
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 
ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน  พ.ศ. 2562 

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

อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จ ากัด  ข้อ 21 ข้อ 78(9)  
และข้อ108(5)  ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที ่23  ครั้งที่  3/2562  เม่ือวันที่  26  ธันวาคม พ.ศ. 2561 ไดมี้มติ 
ก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จ ากัด  ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2562 ไวด้ังนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จ ากัด  ว่าด้วยการรับจ่ายและ
เก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2562” 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันที่มีมติเป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน 
พ.ศ. 2554  และบรรดาระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง มต ิหรือข้อตกลงอื่นใดซ่ึงขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  และให้ใช้ระเบียบนี้แทน   

 ข้อ 4     ในระเบียบนี้ 
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จ ากัด   

“คณะกรรมการด าเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 

“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 

“เหรัญญิก” หมายถึง เหรัญญิกสหกรณ์ 

“ผู้ช่วยเหรัญญิก” หมายถึง ผู้ช่วยเหรัญญิกสหกรณ์ 

“กรรมการ” หมายถึง กรรมการด าเนินการ และอนุกรรมการ หรือคณะท างาน

ที่คณะกรรมการด าเนินการแต่งตั้ง 

“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ และสมาชิกสมทบสหกรณ์ 

“ผู้จัดการ” หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ 

“เจ้าหน้าที่การเงิน” หมายถึง เจ้าหน้าที่การเงินสหกรณ์ 

“เจ้าหน้าที่” หมายถึง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

“เงินสดในมือ” หมายถึง เงินสดที่เป็นธนบัตร และเหรียญกษาปณ์  ซ่ึงสหกรณ์

เก็บรักษาไว้ที่ส านักงานสหกรณ์  เพื่อใช้จ่ายหมุนเวียน

ในกิจการสหกรณ์ 

“เอกสารการเงิน” หมายถึง เช็ค  ธนาณัติ  ต๋ัวแลกเงิน  ต๋ัวแลกเงินไปรษณีย์   

ตั๋วสัญญาใช้เงิน   เอกสารการเงินอื่น ๆ 

 “แหล่งรับเงินฝาก” หมายถึง ธนาคาร  หรือ สหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ๆ หรือ 

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด  หรือ

ชุมนุมอื่น ๆ หรือสถาบันการเงินอื่น ๆ ที่สหกรณ์เปิด

บัญชีไว้แล้ว 
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หมวด 1 
ทั่วไป 

 

  ข้อ 5   ก าหนดเวลาท าการรับ – จ่ายเงินสดของสหกรณ์ให้คณะกรรมการด าเนินการก าหนดเป็นประกาศ 
ตามความเหมาะสม  
       ข้อ 6  ให้ผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบในการรับ – จ่าย และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ 
                 ให้ผู้จัดการเสนอขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินหรือเจ้าหน้าที่อื่น ๆ คนใดคนหนึ่งหรือหลายคนท าหน้าที ่
เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับรับ - จ่ายเงิน และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์  โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการ 
  ข้อ 7 กรณีที่ยังไม่มีผู้จัดการ  หรือผู้จัดการไม่อยู่หรือผู้จัดการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 6 ได้ ให้ 
คณะกรรมการด าเนินการแต่งตั้งกรรมการ   หรือเจ้าหน้าที่ผู้หนึ่งผู้ใดที่เห็นสมควรซ่ึงไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานบัญชี 
เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 6  แทน  โดยอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการด าเนินการ 
  ข้อ 8 การรับจ่ายเงิน จะต้องจัดให้มีเอกสารหลักฐานใบส าคัญประกอบครบถ้วน และจะต้องบันทึกรายการ 
ในระบบบัญชีของสหกรณ์ทุกครั้งทันทีที่เกิดรายการขึ้น  และผู้จัดการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องตรวจสอบให้ถูกต้อง 
เป็นประจ าวัน 
 

หมวด  2 
ใบรับเงิน 

 

  ข้อ 9 ใบรับเงิน ให้ใช้ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด โดยให้มีส าเนาอย่างน้อย 1 ฉบับ เพื่อประโยชน์ 
ในการตรวจสอบและบันทึกบัญชี 
  ข้อ 10  ใบรับเงิน  ให้มีหมายเลขก ากับเล่ม  และหมายเลขก ากับใบรับเงินเรียงตามล าดับกันไปทุกฉบับ   
ให้สหกรณ์จัดท าทะเบียนคุมใบรับเงินเพื่อให้ทราบและตรวจสอบได้  และการเบิกใช้ให้เบิกตามล าดับเล่มและเลขที่ของใบรับเงิน   
และให้ท าหลักฐานการเบิกจ่ายใบรับเงินไว้ด้วย 
  ในกรณีสหกรณ์ใช้ใบรับเงินซึ่งพิมพ์จากระบบคณิตกรณ์(คอมพิวเตอร์)   การก าหนดเลขที่ใบรับเงินให้เป็นไปตาม
รายการที่ก าหนดไว้ในระบบคณิตกรณ์ 
  ข้อ 11 ใบรับเงินฉบับที่ยกเลิก  ให้ขีดฆ่าทั้งฉบับและเขียนข้อความหรือประทับข้อความ “ยกเลิก” พรอ้ม 
เหตุผล  และลงลายมือชื่อผู้ใช้งานและผู้ยกเลิกการใช้งานก ากับไว้บนใบรับเงินทั้งต้นฉบับและฉบับส าเนา และให้จัดเก็บไว้ 
ท้ังต้นฉบับและส าเนา 
  ข้อ 12 ให้สหกรณ์เก็บรักษาส าเนาใบรับเงินที่ใช้แล้ว และใบรับเงินที่ยกเลิกการใช้งาน   ซ่ึงผู้สอบบัญชียังมิได้
ตรวจสอบไว้ในที่ปลอดภัย  เม่ือได้ตรวจสอบแล้วก็ให้เก็บไว้อย่างเอกสารธรรมดากไ็ด ้
  ข้อ 13 ให้คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง  หรือเจ้าหน้าที่ท าหน้าที่ควบคุม 
การจัดเก็บรักษาใบรับเงินที่ยังไม่ได้ใช้  และเล่มที่ยังใช้ไม่หมดไว้ในที่ม่ันคงปลอดภัย 
  ข้อ 14 เม่ือสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้คณะกรรมการด าเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นตรวจนับ 
ใบรับเงินทั้งที่ใช้แล้วและที่ยังคงเหลือให้เป็นการถูกต้อง  โดยจัดท าหลักฐานการตรวจนับไว้ด้วย 
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หมวด  3 
การรับเงิน 

 

  ข้อ 15 สหกรณ์ต้องออกใบรับเงินทุกครั้งที่มีการรับเงิน   โดยปกติให้ใช้ใบรับเงินเล่มเดียวกันในการรับเงิน 
ทุกประเภท  เว้นแต ่ เงินประเภทใดที่มีการรับช าระเป็นประจ าและมีจ านวนมากรายจะแยกใบรับเงินเล่มหนึ่ง  ส าหรับ 
การรับช าระเงินประเภทนั้นก็ได้ 
  กรณีได้รับดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนจากการฝากเงิน   หรือเงินลงทุนต่าง ๆ  หรือรายการโอนที่เป็นรายการ
ปรับปรุง  โดยโอนผ่านระบบธนาคารอัตโนมัติ     ให้บันทึกบัญชีได้โดยตรง  ทั้งนี้  ให้รวมถึงการรับโอนเงินจากหน่วยงานอื่น ๆ  
ที่ได้โอนเงินผ่านบัญชีแหล่งรับเงินฝากของสหกรณ์  ซ่ึงมีหลักฐานการบันทึกในสมุดคู่บัญชีเงินฝากอยู่แล้ว 
  กรณีการรับฝากเงินจากสมาชิก  ให้ใช้ใบรับฝากเงินตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด เป็นหลักฐานการรับเงิน 
  ข้อ 16 การรับเงินของสหกรณ์ ก าหนดได้หลายวิธีดังนี้ 
    (1) รับเป็นเงินสด 
    (2) การโอนเงินผ่านบัญชีแหล่งรับเงินฝากของสหกรณ์   
                           (3) เอกสารการเงิน 
       ข้อ 17 การปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเช็ค 
    (1) การรับเงินเป็นเช็คให้สั่งจ่ายในนามสหกรณ์  พร้อมทั้งขีดคร่อม จะไม่รับเช็คลงวันที่ล่วงหน้า 
                  (2) ในกรณีการรับเช็ค  ใบรับเงินที่สหกรณ์ออกให้แก่ผู้จ่ายเช็คให้ระบุในใบรับเงินว่า “ใบรับเงินน้ีจะ
สมบูรณ์ต่อเม่ือได้รับเงินตามเช็คน้ันแล้ว”   และให้จัดท าทะเบียนรับเช็คเพื่อบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับเช็คดังกล่าว  และให้น าเช็ค 
ฝากธนาคาร 
   ข้อ 18 การรับเงินจากสมาชิกกรณีการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือหักเงิน ณ ที่จ่ายผ่านบัญชี 
เงินฝากของสหกรณ์  เพื่อช าระหุ้น  หนี้ และหรือเงินอื่น ๆ ที่สหกรณ์จัดท ารายการไปด้วยกันเป็นประจ าทุกเดือน  สหกรณ์จะ 
อัพโหลดใบรบัเงินอิเล็กทรอนิกส์ให้เม่ือได้รับเงินจากการหักเงิน ณ ที่จ่ายครบถ้วนแล้ว ให้สมาชิกพิมพ์ใบรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
จากระบบการพิมพ์ใบรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ตามที่สหกรณ์ก าหนด 
  ข้อ 19 เงินสดและเอกสารการเงินที่สหกรณ์ได้รับในแต่ละวัน  หากเกินวงเงินที่ก าหนดตามข้อ 31  ให้น าฝาก 
ไว้ที่แหล่งรับเงินฝาก  เม่ือสิ้นเวลารับ - จ่ายเงินในวันนั้น  เว้นแต่  เอกสารการเงินประเภทที่ต้องน าไปขึ้นเป็นเงินสดก่อน 
ก็ให้ด าเนินการในทันที 
  ในกรณีที่ไม่สามารถน าฝากไว้ที่แหล่งรับเงินฝากได้ทันวันนั้น  ให้เก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยสหกรณ์  หรือในที่มั่นคง
ปลอดภัย   และให้บันทึกเหตุผลไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและแจ้งให้เหรัญญิก   หรือผู้จัดการเพื่อทราบและให้รีบน าฝากในวัน 
ท าการถัดไปทันที 
   

หมวด  4 
การจ่ายเงิน 

 

  ข้อ 20 การจ่ายเงิน  ให้จ่ายเฉพาะเพื่อกิจการภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ของสหกรณ์และเป็นไปโดยถูกต้อง 
ตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์  และเป็นไปตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบอ านาจ 
  ข้อ 21 การจ่ายเงินทุกครั้ง ต้องมีหลักฐานการจ่ายที่ถูกต้องสมบูรณ์เก็บไว้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 
  ข้อ 22 หลักฐานการจ่าย นอกจากใบเสร็จรับเงิน   ซ่ึงผู้รับเงินออกให้แก่สหกรณ์แล้ว  สามารถใช้หลักฐาน 
การจ่ายเงินอื่น ๆ  ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด เป็นหลักฐานการจ่ายเงินได้ 
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  กรณีการถอนเงินฝากของสมาชิก  ให้ใช้ใบถอนเงินตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด เป็นหลักฐานการจ่ายเงิน 
  การจ่ายเงินกรณีถอนเงินฝากหรือกู้ยืมเงินผ่านตู้ถอนเงินอัตโนมัติ(ATM)ของธนาคารให้เป็นไปตามโปรแกรม
ระบบงานการถอนเงินหรือการกู้ยืมเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์(E-CARD) ของธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีข้อตกลงไว้ 
กับสหกรณ์ 
         ข้อ 23 หลักฐานการจ่าย  ที่เป็นใบเสร็จรับเงินซึ่งผู้รับเงินออกให้แก่สหกรณ์อย่างน้อยจะต้องมีรายการ 
ดังต่อไปนี้ 
 (1)   ชื่อ  สถานที่อยู่  หรือที่ท าการของผู้รับเงิน       
 (2)   วัน  เดือน  ปี  ที่รับเงิน         

(3)  รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร 
(4)  จ านวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร            
(5)  ลายมือชื่อของผู้รับเงิน 

ข้อ 24   การจ่ายเงินของสหกรณ์ให้จ่ายเป็นเงินสดหรือจ่ายเป็นเช็คก็ได้ 
ผู้รับเงินจากสหกรณ์จะต้องเป็นผู้มีอ านาจรับเงินที่ถูกต้อง หากเป็นการรับเงินแทนบุคคลอื่นหรือนิติบุคคล  

ต้องมีการรับมอบฉันทะหรือมีหนังสือมอบอ านาจ   
ข้อ 25 ก่อนจ่ายเงินทุกครั้ง   ผู้มีหน้าที่จ่ายต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ   และใบส าคัญประกอบการ

จ่ายเงินให้ถูกต้องเรียบร้อย  และต้องมีผู้อนุมัติให้จ่ายเงินจึงจ่ายเงินและเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงิน หรือให้ผู้รับเงินลงนาม 
รับเงินไว้ในหลักฐานการจ่ายเงินของสหกรณ์ 

ข้อ 26 เม่ือจ่ายเงินแล้ว ให้ผู้ท าหน้าที่จ่ายเงินลงลายมือชื่อผู้จ่ายเงินไว้ในใบส าคัญจ่ายเงิน พร้อมประทับ 
ข้อความ“จ่ายแล้ว” และระบุ “วัน  เดือน  ปี”  ไวเ้ป็นหลักฐานการจ่ายเงินที่แนบประกอบการจ่ายเงิน  ยกเว้น กรณี                        
การจ่ายเงินกู้และถอนเงินฝากไม่ต้องประทับข้อความ   

กรณีจ่ายเช็ค หรือเป็นรายการโอนระหว่างบัญชี ให้ประทับข้อความ “TR” ในใบส าคัญจ่ายเงินทุกครั้ง 
 ข้อ 27 การจ่ายเงินให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการ  หรือสมาชิก หรือเจ้าหน้าที่   ให้น าหลักฐานบัตรประจ าตัว

ประชาชน  หรือบัตรข้าราชการ(ถ้ามี)  แสดงประกอบการรับเงินด้วย 
ข้อ 28 การปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเช็ค 

(1) การจ่ายเช็คให้จ่ายในนามบุคคลหรือหน่วยงานผู้รับเงิน  ขีดฆ่าค าว่า  “หรือผู้ถือ” ออก และ     
ขีดคร่อมเช็คเพื่อเข้าบัญชีด้วย 

(2) การจ่ายเช็คเงินกู้ทุกประเภท  ให้สั่งจ่ายชื่อผู้กู้เท่านั้น ขีดฆ่าค าว่า  “หรือผู้ถือ” ออก และ        
ขีดคร่อมเช็คเพื่อเข้าบัญชีด้วย ยกเว้น การจ่ายเงินกู้กรณี ไถ่ถอนจ านองจากสถาบันการเงินอื่น  
หรือการกู้เงินเพื่อซ้ือหลักประกัน ที่สมาชิกร้องขอตามความจ าเป็นและประธานกรรมการเห็นชอบ
ให้จ่ายได ้

(3) การจ่ายเงินกรณีถอนเงินจากบัญชีเงินฝากในสหกรณ์  ให้สั่งจ่ายชื่อเจ้าของบัญชี เท่านั้น                    
โดยขีดฆ่าค าว่า  “หรือผู้ถือ” ออก  และขีดคร่อมเช็คเพื่อเข้าบัญชีด้วย 

(4) การจ่ายเช็ค  ต้องมีใบส าคัญจ่าย หรือเอกสารอื่น ๆ ตามที่สหกรณ์ก าหนด พร้อมรายละเอียด
เกี่ยวกับวันที่จ่ายเช็ค   เลขที่เช็ค  ชื่อธนาคาร  ชื่อผู้รับเช็คและจ านวนเงิน   ทั้งนี้  สหกรณ์จะต้อง
จัดให้มีทะเบียนจ่ายเช็ค   เพื่อการควบคุมและตรวจสอบด้วย  

(5) ในกรณียกเลิกการจ่ายเช็ครายการใด  เช็คที่ยกเลิกให้เย็บติดกับต้นขั้วและประทับตรา  “ยกเลิก”  
พร้อมบันทึกเหตุผลที่ยกเลิกและลงลายมือชื่อผู้รับผิดชอบก ากับไว้ด้วย   
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  ข้อ 29  ในการถอนเงินจากแหล่งรับเงินฝาก  เพื่อน ามาใช้จ่ายในกิจการของสหกรณ์  ให้จัดท าส าเนาไว้ 1 ฉบับ   
เพื่อเป็นหลักฐานการถอนเงิน และให้เสนอผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบอ านาจไว้ และ 
ตามเงื่อนไขการถอนเงินที่ให้ไว้แก่แหล่งรับเงินฝากนั้น ๆ  
  กรณีปิดบัญชีจากแหล่งรับเงินฝาก ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการด าเนินการ หรือผู้ที่คณะกรรมการ-
ด าเนินการมอบอ านาจ 

 

หมวด  5 
การเก็บรักษาเงินและเอกสารส าคัญ 

 

  ข้อ 30 เม่ือสิ้นเวลาท าการตามข้อ 5  ให้ผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ท่ีได้รับการแต่งตั้งตามข้อ 6  ตรวจสอบรายการ 
เงินสดเปรียบเทียบกับตัวเงินสดในมือเป็นประจ าทุกวัน   เม่ือเห็นว่าถูกต้องตรงกันแล้ว ให้ลงลายมือชื่อก ากับไว้ในรายงานตามแบบ 
ที่สหกรณ์ก าหนดด้วย 
  ให้เหรัญญิกหรือผู้ช่วยเหรัญญิก หรือผู้ที่เหรัญญิกมอบหมาย   ตรวจสอบเอกสารและรายละเอียดการรับ – จ่าย 
เงินสด  พรอ้มทั้งลงลายมือชื่อรับรองการตรวจนับเงินสดไว้ด้วยทุกครั้ง 
 ข้อ 31  ให้ผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ท่ีได้รับการแต่งตั้งตามข้อ 6  เก็บรักษาเงินสดในมือไม่เกินวงเงินที่
คณะกรรมการด าเนินการก าหนด   
    กรณีที่มีเหตุจ าเป็นไม่สามารถน าเงินสดในมือฝากแหล่งรับเงินฝากได้ทัน  หรือมีความจ าเป็นต้องเก็บรักษาเงินสด
ในมือไวเ้กินกว่าวงเงินที่ก าหนดในวรรคแรก   ให้ผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งตามข้อ 6  ท าบันทึกจ านวนเงินและ
เหตุผลความจ าเป็นเสนอให้เหรัญญิกหรือประธานกรรมการทราบ 
  ข้อ 32 เงินสดในมือ เอกสารการเงิน  ตราสารแสดงสิทธิในหนี้  สมุดคู่บัญชีเงินฝากของสหกรณ์  เอกสารอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการเงินของสหกรณ์    ให้เก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยของสหกรณ์  หรือในที่มั่นคงปลอดภัยโดยอยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ท่ีได้รับการแต่งตั้งตามข้อ 6  
  ข้อ 33 ให้ผู้จัดการจัดให้มีการท าบัญชีรับจ่าย งบทดลอง งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร(กรณีเงินฝากในบัญชี 
ของสหกรณ์ และหลักฐานของธนาคารไม่ตรงกัน)  รวมทั้งสรุปเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน  เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
เป็นประจ าทุกเดือน 
              ข้อ 34   กรณีที่ระเบียบนี้มิได้ก าหนดข้อความเรื่องใดไว้   หรือไม่เป็นไปตามที่ก าหนด   ให้เป็นดุลยพินิจของ
คณะกรรมการด าเนินการ  และในกรณีมีปัญหาหรือข้อขัดแย้งใดในการด าเนินการตามระเบียบ  ให้คณะกรรมการด าเนินการ 
มีอ านาจในการวินิจฉัยชี้ขาด                        
   

   ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

  ประกาศ  ณ วันที่  27  ธันวาคม  พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
 
 

 

   
 (นายนิรันดร์  จินดานาค) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 



 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 
ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 

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

อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคบัสหกรณอ์อมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จ ากัด  ข้อ 21 ข้อ 78(9)  
และข้อ108(5)  ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที ่23  ครัง้ที่  3/2562  เม่ือวันที่  26  ธันวาคม พ.ศ. 2561 ไดมี้มติ 
ก าหนดระเบียบสหกรณอ์อมทรพัย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จ ากัด  ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2562 และ
รายงานให้นายทะเบียนสหกรณ์เพื่อทราบ  โดยนายทะเบียนสหกรณ์มีค าแนะน าเพิ่มเติม  คณะกรรมการด าเนินการ ในการ 
ประชุมครั้งที่ 2/2563  เมื่อวนัที่  28  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562  มีมติปรับข้อความและก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์-
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จ ากัด  ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรกัษาเงิน แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2562  ไว้ดังนี ้
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จ ากัด  ว่าด้วยการรับจ่ายและ
เก็บรักษาเงิน แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562” 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันถัดจากวนัที่มีมติเป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 11  ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด                           
ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน  พ.ศ. 2562  และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน   
             “ข้อ 11 ใบรับเงินหากเกิดข้อผิดพลาด  ห้ามขูดลบ  แก้ไข   เพิ่มเติมจ านวนเงิน หรือชื่อผู้ช าระเงิน  
ให้ยกเลิกใบรับเงิน   และออกใบรับเงินฉบับใหม่ให้แทน  ส าหรับใบรับเงินฉบับที่ยกเลิก  ให้ขีดฆ่าทั้งฉบับและเขียนขอ้ความ 
หรือประทับข้อความ “ยกเลิก” พรอ้มเหตุผล  และลงลายมือชื่อผู้ใช้งานและผู้ยกเลิกการใช้งานก ากับไวบ้นใบรับเงนิทั้งต้นฉบับ
และฉบับส าเนา และให้จัดเก็บไวท้ั้งต้นฉบบัและส าเนา” 
  ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 34  ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด                           
ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน  พ.ศ. 2562  และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน   
                          “ข้อ 34   กรณีที่ระเบยีบนี้มิได้ก าหนดข้อความเรือ่งใดไว้   หรือไม่เปน็ไปตามที่ก าหนด   ให้เป็น 
ดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการ  และในกรณีมีปัญหาหรอืข้อขัดแย้งใดในการด าเนินการตามระเบียบ  ให้คณะกรรมการ-
ด าเนินการมีอ านาจในการวินิจฉยัชี้ขาด  ภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ของสหกรณ์”                        
   

   ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รกัษาการตามระเบียบนี้ 
 
  ประกาศ  ณ วันที่  28  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 

 

   
 (นายนิรันดร์  จินดานาค) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 



 

 
 
 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ จ ากัด 
ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 

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

                       เพื่อความเหมาะสมและให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการช าระเงนิ
แบบอเิล็กทรอนิกส์ เป็นการลดความผิดพลาด ลดต้นทุน จากการจ่ายด้วยเงินสดหรือเชค็ อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคบั
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด พ.ศ. 2554 ขอ้ 21 ข้อ 78 (9) และข้อ 108 (5) ที่ประชุมคณะกรรมการ-
ด าเนินการ ชุดที ่25 ครัง้ที่ 5/2564 เม่ือวนัที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564 มีมตกิ าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์ จ ากัด ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564  ดังนี ้
                       ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด ว่าด้วยการรับจ่ายและ
เก็บรกัษาเงนิ แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2564” 
                       ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวนัที่มีมติเป็นต้นไป 
                       ข้อ 3 ให้ยกเลิกความข้อ 23 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด ว่าด้วย      
การรับจ่ายและเก็บรกัษาเงนิ พ.ศ. 2562 และให้ใช้ขอ้ความต่อไปนี้แทน 
                             “ข้อ 23 หลักฐานการจ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงิน ซึ่งผู้รับเงินออกให้แก่สหกรณ์ อย่างน้อยจะตอ้งมี
รายการดังต่อไปน้ี 
                                        (1) ช่ือ สถานที่อยู่ หรือที่ท าการของผู้รับเงิน 
                                        (2) วัน เดือน ปี ที่รับเงิน 
                                        (3) รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร 
                                        (4) จ านวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร 
                                        (5) ลายมือชื่อของผู้รับเงิน 
                               กรณีใบเสร็จรับเงินที่ออกจากระบบอเิล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าชื่อผู้รับเงินที่ปรากฏในใบเสร็จรับเงิน
เป็นลายมือชื่อของผู้รับเงิน” 
                       ข้อ 4 ให้ยกเลิกความข้อ 24 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด ว่าด้วย      
การรับจ่ายและเก็บรกัษาเงนิ พ.ศ. 2562 และให้ใช้ขอ้ความต่อไปนี้แทน 
                             “ข้อ 24 การจ่ายเงินของสหกรณ์ ให้จา่ยเป็นเงินสด หรือจ่ายเป็นเช็ค หรือโอนเข้าบัญชีเงินฝาก
ของผู้มีสิทธิรับเงินที่มีกับสหกรณ์หรือธนาคาร หรือโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน 
                               การโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามความวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่สหกรณ์ประกาศ
ก าหนด” 
                               ผู้รับเงินจากสหกรณ์จะต้องเป็นผู้มีอ านาจรับเงินที่ถูกต้อง หากเป็นการรับเงินแทนบุคคลอื่น 
หรือนิติบุคคล ต้องมีการรับมอบฉันทะ หรือมีหนังสือมอบอ านาจ” 
 
 

                       ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รกัษาการตามระเบยีบนี้         
 
 

                       ประกาศ ณ วันที่  26  มกราคม พ.ศ. 2564 
                                                                            
                             

(อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ)์ 
ประธานกรรมการ 
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