
 
ระเบียบสหกรณออมทรพัยโรงพยาบาลสกลนคร จํากัด 

วาดวย การรับจายและเกบ็รกัษาเงนิ 
พ.ศ.๒๕๖๓ 

******************* 
 อาศัยอํานาจตามความในขอ ๗๙ (๘) และ ๑๐๗ (๗ )  แหงขอบังคับของสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลสกลนคร 
จํากัด  และมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดท่ี ๒๕ คร้ังท่ี ๓ เมื่อวันท่ี  ๒๘ มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๓     ไดกําหนด
ระเบียบวาดวยการรับจายและเก็บรักษาเงิน ดังตอไปน้ี  
 ขอ ๑. ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลสกลนคร จํากัด วาดวยการรับจายและเก็บ
รักษาเงิน พ.ศ.๒๕๖๓ 
 ขอ ๒. ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันท่ี  ๓ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๓  เปนตนไป 
 ขอ ๓. ใหยกเลิกระเบียบวาดวยการรับจายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.๒๕๕๓ และบรรดาประกาศ มติท่ีประชุม
คณะกรรมการดําเนินการท่ีมีอยูกอนวันใชระเบียบน้ี ซึ่งมีขอขัดแยงกับระเบียบน้ีท้ังสิ้น 
 ขอ ๔.  ในระเบียบน้ี 
           “สหกรณ”   หมายถึง  สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลสกลนคร จํากัด 
           “ประธานกรรมการ”   หมายถึง  ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย 

โรงพยาบาลสกลนคร จํากัด 
           “รองประธานกรรมการ”   หมายถึง  รองประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย 

โรงพยาบาลสกลนคร จํากัด 
           “คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย 

โรงพยาบาลสกลนคร จํากัด 
           “กรรมการ”  หมายถึง  กรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย 

โรงพยาบาลสกลนคร จํากัด 
           “ผูจัดการ”  หมายถึง  ผูจัดการสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลสกลนคร จํากัด 
           “เจาหนาท่ีการเงิน” หมายถึง  เจาหนาท่ีของสหกรณท่ีไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ี 
       รับผิดชอบในการรับจายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ 
           “เงินสดในมือ”  หมายถึง  เงินสดท่ีเปนธนบัตรและเหรียญกษาปณ ซึ่งสหกรณเก็บ 
       รักษาไวท่ีสํานักงานสหกรณ เพื่อใชจายหมุนเวียนในทาง 
       ธุรกิจของสหกรณ 

“เอกสารการเงิน”  หมายถึง  เช็ค ธนาณัติ ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวแลกเงินไปรษณียหรือ 
สัญญาใชเงิน  

 ขอ ๕. สหกรณเปดรับจายเงินต้ังแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ ทุกวัน เวนวันหยุดราชการ/ธนาคารและวันหยุด
ประกาศของสหกรณ 
 ขอ ๖. ใหผูจัดการเปนผูรับผิดชอบในการรับจาย และเก็บรักษาเงินของสหกรณ 
 ขอ ๗. ในกรณีท่ียังไมมีผูจัดการ หรือผูจัดการไมอยูไมอาจปฏิบัติหนาท่ีตามขอ ๖ ได ใหคณะกรรมการแตงต้ัง
กรรมการหรือเจาหนาท่ีการเงิน หรือเจาหนาท่ีผูหน่ึงผูใดท่ีเห็นสมควร ซึ่งไมไดปฏิบัติหนาท่ีเกี่ยวกับงานบัญชีเปนผูปฏิบัติ
หนาท่ีตามขอ ๖ แทน โดยอยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 ขอ ๘. การรับจายเงิน จะตองจัดใหมีเอกสารหลักฐานใบสําคัญประกอบครบถวน และจะตองบันทึกรายการใน
สมุดบัญชีของสหกรณทุกคร้ังทันทีท่ีเกิดรายการข้ึน และผูจัดการจะตองตรวจสอบใหถูกตองเปนประจําวัน 

 
หมวด ๑ 

ใบเสร็จรบัเงิน 
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 ขอ ๙. ใบเสร็จรับเงิน ใหใชตามแบบท่ีสหกรณกําหนด โดยใหมีสําเนาอยางนอย ๑ ฉบับ เพื่อประโยชนในการ
ตรวจสอบและบันทึกบัญชี 
 ขอ ๑๐. ใบเสร็จรับเงิน ใหมีหมายเลขกํากับเลม และหมายเลขกํากับใบเสร็จรับเงินเรียงตามลําดับกันไปทุกฉบับ 
ใหสหกรณจัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินไวเพื่อใหทราบและตรวจสอบไดวาไดจัดพิมพข้ึนตามจํานวนเทาใด ไดจาย
ใบเสร็จรับเงินเลมใด หมายเลขใดถึงหมายเลขใด ใหเจาหนาท่ีผูใดไปใชเมื่อไร 
  การเบิกใชใบเสร็จรับเงิน ใหเบิกใชตามจํานวนท่ีเหมาะสมและจําเปนกับสภาพธุรกจิของสหกรณ โดย
ใหเบิกตามลําดับเลมและเลขท่ีของใบเสร็จรับเงินและใหหลักฐานการเบิกจายใบเสร็จรับเงินไวดวย 
 ขอ ๑๑. ใบเสร็จรับเงิน หามขูดลบ แกไข เพิ่มเติม จํานวนเงิน หรือช่ือผูชําระเงิน หากใบเสร็จรับเงินฉบับใดลง
รายการเงินผิดพลาด ก็ใหขีดฆาจํานวนเงินและเขียนใหมท้ังจํานวน แลวใหผูรับเงินลงลายมือช่ือกํากับ หรือขีดฆายกเลิก
ใบเสร็จรับเงินน้ันท้ังฉบับแลวออกฉบับใหมใหแทน 
  สําหรับใบเสร็จรับเงินท่ียกเลิก ใหขีดฆาและเขียนเหตุผลพรอมกับลงช่ือกํากับไวและใหเย็บติดไวในเลม  
โดยมีสําเนาอยูครบทุกฉบับพรอมตนฉบับ 
 ขอ ๑๒. ใหสหกรณเก็บรักษาสําเนาใบเสร็จรับเงิน ซึ่งผูสอบบัญชียังมิไดตรวจสอบไวในท่ีปลอดภัย อยาใหสูญ
หายและเมื่อไดตรวจสอบแลวก็ใหเก็บไวอยางเอกสารธรรมดาก็ได 
 ขอ ๑๓. ใหคณะกรรมการมอบหมายใหกรรมการคนใดคนหน่ึง หรือเจาหนาท่ีของสหกรณทําหนาท่ีควบคุมการ
จัดเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินท่ียังไมไดใช และเลมท่ียังใชไมหมดไวในท่ีมั่นคงปลอดภัย 
 ขอ ๑๔. ทุกงวด ๓ เดือน และเมื่อสิ้นปทางบัญชีของสหกรณใหคณะกรรมการแตงต้ังคณะอนุกรรมการข้ึน ทํา
การตรวจนับใบเสร็จรับเงินท้ังท่ีใชแลวและท่ียังคงเหลือใหเปนการถูกตอง โดยจัดทําหลักฐานการตรวจนับไวดวย 

 
หมวดที่ ๒ 
การรบัเงนิ 

 ขอ ๑๕. สหกรณตองออกใบเสร็จรับเงินทุกคร้ังท่ีมีการรับเงิน โดยปกติใหใชใบเสร็จรับเงินเลมเดียวกันในการรับ
เงินทุกประเภท เวนแตเงินประเภทใดท่ีมีการรับชําระเปนประจําและมีจํานวนมากมาย จะแยกใบเสร็จรับเงินเลมหน่ึง
สําหรับการรับชําระเงินประเภทน้ันก็ได 
 ขอ ๑๖. การรับเงินของสหกรณใหรับเปนเงินสด แตถาเปนกรณีท่ีจําเปนและเปนประโยชนแกสหกรณ ก็อาจรับ
เปนเอกสารการเงิน เชน ธนาณัติ หรือต๋ัวแลกเงินไปรษณีย หรือเช็ค หรือต๋ัวแลกเงิน หรือต๋ัวสัญญาใชเงินได 
 
 
 ขอ ๑๗. ในกรณีจําเปนท่ีจะตองรับเช็ค หรือต๋ัวสัญญาใชเงิน จะตองเปนเช็คหรือต๋ัวใชเงินท่ีธนาคารรับรอง 
  ในกรณีท่ีเปนเช็คท่ีไมสามารถใหธนาคารรับรองได จะตองเปนเช็คท่ีสั่งจายเงินในวันออกเช็ค และ
คณะกรรมการไดพิจารณาเห็นแลววาผูสั่งจายเช็คเปนบุคคลท่ีเช่ือถือได 
 ขอ ๑๘. ในกรณีท่ีมีการรับเช็คตามขอ ๑๗ ใบเสร็จรับเงินท่ีสหกรณออกใหแกผูจายเช็คใหระบุวาเปนเช็คของ
ธนาคารใด เลขท่ีเทาใด และลงวันท่ีเทาใด ท้ังใหกําหนดเง่ือนไขไวในใบเสร็จรับเงินวา “ใบเสร็จรับเงินน้ีจะสมบูรณตอเมื่อ
ไดรับเงินตามเช็คน้ันแลว” และใหจัดทําทะเบียนรับเช็คเพื่อบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับเช็คดังกลาวเพื่อการควบคุมและ
ตรวจสอบดวย เช็คท่ีถึงกําหนด ใหนําฝากธนาคารทันที 
 ขอ ๑๙. เงินสดและเอกสารการเงินท่ีสหกรณไดรับในแตละวันตามขอ ๑๖ ใหนําฝากธนาคารเมื่อสิ้นเวลารับ
จายเงินในวันน้ัน  เวนแตเอกสารการเงินประเภทท่ีตองนําไปข้ึนเงินสดกอน ก็ใหดําเนินการไดทันที 
  ในกรณีท่ีไมสามารถนําฝากธนาคารไดทันวันน้ัน ใหบันทึกเหตุผลไวในสมุดบัญชีเงินสด และแจงให
ประธานกรรมการหรือกรรมการผูไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการเพื่อทราบและใหรีบนําเขาฝากธนาคารในเวลาเร่ิมทํา
การของวันทําการถัดไปทันที 
  เงินสดและเอกสารการเงินซึ่งไมอาจนําฝากธนาคารไดทันในวันน้ัน ใหเก็บรักษาไวในตูนิรภัยของ
สหกรณหรือในท่ีมั่นคงปลอดภัย 
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 ขอ ๒๐. กรณีเงินนําฝากธนาคารมีจํานวนมาก หรือธนาคารอยูหางไกล หรือกรณีท่ีเห็นวาจะไมปลอดภัยแกเงินท่ี
จะนําฝากธนาคารใหคณะกรรมการพิจารณาแตงต้ังใหกรรมการคนใดคนหน่ึงรวมกับผูจัดการควบคุมเงินไปธนาคาร และ
หรืออาจจัดใหมีเจาหนาท่ีตํารวจควบคุมรักษาความปลอดภัยดวยก็ได 
 

หมวดที่ ๓ 
การจายเงิน 

 ขอ ๒๑. การจายเงิน ใหจายเฉพาะเพื่อกิจการภายในขอบเขตวัตถุประสงคของสหกรณ และเปนไปโดยถูกตอง
ตามระเบียบและขอบังคับของสหกรณ 
 ขอ ๒๒. การจายเงินทุกคร้ัง ตองมีหลักฐานการจายท่ีถูกตองสมบูรณเก็บไวเพื่อประโยชนในการตรวจสอบ 
 ขอ ๒๓. หลักฐานการจาย นอกจากใบเสร็จรับเงิน ซึ่งผูรับเงินออกใหแกสหกรณ ใหใชตามแบบท่ีสหกรณกําหนด  
 ขอ ๒๔. หลักฐานการจายท่ีเปนใบเสร็จรับเงินซึ่งผูรับเงินออกใหแกสหกรณอยางนอยจะตองมีรายการดังตอไปน้ี 
  ก. ช่ือ สถานท่ีอยู หรือท่ีทําการของผูรับเงิน 
  ข. วัน เดือน ป ท่ีรับเงิน 
  ค. รายการแสดงการรับเงินระบุวาเปนคาอะไร 
  ง. จํานวนเงินท้ังตัวเลขและตัวอักษร 
  จ. ลายมือช่ือของผูรับเงิน 
 ขอ ๒๕. ใหเจาหนาท่ีการเงินประทับตรา “จายเงินแลว” และลงลายมือช่ือกํากับการจายพรอม วัน เดือน ป ไว
ในหลักฐานการจายเงินทุกฉบับเพื่อประโยชนในการตรวจสอบ 
 
 
 
 
 ขอ ๒๖. การจายเงินของสหกรณใหกระทําไดดังน้ี 
  ๒๖.๑ การจายเงินเปนจํานวนไมมาก และตองจายเปนประจํา เชน คาพาหนะ คาเบ้ียเลี้ยงของ     
กรรมการและเจาหนาท่ีของสหกรณ คาสื่อสาร คาขนสง คาไฟฟา คานํ้าประปา คาใชจายเบ็ดเตล็ด เปนตน ใหจายจาก
เงินสดในมือท่ีกําหนดใหเก็บรักษาไวไดไมเกิน  ๕๐,๐๐๐ บาท (หาหมื่นบาทถวน) 
  ๒๖.๒ การจายเงินเปนจํานวนมากใหแกสมาชิกหรือกรรมการหรือเจาหนาท่ีของสหกรณ หรือการ
จายเงินของสหกรณในทางธุรกิจอื่น ๆ  ใหจายเปนเช็ค ยกเวนถาผูรับเงินประสงคจะใหจายเปนเงินสดหรือในกรณีท่ี
สหกรณไมสามารถจายเงินเปนเช็คได ก็ใหจายเปนเงินสด โดยรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
 ขอ ๒๗. กอนจายเงินทุกคร้ัง ผูมีหนาท่ีจายตองตรวจสอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ และใบสําคัญประกอบการ
จายเงินใหถูกตองเรียบรอย และตองมีผูอนุมัติใหจายเงินไดจึงจายเงิน และเรียกใบเสร็จรับเงินจากผูรับเงิน หรือใหผูรับเงิน
ลงนามรับเงินไวในหลักฐานการจายเงินของสหกรณทุกคร้ัง 
 ขอ ๒๘. การจายเงินแกผูมีสิทธิรับเงิน ในกรณีท่ีไมรูจักตัวผูขอรับเงิน ตองใหบุคคลอื่นท่ีเช่ือถือไดลงลายมือช่ือ
รับรอง หรือนําหลักฐาน เชน บัตรประจําตัวประชาชน แสดงประกอบการรับเงินดวย 
 ขอ ๒๙. การจายเช็คตามท่ีกําหนดไวในขอ ๒๖.๒ ใหสั่งจายในนามบุคคลหรือหนวยงานผูรับเงิน โดยขีดฆาคําวา 
“หรือผูถือ” ออก 
 ขอ ๓๐. การจายเช็ค ตองมีใบสําคัญจายเช็ค ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับวันท่ีจายเช็ค เลขท่ีเช็ค ช่ือธนาคาร 
วัตถุประสงคในการจายเงิน ช่ือผูรับเช็คและจํานวนเงิน พรอมท้ังลงลายมือช่ือผูจัดทําเอกสารและผูอนุมัติไวเปนหลักฐาน 
ท้ังน้ีสหกรณจะตองจัดใหมีทะเบียนจายเช็คบันทึกรายละเอียดขางตน เพื่อควบคุมและตรวจสอบดวย 
  เช็คท่ีมีการลงช่ือสั่งจายเรียบรอยแลว แตยังไมมีผูมารับ ใหเก็บรักษาไวในท่ีปลอดภัยและควรติดตอให
ผูรับมารับไปโดยเร็วท่ีสุด 
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 ขอ ๓๑. ในกรณียกเลิกการจายเช็ครายการใด ใหผูมีหนาท่ีจายประทับตรา “ยกเลิก” ในเอกสารท่ียกเลิกทุกฉบับ
สวนเช็คท่ียกเลิกใหเย็บติดกับตนข้ัวและประทับตรา “ยกเลิก” พรอมบันทึกเหตุผลท่ียกเลิกและลงลายมือช่ือผูรับผิดชอบ
กํากับไวดวย 
 ขอ ๓๒. ในการถอนเงินจากธนาคาร หรือแหลงรับฝากเงินอื่น ๆ เพื่อนํามาใชจายในธุรกิจของสหกรณ ให
ผูจัดการหรือผูทําหนาท่ีแทนทําบันทึกขออนุมัติถอนเงินโดยช้ีแจงเหตุผลตอประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ 
หรือกรรมการผูท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการใหเปนผูมีอํานาจอนุมัติการถอนเงิน พรอมท้ังแนบเอกสารหลักฐาน
ตาง ๆ และเอกสารการถอนเงิน เพื่อประกอบการพิจารณาดวย 
 

หมวดที่ ๔ 
การเกบ็รกัษาเงนิและเอกสารสําคญั 

 ขอ ๓๓. เมื่อสิ้นเวลาทําการตามขอ ๕ ใหผูจัดการหรือผูปฏิบัติหนาท่ีแทนตามขอ ๖ ตรวจสอบรายการ   เงินสด
ในสมุดบัญชีเปรียบเทียบกับตัวเงินสดในมือเปนประจําทุกวัน เมื่อเห็นวาถูกตองตรงกันแลว ใหลงลายมือช่ือกํากับไวใน
สมุดบัญชีดวย 
 ขอ ๓๔. เงินสดและเอกสารการเงินท่ีสหกรณจะตองเก็บรักษาไวในมือแตละวันน้ัน ใหเก็บรักษาไวในตูนิรภัยของ
สหกรณ หรือในท่ีมั่นคงปลอดภัย  โดยอยูในความรับผิดชอบของผูจัดการและกรรมการท่ีไดรับมอบหมาย 
 ขอ ๓๕. ใหเก็บรักษาสมุดบัญชีเงินฝากของสหกรณทุกเลม สมุดบัญชี ทะเบียนและเอกสารเกี่ยวกับการเงินไวใน
ตูนิรภัย และหรือในท่ีมั่นคงปลอดภัย โดยอยูในความรับผิดชอบของผูจัดการ 
 ขอ ๓๖. ใหคณะกรรมการมอบหมายใหประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการคนใดคน
หน่ึงทําการตรวจสอบเปนคร้ังคราวเกี่ยวกับเงินสดคงเหลือและเอกสารการเงินอื่น ๆ ใหถูกตอง 
 ขอ ๓๗. ใหผูจัดการ จัดใหมีการทําบัญชีรับจาย งบทดลอง งบเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (กรณีเงินฝาก
ธนาคารในบัญชีของสหกรณ และหลักฐานของธนาคารไมตรงกัน) รวมท้ังสรุปเกี่ยวกับการรับจายเงินเสนอตอท่ีประชุม
คณะกรรมการเปนประจําทุกเดือน 

 ใหประธานกรรมการเปนผูรักษาการตามระเบียบน้ี 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๙  มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๓    
                   

     (ลงช่ือ)        ธัชพล   จันทธํารงวัฒน 
(นายแพทยธัชพล  จนัทธํารงวัฒน) 

           ประธานกรรมการดําเนินการ  
    สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลสกลนคร จํากัด 

             

      รบัรองสําเนาถูกตอง 
 

                        
             (นายแพทยธัชพล  จันทธํารงวัฒน) 
         ประธานกรรมการดําเนินการ  
         สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลสกลนคร จํากัด 


