ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลระนอง จํากัด
ว่าด้ วยการออกตัวสั ญญาใช้ เงิน
พ.ศ.2549
----------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ขอ้ 18 และข้อ107(11)
ที%ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที% 15 ครั-งที% 5 เมื%อวันที% 20 เมษายน 2549 ได้กาํ หนดระเบียบว่าด้วยการออก
ตัว5 สัญญาใช้เงิน ดังต่อไปนีข้อ1.ระเบียบนี-เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จํากัด ว่าด้วยการ
ออกตัว5 สัญญาใช้เงิน พ.ศ. 2549”
ข้อ2.ระเบียบนี-ให้ใช้บงั คับตั-งแต่วนั ถัดจากวันที%มีมติเป็ นต้นไป
ข้อ3.ในระเบียบนี“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จํากัด
“คณะกรรมการอํานวยการ” หมายถึง คณะกรรมการอํานวยการสหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลระนอง จํากัด
“ประธานกรรมการอํานวยการ” หมายถึง ประธานกรรมการอํานวยการสหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลระนอง จํากัด
ข้อ4.สหกรณ์ออกตัว5 สัญญาใช้เงินได้ 2 ประเภท คือ
(1)ตัว5 สัญญาใช้เงินระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน
(2)ตัว5 สัญญาใช้เงินระยะยาว
ข้อ5.ให้ประธานกรรมการอํานวยการรักษาการตามระเบียบนีหมวด 2
การซื-อและไถ่ถอนตัว5 สัญญาใช้เงิน ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน และระยะยาว
ข้อ6.ให้เจ้าหน้าที%บญั ชีจดั ทํารายละเอียดตัว5 สัญญาใช้เงินทุกฉบับ ตามแบบที%สหกรณ์กาํ หน
โดยจัดทําบัญชีให้เป็ นปัจจุบนั เพื%อการตรวจสอบในแต่ละวัน
ข้อ7.ให้ผจู ้ ดั การรับผิดชอบ และจัดให้มีการทําบัญชี เอกสารต่างๆ เกี%ยวกับตัว5 สัญญาใช้เงิน
ให้ครบถ้วน ถูกต้อง แล้วรายงานให้คณะกรรมการอํานวยการทราบ
ข้อ8.การซื-อตัว5 สัญญาใช้เงิน กระทําได้โดยผูซ้ -ือแจ้งความประสงค์ตอ่ ผูจ้ ดั การตามแบบที
สหกรณ์กาํ หนด
ข้อ9.ผูซ้ -ือตัว5 สัญญาใช้เงินจะต้องมอบตัวอย่างลายมือชื%อของผูม้ ีอาํ นาจไถ่ถอนตัว5 สัญญาใช้
เงินให้ไว้ตามแบบที%สหกรณ์กาํ หนดการเปลี%ยนแปลงตัวอย่างลายมือชื%อของผูม้ ีอาํ นาจไถ่ถอนตัว5 สัญญาใช้
เงิน ตลอดจนข้อกําหนดอื%นๆ
ผูท้ รงตัว5 สัญญาใช้เงินจะต้องทําเป็ นหนังสื อแจ้งต่อสหกรณ์ก่อน เมื%อ
สหกรณ์มีหนังสื อตอบรับแล้วจึงจะถือว่าการเปลี%ยนแปลงนั-นมีผลสมบูรณ์

ข้อ10. ผูซ้ -ื อตัว5 สัญญาใช้เงิน อาจชําระเงินค่าตัว5 สัญญาใช้เงิน โดยวิธีใดวิธีหนึ%งหรื อหลายวิธี
ได้ดงั ต่อไปนี(1)เงินสด
(2)ตัว5 สัญญาใช้เงินของสหกรณ์
การชําระเงินโดยตัว5 สัญญาใช้เงินจะมีผลสมบูรณ์ตอ่ เมื%อสหกรณ์ได้รับเงินเข้าบัญชีเรี ยบร้อย
แล้ว และจะคํานวณดอกเบี-ยให้นบั ตั-งแต่วนั ที%สหกรณ์ได้รับเงินเป็ นต้นไป
การชําระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ สหกรณ์ออกตัว5 สัญญาใช้เงินให้
เมื%อได้รับทราบการโอนเงินเข้าบัญชีก่อนเวลา 11.00 นาฬิกา ในวันนั-น หากรับทราบหลังจากเวลาดังกล่าวถือ
เป็ นการรับเงินในวันทําการถัดไป
ข้อ11.เมื%อสหกรณ์ได้รับเงินค่าตัว5 สัญญาใช้เงินครบถ้วนแล้ว จะออกตัว5 สัญญาใช้เงินชนิด
ห้ามเปลี%ยนมือให้แก่ผซู ้ -ือ เพื%อถือไว้เป็ นหลักฐานทุกราย
ข้อ12.เมื%อเจ้าหน้าที%การเงิน บันทึกการรับชําระเงินแล้ว ให้บนั ทึกรายละเอียดการซื-อไว้ และ
ให้เจ้าหน้าที%บญั ชีจดั พิมพ์ตว5ั สัญญาใช้เงิน แล้วจัดทําทะเบียนคุมการออกตัว5 สัญญาใช้เงิน เพื%อให้ผจู ้ ดั การ
ตรวจสอบความถูกต้อง
และนําเสนอผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
ข้อ13.ตัว5 สัญญาใช้เงินที%สมบูรณ์ จะต้องมีลายมือชื%อผูม้ ีอาํ นาจลงนามตามข้อบังคับสหกรณ์
พร้อมประทับตราสหกรณ์
ข้อ14.เมื%อผูท้ รงตัว5 สัญญาใช้เงินต้องการไถ่ถอนตัว5 สัญญาใช้เงิน ให้ผทู ้ รงตัว5 สัญญาใช้เงิน
แจ้งความประสงค์ต่อสหกรณ์และเมื%อเจ้าหน้าที%การเงินได้ตรวจสอบลายมือชื%อผูม้ ีอาํ นาจไถ่ถอนถูกต้องแล้ว
เจ้าหน้าที%การเงินจะทําการคํานวณดอกเบี-ยตามส่ วนแห่งระยะเวลาของตัว5 สัญญาใช้เงินฉบับนั-น และนําเสนอ
ผูม้ ีอาํ นาจลงนาม แล้วทําใบสําคัญจ่ายเงินเพื%อประกอบการจ่ายเงินคืนตามตัว5 สัญญาใช้เงินฉบับนั-น
เมื%อเจ้าหน้าที%การเงินได้รับต้นฉบับตัว5 สัญญาใช้เงินที%ไถ่ถอนแล้วให้แนบคูส่ าํ เนาพร้อม
ประทับตราจ่ายแล้วและให้เก็บเข้าแฟ้ มตัว5 สัญญาใช้เงินจ่ายคืนแล้ว เพื%อรอการตรวจสอบต่อไป
ข้อ15.การจ่ายคืนหรื อไถ่ถอนตัว5 สัญญาใช้เงิน ให้จา่ ยเป็ นเช็คขีดคร่ อมเท่านั-น เว้นแต่กรณี ผู ้
ทรงตัว5 สัญญาใช้เงินเป็ นบุคคลธรรมดามาติดต่อขอรับเงินด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะขอรับเป็ นเงิน
สด ก็ให้จา่ ยเป็ นเงินสดได้
ข้อ16.การกําหนดอัตราดอกเบี-ยและการจ่ายดอกเบี-ยของตัว5 สัญญาใช้เงิน ให้เป็ นไปตาม
ประกาศของ สหกรณ์
ข้อ17.ให้ผจู ้ ดั การควบคุมดูแลการเก็บรักษาตัว5 สัญญาใช้เงินให้ปลอดภัย ดังต่อไปนี(1)ตัว5 สัญญาใช้เงินที%ยงั มิได้ออกให้ผซู ้ -ือ ให้จดั ทําทะเบียนคุม และให้ทาํ การตรวจสอบให้
ครบถ้วน
ถูกต้องอยูเ่ สมอ
(2)ตัว5 สัญญาใช้เงินที%ได้ออกให้ผทู ้ รงตัว5 สัญญาใช้เงินแล้ว ให้เก็บสําเนาตัว5 สัญญาใช้เงินกับ
บัญชีรายตัวตัว5 สัญญาใช้เงินแต่ละฉบับให้ครบถ้วน
(3)ในกรณี ที%ปรากฏว่าตัว5 สัญญาใช้เงินใดชํารุ ด บกพร่ อง หรื อยกเลิก ให้เก็บตัว5 สัญญาใช้เงิน
พร้อมคูส่ าํ เนาไว้ในแฟ้ มที%จดั ไว้โดยเฉพาะให้เรี ยบร้อย พร้อมที%จะให้ทาํ การตรวจสอบ

ข้อ18.ในกรณี ที%ตว5ั สัญญาใช้เงินสู ญหายไม่วา่ กรณี ใด ๆ ผูท้ รงตัว5 สัญญาใช้เงินจะต้องแจ้งให้
สหกรณ์ทราบโดยเร็ วที%สุดเท่าที%จะทําได้ เพื%อให้สหกรณ์ถ่ายสําเนาตัว5 สัญญาใช้เงิน ให้ไว้เป็ นหลักฐาน โดย
สหกรณ์จะขอให้ผทู ้ รงตัว5 สัญญาใช้เงินแจ้งไว้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที%ของทางราชการ
หมวด 3
วงเงินหน้ าตัว และการคํานวณดอกเบีย, ตัวสั ญญาใช้ เงินระยะเวลาไม่ เกิน 12 เดือน
ข้อ19.ผูซ้ -ื อตัว5 สัญญาใช้เงินรายหนึ%ง ๆ จะซื-อตัว5 สัญญาใช้เงินมากกว่าหนึ%งฉบับก็ได้ แต่ท-งั นีจํานวนเงินตามหน้าตัว5 สัญญาใช้เงินแต่ละฉบับ จะต้องไม่ต%าํ กว่าห้าแสนบาท
ข้อ20.การไถ่ถอนตัว5 สัญญาใช้เงิน และการคํานวณดอกเบี-ย ให้ปฏิบตั ิดงั นี(1)ตัว5 สัญญาใช้เงินที%ครบกําหนดเวลา หากผูซ้ -ือประสงค์จะเปลี%ยนตัว5 สัญญาใช้เงินฉบับ
ใหม่ หรื อทําการไถ่ถอน ให้แจ้งต่อสหกรณ์ ก่อนวันครบกําหนดอย่างน้อย 1 วันทําการ
(2)ตัว5 สัญญาใช้เงินที%ครบกําหนดเวลา แต่ยงั ไม่ได้ไถ่ถอน สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี-ย ในอัตรา
ดอกเบี-ยตามหน้าตัว5 นับแต่วนั ที%ซ-ือตัว5 จนถึงวันที%ครบกําหนด สําหรับดอกเบี-ยหลังวันครบกําหนด จะจ่ายใน
อัตราดอกเบี-ยเงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์ ณ วันที%ไถ่ถอนนั-น
(3)ตัว5 สัญญาใช้เงินชนิดที%มีกาํ หนดเวลา จะไถ่ถอนได้เมื%อครบกําหนดเวลา ในกรณี ที%
จําเป็ นต้องไถ่ถอนตัว5 สัญญาใช้เงิน ก่อนครบกําหนดเวลา ให้แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทําการ การคิด
ดอกเบี-ยให้เป็ นไปตามประกาศของสหกรณ์
(4)ตัว5 สัญญาใช้เงินทุกประเภท ที%มีระยะเวลาการถือตัว5 ไม่ถึง 30 วัน สหกรณ์จะคิดดอกเบี-ย
ให้ในอัตรา ดอกเบี-ยเงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์ ณ วันที%ไถ่ถอนนั-น
ข้อ21.การจ่ายดอกเบี-ยตัว5 สัญญาใช้เงิน ให้จา่ ยครั-งเดียวในวันไถ่ถอน
หมวด 4
วงเงินหน้ าตัว และการคํานวณดอกเบีย, ตัวสั ญญาใช้ เงินระยะยาว
ข้อ22.ผูซ้ -ื อตัว5 สัญญาใช้เงินรายหนึ%ง ๆ จะซื-อตัว5 สัญญาใช้เงินมากกว่าหนึ%งฉบับก็ได้ แต่ท-งั นีจํานวนเงินตามหน้าตัว5 สัญญาใช้เงินแต่ละฉบับ จะต้องไม่ต%าํ กว่าหนึ%งล้านบาท และมีกาํ หนดระยะเวลาการ
ถือตัว5 สัญญาใช้เงิน ตามช่วงระยะเวลาที%เห็นสมควร แต่ท-งั นี-ไม่เกิน 120 เดือน
ข้อ23.การซื- อตัว5 สัญญาใช้เงินต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบล่วงหน้า 1 วันทําการ และก่อนเวลา
11.00 นาฬิกา ในวันที%แจ้ง เพื%อที%สหกรณ์จะได้ออกตัว5 สัญญาใช้เงินให้ถือไว้เป็ นหลักฐานต่อไป
ข้อ24.การไถ่ถอนตัว5 สัญญาใช้เงิน และการคํานวณดอกเบี-ย ให้ปฏิบตั ิดงั นี(1)ตัว5 สัญญาใช้เงินที%ครบกําหนดเวลา หากผูซ้ -ือประสงค์จะเปลี%ยนตัว5 สัญญาใช้เงินฉบับ
ใหม่ หรื อทําการไถ่ถอน ให้แจ้งต่อสหกรณ์ ก่อนวันครบกําหนดอย่างน้อย 1 วันทําการ ในกรณี ที%ไม่ติดต่อมา
สหกรณ์จะถือว่าผูซ้ -ือต้องการถือตัว5 สัญญาใช้เงินตามระยะเวลาเดิมเฉพาะเงินต้น ส่ วนดอกเบี-ยสหกรณ์จะ
นําเข้าบัญชีตามที%ได้แจ้งไว้

(2)ตัว5 สัญญาใช้เงินที%มีระยะเวลาการถือตัว5 สัญญาใช้เงินไม่ถึง 6 เดือน สหกรณ์จะไม่คิด
ดอกเบี-ยให้
(3)ตัว5 สัญญาใช้เงินที%มีระยะเวลาการถือตัว5 สัญญาใช้เงินตั-งแต่ 6 เดือนขึ-นไป แต่ไม่ครบ
กําหนดเวลา สหกรณ์จะคิดดอกเบี-ยตามระยะเวลาที%ถือตัว5 สัญญาใช้เงินจริ งในอัตราดอกเบี-ยเงินฝากออม
ทรัพย์ ณ วันออกตัว5 สัญญาใช้เงิน
ข้อ25.ให้คณะกรรมการอํานวยการ มีอาํ นาจกําหนดหลักเกณฑ์แนวปฏิบตั ิ และวินิจฉัย
ปัญหาเกี%ยวกับการปฏิบตั ิตามระเบียบนีประกาศ ณ วันที% 21 เมษายน 2549

(นางสุ จิตรา โกยวานิช)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จํากัด

