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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจภธูรจังหวัดบุรรีัมย ์จ ากัด 
ว่าดว้ยหุน้ 

แก้ไขเพิ่มเตมิฉบบัที ่2 พ.ศ.2555 
…………………………….. 

 

อาศัยอ  านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์  ข้อ 5 , ข้อ 78 และข้อ 106ท่ีประชุม
คณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี 40  ครัง้ท่ี 3  เม่ือวันท่ี  29 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 ได้ก  าหนดระเบียบ        
ว่าดว้ยหุน้ ดงัต่อไปนี ้
 ขอ้ 1. ระเบียบนีเ้รยีกว่า “ระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวัดบุรีรมัย์ จ ากัด ว่าด้วยหุ้น 
แกไ้ขเพิ่มเติมฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2555” 
 ขอ้ 2. ระเบียบนีใ้หใ้ช้บงัคบัตัง้แต่วนัท่ี  1 ธันวาคม พ.ศ.2555 เป็นตน้ไป  ใหย้กเลกิความในขอ้ 3.  
ของระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั ว่าดว้ยหุน้ พ.ศ.2554 และใช้ความต่อไปนี ้
แทน 
 ขอ้ 3. สมาชิกทกุคนตอ้งสง่ค่าหุน้ตัง้แตเ่ดือนแรกเขา้เป็นสมาชิกเป็นรายเดือน  ตามเกณฑข์องเงิน
ไดร้ายเดือนของสมาชิก ดงัต่อไปนี ้

เงินไดร้ายเดือน ถือหุน้รายเดือนไม่นอ้ยกว่า 
( บาท ) ( หุน้ ) 

ไม่เกิน     5,000 บาท  50 
เกินกว่า   5,001 บาท ถึง    8,000 บาท 70 
เกินกว่า   8,001 บาท ถึง  10,000 บาท 80 
เกินกว่า 10,001 บาท ถึง  14,000 บาท 100 
เกินกว่า 14,001 บาท ถึง  20,000 บาท 130 
เกินกว่า 20,001 บาท ถึง  25,000 บาท 180 
                                 เกินกว่า  25,000 บาท                                230 (แต่ไม่เกิน  3,000) 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  29  พฤศจิกายน  พ.ศ.2555 
 

                                                                     (ลงช่ือ) พลต ารวจตร ี  รฐัพงษ์   ยิม้ใหญ ่
                                                                                                    ( รฐัพงษ ์  ยิม้ใหญ ่) 
                                                                                                      ประธานกรรมการ 
                                                                             สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจงัหวดับรุรีมัย ์ จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจภธูรจังหวัดบุรรีัมย ์จ ากัด 
ว่าดว้ยหุน้ 
พ.ศ.2550 

…………………………….. 
 

อาศัยอ  านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์  ข้อ 5  และข้อ 88 ท่ีประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ ครัง้ท่ี 11 เม่ือวนัท่ี 28 มิถนุายน พ.ศ.2550 ไดก้  าหนดระเบียบว่าดว้ยหุน้  ดงัต่อไปนี ้
  ขอ้ 1. ระเบียบนีเ้รยีกว่า “ระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวัดบุรีรมัย์ จ ากัด ว่าด้วยหุ้น 
พ.ศ. 2550” 
 ขอ้ 2. ใหย้กเลกิระเบียบสหกรณฯ์ ว่าดว้ยหุน้ พ.ศ.2544 และใหใ้ช้ระเบียบนีแ้ทนโดยใหมี้ผลบงัคบั
ใช้ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3. สมาชิกทกุคนตอ้งสง่ค่าหุน้ตัง้แต่เดือนแรกเขา้เป็นสมาชิกเป็นรายเดือน  ตามเกณฑข์องเงิน
ไดร้ายเดือนของสมาชิก ดงัต่อไปนี ้

เงินไดร้ายเดือน ถือหุน้รายเดือนไม่นอ้ยกว่า 
( บาท ) ( หุน้ ) 

ไม่เกิน     5,000 บาท  20 
เกินกว่า   5,001 บาท ถึง    8,000 บาท 40 
เกินกว่า   8,001 บาท ถึง  10,000 บาท 50 
เกินกว่า 10,001 บาท ถึง  14,000 บาท 70 
เกินกว่า 14,001 บาท ถึง  20,000 บาท 100 
เกินกว่า 20,001 บาท ถึง  25,000 บาท 150 
                                 เกินกว่า  25,000 บาท                                 200 (แต่ไม่เกิน  1,000) 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2550 
 
                                                                     (ลงช่ือ) พลต ารวจตร ี  ชินทตั     มีศขุ 
                                                                                                    ( ชินทตั     มีศขุ ) 
                                                                                                    ประธานกรรมการ 
                                                                             สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจงัหวดับรุรีมัย ์ จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจภธูรจังหวัดบุรรีัมย ์จ ากัด 
ว่าดว้ยการรับเงินฝากออมทรพัยแ์ละเงินฝากประจ า 

แก้ไขเพิ่มเตมิฉบบัที ่2 พ.ศ.2560 
…………………………….. 

 

 อาศัยอ  านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 9 , ข้อ  78 และข้อ  106 ท่ีประชุม
คณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี 44  ครัง้ท่ี 11/2560  เม่ือวนัท่ี  31 สงิหาคม พ.ศ.2560  ไดก้  าหนดระเบียบว่า
ดว้ยการรบัเงินฝากออมทรพัยแ์ละเงินฝากประจ า แกไ้ขเพิ่มเติมฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2560 โดยความเห็นชอบจาก
นายทะเบียนสหกรณ ์ดงัต่อไปนี ้
 

หมวด 1 
ข้อก าหนดทั่วไป 

 

 ขอ้ 1. ระเบียบนีเ้รยีกว่า “ระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย์ จ ากัด ว่าด้วยการ
รบัเงินฝากออมทรพัยแ์ละเงินฝากประจ า แกไ้ขเพิ่มเติมฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2560” 
 ขอ้ 2. ระเบียบนีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี  1 สิงหาคม พ.ศ.2560 เป็นต้นไป  ให้ยกเลิกความใน    
หมวด 3 ขอ้ 10. ทัง้หมดของระเบียบสหกรณ์ออมทรพัย์ต  ารวจภูธรจังหวัดบุรีรมัย์ จ ากัด ว่าด้วยการรบั      
เงินฝากออมทรพัยแ์ละเงินฝากประจ า พ.ศ.2554 และใช้ความต่อไปนีแ้ทน 
 ขอ้ 3. สหกรณร์บัเงินฝากจากสมาชิกได ้ 2 ประเภท คือ  
           ( 1 )  เงินฝากออมทรพัย ์
           ( 2 )  เงินฝากประจ า   
 

หมวด 2 
การเปิดบัญชีและการฝากเงิน 

 

 ขอ้ 4. ผูป้ระสงคจ์ะเปิดบญัชีเงินฝาก ตามขอ้ 3. ใหม้าติดต่อกบัเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ ณ ส  านักงาน
สหกรณด์ว้ยตนเอง และตอ้งย่ืนหนงัสอืขอเปิดบญัชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์ โดยมีรายการครบถ้วน
ตามท่ีระบไุวใ้นหนงัสอืขอเปิดบญัชีนัน้ 
 ขอ้ 5. พรอ้มกับหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก ผู้ฝากต้องให้ตัวอย่างลายมือช่ือของตนหรือของ
ตวัแทนซึ่งเป็นผูมี้อ  านาจถอนเงิน ตลอดจนใหค้  าสั่งเก่ียวกบัเงินฝากท่ีเปิดบญัชีนัน้ไวต้่อสหกรณ์ 
          การเปลีย่นแปลงเก่ียวกบัตวัอย่างลายมือช่ือท่ีใหไ้ว ้จะมีผลต่อเม่ือผูฝ้ากไดแ้จ้งเป็นหนังสือ
ต่อสหกรณแ์ละสหกรณไ์ดพ้ิจารณาเห็นเป็นการถกูตอ้งและตอบรบัแลว้ 
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          ลายมือช่ือทกุกรณีเก่ียวกบัเงินฝากให้ใช้อักษรไทยและเขียนด้วยหมึก ทั้งต้องเขียนด้วย
ลายมือตนเอง สหกรณจ์ะไม่รบัรูก้ารใช้ตราประทบัแทนลายมือช่ือ 

ขอ้ 6. ผูฝ้ากคนหน่ึงสามารถเปิดบญัชีเงินฝากไดด้งันี ้
           ( 1 ) เงินฝากออมทรพัย ์ผูฝ้ากรายหน่ึงอาจเปิดบญัชีเงินฝากออมทรพัยใ์นสหกรณนี์ไ้ด้โดย
จ านวนเงินฝากในบญัชีนัน้ในเวลาหน่ึงเวลาใดตอ้งไม่นอ้ยกว่า  100 บาท  และผูฝ้ากจะสง่เงินฝากเพิ่มขึน้
เม่ือใดโดยจ านวนเท่าใดก็ได ้
           ( 2 ) เงินฝากประจ ารายหน่ึง ๆ  ตอ้งมีจ านวนไม่นอ้ยกว่า  500 บาท และระยะเวลาฝากตอ้ง
ไม่นอ้ยกว่า 3 เดือน 
 ขอ้ 7. ในการเปิดบญัชีเงินฝากตามขอ้ 6 สหกรณจ์ะออกสมดุคู่ฝากใหผู้ฝ้ากยึดถือไว ้
           สมดุคู่ฝากนัน้ผูฝ้ากตอ้งรกัษาไว ้เพื่อใหส้หกรณล์งบนัทึกรายการเงินฝาก ดอกเบีย้ เงินถอน 
และเงินคงเหลอืของตนบรรดาท่ีจะมีขึน้ทกุราย   
           การลงบันทึกรายการต่าง ๆ ในสมุดคู่ฝากนั้น จะกระท าได้แต่โดยทางฝ่ายสหกรณ์ซึ่ง
ประธานกรรมการหรอืรองประธานกรรมการ หรอืเหรญัญิก หรอืผูจ้ัดการ หรอืผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายคนหน่ึงคน
ใดเป็นผูล้งลายมือช่ือย่อก ากบัไวเ้ป็นส  าคญั การลงบนัทึกรายการในสมดุคู่ฝากโดยไม่เป็นไปตามท่ีกล่าวนี ้
ย่อมไม่มีผลผกูพนัสหกรณ ์ อน่ึง ถา้ผูฝ้ากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคลื่อน ต้องแจ้งต่อ
สหกรณเ์พื่อแกไ้ขให ้ จะแกไ้ขโดยประการอื่นไม่ได้ 
           สมดุคู่ฝากเลม่ท่ีใช้เตม็แลว้หรอืช ารุดจนใชก้ารไม่ได ้ใหน้  ามาย่ืนต่อสหกรณเ์พื่อจะไดย้กเลกิ
สมดุคู่ฝากเลม่นัน้  และโอนยอดเงินคงเหลอืเขา้สมดุคู่ฝากใหม่ ซึ่งออกใหผู้ฝ้ากยึดถือไว้ต่อไป สมุดคู่ฝาก
เลม่ท่ียกเลกินัน้ ผูฝ้ากจะรบัไปก็ได ้

          ในกรณีท่ีสหกรณอ์อกสมดุคู่ฝากใหแ้ก่ผู้ฝากครัง้แรกก็ดี หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่ม
ก่อนซึ่งลงรายการเต็มแลว้ก็ดี หรอืช ารุดใช้การไม่ไดก็้ด ีสหกรณจ์ะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่กรณีท่ีสมดุคู่ฝาก
ของ  ผูฝ้ากคนใดสญูหาย  สหกรณจ์ะออกสมดุคู่ฝากใหม่ใหโ้ดยคิดค่าธรรมเนียมเลม่ละ  20 บาท 
 ข้อ 8. ในการส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกครัง้ ให้ท าใบส่งเงินตามแบบพิมพ์ท่ีสหกรณ์ก าหนด         
ย่ืนพรอ้มดว้ยสมดุคู่ฝากและจ านวนเงินฝากต่อพนกังานสหกรณ ์ณ ส  านกังานสหกรณ ์ทัง้นี ้ผูฝ้ากหรอืผู้อื่น
จะเป็นผูส้ง่เงินก็ได ้
           เม่ือสหกรณไ์ดล้งบนัทึกรายการจ านวนเงินฝากท่ีไดร้บันัน้ในสมดุคู่ฝาก และตรวจสอบเป็น
การถกูตอ้งแลว้ สหกรณจ์ะคืนสมดุคู่ฝากใหผู้ฝ้าก 
 ขอ้ 9. ถา้สง่เช็คเขา้บญัชีเงนิฝากตอ้งขีดครอ่มเช็คก่อน สหกรณส์งวนไวซ้ึ่งสทิธิท่ีจะไม่จ่ายเงินถอน
จากรายการเช่นนัน้จนกว่าจะเรยีกเก็บเงินตามเช็คไดแ้ลว้ 
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หมวด 3 
การก าหนดอัตราดอกเบีย้ ระยะเวลาการคิดดอกเบีย้ วิธีการคิดดอกเบีย้และการจ่ายดอกเบีย้ 

 

 ขอ้ 10. สหกรณจ์ะใหด้อกเบีย้เงินฝากทุกประเภทตามข้อ 3 ในอัตราไม่เกินรอ้ยละ 4.50 ต่อปี    
โดยจะประกาศอตัราดอกเบีย้แต่ละประเภทใหท้ราบเป็นคราวๆ ไป ตามความเหมาะสม  

          ดอกเบีย้เงินฝากออมทรพัยใ์หค้  านวณเป็นรายวนัตามยอดเงินคงเหลือ และสหกรณ์จะน า
ดอกเบีย้ทบเป็นตน้เงินเขา้บญัชีเงินฝากทุกวันสิน้เดือน ให้ผู้ฝากรีบย่ืนสมุดคู่ฝาก ณ ส  านักงานสหกรณ ์    
เพื่อสหกรณบ์นัทึกรายการดอกเบีย้ให ้

          ดอกเบีย้เงินฝากประจ า  สหกรณจ์ะค านวณและจ่ายดอกเบีย้ให้เม่ือถึงก าหนดระยะเวลา 
การฝาก  ส  าหรบัเงินฝากท่ีถอนก่อนก าหนดโดยได้รบัอนุญาตจากสหกรณ์ตามข้อ 12  สหกรณ์จะจ่าย
ดอกเบีย้ใหต้ามจ านวนเดือนเต็ม 

          กรณีถอนเงินฝากประจ าในระยะเวลาไม่ถึง  3 เดือน สหกรณจ์ะไม่จ่ายดอกเบีย้ให ้
          ถา้ผูฝ้ากไม่ถอนเงินฝากประจ าเดือนเม่ือครบก าหนดพรอ้มดอกเบีย้จนพ้นก าหนดไปอีก    

เจ็ดวนัก็เป็นอนัถือว่าผูฝ้ากตกลงฝากตน้เงินฝากพรอ้มดอกเบีย้ต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม 
 

หมวด 4 
การถอนเงินและการปิดบญัชี 

 

 ขอ้ 11. การถอนเงินจากบญัชีเงินฝาก ตอ้งใช้ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ ์
                       ในการถอนเงินฝาก ผูมี้อ  านาจถอนเงินตามท่ีไดใ้หต้วัอย่างลายมือช่ือไว้ต่อสหกรณค์วรมา
รบัเงินท่ีส  านกังานสหกรณด์ว้ยตนเอง และตอ้งย่ืนใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือช่ือตามท่ีให้ตัวอย่างไว้นั้น 
พรอ้มสมดุคู่ฝากต่อเจ้าหนา้ท่ีสหกรณ ์
            ถา้ผูมี้อ  านาจถอนเงินฝากจะมอบใหผู้ใ้ดถอนเงินแทน ก็ต้องท าใบถอนเงินฝากและต้อง
มอบอ านาจใหร้บัเงินเป็นหนงัสอืไวด้า้นหลงัของใบถอนเงินฝากนัน้ดว้ย ทัง้นี ้โดยลงลายมือช่ือตามท่ีได้ให้
ตัวอย่างไว้แลว้มอบให้ผู้รบัมอบอ านาจย่ืนใบถอนเงินฝากนั้น พรอ้มด้วยสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าท่ีของ
สหกรณ ์ ณ ส  านกังานสหกรณ ์ในการนีส้หกรณจ์ะเรยีกหลกัฐานพิสจูนต์วัผูร้บัมอบอ านาจก็ได้ 
             เม่ือสหกรณไ์ดต้รวจถกูตอ้งแลว้จะจ่ายเงินถอนให้และลงรายการเงินถอนพรอ้มทั้งเงิน
คงเหลอืในสมดุคู่ฝาก แลว้คืนสมดุคู่ฝากใหผู้ฝ้าก 
            อน่ึง การเขียนใบถอนเงินฝากใหเ้ขียนด้วยหมึก ถ้ามีรายการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้มี
อ  านาจถอนเงินตอ้งลงลายมือช่ือตามท่ีใหต้วัอย่างไวก้  ากบัดว้ย 
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ขอ้ 12. การถอนเงินจากบญัชีเงินฝากนัน้จะถอนเม่ือใด จ านวนเท่าใดก็ได้ 
                         ส่วนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจ านั้น  ผู้ฝากย่อมไม่มีสิทธิถอนเงินก่อนครบ
ก าหนด แต่เม่ือผูฝ้ากย่ืนค าขอเป็นหนงัสอืโดยชีแ้จงความจ าเป็นสหกรณ์จะยอมให้ถอนเงินฝากก่อนครบ
ก าหนดก็ได ้
 ขอ้ 13. ผูฝ้ากจะถอนเงินฝากคงเหลอืทัง้หมดเพือ่ปิดบญัชีเงินฝากของตนเม่ือใดก็ได ้ใหผู้มี้อ  านาจ
ถอนเงินจดแจ้งไวท้า้ยรายการจ านวนเงินในใบถอนเงินฝากดว้ยว่า “ เพื่อปิดบญัชี ” 
 ขอ้ 14. ในกรณีท่ีผูฝ้ากตาย สหกรณจ์ะจ่ายคืนเงินคงเหลอืในบญัชีเงินฝากใหแ้ก่ผูร้บัโอนประโยชน์
ท่ีไดต้ัง้ไวห้รอืถา้มิไดต้ัง้ไวก็้คนืใหแ้ก่บคุคลท่ีไดน้  าหลกัฐานมาแสดงใหเ้ป็นท่ีพอใจคณะกรรมการด าเนินการ
ว่าเป็นทายาทผูมี้สทิธิไดร้บัเงินจ านวนดงักลา่ว 
 ขอ้ 15. ในกรณีท่ีคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณเ์ห็นว่าผูฝ้ากฝ่าฝืนระเบียบนี ้หรอืก่อใหเ้กิด
ความยุ่งยากแก่สหกรณ ์หรอืเห็นว่ามีเหตอุนัสมควรท่ีจะปิดบญัชีเงินฝากของผูฝ้าก สหกรณจ์ะไม่รบัเงินเขา้
บญัชีเงินฝากของผูฝ้ากอีกและใหผู้ฝ้ากถอนเงินคงเหลอืทัง้หมดเพื่อปิดบญัชีเงินฝากของตน ทั้งนี ้สหกรณ์
จะแจ้งเป็นหนงัสอืไปยงัผูฝ้าก 
 ขอ้ 16. การถอนเงินฝากเพื่อปิดบญัชีตาม ขอ้ 13  และขอ้ 14  สหกรณจ์ะค านวณดอกเบีย้ใหต้าม
ขอ้ 10  ถึงวนัก่อนวนัถอนหน่ึงวัน  เว้นแต่การปิดบัญชีเงินฝากในกรณีผู้ฝากฝ่าฝืนระเบียบ ตามข้อ 15 
สหกรณจ์ะค านวณดอกเบีย้ใหถึ้งก่อนวนัท่ีแจ้งหน่ึงวนั และสหกรณจ์ะไม่ใหด้อกเบีย้อีกไม่ว่าผู้ฝากจะถอน
เงินเม่ือใด 
            เม่ือสหกรณไ์ดจ่้ายเงินคืนผูฝ้ากแลว้  จะยกเลกิสมดุคู่ฝากส  าหรบับญัชีนัน้ 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  1 สงิหาคม  พ.ศ. 2560 
 
                                                                      (ลงช่ือ) พลต ารวจตร ี  ฉตัรวรรษ   แสงเพชร 
                                                                                                     ( ฉตัรวรรษ   แสงเพชร ) 
                                                                                                         ประธานกรรมการ 
                                                                                สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์ จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจภธูรจังหวัดบุรรีัมย ์จ ากัด 
ว่าดว้ยการรับเงินฝากออมทรพัยแ์ละเงินฝากประจ า 

พ.ศ.2544 
…………………………….. 

 

อาศัยอ  านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 12 และข้อ 88 ท่ีประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ ครัง้ท่ี 10 เม่ือวนัท่ี 10 สงิหาคม 2544 ไดก้  าหนดระเบียบว่าดว้ยการรบัเงินฝากออมทรพัย์และ
เงินฝากประจ าโดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ ์ดงัต่อไปนี ้

 

หมวด 1 
ข้อก าหนดทั่วไป 

 

 ขอ้ 1. ระเบียบนีเ้รยีกว่า “ ระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั ว่าด้วยการ
รบัเงินฝากออมทรพัยแ์ละเงินฝากประจ า พ.ศ.2544”  
 ขอ้ 2. ใหย้กเลกิระเบียบสหกรณฯ์ ว่าดว้ยการรบัเงินฝากออมทรพัยแ์ละเงินฝากประจ า พ .ศ.2540  
และใหใ้ช้ระเบียบนีแ้ทนโดยใหมี้ผลบงัคบัใช้ตัง้แต่  1 กนัยายน  พ.ศ. 2544  เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3. สหกรณร์บัเงินฝากจากสมาชิกได ้2 ประเภท คือ  
           ( 1 )  เงินฝากออมทรพัย ์
           ( 2 )  เงินฝากประจ า   
 

หมวด 2 
การเปิดบัญชีและการฝากเงิน 

 

 ขอ้ 4. ผูป้ระสงคจ์ะเปิดบญัชีเงินฝาก ตามขอ้ 3 ใหม้าติดต่อกับเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ ณ ส  านักงาน
สหกรณด์ว้ยตนเอง และตอ้งย่ืนหนงัสอืขอเปิดบญัชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์ โดยมีรายการครบถ้วน
ตามท่ีระบไุวใ้นหนงัสอืขอเปิดบญัชีนัน้ 
 ขอ้ 5. พรอ้มกับหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก ผู้ฝากต้องให้ตัวอย่างลายมือช่ือของตนหรือของ
ตวัแทนซึ่งเป็นผูมี้อ  านาจถอนเงิน ตลอดจนใหค้  าสั่งเก่ียวกบัเงินฝากท่ีเปิดบญัชีนัน้ไวต้่อสหกรณ์ 
          การเปลีย่นแปลงเก่ียวกบัตวัอย่างลายมือช่ือท่ีใหไ้ว ้จะมีผลต่อเม่ือผูฝ้ากไดแ้จ้งเป็นหนังสือ
ต่อสหกรณแ์ละสหกรณไ์ดพ้ิจารณาเห็นเป็นการถกูตอ้งและตอบรบัแลว้ 
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          ลายมือช่ือทกุกรณีเก่ียวกบัเงินฝากให้ใช้อักษรไทยและเขียนด้วยหมึก ทั้งต้องเขียนด้วย
ลายมือตนเอง สหกรณจ์ะไม่รบัรูก้ารใช้ตราประทบัแทนลายมือช่ือ 

ขอ้ 6. ผูฝ้ากคนหน่ึงสามารถเปิดบญัชีเงินฝากไดด้งันี ้
           ( 1 ) เงินฝากออมทรพัย ์ผูฝ้ากรายหน่ึงอาจเปิดบญัชีเงินฝากออมทรพัยใ์นสหกรณนี์ไ้ด้โดย
จ านวนเงินฝากในบญัชีนัน้ในเวลาหน่ึงเวลาใดตอ้งไม่นอ้ยกว่า  100 บาท  และผูฝ้ากจะสง่เงินฝากเพิ่มขึน้
เม่ือใดโดยจ านวนเท่าใดก็ได ้
           ( 2 ) เงินฝากประจ ารายหน่ึง ๆ  ตอ้งมีจ านวนไม่นอ้ยกว่า  500 บาท และระยะเวลาฝากตอ้ง
ไม่นอ้ยกว่า 3 เดือน 
 ขอ้ 7. ในการเปิดบญัชีเงินฝากตามขอ้ 6 สหกรณจ์ะออกสมดุคู่ฝากใหผู้ฝ้ากยึดถือไว ้
           สมดุคู่ฝากนัน้ผูฝ้ากตอ้งรกัษาไว ้เพื่อใหส้หกรณล์งบนัทึกรายการเงินฝาก ดอกเบีย้  
เงินถอน และเงินคงเหลอืของตนบรรดาท่ีจะมีขึน้ทกุราย   
           การลงบันทึกรายการต่าง ๆ ในสมุดคู่ฝากนั้น จะกระท าได้แต่โดยทางฝ่ายสหกรณ์ซึ่ง
ประธานกรรมการหรอืรองประธานกรรมการ หรอืเหรญัญิก หรอืผูจ้ัดการ หรอืผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายคนหน่ึงคน
ใดเป็นผูล้งลายมือช่ือย่อก ากบัไวเ้ป็นส  าคญั การลงบนัทึกรายการในสมดุคู่ฝากโดยไม่เป็นไปตามท่ีกล่าวนี ้
ย่อมไม่มีผลผกูพนัสหกรณ ์ อน่ึง ถา้ผูฝ้ากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคลื่อน ต้องแจ้งต่อ
สหกรณเ์พื่อแกไ้ขให ้ จะแกไ้ขโดยประการอื่นไม่ได้ 
           สมดุคู่ฝากเลม่ท่ีใช้เต็มแลว้หรอืช ารุดจนใช้การไม่ได ้ใหน้  ามาย่ืนต่อสหกรณเ์พื่อจะได้ 
ยกเลกิสมดุคู่ฝากเลม่นัน้  และโอนยอดเงินคงเหลอืเขา้สมดุคู่ฝากใหม่ ซึ่งออกใหผู้ฝ้ากยึดถือไวต้่อไป  
สมดุคู่ฝากเลม่ท่ียกเลกินัน้ ผูฝ้ากจะรบัไปก็ได ้

         ในกรณีท่ีสหกรณอ์อกสมดุคู่ฝากใหแ้ก่ผูฝ้ากครัง้แรกก็ดี หรอืออกเลม่ใหม่ใหต้่อจาก 
เลม่ก่อนซึ่งลงรายการเต็มแลว้ก็ดี หรอืช ารุดใช้การไม่ไดก็้ดี สหกรณจ์ะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่กรณีท่ีสมดุคู่
ฝากของผูฝ้ากคนใดสญูหาย  สหกรณจ์ะออกสมดุคู่ฝากใหม่ใหโ้ดยคิดค่าธรรมเนียมเลม่ละ  20 บาท 
 ขอ้ 8. ในการสง่เงินเขา้บญัชีเงินฝากทกุครัง้ ใหท้  าใบส่งเงินตามแบบพิมพ์ท่ีสหกรณ์ก าหนด ย่ืน
พรอ้มดว้ยสมดุคู่ฝากและจ านวนเงินฝากต่อพนกังานสหกรณ ์ณ ส  านกังานสหกรณ ์ทัง้นี ้ผูฝ้ากหรอืผู้อื่นจะ
เป็นผูส้ง่เงินก็ได ้
           เม่ือสหกรณไ์ดล้งบนัทึกรายการจ านวนเงินฝากท่ีไดร้บันัน้ในสมดุคู่ฝาก และตรวจสอบเป็น
การถกูตอ้งแลว้ สหกรณจ์ะคืนสมดุคู่ฝากใหผู้ฝ้าก 
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 ขอ้ 9. ถา้สง่เช็คเขา้บญัชีเงินฝากตอ้งขีดครอ่มเช็คก่อน สหกรณส์งวนไวซ้ึ่งสทิธิท่ีจะไม่จ่ายเงินถอน
จากรายการเช่นนัน้จนกว่าจะเรยีกเก็บเงินตามเช็คไดแ้ลว้ 
 

หมวด 3 
การก าหนดอัตราดอกเบีย้ ระยะเวลาการคิดดอกเบีย้ วิธีการคิดดอกเบีย้และการจ่ายดอกเบีย้ 

 

 ขอ้ 10. สหกรณจ์ะใหด้อกเบีย้เงินฝากทกุประเภทตามขอ้ 3 ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 7.00 ต่อปี โดย
จะประกาศอตัราดอกเบีย้แต่ละประเภทใหท้ราบเป็นคราว ๆ ไป ตามความเหมาะสม 

            ดอกเบีย้เงินฝากออมทรพัยใ์หค้  านวณเป็นรายวนัตามยอดเงินคงเหลอื และสหกรณจ์ะน า
ดอกเบีย้ทบเป็นตน้เงินเขา้บญัชีเงินฝากทกุวนัสิน้เดือน ใหผู้ฝ้ากรบีย่ืนสมดุคู่ฝาก ณ ส  านกังานสหกรณ ์เพื่อ
สหกรณบ์นัทึกรายการดอกเบีย้ให ้
             ดอกเบีย้เงินฝากประจ า  สหกรณจ์ะค านวณและจ่ายดอกเบีย้ใหเ้ม่ือถึงก าหนดระยะเวลา
การฝาก  ส  าหรบัเงินฝากท่ีถอนก่อนก าหนดโดยไดร้บัอนญุาตจากสหกรณต์ามขอ้  12  สหกรณจ์ะจ่าย
ดอกเบีย้ใหต้ามจ านวนเดือนเตม็ 

            กรณีถอนเงินฝากประจ าในระยะเวลาไม่ถึง 3 เดือนสหกรณจ์ะไม่จ่ายดอกเบีย้ให ้
            ถา้ผูฝ้ากไม่ถอนเงินฝากประจ าเดือนเม่ือครบก าหนดพรอ้มดอกเบีย้จนพน้ก าหนดไปอีก 

เจ็ดวนัก็เป็นอนัถือว่าผูฝ้ากตกลงฝากตน้เงินฝากพรอ้มดอกเบีย้ต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดมิ 
 

หมวด 4 
การถอนเงินและการปิดบญัชี 

 

 ขอ้ 11. การถอนเงินจากบญัชีเงินฝาก ตอ้งใชใ้บถอนเงินตามแบบของสหกรณ ์
           ในการถอนเงินฝาก ผูมี้อ  านาจถอนเงินตามท่ีไดใ้หต้วัอย่างลายมือช่ือไวต้่อสหกรณค์วรมา

รบัเงินท่ีส  านกังานสหกรณด์ว้ยตนเอง และตอ้งย่ืนใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือช่ือตามท่ีใหต้วัอย่างไวน้ัน้ 
พรอ้มสมดุคู่ฝากต่อเจ้าหนา้ท่ีสหกรณ ์
            ถา้ผูมี้อ  านาจถอนเงินฝากจะมอบใหผู้ใ้ดถอนเงินแทน ก็ตอ้งท าใบถอนเงินฝากและตอ้ง
มอบอ านาจใหร้บัเงินเป็นหนงัสอืไวด้า้นหลงัของใบถอนเงินฝากนัน้ดว้ย ทัง้นี ้โดยลงลายมือช่ือตามท่ีไดใ้ห ้
ตวัอย่างไวแ้ลว้มอบใหผู้ร้บัมอบอ านาจย่ืนใบถอนเงินฝากนัน้ พรอ้มดว้ยสมดุคู่ฝากต่อเจ้าหนา้ท่ีของ 
สหกรณ ์ ณ ส  านกังานสหกรณ ์ในการนีส้หกรณจ์ะเรยีกหลกัฐานพิสจูนต์วัผูร้บัมอบอ านาจก็ได ้
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             เม่ือสหกรณไ์ดต้รวจถกูตอ้งแลว้จะจ่ายเงินถอนใหแ้ละลงรายการเงินถอนพรอ้มทัง้เงิน 
คงเหลอืในสมดุคู่ฝาก แลว้คืนสมดุคู่ฝากใหผู้ฝ้าก 
            อน่ึง การเขียนใบถอนเงินฝากใหเ้ขียนดว้ยหมึก ถา้มีรายการแกไ้ขเปลีย่นแปลงใด ๆ ผูมี้
อ  านาจถอนเงินตอ้งลงลายมือช่ือตามท่ีใหต้วัอย่างไวก้  ากบัดว้ย 
 ขอ้ 12. การถอนเงินจากบญัชีเงินฝากนัน้จะถอนเม่ือใด จ านวนเท่าใดก็ได ้

           สว่นการถอนเงินจากบญัชีเงินฝากประจ านัน้  ผูฝ้ากย่อมไม่มีสทิธิถอนเงินก่อนครบก าหนด 
แต่เม่ือผูฝ้ากย่ืนค าขอเป็นหนงัสอืโดยชีแ้จงความจ าเป็นสหกรณจ์ะยอมใหถ้อนเงินฝากก่อนครบก าหนดก็ได ้
 ขอ้ 13. ผูฝ้ากจะถอนเงินฝากคงเหลอืทัง้หมดเพื่อปิดบญัชีเงินฝากของตนเม่ือใดก็ได ้ใหผู้มี้อ  านาจ
ถอนเงินจดแจง้ไวท้า้ยรายการจ านวนเงินในใบถอนเงินฝากดว้ยว่า “ เพือ่ปิดบญัชี ” 
 ขอ้ 14. ในกรณีท่ีผูฝ้ากตาย สหกรณจ์ะจ่ายคืนเงินคงเหลอืในบญัชีเงินฝากใหแ้ก่ผูร้บัโอนประโยชน์
ท่ีไดต้ัง้ไวห้รอืถา้มิไดต้ัง้ไวก็้คืนใหแ้ก่บคุคลท่ีไดน้  าหลกัฐานมาแสดงใหเ้ป็นท่ีพอใจคณะกรรมการด าเนินการ
ว่าเป็นทายาทผูมี้สทิธิไดร้บัเงินจ านวนดงักลา่ว 
 ขอ้ 15. ในกรณีท่ีคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณเ์ห็นว่าผูฝ้ากฝ่าฝืนระเบียบนี ้หรอืก่อใหเ้กิด
ความยุ่งยากแก่สหกรณ ์หรอืเห็นว่ามีเหตอุนัสมควรท่ีจะปิดบญัชีเงินฝากของผูฝ้าก สหกรณจ์ะไม่รบัเงินเขา้
บญัชีเงินฝากของผูฝ้ากอีกและใหผู้ฝ้ากถอนเงินคงเหลอืทัง้หมดเพื่อปิดบญัชีเงินฝากของตน ทัง้นี ้สหกรณ์
จะแจ้งเป็นหนงัสอืไปยงัผูฝ้าก 
 ขอ้ 16. การถอนเงินฝากเพื่อปิดบญัชีตาม ขอ้ 13  และขอ้  14  สหกรณจ์ะค านวณดอกเบีย้ใหต้าม
ขอ้ 10 ถึงวนัก่อนวนัถอนหน่ึงวนั  เวน้แต่การปิดบญัชีเงินฝากในกรณีผูฝ้ากฝ่าฝืนระเบียบ ตามขอ้ 15 
สหกรณจ์ะค านวณดอกเบีย้ใหถึ้งกอ่นวนัท่ีแจ้งหน่ึงวนั และสหกรณจ์ะไม่ใหด้อกเบีย้อีกไม่ว่าผูฝ้ากจะถอน
เงินเม่ือใด 
            เม่ือสหกรณไ์ดจ่้ายเงินคืนผูฝ้ากแลว้  จะยกเลกิสมดุคู่ฝากส  าหรบับญัชีนัน้ 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  31  สงิหาคม  พ.ศ. 2544 
 
                                                                      (ลงช่ือ) พลต ารวจตร ี  มหคัฆพนัธ์   สรุคปุต ์
                                                                                                     ( มหคัฆพนัธ์   สรุคปุต ์) 
                                                                                                          ประธานกรรมการ 
                                                                               สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์ จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจภธูรจังหวัดบุรรีัมย ์จ ากัด 
ว่าดว้ยการรับเงินฝากสะสมทรัพย ์
แก้ไขเพิ่มเตมิฉบบัที ่2 พ.ศ. 2560 

………………………………. 
 

อาศยัอ  านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์  ข้อ 78 และข้อ 106 ท่ีประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการชุดท่ี 44  ครัง้ท่ี 11/2560 เม่ือวนัท่ี  31 กนัยายน พ.ศ.2560  ไดก้  าหนดระเบียบว่าด้วยเงินฝาก      
สะสมทรพัย ์แกไ้ขเพิ่มเติมฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2560  โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ ์ดงัต่อไปนี ้
  ขอ้ 1. ระเบียบนีเ้รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัย์ต  ารวจภูธรจังหวัดบุรีรมัย์ จ ากัด ว่าด้วย       
เงินฝากสะสมทรพัย ์แกไ้ขเพิ่มเติมฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2560” 
 ขอ้ 2. ใหย้กเลกิระเบียบสหกรณฯ์ ว่าดว้ยเงินฝากสะสมทรพัย ์พ.ศ.2554 และใหใ้ช้ระเบียบนีแ้ทน
โดยใหมี้ผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี  1 สงิหาคม พ.ศ.2560 เป็นต้นไป  ให้ยกเลิกความใน ข้อ 8. ทั้งหมดของ
ระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั ว่าดว้ยการรบัเงินฝากสะสมทรพัย์ พ.ศ.2554 
และใช้ความต่อไปนีแ้ทน 
 ขอ้ 3. สหกรณจ์ะรบัเงินฝากสะสมทรพัยจ์ากสมาชิกไดต้ามท่ีสหกรณเ์ห็นสมควร 
 ขอ้ 4. ผูป้ระสงคจ์ะเปิดบญัชีเงินฝากสะสมทรพัยต์อ้งย่ืนหนงัสอืขอเปิดบญัชีเงินฝากสะสมทรพัย์
ตามแบบของสหกรณ ์พรอ้มแสดงบตัรประจ าตวัผูเ้สยีภาษีอากร โดยช่ือผูฝ้ากกบัช่ือผูมี้อ  านาจถอน หรอืผูมี้
สทิธิไดร้บัดอกเบีย้เงินฝากตอ้งเป็นบคุคลเดียวกนั 
 ขอ้ 5. การเปิดบญัชีครัง้แรก ตอ้งไม่ต  ่ากว่า 100 บาท สงูสดุไม่เกิน  25,000 บาท โดยต้องฝาก
ติดต่อกนัทกุ ๆ เดือน เดือนละเท่า ๆ  กนั และเท่ากบัท่ีเปิดบญัชีครัง้แรกเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า  24 เดือน 
และรวมทัง้หมดตอ้งไม่เกิน  600,000 บาท จึงจะไดร้บัการยกเวน้ภาษีเงินไดส้  าหรบัดอกเบีย้เงินฝากสะสม
ทรพัย ์
 ขอ้ 6. สหกรณอ์อกสมดุคู่บญัชีเงินฝากสะสมทรพัยใ์หผู้ฝ้ากยึดถือไว ้โดยผูฝ้ากตอ้งเก็บรกัษาไวใ้ห้
สหกรณบ์นัทึกรายการฝาก ดอกเบีย้ เงินถอน และเงินคงเหลอืของตนบรรดาท่ีจะมีขึน้ทกุราย 
           การลงบนัทึกรายการต่าง ๆ  ในสมุดคู่ฝากนั้น จะกระท าได้แต่โดยทางฝ่ายสหกรณ์ ซึ่ง
ประธานกรรมการหรอืรองประธานกรรมการ หรอืเหรญัญิก หรอืผูจ้ัดการ หรอืผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายคนหน่ึงคน
ใดเป็นผูล้งลายมือช่ือย่อก ากบัไวเ้ป็นส  าคญั การลงบนัทึกรายการในสมดุคู่ฝากโดยไม่เป็นไปตามท่ีกล่าวนี ้
ย่อมไม่มีผลผกูพนักบัสหกรณ ์อน่ึง ถา้ผูฝ้ากตรวจพบว่ารายการใดในสมดุคู่ฝากคลาดเคลื่อน ต้องแจ้งต่อ
สหกรณเ์พื่อแกไ้ขให ้จะแกไ้ขโดยประการอื่นไม่ได ้
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          สมดุคู่ฝากเลม่ท่ีใช้เตม็แลว้หรอืช ารุดจนใชก้ารไม่ได ้ใหน้  ามาย่ืนต่อสหกรณเ์พื่อจะไดย้กเลกิ
สมดุคู่ฝากเลม่นัน้ และโอนยอดเงินคงเหลอืเขา้สมดุคู่ฝากใหม่ ซึ่งออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป สมุดคู่ฝาก
เลม่ท่ียกเลกินัน้ผูฝ้ากจะรบัไปก็ได ้

          ผูฝ้ากตอ้งเก็บรกัษาสมดุคู่ฝากของตนไวใ้นท่ีปลอดภยั ถา้สมดุคู่ฝากหายผูฝ้ากตอ้งแจ้งเป็น
หนงัสอืต่อสหกรณโ์ดยมิชักช้า สหกรณจ์ะน ายอดเงินคงเหลอืเขา้สมดุคู่ฝากเลม่ใหม่ซึ่งออกให้ผู้ฝากยึดถือ
ไวต้่อไป สว่นสมดุคู่ฝากเลม่ท่ีหายใหย้กเลกิ 
          ในกรณีท่ีสหกรณอ์อกสมดุคู่ฝากใหแ้ก่ผูฝ้ากครัง้แรกก็ดี หรอืออกเลม่ใหม่ใหต้่อจากเลม่ก่อน 
ซึ่งลงรายการเต็มแลว้ก็ดี สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่กรณีท่ีสมุดคู่ฝากของผู้ฝากคนใดสญูหาย 
สหกรณจ์ะออกสมดุคู่ฝากใหม่ใหโ้ดยคิดค่าธรรมเนียมเลม่ละ  20 บาท 
 ขอ้ 7. ในการสง่เงินฝากเขา้บญัชี ตอ้งฝากภายในวนัท่ี 5 ของเดือน และจะขาดการฝากหรือฝาก   
ไม่ครบตามวงเงินท่ีก าหนด หรอืฝากลา่ช้ากว่าระยะเวลาท่ีก าหนดทกุกรณีรวมกนัตอ้งไม่เกิน  2 เดือน  การ
สง่เงินเขา้บญัชีเงินฝากทกุครัง้ ให้ท าใบส่งเงินตามแบบพิมพ์ท่ีสหกรณ์ก าหนดย่ืนพรอ้มสมุดคู่ฝากและ
จ านวนเงินฝากต่อเจ้าหนา้ท่ีสหกรณ ์ณ ส  านกังานสหกรณ ์ทัง้นี ้ผูฝ้ากหรอืผูอ้ื่นจะเป็นผูส้ง่เงินก็ได้ 
          เม่ือสหกรณไ์ดล้งบนัทึกรายการจ านวนเงินฝากท่ีไดร้บันัน้ในสมดุคู่ฝาก และตรวจสอบเป็น
การถกูตอ้งแลว้ สหกรณจ์ะคืนสมดุคู่ฝากใหผู้ฝ้าก 
          ในกรณีท่ีผูฝ้ากอยู่ต่างจังหวดั หรือไม่สามารถมาฝากด้วยตนเอง สามารถน าเงินโอนเข้า
บญัชีของสหกรณท่ี์มีอยู่ในธนาคารพาณิชยต์่าง ๆ ได ้ โดยสหกรณจ์ะถือว่าสมาชิกผู้นั้น ได้น าเงินเข้าฝาก
กบัสหกรณต์ัง้แต่วนัท่ีสหกรณไ์ดร้บัโอน หรอืสมาชิกจะยินยอมใหส้หกรณห์กัเงินเดอืน ณ ท่ีจ่าย สง่ฝากแบบ
หุน้รายเดือนก็ได ้
 ขอ้ 8. สหกรณจ์ะคิดดอกเบีย้เงินฝากในอัตราไม่เกินรอ้ยละ  7 ต่อปี ตามประกาศของสหกรณ ์   
โดยจะคิดดอกเบีย้ให้ทุกยอดเงินฝากท่ีครบ  24 เดือน และทบเป็นเงินต้นให้ ส  าหรบัเงินฝากท่ีไม่ครบ          
24 เดือน จะไม่ทบตน้ให ้
 ขอ้ 9. ในกรณีท่ีมีเหตไุม่สามารถปฏิบตัิไดต้ามเงื่อนไข หรอืฝากต่อไปไม่ได ้อนัเป็นเหตใุหไ้ม่ได้รบั
สทิธิยกเวน้ภาษี สหกรณจ์ะคิดดอกเบีย้ใหใ้นอตัราออมทรพัย์ตามประกาศของสหกรณ์  ส  าหรบัเงินฝาก       
3 เดือนขึน้ไป  สว่นเงินฝากท่ีไม่ถึง  3 เดือน  สหกรณจ์ะไม่จ่ายดอกเบีย้ใหแ้ละจะปิดบญัชีเม่ือเจ้าของบญัชี
มาติดต่อกบัสหกรณเ์งินฝากของผูฝ้ากตามขอ้  4 แลว้จะถอนเงินฝากดงักลา่วไม่ได ้เวน้แต่เป็นการถอนเพื่อ
ปิดบญัชีและจะไม่ไดร้บัการยกเวน้ภาษีเงินไดส้  าหรบัดอกเบีย้เงินฝากนัน้ 
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ขอ้ 10. ในกรณีท่ีฝากเงินครบตามจ านวนเดือนท่ีแจ้งความจ านงไวใ้นหนงัสอืขอเปิดบญัชีเงินฝาก
ของผูฝ้ากตามขอ้  4 แลว้ เจ้าของบญัชีจะตอ้งติดต่อขอปิดบญัชีกบัสหกรณ ์ถ้าไม่ปิดบัญชีสหกรณ์จะคิด
ดอกเบีย้ใหใ้นอตัราเงินฝากออมทรพัยจ์นกว่าสมาชิกจะมาปิดบญัชี 

ขอ้ 11. ในกรณีท่ีผูฝ้ากถึงแก่กรรมในระหว่างไม่ครบสญัญา สหกรณจ์ะจ่ายคืนเงินฝากพรอ้มด้วย
ดอกเบีย้ในอตัราเงินฝากออมทรพัยต์ามประกาศของสหกรณใ์หแ้ก่ผูร้บัผลประโยชนใ์นกรณีท่ีสมาชิกไม่ได้
ท าหนงัสอืตัง้ผูร้บัผลประโยชนไ์ว ้สหกรณจ์ะจ่ายเงินทัง้หมดใหแ้ก่ผูร้บัมรดก หรอืผูจ้ัดการมรดก หรอืทายาท
ของผูฝ้ากเม่ือไดน้  าหลกัฐานมาแสดงสทิธิของตนใหเ้ป็นท่ีพอใจแก่สหกรณ ์
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  1 สงิหาคม  พ.ศ. 2560 
 
                                                                     (ลงช่ือ) พลต ารวจตร ี  ฉตัรวรรษ   แสงเพชร 
                                                                                                    ( ฉตัรวรรษ   แสงเพชร ) 
                                                                                                         ประธานกรรมการ 
                                                                               สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์ จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจภธูรจังหวัดบุรรีัมย ์จ ากัด 
ว่าดว้ยเงินฝากสะสมทรัพย ์

พ.ศ.2550 
………………………………. 

 

อาศัยอ  านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 88 ท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ       
ครัง้ท่ี 11 เม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ.2550 ได้ก  าหนดระเบียบว่าด้วยเงินฝากสะสมทรพัย์ โดยความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณด์งัต่อไปนี ้
  ขอ้ 1. ระเบียบนีเ้รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัย์ต  ารวจภูธรจังหวัดบุรีรมัย์ จ ากัด ว่าด้วย     
เงินฝากสะสมทรพัย ์พ.ศ.2550” 
 ขอ้ 2. ใหย้กเลกิระเบียบสหกรณฯ์ ว่าดว้ยเงินฝากสะสมทรพัย ์พ.ศ.2544 และใหใ้ช้ระเบียบนีแ้ทน
โดยใหมี้ผลบงัคบัใช้ตัง้แต่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2550 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3. สหกรณจ์ะรบัเงินฝากสะสมทรพัยจ์ากสมาชิกไดต้ามท่ีสหกรณเ์ห็นสมควร 
 ขอ้ 4. ผูป้ระสงคจ์ะเปิดบญัชีเงินฝากสะสมทรพัยต์อ้งย่ืนหนงัสอืขอเปิดบญัชีเงินฝากสะสมทรพัย์
ตามแบบของสหกรณ ์พรอ้มแสดงบตัรประจ าตวัผูเ้สยีภาษีอากร โดยช่ือผูฝ้ากกบัช่ือผูมี้อ  านาจถอน หรอืผูมี้
สทิธิไดร้บัดอกเบีย้เงินฝากตอ้งเป็นบคุคลเดียวกนั 
 ขอ้ 5. การเปิดบญัชีครัง้แรก ต้องไม่ต  ่ากว่า 100 บาท สงูสดุไม่เกิน 25,000 บาท โดยต้องฝาก
ติดต่อกนัทกุๆ เดือน เดือนละเท่าๆ กนั และเท่ากบัท่ีเปิดบญัชีครัง้แรกเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน 
และรวมทั้งหมดต้องไม่เกิน  600,000 บาท จึงจะได้รบัการยกเว้นภาษีเงินได้ส  าหรบัดอกเบีย้เงินฝาก   
สะสมทรพัย ์
 ขอ้ 6. สหกรณอ์อกสมดุคู่บญัชีเงินฝากสะสมทรพัยใ์หผู้ฝ้ากยึดถือไว ้โดยผูฝ้ากตอ้งเก็บรกัษาไวใ้ห้
สหกรณบ์นัทึกรายการฝาก ดอกเบีย้ เงินถอน และเงินคงเหลอืของตนบรรดาท่ีจะมีขึน้ทกุราย 
          การลงบันทึกรายการต่าง ๆ  ในสมุดคู่ฝากนั้น จะกระท าได้แต่โดยทางฝ่ายสหกรณ์ ซึ่ง
ประธานกรรมการหรอืรองประธานกรรมการ หรอืเหรญัญิก หรอืผูจ้ัดการ หรอืผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายคนหน่ึงคน
ใดเป็นผูล้งลายมือช่ือย่อก ากบัไวเ้ป็นส  าคญั การลงบนัทึกรายการในสมดุคู่ฝากโดยไม่เป็นไปตามท่ีกล่าวนี ้
ย่อมไม่มีผลผกูพนักบัสหกรณ ์อน่ึง ถา้ผูฝ้ากตรวจพบว่ารายการใดในสมดุคู่ฝากคลาดเคลื่อน ต้องแจ้งต่อ
สหกรณเ์พื่อแกไ้ขให ้จะแกไ้ขโดยประการอื่นไม่ได ้
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                   สมดุคู่ฝากเลม่ท่ีใช้เตม็แลว้หรอืช ารุดจนใช้การไม่ได ้ใหน้  ามาย่ืนต่อสหกรณเ์พื่อจะไดย้กเลกิ
สมดุคู่ฝากเลม่นัน้ และโอนยอดเงินคงเหลอืเขา้สมดุคู่ฝากใหม่ ซึ่งออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป สมุดคู่ฝาก
เลม่ท่ียกเลกินัน้ผูฝ้ากจะรบัไปก็ได ้
          ผูฝ้ากตอ้งเก็บรกัษาสมุดคู่ฝากของตนไว้ในท่ีปลอดภัย ถ้าสมุดคู่ฝากหายผู้ฝากต้องแจ้ง    
เป็นหนงัสอืต่อสหกรณโ์ดยมิชักช้า สหกรณจ์ะน ายอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ซึ่งออกให้ผู้ฝาก
ยึดถือไวต้่อไป สว่นสมดุคู่ฝากเลม่ท่ีหายใหย้กเลกิ 
          ในกรณีท่ีสหกรณอ์อกสมดุคู่ฝากใหแ้ก่ผูฝ้ากครัง้แรกก็ดี หรอืออกเลม่ใหม่ใหต้่อจากเลม่ก่อน 
ซึ่งลงรายการเต็มแลว้ก็ดี สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่กรณีท่ีสมุดคู่ฝากของผู้ฝากคนใดสญูหาย 
สหกรณจ์ะออกสมดุคู่ฝากใหม่ใหโ้ดยคิดค่าธรรมเนียมเลม่ละ  20 บาท 
 ขอ้ 7. ในการสง่เงินฝากเขา้บญัชี ตอ้งฝากภายในวนัท่ี 5 ของเดือน และจะขาดการฝากหรือฝาก 
ไม่ครบตามวงเงินท่ีก าหนด หรือฝากล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีก าหนดทุกกรณีรวมกันต้องไม่เกิน 2 เดือน      
การสง่เงินเขา้บญัชีเงินฝากทุกครัง้ ให้ท าใบส่งเงินตามแบบพิมพ์ท่ีสหกรณ์ก าหนดย่ืนพรอ้มสมุดคู่ฝาก   
และจ านวนเงินฝากต่อเจ้าหนา้ท่ีสหกรณ ์ณ ส  านกังานสหกรณ ์ทัง้นี ้ผูฝ้ากหรอืผูอ้ื่นจะเป็นผูส้ง่เงินก็ได้ 
          เม่ือสหกรณ์ได้ลงบันทึกรายการจ านวนเงินฝากท่ีได้รบันั้นในสมุดคู่ฝาก และตรวจสอบ    
เป็นการถกูตอ้งแลว้ สหกรณจ์ะคืนสมดุคู่ฝากใหผู้ฝ้าก 
          ในกรณีท่ีผูฝ้ากอยู่ต่างจังหวดั หรือไม่สามารถมาฝากด้วยตนเอง สามารถน าเงินโอนเข้า
บญัชีของสหกรณท่ี์มีอยู่ในธนาคารพาณิชยต์่างๆ ได ้ โดยสหกรณจ์ะถือว่าสมาชิกผูน้ัน้ ไดน้  าเงินเขา้ฝากกับ
สหกรณต์ัง้แต่วนัท่ีสหกรณไ์ดร้บัโอน หรอืสมาชิกจะยินยอมใหส้หกรณห์ักเงินเดือน ณ ท่ีจ่าย ส่งฝากแบบ
หุน้รายเดือนก็ได ้
 ขอ้ 8. สหกรณจ์ะคิดดอกเบีย้เงินฝากในอตัราไม่เกินรอ้ยละ  7  ต่อปี ตามประกาศของสหกรณ ์
โดยจะคิดดอกเบีย้ให้ทุกยอดเงินฝากท่ีครบ  24 เดือน และทบเป็นเงินต้นให้ ส  าหรบัเงินฝากท่ีไม่ครบ        
24 เดือน จะไม่ทบตน้ให ้
 ขอ้ 9. ในกรณีท่ีมีเหตไุม่สามารถปฏิบตัิไดต้ามเงื่อนไข หรอืฝากต่อไปไม่ได ้อนัเป็นเหตใุหไ้ม่ได้รบั
สทิธิยกเวน้ภาษี สหกรณจ์ะคิดดอกเบีย้ใหใ้นอตัราเงินฝากออมทรพัยต์ามประกาศของสหกรณ ์ส  าหรบัเงิน
ฝาก  3 เดือนขึน้ไป  สว่นเงินฝากท่ีไม่ถึง  3 เดือน  สหกรณจ์ะไม่จ่ายดอกเบีย้ใหแ้ละจะปิดบญัชีเม่ือเจ้าของ
บญัชีมาติดต่อกบัสหกรณ ์
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เงินฝากของผูฝ้ากตามขอ้  4 แลว้จะถอนเงินฝากดงักลา่วไม่ได ้เวน้แต่เป็นการถอนเพื่อปิดบญัชี
และจะไม่ไดร้บัการยกเวน้ภาษีเงินไดส้  าหรบัดอกเบีย้เงินฝากนัน้ 

ขอ้ 10. ในกรณีท่ีฝากเงินครบตามจ านวนเดือนท่ีแจง้ความจ านงไวใ้นหนงัสอืขอเปิดบญัชีเงินฝาก
ของผูฝ้ากตามขอ้  4 แลว้ เจ้าของบญัชีจะตอ้งติดต่อขอปิดบญัชีกบัสหกรณ ์ถา้ไม่ปิดบญัชีสหกรณจ์ะคดิ
ดอกเบีย้ใหใ้นอตัราเงินฝากออมทรพัยจ์นกว่าสมาชิกจะมาปิดบญัชี 

ขอ้ 11. ในกรณีท่ีผูฝ้ากถึงแก่กรรมในระหว่างไม่ครบสญัญา สหกรณจ์ะจ่ายคืนเงินฝากพรอ้มดว้ย
ดอกเบีย้ในอตัราเงินฝากออมทรพัยต์ามประกาศของสหกรณใ์หแ้ก่ผูร้บัผลประโยชนใ์นกรณีท่ีสมาชิกไม่ได้
ท าหนงัสอืตัง้ผูร้บัผลประโยชนไ์ว ้สหกรณจ์ะจ่ายเงินทัง้หมดใหแ้ก่ผูร้บัมรดก หรอืผูจ้ดัการมรดก หรอืทายาท
ของผูฝ้ากเม่ือไดน้  าหลกัฐานมาแสดงสทิธิของตนใหเ้ป็นท่ีพอใจแก่สหกรณ ์
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2550 
 
                                                                     (ลงช่ือ) พลต ารวจตร ี  ชินทตั     มีศขุ 
                                                                                                    ( ชินทตั     มีศขุ ) 
                                                                                                    ประธานกรรมการ 
                                                                             สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจงัหวดับรุรีมัย ์ จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจภธูรจังหวัดบุรรีัมย ์ จ ากัด 
ว่าดว้ยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืน 

พ.ศ. 2544 
……………………………….. 

 

อาศยัอ  านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ ์ขอ้ 12 และ ขอ้ 88 ท่ีประชมุคณะกรรมการ
ด าเนินการชดุท่ี 38 ครัง้ท่ี 6 เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2554 ไดก้  าหนดระเบียบว่าดว้ยการรบัฝากเงิน
จากสหกรณอ์ื่น โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ ์ไวด้งัต่อไปนี ้
 

หมวด 1 
ข้อก าหนดทั่วไป 

 

 ขอ้ 1. ระเบียบนีเ้รยีกว่า “ ระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจงัหวดับรุรีมัย ์จ ากดั ว่าดว้ยการ
รบัฝากเงินจากสหกรณอ์ื่น พ.ศ.2554” 

ขอ้ 2. ใหย้กเลกิระเบียบสหกรณฯ์ ว่าดว้ยว่าดว้ยการรบัฝากเงินจากสหกรณอ์ื่น พ.ศ.2544 และ
ใหใ้ช้ระเบียบนีแ้ทน โดยใหมี้ผลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัท่ี  1 มีนาคม พ.ศ.2554 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3. ในระเบียบนี ้
  สหกรณ ์ หมายความว่า สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั 
   ผูฝ้าก  หมายความว่า สหกรณผ์ูฝ้ากเงิน 
 ขอ้ 4. สหกรณร์บัฝากเงินจากสหกรณอ์ื่นได ้ 2 ประเภท คือ 
  ( 1 ) เงินฝากออมทรพัย ์
  ( 2 ) เงินฝากประจ า 
 

หมวด 2 
การเปิดบัญชีและการฝากเงิน 

  
 ขอ้ 5. สหกรณท่ี์ประสงคจ์ะเปิดบญัชีเงินฝากตามขอ้  4  ใหม้าติดต่อกบัเจ้าหนา้ท่ีของสหกรณ ์ณ 
ส  านกังานสหกรณด์ว้ยตนเอง และตอ้งย่ืนหนงัสอืขอเปิดบญัชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ ์โดยมีรายการ
ครบถว้นตามท่ีระบไุวใ้นแบบหนงัสอืขอเปิดบญัชีนัน้ 
 ขอ้ 6. พรอ้มกบัหนงัสอืขอเปิดบญัชีเงินฝาก ผูฝ้ากตอ้งใหต้วัอย่างลายมือช่ือของตวัเองซึง่เป็นผูมี้
อ  านาจถอนเงิน ตลอดจนใหเ้งื่อนไขเก่ียวกบัเงินฝากท่ีเปิดบญัชีนัน้ไวต้่อสหกรณ ์
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          การเปลีย่นแปลงเก่ียวกบัตวัอย่างลายมือช่ือท่ีใหไ้ว ้จะมีผลต่อเม่ือผูฝ้ากไดแ้จง้เป็นหนงัสอื 
ต่อสหกรณ ์และสหกรณไ์ดพ้ิจารณาเห็นเป็นการถกูตอ้งและตอบรบัแลว้ 

         ลายมือช่ือทกุกรณีเก่ียวกบัเงินฝากใหใ้ช้อกัษรไทยและเขียนดว้ยหมึก ทัง้ตอ้งเขียนดว้ย
ลายมือช่ือของผูน้  าฝาก สหกรณจ์ะไม่รบัรูก้ารใชต้ราประทบัแทนลายมือช่ือ 
 ขอ้ 7. ผูฝ้ากสามารถเปิดบญัชีเงินฝากไดด้งันี ้
  ( 1 ) เงินฝากออมทรพัย ์ผูฝ้ากรายหน่ึงอาจเปิดบญัชีเงินฝากออมทรพัยใ์นสหกรณนี์ไ้ด้
โดยจ านวนเงินฝากในบญัชีนัน้ในเวลาหน่ึงเวลาใดตอ้งไม่นอ้ยกว่า 1,000,000 บาท และผูฝ้ากจะสง่เงินฝาก
เพิม่ขึน้เม่ือใดโดยจ านวนเท่าใดก็ได ้
  ( 2 ) เงินฝากประจ ารายหน่ึง ๆ ตอ้งมีจ านวนไม่นอ้ยกว่า 2,000,000 บาท และระยะเวลา
ฝากตอ้งไม่นอ้ยกว่า  12 เดือน 
 ขอ้ 8. ในการเปิดบญัชีเงินฝากตามขอ้ 7. สหกรณจ์ะออกสมดุคู่ฝากใหผู้ฝ้ากยึดถือไว ้
          สมดุคู่ฝากนัน้ผูฝ้ากตอ้งรกัษาไวเ้พื่อใหส้หกรณล์งบนัทึกรายการเงินฝาก ดอกเบีย้ เงินถอน 
และเงินคงเหลอืบรรดาท่ีจะมีขึน้ทกุรายการ 
          การลงบนัทึกรายการต่าง ๆ ในสมดุคู่ฝากนัน้ จะกระท าไดแ้ต่โดยทางฝ่ายสหกรณ ์ซึ่ง
ประธานกรรมการหรอืรองประธานกรรมการ หรอืเหรญัญิก หรอืผูจ้ัดการ หรอืผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายคนหน่ึงคน
ใดเป็นผูล้งลายมือช่ือย่อก ากบัไวเ้ป็นส  าคญั การลงบนัทึกรายการในสมดุคู่ฝากโดยไม่เป็นไปตามท่ีกลา่วนี ้
ย่อมไม่มีผลผกูพนัสหกรณ ์อน่ึงถา้ผูฝ้ากตรวจพบว่ารายการใดในสมดุคู่ฝากคลาดเคลือ่นตอ้งแจ้งตอ่
สหกรณเ์พื่อแกไ้ขใหจ้ะแกไ้ขโดยการอื่นไม่ได ้
          สมดุคู่ฝากเลม่ท่ีใช้เต็มแลว้หรอืช ารุดจนใช้การไม่ได ้ใหน้  ามาย่ืนต่อสหกรณเ์พื่อจะไดย้กเลกิ 
สมดุคู่ฝากเลม่นัน้และโอนยอดเงินคงเหลอืเขา้สมดุคู่ฝากใหม่ ซึ่งออกใหผู้ฝ้ากยึดถือไวต้่อไป สมดุคู่ฝากเลม่
ท่ียกเลกินัน้ผูฝ้ากจะรบัไปก็ได ้
          ผูฝ้ากตอ้งเก็บรกัษาสมดุคู่ฝากของตนไวใ้นท่ีปลอดภยั ถา้สมดุคู่ฝากหายผูฝ้ากตอ้งแจง้เป็น
หนงัสอืต่อสหกรณโ์ดยมิชักช้า สหกรณจ์ะน ายอดเงินคงเหลอืเขา้สมดุคู่ฝากเลม่ใหม่ซึ่งออกใหผู้ฝ้ากยึดถือ
ไวต้่อไป สว่นสมดุคู่ฝากเลม่ท่ีหายใหย้กเลกิ 
          ในกรณีท่ีสหกรณอ์อกสมดุคู่ฝากใหแ้ก่ผูฝ้ากครัง้แรกก็ดี หรอืออกเลม่ใหม่ใหต้่อจากเลม่ก่อน 
ซึ่งลงรายการเตม็แลว้ก็ดี หรอืช ารุดใช้การไม่ไดก็้ดี สหกรณจ์ะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่กรณีท่ีสมดุคู่ฝากของ
ผูฝ้ากรายใดสญูหาย สหกรณจ์ะออกสมดุคู่ฝากเลม่ใหม่ใหโ้ดยคิดค่าธรรมเนียมเลม่ละ  50 บาท 
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  ขอ้ 9. ในการสง่เงินเขา้บญัชีเงินฝากทกุครัง้ ใหท้  าใบสง่เงินตามแบบพมิพท่ี์สหกรณ์
ก าหนด ย่ืนพรอ้มดว้ยสมดุคู่ฝากและจ านวนเงินฝากต่อเจ้าหนา้ท่ีสหกรณ ์ณ ส  านกังานสหกรณ ์ทัง้นี ้ผูฝ้าก
หรอืผูอ้ื่นจะเป็นผูส้ง่เงินก็ได ้

         เม่ือสหกรณไ์ดล้งบนัทึกรายการจ านวนเงินฝากท่ีไดร้บันัน้ในสมดุคู่ฝากและตรวจสอบเป็น
การถกูตอ้งแลว้ สหกรณจ์ะคืนสมดุคู่ฝากใหผู้ฝ้าก 

ขอ้ 10. ถา้สง่เช็คเขา้บญัชีเงินฝาก ตอ้งขีดครอ่มเช็คก่อน สหกรณส์งวนไวซ้ึง่สทิธิท่ีจะไม่จ่ายเงิน
ถอนจากรายการเช่นนัน้ จนกว่าจะเรยีกเก็บเงินตามเช็คไดแ้ลว้ 
 

หมวด 3 
การก าหนดอัตราดอกเบีย้ ระยะเวลาการคิดดอกเบีย้ 

วิธีการคิดดอกเบีย้และการจ่ายดอกเบีย้ 
 

  ขอ้ 11. สหกรณจ์ะใหด้อกเบีย้เงินฝากทกุประเภทตามขอ้  4 ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ  7 ต่อปี  โดย
จะไดป้ระกาศใหท้ราบเป็นคราว ๆ ไป 
            ดอกเบีย้เงินฝากออมทรพัยใ์หค้  านวณเป็นรายวนัตามยอดคงเหลอืและสหกรณจ์ะน า
ดอกเบีย้สมทบเป็นตน้เงินเขา้บญัชีเงินฝากในวนัสิน้ปีทางบญัชีของสหกรณใ์หผู้ฝ้ากรบีย่ืนสมดุคู่ฝาก ณส  า
นกังานสหกรณ ์เพื่อสหกรณบ์นัทึกรายการดอกเบีย้ให ้
            ดอกเบีย้เงินฝากประจ า สหกรณจ์ะค านวณและจ่ายดอกเบีย้ใหเ้ม่ือถึงก าหนดระยะเวลา
การฝากส  าหรบัเงินฝากท่ีถอนก าหนดโดยไดร้บัอนญุาตจากสหกรณต์ามขอ้ 13 สหกรณจ์ะจ่ายดอกเบีย้ให้
ตามจ านวนเดอืนเตม็ 
            กรณีถอนเงินฝากประจ าในระยะเวลาไม่ถึง  3 เดือน สหกรณจ์ะไม่จ่ายดอกเบีย้ให ้
            ถา้ผูฝ้ากไม่ถอนเงินฝากประจ าเม่ือครบก าหนดพรอ้มดว้ยดอกเบีย้ จนพน้ก าหนดไปอีกเจ็ด
วนั ก็เป็นอนัว่าผูฝ้ากตกลงฝากตน้เงินฝากพรอ้มดอกเบีย้ตอ่ไปอีกเท่าระยะเวลาเดมิ 
 

หมวด 4 
การถอนเงินฝากและการปิดบญัชี 

 

 ขอ้ 12. การถอนเงินจากบญัชีเงินฝากตอ้งใชใ้บถอนเงินตามแบบของสหกรณ ์
            ในการถอนเงินฝาก ผูมี้อ  านาจถอนเงินตามท่ีไดใ้หต้วัอย่างลายมือช่ือไวต้่อสหกรณค์วรมา
รบัเงินท่ีส  านกังานสหกรณด์ว้ยตนเอง และตอ้งย่ืนใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือช่ือตามท่ีใหต้วัอย่างไวน้ัน้
พรอ้มกบัสมดุคู่ฝากต่อเจ้าหนา้ท่ีสหกรณ ์
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            ถา้ผูมี้อ  านาจถอนเงินฝากจะมอบใหผู้ใ้ดรบัเงินแทนก็ตอ้งท าใบถอนเงินฝากและตอ้งมอบ
อ านาจใหร้บัเงินแทนเป็นหนงัสอืตามแบบท่ีก าหนด ทัง้นี ้โดยลงลายมือช่ือตามท่ีไดใ้หต้วัอย่างไว ้แลว้มอบ
ใหผู้ร้บัมอบอ านาจย่ืนใบถอนเงินฝากนัน้ พรอ้มดว้ยสมดุคู่ฝากต่อเจ้าหนา้ท่ีของสหกรณ ์ณ ส  านกังาน
สหกรณ ์ในการนีส้หกรณจ์ะเรยีกหลกัฐานพิสจูนต์วัผูร้บัมอบอ านาจก็ได ้
            เม่ือสหกรณไ์ดต้รวจถกูตอ้งแลว้จะจ่ายเงินถอนให ้และลงรายการเงินถอนพรอ้มทัง้เงิน
คงเหลอืในสมดุคู่ฝาก แลว้คืนสมดุคู่ฝากใหผู้ฝ้าก 

           อน่ึง การเขียนใบถอนเงินฝากใหเ้ขียนดว้ยหมึก ถา้มีการแกไ้ขเปลีย่นแปลงใด ๆ ผูมี้อ  านาจ
ถอนเงินตอ้งลงลายมือช่ือตามท่ีใหต้วัอย่างไวก้  ากบัดว้ย 
 ขอ้ 13. การถอนเงินจากบญัชีเงินฝากออมทรพัยน์ัน้ จะถอนเม่ือใด จ านวนเท่าใดก็ได ้
            สว่นการถอนเงินจากบญัชีเงินฝากประจ านัน้ ผูฝ้ากย่อมไม่มีสทิธิถอนเงินก่อนครบก าหนด 
แต่เม่ือผูฝ้ากย่ืนค าขอเป็นหนงัสอืโดยชีแ้จงความจ าเป็น สหกรณจ์ะยอมใหถ้อนเงินฝากก่อนครบก าหนดก็
ได ้
 ขอ้ 14. ผูฝ้ากจะถอนเงินฝากคงเหลอืทัง้หมดเพื่อปิดบญัชีเงินฝากของตนเม่ือใดก็ได ้ใหผู้มี้อ  านาจ
ถอนเงินจดแจง้ไวท้า้ยรายการจ านวนเงินในใบถอนเงินฝากดว้ยว่า “ เพือ่ปิดบญัชี “ 
 ขอ้ 15. ในกรณีท่ีคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณเ์ห็นว่าผูฝ้ากฝ่าฝืนระเบียบนี ้หรอืก่อใหเ้กิด
ความยุ่งยากแก่สหกรณ ์หรอืเห็นว่ามีเหตอุนัสมควรท่ีจะปิดบญัชีเงินฝากของผูฝ้าก สหกรณจ์ะไม่รบัเงินเขา้
บญัชีเงินฝากของผูฝ้ากอีก และใหผู้ฝ้ากถอนเงินคงเหลอืทัง้หมดเพือ่ปิดบญัชีเงินฝากของตน ทัง้นี ้สหกรณ์
จะแจ้งเป็นหนงัสอืไปยงัผูฝ้าก 
 ขอ้ 16. การถอนเงินฝากเพื่อปิดบญัชีตามขอ้  14 สหกรณจ์ะค านวณดอกเบีย้ใหต้ามขอ้  11 ถึงวนั
ก่อนวนัถอนหน่ึงวนั เวน้แต่การปิดบญัชีเงินฝากในกรณีผูฝ้ากฝ่าฝืนระเบียบตามขอ้  15  สหกรณจ์ะค านวณ
ดอกเบีย้ใหถึ้งก่อนวนัท่ีแจ้งหน่ึงวนั และสหกรณจ์ะไม่ใหด้อกเบีย้อีก ไม่ว่าผูฝ้ากจะถอนเงินเม่ือใด 
            เม่ือสหกรณไ์ดจ่้ายเงินคืนผูฝ้ากแลว้ จะยกเลกิสมดุคู่ฝากส  าหรบับญัชีนัน้ 
 ขอ้ 17. ในกรณีท่ีมีความจ าเป็น สหกรณส์งวนสทิธิ์ท่ีจะไม่รบัฝากเงินก็ได ้
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  1 สงิหาคม  พ.ศ. 2544 
 
                                                                  (ลงช่ือ) พลต ารวจตร ี  มหคัฆพนัธ์   สรุคปุต ์
                                                                                              (มหคัฆพนัธ์   สรุคปุต ์) 
                                                                                                   ประธานกรรมการ 
                                                                           สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์ จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจภธูรจังหวัดบุรรีัมย ์ จ ากัด 
ว่าดว้ยการใหส้หกรณ์อ่ืนกู้ยืมเงิน 

พ.ศ. 2554 
………………………………… 

 

อาศยัอ  านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ ์ขอ้ 10 , ขอ้ 78  และขอ้ 106 ท่ีประชมุ
คณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี 38  ครัง้ท่ี 6  เม่ือวนัท่ี  28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2554  ไดก้  าหนดระเบียบว่าดว้ย 
การใหส้หกรณอ์ื่นกูยื้มเงิน โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ ์ไวด้งัต่อไปนี ้
 ขอ้ 1. ระเบียบนีเ้รยีกว่า “ ระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจงัหวดับรุรีมัย ์จ ากดั  ว่าดว้ย 
การใหส้หกรณอ์ื่นกูยื้มเงิน พ.ศ. 2554 “ 
 ขอ้ 2. ใหย้กเลกิระเบียบสหกรณฯ์ ว่าดว้ยการใหส้หกรณอ์ื่นกูยื้มเงินพ.ศ.2544 และใหใ้ช้ระเบียบนี ้
แทนโดยใหมี้ผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัท่ี  1 มีนาคม พ.ศ.2554 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3. ในระเบียบนี ้
  สหกรณ ์ หมายความว่า สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั 
  คณะกรรมการ  หมายความว่า คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณผ์ูใ้หกู้เ้งิน 
  สหกรณผ์ูข้อกู ้ หมายความว่า สหกรณร์วมถึงชุมนมุสหกรณด์ว้ย 
 ขอ้ 4. สหกรณผ์ูข้อกู ้จะตอ้งมีคณุสมบตัิ ดงันี ้ 
  ( 1 ) ไม่มีขอ้บกพรอ่งทางการเงินและการบญัชี หรอืถา้มีตอ้งไดร้บัการแกไ้ขจนเป็นท่ี 
พอใจของสหกรณแ์ลว้ 
  ( 2 ) มีความมั่นคงทางการเงิน และมีความสามารถในการช าระหนี ้
  ( 3 ) มีความสามารถในการจดัการท่ีดี และไดป้ฏิบตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ 
ของสหกรณแ์ละระเบียบของทางราชการโดยเครง่ครดัสม ่าเสมอ 
  ( 4 ) มีคณุสมบตัิอื่น ๆ ตามหลกัเกณฑท่ี์สหกรณก์ าหนด 
 ขอ้ 5. สหกรณจ์ะใหเ้งินกูแ้ก่สหกรณผ์ูข้อกูท่ี้มีวตัถปุระสงคจ์ะใช้เงินกูเ้พื่อเป็นทนุหมนุเวียนให้
สมาชิกกูห้รอืเพื่อการด  าเนินธุรกิจอื่นของสหกรณต์ามวตัถปุระสงคท่ี์ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัและระเบียบ 
อนัเหมาะสมเท่านัน้ 
 ขอ้ 6. จ านวนเงินกูท่ี้ใหแ้ก่สหกรณผ์ูข้อกูส้หกรณห์น่ึง ๆ ตอ้งไม่เกินรอ้ยละ  25  ของทนุเรอืนหุน้
รวมกบัทนุส  ารองของสหกรณ ์แต่เม่ือรวมหนีเ้งินกูท้กุรายของสหกรณผ์ูข้อกูแ้ลว้ จะตอ้งไม่เกินวงเงินกูยื้ม
และค า้ประกนัประจ าปีท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ ์
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 ขอ้ 7. หลกัประกนัเงินกู ้ใหค้ณะกรรมการด าเนินการของสหกรณผ์ูกู้ท้ัง้คณะค า้ประกนัเป็น
รายบคุคลและใหจ้ัดหาอสงัหารมิทรพัยห์รอืสงัหารมิทรพัยท่ี์มีมลูค่าไม่นอ้ยกว่าจ านวนเงินกูท่ี้จ านวนเป็น
หลกัประกนั เวน้แตใ่นกรณีจ าเป็นท่ีสหกรณผ์ูข้อกูไ้ม่มีหลกัทรพัยห์รอืไม่สามารถหาหลกัทรพัยม์าใช้เป็น
หลกัประกนัเงินกูไ้ด ้ ใหค้ณะกรรมการด าเนินการของสหกรณผ์ูข้อกูท้ัง้คณะค า้ประกนัเงินกูแ้ละในกรณผีูค้  า้
ประกนัคนใดพน้จากต าแหน่งก่อนท่ีสหกรณผ์ูข้อกูจ้ะช าระหนีเ้สรจ็สิน้ ใหส้หกรณผ์ูข้อกูจ้ัดใหก้รรมการ
ด าเนินการคนใหม่เป็นผูค้  า้ประกนัแทนคนเดมิ 
 ขอ้ 8. การก าหนดระยะเวลาช าระคืนเงินกู ้ใหค้ณะกรรมการพจิารณาก าหนดใหส้หกรณท่ี์ขอกูเ้งิน
ช าระตน้เงินและดอกเบีย้ใหเ้สรจ็สิน้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นแผนการใช้เงินกู ้แต่ตอ้งไม่เกิน 
หกสบิเดือน 
 ขอ้ 9. อตัราดอกเบีย้เงินกู ้ใหค้ณะกรรมการเป็นผูก้  าหนดตามความเหมาะสมกบัภาวะการเงิน โดย
ประกาศเป็นคราว ๆ ไป  การคิดดอกเบีย้เงินกูใ้หค้ิดเป็นรายวนั โดยนบัถดัจากวนัรบัเงินกู ้
 ขอ้ 10. ในกรณีท่ีมีเหตสุดุวิสยัหรอืความจ าเป็นเกิดขึน้อนัท าใหส้หกรณผ์ูข้อกูไ้ม่สามารถช าระคืน
เงินกูไ้ดต้ามก าหนด ใหส้หกรณผ์ูข้อกูย่ื้นค  ารอ้งขอผ่อนผนัเลือ่นก าหนดเวลาช าระคืนเงินกูต้่อสหกรณ ์
เพื่อใหค้ณะกรรมการด าเนินการพิจารณาการผ่อนผนัได ้ตามท่ีเห็นสมควร 
 ขอ้ 11. สหกรณผ์ูกู้ไ้ม่ช าระคืนเงินกูเ้ม่ือถึงก าหนด โดยไม่ไดร้บัการผ่อนผนัจากคณะกรรมการ
หรอืไม่มีเหตผุลอนัสมควร จะตอ้งเสยีเบีย้ปรบัผิดนดัช าระหนีเ้ป็นรายวนัในอตัรารอ้ยละ 19.50 ต่อปี ของตน้
เงินท่ีผิดนดั โดยนบัถดัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระจนถึงวนัท่ีสหกรณผ์ูข้อกูช้  าระเงินกูเ้สรจ็สิน้ 
 ขอ้ 12. การขอกู ้ใหส้หกรณผ์ูข้อกูย่ื้นหนงัสอืแสดงความจ านงระบวุตัถปุระสงคใ์นการใช้เงินกู้
จ  านวนเงินท่ีขอกู ้ระยะเวลาช าระหนี ้พรอ้มดว้ยหลกัฐานดงัต่อไปนี ้
  ( 1 ) ส  าเนารายงานการประชมุคณะกรรมการด าเนินการ ครัง้ท่ีมีการพจิารณาเรือ่งขอกู้
เงินจากสหกรณ ์
  ( 2 ) งบการเงินและรายงานการสอบบญัชีประจ าปีลา่สดุ พรอ้มดว้ยรายงานกิจการ 
ประจ าปี 
  ( 3 ) งบทดลอง ณ วนัสิน้สดุเดือน ก่อนวนัย่ืนหนงัสอืแสดงความจ านงขอกู ้และยอ้นหลงั
อีก  2 เดือน 
  ( 4 ) ส  าเนาหลกัฐานการจดทะเบียนเป็นสหกรณ ์
  ( 5 ) ขอ้บงัคบัของสหกรณ ์รวมทัง้ระเบียบการเงินของสหกรณ ์
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  ( 6 ) รายนามคณะกรรมการด าเนินการ ต  าแหน่งในคณะกรรมการด าเนินการและ
ต าแหน่งในหน่วยงานท่ีสงักดั ( ถา้มี ) พรอ้มทัง้วาระของการด ารงต  าแหน่งของกรรมการด าเนินการ 
  ( 7 ) ส  าเนาหนงัสอืใหค้วามเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ ์ในการก าหนดวงเงินกูยื้ม
หรอืค  า้ประกนัประจ าปี 
  ( 8 ) ส  าเนาหลกัฐานการกูยื้มเงินจากสถาบนัการเงิน หรอืบคุคลซึง่สหกรณไ์ดกู้ยื้มไว ้และ
ยงัมีภาระผกูพนัอยู ่
  ( 9 ) เอกสารอื่น ๆ ท่ีสหกรณก์ าหนด 

ขอ้ 13. ใหผู้จ้ดัการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานและวิเคราะหฐ์านะความมั่นคงความสามารถในการ
ช าระหนีแ้ละการจดัการ เสนอผลการวิเคราะหพ์รอ้มทัง้ความเห็นตอ่คณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนมุตัิ
ต่อไป 
 ขอ้ 14. ถา้สหกรณผ์ูข้อกูจ้ะกูเ้งินจากผูอ้ื่น ในระหว่างท่ียงัมีหนีเ้งินกูอ้ยู่ตอ่สหกรณ ์ตอ้งแจ้งให ้
สหกรณท์ราบ 
 ขอ้ 15. ในกรณีใดกรณีหน่ึงต่อไปนี ้ใหส้หกรณเ์รยีกคืนเงินกูแ้ละใหส้หกรณผ์ูข้อกูช้  าระคืนตน้เงิน
พรอ้มทัง้ดอกเบีย้แก่สหกรณโ์ดยทนัที แม้ยงัไม่ถึงก าหนดตามสญัญาเงินกูก็้ตาม 
  ( 1 ) เม่ือสหกรณผ์ูข้อกูต้อ้งเลกิไม่ว่าเพราะเหตใุด 
  ( 2 ) เม่ือปรากฏว่าสหกรณผ์ูข้อกูฝ่้าฝืนขอ้ก าหนดตามขอ้  14  แห่งระเบียบนี ้
  ( 3 ) เม่ือปรากฏว่าสหกรณผ์ูข้อกูใ้ชเ้งินกูไ้ม่ถกูตอ้งตามวตัถปุระสงคท่ี์ระบไุวใ้นสญัญาเงินกู ้
  ( 4 ) เม่ือสหกรณผ์ูข้อกูผิ้ดนดัไม่ช าระเงินกูต้ามก าหนดและคณะกรรมการไม่ไดผ่้อนเวลาให ้
  ( 5 ) เม่ือมีเหตผุลท่ีคณะกรรมการเห็นว่า สหกรณน์ัน้ไม่สมควรกูเ้งินสหกรณต์่อไป 
 ขอ้ 16. เม่ือคณะกรรมการอนมุตัิเงินกูแ้ลว้ ใหผู้จ้ดัการแจ้งใหส้หกรณผ์ูข้อกูท้ราบโดยเรว็ เพื่อ
จัดท าสญัญากู ้และจดัท าหลกัประกนัใหเ้รยีบรอ้ย แลว้จึงจัดสง่เงินกูใ้หส้หกรณผ์ูข้อกูต้่อไป 
 ขอ้ 17. การท าสญัญากู ้ใหจ้ดัท าตามแบบท่ีสหกรณก์ าหนด และใหผู้มี้อ  านาจลงลายมือช่ือแทน
สหกรณ ์ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ ์และสหกรณผ์ูข้อกู ้เป็นผูล้งลายมือช่ือในสญัญากูท่ี้ท  ากบัสหกรณ ์
 ขอ้ 18. การใหเ้งินกูแ้ก่สหกรณผ์ูข้อกูโ้ดยใช้ตั๋วสญัญาใช้เงินเป็นหลกัฐานแทนการท าสญัญากูใ้ห ้
สามารถกระท าได ้โดยจ านวนเงินกูใ้หเ้ป็นไปตามขอ้  6  ของระเบียบนีส้  าหรบัหลกัเกณฑแ์ละวิธีปฏิบตัอิื่น ๆ 
ใหค้ณะกรรมการพจิารณาก าหนดขึน้ไดต้ามความเหมาะสม และไม่ก่อใหเ้กิดความเสยีหายแก่สหกรณ์ 
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ประกาศ ณ วนัท่ี  1 มีนาคม พ.ศ. 2554 

 
                                                                     (ลงช่ือ) พลต ารวจตร ี  สมบตั ิ  คงพิบลูย ์
                                                                                                    ( สมบตัิ   คงพิบลูย ์) 
                                                                                                      ประธานกรรมการ 
                                                                              สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์ จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจภธูรจังหวัดบุรรีัมย ์จ ากัด 
ว่าดว้ยการใหเ้งินกู้แก่สมาชิกและดอกเบีย้เงินกู ้

แก้ไขเพิ่มเตมิฉบบัที ่2 พ.ศ.2564 
…………………………………… 

 

 อาศยัอ  านาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ ข้อ 10,ข้อ 12,ข้อ 78(8) และข้อ 106(3)  ท่ีประชุม
คณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี 49 ครัง้ท่ี 2/2565 เม่ือวันท่ี  29 ตุลาคม 2564 ได้มีมติก  าหนดระเบียบ
สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั ว่าดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกและดอกเบีย้เงินกู้ พ .ศ.
2564 แกไ้ขเพิ่มเติมฉบบัท่ี 1 พ.ศ.2564 ดงัต่อไปนี ้
 ขอ้ 1. ระเบียบนีเ้รยีกว่า “ระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย์ จ ากัด ว่าด้วยการ
ใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกและดอกเบีย้เงินกู ้แกไ้ขเพิ่มเติมฉบบัท่ี 1 พ.ศ.2564” 
 ขอ้ 2. ระเบียบนีใ้หใ้ช้บงัคบัตัง้แต่วนัท่ี  1 พฤศจิกายน 2564 เป็นตน้ไป  

ขอ้ 3. ใหย้กเลกิความในขอ้ 18. ขอระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั ว่า
ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกและดอกเบีย้เงินกู ้พ.ศ.2564 และใช้ความต่อไปนีแ้ทน 
 ขอ้ 4.  ในระเบียบนี ้
  สหกรณ ์หมายถึง สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั 
  สมาชิก หมายถึง สมาชิกสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์
  ประธานกรรมการ หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรพัย์ต  ารวจภูธรจังหวัดบุรีรมัย ์
จ ากดั 
  คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภูธรจังหวัด
บรุรีมัย ์จ ากดั 
  เงินไดร้ายเดือน หมายถึง เงินเดือนหรอืค่าจ่างประจ า และเงินท่ีจ่ายควบกบัเงินเดือนหรอื
จ้างประจ า ซึ่งสมาชิกไดร้บัจากหน่วยงานเจ้าสงักัด และหมายถึงบ านาญตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จ
บ านาญหรอืเงินอื่นๆ ซึ่งสมาชิกไดร้บัจากทางราชการดว้ย  
 

หมวด 1 
ข้อก าหนดทั่วไป 

ขอ้ 5. ในระเบียบท่ีสหกรณใ์หเ้งินกูแ้ก่สมาชิก  3 ประเภท คือ 
            ( 1 ) เงินกูเ้พื่อเหตฉุกุเฉิน 
            ( 2 ) เงินกูส้ามญั 
            ( 3 ) เงินกูพ้ิเศษ 
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 ขอ้ 6. สหกรณจ์ะใหเ้งินกูเ้ฉพาะแก่สมาชิกเท่านัน้ 
 ขอ้ 7.การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น จะให้ได้เฉพาะกรณีเพื่อการอันจ าเป็นหรือมีประโยชน์ตามท่ี
คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรแต่จะใหเ้งินกูเ้พื่อการสรุุย่สรุา่ยหรอืการเก็งก าไรไม่ได ้ 
 ขอ้ 8. สมาชิกผูป้ระสงคข์อกู ้เงิน ตอ้งเสนอค าขอกู้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่ก าหนดไว้ 
 เม่ือสมาชิกไดท้  าความยินยอมเป็นหนังสือไว้กับสหกรณ์ ให้ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของรฐั       
หรอืนายจ้าง ในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื่นใดท่ีสมาชิกปฏิบตัิหนา้ท่ีอยู่หักเงินเดือน หรือค่าจ้าง    
หรอืเงินอื่นใดท่ีถึงก าหนดจ่ายแก่สมาชิกนัน้ เพื่อช าระหนีห้รอืภาระผูกพันอื่นท่ีมีต่อสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์    
ตามจ านวนท่ีสหกรณแ์จ้งไปจนกว่าหนีห้รอืภาระผกูพนันัน้จะระงบัสิน้ไป ให้หน่วยงานนั้นหักเงินดังกล่าว    
และสง่เงินท่ีหกัไวน้ัน้ใหแ้ก่สหกรณโ์ดยพลนั 
 การแสดงเจตนายินยอมนีมิ้อาจจะถอนคืนได ้ เวน้แต่สหกรณใ์หค้วามยินยอม 

การหกัเงินนัน้ตอ้งหกัใหส้หกรณเ์ป็นอนัดบัแรกถัดจากหนีภ้าษีอากร และการหักเงินเข้ากองทุน         
ท่ีสมาชิกตอ้งถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จ บ  านาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุน       
ส  ารองเลีย้งชีพ กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงานและกฎหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม  
 ขอ้ 9. การใหเ้งินกูท้กุประเภทนัน้ ผูกู้ต้อ้งท าหนงัสอืและสมาชิกผูค้  า้ประกนั (ถา้มี) ตอ้งท าหนังสือ    
ค  า้ประกนัใหไ้วต้่อสหกรณต์ามแบบท่ีก าหนดไว ้
 ขอ้ 10. การสง่เงินงวดช าระหนีเ้งินกูท้กุประเภท ซึ่งผูกู้ต้อ้งสง่ต่อสหกรณ์นั้น ให้ส่งโดยวิธีหักจาก
เงินไดร้ายเดือนของผูกู้ ้ณ ท่ีจ่าย และการสง่เงินงวดช าระหนีเ้งินกูท้กุประเภท ดอกเบีย้เงินกู ้รวมทัง้เงินอื่นๆ          
ของสมาชิกรวมกนัจะตอ้งไม่เกินเงินไดร้ายเดือนสทุธิของสมาชิกนัน้ 

ใหถื้อว่าเงินงวดช าระหนีแ้ต่ละงวดถึงก าหนดสง่ภายในวนัสิน้เดือนนัน้ๆ 
 

หมวด 2 
เงินกู้เพื่อเหตฉุุกเฉิน 

ขอ้ 11. การใหเ้งินกูเ้พื่อเหตฉุกุเฉิน คณะกรรมการด าเนินการอาจมอบอ านาจใหป้ระธานกรรมการ 
หรือรองประธานกรรมการ หรือประธานคณะกรรมการเงินกู้ ตามท่ีเห็นสมควรเป็นผู้วินิจฉัยให้เงินกู้             
เพื่อเหตฉุกุเฉิน และใหร้ายงานคณะกรรมการด าเนินการทราบทกุเดือน 

ข้อ 12. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินท่ีให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหน่ึงๆ นั้น ให้มีจ านวนไม่เกินสองเท่าของ
เงินเดือนของสมาชิกนัน้ แต่ไม่เกิน  30,000.- บาท 

การสง่ช าระหนีใ้หส้ง่ช าระหนีเ้ป็นเงินตน้และดอกเบีย้ เป็นรายงวดไม่เกิน  6 งวด ในกรณีท่ีสมาชิก
กูเ้งินเพื่อเหตฉุกุเฉิน ไปแลว้ มีความประสงคจ์ะขอกูใ้หม่ ตอ้งสง่งวดช าระหนีไ้ม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวน
งวดในสญัญาเดิม จึงจะขอกูใ้หม่ได ้และสหกรณจ์ะจ่ายเงินใหโ้ดยวิธีหกัลบกลบหนี ้
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ขอ้ 13. หลกัประกนัส  าหรบัเงินกูเ้พื่อเหตฉุกุเฉิน นอกจากหนังสือกู้ซึ่งผู้กู้ได้ท  าไว้ต่อสหกรณ์แลว้         
ก็ไม่ตอ้งมีหลกัประกนัอย่างอื่นอีก  

ขอ้ 14. การสง่เงินงวดช าระหนี ้ส  าหรบัเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินเต็ม
จ านวนพรอ้มดว้ยดอกเบีย้ภายในวนัสิน้เดือนท่ีรบัเงินกู ้หรอืใหส้ง่เป็นงวดรายเดือนรวมกนัหกงวดติดต่อกนั 
เริม่ตัง้แต่วนัสิน้เดือนแรกท่ีรบัเงินกูเ้ป็นตน้ไป โดยใหส้ง่ช าระตน้เงินงวดละหน่ึงในหกของจ านวนเงินท่ีเป็น
หนี ้(ถา้มีเศษของบาทใหร้วมช าระงวดสดุทา้ย) พรอ้มดอกเบีย้ของ   ตน้เงินคงเหลอืถึงวนัท่ีช าระตน้เงินนั้น  
ทัง้นี ้ไม่มีการผ่อนเวลาแต่อย่างใด 

ส าหรับสมาชิกทีกู่้เงินตัง้แตวั่นที ่4 ของเดือน ให้เก็บเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยในรอบเดือน
ถัดไป ตามจ านวนวันทีเ่รียกเก็บ 
 

หมวด 3 
เงินกู้สามญั 

 ขอ้ 15. การใหเ้งินกูส้ามัญใหค้ณะกรรมการด าเนินการมีอ  านาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญ       
แก่สมาชิก   

คณะกรรมการด าเนินการ อาจแต่งตัง้คณะกรรมการเงินกูขึ้น้ตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ ์ขอ้ 
82 และมอบอ านาจหนา้ท่ีในการพิจารณาวินิจฉยัใหเ้งินกูส้ามัญแก่สมาชิกก็ได้ 
 ขอ้ 16. ค าขอกูเ้งินสามัญของสมาชิกนัน้  ตอ้งเสนอโดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นดังต่อไปนี ้
คือ ค  าขอกูเ้งินของสมาชิกผูซ้ึ่งรบัราชการในสงักัดต  ารวจภูธรจังหวัดบุรีรมัย์ต้องผ่านการพิจารณาของผู้
บงัคบัการต  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์หรอืรองผูบ้งัคบัการต  ารวจภธูรจังหวดั  สว่นค าขอกูข้องผูซ้ึ่งรบัราชการ
อยู่ในสงักัดสถานีต  ารวจภูธรอ  าเภอ ,สถานีต  ารวจภูธรก่ิงอ  าเภอ สถานีต  ารวจภูธรต  าบล ต้องผ่านการ
พิจารณาของผูบ้งัคบับญัชาของตน (แต่ถา้ผูข้อกูด้  ารงต  าแหน่งเหลา่นีเ้อง หรอืด  ารงต  าแหน่งราชการสงูกว่า
ก็ไม่ตอ้งผ่านการพิจารณาใหค้วามเห็นดงัว่านี)้ สหกรณอ์าจใหเ้งินกูส้ามัญเพื่อวตัถปุระสงคด์งัต่อไปนี ้
  (1)  เพื่อการอันจ าเป็นหรือประโยชน์ด้านความสะดวกสบายของสมาชิกตามท่ี
คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 
  (2)  เพื่อซือ้รถจักรยานยนต ์(ตามระเบียบเดิม) 
  (3)  เพื่อซือ้คอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยีในการสื่อสาร (ตามระเบียบเดิม) 
  (4)  เพื่อการศึกษา (ตามระเบียบเดิม) 
  (5)  เพื่อซือ้อาวธุปืน (ตามระเบียบเดิม) 
  (6)  เพื่อซือ้อาวธุปืนพกประจ ากาย ซิกซาวเออร ์โมเดล พี 320 เอสพี เพื่อเป็นสวัสดิการ
แก่ขา้ราชการต ารวจ (ตามระเบียบเดิม) 
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  (7)  เพื่อซือ้รถจักรยานเพื่อเป็นสวสัดิการแก่สมาชิก (ตามระเบียบเดิม) 
  (8)  เพื่อพฒันาคณุภาพชีวิต (ตามประกาศสหกรณ)์ 
  (9)  เพื่อสมาชิกตามโครงการท่ีสหกรณก์ าหนด (ตามประกาศสหกรณ)์ 
 ขอ้ 17. หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขส  าหรบัเงินกูแ้ต่ละวตัถปุระสงค ์ใหเ้ป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ 

ขอ้ 18. จ านวนเงินกูส้ามัญท่ีใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึงๆ นั้น ย่อมสดุแต่คณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณาเห็นสมควรแต่ต้องอยู่ภายในจ านวนไม่เกิน  80 เท่าของเงินได้รายเดือน และวงเงินกู้ไม่เกิน  
4,000,000.- บาท (วงเงินกู้สามัญไม่เกิน 2,000,000.- บาท และเงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  
2,000,000.- บาท)  

             หากสมาชิกรายใดท่ีกูส้ามัญตามวตัถปุระสงคอ์ื่นใหส้ามารถกู้สามัญตามวัตถุประสงค์     
เพื่อพฒันาคณุภาพชีวิตได้เท่ากับมูลหนีท่ี้ขอกู้โดยการรวมสญัญากับเงินกู้สามัญตามวัตถุประสงค์อื่น          
แต่ต้องไม่เกินวงเงินกู้สามัญตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบีย้เงินกู้ พ.ศ.2564            
และจะตอ้งอยู่ในหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ดงันี ้

(1) เป็นสมาชิกตัง้แต่  3 เดือนถึง  3 ปี กูเ้งินสามัญได  ้ 80 เท่าของเงินไดร้ายเดือน แต่เมื่อ   
รวมกบัหนีเ้งินกูโ้ครงการทุกประเภทแลว้ กูไ้ดไ้ม่เกิน  1,300,000.- บาท   

(2) เป็นสมาชิกเกิน  3 ปี ถึง  5 ปี กู้เงินสามัญได้  80 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่เม่ือ         
รวมกบัหนีเ้งินกูโ้ครงการทกุประเภทแลว้ กูไ้ดไ้ม่เกิน  1,500,000.- บาท  
  (3) เป็นสมาชิกเกิน  5 ปีขึน้ไป กูเ้งินสามญัได ้ 80 เท่าของเงินไดร้ายเดือน  แต่เม่ือรวมกับหนี้
เงินกูโ้ครงการทกุประเภทแลว้ กูไ้ดไ้ม่เกิน  4,000,000.- บาท 

(4) ทนุเรอืนหุน้ สมาชิกท่ีย่ืนกูเ้งินสามัญ (ไม่รวมโครงการทกุประเภท) ตอ้งมีทุนเรือนหุ้น 
ดงันี ้

     4.1 วงเงินกูไ้ม่เกิน  1,800,000.- บาท ตอ้งมีทนุเรอืนหุ้นไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 13 ของ
วงเงินท่ีขอกู ้

     4.2 วงเงินกูต้ ัง้แต่  1,800,001.- บาท ถึง  2,000,000.- บาท ตอ้งมีทนุเรอืนหุน้ไม่นอ้ย
กว่ารอ้ยละ 15 ของวงเงินท่ีขอกู ้

     4.3 กรณีสมาชิกท่ีเคยกูเ้งินสามัญมาแลว้ หากจะขอกูส้ามัญใหม่และขอกู้วงเงินเดิม 
จะตอ้งมีทนุเรอืนหุน้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของวงเงินท่ีขอกู ้โดยเงินค่าหุน้ดงักลา่วสมาชิกต้องช าระในวัน       
รบัเงินกูส้ามัญ สหกรณฯ์ จะหกัจากเงินกูท่ี้สมาชิกพึงไดร้บัช าระค่าหุน้ให้ครบตามจ านวนก่อน จึงจะจ่าย     
เงินกูส้ามัญ 
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  (5) สมาชิกท่ีย่ืนกู้เงินกู้สามัญจะต้องมีเงินฝากออมทรพัย์พิเศษ (เพื่อความมั่ นคง)            
ตามระเบียบท่ีสหกรณก์ าหนด โดยสหกรณจ์ะหกัจากเงินกูท่ี้สมาชิกพึงไดร้บัช าระใหค้รบตามจ านวนก่อนจึง
จะจ่ายเงินกูส้ามัญ 

 (6) การสง่ช าระหนี ้
     6.1 สมาชิกที่กูไ้ม่เกิน  1,500,000.- บาท  ส่งช าระหนีไ้ม่เกิน  180 งวด 
     6.2 สมาชิกที่กูต้ ัง้แต ่1,500,001.-  ถึง 1,800,000.- บาท ส่งช าระหนีไ้ม่เกิน 200 งวด 
      6.3 สมาชิกที่กูต้ ัง้แต ่1,800,001.- ถึง 2,000,000.- บาท ส่งช าระหนีไ้ม่เกิน 230 งวด 

 ส  าหรบัสมาชิกท่ียงัไม่เกษียณอายุราชการให้ส่งช าระหนีใ้ห้เสร็จสิน้ภายในอายุ  65 ปี ยกเว้น
สมาชิก  ท่ีเกษียณอายรุาชการและขอรบัเงินบ านาญใหส้ง่ช าระหนีใ้หเ้สรจ็สิน้ภายในอาย ุ70 ปี 

(7) กรณีสมาชิกท่ีมีอายรุาชการก่อนเกษียณตัง้แต่ 55 ปี มีสทิธิ์ย่ืนขอกูเ้งินสามัญได้ตาม
สทิธิ์ ขอ้ 18. (1),(2),(3) และการสง่งวดช าระหนีต้อ้งสง่ช าระภายในไม่เกิน 65 ปี  ทัง้นี ้จะน าเอาทนุเรอืนหุ้น          
มาพิจารณา โดยหนีจ้ะตอ้งเท่ากบัหรอืนอ้ยกว่าทนุเรือนหุ้นเม่ืออายุครบ 65 ปี เว้นแต่ย่ืนขอกู้เงินสามัญ       
โดยมีค่าหุน้เป็นหลกัค  า้ประกนั ใหกู้ไ้ด้ภายในจ านวนไม่เกินรอ้ยละ 90 ของค่าหุ้นทั้งหมดท่ีเป็นหลกัค  า้
ประกนั การสง่เงินงวดช าระหนีไ้ม่จ ากดัเรือ่งอายแุต่ตอ้งสง่ช าระภายในไม่เกิน 120 งวด 
  (8) สมาชิกท่ีกูเ้งินสามัญและโครงการทกุประเภท ตอ้งมีเงินเดือนเหลือหลงัหักช าระหนี้     
ทกุประเภทแลว้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของเงินไดร้ายเดือน 
  (9) กรณีสมาชิกท่ีเกษียณอายรุาชการและขอรบัเงินบ านาญรายเดือน มีสิทธิ์ย่ืนขอกู้เงิน
สามัญได ้55 เท่า ของเงินเดือน แต่กูไ้ดไ้ม่เกิน  1,200,000.- บาท   

  (10) สมาชิกท่ีเกษียณอายรุาชการและขอรบัเงินบ านาญย่ืนขอกู้เงินสามัญโดยมีค่าหุ้น     
เป็นหลักค  ้าประกันให้กู้ได้ภายในจ านวนไม่เกินร้อยละ 90 ของค่าหุ้นทั้งหมดท่ีเป็นหลกัค  า้ประกัน                
การสง่เงินงวดช าระหนีไ้ม่จ ากดัเรือ่งอาย ุแต่ตอ้งสง่ช าระภายในไม่เกิน 120 งวด  

(11) สมาชิกท่ีเกษียณอายุราชการและขอรบัเงินบ านาญท่ีกู้เงินสามัญและโครงการ          
ทกุประเภทตอ้งมีเงนิเดือนเหลอืหลงัหกัช าระหนีท้กุประเภทแลว้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 20  ของเงินไดร้ายเดือน 

(12) สมาชิกท่ีกูเ้งินต่อเน่ืองตอ้งสง่ช าระหนีค้รัง้ก่อนไม่ต  ่ากว่า 8 งวดเดือน หรอืรอ้ยละ 10   
จึงจะมีสทิธิ์ย่ืนกูส้ามัญใหม่ได ้
 โดยใหมี้ผูค้  า้ประกนัสีค่นทกุเงื่อนไข  ทัง้นี ้หากไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นให้เป็น
อ านาจของคณะกรรมการเงินกูเ้ป็นผูพ้ิจารณาเป็นรายๆ ไป 
 ในกรณีท่ีสมาชิกผูกู้เ้งินสามัญโดยมีค่าหุน้เป็นหลกัประกนั ใหกู้ไ้ดภ้ายในจ านวนไม่เกินรอ้ยละ 90  
ของค่าหุน้ทัง้หมดท่ีเป็นหลกัประกนั 
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 ขอ้ 19. ถา้คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรจะใหเ้งินกูส้ามัญแก่สมาชิกท่ียงัสง่คืนเงินกูส้ามัญ 
รายก่อนไม่เสรจ็ก็ได ้แต่จ านวนเงินกูส้ามัญรวมทุกรายการของสมาชิกผู้กู้คนหน่ึงๆ ในเวลาใดเวลาหน่ึง          
จะมีจ านวนตน้เงินเกินกว่าจ ากดัท่ีกลา่วในขอ้ 18 สดุแต่กรณีไม่ได ้

ขอ้ 20. ในการใหเ้งินกูส้ามัญนั้น ถ้าปรากฏว่าสหกรณ์มีเงินทุนท่ีจะกู้ได้ไม่พอแก่การขอกู้อันมี
ลกัษณะพึงใหกู้น้ัน้ทกุราย ใหถื้อล  าดบัในการพิจารณาใหเ้งินกู ้ดงัต่อไปนี ้
  (1) เงินกูซ้ึ่งถือค่าหุน้เป็นหลกัประกนั พึงใหใ้นล  าดบัก่อนเงินกูซ้ึ่งมีหลกัประกนัอย่างอื่น 

(2) ในระหว่างเงินกูซ้ึ่งอยู่ในล  าดบัเดียวกนัตามท่ีกล่าวในข้อ (1) เงินกู้ซึ่งมีจ านวนน้อย       
พึงใหก่้อนเงินกูซ้ึ่งมีจ านวนมากเพื่อประโยชน์แห่งการนี ้จ านวนเงินกู้ท่ีน  ามาเทียบกันนั้น ให้คิดรวมทั้ง         
เงินกูส้ามัญ,เงินกูเ้พื่อเหตฉุกุเฉิน และเงินกูพ้ิเศษ รายก่อนของผูกู้ท่ี้คงเหลอือยู่ 

ทั้งนี ้เว้นแต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะอนุกรรมการเงินกู้เห็นว่ ามี      
เหตผุลพิเศษจะวินิจฉยัเป็นอย่างอื่นก็ได ้
 ขอ้ 21. หลกัประกนัส  าหรบัเงินกูส้ามัญ ถา้เงินกูส้ามัญรายนัน้โดยเฉพาะรายเดียวก็ดี หรอืเม่ือรวม
กบัเงินกูส้ามัญรายก่อนของผูกู้ท่ี้คงเหลอือยู่ (ถา้มี) ก็ดี มีจ านวนไม่เกินกว่าค่าหุน้ท่ีผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ก็ไม่
ตอ้งมีหลกัประกนัอย่างอื่นอีก 

ถา้เงินกูส้ามัญรายนัน้โดยเฉพาะรายเดียวก็ดีหรอืเม่ือรวมกบัเงินกูส้ามัญรายก่อนของผูกู้ ้(ถ้ามี) ก็
ดี   มีจ านวนเกินกว่าค่าหุน้ซึ่งผูกู้มี้อยู่ในสหกรณ ์ก็ตอ้งมีหลกัประกนัอย่างหน่ึงอย่างใด ดงัต่อไปนี  ้
  (  1  )  มีสมาชิก ท่ี มิ ได้เ ป็ นคู่ สม รสของผู้กู้  ซึ่ งคณะกรรมการด า เ นินการหรือ
คณะอนกุรรมการเงินกูเ้ห็นสมควรอย่างนอ้ยสีค่นค  า้ประกนัอย่างไม่จ ากัดเพื่อหนีส้ินเก่ียวกับเงินกู้สามัญ
รายนัน้ในสว่นท่ีเกินกว่าค่าหุน้ของผูกู้ ้แต่ถา้ผูกู้มี้เงินกูส้ามัญรายก่อนเหลอือยู่ดว้ย ก็ตอ้งให้ค  า้ประกันเพื่อ
หนีส้นิเก่ียวกบัเงินกูส้ามัญรายใหม่ทัง้หมด 

เพื่อความมั่นคงในการใหเ้งินกูส้ามัญ คณะกรรมการด าเนินการหรือคณะอนุกรรมการ
เงินกู ้ มีอ  านาจวินิจฉยัเรยีกใหมี้ผูค้  า้ประกนัมากกว่าสามคนก็ได้ 

สมาชิกคนหน่ึงจะเป็นผูค้  า้ประกันส  าหรบัผู้กู้มากกว่าห้าคนในเวลาเดียวกันไม่ได้และ
สมาชิกคนหน่ึงจะมีหนีส้นิต่อสหกรณใ์นฐานะผูค้  า้ประกนั โดยจ านวนตน้เงินรวมกนัทัง้หมดเกินกว่าจ ากดั ท่ี
กลา่ว     ในขอ้ 18 วรรคแรกไม่ได ้
  เม่ือผู้ค  ้าประกันคนใดตายหรือลาออกจากสหกรณ์ไม่ ว่าเพราะเหตุใดๆ หรือมีเหตุ                 
ท่ีคณะกรรมการด าเนินการหรอืคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นว่าไม่สมควรท่ีจะเป็นผูค้  า้ประกันต่อไป ผู้กู้จะต้อง
จัดใหส้มาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการหรอืคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควร เขา้เป็นผู้ค  า้ประกันแทน
คนเดิม    ใหเ้สรจ็ภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการหรอืคณะกรรมการเงินกูก้  าหนด 
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  การใหส้มาชิกผูค้  า้ประกนัออกจากสหกรณไ์ม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้ผู้นั้นหลดุ
พน้จากการค า้ประกนัจนกว่าผูกู้ไ้ดจ้ัดใหส้มาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้
เห็นสมควรเขา้เป็นผูค้  า้ประกนัแทน 
  อน่ึง ภายหลงัการท าหนงัสอืค  า้ประกนัแลว้ ถ้าสมาชิกผู้ค  า้ประกันได้เป็นคู่สมรสของผู้กู ้      
ผูกู้จ้ะตอ้งจัดให้สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการ เงินกู้เห็นสมควร เป็นผู้ค  า้ประกัน
เงินกูใ้นสว่นท่ีเกินกว่าค่าหุน้ของผูกู้โ้ดยเรว็ดว้ย 

( 2 ) มีอสงัหารมิทรพัยอ์นัปลอดจากภาระจ านองรายอื่น จ านองเป็นประกันเต็มจ านวน
เงินกูร้ายนัน้ โดยตอ้งเป็นท่ีพอใจคณะกรรมการด าเนินการหรอืคณะกรรมการเงินกูว่้าจ านวนเงินกูส้ว่นท่ีเกิน
กว่า   ค่าหุน้ของผูกู้ต้อ้งอยู่ภายในรอ้ยละ 80 แห่งค่าของอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ 

