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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 

ว่าด้วยการด าเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 

................................................ 

                อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัวลัยลักษณ์ จ ากัด  ข้อ 21  ข้อ 78 (9)                  
และข้อ 108 (5)  ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 26 ครั้งท่ี 9/2565  เมื่อวันท่ี 31 พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
ได้มมีติก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด ว่าด้วย การด าเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด ว่าด้วย การด าเนินธุรกรรม
ทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนกิส์ พ.ศ. 2565 
 ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันท่ีมีมตเิป็นต้นไป 
 ข้อ 3  ในระเบียบนี้ 

“สหกรณ”์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จ ากัด   
“คณะกรรมการด าเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการด าเนนิการสหกรณ์ 
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ และสมาชิกสมทบสหกรณ ์
“ธุรกรรมทางการเงิน” หมายถึง การรับเงิน การจ่ายเงินทีเ่กี่ยวข้องกับธุรกิจ และ 

การด าเนินงานของสหกรณ ์
“ระบบอเิล็กทรอนกิส์” หมายถึง การท าธุรกรรมทางการเงนิผ่านเว็บไซต์ของธนาคารกรงุไทย 

จ ากัด (มหาชน) หรือ ระบบ Corporate Online 
“ระบบ Corporate Online” หมายถึง ระบบบริการที่อ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้บรกิารสามารถ

บริหารจัดการทางด้านการเงิน (Cash Management) ได้
ด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซด์ของ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

“ธนาคาร” หมายถึง ธนาคารกรงุไทย จ ากัด (มหาชน) 
“ชื่อผู้ใช้งานและรหัสส่วนตวั
ของผู้ใช้งาน” 

หมายถึง ชื่อ (USER ID) และรหัสส่วนบุคคล (PASSWORD) ในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ออกโดย ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
ส าหรับให้สหกรณ์ใช้ท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

“ผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทน
สหกรณ์”  

หมายถึง ผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อตามข้อบังคับสหกรณ์ การลงลายมือ
ชื่อแทนสหกรณ์ เพื่อให้มีผลผูกพนัสหกรณ์ในกิจการอัน
เกี่ยวกบับุคคลภายนอก 
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“ผู้จัดการ” หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ หรือ ผูก้ระท าการแทนในกรณทีี่ผู้จัดการ 
ไม่อยู่หรือกระท าการไม่ได้ ตามที่สหกรณก์ าหนด 

“บุคคลอื่น” หมายถึง สหกรณ์อืน่ ชุมนุม หน่วยงาน บริษัท ห้างร้าน นิติบุคคลและ
บุคคลทีไ่ม่ได้เปน็สมาชิกของสหกรณ ์

  

หมวด 1 
บททั่วไป 

 ข้อ 4  สหกรณ์สามารถด าเนินธุรกรรมทางการเงนิกับสมาชิก บคุคลอื่น และโอนเงินจากบัญชเีงนิฝากธนาคาร
ของสหกรณ์จากบญัชีหนึง่ไปอีกบัญชีหนึง่  โดยผ่านระบบอเิล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการทางด้านการเงนิได้
อย่างสะดวก รวดเรว็ ด้วยความปลอดภัยสูง ซึ่งการท าธุรกรรมผ่านระบบอิเลก็ทรอนกิส์ จะต้องเป็นไปตามระเบียบนี้ 

 

หมวด 2 
การออก การควบคุม และการเก็บรักษาชื่อผู้ใช้งาน (USER ID) และ รหัสส่วนตัวของผู้ใช้งาน (PASSWORD) 

 ข้อ 5   สหกรณ์มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรวบรวมเอกสารและจัดท ารายละเอียดข้อมูลของผู้ใช้งาน 
เพื่อให้ธนาคารเป็นผู้ออกรหัสผู้ใช้งาน (USER ID) และรหัสสว่นตวัของผู้ใช้งาน (PASSWORD)  
 ข้อ 6  เม่ือสหกรณไ์ด้รับชื่อผู้ใช้งาน (USER ID) และรหัสส่วนตวัของผู้ใช้งาน (PASSWORD) จากธนาคาร  
ให้ด าเนินการ ดังนี ้

(1) ให้ผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้เก็บรักษาชื่อผู้ใช้งาน (USER ID)  
พร้อมจัดท าทะเบียนคุม 
    (2)  ก าหนดให้ผู้ใช้งานทีเ่ข้าถึงระบบ Corporate Online แต่ละคนเปน็ผู้เกบ็รักษารหัสส่วนตัวของ
ผู้ใช้งาน (PASSWORD) ของตนเอง 
 ข้อ 7  ก าหนดให้ชื่อผู้ใช้งาน (USER ID) และรหัสส่วนตวัของผู้ใช้งาน (PASSWORD) ในการเข้าถงึระบบ 
Corporate Online  เป็นความลับของสหกรณ์  ห้ามมิให้ผู้เก็บรกัษาเปิดเผยแก่ผู้ใด 
 ข้อ 8  ให้สหกรณ์ด าเนินการปรับปรงุ เปลี่ยนแปลง แกไ้ข เพิ่ม/ยกเลิก ข้อมูลรหัสผู้ใช้งาน (USER ID)                   
และรหัสส่วนตวัของผู้ใช้งาน (PASSWORD) ใหเ้ป็นปัจจุบัน 
 

หมวด 3  
การด าเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

       ข้อ 9  ให้สหกรณ์ใช้บญัชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาท่าศาลา ชื่อบัญชี “สหกรณ์-        
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด” บัญชีเลขที่ 828-1-46520-4 ประเภทออมทรัพย์ และบัญชีเงินฝาก
ธนาคารกรงุไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาท่าศาลา ชื่อบัญชี “สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด” บัญชเีลขที่ 
828-1-12149-1 ประเภทออมทรัพย์ ส าหรับการด าเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 

 

/3 ข้อ 10 บัญชเีงินฝาก... 

 



3 
 

 
 

 ข้อ 10  บัญชีเงินฝากธนาคาร ตามข้อ 9 ให้สหกรณ์ใชเ้พื่อด าเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ในกรณี ดังนี ้
           (1) การจ่ายเงินให้แก่สมาชิก 
   (1.1) จ่ายเงินกู ้
                (1.2) จ่ายคืนเงินรับฝาก 
   (1.3) จ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน 
      (1.4) จ่ายคืนค่าหุ้น 
   (1.5) จ่ายทุนต่าง ๆ  
      (1.6) ธรุกรรมอื่นตามที่สหกรณ์ประกาศหรือก าหนด 
    (2) การจ่ายเงินให้กับบุคคลอื่น ที่ไม่ใช่สมาชิกของสหกรณ์ 
    (3) การโอนเงินจากบญัชีเงินฝากธนาคารของสหกรณ์จากบัญชีหนึ่งไปอีกบญัชีหนึง่ 
 ข้อ 11  ก าหนดเวลารับจ่ายเงินโดยใช้ระบบอิเลก็ทรอนกิส์ สามารถรับเงนิ และจ่ายเงินในระบบธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ในวนัและเวลาท าการตามที่สหกรณ์ประกาศก าหนด  
 ในกรณีที่สหกรณ์มีความจ าเป็นต้องการจ่ายเงินนอกวันและเวลาท าการ หรือวันหยุดราชการ หรือวนัหยุดตาม
ประกาศของสหกรณ์ ใหค้ณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มีมติก าหนดระยะเวลาด าเนินการและมอบหมายผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการเฉพาะกรณไีป 
 ข้อ 12  การควบคุม การใช้ การเก็บรักษาและการออกรายงาน ผ่านระบบ Corporate Online  เม่ือสหกรณ์
ท ารายการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ ในระดับผู้ใช้งานหรือผู้ปฏิบัตงิานแล้ว ให้ด าเนนิการ ดังนี ้

(1) ตรวจสอบความถูกต้องของรายการบันทึกข้อมูลทีเ่ข้าสู่ระบบ ใหถ้กูต้อง และพิมพ์เอกสาร 
รายงาน เพื่อด าเนินการตรวจสอบ 

(2)   ตรวจสอบรายงาน รายการสรุปยอดรับช าระเงิน (Settlement) หลักฐานทางการเงินและ 
การท ารายการอื่น ๆ เป็นประจ าทุกวัน 

(3)   ลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอ้งในเอกสารที่ตรวจสอบนัน้ และส่งมอบให้ผู้จัดการ  
 ข้อ 13  ให้สหกรณ์มอบหมายผู้จัดการหรือผู้ท าการแทนเป็นผูค้วบคุมระบบ และเจ้าหน้าที่สหกรณเ์ป็นผู้ใชง้าน
ระบบ  Corporate Online มีหน้าที่ ดังนี้ 
                       (1)   ผู้ใช้งานระบบ Corporate Online (ผู้ใช้งานระบบในระดับ Maker) ให้มีหน้าที่ ดังนี้ 
                             (1.1) บันทกึข้อมูลประจ าวัน ตรวจสอบรายการโอนเงนิเข้าบญัชขีองสหกรณ์ เป็นประจ าทุกวัน 
   (1.2) ท ารายการโอนเงนิเข้าบัญชสีมาชิกสหกรณ์ หรอื บุคคลอื่น 
                             (1.3) พิมพ์รายงาน รายการรับเงิน จ่ายเงินของบัญชเีงนิฝากธนาคารของสหกรณ์  
ผ่านระบบ Corporate Online เป็นประจ าทุกวัน 
                       (2)  ผู้ควบคมุระบบ (ผู้ใช้งานระบบในระดับ Authorizer) ให้มีหน้าที่ ดังนี้ 
                            (2.1) ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของผู้ใช้ระบบ Corporate Online 
        (2.2) ตรวจสอบรายงาน รายการรับเงิน จ่ายเงินของบญัชีเงินฝากธนาคารของสหกรณ์ให้ถูกตอ้ง
ตรงกับรายงานที่พิมพ์จากระบบ Corporate Online เป็นประจ าทุกวัน 
 
 

          /4 (2) ผู้ควบคุมระบบ... 
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                       (2)  ผู้ควบคมุระบบ (ผู้ใช้งานระบบในระดับ Authorizer) ให้มีหน้าที่ ดังนี้ 
                            (2.1) ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของผู้ใช้ระบบ Corporate Online 
        (2.2) ตรวจสอบรายงาน รายการรับเงิน จ่ายเงินของบญัชีเงินฝากธนาคารของสหกรณ์ให้ถูกตอ้ง
ตรงกับรายงานที่พิมพ์จากระบบ Corporate Online เป็นประจ าทุกวัน 
                            (2.3) ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องในเอกสารรายงาน รายการรับจ่ายเงินของบัญชเีงนิฝาก
ธนาคารของสหกรณ์ เป็นประจ าทุกวัน 
                           (2.4) ด าเนินการอนุมัติรายการที่บันทึกเขา้สู่ระบบ Corporate Online ตามระดับและขั้นตอนการ
อนุมัติตามที่สหกรณ์ก าหนด 
  ข้อ 14  ให้ผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ เป็นผู้มีอ านาจอนุมัติจ่ายในระบบอิเลก็ทรอนกิส์ 
              ข้อ 15  ค่าธรรมเนียมจากการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเลก็ทรอนกิส์ให้เปน็ไปตามที่ก าหนดดังนี้ 
                        (1) ธุรกรรมท่ีเกี่ยวขอ้งกบัสมาชิก และการจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยและหรือค่าเบี้ยประกันชีวิต อนัเกิด
จากการกู้เงนิของสมาชิก ให้เปน็ภาระความรับผิดชอบของสมาชิก  
                        (2) ธุรกรรมท่ีเกี่ยวขอ้งผู้รับผลประโยชน์ (กรณีสมาชิกเสียชีวิต) ให้เป็นภาระความรับผิดชอบของ 
ผู้รับผลประโยชน ์
    (3) ธุรกรรมท่ีเกี่ยวกบัการช าระค่าสินค้า ค่าจ้าง และค่าบริการตา่ง ๆ ให้เป็นภาระความรับผิดชอบ
ของผู้จ าหน่ายสินค้าหรือผู้ให้บรกิาร 
                        (4) ธุรกรรมที่เกี่ยวกบัการโอนเงินให้บคุคลอืน่ อันเกี่ยวเนือ่งกบักิจการสหกรณ์ และสหกรณ์
จ าเป็นต้องโอนเงินดังกล่าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  ใหเ้ป็นภาระความรับผิดชอบของสหกรณ์  
     (5) ธุรกรรมท่ีเกี่ยวกับการโอนเงินใหบุ้คคลอื่น และเป็นความประสงค์ของผู้รับโอน ขอให้โอนเงนิ
ดังกล่าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์ ให้เป็นภาระความรับผิดชอบของผู้รับโอน 
                       (6) ธุรกรรมอื่น ๆ  ที่ไม่เป็นไปตามข้อ 15 (1),(2),(3),(4) และ (5) ใหป้ระธานกรรมการพิจารณาให้
ความเหน็ชอบหากมีค่าธรรมเนียมจากการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเลก็ทรอนกิส์  

 

หมวด 4 
การรับรู้รายการทางบัญชีของสหกรณ์ 

            ข้อ 16 การรับรู้รายการทางบัญชขีองสหกรณ์ ในการด าเนินธรุกรรมทางการเงินให้เปน็ไปตามระเบยีบ 
นายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ 
 การบันทึกรายการทางบัญชี ให้บนัทึกตามวันที่เกิดธุรกรรมทางการเงิน  
 ข้อ 17 กรณีที่ระเบียบนี้มิได้ก าหนดข้อความเรื่องใดไว้  หรือไม่เปน็ไปตามที่ก าหนด   และในกรณมีีปัญหา 
หรือข้อขัดแย้งใดในการด าเนินการตามระเบียบ ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจในการวินิจฉัยชี้ขาด ภายใต้ขอบเขต
อ านาจหน้าที่ตามวัตถุประสงคข์องสหกรณ์   
     
 ประกาศ  ณ  วนัที่  1  มิถุนายน  พ.ศ. 2565  
 
 
 

 (นางกาญจุรีย์ ว่องไวรัตนกุล) 
     ประธานกรรมการ 

 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 


