ระเบียบสหกรณ์ ออมทรั พย์ ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด
ว่ ำด้ วยเงินช่ วยเหลือกำรศึกษำบุตรเจ้ ำหน้ ำที่ของสหกรณ์
พ.ศ. 2554
…………………………………
อาศัยอานาจตามความในข้ อบังคับของสหกรณ์ ข้ อ 78 และข้ อ 106 ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการชุดที่ 38 ครังที
้ ่ 6 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 ได้ กาหนดระเบียบว่าด้ วยเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรเจ้ าหน้ าทีข่ องสหกรณ์ พ.ศ. 2554 ดังต่อไปนี ้
ข้ อ 1. ระเบียบนี ้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด ว่าด้ วยเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรเจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์ พ.ศ. 2554”
ข้ อ 2. ให้ ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้ วยเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรเจ้ าหน้ าทีข่ องสหกรณ์
พ.ศ.2550 และให้ ใช้ ระเบียบนี ้แทน โดยให้ มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2554 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3. ในระเบียบนี ้
( 1 ) “เจ้ าหน้ าที่“ หมายความว่า บุคคลที่สหกรณ์บรรจุแต่งตังให้
้ เป็ นเจ้ าหน้ าที่ของ
สหกรณ์และให้ ได้ รับเงินเดือนประจาทุกตาแหน่งยกเว้ นลูกจ้ างชัว่ คราว
( 2 ) “รายได้ “ หมายความว่า เงินเดือนและค่าจ้ าง
( 3 ) “โรงเรี ยนรัฐบาล“ หมายความว่า โรงเรี ยนรัฐบาลในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่จดั ระดับการศึกษา ไม่สงู กว่าอนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า โรงเรี ยนเตรี ยมทหารสังกัดกระทรวงกลาโหม
โรงเรี ยนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัย โรงเรี ยนเทศบาล โรงเรี ยนสังกัดองค์การบริ หารส่วนจังหวัด
( 4 ) “โรงเรี ยนราษฎร์ “ หมายความว่า โรงเรี ยนราษฎร์ ตามกฎหมายว่าด้ วยโรงเรี ยนราษฎร์
ที่จดั รายการศึกษาไม่สงู กว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรื อสายอาชีพ แต่ไม่รวมถึงโรงเรี ยน
ราษฎร์ ประเภทอาชีวศึกษาทีใ่ ช้ หลักสูตรของโรงเรี ยนเอง และประเภทโรงเรี ยนการศึกษาพิเศษ
( 5 ) “เงินบารุ งการศึกษา“ หมายถึง เงินที่โรงเรี ยนรัฐบาลเรี ยกเก็บในปี การศึกษาเป็ น
ค่าลงทะเบียนหรือค่าขึนทะเบี
้
ยน หรื อค่าสมัครเข้ าเรี ยน ค่าบารุงห้ องสมุด หรื อห้ องวิทยาศาสตร์ ค่าบารุ งพล
ศึกษาและหัตถกรรม ค่าบารุ งโรงเรี ยนหรื อค่าบารุ งวิทยาลัย ค่าบารุ งกีฬา ค่าวัสดุฝึกหัด หรื อค่าภาคปฏิบตั ิ
หรื อค่าบารุ งศิลปศึกษา ค่าห้ องพยาบาล ค่ากิจกรรมเสริ มหลักสูตรบังคับ ค่าหน่ วยกิต ค่าเรี ยน
( 6 ) “ค่าเล่าเรี ยน“ หมายความว่า เงินค่าเล่าเรี ยนทีโ่ รงเรี ยนราษฎร์ เรี ยกเก็บตามอัตราที่
ได้ รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ และให้ หมายความรวมถึงค่าธรรมเนียมในโรงเรี ยนราษฎร์ เฉพาะที่
กระทรวงศึกษาธิการกาหนดให้ เรี ยกเก็บในปี การศึกษาเป็ นค่าลงทะเบียน ค่าห้ องสมุด ค่าบารุงกีฬา ค่า
เวชภัณฑ์ ค่าบารุ งการกุศลและค่าบารุ งโรงเรี ยน
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ต้ องมีอายุไม่เกิน 25 ปี บริ บูรณ์
