
 

 

 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด 
ว่าด้วย  การรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน 

พ.ศ. 2563 
************************ 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 79(8) และ ข้อ 107(6) ในการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ ชุดที่ 22 ครั้งที่ 9/2563 เม่ือวันที่ 24 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการด าเนินการจึงได้ก าหนดระเบียบ        
ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ ดังต่อไปน้ี 
 ข้อ 1. ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด ว่าด้วยการรับจ่ายและ         
เก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2563” 
 ข้อ 2. ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3.  ให้ยกเลิก 

3.1 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน                   
พ.ศ.2549 

3.2 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษา เงิน                    
(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 

3.3 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน                
(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 

3.4 ประกาศ ระเบียบอื่นใดและมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบน้ี
ทั้งสิ้น และให้ใช้ระเบียบน้ีแทน 
 ข้อ 4. ในระเบียบน้ี  
  สหกรณ์  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด 
  ประธานกรรมการ  หมายถึง  ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ 
จ ากัด 
  รองประธานกรรมการ  หมายถึง  รองประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล
ชัยภูมิ จ ากัด 

คณะกรรมการ  หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด 
  กรรมการ  หมายถึง  กรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด 
  ผู้จัดการ  หมายถึง  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด 
  เจ้าหน้าที่การเงิน  หมายถึง  เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่รับผิดชอบในการ
รับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ 
  เงินสดในมือ  หมายถึง  เงินสดที่ เป็นธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ ซึ่งสหกรณ์เก็บรักษาไว้                   
ที่ส านักงานสหกรณ์เพื่อใช้จ่ายหมุนเวียนในทางธุรกิจของสหกรณ์ 
  เอกสารการเงิน  หมายถึง  เช็ค ธนาณัติ ตั๋วแลกเงิน ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน 
 



 

 

ข้อ 5.  สหกรณ์เปิดรับจ่ายเงินตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 15.00 น. ทุกวัน เว้นวันหยุดธนาคารและวันหยุด             
ตามประกาศของสหกรณ์ 
 ข้อ 6.  ให้ผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบในการรับจ่าย และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ 
 ข้อ 7. ในกรณีที่ยังไม่มีผู้จัดการหรือผู้จัดการไม่อยู่ ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 6. ได้ ให้คณะกรรมการ      
แต่งตั้งกรรมการหรือเจ้าหน้าที่การเงิน หรือเจ้าหน้าที่ผู้หน่ึงผู้ใดที่เห็นสมควร ซึ่งไม่ได้ปฏิบัติงานที่เก่ียวกับงานบัญชี               
เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 6. แทน โดยอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

ข้อ 8.  การรับจ่ายเงินจะต้องจัดให้มีเอกสารหลักฐานใบส าคัญประกอบครบถ้วนและจะต้องบันทึกรายการ
ในสมุดเงินสดรับจ่ายของสหกรณ์ให้ครบทุกรายการในวันที่เกิดรายการขึ้น และผู้จัดการจะต้องตรวจสอบให้ถูกต้อง
เป็นประจ าทุกวัน 

หมวด  1 
ใบเสร็จรับเงิน 

 ข้อ 9.  ใบเสร็จรับเงิน ให้ใช้ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด โดยให้มีส าเนาอย่างน้อย 1 ฉบับ  เพื่อประโยชน์ใน
การตรวจสอบและการบันทึกบัญชี 
 ข้อ 10.  ใบเสร็จรับเงิน ให้มีหมายเลขก ากับเล่ม และหมายเลขก ากับใบเสร็จรับเงินเรียงตามล าดับกันไป           
ทุกฉบับ ให้สหกรณ์จัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินไว้เพื่อให้ทราบและตรวจสอบได้ว่าได้จัดพิมพ์ขึ้นจ านวนเท่าใด 
ได้จ่ายใบเสร็จรับเงินเล่มใด หมายเลขใดถึงหมายเลขใด ให้เจ้าหน้าที่ผู้ใดไปใช้เมื่อใด 
  การเบิกใช้ใบเสร็จรับเงิน ให้เบิกใช้ตามจ านวนที่เหมาะสมและจ าเป็นกับสภาพธุรกิจของสหกรณ์ 
โดยให้เบิกตามล าดับเล่มและเลขที่ของใบเสร็จรับเงินและให้มีหลักฐานการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินไว้ด้วย 

