
สําเนา 

 
ระเบียบสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํากัด 

วาดวย  การออกตั๋วสัญญาใชเงิน  
พ.ศ. 2545 

 
            โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบวาดวยการออกตั๋วสัญญาใชเงิน ใหเหมาะสมกับการ
ดําเนินการ และเปนแนวทางในการปฏิบัติ 
            อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  จํากัด   ขอ 3 
(11)   ขอ 46(8)  และขอ 108 (10)  ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  ชุดที่ 29  คร้ังที่ 12 วันที่..21 ตุลาคม  
2545 
จึงกําหนดระเบียบวาดวยการออกตั๋วสัญญาใชเงินไว  ดังตอไปนี้ 
 ขอ  1  ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  จํากัด       
วาดวยการออกตั๋วสัญญาใชเงิน พ.ศ. 2545” 
 ขอ  2  ใหใชระเบียบนี้ต้ังแตวันถัดจากวันที่ประกาศระเบียบเปนตนไป 
 ขอ  3  ใหยกเลิกระเบียบของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  จํากัด วาดวยการ
ออกตั๋วสัญญาใชเงิน  พ.ศ.  2531 และ ฉบับแกไขเพิ่มเติม (คร้ังที่ 1) พ.ศ. 2533   
 บรรดาระเบียบ  มติ  และคําสั่งอื่นใด  ในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้  หรือซึ่งขัด หรือแยงกับ
ระเบียบนี้  ใหใชระเบียบนี้แทน 
             ขอ  4  ในระเบียบนี้ 
             “สหกรณ”    หมายความวา  สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  จํากัด 
              “คณะกรรมการดําเนินการ”     หมายความวา  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 
              “คณะกรรมการอํานวยการ”    หมายความวา  คณะกรรมการอํานวยการสหกรณ 
              “ผูจัดการ”    หมายความวา  ผูจัดการสหกรณ   รวมถึงผูปฏิบัติหนาที่แทนผูจัดการ  
              ขอ  5  ใหเจาหนาที่บัญชีจัดทํารายละเอียดตั๋วสัญญาใชเงินทุกฉบับ   ตามแบบที่สหกรณ 
กําหนด โดยจัดทําบัญชีใหเปนปจจุบัน เพื่อการตรวจสอบในแตละวัน 
              ขอ  6  ใหผูจัดการรับผิดชอบ  และจัดใหมีการทําบัญชี  เอกสารตางๆ  เกี่ยวกับต๋ัวสัญญาใชเงิน             
ใหครบถวนถูกตอง แลวรายงานใหคณะกรรมการอํานวยการทราบ 
 ขอ  7  ใหคณะกรรมการอํานวยการรักษาการตามระเบียบนี้    และเสนอผลการดําเนินงาน 
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ใหคณะกรรมการดําเนินการทราบทุกครั้งที่มีการประชุม 
 

หมวด   1 
การซ้ือต๋ัวสัญญาใชเงิน 

             ขอ  8  การซื้อต๋ัวสัญญาใชเงิน  กระทําไดโดยผูซื้อแจงความประสงคตอผูจัดการตามแบบที่
สหกรณกําหนด 
              ผูซื้อต๋ัวสัญญาใชเงินรายหนึ่งๆ จะซื้อต๋ัวสัญญาใชเงินมากกวาหนึ่งฉบับก็ได  แตทั้งนี้จํานวนเงิน 
ตามหนาตั๋วสัญญาใชเงินแตละฉบับ    จะตองไมตํ่ากวาหนึ่งพันบาท และมีกําหนดระยะเวลาการถือต๋ัว 
สัญญาใชเงินตามประกาศของสหกรณ 
              ขอ  9  ผูซื้อต๋ัวสัญญาใชเงินจะตองมอบตัวอยางลายมือชื่อของผูมีอํานาจไถถอนตั๋วสัญญาใชเงิน 
ใหไวตามแบบที่สหกรณกําหนด 
              การเปลี่ยนแปลงตัวอยางลายมือชื่อของผูมีอํานาจไถถอนตั๋วสัญญาใชเงิน ตลอดจนขอกําหนด 
อ่ืนๆ ผูทรงตั๋วสัญญาใชเงินจะตองทําเปนหนังสือแจงตอสหกรณกอน เมื่อสหกรณมีหนังสือตอบรับแลวจึง

จะถือวาการเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลสมบูรณ 
 

หมวด  2 
การชําระเงินคาต๋ัวสัญญาใชเงิน 

           ขอ  10  ผูซื้อต๋ัวสัญญาใชเงิน อาจชําระเงินคาตั๋วสัญญาใชเงิน โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีได
ดังตอไปนี้ 
                      (1)  เงินสด 
                      (2)  ต๋ัวสัญญาใชเงินของสหกรณ 
                      (3)  ต๋ัวแลกเงิน 
                      (4)  เช็ค 
             
            การชําระเงินโดยเช็ค ต๋ัวแลกเงิน  หรือต๋ัวสัญญาใชเงินจะมีผลสมบูรณตอเมื่อสหกรณไดรับเงินเขา
บัญชีเรียบรอยแลว และจะคํานวณดอกเบี้ยใหนับต้ังแตวันที่สหกรณไดรับเงินเปนตนไป 
            การซื้อต๋ัวสัญญาใชเงินตองแจงใหสหกรณทราบลวงหนา  1  วันทําการ   และกอนเวลา 14.00 
นาฬิกา ในวันที่แจง เพื่อที่สหกรณจะไดออกตั๋วสัญญาใชเงินใหถือไวเปนหลักฐานตอไป 

หมวด   3 
การออกตั๋วสัญญาใชเงิน 

              ขอ  11   เมื่อสหกรณไดรับเงินคาตั๋วสัญญาใชเงินครบถวนแลว จะออกตั๋วสัญญาใชเงินชนิดหาม
เปลี่ยนมือใหแกผูซื้อ  เพื่อถือไวเปนหลักฐานทุกราย 
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              ขอ  12   เมื่อเจาหนาที่การเงิน  บันทึกการรับชําระเงินแลว  ใหบันทึกรายละเอียดการซื้อไว   และ
ใหเจาหนาที่ต๋ัวสัญญาใชเงินจัดพิมพต๋ัวสัญญาใชเงิน แลวจัดทําทะเบียนคุมการออกตั๋วสัญญาใชเงิน 
เพื่อใหผูจัดการตรวจสอบความถูกตอง และนําเสนอผูมีอํานาจลงนาม 

  ขอ  13   ต๋ัวสัญญาใชเงินที่สมบูรณ จะตองมีลายมือชื่อผูมีอํานาจลงนามตามขอบังคับสหกรณ พรอม
ประทับตราสหกรณ 
 

หมวด  4 
การไถถอนตั๋วสัญญาใชเงิน และการคํานวณดอกเบี้ยต๋ัวสัญญาใชเงิน 

 ขอ 14  การไถถอนตั๋วสัญญาใชเงิน และการคํานวณดอกเบี้ย ใหปฏิบัติดังนี้ 
(1)  ต๋ัวสัญญาใชเงินชนิดเมื่อทวงถาม  จะไถถอนเมื่อใดก็ได โดยแจงใหสหกรณทราบ

ลวงหนาอยางนอย 1 วันทําการ 
(2)  ต๋ัวสัญญาใชเงินที่ครบกําหนดเวลา หากผูซื้อประสงคจะเปลี่ยนตั๋วสัญญาใชเงินฉบับ

ใหม หรือทําการไถถอน ใหแจงตอสหกรณ กอนวันครบกําหนดอยางนอย 1 วันทําการ 
(3) ต๋ัวสัญญาใชเงินที่ครบกําหนดเวลา แตยังไมไดไถถอน สหกรณจะจายดอกเบี้ย ใน 

อัตราดอกเบี้ยตามหนาตั๋วนับแตวันที่ซื้อต๋ัวจนถึงวันที่ครบกําหนด สําหรับดอกเบี้ยหลังวันครบกําหนด   จะ
จายในอัตราดอกเบี้ยเมื่อทวงถาม ณ วันที่ไถถอนนั้น 

(4) ต๋ัวสัญญาใชเงินชนิดที่มีกําหนดเวลา จะไถถอนไดเมื่อครบกําหนดเวลา 
ในกรณีที่จําเปนตองไถถอนตั๋วสัญญาใชเงิน กอนครบกําหนดเวลา ใหแจงลวงหนาอยางนอย 3 วันทําการ 
การคิด ดอกเบี้ยใหเปนไปตามประกาศของสหกรณ  

