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ระเบียบสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลหาดใหญ
วาดวยการออกและถือตั๋วสัญญาใชเงิน พ.ศ. 2557
*************************************************************
โดยที่เห็นเปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการออกและถือตั๋วสัญญา
ใชเงิน สําหรับการดําเนินกิจการของสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลหาดใหญ จํากัด
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลหาดใหญ จํากัด ขอ 74(8)
และ ขอ 101(10) ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการชุดที่ 23 ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557
จึงกําหนดระเบียบสหกรณไว ดังนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลหาดใหญ จํากัด วาดวยการ
ออกและถือตั๋วสัญญาใชเงิน พ.ศ.2557”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ที่นายทะเบียนเห็นชอบเปนตนไป
ขอ 3 ในระเบียบนี้
“สหกรณ” หมายถึง สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลหาดใหญ จํากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานคณะกรรมการดําเนินการสหกรณและให
หมายรวมถึงรองประธานคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
“ผูจัดการ” หมายถึง ผูจัดการสหกรณและใหหมายรวมถึงรองผูจัดการสหกรณซึ่ง
รักษาการหรือรักษาการแทนผูจัดการดวย
“ผูรับเงิน” หมายถึง ผูมีสิทธิรับเงินตามที่กําหนดในตั๋วสัญญาใชเงิน
ขอ 4 ใหประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด 1
การออกตั๋วสัญญาใชเงิน
ขอ 5 สหกรณอาจออกตั๋วสัญญาใชเงินไดเมื่อมีวัตถุประสงคเพื่อจัดหาเงินมาเสริมสภาพ
คลอง สําหรับการดําเนินกิจการอํานวยประโยชนแกสมาชิกสหกรณ ตั๋วสัญญาใชเงินสหกรณจะออก
ใหเฉพาะผูรับเงินที่เปนสหกรณอื่น ชุมนุมสหกรณ หรือธนาคาร

- 43 ขอ 6 แบบฟอรมลักษณะและรายการของตั๋วสัญญาใชเงินใหเปนไปตามที่กําหนดไวทาย
ระเบียบนี้
ผูจัด การตองจัดทําแบบฟอรมตั๋วสั ญญาใชเงิน และทําทะเบียนควบคุมการใชใ ห
ปลอดภัย
แบบฟอรมตั๋ว สัญญาใชเงิน ฉบับ ใดสูญหาย หรือไมไดใ ชเพราะเหตุใ ดก็ต ามให
บันทึกเหตุแหงการไมใชไวในทะเบียนควบคุม
ขอ 7 การออกตั๋วสัญญาใชเงินใหกระทําเมื่อสหกรณยอมผูกพันเปนลูกหนี้และไดรับเงินตาม
ขอตกลงที่ไดตกลงกับผูรับเงิน เรียบรอยแลว ในตั๋วสัญญาใชเงินตองลงรายการตามแบบฟอรมให
ครบถวนและใหผูจัดการรับผิดชอบตรวจสอบรายการใหถูกตองกอนเสนอใหผูมีอํานาจพิจารณาลง
นาม
ขอ 8 ตั๋วสัญญาใชเงินที่ลงนามมีผลบังคับใชแลว ใหผูจัดการจัดทําทะเบียนควบคุมการออก
ใชไว ทะเบียนควบคุมการออกใชอยางนอยตองมีรายการ ดังนี้
(1) เลขที่ตั๋วสัญญาใชเงิน
(2) วันที่ออกใช
(3) ผูลงนามในตั๋วสัญญาใชเงิน
(4) จํานวนเงิน
(5) อัตราดอกเบี้ย
(6) ชื่อผูรับเงิน
(7) วันครบกําหนดใชเงิน
(8) ลายมือชื่อผูรับตั๋วสัญญาใชเงิน
ขอ 9 สหกรณจะออกตั๋วสัญญาใชเงินเมื่อใดก็ได ภายในวงเงินที่คณะกรรมการมีมติแตละ
ครั้ง ครั้งหนึ่งมีระยะเวลาออกตั๋วสัญญาใชเงินไดไมเกินสี่เดือน นับแตวันที่มีมติ
วงเงิน ที่ใ ชออกตั๋ว สัญญาใชเงิน หากหมดความจําเปน และเหลืออยูเทาใดก็ต าม
คณะกรรมการจะมีมติยกเลิกสวนที่เหลือนั้นเสียก็ได
วงเงินออกตั๋วสัญญาใชเงิน ตามมติคณะกรรมการ และมิไดมีมติยกเลิกทั้งหมดหรือ
บางสวนใหถือวงเงินนั้นเปนสวนของวงเงินกูยืมประจําปซึ่งนายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบ
ดวย
ขอ 10 อัตราดอกเบี้ยกําหนดในตั๋วสัญญาใชเงินใหเปนไปตามความจําเปน แกสภาวะทาง
การเงินของสหกรณและโดยความเห็นชอบรวมกันของผูมีอํานาจลงนามออกตั๋วสัญญาใชเงินฉบับ
นั้นๆ โดยใหเปนไปตามประกาศของสหกรณ
ขอ 11 ตั๋วสัญญาใชเงินฉบับหนึ่งใหกําหนดการใชเงินจํานวนเทาใดก็ได แตระยะเวลาการใช
เงินตองไมเกินยี่สิบสี่เดือน นับแตวันออกตั๋วสัญญาใชเงินฉบับนั้น

- 44 ขอ 12 ผูมีอํานาจลงนามในตั๋วสัญญาใชเงิน เพื่อสหกรณ ไดแก ประธานกรรมการ รอง
ประธานกรรมการ หรือ เหรัญญิก หรือ เลขา และ ผูจัดการลงนามรวมกันและประทับตราสหกรณเปน
สําคัญ
ขอ 13 ตั๋วสัญญาใชเงินใหจัดทําคูฉบับเก็บไวเปนหลักฐานประกอบกับทะเบียนควบคุมการ
ออกใช
ขอ 14 เมื่อผูรับเงินแจงสหกรณวาตั๋วสัญญาใชเงินที่สหกรณออกถูกลักหรือสูญหายไปและมี
สําเนาคํารองทุก ขตอเจาพนัก งานสอบสวนมาแสดงเปน หลัก ฐาน ถาตั๋ว สัญญาใชเงินนั้นยังไมถึง
กําหนดเวลาการใชเงิน ใหผูอํานาจลงนามในเวลานั้นออกตั๋วสัญญาใชเงินฉบับใหมได โดยตั๋วสัญญา
ใชเงินฉบับใหมตองมีเนื้อความเดียวกันกับฉบับเดิม
หมวด 2
การใชเงิน
ขอ 15 สหกรณตองใชเงิน ตามจํานวนที่กําหนดพรอมดอกเบี้ยใหแกผูรับเงินในวัน ที่ตั๋ว
สัญญาใชเงินถึงกําหนด ถาวันถึงกําหนดเปนวันหยุดทําการใหใชเงินในวันทําการวันแรกที่เปดทําการ
หากพนกําหนดนี้สหกรณจะไมคิดดอกเบี้ยให
หากผูรับเงินไมยื่นเพื่อใหใชเงินในวันถึงกําหนด ผูจัดการตองแจงผูรับเงินใหยื่นขอ
ใชเงินอยางชาไมเกินวันถัดจากวันครบกําหนด
ขอ 16 การใชเงิน ใหผูรับเงิน สงมอบตั๋ว สัญญาใชเงิน ที่สหกรณ และผูจัด การตรวจสอบ
ความถู ก ต อ งให เ รี ย บร อ ยและต อ งบั น ทึ ก ในตั๋ ว สั ญ ญาใช เ งิ น ว า “ใช เ งิ น แล ว เมื่ อ วั น ที่
.........................................” แลวใหผูรับเงินลงชื่อไว
ตั๋วสัญญาใชเงินที่ใชเงินแลว ใหสหกรณรักษาไวรวมกับคูฉบับ
ขอ 17 ตั๋วสัญญาใชเงินที่กําหนดใชเงินใหแกชุมนุมสหกรณหรือสหกรณใด การใชเงินตอง
กระทํากับบุคคลผูมีอํานาจทําแทนสหกรณนั้น ทั้งนี้ผูรับมอบอํานาจตองมีหลักฐานเปนหนังสือมา
แสดงพรอมสําเนาบัตรประชาชน
สวนตั๋วสัญญาใชเงินที่กําหนดใหธนาคารเปนผูรับเงิน การใชเงิน ผูจัดการอาจปฏิบัติ
ตามธรรมเนียมธุรกิจของธนาคารนั้นก็ได
ขอ 18 การใชเงินแกผูรบั เงินใหสหกรณจายเปนเช็คขีดครอม หรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของผูรับเงิน
ขอ 19 การใชเงินกอนกําหนดวันในตั๋วสัญญาใชเงินทั้งจํานวนหรือบางสวนจะกระทํามิได
เวนแตสหกรณโดยประธานกรรมการกับผูรับเงินจะยินยอมพรอมกันแลวเทานั้น

- 45 ขอ 20 ในวันถึงกําหนดใชเงิน ผูรับเงินไมอาจนําตั๋วสัญญาใชเงินมายื่นตอสหกรณเพราะเหตุ
ตั๋วสัญญาใชเงินนั้นถูกลักก็ดี หรือสูญหายไปก็ดี ใหผูรับเงินมีหนังสือแจงใหสหกรณทราบพรอมแนบ
สําเนาคํารองทุกขตอเจาพนักงานสอบสวน
การใชเงินกรณีใหประธานกรรมการพิจารณาอนุมัติโดยใชตั๋วสัญญาใชเงินคูฉบับที่
สหกรณเก็บรักษาไว เปนหลักฐานการใชเงิน
ขอ 21 หากผูรับเงินไดดําเนินการเชนที่กลาวขางตนแลว ถาผูร ับเงินประสงคจะเปนผูถือตั๋ว
สัญญาใชเงินของสหกรณตอเนื่องไปอีก จะเปนจํานวนเงินเทากับ มากกวาหรือนอยกวาตั๋วสัญญาใช
เงิน ฉบับเดิม ใหสหกรณหัก กลบลบหนี้กับเงิน ที่ตองใชต ามตั๋วสัญญาใชเงินฉบับเดิมกอนออกตั๋ว
สัญญาใชเงินฉบับใหม
การออกตั๋วสัญญาใชเงินฉบับใหมดังกลาวใหดําเนินการตาม หมวด 1 ของระเบียบนี้
ขอ 22 กอนออกตั๋วสัญญาใชเงินฉบับใดถึงกําหนดใชเงิน ผูจัดการมีหนาที่ตองจัดเตรียมเงิน
ไวใหพอกับจํานวนที่ตองใชเงินแกผูรับเงิน และนําเสนอใหประธานกรรมการทราบและอนุมัติการใช
เงิน หากคาดวาสหกรณมีเงิน ไมพอสําหรับการใชเงิน แกผูรับเงิน ใหร ายงานประธานกรรมการ
พิจารณาสั่งการแกไข
ขอ 23 การออกตั๋วสัญญาใชเงิน การใชเงิน ปญหา อุปสรรคในการดําเนินการเกี่ยวกับตั๋ว
สัญญาใชเงินใหผูจัดการรายงานตอคณะกรรมการทราบในคราวประชุมดวย
หมวด 3
การถือตั๋วสัญญาใชเงิน
ขอ 24 สหกรณจะถือตั๋วสัญญาใชเงินของผูออกรายใด ใหเปนไปตามมติคณะกรรมการ
ขอ 25 สหกรณถือตั๋วสัญญาใชเงินไดแตเฉพาะดังตอไปนี้
(1) ตั๋วสัญญาใชเงินที่สหกรณอื่น หรือชุมนุมสหกรณเปนผูออก
(2) ตั๋วสัญญาใชเงินที่ธนาคารของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือสวนราชการเปนผูอ อก
(3) ตั๋วสัญญาใชเงินที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ กําหนดใหสหกรณ
เปนผูถือได
ขอ 26 กอนถือตั๋ว สัญญาใชเงิน ผูจัด การตองตรวจสอบความสมบูรณ ซึ่งตองมีรายการ
กําหนดไว ดังนี้
(1) มีคําวาเปนตั๋วสัญญาใชเงิน
(2) จํานวนเงินที่จะใชและอัตราดอกเบี้ย
(3) วันถึงกําหนดใชเงิน
(4) สถานที่ใชเงิน
(5) ชื่อสหกรณเปนผูรับเงิน

- 46 (6) วันและสถานที่ออกตั๋วสัญญาใชเงิน
(7) ลายมือชื่อผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทน
ขอ 27 ตั๋วสัญญาใชเงินถึงกําหนดใชเงินวันใด ผูจัดการตองนําไปยื่นเพื่อใหผูออกตั๋วสัญญา
ใชเงิน ใชเงินในวันนั้น
สหกรณจะยินยอมใหมีการผอนเวลาการใชเงินมิได เวนแตผูใชเงินจะนําหลักทรัพย
มาวางเปนประกัน ระยะเวลาการผอนใหคณะกรรมการพิจารณากําหนด
ขอ 28 กอนถึงกําหนดเวลาใชเงิน สหกรณจะรับใชเงินเพียงบางสวนมิได เวนแตเห็นวามี
ความจําเปนและไดรับอนุมติจากประธานกรรมการแลว
หากสหกรณฯไดรับการใชเงินบางสวนแลว ผูจัดการตองบันทึกการใชเงินสวนนั้น
ไวในตั๋วสัญญาใชเงินและเก็บรักษาไว
ขอ 29 สหกรณอาจนําตั๋วสัญญาใชเงินที่ถือไว ใชเปนหลักประกันการกูยืมเงินของสหกรณ
ได เมื่อไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ขอ 30 ถารูวาตั๋วสัญญาใชเงินที่สหกรณถือสูญหายหรือถูกลักไป ผูจัดการตองแจงไปยังผู
ออกตั๋วสัญญาใชเงินใหระงับการใชเงินทันที และตองรองทุกขตอเจาพนักงานสอบสวน เพื่อนําสําเนา
คํารองทุกขแจงใหผูออกตั๋วสัญญาใชเงินทราบ และขอใหออกตั๋วสัญญาใชเงินฉบับใหม
ตั๋วสัญญาใชเงินฉบับใหมตองมีเนื้อความเดียวกันกับฉบับเดิม
ขอ 31 หากมีเหตุที่สหกรณไมไดรับการใชเงินสหกรณ สหกรณตองฟองคดีผูออกตั๋วสัญญา
ใชเงินภายในอายุความสามป นับแตวันที่ตั๋วสัญญาใชเงินนั้นถึงกําหนดใชเงินและถาตั๋วสัญญาใชเงิน
นั้นมีผูรับรองการใชเงินดวยก็ใหฟองคดีผูรับรองภายในอายุความเดียวกัน
ลงชื่อ
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