( 8 ) “ปี การศึกษา“ หมายความว่า ปี การศึกษาที่กาหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงกลาโหม มหาวิทยาลัย เทศบาลหรื อองค์การบริ หารส่วนจังหวัด
ข้ อ 4. ให้ เจ้ าหน้ าที่มีสิทธิได้ รับการช่วยเหลือเงินบารุ งการศึกษาและหรื อเงินค่าเล่าเรี ยนบุตรของตน
ได้ ตามหลักเกณฑ์แห่งระเบียบนี ้
ข้ อ 5. เจ้ าหน้ าที่ซงึ่ มีรายได้ เดือนหนึ่งไม่เกิน 15,000 บาท มีสิทธิเบิกเงินบารุ งการศึกษาและเงินค่า
เล่าเรี ยนได้ เท่าจานวนที่ได้ จ่ายไป
ข้ อ 6. เจ้ าหน้ าที่ซงึ่ มีรายได้ เดือนหนึ่งเกิน 15,000 บาท มีสิทธิเบิกเงินบารุ งการศึกษาและหรื อเงิน
ค่าเล่าเรี ยนได้ ครึ่งหนึ่งของจานวนเงินที่ได้ จา่ ยไป
ข้ อ 7. เจ้ าหน้ าที่ผ้ ใู ดมีสิทธิได้ รับการช่วยเหลือบารุ งการศึกษาหรือเงินค่าเล่าเรี ยนสาหรับบุตรของ
ตนเองจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรื อจากหน่วยตามกฎหมายว่าด้ วยระเบียบบริ หารราชการส่วนท้ องถิ่น หรือ
จากนายจ้ างของหน่วยงานที่มิใช่สหกรณ์ เจ้ าหน้ าที่ผ้ นู นไม่
ั ้ มีสิทธิได้ รับการช่ วยเหลือเงินบารุงการศึกษา หรื อ
เงินค่าเล่าเรี ยนสาหรับบุตรของตนตามระเบียบนี ้ เว้ นแต่สิทธิที่ได้ รับนันต
้ ่ากว่าที่พงึ จะได้ ตามระเบียบนี ้ ใน
กรณีเช่นนี ้ให้ มีสิทธิเบิกเพิ่มได้ เท่าจานวนที่ยงั ขาดอยู่
ข้ อ 8. เจ้ าหน้ าที่ผ้ ใู ดมีค่สู มรส เป็ นผู้ปฏิบตั ิงานอยู่ในรัฐวิสาหกิ จ หน่วยงาน หรื อสหกรณ์อื่นใด หรื อ
เป็ นข้ าราชการหรื อลูกจ้ างประจา ซึง่ มีสิทธิและเป็ นผู้เบิกรับเงินช่วยเหลือค่าบารุ งการศึกษา และหรื อเงิน
ช่วยเหลือค่าเล่าเรี ยนบุตรจากรัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานดังกล่าว เจ้ าหน้ าที่ผ้ นู นไม่
ั ้ มีสิทธิได้ รับเงินช่วยเหลือ
เงินบารุ งการศึกษา หรื อเงินค่าเล่าเรี ยนสาหรับบุตรของตนตามระเบียบนี ้ เว้ นแต่สิทธิที่ค่สู มรสได้ รับนันต
้ ่า
กว่าที่พงึ จะได้ รับตามระเบียบนี ้ ในกรณีเช่นนี ้ให้ มีสิทธิเบิกเพิ่มเติมได้ เท่าจานวนที่ยงั ขาดอยู่
ข้ อ 9. ในกรณีนี ้เจ้ าหน้ าที่ผ้ ใู ดมีค่สู มรสเป็ นเจ้ าหน้ าทีข่ องสหกรณ์ด้วยกัน ให้ ค่สู มรสที่มีรายได้ สงู กว่า
เป็ นผู้มีสิทธิได้ รับการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ ข้ อ 5 หรือ ข้ อ 6 แล้ วแต่กรณี ถ้ ามีรายได้ เท่ากันให้ สามีเป็ น
ผู้เบิก ถ้ าคู่สมรสหย่าขาดจากกันหรือแยกกันอยู่ โดยยังไม่ดาเนินการหย่าตามกฎหมาย ให้ ค่สู มรสที่เป็ น
ผู้ปกครองบุตรมีสิทธิได้ รับการช่วยเหลือตามระเบียบนี ้ตามจานวนบุตรที่อยู่ในอานาจปกครองของตน
ข้ อ 10. ในกรณีที่เจ้ าหน้ าที่ต้องการใช้ สิทธิเบิกเงินกับสหกรณ์ ให้ เจ้ าหน้ าที่นาใบเสร็ จรับเงินบารุ ง
การศึกษาและเงินค่าเล่าเรี ยนที่เบิกได้ ตามระเบียบนี ้มาขอเบิกจากสหกรณ์
ข้ อ 11. ให้ ผ้ จู ดั การพิจารณาว่าการขอเบิกเงินตามใบเสร็ จรับเงินถูกต้ องตามระเบียบหรื อไม่ และจะ
จ่ายได้ เพียงใด และรี บเสนอให้ คณะกรรมการดาเนินการเป็ นผู้อนุมตั ิสงั่ จ่าย
วิธีการเบิกจ่ายเงินค่าบารุ งการศึกษาหรื อเงินค่าเล่าเรี ยนให้ เป็ นไปตามที่สหกรณ์กาหนด
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(ลงชื่อ) พลตารวจตรี สมบัติ คงพิบูลย์
( สมบัติ คงพิบูลย์ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด

