-๑ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรือ จํากัด
ว่ าด้ วย การออกตัว๋ สัญญาใช้ เงิน พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๕๙(๘) และ
ข้อ ๘๕(๑๑) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ ๕๓ ครั้งที่ ๕ /๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้มีมติ
กําหนดระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด ว่าด้วย การออกตัว๋ สัญญาใช้เงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนี้
พ.ศ. ๒๕๕๒”

ข้อ ๑ . ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด ว่าด้วย การออกตัว๋ สัญญาใช้เงิน
ข้อ ๒. ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๒ เป็ นต้นไป

จํากัด

ข้อ ๓. ในระเบียบนี้
“สหกรณ์ “ หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด
“คณะกรรมการดําเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ
“ผูจ้ ดั การ” หมายความว่า ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด

“เจ้าหน้าที”่ หมายความว่า ผูท้ ี่สหกรณ์
หัวหน้าฝ่ าย ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ รองผูจ้ ดั การ ผูจ้ ดั การ

แต่งตั้งหรื อว่าจ้างไว้ปฏิบตั ิงานประจําในตําแหน่งเจ้าหน้าที่

“ตัว๋ สัญญาใช้เงิน” หมายความว่า ตัว๋ สัญญาใช้เงินที่ออกโดยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอูท่ หารเรื อ จํากัด
“ผูซ้ ้ือ” หมายความว่า สมาชิก หรื อสมาชิกสมทบ ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรื อจํากัด หรื อ
สหกรณ์อื่น หรื อบุคคลทัว่ ไป
“ผูท้ รงตัว๋ ” หมายความว่า ผูม้ ีตวั๋ ไว้ในครอบครองในฐานะเป็ นผูร้ ับเงินหรื อผูร้ ับสลักหลัการครอบครอง
ง
ต้องครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย
ข้อ ๔. ให้เจ้าหน้าที่จดั ทํารายละเอียดตัว๋ สัญญาใช้เงินทุกฉบับ ตามแบบที่สหกรณ์กาํ หนด โดยจัดทําบัญชีให้
เป็ นปั จจุบนั เพื่อการตรวจสอบในแต่ละวัน
ข้อ ๕. ให้ผจู ้ ดั การรับผิดชอบ และจัดให้มีการทําบัญชี เอกสารต่างๆ เกี่ยวกับตัว๋ สัญญาใช้เงิน
ถูกต้อง แล้วรายงานให้คณะกรรมการดาํ เนินการทราบทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ

ให้ครบถ้วน

ข้อ ๖. การซื้อตัว๋ สัญญาใช้เงิน กระทําได้โดยผูซ้ ้ือแจ้งความประสงค์ตอ่ ผูจ้ ดั การตามแบบที่สหกรณ์ กําหนด
และ ผู ้
ซื้อตัว๋ สัญญาใช้เงินรายหนึ่งๆ จะซื้อตัว๋ สัญญาใช้เงินมากกว่าหนึ่งฉบับก็ได้ แต่ท้ งั นี้จาํ นวนเงิน ตามหน้าตัว๋ แต่ละฉบับ จะต้อง
ไม่ต่าํ กว่าที่สหกรณ์กาํ หนด
ข้อ ๗. ผูซ้ ้ือตัว๋ สัญญาใช้เงิน จะต้องมอบตัวอย่างลายมือชื่อของผูม้ ีอาํ นาจไถ่ถอนตัว๋ สัญญาใช้เงินให้ไว้ตามแบบที่
สหกรณ์กาํ หนด
การเปลี่ยนแปลงตัวอย่างลายมือชื่อของผูม้ ีอาํ นาจไถ่ถอนตัว๋ สัญญาใช้เงิน ตลอดจนข้อกําหนดอื่นๆ ผู ้
ทรงตัว๋ จะต้องทําเป็ นหนังสื อแจ้งต่อสหกรณ์ก่อน เมื่อสหกรณ์ตอบรับแล้ว จึงจะถือว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลสมบูรณ์
ข้อ ๘. การซื้อตัว๋ สัญญาใช้เงิน ผูซ้ ้ื อจะต้องซื้อตัว๋ มีกาํ หนดระยะเวลาตามที่สหกรณ์กาํ หนด
ข้อ ๙. ผูซ้ ้ือตัว๋ สัญญาใช้เงินอาจชําระเงินค่าตัว๋ สัญญาใช้เงิน โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรื อหลายวิธี ได้ดงั ต่อไปนี้

-๒(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
บัญชีเรี ยบร้อยแล้ว

เงินสด
แคชเชียร์เช็ค
ตัว๋ แลกเงิน
เช็คขีดคร่ อม
โอนเข้าบัญชี

การชําระเงินโดยแคชเชียร์เช็ค ตัว๋ แลกเงิน และเช็คขีดคร่ อม จะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อสหกรณ์ได้รับเงินเข้า

การชําระเงินโดยการโอนเข้าบัญชีเงินฝากของสหกรณ์สหกรณ์จะออกตัว๋ สัญญาใช้เงินให้เมื่อได้รับทราบการ
โอนเงินเข้าบัญชีก่อนเวลา๑๔.๐๐ นาฬิกา ในวันนั้น หากรับทราบหลังจากเวลาดังกล่าวถือเป็ นการรับเงินในวันทําการถัดไป
ข้อ ๑๐. เมื่อสหกรณ์ได้รับเงินค่าตัว๋ สัญญาใช้เงินครบถ้วนแล้ว
เปลี่ยนมือให้แก่ผซู ้ ้ือ เพื่อถือไว้เป็ นหลักฐานทุกรายณ วันที่ได้รับเงินครบถ้วน

เจ้าหน้าที่ จะออกตัว๋ สัญญาใช้เงิน ชนิด ห้าม

ข้อ ๑๑. เมื่อเจ้าหน้าที่บนั ทึกการรับชําระเงินแล้ว ให้บนั ทึกรายละเอียดการซื้อไว้ และให้ เจ้าหน้าที่จดั พิมพ์ตว๋ั
สัญญาใช้เงิน จัดทําทะเบียนคุมการออกตัว๋ สัญญาใช้เงิน เพื่อให้ผการตรวจสอบความถู
จู ้ ดั
กต้องและนําเสนอผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
ข้อ ๑๒. การออกตัว๋ สัญญาใช้เงินฉบับใหม่ทดแทนฉบับเดิม
(๑) ในกรณี ตวั๋ สัญญาใช้เงินชํารุ ด ให้ผทู ้ รงตัว๋ แจ้งต่อสหกรณ์ พร้อมแนบตัว๋ สัญญาใช้เงิน ฉบับที่ชาํ รุ ด
พร้อมหนังสื อคําร้องขอมีตวั๋ สัญญาใช้เงินฉบับใหม่ เพื่อสหกรณ์จะได้ดาํ เนินการออกตัว๋ สัญญาใช้เงินฉบับใหม่ให้
(๒) ในกรณี ตวั๋ สัญญาใช้เงินสูญหายไม่วา่ กรณี ใดๆ ผูท้ รงตัว๋ สัญญาใช้เงิน จะต้องแจ้งให้สหกรณ์
ทราบโดยเร็ วที่สุด เพื่อให้สหกรณ์ถ่ายต้นฉบับตัว๋ สัญญาใช้เงินให้ไว้เป็ นหลักฐาน โดยสหกรณ์จะขอให้ผทู ้ รงตัว๋ สัญญาใช้เงิน
มอบหลักฐานการแจ้งหาย ที่ผทู ้ รงตัว๋ สัญญาใช้เงินแจ้งไว้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของทางราชการ พร้อมคําร้องขอมีตวั๋ สัญญาใช้
เงินฉบับใหม่ เพื่อสหกรณ์จะได้ดาํ เนินการออกตัว๋ สัญญาใช้เงินฉบับใหม่ให้ โดยจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการออกตัว๋ สัญญาใช้
เงิน ฉบับละ ๑๐๐ บาท
ข้อ ๑๓. ตัว๋ สัญญาใช้เงินที่สมบูรณ์ จะต้องมีลายมือชื่อผูม้ ีอาํ นาจลงนามตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ ๑๙(๒) พร้อม
ประทับตราสหกรณ์
ข้อ ๑๔. การไถ่ถอนตัว๋ สัญญาใช้เงิน และการคํานวณดอกเบี้ย ให้ปฏิบตั ิดงั นี้
(๑) การเปลี่ยนตัว๋ สัญญาใช้เงินฉบับใหม่ หรื อการไถ่ถอนตัว๋ สัญญาใช้เงิน ให้ผทู ้ รงตัว๋ แจ้งต่อ
สหกรณ์ล่วงหน้าอย่างน้อย ๕ วันทําการ
(๒) ตัว๋ สัญญาใช้เงินที่ครบกําหนดเวลา แต่ยงั ไม่ได้ไถ่ถอน สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ย
ตามหน้าตัว๋ นับแต่วนั ที่ซ้ือตัว๋ จนถึงวันครบกําหนด สําหรับดอกเบี้ยหลังวันครบกําหนดจะจ่ายในอัตราดอกเบี้ยเมื่อทวงถาม ณ
วันที่ไถ่ถอนนั้น
(๓) การไถ่ถอนตัว๋ สัญญาใช้เงิน ให้เป็ นไปตามข้อตกลงการเปิ ดบัญชีตวั๋ สัญญาใช้เงิน
ข้อ ๑๕. เมื่อผูท้ รงตัว๋ ต้องการไถ่ถอนตัว๋ สัญญาใช้เงินให้ผทู ้ รงตัว๋ แจ้งความประสงค์ต่อสหกรณ์ เมื่อเจ้าหน้าที่ ได้
ตรวจสอบลายมือชื่อผูม้ ีอาํ นาจ ไถ่ถอนถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่ จะทําการคํานวณดอกเบี้ยตามส่วนแห่งระยะเวลาของตัว๋ สัญญาใช้เงิน
ฉบับนั้น แล้วทําใบสําคัญจ่ายเงิเพื
น ่อประกอบการจ่ายเงินคืนตามตัว๋ สัญญาใช้เงินฉบับนั้น
เมื่อเจ้าหน้าทีไ่ ด้รับตัว๋ สัญญาใช้เงินจากผูท้ รงตัว๋ แล้ว ให้แนบตัว๋ สัญญาใช้เงินกับต้นฉบับ พร้อม
ประทับตราจ่ายแล้ว และให้เก็บเข้าแฟ้ มตัว๋ สัญญาใช้เงินจ่ายคืน เพื่อรอการตรวจสอบต่อไป

-๓ข้อ ๑๖. การจ่ายคืนหรื อไถ่ถอนตัว๋ สัญญาใช้เงิน ให้จ่ายเป็ นเงินสด หรื อ เช็คขีดคร่ อม หรื อโอนเข้าบัญชีตามที่
สหกรณ์กาํ หนด
ข้อ ๑๗. การกําหนดอัตราดอกเบี้ยของตัว๋ สัญญาใช้เงิน ให้เป็ นไปตามประกาศของสหกรณ์
ข้อ ๑๘. การจ่ายดอกเบี้ยตัว๋ สัญญาใช้เงิน จะจ่ายครั้งเดียวในวันไถ่ถอน หรื อ กรณี ซ้ือตัว๋ สัญญาใช้เงินที่มี
กําหนดเวลาไม่นอ้ ยกว่า ๑ ปี และจํานวนยอดเงินหน้าตัว๋ ตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ขึ้นไป สหกรณ์จะคํานวณ
ดอกเบี้ยจ่ายเป็ นรายเดือนตามอัตราดอกเบี้ยที่ระบุไหน้
ว้ าตัว๋
ข้อ ๑๙. ให้ผจู ้ ดั การควบคุมดูแลการเก็บรักษาตัว๋ สัญญาใช้เงินให้ปลอดภัย ดังต่อไปนี้
(๑) ตัว๋ สัญญาใช้เงินที่ยงั มิได้ออกให้ผซู ้ ้ื อให้จดั ทําทะเบียนคุม และเก็บไว้ในตูน้ ิรภัยของสหกรณ์ หรื อ
ธนาคารพาณิ ชย์ โดยให้ทาํ การตรวจสอบให้ครบถ้วน ถูกต้องอยูเ่ สมอ
แต่ละฉบับให้ครบถ้วน

(๒) ตัว๋ สัญญาใช้เงินที่ออกให้ผทู ้ รงตัว๋ แล้ว ให้เก็บต้นฉบับตัว๋ สัญญาใช้เงินกับบัญชีรายตัวตัว๋ สัญญาใช้เงิน

ข้อ ๒๐. ให้ผจู ้ ดั การเป็ นผูร้ ักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒

พลเรื อโท

( ฉลอง พัฒนโสภณ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรื อ จํากัด

