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ระเบียบ 

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 

ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน 

พ.ศ. 2551 

********************** 

       อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 58 (9) และข้อ 83 (6)  ท่ีประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด ชุดท่ี 35  ครั้งท่ี 7/2551 วันศุกร์ท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2551 ได้

มีมติให้ก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน  พ.ศ. 

2551   ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บ
รักษาเงิน พ.ศ. 2551” 

ข้อ 2.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่ วันที่  15 กุมภาพันธ์ 2551   เป็นต้นไป 

 ข้อ 3.  ให้ยกเลิกบรรดา ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง และมติ อื่นใดท่ีมีอยู่ก่อนวันที่ใช้ระเบียบนี้   

ซึ่งมีข้อก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซ่ึงขัด หรือแย้งกับระเบียบนี้  โดยให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

 ข้อ 4  ในระเบียบนี้ 

“สหกรณ์”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 

“ประธานกรรมการ”  หมายถึง  ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 

ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 

“รองประธานกรรมการ”     หมายถึง  รองประธานกรรมการด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 

“คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 

ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 

  “คณะกรรมการอ านวยการ หมายถึง  คณะกรรมการอ านวยการของสหกรณ์ 

ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 

“กรรมการและเลขานุการ”   หมายถึง กรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ

ด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล 

จ ากัด 

  “กรรมการ”  หมายถึง  กรรมการด าเนินการสหกรณ์ 

ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 
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  “ผู้จัดการ”  หมายถึง  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ 

วชิรพยาบาล จ ากัด 

“เจ้าหน้าท่ีการเงิน”  หมายถึง   เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ท่ีได้รับมอบ 

 หมายให้ท าหน้าท่ีรับผิดชอบในการรับ    

 จ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ 

  “เงินสดในมือ”  หมายถึง  เงินสดท่ีเป็นธนบัตรและเหรียญ 

กษาปณ์  ซึ่งสหกรณ์เก็บรักษาไว้ที่ส านัก 

งานสหกรณ์ เพื่อใช้จ่ายหมุนเวียนในทาง 

ธุรกิจของสหกรณ์ 

“เอกสารการเงิน”  หมายถึง  เช็ค ธนาณัติ ต๋ัวแลกเงิน  

ไปรษณีย์หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน 

ข้อ 5  สหกรณ์เปิดรับจ่ายเงินต้ังแต่เวลา 08.30 น. ถึง 15.00 น. ทุกวัน เว้นวันหยุดธนาคารและ

วันหยุดราชการ  

ข้อ 6  ให้ผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบในการรับจ่าย และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ 

ข้อ 7  ในกรณีท่ียังไม่มีผู้จัดการหรือผู้จัดการไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีตามข้อ 6  ได้ ให้คณะกรรมการ

แต่งตั้งกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีการเงิน  หรือเจ้าหน้าท่ีผู้หนึ่งผู้ใดท่ีเห็นสมควร  ซึ่งไม่ได้ปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับ

งานบัญชี  เป็นผู้ปฏิบัติตามข้อ 6 แทน  โดยอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

ข้อ 8  การรับจ่ายเงิน  จะต้องจัดให้มีเอกสารหลักฐานใบส าคัญประกอบครบถ้วน และจะต้องบันทึก

รายการในสมุดบัญชีของสหกรณ์ทุกคร้ังทันทีท่ีเกิดรายการขึ้น  และผู้จัดการจะต้องตรวจสอบให้ถูกต้องเป็น

ประจ าทุกวัน 

ข้อ 9  ใบเสร็จรับเงิน  ให้ใช้ตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด  โดยให้มีส าเนาอย่างน้อย 1 ฉบับ  เพื่อ

ประโยชน์ในการตรวจสอบและบันทึกบัญชี 

ข้อ 10  ใบเสร็จรับเงิน  ให้มีหมายเลขก ากับเล่ม  และหมายเลขก ากับใบเสร็จรับเงินเรียงตามล าดับ

กันไปทุกฉบับ ให้สหกรณ์จัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินไว้เพื่อให้ทราบและตรวจสอบได้ว่าได้จัดพิมพ์ขึ้น

จ านวนเท่าใด  ได้จ่ายใบเสร็จรับเงินเล่มใด  หมายเลขใดถึงหมายเลขใด ให้เจ้าหน้าท่ีผู้ใดไปใช้เมื่อไร 

  การเบิกใช้ใบเสร็จรับเงิน  ให้เบิกใช้ตามจ านวนท่ีเหมาะสมและจ าเป็นกับสภาพธุรกิจของ 

สหกรณ์  โดยให้เบิกตามล าดับเล่มและเลขท่ีของใบเสร็จรับเงินและให้หลักฐานการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินไว้

ด้วย 
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ข้อ 11  ใบเสร็จรับเงิน ห้ามขูดลบ แก้ไข เพิ่มเติม จ านวนเงินหรือชื่อผู้ช าระเงิน  หากใบเสร็จรับเงิน

ฉบับใดลงรายการเงินผิดพลาด  ให้ขีดฆ่าจ านวนเงินและเขียนใหม่ทั้งจ านวนแล้วให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อก ากับ  

หรือขีดฆ่ายกเลิกใบเสร็จรับเงินนั้นท้ังฉบับแล้วออกฉบับใหม่ให้แทน 

  ส าหรับใบเสร็จรับเงินท่ียกเลิก  ให้ขีดฆ่าและเขียนเหตุผลพร้อมกับลงชื่อก ากับไว้และให้

เย็บติดไว้ในเล่ม  โดยมีส าเนาอยู่ครบทุกฉบับพร้อมต้นฉบับ 

ข้อ 12  ให้สหกรณ์เก็บรักษาส าเนาใบเสร็จรับเงิน  ซึ่งผู้สอบบัญชียังมิได้ตรวจสอบไว้ในท่ีปลอดภัย 

อย่าให้สูญหายและเมื่อได้ตรวจสอบแล้วให้เก็บไว้อย่างเอกสารธรรมดาก็ได้ 

ข้อ 13  ให้คณะกรรมการมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง  หรือเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ท าหน้าท่ี

ควบคุมการจัดเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินท่ียังไม่ได้ใช้  และเล่มท่ียังใช้ไม่หมดไว้ในท่ีมั่นคงปลอดภัย 

ข้อ 14  ทุกงวด 6 เดือน  และเมื่อสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้คณะกรรมการแต่งต้ังผู้รับผิดชอบท า

การตรวจนับใบเสร็จรับเงินท้ังที่ใช้แล้วและท่ียังคงเหลือให้เป็นการถูกต้องโดยจัดท าหลักฐานการตรวจนับไว้

ด้วย 

ข้อ 15  สหกรณ์ต้องออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งท่ีมีการรับเงิน  โดยปกติให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่ม

เดียวกันในการรับเงินทุกประเภท  เว้นแต่เงินประเภทใดท่ีมีการรับช าระเป็นประจ าและมีจ านวนมากราย  และ

แยกใบเสร็จรับเงินเล่มหนึ่งส าหรับการรับช าระเงินประเภทนั้นก็ได้ 

ข้อ 16  การรับเงินของสหกรณ์ให้รับเป็นเงินสด  แต่ถ้าเป็นกรณีท่ีจ าเป็นและเป็นประโยชน์แก่ 

สหกรณ์  ก็อาจรับเป็นเอกสารการเงิน เช่น ธนาณัติ หรือต๋ัวแลกเงินไปรษณีย์ หรือเช็ค หรือต๋ัวแลกเงิน หรือ

ต๋ัวสัญญาใช้เงินได้ 

ข้อ 17  ในกรณีจ าเป็นจ าต้องรับเช็ค หรือต๋ัวสัญญาใช้เงิน จะต้องเป็นเช็คหรือต๋ัวสัญญาใช้เงินท่ี

ธนาคารรับรอง 

  ในกรณีท่ีเป็นเช็คท่ีไม่สามารถให้ธนาคารรับรองได้  จะต้องเป็นเช็คท่ีสั่งจ่ายเงินในวันออก

เช็ค และคณะกรรมการได้พิจารณาเห็นว่าผู้สั่งจ่ายเช็คเป็นบุคคลท่ีเชื่อถือได้ 

ข้อ 18  ในกรณีมีการรับเช็คตามข้อ 17  ใบเสร็จรับเงินที่สหกรณ์ออกให้แก่ผู้จ่ายเช็คให้ระบุว่าเป็น

เช็คของธนาคารใด  เลขท่ีเท่าใด  และลงวันท่ีเท่าใด  ท้ังให้ก าหนดเงื่อนไขไว้ในใบเสร็จรับเงินว่า  

“ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับเงินตามเช็คนั้นแล้ว”  และให้จัดท าทะเบียนรับเช็คเพื่อบันทึก

รายละเอียดเกี่ยวกับเช็คดังกล่าวเพื่อการควบคุมและตรวจสอบด้วย  เช็คท่ีถึงก าหนด ให้น าฝากธนาคารทันที 

ข้อ 19  เงินสดและเอกสารการเงินที่สหกรณ์ได้รับในแต่ละวันตามข้อ 16 ให้น าฝากธนาคารเมื่อสิ้น

เวลารับจ่ายเงินในวันนั้น เว้นแต่เอกสารทางการเงินประเภทท่ีต้องน าไปข้ึนเป็นเงินสดก่อน ก็ให้ด าเนินการ 

ได้ทันที 

ข้อ 20  ก าหนดให้เก็บรักษาเงินสดในแต่ละวันสูงสุดไม่เกิน 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)  
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กรณีท่ีมีเหตุผลจ าเป็นต้องเก็บเกินจ านวนดังกล่าว เจ้าหน้าท่ีการเงินต้องแจ้งให้ประธานหรือผู้ได้รับมอบหมาย

ทราบภายในวันนั้น 

ข้อ 21  กรณีน าเงินฝากธนาคารมีจ านวนมาก  หรือกรณีท่ีเห็นว่าจะไม่ปลอดภัยแก่เงินท่ีจะน าฝาก

ธนาคารให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งให้กรรมการคนใดคนหนึ่งร่วมกับผู้จัดการควบคุมเงินไปธนาคาร 

และหรืออาจจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีต ารวจควบคุมรักษาความปลอดภัยด้วยก็ได้ 

ข้อ 22  การจ่ายเงิน  ให้จ่ายเฉพาะเพื่อกิจการภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ของสหกรณ์  และเป็นไป

โดยถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ 

ข้อ 23  การจ่ายเงินทุกครั้ง  ต้องมีหลักฐานการจ่ายเงินท่ีถูกต้องสมบูรณ์เก็บไว้เพื่อประโยชน์ในการ

ตรวจสอบ 

ข้อ 24  หลักฐานการจ่าย  นอกจากใบเสร็จรับเงิน  ซึ่งผู้รับเงินออกให้แก่สหกรณ์ให้ใช้ตามแบบท่ี 

สหกรณ์ก าหนด 

ข้อ 25  หลักฐานการจ่ายท่ีเป็นใบเสร็จรับเงินซึ่งผู้รับเงินออกให้แก่สหกรณ์อย่างน้อยจะต้องมีรายการ

ดังต่อไปนี้ 

25.1  ชื่อ  สถานท่ีอยู่  หรือท่ีท าการของผู้รับเงิน 

25.2  วัน  เดือน  ปี ท่ีรับเงิน 

25.3  รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร 

25.4  จ านวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร 

25.5  ลายมือชื่อของผู้รับเงิน 

ข้อ 26  ให้เจ้าหน้าท่ีการเงินประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว”  และลงลายมือชื่อก ากับการจ่าย พร้อม วัน 

เดือน ปี ไว้ในหลักฐานการจ่ายเงินทุกฉบับเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 

ข้อ 27  การจ่ายเงินของสหกรณ์ให้กระท าได้ดังนี้ 

 27.1  การจ่ายเงินเป็นจ านวนไม่มาก  และต้องจ่ายเป็นประจ า เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบ้ียเลี้ยง

ของกรรมการและเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์  ค่าสื่อสาร  ค่าขนส่ง  ค่าไฟฟ้า  ค่าน้ าประปา และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 

เป็นต้น  ให้จ่ายจากเงินสดในมือ 

 27.2  การจ่ายเงินเป็นจ านวนมากให้แก่สมาชิกหรือกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ 

หรือการจ่ายเงินของสหกรณ์ในทางธุรกิจอื่นๆ ให้จ่ายเป็นเช็ค ยกเว้นถ้าผู้รับเงินประสงค์จะให้จ่ายเป็นเงินสด

หรือในกรณีท่ีสหกรณ์ไม่สามารถจ่ายเงินเป็นเช็คได้  ก็ให้จ่ายเป็นเงินสด   

ข้อ 28  ก่อนจ่ายเงินทุกคร้ัง  ผู้มีหน้าท่ีจ่ายต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ และใบส าคัญ

ประกอบการจ่ายเงินให้ถูกต้อง  และต้องมีผู้อนุมัติให้จ่ายเงินจึงจ่ายเงินได้  และเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับ

เงิน หรือให้ผู้รับเงินลงนามรับเงินไว้ในหลักฐานการจ่ายเงินของสหกรณ์ทุกครั้ง 
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ข้อ 29  การจ่ายเงินแก่ผู้มีสิทธิรับเงิน  ในกรณีท่ีไม่รู้จักตัวผู้ขอรับเงิน  ต้องให้บุคคลอื่นท่ีเชื่อถือได้

ลงลายมือชื่อรับรอง  หรือน าหลักฐาน เช่น บัตรประจ าตัว แสดงประกอบการรับเงินด้วย 

ข้อ 30  การจ่ายเช็คตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 27.2  ให้สั่งจ่ายในนามบุคคลหรือหน่วยงานผู้รับเงิน  

โดยขีดฆ่าค าว่า “ผู้ถือ”  ออก ยกเว้นผู้รับเงินประสงค์จะไม่ให้ขีดฆ่าค าว่า “ผู้ถอื” ออกก็ให้ปฏิบัติไปตามนั้น 

ข้อ 31  การจ่ายเช็ค ต้องมีใบส าคัญจ่ายเช็ค  ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับวันที่จ่ายเช็ค  เลขท่ีเช็ค ชื่อ

ธนาคาร วัตถุประสงค์ในการจ่ายเงิน  ชื่อผู้รับเช็คและจ านวนเงิน  พร้อมท้ังลงชื่อผู้จัดท าเอกสารและผู้อนุมัติ

ไว้เป็นหลักฐาน  ท้ังนี้สหกรณ์จะต้องจัดให้มีทะเบียนจ่ายเช็คบันทึกรายละเอียดข้างต้น เพื่อควบคุมและ

ตรวจสอบด้วย  

 กรณีเช็คท่ีมีการลงชื่อสั่งจ่ายเรียบร้อยแล้ว  แต่ยังไม่มีผู้มารับ  ให้เก็บรักษาไว้ในท่ี

ปลอดภัยและควรติดต่อให้ผู้รับมารับไปโดยเร็วท่ีสุด 

  ข้อ 32  ผู้มีอ านาจลงนามในเช็คสั่งจ่าย หรือใบถอนเงิน คือ ประธานกรรมการ หรือ รองประธาน 

กรรมการ  หรือเลขานุการ หรือกรรมการอ านวยการท่ีได้รับมอบหมาย และผู้จัดการ รวมเป็น 2 คน 

พร้อมประทับตราสหกรณ์ 

  ในกรณีท่ีผู้จัดการไม่อยู่ให้ประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ หรือ เลขานุการ 
หรือกรรมการอ านวยการ ลงนามแทนตามล าดับ  

ข้อ 33  ในกรณียกเลิกการจ่ายเช็ครายการใด  ให้ผู้มีหน้าท่ีจ่ายประทับตรา “ยกเลิก”  ในเอกสารท่ี

ยกเลิกทุกฉบับ ส่วนเช็คท่ียกเลิกให้เย็บติดกับต้นขั้วและประทับตรา “ยกเลิก”  พร้อมบันทึกเหตุผลท่ียกเลิก

และลงลายมือชื่อผู้รับผิดชอบก ากับไว้ด้วย 

ข้อ 34  ในการถอนเงินจากธนาคาร  หรือแหล่งรับฝากเงินอื่นๆ เพื่อน ามาใช้จ่ายในธุรกิจของ 

สหกรณ์  ให้ผู้จัดการหรือผู้ท าหน้าท่ีแทนท าบันทึกขออนุมัติถอนเงินโดยช้ีแจงเหตุผลต่อประธานกรรมการหรือ

รองประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติการถอนเงิน  

พร้อมท้ังแนบเอกสารการถอนเงินและเอกสารหลักฐานต่างๆ  เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 

 ข้อ 35  เมื่อสิ้นเวลาท าการตามข้อ 5  ให้ผู้จัดการหรือผู้ปฏิบัติหน้าท่ีแทนตามข้อ 8  ตรวจสอบ

รายการเงินสดในสมุดบัญชีเปรียบเทียบกับตัวเงินสดในมือเป็นประจ าทุกวัน  เมื่อเห็นว่าถูกต้องตรงกันแล้ว  

ให้ลงลายมือชื่อก ากับไว้ในสมุดบัญชีด้วย 

 ข้อ 36  เงินสดและเอกสารการเงินท่ีสหกรณ์จะต้องเก็บรักษาไว้ในมือแต่ละวันนั้น  ให้เก็บรักษาไว้ใน

ตู้นิรภัยของสหกรณ์  หรือในท่ีมั่นคงปลอดภัย  โดยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัดการ 

 ข้อ 37  ให้เก็บรักษาสมุดบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ทุกเล่ม  สมุดบัญชี ทะเบียนและเอกสารเกี่ยวกับ

การเงินไว้ในตู้นิรภัย  และหรือในท่ีมั่นคงปลอดภัย โดยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัดการ 
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 ข้อ 38  ให้คณะกรรมการมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการ

คนใดคนหนึ่งท าการตรวจสอบเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับเงินสดคงเหลือและเอกสารการเงินอื่นๆ ให้ถูกต้อง 

 ข้อ 39  ให้ผู้จัดการจัดให้มีการท าบัญชีรับจ่าย  งบทดลอง  งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร กรณีเงิน

ฝากในบัญชีของสหกรณ์ และหลักฐานของธนาคารไม่ตรงกัน  รวมทั้งสรุปเกี่ยวกับการรับจ่ายเงินเสนอต่อท่ี

ประชุมคณะกรรมการเป็นประจ าทุกเดือน  

 ข้อ 40  ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ ณ วันที่  15 กุมภาพันธ์ 2551 

 
 
 

(ศาสตราจารย์พิเศษมานิต  ศรีประโมทย์) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 

 

 