ข้อ 11. ใบเสร็จรับเงินที่ออกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ใช้ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด ใบเสร็จรับเงินก่อน
ก าหนดต้องมีส าเนาอย่างน้อย 1 ฉบับ ใบเสร็จรับเงินประจ าเดือนจะไม่มีส าเนาก็ได้ แต่ให้มีหมายเลขก ากับ
ใบเสร็จรับเงินเรียงตามโปรแกรมระบบงานคอมพิวเตอร์ก าหนดทุกฉบับ 

ข้อ 12. กรณีการหักเงินเพื่อช าระค่าหุ้น หน้ี หรือเงินอื่นใดที่พึงช าระให้แก่สหกรณ์ประจ าทุกเดือน สหกรณ์
จะออกใบเสร็จรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสมาชิกสามารถเรียกดูและพิมพ์รายการได้ผ่านทางเว็บไซต์สหกรณ์              
และให้ถือเป็นหลักฐานทางการเงิน 

ข้อ 13. ใบเสร็จรับเงิน ห้ามขูดลบ แก้ไข เพิ่มเติม จ านวนเงินหรือชื่อผู้ช าระเงิน หากใบเสร็จรับเงินฉบับใด       
ลงรายการเงินผิดพลาด ให้ยกเลิกใบเสร็จฉบับน้ัน และออกใบเสร็จฉบับใหม่แทน 
  ส าหรับใบเสร็จรับเงินที่ยกเลิก ให้ขีดฆ่าและเขียนเหตุผลพร้อมกับลงชื่อก ากับไว้และให้เย็บติดไว้
ในเล่ม โดยมีส าเนาอยู่ครบทุกฉบับพร้อมต้นฉบับ 
 ข้อ 14. ให้สหกรณ์เก็บรักษาส าเนาใบเสร็จรับเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชียังมิได้ตรวจสอบไว้ในที่ปลอดภัย              
อย่าให้สูญหายและเม่ือได้ตรวจสอบแล้วก็ให้เก็บไว้อย่างเอกสารธรรมดาก็ได้ 
 ข้อ 15.  ให้คณะกรรมการมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหน่ึง หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ท าหน้าที่               
ควบคุมการจัดเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินที่ยังไม่ได้ใช้ และเล่มที่ยังใช้ไม่หมดไว้ในที่ม่ันคงปลอดภัย 

ข้อ 16.  เม่ือสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นท าการตรวจนับ
ใบเสร็จรับเงินทั้งที่ใช้แล้ว และที่ยังคงเหลือให้เป็นการถูกต้องโดยจัดท าหลักฐานการตรวจนับไว้ด้วย 

 
 



 

 

หมวด  2 
การรับเงิน 

 ข้อ 17.  สหกรณ์ต้องออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการรับเงิน โดยปกติให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มเดียวกันใน
การรับเงินทุกประเภท เว้นแต่เงินประเภทใดที่มีการรับช าระเป็นประจ าและมีจ านวนมากราย   จะแยกใบเสร็จรับเงิน
เล่มหน่ึงส าหรับการรับช าระเงินประเภทน้ันก็ได้ 

ข้อ 18.  การรับเงินของสหกรณ์ให้รับเป็นเงินสด หรือรับเป็นเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสหกรณ์  
แต่ถ้าเป็นกรณีที่จ าเป็นและเป็นประโยชน์แก่สหกรณ์ก็อาจรับเป็นเอกสารการเงินก็ได้ 
 ข้อ 19.  ในกรณีจ าเป็นที่จะต้องรับเช็ค หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน จะต้องเป็นเช็คหรือตั๋วใช้เงินที่ธนาคารรับรอง 
  ในกรณีที่เป็นเช็คที่ไม่สามารถให้ธนาคารรับรองได้ จะต้องเป็นเช็คที่สั่งจ่ายเงินในวันออกเช็คและ
คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นแล้วว่าผู้สั่งจ่ายเช็คเป็นบุคคลท่ีเชื่อถือได้ 
 ข้อ 20.  ในกรณีมีการรับเช็คตาม ข้อ 19. ใบเสร็จรับเงินที่สหกรณ์ออกให้แก่ผู้จ่ายเช็คให้ระบุว่า  เป็นเช็คของ
ธนาคารใด เลขที่เท่าใด และลงวันที่เท่าใด ทั้งให้ก าหนดเง่ือนไขไว้ในใบเสร็จรับเงินว่า “ใบเสร็จรับเงินน้ีจะสมบูรณ์
ต่อเม่ือได้รับเงินตามเช็คแล้ว” และให้จัดท าทะเบยีนรับเช็คเพื่อบันทึกรายละเอียดเก่ียวกับเช็คดังกล่าวเพื่อการควบคุม
และตรวจสอบด้วย เช็คที่ถึงก าหนดให้น าฝากธนาคารทันที 
 ข้อ 21.  เงินสดและเอกสารการเงินที่สหกรณ์ได้รับในแต่ละวันตาม ข้อ 18. ให้น าฝากธนาคารเม่ือสิ้นเวลา    
รับจ่ายเงินในวันน้ัน เว้นแต่เอกสารการเงินประเภทท่ีต้องน าไปขึ้นเป็นเงินสดก่อน ก็ให้ด าเนินการได้ทันที 
  ในกรณีที่ไม่สามารถน าฝากธนาคารได้ทันวันน้ัน ให้บันทึกเหตุผลไว้ในสมุดบัญชีเงินสด และ            
แจ้งให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเพื่อทราบและให้รีบน าเข้าฝากธนาคาร
ในเวลาเริ่มการของวันท าการถัดไปทันที 
  เงินสดและเอกสารการเงินซึ่งไม่อาจน าฝากธนาคารได้ทันในวันน้ัน ให้เก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย              
ของสหกรณ์หรือในที่ม่ันคงปลอดภัย 
 ข้อ 22.  กรณีเงินน าฝากธนาคารมีจ านวนมาก หรือธนาคารอยู่ห่างไกล หรือกรณีที่เห็นว่าจะไม่ปลอดภัย          
แก่เงินที่จะน าฝากธนาคาร ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งให้กรรมการคนใดคนหน่ึงร่วมกับผู้จัดการควบคุม            
เงินไปธนาคาร และหรืออาจจัดให้มีเจ้าหน้าที่ต ารวจควบคุมรักษาความปลอดภัยด้วยก็ได้ 
 

หมวด  3 
การจ่ายเงิน 

 ข้อ 23. การจ่ายเงิน ให้จ่ายเฉพาะเพื่อกิจการภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และเป็นไป              
โดยถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ 
 ข้อ 24.  การจ่ายเงินทุกครั้งต้องมีหลักฐานการจ่ายที่ถูกต้องสมบูรณ์เก็บไว้ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 
 ข้อ 25.  หลักฐานการจ่าย นอกจากใบเสร็จรับเงินซึ่งผู้รับเงินออกให้แก่สหกรณ์ ให้ใช้ตามแบบที่สหกรณ์
ก าหนด 
 
 
 
 



 

 

 
 ข้อ 26.  หลักฐานการจ่าย ที่เป็นใบเสร็จรับเงินซึ่งผู้รับเงินออกให้แก่สหกรณ์ อย่างน้อยจะต้องมีรายการ
ดังต่อไปน้ี 

ก. ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ท าการของผู้รับเงิน 
ข. วัน เดือน ปี ที่รับเงิน 
ค. รายการแสดงการรับเงินให้ระบุว่าเป็นค่าอะไร 
ง. จ านวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร 
จ. ลายมือชื่อของผู้รับเงิน 

ข้อ 27.  ให้เจ้าหน้าที่การเงินประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” และลงลายมือชื่อก ากับการจ่ายพร้อม วัน เดือน ปี    
ไว้เป็นหลักฐานการจ่ายเงินทุกฉบับเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 

ข้อ 28. การจ่ายเงินของสหกรณ์ให้กระท าได้ดังน้ี 
28.1 การจ่ายเงินเป็นจ านวนไม่มาก และต้องจ่ายเป็นประจ า เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงของ

กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ค่าสื่อสาร ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เป็นต้น                
ให้จ่ายจากเงินสดในมือท่ีก าหนดให้เก็บรักษาไว้ได้ไม่เกิน 20,000.00 บาท (สองหม่ืนบาทถ้วน) 

28.2 การจ่ายเงินเป็นจ านวนมากกว่า 5,000.00 บาท ให้แก่สมาชิกหรือกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่           
ของสหกรณ์ หรือการจ่ายเงินของสหกรณ์ในทางธุรกิจอื่น ๆ ให้จ่ายเป็นเช็ค หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารของสมาชิก 
หรือในกรณีที่สหกรณ์ไม่สามารถจ่ายเงินเป็นเช็คได้ ก็ให้จ่ายเป็นเงินสด โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ       
ที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ 29.  ก่อนจ่ายเงินทุกครั้ง ผู้มีหน้าที่จ่ายต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ และใบส าคัญประกอบการ
จ่ายเงินให้ถูกต้องเรียบร้อย และต้องมีผู้อนุมัติให้จ่ายเงินได้จึงจ่ายเงิน และเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงิน หรือ           
ให้ผู้รับเงินลงนามรับเงินไว้ในหลักฐานการจ่ายเงินของสหกรณ์ทุกครั้ง 

ข้อ 30.  การจ่ายเงินแก่ผู้มีสิทธิรับเงิน ในกรณีที่ไม่รู้จักตัวผู้ขอรับเงิน ให้น าหลักฐาน เช่น บัตรประจ าตัว 
แสดงประกอบการรับเงินด้วย 

ข้อ 31.  การจ่ายเช็คตามที่ก าหนดไว้ใน ข้อ 28. ให้สั่งจ่ายในนามบุคคลหรือหน่วยงานผู้รับเงิน โดยขีดฆ่า           
ค าว่า “ผู้ถือ” ออก 

ข้อ 32.  การจ่ายเช็ค ต้องมีใบส าคัญจ่ายเช็ค ซึ่งมีรายละเอียดเก่ียวกับวันที่จ่ายเช็ค เลขที่เช็ค  ชื่อธนาคาร 
วัตถุประสงค์ในการจ่ายเงิน ชื่อผู้รับเช็คและจ านวนเงิน พร้อมทั้งลงชื่อผู้จัดท าเอกสารและผู้อนุมัติไว้เป็นหลักฐาน
ทั้งน้ีสหกรณ์จะต้องจัดให้มีนายทะเบียนจ่ายเช็คบันทึกรายละเอียดข้างต้นเพื่อควบคุมและตรวจสอบด้วย 

 เช็คที่มีการลงชื่อสั่งจ่ายเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่มีผู้มารับ ให้เก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยและควร
ติดต่อให้ผู้รับมารับไปโดยเร็วท่ีสุด 

ข้อ 33.  ในกรณียกเลิกการจ่ายเช็ครายการใด ให้ผู้มีหน้าที่จ่ายประทับตรา “ยกเลิก” ในเอกสารที่ยกเลิกทุก
ฉบับ ส่วนเช็คที่ยกเลิกให้เย็บติดกับต้นขั้วและประทับตรา “ยกเลิก” พร้อมบันทึกเหตุผลที่ยกเลิกและลงลายมือชื่อ
ผู้รับผิดชอบก ากับไว้ด้วย 

 
 
 



 

 

ข้อ 34  ในการถอนเงินจากธนาคาร หรือแหล่งรับฝากเงินอื่นๆ เพื่อน ามาใช้จ่ายในธุรกิจของสหกรณ์            
ให้ผู้จัดการหรือผู้ท าหน้าที่แทนตาม ข้อ 7. ท าบันทึกขออนุมัติถอนเงินโดยชี้แจงเหตุผลต่อประธานกรรมการหรือรอง
ประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้เป็นผู้มีอ านาจอนุมัติการถอนเงินพร้อมทั้ง
แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ และเอกสารการถอนเงินเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 

 
หมวด  4 

การเก็บรักษาเงินและเอกสารส าคัญ 
ข้อ 35.  เม่ือสิ้นเวลาท าการตาม ข้อ 5. ให้ผู้จัดการหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตาม ข้อ 7. ตรวจสอบรายการเงิน

สดในสมุดบัญชีเปรียบเทียบกับตัวเงินสดในมือเป็นประจ าทุกวัน เมื่อเห็นว่าถูกต้องตรงกันแล้ว ให้ลงลายมือชื่อก ากับ
ไว้ในสมุดบัญชีด้วย 

ข้อ 36.  เงินสดและเอกสารการเงินที่สหกรณ์จะต้องเก็บรักษาไว้ในมือแต่ละวันน้ัน ให้เ ก็บรักษาไว้ในตู้
นิรภัยของสหกรณ์ หรือในที่ม่ันคงปลอดภัย โดยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัดการ 

ข้อ 37.  ให้เก็บรักษาสมุดบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ทุกเล่ม สมุดบัญชี ทะเบียนและเอกสารเก่ียวกับการเงิน
ไว้ในตู้นิรภัยและหรือในที่ม่ันคงปลอดภัย โดยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัดการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ 38. ให้กรรมการซึ่งท าหน้าที่เหรัญญิกหรือกรรมการผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการท าการ
ตรวจสอบเงินสดรายการเงินสดในสมุดเงินสดรับจ่าย สมุดสรุปประจ าวันและตราสารการเงินอื่นๆ  เป็นครั้งคราว 

ข้อ 39.  ให้ผู้จัดการ จัดให้มีการท าบัญชีรับจ่าย งบทดลอง งบสอบยอดเงินฝากธนาคาร รวมทั้งสรุปเก่ียวกับ
การรับจ่ายเงินเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็นประจ าทุกเดือน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  24  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 
 
 

(นายแพทยส์ุกิจ  พรหมรับ) 
ประธานกรรมการด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จ ากัด 


