ระเบียบชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด
วาดวยการออกตั๋วสัญญาใชเงิน พ.ศ. 2555
--------------------------อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด ขอ 69 (12)
ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 ไดมีมติใหกําหนดระเบียบ
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด วาดวยการออกตั๋วสัญญาใชเงิน พ.ศ. 2555 ดังนี้
หมวด 1
บททัว่ ไป
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด วาดวยการ
การออกตั๋วสัญญาใชเงิน พ.ศ. 2555”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2555 เปนตนไป
ขอ 3 ในระเบียบนี้
หมายถึง ชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด
“ชุมนุมสหกรณ”
“คณะกรรมการ”
หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณ
ออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด
“ประธานกรรมการ”
หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการชุมนุม
สหกรณออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด
“ผูจัดการ”
หมายถึง ผูจัดการชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทย
ไอซีที จํากัด
หมายถึง เจาหนาที่ชุมนุมสหกรณออมทรัพย
“เจาหนาที่”
ไทยไอซีที จํากัด
“ตั๋ว”
หมายถึง ตั๋วสัญญาใชเงินหามเปลี่ยนมือ
ขอ 4 ชุมนุมสหกรณออกตั๋วได 2 ประเภท คือ
(1) ตั๋วระยะเวลาไมเกิน 12 เดือน
(2) ตั๋วระยะเวลาเกินกวา 12 เดือน
ขอ 5 ผูซื้อตั๋ว ไดแก
(1) สหกรณสมาชิก
(2) สหกรณอื่น
(3) ธนาคาร
ขอ 6 ในการออกตั๋ว เจาหนาที่ตองบันทึกรายการในตัว๋ ใหครบถวน ตามแบบทีช่ ุมนุม
สหกรณกําหนด เมื่อออกตั๋วแลว ตองจัดใหมีการบันทึกบัญชีใหเปนปจจุบัน เพื่อการตรวจสอบในแตละวัน
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ขอ 7 ใหผูจัดการรับผิดชอบและจัดใหมีการทําบัญชี เอกสารตางๆ เกี่ยวกับตัว๋ ใหครบถวน
ถูกตองแลวรายงานใหคณะกรรมการทราบเปนประจําทุกเดือน
ขอ 8 ใหผูจัดการควบคุมดูแลการเก็บรักษาตัว๋ ใหปลอดภัย ดังตอไปนี้
(1) ตั๋วที่ยังมิไดออกใหผูซื้อ ใหจัดทําทะเบียนคุมและเก็บไวในตูน ิรภัยของชุมนุม
สหกรณ โดยใหทําการตรวจสอบใหครบถวน ถูกตองอยูเสมอ
(2) ตั๋วที่ไดออกใหผูทรงตัว๋ แลว ใหเก็บสําเนาตัว๋ กับบัญชีรายตัวตัว๋ แตละฉบับให
ครบถวน
(3) ในกรณีทปี่ รากฏวาตั๋วใดชํารุด บกพรอง หรือยกเลิก ใหเก็บตั๋วพรอมคูสําเนาไว
ในแฟม ที่จัดไวโดยเฉพาะใหเรียบรอย พรอมที่จะใหทําการตรวจสอบ
ขอ 9 ในกรณีที่ตวั๋ สูญหายไมวากรณีใดๆ ผูทรงตั๋วจะตองแจงใหชมุ นุมสหกรณทราบ
โดยเร็วที่สุดเทาที่จะทําได เพื่อใหชุมนุมสหกรณถายสําเนาตัว๋ ใหไวเปนหลักฐาน โดยชุมนุมสหกรณจะขอให
ผูทรงตัว๋ มอบหลักฐานการแจงหายที่ผูทรงตั๋วแจงไวตอ พนักงานเจาหนาที่ของทางราชการ
หมวด 2
การซื้อตั๋ว
ขอ 10 การซื้อตั๋ว กระทําไดโดยผูซ ื้อแจงความประสงคตอผูจัดการ ตามแบบทีช่ ุมนุม
สหกรณกําหนด
ขอ 11 การซื้อตั๋วตองแจงใหชุมนุมสหกรณทราบลวงหนา 1 วันทําการ และกอนเวลา 14.00
นาฬิกา ในวันที่แจง เพื่อที่ชุมนุมสหกรณจะไดออกตั๋วใหถือไวเปนหลักฐานตอไป
ขอ 12 ผูซื้อตัว๋ จะตองมอบตัวอยางลายมือชื่อของผูมีอํานาจไถถอนตั๋วไวใหตามแบบที่
ชุมนุมสหกรณกําหนด
การเปลี่ยนแปลงตัวอยางลายมือชื่อของผูมีอํานาจไถถอนตัว๋ ตลอดจนขอกําหนดอืน่ ๆ
ผูทรงตัว๋ จะตองทําเปนหนังสือแจงตอชุมนุมสหกรณกอน เมื่อชุมนุมสหกรณมีหนังสือตอบรับแลว จึงจะถือ
วาการเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลสมบูรณ
ขอ 13 ผูซื้อตัว๋ อาจชําระเงินคาตัว๋ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธไี ด ดังตอไปนี้
(1) เงินสด
(2) ตั๋วของชุมนุมสหกรณ
(3) ใบรับเงินฝากประจําของชุมนุมสหกรณ
(4) แคชเชียรเช็ค
(5) โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของชุมนุมสหกรณ
การชําระเงินโดยแคชเชียรเช็ค จะมีผลสมบูรณตอเมื่อชุมนุมสหกรณไดรับเงินเขา
บัญชีเรียบรอยแลว และจะคํานวณดอกเบี้ยใหนบั ตั้งแตวันที่ชุมนุมไดรับเงินเปนตนไป
การชําระเงินโดยการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของชุมนุมสหกรณ ชุมนุมสหกรณออก
ตั๋วใหเมื่อไดรับทราบการโอนเงินเขาบัญชีกอนเวลา 14.00 นาฬิกา ในวันนั้น หากรับทราบหลังจากเวลา
ดังกลาว ชุมนุมสหกรณจะออกตั๋วใหในวันทําการถัดไป
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สวนคาธรรมเนียมในการโอนเงิน ชุมนุมสหกรณจะออกคาธรรมเนียมธนาคารใหแก
สหกรณในกรณีที่ซื้อตั๋วระยะเวลาตั้งแต 3 เดือนขึ้นไป และมียอดซื้อตั๋วตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป
ขอ 14 เมื่อชุมนุมสหกรณไดรับเงินคาตัว๋ ครบถวนแลว จะออกตั๋วชนิดหามเปลี่ยนมือใหแกผู
ซื้อเพื่อถือไวเปนหลักฐานทุกราย
ขอ 15 เมื่อเจาหนาที่บันทึกการรับชําระเงินแลว ใหบันทึกรายละเอียดการซื้อไวและให
เจาหนาที่จัดพิมพตั๋ว แลวจัดทําทะเบียนคุมการออกตั๋ว เพื่อใหผูจัดการตรวจสอบความถูกตองและนําเสนอผู
มีอํานาจลงนาม
ขอ 16 ตัว๋ ที่สมบูรณ จะตองมีลายมือชื่อผูมีอํานาจลงนามตามขอบังคับชุมนุมสหกรณ
พรอมประทับตราชุมนุมสหกรณ
ขอ 17 ผูซื้อตัว๋ รายหนึ่งๆ จะซื้อตั๋วมากกวาหนึ่งฉบับก็ได แตทั้งนี้ จํานวนเงินตามหนาตั๋ว
แตละฉบับจะตองไมนอยกวาหนึ่งแสนบาทถวน
หมวด 3
อัตราดอกเบีย้ และการจายดอกเบี้ยตัว๋
ขอ 18 การกําหนดอัตราดอกเบี้ยและการจายดอกเบี้ยตั๋ว ใหเปนไปตามประกาศของชุมนุม
สหกรณ
ขอ 19 ตัว๋ ชนิดระยะเวลาไมเกิน 12 เดือน ที่มีระยะเวลาการถือตัว๋ ไมถึง 5 วัน ชุมนุม
สหกรณจะไมคิดดอกเบี้ยให
ตั๋วชนิดระยะเวลาเกินกวา 12 เดือน ที่มีระยะเวลาการถือตั๋วไมถึง 3 เดือน ชุมนุม
สหกรณจะไมคิดดอกเบี้ยให
ขอ 20 ตัว๋ ที่มกี ารจายดอกเบี้ยเปนรายงวดตามประกาศของชุมนุมสหกรณ หากมีการไถ
ถอนกอนกําหนด ชุมนุมสหกรณจะคิดดอกเบี้ยให ตามขอ 24 และจะทําการเรียกคืนดอกเบี้ยที่ไดจายไปแลว
จากดอกเบี้ยที่ไดรับ และหรือเงินตนของตั๋วที่ไถถอนกอนกําหนด กอนการจายเงินคืนใหกับผูท รงตั๋วนั้น
หมวด 4
การไถถอนตั๋ว
ขอ 21 เมื่อผูทรงตัว๋ ตองการไถถอนตัว๋ ใหผูทรงตัว๋ แจงความประสงคตอชุมนุมสหกรณ
เมื่อเจาหนาที่ไดตรวจสอบลายมือชื่อผูมีอํานาจไถถอนและเงื่อนไขถูกตองแลว เจาหนาที่จะทําการคํานวณ
ดอกเบี้ยของตั๋วฉบับนั้น ตามที่กําหนดไวใน ขอ 23 หรือขอ 24 แลวแตกรณี และเสนอใหผูจัดการตรวจสอบ
ความถูกตองและนําเสนอผูมอี ํานาจลงนามแลวทําใบสําคัญจายเงินเพื่อประกอบการจายเงินคืนตามตั๋วฉบับนั้น
เมื่อเจาหนาที่ไดรับตนฉบับตั๋วที่ไถถอนแลว ใหแนบคูสาํ เนาพรอมประทับตราจายแลว
และใหเก็บเขาแฟมตั๋วจายคืนแลว เพื่อรอการตรวจสอบตอไป
ขอ 22 การจายคืนหรือไถถอนตั๋ว ใหจายเปนเช็คขีดครอมเทานั้น เวนแตผูทรงตัว๋ ตองการ
ใหโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร จะโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูทรงตัว๋ เทานัน้ สวนคาธรรมเนียมการ
โอนเงินชุมนุมสหกรณจะออกคาธรรมเนียมการโอนเงินใหแกผูทรงตัว๋ ในกรณีที่ผทู รงตัว๋ ไถถอนตั๋วเมื่อครบ
กําหนดและมีวงเงินตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป
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ขอ 23 ตัว๋ ที่ครบกําหนดเวลา หากผูทรงตัว๋ ประสงคจะเปลี่ยนตั๋วฉบับใหม หรือทําการไถ
ถอนใหแจงตอชุมนุมสหกรณกอนวันครบกําหนดอยางนอย 1 วันทําการ ในกรณีที่ไมติดตอมา ชุมนุม
สหกรณจะถือวาผูทรงตั๋วตองการถือตั๋วตามระยะเวลาเดิมเฉพาะเงินตน สวนดอกเบี้ยชุมนุมสหกรณจะ
นําเขาบัญชีตามที่ไดแจงไว
ขอ 24 ตัว๋ ชนิดที่มีกําหนดเวลา จะไถถอนไดเมื่อครบกําหนดเวลา ในกรณีที่จําเปนตองไถถอน
ตั๋วกอนครบกําหนดเวลา ใหแจงลวงหนาอยางนอย 3 วันทําการ การคิดดอกเบี้ยใหเปนไปตามประกาศของ
ชุมนุมสหกรณ
ขอ 25 ตัว๋ ชนิดเมื่อทวงถามจะไถถอนเมื่อใดก็ได โดยแจงใหชุมนุมสหกรณทราบลวงหนา
อยางนอย 1 วันทําการ
ขอ 26 ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัตติ ามระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการมีอํานาจ
วินิจฉัยชีข้ าดและถือเปนทีส่ ดุ
ขอ 27 ใหประธานกรรมการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศไว ณ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2555
สิทธิชยั อึ๊งภากรณ
(นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ)
ประธานกรรมการดําเนินการ
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด

