ระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด
ว่าด้วยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน พ.ศ. 2557
***********************
อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จํากัด ข้อ 72 (9) และข้อ 99
ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 41 ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2557 ได้มีมติกําหนด
ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จํากัด ว่าด้วย การออกตั๋วสัญญาใช้เงิน พ.ศ. 2557 ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จํากัด ว่าด้วย การออกตั๋วสัญญาใช้เงิน
พ.ศ. 2557”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จํากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จํากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จํากัด
“ผู้จัดการ”
หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จํากัด
“เจ้าหน้าที่”
หมายถึง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จํากัด
“ตั๋ว”
หมายถึง ตั๋วสัญญาใช้เงินชนิดห้ามเปลี่ยนมือ
หมวดที่ 1
ข้อกาหนดทั่วไป
ข้อ 4 สหกรณ์ออกตั๋วได้ 2 ประเภท คือ
(1) ตั๋วระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน
(2) ตั๋วระยะเวลาเกินกว่า 12 เดือน
ข้อ 5 ผู้ซื้อตั๋ว ได้แก่
(1) มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และหน่วยงานในสังกัด
(2) สํานักการแพทย์และหน่วยงานในสังกัด
(3) สํานักอนามัยและหน่วยงานในสังกัด
(4) สหกรณ์อื่น
(5) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานภายนอก
(6) มูลนิธิ
(7) สมาคม
(8) บริษัท

(9) ห้างหุ้นส่วนจํากัด
คณะกรรมการอาจประกาศผู้ซื้อเพิ่มเติมนอกเหนือจากวรรคสองได้
ข้อ 6 ในการออกตั๋ว เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกรายการในตั๋วให้ครบถ้วน ตามแบบที่สหกรณ์กําหนด เมื่อออก
ตั๋วแล้ว ต้องจัดให้มีการบันทึกบัญชีให้เป็นปัจจุบัน เพื่อการตรวจสอบในแต่ละวัน
ข้อ 7 ให้ผู้จัดการรับผิดชอบและจัดให้มีการทําบัญชี เอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับตั๋วให้ถูกต้องครบถ้วน
แล้วรายงานให้คณะกรรมการดําเนินการทราบเป็นประจําทุกเดือน
ข้อ 8 ให้ผู้จัดการควบคุมดูแลการเก็บรักษาตั๋วให้ปลอดภัย ดังต่อไปนี้
(1) ตั๋วที่ยังไม่ได้ออกให้ผู้ซื้อ ให้จัดทําทะเบียนคุม และเก็บไว้ในตู้นิรภัยของสหกรณ์ โดยให้ทําการ
ตรวจสอบให้ครบถ้วน ถูกต้องอยู่เสมอ
(2) ตั๋วที่ได้ออกให้ผู้ทรงตั๋วแล้ว ให้เก็บสําเนาตั๋วกับบัญชีรายตัวตั๋วแต่ละฉบับให้ครบถ้วน
(3) ในกรณีที่ปรากฎว่าตั๋วใดชํารุดบกพร่อง หรือยกเลิก ให้เก็บตั๋วพร้อมคู่สําเนาไว้ใน
แฟ้มที่จัดไว้โดยเฉพาะให้เรียบร้อย พร้อมที่จะให้ทําการตรวจสอบ
ข้อ 9 ในกรณีที่ตั๋วสูญหายไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ทรงตั๋วจะต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบโดยเร็วที่สุด เท่าที่จะทําได้
เพื่อให้สหกรณ์ถ่ายสําเนาตั๋วให้ไว้เป็นหลักฐาน โดยสหกรณ์จะขอให้ผู้ทรงตั๋วมอบหลักฐานการแจ้งหาย ที่ผู้ทรง
ตั๋วแจ้งไว้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของทางราชการ
หมวดที่ 2
การซื้อตั๋ว
ข้อ 10 การซื้อตั๋ว กระทําได้โดยผู้ซื้อแจ้งความประสงค์ต่อผู้จัดการ ตามแบบที่สหกรณ์กําหนด
ข้อ 11 การซื้อตั๋ว ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบล่วงหน้า 1 วันทําการ และก่อนเวลา 14.00 นาฬิกา
ในวันที่แจ้ง เพื่อที่สหกรณ์จะได้ออกตั๋วให้ถือไว้เป็นหลักฐานต่อไป
ข้อ 12 ผู้ซื้อตั๋ว จะต้องมอบตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอํานาจไถ่ถอนตั๋วให้ไว้ ตามแบบที่สหกรณ์กําหนด
การเปลี่ยนแปลงตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอํานาจไถ่ถอนตั๋ว ตลอดจนข้อกําหนดอื่น ๆ ให้ผู้ทรงตั๋วทําเป็นหนังสือ
แจ้งต่อสหกรณ์ก่อน เมื่อสหกรณ์มีหนังสือตอบรับแล้ว จึงจะถือว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลสมบูรณ์
ข้อ 13 ผู้ซื้อตั๋ว อาจชําระเงินค่าตั๋ว โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีได้ ดังต่อไปนี้
(1) เงินสด
(2) ตั๋วของสหกรณ์
(3) แคชเชียร์เช็ค
(4) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของสหกรณ์
การชําระเงินโดยแคชเชียร์เช็ค จะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อสหกรณ์ได้รับเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว
และจะคํานวณดอกเบี้ยให้นับตั้งแต่วันที่สหกรณ์ได้รับเงินเป็นต้นไป
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การชําระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ สหกรณ์จะออกตั๋วให้เมื่อได้รับทราบ
การโอนเงินเข้าบัญชีก่อนเวลา 14.00 นาฬิกา ในวันนั้น หากรับทราบหลังจากเวลาดังกล่าว สหกรณ์จะออกตั๋ว
ให้ในวันทําการถัดไป
ข้อ 14 เมื่อสหกรณ์ได้รับเงินค่าตั๋วครบถ้วนแล้ว จะออกตั๋วให้แก่ผู้ซื้อเพื่อถือไว้เป็นหลักฐานทุกราย
ข้อ 15 เมื่อเจ้าหน้าที่บันทึกการรับชําระเงินแล้ว ให้บันทึกรายละเอียดการซื้อไว้ และให้เจ้าหน้าที่จัดพิมพ์ตั๋ว
แล้วจัดทําทะเบียนคุมการออกตั๋ว เพื่อให้ผู้จัดการตรวจสอบความถูกต้อง และนําเสนอผู้มีอํานาจลงนาม
ข้อ 16 ตั๋วที่สมบูรณ์ จะต้องมีลายมือชื่อผู้มีอํานาจลงนามตามข้อบังคับสหกรณ์ พร้อมประทับตราสหกรณ์
ข้อ 17 ผู้ซื้อตั๋วรายหนึ่ง ๆ จะซื้อตั๋วมากกว่าหนึ่งฉบับก็ได้ แต่ทั้งนี้ จํานวนเงินตามหน้าตั๋วแต่ละฉบับ
จะต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาท
หมวดที่ 3
อัตราดอกเบี้ยและการจ่ายดอกเบี้ยตั๋ว
ข้อ 18 การกําหนดอัตราดอกเบี้ยและจ่ายดอกเบี้ยตั๋ว ให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ การนับวัน
ในการคํานวณดอกเบี้ยนั้น 1 ปี มี 365 วัน
ตั๋วชนิดระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน ที่มีระยะเวลาการถือตั๋วไม่ถึง 5 วัน สหกรณ์จะไม่คิดดอกเบี้ยให้
ตั๋วชนิดระยะเวลาเกินกว่า 12 เดือน ที่มีระยะเวลาการถือตั๋วไม่ถึง 3 เดือน สหกรณ์จะไม่คิด
ดอกเบี้ยให้
ข้อ 19 ตั๋วที่มีการจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายงวดตามประกาศของสหกรณ์ หากมีการไถ่ถอนก่อนกําหนดสหกรณ์
จะคิดดอกเบี้ยให้ตามประกาศของสหกรณ์ และจะทําการเรียกคืนดอกเบี้ยที่ได้จ่ายไปแล้วจากดอกเบี้ยที่ได้รับ และ
หรือจากเงินต้นของตั๋วที่ไถ่ถอนก่อนกําหนด ก่อนการจ่ายเงินคืนให้กับผู้ทรงตั๋วนั้น
หมวดที่ 4
การไถ่ถอนตั๋ว
ข้อ 20 ตั๋วที่ครบกําหนดเวลา หากผู้ซื้อประสงค์จะเปลี่ยนตั๋วฉบับใหม่ หรือทําการไถ่ถอน ให้แจ้งต่อ
สหกรณ์ก่อนวันครบกําหนดอย่างน้อย 1 วันทําการ ในกรณีที่ไม่ติดต่อมา สหกรณ์จะถือว่าผู้ซื้อต้องการถือตั๋ว
ตามระยะเวลาเดิมเฉพาะเงินต้น ส่วนดอกเบี้ย สหกรณ์จะนําเข้าบัญชีธนาคารตามที่ผู้ซื้อได้แจ้งไว้
ข้อ 21 ตั๋วชนิดที่มีกําหนดเวลา จะไถ่ถอนได้เมื่อครบกําหนดเวลา ในกรณีที่จําเป็นต้องไถ่ถอนตั๋ว
ก่อนครบกําหนดเวลา ให้แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทําการ
ข้อ 22 เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบลายมือชื่อผู้มีอํานาจไถ่ถอนและเงื่อนไขถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่จะทําการ
คํานวณดอกเบี้ยของตั๋วฉบับนั้น ตามที่กําหนดไว้ในข้อ 18,19 หรือ 20 แล้วแต่กรณี และเสนอให้ผู้จัดการตรวจสอบ
ความถูกต้องและนําเสนอผู้มีอํานาจลงนามแล้วทําใบสําคัญเพื่อประกอบการจ่ายเงินคืนตามตั๋วฉบับนั้น เมื่อเจ้าหน้าที่
ได้รับต้นฉบับตั๋วไถ่ถอนแล้ว ให้แนบคู่สําเนาพร้อมกับประทับตราจ่ายแล้ว และให้เก็บเข้าแฟ้มตั๋วจ่ายคืน เพื่อรอ
การตรวจสอบต่อไป
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ข้อ 23 การจ่ายคืนหรือไถ่ถอนตั๋ว ให้จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเท่านั้น เว้นแต่ผู้ทรงตั๋วต้องการให้โอนเข้าบัญชี
เงินฝากธนาคาร สหกรณ์จะโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ทรงตั๋วเท่านั้น โดยสหกรณ์จะออกค่าธรรมเนียมการ
โอนให้กรณีที่ผู้ทรงตั๋วไถ่ถอนเมื่อครบกําหนด
ข้อ 24 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาด
ข้อ 25 ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557

(นายแพทย์พจน์ ธีรคุปต์)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จํากัด
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