
 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ำกัด 

ว่ำด้วยกำรกู้ยืมเงินโดยวิธีกำรออกตั๋วสัญญำใช้เงิน พ.ศ. 2557 
**************** 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด พ.ศ.2550  แก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 7  พ.ศ.2557  ข้อ 2 (15)   ข้อ  3 (3)  ข้อ  73 (9)  และข้อ 88 (12)    โดยมติคณะกรรมการ
ด าเนินการ ชุดที่  49   ในคราวประชุม ครั้งที่  7/2557  เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม  2557   ให้ก าหนดระเบียบ  
ว่าด้วยการกู้ยืมเงินโดยวิธีการออกตั๋วสัญญาใช้เงินไว้   ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1.  ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสหกรณอ์อมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด  ว่าด้วยการกู้ยืมเงิน
โดยวิธีการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน พ.ศ. 2557" 

 ข้อ 2.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22  กรกฎาคม พ.ศ. 2557  เป็นต้นไป 
ข้อ  3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด  ว่าด้วยการกู้ยืมเงินโดยวิธีการ

ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน พ.ศ. 2550  ประกาศ   มติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการอ่ืนใดที่ขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

 ข้อ 4.  ในระเบียบนี้  
    “สหกรณ์”       หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด  
   “ประธานกรรมการ”  หมายถึง  ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด  
   “ผู้จัดการ”           หมายถึง  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด  
    ข้อ 5  ให้ประธานกรรมการ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวดที่  1 
บททั่วไป 

    ข้อ 6.  ให้เจ้าหน้าที่บัญชีจัดการท ารายละเอียดตั๋วสัญญาใช้เงินทุกฉบับ  ตามแบบที่สหกรณ์
ก าหนด  โดยจัดท าบัญชีให้เป็นปัจจุบัน  เพ่ือการตรวจสอบในแต่ละวัน 
    ข้อ 7.  ให้ผู้จัดการรับผิดชอบ และจัดให้มีการท าบัญชี เอกสารต่างๆ เกี่ยวกับตั๋วสัญญา 
ใช้เงินให้ครบถ้วนถูกต้อง  แล้วรายงานให้ประธานกรรมการด าเนินการทราบทุก  15 วัน 
    ข้อ 8.  ให้ประธานกรรมการด าเนินการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  และเสนอผลการ
ด าเนินงานให้คณะกรรมการด าเนินการทราบทุกครั้งที่มีการประชุม 

หมวดที่  2 
กำรซื้อตั๋วสัญญำใช้เงิน 

    ข้อ 9.  การซื้อตั๋วสัญญาใช้เงิน  กระท าได้โดยผู้ซื้อแจ้งความประสงค์ต่อผู้จัดการตามแบบ          
ที่สหกรณ์ก าหนด   
    ผู้ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินรายหนึ่งๆ  จะซื้อต๋ัวสัญญาใช้เงินมากกว่าหนึ่งฉบับก็ได้  แต่ทั้งนี้  
จ านวนเงินหน้าตั๋วแต่ละฉบับจะต้องไม่ต่ ากว่าหนึ่งแสนบาท 
   ข้อ 10.  ผู้ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินจะต้องมอบตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอ านาจไถ่ถอนตั๋วสัญญา 
ใช้เงินให้ไว้ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด 
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    การเปลี่ยนแปลงตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอ านาจไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงิน  ตลอดจน
ข้อก าหนดอื่นๆ  ผู้ทรงตั๋วจะต้องท าเป็นหนังสือแจ้งต่อสหกรณ์ก่อน  เมื่อสหกรณ์มีหนังสือตอบรับแล้ว   
จึงจะถือว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลสมบูรณ ์

หมวดที่  3 
กำรช ำระเงินค่ำตั๋วสัญญำใช้เงิน 

    ข้อ 11.  ผู้ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินอาจช าระเงินค่าตั๋วสัญญาใช้เงินโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี
ดังต่อไปนี้ 

(1) เงินสด 
(2) ตั๋วสัญญาใช้เงินของสหกรณ์  ตั๋วแลกเงินเช็ค  การช าระเงินโดยเช็ค  ตั๋วแลกเงิน 

หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน จะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อสหกรณ์ได้รับเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว  และจะค านวณดอกเบี้ย 
ให้นับตั้งแต่วันที่สหกรณ์ได้รับเงินเป็นต้นไป   
     การช าระเงินโดยการโอนเข้าบัญชีเงินฝากของสหกรณ์  สหกรณ์จะออกตั๋วสัญญาใช้เงิน          
ให้เมื่อได้รับทราบการโอนเงินเข้าบัญชีก่อนเวลา  15.00  นาฬิกาในวันนั้น  หากรับทราบหลังจากเวลาดังกล่าว  
ถือเป็นการรับเงินในวันท าการถัดไป 

หมวดที่  4 
กำรออกตั๋วสัญญำใช้เงิน 

    ข้อ 12.  เมื่อสหกรณ์ได้รับเงินค่าตั๋วสัญญาใช้เงินครบถ้วนแล้ว  จะออกตั๋วสัญญาใช้เงิน       
ชนิดห้ามเปลี่ยนมือให้แก่ผู้ซื้อ เพื่อถือไว้เป็นหลักฐานทุกราย 
    ข้อ 13.  เมื่อเจ้าหน้าที่การเงินบันทึกการรับช าระเงินเรียบร้อยแล้ว  ให้บันทึกรายละเอียด
การซื้อไว้  และให้เจ้าหน้าที่รับฝากเงิน จัดพิมพ์ตั๋วสัญญาใช้เงิน  พร้อมจัดท าทะเบียนคุมการออกตั๋วสัญญา        
ใช้เงิน  เพื่อให้ผู้จัดการตรวจสอบความถูกต้อง  และน าเสนอผู้มีอ านาจลงนาม 
    ข้อ 14.  ตั๋วสัญญาใช้เงินที่สมบูรณ์  จะต้องมีลายมือชื่อผู้มีอ านาจลงนามตามข้อบังคับ
สหกรณ์  พร้อมประทับตราสหกรณ์ 

หมวดที่  5 
กำรไถ่ถอนตั๋วสัญญำใช้เงิน และกำรค ำนวณดอกเบี้ยตั๋วสัญญำใช้เงิน 

    ข้อ 15.  การไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงิน  และการค านวณดอกเบี้ย ให้ปฏิบัติดังนี้ 
      (1)  ตั๋วสัญญาใช้เงิน  ชนิดเมื่อทวงถาม จะไถ่ถอนเมื่อใดก็ได้ โดยแจ้งให้สหกรณ์
ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย  1  วันท าการ 
      (2)  ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ครบก าหนดเวลา  หากผู้ซื้อประสงค์จะเปลี่ยนตั๋วสัญญา 
ใช้เงินฉบับใหม่  หรือท าการไถ่ถอน  ให้แจ้งต่อสหกรณ์ก่อนวันครบก าหนดอย่างน้อย  1  วันท าการ 
      (3)  ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ครบก าหนดเวลา  แต่ยังไม่ได้ไถ่ถอน  สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ย
ในอัตราตามหน้าตั๋วนับแต่วันที่ซื้อตั๋วจนถึงวันที่ครบก าหนด  ส าหรับดอกเบี้ยหลังวันครบก าหนด 
จะจ่ายในอัตราดอกเบี้ยเมื่อทวงถาม  ณ  วันที่ไถ่ถอนนั้น 
      (4)  ตั๋วสัญญาใช้เงินชนิดที่มีก าหนดเวลา  จะไถ่ถอนได้เมื่อครบก าหนดเวลา            
ในกรณีที่จ าเป็นต้องไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงินก่อนครบก าหนดเวลา ให้แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันท าการ            
การคิดดอกเบี้ยให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์  
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      (5)  ตั๋วสัญญาใช้เงินทุกประเภท  สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน  เว้นแต่           
ตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีระยะเวลาการถือตั๋วไม่ถึง  5 วัน  สหกรณ์จะไม่คิดดอกเบี้ยให้ 
    ข้อ 16.  เมื่อผู้ทรงตั๋วต้องการไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงิน  ให้ผู้ทรงตั๋วแจ้งความประสงค์ต่อ
สหกรณ์  เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจสอบลายมือชื่อผู้มีอ านาจไถ่ถอนถูกต้องแล้ว  เจ้าหน้าที่รับฝากเงินจะท าการ
ค านวณดอกเบี้ยตามส่วนแห่งระยะเวลาของตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับนั้น  (โดยค านวณอัตราดอกเบี้ยตามระยะเวลา
ที่ก าหนด  ณ  วันที่ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงิน)  แล้วท าใบส าคัญจ่ายเงินเพื่อประกอบการจ่ายเงินคืนตามตั๋วสัญญาใช้
เงินฉบับนั้น 
    เมื่อเจ้าหน้าที่รับฝากเงิน ได้รับต้นฉบับตั๋วสัญญาใช้เงินที่ไถ่ถอนแล้ว  ให้แนบกับคู่ส าเนา
พร้อมประทับตรวจจ่ายแล้ว และให้เก็บเข้าแฟ้มตั๋วสัญญาใช้เงินจ่ายคืนแล้ว  เพ่ือรอการตรวจสอบต่อไป 
    ข้อ 17.  การจ่ายคืนหรือไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงิน  ให้จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเท่านั้น  เว้นแต่
กรณีผู้ทรงตั๋วเป็นบุคคลธรรมดามาติดต่อขอรับเงินด้วยตนเอง  และมีความประสงค์จะขอรับเป็นเงินสด   
ก็ให้จ่ายเป็นเงินสดได้  
    ข้อ 18.  การก าหนดอัตราดอกเบี้ยของตั๋วสัญญาใช้เงิน  ให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ 
    ข้อ 19.  การจ่ายดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงิน  ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการฝ่าย
อ านวยการ 

หมวดที่  6 
กำรเก็บรักษำตั๋วสัญญำใช้เงิน 

    ข้อ 20.  ให้ผู้จัดการควบคุมดูแลการเก็บรักษาตั๋วสัญญาใช้เงินให้ปลอดภัยดังต่อไปนี้ 
      (1)  ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ยังมิได้ออกให้ผู้ซื้อ  ให้จัดท าทะเบียนคุม และเก็บไว้ใน 
ตู้นิรภัยของสหกรณ์  โดยให้ท าการตรวจสอบให้ครบถ้วน  ถูกต้องอยู่เสมอ 
      (2)  ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ได้ออกให้ผู้ทรงต๋ัวแล้ว  ให้เก็บส าเนาตั๋วสัญญาใช้เงินกับบัญชี
รายตัวตั๋วสัญญาใช้เงินแต่ละฉบับให้ครบถ้วน 
      (3)  ในกรณีท่ีปรากฏว่าตั๋วสัญญาใช้เงินใดช ารุด  บกพร่อง  หรือยกเลิก  ให้เก็บตั๋ว
สัญญาใช้เงินพร้อมคู่ส าเนาไว้ในแฟ้มที่จัดไว้โดยเฉพาะให้เรียบร้อย  พร้อมที่จะให้ท าการตรวจสอบ 

      ประกาศ  ณ  วันที่  22  กรกฎาคม  พ.ศ. 2557 
 

 
 

 (นายสุรเชษฐ์  พรพานิช) 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด ชุดที่ 49 

 
  

 
 
 


