
 
 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุสุโขทัย จํากัด 
ว่าด้วยการรบัจ่ายและเก็บรักษาเงิน 

พ.ศ. 2560 
 
อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จํากัด ข้อ 79(8) 

และข้อ 107(7) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 10 ตุลาคม พ .ศ .2560 
คณะกรรมการดําเนินการจึงได้กําหนดระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ ดังต่อไปน้ี 

ข้อ 1.  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จํากัด ว่าด้วยการรับ
จ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2560” 

ข้อ 2.  ระเบียบน้ีใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 
ข้อ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จํากัด ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บ

รักษาเงิน พ.ศ. 2550 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบน้ี 
และให้ใช้ระเบียบน้ีแทน 

ข้อ 4.  ในระเบียบน้ี 
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จํากัด 
 “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข

สุโขทัย จํากัด 
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย 

จํากัด 
“รองประธานกรรมการ” หมายถึง รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข

สุโขทัย จํากัด 
“กรรมการ” หมายถึง กรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จํากัด 
“เหรัญญิก” หมายถึง เหรัญญิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จํากัด 
“ผู้จัดการ” หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จํากัด  
“เจ้าหน้าที่การเงิน” หมายถึง เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่

รับผิดชอบในการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ 
“เจ้าหน้าที่บัญชี” หมายถึง เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่

รับผิดชอบในการจัดทําบัญชีการรับจ่ายเงินของสหกรณ์ 
“เงินสดในมือ” หมายถึง เงินสดท่ีเป็นธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ ซึ่งสหกรณ์เก็บรักษา

ไว้ที่สํานักงานสหกรณ์ เพ่ือใช้จ่ายหมุนเวียนในทางธุรกิจของสหกรณ์ 
“เอกสารการเงิน” หมายถึง เช็ค ธนาณัติ ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวแลกเงินไปรษณีย์ หรือ 

ต๋ัวสัญญาใช้เงิน 
ข้อ 5.  สหกรณ์เปิดรับจ่ายเงินต้ังแต่เวลา 09.00 น.  ถึง 15.00 น. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ

และวันหยุดตามประกาศของสหกรณ์ 
 

/ ข้อ 6. ใหผู้้จดัการ… 



ข้อ 6.  ให้ผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบในการรับ – จ่าย และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ 
ข้อ 7.  กรณีที่ยังไม่มีผู้จัดการ หรือผู้จัดการไม่อยู่หรือผู้จัดการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 6. ได้       

ให้คณะกรรมการแต่งต้ังกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่การเงิน หรือเจ้าหน้าที่ผู้หน่ึงผู้ใดที่เห็นสมควรซึ่งไม่ได้ปฏิบัติ
หน้าที่เก่ียวกับงานด้านบัญชี เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 6. แทน โดยอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

ข้อ 8.  การรับจ่ายเงิน จะต้องจัดให้มีเอกสารหลักฐานใบสําคัญประกอบครบถ้วน และจะต้อง
บันทึกรายการในสมุดบัญชีของสหกรณ์ทุกครั้งทันทีที่เกิดรายการขึ้น และผู้จัดการจะต้องตรวจสอบให้ถูกต้อง
เป็นประจําวัน 

หมวด  1 
ใบเสร็จรบัเงนิ 

ข้อ 9.  ใบเสร็จรับเงิน ให้ใช้ตามแบบที่สหกรณ์กําหนด โดยให้มีสําเนาอย่างน้อย 2 ฉบับ  
เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบและบันทึกบัญชี 

ข้อ 10. ใบเสร็จรับเ งิน ให้มีหมายเลขกํากับเล่ม และหมายเลขกํากับใบเสร็จรับเ งิน 
เรียงตามลําดับกันไปทุกฉบับ ให้สหกรณ์จัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินไว้ เพ่ือให้ทราบและตรวจสอบได้ว่า 
ได้จัดพิมพ์ขึ้นจํานวนเท่าใด ได้จ่ายใบเสร็จรับเงินเล่มใด หมายเลขใดถึงหมายเลขใด ให้เจ้าหน้าที่ผู้ใดไปใช้
เมื่อไร 

การเบิกใช้ใบเสร็จรับเงิน ให้เบิกใช้ตามจํานวนที่เหมาะสมและจําเป็นกับสภาพธุรกิจของสหกรณ์ 
โดยให้เบิกตามลําดับเล่มและเลขที่ของใบเสร็จรับเงิน และให้มีหลักฐานการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินไว้ด้วย 

ข้อ 11. ใบเสร็จรับเงิน ห้ามขูดลบ แก้ไข เพ่ิมเติม จํานวนเงินหรือช่ือผู้ ชําระเงิน หาก
ใบเสร็จรับเงินฉบับใดลงรายการรับเงินผิดพลาด ก็ให้ขีดฆ่าจํานวนเงินและเขียนใหม่ทั้งจํานวนแล้วให้ผู้รับเงินลง
ลายมือช่ือกํากับหรือขีดฆ่ายกเลิกใบเสร็จรับเงินน้ันทั้งฉบับแล้วออกฉบับใหม่ให้แทน 

สําหรับใบเสร็จรับเงินฉบับที่ยกเลิก ให้ขีดฆ่าและเขียนเหตุผลพร้อมกับลงช่ือกํากับไว้และให้เย็บ
ติดไว้ในเล่มโดยมีสําเนาอยู่ครบทุกฉบับพร้อมต้นฉบับ 

ข้อ 12. ให้สหกรณ์เก็บรักษาสําเนาใบเสร็จรับเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชียังมิได้ตรวจสอบไว้ในที่
ปลอดภัยอย่าให้สูญหาย และเมื่อได้ตรวจสอบแล้วก็ให้เก็บไว้อย่างเอกสารธรรมดาได้ 

ข้อ 13. ให้กรรมการที่ทําหน้าที่เหรัญญิก หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ทําหน้าที่ควบคุมการจัดเก็บ
รักษาใบเสร็จรับเงินที่ยังไม่ได้ใช้ และเล่มที่ยังใช้ไม่หมดไว้ในที่มั่นคงปลอดภัย 

ข้อ 14. ทุกงวด 3 เดือนและเมื่อสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้กรรมการที่ทําหน้าที่เหรัญญิก  
ทําการตรวจนับใบเสร็จรับเงินทั้งที่ใช้แล้วและที่ยังคงเหลือให้เป็นการถูกต้อง โดยจัดทําหลักฐานการตรวจนับไว้
ด้วย 

หมวด  2 
การรับเงิน 

ข้อ 15. สหกรณ์ต้องออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการรับเงิน โดยปกติให้ใช้ใบเสร็จรับเงิน       
เล่มเดียวกันในการรับเงินทุกประเภท เว้นแต่เงินประเภทใดที่มีการรับชําระเป็นประจําและมีจํานวนมากราย 
จะแยกใบเสร็จรับเงินเล่มหน่ึงสําหรับการรับชําระเงินประเภทน้ันก็ได้ 

 
/ ข้อ 16. การรับเงิน… 



ข้อ 16. การรับเงินของสหกรณ์ให้รับชําระโดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสหกรณ์  
แต่ถ้าเป็นกรณีที่จําเป็นและเป็นประโยชน์แก่สหกรณ์ก็อาจรับเป็นเงินสด โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้จัดการ
หรือคณะกรรมการ และให้เจ้าหน้าที่การเงินรับผิดชอบร่วมกับเจ้าหน้าที่บัญชีนําเงินสดฝากเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของสหกรณ์ภายในกําหนดเวลาตามข้อ 17. 

เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสหกรณ์แล้วให้นําหลักฐานการโอนเงินส่งให้สหกรณ์  
เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจสอบหลักฐานการโอนเงินและมีเงินบันทึกเข้าบัญชีแล้ว จึงออกใบเสร็จรับเงินได้ 

ข้อ 17. เงินสดที่สหกรณ์ได้รับในแต่ละวันตามข้อ 16. ให้นําฝากธนาคารเมื่อสิ้นเวลารับจ่ายเงิน
ในวันน้ัน  

ในกรณีที่ไม่สามารถนําฝากธนาคารได้ทันวันน้ัน ให้มีบันทึกเหตุผลไว้ในสมุดบัญชีเงินสดและแจ้ง
ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ เพ่ือทราบและให้รับนําเข้าฝากธนาคาร 

ในเวลาเริ่มทําการของวันทําการถัดไปทันที 
เงินสดซึ่งไม่อาจนําฝากธนาคารได้ทันในวันน้ันให้เก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยของสหกรณ์ หรือในที่

มั่นคงปลอดภัย 
ข้อ 18. กรณีเงินนําฝากธนาคารมีจํานวนมาก หรือธนาคารอยู่ห่างไกล หรือกรณีที่เห็นว่าจะ 

ไม่ปลอดภัยแก่เงินที่จะนําฝากธนาคาร ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งต้ังให้กรรมการคนใดคนหนึ่งร่วมกับ
ผู้จัดการควบคุมเงินไปฝากธนาคาร และหรืออาจจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจควบคุมรักษาความปลอดภัยด้วยก็ได้ 

หมวด  3 
การจ่ายเงิน 

ข้อ 19. การจ่ายเงิน ให้จ่ายเฉพาะเพ่ือกิจการภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ของสหกรณ์และ
เป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ 

ข้อ 20. การจ่ายเงินทุกครั้ง ต้องมีหลักฐานการจ่ายที่ถูกต้องสมบูรณ์เก็บไว้เพ่ือประโยชน์ในการ
ตรวจสอบ 

ข้อ 21. หลักฐานการจ่าย นอกจากใบเสร็จรับเงิน ซึ่งผู้รับเงินออกให้แก่สหกรณ์ให้ใช้ตามแบบ 
ที่สหกรณ์กําหนด 

ข้อ 22. หลักฐานการจ่าย ที่เป็นใบเสร็จรับเงินซึ่งผู้รับเงินออกให้แก่สหกรณ์อย่างน้อยจะต้องมี
รายการดังต่อไปน้ี 

(1) ช่ือ  สถานที่อยู่  หรือที่ทําการของผู้รับเงิน 
(2) วัน  เดือน  ปี  ที่รับเงิน 
(3) รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร 
(4) จํานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร 
(5) ลายมือช่ือของผู้รับเงิน 

ข้อ 23. ให้เจ้าหน้าที่การเงินประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” และลงลายมือช่ือกํากับการจ่ายพร้อม
วัน  เดือน  ปี  ไว้เป็นหลักฐานการจ่ายเงินทุกฉบับ  เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ 

ข้อ 24. การจ่ายเงินของสหกรณ์ ให้กระทําได้ดังน้ี 
(1) การจ่ายเงินยืมทดรองจ่าย ให้จ่ายเงินเป็นเช็คสั่งจ่ายแก่ผู้ยืม ตามระเบียบสหกรณ์ 

ว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่าย 
 

/ (2) การจ่ายเงิน… 



(2) การจ่ายเงินอันเก่ียวกับการซื้อ การจ้าง และการจ้างออกแบบและควบคุมงาน  
ตามระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์ รวมถึงการจ่ายเงินเพ่ือดําเนินการในทางธุรกิจ
อ่ืนๆ ของสหกรณ์ ให้จ่ายเป็นเช็คหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายหรือผู้รับจ้างน้ัน 

(3) การจ่ายเงินใดๆ ที่สหกรณ์พึงจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินตามข้อบังคับและระเบียบของ
สหกรณ์ ให้จ่ายเป็นเช็ค หรือจ่ายโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินน้ัน 

เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการโอนเงินเพ่ือจ่ายให้แก่สมาชิกสหกรณ์ ให้สหกรณ์โอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้สําหรับรับเงินเดือนจากต้นสังกัดของสมาชิกสหกรณ์เท่าน้ัน 

ข้อ 25. การจ่ายเงินของสหกรณ์ตามข้อ 24. (1) (2) (3) อาจจ่ายเป็นเงินสดโดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการก็ได้ 

ข้อ 26. ก่อนจ่ายเงินทุกครั้ง ผู้มีหน้าที่จ่ายต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ และใบสําคัญ
ประกอบการจ่ายเงินให้ถูกต้องเรียบร้อย และต้องมีผู้อนุมัติให้จ่ายเงินจึงจ่ายเงินและเรียกใบเสร็จรับเงินจาก
ผู้รับเงิน หรือให้ผู้รับเงินลงนามรับเงินไว้ในหลักฐานการจ่ายเงินของสหกรณ์ทุกคร้ัง 

ข้อ 27. การจ่ายเงินแก่ผู้มีสิทธิรับเงิน ในกรณีที่ไม่รู้จักตัวผู้ขอรับเงิน ต้องให้บุคคลอ่ืนที่เช่ือถือ       
ได้ลงลายมือช่ือรับรอง หรือนําหลักฐาน เช่น บัตรประจําตัว แสดงประกอบการรับเงินด้วย 

ข้อ 28. การจ่ายเช็คตามที่กําหนดไว้ในข้อ 24. ให้สั่งจ่ายในนามบุคคลหรือหน่วยงานผู้รับเงิน      
โดยขีดฆ่าคําว่า “ผู้ถือ” ออก 

