
 
 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จํากดั 
ว่าด้วยการออกตั�วสัญญาใช้เงิน 

พ.ศ. 2556 
 
 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบั สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั ขอ้ 65 (9)   และขอ้ 89 
ที(ประชุมคณะกรรมการการดาํเนินการ  ชุดที( 54  ครั/ งที( 3/2557 เมื(อวนัที(  17 ธนัวาคม 2556   ไดมี้มติกาํหนด
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั  วา่ดว้ยการออกตั:วสัญญาใชเ้งิน พ.ศ. 2556 ไวด้งัต่อไปนี/   
 

หมวดที( 1 
บททั(วไป 

 ขอ้ 1 ระเบียบนี/ เรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั  วา่ดว้ยการออกตั:วสัญญาใชเ้งิน 
พ.ศ. 2556”  
 ขอ้ 2 ระเบียบนี/ใหใ้ชบ้งัคบั ตั/งแต่วนัที(  2 มกราคม  พ.ศ. 2557  เป็นตน้ไป  
 ขอ้ 3 ในระเบียบนี/   
          “สหกรณ์”    หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั  
          “คณะกรรมการ”   หมายถึง คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท   
จาํกดั  
          “ประธานกรรมการ”  หมายถึง ประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท 
จาํกดั  
          “ผูจ้ดัการ”    หมายถึง ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั  
          “เจา้หนา้ที(”   หมายถึง เจา้หนา้ที(สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั  
          “ตั:ว”    หมายถึง ตั:วสัญญาใชเ้งินชนิดหา้มเปลี(ยนมือ 2  
 ขอ้ 4 ในกรณีที(มีปัญหาเกี(ยวกบัการปฏิบติัตามระเบียบนี/  ใหค้ณะกรรมการมีอาํนาจวนิิจฉยัชี/ขาด  
 ขอ้ 5 ใหป้ระธานกรรมการเป็นผูรั้กษาการตามระเบียบนี/   
 ขอ้ 6 สหกรณ์ออกตั:วได ้2 ประเภท คือ  
          (1) ตั:วระยะเวลาไมเ่กิน 12 เดือน  
          (2) ตั:วระยะเวลาเกินกวา่ 12 เดือน  
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 ขอ้ 7 ผูซื้/อตั:ว ไดแ้ก่  
          (1) บุคคลธรรมดา  
          (2) สมาชิกและสมาชิกสมทบสหกรณ์  
          คณะกรรมการอาจประกาศผูซื้/อตั:วเพิ(มเติมนอกเหนือจากวรรคสองได ้ 
 ขอ้ 8 ในการออกตั:ว เจา้หนา้ที(ตอ้งบนัทึกรายการในตั:วให้ครบถว้น ตามแบบที(สหกรณ์กาํหนด  
เมื(อออกตั:วแลว้ ตอ้งจดัใหมี้การบนัทึกบญัชีให้เป็นปัจจุบนั เพื(อการตรวจสอบในแต่ละวนั  
 ขอ้ 9 ใหผู้จ้ดัการรับผดิชอบและจดัใหมี้การทาํบญัชี เอกสารต่างๆ เกี(ยวกบัตั:วใหถู้กตอ้งครบถว้น แลว้
รายงานใหค้ณะกรรมการดาํเนินการทราบเป็นประจาํทุกเดือน  
 ขอ้ 10 ใหผู้จ้ดัการควบคุมดูแลการเกบ็รักษาตั:วใหป้ลอดภยั ดงัต่อไปนี/   
             (1) ตั:วที(ยงัไมไ่ดอ้อกใหผู้ซื้/อ ใหจ้ดัทาํทะเบียนคุม และเกบ็ไวใ้นตูนิ้รภยัของสหกรณ์ โดยใหท้าํ
การตรวจสอบใหค้รบถว้น ถูกตอ้งอยูเ่สมอ  
             (2) ตั:วที(ไดอ้อกใหผู้ท้รงตั:วแลว้ ใหเ้กบ็สาํเนาตั:วกบับญัชีรายตวัตั:วแต่ละฉบบัใหค้รบถว้น  
             (3) ในกรณีที(ปรากฏวา่ตั:วใดชาํรุดบกพร่อง หรือยกเลิก ใหเ้กบ็ตั:วพร้อมคูส่าํเนาไวใ้นแฟ้มที(จดั
ไวโ้ดยเฉพาะใหเ้รียบร้อย พร้อมที(จะใหท้าํการตรวจสอบ  
 ขอ้ 11 ในกรณีที(ตั:วสูญหายไมว่า่กรณีใดๆ ผูท้รงตั:วจะตอ้งแจง้ใหส้หกรณ์ทราบโดยเร็วที(สุด เทา่ที(จะทาํ
ได ้เพื(อใหส้หกรณ์ถ่ายสาํเนาตั:วใหไ้วเ้ป็นหลกัฐาน โดยสหกรณ์จะขอใหผู้ท้รงตั:วมอบหลกัฐานการแจง้หาย  
ที(ผูท้รงตั:วแจง้ไวต่้อพนกังานเจา้หนา้ที(ของทางราชการ  
 

หมวดที( 2 
การซื.อตั�ว 

 ขอ้ 12 การซื/อตั:ว กระทาํไดโ้ดยผูซื้/อแจง้ความประสงคต่์อผูจ้ดัการ ตามแบบที(สหกรณ์กาํหนด  
ขอ้ 13 การซื/อตั:ว ตอ้งแจง้ให้สหกรณ์ทราบล่วงหนา้ 1 วนัทาํการ และก่อนเวลา 12.00 นาฬิกา  

ในวนัที(แจง้ เพื(อที(สหกรณ์จะไดอ้อกตั:วใหถื้อไวเ้ป็นหลกัฐานต่อไป  
ขอ้ 14 ผูซื้/อตั:ว จะตอ้งมอบตวัอยา่งลายมือชื(อของผูมี้อาํนาจไถ่ถอนตั:วใหไ้ว ้ตามแบบที(สหกรณ์กาํหนด  

การเปลี(ยนแปลงตวัอยา่งลายมือชื(อของผูมี้อาํนาจไถ่ถอนตั:ว ตลอดจนขอ้กาํหนดอื(นๆ ใหผู้ท้รงตั:วทาํเป็น
หนงัสือแจง้ต่อสหกรณ์ก่อน เมื(อสหกรณ์มีหนงัสือตอบรับแลว้ จึงจะถือวา่การเปลี(ยนแปลงนั/นมีผลสมบูรณ์  

 
 
 
 



3 
 

ขอ้ 15 ผูซื้/อตั:ว อาจชาํระเงินคา่ตั:ว โดยวธีิใดวธีิหนึ(งหรือหลายวธีิได ้ดงัต่อไปนี/   
            (1) เงินสด  
             (2) ตั:วของสหกรณ์  
             (3) โอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากของสหกรณ์  
             การชาํระเงินโดยแคชเชียร์เช็ค จะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื(อสหกรณ์ไดรั้บเงินเขา้บญัชีเรียบร้อยแลว้ 
และจะคาํนวณดอกเบี/ยใหน้บัตั/งแต่วนัที(สหกรณ์ไดรั้บเงินเป็นตน้ไป  
             การชาํระเงินโดยการโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากของสหกรณ์ สหกรณ์จะออกตั:วใหเ้มื(อไดรั้บ
ทราบการโอนเงินเขา้บญัชีก่อนเวลา 14.00 นาฬิกา ในวนันั/น หากรับทราบหลงัจากเวลาดงักล่าว สหกรณ์จะออก
ตั:วใหใ้นวนัทาํการถดัไป  
 ขอ้ 16 เมื(อสหกรณ์ไดรั้บเงินคา่ตั:วครบถว้นแลว้ จะออกตั:วใหแ้ก่ผูซื้/อเพื(อถือไวเ้ป็นหลกัฐานทุกราย  

ขอ้ 17 เมื(อเจา้หนา้ที(บนัทึกการรับชาํระเงินแลว้ ใหบ้นัทึกรายละเอียดการซื/อไว ้และใหเ้จา้หนา้ที(
จดัพิมพต์ั:ว แลว้จดัทาํทะเบียนคุมการออกตั:ว เพื(อใหผู้จ้ดัการตรวจสอบความถูกตอ้ง และนาํเสนอผูมี้อาํนาจ 
ลงนาม  

ขอ้ 18 ตั:วที(สมบูรณ์ จะตอ้งมีลายมือชื(อผูมี้อาํนาจลงนามตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ พร้อมประทบัตรา
สหกรณ์  

ขอ้ 19 ผูซื้/อตั:วรายหนึ(งๆ จะซื/อตั:วมากกวา่หนึ(งฉบบักไ็ด ้แต่ทั/งนี/  จาํนวนเงินตามหนา้ตั:วแต่ละฉบบั 
จะตอ้งไมน่อ้ยกวา่หนึ(งแสนบาท  

 
หมวดที( 3 

อตัราดอกเบี.ยและการจ่ายดอกเบี.ยตั�ว 
ขอ้ 20 การกาํหนดอตัราดอกเบี/ยและจ่ายดอกเบี/ยตั:ว ใหเ้ป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ การนบัวนัใน

การคาํนวณดอกเบี/ยนั/น 1 ปี มี 365 วนั  
ขอ้ 21 ตั:วที(มีระยะเวลาการถือตั:วไมค่รบกาํหนด สหกรณ์จะไมคิ่ดดอกเบี/ยให ้ 

 ขอ้ 22 ตั:วที(มีการจ่ายดอกเบี/ยเป็นรายงวดตามประกาศของสหกรณ์ หากมีการไถ่ถอนก่อนกาํหนด 
สหกรณ์จะคิดดอกเบี/ยใหต้าม ขอ้ 20 และจะทาํการเรียกคืนดอกเบี/ยที(ไดจ่้ายไปแลว้จากดอกเบี/ยที(ไดรั้บ และ
หรือจากเงินตน้ของตั:วที(ไถ่ถอนก่อนกาํหนด ก่อนการจ่ายเงินคืนใหก้บัผูท้รงตั:วนั/น  
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หมวดที( 4 
การไถ่ถอนตั�ว 

ขอ้ 23 เมื(อผูท้รงตั:วตอ้งการไถ่ถอนตั:ว ใหผู้ท้รงตั:วแจง้ความประสงคต่์อสหกรณ์ เมื(อเจา้หนา้ที(  
ไดต้รวจสอบลายมือชื(อผูมี้อาํนาจไถ่ถอนและเงื(อนไขถูกตอ้งแลว้ เจา้หนา้ที(จะทาํการคาํนวณดอกเบี/ยของ         
ตั:วฉบบันั/น ตามที(กาํหนดไวใ้นขอ้ 20 หรือ 21 แลว้แต่กรณี และเสนอใหผู้จ้ดัการตรวจสอบความถูกตอ้งและ
นาํเสนอผูมี้อาํนาจลงนาม แลว้ทาํใบสาํคญัเพื(อประกอบการจ่ายเงินคืนตามตั:วฉบบันั/น  

เมื(อเจา้หนา้ที(ไดรั้บตน้ฉบบัตั:วไถ่ถอนแลว้ ใหแ้นบคูส่าํเนาพร้อมกบัประทบัตราจ่ายแลว้ และใหเ้กบ็ 
เขา้แฟ้มตั:วจ่ายคืนแลว้ เพื(อรอการตรวจสอบต่อไป  

ขอ้ 24 การจ่ายคืนหรือไถ่ถอนตั:ว ใหจ่้ายเป็นเช็คขีดคร่อมเทา่นั/น  
 ขอ้ 25 ตั:วที(ครบกาํหนดเวลา หากผูซื้/อประสงคจ์ะเปลี(ยนตั:วฉบบัใหม ่หรือทาํการไถ่ถอน ใหแ้จง้ต่อ
สหกรณ์ก่อนวนัครบกาํหนดอยา่งนอ้ย 1 วนัทาํการ ในกรณีที(ไมติ่ดต่อมา สหกรณ์จะถือวา่ผูซื้/อตอ้งการถือตั:ว
ตามระยะเวลาเดิมเฉพาะเงินตน้ ส่วนดอกเบี/ย สหกรณ์จะนาํเขา้บญัชีธนาคารตามที(ผูซื้/อไดแ้จง้ไว ้ 

ขอ้ 26 ตั:วชนิดที(มีกาํหนดเวลา จะไถ่ถอนไดเ้มื(อครบกาํหนดเวลา ในกรณีที(จาํเป็นตอ้งไถ่ถอนตั:ว 
ก่อนครบกาํหนดเวลา ใหแ้จง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 3 วนัทาํการ การคิดดอกเบี/ยให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์  
 ขอ้ 27 หากมีปัญหาใหก้ารวินิจฉยัและตีความตามระเบียบนี/ใหเ้ป็นอาํนาจของคณะกรรมการพิจาณา
และใหถื้อวา่มติของคณะกรรมการเป็นที(ยติุ 
 ขอ้ 28 ใหป้ระธานกรรมการเป็นผูรั้กษาการตามระเบียบนี/  
 

ประกาศ  ณ  วนัที(  2  มกราคม พ.ศ. 2557 
 

 
 

       (นางประวงษ ์ กานนทรั์งษี) 
                                                                            ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั 
 
                              สาํเนาถูกตอ้ง 
 
 
                  (นางประวงษ ์ กานนทรั์งษี) 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั 

สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดั  ไดรั้บทราบระเบียบนี/แลว้ 
ตามหนงัสือที( ชน.0010/227  ลงวนัที( 21 กมุภาพนัธ์ 2557 


