ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จํากัด
ว่าด้ วยการออกตัวสั ญญาใช้ เงิน
พ.ศ. 2556
อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด ข้อ 65 (9) และข้อ 89
ที(ประชุมคณะกรรมการการดําเนินการ ชุดที( 54 ครั/งที( 3/2557 เมื(อวันที( 17 ธันวาคม 2556 ได้มีมติกาํ หนด
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด ว่าด้วยการออกตัว: สัญญาใช้เงิน พ.ศ. 2556 ไว้ดงั ต่อไปนี/
หมวดที( 1
บททัว( ไป
ข้อ 1 ระเบียบนี/เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด ว่าด้วยการออกตัว: สัญญาใช้เงิน
พ.ศ. 2556”
ข้อ 2 ระเบียบนี/ให้ใช้บงั คับ ตั/งแต่วนั ที( 2 มกราคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี/
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด
“คณะกรรมการ”
หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท
จํากัด
“ประธานกรรมการ”
หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท
จํากัด
“ผูจ้ ดั การ”
หมายถึง ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด
“เจ้าหน้าที(”
หมายถึง เจ้าหน้าที(สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด
“ตัว: ”
หมายถึง ตัว: สัญญาใช้เงินชนิดห้ามเปลี(ยนมือ 2
ข้อ 4 ในกรณี ที(มีปัญหาเกี(ยวกับการปฏิบตั ิตามระเบียบนี/ ให้คณะกรรมการมีอาํ นาจวินิจฉัยชี/ขาด
ข้อ 5 ให้ประธานกรรมการเป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี/
ข้อ 6 สหกรณ์ออกตัว: ได้ 2 ประเภท คือ
(1) ตัว: ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน
(2) ตัว: ระยะเวลาเกินกว่า 12 เดือน
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ข้อ 7 ผูซ้ /ื อตัว: ได้แก่
(1) บุคคลธรรมดา
(2) สมาชิกและสมาชิกสมทบสหกรณ์
คณะกรรมการอาจประกาศผูซ้ /ือตัว: เพิม( เติมนอกเหนือจากวรรคสองได้
ข้อ 8 ในการออกตัว: เจ้าหน้าที(ตอ้ งบันทึกรายการในตัว: ให้ครบถ้วน ตามแบบที(สหกรณ์กาํ หนด
เมื(อออกตัว: แล้ว ต้องจัดให้มีการบันทึกบัญชีให้เป็ นปัจจุบนั เพื(อการตรวจสอบในแต่ละวัน
ข้อ 9 ให้ผจู ้ ดั การรับผิดชอบและจัดให้มีการทําบัญชี เอกสารต่างๆ เกี(ยวกับตัว: ให้ถูกต้องครบถ้วน แล้ว
รายงานให้คณะกรรมการดําเนินการทราบเป็ นประจําทุกเดือน
ข้อ 10 ให้ผจู ้ ดั การควบคุมดูแลการเก็บรักษาตัว: ให้ปลอดภัย ดังต่อไปนี/
(1) ตัว: ที(ยงั ไม่ได้ออกให้ผซู ้ /ือ ให้จดั ทําทะเบียนคุม และเก็บไว้ในตูน้ ิรภัยของสหกรณ์ โดยให้ทาํ
การตรวจสอบให้ครบถ้วน ถูกต้องอยูเ่ สมอ
(2) ตัว: ที(ได้ออกให้ผทู ้ รงตัว: แล้ว ให้เก็บสําเนาตัว: กับบัญชีรายตัวตัว: แต่ละฉบับให้ครบถ้วน
(3) ในกรณี ที(ปรากฏว่าตัว: ใดชํารุ ดบกพร่ อง หรื อยกเลิก ให้เก็บตัว: พร้อมคูส่ าํ เนาไว้ในแฟ้ มที(จดั
ไว้โดยเฉพาะให้เรี ยบร้อย พร้อมที(จะให้ทาํ การตรวจสอบ
ข้อ 11 ในกรณี ที(ตว:ั สู ญหายไม่วา่ กรณี ใดๆ ผูท้ รงตัว: จะต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบโดยเร็ วที(สุด เท่าที(จะทํา
ได้ เพื(อให้สหกรณ์ถ่ายสําเนาตัว: ให้ไว้เป็ นหลักฐาน โดยสหกรณ์จะขอให้ผทู ้ รงตัว: มอบหลักฐานการแจ้งหาย
ที(ผทู ้ รงตัว: แจ้งไว้ตอ่ พนักงานเจ้าหน้าที(ของทางราชการ
หมวดที( 2
การซื.อตัว
ข้อ 12 การซื/อตัว: กระทําได้โดยผูซ้ /ือแจ้งความประสงค์ตอ่ ผูจ้ ดั การ ตามแบบที(สหกรณ์กาํ หนด
ข้อ 13 การซื/อตัว: ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบล่วงหน้า 1 วันทําการ และก่อนเวลา 12.00 นาฬิกา
ในวันที(แจ้ง เพื(อที(สหกรณ์จะได้ออกตัว: ให้ถือไว้เป็ นหลักฐานต่อไป
ข้อ 14 ผูซ้ /ื อตัว: จะต้องมอบตัวอย่างลายมือชื(อของผูม้ ีอาํ นาจไถ่ถอนตัว: ให้ไว้ ตามแบบที(สหกรณ์กาํ หนด
การเปลี(ยนแปลงตัวอย่างลายมือชื(อของผูม้ ีอาํ นาจไถ่ถอนตัว: ตลอดจนข้อกําหนดอื(นๆ ให้ผทู ้ รงตัว: ทําเป็ น
หนังสื อแจ้งต่อสหกรณ์ก่อน เมื(อสหกรณ์มีหนังสื อตอบรับแล้ว จึงจะถือว่าการเปลี(ยนแปลงนั/นมีผลสมบูรณ์
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ข้อ 15 ผูซ้ /ื อตัว: อาจชําระเงินค่าตัว: โดยวิธีใดวิธีหนึ(งหรื อหลายวิธีได้ ดังต่อไปนี/
(1) เงินสด
(2) ตัว: ของสหกรณ์
(3) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของสหกรณ์
การชําระเงินโดยแคชเชียร์เช็ค จะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื(อสหกรณ์ได้รับเงินเข้าบัญชีเรี ยบร้อยแล้ว
และจะคํานวณดอกเบี/ยให้นบั ตั/งแต่วนั ที(สหกรณ์ได้รับเงินเป็ นต้นไป
การชําระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ สหกรณ์จะออกตัว: ให้เมื(อได้รับ
ทราบการโอนเงินเข้าบัญชีก่อนเวลา 14.00 นาฬิกา ในวันนั/น หากรับทราบหลังจากเวลาดังกล่าว สหกรณ์จะออก
ตัว: ให้ในวันทําการถัดไป
ข้อ 16 เมื(อสหกรณ์ได้รับเงินค่าตัว: ครบถ้วนแล้ว จะออกตัว: ให้แก่ผซู ้ /ือเพื(อถือไว้เป็ นหลักฐานทุกราย
ข้อ 17 เมื(อเจ้าหน้าที(บนั ทึกการรับชําระเงินแล้ว ให้บนั ทึกรายละเอียดการซื/อไว้ และให้เจ้าหน้าที(
จัดพิมพ์ตว:ั แล้วจัดทําทะเบียนคุมการออกตัว: เพื(อให้ผจู ้ ดั การตรวจสอบความถูกต้อง และนําเสนอผูม้ ีอาํ นาจ
ลงนาม
ข้อ 18 ตัว: ที(สมบูรณ์ จะต้องมีลายมือชื(อผูม้ ีอาํ นาจลงนามตามข้อบังคับสหกรณ์ พร้อมประทับตรา
สหกรณ์
ข้อ 19 ผูซ้ /ื อตัว: รายหนึ(งๆ จะซื/อตัว: มากกว่าหนึ(งฉบับก็ได้ แต่ท/งั นี/ จํานวนเงินตามหน้าตัว: แต่ละฉบับ
จะต้องไม่นอ้ ยกว่าหนึ(งแสนบาท
หมวดที( 3
อัตราดอกเบีย. และการจ่ ายดอกเบีย. ตัว
ข้อ 20 การกําหนดอัตราดอกเบี/ยและจ่ายดอกเบี/ยตัว: ให้เป็ นไปตามประกาศของสหกรณ์ การนับวันใน
การคํานวณดอกเบี/ยนั/น 1 ปี มี 365 วัน
ข้อ 21 ตัว: ที(มีระยะเวลาการถือตัว: ไม่ครบกําหนด สหกรณ์จะไม่คิดดอกเบี/ยให้
ข้อ 22 ตัว: ที(มีการจ่ายดอกเบี/ยเป็ นรายงวดตามประกาศของสหกรณ์ หากมีการไถ่ถอนก่อนกําหนด
สหกรณ์จะคิดดอกเบี/ยให้ตาม ข้อ 20 และจะทําการเรี ยกคืนดอกเบี/ยที(ได้จา่ ยไปแล้วจากดอกเบี/ยที(ได้รับ และ
หรื อจากเงินต้นของตัว: ที(ไถ่ถอนก่อนกําหนด ก่อนการจ่ายเงินคืนให้กบั ผูท้ รงตัว: นั/น
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หมวดที( 4
การไถ่ ถอนตัว
ข้อ 23 เมื(อผูท้ รงตัว: ต้องการไถ่ถอนตัว: ให้ผทู ้ รงตัว: แจ้งความประสงค์ตอ่ สหกรณ์ เมื(อเจ้าหน้าที(
ได้ตรวจสอบลายมือชื(อผูม้ ีอาํ นาจไถ่ถอนและเงื(อนไขถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที(จะทําการคํานวณดอกเบี/ยของ
ตัว: ฉบับนั/น ตามที(กาํ หนดไว้ในข้อ 20 หรื อ 21 แล้วแต่กรณี และเสนอให้ผจู ้ ดั การตรวจสอบความถูกต้องและ
นําเสนอผูม้ ีอาํ นาจลงนาม แล้วทําใบสําคัญเพื(อประกอบการจ่ายเงินคืนตามตัว: ฉบับนั/น
เมื(อเจ้าหน้าที(ได้รับต้นฉบับตัว: ไถ่ถอนแล้ว ให้แนบคูส่ าํ เนาพร้อมกับประทับตราจ่ายแล้ว และให้เก็บ
เข้าแฟ้ มตัว: จ่ายคืนแล้ว เพื(อรอการตรวจสอบต่อไป
ข้อ 24 การจ่ายคืนหรื อไถ่ถอนตัว: ให้จา่ ยเป็ นเช็คขีดคร่ อมเท่านั/น
ข้อ 25 ตัว: ที(ครบกําหนดเวลา หากผูซ้ /ือประสงค์จะเปลี(ยนตัว: ฉบับใหม่ หรื อทําการไถ่ถอน ให้แจ้งต่อ
สหกรณ์ก่อนวันครบกําหนดอย่างน้อย 1 วันทําการ ในกรณี ที(ไม่ติดต่อมา สหกรณ์จะถือว่าผูซ้ /ือต้องการถือตัว:
ตามระยะเวลาเดิมเฉพาะเงินต้น ส่ วนดอกเบี/ย สหกรณ์จะนําเข้าบัญชีธนาคารตามที(ผซู ้ /ือได้แจ้งไว้
ข้อ 26 ตัว: ชนิดที(มีกาํ หนดเวลา จะไถ่ถอนได้เมื(อครบกําหนดเวลา ในกรณี ที(จาํ เป็ นต้องไถ่ถอนตัว:
ก่อนครบกําหนดเวลา ให้แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทําการ การคิดดอกเบี/ยให้เป็ นไปตามประกาศของสหกรณ์
ข้อ 27 หากมีปัญหาให้การวินิจฉัยและตีความตามระเบียบนี/ให้เป็ นอํานาจของคณะกรรมการพิจาณา
และให้ถือว่ามติของคณะกรรมการเป็ นที(ยตุ ิ
ข้อ 28 ให้ประธานกรรมการเป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี/
ประกาศ ณ วันที( 2 มกราคม พ.ศ. 2557

(นางประวงษ์ กานนท์รังษี)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด
สําเนาถูกต้อง

(นางประวงษ์ กานนท์รังษี)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จํากัด
สํานักงานสหกรณ์จงั หวัด ได้รับทราบระเบียบนี/แล้ว
ตามหนังสื อที( ชน.0010/227 ลงวันที( 21 กุมภาพันธ์ 2557