(5)  ต๋ัวสัญญาใชเงินทุกประเภท ที่มีระยะเวลาการถือต๋ัวไมถึง 5 วัน    สหกรณจะไมคิด
ดอกเบี้ยให 
 ขอ 15  เมื่อผูทรงตั๋วสัญญาใชเงินตองการไถถอนตั๋วสัญญาใชเงิน    ผูทรงตั๋วสัญญาใชเงินแจง
ความประสงคตอสหกรณ  เมื่อสหกรณไดตรวจสอบลายมือชื่อผูมีอํานาจถูกตองแลว  เจาหนาที่ต๋ัวสัญญา
ใชเงินจะทําการคํานวณดอกเบี้ยตามสวนแหงระยะเวลาของตั๋วสัญญาใชเงินฉบับนั้น   แลวทําใบสําคัญจายเงินเพื่อ
ประกอบการจายเงินคืนตามตั๋วสัญญาใชเงินฉบับนั้น 
 เมื่อเจาหนาที่ต๋ัวสัญญาใชเงิน ไดรับตนฉบับต๋ัวสัญญาใชเงินที่ไถถอนแลว ใหแนบคูสําเนาพรอม
ประทับตราจายแลวและใหเก็บเขาแฟมต๋ัวสัญญาใชเงินจายคืนแลว เพื่อรอการตรวจสอบตอไป 
 ขอ 16  การจายคืนหรือไถถอนตั๋วสัญญาใชเงิน ใหจายเปนเช็คขีดครอมเทานั้น   เวนแตกรณีผูทรง 
ต๋ัวสัญญาใชเงินเปนบุคคลธรรมดามาติดตอขอรับเงินดวยตนเอง และมีความประสงคจะขอรับเปนเงินสด ก็
ใหจายเปนเงินสดได 
 ขอ 17  การกําหนดอัตราดอกเบี้ยของตั๋วสัญญาใชเงิน ใหเปนไปตามประกาศของสหกรณ 
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 ขอ 18   การจายดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใชเงิน ใหเปนไปตามประกาศของสหกรณ 
 

หมวด  5 
การเก็บรักษาตั๋วสัญญาใชเงิน 

            ขอ 19  ใหผูจัดการควบคุมดูแลการเก็บรักษาตั๋วสัญญาใชเงินใหปลอดภัย ดังตอไปนี้ 
(1)  ต๋ัวสัญญาใชเงินที่ยังมิไดออกใหผูซื้อ ใหจัดทําทะเบียนคุม และเก็บไวในตูนิรภัยของ 

สหกรณ  โดยใหทําการตรวจสอบใหครบถวน  ถูกตองอยูเสมอ 
(2)   ต๋ัวสัญญาใชเงินที่ไดออกใหผูทรงตั๋วสัญญาใชเงินแลว  ใหเก็บสําเนาตั๋วสัญญาใชเงิน 

กับบัญชีรายตัวตั๋วสัญญาใชเงินแตละฉบับใหครบถวน 
(3) ในกรณีที่ปรากฏวาตั๋วสัญญาใชเงินใดชํารุด  บกพรอง  หรือยกเลิก  ใหเก็บต๋ัวสัญญา 

ใชเงิน พรอมคูสําเนาไวในแฟมที่จัดไวโดยเฉพาะใหเรียบรอย พรอมที่จะใหทําการตรวจสอบ 
            ขอ  20  ในกรณีที่ต๋ัวสัญญาใชเงินสูญหายไมวากรณีใดๆ   ผูทรงตั๋วสัญญาใชเงินจะตองแจงให 
สหกรณทราบโดยเร็วที่สุดเทาที่จะทําได      เพื่อใหสหกรณถายสําเนาตั๋วสัญญาใชเงินใหไวเปนหลักฐาน   
โดยสหกรณจะขอใหผูทรงตั๋วสัญญาใชเงินมอบหลักฐานการแจงหายที่ผูทรงตั๋วสัญญาใชเงินแจงไวตอพนักงาน
เจาหนาที่ของทางราชการ  
 

ประกาศ  ณ  วันที่  22 ตุลาคม 2545 
 

(ลงชื่อ) บรรเจิด  พฤฒิกิตติ 
(ผูชวยศาสตราจารยบรรเจิด  พฤฒิกิตติ) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  จํากัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


