ระเบียบชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
วาดวยการออกตั๋วสัญญาใชเงิน
พ.ศ. 2553
**********************************************
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบวาดวยการออกตั๋วสัญญาใชเงิน เพือ่ ใหเหมาะสมกับการ
ดําเนินการ และเปนแนวทางในการปฏิบตั ิ
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ขอ 45 (12)
และขอ 59 ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 37 ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2553 ไดมีมติ
กําหนดระเบียบชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด วาดวยการออกตั๋วสัญญาใชเงิน
ไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด วาดวยการ
ออกตัว๋ สัญญาใชเงิน พ.ศ. 2553”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 22 มีนาคม 2553 เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด วาดวยการออกตัว๋ สัญญา
ใชเงิน พ.ศ. 2551
บรรดาระเบียบ มติคณะกรรมการดําเนินการ ประกาศ คําสั่ง หรือขอตกลงอื่นใดซึง่ ขัดหรือแยงกับ
ระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4 ในระเบียบนี้
“ชุมนุมสหกรณ” หมายความวา ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
“คณะกรรมการอํานวยการ” หมายความวา คณะกรรมการอํานวยการชุมนุมสหกรณออมทรัพย
แหงประเทศไทย จํากัด
“ผูจัดการฝายเงินทุน” หมายความวา ผูจดั การฝายเงินทุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย
จํากัด
“เจาหนาที่” หมายความวา เจาหนาทีช่ ุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
“ตั๋ว” หมายความวา ตัว๋ สัญญาใชเงินทีอ่ อกโดยชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
ขอ 5 ใหประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ รักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจตีความและ
วินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัตติ ามระเบียบนี้

หมวด 1
ขอกําหนดทัว่ ไป
ขอ 6 ชุมนุมสหกรณออกตั๋วได 2 ประเภท คือ
(1) ตั๋วระยะเวลาไมเกิน 12 เดือน
(2) ตั๋วระยะเวลาเกินกวา 12 เดือน
ขอ 7 ในการออกตัว๋ เจาหนาทีต่ อ งบันทึกรายการในตัว๋ ใหครบถวน ตามแบบที่ชุมนุมสหกรณกําหนด
เมื่อออกตั๋วแลว ตองจัดใหมีการบันทึกบัญชีใหเปนปจจุบัน เพือ่ การตรวจสอบในแตละวัน
ขอ 8 ใหผจู ัดการฝายเงินทุน รับผิดชอบและจัดใหมกี ารทําบัญชี เอกสารตางๆ เกี่ยวกับตัว๋ ให
ครบถวนถูกตอง แลวรายงานใหคณะกรรมการอํานวยการทราบทุก 15 วัน
ขอ 9 ใหผจู ัดการฝายเงินทุนควบคุมดูแลการเก็บรักษาตั๋วใหปลอดภัย ดังตอไปนี้
(1) ตัว๋ ที่ยังมิไดออกใหผูซอื้ ใหจัดทําทะเบียนคุม และเก็บไวในตูนริ ภัยของชุมนุมสหกรณ โดยใหทาํ การ
ตรวจสอบใหครบถวน ถูกตองอยูเสมอ
(2) ตั๋วที่ไดออกใหผูทรงตัว๋ แลว ใหเก็บสําเนาตั๋วกับบัญชีรายตัวตัว๋ แตละฉบับใหครบถวน
(3) ในกรณีทปี่ รากฏวาตัว๋ ใดชํารุด บกพรอง หรือยกเลิก ใหเก็บตัว๋ พรอมคูสําเนา ไวในแฟม
ที่จัดไวโดยเฉพาะใหเรียบรอย พรอมทีจ่ ะใหทําการตรวจสอบ
ขอ 10 ในกรณีที่ตั๋วสูญหายไมวากรณีใดๆ ผูทรงตั๋วจะตองแจงใหชุมนุมสหกรณทราบโดยเร็วที่สุด
เทาทีจ่ ะทําได เพื่อใหชุมนุมสหกรณถายสําเนาตั๋วใหไวเปนหลักฐาน โดยชุมนุมสหกรณจะขอใหผูทรงตัว๋
มอบหลักฐานการแจงหายทีผ่ ูทรงตั๋วแจงไวตอ พนักงานเจาหนาทีข่ องทางราชการ
หมวด 2
การซื้อตั๋ว
ขอ 11 การซือ้ ตัว๋ กระทําไดโดยผูซื้อแจงความประสงคตอผูจ ัดการฝายเงินทุน ตามแบบที่ชมุ นุม
สหกรณกําหนด
ขอ 12 การซื้อตั๋วตองแจงใหชุมนุมสหกรณทราบลวงหนา 1 วันทําการ และกอนเวลา 14.00 นาฬิกา
ในวันที่แจง เพือ่ ที่ชุมนุมสหกรณจะไดออกตั๋วใหถอื ไวเปนหลักฐานตอไป
ขอ 13 ผูซื้อตัว๋ จะตองมอบตัวอยางลายมือชื่อของผูมีอํานาจไถถอนตัว๋ ใหไวตามแบบที่ชุมนุมสหกรณ
กําหนด
การเปลี่ยนแปลงตัวอยางลายมือชือ่ ของผูมีอํานาจไถถอนตั๋วตลอดจนขอกําหนดอื่นๆ ผูท รงตัว๋
จะตองทําเปนหนังสือแจงตอชุมนุมสหกรณกอน เมือ่ ชุมนุมสหกรณมีหนังสือตอบรับแลว จึงจะถือวาการ
เปลี่ยนแปลงนั้นมีผลสมบูรณ

ขอ 14 ผูซื้อตั๋ว อาจชําระเงินคาตั๋ว โดยวิธใี ดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีได ดังตอไปนี้
(1) เงินสด
(2) ตัว๋ ของชุมนุมสหกรณ
(3) ใบรับเงินฝากประจําของชุมนุมสหกรณ
(4) ตั๋วแลกเงิน
(5) เช็ค
(6) โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของชุมนุมสหกรณ
การชําระเงินโดยเช็ค หรือตั๋วแลกเงิน จะมีผลสมบูรณตอเมือ่ ชุมนุมสหกรณไดรับเงินเขาบัญชี
เรียบรอยแลว และจะคํานวณดอกเบี้ยใหนับตั้งแตวันทีช่ ุมนุมสหกรณไดรับเงินเปนตนไป
การชําระเงินโดยการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของชุมนุมสหกรณ ชุมนุมสหกรณออกตัว๋ ให เมือ่ ไดรบั ทราบ
การโอนเงินเขาบัญชีกอนเวลา 14.00 นาฬิกา ในวันนัน้ หากรับทราบหลังจากเวลาดังกลาว ชุมนุมสหกรณจะ
ออกตัว๋ ใหในวันทําการถัดไป
สวนคาธรรมเนียมในการโอนเงิน ชุมนุมสหกรณจะออกคาธรรมเนียมธนาคารใหแกสหกรณในกรณีที่
ซื้อตัว๋ ระยะเวลาตั้งแต 3 เดือนขึ้นไป และมียอดการซื้อตั๋วตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป
ขอ 15 เมื่อชุมนุมสหกรณไดรับเงินคาตัว๋ ครบถวนแลว จะออกตั๋วชนิดหามเปลี่ยนมือใหแกผูซื้อ
เพือ่ ถือไวเปนหลักฐานทุกราย
ขอ 16 เมื่อเจาหนาที่ บันทึกการรับชําระเงินแลว ใหบันทึกรายละเอียดการซื้อไว และใหเจาหนาที่
จัดพิมพตั๋ว แลวจัดทําทะเบียนคุมการออกตัว๋ เพือ่ ใหผจู ัดการฝายเงินทุนตรวจสอบความถูกตอง และนําเสนอ ผู
มีอํานาจลงนาม
ขอ 17 ตั๋วที่สมบูรณ จะตองมีลายมือชื่อผูมีอํานาจลงนามตามขอบังคับชุมนุมสหกรณ พรอมประทับ
ตราชุมนุมสหกรณ
ขอ 18 ในกรณีที่ซื้อตัว๋ ชนิดระยะเวลาไมเกิน 12 เดือน ผูซอื้ ตัว๋ รายหนึ่งๆ จะซื้อตั๋วมากกวา
หนึ่งฉบับก็ได แตทั้งนี้ จํานวนเงินตามหนาตั๋วแตละฉบับ จะตองไมต่ํากวาหนึง่ หมื่นบาท
ขอ 19 ในกรณีที่ซื้อตัว๋ ชนิดระยะเวลาเกินกวา 12 เดือน ผูซอื้ ตัว๋ รายหนึ่งๆ จะซื้อตัว๋ มากกวา
หนึ่งฉบับก็ได แตทั้งนี้ จํานวนเงินตามหนาตั๋วแตละฉบับ จะตองไมต่ํากวาหนึง่ แสนบาท และมีกําหนด
ระยะเวลาการถือตั๋ว ตามชวงระยะเวลาที่ชุมนุมสหกรณประกาศกําหนด แตทั้งนีไ้ มเกิน 120 เดือน

