
 

ระเบียบมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนในพระอุปถมัภ์ 

สมเด็จพระเจา้พี่นางเธอ เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

วา่ดว้ยการเงิน  การบญัชี  ทรัพยสิ์น และการเก็บรักษาทรัพยสิ์น 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 
-------------------------------- 

 

  เพื่อใหก้ารบริหารจดัการดา้นการเงิน การบญัชี ทรัพยสิ์น และการเก็บรักษาทรัพยสิ์นของมูลนิธิ

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนในพระอุปถมัภฯ์  เป็นไปดว้ยความคล่องตวั โปร่งใส ตรวจสอบได ้และมี

ประสิทธิภาพ 

อาศยัอ านาจตามขอ้ ๓๗  แห่งขอ้บงัคบัของมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนในพระอุปถมัภฯ์   

และมติท่ีประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ ประจ าปี ๒๕๕๓   เม่ือวนัท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๓   จึงออกระเบียบไวด้งัน้ี 

  ขอ้ ๑    ระเบียบน้ีให้เรียกวา่   “ ระเบียบมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนในพระอุปถมัภ์ 

สมเด็จพระเจา้พี่นางเธอ เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  วา่ดว้ยการเงิน การบญัชี  ทรัพยสิ์น 

และการเก็บรักษาทรัพยสิ์น  พ.ศ. ๒๕๕๓ ” 

  ขอ้ ๒   ใหใ้ชร้ะเบียบน้ี ตั้งแต่  วนัท่ี  ๑  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นตน้ไป 

  ขอ้ ๓   ใหย้กเลิก ระเบียบวา่ดว้ยการเงิน การบญัชี ทรัพยสิ์น และการเก็บรักษาทรัพยสิ์นของมูลนิธิ

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน พ.ศ. ๒๕๔๐  ลงวนัท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๐ 

ขอ้ ๔   ในระเบียบน้ี 

                           “ มูลนิธิ ”  หมายถึง มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนในพระอุปถมัภส์มเด็จพระเจา้พี่ 

นางเธอ  เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์   

               “ คณะกรรมการ ”   หมายถึง   คณะกรรมการมูลนิธิ  

   “ คณะ”   หมายถึง คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวทิยาลยัมหิดล 

                                         “ การเงิน ”  หมายถึง  การรับหรือจ่ายเงิน  หรือส่ิงมีค่าแทนตวัเงินจ านวนหน่ึงหรือหลาย

จ านวนของมูลนิธิ 



 ๒ 

   “ การบญัชี ”  หมายถึง  การจด บันทึก  รายงานการเงิน  ตลอดจนลูกหน้ี  เจ้าหน้ี และ

ทรัพยสิ์นต่างๆ ของมูลนิธิไวเ้ป็นหลกัฐาน  วา่ไดมี้การ  รับ  จ่าย  โอน  เพิ่ม  ลดเงิน หรือส่ิงมีค่าแทนตวัเงินไปอยา่งไร

บา้ง 

   “ ทรัพยสิ์น ”   หมายถึง   สังหาริมทรัพย ์ และอสังหาริมทรัพย ์ ท่ีมูลนิธิไดรั้บจากการบริจาค  

และการจดัซ้ือของมูลนิธิเอง 

   “ การเก็บรักษาทรัพยสิ์น ”  หมายถึง  การดูแลทรัพยสิ์นของมูลนิธิใหไ้ดรั้บความปลอดภยั 

มิใหสู้ญหายหรือบุบสลายไป 
 

ก.  หมวดการรับจ่ายเงิน 

 ขอ้ ๕    การรับจ่ายเงินของมูลนิธิ   ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของเหรัญญิกเป็นผูด้  าเนินงาน  และจดบนัทึกการ

รับจ่ายนั้นในบญัชีเงินสดทุกรายการ 

ขอ้ ๖    การจ่ายเงินค่าใชจ่้ายประจ าส านกังาน ใหท้ าบนัทึกเสนอผูมี้อ านาจ หากไดรั้บอนุมติัจึงจ่าย

ได ้  ยกเวน้ค่าใชจ่้ายท่ีจ  าเป็นตอ้งด าเนินการเร่งด่วน   และมีวงเงินไม่เกินคร้ังละ  ๒,๐๐๐ บาท (สองพนับาท)   ให ้

เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบด าเนินการจดัซ้ือหรือจดัหาไปก่อน  แลว้จึงน าหลกัฐานการจ่ายเงินมาขอเบิกจ่าย  ทั้งน้ี ตอ้งไม่

เกิน     ๑๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน 

ขอ้ ๗    การเบิกจ่ายเงินของมูลนิธิให้ปฏิบติัดงัน้ี 

             ๗ ๑  การจ่ายเงินของมูลนิธิ ใหจ่้ายไดใ้นกรณี ดงัน้ี 

(๑) เงินท่ีผูบ้ริจาคใหมู้ลนิธิ และแสดงเจตนาใหเ้ป็นเงินสมทบทุนมูลนิธิ  ใหจ่้ายเฉพาะ

ดอกผล 

(๒)   เงินท่ีมีผูบ้ริจาคให้มูลนิธิ โดยมิไดแ้สดงเจตนาให้เป็นเงินสมทบทุนมูลนิธิ  ให้

จ่ายไดท้ั้งเงินตน้และดอกผล 

(๓)   เงินท่ีมีผูบ้ริจาคให้มูลนิธิ โดยมีวตัถุประสงค์เป็นการเฉพาะ   ให้จ่ายตาม

วตัถุประสงคข์องผูบ้ริจาค 

(๔)  รายไดอ่ื้นท่ีมูลนิธิจดักิจกรรม 

                        การจ่ายเงินตามวรรคแรก ใหจ่้ายตามวตัถุประสงคข์องมูลนิธิ หรือวตัถุประสงคข์อง 

ผูบ้ริจาค  หรือ เพื่อกิจการอ่ืนตามท่ีมูลนิธิเห็นสมควร เช่น สนบัสนุนกิจกรรมของโรงพยาบาล   สนบัสนุนกิจกรรม

ของคณะ 



 ๓ 

๗.๒  ให้ผูมี้สิทธิเบิกจ่าย  ซ่ึง เป็นหวัหนา้หน่วยงาน  หรือผูท่ี้ผูบ้ริจาคระบุช่ือให้มีสิทธิ

เบิกจ่าย  ประธานกองทุนในมูลนิธิ  กรรมการและเลขานุการ กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ หรือ เจา้หนา้ท่ีประจ า

มูลนิธิเป็นผูข้อเบิก โดยระบุวตัถุประสงคข์องการใชเ้งินเสนอผูมี้อ านาจอนุมติั 
 

 ๗.๓   การเบิกจ่ายเงินใหใ้ชใ้บเสร็จรับเงิน หรือใบส าคญัรับเงิน ซ่ึงผูรั้บเงินเป็นผูอ้อกให ้

หรือเอกสารหลกัฐานอ่ืนใดท่ีเป็นหลกัฐานการจ่ายเงิน 

   ๗.๔  ใบเสร็จรับเงินท่ีน ามาเบิกตอ้งมีรายการอยา่งนอ้ย ดงัต่อไปน้ี 

    (๑)  ช่ือ สถานท่ีอยู ่หรือท่ีท าการของผูอ้อกใบเสร็จรับเงิน/ผูข้าย  เลขประจ าตวั    

ผูเ้สียภาษี เลขบตัรประจ าตวัประชาชนของผูอ้อกใบเสร็จรับเงิน/ผูข้าย 

    (๒)  ช่ือของผูซ้ื้อ หรือผูใ้ชบ้ริการ 

    (๓)  วนั เดือน ปีท่ีรับเงิน 

    (๔)  รายการแสดงการรับเงิน ระบุวา่เป็นค่าใชจ่้ายอะไร 

    (๕)  จ  านวนเงินทั้งตวัเลข และตวัอกัษร 

    (๖)  ลายมือช่ือผูรั้บเงิน 

    ๗.๕  ในการจ่ายเงินเพื่อทดรองจ่ายในกิจการของมูลนิธิ  ใหเ้จา้หนา้ท่ีท าค าขอเบิกจ่าย

พร้อมความมุ่งหมายท่ีจะใชเ้งินทดรองจ่ายนั้นเสนอต่อผูมี้อ  านาจอนุมติั 

                          เม่ือไดรั้บอนุมติัใหท้ดรองจ่ายไดแ้ลว้   ผูย้มืเงินทดรองจ่ายตอ้งรับผดิชอบส่งหลกัฐาน

การใชจ่้ายพร้อมทั้งเงินสดคงเหลือ (ถา้มี)  ต่อเหรัญญิกโดยเร็ว  ใหเ้หรัญญิกติดตามทวงถามเงินทดรองจ่าย  หากเงิน

ทดรองจ่ายคร้ังก่อนยงัไม่มีการช าระใหเ้สร็จส้ินไป   เวน้แต่จะไดรั้บอนุมติัเป็นกรณีจากประธานกรรมการมูลนิธิ หรือ

รองประธานกรรมการมูลนิธิท่ีไดรั้บมอบหมายให้ท าการแทน     

  ๗.๖ กรณีหลกัฐานการจ่ายเงินสูญหาย ใหใ้ชส้ าเนาหลกัฐานการจ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน 

ท่ีผูรั้บเงินรับรองแทนตน้ฉบบัท่ีสูญหายได ้ 

  ๗.๗ การจ่ายเงินรายใด ซ่ึงตามลกัษณะไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินได ้ใหผู้รั้บเงินลงช่ือ

รับเงินในใบส าคญัรับเงิน  เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานการจ่ายเงินได ้ 

  ๗.๘ กรณีผูป้ฏิบติังานจ่ายเงินไป โดยไดรั้บใบเสร็จรับเงิน ซ่ึงมีรายการไม่ครบถว้น ตาม  

ขอ้  ๗.๔  ให้ผูป้ฏิบติังานนั้นท าใบรับรอง 

 

 



 ๔ 

ข. หมวดการบญัชี 

ขอ้ ๖ ปีทางบญัชีก าหนดตามปีปฏิทิน 

    ขอ้ ๗  บญัชีการเงินตอ้งประกอบดว้ยบญัชีเงินสด  บญัชีแยกประเภท  และสมุดทะเบียนหลกัฐาน

ต่างๆ  ตามลกัษณะและความจ าเป็น 

  บญัชีเงินสด  ใหใ้ชแ้ต่เพียงเล่มเดียวส าหรับจดบนัทึกการรับ และการจ่ายเงินสด  หา้มมิใหก้รรมการ

แยกเงินรายไดแ้ละรายจ่ายต่างๆ  ไปจดัท าบญัชีเงินสดต่างหาก 

  บญัชีแยกประเภท  ใหเ้ปิดบญัชีตามลกัษณะและความจ าเป็น  โดยลงยอดเงินท่ีผา่นจากบญัชีเงินสด 

หรือทะเบียน  และเม่ือส้ินปีหน่ึงใหปิ้ดบญัชีคร้ังหน่ึง 

  ทะเบียนต่างๆ  ใหจ้ดัข้ึนตามลกัษณะของกิจการ เช่น  ทะเบียนเงินทดรองจ่าย  ทะเบียนเงินมดัจ า  

และอ่ืนๆ (ถา้มี) 

  ขอ้ ๘  ใหมู้ลนิธิจดัท าบญัชีตามหลกัของการบญัชีสากล (บญัชีคู่) 

  ขอ้ ๙ รายไดแ้ละรายจ่ายต่างๆ  ให้จดบนัทึกรายการลงในบญัชีเงินสดโดยมีใบเสร็จรับเงิน หรือ

ใบส าคญั หรือหลกัฐานประกอบ   เพื่อใหท้ราบถึงลกัษณะท่ีไดม้าและท่ีตอ้งจ่ายไปทุกคร้ัง  เช่น  ใบรับเงิน  ใบฝาก

ธนาคาร  หรือเอกสารหลกัฐาน  ท่ีไดรั้บอนุมติัจากผูมี้อ านาจโดยถูกตอ้ง 

  ขอ้ ๑๐ ใบเสร็จรับเงินของมูลนิธิใหท้  าเป็นเล่ม  มีส าเนาเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน  แต่ละเล่มตอ้งมีจ านวน

ใบเท่ากนัและมีเลขหมายต่อเน่ืองกนัไว ้ ทุกเล่มตอ้งมีเลขก ากบัเล่ม  เม่ือมีการรับเงินตอ้งออกใบรับเงินทุกคร้ัง  ฉบบัใด

เสียใหขี้ดฆ่าแลว้หมายเหตุไวใ้หช้ดัแจง้ 

       ใบเสร็จรับเงินของมูลนิธิ  ใหมี้ทะเบียนคุมไวใ้หต้รวจสอบไดเ้สมอวา่มีทั้งหมดก่ีเล่ม  เลขท่ี

เท่าใด  และปีหน่ึงๆ ใชไ้ปก่ีเล่ม  เลขท่ีเท่าใดบา้ง   และใหใ้ชใ้บเสร็จรับเงินของมูลนิธิตามระเบียบน้ีเท่านั้น 

 

ค. หมวดทรัพยสิ์นและการเก็บรักษาทรัพยสิ์น 

   ขอ้ ๑๑ ใหเ้หรัญญิกมีหนา้ท่ีรวบรวมเก็บรักษาเงิน  และเก็บเงินสดไวไ้ดไ้ม่เกินจ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท 

(สามหม่ืนบาท)  ตามขอ้บงัคบัของมูลนิธิ  ขอ้ ๓๓   จ  านวนเงินท่ีเกินกวา่อ านาจเก็บรักษาใหน้ าฝากธนาคารพาณิชยท่ี์

มูลนิธิมีบญัชีเงินฝากอยูแ่ลว้ 

  ขอ้ ๑๒ ใหฝ้ากเงินของมูลนิธิในธนาคารพาณิชยท่ี์คณะกรรมการเห็นสมควร    

  ขอ้ ๑๓ ใหเ้หรัญญิกรวบรวมเก็บรักษาบญัชี  เอกสารและหลกัฐานประกอบการลงบญัชีไวเ้ป็นเวลา

ไม่นอ้ยกวา่ ๕ ปี  และใหท้ ารายงานแสดงฐานะการเงินทุก  ๖  เดือน  เสนอต่อคณะกรรมการ  



 ๕ 

  ขอ้ ๑๔  ใหเ้หรัญญิกเสนอรายงานฐานะ การรับและการจ่ายเงินของมูลนิธิซ่ึงผูส้อบบญัชีไดรั้บรอง

แลว้  ต่อท่ีประชุมสามญัประจ าปี 

  ขอ้ ๑๕ ใหมู้ลนิธิจดัท าทะเบียนทรัพยสิ์นโดยจ าแนกตามชนิดและลกัษณะของส่ิงของ 

   ทรัพยสิ์นของมูลนิธิเม่ือไดรั้บมาหรือจ่ายไป  ตอ้งจดบนัทึกผา่นทะเบียนน้ีเป็นหลกัฐานวา่

ผูใ้ดรับ ผูใ้ดจ่าย  อน่ึงให้แสดงรายการส่ิงของนั้นทั้งราคาท่ีไดรั้บมาและราคาปัจจุบนั  ทั้งวนั เดือน ปี ท่ีไดรั้บของนั้น

มา  และจ่ายของนั้นไป 

   ใหมี้การตรวจสอบทรัพยสิ์นของมูลนิธิอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

  ขอ้ ๑๖ ใหเ้ลขานุการมีหนา้ท่ีด าเนินการใหเ้ป็นไปตามขอ้ ๑๕ และมีหนา้ท่ีดูแลทรัพยสิ์นของมูลนิธิ

มิใหสู้ญหายหรือบุบสลาย และรักษาใหมี้สภาพดีอยูเ่สมอ 

  ขอ้ ๑๗  การจดัหาพสัดุของมูลนิธิ    ใหด้ าเนินการโดยอนุโลมใชร้ะเบียบพสัดุท่ีคณะถือปฏิบติั 

 ขอ้ ๑๘  การจ าหน่ายทรัพยสิ์นท่ีช ารุด หรือ สูญหายออกจากบญัชีทรัพยสิ์นตอ้งไดรั้บอนุมติัจาก

คณะกรรมการ  

  ขอ้ ๑๙  การคิดค่าเส่ือมราคาทรัพยสิ์นของมูลนิธิ ใหอ้นุโลมวธีิคิดตามระเบียบพสัดุท่ีคณะถือ

ปฏิบติั   

 

ง. หมวดอ านาจการอนุมติัการจ่ายเงิน 

   ขอ้ ๒๐  ใหป้ระธานกรรมการมูลนิธิ หรือรองประธานกรรมการมูลนิธิท่ีไดรั้บมอบหมายให้ท าการ

แทนมีอ านาจสั่งจ่ายเงินไดค้ร้ังละ ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาท)   ตามขอ้บงัคบัของมูลนิธิ   ขอ้ ๓๒   ถา้เกิน

จากท่ีก าหนด ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ  เวน้แต่เป็นกรณีจ าเป็นและเร่งด่วนใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของประธาน

กรรมการมูลนิธิ  หรือรองประธานกรรมการมูลนิธิท่ีไดรั้บมอบหมายใหท้ าการแทนอนุมติัใหจ่้ายได ้แต่ตอ้งรายงานให้

คณะกรรมการทราบในการประชุมคร้ังต่อไป 

 

จ. หมวดการตรวจสอบบญัชีการเงิน 

    ขอ้ ๒๑  การปิดบญัชีเพื่อตรวจสอบการเงิน   ใหก้ระท าถึงวนัท่ี ๓๑ ธนัวาคมของทุกปี  แลว้ให้

เหรัญญิกเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีพร้อมงบดุล  งบรายได-้รายจ่าย   ใหป้ระธานกรรมการมูลนิธิหรือรองประธาน

กรรมการมูลนิธิท่ีไดรั้บมอบหมายให้ท าการแทนทราบ   และจดัส่งงบแสดงฐานะการเงินแต่ละปีใหค้ณะกรรมการ

ทราบก่อนวนัประชุมสามญัประจ าปี 

  ขอ้ ๒๒  การตรวจสอบบญัชีการเงิน  ให้เป็นหนา้ท่ีของผูส้อบบญัชีตามขอ้บงัคบัของมูลนิธิขอ้ ๓๘ 



 ๖ 

   การจา้งบุคคลภายนอก หรือ ส านกังานสอบบญัชีท่ีไดรั้บอนุญาต เพื่อตรวจสอบบญัชี

ของมูลนิธิ  ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

 

  ขอ้ ๒๓ ผูส้อบบญัชี  มีอ านาจกระท าดงัน้ี 

   ๒.๓.๑ ตรวจสอบบญัชี  เอกสารและหลกัฐานต่างๆ  ในระหวา่งเวลาอนัสมควร 

   ๒.๓.๒ ซกัถามเจา้หนา้ท่ีจนเป็นท่ีพอใจ 

   ๒.๓.๓ เรียกเงินท่ีจ่ายไปโดยผดิจากขอ้บงัคบัของมูลนิธิคืนจากผูรั้บผดิชอบในการจ่ายเงิน 

   ๒.๓.๔ ถา้ปรากฏวา่มีการทุจริต  ใหร้ายงานประธานกรรมการมูลนิธิหรือรองประธาน

กรรมการมูลนิธิท่ีไดรั้บมอบหมายใหท้ าการแทนโดยด่วน 

 

      ประกาศ ณ วนัท่ี     ๒๙  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

        

                                   (ลายเซ็น) 

                       (รองศาสตราจารยป์ระตาป  สิงหศิวานนท)์ 

           ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนในพระอุปถมัภ ์

                                                        สมเด็จพระเจา้พี่นางเธอ เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

 

 

 

 

 

 
                      
 

 

 

 

   กรรณิการ์แกว้ ร่าง/พิมพ ์

                            สมคิด ตรวจ/ กิตติศกัด์ิ ทาน 

 