( 3 ) มีหลักทรัพย์ร ัฐบาลหรือ เอกสารการฝากเงินในธนาคาร หรือในสหกรณ ์                      
ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้เ ห็นสมควรจ าน าเป็นประกัน โดยจ านวนเงินกู้              
สว่นท่ีเกินกว่าหุน้ของผูกู้อ้ยู่ภายในรอ้ยละ 80 แห่งค่าของหลกัทรพัยน์ัน้ 
 ขอ้ 22. การสง่เงินงวดช าระหนีส้  าหรบัเงินกูส้ามัญ ใหค้ณะกรรมการด าเนินการหรอืคณะกรรมการ
เงินกูพ้ิจารณาก าหนดใหผู้กู้ส้ง่คืนเงินกูส้ามัญเป็นงวดรายเดือนเท่ากนัพรอ้มดว้ยดอกเบีย้ ตามหลกัเกณฑ ์    
ในขอ้ 18 โดยใหส้ง่ช าระงวดแรกตัง้แต่วนัสิน้เดือนท่ีรบัเงินกูเ้ป็นตน้ไป 

ในกรณีท่ีผูกู้มี้ค  าขอเป็นหนงัสอื คณะกรรมการด าเนินการเห็นว่ามีเหตอุนัสมควรผ่อนผนัเป็นพิเศษ
คณะกรรมการด าเนินการจะผ่อนเวลาการส่งเงินงวดช าระหนีส้  าหรบัเงินกู้สามัญท่ีก าหนดไว้ตามความ           
ในวรรคก่อนนั้น ให้แก่ผู้กู้คราวละหน่ึงหรือหลายคนก็ได้ แต่การผ่อนเวลาเช่นนีร้วมกันทั้งหมดส  าหรบั          
เงินกูส้ามัญรายๆ หน่ึงตอ้งไม่เกินหกเดือน 
 

หมวด 4 
เงินกู้พิเศษ 

ขอ้ 23. การใหเ้งินกูพ้ิเศษใหค้ณะกรรมการด าเนินการมีอ  านาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้พิเศษ         
แก่สมาชิก 
 คณะกรรมการด าเนินการอาจแต่งตัง้คณะกรรมการเงินกูขึ้น้ตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ ์ขอ้ 
82  และมอบอ านาจหนา้ท่ีในการพิจารณาวินิจฉยัใหเ้งินกูพ้ิเศษแก่สมาชิกก็ได ้
 ทัง้นี ้ เงื่อนไขและวิธีการใหเ้ป็นไปตามขอ้บังคับ และระเบียบนี ้และระเบียบว่าด้วยเงินกู้พิเศษ        
พ.ศ.2554 
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หมวด 5 
ดอกเบีย้เงินกู ้

 ขอ้ 24. ใหเ้รยีกดอกเบีย้เงินกูท้กุประเภทในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 17.00  ต่อปี โดยจะประกาศให้
ทราบเป็นคราวๆ ไป   
 ขอ้ 25. ดอกเบีย้นัน้ใหค้ิดเป็นรายวนัตามจ านวนตน้เงินคงเหลอื 
 

หมวด 6 
การควบคุมหลกัประกันและการเรียกคืนเงินกู้ 

 ขอ้ 26. ใหค้ณะกรรมการด าเนินการ ตรวจตราควบคมุใหเ้งินกูท้กุรายมีหลกัประกันตามท่ีก าหนด
ไว ้ในระเบียบนีแ้ละเม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลกัประกันส  าหรบัเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องผู้กู้
จะตอ้งจัดการแกไ้ขใหค้ืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
 ขอ้ 27. ในกรณีใด ๆ  ดงัต่อไปนี ้ใหถื้อว่าเงินกูไ้ม่ว่าประเภทใดๆ เป็นอนัถึงก าหนดสง่คืนโดยสิน้เชิง
พรอ้มทัง้ดอกเบีย้ในทนัที โดยมิพกัค  านึงถึงก าหนดเวลาท่ีใหไ้ว ้และใหค้ณะกรรมการด าเนินการจัดการเรยีก
คืนโดยมิชักช้า 
   (1) เม่ือผูกู้อ้อกจากสหกรณไ์ม่ว่าเพราะเหตใุด 
  (2) เมือ่ปรากฏแกค่ณะกรรมการด าเนินการว่าผูกู้น้  าเงินไปใช้ผิดความมุง่หมายทีใ่หเ้งินกูน้ั้น 

(3) เม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่า หลกัประกนัส  าหรบัเงินกู้เกิดบกพรอ่งและผูกู้มิ้ได้
จัดการแกไ้ขใหค้ืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

(4) เม่ือคา้งสง่เงินงวดช าระหนี ้(ไม่ว่าตน้เงินหรอืดอกเบีย้) เป็นเวลาสองเดือนติดต่อกัน
หรอืผิดนดัการสง่เงินงวดช าระหนีด้งัว่านัน้ถึงสามคราวส  าหรบัเงินกูร้ายหน่ึงๆ  
 ขอ้ 28. ในกรณีเงินกูเ้ป็นอนัตอ้งสง่คืนโดยสิน้เชิงตามท่ีกลา่วแลว้ ในขอ้ 24 ถา้ผูค้  า้ประกันต้องรบั
ผิดช าระหนีแ้ทนผูกู้แ้ละไม่สามารถช าระหนีน้ัน้โดยสิน้เชิง เม่ือผูค้  า้ประกนัรอ้งขอคณะกรรมการด าเนินการ      
อาจผ่อนผนัใหเ้รยีกเก็บจากผูค้  า้ประกนัเป็นงวดรายเดือน จนเสรจ็ตามท่ีผูกู้ไ้ดท้  าหนงัสอืกูใ้หไ้ว ้ต่อสหกรณ์
ก็ได ้สดุแต่จะพิจารณาเห็นสมควร 
 ขอ้ 29. ผูกู้ก็้ดี ผูค้  า้ประกนัก็ดี ตอ้งรบัผกูพนัว่า ถา้ตนประสงคจ์ะขอออกหรอืยา้ยจากราชการ หรอื
งานประจ าตอ้งแจ้งเป็นหนงัสอืใหส้หกรณท์ราบและจัดการช าระหนีส้นิซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ หรือจัดหาผู้
ค  า้ประกนัแทนตนใหเ้สรจ็สิน้เสยีก่อน แลว้จึงขอออกหรอืยา้ยจากราชการหรอืงานประจ านัน้ได้ 
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             ใหป้ระธานกรรมการ เป็นผูร้กัษาการตามระเบียบนี ้
 

ประกาศ ณ วนัท่ี   29  ตลุาคม  พ.ศ.2564 
 
                                                                  (ลงช่ือ) พลต ารวจตร ี  รุทธพล   เนาวรตัน ์
                                                                                                  (รุทธพล   เนาวรตัน)์ 
                                                                                                    ประธานกรรมการ 
                                                                          สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจภธูรจังหวัดบุรรีัมย ์จ ากัด 
ว่าดว้ยการใหเ้งินกู้แก่สมาชิกและดอกเบีย้เงินกู ้

พ.ศ.2564 
…………………………………… 

 

 อาศยัอ  านาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ ข้อ 10,ข้อ 12,ข้อ 78(8) และข้อ 106(3)  ท่ีประชุม
คณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี 49 ครัง้ท่ี 9/2564 เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 ได้มีมติก  าหนดระเบียบ
สหกรณ์ออมทรพัย์ต  ารวจภูธรจังหวัดบุรีร ัมย์ จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบีย้เงินกู ้       
พ.ศ.2564 ดงัต่อไปนี ้
 ขอ้ 1. ระเบียบนีเ้รยีกว่า “ระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย์ จ ากัด ว่าด้วยการ
ใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกและดอกเบีย้เงินกู ้พ.ศ.2564” 
 ขอ้ 2. ระเบียบนีใ้หใ้ช้บงัคบัตัง้แต่วนัท่ี  1 กรกฎาคม 2564 เป็นตน้ไป  

ขอ้ 3. ใหย้กเลกิระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั ว่าดว้ยการใหเ้งินกู้แก่
สมาชิกและดอกเบีย้เงินกู ้แกไ้ขเพิ่มเติมฉบบัท่ี 6 พ.ศ.2563 และบรรดาระเบียบ ประกาศ ค  าสั่ง มติ หรือ
ขอ้ตกลงอื่นใดซึ่งขดั หรอืแยง้กบัระเบียบนี ้และใหใ้ช้ระเบียบนีแ้ทน 
 ขอ้ 4.  ในระเบียบนี ้
  สหกรณ ์หมายถึง สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั 
  สมาชิก หมายถึง สมาชิกสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย์ 
  ประธานกรรมการ หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดั 
บรุรีมัย ์จ ากดั 
  คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภูธรจังหวัด
บรุรีมัย ์จ ากดั 
  เงินไดร้ายเดือน หมายถึง เงินเดือนหรอืค่าจ่างประจ า และเงินท่ีจ่ายควบกบัเงินเดือนหรอื
จ้างประจ า ซึ่งสมาชิกไดร้บัจากหน่วยงานเจ้าสงักัด และหมายถึงบ านาญตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จ
บ านาญหรอืเงินอื่นๆ ซึ่งสมาชิกไดร้บัจากทางราชการดว้ย  
 

หมวด 1 
ข้อก าหนดทั่วไป 

ขอ้ 5. ในระเบียบท่ีสหกรณใ์หเ้งินกูแ้ก่สมาชิก  3 ประเภท คือ 
            ( 1 ) เงินกูเ้พื่อเหตฉุกุเฉิน 
            ( 2 ) เงินกูส้ามญั 
            ( 3 ) เงินกูพ้ิเศษ 
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 ขอ้ 6. สหกรณจ์ะใหเ้งินกูเ้ฉพาะแก่สมาชิกเท่านัน้ 
 ขอ้ 7.การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น จะให้ได้เฉพาะกรณีเพื่อการอันจ าเป็นหรือมีประโยชน์ตามท่ี
คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรแต่จะใหเ้งินกูเ้พื่อการสรุุย่สรุา่ยหรอืการเก็งก าไรไม่ได ้ 
 ขอ้ 8. สมาชิกผูป้ระสงคข์อกู ้เงิน ตอ้งเสนอค าขอกู้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่ก าหนดไว้ 
 เม่ือสมาชิกไดท้  าความยินยอมเป็นหนังสือไว้กับสหกรณ์ ให้ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของรฐั       
หรอืนายจ้าง ในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื่นใดท่ีสมาชิกปฏิบตัิหนา้ท่ีอยู่หักเงินเดือน หรือค่าจ้าง    
หรอืเงินอื่นใดท่ีถึงก าหนดจ่ายแก่สมาชิกนัน้ เพื่อช าระหนีห้รอืภาระผูกพันอื่นท่ีมีต่อสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์    
ตามจ านวนท่ีสหกรณแ์จ้งไปจนกว่าหนีห้รอืภาระผกูพนันัน้จะระงบัสิน้ไป ให้หน่วยงานนั้นหักเงินดังกล่าว    
และสง่เงินท่ีหกัไวน้ัน้ใหแ้ก่สหกรณโ์ดยพลนั 
 การแสดงเจตนายินยอมนีมิ้อาจจะถอนคืนได ้ เวน้แต่สหกรณใ์หค้วามยินยอม 

การหกัเงินนัน้ตอ้งหกัใหส้หกรณเ์ป็นอนัดบัแรกถัดจากหนีภ้าษีอากร และการหักเงินเข้ากองทุน         
ท่ีสมาชิกตอ้งถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จ บ  านาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุน        
ส  ารองเลีย้งชีพ กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงานและกฎหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม 
 ขอ้ 9. การใหเ้งินกูท้กุประเภทนัน้ ผูกู้ต้อ้งท าหนงัสอืและสมาชิกผูค้  า้ประกนั (ถา้มี) ตอ้งท าหนังสือ    
ค  า้ประกนัใหไ้วต้่อสหกรณต์ามแบบท่ีก าหนดไว้ 
 ขอ้ 10. การสง่เงินงวดช าระหนีเ้งินกูท้กุประเภท ซึ่งผูกู้ต้อ้งสง่ต่อสหกรณ์นั้น ให้ส่งโดยวิธีหักจาก
เงินไดร้ายเดือนของผูกู้ ้ณ ท่ีจ่าย และการสง่เงินงวดช าระหนีเ้งินกูท้กุประเภท ดอกเบีย้เงินกู ้รวมทัง้เงินอื่นๆ          
ของสมาชิกรวมกนัจะตอ้งไม่เกินเงินไดร้ายเดือนสทุธิของสมาชิกนัน้ 

ใหถื้อว่าเงินงวดช าระหนีแ้ต่ละงวดถึงก าหนดสง่ภายในวนัสิน้เดือนนัน้ๆ 
 

หมวด 2 
เงินกู้เพื่อเหตฉุุกเฉิน 

ขอ้ 11. การใหเ้งินกูเ้พื่อเหตฉุกุเฉิน คณะกรรมการด าเนินการอาจมอบอ านาจใหป้ระธานกรรมการ 
หรือรองประธานกรรมการ หรือประธานคณะกรรมการเงินกู้ ตามท่ีเห็นสมควรเป็นผู้วินิจฉัยให้เงินกู้              
เพื่อเหตฉุกุเฉิน และใหร้ายงานคณะกรรมการด าเนินการทราบทกุเดือน 

ข้อ 12. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินท่ีให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหน่ึงๆ นั้น ให้มีจ านวนไม่เกินสองเท่าของ
เงินเดือนของสมาชิกนัน้ แต่ไม่เกิน  30,000.- บาท 

การสง่ช าระหนีใ้หส้ง่ช าระหนีเ้ป็นเงินตน้และดอกเบีย้ เป็นรายงวดไม่เกิน  6 งวด ในกรณีท่ีสมาชิก
กูเ้งินเพื่อเหตฉุกุเฉิน ไปแลว้ มีความประสงคจ์ะขอกูใ้หม่ ตอ้งสง่งวดช าระหนีไ้ม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวน
งวดในสญัญาเดิม จึงจะขอกูใ้หม่ได ้และสหกรณจ์ะจ่ายเงินใหโ้ดยวิธีหกัลบกลบหนี  ้
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ขอ้ 13. หลกัประกนัส  าหรบัเงินกูเ้พื่อเหตฉุกุเฉิน นอกจากหนังสือกู้ซึ่งผู้กู้ได้ท  าไว้ต่อสหกรณ์แลว้         
ก็ไม่ตอ้งมีหลกัประกนัอย่างอื่นอีก  

ขอ้ 14. การสง่เงินงวดช าระหนี ้ส  าหรบัเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินเต็ม
จ านวนพรอ้มดว้ยดอกเบีย้ภายในวนัสิน้เดือนท่ีรบัเงินกู ้หรอืใหส้ง่เป็นงวดรายเดือนรวมกนัหกงวดติดต่อกนั 
เริม่ตัง้แต่วนัสิน้เดือนแรกท่ีรบัเงินกูเ้ป็นตน้ไป โดยใหส้ง่ช าระตน้เงินงวดละหน่ึงในหกของจ านวนเงินท่ีเป็น
หนี ้(ถา้มีเศษของบาทใหร้วมช าระงวดสดุทา้ย) พรอ้มดอกเบีย้ของ   ตน้เงินคงเหลอืถึงวนัท่ีช าระตน้เงินนั้น  
ทัง้นี ้ไม่มีการผ่อนเวลาแต่อย่างใด 

ส าหรับสมาชิกทีกู่้เงินตัง้แตวั่นที ่4 ของเดือน ให้เก็บเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยในรอบเดือน
ถัดไป ตามจ านวนวันทีเ่รียกเก็บ 
 

หมวด 3 
เงินกู้สามญั 

 ขอ้ 15. การใหเ้งินกูส้ามัญใหค้ณะกรรมการด าเนินการมีอ  านาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญ       
แก่สมาชิก   

คณะกรรมการด าเนินการ อาจแต่งตัง้คณะกรรมการเงินกูขึ้น้ตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ ์ขอ้ 
82 และมอบอ านาจหนา้ท่ีในการพิจารณาวินิจฉยัใหเ้งินกูส้ามัญแก่สมาชิกก็ได้ 
 ขอ้ 16. ค าขอกูเ้งินสามัญของสมาชิกนัน้  ตอ้งเสนอโดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นดังต่อไปนี ้
คือ ค  าขอกูเ้งินของสมาชิกผูซ้ึ่งรบัราชการในสงักัดต  ารวจภูธรจังหวัดบุรีรมัย์ต้องผ่านการพิจารณาของผู้
บงัคบัการต  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์หรอืรองผูบ้งัคบัการต  ารวจภธูรจังหวดั  สว่นค าขอกูข้องผูซ้ึ่งรบัราชการ
อยู่ในสงักัดสถานีต  ารวจภูธรอ  าเภอ ,สถานีต  ารวจภูธรก่ิงอ  าเภอ สถานีต  ารวจภูธรต  าบล ต้องผ่านการ
พิจารณาของผูบ้งัคบับญัชาของตน (แต่ถา้ผูข้อกูด้  ารงต  าแหน่งเหลา่นีเ้อง หรอืด  ารงต  าแหน่งราชการสงูกว่า
ก็ไม่ตอ้งผ่านการพิจารณาใหค้วามเห็นดงัว่านี)้ สหกรณอ์าจใหเ้งินกูส้ามัญเพื่อวตัถปุระสงคด์งัต่อไปนี ้
  (1)  เพื่อการอันจ าเป็นหรือประโยชน์ด้านความสะดวกสบายของสมาชิกตามท่ี
คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 
  (2)  เพื่อซือ้รถจักรยานยนต ์(ตามระเบียบเดิม) 
  (3)  เพื่อซือ้คอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยีในการสื่อสาร (ตามระเบียบเดิม) 
  (4)  เพื่อการศึกษา (ตามระเบียบเดิม) 
  (5)  เพื่อซือ้อาวธุปืน (ตามระเบียบเดิม) 
  (6)  เพื่อซือ้อาวธุปืนพกประจ ากาย ซิกซาวเออร ์โมเดล พี 320 เอสพี เพื่อเป็นสวัสดิการ
แก่ขา้ราชการต ารวจ (ตามระเบียบเดิม) 
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  (7)  เพื่อซือ้รถจักรยานเพื่อเป็นสวสัดิการแก่สมาชิก (ตามระเบียบเดิม) 
  (8)  เพื่อพฒันาคณุภาพชีวิต (ตามประกาศสหกรณ)์ 
  (9)  เพื่อสมาชิกตามโครงการท่ีสหกรณก์ าหนด (ตามประกาศสหกรณ)์ 
 ขอ้ 17. หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขส  าหรบัเงินกูแ้ต่ละวตัถปุระสงค ์ใหเ้ป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ 

ขอ้ 18. จ านวนเงินกูส้ามัญท่ีใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึงๆ นั้น ย่อมสดุแต่คณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณาเห็นสมควรแต่ต้องอยู่ภายในจ านวนไม่เกิน  80 เท่าของเงินได้รายเดือน และวงเงินกู้ไม่เกิน  
4,000,000.- บาท (วงเงินกู้สามัญไม่เกิน 2,000,000.- บาท และเงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  
2,000,000.- บาท)  

             หากสมาชิกรายใดท่ีกูส้ามัญตามวตัถปุระสงคอ์ื่นใหส้ามารถกู้สามัญตามวัตถุประสงค ์    
เพื่อพฒันาคณุภาพชีวิตได้เท่ากับมูลหนีท่ี้ขอกู้โดยการรวมสญัญากับเงินกู้สามัญตามวัตถุประสงค์อื่น          
แต่ต้องไม่เกินวงเงินกู้สามัญตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบีย้เงินกู้ พ.ศ.2564             
และจะตอ้งอยู่ในหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ดงันี ้

(1) เป็นสมาชิกตัง้แต่  3 เดือนถึง  3 ปี กูเ้งินสามัญได  ้ 80 เท่าของเงินไดร้ายเดือน แต่เมื่อ   
รวมกบัหนีเ้งินกูโ้ครงการทุกประเภทแลว้ กูไ้ดไ้ม่เกิน  1,300,000.- บาท   

(2) เป็นสมาชิกเกิน  3 ปี ถึง  5 ปี กู้เงินสามัญได้  80 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่เม่ือ        
รวมกบัหนีเ้งินกูโ้ครงการทกุประเภทแลว้ กูไ้ดไ้ม่เกิน  1,500,000.- บาท  
  (3) เป็นสมาชิกเกิน  5 ปีขึน้ไป กูเ้งินสามญัได ้ 80 เท่าของเงินไดร้ายเดือน  แต่เม่ือรวมกับหนี้
เงินกูโ้ครงการทกุประเภทแลว้ กูไ้ดไ้ม่เกิน  4,000,000.- บาท 

(4) ทนุเรอืนหุน้ สมาชิกท่ีย่ืนกูเ้งินสามัญ (ไม่รวมโครงการทกุประเภท) ตอ้งมีทุนเรือนหุ้น 
ดงันี ้

     4.1 วงเงินกูไ้ม่เกิน  1,800,000.- บาท ตอ้งมีทนุเรอืนหุ้นไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 13 ของ
วงเงินท่ีขอกู ้

     4.2 วงเงินกูต้ ัง้แต่  1,800,001.- บาท ถึง  2,000,000.- บาท ตอ้งมีทนุเรอืนหุน้ไม่นอ้ย
กว่ารอ้ยละ 15 ของวงเงินท่ีขอกู ้

     4.3 กรณีสมาชิกท่ีเคยกูเ้งินสามัญมาแลว้ หากจะขอกูส้ามัญใหม่และขอกู้วงเงินเดิม 
จะตอ้งมีทนุเรอืนหุน้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของวงเงินท่ีขอกู ้โดยเงินค่าหุน้ดงักลา่วสมาชิกต้องช าระในวัน       
รบัเงินกูส้ามัญ สหกรณฯ์ จะหกัจากเงินกูท่ี้สมาชิกพึงไดร้บัช าระค่าหุน้ให้ครบตามจ านวนก่อน จึงจะจ่าย     
เงินกูส้ามัญ 
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  (5) สมาชิกท่ีย่ืนกู้เงินกู้สามัญจะต้องมีเงินฝากออมทรพัย์พิเศษ (เพื่อความมั่นคง)            
ตามระเบียบท่ีสหกรณก์ าหนด โดยสหกรณจ์ะหกัจากเงินกูท่ี้สมาชิกพึงไดร้บัช าระใหค้รบตามจ านวนก่อนจึง
จะจ่ายเงินกูส้ามัญ 

 (6) การสง่ช าระหนี ้
     6.1 สมาชิกที่กูไ้ม่เกิน  1,500,000.- บาท  ส่งช าระหนีไ้ม่เกิน  180 งวด 
     6.2 สมาชิกที่กูต้ ัง้แต ่1,500,001.-  ถึง 1,800,000.- บาท ส่งช าระหนีไ้ม่เกิน 200 งวด 
      6.3 สมาชิกที่กูต้ ัง้แต ่1,800,001.- ถึง 2,000,000.- บาท ส่งช าระหนีไ้ม่เกิน 230 งวด 

 ส  าหรบัสมาชิกท่ียงัไม่เกษียณอายุราชการให้ส่งช าระหนีใ้ห้เสร็จสิน้ภายในอายุ  65 ปี ยกเว้น
สมาชิก  ท่ีเกษียณอายรุาชการและขอรบัเงินบ านาญใหส้ง่ช าระหนีใ้หเ้สรจ็สิน้ภายในอาย ุ70 ปี 

(7) กรณีสมาชิกท่ีมีอายุราชการก่อนเกษียณตั้งแต่ 55 ปี มีสิทธิ์ย่ืนขอกู้เงินสามัญได ้  
ตามสทิธิ์ ขอ้ 18. (1),(2),(3) และการส่งงวดช าระหนีต้้องส่งช าระภายในไม่เกิน 65 ปี  ทั้งนี ้จะน าเอา       
ทนุเรอืนหุน้มาพิจารณา โดยหนีจ้ะตอ้งเท่ากบัหรอืนอ้ยกว่าทนุเรอืนหุน้เม่ืออายคุรบ 65 ปี เวน้แต่ย่ืนขอกูเ้งิน
สามัญโดยมีค่าหุน้เป็นหลกัค  า้ประกนั ใหกู้ไ้ดภ้ายในจ านวนไม่เกินรอ้ยละ 90 ของค่าหุน้ทัง้หมดท่ีเป็นหลกั         
ค  า้ประกนั การสง่เงินงวดช าระหนีไ้ม่จ ากดัเรือ่งอายแุต่ตอ้งสง่ช าระภายในไม่เกิน 120 งวด 
  (8) สมาชิกท่ีกูเ้งินสามัญและโครงการทกุประเภท ตอ้งมีเงินเดือนเหลือหลงัหักช าระหนี ้    
ทกุประเภทแลว้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของเงินไดร้ายเดือน 
  (9) กรณีสมาชิกท่ีเกษียณอายรุาชการและขอรบัเงินบ านาญรายเดือน มีสิทธิ์ย่ืนขอกู้เงิน
สามัญได ้55 เท่า ของเงินเดือน แต่กูไ้ดไ้ม่เกิน  800,000.- บาท   

  (10) สมาชิกท่ีเกษียณอายรุาชการและขอรบัเงินบ านาญย่ืนขอกู้เงินสามัญโดยมีค่าหุ้น     
เป็นหลักค  ้าประกันให้กู้ได้ภายในจ านวนไม่เกินร้อยละ 90 ของค่าหุ้นทั้งหมดท่ีเป็นหลกัค  า้ประกัน                
การสง่เงินงวดช าระหนีไ้ม่จ ากดัเรือ่งอาย ุแต่ตอ้งสง่ช าระภายในไม่เกิน 120 งวด  

(11) สมาชิกท่ีเกษียณอายุราชการและขอรบัเงินบ านาญท่ีกู้เงินสามัญและโครงการ          
ทกุประเภทตอ้งมีเงนิเดือนเหลอืหลงัหกัช าระหนีท้กุประเภทแลว้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 20  ของเงินไดร้ายเดือน 

(12) สมาชิกท่ีกูเ้งินต่อเน่ืองตอ้งสง่ช าระหนีค้รัง้ก่อนไม่ต  ่ากว่า 8 งวดเดือน หรอืรอ้ยละ 10   
จึงจะมีสทิธิ์ย่ืนกูส้ามัญใหม่ได ้
 โดยใหมี้ผูค้  า้ประกนัสีค่นทกุเงื่อนไข  ทัง้นี ้หากไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นให้เป็น
อ านาจของคณะกรรมการเงินกูเ้ป็นผูพ้ิจารณาเป็นรายๆ ไป 
 ในกรณีท่ีสมาชิกผูกู้เ้งินสามัญโดยมีค่าหุน้เป็นหลกัประกนั ใหกู้ไ้ด้ภายในจ านวนไม่เกินรอ้ยละ 90  
ของค่าหุน้ทัง้หมดท่ีเป็นหลกัประกนั 
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 ขอ้ 19. ถา้คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรจะใหเ้งินกูส้ามัญแก่สมาชิกท่ียงัสง่คืนเงินกูส้ามัญ 
รายก่อนไม่เสรจ็ก็ได ้แต่จ านวนเงินกูส้ามัญรวมทุกรายการของสมาชิกผู้กู้คนหน่ึงๆ ในเวลาใดเวลาหน่ึ ง         
จะมีจ านวนตน้เงินเกินกว่าจ ากดัท่ีกลา่วในขอ้ 18 สดุแต่กรณีไม่ได ้

ขอ้ 20. ในการใหเ้งินกูส้ามัญนั้น ถ้าปรากฏว่าสหกรณ์มีเงินทุนท่ีจะกู้ได้ไม่พอแก่การขอกู้อันมี
ลกัษณะพึงใหกู้น้ัน้ทกุราย ใหถื้อล  าดบัในการพิจารณาใหเ้งินกู ้ดงัต่อไปนี  ้
  (1) เงินกูซ้ึ่งถือค่าหุน้เป็นหลกัประกนั พึงใหใ้นล  าดบัก่อนเงินกูซ้ึ่งมีหลกัประกนัอย่างอื่น 

(2) ในระหว่างเงินกูซ้ึ่งอยู่ในล  าดบัเดียวกนัตามท่ีกล่าวในข้อ (1) เงินกู้ซึ่งมีจ านวนน้อย       
พึงใหก่้อนเงินกูซ้ึ่งมีจ านวนมากเพื่อประโยชน์แห่งการนี ้จ านวนเงินกู้ท่ีน  ามาเทียบกันนั้น ให้คิดรวมทั้ง        
เงินกูส้ามัญ,เงินกูเ้พื่อเหตฉุกุเฉิน และเงินกูพ้ิเศษ รายก่อนของผูกู้ท่ี้คงเหลอือยู่ 

ทั้งนี ้เว้นแต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะอนุกรรมการเงินกู้เห็นว่ามี       
เหตผุลพิเศษจะวินิจฉยัเป็นอย่างอื่นก็ได ้
 ขอ้ 21. หลกัประกนัส  าหรบัเงินกูส้ามัญ ถา้เงินกูส้ามัญรายนัน้โดยเฉพาะรายเดียวก็ดี หรอืเม่ือรวม
กบัเงินกูส้ามัญรายก่อนของผูกู้ท่ี้คงเหลอือยู่ (ถา้มี) ก็ดี มีจ านวนไม่เกินกว่าค่าหุน้ท่ีผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ก็ไม่
ตอ้งมีหลกัประกนัอย่างอื่นอีก 

ถา้เงินกูส้ามัญรายนัน้โดยเฉพาะรายเดียวก็ดีหรอืเม่ือรวมกับเงินกู้สามัญรายก่อนของผู้กู้ (ถ้ามี)   
ก็ดี มีจ านวนเกินกว่าค่าหุน้ซึ่งผูกู้มี้อยู่ในสหกรณ ์ก็ตอ้งมีหลกัประกนัอย่างหน่ึงอย่างใด ดงัต่อไปนี  ้
  (  1  )  มีสมาชิก ท่ี มิ ได้เ ป็ นคู่ สมรสของผู้กู้  ซึ่ งคณะกรรมการด า เ นินการหรือ
คณะอนกุรรมการเงินกูเ้ห็นสมควรอย่างนอ้ยสีค่นค  า้ประกนัอย่างไม่จ ากัดเพื่อหนีส้ินเก่ียวกับเงินกู้สามัญ
รายนัน้ในสว่นท่ีเกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้ แต่ถ้าผู้กู้มีเงินกู้สามัญรายก่อนเหลืออยู่ด้วย ก็ต้องให้ค  า้ประกัน     
เพื่อหนีส้นิเก่ียวกบัเงินกูส้ามัญรายใหม่ทัง้หมด 

เพื่อความมั่นคงในการใหเ้งินกูส้ามัญ คณะกรรมการด าเนินการหรือคณะอนุกรรมการ
เงินกู ้ มีอ  านาจวินิจฉยัเรยีกใหมี้ผูค้  า้ประกนัมากกว่าสามคนก็ได้ 

สมาชิกคนหน่ึงจะเป็นผูค้  า้ประกันส  าหรบัผู้กู้มากกว่าห้าคนในเวลาเดียวกันไม่ได้และ
สมาชิกคนหน่ึงจะมีหนีส้นิต่อสหกรณใ์นฐานะผูค้  า้ประกนั โดยจ านวนตน้เงินรวมกนัทัง้หมดเกินกว่าจ ากัด  
ท่ีกลา่วในขอ้ 18 วรรคแรกไม่ได ้
  เม่ือผู้ค  ้าประกันคนใดตายหรือลาออกจากสหกรณ์ไม่ ว่าเพราะเหตุใดๆ หรือมีเหตุ                 
ท่ีคณะกรรมการด าเนินการหรอืคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นว่าไม่สมควรท่ีจะเป็นผูค้  า้ประกันต่อไป ผู้กู้จะต้อง
จัดใหส้มาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการหรอืคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควร เขา้เป็นผู้ค  า้ประกันแทน
คนเดิมใหเ้สรจ็ภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการหรอืคณะกรรมการเงินกูก้  าหนด 
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  การใหส้มาชิกผูค้  า้ประกนัออกจากสหกรณไ์ม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้ผู้นั้นหลดุ
พน้จากการค า้ประกนัจนกว่าผูกู้ไ้ดจ้ัดใหส้มาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้
เห็นสมควรเขา้เป็นผูค้  า้ประกนัแทน 
  อน่ึง ภายหลงัการท าหนงัสอืค  า้ประกนัแลว้ ถ้าสมาชิกผู้ค  า้ประกันได้เป็นคู่ สมรสของผู้กู ้      
ผูกู้จ้ะตอ้งจัดให้สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควร เป็นผู้ค  า้ประกัน
เงินกูใ้นสว่นท่ีเกินกว่าค่าหุน้ของผูกู้โ้ดยเรว็ดว้ย 

( 2 ) มีอสงัหารมิทรพัยอ์นัปลอดจากภาระจ านองรายอื่น จ านองเป็นประกันเต็มจ านวน
เงินกูร้ายนัน้ โดยตอ้งเป็นท่ีพอใจคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้ว่าจ านวนเงินกู้ส่ วน      
ท่ีเกินกว่าค่าหุน้ของผูกู้ต้อ้งอยู่ภายในรอ้ยละ 80 แห่งค่าของอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ 

( 3 ) มีหลักทรัพย์ร ัฐบาลหรือ เอกสารการฝากเงินในธนาคาร หรือในสหกรณ ์                      
ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้เ ห็นสมควรจ าน าเป็นประกัน โดยจ านวนเงิน กู ้            
สว่นท่ีเกินกว่าหุน้ของผูกู้อ้ยู่ภายในรอ้ยละ 80 แห่งค่าของหลกัทรพัยน์ัน้ 
 ขอ้ 22. การสง่เงินงวดช าระหนีส้  าหรบัเงินกูส้ามัญ ใหค้ณะกรรมการด าเนินการหรอืคณะกรรมการ
เงินกูพ้ิจารณาก าหนดใหผู้กู้ส้ง่คืนเงินกูส้ามัญเป็นงวดรายเดือนเท่ากนัพรอ้มดว้ยดอกเบีย้ ตามหลกัเกณฑ ์    
ในขอ้ 18 โดยใหส้ง่ช าระงวดแรกตัง้แต่วนัสิน้เดือนท่ีรบัเงินกูเ้ป็นตน้ไป 

ในกรณีท่ีผูกู้มี้ค  าขอเป็นหนงัสอื คณะกรรมการด าเนินการเห็นว่ามีเหตอุนัสมควรผ่อนผนัเป็นพเิศษ
คณะกรรมการด าเนินการจะผ่อนเวลาการส่งเงินงวดช าระหนีส้  าหรบัเงินกู้สามัญท่ีก าหนดไว้ตามความ          
ในวรรคก่อนนั้น ให้แก่ผู้กู้คราวละหน่ึงหรือหลายคนก็ได้ แต่การผ่อนเวลาเช่นนีร้วมกันทั้งหมดส  าหรบั          
เงินกูส้ามัญรายๆ หน่ึงตอ้งไม่เกินหกเดือน 
 

หมวด 4 
เงินกู้พิเศษ 

ขอ้ 23. การใหเ้งินกูพ้ิเศษใหค้ณะกรรมการด าเนินการมีอ  านาจพิจารณาวินิจฉัยให้ เงินกู้พิเศษ         
แก่สมาชิก 
 คณะกรรมการด าเนินการอาจแต่งตัง้คณะกรรมการเงินกู้ขึน้ตามความในข้อบังคับของสหกรณ ์  
ขอ้ 82  และมอบอ านาจหนา้ท่ีในการพิจารณาวินิจฉยัใหเ้งินกูพ้ิเศษแก่สมาชิกก็ได้ 
 ทัง้นี ้ เงื่อนไขและวิธีการใหเ้ป็นไปตามขอ้บังคับ และระเบียบนี ้และระเบียบว่าด้วยเงินกู้พิเศษ        
พ.ศ.2554 
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หมวด 5 
ดอกเบีย้เงินกู ้

 ขอ้ 24. ใหเ้รยีกดอกเบีย้เงินกูท้กุประเภทในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 17.00  ต่อปี โดยจะประกาศให้
ทราบเป็นคราวๆ ไป   
 ขอ้ 25. ดอกเบีย้นัน้ใหค้ิดเป็นรายวนัตามจ านวนตน้เงินคงเหลอื 
 

หมวด 6 
การควบคุมหลกัประกันและการเรียกคืนเงินกู้ 

 ขอ้ 26. ใหค้ณะกรรมการด าเนินการ ตรวจตราควบคมุใหเ้งินกูท้กุรายมีหลกัประกันตามท่ีก าหนด
ไว ้ในระเบียบนีแ้ละเม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลกัประกันส  าหรบัเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องผู้กู้
จะตอ้งจัดการแกไ้ขใหค้ืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
 ขอ้ 27. ในกรณีใด ๆ  ดงัต่อไปนี ้ใหถื้อว่าเงินกูไ้ม่ว่าประเภทใดๆ เป็นอนัถึงก าหนดสง่คืนโดยสิน้เชิง
พรอ้มทัง้ดอกเบีย้ในทนัที โดยมิพกัค  านึงถึงก าหนดเวลาท่ีใหไ้ว ้และใหค้ณะกรรมการด าเนินการจัดการเรยีก
คืนโดยมิชักช้า 
   (1) เม่ือผูกู้อ้อกจากสหกรณไ์ม่ว่าเพราะเหตใุด 
  (2) เมือ่ปรากฏแกค่ณะกรรมการด าเนินการว่าผูกู้น้  าเงินไปใช้ผิดความมุง่หมายทีใ่หเ้งินกูน้ั้น 

(3) เม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่า หลกัประกนัส  าหรบัเงินกูเ้กิดบกพรอ่งและผูกู้มิ้ได้
จัดการแกไ้ขใหค้ืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

(4) เม่ือคา้งสง่เงินงวดช าระหนี ้(ไม่ว่าตน้เงินหรอืดอกเบีย้) เป็นเวลาสองเดือนติดต่อกัน
หรอืผิดนดัการสง่เงินงวดช าระหนีด้งัว่านัน้ถึงสามคราวส  าหรบัเงินกูร้ายหน่ึงๆ  
 ขอ้ 28. ในกรณีเงินกูเ้ป็นอนัตอ้งสง่คืนโดยสิน้เชิงตามท่ีกลา่วแลว้ ในขอ้ 24 ถา้ผูค้  า้ประกันต้องรบั
ผิดช าระหนีแ้ทนผูกู้แ้ละไม่สามารถช าระหนีน้ัน้โดยสิน้เชิง เม่ือผูค้  า้ประกนัรอ้งขอคณะกรรมการด าเนินการ      
อาจผ่อนผนัใหเ้รยีกเก็บจากผูค้  า้ประกนัเป็นงวดรายเดือน จนเสรจ็ตามท่ีผูกู้ไ้ดท้  าหนงัสอืกูใ้หไ้ว ้ต่อสหกรณ์
ก็ได ้สดุแต่จะพิจารณาเห็นสมควร 
 ขอ้ 29. ผูกู้ก็้ดี ผูค้  า้ประกนัก็ดี ตอ้งรบัผกูพนัว่า ถา้ตนประสงคจ์ะขอออกหรอืยา้ยจากราชการ หรอื
งานประจ าตอ้งแจ้งเป็นหนงัสอืใหส้หกรณท์ราบและจัดการช าระหนีส้ินซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ หรือจัดหา     
ผูค้  า้ประกนัแทนตนใหเ้สรจ็สิน้เสยีก่อน แลว้จึงขอออกหรอืยา้ยจากราชการหรอืงานประจ านัน้ได ้
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             ใหป้ระธานกรรมการ เป็นผูร้กัษาการตามระเบียบนี ้
 

ประกาศ ณ วนัท่ี   1 กรกฎาคม  พ.ศ.2564 
 
                                                                  (ลงช่ือ) พนัต ารวจเอก นิธิศ   ปิตธีิรโชต ิ
                                                                                                  (นิธิศ   ปิตธีิรโชติ) 
                                                                                                    ประธานกรรมการ 
                                                                          สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจภธูรจังหวัดบุรรีัมย ์จ ากัด 
ว่าดว้ยการใหเ้งินกู้แก่สมาชิกและดอกเบีย้เงินกู ้

แก้ไขเพิ่มเตมิฉบบัที ่6 พ.ศ.2563 
…………………………………… 

 

 อาศยัอ  านาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ ์ขอ้ 10 , ขอ้ 12 , ขอ้ 78(8)  และขอ้ 106(3) ท่ีประชุม
คณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี 48 ครัง้ท่ี 2/2564 เม่ือวันท่ี  27 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ได้มีมติก  าหนด
ระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั ว่าดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกและดอกเบีย้เงินกู้ 
แกไ้ขเพิ่มเติมฉบบัท่ี 6 พ.ศ.2563 ดงัต่อไปนี ้
 ขอ้ 1. ระเบียบนีเ้รยีกว่า “ระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย์ จ ากัด ว่าด้วยการ
ใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกและดอกเบีย้เงินกู ้แกไ้ขเพิ่มเติมฉบบัท่ี 6 พ.ศ.2563” 
 ขอ้ 2. ระเบียบนีใ้หใ้ช้บงัคบัตัง้แต่วนัท่ี  1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป ให้ยกเลิกความในหมวด 2 
เงินกูเ้พื่อเหตฉุกุเฉินขอ้ 9. , ขอ้ 10. และ ขอ้ 12. ของระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภูธรจังหวัดบุรีรมัย ์
จ ากดั ว่าดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกและดอกเบีย้เงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 5 พ.ศ.2556 และใช้ความ
ต่อไปนีแ้ทน 
 

หมวด 1 
ข้อก าหนดทั่วไป 

  

ขอ้ 3. ในระเบียบท่ีสหกรณใ์หเ้งินกูแ้ก่สมาชิก  3 ประเภท คือ 
            ( 1 ) เงินกูเ้พื่อเหตฉุกุเฉิน 
            ( 2 ) เงินกูส้ามญั 
            ( 3 ) เงินกูพ้ิเศษ 
 ขอ้ 4. สหกรณจ์ะใหเ้งินกูเ้ฉพาะแก่สมาชิกเท่านัน้ 
 ขอ้ 5. การใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกนัน้ จะใหไ้ดเ้ฉพาะกรณีเพื่อการอนัจ าเป็นหรอืมีประโยชนต์ามท่ี
คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรแตจ่ะใหเ้งินกูเ้พื่อการสรุุย่สรุา่ยหรอืการเก็งก าไรไม่ได ้ 
 ขอ้ 6. สมาชิกผูป้ระสงคข์อกูเ้งิน ตอ้งเสนอค าขอกูต้่อสหกรณต์ามแบบท่ีก าหนดไว ้
 เม่ือสมาชิกไดท้  าความยินยอมเป็นหนงัสอืไว้กับสหกรณ์  ให้ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของรฐั 
หรอืนายจ้างในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื่นใดท่ีสมาชิกปฏิบตัิหนา้ท่ีอยู่ หักเงินเดือน หรือค่าจ้าง 
หรอืเงินอื่นใดท่ีถึงก าหนดจ่ายแก่สมาชิกนัน้ เพื่อช าระหนีห้รอืภาระผูกพันอื่นท่ีมีต่อสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์
ตามจ านวนท่ีสหกรณแ์จ้งไปจนกว่าหนีห้รอืภาระผกูพนันัน้จะระงบัสิน้ไป  ใหห้น่วยงานนั้นหักเงินดังกล่าว 
และสง่เงินท่ีหกัไวน้ัน้ใหแ้ก่สหกรณโ์ดยพลนั 
 การแสดงเจตนายินยอมนีมิ้อาจจะถอนคืนได ้ เวน้แต่สหกรณใ์หค้วามยินยอม 
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การหกัเงินนัน้ตอ้งหกัใหส้หกรณเ์ป็นอนัดบัแรกถดัจากหนีภ้าษีอากร และการหักเงินเข้ากองทุนท่ี
สมาชิกตอ้งถกูหกัตามกฎหมายว่าดว้ยกองทนุบ าเหน็จ บ  านาญขา้ราชการ กฎหมายว่าดว้ยกองทุนส  ารอง
เลีย้งชีพ  กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงานและกฎหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม 
 ขอ้ 7. การใหเ้งินกูท้กุประเภทนัน้ ผูกู้ต้อ้งท าหนงัสอืและสมาชิกผูค้  า้ประกนั (ถา้มี) ตอ้งท าหนงัสอื 
ค า้ประกนัใหไ้วต้่อสหกรณต์ามแบบท่ีก าหนดไว ้
 ขอ้ 8. การสง่เงินงวดช าระหนีเ้งินกูท้กุประเภท ซึง่ผูกู้ต้อ้งสง่ต่อสหกรณน์ัน้ ใหส้ง่โดยวิธีหกัจากเงิน
ไดร้ายเดือนของผูกู้ ้ณ ท่ีจ่าย และการสง่เงินงวดช าระหนีเ้งินกูท้กุประเภท ดอกเบีย้เงินกู ้รวมทัง้เงินอื่น ๆ 
ของสมาชิกรวมกนัจะตอ้งไม่เกินเงินไดร้ายเดือนสทุธิของสมาชิกนัน้ 

         ใหถื้อว่าเงินงวดช าระหนีแ้ต่ละงวดถึงก าหนดสง่ภายในวนัสิน้เดอืนนัน้ ๆ 
 

หมวด 2 
เงินกู้เพื่อเหตฉุุกเฉิน 

 

ขอ้ 9. การใหเ้งินกูเ้พื่อเหตฉุกุเฉิน คณะกรรมการด าเนินการอาจมอบอ านาจใหป้ระธานกรรมการ 
หรอืรองประธานกรรมการ หรอืประธานคณะกรรมการเงินกู ้ตามท่ีเห็นสมควร เป็นผูวิ้นิจฉยัใหเ้งินกูเ้พื่อเหตุ
ฉกุเฉิน และใหร้ายงานคณะกรรมการด าเนินการทราบทกุเดือน 

ข้อ 10. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินท่ีให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหน่ึงๆ นั้น ให้มีจ านวนไม่เกินสองเท่าของ
เงินเดือนของสมาชิกนัน้ แต่ไม่เกิน  30,000.- บาท 

            การสง่ช าระหนีใ้หส้ง่ช าระหนีเ้ป็นเงินตน้และดอกเบีย้ เป็นรายงวดไม่เกิน  6 งวด ในกรณี      
ท่ีสมาชิกกูเ้งินเพื่อเหตฉุกุเฉินไปแลว้ มีความประสงค์จะขอกูใ้หม่ ตอ้งสง่งวดช าระหนีไ้ม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของ
จ านวนงวดในสญัญาเดิม จึงจะขอกูใ้หม่ได ้และสหกรณจ์ะจ่ายเงินใหโ้ดยวิธีหกัลบกลบหนี  ้

ขอ้ 11. หลกัประกนัส  าหรบัเงินกูเ้พื่อเหตฉุกุเฉิน นอกจากหนังสือกู้ซึ่งผู้กู้ได้ท  าไว้ต่อสหกรณ์แลว้      
ก็ไม่ตอ้งมีหลกัประกนัอย่างอื่นอีก  

ขอ้ 12. การส่งเงินงวดช าระหนี ้ส  าหรบัเงินกู้  เพื่อเหตุฉุกเฉิน ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน         
เต็มจ านวน พรอ้มดว้ยดอกเบีย้ภายในวนัสิน้เดือน   ท่ีรบัเงินกู ้หรอืใหส้่งเป็นงวดรายเดือนรวมกันหกงวด
ติดต่อกนั เริม่ตัง้แต่วนัสิน้เดือนแรกท่ีรบัเงินกูเ้ป็นตน้ไป โดยใหส้ง่ช าระตน้เงินงวดละหน่ึงในหกของจ านวน
เงินท่ีเป็นหนี ้(ถา้มีเศษของบาทใหร้วมช าระงวดสดุทา้ย) พรอ้มดอกเบีย้ของตน้เงินคงเหลอืถึงวนัท่ีช าระต้น
เงินนัน้  ทัง้นีไ้ม่มีการผ่อนเวลาแต่อย่างใด 

ส าหรับสมาชิกทีกู่้เงินตัง้แตวั่นที ่4 ของเดอืน ใหเ้ก็บเงินตน้พร้อมดอกเบี้ยในรอบเดือน
ถัดไป ตามจ านวนวันทีเ่รียกเก็บ 
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หมวด 3 
เงินกู้สามญั 

 

 ขอ้ 13. การใหเ้งินกูส้ามัญใหค้ณะกรรมการด าเนินการมีอ  านาจพิจารณาวินิจฉยัใหเ้งินกูส้ามญัแก่
สมาชิก 

            คณะกรรมการด าเนินการ อาจแต่งตัง้คณะกรรมการเงินกูขึ้น้ตามความในขอ้บงัคบัของ 
สหกรณ ์ ขอ้ 82 และมอบอ านาจหนา้ท่ีในการพจิารณาวินิจฉยัใหเ้งินกูส้ามัญแก่สมาชิกก็ได ้
 ขอ้ 14. ค าขอกูเ้งินสามัญของสมาชิกนัน้  ตอ้งเสนอโดยผ่านการพจิารณาใหค้วามเห็นดงัต่อไปนี ้
คือ ค  าขอกูเ้งินของสมาชิกผูซ้ึ่งรบัราชการในสงักดัต  ารวจภธูรจงัหวดับรุรีมัยต์อ้งผ่านการพจิารณาของผู้
บงัคบัการต  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์หรอืรองผูบ้งัคบัการต  ารวจภธูรจังหวดั  สว่นค าขอกูข้องผูซ้ึ่งรบัราชการ
อยู่ในสงักดัสถานีต  ารวจภธูรอ  าเภอ , สถานีต  ารวจภธูรก่ิงอ  าเภอ , สถานีต  ารวจภธูรต  าบล ตอ้งผ่านการ
พิจารณาของผูบ้งัคบับญัชาของตน ( แต่ถา้ผูข้อกูด้  ารงต  าแหน่งเหลา่นีเ้อง หรอืด  ารงต  าแหน่งราชการสงูกว่า
ก็ไม่ตอ้งผ่านการพจิารณาใหค้วามเห็นดงัว่านี ้) 

ขอ้ 15. จ านวนเงินกูส้ามัญท่ีใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึง ๆ นัน้ ย่อมสดุแตค่ณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณาเห็นสมควรแตต่อ้งอยูภ่ายในจ านวนไม่เกิน  80 เท่าของเงินไดร้ายเดือน และวงเงินกูไ้ม่เกิน  
2,000,000.- บาท  จะตอ้งอยู่ในหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวด้งันี ้

(1) เป็นสมาชิกตัง้แต่  3 เดอืนถึง  3 ปี กูเ้งินสามัญได ้ 80 เท่าของเงินไดร้ายเดือน แตเ่ม่ือ 
รวมกบัหนีเ้งินกูโ้ครงการทกุประเภทแลว้ กูไ้ดไ้ม่เกิน  1,300,000.- บาท   

(2) เป็นสมาชิกเกิน  3 ปี ถึง  5 ปี กูเ้งินสามัญได ้ 80 เท่าของเงินไดร้ายเดือน แตเ่ม่ือรวม 
กบัหนีเ้งินกูโ้ครงการทกุประเภทแลว้ กูไ้ดไ้ม่เกิน  1,500,000.- บาท  

(3) เป็นสมาชิกเกิน  5 ปีขึน้ไป กูเ้งินสามัญได ้ 80 เท่าของเงินไดร้ายเดอืน แต่เม่ือรวมกบั 
หนีเ้งินกูโ้ครงการทกุประเภทแลว้ กูไ้ดไ้ม่เกิน  2,000,000.- บาท 

(4) ทนุเรอืนหุน้  สมาชิกท่ีย่ืนกูเ้งินสามัญ (ไม่รวมโครงการทกุประเภท) ตอ้งมีทนุเรอืนหุน้  
ดงันี ้

     4.1 วงเงินกูไ้ม่เกิน  1,800,000.- บาท  ตอ้งมีทนุเรอืนหุน้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 13 ของ 
วงเงินท่ีขอกู ้

     4.2 วงเงินกูต้ ัง้แต่  1,800,001.- บาท ถึง  2,000,000.- บาท  ตอ้งมีทนุเรอืนหุน้ไม่นอ้ย 
กว่ารอ้ยละ 15 ของวงเงินท่ีขอกู ้
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     4.3 กรณีสมาชิกท่ีเคยกูเ้งินสามัญมาแลว้ หากจะขอกูส้ามญัใหม่และขอกูว้งเงินเดมิ  
จะตอ้งมีทนุเรอืนหุน้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของวงเงินท่ีขอกู ้ โดยเงินค่าหุน้ดงักลา่วสมาชิกตอ้งช าระในวนั
รบัเงินกูส้ามัญ สหกรณฯ์ จะหกัจากเงินกูท่ี้สมาชิกพึงไดร้บัช าระค่าหุน้ใหค้รบตามจ านวนก่อน จึงจะจ่าย
เงินกูส้ามัญ 

(5) สมาชิกท่ีย่ืนกูเ้งินกูส้ามญัจะตอ้งมีเงินฝากออมทรพัยพ์ิเศษ (เพื่อความมั่นคง) ตาม 
ระเบียบท่ีสหกรณก์ าหนด  โดยสหกรณจ์ะหกัจากเงินกูท่ี้สมาชิกพงึไดร้บัช าระใหค้รบตามจ านวนก่อนจึงจะ
จ่ายเงินกูส้ามัญ 

 (6) การสง่ช าระหนี ้
           6.1 สมาชิกท่ีกูไ้ม่เกิน  1,500,000.- บาท  สง่ช าระหนีไ้ม่เกิน  180 งวด 

     6.2 สมาชิกท่ีกูต้ ัง้แต่  1,500,001.-  ถึง  1,800,000.- บาท สง่ช าระหนีไ้ม่เกิน 200 งวด 
     6.3 สมาชิกท่ีกูต้ ัง้แต่  1,800,001.-  ถึง  2,000,000.- บาท  สง่ช าระหนีไ้ม่เกิน 230 งวด                     

ส  าหรบัสมาชิกท่ียงัไม่เกษียณอายรุาชการใหส้ง่ช าระหนีใ้หเ้สรจ็สิน้ภายในอาย ุ 65 ปี  ยกเวน้
สมาชิกท่ีเกษียณอายรุาชการและขอรบัเงินบ านาญใหส้ง่ช าระหนีใ้หเ้สรจ็สิน้ภายในอาย ุ70 ปี 

(7) กรณีสมาชิกท่ีมีอายรุาชการก่อนเกษียณตัง้แต่  55 ปี  มีสทิธิ์ย่ืนขอกูเ้งินสามัญได ้
ตามสทิธิ ์ขอ้ 15. (1),(2),(3) และการสง่งวดช าระหนีต้อ้งสง่ช าระภายในไม่เกิน  65 ปี  ทัง้นี ้จะน าเอาทนุ
เรอืนหุน้มาพจิารณา  โดยหนีจ้ะตอ้งเท่ากบัหรอืนอ้ยกว่าทนุเรอืนหุน้เม่ืออายคุรบ 65 ปี  เวน้แต่ย่ืนขอกูเ้งิน
สามัญโดยมีค่าหุน้เป็นหลกัค  า้ประกนั  ใหกู้ไ้ดภ้ายในจ านวนไม่เกินรอ้ยละ 90  ของค่าหุน้ทัง้หมดท่ีเป็น 
หลกัค  า้ประกนั  การสง่เงินงวดช าระหนีไ้ม่จ ากดัเรือ่งอายแุต่ตอ้งสง่ช าระภายในไม่เกิน  120 งวด 

(8) สมาชิกท่ีกูเ้งินสามญัและโครงการทกุประเภท ตอ้งมีเงินเดือนเหลอืหลงัหกัช าระหนี  ้
ทกุประเภทแลว้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10  ของเงินไดร้ายเดือน 

(9) กรณีสมาชิกท่ีเกษียณอายรุาชการและขอรบัเงินบ านาญรายเดือน มีสทิธิ์ย่ืนขอกูเ้งิน 
สามัญได ้ 55 เท่าของเงินเดือน แต่กูไ้ดไ้ม่เกิน  800,000.- บาท   

(10) สมาชิกท่ีเกษียณอายรุาชการและขอรบัเงินบ านาญย่ืนขอกูเ้งินสามัญโดยมีค่าหุน้ 
เป็นหลกัค  า้ประกนัใหกู้ไ้ดภ้ายในจ านวนไม่เกินรอ้ยละ 90  ของค่าหุน้ทัง้หมดท่ีเป็นหลกัค  า้ประกนั  การสง่
เงินงวดช าระหนีไ้ม่จ ากดัเรือ่งอาย ุแต่ตอ้งสง่ช าระภายในไม่เกิน 120 งวด  

(11) สมาชิกท่ีเกษียณอายรุาชการและขอรบัเงินบ านาญท่ีกูเ้งินสามัญและโครงการ 
ทกุประเภทตอ้งมีเงินเดือนเหลอืหลงัหกัช าระหนีท้กุประเภทแลว้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 20  ของเงินไดร้ายเดอืน 

(12) สมาชิกท่ีกูเ้งินต่อเน่ืองตอ้งสง่ช าระหนีค้รัง้ก่อนไม่ต  ่ากว่า 8 งวดเดือน หรอืรอ้ยละ 10   
จึงจะมีสทิธิ์ย่ืนกูส้ามัญใหม่ได ้
 
 
 



   

- 21 - 
 

โดยใหมี้ผูค้  า้ประกนัสีค่นทกุเงื่อนไข  ทัง้นี ้หากไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักลา่วขา้งตน้ 
ใหเ้ป็นอ านาจของคณะกรรมการเงินกูเ้ป็นผูพ้จิารณาเป็นรายๆ ไป 

ในกรณีท่ีสมาชิกผูกู้เ้งินสามญัโดยมีค่าหุน้เป็นหลกัประกนั ใหกู้ไ้ดภ้ายในจ านวนไม่เกิน 
รอ้ยละ 90  ของค่าหุน้ทัง้หมดท่ีเป็นหลกัประกนั 
 ขอ้ 16.  ถา้คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรจะใหเ้งินกูส้ามญัแก่สมาชิกท่ียงัสง่คืนเงินกูส้ามญั
รายก่อนไม่เสรจ็ก็ได ้แตจ่ านวนเงินกูส้ามัญรวมทกุรายการของสมาชิกผูกู้ค้นหน่ึง ๆ ในเวลาใดเวลาหน่ึง จะ
มีจ านวนตน้เงินเกินกว่าจ ากดัท่ีกลา่วในขอ้ 15 สดุแต่กรณีไม่ได ้

ขอ้ 17. ในการใหเ้งินกูส้ามัญนัน้ ถา้ปรากฏว่าสหกรณมี์เงินทนุท่ีจะกูไ้ดไ้ม่พอแก่การขอกูอ้นัมี 
ลกัษณะพงึใหกู้น้ัน้ทกุราย ใหถื้อล  าดบัในการพิจารณาให้เงินกู ้ ดงัต่อไปนี ้

(1) เงินกูซ้ึง่ถือค่าหุน้เป็นหลกัประกนั พึงใหใ้นล  าดบัก่อนเงินกูซ้ึ่งมีหลกัประกนัอย่างอื่น 
(2) ในระหว่างเงินกูซ้ึง่อยู่ในล  าดบัเดียวกนัตามท่ีกลา่วในขอ้ (1) เงินกูซ้ึง่มีจ านวนนอ้ย  

พึงใหก่้อนเงินกูซ้ึ่งมีจ านวนมาก เพื่อประโยชนแ์ห่งการนี ้จ านวนเงินกูท่ี้น  ามาเทียบกนันัน้ ใหค้ดิรวมทัง้เงิน 

กูส้ามัญ , เงินกูเ้พื่อเหตฉุกุเฉิน และเงินกูพ้เิศษรายก่อนของผูกู้ท่ี้คงเหลอือยู่ 
 ทัง้นี ้เวน้แต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการด าเนินการหรอืคณะอนกุรรมการเงินกูเ้ห็นว่ามีเหตผุลพิเศษจะ
วินิจฉยัเป็นอย่างอื่นก็ได ้
 ขอ้ 18. หลกัประกนัส  าหรบัเงินกูส้ามญั ถา้เงินกูส้ามัญรายนัน้โดยเฉพาะรายเดียวก็ดี หรอื เม่ือรวม
กบัเงินกูส้ามญัรายก่อนของผูกู้ท่ี้คงเหลอือยู่ (ถา้มี) ก็ดี มีจ านวนไม่เกินกว่าค่าหุน้ท่ีผูกู้มี้อยูใ่นสหกรณก็์ไม่
ตอ้งมีหลกัประกนัอย่างอื่นอีก 

ถา้เงินกูส้ามัญรายนัน้โดยเฉพาะรายเดียวก็ดีหรอืเม่ือรวมกบัเงินกูส้ามญัรายก่อนของผูกู้ ้ 
(ถา้มี) ก็ดี มีจ านวนเกินกว่าค่าหุน้ซึง่ผูกู้มี้อยูใ่นสหกรณ ์ก็ตอ้งมีหลกัประกนัอย่างหน่ึงอย่างใด ดงัต่อไปนี  ้

( 1 ) มีสมาชิกท่ีมิไดเ้ป็นคู่สมรสของผูกู้ ้ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการหรอืคณะอนกุรรมการ 
เงินกูเ้ห็นสมควรอย่างนอ้ยสีค่นค  า้ประกนัอย่างไม่จ ากดัเพื่อหนีส้นิเก่ียวกบัเงินกูส้ามัญรายนัน้ในสว่นท่ีเกิน
กว่าค่าหุน้ของผูกู้แ้ต่ถา้ผูกู้มี้เงินกูส้ามัญรายก่อนเหลอือยู่ดว้ย ก็ตอ้งใหค้  า้ประกนัเพื่อหนีส้นิเก่ียวกบัเงินกู้
สามัญรายใหม่ทัง้หมด 

เพื่อความมั่นคงในการใหเ้งินกูส้ามญั คณะกรรมการด าเนินการหรอืคณะอนกุรรมการ 
เงินกู ้มีอ  านาจวินิจฉยัเรยีกใหมี้ผูค้  า้ประกนัมากกว่าสามคนก็ได ้

สมาชิกคนหน่ึงจะเป็นผูค้  า้ประกนัส  าหรบัผูกู้ม้ากกว่าสี่คนในเวลาเดียวกนัไม่ไดแ้ละ 
สมาชิกคนหน่ึงจะมีหนีส้นิต่อสหกรณใ์นฐานะผูค้  า้ประกนั โดยจ านวนตน้เงินรวมกนัทัง้หมดเกินกว่าจ ากดัท่ี
กลา่วในขอ้ 15 วรรคแรกไม่ได ้
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เม่ือผูค้  า้ประกนัคนใดตายหรอืลาออกจากสหกรณไ์ม่ว่าเพราะเหตใุด ๆ  หรอืมีเหตท่ีุ 
คณะกรรมการด าเนินการหรอืคณะกรรมการเงินกู ้เห็นว่าไม่สมควรท่ีจะเป็นผูค้  า้ประกนัตอ่ไป ผูกู้จ้ะตอ้งจัด
ใหส้มาชิกอื่นซึง่คณะกรรมการด าเนินการหรอืคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควร เขา้เป็นผูค้  า้ประกนัแทนคน
เดมิใหเ้สรจ็ภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการหรอืคณะกรรมการเงินกูก้  าหนด 

การใหส้มาชิกผูค้  า้ประกนัออกจากสหกรณไ์ม่ว่าเพราะเหตใุด ๆ ไม่เป็นเหตใุหผู้น้ัน้ 
หลดุพน้จากการค า้ประกนัจนกว่าผูกู้ไ้ดจ้ดัใหส้มาชิกอื่นซึง่คณะกรรมการด าเนินการหรอืคณะกรรมการ
เงินกูเ้ห็นสมควรเขา้เป็นผูค้  า้ประกนัแทน 
            อน่ึง ภายหลงัการท าหนงัสอืค  า้ประกนัแลว้ ถา้สมาชิกผูค้  า้ประกนัไดเ้ป็นคู่สมรสของผูกู้ ้ผูกู้้
จะตอ้งจัดใหส้มาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการด าเนินการหรอืคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควร เป็นผูค้  า้ประกนั
เงินกูใ้นสว่นท่ีเกินกว่าค่าหุน้ของผูกู้โ้ดยเรว็ดว้ย 

( 2 ) มีอสงัหารมิทรพัยอ์นัปลอดจากภาระจ านองรายอื่น จ านองเป็นประกนัเตม็จ านวน 
เงินกูร้ายนัน้โดยตอ้งเป็นท่ีพอใจคณะกรรมการด าเนินการหรอืคณะกรรมการเงินกู ้ว่าจ านวนเงินกูส้ว่นท่ีเกิน
กว่าค่าหุน้ของผูกู้ต้อ้งอยูภ่ายในรอ้ยละ 80 แห่งค่าของอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ 

( 3 ) มีหลกัทรพัยร์ฐับาลหรอืเอกสารการฝากเงินในธนาคาร หรอืในสหกรณ ์ซึ่งคณะ 
กรรมการด าเนินการหรอืคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควรจ าน าเป็นประกนั โดยจ านวนเงินกูส้ว่นท่ีเกินกว่า 
หุน้ของผูกู้อ้ยู่ภายในรอ้ยละ 80 แห่งค่าของหลกัทรพัยน์ัน้ 
 ขอ้ 19. การสง่เงินงวดช าระหนีส้  าหรบัเงินกูส้ามัญ ใหค้ณะกรรมการด าเนินการหรอืคณะกรรมการ
เงินกูพ้จิารณาก าหนดใหผู้กู้ส้ง่คืนเงินกูส้ามัญเป็นงวดรายเดือนเท่ากนัพรอ้มดว้ยดอกเบีย้ ตามหลกัเกณฑ์
ในขอ้ 15 โดยใหส้ง่ช าระงวดแรกตัง้แต่วนัสิน้เดือนท่ีรบัเงินกูเ้ป็นตน้ไป 

ในกรณีท่ีผูกู้มี้ค  าขอเป็นหนงัสอื คณะกรรมการด าเนินการเห็นว่ามีเหตอุนัสมควรผ่อนผนั 
เป็นพเิศษคณะกรรมการด าเนินการจะผ่อนเวลาการสง่เงินงวดช าระหนีส้  าหรบัเงินกูส้ามญัท่ีก าหนดไวต้าม
ความในวรรคก่อนนัน้ ใหแ้ก่ผูกู้ค้ราวละหน่ึงหรอืหลายคนก็ได ้แต่การผ่อนเวลาเช่นนีร้วมกนัทัง้หมดส  าหรบั
เงินกูส้ามัญราย ๆ หน่ึงตอ้งไม่เกินหกเดือน 
 

หมวด 4 
เงินกู้พิเศษ 

ขอ้ 20. การใหเ้งินกูพ้ิเศษใหค้ณะกรรมการด าเนินการมีอ  านาจพิจารณาวินิจฉยัใหเ้งินกูพ้เิศษแก่
สมาชิก 

 คณะกรรมการด าเนินการอาจแตง่ตัง้คณะกรรมการเงินกูขึ้น้ตามความในขอ้บงัคบัของ
สหกรณ ์ขอ้ 82  และมอบอ านาจหนา้ท่ีในการพจิารณาวินิจฉยัใหเ้งินกูพ้ิเศษแก่สมาชิกก็ได ้
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 ทัง้นี ้ เงื่อนไขและวิธีการใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั และระเบียบนี ้และระเบียบว่าดว้ยเงินกู้
พิเศษ พ.ศ.2554 

 

หมวด 5 
ดอกเบีย้เงินกู ้

 

 ขอ้ 21. ใหเ้รยีกดอกเบีย้เงินกูท้กุประเภทในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 17.00 ต่อปี โดยจะประกาศให้
ทราบเป็นคราว ๆ ไป   
 ขอ้ 22. ดอกเบีย้นัน้ใหค้ดิเป็นรายวนัตามจ านวนตน้เงินคงเหลอื 
 

หมวด 6 
การควบคุมหลกัประกันและการเรียกคืนเงินกู้ 

 

 ขอ้ 23. ใหค้ณะกรรมการด าเนินการ ตรวจตราควบคมุใหเ้งินกูท้กุรายมีหลกัประกนัตามท่ีก าหนด
ไวใ้นระเบียบนีแ้ละเม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลกัประกนัส  าหรบัเงินกูร้ายใดเกิดบกพรอ่งผูกู้้
จะตอ้งจัดการแกไ้ขใหค้ืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
 ขอ้ 24. ในกรณีใด ๆ ดงัต่อไปนี ้ใหถื้อว่าเงินกูไ้ม่ว่าประเภทใด  ๆเป็นอนัถึงก าหนดสง่คืนโดยสิน้เชิง
พรอ้มทัง้ดอกเบีย้ในทนัที โดยมิพกัค  านึงถงึก  าหนดเวลาท่ีใหไ้ว ้และใหค้ณะกรรมการด าเนินการจดัการเรยีก
คืนโดยมิชักช้า 
   (1) เม่ือผูกู้อ้อกจากสหกรณไ์ม่ว่าเพราะเหตใุด 

(2) เม่ือปรากฏแก่คณะกรรมการด าเนินการว่าผูกู้น้  าเงินไปใช้ผิดความมุ่งหมายท่ีใหเ้งิน 
กูน้ัน้ 

(3) เม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่า หลกัประกนัส  าหรบัเงินกูเ้กิดบกพรอ่งและผูกู้ ้
มิไดจ้ัดการแกไ้ขใหค้ืนดภีายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

(4) เม่ือคา้งสง่เงินงวดช าระหนี ้(ไม่ว่าตน้เงินหรอืดอกเบีย้ ) เป็นเวลาสองเดือนติดตอ่กนั 
หรอืผิดนดัการสง่เงินงวดช าระหนีด้งัว่านัน้ถึงสามคราวส  าหรบัเงินกูร้ายหน่ึง ๆ  
 ขอ้ 25. ในกรณีเงินกูเ้ป็นอนัตอ้งสง่คืนโดยสิน้เชิงตามท่ีกลา่วแลว้ ใน ขอ้ 24 ถา้ผูค้  า้ประกนัตอ้งรบั
ผิดช าระหนีแ้ทนผูกู้ ้และไม่สามารถช าระหนีน้ัน้โดยสิน้เชิง เม่ือผูค้  า้ประกนัรอ้งขอคณะกรรมการด าเนินการ
อาจผ่อนผนัใหเ้รยีกเก็บจากผูค้  า้ประกนัเป็นงวดรายเดือน จนเสรจ็ตามท่ีผูกู้ไ้ดท้  าหนงัสอืกูใ้หไ้วต้่อ 
สหกรณก็์ได ้สดุแตจ่ะพิจารณาเห็นสมควร 
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 ขอ้ 26. ผูกู้ก็้ดี ผูค้  า้ประกนัก็ดี ตอ้งรบัผกูพนัว่า ถา้ตนประสงคจ์ะขอออกหรอืยา้ยจากราชการ หรอื
งานประจ าตอ้งแจ้งเป็นหนงัสอืใหส้หกรณท์ราบและจัดการช าระหนีส้นิซึ่งตนมีอยูต่่อสหกรณ ์หรอืจดัหาผู้
ค  า้ประกนัแทนตนใหเ้สรจ็สิน้เสยีก่อน แลว้จึงขอออกหรอืยา้ยจากราชการหรอืงานประจ านัน้ได ้
 

ประกาศ ณ วนัท่ี   27  พฤศจิกายน  พ.ศ.2563 
 
                                                                     (ลงช่ือ) พนัต ารวจเอก  นิธิศ   ปิติธีรโชต ิ
                                                                                                     ( นิธิศ   ปิตธีิรโชติ ) 
                                                                                                       ประธานกรรมการ 
                                                                              สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์ จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจภธูรจังหวัดบุรรีัมย ์จ ากัด 
ว่าดว้ยการใหเ้งินกู้แก่สมาชิกและดอกเบีย้เงินกู ้

แก้ไขเพิ่มเตมิฉบบัที ่5 พ.ศ. 2556 
…………………………………… 

 

 อาศยัอ  านาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ ์ขอ้ 10 , ขอ้ 12 , ขอ้ 78  และขอ้ 106 ท่ีประชมุ
คณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี 40  ครัง้ท่ี 7  เม่ือวนัท่ี  3 เมษายน พ.ศ.2556 ไดมี้มติก  าหนดระเบียบ
สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจงัหวดับรุรีมัย ์จ ากดั ว่าดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกและดอกเบีย้เงินกู ้แกไ้ข
เพิม่เติมฉบบัท่ี 5 พ.ศ. 2556 ดงัต่อไปนี ้
 ขอ้ 1. ระเบียบนีเ้รยีกว่า “ ระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจงัหวดับรุรีมัย ์จ ากดั ว่าดว้ยการ
ใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกและดอกเบีย้เงินกู ้แกไ้ขเพิ่มเตมิฉบบัท่ี 5 พ.ศ. 2556 ” 
 ขอ้ 2. ระเบียบนีใ้หใ้ช้บงัคบัตัง้แต่วนัท่ี  1 พฤษภาคม 2556 เป็นตน้ไป  ใหย้กเลกิระเบียบสหกรณ์
ออมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั ว่าดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกและดอกเบีย้เงินกู ้แกไ้ขเพิ่มเตมิ
ฉบบัท่ี 4 พ.ศ. 2555 , ขอ้ 18 (1) และใช้ความตอ่ไปนีแ้ทน 
 

หมวด 1 
ข้อก าหนดทั่วไป 

  

ขอ้ 3. ในระเบียบท่ีสหกรณใ์หเ้งินกูแ้ก่สมาชิก  3 ประเภท คือ 
            ( 1 ) เงินกูเ้พื่อเหตฉุกุเฉิน 
            ( 2 ) เงินกูส้ามญั 
            ( 3 ) เงินกูพ้ิเศษ 
 ขอ้ 4. สหกรณจ์ะใหเ้งินกูเ้ฉพาะแก่สมาชิกเท่านัน้ 
 ขอ้ 5. การใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกนัน้ จะใหไ้ดเ้ฉพาะกรณีเพื่อการอนัจ าเป็นหรอืมีประโยชนต์ามท่ี
คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรแตจ่ะใหเ้งินกูเ้พื่อการสรุุย่สรุา่ยหรอืการเก็งก าไรไม่ได ้ 
 ขอ้ 6. สมาชิกผูป้ระสงคข์อกูเ้งิน ตอ้งเสนอค าขอกูต้่อสหกรณต์ามแบบท่ีก าหนดไว ้
 เม่ือสมาชิกไดท้  าความยินยอมเป็นหนงัสอืไว้กับสหกรณ์  ให้ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของรฐั 
หรอืนายจ้างในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื่นใดท่ีสมาชิกปฏิบตัิหนา้ท่ีอยู่ หักเงินเดือน หรือค่าจ้าง 
หรอืเงินอื่นใดท่ีถึงก าหนดจ่ายแก่สมาชิกนัน้ เพื่อช าระหนีห้รอืภาระผูกพันอื่นท่ีมีต่อสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์
ตามจ านวนท่ีสหกรณแ์จ้งไปจนกว่าหนีห้รอืภาระผกูพนันัน้จะระงบัสิน้ไป  ใหห้น่วยงานนั้นหักเงินดังกล่าว 
และสง่เงินท่ีหกัไวน้ัน้ใหแ้ก่สหกรณโ์ดยพลนั 
 การแสดงเจตนายินยอมนีมิ้อาจจะถอนคืนได ้ เวน้แต่สหกรณใ์หค้วามยินยอม 
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การหกัเงินนัน้ตอ้งหกัใหส้หกรณเ์ป็นอนัดบัแรกถดัจากหนีภ้าษีอากร และการหักเงินเข้ากองทุนท่ี
สมาชิกตอ้งถกูหกัตามกฎหมายว่าดว้ยกองทนุบ าเหน็จ บ  านาญขา้ราชการ กฎหมายว่าดว้ยกองทุนส  ารอง
เลีย้งชีพ  กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงานและกฎหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม 
 ขอ้ 7. การใหเ้งินกูท้กุประเภทนัน้ ผูกู้ต้อ้งท าหนงัสอืและสมาชิกผูค้  า้ประกนั (ถา้มี) ตอ้งท าหนงัสอื 
ค า้ประกนัใหไ้วต้่อสหกรณต์ามแบบท่ีก าหนดไว ้
 ขอ้ 8. การสง่เงินงวดช าระหนีเ้งินกูท้กุประเภท ซึง่ผูกู้ต้อ้งสง่ต่อสหกรณน์ัน้ ใหส้ง่โดยวิธีหกัจากเงิน
ไดร้ายเดือนของผูกู้ ้ณ ท่ีจ่าย และการสง่เงินงวดช าระหนีเ้งินกูท้กุประเภท ดอกเบีย้เงินกู ้รวมทัง้เงินอื่น ๆ 
ของสมาชิกรวมกนัจะตอ้งไม่เกินเงินไดร้ายเดือนสทุธิของสมาชิกนัน้ 

         ใหถื้อว่าเงินงวดช าระหนีแ้ต่ละงวดถึงก าหนดสง่ภายในวนัสิน้เดอืนนัน้ ๆ 
 

หมวด 2 
เงินกู้เพื่อเหตฉุุกเฉิน 

 

 ขอ้ 9. การใหเ้งินกูเ้พื่อเหตฉุกุเฉิน คณะกรรมการด าเนินการอาจมอบอ านาจใหป้ระธานกรรมการ 
หรอืรองประธานกรรมการหรอืกรรมการด าเนินการหรอืผูจ้ดัการ ตามท่ีเห็นสมควรเป็นผูวิ้นิจฉยัใหเ้งินกูเ้พื่อ
เหตฉุกุเฉินท่ีใหไ้ปและสง่คืน เพือ่ใหค้ณะกรรมการด าเนินการทราบทกุเดือน 
 ขอ้ 10. เงินกูเ้พื่อเหตฉุกุเฉินท่ีใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึง ๆ นัน้ ใหมี้จ านวนไม่เกิน  30,000 บาท หรอื
สามในสีส่ว่น แห่งเงินไดร้ายเดือนของสมาชิกสดุแต่จ านวนไหนนอ้ยกว่า 

ในกรณีท่ีสมาชิกนัน้ยงัมีเงินกูเ้พื่อเหตฉุกุเฉินรายก่อนเหลอือยู ่จะย่ืนขอกูเ้งินกูเ้พือ่เหต ุ
ฉกุเฉินรายใหม่ไม่ได ้

ขอ้ 11. หลกัประกนัส  าหรบัเงินกูเ้พื่อเหตฉุกุเฉิน นอกจากหนงัสอืกูซ้ึ่งผูกู้ไ้ดท้  าไวต้่อสหกรณแ์ลว้ก็
ไม่ตอ้งมีหลกัประกนัอย่างอื่นอีก  
 ขอ้ 12. การสง่เงินงวดช าระหนี ้ ส  าหรบัเงินกูเ้พื่อเหตฉุกุเฉิน ใหผู้กู้ส้ง่คืนเงินเพื่อเหตฉุกุเฉินเตม็
จ านวน พรอ้มดว้ยดอกเบีย้ภายในวนัสิน้เดือนท่ีรบัเงินกู ้หรอืใหส้ง่เป็นงวดรายเดือนรวมกนัหกงวดตดิตอ่กนั 
เริม่ตัง้แต่วนัสิน้เดือนแรกท่ีรบัเงินกูเ้ป็นตน้ไป โดยใหส้ง่ช าระตน้เงินงวดละหน่ึงในหกของจ านวนเงินท่ีเป็น
หนี ้(ถา้มีเศษของบาทใหร้วมช าระงวดสดุทา้ย) พรอ้มดอกเบีย้ของตน้เงินคงเหลอืถึงวนัท่ีช าระตน้เงินนัน้  
ทัง้นีไ้ม่มีการผ่อนเวลาแต่อย่างใด 

           อน่ึง สมาชิกท่ีกูเ้งินหลงัวนัท่ี 15 ของเดือน ใหเ้ริม่ช าระงวดแรกในเดือนถดัไป 
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หมวด 3 
เงินกู้สามญั 

 

 ขอ้ 13. การใหเ้งินกูส้ามัญใหค้ณะกรรมการด าเนินการมีอ  านาจพิจารณาวินิจฉยัใหเ้งินกูส้ามญัแก่
สมาชิก 

            คณะกรรมการด าเนินการ อาจแต่งตัง้คณะกรรมการเงินกูขึ้น้ตามความในขอ้บงัคบัของ 
สหกรณ ์ ขอ้ 82 และมอบอ านาจหนา้ท่ีในการพจิารณาวินิจฉยัใหเ้งินกูส้ามัญแก่สมาชิกก็ได ้
 ขอ้ 14. ค าขอกูเ้งินสามัญของสมาชิกนัน้  ตอ้งเสนอโดยผ่านการพจิารณาใหค้วามเห็นดงัต่อไปนี ้
คือ ค  าขอกูเ้งินของสมาชิกผูซ้ึ่งรบัราชการในสงักดัต  ารวจภธูรจงัหวดับรุรีมัยต์อ้งผ่านการพจิารณาของผู้
บงัคบัการต  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์หรอืรองผูบ้งัคบัการต  ารวจภธูรจังหวดั  สว่นค าขอกูข้องผูซ้ึ่งรบัราชการ
อยู่ในสงักดัสถานีต  ารวจภธูรอ  าเภอ , สถานีต  ารวจภธูรก่ิงอ  าเภอ , สถานีต  ารวจภธูรต  าบล ตอ้งผ่านการ
พิจารณาของผูบ้งัคบับญัชาของตน ( แต่ถา้ผูข้อกูด้  ารงต  าแหน่งเหลา่นีเ้อง หรอืด  ารงต  าแหน่งราชการสงูกว่า
ก็ไม่ตอ้งผ่านการพจิารณาใหค้วามเห็นดงัว่านี ้) 

ขอ้ 15. จ านวนเงินกูส้ามัญท่ีใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึง ๆ นัน้ ย่อมสดุแตค่ณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณาเห็นสมควรแตต่อ้งอยูภ่ายในจ านวนไม่เกิน  80 เท่าของเงินไดร้ายเดือน และวงเงินกูไ้ม่เกิน  
2,000,000.- บาท  จะตอ้งอยู่ในหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวด้งันี ้

(1) เป็นสมาชิกตัง้แต่  3 เดอืนถึง  3 ปี กูเ้งินสามัญได ้ 80 เท่าของเงินไดร้ายเดือน แตเ่ม่ือ 
รวมกบัหนีเ้งินกูโ้ครงการทกุประเภทแลว้ กูไ้ดไ้ม่เกิน  1,300,000.- บาท   

(2) เป็นสมาชิกเกิน  3 ปี ถึง  5 ปี กูเ้งินสามัญได ้ 80 เท่าของเงินไดร้ายเดือน แตเ่ม่ือรวม 
กบัหนีเ้งินกูโ้ครงการทกุประเภทแลว้ กูไ้ดไ้ม่เกิน  1,500,000.- บาท  

(3) เป็นสมาชิกเกิน  5 ปีขึน้ไป กูเ้งินสามัญได ้ 80 เท่าของเงินไดร้ายเดอืน แต่เม่ือรวมกบั 
หนีเ้งินกูโ้ครงการทกุประเภทแลว้ กูไ้ดไ้ม่เกิน  2,000,000.- บาท 

(4) ทนุเรอืนหุน้  สมาชิกท่ีย่ืนกูเ้งินสามัญ (ไม่รวมโครงการทกุประเภท) ตอ้งมีทนุเรอืนหุน้  
ดงันี ้

     4.1 วงเงินกูไ้ม่เกิน  1,800,000.- บาท  ตอ้งมีทนุเรอืนหุน้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 13 ของ 
วงเงินท่ีขอกู ้

     4.2 วงเงินกูต้ ัง้แต่  1,800,001.- บาท ถึง  2,000,000.- บาท  ตอ้งมีทนุเรอืนหุน้ไม่นอ้ย 
กว่ารอ้ยละ 15 ของวงเงินท่ีขอกู ้
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     4.3 กรณีสมาชิกท่ีเคยกูเ้งินสามัญมาแลว้ หากจะขอกูส้ามญัใหม่และขอกูว้งเงินเดมิ  
จะตอ้งมีทนุเรอืนหุน้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของวงเงินท่ีขอกู ้ โดยเงินค่าหุน้ดงักลา่วสมาชิกตอ้งช าระในวนั
รบัเงินกูส้ามัญ สหกรณฯ์ จะหกัจากเงินกูท่ี้สมาชิกพึงไดร้บัช าระค่าหุน้ใหค้รบตามจ านวนก่อน จึงจะจ่าย
เงินกูส้ามัญ 

(5) สมาชิกท่ีย่ืนกูเ้งินกูส้ามญัจะตอ้งมีเงินฝากออมทรพัยพ์ิเศษ (เพื่อความมั่คง) ตาม 
ระเบียบท่ีสหกรณก์ าหนด  โดยสหกรณจ์ะหกัจากเงินกูท่ี้สมาชิกพงึไดร้บัช าระใหค้รบตามจ านวนก่อนจึงจะ
จ่ายเงินกูส้ามัญ 

 (6) การสง่ช าระหนี ้
           6.1 สมาชิกท่ีกูไ้ม่เกิน  1,500,000.- บาท  สง่ช าระหนีไ้ม่เกิน  180 งวด 

     6.2 สมาชิกท่ีกูต้ ัง้แต่ 1,500,001.-  ถึง 1,800,000.- บาท สง่ช าระหนีไ้ม่เกิน 200 งวด 
     6.3 สมาชิกท่ีกูต้ ัง้แต่ 1,800,001.-  ถึง 2,000,000.- บาท  สง่ช าระหนีไ้ม่เกิน 230 งวด                     

ส  าหรบัสมาชิกท่ียงัไม่เกษียณอายรุาชการใหส้ง่ช าระหนีใ้หเ้สรจ็สิน้ภายในอาย ุ 65 ปี  ยกเวน้
สมาชิกท่ีเกษียณอายรุาชการและขอรบัเงินบ านาญใหส้ง่ช าระหนีใ้หเ้สรจ็สิน้ภายในอาย ุ70 ปี 

(7) กรณีสมาชิกท่ีมีอายรุาชการก่อนเกษียณตัง้แต่  55 ปี  มีสทิธิ์ย่ืนขอกูเ้งินสามัญได ้
ตามสทิธิ ์ขอ้ 15. (1),(2),(3) และการสง่งวดช าระหนีต้อ้งสง่ช าระภายในไม่เกิน  65 ปี  ทัง้นี ้จะน าเอาทนุ
เรอืนหุน้มาพจิารณา  โดยหนีจ้ะตอ้งเท่ากบัหรอืนอ้ยกว่าทนุเรอืนหุน้เม่ืออายคุรบ 65 ปี  เวน้แต่ย่ืนขอกูเ้งิน
สามัญโดยมีค่าหุน้เป็นหลกัค  า้ประกนั  ใหกู้ไ้ดภ้ายในจ านวนไม่เกินรอ้ยละ 90  ของค่าหุน้ทัง้หมดท่ีเป็น 
หลกัค  า้ประกนั  การสง่เงินงวดช าระหนีไ้ม่จ ากดัเรือ่งอายแุต่ตอ้งสง่ช าระภายในไม่เกิน  120 งวด 

(8) สมาชิกท่ีกูเ้งินสามญัและโครงการทกุประเภท ตอ้งมีเงินเดือนเหลอืหลงัหกัช าระหนี ้
ทกุประเภทแลว้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10  ของเงินไดร้ายเดือน 

(9) กรณีสมาชิกท่ีเกษียณอายรุาชการและขอรบัเงินบ านาญรายเดือน มีสทิธิ์ย่ืนขอกูเ้งิน 
สามัญได ้ 55 เท่าของเงินเดือน แต่กูไ้ดไ้ม่เกิน  800,000.- บาท   

(10) สมาชิกท่ีเกษียณอายรุาชการและขอรบัเงินบ านาญย่ืนขอกูเ้งินสามัญโดยมีค่าหุน้ 
เป็นหลกัค  า้ประกนัใหกู้ไ้ดภ้ายในจ านวนไม่เกินรอ้ยละ 90  ของค่าหุน้ทัง้หมดท่ีเป็นหลกัค  า้ประกนั  การสง่
เงินงวดช าระหนีไ้ม่จ ากดัเรือ่งอาย ุแต่ตอ้งสง่ช าระภายในไม่เกิน 120 งวด  

(11) สมาชิกท่ีเกษียณอายรุาชการและขอรบัเงินบ านาญท่ีกูเ้งินสามัญและโครงการ 
ทกุประเภทตอ้งมีเงินเดือนเหลอืหลงัหกัช าระหนีท้กุประเภทแลว้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 20  ของเงินไดร้ายเดอืน 

(12) สมาชิกท่ีกูเ้งินต่อเน่ืองตอ้งสง่ช าระหนีค้รัง้ก่อนไม่ต  ่ากว่า 8 งวดเดือน หรอืรอ้ยละ 10   
จึงจะมีสทิธิ์ย่ืนกูส้ามัญใหม่ได ้
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โดยใหมี้ผูค้  า้ประกนัสีค่นทกุเงื่อนไข  ทัง้นี ้หากไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักลา่วขา้งตน้ 
ใหเ้ป็นอ านาจของคณะกรรมการเงินกูเ้ป็นผูพ้จิารณาเป็นรายๆ ไป 

ในกรณีท่ีสมาชิกผูกู้เ้งินสามญัโดยมีค่าหุน้เป็นหลกัประกนั ใหกู้ไ้ดภ้ายในจ านวนไม่เกิน 
รอ้ยละ 90  ของค่าหุน้ทัง้หมดท่ีเป็นหลกัประกนั 
 ขอ้ 16.  ถา้คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรจะใหเ้งินกูส้ามญัแก่สมาชิกท่ียงัสง่คืนเงินกูส้ามญั
รายก่อนไม่เสรจ็ก็ได ้แตจ่ านวนเงินกูส้ามัญรวมทกุรายการของสมาชิกผูกู้ค้นหน่ึง ๆ ในเวลาใดเวลาหน่ึง จะ
มีจ านวนตน้เงินเกินกว่าจ ากดัท่ีกลา่วในขอ้ 15 สดุแต่กรณีไม่ได ้

ขอ้ 17. ในการใหเ้งินกูส้ามัญนัน้ ถา้ปรากฏว่าสหกรณมี์เงินทนุท่ีจะกูไ้ดไ้ม่พอแก่การขอกูอ้นัมี 
ลกัษณะพงึใหกู้น้ัน้ทกุราย ใหถื้อล  าดบัในการพิจารณาใหเ้งินกู ้ ดงัต่อไปนี ้

(1) เงินกูซ้ึง่ถือค่าหุน้เป็นหลกัประกนั พึงใหใ้นล  าดบัก่อนเงินกูซ้ึ่งมีหลกัประกนัอย่างอื่น 
(2) ในระหว่างเงินกูซ้ึง่อยู่ในล  าดบัเดียวกนัตามท่ีกลา่วในขอ้ (1) เงินกูซ้ึง่มีจ านวนนอ้ย  

พึงใหก่้อนเงินกูซ้ึ่งมีจ านวนมาก เพื่อประโยชนแ์ห่งการนี ้จ านวนเงินกูท่ี้น  ามาเทียบกนันัน้ ใหค้ดิรวมทัง้เงิน  

กูส้ามัญ , เงินกูเ้พื่อเหตฉุกุเฉิน และเงินกูพ้เิศษรายก่อนของผูกู้ท่ี้คงเหลอือยู ่
 ทัง้นี ้เวน้แต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการด าเนินการหรอืคณะอนกุรรมการเงินกูเ้ห็นว่ามีเหตผุลพิเศษจะ
วินิจฉยัเป็นอย่างอื่นก็ได ้
 ขอ้ 18. หลกัประกนัส  าหรบัเงินกูส้ามญั ถา้เงินกูส้ามัญรายนัน้โดยเฉพาะรายเดียวก็ดี หรอื เม่ือรวม
กบัเงินกูส้ามญัรายก่อนของผูกู้ท่ี้คงเหลอือยู่ (ถา้มี) ก็ดี มีจ านวนไม่เกินกว่าค่าหุน้ท่ีผูกู้มี้อยูใ่นสหกรณก็์ไม่
ตอ้งมีหลกัประกนัอย่างอื่นอีก 

ถา้เงินกูส้ามัญรายนัน้โดยเฉพาะรายเดียวก็ดีหรอืเม่ือรวมกบัเงินกูส้ามญัรายก่อนของผูกู้ ้ 
(ถา้มี) ก็ดี มีจ านวนเกินกว่าค่าหุน้ซึง่ผูกู้มี้อยูใ่นสหกรณ ์ก็ตอ้งมีหลกัประกนัอย่างหน่ึงอย่างใด ดงัต่อไปนี ้

( 1 ) มีสมาชิกท่ีมิไดเ้ป็นคู่สมรสของผูกู้ ้ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการหรอืคณะอนกุรรมการ 
เงินกูเ้ห็นสมควรอย่างนอ้ยสีค่นค  า้ประกนัอย่างไม่จ ากดัเพื่อหนีส้นิเก่ียวกบัเงินกูส้ามัญรายนัน้ในสว่นท่ีเกิน
กว่าค่าหุน้ของผูกู้แ้ต่ถา้ผูกู้มี้เงินกูส้ามัญรายก่อนเหลอือยู่ดว้ย ก็ตอ้งใหค้  า้ประกนัเพื่อหนีส้นิเก่ียวกบัเงินกู้
สามัญรายใหม่ทัง้หมด 

เพื่อความมั่นคงในการใหเ้งินกูส้ามญั คณะกรรมการด าเนินการหรอืคณะอนกุรรมการ 
เงินกู ้มีอ  านาจวินิจฉยัเรยีกใหมี้ผูค้  า้ประกนัมากกว่าสามคนก็ได ้

สมาชิกคนหน่ึงจะเป็นผูค้  า้ประกนัส  าหรบัผูกู้ม้ากกว่าสี่คนในเวลาเดียวกนัไม่ไดแ้ละ 
สมาชิกคนหน่ึงจะมีหนีส้นิต่อสหกรณใ์นฐานะผูค้  า้ประกนั โดยจ านวนตน้เงินรวมกนัทัง้หมดเกินกว่าจ ากดัท่ี
กลา่วในขอ้ 15 วรรคแรกไม่ได ้
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เม่ือผูค้  า้ประกนัคนใดตายหรอืลาออกจากสหกรณไ์ม่ว่าเพราะเหตใุด ๆ  หรอืมีเหตท่ีุ 
คณะกรรมการด าเนินการหรอืคณะกรรมการเงินกู ้เห็นว่าไม่สมควรท่ีจะเป็นผูค้  า้ประกนัตอ่ไป ผูกู้จ้ะตอ้งจัด
ใหส้มาชิกอื่นซึง่คณะกรรมการด าเนินการหรอืคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควร เขา้เป็นผูค้  า้ประกนัแทนคน
เดมิใหเ้สรจ็ภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการหรอืคณะกรรมการเงินกูก้  าหนด 

การใหส้มาชิกผูค้  า้ประกนัออกจากสหกรณไ์ม่ว่าเพราะเหตใุด ๆ ไม่เป็นเหตใุหผู้น้ัน้ 
หลดุพน้จากการค า้ประกนัจนกว่าผูกู้ไ้ดจ้ดัใหส้มาชิกอื่นซึง่คณะกรรมการด าเนินการหรอืคณะกรรมการ
เงินกูเ้ห็นสมควรเขา้เป็นผูค้  า้ประกนัแทน 
            อน่ึง ภายหลงัการท าหนงัสอืค  า้ประกนัแลว้ ถา้สมาชิกผูค้  า้ประกนัไดเ้ป็นคู่สมรสของผูกู้ ้ผูกู้้
จะตอ้งจัดใหส้มาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการด าเนินการหรอืคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควร เป็นผูค้  า้ประกนั
เงินกูใ้นสว่นท่ีเกินกว่าค่าหุน้ของผูกู้โ้ดยเรว็ดว้ย 

( 2 ) มีอสงัหารมิทรพัยอ์นัปลอดจากภาระจ านองรายอื่น จ านองเป็นประกนัเตม็จ านวน 
เงินกูร้ายนัน้โดยตอ้งเป็นท่ีพอใจคณะกรรมการด าเนินการหรอืคณะกรรมการเงินกู ้ว่าจ านวนเงินกูส้ว่นท่ีเกิน
กว่าค่าหุน้ของผูกู้ต้อ้งอยูภ่ายในรอ้ยละ 80 แห่งค่าของอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ 

( 3 ) มีหลกัทรพัยร์ฐับาลหรอืเอกสารการฝากเงินในธนาคาร หรอืในสหกรณ ์ซึ่งคณะ 
กรรมการด าเนินการหรอืคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควรจ าน าเป็นประกนั โดยจ านวนเงินกูส้ว่นท่ีเกินกว่า 
หุน้ของผูกู้อ้ยู่ภายในรอ้ยละ 80 แห่งค่าของหลกัทรพัยน์ัน้ 
 ขอ้ 19. การสง่เงินงวดช าระหนีส้  าหรบัเงินกูส้ามัญ ใหค้ณะกรรมการด าเนินการหรอืคณะกรรมการ
เงินกูพ้จิารณาก าหนดใหผู้กู้ส้ง่คืนเงินกูส้ามัญเป็นงวดรายเดือนเท่ากนัพรอ้มดว้ยดอกเบีย้ ตามหลกัเกณฑ์
ในขอ้ 15 โดยใหส้ง่ช าระงวดแรกตัง้แต่วนัสิน้เดือนท่ีรบัเงินกูเ้ป็นตน้ไป 

ในกรณีท่ีผูกู้มี้ค  าขอเป็นหนงัสอื คณะกรรมการด าเนินการเห็นว่ามีเหตอุนัสมควรผ่อนผนั 
เป็นพเิศษคณะกรรมการด าเนินการจะผ่อนเวลาการสง่เงินงวดช าระหนีส้  าหรบัเงินกูส้ามญัท่ีก าหนดไวต้าม
ความในวรรคก่อนนัน้ ใหแ้ก่ผูกู้ค้ราวละหน่ึงหรอืหลายคนก็ได ้แต่การผ่อนเวลาเช่นนีร้วมกนัทัง้หมดส  าหรบั
เงินกูส้ามัญราย ๆ หน่ึงตอ้งไม่เกินหกเดือน 
 

หมวด 4 
เงินกู้พิเศษ 

ขอ้ 20. การใหเ้งินกูพ้ิเศษใหค้ณะกรรมการด าเนินการมีอ  านาจพิจารณาวินิจฉยัใหเ้งินกูพ้เิศษแก่
สมาชิก 

 คณะกรรมการด าเนินการอาจแตง่ตัง้คณะกรรมการเงินกูขึ้น้ตามความในขอ้บงัคบัของ
สหกรณ ์ขอ้ 82  และมอบอ านาจหนา้ท่ีในการพจิารณาวินิจฉยัใหเ้งินกูพ้ิเศษแก่สมาชิกก็ได ้
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 ทัง้นี ้ เงื่อนไขและวิธีการใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั และระเบียบนี ้และระเบียบว่าดว้ยเงินกู้
พิเศษ พ.ศ.2554 

 

หมวด 5 
ดอกเบีย้เงินกู ้

 

 ขอ้ 21. ใหเ้รยีกดอกเบีย้เงินกูท้กุประเภทในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 17.00 ต่อปี โดยจะประกาศให้
ทราบเป็นคราว ๆ ไป   
 ขอ้ 22. ดอกเบีย้นัน้ใหค้ดิเป็นรายวนัตามจ านวนตน้เงินคงเหลอื 
 

หมวด 6 
การควบคุมหลกัประกันและการเรียกคืนเงินกู้ 

 

 ขอ้ 23. ใหค้ณะกรรมการด าเนินการ ตรวจตราควบคมุใหเ้งินกูท้กุรายมีหลกัประกนัตามท่ีก าหนด
ไวใ้นระเบียบนีแ้ละเม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลกัประกนัส  าหรบัเงินกูร้ายใดเกิดบกพรอ่งผูกู้้
จะตอ้งจัดการแกไ้ขใหค้ืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
 ขอ้ 24. ในกรณีใด ๆ ดงัต่อไปนี ้ใหถื้อว่าเงินกูไ้ม่ว่าประเภทใด  ๆเป็นอนัถึงก าหนดสง่คืนโดยสิน้เชิง
พรอ้มทัง้ดอกเบีย้ในทนัที โดยมิพกัค  านึงถงึก  าหนดเวลาท่ีใหไ้ว ้และใหค้ณะกรรมการด าเนินการจดัการเรยีก
คืนโดยมิชักช้า 
   (1) เม่ือผูกู้อ้อกจากสหกรณไ์ม่ว่าเพราะเหตใุด 

(2) เม่ือปรากฏแก่คณะกรรมการด าเนินการว่าผูกู้น้  าเงินไปใช้ผิดความมุ่งหมายท่ีใหเ้งิน 
กูน้ัน้ 

(3) เม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่า หลกัประกนัส  าหรบัเงินกูเ้กิดบกพรอ่งและผูกู้ ้
มิไดจ้ัดการแกไ้ขใหค้ืนดภีายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

(4) เม่ือคา้งสง่เงินงวดช าระหนี ้(ไม่ว่าตน้เงินหรอืดอกเบีย้ ) เป็นเวลาสองเดือนติดตอ่กนั 
หรอืผิดนดัการสง่เงินงวดช าระหนีด้งัว่านัน้ถึงสามคราวส  าหรบัเงินกูร้ายหน่ึง ๆ  
 ขอ้ 25. ในกรณีเงินกูเ้ป็นอนัตอ้งสง่คืนโดยสิน้เชิงตามท่ีกลา่วแลว้ ใน ขอ้ 24 ถา้ผูค้  า้ประกนัตอ้งรบั
ผิดช าระหนีแ้ทนผูกู้ ้และไม่สามารถช าระหนีน้ัน้โดยสิน้เชิง เม่ือผูค้  า้ประกนัรอ้งขอคณะกรรมการด าเนินการ
อาจผ่อนผนัใหเ้รยีกเก็บจากผูค้  า้ประกนัเป็นงวดรายเดือน จนเสรจ็ตามท่ีผูกู้ไ้ดท้  าหนงัสอืกูใ้หไ้วต้่อ 
สหกรณก็์ได ้สดุแตจ่ะพิจารณาเห็นสมควร 
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 ขอ้ 26. ผูกู้ก็้ดี ผูค้  า้ประกนัก็ดี ตอ้งรบัผกูพนัว่า ถา้ตนประสงคจ์ะขอออกหรอืยา้ยจากราชการ หรอื
งานประจ าตอ้งแจ้งเป็นหนงัสอืใหส้หกรณท์ราบและจัดการช าระหนีส้นิซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ ์หรอืจดัหาผู้
ค  า้ประกนัแทนตนใหเ้สรจ็สิน้เสยีก่อน แลว้จึงขอออกหรอืยา้ยจากราชการหรอืงานประจ านัน้ได ้

 
ประกาศ ณ วนัท่ี  3 เมษายน พ.ศ.2556 

 
                                                                     (ลงช่ือ) พลต ารวจตร ี  รฐัพงษ์   ยิม้ใหญ ่
                                                                                                    ( รฐัพงษ ์  ยิม้ใหญ ่) 
                                                                                                      ประธานกรรมการ 
                                                                              สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์ จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจภธูรจังหวัดบุรรีัมย ์จ ากัด 
ว่าดว้ยการใหเ้งินกู้แก่สมาชิกและดอกเบีย้เงินกู ้

แก้ไขเพิ่มเตมิฉบบัที ่4  พ.ศ. 2555 
…………………………………… 

 

 อาศยัอ  านาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ ์ขอ้ 10 , ขอ้ 12 , ขอ้ 78  และขอ้ 106 ท่ีประชมุ
คณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี 40  ครัง้ท่ี 3  เม่ือวนัท่ี  29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ไดมี้มติก  าหนดระเบยีบ
สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจงัหวดับรุรีมัย ์จ ากดั ว่าดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกและดอกเบีย้เงินกู ้แกไ้ข
เพิม่เติมฉบบัท่ี 4 พ.ศ. 2555 ดงัต่อไปนี ้
 ขอ้ 1. ระเบียบนีเ้รยีกว่า “ ระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจงัหวดับรุรีมัย ์จ ากดั ว่าดว้ยการ
ใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกและดอกเบีย้เงินกู ้แกไ้ขเพิ่มเตมิฉบบัท่ี 4 พ.ศ. 2555 ” 
 ขอ้ 2. ระเบียบนีใ้หใ้ช้บงัคบัตัง้แต่วนัท่ี  1 ธันวาคม 2555 เป็นตน้ไป  ใหย้กเลกิความในหมวด 3 
เงินกูส้ามัญ ขอ้ 15. ของระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั ว่าดว้ยการใหเ้งินกู ้
แก่สมาชิกและดอกเบีย้เงินกู ้แกไ้ขเพิ่มเตมิฉบบัท่ี 3 พ.ศ.2555 และใช้ความต่อไปนีแ้ทน 
 

หมวด 1 
ข้อก าหนดทั่วไป 

  

ขอ้ 3. ในระเบียบท่ีสหกรณใ์หเ้งินกูแ้ก่สมาชิก  3 ประเภท คือ 
            ( 1 ) เงินกูเ้พื่อเหตฉุกุเฉิน 
            ( 2 ) เงินกูส้ามญั 
            ( 3 ) เงินกูพ้ิเศษ 
 ขอ้ 4. สหกรณจ์ะใหเ้งินกูเ้ฉพาะแก่สมาชิกเท่านัน้ 
 ขอ้ 5. การใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกนัน้ จะใหไ้ดเ้ฉพาะกรณีเพื่อการอนัจ าเป็นหรอืมีประโยชนต์ามท่ี
คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรแตจ่ะใหเ้งินกูเ้พื่อการสรุุย่สรุา่ยหรอืการเก็งก าไรไม่ได ้ 
 ขอ้ 6. สมาชิกผูป้ระสงคข์อกูเ้งิน ตอ้งเสนอค าขอกูต้่อสหกรณต์ามแบบท่ีก าหนดไว ้
 เม่ือสมาชิกไดท้  าความยินยอมเป็นหนงัสอืไว้กับสหกรณ์  ให้ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของรฐั 
หรอืนายจ้างในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื่นใดท่ีสมาชิกปฏิบตัิหนา้ท่ีอยู่ หักเงินเดือน หรือค่าจ้าง 
หรอืเงินอื่นใดท่ีถึงก าหนดจ่ายแก่สมาชิกนัน้ เพื่อช าระหนีห้รอืภาระผูกพันอื่นท่ีมีต่อสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์
ตามจ านวนท่ีสหกรณแ์จ้งไปจนกว่าหนีห้รอืภาระผกูพนันัน้จะระงบัสิน้ไป  ใหห้น่วยงานนั้นหักเงินดังกล่าว 
และสง่เงินท่ีหกัไวน้ัน้ใหแ้ก่สหกรณโ์ดยพลนั 
 การแสดงเจตนายินยอมนีมิ้อาจจะถอนคืนได ้ เวน้แต่สหกรณใ์หค้วามยินยอม 
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การหกัเงินนัน้ตอ้งหกัใหส้หกรณเ์ป็นอนัดบัแรกถดัจากหนีภ้าษีอากร และการหักเงินเข้ากองทุนท่ี
สมาชิกตอ้งถกูหกัตามกฎหมายว่าดว้ยกองทนุบ าเหน็จ บ  านาญขา้ราชการ กฎหมายว่าดว้ยกองทุนส  ารอง
เลีย้งชีพ  กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงานและกฎหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม 
 ขอ้ 7. การใหเ้งินกูท้กุประเภทนัน้ ผูกู้ต้อ้งท าหนงัสอืและสมาชิกผูค้  า้ประกนั (ถา้มี) ตอ้งท าหนงัสอื 
ค า้ประกนัใหไ้วต้่อสหกรณต์ามแบบท่ีก าหนดไว ้
 ขอ้ 8. การสง่เงินงวดช าระหนีเ้งินกูท้กุประเภท ซึง่ผูกู้ต้อ้งสง่ต่อสหกรณน์ัน้ ใหส้ง่โดยวิธีหกัจากเงิน
ไดร้ายเดือนของผูกู้ ้ณ ท่ีจ่าย และการสง่เงินงวดช าระหนีเ้งินกูท้กุประเภท ดอกเบีย้เงินกู ้รวมทัง้เงินอื่น ๆ 
ของสมาชิกรวมกนัจะตอ้งไม่เกินเงินไดร้ายเดือนสทุธิของสมาชิกนัน้ 

         ใหถื้อว่าเงินงวดช าระหนีแ้ต่ละงวดถึงก าหนดสง่ภายในวนัสิน้เดอืนนัน้ ๆ 
 

หมวด 2 
เงินกู้เพื่อเหตฉุุกเฉิน 

 

 ขอ้ 9. การใหเ้งินกูเ้พื่อเหตฉุกุเฉิน คณะกรรมการด าเนินการอาจมอบอ านาจใหป้ระธานกรรมการ 
หรอืรองประธานกรรมการหรอืกรรมการด าเนินการหรอืผูจ้ดัการ ตามท่ีเห็นสมควรเป็นผูวิ้นิจฉยัใหเ้งินกูเ้พื่อ
เหตฉุกุเฉินท่ีใหไ้ปและสง่คืน เพือ่ใหค้ณะกรรมการด าเนินการทราบทกุเดือน 
 ขอ้ 10. เงินกูเ้พื่อเหตฉุกุเฉินท่ีใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึง ๆ นัน้ ใหมี้จ านวนไม่เกิน 30,000 บาท หรอื
สามในสีส่ว่น แห่งเงินไดร้ายเดือนของสมาชิกสดุแต่จ านวนไหนนอ้ยกว่า 

ในกรณีท่ีสมาชิกนัน้ยงัมีเงินกูเ้พื่อเหตฉุกุเฉินรายก่อนเหลอือยู ่จะย่ืนขอกูเ้งินกูเ้พือ่เหต ุ
ฉกุเฉินรายใหม่ไม่ได ้

ขอ้ 11. หลกัประกนัส  าหรบัเงินกูเ้พื่อเหตฉุกุเฉิน นอกจากหนงัสอืกูซ้ึ่งผูกู้ไ้ดท้  าไวต้่อสหกรณแ์ลว้ก็
ไม่ตอ้งมีหลกัประกนัอย่างอื่นอีก  
 ขอ้ 12. การสง่เงินงวดช าระหนี ้ ส  าหรบัเงินกูเ้พื่อเหตฉุกุเฉิน ใหผู้กู้ส้ง่คืนเงินเพื่อเหตฉุกุเฉินเตม็
จ านวน พรอ้มดว้ยดอกเบีย้ภายในวนัสิน้เดือนท่ีรบัเงินกู ้หรอืใหส้ง่เป็นงวดรายเดือนรวมกนัหกงวดตดิตอ่กนั 
เริม่ตัง้แต่วนัสิน้เดือนแรกท่ีรบัเงินกูเ้ป็นตน้ไป โดยใหส้ง่ช าระตน้เงินงวดละหน่ึงในหกของจ านวนเงินท่ีเป็น
หนี ้(ถา้มีเศษของบาทใหร้วมช าระงวดสดุทา้ย) พรอ้มดอกเบีย้ของตน้เงินคงเหลอืถึงวนัท่ีช าระตน้เงินนัน้  
ทัง้นีไ้ม่มีการผ่อนเวลาแต่อย่างใด 

           อน่ึง สมาชิกท่ีกูเ้งินหลงัวนัท่ี 15 ของเดือน ใหเ้ริม่ช าระงวดแรกในเดือนถดัไป 
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หมวด 3 
เงินกู้สามญั 

 

 ขอ้ 13. การใหเ้งินกูส้ามัญใหค้ณะกรรมการด าเนินการมีอ  านาจพิจารณาวินิจฉยัใหเ้งินกูส้ามญัแก่
สมาชิก 

            คณะกรรมการด าเนินการ อาจแต่งตัง้คณะกรรมการเงินกูขึ้น้ตามความในขอ้บงัคบัของ 
สหกรณ ์ ขอ้ 82 และมอบอ านาจหนา้ท่ีในการพจิารณาวินิจฉยัใหเ้งินกูส้ามัญแก่สมาชิกก็ได ้
 ขอ้ 14. ค าขอกูเ้งินสามัญของสมาชิกนัน้  ตอ้งเสนอโดยผ่านการพจิารณาใหค้วามเห็นดงัต่อไปนี ้
คือ ค  าขอกูเ้งินของสมาชิกผูซ้ึ่งรบัราชการในสงักดัต  ารวจภธูรจงัหวดับรุรีมัยต์อ้งผ่านการพจิารณาของผู้
บงัคบัการต  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์หรอืรองผูบ้งัคบัการต  ารวจภธูรจังหวดั  สว่นค าขอกูข้องผูซ้ึ่งรบัราชการ
อยู่ในสงักดัสถานีต  ารวจภธูรอ  าเภอ , สถานีต  ารวจภธูรก่ิงอ  าเภอ , สถานีต  ารวจภธูรต  าบล ตอ้งผ่านการ
พิจารณาของผูบ้งัคบับญัชาของตน ( แต่ถา้ผูข้อกูด้  ารงต  าแหน่งเหลา่นีเ้อง หรอืด  ารงต  าแหน่งราชการสงูกว่า
ก็ไม่ตอ้งผ่านการพจิารณาใหค้วามเห็นดงัว่านี ้) 

ขอ้ 15. จ านวนเงินกูส้ามัญท่ีใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึง ๆ นัน้ ย่อมสดุแตค่ณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณาเห็นสมควรแตต่อ้งอยูภ่ายในจ านวนไม่เกิน  80 เท่าของเงินไดร้ายเดือน และวงเงินกูไ้ม่เกิน  
1,800,000.- บาท  จะตอ้งอยู่ในหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวด้งันี ้

(1) เป็นสมาชิกตัง้แต่  3 เดอืนถึง  3 ปี กูเ้งินสามัญได ้80 เท่าของเงินไดร้ายเดือน แตเ่ม่ือ 
รวมกบัหนีเ้งินกูโ้ครงการทกุประเภทแลว้ กูไ้ดไ้ม่เกิน  1,300,000.- บาท   

(2) เป็นสมาชิกเกิน  3 ปี ถึง  5 ปี  กูเ้งินสามญัได ้80 เท่าของเงินไดร้ายเดือน แตเ่ม่ือรวม 
กบัหนีเ้งินกูโ้ครงการทกุประเภทแลว้ กูไ้ดไ้ม่เกิน  1,500,000.- บาท  

(3) เป็นสมาชิกเกิน  5 ปีขึน้ไป  กูเ้งินสามัญได ้ 80 เท่าของเงินไดร้ายเดือน แตเ่ม่ือรวมกบั 
หนีเ้งินกูโ้ครงการทกุประเภทแลว้ กูไ้ดไ้ม่เกิน  1,800,000.- บาท 
  (4) สมาชิกท่ีย่ืนกูเ้งินสามัญตามขอ้ 15. (1),(2),(3) ตอ้งมีทนุเรอืนหุน้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 
13 ของวงเงินท่ีขอกู ้โดยเงินค่าหุน้ดงักลา่วสมาชิกตอ้งช าระในวนัรบัเงินกูส้ามัญ  สหกรณฯ์ จะหกัจากเงินกู้
ท่ีสมาชิกพึงไดร้บัช าระค่าหุน้ใหค้รบตามจ านวนก่อน จึงจะจ่ายเงินกูส้ามญั   
  (5) กรณีสมาชิกท่ีเคยกูเ้งินสามัญมาแลว้ หากจะขอกูเ้งินกูส้ามัญใหม่และขอกูว้งเงินเดิม 
จะตอ้งมีทนุเรอืนหุน้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของวงเงินท่ีขอกู ้
  (6) การสง่ช าระหนี ้

           6.1 สมาชิกท่ีกูไ้ม่เกิน  1,500,000.- บาท  สง่ช าระหนีไ้ม่เกิน  180 งวด 
     6.2 สมาชิกท่ีกูต้ ัง้แต่  1,500,00.- ขึน้ไป สง่ช าระหนีไ้ม่เกิน 200 งวด 
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ส  าหรบัสมาชิกท่ียงัไม่เกษียณอายรุาชการใหส้ง่ช าระหนีใ้หเ้สรจ็สิน้ภายในอาย ุ 65 ปี  ยกเวน้
สมาชิกท่ีเกษียณอายรุาชการและขอรบัเงินบ านาญใหส้ง่ช าระหนีใ้หเ้สรจ็สิน้ภายในอาย ุ70 ปี 

 (7) กรณีสมาชิกท่ีมีอายรุาชการก่อนเกษียณเหลอืไม่ถึง 120 งวดเดือน (อายตุัง้แต่ 55 ปี)  
มีสทิธิ์ย่ืนขอกูเ้งินสามัญไดต้ามสทิธิ์ ขอ้ 15. (1),(2),(3) และการสง่งวดช าระหนีต้อ้งสง่ช าระภายในไม่เกิน  
65 ปี  ทัง้นี ้โดยน าเอาทนุเรอืนหุน้มาพิจารณา  โดยหนีจ้ะตอ้งเท่ากบัหรอืนอ้ยกว่าทนุเรอืนหุน้เม่ืออายคุรบ  
65 ปี เวน้แต่ย่ืนขอกูเ้งินสามัญโดยมีค่าหุน้เป็นหลกัค  า้ประกนัใหกู้ไ้ดภ้ายในจ านวนไม่เกินรอ้ยละ  90 ของ 
ค่าหุน้ทัง้หมดท่ีเป็นหลกัค  า้ประกนั การสง่เงินงวดช าระหนีไ้ม่จ ากดัเรือ่งอาย ุแต่ตอ้งสง่ช าระภายในไม่เกิน  
120 งวด  

(8) สมาชิกท่ีกูเ้งินสามญัและโครงการทกุประเภท ตอ้งมีเงินเดือนเหลอืหลงัหกัช าระหนี  ้
ทกุประเภทแลว้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10  ของเงินไดร้ายเดือน 

(9) กรณีสมาชิกท่ีเกษียณอายรุาชการและขอรบัเงินบ านาญรายเดือน มีสทิธิ์ย่ืนขอกูเ้งิน 
สามัญได ้ 55 เท่าของเงินบ านาญ แต่กูไ้ดไ้ม่เกิน  800,000.- บาท   

(10) สมาชิกท่ีเกษียณอายรุาชการและขอรบัเงินบ านาญย่ืนขอกูเ้งินสามัญโดยมีค่าหุน้ 
เป็นหลกัค  า้ประกนั ใหกู้ไ้ดภ้ายในจ านวนไม่เกินรอ้ยละ 90  ของค่าหุน้ทัง้หมดท่ีเป็นหลกัค  า้ประกนั  การสง่
เงินงวดช าระหนีไ้ม่จ ากดัเรือ่งอาย ุแต่ตอ้งสง่ช าระภายในไม่เกิน 120 งวด  

(11) สมาชิกท่ีเกษียณอายรุาชการและขอรบัเงินบ านาญท่ีกูเ้งินสามัญและโครงการทกุ 
ประเภทตอ้งมีเงินเดอืนเหลอืหลงัหกัช าระหนีท้กุประเภทแลว้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 20 ของเงินบ านาญราย
เดือน 

(12) สมาชิกท่ีกูเ้งินต่อเน่ืองตอ้งสง่ช าระหนีค้รัง้ก่อนไม่ต  ่ากว่า 8 งวดเดือน หรอืรอ้ยละ 10   
จึงจะมีสทิธิ์ย่ืนกูส้ามัญใหม่ได ้

ทัง้นี ้ใหมี้ผูค้  า้ประกนัสามคนทกุเงือ่นไข 
 ขอ้ 16.  ถา้คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรจะใหเ้งินกูส้ามญัแก่สมาชิกท่ียงัสง่คืนเงินกูส้ามญั
รายก่อนไม่เสรจ็ก็ได ้แตจ่ านวนเงินกูส้ามัญรวมทกุรายการของสมาชิกผูกู้ค้นหน่ึง ๆ ในเวลาใดเวลาหน่ึง จะ
มีจ านวนตน้เงินเกินกว่าจ ากดัท่ีกลา่วในขอ้ 15 สดุแต่กรณีไม่ได ้

ขอ้ 17. ในการใหเ้งินกูส้ามัญนัน้ ถา้ปรากฏว่าสหกรณมี์เงินทนุท่ีจะกูไ้ดไ้ม่พอแก่การขอกูอ้นัมี 
ลกัษณะพงึใหกู้น้ัน้ทกุราย ใหถื้อล  าดบัในการพิจารณาใหเ้งินกู ้ ดงัต่อไปนี ้

(1) เงินกูซ้ึง่ถือค่าหุน้เป็นหลกัประกนั พึงใหใ้นล  าดบัก่อนเงินกูซ้ึ่งมีหลกัประกนัอย่างอื่น 
(2) ในระหว่างเงินกูซ้ึง่อยู่ในล  าดบัเดียวกนัตามท่ีกลา่วในขอ้ (1) เงินกูซ้ึง่มีจ านวนนอ้ย  

พึงใหก่้อนเงินกูซ้ึ่งมีจ านวนมาก เพื่อประโยชนแ์ห่งการนี ้จ านวนเงินกูท่ี้น  ามาเทียบกนันัน้ ใหค้ดิรวมทัง้เงิน  

กูส้ามัญ , เงินกูเ้พื่อเหตฉุกุเฉิน และเงินกูพ้เิศษรายก่อนของผูกู้ท่ี้คงเหลอือยู่ 
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 ทัง้นี ้เวน้แต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการด าเนินการหรอืคณะอนกุรรมการเงินกูเ้ห็นว่ามีเหตผุลพิเศษจะ
วินิจฉยัเป็นอย่างอื่นก็ได ้
 ขอ้ 18. หลกัประกนัส  าหรบัเงินกูส้ามญั ถา้เงินกูส้ามัญรายนัน้โดยเฉพาะรายเดียวก็ดี หรอื เม่ือรวม
กบัเงินกูส้ามญัรายก่อนของผูกู้ท่ี้คงเหลอือยู่ (ถา้มี) ก็ดี มีจ านวนไม่เกินกว่าค่าหุน้ท่ีผูกู้มี้อยูใ่นสหกรณก็์ไม่
ตอ้งมีหลกัประกนัอย่างอื่นอีก 

ถา้เงินกูส้ามัญรายนัน้โดยเฉพาะรายเดียวก็ดีหรอืเม่ือรวมกบัเงินกูส้ามญัรายก่อนของผูกู้ ้ 
(ถา้มี) ก็ดี มีจ านวนเกินกว่าค่าหุน้ซึง่ผูกู้มี้อยูใ่นสหกรณ ์ก็ตอ้งมีหลกัประกนัอย่างหน่ึงอย่างใด ดงัต่อไปนี ้

( 1 ) มีสมาชิกท่ีมิไดเ้ป็นคู่สมรสของผูกู้ ้ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการหรอืคณะอนกุรรมการ 
เงินกูเ้ห็นสมควรอย่างนอ้ยสามคนค า้ประกนัอย่างไม่จ ากดัเพื่อหนีส้นิเก่ียวกบัเงินกูส้ามัญรายนัน้ในสว่นท่ี
เกินกว่าค่าหุน้ของผูกู้แ้ต่ถา้ผูกู้มี้เงินกูส้ามัญรายก่อนเหลอือยูด่ว้ย ก็ตอ้งใหค้  า้ประกนัเพื่อหนีส้นิเก่ียวกบัเงินกู้
สามัญรายใหม่ทัง้หมด 

เพื่อความมั่นคงในการใหเ้งินกูส้ามญั คณะกรรมการด าเนินการหรอืคณะอนกุรรมการ 
เงินกู ้มีอ  านาจวินิจฉยัเรยีกใหมี้ผูค้  า้ประกนัมากกว่าสามคนก็ได ้

สมาชิกคนหน่ึงจะเป็นผูค้  า้ประกนัส  าหรบัผูกู้ม้ากกว่าสามคนในเวลาเดียวกนัไม่ไดแ้ละ 
สมาชิกคนหน่ึงจะมีหนีส้นิต่อสหกรณใ์นฐานะผูค้  า้ประกนั โดยจ านวนตน้เงินรวมกนัทัง้หมดเกินกว่าจ ากดัท่ี
กลา่วในขอ้ 15 วรรคแรกไม่ได ้

เม่ือผูค้  า้ประกนัคนใดตายหรอืลาออกจากสหกรณไ์ม่ว่าเพราะเหตใุด ๆ  หรอืมีเหตท่ีุ 
คณะกรรมการด าเนินการหรอืคณะกรรมการเงินกู ้เห็นว่าไม่สมควรท่ีจะเป็นผูค้  า้ประกนัตอ่ไป ผูกู้จ้ะตอ้งจัด
ใหส้มาชิกอื่นซึง่คณะกรรมการด าเนินการหรอืคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควร เขา้เป็นผูค้  า้ประกนัแทนคน
เดมิใหเ้สรจ็ภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการหรอืคณะกรรมการเงินกูก้  าหนด 

การใหส้มาชิกผูค้  า้ประกนัออกจากสหกรณไ์ม่ว่าเพราะเหตใุด ๆ ไม่เป็นเหตใุหผู้น้ัน้ 
หลดุพน้จากการค า้ประกนัจนกว่าผูกู้ไ้ดจ้ดัใหส้มาชิกอื่นซึง่คณะกรรมการด าเนินการหรอืคณะกรรมการ
เงินกูเ้ห็นสมควรเขา้เป็นผูค้  า้ประกนัแทน 
            อน่ึง ภายหลงัการท าหนงัสอืค  า้ประกนัแลว้ ถา้สมาชิกผูค้  า้ประกนัไดเ้ป็นคู่สมรสของผูกู้ ้ผูกู้้
จะตอ้งจัดใหส้มาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการด าเนินการหรอืคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควร เป็นผูค้  า้ประกนั
เงินกูใ้นสว่นท่ีเกินกว่าค่าหุน้ของผูกู้โ้ดยเรว็ดว้ย 

( 2 ) มีอสงัหารมิทรพัยอ์นัปลอดจากภาระจ านองรายอื่น จ านองเป็นประกนัเตม็จ านวน 
เงินกูร้ายนัน้โดยตอ้งเป็นท่ีพอใจคณะกรรมการด าเนินการหรอืคณะกรรมการเงินกู ้ว่าจ านวนเงินกูส้ว่นท่ีเกิน
กว่าค่าหุน้ของผูกู้ต้อ้งอยูภ่ายในรอ้ยละ 80 แห่งค่าของอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ 
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( 3 ) มีหลกัทรพัยร์ฐับาลหรอืเอกสารการฝากเงินในธนาคาร หรอืในสหกรณ ์ซึ่งคณะ 
กรรมการด าเนินการหรอืคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควรจ าน าเป็นประกนั โดยจ านวนเงินกูส้ว่นท่ีเกินกว่า 
หุน้ของผูกู้อ้ยู่ภายในรอ้ยละ 80 แห่งค่าของหลกัทรพัยน์ัน้ 
 ขอ้ 19. การสง่เงินงวดช าระหนีส้  าหรบัเงินกูส้ามัญ ใหค้ณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการ
เงินกูพ้จิารณาก าหนดใหผู้กู้ส้ง่คืนเงินกูส้ามัญเป็นงวดรายเดือนเท่ากนัพรอ้มดว้ยดอกเบีย้ ตามหลกัเกณฑ์
ในขอ้ 15 โดยใหส้ง่ช าระงวดแรกตัง้แต่วนัสิน้เดือนท่ีรบัเงินกูเ้ป็นตน้ไป 

ในกรณีท่ีผูกู้มี้ค  าขอเป็นหนงัสอื คณะกรรมการด าเนินการเห็นว่ามีเหตอุนัสมควรผ่อนผนั 
เป็นพเิศษคณะกรรมการด าเนินการจะผ่อนเวลาการสง่เงินงวดช าระหนีส้  าหรบัเงินกูส้ามญัท่ีก าหนดไวต้าม
ความในวรรคก่อนนัน้ ใหแ้ก่ผูกู้ค้ราวละหน่ึงหรอืหลายคนก็ได ้แต่การผ่อนเวลาเช่นนีร้วมกนัทัง้หมดส  าหรบั
เงินกูส้ามัญราย ๆ หน่ึงตอ้งไม่เกินหกเดือน 
 

หมวด 4 
เงินกู้พิเศษ 

ขอ้ 20. การใหเ้งินกูพ้ิเศษใหค้ณะกรรมการด าเนินการมีอ  านาจพิจารณาวินิจฉยัใหเ้งินกูพ้เิศษแก่
สมาชิก 

 คณะกรรมการด าเนินการอาจแตง่ตัง้คณะกรรมการเงินกูขึ้น้ตามความในขอ้บงัคบัของ
สหกรณ ์ขอ้ 82  และมอบอ านาจหนา้ท่ีในการพจิารณาวินิจฉยัใหเ้งินกูพ้ิเศษแก่สมาชิกก็ได ้

 ทัง้นี ้ เงื่อนไขและวิธีการใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั และระเบียบนี ้และระเบียบว่าดว้ยเงินกู้
พิเศษ พ.ศ.2554 

 

หมวด 5 
ดอกเบีย้เงินกู ้

 

 ขอ้ 21. ใหเ้รยีกดอกเบีย้เงินกูท้กุประเภทในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 17.00 ต่อปี โดยจะประกาศให้
ทราบเป็นคราว ๆ ไป   
 ขอ้ 22. ดอกเบีย้นัน้ใหค้ดิเป็นรายวนัตามจ านวนตน้เงินคงเหลอื 
 

หมวด 6 
การควบคุมหลกัประกันและการเรียกคืนเงินกู้ 

 

 ขอ้ 23. ใหค้ณะกรรมการด าเนินการ ตรวจตราควบคมุใหเ้งินกูท้กุรายมีหลกัประกนัตามท่ีก าหนด
ไวใ้นระเบียบนีแ้ละเม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลกัประกนัส  าหรบัเงินกูร้ายใดเกิดบกพรอ่งผูกู้้
จะตอ้งจัดการแกไ้ขใหค้ืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
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 ขอ้ 24. ในกรณีใด ๆ ดงัต่อไปนี ้ใหถื้อว่าเงินกูไ้ม่ว่าประเภทใด  ๆเป็นอนัถึงก าหนดสง่คืนโดยสิน้เชิง
พรอ้มทัง้ดอกเบีย้ในทนัที โดยมิพกัค  านึงถงึก  าหนดเวลาท่ีใหไ้ว ้และใหค้ณะกรรมการด าเนินการจดัการเรยีก
คืนโดยมิชักช้า 
   (1) เม่ือผูกู้อ้อกจากสหกรณไ์ม่ว่าเพราะเหตใุด 

(2) เม่ือปรากฏแก่คณะกรรมการด าเนินการว่าผูกู้น้  าเงินไปใช้ผิดความมุ่งหมายท่ีใหเ้งิน 
กูน้ัน้ 

(3) เม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่า หลกัประกนัส  าหรบัเงินกูเ้กิดบกพรอ่งและผูกู้ ้
มิไดจ้ัดการแกไ้ขใหค้ืนดภีายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

(4) เม่ือคา้งสง่เงินงวดช าระหนี ้(ไม่ว่าตน้เงินหรอืดอกเบีย้ ) เป็นเวลาสองเดือนติดตอ่กนั 
หรอืผิดนดัการสง่เงินงวดช าระหนีด้งัว่านัน้ถึงสามคราวส  าหรบัเงินกูร้ายหน่ึง ๆ  
 ขอ้ 25. ในกรณีเงินกูเ้ป็นอนัตอ้งสง่คืนโดยสิน้เชิงตามท่ีกลา่วแลว้ ใน ขอ้ 24 ถา้ผูค้  า้ประกนัตอ้งรบั
ผิดช าระหนีแ้ทนผูกู้ ้และไม่สามารถช าระหนีน้ัน้โดยสิน้เชิง เม่ือผูค้  า้ประกนัรอ้งขอคณะกรรมการด าเนินการ
อาจผ่อนผนัใหเ้รยีกเก็บจากผูค้  า้ประกนัเป็นงวดรายเดือน จนเสรจ็ตามท่ีผูกู้ไ้ดท้  าหนงัสอืกูใ้หไ้วต้่อ 
สหกรณก็์ได ้สดุแตจ่ะพิจารณาเห็นสมควร 
 ขอ้ 26. ผูกู้ก็้ดี ผูค้  า้ประกนัก็ดี ตอ้งรบัผกูพนัว่า ถา้ตนประสงคจ์ะขอออกหรอืยา้ยจากราชการ หรอื
งานประจ าตอ้งแจ้งเป็นหนงัสอืใหส้หกรณท์ราบและจัดการช าระหนีส้นิซึ่งตนมีอยูต่่อสหกรณ ์หรอืจดัหาผู้
ค  า้ประกนัแทนตนใหเ้สรจ็สิน้เสยีก่อน แลว้จึงขอออกหรอืยา้ยจากราชการหรอืงานประจ านัน้ได ้

 
ประกาศ ณ วนัท่ี  29  พฤศจิกายน  พ.ศ.2555 

 
                                                                     (ลงช่ือ) พลต ารวจตร ี  รฐัพงษ์   ยิม้ใหญ ่
                                                                                                    ( รฐัพงษ ์  ยิม้ใหญ ่) 
                                                                                                      ประธานกรรมการ 
                                                                              สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์ จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจภธูรจังหวัดบุรรีัมย ์จ ากัด 
ว่าดว้ยการใหเ้งินกู้แก่สมาชิกและดอกเบีย้เงินกู ้

แก้ไขเพิ่มเตมิฉบบัที ่3 พ.ศ. 2555 
…………………………………… 

 

 อาศัยอ  านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 10 , ข้อ 12 , ข้อ 78  และข้อ 106 ท่ีประชุม
คณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี 39  ครัง้ท่ี 8  เม่ือวันท่ี  29 มีนาคม พ.ศ.2555 ได้มีมติก  าหนดระเบียบ
สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั ว่าดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกและดอกเบีย้เงินกู้ แก้ไข
เพิ่มเติมฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2555 ดงัต่อไปนี ้
 ขอ้ 1. ระเบียบนีเ้รยีกว่า “ ระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั ว่าด้วยการ
ใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกและดอกเบีย้เงินกู ้แกไ้ขเพิ่มเติมฉบบัท่ี 3 พ.ศ.2555 ” 
 ขอ้ 2. ระเบียบนีใ้หใ้ช้บงัคบัตัง้แต่วนัท่ี  1 เมษายน 2555 เป็นตน้ไป  ให้ยกเลิกความในหมวด 3 
เงินกูส้ามัญ ขอ้ 15. ของระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั ว่าดว้ยการให้เงินกู้แก่
สมาชิกและดอกเบีย้เงินกู ้แกไ้ขเพิ่มเติมฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2554 และใช้ความต่อไปนีแ้ทน 
 

หมวด 1 
ข้อก าหนดทั่วไป 

  

ขอ้ 3. ในระเบียบท่ีสหกรณใ์หเ้งินกูแ้ก่สมาชิก  3 ประเภท คือ 
            ( 1 ) เงินกูเ้พื่อเหตฉุกุเฉิน 
            ( 2 ) เงินกูส้ามัญ 
            ( 3 ) เงินกูพ้ิเศษ 
 ขอ้ 4. สหกรณจ์ะใหเ้งินกูเ้ฉพาะแก่สมาชิกเท่านัน้ 
 ขอ้ 5. การใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกนั้น จะให้ได้เฉพาะกรณีเพื่อการอันจ าเป็นหรือมีประโยชน์ตามท่ี
คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรแต่จะใหเ้งินกูเ้พื่อการสรุุย่สรุา่ยหรอืการเก็งก าไรไม่ได ้ 
 ขอ้ 6. สมาชิกผูป้ระสงคข์อกูเ้งิน ตอ้งเสนอค าขอกูต้่อสหกรณต์ามแบบท่ีก าหนดไว้ 
 เม่ือสมาชิกไดท้  าความยินยอมเป็นหนงัสอืไว้กับสหกรณ์  ให้ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของรฐั 
หรอืนายจ้างในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื่นใดท่ีสมาชิกปฏิบตัิหนา้ท่ีอยู่ หักเงินเดือน หรือค่าจ้าง 
หรอืเงินอื่นใดท่ีถึงก าหนดจ่ายแก่สมาชิกนัน้ เพื่อช าระหนีห้รอืภาระผูกพันอื่นท่ีมีต่อสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์
ตามจ านวนท่ีสหกรณแ์จ้งไปจนกว่าหนีห้รอืภาระผกูพนันัน้จะระงบัสิน้ไป  ใหห้น่วยงานนั้นหักเงินดังกล่าว 
และสง่เงินท่ีหกัไวน้ัน้ใหแ้ก่สหกรณโ์ดยพลนั 
 การแสดงเจตนายินยอมนีมิ้อาจจะถอนคืนได ้ เวน้แต่สหกรณใ์หค้วามยินยอม 
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การหกัเงินนัน้ตอ้งหกัใหส้หกรณเ์ป็นอนัดบัแรกถดัจากหนีภ้าษีอากร และการหักเงินเข้ากองทุนท่ี
สมาชิกตอ้งถกูหกัตามกฎหมายว่าดว้ยกองทนุบ าเหน็จ บ  านาญขา้ราชการ กฎหมายว่าดว้ยกองทุนส  ารอง
เลีย้งชีพ  กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงานและกฎหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม 
 ขอ้ 7. การใหเ้งินกูท้กุประเภทนัน้ ผูกู้ต้อ้งท าหนงัสอืและสมาชิกผูค้  า้ประกนั (ถา้มี) ตอ้งท าหนงัสอื 
ค า้ประกนัใหไ้วต้่อสหกรณต์ามแบบท่ีก าหนดไว้ 
 ขอ้ 8. การสง่เงินงวดช าระหนีเ้งินกูท้กุประเภท ซึ่งผูกู้ต้อ้งสง่ต่อสหกรณน์ัน้ ใหส้ง่โดยวิธีหกัจากเงิน
ไดร้ายเดือนของผูกู้ ้ณ ท่ีจ่าย และการสง่เงินงวดช าระหนีเ้งินกู้ทุกประเภท ดอกเบีย้เงินกู้ รวมทั้งเงินอื่นๆ 
ของสมาชิกรวมกนัจะตอ้งไม่เกินเงินไดร้ายเดือนสทุธิของสมาชิกนัน้ 

         ใหถื้อว่าเงินงวดช าระหนีแ้ต่ละงวดถึงก าหนดสง่ภายในวนัสิน้เดือนนัน้ๆ 
 

หมวด 2 
เงินกู้เพื่อเหตฉุุกเฉิน 

 

 ขอ้ 9. การใหเ้งินกูเ้พื่อเหตฉุกุเฉิน คณะกรรมการด าเนินการอาจมอบอ านาจใหป้ระธานกรรมการ 
หรอืรองประธานกรรมการหรอืกรรมการด าเนินการหรอืผูจ้ัดการ ตามท่ีเห็นสมควรเป็นผูวิ้นิจฉยัใหเ้งินกู้เพื่อ
เหตฉุกุเฉินท่ีใหไ้ปและสง่คืน เพื่อใหค้ณะกรรมการด าเนินการทราบทกุเดือน 
 ขอ้ 10. เงินกูเ้พื่อเหตฉุกุเฉินท่ีใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึง ๆ นัน้ ใหมี้จ านวนไม่เกิน 30,000 บาท หรือ
สามในสีส่ว่น แห่งเงินไดร้ายเดือนของสมาชิกสดุแต่จ านวนไหนนอ้ยกว่า 

ในกรณีท่ีสมาชิกนัน้ยงัมีเงินกูเ้พื่อเหตฉุกุเฉินรายก่อนเหลอือยู่ จะย่ืนขอกูเ้งินกูเ้พื่อเหตุ 
ฉกุเฉินรายใหม่ไม่ได ้

ขอ้ 11. หลกัประกนัส  าหรบัเงินกูเ้พื่อเหตฉุกุเฉิน นอกจากหนงัสอืกูซ้ึ่งผูกู้ไ้ดท้  าไว้ต่อสหกรณ์แลว้ก็
ไม่ตอ้งมีหลกัประกนัอย่างอื่นอีก  
 ขอ้ 12. การสง่เงินงวดช าระหนี ้ ส  าหรบัเงินกูเ้พื่อเหตฉุกุเฉิน ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินเต็ม
จ านวน พรอ้มดว้ยดอกเบีย้ภายในวนัสิน้เดือนท่ีรบัเงนิกู ้หรอืใหส้ง่เป็นงวดรายเดือนรวมกนัหกงวดติดต่อกนั 
เริม่ตัง้แต่วนัสิน้เดือนแรกท่ีรบัเงินกูเ้ป็นตน้ไป โดยใหส้ง่ช าระตน้เงินงวดละหน่ึงในหกของจ านวนเงินท่ีเป็น
หนี ้(ถา้มีเศษของบาทใหร้วมช าระงวดสดุทา้ย) พรอ้มดอกเบีย้ของต้นเงินคงเหลือถึงวันท่ีช าระต้นเงินนั้น  
ทัง้นีไ้ม่มีการผ่อนเวลาแต่อย่างใด 

           อน่ึง สมาชิกท่ีกูเ้งินหลงัวนัท่ี 15 ของเดือน ใหเ้ริม่ช าระงวดแรกในเดือนถดัไป 
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หมวด 3 
เงินกู้สามญั 

 

 ขอ้ 13. การใหเ้งินกูส้ามัญใหค้ณะกรรมการด าเนินการมีอ  านาจพิจารณาวินิจฉยัใหเ้งินกูส้ามัญแก่
สมาชิก 

            คณะกรรมการด าเนินการ อาจแต่งตัง้คณะกรรมการเงินกูขึ้น้ตามความในขอ้บงัคบัของ 
สหกรณ ์ ขอ้ 82 และมอบอ านาจหนา้ท่ีในการพิจารณาวินิจฉยัใหเ้งินกูส้ามัญแก่สมาชิกก็ได้ 
 ขอ้ 14. ค าขอกูเ้งินสามัญของสมาชิกนัน้  ตอ้งเสนอโดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นดังต่อไปนี ้
คือ ค  าขอกูเ้งินของสมาชิกผูซ้ึ่งรบัราชการในสงักัดต  ารวจภูธรจังหวัดบุรีรมัย์ต้องผ่านการพิจารณาของผู้
บงัคบัการต  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์หรอืรองผูบ้งัคบัการต  ารวจภธูรจังหวดั  สว่นค าขอกูข้องผูซ้ึ่งรบัราชการ
อยู่ในสงักดัสถานีต  ารวจภธูรอ  าเภอ , สถานีต  ารวจภูธรก่ิงอ  าเภอ , สถานีต  ารวจภูธรต  าบล ต้องผ่านการ
พิจารณาของผูบ้งัคบับญัชาของตน ( แต่ถา้ผูข้อกูด้  ารงต  าแหน่งเหลา่นีเ้อง หรอืด  ารงต  าแหน่งราชการสงูกว่า
ก็ไม่ตอ้งผ่านการพิจารณาใหค้วามเห็นดงัว่านี ้) 

ขอ้ 15. จ านวนเงินกูส้ามัญท่ีใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึงๆ นั้น ย่อมสดุแต่คณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณาเห็นสมควรแต่ตอ้งอยู่ภายในจ ากดัวงเงิน  1,800,000 .- บาท จะตอ้งอยู่ในหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไว้
ดงันี ้

 1. เป็นสมาชิกตัง้แต่  6 เดือนขึน้ไป 
 2. กูไ้ดไ้ม่เกิน  10 เท่าของทนุเรอืนหุน้ 
 3. สมาชิกท่ีเคยย่ืนกูส้ามัญแต่มีหุน้ต  ่ากว่าเกณฑ์ท่ีระเบียบก าหนด สหกรณ์ฯ สามารถ

อนญุาตใหส้มาชิกขอซือ้หุน้เพิ่มเพื่อกูไ้ดปี้ละ  1 ครัง้ โดยเงินค่าหุน้ดงักลา่วสมาชิกตอ้งช าระในวันรบัเงินกู้
สามัญ สหกรณฯ์ จะหกัจากเงินกูท่ี้สมาชิกพึงไดร้บัช าระคา่หุน้ใหค้รบตามจ านวนก่อนจึงจะจ่ายเงินกูส้ามัญ 
โดยมีเงื่อนไขดงันี ้

      3.1 เป็นสมาชิกไม่ถึง  5 ปี ใหซ้ือ้หุน้เพื่อกูไ้ดไ้ม่เกิน  35,000.- บาท 
      3.2 เป็นสมาชิกตัง้แต่  5 ปืขึน้ไป ใหซ้ือ้หุน้เพื่อกูไ้ดไ้ม่เกิน  50,000.- บาท 
 4. การสง่ช าระหนี ้
      4.1 สมาชิกท่ีกูไ้ม่เกิน  1,500,000.- บาท สง่ช าระหนีไ้ม่เกิน  180 งวด 
      4.2 สมาชิกท่ีกูเ้กินกว่า  1,500,000.- บาท สง่ช าระหนีไ้ม่เกิน  200 งวด 
 ส  าหรบัสมาชิกท่ียงัไม่เกษียณอายุราชการให้ส่งช าระหนีใ้ห้เสร็จสิน้ภายในอายุ  65 ปี 

ยกเวน้สมาชิกท่ีเกษียณอายรุาชการและขอรบัเงินบ านาญใหส้ง่ช าระหนีใ้หเ้สรจ็สิน้ภายในอาย ุ 70 ปี  
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     4.3 สมาชิกท่ีเกษียณอายุราชการและรบัเงินบ านาญ โดยมีค่าหุ้นเป็นหลกัประกัน     
ใหกู้ไ้ดภ้ายในจ านวนไม่เกินรอ้ยละ  90 ของค่าหุน้ทัง้หมดท่ีเป็นหลกัประกนั สง่ช าระหนีไ้ม่เกิน  120 งวด  

      4.4 สมาชิกท่ีกูเ้งินสามัญและโครงการทกุประเภทรวมกนัตอ้งมีเงินเดือนเหลอืหลงัหกั
ช าระหนีแ้ลว้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ  10 ของเงินไดร้ายเดือน 

      4.5 สมาชิกขา้ราชการบ านาญท่ีกูเ้งินสามัญตอ้งมีเงินเดือนเหลอืหลงัหกัช าระหนีแ้ลว้
ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 20 ของเงินไดร้ายเดือน 

 5. สมาชิกท่ีกูเ้งินต่อเน่ืองตอ้งสง่ช าระหนีค้รัง้ก่อนไม่ต  ่ากว่า  8 งวดเดือน หรอืรอ้ยละ 10 
จึงจะมีสทิธิ์ย่ืนกสูามัญใหม่ได ้

 ทัง้นี ้ใหมี้ผูค้  า้ประกนัสามคนทกุเงื่อนไข 
ในกรณีท่ีสมาชิกผูกู้เ้งินสามัญโดยมีค่าหุน้เป็นหลกัประกนั ใหกู้ไ้ดภ้ายในจ านวนไม่เกิน 

รอ้ยละ  90  ของค่าหุน้ทัง้หมดท่ีเป็นหลกัประกนั 
 ขอ้ 16.  ถา้คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรจะใหเ้งินกูส้ามัญแก่สมาชิกท่ียงัสง่คืนเงินกูส้ามัญ
รายก่อนไม่เสรจ็ก็ได ้แต่จ านวนเงินกูส้ามัญรวมทกุรายการของสมาชิกผูกู้ค้นหน่ึงๆ ในเวลาใดเวลาหน่ึงจะมี
จ านวนตน้เงินเกินกว่าจ ากดัท่ีกลา่วในขอ้ 15 สดุแต่กรณีไม่ได ้

ข้อ 17. ในการให้เงินกู้สามัญนั้น ถ้าปรากฏว่าสหกรณ์มีเงินทุนท่ีจะกู้ได้ไม่พอแก่การขอกู้อัน          
มีลกัษณะพึงใหกู้น้ัน้ทกุราย ใหถื้อล  าดบัในการพิจารณาใหเ้งินกู ้ ดงัต่อไปนี  ้

(1) เงินกูซ้ึ่งถือค่าหุน้เป็นหลกัประกนั พึงใหใ้นล  าดบัก่อนเงินกูซ้ึ่งมีหลกัประกนัอย่างอื่น 
(2) ในระหว่างเงินกูซ้ึ่งอยู่ในล  าดบัเดียวกนัตามท่ีกลา่วในขอ้ (1) เงินกูซ้ึ่งมีจ านวนนอ้ย  

พึงใหก่้อนเงินกูซ้ึ่งมีจ านวนมาก เพื่อประโยชนแ์ห่งการนี ้จ านวนเงินกูท่ี้น  ามาเทียบกนันัน้ ใหค้ิดรวมทัง้เงิน  

กูส้ามัญ , เงินกูเ้พื่อเหตฉุกุเฉิน และเงินกูพ้ิเศษรายก่อนของผูกู้ท่ี้คงเหลอือยู่ 
 ทัง้นี ้เวน้แต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการด าเนินการหรอืคณะอนกุรรมการเงินกู้เห็นว่ามีเหตุผลพิเศษ 
จะวินิจฉยัเป็นอย่างอื่นก็ได ้
 ขอ้ 18. หลกัประกนัส  าหรบัเงินกูส้ามัญ ถา้เงินกูส้ามัญรายนัน้โดยเฉพาะรายเดียวก็ดี หรอื เม่ือรวม
กบัเงินกูส้ามัญรายก่อนของผู้กู้ท่ีคงเหลืออยู่ (ถ้ามี) ก็ดี มีจ านวนไม่เกินกว่าค่าหุ้นท่ีผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์        
ก็ไม่ตอ้งมีหลกัประกนัอย่างอื่นอีก 

ถา้เงินกูส้ามัญรายนัน้โดยเฉพาะรายเดียวก็ดีหรอืเม่ือรวมกบัเงินกูส้ามัญรายก่อนของผูกู้ ้ 
(ถา้มี) ก็ดี มีจ านวนเกินกว่าค่าหุน้ซึ่งผูกู้มี้อยู่ในสหกรณ ์ก็ตอ้งมีหลกัประกนัอย่างหน่ึงอย่างใด ดงัต่อไปนี  ้
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( 1 ) มีสมาชิกท่ีมิไดเ้ป็นคู่สมรสของผูกู้ ้ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการหรอืคณะอนกุรรมการ 
เงินกูเ้ห็นสมควรอย่างนอ้ยสามคนค า้ประกนัอย่างไม่จ ากดัเพื่อหนีส้ินเก่ียวกับเงินกู้สามัญรายนั้นในส่วนท่ี
เกินกว่าค่าหุน้ของผูกู้แ้ต่ถา้ผูกู้มี้เงินกูส้ามัญรายก่อนเหลอือยู่ดว้ย ก็ตอ้งใหค้  า้ประกนัเพื่อหนีส้นิเก่ียวกบัเงินกู้
สามัญรายใหม่ทัง้หมด 

เพื่อความมั่นคงในการใหเ้งินกูส้ามัญ คณะกรรมการด าเนินการหรือคณะอนุกรรมการ
เงินกู ้มีอ  านาจวินิจฉยัเรยีกใหมี้ผูค้  า้ประกนัมากกว่าสามคนก็ได้ 

สมาชิกคนหน่ึงจะเป็นผูค้  า้ประกนัส  าหรบัผูกู้ม้ากกว่าสามคนในเวลาเดียวกันไม่ได้และ
สมาชิกคนหน่ึงจะมีหนีส้นิต่อสหกรณใ์นฐานะผูค้  า้ประกนั โดยจ านวนตน้เงินรวมกนัทัง้หมดเกินกว่าจ ากดัท่ี
กลา่วในขอ้ 15 วรรคแรกไม่ได ้

เม่ือผู้ค  ้าประกันคนใดตายหรือลาออกจากสหกรณ์ไม่ ว่าเพราะเหตุใดๆ หรือมีเหต ุ          
ท่ีคณะกรรมการด าเนินการหรอืคณะกรรมการเงินกู ้เห็นว่าไม่สมควรท่ีจะเป็นผูค้  า้ประกนัต่อไป ผู้กู้จะต้อง
จัดใหส้มาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการด าเนินการหรอืคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควร เข้าเป็นผู้ค  า้ประกันแทน
คนเดิมใหเ้สรจ็ภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการหรอืคณะกรรมการเงินกูก้  าหนด 

การให้สมาชิกผู้ค  า้ประกันออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้ผู้นั้น      
หลดุพน้จากการค า้ประกนัจนกว่าผูกู้ไ้ดจ้ัดใหส้มาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการ
เงินกูเ้ห็นสมควรเขา้เป็นผูค้  า้ประกนัแทน 
            อน่ึง ภายหลงัการท าหนงัสอืค  า้ประกนัแลว้ ถ้าสมาชิกผู้ค  า้ประกันได้เป็นคู่สมรสของผู้กู ้   
ผูกู้จ้ะตอ้งจัดใหส้มาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการด าเนินการหรอืคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควร เป็นผูค้  า้ประกนั
เงินกูใ้นสว่นท่ีเกินกว่าค่าหุน้ของผูกู้โ้ดยเรว็ดว้ย 

( 2 ) มีอสงัหารมิทรพัยอ์นัปลอดจากภาระจ านองรายอื่น จ านองเป็นประกันเต็มจ านวน
เงินกูร้ายนัน้โดยตอ้งเป็นท่ีพอใจคณะกรรมการด าเนินการหรอืคณะกรรมการเงนิกู ้ว่าจ านวนเงินกูส้ว่นท่ีเกิน
กว่าค่าหุน้ของผูกู้ต้อ้งอยู่ภายในรอ้ยละ 80 แห่งค่าของอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ 

( 3 ) มีหลักทรัพย์ร ัฐบาลหรือ เอกสารการฝากเงินในธนาคาร หรือในสหกรณ ์                 
ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้เ ห็นสมควรจ าน าเป็นประกัน โดยจ านวนเงินกู้         
สว่นท่ีเกินกว่าหุน้ของผูกู้อ้ยู่ภายในรอ้ยละ 80 แห่งค่าของหลกัทรพัยน์ัน้ 
 ขอ้ 19. การสง่เงินงวดช าระหนีส้  าหรบัเงินกูส้ามัญ ใหค้ณะกรรมการด าเนินการหรอืคณะกรรมการ
เงินกูพ้ิจารณาก าหนดใหผู้กู้ส้ง่คืนเงินกูส้ามัญเป็นงวดรายเดือนเท่ากนัพรอ้มดว้ยดอกเบีย้ ตามหลกัเกณฑ์
ในขอ้ 15 โดยใหส้ง่ช าระงวดแรกตัง้แต่วนัสิน้เดือนท่ีรบัเงินกูเ้ป็นตน้ไป 
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ในกรณีท่ีผูกู้มี้ค  าขอเป็นหนงัสอื คณะกรรมการด าเนินการเห็นว่ามีเหตอุนัสมควรผ่อนผนั 
เป็นพิเศษคณะกรรมการด าเนินการจะผ่อนเวลาการสง่เงินงวดช าระหนีส้  าหรบัเงินกูส้ามัญท่ีก าหนดไว้ตาม
ความในวรรคก่อนนัน้ ใหแ้ก่ผูกู้ค้ราวละหน่ึงหรอืหลายคนก็ได ้แต่การผ่อนเวลาเช่นนีร้วมกนัทัง้หมดส  าหรบั
เงินกูส้ามัญราย ๆ หน่ึงตอ้งไม่เกินหกเดือน 
 

หมวด 4 
เงินกู้พิเศษ 

ขอ้ 20. การใหเ้งินกูพ้ิเศษใหค้ณะกรรมการด าเนินการมีอ  านาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้พิเศษ    
แก่สมาชิก 

 คณะกรรมการด าเนินการอาจแต่งตัง้คณะกรรมการเงินกู้ขึน้ตามความในข้อบังคับของ
สหกรณ ์ขอ้ 82 และมอบอ านาจหนา้ท่ีในการพิจารณาวินิจฉยัใหเ้งินกูพ้ิเศษแก่สมาชิกก็ได้ 

 ทัง้นี ้ เงื่อนไขและวิธีการใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั และระเบียบนี ้และระเบียบว่าด้วยเงินกู้
พิเศษ พ.ศ.2554 

 

หมวด 5 
ดอกเบีย้เงินกู ้

 

 ข้อ 21. ให้เรียกดอกเบีย้เงินกู้ทุกประเภทในอัตราไม่เกินรอ้ยละ 17.00 ต่อปี โดยจะประกาศ        
ใหท้ราบเป็นคราวๆ ไป   
 ขอ้ 22. ดอกเบีย้นัน้ใหค้ิดเป็นรายวนัตามจ านวนตน้เงินคงเหลอื 
 

หมวด 6 
การควบคุมหลกัประกันและการเรียกคืนเงินกู้ 

 

 ขอ้ 23. ใหค้ณะกรรมการด าเนินการ ตรวจตราควบคมุใหเ้งินกูท้กุรายมีหลกัประกันตามท่ีก าหนด
ไวใ้นระเบียบนีแ้ละเม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลกัประกันส  าหรบัเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องผู้กู้
จะตอ้งจัดการแกไ้ขใหค้ืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
 ขอ้ 24. ในกรณีใด ๆ  ดงัต่อไปนี ้ใหถื้อว่าเงินกูไ้ม่ว่าประเภทใด ๆ  เป็นอนัถึงก าหนดสง่คืนโดยสิน้เชิง
พรอ้มทัง้ดอกเบีย้ในทนัที โดยมิพกัค  านึงถึงก าหนดเวลาท่ีใหไ้ว ้และใหค้ณะกรรมการด าเนินการจัดการเรยีก
คืนโดยมิชักช้า 
   (1) เม่ือผูกู้อ้อกจากสหกรณไ์ม่ว่าเพราะเหตใุด 

(2) เม่ือปรากฏแก่คณะกรรมการด าเนินการว่าผูกู้น้  าเงินไปใช้ผิดความมุ่งหมายท่ีใหเ้งินกูน้ัน้ 
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(3) เม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่า หลกัประกนัส  าหรบัเงินกูเ้กิดบกพรอ่งและผูกู้้ 
มิไดจ้ัดการแกไ้ขใหค้ืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

(4) เม่ือคา้งสง่เงินงวดช าระหนี ้(ไม่ว่าตน้เงินหรอืดอกเบีย้) เป็นเวลาสองเดือนติดต่อกนั 
หรอืผิดนดัการสง่เงินงวดช าระหนีด้งัว่านัน้ถึงสามคราวส  าหรบัเงินกูร้ายหน่ึงๆ  
 ขอ้ 25. ในกรณีเงินกูเ้ป็นอนัตอ้งสง่คืนโดยสิน้เชิงตามท่ีกลา่วแลว้ ใน ขอ้ 24 ถา้ผูค้  า้ประกนัตอ้งรบั
ผิดช าระหนีแ้ทนผูกู้ ้และไม่สามารถช าระหนีน้ัน้โดยสิน้เชิง เม่ือผูค้  า้ประกนัรอ้งขอคณะกรรมการด าเนินการ
อาจผ่อนผนัใหเ้รยีกเก็บจากผูค้  า้ประกนัเป็นงวดรายเดือน จนเสรจ็ตามท่ีผูกู้ไ้ดท้  าหนงัสอืกูใ้หไ้วต้่อ 
สหกรณก็์ได ้สดุแต่จะพิจารณาเห็นสมควร 
 ขอ้ 26. ผูกู้ก็้ดี ผูค้  า้ประกนัก็ดี ตอ้งรบัผกูพนัว่า ถา้ตนประสงคจ์ะขอออกหรอืยา้ยจากราชการ หรอื
งานประจ าตอ้งแจ้งเป็นหนงัสอืใหส้หกรณท์ราบและจัดการช าระหนีส้ินซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ หรือจัดหา     
ผูค้  า้ประกนัแทนตนใหเ้สรจ็สิน้เสยีก่อน แลว้จึงขอออกหรอืยา้ยจากราชการหรอืงานประจ านัน้ได  ้

 
ประกาศ ณ วนัท่ี  29  มีนาคม  พ.ศ.2555 

 
                                                                     (ลงช่ือ) พลต ารวจตร ี  รฐัพงษ์   ยิม้ใหญ ่
                                                                                                    ( รฐัพงษ ์  ยิม้ใหญ ่) 
                                                                                                      ประธานกรรมการ 
                                                                              สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์ จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจภธูรจังหวัดบุรรีัมย ์จ ากัด 
ว่าดว้ยการใหเ้งินกู้แก่สมาชิกและดอกเบีย้เงินกู ้

แก้ไขเพิ่มเตมิฉบบัที ่2 พ.ศ. 2554 
…………………………………… 

 

 อาศัยอ  านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 10 , ข้อ 12 , ข้อ 78  และข้อ 106 ท่ีประชุม
คณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี 38  ครัง้ท่ี 14  เม่ือวนัท่ี  21 กันยายน พ.ศ. 2554 ได้มีมติก  าหนดระเบียบ
สหกรณ์ออมทรพัย์ต  ารวจภูธรจังหวัดบุรีร ัมย์ จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบีย้เงินกู ้          
แกไ้ขเพิ่มเติมฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2554 ดงัต่อไปนี ้
 ขอ้ 1. ระเบียบนีเ้รยีกว่า “ ระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจงัหวดับรุรีมัย ์จ ากดั ว่าดว้ยการ
ใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกและดอกเบีย้เงินกู ้แกไ้ขเพิ่มเตมิฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2554 ” 
 ขอ้ 2. ระเบียบนีใ้หใ้ช้บงัคบัตัง้แต่  1 พฤศจิกายน 2554 เป็นตน้ไป ใหย้กเลกิความในหมวด 3  
เงินกูส้ามัญ ขอ้ 15. ของระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั ว่าดว้ยการใหเ้งินกู ้
แก่สมาชิกและดอกเบีย้เงินกู ้พ.ศ.2554 และใช้ความต่อไปนีแ้ทน 
 

หมวด 1 
ข้อก าหนดทั่วไป 

  

ขอ้ 3. ในระเบียบท่ีสหกรณใ์หเ้งินกูแ้ก่สมาชิก  3 ประเภท คือ 
            ( 1 ) เงินกูเ้พื่อเหตฉุกุเฉิน 
            ( 2 ) เงินกูส้ามญั 
            ( 3 ) เงินกูพ้ิเศษ 
 ขอ้ 4. สหกรณจ์ะใหเ้งินกูเ้ฉพาะแก่สมาชิกเท่านัน้ 
 ขอ้ 5. การใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกนัน้ จะใหไ้ดเ้ฉพาะกรณีเพื่อการอนัจ าเป็นหรอืมีประโยชนต์ามท่ี
คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรแตจ่ะใหเ้งินกูเ้พื่อการสรุุย่สรุา่ยหรอืการเก็งก าไรไม่ได ้ 
 ขอ้ 6. สมาชิกผูป้ระสงคข์อกูเ้งิน ตอ้งเสนอค าขอกูต้่อสหกรณต์ามแบบท่ีก าหนดไว ้
 เม่ือสมาชิกไดท้  าความยินยอมเป็นหนงัสอืไว้กับสหกรณ์  ให้ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของรฐั 
หรอืนายจ้างในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื่นใดท่ีสมาชิกปฏิบตัิหนา้ท่ีอยู่ หักเงินเดือน หรือค่าจ้าง 
หรอืเงินอื่นใดท่ีถึงก าหนดจ่ายแก่สมาชิกนัน้ เพื่อช าระหนีห้รอืภาระผูกพันอื่นท่ีมีต่อสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์
ตามจ านวนท่ีสหกรณแ์จ้งไปจนกว่าหนีห้รอืภาระผกูพนันัน้จะระงบัสิน้ไป  ใหห้น่วยงานนั้นหักเงินดังกล่าว 
และสง่เงินท่ีหกัไวน้ัน้ใหแ้ก่สหกรณโ์ดยพลนั 
 การแสดงเจตนายินยอมนีมิ้อาจจะถอนคืนได ้ เวน้แต่สหกรณใ์หค้วามยินยอม 
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การหกัเงินนัน้ตอ้งหกัใหส้หกรณเ์ป็นอนัดบัแรกถดัจากหนีภ้าษีอากร และการหักเงินเข้ากองทุนท่ี
สมาชิกตอ้งถกูหกัตามกฎหมายว่าดว้ยกองทนุบ าเหน็จ บ  านาญขา้ราชการ กฎหมายว่าดว้ยกองทุนส  ารอง
เลีย้งชีพ  กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงานและกฎหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม 
 ขอ้ 7. การใหเ้งินกูท้กุประเภทนัน้ ผูกู้ต้อ้งท าหนงัสอืและสมาชิกผูค้  า้ประกนั (ถา้มี) ตอ้งท าหนงัสอื 
ค า้ประกนัใหไ้วต้่อสหกรณต์ามแบบท่ีก าหนดไว ้
 ขอ้ 8. การสง่เงินงวดช าระหนีเ้งินกูท้กุประเภท ซึง่ผูกู้ต้อ้งสง่ต่อสหกรณน์ัน้ ใหส้ง่โดยวิธีหกัจากเงิน
ไดร้ายเดือนของผูกู้ ้ณ ท่ีจ่าย และการสง่เงินงวดช าระหนีเ้งินกูท้กุประเภท ดอกเบีย้เงินกู ้รวมทัง้เงินอื่น ๆ 
ของสมาชิกรวมกนัจะตอ้งไม่เกินเงินไดร้ายเดือนสทุธิของสมาชิกนัน้ 

         ใหถื้อว่าเงินงวดช าระหนีแ้ต่ละงวดถึงก าหนดสง่ภายในวนัสิน้เดอืนนัน้ ๆ 
 

หมวด 2 
เงินกู้เพื่อเหตฉุุกเฉิน 

 

 ขอ้ 9. การใหเ้งินกูเ้พื่อเหตฉุกุเฉิน คณะกรรมการด าเนินการอาจมอบอ านาจใหป้ระธานกรรมการ 
หรอืรองประธานกรรมการหรอืกรรมการด าเนินการหรือผู้จัดการ ตามท่ีเห็นสมควรเป็นผู้วินิจฉัยให้เงินกู้   
เพื่อเหตฉุกุเฉินท่ีใหไ้ปและสง่คืน เพื่อใหค้ณะกรรมการด าเนินการทราบทกุเดือน 
 ขอ้ 10. เงินกูเ้พื่อเหตฉุกุเฉินท่ีใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึง ๆ นัน้ ใหมี้จ านวนไม่เกิน 30,000 บาท หรือ
สามในสีส่ว่น แห่งเงินไดร้ายเดือนของสมาชิกสดุแต่จ านวนไหนนอ้ยกว่า 

ในกรณีท่ีสมาชิกนัน้ยงัมีเงินกูเ้พื่อเหตฉุกุเฉินรายก่อนเหลืออยู่ จะย่ืนขอกู้เงินกู้เพื่อเหตุ
ฉกุเฉินรายใหม่ไม่ได ้

ขอ้ 11. หลกัประกนัส  าหรบัเงินกูเ้พื่อเหตฉุกุเฉิน นอกจากหนังสือกู้ซึ่ งผู้กู้ได้ท  าไว้ต่อสหกรณ์แลว้    
ก็ไม่ตอ้งมีหลกัประกนัอย่างอื่นอีก  
 ขอ้ 12. การสง่เงินงวดช าระหนี ้ ส  าหรบัเงินกูเ้พื่อเหตฉุกุเฉิน ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินเต็ม
จ านวน พรอ้มดว้ยดอกเบีย้ภายในวนัสิน้เดือนท่ีรบัเงนิกู ้หรอืใหส้ง่เป็นงวดรายเดือนรวมกนัหกงวดติดต่อกนั 
เริม่ตัง้แต่วนัสิน้เดือนแรกท่ีรบัเงินกูเ้ป็นตน้ไป โดยใหส้ง่ช าระตน้เงินงวดละหน่ึงในหกของจ านวนเงินท่ีเป็น
หนี ้(ถา้มีเศษของบาทใหร้วมช าระงวดสดุทา้ย) พรอ้มดอกเบีย้ของต้นเงินคงเหลือถึงวันท่ีช าระต้นเงินนั้น  
ทัง้นีไ้ม่มีการผ่อนเวลาแต่อย่างใด 

           อน่ึง สมาชิกท่ีกูเ้งินหลงัวนัท่ี 15 ของเดือน ใหเ้ริม่ช าระงวดแรกในเดือนถดัไป 
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หมวด 3 
เงินกู้สามญั 

 

 ขอ้ 13. การใหเ้งินกูส้ามัญใหค้ณะกรรมการด าเนินการมีอ  านาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญ  
แก่สมาชิก 

            คณะกรรมการด าเนินการ อาจแต่งตัง้คณะกรรมการเงินกู้ขึน้ตามความในข้อบังคับของ
สหกรณ ์ ขอ้ 82 และมอบอ านาจหนา้ท่ีในการพิจารณาวินิจฉยัใหเ้งินกูส้ามัญแก่สมาชิกก็ได้ 
 ขอ้ 14. ค าขอกูเ้งินสามัญของสมาชิกนัน้  ตอ้งเสนอโดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นดังต่อไปนี ้
คือ ค  าขอกูเ้งินของสมาชิกผูซ้ึ่งรบัราชการในสงักัดต  ารวจภูธรจังหวัดบุรีรมัย์ต้องผ่านการพิจารณาของผู้
บงัคบัการต  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์หรอืรองผูบ้งัคบัการต  ารวจภธูรจังหวดั  สว่นค าขอกูข้องผูซ้ึ่งรบัราชการ
อยู่ในสงักดัสถานีต  ารวจภธูรอ  าเภอ , สถานีต  ารวจภูธรก่ิงอ  าเภอ , สถานีต  ารวจภูธรต  าบล ต้องผ่านการ
พิจารณาของผูบ้งัคบับญัชาของตน ( แต่ถา้ผูข้อกูด้  ารงต  าแหน่งเหลา่นีเ้อง หรอืด  ารงต  าแหน่งราชการสงูกว่า
ก็ไม่ตอ้งผ่านการพิจารณาใหค้วามเห็นดงัว่านี ้) 

ขอ้ 15. จ านวนเงินกูส้ามัญท่ีใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึง ๆ นัน้ ย่อมสดุแต่คณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณาเห็นสมควรแต่ตอ้งอยู่ภายในจ ากัดไม่เกินหน่ึงลา้นห้าแสนบาทถ้วน จะต้องอยู่ในหลกัเกณฑ์ท่ี
ก  าหนดไวด้งันี ้
  1.เป็นสมาชิกตัง้แต่หกเดือนขึน้ไป 
  2.กูไ้ดไ้ม่เกินสบิเท่าของทนุเรอืนหุน้ 
  3.สง่ช าระไม่เกินหน่ึงรอ้ยแปดสบิงวด และตอ้งช าระหนีใ้หเ้สรจ็สิน้ภายในอาย ุ65 ปี 
  4.ตอ้งสง่ช าระหนีค้รัง้ก่อนไม่ต  ่ากว่าสบิสองงวดเดือนหรอืรอ้ยละ 10 
  5.สมาชิกจะกูส้งูกว่าทนุเรอืนหุน้ท่ีมีใหส้หกรณเ์รยีกเก็บทนุเรอืนหุน้ในวนัจ่ายเงินกูไ้ด้ 
แต่รวมทนุเรอืนหุน้เดิมแลว้ตอ้งไม่เกินสามหม่ืนหา้พนับาท 
  ทัง้นี ้ใหมี้ผูค้  า้ประกนัสามคนทกุเงื่อนไข 

ในกรณีท่ีสมาชิกผูกู้เ้งินสามัญโดยมีค่าหุน้เป็นหลกัประกนั ใหกู้ไ้ดภ้ายในจ านวนไม่เกิน 
รอ้ยละ  90  ของค่าหุน้ทัง้หมดท่ีเป็นหลกัประกนั 
 ขอ้ 16.  ถา้คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรจะใหเ้งินกูส้ามัญแก่สมาชิกท่ียงัสง่คืนเงินกูส้ามัญ
รายก่อนไม่เสรจ็ก็ได ้แต่จ านวนเงินกูส้ามัญรวมทุกรายการของสมาชิกผู้กู้คนหน่ึงๆ ในเวลาใดเวลาหน่ึง    
จะมีจ านวนตน้เงินเกินกว่าจ ากดัท่ีกลา่วในขอ้ 15 สดุแต่กรณีไม่ได ้
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ขอ้ 17. ในการใหเ้งินกูส้ามัญนัน้ ถา้ปรากฏว่าสหกรณมี์เงินทนุท่ีจะกูไ้ดไ้ม่พอแก่การขอกูอ้นัมี 
ลกัษณะพึงใหกู้น้ัน้ทกุราย ใหถื้อล  าดบัในการพิจารณาใหเ้งินกู้  ดงัต่อไปนี ้

(1) เงินกูซ้ึ่งถือค่าหุน้เป็นหลกัประกนั พึงใหใ้นล  าดบัก่อนเงินกูซ้ึ่งมีหลกัประกนัอย่างอื่น 
(2) ในระหว่างเงินกูซ้ึ่งอยู่ในล  าดบัเดียวกนัตามท่ีกลา่วในขอ้ (1) เงินกูซ้ึ่งมีจ านวนนอ้ย  

พึงใหก่้อนเงินกูซ้ึ่งมีจ านวนมาก เพื่อประโยชนแ์ห่งการนี ้จ านวนเงินกูท่ี้น  ามาเทียบกนันัน้ ใหค้ิดรวมทัง้เงิน 

กูส้ามัญ , เงินกูเ้พื่อเหตฉุกุเฉิน และเงินกูพ้ิเศษรายก่อนของผูกู้ท่ี้คงเหลอือยู่ 
 ทัง้นี ้เวน้แต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการด าเนินการหรอืคณะอนกุรรมการเงินกูเ้ห็นว่ามีเหตผุลพิเศษจะ
วินิจฉยัเป็นอย่างอื่นก็ได ้
 ขอ้ 18. หลกัประกนัส  าหรบัเงินกูส้ามัญ ถา้เงินกูส้ามัญรายนัน้โดยเฉพาะรายเดียวก็ดี หรอื เม่ือรวม
กบัเงินกูส้ามัญรายก่อนของผูกู้ท่ี้คงเหลอือยู่ (ถา้มี) ก็ดี มีจ านวนไม่เกินกว่าค่าหุน้ท่ีผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ก็ไม่
ตอ้งมีหลกัประกนัอย่างอื่นอีก 

ถา้เงินกูส้ามัญรายนัน้โดยเฉพาะรายเดียวก็ดีหรอืเม่ือรวมกบัเงินกูส้ามัญรายก่อนของผูกู้ ้ 
(ถา้มี) ก็ดี มีจ านวนเกินกว่าค่าหุน้ซึ่งผูกู้มี้อยู่ในสหกรณ ์ก็ตอ้งมีหลกัประกนัอย่างหน่ึงอย่างใด ดงัต่อไปนี  ้

( 1 ) มีสมาชิกท่ีมิไดเ้ป็นคู่สมรสของผูกู้ ้ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการหรอืคณะอนกุรรมการ 
เงินกูเ้ห็นสมควรอย่างนอ้ยสามคนค า้ประกนัอย่างไม่จ ากดัเพื่อหนีส้ินเก่ียวกับเงินกู้สามัญรายนั้นในส่วนท่ี
เกินกว่าค่าหุน้ของผูกู้แ้ต่ถา้ผูกู้มี้เงินกูส้ามัญรายก่อนเหลอือยู่ดว้ย ก็ตอ้งใหค้  า้ประกนัเพื่อหนีส้นิเก่ียวกบัเงินกู้
สามัญรายใหม่ทัง้หมด 

เพื่อความมั่นคงในการใหเ้งินกูส้ามัญ คณะกรรมการด าเนินการหรอืคณะอนกุรรมการ 
เงินกู ้มีอ  านาจวินิจฉยัเรยีกใหมี้ผูค้  า้ประกนัมากกว่าสามคนก็ได้ 

สมาชิกคนหน่ึงจะเป็นผูค้  า้ประกนัส  าหรบัผูกู้ม้ากกว่าสามคนในเวลาเดียวกนัไม่ไดแ้ละ 
สมาชิกคนหน่ึงจะมีหนีส้นิต่อสหกรณใ์นฐานะผูค้  า้ประกนั โดยจ านวนตน้เงินรวมกันทัง้หมดเกินกว่าจ ากดัท่ี
กลา่วในขอ้ 15 วรรคแรกไม่ได ้

เม่ือผูค้  า้ประกนัคนใดตายหรอืลาออกจากสหกรณไ์ม่ว่าเพราะเหตใุด ๆ  หรอืมีเหตท่ีุ 
คณะกรรมการด าเนินการหรอืคณะกรรมการเงินกู ้เห็นว่าไม่สมควรท่ีจะเป็นผูค้  า้ประกนัต่อไป ผูกู้จ้ะตอ้งจัด
ใหส้มาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการด าเนินการหรอืคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควร เข้าเป็นผู้ค  า้ประกันแทนคน
เดิมใหเ้สรจ็ภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการหรอืคณะกรรมการเงินกูก้  าหนด 

การใหส้มาชิกผูค้  า้ประกนัออกจากสหกรณไ์ม่ว่าเพราะเหตใุดๆ ไม่เป็นเหตใุหผู้น้ัน้ 
หลดุพน้จากการค า้ประกนัจนกว่าผูกู้ไ้ดจ้ัดใหส้มาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการ
เงินกูเ้ห็นสมควรเขา้เป็นผูค้  า้ประกนัแทน 
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            อน่ึง ภายหลงัการท าหนงัสอืค  า้ประกนัแลว้ ถา้สมาชิกผูค้  า้ประกนัไดเ้ป็นคูส่มรสของผูกู้ ้ผูกู้้
จะตอ้งจัดใหส้มาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการด าเนินการหรอืคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควร เป็นผู้ค  า้ประกัน
เงินกูใ้นสว่นท่ีเกินกว่าค่าหุน้ของผูกู้โ้ดยเรว็ดว้ย 

( 2 ) มีอสงัหารมิทรพัยอ์นัปลอดจากภาระจ านองรายอื่น จ านองเป็นประกนัเต็มจ านวน 
เงินกูร้ายนัน้โดยตอ้งเป็นท่ีพอใจคณะกรรมการด าเนินการหรอืคณะกรรมการเงนิกู ้ว่าจ านวนเงินกูส้ว่นท่ีเกิน
กว่าค่าหุน้ของผูกู้ต้อ้งอยู่ภายในรอ้ยละ 80 แห่งค่าของอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ 

( 3 ) มีหลกัทรพัยร์ฐับาลหรอืเอกสารการฝากเงินในธนาคาร หรอืในสหกรณ ์ซึ่งคณะ 
กรรมการด าเนินการหรอืคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควรจ าน าเป็นประกนั โดยจ านวนเงินกูส้ว่นท่ีเกินกว่า 
หุน้ของผูกู้อ้ยู่ภายในรอ้ยละ 80 แห่งค่าของหลกัทรพัยน์ัน้ 
 ขอ้ 19. การสง่เงินงวดช าระหนีส้  าหรบัเงินกูส้ามัญ ใหค้ณะกรรมการด าเนินการหรอืคณะกรรมการ
เงินกูพ้ิจารณาก าหนดใหผู้กู้ส้ง่คืนเงินกูส้ามัญเป็นงวดรายเดือนเท่ากนัพรอ้มดว้ยดอกเบีย้ ตามหลกัเกณฑ์
ในขอ้ 15 โดยใหส้ง่ช าระงวดแรกตัง้แต่วนัสิน้เดือนท่ีรบัเงินกูเ้ป็นตน้ไป 

ในกรณีท่ีผูกู้มี้ค  าขอเป็นหนงัสอื คณะกรรมการด าเนินการเห็นว่ามีเหตอุนัสมควรผ่อนผนั 
เป็นพิเศษคณะกรรมการด าเนินการจะผ่อนเวลาการสง่เงินงวดช าระหนีส้  าหรบัเงินกูส้ามัญท่ีก าหนดไว้ตาม
ความในวรรคก่อนนัน้ ใหแ้ก่ผูกู้ค้ราวละหน่ึงหรอืหลายคนก็ได ้แต่การผ่อนเวลาเช่นนีร้วมกนัทัง้หมดส  าหรบั
เงินกูส้ามัญราย ๆ หน่ึงตอ้งไม่เกินหกเดือน 
 

หมวด 4 
เงินกู้พิเศษ 

ขอ้ 20. การใหเ้งินกูพ้ิเศษใหค้ณะกรรมการด าเนินการมีอ  านาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้พิเศษแก่
สมาชิก 

 คณะกรรมการด าเนินการอาจแต่งตัง้คณะกรรมการเงินกู้ขึน้ตามความในข้อบังคับของ
สหกรณ ์ขอ้ 82  และมอบอ านาจหนา้ท่ีในการพิจารณาวินิจฉยัใหเ้งินกูพ้ิเศษแก่สมาชิกก็ได้ 

 ทัง้นี ้ เงื่อนไขและวิธีการใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั และระเบียบนี ้และระเบียบว่าด้วยเงินกู้
พิเศษ พ.ศ.2554 
 

หมวด 5 
ดอกเบีย้เงินกู ้

 

 ขอ้ 21. ใหเ้รยีกดอกเบีย้เงินกูท้กุประเภทในอัตราไม่เกินรอ้ยละ 17.00 ต่อปี โดยจะประกาศให้
ทราบเป็นคราวๆ ไป   
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 ขอ้ 22. ดอกเบีย้นัน้ใหค้ดิเป็นรายวนัตามจ านวนตน้เงินคงเหลอื 
 

หมวด 6 
การควบคุมหลกัประกันและการเรียกคืนเงินกู้ 

 

 ขอ้ 23. ใหค้ณะกรรมการด าเนินการ ตรวจตราควบคมุใหเ้งินกูท้กุรายมีหลกัประกันตามท่ีก าหนด
ไวใ้นระเบียบนีแ้ละเม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลกัประกันส  าหรบัเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องผู้กู้
จะตอ้งจัดการแกไ้ขใหค้ืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
 ขอ้ 24. ในกรณีใด ๆ  ดงัต่อไปนี ้ใหถื้อว่าเงินกูไ้ม่ว่าประเภทใด ๆ  เป็นอนัถึงก าหนดสง่คืนโดยสิน้เชิง
พรอ้มทัง้ดอกเบีย้ในทนัที โดยมิพกัค  านึงถึงก าหนดเวลาท่ีใหไ้ว ้และใหค้ณะกรรมการด าเนินการจัดการเรยีก
คืนโดยมิชักช้า 
   (1) เม่ือผูกู้อ้อกจากสหกรณไ์ม่ว่าเพราะเหตใุด 

(2) เ ม่ือปรากฏแก่คณะกรรมการด าเนินการว่าผู้กู้น  าเงินไปใช้ผิดความมุ่ งหมาย             
ท่ีใหเ้งินกูน้ัน้ 

(3) เม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่า หลกัประกนัส  าหรบัเงินกูเ้กิดบกพรอ่งและผูกู้้ 
มิไดจ้ัดการแกไ้ขใหค้ืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

(4) เม่ือคา้งสง่เงินงวดช าระหนี ้(ไม่ว่าตน้เงินหรอืดอกเบีย้ ) เป็นเวลาสองเดือนติดต่อกนั 
หรอืผิดนดัการสง่เงินงวดช าระหนีด้งัว่านัน้ถึงสามคราวส  าหรบัเงินกูร้ายหน่ึง ๆ  
 ขอ้ 25. ในกรณีเงินกูเ้ป็นอนัตอ้งสง่คืนโดยสิน้เชิงตามท่ีกลา่วแลว้ ใน ขอ้ 24 ถา้ผูค้  า้ประกนัตอ้งรบั
ผิดช าระหนีแ้ทนผูกู้ ้และไม่สามารถช าระหนีน้ัน้โดยสิน้เชิง เม่ือผูค้  า้ประกนัรอ้งขอคณะกรรมการด าเนินการ
อาจผ่อนผนัใหเ้รยีกเก็บจากผูค้  า้ประกนัเป็นงวดรายเดือน จนเสรจ็ตามท่ีผูกู้ไ้ดท้  าหนงัสอืกูใ้หไ้วต้่อ 
สหกรณก็์ได ้สดุแต่จะพิจารณาเห็นสมควร 
 ขอ้ 26. ผูกู้ก็้ดี ผูค้  า้ประกนัก็ดี ตอ้งรบัผกูพนัว่า ถา้ตนประสงคจ์ะขอออกหรอืย้ายจากราชการ หรอื
งานประจ าตอ้งแจ้งเป็นหนงัสอืใหส้หกรณท์ราบและจัดการช าระหนีส้ินซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ หรือจัดหา     
ผูค้  า้ประกนัแทนตนใหเ้สรจ็สิน้เสยีก่อน แลว้จึงขอออกหรอืยา้ยจากราชการหรอืงานประจ านัน้ได้ 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  21  กนัยายน  พ.ศ.2556 
 

                                                                     (ลงช่ือ) พลต ารวจตร ี  สมบตั ิ  คงพิบลูย ์
                                                                                                    ( สมบตัิ   คงพิบลูย ์) 
                                                                                                      ประธานกรรมการ 
                                                                              สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์ จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจภธูรจังหวัดบุรรีัมย ์จ ากัด 
ว่าดว้ยการใหเ้งินกู้แก่สมาชิกและดอกเบีย้เงินกู ้

พ.ศ.2554 
…………………………………… 

 

 อาศยัอ  านาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ ์ขอ้ 10 , ขอ้ 12 , ขอ้ 78  และขอ้ 106 ท่ีประชมุ
คณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี 38  ครัง้ท่ี 6  เม่ือวนัท่ี  28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2554 ไดก้  าหนดระเบียบว่าดว้ย
การใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกและดอกเบีย้เงินกู ้พ.ศ. 2554 ดงัต่อไปนี ้
 ขอ้ 1. ระเบียบนีเ้รยีกว่า “ ระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจงัหวดับรุรีมัย ์จ ากดั ว่าดว้ยการ
ใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกและดอกเบีย้เงินกู ้พ.ศ. 2554 ” 
 ขอ้ 2. ใหย้กเลกิระเบียบสหกรณฯ์ ว่าดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกและดอกเบีย้เงินกู ้พ.ศ. 2550 และ
ใหใ้ช้ระเบียบนีแ้ทนโดยใหมี้ผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2554  เป็นตน้ไป 
 

หมวด 1 
ข้อก าหนดทั่วไป 

  

ขอ้ 3. ในระเบียบท่ีสหกรณใ์หเ้งินกูแ้ก่สมาชิก  3 ประเภท คือ 
            ( 1 ) เงินกูเ้พื่อเหตฉุกุเฉิน 
            ( 2 ) เงินกูส้ามญั 
            ( 3 ) เงินกูพ้ิเศษ 
 ขอ้ 4. สหกรณจ์ะใหเ้งินกูเ้ฉพาะแก่สมาชิกเท่านัน้ 
 ขอ้ 5. การใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกนัน้ จะใหไ้ดเ้ฉพาะกรณีเพื่อการอนัจ าเป็นหรอืมีประโยชนต์ามท่ี
คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรแตจ่ะใหเ้งินกูเ้พื่อการสรุุย่สรุา่ยหรอืการเก็งก าไรไม่ได ้ 
 ขอ้ 6. สมาชิกผูป้ระสงคข์อกูเ้งิน ตอ้งเสนอค าขอกูต้่อสหกรณต์ามแบบท่ีก าหนดไว ้
 เม่ือสมาชิกไดท้  าความยินยอมเป็นหนงัสอืไว้กับสหกรณ์  ให้ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของรฐั 
หรอืนายจ้างในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอื่นใดท่ีสมาชิกปฏิบตัิหนา้ท่ีอยู่ หักเงินเดือน หรือค่าจ้าง 
หรอืเงินอื่นใดท่ีถึงก าหนดจ่ายแก่สมาชิกนัน้ เพื่อช าระหนีห้รอืภาระผูกพันอื่นท่ีมีต่อสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์
ตามจ านวนท่ีสหกรณแ์จ้งไปจนกว่าหนีห้รอืภาระผกูพนันัน้จะระงบัสิน้ไป  ใหห้น่วยงานนั้นหักเงินดังกล่าว 
และสง่เงินท่ีหกัไวน้ัน้ใหแ้ก่สหกรณโ์ดยพลนั 
 การแสดงเจตนายินยอมนีมิ้อาจจะถอนคืนได ้ เวน้แต่สหกรณใ์หค้วามยินยอม 
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การหกัเงินนัน้ตอ้งหกัใหส้หกรณเ์ป็นอนัดบัแรกถดัจากหนีภ้าษีอากร และการหักเงินเข้ากองทุนท่ี
สมาชิกตอ้งถกูหกัตามกฎหมายว่าดว้ยกองทนุบ าเหน็จ บ  านาญขา้ราชการ กฎหมายว่าดว้ยกองทุนส  ารอง
เลีย้งชีพ  กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงานและกฎหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม 
 ขอ้ 7. การใหเ้งินกูท้กุประเภทนัน้ ผูกู้ต้อ้งท าหนงัสอืและสมาชิกผูค้  า้ประกนั (ถา้มี) ตอ้งท าหนงัสอื 
ค า้ประกนัใหไ้วต้่อสหกรณต์ามแบบท่ีก าหนดไว ้
 ขอ้ 8. การสง่เงินงวดช าระหนีเ้งินกูท้กุประเภท ซึง่ผูกู้ต้อ้งสง่ต่อสหกรณน์ัน้ ใหส้ง่โดยวิธีหกัจากเงิน
ไดร้ายเดือนของผูกู้ ้ณ ท่ีจ่าย และการสง่เงินงวดช าระหนีเ้งินกูท้กุประเภท ดอกเบีย้เงินกู ้รวมทัง้เงินอื่น ๆ 
ของสมาชิกรวมกนัจะตอ้งไม่เกินเงินไดร้ายเดือนสทุธิของสมาชิกนัน้ 

         ใหถื้อว่าเงินงวดช าระหนีแ้ต่ละงวดถึงก าหนดสง่ภายในวนัสิน้เดอืนนัน้ ๆ 
 

หมวด 2 
เงินกู้เพื่อเหตฉุุกเฉิน 

 

 ขอ้ 9. การใหเ้งินกูเ้พื่อเหตฉุกุเฉิน คณะกรรมการด าเนินการอาจมอบอ านาจใหป้ระธานกรรมการ 
หรอืรองประธานกรรมการหรอืกรรมการด าเนินการหรอืผูจ้ดัการ ตามท่ีเห็นสมควรเป็นผู้วินิจฉยัใหเ้งินกูเ้พื่อ
เหตฉุกุเฉินท่ีใหไ้ปและสง่คืน เพือ่ใหค้ณะกรรมการด าเนินการทราบทกุเดือน 
 ขอ้ 10. เงินกูเ้พื่อเหตฉุกุเฉินท่ีใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึง ๆ นัน้ ใหมี้จ านวนไม่เกิน 30,000 บาท หรอื
สามในสีส่ว่น แห่งเงินไดร้ายเดือนของสมาชิกสดุแต่จ านวนไหนนอ้ยกว่า 

ในกรณีท่ีสมาชิกนัน้ยงัมีเงินกูเ้พื่อเหตฉุกุเฉินรายก่อนเหลอือยู ่จะย่ืนขอกูเ้งินกูเ้พือ่เหต ุ
ฉกุเฉินรายใหม่ไม่ได ้

ขอ้ 11. หลกัประกนัส  าหรบัเงินกูเ้พื่อเหตฉุกุเฉิน นอกจากหนงัสอืกูซ้ึ่งผูกู้ไ้ดท้  าไวต้่อสหกรณแ์ลว้ก็
ไม่ตอ้งมีหลกัประกนัอย่างอื่นอีก  
 ขอ้ 12. การสง่เงินงวดช าระหนี ้ ส  าหรบัเงินกูเ้พื่อเหตฉุกุเฉิน ใหผู้กู้ส้ง่คืนเงินเพื่อเหตฉุกุเฉินเตม็
จ านวน พรอ้มดว้ยดอกเบีย้ภายในวนัสิน้เดือนท่ีรบัเงินกู ้หรอืใหส้ง่เป็นงวดรายเดือนรวมกนัหกงวดตดิตอ่กนั 
เริม่ตัง้แต่วนัสิน้เดือนแรกท่ีรบัเงินกูเ้ป็นตน้ไป โดยใหส้ง่ช าระต้นเงินงวดละหน่ึงในหกของจ านวนเงินท่ีเป็น
หนี ้(ถา้มีเศษของบาทใหร้วมช าระงวดสดุทา้ย) พรอ้มดอกเบีย้ของตน้เงินคงเหลอืถึงวนัท่ีช าระตน้เงินนัน้  
ทัง้นีไ้ม่มีการผ่อนเวลาแต่อย่างใด 

           อน่ึง สมาชิกท่ีกูเ้งินหลงัวนัท่ี 15 ของเดือน ใหเ้ริม่ช าระงวดแรกในเดือนถดัไป 
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หมวด 3 
เงินกู้สามญั 

 

 ขอ้ 13. การใหเ้งินกูส้ามัญใหค้ณะกรรมการด าเนินการมีอ  านาจพิจารณาวินิจฉยัใหเ้งินกูส้ามัญแก่
สมาชิก 

            คณะกรรมการด าเนินการ อาจแต่งตัง้คณะกรรมการเงินกูขึ้น้ตามความในขอ้บงัคบัของ 
สหกรณ ์ ขอ้ 82 และมอบอ านาจหนา้ท่ีในการพิจารณาวินิจฉยัใหเ้งินกูส้ามัญแก่สมาชิกก็ได ้
 ขอ้ 14. ค าขอกูเ้งินสามัญของสมาชิกนัน้  ตอ้งเสนอโดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นดังต่อไปนี ้
คือ ค  าขอกูเ้งินของสมาชิกผู้ซึ่งรบัราชการในสงักัดต  ารวจภูธรจังหวัดบุรีรมัย์ต้องผ่านการพิจารณาของ         
ผูบ้งัคบัการต  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์หรอืรองผูบ้งัคบัการต  ารวจภธูรจังหวดั สว่นค าขอกูข้องผูซ้ึ่งรบัราชการ
อยู่ในสงักดัสถานีต  ารวจภธูรอ  าเภอ , สถานีต  ารวจภูธรก่ิงอ  าเภอ , สถานีต  ารวจภูธรต  าบล ต้องผ่านการ
พิจารณาของผูบ้งัคบับญัชาของตน ( แต่ถา้ผูข้อกูด้  ารงต  าแหน่งเหลา่นีเ้อง หรอืด  ารงต  าแหน่งราชการสงูกว่า
ก็ไม่ตอ้งผ่านการพิจารณาใหค้วามเห็นดงัว่านี ้) 
 ขอ้ 15. จ านวนเงินกูส้ามัญท่ีใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึงๆ นั้น ย่อมสดุแต่คณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณาเห็นสมควรแต่ตอ้งอยู่ภายในจ ากัดไม่เกินหน่ึงลา้นสามแสนบาทถ้วน จะต้องอยู่ในหลกัเกณฑ ์     
ท่ีก  าหนดไวด้งันี ้

1. เป็นสมาชิกตัง้แต่หกเดือนขึน้ไป 
2. กูไ้ดไ้ม่เกินสบิเท่าของทนุเรอืนหุน้ 
3. สง่ช าระไม่เกินหน่ึงรอ้ยสีส่บิสีง่วด 
4. ตอ้งสง่ช าระหนีค้รัง้ก่อนไม่ต  ่ากว่าสบิสองงวดเดือนหรอืรอ้ยละ  10 
5. สมาชิกจะกูส้งูกว่าทนุเรอืนหุน้ท่ีมีใหส้หกรณเ์รยีกเก็บทนุเรอืนหุน้ในวนัจ่ายเงินกูไ้ด ้  

แต่รวมทนุเรอืนหุน้เดิมแลว้ตอ้งไม่เกินสามหม่ืนหา้พนับาท 
            ทัง้นี ้ใหมี้ผูค้  า้ประกนัสามคนทกุเงื่อนไข 

ในกรณีท่ีสมาชิกผูกู้เ้งินสามัญโดยมีค่าหุน้เป็นหลกัประกนั ใหกู้ไ้ดภ้ายในจ านวนไม่เกิน 
รอ้ยละ 90 ของค่าหุน้ทัง้หมดท่ีเป็นหลกัประกนั 
 ขอ้ 16.  ถา้คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรจะใหเ้งินกูส้ามัญแก่สมาชิกท่ียงัสง่คืนเงินกูส้ามัญ
รายก่อนไม่เสรจ็ก็ได ้แต่จ านวนเงินกูส้ามัญรวมทุกรายการของสมาชิกผู้กู้คนหน่ึงๆ ในเวลาใดเวลาหน่ึง    
จะมีจ านวนตน้เงินเกินกว่าจ ากดัท่ีกลา่วในขอ้ 15 สดุแต่กรณีไม่ได ้
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ขอ้ 17. ในการใหเ้งินกูส้ามัญนัน้ ถา้ปรากฏว่าสหกรณมี์เงินทนุท่ีจะกูไ้ดไ้ม่พอแก่การขอกูอ้นัมี 
ลกัษณะพงึใหกู้น้ัน้ทกุราย ใหถื้อล  าดบัในการพิจารณาใหเ้งินกู ้ ดงัต่อไปนี ้

(1) เงินกูซ้ึง่ถือค่าหุน้เป็นหลกัประกนั พึงใหใ้นล  าดบัก่อนเงินกูซ้ึ่งมีหลกัประกนัอย่างอื่น 
(2) ในระหว่างเงินกูซ้ึง่อยู่ในล  าดบัเดียวกนัตามท่ีกลา่วในขอ้ (1) เงินกูซ้ึง่มีจ านวนนอ้ย  

พึงใหก่้อนเงินกูซ้ึ่งมีจ านวนมาก เพื่อประโยชนแ์ห่งการนี ้จ านวนเงินกูท่ี้น  ามาเทียบกนันัน้ ใหค้ดิรวมทัง้เงิน  

กูส้ามัญ , เงินกูเ้พื่อเหตฉุกุเฉิน และเงินกูพ้เิศษรายก่อนของผูกู้ท่ี้คงเหลอือยู ่
 ทัง้นี ้เวน้แต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการด าเนินการหรอืคณะอนกุรรมการเงินกูเ้ห็นว่ามีเหตผุลพิเศษจะ
วินิจฉยัเป็นอย่างอื่นก็ได ้
 ขอ้ 18. หลกัประกนัส  าหรบัเงินกูส้ามญั ถา้เงินกูส้ามัญรายนัน้โดยเฉพาะรายเดียวก็ดี หรอื เม่ือรวม
กบัเงินกูส้ามญัรายก่อนของผูกู้ท่ี้คงเหลอือยู่ (ถา้มี) ก็ดี มีจ านวนไม่เกินกว่าค่าหุน้ท่ีผูกู้มี้อยูใ่นสหกรณก็์ไม่
ตอ้งมีหลกัประกนัอย่างอื่นอีก 

ถา้เงินกูส้ามัญรายนัน้โดยเฉพาะรายเดียวก็ดีหรอืเม่ือรวมกบัเงินกูส้ามญัรายก่อนของผูกู้ ้ 
(ถา้มี) ก็ดี มีจ านวนเกินกว่าค่าหุน้ซึง่ผูกู้มี้อยูใ่นสหกรณ ์ก็ตอ้งมีหลกัประกนัอย่างหน่ึงอย่างใด ดงัต่อไปนี ้

( 1 ) มีสมาชิกท่ีมิไดเ้ป็นคู่สมรสของผูกู้ ้ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการหรอืคณะอนกุรรมการ 
เงินกูเ้ห็นสมควรอย่างนอ้ยสามคนค า้ประกนัอย่างไม่จ ากดัเพื่อหนีส้นิเก่ียวกบัเงินกูส้ามัญรายนัน้ในสว่นท่ี
เกินกว่าค่าหุน้ของผูกู้แ้ต่ถา้ผูกู้มี้เงินกูส้ามัญรายก่อนเหลอือยูด่ว้ย ก็ตอ้งใหค้  า้ประกนัเพื่อหนีส้นิเก่ียวกบัเงินกู้
สามัญรายใหม่ทัง้หมด 

เพื่อความมั่นคงในการใหเ้งินกูส้ามญั คณะกรรมการด าเนินการหรอืคณะอนกุรรมการ 
เงินกู ้มีอ  านาจวินิจฉยัเรยีกใหมี้ผูค้  า้ประกนัมากกว่าสามคนก็ได ้

สมาชิกคนหน่ึงจะเป็นผูค้  า้ประกนัส  าหรบัผูกู้ม้ากกว่าสามคนในเวลาเดียวกนัไม่ไดแ้ละ 
สมาชิกคนหน่ึงจะมีหนีส้นิต่อสหกรณใ์นฐานะผูค้  า้ประกนั โดยจ านวนตน้เงินรวมกนัทัง้หมดเกินกว่าจ ากดัท่ี
กลา่วในขอ้ 15 วรรคแรกไม่ได ้

เม่ือผูค้  า้ประกนัคนใดตายหรอืลาออกจากสหกรณไ์ม่ว่าเพราะเหตใุด ๆ  หรอืมีเหตท่ีุ 
คณะกรรมการด าเนินการหรอืคณะกรรมการเงินกู ้เห็นว่าไม่สมควรท่ีจะเป็นผูค้  า้ประกนัตอ่ไป ผูกู้จ้ะตอ้งจัด
ใหส้มาชิกอื่นซึง่คณะกรรมการด าเนินการหรอืคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควร เขา้เป็นผูค้  า้ประกนัแทนคน
เดมิใหเ้สรจ็ภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการหรอืคณะกรรมการเงินกูก้  าหนด 

การใหส้มาชิกผูค้  า้ประกนัออกจากสหกรณไ์ม่ว่าเพราะเหตใุด ๆ ไม่เป็นเหตใุหผู้น้ัน้หลดุพน้ 
จากการค า้ประกนัจนกว่าผูกู้ไ้ดจ้ัดใหส้มาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการด าเนินการหรอืคณะกรรมการเงินกูเ้ห็น 
สมควรเขา้เป็นผูค้  า้ประกนัแทน 
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            อน่ึง ภายหลงัการท าหนงัสอืค  า้ประกนัแลว้ ถา้สมาชิกผูค้  า้ประกนัไดเ้ป็นคู่สมรสของผูกู้ ้ผูกู้้
จะตอ้งจัดใหส้มาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการด าเนินการหรอืคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควร เป็นผูค้  า้ประกนั
เงินกูใ้นสว่นท่ีเกินกว่าค่าหุน้ของผูกู้โ้ดยเรว็ดว้ย 

( 2 ) มีอสงัหารมิทรพัยอ์นัปลอดจากภาระจ านองรายอื่น จ านองเป็นประกนัเตม็จ านวน 
เงินกูร้ายนัน้โดยตอ้งเป็นท่ีพอใจคณะกรรมการด าเนินการหรอืคณะกรรมการเงินกู ้ว่าจ านวนเงินกูส้ว่นท่ีเกิน
กว่าค่าหุน้ของผูกู้ต้อ้งอยูภ่ายในรอ้ยละ 80 แห่งค่าของอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ 

( 3 ) มีหลกัทรพัยร์ฐับาลหรอืเอกสารการฝากเงินในธนาคาร หรอืในสหกรณ ์ซึ่งคณะ 
กรรมการด าเนินการหรอืคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควรจ าน าเป็นประกนั โดยจ านวนเงินกูส้ว่นท่ีเกินกว่า 
หุน้ของผูกู้อ้ยู่ภายในรอ้ยละ 80 แห่งค่าของหลกัทรพัยน์ัน้ 
 ขอ้ 19. การสง่เงินงวดช าระหนีส้  าหรบัเงินกูส้ามัญ ใหค้ณะกรรมการด าเนินการหรอืคณะกรรมการ
เงินกูพ้จิารณาก าหนดใหผู้กู้ส้ง่คืนเงินกูส้ามัญเป็นงวดรายเดือนเท่ากนัพรอ้มดว้ยดอกเบีย้ ตามหลกัเกณฑ์
ในขอ้ 15 โดยใหส้ง่ช าระงวดแรกตัง้แต่วนัสิน้เดือนท่ีรบัเงินกูเ้ป็นตน้ไป 

ในกรณีท่ีผูกู้มี้ค  าขอเป็นหนงัสอื คณะกรรมการด าเนินการเห็นว่ามีเหตอุนัสมควรผ่อนผนั 
เป็นพเิศษคณะกรรมการด าเนินการจะผ่อนเวลาการสง่เงินงวดช าระหนีส้  าหรบัเงินกูส้ามญัท่ีก าหนดไวต้าม
ความในวรรคก่อนนัน้ ใหแ้ก่ผูกู้ค้ราวละหน่ึงหรอืหลายคนก็ได ้แต่การผ่อนเวลาเช่นนีร้วมกนัทัง้หมดส  าหรบั
เงินกูส้ามัญราย ๆ หน่ึงตอ้งไม่เกินหกเดือน 
 

หมวด 4 
เงินกู้พิเศษ 

ขอ้ 20. การใหเ้งินกูพ้ิเศษใหค้ณะกรรมการด าเนินการมีอ  านาจพิจารณาวินิจฉยัใหเ้งินกูพ้เิศษแก่
สมาชิก 

 คณะกรรมการด าเนินการอาจแตง่ตัง้คณะกรรมการเงินกูขึ้น้ตามความในขอ้บงัคบัของ
สหกรณ ์ขอ้ 82  และมอบอ านาจหนา้ท่ีในการพจิารณาวินิจฉยัใหเ้งินกูพ้ิเศษแก่สมาชิกก็ได ้

 ทัง้นี ้ เงื่อนไขและวิธีการใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั และระเบียบนี ้และระเบียบว่าดว้ยเงินกู้
พิเศษ พ.ศ.2554 
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หมวด 5 
ดอกเบีย้เงินกู ้

 

 ขอ้ 21. ใหเ้รยีกดอกเบีย้เงินกูท้กุประเภทในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 17.00 ต่อปี โดยจะประกาศให้
ทราบเป็นคราว ๆ ไป   
 ขอ้ 22. ดอกเบีย้นัน้ใหค้ดิเป็นรายวนัตามจ านวนตน้เงินคงเหลอื 
 

หมวด 6 
การควบคุมหลกัประกันและการเรียกคืนเงินกู้ 

 

 ขอ้ 23. ใหค้ณะกรรมการด าเนินการ ตรวจตราควบคมุใหเ้งินกูท้กุรายมีหลกัประกนัตามท่ีก าหนด
ไวใ้นระเบียบนีแ้ละเม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลกัประกนัส  าหรบัเงินกูร้ายใดเกิดบกพรอ่งผูกู้้
จะตอ้งจัดการแกไ้ขใหค้ืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
 ขอ้ 24. ในกรณีใด ๆ ดงัต่อไปนี ้ใหถื้อว่าเงินกูไ้ม่ว่าประเภทใด  ๆเป็นอนัถึงก าหนดสง่คืนโดยสิน้เชิง
พรอ้มทัง้ดอกเบีย้ในทนัที โดยมิพกัค  านึงถงึก  าหนดเวลาท่ีใหไ้ว ้และใหค้ณะกรรมการด าเนินการจดัการเรยีก
คืนโดยมิชักช้า 
   (1) เม่ือผูกู้อ้อกจากสหกรณไ์ม่ว่าเพราะเหตใุด 

(2) เม่ือปรากฏแก่คณะกรรมการด าเนินการว่าผูกู้น้  าเงินไปใช้ผิดความมุ่งหมายท่ีใหเ้งิน 
กูน้ัน้ 

(3) เม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่า หลกัประกนัส  าหรบัเงินกูเ้กิดบกพรอ่งและผูกู้ ้
มิไดจ้ัดการแกไ้ขใหค้ืนดภีายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

(4) เม่ือคา้งสง่เงินงวดช าระหนี ้(ไม่ว่าตน้เงินหรอืดอกเบีย้ ) เป็นเวลาสองเดือนติดตอ่กนั 
หรอืผิดนดัการสง่เงินงวดช าระหนีด้งัว่านัน้ถึงสามคราวส  าหรบัเงินกูร้ายหน่ึง ๆ  
 ขอ้ 25. ในกรณีเงินกูเ้ป็นอนัตอ้งสง่คืนโดยสิน้เชิงตามท่ีกลา่วแลว้ ใน ขอ้ 24 ถา้ผูค้  า้ประกนัตอ้งรบั
ผิดช าระหนีแ้ทนผูกู้ ้และไม่สามารถช าระหนีน้ัน้โดยสิน้เชิง เม่ือผูค้  า้ประกนัรอ้งขอคณะกรรมการด าเนินการ
อาจผ่อนผนัใหเ้รยีกเก็บจากผูค้  า้ประกนัเป็นงวดรายเดือน จนเสรจ็ตามท่ีผูกู้ไ้ดท้  าหนงัสอืกูใ้หไ้วต้่อ 
สหกรณก็์ได ้สดุแตจ่ะพิจารณาเห็นสมควร 
 ขอ้ 26. ผูกู้ก็้ดี ผูค้  า้ประกนัก็ดี ตอ้งรบัผกูพนัว่า ถา้ตนประสงคจ์ะขอออกหรอืยา้ยจากราชการ หรอื
งานประจ าตอ้งแจ้งเป็นหนงัสอืใหส้หกรณท์ราบและจัดการช าระหนีส้นิซึ่งตนมีอยูต่่อสหกรณ ์หรอืจดัหา 
ผูค้  า้ประกนัแทนตนใหเ้สรจ็สิน้เสยีก่อน แลว้จึงขอออกหรอืยา้ยจากราชการหรอืงานประจ านัน้ได ้
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ประกาศ ณ วนัท่ี  1 มีนาคม พ.ศ.2554 

 
                                                                     (ลงช่ือ) พลต ารวจตร ี  สมบตั ิ  คงพิบลูย ์
                                                                                                    ( สมบตัิ   คงพิบลูย ์) 
                                                                                                      ประธานกรรมการ 
                                                                              สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์ จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจภธูรจังหวัดบุรรีัมย ์ จ ากัด 
ระเบียบว่าดว้ยเงินกู้พิเศษ 

แก้ไขเพิ่มเตมิฉบบัที ่5 พ.ศ. 2564 
………………………. 

 
 อาศยัอ  านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ ์ขอ้ 10 , ขอ้ 12(3) , ขอ้ 78 และขอ้ 106 ท่ีประชมุ
คณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี 48 ครัง้ท่ี 9/25644 เม่ือวนัท่ี  30 มิถนุายน 2564  ไดมี้มติก  าหนดระเบียบ
สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจงัหวดับรุรีมัย ์จ ากดั ว่าดว้ยเงินกูพ้เิศษ แกไ้ขเพิม่เตมิฉบบัท่ี 5 พ.ศ. 2564 
ดงัต่อไปนี ้
 

ข้อก าหนดทั่วไป 
 

ขอ้ 1. ระเบียบนีเ้รยีกว่า “ระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจงัหวดับรุรีมัย ์จ ากดั  ว่าดว้ยเงินกู้
พิเศษ แกไ้ขเพิม่เตมิฉบบัท่ี 5 พ.ศ. 2564” 

ขอ้ 2. ระเบียบนีใ้หใ้ช้บงัคบัตัง้แต่  1 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เป็นตน้ไป   
ขอ้ 3 ใหย้กเลกิความในขอ้ 6. ของระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั  

ว่าดว้ยเงินกูพ้ิเศษ แกไ้ขเพิม่เตมิฉบบัท่ี 4 พ.ศ.2556 และบรรดาระเบียบ ประกาศ ค  าสั่ง มติ หรอืขอ้ตกลง
อื่นใด ซึ่งขดัหรอืแยง้กบัระเบียบนี ้ใหใ้ช้ระเบียบนีแ้ทน 

          สหกรณ ์ หมายถึง  สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั 
          สมาชิก  หมายถึง  สมาชิกสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั 
          เจ้าหนา้ท่ี  หมายถึง  เจ้าหนา้ท่ีสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั 
          คณะกรรมการด าเนินการ  หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการเงินกูพ้เิศษสหกรณอ์อม

ทรพัยต์  ารวจภธูรจงัหวดับรุรีมัย ์จ ากดั  มีอ  านาจพจิารณาวินิจฉยัการใหเ้งินกูพ้เิศษตามระเบียบการนี ้ 
ขอ้ 4.  การใหเ้งินกูพ้ิเศษนัน้ ใหเ้ฉพาะเพื่อการเคหะสงเคราะห ์, เพือ่การซือ้ท่ีดินเป็นของตนเอง , 

เพื่อการลงทนุประกอบอาชีพ และเพื่อการซือ้ยานพาหนะ(รถยนต์)  ตามขอ้ก าหนดในระเบียบการนี ้
 ขอ้ 5.  สมาชิกซึ่งอาจไดร้บัเงินกูพ้ิเศษ ตอ้งไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณนี์ต้ิดต่อกนัมาเป็นเวลาไม่นอ้ย
กว่า  6 เดือน 
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 ขอ้ 6.  สมาชิกผูส้ง่คืนเงินกูป้ระเภทฉกุเฉิน,สามัญ และเงินกู้พิเศษ ครัง้ก่อนไม่เสร็จ  อาจได้รบั
เงินกู้ใหม่ได้อีก รวมทุกรายของสมาชิกผู้กู้คนหน่ึงในเวลาใดเวลาหน่ึง จะมีจ านวนเงินต้นไม่เกินกว่า    
5,000,000.- บาท และตอ้งมีเงินเดือนเหลอืหลงัหกัช าระหนีแ้ละหุน้แลว้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ  10 

ขอ้ 7.  การใหเ้งินกูพ้ิเศษนัน้  ตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงเห็นชอบไม่นอ้ยกว่าสามในสีส่ว่นของจ านวน
กรรมการด าเนินการผูเ้ขา้รว่มประชมุพจิารณาค าขอกูร้ายนัน้ 

ขอ้ 8.  เม่ือคณะกรรมการด าเนินการไดวิ้นิจฉยัใหเ้งินกูพ้ิเศษ  ทัง้หนงัสอืกูแ้ละเอกสารทาง
กฎหมายอย่างอื่น ๆ เก่ียวกบัเงินกูน้ัน้ไดจ้ดัท าตามแบบท่ีก าหนดไวโ้ดยครบถว้นสมบรูณแ์ลว้  สมาชิกผูกู้จึ้ง
รบัเงินกูจ้ากสหกรณไ์ด ้
 เพื่อเป็นการควบคมุการใชจ่้ายเงินกูใ้หเ้ป็นไปตามความมุ่งหมาย  ใหส้มาชิกผูกู้ส้ง่จ านวนเงินกู้
พิเศษซึง่ตนไดร้บัเขา้ฝากในประเภทเงินฝากออมทรพัยใ์นสหกรณนี์เ้พือ่ถอนไปใช้จ่ายเป็นคราวๆ ในเม่ือถึง
ก าหนดจ่ายตามความมุ่งหมาย  การฝากเงินดงักลา่วนีใ้หเ้ปิดบญัชีเฉพาะและสหกรณจ์ะคิดดอกเบีย้ให้
ตามยอดเงินคงเหลอืนอ้ยท่ีสดุในแต่ละเดอืนตามท่ีสหกรณก์ าหนด สว่นขอ้ก าหนดอื่นๆ ใหอ้นโุลมตาม
ระเบียบว่าดว้ยเงินฝากออมทรพัย ์
 คณะกรรมการด าเนินการอาจยกเวน้ขอ้ก าหนดตามความในวรรคสองนัน้ได ้ ในกรณีท่ีสมาชิกผูกู้้
แสดงเหตผุลใหเ้ป็นท่ีพอใจของคณะกรรมการด าเนินการว่ามีความจ าเป็นในการใชจ่้ายเงิน 
 ขอ้ 9.  ในเม่ือถึงก าหนดท่ีสมาชิกผูกู้ต้อ้งใชจ่้ายเงินกูพ้เิศษตามความมุ่งหมาย ตอ้งเสนอรายงาน
การใชจ่้ายเงินกูต้ามแบบท่ีก าหนดไวพ้รอ้มทัง้หลกัฐานท่ีมีต่อสหกรณท์กุคราวโดยเรว็ท่ีสดุท่ีจะกระท าได ้ 
สหกรณอ์าจมอบใหก้รรมการด าเนินการหรอืบคุคลอื่นตามท่ีเห็นสมควรตรวจสอบการใชจ่้ายเงินกูต้าม
รายงานนัน้ ๆ อีกชั้นหน่ึงดว้ย 
 ขอ้ 10.  ตราบใดท่ีสมาชิกยงัสง่คืนเงินกูพ้ิเศษไม่เสรจ็  ตนจะตอ้งยินยอมและอ านวยความสะดวก
ใหก้รรมการด าเนินการหรอืบคุคลอื่นซึ่งไดร้บัมอบหมายจากสหกรณเ์ขา้ตรวจการก่อสรา้ง  ต่อเติมหรอื
ปรบัปรุง หรอืทรพัยส์นิ หรอืท่ีดิน หรอืการประกอบอาชีพ หรอืสภาพรถยนตท่ี์ใชเ้งินกูน้ัน้ ในเวลาอนัสมควร
ไดเ้สมอ  และตอ้งชีแ้จงขอ้ความเก่ียวกบัเรือ่งท่ีตรวจใหท้ราบตามความประสงค ์
 

เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห ์และเพื่อการซือ้ทีด่นิเป็นของตนเอง 
 

 ขอ้ 11.  เงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะหแ์ละเพือ่การซือ้ท่ีดินเป็นของตนเอง  ไดแ้ก่ 
  ( ก )  เงินกูเ้พื่อก่อสรา้ง , ต่อเตมิ หรอืปรบัปรุงอาคารส  าหรบัใช้เป็นท่ีอยูอ่าศยัของตนเอง
และครวัเรอืนตามควรแก่ฐานะ 
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  ( ข )  เงินกูเ้พื่อซือ้อาคาร หรอืซือ้ท่ีดินและอาคาร หรอืซือ้ท่ีดินเพื่อจะไดก่้อสรา้งอาคารใน
ระยะเวลาอนัสมควร  ทัง้นีส้  าหรบัใชเ้ป็นท่ีอยู่อาศยัของตนเองและครวัเรอืนตามควรแก่ฐานะ 
  ( ค )  เงินกูเ้พือ่ใหไ้ดม้าซึ่งท่ีดินอนัเป็นกรรมสทิธิ์ของตนเอง 
  ( ง )  เงินกูเ้พื่อไถ่ถอนจ านอง บา้น ท่ีดินพรอ้มอาคาร ซึ่งเป็นกรรมสทิธิ์ของผูกู้ ้

ขอ้ 12.  สมาชิกผูป้ระสงคข์อกูเ้งินตามความในขอ้ 11.  ตอ้งเสนอค าขอกูถึ้งคณะกรรมการ
ด าเนินการตามแบบท่ีก าหนดไว ้ รวมทัง้รายละเอียดและหลกัฐานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น รายการสนิทรพัย์
และหนีส้นิ  รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย  รายการบคุคลในครวัเรอืน การอยู่อาศยัเดมิและเหตผุลความจ าเป็นท่ี
ตอ้งจัดใหมี้ท่ีอยู่อาศยัใหม่ , แบบ , รูป และรายการก่อสรา้ง หรอืต่อเติม หรอืปรบัปรุงอาคาร รายละเอียด
และหลกัฐานแห่งท่ีดินท่ีจะก่อสรา้งตอ่เตมิหรอืปรบัปรุงอาคาร  รายละเอียดหลกัฐานแห่งท่ีดินและหรอื
อาคารท่ีจะซือ้  ก  าหนดเวลาและราคา สญัญาท่ีท าไว ้หรอืรา่งสญัญาท่ีจะท า และรายละเอียดแห่งความ
ตอ้งการเงินกูจ้  านวนเงินซึ่งตนจะออกเอง  รายละเอียดและหลกัฐานแห่งทรพัยส์นิท่ีเสนอเป็นหลกัประกนั 

ขอ้ 13.  แบบ , รูป และรายการก่อสรา้ง หรอืต่อเติม หรอืปรบัปรุงอาคารนัน้  ตอ้งปฏิบตัิใหถ้กูตอ้ง
ตามกฎหมาย และตอ้งไดร้บัความเห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการดว้ย 

            การแกไ้ขเปลีย่นแปลงแบบหรอืรายการดงักลา่วในวรรคก่อนในสาระส  าคญั ตอ้งรายงาน 
ใหค้ณะกรรมการทราบ และตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการเสยีก่อนจึงจะตรวจสอบ
แกไ้ขหรอืเปลีย่นแปลงได ้

ขอ้ 14.  สหกรณจ์ะมอบใหก้รรมการด าเนินการหรอืบคุคลตามท่ีเห็นสมควรตรวจสอบ และท า
รายงานเก่ียวกบัค  าขอกูเ้งินพเิศษ เพื่อการเคหะสงเคราะหเ์สนอคณะกรรมการด าเนินการพจิารณา เป็น
หนา้ท่ีของสมาชิกผูข้อกูต้อ้งใหข้อ้ความจรงิและรายละเอียดต่อผูต้รวจสอบ 

ขอ้ 15.  จ านวนเงินกูพ้เิศษเพื่อการเคหะสงเคราะหซ์ึ่งใหแ้ก่สมาชิกกูค้นหน่ึงๆ นัน้ ย่อมสดุแต่
คณะกรรมการด าเนินการพจิารณาเห็นสมควร โดยค านึงลกัษณะของท่ีอยู่อาศยั ตามสมควรแก่ฐานะ และ
ความสามารถช าระหนีข้องสมาชิกนัน้ แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท ( หน่ึงลา้นหา้แสนบาทถว้น ) จ านวนเงินกู้
พิเศษเพื่อการซือ้ท่ีดินไม่เกิน  1,000,000 บาท ( หน่ึงลา้นบาทถว้น ) 

ขอ้ 16.  เงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะหน์ัน้ มีความมุ่งหมายเพือ่ใหส้มาชิกจัดใหมี้ท่ีอยู่อาศยั
ของตนเองและครวัเรอืนตามท่ีกลา่วในขอ้ 11. มิใช่จดัใหมี้ขึน้ส  าหรบัใหเ้ช่าหรอืโอนแก่ผูอ้ื่น 

             ตราบใดท่ีสมาชิกยงัสง่คืนเงินกูเ้พื่อการเคหะสงเคราะหไ์ม่เสรจ็ ตนจะใหเ้ช่าหรอืโอน
อาคารหรอืท่ีดินซึ่งใชเ้งินกูน้ัน้ไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดแก่ผูอ้ื่นไม่ได ้ เวน้แต่ในกรณีท่ีจ าเป็นซึ่งไดร้บั
อนญุาตเป็นหนงัสอืจากคณะกรรมการด าเนินการก่อน 
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เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทนุประกอบอาชีพ 
 

ขอ้ 17.  เงินกูพ้ิเศษเพื่อการลงทนุประกอบอาชีพนัน้   ใหเ้พื่อการลงทนุประกอบอาชีพของตนเอง
และครอบครวั ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร และเห็นว่าจะก่อประโยชนง์อกเงยใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ ้

ขอ้ 18.  สมาชิกผูป้ระสงคข์อกูเ้งินตามความในขอ้ 17.  ตอ้งเสนอค าขอกูถึ้งคณะกรรมการ
ด าเนินการตามแบบท่ีก าหนดไว ้รวมทัง้รายละเอียดและหลกัฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น รายการสนิทรพัย์
และหนีส้นิ  รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย  แผนงานประกอบอาชีพท่ีจะใช้เงินกู ้รายละเอียดหลกัฐานแห่งทรพัยส์นิท่ี
จะใชเ้งินกู ้ รายละเอียดแห่งความตอ้งการเงินกูจ้  านวนทนุซึ่งตนเองจะออกเอง รายการรายไดซ้ึง่คาดว่าจะ
ไดร้บัจากการลงทนุนัน้ ก  าหนดการใชจ่้ายเงินกู ้ประสบการณข์องตนเก่ียวกบัการประกอบอาชีพนัน้ 
รายละเอียดและหลกัฐานแห่งทรพัยส์นิท่ีเสนอเป็นประกนั 

ขอ้ 19.  สมาชิกผูข้อกูเ้งินพิเศษเพื่อการลงทนุประกอบอาชีพตอ้งแสดงหลกัฐานใหเ้ป็นท่ีพอใจ
คณะกรรมการด าเนินการว่า ตนจะออกทนุเองเป็นจ านวนอย่างนอ้ยหน่ึงสว่นในสีส่ว่นของจ านวนทนุ
ทัง้หมด ท่ีตอ้งการลงทนุในอาชีพท่ีตนจะกระท านัน้ 

ขอ้ 20.  สหกรณจ์ะมอบใหค้ณะกรรมการด าเนินการหรอืบคุคลอื่นตามท่ีเห็นสมควรตรวจสอบ 
และท ารายงานเก่ียวกบัค  าขอกูเ้งินพเิศษเพื่อการลงทนุประกอบอาชีพเสนอคณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณา เป็นหนา้ท่ีของสมาชิกผูข้อกูต้อ้งใหข้อ้เท็จจรงิและรายละเอียดต่อผูต้รวจสอบ 

ขอ้ 21.  จ านวนเงินกูพ้เิศษเพื่อการลงทนุประกอบอาชีพซึง่ใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึงๆ นัน้ ย่อม
สดุแต่คณะกรรมการด าเนินงานพิจารณาก าหนดตามท่ีเห็นสมควร โดยค านึงถงึความตอ้งการเงินกูแ้ทจ้รงิ
ตามแผนงานประกอบอาชีพ และความสามารถช าระหนีข้องสมาชิกนัน้ แต่ไม่เกิน  500,000 บาท ( หา้แสน
บาทถว้น ) 
 

เงินกู้พิเศษเพื่อการซือ้ยานพาหนะ (รถยนต)์ 
 

ขอ้ 22.  เงินกูพ้ิเศษเพื่อยานพาหนะนัน้ ใหเ้พือ่ซือ้รถยนตห์รอืแลกเปลีย่นรถยนตเ์พื่อเป็นกรรมสทิธิ์

ของตนตามสมควรแก่ฐานะ  ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร และเห็นว่าจะเกิดประโยชนใ์หแ้ก่
สมาชิกผูกู้ ้

ขอ้ 23.  สมาชิกผูป้ระสงคข์อกูด้งักลา่ว ตอ้งเสนอค าขอกูถึ้งสหกรณต์ามแบบท่ีก าหนดไวร้วมทัง้
รายละเอียด และหลกัฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น รายการทรพัยส์นิและหนีส้นิ รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย  
รายละเอียดแห่งความตอ้งการเงินกู ้จ  านวนซึ่งตนจะออกเอง ก าหนดการใชจ่้ายเงินกู ้รายละเอียดและ
หลกัฐานแห่งทรพัยส์นิท่ีเสนอเป็นหลกัประกนั 
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ขอ้ 24.  สมาชิกผูข้อกูเ้งินพิเศษเพื่อซือ้รถยนต ์ตอ้งแสดงหลกัฐานต่อคณะกรรมการด าเนินการว่า  
ตนจะออกทนุเองเป็นจ านวนอย่างนอ้ยรอ้ยละ  10  ของจ านวนทนุทัง้หมดท่ีจะซือ้ 

ขอ้ 25.  สหกรณจ์ะมอบใหก้รรมการด าเนินการหรอืบคุคลซึ่งตามท่ีเห็นสมควรตรวจสอบและท า
รายงานเก่ียวกบัค  าขอกูเ้งินพเิศษเพือ่ซือ้รถยนตเ์สนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเป็นหนา้ท่ีของ
สมาชิกผูข้อกูต้อ้งใหข้อ้ความจรงิและรายละเอียดต่อผูต้รวจสอบ 

ขอ้ 26. จ านวนเงินกูพ้ิเศษเพื่อซือ้รถยนต ์ท่ีใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึงๆ นัน้ย่อมสดุแลว้แต่
คณะกรรมการด าเนินการพจิารณาตามท่ีเห็นสมควร โดยค านึงถงึความจ าเป็นท่ีแทจ้รงิ  แต่ตอ้งไม่เกิน 
1,000,000 บาท ( หน่ึงลา้นบาทถว้น ) 
 

หลักประกันส าหรับเงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะ , เพื่อซือ้ทีด่นิ และเพื่อการลงทนุประกอบอาชีพ 
 

ขอ้ 27.  ในการกูเ้งินพิเศษนัน้ ผูกู้ต้อ้งท าหนงัสอืกูใ้หไ้วต้่อสหกรณต์ามแบบท่ีก าหนดไว ้ถา้เงินกู้
พิเศษนัน้ มีจ านวนไม่เกินมลูค่าหุน้ท่ีผูกู้มี้อยู่ในสหกรณ ์ก็ไม่ตอ้งมีหลกัประกนัอย่างอื่นอีก 

             มลูค่าหุน้ท่ีมีอยู่ในสหกรณ ์ ใหห้มายถึงมลูค่าหุน้ของสมาชิกท่ีมีอยู่และอยูใ่นสภาพปลอด
ภาระค า้ประกนัหนีร้ายอื่นถา้เงินกูพ้เิศษนัน้ มีจ านวนเกินกว่าค่าหุน้ซึ่งผูกู้มี้อยู่ในสหกรณ ์ตอ้งมีหลกัประกนั
อย่างใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปนีด้ว้ย 

( ก ) มีอสงัหารมิทรพัยอ์นัปลอดจากภาระจ านองรายอื่น จ านองเป็นประกนัเตม็จ านวน 
เงินกู ้ โดยวงเงินกูมี้จ านวนไม่เกินกว่ามลูค่าอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ 

( ข ) มีหลกัทรพัย,์พนัธบตัรรฐับาลหรอืเอกสารการฝากเงินในธนาคาร ซึ่งคณะกรรมการ 
ด าเนินการเห็นสมควร จ าน าเป็นประกนัเงินกูเ้ตม็จ านวน 

  ( ค ) ในกรณีหลกัประกนัใน ( ก )นอ้ยกว่าจ านวนเงินกูแ้ละผูกู้ไ้ม่สามารถหาหลกัประกนั
อื่นเพิม่เติมได ้ ใหผู้กู้ต้อ้งเขา้รว่มโครงการเงินทนุสวสัดิการฯของสหกรณ ์ ส  าหรบัจ านวนเงินกูท่ี้เกิน
หลกัประกนันัน้ตามมตคิณะกรรมการด าเนินการ 
  อสงัหารมิทรพัยท่ี์จ านองเป็นประกนั  ท่ีเป็นสิง่ปลกูสรา้งตอ้งท าประกนัภยั  โดยผูกู้เ้ป็น
ผูร้บัผิดชอบค่าใช้จ่ายในการท าประกนัภยั 
 นอกจากหลกัประกนั (ก) (ข) (ค) แลว้  ใหมี้สมาชิกค า้ประกนัอย่างนอ้ย  2 คน 
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หลักประกันเงินกู้พิเศษเพื่อการซือ้ยานพาหนะ(รถยนต)์ 
 

ขอ้ 28.  หลกัประกนัเงินกูพ้ิเศษตามความในขอ้  27. วรรคแรกผูกู้ต้อ้งมีหลกัประกนักรณีเพื่อการ
ซือ้ยานพาหนะ(รถยนต)์ เพิ่มเตมิดงันี ้

 ก.  ผูกู้ต้อ้งท าสญัญาเช่าซือ้กบัสหกรณ ์ตามแบบท่ีสหกรณก์ าหนด 
 ข.  ตอ้งมีสมาชิกค า้ประกนั  2 คนขึน้ไป 
 ค.  ผูกู้ต้อ้งยินยอมใหจ้ดทะเบียนกรรมสทิธิใ์นรถยนตท่ี์ซือ้เป็นของสหกรณอ์อมทรพัย์

ต  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั  โดยผูกู้จ้ดทะเบียนในนามผูเ้ช่าซือ้ หรอืผูค้รอบครอง 
 ง.  ผูกู้เ้ป็นผูช้  าระค่าเบีย้ประกนัภยัและภาษีประจ าปีรถยนตท่ี์ซือ้ตลอดระยะเวลาของ

สญัญาเช่าซือ้ตามท่ีก าหนดในสญัญาเช่าซือ้ 
ขอ้ 29.  คณะกรรมการด าเนินการจะมอบใหก้รรมการด าเนินการคนใดคนหน่ึง  หรอืบคุคลตามท่ี

เห็นสมควร ตามขอ้บงัคบัสหกรณ ์ ขอ้ 2(21) (22)  เป็นผูแ้ทนสหกรณใ์นการรบัจ านองอสงัหารมิทรพัยห์รอื
เป็นผูแ้ทนสหกรณใ์นการจดทะเบียนเป็นผูใ้หเ้ช่าซือ้รถยนต ์รบัจ าน า และหรอือื่น ๆ เป็นหลกัประกนัตาม 
ขอ้ 14.  
 

ดอกเบีย้เงินกู ้
 

 ขอ้ 30.  ใหเ้รยีกดอกเบีย้ใหกู้แ้ก่สมาชิกทกุประเภท  ในอตัราท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนดแต่
ไม่เกินตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 ขอ้ 31.  ดอกเบีย้นัน้ใหค้ดิเป็นรายวนัตามจ านวนตน้เงินคงเหลอื 
 

การควบคุมหลกัประกัน และการเรียกคืนเงินกู้ 
 

 ขอ้ 32.  คณะกรรมการด าเนินการมีหนา้ท่ีตรวจ ควบคมุ ใหเ้งินกูท้กุรายมีหลกัประกนัตามท่ี
ก าหนดไวใ้นระเบียบนี ้ และเม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลกัประกนัส  าหรบัเงินกูร้ายใดเกิด
บกพรอ่ง  ผูกู้จ้ะตอ้งจัดการแกไ้ขใหค้ืนดภีายในระยะเวลาตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

ขอ้ 33.  ในกรณีใด ๆ ตอ่ไปนีใ้หถื้อว่าเงินกูไ้ม่ว่าประเภทใด ๆ เป็นอนัถึงก าหนดสง่คืนโดยสิน้เชิง 
พรอ้มทัง้ดอกเบีย้ในทนัที  โดยมิค  านึงถึงก าหนดเวลาท่ีใหไ้ว ้ และใหค้ณะกรรมการด าเนินการจดัการเรยีก
คืนโดยมิชักช้า 

(1) เม่ือผูกู้อ้อกจากการเป็นสมาชิกสหกรณไ์ม่ว่าเพราะเหตใุด ๆ 
(2) เม่ือปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการว่าผูกู้ ้น  าเงินกูไ้ปใช้ผิดความมุ่งหมายท่ีให ้

เงินกู ้
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(3) เม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลกัประกนัส  าหรบัเงินกู ้เกิดบกพรอ่งและผูกู้ ้
มิไดจ้ัดการแกไ้ขคืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

(4) เม่ือคา้งสง่เงินงวดช าระหนี ้ (ไม่ว่าตน้เงินหรอืดอกเบีย้) เป็นเวลาถึงสองเดอืน หรอื 
ผิดนดัการสง่เงินงวดช าระหนีด้งัว่านัน้ถึงสามคราวส  าหรบัเงินกูร้ายหน่ึง ๆ 
 ขอ้ 34.  ในกรณีผูค้  า้ประกนัจะตอ้งรบัผิดชอบช าระหนีแ้ทนผูกู้ ้โดยผูกู้ไ้ม่สามารถช าระหนีน้ัน้ โดย
สิน้เชิงได ้ เม่ือผูค้  า้ประกนัรอ้งขอ  คณะกรรมการด าเนินการอาจผ่อนผนัใหเ้รยีกเก็บจากผูค้  า้ประกนั เป็น
งวดรายเดือนจนเสรจ็ตามท่ีผูกู้ไ้ดท้  าหนงัสอืใหไ้วต้่อสหกรณก็์ได ้ สดุแตจ่ะพจิารณาเห็นสมควร 

ขอ้ 35.  ผูกู้ก็้ดี  ผูค้  า้ประกนัก็ดี  ตอ้งรบัผกูพนัว่าถา้ตนประสงคจ์ะขอลาออกหรอืยา้ยจากราชการ
หรอืงานประจ าตามขอ้บงัคบัของสหกรณ ์จะตอ้งแจง้เป็นหนงัสอืใหส้หกรณท์ราบและจดัการช าระหนีส้นิซึ่ง
ตนมีอยูต่่อสหกรณใ์หเ้สรจ็สิน้เสยีก่อน แลว้จึงจะขอออกหรอืยา้ยจากราชการหรอืงานประจ านัน้ได ้
 ขอ้ 36.  ในกรณีการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ ์และสมาชิกมีหนีจ้ากสหกรณเ์ดมิตดิตามมาดว้ย
สหกรณจ์ะตอ้งพจิารณาใหกู้ยื้มเงินเพื่อช าระหนีส้หกรณเ์ดมิทัง้หมด  และใหค้ณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณาอนมุัติวงเงินใหกู้ยื้มเป็นราย ๆ ไป 
 

การสง่เงินคืนเงินกูพ้ิเศษ 
 

ขอ้ 37.  คณะกรรมการด าเนินการจะพิจารณาก าหนดใหผู้กู้เ้งินพิเศษ สง่คืนเงินกูเ้ป็นงวดรายเดือน
เท่ากนัพรอ้มดว้ยดอกเบีย้ เป็นจ านวนก่ีงวดก็สดุแต่จะเป็นการสมควรตามฐานะของผูกู้ ้จ  านวนและความ
มุ่งหมายแห่งเงินกู ้แต่ไม่เกิน 180 งวด ตัง้แต่เดือนท่ีคดิดอกเบีย้เดือนแรก ทัง้นีโ้ดยไม่มีการผ่อนเวลา และ
ตอ้งช าระหนีใ้หเ้สรจ็สิน้ภายในอาย ุ 65 ปี 

ขอ้ 38.  ในกรณีใดๆ ดงัก  าหนดตามขอ้บงัคบัขอ้ 14  ของสหกรณก์ารควบคมุหลกัประกนัและการ
เรยีกคืนเงินกู ้ เงินกูพ้ิเศษเป็นอนัถึงก าหนดสง่คืนโดยสิน้เชิงพรอ้มดอกเบีย้ในทนัที  โดยมิพกัค  านึงถึง
ก าหนดการเวลาท่ีใหไ้ว ้

 

ประกาศ ณ วนัท่ี  1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 
 

                                                                     (ลงช่ือ) พนัต ารวจเอก นิธิศ   ปิติธีรโชต ิ
                                                                                                    ( นิธิศ   ปิตธีิรโชติ ) 
                                                                                                      ประธานกรรมการ 
                                                                              สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์ จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจภธูรจังหวัดบุรรีัมย ์ จ ากัด 
ระเบียบว่าดว้ยเงินกู้พิเศษ 

แก้ไขเพิ่มเตมิฉบบัที ่4 พ.ศ. 2556 
………………………. 

 
 โดยท่ีคณะกรรมการด าเนินการไดพ้ิจารณาเห็นว่า  สหกรณมี์ฐานะการเงินกา้วหนา้พอท่ีจะ
ช่วยเหลอืใหเ้งินกูเ้พื่อสง่เสรมิฐานะความมั่นคงหรอืก่อประโยชนง์อกเงยแก่สมาชิกได ้ โดยจ านวนเกินกว่า
จ ากดัตามขอ้บงัคบัขอ้ 12(3) 
 อาศยัอ  านาจตามความในขอ้บงัคบัขอ้ 10 , ขอ้ 12(3) , ขอ้ 78 และขอ้ 106  ท่ีประชมุ
คณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี 40  ครัง้ท่ี 7  เม่ือวนัท่ี  3 เมษายน พ.ศ. 2556  ไดมี้มติก  าหนดระเบียบ
สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจงัหวดับรุรีมัย ์จ ากดั ว่าดว้ยเงินกูพ้เิศษ แกไ้ขเพิม่เตมิฉบบัท่ี 4 พ.ศ. 2556 
ดงัต่อไปนี ้
 

ข้อก าหนดทั่วไป 
 

ขอ้ 1. ระเบียบนีเ้รยีกว่า “ระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจงัหวดับรุรีมัย ์จ ากัด  ว่าดว้ยเงินกู้
พิเศษ แกไ้ขเพิม่เตมิฉบบัท่ี 4 พ.ศ. 2556” 

ขอ้ 2. ระเบียบนีใ้หใ้ช้บงัคบัตัง้แต่  1 พฤษภาคม 2556 เป็นตน้ไป  ใหย้กเลกิความในขอ้ก าหนด
ทั่วไป ขอ้ 6. ของระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจงัหวดับรุรีมัย ์จ ากดั ว่าดว้ยเงินกูพ้เิศษ แกไ้ข
เพิม่เติม 
ฉบบัท่ี 3 พ.ศ.2555 และใชค้วามต่อไปนีแ้ทน  

ขอ้ 3. ระเบียบนี ้
          สหกรณ ์ หมายถึง  สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั 
          สมาชิก  หมายถึง  สมาชิกสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั 
          เจ้าหนา้ท่ี  หมายถึง  เจ้าหนา้ท่ีสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั 
          คณะกรรมการด าเนินการ  หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการเงินกูพ้เิศษสหกรณอ์อม

ทรพัยต์  ารวจภธูรจงัหวดับรุรีมัย ์จ ากดั  มีอ  านาจพจิารณาวินิจฉยัการใหเ้งินกูพ้เิศษตามระเบียบการนี ้ 
ขอ้ 4.  การใหเ้งินกูพ้ิเศษนัน้ ใหเ้ฉพาะเพื่อการเคหะสงเคราะห ์, เพือ่การซือ้ท่ีดินเป็นของตนเอง , 

เพื่อการลงทนุประกอบอาชีพ และเพื่อการซือ้ยานพาหนะ(รถยนต์)  ตามขอ้ก าหนดในระเบียบการนี ้
 ขอ้ 5.  สมาชิกซึ่งอาจไดร้บัเงินกูพ้ิเศษ ตอ้งไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณนี์ต้ิดต่อกนัมาเป็นเวลาไม่นอ้ย
กว่า  6 เดือน 
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 ขอ้ 6.  สมาชิกผูส้ง่คืนเงินกูป้ระเภทฉกุเฉิน,สามัญ และเงินกู้พิเศษ ครัง้ก่อนไม่เสร็จ  อาจได้รบั
เงินกู้ใหม่ได้อีก รวมทุกรายของสมาชิกผู้กู้คนหน่ึงในเวลาใดเวลาหน่ึง จะมีจ านวนเงินต้นไม่เกินกว่า    
3,000,000.- บาท และตอ้งมีเงินเดือนเหลอืหลงัหกัช าระหนีแ้ละหุน้แลว้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ  10 

ขอ้ 7.  การใหเ้งินกูพ้ิเศษนัน้  ตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงเห็นชอบไม่นอ้ยกว่าสามในสีส่ว่นของจ านวน
กรรมการด าเนินการผูเ้ขา้รว่มประชมุพจิารณาค าขอกูร้ายนัน้ 

ขอ้ 8.  เม่ือคณะกรรมการด าเนินการไดวิ้นิจฉยัใหเ้งินกูพ้ิเศษ  ทัง้หนงัสอืกูแ้ละเอกสารทาง
กฎหมายอย่างอื่น ๆ เก่ียวกบัเงินกูน้ัน้ไดจ้ดัท าตามแบบท่ีก าหนดไวโ้ดยครบถว้นสมบรูณแ์ลว้  สมาชิกผูกู้จึ้ง
รบัเงินกูจ้ากสหกรณไ์ด ้
 เพื่อเป็นการควบคมุการใชจ่้ายเงินกูใ้หเ้ป็นไปตามความมุ่งหมาย  ใหส้มาชิกผูกู้ส้ง่จ านวนเงินกู้
พิเศษซึง่ตนไดร้บัเขา้ฝากในประเภทเงินฝากออมทรพัยใ์นสหกรณนี์เ้พือ่ถอนไปใช้จ่ายเป็นคราวๆ ในเม่ือถึง
ก าหนดจ่ายตามความมุ่งหมาย  การฝากเงินดงักลา่วนีใ้หเ้ปิดบญัชีเฉพาะและสหกรณจ์ะคิดดอกเบีย้ให้
ตามยอดเงินคงเหลอืนอ้ยท่ีสดุในแต่ละเดอืนตามท่ีสหกรณก์ าหนด สว่นขอ้ก าหนดอื่นๆ ใหอ้นโุลมตาม
ระเบียบว่าดว้ยเงินฝากออมทรพัย ์
 คณะกรรมการด าเนินการอาจยกเวน้ขอ้ก าหนดตามความในวรรคสองนัน้ได ้ ในกรณีท่ีสมาชิกผูกู้้
แสดงเหตผุลใหเ้ป็นท่ีพอใจของคณะกรรมการด าเนินการว่ามีความจ าเป็นในการใชจ่้ายเงิน 
 ขอ้ 9.  ในเม่ือถึงก าหนดท่ีสมาชิกผูกู้ต้อ้งใชจ่้ายเงินกูพ้เิศษตามความมุ่งหมาย ตอ้งเสนอรายงาน
การใชจ่้ายเงินกูต้ามแบบท่ีก าหนดไวพ้รอ้มทัง้หลกัฐานท่ีมีต่อสหกรณท์กุคราวโดยเรว็ท่ีสดุท่ีจะกระท าได ้ 
สหกรณอ์าจมอบใหก้รรมการด าเนินการหรอืบคุคลอื่นตามท่ีเห็นสมควรตรวจสอบการใชจ่้ายเงินกูต้าม
รายงานนัน้ ๆ อีกชั้นหน่ึงดว้ย 
 ขอ้ 10.  ตราบใดท่ีสมาชิกยงัสง่คืนเงินกูพ้ิเศษไม่เสรจ็  ตนจะตอ้งยินยอมและอ านวยความสะดวก
ใหก้รรมการด าเนินการหรอืบคุคลอื่นซึ่งไดร้บัมอบหมายจากสหกรณเ์ขา้ตรวจการก่อสรา้ง  ต่อเติมหรอื
ปรบัปรุง หรอืทรพัยส์นิ หรอืท่ีดิน หรอืการประกอบอาชีพ หรอืสภาพรถยนตท่ี์ใชเ้งินกูน้ัน้ ในเวลาอนัสมควร
ไดเ้สมอ  และตอ้งชีแ้จงขอ้ความเก่ียวกบัเรือ่งท่ีตรวจใหท้ราบตามความประสงค ์
 

เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห ์และเพื่อการซือ้ทีด่นิเป็นของตนเอง 
 

 ขอ้ 11.  เงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะหแ์ละเพือ่การซือ้ท่ีดินเป็นของตนเอง  ไดแ้ก่ 
  ( ก )  เงินกูเ้พื่อก่อสรา้ง , ต่อเตมิ หรอืปรบัปรุงอาคารส  าหรบัใช้เป็นท่ีอยูอ่าศยัของตนเอง
และครวัเรอืนตามควรแก่ฐานะ 
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  ( ข )  เงินกูเ้พื่อซือ้อาคาร หรอืซือ้ท่ีดินและอาคาร หรอืซือ้ท่ีดินเพื่อจะไดก่้อสรา้งอาคารใน
ระยะเวลาอนัสมควร  ทัง้นีส้  าหรบัใชเ้ป็นท่ีอยู่อาศยัของตนเองและครวัเรอืนตามควรแก่ฐานะ 
  ( ค )  เงินกูเ้พือ่ใหไ้ดม้าซึ่งท่ีดินอนัเป็นกรรมสทิธิ์ของตนเอง 
  ( ง )  เงินกูเ้พื่อไถ่ถอนจ านอง บา้น ท่ีดินพรอ้มอาคาร ซึ่งเป็นกรรมสทิธิ์ของผูกู้ ้

ขอ้ 12.  สมาชิกผูป้ระสงคข์อกูเ้งินตามความในขอ้ 11.  ตอ้งเสนอค าขอกูถึ้งคณะกรรมการ
ด าเนินการตามแบบท่ีก าหนดไว ้ รวมทัง้รายละเอียดและหลกัฐานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น รายการสนิทรพัย์
และหนีส้นิ  รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย  รายการบคุคลในครวัเรอืน การอยู่อาศยัเดมิและเหตผุลความจ าเป็นท่ี
ตอ้งจัดใหมี้ท่ีอยู่อาศยัใหม่ , แบบ , รูป และรายการก่อสรา้ง หรอืต่อเติม หรอืปรบัปรุงอาคาร รายละเอียด
และหลกัฐานแห่งท่ีดินท่ีจะก่อสรา้งตอ่เตมิหรอืปรบัปรุงอาคาร  รายละเอียดหลกัฐานแห่งท่ีดินและหรอื
อาคารท่ีจะซือ้  ก  าหนดเวลาและราคา สญัญาท่ีท าไว ้หรอืรา่งสญัญาท่ีจะท า และรายละเอียดแห่งความ
ตอ้งการเงินกูจ้  านวนเงินซึ่งตนจะออกเอง  รายละเอียดและหลกัฐานแห่งทรพัยส์นิท่ีเสนอเป็นหลกัประกนั 

ขอ้ 13.  แบบ , รูป และรายการก่อสรา้ง หรอืต่อเติม หรอืปรบัปรุงอาคารนัน้  ตอ้งปฏิบตัิใหถ้กูตอ้ง
ตามกฎหมาย และตอ้งไดร้บัความเห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการดว้ย 

            การแกไ้ขเปลีย่นแปลงแบบหรอืรายการดงักลา่วในวรรคก่อนในสาระส  าคญั ตอ้งรายงาน 
ใหค้ณะกรรมการทราบ และตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการเสยีก่อนจึงจะตรวจสอบ
แกไ้ขหรอืเปลีย่นแปลงได ้

ขอ้ 14.  สหกรณจ์ะมอบใหก้รรมการด าเนินการหรอืบคุคลตามท่ีเห็นสมควรตรวจสอบ และท า
รายงานเก่ียวกบัค  าขอกูเ้งินพเิศษ เพื่อการเคหะสงเคราะหเ์สนอคณะกรรมการด าเนินการพจิารณา เป็น
หนา้ท่ีของสมาชิกผูข้อกูต้อ้งใหข้อ้ความจรงิและรายละเอียดต่อผูต้รวจสอบ 

ขอ้ 15.  จ านวนเงินกูพ้เิศษเพื่อการเคหะสงเคราะหซ์ึ่งใหแ้ก่สมาชิกกูค้นหน่ึงๆ นัน้ ย่อมสดุแต่
คณะกรรมการด าเนินการพจิารณาเห็นสมควร โดยค านึงลกัษณะของท่ีอยู่อาศยั ตามสมควรแก่ฐานะ และ
ความสามารถช าระหนีข้องสมาชิกนัน้ แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท ( หน่ึงลา้นหา้แสนบาทถว้น ) จ านวนเงินกู้
พิเศษเพื่อการซือ้ท่ีดินไม่เกิน  1,000,000 บาท ( หน่ึงลา้นบาทถว้น ) 

ขอ้ 16.  เงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะหน์ัน้ มีความมุ่งหมายเพือ่ใหส้มาชิกจัดใหมี้ท่ีอยู่อาศยั
ของตนเองและครวัเรอืนตามท่ีกลา่วในขอ้ 11. มิใช่จดัใหมี้ขึน้ส  าหรบัใหเ้ช่าหรอืโอนแก่ผูอ้ื่น 

             ตราบใดท่ีสมาชิกยงัสง่คืนเงินกูเ้พื่อการเคหะสงเคราะหไ์ม่เสรจ็ ตนจะใหเ้ช่าหรอืโอน
อาคารหรอืท่ีดินซึ่งใชเ้งินกูน้ัน้ไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดแก่ผูอ้ื่นไม่ได ้ เวน้แต่ในกรณีท่ีจ าเป็นซึ่งไดร้บั
อนญุาตเป็นหนงัสอืจากคณะกรรมการด าเนินการก่อน 
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เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทนุประกอบอาชีพ 
 

ขอ้ 17.  เงินกูพ้ิเศษเพื่อการลงทนุประกอบอาชีพนัน้   ใหเ้พื่อการลงทนุประกอบอาชีพของตนเอง
และครอบครวั ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร และเห็นว่าจะก่อประโยชนง์อกเงยใหแ้ก่สมาชิกผูกู้้ 

ขอ้ 18.  สมาชิกผูป้ระสงคข์อกูเ้งินตามความในขอ้ 17.  ตอ้งเสนอค าขอกูถึ้งคณะกรรมการ
ด าเนินการตามแบบท่ีก าหนดไว ้รวมทัง้รายละเอียดและหลกัฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น รายการสนิทรพัย์
และหนีส้นิ  รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย  แผนงานประกอบอาชีพท่ีจะใช้เงินกู ้รายละเอียดหลกัฐานแห่งทรพัยส์นิท่ี
จะใชเ้งินกู ้ รายละเอียดแห่งความตอ้งการเงินกูจ้  านวนทนุซึ่งตนเองจะออกเอง รายการรายไดซ้ึง่คาดว่าจะ
ไดร้บัจากการลงทนุนัน้ ก  าหนดการใชจ่้ายเงินกู ้ประสบการณข์องตนเก่ียวกับการประกอบอาชีพนัน้ 
รายละเอียดและหลกัฐานแห่งทรพัยส์นิท่ีเสนอเป็นประกนั 

ขอ้ 19.  สมาชิกผูข้อกูเ้งินพิเศษเพื่อการลงทนุประกอบอาชีพตอ้งแสดงหลกัฐานใหเ้ป็นท่ีพอใจ
คณะกรรมการด าเนินการว่า ตนจะออกทนุเองเป็นจ านวนอย่างนอ้ยหน่ึงสว่นในสีส่ว่นของจ านวนทนุ
ทัง้หมด ท่ีตอ้งการลงทนุในอาชีพท่ีตนจะกระท านัน้ 

ขอ้ 20.  สหกรณจ์ะมอบใหค้ณะกรรมการด าเนินการหรอืบคุคลอื่นตามท่ีเห็นสมควรตรวจสอบ 
และท ารายงานเก่ียวกบัค  าขอกูเ้งินพเิศษเพื่อการลงทนุประกอบอาชีพเสนอคณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณา เป็นหนา้ท่ีของสมาชิกผูข้อกูต้อ้งใหข้อ้เท็จจรงิและรายละเอียดต่อผูต้รวจสอบ 

ขอ้ 21.  จ านวนเงินกูพ้เิศษเพื่อการลงทนุประกอบอาชีพซึง่ใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึงๆ นัน้ ย่อม
สดุแต่คณะกรรมการด าเนินงานพิจารณาก าหนดตามท่ีเห็นสมควร โดยค านึงถงึความตอ้งการเงินกูแ้ทจ้รงิ
ตามแผนงานประกอบอาชีพ และความสามารถช าระหนีข้องสมาชิกนัน้ แต่ไม่เกิน  500,000 บาท ( หา้แสน
บาทถว้น ) 
 

เงินกู้พิเศษเพื่อการซือ้ยานพาหนะ (รถยนต)์ 
 

ขอ้ 22.  เงินกูพ้ิเศษเพื่อยานพาหนะนัน้ ใหเ้พือ่ซือ้รถยนตห์รอืแลกเปลีย่นรถยนตเ์พื่อเป็นกรรมสทิธิ์

ของตนตามสมควรแก่ฐานะ  ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร และเห็นว่าจะเกิดประโยชนใ์หแ้ก่
สมาชิกผูกู้ ้

ขอ้ 23.  สมาชิกผูป้ระสงคข์อกูด้งักลา่ว ตอ้งเสนอค าขอกูถึ้งสหกรณต์ามแบบท่ีก าหนดไวร้วมทัง้
รายละเอียด และหลกัฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น รายการทรพัยส์นิและหนีส้นิ รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย  
รายละเอียดแห่งความตอ้งการเงินกู ้จ  านวนซึ่งตนจะออกเอง ก าหนดการใชจ่้ายเงินกู ้รายละเอียดและ
หลกัฐานแห่งทรพัยส์นิท่ีเสนอเป็นหลกัประกนั 
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ขอ้ 24.  สมาชิกผูข้อกูเ้งินพิเศษเพื่อซือ้รถยนต ์ตอ้งแสดงหลกัฐานต่อคณะกรรมการด าเนินการว่า  
ตนจะออกทนุเองเป็นจ านวนอย่างนอ้ยรอ้ยละ  10  ของจ านวนทนุทัง้หมดท่ีจะซือ้ 

ขอ้ 25.  สหกรณจ์ะมอบใหก้รรมการด าเนินการหรอืบคุคลซึ่งตามท่ีเห็นสมควรตรวจสอบและท า
รายงานเก่ียวกบัค  าขอกูเ้งินพเิศษเพือ่ซือ้รถยนตเ์สนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเป็นหนา้ท่ีของ
สมาชิกผูข้อกูต้อ้งใหข้อ้ความจรงิและรายละเอียดต่อผูต้รวจสอบ 

ขอ้ 26. จ านวนเงินกูพ้ิเศษเพื่อซือ้รถยนต ์ท่ีใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึงๆ นัน้ย่อมสดุแลว้แต่
คณะกรรมการด าเนินการพจิารณาตามท่ีเห็นสมควร โดยค านึงถงึความจ าเป็นท่ีแทจ้รงิ  แต่ตอ้งไม่เกิน 
1,000,000 บาท ( หน่ึงลา้นบาทถว้น ) 
 

หลักประกันส าหรับเงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะ , เพื่อซือ้ทีด่นิ และเพื่อการลงทนุประกอบอาชีพ 
 

ขอ้ 27.  ในการกูเ้งินพิเศษนัน้ ผูกู้ต้อ้งท าหนงัสอืกูใ้หไ้วต้่อสหกรณต์ามแบบท่ีก าหนดไว ้ถา้เงินกู้
พิเศษนัน้ มีจ านวนไม่เกินมลูค่าหุน้ท่ีผูกู้มี้อยู่ในสหกรณ ์ก็ไม่ตอ้งมีหลกัประกนัอย่างอื่นอีก 

             มลูค่าหุน้ท่ีมีอยู่ในสหกรณ ์ ใหห้มายถึงมลูค่าหุน้ของสมาชิกท่ีมีอยู่และอยูใ่นสภาพปลอด
ภาระค า้ประกนัหนีร้ายอื่นถา้เงินกูพ้เิศษนัน้ มีจ านวนเกินกว่าค่าหุน้ซึ่งผูกู้มี้อยู่ในสหกรณ ์ตอ้งมีหลกัประกนั
อย่างใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปนีด้ว้ย 

( ก ) มีอสงัหารมิทรพัยอ์นัปลอดจากภาระจ านองรายอื่น จ านองเป็นประกนัเตม็จ านวน 
เงินกู ้ โดยวงเงินกูมี้จ านวนไม่เกินกว่ามลูค่าอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ 

( ข ) มีหลกัทรพัย,์พนัธบตัรรฐับาลหรอืเอกสารการฝากเงินในธนาคาร ซึ่งคณะกรรมการ 
ด าเนินการเห็นสมควร จ าน าเป็นประกนัเงินกูเ้ตม็จ านวน 

  ( ค ) ในกรณีหลกัประกนัใน ( ก )นอ้ยกว่าจ านวนเงินกูแ้ละผูกู้ไ้ม่สามารถหาหลกัประกนั
อื่นเพิม่เติมได ้ ใหผู้กู้ต้อ้งเขา้รว่มโครงการเงินทนุสวสัดิการฯของสหกรณ ์ ส  าหรบัจ านวนเงินกูท่ี้เกิน
หลกัประกนันัน้ตามมตคิณะกรรมการด าเนินการ 
  อสงัหารมิทรพัยท่ี์จ านองเป็นประกนั  ท่ีเป็นสิง่ปลกูสรา้งตอ้งท าประกนัภยั  โดยผูกู้เ้ป็น
ผูร้บัผิดชอบค่าใช้จ่ายในการท าประกนัภยั 
 นอกจากหลกัประกนั (ก) (ข) (ค) แลว้  ใหมี้สมาชิกค า้ประกนัอย่างนอ้ย  2 คน 
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หลักประกันเงินกู้พิเศษเพื่อการซือ้ยานพาหนะ(รถยนต)์ 
 

ขอ้ 28.  หลกัประกนัเงินกูพ้ิเศษตามความในขอ้  27. วรรคแรกผูกู้ต้อ้งมีหลกัประกนักรณีเพื่อการ
ซือ้ยานพาหนะ(รถยนต)์ เพิ่มเตมิดงันี ้

 ก.  ผูกู้ต้อ้งท าสญัญาเช่าซือ้กบัสหกรณ ์ตามแบบท่ีสหกรณก์ าหนด 
 ข.  ตอ้งมีสมาชิกค า้ประกนั  2 คนขึน้ไป 
 ค.  ผูกู้ต้อ้งยินยอมใหจ้ดทะเบียนกรรมสทิธิใ์นรถยนตท่ี์ซือ้เป็นของสหกรณอ์อมทรพัย์

ต  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั  โดยผูกู้จ้ดทะเบียนในนามผูเ้ช่าซือ้ หรอืผูค้รอบครอง 
 ง.  ผูกู้เ้ป็นผูช้  าระค่าเบีย้ประกนัภยัและภาษีประจ าปีรถยนตท่ี์ซือ้ตลอดระยะเวลาของ

สญัญาเช่าซือ้ตามท่ีก าหนดในสญัญาเช่าซือ้ 
ขอ้ 29.  คณะกรรมการด าเนินการจะมอบใหก้รรมการด าเนินการคนใดคนหน่ึง  หรอืบคุคลตามท่ี

เห็นสมควร ตามขอ้บงัคบัสหกรณ ์ ขอ้ 2(21) (22)  เป็นผูแ้ทนสหกรณใ์นการรบัจ านองอสงัหารมิทรพัยห์รอื
เป็นผูแ้ทนสหกรณใ์นการจดทะเบียนเป็นผูใ้หเ้ช่าซือ้รถยนต ์รบัจ าน า และหรอือื่น ๆ เป็นหลกัประกนัตาม 
ขอ้ 14.  
 

ดอกเบีย้เงินกู ้
 

 ขอ้ 30.  ใหเ้รยีกดอกเบีย้ใหกู้แ้ก่สมาชิกทกุประเภท  ในอตัราท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนดแต่
ไม่เกินตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 ขอ้ 31.  ดอกเบีย้นัน้ใหค้ดิเป็นรายวนัตามจ านวนตน้เงินคงเหลอื 
 

การควบคุมหลกัประกัน และการเรียกคืนเงินกู้ 
 

 ขอ้ 32.  คณะกรรมการด าเนินการมีหนา้ท่ีตรวจ ควบคมุ ใหเ้งินกูท้กุรายมีหลกัประกนัตามท่ี
ก าหนดไวใ้นระเบียบนี ้ และเม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลกัประกนัส  าหรบัเงินกูร้ายใดเกิด
บกพรอ่ง  ผูกู้จ้ะตอ้งจัดการแกไ้ขใหค้ืนดภีายในระยะเวลาตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

ขอ้ 33.  ในกรณีใด ๆ ตอ่ไปนีใ้หถื้อว่าเงินกูไ้ม่ว่าประเภทใด ๆ เป็นอนัถึงก าหนดสง่คืนโดยสิน้เชิง 
พรอ้มทัง้ดอกเบีย้ในทนัที  โดยมิค  านึงถึงก าหนดเวลาท่ีใหไ้ว ้ และใหค้ณะกรรมการด าเนินการจดัการเรยีก
คืนโดยมิชักช้า 

(5) เม่ือผูกู้อ้อกจากการเป็นสมาชิกสหกรณไ์ม่ว่าเพราะเหตใุด ๆ 
(6) เม่ือปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการว่าผูกู้ ้น  าเงินกูไ้ปใช้ผิดความมุ่งหมายท่ีให ้

เงินกู ้
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(7) เม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลกัประกนัส  าหรบัเงินกู ้เกิดบกพรอ่งและผูกู้ ้
มิไดจ้ัดการแกไ้ขคืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

(8) เม่ือคา้งสง่เงินงวดช าระหนี ้ (ไม่ว่าตน้เงินหรอืดอกเบีย้) เป็นเวลาถึงสองเดอืน หรอื 
ผิดนดัการสง่เงินงวดช าระหนีด้งัว่านัน้ถึงสามคราวส  าหรบัเงินกูร้ายหน่ึง ๆ 
 ขอ้ 34.  ในกรณีผูค้  า้ประกนัจะตอ้งรบัผิดชอบช าระหนีแ้ทนผูกู้ ้โดยผูกู้ไ้ม่สามารถช าระหนีน้ัน้ โดย
สิน้เชิงได ้ เม่ือผูค้  า้ประกนัรอ้งขอ  คณะกรรมการด าเนินการอาจผ่อนผนัใหเ้รยีกเก็บจากผูค้  า้ประกนั เป็น
งวดรายเดือนจนเสรจ็ตามท่ีผูกู้ไ้ดท้  าหนงัสอืใหไ้วต้่อสหกรณก็์ได ้ สดุแตจ่ะพจิารณาเห็นสมควร 

ขอ้ 35.  ผูกู้ก็้ดี  ผูค้  า้ประกนัก็ดี  ตอ้งรบัผกูพนัว่าถา้ตนประสงคจ์ะขอลาออกหรอืยา้ยจากราชการ
หรอืงานประจ าตามขอ้บงัคบัของสหกรณ ์จะตอ้งแจง้เป็นหนงัสอืใหส้หกรณท์ราบและจดัการช าระหนีส้นิซึ่ง
ตนมีอยูต่่อสหกรณใ์หเ้สรจ็สิน้เสยีก่อน แลว้จึงจะขอออกหรอืยา้ยจากราชการหรอืงานประจ านัน้ได ้
 ขอ้ 36.  ในกรณีการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ ์และสมาชิกมีหนีจ้ากสหกรณเ์ดมิตดิตามมาดว้ย
สหกรณจ์ะตอ้งพจิารณาใหกู้ยื้มเงินเพื่อช าระหนีส้หกรณเ์ดมิทัง้หมด  และใหค้ณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณาอนมุัติวงเงินใหกู้ยื้มเป็นราย ๆ ไป 
 

การสง่เงินคืนเงินกูพ้ิเศษ 
 

ขอ้ 37.  คณะกรรมการด าเนินการจะพิจารณาก าหนดใหผู้กู้เ้งินพิเศษ สง่คืนเงินกูเ้ป็นงวดรายเดือน
เท่ากนัพรอ้มดว้ยดอกเบีย้ เป็นจ านวนก่ีงวดก็สดุแต่จะเป็นการสมควรตามฐานะของผูกู้ ้จ  านวนและความ
มุ่งหมายแห่งเงินกู ้แต่ไม่เกิน 180 งวด ตัง้แต่เดือนท่ีคดิดอกเบีย้เดือนแรก ทัง้นีโ้ดยไม่มีการผ่อนเวลา และ
ตอ้งช าระหนีใ้หเ้สรจ็สิน้ภายในอาย ุ 65 ปี 

ขอ้ 38.  ในกรณีใดๆ ดงัก  าหนดตามขอ้บงัคบัขอ้ 14  ของสหกรณก์ารควบคมุหลกัประกนัและการ
เรยีกคืนเงินกู ้ เงินกูพ้ิเศษเป็นอนัถึงก าหนดสง่คืนโดยสิน้เชิงพรอ้มดอกเบีย้ในทนัที  โดยมิพกัค  านึงถึง
ก าหนดการเวลาท่ีใหไ้ว ้

 

ประกาศ ณ วนัท่ี  3  เมษายน  พ.ศ. 2556 
 

                                                                     (ลงช่ือ) พลต ารวจตร ี  รฐัพงษ์   ยิม้ใหญ ่
                                                                                                    ( รฐัพงษ ์  ยิม้ใหญ ่) 
                                                                                                      ประธานกรรมการ 
                                                                              สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์ จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจภธูรจังหวัดบุรรีัมย ์ จ ากัด 
ระเบียบว่าดว้ยเงินกู้พิเศษ 

แก้ไขเพิ่มเตมิฉบบัที ่3 พ.ศ. 2555 
………………………. 

 
 โดยท่ีคณะกรรมการด าเนินการไดพ้ิจารณาเห็นว่า  สหกรณมี์ฐานะการเงินกา้วหนา้พอท่ีจะ
ช่วยเหลอืใหเ้งินกูเ้พื่อสง่เสรมิฐานะความมั่นคงหรอืก่อประโยชนง์อกเงยแก่สมาชิกได ้ โดยจ านวนเกินกว่า
จ ากดัตามขอ้บงัคบัขอ้ 12(3) 
 อาศยัอ  านาจตามความในขอ้บงัคบัขอ้ 10 , ขอ้ 12(3) , ขอ้ 78 และขอ้ 106  ท่ีประชมุ
คณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี 40  ครัง้ท่ี 3  เม่ือวนัท่ี  29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  ไดมี้มติก  าหนดระเบยีบ
สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจงัหวดับรุรีมัย ์จ ากดั ว่าดว้ยเงินกูพ้เิศษ แกไ้ขเพิม่เตมิฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2555 
ดงัต่อไปนี ้
 

ข้อก าหนดทั่วไป 
 

ขอ้ 1. ระเบียบนีเ้รยีกว่า “ระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจงัหวดับรุรีมัย ์จ ากดั  ว่าดว้ยเงินกู้
พิเศษ แกไ้ขเพิม่เตมิฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2555” 

ขอ้ 2. ระเบียบนีใ้หใ้ช้บงัคบัตัง้แต่  1 ธันวาคม 2555 เป็นตน้ไป  ใหย้กเลกิความในขอ้ก าหนดทั่วไป 
ขอ้ 6. ของระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับุรรีมัย ์จ ากดั ว่าดว้ยเงินกูพ้ิเศษ แกไ้ขเพิม่เติม 
ฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2554 และใชค้วามต่อไปนีแ้ทน  

ขอ้ 3. ระเบียบนี ้
          สหกรณ ์ หมายถึง  สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั 
          สมาชิก  หมายถึง  สมาชิกสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย์ จ ากดั 
          เจ้าหนา้ท่ี  หมายถึง  เจ้าหนา้ท่ีสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั 
          คณะกรรมการด าเนินการ  หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการเงินกูพ้เิศษสหกรณอ์อม

ทรพัยต์  ารวจภธูรจงัหวดับรุรีมัย ์จ ากดั  มีอ  านาจพจิารณาวินิจฉยัการใหเ้งินกูพ้เิศษตามระเบียบการนี ้
ขอ้ 4.  การใหเ้งินกูพ้ิเศษนัน้ ใหเ้ฉพาะเพื่อการเคหะสงเคราะห ์, เพือ่การซือ้ท่ีดินเป็นของตนเอง , 

เพื่อการลงทนุประกอบอาชีพ และเพื่อการซือ้ยานพาหนะ(รถยนต์)  ตามขอ้ก าหนดในระเบียบการนี ้
 ขอ้ 5.  สมาชิกซึ่งอาจไดร้บัเงินกูพ้ิเศษ ตอ้งไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณนี์ต้ิดต่อกนัมาเป็นเวลาไม่นอ้ย
กว่า  6 เดือน 
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 ขอ้ 6.  สมาชิกผูส้ง่คืนเงินกูป้ระเภทฉกุเฉิน,สามัญ และเงินกู้พิเศษ ครัง้ก่อนไม่เสร็จ  อาจได้รบั
เงินกู้ใหม่ได้อีก รวมทุกรายของสมาชิกผู้กู้คนหน่ึงในเวลาใดเวลาหน่ึง จะมีจ านวนเงินต้นไม่เกินกว่า    
2,800,000.- บาท และตอ้งมีเงินเดือนเหลอืหลงัหกัช าระหนีแ้ละหุน้แลว้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ  10 

ขอ้ 7.  การใหเ้งินกูพ้ิเศษนัน้  ตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงเห็นชอบไม่นอ้ยกว่าสามในสีส่ว่นของจ านวน
กรรมการด าเนินการผูเ้ขา้รว่มประชมุพจิารณาค าขอกูร้ายนัน้ 

ขอ้ 8.  เม่ือคณะกรรมการด าเนินการไดวิ้นิจฉยัใหเ้งินกูพ้ิเศษ  ทัง้หนงัสอืกูแ้ละเอกสารทาง
กฎหมายอย่างอื่น ๆ เก่ียวกบัเงินกูน้ัน้ไดจ้ดัท าตามแบบท่ีก าหนดไวโ้ดยครบถว้นสมบรูณแ์ลว้  สมาชิกผูกู้จึ้ง
รบัเงินกูจ้ากสหกรณไ์ด ้
 เพื่อเป็นการควบคมุการใชจ่้ายเงินกูใ้หเ้ป็นไปตามความมุ่งหมาย  ใหส้มาชิกผูกู้ส้ง่จ านวนเงินกู้
พิเศษซึง่ตนไดร้บัเขา้ฝากในประเภทเงินฝากออมทรพัยใ์นสหกรณนี์เ้พือ่ถอนไปใช้จ่ายเป็นคราว ๆ  ในเม่ือถึง
ก าหนดจ่ายตามความมุ่งหมาย  การฝากเงินดงักลา่วนีใ้หเ้ปิดบญัชีเฉพาะและสหกรณจ์ะคิดดอกเบีย้ให้
ตามยอดเงินคงเหลอืนอ้ยท่ีสดุในแต่ละเดอืนตามท่ีสหกรณก์ าหนด  สว่นขอ้ก าหนดอื่น ๆ ใหอ้นโุลมตาม
ระเบียบว่าดว้ยเงินฝากออมทรพัย ์
 คณะกรรมการด าเนินการอาจยกเวน้ขอ้ก าหนดตามความในวรรคสองนัน้ได ้ ในกรณีท่ีสมาชิกผูกู้้
แสดงเหตผุลใหเ้ป็นท่ีพอใจของคณะกรรมการด าเนินการว่ามีความจ าเป็นในการใชจ่้ายเงิน 
 ขอ้ 9.  ในเม่ือถึงก าหนดท่ีสมาชิกผูกู้ต้อ้งใชจ่้ายเงินกูพ้เิศษตามความมุ่งหมาย ตอ้งเสนอรายงาน
การใชจ่้ายเงินกูต้ามแบบท่ีก าหนดไวพ้รอ้มทัง้หลกัฐานท่ีมีต่อสหกรณท์กุคราวโดยเรว็ท่ีสดุท่ีจะกระท าได ้ 
สหกรณอ์าจมอบใหก้รรมการด าเนินการหรอืบคุคลอื่นตามท่ีเห็นสมควรตรวจสอบการใชจ่้ายเงินกูต้าม
รายงานนัน้ ๆ อีกชั้นหน่ึงดว้ย 
 ขอ้ 10.  ตราบใดท่ีสมาชิกยงัสง่คืนเงินกูพ้ิเศษไม่เสรจ็  ตนจะตอ้งยินยอมและอ านวยความสะดวก
ใหก้รรมการด าเนินการหรอืบคุคลอื่นซึ่งไดร้บัมอบหมายจากสหกรณเ์ขา้ตรวจการก่อสรา้ง  ต่อเติมหรอื
ปรบัปรุง หรอืทรพัยส์นิ หรอืท่ีดิน หรอืการประกอบอาชีพ หรอืสภาพรถยนตท่ี์ใชเ้งินกูน้ัน้ ในเวลาอนัสมควร
ไดเ้สมอ  และตอ้งชีแ้จงขอ้ความเก่ียวกบัเรือ่งท่ีตรวจใหท้ราบตามความประสงค ์
 

เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห ์และเพื่อการซือ้ทีด่นิเป็นของตนเอง 
 

 ขอ้ 11.  เงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะหแ์ละเพือ่การซือ้ท่ีดินเป็นของตนเอง  ไดแ้ก่ 
  ( ก )  เงินกูเ้พื่อก่อสรา้ง , ต่อเตมิ หรอืปรบัปรุงอาคารส  าหรบัใช้เป็นท่ีอยูอ่าศยัของตนเอง
และครวัเรอืนตามควรแก่ฐานะ 
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  ( ข )  เงินกูเ้พื่อซือ้อาคาร หรอืซือ้ท่ีดินและอาคาร หรอืซือ้ท่ีดินเพื่อจะไดก่้อสรา้งอาคารใน
ระยะเวลาอนัสมควร  ทัง้นีส้  าหรบัใชเ้ป็นท่ีอยู่อาศยัของตนเองและครวัเรอืนตามควรแก่ฐานะ 
  ( ค )  เงินกูเ้พือ่ใหไ้ดม้าซึ่งท่ีดินอนัเป็นกรรมสทิธิ์ของตนเอง 
  ( ง )  เงินกูเ้พื่อไถ่ถอนจ านอง บา้น ท่ีดินพรอ้มอาคาร ซึ่งเป็นกรรมสทิธิ์ของผูกู้ ้

ขอ้ 12.  สมาชิกผูป้ระสงคข์อกูเ้งินตามความในขอ้ 11.  ตอ้งเสนอค าขอกูถึ้งคณะกรรมการ
ด าเนินการตามแบบท่ีก าหนดไว ้ รวมทัง้รายละเอียดและหลกัฐานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น รายการสนิทรพัย์
และหนีส้นิ  รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย  รายการบคุคลในครวัเรอืน การอยู่อาศยัเดมิและเหตผุลความจ าเป็นท่ี
ตอ้งจัดใหมี้ท่ีอยู่อาศยัใหม่ , แบบ , รูป และรายการก่อสรา้ง หรอืต่อเติม หรอืปรบัปรุงอาคาร รายละเอียด
และหลกัฐานแห่งท่ีดินท่ีจะก่อสรา้งตอ่เตมิหรอืปรบัปรุงอาคาร  รายละเอียดหลกัฐานแห่งท่ีดินและหรอื
อาคารท่ีจะซือ้  ก  าหนดเวลาและราคา สญัญาท่ีท าไว ้หรอืรา่งสญัญาท่ีจะท า และรายละเอียดแห่งความ
ตอ้งการเงินกูจ้  านวนเงินซึ่งตนจะออกเอง  รายละเอียดและหลกัฐานแห่งทรพัยส์นิท่ีเสนอเป็นหลกัประกนั 

ขอ้ 13.  แบบ , รูป และรายการก่อสรา้ง หรอืต่อเติม หรอืปรบัปรุงอาคารนัน้  ตอ้งปฏิบตัิใหถ้กูตอ้ง
ตามกฎหมาย และตอ้งไดร้บัความเห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการดว้ย 

            การแกไ้ขเปลีย่นแปลงแบบหรอืรายการดงักลา่วในวรรคก่อนในสาระส  าคญั ตอ้งรายงาน 
ใหค้ณะกรรมการทราบ และตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการเสยีก่อนจึงจะตรวจสอบ
แกไ้ขหรอืเปลีย่นแปลงได ้

ขอ้ 14.  สหกรณจ์ะมอบใหก้รรมการด าเนินการหรอืบคุคลตามท่ีเห็นสมควรตรวจสอบ และท า
รายงานเก่ียวกบัค  าขอกูเ้งินพเิศษ เพื่อการเคหะสงเคราะหเ์สนอคณะกรรมการด าเนินการพจิารณา เป็น
หนา้ท่ีของสมาชิกผูข้อกูต้อ้งใหข้อ้ความจรงิและรายละเอียดต่อผูต้รวจสอบ 

ขอ้ 15.  จ านวนเงินกูพ้เิศษเพื่อการเคหะสงเคราะหซ์ึ่งใหแ้ก่สมาชิกกูค้นหน่ึงๆ นัน้ ย่อมสดุแต่
คณะกรรมการด าเนินการพจิารณาเห็นสมควร โดยค านึงลกัษณะของท่ีอยู่อาศยั ตามสมควรแก่ฐานะ และ
ความสามารถช าระหนีข้องสมาชิกนัน้ แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท ( หน่ึงลา้นหา้แสนบาทถว้น ) จ านวนเงินกู้
พิเศษเพื่อการซือ้ท่ีดินไม่เกิน  1,000,000 บาท ( หน่ึงลา้นบาทถว้น ) 

ขอ้ 16.  เงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะหน์ัน้ มีความมุ่งหมายเพือ่ใหส้มาชิกจัดใหมี้ท่ีอยู่อาศยั
ของตนเองและครวัเรอืนตามท่ีกลา่วในขอ้ 11. มิใช่จดัใหมี้ขึน้ส  าหรบัใหเ้ช่าหรอืโอนแก่ผูอ้ื่น 

             ตราบใดท่ีสมาชิกยงัสง่คืนเงินกูเ้พื่อการเคหะสงเคราะหไ์ม่เสรจ็ ตนจะใหเ้ช่าหรอืโอน
อาคารหรอืท่ีดินซึ่งใชเ้งินกูน้ัน้ไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดแก่ผูอ้ื่นไม่ได ้ เวน้แต่ในกรณีท่ีจ าเป็นซึ่งไดร้บั
อนญุาตเป็นหนงัสอืจากคณะกรรมการด าเนินการก่อน 
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เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทนุประกอบอาชีพ 
 

ขอ้ 17.  เงินกูพ้ิเศษเพื่อการลงทนุประกอบอาชีพนัน้   ใหเ้พื่อการลงทนุประกอบอาชีพของตนเอง
และครอบครวั ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร และเห็นว่าจะก่อประโยชนง์อกเงยใหแ้ก่สมาชิกผูกู้้ 

ขอ้ 18.  สมาชิกผูป้ระสงคข์อกูเ้งินตามความในขอ้ 17.  ตอ้งเสนอค าขอกูถึ้งคณะกรรมการ
ด าเนินการตามแบบท่ีก าหนดไว ้รวมทัง้รายละเอียดและหลกัฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น รายการสนิทรพัย์
และหนีส้นิ  รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย  แผนงานประกอบอาชีพท่ีจะใช้เงินกู ้รายละเอียดหลกัฐานแห่งทรพัยส์นิท่ี
จะใชเ้งินกู ้ รายละเอียดแห่งความตอ้งการเงินกูจ้  านวนทนุซึ่งตนเองจะออกเอง รายการรายไดซ้ึง่คาดว่าจะ
ไดร้บัจากการลงทนุนัน้ ก  าหนดการใชจ่้ายเงินกู ้ประสบการณข์องตนเก่ียวกบัการประกอบอาชีพนัน้ 
รายละเอียดและหลกัฐานแห่งทรพัยส์นิท่ีเสนอเป็นประกนั 

ขอ้ 19.  สมาชิกผูข้อกูเ้งินพิเศษเพื่อการลงทนุประกอบอาชีพตอ้งแสดงหลกัฐานใหเ้ป็นท่ีพอใจ
คณะกรรมการด าเนินการว่า ตนจะออกทนุเองเป็นจ านวนอย่างนอ้ยหน่ึงสว่นในสีส่ว่นของจ านวนทนุ
ทัง้หมด ท่ีตอ้งการลงทนุในอาชีพท่ีตนจะกระท านัน้ 

ขอ้ 20.  สหกรณจ์ะมอบใหค้ณะกรรมการด าเนินการหรอืบคุคลอื่นตามท่ีเห็นสมควรตรวจสอบ 
และท ารายงานเก่ียวกบัค  าขอกูเ้งินพเิศษเพื่อการลงทนุประกอบอาชีพเสนอคณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณา เป็นหนา้ท่ีของสมาชิกผูข้อกูต้อ้งใหข้อ้เท็จจรงิและรายละเอียดต่อผูต้รวจสอบ 

ขอ้ 21.  จ านวนเงินกูพ้เิศษเพื่อการลงทนุประกอบอาชีพซึง่ใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึงๆ นัน้ ย่อม
สดุแต่คณะกรรมการด าเนินงานพิจารณาก าหนดตามท่ีเห็นสมควร โดยค านึงถงึความตอ้งการเงินกูแ้ทจ้รงิ
ตามแผนงานประกอบอาชีพ และความสามารถช าระหนีข้องสมาชิกนัน้ แต่ไม่เกิน  500,000 บาท ( หา้แสน
บาทถว้น ) 
 

เงินกู้พิเศษเพื่อการซือ้ยานพาหนะ (รถยนต)์ 
 

ขอ้ 22.  เงินกูพ้ิเศษเพื่อยานพาหนะนัน้ ใหเ้พือ่ซือ้รถยนตห์รอืแลกเปลีย่นรถยนตเ์พื่อเป็นกรรมสทิธิ์

ของตนตามสมควรแก่ฐานะ  ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร และเห็นว่าจะเกิดประโยชนใ์หแ้ก่
สมาชิกผูกู้ ้

ขอ้ 23.  สมาชิกผูป้ระสงคข์อกูด้งักลา่ว ตอ้งเสนอค าขอกูถึ้งสหกรณต์ามแบบท่ีก าหนดไวร้วมทัง้
รายละเอียด และหลกัฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น รายการทรพัยส์นิและหนีส้นิ รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย  
รายละเอียดแห่งความตอ้งการเงินกู ้จ  านวนซึ่งตนจะออกเอง ก าหนดการใชจ่้ายเงินกู ้รายละเอียดและ
หลกัฐานแห่งทรพัยส์นิท่ีเสนอเป็นหลกัประกนั 
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ขอ้ 24.  สมาชิกผูข้อกูเ้งินพิเศษเพื่อซือ้รถยนต ์ตอ้งแสดงหลกัฐานต่อคณะกรรมการด าเนินการว่า  
ตนจะออกทนุเองเป็นจ านวนอย่างนอ้ยรอ้ยละ  10  ของจ านวนทนุทัง้หมดท่ีจะซือ้ 

ขอ้ 25.  สหกรณจ์ะมอบใหก้รรมการด าเนินการหรอืบคุคลซึ่งตามท่ีเห็นสมควรตรวจสอบและท า
รายงานเก่ียวกบัค  าขอกูเ้งินพเิศษเพือ่ซือ้รถยนตเ์สนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเป็นหนา้ท่ีของ
สมาชิกผูข้อกูต้อ้งใหข้อ้ความจรงิและรายละเอียดต่อผูต้รวจสอบ 

ขอ้ 26. จ านวนเงินกูพ้ิเศษเพื่อซือ้รถยนต ์ท่ีใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึงๆ นัน้ย่อมสดุแลว้แต่
คณะกรรมการด าเนินการพจิารณาตามท่ีเห็นสมควร โดยค านึงถงึความจ าเป็นท่ีแทจ้รงิ  แต่ตอ้งไม่เกิน 
1,000,000 บาท ( หน่ึงลา้นบาทถว้น ) 
 

หลักประกันส าหรับเงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะ , เพื่อซือ้ทีด่นิ และเพื่อการลงทนุประกอบอาชีพ 
 

ขอ้ 27.  ในการกูเ้งินพิเศษนัน้ ผูกู้ต้อ้งท าหนงัสอืกูใ้หไ้วต้่อสหกรณต์ามแบบท่ีก าหนดไว ้ถา้เงินกู้
พิเศษนัน้ มีจ านวนไม่เกินมลูค่าหุน้ท่ีผูกู้มี้อยู่ในสหกรณ ์ก็ไม่ตอ้งมีหลกัประกนัอย่างอื่นอีก 

             มลูค่าหุน้ท่ีมีอยู่ในสหกรณ ์ ใหห้มายถึงมลูค่าหุน้ของสมาชิกท่ีมีอยู่และอยูใ่นสภาพปลอด
ภาระค า้ประกนัหนีร้ายอื่นถา้เงินกูพ้เิศษนัน้ มีจ านวนเกินกว่าค่าหุน้ซึ่งผูกู้มี้อยู่ในสหกรณ ์ตอ้งมีหลกัประกนั
อย่างใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปนีด้ว้ย 

( ก ) มีอสงัหารมิทรพัยอ์นัปลอดจากภาระจ านองรายอื่น จ านองเป็นประกนัเตม็จ านวน 
เงินกู ้ โดยวงเงินกูมี้จ านวนไม่เกินกว่ามลูค่าอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ 

( ข ) มีหลกัทรพัย,์พนัธบตัรรฐับาลหรอืเอกสารการฝากเงินในธนาคาร ซึ่งคณะกรรมการ 
ด าเนินการเห็นสมควร จ าน าเป็นประกนัเงินกูเ้ตม็จ านวน 

  ( ค ) ในกรณีหลกัประกนัใน ( ก )นอ้ยกว่าจ านวนเงินกูแ้ละผูกู้ไ้ม่สามารถหาหลกัประกนั
อื่นเพิม่เติมได ้ ใหผู้กู้ต้อ้งเขา้รว่มโครงการเงินทนุสวสัดิการฯของสหกรณ ์ ส  าหรบัจ านวนเงินกูท่ี้เกิน
หลกัประกนันัน้ตามมตคิณะกรรมการด าเนินการ 
  อสงัหารมิทรพัยท่ี์จ านองเป็นประกนั  ท่ีเป็นสิง่ปลกูสรา้งตอ้งท าประกนัภยั  โดยผูกู้เ้ป็น
ผูร้บัผิดชอบค่าใช้จ่ายในการท าประกนัภยั 
 นอกจากหลกัประกนั (ก) (ข) (ค) แลว้  ใหมี้สมาชิกค า้ประกนัอย่างนอ้ย  2 คน 
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หลักประกันเงินกู้พิเศษเพื่อการซือ้ยานพาหนะ(รถยนต)์ 
 

ขอ้ 28.  หลกัประกนัเงินกูพ้ิเศษตามความในขอ้  27. วรรคแรกผูกู้ต้อ้งมีหลกัประกนักรณีเพื่อการ
ซือ้ยานพาหนะ(รถยนต)์ เพิ่มเตมิดงันี ้

 ก.  ผูกู้ต้อ้งท าสญัญาเช่าซือ้กบัสหกรณ ์ตามแบบท่ีสหกรณก์ าหนด 
 ข.  ตอ้งมีสมาชิกค า้ประกนั  2 คนขึน้ไป 
 ค.  ผูกู้ต้อ้งยินยอมใหจ้ดทะเบียนกรรมสทิธิใ์นรถยนตท่ี์ซือ้เป็นของสหกรณอ์อมทรพัย์

ต  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั  โดยผูกู้จ้ดทะเบียนในนามผูเ้ช่าซือ้ หรอืผูค้รอบครอง 
 ง.  ผูกู้เ้ป็นผูช้  าระค่าเบีย้ประกนัภยัและภาษีประจ าปีรถยนตท่ี์ซือ้ตลอดระยะเวลาของ

สญัญาเช่าซือ้ตามท่ีก าหนดในสญัญาเช่าซือ้ 
ขอ้ 29.  คณะกรรมการด าเนินการจะมอบใหก้รรมการด าเนินการคนใดคนหน่ึง  หรอืบคุคลตามท่ี

เห็นสมควร ตามขอ้บงัคบัสหกรณ ์ ขอ้ 2(21) (22)  เป็นผูแ้ทนสหกรณใ์นการรบัจ านองอสงัหารมิทรพัยห์รอื
เป็นผูแ้ทนสหกรณใ์นการจดทะเบียนเป็นผูใ้หเ้ช่าซือ้รถยนต ์รบัจ าน า และหรอือื่น ๆ เป็นหลกัประกนัตาม 
ขอ้ 14.  
 

ดอกเบีย้เงินกู ้
 

 ขอ้ 30.  ใหเ้รยีกดอกเบีย้ใหกู้แ้ก่สมาชิกทกุประเภท  ในอตัราท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนดแต่
ไม่เกินตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 ขอ้ 31.  ดอกเบีย้นัน้ใหค้ดิเป็นรายวนัตามจ านวนตน้เงินคงเหลอื 
 

การควบคุมหลกัประกัน และการเรียกคืนเงินกู้ 
 

 ขอ้ 32.  คณะกรรมการด าเนินการมีหนา้ท่ีตรวจ ควบคมุ ใหเ้งินกูท้กุรายมีหลกัประกนัตามท่ี
ก าหนดไวใ้นระเบียบนี ้ และเม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลกัประกนัส  าหรบัเงินกูร้ายใดเกิด
บกพรอ่ง  ผูกู้จ้ะตอ้งจัดการแกไ้ขใหค้ืนดภีายในระยะเวลาตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

ขอ้ 33.  ในกรณีใด ๆ ตอ่ไปนีใ้หถื้อว่าเงินกูไ้ม่ว่าประเภทใด ๆ เป็นอนัถึงก าหนดสง่คืนโดยสิน้เชิง 
พรอ้มทัง้ดอกเบีย้ในทนัที  โดยมิค  านึงถึงก าหนดเวลาท่ีใหไ้ว ้ และใหค้ณะกรรมการด าเนินการจดัการเรยีก
คืนโดยมิชักช้า 

(9) เม่ือผูกู้อ้อกจากการเป็นสมาชิกสหกรณไ์ม่ว่าเพราะเหตใุด ๆ 
(10) เม่ือปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการว่าผูกู้ ้น  าเงินกูไ้ปใช้ผิดความมุ่งหมายท่ีให ้

เงินกู ้
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(11) เม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลกัประกนัส  าหรบัเงินกู ้เกิดบกพรอ่งและผูกู้ ้
มิไดจ้ัดการแกไ้ขคืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

(12) เม่ือคา้งสง่เงินงวดช าระหนี ้ (ไม่ว่าตน้เงินหรอืดอกเบีย้) เป็นเวลาถึงสองเดอืน หรอื 
ผิดนดัการสง่เงินงวดช าระหนีด้งัว่านัน้ถึงสามคราวส  าหรบัเงินกูร้ายหน่ึง ๆ 
 ขอ้ 34.  ในกรณีผูค้  า้ประกนัจะตอ้งรบัผิดชอบช าระหนีแ้ทนผูกู้ ้โดยผูกู้ไ้ม่สามารถช าระหนีน้ัน้ โดย
สิน้เชิงได ้ เม่ือผูค้  า้ประกนัรอ้งขอ  คณะกรรมการด าเนินการอาจผ่อนผนัใหเ้รยีกเก็บจากผูค้  า้ประกนั เป็น
งวดรายเดือนจนเสรจ็ตามท่ีผูกู้ไ้ดท้  าหนงัสอืใหไ้วต้่อสหกรณก็์ได ้ สดุแตจ่ะพจิารณาเห็นสมควร 

ขอ้ 35.  ผูกู้ก็้ดี  ผูค้  า้ประกนัก็ดี  ตอ้งรบัผกูพนัว่าถา้ตนประสงคจ์ะขอลาออกหรอืยา้ยจากราชการ
หรอืงานประจ าตามขอ้บงัคบัของสหกรณ ์จะตอ้งแจง้เป็นหนงัสอืใหส้หกรณท์ราบและจดัการช าระหนีส้นิซึ่ง
ตนมีอยูต่่อสหกรณใ์หเ้สรจ็สิน้เสยีก่อน แลว้จึงจะขอออกหรอืยา้ยจากราชการหรอืงานประจ านัน้ได ้
 ขอ้ 36.  ในกรณีการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ ์และสมาชิกมีหนีจ้ากสหกรณเ์ดมิตดิตามมาดว้ย
สหกรณจ์ะตอ้งพจิารณาใหกู้ยื้มเงินเพื่อช าระหนีส้หกรณเ์ดมิทัง้หมด  และใหค้ณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณาอนมุัติวงเงินใหกู้ยื้มเป็นราย ๆ ไป 
 

การสง่เงินคืนเงินกูพ้ิเศษ 
 

ขอ้ 37.  คณะกรรมการด าเนินการจะพิจารณาก าหนดใหผู้กู้เ้งินพิเศษ สง่คืนเงินกูเ้ป็นงวดรายเดือน
เท่ากนัพรอ้มดว้ยดอกเบีย้ เป็นจ านวนก่ีงวดก็สดุแต่จะเป็นการสมควรตามฐานะของผูกู้ ้จ  านวนและความ
มุ่งหมายแห่งเงินกู ้แต่ไม่เกิน 180 งวด ตัง้แต่เดือนท่ีคดิดอกเบีย้เดือนแรก ทัง้นีโ้ดยไม่มีการผ่อนเวลา และ
ตอ้งช าระหนีใ้หเ้สรจ็สิน้ภายในอาย ุ 65 ปี 

ขอ้ 38.  ในกรณีใดๆ ดงัก  าหนดตามขอ้บงัคบัขอ้ 14  ของสหกรณก์ารควบคมุหลกัประกนัและการ
เรยีกคืนเงินกู ้ เงินกูพ้ิเศษเป็นอนัถึงก าหนดสง่คืนโดยสิน้เชิงพรอ้มดอกเบีย้ในทนัที  โดยมิพกัค  านึงถึง
ก าหนดการเวลาท่ีใหไ้ว ้

 

ประกาศ ณ วนัท่ี  29  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2555 
 

                                                                     (ลงช่ือ) พลต ารวจตร ี  รฐัพงษ์   ยิม้ใหญ ่
                                                                                                    ( รฐัพงษ ์  ยิม้ใหญ ่) 
                                                                                                      ประธานกรรมการ 
                                                                              สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์ จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจภธูรจังหวัดบุรรีัมย ์ จ ากัด 
ระเบียบว่าดว้ยเงินกู้พิเศษ 

แก้ไขเพิ่มเตมิฉบบัที ่2 พ.ศ. 2554 
………………………. 

 
 โดยท่ีคณะกรรมการด าเนินการไดพ้ิจารณาเห็นว่า  สหกรณมี์ฐานะการเงินกา้วหนา้พอท่ีจะ
ช่วยเหลอืใหเ้งินกูเ้พื่อสง่เสรมิฐานะความมั่นคงหรอืก่อประโยชนง์อกเงยแก่สมาชิกได ้ โดยจ านวนเกินกว่า
จ ากดัตามขอ้บงัคบัขอ้ 12(3) 
 อาศยัอ  านาจตามความในขอ้บงัคบัขอ้ 10 , ขอ้ 12(3) , ขอ้ 78 และขอ้ 106  ท่ีประชมุ
คณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี 38  ครัง้ท่ี 14  เม่ือวนัท่ี  21 กนัยายน พ.ศ. 2554  ไดมี้มติก  าหนดระเบียบ
สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจงัหวดับรุรีมัย ์จ ากดั ว่าดว้ยเงินกูพ้เิศษ แกไ้ขเพิม่เตมิฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2554 
ดงัต่อไปนี ้
 

ข้อก าหนดทั่วไป 
 

ขอ้ 1. ระเบียบนีเ้รยีกว่า “ระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจงัหวดับรุรีมัย ์จ ากดั  ว่าดว้ยเงินกู้
พิเศษ แกไ้ขเพิม่เตมิฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2554” 

ขอ้ 2. ระเบียบนีใ้หใ้ช้บงัคบัตัง้แต่  1 พฤศจิกายน 2554 เป็นตน้ไป  ใหย้กเลกิความในข้อก าหนด
ทั่วไป ขอ้ 6. ของระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจงัหวดับรุรีมัย ์จ ากดั ว่าดว้ยเงินกูพ้เิศษ พ.ศ.2554 
และใชค้วามต่อไปนีแ้ทน  

ขอ้ 3. ระเบียบนี ้
          สหกรณ ์ หมายถึง  สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั 
          สมาชิก  หมายถึง  สมาชิกสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั 
          เจ้าหนา้ท่ี  หมายถึง  เจ้าหนา้ท่ีสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั 
          คณะกรรมการด าเนินการ  หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการเงินกูพ้เิศษสหกรณอ์อม

ทรพัยต์  ารวจภธูรจงัหวดับรุรีมัย ์จ ากดั  มีอ  านาจพจิารณาวินิจฉยัการใหเ้งินกูพ้เิศษตามระเบียบการนี ้
ขอ้ 4.  การใหเ้งินกูพ้ิเศษนัน้ ใหเ้ฉพาะเพื่อการเคหะสงเคราะห ์, เพือ่การซือ้ท่ีดินเป็นของตนเอง , 

เพื่อการลงทนุประกอบอาชีพ และเพื่อการซือ้ยานพาหนะ(รถยนต์)  ตามขอ้ก าหนดในระเบียบการนี ้
 ขอ้ 5.  สมาชิกซึ่งอาจไดร้บัเงินกูพ้ิเศษ ตอ้งไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณนี์ต้ิดต่อกนัมาเป็นเวลาไม่นอ้ย
กว่า  6 เดือน 
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 ขอ้ 6.  สมาชิกผูส้ง่คืนเงินกูป้ระเภทฉกุเฉิน,สามัญ และเงินกู้พิเศษ ครัง้ก่อนไม่เสร็จ  อาจได้รบั
เงินกู้ใหม่ได้อีก รวมทุกรายของสมาชิกผู้กู้คนหน่ึงในเวลาใดเวลาหน่ึง จะมีจ านวนเงินต้นไม่เกินกว่า    
2,500,000.- บาท และตอ้งมีเงินเดือนเหลอืหลงัหกัช าระหนีแ้ละหุน้แลว้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ  10 

ขอ้ 7.  การใหเ้งินกูพ้ิเศษนัน้  ตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงเห็นชอบไม่นอ้ยกว่าสามในสีส่ว่นของจ านวน
กรรมการด าเนินการผูเ้ขา้รว่มประชมุพจิารณาค าขอกูร้ายนัน้ 

ขอ้ 8.  เม่ือคณะกรรมการด าเนินการไดวิ้นิจฉยัใหเ้งินกูพ้ิเศษ  ทัง้หนงัสอืกูแ้ละเอกสารทาง
กฎหมายอย่างอื่น ๆ เก่ียวกบัเงินกูน้ัน้ไดจ้ดัท าตามแบบท่ีก าหนดไวโ้ดยครบถว้นสมบรูณแ์ลว้  สมาชิกผูกู้จึ้ง
รบัเงินกูจ้ากสหกรณไ์ด ้
 เพื่อเป็นการควบคมุการใชจ่้ายเงินกูใ้หเ้ป็นไปตามความมุ่งหมาย  ใหส้มาชิกผูกู้ส้ง่จ านวนเงินกู้
พิเศษซึง่ตนไดร้บัเขา้ฝากในประเภทเงินฝากออมทรพัยใ์นสหกรณนี์เ้พือ่ถอนไปใช้จ่ายเป็นคราว ๆ  ในเม่ือถึง
ก าหนดจ่ายตามความมุ่งหมาย  การฝากเงินดงักลา่วนีใ้หเ้ปิดบญัชีเฉพาะและสหกรณจ์ะคิดดอกเบีย้ให้
ตามยอดเงินคงเหลอืนอ้ยท่ีสดุในแต่ละเดอืนตามท่ีสหกรณก์ าหนด  สว่นขอ้ก าหนดอื่น ๆ ใหอ้นโุลมตาม
ระเบียบว่าดว้ยเงินฝากออมทรพัย ์
 คณะกรรมการด าเนินการอาจยกเวน้ขอ้ก าหนดตามความในวรรคสองนัน้ได ้ ในกรณีท่ีสมาชิกผูกู้้
แสดงเหตผุลใหเ้ป็นท่ีพอใจของคณะกรรมการด าเนินการว่ามีความจ าเป็นในการใชจ่้ายเงิน 
 ขอ้ 9.  ในเม่ือถึงก าหนดท่ีสมาชิกผูกู้ต้อ้งใชจ่้ายเงินกูพ้เิศษตามความมุ่งหมาย ตอ้งเสนอรายงาน
การใชจ่้ายเงินกูต้ามแบบท่ีก าหนดไวพ้รอ้มทัง้หลกัฐานท่ีมีต่อสหกรณท์กุคราวโดยเรว็ท่ีสดุท่ีจะกระท าได ้ 
สหกรณอ์าจมอบใหก้รรมการด าเนินการหรอืบคุคลอื่นตามท่ีเห็นสมควรตรวจสอบการใชจ่้ายเงินกูต้าม
รายงานนัน้ ๆ อีกชั้นหน่ึงดว้ย 
 ขอ้ 10.  ตราบใดท่ีสมาชิกยงัสง่คืนเงินกูพ้ิเศษไม่เสรจ็  ตนจะตอ้งยินยอมและอ านวยความสะดวก
ใหก้รรมการด าเนินการหรอืบคุคลอื่นซึ่งไดร้บัมอบหมายจากสหกรณเ์ขา้ตรวจการก่อสรา้ง  ต่อเติมหรอื
ปรบัปรุง หรอืทรพัยส์นิ หรอืท่ีดิน หรอืการประกอบอาชีพ หรอืสภาพรถยนตท่ี์ใชเ้งินกูน้ัน้ ในเวลาอนัสมควร
ไดเ้สมอ  และตอ้งชีแ้จงขอ้ความเก่ียวกบัเรือ่งท่ีตรวจใหท้ราบตามความประสงค ์
 

เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห ์และเพื่อการซือ้ทีด่นิเป็นของตนเอง 
 

 ขอ้ 11.  เงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะหแ์ละเพือ่การซือ้ท่ีดินเป็นของตนเอง  ไดแ้ก่ 
  ( ก )  เงินกูเ้พื่อก่อสรา้ง , ต่อเตมิ หรอืปรบัปรุงอาคารส  าหรบัใช้เป็นท่ีอยูอ่าศยัของตนเอง
และครวัเรอืนตามควรแก่ฐานะ 
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  ( ข )  เงินกูเ้พื่อซือ้อาคาร หรอืซือ้ท่ีดินและอาคาร หรอืซือ้ท่ีดินเพื่อจะไดก่้อสรา้งอาคารใน
ระยะเวลาอนัสมควร  ทัง้นีส้  าหรบัใชเ้ป็นท่ีอยู่อาศยัของตนเองและครวัเรอืนตามควรแก่ฐานะ 
  ( ค )  เงินกูเ้พือ่ใหไ้ดม้าซึ่งท่ีดินอนัเป็นกรรมสทิธิ์ของตนเอง 
  ( ง )  เงินกูเ้พื่อไถ่ถอนจ านอง บา้น ท่ีดินพรอ้มอาคาร ซึ่งเป็นกรรมสทิธิ์ของผูกู้ ้

ขอ้ 12.  สมาชิกผูป้ระสงคข์อกูเ้งินตามความในขอ้ 11.  ตอ้งเสนอค าขอกูถึ้งคณะกรรมการ
ด าเนินการตามแบบท่ีก าหนดไว ้ รวมทัง้รายละเอียดและหลกัฐานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น รายการสนิทรพัย์
และหนีส้นิ  รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย  รายการบคุคลในครวัเรอืน การอยู่อาศยัเดมิและเหตผุลความจ าเป็นท่ี
ตอ้งจัดใหมี้ท่ีอยู่อาศยัใหม่ , แบบ , รูป และรายการก่อสรา้ง หรอืต่อเติม หรอืปรบัปรุงอาคาร รายละเอียด
และหลกัฐานแห่งท่ีดินท่ีจะก่อสรา้งตอ่เตมิหรอืปรบัปรุงอาคาร  รายละเอียดหลกัฐานแห่งท่ีดินและหรอื
อาคารท่ีจะซือ้  ก  าหนดเวลาและราคา สญัญาท่ีท าไว ้หรอืรา่งสญัญาท่ีจะท า และรายละเอียดแห่งความ
ตอ้งการเงินกูจ้  านวนเงินซึ่งตนจะออกเอง  รายละเอียดและหลกัฐานแห่งทรพัยส์นิท่ีเสนอเป็นหลกัประกนั 

ขอ้ 13.  แบบ , รูป และรายการก่อสรา้ง หรอืต่อเติม หรอืปรบัปรุงอาคารนัน้  ตอ้งปฏิบตัิใหถ้กูตอ้ง
ตามกฎหมาย และตอ้งไดร้บัความเห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการดว้ย 

            การแกไ้ขเปลีย่นแปลงแบบหรอืรายการดงักลา่วในวรรคก่อนในสาระส  าคญั ตอ้งรายงาน 
ใหค้ณะกรรมการทราบ และตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการเสยีก่อนจึงจะตรวจสอบ
แกไ้ขหรอืเปลีย่นแปลงได ้

ขอ้ 14.  สหกรณจ์ะมอบใหก้รรมการด าเนินการหรอืบคุคลตามท่ีเห็นสมควรตรวจสอบ และท า
รายงานเก่ียวกบัค  าขอกูเ้งินพเิศษ เพื่อการเคหะสงเคราะหเ์สนอคณะกรรมการด าเนินการพจิารณา เป็น
หนา้ท่ีของสมาชิกผูข้อกูต้อ้งใหข้อ้ความจรงิและรายละเอียดต่อผูต้รวจสอบ 

ขอ้ 15.  จ านวนเงินกูพ้เิศษเพื่อการเคหะสงเคราะหซ์ึ่งใหแ้ก่สมาชิกกูค้นหน่ึงๆ นัน้ ย่อมสดุแต่
คณะกรรมการด าเนินการพจิารณาเห็นสมควร โดยค านึงลกัษณะของท่ีอยู่อาศยั ตามสมควรแก่ฐานะ และ
ความสามารถช าระหนีข้องสมาชิกนัน้ แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท ( หน่ึงลา้นหา้แสนบาทถว้น ) จ านวนเงินกู้
พิเศษเพื่อการซือ้ท่ีดินไม่เกิน  1,000,000 บาท ( หน่ึงลา้นบาทถว้น ) 

ขอ้ 16.  เงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะหน์ัน้ มีความมุ่งหมายเพือ่ใหส้มาชิกจัดใหมี้ท่ีอยู่อาศยั
ของตนเองและครวัเรอืนตามท่ีกลา่วในขอ้ 11. มิใช่จดัใหมี้ขึน้ส  าหรบัใหเ้ช่าหรอืโอนแก่ผูอ้ื่น 

             ตราบใดท่ีสมาชิกยงัสง่คืนเงินกูเ้พื่อการเคหะสงเคราะหไ์ม่เสรจ็ ตนจะใหเ้ช่าหรอืโอน
อาคารหรอืท่ีดินซึ่งใชเ้งินกูน้ัน้ไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดแก่ผูอ้ื่นไม่ได ้ เวน้แต่ในกรณีท่ีจ าเป็นซึ่งไดร้บั
อนญุาตเป็นหนงัสอืจากคณะกรรมการด าเนินการก่อน 
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เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทนุประกอบอาชีพ 
 

ขอ้ 17.  เงินกูพ้ิเศษเพื่อการลงทนุประกอบอาชีพนัน้   ใหเ้พื่อการลงทนุประกอบอาชีพของตนเอง
และครอบครวั ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร และเห็นว่าจะก่อประโยชนง์อกเงยใหแ้ก่สมาชิกผูกู้้ 

ขอ้ 18.  สมาชิกผูป้ระสงคข์อกูเ้งินตามความในขอ้ 17.  ตอ้งเสนอค าขอกูถึ้งคณะกรรมการ
ด าเนินการตามแบบท่ีก าหนดไว ้รวมทัง้รายละเอียดและหลกัฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น รายการสนิทรพัย์
และหนีส้นิ  รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย  แผนงานประกอบอาชีพท่ีจะใช้เงินกู ้รายละเอียดหลกัฐานแห่งทรพัยส์นิท่ี
จะใชเ้งินกู ้ รายละเอียดแห่งความตอ้งการเงินกูจ้  านวนทนุซึ่งตนเองจะออกเอง รายการรายไดซ้ึง่คาดว่าจะ
ไดร้บัจากการลงทนุนัน้ ก  าหนดการใชจ่้ายเงินกู ้ประสบการณข์องตนเก่ียวกบัการประกอบอาชีพนัน้ 
รายละเอียดและหลกัฐานแห่งทรพัยส์นิท่ีเสนอเป็นประกนั 

ขอ้ 19.  สมาชิกผูข้อกูเ้งินพิเศษเพื่อการลงทนุประกอบอาชีพตอ้งแสดงหลกัฐานใหเ้ป็นท่ีพอใจ
คณะกรรมการด าเนินการว่า ตนจะออกทนุเองเป็นจ านวนอย่างนอ้ยหน่ึงสว่นในสีส่ว่นของจ านวนทนุ
ทัง้หมด ท่ีตอ้งการลงทนุในอาชีพท่ีตนจะกระท านัน้ 

ขอ้ 20.  สหกรณจ์ะมอบใหค้ณะกรรมการด าเนินการหรอืบคุคลอื่นตามท่ีเห็นสมควรตรวจสอบ 
และท ารายงานเก่ียวกบัค  าขอกูเ้งินพเิศษเพื่อการลงทนุประกอบอาชีพเสนอคณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณา เป็นหนา้ท่ีของสมาชิกผูข้อกูต้อ้งใหข้อ้เท็จจรงิและรายละเอียดต่อผูต้รวจสอบ 

ขอ้ 21.  จ านวนเงินกูพ้เิศษเพื่อการลงทนุประกอบอาชีพซึง่ใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึงๆ นัน้ ย่อม
สดุแต่คณะกรรมการด าเนินงานพิจารณาก าหนดตามท่ีเห็นสมควร โดยค านึงถงึความตอ้งการเงินกูแ้ทจ้รงิ
ตามแผนงานประกอบอาชีพ และความสามารถช าระหนีข้องสมาชิกนัน้ แต่ไม่เกิน  500,000 บาท ( หา้แสน
บาทถว้น ) 
 

เงินกู้พิเศษเพื่อการซือ้ยานพาหนะ (รถยนต)์ 
 

ขอ้ 22.  เงินกูพ้ิเศษเพื่อยานพาหนะนัน้ ใหเ้พือ่ซือ้รถยนตห์รอืแลกเปลีย่นรถยนต์เพื่อเป็นกรรมสทิธิ์

ของตนตามสมควรแก่ฐานะ  ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร และเห็นว่าจะเกิดประโยชนใ์หแ้ก่
สมาชิกผูกู้ ้

ขอ้ 23.  สมาชิกผูป้ระสงคข์อกูด้งักลา่ว ตอ้งเสนอค าขอกูถึ้งสหกรณต์ามแบบท่ีก าหนดไวร้วมทัง้
รายละเอียด และหลกัฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น รายการทรพัยส์นิและหนีส้นิ รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย  
รายละเอียดแห่งความตอ้งการเงินกู ้จ  านวนซึ่งตนจะออกเอง ก าหนดการใชจ่้ายเงินกู ้รายละเอียดและ
หลกัฐานแห่งทรพัยส์นิท่ีเสนอเป็นหลกัประกนั 
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ขอ้ 24.  สมาชิกผูข้อกูเ้งินพิเศษเพื่อซือ้รถยนต ์ตอ้งแสดงหลกัฐานต่อคณะกรรมการด าเนินการว่า  
ตนจะออกทนุเองเป็นจ านวนอย่างนอ้ยรอ้ยละ  10  ของจ านวนทนุทัง้หมดท่ีจะซือ้ 

ขอ้ 25.  สหกรณจ์ะมอบใหก้รรมการด าเนินการหรอืบคุคลซึ่งตามท่ีเห็นสมควรตรวจสอบและท า
รายงานเก่ียวกบัค  าขอกูเ้งินพเิศษเพือ่ซือ้รถยนตเ์สนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเป็นหนา้ท่ีของ
สมาชิกผูข้อกูต้อ้งใหข้อ้ความจรงิและรายละเอียดต่อผูต้รวจสอบ 

ขอ้ 26. จ านวนเงินกูพ้ิเศษเพื่อซือ้รถยนต ์ท่ีใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึงๆ นัน้ย่อมสดุแลว้แต่
คณะกรรมการด าเนินการพจิารณาตามท่ีเห็นสมควร โดยค านึงถงึความจ าเป็นท่ีแทจ้รงิ  แต่ตอ้งไม่เกิน 
1,000,000 บาท ( หน่ึงลา้นบาทถว้น ) 
 

หลักประกันส าหรับเงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะ , เพื่อซือ้ทีด่นิ และเพื่อการลงทนุประกอบอาชีพ 
 

ขอ้ 27.  ในการกูเ้งินพิเศษนัน้ ผูกู้ต้อ้งท าหนงัสอืกูใ้หไ้วต้่อสหกรณต์ามแบบท่ีก าหนดไว ้ถา้เงินกู้
พิเศษนัน้ มีจ านวนไม่เกินมลูค่าหุน้ท่ีผูกู้มี้อยู่ในสหกรณ ์ก็ไม่ตอ้งมีหลกัประกนัอย่างอื่นอีก 

             มลูค่าหุน้ท่ีมีอยู่ในสหกรณ ์ ใหห้มายถึงมลูค่าหุน้ของสมาชิกท่ีมีอยู่และอยูใ่นสภาพปลอด
ภาระค า้ประกนัหนีร้ายอื่นถา้เงินกูพ้เิศษนัน้ มีจ านวนเกินกว่าค่าหุน้ซึ่งผูกู้มี้อยู่ในสหกรณ ์ตอ้งมีหลกัประกนั
อย่างใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปนีด้ว้ย 

( ก ) มีอสงัหารมิทรพัยอ์นัปลอดจากภาระจ านองรายอื่น จ านองเป็นประกนัเตม็จ านวน 
เงินกู ้ โดยวงเงินกูมี้จ านวนไม่เกินกว่ามลูค่าอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ 

( ข ) มีหลกัทรพัย,์พนัธบตัรรฐับาลหรอืเอกสารการฝากเงินในธนาคาร ซึ่งคณะกรรมการ 
ด าเนินการเห็นสมควร จ าน าเป็นประกนัเงินกูเ้ตม็จ านวน 

  ( ค ) ในกรณีหลกัประกนัใน ( ก )นอ้ยกว่าจ านวนเงินกูแ้ละผูกู้ไ้ม่สามารถหาหลกัประกนั
อื่นเพิม่เติมได ้ ใหผู้กู้ต้อ้งเขา้รว่มโครงการเงินทนุสวสัดิการฯของสหกรณ ์ ส  าหรบัจ านวนเงินกูท่ี้เกิน
หลกัประกนันัน้ตามมตคิณะกรรมการด าเนินการ 
  อสงัหารมิทรพัยท่ี์จ านองเป็นประกนั  ท่ีเป็นสิง่ปลกูสรา้งตอ้งท าประกนัภยั  โดยผูกู้เ้ป็น
ผูร้บัผิดชอบค่าใช้จ่ายในการท าประกนัภยั 
 นอกจากหลกัประกนั (ก) (ข) (ค) แลว้  ใหมี้สมาชิกค า้ประกนัอย่างนอ้ย  2 คน 
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หลักประกันเงินกู้พิเศษเพื่อการซือ้ยานพาหนะ(รถยนต)์ 
 

ขอ้ 28.  หลกัประกนัเงินกูพ้ิเศษตามความในขอ้  27. วรรคแรกผูกู้ต้อ้งมีหลกัประกนักรณีเพื่อการ
ซือ้ยานพาหนะ(รถยนต)์ เพิ่มเตมิดงันี ้

 ก.  ผูกู้ต้อ้งท าสญัญาเช่าซือ้กบัสหกรณ ์ตามแบบท่ีสหกรณก์ าหนด 
 ข.  ตอ้งมีสมาชิกค า้ประกนั  2 คนขึน้ไป 
 ค.  ผูกู้ต้อ้งยินยอมใหจ้ดทะเบียนกรรมสทิธิใ์นรถยนตท่ี์ซือ้เป็นของสหกรณอ์อมทรพัย์

ต  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั  โดยผูกู้จ้ดทะเบียนในนามผูเ้ช่าซือ้ หรอืผูค้รอบครอง 
 ง.  ผูกู้เ้ป็นผูช้  าระค่าเบีย้ประกนัภยัและภาษีประจ าปีรถยนตท่ี์ซือ้ตลอดระยะเวลาของ

สญัญาเช่าซือ้ตามท่ีก าหนดในสญัญาเช่าซือ้ 
ขอ้ 29.  คณะกรรมการด าเนินการจะมอบใหก้รรมการด าเนินการคนใดคนหน่ึง  หรอืบคุคลตามท่ี

เห็นสมควร ตามขอ้บงัคบัสหกรณ ์ ขอ้ 2(21) (22)  เป็นผูแ้ทนสหกรณใ์นการรบัจ านองอสงัหารมิทรพัยห์รอื
เป็นผูแ้ทนสหกรณใ์นการจดทะเบียนเป็นผูใ้หเ้ช่าซือ้รถยนต ์รบัจ าน า และหรอือื่น ๆ เป็นหลกัประกนัตาม 
ขอ้ 14.  
 

ดอกเบีย้เงินกู ้
 

 ขอ้ 30.  ใหเ้รยีกดอกเบีย้ใหกู้แ้ก่สมาชิกทกุประเภท  ในอตัราท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนดแต่
ไม่เกินตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 ขอ้ 31.  ดอกเบีย้นัน้ใหค้ดิเป็นรายวนัตามจ านวนตน้เงินคงเหลอื 
 

การควบคุมหลกัประกัน และการเรียกคืนเงินกู ้
 

 ขอ้ 32.  คณะกรรมการด าเนินการมีหนา้ท่ีตรวจ ควบคมุ ใหเ้งินกูท้กุรายมีหลกัประกนัตามท่ี
ก าหนดไวใ้นระเบียบนี ้ และเม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลกัประกนัส  าหรบัเงินกูร้ายใดเกิด
บกพรอ่ง  ผูกู้จ้ะตอ้งจัดการแกไ้ขใหค้ืนดภีายในระยะเวลาตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

ขอ้ 33.  ในกรณีใด ๆ ตอ่ไปนีใ้หถื้อว่าเงินกูไ้ม่ว่าประเภทใด ๆ เป็นอนัถึงก าหนดสง่คืนโดยสิน้เชิง 
พรอ้มทัง้ดอกเบีย้ในทนัที  โดยมิค  านึงถึงก าหนดเวลาท่ีใหไ้ว ้ และใหค้ณะกรรมการด าเนินการจดัการเรยีก
คืนโดยมิชักช้า 

(13) เม่ือผูกู้อ้อกจากการเป็นสมาชิกสหกรณไ์ม่ว่าเพราะเหตใุด ๆ 
(14) เม่ือปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการว่าผูกู้ ้น  าเงินกูไ้ปใช้ผิดความมุ่งหมายท่ีให ้

เงินกู ้
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(15) เม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลกัประกนัส  าหรบัเงินกู ้เกิดบกพรอ่งและผูกู้ ้
มิไดจ้ัดการแกไ้ขคืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

(16) เม่ือคา้งสง่เงินงวดช าระหนี ้ (ไม่ว่าตน้เงินหรอืดอกเบีย้) เป็นเวลาถึงสองเดอืน หรอื 
ผิดนดัการสง่เงินงวดช าระหนีด้งัว่านัน้ถึงสามคราวส  าหรบัเงินกูร้ายหน่ึง ๆ 
 ขอ้ 34.  ในกรณีผูค้  า้ประกนัจะตอ้งรบัผิดชอบช าระหนีแ้ทนผูกู้ ้โดยผูกู้ไ้ม่สามารถช าระหนีน้ัน้ โดย
สิน้เชิงได ้ เม่ือผูค้  า้ประกนัรอ้งขอ  คณะกรรมการด าเนินการอาจผ่อนผนัใหเ้รยีกเก็บจากผูค้  า้ประกนั เป็น
งวดรายเดือนจนเสรจ็ตามท่ีผูกู้ไ้ดท้  าหนงัสอืใหไ้วต้่อสหกรณก็์ได ้ สดุแตจ่ะพจิารณาเห็นสมควร 

ขอ้ 35.  ผูกู้ก็้ดี  ผูค้  า้ประกนัก็ดี  ตอ้งรบัผกูพนัว่าถา้ตนประสงคจ์ะขอลาออกหรอืยา้ยจากราชการ
หรอืงานประจ าตามขอ้บงัคบัของสหกรณ ์จะตอ้งแจง้เป็นหนงัสอืใหส้หกรณท์ราบและจดัการช าระหนีส้นิซึ่ง
ตนมีอยูต่่อสหกรณใ์หเ้สรจ็สิน้เสยีก่อน แลว้จึงจะขอออกหรอืยา้ยจากราชการหรอืงานประจ านัน้ได ้
 ขอ้ 36.  ในกรณีการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ ์และสมาชิกมีหนีจ้ากสหกรณเ์ดิมตดิตามมาดว้ย
สหกรณจ์ะตอ้งพจิารณาใหกู้ยื้มเงินเพื่อช าระหนีส้หกรณเ์ดมิทัง้หมด  และใหค้ณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณาอนมุัติวงเงินใหกู้ยื้มเป็นราย ๆ ไป 
 

การสง่เงินคืนเงินกูพ้ิเศษ 
 

ขอ้ 37.  คณะกรรมการด าเนินการจะพิจารณาก าหนดใหผู้กู้เ้งินพิเศษ สง่คืนเงินกูเ้ป็นงวดรายเดือน
เท่ากนัพรอ้มดว้ยดอกเบีย้ เป็นจ านวนก่ีงวดก็สดุแต่จะเป็นการสมควรตามฐานะของผูกู้ ้จ  านวนและความ
มุ่งหมายแห่งเงินกู ้แต่ไม่เกิน 180 งวด ตัง้แต่เดือนท่ีคดิดอกเบีย้เดือนแรก ทัง้นีโ้ดยไม่มีการผ่อนเวลา และ
ตอ้งช าระหนีใ้หเ้สรจ็สิน้ภายในอาย ุ 65 ปี 

ขอ้ 38.  ในกรณีใดๆ ดงัก  าหนดตามขอ้บงัคบัขอ้ 14  ของสหกรณก์ารควบคมุหลกัประกนัและการ
เรยีกคืนเงินกู ้ เงินกูพ้ิเศษเป็นอนัถึงก าหนดสง่คืนโดยสิน้เชิงพรอ้มดอกเบีย้ในทนัที  โดยมิพกัค  านึงถึง
ก าหนดการเวลาท่ีใหไ้ว ้

 

ประกาศ ณ วนัท่ี  21 กนัยายน  พ.ศ. 2554 
 

                                                                     (ลงช่ือ) พลต ารวจตร ี  สมบตั ิ  คงพิบลูย ์
                                                                                                    ( สมบตัิ   คงพิบลูย ์) 
                                                                                                      ประธานกรรมการ 
                                                                              สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์ จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจภธูรจังหวัดบุรรีัมย ์ จ ากัด 
ระเบียบว่าดว้ยเงินกู้พิเศษ 

พ.ศ. 2554 
………………………. 

 
 โดยท่ีคณะกรรมการด าเนินการไดพ้ิจารณาเห็นว่า  สหกรณมี์ฐานะการเงินกา้วหนา้พอท่ีจะ
ช่วยเหลอืใหเ้งินกูเ้พื่อสง่เสรมิฐานะความมั่นคงหรอืก่อประโยชนง์อกเงยแก่สมาชิกได ้ โดยจ านวนเกินกว่า
จ ากดัตามขอ้บงัคบัขอ้ 12(3) 
 อาศยัอ  านาจตามความในขอ้บงัคบัขอ้ 10 , ขอ้ 12(3) , ขอ้ 78 และขอ้ 106  ท่ีประชมุ
คณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี 38  ครัง้ท่ี 6  เม่ือวนัท่ี  28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2554  ไดก้  าหนดระเบียบว่าดว้ย
เงินกูพ้เิศษ พ.ศ. 2554 
 

ข้อก าหนดทั่วไป 
 

ขอ้ 1. ระเบียบนีเ้รยีกว่า   “ระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั  ว่าดว้ย
เงินกูพ้เิศษ พ.ศ. 2554” 

ขอ้ 2. ใหย้กเลกิระเบียบสหกรณฯ์ ว่าดว้ยเงินกูพ้ิเศษ ซึ่งประกาศวนัท่ี  1 มีนาคม 2553 และใหใ้ช้
ระเบียบนีแ้ทน โดยใหมี้ผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี  1 มีนาคม พ.ศ.2554 เป็นตน้ไป 

ขอ้ 3. ระเบียบนี ้
          สหกรณ ์ หมายถึง  สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั 
          สมาชิก  หมายถึง  สมาชิกสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั 
          เจ้าหนา้ท่ี  หมายถึง  เจ้าหนา้ท่ีสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั 
          คณะกรรมการด าเนินการ  หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการเงินกูพ้เิศษสหกรณอ์อม

ทรพัยต์  ารวจภธูรจงัหวดับรุรีมัย ์จ ากดั  มีอ  านาจพจิารณาวินิจฉยัการใหเ้งินกูพ้เิศษตามระเบียบการนี ้ 
ขอ้ 4.  การใหเ้งินกูพ้ิเศษนัน้ ใหเ้ฉพาะเพื่อการเคหะสงเคราะห ์, เพือ่การซือ้ท่ีดินเป็นของตนเอง , 

เพื่อการลงทนุประกอบอาชีพ และเพื่อการซือ้ยานพาหนะ(รถยนต์)  ตามขอ้ก าหนดในระเบียบการนี ้
 ขอ้ 5.  สมาชิกซึ่งอาจไดร้บัเงินกูพ้ิเศษ ตอ้งไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณนี์ต้ิดต่อกนัมาเป็นเวลาไม่นอ้ย
กว่า  6 เดือน 
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 ขอ้ 6.  สมาชิกผูส้ง่คืนเงินกูป้ระเภทฉกุเฉิน , สามัญ และเงินกูพ้เิศษ ครัง้ก่อนไม่เสรจ็  อาจไดร้บั
เงินกูใ้หม่ไดอ้ีก รวมทกุรายของสมาชิกผูกู้ค้นหน่ึงในเวลาใดเวลาหน่ึง จะมีจ านวนเงินตน้ไม่เกินกว่า    
2,500,000.- บาท และตอ้งมีเงินเดอืนเหลอืหลงัหกัช าระหนีแ้ละหุน้แลว้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ  10 

ขอ้ 7.  การใหเ้งินกูพ้ิเศษนัน้  ตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงเห็นชอบไม่นอ้ยกว่าสามในสีส่ว่นของจ านวน
กรรมการด าเนินการผูเ้ขา้รว่มประชมุพจิารณาค าขอกูร้ายนัน้ 

ขอ้ 8.  เม่ือคณะกรรมการด าเนินการไดวิ้นิจฉยัใหเ้งินกูพ้ิเศษ  ทัง้หนงัสอืกูแ้ละเอกสารทาง
กฎหมายอย่างอื่น ๆ เก่ียวกบัเงินกูน้ัน้ไดจ้ดัท าตามแบบท่ีก าหนดไวโ้ดยครบถว้นสมบรูณแ์ลว้  สมาชิกผูกู้จึ้ง
รบัเงินกูจ้ากสหกรณไ์ด ้
 เพื่อเป็นการควบคมุการใชจ่้ายเงินกูใ้หเ้ป็นไปตามความมุ่งหมาย  ใหส้มาชิกผูกู้ส้ง่จ านวนเงินกู้
พิเศษซึง่ตนไดร้บัเขา้ฝากในประเภทเงินฝากออมทรพัยใ์นสหกรณนี์เ้พือ่ถอนไปใช้จ่ายเป็นคราว ๆ  ในเม่ือถึง
ก าหนดจ่ายตามความมุ่งหมาย  การฝากเงินดงักลา่วนีใ้หเ้ปิดบญัชีเฉพาะและสหกรณจ์ะคิดดอกเบีย้ให้
ตามยอดเงินคงเหลอืนอ้ยท่ีสดุในแต่ละเดอืนตามท่ีสหกรณก์ าหนด  สว่นขอ้ก าหนดอื่น ๆ ใหอ้นโุลมตาม
ระเบียบว่าดว้ยเงินฝากออมทรพัย ์
 คณะกรรมการด าเนินการอาจยกเวน้ขอ้ก าหนดตามความในวรรคสองนัน้ได ้ ในกรณีท่ีสมาชิกผูกู้้
แสดงเหตผุลใหเ้ป็นท่ีพอใจของคณะกรรมการด าเนินการว่ามีความจ าเป็นในการใชจ่้ายเงิน 
 ขอ้ 9.  ในเม่ือถึงก าหนดท่ีสมาชิกผูกู้ต้อ้งใชจ่้ายเงินกูพ้เิศษตามความมุ่งหมาย ตอ้งเสนอรายงาน
การใชจ่้ายเงินกูต้ามแบบท่ีก าหนดไวพ้รอ้มทัง้หลกัฐานท่ีมีต่อสหกรณท์กุคราวโดยเรว็ท่ีสดุท่ีจะกระท าได ้ 
สหกรณอ์าจมอบใหก้รรมการด าเนินการหรอืบคุคลอื่นตามท่ีเห็นสมควรตรวจสอบการใชจ่้ายเงินกูต้าม
รายงานนัน้ ๆ อีกชั้นหน่ึงดว้ย 
 ขอ้ 10.  ตราบใดท่ีสมาชิกยงัสง่คืนเงินกูพ้ิเศษไม่เสรจ็  ตนจะตอ้งยินยอมและอ านวยความสะดวก
ใหก้รรมการด าเนินการหรอืบคุคลอื่นซึ่งไดร้บัมอบหมายจากสหกรณเ์ขา้ตรวจการก่อสรา้ง  ต่อเติมหรอื
ปรบัปรุง หรอืทรพัยส์นิ หรอืท่ีดิน หรอืการประกอบอาชีพ หรอืสภาพรถยนตท่ี์ใชเ้งินกูน้ัน้ ในเวลาอนัสมควร
ไดเ้สมอ  และตอ้งชีแ้จงขอ้ความเก่ียวกบัเรือ่งท่ีตรวจใหท้ราบตามความประสงค ์
 

เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห ์และเพื่อการซือ้ทีด่นิเป็นของตนเอง 
 

 ขอ้ 11.  เงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะหแ์ละเพือ่การซือ้ท่ีดินเป็นของตนเอง  ไดแ้ก่ 
  ( ก )  เงินกูเ้พื่อก่อสรา้ง , ต่อเตมิ หรอืปรบัปรุงอาคารส  าหรบัใช้เป็นท่ีอยูอ่าศยัของตนเอง
และครวัเรอืนตามควรแก่ฐานะ 
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  ( ข )  เงินกูเ้พื่อซือ้อาคาร หรอืซือ้ท่ีดินและอาคาร หรอืซือ้ท่ีดินเพื่อจะไดก่้อสรา้งอาคารใน
ระยะเวลาอนัสมควร  ทัง้นีส้  าหรบัใชเ้ป็นท่ีอยู่อาศยัของตนเองและครวัเรอืนตามควรแก่ฐานะ 
  ( ค )  เงินกูเ้พือ่ใหไ้ดม้าซึ่งท่ีดินอนัเป็นกรรมสทิธิ์ของตนเอง 
  ( ง )  เงินกูเ้พื่อไถ่ถอนจ านอง บา้น ท่ีดินพรอ้มอาคาร ซึ่งเป็นกรรมสทิธิ์ของผูกู้ ้

ขอ้ 12.  สมาชิกผูป้ระสงคข์อกูเ้งินตามความในขอ้ 11.  ตอ้งเสนอค าขอกูถึ้งคณะกรรมการ
ด าเนินการตามแบบท่ีก าหนดไว ้ รวมทัง้รายละเอียดและหลกัฐานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น รายการสนิทรพัย์
และหนีส้นิ  รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย  รายการบคุคลในครวัเรอืน การอยู่อาศยัเดมิและเหตผุลความจ าเป็นท่ี
ตอ้งจัดใหมี้ท่ีอยู่อาศยัใหม่ , แบบ , รูป และรายการก่อสรา้ง หรอืต่อเติม หรอืปรบัปรุงอาคาร รายละเอียด
และหลกัฐานแห่งท่ีดินท่ีจะก่อสรา้งตอ่เตมิหรอืปรบัปรุงอาคาร  รายละเอียดหลกัฐานแห่งท่ีดินและหรอื
อาคารท่ีจะซือ้  ก  าหนดเวลาและราคา สญัญาท่ีท าไว ้หรอืรา่งสญัญาท่ีจะท า และรายละเอียดแห่งความ
ตอ้งการเงินกูจ้  านวนเงินซึ่งตนจะออกเอง  รายละเอียดและหลกัฐานแห่งทรพัยส์นิท่ีเสนอเป็นหลกัประกนั 

ขอ้ 13.  แบบ , รูป และรายการก่อสรา้ง หรอืต่อเติม หรอืปรบัปรุงอาคารนัน้  ตอ้งปฏิบตัิใหถ้กูตอ้ง
ตามกฎหมาย และตอ้งไดร้บัความเห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการดว้ย 

            การแกไ้ขเปลีย่นแปลงแบบหรอืรายการดงักลา่วในวรรคก่อนในสาระส  าคญั ตอ้งรายงาน 
ใหค้ณะกรรมการทราบ และตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการเสยีก่อนจึงจะตรวจสอบ
แกไ้ขหรอืเปลีย่นแปลงได ้

ขอ้ 14.  สหกรณจ์ะมอบใหก้รรมการด าเนินการหรอืบคุคลตามท่ีเห็นสมควรตรวจสอบ และท า
รายงานเก่ียวกบัค  าขอกูเ้งินพเิศษ เพื่อการเคหะสงเคราะหเ์สนอคณะกรรมการด าเนินการพจิารณา เป็น
หนา้ท่ีของสมาชิกผูข้อกูต้อ้งใหข้อ้ความจรงิและรายละเอียดต่อผูต้รวจสอบ 

ขอ้ 15.  จ านวนเงินกูพ้เิศษเพื่อการเคหะสงเคราะหซ์ึ่งใหแ้ก่สมาชิกกูค้นหน่ึงๆ นัน้ ย่อมสดุแต่
คณะกรรมการด าเนินการพจิารณาเห็นสมควร โดยค านึงลกัษณะของท่ีอยู่อาศยั ตามสมควรแก่ฐานะ และ
ความสามารถช าระหนีข้องสมาชิกนัน้ แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท ( หน่ึงลา้นหา้แสนบาทถว้น ) จ านวนเงินกู้
พิเศษเพื่อการซือ้ท่ีดินไม่เกิน  1,000,000 บาท ( หน่ึงลา้นบาทถว้น ) 

ขอ้ 16.  เงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะหน์ัน้ มีความมุ่งหมายเพือ่ใหส้มาชิกจัดใหมี้ท่ีอยู่อาศยั
ของตนเองและครวัเรอืนตามท่ีกลา่วในขอ้ 11. มิใช่จดัใหมี้ขึน้ส  าหรบัใหเ้ช่าหรอืโอนแก่ผูอ้ื่น 

             ตราบใดท่ีสมาชิกยงัสง่คืนเงินกูเ้พื่อการเคหะสงเคราะหไ์ม่เสรจ็ ตนจะใหเ้ช่าหรอืโอน
อาคารหรอืท่ีดินซึ่งใชเ้งินกูน้ัน้ไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดแก่ผูอ้ื่นไม่ได ้ เวน้แต่ในกรณีท่ีจ าเป็นซึ่งไดร้บั
อนญุาตเป็นหนงัสอืจากคณะกรรมการด าเนินการก่อน 
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เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทนุประกอบอาชีพ 
 

ขอ้ 17.  เงินกูพ้ิเศษเพื่อการลงทนุประกอบอาชีพนัน้   ใหเ้พื่อการลงทนุประกอบอาชีพของตนเอง
และครอบครวั ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร และเห็นว่าจะก่อประโยชนง์อกเงยใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ ้

ขอ้ 18.  สมาชิกผูป้ระสงคข์อกูเ้งินตามความในขอ้ 17.  ตอ้งเสนอค าขอกูถึ้งคณะกรรมการ
ด าเนินการตามแบบท่ีก าหนดไว ้รวมทัง้รายละเอียดและหลกัฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น รายการสนิทรพัย์
และหนีส้นิ  รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย  แผนงานประกอบอาชีพท่ีจะใช้เงินกู ้รายละเอียดหลกัฐานแห่งทรพัยส์นิท่ี
จะใชเ้งินกู ้ รายละเอียดแห่งความตอ้งการเงินกูจ้  านวนทนุซึ่งตนเองจะออกเอง รายการรายไดซ้ึง่คาดว่าจะ
ไดร้บัจากการลงทนุนัน้ ก  าหนดการใชจ่้ายเงินกู ้ประสบการณข์องตนเก่ียวกบัการประกอบอาชีพนัน้ 
รายละเอียดและหลกัฐานแห่งทรพัยส์นิท่ีเสนอเป็นประกนั 

ขอ้ 19.  สมาชิกผูข้อกูเ้งินพิเศษเพื่อการลงทนุประกอบอาชีพตอ้งแสดงหลกัฐานใหเ้ป็นท่ีพอใจ
คณะกรรมการด าเนินการว่า ตนจะออกทนุเองเป็นจ านวนอย่างนอ้ยหน่ึงสว่นในสีส่ว่นของจ านวนทนุ
ทัง้หมด ท่ีตอ้งการลงทนุในอาชีพท่ีตนจะกระท านัน้ 

ขอ้ 20.  สหกรณจ์ะมอบใหค้ณะกรรมการด าเนินการหรอืบคุคลอื่นตามท่ีเห็นสมควรตรวจสอบ 
และท ารายงานเก่ียวกบัค  าขอกูเ้งินพเิศษเพื่อการลงทนุประกอบอาชีพเสนอคณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณา เป็นหนา้ท่ีของสมาชิกผูข้อกูต้อ้งใหข้อ้เท็จจรงิและรายละเอียดต่อผูต้รวจสอบ 

ขอ้ 21.  จ านวนเงินกูพ้เิศษเพื่อการลงทนุประกอบอาชีพซึง่ใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึงๆ นัน้ ย่อม
สดุแต่คณะกรรมการด าเนินงานพิจารณาก าหนดตามท่ีเห็นสมควร โดยค านึงถงึความตอ้งการเงินกูแ้ทจ้รงิ
ตามแผนงานประกอบอาชีพ และความสามารถช าระหนีข้องสมาชิกนัน้ แต่ไม่เกิน  500,000 บาท ( หา้แสน
บาทถว้น ) 
 

เงินกู้พิเศษเพื่อการซือ้ยานพาหนะ (รถยนต)์ 
 

ขอ้ 22.  เงินกูพ้ิเศษเพื่อยานพาหนะนัน้ ใหเ้พือ่ซือ้รถยนตห์รอืแลกเปลีย่นรถยนตเ์พื่อเป็นกรรมสทิธิ์

ของตนตามสมควรแก่ฐานะ  ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร และเห็นว่าจะเกิดประโยชนใ์หแ้ก่
สมาชิกผูกู้ ้

ขอ้ 23.  สมาชิกผูป้ระสงคข์อกูด้งักลา่ว ตอ้งเสนอค าขอกูถึ้งสหกรณต์ามแบบท่ีก าหนดไวร้วมทัง้
รายละเอียด และหลกัฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น รายการทรพัยส์นิและหนีส้นิ รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย  
รายละเอียดแห่งความตอ้งการเงินกู ้จ  านวนซึ่งตนจะออกเอง ก าหนดการใชจ่้ายเงินกู ้รายละเอียดและ
หลกัฐานแห่งทรพัยส์นิท่ีเสนอเป็นหลกัประกนั 
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ขอ้ 24.  สมาชิกผูข้อกูเ้งินพิเศษเพื่อซือ้รถยนต ์ตอ้งแสดงหลกัฐานต่อคณะกรรมการด าเนินการว่า  
ตนจะออกทนุเองเป็นจ านวนอย่างนอ้ยรอ้ยละ  10  ของจ านวนทนุทัง้หมดท่ีจะซือ้ 

ขอ้ 25.  สหกรณจ์ะมอบใหก้รรมการด าเนินการหรอืบคุคลซึ่งตามท่ีเห็นสมควรตรวจสอบและท า
รายงานเก่ียวกบัค  าขอกูเ้งินพเิศษเพือ่ซือ้รถยนตเ์สนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเป็นหนา้ท่ีของ
สมาชิกผูข้อกูต้อ้งใหข้อ้ความจรงิและรายละเอียดต่อผูต้รวจสอบ 

ขอ้ 26. จ านวนเงินกูพ้ิเศษเพื่อซือ้รถยนต ์ท่ีใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึงๆ นัน้ย่อมสดุแลว้แต่
คณะกรรมการด าเนินการพจิารณาตามท่ีเห็นสมควร โดยค านึงถงึความจ าเป็นท่ีแทจ้รงิ  แต่ตอ้งไม่เกิน 
1,000,000 บาท ( หน่ึงลา้นบาทถว้น ) 
 

หลักประกันส าหรับเงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะ , เพื่อซือ้ทีด่นิ และเพื่อการลงทนุประกอบอาชีพ 
 

ขอ้ 27.  ในการกูเ้งินพิเศษนัน้ ผูกู้ต้อ้งท าหนงัสอืกูใ้หไ้วต้่อสหกรณต์ามแบบท่ีก าหนดไว ้ถา้เงินกู้
พิเศษนัน้ มีจ านวนไม่เกินมลูค่าหุน้ท่ีผูกู้มี้อยู่ในสหกรณ ์ก็ไม่ตอ้งมีหลกัประกนัอย่างอื่นอีก 

             มลูค่าหุน้ท่ีมีอยู่ในสหกรณ ์ ใหห้มายถึงมลูค่าหุน้ของสมาชิกท่ีมีอยู่และอยูใ่นสภาพปลอด
ภาระค า้ประกนัหนีร้ายอื่นถา้เงินกูพ้เิศษนัน้ มีจ านวนเกินกว่าค่าหุน้ซึ่งผูกู้มี้อยู่ในสหกรณ ์ตอ้งมีหลกัประกนั
อย่างใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปนีด้ว้ย 

( ก ) มีอสงัหารมิทรพัยอ์นัปลอดจากภาระจ านองรายอื่น จ านองเป็นประกนัเตม็จ านวน 
เงินกู ้ โดยวงเงินกูมี้จ านวนไม่เกินกว่ามลูค่าอสงัหารมิทรพัยน์ัน้ 

( ข ) มีหลกัทรพัย,์พนัธบตัรรฐับาลหรอืเอกสารการฝากเงินในธนาคาร ซึ่งคณะกรรมการ 
ด าเนินการเห็นสมควร จ าน าเป็นประกนัเงินกูเ้ตม็จ านวน 

  ( ค ) ในกรณีหลกัประกนัใน ( ก )นอ้ยกว่าจ านวนเงินกูแ้ละผูกู้ไ้ม่สามารถหาหลกัประกนั
อื่นเพิม่เติมได ้ ใหผู้กู้ต้อ้งเขา้รว่มโครงการเงินทนุสวสัดิการฯของสหกรณ ์ ส  าหรบัจ านวนเงินกูท่ี้เกิน
หลกัประกนันัน้ตามมตคิณะกรรมการด าเนินการ 
  อสงัหารมิทรพัยท่ี์จ านองเป็นประกนั  ท่ีเป็นสิง่ปลกูสรา้งตอ้งท าประกนัภยั  โดยผูกู้เ้ป็น
ผูร้บัผิดชอบค่าใช้จ่ายในการท าประกนัภยั 
 นอกจากหลกัประกนั (ก) (ข) (ค) แลว้  ใหมี้สมาชิกค า้ประกนัอย่างนอ้ย  2 คน 
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หลักประกันเงินกู้พิเศษเพื่อการซือ้ยานพาหนะ(รถยนต)์ 
 

ขอ้ 28. หลกัประกนัเงินกูพ้ิเศษตามความในขอ้  27. วรรคแรกผูกู้ต้อ้งมีหลกัประกันกรณีเพื่อการ
ซือ้ยานพาหนะ(รถยนต)์ เพิ่มเติมดงันี ้

 ก.  ผูกู้ต้อ้งท าสญัญาเช่าซือ้กบัสหกรณ ์ตามแบบท่ีสหกรณก์ าหนด 
 ข.  ตอ้งมีสมาชิกค า้ประกนั  2 คนขึน้ไป 
 ค.  ผูกู้ต้อ้งยินยอมใหจ้ดทะเบียนกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ท่ีซือ้เป็นของสหกรณ์ออมทรพัย์

ต  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั  โดยผูกู้จ้ดทะเบียนในนามผูเ้ช่าซือ้ หรอืผูค้รอบครอง 
 ง.  ผูกู้เ้ป็นผูช้  าระค่าเบีย้ประกนัภยัและภาษีประจ าปีรถยนต์ท่ีซือ้ตลอดระยะเวลาของ

สญัญาเช่าซือ้ตามท่ีก าหนดในสญัญาเช่าซือ้ 
ขอ้ 29. คณะกรรมการด าเนินการจะมอบใหก้รรมการด าเนินการคนใดคนหน่ึง หรือบุคคลตามท่ี

เห็นสมควร ตามขอ้บงัคบัสหกรณ ์ ขอ้ 2(21) (22)  เป็นผูแ้ทนสหกรณใ์นการรบัจ านองอสงัหารมิทรพัย์หรือ
เป็นผูแ้ทนสหกรณใ์นการจดทะเบียนเป็นผูใ้หเ้ช่าซือ้รถยนต์ รบัจ าน า และหรืออื่นๆ เป็นหลกัประกันตาม   
ขอ้ 14.  
 

ดอกเบีย้เงินกู ้
 

 ขอ้ 30.  ใหเ้รยีกดอกเบีย้ใหกู้แ้ก่สมาชิกทกุประเภท  ในอตัราท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนดแต่
ไม่เกินตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 ขอ้ 31.  ดอกเบีย้นัน้ใหค้ิดเป็นรายวนัตามจ านวนตน้เงินคงเหลอื 
 

การควบคุมหลกัประกัน และการเรียกคืนเงินกู้ 
 

 ข้อ 32.  คณะกรรมการด าเนินการมีหน้าท่ีตรวจ ควบคุม ให้เงินกู้ทุกรายมีหลกัประกันตามท่ี
ก าหนดไว้ในระเบียบนี ้ และเม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลักประกันส  าหรบัเงินกู้รายใด             
เกิดบกพรอ่ง  ผูกู้จ้ะตอ้งจัดการแกไ้ขใหค้ืนดีภายในระยะเวลาตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด  

ขอ้ 33.  ในกรณีใดๆ ต่อไปนีใ้หถื้อว่าเงินกูไ้ม่ว่าประเภทใด ๆ เป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดยสิน้เชิง  
พรอ้มทัง้ดอกเบีย้ในทนัที โดยมิค  านึงถึงก าหนดเวลาท่ีใหไ้ว ้ และใหค้ณะกรรมการด าเนินการจัดการเรียก
คืนโดยมิชักช้า 

(17) เม่ือผูกู้อ้อกจากการเป็นสมาชิกสหกรณไ์ม่ว่าเพราะเหตใุดๆ 
(18) เม่ือปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการว่าผูกู้ ้น  าเงินกูไ้ปใช้ผิดความมุ่งหมายท่ีใหเ้งินกู้ 
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(19) เม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลกัประกนัส  าหรบัเงินกู ้เกิดบกพรอ่งและผูกู้ ้
มิไดจ้ัดการแกไ้ขคืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

(20) เม่ือคา้งสง่เงินงวดช าระหนี ้ (ไม่ว่าตน้เงินหรอืดอกเบีย้) เป็นเวลาถึงสองเดือน หรอื 
ผิดนดัการสง่เงินงวดช าระหนีด้งัว่านัน้ถึงสามคราวส  าหรบัเงินกูร้ายหน่ึงๆ 
 ขอ้ 34.  ในกรณีผูค้  า้ประกันจะต้องรบัผิดชอบช าระหนีแ้ทนผู้กู้ โดยผู้กู้ไม่สามารถช าระหนีน้ั้น   
โดยสิน้เชิงได ้ เม่ือผูค้  า้ประกนัรอ้งขอ  คณะกรรมการด าเนินการอาจผ่อนผันให้เรียกเก็บจากผู้ค  า้ประกัน 
เป็นงวดรายเดือนจนเสรจ็ตามท่ีผูกู้ไ้ดท้  าหนงัสอืใหไ้วต้่อสหกรณก็์ได ้ สดุแต่จะพิจารณาเห็นสมควร 

ขอ้ 35.  ผูกู้ก็้ดี  ผูค้  า้ประกนัก็ดี  ตอ้งรบัผกูพนัว่าถา้ตนประสงคจ์ะขอลาออกหรอืยา้ยจากราชการ
หรอืงานประจ าตามขอ้บงัคบัของสหกรณ ์จะตอ้งแจ้งเป็นหนงัสอืใหส้หกรณ์ทราบและจัดการช าระหนีส้ิน  
ซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณใ์หเ้สรจ็สิน้เสยีก่อน แลว้จึงจะขอออกหรอืยา้ยจากราชการหรอืงานประจ านัน้ได้ 
 ขอ้ 36.  ในกรณีการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ ์และสมาชิกมีหนีจ้ากสหกรณเ์ดิมติดตามมาด้วย
สหกรณจ์ะตอ้งพิจารณาให้กู้ยืมเงินเพื่อช าระหนีส้หกรณ์เดิมทั้งหมด และให้คณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณาอนมุัติวงเงินใหกู้ยื้มเป็นรายๆ ไป 
 

การสง่เงินคืนเงินกูพ้ิเศษ 
 

ขอ้ 37.  คณะกรรมการด าเนินการจะพจิารณาก าหนดใหผู้กู้เ้งินพเิศษ ส่งคืนเงินกูเ้ป็นงวดรายเดือน
เท่ากนัพรอ้มดว้ยดอกเบีย้ เป็นจ านวนก่ีงวดก็สดุแต่จะเป็นการสมควรตามฐานะของผูกู้ ้จ  านวนและความ
มุ่งหมายแห่งเงินกู้ แต่ไม่เกิน 180 งวด ตั้งแต่เดือนท่ีคิดดอกเบีย้เดือนแรก ทั้งนีโ้ดยไม่มีการผ่อนเวลา     
และตอ้งช าระหนีใ้หเ้สรจ็สิน้ภายในอาย ุ 65 ปี 

ขอ้ 38.  ในกรณีใดๆ ดงัก  าหนดตามขอ้บงัคบัขอ้ 14 ของสหกรณก์ารควบคมุหลกัประกันและการ
เรียกคืนเงินกู้ เงินกู้พิเศษเป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดยสิน้เชิงพรอ้มดอกเบี ้ยในทันทีโดยมิพักค  านึงถึง
ก าหนดการเวลาท่ีใหไ้ว ้

 

ประกาศ ณ วนัท่ี  1 มีนาคม พ.ศ. 2554 
 
                                                                     (ลงช่ือ) พลต ารวจตร ี  สมบตั ิ  คงพิบลูย ์
                                                                                                    ( สมบตัิ   คงพิบลูย ์) 
                                                                                                      ประธานกรรมการ 
                                                                              สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์ จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจภธูรจังหวัดบุรรีัมย ์ จ ากัด 
ว่าดว้ยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ ์

พ.ศ.2554 
………………………… 

  

อาศยัอ  านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ข้อ 35 ข้อ 36  ข้อ 78  และข้อ 106 ท่ีประชุม
คณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี 38  ครัง้ท่ี 6  เม่ือวนัท่ี  28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2554  ไดก้  าหนดระเบียบว่าดว้ย
การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณด์งัต่อไปนี ้

ขอ้ 1. ระเบียบนีเ้รยีกว่า “ระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย์ จ ากัด ว่าด้วยการ
โอนสมาชิกระหว่างสหกรณ ์พ.ศ. 2554”  

ขอ้ 2. ใหย้กเลกิระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ .ศ.2550 และให้ใช้
ระเบียบนีแ้ทน  โดยใหมี้ผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี  1 มีนาคม พ.ศ.2554  เป็นตน้ไป 

ขอ้ 3. สมาชิกท่ีไดร้บัค  าสั่งยา้ยหรอืโอนไปรบัราชการในสงักดัอื่นหรอืนอกเขตทอ้งท่ีด  าเนินงาน 
ของสหกรณนี์ป้ระสงคจ์ะขอโอนสภาพการเป็นสมาชิกไปยงัสหกรณอ์อมทรพัย ์ซึ่งตัง้อยู่ในทอ้งท่ีหรือสงักัด
ท่ีตนยา้ยไปรบัราชการใหม่นัน้ตอ้งเสนอเรือ่งราวถึงคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ภายใน 7 วัน นับ
จากวนัท่ีไดร้บัค  าสั่งยา้ยหรอืโอน 

เรือ่งราวท่ีไดเ้สนอคณะกรรมการด าเนินการสหกรณน์ัน้ ตอ้งแจ้งสงักดัในจังหวดัท่ีจะยา้ย 
หรอืโอนไปรบัราชการใหม่ สหกรณอ์อมทรพัยท่ี์จะขอเขา้เป็นสมาชิกและตอ้งแนบส  าเนาค าสั่งยา้ยหรือโอน
ประกอบเรือ่งดว้ย 

ขอ้ 4. ใหส้หกรณร์ะงบัการเรยีกเก็บเงินสะสมรายเดือนหรอืเงินค่าหุ้นหรือเงินงวดช าระหนี้(ถ้ามี)  
ซึ่งสมาชิกนัน้จะตอ้งสง่ต่อสหกรณไ์วช้ั่วคราวจนกว่าจะทราบผลการพิจารณารบัสมาชิกของสหกรณ์ออม
ทรพัยท่ี์สมาชิกนัน้ขอสมัครเขา้เป็นสมาชิกใหม่ แต่ต้องไม่เกิน 60 วัน นับจากวันท่ีทางราชการได้สั่งโอน
อตัราเงินเดือนไปจากจังหวดัหรอืสงักดัเดิม 

          ถา้สหกรณไ์ม่ไดร้บัการติดต่อจากสหกรณอ์อมทรพัยใ์หม่ภายในก าหนดเวลาตามความใน
วรรคก่อนใหค้ณะกรรมการด าเนินการพิจารณาสภาพการเป็นสมาชิก ตามข้อบังคับข้อ 43 การเรียกคืน
เงินกูต้ามขอ้บงัคบัขอ้ 15 และด าเนินการใหเ้ป็นไปตามก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัเป็นราย ๆ สดุแต่กรณี 

ขอ้ 5. ถา้สหกรณไ์ดร้บัติดต่อจากสหกรณ์ออมทรพัย์ใหม่ เพื่อขอรบัโอนสภาพการเป็นสมาชิก
ขอรบัเงินค่าหุ้นขอช าระหนีเ้งินกู้ของสมาชิกนั้น และหรือขอผ่อนผันการช าระหนีเ้งินกู้ คณะกรรมการ
ด าเนินการมีอ  านาจท่ีจะตกลงเงื่อนไขเก่ียวกบัวิธีปฏิบตัิในเรือ่งดงักลา่วไดต้ามท่ีเห็นสมควร 
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ข้อ 6. นับจากวันท่ีสหกรณ์ได้โอนค่าหุ้นและได้รบัช าระหนีห้รือได้ตกลงเงื่อนไขการช าระหนี้      
เป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณอ์อมทรพัยใ์หม่แลว้ ใหถื้อว่าสมาชิกนัน้พน้สภาพการเป็นสมาชิกในสหกรณ์ 

ขอ้ 7. สมาชิกสหกรณอ์อมทรพัยอ์ื่นท่ียา้ยหรอืโอนเขา้มารบัราชการสงักดัหรอืในทอ้งท่ีด  าเนินงาน
ของสหกรณนี์ ้หากประสงคจ์ะสมัครเขา้เป็นสมาชิก โดยการโอนสภาพเป็นสมาชิกระหว่างสหกรณ์ต้องย่ืน
ใบสมัครถึงสหกรณต์ามแบบท่ีก าหนดไว ้โดยตอ้งมีผูบ้งัคบับญัชาของผูส้มัครในต าแหน่งไม่ต  ่ากว่าประจ า
แผนกคนหน่ึงรบัรอง แต่ถา้ผูส้มัครเป็นผูด้  ารงต  าแหน่งไม่ต  ่ากว่าต  ารวจชั้นสญัญาบตัรก็ไม่ตอ้งมีผูร้บัรอง 

          เม่ือคณะกรรมการด าเนินการไดส้อบสวนพจิารณา ปรากฏว่า ผูส้มัครมีลกัษณะถกูตอ้งตาม
ขอ้บงัคบัขอ้ 31 ทัง้เห็นเป็นการสมควรรบัเขา้เป็นสมาชิกแลว้ ใหส้หกรณต์ิดต่อท าความตกลงกบั 

          สหกรณอ์อมทรพัยข์อรบัโอนเงินค่าหุ้น และช าระหนีเ้งินกู้ และหรือผ่อนผันการช าระหนี้
เงินกูแ้ทนผูส้มัครตามเงื่อนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเห็นสมควร ทั้งเรยีกใหผู้ส้มัคร
ช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ตามขอ้บงัคบัขอ้ 33 และลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก 

ขอ้ 8. เม่ือสหกรณไ์ดร้บัเงินค่าหุน้จากสหกรณเ์ดิมแลว้ ก็ใหอ้อกใบรบัเงินใหแ้ก่สมาชิกยึดถือไวเ้ป็น
หลกัฐาน 
           ถา้ผูส้มัครมีหนีส้นิอยู่กบัสหกรณเ์ดิมและสหกรณจ์ะต้องช าระหนีแ้ทน ตอ้งเรียกให้ผู้สมัคร
ท าหนงัสอืกูแ้ละจัดการท าหลกัประกนัเงินกูใ้หไ้วแ้ก่สหกรณต์ามประเภทและลกัษณะของเงินกู้ท่ีก  าหนดไว้
ในระเบียบว่าดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก พ.ศ. 2554 
           ในกรณีมีจ านวนเงินหรอืประเภทเงินกูซ้ึ่งผูส้มัครมีอยู่ในสหกรณเ์ดิมแตกต่างกับสหกรณ์นี ้
ใหอ้นโุลมท าหนงัสอืกูต้ามประเภทและจ านวนจ ากดัขัน้สงูของเงินกูใ้นประเภทนัน้ ๆ แต่ถา้จ านวนเงินกูเ้กิน
กว่าจ ากดัขัน้สงู ซึ่งไม่อาจอนโุลมเขา้กบัประเภทหน่ึงประเภทใดได ้ก็ใหท้  าหนงัสอืกูเ้ท่าจ ากดัจ านวนขั้นสงู
แห่งประเภทเงินกูแ้ละใหน้  าเงินสง่ช าระแก่สหกรณใ์นวนัท าหนงัสอืกูด้ว้ย 
 ขอ้ 9. เม่ือผูส้มัครไดป้ฏิบตัติามท่ีกลา่วในขอ้ 7 และขอ้ 8 โดยครบถว้นแลว้ ใหถื้อว่าสมาชิกผูน้ัน้ได้
สทิธิในฐานะเป็นสมาชิก 
 ขอ้ 10. สทิธิใด ๆ ท่ีสมาชิกอื่น ๆ มีอยู่ในสหกรณนี์ ้หากเงื่อนไขเวลาการเป็นสมาชิกให้มีสิทธินับ
เวลาการเป็นสมาชิกในสหกรณเ์ดิมรวมดว้ยก็ได ้
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ประกาศ ณ วนัท่ี  1 มีนาคม พ.ศ. 2554 

 
                                                                     (ลงช่ือ) พลต ารวจตร ี  สมบตั ิ  คงพิบลูย ์
                                                                                                    ( สมบตัิ   คงพิบลูย ์) 
                                                                                                      ประธานกรรมการ 
                                                                              สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์ จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจภธูรจังหวัดบุรรีัมย ์จ ากัด 
ว่าดว้ยเงินกู้เพื่อซือ้รถจกัรยานยนต ์

พ.ศ.2554 
………………………………. 

 

 อาศยัอ  านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์  ข้อ 78 และข้อ 106   ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการชุดท่ี 38  ครัง้ท่ี 6  เม่ือวนัท่ี  28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2554 ไดก้  าหนดใหมี้ระเบียบว่าดว้ยเงินกูเ้พื่อซือ้
รถจักรยานยนตขึ์น้ ดงัต่อไปนี ้
 ขอ้ 1. ระเบียบนีเ้รยีกว่า “ระเบียบว่าดว้ยเงินกูเ้พื่อซือ้รถจักรยานยนต ์พ.ศ.2554” 

ข้อ 2. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินกู้เพื่อซือ้รถจักรยานยนต์ พ .ศ.2550 และให้ใช้
ระเบียบนีแ้ทน โดยใหมี้ผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี  1 มีนาคม พ.ศ.2554 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3. ในระเบียบนี ้

สหกรณ ์หมายถึง สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั 
สมาชิก หมายถึง สมาชิกสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั 
เจ้าหนา้ท่ี หมายถึง เจ้าหนา้ท่ีสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั 
คณะกรรมการด าเนินการ หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจ 

ภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั 
คณะกรรมการเงินกู ้หมายถึง คณะกรรมการเงินกูส้หกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดั 

บรุรีมัย ์จ ากดั 
 ขอ้ 4. เงินกูเ้พื่อซือ้รถจักรยานยนต ์ เป็นเงินกู้เพื่อน าไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและ
ครอบครวัสมาชิก 
 ขอ้ 5. ผูกู้เ้งินเพื่อซือ้รถจักรยานยนต ์ตอ้งเป็นสมาชิกสหกรณเ์ป็นเวลาอย่างนอ้ย  6  เดือน 
 ขอ้ 6. วงเงินกูเ้พื่อซือ้รถจักรยานยนต ์ใหอ้ยู่ในดลุยพินิจของกรรมการด าเนินการแต่ไม่เกิน  
50,000 บาท (หา้หม่ืนบาทถว้น) ก าหนดผ่อนช าระเป็นงวดรายเดือนเท่ากันเว้นงวดสดุท้ายแต่ต้องไม่เกิน  
70 งวด 
 ขอ้ 7. ผู้กู้เงินเพื่อซือ้รถจักรยานยนต์ ให้ย่ืนหลกัฐานค าขอกู้ตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนดพร้อม
เอกสารหลกัฐานและรายละเอียดต่างๆ ต่อสหกรณ ์
 ขอ้ 8. ผูกู้เ้งินเพื่อซือ้รถจักรยานยนต ์ตอ้งเสนอใหมี้ผูค้  า้ประกนัอย่างนอ้ย  2  คน และสมดุทะเบียน
รถจักรยานยนตท่ี์ซือ้ กรณีผู้กู้ไม่เคยกู้เงินมาก่อนหรือมีหุ้นเพียงพอท่ีจะค า้ประกันได้ก็ให้ใช้หุ้นของตน      
ค  า้ประกนัภายในจ ากดัวงเงินกูไ้ม่เกิน 90% ของหุน้ท่ีมีอยู่ปัจจุบนัแต่ไม่เกินวงเงินขอ้  6 
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 ข้อ 9. ให้เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ท าการรวบรวม ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องแล้วน าเสนอต่อ
คณะกรรมการเงินกู ้เพื่อพิจารณาแลว้น าเสนอคณะกรรมการด าเนินการเพื่ออนมุัติต่อไป 

ขอ้ 10. ผูกู้จ้ะเขา้รว่มโครงการนี ้จะตอ้งมีเงินเดือนเหลอืไม่นอ้ยกว่า รอ้ยละ 10  หลงัจากหักเงินกู้
ทกุประเภทแลว้ 

ขอ้ 11. วิธีการรบัเงินของสมาชิก การช าระเงินตน้ การคิดดอกเบีย้ การผิดนดัช าระ การคา้งส่งเงิน   
ใหใ้ช้ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัเงินกูส้ามัญโดยอนโุลม 
 ข้อ  12.ให้ประธานคณะกรรมการด า เ นินการเ ป็นผู้ร ักษาระ เบียบนี ้ หากมีปัญหาใดๆ                   
ใหค้ณะกรรมการด าเนินการเป็นผูต้ดัสนิขอ้ปัญหาและถือเป็นอนัสิน้สดุ 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  1 มีนาคม พ.ศ. 2554 

 
                                                                     (ลงช่ือ) พลต ารวจตร ี  สมบตัิ   คงพิบลูย ์
                                                                                                ( สมบตั ิ  คงพบิลูย ์) 
                                                                                                  ประธานกรรมการ 
                                                                          สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์ จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจภธูรจังหวัดบุรรีัมย ์ จ ากัด 
ว่าดว้ยเงินกู้เพื่อซือ้คอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยีในการสื่อสาร 

พ.ศ. 2555 
………………………………. 

 

 อาศยัอ  านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 78 และข้อ 106   ท่ีประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการชุดท่ี 40  ครัง้ท่ี 3  เม่ือวนัท่ี  29 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 ไดก้  าหนดใหมี้ระเบียบว่าดว้ยเงินกู้เพื่อ
ซือ้คอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยีในการสือ่สาร พ.ศ.2555 ขึน้ดงัต่อไปนี ้
 ขอ้ 1. ระเบียบนีเ้รยีกว่า “ระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั ว่าดว้ยเงินกู้
เพื่อซือ้คอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยีในการสือ่สาร พ.ศ.2555” 

ขอ้ 2. ใหย้กเลกิระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวัดบุรีรมัย์ จ ากัด ว่าด้วยเงินกู้เพื่อซือ้
คอมพิวเตอร ์พ.ศ.2554 และบรรดาระเบียบ ประกาศ ค  าสั่ง มติ หรือข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับ  
ระเบียบนี ้และใหใ้ช้ระเบียบนีแ้ทนโดยใหมี้ผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ.2555 เป็นตน้ไป  

ขอ้ 3. ในระเบียบนี ้
            สหกรณ ์หมายถึง สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั 

สมาชิก  หมายถึง สมาชิกสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั 
เจ้าหนา้ท่ี หมายถึง เจ้าหนา้ท่ีสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั 
คณะกรรมการด าเนินการ หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณอ์อมทรพัย์ 

ต ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั 
คณะกรรมการเงินกู ้หมายถึง คณะกรรมการเงินกูส้หกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูร 

จังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั 
เทคโนโลยีในการสือ่สาร หมายถึง สมารท์โฟน และแท็บเลต็ 

ขอ้ 4. เงินกูเ้พื่อซือ้คอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยีในการสือ่สาร  เป็นเงินกูเ้พื่อน าไปใชพ้ฒันาคุณภาพ
ชีวิตของสมาชิกและครอบครวัสมาชิก 

ขอ้ 5. ผูกู้เ้งินเพื่อซือ้คอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยีในการสือ่สาร  ตอ้งเป็นสมาชิกสหกรณ์เป็นเวลา
อย่างนอ้ย 6 เดือน 

ขอ้ 6. วงเงินกูเ้พื่อซือ้คอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยีในการสื่อสาร ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการ
ด าเนินการ แต่ไม่เกิน  50,000 บาท (หา้หม่ืนบาทถว้น)  ก าหนดผ่อนช าระเป็นงวดรายเดือนเท่ากัน ขั้นต  ่า
ตอ้งไม่นอ้ยกว่างวดละ 500 บาทเวน้งวดสดุทา้ย ตอ้งไม่เกิน  50 งวด 
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ขอ้ 7. ผูกู้เ้งินเพื่อซือ้คอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยีในการสื่อสาร ให้ย่ืนหลกัฐานค าขอกู้ตามแบบ       
ท่ีสหกรณก์ าหนดพรอ้มเอกสารหลกัฐานและรายละเอียดต่างๆ  ต่อสหกรณ์ 

ขอ้ 8. ผูกู้เ้งินเพื่อซือ้คอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยีในการสื่อสาร  ต้องเสนอให้มีผู้ค  า้ประกันอย่าง
นอ้ย  2 คน  กรณีผูกู้ไ้ม่เคยกูเ้งินมาก่อนหรอืมีหุ้นเพียงพอท่ีจะค า้ประกันได้ก็ให้ใช้หุ้นของตนค า้ประกัน
ภายในจ ากดัวงเงินกูไ้ม่เกิน 90% ของหุน้ท่ีมีอยู่ปัจจุบนัแต่ไม่เกินวงเงินขอ้ 6. 

ข้อ 9. ให้เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ท าการรวบรวม ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องแล้วน าเสนอ                    
ต่อคณะกรรมการเงินกูเ้พื่อพิจารณาแลว้น าเสนอคณะกรรมการด าเนินการเพื่ออนมุัติต่อไป 
 ขอ้ 10. ผูกู้จ้ะเขา้รว่มโครงการนี ้จะตอ้งมีเงินเดือนเหลอืไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10  หลงัจากหักเงินกู ้ 
ทกุประเภทแลว้  

ขอ้ 11. วิธีการรบัเงินของสมาชิก การช าระเงินตน้ การคิดดอกเบีย้ การผิดนดัช าระ การคา้งส่งเงิน   
ใหใ้ช้ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัเงินกูส้ามัญโดยอนโุลม 
 ข้อ  12.ให้ประธานคณะกรรมการด า เ นินการเ ป็นผู้ร ักษาระ เบียบนี ้หากมีปัญหาใดๆ                      
ใหค้ณะกรรมการด าเนินการเป็นผูต้ดัสนิขอ้ปัญหาและถือเป็นอนัสิน้สดุ 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 
 
                                                  (ลงช่ือ) พลต ารวจตร ี  รฐัพงษ์   ยิม้ใหญ ่
                                                                                 ( รฐัพงษ์   ยิม้ใหญ่ ) 
                                                                                   ประธานกรรมการ 
                                                          สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์ จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจภธูรจังหวัดบุรรีัมย ์จ ากัด 
ว่าดว้ยเงินกู้เพื่อซือ้คอมพิวเตอร ์

พ.ศ.2554 
………………………………. 

 

 อาศยัอ  านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ ์ขอ้ 78 และขอ้ 106  ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการชุดท่ี 38  ครัง้ท่ี 6  เม่ือวนัท่ี  28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2554  ไดก้  าหนดใหมี้ระเบียบว่าดว้ยเงินกูเ้พือ่
ซือ้คอมพิวเตอรขึ์น้ดงัตอ่ไปนี ้
 ขอ้ 1. ระเบียบนีเ้รยีกว่า “ระเบียบว่าดว้ยเงินกูเ้พื่อซือ้คอมพิวเตอร ์พ.ศ.2554” 

ขอ้ 2. ใหย้กเลกิระเบียบสหกรณฯ์ ว่าดว้ยเงินกูเ้พือ่ซือ้คอมพิวเตอร ์พ.ศ.2550 และใหใ้ช้ระเบียบนี ้
แทน โดยใหมี้ผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ.2554 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3. ในระเบียบนี ้

สหกรณ ์หมายถึง สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์  จ ากดั 
สมาชิก  หมายถึง สมาชิกสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์  จ ากดั 
เจ้าหนา้ท่ี หมายถึง เจ้าหนา้ท่ีสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์  จ ากดั 
คณะกรรมการด าเนินการ หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจ 

ภธูรจงัหวดับรุรีมัย ์ จ ากดั 
คณะกรรมการเงินกู ้หมายถึง คณะกรรมการเงินกูส้หกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดั 

บรุรีมัย ์ จ ากดั 
 ขอ้ 4. เงินกูเ้พื่อซือ้คอมพิวเตอร ์ เป็นเงินกูเ้พื่อน าไปใชพ้ฒันาคณุภาพชีวิตของสมาชิกและ
ครอบครวัสมาชิก 
 ขอ้ 5. ผูกู้เ้งินเพือ่ซือ้คอมพิวเตอร ์ ตอ้งเป็นสมาชิกสหกรณเ์ป็นเวลาอย่างนอ้ย  6  เดือน 
 ขอ้ 6. วงเงินกูเ้พื่อซือ้คอมพิวเตอร ์ใหอ้ยู่ในดลุยพินิจของกรรมการด าเนินการ แตไ่ม่เกิน 50,000 บาท  
(หา้หม่ืนบาทถว้น) ก าหนดผ่อนช าระเป็นงวดรายเดือนเท่ากนัเวน้งวดสดุทา้ยแต่ตอ้งไม่เกิน  70  งวด 
 ขอ้ 7. ผูกู้เ้งินเพือ่ซือ้คอมพิวเตอร ์ ใหย่ื้นหลกัฐานค าขอกูต้ามแบบท่ีสหกรณก์ าหนดพรอ้มเอกสาร 
หลกัฐานและรายละเอียดต่าง ๆ  ต่อสหกรณ ์
 ขอ้ 8. ผูกู้เ้งินเพือ่ซือ้คอมพิวเตอร ์ ตอ้งเสนอใหมี้ผูค้  า้ประกนัอย่างนอ้ย  2  คน  กรณีผูกู้ไ้ม่เคยกู ้
เงินมาก่อนหรอืมีหุน้เพียงพอท่ีจะค า้ประกนัไดก็้ใหใ้ช้หุน้ของตนค า้ประกนัภายในจ ากดัวงเงินกูไ้ม่เกิน 90% 
ของหุน้ท่ีมีอยู่ปัจจุบนัแต่ไม่เกินวงเงินขอ้  6 
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ข้อ 9. ให้เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ท าการรวบรวม  ตรวจสอบ  เอกสารให้ถูกต้องแลว้น าเสนอต่อ
คณะกรรมการเงินกูเ้พื่อพิจารณาแลว้น าเสนอคณะกรรมการด าเนินการเพื่ออนมุัติต่อไป 
 ขอ้ 10. ผูกู้จ้ะเขา้รว่มโครงการนี ้จะตอ้งมีเงินเดือนเหลอืไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10  หลงัจากหกัเงินกู ้
ทกุประเภทแลว้  

ขอ้ 11. วิธีการรบัเงินของสมาชิก การช าระเงินตน้ การคิดดอกเบีย้ การผิดนดัช าระ การคา้งส่งเงิน  
ใหใ้ช้ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัเงินกูส้ามัญโดยอนโุลม 
 ข้อ  12.ให้ประธานคณะกรรมการด า เ นินการเ ป็นผู้ร ักษาระ เบียบ นี ้หากมีปัญหาใดๆ                    
ใหค้ณะกรรมการด าเนินการเป็นผูต้ดัสนิขอ้ปัญหาและถือเป็นอนัสิน้สดุ 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  1 มีนาคม พ.ศ. 2554 
 
                                                                     (ลงช่ือ) พลต ารวจตร ี  สมบตัิ   คงพิบลูย ์
                                                                                                ( สมบตั ิ  คงพบิลูย ์) 
                                                                                                  ประธานกรรมการ 
                                                                         สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์ จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจภธูรจังหวัดบุรรีัมย ์จ ากัด 
ว่าดว้ยเงินกู้เพื่อการศึกษา 

พ.ศ.2554 
……………………. 

 

อาศยัอ  านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณฯ์ ขอ้ 78  และขอ้ 106  คณะกรรมการด าเนินการ 
ชุดท่ี 38  ครัง้ท่ี 6  เม่ือวนัท่ี  28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2554  ไดก้  าหนดระเบียบว่าด้วยเงินกู้เพื่อการศึกษาขึน้ 
เพื่อช่วยเหลอืใหเ้งินกูท้างดา้นการศึกษาแก่สมาชิก 

ขอ้ 1. ระเบียบนีเ้รยีกว่า “ระเบียบว่าดว้ยเงินกูเ้พื่อการศึกษา พ.ศ.2554“ 
ขอ้ 2. ใหย้กเลกิระเบียบสหกรณฯ์ ว่าดว้ยเงินกูเ้พื่อการศึกษา พ.ศ.2550 และใหใ้ช้ระเบียบนีแ้ทน 

โดยใหมี้ผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ.2554 เป็นตน้ไป 
ขอ้ 3. ในระเบียบนี ้  
           สหกรณ ์ หมายถึง  สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั 
           สมาชิก   หมายถึง  สมาชิกสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั 
           เจ้าหนา้ท่ี  หมายถึง  เจ้าหนา้ท่ีสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั 
           คณะกรรมการด าเนินการ  หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรพัย์

ต  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั 
           คณะกรรมการเงินกู ้ หมายถึง  คณะกรรมการเงินกูส้หกรณอ์อมทรพัย์ต  ารวจภูธรจังหวัด

บรุรีมัย ์จ ากดั 
ขอ้ 4. เงินกูเ้พื่อการศึกษาเป็นเงินกูเ้พื่อช่วยเหลอืทางดา้นการศึกษาของสมาชิกหรือบุตรสมาชิก

หรอืคู่สมรสสมาชิก 
ขอ้ 5. ผูกู้เ้งินกูเ้พื่อการศึกษาตอ้งเป็นสมาชิกสหกรณเ์ป็นเวลาอย่างนอ้ย  6 เดือน 
ขอ้ 6. วงเงินกูเ้พื่อการศึกษาก าหนดไวร้ะดบัปรญิญาตรไีม่เกิน 30,000 บาท (สามหม่ืนบาทถ้วน) 

ระดบัปรญิญาโทไม่เกิน 50,000 บาท (หา้หม่ืนบาทถว้น) ก าหนดผ่อนช าระ 50 งวด(เดือน) อัตราดอกเบีย้
เท่ากบัเงินกูส้ามัญ 

ขอ้ 7. ผูกู้เ้งินกูเ้พื่อการศึกษาใหย่ื้นหลกัฐานประกอบค าขอกูย่ื้นกูต้่อเจ้าหนา้ท่ีสหกรณด์งัต่อไปนี  ้
1. ส  าเนาบตัรขา้ราชการ หรอืส  าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
2. ส  าเนาทะเบียนบา้น ( หากกูใ้หบ้ตุร หรอืภรรยาตอ้งมีทะเบียนบา้นผูน้ัน้ดว้ย ) 
3. ส  าเนาทะเบียนสมรส ( หากกูใ้หคู้่สมรส ) 
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   4. หนงัสอืรบัรองการเป็นนกัเรยีน / นกัศึกษา จากสถาบนัการศึกษาเดิม 
   5. เอกสารการลงทะเบียนการสมัคร หรอืหลกัฐานการลาเพื่อการศึกษา 
   6. หนงัสอืรบัรองของผูบ้งัคบับญัชาจากตน้สงักดั 
7. ใบรบัรองเงินเดือนคงเหลือสทุธิจากหัวหน้าหน่วยงาน (ผู้บังคับบัญชา)หรือ

หวัหนา้การเงิน  โดยตอ้งมีเงินเดือนคงเหลอืสทุธิอย่างน้อย 10%  ของรายได้เงินเดือนเม่ือหักหนีส้ินของ
เงินกูท้กุประเภทและหุน้น าสง่รายเดือนแลว้ 

8. ส  าเนาเอกสารทัง้หมดตอ้งรบัรองส  าเนาถกูตอ้งโดยเจ้าตวัเท่านัน้ 
ขอ้ 8. ผูกู้เ้งินกูเ้พื่อการศึกษาตอ้งเสนอใหมี้ผูค้  า้ประกนั  2 คน  ถา้เป็นสมาชิกท่ีเคยกูเ้งินสามัญ 

มาก่อนใหเ้สนอผูค้  า้ประกนัคนเดิม   กรณีผูกู้ไ้ม่เคยกูเ้งินมาก่อนหรอืมีหุน้เพียงพอท่ีจะค า้ประกนัไดก็้ให้ใช้
หุน้ของตนค า้ประกนัภายในจ ากดัวงเงินกูไ้ม่เกิน 90% ของหุน้ท่ีมีอยู่ปัจจุบนั 

ขอ้ 9. ผูกู้เ้งินกูเ้พื่อการศึกษาจะกูไ้ดเ้พียง  1 สญัญาต่อปี 
ข้อ 10. ให้เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ท าการรวบรวม ตรวจสอบ เอกสารให้ถูกต้อง แล้วน าเสนอต่อ

คณะกรรมการเงินกูเ้พื่ออนมุัติแลว้น าเสนอคณะกรรมการด าเนินการต่อไป 
ขอ้ 11. การจ่ายเงินกูเ้พื่อการศึกษา วิธีการรบัเงินของสมาชิก การช าระเงินต้น การคิดดอกเบีย้  

การผิดนดัช าระ การคา้งสง่เงิน ใหใ้ช้ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัเงินกูส้ามัญโดยอนโุลม 
ข้อ  12.ให้ประธานคณะกรรมการด า เ นินการเ ป็นผู้ร ักษาระ เบียบนี ้หากมีปัญหาใดๆ                    

ใหค้ณะกรรมการด าเนินการเป็นผูต้ดัสนิขอ้ปัญหา และถือเป็นอนัสิน้สดุ 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  1 มีนาคม พ.ศ. 2554 
 
                                                                     (ลงช่ือ) พลต ารวจตร ี  สมบตั ิ  คงพิบลูย ์
                                                                                                    ( สมบตัิ   คงพิบลูย ์) 
                                                                                                      ประธานกรรมการ 
                                                                              สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์ จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจภธูรจังหวัดบุรรีัมย ์จ ากัด 
ว่าดว้ยเงินกู้เพื่อซือ้อาวุธปืน                                   

 พ.ศ.2554 
………………………………. 

 

 อาศยัอ  านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ ์  ขอ้ 78  และขอ้ 106  คณะกรรมการด าเนินการ 
ชุดท่ี 38  ครัง้ท่ี 6  เม่ือวนัท่ี  28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2554  ไดก้  าหนดระเบียบว่าดว้ยเงินกูเ้พื่อจัดซือ้อาวุธปืน
เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการปฏิบตัิหนา้ท่ีราชการของสมาชิก 

ขอ้ 1. ระเบียบนีเ้รยีกว่า “ระเบียบว่าดว้ยเงินกูเ้พื่อซือ้อาวธุปืน พ.ศ.2554” 
ขอ้ 2. ใหย้กเลกิระเบียบสหกรณฯ์ ว่าดว้ยเงินกูเ้พื่อซือ้อาวธุปืน พ.ศ.2550 และใหใ้ช้ระเบียบนีแ้ทน 

โดยใหมี้ผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี  1 มีนาคม พ.ศ.2554 เป็นตน้ไป 
ขอ้ 3. ระเบียบนี ้

               สหกรณ ์หมายถึง สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั 
              สมาชิก หมายถึง สมาชิกสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั 
              เจ้าหนา้ท่ี หมายถึง เจ้าหนา้ท่ีสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั 

             คณะกรรมการด าเนินการ หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณอ์อมทรพัย์ 
ต ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์ จ ากดั 
              คณะกรรมการเงินกู ้หมายถึง คณะกรรมการเงินกูส้หกรณอ์อมทรพัย์ต  ารวจภูธรจังหวัด
บรุรีมัย ์ จ ากดั 
 ขอ้ 4. เงินกูเ้พื่อซือ้อาวธุปืนเป็นเงินกูเ้พื่อเพิ่มประสทิธิภาพและศักยภาพการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ
ของสมาชิก  
 ขอ้ 5. ผูกู้เ้งินเพื่อซือ้อาวธุปืน ตอ้งเป็นสมาชิกสหกรณเ์ป็นเวลาอย่างนอ้ย  6  เดือน 
 ขอ้ 6. วงเงินกูเ้พื่อซือ้อาวธุปืน ใหอ้ยู่ในดลุยพินิจของกรรมการด าเนินการ แต่ไม่เกิน 70,000 บาท 
(เจ็ดหม่ืนบาทถว้น)  ก าหนดผ่อนช าระเป็นงวดรายเดือนเท่ากนัเวน้งวดสดุทา้ยตอ้งไม่เกิน  70 งวด 
 ขอ้ 7. ผูกู้เ้งินเพื่อซือ้อาวธุปืน  ใหย่ื้นหลกัฐานค าขอกู้  ตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนดพรอ้มเอกสาร
หลกัฐานและรายละเอียดต่าง ๆ  ต่อสหกรณ ์
 ข้อ 8. ผู้กู้ต้องเสนอให้มีผู้ค  า้ประกันอย่างน้อย  2 คน  กรณีผู้กู้ไม่เคยกู้เงินมาก่อน หรือมีหุ้น    
เพียงพอท่ีจะค า้ประกนัไดก็้ใหใ้ช้หุน้ของตนค า้ประกนัภายในจ ากดัวงเงิน กูไ้ม่เกินรอ้ยละ 90 ของหุน้ท่ีมีอยู่
ปัจจุบนัแต่ไม่เกินวงเงินขอ้  6 
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 ขอ้ 9. ใหเ้จ้าหนา้ท่ีสหกรณท์ าการรวบรวม ตรวจสอบเอกสารใหถ้กูตอ้งแลว้น าเสนอคณะกรรมการ
ด าเนินการเพื่อพิจารณาและอนมุัติต่อไป 

ขอ้ 10. ผูกู้จ้ะเขา้รว่มโครงการนี ้จะตอ้งมีเงินเดือนเหลือไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 หลงัจากหักเงินกู ้
ทกุประเภทแลว้ และรวมโครงการอื่นๆ แลว้ ตอ้งไม่เกิน  2 โครงการ 

ข้อ 11. วิธีการช าระเงินต้นการคิดดอกเบีย้ การผิดนัดช าระ การค้างส่งเงินและอื่นๆ ให้ใช้
หลกัเกณฑก์ารกูเ้งินสามัญมาใช้โดยอนโุลม 
  ข้อ  12.ให้ประธานคณะกรรมการด า เ นิ นการเ ป็นผู้ร ักษาระ เบียบนี ้หากมี ปัญหาใดๆ                   
ใหค้ณะกรรมการเงินกูเ้ป็นผูต้ดัสนิขอ้ปัญหาและถือเป็นขอ้ยตุิ   

 

ประกาศ ณ วนัท่ี  1 มีนาคม พ.ศ. 2554 
 
                                                                     (ลงช่ือ) พลต ารวจตร ี  สมบตั ิ  คงพิบลูย ์
                                                                                                    ( สมบตัิ   คงพิบลูย ์) 
                                                                                                      ประธานกรรมการ 
                                                                              สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์ จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจภธูรจังหวัดบุรรีัมย ์จ ากัด 
ว่าดว้ยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน 

พ.ศ. 2554 
……………………………….. 

 

 อาศยัอ  านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณข์อ้  78 และขอ้ 106  ในการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการชุดท่ี 38  ครัง้ท่ี 6  เม่ือวันท่ี  28 มีนาคม พ.ศ. 2554 คณะกรรมการด าเนินการจึงได้ก  าหนด
ระเบียบว่าดว้ยการรบัจ่ายและเก็บรกัษาเงินของสหกรณ ์ดงัต่อไปนี ้
 ขอ้ 1. ระเบียบนีเ้รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัย์ต  ารวจภูธรจังหวัดบุรีรมัย์ จ ากัด ว่าด้วย    
การรบัจ่ายและเก็บรกัษาเงิน พ.ศ. 2554” 
 ข้อ 2. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการรบัจ่ายและเก็บรกัษาเงิน พ .ศ.2550 และให้ใช้
ระเบียบนีแ้ทนโดยมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี  1 มีนาคม พ.ศ. 2554 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3. ในระเบียบนี ้
          สหกรณ ์หมายถึง สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั 
          ประธานกรรมการ หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย์ จ ากดั 
          รองประธานกรรมการ หมายถึง รองประธานกรรมการสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวัด
บรุรีมัย ์จ ากดั 
          คณะกรรมการ หมายถึง กรรมการด าเนินการสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย์ จ ากดั 
          กรรมการ หมายถึง กรรมการด าเนินการสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั 
          ผูจ้ัดการ หมายถึง ผูจ้ัดการสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั 
          เจ้าหนา้ท่ีการเงิน  หมายถึง เจ้าหนา้ท่ีของสหกรณท่ี์ไดร้บัมอบหมายใหท้ าหนา้ท่ีรบัผิดชอบ
ในการรบัจ่ายและเก็บรกัษาเงินของสหกรณ ์
          เงินสดในมือ  หมายถึง เงินสดท่ีเป็นธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ ซึ่ งสหกรณ์เก็บรกัษาไว้
ส  านกังานสหกรณ ์เพื่อใช้จ่ายหมนุเวียนในทางธุรกิจของสหกรณ ์
          เอกสารการเงิน  หมายถึง เช็ค ธนาณตัิ ตั๋วแลกเงินไปรษณียห์รอืตั๋วสญัญาใช้เงิน 
 ข้อ 4. สหกรณ์เปิดรบัจ่ายเงินตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น. ทุกวัน เว้นวันหยุดธนาคาร/
วนัหยดุตามประกาศของสหกรณ ์
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 ขอ้ 5. ใหผู้จ้ัดการเป็นผูร้บัผิดชอบในการรบัจ่าย และเก็บรกัษาเงินของสหกรณ์ 
ขอ้ 6. ในกรณีท่ียงัไม่มีผูจ้ัดการหรอืผูจ้ัดการไม่อยู่ไม่อาจปฏิบตัหินา้ตามขอ้ 5 ไดใ้หค้ณะกรรมการ

แต่งตัง้กรรมการหรอืเจ้าหนา้ท่ีการเงิน หรอืเจ้าหนา้ท่ีผูห้น่ึงผูใ้ดท่ีเห็นสมควร ซึ่งไม่ไดป้ฏิบัติหน้าท่ีเก่ียวกับ
บญัชีเป็นผูป้ฏิบตัิหนา้ท่ีตามขอ้ 5 แทน โดยอยู่ในความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

ขอ้ 7. การรบัจ่ายเงิน จะตอ้งจัดใหมี้เอกสารหลกัฐานใบส  าคญัประกอบครบถว้นและจะตอ้งบนัทึก
รายการในสมดุบญัชีของสหกรณท์กุครัง้ทนัทีท่ีเกิดรายการขึน้ และผูจ้ัดการจะตอ้งตรวจสอบใหถ้กูตอ้งเป็น
ประจ าวนั 

 

หมวด 1 
ใบเสรจ็รบัเงิน 

 

 ข้อ 8. ใบเสร็จรบัเงิน ให้ใช้ตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด โดยให้มีส  าเนาอย่างน้อย 1 ฉบับ            
เพื่อประโยชนใ์นการตรวจสอบและบนัทึก 
 ขอ้ 9. ใบเสรจ็รบัเงินใหมี้หมายเลขก ากบัเลม่ และหมายเลขก ากบัใบเสรจ็รบัเงินเรียงล  าดับกันไป
ทกุฉบบัใหส้หกรณจ์ัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรบัเงินไว้เพื่อให้ทราบและตรวจสอบได้ว่าจัดพิมพ์ขึน้ตาม
จ านวนเท่าใด ไดจ่้ายใบเสรจ็รบัเงินเลม่ใด หมายเลขใดถึงหมายเลขใด ใหเ้จ้าหนา้ท่ีผูใ้ดไปใช้เม่ือไร 

         การเบิกใช้ใบเสรจ็รบัเงิน ใหเ้บิกใช้ตามจ านวนท่ีเหมาะสมและจ าเป็นกบัสภาพธุรกิจของ 
สหกรณ ์โดยใหเ้บิกตามล  าดบัและเลขท่ีของใบเสรจ็รบัเงนิและใหห้ลกัฐานการเบิกจ่ายใบเสรจ็รบัเงินไวด้ว้ย 
 ขอ้ 10. ใบเสรจ็รบัเงิน หา้มขดูลบ แกไ้ข เพิ่มเติม จ านวนเงินหรอืช่ือผูช้  าระเงิน จากใบเสรจ็รบั เงิน
ฉบบัใดลงใบเสรจ็รบัเงินนัน้ทัง้ฉบบัแลว้ออกฉบบัใหม่ใหแ้ทน 

           ส  าหรบัใบเสรจ็รบัเงินฉบบัยกเลกิ ใหขี้ดฆ่าและเขียนเหตผุลพรอ้มกบัลงช่ือก ากบัไวแ้ละให้
เย็บติดไวใ้นเลม่  โดยมีส  าเนาอยู่ครบทกุฉบบัพรอ้มตน้ฉบบั 
 ขอ้ 11. ใหส้หกรณเ์ก็บรกัษาส  าเนาใบเสรจ็รบัเงิน ซึ่งผูส้อบบญัชียงัไม่ไดต้รวจสอบไวใ้นท่ีปลอดภยั 
อย่าใหส้ญูหายและเม่ือไดต้รวจสอบแลว้ก็ใหเ้ก็บไวอ้ย่างเอกสารธรรมดาก็ได้ 
  ขอ้ 12. ใหค้ณะกรรมการมอบหมาย ใหก้รรมการคนใดคนหน่ึง หรอืเจ้าหนา้ท่ีของสหกรณท์ าหนา้ท่ี
ควบคมุการจัดเก็บรกัษาใบเสรจ็รบัเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช้ และเลม่ท่ียงัใช้ไม่หมดไวใ้นท่ีมั่นคงปลอดภยั 
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หมวด 2 
การรบัเงิน 

 

 ข้อ 13. ทุกงวด 3 เดือน และเม่ือสิน้ปีทางบัญชีของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการขึน้ท าการตรวจนับใบเสร็จรบัเงินทั้ง ท่ีใช้แลว้และท่ียังคงเหลือให้เป็นการถูกต้อง          
โดยจัดท าหลกัฐานการตรวจนบัไวด้ว้ย 

ขอ้ 14. สหกรณต์อ้งออกใบเสรจ็รบัเงินทุกครัง้ท่ีมีการรบัเงิน  โดยปกติให้ใช้ใบเสร็จรบัเงินเล่ม
เดียวกนัในการรบัเงินทกุประเภท  เวน้แต่เงินประเภทใดท่ีมีการช าระเป็นประจ าเดือนและมีจ านวนมากราย 
และแยกใบเสรจ็รบัเงินเลม่หน่ึงส  าหรบัการช าระเงินประเภทนัน้ก็ได ้
 ข้อ 15. การรบัเงินของสหกรณ์ให้รบัเป็นเงินสด  แต่ถ้าในกรณีท่ีจ าเป็นและเป็นประโยชน์แก่
สหกรณ ์ก็อาจรบัเป็นเอกสารการเงิน เช่น ธนาณตัิ หรอืตั๋วแลกเงินไปรษณีย ์หรือเช็ค หรือตั๋วแลกเงินหรือ 
ตั๋วสญัญาใช้เงินได ้
 ขอ้ 16. ในกรณีจ าเป็นท่ีจะตอ้งรบัเช็ค หรอืตั๋วสญัญาใช้เงิน จะตอ้งเป็นเช็คหรือตั๋วสญัญาใช้เงิน   
ท่ีธนาคารรบัรอง 

           ในกรณีท่ีเป็นเช็คท่ีไม่สามารถใหธ้นาคารรบัรองได ้จะตอ้งเป็นเช็คท่ีสั่งจ่ายในวันออกเช็ค 
และคณะกรรมการไดพ้ิจารณาเห็นแลว้ว่าผูส้ ั่งจ่ายเช็คเป็นบคุคลอื่นท่ีเช่ือถือได้ 

ขอ้ 17. ในกรณีมีการรบัเช็คตามขอ้ 16 ใบเสรจ็รบัเงินท่ีสหกรณอ์อกใหแ้ก่ผูจ่้ายเช็คใหร้ะบุว่าเป็น
เช็คของธนาคารใด เลขท่ีเท่าใด และลงวันท่ีเท่าใด ทั้งให้ก  าหนดเงื่อนไขไว้ในใบเสร็จรับเงินว่า                    
“ใบเสรจ็รบัเงินนีจ้ะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือได้รบัเงินตามเช็คนี ้แลว้” และให้จัดท าทะเบียนรบัเช็คเพื่อบันทึก
รายละเอียดเก่ียวกบัเช็คดงักลา่ว เพื่อการควบคมุและตรวจสอบด้วยเช็คท่ีถือก าหนดให้น าฝากธนาคาร
ทนัที 
 ขอ้ 18. เงินสดและเอกสารการเงินท่ีสหกรณไ์ดร้บัในแต่ละวนัตามขอ้ 15 ใหน้  าฝากธนาคารเม่ือสิน้
เวลารบัจ่ายเงินในวนันัน้  เวน้แต่เอกสารการเงินประเภทท่ีตอ้งน าไปขึน้เป็นเงินสดก่อน ก็ให้ด  าเนินการได้
ทนัที 
            ในกรณีท่ีไม่สามารถน าฝากธนาคารไดท้นัวนันัน้ ใหบ้นัทึกเหตผุลไวใ้นสมดุบญัชีเงินสด 
และแจ้งใหป้ระธานกรรมการหรอืกรรมการท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการเพื่อทราบและใหร้บีน าเขา้ 
ธนาคารในเวลาเริม่ท าการของวนัท าการถดัไปทนัที 

ข้อ 19. กรณีเงินน าฝากธนาคารมีจ านวนมาก หรือธนาคารอยู่ห่างไกล หรือกรณีท่ีเห็นว่าไม่
ปลอดภยัแก่เงินท่ีจะน าฝากธนาคาร ใหค้ณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งให้กรรมการคนใดคนหน่ึงร่วมกับ
ผูจ้ัดการควบคมุเงินไปธนาคาร และหรอือาจจัดใหเ้จ้าหนา้ท่ีต  ารวจควบคมุรกัษาความปลอดภยัดว้ยก็ได ้
 
 



   

- 45 - 
 

หมวด 3 
การจ่ายเงิน 

 

ขอ้ 20. การจ่ายเงินใหจ่้ายเฉพาะเพื่อกิจการภายในขอบเขตวตัถปุระสงคข์องสหกรณ ์และเป็นไป
โดยถกูตอ้งตามระเบียบและขอ้บงัคบัของสหกรณ ์
 ข้อ 21. การจ่ายเงินทุกครั้ง ต้องมีหลักฐานการจ่ายท่ีถูกต้องสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ในการ
ตรวจสอบ 
 ขอ้ 22. หลกัฐานการจ่าย นอกจากใบเสรจ็รบัเงิน ซึ่งผูร้บัเงินออกใหแ้ก่สหกรณใ์หใ้ช้ตามแบบท่ี 
สหกรณก์ าหนด 
 ขอ้ 23. หลกัฐานการจ่ายท่ีเป็นใบเสรจ็รบัเงินซึ่งผูร้บัเงินออกใหแ้ก่สหกรณอ์ย่างนอ้ยจะตอ้งมี 
รายการดงัต่อไปนี ้
  ( 1 ) ช่ือ สถานท่ีอยู่ หรอืท่ีท าการของผูร้บัเงิน 
  ( 2 ) วนั เดือน ปี ท่ีรบัเงิน 
  ( 3 ) รายการแสดงการรบัเงินระบวุ่าเป็นค่าอะไร 
  ( 4 ) จ านวนเงินทัง้ตวัเลขและตวัอกัษร 
  ( 5 ) ลายมือช่ือของผูร้บัเงิน 
 ขอ้ 24. ใหเ้จ้าหนา้ท่ีการเงินประทบัตรา “จ่ายเงินแลว้” และลงลายมือช่ือก ากบัการจ่ายพรอ้ม วัน 
เดือน ปี  ไวใ้นหลกัฐานการจ่ายเงินทกุฉบบัเพื่อประโยชนใ์นการตรวจสอบ 
 ขอ้ 25. การจ่ายเงินของสหกรณใ์หก้ระท าดงันี ้
  25.1 การจ่ายเงินเป็นจ านวนไม่มาก และตอ้งจ่ายเป็นประจ าเช่น ค่าพาหนะ ค่าเบีย้เลีย้ง
ของคณะกรรมการและเจ้าหนา้ท่ีของสหกรณ์ ค่าสื่อสาร ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า ค่าน า้ประปา และค่าใช้จ่าย
เบ็ดเตลด็  และกรณีสมาชิกขอกูเ้งินเพื่อเหตฉุกุเฉินเรง่ด่วน เป็นต้น ให้จ่ายจากเงินสดในมือท่ีก าหนดเก็บ
รกัษาไม่เกิน 30,000.00 บาท ( สามหม่ืนบาทถว้น ) 
  25.2 การจ่ายเงินเป็นจ านวนมากใหแ้ก่สมาชิกหรอืกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์
หรอืการจ่ายเงินของสหกรณใ์นทางธุรกิจอื่น ๆ  ให้จ่ายเป็นเช็คหรือจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝาก ยกเว้นถ้า   
ผูร้บัเงินประสงคจ์ะใหจ่้ายเป็นเงินสดหรอืในกรณีท่ีสหกรณไ์ม่สามารถจ่ายเงินเป็นเช็คได ้ก็ให้จ่ายเป็นเงิน
สด โดยไดร้บัความเห็นชอบจากประธานกรรมการ 

ขอ้ 26. ก่อนจ่ายเงินทกุครัง้ ผู้มีหน้าท่ีจ่ายต้องตรวจสอบเอกสารหลกัฐานต่างๆ และใบส  าคัญ
ประกอบการจ่ายเงินใหถ้กูตอ้งเรยีบรอ้ย และตอ้งมีผูอ้นมุัติใหจ่้ายเงินไดจึ้งจ่ายเงิน และเรยีกใบเสรจ็รบัเงิน
จากผูร้บัเงิน หรอืผูใ้หร้บัเงินลงนามรบัเงินไวใ้นหลกัฐานการจ่ายเงินของสหกรณท์กุครัง้ 
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 ขอ้ 27. การจ่ายเงินแก่ผูมี้สทิธิรบัเงิน ในกรณีท่ีไม่รูจ้ักตวัผูข้อรบัเงิน ตอ้งใหบ้คุคลอื่นท่ีเช่ือถือไดล้ง
ลายมือช่ือรบัรองหรอืน าหลกัฐาน  เช่น บตัรประจ าตวัแสดงประกอบการรบัเงินดว้ย 
 ขอ้ 28. การจ่ายเช็คตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 25 ให้สั่งจ่ายในนามบุคคลหรือหน่วยงานผู้รบัเงิน     
โดยขีดฆ่าค  าว่า “ผูถื้อ” ออก 
 ขอ้ 29. การจ่ายเช็คต้องมีใบส  าคัญจ่ายเช็ค ซึ่งมีรายละเอียดเก่ียวกับวันท่ีจ่ายเช็ค เลขท่ีเช็ค        
ช่ือธนาคาร วตัถปุระสงคใ์นการจ่ายเงิน ช่ือผูร้บัเช็คและจ านวนเงิน  พรอ้มทัง้ลายมือช่ือผูจ้ัดท าเอกสารและ
ผู้อนุมัติไว้เ ป็นหลักฐาน  ทั้งนี ้สหกรณ์จะต้องจัดให้มีทะเบียนจ่ายเช็คบันทึกรายละเอียดข้างต้น               
เพื่อควบคมุดแูลและตรวจสอบดว้ย 
            เช็คท่ีมีการลงช่ือสั่งจ่ายเป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้แต่ยงัไม่มีผูม้ารบั ใหเ้ก็บรกัษาไวใ้นท่ีปลอดภยั
และควรติดต่อใหผู้ร้บัมารบัไปโดยเรว็ท่ีสดุ 
 ขอ้ 30. ในกรณียกเลกิการจ่ายเช็ครายการใด ให้ผู้มีหน้าท่ีจ่ายประทับตรา “ยกเลิก” ในเอกสาร    
ท่ียกเลกิทกุฉบบั สว่นท่ีเช็คยกเลิกให้เย็บติดกับต้นขั้วและประทับตรา “ยกเลิก” พรอ้มทั้งบันทึกเหตุผล       
ท่ียกเลกิและลงลายมือช่ือผูร้บัผิดชอบก ากบัไวด้ว้ย 
 ข้อ 31. ในการถอนเงินจากธนาคาร หรือแหล่งรบัเงินฝากอื่นๆ เพื่อน ามาใช้จ่ายในธุรกิจของ
สหกรณ ์ใหผู้จ้ัดการหรอืผูท้  าหนา้ท่ีแทน ท าบนัทึกขออนมุัติถอนเงินโดยชีแ้จงเหตุผลต่อประธานกรรมการ
หรอืรองประธานกรรมการ หรอืกรรมการไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการใหเ้ป็นผูมี้อ  านาจอนมุตัิถอนเงนิ 
พรอ้มทัง้แนบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ และเอกสารการถอนเงินเพื่อประกอบการพิจารณาดว้ย 
 

หมวด 4 
การเกบ็รักษาเงินและเอกสารส าคัญ 

 

 ขอ้ 32. เม่ือสิน้เวลาท าการตามขอ้  4  ใหผู้้จัดการหรือผู้ปฏิบัติหน้าท่ีแทนตามข้อ  6 ตรวจสอบ
รายการเงินสดในสมดุบญัชีเปรยีบเทียบกบัตวัเงินสดในมือเป็นประจ าทกุวนั  เม่ือเห็นว่าถกูตอ้งตรงกนัแลว้ 
ใหล้งลายมือช่ือก ากบัไวใ้นสมดุบญัชีดว้ย 
 ขอ้ 33. เงินสดและเอกสารการเงินท่ีสหกรณจ์ะตอ้งเก็บรกัษาไวใ้นมือแต่ละวนันัน้ ให้เก็บรกัษาไว้
ในตูนิ้รภยั หรอืในท่ีมั่นคงปลอดภยั โดยอยู่ในความรบัผิดชอบของผูจ้ัดการ 
 ขอ้ 34. ใหเ้ก็บรกัษาสมดุบญัชีเงินฝากของสหกรณท์กุเลม่ สมดุบญัชี ทะเบียนและเอกสารเก่ียวกบั
การเงินไวใ้นตูนิ้รภยั และหรอืในท่ีมั่นคงปลอดภยัโดยอยู่ในความรบัผิดชอบของผูจ้ัดการ 
 ขอ้ 35. ใหค้ณะกรรมการมอบหมายใหป้ระธานกรรมการหรอืรองประธานกรรมการ หรอืกรรมการ
คนใดคนหน่ึงท าการตรวจสอบเป็นครัง้คราวเก่ียวกบัเงินสดคงเหลอืและเอกสารการเงินอื่นๆ ใหถ้กูตอ้ง 
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 ขอ้ 36. ใหผู้จ้ัดการ จัดใหมี้การท าบญัชีรบัจ่าย งบทดลอง งบสอบยอดเงินฝากธนาคาร (ในกรณี
เงินฝากในบญัชีของสหกรณแ์ละหลกัฐานของสหกรณไ์ม่ตรงกนั) รวมทัง้สรุปเก่ียวกับการจ่ายเงินสดเสนอ
ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการเป็นประจ าทกุเดือน 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  1 มีนาคม พ.ศ. 2554 
 
                                                                     (ลงช่ือ) พลต ารวจตร ี  สมบตัิ   คงพิบลูย ์
                                                                                                ( สมบตั ิ  คงพบิลูย ์) 
                                                                                                  ประธานกรรมการ 
                                                                          สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์ จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจภธูรจังหวัดบุรรีัมย ์จ ากัด 
ว่าดว้ยเจ้าหน้าทีแ่ละลูกจ้างของสหกรณ ์

แก้ไขเพิ่มเตมิฉบบัที ่4 พ.ศ. 2561 
……………………………. 

 

 อาศยัอ  านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ ์ขอ้ 78 , ขอ้ 91 , ขอ้ 99  และข้อ 106  ท่ีประชุม
คณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี 45  ครัง้ท่ี 10/2561 เม่ือวนัท่ี  31 กรกฎาคม พ.ศ.2561  ไดก้  าหนดระเบียบ
ว่าดว้ยเจ้าหนา้ท่ีและลกูจ้างของสหกรณ ์ดงัต่อไปนี ้
 ขอ้ 1. ระเบียบนีเ้รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัย์ต  ารวจภูธรจังหวัดบุรีรมัย์ จ ากัด ว่าด้วย
เจ้าหนา้ท่ีและลกูจ้างของสหกรณ ์แกไ้ขเพิ่มเติมฉบบัท่ี 4 พ.ศ.2561“ 
 ขอ้ 2. ระเบียบนีใ้หใ้ช้บงัคบัตัง้แต่  1 สงิหาคม พ.ศ.2561 เป็นตน้ไป  ให้ยกเลิกความในหมวด 2 
อตัราเงินเดือน ขอ้ 7. ของระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั ว่าดว้ยเจ้าหนา้ท่ีและ
ลกูจ้างของสหกรณ ์แกไ้ขเพิ่มเติมฉบบัท่ี 3 พ.ศ.2555 และใช้ความต่อไปนีแ้ทน 
 

หมวด 1 
อัตราก าลังและต าแหน่งเจ้าหน้าที ่

 

 ขอ้ 3. ใหส้หกรณจ์้างเจ้าหนา้ท่ีตามจ านวนท่ีจ าเป็นแก่การปฏิบตัิงานประจ าของสหกรณ์ 
 ขอ้ 4.  ใหแ้บ่งงานในสหกรณอ์อกเป็นฝ่ายดงันี ้

4.1 ฝ่ายการเงิน – ธุรการ 
4.2 ฝ่ายบญัชี – สนิเช่ือ 

 ขอ้ 5. ต าแหน่งเจ้าหนา้ท่ีสหกรณมี์ดงันี ้
ก. เจ้าหนา้ท่ีการเงิน เจ้าหนา้ท่ีบญัชี  เจ้าหนา้ท่ีธุรการ  เจ้าหนา้ท่ีประจ าหน่วย  
     เจ้าหนา้ท่ีฝ่ายเงินกู ้
ข. หวัหนา้ฝ่าย 
ค. รองผูจ้ัดการ 
ง. ผูจ้ัดการ 

 ขอ้ 6.  ต  าแหน่งลกูจ้าง ไดแ้ก่  แม่บา้น  คนงาน  คนยาม  นกัการภารโรง 
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หมวด 2 
อัตราเงินเดอืน 

 

 ขอ้ 7. ใหก้  าหนดอัตราเงินเดือนส  าหรบัเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ไว้ดังต่อไปนี ้เว้นแต่อัตราขั้นต  ่า       
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยแรงงานก าหนด 

ขัน้ เจ้าหนา้ท่ีสหกรณ ์
  เจ้าหนา้ท่ี หวัหนา้ฝ่าย รองผูจ้ัดการ ผูจ้ัดการ 
1 9,360 12,770 15,060 20,500 

1.5 9,590 13,070 15,440 20,980 
2 9,820 13,390 15,790 21,490 

2.5 10,060 13,700 16,180 22,000 
3 10,300 14,030 16,560 22,540 

3.5 10,550 14,370 16,970 23,070 
4 10,800 14,720 17,360 23,630 

4.5 11,070 15,060 17,790 24,200 
5 11,330 15,440 18,200 24,790 

5.5 11,610 15,790 18,650 25,370 
6 11,880 16,180 19,090 25,990 

6.5 12,170 16,560 19,560 26,600 
7 12,460 16,970 20,010 27,240 

7.5 12,770 17,360 20,500 27,890 
8 13,070 17,790 20,980 28,560 

8.5 13,390 18,200 21,490 29,240 
9 13,700 18,650 22,000 29,960 

9.5 14,030 19,090 22,540 30,650 
10 14,370 19,560 23,070 31,400 

10.5 14,720 20,010 23,630 32,140 
11 15,060 20,500 24,200 32,920 

11.5 15,440 20,980 24,790 33,700 
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ขัน้ เจ้าหนา้ท่ีสหกรณ ์
  เจ้าหนา้ท่ี หวัหนา้ฝ่าย รองผูจ้ัดการ ผูจ้ัดการ 

12 15,790 21,490 25,370 34,520 
12.5 16,180 22,000 25,990 35,330 
13 16,560 22,540 26,600 36,200 

13.5 16,970 23,070 27,240 37,050 
14 17,360 23,630 27,890 37,950 

14.5 17,790 24,200 28,560 38,850 
15 18,200 24,790 29,240 39,800 

15.5 18,650 25,370 29,960 40,730 
16 19,090 25,990 30,650 41,720 

16.5 19,560 26,600 31,400 42,710 
17 20,010 27,240 32,140 43,750 

17.5 20,500 27,890 32,920 44,780 
18 20,980 28,560 33,700 45,870 

18.5 21,490 29,240 34,520 46,940 
19 22,000 29,960 35,330 48,080 

19.5 22,540 30,650 36,200 49,210 
20 23,070 31,400 37,050 50,400 

20.5 23,630 32,140 37,950 51,590 
21 24,200 32,920 38,850 52,850 

21.5 24,790 33,700 39,800 54,080 
22 25,370 34,520 40,730 55,400 

22.5 25,990 35,330 41,720 56,710 
23 26,600 36,200 42,710 58,080 

23.5 27,240 37,050 43,750 58,310 
24 27,890 37,950 44,780 59,730 

24.5 28,560 38,850 45,870 61,130 
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ขัน้ เจ้าหนา้ท่ีสหกรณ ์
  เจ้าหนา้ท่ี หวัหนา้ฝ่าย รองผูจ้ัดการ ผูจ้ัดการ 

25 29,240 39,800 46,940 62,620 
25.5 29,960 40,730 48,080 64,090 
26 30,650 41,720 49,210 65,650 

26.5 31,400 42,710 50,400  
27 32,140 43,750 51,590  

27.5 32,920 44,780 52,850  
28 33,700 45,870 54,080  

28.5 34,520 46,940   
29 35,330 48,080   

29.5 36,200 49,210   
30 37,050    

30.5 37,950    
31 38,850    

31.5 39,800    
32 40,730    
32.5 41,720    

 
 

หมวด 3 
การรบัสมคัร การสอบคัดเลือก หรือการคัดเลือก หรือสอบแข่งขัน 

การบรรจแุละการแตง่ตัง้เจ้าหน้าที ่
 

 ขอ้ 8. ผูท่ี้จะไดร้บัการบรรจุและแต่งตัง้เป็นเจ้าหนา้ท่ีสหกรณต์อ้งมีคณุสมบตัดิงันี ้
  ( 1 ) มีสญัชาติไทย 
  ( 2 ) มีอายไุม่ต  ่ากว่าสบิแปดปีบรบิรูณ ์
  ( 3 ) เป็นผูเ้ลือ่มใสในการปกครองตามรฐัธรรมนญูดว้ยความบรสิทุธิใ์จ 
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  ( 4 ) ไม่เป็นผูมี้รา่งกายทพุพลภาพไรค้วามสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบทั้ง  
ไม่เป็นโรคเรือ้น วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรงัเกียจแก่สงัคม        
โรคยาเสพติดใหโ้ทษ โรคพิษสรุาเรือ้รงั  หรอืโรคอย่างอื่นตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
  ( 5 ) ไม่เป็นผูบ้กพรอ่งในศีลธรรมอนัดี 
  ( 6 ) ไม่เป็นผูมี้หนีส้นิลน้พน้ตวั 
  ( 7 ) ไม่เป็นผูเ้คยถกูลงโทษถึงตอ้งออกจากสหกรณ์หรือออกจากราชการหรือออกจาก
องคก์ารของรฐับาลหรอืสถาบนัอื่น 
  ( 8 ) ไม่เป็นผูเ้คยรบัโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงท่ีสดุให้จ าคุกเว้นแต่ความผิดลหุโทษ
หรอืความผิดอนัไดก้ระท าโดยประมาท 
  ( 9 ) ไม่เป็นผูเ้คยลาออกจากสหกรณโ์ดยไดก้ระท าผิดวินัย ซึ่งจะได้รบัโทษไล่ออก หรือ 
ใหอ้อกตามระเบียบว่าดว้ยวินยัการสอบสวนและการลงโทษส  าหรบัเจ้าหนา้ท่ี 
 ข้อ 9. ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ  านาจพิจารณาก าหนดการรบัสมัครคัดเลือก หรือสอบ
คดัเลอืกหรอืสอบแข่งขนัตามหลกัเกณฑใ์นระเบียบนี ้
 ข้อ 10. การรบัสมัคร ให้ประธานกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินกา ร
ประกาศรบัสมัครมีก าหนดเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยปิดประกาศไว้ ณ ส  านักงานของสหกรณ์และ
โฆษณาทางอื่น  
 ขอ้ 11. ใหผู้ท่ี้ประสงคจ์ะสมัครเขา้รบัการคดัเลอืก หรอืสอบคดัเลอืก หรอืสอบแข่งขนั ย่ืนใบสมัคร
ตามแบบท่ีสหกรณก์ าหนดพรอ้มดว้ยหลกัฐานแสดงพืน้ความรู ้ส  าเนาทะเบียนบา้น และหนงัสอืรบัรองของ
แพทยแ์ผนปัจจุบนัชั้นหน่ึง สาขาเวชกรรรม  ซึ่งรบัรองผู้สมัครตามความในข้อ 8( 4 ) และรบัรองด้วยว่า
ผูส้มัครเป็นผูมี้อนามัยสมบรูณ ์

           ใหย่ื้นใบสมัครดว้ยตนเองต่อประธานกรรมการหรอืผูจ้ัดการ และต้องช าระค่าธรรมเนียม
สมัครคนละ  50 บาท  เงินค่าธรรมเนียมสมัครนีส้หกรณจ์ะไม่คืนใหไ้ม่ว่าใดๆ เวน้แต่เฉพาะผูข้าดคณุสมบตัิ
หรอืพืน้ความรู ้
 ขอ้ 12. ให้คณะกรรมการด าเนินการแต่งตั้งกรรมการขึน้คณะหน่ึงมีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน    
โดยให้มีต  าแหน่งเป็นประธานกรรมการคนหน่ึง และเลขานุการคนหน่ึง ในจ านวนนีใ้ห้มีผู้จัดการ             
เป็นกรรมการคนหน่ึง เพื่อด  าเนินการคดัเลอืกหรอืสอบคดัเลอืกหรอืสอบแข่งขนั 
 ขอ้ 13. ในการคดัเลอืกใหค้ณะกรรมการตามขอ้ 10 ทดสอบผู้สมัครในวิชาท่ีก าหนดไว้ในข้อ 14  
ตามท่ีเห็นสมควร 
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 ขอ้ 14. ในการสอบคดัเลอืกหรอืการสอบแข่งขนัใหค้ณะกรรมการอาจจัดใหส้อบในวิชาดงัต่อไปนี  ้
  ( 1 ) ความรูเ้ก่ียวกบักฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบั ระเบียบ และวิธีปฏิบตัิงานเก่ียวกบัสหกรณ์ 
  ( 2 ) คณิตศาสตร ์และหรอืบญัชี 
  ( 3 ) ความรูเ้ก่ียวกบังานในต าแหน่งหนา้ท่ี 
  ( 4 ) สมัภาษณ ์
            ผูส้อบคดัเลอืกหรอืสอบแข่งขันต้องได้คะแนนแต่ละวิชาไม่น้อยกว่ารอ้ยละ  50 และได้
คะแนนรวมไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ  60 ของคะแนนทัง้หมดจึงจะถือว่าเป็นผูส้อบคดัเลอืกหรอืสอบแข่งขนัได้ 
 ขอ้ 15. เม่ือการคดัเลอืกหรอืสอบคดัเลอืกหรอืสอบแข่งขนัเสรจ็สิน้แลว้ และใหป้ระธานกรรมการ 
คดัเลอืกหรอืสอบคดัเลอืกหรอืสอบแข่งขนัประกาศรายช่ือผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก หรอืสอบคดัเลอืก หรอืสอบ 
แข่งขนัไดต้ามล  าดบัคะแนนไว ้ณ ส  านกังานของสหกรณ ์และใหเ้สนอผลการคัดเลือกหรือสอบแข่งขันต่อ
คณะกรรมการโดยเรว็ 
 ขอ้ 16. ใหค้ณะกรรมการด าเนินการจัดล  าดับท่ีในบัญชีผู้ได้รบัคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกหรือ
สอบแข่งขนัไดเ้รยีงล  าดบัจากคะแนนสงูมาหาต ่า เป็นเจ้าหนา้ท่ีของสหกรณถ์า้มีผูส้อบคัดเลือกได้คะแนน
รวมเท่ากนัหลายคนใหถื้อคะแนนวิชาในขอ้  14( 1 ) เป็นเกณฑต์ดัสิน  และถ้าคะแนนในวิชาดังกล่าวยัง
เท่ากนัอยู่อีกก็ใหค้ณะกรรมการด าเนินการจัดใหมี้การคดัเลอืกโดยสอบสมัภาษณ์ 
 ข้อ 17. การบรรจุและแต่งตั้งหรือเลื่อนต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีให้ด  ารงต  าแหน่ง ต้องเป็นไปตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้
  ( 1 ) เจ้าหนา้ท่ีตามขอ้ 5 ก.ข.ค. 

        ก. ตอ้งเป็นผูไ้ดร้บัประกาศนียบตัรไม่ต  ่ากว่าประกาศนียบตัรวิชาชีพหรอืประโยค 
มัธยมศึกษาตอนปลายหรอืเทียบเท่าหรอื 

        ข. เป็นผูไ้ดร้บัประกาศนียบตัรวิชาการสหกรณจ์ากสถาบนัการศึกษาทางสหกรณ ์ 
ซึ่งทางราชการรบัรอง 

        ค. เป็นผูไ้ดร้บัประกาศนียบตัรไม่ต  ่ากว่าประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสงูหรอื 
อนปุรญิญาหรอืเทียบเท่า 

( 2 ) หวัหนา้ฝ่าย 
        ก. ตอ้งมีพืน้ฐานความรูต้าม  ( 1 ) ก. และด ารงต  าแหน่งเจ้าหนา้ท่ีในสหกรณ ์

มาแลว้ไม่ต  ่ากว่า  5 ปี 
        ข. ตอ้งมีพืน้ฐานความรูต้าม  ( 1 ) ข. และด ารงต  าแหน่งเจ้าหนา้ท่ีในสหกรณ ์

มาแลว้ไม่ต  ่ากว่า  3 ปี 
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        ค. ตอ้งมีพืน้ฐานความรูต้าม  ( 1 ) ค. และด ารงต  าแหน่งเจ้าหนา้ท่ีในสหกรณ ์
มาแลว้ไม่ต  ่ากว่า  1 ปี 
  ( 3 ) รองผูจ้ัดการ 

        ก. ตอ้งไดร้บัปรญิญาตรหีรอืประกาศนียบตัรวิชาชีพ ซึ่งเทียบเท่าไดไ้ม่ต  ่ากว่า 
ปรญิญาตรใีนทางท่ีสหกรณต์อ้งการ หรอื 

        ข. ตอ้งด  ารงต  าแหน่งหวัหนา้งานหรอืหวัหนา้ฝ่ายในสหกรณนี์ม้าแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี  
( 4 ) ผูจ้ัดการ 
        ก. ตอ้งมีพืน้ความรูต้าม  ( 3 ) ก. และด ารงต  าแหน่งรองผูจ้ัดการในสหกรณ์มาแลว้

ไม่นอ้ยกว่า  2 ปี หรอื 
        ข. ตอ้งมีพืน้ความรูต้าม  ( 2 ) ข. และด ารงต  าแหน่งรองผูจ้ัดการในสหกรณ์มาแลว้

ไม่นอ้ยกว่า  2 ปี หรอืด  ารงต  าแหน่งหวัหนา้ฝ่ายในสหกรณม์าแลว้ไม่นอ้ยกว่า 5 ปี หรอื 
        ค. มีคณุวฒิุอื่นท่ีเหมาะสมแก่ต  าแหน่งตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
ในกรณีท่ีมีเหตคุวรยกเวน้การปฏิบตัิตามหลกัเกณฑใ์นขอ้นี ้ใหค้ณะกรรมการด าเนินการ 

พิจารณาเป็นรายๆ  
ขอ้ 18. ประธานกรรมการมีอ  านาจบรรจุแต่งตั้งหรือเลื่อนต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีให้ด  ารงต  าแหน่ง       

ซึ่งไม่สงูกว่ารองผูจ้ัดการไดท้กุต  าแหน่ง ภายในจ านวนอตัราต  าแหน่งท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
 ขอ้ 19. ในการบรรจุและแต่งตัง้หรอืเลื่อนต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีให้ด  ารงต  าแหน่ง รองผู้จัดการหรือ
ผูจ้ัดการ ให้ประธานกรรมการพิจารณาผู้มีคุณวุฒิ ความสามารถ ความชัดเจน และความเหมาะสม         
แก่ต  าแหน่ง  เสนอขอรบัความเห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการก่อน เม่ือได้รบัความเห็นชอบแลว้
ประธานกรรมการจึงสั่งบรรจุและแต่งตัง้ได  ้

ขอ้ 20. การบรรจุและแต่งตัง้เจ้าหนา้ท่ีสหกรณใ์หบ้รรจุในอตัราเงินเดือนดงัต่อไปนี ้
           ( 1 ) ผูมี้พืน้ฐานความรูต้ามขอ้ 17(1)ก.ใหบ้รรจุในอตัราเจ้าหนา้ท่ีขัน้ 1 เงิน 9,360 บาท 
           ( 2 ) ผูมี้พืน้ฐานความรูต้ามขอ้ 17(1)ข.ใหบ้รรจุในอตัราเจ้าหนา้ท่ีขัน้ 3 เงิน 10,300 บาท 
           ( 3 ) ผูมี้พืน้ฐานความรูต้ามขอ้ 17(1)ค.ใหบ้รรจุในอตัราเจ้าหนา้ท่ีขัน้ 5 เงิน 11,330 บาท 
           ( 4 ) ผูมี้พืน้ฐานความรูต้ามขอ้ 17(3)ใหบ้รรจุในอตัรารองผูจ้ัดการขัน้ 1 เงิน 15,060 บาท 
           ( 5 ) วฒิุอื่น ๆ ใหบ้รรจุในอตัราซึ่งคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 
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                         ผู้ได้ร ับการเลื่อนขึ ้นต  าแหน่งหัวหน้าฝ่าย หรือรองผู้จัดการ หรือผู้จัดการจะให้ได้ร ับ
เงินเดือนสงูกว่าขัน้ต  ่าสดุต  าแหน่งนัน้ไม่ได ้แต่ถา้ผูน้ัน้ไดร้บัเงินเดือนเดิมสงูกว่าขัน้ต  ่าสดุของต าแหน่งใหม่   
ก็ใหไ้ดร้บัขัน้ท่ีเท่ากบัเงินเดือนเดิม 
 ขอ้ 21. การบรรจุและแต่งตัง้เจ้าหนา้ท่ี  ใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 
 

หมวด 4 
การปฏบิัตหิน้าทีแ่ทนต าแหน่งเจ้าหน้าทีห่รือผู้จัดการและการเปลี่ยนตวัผู้จัดการ 

 

 ขอ้ 22. ถา้ต  าแหน่งเจ้าหนา้ท่ีว่างและยังมิแต่งตั้งให้ผู้ใดด  ารงต  าแหน่งนั้น หรือผู้ด  ารงต  าแหน่ง    
ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีไดเ้ป็นครัง้คราว ประธานกรรมการมีอ  านาจสั่งใหเ้จ้าหนา้ท่ีท่ีเห็นสมควรรกัษาการ
ในต าแหน่งหรอืท าการแทนชั่วคราวได้ แต่การสั่งการให้รกัษาการในต าแหน่งรองผู้จัดการ หรือผู้จัดการ   
ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการก่อน 
 ขอ้ 23. ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนตัวผู้จัดการ ให้คณะกรรมการด าเนินการจัดให้มีการตรวจสอบ
หลกัฐานทางบัญชีและการเงินกับบรรดาทรพัย์สินของสหกรณ์ เพื่อทราบฐานะอันแท้จริงของสหกรณ์         
ท่ีจะสง่มอบกนั 
 

หมวด 5 
หลักประกันของเจ้าหน้าที ่

 

 ขอ้ 24. ในการบรรจุและแต่งตัง้เจ้าหนา้ท่ีของสหกรณ์ ต้องให้เจ้าหน้าท่ีท าหนังสือสญัญาจ้างไว้
เป็นหลกัฐานตามแบบท่ีสหกรณก์ าหนด และใหค้ณะกรรมการด าเนินการก าหนดใหมี้หลกัประกันอย่างใด
อย่างหน่ึงหรือหลายอย่างดังปรากฏข้างล่างนี ้เพื่อประกันความเสียหายอันอาจจะเกิดขึน้แก่สหกรณ์
เน่ืองจากการกระท าหรอืงดเวน้การกระท าซึ่งเจ้าหนา้ท่ีสหกรณต์อ้งรบัผิด 
  ( 1 ) มีเงินสดจ านวนไม่นอ้ยกว่าท่ีคณะกรรมการด าเนินการฝากไวก้บัสหกรณ์ 
  ( 2 ) มีบคุคลซึ่งคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรอย่างน้อยหน่ึงคนเป็นผู้ค  า้ประกัน
อย่างไม่มีจ ากดั 
  ( 3 ) มีหลกัทรพัยข์องรฐับาลไทยหรอืหลกัทรพัยอ์ย่างอื่นจ าน าประกนั 
  ( 4 ) มีอสงัหาริมทรพัย์อันปลอดจากภาระจ านองรายอื่นจ านองเป็นประกันตามท่ี
เห็นสมควรแก่ลกัษณะและปรมิาณของงานในความรบัผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์แต่ละคน เพื่อให้คุ้ม  
แก่ความเสยีหายอนัอาจจะเกิดขึน้ 
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หมวด 6 
การเลื่อนเงินเดอืน 

 

 ขอ้ 25. เจ้าหนา้ท่ีสหกรณซ์ึ่งมีเวลาท างานในสหกรณค์รบแปดเดือนในรอบปีทางบญัชีของสหกรณ์
จึงมีสทิธิไดร้บัการพิจารณาเลือ่นเงินเดือน 
 ขอ้ 26. ในการเลือ่นเงินเดือนของเจ้าหนา้ท่ีใหพ้ิจารณาถึงความสามารถ การรเิริม่ ความอุตสาหะ 
ความรบัผิดชอบคุณภาพ และปริมาณงานในหน้าท่ี ตลอดจนความประพฤติและสมรรถภาพในการ
ปฏิบตัิงานในรอบปีทางบญัชีแลว้ของสหกรณ ์ ทัง้นีต้อ้งอยู่ภายในวงเงินประมาณการรายจ่ายส  าหรบัเลื่อน
เงินเดือนประจ า 
 ขอ้ 27. ผูจ้ัดการมีอ  านาจเลือ่นเงินเดือนของเจ้าหนา้ท่ีต  าแหน่งไม่สงูกว่ารองผู้จัดการ ในปีหน่ึงๆ  
ไม่เกินหน่ึงขัน้ ถา้เกินกว่านัน้ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการ 
 ขอ้ 28. การเลือ่นเงินเดือนผูจ้ัดการเป็นอ านาจของคณะกรรมการด าเนินการ 
 

หมวด 7 
เงินสะสมของเจ้าหน้าทีส่หกรณ ์

 

 ขอ้ 29. เจ้าหนา้ท่ีสหกรณท่ี์ท าหนา้ท่ีรบัผิดชอบกบัการเงิน  และทรพัยส์ินของสหกรณ์ต้องยินยอม
ใหส้หกรณห์กัเงินเดือน ณ ท่ีจ่ายเพื่อน าเข้าบัญชีเงินสะสมของเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์รายคนทุกเดือนจนถึง

เดือนออกจากงาน 
            เงินสะสมของเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ให้มีอัตราไม่ต  ่ากว่ารอ้ยละห้าของเดือน โดยไม่มีเศษ      
ของบาท สหกรณจ์ะคิดดอกเบีย้เงินสะสมใหใ้นอตัราเดียวกบัเงินฝากประจ าระยะเวลาสบิสองเดือนตามท่ี
ก าหนดไวใ้นระเบียบว่าดว้ยเงินฝากออมทรพัยแ์ละเงินฝากประจ าของสหกรณท์ัง้สิน้ โดยคิดใหต้ามจ านวน
เดือนเต็มและน าเขา้บญัชีเงินสะสมของเจ้าหนา้ท่ีสหกรณน์ัน้ๆ ทกุวนัสิน้ปีทางบญัชีของสหกรณ์ 
 ขอ้ 30. เงินสะสมของเจ้าหนา้ท่ีสหกรณต์ามข้อ  29  รวมทั้งดอกเบีย้ย่อมถือเป็นประกันบรรดา
ความเสยีหายอนัจะมีขึน้แก่สหกรณ ์ โดยการกระท าหรอืงดเวน้การกระท าของเจ้าหนา้ท่ีสหกรณด์งักลา่ว 
            เจ้าหนา้ท่ีสหกรณต์ามวรรคแรก จะงดสง่หรอืถอนเงินสะสมรวมทั้งดอกเบีย้ไม่ว่าทั้งหมด
หรอืบางสว่นในระหว่างท่ีเป็นเจ้าหนา้ท่ีสหกรณห์าไดไ้ม่ 
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หมวด 8 
การจ่ายเงินโบนัส เงินบ าเหน็จและค่าชดเชย 

 

 ขอ้ 31. เม่ือสิน้ปีทางบญัชีหน่ึงๆ สหกรณอ์าจจัดสรรก าไรเป็นเงินโบนัสแก่เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์
ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ ์
            ใหค้ณะกรรมการด าเนินการก าหนดจ านวนเงินโบนสัท่ีจะจ่ายใหแ้ก่เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์
ตามสว่นแห่งอตัราเงินเดือนของแต่ละคน แต่อย่างสงูไม่เกินสีเ่ท่าของเงนิเดือนซึง่ไดร้บัในเดือนสดุทา้ยของปี
ทางบญัชีนัน้ 
            เจ้าหนา้ท่ีของสหกรณผ์ูใ้ดมีเวลาท างานไม่เต็มปีทางบัญชีใดๆ ให้ได้รบัเงินโบนัสลดลง 
ตามสว่นแห่งเวลาท างานในปีนัน้ 
 ขอ้ 32. คณะกรรมการด าเนินการอาจไม่จ่ายเงินโบนสัไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าท่ี
ของสหกรณค์นใดก็ได ้ หากปรากฏว่าเจ้าหนา้ท่ีของสหกรณน์ัน้ปฏิบตัิหนา้ท่ีผิดพลาดหรือบกพร่องอยู่เป็น
ประจ าไม่อทิุศเวลาใหแ้ก่สหกรณ ์ลาหยดุในระหว่างปีทางบญัชีเกินสมควรทั้งไม่พยายามขวนขวายแก้ไข
ขอ้ผิดพลาดหรอืบกพรอ่งของตน 
 ข้อ 33. เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออกจากสหกรณ์ เพราะสหกรณ์เลิกจ้างมีสิทธิได้รบัค่าชดเชยจาก
สหกรณด์งันี ้
  ( 1 ) เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ซึ่งท างานติดต่อกันครบหน่ึงรอ้ยย่ีสิบวันแต่ไม่ครบหน่ึงปี  
โดยรวมวนัหยดุ  วนัลาและวนัท่ีสหกรณส์ั่งใหห้ยดุงาน เพื่อประโยชนข์องสหกรณใ์หจ่้ายไม่นอ้ยกว่าค่าจ้าง
อตัราสดุทา้ยสามสบิวนั 
  ( 2 ) เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ซึ่งท างานติดต่อกันครบหน่ึงปีแต่ไม่ครบสามปี โดยรวม
วนัหยดุ วนัลาและวนัท่ีสหกรณส์ั่งใหห้ยดุงาน เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตรา
สดุทา้ยเกา้สบิวนั 

( 3 ) เจ้าหนา้ท่ีของสหกรณซ์ึ่งท างานติดต่อกนัครบสามปีขึน้ไปแต่ไม่ครบ 10 ปี โดยรวม
วนัหยดุ วนัลาและวนัท่ีสหกรณส์ั่งใหห้ยดุงาน เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตรา
สดุทา้ยหน่ึงรอ้ยแปดสบิวนั 
  ( 4 ) เจ้าหนา้ท่ีของสหกรณ์ซึ่งท างานติดต่อกันครบสิบปีขึน้ไป โดยรวมวันหยุด วันลา   
และวนัท่ีสหกรณส์ั่งใหห้ยดุงาน เพื่อประโยชนข์องสหกรณใ์หจ่้ายไม่นอ้ยกว่าค่าจ้างอัตราสดุท้ายสามรอ้ย
หกสบิหา้วนั 
            การเลกิจ้าง  หมายความว่า  การท่ีสหกรณใ์หเ้จ้าหน้าท่ีออกจากการงานโดยท่ีไม่กระท า
ความผิดตามขอ้  35 
 
 



   

- 58 - 
 

            อน่ึงสหกรณไ์ม่ตอ้งจ่ายเงินค่าชดเชยใหเ้จ้าหนา้ท่ีของสหกรณท่ี์มีก าหนดระยะเวลาจ้างไว้ 
แน่นอนและเลกิจ้างตามก าหนดระยะเวลานัน้  หรอืเจ้าหนา้ท่ีของสหกรณท่ี์สหกรณแ์จ้งใหท้ราบเป็นหนงัสือ
แต่แรกว่าใหท้ดลองปฏิบตัิงานในระยะเวลาไม่เกินหน่ึงรอ้ยแปดสบิวนั และยงัอยู่ในระยะเวลานัน้ 
 ขอ้ 34. เจ้าหนา้ท่ีของสหกรณค์นใดท างานในสหกรณนี์ด้้วยความเรียบรอ้ยเป็นเวลาติดต่อกันมา  
ไม่นอ้ยกว่าหา้ปีขึน้ไป มีสทิธิไดร้บัเงินบ าเหน็จเม่ือออกจากต าแหน่ง เวน้แต่การออกเพราะถกูลงโทษไล่ออก
หรอืเลกิจ้างและมีสทิธิไดร้บัเงินชดเชยแลว้ตาม ขอ้ 33 
            การค านวณเงินบ าเหน็จใหเ้อาเงินเดือนสดุทา้ยตัง้ คูณด้วยจ านวนปีท่ีท างานในสหกรณ ์
เศษของปีถา้ถึง 180 วนั ใหน้บัเป็นหน่ึงปี ถา้ต  ่ากว่านัน้ใหปั้ดทิง้ 
            จ านวนปีท่ีท างาน หมายถึง ระยะเวลาวนับรรจุเจ้าหนา้ท่ีเขา้ท างานในสหกรณ์ จนถึงวันท่ี
ออกจากสหกรณห์กัดว้ยวนัลาของผูน้ัน้ 
            ในกรณีท่ีค  านวณเงินบ าเหน็จตามระเบียบนีมี้จ านวนมากกว่าเงินชดเชยท่ีเจ้าหน้าท่ีพึง
ไดร้บัตามขอ้ 33.  ใหส้หกรณจ่์ายเงินบ าเหน็จเพิ่มไดเ้ฉพาะสว่นท่ีเกินกว่าเงินชดเชยเท่านัน้ 
            เจ้าหนา้ท่ีของสหกรณซ์ึ่งออกจากต าแหน่งเพราะตาย  สหกรณ์จะจ่ายเงินบ าเหน็จให้แก่
ทายาทตามกฎหมาย 
 ขอ้ 35. สหกรณไ์ม่ตอ้งจ่ายค่าชดเชยใหแ้ก่เจ้าหนา้ท่ีของสหกรณ ์ ซึ่งเลกิจ้างในกรณีหน่ึงกรณีใด 
ดงัต่อไปนี ้
  ( 1 ) ทจุรติต่อหนา้ท่ีหรอืกระท าความผิดทางอาญาโดยเจตนาแก่สหกรณ ์
  ( 2 ) จงใจท าใหส้หกรณไ์ดร้บัความเสยีหาย 
  ( 3 ) ฝ่าฝืนขอ้บงัคบัหรอืระเบียบเก่ียวกบัการท างานหรอืค  าสั่งอนัชอบดว้ยกฎหมายของ 
สหกรณ ์และสหกรณไ์ดต้กัเตือนเป็นหนงัสอืแลว้  เวน้แต่กรณีรา้ยแรงสหกรณไ์ม่จ าเป็นตอ้งตกัเตือน 
  ( 4 ) ละทิง้หนา้ท่ีเป็นเวลาสามวนัติดต่อกนัโดยไม่มีเหตอุนัสมควร 
  ( 5 ) ประมาทเลนิเลอ่เป็นเหตใุหส้หกรณไ์ดร้บัความเสยีหาย 

  ( 6 ) ได้รบัโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงท่ีสดุให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือ
ความผิดอนัไดก้ระท าโดยประมาท 
 ขอ้ 36. เพื่อประโยชนแ์ก่การจ่ายเงินบ าเหน็จและค่าชดเชยแก่เจ้าหน้าท่ีของสหกรณใ์หส้หกรณ ์
ตัง้เงินส  ารองจ่ายเงินบ าเหน็จและค่าชดเชยไวต้ดัจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประจ าปีตามจ านวนท่ีคณะกรรมการ 
ด าเนินการพิจารณาเห็นสมควร 
 ขอ้ 37. ภาษีเงินไดอ้นัพึงช าระตามกฎหมายใหผู้ร้บัเงินชดเชยและเงินบ าเหน็จเป็นผูจ่้ายทัง้สิน้ 
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หมวด 9 
การพ้นจากต าแหน่ง 

 

 ขอ้ 38. เจ้าหนา้ท่ีออกจากงานเม่ือ 
  ( 1 ) ตาย 
  ( 2 ) ลาออก 
  ( 3 ) ขาดคณุสมบตัติามขอ้  6 
  ( 4 ) เกษียณอายตุามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้  39 
  ( 5 ) เลกิจ้าง 
  ( 6 ) ใหอ้อก 
 ข้อ 39. เจ้าหน้าท่ีผู้ใดประสงค์จะลาออกจากงานก็ย่อมท าได้  โดยย่ืนหนังสือขอลาออกต่อ
ผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงของตน  เพื่อเสนอตามล  าดับจนถึงคณะกรรมการด าเนินการ เม่ือคณะกรรมการ
ด าเนินการพิจารณาอนญุาตแลว้  จึงถือว่าออกจากงาน 
 ข้อ 40. เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ 6. นั้น ให้ถือว่าออกจากงานตั้งแต่วันท่ี
คณะกรรมการด าเนินการลงมติ 
 ขอ้ 41. เจ้าหนา้ท่ีสหกรณค์นใดมีอายุครบ  60 ปีบริบูรณ์  ให้เป็นอันออกจากงานเม่ือสิน้ปีทาง
บญัชีซึ่งเป็นปีท่ีผูน้ัน้มีอายคุรบ  60 ปีบรบิรูณ ์ โดยใหพ้น้จากต าแหน่งเวน้แต่จะไดมี้การพิจารณาจ้างเป็น
คราวๆ อีกคราวละไม่เกิน 1 ปี จนอายคุรบ 65 ปีบรบิรูณ ์
            การพิจารณาจ้างเจ้าหนา้ท่ีสหกรณเ์ป็นคราวๆ ตามวรรคก่อนจะท าได้แต่ในกรณีท่ีมีเหตุ
พิเศษเพื่อประโยชน์อย่างย่ิงแก่สหกรณ์ และผู้นั้นยังมีสขุภาพสมบูรณ์เพียงพอท่ีจะปฏิบัติงานโดยมี
สมรรถภาพ  ทัง้นีต้อ้งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการ 
 ขอ้ 42. คณะกรรมการด าเนินการมีอ  านาจเลกิจ้างเจ้าหนา้ท่ีหรอืสหกรณใ์นกรณีดงัต่อไปนี ้
  ( 1 ) เม่ือสหกรณย์บุต  าแหน่งท่ีผูน้ัน้ด  ารงอยู่ 
  ( 2 ) เม่ือมีเหตอุนัสมควรซึง่คณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าผูน้ัน้หย่อนสมรรถภาพในการ
ปฏิบตัิงานหรอืมีความบกพรอ่งในการปฏิบตัิงานอยู่เนือง ๆ หรอืไม่อาจไว้วางใจผู้นั้นในการปฏิบัติหน้าท่ี
ต่อไปได ้
  ( 3 ) เม่ือมีมลทินหรอืมัวหมองในกรณีความผิดวินยัอย่างรา้ยแรง หรอืในกรณีมีความผิด
อาญา เวน้แต่ความผิดลหโุทษหรอืความผิดอนัไดก้ระท าโดยประมาท 
  ( 4 ) เม่ือตอ้งรบัโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงท่ีสดุใหจ้ าคกุส  าหรบัความผิดลหุโทษหรือ
ความผิดอนัไดก้ระท าโดยประมาท 
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  ( 5 ) เลกิจ้างตามสญัญาจ้าง 
 ขอ้ 43. การลงโทษเจ้าหนา้ท่ีของสหกรณใ์หเ้ป็นไปตามระเบียบว่าดว้ยวินยัการสอบสวน และการ
ลงโทษส  าหรบัเจ้าหนา้ท่ีของสหกรณ ์
 

บทเฉพาะกาล 
 

 ขอ้ 44. ผูท่ี้สหกรณไ์ดจ้้างไวแ้ลว้ ก่อนวันใช้ระเบียบนีใ้ห้ถือว่าเป็นเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์มีสิทธิและ 
หนา้ตามระเบียบนีท้กุประการ 
            เจ้าหนา้ท่ีสหกรณค์นใดยงัไม่ไดท้  าสญัญาจ้างและหรือจัดให้มีหลกัประกันไว้ต่อสหกรณ์  
ใหท้  าสญัญาจ้างและหรอืใหมี้หลกัประกนัใหเ้สรจ็ภายในก าหนด  60 วนั  นบัแต่วนัถดัจากวนัใช้ระเบียบนี ้
 ขอ้ 45. ผูท่ี้สว่นราชการหรอืหน่วยงานสั่งใหไ้ปท างานในฐานะเจ้าหนา้ท่ีสหกรณ ์และก าลงัท างาน
อยู่ในฐานะเช่นนัน้อยู่ในวนัใชร้ะเบียบนี ้ ทัง้มีความประสงคจ์ะลาออกจากราชการหรอืหน่วยงานท่ีตนสงักดั
อยู่เพื่อสมัครเป็นเจ้าหนา้ท่ีสหกรณ ์โดยไดร้บัเงินเดือนไม่สงูเกินกว่าเงินเดือนซึ่งได้รบัจากสว่นราชการหรือ
หน่วยงานเดิม 
            การจ้างเจ้าหนา้ท่ีสหกรณต์ามความในวรรคก่อน อาจกระท าโดยไม่ตอ้งสอบคดัเลอืก 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี   31 กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 
 

                                                                 (ลงช่ือ) พลต ารวจตร ี ชัยยทุธ   เจียรศิรกิลุ 
                                                                                               ( ชัยยทุธ   เจียรศิรกิลุ ) 
                                                                                                   ประธานกรรมการ 
                                                                           สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์ จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจภธูรจังหวัดบุรรีัมย ์จ ากัด 
ว่าดว้ยเจ้าหน้าทีแ่ละลูกจ้างของสหกรณ ์

แก้ไขเพิ่มเตมิฉบบัที ่3 พ.ศ. 2555 
……………………………. 

 

 อาศยัอ  านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ ์ขอ้ 78 , ขอ้ 91 , ข้อ 99  และข้อ 106 ท่ีประชุม
คณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี 39  ครัง้ท่ี 13  เม่ือวนัท่ี  30 สงิหาคม พ.ศ.2555  ไดก้  าหนดระเบียบว่าด้วย
เจ้าหนา้ท่ีและลกูจ้างของสหกรณ ์ดงัต่อไปนี ้    
 ขอ้ 1. ระเบียบนีเ้รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัย์ต  ารวจภูธรจังหวัดบุรีรมัย์ จ ากัด ว่าด้วย
เจ้าหนา้ท่ีและลกูจ้างของสหกรณ ์แกไ้ขเพิ่มเติมฉบบัท่ี 3 พ.ศ.2555“ 
 ขอ้ 2. ระเบียบนีใ้หใ้ช้บงัคบัตัง้แต่  1 ตลุาคม 2555 เป็นตน้ไป  ใหย้กเลกิความในหมวด 2 อัตรา
เงินเดือน ขอ้ 7. ของระเบียบสหกรณ์ออมทรพัย์ต  ารวจภูธรจังหวัดบุรีรมัย์ จ ากัด ว่าด้วยเจ้าหน้าท่ีและ
ลกูจ้างของสหกรณ ์แกไ้ขเพิ่มเติมฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2554 และใช้ความต่อไปนีแ้ทน 
 

หมวด 1 
อัตราก าลังและต าแหน่งเจ้าหน้าที ่

 

 ขอ้ 3. ใหส้หกรณจ์้างเจ้าหนา้ท่ีตามจ านวนท่ีจ าเป็นแก่การปฏิบตัิงานประจ าของสหกรณ ์
 ขอ้ 4.  ใหแ้บ่งงานในสหกรณอ์อกเป็นฝ่ายดงันี ้

4.1 ฝ่ายการเงิน – ธุรการ 
4.2 ฝ่ายบญัชี – สนิเช่ือ 

 ขอ้ 5. ต าแหน่งเจ้าหนา้ท่ีสหกรณมี์ดงันี ้
ก. เจ้าหนา้ท่ีการเงิน เจ้าหนา้ท่ีบญัชี  เจ้าหนา้ท่ีธุรการ  เจ้าหนา้ท่ีประจ าหน่วย  
     เจ้าหนา้ท่ีฝ่ายเงินกู ้
ข. หวัหนา้ฝ่าย 
ค. รองผูจ้ัดการ 
ง. ผูจ้ัดการ 

 ขอ้ 6.  ต  าแหน่งลกูจ้าง ไดแ้ก่  แม่บา้น  คนงาน  คนยาม  นกัการภารโรง 
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หมวด 2 
อัตราเงินเดอืน 

 

 ขอ้ 7. ใหก้  าหนดอัตราเงินเดือนส  าหรบัเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ไว้ดังต่อไปนี ้เว้นแต่อัตราขั้นต  ่า       
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยแรงงานก าหนด 

ขัน้ เจ้าหนา้ท่ีสหกรณ ์
  เจ้าหนา้ท่ี หวัหนา้ฝ่าย รองผูจ้ัดการ ผูจ้ัดการ 
1 5,690 7,940 8,740 13,160 

1.5 5,810 8,130 8,970 13,470 
2 5,970 8,340 9,210 13,770 

2.5 6,140 8,540 9,440 14,070 
3 6,300 8,740 9,700 14,380 

3.5 6,470 8,930 9,960 14,680 
4 6,630 9,140 10,190 15,000 

4.5 6,800 9,340 10,440 15,290 
5 6,970 9,540 10,700 15,610 

5.5 7,140 9,740 11,000 15,920 
6 7,290 9,950 11,310 16,240 

6.5 7,460 10,150 11,620 16,550 
7 7,630 10,350 11,920 16,880 

7.5 7,800 10,540 12,240 17,200 
8 7,960 10,760 12,530 17,550 

8.5 8,120 10,970 12,840 17,890 
9 8,290 11,180 13,160 18,230 

9.5 8,450 11,400 13,470 18,590 
10 8,610 11,630 13,770 18,950 

10.5 8,800 11,860 14,070 19,300 
11 8,970 12,090 14,380 19,660 

11.5 9,150 12,330 14,680 20,040 
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ขัน้ เจ้าหนา้ท่ีสหกรณ ์
  เจ้าหนา้ท่ี หวัหนา้ฝ่าย รองผูจ้ัดการ ผูจ้ัดการ 

12 9,330 12,560 15,000 20,400 
12.5 9,520 12,810 15,290 20,770 
13 9,710 13,070 15,610 21,140 

13.5 9,910 13,310 15,920 21,500 
14 10,070 13,570 16,240 21,880 

14.5 10,280 13,820 16,550 22,230 
15 10,540 14,060 16,880 22,600 

15.5 10,760 14,320 17,200 22,980 
16 10,970 14,560 17,550 23,340 

16.5 11,180 14,810 17,890 23,700 
17 11,400 15,060 18,230 24,070 

17.5 11,630 15,290 18,590 24,440 
18 11,860 15,540 18,950 24,800 

18.5 12,090 16,340 19,300 25,160 
19 12,330 16,650 19,660 25,530 

19.5 12,560 16,960 20,040 25,890 
20 12,810 17,270 20,400 26,270 

20.5 13,070 17,570 20,770 26,630 
21 13,310 17,880 21,140 26,990 

21.5 13,570 18,190 21,500 27,490 
22 13,820 18,480 21,880 27,960 

22.5 14,060 18,790 22,230 28,430 
23 14,320 19,100 22,600 28,880 

23.5 14,560 19,420 22,980 29,510 
24 14,810 19,720 23,340 30,100 

24.5 15,060 20,030 23,700 30,690 
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ขัน้ เจ้าหนา้ท่ีสหกรณ ์
  เจ้าหนา้ท่ี หวัหนา้ฝ่าย รองผูจ้ัดการ ผูจ้ัดการ 

25 15,290 20,330 24,070 31,290 
25.5 15,540 20,640 24,440 31,900 
26 15,800 20,950 24,800 32,510 

26.5 16,040 21,250 25,160 33,140 
27 16,290 21,550 25,530 33,770 

27.5 16,540 21,880 25,890 34,430 
28 16,790 22,180 26,270 35,090 

28.5  17,050 22,490 26,630 35,760 
29  17,290 22,790 26,990 36,450 

29.5  17,540 23,090 27,480 37,130 
30  17,790 23,400 28,030 37,830 

30.5  18,020 23,700 28,560 38,500 
31  18,270 24,070 29,110 39,190 

31.5  18,530 24,440 29,680 39,880 
32  18,770 24,800 30,220 40,560 

32.5  19,020 25,160   41,250 
33  19,260 25,530   41,930 

33.5 19,520    
 

หมวด 3 
การรบัสมคัร การสอบคัดเลือก หรือการคัดเลือก หรือสอบแข่งขัน 

การบรรจแุละการแตง่ตัง้เจ้าหน้าที ่
 

 ขอ้ 8. ผูท่ี้จะไดร้บัการบรรจุและแต่งตัง้เป็นเจ้าหนา้ท่ีสหกรณต์อ้งมีคณุสมบตัดิงันี ้
  ( 1 ) มีสญัชาติไทย 
  ( 2 ) มีอายไุม่ต  ่ากว่าสบิแปดปีบรบิรูณ ์
  ( 3 ) เป็นผูเ้ลือ่มใสในการปกครองตามรฐัธรรมนญูดว้ยความบรสิทุธิใ์จ 
 
 
 



   

- 52 - 
 

  ( 4 ) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพไรค้วามสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ       
ทัง้ไม่เป็นโรคเรือ้น วณัโรคในระยะอนัตราย  โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรงัเกียจแก่สงัคม    
โรคยาเสพติดใหโ้ทษ โรคพิษสรุาเรือ้รงั  หรอืโรคอย่างอื่นตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
  ( 5 ) ไม่เป็นผูบ้กพรอ่งในศีลธรรมอนัดี 
  ( 6 ) ไม่เป็นผูมี้หนีส้นิลน้พน้ตวั 
  ( 7 ) ไม่เป็นผูเ้คยถกูลงโทษถึงตอ้งออกจากสหกรณ์หรือออกจากราชการหรือออกจาก
องคก์ารของรฐับาลหรอืสถาบนัอื่น 
  ( 8 ) ไม่เป็นผูเ้คยรบัโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงท่ีสดุให้จ าคุกเว้นแต่ความผิดลหุโทษ
หรอืความผิดอนัไดก้ระท าโดยประมาท 
  ( 9 ) ไม่เป็นผูเ้คยลาออกจากสหกรณโ์ดยไดก้ระท าผิดวินยั ซึ่งจะไดร้บัโทษไลอ่อก หรอืให้
ออกตามระเบียบว่าดว้ยวินยัการสอบสวนและการลงโทษส  าหรบัเจ้าหนา้ท่ี 
 ข้อ 9. ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ  านาจพิจารณาก าหนดการรบัสมัครคัดเลือก หรือสอบ
คดัเลอืกหรอืสอบแข่งขนัตามหลกัเกณฑใ์นระเบียบนี ้
 ข้อ 10. การรบัสมัคร ให้ประธานกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการ
ประกาศรบัสมัครมีก าหนดเวลาไม่น้อยกว่า  15 วัน  โดยปิดประกาศไว้  ณ ส  านักงานของสหกรณ์และ
โฆษณาทางอื่น  
 ขอ้ 11. ใหผู้ท่ี้ประสงคจ์ะสมัครเขา้รบัการคดัเลอืก หรอืสอบคดัเลอืก หรอืสอบแข่งขนั ย่ืนใบสมัคร
ตามแบบท่ีสหกรณก์ าหนดพรอ้มดว้ยหลกัฐานแสดงพืน้ความรู ้ส  าเนาทะเบียนบา้น และหนงัสอืรบัรองของ
แพทยแ์ผนปัจจุบนัชั้นหน่ึง สาขาเวชกรรรม  ซึ่งรบัรองผู้สมัครตามความในข้อ  6( 4 ) และรบัรองด้วยว่า
ผูส้มัครเป็นผูมี้อนามัยสมบรูณ ์

           ใหย่ื้นใบสมัครดว้ยตนเองต่อประธานกรรมการหรอืผูจ้ัดการ และต้องช าระค่าธรรมเนียม
สมัครคนละ  50 บาท  เงินค่าธรรมเนียมสมัครนีส้หกรณจ์ะไม่คืนใหไ้ม่ว่าใดๆ เวน้แต่เฉพาะผูข้าดคณุสมบตัิ
หรอืพืน้ความรู ้
 ขอ้ 12. ให้คณะกรรมการด าเนินการแต่งตั้งกรรมการขึน้คณะหน่ึงมีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน    
โดยใหมี้ต  าแหน่งเป็นประธานกรรมการคนหน่ึง และเลขานุการคนหน่ึง  ในจ านวน นีใ้ห้มีผู้จัดการเป็น
กรรมการคนหน่ึง เพื่อด  าเนินการคดัเลอืกหรอืสอบคดัเลอืกหรอืสอบแข่งขนั 
 ขอ้ 13. ในการคดัเลอืกใหค้ณะกรรมการตามขอ้  10  ทดสอบผูส้มัครในวิชาท่ีก าหนดไว้ในข้อ 14  
ตามท่ีเห็นสมควร 
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 ขอ้ 14. ในการสอบคดัเลอืกหรอืการสอบแข่งขนัใหค้ณะกรรมการอาจจัดใหส้อบในวิชาดงัต่อไปนี ้
  ( 1 ) ความรูเ้ก่ียวกบักฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบั ระเบียบ และวิธีปฏิบตัิงานเก่ียวกบัสหกรณ์ 
  ( 2 ) คณิตศาสตร ์และหรอืบญัชี 
  ( 3 ) ความรูเ้ก่ียวกบังานในต าแหน่งหนา้ท่ี 
  ( 4 ) สมัภาษณ ์
            ผูส้อบคดัเลอืกหรอืสอบแข่งขันต้องได้คะแนนแต่ละวิชาไม่น้อยกว่ารอ้ยละ  50 และได้
คะแนนรวมไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ  60 ของคะแนนทัง้หมดจึงจะถือว่าเป็นผูส้อบคดัเลอืกหรอืสอบแข่งขนัได้ 
 ขอ้ 15. เม่ือการคดัเลอืกหรอืสอบคดัเลอืกหรอืสอบแข่งขนัเสรจ็สิน้แลว้ และให้ประธานกรรมการ
คดัเลอืกหรือสอบคัดเลือกหรือสอบแข่งขันประกาศรายช่ือผู้ได้รบัการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรือ
สอบแข่งขนัไดต้ามล  าดบัคะแนนไว ้ณ ส  านกังานของสหกรณ ์และใหเ้สนอผลการคดัเลอืกหรอืสอบแข่งขัน
ต่อคณะกรรมการโดยเรว็ 
 ขอ้ 16. ใหค้ณะกรรมการด าเนินการจัดล  าดับท่ีในบัญชีผู้ได้รบัคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกหรือ
สอบแข่งขนัไดเ้รยีงล  าดบัจากคะแนนสงูมาหาต ่า เป็นเจ้าหนา้ท่ีของสหกรณถ์า้มีผูส้อบคัดเลือกได้คะแนน
รวมเท่ากันหลายคนให้ถือคะแนนวิชาในข้อ 12( 1 ) เป็นเกณฑ์ตัดสิน  และถ้าคะแนนในวิชาดังกล่าว       
ยงัเท่ากนัอยู่อีกก็ใหค้ณะกรรมการด าเนินการจัดใหมี้การคดัเลอืกโดยสอบสมัภาษณ์ 
 ข้อ 17. การบรรจุและแต่งตั้งหรือเลื่อนต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีให้ด  ารงต  าแหน่ง ต้องเป็นไปตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้
  ( 1 ) เจ้าหนา้ท่ีตามขอ้ 5 ก.ข.ค. 

ก. ตอ้งเป็นผูไ้ดร้บัประกาศนียบตัรไม่ต  ่ากว่าประกาศนียบตัรวิชาชีพหรอืประโยค 
มัธยมศึกษาตอนปลายหรอืเทียบเท่าหรอื 

ข. เป็นผูไ้ดร้บัประกาศนียบตัรวิชาการสหกรณจ์ากสถาบนัการศึกษาทางสหกรณ ์ 
ซึ่งทางราชการรบัรอง 

ค. เป็นผูไ้ดร้บัประกาศนียบตัรไม่ต  ่ากว่าประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสงูหรอื 
อนปุรญิญาหรอืเทียบเท่า 

( 2 ) หวัหนา้ฝ่าย 
ก. ตอ้งมีพืน้ฐานความรูต้าม  ( 1 ) ก. และด ารงต  าแหน่งเจ้าหนา้ท่ีในสหกรณ ์

มาแลว้ไม่ต  ่ากว่า  5 ปี 
ข. ตอ้งมีพืน้ฐานความรูต้าม  ( 1 ) ข. และด ารงต  าแหน่งเจ้าหนา้ท่ีในสหกรณ ์

มาแลว้ไม่ต  ่ากว่า  3 ปี 
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ค. ตอ้งมีพืน้ฐานความรูต้าม  ( 1 ) ค. และด ารงต  าแหน่งเจ้าหนา้ท่ีในสหกรณ ์
มาแลว้ไม่ต  ่ากว่า  1 ปี 
  ( 3 ) รองผูจ้ัดการ 

ก. ตอ้งไดร้บัปรญิญาตรหีรอืประกาศนียบตัรวิชาชีพ ซึ่งเทียบเท่าไดไ้ม่ต  ่ากว่า 
ปรญิญาตรใีนทางท่ีสหกรณต์อ้งการ หรอื 

ข. ตอ้งด  ารงต  าแหน่งหวัหนา้งานหรอืหวัหนา้ฝ่ายในสหกรณนี์ม้าแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี  
( 4 ) ผูจ้ัดการ 

ก. ตอ้งมีพืน้ความรูต้าม  ( 3 ) ก. และด ารงต  าแหน่งรองผูจ้ัดการในสหกรณ ์
มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า  2 ปี หรอื 

ข. ตอ้งมีพืน้ความรูต้าม  ( 2 ) ข. และด ารงต  าแหน่งรองผูจ้ัดการในสหกรณ ์
มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า  2 ปี หรอืด  ารงต  าแหน่งหวัหนา้ฝ่ายในสหกรณม์าแลว้ไม่นอ้ยกว่า  5 ปี หรอื 

ค. มีคณุวฒิุอื่นท่ีเหมาะสมแก่ต  าแหน่งตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
           ในกรณีท่ีมีเหตคุวรยกเวน้การปฏิบตัิตามหลกัเกณฑใ์นขอ้นี ้ใหค้ณะกรรมการด าเนินการ 

พิจารณาเป็นรายๆ  
ขอ้ 18. ประธานกรรมการมีอ  านาจบรรจุแต่งตัง้หรอืเลือ่นต  าแหน่งเจ้าหนา้ท่ีใหด้  ารงต  าแหน่งซึ่ง 

ไม่สงูกว่ารองผูจ้ัดการไดท้กุต  าแหน่ง ภายในจ านวนอตัราต  าแหน่งท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
 ขอ้ 19. ในการบรรจุและแต่งตัง้หรอืเลือ่นต  าแหน่งเจ้าหนา้ท่ีใหด้  ารงต  าแหน่ง รองผูจ้ัดการหรอื 
ผูจ้ัดการ ใหป้ระธานกรรมการพิจารณาผูมี้คณุวฒิุ  ความสามารถ  ความชัดเจน  และความเหมาะสมแก่
ต  าแหน่ง  เสนอขอรบัความเห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการก่อน  เม่ือได้รบัความเห็นช อบแลว้
ประธานกรรมการจึงสั่งบรรจุและแต่งตัง้ได  ้

ขอ้ 20. การบรรจุและแต่งตัง้เจ้าหนา้ท่ีสหกรณใ์หบ้รรจุในอตัราเงินเดือนดงัต่อไปนี  ้
           ( 1 ) ผูมี้พืน้ฐานความรูต้ามขอ้ 17(1)ก.ใหบ้รรจุในอตัราเจ้าหนา้ท่ีขัน้ 1 เงิน 5,690 บาท 
           ( 2 ) ผูมี้พืน้ฐานความรูต้ามขอ้ 17(1)ข.ใหบ้รรจุในอตัราเจ้าหนา้ท่ีขัน้ 3 เงิน 6,300 บาท 
           ( 3 ) ผูมี้พืน้ฐานความรูต้ามขอ้ 17(1)ค.ใหบ้รรจุในอตัราเจ้าหนา้ท่ีขัน้ 5 เงิน 6,970 บาท 
           ( 4 ) ผูมี้พืน้ฐานความรูต้ามขอ้ 17(3)ใหบ้รรจุในอตัรารองผูจ้ัดการขัน้ 1 เงิน 8,740 บาท 
           ( 5 ) วฒิุอื่น ๆ ใหบ้รรจุในอตัราซึ่งคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 
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                         ผู้ได้ร ับการเลื่อนขึ ้นต  าแหน่งหัวหน้าฝ่าย หรือรองผู้จัดการ หรือผู้จัดการจะให้ได้ร ับ
เงินเดือนสงูกว่าขัน้ต  ่าสดุต  าแหน่งนัน้ไม่ได ้แต่ถา้ผูน้ั้นไดร้บัเงินเดือนเดิมสงูกว่าขัน้ต  ่าสดุของต าแหน่งใหม่ก็
ใหไ้ดร้บัขัน้ท่ีเท่ากบัเงินเดือนเดิม 
 ขอ้ 21. การบรรจุและแต่งตัง้เจ้าหนา้ท่ี  ใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 
 

หมวด 4 
การปฏบิัตหิน้าทีแ่ทนต าแหน่งเจ้าหน้าทีห่รือผู้จัดการและการเปลี่ยนตวัผู้จัดการ 

 

 ขอ้ 22. ถา้ต  าแหน่งเจ้าหนา้ท่ีว่างและยงัมิแต่งตัง้ใหผู้ใ้ดด  ารงต  าแหน่งนัน้ หรือผู้ด  ารงต  าแหน่งไม่
สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีไดเ้ป็นครัง้คราว ประธานกรรมการมีอ  านาจสั่งใหเ้จ้าหนา้ท่ีท่ีเห็นสมควรรกัษาการใน
ต าแหน่งหรอืท าการแทนชั่วคราวได ้แต่การสั่งการใหร้กัษาการในต าแหน่งรองผู้จัดการ หรือผู้จัดการต้อง
ไดร้บัความเห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการก่อน 
 ขอ้ 23. ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนตัวผู้จัดการ ให้คณะกรรมการด าเนินการจัดให้มีการตรวจสอบ
หลกัฐานทางบญัชีและการเงินกบับรรดาทรพัยส์นิของสหกรณ ์เพื่อทราบฐานะอันแท้จริงของสหกรณ์ท่ีจะ
สง่มอบกนั 
 

หมวด 5 
หลักประกันของเจ้าหน้าที ่

 

 ขอ้ 24. ในการบรรจุและแต่งตัง้เจ้าหนา้ท่ีของสหกรณ์ ต้องให้เจ้าหน้าท่ีท าหนังสือสญัญาจ้างไว้
เป็นหลกัฐานตามแบบท่ีสหกรณก์ าหนด และใหค้ณะกรรมการด าเนินการก าหนดใหมี้หลกัประกันอย่างใด
อย่างหน่ึงหรือหลายอย่างดังปรากฏข้างล่างนี ้ เพื่อประกันความเสียหายอันอาจจะเกิดขึน้แก่สหกรณ์
เน่ืองจากการกระท าหรอืงดเวน้การกระท าซึ่งเจ้าหนา้ท่ีสหกรณต์อ้งรบัผิด 
  ( 1 ) มีเงินสดจ านวนไม่นอ้ยกว่าท่ีคณะกรรมการด าเนินการฝากไวก้บัสหกรณ์ 
  ( 2 ) มีบคุคลซึ่งคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรอย่างน้อยหน่ึงคนเป็นผู้ค  า้ประกัน
อย่างไม่มีจ ากดั 
  ( 3 ) มีหลกัทรพัยข์องรฐับาลไทยหรอืหลกัทรพัยอ์ย่างอื่นจ าน าประกนั 
  ( 4 ) มีอสงัหารมิทรพัยอ์นัปลอดจากภาระจ านองรายอื่นจ านองเป็นประกนัตามท่ีเห็น 
สมควรแก่ลกัษณะและปรมิาณของงานในความรบัผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์แต่ละคน เพื่อให้คุ้มแก่
ความเสยีหายอนัอาจจะเกิดขึน้ 
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หมวด 6 
การเลื่อนเงินเดอืน 

 

 ขอ้ 25. เจ้าหนา้ท่ีสหกรณซ์ึ่งมีเวลาท างานในสหกรณค์รบแปดเดือนในรอบปีทางบญัชีของสหกรณ์
จึงมีสทิธิไดร้บัการพิจารณาเลือ่นเงินเดือน 
 ขอ้ 26. ในการเลือ่นเงินเดือนของเจ้าหนา้ท่ีใหพ้ิจารณาถึงความสามารถ การรเิริม่ ความอุตสาหะ 
ความรบัผิดชอบคุณภาพ และปริมาณงานในหน้าท่ี ตลอดจนความประพฤติและสมรรถภาพในการ
ปฏิบตัิงานในรอบปีทางบญัชีแลว้ของสหกรณ ์ ทัง้นีต้อ้งอยู่ภายในวงเงินประมาณการรายจ่ายส  าหรบัเลื่อน
เงินเดือนประจ า 
 ขอ้ 27. ผูจ้ัดการมีอ  านาจเลือ่นเงินเดือนของเจ้าหนา้ท่ีต  าแหน่งไม่สงูกว่ารองผู้จัดการ ในปีหน่ึงๆ  
ไม่เกินหน่ึงขัน้ ถา้เกินกว่านัน้ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการ 
 ขอ้ 28. การเลือ่นเงินเดือนผูจ้ัดการเป็นอ านาจของคณะกรรมการด าเนินการ 
 

หมวด 7 
เงินสะสมของเจ้าหน้าทีส่หกรณ ์

 

 ขอ้ 29. เจ้าหนา้ท่ีสหกรณท่ี์ท าหนา้ท่ีรบัผิดชอบกบัการเงิน  และทรพัยส์นิของสหกรณต์อ้งยินยอม 
ใหส้หกรณห์กัเงินเดือน ณ ท่ีจ่ายเพื่อน าเขา้บญัชีเงินสะสมของเจ้าหนา้ท่ีสหกรณร์ายคนทกุเดือนจนถึง 

เดือนออกจากงาน 
            เงินสะสมของเจ้าหนา้ท่ีสหกรณใ์หมี้อตัราไม่ต  ่ากว่ารอ้ยละหา้ของเดือน โดยไม่มีเศษของ 
บาทสหกรณจ์ะคิดดอกเบีย้เงินสะสมให้ในอัตราเดียวกับเงินฝากประจ าระยะเวลาสิบสองเดือนตามท่ี
ก าหนดไวใ้นระเบียบว่าดว้ยเงินฝากออมทรพัยแ์ละเงินฝากประจ าของสหกรณท์ัง้สิน้  โดยคิดใหต้ามจ านวน
เดือนเต็มและน าเขา้บญัชีเงินสะสมของเจ้าหนา้ท่ีสหกรณน์ัน้ ๆ ทกุวนัสิน้ปีทางบญัชีของสหกรณ ์
 ขอ้ 30. เงินสะสมของเจ้าหนา้ท่ีสหกรณต์ามข้อ  29  รวมทั้งดอกเบีย้ย่อมถือเป็นประกันบรรดา
ความเสยีหายอนัจะมีขึน้แก่สหกรณ ์ โดยการกระท าหรอืงดเวน้การกระท าของเจ้าหนา้ท่ีสหกรณด์งักลา่ว 
            เจ้าหนา้ท่ีสหกรณต์ามวรรคแรก จะงดสง่หรอืถอนเงินสะสมรวมทั้งดอกเบีย้ไม่ว่าทั้งหมด
หรอืบางสว่นในระหว่างท่ีเป็นเจ้าหนา้ท่ีสหกรณห์าไดไ้ม่ 
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หมวด 8 
การจ่ายเงินโบนัส เงินบ าเหน็จและค่าชดเชย 

 

 ขอ้ 31. เม่ือสิน้ปีทางบญัชีหน่ึง ๆ สหกรณอ์าจจัดสรรก าไรเป็นเงินโบนสัแก่เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์
ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ ์
            ใหค้ณะกรรมการด าเนินการก าหนดจ านวนเงินโบนสัท่ีจะจ่ายใหแ้ก่เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์
ตามสว่นแห่งอตัราเงินเดือนของแต่ละคน แต่อย่างสงูไม่เกินสีเ่ท่าของเงนิเดือนซึง่ไดร้บัในเดือนสดุทา้ยของปี
ทางบญัชีนัน้ 
            เจ้าหนา้ท่ีของสหกรณผ์ูใ้ดมีเวลาท างานไม่เต็มปีทางบัญชีใดๆ ให้ได้รบัเงินโบนัสลดลง 
ตามสว่นแห่งเวลาท างานในปีนัน้ 
 ขอ้ 32. คณะกรรมการด าเนินการอาจไม่จ่ายเงินโบนสัไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นใหแ้ก่เจ้าหนา้ท่ี 
ของสหกรณค์นใดก็ได ้ หากปรากฏว่าเจ้าหนา้ท่ีของสหกรณน์ัน้ปฏิบตัิหนา้ท่ีผิดพลาดหรือบกพร่องอยู่เป็น
ประจ าไม่อทิุศเวลาใหแ้ก่สหกรณ ์ลาหยดุในระหว่างปีทางบญัชีเกินสมควรทั้งไม่พยายามขวนขวายแก้ไข
ขอ้ผิดพลาดหรอืบกพรอ่งของตน 
 ขอ้ 33. เจ้าหนา้ท่ีสหกรณอ์อกจากสหกรณ ์เพราะสหกรณเ์ลกิจ้างมีสทิธิไดร้บัค่าชดเชยจาก 
สหกรณด์งันี ้
  ( 1 ) เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ซึ่งท างานติดต่อกันครบหน่ึงรอ้ยย่ีสิบวันแต่ไม่ครบหน่ึงปี  
โดยรวมวนัหยดุ  วนัลาและวนัท่ีสหกรณส์ั่งใหห้ยดุงาน เพื่อประโยชนข์องสหกรณใ์หจ่้ายไม่นอ้ยกว่าค่าจ้าง
อตัราสดุทา้ยสามสบิวนั 
  ( 2 ) เจ้าหนา้ท่ีของสหกรณซ์ึ่งท างานติดต่อกนัครบหน่ึงปีแต่ไม่ครบสามปี  โดยรวม 
วนัหยดุ  วนัลาและวนัท่ีสหกรณส์ั่งใหห้ยดุงาน เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตรา
สดุทา้ยเกา้สบิวนั 

( 3 ) เจ้าหนา้ท่ีของสหกรณซ์ึ่งท างานติดต่อกนัครบสามปีขึน้ไปแต่ไม่ครบ 10 ปี  โดยรวม
วนัหยดุ  วนัลาและวนัท่ีสหกรณส์ั่งใหห้ยดุงาน เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตรา
สดุทา้ยหน่ึงรอ้ยแปดสบิวนั 
  ( 4 ) เจ้าหนา้ท่ีของสหกรณซ์ึ่งท างานติดต่อกันครบสิบปีขึน้ไป  โดยรวมวันหยุด วันลา 
และวนัท่ีสหกรณส์ั่งใหห้ยดุงาน เพื่อประโยชนข์องสหกรณใ์หจ่้ายไม่นอ้ยกว่าค่าจ้างอัตราสดุท้ายสามรอ้ย
หกสบิหา้วนั 
            การเลกิจ้าง  หมายความว่า  การท่ีสหกรณใ์หเ้จ้าหน้าท่ีออกจากการงานโดยท่ีไม่กระท า
ความผิดตามขอ้  35 
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            อน่ึงสหกรณไ์ม่ตอ้งจ่ายเงินค่าชดเชยใหเ้จ้าหนา้ท่ีของสหกรณท่ี์มีก าหนดระยะเวลาจ้างไว้ 
แน่นอนและเลกิจ้างตามก าหนดระยะเวลานัน้  หรอืเจ้าหนา้ท่ีของสหกรณท่ี์สหกรณแ์จ้งใหท้ราบเป็นหนงัสือ
แต่แรกว่าใหท้ดลองปฏิบตัิงานในระยะเวลาไม่เกินหน่ึงรอ้ยแปดสบิวนั และยงัอยู่ในระยะเวลานัน้ 
 ขอ้ 34. เจ้าหนา้ท่ีของสหกรณค์นใดท างานในสหกรณนี์ด้ว้ยความเรยีบรอ้ยเป็นเวลาติดต่อกนัมาไม่
นอ้ยกว่าหา้ปีขึน้ไป มีสทิธิไดร้บัเงินบ าเหน็จเม่ือออกจากต าแหน่ง เวน้แต่การออกเพราะถกูลงโทษไลอ่อกหรอื
เลกิจ้างและมีสทิธิไดร้บัเงินชดเชยแลว้ตาม ขอ้ 33 
            การค านวณเงินบ าเหน็จใหเ้อาเงินเดือนสดุทา้ยตัง้ คูณด้วยจ านวนปีท่ีท างานในสหกรณ ์
เศษของปีถา้ถึง  180 วนั ใหน้บัเป็นหน่ึงปี ถา้ต  ่ากว่านัน้ใหปั้ดทิง้ 
            จ านวนปีท่ีท างาน  หมายถึง  ระยะเวลาวนับรรจุเจ้าหนา้ท่ีเขา้ท างานในสหกรณ ์จนถึงวนัท่ี
ออกจากสหกรณห์กัดว้ยวนัลาของผูน้ัน้ 
            ในกรณีท่ีค  านวณเงินบ าเหน็จตามระเบียบนีมี้จ านวนมากกว่าเงินชดเชยท่ีเจ้าหน้าท่ีพึง
ไดร้บัตามขอ้  33  ใหส้หกรณจ่์ายเงินบ าเหน็จเพิ่มไดเ้ฉพาะสว่นท่ีเกินกว่าเงินชดเชยเท่านัน้ 
            เจ้าหนา้ท่ีของสหกรณซ์ึ่งออกจากต าแหน่งเพราะตาย  สหกรณ์จะจ่ายเงินบ าเหน็จให้แก่
ทายาทตามกฎหมาย 
 ขอ้ 35. สหกรณไ์ม่ตอ้งจ่ายค่าชดเชยใหแ้ก่เจ้าหนา้ท่ีของสหกรณ ์ ซึ่งเลกิจ้างในกรณีหน่ึงกรณีใด 
ดงัต่อไปนี ้
  ( 1 ) ทจุรติต่อหนา้ท่ีหรอืกระท าความผิดทางอาญาโดยเจตนาแก่สหกรณ์ 
  ( 2 ) จงใจท าใหส้หกรณไ์ดร้บัความเสยีหาย 
  ( 3 ) ฝ่าฝืนขอ้บงัคบัหรอืระเบียบเก่ียวกบัการท างานหรอืค  าสั่งอนัชอบดว้ยกฎหมายของ 
สหกรณ ์และสหกรณไ์ดต้กัเตือนเป็นหนงัสอืแลว้  เวน้แต่กรณีรา้ยแรงสหกรณไ์ม่จ าเป็นตอ้งตกัเตือน 
  ( 4 ) ละทิง้หนา้ท่ีเป็นเวลาสามวนัติดต่อกนัโดยไม่มีเหตอุนัสมควร 
  ( 5 ) ประมาทเลนิเลอ่เป็นเหตใุหส้หกรณไ์ดร้บัความเสยีหาย 

  ( 6 ) ได้รบัโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงท่ีสดุให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือ
ความผิดอนัไดก้ระท าโดยประมาท 
 ขอ้ 36. เพื่อประโยชนแ์ก่การจ่ายเงินบ าเหน็จและค่าชดเชยแก่เจ้าหนา้ท่ีของสหกรณใ์หส้หกรณ์ 
ตัง้เงินส  ารองจ่ายเงินบ าเหน็จและค่าชดเชยไวต้ดัจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประจ าปีตามจ านวนท่ีคณะกรรมการ 
ด าเนินการพิจารณาเห็นสมควร 
 ขอ้ 37. ภาษีเงินไดอ้นัพึงช าระตามกฎหมายใหผู้ร้บัเงินชดเชยและเงินบ าเหน็จเป็นผูจ่้ายทัง้สิน้ 
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หมวด 9 
การพ้นจากต าแหน่ง 

 

 ขอ้ 38. เจ้าหนา้ท่ีออกจากงานเม่ือ 
  ( 1 ) ตาย 
  ( 2 ) ลาออก 
  ( 3 ) ขาดคณุสมบตัติามขอ้  6 
  ( 4 ) เกษียณอายตุามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้  39 
  ( 5 ) เลกิจ้าง 
  ( 6 ) ใหอ้อก 
 ข้อ 39. เจ้าหน้าท่ีผู้ใดประสงค์จะลาออกจากงานก็ย่อมท าได้  โดยย่ืนหนังสือขอลาออกต่อ
ผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงของตน  เพื่อเสนอตามล  าดับจนถึงคณะกรรมการด าเนินการ เม่ือคณะกรรมการ
ด าเนินการพิจารณาอนญุาตแลว้  จึงถือว่าออกจากงาน 
 ข้อ 40. เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ 6. นั้น  ให้ถือว่าออกจากงานตั้งแต่วันท่ี
คณะกรรมการด าเนินการลงมติ 
 ขอ้ 41. เจ้าหนา้ท่ีสหกรณค์นใดมีอายุครบ  60 ปีบริบูรณ์  ให้เป็นอันออกจากงานเม่ือสิน้ปีทาง
บญัชีซึ่งเป็นปีท่ีผูน้ัน้มีอายคุรบ  60 ปีบรบิรูณ ์ โดยใหพ้น้จากต าแหน่งเวน้แต่จะไดมี้การพิจารณาจ้างเป็น
คราว ๆ อีกคราวละไม่เกิน  1 ปี จนอายคุรบ  65 ปีบรบิรูณ ์
            การพิจารณาจ้างเจ้าหนา้ท่ีสหกรณเ์ป็นคราว ๆ ตามวรรคก่อนจะท าได้แต่ในกรณีท่ีมีเหตุ
พิเศษเพื่อประโยชน์อย่างย่ิงแก่สหกรณ์ และผู้นั้นยังมีสขุภาพสมบูรณ์เพียงพอท่ีจะปฏิบัติงานโดยมี
สมรรถภาพ  ทัง้นีต้อ้งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการ 
 ขอ้ 42. คณะกรรมการด าเนินการมีอ  านาจเลกิจ้างเจ้าหนา้ท่ีหรอืสหกรณใ์นกรณีดงัต่อไปนี  ้
  ( 1 ) เม่ือสหกรณย์บุต  าแหน่งท่ีผูน้ัน้ด  ารงอยู่ 
  ( 2 ) เม่ือมีเหตอุนัสมควรซึง่คณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าผูน้ัน้หย่อนสมรรถภาพในการ
ปฏิบตัิงานหรอืมีความบกพรอ่งในการปฏิบตัิงานอยู่เนือง ๆ หรอืไม่อาจไว้วางใจผู้นั้นในการปฏิบัติหน้าท่ี
ต่อไปได ้
  ( 3 ) เม่ือมีมลทินหรอืมัวหมองในกรณีความผิดวินยัอย่างรา้ยแรง หรอืในกรณีมีความผิด
อาญา เวน้แต่ความผิดลหโุทษหรอืความผิดอนัไดก้ระท าโดยประมาท 
  ( 4 ) เม่ือตอ้งรบัโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงท่ีสดุใหจ้ าคกุส  าหรบัความผิดลหุโทษหรือ
ความผิดอนัไดก้ระท าโดยประมาท 
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  ( 5 ) เลกิจ้างตามสญัญาจ้าง 
 ขอ้ 43. การลงโทษเจ้าหนา้ท่ีของสหกรณใ์หเ้ป็นไปตามระเบียบว่าดว้ยวินยัการสอบสวน และการ
ลงโทษส  าหรบัเจ้าหนา้ท่ีของสหกรณ ์
 

บทเฉพาะกาล 
 

 ขอ้ 44. ผูท่ี้สหกรณไ์ดจ้้างไวแ้ลว้ ก่อนวนัใช้ระเบียบนีใ้หถื้อว่าเป็นเจา้หนา้ท่ีสหกรณมี์สทิธิและหนา้
ตามระเบียบนีท้กุประการ 
            เจ้าหนา้ท่ีสหกรณค์นใดยงัไม่ไดท้  าสญัญาจ้างและหรอืจัดใหมี้หลกัประกนัไวต้อ่สหกรณ ์ให้
ท าสญัญาจ้างและหรอืใหมี้หลกัประกนัใหเ้สรจ็ภายในก าหนด  60 วนั  นบัแต่วนัถดัจากวนัใช้ระเบียบนี ้
 ขอ้ 45. ผูท่ี้สว่นราชการหรอืหน่วยงานสั่งใหไ้ปท างานในฐานะเจ้าหนา้ท่ีสหกรณ ์และก าลงัท างาน
อยู่ในฐานะเช่นนัน้อยู่ในวนัใชร้ะเบียบนี ้ ทัง้มีความประสงคจ์ะลาออกจากราชการหรอืหน่วยงานท่ีตนสงักดั
อยู่เพื่อสมัครเป็นเจ้าหนา้ท่ีสหกรณ ์โดยไดร้บัเงินเดือนไม่สงูเกินกว่าเงินเดือนซึ่งไดร้บัจากสว่นราชการหรือ
หน่วยงานเดิม 
            การจ้างเจ้าหนา้ท่ีสหกรณต์ามความในวรรคก่อน อาจกระท าโดยไม่ตอ้งสอบคดัเลอืก 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  30 สงิหาคม พ.ศ. 2555 
 

                                                                     (ลงช่ือ) พลต ารวจตร ี  รฐัพงษ์   ยิม้ใหญ ่
                                                                                               ( รฐัพงษ์   ยิม้ใหญ่ ) 
                                                                                                 ประธานกรรมการ 
                                                                         สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์ จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจภธูรจังหวัดบุรรีัมย ์จ ากัด 
ว่าดว้ยเจ้าหน้าทีแ่ละลูกจ้างของสหกรณ ์

แก้ไขเพิ่มเตมิฉบบัที ่2 พ.ศ. 2554 
……………………………. 

 

 อาศยัอ  านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ ์ขอ้ 78 , ขอ้ 91 , ขอ้ 99  และข้อ 106  ท่ีประชุม
คณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี 38  ครัง้ท่ี 10  เม่ือวนัท่ี  31 พฤษภาคม พ.ศ.2554  ได้ก  าหนดระเบียบว่า
ดว้ยเจ้าหนา้ท่ีและลกูจ้างของสหกรณด์งัต่อไปนี ้    
 ขอ้ 1. ระเบียบนีเ้รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัย์ต  ารวจภูธรจังหวัดบุรีรมัย์ จ ากัด ว่าด้วย
เจ้าหนา้ท่ีและลกูจ้างของสหกรณ ์แกไ้ขเพิ่มเติมฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2554“ 
 ขอ้ 2 ระเบียบนีใ้หใ้ช้บงัคบัตัง้แต่  1 เมษายน 2554 เป็นตน้ไป  ใหย้กเลกิความในหมวด 2 อัตรา
เงินเดือน ขอ้ 7. และให้ยกเลิกความในหมวด 3 การรบัสมัคร การสอบคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก หรือ
สอบแข่งขนัการบรรจุและแต่งตัง้เจ้าหนา้ท่ี ขอ้ 20. ของระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์
จ ากดั ว่าดว้ยเจ้าหนา้ท่ีและลกูจ้างของสหกรณ ์พ.ศ.2554 และใช้ความต่อไปนีแ้ทน 
 

หมวด 1 
อัตราก าลังและต าแหน่งเจ้าหน้าที ่

 

 ขอ้ 3. ใหส้หกรณจ์้างเจ้าหนา้ท่ีตามจ านวนท่ีจ าเป็นแก่การปฏิบตัิงานประจ าของสหกรณ ์
 ขอ้ 4.  ใหแ้บ่งงานในสหกรณอ์อกเป็นฝ่ายดงันี ้

4.3 ฝ่ายการเงิน – ธุรการ 
4.4 ฝ่ายบญัชี – สนิเช่ือ 

 ขอ้ 5. ต าแหน่งเจ้าหนา้ท่ีสหกรณมี์ดงันี ้
ก. เจ้าหนา้ท่ีการเงิน เจ้าหนา้ท่ีบญัชี  เจ้าหนา้ท่ีธุรการ  เจ้าหนา้ท่ีประจ าหน่วย  
     เจ้าหนา้ท่ีฝ่ายเงินกู ้
ข. หวัหนา้ฝ่าย 
ค. รองผูจ้ัดการ 
ง. ผูจ้ัดการ 

 ขอ้ 6.  ต  าแหน่งลกูจ้าง ไดแ้ก่  แม่บา้น  คนงาน  คนยาม  นกัการภารโรง 
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หมวด 2 
อัตราเงินเดอืน 

 

 ขอ้ 7. ใหก้  าหนดอัตราเงินเดือนส  าหรบัเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ไว้ดังต่อไปนี ้เว้นแต่อัตราขั้นต  ่า       
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยแรงงานก าหนด 

ขัน้ เจ้าหนา้ท่ีสหกรณ ์
  เจ้าหนา้ท่ี หวัหนา้ฝ่าย รองผูจ้ัดการ ผูจ้ัดการ 
1 5,690 7,940 8,740 13,160 

1.5 5,810 8,130 8,970 13,470 
2 5,970 8,340 9,210 13,770 

2.5 6,140 8,540 9,440 14,070 
3 6,300 8,740 9,700 14,380 

3.5 6,470 8,930 9,960 14,680 
4 6,630 9,140 10,190 15,000 

4.5 6,800 9,340 10,440 15,290 
5 6,970 9,540 10,700 15,610 

5.5 7,140 9,740 11,000 15,920 
6 7,290 9,950 11,310 16,240 

6.5 7,460 10,150 11,620 16,550 
7 7,630 10,350 11,920 16,880 

7.5 7,800 10,540 12,240 17,200 
8 7,960 10,760 12,530 17,550 

8.5 8,120 10,970 12,840 17,890 
9 8,290 11,180 13,160 18,230 

9.5 8,450 11,400 13,470 18,590 
10 8,610 11,630 13,770 18,950 

10.5 8,800 11,860 14,070 19,300 
11 8,970 12,090 14,380 19,660 

11.5 9,150 12,330 14,680 20,040 
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ขัน้ เจ้าหนา้ท่ีสหกรณ ์
  เจ้าหนา้ท่ี หวัหนา้ฝ่าย รองผูจ้ัดการ ผูจ้ัดการ 

12 9,330 12,560 15,000 20,400 
12.5 9,520 12,810 15,290 20,770 
13 9,710 13,070 15,610 21,140 

13.5 9,910 13,310 15,920 21,500 
14 10,070 13,570 16,240 21,880 

14.5 10,280 13,820 16,550 22,230 
15 10,540 14,060 16,880 22,600 

15.5 10,760 14,320 17,200 22,980 
16 10,970 14,560 17,550 23,340 

16.5 11,180 14,810 17,890 23,700 
17 11,400 15,060 18,230 24,070 

17.5 11,630 15,290 18,590 24,440 
18 11,860 15,540 18,950 24,800 

18.5 12,090 16,340 19,300 25,160 
19 12,330 16,650 19,660 25,530 

19.5 12,560 16,960 20,040 25,890 
20 12,810 17,270 20,400 26,270 

20.5 13,070 17,570 20,770 26,630 
21 13,310 17,880 21,140 26,990 

21.5 13,570 18,190 21,500 27,490 
22 13,820 18,480 21,880 27,960 

22.5 14,060 18,790 22,230 28,430 
23 14,320 19,100 22,600 28,880 

23.5 14,560 19,420 22,980 29,510 
24 14,810 19,720 23,340 30,100 

24.5 15,060 20,030 23,700 30,690 
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ขัน้ เจ้าหนา้ท่ีสหกรณ ์
  เจ้าหนา้ท่ี หวัหนา้ฝ่าย รองผูจ้ัดการ ผูจ้ัดการ 

25 15,290 20,330 24,070 31,290 
25.5 15,540 20,640 24,440 31,900 
26 15,800 20,950 24,800 32,510 

26.5 16,040 21,250 25,160 33,140 
27 16,290 21,550 25,530 33,770 

27.5 16,540 21,880 25,890 34,430 
28 16,790 22,180 26,270 35,090 

28.5  22,490 26,630 35,760 
29  22,790 26,990 36,450 

29.5  23,090 27,480 37,130 
30  23,400 28,030 37,830 

30.5  23,700 28,560 38,500 
31  24,070 29,110 39,190 

31.5  24,440 29,680 39,880 
32  24,800 30,220 40,560 

32.5  25,160   41,250 
33  25,530   41,930 

 

หมวด 3 
การรบัสมคัร การสอบคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก หรือสอบแข่งขัน 

การบรรจแุละการแตง่ตัง้เจ้าหน้าที ่
 

 ขอ้ 8. ผูท่ี้จะไดร้บัการบรรจุและแต่งตัง้เป็นเจ้าหนา้ท่ีสหกรณต์อ้งมีคณุสมบตัดิงันี ้
  ( 1 ) มีสญัชาติไทย 
  ( 2 ) มีอายไุม่ต  ่ากว่าสบิแปดปีบรบิรูณ ์
  ( 3 ) เป็นผูเ้ลือ่มใสในการปกครองตามรฐัธรรมนญูดว้ยความบรสิทุธิใ์จ 
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  ( 4 ) ไม่เป็นผูมี้รา่งกายทพุพลภาพไรค้วามสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบทั้ง  
ไม่เป็นโรคเรือ้น วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรงัเกียจแก่สงัคม        
โรคยาเสพติดใหโ้ทษ โรคพิษสรุาเรือ้รงั  หรอืโรคอย่างอื่นตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
  ( 5 ) ไม่เป็นผูบ้กพรอ่งในศีลธรรมอนัดี 
  ( 6 ) ไม่เป็นผูมี้หนีส้นิลน้พน้ตวั 
  ( 7 ) ไม่เป็นผูเ้คยถกูลงโทษถึงตอ้งออกจากสหกรณ์หรือออกจากราชการหรือออกจาก
องคก์ารของรฐับาลหรอืสถาบนัอื่น 
  ( 8 ) ไม่เป็นผูเ้คยรบัโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงท่ีสดุให้จ าคุกเว้นแต่ความผิดลหุโทษ
หรอืความผิดอนัไดก้ระท าโดยประมาท 
  ( 9 ) ไม่เป็นผูเ้คยลาออกจากสหกรณโ์ดยไดก้ระท าผิดวินยั ซึ่งจะไดร้บัโทษไลอ่อก หรอืให้
ออกตามระเบียบว่าดว้ยวินยัการสอบสวนและการลงโทษส  าหรบัเจ้าหนา้ท่ี 
 ข้อ 9. ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ  านาจพิจารณาก าหนดการรบัสมัครคัดเลือก หรือสอบ
คดัเลอืกหรอืสอบแข่งขนัตามหลกัเกณฑใ์นระเบียบนี ้
 ข้อ 10. การรบัสมัคร ให้ประธานกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการ
ประกาศรบัสมัครมีก าหนดเวลาไม่น้อยกว่า  15 วัน  โดยปิดประกาศไว้  ณ ส  านักงานของสหกรณ์และ
โฆษณาทางอื่น  
 ขอ้ 11. ใหผู้ท่ี้ประสงคจ์ะสมัครเขา้รบัการคดัเลอืก หรอืสอบคดัเลอืก หรอืสอบแข่งขนั ย่ืนใบสมัคร
ตามแบบท่ีสหกรณก์ าหนดพรอ้มดว้ยหลกัฐานแสดงพืน้ความรู ้ส  าเนาทะเบียนบา้น และหนงัสอืรบัรองของ
แพทยแ์ผนปัจจุบนัชั้นหน่ึง สาขาเวชกรรรม  ซึ่งรบัรองผู้สมัครตามความในข้อ  6( 4 ) และรบัรองด้วยว่า
ผูส้มัครเป็นผูมี้อนามัยสมบรูณ ์

           ใหย่ื้นใบสมัครดว้ยตนเองต่อประธานกรรมการหรอืผูจ้ัดการ และต้องช าระค่าธรรมเนียม
สมัครคนละ  50 บาท  เงินค่าธรรมเนียมสมัครนีส้หกรณจ์ะไม่คืนใหไ้ม่ว่าใดๆ เวน้แต่เฉพาะผูข้าดคณุสมบตัิ
หรอืพืน้ความรู ้
 ขอ้ 12. ให้คณะกรรมการด าเนินการแต่งตั้งกรรมการขึน้คณะหน่ึงมีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน    
โดยใหมี้ต  าแหน่งเป็นประธานกรรมการคนหน่ึง และเลขานุการคนหน่ึง  ในจ านวนนีใ้ห้มีผู้จัดการเป็น
กรรมการคนหน่ึง เพื่อด  าเนินการคดัเลอืกหรอืสอบคดัเลอืกหรอืสอบแข่งขนั 
 ขอ้ 13. ในการคดัเลอืกใหค้ณะกรรมการตามขอ้  10  ทดสอบผูส้มัครในวิชาท่ีก าหนดไว้ในข้อ 12  
ตามท่ีเห็นสมควร 
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 ขอ้ 14. ในการสอบคดัเลอืกหรอืการสอบแข่งขนัใหค้ณะกรรมการอาจจัดใหส้อบในวิชาดงัต่อไปนี  ้
  ( 1 ) ความรูเ้ก่ียวกบักฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบั ระเบียบ และวิธีปฏิบตัิงานเก่ียวกบัสหกรณ์ 
  ( 2 ) คณิตศาสตร ์และหรอืบญัชี 
  ( 3 ) ความรูเ้ก่ียวกบังานในต าแหน่งหนา้ท่ี 
  ( 4 ) สมัภาษณ ์
            ผูส้อบคดัเลอืกหรอืสอบแข่งขันต้องได้คะแนนแต่ละวิชาไม่น้อยกว่ารอ้ยละ  50 และได้
คะแนนรวมไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ  60 ของคะแนนทัง้หมดจึงจะถือว่าเป็นผูส้อบคดัเลอืกหรอืสอบแข่งขนัได้ 
 ขอ้ 15. เม่ือการคดัเลอืกหรอืสอบคดัเลอืกหรอืสอบแข่งขนัเสรจ็สิน้แลว้ และใหป้ระธานกรรมการ 
คดัเลอืกหรอืสอบคดัเลอืกหรอืสอบแข่งขนัประกาศรายช่ือผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก หรอืสอบคดัเลอืก หรอืสอบ 
แข่งขนัไดต้ามล  าดบัคะแนนไว ้ณ ส  านกังานของสหกรณ ์และใหเ้สนอผลการคัดเลือกหรือสอบแข่งขันต่อ
คณะกรรมการโดยเรว็ 
 ขอ้ 16. ใหค้ณะกรรมการด าเนินการจัดล  าดับท่ีในบัญชีผู้ได้รบัคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกหรือ
สอบแข่งขนัไดเ้รยีงล  าดบัจากคะแนนสงูมาหาต ่า เป็นเจ้าหนา้ท่ีของสหกรณถ์า้มีผูส้อบคัดเลือกได้คะแนน
รวมเท่ากนัหลายคนใหถื้อคะแนนวิชาในขอ้  12( 1 ) เป็นเกณฑต์ดัสิน  และถ้าคะแนนในวิชาดังกล่าวยัง
เท่ากนัอยู่อีกก็ใหค้ณะกรรมการด าเนินการจัดใหมี้การคดัเลอืกโดยสอบสมัภาษณ์ 
 ข้อ 17. การบรรจุและแต่งตั้งหรือเลื่อนต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีให้ด  ารงต  าแหน่ง ต้องเป็นไปตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้
  ( 1 ) เจ้าหนา้ท่ีตามขอ้ 5 ก.ข.ค. 

ง. ตอ้งเป็นผูไ้ดร้บัประกาศนียบตัรไม่ต  ่ากว่าประกาศนียบตัรวิชาชีพหรอืประโยค 
มัธยมศึกษาตอนปลายหรอืเทียบเท่าหรอื 

จ. เป็นผูไ้ดร้บัประกาศนียบตัรวิชาการสหกรณจ์ากสถาบนัการศึกษาทางสหกรณ ์ 
ซึ่งทางราชการรบัรอง 

ฉ. เป็นผูไ้ดร้บัประกาศนียบตัรไม่ต  ่ากว่าประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสงูหรอื 
อนปุรญิญาหรอืเทียบเท่า 

( 2 ) หวัหนา้ฝ่าย 
ง. ตอ้งมีพืน้ฐานความรูต้าม  ( 1 ) ก. และด ารงต  าแหน่งเจ้าหนา้ท่ีในสหกรณ ์

มาแลว้ไม่ต  ่ากว่า  5 ปี 
จ. ตอ้งมีพืน้ฐานความรูต้าม  ( 1 ) ข. และด ารงต  าแหน่งเจ้าหนา้ท่ีในสหกรณ ์

มาแลว้ไม่ต  ่ากว่า  3 ปี 
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ฉ. ตอ้งมีพืน้ฐานความรูต้าม  ( 1 ) ค. และด ารงต  าแหน่งเจ้าหนา้ท่ีในสหกรณ ์
มาแลว้ไม่ต  ่ากว่า  1 ปี 
  ( 3 ) รองผูจ้ัดการ 

ค. ตอ้งไดร้บัปรญิญาตรหีรอืประกาศนียบตัรวิชาชีพ ซึ่งเทียบเท่าไดไ้ม่ต  ่ากว่า 
ปรญิญาตรใีนทางท่ีสหกรณต์อ้งการ หรอื 

ง. ตอ้งด  ารงต  าแหน่งหวัหนา้งานหรอืหวัหนา้ฝ่ายในสหกรณนี์ม้าแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี  
( 4 ) ผูจ้ัดการ 

ง. ตอ้งมีพืน้ความรูต้าม  ( 3 ) ก. และด ารงต  าแหน่งรองผูจ้ัดการในสหกรณ ์
มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า  2 ปี หรอื 

จ. ตอ้งมีพืน้ความรูต้าม  ( 2 ) ข. และด ารงต  าแหน่งรองผูจ้ัดการในสหกรณ ์
มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า  2 ปี หรอืด  ารงต  าแหน่งหวัหนา้ฝ่ายในสหกรณม์าแลว้ไม่นอ้ยกว่า  5 ปี หรอื 

ฉ. มีคณุวฒิุอื่นท่ีเหมาะสมแก่ต  าแหน่งตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
           ในกรณีท่ีมีเหตคุวรยกเวน้การปฏิบตัิตามหลกัเกณฑใ์นขอ้นี ้ใหค้ณะกรรมการด าเนินการ 

พิจารณาเป็นรายๆ  
ขอ้ 18. ประธานกรรมการมีอ  านาจบรรจุแต่งตัง้หรอืเลือ่นต  าแหน่งเจ้าหนา้ท่ีใหด้  ารงต  าแหน่งซึ่ง 

ไม่สงูกว่ารองผูจ้ัดการไดท้กุต  าแหน่ง ภายในจ านวนอตัราต  าแหน่งท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
 ขอ้ 19. ในการบรรจุและแต่งตัง้หรอืเลือ่นต  าแหน่งเจ้าหนา้ท่ีใหด้  ารงต  าแหน่ง รองผูจ้ัดการหรอื 
ผูจ้ัดการ ใหป้ระธานกรรมการพิจารณาผูมี้คณุวฒิุ  ความสามารถ  ความชัดเจน  และความเหมาะสมแก่
ต  าแหน่ง  เสนอขอรบัความเห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการก่อน  เม่ือได้รบัความเห็นชอบแลว้
ประธานกรรมการจึงสั่งบรรจุและแต่งตัง้ได  ้

ขอ้ 20. การบรรจุและแต่งตัง้เจ้าหนา้ท่ีสหกรณใ์หบ้รรจุในอตัราเงินเดือนดงัต่อไปนี  ้
           ( 1 ) ผูมี้พืน้ฐานความรูต้ามขอ้ 17(1)ก.ใหบ้รรจุในอตัราเจ้าหนา้ท่ีขัน้ 1 เงิน 5,690 บาท 
           ( 2 ) ผูมี้พืน้ฐานความรูต้ามขอ้ 17(1)ข.ใหบ้รรจุในอตัราเจ้าหนา้ท่ีขัน้ 3 เงิน 6,300 บาท 
           ( 3 ) ผูมี้พืน้ฐานความรูต้ามขอ้ 17(1)ค.ใหบ้รรจุในอตัราเจ้าหนา้ท่ีขัน้ 5 เงิน 6,970 บาท 
           ( 4 ) ผูมี้พืน้ฐานความรูต้ามขอ้ 17(3)ใหบ้รรจุในอตัรารองผูจ้ัดการขัน้ 1 เงิน 8,740 บาท 
           ( 5 ) วฒิุอื่น ๆ ใหบ้รรจุในอตัราซึ่งคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 
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                         ผู้ได้ร ับการเลื่อนขึ ้นต  าแหน่งหัวหน้าฝ่าย หรือรองผู้จัดการ หรือผู้จัดการจะให้ได้ร ับ
เงินเดือนสงูกว่าขัน้ต  ่าสดุต  าแหน่งนัน้ไม่ได ้แต่ถา้ผูน้ัน้ไดร้บัเงินเดือนเดิมสงูกว่าขัน้ต  ่าสดุของต าแหน่งใหม่ก็
ใหไ้ดร้บัขัน้ท่ีเท่ากบัเงินเดือนเดิม 
 ขอ้ 21. การบรรจุและแต่งตัง้เจ้าหนา้ท่ี  ใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 
 

หมวด 4 
การปฏบิัตหิน้าทีแ่ทนต าแหน่งเจ้าหน้าทีห่รือผู้จัดการและการเปลี่ยนตวัผู้จัดการ 

 

 ขอ้ 22. ถา้ต  าแหน่งเจ้าหนา้ท่ีว่างและยงัมิแต่งตัง้ใหผู้ใ้ดด  ารงต  าแหน่งนัน้ หรือผู้ด  ารงต  าแหน่งไม่
สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีไดเ้ป็นครัง้คราว ประธานกรรมการมีอ  านาจสั่งใหเ้จ้าหนา้ท่ีท่ีเห็นสมควรรกัษาการใน
ต าแหน่งหรอืท าการแทนชั่วคราวได ้แต่การสั่งการใหร้กัษาการในต าแหน่งรองผู้จัดการ หรือผู้จัดการต้อง
ไดร้บัความเห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการก่อน 
 ขอ้ 23. ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนตัวผู้จัดการ ให้คณะกรรมการด าเนินการจัดให้มีการตรวจสอบ
หลกัฐานทางบญัชีและการเงินกบับรรดาทรพัยส์นิของสหกรณ ์เพื่อทราบฐานะอันแท้จริงของสหกรณ์ท่ีจะ
สง่มอบกนั 
 

หมวด 5 
หลักประกันของเจ้าหน้าที ่

 

 ขอ้ 24. ในการบรรจุและแต่งตัง้เจ้าหนา้ท่ีของสหกรณ์ ต้องให้เจ้าหน้าท่ีท าหนังสือสญัญาจ้างไว้
เป็นหลกัฐานตามแบบท่ีสหกรณก์ าหนด และใหค้ณะกรรมการด าเนินการก าหนดใหมี้หลกัประกันอย่างใด
อย่างหน่ึงหรือหลายอย่างดังปรากฏข้างล่างนี ้เพื่อประกันความเสียหายอันอาจจะเกิดขึน้แก่สหกรณ์
เน่ืองจากการกระท าหรอืงดเวน้การกระท าซึ่งเจ้าหนา้ท่ีสหกรณต์อ้งรบัผิด 
  ( 1 ) มีเงินสดจ านวนไม่นอ้ยกว่าท่ีคณะกรรมการด าเนินการฝากไวก้บัสหกรณ์ 
  ( 2 ) มีบคุคลซึ่งคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรอย่างน้อยหน่ึงคนเป็นผู้ค  า้ประกัน
อย่างไม่มีจ ากดั 
  ( 3 ) มีหลกัทรพัยข์องรฐับาลไทยหรอืหลกัทรพัยอ์ย่างอื่นจ าน าประกนั 
  ( 4 ) มีอสงัหารมิทรพัยอ์นัปลอดจากภาระจ านองรายอื่นจ านองเป็นประกนัตามท่ีเห็น 
สมควรแก่ลกัษณะและปรมิาณของงานในความรบัผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์แต่ละคน เพื่อให้คุ้มแก่
ความเสยีหายอนัอาจจะเกิดขึน้ 
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หมวด 6 
การเลื่อนเงินเดอืน 

 

 ขอ้ 25. เจ้าหนา้ท่ีสหกรณซ์ึ่งมีเวลาท างานในสหกรณค์รบแปดเดือนในรอบปีทางบญัชีของสหกรณ์
จึงมีสทิธิไดร้บัการพิจารณาเลือ่นเงินเดือน 
 ขอ้ 26. ในการเลือ่นเงินเดือนของเจ้าหนา้ท่ีใหพ้ิจารณาถึงความสามารถ การรเิริม่ ความอุตสาหะ 
ความรบัผิดชอบคุณภาพ และปริมาณงานในหน้าท่ี ตลอดจนความประพฤติและสมรรถภาพในการ
ปฏิบตัิงานในรอบปีทางบญัชีแลว้ของสหกรณ ์ ทัง้นีต้อ้งอยู่ภายในวงเงินประมาณการรายจ่ายส  าหรบัเลื่อน
เงินเดือนประจ า 
 ขอ้ 27. ผูจ้ัดการมีอ  านาจเลือ่นเงินเดือนของเจ้าหนา้ท่ีต  าแหน่งไม่สงูกว่ารองผู้จัดการ ในปีหน่ึง ๆ 
ไม่เกินหน่ึงขัน้ ถา้เกินกว่านัน้ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการ 
 ขอ้ 28. การเลือ่นเงินเดือนผูจ้ัดการเป็นอ านาจของคณะกรรมการด าเนินการ 
 

หมวด 7 
เงินสะสมของเจ้าหน้าทีส่หกรณ ์

 

 ขอ้ 29. เจ้าหนา้ท่ีสหกรณท่ี์ท าหนา้ท่ีรบัผิดชอบกบัการเงิน  และทรพัยส์นิของสหกรณต์อ้งยินยอม 
ใหส้หกรณห์กัเงินเดือน ณ ท่ีจ่ายเพื่อน าเข้าบัญชีเงินสะสมของเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์รายคนทุกเดือนจนถึง

เดือนออกจากงาน 
            เงินสะสมของเจ้าหนา้ท่ีสหกรณใ์หมี้อตัราไม่ต  ่ากว่ารอ้ยละหา้ของเดือน โดยไม่มีเศษของ
บาทสหกรณจ์ะคิดดอกเบีย้เงินสะสมให้ในอัตราเดียวกับเงินฝากประจ าระยะเวลาสิบสองเดือนตามท่ี
ก าหนดไวใ้นระเบียบว่าดว้ยเงินฝากออมทรพัยแ์ละเงินฝากประจ าของสหกรณท์ัง้สิน้  โดยคิดใหต้ามจ านวน
เดือนเต็มและน าเขา้บญัชีเงินสะสมของเจ้าหนา้ท่ีสหกรณน์ัน้ๆ ทกุวนัสิน้ปีทางบญัชีของสหกรณ์ 
 ขอ้ 30. เงินสะสมของเจ้าหนา้ท่ีสหกรณต์ามข้อ  29  รวมทั้งดอกเบีย้ย่อมถือเป็นประกันบรรดา
ความเสยีหายอนัจะมีขึน้แก่สหกรณ ์ โดยการกระท าหรอืงดเวน้การกระท าของเจ้าหนา้ท่ีสหกรณด์งักลา่ว 
            เจ้าหนา้ท่ีสหกรณต์ามวรรคแรก จะงดสง่หรอืถอนเงินสะสมรวมทั้งดอกเบีย้ไม่ว่าทั้งหมด
หรอืบางสว่นในระหว่างท่ีเป็นเจ้าหนา้ท่ีสหกรณห์าไดไ้ม่ 
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หมวด 8 
การจ่ายเงินโบนัส เงินบ าเหน็จและค่าชดเชย 

 

 ขอ้ 31. เม่ือสิน้ปีทางบญัชีหน่ึง ๆ สหกรณอ์าจจัดสรรก าไรเป็นเงินโบนสัแก่เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์
ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ ์
            ใหค้ณะกรรมการด าเนินการก าหนดจ านวนเงินโบนสัท่ีจะจ่ายใหแ้ก่เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์
ตามสว่นแห่งอตัราเงินเดือนของแต่ละคน แต่อย่างสงูไม่เกินสีเ่ท่าของเงนิเดือนซึง่ไดร้บัในเดือนสดุทา้ยของปี
ทางบญัชีนัน้ 
            เจ้าหนา้ท่ีของสหกรณผ์ูใ้ดมีเวลาท างานไม่เต็มปีทางบัญชีใด ๆ ให้ได้รบัเงินโบนัสลดลง
ตามสว่นแห่งเวลาท างานในปีนัน้ 
 ขอ้ 32. คณะกรรมการด าเนินการอาจไม่จ่ายเงินโบนสัไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าท่ี
ของสหกรณค์นใดก็ได ้ หากปรากฏว่าเจ้าหนา้ท่ีของสหกรณน์ัน้ปฏิบตัิหนา้ท่ีผิดพลาดหรือบกพร่องอยู่เป็น
ประจ าไม่อทิุศเวลาใหแ้ก่สหกรณ ์ลาหยดุในระหว่างปีทางบญัชีเกินสมควรทั้งไม่พยายามขวนขวายแก้ไข
ขอ้ผิดพลาดหรอืบกพรอ่งของตน 
 ข้อ 33. เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออกจากสหกรณ์ เพราะสหกรณ์เลิกจ้างมีสิทธิได้รบัค่าชดเชยจาก
สหกรณด์งันี ้
  ( 1 ) เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ซึ่งท างานติดต่อกันครบหน่ึงรอ้ยย่ีสิบวันแต่ไม่ครบหน่ึงปี  
โดยรวมวนัหยดุ  วนัลาและวนัท่ีสหกรณส์ั่งใหห้ยดุงาน เพื่อประโยชนข์องสหกรณใ์หจ่้ายไม่นอ้ยกว่าค่าจ้าง
อตัราสดุทา้ยสามสบิวนั 
  ( 2 ) เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ซึ่งท างานติดต่อกันครบหน่ึงปีแต่ไม่ครบสามปี โดยรวม
วนัหยดุ  วนัลาและวนัท่ีสหกรณส์ั่งใหห้ยดุงาน เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตรา
สดุทา้ยเกา้สบิวนั 

( 3 ) เจ้าหนา้ท่ีของสหกรณซ์ึ่งท างานติดต่อกนัครบสามปีขึน้ไปแต่ไม่ครบ 10 ปี  โดยรวม
วนัหยดุ  วนัลาและวนัท่ีสหกรณส์ั่งใหห้ยดุงาน เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตรา
สดุทา้ยหน่ึงรอ้ยแปดสบิวนั 
  ( 4 ) เจ้าหนา้ท่ีของสหกรณ์ซึ่งท างานติดต่อกันครบสิบปีขึน้ไป โดยรวมวันหยุด วันลา  
และวนัท่ีสหกรณส์ั่งใหห้ยดุงาน เพื่อประโยชนข์องสหกรณใ์หจ่้ายไม่นอ้ยกว่าค่าจ้างอัตราสดุท้ายสามรอ้ย
หกสบิหา้วนั 
            การเลกิจ้าง  หมายความว่า  การท่ีสหกรณใ์หเ้จ้าหน้าท่ีออกจากการงานโดยท่ีไม่กระท า
ความผิดตามขอ้  35 
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            อน่ึงสหกรณไ์ม่ตอ้งจ่ายเงินค่าชดเชยใหเ้จ้าหนา้ท่ีของสหกรณท่ี์มีก าหนดระยะเวลาจ้างไว้ 
แน่นอนและเลกิจ้างตามก าหนดระยะเวลานัน้  หรอืเจ้าหนา้ท่ีของสหกรณท่ี์สหกรณแ์จ้งใหท้ราบเป็นหนงัสือ
แต่แรกว่าใหท้ดลองปฏิบตัิงานในระยะเวลาไม่เกินหน่ึงรอ้ยแปดสบิวนั และยงัอยู่ในระยะเวลานัน้ 
 ขอ้ 34. เจ้าหนา้ท่ีของสหกรณค์นใดท างานในสหกรณนี์ด้้วยความเรียบรอ้ยเป็นเวลาติดต่อกันมา  
ไม่นอ้ยกว่าหา้ปีขึน้ไป มีสทิธิไดร้บัเงินบ าเหน็จเม่ือออกจากต าแหน่ง เวน้แต่การออกเพราะถกูลงโทษไล่ออก
หรอืเลกิจ้างและมีสทิธิไดร้บัเงินชดเชยแลว้ตาม ขอ้ 33 
            การค านวณเงินบ าเหน็จใหเ้อาเงินเดือนสดุทา้ยตัง้ คูณด้วยจ านวนปีท่ีท างานในสหกรณ ์
เศษของปีถา้ถึง  180 วนั ใหน้บัเป็นหน่ึงปี ถา้ต  ่ากว่านัน้ใหปั้ดทิง้ 
            จ านวนปีท่ีท างาน  หมายถึง  ระยะเวลาวนับรรจุเจ้าหนา้ท่ีเขา้ท างานในสหกรณ ์จนถึงวนัท่ี
ออกจากสหกรณห์กัดว้ยวนัลาของผูน้ัน้ 
            ในกรณีท่ีค  านวณเงินบ าเหน็จตามระเบียบนีมี้จ านวนมากกว่าเงินชดเชยท่ีเจ้าหน้า ท่ีพึง
ไดร้บัตามขอ้  33  ใหส้หกรณจ่์ายเงินบ าเหน็จเพิ่มไดเ้ฉพาะสว่นท่ีเกินกว่าเงินชดเชยเท่านัน้ 
            เจ้าหนา้ท่ีของสหกรณซ์ึ่งออกจากต าแหน่งเพราะตาย สหกรณ์จะจ่ายเงินบ าเหน็จให้แก่
ทายาทตามกฎหมาย 
 ขอ้ 35. สหกรณไ์ม่ตอ้งจ่ายค่าชดเชยใหแ้ก่เจ้าหนา้ท่ีของสหกรณ์  ซึ่งเลกิจ้างในกรณีหน่ึงกรณีใด 
ดงัต่อไปนี ้
  ( 1 ) ทจุรติต่อหนา้ท่ีหรอืกระท าความผิดทางอาญาโดยเจตนาแก่สหกรณ์ 
  ( 2 ) จงใจท าใหส้หกรณไ์ดร้บัความเสยีหาย 
  ( 3 ) ฝ่าฝืนขอ้บงัคบัหรอืระเบียบเก่ียวกบัการท างานหรอืค  าสั่งอนัชอบดว้ยกฎหมายของ 
สหกรณ ์และสหกรณไ์ดต้กัเตือนเป็นหนงัสอืแลว้  เวน้แต่กรณีรา้ยแรงสหกรณไ์ม่จ าเป็นตอ้งตกัเตือน 
  ( 4 ) ละทิง้หนา้ท่ีเป็นเวลาสามวนัติดต่อกนัโดยไม่มีเหตอุนัสมควร 
  ( 5 ) ประมาทเลนิเลอ่เป็นเหตใุหส้หกรณไ์ดร้บัความเสยีหาย 

  ( 6 ) ได้รบัโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงท่ีสดุให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดลหุ โทษหรือ
ความผิดอนัไดก้ระท าโดยประมาท 
 ขอ้ 36. เพื่อประโยชนแ์ก่การจ่ายเงินบ าเหน็จและค่าชดเชยแก่เจ้าหนา้ท่ีของสหกรณใ์หส้หกรณ์ 
ตัง้เงินส  ารองจ่ายเงินบ าเหน็จและค่าชดเชยไวต้ดัจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประจ าปีตามจ านวนท่ีคณะกรรมการ 
ด าเนินการพิจารณาเห็นสมควร 
 ขอ้ 37. ภาษีเงินไดอ้นัพึงช าระตามกฎหมายใหผู้ร้บัเงินชดเชยและเงินบ าเหน็จเป็นผูจ่้ายทัง้สิน้ 
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หมวด 9 
การพ้นจากต าแหน่ง 

 

 ขอ้ 38. เจ้าหนา้ท่ีออกจากงานเม่ือ 
  ( 1 ) ตาย 
  ( 2 ) ลาออก 
  ( 3 ) ขาดคณุสมบตัติามขอ้  6 
  ( 4 ) เกษียณอายตุามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้  39 
  ( 5 ) เลกิจ้าง 
  ( 6 ) ใหอ้อก 
 ข้อ 39. เจ้าหน้าท่ีผู้ใดประสงค์จะลาออกจากงานก็ย่อมท าได้  โดยย่ืนหนังสือขอลาออกต่อ
ผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงของตน เพื่อเสนอตามล  าดับจนถึงคณะกรรมการด าเนินการ เม่ือคณะกรรมการ
ด าเนินการพิจารณาอนญุาตแลว้ จึงถือว่าออกจากงาน 
 ข้อ 40. เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ 6. นั้น  ให้ถือว่าออกจากงานตั้งแต่วันท่ี
คณะกรรมการด าเนินการลงมติ 
 ขอ้ 41. เจ้าหนา้ท่ีสหกรณค์นใดมีอายุครบ  60 ปีบริบูรณ์  ให้เป็นอันออกจากงานเม่ือสิน้ปีทาง
บญัชีซึ่งเป็นปีท่ีผูน้ัน้มีอายคุรบ  60 ปีบรบิรูณ ์ โดยใหพ้น้จากต าแหน่งเวน้แต่จะไดมี้การพิจารณาจ้างเป็น
คราว ๆ อีกคราวละไม่เกิน  1 ปี จนอายคุรบ  65 ปีบรบิรูณ ์
            การพิจารณาจ้างเจ้าหนา้ท่ีสหกรณเ์ป็นคราว ๆ ตามวรรคก่อนจะท าได้แต่ในกรณีท่ีมีเหตุ
พิเศษเพื่อประโยชน์อย่างย่ิงแก่สหกรณ์ และผู้นั้นยังมีสขุภาพสมบูรณ์เพียงพอท่ีจะปฏิบัติงานโดยมี
สมรรถภาพ  ทัง้นีต้อ้งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการ 
 ขอ้ 42. คณะกรรมการด าเนินการมีอ  านาจเลกิจ้างเจ้าหนา้ท่ีหรอืสหกรณใ์นกรณีดงัต่อไปนี  ้
  ( 1 ) เม่ือสหกรณย์บุต  าแหน่งท่ีผูน้ัน้ด  ารงอยู่ 
  ( 2 ) เม่ือมีเหตอุนัสมควรซึง่คณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าผู้นัน้หย่อนสมรรถภาพในการ
ปฏิบตัิงานหรอืมีความบกพรอ่งในการปฏิบตัิงานอยู่เนือง ๆ หรอืไม่อาจไว้วางใจผู้นั้นในการปฏิบัติหน้าท่ี
ต่อไปได ้
  ( 3 ) เม่ือมีมลทินหรอืมัวหมองในกรณีความผิดวินยัอย่างรา้ยแรง หรอืในกรณีมีความผิด
อาญา เวน้แต่ความผิดลหโุทษหรอืความผิดอนัไดก้ระท าโดยประมาท 
  ( 4 ) เม่ือตอ้งรบัโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงท่ีสดุใหจ้ าคกุส  าหรบัความผิดลหุโทษหรือ
ความผิดอนัไดก้ระท าโดยประมาท 
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  ( 5 ) เลกิจ้างตามสญัญาจ้าง 
 ขอ้ 43. การลงโทษเจ้าหนา้ท่ีของสหกรณใ์หเ้ป็นไปตามระเบียบว่าดว้ยวินยัการสอบสวน และการ
ลงโทษส  าหรบัเจ้าหนา้ท่ีของสหกรณ ์
 

บทเฉพาะกาล 
 

 ขอ้ 44. ผูท่ี้สหกรณไ์ดจ้้างไวแ้ลว้ ก่อนวนัใช้ระเบียบนีใ้หถื้อว่าเป็นเจา้หนา้ท่ีสหกรณมี์สทิธิและหนา้
ตามระเบียบนีท้กุประการ 
            เจ้าหนา้ท่ีสหกรณค์นใดยงัไม่ไดท้  าสญัญาจ้างและหรือจัดให้มีหลกัประกันไว้ต่อสหกรณ ์ 
ใหท้  าสญัญาจ้างและหรอืใหมี้หลกัประกนัใหเ้สรจ็ภายในก าหนด  60 วนั  นบัแต่วนัถดัจากวนัใช้ระเบียบนี ้
 ขอ้ 45. ผูท่ี้สว่นราชการหรอืหน่วยงานสั่งใหไ้ปท างานในฐานะเจ้าหนา้ท่ีสหกรณ ์และก าลงัท างาน
อยู่ในฐานะเช่นนัน้อยู่ในวนัใชร้ะเบียบนี ้ ทัง้มีความประสงคจ์ะลาออกจากราชการหรอืหน่วยงานท่ีตนสงักดั
อยู่เพื่อสมัครเป็นเจ้าหนา้ท่ีสหกรณ ์โดยไดร้บัเงินเดือนไม่สงูเกินกว่าเงินเดือนซึ่งไดร้บัจากสว่นราชการหรือ
หน่วยงานเดิม 
            การจ้างเจ้าหนา้ท่ีสหกรณต์ามความในวรรคก่อน อาจกระท าโดยไม่ตอ้งสอบคดัเลอืก 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 
 

                                                                     (ลงช่ือ) พลต ารวจตร ี  สมบตั ิ  คงพิบลูย ์
                                                                                               ( สมบตัิ   คงพิบลูย ์) 
                                                                                                 ประธานกรรมการ 
                                                                         สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์ จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจภธูรจังหวัดบุรรีัมย ์จ ากัด 
ว่าดว้ยเจ้าหน้าทีแ่ละลูกจ้างของสหกรณ ์

พ.ศ. 2554 
……………………………. 

 

 อาศยัอ  านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ ์ขอ้ 78 , ขอ้ 91 , ขอ้ 99  และข้อ 106  ท่ีประชุม
คณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี 38  ครัง้ท่ี 6  เม่ือวนัท่ี  28 มิถนุายน พ.ศ.2554  ได้ก  าหนดระเบียบว่าด้วย
เจ้าหนา้ท่ีดงัต่อไปนี ้    
 ขอ้ 1. ระเบียบนีเ้รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัย์ต  ารวจภูธรจังหวัดบุรีรมัย์ จ ากัด ว่าด้วย
เจ้าหนา้ท่ีและลกูจ้าง พ.ศ.2554” 

ขอ้ 2. ใหย้กเลกิระเบียบสหกรณฯ์ ว่าดว้ยเจ้าหนา้ท่ี พ.ศ.2550 และใหใ้ช้ระเบียบนีแ้ทน  โดยใหมี้ 
ผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี  1 กรกฎาคม พ.ศ.2554  เป็นตน้ไป 
 

หมวด 1 
อัตราก าลังและต าแหน่งเจ้าหน้าที ่

 

 ขอ้ 3. ใหส้หกรณจ์้างเจ้าหนา้ท่ีตามจ านวนท่ีจ าเป็นแก่การปฏิบตัิงานประจ าของสหกรณ ์
 ขอ้ 4.  ใหแ้บ่งงานในสหกรณอ์อกเป็นฝ่ายดงันี ้

4.5 ฝ่ายการเงิน – ธุรการ 
4.6 ฝ่ายบญัชี – สนิเช่ือ 

 ขอ้ 5. ต าแหน่งเจ้าหนา้ท่ีสหกรณมี์ดงันี ้
ก. เจ้าหนา้ท่ีการเงิน เจ้าหนา้ท่ีบญัชี  เจ้าหนา้ท่ีธุรการ  เจ้าหนา้ท่ีประจ าหน่วย  
     เจ้าหนา้ท่ีฝ่ายเงินกู ้
ข. หวัหนา้ฝ่าย 
ค. รองผูจ้ัดการ 
ง. ผูจ้ัดการ 

 ขอ้ 6.  ต  าแหน่งลกูจ้าง ไดแ้ก่  แม่บา้น  คนงาน  คนยาม  นกัการภารโรง 
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หมวด 2 
อัตราเงินเดอืน 

 
 ขอ้ 7. ใหก้  าหนดอัตราเงินเดือนส  าหรบัเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ไว้ดังต่อไปนี ้เว้นแต่อัตราขั้นต  ่า       
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยแรงงานก าหนด 

ขัน้ เจ้าหนา้ท่ีสหกรณ ์
เจ้าหนา้ท่ี หวัหนา้ฝ่าย รองผูจ้ัดการ ผูจ้ัดการ 

1 5,390 7,590 8,190 8,820 
1.5 5,530 7,730 8,360 8,990 
2 5,640 7,870 8,500 9,160 

2.5 5,780 8,030 8,670 9,330 
3 5,900 8,190 8,820 9,520 

3.5 6,040 8,360 8,990 9,720 
4 6,170 8,500 9,160 9,930 

4.5 6,310 8,670 9,330 10,130 
5 6,450 8,820 9,520 10,350 

5.5 6,590 8,990 9,720 10,580 
6 6,720 9,160 9,930 10,800 

6.5 6,870 9,330 10,130 11,060 
7 7,010 9,520 10,350 11,330 

7.5 7,150 9,720 10,580 11,620 
8 7,290 9,930 10,800 11,910 

8.5 7,430 10,130 11,060 12,200 
9 7,590 10,350 11,330 12,510 

9.5 7,730 10,580 11,620 12,830 
10 7,870 10,800 11,910 13,150 

10.5 8,030 11,060 12,200 13,500 
11 8,190 11,330 12,510 13,860 

11.5 8,360 11,620 12,830 14,220 
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ขัน้ เจ้าหนา้ท่ีสหกรณ ์
เจ้าหนา้ท่ี หวัหนา้ฝ่าย รองผูจ้ัดการ ผูจ้ัดการ 

12 8,500 11,910 13,150 14,560 
12.5 8,670 12,200 13,500 14,930 
13 8,820 12,510 13,860 15,330 

13.5 8,990 12,830 14,220 15,710 
14 9,160 13,150 14,560 16,090 

14.5 9,330 13,500 14,930 16,490 
15 9,520 13,860 15,330 16,880 

15.5 9,720 14,220 15,710 17,310 
16 9,930 14,560 16,090 17,740 

16.5 10,130 14,930 16,490 18,150 
17 10,350 15,330 16,880 18,570 

17.5 10,580 15,710 17,310 18,990 
18 10,800 16,090 17,740 19,410 

18.5 11,060 16,490 18,150 19,860 
19 11,330 16,880 18,570 20,320 

19.5 11,620 17,310 18,990 20,770 
20 11,910 17,740 19,410 21,220 

20.5 12,200 18,150 19,860 21,670 
21 12,510 18,570 20,320 22,110 

21.5 12,830 18,990 20,770 22,570 
22 13,150 19,410 21,220 23,020 

22.5 13,500 19,860 21,670 23,660 
23 13,860 20,320 22,110 24,310 

23.5 14,220 20,770 22,570 24,930 
24 14,560 21,220 23,020 25,550 

24.5 14,930 21,670 23,660 26,190 
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ขัน้ เจ้าหนา้ท่ีสหกรณ ์
เจ้าหนา้ท่ี หวัหนา้ฝ่าย รองผูจ้ัดการ ผูจ้ัดการ 

25 15,330 22,110 24,310 26,840 
25.5 15,710 22,570 24,930 27,480 
26 16,090 23,020 25,550 28,130 

26.5  23,660 26,190 28,800 
27  24,310 26,840 29,540 

27.5   27,480 30,220 
28   28,130 30,940 

28.5    31,700 
29    32,460 

29.5    33,230 
30    33,980 

30.5    34,820 
31    35,680 

 
หมวด 3 

การรบัสมคัร การสอบคัดเลือก หรือการคัดเลือก หรือสอบแข่งขัน 
การบรรจแุละการแตง่ตัง้เจ้าหน้าที ่

 

 ขอ้ 8. ผูท่ี้จะไดร้บัการบรรจุและแต่งตัง้เป็นเจ้าหนา้ท่ีสหกรณต์อ้งมีคณุสมบตัิดงันี  ้
  ( 1 ) มีสญัชาติไทย 
  ( 2 ) มีอายไุม่ต  ่ากว่าสบิแปดปีบรบิรูณ ์
  ( 3 ) เป็นผูเ้ลือ่มใสในการปกครองตามรฐัธรรมนญูดว้ยความบรสิทุธิ์ใจ 
  ( 4 ) ไม่เป็นผูมี้รา่งกายทพุพลภาพไรค้วามสามารถ หรอืจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบทัง้ไม่
เป็นโรคเรือ้น วณัโรคในระยะอนัตราย  โรคเทา้ช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรงัเกียจแก่สงัคม   
โรคยาเสพติดใหโ้ทษ โรคพิษสรุาเรือ้รงั  หรอืโรคอย่างอื่นตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
  ( 5 ) ไม่เป็นผูบ้กพรอ่งในศีลธรรมอนัดี 
  ( 6 ) ไม่เป็นผูมี้หนีส้นิลน้พน้ตวั 
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  ( 7 ) ไม่เป็นผูเ้คยถกูลงโทษถึงตอ้งออกจากสหกรณ์หรือออกจากราชการหรือออกจาก
องคก์ารของรฐับาลหรอืสถาบนัอื่น 
  ( 8 ) ไม่เป็นผูเ้คยรบัโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงท่ีสดุให้จ าคุกเว้นแต่ความผิดลหุโทษ
หรอืความผิดอนัไดก้ระท าโดยประมาท 
  ( 9 ) ไม่เป็นผูเ้คยลาออกจากสหกรณโ์ดยไดก้ระท าผิดวินยั ซึ่งจะไดร้บัโทษไลอ่อก หรอืให้
ออกตามระเบียบว่าดว้ยวินยัการสอบสวนและการลงโทษส  าหรบัเจ้าหนา้ท่ี 
 ข้อ 9. ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ  านาจพิจารณาก าหนดการรบัสมัครคัดเลือก หรือสอบ
คดัเลอืกหรอืสอบแข่งขนัตามหลกัเกณฑใ์นระเบียบนี ้
 ข้อ 10. การรบัสมัคร ให้ประธานกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการ
ประกาศรบัสมัครมีก าหนดเวลาไม่น้อยกว่า  15 วัน  โดยปิดประกาศไว้  ณ ส  านักงานของสหกรณ์และ
โฆษณาทางอื่น  
 ขอ้ 11. ใหผู้ท่ี้ประสงคจ์ะสมัครเขา้รบัการคดัเลอืก หรอืสอบคดัเลอืก หรอืสอบแข่งขนั ย่ืนใบสมัคร
ตามแบบท่ีสหกรณก์ าหนดพรอ้มดว้ยหลกัฐานแสดงพืน้ความรู ้ส  าเนาทะเบียนบา้น และหนงัสอืรบัรองของ
แพทยแ์ผนปัจจุบนัชั้นหน่ึง สาขาเวชกรรรม  ซึ่งรบัรองผู้สมัครตามความในข้อ  6( 4 ) และรบัรองด้วยว่า
ผูส้มัครเป็นผูมี้อนามัยสมบรูณ ์

           ใหย่ื้นใบสมัครดว้ยตนเองต่อประธานกรรมการหรอืผูจ้ัดการ และต้องช าระค่าธรรมเนียม
สมัครคนละ  50 บาท  เงินค่าธรรมเนียมสมัครนีส้หกรณจ์ะไม่คืนใหไ้ม่ว่าใดๆ เวน้แต่เฉพาะผูข้าดคณุสมบตัิ
หรอืพืน้ความรู ้
 ขอ้ 12. ให้คณะกรรมการด าเนินการแต่งตั้งกรรมการขึน้คณะหน่ึงมีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน    
โดยใหมี้ต  าแหน่งเป็นประธานกรรมการคนหน่ึง และเลขานุการคนหน่ึง  ในจ านวนนีใ้ห้มีผู้จัดการเป็น
กรรมการคนหน่ึง เพื่อด  าเนินการคดัเลอืกหรอืสอบคดัเลอืกหรอืสอบแข่งขนั 
 ขอ้ 13. ในการคดัเลอืกใหค้ณะกรรมการตามขอ้  10  ทดสอบผูส้มัครในวิชาท่ีก าหนดไว้ในข้อ 14  
ตามท่ีเห็นสมควร 
 ขอ้ 14. ในการสอบคดัเลอืกหรอืการสอบแข่งขนัใหค้ณะกรรมการอาจจัดใหส้อบในวิชาดงัต่อไปนี  ้
  ( 1 ) ความรูเ้ก่ียวกบักฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบั ระเบียบ และวิธีปฏิบตัิงานเก่ียวกบัสหกรณ์ 
  ( 2 ) คณิตศาสตร ์และหรอืบญัชี 
  ( 3 ) ความรูเ้ก่ียวกบังานในต าแหน่งหนา้ท่ี 
  ( 4 ) สมัภาษณ ์
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            ผูส้อบคดัเลอืกหรอืสอบแข่งขันต้องได้คะแนนแต่ละวิชาไม่น้อยกว่ารอ้ยละ  50 และได้
คะแนนรวมไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ  60 ของคะแนนทัง้หมดจึงจะถือว่าเป็นผูส้อบคดัเลอืกหรอืสอบแข่งขนัได้ 
 ขอ้ 15. เม่ือการคดัเลอืกหรอืสอบคดัเลอืกหรอืสอบแข่งขนัเสรจ็สิน้แลว้ และให้ประธานกรรมการ
คดัเลอืกหรือสอบคัดเลือกหรือสอบแข่งขันประกาศรายช่ือผู้ได้รบัการคัดเลือก  หรือสอบคัดเลือก หรือ
สอบแข่งขนัไดต้ามล  าดบัคะแนนไว ้ณ ส  านกังานของสหกรณ ์และใหเ้สนอผลการคดัเลอืกหรอืสอบแข่งขัน
ต่อคณะกรรมการโดยเรว็ 
 ขอ้ 16. ใหค้ณะกรรมการด าเนินการจัดล  าดับท่ีในบัญชีผู้ได้รบัคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกหรือ
สอบแข่งขนัไดเ้รยีงล  าดบัจากคะแนนสงูมาหาต ่า เป็นเจ้าหนา้ท่ีของสหกรณถ์า้มีผูส้อบคัดเลือกได้คะแนน
รวมเท่ากันหลายคนให้ถือคะแนนวิชาในข้อ  12( 1 ) เป็นเกณฑ์ตัดสิน และถ้าคะแนนในวิชาดังกล่าว       
ยงัเท่ากนัอยู่อีกก็ใหค้ณะกรรมการด าเนินการจัดใหมี้การคดัเลอืกโดยสอบสมัภาษณ์ 
 ข้อ 17. การบรรจุและแต่งตั้งหรือเลื่อนต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีให้ด  ารงต  าแหน่ง ต้องเป็นไปตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้
  ( 1 ) เจ้าหนา้ท่ีตามขอ้ 5 ก.ข.ค. 

ช. ตอ้งเป็นผูไ้ดร้บัประกาศนียบตัรไม่ต  ่ากว่าประกาศนียบตัรวิชาชีพหรอืประโยค 
มัธยมศึกษาตอนปลายหรอืเทียบเท่าหรอื 

ซ. เป็นผูไ้ดร้บัประกาศนียบตัรวิชาการสหกรณจ์ากสถาบนัการศึกษาทางสหกรณ ์ 
ซึ่งทางราชการรบัรอง 

ฌ. เป็นผูไ้ดร้บัประกาศนียบตัรไม่ต  ่ากว่าประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสงูหรอื 
อนปุรญิญาหรอืเทียบเท่า 

( 2 ) หวัหนา้ฝ่าย 
ช. ตอ้งมีพืน้ฐานความรูต้าม  ( 1 ) ก. และด ารงต  าแหน่งเจ้าหนา้ท่ีในสหกรณ ์

มาแลว้ไม่ต  ่ากว่า  5 ปี 
ซ. ตอ้งมีพืน้ฐานความรูต้าม  ( 1 ) ข. และด ารงต  าแหน่งเจ้าหนา้ท่ีในสหกรณ ์

มาแลว้ไม่ต  ่ากว่า  3 ปี 
ฌ. ตอ้งมีพืน้ฐานความรูต้าม  ( 1 ) ค. และด ารงต  าแหน่งเจ้าหนา้ท่ีในสหกรณ ์

มาแลว้ไม่ต  ่ากว่า  1 ปี 
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  ( 3 ) รองผูจ้ดัการ 
จ. ตอ้งไดร้บัปรญิญาตรหีรอืประกาศนียบตัรวิชาชีพ ซึ่งเทียบเท่าไดไ้ม่ต  ่ากว่า 

ปรญิญาตรใีนทางท่ีสหกรณต์อ้งการ หรอื 
ฉ. ตอ้งด  ารงต  าแหน่งหวัหนา้งานหรอืหวัหนา้ฝ่ายในสหกรณนี์ม้าแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี  

( 4 ) ผูจ้ัดการ 
ช. ตอ้งมีพืน้ความรูต้าม  ( 3 ) ก. และด ารงต  าแหน่งรองผูจ้ัดการในสหกรณ ์

มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า  2 ปี หรอื 
ซ. ตอ้งมีพืน้ความรูต้าม  ( 2 ) ข. และด ารงต  าแหน่งรองผูจ้ัดการในสหกรณ ์

มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า  2 ปี หรอืด  ารงต  าแหน่งหวัหนา้ฝ่ายในสหกรณม์าแลว้ไม่นอ้ยกว่า  5 ปี หรอื 
ฌ. มีคณุวฒิุอื่นท่ีเหมาะสมแก่ต  าแหน่งตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

           ในกรณีท่ีมีเหตคุวรยกเวน้การปฏิบตัติามหลกัเกณฑใ์นขอ้นี ้ใหค้ณะกรรมการด าเนินการ 
พิจารณาเป็นรายๆ  

ขอ้ 18. ประธานกรรมการมีอ  านาจบรรจุแต่งตัง้หรอืเลือ่นต  าแหน่งเจ้าหน้าท่ีให้ด  ารงต  าแหน่งซึ่ง  
ไม่สงูกว่ารองผูจ้ัดการไดท้กุต  าแหน่ง ภายในจ านวนอตัราต  าแหน่งท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
 ขอ้ 19. ในการบรรจุและแต่งตัง้หรอืเลื่อนต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีให้ด  ารงต  าแหน่ง รองผู้จัดการหรือ
ผูจ้ัดการ ใหป้ระธานกรรมการพิจารณาผูมี้คณุวฒิุ  ความสามารถ  ความชัดเจน  และความเหมาะสมแก่
ต  าแหน่ง  เสนอขอรบัความเห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการก่อน  เม่ือได้รบัความเห็นชอบแลว้
ประธานกรรมการจึงสั่งบรรจุและแต่งตัง้ได  ้

ขอ้ 20. การบรรจุและแต่งตัง้เจ้าหนา้ท่ีสหกรณใ์หบ้รรจใุนอตัราเงินเดือนดงัตอ่ไปนี ้
           ( 1 ) ผูมี้พืน้ฐานความรูต้ามขอ้ 17(1)ก.ใหบ้รรจุในอตัราเจ้าหนา้ท่ีขัน้ 1 เงิน 5,390 บาท 
           ( 2 ) ผูมี้พืน้ฐานความรูต้ามขอ้ 17(1)ข.ใหบ้รรจุในอตัราเจ้าหนา้ท่ีขัน้ 3 เงิน 5,900 บาท 
           ( 3 ) ผูมี้พืน้ฐานความรูต้ามขอ้ 17(1)ค.ใหบ้รรจใุนอตัราเจ้าหนา้ท่ีขัน้ 5 เงิน 6,450 บาท 
           ( 4 ) ผูมี้พืน้ฐานความรูต้ามขอ้ 17(3)ใหบ้รรจุในอตัรารองผูจ้ัดการขัน้ 1 เงิน 8,190 บาท 
           ( 5 ) วฒิุอื่น ๆ ใหบ้รรจุในอตัราซึ่งคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 

                         ผู้ได้ร ับการเลื่อนขึ ้นต  าแหน่งหัวหน้าฝ่าย หรือรองผู้ จัดการ หรือผู้จัดการจะให้ได้ร ับ
เงินเดือนสงูกว่าขัน้ต  ่าสดุต  าแหน่งนัน้ไม่ได ้แต่ถา้ผูน้ัน้ไดร้บัเงินเดือนเดิมสงูกว่าขัน้ต  ่าสดุของต าแหน่งใหม่ก็
ใหไ้ดร้บัขัน้ท่ีเท่ากบัเงินเดือนเดิม 
 ขอ้ 21. การบรรจุและแต่งตัง้เจ้าหนา้ท่ี  ใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 
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หมวด 4 
การปฏบิัตหิน้าทีแ่ทนต าแหน่งเจ้าหน้าทีห่รือผู้จัดการและการเปลี่ยนตวัผู้จัดการ 

 

 ขอ้ 22. ถา้ต  าแหน่งเจ้าหนา้ท่ีว่างและยังมิแต่งตั้งให้ผู้ใดด  ารงต  าแหน่งนั้น หรือผู้ด  ารงต  าแหน่ง    
ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีไดเ้ป็นครัง้คราว ประธานกรรมการมีอ  านาจสั่งใหเ้จ้าหนา้ท่ีท่ีเห็นสมควรรกัษาการ
ในต าแหน่งหรอืท าการแทนชั่วคราวได ้แต่การสั่งการใหร้กัษาการในต าแหน่งรองผูจ้ัดการ หรอืผูจ้ัดการต้อง
ไดร้บัความเห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการก่อน 
 ขอ้ 23. ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนตัวผู้จัดการ ให้คณะกรรมการด าเนินการจัดให้มีการตรวจสอบ
หลกัฐานทางบญัชีและการเงินกบับรรดาทรพัยส์นิของสหกรณ ์เพื่อทราบฐานะอันแท้จริงของสหกรณ์ท่ีจะ
สง่มอบกนั 
 

หมวด 5 
หลักประกันของเจ้าหน้าที ่

 

 ขอ้ 24. ในการบรรจุและแต่งตัง้เจ้าหนา้ท่ีของสหกรณ์ ต้องให้เจ้าหน้าท่ีท าหนังสือสญัญาจ้างไว้
เป็นหลกัฐานตามแบบท่ีสหกรณก์ าหนด และใหค้ณะกรรมการด าเนินการก าหนดใหมี้หลกัประกันอย่างใด
อย่างหน่ึงหรือหลายอย่างดังปรากฏข้างล่างนี ้เพื่อประกันความเสียหายอันอาจจะเกิดขึน้แก่สหกรณ์
เน่ืองจากการกระท าหรอืงดเวน้การกระท าซึ่งเจ้าหนา้ท่ีสหกรณต์อ้งรบัผิด 
  ( 1 ) มีเงินสดจ านวนไม่นอ้ยกว่าท่ีคณะกรรมการด าเนินการฝากไวก้บัสหกรณ ์
  ( 2 ) มีบคุคลซึ่งคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรอย่างน้อยหน่ึงคนเป็นผู้ค  า้ประกัน
อย่างไม่มีจ ากดั 
  ( 3 ) มีหลกัทรพัยข์องรฐับาลไทยหรอืหลกัทรพัยอ์ย่างอื่นจ าน าประกนั 
  ( 4 ) มีอสงัหารมิทรพัยอ์นัปลอดจากภาระจ านองรายอื่นจ านองเป็นประกันตามท่ีเห็น 
สมควรแก่ลกัษณะและปริมาณของงานในความรบัผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์แต่ละคน เพื่อให้คุ้ม        
แก่ความเสยีหายอนัอาจจะเกิดขึน้ 
 

หมวด 6 
การเลื่อนเงินเดอืน 

 

 ขอ้ 25. เจ้าหนา้ท่ีสหกรณซ์ึ่งมีเวลาท างานในสหกรณค์รบแปดเดือนในรอบปีทางบญัชีของสหกรณ์
จึงมีสทิธิไดร้บัการพิจารณาเลือ่นเงินเดือน 
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 ขอ้ 26. ในการเลือ่นเงินเดือนของเจ้าหนา้ท่ีใหพ้ิจารณาถึงความสามารถ การรเิริม่ ความอุตสาหะ 
ความรบัผิดชอบคุณภาพ และปริมาณงานในหน้าท่ี ตลอดจนความประพฤติและสมรรถภาพในการ
ปฏิบตัิงานในรอบปีทางบญัชีแลว้ของสหกรณ ์ ทัง้นีต้อ้งอยู่ภายในวงเงินประมาณการรายจ่ายส  าหรบัเลื่อน
เงินเดือนประจ า 
 ขอ้ 27. ผูจ้ัดการมีอ  านาจเลือ่นเงินเดือนของเจ้าหนา้ท่ีต  าแหน่งไม่สงูกว่ารองผู้จัดการ ในปีหน่ึง ๆ 
ไม่เกินหน่ึงขัน้ ถา้เกินกว่านัน้ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการ 
 ขอ้ 28. การเลือ่นเงินเดือนผูจ้ัดการเป็นอ านาจของคณะกรรมการด าเนินการ 
 

หมวด 7 
เงินสะสมของเจ้าหน้าทีส่หกรณ ์

 

 ขอ้ 29. เจ้าหนา้ท่ีสหกรณท่ี์ท าหนา้ท่ีรบัผิดชอบกบัการเงิน  และทรพัยส์นิของสหกรณต์อ้งยินยอม 
ใหส้หกรณห์กัเงินเดือน ณ ท่ีจ่ายเพื่อน าเขา้บญัชีเงินสะสมของเจ้าหนา้ท่ีสหกรณร์ายคนทุกเดือนจนถึง 

เดือนออกจากงาน 
            เงินสะสมของเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ให้มีอัตราไม่ต  ่ากว่ารอ้ยละห้าของเดือน โดยไม่มีเศษ     
ของบาทสหกรณจ์ะคิดดอกเบีย้เงินสะสมใหใ้นอตัราเดียวกบัเงินฝากประจ าระยะเวลาสิบสองเดือนตามท่ี
ก าหนดไวใ้นระเบียบว่าดว้ยเงินฝากออมทรพัยแ์ละเงินฝากประจ าของสหกรณท์ัง้สิน้  โดยคิดใหต้ามจ านวน
เดือนเต็มและน าเขา้บญัชีเงินสะสมของเจ้าหนา้ท่ีสหกรณน์ัน้ ๆ ทกุวนัสิน้ปีทางบญัชีของสหกรณ์ 
 ขอ้ 30. เงินสะสมของเจ้าหนา้ท่ีสหกรณต์ามข้อ  29  รวมทั้งดอกเบีย้ย่อมถือเป็นประกันบรรดา
ความเสยีหายอนัจะมีขึน้แก่สหกรณ ์ โดยการกระท าหรอืงดเวน้การกระท าของเจ้าหนา้ท่ีสหกรณด์งักลา่ว 
            เจ้าหนา้ท่ีสหกรณต์ามวรรคแรก จะงดสง่หรอืถอนเงินสะสมรวมทั้งดอกเบีย้ไม่ว่าทั้งหมด
หรอืบางสว่นในระหว่างท่ีเป็นเจ้าหนา้ท่ีสหกรณห์าไดไ้ม่ 
 

หมวด 8 
การจ่ายเงินโบนัส เงินบ าเหน็จและค่าชดเชย 

 

 ขอ้ 31. เม่ือสิน้ปีทางบญัชีหน่ึง ๆ สหกรณอ์าจจัดสรรก าไรเป็นเงินโบนสัแก่เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์
ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ ์
            ใหค้ณะกรรมการด าเนินการก าหนดจ านวนเงินโบนสัท่ีจะจ่ายใหแ้ก่เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์
ตามสว่นแห่งอตัราเงินเดือนของแต่ละคน แต่อย่างสงูไม่เกินสีเ่ท่าของเงนิเดือนซึง่ไดร้บัในเดือนสดุทา้ยของปี
ทางบญัชีนัน้ 
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            เจ้าหนา้ท่ีของสหกรณผ์ูใ้ดมีเวลาท างานไม่เต็มปีทางบัญชีใดๆ ให้ได้รบัเงินโบนัสลดลง 
ตามสว่นแห่งเวลาท างานในปีนัน้ 
 ขอ้ 32. คณะกรรมการด าเนินการอาจไม่จ่ายเงินโบนสัไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าท่ี
ของสหกรณค์นใดก็ได ้ หากปรากฏว่าเจ้าหนา้ท่ีของสหกรณน์ัน้ปฏิบตัิหนา้ท่ีผิดพลาดหรือบกพร่องอยู่เป็น
ประจ าไม่อทิุศเวลาใหแ้ก่สหกรณ ์ลาหยดุในระหว่างปีทางบญัชีเกินสมควรทั้งไม่พยายามขวนขวายแก้ไข
ขอ้ผิดพลาดหรอืบกพรอ่งของตน 
 ข้อ 33. เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออกจากสหกรณ์ เพราะสหกรณ์เลิกจ้างมีสิทธิได้รบัค่าชดเชยจาก
สหกรณด์งันี ้
  ( 1 ) เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ซึ่งท างานติดต่อกันครบหน่ึงรอ้ยย่ีสิบวันแต่ไม่ครบหน่ึงปี  
โดยรวมวนัหยดุ  วนัลาและวนัท่ีสหกรณส์ั่งใหห้ยดุงาน เพื่อประโยชนข์องสหกรณใ์หจ่้ายไม่นอ้ยกว่าค่าจ้าง
อตัราสดุทา้ยสามสบิวนั 
  ( 2 ) เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ซึ่งท างานติดต่อกันครบหน่ึงปีแต่ไม่ครบสามปี โดยรวม
วนัหยดุ  วนัลาและวนัท่ีสหกรณส์ั่งใหห้ยดุงาน เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตรา
สดุทา้ยเกา้สบิวนั 

( 3 ) เจ้าหนา้ท่ีของสหกรณซ์ึ่งท างานติดต่อกนัครบสามปีขึน้ไปแต่ไม่ครบ 10 ปี  โดยรวม
วนัหยดุ  วนัลาและวนัท่ีสหกรณส์ั่งใหห้ยดุงาน เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตรา
สดุทา้ยหน่ึงรอ้ยแปดสบิวนั 
  ( 4 ) เจ้าหนา้ท่ีของสหกรณ์ซึ่งท างานติดต่อกันครบสิบปีขึน้ไป โดยรวมวันหยุด วันลา  
และวนัท่ีสหกรณส์ั่งใหห้ยดุงาน เพื่อประโยชนข์องสหกรณใ์หจ่้ายไม่นอ้ยกว่าค่าจ้างอัตราสดุท้ายสามรอ้ย
หกสบิหา้วนั 
            การเลกิจ้าง  หมายความว่า  การท่ีสหกรณใ์หเ้จ้าหน้าท่ีออกจากการงานโดยท่ีไม่กระท า
ความผิดตามขอ้  35 
            อน่ึงสหกรณไ์ม่ตอ้งจ่ายเงินค่าชดเชยใหเ้จ้าหนา้ท่ีของสหกรณท่ี์มีก าหนดระยะเวลาจ้างไว ้
แน่นอนและเลกิจ้างตามก าหนดระยะเวลานัน้  หรอืเจ้าหนา้ท่ีของสหกรณท่ี์สหกรณแ์จ้งใหท้ราบเป็นหนงัสือ
แต่แรกว่าใหท้ดลองปฏิบตัิงานในระยะเวลาไม่เกินหน่ึงรอ้ยแปดสบิวนั และยงัอยู่ในระยะเวลานัน้ 
 ขอ้ 34. เจ้าหนา้ท่ีของสหกรณค์นใดท างานในสหกรณนี์ด้ว้ยความเรยีบรอ้ยเป็นเวลาติดต่อกันมา
ไม่นอ้ยกว่าหา้ปีขึน้ไป มีสทิธิไดร้บัเงินบ าเหน็จเม่ือออกจากต าแหน่ง เวน้แต่การออกเพราะถกูลงโทษไลอ่อก
หรอืเลกิจ้างและมีสทิธิไดร้บัเงินชดเชยแลว้ตาม ขอ้ 33 
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            การค านวณเงินบ าเหน็จใหเ้อาเงินเดือนสดุทา้ยตัง้ คูณด้วยจ านวนปีท่ีท างานในสหกรณ ์
เศษของปีถา้ถึง  180 วนั ใหน้บัเป็นหน่ึงปี ถา้ต  ่ากว่านัน้ใหปั้ดทิง้ 
            จ านวนปีท่ีท างาน  หมายถึง  ระยะเวลาวนับรรจุเจ้าหนา้ท่ีเขา้ท างานในสหกรณ ์จนถึงวนัท่ี
ออกจากสหกรณห์กัดว้ยวนัลาของผูน้ัน้ 
            ในกรณีท่ีค  านวณเงินบ าเหน็จตามระเบียบนีมี้จ านวนมากกว่าเงินชดเชยท่ีเจ้าหน้าท่ีพึง
ไดร้บัตามขอ้  33  ใหส้หกรณจ่์ายเงินบ าเหน็จเพิ่มไดเ้ฉพาะสว่นท่ีเกินกว่าเงินชดเชยเท่านัน้ 
            เจ้าหนา้ท่ีของสหกรณซ์ึ่งออกจากต าแหน่งเพราะตาย สหกรณ์จะจ่ายเงินบ าเหน็จให้แก่
ทายาทตามกฎหมาย 
 ขอ้ 35. สหกรณไ์ม่ตอ้งจ่ายค่าชดเชยใหแ้ก่เจ้าหนา้ท่ีของสหกรณ ์ ซึ่งเลกิจ้างในกรณีหน่ึงกรณีใด 
ดงัต่อไปนี ้
  ( 1 ) ทจุรติต่อหนา้ท่ีหรอืกระท าความผิดทางอาญาโดยเจตนาแก่สหกรณ์ 
  ( 2 ) จงใจท าใหส้หกรณไ์ดร้บัความเสยีหาย 
  ( 3 ) ฝ่าฝืนขอ้บงัคบัหรอืระเบียบเก่ียวกบัการท างานหรอืค  าสั่งอนัชอบดว้ยกฎหมายของ 
สหกรณ ์และสหกรณไ์ดต้กัเตือนเป็นหนงัสอืแลว้  เวน้แต่กรณีรา้ยแรงสหกรณไ์ม่จ าเป็นตอ้งตกัเตือน 
  ( 4 ) ละทิง้หนา้ท่ีเป็นเวลาสามวนัติดต่อกนัโดยไม่มีเหตอุนัสมควร 
  ( 5 ) ประมาทเลนิเลอ่เป็นเหตใุหส้หกรณไ์ดร้บัความเสยีหาย 

  ( 6 ) ได้รบัโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงท่ีสดุให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือ
ความผิดอนัไดก้ระท าโดยประมาท 
 ขอ้ 36. เพื่อประโยชนแ์ก่การจ่ายเงินบ าเหน็จและค่าชดเชยแก่เจ้าหนา้ท่ีของสหกรณใ์หส้หกรณ์ 
ตัง้เงินส  ารองจ่ายเงินบ าเหน็จและค่าชดเชยไวต้ดัจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประจ าปีตามจ านวนท่ีคณะกรรมการ 
ด าเนินการพิจารณาเห็นสมควร 
 ขอ้ 37. ภาษีเงินไดอ้นัพึงช าระตามกฎหมายใหผู้ร้บัเงินชดเชยและเงินบ าเหน็จเป็นผูจ่้ายทัง้สิน้ 
 

หมวด 9 
การพ้นจากต าแหน่ง 

 

 ขอ้ 38. เจ้าหนา้ท่ีออกจากงานเม่ือ 
  ( 1 ) ตาย 
  ( 2 ) ลาออก 
  ( 3 ) ขาดคณุสมบตัติามขอ้  6 
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  ( 4 ) เกษียณอายตุามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้  39 
  ( 5 ) เลกิจ้าง 
  ( 6 ) ใหอ้อก 
 ข้อ 39. เจ้าหน้าท่ีผู้ใดประสงค์จะลาออกจากงานก็ย่อมท าได้ โดยย่ืนหนังสือขอลาออกต่อ
ผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงของตน เพื่อเสนอตามล  าดับจนถึงคณะกรรมการด าเนินการ เม่ือคณะกรรมการ
ด าเนินการพิจารณาอนญุาตแลว้ จึงถือว่าออกจากงาน 
 ข้อ 40. เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ 6. นั้น  ให้ถือว่าออกจากงานตั้งแต่วันท่ี
คณะกรรมการด าเนินการลงมติ 
 ขอ้ 41. เจ้าหนา้ท่ีสหกรณค์นใดมีอายคุรบ  60 ปีบรบิรูณ ์ใหเ้ป็นอนัออกจากงานเม่ือสิน้ปีทางบญัชี
ซึ่งเป็นปีท่ีผูน้ัน้มีอายคุรบ 60 ปีบรบิรูณ ์ โดยใหพ้น้จากต าแหน่งเวน้แต่จะไดมี้การพิจารณาจ้างเป็นคราวๆ 
อีกคราวละไม่เกิน 1 ปี จนอายคุรบ 65 ปีบรบิรูณ ์
            การพิจารณาจ้างเจ้าหนา้ท่ีสหกรณเ์ป็นคราวๆ ตามวรรคก่อนจะท าได้แต่ในกรณีท่ีมีเหตุ
พิเศษเพื่อประโยชน์อย่างย่ิงแก่สหกรณ์ และผู้นั้นยังมีสขุภาพสมบูรณ์เพียงพอท่ีจะปฏิบัติงานโดยมี
สมรรถภาพ  ทัง้นีต้อ้งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการ 
 ขอ้ 42. คณะกรรมการด าเนินการมีอ  านาจเลกิจ้างเจ้าหนา้ท่ีหรอืสหกรณใ์นกรณีดงัต่อไปนี  ้
  ( 1 ) เม่ือสหกรณย์บุต  าแหน่งท่ีผูน้ัน้ด  ารงอยู่ 
  ( 2 ) เม่ือมีเหตอุนัสมควรซึง่คณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าผูน้ัน้หย่อนสมรรถภาพในการ
ปฏิบตัิงานหรอืมีความบกพรอ่งในการปฏิบตัิงานอยู่เนือง ๆ หรอืไม่อาจไว้วางใจผู้นั้นในการปฏิบัติหน้าท่ี
ต่อไปได ้
  ( 3 ) เม่ือมีมลทินหรอืมัวหมองในกรณีความผิดวินยัอย่างรา้ยแรง หรอืในกรณีมีความผิด
อาญา เวน้แต่ความผิดลหโุทษหรอืความผิดอนัไดก้ระท าโดยประมาท 
  ( 4 ) เม่ือตอ้งรบัโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงท่ีสดุใหจ้ าคกุส  าหรบัความผิดลหุโทษหรือ
ความผิดอนัไดก้ระท าโดยประมาท 
  ( 5 ) เลกิจ้างตามสญัญาจ้าง 
 ขอ้ 43. การลงโทษเจ้าหนา้ท่ีของสหกรณใ์หเ้ป็นไปตามระเบียบว่าดว้ยวินยัการสอบสวน และการ
ลงโทษส  าหรบัเจ้าหนา้ท่ีของสหกรณ ์
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บทเฉพาะกาล 
 

 ขอ้ 44. ผูท่ี้สหกรณไ์ดจ้้างไวแ้ลว้ ก่อนวันใช้ระเบียบนีใ้ห้ถือว่าเป็นเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์มีสิทธิและ 
หนา้ตามระเบียบนีท้กุประการ 
            เจ้าหนา้ท่ีสหกรณค์นใดยงัไม่ไดท้  าสญัญาจ้างและหรือจัดให้มีหลกัประกันไว้ต่อสหกรณ ์ 
ใหท้  าสญัญาจ้างและหรอืใหมี้หลกัประกนัใหเ้สรจ็ภายในก าหนด  60 วนั  นบัแต่วนัถดัจากวนัใช้ระเบียบนี ้
 ขอ้ 45. ผูท่ี้สว่นราชการหรอืหน่วยงานสั่งใหไ้ปท างานในฐานะเจ้าหนา้ท่ีสหกรณ ์และก าลงัท างาน
อยู่ในฐานะเช่นนัน้อยู่ในวนัใชร้ะเบียบนี ้ ทัง้มีความประสงคจ์ะลาออกจากราชการหรอืหน่วยงานท่ีตนสงักดั
อยู่เพื่อสมัครเป็นเจ้าหนา้ท่ีสหกรณ ์โดยไดร้บัเงินเดือนไม่สงูเกินกว่าเงินเดือนซึ่งไดร้บัจากสว่นราชการหรือ
หน่วยงานเดิม 
            การจ้างเจ้าหนา้ท่ีสหกรณต์ามความในวรรคก่อน อาจกระท าโดยไม่ตอ้งสอบคดัเลอืก 

 
ประกาศ ณ วนัท่ี  1 มีนาคม พ.ศ. 2554 

 

                                                                     (ลงช่ือ) พลต ารวจตร ี  สมบตั ิ  คงพิบลูย ์
                                                                                               ( สมบตัิ   คงพิบลูย ์) 
                                                                                                 ประธานกรรมการ 
                                                                         สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์ จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจภธูรจังหวัดบุรรีัมย ์จ ากัด 
ว่าดว้ยการลาส าหรบัเจ้าหน้าทีแ่ละลกูจ้าง 

พ.ศ.2554 
…………………………… 

 

 อาศยัอ  านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 78  และข้อ 106 ท่ีประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการชุดท่ี  38  ครัง้ท่ี 6  เม่ือวนัท่ี  28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2554 ไดก้  าหนดระเบียบว่าดว้ยการลาส  าหรบั
เจ้าหนา้ท่ี ดงัต่อไปนี ้
 ขอ้ 1. ระเบียบนีเ้รยีกว่า “ระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย์ จ ากัด ว่าด้วยการ
ลาส  าหรบัเจ้าหนา้ท่ี พ.ศ. 2554” 
 ขอ้ 2. ใหย้กเลกิระเบียบสหกรณฯ์ ว่าดว้ยการลาส  าหรบัเจ้าหนา้ท่ี พ.ศ.2550 และให้ใช้ระเบียบนี ้
แทนโดยมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี  1 มีนาคม พ.ศ. 2554 เป็นตน้ไป 
 

การลาป่วย 
  

 ขอ้ 3. เจ้าหนา้ท่ีจะลาป่วยตามธรรมดาเพื่อรกัษาตวัไดไ้ม่เกิน 60 วนั ในปีหน่ึงๆ โดยไดร้บัเงินเดือน
หรอืค่าจ้างเต็ม 
          เจ้าหน้าท่ีซึ่งป่วยเพราะประสบอันตรายขณะปฏิบัติงานในหน้าท่ี จะลาป่วยโดยได้ร ับ
เงินเดือนหรอืค่าจ้างเต็มไดต้ลอดเวลาท่ีตอ้งรกัษาตวัแต่ไม่เกิน 120 วนั 
 

การลาคลอดบุตร 
 

 ขอ้ 4. เจ้าหนา้ท่ีจะลาคลอดบตุรไดต้ามความจ าเป็น โดยได้รบัเงินเดือนหรือค่าจ้างเต็มไม่เกิน   
120 วนั  ทัง้นี ้ใหย่ื้นใบตรวจรบัรองแพทยแ์ผนปัจจุบนัชั้นหน่ึงพรอ้มกบัใบลา 
 

การลากจิส่วนตวัและพกัผ่อน 
 

 ขอ้ 5. เจ้าหนา้ท่ีจะลากิจหรอืพกัผ่อนไดโ้ดยไดร้บัเงินเดอืนหรอืค่าจ้างเต็มในปีหน่ึงๆ ไม่เกิน 45 วนั  
แต่ในปีท่ีเริม่เขา้ท างานถา้ไดร้บัการบรรจุแต่งตัง้ไม่เต็มปี วันลาท่ีกล่าวไว้ให้ลดลงตามจ านวนเดือนๆ ละ     
4 วนั แต่เม่ือรวมทัง้ปีแลว้จะตอ้งไม่เกิน 45 วนั 
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การลาอุปสมบท 
 

 ขอ้ 6. เจ้าหนา้ท่ีซึ่งยงัไม่เคยอปุสมบทและได้ท างานประจ าในสหกรณ์มาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปี   
จะลาเพื่ออปุสมบทไดโ้ดยไดร้บัเงินเดือนหรอืค่าจ้างเต็มไม่เกิน  120 วนั 
          ในกรณีลาสกิขาบทก่อนครบก าหนดวนัลา ผูน้ัน้จะตอ้งกลบัเขา้ท างานภายใน 7 วัน นับแต่
วนัลาสกิขาบทและถือว่าวนัลาอปุสมบทเป็นอนัสิน้สดุ 
 

การลาเข้าระดมราชการทหาร 
 

 ขอ้ 7. เจ้าหนา้ท่ีท่ีถกูเรยีกเขา้ระดมราชการทหาร ตอ้งรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาภายใน 48 ชั่ วโมง 
นบัแต่เวลารบัหมายระดมเป็นตน้ไป และไปเขา้ระดมตามวนัเวลาในหมายระดมนัน้ 
          เวลาท่ีเขา้ระดมราชการทหารนี ้ใหไ้ดร้บัเงินเดือนเต็ม 
 

การลาไปประกอบพธิีฮัจย ์ณ เมืองเมกกะ 
ประเทศซาอุดอิาระเบีย 

 

 ขอ้ 8. เจ้าหนา้ท่ีซึ่งนบัถือศาสนาอิสลามผูใ้ดยงัไม่เคยเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย ์ณ เมืองเมกกะ
จะลาไปประกอบพิธีฮัจย ์ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอดุิอาระเบีย  ตอ้งย่ืนใบลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อนวัน
เดินทางไม่นอ้ยกว่า  30 วนั  เพื่อเสนอตามล  าดบัจนถึงคณะกรรมการด าเนินการ เม่ือได้รบัอนุญาตแลว้    
จึงจะหยดุงานเพื่อไปประกอบพิธีดงักลา่วได ้โดยไดร้บัเงินเดือนเต็มมีก าหนดไม่เกิน 120 วนั 
 

การขออนุญาตลา 
 

 ขอ้ 9. ผูข้ออนญุาตตอ้งเสนอใบลาตามแบบของสหกรณต์่อผูบ้งัคบับญัชาซึ่งมีอ  านาจอนุญาตลา
โดยเรว็ 
 ขอ้ 10. ผูข้ออนญุาตลาคลอดบตุร ตอ้งเสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อนหรือในวันเริ่มลา เว้นแต่
อาการป่วยท าใหไ้ม่สามารถเสนอใบลาในวันดังกล่าว จึงให้เสนอใบลาในโอกาสแรกท่ีสามารถกระท าได ้
พรอ้มทัง้ชีแ้จงเหตผุลดว้ย 
 ขอ้ 11. ผูข้ออนญุาตลากิจสว่นตวัหรอืลาพกัผ่อน ตอ้งเสนอใบลาต่อผูบ้งัคบับัญชาก่อนวันท่ีเริ่มลา
ตามสมควร และตอ้งไดร้บัอนญุาตก่อนแลว้จึงหยดุงานเพื่อกิจส่วนตวัหรอืพกัผ่อนไดแ้ต่ในกรณีลากิจสว่นตัว
ท่ีมีเหตจุ าเป็นอนัไม่ควรรอรบัอนญุาตก่อนได ้จะเสนอใบลาพรอ้มทัง้ชีแ้จงเหตจุ าเป็นต่อผู้บังคับบัญชาแลว้
หยดุงานเพื่อกิจสว่นตวันัน้ก็ได ้
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 ขอ้ 12. ผูข้ออนญุาตลาอุปสมบท ต้องเสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาล่วงหน้าก่อนวันอุปสมบท      
ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั เม่ือไดร้บัอนญุาตจากคณะกรรมการด าเนินการแลว้ จึงหยดุงานเพื่ออปุสมบทได้ 
  ข้อ 13.เจ้ าหน้าท่ีซึ่งถูกเ รียกเข้าระดมราชการทหาร เ ม่ือได้ร ับรายงาน และเสนอใบลา                 
ต่อผูบ้งัคบับัญชาแลว้ ให้ไปเข้าระดมตามท่ีก าหนดในหมายเรียกเข้าระดมนั้น โดยไม่ต้องรอรบัค  าสั่ง
อนญุาต 
 ขอ้ 14. ผูมี้อ  านาจอนญุาตการลาของเจ้าหนา้ท่ีในปีหน่ึงๆ ไดไ้ม่เกิน ดงัต่อไปนี ้

ผูมี้อ  านาจอนญุาต ผูล้า ลาป่วย ลากิจ ลาพกัผ่อน 
ประธานกรรมการหรือกรรมการ ทุกต าแหน่ง ตามที่เห็นสมควร ตามที่เห็นสมควร ตามที่เห็นสมควร 
ด าเนนิการที่ไดร้บัมอบหมายจาก     
คณะกรรมการด าเนินการ     
ผูจ้ดัการ 1. รองผูจ้ดัการ 15 7 7 
 2. เจา้หนา้ที่อื่น 15 7 7 

 ขอ้ 15. คณะกรรมการด าเนินการมีอ  านาจอนญุาตการลาของเจ้าหนา้ท่ีไดท้กุกรณีตามระเบียบนี  ้
 ขอ้ 16. เจ้าหนา้ท่ีซึ่งลาป่วย ลาคลอดบตุร หรอืลากิจสว่นตวั  โดยได้รบัเงินเดือนหรือค่าจ้างครบ
ก าหนดตามระเบียบแลว้ ถา้ขอลาต่อโดยประธานกรรมการ หรอืกรรมการด าเนินการท่ีไดร้บัมอบหมายจาก
คณะกรรมการด าเนินการเห็นว่ามีเหตผุลพิเศษก็อาจอนุญาตให้ลาต่อได้ตามท่ีเห็นสมควร แต่การลาต่อ
ดงักลา่วนีไ้ม่ได้รบัเงินเดือนหรือค่าจ้าง และให้ผู้อนุญาตการลาเสนอคณะกรรมการด าเนินการในการ
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการครัง้ต่อไป 
 

การนับวันลา 
 

 ขอ้ 17. ถา้มีการมอบหมายหนา้ท่ีการงานใหน้บัวนัเวลาเริม่ตัง้แต่วนัมอบเป็นตน้ไป ถา้มอบหมาย
หลงัเท่ียงใหน้บัเริม่ตน้วนัรุง่ขึน้ 
            วนัลาเป็นอนัสิน้สดุในวนัก่อนวนัรบัมอบภายหลงัเท่ียงใหถื้อว่าสิน้สดุในวนัรบัมอบ 
 ขอ้ 18. ถา้วนัหยดุท างานของสหกรณอ์ยู่ในระหว่างวนัลาประเภทเดียวกัน ให้นับวันหยุดท างาน
ดงักลา่วเป็นวนัลาดว้ย ซึ่งผูข้ออนญุาตตอ้งระบรุวมไวใ้นวนัลา 
 ขอ้ 19. ถา้ผูไ้ดร้บัอนญุาตใหล้าถูกเรียกกลบัเข้าท างานก่อนก าหนดการลาตามความในข้อ 20    
ใหถื้อว่าวนัลาสิน้สดุในวนัก่อนวนักลบัเขา้ท างาน หรอืในวนัก่อนวนัเดินทางกลบัแลว้แต่กรณี 
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ข้อเบ็ดเตล็ด 
 

 ขอ้ 20. ถา้สหกรณเ์ห็นว่ามีความจ าเป็นแก่กิจการของสหกรณ์ จะเรียกให้ผู้ได้รบัอนุญาตให้ลา  
กลบัเขา้ท างานก่อนครบก าหนดการลาก็ได ้
 ขอ้ 21. การหยดุงานโดยไม่เสนอใบลาตามระเบียบนี ้หรือการลาหยุดงานโดยไม่ได้รบัอนุญาต    
ใหล้าตามระเบียบนี ้เวน้แต่เกิดจากสาเหตสุดุวิสยั ใหถื้อเป็นการขาดงานและใหห้กัเงินเดือนหรอืค่าจา้งตาม
สว่นเฉลีย่รายวนัตลอดเวลาขาดงาน นอกจากนั้นให้พิจารณาลงโทษผิดวินัยส  าหรับผู้ขาดงานตามควร     
แก่กรณ ี
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  1 มีนาคม พ.ศ. 2554 
 
                                                                     (ลงช่ือ) พลต ารวจตร ี  สมบตั ิ  คงพิบลูย ์
                                                                                                    ( สมบตัิ   คงพิบลูย ์) 
                                                                                                      ประธานกรรมการ 
                                                                             สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจงัหวดับรุรีมัย ์ จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจภธูรจังหวัดบุรรีัมย ์ จ ากัด 
ว่าดว้ยเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 

พ.ศ.2554 
…………………………… 

 

 อาศยัอ  านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 78 และข้อ 106 ท่ีประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการชดุท่ี 38  ครัง้ท่ี 6  เม่ือวนัท่ี  28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2554  ไดก้  าหนดระเบียบว่าด้วยเงินช่วยเหลือ
ค่ารกัษาพยาบาลดงัต่อไปนี ้
 ขอ้ 1. ระเบียบนีเ้รยีกว่า “ระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุีรมัย์ จ ากัด ว่าด้วยเงิน
ช่วยเหลอืค่ารกัษาพยาบาล พ.ศ.2554” 
 ขอ้ 2. ใหย้กเลกิระเบียบสหกรณฯ์ ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่ารกัษาพยาบาล พ .ศ.2550 และให้ใช้
ระเบียบนีแ้ทนโดยมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี  1 มีนาคม พ.ศ. 2554 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3. ในระเบียบนี ้
  “รายได”้ หมายความว่า เงินเดือนและค่าจ้าง 
  “สถานพยาบาล” หมายความว่า สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลของ
เอกชน 
  “สถานพยาบาลของทางราชการ” หมายความว่า โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตาม
กฎหมายว่าดว้ยสถานพยาบาลซึ่งเป็นของรฐั องค์การของรฐับาล หน่วยงานของรฐั ราชการส่วนท้องท่ี 
สภากาชาดไทย หรอืครุุสภา 
  “สถานพยาบาลของเอกชน”  หมายความ ว่า โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล              
ตามกฎหมายว่าดว้ยสถานพยาบาลซึ่งเป็นเอกชนท่ีกระทรวงสาธารณสขุก าหนด 
  “ ค่ารกัษาพยาบาล” หมายความว่า 
  ( 1 ) เงินท่ีสถานพยาบาลเรยีกเก็บเป็นค่ายา ค่าเลอืด ค่าน า้เกลอื ค่าออกซิเจน และอื่นๆ 
ท่ีใช้ในการบ าบดัและรกัษาโรค 
  ( 2 ) เงินท่ีสถานพยาบาลเรยีกเก็บเป็นเงินค่าบรกิารทางการแพทย ์ค่าตรวจ ค่าวิเคราะห์
โรค และค่าอวัยวะเทียม แต่ไม่รวมถึงค่ารกัษาพยาบาลพิเศษ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอย่างอื่น          
ซึ่งเรยีกช่ือเป็นอย่างอื่นท่ีมีลกัษณะเป็นเงินค่าตอบแทน 
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  “บคุคลในครอบครวั” หมายความว่า 
  ( 1 ) บตุรชอบดว้ยกฎหมายซึ่งยงัไม่บรรลนิุติภาวะ หรอืเป็นบุคคลไรค้วามสามารถหรือ
เป็นบคุคลเสมือนไรค้วามสามารถ เพราะกายพิการ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบตามค าวินิจฉัยของ
แพทย ์และอยู่ในความอปุการะของบิดามารดา แต่ไม่รวมถึงบตุรบญุธรรม 
  ( 2 ) คู่สมรส 

ขอ้ 4. ใหเ้จ้าหน้าท่ีมีสิทธิได้รบัการช่วยเหลือค่ารกัษาพยาบาล ค่าห้อง และค่าอาหารส  าหรบั
ตนเองตามหลกัเกณฑต์ามระเบียบนี ้

ข้อ 5. ค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง และค่าอาหารของสถานพยาบาล ทางราชการให้เบิกได้            
ทัง้ประเภทคนไขใ้นและคนไขน้อก แต่ถา้เป็นของสภานพยาบาลของเอกชน ใหเ้บิกไดเ้ฉพาะประเภทคนไข้
ใน โดยใหเ้บิกไดค้รึง่หน่ึงของจ านวนท่ีจ่ายจรงิ แต่ตอ้งไม่เกิน  3,000 บาท  ส  าหรบัระยะเวลาภายใน  30 วนั  
นบัแต่วนัท่ีเขา้รบัการรกัษาพยาบาลและในกรณีท่ีเขา้รบัการกัษาพยาบาลเกิน  30 วัน ให้เบิกได้ครึ่งหน่ึง
ของจ านวนท่ีไดจ่้ายไปจรงิ แต่ทัง้นีต้อ้งไม่เกินวนัละ 100 บาท 

         ในกรณีเขา้รบัการรกัษาพยาบาลหลายครัง้ แต่ละครัง้ในระยะเวลาห่างกันไม่เกิน 15 วัน    
ใหน้บัระยะเวลาการเขา้รบัการรกัษาพยาบาลครัง้หลงัติดต่อกบัการเขา้รบัการรกัษาพยาบาลครัง้ก่อน 
  “ ค่าอวยัวะเทียมใหเ้บิกไดด้งันี ้“  
  ( 1 ) แขน – ขาเทียม 
  ( 2 ) ตาเทียม 
  ( 3 ) ไตเทียม 
  ( 4 ) ลิน้หวัใจเทียม 
  ( 5 ) เครือ่งช่วยเตน้ของหวัใจ 
  ( 6 ) วตัถชุนิดพิเศษต่าง ๆ ท่ีน ามาใช้เฉพาะภายในร่างกายตามวิธีผ่าตัดตามกระดูก
อวยัวะเทียมดงักล่าวข้างต้น ถ้าไม่มีจ าหน่ายในโรงพยาบาล ก็อนุญาตให้ซือ้จากรา้นเอกชนไ ด้ โดยมี
ใบรบัรองจากหวัหนา้สถานพยาบาล หรอืแพทยผ์ูร้กัษาว่า อวัยวะเทียมและวัตถุชนิดพิเศษดังกล่าวไม่มี
จ าหน่ายในโรงพยาบาลและเป็นราคาท่ีสมควร 
 ขอ้ 6. เจ้าหนา้ท่ีมีสทิธิไดร้บัการช่วยเหลอืค่ารกัษาพยาบาล ค่าหอ้ง และค่าอาหารส  าหรบับุคคล 
ในครอบครวัของตน เม่ือบคุคลนัน้มิไดเ้ป็นขา้ราชการหรอืท างานอยู่ในรฐัวิสาหกิจหรอืหน่วยงานอื่นใด 
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         ส  าหรบัการช่วยเหลือค่ารกัษาพยาบาล ค่าห้อง และค่าอาหารส  าหรบับุตร ถ้าสามีและ
ภรรยาต่างก็เป็นเจ้าหนา้ท่ีของสหกรณ ์ใหคู้่สมรสท่ีมีรายไดส้งูกว่ามีสทิธิไดร้บัการช่วยเหลอืตามหลกัเกณฑ์
ในระเบียบนี ้ ถา้แยกกนัอยู่ไม่ว่าโดยวิธีหย่าหรอืไม่ก็ตาม ใหคู้่สมรสฝ่ายท่ีมีบตุรอยู่ในปกครองเป็นผู้มีสิทธิ
ไดร้บัการช่วยเหลอืตามหลกัเกณฑท่ี์ตนไดร้บัตามระเบียบนี ้
 ขอ้ 7. เจ้าหนา้ท่ีผูใ้ดมีสทิธิไดร้บัการช่วยเหลือค่ารกัษาพยาบาล ค่าห้อง และค่าอาหารส  าหรบั
ตนเองจากรฐัวิสาหกิจ หรือตามหน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารส่วนท้องถ่ินหรือจาก
นายจ้าง  หรือหน่วยงานราชการอื่นใด เจ้าหน้าท่ีหรือลูกจ้างผู้นั้น ไม่มีสิทธิได้ร ับการช่วยเหลือ                   
ค่ารกัษาพยาบาลค่าหอ้ง และค่าอาหารส  าหรบัตนเองตามระเบียบนี ้เว้นแต่สิทธิได้รบันั้นต  ่ากว่าท่ีพึงจะ
ไดร้บัตามระเบียบนี ้ในกรณีเช่นนีใ้หมี้สทิธิเบิกเพิ่มเติมไดเ้ท่าจ านวนท่ียงัขาดอยู่ 
 ขอ้ 8. เจ้าหนา้ท่ีไม่มีสทิธิไดร้บัการช่วยเหลอืค่ารกัษาพยาบาล ค่าหอ้งและค่าอาหารตามระเบียบนี ้
ส  าหรบับุคคลในครอบครวัซึ่งมีสิทธิได้รบัการช่วยเหลือค่ารกัษาพยาบาล ค่าห้อง และค่าอาหารจาก
รฐัวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบบรหิารราชการสว่นทอ้งถ่ิน หรอืสว่นราชการอื่นใดหรอื 
สหกรณอ์ื่น ในฐานะเป็นผูป้ฏิบตัิงานอยู่ในรฐัวิสาหกิจ หรอืหน่วยงานดงักลา่ว 

         ทัง้นี ้เวน้แต่สทิธิท่ีบคุคลในครอบครวัไดร้บัการช่วยเหลอืต  ่ากว่าท่ีพึงจะไดร้บัตามระเบียบนี ้
ในกรณีเช่นนีใ้หมี้สทิธิเบิกเพิ่มเติมไดเ้ท่าจ านวนท่ียงัขาดอยู่ 
 ขอ้ 9. ค่ารกัษาพยาบาลของสถานพยาบาลของทางราชการใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันี ้
  ( 1 ) เจ้าหน้าท่ีซึ่งมีรายได้เดือนหน่ึงไม่เกิน 10,000 บาท ให้เบิกค่ารกัษาพยาบาล      
ตามระเบียบนีเ้ต็มจ านวน ทัง้ประเภทคนไขใ้นและประเภทคนไขน้อก 
  ( 2 ) เจ้าหน้าท่ีซึ่งมีรายได้เดือนหน่ึงเกินกว่า 10,000 บาท ให้เบิกค่ารกัษาพยาบาล    
ตามระเบียบนีเ้ต็มจ านวนส  าหรบัประเภทคนไขใ้น สว่นประเภทคนไขน้อกใหเ้บิกไดก่ึ้งจ านวน 
          ในกรณีสถานพยาบาลของทางราชการใดไม่มียาชนิดใดจ าหน่ายใหเ้จ้าหนา้ท่ีซือ้ยาชนิดนั้น
จากรา้นขายยาของเอกชนได ้เม่ือหวัหนา้หรอืแพทยผ์ูต้รวจรกัษาของสถานพยาบาลนัน้ๆ แลว้แต่กรณีลงช่ือ
รบัรองว่าใหไ้ปซือ้จากรา้นขายยาของเอกชนได ้
 ขอ้ 10. ค่ารกัษาพยาบาลของสถานพยาบาลเอกชนประเภทคนไขใ้นใหเ้จ้าหนา้ท่ีเบิกไดก่ึ้งจ านวน 
 ขอ้ 11. ค่าหอ้งและค่าอาหารในสถานพยาบาลของทางราชการให้เบิกได้ตามจ านวนท่ีจ่ายจริง    
แต่ไม่เกินวนัละ 600 บาท หรอืสถานพยาบาลของเอกชนให้เบิกได้ตามจ านวนท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกินวันละ 
300 บาท 
 ขอ้ 12. ในกรณีท่ีเจ้าหนา้ท่ีตอ้งใช้สทิธิเบิกเงินกบัสหกรณ ์ใหเ้จ้าหนา้ท่ีน าใบเสรจ็รบัเงินค่ารกัษา 
พยาบาล , ค่าหอ้ง และค่าอาหารท่ีเบิกไดต้ามระเบียบนีม้าขอเบิกจากสหกรณ์ 
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            ใบเสร็จรบัเงินค่ารกัษาพยาบาล ค่าห้อง  ค่าอาหาร จะต้องมีรายละเอียดตามแบบท่ี
กระทรวงสาธารณสขุก าหนด 
 ขอ้ 13. ใหผู้จ้ัดการพิจารณาว่าการขอเบิกเงินตามใบเสร็จรบัเงินถูกต้องตามระเบียบนีห้รือไม่    
และจะจ่ายเพียงใด และรบีเสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาอนมุัติ 
 ขอ้ 14. วิธีการใช้สทิธิขอรบัค่ารกัษาพยาบาล ค่าอวยัวะเทียม ค่าหอ้ง และค่าอาหารของเจ้าหนา้ท่ี
การเบิกจ่ายเงินของสถานพยาบาลและการก าหนดระดบัชั้นของผูบ้งัคบับญัชาซึ่งเป็นผู้รบัรองการใช้สิทธิ
ตามระเบียบนี ้ใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด  
 ขอ้ 15. ในกรณีท่ีเจ้าหนา้ท่ีและลกูจ้างใช้สทิธิตามระเบียบนีโ้ดยทจุรติหรอืกรอกขอ้ความในค าขอ
เบิกเงินตามระเบียบนีเ้ป็นเท็จ นอกจากจะตอ้งรบัโทษทางวินยัใหเ้ป็นอนัหมดสทิธิท่ีจะได้รบัเงินช่วยเหลือ
ตามระเบียบนีต้ลอดไป 

 ขอ้ 16. เจ้าหน้าท่ีแต่ละคนจะขอเบิกจ่ายค่ารกัษาพยาบาลได้ไม่เกิน 20,000 บาท (สองหม่ืน   
บาทถว้น) ในสิน้ปีบญัชีของแต่ละปี 
            ถา้ปรากฏว่าเจ้าหนา้ท่ีผูใ้ดใช้สทิธิเบิกเงินโดยทจุรติหรอืกรอกขอ้ความเป็นเท็จ และได้รบั
เงินไปแลว้ใหผู้บ้งัคบับญัชารบีรายงานผูมี้อ  านาจอนมุัติจ่ายเงินเรยีกเงินคืนทนัที 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  1 มีนาคม พ.ศ.2554 
 
                                                                     (ลงช่ือ) พลต ารวจตร ี  สมบตั ิ  คงพิบลูย ์
                                                                                                    ( สมบตัิ   คงพิบลูย ์) 
                                                                                                      ประธานกรรมการ 
                                                                              สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์ จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

- 69 - 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจภธูรจังหวัดบุรรีัมย ์ จ ากัด 
ว่าดว้ย วินัย การสอบสวนและการลงโทษส าหรับเจ้าหน้าทีแ่ละลกูจ้าง 

พ.ศ.2554 
…………………………… 

 

 อาศยัอ  านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 78  และข้อ 106 ท่ีประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการชุดท่ี 38  ครัง้ท่ี 6  เม่ือวันท่ี  28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 ได้ก  าหนดระเบียบว่าด้วยวินัยการ
สอบสวนและการลงโทษส  าหรบัเจ้าหนา้ท่ีและลกูจ้างดงัต่อไปนี ้
 ขอ้ 1. ระเบียบนีเ้รยีกว่า “ระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั ว่าด้วยวินัย
การสอบสวน และการลงโทษส  าหรบัเจ้าหนา้ท่ี พ.ศ. 2554” 
 ขอ้ 2. ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยวินัย การสอบสวนและการลงโทษส  าหรบัเจ้าหน้าท่ี 
พ.ศ.2550  และใหใ้ช้ระเบียบนีแ้ทนโดยมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี  1 มีนาคม พ.ศ. 2554 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3. เจ้าหนา้ท่ีต้องรกัษาวินัยโดยเคร่งครดัอยู่เสมอ ผู้ใดฝ่าฝืนให้ถือว่าผู้นั้นกระท าความผิด      
จักตอ้งไดร้บัโทษตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบนี ้
 ขอ้ 4. วินยัซึ่งเจ้าหนา้ท่ีตอ้งรกัษามีดงัต่อไปนี ้
  ( 1 ) ตอ้งสนบัสนนุการปกครองตามรฐัธรรมนญูดว้ยความบรสิทุธิ์ใจ 
  ( 2 ) ตอ้งรกัษาความลบัของสหกรณแ์ละไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อขบวนการสหกรณ์ 
  ( 3 ) ตอ้งใหก้ารตอ้นรบั ค  าชีแ้จง ความสะดวก ความเป็นธรรมและความสงเคราะห์แก่ผู้
มาติดต่อในกิจการของสหกรณโ์ดยมิชักช้าทั้งต้องสภุาพเรียบรอ้ยต่อสมาชิกของสหกรณ์และประชาชน
ทั่วไปหา้มมิใหด้หูม่ินเหยียดหยามบคุคลใด ๆ  
  ( 4 ) ตอ้งปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความซื่อสตัยเ์ท่ียงธรรม และประพฤติตนอยู่ในความสจุริต
หา้มมิใหก้ดข่ีข่มเหงหรอืเบียดเบียนผู้ใด และห้ามมิให้อาศัยงานในหน้าท่ีของตน ไม่ว่าในทางตรงหรือ
ทางออ้มหาผลประโยชนแ์ก่ตนหรอืผูอ้ื่น  
  ( 5 ) ต้องขวนขวายปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความอุตสาหะและรวดเร็วให้เกิดผลดี และ
ความกา้วหนา้แก่สหกรณแ์ละสมาชิกของสหกรณ ์ทัง้เอาใจใสร่ะมัดระวงัผลประโยชนข์องสหกรณ์ 
  ( 6 ) ตอ้งไม่รายงานเท็จหรอืเสนอความเห็นท่ีไม่สจุรติต่อผูบ้งัคบับัญชา 
  ( 7 ) ตอ้งปฏิบตัิตามขอ้บงัคบั ระเบียบ ค  าสั่ง แบบแผนและวิธีปฏิบตัิของสหกรณ์ 
  ( 8 ) ตอ้งอทิุศเวลาของตนใหแ้ก่กิจการของสหกรณ ์จะละทิง้หรอืทอดทิง้หนา้ท่ีไม่ได ้ทัง้นี ้
โดยจะตอ้งปฏิบตัิหนา้ท่ีและด ารงต  าแหน่งในสหกรณใ์ดสหกรณห์น่ึงเพียงแห่งเดียวเท่านัน้หา้มมิให้เป็นตัว
กระท าการในหา้งหุน้สว่นหรอืบรษิัทใดๆ 
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 ( 9 ) ต้องสุภาพเรียบร้อย และเ ช่ือฟัง และไม่แสดงความกระด้างกระเดื่อง                    
ต่อผูบ้งัคบับญัชา ผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชา ตอ้งปฏิบตัิตามค าสั่งของผูบ้งัคบับญัชา ซึ่งสั่งในกิจการของสหกรณ์
โดยชอบในการปฏิบตัิกิจของสหกรณ ์หา้มมิใหก้ระท าการขา้มผูบ้งัคบับญัชาเหนือตน เวน้แต่ผูบ้งัคบับญัชา
เหนือตนขึน้ไปสั่งใหก้ระท าหรอืไดร้บัอนญุาตเป็นพิเศษเป็นครัง้คราว 
  ( 10 ) ตอ้งรกัษาช่ือเสยีงมิใหขึ้น้ช่ือว่าประพฤติชั่ว หา้มมิใหป้ระพฤติในทางท่ีอาจท าให้
เสือ่มเสยีเกียรติศกัดิข์องต  าแหน่งหนา้ท่ี เช่น ประพฤติตนเป็นคนเสเพล เสพสรุาหรือของมึนเมาอย่างอื่น  
จนไม่สามารถครองสติได ้เสพยาเสพติดให้โทษ มีหนีส้ินรุงรงั เล่นการพนัน การกระท าหรือยอมให้ผู้อื่น
กระท าการอื่นใด ซึ่งอาจท าใหเ้สือ่มเสยีเกียรติศกัดิข์องต  าแหน่งหนา้ท่ี 
  ( 11 ) ตอ้งไม่เสพสรุาหรอืของเมาอย่างอื่นในเวลาปฏิบตัิหนา้ท่ีอย่างเด็ดขาด 
  ( 12 ) ตอ้งรว่มมือช่วยเหลอืกนัในกิจการของสหกรณ ์ตอ้งรกัษาความสามัคคี บรรดาผูอ้ยู่
ในวงงานของสหกรณ์ และต้องไม่กระท าการใดๆ อันอาจเป็นเหตุก่อให้เกิดการแตกแยกสามัคคีหรือ
ก่อใหเ้กิดความกระดา้งกระเดื่องในบรรดาผูอ้ยู่ในวงสหกรณ ์
  ( 13 ) ตอ้งรว่มมือประสานงานดว้ยดีกบัสว่นราชการ หรอืสถาบนัอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการ
ของสหกรณ ์
 ขอ้ 5. โทษผิดวินยัมี  5 สถานคือ 
  ( 1 ) ไลอ่อก 
  ( 2 ) ใหอ้อก 
  ( 3 ) ลดขัน้เงินเดือน 
  ( 4 ) ตดัเงินเดือน 
  ( 5 ) ภาคทณัฑ ์
 ขอ้ 6. การลงโทษไลอ่อกนัน้ ใหก้ระท าในกรณีเจ้าหนา้ท่ี กระท าผิดวินยัอย่างรา้ยแรงดงัระบไุว้ 
ต่อไปนี ้
  ( 1 ) เปิดเผยความลบัของทางสหกรณ ์หรอืเป็นปฏิปักษ์ต่อขบวนการสหกรณห์รอื 
สหกรณ ์จนเป็นเหตใุหเ้สยีหายต่อสหกรณ ์
  ( 2 ) ท าความผิดตอ้งรบัโทษจ าคกุ โดยค าพิพากษาถึงท่ีสดุใหจ้ าคกุ เวน้แต่ความผิด 
ลหโุทษ หรอืความผิดอนัไดก้ระท าโดยประมาท 
  ( 3 ) ตอ้งค  าพิพากษาใหเ้ป็นคนตอ้งลม้ละลาย 
  ( 4 ) ทจุรติต่อหนา้ท่ี 
  ( 5 ) จงใจไม่ปฏิบตัิตามระเบียบขอ้บงัคบัของสหกรณ ์เป็นเหตใุหเ้สยีหายอย่างรา้ยแรง 
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  ( 6 ) ขดัค  าสั่งของผูบ้งัคบับญัชาซึ่งสั่งในกิจการของสหกรณโ์ดยชอบ และการขดัค  าสั่งนั้น 
เป็นเหตใุหเ้สยีหายแก่สหกรณอ์ย่างรา้ยแรง 
  ( 7 ) ละทิง้หนา้ท่ีเป็นเหตใุหเ้สยีหายแก่สหกรณอ์ย่างรา้ยแรง 
  ( 8 ) ประมาทเลนิเลอ่ในหนา้ท่ี เป็นเหตใุหเ้สยีหายแก่สหกรณอ์ย่างรา้ยแรง 
  ( 9 ) ประพฤติชั่วอย่างรา้ยแรง 
  ( 10 ) ดูหม่ินเหยียดหยามผู้มาติดต่อในกิจการของสหกรณ์ หรือกดข่ีข่มเหง หรือ
เบียดเบียนสหกรณ ์
  ( 11 ) ขาดงานติดต่อกนัเกิน  15 วนั  โดยไม่มีเหตอุนัควร 
 ขอ้ 7. การลงโทษใหอ้อกนัน้ ใหก้ระท าในกรณีท่ีเจ้าหนา้ท่ีกระท าการผิดวินยั เป็นเหตใุหเ้สยีหายแก่
สหกรณ ์แต่ไม่ถึงขัน้รา้ยแรง ดงัระบไุวต้่อไปนี ้
  ( 1 ) รายงานเท็จ หรอืเสนอความคิดเห็นท่ีไม่สจุรติต่อผูบ้งัคบับญัชา 
  ( 2 ) จงใจไม่ปฏิบตัิตามระเบียบขอ้บงัคบัของสหกรณ ์
  ( 3 ) ละทิง้หนา้ท่ีเนือง ๆ  
  ( 4 ) ประมาทเลนิเลอ่ในหนา้ท่ีเนือง ๆ  
  ( 5 ) ทะเลาะวิวาทกบัผูร้ว่มงานเป็นนิจสนิ 
  ( 6 ) ประพฤติตนเป็นท่ีเสือ่มเสยีเกียรติศกัดิข์องต  าแหน่งหนา้ท่ี 
 ขอ้ 8. การลงโทษไลอ่อกและใหอ้อกนัน้ ใหค้ณะกรรมการด าเนินการ หรอืผูบ้ังคับบัญชาต าแหน่ง
ผูจ้ัดการ ตัง้คณะกรรมการประกอบดว้ย กรรมการด าเนินการ หรอืเจ้าหนา้ท่ีต  าแหน่งไม่ต  ่ากว่าผูถ้กูกลา่ว 
หาอย่างนอ้ยสามคนเพื่อสอบสวน 
          การสอบสวนนั้นให้กระท าให้เสร็จโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน  30 วัน นับแต่วันท่ีประธาน
กรรมการสอบสวนไดร้บัค  าสั่ง เวน้แต่คณะกรรมการด าเนินการ จะก าหนดเป็นอย่างอื่น ผู้ถูกกล่าวหาตาย
ก่อนการสอบสวนพิจารณาถึงท่ีสดุ ก็ให้สอบสวนต่อไปจนเสร็จ  เม่ือสอบเสร็จแลว้ให้คณะกรรมการ
สอบสวนเสนอรายงานพรอ้มทั้งส  านวนการสอบสวนต่อผู้ส ั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจาณาให้
ความเห็นและเสนอตามล  าดบัถึงคณะกรรมการด าเนินการ 
 ขอ้ 9. ในกรณีต่อไปนีใ้หถื้อว่าเป็นกรณีความผิดท่ีปรากฏชัดแจ้ง ให้ลงโทษไล่ออกโดยไม่ต้องตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน 
  ( 1 ) ท าความผิดต้องรบัโทษจ าคุกโดนค าพิพากษาถึงท่ีสดุให้จ าคุก เว้นแต่ความผิด      
ลหโุทษ หรอืความผิดกระท าโดยประมาท 
  ( 2 ) ตอ้งค  าพิพากษาใหเ้ป็นคนลม้ละลาย 
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  ( 3 ) ท าความผิดเก่ียวกับทุจริตต่อหน้าท่ีและให้ถ้อยค าสารภาพต่อผู้บังคับบัญชา 
เจ้าหนา้ท่ีสอบสวน หรอืศาล หรอืค  าพิพากษาถึงท่ีสดุว่ากระท าความผิดเช่นนัน้ แม้จะมิใหจ้ าคกุก็ตาม  
  ( 4 ) ขาดงานติดต่อกนัเกินกว่า 15 วนั และผูบ้งัคบับญัชาไดส้อบสวนแลว้ เห็นว่ามีเหตุ
อนัสมควร 

           ในกรณีดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาเสนอรายงานพร้อมหลักฐานตามล  าดับ จนถึ ง
คณะกรรมการด าเนินการเม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่า มีหลกัฐานตามรายงานนัน้ ก็ใหไ้ลอ่อกได้ 
 ขอ้ 10. เม่ือเจ้าหนา้ท่ีผูใ้ดถกูกลา่วหาว่ากระท าความผิดวินยัจนมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
หรอืกลา่วหาว่ากระท าความผิดอาญาหรอืถกูฟ้องคดีอาญา เวน้แต่ความผิดลหโุทษหรือความผิดอันได้แก่
กระท าโดยประมาท ถา้ผูบ้งัคบับญัชาเห็นว่า หากผูน้ัน้คงอยู่ในหนา้ท่ีจะเป็นการเสียหายแก่สหกรณ์ ก็ให้
รายงานตามล  าดบัจนถึงคณะกรรมการด าเนินการเพื่อพิจารณาสั่งเจ้าหนา้ท่ี 

           การพักงานนั้น ให้พักจนกว่าการสอบสวนพิจารณาถึงท่ีสดุ ถ้าการสอบสวนพิจารณา      
ไดค้วามว่าผูถ้กูสั่งพกังานมิไดก้ระท าความผิดและไม่มีมลทินมัวหมองก็ดี หรอืผูถ้กูสั่งพกัไดก้ระท าผิดวินัย
ไม่รา้ยแรงก็ดี คณะกรรมการด าเนินการต้องสั่งให้ผู้นั้นกลบัเข้าท างานในต าแหน่งเดิมหรือต  าแหน่ง             
ท่ีเทียบเท่า สว่นเงินเดือนหรอืค่าจ้างในระหว่างพกันัน้กรณีแรกใหจ่้ายเต็มอตัรา ในกรณีหลงัใหจ่้ายก่ึงอตัรา
ถา้ผูถ้กูสั่งพกัตายก่อนการสอบสวนพิจารณาถึงท่ีสดุ ใหจ่้ายถึงวนัผูน้ัน้ตาย 
            ถา้การสอบสวนพิจารณาไดค้วามเป็นสตัย์ว่าผู้ถูกสั่งพักได้กระท าผิดวินัยจริงให้ไล่ออก 
ตามขอ้ 6 หรอืออกตามขอ้ 7 ตัง้แต่วนัพกังานหรอืแม้จะไม่ไดค้วามเป็นสตัยว่์าผูถ้กูสั่งพกัไดก้ระท าความผิด
วินยัอย่างรา้ยแรงแต่มีมลทินหรอืมัวหมองในกรณีดงักลา่วนัน้อยู่ใหเ้ลกิจ้างตามขอ้ 40 แห่งระเบียบว่าด้วย
เจ้าหนา้ท่ี 
  ขอ้ 11. ในกรณีท่ีเจ้าหนา้ท่ีกระท าผิดวินยั แต่โทษไม่ถึงไล่ออกหรือให้ออก ผู้บังคับบัญชาจะสั่ง
ลงโทษลดขัน้เงินเดือนหรอืตดัเงินเดือนก็ได ้หรอืถา้เห็นว่ามีเหตอุนัควรลดหย่อนหรอืเป็นความผิดเล็กน้อย
จะสั่งลงโทษภาคทณัฑโ์ดยแสดงความผิดนัน้ใหท้  าทณัฑบ์นไวด้ว้ยก็ได้ 
            การลงโทษตามวรรคแรกส  าหรบัเจ้าหนา้ท่ี ในต าแหน่งตัง้แต่หัวหน้างานลงไปให้ผู้จัดการ 
หรอืผูช่้วยผูจ้ัดการมีอ  านาจสั่งลงโทษได ้
            ในกรณีลงโทษลดขัน้เงินเดือน หากต้องลดเกินกว่าขั้นต  ่าสดุของต าแหน่งก็ให้ลดในขั้น
เงินเดือนส  าหรบัต  าแหน่งถดัลงไปก็ได ้
            โทษลดขัน้เงินเดือนหรอืโทษตดัเงินเดือนนัน้ผูบ้งัคบับญัชาจะลงโทษผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  
ท่ีกระท าผิดวินยัไดค้รัง้หน่ึงไม่เกินอตัราต่อไปนี ้
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ผูบ้งัคบับญัชา 

 
ลดขัน้เงินเดอืน 

ตดัเงินเดือน 
ก าหนดเวลาไม่เกิน ก าหนดสว่นเงินเดอืนไม่เกิน 

คณะกรรมการด าเนินการ 2 ขัน้ 6 เดือน 30 % 
ผูจ้ัดการ 2 ขัน้ 4 เดือน 20 % 
รองผูจ้ัดการ 2 ขัน้ 3 เดือน 10 % 

 

ขอ้ 12. ใหผู้บ้งัคบับญัชาแต่งตัง้ผูจ้ดัการลงไปรบัผิดชอบดแูละระมดัระวงัเจา้หนา้ท่ีในบงัคบับญัชา
ปฏิบตัิตามวินยั 

           ถา้ผูบ้งัคบับญัชารูว่้าผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชากระท าผิดวินยั ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งพิจารณาว่า
ความผิดของผูน้ัน้อยู่ในอ านาจของตนจะลงโทษถา้เห็นว่าความผิดนั้น ควรจะต้องลงโทษมากกว่าท่ีตนมี
อ  านาจลงโทษ ก็ใหร้ายงานผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึน้ไป เพื่อใหล้งโทษตามสมควร 
            ผูบ้งัคบับญัชาคนใดรูว่้าผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชากระท าผิดวินยั แต่ไม่จัดการลงโทษหรอืลงโทษ
ไม่เป็นการสจุรติใหถื้อว่าผูบ้งัคบับญัชานัน้กระท าผิดวินยั 
 ขอ้ 13. เม่ือผูมี้อ  านาจลงโทษไดส้ั่งลงโทษแลว้ ตอ้งเสนอรายงานการลงโทษนั้นตามล  าดับจนถึง
คณะกรรมการด าเนินการ 
            หากผูบ้งัคบับญัชาเหนือผูส้ ั่งลงโทษเห็นว่าโทษท่ีลงนัน้เบาไป ใหมี้อ  านาจท่ีจะสั่งเพิ่มโทษ 
ก็ได ้แต่โทษท่ีสั่งเพิ่มขึน้รวมกบัท่ีสั่งไวแ้ลว้เดิม ตอ้งไม่เกินอ านาจของผูส้ ั่งใหม่นัน้ 
 ขอ้ 14. เจ้าหน้าท่ีท่ีถูกลงโทษฐานผิดวินัย ถ้าเห็นว่าตนไม่ได้รบัความเป็นธรรมก็อาจอุทธรณ์      
ต่อคณะกรรมการด าเนินการไดภ้ายใน 15 วนั  นบัตัง้แต่วนัทราบค าสั่ง 
            การอทุธรณไ์ม่เป็นเหตใุหร้อการลงโทษตามค าสั่งของผูบ้งัคบับญัชา 
            เม่ือคณะกรรมการด าเนินการไดร้บัและพิจารณาอทุธรณแ์ลว้จะยกโทษ ลดโทษ เพิ่มโทษ 
หรอืยืนตามค าสั่งเดิมก็ได ้ทัง้นี ้โดยปกติใหก้ระท าใหเ้สรจ็ภายใน  30 วนั นบัแต่วนัไดร้บัอทุธรณค์  าวินิจฉัย
อทุธรณแ์ลว้จะยกโทษ ลดโทษ เพิ่มโทษ  ค  าวินิจฉยัอทุธรณข์องคณะกรรมการด าเนินการใหเ้ป็นอนัสิน้สดุ 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  1 มีนาคม พ.ศ. 2554 
 
                                                                     (ลงช่ือ) พลต ารวจตร ี  สมบตั ิ  คงพิบลูย ์
                                                                                                    ( สมบตัิ   คงพิบลูย ์) 
                                                                                                      ประธานกรรมการ 
                                                                              สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์ จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจภธูรจังหวัดบุรรีัมย ์จ ากัด 
ว่าดว้ยอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของผู้จัดการและเจ้าหน้าทีอ่ื่น 

พ.ศ. 2554 
……………………………………… 

 

 อาศยัอ  านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 78  ข้อ 91  ข้อ 99 และข้อ 106 ท่ีประชุม
คณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี 38  ครัง้ท่ี 6  เม่ือวนัท่ี  28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2554  ไดก้  าหนดระเบียบว่าดว้ย
อ านาจหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของผูจ้ัดการและเจ้าหนา้ท่ีอื่นดงัต่อไปนี  ้
 

ข้อก าหนดทั่วไป 
 

ขอ้ 1. ระเบียบนีเ้รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัย์ต  ารวจภูธรจังหวัดบุรีรมัย์ จ ากัด ว่าด้วย
อ านาจหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของผูจ้ัดการและเจ้าหนา้ท่ีอื่น พ.ศ.2554” 

ข้อ 2. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยอ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผู้จัดการและ
เจ้าหน้าท่ีอื่น พ.ศ.2550 และให้ใช้ระเบียบนีแ้ทน โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 มีนาคม พ.ศ.2554      
เป็นตน้ไป 

 

หมวด 1 
ผู้จัดการสหกรณ ์

 

 ขอ้ 3. ผูจ้ัดการสหกรณมี์หนา้ท่ีจัดการทั่วไปและความรบัผิดชอบเก่ียวกบับรรดากิจการประจ าของ
สหกรณต์ามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบั ตลอดจนปฏิบตัิตามนโยบายของคณะกรรมการด าเนินการ ตรวจตรา
ควบคมุดแูลการปฏิบตัิงานของเจ้าหนา้ท่ีสหกรณ ์ เพื่อใหง้านสหกรณด์  าเนินตามเป้าหมายบงัเกิดผลดีและ
เป็นคณุประโยชนแ์ก่สมาชิก 
 

หมวด 2 
รองผูจ้ัดการ 

 

 ขอ้ 4. รองผูจ้ัดการ มีอ  านาจหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบในการปฏิบตัิงาน ดงัต่อไปนี  ้
  ( 1 ) ปฏิบตัิหนา้ท่ีตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการหรอืผูจ้ัดการมอบหมาย 
  ( 2 ) ในกรณีท่ีไม่มีผูจ้ัดการ ใหร้องผูจ้ัดการท าหนา้ท่ีผูจ้ัดการ 
  ( 3 ) ในกรณีท่ีผูจ้ัดการไม่อยู่ หรอืไม่อาจปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ใหร้องผูจ้ัดการเป็นผูป้ฏิบตัิ 
หนา้ท่ีแทน 
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  ( 4 ) ปฏิบตัิการอื่น ๆ  ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการ หรอืผูจ้ัดการมอบใหห้รอืตามท่ีควร
กระท าเพื่อใหกิ้จการในหนา้ท่ีของตนลลุว่งไปดว้ยดี 
 

หมวด 3 
เจ้าหน้าทีอ่ื่น 

 

ขอ้ 5. เจ้าหนา้ท่ีฝ่ายการเงิน มีหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบในการปฏิบตัิงานเก่ียวกบังานต่อไปนี  ้
  ( 1 ) ช่วยปฏิบตัิงานท่ีเป็นหนา้ท่ีของเหรญัญิกหรอืกรรมการซึ่งไดร้บัมอบหมายใหร้บั 
ผิดชอบเก่ียวกบัการเงินของสหกรณ ์
  ( 2 ) รบัจ่าย เก็บรกัษาเงินสดของสหกรณภ์ายในอ านาจท่ีไดร้บัมอบหมายจากผูจ้ัดการ 
  ( 3 ) ลงบญัชีสมดุเงินสดรบั สมดุเงินสดจ่าย และรวบรวมหลกัฐานการรบัจ่ายเงินสดของ
สหกรณ ์และเสนอสมดุเงินสดรบัจ่าย พรอ้มหลกัฐานการรบัจ่าย ให้ผู้จัดการหรือประธานกรรมการหรือผู้
ไดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการทราบเป็นประจ า 
  ( 4 ) จัดท าทะเบียนจ่ายเงินเดือน เงินสวสัดิการต่าง ๆ ตามท่ีเจ้าหน้าท่ีและลกูจ้างท่ีมีสิทธิ
ไดร้บั 
  ( 5 ) จัดท าระเบียบเงินสะสมเจ้าหนา้ท่ีและลกูจ้าง 
  ( 6 ) จัดท าเก่ียวกบัการรบัเงินฝากออมทรพัยแ์ละเงินฝากประจ า 
  ( 7 ) ปฏิบตัิงานอื่น ๆ ตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากผูจ้ัดการ 
 ขอ้ 6. เจ้าหนา้ท่ีฝ่ายบญัชี มีหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบในการปฏิบตัิงานเก่ียวกบังานดงัต่อไปนี  ้
  ( 1 ) แยกใบส  าคญัการรบัจ่ายเงินซึ่งเจ้าหนา้ท่ีการเงินมอบใหเ้ขา้สลปิลกูหนี ้เจ้าหนี ้ตาม
ประเภทการจ่ายหรอืรบัทกุวนัเม่ือหมดเวลาปฏิบตัิงานประจ าวนั 
  ( 2 ) ลงรายการรบัจ่ายตามสลปิท่ีแยกแลว้ในสมดุสรุปประจ าวนั 
  ( 3 ) ลงรายการผ่านจากสมดุสรุปประจ าวนัเขา้สมดุรวมบญัชีทั่วไป 
  ( 4 ) ท างบทดลองประจ าเดือน ทดสอบความถกูตอ้งของบญัชี 
  ( 5 ) จัดท าและควบคมุงบคงเหลือท้ายแฟ้มทะเบียนเรือนหุ้น บัญชีเงินกู้ซึ่งเจ้าหน้าท่ี
หน่วยต่าง ๆ สง่มาว่าตรงกบัประเภทในสมดุรวมบญัชีทั่วไปหรือไม่เป็นประจ าเดือน รวมทั้งจัดส่งส  าเนา
ทะเบียนหุ้นและแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนดังกล่าวภายใน  90 วนั นับแต่วันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
ทะเบียน 
  ( 6 ) ปฏิบตัิงานอื่น ๆ ตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากผูจ้ัดการ 
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 ขอ้ 7. เจ้าหนา้ท่ีฝ่ายธุรการ มีหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบในการปฏิบตัิงานเก่ียวกบังานต่อไปนี  ้
  ( 1 ) ท าหนา้ท่ีสารบรรณทั่วไป 
  ( 2 ) รบัสมัครผูเ้ขา้เป็นสมาชิก โดยจัดท าทะเบียนสมาชิกและดชันีช่ือสมาชิกตามอักษร 
รวมทัง้จัดสง่ส  าเนาทะเบียนสมาชิกและแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนดังกล่าวต่อนายทะเบียนสหกรณ์
ทราบภายใน  90 วนั นบัแต่วนัท่ีมีการเปลีย่นแปลง 
  ( 3 ) รบัหนงัสอืแสดงความจ านงการเปลีย่นแปลงค่าหุน้ เงินงวดช าระหนี ้
  ( 4 ) รบัใบลาออกของสมาชิกและตรวจสอบความถกูตอ้งต่าง ๆ  
  ( 5 ) งานประชาสมัพนัธ์ งานบรรจุแต่งตัง้ 
  ( 6 ) รบั สง่ บนัทึกเสนอ และรา่งพิมพห์นงัสอืโตต้อบเก่ียวกบัการด  าเนินการและการ 
ติดต่อทั่วไปของสหกรณร์วมทัง้เก็บรกัษาเอกสารของสหกรณไ์วต้ามลกัษณะและประเภทของเอกสารนัน้ 
  ( 7 ) ปฏิบตัิงานอื่น ๆ ตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากผูจ้ัดการ 
 ขอ้ 8. เจ้าหนา้ท่ีฝ่ายประจ าหน่วย 

ก. เจ้าหนา้ท่ีฝ่ายทะเบียนหุน้และบญัชีเงินกู ้มีหนา้ท่ีความรบัผิดชอบในการปฏิบตัิงาน 
เก่ียวกบังานดงัต่อไปนี ้
  ( 1 ) ตรวจสอบค าขอกูเ้งินสามัญ ฉกุเฉิน และพิเศษของสมาชิกเก่ียวกับการถือหุ้นและ
หนีส้นิ 
  ( 2 ) จัดท าบญัชีเงินกู ้และทะเบียนหุน้รายตวัใหเ้ป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ 
  ( 3 ) คิดเงินปันผลตามหุ้นทุก ๆ สิน้ปีทางบัญชี และท ารายการจ่ายเงินปันผล โดย
ประสานงานกบัฝ่ายจัดเก็บ 
  ( 4 ) จัดท ารายการหุน้ หนีค้งเหลอืรายตวัประจ าเดือน และรายหน่วยตรวจสอบกับยอด
คมุของฝ่ายบญัชีใหถ้กูตอ้ง 
  ( 5 ) แจ้งยอดหุน้หนีค้งเหลอืทกุ ๆ วนัท่ี 31 มีนาคม และ 30 กนัยายน ใหส้มาชิกและ 
สหกรณจ์ังหวดัทราบ 
  ( 6 ) จัดท ารายการเก็บเงินประจ าเดือน 
  ( 7 ) ปฏิบตัิงานอื่น ๆ ตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากผูจ้ัดการ 

ข. เจ้าหนา้ท่ีฝ่ายจัดเก็บมีหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบในการปฏิบตัิงานเก่ียวกบังาน 
ดงัต่อไปนี ้
  ( 1 ) จัดท าใบเสรจ็รบัเงินประจ าเดือน และใบเสรจ็รบัเงินก่อนก าหนด 
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  ( 2 ) คิดเงินเฉลีย่คืนของสมาชิกรายคนและรายหน่วยทกุสิน้ปี โดยประสานงานกับฝ่าย
ทะเบียนหุน้และบญัชีเงินกู ้
  ( 3 ) จัดท าทะเบียนสหกรณห์นงัสอืเงินกูส้ามัญ ฉกุเฉิน และพิเศษ 
  ( 4 ) ปฏิบตัิงานอื่น ๆ ตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากผูจ้ัดการ 
 ขอ้ 9. เจ้าหนา้ท่ีฝ่ายเงินกูมี้หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบในการปฏิบตัิงานเก่ียวกบังานดงัต่อไปนี  ้
  ( 1 ) รบัค  าขอกูเ้งินจากสมาชิกและตรวจสอบค าขอกูเ้งินโดยท าทะเบียนค าขอกูเ้งินแต่ละ
ประเภทไว ้
  ( 2 ) รวบรวมและเก็บรกัษาค าขอกูห้นงัสอืกูแ้ละหนงัสอืค  า้ประกนั 
  ( 3 ) จัดท าสญัญาเงินกูแ้ละสญัญาค า้ประกนั 
  ( 4 ) จัดท าทะเบียนเงินงวดช าระหนี ้
  ( 5 ) ปฏิบตัิการอื่น ๆ ตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากผูจ้ัดการ 
            ถา้ผูจ้ัดการหรือเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี หรือกระท าโดยประมาท
เลนิเลอ่เป็นเหตใุหส้หกรณไ์ดร้บัความเสียหาย บุคคลดังกล่าวจะต้องรบัผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่
สหกรณจ์นครบจ านวน 

           ในการปฏิบตัิหนา้ท่ี ผู้จัดการ เจ้าหน้าท่ีอื่น ๆ ต้องกระท าตามกฎหมาย ข้อบังคับ และ
ระเบียบของสหกรณต์ลอดจนค าสั่งของผูบ้งัคบับญัชา ในกรณีท่ีไม่มีกฎหมายขอ้บงัคบั ระเบียบหรือค  าสั่ง
ดงัว่านัน้  ก็ตอ้งท าตามทางอนัสมควรเพื่อใหบ้งัเกิดผลดีแก่สหกรณ์ 

           เพื่อเป็นขอ้ผกูพนั ใหผู้จ้ัดการและเจ้าหนา้ท่ีอื่นลงลายมือช่ือรบัทราบในการปฏิบตัิหนา้ท่ี 
ไวด้ว้ย 
             

ประกาศ ณ วนัท่ี  1 มีนาคม พ.ศ. 2554 
 
                                                                     (ลงช่ือ) พลต ารวจตร ี  สมบตั ิ  คงพิบลูย ์
                                                                                                    ( สมบตัิ   คงพิบลูย ์) 
                                                                                                      ประธานกรรมการ 
                                                                              สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์ จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจภธูรจังหวัดบุรรีัมย ์จ ากัด 
ว่าดว้ยเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรเจ้าหน้าทีข่องสหกรณ ์

พ.ศ.2554 
………………………………… 

 

อาศยัอ  านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์  ข้อ 78  และข้อ 106  ท่ีประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการชุดท่ี 38  ครัง้ท่ี 6  เม่ือวนัท่ี  28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2554  ไดก้  าหนดระเบียบว่าด้วยเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบตุรเจ้าหนา้ท่ีของสหกรณ ์พ.ศ.2554  ดงัต่อไปนี ้

 ขอ้ 1. ระเบียบนีเ้รยีกว่า “ระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากัด ว่าด้วยเงิน
ช่วยเหลอืการศึกษาบตุรเจ้าหนา้ท่ีของสหกรณ ์พ.ศ.2554” 

ข้อ 2. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ ์
พ.ศ.2550 และใหใ้ช้ระเบียบนีแ้ทน โดยใหมี้ผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี  1 มีนาคม พ.ศ.2554 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3. ในระเบียบนี ้
  ( 1 ) “เจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า บุคคลท่ีสหกรณ์บรรจุแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าท่ีของ
สหกรณแ์ละใหไ้ดร้บัเงินเดือนประจ าทกุต  าแหน่งยกเวน้ลกูจ้างชั่วคราว 
  ( 2 ) “รายได”้ หมายความว่า เงินเดือนและค่าจ้าง 
  ( 3 ) “โรงเรยีนรฐับาล” หมายความว่า โรงเรยีนรฐับาลในสงักดักระทรวงศึกษาธิการท่ีจัด
ระดบัการศึกษา ไม่สงูกว่าอนปุรญิญาหรอืเทียบเท่า โรงเรยีนเตรยีมทหารสงักดักระทรวงกลาโหม โรงเรียน
สาธิตสงักดัมหาวิทยาลยั โรงเรยีนเทศบาล โรงเรยีนสงักดัองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั 
  ( 4 ) “โรงเรียนราษฎร”์ หมายความว่า โรงเรียนราษฎรต์ามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียน
ราษฎรท่ี์จัดรายการศึกษาไม่สงูกว่าระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพ แต่ไม่รวมถึง
โรงเรยีนราษฎร ์ประเภทอาชีวศึกษาท่ีใช้หลกัสตูรของโรงเรยีนเอง และประเภทโรงเรยีนการศึกษาพิเศษ 
  ( 5 ) “เงินบ ารุงการศึกษา” หมายถึง เงินท่ีโรงเรียนรฐับาลเรียกเก็บในปีการศึกษา       
เป็นค่าลงทะเบียนหรือค่าขึน้ทะเบียน หรือค่าสมัครเข้าเรียน ค่าบ  ารุงห้องสมุด หรือห้องวิทยาศาสตร ์        
ค่าบ  ารุงพลศึกษาและหตัถกรรม ค่าบ  ารุงโรงเรยีนหรอืค่าบ  ารุงวิทยาลยั ค่าบ  ารุงกีฬา ค่าวสัดฝึุกหดั หรือค่า
ภาคปฏิบตัิ หรอืค่าบ  ารุงศิลปศึกษา ค่าหอ้งพยาบาล ค่ากิจกรรมเสรมิหลกัสตูรบงัคบั ค่าหน่วยกิต ค่าเรยีน 
  ( 6 ) “ค่าเลา่เรยีน” หมายความว่า เงินค่าเลา่เรยีนท่ีโรงเรียนราษฎรเ์รียกเก็บตามอัตรา   
ท่ีได้รบัอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ และให้หมายความรวมถึงค่าธรรมเนียมในโรงเรียนราษฎร ์
เฉพาะท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนดใหเ้รยีกเก็บในปีการศึกษาเป็นคา่ลงทะเบียน ค่าหอ้งสมดุ ค่าบ  ารุงกีฬา 
ค่าเวชภณัฑ ์ค่าบ  ารุงการกศุลและค่าบ ารุงโรงเรยีน 
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  ( 7 ) “บตุร” หมายความว่า บตุรชอบดว้ยกฎหมาย แต่ไม่รวมถึงบตุรบญุธรรมและบตุรนัน้
ตอ้งมีอายไุม่เกิน 25 ปีบรบิรูณ ์
  ( 8 ) “ปีการศึกษา” หมายความว่า ปีการศึกษาท่ีก าหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงกลาโหม มหาวิทยาลยั เทศบาลหรอืองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั 
 ขอ้ 4. ใหเ้จ้าหนา้ท่ีมีสทิธิไดร้บัการช่วยเหลอืเงินบ ารุงการศึกษาและหรือเงินค่าเล่าเรียนบุตรของ
ตนไดต้ามหลกัเกณฑแ์ห่งระเบียบนี ้
 ขอ้ 5. เจ้าหนา้ท่ีซึ่งมีรายไดเ้ดือนหน่ึงไม่เกิน 15,000 บาท มีสทิธิเบิกเงินบ ารุงการศึกษาและเงิน 
ค่าเลา่เรยีนไดเ้ท่าจ านวนท่ีไดจ่้ายไป 
 ขอ้ 6. เจ้าหนา้ท่ีซึ่งมีรายไดเ้ดือนหน่ึงเกิน 15,000 บาท มีสทิธิเบิกเงินบ ารุงการศึกษาและหรือเงิน
ค่าเลา่เรยีนได ้ครึง่หน่ึงของจ านวนเงินท่ีไดจ่้ายไป 
 ขอ้ 7. เจ้าหนา้ท่ีผูใ้ดมีสทิธิไดร้บัการช่วยเหลอืบ ารุงการศึกษาหรอืเงินค่าเลา่เรียนส  าหรบับุตรของ
ตนเองจากราชการ รฐัวิสาหกิจ หรอืจากหน่วยตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบบรหิารราชการสว่นทอ้งถ่ิน หรอื
จากนายจ้างของหน่วยงานท่ีมิใช่สหกรณ ์เจ้าหนา้ท่ีผูน้ัน้ไม่มีสิทธิได้รบัการช่วยเหลือเงินบ ารุงการศึกษา 
หรอืเงินค่าเลา่เรยีนส  าหรบับตุรของตนตามระเบียบนี ้เวน้แต่สทิธิท่ีไดร้บันัน้ต  ่ากว่าท่ีพึงจะไดต้ามระเบียบนี ้ 
ในกรณีเช่นนีใ้หมี้สทิธิเบิกเพิ่มไดเ้ท่าจ านวนท่ียงัขาดอยู่ 
 ขอ้ 8. เจ้าหนา้ท่ีผูใ้ดมีคู่สมรส เป็นผูป้ฏิบตัิงานอยู่ในรฐัวิสาหกิจ หน่วยงาน หรอืสหกรณอ์ื่นใด หรอื
เป็นขา้ราชการหรอืลกูจ้างประจ า ซึ่งมีสทิธิและเป็นผูเ้บิกรบัเงินช่วยเหลือค่าบ ารุงการศึกษา และหรือเงิน
ช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตรจากรฐัวิสาหกิจ หรือหน่วยงานดังกล่าว เจ้าหน้าท่ีผู้นั้นไม่มีสิทธิได้รบัเงิน
ช่วยเหลอืเงินบ ารุงการศึกษา หรอืเงินค่าเลา่เรยีนส  าหรบับุตรของตนตามระเบียบนี ้เว้นแต่สิทธิท่ีคู่สมรส
ไดร้บันัน้ต  ่ากว่าท่ีพึงจะไดร้บัตามระเบียบนี ้ในกรณีเช่นนีใ้หมี้สทิธิเบิกเพิ่มเติมไดเ้ท่าจ านวนท่ียงัขาดอยู่  
 ขอ้ 9. ในกรณีนีเ้จ้าหนา้ท่ีผูใ้ดมีคู่สมรสเป็นเจ้าหนา้ท่ีของสหกรณด์ว้ยกัน ให้คู่สมรสท่ีมีรายได้สงู
กว่าเป็นผูมี้สทิธิไดร้บัการช่วยเหลอืตามหลกัเกณฑ ์ขอ้  5  หรอื ขอ้  6  แลว้แต่กรณี ถ้ามีรายได้เท่ากันให้
สามีเป็นผูเ้บิก ถา้คู่สมรสหย่าขาดจากกนัหรอืแยกกนัอยู่ โดยยงัไม่ด  าเนินการหย่าตามกฎหมาย ใหคู้่สมรส
ท่ีเป็นผูป้กครองบตุรมีสทิธิไดร้บัการช่วยเหลอืตามระเบียบนีต้ามจ านวนบตุรท่ีอยู่ในอ านาจปกครองของตน 
 ขอ้ 10. ในกรณีท่ีเจ้าหนา้ท่ีตอ้งการใช้สทิธิเบิกเงินกบัสหกรณ ์ใหเ้จ้าหนา้ท่ีน าใบเสร็จรบัเงินบ ารุง
การศึกษาและเงินค่าเลา่เรยีนท่ีเบิกไดต้ามระเบียบนีม้าขอเบิกจากสหกรณ์ 
 ขอ้ 11. ใหผู้จ้ัดการพิจารณาว่าการขอเบิกเงินตามใบเสรจ็รบัเงินถกูตอ้งตามระเบียบหรือไม่  และ
จะจ่ายไดเ้พียงใด และรบีเสนอใหค้ณะกรรมการด าเนินการเป็นผูอ้นมุัติส ั่งจ่าย 

           วิธีการเบิกจ่ายเงินค่าบ ารุงการศึกษาหรอืเงินค่าเลา่เรยีนใหเ้ป็นไปตามท่ีสหกรณก์ าหนด 
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ประกาศ ณ วนัท่ี  1 มีนาคม พ.ศ. 2554 
 
                                                                     (ลงช่ือ) พลต ารวจตร ี  สมบตั ิ  คงพิบลูย ์
                                                                                                    ( สมบตัิ   คงพิบลูย ์) 
                                                                                                      ประธานกรรมการ 
                                                                              สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์ จ ากัด 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจภธูรจังหวัดบุรรีัมย ์จ ากัด 
ว่าดว้ยค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปปฏิบัตงิาน 

พ.ศ.2554 
…………………………………… 

 

อาศยัอ  านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 78  และข้อ 106 ท่ีประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการชุดท่ี 38 ครัง้ท่ี 6 เม่ือวนัท่ี  28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2554 ไดก้  าหนดระเบียบว่าดว้ยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปปฏิบตัิงานของกรรมการและเจ้าหนา้ท่ีไวด้งักรณีต่อไปนี ้

 ขอ้ 1. ระเบียบนีเ้รยีกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัย์ต  ารวจภูธรจังหวัดบุรีรมัย์ จ ากัด ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบตัิงาน พ.ศ. 2554” 

ขอ้ 2. ใหย้กเลกิระเบียบสหกรณฯ์ ว่าดว้ยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบตัิงาน พ.ศ.2550 และให้
ใช้ระเบียบนีแ้ทน โดยใหมี้ผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี  1 มีนาคม พ.ศ.2554 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3. ในระเบียบนี ้
  สหกรณ ์ หมายถึง สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั 
  สมาชิก  หมายถึง สมาชิกสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั 
  เจ้าหนา้ท่ี  หมายถึง เจ้าหนา้ท่ีสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั 
  คณะกรรมการด าเนินการ  หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรพัย์
ต  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั 
  ประธานกรรมการ หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรพัย์ต  ารวจภูธรจังหวัด
บรุรีมัย ์จ ากดั 
 ขอ้ 4. ผูเ้ดินทางไปปฏิบตัิหนา้ท่ีซึ่งเป็นคณะกรรมการด าเนินการและเจ้าหน้าท่ีให้เบิกค่าใช้จ่าย    
ในการเดินทางไปปฏิบตัิงานไดต้ามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบนี ้
 ขอ้ 5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบตัิงานภายในประเทศ ไดแ้ก่ 
  ( 1 ) ค่าพาหนะ ซึ่งรวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชือ้เพลงิหรอืพลงังานส  าหรบัยานพาหนะ 
ค่าระวางบรรทกุ ค่าจ้างคนหาบหามและอื่น ๆ ท านองเดียวกนั 
  ( 2 ) ค่าเบีย้เลีย้ง 
  ( 3 ) ค่าเช่าท่ีพกั 
  ( 4 ) ค่าใช้จ่ายอนัท่ีจ าเป็นตอ้งจ่ายในการเดินทางหรอืการปฏิบตัิงาน 
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 ขอ้ 6. การเดินทางไปปฏิบตัิงานไดแ้ก่ 
  ( 1 ) การปฏิบตัิงานท่ีเก่ียวกบังานหรอืกิจการเก่ียวกบัสหกรณ ์ตามท่ีไดร้บัมอบหมายจาก
ประธานกรรมการหรอืคณะกรรมการด าเนินการ 
  ( 2 ) การไปฝึกอบรมหรอืสมัมนาท่ีสว่นราชการเป็นผู้จัด หรือคณะกรรมการด าเนินการ
อนมุัติใหเ้อกชนจดั หรอืชุมนมุสหกรณอ์อมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั หรอืสนันิบาตสหกรณแ์ห่งประเทศ
ไทยเป็นผูจ้ัด  ทัง้นีร้วมถึงการเดินทางของผู้จัดการฝึกอบรมหรือสมัมนาและวิทยากรหรือผู้บรรยายด้วย  
โดยไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการ 
 ข้อ 7. การปฏิบัติงานตามข้อ 6 ( 2 )  กรณีจ าเป็นและเร่งด่วน ต้องได้รบัอนุมัติจากประธาน
กรรมการและแจ้งใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการด าเนินการในครัง้ต่อไปทราบ 
 ขอ้ 8. การเดินทางไปปฏิบัติงานถ้าหยุด ณ ท่ีใด โดยไม่มีความจ าเป็นแก่งานสหกรณ์จะเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่ได ้
          ในกรณีท่ีผูไ้ปปฏิบตัิงานจ าเป็นตอ้งหยดุพกัเพราะเหตสุดุวิสยั หรอืเจ็บป่วยโดยมีใบรบัรอง
แพทยใ์หเ้บิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางได ้โดยไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการแลว้ 
 ขอ้ 9. ในการเดินทางไปปฏิบตัิงานตามปกติใหใ้ช้ยานพาหนะประจ าทางเบิกค่าพาหนะเท่าท่ีจ่าย
จรงิโดยประหยดั กรณีเดินทางโดยรถไฟใหเ้บิกจ่ายตามอตัราต่อไปนี ้
  ( 1 ) ค่าโดยสารชั้นสองส  าหรบัผูด้  ารงต  าแหน่งเจ้าหนา้ท่ี 
  ( 2 ) ค่าโดยสารชั้นหน่ึงส  าหรบัผู้ด  ารงต  าแหน่งรองผู้จัดการ ผู้จัดการหรือกรรมการ
สหกรณ ์
            การเดินทางโดยยานพาหนะตาม ( 1 ) ( 2 )  ซึ่งจะต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษให้เบิก
ค่าธรรมเนียมตามชั้นท่ีไดโ้ดยสารนัน้ได ้ รวมทัง้ค่าธรรมเนียมรถนอนเวน้แต่ค่าธรรมเนียมรถนอน บ .น.อ.  
ใหเ้บิกไดเ้ฉพาะกรรมการอ านวยการ 
 ขอ้ 10. ในกรณีท่ีมียานพาหนะประจ าทาง หรือมีแต่ต้องการความรวดเร็วหรือความปลอดภัย   
เพื่อประโยชนแ์ก่งานสหกรณใ์หใ้ช้ยานพาหนะอื่นตลอดจนเครือ่งบินไดโ้ดยคณะกรรมการด าเนินการเป็นผู้
พิจารณาอนมุัติ 

           ในกรณีตามวรรคแรก ถา้ใช้ยานพาหนะสว่นตวัแทนยานพาหนะอื่นให้เบิกชดเชยได้เท่าท่ี
พึงจ่ายส  าหรบัยานพาหนะอื่นนัน้ 
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 ขอ้ 11. เบีย้เลีย้งเดินทางไปปฏิบตังิานใหเ้บิกไดต้ามอตัราดงันี ้
                                                                                   เบิกไดไ้ม่เกินวนัละ  ( บาท ) 

ผูเ้ดินทางไปปฏิบตัิงาน ในจังหวดั ต่างจงัหวดั 
( 1 ) เจ้าหนา้ท่ี 200 250 
( 2 ) หวัหนา้ฝ่าย , รองผูจ้ัดการ , ผูจ้ัดการ , กรรมการ 300 350 

 ขอ้ 12. การค านวณเบีย้เลีย้งใหถื้อเกณฑด์งันี ้คือ 
            การนบัเวลาปฏิบตังิานใหน้บัเวลาตัง้แตอ่อกจากท่ีพกัหรอืส  านกังานจนกลบัถึงท่ีพกั หรอื
ส  านกังาน เวลาปฏิบตัิงาน  8 ชั่วโมง นบัเป็น  1 วนั เศษของวนัเกินกว่า  4 ชั่วโมง นบัเป็น  1 วนั 
 ขอ้ 13. การเดินทางไปปฏิบตัิงานท่ีจะเป็นตอ้งพกัแรมใหเ้บิกค่าเช่าท่ีพกัไดต้ามท่ีจ่ายจรงิแต่ไม่เกิน
อตัราดงัต่อไปนี ้

ผูเ้ดินทางไปปฏิบตัิงาน เบิกไดไ้ม่เกินวนัละ (บาท) 
( 1 ) เจ้าหนา้ท่ี 800 
( 2 ) หวัหนา้ฝ่าย , รองผูจ้ัดการ , ผูจ้ัดการ , กรรมการ 1,000 

 ขอ้ 14. บรรดาสิง่ของและพสัดท่ีุน าไปในการปฏิบตังิานใหเ้บิกคา่บรรทกุไดเ้ท่าท่ีจ่ายจรงิ ถา้จ าเป็น
จะบรรทกุทางเครือ่งบินตอ้งไดร้บัอนมุัติจากคณะกรรมการด าเนินการ 
 ข้อ 15. ผู้เดินทางไปปฏิบัติงานจะเบิกค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นเพื่อประโยชน์แก่งานสหกรณ์ เช่ น          
ค่าเครือ่งเขียนแบบพิมพ ์ค่าใช้จ่ายในการสือ่สารไดเ้ท่าท่ีจ่ายจรงิ 
 ข้อ 16. สมาชิกหรือบุคคลภายนอกท่ีสหกรณ์มีความจ าเป็น ขอให้เดินทางไปปฏิบัติงานของ
สหกรณ์ ต้องได้ร ับอนุมัติจากคณะกรรมการด าเนินการก่อนและให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้
ปฏิบตัิงานในอตัราเดียวกนักบัขอ้ 11 ( 2 ) และขอ้ 13 ( 2 )  

ขอ้ 17. ผูเ้ดินทางไปปฏิบตัิงานจะขอยืมเงินทดรองจ่ายเพื่อเบิกจ่ายในการเดินทางได้ตามสมควร
แก่เหตกุารณ ์โดยย่ืนประมาณการค่าใช้จ่ายเป็นเงินยืมทัง้นี ้ใหป้ระธานกรรมการสหกรณ์เป็นผู้พิจารณา
อนมุัติการจ่ายเบิกเงินยืมตามวรรคแรกใหจ่้ายก่อนการเดินทางไม่เกิน  7 วนั 

ขอ้ 18. การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ผูเ้ดินทางไปปฏิบตัิงานตอ้งย่ืนรายงานการเดินทางตาม
แบบท่ีสหกรณก์ าหนด ทัง้นีใ้หป้ระธานกรรมการเป็นผูพ้ิจารณาอนมุัติ 

           ค่าใช้จ่ายรายการใดสามารถเรียกใบเสร็จรบัเงินได้ ให้น ามาแสดงพรอ้มรายงานการ
เดินทางดว้ย 
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ขอ้ 19. ถา้ผูไ้ดร้บัเงินยืมทดรองจ่ายไม่ย่ืนรายงานการเดินทางพรอ้มดว้ยใบส  าคัญคู่จ่ายเงิน และ
เหลอืจ่าย( ถา้มี ) ภายใน  15 วนั  นบัแต่วนักลบัมาจากปฏิบตัิงานใหป้ระธานกรรมการสั่งหกัเงินคืนท่ีจ่าย
ลว่งหนา้นัน้จากเงินเดือนหรอืค่าจ้างหรอืเงินใด ๆ ท่ีสหกรณจ์ะจ่ายแก่สหกรณผ์ูน้ัน้ หรอืงดใหบ้คุคลผูน้ัน้ใช้
สทิธิเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบนีต้ลอดไป 

ขอ้ 20. ใหป้ระธานกรรมการรกัษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบนี ้
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  1 มีนาคม พ.ศ.2554 
 
                                                                     (ลงช่ือ) พลต ารวจตร ี  สมบตั ิ  คงพิบลูย ์
                                                                                                    ( สมบตัิ   คงพิบลูย ์) 
                                                                                                      ประธานกรรมการ 
                                                                              สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์ จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจภธูรจังหวัดบุรรีัมย ์ จ ากัด 
ว่าดว้ยการจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเวลาปฏบิัตหิน้าทีป่กต ิ

พ.ศ.2554 
……………………………….. 

 

อาศยัอ  านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 78  และข้อ 106 ท่ีประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการชุดท่ี 38  ครัง้ท่ี 6  เม่ือวนัท่ี  28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2554 ไดก้  าหนดระเบียบว่าดว้ยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปปฏิบตัิงานของกรรมการและเจ้าหนา้ท่ี ไวด้งักรณีต่อไปนี ้

 ขอ้ 1. ระเบียบนีเ้รยีกว่า “ระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั ว่าด้วยการ
จ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเวลาปฏิบตัิหนา้ท่ีปกติ พ.ศ. 2554” 

ขอ้ 2. ใหย้กเลกิระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเวลาปฏิบัติหน้าท่ีปกติ 
พ.ศ.2550 และใหใ้ช้ระเบียบนีแ้ทน โดยใหมี้ผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี  1 มีนาคม พ.ศ.2554 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3. ในระเบียบนี ้

สหกรณ ์ หมายถึง สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั 
คณะกรรมการ  หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูร 

จังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั 
  ประธานกรรมการ  หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรพัย์ต  ารวจภูธรจังหวัด
บรุรีมัย ์จ ากดั 
  รองประธานกรรมการ  หมายถึง รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรพัย์ต  ารวจภูธร
จังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั 
  เลขานกุาร  หมายถึง เลขานกุารคณะกรรมการด าเนินการสหกรณอ์อมทรพัย์ต  ารวจภูธร
จังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั 
  ผูจ้ัดการ  หมายถึง ผูจ้ัดการสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั 
  เจ้าหนา้ท่ี  หมายถึง เจ้าหนา้ท่ีสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั 
  เวลาปฏิบตัิหนา้ท่ีปกติ  หมายถึง เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ของวนัเปิดท าการ 
  วนัหยดุ  หมายถึง วนัเสาร ์วนัอาทิตย ์และวนัหยดุตามประกาศของทางราชการ 
 ขอ้ 4. ผูมี้สทิธิรบัเงินค่าตอบแทนนอกเวลาปฏิบตัิหนา้ท่ีปกติตอ้งเป็นเจ้าหนา้ท่ี ของสหกรณ์ 
ออมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั ซึ่งไดร้บัค  าสั่งใหท้  างานนอกเวลาปฏิบตัิหนา้ท่ีปกติ 
 ขอ้ 5. การจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเวลาปฏิบตัิหนา้ท่ีปกติในวนัท าการเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อย
กว่า 3 ชั่วโมง  ใหเ้บิกไดใ้นอตัราวนัละ  100 บาท 
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         กรณีอยู่ปฏิบตัิหนา้ท่ีในวนัหยดุเต็มวนั เช่นเดียวกบัวนัปฏิบตัิหนา้ท่ีปกติใหเ้บิกไดใ้นอตัรา 
วนัละ 200 บาท 

ขอ้ 6. ใหผู้จ้ัดการเสนอเรื่องขออนุญาตปฏิบัติหน้าท่ีนอกเวลาเม่ือเห็นว่ามีเรื่องจ าเป็นเร่งด่วน
เพื่อใหง้านของสหกรณเ์ป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ยและไม่เกิดผลเสยีหายแก่สหกรณ์ 
 ขอ้ 7. ในการเสนอเรือ่งขออนุญาตนั้นให้เสนอต่อประธานกรรมการ โดยรายงานวันเวลาแสดง
เหตผุลท่ีขออนญุาต และแนบบญัชีช่ือเจ้าหนา้ท่ีท่ีขออนญุาตเพื่อใหป้ระธานกรรมการอนญุาต 
 ขอ้ 8. ใหเ้จ้าหนา้ท่ีมีสทิธิไดร้บัเงินค่าตอบแทนนอกเวลาปฏิบตัิหนา้ท่ีปกติไม่เกิน 1 ครัง้ ในหน่ึงวนั 
 ขอ้ 9. การจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเวลาปฏิบตัิหนา้ท่ีปกตินอกเหนือจากระเบียบนี ้ให้ขออนุมัติ  
ต่อประธานกรรมการด าเนินการ 
 ขอ้ 10. ใหป้ระธานกรรมการเป็นผูร้กัษาการตามระเบียบนี ้
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  1 มีนาคม พ.ศ.2554 
 
                                                                     (ลงช่ือ) พลต ารวจตร ี  สมบตั ิ  คงพิบลูย ์
                                                                                                    ( สมบตัิ   คงพิบลูย ์) 
                                                                                                      ประธานกรรมการ 
                                                                              สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์ จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจภธูรจังหวัดบุรรีัมย ์ จ ากัด 
ว่าดว้ยการใช้ทนุสาธารณประโยชน ์
แก้ไขเพิ่มเตมิฉบบัที ่3 พ.ศ.2564 

…………………………… 
 

 อาศยัอ  านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 78 และข้อ 106 ท่ีประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการชุดท่ี 49 ครัง้ท่ี 2/2565 เม่ือวนัท่ี  29 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ไดมี้มติก  าหนดระเบียบว่าดว้ยการ
ใช้ทนุสาธารณประโยชน ์แกไ้ขเพิ่มเติมฉบบัท่ี 3 พ.ศ.2564 ดงัต่อไปนี ้
 ขอ้ 1. ระเบียบนีเ้รยีกว่า “ระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย์ จ ากัด ว่าด้วยการ
ใช้ทนุสาธารณประโยชน ์แกไ้ขเพิ่มเติมฉบบัท่ี 3 พ.ศ.2564 ระเบียบนีใ้หใ้ช้บงัคบัตัง้แต่วนัท่ี  1 พฤศจิกายน         
พ.ศ.2564 เป็นตน้ไป 

ขอ้ 2. ใหย้กเลกิความในขอ้ 7. ทัง้หมด ของระเบียบสหกรณ์ออมทรพัย์ต  ารวจภูธรจังหวัดบุรีรมัย ์
จ ากดั ว่าดว้ยการใช้ทนุสาธารณประโยชน ์แกไ้ขเพิ่มเติมฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2557 และใช้ความต่อไปนีแ้ทน 
 ขอ้ 3. “ทนุสาธารณประโยชน”์ หมายถึง เงินซึ่งท่ีประชุมใหญ่ได้มีมติให้จัดสรรก าไรสทุธิประจ าปี      
ของสหกรณ ์
 ขอ้ 4. ทนุสาธารณประโยชนใ์หจ่้ายในกรณีดงัต่อไปนี ้

4.1 จ่ายเพื่อการศึกษา  ไดแ้ก่ 
ก. เป็นทนุก่อสรา้งหรอืซ่อมแซมหรอืต่อเติมอาคารเรยีน ครุุสมัมนาคาร ห้องสมุดและ   

ค่ายลกูเสอื  เป็นตน้ 
   ข. เป็นทนุจัดซือ้อปุกรณก์ารศึกษา การสอบการเรียนให้แก่โรงเรียน หรือสถานศึกษา         

ท่ีสมควรไดร้บัการช่วยเหลอื 
   ค. เป็นทนุในการอบรมสมัมนา การวิจัย การคน้ควา้และกิจกรรมอื่นๆ ในทางสหกรณ์

และการศึกษาทั่วไป 
   ง. เป็นทุนการศึกษาของสมาชิกหรือบุตรของสมาชิกตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ

ด าเนินการก าหนด 
   จ. เป็นเงินสมทบในการจัดซือ้ยานพาหนะส  าหรบัใช้ประโยชน์เก่ียวกับการศึกษา เช่น  

ตรวจการศึกษา และจัดเป็นหอ้งสมดุเคลือ่นท่ี เป็นตน้ 
 4.2 จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน ์ไดแ้ก่ เป็นทนุในการก่อสรา้งหรือซ่อมแซม หรือต่อเติม

สถานท่ีอนัเป็นสาธารณประโยชนท์ั่วไป เช่น ถนน โรงพยาบาล บ่อน า้และสวนสาธารณะ เป็นต้น 
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4.3 จ่ายเพื่อเป็นการสงเคราะห์เก่ียวกับการศพสมาชิกตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ
ด าเนินการก าหนด 

4.4 จ่ายเพื่อเป็นการสงเคราะหส์มาชิกท่ีไดร้บับาดเจ็บจากการปฏิบตัิหนา้ท่ีตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

4.5 จ่ายเพื่อการกศุล ไดแ้ก่ 
ก. บ  ารุงศาสนา ทัง้ทางวตัถแุละวิชาการ 
ข. เป็นการสงเคราะหผ์ูป้ระสบภยัพิบตัิต่างๆ เช่นอคัคีภยั อทุกภยั และวาตภยั เป็นตน้ 
ค. เป็นการสงเคราะหน์กัเรยีนท่ียากจน 

ขอ้ 5. การขอทนุสาธารณประโยชนใ์หห้น่วยงานท่ีจะขอทนุสาธารณประโยชน ์เสนอเรื่องราวผ่าน
การพิจารณาดงัต่อไปนี ้
  5.1 หน่วยงานท่ีสงักดัอ  าเภอหรอืจังหวดั ใหเ้สนอเรือ่งผ่าน สงักดันัน้ๆ ตามล  าดบัชั้น 
  5.2 หน่วยงานอื่น ใหเ้สนอเรือ่งต่อประธานกรรมการของสหกรณโ์ดยตรง 
  5.3 เรือ่งราวท่ีเสนอขอทนุสาธารณประโยชน์นั้น ให้แสดงหลกัฐานเหตุผล และถ้าเป็น
อาคารหรือสถานท่ีให้แสดงรูปและรายงานให้ชัดเจน และให้ย่ืนต่อประธานกรรมการก่อนการประชุม
คณะกรรมการด าเนินการประจ าเดือนไม่นอ้ยกว่า  7 วนั กบัใหส้  าเนาเรือ่งราวท่ีขอทนุสาธารณประโยชนน์ั้น
สง่ใหก้รรมการด าเนินการทกุคนทราบลว่งหนา้ดว้ย 
 ขอ้ 6. การพิจารณาใหท้นุสาธารณประโยชน ์เพื่อเป็นการใหห้ลกัพิจารณาใหท้นุสาธารณประโยชน ์ 
ในคราวหน่ึงๆ ใหถื้อว่าเป็นความส  าคญัก่อนหลงั ดงัต่อไปนี ้
  6.1 ทนุสาธารณประโยชนท่ี์เป็นการสงเคราะห์อันเกิดจากภัยพิบัติต่างๆ แก่สมาชิกให้
ไดร้บัความช่วยเหลอืก่อนเหตอุื่น 
  6.2 ทนุสาธารณประโยชนท่ี์จะก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่บรรดาสมาชิกโดยทั่วไป ให้ได้รบั
เป็น อนัดบัสอง 
  6.3 ทนุสาธารณประโยชน์ท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยทั่วไป ให้ได้รบัเป็น    
อนัดบัสาม 
  6.4 ทนุสาธารณประโยชนท่ี์จะก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่สมาชิกเพียงบางส่วน ให้ได้รบัเป็น
อนัดบัสี ่
  6.5 นอกจากท่ีกลา่วขา้งตน้ ใหอ้ยู่ในดลุยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการ 
  6.6 การพิจารณาใหท้นุสาธารณประโยชนเ์พื่อการใดๆ ในคราวหน่ึงๆ ไปแลว้ ให้ถือว่า
การพิจารณาส  าหรบัเรือ่งๆ นัน้ เป็นอนัยตุิ 
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 ขอ้ 7. วงเงินการอนมุัติจ่ายทนุสาธารณประโยชน์ จ านวนเงินทุนสาธารณประโยชน์ท่ีจะอนุมัติ        
จ่ายใหแ้ก่หน่วยงานท่ีย่ืนขอนัน้ ตามปกติตอ้งไม่เกิน  5,000 บาท เว้นแต่ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจ าเป็น
พิเศษ        ก็ใหค้ณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเป็นเฉพาะราย 

ขอ้ 8. สทิธิการขอทนุสาธารณประโยชนเ์พื่อให้เป็นการทั่วถึงแก่ทุกหน่วยงาน หน่วยงานใดท่ีได้       
ทนุสาธารณประโยชนแ์ลว้ จะมีสทิธิย่ืนขอไดอ้ีกเม่ือทุกหน่วยงานได้รบัทุนไปแลว้ เว้นแต่หน่วยงานนั้นๆ              
ไม่ประสงคจ์ะขอ  ทัง้นี ้ใหเ้ริม่นบัตัง้แต่เริม่ใช้ทนุสาธารณประโยชนเ์ป็นตน้มา 

ขอ้ 9. มติของคณะกรรมการในการใช้ทนุสาธารณประโยชน ์มติของคณะกรรมการด าเนินการใน
การพิจารณาใหท้นุสาธารณประโยชนน์ัน้ ใหถื้อคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี ้
  9.1 มติในการพิจารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์ข้อ 6. ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า       
สองในสามของจ านวนกรรมการด าเนินการท่ีเขา้รว่มประชุม 
  9.2 มติในการพิจารณาขยายวงเงินตามขอ้ 7 และในสทิธิการย่ืนขอทนุสาธารณประโยชน์
ตามขอ้ 8. วรรคสองใหถื้อคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท ์
 ข้อ 10. ใบส  าคัญเก่ียวกับการจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ การจ่ายทุนสาธารณประโยชน์นั้น          
ใหพ้นกังานผูจ่้ายเงินเรยีกใบส  าคญัรบัเงินจากผูร้บัเงินทกุราย ดงันี ้
  10.1 ถ้าสหกรณ์จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ในฐานะเป็นผู้จัดการกิจการอย่างใด        
อย่างหน่ึงเอง ตอ้งมีใบส  าคญัรบัเงินหรอืหลกัฐานการจัดท าหรอืจัดซือ้โดยละเอียด 
  10.2 ถา้สหกรณจ่์ายทนุสาธารณประโยชน์สมทบเพื่อการใด  ต้องให้ผู้มีอ  านาจในการ
จัดท าหรอืผูมี้อ  านาจในการรบัเงินนัน้ออกหลกัฐานการรบัเงินนัน้ๆ ใหแ้ก่สหกรณโ์ดยครบถว้นและถกูตอ้ง 
            เม่ือสหกรณไ์ดจ่้ายเงินไปแลว้ทกุคราว เจ้าหนา้ท่ีผูจ่้ายเงินลงลายมือช่ือรบัผิดชอบในการ
จ่ายเงินดว้ย  
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  29  พฤศจิกายน  พ.ศ.2564 
 
                                                                    (ลงช่ือ) พลต ารวจตร ี  รุทธพล  เนาวรตัน ์  
                                                                                                    (รุทธพล   เนาวรตัน)์ 
                                                                                                      ประธานกรรมการ 
                                                                               สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์ จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจภธูรจังหวัดบุรรีัมย ์จ ากัด 
ว่าดว้ยการใช้ทนุสาธารณประโยชน ์
แก้ไขเพิ่มเตมิฉบบัที ่2 พ.ศ.2557 

…………………………… 
 

 อาศยัอ  านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 78 และข้อ 106 ท่ีประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการชุดท่ี 42 ครัง้ท่ี 3/2558 เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ไดก้  าหนดระเบียบว่าดว้ยการใช้ทนุ
สาธารณประโยชนด์งัต่อไปนี ้
 ขอ้ 1. ระเบียบนีเ้รยีกว่า “ระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย์ จ ากัด ว่าด้วยการ
ใช้ทนุสาธารณประโยชน ์แกไ้ขเพิ่มเติมฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2557” 
 ขอ้ 2. ระเบียบนีใ้หใ้ช้บงัคบัตั้งแต่วันท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 เป็นต้นไป ให้ยกเลิกความ      
ในข้อ 4.3 ทั้งหมด ของระเบียบสหกรณ์ออมทรพัย์ต  ารวจภูธรจังหวัดบุรีรมัย์ จ ากัด ว่าด้วยการใช้ทุน
สาธารณประโยชน ์พ.ศ.2554  และใช้ความต่อไปนีแ้ทน 
 ขอ้ 3. “ทนุสาธารณประโยชน“์  หมายถึง  เงินซึ่งท่ีประชุมใหญ่ไดมี้มติใหจ้ัดสรรก าไรสทุธิประจ าปี
ของสหกรณ ์
 ขอ้ 4. ทนุสาธารณประโยชนใ์หจ่้ายในกรณีดงัต่อไปนี ้

4.1 จ่ายเพื่อการศึกษา  ไดแ้ก่ 
ก. เป็นทนุก่อสรา้งหรอืซ่อมแซมหรอืต่อเติมอาคารเรยีน ครุุสมัมนาคาร หอ้งสมดุ 

และค่ายลกูเสอื  เป็นตน้ 
   ข. เป็นทนุจัดซือ้อปุกรณก์ารศึกษา การสอบการเรยีนใหแ้ก่โรงเรยีน หรอืสถาน 

ศึกษาท่ีสมควรไดร้บัการช่วยเหลอื 
   ค. เป็นทนุในการอบรมสมัมนา การวิจัย การคน้ควา้และกิจกรรมอื่น ๆ ในทาง 

สหกรณแ์ละการศึกษาทั่วไป 
   ง. เป็นทนุการศึกษาของสมาชิกหรอืบตุรของสมาชิกตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ 

ด าเนินการก าหนด 
   จ. เป็นเงินสมทบในการจัดซือ้ยานพาหนะส  าหรบัใช้ประโยชนเ์ก่ียวกบัการศึกษา เช่น  

ตรวจการศึกษา และจัดเป็นหอ้งสมดุเคลือ่นท่ี เป็นตน้ 
 4.2 จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน ์ไดแ้ก่ เป็นทนุในการก่อสรา้งหรอืซ่อมแซม หรอืต่อเติม  

สถานท่ีอนัเป็นสาธารณประโยชนท์ั่วไป เช่น ถนน โรงพยาบาล บ่อน า้และสวนสาธารณะ เป็นตน้ 
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4.3 จ่ายเพื่อเป็นการสงเคราะหเ์ก่ียวกบัการศพสมาชิกตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ 
ด าเนินการก าหนด 

4.4 จ่ายเพื่อเป็นการสงเคราะหส์มาชิกท่ีไดร้บับาดเจ็บจากการปฏิบตัิหนา้ท่ีตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

4.5 จ่ายเพื่อการกศุล ไดแ้ก่ 
ก. บ  ารุงศาสนา ทัง้ทางวตัถแุละวิชาการ 
ข. เป็นการสงเคราะหผ์ูป้ระสบภยัพิบตัติ่าง ๆ  เช่นอคัคีภยั อทุกภยั และวาตภยั เป็นต้น 
ค. เป็นการสงเคราะหน์กัเรยีนท่ียากจน 

ขอ้ 5. การขอทนุสาธารณประโยชนใ์หห้น่วยงานท่ีจะขอทนุสาธารณประโยชน ์เสนอเรื่องราวผ่าน
การพิจารณาดงัต่อไปนี ้
  5.1 หน่วยงานท่ีสงักดัอ  าเภอหรอืจังหวดั ใหเ้สนอเรือ่งผ่าน สงักดันัน้ ๆ ตามล  าดบัชั้น 
  5.2 หน่วยงานอื่น ใหเ้สนอเรือ่งต่อประธานกรรมการของสหกรณโ์ดยตรง 
  5.3 เรือ่งราวท่ีเสนอขอทนุสาธารณประโยชน์นั้น ให้แสดงหลกัฐานเหตุผล และถ้าเป็น
อาคารหรือสถานท่ีให้แสดงรูปและรายงานให้ชัดเจน และให้ย่ืนต่อประธานกรรมการก่อนการประชุม
คณะกรรมการด าเนินการประจ าเดือนไม่นอ้ยกว่า  7 วนั  กบัใหส้  าเนาเรือ่งราวท่ีขอทุนสาธารณประโยชน์
นัน้สง่ใหก้รรมการด าเนินการทกุคนทราบลว่งหนา้ดว้ย 
 ขอ้ 6. การพิจารณาใหท้นุสาธารณประโยชน ์เพื่อเป็นการใหห้ลกัพิจารณาใหท้นุสาธารณประโยชน์
ในคราวหน่ึง ๆ ใหถื้อว่าเป็นความส  าคญัก่อนหลงั ดงัต่อไปนี ้
  6.1 ทุนสาธารณประโยชน์ท่ีเป็นการสงเคราะห์อันเกิดจากภัยพิบัติต่างๆ แก่สมาชิก       
ใหไ้ดร้บัความช่วยเหลอืก่อนเหตอุื่น 
  6.2 ทนุสาธารณประโยชนท่ี์จะก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่บรรดาสมาชิกโดยทั่วไป ใหไ้ดร้บัเป็น 
อนัดบัสอง 
  6.3 ทนุสาธารณประโยชนท่ี์จะก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่สว่นรวมโดยทั่วไป ใหไ้ดร้บัเป็น 
อนัดบัสาม 
  6.4 ทนุสาธารณประโยชน์ท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกเพียงบางส่วน ให้ได้รบัเป็น
อนัดบัสี ่
  6.5 นอกจากท่ีกลา่วขา้งตน้ ใหอ้ยู่ในดลุยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการ 
  6.6 การพิจารณาใหท้นุสาธารณประโยชนเ์พื่อการใดๆ ในคราวหน่ึงๆ ไปแลว้ ให้ถือว่า
การพิจารณาส  าหรบัเรือ่ง ๆ นัน้ เป็นอนัยตุิ 
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 ขอ้ 7. วงเงินการอนมุัติจ่ายทนุสาธารณประโยชน ์จ านวนเงินทนุสาธารณประโยชนท่ี์จะอนมุัติจ่าย
ใหแ้ก่หน่วยงานท่ีย่ืนขอนัน้ ตามปกติตอ้งไม่เกิน  2,000 บาท เวน้แต่ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจ าเป็นพิเศษ 
ใหก็้ใหค้ณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเป็นเฉพาะราย 

ขอ้ 8. สทิธิการขอทนุสาธารณประโยชนเ์พื่อใหเ้ป็นการทั่วถึงแก่ทกุหน่วยงาน หน่วยงานใดท่ีได้ทุน
สาธารณประโยชน์แลว้ จะมีสิทธิย่ืนขอได้อีกเม่ือทุกหน่วยงานได้รบัทุนไปแลว้ เว้นแต่หน่วยงานนั้นๆ         
ไม่ประสงคจ์ะขอ  ทัง้นีใ้หเ้ริม่นบัตัง้แต่เริม่ใช้ทนุสาธารณประโยชนเ์ป็นตน้มา 

ขอ้ 9. มติของคณะกรรมการในการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ มติของคณะกรรมการด าเนินการ    
ในการพิจารณาใหท้นุสาธารณประโยชนน์ัน้ ใหถื้อคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี  ้
  9.1 มติในการพิจารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์ข้อ 6 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า   
สองในสามของจ านวนกรรมการด าเนินการท่ีเขา้รว่มประชุม 
  9.2 มติในการพิจารณาขยายวงเงินตามขอ้ 7 และในสทิธิการย่ืนขอทนุสาธารณประโยชน์
ตามขอ้ 8 วรรคสองใหถื้อคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท ์
 ขอ้ 10. ใบส  าคญัเก่ียวกับการจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ การจ่ายทุนสาธารณประโยชน์นั้นให้
พนกังานผูจ่้ายเงินเรยีกใบส  าคญัรบัเงินจากผูร้บัเงินทกุราย ดงันี ้
  10.1 ถา้สหกรณจ่์ายเงินทนุสาธารณประโยชนใ์นฐานะเป็นผูจ้ัดการกิจการอย่างใดอย่าง
หน่ึงเอง ตอ้งมีใบส  าคญัรบัเงินหรอืหลกัฐานการจัดท าหรอืจัดซือ้โดยละเอียด 
  10.2 ถา้สหกรณจ่์ายทนุสาธารณประโยชน์สมทบเพื่อการใด ต้องให้ผู้มีอ  านาจในการ
จัดท าหรอืผูมี้อ  านาจในการรบัเงินนัน้ออกหลกัฐานการรบัเงินนัน้ๆ ใหแ้ก่สหกรณโ์ดยครบถว้นและถกูตอ้ง 
            เม่ือสหกรณไ์ดจ่้ายเงินไปแลว้ทกุคราว เจ้าหนา้ท่ีผูจ่้ายเงินลงลายมือช่ือรบัผิดชอบในการ
จ่ายเงินดว้ย  
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  25  พฤศจิกายน  พ.ศ.2557 
 
                                                                     (ลงช่ือ) พลต ารวจตร ี  สวุรรณ   เอกโพธิ ์
                                                                                                    ( สวุรรณ   เอกโพธิ์ ) 
                                                                                                      ประธานกรรมการ 
                                                                              สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์ จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจภธูรจังหวัดบุรรีัมย ์ จ ากัด 
ว่าดว้ยการใช้ทนุสาธารณประโยชน ์

พ.ศ.2554 
…………………………… 

 

 อาศยัอ  านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 78  และข้อ 106  ท่ีประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการชุดท่ี 38  ครัง้ท่ี 6  เม่ือวันท่ี  28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554  ได้ก  าหนดระเบียบว่าด้วยการใช้ทุน
สาธารณประโยชนด์งัต่อไปนี ้
 ขอ้ 1. ระเบียบนีเ้รยีกว่า “ระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย์ จ ากัด ว่าด้วยการ
ใช้ทนุสาธารณประโยชน ์พ.ศ. 2554” 
 ขอ้ 2. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ .ศ.2550  และให้ใช้
ระเบียบนีแ้ทนโดยมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี  1 มีนาคม พ.ศ.2554 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3. “ทนุสาธารณประโยชน”์  หมายถึง  เงินซึ่งท่ีประชุมใหญ่ไดมี้มติใหจ้ัดสรรก าไรสทุธิประจ าปี
ของสหกรณ ์
 ขอ้ 4. ทนุสาธารณประโยชนใ์หจ่้ายในกรณีดงัต่อไปนี ้

4.1 จ่ายเพื่อการศึกษา  ไดแ้ก่ 
ก. เป็นทนุก่อสรา้งหรอืซ่อมแซมหรอืต่อเติมอาคารเรยีน ครุุสมัมนาคาร หอ้งสมดุ 

และค่ายลกูเสอื  เป็นตน้ 
   ข. เป็นทนุจัดซือ้อปุกรณก์ารศึกษา การสอบการเรยีนใหแ้ก่โรงเรยีน หรอืสถาน 

ศึกษาท่ีสมควรไดร้บัการช่วยเหลอื 
   ค. เป็นทนุในการอบรมสมัมนา การวิจัย การคน้ควา้และกิจกรรมอื่นๆ ในทาง 

สหกรณแ์ละการศึกษาทั่วไป 
   ง. เป็นทนุการศึกษาของสมาชิกหรอืบตุรของสมาชิกตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ 

ด าเนินการก าหนด 
   จ. เป็นเงินสมทบในการจัดซือ้ยานพาหนะส  าหรบัใช้ประโยชนเ์ก่ียวกบัการศึกษา เช่น  

ตรวจการศึกษา และจัดเป็นหอ้งสมดุเคลือ่นท่ี เป็นตน้ 
 4.2 จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน ์ไดแ้ก่ เป็นทนุในการก่อสรา้งหรอืซ่อมแซม หรอืต่อเติม 

สถานท่ีอนัเป็นสาธารณประโยชนท์ั่วไป เช่น ถนน โรงพยาบาล บ่อน า้และสวนสาธารณะ เป็นตน้ 
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4.3 จ่ายเพื่อการกศุล ไดแ้ก่ 
ก. บ ารุงศาสนา ทัง้ทางวตัถแุละวิชาการ 
ข. เป็นการสงเคราะหผ์ูป้ระสบภยัพิบตัิต่างๆ เช่นอคัคีภยั อทุกภยั และวาตภยั เป็นตน้ 
ค. เป็นการสงเคราะหน์กัเรยีนท่ียากจน 
ง. เป็นการสงเคราะหเ์ก่ียวกบัศพของสมาชิกตามระเบียบท่ีคณะกรรมการด าเนิน 

การก าหนด 
ขอ้ 5. การขอทนุสาธารณประโยชนใ์หห้น่วยงานท่ีจะขอทนุสาธารณประโยชน ์เสนอเรื่องราวผ่าน

การพิจารณาดงัต่อไปนี ้
  5.1 หน่วยงานท่ีสงักดัอ  าเภอหรอืจังหวดั ใหเ้สนอเรือ่งผ่าน สงักดันัน้ๆ ตามล  าดบัชั้น 
  5.2 หน่วยงานอื่น ใหเ้สนอเรือ่งต่อประธานกรรมการของสหกรณโ์ดยตรง 
  5.3 เรือ่งราวท่ีเสนอขอทนุสาธารณประโยชน์นั้น ให้แสดงหลกัฐานเหตุผล และถ้าเป็น
อาคารหรือสถานท่ีให้แสดงรูปและรายงานให้ชัดเจน และให้ย่ืนต่อประธานกรรมการก่อนการประชุม
คณะกรรมการด าเนินการประจ าเดือนไม่นอ้ยกว่า  7 วนั  กบัใหส้  าเนาเรือ่งราวท่ีขอทุนสาธารณประโยชน์
นัน้สง่ใหก้รรมการด าเนินการทกุคนทราบลว่งหนา้ดว้ย 
 ขอ้ 6. การพิจารณาใหท้นุสาธารณประโยชน ์เพื่อเป็นการใหห้ลกัพิจารณาใหท้นุสาธารณประโยชน์
ในคราวหน่ึงๆ ใหถื้อว่าเป็นความส  าคญัก่อนหลงั ดงัต่อไปนี ้
  6.1 ทนุสาธารณประโยชนท่ี์เป็นการสงเคราะห์อันเกิดจากภัยพิบัติต่างๆ แก่สมาชิกให้
ไดร้บัความช่วยเหลอืก่อนเหตอุื่น 
  6.2 ทนุสาธารณประโยชนท่ี์จะก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่บรรดาสมาชิกโดยทั่วไป ใหไ้ดร้บัเป็น 
อนัดบัสอง 
  6.3 ทนุสาธารณประโยชนท่ี์จะก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่สว่นรวมโดยทั่วไป ใหไ้ดร้บัเป็น 
อนัดบัสาม 
  6.4 ทนุสาธารณประโยชน์ท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกเพียงบางส่วน ให้ได้รบัเป็น
อนัดบัสี ่
  6.5 นอกจากท่ีกลา่วขา้งตน้ ใหอ้ยู่ในดลุยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการ 
  6.6 การพิจารณาใหท้นุสาธารณประโยชนเ์พื่อการใดๆ ในคราวหน่ึงๆ ไปแลว้ ให้ถือว่า
การพิจารณาส  าหรบัเรือ่งๆ นัน้ เป็นอนัยตุิ 
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 ขอ้ 7. วงเงินการอนมุัติจ่ายทนุสาธารณประโยชน ์จ านวนเงินทนุสาธารณประโยชนท่ี์จะอนมุัติจ่าย
ใหแ้ก่หน่วยงานท่ีย่ืนขอนัน้ ตามปกติตอ้งไม่เกิน  2,000 บาท เวน้แต่ในกรณีท่ีมีเหตผุลความจ าเป็นพเิศษให้
ก็ใหค้ณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเป็นเฉพาะราย 

ขอ้ 8. สทิธิการขอทนุสาธารณประโยชนเ์พื่อใหเ้ป็นการทั่วถึงแก่ทกุหน่วยงาน หน่วยงานใดท่ีได้ทุน
สาธารณประโยชน์แลว้ จะมีสิทธิย่ืนขอได้อีกเม่ือทุกหน่วยงานได้รบัทุนไปแลว้ เว้นแต่หน่วยงานนั้นๆ        
ไม่ประสงคจ์ะขอ  ทัง้นีใ้หเ้ริม่นบัตัง้แต่เริม่ใช้ทนุสาธารณประโยชนเ์ป็นตน้มา 

ขอ้ 9. มติของคณะกรรมการในการใช้ทนุสาธารณประโยชน ์มติของคณะกรรมการด าเนินการใน
การพิจารณาใหท้นุสาธารณประโยชนน์ัน้ ใหถื้อคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี ้
  9.1 มติในการพิจารณาใหท้นุสาธารณประโยชนข์อ้ 6 ใหถื้อคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสอง
ในสามของจ านวนกรรมการด าเนินการท่ีเขา้รว่มประชุม 
  9.2 มติในการพิจารณาขยายวงเงินตามขอ้ 7 และในสทิธิการย่ืนขอทนุสาธารณประโยชน์
ตามขอ้ 8 วรรคสองใหถื้อคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท ์
 ข้อ 10. ใบส  าคัญเก่ียวกับการจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ การจ่ายทุนสาธารณประโยชน์นั้น          
ใหพ้นกังานผูจ่้ายเงินเรยีกใบส  าคญัรบัเงินจากผูร้บัเงินทกุราย ดงันี ้
  10.1 ถา้สหกรณจ่์ายเงินทนุสาธารณประโยชนใ์นฐานะเป็นผูจ้ัดการกิจการอย่างใดอย่าง
หน่ึงเอง ตอ้งมีใบส  าคญัรบัเงินหรอืหลกัฐานการจัดท าหรอืจัดซือ้โดยละเอียด 
  10.2 ถา้สหกรณจ่์ายทนุสาธารณประโยชน์สมทบเพื่อการใด  ต้องให้ผู้มีอ  านาจในการ
จัดท าหรอืผูมี้อ  านาจในการรบัเงินนัน้ออกหลกัฐานการรบัเงินนัน้ๆ ใหแ้ก่สหกรณโ์ดยครบถว้นและถกูตอ้ง 
            เม่ือสหกรณไ์ดจ่้ายเงินไปแลว้ทกุคราว เจ้าหนา้ท่ีผูจ่้ายเงินลงลายมือช่ือรบัผิดชอบในการ
จ่ายเงินดว้ย  
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  1 มีนาคม พ.ศ.2554 
 
                                                                     (ลงช่ือ) พลต ารวจตร ี  สมบตั ิ  คงพิบลูย ์
                                                                                                    ( สมบตัิ   คงพิบลูย ์) 
                                                                                                      ประธานกรรมการ 
                                                                              สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์ จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจภธูรจังหวัดบุรรีัมย ์ จ ากัด 
ว่าดว้ยการใช้ทนุสาธารณประโยชนเ์พื่อสงเคราะหเ์กี่ยวกบัการศพของสมาชิก 

พ.ศ.2554 
…………………………… 

 

 อาศยัอ  านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 78 และข้อ 106 ท่ีประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการชุดท่ี 38 ครัง้ท่ี 6 เม่ือวันท่ี  28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 ได้ก  าหนดระเบียบว่าด้วยการใช้ทุน
สาธารณประโยชนเ์พื่อสงเคราะหเ์ก่ียวกบัการศพของสมาชิก  ดงัต่อไปนี  ้
 ขอ้ 1. ระเบียบนีเ้รยีกว่า “ระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัยจ์  ากดั ว่าดว้ยการใช้
ทนุสาธารณประโยชนเ์พื่อสงเคราะหเ์ก่ียวกบัการศพของสมาชิก พ.ศ.2554” 
 ขอ้ 2. ใหย้กเลกิระเบียบสหกรณฯ์ ว่าดว้ยการใช้ทนุสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เก่ียวกับการ
ศพของสมาชิก พ.ศ.2550 และใหใ้ช้ระเบียบนีแ้ทนโดยใหมี้ผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ.2554 เป็น
ตน้ไป 
 ขอ้ 3. ระเบียบนีมี้วตัถปุระสงคเ์พื่อช่วยเหลอืในทางการเงินเก่ียวกบัศพของสมาชิกเท่านัน้ 
 ขอ้ 4. สมาชิกผูใ้ดถึงแก่กรรมในขณะท่ีเป็นสมาชิกอยู่ในสหกรณ์ให้มีสิทธิ์ได้รบัเงินสงเคราะห์
เก่ียวกบัการศพตามหลกัเกณฑ ์ดงันี ้

(1) ถึงแก่กรรมอนัเน่ืองมาจากการปฏิบตัิหนา้ท่ีราชการหรอืหนา้ท่ีของสหกรณใ์หไ้ดร้บั 
เงินสงเคราะหเ์ก่ียวกบัการศพเหมาจ่ายรายละ 50,000.00 บาท 

(2) ถึงแก่กรรมเพราะเหตอุื่นใหไ้ดร้บัเงินสงเคราะหเ์ก่ียวกบัการศพเหมาจ่ายรายละ  
30,000.00 บาท 

ขอ้ 5. สหกรณจ์ะจ่ายเงินสงเคราะหเ์ก่ียวกบัการศพใหแ้ก่บคุคลดงัต่อไปนี ้
  (1)  ในกรณีท่ีสมาชิกถึงแก่กรรม ให้จ่ายแก่ผู้มีรายช่ือระบุให้เป็นผู้รบัประโยชน์ตาม
หนงัสอืตัง้ผูร้บัโอนประโยชนห์รอืคู่สมรส  หรอืบตุร  หรอืบิดา  หรอืมารดาเป็นผูร้บัตามล  าดบั 

(2)  ในกรณีสมาชิกมีหนีใ้นฐานะผูกู้(้หรอืผูค้  า้ประกนั)ในสหกรณ ์ ใหส้หกรณห์กัเงิน 
สงเคราะหเ์ก่ียวกบัการศพตามจ านวนหนีค้้างช าระพรอ้มดอกเบีย้และค่าปรบั (ถ้ามี) อยู่กับสหกรณ์ใน
ขณะนัน้สว่นท่ีเหลอืใหจ่้ายตาม(1) 
 ขอ้ 6. สหกรณย่์อมทรงไวซ้ึ่งสทิธิท่ีจะงดจ่ายหรอืลดจ านวนนอ้ยลงกว่าหลกัเกณฑ์ท่ีก  าหนดไว้ใน
ขอ้  4 และขอ้ 5 ไดห้ากปรากฏว่า 
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  ( 1 ) สมาชิกท่ีขอรบัการสงเคราะหถึ์งแก่กรรม เน่ืองจากตนกระท าความผิดทางอาญา 
( 2 ) เงินทนุสาธารณประโยชน์ซึ่งท่ีประชุมใหญ่จัดสรรไว้ตามในข้อบังคับของสหกรณ์

หมดลงหรอืมีจ านวนนอ้ยกว่าหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นขอ้ 4 และขอ้ 5 ซึ่งสมาชิกนัน้จะพึงมีสิทธิได้รบัการ
สงเคราะห ์

ขอ้ 7. ใหป้ระธานกรรมการพิจารณาจ่ายเงินสงเคราะหเ์ก่ียวกบัการศพ ให้เป็นไปตามระเบียบนี ้
การพิจารณาจ่าย ใหพ้ิจารณาตามล  าดบัค  ารอ้งท่ีย่ืนขอรบัการสงเคราะห์และต้องจัดให้ผู้รบัท าหลกัฐาน
การรับเงินให้แก่สหกรณ์ทุกรายและให้เสนอคณะกรรมการด าเนินการทราบทุกรายในการประชุม
คณะกรรมการด าเนินการคราวถดัไป 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  1 มีนาคม พ.ศ.2554 
 
                                                                     (ลงช่ือ) พลต ารวจตร ี  สมบตั ิ  คงพิบลูย ์
                                                                                                    ( สมบตัิ   คงพิบลูย ์) 
                                                                                                      ประธานกรรมการ 
                                                                              สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์ จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจภธูรจังหวัดบุรรีัมย ์ จ ากัด 
ว่าดว้ยทนุส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 

พ.ศ.2554 
…………………………….. 

 

 อาศยัอ  านาจตามความในขอ้บงัคบั ขอ้ 78  และขอ้ 106  ท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี 
38 ครัง้ท่ี 6  เม่ือวันท่ี  28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554  ได้ก  าหนดระเบียบว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร
สมาชิกดงัต่อไปนี ้
 ขอ้ 1. ระเบียบนีเ้รยีกว่า “ระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวัดบุรีรมัย์ จ ากัด ว่าด้วยทุน
สง่เสรมิการศึกษาบตุรสมาชิก พ.ศ. 2554” 
 ขอ้ 2. ใหย้กเลกิระเบียบสหกรณฯ์ ว่าดว้ยทนุสง่เสรมิการศึกษาบตุรสมาชิก พ .ศ.2550 และให้ใช้
ระเบียบนีแ้ทนโดยใหมี้ผลบงัคบัใช้ตัง้แต่  1 มีนาคม พ.ศ.2554 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3. เงินทนุสง่เสรมิการศึกษาบตุรสมาชิก อาจจะไดม้าจาก 
             ( 1 ) เงินทนุสาธารณประโยชนข์องสหกรณห์รอื  
             ( 2 ) เงินซึ่งมีผูอ้ทิุศให ้
 ขอ้ 4. ทนุสง่เสรมิการศึกษาบตุรสมาชิกในปีหน่ึง ๆ จ าแนกการใหท้นุดงัต่อไปนี ้
             ( 1 ) ชั้นประถมตน้    ทนุละ   2,000 บาท 
                     ชั้นมัธยมศึกษา                                      ทนุละ   3,000 บาท 
                    ชั้นอดุมศึกษา                                        ทนุละ   4,000 บาท 
             ( 2 ) จ านวนทนุสง่เสรมิการศึกษาบตุรแต่ละปีนัน้  ขึน้อยู่กบัผลการจัดสรรก าไรสทุธิในปี 
นัน้ๆ ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 
 ขอ้ 5. คณุสมบตัิของผูร้บัทนุ มีดงัต่อไปนี ้
             ( 1 ) เป็นบตุรสมาชิกแต่ไม่รวมถึงบตุรบญุธรรม 
             ( 2 ) ผูข้อรบัทนุทกุระดบั ตอ้งสอบไลไ่ดค้ะแนนตัง้แต่เกรดเฉลีย่  2.00 ขึน้ไป  ส  าหรบัผูร้บั
ทนุในชั้นประถมตน้  ถา้ก าลงัเรยีนอยูใ่นชั้นปีท่ี 1 ใหใ้ช้ผลการสอบครัง้หลงัสดุของปีท่ีก  าลงัเรยีนอยู่และตอ้ง
ไดค้ะแนนตัง้แตเ่กรดเฉลีย่  2.00 ขึน้ไป หรอืเทียบเท่า 
             ( 3 ) มีความประพฤติเรยีบรอ้ย 
             ( 4 ) มีสขุภาพด ี
             ( 5 ) ก าลงัศึกษาอยู่ในสถาบนัศึกษาของทางราชการหรอืสถาบนัศึกษาของเอกชนท่ีทาง
ราชการรบัรอง 
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               ( 6 ) ตอ้งไม่เป็นผูไ้ดร้บัทนุการศึกษาอื่นใดในปีท่ีย่ืนขอรบัทนุ 
               ( 7 ) ตอ้งไม่เป็นผูไ้ดร้บัทนุสง่เสรมิการศึกษาบตุรสมาชิกสหกรณต์ิดต่อกนัทกุปี 
               ( 8 ) สมาชิกคนหน่ึงมีสทิธิขอรบัเงินไดเ้พียง 1 ทนุ  ถา้บิดาและมารดาต่างเป็นสมาชิก 
ก็ใหไ้ดร้บัทนุเพียง  1 ทนุ  
 ขอ้ 6. ผูข้อรบัทนุจะตอ้งย่ืน 
 ( 1 ) ใบรบัรองของผูบ้งัคบับญัชาของบิดาหรอืมารดาซึ่งด  ารงต  าแหน่งเป็นผูบ้งัคบับัญชา
ตัง้แต่ระดบัหวัหนา้สถานีต  ารวจขึน้ไป 
 ( 2 ) ใบรบัรองผลการศึกษาตามข้อ 5( 2 ) และความประพฤติจากสถานศึกษาท่ีบุตร
สมาชิกศึกษาอยู่ในปีท่ีลว่งมาแลว้ 
 ขอ้ 7. คณะกรรมการด าเนินการจะเป็นผูพ้จิารณาใหท้นุสง่เสรมิการศึกษาบตุรสมาชิกตามระเบียบนี  ้
 ข้อ 8. ในการพิจารณาให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกนั้น ให้คณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณาตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้
 ( 1 ) หากบตุรของสมาชิกสอบไลไ่ดค้ะแนนสงูสดุเท่ากนั  ตัง้แต่สองรายขึน้ไปให้จ่ายแก่ผู้
ท่ีบิดาหรอืมารดาไดร้บัเงินไดร้ายเดือนต ่าสดุหรอืหากปรากฏว่าบดิาหรอืมารดาไดร้บัเงินไดร้ายเดือนใหจ่้าย
แก่ผูท่ี้บิดาหรอืมารดามีบตุรในระหว่างการศึกษามากท่ีสดุ 
 ( 2 ) หากบตุรสมาชิกไดค้ะแนนสงูสดุเท่ากัน และบิดาหรือมารดามีรายได้เท่ากันและมี
จ านวนบตุรอยู่ในระหว่างการศึกษาเท่ากนั ใหแ้บ่งเงินทนุสง่เสรมิการศึกษาของบตุรสมาชิกจ านวนนัน้ 
ใช้จ่ายคนละเท่าๆ กนั 
 ( 3 ) ถา้ผูข้อรบัทนุสง่เสรมิการศึกษาบตุร สอบไลไ่ดค้ะแนนไม่ถึงตามท่ีระบไุวใ้นข้อ 5 ( 2 ) 
หรอืไม่มีผูข้อรบัทนุสง่เสรมิการศึกษาบตุรสมาชิกในปีใด ก็ใหง้ดการพิจารณาให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร
สมาชิกส  าหรบัปีนัน้ 
 ขอ้ 9. บตุรสมาชิกท่ีมีคณุสมบตัิตามขอ้ 5  ท่ีมีความประสงค์จะขอรบัทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร
สมาชิกนัน้  ใหย่ื้นหนงัสอืขอรบัทนุตามแบบท่ีสหกรณไ์ด้ก  าหนดไว้ ต่อคณะกรรมการด าเนินการ ภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนดไวต้ามประกาศ 
 ขอ้ 10. เม่ือคณะกรรมการด าเนินการไดพ้ิจารณาหนังสือขอรบัทุน  และอนุมัติให้จ่ายทุนส่งเสริม
การศึกษาแลว้ ใหบ้ิดาหรอืมารดาน าบตุรท่ีไดร้บัทนุนีไ้ปรบัเงิน ตามวนั  เวลา  และสถานท่ีซึ่งจะแจ้งใหท้ราบ 
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ประกาศ ณ วนัท่ี  1 มีนาคม พ.ศ.2554 

 
                                                                     (ลงช่ือ) พลต ารวจตร ี  สมบตั ิ  คงพิบลูย ์
                                                                                                    ( สมบตัิ   คงพิบลูย ์) 
                                                                                                      ประธานกรรมการ 
                                                                              สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์ จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจภธูรจังหวัดบุรรีัมย ์ จ ากัด 
ว่าดว้ยการเก็บรักษา ยืม และท าลายเอกสารของสหกรณ์ 

พ.ศ.2554 
……………………………. 

 

อาศยัอ  านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 78 และข้อ 106 ท่ีประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการชุดท่ี 38 ครัง้ท่ี 6 เม่ือวนัท่ี  28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2554 ไดก้  าหนดระเบียบว่าดว้ยการเก็บรกัษายืม 
และท าลายเอกสารของสหกรณด์งัต่อไปนี ้
  ขอ้ 1. ระเบียบนีเ้รยีกว่า “ระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย์ จ ากัด ว่าด้วยการ
เก็บรกัษา ยืม และท าลายเอกสารของสหกรณ ์พ.ศ.2554” 
 ข้อ 2. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการเก็บรกัษา ยืม และท าลายเอกสารของสหกรณ ์
พ.ศ.2550 และใหใ้ช้ระเบียบนีแ้ทนโดยใหมี้ผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี  1 มีนาคม พ.ศ.2554 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3. การเก็บเอกสารในระหว่างปฏิบัติ คือการเก็บเอกสารท่ีปฏิบัติยังไม่เสร็จให้อยู่ในความ
รบัผิดชอบของเจ้าหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งในเรือ่งนัน้ 
 ข้อ 4. การเก็บเอกสารท่ีปฏิบัติเสร็จแล้ว ให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายธุรการแยกเอกสารนั้นเป็นเรื่องๆ        
เย็บเขา้เลม่หรอืเขา้แฟ้ม พรอ้มทัง้ท  าบญัชีหนา้เรือ่งประจ าแฟ้มด้วย เอกสารใดซึ่ งไม่สามารถเก็บโดยวิธี
ดงักลา่วได ้ใหร้วมเขา้ดว้ยกนัเป็นหมวดหมู่รวมไวใ้นท่ีเดียวกนั พรอ้มทัง้ท  าบญัชีหนา้เรือ่งประจ าหมวดหมู่ 
เสรจ็แลว้ใหท้  าสารบญัเรือ่งหรอืแฟ้มหรอืหมวดหมู่ของเอกสารนั้นๆ ด้วย  เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว      
ในการคน้หาเป็นส  าคญั 
 ขอ้ 5. ใหเ้จ้าหนา้ท่ีหรอืผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการปฏิบตัิงานนัน้ ๆ หรือเจ้าหน้าท่ีท่ีเก็บรกัษาระมัดระวัง
เอกสารให้อยู่ในสภาพเรียบรอ้ยและปลอดภัย ถ้าช ารุดเสียหายต้องรีบซ่อมให้ใช้ได้เหมือนสถานเดิม      
หากสญูหายตอ้งท าส  าเนามาแทนใหค้รบบรบิรูณเ์ท่าท่ีจะท าได้ 
 ขอ้ 6. การยืมหนงัสอืท่ีสง่เก็บแลว้ ใหป้ฏิบตัิดงันี ้
  ( 1 ) ผูยื้มจะตอ้งใหท้ราบว่าเรือ่งท่ียืมนัน้จะใช้ประโยชนใ์นการใด 
  ( 2 ) ผูยื้มจะตอ้งมอบหลกัฐานการยืมให้เจ้าหน้าท่ีเก็บ และลงช่ือในสมุดทะเบียนยืม
เอกสาร และใหเ้จ้าหนา้ท่ีเก็บรวบรวมหลกัฐานการยืมเรียงล  าดับ วันท่ี เดือน พ .ศ. ไว้ เพื่อสะดวกในการ
ติดต่อทวงถาม 
  ( 3 ) การยืมเอกสารของสหกรณต์อ้งไดร้บัอนญุาตจากประธานกรรมการหรอืรองประธาน
กรรมการ (ถา้มี) หรอืผูจ้ัดการ 
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  ( 4 ) ในกรณีท่ีเอกสารซึ่งตอ้งเก็บเป็นความลบัห้ามเจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้องในการปฏิบัติ  
เรือ่งนัน้ หรอืเจ้าหนา้ท่ีผูเ้ก็บอนญุาตใหบ้คุคลภายนอกยืมหรอืคดัลอกเป็นอนัขาด เวน้แต่ผู้มีอ  านาจหน้าท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบหรอืเก่ียวกบัการด  าเนินคดี 
 ขอ้ 7. ตามปกติเอกสารจะตอ้งเก็บไว้มีก  าหนดไม่น้อยกว่าสิบปี ส่วนเรื่องท่ีเก็บไว้ท่ีเห็นว่าไม่มี
ประโยชนห์รอืเป็นเรือ่งธรรมดาสามัญจะเก็บไวไ้ม่ถึงสบิปีก็ได ้โดยจ าแนกเป็น  3 ประเภทคือ 
  7.1 เอกสารท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปนี ้ใหค้งเก็บรกัษาไวต้ลอดไปคือ  
        ( ก. ) หนงัสอืท่ีตอ้งเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานของสหกรณต์ลอดไป เช่นเรือ่งท่ีเก่ียวกบัการ 
จัดตัง้สหกรณ ์ขอ้บงัคบั ใบสมัครเขา้เป็นสมาชิก ทะเบียนสมาชิก รายงานการประชุม บัญชี และทะเบียน
ต่างๆ หลกัฐานการตรวจบญัชี รายงานกิจการประจ าปี สถิติต่างๆ ตลอดจนหลกัฐานหรอืเรือ่งท่ีจะใช้ศึกษา
คน้ควา้ต่อไป 
        ( ข. ) หนงัสอืท่ีเป็นหลกัฐานทางอรรถคดีหรอืส  านวนของศาลอยัการ หรอืส  านวนของ
เจ้าหนา้ท่ีสอบสวน 
  7.2 เอกสารท่ีเก็บไวไ้ม่นอ้ยกว่าสบิปี คือ หลกัฐานทางการเงินต่างๆ  
  7.3 เอกสารท่ีเก็บไวถึ้งสบิปีแต่ไม่ต  ่ากว่าหา้ปี เช่น หนงัสอืขอเปลีย่นแปลงเงินค่าหุ้นราย
เดือน หนงัสอืขอลาออกจากสหกรณ ์ค  าขอกูเ้งินทนุทกุประเภท เป็นตน้ 
 ข้อ 8. ในปีหน่ึง ๆ ให้เจ้าหน้าท่ีงานตรวจสอบเอกสารท่ีสมควรจะท าลาย แลว้ย่ืนหนังสือต่อ
คณะกรรมการด าเนินการเพื่อพิจารณา เม่ือเห็นว่าควรท าลายเอกสารได้ ให้ตั้งคณะกรรมการท าการ
คดัเลอืกเอกสารและควบคมุการท าลายขึน้อย่างนอ้ย  3 คน โดยมีหนา้ท่ีดงัต่อไปนี ้
  8.1 คดัเลอืกเอกสารตามระเบียบว่าเอกสารเรือ่งใดควรท าลายได้ 
  8.2 เสนอรายงาน และบญัชีรายช่ือเอกสารท่ีสมควรท าลายต่อคณะกรรมการด าเนินการ
เพื่ออนมุัติ 
  8.3 แสดงรายงานและบญัชีรายช่ือเอกสารท่ีไดร้บัอนมุัติใหท้  าลายได ้และมอบส  าเนาให้
พนกังานเก็บเพื่อบนัทึกในหนงัสอืเก็บและบญัชีประจ าเรือ่ง หรอืประจ าหมวดหมู่หรอืประจ าแฟ้ม  
  8.4 ควบคมุการท าลายหรอืท าลายดว้ยตวัเอง การท าลายอาจใช้เครือ่งมือเผาหรือวิธีอื่น
ใดตามความเหมาะสม เสนอรายงานผลการปฏิบตัิใหค้ณะกรรมการด าเนินการทราบ และมอบใหเ้จ้าหนา้ท่ี
เก็บรายงานนัน้ไวเ้ป็นหลกัฐานดว้ย 
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ประกาศ ณ วนัท่ี  1 มีนาคม พ.ศ.2554 
 
                                                                     (ลงช่ือ) พลต ารวจตร ี  สมบตัิ   คงพิบลูย ์
                                                                                                ( สมบตั ิ  คงพบิลูย ์) 
                                                                                                  ประธานกรรมการ 
                                                                          สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์ จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจภธูรจังหวัดบุรรีัมย ์ จ ากัด 
ว่าดว้ยทีป่รึกษาและทีป่รกึษากิตตมิศักดิ ์

แก้ไขเพิ่มเตมิฉบบัที ่2 พ.ศ.2555 
……………………………….. 

 

 ดว้ยสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั เป็นสหกรณข์นาดใหญ่ จึงควรมีท่ีปรึกษา
และท่ีปรกึษากิตติมศกัดิ ์ เพื่อใหค้วามเห็น ค  าแนะน า ในการด  าเนินงานทั่วไปของสหกรณ ์
 อาศยัอ  านาจตามความในขอ้บงัคบัขอ้ 78 , ขอ้ 100 และขอ้ 106  จึงได้ก  าหนดระเบียบสหกรณ์
ออมทรพัยต์  ารวจภธูรจงัหวดับรุรีมัย ์จ ากดั ว่าดว้ยท่ีปรกึษาและท่ีปรกึษากิตติมศกัดิ ์แกไ้ขเพิ่มเติมฉบบัท่ี 2 
พ.ศ.2555 ดงัต่อไปนี ้
 ขอ้ 1. ระเบียบนีเ้รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัย์ต  ารวจภูธรจังหวัดบุรีรมัย์ จ ากัด ว่าด้วย        
ท่ีปรกึษาและท่ีปรกึษากิตติมศกัดิ ์แกไ้ขเพิ่มเติมฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2555” 

ขอ้ 2. ระเบียบนีใ้หใ้ช้บงัคบัตัง้แต่วนัท่ี  1 ธันวาคม พ.ศ.2555 เป็นตน้ไป  ใหย้กเลกิความในขอ้ 4. 
ของระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั ว่าดว้ยท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ ์ 
พ.ศ.2554 และใหใ้ช้ความต่อไปนีแ้ทน 
 ขอ้ 3. ในระเบียบนี ้
  สหกรณ ์ หมายถึง สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั 
  ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์  หมายถึง ผู้ท่ีคณะกรรมการด  าเนินการเชิญจาก
สมาชิกท่ีมีความสามารถและความเหมาะสม เพื่อใหค้วามเห็นแนะน าในการด าเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ 
 ขอ้ 4. ใหค้ณะกรรมการด  าเนินการมีมติแต่งตัง้ท่ีปรกึษาและหรอืท่ีปรกึษากิตติมศกัดิไ์ดไ้ม่เกิน  
35 คน 
 ขอ้ 5. ท่ีปรกึษาและ/หรอืท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์อยู่ในต  าแหน่งได้ตามก าหนดของคณะกรรมการ    
ชุดนัน้ๆ  
 ขอ้ 6. คณุสมบตัิ  
  ( 1 ) เป็นสมาชิกของสหกรณ ์ยกเวน้สมาชิกตามขอ้บงัคบัขอ้  43 
  ( 2 ) เป็นผูมี้ความประพฤติเรยีบรอ้ย 
 ขอ้ 7. ใหส้หกรณ์จ่ายค่าตอบแทนเป็นเบีย้ประชุมแก่ท่ีปรึกษาและ / หรือท่ีปรึกษากิตติมศักดิ ์     
ไดต้ามมติคณะกรรมการด าเนินการ ในอตัราเบีย้ประชุมของคณะกรรมการด าเนินการ 
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 ขอ้ 8. การสิน้สดุการเป็นท่ีปรกึษาและ / หรอืท่ีปรกึษากิตติมศกัดิ ์
  ( 1 ) ตาย 
  ( 2 ) ลาออก 
  ( 3 ) ใหอ้อก 
  ( 4 ) วิกลจรติ 
  ( 5 ) ลม้ละลาย 
  ( 6 ) ขาดจากสมาชิกภาพ 
 ขอ้ 9. ผูท่ี้สหกรณไ์ดเ้ชิญมาเป็นท่ีปรกึษา และหรอืท่ีปรกึษากิตติมศกัดิก่์อนวนัใช้ระเบียบนี  ้ให้ถือ
ว่าเป็นท่ีปรกึษาและ / หรอืท่ีปรกึษากิตติมศกัดิต์ามระเบียบนีท้กุประการ 
 ขอ้ 10. คณะกรรมการด าเนินการจะขอค าปรกึษาในเรือ่งกิจการงานของสหกรณจ์ากท่ีปรกึษาโดย
อาจแจ้งเป็นหนงัสอืเป็นเรือ่ง ๆ ไป หรอือาจเชิญเขา้รว่มประชุมเป็นครัง้คราวก็ได้ 
 ขอ้ 11. ความเห็นหรอืขอ้เสนอแนะของท่ีปรกึษาใหอ้ยู่ในดลุพินิจของคณะกรรมการด าเนินการใน
การถือเป็นแนวทางปฏิบตัิ 
 ข้อ 12.ให้สหกรณ์ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพื่อเป็นค่าตอบแทนท่ีปรึกษาไว้ด้วย
นอกเหนือจากค่าตอบแทนตามขอ้  7 
 ขอ้ 13. ใหป้ระธานกรรมการรกัษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบนี ้
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  24  ธันวาคม  พ.ศ.2555 
 
                                                                     (ลงช่ือ) พลต ารวจตร ี  รฐัพงษ์   ยิม้ใหญ ่
                                                                                                    ( รฐัพงษ ์  ยิม้ใหญ ่) 
                                                                                                      ประธานกรรมการ 
                                                                              สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์ จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจภธูรจังหวัดบุรรีัมย ์ จ ากัด 
ว่าดว้ยทีป่รึกษาและทีป่รกึษากิตตมิศักดิ ์

พ.ศ. 2554 
……………………………….. 

 

 ดว้ยสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจงัหวดับรุรีมัย ์จ ากดั  เป็นสหกรณข์นาดใหญ่ จึงควรมีท่ีปรกึษา
และท่ีปรกึษากิตติมศกัดิ ์ เพื่อใหค้วามเห็น ค  าแนะน า ในการด  าเนินงานทั่วไปของสหกรณ ์

อาศยัอ  านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 78 , ข้อ 100 และข้อ 106  จึงได้ก  าหนด
ระเบียบว่าดว้ยท่ีปรกึษาและท่ีปรกึษากิตติมศกัดิไ์ว ้ดงัต่อไปนี ้
 ขอ้ 1. ระเบียบนีเ้รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัย์ต  ารวจภูธรจังหวัดบุรีรมัย์ จ ากัด ว่าด้วย        
ท่ีปรกึษาและท่ีปรกึษากิตติมศกัดิ ์พ.ศ.2554” 

ขอ้ 2. ใหย้กเลกิระเบียบสหกรณฯ์ ว่าดว้ยท่ีปรกึษาและท่ีปรกึษากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2550 และให้ใช้
ระเบียบนีแ้ทน โดยใหมี้ผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี  1 มีนาคม พ.ศ.2554 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3. ในระเบียบนี ้
  สหกรณ ์ หมายถึง สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั 
  ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์  หมายถึง ผู้ท่ีคณะกรรมการด  าเนินการเชิญจาก
สมาชิกท่ีมีความสามารถและความเหมาะสม เพื่อใหค้วามเห็นแนะน าในการด าเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ 
 ขอ้ 4. ใหค้ณะกรรมการด  าเนินการมีมติแต่งตัง้ท่ีปรกึษาและหรอืท่ีปรกึษากิตติมศกัดิไ์ดไ้ม่เกิน  
30 คน 
 ขอ้ 5. ท่ีปรกึษาและ/หรอืท่ีปรกึษากิตติมศกัดิอ์ยู่ในต  าแหน่งไดต้ามก าหนดของคณะกรรมการ 
ชุดนัน้ ๆ  
 ขอ้ 6. คณุสมบตัิ  
  ( 1 ) เป็นสมาชิกของสหกรณ ์ยกเวน้สมาชิกตามขอ้บงัคบัขอ้  43 
  ( 2 ) เป็นผูมี้ความประพฤติเรยีบรอ้ย 
 ขอ้ 7. ใหส้หกรณจ่์ายค่าตอบแทนเป็นเบีย้ประชุมแก่ท่ีปรกึษาและ / หรือท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ ได้
ตามมติคณะกรรมการด าเนินการ ในอตัราเบีย้ประชุมของคณะกรรมการด าเนินการ 
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 ขอ้ 8. การสิน้สดุการเป็นท่ีปรกึษาและ / หรอืท่ีปรกึษากิตติมศกัดิ ์
  ( 1 ) ตาย 
  ( 2 ) ลาออก 
  ( 3 ) ใหอ้อก 
  ( 4 ) วิกลจรติ 
  ( 5 ) ลม้ละลาย 
  ( 6 ) ขาดจากสมาชิกภาพ 
 ขอ้ 9. ผูท่ี้สหกรณไ์ดเ้ชิญมาเป็นท่ีปรกึษา และหรอืท่ีปรกึษากิตติมศกัดิก่์อนวนัใช้ระเบียบนี ้ใหถื้อ
ว่าเป็นท่ีปรกึษาและ / หรอืท่ีปรกึษากิตตมิศกัดิต์ามระเบียบนีท้กุประการ 
 ขอ้ 10. คณะกรรมการด าเนินการจะขอค าปรกึษาในเรือ่งกิจการงานของสหกรณจ์ากท่ีปรกึษาโดย
อาจแจง้เป็นหนงัสอืเป็นเรือ่งๆ ไป หรอือาจเชิญเขา้รว่มประชมุเป็นครัง้คราวก็ได ้
 ขอ้ 11. ความเห็นหรอืขอ้เสนอแนะของท่ีปรกึษาใหอ้ยู่ในดลุพินิจของคณะกรรมการด าเนินการใน
การถือเป็นแนวทางปฏบิตั ิ
 ขอ้ 12. ใหส้หกรณต์ัง้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพื่อเป็นค่าตอบแทนท่ีปรกึษาไวด้ว้ย
นอกเหนือจากค่าตอบแทนตามขอ้ 7 
 ขอ้ 13. ใหป้ระธานกรรมการรกัษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบนี ้
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  1 มีนาคม พ.ศ.2554 
 
                                                                     (ลงช่ือ) พลต ารวจตร ี  สมบตั ิ  คงพิบลูย ์
                                                                                                    ( สมบตัิ   คงพิบลูย ์) 
                                                                                                      ประธานกรรมการ 
                                                                              สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์ จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจภธูรจังหวัดบุรรีัมย ์จ ากัด 
ว่าดว้ยเงินทนุสวัสดกิารสมาชิกผู้ค า้ประกันเงินกู ้พ.ศ.2563 

………………………………. 
 

 อาศัยอ  านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ข้อ 78(8)  และข้อ 106(11)  โดยท่ีประชุม
คณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี 47 ครัง้ท่ี 5/2563 เม่ือวนัท่ี  27 กมุภาพันธ์ 2563 ได้มีมติก  าหนดระเบียบ
สหกรณ์ออมทรพัย์ต  ารวจภูธรจังหวัดบุรีรมัย์ จ ากัด ว่าด้วยเงินทุนสวัสดิการสมาชิกผู้ค  า้ประกันเงินกู ้      
พ.ศ.2563 ไวด้งัต่อไปนี ้

ขอ้ 1. ระเบียบนีเ้รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัย์ต  ารวจภูธรจังหวัดบุรีรมัย์ จ ากัด ว่าด้วย
เงินทนุสวสัดิการสมาชิกผูค้  า้ประกนัเงินกู ้พ.ศ.2563” 

ขอ้ 2. ระเบียบนีใ้หใ้ช้บงัคบัตัง้แต่วนัท่ี  1 เมษายน 2563 เป็นตน้ไป 
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรพัย์ต  ารวจภูธรจังหวัดบุรีรมัย์ จ ากัด ว่าด้วยเงินทุน

สวสัดิการสมาชิก(ผูค้  า้ประกนั) แกไ้ขเพิ่มเติมฉบบัท่ี 3 พ.ศ.2555 และบรรดา ระเบียบ มติ ประกาศ ค  าสั่ง
อื่นใดท่ีขดัแยง้กบัระเบียบนีแ้ละใหใ้ช้ระเบียบนีแ้ทน 

ขอ้ 4. ในระเบียบนี ้
“สหกรณ”์ หมายถึง สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั 
“คณะกรรมการด าเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณอ์อมทรพัย ์

ต ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั 
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดั 

บรุรีมัย ์จ ากดั 
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั 
“สมาชิกผูกู้”้ หมายถึง สมาชิกสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั ท่ีกูเ้งิน 

ประเภทเงินกูส้ามัญและเงินกูพ้เิศษ โดยใช้บคุคลค า้ประกนัเท่านัน้ 
  “สมาชิกผูค้  า้ประกนั” หมายถึง สมาชิกสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจงัหวดับรุรีมัย ์จ ากดั  
ท่ีค  า้ประกนัเงินกูส้ามัญและเงินกูพ้ิเศษ 

“ทนุสวสัดิการฯ” หมายถึง เงินทนุสวสัดิการสมาชิกผูค้  า้ประกนัเงินกู ้
 ขอ้ 5. การเขา้เป็นสมาชิกตามระเบียบนี ้

- สมาชิกท่ีกูเ้งินกูส้ามัญและเงินกูพ้ิเศษ โดยใช้สมาชิกค า้ประกนัสมัครเป็นสมาชิกของ 
ทนุนีไ้ด ้และตอ้งปฏบิตัิตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการด าเนินการ 
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 ขอ้ 6. เงินทนุไดม้าจาก 

6.1 การจัดสรรก าไรสทุธิประจ าปีของสหกรณต์ามขอ้บงัคบัขอ้ 27 (8) 
6.2 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่งท่ีประชุมใหญ่อนมุัติ 

เงินตามขอ้  6.2  ใหโ้อนเขา้ทนุหลงัวนัประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  30 วนั 
ขอ้ 7. การออกจากการเป็นสมาชิกของทนุนี ้อาจออกไดต้ามกรณีดงัต่อไปนี ้

7.1 ยา้ย และ/หรอื โอน โดยขาดจากการเป็นสมาชิกสหกรณ ์โดยไม่มีหนีส้นิคา้งช าระกบั 
สหกรณ ์หรอืไม่ขาดจากสมาชิกสหกรณโ์ดยไม่มีหนีส้นิคา้งช าระ 

7.2 ลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์หรือถึงแก่กรรมโดยไม่มีหนี ้สินค้างช าระกับ
สหกรณ ์

ขอ้ 8. สมาชิกท่ีกูเ้งินสามัญและเงินกูพ้เิศษ โดยใช้สมาชิกค า้ประกนั ตัง้แต่วนัท่ี  30 เมษายน 2551  
และปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการด  าเนินการ ใหมี้สทิธิ์ไดร้บัเงินช่วยเหลอืตามระเบียบนี ้
 ขอ้ 9. การจ่ายเงินช่วยเหลอืแก่สมาชิกตามระเบียบนี ้ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี  ้

9.1 ผูกู้ถึ้งแก่กรรม 
9.2 ผูกู้ถ้กูไลอ่อกจากราชการหรืองานประจ าโดยมีความผิดและไม่ได้รบัเงินบ าเหน็จ

บ านาญ หรอืค่าตอบแทนจากทางราชการ หรอืงานประจ า หรอืหน่วยงานท่ีสงักดั เวน้แต่ความผิดดงักลา่ว  
ไดก้ระท าก่อนการเขา้เป็นสมาชิกของทนุนี ้
 ข้อ 10. ตามข้อ 9. แห่งระเบียบนี ้เม่ือสหกรณ์ได้น าเงินค่าหุ้น และเงินฝากออมทรพัย์พิเศษ       
(เพื่อความมั่ นคง) ไปช าระหนีเ้งินกู้สามัญและเงินกู้พิเศษ  เหลือหนี ้ค้างช าระเป็นเงินจ านวนเท่าใด            
ใหส้หกรณจ่์ายเงินทนุสวสัดิการเพื่อใหค้วามช่วยเหลอืภายใตห้ลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

ขอ้ 11. ให้คณะกรรมการด าเนินการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือ ให้เฉพาะกรณีท่ี
สมาชิกมีหนีอ้ยู่กบัสหกรณเ์ท่านัน้ โดยจะจ่ายใหเ้ท่ากบัหนีท่ี้มีอยู่จรงิ แต่ตอ้งอยู่ในหลกัเกณฑด์งันี  ้

(1) วงเงินกูต้  ่ากว่า  600,000 บาท ใหไ้ดร้บัเงินช่วยเหลอืจ านวน  135,000 บาท 
  (2) วงเงินกูต้ ัง้แต่  600,000 บาท ถึง 1,000,000 บาท ให้ได้รบัเงินช่วยเหลือจ านวน  
270,000 บาท 
  (3) วงเงินกูต้ ัง้แต่  1,000,001 บาท ถึง 1,500,000 บาท ให้ได้รบัเงินช่วยเหลือจ านวน   
540,000 บาท 
  (4) วงเงินกูต้ ัง้แต่  1,500,001 บาท ขึน้ไป ใหไ้ดร้บัเงินช่วยเหลอืจ านวน  630,000 บาท 
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เงินช่วยเหลอืท่ีจะจ่ายตามความในขอ้ (1) หรอื (2) หรอื (3) หรอื (4) จะจ่ายใหต้ามจ านวนวงเงิน 
ท่ีสมาชิกขอกูจ้ากสหกรณต์ามท่ีก าหนดใน ขอ้ (1) หรอื (2) หรอื (3) หรอื (4) 

หลกัเกณฑนี์ใ้หถื้อใช้กบัการกูเ้งินทัง้เงินกูส้ามัญและเงินกูพ้ิเศษ 
เงินช่วยเหลอืท่ีไดจ้ะน าไปช าระหนีก้บัสหกรณเ์ท่ากบัหนีท่ี้มีอยู่จรงิ แต่หากผูกู้ย้งัมีหนีส้นิเกินกว่า 

ท่ีช าระแลว้ตามวรรคหน่ึง (1), (2) , (3) และ (4) ผูค้  า้ประกนัยงัคงตอ้งรบัผิดชอบต่อไป 
ขอ้ 12. ในกรณีท่ีทนุมีไม่พอแก่การจ่ายเงินช่วยเหลอืไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆ ก็ตาม ให้คณะกรรมการ

ด าเนินการมีอ  านาจพิจารณาอนมุัติจ่ายเงินของสหกรณ ์ส  ารองทนุเพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลอืตามขอ้ 11.  
ไปไดก่้อน แลว้ใหจ้ัดสรรก าไรสทุธิเงินงบประมาณแต่ละปี เขา้เป็นทนุเพิ่มในปีถดัไป 
  ข้อ 13. ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ  านาจวินิจฉัยชี ้ขาดในปัญหาท่ีเกิดขึน้เ ก่ียวกับการ
ด  าเนินการตามระเบียบนีท้กุกรณี และถือเป็นท่ีสดุ 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี   27  กมุภาพนัธ์  พ.ศ.2563 
 
                                                                  (ลงช่ือ) พลต ารวจตรชีาญชัย   พงษพ์ชิิตกลุ   
                                  ( ชาญชัย   พงษพ์ิชิตกลุ ) 

                     ประธานกรรมการ 
                                                                            สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์ จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจภธูรจังหวัดบุรรีัมย ์ จ ากัด 
ว่าดว้ยเงินทนุสวัสดกิารสมาชิก (ผู้ค า้ประกัน) 

แก้ไขเพิ่มเตมิฉบบัที ่3 พ.ศ.2555 
………………………………. 

 

 อาศยัอ  านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณข์อ้  78  และขอ้ 106  โดยท่ีประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการชุดท่ี 39  ครัง้ท่ี 12  เม่ือวนัท่ี  1 สงิหาคม พ.ศ.2555  ไดมี้มติก  าหนดระเบียบสหกรณอ์อมทรพัย์
ต  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย์ จ ากัด ว่าด้วยเงินทุนสวัสดิการสมาชิก (ผู้ค  า้ประกัน) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 3 
พ.ศ.2555 ดงัต่อไปนี ้

ขอ้ 1. ระเบียบนีเ้รยีกว่า “ระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั ว่าดว้ย 
เงินทนุสวสัดิการสมาชิก (ผูค้  า้ประกนั) แกไ้ขเพิ่มเติมฉบบัท่ี 3 พ.ศ.2555” 

ขอ้ 2. ระเบียบนีใ้หใ้ช้บงัคบัตัง้แต่วนัท่ี  1 สงิหาคม 2555 เป็นตน้ไป ใหย้กเลกิความในขอ้ 7. และ 
ขอ้ 9. ของระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภูธรจังหวัดบุรีรมัย์ จ ากัด  ว่าด้วยเงินทุนสวัสดิการสมาชิก     
(ผูค้  า้ประกนั) แกไ้ขเพิ่มเติมฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2554 และใช้ความต่อไปนีแ้ทน 

ขอ้ 3. ระเบียบนี ้
               สหกรณ ์หมายถึง สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั 
              สมาชิก หมายถึง สมาชิกสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั 
              เจ้าหนา้ท่ี หมายถึง เจ้าหนา้ท่ีสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั 

             คณะกรรมการด าเนินการ หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณอ์อมทรพัย์ 
ต ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์ จ ากดั 
              ทนุ หมายถึง เงินทนุสวสัดิการสมาชิก (ผูค้  า้ประกนั) 
 ขอ้ 4. การเขา้เป็นสมาชิกตามระเบียบนี ้

- สมาชิกท่ีกูเ้งินโดยใช้สมาชิกค า้ประกนัสามารถสมัครเป็นสมาชิกของทนุนีไ้ด ้โดยจะตอ้ง 
สมทบเงินเขา้เป็นทนุ  ซึ่งสหกรณจ์ะหกัจากเงินกูต้่อไป 
 ขอ้ 5. เงินทนุไดม้าจาก 

5.1 การจัดสรรก าไรสทุธิประจ าปีของสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจงัหวดับรุรีมัย ์จ ากดั 
5.2 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่งท่ีประชมุใหญอ่นมุตั ิ
5.3 เงินท่ีสมาชิกสมทบเขา้เป็นทนุ 

เงินตามขอ้  5.2  ใหโ้อนเขา้ทนุหลงัวนัประชมุใหญ่สามัญประจ าปี  30 วนั 
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ขอ้ 6. การออกจากการเป็นสมาชิกของทนุนี ้ อาจออกไดต้ามกรณีดงัต่อไปนี ้
6.1 ยา้ย และ/หรอื โอน โดยขาดจากการเป็นสมาชิกสหกรณ ์โดยไม่มีหนีส้นิคา้งช าระ 

กบัสหกรณ ์ หรอืไม่ขาดจากสมาชิกสหกรณแ์ต่ประสงคข์อถอนเงินทนุคืน โดยไม่มีหนีส้นิคา้งช าระ 
6.2 ลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณห์รอืถึงแก่กรรม โดยไม่มีหนีส้นิคา้งช าระกบั 

สหกรณ ์
สมาชิกตามขอ้  6.1 และ ขอ้ 6.2  เม่ือคณะกรรมการด าเนินการมีมติใหอ้อกจากการเป็นสมาชิก 

ของทนุตามระเบียบนีแ้ลว้ สหกรณจ์ะคืนเงินท่ีสมาชิกสมทบเขา้เป็นทนุนีใ้หโ้ดยไม่มีดอกเบีย้ 
ขอ้ 7. สมาชิกท่ีสมทบเงินเขา้เป็นทนุแลว้ ใหมี้สทิธิ์รบัเงินช่วยเหลอืตามระเบียบนีท้นัที 

 ขอ้ 8. การจ่ายเงินช่วยเหลอืแก่สมาชิกตามระเบียบนี ้ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้
8.1 ผูกู้ถึ้งแก่กรรม 
8.2 ผูกู้ถ้กูไลอ่อกจากราชการหรอืงานประจ าโดยมีความผิดและไม่ไดร้บัเงินบ าเหน็จ 

บ านาญ หรอืค่าตอบแทนจากทางราชการ หรอืงานประจ า หรอืหน่วยงานท่ีสงักดั  เวน้แต่ความผิดดังกล่าว 
ไดก้ระท าก่อนการเขา้เป็นสมาชิกของทนุนี ้

ขอ้ 9. ใหค้ณะกรรมการด าเนินการเป็นผูพ้ิจารณาอนมุัตจ่ิายเงินช่วยเหลอื  ใหเ้ฉพาะกรณีท่ีสมาชิก
มีหนีอ้ยู่กบัสหกรณเ์ท่านัน้ โดยจะจ่ายใหเ้ท่ากบัหนีท่ี้มีอยู่จรงิ  แต่ตอ้งอยู่ในหลกัเกณฑด์งันี  ้

          ( 1 ) วงเงินกูต้  ่ากวา่  600,000 บาท สมทบทนุ  15,000 บาท ไดร้บัเงินช่วยเหลือ  150,000 บาท 
           ( 2 ) วงเงินกูต้ัง้แต่  600,000 บาท สมทบทนุ  30,000 บาท  ไดร้บัเงินช่วยเหลือ  300,000 บาท 
           ( 3 ) วงเงินกู้เงินมากกว่า  1,000,000 บาท สมทบทุน  60,000 บาท ได้รับเงินช่วยเหลือ  
600,000 บาท 
           ( 4 ) วงเงินกู้เงินมากกว่า  1,500,000 บาท สมทบทุน  70,000 บาท ได้รับเงินช่วยเหลือ  
700,000 บาท 

เงินช่วยเหลอืท่ีจะจ่ายตามความในขอ้ ( 1 ) หรอื ( 2 ) หรอื ( 3 ) หรอื ( 4 ) จะจ่ายให้ตามจ านวน
วงเงินท่ีสมาชิกขอกูจ้ากสหกรณต์ามท่ีก าหนดใน ขอ้ ( 1 ) หรอื ( 2 ) หรอื ( 3 ) หรอื ( 4 ) 

หลกัเกณฑนี์ใ้หถื้อใช้กบัการกูเ้งินทัง้เงินกูส้ามัญและเงินกูพ้ิเศษ 
เงินช่วยเหลอืท่ีไดจ้ะน าไปช าระหนีก้บัสหกรณ ์ แต่หากผูกู้ย้งัมีหนีส้นิเกินกว่าท่ีช าระแลว้ตาม  

วรรคหน่ึง ( 1 ) , ( 2 ) , ( 3 ) และ ( 4 ) ผูค้  า้ประกนัยงัคงตอ้งรบัผิดชอบต่อไป 
กรณีท่ีสหกรณไ์ดจ่้ายเงินช่วยเหลอืแก่ผูกู้เ้งินตามความในวรรคหน่ึง ( 1 ) หรอื ( 2 ) หรอื ( 3 )  

หรอื ( 4 ) แลว้แต่กรณี  ผูกู้เ้งินจะไม่ไดร้บัเงินสมทบทนุคืน 
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ขอ้ 10.  ในกรณีท่ีทนุมีไม่พอแก่การจ่ายเงินช่วยเหลอืไม่ว่าดว้ยเหตใุดๆ ก็ตาม ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการมีอ  านาจพิจารณาอนมุัติจ่ายเงินของสหกรณ์ ส  ารองทุน เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือตามข้อ 9      
ไปไดก่้อน แลว้ใหจ้ัดสรรก าไรสทุธิเงินงบประมาณแต่ละปี เขา้เป็นทนุเพิ่มในปีถดัไป 
  ข้อ 11. ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ  านาจวินิจฉัยชี ้ขาดในปัญหาท่ีเกิดขึน้เ ก่ียวกับการ
ด  าเนินการตามระเบียบนีท้กุกรณี และถือเป็นท่ีสดุ 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  1 สงิหาคม  พ.ศ.2555 
 

                                                                (ลงช่ือ) พลต ารวจตร ี รฐัพงษ์   ยิม้ใหญ ่
          ( รฐัพงษ์   ยิม้ใหญ่ ) 

    ประธานกรรมการ 
                                                                         สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์ จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจภธูรจังหวัดบุรรีัมย ์ จ ากัด 
ว่าดว้ยเงินทนุสวัสดกิารสมาชิก (ผู้ค า้ประกัน) 

แก้ไขเพิ่มเตมิฉบบัที ่2 พ.ศ.2554 
………………………………. 

 

 อาศยัอ  านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณข์อ้  78  และขอ้ 106  โดยท่ีประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการชุดท่ี 38  ครัง้ท่ี 14  เม่ือวันท่ี  21 กันยายน พ.ศ.2554  ได้มีมติก  าหนดระเบียบสหกรณ์ออม
ทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั ว่าดว้ยเงินทนุสวสัดิการสมาชิก (ผูค้  า้ประกนั) แกไ้ขเพิ่มเติมฉบบัท่ี 2 
พ.ศ.2554 ดงัต่อไปนี ้

ขอ้ 1. ระเบียบนีเ้รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัย์ต  ารวจภูธรจังหวัดบุรีรมัย์ จ ากัด ว่าด้วย
เงินทนุสวสัดิการสมาชิก (ผูค้  า้ประกนั) แกไ้ขเพิ่มเติมฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2554” 

ขอ้ 2. ระเบียบนีใ้หใ้ช้บงัคบัตัง้แต่วนัท่ี  1 พฤศจิกายน 2554 เป็นตน้ไป ให้ยกเลิกความในข้อ 9. 
ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต  ารวจภูธรจังหวัดบุรีร ัมย์ จ ากัด ว่าด้วยเงินทุนสวัสดิการสมาชิก               
(ผูค้  า้ประกนั) พ.ศ.2554 และใช้ความต่อไปนีแ้ทน 

ขอ้ 3. ระเบียบนี ้
               สหกรณ ์ หมายถึง  สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์  จ ากดั 
              สมาชิก   หมายถึง  สมาชิกสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์  จ ากดั 
              เจ้าหนา้ท่ี  หมายถึง  เจ้าหนา้ท่ีสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์  จ ากดั 

             คณะกรรมการด าเนินการ  หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณอ์อมทรพัย์ 
ต ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์ จ ากดั 
              ทนุ  หมายถึง  เงินทนุสวสัดิการสมาชิก (ผูค้  า้ประกนั) 
 ขอ้ 4. การเขา้เป็นสมาชิกตามระเบียบนี ้

- สมาชิกท่ีกู้เงินโดยใช้สมาชิกค ้าประกันสามารถสมัครเป็นสม าชิกของทุนนี ้ได ้           
โดยจะตอ้งสมทบเงินเขา้เป็นทนุ  ซึ่งสหกรณจ์ะหกัจากเงินกูต้่อไป 
 ขอ้ 5. เงินทนุไดม้าจาก 

5.1 การจัดสรรก าไรสทุธิประจ าปีของสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั 
5.2 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่งท่ีประชุมใหญ่อนมุัติ 
5.3 เงินท่ีสมาชิกสมทบเขา้เป็นทนุ 

เงินตามขอ้  5.2  ใหโ้อนเขา้ทนุหลงัวนัประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  30 วนั 
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ขอ้ 6. การออกจากการเป็นสมาชิกของทนุนี ้ อาจออกไดต้ามกรณีดงัต่อไปนี ้
6.1 ยา้ย และ/หรอื โอน โดยขาดจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ โดยไม่มีหนีส้ินค้างช าระ  

กบัสหกรณ ์ หรอืไม่ขาดจากสมาชิกสหกรณแ์ต่ประสงคข์อถอนเงินทนุคืน โดยไม่มีหนีส้นิคา้งช าระ 
6.2 ลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์หรือถึงแก่กรรม โดยไม่มีหนีส้ินค้างช าระกับ

สหกรณ ์
สมาชิกตามขอ้  6.1 และ ขอ้ 6.2  เม่ือคณะกรรมการด าเนินการมีมติให้ออกจากการเป็นสมาชิก

ของทนุตามระเบียบนีแ้ลว้ สหกรณจ์ะคืนเงินท่ีสมาชิกสมทบเขา้เป็นทนุนีใ้หโ้ดยไม่มีดอกเบีย้ 
ขอ้ 7. สมาชิกท่ีสมทบเงินเขา้เป็นทนุมาแลว้ครบ  3 เดือน ใหมี้สทิธิ์รบัเงินช่วยเหลอืตามระเบียบนี ้

(นบัเฉพาะสญัญากูฉ้บบัปัจจุบนั) 
 ขอ้ 8. การจ่ายเงินช่วยเหลอืแก่สมาชิกตามระเบียบนี ้ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี ้

8.1 ผูกู้ถึ้งแก่กรรม 
8.2 ผูกู้ถ้กูไลอ่อกจากราชการหรอืงานประจ าโดยมีความผิดและไม่ไดร้บัเงินบ าเหน็จ 

บ านาญ หรอืค่าตอบแทนจากทางราชการ หรอืงานประจ า หรอืหน่วยงานท่ีสงักดั  เวน้แต่ความผิดดังกล่าว 
ไดก้ระท าก่อนการเขา้เป็นสมาชิกของทนุนี ้

ขอ้ 9. ใหค้ณะกรรมการด าเนินการเป็นผูพ้ิจารณาอนมุัตจ่ิายเงินช่วยเหลอื  ใหเ้ฉพาะกรณีท่ีสมาชิก
มีหนีอ้ยู่กบัสหกรณเ์ท่านัน้ โดยจะจ่ายใหเ้ท่ากบัหนีท่ี้มีอยู่จรงิ  แต่ตอ้งอยู่ในหลกัเกณฑด์งันี  ้

          ( 1 ) วงเงินไม่เกิน 600,000 บาท สมทบทนุ 5,000 บาท ไดร้บัเงินช่วยเหลอื 150,000 บาท 
           ( 2 ) วงเงินเกินกว่า 600,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท  สมทบทุน 10,000 บาท  
ไดร้บัเงินช่วยเหลอื 300,000 บาท 
           ( 3 ) กูเ้งินมากกว่า 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,500,000 บาท สมทบทุน 30,000 บาท 
ไดร้บัเงินช่วยเหลอื 600,000 บาท 

เงินช่วยเหลอืท่ีจะจ่ายตามความในขอ้ ( 1 ) หรอื ( 2 ) หรือ ( 3 ) จะจ่ายให้ตามจ านวนวงเงินท่ี
สมาชิกขอกูจ้ากสหกรณต์ามท่ีก าหนดใน ขอ้ ( 1 ) หรอื ( 2 ) หรอื ( 3 ) 

หลกัเกณฑนี์ใ้หถื้อใช้กบัการกูเ้งินทัง้เงินกูส้ามัญและเงินกูพ้ิเศษ 
เงินช่วยเหลอืท่ีไดจ้ะน าไปช าระหนีก้บัสหกรณ ์ แต่หากผูกู้ย้งัมีหนีส้นิเกินกว่าท่ีช าระแลว้ตาม 

วรรคหน่ึง ( 1 ) , ( 2 ) และ ( 3 ) ผูค้  า้ประกนัยงัคงตอ้งรบัผิดชอบต่อไป 
กรณีท่ีสหกรณไ์ดจ่้ายเงินช่วยเหลือแก่ผู้กู้เงินตามความในวรรคหน่ึง ( 1 ) หรือ ( 2 ) หรือ ( 3 ) 

แลว้แต่กรณี  ผูกู้เ้งินจะไม่ไดร้บัเงินสมทบทนุคืน 
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ขอ้ 10.  ในกรณีท่ีทนุมีไม่พอแก่การจ่ายเงินช่วยเหลอืไม่ว่าดว้ยเหตใุดๆ ก็ตาม ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการมีอ  านาจพิจารณาอนมุัติจ่ายเงินของสหกรณ์ ส  ารองทุน เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือตามข้อ 9     
ไปไดก่้อน  แลว้ใหจ้ัดสรรก าไรสทุธิเงินงบประมาณแต่ละปี เขา้เป็นทนุเพิ่มในปีถดัไป 
  ข้อ 11. ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ  านาจวินิจฉัยชี ้ขาดในปัญหาท่ีเกิดขึน้เ ก่ียวกับการ
ด  าเนินการตามระเบียบนีท้กุกรณี และถือเป็นท่ีสดุ 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  21 กนัยายน  พ.ศ.2554 
 

                                                                (ลงช่ือ) พลต ารวจตร ี สมบตั ิ  คงพิบลูย ์
          ( สมบตั ิ  คงพบิลูย ์) 

    ประธานกรรมการ 
                                                                         สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์ จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจภธูรจังหวัดบุรรีัมย ์ จ ากัด 
ว่าดว้ยเงินทนุสวัสดกิารสมาชิก (ผู้ค า้ประกัน) 

พ.ศ.2554 
………………………………. 

 

 อาศยัอ  านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณข์อ้  78  และขอ้ 106  โดยท่ีประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการชุดท่ี 38  ครัง้ท่ี 6  เม่ือวันท่ี  28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554  ได้ก  าหนดระเบียบว่าด้วยเงินทุน
สวสัดิการสมาชิก (ผูค้  า้ประกนั) พ.ศ.2554 

ขอ้ 1. ระเบียบนีเ้รยีกว่า “ระเบียบว่าดว้ยเงินทนุสวสัดิการสมาชิก (ผูค้  า้ประกนั) พ.ศ.2554” 
ขอ้ 2. ใหย้กเลกิระเบียบสหกรณฯ์ ว่าดว้ยเงินทนุสวสัดิการสมาชิก (ผูค้  า้ประกนั) พ.ศ.2551 และให้

ใช้ระเบียบนีแ้ทน  โดยใหมี้ผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี  1 มีนาคม พ.ศ.2554 เป็นตน้ไป 
ขอ้ 3. ระเบียบนี ้

               สหกรณ ์ หมายถึง  สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์  จ ากดั 
              สมาชิก   หมายถึง  สมาชิกสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับุรรีมัย ์  จ ากดั 
              เจ้าหนา้ท่ี  หมายถึง  เจ้าหนา้ท่ีสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์  จ ากดั 

             คณะกรรมการด าเนินการ  หมายถึง  คณะกรรมการด า 
เนินการสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์ จ ากดั 

              ทนุ  หมายถึง  เงินทนุสวสัดิการสมาชิก (ผูค้  า้ประกนั) 
 ขอ้ 4. การเขา้เป็นสมาชิกตามระเบียบนี ้

- สมาชิกท่ีกูเ้งินโดยใช้สมาชิกค า้ประกนัสามารถสมัครเป็นสมาชิกของทนุนีไ้ด ้โดยจะตอ้ง 
สมทบเงินเขา้เป็นทนุ  ซึ่งสหกรณจ์ะหกัจากเงินกูต้่อไป 
 ขอ้ 5. เงินทนุไดม้าจาก 

5.1 การจัดสรรก าไรสทุธิประจ าปีของสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั 
5.2 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่งท่ีประชุมใหญ่อนมุัติ 
5.3 เงินท่ีสมาชิกสมทบเขา้เป็นทนุ 

เงินตามขอ้  5.2  ใหโ้อนเขา้ทนุหลงัวนัประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  30 วนั 
ขอ้ 6. การออกจากการเป็นสมาชิกของทนุนี ้ อาจออกไดต้ามกรณีดงัต่อไปนี ้

6.1 ยา้ย และ/หรอื โอน โดยขาดจากการเป็นสมาชิกสหกรณ ์โดยไม่มีหนีส้นิคา้งช าระ 
กบัสหกรณ ์ หรอืไม่ขาดจากสมาชิกสหกรณแ์ต่ประสงคข์อถอนเงินทนุคืน โดยไม่มีหนีส้นิคา้งช าระ 
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6.2 ลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณห์รอืถึงแก่กรรม โดยไม่มีหนีส้นิคา้งช าระกบั 
สหกรณ ์

สมาชิกตามขอ้  6.1 และ ขอ้ 6.2  เม่ือคณะกรรมการด าเนินการมีมติใหอ้อกจากการเป็นสมาชิก 
ของทนุตามระเบียบนีแ้ลว้ สหกรณจ์ะคืนเงินท่ีสมาชิกสมทบเขา้เป็นทนุนีใ้หโ้ดยไม่มีดอกเบีย้ 
 ขอ้ 7. สมาชิกท่ีสมทบเงินเขา้เป็นทนุมาแลว้ครบ  3 เดือน ใหมี้สทิธิ์รบัเงินช่วยเหลอืตามระเบียบนี ้
(นบัเฉพาะสญัญากูฉ้บบัปัจจุบนั) 
 ทัง้นี ้ ในการนบัเดือนเพื่อรบัความช่วยเหลอืใหใ้ช้วิธีนบัวนัชนวนั 
 ขอ้ 8. การจ่ายเงินช่วยเหลอืแก่สมาชิกตามระเบียบนี ้ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี  ้

8.1 ผูกู้ถึ้งแก่กรรม 
8.2 ผูกู้ถ้กูไลอ่อกจากราชการหรอืงานประจ าโดยมีความผิดและไม่ไดร้บัเงินบ าเหน็จ 

บ านาญ หรอืค่าตอบแทนจากทางราชการ หรอืงานประจ า หรอืหน่วยงานท่ีสงักดั  เวน้แต่ความผิดดังกล่าว 
ไดก้ระท าก่อนการเขา้เป็นสมาชิกของทนุนี ้
 ขอ้ 9. ใหค้ณะกรรมการด าเนินการเป็นผูพ้ิจารณาอนมุัตจ่ิายเงินช่วยเหลอื  ใหเ้ฉพาะกรณีท่ีสมาชิก
มีหนีอ้ยู่กบัสหกรณเ์ท่านัน้ โดยจะจ่ายใหเ้ท่ากบัหนีท่ี้มีอยู่จรงิ  แต่ตอ้งอยู่ในหลกัเกณฑด์งันี  ้
      ( 1 ) กูเ้งินไม่เกิน  600,000 บาท  สมทบทนุ  5,000 บาท  ไดร้บัเงินช่วยเหลอื  150,000 บาท 
      ( 2 ) กูเ้งินเกินกว่า  600,000 บาท แต่ไม่เกิน  1,000,000 บาท  สมทบทนุ  10,000 บาท   
ไดร้บัเงินช่วยเหลอื  300,000 บาท 
      ( 3 ) กูเ้งินมากกว่า  1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน  2,000,000 บาท  สมทบทนุ  15,000 บาท 
ไดร้บัเงินช่วยเหลอื  450,000 บาท  

เงินช่วยเหลอืท่ีจะจ่ายตามความในขอ้ ( 1 ) หรอื ( 2 ) หรือ ( 3 ) จะจ่ายให้ตามจ านวนวงเงินท่ี
สมาชิกขอกูจ้ากสหกรณต์ามท่ีก าหนดใน ขอ้ ( 1 ) หรอื ( 2 ) หรอื ( 3 ) 
 หลกัเกณฑนี์ใ้หถื้อใช้กบัการกูเ้งินทัง้เงินกูส้ามัญและเงินกูพ้ิเศษ 
 เงินช่วยเหลอืท่ีไดจ้ะน าไปช าระหนีก้บัสหกรณ ์ แต่หากผูกู้ย้งัมีหนีส้นิเกินกว่าท่ีช าระแลว้ตาม  
วรรคหน่ึง ( 1 ) , ( 2 ) และ ( 3 )  ผูค้  า้ประกนัยงัคงตอ้งรบัผิดชอบต่อไป 
 กรณีท่ีสหกรณไ์ดจ่้ายเงินช่วยเหลือแก่ผู้กู้เงินตามความในวรรคหน่ึง ( 1 ) หรือ ( 2 ) หรือ ( 3 ) 
แลว้แต่กรณี  ผูกู้เ้งินจะไม่ไดร้บัเงินสมทบทนุคืน 
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ขอ้ 10.  ในกรณีท่ีทนุมีไม่พอแก่การจ่ายเงินช่วยเหลอืไม่ว่าดว้ยเหตใุดๆ ก็ตาม  ใหค้ณะกรรมการ
ด าเนินการมีอ  านาจพิจารณาอนมุัติจ่ายเงินของสหกรณ ์ส  ารองทนุ เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลอืตามขอ้  9 ไป
ไดก่้อน  แลว้ใหจ้ัดสรรก าไรสทุธิเงินงบประมาณแต่ละปี เขา้เป็นทนุเพิ่มในปีถดัไป 
  ข้อ 11. ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ  านาจวินิจฉัยชี ้ขาดในปัญหาท่ีเกิดขึน้เ ก่ียวกับการ
ด  าเนินการตามระเบียบนีท้กุกรณี และถือเป็นท่ีสดุ 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  1 มีนาคม พ.ศ.2554 
 

                                                                (ลงช่ือ) พลต ารวจตร ี สมบตั ิ  คงพิบลูย ์
          ( สมบตั ิ  คงพบิลูย ์) 

    ประธานกรรมการ 
                                                                         สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์ จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

- 103 - 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจภธูรจังหวัดบุรรีัมย ์จ ากัด 
ว่าดว้ยการขออนุญาตใช้หอ้งประชุม และอัตราเรียกเกบ็ค่าบ ารุง 

พ.ศ.2554 
--------------------------------------- 

 

อาศยัอ  านาจตามความในขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจงัหวดับรุรีมัย ์จ ากดั  ขอ้ 78 และ 
ขอ้ 106  ท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี 38  ครัง้ท่ี 6  เม่ือวนัท่ี  28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ได้ก  าหนด
ระเบียบว่าดว้ยการขออนญุาตใช้หอ้งประชุม และอตัราเรยีกเก็บค่าบ ารุง พ.ศ.2554 ไวด้งันี ้

ขอ้ 1.  ระเบียบนีเ้รยีกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัย์ต  ารวจภูธรจังหวัดบุรีรมัย์ จ ากัด ว่าด้วย    
การขออนญุาตใช้หอ้งประชุม และอตัราเรยีกเก็บค่าบ ารุง  พ.ศ. 2554”  

ขอ้ 2.  ระเบียบนีใ้หใ้ช้บงัคบัตัง้แต่วนัท่ี  1 มีนาคม พ.ศ.2554   เป็นตน้ไป 
ขอ้ 3.  หอ้งประชุมมีใช้เพื่อเป็นสถานท่ีจัดประชุมสมัมนา  อภิปราย  ฝึกอบรม  หรือจัดกิจกรรมอื่น  ๆ 

ซึ่งเป็นการสง่เสรมิกิจการสหกรณแ์ละการศึกษาตามระเบียบของทางราชการ 
การใหบ้รกิารแก่มวลสมาชิกกิจกรรมต่าง  ๆ ตอ้งเป็นกิจกรรมท่ีไม่ขดัต่อกฎหมาย ความสงบเรียบรอ้ย

หรอืศีลธรรมอนัดี 
 ขอ้ 4.  ผูมี้สทิธิ์ขอใช้หอ้งประชุมไดแ้ก่ สมาชิก สว่นราชการ สมาคม มลูนิธิ 
 ขอ้ 5.  การใช้หอ้งประชุมนอกเหนือจากการใช้ในกิจการของสหกรณ์ จะต้องได้รบัอนุญาตตาม
ระเบียบนีก่้อน 

ขอ้ 6.  ผูใ้ดประสงคจ์ะขออนญุาตใช้หอ้งประชุมเพื่อกิจกรรมดังกล่าวในข้อ 3. ให้ย่ืนค  าขอตาม
แบบฟอรม์การขอใช้ห้องประชุมต่อสหกรณ์ออมทรพัย์ต  ารวจภูธรจังหวัดบุรีรมัย์ จ ากัด โดยย่ืนค าขอ
ลว่งหนา้ก่อน จัดกิจกรรมอย่างนอ้ย  3 วนั พรอ้มเอกสารหรอืหลกัฐานเก่ียวกบัการจัดกิจกรรมเพื่อประกอบการ
พิจารณาดว้ย 

ขอ้ 7.  ผูย่ื้นค  าขออนญุาตรายใดประสงคจ์ะยืมวสัด ุ ครุภณัฑ ์ เครือ่งใช้อนัจ าเป็นแก่การประชุม และ
การจัดกิจกรรม ใหผู้ข้ออนญุาตกรอกแบบฟอรม์การขออนญุาตท่ีก าหนดไว้ 

ขอ้ 8.  ผูไ้ดร้บัอนญุาตใหใ้ช้หอ้งประชุมและยืมวสัดคุรุภณัฑเ์ครือ่งใช้ตามท่ีระบุไว้ใน ข้อ 7. ผู้นั้น
จะตอ้งดแูลทรพัยส์นิทัง้หมดใหอ้ยู่ในสภาพเรยีบรอ้ย  มิใหเ้กิดการช ารุดเสยีหาย ตลอดระยะเวลาแห่งการใช้
หอ้งประชุม 

เม่ือใดจัดประชุมหรือจัดกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแลว้  ผู้ได้รบัอนุญาตจะต้องส่งมอบอุปกรณ์
ดงักลา่วคืนใหแ้ก่เจ้าหนา้ท่ีผูไ้ดร้บัมอบหมายใหด้แูลรบัผิดชอบจนครบจ านวน 
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ขอ้ 9.  ในกรณีท่ีวสัดคุรุภณัฑท่ี์ผูข้ออนญุาตยืมตามขอ้  8  เกิดช ารุดเสือ่มสภาพ หรือสญูหายไม่ว่าจะ
เกิดเหตกุารณใ์ดๆ ก็ตาม ใหผู้ยื้มด  าเนินการต่อไปนี ้

(1) ในกรณีท่ีสามารถแกไ้ขใหค้งสภาพเดิมได ้ใหผู้ยื้มเป็นผูร้บัผิดชอบในการแกไ้ขให้อยู่ 
ในสภาพเรยีบรอ้ยดงัเดิม 

(2) ในกรณีสญูหายหรอืไม่สามารถแกไ้ขใหอ้ยู่สภาพคงเดิมได ้ ใหผู้ยื้มชดใช้เป็นวสัดหุรอื
ครุภณัฑต์ามประเภท ชนิด ลกัษณะและขนาดเดียวกนัหรอืคลา้ยคลงึกนั โดยมีสภาพทดัเทียมกับวัสดุหรือ
ครุภณัฑท่ี์ไดช้ ารุดเสยีหายหรอืสญูหายไปนัน้ หรอืชดใช้เงินตามราคาสิง่ของในทอ้งตลาดขณะยืม 

(3)  วสัดคุรุภณัฑต์่างๆท่ีมีใช้ส  าหรบัหอ้งประชุมโดยเฉพาะ ไม่อนุญาตให้ยืมออกไปใช้
นอกประชุมโดยเด็ดขาด และอนญุาตใหยื้มใช้ภายในหอ้งประชุม เท่านัน้ 

ขอ้ 10.  ผูไ้ดร้บัอนญุาตจะตอ้งด  าเนินการ ดงันี ้
10.1  ช าระเงินค่าบ ารุงหอ้งประชุมตามอตัราดงันี ้
เวลาราชการ (08.30 น. – 16.30 น.) เวน้วนัหยดุราชการ หมายเหต ุ
เป็นสมาชิก เตม็วนั     1,000         บาท ใชเ้กินเวลาคดิชั่วโมงละ 
 ครึง่วนั        500         บาท  200  บาท ไม่เกิน 3 ชม. 
ไม่เป็นสมาชิก เตม็วนั     2,000         บาท จ่ายเงินก่อนการประชมุ 
 ครึง่วนั     1,000         บาท  
10.2 ผูไ้ดร้บัอนญุาตจะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลากรท่ีดูแลรบัผิดชอบห้องประชุม     

ในวนัราชการ และนอกเวลาปฏิบตัิราชการในอตัราวนัละหรอืครัง้ละ 200 บาท 
ขอ้ 11.  ใหห้วัหนา้ฝ่ายบรหิารงานทั่วไปหรอืผูไ้ดร้บัมอบหมายเป็นผู้พิจารณาเสนอขออนุญาตใช้ห้อง

ประชุมในกรณีท่ีจ าเป็น  อาจสั่งระงบัการใช้หอ้งประชุมไดห้ากพิจารณาเห็นว่า กิจกรรมท่ีจัดขึน้มีลกัษณะท่ี
อาจจะเป็นอนัตรายขดัต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี หรือกรณีท่ีสหกรณ์มีงานเร่งด่วนท่ีจะต้องใช้ห้อง
ประชุม 

ขอ้ 12.  ใหป้ระธานฯ หรอืรองประธานฯ เป็นผู้มีอ  านาจอนุญาตการขอใช้ห้องประชุม ในกรณีท่ีผู้ขอ
อนญุาตตกลงช าระเงินค่าบ ารุงตามท่ีก าหนดไวใ้น ขอ้ 10.  และ/หรอืตามแต่จะเห็นสมควร 

ขอ้ 14.  ใหเ้จ้าหน้าท่ีการเงินหรือผู้ท่ีได้รบัมอบหมายจากผู้จัดการ เป็นผู้เรียกเก็บเงินค่าบ ารุงห้อง
ประชุม และออกใบเสรจ็รบัเงินใหแ้ก่ผูข้ออนญุาตไวเ้ป็นหลกัฐาน  และถา้ผูข้อใช้ไม่มาใช้หอ้งประชุมไม่ว่า
กรณีใดๆ สหกรณจ์ะไม่คืนเงินให ้นอกจากกรณีท่ีสหกรณ์สั่งระงับการใช้ห้องประชุมเน่ืองจากมีกิจกรรม
พิเศษ เรง่ด่วน ท่ีจะตอ้งใช้หอ้งประชุม สหกรณจ์ะคืนเงินค่าบ ารุงหอ้งประชุมให้ 

ขอ้ 15.  เงินค่าบ  ารุงหอ้งประชุมตลอดจนเงินชดใช้ค่าเสยีหายถือว่าเป็นรายไดข้องสหกรณ์ 
ขอ้ 16.  ใหป้ระธานกรรมการรกัษาการตามระเบียบนี ้ 
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ประกาศ   ณ  วนัท่ี  1 มีนาคม  พ.ศ.2554 

                                    
                                                 (ลงช่ือ) พลต ารวจตร ี สมบตัิ   คงพิบลูย ์
                   ( สมบตั ิ  คงพิบลูย ์) 

  ประธานกรรมการ 
                                                           สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจงัหวดับรุรีมัย ์ จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจภธูรจังหวัดบุรรีัมย ์จ ากัด 
ว่าดว้ยการใช้ทนุสาธารณประโยชนเ์พื่อช่วยเหลือสมาชิกกรณีไดร้ับบาดเจบ็จากการปฏบิัตหิน้าที ่

พ.ศ.2557 
…………………………… 

 

 อาศยัอ  านาจตามความในขอ้ 78 และ ขอ้ 108 แห่งขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวัด
บรุรีมัย ์จ ากดั  โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี 42 ครัง้ท่ี  3/2558  เม่ือวนัท่ี  25 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2557 ไดก้  าหนดระเบียบว่าดว้ยการใช้ทนุสาธารณประโยชนเ์พื่อช่วยเหลอืสมาชิกกรณีได้รบับาดเจ็บ
จากการปฏิบตัิหนา้ท่ี พ.ศ.2557 
 ขอ้ 1. ระเบียบนีเ้รยีกว่า “ระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย์ จ ากัด ว่าด้วยการ
ใช้ทนุสาธารณประโยชนเ์พื่อช่วยเหลอืสมาชิกกรณีไดร้บับาดเจ็บจากการปฏิบตัิหนา้ท่ี พ .ศ.2557” 
 ขอ้ 2. ระเบียบนีใ้หมี้ผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี  26 พฤศจิกายน พ.ศ.2557  เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3. ในระเบียบนี ้
  สหกรณ ์หมายถึง สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั 

คณะกรรมการด าเนินการ หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณอ์อมทรพัย ์
ต ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั 
  สมาชิก หมายถึง สมาชิกสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั 
  การปฏิบตัิหนา้ท่ี หมายถึง การปฏิบตัิหนา้ท่ีในราชการต ารวจ หรือการปฏิบัติหน้าท่ีใน
กิจการสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั 
  เงินช่วยเหลอืสมาชิกกรณีไดร้บับาดเจ็บจากการปฏิบตัิหนา้ท่ี หมายถึง เงินซึ่งท่ีประชุม
ใหญ่ไดมี้มติใหจ้ัดสรรก าไรสทุธิประจ าปีของสหกรณ ์ในหมวดเงินทนุสาธารณประโยชน ์ 
 ขอ้ 4. การใหค้วามช่วยเหลอืสมาชิกกรณีได้รบับาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ให้มีสิทธิ์

ไดร้บัเงินสวสัดิการตามหลกัเกณฑ ์ดงันี ้
  (1) สมาชิกไดร้บับาดเจ็บไม่สาหสัใหมี้สทิธิ์ไดร้บัเงินสวสัดิการตามหลกัเกณฑ ์ดงันี ้
        1.1 สมาชิกบาดเจ็บรกัษาตวั  1 – 5 วนั ใหไ้ดร้บัเงินสวสัดิการไม่เกิน  2,000 บาท 
        1.2 สมาชิกบาดเจ็บรกัษาตวั  6 – 10 วนั ใหไ้ดร้บัเงินสวสัดิการไม่เกิน  3,000 บาท 
        1.3 สมาชิกบาดเจ็บรกัษาตวั  11 – 20 วนั ใหไ้ดร้บัเงินสวสัดิการไม่เกิน  4,000 บาท 
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          (2) สมาชิกบาดเจ็บรกัษาตวัเกินกว่า  20 วนั หรอืจนประกอบกรณียกิจตามปกตไิม่ไดเ้กิน
กว่า  20 วนั ใหไ้ดร้บัเงินสวสัดิการไม่เกิน  10,000 บาท 
          (3) สมาชิกบาดเจ็บไดร้บัอนัตรายสาหสัจนสญูเสยีอวยัวะ หรอืทพุพลภาพ หรอืเจ็บป่วย
เรือ้รงัซึ่งอาจถึงตลอดชีวิต ใหไ้ดร้บัเงินสวสัดิการไม่เกิน  20,000 บาท 
 ขอ้ 5. การขอรบัเงินสวสัดิการสงเคราะห ์
  เม่ือสมาชิกบาดเจ็บจากการปฏิบตัิหนา้ท่ี ใหส้มาชิกแจ้งเป็นหนงัสอืขอรบัเงินสวสัดิการ
สงเคราะหพ์รอ้มแนบเอกสารเป็นหลกัฐาน ดงันี ้
        (1) ใบรบัรองแพทย ์หรอืใบชันสตูรบาดแผลของแพทย ์
        (2) ส  าเนาค าสั่งผูบ้งัคบับญัชาในการปฏิบตัิหนา้ท่ี 
        (3) หนงัสอืรบัรองจากผูบ้งัคบับญัชาตน้สงักดั 
        (4) ส  าเนาบนัทึกประจ าวนั 
 ขอ้ 6. การขอรบัเงินสวสัดิการสงเคราะห ์ใหย่ื้นขอรบัเงินสวสัดิการสงเคราะหภ์ายในก าหนด  1 ปี  
นบัตัง้แต่วนัท่ีไดร้บับาดเจ็บ  เม่ือพน้ก าหนดนีไ้ปแลว้เป็นอนัหมดสทิธิใ์นการขอรบัเงินสวสัดิการสงเคราะห ์
เวน้แต่มีเหตอุนัสมควรและไดร้บัการผ่อนผนัจากคณะกรรมการด าเนินการแลว้ 
 ขอ้ 7. สหกรณย่์อมทรงไวซ้ึง่สทิธิ์ท่ีจะงดจ่ายหรอืลดจ านวนลงนอ้ยกว่าหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้น 
ขอ้ 4. หากปรากฏว่าสมาชิกท่ีขอรบัเงินสงเคราะหไ์ดร้บับาดเจ็บเน่ืองจากตนกระท าความผิดทางอาญา 
  ขอ้ 8. ในรอบปีบญัชีสหกรณฯ์ หากเงินทนุสาธารณประโยชนซ์ึ่งท่ีประชมุใหญ่จดัสรรไวต้าม
ขอ้บงัคบัของสหกรณห์มดลง หรอืมีจ านวนนอ้ยกว่าหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นขอ้ 4. ซึ่งสมาชิกนัน้จะพึงมี
สทิธิ์ไดร้บัการสงเคราะห ์ใหส้หกรณฯ์ ชะลอการจ่ายเงินสงเคราะหใ์หแ้ก่สมาชิกซึ่งไดร้บับาดเจ็บผูน้ัน้ไป
ก่อนจนกว่าสหกรณฯ์ จะมีเงินทนุสาธารณประโยชนเ์พียงพอต่อการสงเคราะห ์
 ขอ้ 9. การจ่ายเงินทนุสวสัดิการสงเคราะหแ์ก่สมาชิก ใหเ้จ้าหนา้ท่ีผูจ่้ายเงินออกใบส  าคญัจ่ายเงิน  
โดยใหผู้ร้บัเงินลงลายมือช่ือในใบส  าคญัรบัเงิน และเจ้าหน้าท่ีผูจ่้ายเงินตอ้งลงลายมือช่ือรบัผิดชอบในการ
จ่ายเงินดว้ยทกุครัง้ 
 ขอ้ 10. ใหค้ณะกรรมการด าเนินการ พจิารณาอนมุตัิจ่ายเงินทนุสวสัดิการสงเคราะหแ์ก่สมาชิกให้
เป็นไปตามระเบียบนี ้ การพจิารณาจ่ายใหพ้จิารณาตามล  าดบัค  ารอ้งท่ีย่ืนขอรบัเงินสวสัดิการสงเคราะห์ 
 ขอ้ 11. ใหป้ระธานกรรมการด าเนินการเป็นผูร้กัษาการตามระเบียบนี ้
 
 
 
 
 
 



   

- 108 - 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  25  พฤศจิกายน  พ.ศ.2557 
 
                                                   (ลงช่ือ) พลต ารวจตร ี  สวุรรณ   เอกโพธิ ์
                                                                                  ( สวุรรณ   เอกโพธิ์ ) 
                                                                                    ประธานกรรมการ 
                                                            สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจงัหวดับรุรีมัย ์ จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจภธูรจังหวัดบุรรีัมย ์จ ากัด 
ว่าดว้ยโครงการเงินกู้เพื่อซือ้อาวุธปืนพกประจ ากาย ซกิซาวเออร ์โมเดล พ ี320 เอสพ ี

เพื่อเป็นสวัสดกิารแก่ข้าราชการต ารวจ 
พ.ศ.2561 

………………………………. 
 

 อาศยัอ  านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ข้อ 78 และข้อ 106 คณะกรรมการด าเนินการ     
ชุดท่ี 45 ครัง้ท่ี 5/2561 เม่ือวันท่ี  28 กุมภาพันธ์ พ .ศ.2561 ได้ก  าหนดระเบียบว่าด้วยโครงการเงินกู ้         
พิเศษเพื่อซือ้อาวธุปืนพกประจ ากาย ซิกซาวเออร ์โมเดล พี 320 เอสพี เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการ
ต ารวจพ.ศ.2561 เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการปฏิบตัิหนา้ท่ีราชการของสมาชิก ดงันี ้

ข้อ 1. ระเบียบนีเ้รียกว่า“ระเบียบว่าด้วยโครงการเงินกู้พิเศษเพื่อซือ้อาวุธปืนพกประจ ากาย          
ซิกซาวเออร ์โมเดล พี 320 เอสพี เพื่อเป็นสวสัดิการแก่ขา้ราชการต ารวจ พ.ศ.2561” 

ขอ้ 2. ระเบียบนีใ้หใ้ช้บงัคบัตัง้แต่วนัท่ี  1 มีนาคม พ.ศ.2561 เป็นตน้ไป 
ขอ้ 3. ระเบียบนี ้

           สหกรณ ์หมายถึง สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั 
           สมาชิก หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรพัย์ต  ารวจภูธรจังหวัดบุรีรมัย์ จ ากัด ท่ีได้ลงช่ือ      
เขา้รว่มโครงการเงินกูพ้ิเศษเพื่อซือ้อาวุธปืนพกประจ ากาย ซิกซาวเออร ์โมเดล พี 320 เอสพี เพื่อเป็น
สวสัดิการแก่ขา้ราชการต ารวจ 

          คณะกรรมการด าเนินการ หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูร
จังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั 
                    คณะกรรมการเงินกู ้หมายถึง คณะกรรมการเงินกู้สหกรณ์ออมทรพัย์ต  ารวจภูธรจังหวัด
บรุรีมัย ์จ ากดั 
 ขอ้ 4. ในระเบียบนี ้สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิกโดยมีวัตถุประสงค์ให้เงินกู้แก่สมาชิกท่ีได้ลงช่ือ      
เขา้รว่มซือ้อาวธุปืนตามโครงการเงินกูพ้ิเศษเพื่อซือ้หาอาวธุปืนพกประจ ากาย ซิกซาวเออร์ โมเดล พี 320  
เอสพี เพื่อเป็นสวสัดิการแก่ขา้ราชการต ารวจเท่านัน้ 
 ขอ้ 5. สมาชิกท่ีเคยเขา้รว่มโครงการเงินกูพ้ิเศษเพื่อซือ้อาวธุปืนพกประจ ากาย ซิกซาวเออร ์โมเดล  
พี 320 เอสพี เพื่อเป็นสวสัดิการแก่ขา้ราชการต ารวจจากส  านกังานต ารวจแห่งชาติมาแลว้ ไม่สามารถใช้
สทิธิย่ืนกูก้บัสหกรณไ์ดอ้ีก 
 
 
 
 
 



   

- 110 - 
 
 ขอ้ 6. วงเงินกูเ้พื่อซือ้อาวธุปืนตามโครงการเงนิกูพ้ิเศษเพื่อซือ้อาวธุปืนพกประจ ากาย ใหอ้ยู่ในดลุย
พินิจของคณะกรรมการด าเนินการแต่ไม่เกิน  23,890.- บาท (สองหม่ืนสามพันแปดรอ้ยเก้าสิบบาทถ้วน) 
ก าหนดการผ่อนช าระเป็นเงินตน้พรอ้มดอกเบีย้ งวดละเท่าๆ กนั เวน้แต่งวดสดุทา้ย แต่ตอ้งไม่เกิน  48 งวด 
 ขอ้ 7. สมาชิกผูกู้ต้อ้งท าสญัญากูใ้หไ้วต้่อสหกรณต์ามแบบท่ีก าหนด พรอ้มแนบหนงัสือน าส่งของ
ผูบ้งัคบับญัชาจากตน้สงักดัดว้ย 
 ขอ้ 8. การกูเ้งินตามระเบียบนี ้ผู้กู้ต้องเสนอให้มีผู้ค  า้ประกันจ านวน  2 คน และต้องท าหนังสือ      
ค  า้ประกนัใหไ้วต้่อสหกรณต์ามแบบท่ีก าหนด 

ขอ้ 9. สมาชิกผูกู้ท่ี้จะเขา้รว่มโครงการนี ้ต้องมีเงินเดือนเหลือหลงัหักค่าใช้จ่ายทุกประเภทแลว้      
ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของเงินไดร้ายเดือน 
 ขอ้ 10. การอนุมัติเงินให้กู้และการจ่ายเงินกู้แก่สมาชิก ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ  านาจ
พิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้แก่สมาชิกได้ตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนี ้ คณะกรรมการด าเนินการอาจ
มอบหมายใหค้ณะกรรมการเงินกูพ้ิจารณาวินิจฉยัใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกได้ 
 ขอ้ 11. เม่ือคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้ได้พิจารณาอนุมัติให้ด  าเนินการ    
จ่ายเงินกูใ้หก้บัสมาชิกแลว้ ทางสหกรณจ์ะด าเนินการโอนเงินค่าซือ้อาวธุปืนไปใหก้บัทางศนูยป์ระสานงาน      
ซิกซาวเออร ์ประจ าประเทศไทย บรษิัท ฟิกซเ์ทค จ ากดั ในนามของสมาชิกท่ีเขา้รว่มโครงการ 

ข้อ 12. วิธีการช าระเงินต้นการคิดดอกเบี ้ย การผิดนัดช าระ การค้ างส่งเงินและอื่นๆ ให้ใช้
หลกัเกณฑก์ารกูเ้งินสามัญมาใช้โดยอนโุลม 

ขอ้ 13. ระยะเวลาโครงการเงินกูพ้ิเศษเพื่อซือ้อาวธุปืนพกประจ ากาย ซิกซาวเออร ์โมเดล พี 320  
เอสพี เพื่อเป็นสวสัดิการแก่ขา้ราชการต ารวจ ใหเ้ป็นไปตามมติคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
 ขอ้ 14. ใหป้ระธานคณะกรรมการด าเนินการเป็นผูร้กัษาระเบียบนี ้ในกรณีท่ีมีปัญหาไม่อาจปฏิบัติ
ตาม ระเบียบนี ้ให้น าเสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาวินิจฉัย ค  าวินิจฉัยของคณะกรรมการ
ด าเนินการใหถื้อเป็นท่ีสดุ 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  28  กมุภาพนัธ์  พ.ศ.2561 
 
                                                                (ลงช่ือ) พลต ารวจตร ี ชัยยทุธ   เจียรศิรกิลุ 

  ( ชัยยทุธ   เจียรศิรกิลุ ) 
       ประธานกรรมการ 

                      สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์ จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจภธูรจังหวัดบุรรีัมย ์จ ากัด 
ว่าดว้ยเงินยืมทดรองจ่ายเพื่อการฌาปนกิจ 

พ.ศ.2561 
…………………………………………………… 

 

อาศยัอ  านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย์จ ากัด  ข้อ 78 
และขอ้ 106 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี 45 เม่ือวันท่ี  27 เมษายน พ.ศ.2561       
ไดก้  าหนดระเบียบว่าดว้ยเงินยืมทดรองจ่ายเพื่อการฌาปนกิจ พ.ศ.2561 ดงันี ้ 

ขอ้ 1. ระเบียบนี ้เรยีกว่า “ระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจงัหวดับรุรีมัย ์จ ากดั ว่าดว้ย 
เงินยืมทดรองจ่ายเพื่อการฌาปนกิจ พ.ศ.2561 ” 

ขอ้ 2. ใหใ้ช้ระเบียบนีต้ัง้แต่วนัท่ี  28 เมษายน พ.ศ.2561 เป็นตน้ไป  
ขอ้ 3. ในระเบียบนี ้ 

“สหกรณ”์ หมายความว่า สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั  
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั ท่ี

เป็นขา้ราชการต ารวจและเจ้าพนกังานสถานท่ีในสงักดัต  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์ 
“คณะกรรมการด าเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการด าเนินการสหกรณอ์อมทรพัย ์

ต ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั  
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานคณะกรรมการด าเนินการสหกรณอ์อมทรพัย ์

ต ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั  
“รองประธานกรรมการ” หมายความว่า รองประธานคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ ์

ออมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั  
 “เงินยืม” หมายความว่า เงินยืมทดรองจ่ายท่ีใหท้ายาทยืมไปเพือ่จดัการฌาปนกิจสมาชิก 
“ทายาทของสมาชิก” หมายความว่า บิดา มารดา สามี ภรรยา บตุรของสมาชิกท่ีเป็น 

ขา้ราชการต ารวจและเจ้าพนกังานสถานท่ีในสงักดัต  ารวจภธูรจงัหวดับรุรีมัย ์
  “เงินช่วยเหลอืภายใน” หมายความว่า เงินช่วยเหลอืขา้ราชการต ารวจประจ าและ 
เจ้าพนกังานสถานท่ีในสงักดัต  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์

ขอ้ 4. ทายาทท่ีมีความประสงคจ์ะยืมเงินเพื่อน าไปใชจ่้ายในการฌาปนกิจจะตอ้งย่ืนหนงัสอืค  าขอ
และสญัญายืมเงิน พรอ้มหลกัฐานตามท่ีสหกรณก์ าหนด ดงันี ้
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  4.1 หนงัสอืค  าขอและสญัญายืมเงินทดรองเพื่อการฌาปนกิจ (ตามแบบฟอรม์ของ
สหกรณ)์ 
  4.2 ส  าเนาใบมรณะบตัร 
  4.3 ส  านาบตัรขา้ราชการหรอืส  าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส  าเนาทะเบียนบา้น 
ของสมาชิกท่ีเสยีชีวิต 
  4.4 ส  าเนาบตัรขา้ราชการหรอืส  าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส  าเนาทะเบียนบา้น 
ของทายาทผูท้  าเรือ่งขอยืมเงิน 
 ขอ้ 5. ทายาทของสมาชิกรายหน่ึงๆ สามารถยืมเงินทดรองจ่ายตามระเบียบนีไ้ดต้ามความจ าเป็น 
และค านึงถึงความประหยดัแต่ไม่เกินวงเงิน  50,000.- บาท (หา้หม่ืนบาทถว้น) โดยไม่คิดดอกเบีย้เงินยืม 
 ขอ้ 6. ทายาทของสมาชิกท่ีไดร้บัเงินยืมตามขอ้ 5. จะตอ้งน าเงินช่วยเหลอืภายในมาคืนใหก้บั
สหกรณภ์ายใน  60 วนั นบัแต่วนัท่ีทายาทของสมาชิกไดร้บัเงินยืม  หากเลยก าหนดเวลาดงักลา่วสหกรณ์ 
จะคิดค่าปรบัตามจ านวนวนัท่ีทายาทของสมาชิกผิดนดัการคืนเงินในอตัราดอกเบีย้เงินกูส้ามัญทั่ วไป 

ขอ้ 7. ใหป้ระธานกรรมการหรอืรองประธานกรรมการเป็นผูพ้จิารณาจ่ายเงินยืมทดรองจ่าย 
เพื่อการฌาปนกิจ และใหเ้สนอคณะกรรมการด าเนินการทราบทกุรายในการประชมุคณะกรรมการ 
ด าเนินการในคราวถดัไป  

ขอ้ 8. ในกรณีมีปัญหาเก่ียวกบัระเบียบนี ้ใหค้ณะกรรมการด าเนินการมีอ  านาจวินิจฉยัชีข้าด 
ในปัญหาทัง้ปวง 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  27  เมษายน  พ.ศ. 2561 
 
                                                        (ลงช่ือ) พลต ารวจตร ี  ชัยยทุธ   เจียรศิรกิลุ 
                                                                                       ( ชัยยทุธ   เจียรศิรกิลุ ) 
                                                                                            ประธานกรรมการ 
                                                                    สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์ จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจภธูรจังหวัดบุรรีัมย ์จ ากัด 
ว่าดว้ยโครงการเงินกู้พิเศษเพื่อซือ้รถจักรยานเพื่อเป็นสวัสดกิารแก่สมาชิก 

พ.ศ.2562 
………………………………. 

 

 อาศยัอ  านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ข้อ 78 และข้อ 106 คณะกรรมการด าเนินการ     
ชุดท่ี 46 ครัง้ท่ี 5/2562 เม่ือวนัท่ี  27 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2562 ไดก้  าหนดระเบียบว่าดว้ยโครงการเงินกู้พิเศษ 
เพื่อซือ้รถจักรยานเพื่อเป็นสวสัดิการแก่สมาชิก พ.ศ.2562 เพื่อสง่เสรมิใหส้มาชิกสหกรณไ์ดมี้การออกก าลงั
กาย และเสรมิสรา้งรา่งกายใหแ้ข็งแรง พรอ้มท่ีจะปฏิบตัิหนา้ท่ี ดงันี ้

ขอ้ 1. ระเบียบนีเ้รยีกว่า “ระเบียบว่าดว้ยโครงการเงินกูพ้ิเศษเพื่อซือ้รถจักรยานเพื่อเป็นสวัสดิการ  
แก่สมาชิก พ.ศ.2562” 

ขอ้ 2. ระเบียบนีใ้หใ้ช้บงัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีมีมติ เป็นตน้ไป 
ขอ้ 3. ระเบียบนี ้

          สหกรณ ์หมายถึง สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั 
           สมาชิก หมายถึง สมาชิกสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั 

          คณะกรรมการด าเนินการ หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูร
จังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั 
                    คณะกรรมการเงินกู ้หมายถึง คณะกรรมการเงินกู้สหกรณ์ออมทรพัย์ต  ารวจภูธรจังหวัด
บรุรีมัย ์จ ากดั 
 ขอ้ 4. ในระเบียบนี ้สหกรณใ์หเ้งินกูแ้ก่สมาชิกเพื่อจัดซือ้รถจักรยานเพื่อเป็นสวสัดิการเท่านัน้ 
 ขอ้ 5. วงเงินกูเ้พื่อซือ้รถจักรยานตามโครงการ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการ      
แต่ไม่เกิน  20,000 บาท (สองหม่ืนบาทถว้น) ก  าหนดการผ่อนช าระเป็นเงินต้นพรอ้มดอกเบีย้งวดละเท่าๆ 
กนั เวน้แต่งวดสดุทา้ย แต่ตอ้งไม่เกิน  24 งวด 
 ขอ้ 6. สมาชิกผูกู้ต้อ้งท าสญัญากูใ้หไ้วต้่อสหกรณต์ามแบบท่ีก าหนด พรอ้มแนบหนงัสือน าส่งของ
ผูบ้งัคบับญัชาจากตน้สงักดัดว้ย 
 ขอ้ 7. การกูเ้งินตามระเบียบนี ้ผู้กู้ต้องเสนอให้มีผู้ค  า้ประกันจ านวน  1 คน และต้องท าหนังสือ      
ค  า้ประกนัใหไ้วต้่อสหกรณต์ามแบบท่ีก าหนด 
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ขอ้ 8. สมาชิกผูกู้ท่ี้จะเขา้รว่มโครงการนี ้ต้องมีเงินเดือนเหลือหลงัหักค่าใช้จ่ายทุกประเภทแลว้      
ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10  ของเงินไดร้ายเดือน 
 ข้อ 9. การอนุมัติเงินให้กู้และการจ่ายเงินกู้แก่สมาชิก ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ  านาจ
พิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้แก่สมาชิกได้ตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนี ้ คณะกรรมการด าเนินการอาจ
มอบหมายใหค้ณะกรรมการเงินกูพ้ิจารณาวินิจฉยัใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกได้ 
 ขอ้ 10. เม่ือคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้ได้พิจารณาอนุมัติให้ด  าเนินการ    
จ่ายเงินกูใ้หก้บัสมาชิกแลว้ ทางสหกรณจ์ะด าเนินการโอนเงินช าระค่ารถจักรยานใหก้บัทางหา้งรา้น/รา้นค้า  
ท่ีเขา้รว่มโครงการ 

ข้อ 11. วิธีการช าระเงินต้นการคิดดอกเบีย้ การผิดนัดช าระ การค้างส่งเงินและอื่นๆ ให้ใช้
หลกัเกณฑก์ารกูเ้งินสามัญมาใช้โดยอนโุลม 

ขอ้ 12. ระยะเวลาโครงการเงินกูพ้ิเศษเพื่อซือ้รถจักรยานเพื่อเป็นสวัสดิการแก่สมาชิก ให้เป็นไป
ตามมติท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
 ขอ้ 13. ใหป้ระธานคณะกรรมการด าเนินการเป็นผูร้กัษาระเบียบนี ้ในกรณีท่ีมีปัญหาไม่อาจปฏิบัติ
ตามระเบียบนี ้ให้น าเสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาวินิจฉัย ค  าวินิจฉัยของคณะกรรมการ
ด าเนินการใหถื้อเป็นท่ีสดุ 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  27 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2562 
 
                                                                (ลงช่ือ) พลต ารวจตร ี วีรพล   เจรญิศิร ิ

  ( วีรพล   เจรญิศิร ิ) 
   ประธานกรรมการ 

                  สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจงัหวดับรุรีมัย ์ จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจภธูรจังหวัดบุรรีัมย ์จ ากัด 
ว่าดว้ยเงินฝากออมทรพัยพ์ิเศษ (เพื่อความมั่นคง) พ.ศ.2563 

………………………………. 
 

 อาศัยอ  านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ข้อ 78 (8) และข้อ 106 โดยท่ีประชุม
คณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี 47 ครัง้ท่ี 5/2563 เม่ือวนัท่ี  27 กมุภาพันธ์ 2563  ได้มีมติก  าหนดระเบียบ
สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวัดบุรีรมัย์ จ ากัด ว่าด้วยเงินฝากออมทรพัย์พิเศษ (เพื่อความมั่นคง) 
พ.ศ.2563 ไวด้งัต่อไปนี ้
 

หมวด 1 
ข้อก าหนดทั่วไป 

ขอ้ 1. ระเบียบนีเ้รยีกว่า “ระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจงัหวดับรุรีมัย ์จ ากดั ว่าดว้ยเงินฝาก
ออมทรพัยพ์เิศษ (เพื่อความมั่นคง) พ.ศ.2563” 

ขอ้ 2. ระเบียบนีใ้หใ้ช้บงัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีนายทะเบียนสหกรณใ์หค้วามเห็นชอบเป็นตน้ไป 
ขอ้ 3. ในระเบียบนี ้

  “สหกรณ”์ หมายถึง สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์จ ากดั 
  “ผูฝ้ากเงิน” หมายถึง สมาชิกผูกู้เ้งินกูส้ามญัและเงินกูพ้เิศษ โดยใช้สมาชิกค า้ประกนั 

ขอ้ 4. ใหส้หกรณร์บัเงินฝากออมทรพัยพ์ิเศษ (เพื่อความมั่นคง) จากสมาชิกผูกู้เ้งินกูส้ามัญและ
เงินกูพ้เิศษไดต้ามท่ีสหกรณเ์ห็นสมควร 
 

หมวด 2 
การเปิดบัญชีและการฝากเงิน 

 ขอ้ 5. ใหส้มาชิกผูกู้เ้งินกูส้ามัญและเงินกูพ้เิศษท่ีใช้สมาชิกค า้ประกนัเปิดบญัชีเงินฝากออมทรพัย ์
พิเศษ (เพื่อความมั่นคง) ดว้ยการย่ืนหนงัสอืขอเปิดบญัชีเงินฝากออมทรพัยพ์เิศษ (เพื่อความมั่นคง) ตามแบบ 
ของสหกรณ ์โดยมีรายการครบถว้นตามท่ีระบไุวใ้นแบบหนงัสอืขอเปิดบญัชีนัน้ 
 ขอ้ 6. ผูข้อเปิดบญัชีเงินฝากออมทรพัยพ์ิเศษ (เพื่อความมั่นคง) ตอ้งใหต้วัอย่างลายมือช่ือของผูมี้
อ  านาจในการถอนเงินหรอืในการใหค้  าสั่งเก่ียวกบับญัชีท่ีเปิดนัน้ไวต้่อสหกรณ ์โดยใชบ้ตัรตวัอย่างลายมือ
ช่ือตามแบบของสหกรณ ์
 การเปลีย่นแปลงเก่ียวกบัตวัอย่างลายมือช่ือของผูมี้อ  านาจ จะมีผลตอ่เม่ือไดแ้จ้งเป็นหนงัสอืต่อ
สหกรณ ์และสหกรณไ์ดต้อบรบัแลว้ 
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 ขอ้ 7. ผูฝ้ากคนหน่ึงเปิดบญัชีเงินฝากออมทรพัยพ์ิเศษ (เพื่อความมั่นคง) ไดเ้พียงบญัชีเดียว  
โดยจ านวนเงินฝากตอ้งอยู่ในหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก าหนด ดงันี ้

(1) สมาชิกกูเ้งินต  ่ากว่า  600,000 บาท ฝากเงินจ านวน  15,000 บาท 
  (2) สมาชิกกูเ้งินตัง้แต่  600,000 บาท ถึง 1,000,000 บาท ฝากเงินจ านวน  30,000 บาท 
  (3) สมาชิกกูเ้งินตัง้แต่  1,000,001 บาท ถึง 1,500,000 บาท ฝากเงินจ านวน  60,000 บาท 
  (4) สมาชิกกูเ้งินตัง้แต่  1,500,001 บาท ขึน้ไป ฝากเงินจ านวน  70,000 บาท 

ทัง้นี ้เม่ือสมาชิกน าเงินฝากจนครบตามวงเงินกูแ้ลว้ สมาชิกไม่ตอ้งน าฝากอีก 
 ขอ้ 8. ในการเปิดบญัชีเงินฝากประเภทนี ้สหกรณจ์ะออกสมดุคู่ฝากออมทรพัย์พิเศษ (เพื่อความ
มั่นคง) ให้ผู้ฝากยึดถือไว้ โดยผู้ฝากต้องเก็บรกัษาไว้เพื่อให้สหกรณ์บันทึกรายการ เงินฝาก ดอกเบี ้ย        
เงินถอน และเงินคงเหลอืของตนบรรดาท่ีมีทกุรายการ 
 การบนัทึกรายการในสมดุคู่บญัชีจะกระท าไดเ้ฉพาะทางฝ่ายสหกรณเ์ท่านั้น โดยให้ผู้จัดการหรือ           
รองผูจ้ัดการ หรอืเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ท่ีผู้จัดการมอบหมายคนใดคนหน่ึงเป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากับไว้เป็น
ส  าคญั การบันทึกรายการในสมุดคู่บัญชี ซึ่งไม่เป็นไปตามท่ีกล่าวข้างต้นจะไม่มีผลผูกพันกับสหกรณ ์       
ถา้ผูฝ้ากตรวจพบว่ารายการใดในสมดุคู่บญัชีคลาดเคลือ่น ตอ้งแจ้งต่อสหกรณเ์พื่อแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง 

สมุดคู่บัญชีท่ีบันทึกรายการเต็มแลว้ ให้ผู้ฝากส่งมอบให้แก่สหกรณ์เพื่อสหกรณ์โอนยอดเงิน
คงเหลอื เขา้สมดุคู่บญัชีเลม่ใหม่ให ้ซึ่งจะไดอ้อกใหผู้ฝ้ากยึดถือไวต้่อไป 

ในกรณีท่ีสหกรณ์ออกสมุดคู่บัญชีให้แก่ผู้ฝาก เม่ือเปิดบัญชีก็ดี หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจาก       
เลม่ก่อน ท่ีบนัทึกรายการเต็มแลว้ก็ดี สหกรณจ์ะไม่คิดค่าธรรมเนียม 
 ขอ้ 9. ในการสง่เงินฝากเขา้บญัชีทกุครัง้ ใหท้  าใบสง่เงินฝากออมทรพัย์พิเศษ (เพื่อความมั่นคง) 
ตามแบบของสหกรณ ์ย่ืนพรอ้มสมดุคู่บญัชีและจ านวนเงินท่ีฝากต่อสหกรณ ์เม่ือสหกรณไ์ด้ตรวจสอบเป็น
การถกูตอ้งแลว้ จะบนัทึกรายการจ านวนเงินท่ีไดร้บันัน้ในสมดุคู่บญัชีใหผู้ฝ้าก 
 

หมวด 3 
การก าหนดอัตราดอกเบีย้ ระยะเวลาการคิดดอกเบีย้ 

วิธีการคิดดอกเบีย้และการจ่ายดอกเบีย้ 
 ขอ้ 10.สหกรณจ์ะใหด้อกเบีย้เงินฝากออมทรพัยพ์ิเศษ (เพื่อความมั่นคง) ในอัตราไม่เกินรอ้ยละ 
4.50 ต่อปี โดยจะประกาศอตัราดอกเบีย้ใหท้ราบเป็นคราวๆ ไป ตามความเหมาะสม  และค านวณดอกเบีย้
ใหเ้ป็นรายวนัตามจ านวนตน้เงินฝากคงเหลอื 
 สหกรณจ์ะคิดดอกเบีย้ทบเป็นเงินตน้เขา้บญัชีเงนิฝากออมทรพัยพ์เิศษ (เพื่อความมั่ นคง) ในวนัสิน้
ปีบญัชีของสหกรณ ์ใหผู้ฝ้ากรบีย่ืนสมดุคู่ฝากเพื่อสหกรณบ์นัทึกรายการดอกเบีย้ให้ 
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หมวด 4 
การถอนเงินฝากและการปิดบญัชี 

ขอ้ 11. ผูฝ้ากเงินจะถอนเงินฝากออมทรพัยพ์ิเศษ (เพื่อความมั่นคง) ของตนไดก้รณีดงันี  ้
11.1 ยา้ย และ/หรอื โอน โดยขาดจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ โดยไม่มีหนีส้ินค้างช าระ

กบัสหกรณห์รอืไม่ขาดจากสมาชิกสหกรณโ์ดยไม่มีหนีส้นิคา้งช าระ 
11.2 ลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณห์รอืถึงแก่กรรม โดยไม่มีหนีส้นิคา้งช าระกบั 

สหกรณ ์โดยท าใบถอนเงินฝากออมทรพัยพ์ิเศษ (เพื่อความมั่นคง) ตามแบบท่ีสหกรณก์ าหนด 
 ขอ้ 12. ตามขอ้ 11. แห่งระเบียบนี ้สหกรณจ์ะจ่ายเงินตน้เงินฝากคงเหลอืทัง้หมดในบญัชีเงินฝาก
ออมทรพัยพ์ิเศษ (เพื่อความมั่นคง) พรอ้มกบัคิดดอกเบีย้ใหถึ้งวนัปิดบญัชี 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี   27  กมุภาพนัธ์  พ.ศ.2563 
 
                                                              (ลงช่ือ) พลต ารวจตร ี  ชาญชัย   พงษพ์ชิิตกลุ 
                                  ( ชาญชัย   พงษพ์ิชิตกลุ ) 

                     ประธานกรรมการ 
                                                                            สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจังหวดับรุรีมัย ์ จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


