ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลระนอง จํากัด
ว่าด้ วยการรับจ่ ายและเก็บรักษาเงิน
พ.ศ. 2547
--------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 79 (8) และข้อ 107 (7) ที%ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที% 13 ครั-งที% 2 วันที% 10 มีนาคม 2547 ได้กาํ หนดระเบียบว่าด้วยการรับจ่าย
และเก็บรักษาเงินของ สหกรณ์ โดยความเห็นชอบของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ดังต่อไปนีข้อ 1. ระเบียบนี-เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จํากัด ว่าด้วย
การรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2547”
ข้อ 2. ระเบียบนี-ให้ใช้บงั คับตั-งแต่วนั ถัดจากวันที%มีมติเป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิก “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จํากัด ว่าด้วยการว่าด้วย
การรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2544” และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสัง% มติ หรื อ ข้อตกลงอื%นใด ซึ%ง
ขัดแย้งกับระเบียบนี- และ ให้ใช้ระเบียบ นี-แทน
ข้อ 4. ในระเบียบนี“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลระนอง จํากัด
“รองประธานกรรมการ” หมายถึง รองประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออม
ทรัพย์ โรงพยาบาลระนอง จํากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลระนอง จํากัด
“กรรมการ” หมายถึง กรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง
จํากัด
“ผูจ้ ดั การ” หมายถึง ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จํากัด
“เจ้าหน้าที%การเงิน” หมายถึง เจ้าหน้าที%ของสหกรณ์ที%ได้รับมอบหมายให้
ทําหน้าที% รับผิดชอบ ในการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์
“เงินสดในมือ” หมายถึง เงินสดที%เป็ นธนบัตรและเหรี ยญกษาปณ์ ซึ%งสหกรณ์เก็บ
รักษาไว้ที%
สํานักงานสหกรณ์ เพื%อใช้จา่ ยหมุนเวียนในทางธุรกิจของสหกรณ์
“เอกสารการเงิน” หมายถึง เช็ค ธนาณัติ ตัวB แลกเงิน ตัวB แลกเงินไปรษณี ย ์ หรื อ
ตัวB สัญญาใช้เงิน
ข้อ 5. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จํากัด เปิ ดรับ - จ่ายเงินตั-งแต่เวลา 08.30 –
14. 00 น. ทุกวัน เว้นวันหยุดธนาคาร / วันหยุดตามประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง
จํากัด

ข้อ 6. ให้ผจู ้ ดั การเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการรับจ่าย และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์
ข้อ 7. ในกรณี ที%ยงั ไม่มีผจู ้ ดั การหรื อผูจ้ ดั การไม่อยูไ่ ม่อาจปฏิบตั ิหน้าที%ตามข้อ 5 ได้ ให้
คณะกรรมการแต่งตั-งกรรมการหรื อเจ้าหน้าที%การเงิน หรื อเจ้าหน้าที%ผหู ้ นึ%งผูใ้ ดที%เห็นสมควร ซึ%งไม่ได้ปฏิบตั ิ
หน้าที%เกี%ยวกับงานบัญชี เป็ น ผูป้ ฏิบตั ิหน้าที%ตามข้อ 6 แทน โดยอยูใ่ นความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ
ข้อ 8. การรับจ่ายเงิน จะต้องจัดให้มีเอกสารหลักฐานใบสําคัญประกอบครบถ้วน และ
จะต้องบันทึก รายการในสมุดบัญชีของสหกรณ์ทุกครั-งทันทีที%เกิดรายการขึ-น และผูจ้ ดั การจะต้องตรวจสอบ
ให้ถูกต้องเป็ นประจําวัน
หมวด 1
ใบเสร็จรับเงิน
ข้อ 9. ใบเสร็ จรับเงิน ให้ใช้ตามแบบที%สหกรณ์กาํ หนด โดยให้มีสาํ เนาอย่างน้อย 1 ฉบับ
เพื%อประโยชน์ในตรวจสอบและบันทึกบัญชี
ข้อ 10. ใบเสร็ จรับเงิน ให้มีหมายเลขกํากับเล่ม และหมายเลขกํากับใบเสร็ จรับเงินเรี ยง
ตามลําดับกันไปทุกฉบับ ให้สหกรณ์จดั ทําทะเบียนคุมใบเสร็ จรับเงินไว้เพื%อให้ทราบและตรวจสอบได้วา่ ได้
จัดพิมพ์ข- ึนตามจํานวนเท่าใด ได้จา่ ยใบเสร็ จรับเงินเล่มใด หมายเลขใดถึงหมายเลขใด ให้เจ้าหน้าที%ผใู ้ ด
ไปใช้เมื%อไร
การเบิกใช้ใบเสร็ จรับเงิน ให้เบิกใช้ตามจํานวนที%เหมาะสมและจําเป็ นกับสภาพธุรกิจของ
สหกรณ์ โดยให้เบิกตามลําดับเล่มและเลขที%ของใบเสร็ จรับเงิน และให้หลักฐานการเบิกจ่าย
ใบเสร็ จรับเงินไว้ดว้ ย
ข้อ 11. ใบเสร็ จรับเงิน ห้ามขูดลบ แก้ไข เพิม% เติม จํานวนเงินหรื อชื%อผูช้ าํ ระเงิน หาก
ใบเสร็ จรับเงินฉบับใดลงรายการเงินผิดพลาด ก็ให้ขีดฆ่าจํานวนเงินและเขียนใหม่ท-งั จํานวนแล้วให้ผรู ้ ับเงิน
ลงลายมือชื%อกํากับหรื อขีดฆ่ายกเลิกใบเสร็ จรับเงินนั-นทั-งฉบับแล้วออกฉบับใหม่ให้แทน
สําหรับใบเสร็ จรับเงินฉบับที%ยกเลิก ให้ขีดฆ่าและเขียนเหตุผลพร้อมกับลงชื%อกํากับไว้และ
ให้เย็บติดไว้ ในเล่ม โดยมีสําเนาอยูค่ รบทุกฉบับพร้อมต้นฉบับ
ข้อ 12. ให้สหกรณ์เก็บรักษาสําเนาใบเสร็ จรับเงิน ซึ%งผูส้ อบบัญชียงั มิได้ตรวจสอบไว้ในที%
ปลอดภัยอย่าให้สูญหาย และเมื%อได้ตรวจสอบแล้วก็ให้เก็บไว้อย่างเอกสารธรรมดาก็ได้
ข้อ 13. ให้คณะกรรมการมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ%ง หรื อเจ้าหน้าที%ของสหกรณ์
ทําหน้าที% ควบคุมการจัดเก็บรักษาใบเสร็ จรับเงินที%ยงั ไม่ได้ใช้ และเล่มที%ยงั ใช้ไม่หมดไว้ในที%มน%ั คง
ปลอดภัย
ข้อ 14. ทุกงวด 3 เดือน และเมื%อสิ- นปี ทางบัญชีของสหกรณ์ให้คณะกรรมการแต่งตั-ง
คณะอนุกรรมการขึ-นทําการตรวจนับใบเสร็ จรับเงินทั-งที%ใช้แล้ว และที%ยงั คงเหลือให้เป็ นการถูกต้องโดย
จัดทําหลักฐานการตรวจนับไว้ดว้ ย

หมวด 2
การรับเงิน
ข้อ 15. สหกรณ์ตอ้ งออกใบเสร็ จรับเงินที%มีการรับเงิน โดยปกติให้ใช้ใบเสร็ จรับเงินเล่ม
เดียวกันในการรับเงินทุกประเภท เว้นแต่เงินประเภทใดที%มีการรับชําระเป็ นประจําและมีจาํ นวนมากราย จะ
แยกใบเสร็ จรับเงินเล่มหนึ%งสําหรับการรับชําระเงินประเภทนั-นก็ได้
ข้อ 16. การรับเงินของสหกรณ์ให้รับเป็ นเงินสด แต่ถา้ เป็ นกรณี ที%จาํ เป็ นและเป็ นประโยชน์
แก่สหกรณ์กอ็ าจรับเป็ นเอกสารการเงิน เช่น ธนาณัติ หรื อตัวB แลกเงินไปรษณี ย ์ หรื อเช็ค หรื อตัวB แลกเงิน
หรื อตัวB สัญญาใช้เงินก็ได้
ข้อ 17. ในกรณี จาํ เป็ นที%จะต้องรับเช็ค หรื อตัวB สัญญาใช้ เงิน จะต้องเป็ นเช็คหรื อตัวB สัญญา
ใช้เงินที%ธนาคารรับรอง ในกรณี ที%เป็ นเช็คที%ไม่สามารถให้ธนาคารรับรองได้ จะต้องเป็ นเช็คที%สง%ั จ่ายเงินใน
วันออกเช็ค และ คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นแล้วว่าผูส้ ง%ั จ่ายเช็คเป็ นบุคคลที%เชื%อถือได้
ข้อ 18. ในกรณี ที%มีการรับเช็คตามข้อ 16 ใบเสร็ จรับเงินที%สหกรณ์ออกให้แก่ผจู ้ า่ ยเช็คให้
ระบุวา่ เป็ นเช็คของธนาคารใด เลขที%เท่าใด และลงวันที%เท่าใด ทั-งให้กาํ หนดเงื%อนไขไว้ในใบเสร็ จรับเงินว่า
“ใบเสร็ จรับเงินนี-จะสมบูรณ์ตอ่ เมื%อได้รับเงินตามเช็คนั-นแล้ว“ และให้จดั ทําทะเบียนรับเช็คเพื%อบันทึก
รายละเอียดเกี%ยวกับเช็คดังกล่าวเพื%อการควบคุมและตรวจสอบด้วย เช็คที%ถึงกําหนด ให้นาํ ฝากธนาคารทันที
ข้อ 19. เงินสดและเอกสารการเงินที%สหกรณ์ได้รับในแต่ละวันตามข้อ 15 ให้นาํ ฝาก
ธนาคารเมื%อสิ- นเวลารับจ่ายเงินในวันนั-น เว้นแต่เอกสารการเงินประเภทที%ตอ้ งนําไปขึ-นเงินสดก่อน ก็ให้
ดําเนินการได้ทนั ที
ในกรณี ที%ไม่สามารถนําฝากธนาคารได้ทนั วันนั-น ให้บนั ทึกเหตุผลไว้ในสมุดบัญชี เงินสด
และแจ้งให้ประธานกรรมการหรื อกรรมการผูไ้ ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเพื%อทราบและให้รีบนําเข้า
ฝากธนาคารในเวลาเริ% ม ทําการของวันทําการถัดไปทันที
เงินสดและเอกสารการเงินซึ%งไม่อาจนําฝากธนาคารได้ทนั ในวันนั-น ให้เก็บรักษาไว้ในตู ้
นิรภัยของ สหกรณ์หรื อในที%มน%ั คงปลอดภัย
ข้อ 20. กรณี เงินนําฝากธนาคารมีจาํ นวนมาก หรื อธนาคารอยูห่ ่างไกล หรื อกรณี ที%เห็นว่า
จะไม่ปลอดภัยแก่เงินที%จะนําฝากธนาคาร ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั-งให้กรรมการคนใดคนหนึ%ง
ร่ วมกับผูจ้ ดั การควบคุมเงินไปธนาคาร และหรื ออาจจัดให้มีเจ้าหน้าที%ตาํ รวจควบคุมรักษาความปลอดภัยด้วย
ก็ได้
หมวด 3
การจ่ ายเงิน
ข้อ 21. การจ่ายเงิน ให้จา่ ยเฉพาะเพื%อกิจการภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และ
เป็ นไป
โดยถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์
ข้อ 22. การจ่ายเงินทุกครั-ง ต้องมีหลักฐานการจ่ายที%ถูกต้องสมบูรณ์เก็บไว้เพื%อประโยชน์
ในการตรวจสอบ

ข้อ 23. หลักฐานการจ่าย นอกจากใบเสร็ จรับเงิน ซึ%งผูร้ ับเงินออกให้แก่สหกรณ์ให้ใช้ตาม
แบบที%สหกรณ์กาํ หนด
ข้อ 24. หลักฐานการจ่าย ที%เป็ นใบเสร็ จรับเงินซึ%งผูร้ ับเงินออกให้แก่สหกรณ์อย่างน้อย
จะต้องมี
รายการดังต่อไปนีก. ชื%อ สถานที%อยู่ หรื อที%ทาํ การของผูร้ ับเงิน
ข. วัน เดือน ปี ที%รับเงิน
ค. รายการแสดงการรับเงินระบุวา่ เป็ นค่าอะไร
ง. จํานวนเงินทั-งตัวเลขและตัวอักษร
จ. ลายมือชื%อของผูร้ ับเงิน
ข้อ 25. ให้เจ้าหน้าที%การเงินประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว“ และลงลายมือชื%อกํากับการจ่าย
พร้อมวัน เดือน ปี ไว้ในหลักฐานการจ่ายเงินทุกฉบับเพื%อประโยชน์ในการตรวจสอบ
ข้อ 26. การจ่ายเงินของสหกรณ์ให้กระทําได้ ดังนี26.1. การจ่ายเงินเป็ นจํานวนไม่มาก และต้องจ่ายเป็ นประจํา เช่น ค่าพาหนะ ค่า
เบี-ยเลี-ยงของกรรมการ และเจ้าหน้าที%ของสหกรณ์ ค่าสื% อสาร ค่าขนส่ ง ค่าไฟฟ้ า ค่านํ-าประปา และ
ค่าใช้จา่ ยเบ็ดเตล็ด เป็ นต้น ให้จา่ ยจากเงินสดในมือที%กาํ หนดให้เก็บรักษาไว้ได้ไม่เกิน 500 บาท (ห้าร้อย
บาทถ้วน)
26.2. การจ่ายเงินเป็ นจํานวนมากให้แก่สมาชิกหรื อกรรมการหรื อเจ้าหน้าที%ของ
สหกรณ์หรื อการ
จ่ายเงินของสหกรณ์ในทางธุ รกิจอื%น ๆ ให้จา่ ยเป็ นเช็ค ยกเว้นถ้าผูร้ ับเงินประสงค์จะให้จา่ ยเป็ นเงินสด หรื อ
ในกรณี ที%สหกรณ์ไม่สามารถจ่ายเงินเป็ นเช็คได้ ก็ให้จา่ ยเป็ นเงินสด โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ
ข้อ 27. ก่อนจ่ายเงินทุกครั-ง ผูม้ ีหน้าที%จา่ ยต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และ
ใบสําคัญประกอบการจ่ายเงินให้ถูกต้องเรี ยบร้อย และต้องมีผอู ้ นุมตั ิให้จา่ ยเงินได้จึงจ่ายเงิน และเรี ยก
ใบเสร็ จรับเงินจากผูร้ ับเงิน หรื อให้
ผูร้ ับเงินลงนามรับเงินไว้ในหลักฐานการจ่ายเงินของสหกรณ์ทุก
ครั-ง
ข้อ 28. การจ่ายเงินแก่ผมู ้ ีสิทธิรับเงิน ในกรณี ที%ไม่รู้จกั ตัวของผูร้ ับเงิน ต้องให้บุคคลอื%นที%
เชื%อถือได้ ลงลายมือชื%อรับรอง หรื อนําหลักฐาน เช่น บัตรประจําตัว แสดงประกอบการรับเงินด้วย
ข้อ 29. การจ่ายเช็คตามที%กาํ หนดไว้ในข้อ 26.2. ให้สงั% จ่ายในนามบุคคลหรื อหน่วยงาน
ผูร้ ับเงิน โดย ขีดฆ่าคําว่า “ผูถ้ ือ“ ออก
ข้อ 30. การจ่ายเช็ค ต้องมีใบสําคัญจ่ายเช็ค ซึ%งมีรายละเอียดเกี%ยวกับวันที%จา่ ยเช็ค เลขที%
เซ็นชื%อธนาคาร วัตถุประสงค์ในการจ่ายเงิน ชื%อผูร้ ับเช็คและจํานวนเงิน พร้อมทั-งลงชื%อผูจ้ ดั ทําเอกสารและ
ผูอ้ นุมตั ิไว้เป็ นหลักฐาน ทั-งนี- สหกรณ์จะต้องจัดให้มีทะเบียนจ่ายเช็คบันทึกรายละเอียดข้างต้น เพื%อควบคุม
และตรวจสอบด้วย
เช็คที%มีการลงชื%อสัง% จ่ายเรี ยบร้อยแล้ว แต่ยงั ไม่มีผมู ้ ารับ ให้เก็บรักษาไว้ในที%ปลอดภัยและ
ควรติดต่อให้ ผูร้ ับมารับไปโดยเร็ วที%สุด

ข้อ 31. ในกรณี ยกเลิกการจ่ายเช็ครายการใด ให้ผมู ้ ีหน้าที%จา่ ยประทับตรา “ยกเลิก“ ใน
เอกสารที%ยกเลิกทุกฉบับ ส่ วนเช็คที%ยกเลิกให้เย็บติดกับต้นขั-วและประทับตรา “ยกเลิก“ พร้อมบันทึกเหตุผล
ที%ยกเลิกและลงลายมือชื%อ ผูร้ ับผิดชอบกํากับไว้ดว้ ย
ข้อ 32. ในการถอนเงินจากธนาคารหรื อแหล่งรับเงินฝากอื%น ๆ เพื%อนํามาใช้จา่ ยในธุรกิจของ
สหกรณ์ให้ ผูจ้ ดั การ หรื อผูท้ าํ หน้าที%แทน ทําบันทึกขออนุมตั ิถอนเงินโดยชี-แจงเหตุผลต่อประธาน
กรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ หรื อกรรมการผูท้ ี%ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้เป็ นผูม้ ี
อํานาจอนุมตั ิการถอนเงิน พร้อมทั-งแนบเอกสารหลักฐาน ต่าง ๆ และเอกสารการถอนเงิน เพื%อ
ประกอบการพิจารณาด้วย
หมวด 4
การเก็บรักษาเงินและเอกสารสํ าคัญ
ข้อ 33. เมื%อสิ- นเวลาทําการตามข้อ 4 ให้ผจู ้ ดั การหรื อผูป้ ฏิบตั ิหน้าที%แทนตามข้อ 7
ตรวจสอบรายการเงินสดในสมุดบัญชีเปรี ยบเทียบกับตัวเงินสดในมือเป็ นประจําทุกวัน เมื%อเห็นว่าถูกต้อง
ตรงกันแล้ว ให้ลงลายมือชื%อกํากับไว้ในสมุดบัญชีดว้ ย
ข้อ 34. เงินสดและเอกสารการเงินที%สหกรณ์จะต้องเก็บรักษาไว้ในมือแต่ละวันนั-น ให้เก็บ
รักษาไว้ใน ตูน้ ิรภัยของสหกรณ์ หรื อในที%มน%ั คงปลอดภัย โดยอยูใ่ นความรับผิดชอบของผูจ้ ดั การ
ข้อ 35. ให้เก็บรักษาสมุดบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ทุกเล่ม สมุดบัญชี ทะเบียนและเอกสาร
เกี%ยวกับการเงินไว้ในตูน้ ิรภัย และหรื อในที%มน%ั คงปลอดภัย โดยอยูใ่ นความรับผิดชอบของผูจ้ ดั การ
ข้อ 36. ให้คณะกรรมการมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ หรื อ
กรรมการ คนใดคนหนึ%งทําการตรวจสอบเป็ นครั-งคราวเกี%ยวกับเงินสดคงเหลือและเอกสารการเงินอื%น ๆ ให้
ถูกต้อง
ข้อ 37. ให้ผจู ้ ดั การ จัดให้มีการทําบัญชีรับจ่าย งบทดลอง งบสอบยอดเงินฝากธนาคาร
(กรณี เงินฝากในบัญชีของสหกรณ์ และหลักฐานของธนาคารไม่ตรงกัน) รวมทั-งสรุ ปเกี%ยวกับการรับจ่ายเงิน
เสนอต่อที%ประชุมคณะกรรมการเป็ นประจําทุกเดือน
ให้ประธานกรรมการเป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี-

ประกาศ ณ วันที% 11 มีนาคม 2547
อรุ ณ สัตยาพิศาล
( นายแพทย์อรุ ณ สัตยาพิศาล )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จํากัด