ข้อ 29. การจ่ายเช็คตามที่กําหนดไว้ในข้อ 24. (3) ให้ผู้มีสิทธิรับเงินมารับเช็คด้วยตนเอง ณ  
ที่ทําการของสหกรณ์ และให้สหกรณ์หักค่าเช็คและค่าธรรมเนียมธนาคารตามอัตราปัจจุบันจากผู้มีสิทธิรับเงิน
น้ันด้วย 

ข้อ 30. การจ่ายเช็ค ต้องมีใบสําคัญจ่ายเช็ค ซึ่งมีรายละเอียดเก่ียวกับวันที่จ่ายเช็ค เลขที่เช็ค  
ช่ือธนาคาร  วัตถุประสงค์ในการจ่ายเงิน ช่ือผู้รับเช็คและจํานวนเงิน พร้อมทั้งลงช่ือผู้จัดทําเอกสารและผู้อนุมัติ
ไว้เป็นหลักฐาน ทั้งน้ี สหกรณ์จะต้องจัดให้มีทะเบียนจ่ายเช็คบันทึกรายละเอียดข้างต้น เพ่ือการควบคุมและ
ตรวจสอบด้วย 

เช็คที่มีการลงช่ือสั่งจ่ายเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่มีผู้มารับ ให้เก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยและควร
ติดต่อให้ผู้รับมารับไปโดยเร็วที่สุด 

ข้อ 31. ในกรณียกเลิกการจ่ายเช็ครายการใด ให้ผู้มีหน้าที่จ่ายประทับตรา “ยกเลิก” ในเอกสาร 
ที่ยกเลิกทุกฉบับ  ส่วนเช็คที่ยกเลิกให้เย็บติดกับต้นขั้วและประทับตรา “ยกเลิก” พร้อมบันทึกเหตุผลที่ยกเลิก
และลงลายมือช่ือผู้รับผิดชอบกํากับไว้ด้วย 

ข้อ 32. ในการถอนเงินจากธนาคาร หรือแหล่งรับฝากเงินอ่ืนๆ เพ่ือนํามาใช้จ่ายในธุรกิจของ
สหกรณ์ ให้ผู้จัดการหรือผู้ทําหน้าที่แทน ทําบันทึกขออนุมัติถอนเงินโดยช้ีแจงเหตุผลต่อประธานกรรมการ หรือ
รองประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้เป็นผู้มีอํานาจอนุมัติการถอนเงิน  
พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานต่างๆ และเอกสารการถอนเงินเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 

 
 
 
 
 

/ หมวด  4  การเก็บรักษา… 



หมวด  4 
การเก็บรักษาเงินและเอกสารสําคัญ 

ข้อ 33. เมื่อสิ้นเวลาทําการตามข้อ 5. ให้ผู้จัดการหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามข้อ 7. ตรวจสอบ
รายการเงินสดในสมุดบัญชีเปรียบเทียบกับตัวเงินสดในมือเป็นประจําทุกวันเมื่อเห็นว่าถูกต้องตรงกันแล้ว ให้ลง
ลายมือช่ือกํากับไว้ในสมุดบัญชีด้วย 

ข้อ 34. เงินสดและเอกสารการเงินที่สหกรณ์จะต้องเก็บรักษาไว้ในมือในแต่ละวันน้ัน ให้เก็บ
รักษาไว้ในตู้นิรภัยของสหกรณ์ หรือในที่มั่นคงปลอดภัย โดยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัดการ 

ข้อ 35. ให้เก็บรักษาสมุดคู่บัญชีเงินฝากของสหกรณ์ทุกเล่ม สมุดบัญชี ทะเบียนและเอกสาร
เก่ียวกับการเงินไว้ในตู้นิรภัย และหรือในที่มั่นคงปลอดภัย โดยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัดการ 

ข้อ 36. ให้คณะกรรมการมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือ
กรรมการคนใดคนหน่ึง ทําการตรวจสอบเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับเงินสดคงเหลือและเอกสารการเงินอ่ืนๆ  
ให้ถูกต้อง 

ข้อ 37. ให้ผู้จัดการจัดให้มีการทําบัญชีรับจ่าย งบทดลอง งบสอบยอดเงินฝากธนาคาร (กรณีเงิน
ฝากในบัญชีของสหกรณ์ และหลักฐานของธนาคารไม่ตรงกัน) รวมทั้งสรุปเก่ียวกับการรับจ่ายเงิน เสนอต่อ 
ที่ประชุมคณะกรรมการเป็นประจําทุกเดือน 

ประกาศ  ณ  วันที่  10  ตุลาคม  พ.ศ. 2560 
 

 
(นายยรรยง  ศรีตะวัน) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จํากัด 

 


