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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรือ จาํกดั 

ว่าด้วย  การออกตัว๋สัญญาใช้เงนิ  พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือ จาํกดั  พ.ศ. ๒๕๔๙   ขอ้ ๕๙(๘) และ

ขอ้ ๘๕(๑๑)  ท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดท่ี ๕๓  คร้ังท่ี  ๕ /๒๕๕๒  เม่ือวนัท่ี      ๒  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ไดมี้มติ

กาํหนดระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือ จาํกดั วา่ดว้ย การออกตัว๋สญัญาใชเ้งิน พ.ศ. ๒๕๕๒  ดงัน้ี 

ขอ้ ๑ . ระเบียบน้ีเรียกวา่  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือ จาํกดั วา่ดว้ย การออกตัว๋สญัญาใชเ้งิน   

พ.ศ. ๒๕๕๒” 

ขอ้  ๒. ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  ๑  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๒  เป็นตน้ไป 

ขอ้  ๓. ในระเบียบน้ี 

“สหกรณ์ “   หมายความวา่   สหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือ จาํกดั 

 “คณะกรรมการดาํเนินการ” หมายความวา่  คณะกรรมการดาํเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย ์กรมอู่ทหารเรือ 

จาํกดั 

 “ผูจ้ดัการ”  หมายความวา่  ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพย ์ กรมอู่ทหารเรือ  จาํกดั 

“เจา้หนา้ท่ี”  หมายความวา่ ผูท่ี้สหกรณ์ แต่งตั้งหรือวา่จา้งไวป้ฏิบติังานประจาํในตาํแหน่งเจา้หนา้ท่ี  

หวัหนา้ฝ่าย  ผูช่้วยผูจ้ดัการ  รองผูจ้ดัการ  ผูจ้ดัการ 

“ตัว๋สญัญาใชเ้งิน”    หมายความวา่   ตัว๋สญัญาใชเ้งินท่ีออกโดยสหกรณ์ออมทรัพยก์รมอู่ทหารเรือ จาํกดั 

“ผูซ้ื้อ”   หมายความวา่  สมาชิก หรือสมาชิกสมทบ ของสหกรณ์ออมทรัพยก์รมอู่ทหารเรือ จาํกดั     หรือ

สหกรณ์อ่ืน  หรือบุคคลทัว่ไป 

“ผูท้รงตัว๋”   หมายความวา่   ผูมี้ตัว๋ไวใ้นครอบครองในฐานะเป็นผูรั้บเงินหรือผูรั้บสลกัหลงั การครอบครอง

ตอ้งครอบครองโดยชอบดว้ยกฎหมาย 

ขอ้  ๔.  ใหเ้จา้หนา้ท่ีจดัทาํรายละเอียดตัว๋สญัญาใชเ้งินทุกฉบบั  ตามแบบท่ีสหกรณ์กาํหนด โดยจดัทาํบญัชีให้

เป็นปัจจุบนั เพ่ือการตรวจสอบในแต่ละวนั 

ขอ้  ๕.   ใหผู้จ้ดัการรับผิดชอบ   และจดัใหมี้การทาํบญัชี  เอกสารต่างๆ เก่ียวกบัตัว๋สญัญาใชเ้งิน      ใหค้รบถว้น

ถูกตอ้ง แลว้รายงานใหค้ณะกรรมการดาํเนินการทราบทุกคร้ังท่ีมีการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ 

ขอ้ ๖.  การซ้ือตัว๋สญัญาใชเ้งิน    กระทาํไดโ้ดยผูซ้ื้อแจง้ความประสงคต์่อผูจ้ดัการตามแบบท่ีสหกรณ์ กาํหนด   และ ผู ้

ซ้ือตัว๋สญัญาใชเ้งินรายหน่ึงๆ จะซ้ือตัว๋สญัญาใชเ้งินมากกวา่หน่ึงฉบบัก็ได ้ แต่ทั้งน้ีจาํนวนเงิน ตามหนา้ตัว๋แต่ละฉบบั   จะตอ้ง

ไม่ตํ่ากวา่ท่ีสหกรณ์กาํหนด 

ขอ้  ๗.   ผูซ้ื้อตัว๋สญัญาใชเ้งิน จะตอ้งมอบตวัอยา่งลายมือช่ือของผูมี้อาํนาจไถ่ถอนตัว๋สญัญาใชเ้งิน ให้ไวต้ามแบบท่ี

สหกรณ์กาํหนด 

การเปล่ียนแปลงตวัอยา่งลายมือช่ือของผูมี้อาํนาจไถ่ถอนตัว๋สญัญาใชเ้งิน ตลอดจนขอ้กาํหนดอ่ืนๆ  ผู ้

ทรงตัว๋จะตอ้งทาํเป็นหนงัสือแจง้ต่อสหกรณ์ก่อน   เม่ือสหกรณ์ตอบรับแลว้ จึงจะถือวา่การเปล่ียนแปลงนั้นมีผลสมบูรณ์ 

ขอ้  ๘.   การซ้ือตัว๋สญัญาใชเ้งิน  ผูซ้ื้อจะตอ้งซ้ือตัว๋มีกาํหนดระยะเวลาตามท่ีสหกรณ์กาํหนด 

ขอ้ ๙. ผูซ้ื้อตัว๋สญัญาใชเ้งิน อาจชาํระเงินค่าตัว๋สญัญาใชเ้งิน โดยวธีิใดวธีิหน่ึงหรือหลายวธีิ ไดด้งัต่อไปน้ี 
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(๑)   เงินสด 

(๒)   แคชเชียร์เช็ค 

(๓)   ตัว๋แลกเงิน 

(๔)   เช็คขีดคร่อม 

(๕)  โอนเขา้บญัชี 

 การชาํระเงินโดยแคชเชียร์เช็ค  ตัว๋แลกเงิน  และเช็คขีดคร่อม จะมีผลสมบูรณ์ต่อเม่ือสหกรณ์ไดรั้บเงินเขา้

บญัชีเรียบร้อยแลว้ 

 การชาํระเงินโดยการโอนเขา้บญัชีเงินฝากของสหกรณ์  สหกรณ์จะออกตัว๋สญัญาใชเ้งินใหเ้ม่ือไดรั้บทราบการ

โอนเงินเขา้บญัชีก่อนเวลา  ๑๔.๐๐   นาฬิกา ในวนันั้น   หากรับทราบหลงัจากเวลาดงักล่าวถือเป็นการรับเงินในวนัทาํการถดัไป 

ขอ้ ๑๐. เม่ือสหกรณ์ไดรั้บเงินค่าตัว๋สญัญาใชเ้งินครบถว้นแลว้    เจา้หนา้ท่ี จะออกตัว๋สญัญาใชเ้งิน    ชนิดหา้ม

เปล่ียนมือใหแ้ก่ผูซ้ื้อ เพ่ือถือไวเ้ป็นหลกัฐานทุกราย   ณ วนัท่ีไดรั้บเงินครบถว้น 

ขอ้ ๑๑. เม่ือเจา้หนา้ท่ีบนัทึกการรับชาํระเงินแลว้    ใหบ้นัทึกรายละเอียดการซ้ือไว้   และให้ เจา้หนา้ท่ีจดัพิมพต์ัว๋

สญัญาใชเ้งิน จดัทาํทะเบียนคุมการออกตัว๋สญัญาใชเ้งิน เพ่ือใหผู้จ้ดัการตรวจสอบความถูกตอ้ง  และนาํเสนอผูมี้อาํนาจลงนาม  

ขอ้  ๑๒.   การออกตัว๋สญัญาใชเ้งินฉบบัใหม่ทดแทนฉบบัเดิม 

(๑) ในกรณีตัว๋สญัญาใชเ้งินชาํรุด ใหผู้ท้รงตัว๋แจง้ต่อสหกรณ์ พร้อมแนบตัว๋สญัญาใชเ้งิน ฉบบัท่ีชาํรุด

พร้อมหนงัสือคาํร้องขอมีตัว๋สญัญาใชเ้งินฉบบัใหม่  เพ่ือสหกรณ์จะไดด้าํเนินการออกตัว๋สญัญาใชเ้งินฉบบัใหม่ให ้

(๒) ในกรณีตัว๋สญัญาใชเ้งินสูญหายไม่วา่กรณีใดๆ   ผูท้รงตัว๋สญัญาใชเ้งิน จะตอ้งแจง้ใหส้หกรณ์

ทราบโดยเร็วท่ีสุด   เพ่ือใหส้หกรณ์ถ่ายตน้ฉบบัตัว๋สญัญาใชเ้งินใหไ้วเ้ป็นหลกัฐาน  โดยสหกรณ์จะขอใหผู้ท้รงตัว๋สญัญาใชเ้งิน

มอบหลกัฐานการแจง้หาย  ท่ีผูท้รงตัว๋สญัญาใชเ้งินแจง้ไวต้่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีของทางราชการ  พร้อมคาํร้องขอมีตัว๋สญัญาใช้

เงินฉบบัใหม่  เพ่ือสหกรณ์จะไดด้าํเนินการออกตัว๋สญัญาใชเ้งินฉบบัใหม่ให ้ โดยจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมการออกตัว๋สญัญาใช้

เงิน  ฉบบัละ  ๑๐๐  บาท 

ขอ้ ๑๓. ตัว๋สญัญาใชเ้งินท่ีสมบูรณ์ จะตอ้งมีลายมือช่ือผูมี้อาํนาจลงนามตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ ขอ้ ๑๙(๒)    พร้อม

ประทบัตราสหกรณ์ 

ขอ้ ๑๔.    การไถ่ถอนตัว๋สญัญาใชเ้งิน และการคาํนวณดอกเบ้ีย ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 

(๑)  การเปล่ียนตัว๋สญัญาใชเ้งินฉบบัใหม่   หรือการไถ่ถอนตัว๋สญัญาใชเ้งิน   ใหผู้ท้รงตัว๋แจง้ต่อ

สหกรณ์ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย   ๕   วนัทาํการ 

(๒)  ตัว๋สญัญาใชเ้งินท่ีครบกาํหนดเวลา   แต่ยงัไม่ไดไ้ถ่ถอน   สหกรณ์จะจ่ายดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ีย

ตามหนา้ตัว๋นบัแต่วนัท่ีซ้ือตัว๋   จนถึงวนัครบกาํหนด   สาํหรับดอกเบ้ียหลงัวนัครบกาํหนดจะจ่ายในอตัราดอกเบ้ียเม่ือทวงถาม   ณ   

วนัท่ีไถ่ถอนนั้น 

(๓)  การไถ่ถอนตัว๋สญัญาใชเ้งิน ใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงการเปิดบญัชีตัว๋สญัญาใชเ้งิน  

ขอ้ ๑๕. เม่ือผูท้รงตัว๋ตอ้งการไถ่ถอนตัว๋สญัญาใชเ้งิน ใหผู้ท้รงตัว๋แจง้ความประสงคต์่อสหกรณ์   เม่ือเจา้หนา้ท่ีได้

ตรวจสอบลายมือช่ือผูมี้อาํนาจ ไถ่ถอนถูกตอ้งแลว้    เจา้หนา้ท่ี จะทาํการคาํนวณดอกเบ้ียตามส่วนแห่งระยะเวลาของตัว๋สญัญาใชเ้งิน

ฉบบันั้น   แลว้ทาํใบสาํคญัจ่ายเงิน  เพ่ือประกอบการจ่ายเงินคืนตามตัว๋สญัญาใชเ้งินฉบบันั้น 

เม่ือเจา้หนา้ท่ีไดรั้บตัว๋สญัญาใชเ้งินจากผูท้รงตัว๋แลว้ ใหแ้นบตัว๋สญัญาใชเ้งินกบัตน้ฉบบั พร้อม

ประทบัตราจ่ายแลว้  และใหเ้ก็บเขา้แฟ้มตัว๋สญัญาใชเ้งินจ่ายคืน   เพ่ือรอการตรวจสอบต่อไป 
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ขอ้ ๑๖. การจ่ายคืนหรือไถ่ถอนตัว๋สญัญาใชเ้งิน ใหจ่้ายเป็นเงินสด  หรือ เช็คขีดคร่อม หรือโอนเขา้บญัชีตามท่ี

สหกรณ์กาํหนด 

ขอ้ ๑๗.  การกาํหนดอตัราดอกเบ้ียของตัว๋สญัญาใชเ้งิน ใหเ้ป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ 

ขอ้ ๑๘. การจ่ายดอกเบ้ียตัว๋สญัญาใชเ้งิน จะจ่ายคร้ังเดียวในวนัไถ่ถอน หรือ กรณีซ้ือตัว๋สญัญาใชเ้งินท่ีมี

กาํหนดเวลาไม่นอ้ยกวา่  ๑  ปี   และจาํนวนยอดเงินหนา้ตัว๋ตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท (หน่ึงแสนบาทถว้น) ข้ึนไป  สหกรณ์จะคาํนวณ

ดอกเบ้ียจ่ายเป็นรายเดือนตามอตัราดอกเบ้ียท่ีระบุไว้หนา้ตัว๋ 

ขอ้ ๑๙.  ใหผู้จ้ดัการควบคุมดูแลการเก็บรักษาตัว๋สญัญาใชเ้งินใหป้ลอดภยั   ดงัต่อไปน้ี 

 (๑)  ตัว๋สญัญาใชเ้งินท่ียงัมิไดอ้อกใหผู้ซ้ื้อใหจ้ดัทาํทะเบียนคุม และเก็บไวใ้นตูนิ้รภยัของสหกรณ์ หรือ

ธนาคารพาณิชย ์  โดยใหท้าํการตรวจสอบใหค้รบถว้น ถูกตอ้งอยูเ่สมอ 

 (๒)  ตัว๋สญัญาใชเ้งินท่ีออกใหผู้ท้รงตัว๋แลว้  ใหเ้ก็บตน้ฉบบัตัว๋สญัญาใชเ้งินกบับญัชีรายตวัตัว๋สญัญาใชเ้งิน 

แต่ละฉบบัใหค้รบถว้น 

ขอ้ ๒๐.  ใหผู้จ้ดัการเป็นผูรั้กษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 

 

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี      ๒๒      มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

 

พลเรือโท 

( ฉลอง    พฒันโสภณ ) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพยก์รมอู่ทหารเรือ จาํกดั 
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