หมวด 3
อัตราดอกเบี้ยและการจายดอกเบีย้ ตัว๋
ขอ 20 การกําหนดอัตราดอกเบีย้ และการจายดอกเบี้ยตั๋ว ใหเปนไปตามประกาศของชุมนุมสหกรณที่
คณะกรรมการอํานวยการกําหนด การนับวันในการคํานวณดอกเบี้ยนั้น 1 ป มี 365 วัน เสมอ
ขอ 21 ตัว๋ ชนิดระยะเวลาไมเกิน 12 เดือน ที่มีระยะเวลาการถือตั๋วไมถึง 5 วัน ชุมนุมสหกรณ
จะไมคิดดอกเบี้ยให
ตั๋วชนิดระยะเวลาเกินกวา 12 เดือน ทีม่ ีระยะเวลาการถือตั๋วไมถึง 3 เดือน ชุมนุมสหกรณ จะ
ไมคิดดอกเบีย้ ให
ขอ 22 ตัว๋ ทีม่ ีการจายดอกเบี้ยเปนรายงวดตามประกาศของชุมนุมสหกรณ หากมีการไถถอน กอน
กําหนด ชุมนุมสหกรณจะคิดดอกเบี้ยใหตาม ขอ 26 และจะทําการเรียกคืนดอกเบีย้ ที่ไดจายไปแลวจาก
ดอกเบี้ยที่ไดรบั และหรือเงินตนของตัว๋ ทีไ่ ถถอนกอนกําหนด กอนการจายเงินคืนใหกับผูทรงตัว๋ นั้น
หมวด 4
การไถถอนตัว๋
ขอ 23 เมื่อผูทรงตั๋วตองการไถถอนตัว๋ ใหผูทรงตัว๋ แจงความประสงคตอ ชุมนุมสหกรณ เมือ่
เจาหนาที่ไดตรวจสอบลายมือชื่อผูมีอํานาจไถถอนและเงื่อนไขถูกตองแลว เจาหนาทีจ่ ะทําการคํานวณ
ดอกเบีย้ ของตัว๋ ฉบับนั้น ตามที่กําหนดไวในขอ 25 หรือ ขอ 26 แลวแตกรณี และเสนอใหผูจัดการฝายเงินทุน
ตรวจสอบความถูกตองและนําเสนอผูมอี าํ นาจลงนาม แลวทําใบสําคัญจายเงินเพือ่ ประกอบการจายเงินคืน
ตามตัว๋ ฉบับนัน้
เมื่อเจาหนาทีไ่ ดรับตนฉบับตั๋วที่ไถถอนแลว ใหแนบคูสาํ เนาพรอมประทับตราจายแลว และใหเก็บเขา
แฟมตัว๋ จายคืนแลว เพื่อรอการตรวจสอบตอไป
ขอ 24 การจายคืนหรือไถถอนตั๋ว ใหจา ยเปนเช็คขีดครอมเทานั้น เวนแตสหกรณผูทรงตั๋วตองการ
ใหโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารจะโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูทรงตั๋วเทานัน้ สวนคาธรรมเนียมการ
โอนเงิน ชุมนุมสหกรณจะออกคาธรรมเนียมการโอนเงินใหแกผูทรงตั๋วในกรณีที่ผทู รงตั๋วไถถอนตั๋วเมือ่ ครบ
กําหนดและมีวงเงินตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป
ขอ 25 ตัว๋ ทีค่ รบกําหนดเวลา หากผูซื้อประสงคจะเปลี่ยนตัว๋ ฉบับใหม หรือทําการไถถอนใหแจงตอ
ชุมนุมสหกรณ กอนวันครบกําหนดอยางนอย 1 วันทําการ ในกรณีที่ไมติดตอมา ชุมนุมสหกรณจะถือวาผูซอื้
ตองการถือตั๋วตามระยะเวลาเดิมเฉพาะเงินตน สวนดอกเบี้ย ชุมนุมสหกรณจะนําเขาบัญชีตามที่ไดแจงไว
ขอ 26 ตั๋วชนิดที่มีกําหนดเวลา จะไถถอนไดเมื่อครบกําหนดเวลา ในกรณีที่จําเปนตองไถถอนตั๋ว
กอนครบกําหนดเวลา ใหแจงลวงหนาอยางนอย 3 วันทําการ การคิดดอกเบี้ยใหเปนไปตามประกาศ
ของชุมนุมสหกรณ

ขอ 27 ตัว๋ ชนิดเมื่อทวงถาม จะไถถอนเมื่อใดก็ได โดยแจงใหชุมนุมสหกรณทราบลวงหนา
อยางนอย 1 วันทําการ
ขอ 28 ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัตติ ามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการอํานวยการมีอํานาจ
วินิจฉัยชีข้ าด
ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2553

(นายเฉลิมพล ดุลสัมพันธ)
ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด

