่ 4-1 สลิปเจ้าหนี้
สมุดเงินสดรับ
เดือน พ.ศ.

วันที่

รายการ

รู ปแบบที่ 4-2 สมุดเงินสดรับ

จานวนเงิน
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บันทึกรายงานขอถือเงินสดในมือเกินจานวนที่กาหนด
วันที่………เดือน………………………พ.ศ…………..
เรี ยน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
ด้วยข้าพเจ้าไม่อาจนาเงินสดรับประจาวันที่………..เดือน………พ.ศ………ซึ่ งมียอดเงิน
ส ด ค งเห ลื อ ห ลั ง จาก หั ก ราย ก ารจ่ า ยย อ ด อ อ ก จาก ราย ก ารรั บ อ อ ก แล้ ว เป็ น จ าน ว น
เงิน…………………บาท เข้าฝากในธนาคารตามระเบี ยบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิ นสด
เนื่องจาก……………………………………………
ฉะนั้น จึงจาเป็ นต้องถือเงินสดในมือไว้เกินจานวนที่กาหนดในระเบียบของสหกรณ์ และ
จะได้นาเงินสดจานวนดังกล่าวฝากเข้าธนาคารในวันที่…….เดือน…….พ.ศ……นี้เป็ นต้นไป
เรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
(ลงชื่อ)……………………………………….ผูจ้ ดั การ
(…………………………………….)
(ลงชื่อ)……………………………………….ประธานกรรมการ
(…………………………………….)
วันที่………..เดือน………………….พ.ศ…………
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4.2 สมุดเงินสดจ่ าย
1.การลงรายการในสมุดเงินสดจ่าย สมุดเงินสดจ่ายมีไว้สาหรับการใช้ลงรายการเงินสดจ่าย
ประจาวันของสหกรณ์
2.รายการเงินสดจ่ายของสหกรณ์ออมทรัพย์ มักจะมีรายการจ่ายดังต่อไปนี้
2.1 เงินให้สมาชิกก็ท้ งั 3 ประเภท
2.2 เงินฝากธนาคาร
2.3 เงินค่าใช้จ่ายทัว่ ไป
2.4 เงินค่าเบี้ยเลี้ยงและพาหนะ
2.5 เงินค้าเบี้ยประชุม
2.6 เงินค่าจ้างเงินเดือน
2.7 เงินค่าเครื่ องเขียนแบบพิมพ์
2.8 เงินค่าของใช้สานักงาน
2.9 เงินค่าครุ ภณั ฑ์
2.10 เงินค่าหุ น้ จ่ายคืน
2.11 เงินดอกเบี้ยจ่าย
2.12 เงินปันผลตามหุน้
2.13 เงินเฉลี่ยคืน
2.14 เงินค่ารับรอง
3. การลงรายการในสมุดเงินสดจ่าย มีวธิ ี การปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้คือ
3.1 นาหลักฐานการจ่ายเงินหรื อ “ใบสาคัญจ่ายเงิน” ตามแบบฟอร์มมาทา“สลิปลูก
หนี้” และทางบหน้ารายการจ่ายเงินโดยรวมยอดจ่ายเงินประจาวัน ตามแบบฟอร์ ม โดย
เจ้าหน้าที่การเงินจะเป็ นผูจ้ ดั ทา และผูจ้ ดั การเป็ นผูต้ รวจ
3.2 ก่อนเวลา 15.00 น. ของแต่ละวันให้เจ้าหนี้ ที่การเงินนางบหน้าสลิปลูกหนี้มา
ลงรายการใน “สมุดเงินสดจ่าย” ตามแบบฟอร์ ม เสร็ จแล้วให้รวมยอดรายการเงินสดจ่าย
ประจาวันให้ปรากฏโดยลงนามรับรองรายการและเสนอให้ผจู้ ดั การลงชื่ อรับรอง เพื่อจะ
ได้นาไปหักในสมุดเงินสดรับประจาวัน
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ใบสาคัญจ่ ายเงิน

1

สหกรณ์ออมทรัพย์…………………………………………….จากัด
ใบสาคัญจ่ายเงิน

2

วันที่………….……….……………………

3

ข้าพเจ้า……...…………………….สมาชิกเลขทะเบียนที่……….………………

5

่ …………………………………………………………
ตาแหน่งหรื อตาบลที่อยู…

6

ได้รับเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์…………………………จากัด ดังรายการต่อไปนี้

9

ค่าหุ น้ /เงินสะสมรายเดือนจ่ายคืนของ………………………..............

4

…………………………………..ดอกเบี้ย/จ่าย/ค้างจ่าย/เงินฝากประจา
บัญชีเลขที่……………………..บาท…………รวม……………….……………
10

คาชี้แจง……………………………………………………………………………...
……………………………ผูร้ ับเงิน

11
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สหกรณ์ออมทรัพย์…………………………………………จากัด

1

วันที่…….เดือน…….พ.ศ…….

2
3

ลูกหนี้………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………….………………………………………………………………
…………………………………………….………………………………………………
……………………………...…………………………………………………………….
รวม………………………………………บาท……………………………………………
ผูท้ า………………………………………ผูต้ รวจ………….……………………………..

4

5

รู ปแบบที่ 4-3 ใบสาคัญจ่าย
สมุดเงินสดจ่ าย
เดือน พ.ศ.

วันที่

รายการ

จานวนเงิน

จานวนเงิน

…………………………………………………………………………………………………
…………………….....…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………….…………………………………………………………………
………………………………………….………………………………………………………
รู ปแบบที่ 4-4 สมุดเงินสดจ่าย
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แผนภาพทางเดินเอกสารที่ 4-1 การรับเงิน (ชาระหนี้เงินกู้ และ/ หรื อค่าหุน้ ) กรณี ชาระหว่างเดือน
เมื่อสมาชิกนาเงินมาชาระ

บสร

พนักงานประจาหน่วยตรวจสอบ

สมาชิก

กับบัญชียอ่ ยลูกหนี้ / ทะเบียนหุน้
บสร

ลช

กก

บสร

ช

พนักงานการเงินลงชื่อรับ

สลิปเครดิต

บสร
เดบิต
สมุดเงิน
ทะเบียน

บัญชียอ่ ย

หุน้

ลูกหนี้เงิน
ให้สมาชิก
กู้

เอกสารทางการบัญชี
บสร
ใบเสร็ จรับเงิน

สดรับ

เปรี ยบเทียบทุกสิ้นวัน

สมุดสรุ ป
ประจาวัน

เงินสด

เครดิต ลูกหนี้เงินให้กู้
(ตามประเภท)
ดอกเบี้ยรับจาก
เงินให้กแู้ ละ/หรื อ

เปรี ยบเทียบทุกสิ้นเดือน

ทุนเรื อนหุน้
สมุดรวม
บัญชีทวั่ ไป
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คาอธิ บาย การรับเงิน(ชาระหนี้หนี้และ/หรื อค่าหุ น้ )
1.กรณี ชาระระหว่างเดื อน เมื่อสมาชิ กนาเงิ นมาชาระหนี้ พนักงานประจาหน่ วยจะทาการ
ตรวจสอบบัญชียอ่ ยลูกหนี้หรื อทะเบียนหุ น้ แล้วแต่กรณี จากนั้นจังจัดทาใบเสร็ จรับเงินขึ้นเพื่อส่ งให้
พนักงานการเงิ นรับเงิ นตามใบเสร็ จรับเงินนั้น พนักงานการเงิ นจะลงลายมือชื่ อในใบเสร็ จรับเงิ น
พร้อมกับเงินสดจากสมาชิ กไป ส่ วนสาเนา2 จะส่ งต่อไปยังพนักงานบัญชี โดยก่อนส่ งให้พนักงาน
บัญชีน้ นั จะบนทึกรายการรับเงินตามประเภทลงในสุ มดเงินสดรับ
2.พนักงานบัญชี เมื่อได้รับสาเนาใบเสร็ จรับเงินก็จะนามาจัดทาสลิปเครดิตขึ้นตามรายการ
ในใบเสร็ จรับเงินเก็บเข้าแฟ้ มถาวรเรี ยงตามวันที่ แล้วบันทึกรายการลงในสมุดสรุ ปประจาวันผ่าน
รายการไปสมุ ดรวมบัญ ชี ท วั่ ไป ส่ วนใบเสร็ จ 2 นั้น จะส่ งกลับ ไปให้ พ นัก งานประจาหน่ วยใน
ลักษณะติดอยูก่ บั เล่มเพื่อใช้เป็ นหลักฐานบันทึกรายการในทะเบียนหุ น้ และบัญชีลูกหนี้เงินให้กู้
3.ในทุกสิ้ นวันจะทาการเปรี ยบเทียบรายการในสมุดเงินสดรับกับสมุดสรุ ปประจาวัน และ
ในทุกสิ้ นเดื อนจะทาการเปรี ยบเทียบรายการในทะเบียนหุ ้นกับสมุดรวมบัญชี ทวั่ ไปและบัญชี ยอ่ ย
ลูกหนี้เงินให้กกู้ บั สมุดรวมทัว่ ไป ถ้ามีขอ้ แตกต่างให้รีบค้นหาและแก้ไขให้ถูกต้อง
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แผนภาพทางเดินเอกสารที่ 4-2 การรับฝากเงิน
สมาชิกส่งเงินรับฝากพร้อม
สมุดคู่เงินฝากและใบส่งเงินฝาก

สมุดคู่

ใบส่งเงินฝาก

ฝาก

สมุดคู่
ฝาก

ใบส่งเงินฝาก
ใบส่งเงินฝาก

สมุดรวม บัญชี
ทัว่ ไป

ใบส่งเงินฝาก
เปรี ยบเทียบทุกสิ้นวัน

บัญชียอ่ ย เงิน
รับฝาก

ส่งคืนให้สสมาชิก

สมุด

สมุดสรุ ป
ประจา

เดบิต

เงินสด

เครดิต เงินรับฝาก(ตามประเภท)

เงินสดรับ

พนักงานการเงินลงชื่อรับเงิน
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คาอธิบาย การรับฝากเงิน
1.การรับฝากเงิ น เมื่อสมาชิ กต้องการฝากเงิ นกับสหกรณ์ สมาชิ กต้องเขี ยนใบส่ งเงิ นฝาก
พร้อมทั้งสมุดคู่ฝากส่ งให้พนักงานย่อยเงินรับฝาก พนักงานบัญชี ยอ่ ยจะบันทึกรายการฝากเงินของ
สมาชิ กในบัญ ชี ย่อยเงิ นรั บ ฝากและสมุ ดคู่ ฝาก แล้วจี งส่ งใบฝากเงิ น และสมุ ดคู่ ฝ ากให้พ นัก งาน
การเงิน พนักงานการเงินจะรับเงิ นสดจากสมาชิ กตามจานวนที่ บนั ทึกในสมุดคู่ฝากและใบส่ งเงิ น
ฝากรวมทั้งลงลายมือชื่ อรับเงินในสมุดคู่ฝากและใบส่ งเงินฝาก จากนั้นจึงคืนสมุดคู่ฝากให้สมาชิ ก
ส่ วนใบส่ งเงินฝากนั้นจะใช้เป็ นหลักฐานบันทึกรายการในสมุดเงินสดรับ และจะรวบรวมใบส่ งเงิน
ฝากส่ งให้พนักงานบัญชีตอนสิ้ นวันทาการ
2.พนักงานบัญชี เมื่ อได้รับใบส่ งเงิ นฝากก็จะนามาจัดทาสลิ ปเครดิ ต ซึ่ งเป็ นการสรุ ปยอด
ฝากเงินทั้งวัน แล้วบันทึกรายการลงในสมุดประจาวัน ผ่านรายการไปสมุดรวมบัญชี ทวั่ ไป ส่ วนใบ
ส่ งเงินฝากและสลิปเครดิตจะนามาแนบติดกันแล้วเก็บใส่ แฟ้ มถาวรเรี ยงตามลาดับวันที่ เพื่อใช้เป็ น
หลักฐานในการบันทึกบัญชี
3.สาหรับสมุดสรุ ปประจาวันและสมุดเงิ นสดรับ จะนามาเปรี ยบเทียบกันในทุกสิ้ นวันทา
การถ้ามี ขอ้ แตกต่างจะต้องรี บ ค้นหาให้พ บภายในวันนั้น ส่ วนบัญชี ย่อยเงิ นรั บฝากและบัญชี คุ ม
ยอดเงินฝากรับฝากจะต้องทาการเปรี ยบเทียบในทุกๆสิ้ นเดือน ถ้ามีขอ้ แตกต่างจะต้องรี บค้นหาและ
แก้ไขให้ถูกต้องโดยเร็ ว
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คณะกรรมการดาเนินการ

แผนภาพทางเดินเอกสารที่ 4-3 การจ่ายคืนค่าหุ ้น
พนักงานประจาหน่วย
พนักงานการเงิน

พนักงานบัญชี

สมาชิกยืน่ ความจานงขอลาออก
ใบลาออก

ใบลาออก
ใบลาออก

สมาชิกขอรับเงินค่าหุน้
บสจง

สมาชิกลงชื่อรับเงิน
บสจง

บสจง
ใบลาออก

บสจง
ใบลาออก
สมุดเงิน
สดจ่าย

เอกสารทางการบัญชี
บสจง
ใบสาคัญจ่ายเงิน

เปรี ยบเทียบทุกสิ ้น
วัน

สมุดสรุ ป
ประจาวัน
เดบิต ทุนเรื อนหุน้

ทะเบียน
หุน้

เปรี ยบเทียบทุกสิ้นเดือน

สมุดรวม
บัญชีทวั่ ไป

เครดิต เงินสด
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คาอธิ บาย การจ่ายคืนเงินค่าหุ ้น
การจ่ายคืนเงินค่าหุ ้น เมื่อสมาชิกยื่นความจานงขอลาออก โดยเขียนใบลาออกยื่นให้พนักง
งานประจาหน่ วย พนักงานประจาหน่ วยจะตรวจสอบภาระหนี้ สินและการค้ าประกัน พร้อมสรุ ป
ภาระหนี้ สินและการค้ าประกันแล้วนาเสนอคณะกรรมการ คณะกรรมการจะพิจารณาอนุ มตั ิพร้อม
ลงลายมือชื่ อกากับถ้าสมาชิ กไม่มีภาระหนี้ สินและการค้ าระกัน แล้วส่ งกลับไปยังพนักงานประจา
หน่วย พนักงงานประจาหน่วยจะเก็บใบลาออกเข้าแฟ้ มชัว่ คราวเรี ยงตามลาดับวันที่เพื่อรอสมาชิ ก
มาขอรับเงิน เมื่อสมาชิ กมาขอรับเงิน พนักงงานประจาหน่วยจะจัดทาใบสาคัญจ่ายเงินแนบติดกับ
ใบลาออกส่ งให้พนักงานการเงิน พนักงานการเงินจะจ่ายเงินตามใบสาคัญจ่ายให้กบั สมาชิ กพร้อม
ให้สมาชิ กลงลายมือชื่ อในใบสาคัญจ่ายและบันทึกรายการลงในสมุดเงินสดจ่าย แล้วส่ งใบสาคัญ
จ่ายให้พนักงานบัญชี ส่ วนใบลาออกส่ งกลับไปยังพนักงานประจาหน่วยเพื่อเก็บเข้าแฟ้ มถาวรเรี ยง
ตามล าดับ วันที่ เพื่ อใช้เป็ นหลักฐานบันทึ ก รายการลงในทะเบี ย นหุ ้น พนัก งานบัญ ชี เมื่อได้รับ
ใบสาคัญจ่ายก็จะนามาจัดทาสลิ ป เดบิ ตแนบติดกัน เก็บ ใส่ แฟ้ มถาวรเรี ยงตามลาดับวันที่ ใช้เป็ น
หลักฐานบันทึกรายการลงในสมุดสรุ ปประจาวัน และผ่านรายการไปสมุดรวมบัญชี ทวั่ ไป ในทุก
สิ้ นวันจะทาการเปรี ยบเทียบสมุดเงินสดจ่ายกับสมุดสรุ ปประจาวัน และในทุกสิ้ นเดือนจะทาการ
เปรี ยบเทียบทะเบียนหุ น้ กับสมุดรวมบัญชีทวั่ ไป ถ้ามีขอ้ แตกต่างให้รีบค้นหาและแก้ไขให้ถูกต้อง
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แผนภาพทางเดินเอกสารที่ 4-4การจ่ายเงินฉุ กเฉิ น
ผูจ้ ดั การ/ประธานกรรมการ

พนักงานประจาหน่วย

พนักงานการเงิน

ทะเบียนหนังสือกู้

สมาชิกยืน่ ความจานงขอลาออก
หนังสือกู้

พนักงานบัญชี

เงินเพื่อเหตุฉกุ เฉิน

หนังสือกู้
สมาชิกลงชื่อรับเงินกู้

หนังสือกู้

หนังสือกู้
หนังสือกู้
บสจง

บสจง

บสจง
สลิปเดบิต

หนังสือกู้
สมุดเงิน
สดจ่าย

เอกสารทางการบัญชี
บสจง
ใบสาคัญจ่ายเงิน

เปรี ยบเทียบทุกสิ ้นวัน

เดบิต ลูกหนี้เงินให้กฉู้ ุกเฉิน
สมุดสรุ ป
ประจาวัน

บัญชียอ่ ยลูกหนี้
เงินให้สมาชิกกู้

เปรี ยบเทียบทุกสิ้นเดือน

สมุดรวม
บัญชีทวั่ ไป

เครดิต เงินสด
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คาอธิ บาย การจ่ายเงินกูฉ้ ุ กเฉิ น
1.เมื่อสมาชิ กยื่นจานงขอกูเ้ งินต่อพนักงานประจาหน่ วยก็จะเขียนหนังสื อกูส้ ่ งให้พนักงาน
พนักงานจะตรวจสอบเครดิ ตแล้วส่ งต่อให้ผจู ้ ดั การหรื อผูไ้ ด้รับมอบหมายลงลายมือชื่ ออนุ มตั ิ แล้ว
ส่ งกลับ มายังพนัก งานประจาหน่ วย พนัก งานประจาหน่ วยจะจัด ท าใบส าคัญ จ่ ายแนบติ ด กับ
หนังสื อกู้แล้วส่ งต่อไปยังพนัก งานการเงิ น พนัก งาน-การเงิ นจะจ่ายเงิ นตามหนังสื อกู้พ ร้ อมให้
สมาชิ กลงลายมือชื่ อในหนังสื อกูแ้ ล้วบันทึกรายการในสมุดเงินสดจ่าย จากนั้นจึงส่ งหนังสื อกูแ้ ละ
ใบสาคัญจ่ายให้พนักงานบัญชี พนักงานบัญชีจะบันทึกรายการลงในทะเบียนหนังสื อกูเ้ งินเพื่อเหตุ
ฉุ กเฉิ น แล้วจัดทาสลิปเดบิตขึ้นแนบติดกับใบสาคัญจ่ายเก็บเข้าแฟ้ มถาวรเรี ยงตามลาดับวันที่ เพื่อ
ใช้เป็ นหลักฐานบันทึ กรายการลงในสมุดสรุ ปประจาวันและผ่านรายการไปสมุดรวมบัญชี ทวั่ ไป
ส่ วนหนังสื อกูจ้ ะส่ งกลับไปให้พนักงานประจาหน่วยเพื่อเก็บเข้าแฟ้ มถาวรเพื่อเรี ยงตามลาดับวันที่
และใช้เป็ นหลักฐานบันทึกรายการลงในบัญชียอ่ ยลูกหนี้เงินให้สมาชิกกู้
2.ในทุกวันสิ้ นงวดจะทาการเปรี ยบเทียบสรุ ปประจาวันกับสมุดเงินสดจ่าย และในทุกสิ้ น
เดือนจะทาการเปรี ยบเทียบสมุดรวมบัญชีทวั่ ไปกับบัญชียอ่ ยลูกหนี้เงินให้สมาชิกกู้ ถ้ามีขอ้ แตกต่าง
ให้รีบค้นหาแก้ไขให้ถูกต้อง
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แผนการทางเดินเอกสารที่4-5การจ่ายเงินกูส้ ามัญและเงินกูพ้ ิเศษ
คณะกรรมการ

พนักงานประจาหน่วย

หนังสือค ้าประกัน
หนังสือกู้
คาขอกู้

หนังสือค ้าประกัน
หนังสือกู้
คาขอกู้

พนักงานการเงิน

สมาชิกยืน่ ความ

ทะเบียนหนังสื อกูส้ ามัญและ

จานงขอกูเ้ งิน

ค้ าประกัน/เงินกูพ้ ิเศษ
หนังสือกู้
หนังสือค ้าประกัน
หนังสือกู้
คาขอกู้
บสจง

หนังสือค ้าประกัน
อนุมตั ิ

หนังสือกู้
คาขอกู้
บสจง

บสจง

เอกสารทางการบัญชี
ใบสาคัญจ่ายเงิน

หนังสือค ้าประกัน
หนังสือกู้
คาขอกู้

พนักงานบัญชี

สมุดเงิน
บัญชียอ่ ย
ลูกหนี ้เงินให้
สมาชิกกู้

สมาชิ
ก

หนังสือค ้าประกัน
หนังสือกู้
คาขอกู้
บสจง

สมาชิกลงชื่อรับเงิน
เปรี ยบเทียบทุกสิ ้นวัน

สดจ่าย

สมดสรุ ป
ประจาวัน

เดบิต ลูกหนี้เงินให้กู้ (ตามประเภท)
เครดิตเงินสด
เปรี ยบเทียบทุกสิ้นเดือน

สมุดรวม
บัญชีทวั่ ไป
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คาอธิ บาย การจ่ายเงินกูแ้ ละเงินพิเศษ
1.การจ่ายเงิ นกู้และเงิ นพิเศษ สมาชิ กจะยื่นแสดงความจานงขอกู้เงิ นกับ พนักงานประจา
หน่วยพร้อมกับค้ าประกัน หนังสื อกูเ้ งิน 1.2 และคาขอกูเ้ งิน พนักงานประจาหน่วยจะรวบรวมส่ งให้
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ เมื่ อคณะกรรมการอนุ มตั ิ แล้วจะส่ งกลับมายังพนักงานประจา
หน่วยทั้งชุ ด พนักงานประจาหน่ วยจะทาใบสาคัญจ่ายแนบติดกับคาขอกู้ หนังสื อกู้ และหนังสื อค้ า
ประกัน แล้วส่ งให้พนักงานการเงิน พนักงานการเงินจะจ่ายเงินให้สมาชิ กตามหนังสื อกูพ้ ร้อมให้ลง
ลายมือชื่ อในหนังสื อกูแ้ ละใบสาคัญจ่ายแล้วมอบหนังสื อกู้ 2 ให้สมาชิ ก แล้วบันทึกรายการลงใน
สมุดเงินสดจ่าย แล้วจึงส่ งใบสาคัญจ่าย คาขอกูห้ นังสื อกู้ 1 และหนังสื อค้ าประกันให้พนักงานบัญชี
พนักงานบัญชีจะบันทึกรายการลงในหนังสื อทะเบี ยนหนังสื อกูส้ ามัญและค้ าประกัน/ เงิ นกูพ้ ิเศษ
แล้วส่ งคาขอกู้ หนังสื อกู้ 1 และหนังสื อค้ าประกันให้พนักงานประจาหน่ วยแล้วจัดทาสลิ ปเดบิ ต
แนบติดกับใบสาคัญจ่ายเก็บเข้าแฟ้ มถาวรเรี ยงตามลาดับวันที่เพื่อใช้บนั ทึกรายการลงในสมุดสรุ ป
ประจาวัน ผ่านรายการไปสมุดรวมบัญชีทวั่ ไป
2.พนักงานประจาหน่ วยเมื่อรับคาขอกู้ หนังสื อกู้ หนังสื อค้ าปะกัน ก็จะนามาเก็บเข้าแฟ้ ม
ถาวรเรี ยงตามลาดับวันที่เพื่อใช้เป็ นหลักฐานรายการลงในบัญชียอ่ ยลูกหนี้เงินให้สมาชิกกู้
3.ในทุกสิ้ นวันจะทาการเปรี ยบเทียบสมุดสรุ ปประจาวันกับสมุดเงินสดจ่าย และในทุกสิ้ น
เดือนจะเปรี ยบเทียบสมุดรวมบัญชี ทวั่ ไปกับบัญชี ยอ่ ยลูกหนี้ เงินให้สมาชิ กกู้ ถ้ามีขอ้ แตกต่างให้รับ
ค้นหาและแก้ไขให้ถูกต้อง

