
                                                                  ระเบียบ สหกรณ์ยเูน่ยนคอหงส์ จ ำกดั 

                                                                       วำ่ดว้ย กำรออกตัว๋สัญญำใชเ้งิน 

                                                                                           พ.ศ. 2554 

                                                          ------------------------------------------------------------- 

   โดยท่ีเห็นเป็นกำรสมควรก ำหนด ระเบียบ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอหงส์ จ ำกดั วำ่ดว้ยกำรออกตัว๋สญัญำใชเ้งิน ให้

เหมำะสมกบักำรด ำเนินกำรและเป็นแนวทำงในกำรปฏิบติั อำศยัอ ำนำจตำมควำมในขอ้บงัคบั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน จ ำกดั  

ขอ้ 3(5) และขอ้ 75(7) คณะกรรมกำรด ำเนินกำร ชุดท่ี 3 ในกำรประชุมคร้ังท่ี3 เม่ือวนัศุกร์ท่ี 22 เมษำยน 2554 จึงมีมติให้

ก ำหนด ระเบียบ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอหงส์ จ ำกดั วำ่ดว้ย กำรออกตัว๋สญัญำใชเ้งิน พ.ศ 2554 ไวด้งัต่อไปน้ี 

                                                                                        หมวด 1 

                                                                                       บททั้วไป 

      ขอ้ 1 ระเบียบน้ีเรียกวำ่ ระเบียบ สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอหงส์ จ ำกดั วำ่ดว้ย กำรออกตัว๋สญญำใชเ้งิน พ.ศ 2554 

      ขอ้ 2 ระเบียบน่ีใชบ้งัคบั ตั้งแต่วนัท่ี 25 เมษำยน 2554 เป็นตน้ไป 

      ขอ้ 3 บรรดำ ระเบียบ ประกำศ ค ำสัง่ มติ และขอ้ตกลงอ่ืนใด ซ่ึงขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ี ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 

      ขอ้ 4 ในระเบียบน้ี 

                สหกรณ์ หมำยถึง สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน จ ำกดั 

                คณะกรรมกำร  หมำยถึง  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอหงส์ จ ำกดั  

                ประธำนกรรมกำร  หมำยถึง  ประธำนกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอหงส์ จ ำกดั 

                 ผูจ้ดักำร  หมำยถึง   ผูจ้ดักำรสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน จ ำกดั 

                 เจำ้หนำ้ท่ื  หมำยถึง  เจำ้หนำ้ท่ีสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอหงส์ จ ำกดั 

                 ตัว๋  หมำยถึง  ตัว๋สญัญำใชเ้งินชนิดหำ้มเปล่ียนมือ 

   ขอ้ 5 ในกรณีมีปัญหำในกำรปฏิบติัตำมระเบียบน้ี  ใหค้ณะกรรมกำรวนิิจฉยัชีขำด 

   ขอ้ 6 ใหค้ณะกรรมกำรเป็นผูรั้กษำกำรตำมระเบียบน้ี 

   ขอ้ 7 สหกรณ์ออกตัว๋ได ้2 ประเภท คือ  

               (1) ตัว๋ระยะเวลำไม่เกิน 12 เดือน 

               (2) ตัว๋ระยะเวลำเกินกวำ่ไม่เกิน 12 เดือน 



 ขอ้ 8 ผูซ่ื้อตัว๋  ไดแ้ก่ 

    (1) บุคคลธรรมดำ 

    (2) หน่วยงำนรัฐวสิกิจ/หน่วยงำนรำชกำรภำยนอก 

    (3) สหกรณ์อ่ืน 

    (4) มูลนิธิ 

    (5) สมำคม 

    (6) บริษทั 

    (7) หำ้งหุน้ส่วน 

    (8) สมำชิกและสมำชิกสมทบสหกรณ์ 

ขอ้ 9 ในกำรออกตัว๋  เจำ้ท่ีตอ้งบนัทึกรำยกำรในตัว๋ใหค้รบถว้น  ตำมแบบท่ีสหกรณ์ก ำหนด เม่ือออกตัว๋แลว้ ตอ้งจดัใหก้ำร

บนัทึกบญัชีใหเ้ป็นปัจจุบนั เพ่ือกำรตรวจสอบในแต่ล่ะวนั 

ขอ้ 10 ใหผู้จ้ดักำรรับผิดชอบและใหมี้กำรท ำบญัชี เอกสำรต่ำงๆ เก้ียวกบัตัว๋ใหถู้กตอ้งครบถว้น แลว้รำยงำนให้

คณะกรรมกำรด ำเนินกำรทรำบเป็นประจ ำทุกเดือน 

ขอ้ 11 ใหผู้จ้ดักำรควบคลุมดูแลกำรเก็บรักษำตัว๋ใหป้ลอดภยั ดงัต่อไปน้ี 

(1) ตัว๋ท่ียงัใม่ไดอ้อกใหผู้ซ่ื้อ ใหจ้ดัท ำทะเบียบคลุม และเก็บไวใ้นตูนิ้รภยัของสหกรณ์ โดยใหท้ ำกำรตรวจสอบใหค้รบถว้น 

กตอ้งอยูเ่สมอ 

(2) ตัว๋ท่ีไดใ้หผู้ท้รงตัว๋แลว้ ใหเ้ก็ยส ำเนำตัว๋กบับญัชีรำยตวัตัว๋แต่ละฉบบัใหค้รบถว้น 

(3) ในกรณีท่ีปรำกฏตัว๋ใดช ำรุดบกพร่อง หรือยกเลิก ใหเ้ก็บตัว๋พร้อมคู่ส ำเนำไวใ้นแฟ้มท่ีจดัไวโ้ดยเฉพำะใหเ้รียบร้อย พร้อ

ท่ีจะใหท้ ำกำรตรวจสอบ 

ขอ้ 12 ในกรณีตัว๋สูญหำยไม่วำ่กรณีใดๆ ผูท้รงตัว๋จะตอ้งแจง้ใหส้หกรณืทรำบเร็วท่ีสุดเท่ำท่ีจะท ำได ้เพ่ือสหกรณ์ถ่ำยส ำเนำ

ตัว๋ใหไ้วเ้ป็นหลกัฐำน โดยสหกรณ์จะขอใหผู้ท้รำบตัว๋มอบหลกัฐำนกำรแจ็งหำย ท่ีผูท้รงตัว๋แจง้ไวต้อ่พนกังำนเจำ้หนำ้ท่ี

ของทำงรำชกำร 

                                                                                   หมวด 2 

                                                                                 กำรซ่ือตัว๋ 

 ขอ้ 13 กำรซ่ือตัว๋ กระท ำไดผู้ซ่ื้อแจง้ควำมประสงคต์่อผูจ้ดักำร ตำมแบบท่ีสหกรณ์ก ำหนด 



 ขอ้ 14 กำรซ่ือตัว๋ ตอ้งแจง้ใหส้หกรณ์รู้ล่วงหนำ้ 1 วนัท ำกำร และก่อนท ำกำร 14.00 น. ในวนัท่ีแจง้ เพ่ือท่ีสหกรณ์ไดอ้อกตัว๋

ใหถื้อเป็นหลกัฐำนต่อไป 

ขอ้ 15 ผูซ่ื้อตัว๋ จะตอ้งมอบตวัยำ่งลำยมือช่ือของผูมี้อ  ำนำจไถ่ถอนตัว๋ไหไ้ว ้  ตำมแบบท่ีสหกรณ์ก ำหนด กำรเปล่ียนแปลง

ตวัอยำ่งลำยมือช่ือของผูมี้อ  ำนำจไถถอนตัว๋ ตลอดจนขอ้ก ำหนดอ่ืนๆ ใหผู้ท้รงตัว๋ท ำเป็นหนงัสือแจง้ต่อสหกรณ์ก่อน เม่ือ

สหกรณ์มีหนงัสือตอบรับแลว้ จึงจะถือวำ่กำรเปล่ียนแปลงนั้นมีผลสมบูรณ์ 

ขอ้ 16 ผูซ่ื้อตัว๋ อำจช ำระเงินค่ำตัว๋ โดยวธีิหน่ึงหรือหลำยวธีิ ดงัต่อไปน่ี 

      (1) เงินสด 

      (2) ตัว๋สหกรณ์ 

      (3) แคชเชียร์เชค็  

       (4) โอนเงินเขำ้บญัชีเงินฝำกสหกรณ์ 

 กำรช ำระโดนแคชเชียร์เช็ค  จะมีผลสมบูรณ์ต่อเม่ือสหกรณ์ไดรั้บเงินเขำ้บญัชีเรียบร้อยแลว้และจะค ำนวณดอกเบ้ียให้

นบัตั้งแต่ท่ีสหกรณ์ไดรั้บเงินเป็นตน้ไป 

    กำรค ำนวณช ำระเงินโดยกำรโอนเขำ้บญัชีเงินฝำกสหกรณ์  สหกรณ์จะออกตัว่ใหเ้ม่ือไดรั้บทรำบกำรโอนเงินเขำ้บ ญชี

ก่อนเวลำ 14.00 น. ในวนันั้น หำกรับทรำบหลงัเวลำดงักล่ำว สหกรณ์จะออกตัว๋ใหใ้นวนัท ำกำรถดัไป 

     ขอ้ 17 เมือสหกรณ์ไดรั้บค่ำตัว๋ครบถว้นแลว้ จะออกตัว๋ใหแ้ก่ผูซ่ื้อเพ่ือถือไวเ้ป็นหลกัฐำนทุกรำย 

     ขอ้ 18 เม่ือเจำ้หนำ้ท่ีบนัทึกกำรรับช ำระเงินแลว้ ใหบ้นัทึกรำยละเอียดกำรซ่ือไว ้และเจำ้หนำ้ท่ีจดัพิมพต์ัว๋ แลว้จดัท ำ

ทะเบียบคุมกำรออกตัว๋ เพ่ือใหผู้จ้ดักำรตรวจสอบควำมถูกตอ้ง และน ำเสนอผูมี้อ ำนำจลงนำม 

     ขอ้ 19 ตัว๋ท่ีสมบูรณ์  จะตอ้งมีลำยมือช่ือผูมี้อ  ำนำจลงนำมตำมขอ้บงัคบัสหกรณ์ พร้อมประทบัตรำสหกรณ์ 

     ขอ้ 20 ผูซ่ื้อตวัรำยหน่ึงๆ จะซ่ือตัว๋มำกกวำ่หน่ึงฉบบัก็ได ้แต่ทั้งน้ี จ ำนวนเงินตำมหนำ้ตัว๋แต่ละฉบบั จะตอ้งไม่นอ้ยกวำ่

หน่ึงแสนบำท 

                                                                                หมวด 3 

                                                       อตัรำดอกเบ้ียและกำรจ่ำยดอกเบ้ียตัว๋ 

ขอ้ 21 กำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียและจ่ำยดอกเบ้ียตัว๋ ใหเ้ป็นไปตำมประกำศของสหกรณ์ กำรนบัวนัในกำรค ำนวณดอกเบ้ีย

นั้น 1 ปี มี 365 วนั 

ขอ้ 22 ตัว๋ท่ีมีระยะเวลำกำรถือตัว๋ไม่ถึง 30 วนั สหกรณ์จะไม่คิดดอกกเบ้ียให ้

ขอ้ 23 ตัว๋ท่ีมีจ่ำยดอกเบ้ียเป็นรำยงวดตำมประกำศของสหกรณ์ หำกมีกำรไถ่ถอนก่อนก ำหนดสหกรณ์จะคิดดอกเบ้ียใหต้ำม        

ขอ้( 27) 



                                                                                          หมวด 4  

                                                                                     กำรไถ่ถอนตัว๋ 

ขอ้ 24 เม่ือผูท้รงตัว๋ตอ้งกำรไถ่ถอนตัว๋  ใหผู้ท้รงตัว๋แจง้ควำมประสงคต์่อสหกรณ์ เม่ือเจำ้หนำ้ท่ีไดต้รวจสอบลำยมือช่ือผูมี้

อ  ำนำจไถ่ถอนและเง่ือนไขถูกตอ้งแลว้ เจำ้หนำ้ท่ีจะท ำกำรค ำนวณดอกเบ้ียของตัว๋ฉบบั  ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ 26 ขอ้ 27 

แลว้แต่กรณี  และเสนอใหผู้จ้ดักำรตรวจสอบควำมถูกตอ้งและน ำเสนอผูมี้อ ำนำจลงนำม แลว้ท ำใบส ำคญัเพื่อประกอบกำร

จ่ำยเงินคืนตำมตัว๋ฉบบนั้น 

เม่ือเจำ้หนำ้ท่ีไดรั้บตัว๋ไถ่ถอนแลว้ ใหแ้นบคู่ส ำเนำพร้อมกบัประทบัตรำจ่ำยแลว้ และใหเ้ก็บ เขำ้ตัว๋จ่ำยคืนเงิน  เพือรอกำร

ตรวจสอบต่อไป 

 ขอ้ 25 กำรจ่ำยคืนหรือไถ่ถอนตัว๋ ใหจ่้ำยเป็นเช็คขีดคร่อมเท่ำนั้น 

 ขอ้ 26 ตัว๋ท่ีครบก ำหนดเวลำ หำกซ่ือประสงคจ์ะเปล่ียนตวัฉบบัใหม่ หรือท ำกำรไถถอน ใหแ้จง้ตอ่สหกรณ์ก่อนวนัครบ

ก ำหนดอยำ่งนอ้ย 1 วนัท ำกำร ในกรณีท่ีไม่ติดต่อมำ สหกรณ์จะถือวำ่ผูซ่ื้อ  ตอ้งกำรถือตัว๋ตำมระยะเวลำเดินเฉพำะเงินตน้ 

ส่วนดอกเบ้ีย สหกรณ์จะน ำเขำ้บญัชีธนำคำรตำมท่ีซ่ือไดแ้จง้ไว ้

ขอ้ 27 ตัว๋ชนิดท่ีมีก ำหนดเวลำ  จะไถ่ถอนไดเ้มำอครบก ำหนดเวลำ  ในกรณีจ ำเป็นตอ้งไถ่ถอนตัว๋ก่อนครบก ำหนดเวลำ ให้

แจง้ล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ย 3 วนัท ำกำร กำรคิดดอกเบ้ียใหเ้ป็นไปตำมประกำศของสหกรณ์ 

     

 

                                 ประกำศ ณ วนัท่ี 25 เมษำยน 2554 

 

 

 

 

                                                                          (ผูช่้วยศำสตรำจำรยบ์รรเจิด พฤฒิกิตติ) 

                                                                                        ประธำนกรรมกำร 

                                                                              สหกรณ์เครดิตยเูน่ียนคอหงส์ จ ำกดั 

 

 


