ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
วาดวยการดําเนินธุรกรรมทางการเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๖๔
..........................................
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณ ขอ 79 (8) และขอ 107(10) ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ ชุดที่ 28 ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2564 ไดกําหนดระเบียบ วาดวยการดําเนิน
ธุรกรรมทางการเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2564 ดังนี้
ขอ ๑. ระเบีย บนี้เรียกวา "ระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด วา ดว ย
การดําเนินธุรกรรมทางการเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2564
ขอ ๒. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 25 กุมภาพันธ 2564 เปนตนไป
ขอ ๓. ในระเบียบนี้
“สหกรณ” หมายความวา สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“สมาชิกสหกรณ” หมายความวา สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
“ธุรกรรมทางการเงิน” หมายความวา การรับเงิน การจายเงินที่เกี่ยวของกับธุรกิจ และการ
ดําเนินงานของสหกรณ ผานระบบโปรแกรมการบริหารงานสหกรณและระบบอิเล็กทรอนิกสของธนาคาร ใน
และนอกสถานที่ทําการสหกรณ
“ระบบอิเล็กทรอนิกส” หมายความวา การทําธุรกรรมทางการเงินดวยระบบ Corporate
Online
“ระบบ Corporate Online” หมายความว า ระบบบริก ารที่ อํา นวยความสะดวกให
ผูใชบริการสามารถบริหารจัดการทางดานการเงิน (Cash Management) ไดดวยตนเอง ผานเว็บไซตของ
ธนาคาร
“ธนาคาร” หมายความวา ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน), ธนาคารกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) , ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๔. สหกรณสามารถดําเนินธุรกรรมทางการเงิน กับสมาชิก องคกร และบุคคล เพื่อใหสามารถ
บริหารจัดการการเงินไดอยางสะดวก รวดเร็ว ดวยความปลอดภัยสูง ผานระบบอิเล็กทรอนิกส จะตองเปนไป
ตามระเบียบนี้
หมวด 2
การดําเนินธุรกรรมทางการเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส
ขอ 5. ใหสหกรณใชบัญชีเงินฝากกับธนาคารดังตอไปนี้ สําหรับการดําเนินธุรกรรมทางการเงินผาน
ระบบอิเล็กทรอนิกส
(1) ธนาคารกรุ ง ไทย จํ า กั ด (มหาชน) สาขา อุ ด รธานี เลขที่ บั ญ ชี 4 501197048 ประเภท
ออมทรัพย

(2) ธนาคารกรุ ง เทพจํ า กั ด (มหาชน) สาขา อุ ด รธานี เลขที่ บั ญ ชี 2847355001
ประเภท ออมทรัพย
(3) ธนาคารไทยพาณิ ช ย จํ า กั ด (มหาชน) สาขาถนนโพศรี (อุ ด รธานี ) เลขที่ บั ญ ชี
5872675667
ประเภท ออมทรัพย
(4) ธนาคารออมสิน จํากัด สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี 050111900754
ประเภท ออมทรัพย
(5) ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ ก ารเกษตร สาขา อุ ด รธานี เลขที่ บั ญ ชี
010052757595 ประเภท ออมทรัพย
ขอ 6. บัญ ชีเ งิน ฝากธนาคารตามข อ 5 ใหสหกรณใชเพื่ อดํา เนินธุ รกรรมทางการเงิน ผา นระบบ
Corporate Online ในกรณี ดังนี้
6.๑ การจายเงินใหแกสมาชิก
(๑) จายเงินกู
(๒) จายคืนเงินรับฝาก
(3) จายเงินปนผล
(4) จายเงินเฉลี่ยคืน
(5) จายสวัสดิการ
(6) ธุรกรรมอื่นตามที่สหกรณประกาศกําหนด
6.3 การจายเงินใหกับเจาหนี้ และธุรกรรมอื่น
6.4 การรับเงินจากสมาชิก
(๑) การหักเงินอัตโนมัติเพื่อชําระหนี้เงินกู และหนี้อื่นๆ
(2) การรับชําระตาม Bill Payment
(3) ธุรกรรมอื่นตามที่สหกรณประกาศกําหนด
ขอ 7 กําหนดเวลาการรับจายเงินโดยใชระบบอิเล็กทรอนิกส สามารถรับเงิน และจายเงินในระบบ
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสใหสมาชิกไดตลอด 24 ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการ
ขอ 8 ใหสหกรณมอบหมายผูจัดการเปนผูควบคุมระบบ และเจาหนาที่สหกรณเปนผูใชงานระบบ
corporate online มีหนาที่
8.๑ ผูควบคุมระบบ ใหมีหนาที่ดังนี้
(๑) กําหนดผูใชงานระบบ Corporate Online
(2) ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของผูใชระบบ Corporate Online
(3) ตรวจสอบรายงาน รายการรับเงิน จายเงินของบัญชีเงินฝากธนาคารของสหกรณ
ผานระบบ Corporate Online เปนประจําวัน
(4) ตรวจสอบ รายการรับเงิน จายเงิน ใหถูกตองตรงกับรายงานที่พิมพจากระบบ
Corporate Online เปนประจําวัน
(5) ลงลายมือชื่อรับรองความถูกตองในเอกสารรายงาน รายการรับจายเงินของบัญชี
เงินฝากธนาคารของสหกรณ เปนประจําวัน

8.๒ ผูใชงานระบบ Corporate Online ใหมีหนาที่ ดังนี้
(๑) ตรวจสอบรายการโอนเงินเขาบัญชีของสหกรณ เปนประจําวัน
(๒) ทํารายการโอนเงินเขาบัตรเงินสด
(3) ทํารายการโอนเงินเขาบัญชีเจาหนี้ของสหกรณ
(๔) พิมพรายงาน รายการรับเงิน จายเงินของบัญชีเงินฝากธนาคารของสหกรณ
ผานระบบ Corporate Online เปนประจําวัน
ขอ 9 ใหผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนสหกรณ เปนผูมีอํานาจอนุมัติจายในระบบอิเล็กทรอนิกส
หมวด ๔
การรับรูรายการทางบัญชีของสหกรณ
ขอ 10. การรับรูรายการทางบัญชีของสหกรณ ในการดําเนินธุรกรรมทางการเงินใหเปนไป
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการบัญชีของสหกรณ
การบันทึกรายการทางบัญชี ใหบันทึกตามวันที่เกิดธุรกรรมทางการเงิน
ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2564

(นายสาคร รอดขันเมือง)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด

