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-1ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี ัมย์ จากัด
ว่าด้วยหุน้
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2555
……………………………..
อาศัย อ านาจตามความในข้อ บั ง คับ ของสหกรณ์ ข้อ 5 , ข้อ 78 และข้อ 106ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 40 ครัง้ ที่ 3 เมื่ อวันที่ 29 พฤศจิ กายน พ.ศ.2555 ได้กาหนดระเบียบ
ว่าด้วยหุน้ ดังต่อไปนี ้
ข้อ 1. ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรมั ย์ จ ากัด ว่าด้วยหุ้น
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555”
ข้อ 2. ระเบียบนีใ้ ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2555 เป็ นต้นไป ให้ยกเลิกความในข้อ 3.
ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด ว่าด้วยหุน้ พ.ศ.2554 และใช้ความต่อไปนี ้
แทน
ข้อ 3. สมาชิกทุกคนต้องส่งค่าหุน้ ตัง้ แต่เดือนแรกเข้าเป็ นสมาชิกเป็ นรายเดือน ตามเกณฑ์ของเงิน
ได้รายเดือนของสมาชิก ดังต่อไปนี ้
เงินได้รายเดือน
ถือหุน้ รายเดือนไม่นอ้ ยกว่า
( 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 วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2555
(ลงชื่อ) พลตารวจตรี รัฐพงษ์ ยิม้ ใหญ่
( รัฐพงษ์ ยิม้ ใหญ่ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด

-1ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจัง หวัดบุรรี ัมย์ จากัด
ว่าด้วยหุน้
พ.ศ.2550
……………………………..
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 5 และข้อ 88 ที่ประชุม คณะกรรมการ
ดาเนินการ ครัง้ ที่ 11 เมื่อวันที่ 28 มิถนุ ายน พ.ศ.2550 ได้กาหนดระเบียบว่าด้วยหุน้ ดังต่อไปนี ้
ข้อ 1. ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรมั ย์ จ ากัด ว่าด้วยหุ้น
พ.ศ. 2550”
ข้อ 2. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยหุน้ พ.ศ.2544 และให้ใช้ระเบียบนีแ้ ทนโดยให้มีผลบังคับ
ใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. สมาชิกทุกคนต้องส่งค่าหุน้ ตัง้ แต่เดือนแรกเข้าเป็ นสมาชิกเป็ นรายเดือน ตามเกณฑ์ของเงิน
ได้รายเดือนของสมาชิก ดังต่อไปนี ้
เงินได้รายเดือน
ถือหุน้ รายเดือนไม่นอ้ ยกว่า
( 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 วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
(ลงชื่อ) พลตารวจตรี ชินทัต มีศขุ
( ชินทัต มีศขุ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด

-2ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี ัมย์ จากัด
ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจา
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2560
……………………………..
อาศัย อ านาจตามความในข้อ บั ง คับ ของสหกรณ์ ข้ อ 9 , ข้อ 78 และข้อ 106 ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 44 ครัง้ ที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2560 ได้กาหนดระเบียบว่า
ด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจา แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 โดยความเห็นชอบจาก
นายทะเบียนสหกรณ์ ดังต่อไปนี ้
หมวด 1
ข้อกาหนดทั่วไป
ข้อ 1. ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จ ากัด ว่าด้วยการ
รับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจา แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2560”
ข้อ 2. ระเบียบนีใ้ ห้ใ ช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2560 เป็ นต้นไป ให้ยกเลิกความใน
หมวด 3 ข้อ 10. ทัง้ หมดของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพ ย์ต ารวจภูธ รจังหวัดบุ รีรมั ย์ จ ากัด ว่าด้วยการรับ
เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจา พ.ศ.2554 และใช้ความต่อไปนีแ้ ทน
ข้อ 3. สหกรณ์รบั เงินฝากจากสมาชิกได้ 2 ประเภท คือ
( 1 ) เงินฝากออมทรัพย์
( 2 ) เงินฝากประจา
หมวด 2
การเปิ ดบัญชีและการฝากเงิน
ข้อ 4. ผูป้ ระสงค์จะเปิ ดบัญชีเงินฝาก ตามข้อ 3. ให้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ สานักงาน
สหกรณ์ดว้ ยตนเอง และต้องยื่นหนังสือขอเปิ ดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์ โดยมี รายการครบถ้วน
ตามที่ระบุไว้ในหนังสือขอเปิ ดบัญชีนนั้
ข้อ 5. พร้อมกับหนังสือขอเปิ ดบัญชี เ งินฝาก ผู้ฝากต้องให้ตัวอย่างลายมื อชื่ อของตนหรือของ
ตัวแทนซึ่งเป็ นผูม้ ีอานาจถอนเงิน ตลอดจนให้คาสั่งเกี่ยวกับเงินฝากที่เปิ ดบัญชีนนั้ ไว้ต่อสหกรณ์
การเปลีย่ นแปลงเกี่ยวกับตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้ จะมีผลต่อเมื่อผูฝ้ ากได้แจ้งเป็ นหนังสือ
ต่อสหกรณ์และสหกรณ์ได้พิจารณาเห็นเป็ นการถูกต้องและตอบรับแล้ว

-3ลายมือชื่อทุกกรณีเกี่ยวกับเงินฝากให้ใ ช้อักษรไทยและเขียนด้วยหมึ ก ทั้งต้องเขียนด้วย
ลายมือตนเอง สหกรณ์จะไม่รบั รูก้ ารใช้ตราประทับแทนลายมือชื่อ
ข้อ 6. ผูฝ้ ากคนหนึ่งสามารถเปิ ดบัญชีเงินฝากได้ดงั นี ้
( 1 ) เงินฝากออมทรัพย์ ผูฝ้ ากรายหนึ่งอาจเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในสหกรณ์นไี ้ ด้โดย
จานวนเงินฝากในบัญชีนนั้ ในเวลาหนึ่งเวลาใดต้องไม่นอ้ ยกว่า 100 บาท และผูฝ้ ากจะส่งเงินฝากเพิ่ม ขึน้
เมื่อใดโดยจานวนเท่าใดก็ได้
( 2 ) เงินฝากประจารายหนึ่ง ๆ ต้องมีจานวนไม่ นอ้ ยกว่า 500 บาท และระยะเวลาฝากต้อง
ไม่นอ้ ยกว่า 3 เดือน
ข้อ 7. ในการเปิ ดบัญชีเงินฝากตามข้อ 6 สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากให้ผฝู้ ากยึดถือไว้
สมุดคู่ฝากนัน้ ผูฝ้ ากต้องรักษาไว้ เพื่อให้สหกรณ์ลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบีย้ เงินถอน
และเงินคงเหลือของตนบรรดาที่จะมีขนึ ้ ทุกราย
การลงบัน ทึกรายการต่าง ๆ ในสมุดคู่ฝากนั้น จะกระทาได้แต่โดยทางฝ่ ายสหกรณ์ซึ่ ง
ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผูจ้ ัดการ หรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมายคนหนึ่งคน
ใดเป็ นผูล้ งลายมือชื่อย่อกากับไว้เป็ นสาคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็ นไปตามที่กล่าวนี ้
ย่อมไม่มีผลผูกพันสหกรณ์ อนึ่ง ถ้าผูฝ้ ากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคลื่อน ต้องแจ้งต่อ
สหกรณ์เพื่อแก้ไขให้ จะแก้ไขโดยประการอื่นไม่ได้
สมุดคู่ฝากเล่มที่ใช้เต็มแล้วหรือชารุดจนใช้การไม่ได้ ให้นามายื่นต่อ สหกรณ์เพื่อจะได้ยกเลิก
สมุดคู่ฝากเล่มนัน้ และโอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากใหม่ ซึ่งออกให้ผฝู้ ากยึดถือไว้ต่อไป สมุดคู่ฝาก
เล่มที่ยกเลิกนัน้ ผูฝ้ ากจะรับไปก็ได้
ในกรณีที่สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผู้ฝากครัง้ แรกก็ดี หรือออกเล่ม ใหม่ ใ ห้ต่อจากเล่ม
ก่อนซึ่งลงรายการเต็มแล้วก็ดี หรือชารุดใช้การไม่ได้ก็ดี สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่กรณีที่สมุดคู่ฝาก
ของ ผูฝ้ ากคนใดสูญหาย สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 20 บาท
ข้อ 8. ในการส่งเงินเข้าบัญชี เ งินฝากทุกครัง้ ให้ทาใบส่งเงินตามแบบพิม พ์ที่สหกรณ์กาหนด
ยื่นพร้อมด้วยสมุดคู่ฝากและจานวนเงินฝากต่อพนักงานสหกรณ์ ณ สานักงานสหกรณ์ ทัง้ นี ้ ผูฝ้ ากหรือผู้อื่น
จะเป็ นผูส้ ง่ เงินก็ได้
เมื่อสหกรณ์ได้ลงบันทึกรายการจานวนเงินฝากที่ได้รบั นัน้ ในสมุดคู่ฝาก และตรวจสอบเป็ น
การถูกต้องแล้ว สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากให้ผฝู้ าก
ข้อ 9. ถ้าส่งเช็คเข้าบัญชีเงินฝากต้องขีดคร่อมเช็คก่อน สหกรณ์สงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินถอน
จากรายการเช่นนัน้ จนกว่าจะเรียกเก็บเงินตามเช็คได้แล้ว

-4หมวด 3
การกาหนดอัตราดอกเบีย้ ระยะเวลาการคิดดอกเบีย้ วิธีการคิดดอกเบีย้ และการจ่ายดอกเบีย้
ข้อ 10. สหกรณ์จะให้ดอกเบีย้ เงินฝากทุกประเภทตามข้อ 3 ในอัตราไม่ เ กินร้อยละ 4.50 ต่อปี
โดยจะประกาศอัตราดอกเบีย้ แต่ละประเภทให้ทราบเป็ นคราวๆ ไป ตามความเหมาะสม
ดอกเบีย้ เงินฝากออมทรัพย์ให้คานวณเป็ นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และสหกรณ์จ ะนา
ดอกเบีย้ ทบเป็ นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกวันสิน้ เดือน ให้ผู้ฝากรีบยื่นสมุดคู่ฝาก ณ สานักงานสหกรณ์
เพื่อสหกรณ์บนั ทึกรายการดอกเบีย้ ให้
ดอกเบีย้ เงินฝากประจา สหกรณ์จะคานวณและจ่ายดอกเบีย้ ให้เ มื่ อถึงกาหนดระยะเวลา
การฝาก สาหรับเงินฝากที่ถอนก่อนกาหนดโดยได้ รบั อนุญาตจากสหกรณ์ตามข้อ 12 สหกรณ์จ ะจ่ าย
ดอกเบีย้ ให้ตามจานวนเดือนเต็ม
กรณีถอนเงินฝากประจาในระยะเวลาไม่ถึง 3 เดือน สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบีย้ ให้
ถ้าผูฝ้ ากไม่ถอนเงินฝากประจาเดือนเมื่ อครบกาหนดพร้อมดอกเบีย้ จนพ้นกาหนดไปอีก
เจ็ดวันก็เป็ นอันถือว่าผูฝ้ ากตกลงฝากต้นเงินฝากพร้อมดอกเบีย้ ต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม
หมวด 4
การถอนเงินและการปิ ดบัญชี
ข้อ 11. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก ต้องใช้ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์
ในการถอนเงินฝาก ผูม้ ีอานาจถอนเงินตามที่ได้ให้ตวั อย่างลายมือชื่อไว้ต่อสหกรณ์ควรมา
รับเงินที่สานักงานสหกรณ์ดว้ ยตนเอง และต้องยื่นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชื่อตามที่ใ ห้ตัวอย่างไว้นั้น
พร้อมสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ถ้าผูม้ ีอานาจถอนเงินฝากจะมอบให้ผใู้ ดถอนเงินแทน ก็ต้องทาใบถอนเงินฝากและต้อง
มอบอานาจให้รบั เงินเป็ นหนังสือไว้ดา้ นหลังของใบถอนเงินฝากนัน้ ด้วย ทัง้ นี ้ โดยลงลายมือชื่ อตามที่ได้ใ ห้
ตัวอย่างไว้แล้วมอบให้ผู้รบั มอบอานาจยื่นใบถอนเงินฝากนั้น พร้อมด้วยสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์ ณ สานักงานสหกรณ์ ในการนีส้ หกรณ์จะเรียกหลักฐานพิสจู น์ตวั ผูร้ บั มอบอานาจก็ได้
เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจถูกต้องแล้วจะจ่ ายเงินถอนให้และลงรายการเงินถอนพร้อมทั้งเงิน
คงเหลือในสมุดคู่ฝาก แล้วคืนสมุดคู่ฝากให้ผฝู้ าก
อนึ่ง การเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนด้วยหมึ ก ถ้ามี รายการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้มี
อานาจถอนเงินต้องลงลายมือชื่อตามที่ให้ตวั อย่างไว้กากับด้วย
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ส่วนการถอนเงินจากบัญ ชี เ งินฝากประจ านั้น ผู้ฝากย่อมไม่ มี สิทธิ ถอนเงินก่อนครบ
กาหนด แต่เมื่อผูฝ้ ากยื่นคาขอเป็ นหนังสือโดยชีแ้ จงความจาเป็ นสหกรณ์จ ะยอมให้ถอนเงินฝากก่อนครบ
กาหนดก็ได้
ข้อ 13. ผูฝ้ ากจะถอนเงินฝากคงเหลือทัง้ หมดเพือ่ ปิ ดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ได้ ให้ผมู้ ีอานาจ
ถอนเงินจดแจ้งไว้ทา้ ยรายการจานวนเงินในใบถอนเงินฝากด้วยว่า “ เพื่อปิ ดบัญชี ”
ข้อ 14. ในกรณีที่ผฝู้ ากตาย สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากให้แก่ผรู้ บั โอนประโยชน์
ที่ได้ตงั้ ไว้หรือถ้ามิได้ตงั้ ไว้ก็คนื ให้แก่บคุ คลที่ได้นาหลักฐานมาแสดงให้เป็ นที่พอใจคณะกรรมการดาเนินการ
ว่าเป็ นทายาทผูม้ ีสทิ ธิได้รบั เงินจานวนดังกล่าว
ข้อ 15. ในกรณีที่คณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์เห็นว่าผูฝ้ ากฝ่ าฝืนระเบียบนี ้ หรือก่อให้เกิด
ความยุ่งยากแก่สหกรณ์ หรือเห็นว่ามีเหตุอนั สมควรที่จะปิดบัญชีเงินฝากของผูฝ้ าก สหกรณ์จะไม่รบั เงินเข้า
บัญชีเงินฝากของผูฝ้ ากอีกและให้ผฝู้ ากถอนเงินคงเหลือทัง้ หมดเพื่อปิ ดบัญชีเงินฝากของตน ทั้งนี ้ สหกรณ์
จะแจ้งเป็ นหนังสือไปยังผูฝ้ าก
ข้อ 16. การถอนเงินฝากเพื่อปิ ดบัญชีตาม ข้อ 13 และข้อ 14 สหกรณ์จะคานวณดอกเบีย้ ให้ตาม
ข้อ 10 ถึงวันก่อนวันถอนหนึ่งวัน เว้นแต่การปิ ดบัญชี เ งินฝากในกรณีผู้ฝากฝ่ าฝื นระเบียบ ตามข้อ 15
สหกรณ์จะคานวณดอกเบีย้ ให้ถึงก่อนวันที่แจ้งหนึ่งวัน และสหกรณ์จะไม่ให้ดอกเบีย้ อีกไม่ ว่าผู้ฝากจะถอน
เงินเมื่อใด
เมื่อสหกรณ์ได้จ่ายเงินคืนผูฝ้ ากแล้ว จะยกเลิกสมุดคู่ฝากสาหรับบัญชีนนั้
ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560
(ลงชื่อ) พลตารวจตรี ฉัตรวรรษ แสงเพชร
( ฉัตรวรรษ แสงเพชร )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
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ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจา
พ.ศ.2544
……………………………..
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 12 และข้อ 88 ที่ประชุม คณะกรรมการ
ดาเนินการ ครัง้ ที่ 10 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2544 ได้กาหนดระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพ ย์และ
เงินฝากประจาโดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ดังต่อไปนี ้
หมวด 1
ข้อกาหนดทั่วไป
ข้อ 1. ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด ว่าด้วยการ
รับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจา พ.ศ.2544”
ข้อ 2. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจา พ.ศ.2540
และให้ใช้ระเบียบนีแ้ ทนโดยให้มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่ 1 กันยายน พ.ศ. 2544 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. สหกรณ์รบั เงินฝากจากสมาชิกได้ 2 ประเภท คือ
( 1 ) เงินฝากออมทรัพย์
( 2 ) เงินฝากประจา
หมวด 2
การเปิ ดบัญชีและการฝากเงิน
ข้อ 4. ผูป้ ระสงค์จะเปิ ดบัญชีเงินฝาก ตามข้อ 3 ให้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ สานักงาน
สหกรณ์ดว้ ยตนเอง และต้องยื่นหนังสือขอเปิ ดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์ โดยมี รายการครบถ้วน
ตามที่ระบุไว้ในหนังสือขอเปิ ดบัญชีนนั้
ข้อ 5. พร้อมกับหนังสือขอเปิ ดบัญชี เ งินฝาก ผู้ฝากต้องให้ตัวอย่างลายมื อชื่ อของตนหรือของ
ตัวแทนซึ่งเป็ นผูม้ ีอานาจถอนเงิน ตลอดจนให้คาสั่งเกี่ยวกับเงินฝากที่เปิ ดบัญชีนนั้ ไว้ต่อสหกรณ์
การเปลีย่ นแปลงเกี่ยวกับตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้ จะมีผลต่อเมื่อผูฝ้ ากได้แจ้งเป็ นหนังสือ
ต่อสหกรณ์และสหกรณ์ได้พิจารณาเห็นเป็ นการถูกต้องและตอบรับแล้ว
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ลายมือตนเอง สหกรณ์จะไม่รบั รูก้ ารใช้ตราประทับแทนลายมือชื่อ
ข้อ 6. ผูฝ้ ากคนหนึ่งสามารถเปิ ดบัญชีเงินฝากได้ดงั นี ้
( 1 ) เงินฝากออมทรัพย์ ผูฝ้ ากรายหนึ่งอาจเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในสหกรณ์นไี ้ ด้โดย
จานวนเงินฝากในบัญชีนนั้ ในเวลาหนึ่งเวลาใดต้องไม่นอ้ ยกว่า 100 บาท และผูฝ้ ากจะส่งเงินฝากเพิ่ม ขึน้
เมื่อใดโดยจานวนเท่าใดก็ได้
( 2 ) เงินฝากประจารายหนึ่ง ๆ ต้องมีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 500 บาท และระยะเวลาฝากต้อง
ไม่นอ้ ยกว่า 3 เดือน
ข้อ 7. ในการเปิ ดบัญชีเงินฝากตามข้อ 6 สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากให้ผฝู้ ากยึดถือไว้
สมุดคู่ฝากนัน้ ผูฝ้ ากต้องรักษาไว้ เพื่อให้สหกรณ์ลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบีย้
เงินถอน และเงินคงเหลือของตนบรรดาที่จะมีขนึ ้ ทุกราย
การลงบัน ทึกรายการต่าง ๆ ในสมุดคู่ฝากนั้น จะกระทาได้แต่โดยทางฝ่ ายสหกรณ์ซึ่ ง
ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผูจ้ ัดการ หรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมายคนหนึ่งคน
ใดเป็ นผูล้ งลายมือชื่อย่อกากับไว้เป็ นสาคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็ นไปตามที่กล่าวนี ้
ย่อมไม่มีผลผูกพันสหกรณ์ อนึ่ง ถ้าผูฝ้ ากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคลื่อน ต้องแจ้งต่อ
สหกรณ์เพื่อแก้ไขให้ จะแก้ไขโดยประการอื่นไม่ได้
สมุดคู่ฝากเล่มที่ใช้เต็มแล้วหรือชารุดจนใช้การไม่ได้ ให้นามายื่นต่อสหกรณ์เพื่อจะได้
ยกเลิกสมุดคู่ฝากเล่มนัน้ และโอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากใหม่ ซึ่งออกให้ผฝู้ ากยึดถือไว้ต่อไป
สมุดคู่ฝากเล่มที่ยกเลิกนัน้ ผูฝ้ ากจะรับไปก็ได้
ในกรณีที่สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผฝู้ ากครัง้ แรกก็ดี หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจาก
เล่มก่อนซึ่งลงรายการเต็มแล้วก็ดี หรือชารุดใช้การไม่ไ ด้ก็ดี สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่กรณีที่สมุดคู่
ฝากของผูฝ้ ากคนใดสูญหาย สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 20 บาท
ข้อ 8. ในการส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกครัง้ ให้ทาใบส่งเงินตามแบบพิม พ์ที่สหกรณ์กาหนด ยื่น
พร้อมด้วยสมุดคู่ฝากและจานวนเงินฝากต่อพนักงานสหกรณ์ ณ สานักงานสหกรณ์ ทัง้ นี ้ ผูฝ้ ากหรือผู้อื่นจะ
เป็ นผูส้ ง่ เงินก็ได้
เมื่อสหกรณ์ได้ลงบันทึกรายการจานวนเงินฝากที่ได้รบั นัน้ ในสมุดคู่ฝาก และตรวจสอบเป็ น
การถูกต้องแล้ว สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากให้ผฝู้ าก
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จากรายการเช่นนัน้ จนกว่าจะเรียกเก็บเงินตามเช็คได้แล้ว
หมวด 3
การกาหนดอัตราดอกเบีย้ ระยะเวลาการคิดดอกเบีย้ วิธีการคิดดอกเบีย้ และการจ่ายดอกเบีย้
ข้อ 10. สหกรณ์จะให้ดอกเบีย้ เงินฝากทุกประเภทตามข้อ 3 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 7.00 ต่อปี โดย
จะประกาศอัตราดอกเบีย้ แต่ละประเภทให้ทราบเป็ นคราว ๆ ไป ตามความเหมาะสม
ดอกเบีย้ เงินฝากออมทรัพย์ให้คานวณเป็ นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และสหกรณ์จะนา
ดอกเบีย้ ทบเป็ นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกวันสิน้ เดือน ให้ผฝู้ ากรีบยื่นสมุดคู่ฝาก ณ สานักงานสหกรณ์ เพื่อ
สหกรณ์บนั ทึกรายการดอกเบีย้ ให้
ดอกเบีย้ เงินฝากประจา สหกรณ์จะคานวณและจ่ายดอกเบีย้ ให้เมื่อถึงกาหนดระยะเวลา
การฝาก สาหรับเงินฝากที่ถอนก่อนกาหนดโดยได้รบั อนุญาตจากสหกรณ์ตามข้อ 12 สหกรณ์จะจ่าย
ดอกเบีย้ ให้ตามจานวนเดือนเต็ม
กรณีถอนเงินฝากประจาในระยะเวลาไม่ถึง 3 เดือนสหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบีย้ ให้
ถ้าผูฝ้ ากไม่ถอนเงินฝากประจาเดือนเมื่อครบกาหนดพร้อมดอกเบีย้ จนพ้นกาหนดไปอีก
เจ็ดวันก็เป็ นอันถือว่าผูฝ้ ากตกลงฝากต้นเงินฝากพร้อมดอกเบีย้ ต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม
หมวด 4
การถอนเงินและการปิ ดบัญชี
ข้อ 11. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก ต้องใช้ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์
ในการถอนเงินฝาก ผูม้ ีอานาจถอนเงินตามที่ได้ให้ตวั อย่างลายมือชื่อไว้ต่อสหกรณ์ควรมา
รับเงินที่สานักงานสหกรณ์ดว้ ยตนเอง และต้องยื่นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชื่อตามทีใ่ ห้ตวั อย่างไว้นนั้
พร้อมสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ถ้าผูม้ ีอานาจถอนเงินฝากจะมอบให้ผใู้ ดถอนเงินแทน ก็ตอ้ งทาใบถอนเงินฝากและต้อง
มอบอานาจให้รบั เงินเป็ นหนังสือไว้ดา้ นหลังของใบถอนเงินฝากนัน้ ด้วย ทัง้ นี ้ โดยลงลายมือชื่ อตามที่ได้ให้
ตัวอย่างไว้แล้วมอบให้ผรู้ บั มอบอานาจยื่นใบถอนเงินฝากนัน้ พร้อมด้วยสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์ ณ สานักงานสหกรณ์ ในการนีส้ หกรณ์จะเรียกหลักฐานพิสจู น์ตวั ผูร้ บั มอบอานาจก็ได้
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คงเหลือในสมุดคู่ฝาก แล้วคืนสมุดคู่ฝากให้ผฝู้ าก
อนึ่ง การเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนด้วยหมึก ถ้ามีรายการแก้ไขเปลีย่ นแปลงใด ๆ ผูม้ ี
อานาจถอนเงินต้องลงลายมือชื่อตามทีใ่ ห้ตวั อย่างไว้กากับด้วย
ข้อ 12. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากนัน้ จะถอนเมื่อใด จานวนเท่าใดก็ได้
ส่วนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจานัน้ ผูฝ้ ากย่อมไม่มีสทิ ธิถอนเงินก่อนครบกาหนด
แต่เมื่อผูฝ้ ากยื่นคาขอเป็ นหนังสือโดยชีแ้ จงความจาเป็ นสหกรณ์จะยอมให้ถอนเงินฝากก่อนครบกาหนดก็ได้
ข้อ 13. ผูฝ้ ากจะถอนเงินฝากคงเหลือทัง้ หมดเพื่อปิดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ได้ ให้ผมู้ ีอานาจ
ถอนเงินจดแจ้งไว้ทา้ ยรายการจานวนเงินในใบถอนเงินฝากด้วยว่า “ เพือ่ ปิ ดบัญชี ”
ข้อ 14. ในกรณีที่ผฝู้ ากตาย สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากให้แก่ผรู้ บั โอนประโยชน์
ที่ได้ตงั้ ไว้หรือถ้ามิ ได้ตงั้ ไว้กค็ ืนให้แก่บคุ คลที่ได้นาหลักฐานมาแสดงให้เป็ นที่พอใจคณะกรรมการดาเนินการ
ว่าเป็ นทายาทผูม้ ีสทิ ธิได้รบั เงินจานวนดังกล่าว
ข้อ 15. ในกรณีที่คณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์เห็นว่าผูฝ้ ากฝ่ าฝืนระเบียบนี ้ หรือก่อให้เกิด
ความยุ่งยากแก่สหกรณ์ หรือเห็นว่ามีเหตุอนั สมควรที่จะปิ ดบัญชีเงินฝากของผูฝ้ าก สหกรณ์จะไม่รบั เงินเข้า
บัญชีเงินฝากของผูฝ้ ากอีกและให้ผฝู้ ากถอนเงินคงเหลือทัง้ หมดเพื่อปิ ดบัญชีเงินฝากของตน ทัง้ นี ้ สหกรณ์
จะแจ้งเป็ นหนังสือไปยังผูฝ้ าก
ข้อ 16. การถอนเงินฝากเพื่อปิ ดบัญชีตาม ข้อ 13 และข้อ 14 สหกรณ์จะคานวณดอกเบีย้ ให้ตาม
ข้อ 10 ถึงวันก่อนวันถอนหนึ่งวัน เว้นแต่การปิดบัญชีเงินฝากในกรณีผฝู้ ากฝ่ าฝืนระเบียบ ตามข้อ 15
สหกรณ์จะคานวณดอกเบีย้ ให้ถึงก่อนวันที่แจ้งหนึ่งวัน และสหกรณ์จะไม่ให้ดอกเบีย้ อีกไม่ว่าผูฝ้ ากจะถอน
เงินเมื่อใด
เมื่อสหกรณ์ได้จ่ายเงินคืนผูฝ้ ากแล้ว จะยกเลิกสมุดคู่ฝากสาหรับบัญชีนนั้
ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2544
(ลงชื่อ) พลตารวจตรี มหัคฆพันธ์ สุรคุปต์
( มหัคฆพันธ์ สุรคุปต์ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
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ว่าด้วยการรับเงินฝากสะสมทรัพย์
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560
……………………………….
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 78 และข้ อ 106 ที่ประชุม คณะกรรมการ
ดาเนินการชุดที่ 44 ครัง้ ที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 31 กันยายน พ.ศ.2560 ได้กาหนดระเบียบว่าด้วยเงินฝาก
สะสมทรัพย์ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ดังต่อไปนี ้
ข้อ 1. ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพ ย์ต ารวจภูธ รจังหวัดบุรีรมั ย์ จ ากัด ว่าด้วย
เงินฝากสะสมทรัพย์ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2560”
ข้อ 2. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินฝากสะสมทรัพย์ พ.ศ.2554 และให้ใช้ระเบียบนีแ้ ทน
โดยให้มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2560 เป็ นต้นไป ให้ยกเลิกความใน ข้อ 8. ทั้งหมดของ
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด ว่าด้วยการรับเงินฝากสะสมทรัพ ย์ พ.ศ.2554
และใช้ความต่อไปนีแ้ ทน
ข้อ 3. สหกรณ์จะรับเงินฝากสะสมทรัพย์จากสมาชิกได้ตามที่สหกรณ์เห็นสมควร
ข้อ 4. ผูป้ ระสงค์จะเปิ ดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ตอ้ งยื่นหนังสือขอเปิ ดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพ ย์
ตามแบบของสหกรณ์ พร้อมแสดงบัตรประจาตัวผูเ้ สียภาษีอากร โดยชื่อผูฝ้ ากกับชื่อผูม้ ีอานาจถอน หรือผูม้ ี
สิทธิได้รบั ดอกเบีย้ เงินฝากต้องเป็ นบุคคลเดียวกัน
ข้อ 5. การเปิ ดบัญชีครัง้ แรก ต้องไม่ ต่ากว่า 100 บาท สูงสุดไม่ เ กิน 25,000 บาท โดยต้องฝาก
ติดต่อกันทุก ๆ เดือน เดือนละเท่า ๆ กัน และเท่ากับที่เปิ ดบัญชีครัง้ แรกเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 24 เดือน
และรวมทัง้ หมดต้องไม่เกิน 600,000 บาท จึงจะได้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับดอกเบีย้ เงินฝากสะสม
ทรัพย์
ข้อ 6. สหกรณ์ออกสมุดคู่บญ
ั ชีเงินฝากสะสมทรัพย์ให้ผฝู้ ากยึดถือไว้ โดยผูฝ้ ากต้องเก็บรักษาไว้ให้
สหกรณ์บนั ทึกรายการฝาก ดอกเบีย้ เงินถอน และเงินคงเหลือของตนบรรดาที่จะมีขนึ ้ ทุกราย
การลงบันทึกรายการต่าง ๆ ในสมุดคู่ฝากนั้น จะกระทาได้แต่โดยทางฝ่ ายสหกรณ์ ซึ่ง
ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผูจ้ ัดการ หรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมายคนหนึ่งคน
ใดเป็ นผูล้ งลายมือชื่อย่อกากับไว้เป็ นสาคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็ นไปตามที่กล่าวนี ้
ย่อมไม่มีผลผูกพันกับสหกรณ์ อนึ่ง ถ้าผูฝ้ ากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคลื่อน ต้องแจ้งต่อ
สหกรณ์เพื่อแก้ไขให้ จะแก้ไขโดยประการอื่นไม่ได้
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สมุดคู่ฝากเล่มนัน้ และโอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากใหม่ ซึ่งออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป สมุดคู่ฝาก
เล่มที่ยกเลิกนัน้ ผูฝ้ ากจะรับไปก็ได้
ผูฝ้ ากต้องเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไว้ในที่ปลอดภัย ถ้าสมุดคู่ฝากหายผูฝ้ ากต้องแจ้งเป็ น
หนังสือต่อสหกรณ์โดยมิชักช้า สหกรณ์จะนายอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ซึ่งออกให้ผู้ฝากยึดถือ
ไว้ต่อไป ส่วนสมุดคู่ฝากเล่มที่หายให้ยกเลิก
ในกรณีที่สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผฝู้ ากครัง้ แรกก็ดี หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่มก่อน
ซึ่งลงรายการเต็มแล้วก็ดี สหกรณ์จ ะไม่ คิดค่าธรรมเนียม แต่กรณีที่สมุดคู่ฝากของผู้ฝากคนใดสูญหาย
สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 20 บาท
ข้อ 7. ในการส่งเงินฝากเข้าบัญชี ต้องฝากภายในวันที่ 5 ของเดือน และจะขาดการฝากหรือฝาก
ไม่ครบตามวงเงินที่กาหนด หรือฝากล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กาหนดทุกกรณีรวมกันต้องไม่เกิน 2 เดือน การ
ส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกครัง้ ให้ทาใบส่งเงินตามแบบพิม พ์ที่สหกรณ์กาหนดยื่นพร้อมสมุดคู่ฝากและ
จานวนเงินฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ สานักงานสหกรณ์ ทัง้ นี ้ ผูฝ้ ากหรือผูอ้ ื่นจะเป็ นผูส้ ง่ เงินก็ได้
เมื่อสหกรณ์ได้ลงบันทึกรายการจานวนเงินฝากที่ได้รบั นัน้ ในสมุดคู่ฝาก และตรวจสอบเป็ น
การถูกต้องแล้ว สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากให้ผฝู้ าก
ในกรณีที่ผฝู้ ากอยู่ต่างจังหวัด หรือไม่ สามารถมาฝากด้วยตนเอง สามารถนาเงินโอนเข้า
บัญชีของสหกรณ์ที่มีอยู่ในธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ ได้ โดยสหกรณ์จะถือว่าสมาชิกผู้นั้น ได้นาเงินเข้าฝาก
กับสหกรณ์ตงั้ แต่วนั ที่สหกรณ์ได้รบั โอน หรือสมาชิกจะยินยอมให้สหกรณ์หกั เงินเดือน ณ ที่จ่าย ส่งฝากแบบ
หุน้ รายเดือนก็ได้
ข้อ 8. สหกรณ์จะคิดดอกเบีย้ เงินฝากในอัตราไม่ เ กินร้อยละ 7 ต่อปี ตามประกาศของสหกรณ์
โดยจะคิดดอกเบีย้ ให้ทุกยอดเงินฝากที่ครบ 24 เดือน และทบเป็ นเงินต้นให้ สาหรับเงินฝากที่ไม่ ครบ
24 เดือน จะไม่ทบต้นให้
ข้อ 9. ในกรณีที่มีเหตุไม่สามารถปฏิบตั ิได้ตามเงื่อนไข หรือฝากต่อไปไม่ได้ อันเป็ นเหตุให้ไม่ ได้รบั
สิทธิยกเว้นภาษี สหกรณ์จะคิดดอกเบีย้ ให้ในอัตราออมทรัพ ย์ตามประกาศของสหกรณ์ สาหรับเงินฝาก
3 เดือนขึน้ ไป ส่วนเงินฝากที่ไม่ถึง 3 เดือน สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบีย้ ให้และจะปิ ดบัญชีเมื่อเจ้าของบัญชี
มาติดต่อกับสหกรณ์เงินฝากของผูฝ้ ากตามข้อ 4 แล้วจะถอนเงินฝากดังกล่าวไม่ได้ เว้นแต่เป็ นการถอนเพื่อ
ปิ ดบัญชีและจะไม่ได้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับดอกเบีย้ เงินฝากนัน้

-8ข้อ 10. ในกรณีที่ฝากเงินครบตามจานวนเดือนที่แจ้งความจานงไว้ในหนังสือขอเปิ ดบัญชีเ งินฝาก
ของผูฝ้ ากตามข้อ 4 แล้ว เจ้าของบัญชีจะต้องติดต่อขอปิ ดบัญชีกบั สหกรณ์ ถ้าไม่ ปิดบัญชี สหกรณ์จ ะคิด
ดอกเบีย้ ให้ในอัตราเงินฝากออมทรัพย์จนกว่าสมาชิกจะมาปิ ดบัญชี
ข้อ 11. ในกรณีที่ผฝู้ ากถึงแก่กรรมในระหว่างไม่ครบสัญญา สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินฝากพร้อมด้วย
ดอกเบีย้ ในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของสหกรณ์ให้แก่ผรู้ บั ผลประโยชน์ในกรณีที่สมาชิ กไม่ ได้
ทาหนังสือตัง้ ผูร้ บั ผลประโยชน์ไว้ สหกรณ์จะจ่ายเงินทัง้ หมดให้แก่ผรู้ บั มรดก หรือผูจ้ ัดการมรดก หรือทายาท
ของผูฝ้ ากเมื่อได้นาหลักฐานมาแสดงสิทธิของตนให้เป็ นที่พอใจแก่สหกรณ์
ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560
(ลงชื่อ) พลตารวจตรี ฉัตรวรรษ แสงเพชร
( ฉัตรวรรษ แสงเพชร )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
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ว่าด้วยเงินฝากสะสมทรัพย์
พ.ศ.2550
……………………………….
อาศัยอานาจตามความในข้อ บังคับของสหกรณ์ ข้อ 88 ที่ประชุม คณะกรรมการด าเนินการ
ครัง้ ที่ 11 เมื่ อวันที่ 28 มิ ถุนายน พ.ศ.2550 ได้กาหนดระเบียบว่าด้วยเงินฝากสะสมทรัพ ย์ โดยความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ดงั ต่อไปนี ้
ข้อ 1. ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพ ย์ต ารวจภูธ รจังหวัดบุรีรมั ย์ จ ากัด ว่าด้วย
เงินฝากสะสมทรัพย์ พ.ศ.2550”
ข้อ 2. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินฝากสะสมทรัพย์ พ.ศ.2544 และให้ใช้ระเบียบนีแ้ ทน
โดยให้มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2550 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. สหกรณ์จะรับเงินฝากสะสมทรัพย์จากสมาชิกได้ตามที่สหกรณ์เห็นสมควร
ข้อ 4. ผูป้ ระสงค์จะเปิ ดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ตอ้ งยื่นหนังสือขอเปิ ดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพ ย์
ตามแบบของสหกรณ์ พร้อมแสดงบัตรประจาตัวผูเ้ สียภาษีอากร โดยชื่อผูฝ้ ากกับชื่อผูม้ ีอานาจถอน หรือผูม้ ี
สิทธิได้รบั ดอกเบีย้ เงินฝากต้องเป็ นบุคคลเดียวกัน
ข้อ 5. การเปิ ดบัญชีครัง้ แรก ต้องไม่ ต่ากว่า 100 บาท สูงสุดไม่ เ กิน 25,000 บาท โดยต้องฝาก
ติดต่อกันทุกๆ เดือน เดือนละเท่าๆ กัน และเท่ากับที่เปิ ดบัญชีครัง้ แรกเป็ นระยะเวลาไม่ น้อยกว่า 24 เดือน
และรวมทั้งหมดต้องไม่ เ กิน 600,000 บาท จึ งจะได้รบั การยกเว้นภาษี เ งินได้สาหรับดอกเบีย้ เงินฝาก
สะสมทรัพย์
ข้อ 6. สหกรณ์ออกสมุดคู่บญ
ั ชีเงินฝากสะสมทรัพย์ให้ผฝู้ ากยึดถือไว้ โดยผูฝ้ ากต้องเก็บรักษาไว้ให้
สหกรณ์บนั ทึกรายการฝาก ดอกเบีย้ เงินถอน และเงินคงเหลือของตนบรรดาที่จะมีขนึ ้ ทุกราย
การลงบันทึกรายการต่าง ๆ ในสมุดคู่ฝากนั้น จะกระทาได้แต่โดยทางฝ่ ายสหกรณ์ ซึ่ง
ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผูจ้ ัดการ หรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมายคนหนึ่งคน
ใดเป็ นผูล้ งลายมือชื่อย่อกากับไว้เป็ นสาคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็ นไปตามที่กล่าวนี ้
ย่อมไม่มีผลผูกพันกับสหกรณ์ อนึ่ง ถ้าผูฝ้ ากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคลื่อน ต้องแจ้งต่อ
สหกรณ์เพื่อแก้ไขให้ จะแก้ไขโดยประการอื่นไม่ได้
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สมุดคู่ฝากเล่มนัน้ และโอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากใหม่ ซึ่งออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป สมุดคู่ฝาก
เล่มที่ยกเลิกนัน้ ผูฝ้ ากจะรับไปก็ได้
ผูฝ้ ากต้องเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไว้ใ นที่ปลอดภัย ถ้าสมุดคู่ฝากหายผู้ฝากต้องแจ้ง
เป็ นหนังสือต่อสหกรณ์โดยมิชักช้า สหกรณ์จะนายอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่ม ใหม่ ซึ่งออกให้ผู้ฝาก
ยึดถือไว้ต่อไป ส่วนสมุดคู่ฝากเล่มที่หายให้ยกเลิก
ในกรณีที่สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผฝู้ ากครัง้ แรกก็ดี หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่มก่อน
ซึ่งลงรายการเต็มแล้วก็ดี สหกรณ์จ ะไม่ คิดค่าธรรมเนียม แต่กรณีที่สมุดคู่ฝากของผู้ฝากคนใดสูญหาย
สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 20 บาท
ข้อ 7. ในการส่งเงินฝากเข้าบัญชี ต้องฝากภายในวันที่ 5 ของเดือน และจะขาดการฝากหรือฝาก
ไม่ครบตามวงเงินที่กาหนด หรือฝากล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กาหนดทุกกรณีรวมกันต้องไม่ เ กิน 2 เดือน
การส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกครัง้ ให้ทาใบส่งเงินตามแบบพิม พ์ที่สหกรณ์กาหนดยื่นพร้อมสมุดคู่ฝาก
และจานวนเงินฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ สานักงานสหกรณ์ ทัง้ นี ้ ผูฝ้ ากหรือผูอ้ ื่นจะเป็ นผูส้ ง่ เงินก็ได้
เมื่อสหกรณ์ได้ลงบันทึกรายการจ านวนเงินฝากที่ได้รบั นั้นในสมุดคู่ฝาก และตรวจสอบ
เป็ นการถูกต้องแล้ว สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากให้ผฝู้ าก
ในกรณีที่ผฝู้ ากอยู่ต่างจังหวัด หรือไม่ สามารถมาฝากด้วยตนเอง สามารถนาเงินโอนเข้า
บัญชีของสหกรณ์ที่มีอยู่ในธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ได้ โดยสหกรณ์จะถือว่าสมาชิกผูน้ นั้ ได้นาเงินเข้าฝากกับ
สหกรณ์ตงั้ แต่วนั ที่สหกรณ์ได้รบั โอน หรือสมาชิกจะยินยอมให้สหกรณ์หักเงินเดือน ณ ที่จ่ าย ส่งฝากแบบ
หุน้ รายเดือนก็ได้
ข้อ 8. สหกรณ์จะคิดดอกเบีย้ เงินฝากในอัตราไม่ เ กินร้อยละ 7 ต่อปี ตามประกาศของสหกรณ์
โดยจะคิดดอกเบีย้ ให้ทุกยอดเงินฝากที่ครบ 24 เดือน และทบเป็ นเงินต้นให้ สาหรับเงินฝากที่ไม่ ครบ
24 เดือน จะไม่ทบต้นให้
ข้อ 9. ในกรณีที่มีเหตุไม่สามารถปฏิบตั ิได้ตามเงื่อนไข หรือฝากต่อไปไม่ได้ อันเป็ นเหตุให้ไม่ ได้รบั
สิทธิยกเว้นภาษี สหกรณ์จะคิดดอกเบีย้ ให้ในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของสหกรณ์ สาหรับเงิน
ฝาก 3 เดือนขึน้ ไป ส่วนเงินฝากที่ไม่ถึง 3 เดือน สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบีย้ ให้และจะปิ ดบัญชีเมื่อเจ้าของ
บัญชีมาติดต่อกับสหกรณ์

-8เงินฝากของผูฝ้ ากตามข้อ 4 แล้วจะถอนเงินฝากดังกล่าวไม่ได้ เว้นแต่เป็ นการถอนเพื่อปิ ดบัญชี
และจะไม่ได้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับดอกเบีย้ เงินฝากนัน้
ข้อ 10. ในกรณีที่ฝากเงินครบตามจานวนเดือนที่แจ้งความจานงไว้ในหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก
ของผูฝ้ ากตามข้อ 4 แล้ว เจ้าของบัญชีจะต้องติดต่อขอปิดบัญชีกบั สหกรณ์ ถ้าไม่ปิดบัญชีสหกรณ์จะคิด
ดอกเบีย้ ให้ในอัตราเงินฝากออมทรัพย์จนกว่าสมาชิกจะมาปิดบัญชี
ข้อ 11. ในกรณีที่ผฝู้ ากถึงแก่กรรมในระหว่างไม่ครบสัญญา สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินฝากพร้อมด้วย
ดอกเบีย้ ในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของสหกรณ์ให้แก่ผรู้ บั ผลประโยชน์ในกรณีที่สมาชิกไม่ได้
ทาหนังสือตัง้ ผูร้ บั ผลประโยชน์ไว้ สหกรณ์จะจ่ายเงินทัง้ หมดให้แก่ผรู้ บั มรดก หรือผูจ้ ดั การมรดก หรือทายาท
ของผูฝ้ ากเมื่อได้นาหลักฐานมาแสดงสิทธิของตนให้เป็ นทีพ่ อใจแก่สหกรณ์
ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
(ลงชื่อ) พลตารวจตรี ชินทัต มีศขุ
( ชินทัต มีศขุ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด

-9ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี ัมย์ จากัด
ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น
พ.ศ. 2544
………………………………..
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 12 และ ข้อ 88 ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการชุดที่ 38 ครัง้ ที่ 6 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 ได้กาหนดระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงิน
จากสหกรณ์อื่น โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ไว้ดงั ต่อไปนี ้
หมวด 1
ข้อกาหนดทั่วไป
ข้อ 1. ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด ว่าด้วยการ
รับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2554”
ข้อ 2. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2544 และ
ให้ใช้ระเบียบนีแ้ ทน โดยให้มีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2554 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ในระเบียบนี ้
สหกรณ์ หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
ผูฝ้ าก หมายความว่า สหกรณ์ผฝู้ ากเงิน
ข้อ 4. สหกรณ์รบั ฝากเงินจากสหกรณ์อื่นได้ 2 ประเภท คือ
( 1 ) เงินฝากออมทรัพย์
( 2 ) เงินฝากประจา
หมวด 2
การเปิ ดบัญชีและการฝากเงิน
ข้อ 5. สหกรณ์ที่ประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากตามข้อ 4 ให้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ณ
สานักงานสหกรณ์ดว้ ยตนเอง และต้องยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์ โดยมีรายการ
ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแบบหนังสือขอเปิ ดบัญชีนนั้
ข้อ 6. พร้อมกับหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก ผูฝ้ ากต้องให้ตวั อย่างลายมือชื่อของตัวเองซึง่ เป็ นผูม้ ี
อานาจถอนเงิน ตลอดจนให้เงื่อนไขเกี่ยวกับเงินฝากที่เปิดบัญชีนนั้ ไว้ต่อสหกรณ์

- 10 การเปลีย่ นแปลงเกี่ยวกับตัวอย่างลายมือชื่อทีใ่ ห้ไว้ จะมีผลต่อเมื่อผูฝ้ ากได้แจ้งเป็ นหนังสือ
ต่อสหกรณ์ และสหกรณ์ได้พิจารณาเห็นเป็ นการถูกต้องและตอบรับแล้ว
ลายมือชื่อทุกกรณีเกี่ยวกับเงินฝากให้ใช้อกั ษรไทยและเขียนด้วยหมึก ทัง้ ต้องเขียนด้วย
ลายมือชื่อของผูน้ าฝาก สหกรณ์จะไม่รบั รูก้ ารใช้ตราประทับแทนลายมือชื่อ
ข้อ 7. ผูฝ้ ากสามารถเปิ ดบัญชีเงินฝากได้ดงั นี ้
( 1 ) เงินฝากออมทรัพย์ ผูฝ้ ากรายหนึ่งอาจเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในสหกรณ์นไี ้ ด้
โดยจานวนเงินฝากในบัญชีนนั้ ในเวลาหนึ่งเวลาใดต้องไม่นอ้ ยกว่า 1,000,000 บาท และผูฝ้ ากจะส่งเงินฝาก
เพิม่ ขึน้ เมื่อใดโดยจานวนเท่าใดก็ได้
( 2 ) เงินฝากประจารายหนึ่ง ๆ ต้องมีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 2,000,000 บาท และระยะเวลา
ฝากต้องไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน
ข้อ 8. ในการเปิ ดบัญชีเงินฝากตามข้อ 7. สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากให้ผฝู้ ากยึดถือไว้
สมุดคู่ฝากนัน้ ผูฝ้ ากต้องรักษาไว้เพื่อให้สหกรณ์ลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบีย้ เงินถอน
และเงินคงเหลือบรรดาที่จะมีขนึ ้ ทุกรายการ
การลงบันทึกรายการต่าง ๆ ในสมุดคู่ฝากนัน้ จะกระทาได้แต่โดยทางฝ่ ายสหกรณ์ ซึ่ง
ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผูจ้ ัดการ หรือผูท้ ี่ได้รบั มอบหมายคนหนึง่ คน
ใดเป็ นผูล้ งลายมือชื่อย่อกากับไว้เป็ นสาคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็ นไปตามที่กล่าวนี ้
ย่อมไม่มีผลผูกพันสหกรณ์ อนึ่งถ้าผูฝ้ ากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคลือ่ นต้องแจ้งต่อ
สหกรณ์เพื่อแก้ไขให้จะแก้ไขโดยการอื่นไม่ได้
สมุดคู่ฝากเล่มที่ใช้เต็มแล้วหรือชารุดจนใช้การไม่ได้ ให้นามายื่นต่อสหกรณ์เพื่อจะได้ยกเลิก
สมุดคู่ฝากเล่มนัน้ และโอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากใหม่ ซึ่งออกให้ผฝู้ ากยึดถือไว้ต่อไป สมุดคู่ฝากเล่ม
ที่ยกเลิกนัน้ ผูฝ้ ากจะรับไปก็ได้
ผูฝ้ ากต้องเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไว้ในที่ปลอดภัย ถ้าสมุดคู่ฝากหายผูฝ้ ากต้องแจ้งเป็ น
หนังสือต่อสหกรณ์โดยมิชักช้า สหกรณ์จะนายอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ซึ่งออกให้ผฝู้ ากยึดถือ
ไว้ต่อไป ส่วนสมุดคู่ฝากเล่มที่หายให้ยกเลิก
ในกรณีที่สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผฝู้ ากครัง้ แรกก็ดี หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่มก่อน
ซึ่งลงรายการเต็มแล้วก็ดี หรือชารุดใช้การไม่ได้กด็ ี สหกรณ์จะไม่ คิดค่าธรรมเนียม แต่กรณีที่สมุดคู่ฝากของ
ผูฝ้ ากรายใดสูญหาย สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 50 บาท

- 11 ข้อ 9. ในการส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกครัง้ ให้ทาใบส่งเงินตามแบบพิมพ์ที่สหกรณ์
กาหนด ยื่นพร้อมด้วยสมุดคู่ฝากและจานวนเงินฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ สานักงานสหกรณ์ ทัง้ นี ้ ผูฝ้ าก
หรือผูอ้ ื่นจะเป็ นผูส้ ง่ เงินก็ได้
เมื่อสหกรณ์ได้ลงบันทึกรายการจานวนเงินฝากที่ได้รบั นัน้ ในสมุดคู่ฝากและตรวจสอบเป็ น
การถูกต้องแล้ว สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากให้ผฝู้ าก
ข้อ 10. ถ้าส่งเช็คเข้าบัญชีเงินฝาก ต้องขีดคร่อมเช็คก่อน สหกรณ์สงวนไว้ซงึ่ สิทธิที่จะไม่จ่ายเงิน
ถอนจากรายการเช่นนัน้ จนกว่าจะเรียกเก็บเงินตามเช็คได้แล้ว
หมวด 3
การกาหนดอัตราดอกเบีย้ ระยะเวลาการคิดดอกเบีย้
วิธีการคิดดอกเบีย้ และการจ่ายดอกเบีย้
ข้อ 11. สหกรณ์จะให้ดอกเบีย้ เงินฝากทุกประเภทตามข้อ 4 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 7 ต่อปี โดย
จะได้ประกาศให้ทราบเป็ นคราว ๆ ไป
ดอกเบีย้ เงินฝากออมทรัพย์ให้คานวณเป็ นรายวันตามยอดคงเหลือและสหกรณ์จะนา
ดอกเบีย้ สมทบเป็ นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากในวันสิน้ ปี ทางบัญชีของสหกรณ์ให้ผฝู้ ากรีบยื่นสมุดคู่ฝาก ณสา
นักงานสหกรณ์ เพื่อสหกรณ์บนั ทึกรายการดอกเบีย้ ให้
ดอกเบีย้ เงินฝากประจา สหกรณ์จะคานวณและจ่ายดอกเบีย้ ให้เมื่อถึงกาหนดระยะเวลา
การฝากสาหรับเงินฝากที่ถอนกาหนดโดยได้รบั อนุญาตจากสหกรณ์ตามข้อ 13 สหกรณ์จะจ่ายดอกเบีย้ ให้
ตามจานวนเดือนเต็ม
กรณีถอนเงินฝากประจาในระยะเวลาไม่ถึง 3 เดือน สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบีย้ ให้
ถ้าผูฝ้ ากไม่ถอนเงินฝากประจาเมื่อครบกาหนดพร้อมด้วยดอกเบีย้ จนพ้นกาหนดไปอีกเจ็ด
วัน ก็เป็ นอันว่าผูฝ้ ากตกลงฝากต้นเงินฝากพร้อมดอกเบีย้ ต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม
หมวด 4
การถอนเงินฝากและการปิ ดบัญชี
ข้อ 12. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากต้องใช้ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์
ในการถอนเงินฝาก ผูม้ ีอานาจถอนเงินตามที่ได้ให้ตวั อย่างลายมือชื่อไว้ต่อสหกรณ์ควรมา
รับเงินที่สานักงานสหกรณ์ดว้ ยตนเอง และต้องยื่นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชื่อตามทีใ่ ห้ตวั อย่างไว้นนั้
พร้อมกับสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์

- 12 ถ้าผูม้ ีอานาจถอนเงินฝากจะมอบให้ผใู้ ดรับเงินแทนก็ตอ้ งทาใบถอนเงินฝากและต้องมอบ
อานาจให้รบั เงินแทนเป็ นหนังสือตามแบบที่กาหนด ทัง้ นี ้ โดยลงลายมือชื่อตามทีไ่ ด้ให้ตวั อย่างไว้ แล้วมอบ
ให้ผรู้ บั มอบอานาจยื่นใบถอนเงินฝากนัน้ พร้อมด้วยสมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ณ สานักงาน
สหกรณ์ ในการนีส้ หกรณ์จะเรียกหลักฐานพิสจู น์ตวั ผูร้ บั มอบอานาจก็ได้
เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจถูกต้องแล้วจะจ่ายเงินถอนให้ และลงรายการเงินถอนพร้อมทัง้ เงิน
คงเหลือในสมุดคู่ฝาก แล้วคืนสมุดคู่ฝากให้ผฝู้ าก
อนึ่ง การเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนด้วยหมึก ถ้ามีการแก้ไขเปลีย่ นแปลงใด ๆ ผูม้ ีอานาจ
ถอนเงินต้องลงลายมือชื่อตามทีใ่ ห้ตวั อย่างไว้กากับด้วย
ข้อ 13. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นนั้ จะถอนเมื่อใด จานวนเท่าใดก็ได้
ส่วนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจานัน้ ผูฝ้ ากย่อมไม่มีสทิ ธิถอนเงินก่อนครบกาหนด
แต่เมื่อผูฝ้ ากยื่นคาขอเป็ นหนังสือโดยชีแ้ จงความจาเป็ น สหกรณ์จะยอมให้ถอนเงินฝากก่อนครบกาหนดก็
ได้
ข้อ 14. ผูฝ้ ากจะถอนเงินฝากคงเหลือทัง้ หมดเพื่อปิดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ได้ ให้ผมู้ ีอานาจ
ถอนเงินจดแจ้งไว้ทา้ ยรายการจานวนเงินในใบถอนเงินฝากด้วยว่า “ เพือ่ ปิ ดบัญชี “
ข้อ 15. ในกรณีที่คณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์เห็นว่าผูฝ้ ากฝ่ าฝืนระเบียบนี ้ หรือก่อให้เกิด
ความยุ่งยากแก่สหกรณ์ หรือเห็นว่ามีเหตุอนั สมควรที่จะปิ ดบัญชีเงินฝากของผูฝ้ าก สหกรณ์จะไม่รบั เงินเข้า
บัญชีเงินฝากของผูฝ้ ากอีก และให้ผฝู้ ากถอนเงินคงเหลือทัง้ หมดเพือ่ ปิ ดบัญชีเงินฝากของตน ทัง้ นี ้ สหกรณ์
จะแจ้งเป็ นหนังสือไปยังผูฝ้ าก
ข้อ 16. การถอนเงินฝากเพื่อปิ ดบัญชีตามข้อ 14 สหกรณ์จะคานวณดอกเบีย้ ให้ตามข้อ 11 ถึงวัน
ก่อนวันถอนหนึ่งวัน เว้นแต่การปิ ดบัญชีเงินฝากในกรณีผฝู้ ากฝ่ าฝืนระเบียบตามข้อ 15 สหกรณ์จะคานวณ
ดอกเบีย้ ให้ถึงก่อนวันที่แจ้งหนึ่งวัน และสหกรณ์จะไม่ให้ดอกเบีย้ อีก ไม่ว่าผูฝ้ ากจะถอนเงินเมื่อใด
เมื่อสหกรณ์ได้จ่ายเงินคืนผูฝ้ ากแล้ว จะยกเลิกสมุดคู่ฝากสาหรับบัญชีนนั้
ข้อ 17. ในกรณีที่มีความจาเป็ น สหกรณ์สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบั ฝากเงินก็ได้
ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2544
(ลงชื่อ) พลตารวจตรี มหัคฆพันธ์ สุรคุปต์
(มหัคฆพันธ์ สุรคุปต์ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด

- 13 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี ัมย์ จากัด
ว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยมื เงิน
พ.ศ. 2554
…………………………………
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 10 , ข้อ 78 และข้อ 106 ที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 38 ครัง้ ที่ 6 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 ได้กาหนดระเบียบว่าด้วย
การให้สหกรณ์อื่นกูย้ ืมเงิน โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ไว้ดงั ต่อไปนี ้
ข้อ 1. ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด ว่าด้วย
การให้สหกรณ์อื่นกูย้ ืมเงิน พ.ศ. 2554 “
ข้อ 2. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกูย้ ืมเงินพ.ศ.2544 และให้ใช้ระเบียบนี ้
แทนโดยให้มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2554 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ในระเบียบนี ้
สหกรณ์ หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์ผใู้ ห้กเู้ งิน
สหกรณ์ผขู้ อกู้ หมายความว่า สหกรณ์รวมถึงชุมนุมสหกรณ์ดว้ ย
ข้อ 4. สหกรณ์ผขู้ อกู้ จะต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
( 1 ) ไม่มีขอ้ บกพร่องทางการเงินและการบัญชี หรือถ้ามีตอ้ งได้รบั การแก้ไขจนเป็ นที่
พอใจของสหกรณ์แล้ว
( 2 ) มีความมั่นคงทางการเงิน และมีความสามารถในการชาระหนี ้
( 3 ) มีความสามารถในการจัดการที่ดี และได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ
ของสหกรณ์และระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัดสม่าเสมอ
( 4 ) มีคณ
ุ สมบัติอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์กาหนด
ข้อ 5. สหกรณ์จะให้เงินกูแ้ ก่สหกรณ์ผขู้ อกูท้ ี่มีวตั ถุประสงค์จะใช้เงินกูเ้ พื่อเป็ นทุนหมุนเวียนให้
สมาชิกกูห้ รือเพื่อการดาเนินธุรกิจอื่นของสหกรณ์ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบ
อันเหมาะสมเท่านัน้
ข้อ 6. จานวนเงินกูท้ ใี่ ห้แก่สหกรณ์ผขู้ อกูส้ หกรณ์หนึ่ง ๆ ต้องไม่เกินร้อยละ 25 ของทุนเรือนหุน้
รวมกับทุนสารองของสหกรณ์ แต่เมื่อรวมหนีเ้ งินกูท้ กุ รายของสหกรณ์ผขู้ อกูแ้ ล้ว จะต้องไม่เกินวงเงินกูย้ มื
และคา้ ประกันประจาปี ที่ได้รบั ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์

- 14 ข้อ 7. หลักประกันเงินกู้ ให้คณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์ผกู้ ทู้ งั้ คณะคา้ ประกันเป็ น
รายบุคคลและให้จัดหาอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ที่มีมลู ค่าไม่นอ้ ยกว่าจานวนเงินกูท้ จี่ านวนเป็น
หลักประกัน เว้นแต่ในกรณีจาเป็ นที่สหกรณ์ผขู้ อกูไ้ ม่มีหลักทรัพย์หรือไม่สามารถหาหลักทรัพย์มาใช้เป็ น
หลักประกันเงินกูไ้ ด้ ให้คณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์ผขู้ อกูท้ งั้ คณะคา้ ประกันเงินกูแ้ ละในกรณีผคู้ า้
ประกันคนใดพ้นจากตาแหน่งก่อนที่สหกรณ์ผขู้ อกูจ้ ะชาระหนีเ้ สร็จสิน้ ให้สหกรณ์ผขู้ อกูจ้ ัดให้กรรมการ
ดาเนินการคนใหม่เป็ นผูค้ า้ ประกันแทนคนเดิม
ข้อ 8. การกาหนดระยะเวลาชาระคืนเงินกู้ ให้คณะกรรมการพิจารณากาหนดให้สหกรณ์ที่ขอกูเ้ งิน
ชาระต้นเงินและดอกเบีย้ ให้เสร็จสิน้ ภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแผนการใช้เงินกู้ แต่ตอ้ งไม่เกิน
หกสิบเดือน
ข้อ 9. อัตราดอกเบีย้ เงินกู้ ให้คณะกรรมการเป็ นผูก้ าหนดตามความเหมาะสมกับภาวะการเงิน โดย
ประกาศเป็ นคราว ๆ ไป การคิดดอกเบีย้ เงินกูใ้ ห้คิดเป็ นรายวัน โดยนับถัดจากวันรับเงินกู้
ข้อ 10. ในกรณีที่มีเหตุสดุ วิสยั หรือความจาเป็ นเกิดขึน้ อันทาให้สหกรณ์ผขู้ อกูไ้ ม่สามารถชาระคืน
เงินกูไ้ ด้ตามกาหนด ให้สหกรณ์ผขู้ อกูย้ ื่นคาร้องขอผ่อนผันเลือ่ นกาหนดเวลาชาระคืนเงินกูต้ ่อสหกรณ์
เพื่อให้คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาการผ่อนผันได้ ตามที่เห็นสมควร
ข้อ 11. สหกรณ์ผกู้ ไู้ ม่ชาระคืนเงินกูเ้ มื่อถึงกาหนด โดยไม่ได้รบั การผ่อนผันจากคณะกรรมการ
หรือไม่มีเหตุผลอันสมควร จะต้องเสียเบีย้ ปรับผิดนัดชาระหนีเ้ ป็ นรายวันในอัตราร้อยละ 19.50 ต่อปี ของต้น
เงินที่ผิดนัด โดยนับถัดจากวันที่ถึงกาหนดชาระจนถึงวันที่สหกรณ์ผขู้ อกูช้ าระเงินกูเ้ สร็จสิน้
ข้อ 12. การขอกู้ ให้สหกรณ์ผขู้ อกูย้ ื่นหนังสือแสดงความจานงระบุวตั ถุประสงค์ในการใช้เงินกู้
จานวนเงินที่ขอกู้ ระยะเวลาชาระหนี ้ พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี ้
( 1 ) สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ครัง้ ทีม่ ีการพิจารณาเรือ่ งขอกู้
เงินจากสหกรณ์
( 2 ) งบการเงินและรายงานการสอบบัญชีประจาปี ลา่ สุด พร้อมด้วยรายงานกิจการ
ประจาปี
( 3 ) งบทดลอง ณ วันสิน้ สุดเดือน ก่อนวันยื่นหนังสือแสดงความจานงขอกู้ และย้อนหลัง
อีก 2 เดือน
( 4 ) สาเนาหลักฐานการจดทะเบียนเป็ นสหกรณ์
( 5 ) ข้อบังคับของสหกรณ์ รวมทัง้ ระเบียบการเงินของสหกรณ์

- 15 ( 6 ) รายนามคณะกรรมการดาเนินการ ตาแหน่งในคณะกรรมการดาเนินการและ
ตาแหน่งในหน่วยงานที่สงั กัด ( ถ้ามี ) พร้อมทัง้ วาระของการดารงตาแหน่งของกรรมการดาเนินการ
( 7 ) สาเนาหนังสือให้ความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในการกาหนดวงเงินกูย้ มื
หรือคา้ ประกันประจาปี
( 8 ) สาเนาหลักฐานการกูย้ ืมเงินจากสถาบันการเงิน หรือบุคคลซึง่ สหกรณ์ได้กยู้ มื ไว้ และ
ยังมีภาระผูกพันอยู่
( 9 ) เอกสารอื่น ๆ ที่สหกรณ์กาหนด
ข้อ 13. ให้ผจู้ ดั การตรวจสอบเอกสารหลักฐานและวิเคราะห์ฐานะความมั่นคงความสามารถในการ
ชาระหนีแ้ ละการจัดการ เสนอผลการวิเคราะห์พร้อมทัง้ ความเห็นต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ต่อไป
ข้อ 14. ถ้าสหกรณ์ผขู้ อกูจ้ ะกูเ้ งินจากผูอ้ ื่น ในระหว่างที่ยงั มีหนีเ้ งินกูอ้ ยู่ตอ่ สหกรณ์ ต้องแจ้งให้
สหกรณ์ทราบ
ข้อ 15. ในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี ้ ให้สหกรณ์เรียกคืนเงินกูแ้ ละให้สหกรณ์ผขู้ อกูช้ าระคืนต้นเงิน
พร้อมทัง้ ดอกเบีย้ แก่สหกรณ์โดยทันที แม้ยงั ไม่ถงึ กาหนดตามสัญญาเงินกูก้ ็ตาม
( 1 ) เมื่อสหกรณ์ผขู้ อกูต้ อ้ งเลิกไม่ว่าเพราะเหตุใด
( 2 ) เมื่อปรากฏว่าสหกรณ์ผขู้ อกูฝ้ ่ าฝืนข้อกาหนดตามข้อ 14 แห่งระเบียบนี ้
( 3 ) เมื่อปรากฏว่าสหกรณ์ผขู้ อกูใ้ ช้เงินกูไ้ ม่ถกู ต้องตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้
( 4 ) เมื่อสหกรณ์ผขู้ อกูผ้ ิดนัดไม่ชาระเงินกูต้ ามกาหนดและคณะกรรมการไม่ได้ผ่อนเวลาให้
( 5 ) เมื่อมีเหตุผลที่คณะกรรมการเห็นว่า สหกรณ์นนั้ ไม่สมควรกูเ้ งินสหกรณ์ต่อไป
ข้อ 16. เมื่อคณะกรรมการอนุมตั ิเงินกูแ้ ล้ว ให้ผจู้ ดั การแจ้งให้สหกรณ์ผขู้ อกูท้ ราบโดยเร็ว เพื่อ
จัดทาสัญญากู้ และจัดทาหลักประกันให้เรียบร้อย แล้วจึงจัดส่งเงิ นกูใ้ ห้สหกรณ์ผขู้ อกูต้ ่อไป
ข้อ 17. การทาสัญญากู้ ให้จดั ทาตามแบบที่สหกรณ์กาหนด และให้ผมู้ ีอานาจลงลายมือชื่อแทน
สหกรณ์ ตามข้อบังคับของสหกรณ์ และสหกรณ์ผขู้ อกู้ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในสัญญากูท้ ี่ทากับสหกรณ์
ข้อ 18. การให้เงินกูแ้ ก่สหกรณ์ผขู้ อกูโ้ ดยใช้ต๋วั สัญญาใช้เงินเป็ นหลักฐานแทนการทาสัญญากูใ้ ห้
สามารถกระทาได้ โดยจานวนเงินกูใ้ ห้เป็ นไปตามข้อ 6 ของระเบียบนีส้ าหรับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั อิ ื่น ๆ
ให้คณะกรรมการพิจารณากาหนดขึน้ ได้ตามความเหมาะสม และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์

- 16 ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554
(ลงชื่อ) พลตารวจตรี สมบัติ คงพิบลู ย์
( สมบัติ คงพิบลู ย์ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด

- 17 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี ัมย์ จากัด
ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบีย้ เงินกู้
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2564
……………………………………
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 10,ข้อ 12,ข้อ 78(8) และข้อ 106(3) ที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 49 ครัง้ ที่ 2/2565 เมื่ อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ได้มี ม ติกาหนดระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิ กและดอกเบีย้ เงินกู้ พ.ศ.
2564 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ.2564 ดังต่อไปนี ้
ข้อ 1. ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จ ากัด ว่าด้วยการ
ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกและดอกเบีย้ เงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ.2564”
ข้อ 2. ระเบียบนีใ้ ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกความในข้อ 18. ขอระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด ว่า
ด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกและดอกเบีย้ เงินกู้ พ.ศ.2564 และใช้ความต่อไปนีแ้ ทน
ข้อ 4. ในระเบียบนี ้
สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
สมาชิก หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์
ประธานกรรมการ หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพ ย์ต ารวจภูธ รจังหวัดบุรีรมั ย์
จากัด
คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธ รจังหวัด
บุรรี มั ย์ จากัด
เงินได้รายเดือน หมายถึง เงินเดือนหรือค่าจ่างประจา และเงินที่จ่ายควบกับเงินเดือนหรือ
จ้างประจา ซึ่งสมาชิกได้รบั จากหน่วยงานเจ้าสังกัด และหมายถึงบานาญตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จ
บานาญหรือเงินอื่นๆ ซึ่งสมาชิกได้รบั จากทางราชการด้วย
หมวด 1
ข้อกาหนดทั่วไป
ข้อ 5. ในระเบียบที่สหกรณ์ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก 3 ประเภท คือ
( 1 ) เงินกูเ้ พื่อเหตุฉกุ เฉิน
( 2 ) เงินกูส้ ามัญ
( 3 ) เงินกูพ้ ิเศษ

- 18 ข้อ 6. สหกรณ์จะให้เงินกูเ้ ฉพาะแก่สมาชิกเท่านัน้
ข้อ 7.การให้เ งินกู้แก่สมาชิ กนั้น จะให้ได้เ ฉพาะกรณีเ พื่อการอันจ าเป็ นหรือมี ประโยชน์ตามที่
คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรแต่จะให้เงินกูเ้ พื่อการสุรยุ่ สุรา่ ยหรือการเก็งกาไรไม่ได้
ข้อ 8. สมาชิกผูป้ ระสงค์ขอกู้เงิน ต้องเสนอคาขอกู้ต่อ สหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้
เมื่อสมาชิกได้ทาความยินยอมเป็ นหนังสือไว้กับสหกรณ์ ให้ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของรัฐ
หรือนายจ้าง ในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานอื่นใดที่สมาชิกปฏิบตั ิหน้าที่อยู่หักเงินเดือน หรือค่าจ้าง
หรือเงินอื่นใดที่ถึงกาหนดจ่ายแก่สมาชิกนัน้ เพื่อชาระหนีห้ รือภาระผูกพันอื่นที่มี ต่อสหกรณ์ใ ห้แก่สหกรณ์
ตามจานวนที่สหกรณ์แจ้งไปจนกว่าหนีห้ รือภาระผูกพันนัน้ จะระงับสิน้ ไป ให้หน่วยงานนั้นหักเงินดังกล่าว
และส่งเงินที่หกั ไว้นนั้ ให้แก่สหกรณ์โดยพลัน
การแสดงเจตนายินยอมนีม้ ิอาจจะถอนคืนได้ เว้นแต่สหกรณ์ให้ความยินยอม
การหักเงินนัน้ ต้องหักให้สหกรณ์เป็ นอันดับแรกถัดจากหนีภ้ าษี อากร และการหักเงินเข้ากองทุน
ที่สมาชิกต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จ บานาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุน
สารองเลีย้ งชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงานและกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม
ข้อ 9. การให้เงินกูท้ กุ ประเภทนัน้ ผูก้ ตู้ อ้ งทาหนังสือและสมาชิกผูค้ า้ ประกัน (ถ้ามี) ต้องทาหนังสือ
คา้ ประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้
ข้อ 10. การส่งเงินงวดชาระหนีเ้ งินกูท้ กุ ประเภท ซึ่งผูก้ ตู้ อ้ งส่งต่อสหกรณ์นั้น ให้ส่งโดยวิธี หักจาก
เงินได้รายเดือนของผูก้ ู้ ณ ที่จ่าย และการส่งเงินงวดชาระหนีเ้ งินกูท้ กุ ประเภท ดอกเบีย้ เงินกู้ รวมทัง้ เงินอื่นๆ
ของสมาชิกรวมกันจะต้องไม่เกินเงินได้รายเดือนสุทธิของสมาชิกนัน้
ให้ถือว่าเงินงวดชาระหนีแ้ ต่ละงวดถึงกาหนดส่งภายในวันสิน้ เดือนนัน้ ๆ
หมวด 2
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
ข้อ 11. การให้เงินกูเ้ พื่อเหตุฉกุ เฉิน คณะกรรมการดาเนินการอาจมอบอานาจให้ประธานกรรมการ
หรือรองประธานกรรมการ หรือประธานคณะกรรมการเงิน กู้ ตามที่เ ห็นสมควรเป็ นผู้วิ นิจ ฉัยให้เ งิน กู้
เพื่อเหตุฉกุ เฉิน และให้รายงานคณะกรรมการดาเนินการทราบทุกเดือน
ข้อ 12. เงินกู้เ พื่ อเหตุฉุกเฉิน ที่ใ ห้แก่สมาชิ กผู้กู้คนหนึ่ง ๆ นั้น ให้มี จ านวนไม่ เ กิน สองเท่าของ
เงินเดือนของสมาชิกนัน้ แต่ไม่เกิน 30,000.- บาท
การส่งชาระหนีใ้ ห้สง่ ชาระหนีเ้ ป็ นเงินต้นและดอกเบีย้ เป็ นรายงวดไม่เกิน 6 งวด ในกรณีที่สมาชิก
กูเ้ งินเพื่อเหตุฉกุ เฉิน ไปแล้ว มีความประสงค์จะขอกูใ้ หม่ ต้องส่งงวดชาระหนีไ้ ม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
งวดในสัญญาเดิม จึงจะขอกูใ้ หม่ได้ และสหกรณ์จะจ่ายเงินให้โดยวิธีหกั ลบกลบหนี ้
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ก็ไม่ตอ้ งมีหลักประกันอย่างอื่นอีก
ข้อ 14. การส่งเงินงวดชาระหนี ้ สาหรับเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิน ให้ผู้กู้ส่งคื นเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินเต็ม
จานวนพร้อมด้วยดอกเบีย้ ภายในวันสิน้ เดือนที่รบั เงินกู้ หรือให้สง่ เป็ นงวดรายเดือนรวมกันหกงวดติดต่อกัน
เริม่ ตัง้ แต่วนั สิน้ เดือนแรกที่รบั เงินกูเ้ ป็ นต้นไป โดยให้สง่ ชาระต้นเงินงวดละหนึ่งในหกของจ านวนเงินที่เ ป็ น
หนี ้ (ถ้ามีเศษของบาทให้รวมชาระงวดสุดท้าย) พร้อมดอกเบีย้ ของ ต้นเงินคงเหลือถึงวันที่ชาระต้นเงินนั้น
ทัง้ นี ้ ไม่มีการผ่อนเวลาแต่อย่างใด
สาหรับสมาชิกทีก่ ู้เงินตัง้ แต่วันที่ 4 ของเดือน ให้เก็บ เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยในรอบเดือน
ถัดไป ตามจานวนวันทีเ่ รียกเก็บ
หมวด 3
เงินกู้สามัญ
ข้อ 15. การให้เงินกูส้ ามัญให้คณะกรรมการดาเนินการมี อานาจพิจ ารณาวินิจ ฉัยให้เ งินกู้สามัญ
แก่สมาชิก
คณะกรรมการดาเนินการ อาจแต่งตัง้ คณะกรรมการเงินกูข้ นึ ้ ตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ
82 และมอบอานาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิกก็ได้
ข้อ 16. คาขอกูเ้ งินสามัญของสมาชิกนัน้ ต้องเสนอโดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นดังต่อไปนี ้
คือ คาขอกูเ้ งินของสมาชิกผูซ้ ึ่งรับราชการในสังกัดต ารวจภูธ รจังหวัดบุรีรมั ย์ต้องผ่านการพิจ ารณาของผู้
บังคับการตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ หรือรองผูบ้ งั คับการตารวจภูธรจังหวัด ส่วนคาขอกูข้ องผูซ้ ึ่งรับราชการ
อยู่ใ นสังกัดสถานีต ารวจภูธ รอาเภอ,สถานีต ารวจภูธ รกิ่งอาเภอ สถานีต ารวจภูธ รต าบล ต้องผ่านการ
พิจารณาของผูบ้ งั คับบัญชาของตน (แต่ถา้ ผูข้ อกูด้ ารงตาแหน่งเหล่านีเ้ อง หรือดารงตาแหน่งราชการสูงกว่า
ก็ไม่ตอ้ งผ่านการพิจารณาให้ความเห็นดังว่านี)้ สหกรณ์อาจให้เงินกูส้ ามัญเพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ้
(1) เพื่ อ การอัน จ าเป็ นหรือ ประโยชน์ด้า นความสะดวกสบายของสมาชิ ก ตามที่
คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร
(2) เพื่อซือ้ รถจักรยานยนต์ (ตามระเบียบเดิม)
(3) เพื่อซือ้ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในการสื่อสาร (ตามระเบียบเดิ ม)
(4) เพื่อการศึกษา (ตามระเบียบเดิม)
(5) เพื่อซือ้ อาวุธปื น (ตามระเบียบเดิม)
(6) เพื่อซือ้ อาวุธปื นพกประจากาย ซิกซาวเออร์ โมเดล พี 320 เอสพี เพื่อเป็ นสวัสดิการ
แก่ขา้ ราชการตารวจ (ตามระเบียบเดิม)

- 20 (7) เพื่อซือ้ รถจักรยานเพื่อเป็ นสวัสดิการแก่สมาชิก (ตามระเบียบเดิม)
(8) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ตามประกาศสหกรณ์)
(9) เพื่อสมาชิกตามโครงการที่สหกรณ์กาหนด (ตามประกาศสหกรณ์)
ข้อ 17. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขสาหรับเงินกูแ้ ต่ละวัตถุประสงค์ ให้เป็ นไปตามประกาศของสหกรณ์
ข้อ 18. จานวนเงินกูส้ ามัญที่ให้แก่สมาชิกผูก้ คู้ นหนึ่งๆ นั้น ย่อมสุดแต่คณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณาเห็นสมควรแต่ต้องอยู่ภ ายในจ านวนไม่ เ กิน 80 เท่าของเงินได้รายเดือน และวงเงินกู้ไม่ เ กิน
4,000,000.- บาท (วงเงินกู้สามัญไม่ เ กิน 2,000,000.- บาท และเงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชี วิต
2,000,000.- บาท)
หากสมาชิกรายใดที่กสู้ ามัญตามวัตถุประสงค์อื่นให้สามารถกู้สามัญตามวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตได้เ ท่ากับมูลหนีท้ ี่ขอกู้โดยการรวมสัญญากับเงินกู้สามัญตามวัตถุประสงค์อื่น
แต่ต้องไม่ เ กินวงเงินกู้สามัญตามระเบียบว่าด้วยการให้เ งิน กู้แก่สมาชิ กและดอกเบีย้ เงินกู้ พ.ศ.2564
และจะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ดังนี ้
(1) เป็ นสมาชิกตัง้ แต่ 3 เดือนถึง 3 ปี กูเ้ งินสามัญได้ 80 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่เมื่อ
รวมกับหนีเ้ งินกูโ้ ครงการทุกประเภทแล้ว กูไ้ ด้ไม่เกิน 1,300,000.- บาท
(2) เป็ นสมาชิกเกิน 3 ปี ถึง 5 ปี กู้เ งินสามัญได้ 80 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่เ มื่ อ
รวมกับหนีเ้ งินกูโ้ ครงการทุกประเภทแล้ว กูไ้ ด้ไม่เกิน 1,500,000.- บาท
(3) เป็นสมาชิกเกิน 5 ปีขนึ ้ ไป กูเ้ งินสามัญได้ 80 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่เ มื่ อรวมกับหนี ้
เงินกูโ้ ครงการทุกประเภทแล้ว กูไ้ ด้ไม่เกิน 4,000,000.- บาท
(4) ทุนเรือนหุน้ สมาชิกที่ยื่นกูเ้ งินสามัญ (ไม่รวมโครงการทุกประเภท) ต้องมี ทุนเรือนหุ้น
ดังนี ้
4.1 วงเงินกูไ้ ม่เกิน 1,800,000.- บาท ต้องมีทนุ เรือนหุ้นไม่ น้อยกว่าร้อยละ 13 ของ
วงเงินที่ขอกู้
4.2 วงเงินกูต้ งั้ แต่ 1,800,001.- บาท ถึง 2,000,000.- บาท ต้องมีทนุ เรือนหุน้ ไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 15 ของวงเงินที่ขอกู้
4.3 กรณีสมาชิกที่เคยกูเ้ งินสามัญมาแล้ว หากจะขอกูส้ ามัญใหม่และขอกู้วงเงินเดิม
จะต้องมีทนุ เรือนหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินที่ขอกู้ โดยเงินค่าหุน้ ดังกล่าวสมาชิ กต้องช าระในวัน
รับเงินกูส้ ามัญ สหกรณ์ฯ จะหักจากเงินกูท้ ี่สมาชิกพึงได้รบั ชาระค่าหุน้ ให้ครบตามจ านวนก่อน จึ งจะจ่ าย
เงินกูส้ ามัญ

- 21 (5) สมาชิ ก ที่ยื่นกู้เ งินกู้สามัญ จะต้อ งมี เ งิ นฝากออมทรัพ ย์พิ เ ศษ (เพื่อ ความมั่ นคง)
ตามระเบียบที่สหกรณ์กาหนด โดยสหกรณ์จะหักจากเงินกูท้ ี่สมาชิกพึงได้รบั ชาระให้ครบตามจานวนก่อนจึง
จะจ่ายเงินกูส้ ามัญ
(6) การส่งชาระหนี ้
6.1 สมาชิกที่กไู้ ม่เกิน 1,500,000.- บาท ส่งชาระหนีไ้ ม่เกิน 180 งวด
6.2 สมาชิกที่กตู้ งั้ แต่ 1,500,001.- ถึง 1,800,000.- บาท ส่งชาระหนีไ้ ม่เกิน 200 งวด
6.3 สมาชิกที่กตู้ งั้ แต่ 1,800,001.- ถึง 2,000,000.- บาท ส่งชาระหนีไ้ ม่เกิน 230 งวด
สาหรับสมาชิกที่ยงั ไม่ เ กษี ยณอายุราชการให้ส่งช าระหนีใ้ ห้เ สร็จ สิน้ ภายในอายุ 65 ปี ยกเว้น
สมาชิก ที่เกษียณอายุราชการและขอรับเงินบานาญให้สง่ ชาระหนีใ้ ห้เสร็จสิน้ ภายในอายุ 70 ปี
(7) กรณีสมาชิกที่มีอายุราชการก่อนเกษียณตัง้ แต่ 55 ปี มีสทิ ธิ์ยื่นขอกูเ้ งินสามัญได้ต าม
สิทธิ์ ข้อ 18. (1),(2),(3) และการส่งงวดชาระหนีต้ อ้ งส่งชาระภายในไม่เกิน 65 ปี ทัง้ นี ้ จะนาเอาทุนเรือนหุ้น
มาพิจารณา โดยหนีจ้ ะต้องเท่ากับหรือน้อยกว่าทุนเรือนหุ้นเมื่ ออายุครบ 65 ปี เว้นแต่ยื่นขอกู้เ งินสามัญ
โดยมีค่าหุน้ เป็ นหลักคา้ ประกัน ให้กไู้ ด้ภ ายในจ านวนไม่ เ กินร้อยละ 90 ของค่าหุ้นทั้งหมดที่เ ป็ นหลักคา้
ประกัน การส่งเงินงวดชาระหนีไ้ ม่จากัดเรือ่ งอายุแต่ตอ้ งส่งชาระภายในไม่เกิน 120 งวด
(8) สมาชิกที่กเู้ งินสามัญและโครงการทุกประเภท ต้องมีเงินเดือนเหลือหลังหักช าระหนี ้
ทุกประเภทแล้วไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของเงินได้รายเดือน
(9) กรณีสมาชิกที่เกษียณอายุราชการและขอรับเงินบานาญรายเดือน มี สิทธิ์ยื่นขอกู้เ งิน
สามัญได้ 55 เท่า ของเงินเดือน แต่กไู้ ด้ไม่เกิน 1,200,000.- บาท
(10) สมาชิกที่เกษียณอายุราชการและขอรับเงินบานาญยื่นขอกู้เ งินสามัญโดยมี ค่าหุ้น
เป็ น หลักค ้าประกัน ให้กู้ไ ด้ภ ายในจ านวนไม่ เ กิ นร้อยละ 90 ของค่า หุ้น ทั้ง หมดที่ เ ป็ นหลัก ค า้ ประกัน
การส่งเงินงวดชาระหนีไ้ ม่จากัดเรือ่ งอายุ แต่ตอ้ งส่งชาระภายในไม่เกิน 120 งวด
(11) สมาชิ กที่เ กษี ยณอายุราชการและขอรับเงินบานาญที่กู้เ งินสามัญและโครงการ
ทุกประเภทต้องมีเงินเดือนเหลือหลังหักชาระหนีท้ กุ ประเภทแล้วไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 20 ของเงินได้รายเดือน
(12) สมาชิกที่กเู้ งินต่อเนื่องต้องส่งชาระหนีค้ รัง้ ก่อนไม่ต่ากว่า 8 งวดเดือน หรือร้อยละ 10
จึงจะมีสทิ ธิ์ยื่นกูส้ ามัญใหม่ได้
โดยให้มีผคู้ า้ ประกันสีค่ นทุกเงื่อนไข ทัง้ นี ้ หากไม่ เ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นให้เ ป็ น
อานาจของคณะกรรมการเงินกูเ้ ป็ นผูพ้ ิจารณาเป็ นรายๆ ไป
ในกรณีที่สมาชิกผูก้ เู้ งินสามัญโดยมีค่าหุน้ เป็ นหลักประกัน ให้กไู้ ด้ภายในจานวนไม่เกินร้อยละ 90
ของค่าหุน้ ทัง้ หมดที่เป็ นหลักประกัน
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รายก่อนไม่เสร็จก็ได้ แต่จานวนเงินกูส้ ามัญรวมทุกรายการของสมาชิ กผู้กู้คนหนึ่งๆ ในเวลาใดเวลาหนึ่ง
จะมีจานวนต้นเงินเกินกว่าจากัดที่กล่าวในข้อ 18 สุดแต่กรณีไม่ได้
ข้อ 20. ในการให้เงินกูส้ ามัญนั้น ถ้าปรากฏว่าสหกรณ์มี เ งินทุนที่จ ะกู้ได้ไม่ พ อแก่การขอกู้อันมี
ลักษณะพึงให้กนู้ นั้ ทุกราย ให้ถือลาดับในการพิจารณาให้เงินกู้ ดังต่อไปนี ้
(1) เงินกูซ้ ึ่งถือค่าหุน้ เป็ นหลักประกัน พึงให้ในลาดับก่อนเงินกูซ้ ึ่งมีหลักประกันอย่างอื่น
(2) ในระหว่างเงินกูซ้ ึ่งอยู่ในลาดับเดียวกันตามที่กล่าวในข้อ (1) เงินกู้ซึ่งมี จ านวนน้อย
พึงให้ก่อนเงินกูซ้ ึ่งมีจานวนมากเพื่อประโยชน์แห่งการนี ้ จ านวนเงินกู้ที่นามาเทียบกันนั้น ให้คิดรวมทั้ง
เงินกูส้ ามัญ,เงินกูเ้ พื่อเหตุฉกุ เฉิน และเงินกูพ้ ิเศษ รายก่อนของผูก้ ทู้ ี่คงเหลืออยู่
ทั้งนี ้ เว้น แต่ใ นกรณีที่คณะกรรมการด าเนินการหรือคณะอนุกรรมการเงิน กู้เ ห็นว่ า มี
เหตุผลพิเศษจะวินิจฉัยเป็ นอย่างอื่นก็ได้
ข้อ 21. หลักประกันสาหรับเงินกูส้ ามัญ ถ้าเงินกูส้ ามัญรายนัน้ โดยเฉพาะรายเดียวก็ดี หรือเมื่อรวม
กับเงินกูส้ ามัญรายก่อนของผูก้ ทู้ ี่คงเหลืออยู่ (ถ้ามี) ก็ดี มีจานวนไม่เกินกว่าค่าหุน้ ที่ผู้กู้มี อยู่ใ นสหกรณ์ก็ไม่
ต้องมีหลักประกันอย่างอื่นอีก
ถ้าเงินกูส้ ามัญรายนัน้ โดยเฉพาะรายเดียวก็ดีหรือเมื่อรวมกับเงินกูส้ ามัญรายก่อนของผูก้ ู้ (ถ้ามี ) ก็
ดี มีจานวนเกินกว่าค่าหุน้ ซึ่งผูก้ มู้ ีอยู่ในสหกรณ์ ก็ตอ้ งมีหลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้
( 1 ) มี สมาชิ กที่ มิ ได้ เ ป็ นคู่ ส ม รสของผู้ กู้ ซึ่ ง คณะ กรรมการด าเนิ น การหรื อ
คณะอนุกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควรอย่างน้อยสีค่ นคา้ ประกันอย่างไม่ จ ากัดเพื่อหนีส้ ินเกี่ยวกับเงินกู้สามัญ
รายนัน้ ในส่วนที่เกินกว่าค่าหุน้ ของผูก้ ู้ แต่ถา้ ผูก้ มู้ ีเงินกูส้ ามัญรายก่อนเหลืออยู่ดว้ ย ก็ตอ้ งให้ค า้ ประกันเพื่อ
หนีส้ นิ เกี่ยวกับเงินกูส้ ามัญรายใหม่ทงั้ หมด
เพื่อความมั่นคงในการให้เงินกูส้ ามัญ คณะกรรมการด าเนินการหรือคณะอนุกรรมการ
เงินกู้ มีอานาจวินิจฉัยเรียกให้มีผคู้ า้ ประกันมากกว่าสามคนก็ได้
สมาชิกคนหนึ่งจะเป็ นผูค้ า้ ประกันสาหรับผู้กู้ม ากกว่าห้าคนในเวลาเดียวกันไม่ ได้และ
สมาชิกคนหนึ่งจะมีหนีส้ นิ ต่อสหกรณ์ในฐานะผูค้ า้ ประกัน โดยจานวนต้นเงินรวมกันทัง้ หมดเกินกว่าจากัด ที่
กล่าว ในข้อ 18 วรรคแรกไม่ได้
เมื่ อ ผู้ค ้าประกันคนใดตายหรือ ลาออกจากสหกรณ์ไม่ ว่าเพราะเหตุใ ดๆ หรือมี เ หตุ
ที่คณะกรรมการดาเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นว่าไม่สมควรที่จะเป็ นผูค้ า้ ประกันต่อไป ผู้กู้จ ะต้อง
จัดให้สมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควร เข้าเป็ นผู้ค า้ ประกันแทน
คนเดิม ให้เสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูก้ าหนด
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พ้นจากการคา้ ประกันจนกว่าผูก้ ไู้ ด้จัดให้สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้
เห็นสมควรเข้าเป็ นผูค้ า้ ประกันแทน
อนึ่ง ภายหลังการทาหนังสือคา้ ประกันแล้ว ถ้าสมาชิ กผู้ค า้ ประกันได้ เ ป็ นคู่สมรสของผู้กู้
ผูก้ จู้ ะต้องจัดให้สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดาเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้เ ห็นสมควร เป็ นผู้ค า้ ประกัน
เงินกูใ้ นส่วนที่เกินกว่าค่าหุน้ ของผูก้ โู้ ดยเร็วด้วย
( 2 ) มีอสังหาริมทรัพย์อนั ปลอดจากภาระจานองรายอื่น จานองเป็ นประกันเต็ม จ านวน
เงินกูร้ ายนัน้ โดยต้องเป็ นที่พอใจคณะกรรมการดาเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูว้ ่าจานวนเงินกูส้ ว่ นที่เกิน
กว่า ค่าหุน้ ของผูก้ ตู้ อ้ งอยู่ภายในร้อยละ 80 แห่งค่าของอสังหาริมทรัพย์นนั้
( 3 ) มี ห ลัก ทรัพ ย์ ร ัฐ บาลหรือ เอกสารการฝากเงิ น ในธนาคาร หรื อ ในสหกรณ์
ซึ่ง คณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงิ นกู้เ ห็นสมควรจ านาเป็ น ประกัน โดยจ านวนเงิน กู้
ส่วนที่เกินกว่าหุน้ ของผูก้ อู้ ยู่ภายในร้อยละ 80 แห่งค่าของหลักทรัพย์นนั้
ข้อ 22. การส่งเงินงวดชาระหนีส้ าหรับเงินกูส้ ามัญ ให้คณะกรรมการดาเนินการหรือคณะกรรมการ
เงินกูพ้ ิจารณากาหนดให้ผกู้ สู้ ง่ คืนเงินกูส้ ามัญเป็ นงวดรายเดือนเท่ากันพร้อมด้วยดอกเบีย้ ตามหลักเกณฑ์
ในข้อ 18 โดยให้สง่ ชาระงวดแรกตัง้ แต่วนั สิน้ เดือนที่รบั เงินกูเ้ ป็ นต้นไป
ในกรณีที่ผกู้ มู้ ีคาขอเป็ นหนังสือ คณะกรรมการดาเนินการเห็นว่ามีเหตุอนั สมควรผ่อนผันเป็ นพิเศษ
คณะกรรมการดาเนินการจะผ่อนเวลาการส่งเงินงวดช าระหนีส้ าหรับเงินกู้สามัญที่กาหนดไว้ตามความ
ในวรรคก่อนนั้น ให้แก่ผู้กู้คราวละหนึ่งหรือหลายคนก็ได้ แต่การผ่อนเวลาเช่ นนีร้ วมกันทั้งหมดสาหรับ
เงินกูส้ ามัญรายๆ หนึ่งต้องไม่เกินหกเดือน
หมวด 4
เงินกู้พิเศษ
ข้อ 23. การให้เงินกูพ้ ิเศษให้คณะกรรมการด าเนินการมี อานาจพิจ ารณาวินิจ ฉัยให้เ งินกู้พิเ ศษ
แก่สมาชิก
คณะกรรมการดาเนินการอาจแต่งตัง้ คณะกรรมการเงินกูข้ นึ ้ ตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ
82 และมอบอานาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูพ้ ิเศษแก่ สมาชิกก็ได้
ทัง้ นี ้ เงื่อนไขและวิธีการให้เป็ นไปตามข้อบังคับ และระเบียบนี ้ และระเบียบว่าด้วยเงินกู้พิเ ศษ
พ.ศ.2554
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ดอกเบีย้ เงินกู้
ข้อ 24. ให้เรียกดอกเบีย้ เงินกูท้ กุ ประเภทในอัตราไม่ เ กินร้อยละ 17.00 ต่อปี โดยจะประกาศให้
ทราบเป็ นคราวๆ ไป
ข้อ 25. ดอกเบีย้ นัน้ ให้คิดเป็ นรายวันตามจานวนต้นเงินคงเหลือ
หมวด 6
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้
ข้อ 26. ให้คณะกรรมการดาเนินการ ตรวจตราควบคุมให้เงินกูท้ กุ รายมีหลักประกันตามที่กาหนด
ไว้ ในระเบียบนีแ้ ละเมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่าหลัก ประกันสาหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องผู้กู้
จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
ข้อ 27. ในกรณีใด ๆ ดังต่อไปนี ้ ให้ถือว่าเงินกูไ้ ม่ว่าประเภทใดๆ เป็ นอันถึงกาหนดส่งคืนโดยสิน้ เชิง
พร้อมทัง้ ดอกเบีย้ ในทันที โดยมิพกั คานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการดาเนินการจัดการเรียก
คืนโดยมิชักช้า
(1) เมื่อผูก้ อู้ อกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด
(2) เมือ่ ปรากฏแก่คณะกรรมการดาเนินการว่า ผูก้ นู้ าเงินไปใช้ผิดความมุง่ หมายทีใ่ ห้เงินกูน้ ั้น
(3) เมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่า หลักประกันสาหรับเงินกู้เกิดบกพร่องและผูก้ มู้ ิได้
จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(4) เมื่อค้างส่งเงินงวดชาระหนี ้ (ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบีย้ ) เป็ นเวลาสองเดือนติดต่อกัน
หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนีด้ งั ว่านัน้ ถึงสามคราวสาหรับเงินกูร้ ายหนึ่งๆ
ข้อ 28. ในกรณีเงินกูเ้ ป็ นอันต้องส่งคืนโดยสิน้ เชิงตามที่กล่าวแล้ว ในข้อ 24 ถ้าผูค้ า้ ประกันต้องรับ
ผิดชาระหนีแ้ ทนผูก้ แู้ ละไม่สามารถชาระหนีน้ นั้ โดยสิน้ เชิง เมื่อผูค้ า้ ประกันร้องขอคณะกรรมการด าเนินการ
อาจผ่อนผันให้เรียกเก็บจากผูค้ า้ ประกันเป็ นงวดรายเดือน จนเสร็จตามที่ ผกู้ ไู้ ด้ทาหนังสือกูใ้ ห้ไว้ ต่อสหกรณ์
ก็ได้ สุดแต่จะพิจารณาเห็นสมควร
ข้อ 29. ผูก้ กู้ ็ดี ผูค้ า้ ประกันก็ดี ต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะขอออกหรือย้ายจากราชการ หรือ
งานประจาต้องแจ้งเป็ นหนังสือให้สหกรณ์ทราบและจัดการชาระหนีส้ นิ ซึ่งตนมี อยู่ต่อสหกรณ์ หรือจัดหาผู้
คา้ ประกันแทนตนให้เสร็จสิน้ เสียก่อน แล้วจึงขอออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจานัน้ ได้

- 25 ให้ประธานกรรมการ เป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี ้
ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2564
(ลงชื่อ) พลตารวจตรี รุทธพล เนาวรัตน์
(รุทธพล เนาวรัตน์)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด

- 17 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี ัมย์ จากัด
ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบีย้ เงินกู้
พ.ศ.2564
……………………………………
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 10,ข้อ 12,ข้อ 78(8) และข้อ 106(3) ที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 49 ครัง้ ที่ 9/2564 เมื่ อวันที่ 30 มิ ถุนายน 2564 ได้มี ม ติกาหนดระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพ ย์ต ารวจภูธ รจั งหวั ดบุรีร ัม ย์ จ ากัด ว่าด้วยการให้เ งิน กู้แก่สมาชิ กและดอกเบีย้ เงิน กู้
พ.ศ.2564 ดังต่อไปนี ้
ข้อ 1. ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จ ากัด ว่าด้วยการ
ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกและดอกเบีย้ เงินกู้ พ.ศ.2564”
ข้อ 2. ระเบียบนีใ้ ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่
สมาชิกและดอกเบีย้ เงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2563 และบรรดาระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง มติ หรือ
ข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัด หรือแย้งกับระเบียบนี ้ และให้ใช้ระเบียบนีแ้ ทน
ข้อ 4. ในระเบียบนี ้
สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
สมาชิก หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์
ประธานกรรมการ หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธ รจังหวัด
บุรรี มั ย์ จากัด
คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธ รจังหวัด
บุรรี มั ย์ จากัด
เงินได้รายเดือน หมายถึง เงินเดือนหรือค่าจ่างประจา และเงินที่จ่ายควบกับเงินเดือนหรือ
จ้างประจา ซึ่งสมาชิกได้รบั จากหน่วยงานเจ้าสังกัด และหมายถึงบานาญตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จ
บานาญหรือเงินอื่นๆ ซึ่งสมาชิกได้รบั จากทางราชการด้วย
หมวด 1
ข้อกาหนดทั่วไป
ข้อ 5. ในระเบียบที่สหกรณ์ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก 3 ประเภท คือ
( 1 ) เงินกูเ้ พื่อเหตุฉกุ เฉิน
( 2 ) เงินกูส้ ามัญ
( 3 ) เงินกูพ้ ิเศษ

- 18 ข้อ 6. สหกรณ์จะให้เงินกูเ้ ฉพาะแก่สมาชิกเท่านัน้
ข้อ 7.การให้เ งินกู้แก่สมาชิ กนั้น จะให้ได้เ ฉพาะกรณีเ พื่อการอันจ าเป็ นหรือมี ประโยชน์ตามที่
คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรแต่จะให้เงินกูเ้ พื่อการสุรยุ่ สุรา่ ยหรือการเก็งกาไรไม่ได้
ข้อ 8. สมาชิกผูป้ ระสงค์ขอกู้เงิน ต้องเสนอคาขอกู้ต่อ สหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้
เมื่อสมาชิกได้ทาความยินยอมเป็ นหนังสือไว้กับสหกรณ์ ให้ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของรัฐ
หรือนายจ้าง ในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานอื่นใดที่สมาชิกปฏิบตั ิหน้าที่อยู่หักเงินเดือน หรือค่าจ้าง
หรือเงินอื่นใดที่ถึงกาหนดจ่ายแก่สมาชิกนัน้ เพื่อชาระหนีห้ รือภาระผูกพันอื่นที่มี ต่อสหกรณ์ใ ห้แก่สหกรณ์
ตามจานวนที่สหกรณ์แจ้งไปจนกว่าหนีห้ รือภาระผูกพันนัน้ จะระงับสิน้ ไป ให้หน่วยงานนั้นหักเงินดังกล่าว
และส่งเงินที่หกั ไว้นนั้ ให้แก่สหกรณ์โดยพลัน
การแสดงเจตนายินยอมนีม้ ิอาจจะถอนคืนได้ เว้นแต่สหกรณ์ให้ความยินยอม
การหักเงินนัน้ ต้องหักให้สหกรณ์เป็ นอันดับแรกถัดจากหนีภ้ าษี อากร และการหักเงินเข้ากองทุน
ที่สมาชิกต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จ บานาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุน
สารองเลีย้ งชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงานและกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม
ข้อ 9. การให้เงินกูท้ กุ ประเภทนัน้ ผูก้ ตู้ อ้ งทาหนังสือและสมาชิกผูค้ า้ ประกัน (ถ้ามี) ต้องทาหนังสือ
คา้ ประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้
ข้อ 10. การส่งเงินงวดชาระหนีเ้ งินกูท้ กุ ประเภท ซึ่งผูก้ ตู้ อ้ งส่งต่อสหกรณ์นั้น ให้ส่งโดยวิธี หักจาก
เงินได้รายเดือนของผูก้ ู้ ณ ที่จ่าย และการส่งเงินงวดชาระหนีเ้ งินกูท้ กุ ประเภท ดอกเบีย้ เงินกู้ รวมทัง้ เงินอื่นๆ
ของสมาชิกรวมกันจะต้องไม่เกินเงินได้รายเดือนสุทธิของสมาชิกนัน้
ให้ถือว่าเงินงวดชาระหนีแ้ ต่ละงวดถึงกาหนดส่งภายในวันสิน้ เดือนนัน้ ๆ
หมวด 2
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
ข้อ 11. การให้เงินกูเ้ พื่อเหตุฉกุ เฉิน คณะกรรมการดาเนินการอาจมอบอานาจให้ประธานกรรมการ
หรือรองประธานกรรมการ หรือประธานคณะกรรมการเงิน กู้ ตามที่เ ห็นสมควรเป็ นผู้วิ นิจ ฉัยให้เ งิน กู้
เพื่อเหตุฉกุ เฉิน และให้รายงานคณะกรรมการดาเนินการทราบทุกเดือน
ข้อ 12. เงินกู้เ พื่ อเหตุฉุกเฉิน ที่ใ ห้แก่สมาชิ กผู้กู้คนหนึ่ง ๆ นั้น ให้มี จ านวนไม่ เ กิน สองเท่าของ
เงินเดือนของสมาชิกนัน้ แต่ไม่เกิน 30,000.- บาท
การส่งชาระหนีใ้ ห้สง่ ชาระหนีเ้ ป็ นเงินต้นและดอกเบีย้ เป็ นรายงวดไม่เกิน 6 งวด ในกรณีที่สมาชิก
กูเ้ งินเพื่อเหตุฉกุ เฉิน ไปแล้ว มีความประสงค์จะขอกูใ้ หม่ ต้องส่งงวดชาระหนีไ้ ม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
งวดในสัญญาเดิม จึงจะขอกูใ้ หม่ได้ และสหกรณ์จะจ่ายเงินให้โดยวิธีหกั ลบกลบหนี ้

- 19 ข้อ 13. หลักประกันสาหรับเงินกูเ้ พื่อเหตุฉกุ เฉิน นอกจากหนังสือกู้ซึ่งผู้กู้ได้ทาไว้ต่อสหกรณ์แล้ว
ก็ไม่ตอ้ งมีหลักประกันอย่างอื่นอีก
ข้อ 14. การส่งเงินงวดชาระหนี ้ สาหรับเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิน ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินเต็ม
จานวนพร้อมด้วยดอกเบีย้ ภายในวันสิน้ เดือนที่รบั เงินกู้ หรือให้สง่ เป็ นงวดรายเดือนรวมกันหกงวดติดต่อกัน
เริม่ ตัง้ แต่วนั สิน้ เดือนแรกที่รบั เงินกูเ้ ป็ นต้นไป โดยให้สง่ ชาระต้นเงินงวดละหนึ่งในหกของจ านวนเงินที่เ ป็ น
หนี ้ (ถ้ามีเศษของบาทให้รวมชาระงวดสุดท้าย) พร้อมดอกเบีย้ ของ ต้นเงินคงเหลือถึงวันที่ชาระต้นเงินนั้น
ทัง้ นี ้ ไม่มีการผ่อนเวลาแต่อย่างใด
สาหรับสมาชิกทีก่ ู้เงินตัง้ แต่วันที่ 4 ของเดือน ให้เก็บ เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยในรอบเดือน
ถัดไป ตามจานวนวันทีเ่ รียกเก็บ
หมวด 3
เงินกู้สามัญ
ข้อ 15. การให้เงินกูส้ ามัญให้คณะกรรมการดาเนินการมี อานาจพิจ ารณาวินิจ ฉัยให้เ งินกู้สามัญ
แก่สมาชิก
คณะกรรมการดาเนินการ อาจแต่งตัง้ คณะกรรมการเงินกูข้ นึ ้ ตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ
82 และมอบอานาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิกก็ได้
ข้อ 16. คาขอกูเ้ งินสามัญของสมาชิกนัน้ ต้องเสนอโดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นดังต่อไปนี ้
คือ คาขอกูเ้ งินของสมาชิกผูซ้ ึ่งรับราชการในสังกัดต ารวจภูธ รจังหวัดบุรีรมั ย์ต้องผ่านการพิจ ารณาของผู้
บังคับการตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ หรือรองผูบ้ งั คับการตารวจภูธรจังหวัด ส่วนคาขอกูข้ องผูซ้ ึ่งรับราชการ
อยู่ใ นสังกัดสถานีต ารวจภูธ รอาเภอ,สถานีต ารวจภูธ รกิ่งอาเภอ สถานีต ารวจภูธ รต าบล ต้องผ่านการ
พิจารณาของผูบ้ งั คับบัญชาของตน (แต่ถา้ ผูข้ อกูด้ ารงตาแหน่งเหล่านีเ้ อง หรือดารงตาแหน่งราชการสูงกว่า
ก็ไม่ตอ้ งผ่านการพิจารณาให้ความเห็นดังว่านี)้ สหกรณ์อาจให้เงินกูส้ ามัญเพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี ้
(1) เพื่ อ การอัน จ าเป็ นหรือ ประโยช น์ด้า นความสะดวกสบายของสมาชิ ก ตามที่
คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร
(2) เพื่อซือ้ รถจักรยานยนต์ (ตามระเบียบเดิม)
(3) เพื่อซือ้ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในการสื่อสาร (ตามระเบียบเดิม)
(4) เพื่อการศึกษา (ตามระเบียบเดิม)
(5) เพื่อซือ้ อาวุธปื น (ตามระเบียบเดิม)
(6) เพื่อซือ้ อาวุธปื นพกประจากาย ซิกซาวเออร์ โมเดล พี 320 เอสพี เพื่อเป็ นสวัสดิการ
แก่ขา้ ราชการตารวจ (ตามระเบียบเดิม)

- 20 (7) เพื่อซือ้ รถจักรยานเพื่อเป็ นสวัสดิการแก่สมาชิก (ตามระเบียบเดิม)
(8) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ตามประกาศสหกรณ์)
(9) เพื่อสมาชิกตามโครงการที่สหกรณ์กาหนด (ตามประกาศสหกรณ์)
ข้อ 17. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขสาหรับเงินกูแ้ ต่ละวัตถุประสงค์ ให้เป็ นไปตามประกาศของสหกรณ์
ข้อ 18. จานวนเงินกูส้ ามัญที่ให้แก่สมาชิกผูก้ คู้ นหนึ่งๆ นั้น ย่อมสุดแต่คณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณาเห็นสมควรแต่ต้องอยู่ภ ายในจ านวนไม่ เ กิน 80 เท่าของเงินได้รายเดือน และวงเงินกู้ไม่ เ กิน
4,000,000.- บาท (วงเงินกู้สามัญไม่ เ กิน 2,000,000.- บาท และเงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชี วิต
2,000,000.- บาท)
หากสมาชิกรายใดที่กสู้ ามัญตามวัตถุประสงค์อื่นให้สามารถกู้สามัญตามวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตได้เ ท่ากับมูลหนีท้ ี่ขอกู้โดยการรวมสัญญากับเงินกู้สามัญตามวัตถุประสงค์อื่น
แต่ต้องไม่ เ กินวงเงินกู้สามัญตามระเบียบว่าด้วยการให้เ งินกู้แก่สมาชิ กและดอกเบีย้ เงินกู้ พ.ศ.2564
และจะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ดังนี ้
(1) เป็ นสมาชิกตัง้ แต่ 3 เดือนถึง 3 ปี กูเ้ งินสามัญได้ 80 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่เมื่อ
รวมกับหนีเ้ งินกูโ้ ครงการทุกประเภทแล้ว กูไ้ ด้ไม่เกิน 1,300,000.- บาท
(2) เป็ นสมาชิกเกิน 3 ปี ถึง 5 ปี กู้เ งินสามัญได้ 80 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่เ มื่ อ
รวมกับหนีเ้ งินกูโ้ ครงการทุกประเภทแล้ว กูไ้ ด้ไม่เกิน 1,500,000.- บาท
(3) เป็นสมาชิกเกิน 5 ปีขนึ ้ ไป กูเ้ งินสามัญได้ 80 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่เ มื่ อรวมกับหนี ้
เงินกูโ้ ครงการทุกประเภทแล้ว กูไ้ ด้ไม่เกิน 4,000,000.- บาท
(4) ทุนเรือนหุน้ สมาชิกที่ยื่นกูเ้ งินสามัญ (ไม่รวมโครงการทุกประเภท) ต้องมี ทุนเรือนหุ้น
ดังนี ้
4.1 วงเงินกูไ้ ม่เกิน 1,800,000.- บาท ต้องมีทนุ เรือนหุ้นไม่ น้อยกว่าร้อยละ 13 ของ
วงเงินที่ขอกู้
4.2 วงเงินกูต้ งั้ แต่ 1,800,001.- บาท ถึง 2,000,000.- บาท ต้องมีทนุ เรือนหุน้ ไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 15 ของวงเงินที่ขอกู้
4.3 กรณีสมาชิกที่เคยกูเ้ งินสามัญมาแล้ว หากจะขอกูส้ ามัญใหม่และขอกู้วงเงินเดิม
จะต้องมีทนุ เรือนหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินที่ขอกู้ โดยเงินค่าหุน้ ดังกล่าวสมาชิ กต้องช าระในวัน
รับเงินกูส้ ามัญ สหกรณ์ฯ จะหักจากเงินกูท้ ี่สมาชิกพึงได้รบั ชาระค่าหุน้ ให้ครบตามจ านวนก่อน จึ งจะจ่ าย
เงินกูส้ ามัญ
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ตามระเบียบที่สหกรณ์กาหนด โดยสหกรณ์จะหักจากเงินกูท้ ี่สมาชิกพึงได้รบั ชาระให้ครบตามจานวนก่อนจึง
จะจ่ายเงินกูส้ ามัญ
(6) การส่งชาระหนี ้
6.1 สมาชิกที่กไู้ ม่เกิน 1,500,000.- บาท ส่งชาระหนีไ้ ม่เกิน 180 งวด
6.2 สมาชิกที่กตู้ งั้ แต่ 1,500,001.- ถึง 1,800,000.- บาท ส่งชาระหนีไ้ ม่เกิน 200 งวด
6.3 สมาชิกที่กตู้ งั้ แต่ 1,800,001.- ถึง 2,000,000.- บาท ส่งชาระหนีไ้ ม่เกิน 230 งวด
สาหรับสมาชิกที่ยงั ไม่ เ กษี ยณอายุราชการให้ส่งช าระหนีใ้ ห้เ สร็จ สิน้ ภายในอายุ 65 ปี ยกเว้น
สมาชิก ที่เกษียณอายุราชการและขอรับเงินบานาญให้สง่ ชาระหนีใ้ ห้เสร็จสิน้ ภายในอายุ 70 ปี
(7) กรณีสมาชิ กที่ มี อายุราชการก่อนเกษี ยณตั้งแต่ 55 ปี มี สิทธิ์ยื่นขอกู้เ งินสามัญได้
ตามสิทธิ์ ข้อ 18. (1),(2),(3) และการส่งงวดช าระหนีต้ ้องส่งช าระภายในไม่ เ กิน 65 ปี ทั้งนี ้ จะนาเอา
ทุนเรือนหุน้ มาพิจารณา โดยหนีจ้ ะต้องเท่ากับหรือน้อยกว่าทุนเรือนหุน้ เมื่ออายุครบ 65 ปี เว้นแต่ยื่นขอกูเ้ งิน
สามัญโดยมีค่าหุน้ เป็ นหลักคา้ ประกัน ให้กไู้ ด้ภายในจานวนไม่เกินร้อยละ 90 ของค่าหุน้ ทัง้ หมดที่เ ป็ นหลัก
คา้ ประกัน การส่งเงินงวดชาระหนีไ้ ม่จากัดเรือ่ งอายุแต่ตอ้ งส่งชาระภายในไม่เกิน 120 งวด
(8) สมาชิกที่กเู้ งินสามัญและโครงการทุกประเภท ต้องมีเงินเดือนเหลือหลังหักช าระหนี ้
ทุกประเภทแล้วไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของเงินได้รายเดือน
(9) กรณีสมาชิกที่เกษียณอายุราชการและขอรับเงินบานาญรายเดือน มี สิทธิ์ยื่นขอกู้เ งิน
สามัญได้ 55 เท่า ของเงินเดือน แต่กไู้ ด้ไม่เกิน 800,000.- บาท
(10) สมาชิกที่เกษียณอายุราชการและขอรับเงินบานาญยื่นขอกู้เ งินสามัญโดยมี ค่าหุ้น
เป็ น หลักค ้าประกัน ให้กู้ไ ด้ภ ายในจ านวนไม่ เ กิ นร้อยละ 90 ของค่า หุ้น ทั้ง หมดที่ เ ป็ นหลัก ค า้ ประกัน
การส่งเงินงวดชาระหนีไ้ ม่จากัดเรือ่ งอายุ แต่ตอ้ งส่งชาระภายในไม่เกิน 120 งวด
(11) สมาชิ กที่เ กษี ยณอายุราชการและขอรับเงินบานาญที่กู้เ งินสามัญและโครงการ
ทุกประเภทต้องมีเงินเดือนเหลือหลังหักชาระหนีท้ กุ ประเภทแล้วไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 20 ของเงินได้รายเดือน
(12) สมาชิกที่กเู้ งินต่อเนื่องต้องส่งชาระหนีค้ รัง้ ก่อนไม่ต่ากว่า 8 งวดเดือน หรือ ร้อยละ 10
จึงจะมีสทิ ธิ์ยื่นกูส้ ามัญใหม่ได้
โดยให้มีผคู้ า้ ประกันสีค่ นทุกเงื่อนไข ทัง้ นี ้ หากไม่ เ ป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นให้เ ป็ น
อานาจของคณะกรรมการเงินกูเ้ ป็ นผูพ้ ิจารณาเป็ นรายๆ ไป
ในกรณีที่สมาชิกผูก้ เู้ งินสามัญโดยมีค่าหุน้ เป็ นหลักประกัน ให้กไู้ ด้ภายในจานวนไม่เกินร้อยละ 90
ของค่าหุน้ ทัง้ หมดที่เป็ นหลักประกัน
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รายก่อนไม่เสร็จก็ได้ แต่จานวนเงินกูส้ ามัญรวมทุกรายการของสมาชิ กผู้กู้คนหนึ่งๆ ในเวลาใดเวลาหนึ่ ง
จะมีจานวนต้นเงินเกินกว่าจากัดที่กล่าวในข้อ 18 สุดแต่กรณีไม่ได้
ข้อ 20. ในการให้เงินกูส้ ามัญนั้น ถ้าปรากฏว่าสหกรณ์มี เ งินทุนที่จ ะกู้ได้ไม่ พ อแก่การขอกู้อันมี
ลักษณะพึงให้กนู้ นั้ ทุกราย ให้ถือลาดับในการพิจารณาให้เงินกู้ ดังต่อไปนี ้
(1) เงินกูซ้ ึ่งถือค่าหุน้ เป็ นหลักประกัน พึงให้ในลาดับก่อนเงินกูซ้ ึ่งมีหลักประกันอย่างอื่น
(2) ในระหว่างเงินกูซ้ ึ่งอยู่ในลาดับเดียวกันตามที่กล่าวในข้อ (1) เงินกู้ซึ่งมี จ านวนน้อย
พึงให้ก่อนเงินกูซ้ ึ่งมีจานวนมากเพื่อประโยชน์แห่งการนี ้ จ านวนเงินกู้ที่นามาเทียบกันนั้น ให้ คิดรวมทั้ง
เงินกูส้ ามัญ,เงินกูเ้ พื่อเหตุฉกุ เฉิน และเงินกูพ้ ิเศษ รายก่อนของผูก้ ทู้ ี่คงเหลืออยู่
ทั้งนี ้ เว้น แต่ใ นกรณีที่คณะกรรมการด าเนินการหรือคณะอนุกรรมการเงิน กู้เ ห็นว่า มี
เหตุผลพิเศษจะวินิจฉัยเป็ นอย่างอื่นก็ได้
ข้อ 21. หลักประกันสาหรับเงินกูส้ ามัญ ถ้าเงินกูส้ ามัญรายนัน้ โดยเฉพาะรายเดียวก็ดี หรือเมื่อรวม
กับเงินกูส้ ามัญรายก่อนของผูก้ ทู้ ี่คงเหลืออยู่ (ถ้ามี) ก็ดี มีจานวนไม่เกินกว่าค่าหุน้ ที่ผู้กู้มี อยู่ใ นสหกรณ์ก็ไม่
ต้องมีหลักประกันอย่างอื่นอีก
ถ้าเงินกูส้ ามัญรายนัน้ โดยเฉพาะรายเดียวก็ดีหรือเมื่อรวมกับเงินกู้สามัญรายก่อนของผู้กู้ (ถ้ามี )
ก็ดี มีจานวนเกินกว่าค่าหุน้ ซึ่งผูก้ มู้ ีอยู่ในสหกรณ์ ก็ตอ้ งมีหลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้
( 1 ) มี สมาชิ กที่ มิ ได้ เ ป็ นคู่ ส มรสของผู้ กู้ ซึ่ ง คณะ กรรมการด าเนิ น การหรื อ
คณะอนุกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควรอย่างน้อยสีค่ นคา้ ประกันอย่างไม่ จ ากัดเพื่อหนีส้ ินเกี่ยวกับเงินกู้สามัญ
รายนัน้ ในส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้ แต่ถ้าผู้กู้มี เ งินกู้สามัญรายก่อนเหลืออยู่ด้วย ก็ต้องให้ค า้ ประกัน
เพื่อหนีส้ นิ เกี่ยวกับเงินกูส้ ามัญรายใหม่ทงั้ หมด
เพื่อความมั่นคงในการให้เงินกูส้ ามัญ คณะกรรมการด าเนินการหรือคณะอนุกรรมการ
เงินกู้ มีอานาจวินิจฉัยเรียกให้มีผคู้ า้ ประกันมากกว่าสามคนก็ได้
สมาชิกคนหนึ่งจะเป็ นผูค้ า้ ประกันสาหรับผู้กู้ม ากกว่าห้าคนในเวลาเดียวกันไม่ ได้และ
สมาชิกคนหนึ่งจะมีหนีส้ นิ ต่อสหกรณ์ในฐานะผูค้ า้ ประกัน โดยจานวนต้นเงินรวมกันทัง้ หมดเกิ นกว่าจ ากัด
ที่กล่าวในข้อ 18 วรรคแรกไม่ได้
เมื่ อ ผู้ค ้าประกันคนใดตายหรือ ลาออกจากสหกรณ์ไม่ ว่าเพราะเหตุใ ดๆ หรือมี เ หตุ
ที่คณะกรรมการดาเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นว่าไม่สมควรที่จะเป็ นผูค้ า้ ประกันต่อไป ผู้กู้จ ะต้อง
จัดให้สมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควร เข้าเป็ นผู้ค า้ ประกันแทน
คนเดิมให้เสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูก้ าหนด
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พ้นจากการคา้ ประกันจนกว่าผูก้ ไู้ ด้จัดให้สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้
เห็นสมควรเข้าเป็ นผูค้ า้ ประกันแทน
อนึ่ง ภายหลังการทาหนังสือคา้ ประกันแล้ว ถ้าสมาชิ กผู้ค า้ ประกันได้เ ป็ นคู่ สมรสของผู้กู้
ผูก้ จู้ ะต้องจัดให้สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดาเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้เ ห็นสมควร เป็ นผู้ค า้ ประกัน
เงินกูใ้ นส่วนที่เกินกว่าค่าหุน้ ของผูก้ โู้ ดยเร็วด้วย
( 2 ) มีอสังหาริมทรัพย์อนั ปลอดจากภาระจานองรายอื่น จานองเป็ นประกันเต็ม จ านวน
เงินกูร้ ายนัน้ โดยต้องเป็ นที่พอใจคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้ว่าจ านวนเงินกู้ส่ วน
ที่เกินกว่าค่าหุน้ ของผูก้ ตู้ อ้ งอยู่ภายในร้อยละ 80 แห่งค่าของอสังหาริมทรัพย์นนั้
( 3 ) มี ห ลัก ทรัพ ย์ ร ัฐ บาลหรือ เอกสารการฝากเงิ น ในธนาคาร หรื อ ในสหกรณ์
ซึ่ง คณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงิ นกู้เ ห็นสมควรจ านาเป็ น ประกัน โดยจ านวนเงิน กู้
ส่วนที่เกินกว่าหุน้ ของผูก้ อู้ ยู่ภายในร้อยละ 80 แห่งค่าของหลักทรัพย์นนั้
ข้อ 22. การส่งเงินงวดชาระหนีส้ าหรับเงินกูส้ ามัญ ให้คณะกรรมการดาเนินการหรือคณะกรรมการ
เงินกูพ้ ิจารณากาหนดให้ผกู้ สู้ ง่ คืนเงินกูส้ ามัญเป็ นงวดรายเดือนเท่ากันพร้อมด้วยดอกเบี ย้ ตามหลักเกณฑ์
ในข้อ 18 โดยให้สง่ ชาระงวดแรกตัง้ แต่วนั สิน้ เดือนที่รบั เงินกูเ้ ป็ นต้นไป
ในกรณีที่ผกู้ มู้ ีคาขอเป็ นหนังสือ คณะกรรมการดาเนินการเห็นว่ามีเหตุอนั สมควรผ่อนผันเป็ นพิเศษ
คณะกรรมการดาเนินการจะผ่อนเวลาการส่งเงินงวดช าระหนีส้ าหรับเงินกู้สามัญที่กาหนดไว้ตามความ
ในวรรคก่อนนั้น ให้แก่ผู้กู้คราวละหนึ่งหรือหลายคนก็ได้ แต่การผ่อนเวลาเช่ นนีร้ วมกันทั้งหมดสาหรับ
เงินกูส้ ามัญรายๆ หนึ่งต้องไม่เกินหกเดือน
หมวด 4
เงินกู้พิเศษ
ข้อ 23. การให้เงินกูพ้ ิเศษให้คณะกรรมการด าเนินการมี อานาจพิจ ารณาวินิจ ฉัยให้ เ งินกู้พิเ ศษ
แก่สมาชิก
คณะกรรมการดาเนินการอาจแต่งตัง้ คณะกรรมการเงินกู้ขึน้ ตามความในข้อบังคับของสหกรณ์
ข้อ 82 และมอบอานาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูพ้ ิเศษแก่สมาชิกก็ได้
ทัง้ นี ้ เงื่อนไขและวิธีการให้เป็ นไปตามข้อบังคับ และระเบียบนี ้ และระเบียบว่าด้วยเงินกู้พิเ ศษ
พ.ศ.2554

- 24 หมวด 5
ดอกเบีย้ เงินกู้
ข้อ 24. ให้เรียกดอกเบีย้ เงินกูท้ กุ ประเภทในอัตราไม่ เ กินร้อยละ 17.00 ต่อปี โดยจะประกาศให้
ทราบเป็ นคราวๆ ไป
ข้อ 25. ดอกเบีย้ นัน้ ให้คิดเป็ นรายวันตามจานวนต้นเงินคงเหลือ
หมวด 6
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้
ข้อ 26. ให้คณะกรรมการดาเนินการ ตรวจตราควบคุมให้เงินกูท้ กุ รายมีหลักประกันตามที่กาหนด
ไว้ ในระเบียบนีแ้ ละเมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องผู้กู้
จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
ข้อ 27. ในกรณีใด ๆ ดังต่อไปนี ้ ให้ถือว่าเงินกูไ้ ม่ว่าประเภทใดๆ เป็ นอันถึงกาหนดส่งคืนโดยสิน้ เชิง
พร้อมทัง้ ดอกเบีย้ ในทันที โดยมิพกั คานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการดาเนินการจัดการเรียก
คืนโดยมิชักช้า
(1) เมื่อผูก้ อู้ อกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด
(2) เมือ่ ปรากฏแก่คณะกรรมการดาเนินการว่า ผูก้ นู้ าเงินไปใช้ผิดความมุง่ หมายทีใ่ ห้เงินกูน้ ั้น
(3) เมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่า หลักประกันสาหรับเงินกูเ้ กิดบกพร่องและผูก้ มู้ ิได้
จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(4) เมื่อค้างส่งเงินงวดชาระหนี ้ (ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบีย้ ) เป็ นเวลาสองเดือนติดต่อกัน
หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนีด้ งั ว่านัน้ ถึงสามคราวสาหรับเงินกูร้ ายหนึ่งๆ
ข้อ 28. ในกรณีเงินกูเ้ ป็ นอันต้องส่งคืนโดยสิน้ เชิงตามที่กล่าวแล้ว ในข้อ 24 ถ้าผูค้ า้ ประกันต้องรับ
ผิดชาระหนีแ้ ทนผูก้ แู้ ละไม่สามารถชาระหนีน้ นั้ โดยสิน้ เชิง เมื่อผูค้ า้ ประกันร้องขอคณะกรรมการด าเนินการ
อาจผ่อนผันให้เรียกเก็บจากผูค้ า้ ประกันเป็ นงวดรายเดือน จนเสร็จตามที่ผกู้ ไู้ ด้ทาหนังสือกูใ้ ห้ไว้ ต่อสหกรณ์
ก็ได้ สุดแต่จะพิจารณาเห็นสมควร
ข้อ 29. ผูก้ กู้ ็ดี ผูค้ า้ ประกันก็ดี ต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะขอออกหรือย้ายจากราชการ หรือ
งานประจาต้องแจ้งเป็ นหนังสือให้สหกรณ์ทราบและจัดการช าระหนีส้ ินซึ่งตนมี อยู่ต่อสหกรณ์ หรือจัดหา
ผูค้ า้ ประกันแทนตนให้เสร็จสิน้ เสียก่อน แล้วจึงขอออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจานัน้ ได้

- 25 ให้ประธานกรรมการ เป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี ้
ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2564
(ลงชื่อ) พันตารวจเอก นิธิศ ปิ ตธิ ีรโชติ
(นิธิศ ปิ ตธิ ีรโชติ)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด

- 17 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี ัมย์ จากัด
ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบีย้ เงินกู้
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2563
……………………………………
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 10 , ข้อ 12 , ข้อ 78(8) และข้อ 106(3) ที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 48 ครัง้ ที่ 2/2564 เมื่ อวันที่ 27 พฤศจิ กายน พ.ศ.2563 ได้มี ม ติ กาหนด
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกและดอกเบีย้ เงินกู้
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2563 ดังต่อไปนี ้
ข้อ 1. ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จ ากัด ว่าด้วยการ
ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกและดอกเบีย้ เงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2563”
ข้อ 2. ระเบียบนีใ้ ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็ นต้นไป ให้ยกเลิกความในหมวด 2
เงินกูเ้ พื่อเหตุฉกุ เฉินข้อ 9. , ข้อ 10. และ ข้อ 12. ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธ รจังหวัดบุรีรมั ย์
จากัด ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิ กและดอกเบีย้ เงินกู้ แก้ไขเพิ่ม เติม ฉบับที่ 5 พ.ศ.2556 และใช้ความ
ต่อไปนีแ้ ทน
หมวด 1
ข้อกาหนดทั่วไป
ข้อ 3. ในระเบียบที่สหกรณ์ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก 3 ประเภท คือ
( 1 ) เงินกูเ้ พื่อเหตุฉกุ เฉิน
( 2 ) เงินกูส้ ามัญ
( 3 ) เงินกูพ้ ิเศษ
ข้อ 4. สหกรณ์จะให้เงินกูเ้ ฉพาะแก่สมาชิกเท่านัน้
ข้อ 5. การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกนัน้ จะให้ได้เฉพาะกรณีเพื่อการอันจาเป็ นหรือมีประโยชน์ตามที่
คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรแต่จะให้เงินกูเ้ พื่อการสุรยุ่ สุรา่ ยหรือการเก็งกาไรไม่ได้
ข้อ 6. สมาชิกผูป้ ระสงค์ขอกูเ้ งิน ต้องเสนอคาขอกูต้ ่อสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้
เมื่อสมาชิกได้ทาความยินยอมเป็ นหนังสือไว้กับสหกรณ์ ให้ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของรัฐ
หรือนายจ้างในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานอื่นใดที่สมาชิกปฏิบตั ิหน้าที่อยู่ หักเงินเดือน หรือค่าจ้าง
หรือเงินอื่นใดที่ถึงกาหนดจ่ายแก่สมาชิกนัน้ เพื่อชาระหนีห้ รือภาระผูกพั นอื่นที่มี ต่อสหกรณ์ใ ห้แก่สหกรณ์
ตามจานวนที่สหกรณ์แจ้งไปจนกว่าหนีห้ รือภาระผูกพันนัน้ จะระงับสิน้ ไป ให้หน่วยงานนั้นหักเงินดังกล่าว
และส่งเงินที่หกั ไว้นนั้ ให้แก่สหกรณ์โดยพลัน
การแสดงเจตนายินยอมนีม้ ิอาจจะถอนคืนได้ เว้นแต่สหกรณ์ให้ความยินยอม

- 18 การหักเงินนัน้ ต้องหักให้สหกรณ์เป็ นอันดับแรกถัดจากหนีภ้ าษีอากร และการหักเงินเข้ากองทุนที่
สมาชิกต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จ บานาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนสารอง
เลีย้ งชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงานและกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม
ข้อ 7. การให้เงินกูท้ กุ ประเภทนัน้ ผูก้ ตู้ อ้ งทาหนังสือและสมาชิกผูค้ า้ ประกัน (ถ้ามี) ต้องทาหนังสือ
คา้ ประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้
ข้อ 8. การส่งเงินงวดชาระหนีเ้ งินกูท้ กุ ประเภท ซึง่ ผูก้ ตู้ อ้ งส่งต่อสหกรณ์นนั้ ให้สง่ โดยวิธีหกั จากเงิน
ได้รายเดือนของผูก้ ู้ ณ ทีจ่ ่าย และการส่งเงินงวดชาระหนีเ้ งินกูท้ กุ ประเภท ดอกเบีย้ เงินกู้ รวมทัง้ เงินอื่น ๆ
ของสมาชิกรวมกันจะต้องไม่เกินเงินได้รายเดือนสุทธิของสมาชิกนัน้
ให้ถือว่าเงินงวดชาระหนีแ้ ต่ละงวดถึงกาหนดส่งภายในวันสิน้ เดือนนัน้ ๆ
หมวด 2
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
ข้อ 9. การให้เงินกูเ้ พื่อเหตุฉกุ เฉิน คณะกรรมการดาเนินการอาจมอบอานาจให้ประธานกรรมการ
หรือรองประธานกรรมการ หรือประธานคณะกรรมการเงินกู้ ตามที่เห็นสมควร เป็ นผูว้ ินิจฉัยให้เงินกูเ้ พื่อเหตุ
ฉุกเฉิน และให้รายงานคณะกรรมการดาเนินการทราบทุกเดือน
ข้อ 10. เงินกู้เ พื่ อเหตุฉุกเฉิน ที่ใ ห้แก่สมาชิ กผู้กู้คนหนึ่ง ๆ นั้น ให้มี จ านวนไม่ เ กิน สองเท่าของ
เงินเดือนของสมาชิกนัน้ แต่ไม่เกิน 30,000.- บาท
การส่งชาระหนีใ้ ห้สง่ ชาระหนีเ้ ป็ นเงินต้นและดอกเบีย้ เป็ นรายงวดไม่เกิน 6 งวด ในกรณี
ที่สมาชิกกูเ้ งินเพื่อเหตุฉกุ เฉินไปแล้ว มีความประสงค์จะขอกูใ้ หม่ ต้องส่งงวดชาระหนีไ้ ม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนงวดในสัญญาเดิม จึงจะขอกูใ้ หม่ได้ และสหกรณ์จะจ่ายเงินให้โดยวิธีหกั ลบกลบหนี ้
ข้อ 11. หลักประกันสาหรับเงินกูเ้ พื่อเหตุฉกุ เฉิน นอกจากหนังสือกู้ซึ่งผู้กู้ได้ทาไว้ต่อสหกรณ์แล้ว
ก็ไม่ตอ้ งมีหลักประกันอย่างอื่นอีก
ข้อ 12. การส่งเงินงวดช าระหนี ้ สาหรับเงินกู้ เพื่อเหตุฉุกเฉิน ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
เต็มจานวน พร้อมด้วยดอกเบีย้ ภายในวันสิน้ เดือน ที่รบั เงินกู้ หรือให้ส่งเป็ นงวดรายเดือนรวมกันหกงวด
ติดต่อกัน เริม่ ตัง้ แต่วนั สิน้ เดือนแรกที่รบั เงินกูเ้ ป็ นต้นไป โดยให้สง่ ชาระต้นเงินงวดละหนึ่งในหกของจ านวน
เงินที่เป็ นหนี ้ (ถ้ามีเศษของบาทให้รวมชาระงวดสุดท้าย) พร้อมดอกเบีย้ ของต้นเงินคงเหลือถึงวันที่ชาระต้น
เงินนัน้ ทัง้ นีไ้ ม่มีการผ่อนเวลาแต่อย่างใด
สาหรับสมาชิกทีก่ ู้เงินตัง้ แต่วันที่ 4 ของเดือน ให้เก็บเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยในรอบเดือน
ถัดไป ตามจานวนวันทีเ่ รียกเก็บ

- 19 หมวด 3
เงินกู้สามัญ
ข้อ 13. การให้เงินกูส้ ามัญให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจพิจารณาวินจิ ฉัยให้เงินกูส้ ามัญแก่
สมาชิก
คณะกรรมการดาเนินการ อาจแต่งตัง้ คณะกรรมการเงินกูข้ นึ ้ ตามความในข้อบังคับของ
สหกรณ์ ข้อ 82 และมอบอานาจหน้าทีใ่ นการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิกก็ได้
ข้อ 14. คาขอกูเ้ งินสามัญของสมาชิกนัน้ ต้องเสนอโดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นดังต่อไปนี ้
คือ คาขอกูเ้ งินของสมาชิกผูซ้ ึ่งรับราชการในสังกัดตารวจภูธรจังหวัด บุรรี มั ย์ตอ้ งผ่านการพิจารณาของผู้
บังคับการตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ หรือรองผูบ้ งั คับการตารวจภูธรจังหวัด ส่วนคาขอกูข้ องผูซ้ ึ่งรับราชการ
อยู่ในสังกัดสถานีตารวจภูธรอาเภอ , สถานีตารวจภูธรกิ่งอาเภอ , สถานีตารวจภูธรตาบล ต้องผ่านการ
พิจารณาของผูบ้ งั คับบัญชาของตน ( แต่ถา้ ผูข้ อกูด้ ารงตาแหน่งเหล่านีเ้ อง หรือดารงตาแหน่งราชการสูงกว่า
ก็ไม่ตอ้ งผ่านการพิจารณาให้ความเห็นดังว่านี ้ )
ข้อ 15. จานวนเงินกูส้ ามัญทีใ่ ห้แก่สมาชิกผูก้ คู้ นหนึ่ง ๆ นัน้ ย่อมสุดแต่คณะกรรมการดาเนินการ
พิจารณาเห็นสมควรแต่ตอ้ งอยูภ่ ายในจานวนไม่เกิน 80 เท่าของเงินได้รายเดือน และวงเงินกูไ้ ม่เกิน
2,000,000.- บาท จะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ดงั นี ้
(1) เป็ นสมาชิกตัง้ แต่ 3 เดือนถึง 3 ปี กูเ้ งินสามัญได้ 80 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่เมื่อ
รวมกับหนีเ้ งินกูโ้ ครงการทุกประเภทแล้ว กูไ้ ด้ไม่เกิน 1,300,000.- บาท
(2) เป็ นสมาชิกเกิน 3 ปี ถึง 5 ปี กูเ้ งินสามัญได้ 80 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่เมื่อรวม
กับหนีเ้ งินกูโ้ ครงการทุกประเภทแล้ว กูไ้ ด้ไม่เกิน 1,500,000.- บาท
(3) เป็ นสมาชิกเกิน 5 ปี ขนึ ้ ไป กูเ้ งินสามัญได้ 80 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่เมื่อรวมกับ
หนีเ้ งินกูโ้ ครงการทุกประเภทแล้ว กูไ้ ด้ไม่เกิน 2,000,000.- บาท
(4) ทุนเรือนหุน้ สมาชิกที่ยื่นกูเ้ งินสามัญ (ไม่รวมโครงการทุกประเภท) ต้องมีทนุ เรือนหุน้
ดังนี ้
4.1 วงเงินกูไ้ ม่เกิน 1,800,000.- บาท ต้องมีทนุ เรือนหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 13 ของ
วงเงินที่ขอกู้
4.2 วงเงินกูต้ งั้ แต่ 1,800,001.- บาท ถึง 2,000,000.- บาท ต้องมีทนุ เรือนหุน้ ไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 15 ของวงเงินที่ขอกู้
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จะต้องมีทนุ เรือนหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินที่ขอกู้ โดยเงินค่าหุน้ ดังกล่าวสมาชิกต้องชาระในวัน
รับเงินกูส้ ามัญ สหกรณ์ฯ จะหักจากเงินกูท้ ี่สมาชิกพึงได้รบั ชาระค่าหุน้ ให้ครบตามจานวนก่อน จึงจะจ่าย
เงินกูส้ ามัญ
(5) สมาชิกที่ยื่นกูเ้ งินกูส้ ามัญจะต้องมีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เพื่อความมั่นคง) ตาม
ระเบียบที่สหกรณ์กาหนด โดยสหกรณ์จะหักจากเงินกูท้ ี่สมาชิกพึงได้รบั ชาระให้ครบตามจานวนก่อนจึงจะ
จ่ายเงินกูส้ ามัญ
(6) การส่งชาระหนี ้
6.1 สมาชิกที่กไู้ ม่เกิน 1,500,000.- บาท ส่งชาระหนีไ้ ม่เกิน 180 งวด
6.2 สมาชิกที่กตู้ งั้ แต่ 1,500,001.- ถึง 1,800,000.- บาท ส่งชาระหนีไ้ ม่เกิน 200 งวด
6.3 สมาชิกที่กตู้ งั้ แต่ 1,800,001.- ถึง 2,000,000.- บาท ส่งชาระหนีไ้ ม่เกิน 230 งวด
สาหรับสมาชิกที่ยงั ไม่เกษียณอายุราชการให้สง่ ชาระหนีใ้ ห้เสร็จสิน้ ภายในอายุ 65 ปี ยกเว้น
สมาชิกทีเ่ กษียณอายุราชการและขอรับเงินบานาญให้สง่ ชาระหนีใ้ ห้เสร็จสิน้ ภายในอายุ 70 ปี
(7) กรณีสมาชิกทีม่ ีอายุราชการก่อนเกษียณตัง้ แต่ 55 ปี มีสทิ ธิ์ยื่นขอกูเ้ งินสามัญได้
ตามสิทธิ์ ข้อ 15. (1),(2),(3) และการส่งงวดชาระหนีต้ อ้ งส่งชาระภายในไม่เกิน 65 ปี ทัง้ นี ้ จะนาเอาทุน
เรือนหุน้ มาพิจารณา โดยหนีจ้ ะต้องเท่ากับหรือน้อยกว่าทุนเรือนหุน้ เมื่ออายุครบ 65 ปี เว้นแต่ยื่นขอกูเ้ งิน
สามัญโดยมีค่าหุน้ เป็ นหลักคา้ ประกัน ให้กไู้ ด้ภายในจานวนไม่เกินร้อยละ 90 ของค่าหุน้ ทัง้ หมดทีเ่ ป็ น
หลักคา้ ประกัน การส่งเงินงวดชาระหนีไ้ ม่จากัดเรือ่ งอายุแต่ตอ้ งส่งชาระภายในไม่เกิน 120 งวด
(8) สมาชิกที่กเู้ งินสามัญและโครงการทุกประเภท ต้องมีเงินเดือนเหลือหลังหักชาระหนี ้
ทุกประเภทแล้วไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของเงินได้รายเดือน
(9) กรณีสมาชิกทีเ่ กษียณอายุราชการและขอรับเงินบานาญรายเดือน มีสทิ ธิ์ยื่นขอกูเ้ งิน
สามัญได้ 55 เท่าของเงินเดือน แต่กไู้ ด้ไม่เกิน 800,000.- บาท
(10) สมาชิกที่เกษียณอายุราชการและขอรับเงินบานาญยื่นขอกูเ้ งินสามัญโดยมีค่าหุน้
เป็ นหลักคา้ ประกันให้กไู้ ด้ภายในจานวนไม่เกินร้อยละ 90 ของค่าหุน้ ทัง้ หมดทีเ่ ป็ นหลักคา้ ประกัน การส่ง
เงินงวดชาระหนีไ้ ม่จากัดเรือ่ งอายุ แต่ตอ้ งส่งชาระภายในไม่เกิน 120 งวด
(11) สมาชิกที่เกษียณอายุราชการและขอรับเงินบานาญที่กเู้ งินสามัญและโครงการ
ทุกประเภทต้องมีเงินเดือนเหลือหลังหักชาระหนีท้ กุ ประเภทแล้วไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 20 ของเงินได้รายเดือน
(12) สมาชิกที่กเู้ งินต่อเนื่องต้องส่งชาระหนีค้ รัง้ ก่อนไม่ต่ากว่า 8 งวดเดือน หรือร้อยละ 10
จึงจะมีสทิ ธิ์ยื่นกูส้ ามัญใหม่ได้
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ให้เป็ นอานาจของคณะกรรมการเงินกูเ้ ป็ นผูพ้ จิ ารณาเป็ นรายๆ ไป
ในกรณีที่สมาชิกผูก้ เู้ งินสามัญโดยมีค่าหุน้ เป็ นหลักประกัน ให้กไู้ ด้ภายในจานวนไม่เกิน
ร้อยละ 90 ของค่าหุน้ ทัง้ หมดทีเ่ ป็ นหลักประกัน
ข้อ 16. ถ้าคณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรจะให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิกที่ยงั ส่งคืนเงินกูส้ ามัญ
รายก่อนไม่เสร็จก็ได้ แต่จานวนเงินกูส้ ามัญรวมทุกรายการของสมาชิกผูก้ คู้ นหนึ่ง ๆ ในเวลาใดเวลาหนึ่ง จะ
มีจานวนต้นเงินเกินกว่าจากัดที่กล่าวในข้อ 15 สุดแต่กรณีไม่ได้
ข้อ 17. ในการให้เงินกูส้ ามัญนัน้ ถ้าปรากฏว่าสหกรณ์มีเงินทุนที่จะกูไ้ ด้ไม่พอแก่การขอกูอ้ นั มี
ลักษณะพึงให้กนู้ นั้ ทุกราย ให้ถือลาดับในการพิจารณาให้เงินกู้ ดังต่อไปนี ้
(1) เงินกูซ้ งึ่ ถือค่าหุน้ เป็ นหลักประกัน พึงให้ในลาดับก่อนเงินกูซ้ ึ่งมีหลักประกันอย่างอื่น
(2) ในระหว่างเงินกูซ้ งึ่ อยู่ในลาดับเดียวกันตามที่กล่าวในข้อ (1) เงินกูซ้ งึ่ มีจานวนน้อย
พึงให้กอ่ นเงินกูซ้ ึ่งมีจานวนมาก เพื่อประโยชน์แห่งการนี ้ จานวนเงินกูท้ ี่นามาเทียบกันนัน้ ให้คดิ รวมทัง้ เงิน
กูส้ ามัญ , เงินกูเ้ พื่อเหตุฉกุ เฉิน และเงินกูพ้ เิ ศษรายก่อนของผูก้ ทู้ ี่คงเหลืออยู่
ทัง้ นี ้ เว้นแต่ในกรณีทคี่ ณะกรรมการดาเนินการหรือคณะอนุกรรมการเงินกูเ้ ห็นว่ามีเหตุผลพิเศษจะ
วินิจฉัยเป็ นอย่างอื่นก็ได้
ข้อ 18. หลักประกันสาหรับเงินกูส้ ามัญ ถ้าเงินกูส้ ามัญรายนัน้ โดยเฉพาะรายเดียวก็ดี หรือ เมื่อรวม
กับเงินกูส้ ามัญรายก่อนของผูก้ ทู้ ี่คงเหลืออยู่ (ถ้ามี) ก็ดี มีจานวนไม่เกินกว่าค่าหุน้ ที่ผกู้ มู้ ีอยูใ่ นสหกรณ์ก็ไม่
ต้องมีหลักประกันอย่างอื่นอีก
ถ้าเงินกูส้ ามัญรายนัน้ โดยเฉพาะรายเดียวก็ดีหรือเมื่อรวมกับเงินกูส้ ามัญรายก่อนของผูก้ ู้
(ถ้ามี) ก็ดี มีจานวนเกินกว่าค่าหุน้ ซึง่ ผูก้ มู้ ีอยูใ่ นสหกรณ์ ก็ตอ้ งมีหลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้
( 1 ) มีสมาชิกทีม่ ิได้เป็ นคู่สมรสของผูก้ ู้ ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการหรือคณะอนุกรรมการ
เงินกูเ้ ห็นสมควรอย่างน้อยสีค่ นคา้ ประกันอย่างไม่จากัดเพื่อหนีส้ นิ เกี่ยวกับเงินกูส้ ามัญรายนัน้ ในส่วนที่เกิน
กว่าค่าหุน้ ของผูก้ แู้ ต่ถา้ ผูก้ มู้ ีเงินกูส้ ามัญรายก่อนเหลืออยู่ดว้ ย ก็ตอ้ งให้คา้ ประกันเพื่อหนีส้ นิ เกี่ยวกับเงินกู้
สามัญรายใหม่ทงั้ หมด
เพื่อความมั่นคงในการให้เงินกูส้ ามัญ คณะกรรมการดาเนินการหรือคณะอนุกรรมการ
เงินกู้ มีอานาจวินจิ ฉัยเรียกให้มีผคู้ า้ ประกันมากกว่าสามคนก็ได้
สมาชิกคนหนึ่งจะเป็ นผูค้ า้ ประกันสาหรับผูก้ มู้ ากกว่าสี่คนในเวลาเดียวกันไม่ได้และ
สมาชิกคนหนึ่งจะมีหนีส้ นิ ต่อสหกรณ์ในฐานะผูค้ า้ ประกัน โดยจานวนต้นเงิ นรวมกันทัง้ หมดเกินกว่าจากัดที่
กล่าวในข้อ 15 วรรคแรกไม่ได้
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คณะกรรมการดาเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้ เห็นว่าไม่สมควรที่จะเป็ นผูค้ า้ ประกันต่อไป ผูก้ จู้ ะต้องจัด
ให้สมาชิกอื่นซึง่ คณะกรรมการดาเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควร เข้าเป็ นผูค้ า้ ประกันแทนคน
เดิมให้เสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูก้ าหนด
การให้สมาชิกผูค้ า้ ประกันออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็ นเหตุให้ผนู้ นั้
หลุดพ้นจากการคา้ ประกันจนกว่าผูก้ ไู้ ด้จดั ให้สมาชิกอื่นซึง่ คณะกรรมการดาเนินการหรือคณะกรรมการ
เงินกูเ้ ห็นสมควรเข้าเป็ นผูค้ า้ ประกันแทน
อนึ่ง ภายหลังการทาหนังสือคา้ ประกันแล้ว ถ้าสมาชิกผูค้ า้ ประกันได้เป็ นคู่สมรสของผูก้ ู้ ผูก้ ู้
จะต้องจัดให้สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดาเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควร เป็ นผูค้ า้ ประกัน
เงินกูใ้ นส่วนที่เกินกว่าค่าหุน้ ของผูก้ โู้ ดยเร็วด้วย
( 2 ) มีอสังหาริมทรัพย์อนั ปลอดจากภาระจานองรายอื่น จานองเป็ นประกันเต็มจานวน
เงินกูร้ ายนัน้ โดยต้องเป็ นที่พอใจคณะกรรมการดาเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้ ว่าจานวนเงิน กูส้ ว่ นที่เกิน
กว่าค่าหุน้ ของผูก้ ตู้ อ้ งอยูภ่ ายในร้อยละ 80 แห่งค่าของอสังหาริมทรัพย์นนั้
( 3 ) มีหลักทรัพย์รฐั บาลหรือเอกสารการฝากเงินในธนาคาร หรือในสหกรณ์ ซึ่งคณะ
กรรมการดาเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควรจานาเป็ นประกัน โดยจานวนเงินกูส้ ว่ นที่เกินกว่า
หุน้ ของผูก้ อู้ ยู่ภายในร้อยละ 80 แห่งค่าของหลักทรัพย์นนั้
ข้อ 19. การส่งเงินงวดชาระหนีส้ าหรับเงินกูส้ ามัญ ให้คณะกรรมการดาเนินการหรือคณะกรรมการ
เงินกูพ้ จิ ารณากาหนดให้ผกู้ สู้ ง่ คืนเงินกูส้ ามัญเป็ นงวดรายเดือนเท่ากันพร้อมด้วยดอกเบีย้ ตามหลักเกณฑ์
ในข้อ 15 โดยให้สง่ ชาระงวดแรกตัง้ แต่วนั สิน้ เดือนที่รบั เงินกูเ้ ป็ นต้นไป
ในกรณีที่ผกู้ มู้ ีคาขอเป็ นหนังสือ คณะกรรมการดาเนินการเห็นว่ามีเหตุอนั สมควรผ่อนผัน
เป็ นพิเศษคณะกรรมการดาเนินการจะผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชาระหนีส้ าหรับเงินกูส้ ามัญที่กาหนดไว้ตาม
ความในวรรคก่อนนัน้ ให้แก่ผกู้ คู้ ราวละหนึ่งหรือหลายคนก็ได้ แต่การผ่อนเวลาเช่นนีร้ วมกันทัง้ หมดสาหรับ
เงินกูส้ ามัญราย ๆ หนึ่งต้องไม่เกินหกเดือน
หมวด 4
เงินกู้พิเศษ
ข้อ 20. การให้เงินกูพ้ ิเศษให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจพิจารณาวินจิ ฉัยให้เงินกูพ้ เิ ศษแก่
สมาชิก
คณะกรรมการดาเนินการอาจแต่งตัง้ คณะกรรมการเงินกูข้ นึ ้ ตามความในข้อบังคับของ
สหกรณ์ ข้อ 82 และมอบอานาจหน้าทีใ่ นการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูพ้ ิเศษแก่สมาชิกก็ได้

- 23 ทัง้ นี ้ เงื่อนไขและวิธีการให้เป็ นไปตามข้อบังคับ และระเบียบนี ้ และระเบียบว่าด้วยเงินกู้
พิเศษ พ.ศ.2554
หมวด 5
ดอกเบีย้ เงินกู้
ข้อ 21. ให้เรียกดอกเบีย้ เงินกูท้ กุ ประเภทในอัตราไม่เกินร้อยละ 17.00 ต่อปี โดยจะประกาศให้
ทราบเป็ นคราว ๆ ไป
ข้อ 22. ดอกเบีย้ นัน้ ให้คดิ เป็ นรายวันตามจานวนต้นเงินคงเหลือ
หมวด 6
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้
ข้อ 23. ให้คณะกรรมการดาเนินการ ตรวจตราควบคุมให้เงินกูท้ กุ รายมีหลักประกันตามที่กาหนด
ไว้ในระเบียบนีแ้ ละเมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกูร้ ายใดเกิดบกพร่องผูก้ ู้
จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
ข้อ 24. ในกรณีใด ๆ ดังต่อไปนี ้ ให้ถือว่าเงินกูไ้ ม่ว่าประเภทใด ๆ เป็ นอันถึงกาหนดส่งคืนโดยสิน้ เชิง
พร้อมทัง้ ดอกเบีย้ ในทันที โดยมิพกั คานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการดาเนินการจัดการเรียก
คืนโดยมิชักช้า
(1) เมื่อผูก้ อู้ อกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด
(2) เมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการดาเนินการว่าผูก้ นู้ าเงินไปใช้ผิดความมุ่งหมายทีใ่ ห้เงิน
กูน้ นั้
(3) เมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่า หลักประกันสาหรับเงินกูเ้ กิดบกพร่องและผูก้ ู้
มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(4) เมื่อค้างส่งเงินงวดชาระหนี ้ (ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบีย้ ) เป็ นเวลาสองเดือนติดต่อกัน
หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนีด้ งั ว่านัน้ ถึงสามคราวสาหรับเงินกูร้ ายหนึ่ง ๆ
ข้อ 25. ในกรณีเงินกูเ้ ป็ นอันต้องส่งคืนโดยสิน้ เชิงตามที่กล่าวแล้ว ใน ข้อ 24 ถ้าผูค้ า้ ประกันต้องรับ
ผิดชาระหนีแ้ ทนผูก้ ู้ และไม่สามารถชาระหนีน้ นั้ โดยสิน้ เชิง เมื่ อผูค้ า้ ประกันร้องขอคณะกรรมการดาเนินการ
อาจผ่อนผันให้เรียกเก็บจากผูค้ า้ ประกันเป็ นงวดรายเดือน จนเสร็จตามที่ผกู้ ไู้ ด้ทาหนังสือกูใ้ ห้ไว้ต่อ
สหกรณ์ก็ได้ สุดแต่จะพิจารณาเห็นสมควร

- 24 ข้อ 26. ผูก้ กู้ ็ดี ผูค้ า้ ประกันก็ดี ต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะขอออกหรือย้ายจากราชการ หรือ
งานประจาต้องแจ้งเป็ นหนังสือให้สหกรณ์ทราบและจัดการชาระหนีส้ นิ ซึ่งตนมีอยูต่ ่อสหกรณ์ หรือจัดหาผู้
คา้ ประกันแทนตนให้เสร็จสิน้ เสียก่อน แล้วจึงขอออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจานัน้ ได้
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
(ลงชื่อ) พันตารวจเอก นิธิศ ปิติธีรโชติ
( นิธิศ ปิ ตธิ ีรโชติ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด

- 17 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี ัมย์ จากัด
ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบีย้ เงินกู้
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2556
……………………………………
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 10 , ข้อ 12 , ข้อ 78 และข้อ 106 ที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 40 ครัง้ ที่ 7 เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2556 ได้มีมติกาหนดระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกและดอกเบีย้ เงินกู้ แก้ไข
เพิม่ เติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2556 ดังต่อไปนี ้
ข้อ 1. ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด ว่าด้วยการ
ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกและดอกเบีย้ เงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2556 ”
ข้อ 2. ระเบียบนีใ้ ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2556 เป็ นต้นไป ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์
ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกและดอกเบีย้ เงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555 , ข้อ 18 (1) และใช้ความต่อไปนีแ้ ทน
หมวด 1
ข้อกาหนดทั่วไป
ข้อ 3. ในระเบียบที่สหกรณ์ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก 3 ประเภท คือ
( 1 ) เงินกูเ้ พื่อเหตุฉกุ เฉิน
( 2 ) เงินกูส้ ามัญ
( 3 ) เงินกูพ้ ิเศษ
ข้อ 4. สหกรณ์จะให้เงินกูเ้ ฉพาะแก่สมาชิกเท่านัน้
ข้อ 5. การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกนัน้ จะให้ได้เฉพาะกรณีเพื่อการอันจาเป็ นหรือมีประโยชน์ตามที่
คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรแต่จะให้เงินกูเ้ พื่อการสุรยุ่ สุรา่ ยหรือการเก็งกาไรไม่ได้
ข้อ 6. สมาชิกผูป้ ระสงค์ขอกูเ้ งิน ต้องเสนอคาขอกูต้ ่อสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้
เมื่อสมาชิกได้ทาความยินยอมเป็ นหนังสือไว้กับสหกรณ์ ให้ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของรัฐ
หรือนายจ้างในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานอื่นใดที่สมาชิกปฏิบตั ิหน้าที่อยู่ หักเงินเดือน หรือค่าจ้าง
หรือเงินอื่นใดที่ถึงกาหนดจ่ายแก่สมาชิกนัน้ เพื่อชาระหนีห้ รือภาระผูกพันอื่นที่มี ต่อสหกรณ์ใ ห้แก่สหกรณ์
ตามจานวนที่สหกรณ์แจ้งไปจนกว่าหนีห้ รือภาระผูกพันนัน้ จะระงับสิน้ ไป ให้หน่วยงานนั้นหักเงินดังกล่าว
และส่งเงินที่หกั ไว้นนั้ ให้แก่สหกรณ์โดยพลัน
การแสดงเจตนายินยอมนีม้ ิอาจจะถอนคืนได้ เว้นแต่สหกรณ์ให้ความยินยอม

- 18 การหักเงินนัน้ ต้องหักให้สหกรณ์เป็ นอันดับแรกถัดจากหนีภ้ าษีอากร และการหักเงินเข้ากองทุนที่
สมาชิกต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จ บานาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนสารอง
เลีย้ งชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงานและกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม
ข้อ 7. การให้เงินกูท้ กุ ประเภทนัน้ ผูก้ ตู้ อ้ งทาหนังสือและสมาชิกผูค้ า้ ประกัน (ถ้ามี) ต้องทาหนังสือ
คา้ ประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้
ข้อ 8. การส่งเงินงวดชาระหนีเ้ งินกูท้ กุ ประเภท ซึง่ ผูก้ ตู้ อ้ งส่งต่อสหกรณ์นนั้ ให้สง่ โดยวิธีหกั จากเงิน
ได้รายเดือนของผูก้ ู้ ณ ทีจ่ ่าย และการส่งเงินงวดชาระหนีเ้ งินกูท้ กุ ประเภท ดอกเบีย้ เงินกู้ รวมทัง้ เงินอื่น ๆ
ของสมาชิกรวมกันจะต้องไม่เกินเงินได้รายเดือนสุทธิของสมาชิกนัน้
ให้ถือว่าเงินงวดชาระหนีแ้ ต่ละงวดถึงกาหนดส่งภายในวันสิน้ เดือนนัน้ ๆ
หมวด 2
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
ข้อ 9. การให้เงินกูเ้ พื่อเหตุฉกุ เฉิน คณะกรรมการดาเนินการอาจมอบอานาจให้ประธานกรรมการ
หรือรองประธานกรรมการหรือกรรมการดาเนินการหรือผูจ้ ดั การ ตามที่เห็นสมควรเป็ นผูว้ ินิจฉัยให้เงินกูเ้ พื่อ
เหตุฉกุ เฉินที่ให้ไปและส่งคืน เพือ่ ให้คณะกรรมการดาเนินการทราบทุกเดือน
ข้อ 10. เงินกูเ้ พื่อเหตุฉกุ เฉินที่ให้แก่สมาชิกผูก้ คู้ นหนึ่ง ๆ นัน้ ให้มีจานวนไม่เกิน 30,000 บาท หรือ
สามในสีส่ ว่ น แห่งเงินได้รายเดือนของสมาชิกสุดแต่จานวนไหนน้อยกว่า
ในกรณีที่สมาชิกนัน้ ยังมีเงินกูเ้ พื่อเหตุฉกุ เฉินรายก่อนเหลืออยู่ จะยื่นขอกูเ้ งินกูเ้ พือ่ เหตุ
ฉุกเฉินรายใหม่ไม่ได้
ข้อ 11. หลักประกันสาหรับเงินกูเ้ พื่อเหตุฉกุ เฉิน นอกจากหนังสือกูซ้ ึ่งผูก้ ไู้ ด้ทาไว้ต่อสหกรณ์แล้วก็
ไม่ตอ้ งมีหลักประกันอย่างอื่นอีก
ข้อ 12. การส่งเงินงวดชาระหนี ้ สาหรับเงินกูเ้ พื่อเหตุฉกุ เฉิน ให้ผกู้ สู้ ง่ คืนเงินเพื่อเหตุฉกุ เฉินเต็ม
จานวน พร้อมด้วยดอกเบีย้ ภายในวันสิน้ เดือนที่รบั เงินกู้ หรือให้สง่ เป็ นงวดรายเดือนรวมกันหกงวดติดต่อกัน
เริม่ ตัง้ แต่วนั สิน้ เดือนแรกที่รบั เงินกูเ้ ป็ นต้นไป โดยให้สง่ ชาระต้นเงินงวดละหนึ่งในหกของจานวนเงิ นที่เป็น
หนี ้ (ถ้ามีเศษของบาทให้รวมชาระงวดสุดท้าย) พร้อมดอกเบีย้ ของต้นเงินคงเหลือถึงวันที่ชาระต้นเงินนัน้
ทัง้ นีไ้ ม่มีการผ่อนเวลาแต่อย่างใด
อนึ่ง สมาชิกที่กเู้ งินหลังวันที่ 15 ของเดือน ให้เริม่ ชาระงวดแรกในเดือนถัดไป

- 19 หมวด 3
เงินกู้สามัญ
ข้อ 13. การให้เงินกูส้ ามัญให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจพิจารณาวินจิ ฉัยให้เงินกูส้ ามัญแก่
สมาชิก
คณะกรรมการดาเนินการ อาจแต่งตัง้ คณะกรรมการเงินกูข้ นึ ้ ตามความในข้อบังคับของ
สหกรณ์ ข้อ 82 และมอบอานาจหน้าทีใ่ นการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิกก็ได้
ข้อ 14. คาขอกูเ้ งินสามัญของสมาชิกนัน้ ต้องเสนอโดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นดังต่อไปนี ้
คือ คาขอกูเ้ งินของสมาชิกผูซ้ ึ่งรับราชการในสังกัดตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ตอ้ งผ่านการพิจารณาของผู้
บังคับการตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ หรือรองผูบ้ งั คับการตารวจภูธรจังหวัด ส่วนคาขอกูข้ องผูซ้ ึ่งรับราชการ
อยู่ในสังกัดสถานีตารวจภูธรอาเภอ , สถานีตารวจภูธรกิ่งอาเภอ , สถานีตารวจภูธรตาบล ต้องผ่านการ
พิจารณาของผูบ้ งั คับบัญชาของตน ( แต่ถา้ ผูข้ อกูด้ ารงตาแหน่งเหล่านีเ้ อง หรือดารงตาแหน่งราชการสูงกว่า
ก็ไม่ตอ้ งผ่านการพิจารณาให้ความเห็นดังว่านี ้ )
ข้อ 15. จานวนเงินกูส้ ามัญทีใ่ ห้แก่สมาชิกผูก้ คู้ นหนึ่ง ๆ นัน้ ย่อมสุดแต่คณะกรรมการดาเนินการ
พิจารณาเห็นสมควรแต่ตอ้ งอยูภ่ ายในจานวนไม่เกิน 80 เท่าของเงินได้รายเดือน และวงเงินกูไ้ ม่เกิน
2,000,000.- บาท จะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ดงั นี ้
(1) เป็ นสมาชิกตัง้ แต่ 3 เดือนถึง 3 ปี กูเ้ งินสามัญได้ 80 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่เมื่อ
รวมกับหนีเ้ งินกูโ้ ครงการทุกประเภทแล้ว กูไ้ ด้ไม่เกิน 1,300,000.- บาท
(2) เป็ นสมาชิกเกิน 3 ปี ถึง 5 ปี กูเ้ งินสามัญได้ 80 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่เมื่อรวม
กับหนีเ้ งินกูโ้ ครงการทุกประเภทแล้ว กูไ้ ด้ไม่เกิน 1,500,000.- บาท
(3) เป็ นสมาชิกเกิน 5 ปี ขนึ ้ ไป กูเ้ งินสามัญได้ 80 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่เมื่อรวมกับ
หนีเ้ งินกูโ้ ครงการทุกประเภทแล้ว กูไ้ ด้ไม่เกิน 2,000,000.- บาท
(4) ทุนเรือนหุน้ สมาชิกที่ยื่นกูเ้ งินสามัญ (ไม่รวมโครงการทุกประเภท) ต้องมีทนุ เรือนหุน้
ดังนี ้
4.1 วงเงินกูไ้ ม่เกิน 1,800,000.- บาท ต้องมีทนุ เรือนหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 13 ของ
วงเงินที่ขอกู้
4.2 วงเงินกูต้ งั้ แต่ 1,800,001.- บาท ถึง 2,000,000.- บาท ต้องมีทนุ เรือนหุน้ ไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 15 ของวงเงินที่ขอกู้
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จะต้องมีทนุ เรือนหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินที่ขอกู้ โดยเงินค่าหุน้ ดังกล่าวสมาชิกต้องชาระในวัน
รับเงินกูส้ ามัญ สหกรณ์ฯ จะหักจากเงินกูท้ ี่สมาชิกพึงได้รบั ชาระค่าหุน้ ให้ครบตามจานวนก่อน จึงจะจ่าย
เงินกูส้ ามัญ
(5) สมาชิกที่ยื่นกูเ้ งินกูส้ ามัญจะต้องมีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เพื่อความมั่คง) ตาม
ระเบียบที่สหกรณ์กาหนด โดยสหกรณ์จะหักจากเงินกูท้ ี่สมาชิกพึงได้รบั ชาระให้ครบตามจานวนก่อนจึงจะ
จ่ายเงินกูส้ ามัญ
(6) การส่งชาระหนี ้
6.1 สมาชิกที่กไู้ ม่เกิน 1,500,000.- บาท ส่งชาระหนีไ้ ม่เกิน 180 งวด
6.2 สมาชิกที่กตู้ งั้ แต่ 1,500,001.- ถึง 1,800,000.- บาท ส่งชาระหนีไ้ ม่เกิน 200 งวด
6.3 สมาชิกที่กตู้ งั้ แต่ 1,800,001.- ถึง 2,000,000.- บาท ส่งชาระหนีไ้ ม่เกิน 230 งวด
สาหรับสมาชิกที่ยงั ไม่เกษียณอายุราชการให้สง่ ชาระหนีใ้ ห้เสร็จสิน้ ภายในอายุ 65 ปี ยกเว้น
สมาชิกทีเ่ กษียณอายุราชการและขอรับเงินบานาญให้สง่ ชาระหนีใ้ ห้เสร็จสิน้ ภายในอายุ 70 ปี
(7) กรณีสมาชิกทีม่ ีอายุราชการก่อนเกษียณตัง้ แต่ 55 ปี มีสทิ ธิ์ยื่นขอกูเ้ งินสามัญได้
ตามสิทธิ์ ข้อ 15. (1),(2),(3) และการส่งงวดชาระหนีต้ อ้ งส่งชาระภายในไม่เกิน 65 ปี ทัง้ นี ้ จะนาเอาทุน
เรือนหุน้ มาพิจารณา โดยหนีจ้ ะต้องเท่ากับหรือน้อยกว่าทุนเรือนหุน้ เมื่ออายุครบ 65 ปี เว้นแต่ยื่นขอกูเ้ งิน
สามัญโดยมีค่าหุน้ เป็ นหลักคา้ ประกัน ให้กไู้ ด้ภายในจานวนไม่เกินร้อยละ 90 ของค่าหุน้ ทัง้ หมดทีเ่ ป็ น
หลักคา้ ประกัน การส่งเงินงวดชาระหนีไ้ ม่จากัดเรือ่ งอายุแต่ตอ้ งส่งชาระภายในไม่เกิน 120 งวด
(8) สมาชิกที่กเู้ งินสามัญและโครงการทุกประเภท ต้องมีเงินเดือนเหลือหลังหักชาระหนี ้
ทุกประเภทแล้วไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของเงินได้รายเดือน
(9) กรณีสมาชิกทีเ่ กษียณอายุราชการและขอรับเงินบานาญรายเดือน มีสทิ ธิ์ยื่นขอกูเ้ งิน
สามัญได้ 55 เท่าของเงินเดือน แต่กไู้ ด้ไม่เกิน 800,000.- บาท
(10) สมาชิกที่เกษียณอายุราชการและขอรับเงินบานาญยื่นขอกูเ้ งินสามัญโดยมีค่าหุน้
เป็ นหลักคา้ ประกันให้กไู้ ด้ภายในจานวนไม่เกินร้อยละ 90 ของค่าหุน้ ทัง้ หมดทีเ่ ป็ นหลักคา้ ประกัน การส่ง
เงินงวดชาระหนีไ้ ม่จากัดเรือ่ งอายุ แต่ตอ้ งส่งชาระภายในไม่เกิน 120 งวด
(11) สมาชิกที่เกษียณอายุราชการและขอรับเงินบานาญที่กเู้ งินสามัญและโครงการ
ทุกประเภทต้องมีเงินเดือนเหลือหลังหักชาระหนีท้ กุ ประเภทแล้วไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 20 ของเงินได้รายเดือน
(12) สมาชิกที่กเู้ งินต่อเนื่องต้องส่งชาระหนีค้ รัง้ ก่อนไม่ต่ากว่า 8 งวดเดือน หรือร้อยละ 10
จึงจะมีสทิ ธิ์ยื่นกูส้ ามัญใหม่ได้
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ให้เป็ นอานาจของคณะกรรมการเงินกูเ้ ป็ นผูพ้ จิ ารณาเป็ นรายๆ ไป
ในกรณีที่สมาชิกผูก้ เู้ งินสามัญโดยมีค่าหุน้ เป็ นหลักประกัน ให้กไู้ ด้ภายในจานวนไม่เกิน
ร้อยละ 90 ของค่าหุน้ ทัง้ หมดทีเ่ ป็ นหลักประกัน
ข้อ 16. ถ้าคณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรจะให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิกที่ยงั ส่งคืนเงินกูส้ ามัญ
รายก่อนไม่เสร็จก็ได้ แต่จานวนเงินกูส้ ามัญรวมทุกรายการของสมาชิกผูก้ คู้ นหนึ่ง ๆ ในเวลาใดเวลาหนึ่ง จะ
มีจานวนต้นเงินเกินกว่าจากัดที่กล่าวในข้อ 15 สุดแต่กรณีไม่ได้
ข้อ 17. ในการให้เงินกูส้ ามัญนัน้ ถ้าปรากฏว่าสหกรณ์มีเงินทุนที่จะกูไ้ ด้ไม่พอแก่การขอกูอ้ นั มี
ลักษณะพึงให้กนู้ นั้ ทุกราย ให้ถือลาดับในการพิจารณาให้เงินกู้ ดังต่อไปนี ้
(1) เงินกูซ้ งึ่ ถือค่าหุน้ เป็ นหลักประกัน พึงให้ในลาดับก่อนเงินกูซ้ ึ่งมีหลักประกันอย่างอื่น
(2) ในระหว่างเงินกูซ้ งึ่ อยู่ในลาดับเดียวกันตามที่กล่าวในข้อ (1) เงินกูซ้ งึ่ มีจานวนน้อย
พึงให้กอ่ นเงินกูซ้ ึ่งมีจานวนมาก เพื่อประโยชน์แห่งการนี ้ จานวนเงินกูท้ ี่นามาเทียบกันนัน้ ให้คดิ รวมทัง้ เงิน
กูส้ ามัญ , เงินกูเ้ พื่อเหตุฉกุ เฉิน และเงินกูพ้ เิ ศษรายก่อนของผูก้ ทู้ ี่คงเหลืออยู่
ทัง้ นี ้ เว้นแต่ในกรณีทคี่ ณะกรรมการดาเนินการหรือคณะอนุกรรมการเงินกูเ้ ห็นว่ามีเหตุผลพิเศษจะ
วินิจฉัยเป็ นอย่างอื่นก็ได้
ข้อ 18. หลักประกันสาหรับเงินกูส้ ามัญ ถ้าเงินกูส้ ามัญรายนัน้ โดยเฉพาะรายเดียวก็ดี หรือ เมื่อรวม
กับเงินกูส้ ามัญรายก่อนของผูก้ ทู้ ี่คงเหลืออยู่ (ถ้ามี) ก็ดี มีจานวนไม่เกินกว่าค่าหุน้ ที่ผกู้ มู้ ีอยูใ่ นสหกรณ์ก็ไม่
ต้องมีหลักประกันอย่างอื่นอีก
ถ้าเงินกูส้ ามัญรายนัน้ โดยเฉพาะรายเดียวก็ดีหรือเมื่อรวมกับเงินกูส้ ามัญรายก่อนของผูก้ ู้
(ถ้ามี) ก็ดี มีจานวนเกินกว่าค่าหุน้ ซึง่ ผูก้ มู้ ีอยูใ่ นสหกรณ์ ก็ตอ้ งมีหลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้
( 1 ) มีสมาชิกทีม่ ิได้เป็ นคู่สมรสของผูก้ ู้ ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการหรือคณะอนุกรรมการ
เงินกูเ้ ห็นสมควรอย่างน้อยสีค่ นคา้ ประกันอย่างไม่จากัดเพื่อหนีส้ นิ เกี่ยวกับเงินกูส้ ามัญรายนัน้ ในส่วนที่เกิน
กว่าค่าหุน้ ของผูก้ แู้ ต่ถา้ ผูก้ มู้ ีเงินกูส้ ามัญรายก่อนเหลืออยู่ดว้ ย ก็ตอ้ งให้คา้ ประกันเพื่อหนีส้ นิ เกี่ยวกับเงินกู้
สามัญรายใหม่ทงั้ หมด
เพื่อความมั่นคงในการให้เงินกูส้ ามัญ คณะกรรมการดาเนินการหรือคณะอนุกรรมการ
เงินกู้ มีอานาจวินจิ ฉัยเรียกให้มีผคู้ า้ ประกันมากกว่าสามคนก็ได้
สมาชิกคนหนึ่งจะเป็ นผูค้ า้ ประกันสาหรับผูก้ มู้ ากกว่าสี่คนในเวลาเดียวกันไม่ได้และ
สมาชิกคนหนึ่งจะมีหนีส้ นิ ต่อสหกรณ์ในฐานะผูค้ า้ ประกัน โดยจานวนต้นเงินรวมกันทัง้ หมดเกินกว่าจากัดที่
กล่าวในข้อ 15 วรรคแรกไม่ได้
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คณะกรรมการดาเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้ เห็นว่าไม่สมควรที่จะเป็ นผูค้ า้ ประกันต่อไป ผูก้ จู้ ะต้องจัด
ให้สมาชิกอื่นซึง่ คณะกรรมการดาเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควร เข้าเป็ นผูค้ า้ ประกันแทนคน
เดิมให้เสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูก้ าหนด
การให้สมาชิกผูค้ า้ ประกันออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็ นเหตุให้ผนู้ นั้
หลุดพ้นจากการคา้ ประกันจนกว่าผูก้ ไู้ ด้จดั ให้สมาชิกอื่นซึง่ คณะกรรมการดาเนินการหรือคณะกรรมการ
เงินกูเ้ ห็นสมควรเข้าเป็ นผูค้ า้ ประกันแทน
อนึ่ง ภายหลังการทาหนังสือคา้ ประกันแล้ว ถ้าสมาชิกผูค้ า้ ประกันได้เป็ นคู่สมรสของผูก้ ู้ ผูก้ ู้
จะต้องจัดให้สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดาเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควร เป็ นผูค้ า้ ประกัน
เงินกูใ้ นส่วนที่เกินกว่าค่าหุน้ ของผูก้ โู้ ดยเร็วด้วย
( 2 ) มีอสังหาริมทรัพย์อนั ปลอดจากภาระจานองรายอื่น จานองเป็ นประกันเต็มจานวน
เงินกูร้ ายนัน้ โดยต้องเป็ นที่พอใจคณะกรรมการดาเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้ ว่าจานวนเงินกูส้ ว่ นที่เกิน
กว่าค่าหุน้ ของผูก้ ตู้ อ้ งอยูภ่ ายในร้อยละ 80 แห่งค่าของอสังหาริมทรัพย์นนั้
( 3 ) มีหลักทรัพย์รฐั บาลหรือเอกสารการฝากเงินในธนาคาร หรือในสหกรณ์ ซึ่งคณะ
กรรมการดาเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควรจานาเป็ นประกัน โดยจานวนเงินกูส้ ว่ นที่เกินกว่า
หุน้ ของผูก้ อู้ ยู่ภายในร้อยละ 80 แห่งค่าของหลักทรัพย์นนั้
ข้อ 19. การส่งเงินงวดชาระหนีส้ าหรับเงินกูส้ ามัญ ให้คณะกรรมการดาเนินการหรือคณะกรรมการ
เงินกูพ้ จิ ารณากาหนดให้ผกู้ สู้ ง่ คืนเงินกูส้ ามัญเป็ นงวดรายเดือนเท่ากันพร้อมด้วยดอกเบีย้ ตามหลักเกณฑ์
ในข้อ 15 โดยให้สง่ ชาระงวดแรกตัง้ แต่วนั สิน้ เดือนที่รบั เงินกูเ้ ป็ นต้นไป
ในกรณีที่ผกู้ มู้ ีคาขอเป็ นหนังสือ คณะกรรมการดาเนินการเห็นว่ามีเหตุอนั สมควรผ่อนผัน
เป็ นพิเศษคณะกรรมการดาเนินการจะผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชาระหนีส้ าหรับเงินกูส้ ามัญที่กาหนดไว้ตาม
ความในวรรคก่อนนัน้ ให้แก่ผกู้ คู้ ราวละหนึ่งหรือหลายคนก็ได้ แต่การผ่อนเวลาเช่นนีร้ วมกันทัง้ หมดสาหรับ
เงินกูส้ ามัญราย ๆ หนึ่งต้องไม่เกินหกเดือน
หมวด 4
เงินกู้พิเศษ
ข้อ 20. การให้เงินกูพ้ ิเศษให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจพิจารณาวินจิ ฉัยให้เงินกูพ้ เิ ศษแก่
สมาชิก
คณะกรรมการดาเนินการอาจแต่งตัง้ คณะกรรมการเงินกูข้ นึ ้ ตามความในข้อบังคับของ
สหกรณ์ ข้อ 82 และมอบอานาจหน้าทีใ่ นการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูพ้ ิเศษแก่สมาชิกก็ได้

- 23 ทัง้ นี ้ เงื่อนไขและวิธีการให้เป็ นไปตามข้อบังคับ และระเบียบนี ้ และระเบียบว่าด้วยเงินกู้
พิเศษ พ.ศ.2554
หมวด 5
ดอกเบีย้ เงินกู้
ข้อ 21. ให้เรียกดอกเบีย้ เงินกูท้ กุ ประเภทในอัตราไม่เกินร้อยละ 17.00 ต่อปี โดยจะประกาศให้
ทราบเป็ นคราว ๆ ไป
ข้อ 22. ดอกเบีย้ นัน้ ให้คดิ เป็ นรายวันตามจานวนต้นเงินคงเหลือ
หมวด 6
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้
ข้อ 23. ให้คณะกรรมการดาเนินการ ตรวจตราควบคุมให้เงินกูท้ กุ รายมีหลักประกันตามที่กาหนด
ไว้ในระเบียบนีแ้ ละเมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกูร้ ายใดเกิดบกพร่องผูก้ ู้
จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
ข้อ 24. ในกรณีใด ๆ ดังต่อไปนี ้ ให้ถือว่าเงินกูไ้ ม่ว่าประเภทใด ๆ เป็ นอันถึงกาหนดส่งคืนโดยสิน้ เชิง
พร้อมทัง้ ดอกเบีย้ ในทันที โดยมิพกั คานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการดาเนินการจัดการเรียก
คืนโดยมิชักช้า
(1) เมื่อผูก้ อู้ อกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด
(2) เมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการดาเนินการว่าผูก้ นู้ าเงินไปใช้ผิดความมุ่งหมายทีใ่ ห้เงิน
กูน้ นั้
(3) เมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่า หลักประกันสาหรับเงินกูเ้ กิดบกพร่องและผูก้ ู้
มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(4) เมื่อค้างส่งเงินงวดชาระหนี ้ (ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบีย้ ) เป็ นเวลาสองเดือนติดต่อกัน
หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนีด้ งั ว่านัน้ ถึงสามคราวสาหรับเงินกูร้ ายหนึ่ง ๆ
ข้อ 25. ในกรณีเงินกูเ้ ป็ นอันต้องส่งคืนโดยสิน้ เชิงตามที่กล่าวแล้ว ใน ข้อ 24 ถ้าผูค้ า้ ประกันต้องรับ
ผิดชาระหนีแ้ ทนผูก้ ู้ และไม่สามารถชาระหนีน้ นั้ โดยสิน้ เชิง เมื่อผูค้ า้ ประกันร้องขอคณะกรรมการดาเนินการ
อาจผ่อนผันให้เรียกเก็บจากผูค้ า้ ประกันเป็ นงวดรายเดือน จนเสร็จตามที่ผกู้ ไู้ ด้ทาหนังสือกูใ้ ห้ไว้ต่อ
สหกรณ์ก็ได้ สุดแต่จะพิจารณาเห็นสมควร

- 24 ข้อ 26. ผูก้ กู้ ็ดี ผูค้ า้ ประกันก็ดี ต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะขอออกหรือย้ายจากราชการ หรือ
งานประจาต้องแจ้งเป็ นหนังสือให้สหกรณ์ทราบและจัดการชาระหนีส้ นิ ซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ หรือจัดหาผู้
คา้ ประกันแทนตนให้เสร็จสิน้ เสียก่อน แล้วจึงขอออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจานัน้ ได้
ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2556
(ลงชื่อ) พลตารวจตรี รัฐพงษ์ ยิม้ ใหญ่
( รัฐพงษ์ ยิม้ ใหญ่ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด

- 17 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี ัมย์ จากัด
ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบีย้ เงินกู้
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555
……………………………………
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 10 , ข้อ 12 , ข้อ 78 และข้อ 106 ที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 40 ครัง้ ที่ 3 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ได้มีมติกาหนดระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกและดอกเบีย้ เงินกู้ แก้ไข
เพิม่ เติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555 ดังต่อไปนี ้
ข้อ 1. ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด ว่าด้วยการ
ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกและดอกเบีย้ เงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555 ”
ข้อ 2. ระเบียบนีใ้ ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2555 เป็ นต้นไป ให้ยกเลิกความในหมวด 3
เงินกูส้ ามัญ ข้อ 15. ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้
แก่สมาชิกและดอกเบีย้ เงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2555 และใช้ความต่อไปนีแ้ ทน
หมวด 1
ข้อกาหนดทั่วไป
ข้อ 3. ในระเบียบที่สหกรณ์ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก 3 ประเภท คือ
( 1 ) เงินกูเ้ พื่อเหตุฉกุ เฉิน
( 2 ) เงินกูส้ ามัญ
( 3 ) เงินกูพ้ ิเศษ
ข้อ 4. สหกรณ์จะให้เงินกูเ้ ฉพาะแก่สมาชิ กเท่านัน้
ข้อ 5. การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกนัน้ จะให้ได้เฉพาะกรณีเพื่อการอันจาเป็ นหรือมีประโยชน์ตามที่
คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรแต่จะให้เงินกูเ้ พื่อการสุรยุ่ สุรา่ ยหรือการเก็งกาไรไม่ได้
ข้อ 6. สมาชิกผูป้ ระสงค์ขอกูเ้ งิน ต้องเสนอคาขอกูต้ ่อสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้
เมื่อสมาชิกได้ทาความยินยอมเป็ นหนังสือไว้กับสหกรณ์ ให้ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของรัฐ
หรือนายจ้างในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานอื่นใดที่สมาชิกปฏิบตั ิหน้าที่อยู่ หักเงินเดือน หรือค่าจ้าง
หรือเงินอื่นใดที่ถึงกาหนดจ่ายแก่สมาชิกนัน้ เพื่อชาระหนีห้ รือภาระผู กพันอื่นที่มี ต่อสหกรณ์ใ ห้แก่สหกรณ์
ตามจานวนที่สหกรณ์แจ้งไปจนกว่าหนีห้ รือภาระผูกพันนัน้ จะระงับสิน้ ไป ให้หน่วยงานนั้นหักเงินดังกล่าว
และส่งเงินที่หกั ไว้นนั้ ให้แก่สหกรณ์โดยพลัน
การแสดงเจตนายินยอมนีม้ ิอาจจะถอนคืนได้ เว้นแต่สหกรณ์ให้ความยินยอม

- 18 การหักเงินนัน้ ต้องหักให้สหกรณ์เป็ นอันดับแรกถัดจากหนีภ้ าษีอากร และการหักเงินเข้ากองทุนที่
สมาชิกต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จ บานาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนสารอง
เลีย้ งชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงานและกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม
ข้อ 7. การให้เงินกูท้ กุ ประเภทนัน้ ผูก้ ตู้ อ้ งทาหนังสือและสมาชิกผูค้ า้ ประกัน (ถ้ามี) ต้องทาหนังสือ
คา้ ประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้
ข้อ 8. การส่งเงินงวดชาระหนีเ้ งินกูท้ กุ ประเภท ซึง่ ผูก้ ตู้ อ้ งส่งต่อสหกรณ์นนั้ ให้สง่ โดยวิธีหกั จากเงิน
ได้รายเดือนของผูก้ ู้ ณ ทีจ่ ่าย และการส่งเงินงวดชาระหนีเ้ งินกูท้ กุ ประเภท ดอกเบีย้ เงินกู้ รวมทัง้ เงินอื่น ๆ
ของสมาชิกรวมกันจะต้องไม่เกินเงินได้รายเดือนสุทธิของสมาชิกนัน้
ให้ถือว่าเงินงวดชาระหนีแ้ ต่ละงวดถึงกาหนดส่งภายในวันสิน้ เดือนนัน้ ๆ
หมวด 2
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
ข้อ 9. การให้เงินกูเ้ พื่อเหตุฉกุ เฉิน คณะกรรมการดาเนินการอาจมอบอานาจให้ประธานกรรมการ
หรือรองประธานกรรมการหรือกรรมการดาเนินการหรือผูจ้ ดั การ ตามที่เห็นสมควรเป็ นผูว้ ินิจฉัยให้เงินกูเ้ พื่อ
เหตุฉกุ เฉินที่ให้ไปและส่งคืน เพือ่ ให้คณะกรรมการดาเนินการทราบทุกเดือน
ข้อ 10. เงินกูเ้ พื่อเหตุฉกุ เฉินที่ให้แก่สมาชิกผูก้ คู้ นหนึ่ง ๆ นัน้ ให้มีจานวนไม่เกิน 30,000 บาท หรือ
สามในสีส่ ว่ น แห่งเงินได้รายเดือนของสมาชิกสุดแต่จานวนไหนน้อยกว่า
ในกรณีที่สมาชิกนัน้ ยังมีเงินกูเ้ พื่อเหตุฉกุ เฉินรายก่อนเหลืออยู่ จะยื่นขอกูเ้ งินกูเ้ พือ่ เหตุ
ฉุกเฉินรายใหม่ ไม่ได้
ข้อ 11. หลักประกันสาหรับเงินกูเ้ พื่อเหตุฉกุ เฉิน นอกจากหนังสือกูซ้ ึ่งผูก้ ไู้ ด้ทาไว้ต่อสหกรณ์แล้วก็
ไม่ตอ้ งมีหลักประกันอย่างอื่นอีก
ข้อ 12. การส่งเงินงวดชาระหนี ้ สาหรับเงินกูเ้ พื่อเหตุฉกุ เฉิน ให้ผกู้ สู้ ง่ คืนเงินเพื่อเหตุฉกุ เฉินเต็ม
จานวน พร้อมด้วยดอกเบีย้ ภายในวันสิน้ เดือนที่รบั เงินกู้ หรือให้สง่ เป็ นงวดรายเดือนรวมกันหกงวดติดต่อกัน
เริม่ ตัง้ แต่วนั สิน้ เดือนแรกที่รบั เงินกูเ้ ป็ นต้นไป โดยให้สง่ ชาระต้นเงินงวดละหนึ่งในหกของจานวนเงินที่เป็น
หนี ้ (ถ้ามีเศษของบาทให้รวมชาระงวดสุดท้าย) พร้อมดอกเบีย้ ของต้นเงินคงเหลือถึงวันที่ชาระต้นเงินนัน้
ทัง้ นีไ้ ม่มีการผ่อนเวลาแต่อย่างใด
อนึ่ง สมาชิกที่กเู้ งินหลังวันที่ 15 ของเดือน ให้เริม่ ชาระงวดแรกในเดือนถัดไป

- 19 หมวด 3
เงินกู้สามัญ
ข้อ 13. การให้เงินกูส้ ามัญให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจพิจารณาวินจิ ฉัยให้เงินกูส้ ามัญแก่
สมาชิก
คณะกรรมการดาเนินการ อาจแต่งตัง้ คณะกรรมการเงินกูข้ นึ ้ ตามความในข้อบังคับของ
สหกรณ์ ข้อ 82 และมอบอานาจหน้าทีใ่ นการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิกก็ได้
ข้อ 14. คาขอกูเ้ งินสามัญของสมาชิกนัน้ ต้องเสนอโดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นดังต่อไปนี ้
คือ คาขอกูเ้ งินของสมาชิกผูซ้ ึ่งรับราชการในสังกัดตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ตอ้ งผ่านการพิจารณาของผู้
บังคับการตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ หรือรองผูบ้ งั คับการตารวจภูธรจังหวัด ส่วนคาขอกูข้ องผูซ้ ึ่งรับราชการ
อยู่ในสังกัดสถานีตารวจภูธรอาเภอ , สถานีตารวจภูธรกิ่งอาเภอ , สถานีตารวจภูธรตาบล ต้องผ่านการ
พิจารณาของผูบ้ งั คับบัญชาของตน ( แต่ถา้ ผูข้ อกูด้ ารงตาแหน่งเหล่านีเ้ อง หรือดารงตาแหน่งราชการสูงกว่า
ก็ไม่ตอ้ งผ่านการพิจารณาให้ความเห็นดังว่านี ้ )
ข้อ 15. จานวนเงินกูส้ ามัญทีใ่ ห้แก่สมาชิกผูก้ คู้ นหนึ่ง ๆ นัน้ ย่อมสุดแต่คณะกรรมการดาเนินการ
พิจารณาเห็นสมควรแต่ตอ้ งอยูภ่ ายในจานวนไม่เกิน 80 เท่าของเงินได้รายเดือน และวงเงินกูไ้ ม่เกิน
1,800,000.- บาท จะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ดงั นี ้
(1) เป็ นสมาชิกตัง้ แต่ 3 เดือนถึง 3 ปี กูเ้ งินสามัญได้ 80 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่เมื่อ
รวมกับหนีเ้ งินกูโ้ ครงการทุกประเภทแล้ว กูไ้ ด้ไม่เกิน 1,300,000.- บาท
(2) เป็ นสมาชิกเกิน 3 ปี ถึง 5 ปี กูเ้ งินสามัญได้ 80 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่เมื่อรวม
กับหนีเ้ งินกูโ้ ครงการทุกประเภทแล้ว กูไ้ ด้ไม่เกิน 1,500,000.- บาท
(3) เป็ นสมาชิกเกิน 5 ปี ขนึ ้ ไป กูเ้ งินสามัญได้ 80 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่เมื่อรวมกับ
หนีเ้ งินกูโ้ ครงการทุกประเภทแล้ว กูไ้ ด้ไม่เกิน 1,800,000.- บาท
(4) สมาชิกที่ยื่นกูเ้ งินสามัญตามข้อ 15. (1),(2),(3) ต้องมีทนุ เรือนหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
13 ของวงเงินที่ขอกู้ โดยเงินค่าหุน้ ดังกล่าวสมาชิกต้องชาระในวันรับเงินกูส้ ามัญ สหกรณ์ฯ จะหักจากเงินกู้
ที่สมาชิกพึงได้รบั ชาระค่าหุน้ ให้ครบตามจานวนก่อน จึงจะจ่ายเงินกูส้ ามัญ
(5) กรณีสมาชิกทีเ่ คยกูเ้ งินสามัญมาแล้ว หากจะขอกูเ้ งินกูส้ ามัญใหม่และขอกูว้ งเงินเดิม
จะต้องมีทนุ เรือนหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินที่ขอกู้
(6) การส่งชาระหนี ้
6.1 สมาชิกที่กไู้ ม่เกิน 1,500,000.- บาท ส่งชาระหนีไ้ ม่เกิน 180 งวด
6.2 สมาชิกที่กตู้ งั้ แต่ 1,500,00.- ขึน้ ไป ส่งชาระหนีไ้ ม่เกิน 200 งวด

- 20 สาหรับสมาชิกที่ยงั ไม่เกษียณอายุราชการให้สง่ ชาระหนีใ้ ห้เสร็จสิน้ ภายในอายุ 65 ปี ยกเว้น
สมาชิกทีเ่ กษียณอายุราชการและขอรับเงินบานาญให้สง่ ชาระหนีใ้ ห้เสร็จสิน้ ภายในอายุ 70 ปี
(7) กรณีสมาชิกทีม่ ีอายุราชการก่อนเกษียณเหลือไม่ถงึ 120 งวดเดือน (อายุตงั้ แต่ 55 ปี )
มีสทิ ธิ์ยื่นขอกูเ้ งินสามัญได้ตามสิทธิ์ ข้อ 15. (1),(2),(3) และการส่งงวดชาระหนีต้ อ้ งส่งชาระภายในไม่เกิน
65 ปี ทัง้ นี ้ โดยนาเอาทุนเรือนหุน้ มาพิจารณา โดยหนีจ้ ะต้องเท่ากับหรือน้อยกว่าทุนเรือนหุน้ เมื่ออายุครบ
65 ปี เว้นแต่ยื่นขอกูเ้ งินสามัญโดยมีค่าหุน้ เป็ นหลักคา้ ประกันให้กไู้ ด้ภายในจานวนไม่เกินร้อยละ 90 ของ
ค่าหุน้ ทัง้ หมดทีเ่ ป็ นหลักคา้ ประกัน การส่งเงินงวดชาระหนีไ้ ม่จากัดเรือ่ งอายุ แต่ตอ้ งส่งชาระภายในไม่เกิน
120 งวด
(8) สมาชิกที่กเู้ งินสามัญและโครงการทุกประเภท ต้องมีเงินเดือนเหลือหลังหักชาระหนี ้
ทุกประเภทแล้วไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของเงินได้รายเดือน
(9) กรณีสมาชิกทีเ่ กษียณอายุราชการและขอรับเงินบานาญรายเดือน มีสทิ ธิ์ยื่นขอกูเ้ งิน
สามัญได้ 55 เท่าของเงินบานาญ แต่กไู้ ด้ไม่เกิน 800,000.- บาท
(10) สมาชิกที่เกษียณอายุราชการและขอรับเงินบานาญยื่นขอกูเ้ งินสามัญโดยมีค่าหุน้
เป็ นหลักคา้ ประกัน ให้กไู้ ด้ภายในจานวนไม่เกินร้อยละ 90 ของค่าหุน้ ทัง้ หมดทีเ่ ป็ นหลักคา้ ประกัน การส่ง
เงินงวดชาระหนีไ้ ม่จากัดเรือ่ งอายุ แต่ตอ้ งส่งชาระภายในไม่เกิน 120 งวด
(11) สมาชิกที่เกษียณอายุราชการและขอรับเงินบานาญที่กเู้ งินสามัญและโครงการทุก
ประเภทต้องมีเงินเดือนเหลือหลังหักชาระหนีท้ กุ ประเภทแล้วไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 20 ของเงินบานาญราย
เดือน
(12) สมาชิกที่กเู้ งินต่อเนื่องต้องส่งชาระหนีค้ รัง้ ก่อนไม่ต่ากว่า 8 งวดเดือน หรือร้อยละ 10
จึงจะมีสทิ ธิ์ยื่นกูส้ ามัญใหม่ได้
ทัง้ นี ้ ให้มีผคู้ า้ ประกันสามคนทุกเงือ่ นไข
ข้อ 16. ถ้าคณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรจะให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิกที่ยงั ส่งคืนเงินกูส้ ามัญ
รายก่อนไม่เสร็จก็ได้ แต่จานวนเงินกูส้ ามัญรวมทุกรายการของสมาชิกผูก้ คู้ นหนึ่ง ๆ ในเวลาใดเวลาหนึ่ง จะ
มีจานวนต้นเงินเกินกว่าจากัดที่กล่าวในข้อ 15 สุดแต่กรณีไม่ได้
ข้อ 17. ในการให้เงินกูส้ ามัญนัน้ ถ้าปรากฏว่าสหกรณ์มีเงินทุนที่จะกูไ้ ด้ไม่พอแก่การขอกูอ้ นั มี
ลักษณะพึงให้กนู้ นั้ ทุกราย ให้ถือลาดับในการพิจารณาให้เงินกู้ ดังต่อไปนี ้
(1) เงินกูซ้ งึ่ ถือค่าหุน้ เป็ นหลักประกัน พึงให้ในลาดับก่อนเงินกูซ้ ึ่งมีหลักประกันอย่างอื่น
(2) ในระหว่างเงินกูซ้ งึ่ อยู่ในลาดับเดียวกันตามที่กล่าวในข้อ (1) เงินกูซ้ งึ่ มีจานวนน้อย
พึงให้กอ่ นเงินกูซ้ ึ่งมีจานวนมาก เพื่อประโยชน์แห่งการนี ้ จานวนเงินกูท้ ี่นามาเทียบกันนัน้ ให้คดิ รวมทัง้ เงิน
กูส้ ามัญ , เงินกูเ้ พื่อเหตุฉกุ เฉิน และเงินกูพ้ เิ ศษรายก่อนของผูก้ ทู้ ี่คงเหลืออยู่

- 21 ทัง้ นี ้ เว้นแต่ในกรณีทคี่ ณะกรรมการดาเนินการหรือคณะอนุกรรมการเงินกูเ้ ห็นว่ามีเหตุผลพิเศษจะ
วินิจฉัยเป็ นอย่างอื่นก็ได้
ข้อ 18. หลักประกันสาหรับเงินกูส้ ามัญ ถ้าเงินกูส้ ามัญรายนัน้ โดยเฉพาะรายเดียวก็ดี หรือ เมื่อรวม
กับเงินกูส้ ามัญรายก่อนของผูก้ ทู้ ี่คงเหลืออยู่ (ถ้ามี) ก็ดี มีจานวนไม่เกินกว่าค่าหุน้ ที่ผกู้ มู้ ีอยูใ่ นสหกรณ์ก็ไม่
ต้องมีหลักประกันอย่างอื่นอีก
ถ้าเงินกูส้ ามัญรายนัน้ โดยเฉพาะรายเดียวก็ดีหรือเมื่อรวมกับเงินกูส้ ามัญรายก่อนของผูก้ ู้
(ถ้ามี) ก็ดี มีจานวนเกินกว่าค่าหุน้ ซึง่ ผูก้ มู้ ีอยูใ่ นสหกรณ์ ก็ตอ้ งมีหลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้
( 1 ) มีสมาชิกทีม่ ิได้เป็ นคู่สมรสของผูก้ ู้ ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการหรือคณะอนุกรรมการ
เงินกูเ้ ห็นสมควรอย่างน้อยสามคนคา้ ประกันอย่างไม่จากัดเพื่อหนีส้ นิ เกี่ยวกับเงินกูส้ ามัญรายนัน้ ในส่วนที่
เกินกว่าค่าหุน้ ของผูก้ แู้ ต่ถา้ ผูก้ มู้ ีเงินกูส้ ามัญรายก่อนเหลืออยูด่ ว้ ย ก็ตอ้ งให้คา้ ประกันเพื่อหนีส้ นิ เกี่ยวกับเงินกู้
สามัญรายใหม่ทงั้ หมด
เพื่อความมั่นคงในการให้เงินกูส้ ามัญ คณะกรรมการดาเนินการหรือคณะอนุกรรมการ
เงินกู้ มีอานาจวินจิ ฉัยเรียกให้มีผคู้ า้ ประกันมากกว่าสามคนก็ได้
สมาชิกคนหนึ่งจะเป็ นผูค้ า้ ประกันสาหรับผูก้ มู้ ากกว่าสามคนในเวลาเดียวกันไม่ได้และ
สมาชิกคนหนึ่งจะมีหนีส้ นิ ต่อสหกรณ์ในฐานะผูค้ า้ ประกัน โดยจานวนต้นเงินรวมกันทัง้ หมดเกินกว่าจากัดที่
กล่าวในข้อ 15 วรรคแรกไม่ได้
เมื่อผูค้ า้ ประกันคนใดตายหรือลาออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ หรือมีเ หตุที่
คณะกรรมการดาเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้ เห็นว่าไม่สมควรที่จะเป็ นผูค้ า้ ประกันต่อไป ผูก้ จู้ ะต้องจัด
ให้สมาชิกอื่นซึง่ คณะกรรมการดาเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควร เข้าเป็ นผูค้ า้ ประกันแทนคน
เดิมให้เสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูก้ าหนด
การให้สมาชิกผูค้ า้ ประกันออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็ นเหตุให้ผนู้ นั้
หลุดพ้นจากการคา้ ประกันจนกว่าผูก้ ไู้ ด้จดั ให้สมาชิกอื่นซึง่ คณะกรรมการดาเนินการหรือคณะกรรมการ
เงินกูเ้ ห็นสมควรเข้าเป็ นผูค้ า้ ประกันแทน
อนึ่ง ภายหลังการทาหนังสือคา้ ประกันแล้ว ถ้าสมาชิกผูค้ า้ ประกันได้เป็ นคู่สมรสของผูก้ ู้ ผูก้ ู้
จะต้องจัดให้สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดาเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควร เป็ นผูค้ า้ ประกัน
เงินกูใ้ นส่วนที่เกินกว่าค่าหุน้ ของผูก้ โู้ ดยเร็วด้วย
( 2 ) มีอสังหาริมทรัพย์อนั ปลอดจากภาระจานองรายอื่น จานองเป็ นประกันเต็มจานวน
เงินกูร้ ายนัน้ โดยต้องเป็ นที่พอใจคณะกรรมการดาเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้ ว่าจานวนเงินกูส้ ว่ นที่เกิน
กว่าค่าหุน้ ของผูก้ ตู้ อ้ งอยูภ่ ายในร้อยละ 80 แห่งค่าของอสังหาริมทรัพย์นนั้

- 22 ( 3 ) มีหลักทรัพย์รฐั บาลหรือเอกสารการฝากเงินในธนาคาร หรือในสหกรณ์ ซึ่งคณะ
กรรมการดาเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควรจานาเป็ นประกัน โดยจานวนเงินกูส้ ว่ นที่เกินกว่า
หุน้ ของผูก้ อู้ ยู่ภายในร้อยละ 80 แห่งค่าของหลักทรัพย์นนั้
ข้อ 19. การส่งเงินงวดชาระหนีส้ าหรับเงินกูส้ ามัญ ให้คณะกรรมการดาเนินการหรือคณะกรรมการ
เงินกูพ้ จิ ารณากาหนดให้ผกู้ สู้ ง่ คืนเงินกูส้ ามัญเป็ นงวดรายเดือนเท่ากันพร้อมด้วยดอกเบีย้ ตามหลักเกณฑ์
ในข้อ 15 โดยให้สง่ ชาระงวดแรกตัง้ แต่วนั สิน้ เดือนที่รบั เงินกูเ้ ป็ นต้นไป
ในกรณีที่ผกู้ มู้ ีคาขอเป็ นหนังสือ คณะกรรมการดาเนินการเห็นว่ามีเหตุอนั สมควรผ่อนผัน
เป็ นพิเศษคณะกรรมการดาเนินการจะผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชาระหนีส้ าหรับเงินกูส้ ามัญที่กาหนดไว้ตาม
ความในวรรคก่อนนัน้ ให้แก่ผกู้ คู้ ราวละหนึ่งหรือหลายคนก็ได้ แต่การผ่อนเวลาเช่นนีร้ วมกันทัง้ หมดสาหรับ
เงินกูส้ ามัญราย ๆ หนึ่งต้องไม่เกินหกเดือน
หมวด 4
เงินกู้พิเศษ
ข้อ 20. การให้เงินกูพ้ ิเศษให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจพิจารณาวินจิ ฉัยให้เงินกูพ้ เิ ศษแก่
สมาชิก
คณะกรรมการดาเนินการอาจแต่งตัง้ คณะกรรมการเงินกูข้ นึ ้ ตามความในข้อบังคับของ
สหกรณ์ ข้อ 82 และมอบอานาจหน้าทีใ่ นการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูพ้ ิเศษแก่สมาชิกก็ได้
ทัง้ นี ้ เงื่อนไขและวิธีการให้เป็ นไปตามข้อบังคับ และระเบียบนี ้ และระเบียบว่าด้วยเงินกู้
พิเศษ พ.ศ.2554
หมวด 5
ดอกเบีย้ เงินกู้
ข้อ 21. ให้เรียกดอกเบีย้ เงินกูท้ กุ ประเภทในอัตราไม่เกินร้อยละ 17.00 ต่อปี โดยจะประกาศให้
ทราบเป็ นคราว ๆ ไป
ข้อ 22. ดอกเบีย้ นัน้ ให้คดิ เป็ นรายวันตามจานวนต้นเงินคงเหลือ
หมวด 6
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้
ข้อ 23. ให้คณะกรรมการดาเนินการ ตรวจตราควบคุมให้เงินกูท้ กุ รายมีหลักประกันตามที่กาหนด
ไว้ในระเบียบนีแ้ ละเมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกูร้ ายใดเกิดบกพร่อ งผูก้ ู้
จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด

- 23 ข้อ 24. ในกรณีใด ๆ ดังต่อไปนี ้ ให้ถือว่าเงินกูไ้ ม่ว่าประเภทใด ๆ เป็ นอันถึงกาหนดส่งคืนโดยสิน้ เชิง
พร้อมทัง้ ดอกเบีย้ ในทันที โดยมิพกั คานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการดาเนินการจัดการเรียก
คืนโดยมิชักช้า
(1) เมื่อผูก้ อู้ อกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด
(2) เมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการดาเนินการว่าผูก้ นู้ าเงินไปใช้ผิดความมุ่งหมายทีใ่ ห้เงิน
กูน้ นั้
(3) เมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่า หลักประกันสาหรับเงินกูเ้ กิดบกพร่องและผูก้ ู้
มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(4) เมื่อค้างส่งเงินงวดชาระหนี ้ (ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบีย้ ) เป็ นเวลาสองเดือนติดต่อกัน
หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนีด้ งั ว่านัน้ ถึงสามคราวสาหรับเงินกูร้ ายหนึ่ง ๆ
ข้อ 25. ในกรณีเงินกูเ้ ป็ นอันต้องส่งคืนโดยสิน้ เชิงตามที่กล่าวแล้ว ใน ข้อ 24 ถ้าผูค้ า้ ประกันต้องรับ
ผิดชาระหนีแ้ ทนผูก้ ู้ และไม่สามารถชาระหนีน้ นั้ โดยสิน้ เชิง เมื่อผูค้ า้ ประกันร้องขอคณะกรรมการดาเนินการ
อาจผ่อนผันให้เรียกเก็บจากผูค้ า้ ประกันเป็ นงวดรายเดือน จนเสร็จตามที่ผกู้ ไู้ ด้ทาหนังสือกูใ้ ห้ไว้ต่อ
สหกรณ์ก็ได้ สุดแต่จะพิจารณาเห็นสมควร
ข้อ 26. ผูก้ กู้ ็ดี ผูค้ า้ ประกันก็ดี ต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะขอออกหรือย้ายจากราชการ หรือ
งานประจาต้องแจ้งเป็ นหนังสือให้สหกรณ์ทราบและจัดการชาระหนีส้ นิ ซึ่งตนมีอยูต่ ่อสหกรณ์ หรือจัดหาผู้
คา้ ประกันแทนตนให้เสร็จสิน้ เสียก่อน แล้วจึงขอออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจานัน้ ได้
ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2555
(ลงชื่อ) พลตารวจตรี รัฐพงษ์ ยิม้ ใหญ่
( รัฐพงษ์ ยิม้ ใหญ่ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด

- 17 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี ัมย์ จากัด
ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบีย้ เงินกู้
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555
……………………………………
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 10 , ข้อ 12 , ข้อ 78 และข้อ 106 ที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 39 ครัง้ ที่ 8 เมื่ อวันที่ 29 มี นาคม พ.ศ.2555 ได้มี ม ติ กาหนดระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกและดอกเบีย้ เงินกู้ แก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555 ดังต่อไปนี ้
ข้อ 1. ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด ว่าด้วยการ
ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกและดอกเบีย้ เงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2555 ”
ข้อ 2. ระเบียบนีใ้ ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2555 เป็ นต้นไป ให้ยกเลิกความในหมวด 3
เงินกูส้ ามัญ ข้อ 15. ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด ว่าด้วยการให้เ งินกู้แก่
สมาชิกและดอกเบีย้ เงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 และใช้ความต่อไปนีแ้ ทน
หมวด 1
ข้อกาหนดทั่วไป
ข้อ 3. ในระเบียบที่สหกรณ์ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก 3 ประเภท คือ
( 1 ) เงินกูเ้ พื่อเหตุฉกุ เฉิน
( 2 ) เงินกูส้ ามัญ
( 3 ) เงินกูพ้ ิเศษ
ข้อ 4. สหกรณ์จะให้เงินกูเ้ ฉพาะแก่สมาชิกเท่านัน้
ข้อ 5. การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิ กนั้น จะให้ได้เ ฉพาะกรณี เ พื่อการอันจ าเป็ นหรือมี ประโยชน์ตามที่
คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรแต่จะให้เงินกูเ้ พื่อการสุรยุ่ สุรา่ ยหรือการเก็งกาไรไม่ได้
ข้อ 6. สมาชิกผูป้ ระสงค์ขอกูเ้ งิน ต้องเสนอคาขอกูต้ ่อสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้
เมื่อสมาชิกได้ทาความยินยอมเป็ นหนังสือไว้กับสหกรณ์ ให้ผู้ บังคับบัญชาในหน่วยงานของรัฐ
หรือนายจ้างในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานอื่นใดที่สมาชิกปฏิบตั ิหน้าที่อยู่ หักเงินเดือน หรือค่าจ้าง
หรือเงินอื่นใดที่ถึงกาหนดจ่ายแก่สมาชิกนัน้ เพื่อชาระหนีห้ รือภาระผูกพันอื่นที่มี ต่อสหกรณ์ใ ห้แก่สหกรณ์
ตามจานวนที่สหกรณ์แจ้งไปจนกว่าหนีห้ รือภาระผูกพันนัน้ จะระงับสิน้ ไป ให้หน่วยงานนั้นหักเงินดังกล่าว
และส่งเงินที่หกั ไว้นนั้ ให้แก่สหกรณ์โดยพลัน
การแสดงเจตนายินยอมนีม้ ิอาจจะถอนคืนได้ เว้นแต่สหกรณ์ให้ความยินยอม

- 18 การหักเงินนัน้ ต้องหักให้สหกรณ์เป็ นอันดับแรกถัดจากหนีภ้ าษีอากร และการหักเงินเข้ากองทุนที่
สมาชิกต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จ บานาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนสารอง
เลีย้ งชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงานและกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม
ข้อ 7. การให้เงินกูท้ กุ ประเภทนัน้ ผูก้ ตู้ อ้ งทาหนังสือและสมาชิกผูค้ า้ ประกัน (ถ้ามี) ต้องทาหนังสือ
คา้ ประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้
ข้อ 8. การส่งเงินงวดชาระหนีเ้ งินกูท้ กุ ประเภท ซึ่งผูก้ ตู้ อ้ งส่งต่อสหกรณ์นนั้ ให้สง่ โดยวิธีหกั จากเงิน
ได้รายเดือนของผูก้ ู้ ณ ที่จ่าย และการส่งเงินงวดชาระหนีเ้ งินกู้ทุกประเภท ดอกเบีย้ เงินกู้ รวมทั้ งเงินอื่นๆ
ของสมาชิกรวมกันจะต้องไม่เกินเงินได้รายเดือนสุทธิของสมาชิกนัน้
ให้ถือว่าเงินงวดชาระหนีแ้ ต่ละงวดถึงกาหนดส่งภายในวันสิน้ เดือนนัน้ ๆ
หมวด 2
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
ข้อ 9. การให้เงินกูเ้ พื่อเหตุฉกุ เฉิน คณะกรรมการดาเนินการอาจมอบอานาจให้ประธานกรรมการ
หรือรองประธานกรรมการหรือกรรมการดาเนินการหรือผูจ้ ัดการ ตามที่เห็นสมควรเป็ นผูว้ ินิจฉัยให้เงินกู้เ พื่อ
เหตุฉกุ เฉินที่ให้ไปและส่งคืน เพื่อให้คณะกรรมการดาเนินการทราบทุกเดือน
ข้อ 10. เงินกูเ้ พื่อเหตุฉกุ เฉินที่ให้แก่สมาชิกผูก้ คู้ นหนึ่ง ๆ นัน้ ให้มีจานวนไม่เกิน 30,000 บาท หรือ
สามในสีส่ ว่ น แห่งเงินได้รายเดือนของสมาชิกสุดแต่จานวนไหนน้อยกว่า
ในกรณีที่สมาชิกนัน้ ยังมีเงินกูเ้ พื่อเหตุฉกุ เฉินรายก่อนเหลืออยู่ จะยื่นขอกูเ้ งินกูเ้ พื่อเหตุ
ฉุกเฉินรายใหม่ไม่ได้
ข้อ 11. หลักประกันสาหรับเงินกูเ้ พื่อเหตุฉกุ เฉิน นอกจากหนังสือกูซ้ ึ่งผูก้ ไู้ ด้ทาไว้ต่อสหกรณ์แล้วก็
ไม่ตอ้ งมีหลักประกันอย่างอื่นอีก
ข้อ 12. การส่งเงินงวดชาระหนี ้ สาหรับเงินกูเ้ พื่อเหตุฉกุ เฉิน ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินเต็ม
จานวน พร้อมด้วยดอกเบีย้ ภายในวันสิน้ เดือนที่รบั เงินกู้ หรือให้สง่ เป็ นงวดรายเดือนรวมกันหกงวดติดต่อกัน
เริม่ ตัง้ แต่วนั สิน้ เดือนแรกที่รบั เงินกูเ้ ป็ นต้นไป โดยให้สง่ ชาระต้นเงินงวดละหนึ่งในหกของจ านวนเงินที่เ ป็ น
หนี ้ (ถ้ามีเศษของบาทให้รวมชาระงวดสุดท้าย) พร้อมดอกเบีย้ ของต้นเงินคงเหลือถึงวันที่ช าระต้นเงินนั้น
ทัง้ นีไ้ ม่มีการผ่อนเวลาแต่อย่างใด
อนึ่ง สมาชิกที่กเู้ งินหลังวันที่ 15 ของเดือน ให้เริม่ ชาระงวดแรกในเดือนถัดไป
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เงินกู้สามัญ
ข้อ 13. การให้เงินกูส้ ามัญให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูส้ ามัญแก่
สมาชิก
คณะกรรมการดาเนินการ อาจแต่งตัง้ คณะกรรมการเงินกูข้ นึ ้ ตามความในข้อบังคับของ
สหกรณ์ ข้อ 82 และมอบอานาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิกก็ได้
ข้อ 14. คาขอกูเ้ งินสามัญของสมาชิกนัน้ ต้องเสนอโดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นดังต่อไปนี ้
คือ คาขอกูเ้ งินของสมาชิกผูซ้ ึ่งรับราชการในสังกัดต ารวจภูธ รจังหวัดบุรีรมั ย์ต้องผ่านการพิจ ารณาของผู้
บังคับการตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ หรือรองผูบ้ งั คับการตารวจภูธรจังหวัด ส่วนคาขอกูข้ องผูซ้ ึ่งรับราชการ
อยู่ในสังกัดสถานีตารวจภูธรอาเภอ , สถานีต ารวจภูธ รกิ่งอาเภอ , สถานีต ารวจภูธ รต าบล ต้องผ่านการ
พิจารณาของผูบ้ งั คับบัญชาของตน ( แต่ถา้ ผูข้ อกูด้ ารงตาแหน่งเหล่านีเ้ อง หรือดารงตาแหน่งราชการสูงกว่า
ก็ไม่ตอ้ งผ่านการพิจารณาให้ความเห็นดังว่านี ้ )
ข้อ 15. จานวนเงินกูส้ ามัญที่ให้แก่สมาชิกผูก้ คู้ นหนึ่งๆ นั้น ย่อมสุดแต่คณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณาเห็นสมควรแต่ตอ้ งอยู่ภายในจากัดวงเงิน 1,800,000 .- บาท จะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ดังนี ้
1. เป็ นสมาชิกตัง้ แต่ 6 เดือนขึน้ ไป
2. กูไ้ ด้ไม่เกิน 10 เท่าของทุนเรือนหุน้
3. สมาชิกที่เคยยื่นกูส้ ามัญแต่มีหนุ้ ต่ากว่าเกณฑ์ที่ระเบียบกาหนด สหกรณ์ฯ สามารถ
อนุญาตให้สมาชิกขอซือ้ หุน้ เพิ่มเพื่อกูไ้ ด้ปีละ 1 ครัง้ โดยเงินค่าหุน้ ดังกล่าวสมาชิกต้องชาระในวันรับเงินกู้
สามัญ สหกรณ์ฯ จะหักจากเงินกูท้ ี่สมาชิกพึงได้รบั ชาระค่าหุน้ ให้ครบตามจานวนก่อนจึงจะจ่ายเงินกูส้ ามัญ
โดยมีเงื่อนไขดังนี ้
3.1 เป็ นสมาชิกไม่ถึง 5 ปี ให้ซอื ้ หุน้ เพื่อกูไ้ ด้ไม่เกิ น 35,000.- บาท
3.2 เป็ นสมาชิกตัง้ แต่ 5 ปื ขนึ ้ ไป ให้ซอื ้ หุน้ เพื่อกูไ้ ด้ไม่เกิน 50,000.- บาท
4. การส่งชาระหนี ้
4.1 สมาชิกที่กไู้ ม่เกิน 1,500,000.- บาท ส่งชาระหนีไ้ ม่เกิน 180 งวด
4.2 สมาชิกที่กเู้ กินกว่า 1,500,000.- บาท ส่งชาระหนีไ้ ม่ เกิน 200 งวด
สาหรับสมาชิกที่ยงั ไม่เกษียณอายุราชการให้ส่งช าระหนีใ้ ห้เ สร็จ สิน้ ภายในอายุ 65 ปี
ยกเว้นสมาชิกที่เกษียณอายุราชการและขอรับเงินบานาญให้สง่ ชาระหนีใ้ ห้เสร็จสิน้ ภายในอายุ 70 ปี
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ให้กไู้ ด้ภายในจานวนไม่เกินร้อยละ 90 ของค่าหุน้ ทัง้ หมดที่เป็ นหลักประกัน ส่งชาระหนีไ้ ม่เกิน 120 งวด
4.4 สมาชิกที่กเู้ งินสามัญและโครงการทุกประเภทรวมกันต้องมีเงินเดือนเหลือหลังหัก
ชาระหนีแ้ ล้วไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของเงินได้รายเดื อน
4.5 สมาชิกข้าราชการบานาญที่กเู้ งินสามัญต้องมีเงินเดือนเหลือหลังหักชาระหนีแ้ ล้ว
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 20 ของเงินได้รายเดือน
5. สมาชิกที่กเู้ งินต่อเนื่องต้องส่งชาระหนีค้ รัง้ ก่อนไม่ต่ากว่า 8 งวดเดือน หรือร้อยละ 10
จึงจะมีสทิ ธิ์ยื่นกูสามัญใหม่ได้
ทัง้ นี ้ ให้มีผคู้ า้ ประกันสามคนทุกเงื่อนไข
ในกรณีที่สมาชิกผูก้ เู้ งินสามัญโดยมีค่าหุน้ เป็ นหลักประกัน ให้กไู้ ด้ภายในจานวนไม่เกิน
ร้อยละ 90 ของค่าหุน้ ทัง้ หมดที่เป็ นหลักประกัน
ข้อ 16. ถ้าคณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรจะให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิกที่ยงั ส่งคืนเงินกูส้ ามั ญ
รายก่อนไม่เสร็จก็ได้ แต่จานวนเงินกูส้ ามัญรวมทุกรายการของสมาชิกผูก้ คู้ นหนึ่งๆ ในเวลาใดเวลาหนึ่งจะมี
จานวนต้นเงินเกินกว่าจากัดที่กล่าวในข้อ 15 สุดแต่กรณีไม่ได้
ข้อ 17. ในการให้เ งินกู้สามัญนั้น ถ้าปรากฏว่าสหกรณ์มี เ งินทุนที่จ ะกู้ได้ไม่ พ อแก่การขอกู้อัน
มีลกั ษณะพึงให้กนู้ นั้ ทุกราย ให้ถือลาดับในการพิจารณาให้เงินกู้ ดังต่อไปนี ้
(1) เงินกูซ้ ึ่งถือค่าหุน้ เป็ นหลักประกัน พึงให้ในลาดับก่อนเงินกูซ้ ึ่งมีหลักประกันอย่างอื่น
(2) ในระหว่างเงินกูซ้ ึ่งอยู่ในลาดับเดียวกันตามที่กล่าวในข้อ (1) เงินกูซ้ ึ่งมีจานวนน้อย
พึงให้ก่อนเงินกูซ้ ึ่งมีจานวนมาก เพื่อประโยชน์แห่งการนี ้ จานวนเงินกูท้ ี่นามาเทียบกันนัน้ ให้คิดรวมทัง้ เงิน
กูส้ ามัญ , เงินกูเ้ พื่อเหตุฉกุ เฉิน และเงินกูพ้ ิเศษรายก่อนของผูก้ ทู้ ี่คงเหลืออยู่
ทัง้ นี ้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการดาเนินการหรือคณะอนุกรรมการเงินกู้เ ห็ นว่ามี เ หตุผลพิเ ศษ
จะวินิจฉัยเป็ นอย่างอื่นก็ได้
ข้อ 18. หลักประกันสาหรับเงินกูส้ ามัญ ถ้าเงินกูส้ ามัญรายนัน้ โดยเฉพาะรายเดียวก็ดี หรือ เมื่อรวม
กับเงินกูส้ ามัญรายก่อนของผู้กู้ที่คงเหลืออยู่ (ถ้ามี ) ก็ดี มี จ านวนไม่ เ กินกว่าค่าหุ้นที่ผู้กู้มี อยู่ใ นสหกรณ์
ก็ไม่ตอ้ งมีหลักประกันอย่างอื่นอีก
ถ้าเงินกูส้ ามัญรายนัน้ โดยเฉพาะรายเดียวก็ดีหรือเมื่อรวมกับเงินกูส้ ามัญรายก่อนของผูก้ ู้
(ถ้ามี) ก็ดี มีจานวนเกินกว่าค่าหุน้ ซึ่งผูก้ มู้ ีอยู่ในสหกรณ์ ก็ตอ้ งมีหลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้

- 21 ( 1 ) มีสมาชิกที่มิได้เป็ นคู่สมรสของผูก้ ู้ ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการหรือคณะอนุกรรมการ
เงินกูเ้ ห็นสมควรอย่างน้อยสามคนคา้ ประกันอย่างไม่จากัดเพื่อหนีส้ ินเกี่ยวกับเงินกู้สามัญรายนั้นในส่วนที่
เกินกว่าค่าหุน้ ของผูก้ แู้ ต่ถา้ ผูก้ มู้ ีเงินกูส้ ามัญรายก่อนเหลืออยู่ดว้ ย ก็ตอ้ งให้คา้ ประกันเพื่อหนีส้ นิ เกี่ยวกับเงินกู้
สามัญรายใหม่ทงั้ หมด
เพื่อความมั่นคงในการให้เงินกูส้ ามัญ คณะกรรมการด าเนินการหรือคณะอนุกรรมการ
เงินกู้ มีอานาจวินิจฉัยเรียกให้มีผคู้ า้ ประกันมากกว่าสามคนก็ได้
สมาชิกคนหนึ่งจะเป็ นผูค้ า้ ประกันสาหรับผูก้ มู้ ากกว่า สามคนในเวลาเดียวกัน ไม่ ได้และ
สมาชิกคนหนึ่งจะมีหนีส้ นิ ต่อสหกรณ์ในฐานะผูค้ า้ ประกัน โดยจานวนต้นเงินรวมกันทัง้ หมดเกินกว่าจากัดที่
กล่าวในข้อ 15 วรรคแรกไม่ได้
เมื่ อ ผู้ค ้าประกันคนใดตายหรือ ลาออกจากสหกรณ์ไม่ ว่าเพราะเหตุใ ดๆ หรือมี เ หตุ
ที่คณะกรรมการดาเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้ เห็นว่าไม่สมควรที่จะเป็ นผูค้ า้ ประกันต่อไป ผู้กู้จ ะต้อง
จัดให้สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดาเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควร เข้าเป็ นผู้ค า้ ประกันแทน
คนเดิมให้เสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูก้ าหนด
การให้สมาชิ กผู้ค า้ ประกัน ออกจากสหกรณ์ไม่ ว่า เพราะเหตุใ ดๆ ไม่ เ ป็ น เหตุใ ห้ผู้นั้น
หลุดพ้นจากการคา้ ประกันจนกว่าผูก้ ไู้ ด้จัดให้สมาชิ กอื่นซึ่งคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการ
เงินกูเ้ ห็นสมควรเข้าเป็ นผูค้ า้ ประกันแทน
อนึ่ง ภายหลังการทาหนังสือคา้ ประกันแล้ว ถ้าสมาชิ กผู้ค า้ ประกันได้ เ ป็ นคู่สมรสของผู้กู้
ผูก้ จู้ ะต้องจัดให้สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดาเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควร เป็ นผูค้ า้ ประกัน
เงินกูใ้ นส่วนที่เกินกว่าค่าหุน้ ของผูก้ โู้ ดยเร็วด้วย
( 2 ) มีอสังหาริมทรัพย์อนั ปลอดจากภาระจานองรายอื่น จานองเป็ นประกันเต็ม จ านวน
เงินกูร้ ายนัน้ โดยต้องเป็ นที่พอใจคณะกรรมการดาเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้ ว่าจานวนเงินกูส้ ว่ นที่เกิน
กว่าค่าหุน้ ของผูก้ ตู้ อ้ งอยู่ภายในร้อยละ 80 แห่งค่าของอสังหาริมทรัพย์นนั้
( 3 ) มี ห ลัก ทรัพ ย์ ร ัฐ บาลหรือ เอกสารการฝากเงิ น ในธนาคาร หรื อ ในสหกรณ์
ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงิ นกู้เ ห็นสมควรจ านาเป็ น ประกัน โดยจ านวนเงิน กู้
ส่วนที่เกินกว่าหุน้ ของผูก้ อู้ ยู่ภายในร้อยละ 80 แห่งค่าของหลักทรัพย์นนั้
ข้อ 19. การส่งเงินงวดชาระหนีส้ าหรับเงินกูส้ ามัญ ให้คณะกรรมการดาเนินการหรือคณะกรรมการ
เงินกูพ้ ิจารณากาหนดให้ผกู้ สู้ ง่ คืนเงินกูส้ ามัญเป็ นงวดรายเดือนเท่ากันพร้อมด้วยดอกเบีย้ ตามหลักเกณฑ์
ในข้อ 15 โดยให้สง่ ชาระงวดแรกตัง้ แต่วนั สิน้ เดือนที่รบั เงินกูเ้ ป็ นต้นไป
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เป็ นพิเศษคณะกรรมการดาเนินการจะผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชาระหนีส้ าหรับเงินกูส้ ามัญที่กาหนดไว้ตาม
ความในวรรคก่อนนัน้ ให้แก่ผกู้ คู้ ราวละหนึ่งหรือหลายคนก็ได้ แต่การผ่อนเวลาเช่นนีร้ วมกันทัง้ หมดสาหรับ
เงินกูส้ ามัญราย ๆ หนึ่งต้องไม่เกินหกเดือน
หมวด 4
เงินกู้พิเศษ
ข้อ 20. การให้เงินกูพ้ ิเศษให้คณะกรรมการด าเนินการมี อานาจพิจ ารณาวินิจ ฉัยให้เ งินกู้พิเ ศษ
แก่สมาชิก
คณะกรรมการดาเนินการอาจแต่งตัง้ คณะกรรมการเงินกู้ขึน้ ตามความในข้อบังคับของ
สหกรณ์ ข้อ 82 และมอบอานาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูพ้ ิเศษแก่สมาชิกก็ได้
ทัง้ นี ้ เงื่อนไขและวิธีการให้เป็ นไปตามข้อบังคับ และระเบียบนี ้ และระเบียบว่าด้วยเงินกู้
พิเศษ พ.ศ.2554
หมวด 5
ดอกเบีย้ เงินกู้
ข้อ 21. ให้เ รียกดอกเบีย้ เงินกู้ทุกประเภทในอัตราไม่ เ กินร้อยละ 17.00 ต่อปี โดยจะประกาศ
ให้ทราบเป็ นคราวๆ ไป
ข้อ 22. ดอกเบีย้ นัน้ ให้คิดเป็ นรายวันตามจานวนต้นเงินคงเหลือ
หมวด 6
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้
ข้อ 23. ให้คณะกรรมการดาเนินการ ตรวจตราควบคุมให้เงินกูท้ กุ รายมีหลักประกันตามที่กาหนด
ไว้ในระเบียบนีแ้ ละเมื่อคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องผู้กู้
จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
ข้อ 24. ในกรณีใด ๆ ดังต่อไปนี ้ ให้ถือว่าเงินกูไ้ ม่ว่าประเภทใด ๆ เป็ นอันถึงกาหนดส่งคืนโดยสิน้ เชิง
พร้อมทัง้ ดอกเบีย้ ในทันที โดยมิพกั คานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการดาเนินการจัดการเรียก
คืนโดยมิชักช้า
(1) เมื่อผูก้ อู้ อกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด
(2) เมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการดาเนินการว่าผูก้ นู้ าเงินไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกูน้ นั้

- 23 (3) เมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่า หลักประกันสาหรับเงินกูเ้ กิดบกพร่องและผูก้ ู้
มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(4) เมื่อค้างส่งเงินงวดชาระหนี ้ (ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบีย้ ) เป็ นเวลาสองเดือนติดต่อกัน
หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนีด้ งั ว่านัน้ ถึงสามคราวสาหรับเงินกูร้ ายหนึ่งๆ
ข้อ 25. ในกรณีเงินกูเ้ ป็ นอันต้องส่งคืนโดยสิน้ เชิงตามที่กล่าวแล้ว ใน ข้อ 24 ถ้าผูค้ า้ ประกันต้องรับ
ผิดชาระหนีแ้ ทนผูก้ ู้ และไม่สามารถชาระหนีน้ นั้ โดยสิน้ เชิง เมื่อผูค้ า้ ประกันร้องขอคณะกรรมการดาเนินการ
อาจผ่อนผันให้เรียกเก็บจากผูค้ า้ ประกันเป็ นงวดรายเดือน จนเสร็จตามที่ผกู้ ไู้ ด้ทาหนังสือกูใ้ ห้ไว้ต่อ
สหกรณ์ก็ได้ สุดแต่จะพิจารณาเห็นสมควร
ข้อ 26. ผูก้ กู้ ็ดี ผูค้ า้ ประกันก็ดี ต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะขอออกหรือย้ายจากราชการ หรือ
งานประจาต้องแจ้งเป็ นหนังสือให้สหกรณ์ทราบและจัดการช าระหนีส้ ินซึ่งตนมี อยู่ต่อสหกรณ์ หรือจัดหา
ผูค้ า้ ประกันแทนตนให้เสร็จสิน้ เสียก่อน แล้วจึงขอออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจานัน้ ได้
ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2555
(ลงชื่อ) พลตารวจตรี รัฐพงษ์ ยิม้ ใหญ่
( รัฐพงษ์ ยิม้ ใหญ่ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด

- 17 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี ัมย์ จากัด
ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบีย้ เงินกู้
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554
……………………………………
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 10 , ข้อ 12 , ข้อ 78 และข้อ 106 ที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 38 ครัง้ ที่ 14 เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2554 ได้มี ม ติ กาหนดระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพ ย์ต ารวจภูธ รจั งหวัดบุรีร ัม ย์ จ ากัด ว่าด้วยการให้เ งิน กู้แก่สมาชิ กและดอกเบีย้ เงิน กู้
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ดังต่อไปนี ้
ข้อ 1. ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด ว่าด้วยการ
ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกและดอกเบีย้ เงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ”
ข้อ 2. ระเบียบนีใ้ ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่ 1 พฤศจิกายน 2554 เป็ นต้นไป ให้ยกเลิกความในหมวด 3
เงินกูส้ ามัญ ข้อ 15. ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้
แก่สมาชิกและดอกเบีย้ เงินกู้ พ.ศ.2554 และใช้ความต่อไปนีแ้ ทน
หมวด 1
ข้อกาหนดทั่วไป
ข้อ 3. ในระเบียบที่สหกรณ์ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก 3 ประเภท คือ
( 1 ) เงินกูเ้ พื่อเหตุฉกุ เฉิน
( 2 ) เงินกูส้ ามัญ
( 3 ) เงินกูพ้ ิเศษ
ข้อ 4. สหกรณ์จะให้เงินกูเ้ ฉพาะแก่สมาชิกเท่านัน้
ข้อ 5. การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกนัน้ จะให้ได้เฉพาะกรณีเพื่อการอันจาเป็ นหรือมีประโยชน์ตามที่
คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรแต่จะให้เงินกูเ้ พื่อการสุรยุ่ สุรา่ ยหรือการเก็งกาไรไม่ได้
ข้อ 6. สมาชิกผูป้ ระสงค์ขอกูเ้ งิน ต้องเสนอคาขอกูต้ ่อสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้
เมื่อสมาชิกได้ทาความยินยอมเป็ นหนังสือไว้กับสหกรณ์ ให้ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของรัฐ
หรือนายจ้างในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานอื่นใดที่สมาชิกปฏิบตั ิหน้าที่อยู่ หักเงินเดือน หรือค่าจ้าง
หรือเงินอื่นใดที่ถึงกาหนดจ่ายแก่สมาชิกนัน้ เพื่อชาระหนีห้ รือภาระผูกพันอื่นที่มี ต่อสหกรณ์ใ ห้แก่สหกรณ์
ตามจานวนที่สหกรณ์แจ้งไปจนกว่าหนีห้ รือภาระผูกพันนัน้ จะระงับสิน้ ไป ให้หน่วยงานนั้นหักเงินดังกล่าว
และส่งเงินที่หกั ไว้นนั้ ให้แก่สหกรณ์โดยพลัน
การแสดงเจตนายินยอมนีม้ ิอาจจะถอนคืนได้ เว้นแต่สหกรณ์ให้ความยินยอม

- 18 การหักเงินนัน้ ต้องหักให้สหกรณ์เป็ นอันดับแรกถัดจากหนีภ้ าษีอากร และการหักเงินเข้ากองทุนที่
สมาชิกต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จ บานาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนสารอง
เลีย้ งชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงานและกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม
ข้อ 7. การให้เงินกูท้ กุ ประเภทนัน้ ผูก้ ตู้ อ้ งทาหนังสือและสมาชิกผูค้ า้ ประกัน (ถ้ามี) ต้องทาหนังสือ
คา้ ประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้
ข้อ 8. การส่งเงินงวดชาระหนีเ้ งินกูท้ กุ ประเภท ซึง่ ผูก้ ตู้ อ้ งส่งต่อสหกรณ์นนั้ ให้สง่ โดยวิธีหกั จากเงิน
ได้รายเดือนของผูก้ ู้ ณ ทีจ่ ่าย และการส่งเงินงวดชาระหนีเ้ งินกูท้ กุ ประเภท ดอกเบีย้ เงินกู้ รวมทัง้ เงินอื่น ๆ
ของสมาชิกรวมกันจะต้องไม่เกินเงินได้รายเดือนสุทธิของสมาชิกนัน้
ให้ถือว่าเงินงวดชาระหนีแ้ ต่ละงวดถึงกาหนดส่งภายในวันสิน้ เดือนนัน้ ๆ
หมวด 2
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
ข้อ 9. การให้เงินกูเ้ พื่อเหตุฉกุ เฉิน คณะกรรมการดาเนินการอาจมอบอานาจให้ประธานกรรมการ
หรือรองประธานกรรมการหรือกรรมการด าเนินการหรือผู้จัดการ ตามที่เ ห็นสมควรเป็ นผู้วินิจ ฉัยให้เ งินกู้
เพื่อเหตุฉกุ เฉินที่ให้ไปและส่งคืน เพื่อให้คณะกรรมการดาเนินการทราบทุกเดือน
ข้อ 10. เงินกูเ้ พื่อเหตุฉกุ เฉินที่ให้แก่สมาชิกผูก้ คู้ นหนึ่ง ๆ นัน้ ให้มีจานวนไม่เกิน 30,000 บาท หรือ
สามในสีส่ ว่ น แห่งเงินได้รายเดือนของสมาชิกสุดแต่จานวนไหนน้อยกว่า
ในกรณีที่สมาชิกนัน้ ยังมีเงินกูเ้ พื่อเหตุฉกุ เฉินรายก่อนเหลืออยู่ จะยื่นขอกู้เ งินกู้เ พื่อเหตุ
ฉุกเฉินรายใหม่ไม่ได้
ข้อ 11. หลักประกันสาหรับเงินกูเ้ พื่อเหตุฉกุ เฉิน นอกจากหนังสือกู้ซึ่ งผู้กู้ได้ทาไว้ต่อสหกรณ์แล้ว
ก็ไม่ตอ้ งมีหลักประกันอย่างอื่นอีก
ข้อ 12. การส่งเงินงวดชาระหนี ้ สาหรับเงินกูเ้ พื่อเหตุฉกุ เฉิน ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินเต็ม
จานวน พร้อมด้วยดอกเบีย้ ภายในวันสิน้ เดือนที่รบั เงินกู้ หรือให้สง่ เป็ นงวดรายเดือนรวมกันหกงวดติดต่อกัน
เริม่ ตัง้ แต่วนั สิน้ เดือนแรกที่รบั เงินกูเ้ ป็ นต้นไป โดยให้สง่ ชาระต้นเงินงวดละหนึ่งในหกของจ านวนเงินที่เ ป็ น
หนี ้ (ถ้ามีเศษของบาทให้รวมชาระงวดสุดท้าย) พร้อมดอกเบีย้ ของต้นเงินคงเหลือถึงวันที่ช าระต้นเงินนั้น
ทัง้ นีไ้ ม่มีการผ่อนเวลาแต่อย่างใด
อนึ่ง สมาชิกที่กเู้ งินหลังวันที่ 15 ของเดือน ให้เริม่ ชาระงวดแรกในเดือนถัดไป
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เงินกู้สามัญ
ข้อ 13. การให้เงินกูส้ ามัญให้คณะกรรมการดาเนินการมี อานาจพิจ ารณาวินิจ ฉัยให้เ งินกู้สามัญ
แก่สมาชิก
คณะกรรมการดาเนินการ อาจแต่งตัง้ คณะกรรมการเงินกู้ขึน้ ตามความในข้อบังคับของ
สหกรณ์ ข้อ 82 และมอบอานาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิกก็ได้
ข้อ 14. คาขอกูเ้ งินสามัญของสมาชิกนัน้ ต้องเสนอโดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นดังต่อไปนี ้
คือ คาขอกูเ้ งินของสมาชิกผูซ้ ึ่งรับราชการในสังกัดต ารวจภูธ รจังหวัดบุรีรมั ย์ต้องผ่านการพิจ ารณาของผู้
บังคับการตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ หรือรองผูบ้ งั คับการตารวจภูธรจังหวัด ส่วนคาขอกูข้ องผูซ้ ึ่งรับราชการ
อยู่ในสังกัดสถานีตารวจภูธรอาเภอ , สถานีต ารวจภูธ รกิ่งอาเภอ , สถานีต ารวจภูธ รต าบล ต้องผ่านการ
พิจารณาของผูบ้ งั คับบัญชาของตน ( แต่ถา้ ผูข้ อกูด้ ารงตาแหน่งเหล่านีเ้ อง หรือดารงตาแหน่งราชการสูงกว่า
ก็ไม่ตอ้ งผ่านการพิจารณาให้ความเห็นดังว่านี ้ )
ข้อ 15. จานวนเงินกูส้ ามัญที่ให้แก่สมาชิกผูก้ คู้ นหนึ่ง ๆ นัน้ ย่อมสุดแต่คณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณาเห็นสมควรแต่ตอ้ งอยู่ภายในจากัดไม่ เ กินหนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน จะต้องอยู่ใ นหลักเกณฑ์ที่
กาหนดไว้ดงั นี ้
1.เป็ นสมาชิกตัง้ แต่หกเดือนขึน้ ไป
2.กูไ้ ด้ไม่เกินสิบเท่าของทุนเรือนหุน้
3.ส่งชาระไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบงวด และต้องชาระหนีใ้ ห้เสร็จสิน้ ภายในอายุ 65 ปี
4.ต้องส่งชาระหนีค้ รัง้ ก่อนไม่ ต่ากว่าสิบสองงวดเดือนหรือร้อยละ 10
5.สมาชิกจะกูส้ งู กว่าทุนเรือนหุน้ ที่มีให้สหกรณ์เรียกเก็บทุนเรือนหุน้ ในวันจ่ายเงินกูไ้ ด้
แต่รวมทุนเรือนหุน้ เดิมแล้วต้องไม่เกินสามหมื่นห้าพันบาท
ทัง้ นี ้ ให้มีผคู้ า้ ประกันสามคนทุกเงื่อนไข
ในกรณีที่สมาชิกผูก้ เู้ งินสามัญโดยมีค่าหุน้ เป็ นหลักประกัน ให้กไู้ ด้ภายในจานวนไม่เกิน
ร้อยละ 90 ของค่าหุน้ ทัง้ หมดที่เป็ นหลักประกัน
ข้อ 16. ถ้าคณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรจะให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิกที่ยงั ส่งคืนเงินกูส้ ามัญ
รายก่อนไม่เสร็จก็ได้ แต่จานวนเงินกูส้ ามัญรวมทุกรายการของสมาชิ กผู้กู้ คนหนึ่งๆ ในเวลาใดเวลาหนึ่ง
จะมีจานวนต้นเงินเกินกว่าจากัดที่กล่าวในข้อ 15 สุดแต่กรณีไม่ได้

- 20 ข้อ 17. ในการให้เงินกูส้ ามัญนัน้ ถ้าปรากฏว่าสหกรณ์มีเงินทุนที่จะกูไ้ ด้ไม่พอแก่การขอกูอ้ นั มี
ลักษณะพึงให้กนู้ นั้ ทุกราย ให้ถือลาดับในการพิจารณาให้เงินกู้ ดังต่อไปนี ้
(1) เงินกูซ้ ึ่งถือค่าหุน้ เป็ นหลักประกัน พึงให้ในลาดับก่อนเงินกูซ้ ึ่งมีหลักประกันอย่างอื่น
(2) ในระหว่างเงินกูซ้ ึ่งอยู่ในลาดับเดียวกันตามที่กล่าวในข้อ (1) เงินกูซ้ ึ่งมีจานวนน้อย
พึงให้ก่อนเงินกูซ้ ึ่งมีจานวนมาก เพื่อประโยชน์แห่งการนี ้ จานวนเงินกูท้ ี่นามาเทียบกันนัน้ ให้คิดรวมทัง้ เงิน
กูส้ ามัญ , เงินกูเ้ พื่อเหตุฉกุ เฉิน และเงินกูพ้ ิเศษรายก่อนของผูก้ ทู้ ี่คงเหลืออยู่
ทัง้ นี ้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการดาเนินการหรือคณะอนุกรรมการเงินกูเ้ ห็นว่ามีเหตุผลพิเศษจะ
วินิจฉัยเป็ นอย่างอื่นก็ได้
ข้อ 18. หลักประกันสาหรับเงินกูส้ ามัญ ถ้าเงินกูส้ ามัญรายนัน้ โดยเฉพาะรายเดียวก็ดี หรือ เมื่อรวม
กับเงินกูส้ ามัญรายก่อนของผูก้ ทู้ ี่คงเหลืออยู่ (ถ้ามี) ก็ดี มีจานวนไม่เกินกว่าค่าหุน้ ที่ผู้กู้มี อยู่ใ นสหกรณ์ก็ไม่
ต้องมีหลักประกันอย่างอื่นอีก
ถ้าเงินกูส้ ามัญรายนัน้ โดยเฉพาะรายเดียวก็ดีหรือเมื่อรวมกับเงินกูส้ ามัญรายก่อนของผูก้ ู้
(ถ้ามี) ก็ดี มีจานวนเกินกว่าค่าหุน้ ซึ่งผูก้ มู้ ีอยู่ในสหกรณ์ ก็ตอ้ งมีหลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้
( 1 ) มีสมาชิกที่มิได้เป็ นคู่สมรสของผูก้ ู้ ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการหรือคณะอนุกรรมการ
เงินกูเ้ ห็นสมควรอย่างน้อยสามคนคา้ ประกันอย่างไม่จากัดเพื่อหนีส้ ินเกี่ยวกับเงินกู้สามัญรายนั้นในส่วนที่
เกินกว่าค่าหุน้ ของผูก้ แู้ ต่ถา้ ผูก้ มู้ ีเงินกูส้ ามัญรายก่อนเหลืออยู่ดว้ ย ก็ตอ้ งให้คา้ ประกันเพื่อหนีส้ นิ เกี่ยวกับเงินกู้
สามัญรายใหม่ทงั้ หมด
เพื่อความมั่นคงในการให้เงินกูส้ ามัญ คณะกรรมการดาเนินการหรือคณะอนุกรรมการ
เงินกู้ มีอานาจวินิจฉัยเรียกให้มีผคู้ า้ ประกันมากกว่าสามคนก็ได้
สมาชิกคนหนึ่งจะเป็ นผูค้ า้ ประกันสาหรับผูก้ มู้ ากกว่าสามคนในเวลาเดียวกันไม่ได้และ
สมาชิกคนหนึ่งจะมีหนีส้ นิ ต่อสหกรณ์ในฐานะผูค้ า้ ประกัน โดยจานวนต้นเงินรวมกันทัง้ หมดเกินกว่าจากัดที่
กล่าวในข้อ 15 วรรคแรกไม่ได้
เมื่อผูค้ า้ ประกันคนใดตายหรือลาออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ หรือมีเหตุที่
คณะกรรมการดาเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้ เห็นว่าไม่สมควรที่จะเป็ นผูค้ า้ ประกันต่อไป ผูก้ จู้ ะต้องจัด
ให้สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดาเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควร เข้าเป็ นผู้ค า้ ประกันแทนคน
เดิมให้เสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูก้ าหนด
การให้สมาชิกผูค้ า้ ประกันออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ไม่เป็ นเหตุให้ผนู้ นั้
หลุดพ้นจากการคา้ ประกันจนกว่าผูก้ ไู้ ด้จัดให้สมาชิ กอื่นซึ่งคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการ
เงินกูเ้ ห็นสมควรเข้าเป็ นผูค้ า้ ประกันแทน

- 21 อนึ่ง ภายหลังการทาหนังสือคา้ ประกันแล้ว ถ้าสมาชิกผูค้ า้ ประกันได้เป็ นคูส่ มรสของผูก้ ู้ ผูก้ ู้
จะต้องจัดให้สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดาเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้เ ห็นสมควร เป็ นผู้ค า้ ประกัน
เงินกูใ้ นส่วนที่เกินกว่าค่าหุน้ ของผูก้ โู้ ดยเร็วด้วย
( 2 ) มีอสังหาริมทรัพย์อนั ปลอดจากภาระจานองรายอื่น จานองเป็ นประกันเต็มจานวน
เงินกูร้ ายนัน้ โดยต้องเป็ นที่พอใจคณะกรรมการดาเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้ ว่าจานวนเงินกูส้ ว่ นที่เกิน
กว่าค่าหุน้ ของผูก้ ตู้ อ้ งอยู่ภายในร้อยละ 80 แห่งค่าของอสังหาริมทรัพย์นนั้
( 3 ) มีหลักทรัพย์รฐั บาลหรือเอกสารการฝากเงินในธนาคาร หรือในสหกรณ์ ซึ่งคณะ
กรรมการดาเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควรจานาเป็ นประกัน โดยจานวนเงินกูส้ ว่ นที่เกินกว่า
หุน้ ของผูก้ อู้ ยู่ภายในร้อยละ 80 แห่งค่าของหลักทรัพย์นนั้
ข้อ 19. การส่งเงินงวดชาระหนีส้ าหรับเงินกูส้ ามัญ ให้คณะกรรมการดาเนินการหรือคณะกรรมการ
เงินกูพ้ ิจารณากาหนดให้ผกู้ สู้ ง่ คืนเงินกูส้ ามัญเป็ นงวดรายเดือนเท่ากันพร้อมด้วยดอกเบีย้ ตามหลักเกณฑ์
ในข้อ 15 โดยให้สง่ ชาระงวดแรกตัง้ แต่วนั สิน้ เดือนที่รบั เงินกูเ้ ป็ นต้นไป
ในกรณีที่ผกู้ มู้ ีคาขอเป็ นหนังสือ คณะกรรมการดาเนินการเห็นว่ามีเหตุอนั สมควรผ่อนผัน
เป็ นพิเศษคณะกรรมการดาเนินการจะผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชาระหนีส้ าหรับเงินกูส้ ามัญที่กาหนดไว้ตาม
ความในวรรคก่อนนัน้ ให้แก่ผกู้ คู้ ราวละหนึ่งหรือหลายคนก็ได้ แต่การผ่อนเวลาเช่นนีร้ วมกันทัง้ หมดสาหรับ
เงินกูส้ ามัญราย ๆ หนึ่งต้องไม่เกินหกเดือน
หมวด 4
เงินกู้พิเศษ
ข้อ 20. การให้เงินกูพ้ ิเศษให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจพิจารณาวินิจฉัยให้เ งินกู้พิเ ศษแก่
สมาชิก
คณะกรรมการดาเนินการอาจแต่งตัง้ คณะกรรมการเงินกู้ขึน้ ตามความในข้อบังคับของ
สหกรณ์ ข้อ 82 และมอบอานาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูพ้ ิเศษแก่สมาชิกก็ได้
ทัง้ นี ้ เงื่อนไขและวิธีการให้เป็ นไปตามข้อบังคับ และระเบียบนี ้ และระเบียบว่าด้วยเงินกู้
พิเศษ พ.ศ.2554
หมวด 5
ดอกเบีย้ เงินกู้
ข้อ 21. ให้เรียกดอกเบีย้ เงินกูท้ กุ ประเภทในอัตราไม่ เ กินร้อยละ 17.00 ต่อปี โดยจะประกาศให้
ทราบเป็ นคราวๆ ไป

- 22 ข้อ 22. ดอกเบีย้ นัน้ ให้คดิ เป็ นรายวันตามจานวนต้นเงินคงเหลือ
หมวด 6
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้
ข้อ 23. ให้คณะกรรมการดาเนินการ ตรวจตราควบคุมให้เงินกูท้ กุ รายมีหลักประกันตามที่กาหนด
ไว้ในระเบียบนีแ้ ละเมื่อคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องผู้กู้
จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
ข้อ 24. ในกรณีใด ๆ ดังต่อไปนี ้ ให้ถือว่าเงินกูไ้ ม่ว่าประเภทใด ๆ เป็ นอันถึงกาหนดส่งคืนโดยสิน้ เชิง
พร้อมทัง้ ดอกเบีย้ ในทันที โดยมิพกั คานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการดาเนินการจัดการเรียก
คืนโดยมิชักช้า
(1) เมื่อผูก้ อู้ อกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด
(2) เมื่ อ ปรากฏแก่ค ณะกรรมการด าเนิ น การว่ า ผู้กู้น าเงิน ไ ปใช้ ผิด ความมุ่ง หมาย
ที่ให้เงินกูน้ นั้
(3) เมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่า หลักประกันสาหรับเงินกูเ้ กิดบกพร่องและผูก้ ู้
มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(4) เมื่อค้างส่งเงินงวดชาระหนี ้ (ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบีย้ ) เป็ นเวลาสองเดือนติดต่อกัน
หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนีด้ งั ว่านัน้ ถึงสามคราวสาหรับเงินกูร้ ายหนึ่ง ๆ
ข้อ 25. ในกรณีเงินกูเ้ ป็ นอันต้องส่งคืนโดยสิน้ เชิงตามที่กล่าวแล้ว ใน ข้อ 24 ถ้าผูค้ า้ ประกันต้องรับ
ผิดชาระหนีแ้ ทนผูก้ ู้ และไม่สามารถชาระหนีน้ นั้ โดยสิน้ เชิง เมื่อผูค้ า้ ประกันร้องขอคณะกรรมการดาเนินการ
อาจผ่อนผันให้เรียกเก็บจากผูค้ า้ ประกันเป็ นงวดรายเดือน จนเสร็จตามที่ผกู้ ไู้ ด้ทาหนังสือกูใ้ ห้ไว้ต่อ
สหกรณ์ก็ได้ สุดแต่จะพิจารณาเห็นสมควร
ข้อ 26. ผูก้ กู้ ็ดี ผูค้ า้ ประกันก็ดี ต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะขอออกหรือย้ายจากราชการ หรือ
งานประจาต้องแจ้งเป็ นหนังสือให้สหกรณ์ทราบและจัดการช าระหนีส้ ินซึ่งตนมี อยู่ต่อสหกรณ์ หรือจัดหา
ผูค้ า้ ประกันแทนตนให้เสร็จสิน้ เสียก่อน แล้วจึงขอออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจานัน้ ได้
ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2556
(ลงชื่อ) พลตารวจตรี สมบัติ คงพิบลู ย์
( สมบัติ คงพิบลู ย์ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด

- 17 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี ั มย์ จากัด
ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบีย้ เงินกู้
พ.ศ.2554
……………………………………
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 10 , ข้อ 12 , ข้อ 78 และข้อ 106 ที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 38 ครัง้ ที่ 6 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ได้กาหนดระเบียบว่าด้วย
การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกและดอกเบีย้ เงินกู้ พ.ศ. 2554 ดังต่อไปนี ้
ข้อ 1. ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด ว่าด้วยการ
ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกและดอกเบีย้ เงินกู้ พ.ศ. 2554 ”
ข้อ 2. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกและดอกเบีย้ เงินกู้ พ.ศ. 2550 และ
ให้ใช้ระเบียบนีแ้ ทนโดยให้มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554 เป็ นต้นไป
หมวด 1
ข้อกาหนดทั่วไป
ข้อ 3. ในระเบียบที่สหกรณ์ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก 3 ประเภท คือ
( 1 ) เงินกูเ้ พื่อเหตุฉกุ เฉิน
( 2 ) เงินกูส้ ามัญ
( 3 ) เงินกูพ้ ิเศษ
ข้อ 4. สหกรณ์จะให้เงินกูเ้ ฉพาะแก่สมาชิกเท่านัน้
ข้อ 5. การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกนัน้ จะให้ได้เฉพาะกรณีเพื่อการอันจาเป็ นหรือมีประโยชน์ตามที่
คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรแต่จะให้เงินกูเ้ พื่อการสุรยุ่ สุรา่ ยหรือการเก็งกาไรไม่ได้
ข้อ 6. สมาชิกผูป้ ระสงค์ขอกูเ้ งิน ต้องเสนอคาขอกูต้ ่อสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้
เมื่อสมาชิกได้ทาความยินยอมเป็ นหนังสือไว้กับสหกรณ์ ให้ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของรัฐ
หรือนายจ้างในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานอื่นใดที่สมาชิกปฏิบตั ิหน้าที่อยู่ หักเงินเดือน หรือค่าจ้าง
หรือเงินอื่นใดที่ถึงกาหนดจ่ายแก่สมาชิกนัน้ เพื่อชาระหนีห้ รือภาระผูกพันอื่นที่มี ต่อสหกรณ์ใ ห้แก่สหกรณ์
ตามจานวนที่สหกรณ์แจ้งไปจนกว่าหนีห้ รือภาระผูกพันนัน้ จะระงับสิน้ ไป ให้หน่วยงานนั้นหักเงินดังกล่าว
และส่งเงินที่หกั ไว้นนั้ ให้แก่สหกรณ์โดยพลัน
การแสดงเจตนายินยอมนีม้ ิอาจจะถอนคืนได้ เว้นแต่สหกรณ์ให้ความยินยอม

- 18 การหักเงินนัน้ ต้องหักให้สหกรณ์เป็ นอันดับแรกถัดจากหนีภ้ าษีอากร และการหักเงินเข้ากองทุนที่
สมาชิกต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จ บานาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนสารอง
เลีย้ งชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงานและกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม
ข้อ 7. การให้เงินกูท้ กุ ประเภทนัน้ ผูก้ ตู้ อ้ งทาหนังสือและสมาชิกผูค้ า้ ประกัน (ถ้ามี) ต้องทาหนังสือ
คา้ ประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้
ข้อ 8. การส่งเงินงวดชาระหนีเ้ งินกูท้ กุ ประเภท ซึง่ ผูก้ ตู้ อ้ งส่งต่อสหกรณ์นนั้ ให้สง่ โดยวิธีหกั จากเงิน
ได้รายเดือนของผูก้ ู้ ณ ทีจ่ ่าย และการส่งเงินงวดชาระหนีเ้ งินกูท้ กุ ประเภท ดอกเบีย้ เงินกู้ รวมทัง้ เงินอื่น ๆ
ของสมาชิกรวมกันจะต้องไม่เกินเงินได้รายเดือนสุทธิของสมาชิกนัน้
ให้ถือว่าเงินงวดชาระหนีแ้ ต่ละงวดถึงกาหนดส่งภายในวันสิน้ เดือนนัน้ ๆ
หมวด 2
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
ข้อ 9. การให้เงินกูเ้ พื่อเหตุฉกุ เฉิน คณะกรรมการดาเนินการอาจมอบอานาจให้ประธานกรรมการ
หรือรองประธานกรรมการหรือกรรมการดาเนินการหรือผูจ้ ดั การ ตามที่เห็นสมควรเป็ นผู้วินิจฉัยให้เงินกูเ้ พื่อ
เหตุฉกุ เฉินที่ให้ไปและส่งคืน เพือ่ ให้คณะกรรมการดาเนินการทราบทุกเดือน
ข้อ 10. เงินกูเ้ พื่อเหตุฉกุ เฉินที่ให้แก่สมาชิกผูก้ คู้ นหนึ่ง ๆ นัน้ ให้มีจานวนไม่เกิน 30,000 บาท หรือ
สามในสีส่ ว่ น แห่งเงินได้รายเดือนของสมาชิกสุดแต่จานวนไหนน้อยกว่ า
ในกรณีที่สมาชิกนัน้ ยังมีเงินกูเ้ พื่อเหตุฉกุ เฉินรายก่อนเหลืออยู่ จะยื่นขอกูเ้ งินกูเ้ พือ่ เหตุ
ฉุกเฉินรายใหม่ไม่ได้
ข้อ 11. หลักประกันสาหรับเงินกูเ้ พื่อเหตุฉกุ เฉิน นอกจากหนังสือกูซ้ ึ่งผูก้ ไู้ ด้ทาไว้ต่อสหกรณ์แล้วก็
ไม่ตอ้ งมีหลักประกันอย่างอื่นอีก
ข้อ 12. การส่งเงินงวดชาระหนี ้ สาหรับเงินกูเ้ พื่อเหตุฉกุ เฉิน ให้ผกู้ สู้ ง่ คืนเงินเพื่อเหตุฉกุ เฉินเต็ม
จานวน พร้อมด้วยดอกเบีย้ ภายในวันสิน้ เดือนที่รบั เงินกู้ หรือให้สง่ เป็ นงวดรายเดือนรวมกันหกงวดติดต่อกัน
เริม่ ตัง้ แต่วนั สิน้ เดือนแรกที่รบั เงินกูเ้ ป็ นต้นไป โดยให้สง่ ชาระต้นเงินงวดละหนึ่งในหกของจานวนเงินที่เป็น
หนี ้ (ถ้ามีเศษของบาทให้รวมชาระงวดสุดท้าย) พร้อมดอกเบีย้ ของต้นเงินคงเหลือถึงวันที่ชาระต้นเงินนัน้
ทัง้ นีไ้ ม่มีการผ่อนเวลาแต่อย่างใด
อนึ่ง สมาชิกที่กเู้ งินหลังวันที่ 15 ของเดือน ให้เริม่ ชาระงวดแรกในเดือนถัดไป

- 19 หมวด 3
เงินกู้สามัญ
ข้อ 13. การให้เงินกูส้ ามัญให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูส้ ามัญแก่
สมาชิก
คณะกรรมการดาเนินการ อาจแต่งตัง้ คณะกรรมการเงินกูข้ นึ ้ ตามความในข้อบังคับของ
สหกรณ์ ข้อ 82 และมอบอานาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิกก็ได้
ข้อ 14. คาขอกูเ้ งินสามัญของสมาชิกนัน้ ต้องเสนอโดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นดังต่อไปนี ้
คือ คาขอกูเ้ งินของสมาชิกผู้ซึ่งรับราชการในสังกัดต ารวจภูธ รจังหวัดบุรีรมั ย์ต้องผ่านการพิจ ารณาของ
ผูบ้ งั คับการตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ หรือรองผูบ้ งั คับการตารวจภูธรจังหวัด ส่วนคาขอกูข้ องผูซ้ ึ่งรับราชการ
อยู่ในสังกัดสถานีตารวจภูธรอาเภอ , สถานีต ารวจภูธ รกิ่งอาเภอ , สถานีต ารวจภูธ รต าบล ต้องผ่านการ
พิจารณาของผูบ้ งั คับบัญชาของตน ( แต่ถา้ ผูข้ อกูด้ ารงตาแหน่งเหล่านีเ้ อง หรือดารงตาแหน่ง ราชการสูงกว่า
ก็ไม่ตอ้ งผ่านการพิจารณาให้ความเห็นดังว่านี ้ )
ข้อ 15. จานวนเงินกูส้ ามัญที่ให้แก่สมาชิ กผูก้ คู้ นหนึ่งๆ นั้น ย่อมสุดแต่คณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณาเห็นสมควรแต่ตอ้ งอยู่ภายในจากัดไม่ เ กินหนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน จะต้องอยู่ใ นหลักเกณฑ์
ที่กาหนดไว้ดงั นี ้
1. เป็ นสมาชิกตัง้ แต่หกเดือนขึน้ ไป
2. กูไ้ ด้ไม่เกินสิบเท่าของทุนเรือนหุน้
3. ส่งชาระไม่เกินหนึ่งร้อยสีส่ บิ สีง่ วด
4. ต้องส่งชาระหนีค้ รัง้ ก่อนไม่ต่ากว่าสิบสองงวดเดือนหรือร้อยละ 10
5. สมาชิกจะกูส้ งู กว่าทุนเรือนหุน้ ที่มีให้สหกรณ์เรียกเก็บทุนเรือนหุน้ ในวันจ่ายเงินกูไ้ ด้
แต่รวมทุนเรือนหุน้ เดิมแล้วต้องไม่เกินสามหมื่นห้าพันบาท
ทัง้ นี ้ ให้มีผคู้ า้ ประกันสามคนทุกเงื่อนไข
ในกรณีที่สมาชิกผูก้ เู้ งินสามัญโดยมีค่าหุน้ เป็ นหลักประกัน ให้กไู้ ด้ภายในจานวนไม่เกิน
ร้อยละ 90 ของค่าหุน้ ทัง้ หมดที่เป็ นหลักประกัน
ข้อ 16. ถ้าคณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรจะให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิกที่ยงั ส่งคืนเงินกูส้ ามัญ
รายก่อนไม่เสร็จก็ได้ แต่จานวนเงินกูส้ ามัญรวมทุกรายการของสมาชิ กผู้กู้คนหนึ่ง ๆ ในเวลาใดเวลาหนึ่ง
จะมีจานวนต้นเงินเกินกว่าจากัดที่กล่าวในข้อ 15 สุดแต่กรณีไม่ได้

- 20 ข้อ 17. ในการให้เงินกูส้ ามัญนัน้ ถ้าปรากฏว่าสหกรณ์มีเงินทุนที่จะกูไ้ ด้ไม่พอแก่การขอกูอ้ นั มี
ลักษณะพึงให้กนู้ นั้ ทุกราย ให้ถือลาดับในการพิจารณาให้เงินกู้ ดังต่อไปนี ้
(1) เงินกูซ้ งึ่ ถือค่าหุน้ เป็ นหลักประกัน พึงให้ในลาดับก่อนเงินกูซ้ ึ่งมีหลักประกันอย่า งอื่น
(2) ในระหว่างเงินกูซ้ งึ่ อยู่ในลาดับเดียวกันตามที่กล่าวในข้อ (1) เงินกูซ้ งึ่ มีจานวนน้อย
พึงให้กอ่ นเงินกูซ้ ึ่งมีจานวนมาก เพื่อประโยชน์แห่งการนี ้ จานวนเงินกูท้ ี่นามาเทียบกันนัน้ ให้คดิ รวมทัง้ เงิน
กูส้ ามัญ , เงินกูเ้ พื่อเหตุฉกุ เฉิน และเงินกูพ้ เิ ศษรายก่อนของผูก้ ทู้ ี่คงเหลืออยู่
ทัง้ นี ้ เว้นแต่ในกรณีทคี่ ณะกรรมการดาเนินการหรือคณะอนุกรรมการเงินกูเ้ ห็นว่ามีเหตุผลพิเศษจะ
วินิจฉัยเป็ นอย่างอื่นก็ได้
ข้อ 18. หลักประกันสาหรับเงินกูส้ ามัญ ถ้าเงินกูส้ ามัญรายนัน้ โดยเฉพาะรายเดียวก็ดี หรือ เมื่อรวม
กับเงินกูส้ ามัญรายก่อนของผูก้ ทู้ ี่คงเหลืออยู่ (ถ้ามี) ก็ดี มีจานวนไม่เกินกว่าค่าหุน้ ที่ผกู้ มู้ ีอยูใ่ นสหกรณ์ก็ไม่
ต้องมีหลักประกันอย่างอื่นอีก
ถ้าเงินกูส้ ามัญรายนัน้ โดยเฉพาะรายเดียวก็ดีหรือเมื่อรวมกับเงินกูส้ ามัญรายก่อนของผูก้ ู้
(ถ้ามี) ก็ดี มีจานวนเกินกว่าค่าหุน้ ซึง่ ผูก้ มู้ ีอยูใ่ นสหกรณ์ ก็ตอ้ งมีหลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้
( 1 ) มีสมาชิกทีม่ ิได้เป็ นคู่สมรสของผูก้ ู้ ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการหรือคณะอนุกรรมการ
เงินกูเ้ ห็นสมควรอย่างน้อยสามคนคา้ ประกันอย่างไม่จากัดเพื่อหนีส้ นิ เกี่ยวกับเงินกูส้ ามัญรายนัน้ ในส่วนที่
เกินกว่าค่าหุน้ ของผูก้ แู้ ต่ถา้ ผูก้ มู้ ีเงินกูส้ ามัญรายก่อนเหลืออยูด่ ว้ ย ก็ตอ้ งให้คา้ ประกันเพื่อหนีส้ นิ เกี่ยวกับเงินกู้
สามัญรายใหม่ทงั้ หมด
เพื่อความมั่นคงในการให้เงินกูส้ ามัญ คณะกรรมการดาเนินการหรือคณะอนุกรรมการ
เงินกู้ มีอานาจวินจิ ฉัยเรียกให้มีผคู้ า้ ประกันมากกว่าสามคนก็ได้
สมาชิกคนหนึ่งจะเป็ นผูค้ า้ ประกันสาหรับผูก้ มู้ ากกว่าสามคนในเวลาเดียวกันไม่ได้และ
สมาชิกคนหนึ่งจะมีหนีส้ นิ ต่อสหกรณ์ในฐานะผูค้ า้ ประกัน โดยจานวนต้นเงินรวมกันทัง้ หมดเกินกว่าจากัดที่
กล่าวในข้อ 15 วรรคแรกไม่ได้
เมื่อผูค้ า้ ประกันคนใดตายหรือลาออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ หรือมีเหตุที่
คณะกรรมการดาเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้ เห็นว่าไม่สมควรที่จะเป็ นผูค้ า้ ประกันต่อไป ผูก้ จู้ ะต้องจัด
ให้สมาชิกอื่นซึง่ คณะกรรมการดาเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควร เข้าเป็ นผูค้ า้ ประกันแทนคน
เดิมให้เสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูก้ าหนด
การให้สมาชิกผูค้ า้ ประกันออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็ นเหตุให้ผนู้ นั้ หลุดพ้น
จากการคา้ ประกันจนกว่าผูก้ ไู้ ด้จัดให้สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดาเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็น
สมควรเข้าเป็ นผูค้ า้ ประกันแทน

- 21 อนึ่ง ภายหลังการทาหนังสือคา้ ประกันแล้ว ถ้าสมาชิกผูค้ า้ ประกันได้เป็ นคู่สมรสของผูก้ ู้ ผูก้ ู้
จะต้องจัดให้สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดาเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควร เป็ นผูค้ า้ ประกัน
เงินกูใ้ นส่วนที่เกินกว่าค่าหุน้ ของผูก้ โู้ ดยเร็วด้วย
( 2 ) มีอสังหาริมทรัพย์อนั ปลอดจากภาระจานองรายอื่น จานองเป็ นประกันเต็มจานวน
เงินกูร้ ายนัน้ โดยต้องเป็ นที่พอใจคณะกรรมการดาเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้ ว่าจานวนเงินกูส้ ว่ นที่เกิน
กว่าค่าหุน้ ของผูก้ ตู้ อ้ งอยูภ่ ายในร้อยละ 80 แห่งค่าของอสังหาริมทรัพย์นนั้
( 3 ) มีหลักทรัพย์รฐั บาลหรือเอกสารการฝากเงินในธนาคาร หรือในสหกรณ์ ซึ่งคณะ
กรรมการดาเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควรจานาเป็ นประกัน โดยจานวนเงินกูส้ ว่ นที่เกินกว่า
หุน้ ของผูก้ อู้ ยู่ภายในร้อยละ 80 แห่งค่าของหลักทรัพย์นนั้
ข้อ 19. การส่งเงินงวดชาระหนีส้ าหรับเงินกูส้ ามัญ ให้คณะกรรมการดาเนินการหรือคณะกรรมการ
เงินกูพ้ จิ ารณากาหนดให้ผกู้ สู้ ง่ คืนเงินกูส้ ามัญเป็ นงวดรายเดือนเท่ากันพร้อมด้วยดอกเบีย้ ตามหลักเกณฑ์
ในข้อ 15 โดยให้สง่ ชาระงวดแรกตัง้ แต่วนั สิน้ เดือนที่รบั เงินกูเ้ ป็ นต้นไป
ในกรณีที่ผกู้ มู้ ีคาขอเป็ นหนังสือ คณะกรรมการดาเนินการเห็นว่ามีเหตุอนั สมควรผ่อนผัน
เป็ นพิเศษคณะกรรมการดาเนินการจะผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชาระหนีส้ าหรับเงินกูส้ ามัญที่กาหนดไว้ตาม
ความในวรรคก่อนนัน้ ให้แก่ผกู้ คู้ ราวละหนึ่งหรือหลายคนก็ได้ แต่การผ่อนเวลาเช่นนีร้ วมกันทัง้ หมดสาหรับ
เงินกูส้ ามัญราย ๆ หนึ่งต้องไม่เกินหกเดือน
หมวด 4
เงินกู้พิเศษ
ข้อ 20. การให้เงินกูพ้ ิเศษให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจพิจารณาวินจิ ฉัยให้เงินกูพ้ เิ ศษแก่
สมาชิก
คณะกรรมการดาเนินการอาจแต่งตัง้ คณะกรรมการเงินกูข้ นึ ้ ตามความในข้อบังคับของ
สหกรณ์ ข้อ 82 และมอบอานาจหน้าทีใ่ นการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูพ้ ิ เศษแก่สมาชิกก็ได้
ทัง้ นี ้ เงื่อนไขและวิธีการให้เป็ นไปตามข้อบังคับ และระเบียบนี ้ และระเบียบว่าด้วยเงินกู้
พิเศษ พ.ศ.2554

- 22 หมวด 5
ดอกเบีย้ เงินกู้
ข้อ 21. ให้เรียกดอกเบีย้ เงินกูท้ กุ ประเภทในอัตราไม่เกินร้อยละ 17.00 ต่อปี โดยจะประกาศให้
ทราบเป็ นคราว ๆ ไป
ข้อ 22. ดอกเบีย้ นัน้ ให้คดิ เป็ นรายวันตามจานวนต้นเงินคงเหลือ
หมวด 6
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้
ข้อ 23. ให้คณะกรรมการดาเนินการ ตรวจตราควบคุมให้เงินกูท้ กุ รายมีหลักประกันตามที่กาหนด
ไว้ในระเบียบนีแ้ ละเมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกูร้ ายใดเกิดบกพร่องผูก้ ู้
จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
ข้อ 24. ในกรณีใด ๆ ดังต่อไปนี ้ ให้ถือว่าเงินกูไ้ ม่ว่าประเภทใด ๆ เป็ นอันถึงกาหนดส่งคืนโดยสิน้ เชิง
พร้อมทัง้ ดอกเบีย้ ในทันที โดยมิพกั คานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการดาเนินการจัดการเรียก
คืนโดยมิชักช้า
(1) เมื่อผูก้ อู้ อกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด
(2) เมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการดาเนินการว่าผูก้ นู้ าเงินไปใช้ผิดความมุ่งหมายทีใ่ ห้เงิน
กูน้ นั้
(3) เมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่า หลักประกันสาหรับเงินกูเ้ กิดบกพร่องและผูก้ ู้
มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(4) เมื่อค้างส่งเงินงวดชาระหนี ้ (ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบีย้ ) เป็ นเวลาสองเดือนติดต่อกัน
หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนีด้ งั ว่านัน้ ถึงสามคราวสาหรับเงินกูร้ ายหนึ่ง ๆ
ข้อ 25. ในกรณีเงินกูเ้ ป็ นอันต้องส่งคืนโดยสิน้ เชิงตามที่กล่าวแล้ว ใน ข้อ 24 ถ้าผูค้ า้ ประกันต้องรับ
ผิดชาระหนีแ้ ทนผูก้ ู้ และไม่สามารถชาระหนีน้ นั้ โดยสิน้ เชิง เมื่อผูค้ า้ ประกันร้องขอคณะกรรมการดาเนินการ
อาจผ่อนผันให้เรียกเก็บจากผูค้ า้ ประกันเป็ นงวดรายเดือน จนเสร็จตามที่ผกู้ ไู้ ด้ทาหนังสือกูใ้ ห้ไว้ต่อ
สหกรณ์ก็ได้ สุดแต่จะพิจารณาเห็นสมควร
ข้อ 26. ผูก้ กู้ ็ดี ผูค้ า้ ประกันก็ดี ต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะขอออกหรือย้ายจากราชการ หรือ
งานประจาต้องแจ้งเป็ นหนังสือให้สหกรณ์ทราบและจัดการชาระหนีส้ นิ ซึ่งตนมีอยูต่ ่อสหกรณ์ หรือจัด หา
ผูค้ า้ ประกันแทนตนให้เสร็จสิน้ เสียก่อน แล้วจึงขอออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจานัน้ ได้

- 23 ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2554
(ลงชื่อ) พลตารวจตรี สมบัติ คงพิบลู ย์
( สมบัติ คงพิบลู ย์ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด

- 24 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี ัมย์ จากัด
ระเบียบว่าด้วยเงินกู้พิเศษ
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2564
……………………….
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 10 , ข้อ 12(3) , ข้อ 78 และข้อ 106 ที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 48 ครัง้ ที่ 9/25644 เมื่อวันที่ 30 มิถนุ ายน 2564 ได้มีมติกาหนดระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด ว่าด้วยเงินกูพ้ เิ ศษ แก้ไขเพิม่ เติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2564
ดังต่อไปนี ้
ข้อกาหนดทั่วไป
ข้อ 1. ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด ว่าด้วยเงินกู้
พิเศษ แก้ไขเพิม่ เติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2564”
ข้อ 2. ระเบียบนีใ้ ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 6. ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
ว่าด้วยเงินกูพ้ ิเศษ แก้ไขเพิม่ เติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2556 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คาสั่ง มติ หรือข้อตกลง
อื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี ้ ให้ใช้ระเบียบนีแ้ ทน
สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
สมาชิก หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
คณะกรรมการดาเนินการ หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการเงินกูพ้ เิ ศษสหกรณ์ออม
ทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด มีอานาจพิจารณาวินิจฉัยการให้เงินกูพ้ เิ ศษตามระเบียบการนี ้
ข้อ 4. การให้เงินกูพ้ ิเศษนัน้ ให้เฉพาะเพื่อการเคหะสงเคราะห์ , เพือ่ การซือ้ ที่ดินเป็ นของตนเอง ,
เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ และเพื่อการซือ้ ยานพาหนะ(รถยนต์) ตามข้อกาหนดในระเบียบการนี ้
ข้อ 5. สมาชิกซึ่งอาจได้รบั เงินกูพ้ ิเศษ ต้องได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์นตี ้ ิดต่อกันมาเป็ นเวลาไม่นอ้ ย
กว่า 6 เดือน

- 25 ข้อ 6. สมาชิกผูส้ ง่ คืนเงินกูป้ ระเภทฉุกเฉิน,สามัญ และเงินกู้พิเ ศษ ครัง้ ก่อนไม่ เ สร็จ อาจได้รบั
เงินกู้ใ หม่ ได้อีก รวมทุกรายของสมาชิ กผู้กู้คนหนึ่งในเวลาใดเวลาหนึ่ง จะมี จ านวนเงินต้นไม่ เ กินกว่ า
5,000,000.- บาท และต้องมีเงินเดือนเหลือหลังหักชาระหนีแ้ ละหุน้ แล้วไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10
ข้อ 7. การให้เงินกูพ้ ิเศษนัน้ ต้องได้รบั คะแนนเสียงเห็นชอบไม่นอ้ ยกว่าสามในสีส่ ว่ นของจานวน
กรรมการดาเนินการผูเ้ ข้าร่วมประชุมพิจารณาคาขอกูร้ ายนัน้
ข้อ 8. เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้วินจิ ฉัยให้เงินกูพ้ ิเศษ ทัง้ หนังสือกูแ้ ละเอกสารทาง
กฎหมายอย่างอื่น ๆ เกี่ยวกับเงินกูน้ นั้ ได้จดั ทาตามแบบที่กาหนดไว้โดยครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว สมาชิกผูก้ จู้ ึง
รับเงินกูจ้ ากสหกรณ์ได้
เพื่อเป็ นการควบคุมการใช้จ่ายเงินกูใ้ ห้เป็ นไปตามความมุ่งหมาย ให้สมาชิกผูก้ สู้ ง่ จานวนเงินกู้
พิเศษซึง่ ตนได้รบั เข้าฝากในประเภทเงินฝากออมทรัพย์ในสหกรณ์นเี ้ พือ่ ถอนไปใช้จ่ายเป็ นคราวๆ ในเมื่อถึง
กาหนดจ่ายตามความมุ่งหมาย การฝากเงินดังกล่าวนีใ้ ห้เปิ ดบัญชีเฉพาะและสหกรณ์จะคิดดอกเบีย้ ให้
ตามยอดเงินคงเหลือน้อยที่สดุ ในแต่ละเดือนตามที่สหกรณ์กาหนด ส่วนข้อกาหนดอื่นๆ ให้อนุโลมตาม
ระเบียบว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์
คณะกรรมการดาเนินการอาจยกเว้นข้อกาหนดตามความในวรรคสองนัน้ ได้ ในกรณีที่สมาชิกผูก้ ู้
แสดงเหตุผลให้เป็ นที่พอใจของคณะกรรมการดาเนินการว่ามีความจาเป็ นในการใช้จ่ายเงิน
ข้อ 9. ในเมื่อถึงกาหนดที่สมาชิกผูก้ ตู้ อ้ งใช้จ่ายเงินกูพ้ เิ ศษตามความมุ่งหมาย ต้องเสนอรายงาน
การใช้จ่ายเงินกูต้ ามแบบที่กาหนดไว้พร้อมทัง้ หลักฐานทีม่ ีต่อสหกรณ์ทกุ คราวโดยเร็วที่สดุ ทีจ่ ะกระทาได้
สหกรณ์อาจมอบให้กรรมการดาเนินการหรือบุคคลอื่นตามทีเ่ ห็นสมควรตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกูต้ าม
รายงานนัน้ ๆ อีกชั้นหนึ่งด้วย
ข้อ 10. ตราบใดที่สมาชิกยังส่งคืนเงินกูพ้ ิเศษไม่เสร็จ ตนจะต้องยินยอมและอานวยความสะดวก
ให้กรรมการดาเนินการหรือบุคคลอื่นซึ่งได้รบั มอบหมายจากสหกรณ์เข้าตรวจการก่อสร้าง ต่อเติมหรือ
ปรับปรุง หรือทรัพย์สนิ หรือที่ดิน หรือการประกอบอาชีพ หรือสภาพรถยนต์ที่ใช้เงินกูน้ นั้ ในเวลาอันสมควร
ได้เสมอ และต้องชีแ้ จงข้อความเกี่ยวกับเรือ่ งทีต่ รวจให้ทราบตามความประสงค์
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ และเพื่อการซือ้ ทีด่ นิ เป็ นของตนเอง
ข้อ 11. เงินกูพ้ ิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์และเพือ่ การซือ้ ที่ดินเป็ นของตนเอง ได้แก่
( ก ) เงินกูเ้ พื่อก่อสร้าง , ต่อเติม หรือปรับปรุงอาคารสาหรับใช้เป็ นที่อยูอ่ าศัยของตนเอง
และครัวเรือนตามควรแก่ฐานะ

- 26 ( ข ) เงินกูเ้ พื่อซือ้ อาคาร หรือซือ้ ที่ดินและอาคาร หรือซือ้ ที่ดินเพื่อจะได้ก่อสร้างอาคารใน
ระยะเวลาอันสมควร ทัง้ นีส้ าหรับใช้เป็ นที่อยู่อาศัยของตนเองและครัวเรือนตามควรแก่ฐานะ
( ค ) เงินกูเ้ พือ่ ให้ได้มาซึ่งทีด่ ินอันเป็ นกรรมสิทธิ์ของตนเอง
( ง ) เงินกูเ้ พื่อไถ่ถอนจานอง บ้าน ทีด่ ินพร้อมอาคาร ซึ่งเป็ นกรรมสิทธิ์ของผูก้ ู้
ข้อ 12. สมาชิกผูป้ ระสงค์ขอกูเ้ งินตามความในข้อ 11. ต้องเสนอคาขอกูถ้ ึงคณะกรรมการ
ดาเนินการตามแบบที่กาหนดไว้ รวมทัง้ รายละเอียดและหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้อง เช่น รายการสินทรัพย์
และหนีส้ นิ รายได้และค่าใช้จ่าย รายการบุคคลในครัวเรือน การอยู่อาศัยเดิมและเหตุผลความจาเป็ นที่
ต้องจัดให้มีที่อยู่อาศัยใหม่ , แบบ , รูป และรายการก่อสร้าง หรือต่อเติม หรือปรับปรุงอาคาร รายละเอียด
และหลักฐานแห่งที่ดินที่จะก่อสร้างต่อเติมหรือปรับปรุงอาคาร รายละเอียดหลักฐานแห่งที่ดินและหรือ
อาคารที่จะซือ้ กาหนดเวลาและราคา สัญญาที่ทาไว้ หรือร่างสัญญาทีจ่ ะทา และรายละเอียดแห่งความ
ต้องการเงินกูจ้ านวนเงินซึ่งตนจะออกเอง รายละเอียดและหลักฐานแห่งทรัพย์สนิ ที่เสนอเป็ นหลักประกัน
ข้อ 13. แบบ , รูป และรายการก่อสร้าง หรือต่อเติม หรือปรับปรุงอาคารนัน้ ต้องปฏิบตั ิให้ถกู ต้อง
ตามกฎหมาย และต้องได้รบั ความเห็นชอบของคณะกรรมการดาเนินการด้วย
การแก้ไขเปลีย่ นแปลงแบบหรือรายการดังกล่าวในวรรคก่อนในสาระสาคัญ ต้องรายงาน
ให้คณะกรรมการทราบ และต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการดาเนินการเสียก่อนจึงจะตรวจสอบ
แก้ไขหรือเปลีย่ นแปลงได้
ข้อ 14. สหกรณ์จะมอบให้กรรมการดาเนินการหรือบุคคลตามที่เห็นสมควรตรวจสอบ และทา
รายงานเกี่ยวกับคาขอกูเ้ งินพิเศษ เพื่อการเคหะสงเคราะห์เสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณา เป็ น
หน้าที่ของสมาชิกผูข้ อกูต้ อ้ งให้ขอ้ ความจริงและรายละเอียดต่อผูต้ รวจสอบ
ข้อ 15. จานวนเงินกูพ้ เิ ศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ซึ่งให้แก่สมาชิกกูค้ นหนึ่งๆ นัน้ ย่อมสุดแต่
คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยคานึงลักษณะของทีอ่ ยู่อาศัย ตามสมควรแก่ฐานะ และ
ความสามารถชาระหนีข้ องสมาชิกนัน้ แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท ( หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน ) จานวนเงินกู้
พิเศษเพื่อการซือ้ ที่ดินไม่เกิน 1,000,000 บาท ( หนึ่งล้านบาทถ้วน )
ข้อ 16. เงินกูพ้ ิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์นนั้ มีความมุ่งหมายเพือ่ ให้สมาชิกจัดให้มีที่อยู่อาศัย
ของตนเองและครัวเรือนตามที่กล่าวในข้อ 11. มิใช่จดั ให้มีขนึ ้ สาหรับให้เช่าหรือโอนแก่ผอู้ ื่น
ตราบใดที่สมาชิกยังส่งคืนเงินกูเ้ พื่อการเคหะสงเคราะห์ไม่เสร็จ ตนจะให้เช่าหรือโอน
อาคารหรือที่ดินซึ่งใช้เงินกูน้ นั้ ไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้ หมดแก่ผอู้ ื่นไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีทจี่ าเป็ นซึ่งได้รบั
อนุญาตเป็ นหนังสือจากคณะกรรมการดาเนินการก่อน
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ข้อ 17. เงินกูพ้ ิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพนัน้ ให้เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพของตนเอง
และครอบครัว ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร และเห็นว่าจะก่อประโยชน์ง อกเงยให้แก่สมาชิกผูก้ ู้
ข้อ 18. สมาชิกผูป้ ระสงค์ขอกูเ้ งินตามความในข้อ 17. ต้องเสนอคาขอกูถ้ ึงคณะกรรมการ
ดาเนินการตามแบบที่กาหนดไว้ รวมทัง้ รายละเอียดและหลักฐานต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น รายการสินทรัพย์
และหนีส้ นิ รายได้และค่าใช้จ่าย แผนงานประกอบอาชีพที่จะใช้เงินกู้ รายละเอียดหลักฐานแห่งทรัพย์สนิ ที่
จะใช้เงินกู้ รายละเอียดแห่งความต้องการเงินกูจ้ านวนทุนซึ่งตนเองจะออกเอง รายการรายได้ซงึ่ คาดว่าจะ
ได้รบั จากการลงทุนนัน้ กาหนดการใช้จ่ายเงินกู้ ประสบการณ์ของตนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพนัน้
รายละเอียดและหลักฐานแห่งทรัพย์สนิ ที่เสนอเป็ นประกัน
ข้อ 19. สมาชิกผูข้ อกูเ้ งินพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพต้องแสดงหลักฐานให้เป็ นที่พอใจ
คณะกรรมการดาเนินการว่า ตนจะออกทุนเองเป็ นจานวนอย่างน้อยหนึ่งส่วนในสีส่ ว่ นของจานวนทุน
ทัง้ หมด ทีต่ อ้ งการลงทุนในอาชีพที่ตนจะกระทานัน้
ข้อ 20. สหกรณ์จะมอบให้คณะกรรมการดาเนินการหรือบุคคลอื่นตามทีเ่ ห็นสมควรตรวจสอบ
และทารายงานเกี่ยวกับคาขอกูเ้ งินพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพเสนอคณะกรรมการดาเนินการ
พิจารณา เป็ นหน้าที่ของสมาชิกผูข้ อกูต้ อ้ งให้ขอ้ เท็จจริงและรายละเอียดต่อผูต้ รวจสอบ
ข้อ 21. จานวนเงินกูพ้ เิ ศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพซึง่ ให้แก่สมาชิกผูก้ คู้ นหนึ่งๆ นัน้ ย่อม
สุดแต่คณะกรรมการดาเนินงานพิจารณากาหนดตามที่เห็นสมควร โดยคานึงถึงความต้องการเงินกูแ้ ท้จริง
ตามแผนงานประกอบอาชีพ และความสามารถชาระหนีข้ องสมาชิกนัน้ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท ( ห้าแสน
บาทถ้วน )
เงินกู้พิเศษเพื่อการซือ้ ยานพาหนะ (รถยนต์)
ข้อ 22. เงินกูพ้ ิเศษเพื่อยานพาหนะนัน้ ให้เพือ่ ซือ้ รถยนต์หรือแลกเปลีย่ นรถยนต์เพื่อเป็ นกรรมสิทธิ์
ของตนตามสมควรแก่ฐานะ ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร และเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ให้แก่
สมาชิกผูก้ ู้
ข้อ 23. สมาชิกผูป้ ระสงค์ขอกูด้ งั กล่าว ต้องเสนอคาขอกูถ้ ึงสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้รวมทัง้
รายละเอียด และหลักฐานต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น รายการทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ รายได้และค่าใช้จ่าย
รายละเอียดแห่งความต้องการเงินกู้ จานวนซึ่งตนจะออกเอง กาหนดการใช้จ่ายเงินกู้ รายละเอียดและ
หลักฐานแห่งทรัพย์สนิ ที่เสนอเป็ นหลักประกัน

- 28 ข้อ 24. สมาชิกผูข้ อกูเ้ งินพิเศษเพื่อซือ้ รถยนต์ ต้องแสดงหลักฐานต่อคณะกรรมการดาเนินการว่า
ตนจะออกทุนเองเป็ นจานวนอย่างน้อยร้อยละ 10 ของจานวนทุนทัง้ หมดที่จะซือ้
ข้อ 25. สหกรณ์จะมอบให้กรรมการดาเนินการหรือบุคคลซึ่งตามที่เห็นสมควรตรวจสอบและทา
รายงานเกี่ยวกับคาขอกูเ้ งินพิเศษเพือ่ ซือ้ รถยนต์เสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเป็ นหน้าที่ของ
สมาชิกผูข้ อกูต้ อ้ งให้ขอ้ ความจริงและรายละเอียดต่อผูต้ รวจสอบ
ข้อ 26. จานวนเงินกูพ้ ิเศษเพื่อซือ้ รถยนต์ ทีใ่ ห้แก่สมาชิกผูก้ คู้ นหนึ่งๆ นัน้ ย่อมสุดแล้วแต่
คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาตามที่เห็นสมควร โดยคานึงถึงความจาเป็ นที่แท้จริง แต่ตอ้ งไม่เกิน
1,000,000 บาท ( หนึ่งล้านบาทถ้วน )
หลักประกันสาหรับเงินกูพ้ ิเศษเพื่อการเคหะ , เพื่อซือ้ ทีด่ นิ และเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ
ข้อ 27. ในการกูเ้ งินพิเศษนัน้ ผูก้ ตู้ อ้ งทาหนังสือกูใ้ ห้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้ ถ้าเงินกู้
พิเศษนัน้ มีจานวนไม่เกินมูลค่าหุน้ ที่ผกู้ มู้ ีอยู่ในสหกรณ์ ก็ไม่ตอ้ งมีหลักประกันอย่างอื่นอีก
มูลค่าหุน้ ทีม่ ีอยู่ในสหกรณ์ ให้หมายถึงมูลค่าหุน้ ของสมาชิกทีม่ ีอยู่และอยูใ่ นสภาพปลอด
ภาระคา้ ประกันหนีร้ ายอื่นถ้าเงินกูพ้ เิ ศษนัน้ มีจานวนเกินกว่าค่าหุน้ ซึ่งผูก้ มู้ ีอยู่ในสหกรณ์ ต้องมีหลักประกัน
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนีด้ ว้ ย
( ก ) มีอสังหาริมทรัพย์อนั ปลอดจากภาระจานองรายอื่น จานองเป็ นประกันเต็มจานวน
เงินกู้ โดยวงเงินกูม้ ีจานวนไม่เกินกว่ามูลค่าอสังหาริม ทรัพย์นนั้
( ข ) มีหลักทรัพย์,พันธบัตรรัฐบาลหรือเอกสารการฝากเงินในธนาคาร ซึ่งคณะกรรมการ
ดาเนินการเห็นสมควร จานาเป็ นประกันเงินกูเ้ ต็มจานวน
( ค ) ในกรณีหลักประกันใน ( ก )น้อยกว่าจานวนเงินกูแ้ ละผูก้ ไู้ ม่สามารถหาหลักประกัน
อื่นเพิม่ เติมได้ ให้ผกู้ ตู้ อ้ งเข้าร่วมโครงการเงินทุนสวัสดิการฯของสหกรณ์ สาหรับจานวนเงินกูท้ ี่เกิน
หลักประกันนัน้ ตามมติคณะกรรมการดาเนินการ
อสังหาริมทรัพย์ที่จานองเป็ นประกัน ทีเ่ ป็ นสิง่ ปลูกสร้างต้องทาประกันภัย โดยผูก้ เู้ ป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทาประกันภัย
นอกจากหลักประกัน (ก) (ข) (ค) แล้ว ให้มีสมาชิกคา้ ประกันอย่างน้อย 2 คน
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ข้อ 28. หลักประกันเงินกูพ้ ิเศษตามความในข้อ 27. วรรคแรกผูก้ ตู้ อ้ งมีหลักประกันกรณีเพื่อการ
ซือ้ ยานพาหนะ(รถยนต์) เพิ่มเติมดังนี ้
ก. ผูก้ ตู้ อ้ งทาสัญญาเช่าซือ้ กับสหกรณ์ ตามแบบที่สหกรณ์กาหนด
ข. ต้องมีสมาชิกคา้ ประกัน 2 คนขึน้ ไป
ค. ผูก้ ตู้ อ้ งยินยอมให้จดทะเบียนกรรมสิทธิใ์ นรถยนต์ที่ซอื ้ เป็ นของสหกรณ์ออมทรัพย์
ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด โดยผูก้ จู้ ดทะเบียนในนามผูเ้ ช่าซือ้ หรือผูค้ รอบครอง
ง. ผูก้ เู้ ป็ นผูช้ าระค่าเบีย้ ประกันภัยและภาษีประจาปี รถยนต์ทซี่ อื ้ ตลอดระยะเวลาของ
สัญญาเช่าซือ้ ตามที่กาหนดในสัญญาเช่าซือ้
ข้อ 29. คณะกรรมการดาเนินการจะมอบให้กรรมการดาเนินการคนใดคนหนึ่ง หรือบุคคลตามที่
เห็นสมควร ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 2(21) (22) เป็ นผูแ้ ทนสหกรณ์ในการรับจานองอสังหาริมทรัพย์หรือ
เป็ นผูแ้ ทนสหกรณ์ในการจดทะเบียนเป็ นผูใ้ ห้เช่าซือ้ รถยนต์ รับจานา และหรืออื่น ๆ เป็ นหลักประกันตาม
ข้อ 14.
ดอกเบีย้ เงินกู้
ข้อ 30. ให้เรียกดอกเบีย้ ให้กแู้ ก่สมาชิกทุกประเภท ในอัตราที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนดแต่
ไม่เกินตามที่กฎหมายกาหนด
ข้อ 31. ดอกเบีย้ นัน้ ให้คดิ เป็ นรายวันตามจานวนต้นเงินคงเหลือ
การควบคุมหลักประกัน และการเรียกคืนเงินกู้
ข้อ 32. คณะกรรมการดาเนินการมีหน้าทีต่ รวจ ควบคุม ให้เงินกูท้ กุ รายมีหลักประกันตามที่
กาหนดไว้ในระเบียบนี ้ และเมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกูร้ ายใดเกิด
บกพร่อง ผูก้ จู้ ะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาตามทีค่ ณะกรรมการดาเนินการกาหนด
ข้อ 33. ในกรณีใด ๆ ต่อไปนีใ้ ห้ถือว่าเงินกูไ้ ม่ว่าประเภทใด ๆ เป็ นอันถึงกาหนดส่งคืนโดยสิน้ เชิง
พร้อมทัง้ ดอกเบีย้ ในทันที โดยมิคานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการดาเนินการจัดการเรียก
คืนโดยมิชักช้า
(1) เมื่อผูก้ อู้ อกจากการเป็ นสมาชิกสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ
(2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดาเนินการว่าผูก้ ู้ นาเงินกูไ้ ปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้
เงินกู้

- 30 (3) เมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกู้ เกิดบกพร่องและผูก้ ู้
มิได้จัดการแก้ไขคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(4) เมื่อค้างส่งเงินงวดชาระหนี ้ (ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบีย้ ) เป็ นเวลาถึงสองเดือน หรือ
ผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนีด้ งั ว่านัน้ ถึงสามคราวสาหรับเงินกูร้ ายหนึ่ง ๆ
ข้อ 34. ในกรณีผคู้ า้ ประกันจะต้องรับผิดชอบชาระหนีแ้ ทนผูก้ ู้ โดยผูก้ ไู้ ม่สามารถชาระหนีน้ นั้ โดย
สิน้ เชิงได้ เมื่อผูค้ า้ ประกันร้องขอ คณะกรรมการดาเนินการอาจผ่อนผันให้เรียกเก็บจากผูค้ า้ ประกัน เป็น
งวดรายเดือนจนเสร็จตามที่ผกู้ ไู้ ด้ทาหนังสือให้ไว้ต่อสหกรณ์ก็ได้ สุดแต่จะพิจารณาเห็นสมควร
ข้อ 35. ผูก้ กู้ ็ดี ผูค้ า้ ประกันก็ดี ต้องรับผูกพันว่าถ้าตนประสงค์จะขอลาออกหรือย้ายจากราชการ
หรืองานประจาตามข้อบังคับของสหกรณ์ จะต้องแจ้งเป็ นหนังสือให้สหกรณ์ทราบและจัดการชาระหนีส้ นิ ซึ่ง
ตนมีอยูต่ ่อสหกรณ์ให้เสร็จสิน้ เสียก่อน แล้วจึงจะขอออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจานัน้ ได้
ข้อ 36. ในกรณีการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ และสมาชิกมีหนีจ้ ากสหกรณ์เดิมติดตามมาด้วย
สหกรณ์จะต้องพิจารณาให้กยู้ มื เงินเพื่อชาระหนีส้ หกรณ์เดิมทัง้ หมด และให้คณะกรรมการดาเนินการ
พิจารณาอนุมัติวงเงินให้กยู้ มื เป็ นราย ๆ ไป
การส่งเงินคืนเงินกูพ้ ิเศษ
ข้อ 37. คณะกรรมการดาเนินการจะพิจารณากาหนดให้ผกู้ เู้ งินพิเศษ ส่งคืนเงินกูเ้ ป็ นงวดรายเดือน
เท่ากันพร้อมด้วยดอกเบีย้ เป็ นจานวนกี่งวดก็สดุ แต่จะเป็ นการสมควรตามฐานะของผูก้ ู้ จานวนและความ
มุ่งหมายแห่งเงินกู้ แต่ไม่เกิน 180 งวด ตัง้ แต่เดือนที่คดิ ดอกเบีย้ เดือนแรก ทัง้ นีโ้ ดยไม่มีการผ่อนเวลา และ
ต้องชาระหนีใ้ ห้เสร็จสิน้ ภายในอายุ 65 ปี
ข้อ 38. ในกรณีใดๆ ดังกาหนดตามข้อบังคับข้อ 14 ของสหกรณ์การควบคุมหลักประกันและการ
เรียกคืนเงินกู้ เงินกูพ้ ิเศษเป็ นอันถึงกาหนดส่งคืนโดยสิน้ เชิงพร้อมดอกเบีย้ ในทันที โดยมิพกั คานึงถึง
กาหนดการเวลาที่ให้ไว้
ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
(ลงชื่อ) พันตารวจเอก นิธิศ ปิติธีรโชติ
( นิธิศ ปิ ตธิ ีรโชติ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด

- 24 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี ัมย์ จากัด
ระเบียบว่าด้วยเงินกู้พิเศษ
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2556
……………………….
โดยที่คณะกรรมการดาเนินการได้พิจารณาเห็นว่า สหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอทีจ่ ะ
ช่วยเหลือให้เงินกูเ้ พื่อส่งเสริมฐานะความมั่นคงหรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้ โดยจานวนเกินกว่า
จากัดตามข้อบังคับข้อ 12(3)
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับข้อ 10 , ข้อ 12(3) , ข้อ 78 และข้อ 106 ที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 40 ครัง้ ที่ 7 เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2556 ได้มีมติกาหนดระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด ว่าด้วยเงินกูพ้ เิ ศษ แก้ไขเพิม่ เติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2556
ดังต่อไปนี ้
ข้อกาหนดทั่วไป
ข้อ 1. ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด ว่าด้วยเงินกู้
พิเศษ แก้ไขเพิม่ เติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2556”
ข้อ 2. ระเบียบนีใ้ ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่ 1 พฤษภาคม 2556 เป็ นต้นไป ให้ยกเลิกความในข้อกาหนด
ทั่วไป ข้อ 6. ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด ว่าด้วยเงินกูพ้ เิ ศษ แก้ไข
เพิม่ เติม
ฉบับที่ 3 พ.ศ.2555 และใช้ความต่อไปนีแ้ ทน
ข้อ 3. ระเบียบนี ้
สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
สมาชิก หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
คณะกรรมการดาเนินการ หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการเงินกูพ้ เิ ศษสหกรณ์ออม
ทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด มีอานาจพิจารณาวินิจฉัยการให้เงินกูพ้ เิ ศษตามระเบียบการนี ้
ข้อ 4. การให้เงินกูพ้ ิเศษนัน้ ให้เฉพาะเพื่อการเคหะสงเคราะห์ , เพือ่ การซือ้ ที่ดินเป็ นของตนเอง ,
เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ และเพื่อการซือ้ ยานพาหนะ(รถยนต์) ตามข้อกาหนดในระเบียบการนี ้
ข้อ 5. สมาชิกซึ่งอาจได้รบั เงินกูพ้ ิเศษ ต้องได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์นตี ้ ิดต่อกันมาเป็ นเวลาไม่นอ้ ย
กว่า 6 เดือน

- 25 ข้อ 6. สมาชิกผูส้ ง่ คืนเงินกูป้ ระเภทฉุกเฉิน,สามัญ และเงินกู้พิเ ศษ ครัง้ ก่อนไม่ เ สร็จ อาจได้รบั
เงินกู้ใ หม่ ได้อีก รวมทุกรายของสมาชิ กผู้กู้คนหนึ่งในเวลาใดเวลาหนึ่ง จะมี จ านวนเงินต้นไม่ เ กินกว่ า
3,000,000.- บาท และต้องมีเงินเดือนเหลือหลังหักชาระหนีแ้ ละหุน้ แล้วไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10
ข้อ 7. การให้เงินกูพ้ ิเศษนัน้ ต้องได้รบั คะแนนเสียงเห็นชอบไม่นอ้ ยกว่าสามในสีส่ ว่ นของจานวน
กรรมการดาเนินการผูเ้ ข้าร่วมประชุมพิจารณาคาขอกูร้ ายนัน้
ข้อ 8. เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้วินจิ ฉัยให้เงินกูพ้ ิเศษ ทัง้ หนังสือกูแ้ ละเอกสารทาง
กฎหมายอย่างอื่น ๆ เกี่ยวกับเงินกูน้ นั้ ได้จดั ทาตามแบบที่กาหนดไว้โดยครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว สมาชิกผูก้ จู้ ึง
รับเงินกูจ้ ากสหกรณ์ได้
เพื่อเป็ นการควบคุมการใช้จ่ายเงินกูใ้ ห้เป็ นไปตามความมุ่งหมาย ให้สมาชิกผูก้ สู้ ง่ จานวนเงินกู้
พิเศษซึง่ ตนได้รบั เข้าฝากในประเภทเงินฝากออมทรัพย์ในสหกรณ์นเี ้ พือ่ ถอนไปใช้จ่ายเป็ นคราวๆ ในเมื่อถึง
กาหนดจ่ายตามความมุ่งหมาย การฝากเงินดังกล่าวนีใ้ ห้เปิ ดบัญชีเฉพาะและสหกรณ์จะคิดดอกเบีย้ ให้
ตามยอดเงินคงเหลือน้อยที่สดุ ในแต่ละเดือนตามที่สหกรณ์กาหนด ส่วนข้อกาหนดอื่นๆ ให้อนุโลมตาม
ระเบียบว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์
คณะกรรมการดาเนินการอาจยกเว้นข้อกาหนดตามความในวรรคสองนัน้ ได้ ในกรณีที่สมาชิกผูก้ ู้
แสดงเหตุผลให้เป็ นที่พอใจของคณะกรรมการดาเนินการว่ามีความจาเป็ นในการใช้จ่ายเงิน
ข้อ 9. ในเมื่อถึงกาหนดที่สมาชิกผูก้ ตู้ อ้ งใช้จ่ายเงินกูพ้ เิ ศษตามความมุ่งหมาย ต้องเสนอรายงาน
การใช้จ่ายเงินกูต้ ามแบบที่กาหนดไว้พร้อมทัง้ หลักฐานทีม่ ีต่อสหกรณ์ทกุ คราวโดยเร็วที่สดุ ทีจ่ ะกระทาได้
สหกรณ์อาจมอบให้กรรมการดาเนินการหรือบุคคลอื่นตามทีเ่ ห็นสมควรตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกูต้ าม
รายงานนัน้ ๆ อีกชั้นหนึ่งด้วย
ข้อ 10. ตราบใดที่สมาชิกยังส่งคืนเงินกูพ้ ิเศษไม่เสร็จ ตนจะต้องยินยอมและอานวยความสะดวก
ให้กรรมการดาเนินการหรือบุคคลอื่นซึ่งได้รบั มอบหมายจากสหกรณ์เข้าตรวจการก่อสร้าง ต่อเติมหรือ
ปรับปรุง หรือทรัพย์สนิ หรือที่ดิน หรือการประกอบอาชีพ หรือสภาพรถยนต์ที่ใช้เงินกูน้ นั้ ในเวลาอันสมควร
ได้เสมอ และต้องชีแ้ จงข้อความเกี่ยวกับเรือ่ งทีต่ รวจให้ทราบตามความประสงค์
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ และเพื่อการซือ้ ทีด่ นิ เป็ นของตนเอง
ข้อ 11. เงินกูพ้ ิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์และเพือ่ การซือ้ ที่ดินเป็ นของตนเอง ได้แก่
( ก ) เงินกูเ้ พื่อก่อสร้าง , ต่อเติม หรือปรับปรุงอาคารสาหรับใช้เป็ นที่อยูอ่ าศัยของตนเอง
และครัวเรือนตามควรแก่ฐานะ

- 26 ( ข ) เงินกูเ้ พื่อซือ้ อาคาร หรือซือ้ ที่ดินและอาคาร หรือซือ้ ที่ดินเพื่อจะได้ก่อสร้างอาคารใน
ระยะเวลาอันสมควร ทัง้ นีส้ าหรับใช้เป็ นที่อยู่อาศัยของตนเองและครัวเรือนตามควรแก่ฐานะ
( ค ) เงินกูเ้ พือ่ ให้ได้มาซึ่งทีด่ ินอันเป็ นกรรมสิทธิ์ของตนเอง
( ง ) เงินกูเ้ พื่อไถ่ถอนจานอง บ้าน ทีด่ ินพร้อมอาคาร ซึ่งเป็ นกรรมสิทธิ์ของผูก้ ู้
ข้อ 12. สมาชิกผูป้ ระสงค์ขอกูเ้ งินตามความในข้อ 11. ต้องเสนอคาขอกูถ้ ึงคณะกรรมการ
ดาเนินการตามแบบที่กาหนดไว้ รวมทัง้ รายละเอียดและหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายการสินทรัพย์
และหนีส้ นิ รายได้และค่าใช้จ่าย รายการบุคคลในครัวเรือน การอยู่อาศัยเดิมและเหตุผลความจาเป็ นที่
ต้องจัดให้มีที่อยู่อาศัยใหม่ , แบบ , รูป และรายการก่อสร้าง หรือต่อเติม หรือปรับปรุงอาคาร รายละเอียด
และหลักฐานแห่งที่ดินที่จะก่อสร้างต่อเติมหรือปรับปรุงอาคาร รายละเอียดหลักฐานแห่งที่ดินและหรือ
อาคารที่จะซือ้ กาหนดเวลาและราคา สัญญาที่ทาไว้ หรือร่างสัญญาทีจ่ ะทา และรายละเอียดแห่งความ
ต้องการเงินกูจ้ านวนเงินซึ่งตนจะออกเอง รายละเอียดและหลักฐานแห่งทรัพย์สนิ ที่เสนอเป็ นหลักประกัน
ข้อ 13. แบบ , รูป และรายการก่อสร้าง หรือต่อเติม หรือปรับปรุงอาคารนัน้ ต้องปฏิบตั ิให้ถกู ต้อง
ตามกฎหมาย และต้องได้รบั ความเห็นชอบของคณะกรรมการดาเนินการด้วย
การแก้ไขเปลีย่ นแปลงแบบหรือรายการดังกล่าวในวรรคก่อนในสาระสาคัญ ต้องรายงาน
ให้คณะกรรมการทราบ และต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการดาเนินการเสียก่อนจึงจะตรวจสอบ
แก้ไขหรือเปลีย่ นแปลงได้
ข้อ 14. สหกรณ์จะมอบให้กรรมการดาเนินการหรือบุคคลตามที่เห็นสมควรตรวจสอบ และทา
รายงานเกี่ยวกับคาขอกูเ้ งินพิเศษ เพื่อการเคหะสงเคราะห์เ สนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณา เป็ น
หน้าที่ของสมาชิกผูข้ อกูต้ อ้ งให้ขอ้ ความจริงและรายละเอียดต่อผูต้ รวจสอบ
ข้อ 15. จานวนเงินกูพ้ เิ ศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ซึ่งให้แก่สมาชิกกูค้ นหนึ่งๆ นัน้ ย่อมสุดแต่
คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยคานึงลักษณะของทีอ่ ยู่อาศัย ตามสมควรแก่ฐานะ และ
ความสามารถชาระหนีข้ องสมาชิกนัน้ แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท ( หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน ) จานวนเงินกู้
พิเศษเพื่อการซือ้ ที่ดินไม่เกิน 1,000,000 บาท ( หนึ่งล้านบาทถ้วน )
ข้อ 16. เงินกูพ้ ิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์นนั้ มีความมุ่งหมายเพือ่ ให้สมาชิกจัดให้มีที่อยู่อาศัย
ของตนเองและครัวเรือนตามที่กล่าวในข้อ 11. มิใช่จดั ให้มีขนึ ้ สาหรับให้เช่าหรือโอนแก่ผอู้ ื่น
ตราบใดที่สมาชิกยังส่งคืนเงินกูเ้ พื่อการเคหะสงเคราะห์ไม่เสร็จ ตนจะให้เช่าหรือโอน
อาคารหรือที่ดินซึ่งใช้เงินกูน้ นั้ ไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้ หมดแก่ผอู้ ื่นไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีทจี่ าเป็ นซึ่งได้รบั
อนุญาตเป็ นหนังสือจากคณะกรรมการดาเนินการก่อน
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ข้อ 17. เงินกูพ้ ิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพนัน้ ให้เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพของตนเอง
และครอบครัว ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร และเห็นว่าจะก่อประโยชน์งอกเงยให้แก่สมาชิกผูก้ ู้
ข้อ 18. สมาชิกผูป้ ระสงค์ขอกูเ้ งินตามความในข้อ 17. ต้องเสนอคาขอกูถ้ ึงคณะกรรมการ
ดาเนินการตามแบบที่กาหนดไว้ รวมทัง้ รายละเอียดและหลักฐานต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น รายการสินทรัพย์
และหนีส้ นิ รายได้และค่าใช้จ่าย แผนงานประกอบอาชีพที่จะใช้เงินกู้ รายละเอียดหลักฐานแห่งทรัพย์สนิ ที่
จะใช้เงินกู้ รายละเอียดแห่งความต้องการเงินกูจ้ านวนทุนซึ่งตนเองจะออกเอง รายการรายได้ซงึ่ คาดว่าจะ
ได้รบั จากการลงทุนนัน้ กาหนดการใช้จ่ายเงินกู้ ประสบการณ์ของตนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพนัน้
รายละเอียดและหลักฐานแห่งทรัพย์สนิ ที่เสนอเป็ นประกัน
ข้อ 19. สมาชิกผูข้ อกูเ้ งินพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพต้องแสดงหลักฐานให้เป็ นที่พอใจ
คณะกรรมการดาเนินการว่า ตนจะออกทุนเองเป็ นจานวนอย่างน้อยหนึ่งส่วนในสีส่ ว่ นของจานวนทุน
ทัง้ หมด ทีต่ อ้ งการลงทุนในอาชีพที่ตนจะกระทานัน้
ข้อ 20. สหกรณ์จะมอบให้คณะกรรมการดาเนินการหรือบุคคลอื่นตามทีเ่ ห็นสมควรตรวจสอบ
และทารายงานเกี่ยวกับคาขอกูเ้ งินพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพเสนอคณะกรรมการดาเนินการ
พิจารณา เป็ นหน้าที่ของสมาชิกผูข้ อกูต้ อ้ งให้ขอ้ เท็จจริงและรายละเอี ยดต่อผูต้ รวจสอบ
ข้อ 21. จานวนเงินกูพ้ เิ ศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพซึง่ ให้แก่สมาชิกผูก้ คู้ นหนึ่งๆ นัน้ ย่อม
สุดแต่คณะกรรมการดาเนินงานพิจารณากาหนดตามที่เห็นสมควร โดยคานึงถึงความต้องการเงินกูแ้ ท้จริง
ตามแผนงานประกอบอาชีพ และความสามารถชาระหนีข้ องสมาชิกนัน้ แต่ไม่ เกิน 500,000 บาท ( ห้าแสน
บาทถ้วน )
เงินกู้พิเศษเพื่อการซือ้ ยานพาหนะ (รถยนต์)
ข้อ 22. เงินกูพ้ ิเศษเพื่อยานพาหนะนัน้ ให้เพือ่ ซือ้ รถยนต์หรือแลกเปลีย่ นรถยนต์เพื่อเป็ นกรรมสิทธิ์
ของตนตามสมควรแก่ฐานะ ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร และเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ให้แก่
สมาชิกผูก้ ู้
ข้อ 23. สมาชิกผูป้ ระสงค์ขอกูด้ งั กล่าว ต้องเสนอคาขอกูถ้ ึงสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้รวมทัง้
รายละเอียด และหลักฐานต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น รายการทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ รายได้และค่าใช้จ่าย
รายละเอียดแห่งความต้องการเงินกู้ จานวนซึ่งตนจะออกเอง กาหนดการใช้จ่ายเงินกู้ รายละเอียดและ
หลักฐานแห่งทรัพย์สนิ ที่เสนอเป็ นหลักประกัน

- 28 ข้อ 24. สมาชิกผูข้ อกูเ้ งินพิเศษเพื่อซือ้ รถยนต์ ต้องแสดงหลักฐานต่อคณะกรรมการดาเนินการว่า
ตนจะออกทุนเองเป็ นจานวนอย่างน้อยร้อยละ 10 ของจานวนทุนทัง้ หมดที่จะซือ้
ข้อ 25. สหกรณ์จะมอบให้กรรมการดาเนินการหรือบุคคลซึ่งตามที่เห็นสมควรตรวจสอบและทา
รายงานเกี่ยวกับคาขอกูเ้ งินพิเศษเพือ่ ซือ้ รถยนต์เสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเป็ นหน้าที่ของ
สมาชิกผูข้ อกูต้ อ้ งให้ขอ้ ความจริงและรายละเอียดต่อผูต้ รวจสอบ
ข้อ 26. จานวนเงินกูพ้ ิเศษเพื่อซือ้ รถยนต์ ทีใ่ ห้แก่สมาชิกผูก้ คู้ นหนึ่งๆ นัน้ ย่อมสุดแล้วแต่
คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาตามที่เห็นสมควร โดยคานึงถึงความจาเป็ นที่แท้จริง แต่ตอ้ งไม่เกิน
1,000,000 บาท ( หนึ่งล้านบาทถ้วน )
หลักประกันสาหรับเงินกูพ้ ิเศษเพื่อการเคหะ , เพื่อซือ้ ทีด่ นิ และเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ
ข้อ 27. ในการกูเ้ งินพิเศษนัน้ ผูก้ ตู้ อ้ งทาหนังสือกูใ้ ห้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้ ถ้าเงินกู้
พิเศษนัน้ มีจานวนไม่เกินมูลค่าหุน้ ที่ผกู้ มู้ ีอยู่ในสหกรณ์ ก็ไม่ตอ้ งมีหลักประกันอย่างอื่นอีก
มูลค่าหุน้ ทีม่ ีอยู่ในสหกรณ์ ให้หมายถึงมูลค่าหุน้ ของสมาชิกทีม่ ีอยู่และอยูใ่ นสภาพปลอด
ภาระคา้ ประกันหนีร้ ายอื่นถ้าเงินกูพ้ เิ ศษนัน้ มีจานวนเกินกว่าค่าหุน้ ซึ่งผูก้ มู้ ีอยู่ในสหกรณ์ ต้องมีหลักประกัน
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนีด้ ว้ ย
( ก ) มีอสังหาริมทรัพย์อนั ปลอดจากภาระจานองรายอื่น จานองเป็ นประกันเต็มจานวน
เงินกู้ โดยวงเงินกูม้ ีจานวนไม่เกินกว่ามูลค่าอสังหาริมทรัพย์นนั้
( ข ) มีหลักทรัพย์,พันธบัตรรัฐบาลหรือเอกสารการฝากเงินในธนาคาร ซึ่งคณะกรรมการ
ดาเนินการเห็นสมควร จานาเป็ นประกันเงินกูเ้ ต็มจานวน
( ค ) ในกรณีหลักประกันใน ( ก )น้อยกว่าจานวนเงินกูแ้ ละผูก้ ไู้ ม่สามารถหาหลักประกัน
อื่นเพิม่ เติมได้ ให้ผกู้ ตู้ อ้ งเข้าร่วมโครงการเงินทุนสวัสดิการฯของสหกรณ์ สาหรับจานวนเงินกูท้ ี่เกิน
หลักประกันนัน้ ตามมติคณะกรรมการดาเนินการ
อสังหาริมทรัพย์ที่จานองเป็ นประกัน ทีเ่ ป็ นสิง่ ปลูกสร้างต้องทาประกันภัย โดยผูก้ เู้ ป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทาประกันภัย
นอกจากหลักประกัน (ก) (ข) (ค) แล้ว ให้มีสมาชิกคา้ ประกันอย่างน้อย 2 คน
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ข้อ 28. หลักประกันเงินกูพ้ ิเศษตามความในข้อ 27. วรรคแรกผูก้ ตู้ อ้ งมีหลักประกันกรณีเพื่อการ
ซือ้ ยานพาหนะ(รถยนต์) เพิ่มเติมดังนี ้
ก. ผูก้ ตู้ อ้ งทาสัญญาเช่าซือ้ กับสหกรณ์ ตามแบบที่สหกรณ์กาหนด
ข. ต้องมีสมาชิกคา้ ประกัน 2 คนขึน้ ไป
ค. ผูก้ ตู้ อ้ งยินยอมให้จดทะเบียนกรรมสิทธิใ์ นรถยนต์ที่ซอื ้ เป็ นของสหกรณ์ออมทรัพย์
ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด โดยผูก้ จู้ ดทะเบียนในนามผูเ้ ช่าซือ้ หรือผูค้ รอบครอง
ง. ผูก้ เู้ ป็ นผูช้ าระค่าเบีย้ ประกันภัยและภาษีประจาปี รถยนต์ทซี่ อื ้ ตลอดระยะเวลาของ
สัญญาเช่าซือ้ ตามที่กาหนดในสัญญาเช่าซือ้
ข้อ 29. คณะกรรมการดาเนินการจะมอบให้กรรมการดาเนินการคนใดคนหนึ่ง หรือบุคคลตามที่
เห็นสมควร ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 2(21) (22) เป็ นผูแ้ ทนสหกรณ์ในการรับจานองอสังหาริมทรัพย์หรือ
เป็ นผูแ้ ทนสหกรณ์ในการจดทะเบียนเป็ นผูใ้ ห้เช่าซือ้ รถยนต์ รับจานา และหรืออื่น ๆ เป็ นหลักประกันตาม
ข้อ 14.
ดอกเบีย้ เงินกู้
ข้อ 30. ให้เรียกดอกเบีย้ ให้กแู้ ก่สมาชิกทุกประเภท ในอัตราที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนดแต่
ไม่เกินตามที่กฎหมายกาหนด
ข้อ 31. ดอกเบีย้ นัน้ ให้คดิ เป็ นรายวันตามจานวนต้นเงินคงเหลือ
การควบคุมหลักประกัน และการเรียกคืนเงินกู้
ข้อ 32. คณะกรรมการดาเนินการมีหน้าทีต่ รวจ ควบคุม ให้เงินกูท้ กุ รายมีหลักประกันตามที่
กาหนดไว้ในระเบียบนี ้ และเมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกูร้ ายใดเกิด
บกพร่อง ผูก้ จู้ ะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาตามทีค่ ณะกรรมการดาเนินการกาหนด
ข้อ 33. ในกรณีใด ๆ ต่อไปนีใ้ ห้ถือว่าเงินกูไ้ ม่ว่าประเภทใด ๆ เป็ นอันถึงกาหนดส่งคืนโดยสิน้ เชิง
พร้อมทัง้ ดอกเบีย้ ในทันที โดยมิคานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการดาเนินการจัดการเรียก
คืนโดยมิชักช้า
(5) เมื่อผูก้ อู้ อกจากการเป็ นสมาชิกสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ
(6) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดาเนินการว่าผูก้ ู้ นาเงินกูไ้ ปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้
เงินกู้
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มิได้จัดการแก้ไขคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(8) เมื่อค้างส่งเงินงวดชาระหนี ้ (ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบีย้ ) เป็ นเวลาถึงสองเดือน หรือ
ผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนีด้ งั ว่านัน้ ถึงสามคราวสาหรับเงินกูร้ ายหนึ่ง ๆ
ข้อ 34. ในกรณีผคู้ า้ ประกันจะต้องรับผิดชอบชาระหนีแ้ ทนผูก้ ู้ โดยผูก้ ไู้ ม่สามารถชาระหนีน้ นั้ โดย
สิน้ เชิงได้ เมื่อผูค้ า้ ประกันร้องขอ คณะกรรมการดาเนินการอาจผ่อนผันให้เรียกเก็บจากผูค้ า้ ประกัน เป็น
งวดรายเดือนจนเสร็จตามที่ผกู้ ไู้ ด้ทาหนังสือให้ไว้ต่อสหกรณ์ก็ได้ สุดแต่จะพิจารณาเห็นสมควร
ข้อ 35. ผูก้ กู้ ็ดี ผูค้ า้ ประกันก็ดี ต้องรับผูกพันว่าถ้าตนประสงค์จะขอลาออกหรือย้ายจากราชการ
หรืองานประจาตามข้อบังคับของสหกรณ์ จะต้องแจ้งเป็ นหนังสือให้สหกรณ์ทราบและจัดการชาระหนีส้ นิ ซึ่ ง
ตนมีอยูต่ ่อสหกรณ์ให้เสร็จสิน้ เสียก่อน แล้วจึงจะขอออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจานัน้ ได้
ข้อ 36. ในกรณีการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ และสมาชิกมีหนีจ้ ากสหกรณ์เดิมติดตามมาด้วย
สหกรณ์จะต้องพิจารณาให้กยู้ มื เงินเพื่อชาระหนีส้ หกรณ์เดิมทัง้ หมด และให้คณะกรรมการดาเนิ นการ
พิจารณาอนุมัติวงเงินให้กยู้ มื เป็ นราย ๆ ไป
การส่งเงินคืนเงินกูพ้ ิเศษ
ข้อ 37. คณะกรรมการดาเนินการจะพิจารณากาหนดให้ผกู้ เู้ งินพิเศษ ส่งคืนเงินกูเ้ ป็ นงวดรายเดือน
เท่ากันพร้อมด้วยดอกเบีย้ เป็ นจานวนกี่งวดก็สดุ แต่จะเป็ นการสมควรตามฐานะของผูก้ ู้ จานวนและความ
มุ่งหมายแห่งเงินกู้ แต่ไม่เกิน 180 งวด ตัง้ แต่เดือนที่คดิ ดอกเบีย้ เดือนแรก ทัง้ นีโ้ ดยไม่มีการผ่อนเวลา และ
ต้องชาระหนีใ้ ห้เสร็จสิน้ ภายในอายุ 65 ปี
ข้อ 38. ในกรณีใดๆ ดังกาหนดตามข้อบังคับข้อ 14 ของสหกรณ์การควบคุมหลักประกันและการ
เรียกคืนเงินกู้ เงินกูพ้ ิเศษเป็ นอันถึงกาหนดส่งคืนโดยสิน้ เชิงพร้อมดอกเบีย้ ในทันที โดยมิพกั คานึงถึง
กาหนดการเวลาที่ให้ไว้
ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2556
(ลงชื่อ) พลตารวจตรี รัฐพงษ์ ยิม้ ใหญ่
( รัฐพงษ์ ยิม้ ใหญ่ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด

- 24 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี ัมย์ จากัด
ระเบียบว่าด้วยเงินกู้พิเศษ
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555
……………………….
โดยที่คณะกรรมการดาเนินการได้พิจารณาเห็นว่า สหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอทีจ่ ะ
ช่วยเหลือให้เงินกูเ้ พื่อส่งเสริมฐานะความมั่นคงหรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้ โดยจานวนเกินกว่า
จากัดตามข้อบังคับข้อ 12(3)
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับข้อ 10 , ข้อ 12(3) , ข้อ 78 และข้อ 106 ที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 40 ครัง้ ที่ 3 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ได้มีมติกาหนดระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด ว่าด้วยเงินกูพ้ เิ ศษ แก้ไขเพิม่ เติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555
ดังต่อไปนี ้
ข้อกาหนดทั่วไป
ข้อ 1. ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด ว่าด้วยเงินกู้
พิเศษ แก้ไขเพิม่ เติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555”
ข้อ 2. ระเบียบนีใ้ ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่ 1 ธันวาคม 2555 เป็ นต้นไป ให้ยกเลิกความในข้อกาหนดทั่วไป
ข้อ 6. ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด ว่าด้วยเงินกูพ้ ิเศษ แก้ไขเพิม่ เติม
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 และใช้ความต่อไปนีแ้ ทน
ข้อ 3. ระเบียบนี ้
สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
สมาชิก หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
คณะกรรมการดาเนินการ หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการเงินกูพ้ เิ ศษสหกรณ์ออม
ทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด มีอานาจพิจารณาวินิจฉัยการให้เงินกูพ้ เิ ศษตามระเบียบการนี ้
ข้อ 4. การให้เงินกูพ้ ิเศษนัน้ ให้เฉพาะเพื่อการเคหะสงเคราะห์ , เพือ่ การซือ้ ที่ดินเป็ นของตนเอง ,
เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ และเพื่อการซือ้ ยานพาหนะ(รถยนต์) ตามข้อกาหนดในระเบียบการนี ้
ข้อ 5. สมาชิกซึ่งอาจได้รบั เงินกูพ้ ิเศษ ต้องได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์นตี ้ ิดต่อกันมาเป็ นเวลาไม่นอ้ ย
กว่า 6 เดือน

- 25 ข้อ 6. สมาชิกผูส้ ง่ คืนเงินกูป้ ระเภทฉุกเฉิน,สามัญ และเงินกู้พิเ ศษ ครัง้ ก่อนไม่ เ สร็จ อาจได้รบั
เงินกู้ใ หม่ ได้อีก รวมทุกรายของสมาชิ กผู้กู้คนหนึ่งในเวลาใดเวลาหนึ่ง จะมี จ านวนเงินต้นไม่ เ กินกว่ า
2,800,000.- บาท และต้องมีเงินเดือนเหลือหลังหักชาระหนีแ้ ละหุน้ แล้วไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10
ข้อ 7. การให้เงินกูพ้ ิเศษนัน้ ต้องได้รบั คะแนนเสียงเห็นชอบไม่นอ้ ยกว่าสามในสีส่ ว่ นของจานวน
กรรมการดาเนินการผูเ้ ข้าร่วมประชุมพิจารณาคาขอกูร้ ายนัน้
ข้อ 8. เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้วินจิ ฉัยให้เงินกูพ้ ิเศษ ทัง้ หนังสือกูแ้ ละเอกสารทาง
กฎหมายอย่างอื่น ๆ เกี่ยวกับเงินกูน้ นั้ ได้จดั ทาตามแบบที่กาหนดไว้โดยครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว สมาชิกผูก้ จู้ ึง
รับเงินกูจ้ ากสหกรณ์ได้
เพื่อเป็ นการควบคุมการใช้จ่ายเงินกูใ้ ห้เป็ นไปตามความมุ่งหมาย ให้สมาชิก ผูก้ สู้ ง่ จานวนเงินกู้
พิเศษซึง่ ตนได้รบั เข้าฝากในประเภทเงินฝากออมทรัพย์ในสหกรณ์นเี ้ พือ่ ถอนไปใช้จ่ายเป็ นคราว ๆ ในเมื่อถึง
กาหนดจ่ายตามความมุ่งหมาย การฝากเงินดังกล่าวนีใ้ ห้เปิ ดบัญชีเฉพาะและสหกรณ์จะคิดดอกเบีย้ ให้
ตามยอดเงินคงเหลือน้อยที่สดุ ในแต่ละเดือนตามที่สหกรณ์กาหนด ส่วนข้อกาหนดอื่น ๆ ให้อนุโลมตาม
ระเบียบว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์
คณะกรรมการดาเนินการอาจยกเว้นข้อกาหนดตามความในวรรคสองนัน้ ได้ ในกรณีที่สมาชิกผูก้ ู้
แสดงเหตุผลให้เป็ นที่พอใจของคณะกรรมการดาเนินการว่ามีความจาเป็ นในการใช้จ่ายเงิน
ข้อ 9. ในเมื่อถึงกาหนดที่สมาชิกผูก้ ตู้ อ้ งใช้จ่ายเงินกูพ้ เิ ศษตามความมุ่งหมาย ต้องเสนอรายงาน
การใช้จ่ายเงินกูต้ ามแบบที่กาหนดไว้พร้อมทัง้ หลักฐานทีม่ ีต่อสหกรณ์ทกุ คราวโดยเร็วที่สดุ ทีจ่ ะกระทาได้
สหกรณ์อาจมอบให้กรรมการดาเนินการหรือบุคคลอื่นตามทีเ่ ห็นสมควรตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกูต้ าม
รายงานนัน้ ๆ อีกชั้นหนึ่งด้วย
ข้อ 10. ตราบใดที่สมาชิกยังส่งคืนเงินกูพ้ ิเศษไม่เสร็จ ตนจะต้องยินยอมและอานวยความสะดวก
ให้กรรมการดาเนินการหรือบุคคลอื่นซึ่งได้รบั มอบหมายจากสหกรณ์เข้าตรวจการก่อสร้าง ต่อเติมหรือ
ปรับปรุง หรือทรัพย์สนิ หรือที่ดิน หรือการประกอบอาชีพ หรือสภาพรถยนต์ที่ใช้เงินกูน้ นั้ ในเวลาอันสมควร
ได้เสมอ และต้องชีแ้ จงข้อความเกี่ยวกับเรือ่ งทีต่ รวจให้ทราบตามความประสงค์
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ และเพื่อการซือ้ ทีด่ นิ เป็ นของตนเอง
ข้อ 11. เงินกูพ้ ิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์และเพือ่ การซือ้ ที่ดินเป็ นของตนเอง ได้แก่
( ก ) เงินกูเ้ พื่อก่อสร้าง , ต่อเติม หรือปรับปรุงอาคารสาหรับใช้เป็ นที่อยูอ่ าศัยของตนเอง
และครัวเรือนตามควรแก่ฐานะ

- 26 ( ข ) เงินกูเ้ พื่อซือ้ อาคาร หรือซือ้ ที่ดินและอาคาร หรือซือ้ ที่ดินเพื่อจะได้ก่อสร้างอาคารใน
ระยะเวลาอันสมควร ทัง้ นีส้ าหรับใช้เป็ นที่อยู่อาศัยของตนเองและครัวเรือนตามควรแก่ฐานะ
( ค ) เงินกูเ้ พือ่ ให้ได้มาซึ่งทีด่ ินอันเป็ นกรรมสิทธิ์ของตนเอง
( ง ) เงินกูเ้ พื่อไถ่ถอนจานอง บ้าน ทีด่ ินพร้อมอาคาร ซึ่งเป็ นกรรมสิทธิ์ของผูก้ ู้
ข้อ 12. สมาชิกผูป้ ระสงค์ขอกูเ้ งินตามความในข้อ 11. ต้องเสนอคาขอกูถ้ ึงคณะกรรมการ
ดาเนินการตามแบบที่กาหนดไว้ รวมทัง้ รายละเอียดและหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายการสินทรัพย์
และหนีส้ นิ รายได้และค่าใช้จ่าย รายการบุคคลในครัวเรือน การอยู่อาศัยเดิมและเหตุผลความจาเป็ นที่
ต้องจัดให้มีที่อยู่อาศัยใหม่ , แบบ , รูป และรายการก่อสร้าง หรือต่อเติม หรือปรับปรุงอาคาร รายละเอียด
และหลักฐานแห่งที่ดินที่จะก่อสร้างต่อเติมหรือปรับปรุงอาคาร รายละเอียดหลักฐานแห่งที่ดินและหรือ
อาคารที่จะซือ้ กาหนดเวลาและราคา สัญญาที่ทาไว้ หรือร่างสัญญาทีจ่ ะทา และรายละเอียดแห่งความ
ต้องการเงินกูจ้ านวนเงินซึ่งตนจะออกเอง รายละเอียดและหลักฐานแห่งทรัพย์สนิ ที่เสนอเป็ นหลักประกัน
ข้อ 13. แบบ , รูป และรายการก่อสร้าง หรือต่อเติม หรือปรับปรุงอาคารนัน้ ต้องปฏิบตั ิให้ถกู ต้อง
ตามกฎหมาย และต้องได้รบั ความเห็นชอบของคณะกรรมการดาเนินการด้วย
การแก้ไขเปลีย่ นแปลงแบบหรือรายการดังกล่าวในวรรคก่อนในสาระสาคัญ ต้องรายงาน
ให้คณะกรรมการทราบ และต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการดาเนินการเสียก่อนจึงจะตรวจสอบ
แก้ไขหรือเปลีย่ นแปลงได้
ข้อ 14. สหกรณ์จะมอบให้กรรมการดาเนินการหรือบุคคลตามที่เห็นสมควรตรวจสอบ และทา
รายงานเกี่ยวกับคาขอกูเ้ งินพิเศษ เพื่อการเคหะสงเคราะห์เสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณา เป็ น
หน้าที่ของสมาชิกผูข้ อกูต้ อ้ งให้ขอ้ ความจริงและรายละเอียดต่อผูต้ รวจสอบ
ข้อ 15. จานวนเงินกูพ้ เิ ศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ซึ่งให้แก่สมาชิกกูค้ นหนึ่งๆ นัน้ ย่อมสุดแต่
คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยคานึงลักษณะของทีอ่ ยู่อาศัย ตามสมควรแก่ฐานะ และ
ความสามารถชาระหนีข้ องสมาชิกนัน้ แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท ( หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน ) จานวนเงินกู้
พิเศษเพื่อการซือ้ ที่ดินไม่เกิน 1,000,000 บาท ( หนึ่งล้านบาทถ้วน )
ข้อ 16. เงินกูพ้ ิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์นนั้ มีความมุ่งหมายเพือ่ ให้สมาชิกจัดให้มีที่อยู่อาศัย
ของตนเองและครัวเรือนตามที่กล่าวในข้อ 11. มิใช่จดั ให้มีขนึ ้ สาหรับให้เช่าหรือโอนแก่ผอู้ ื่น
ตราบใดที่สมาชิกยังส่งคืนเงินกูเ้ พื่อการเคหะสงเคราะห์ไม่เสร็จ ตนจะให้เช่ าหรือโอน
อาคารหรือที่ดินซึ่งใช้เงินกูน้ นั้ ไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้ หมดแก่ผอู้ ื่นไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีทจี่ าเป็ นซึ่งได้รบั
อนุญาตเป็ นหนังสือจากคณะกรรมการดาเนินการก่อน
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ข้อ 17. เงินกูพ้ ิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพนัน้ ให้เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพของตนเอง
และครอบครัว ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร และเห็นว่าจะก่อประโยชน์งอกเงยให้แก่สมาชิกผูก้ ู้
ข้อ 18. สมาชิกผูป้ ระสงค์ขอกูเ้ งินตามความในข้อ 17. ต้องเสนอคาขอกูถ้ ึงคณะกรรมการ
ดาเนินการตามแบบที่กาหนดไว้ รวมทัง้ รายละเอียดและหลักฐานต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น รายการสินทรัพย์
และหนีส้ นิ รายได้และค่าใช้จ่าย แผนงานประกอบอาชีพที่จะใช้เงินกู้ รายละเอียดหลักฐานแห่งทรัพย์สนิ ที่
จะใช้เงินกู้ รายละเอียดแห่งความต้องการเงินกูจ้ านวนทุนซึ่งตนเองจะออกเอง รายการรายได้ซงึ่ คาดว่าจะ
ได้รบั จากการลงทุนนัน้ กาหนดการใช้จ่ายเงินกู้ ประสบการณ์ของตนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพนัน้
รายละเอียดและหลักฐานแห่งทรัพย์สนิ ที่เสนอเป็ นประกัน
ข้อ 19. สมาชิกผูข้ อกูเ้ งินพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพต้องแสดงหลักฐานให้เป็ นที่พอใจ
คณะกรรมการดาเนินการว่า ตนจะออกทุนเองเป็ นจานวนอย่างน้อยหนึ่งส่วนในสีส่ ว่ นของจานวนทุน
ทัง้ หมด ทีต่ อ้ งการลงทุนในอาชีพที่ตนจะกระทานัน้
ข้อ 20. สหกรณ์จะมอบให้คณะกรรมการดาเนินการหรือบุคคลอื่นตามทีเ่ ห็นสมควรตรวจสอบ
และทารายงานเกี่ยวกับคาขอกูเ้ งินพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพเสนอคณะกรรมการดาเนินการ
พิจารณา เป็ นหน้าที่ของสมาชิกผูข้ อกูต้ อ้ งให้ขอ้ เท็จจริงและรายละเอียดต่อผูต้ รวจสอบ
ข้อ 21. จานวนเงินกูพ้ เิ ศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพซึง่ ให้แก่สมาชิกผูก้ คู้ นหนึ่งๆ นัน้ ย่อม
สุดแต่คณะกรรมการดาเนินงานพิจารณากาหนดตามที่เห็นสมควร โดยคานึงถึงความต้องการเงินกูแ้ ท้จริง
ตามแผนงานประกอบอาชีพ และความสามารถชาระหนีข้ องสมาชิกนัน้ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท ( ห้าแสน
บาทถ้วน )
เงินกู้พิเศษเพื่อการซือ้ ยานพาหนะ (รถยนต์)
ข้อ 22. เงินกูพ้ ิเศษเพื่อยานพาหนะนัน้ ให้เพือ่ ซือ้ รถยนต์หรือแลกเปลีย่ นรถยนต์เพื่อเป็ นกรรมสิทธิ์
ของตนตามสมควรแก่ฐานะ ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร และเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ให้แก่
สมาชิกผูก้ ู้
ข้อ 23. สมาชิกผูป้ ระสงค์ขอกูด้ งั กล่าว ต้องเสนอคาขอกูถ้ ึงสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้รวมทัง้
รายละเอียด และหลักฐานต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น รายการทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ รายได้และค่าใช้จ่าย
รายละเอียดแห่งความต้องการเงินกู้ จานวนซึ่งตนจะออกเอง กาหนดการใช้จ่ายเงินกู้ รายละเอียดและ
หลักฐานแห่งทรัพย์สนิ ที่เสนอเป็ นหลักประกัน

- 28 ข้อ 24. สมาชิกผูข้ อกูเ้ งินพิเศษเพื่อซือ้ รถยนต์ ต้องแสดงหลักฐานต่อคณะกรรมการดาเนินการว่า
ตนจะออกทุนเองเป็ นจานวนอย่างน้อยร้อยละ 10 ของจานวนทุนทัง้ หมดที่จะซือ้
ข้อ 25. สหกรณ์จะมอบให้กรรมการดาเนินการหรือบุคคลซึ่งตามที่เห็นสมควรตรวจสอบและทา
รายงานเกี่ยวกับคาขอกูเ้ งินพิเศษเพือ่ ซือ้ รถยนต์เสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเป็ นหน้าที่ของ
สมาชิกผูข้ อกูต้ อ้ งให้ขอ้ ความจริงและรายละเอียดต่อผูต้ รวจสอบ
ข้อ 26. จานวนเงินกูพ้ ิเศษเพื่อซือ้ รถยนต์ ทีใ่ ห้แก่สมาชิกผูก้ คู้ นหนึ่งๆ นัน้ ย่อมสุดแล้วแต่
คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาตามที่เห็นสมควร โดยคานึงถึงความจาเป็ นที่แท้จริง แต่ตอ้ งไม่เกิน
1,000,000 บาท ( หนึ่งล้านบาทถ้วน )
หลักประกันสาหรับเงินกูพ้ ิเศษเพื่อการเคหะ , เพื่อซือ้ ทีด่ นิ และเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ
ข้อ 27. ในการกูเ้ งินพิเศษนัน้ ผูก้ ตู้ อ้ งทาหนังสือกูใ้ ห้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้ ถ้าเงินกู้
พิเศษนัน้ มีจานวนไม่เกินมูลค่าหุน้ ที่ผกู้ มู้ ีอยู่ในสหกรณ์ ก็ไม่ตอ้ งมีหลักประกันอย่างอื่นอีก
มูลค่าหุน้ ทีม่ ีอยู่ในสหกรณ์ ให้หมายถึงมูลค่าหุน้ ของสมาชิกทีม่ ีอยู่และอยูใ่ นสภาพปลอด
ภาระคา้ ประกันหนีร้ ายอื่นถ้าเงินกูพ้ เิ ศษนัน้ มีจานวนเกินกว่าค่าหุน้ ซึ่งผูก้ มู้ ีอยู่ในสหกรณ์ ต้องมีหลักประกัน
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนีด้ ว้ ย
( ก ) มีอสังหาริมทรัพย์อนั ปลอดจากภาระจานองรายอื่น จานองเป็ นประกันเต็มจานวน
เงินกู้ โดยวงเงินกูม้ ีจานวนไม่เกินกว่ามูลค่าอสังหาริมทรัพย์นนั้
( ข ) มีหลักทรัพย์,พันธบัตรรัฐบาลหรือเอกสารการฝากเงินในธนาคาร ซึ่งคณะกรรมการ
ดาเนินการเห็นสมควร จานาเป็ นประกันเงินกูเ้ ต็มจานวน
( ค ) ในกรณีหลักประกันใน ( ก )น้อยกว่าจานวนเงินกูแ้ ละผูก้ ไู้ ม่สามารถหาหลักประกัน
อื่นเพิม่ เติมได้ ให้ผกู้ ตู้ อ้ งเข้าร่วมโครงการเงินทุนสวัสดิการฯของสหกรณ์ สาหรับจานวนเงินกูท้ ี่เกิน
หลักประกันนัน้ ตามมติคณะกรรมการดาเนินการ
อสังหาริมทรัพย์ที่จานองเป็ นประกัน ทีเ่ ป็ นสิง่ ปลูกสร้างต้องทาประกันภัย โดยผูก้ เู้ ป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทาประกันภัย
นอกจากหลักประกัน (ก) (ข) (ค) แล้ว ให้มีสมาชิกคา้ ประกันอย่างน้อย 2 คน
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ข้อ 28. หลักประกันเงินกูพ้ ิเศษตามความในข้อ 27. วรรคแรกผูก้ ตู้ อ้ งมีหลักประกันกรณีเพื่อการ
ซือ้ ยานพาหนะ(รถยนต์) เพิ่มเติมดังนี ้
ก. ผูก้ ตู้ อ้ งทาสัญญาเช่าซือ้ กับสหกรณ์ ตามแบบที่สหกรณ์กาหนด
ข. ต้องมีสมาชิกคา้ ประกัน 2 คนขึน้ ไป
ค. ผูก้ ตู้ อ้ งยินยอมให้จดทะเบียนกรรมสิทธิใ์ นรถยนต์ที่ซอื ้ เป็ นของสหกรณ์ออมทรัพย์
ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด โดยผูก้ จู้ ดทะเบียนในนามผูเ้ ช่าซือ้ หรือผูค้ รอบครอง
ง. ผูก้ เู้ ป็ นผูช้ าระค่าเบีย้ ประกันภัยและภาษีประจาปี รถยนต์ทซี่ อื ้ ตลอดระยะเวลาของ
สัญญาเช่าซือ้ ตามที่กาหนดในสัญญาเช่าซือ้
ข้อ 29. คณะกรรมการดาเนินการจะมอบให้กรรมการดาเนินการคนใดคนหนึ่ง หรือบุคคลตามที่
เห็นสมควร ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 2(21) (22) เป็ นผูแ้ ทนสหกรณ์ในการรับจานองอสังหาริมทรัพย์หรือ
เป็ นผูแ้ ทนสหกรณ์ในการจดทะเบียนเป็ นผูใ้ ห้เช่าซือ้ รถยนต์ รับจานา และหรืออื่น ๆ เป็ นหลักประกันตาม
ข้อ 14.
ดอกเบีย้ เงินกู้
ข้อ 30. ให้เรียกดอกเบีย้ ให้กแู้ ก่สมาชิกทุกประเภท ในอัตราที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนดแต่
ไม่เกินตามที่กฎหมายกาหนด
ข้อ 31. ดอกเบีย้ นัน้ ให้คดิ เป็ นรายวันตามจานวนต้นเงินคงเหลือ
การควบคุมหลักประกัน และการเรียกคืนเงินกู้
ข้อ 32. คณะกรรมการดาเนินการมี หน้าทีต่ รวจ ควบคุม ให้เงินกูท้ กุ รายมีหลักประกันตามที่
กาหนดไว้ในระเบียบนี ้ และเมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกูร้ ายใดเกิด
บกพร่อง ผูก้ จู้ ะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาตามทีค่ ณะกรรมการดาเนินการกาหนด
ข้อ 33. ในกรณีใด ๆ ต่อไปนีใ้ ห้ถือว่าเงินกูไ้ ม่ว่าประเภทใด ๆ เป็ นอันถึงกาหนดส่งคืนโดยสิน้ เชิง
พร้อมทัง้ ดอกเบีย้ ในทันที โดยมิคานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการดาเนินการจัดการเรียก
คืนโดยมิชักช้า
(9) เมื่อผูก้ อู้ อกจากการเป็ นสมาชิกสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ
(10)เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดาเนินการว่าผูก้ ู้ นาเงินกูไ้ ปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้
เงินกู้
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มิได้จัดการแก้ไขคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(12)เมื่อค้างส่งเงินงวดชาระหนี ้ (ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบีย้ ) เป็ นเวลาถึงสองเดือน หรือ
ผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนีด้ งั ว่านัน้ ถึงสามคราวสาหรับเงินกูร้ ายหนึ่ง ๆ
ข้อ 34. ในกรณีผคู้ า้ ประกันจะต้องรับผิดชอบชาระหนีแ้ ทนผูก้ ู้ โดยผูก้ ไู้ ม่สามารถชาระหนีน้ นั้ โดย
สิน้ เชิงได้ เมื่อผูค้ า้ ประกันร้องขอ คณะกรรมการดาเนินการอาจผ่อนผันให้เรียกเก็บจากผูค้ า้ ประกัน เป็น
งวดรายเดือนจนเสร็จตามที่ผกู้ ไู้ ด้ทาหนังสือให้ไว้ต่อสหกรณ์ก็ได้ สุดแต่จะพิจารณาเห็นสมควร
ข้อ 35. ผูก้ กู้ ็ดี ผูค้ า้ ประกันก็ดี ต้องรับผูกพันว่าถ้าตนประสงค์จะขอลาออกหรือย้ายจากราชการ
หรืองานประจาตามข้อบังคับของสหกรณ์ จะต้องแจ้งเป็ นหนังสือให้สหกรณ์ทราบและจัดการชาระหนีส้ นิ ซึ่ง
ตนมีอยูต่ ่อสหกรณ์ให้เสร็จสิน้ เสียก่อน แล้วจึงจะขอออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจานัน้ ได้
ข้อ 36. ในกรณีการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ และสมาชิกมีหนีจ้ ากสหกรณ์เดิมติดตามมาด้วย
สหกรณ์จะต้องพิจารณาให้กยู้ มื เงินเพื่อชาระหนีส้ หกรณ์เดิมทัง้ หมด และให้คณะกรรมการดาเนินการ
พิจารณาอนุมัติวงเงินให้กยู้ มื เป็ นราย ๆ ไป
การส่งเงินคืนเงินกูพ้ ิเศษ
ข้อ 37. คณะกรรมการดาเนินการจะพิจารณากาหนดให้ผกู้ เู้ งินพิเศษ ส่งคืนเงินกูเ้ ป็ นงวดรายเดือน
เท่ากันพร้อมด้วยดอกเบีย้ เป็ นจานวนกี่งวดก็สดุ แต่จะเป็ นการสมควรตามฐานะของผูก้ ู้ จานวนและความ
มุ่งหมายแห่งเงินกู้ แต่ไม่เกิน 180 งวด ตัง้ แต่เดือนที่คดิ ดอกเบีย้ เดือนแรก ทัง้ นีโ้ ดยไม่มีการผ่อนเวลา และ
ต้องชาระหนีใ้ ห้เสร็จสิน้ ภายในอายุ 65 ปี
ข้อ 38. ในกรณีใดๆ ดังกาหนดตามข้อบังคับข้อ 14 ของสหกรณ์การควบคุมหลักประกันและการ
เรียกคืนเงินกู้ เงินกูพ้ ิเศษเป็ นอันถึงกาหนดส่งคืนโดยสิน้ เชิงพร้อมดอกเบีย้ ในทันที โดยมิพกั คานึงถึง
กาหนดการเวลาที่ให้ไว้
ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
(ลงชื่อ) พลตารวจตรี รัฐพงษ์ ยิม้ ใหญ่
( รัฐพงษ์ ยิม้ ใหญ่ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด

- 24 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี ัมย์ จากัด
ระเบียบว่าด้วยเงินกู้พิเศษ
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554
……………………….
โดยที่คณะกรรมการดาเนินการได้พิจารณาเห็นว่า สหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอทีจ่ ะ
ช่วยเหลือให้เงินกูเ้ พื่อส่งเสริมฐานะความมั่นคงหรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้ โดยจานวนเกินกว่า
จากัดตามข้อบังคับข้อ 12(3)
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับข้อ 10 , ข้อ 12(3) , ข้อ 78 และข้อ 106 ที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 38 ครัง้ ที่ 14 เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2554 ได้มีมติกาหนดระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด ว่าด้วยเงินกูพ้ เิ ศษ แก้ไขเพิม่ เติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554
ดังต่อไปนี ้
ข้อกาหนดทั่วไป
ข้อ 1. ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด ว่าด้วยเงินกู้
พิเศษ แก้ไขเพิม่ เติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554”
ข้อ 2. ระเบียบนีใ้ ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่ 1 พฤศจิกายน 2554 เป็ นต้นไป ให้ยกเลิกความในข้อกาหนด
ทั่วไป ข้อ 6. ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด ว่าด้วยเงินกูพ้ เิ ศษ พ.ศ.2554
และใช้ความต่อไปนีแ้ ทน
ข้อ 3. ระเบียบนี ้
สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
สมาชิก หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
คณะกรรมการดาเนินการ หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการเงินกูพ้ เิ ศษสหกรณ์ออม
ทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด มี อานาจพิจารณาวินิจฉัยการให้เงินกูพ้ เิ ศษตามระเบียบการนี ้
ข้อ 4. การให้เงินกูพ้ ิเศษนัน้ ให้เฉพาะเพื่อการเคหะสงเคราะห์ , เพือ่ การซือ้ ที่ดินเป็ นของตนเอง ,
เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ และเพื่อการซือ้ ยานพาหนะ(รถยนต์) ตามข้อกาหนดในระเบียบการนี ้
ข้อ 5. สมาชิกซึ่งอาจได้รบั เงินกูพ้ ิเศษ ต้องได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์นตี ้ ิดต่อกันมาเป็ นเวลาไม่นอ้ ย
กว่า 6 เดือน

- 25 ข้อ 6. สมาชิกผูส้ ง่ คืนเงินกูป้ ระเภทฉุกเฉิน,สามัญ และเงินกู้พิเ ศษ ครัง้ ก่อนไม่ เ สร็จ อาจได้รบั
เงินกู้ใ หม่ ได้อีก รวมทุกรายของสมาชิ กผู้กู้คนหนึ่งในเวลาใดเวลาหนึ่ง จะมี จ านวนเงินต้นไม่ เ กินกว่ า
2,500,000.- บาท และต้องมีเงินเดือนเหลือหลังหักชาระหนีแ้ ละหุน้ แล้วไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10
ข้อ 7. การให้เงินกูพ้ ิเศษนัน้ ต้องได้รบั คะแนนเสียงเห็นชอบไม่นอ้ ยกว่าสามในสีส่ ว่ นของจานวน
กรรมการดาเนินการผูเ้ ข้าร่วมประชุมพิจารณาคาขอกูร้ ายนัน้
ข้อ 8. เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้วินจิ ฉัยให้เงินกูพ้ ิเศษ ทัง้ หนังสือกูแ้ ละเอกสารทาง
กฎหมายอย่างอื่น ๆ เกี่ยวกับเงินกูน้ นั้ ได้จดั ทาตามแบบที่กาหนดไว้โดยครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว สมาชิกผูก้ จู้ ึง
รับเงินกูจ้ ากสหกรณ์ได้
เพื่อเป็ นการควบคุมการใช้จ่ายเงินกูใ้ ห้เป็ นไปตามความมุ่งหมาย ให้สมาชิกผูก้ สู้ ง่ จานวนเงินกู้
พิเศษซึง่ ตนได้รบั เข้าฝากในประเภทเงินฝากออมทรัพย์ในสหกรณ์นเี ้ พือ่ ถอนไปใช้จ่ายเป็ นคราว ๆ ในเมื่อถึง
กาหนดจ่ายตามความมุ่งหมาย การฝากเงินดังกล่าวนีใ้ ห้เปิ ดบัญชีเฉพาะและสหกรณ์จะคิดดอกเบีย้ ให้
ตามยอดเงินคงเหลือน้อยที่สดุ ในแต่ละเดือนตามที่สหกรณ์กาหนด ส่วนข้อกาหนดอื่น ๆ ให้อนุโลมตาม
ระเบียบว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์
คณะกรรมการดาเนินการอาจยกเว้นข้อกาหนดตามความในวรรคสองนัน้ ได้ ในกรณีที่สมาชิกผูก้ ู้
แสดงเหตุผลให้เป็ นที่พอใจของคณะกรรมการดาเนินการว่ามีความจาเป็ นในการใช้จ่ายเงิน
ข้อ 9. ในเมื่อถึงกาหนดที่สมาชิกผูก้ ตู้ อ้ งใช้จ่ายเงินกูพ้ เิ ศษตามความมุ่งหมาย ต้องเสนอรายงาน
การใช้จ่ายเงินกูต้ ามแบบที่กาหนดไว้พร้อมทัง้ หลักฐานทีม่ ีต่อสหกรณ์ทกุ คราวโดยเร็วที่สดุ ทีจ่ ะกระทาได้
สหกรณ์อาจมอบให้กรรมการดาเนินการหรือบุคคลอื่นตามทีเ่ ห็นสมควรตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกูต้ าม
รายงานนัน้ ๆ อีกชั้นหนึ่งด้วย
ข้อ 10. ตราบใดที่สมาชิกยังส่งคืนเงินกูพ้ ิเศษไม่เสร็จ ตนจะต้องยินยอมและอานวยความสะดวก
ให้กรรมการดาเนินการหรือบุคคลอื่นซึ่งได้รบั มอบหมายจากสหกรณ์เข้าตรวจการก่อสร้าง ต่อเติมหรือ
ปรับปรุง หรือทรัพย์สนิ หรือที่ดิน หรือการประกอบอาชีพ หรือสภาพรถยนต์ที่ใช้เงินกูน้ นั้ ในเวลาอันสมควร
ได้เสมอ และต้องชีแ้ จงข้อความเกี่ยวกับเรือ่ งทีต่ รวจให้ทราบตามความประสงค์
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ และเพื่อการซือ้ ทีด่ นิ เป็ นของตนเอง
ข้อ 11. เงินกูพ้ ิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์และเพือ่ การซือ้ ที่ดินเป็ นของตนเอง ได้แก่
( ก ) เงินกูเ้ พื่อก่อสร้าง , ต่อเติม หรือปรับปรุงอาคารสาหรับใช้เป็ นที่อยูอ่ าศัยของตนเอง
และครัวเรือนตามควรแก่ฐานะ

- 26 ( ข ) เงินกูเ้ พื่อซือ้ อาคาร หรือซือ้ ที่ดินและอาคาร หรือซือ้ ที่ดินเพื่อจะได้ก่อสร้างอาคารใน
ระยะเวลาอันสมควร ทัง้ นีส้ าหรับใช้เป็ นที่อยู่อาศัยของตนเองและครัวเรือนตามควรแก่ฐานะ
( ค ) เงินกูเ้ พือ่ ให้ได้มาซึ่งทีด่ ินอันเป็ นกรรมสิทธิ์ของตนเอง
( ง ) เงินกูเ้ พื่อไถ่ถอนจานอง บ้าน ทีด่ ินพร้อมอาคาร ซึ่งเป็ นกรรมสิทธิ์ของผูก้ ู้
ข้อ 12. สมาชิกผูป้ ระสงค์ขอกูเ้ งินตามความในข้อ 11. ต้องเสนอคาขอกูถ้ ึงคณะกรรมการ
ดาเนินการตามแบบที่กาหนดไว้ รวมทัง้ รายละเอียดและหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายการสินทรัพย์
และหนีส้ นิ รายได้และค่าใช้จ่าย รายการบุคคลในครัวเรือน การอยู่อาศัยเดิมและเหตุผ ลความจาเป็ นที่
ต้องจัดให้มีที่อยู่อาศัยใหม่ , แบบ , รูป และรายการก่อสร้าง หรือต่อเติม หรือปรับปรุงอาคาร รายละเอียด
และหลักฐานแห่งที่ดินที่จะก่อสร้างต่อเติมหรือปรับปรุงอาคาร รายละเอียดหลักฐานแห่งที่ดินและหรือ
อาคารที่จะซือ้ กาหนดเวลาและราคา สัญญาที่ทาไว้ หรือร่างสัญญาทีจ่ ะทา และรายละเอียดแห่งความ
ต้องการเงินกูจ้ านวนเงินซึ่งตนจะออกเอง รายละเอียดและหลักฐานแห่งทรัพย์สนิ ที่เสนอเป็ นหลักประกัน
ข้อ 13. แบบ , รูป และรายการก่อสร้าง หรือต่อเติม หรือปรับปรุงอาคารนัน้ ต้องปฏิบตั ิให้ถกู ต้อง
ตามกฎหมาย และต้องได้รบั ความเห็นชอบของคณะกรรมการดาเนินการด้วย
การแก้ไขเปลีย่ นแปลงแบบหรือรายการดังกล่าวในวรรคก่อนในสาระสาคัญ ต้องรายงาน
ให้คณะกรรมการทราบ และต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการดาเนินการเสียก่อนจึงจะตรวจสอบ
แก้ไขหรือเปลีย่ นแปลงได้
ข้อ 14. สหกรณ์จะมอบให้กรรมการดาเนินการหรือบุคคลตามที่เห็นสมควรตรวจสอบ และทา
รายงานเกี่ยวกับคาขอกูเ้ งินพิเศษ เพื่อการเคหะสงเคราะห์เสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณา เป็ น
หน้าที่ของสมาชิกผูข้ อกูต้ อ้ งให้ขอ้ ความจริงและรายละเอียดต่อผูต้ รวจสอบ
ข้อ 15. จานวนเงินกูพ้ เิ ศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ซึ่งให้แก่สมาชิกกูค้ นหนึ่งๆ นัน้ ย่อมสุดแต่
คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยคานึงลักษณะของทีอ่ ยู่อาศัย ตามสมควรแก่ฐานะ และ
ความสามารถชาระหนีข้ องสมาชิกนัน้ แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท ( หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน ) จานวนเงินกู้
พิเศษเพื่อการซือ้ ที่ดินไม่เกิน 1,000,000 บาท ( หนึ่งล้านบาทถ้วน )
ข้อ 16. เงินกูพ้ ิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์นนั้ มีความมุ่งหมายเพือ่ ให้สมาชิกจัดให้มีที่อยู่อาศัย
ของตนเองและครัวเรือนตามที่กล่าวในข้อ 11. มิใช่จดั ให้มีขนึ ้ สาหรับให้เช่าหรือโอนแก่ผอู้ ื่น
ตราบใดที่สมาชิกยังส่งคืนเงินกูเ้ พื่อการเคหะสงเคราะห์ไม่เสร็จ ตนจะให้เช่าหรือโอน
อาคารหรือที่ดินซึ่งใช้เงินกูน้ นั้ ไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้ หมดแก่ผอู้ ื่นไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีทจี่ าเป็ นซึ่งได้รบั
อนุญาตเป็ นหนังสือจากคณะกรรมการดาเนินการก่อน

- 27 เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ
ข้อ 17. เงินกูพ้ ิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพนัน้ ให้เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพของตนเอง
และครอบครัว ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร และเห็นว่าจะก่อประโยชน์งอกเงยให้แก่สมาชิกผูก้ ู้
ข้อ 18. สมาชิกผูป้ ระสงค์ขอกูเ้ งินตามความในข้อ 17. ต้องเสนอคาขอกูถ้ ึงคณะกรรมการ
ดาเนินการตามแบบที่กาหนดไว้ รวมทัง้ รายละเอียดและหลักฐานต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น รายการสินทรัพย์
และหนีส้ นิ รายได้และค่าใช้จ่าย แผนงานประกอบอาชีพที่จะใช้เงินกู้ รายละเอียดหลักฐานแห่งทรัพย์สนิ ที่
จะใช้เงินกู้ รายละเอียดแห่งความต้องการเงินกูจ้ านวนทุนซึ่งตนเองจะออกเอง รายการรายได้ซงึ่ คาดว่าจะ
ได้รบั จากการลงทุนนัน้ กาหนดการใช้จ่ายเงินกู้ ประสบการณ์ของตนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพนัน้
รายละเอียดและหลักฐานแห่งทรัพย์สนิ ที่เสนอเป็ นประกัน
ข้อ 19. สมาชิกผูข้ อกูเ้ งินพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพต้องแสดงหลักฐานให้เป็ นที่พอใจ
คณะกรรมการดาเนินการว่า ตนจะออกทุนเองเป็ นจานวนอย่างน้อยหนึ่งส่วนในสีส่ ว่ นของจานวนทุน
ทัง้ หมด ทีต่ อ้ งการลงทุนในอาชีพที่ตนจะกระทานัน้
ข้อ 20. สหกรณ์จะมอบให้คณะกรรมการดาเนินการหรือบุคคลอื่นตามทีเ่ ห็นสมควรตรวจสอบ
และทารายงานเกี่ยวกับคาขอกูเ้ งินพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพเสนอคณะกรรมการดาเนินการ
พิจารณา เป็ นหน้าที่ของสมาชิกผูข้ อกูต้ อ้ งให้ขอ้ เท็จจริงและรายละเอียดต่อผูต้ รวจสอบ
ข้อ 21. จานวนเงินกูพ้ เิ ศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพซึง่ ให้แก่สมาชิกผูก้ คู้ นหนึ่งๆ นัน้ ย่อม
สุดแต่คณะกรรมการดาเนินงานพิจารณากาหนดตามที่เห็นสมควร โดยคานึงถึงความต้องการเงินกูแ้ ท้จริง
ตามแผนงานประกอบอาชีพ และความสามารถชาระหนีข้ องสมาชิกนัน้ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท ( ห้าแสน
บาทถ้วน )
เงินกู้พิเศษเพื่อการซือ้ ยานพาหนะ (รถยนต์)
ข้อ 22. เงินกูพ้ ิเศษเพื่อยานพาหนะนัน้ ให้เพือ่ ซือ้ รถยนต์หรือแลกเปลีย่ นรถยนต์เพื่อเป็ นกรรมสิทธิ์
ของตนตามสมควรแก่ฐานะ ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร และเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ให้แก่
สมาชิกผูก้ ู้
ข้อ 23. สมาชิกผูป้ ระสงค์ขอกูด้ งั กล่าว ต้องเสนอคาขอกูถ้ ึงสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้รวมทัง้
รายละเอียด และหลักฐานต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น รายการทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ รายได้และค่าใช้จ่าย
รายละเอียดแห่งความต้องการเงินกู้ จานวนซึ่งตนจะออกเอง กาหนดการใช้จ่ายเงินกู้ รายละเอียดและ
หลักฐานแห่งทรัพย์สนิ ที่เสนอเป็ นหลักประกัน

- 28 ข้อ 24. สมาชิกผูข้ อกูเ้ งินพิเศษเพื่อซือ้ รถยนต์ ต้องแสดงหลักฐานต่อคณะกรรมการดาเนินการว่า
ตนจะออกทุนเองเป็ นจานวนอย่างน้อยร้อยละ 10 ของจานวนทุนทัง้ หมดที่จะซือ้
ข้อ 25. สหกรณ์จะมอบให้กรรมการดาเนินการหรือบุคคลซึ่งตามที่เห็นสมควรตรวจสอบและทา
รายงานเกี่ยวกับคาขอกูเ้ งินพิเศษเพือ่ ซือ้ รถยนต์เสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเป็ นหน้าที่ของ
สมาชิกผูข้ อกูต้ อ้ งให้ขอ้ ความจริงและรายละเอียดต่อผูต้ รวจสอบ
ข้อ 26. จานวนเงินกูพ้ ิเศษเพื่อซือ้ รถยนต์ ทีใ่ ห้แก่สมาชิกผูก้ คู้ นหนึ่งๆ นัน้ ย่อมสุดแล้วแต่
คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาตามที่เห็นสมควร โดยคานึงถึงความจาเป็ นที่แท้จริง แต่ตอ้ งไม่เกิน
1,000,000 บาท ( หนึ่งล้านบาทถ้วน )
หลักประกันสาหรับเงินกูพ้ ิเศษเพื่อการเคหะ , เพื่อซือ้ ทีด่ นิ และเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ
ข้อ 27. ในการกูเ้ งินพิเศษนัน้ ผูก้ ตู้ อ้ งทาหนังสือกูใ้ ห้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้ ถ้าเงินกู้
พิเศษนัน้ มีจานวนไม่เกินมูลค่าหุน้ ที่ผกู้ มู้ ีอยู่ในสหกรณ์ ก็ไม่ตอ้ งมีหลักประกันอย่างอื่นอีก
มูลค่าหุน้ ทีม่ ีอยู่ในสหกรณ์ ให้หมายถึงมูลค่าหุน้ ของสมาชิกทีม่ ีอยู่และอยูใ่ นสภาพปลอด
ภาระคา้ ประกันหนีร้ ายอื่นถ้าเงินกูพ้ เิ ศษนัน้ มีจานวนเกินกว่าค่าหุน้ ซึ่งผูก้ มู้ ีอยู่ในสหกรณ์ ต้องมีหลักประกัน
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนีด้ ว้ ย
( ก ) มีอสังหาริมทรัพย์อนั ปลอดจากภาระจานองรายอื่น จานองเป็ นประกันเต็มจานวน
เงินกู้ โดยวงเงินกูม้ ีจานวนไม่เกินกว่ามูลค่าอสังหาริมทรัพย์นนั้
( ข ) มีหลักทรัพย์,พันธบัตรรัฐบาลหรือเอกสารการฝากเงินในธนาคาร ซึ่งคณะกรรมการ
ดาเนินการเห็นสมควร จานาเป็ นประกันเงินกูเ้ ต็มจานวน
( ค ) ในกรณีหลักประกันใน ( ก )น้อยกว่าจานวนเงินกูแ้ ละผูก้ ไู้ ม่สามารถหาหลักประกัน
อื่นเพิม่ เติมได้ ให้ผกู้ ตู้ อ้ งเข้าร่วมโครงการเงินทุนสวัสดิการฯของสหกรณ์ สาหรับจานวนเงินกูท้ ี่เกิน
หลักประกันนัน้ ตามมติคณะกรรมการดาเนินการ
อสังหาริมทรัพย์ที่จานองเป็ นประกัน ทีเ่ ป็ นสิง่ ปลูกสร้างต้องทาประกันภัย โดยผูก้ เู้ ป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทาประกันภัย
นอกจากหลักประกัน (ก) (ข) (ค) แล้ว ให้มีสมาชิกคา้ ประกันอย่างน้อย 2 คน

- 29 หลักประกันเงินกู้พิเศษเพื่อการซือ้ ยานพาหนะ(รถยนต์)
ข้อ 28. หลักประกันเงินกูพ้ ิเศษตามความในข้อ 27. วรรคแรกผูก้ ตู้ อ้ งมีหลักประกันกรณีเพื่อการ
ซือ้ ยานพาหนะ(รถยนต์) เพิ่มเติมดังนี ้
ก. ผูก้ ตู้ อ้ งทาสัญญาเช่าซือ้ กับสหกรณ์ ตามแบบที่สหกรณ์กาหนด
ข. ต้องมีสมาชิกคา้ ประกัน 2 คนขึน้ ไป
ค. ผูก้ ตู้ อ้ งยินยอมให้จดทะเบียนกรรมสิทธิใ์ นรถยนต์ที่ซอื ้ เป็ นของสหกรณ์ออมทรัพย์
ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด โดยผูก้ จู้ ดทะเบียนในนามผูเ้ ช่าซือ้ หรือผูค้ รอบครอง
ง. ผูก้ เู้ ป็ นผูช้ าระค่าเบีย้ ประกันภัยและภาษีประจาปี รถยนต์ทซี่ อื ้ ตลอดระยะเวลาของ
สัญญาเช่าซือ้ ตามที่กาหนดในสัญญาเช่าซือ้
ข้อ 29. คณะกรรมการดาเนินการจะมอบให้กรรมการดาเนินการคนใดคนหนึ่ง หรือบุคคลตามที่
เห็นสมควร ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 2(21) (22) เป็ นผูแ้ ทนสหกรณ์ในการรับจานองอสังหาริมทรัพย์หรือ
เป็ นผูแ้ ทนสหกรณ์ในการจดทะเบียนเป็ นผูใ้ ห้เช่าซือ้ รถยนต์ รับจานา และหรืออื่น ๆ เป็ นหลักประกันตาม
ข้อ 14.
ดอกเบีย้ เงินกู้
ข้อ 30. ให้เรียกดอกเบีย้ ให้กแู้ ก่สมาชิกทุกประเภท ในอัตราที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนดแต่
ไม่เกินตามที่กฎหมายกาหนด
ข้อ 31. ดอกเบีย้ นัน้ ให้คดิ เป็ นรายวันตามจานวนต้นเงินคงเหลือ
การควบคุมหลักประกัน และการเรียกคืนเงินกู้
ข้อ 32. คณะกรรมการดาเนินการมีหน้าทีต่ รวจ ควบคุม ให้เงินกูท้ กุ รายมีหลักประกันตามที่
กาหนดไว้ในระเบียบนี ้ และเมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกูร้ ายใดเกิด
บกพร่อง ผูก้ จู้ ะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาตามทีค่ ณะกรรมการดาเนินการกาหนด
ข้อ 33. ในกรณีใด ๆ ต่อไปนีใ้ ห้ถือว่าเงินกูไ้ ม่ว่าประเภทใด ๆ เป็ นอันถึงกาหนดส่งคืนโดยสิน้ เชิง
พร้อมทัง้ ดอกเบีย้ ในทันที โดยมิคานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการดาเนินการจัดการเรียก
คืนโดยมิชักช้า
(13)เมื่อผูก้ อู้ อกจากการเป็ นสมาชิกสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ
(14)เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดาเนินการว่าผูก้ ู้ นาเงินกูไ้ ปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้
เงินกู้

- 30 (15)เมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกู้ เกิดบกพร่องและผูก้ ู้
มิได้จัดการแก้ไขคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(16)เมื่อค้างส่งเงินงวดชาระหนี ้ (ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบีย้ ) เป็ นเวลาถึงสองเดือน หรือ
ผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนีด้ งั ว่านัน้ ถึงสามคราวสาหรับเงินกูร้ ายหนึ่ง ๆ
ข้อ 34. ในกรณีผคู้ า้ ประกันจะต้องรับผิดชอบชาระหนีแ้ ทนผูก้ ู้ โดยผูก้ ไู้ ม่สามารถชาระหนีน้ นั้ โดย
สิน้ เชิงได้ เมื่อผูค้ า้ ประกันร้องขอ คณะกรรมการดาเนินการอาจผ่อนผันให้เรียกเก็บจากผูค้ า้ ประกัน เป็น
งวดรายเดือนจนเสร็จตามที่ผกู้ ไู้ ด้ทาหนังสือให้ไว้ต่อสหกรณ์ก็ได้ สุดแต่จะพิจารณาเห็นสมควร
ข้อ 35. ผูก้ กู้ ็ดี ผูค้ า้ ประกันก็ดี ต้องรับผูกพันว่าถ้าตนประสงค์จะขอลาออกหรือย้ายจากราชการ
หรืองานประจาตามข้อบังคับของสหกรณ์ จะต้องแจ้งเป็ นหนังสือให้สหกรณ์ทราบและจัดการชาระหนีส้ นิ ซึ่ง
ตนมีอยูต่ ่อสหกรณ์ให้เสร็จสิน้ เสียก่อน แล้วจึงจะขอออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจานัน้ ได้
ข้อ 36. ในกรณีการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ และสมาชิกมีหนีจ้ ากสหกรณ์เดิมติดตามมาด้วย
สหกรณ์จะต้องพิจารณาให้กยู้ มื เงินเพื่อชาระหนีส้ หกรณ์เดิมทัง้ หมด และให้คณะกรรมการดาเนินการ
พิจารณาอนุมัติวงเงินให้กยู้ มื เป็ นราย ๆ ไป
การส่งเงินคืนเงินกูพ้ ิเศษ
ข้อ 37. คณะกรรมการดาเนินการจะพิจารณากาหนดให้ผกู้ เู้ งินพิเศษ ส่งคืนเงินกูเ้ ป็ นงวดรายเดือน
เท่ากันพร้อมด้วยดอกเบีย้ เป็ นจานวนกี่งวดก็สดุ แต่จะเป็ นการสมควรตามฐานะของผูก้ ู้ จานวนและความ
มุ่งหมายแห่งเงินกู้ แต่ไม่เกิน 180 งวด ตัง้ แต่เดือนที่คดิ ดอกเบีย้ เดือนแรก ทัง้ นีโ้ ดยไม่มีการผ่อนเวลา และ
ต้องชาระหนีใ้ ห้เสร็จสิน้ ภายในอายุ 65 ปี
ข้อ 38. ในกรณีใดๆ ดังกาหนดตามข้อบังคับข้อ 14 ของสหกรณ์การควบคุมหลักประกันและการ
เรียกคืนเงินกู้ เงินกูพ้ ิเศษเป็ นอันถึงกาหนดส่งคืนโดยสิน้ เชิงพร้อมดอกเบีย้ ในทันที โดยมิพกั คานึงถึง
กาหนดการเวลาที่ให้ไว้
ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2554
(ลงชื่อ) พลตารวจตรี สมบัติ คงพิบลู ย์
( สมบัติ คงพิบลู ย์ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด

- 24 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี ัมย์ จากั ด
ระเบียบว่าด้วยเงินกู้พิเศษ
พ.ศ. 2554
……………………….
โดยที่คณะกรรมการดาเนินการได้พิจารณาเห็นว่า สหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอทีจ่ ะ
ช่วยเหลือให้เงินกูเ้ พื่อส่งเสริมฐานะความมั่นคงหรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้ โดยจานวนเกินกว่า
จากัดตามข้อบังคับข้อ 12(3)
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับข้อ 10 , ข้อ 12(3) , ข้อ 78 และข้อ 106 ที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 38 ครัง้ ที่ 6 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ได้กาหนดระเบียบว่าด้วย
เงินกูพ้ เิ ศษ พ.ศ. 2554
ข้อกาหนดทั่วไป
ข้อ 1. ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด ว่าด้วย
เงินกูพ้ เิ ศษ พ.ศ. 2554”
ข้อ 2. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินกูพ้ ิเศษ ซึ่งประกาศวันที่ 1 มีนาคม 2553 และให้ใช้
ระเบียบนีแ้ ทน โดยให้มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2554 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ระเบียบนี ้
สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
สมาชิก หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
คณะกรรมการดาเนินการ หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการเงินกูพ้ เิ ศษสหกรณ์ออม
ทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด มีอานาจพิจารณาวินิจฉัยการให้เงินกูพ้ เิ ศษตามระเบียบการนี ้
ข้อ 4. การให้เงินกูพ้ ิเศษนัน้ ให้เฉพาะเพื่อการเคหะสงเคราะห์ , เพือ่ การซือ้ ที่ดินเป็ นของตนเอง ,
เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ และเพื่อการซือ้ ยานพาหนะ(รถยนต์) ตามข้อกาหนดในระเบียบการนี ้
ข้อ 5. สมาชิกซึ่งอาจได้รบั เงินกูพ้ ิเศษ ต้องได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์นตี ้ ิดต่อกันมาเป็ นเวลาไม่นอ้ ย
กว่า 6 เดือน

- 25 ข้อ 6. สมาชิกผูส้ ง่ คืนเงินกูป้ ระเภทฉุกเฉิน , สามัญ และเงินกูพ้ เิ ศษ ครัง้ ก่อนไม่เสร็จ อาจได้รบั
เงินกูใ้ หม่ได้อีก รวมทุกรายของสมาชิกผูก้ คู้ นหนึ่งในเวลาใดเวลาหนึ่ง จะมีจานวนเงินต้นไม่เกินกว่า
2,500,000.- บาท และต้องมีเงินเดือนเหลือหลังหักชาระหนีแ้ ละหุน้ แล้วไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10
ข้อ 7. การให้เงินกูพ้ ิเศษนัน้ ต้องได้รบั คะแนนเสียงเห็นชอบไม่นอ้ ยกว่าสามในสีส่ ว่ นของจานวน
กรรมการดาเนินการผูเ้ ข้าร่วมประชุมพิจารณาคาขอกูร้ ายนัน้
ข้อ 8. เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้วินจิ ฉัยให้เงินกูพ้ ิเศษ ทัง้ หนังสือกูแ้ ละเอกสารทาง
กฎหมายอย่างอื่น ๆ เกี่ยวกับเงินกูน้ นั้ ได้จดั ทาตามแบบที่กาหนดไว้โดยครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว สมาชิกผูก้ จู้ ึง
รับเงินกูจ้ ากสหกรณ์ได้
เพื่อเป็ นการควบคุมการใช้จ่ายเงินกูใ้ ห้เป็ นไปตามความมุ่งหมาย ให้สมาชิกผูก้ สู้ ง่ จานวนเงินกู้
พิเศษซึง่ ตนได้รบั เข้าฝากในประเภทเงินฝากออมทรัพย์ในสหกรณ์นเี ้ พือ่ ถอนไปใช้จ่ายเป็ นคราว ๆ ในเมื่อถึง
กาหนดจ่ายตามความมุ่งหมาย การฝากเงินดังกล่าวนีใ้ ห้เปิ ดบัญชีเฉพาะและสหกรณ์จะคิดดอกเบีย้ ให้
ตามยอดเงินคงเหลือน้อยที่สดุ ในแต่ละเดือนตามที่สหกรณ์กาหนด ส่วนข้อกาหนดอื่น ๆ ให้อนุโลมตาม
ระเบียบว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์
คณะกรรมการดาเนินการอาจยกเว้นข้อกาหนดตามความในวรรคสองนัน้ ได้ ในกรณีที่สมาชิกผูก้ ู้
แสดงเหตุผลให้เป็ นที่พอใจของคณะกรรมการดาเนินการว่ามีความจาเป็ นในการใช้จ่ายเงิน
ข้อ 9. ในเมื่อถึงกาหนดที่สมาชิกผูก้ ตู้ อ้ งใช้จ่ายเงินกูพ้ เิ ศษตามความมุ่งหมาย ต้องเสนอรายงาน
การใช้จ่ายเงินกูต้ ามแบบที่กาหนดไว้พร้อมทัง้ หลักฐานทีม่ ีต่อสหกรณ์ทกุ คราวโดยเร็วที่สดุ ทีจ่ ะกระทาได้
สหกรณ์อาจมอบให้กรรมการดาเนินการหรือบุคคลอื่นตามทีเ่ ห็นสมควรตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกูต้ าม
รายงานนัน้ ๆ อีกชั้นหนึ่งด้วย
ข้อ 10. ตราบใดที่สมาชิกยังส่งคืนเงินกูพ้ ิเศษไม่เสร็จ ตนจะต้องยินยอมและอานวยความสะดวก
ให้กรรมการดาเนินการหรือบุคคลอื่นซึ่งได้รบั มอบหมายจากสหกรณ์เข้าตรวจการก่อสร้าง ต่อเติมหรือ
ปรับปรุง หรือทรัพย์สนิ หรือที่ดิน หรือการประกอบอาชีพ หรือสภาพรถยนต์ที่ใช้เงินกูน้ นั้ ในเวลาอันสมควร
ได้เสมอ และต้องชีแ้ จงข้อความเกี่ยวกับเรือ่ งทีต่ รวจให้ทราบตามความประสงค์
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ และเพื่อการซือ้ ทีด่ นิ เป็ นของตนเอง
ข้อ 11. เงินกูพ้ ิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์และเพือ่ การซือ้ ที่ดินเป็ นของตนเอง ได้แก่
( ก ) เงินกูเ้ พื่อก่อสร้าง , ต่อเติม หรือปรับปรุงอาคารสาหรับใช้เป็ นที่อยูอ่ าศัยของตนเอง
และครัวเรือนตามควรแก่ฐานะ

- 26 ( ข ) เงินกูเ้ พื่อซือ้ อาคาร หรือซือ้ ที่ดินและอาคาร หรือซือ้ ที่ดินเพื่อจะได้ก่อสร้างอาคารใน
ระยะเวลาอันสมควร ทัง้ นีส้ าหรับใช้เป็ นที่อยู่อาศัยของตนเองและครัวเรือนตามควรแก่ฐานะ
( ค ) เงินกูเ้ พือ่ ให้ได้มาซึ่งทีด่ ินอันเป็ นกรรมสิทธิ์ของตนเอง
( ง ) เงินกูเ้ พื่อไถ่ถอนจานอง บ้าน ทีด่ ินพร้อมอาคาร ซึ่งเป็ นกรรมสิทธิ์ของผูก้ ู้
ข้อ 12. สมาชิกผูป้ ระสงค์ขอกูเ้ งินตามความในข้อ 11. ต้องเสนอคาขอกูถ้ ึงคณะกรรมการ
ดาเนินการตามแบบที่กาหนดไว้ รวมทัง้ รายละเอียดและหลักฐานต่ าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายการสินทรัพย์
และหนีส้ นิ รายได้และค่าใช้จ่าย รายการบุคคลในครัวเรือน การอยู่อาศัยเดิมและเหตุผลความจาเป็ นที่
ต้องจัดให้มีที่อยู่อาศัยใหม่ , แบบ , รูป และรายการก่อสร้าง หรือต่อเติม หรือปรับปรุงอาคาร รายละเอียด
และหลักฐานแห่งที่ดินที่จะก่อสร้างต่อเติมหรือปรับปรุงอาคาร รายละเอียดหลักฐานแห่งที่ดินและหรือ
อาคารที่จะซือ้ กาหนดเวลาและราคา สัญญาที่ทาไว้ หรือร่างสัญญาทีจ่ ะทา และรายละเอียดแห่งความ
ต้องการเงินกูจ้ านวนเงินซึ่งตนจะออกเอง รายละเอียดและหลักฐานแห่งทรัพย์สนิ ที่เสนอเป็ นหลักประกัน
ข้อ 13. แบบ , รูป และรายการก่อสร้าง หรือต่อเติม หรือปรับปรุงอาคารนัน้ ต้องปฏิบตั ิให้ถกู ต้อง
ตามกฎหมาย และต้องได้รบั ความเห็นชอบของคณะกรรมการดาเนินการด้วย
การแก้ไขเปลีย่ นแปลงแบบหรือรายการดังกล่าวในวรรคก่อนในสาระสาคัญ ต้องรายงาน
ให้คณะกรรมการทราบ และต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการดาเนินการเสียก่อนจึงจะตรวจสอบ
แก้ไขหรือเปลีย่ นแปลงได้
ข้อ 14. สหกรณ์จะมอบให้กรรมการดาเนินการหรือบุคคลตามที่เห็นสมควรตรวจสอบ และทา
รายงานเกี่ยวกับคาขอกูเ้ งินพิเศษ เพื่อการเคหะสงเคราะห์เสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณา เป็ น
หน้าที่ของสมาชิกผูข้ อกูต้ อ้ งให้ขอ้ ความจริงและรายละเอียดต่อผูต้ รวจสอบ
ข้อ 15. จานวนเงินกูพ้ เิ ศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ซึ่งให้แก่สมาชิกกูค้ นหนึ่งๆ นัน้ ย่อมสุดแต่
คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยคานึงลักษณะของทีอ่ ยู่อาศัย ตามสมควรแก่ฐานะ และ
ความสามารถชาระหนีข้ องสมาชิกนัน้ แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท ( หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน ) จานวนเงินกู้
พิเศษเพื่อการซือ้ ที่ดินไม่เกิน 1,000,000 บาท ( หนึ่งล้านบาทถ้วน )
ข้อ 16. เงินกูพ้ ิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์นนั้ มีความมุ่งหมายเพือ่ ให้สมาชิกจัดให้มีที่อยู่อาศัย
ของตนเองและครัวเรือนตามที่กล่าวในข้อ 11. มิใช่จดั ให้มีขนึ ้ สาหรับให้เช่าหรือโอนแก่ผอู้ ื่น
ตราบใดที่สมาชิกยังส่งคืนเงินกูเ้ พื่อการเคหะสงเคราะห์ไม่เสร็จ ตนจะให้เช่าหรือโอน
อาคารหรือที่ดินซึ่งใช้เงินกูน้ นั้ ไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้ หมดแก่ผอู้ ื่นไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีทจี่ าเป็ นซึ่งได้รบั
อนุญาตเป็ นหนังสือจากคณะกรรมการดาเนินการก่อน

- 27 เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ
ข้อ 17. เงินกูพ้ ิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพนัน้ ให้เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพของตนเอง
และครอบครัว ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร และเห็นว่าจะก่อประโยชน์งอกเงยให้แก่สมาชิกผูก้ ู้
ข้อ 18. สมาชิกผูป้ ระสงค์ขอกูเ้ งินตามความในข้อ 17. ต้องเสนอคาขอกูถ้ ึงคณะกรรมการ
ดาเนินการตามแบบที่กาหนดไว้ รวมทัง้ รายละเอียดและหลักฐานต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น รายการสินทรัพย์
และหนีส้ นิ รายได้และค่าใช้จ่าย แผนงานประกอบอาชีพที่จะใช้เงินกู้ รายละเอียดหลักฐานแห่งทรัพย์สนิ ที่
จะใช้เงินกู้ รายละเอียดแห่งความต้องการเงินกูจ้ านวนทุนซึ่งตนเองจะออกเอง รายการรายได้ซงึ่ คาดว่าจะ
ได้รบั จากการลงทุนนัน้ กาหนดการใช้จ่ายเงินกู้ ประสบการณ์ของตนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพนัน้
รายละเอียดและหลักฐานแห่งทรัพย์สนิ ที่เสนอเป็ นประกัน
ข้อ 19. สมาชิกผูข้ อกูเ้ งินพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพต้องแสดงหลักฐานให้เป็ นที่พอใจ
คณะกรรมการดาเนินการว่า ตนจะออกทุนเองเป็ นจานวนอย่างน้อยหนึ่งส่วนในสีส่ ว่ นของจานวนทุน
ทัง้ หมด ทีต่ อ้ งการลงทุนในอาชีพที่ตนจะกระทานัน้
ข้อ 20. สหกรณ์จะมอบให้คณะกรรมการดาเนินการหรือบุคคลอื่นตามทีเ่ ห็นสมควรตรวจสอบ
และทารายงานเกี่ยวกับคาขอกูเ้ งินพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพเสนอคณะกรรมการดาเนินการ
พิจารณา เป็ นหน้าที่ของสมาชิกผูข้ อกูต้ อ้ งให้ขอ้ เท็จจริงและรายละเอียดต่อผูต้ รวจสอบ
ข้อ 21. จานวนเงินกูพ้ เิ ศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพซึง่ ให้แก่สมาชิกผูก้ คู้ นหนึ่งๆ นัน้ ย่อม
สุดแต่คณะกรรมการดาเนินงานพิจารณากาหนดตามที่เห็นสมควร โดยคานึงถึงความต้องการเงินกูแ้ ท้จริง
ตามแผนงานประกอบอาชีพ และความสามารถชาระหนีข้ องสมาชิกนัน้ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท ( ห้าแสน
บาทถ้วน )
เงินกู้พิเศษเพื่อการซือ้ ยานพาหนะ (รถยนต์)
ข้อ 22. เงินกูพ้ ิเศษเพื่อยานพาหนะนัน้ ให้เพือ่ ซือ้ รถยนต์หรือแลกเปลีย่ นรถยนต์เพื่อเป็ นกรรมสิทธิ์
ของตนตามสมควรแก่ฐานะ ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร และเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ให้แก่
สมาชิกผูก้ ู้
ข้อ 23. สมาชิกผูป้ ระสงค์ขอกูด้ งั กล่าว ต้องเสนอคาขอกูถ้ ึงสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้รวมทัง้
รายละเอียด และหลักฐานต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น รายการทรัพย์สนิ และหนีส้ นิ รายได้และค่าใช้จ่าย
รายละเอียดแห่งความต้องการเงินกู้ จานวนซึ่งตนจะออกเอง กาหนดการใช้จ่ายเงินกู้ รายละเอียดและ
หลักฐานแห่งทรัพย์สนิ ที่เสนอเป็ นหลักประกัน

- 28 ข้อ 24. สมาชิกผูข้ อกูเ้ งินพิเศษเพื่อซือ้ รถยนต์ ต้องแสดงหลักฐานต่อคณะกรรมการดาเนินการว่า
ตนจะออกทุนเองเป็ นจานวนอย่างน้อยร้อยละ 10 ของจานวนทุนทัง้ หมดที่จะซือ้
ข้อ 25. สหกรณ์จะมอบให้กรรมการดาเนินการหรือบุคคลซึ่งตามที่เห็นสมควรตรวจสอบและทา
รายงานเกี่ยวกับคาขอกูเ้ งินพิเศษเพือ่ ซือ้ รถยนต์เสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเป็ นหน้าที่ของ
สมาชิกผูข้ อกูต้ อ้ งให้ขอ้ ความจริงและรายละเอียดต่อผูต้ รวจสอบ
ข้อ 26. จานวนเงินกูพ้ ิเศษเพื่อซือ้ รถยนต์ ทีใ่ ห้แก่สมาชิกผูก้ คู้ นหนึ่งๆ นัน้ ย่อมสุดแล้วแต่
คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาตามที่เห็นสมควร โดยคานึงถึงความจาเป็ นที่แท้จริง แต่ตอ้ งไม่เกิน
1,000,000 บาท ( หนึ่งล้านบาทถ้วน )
หลักประกันสาหรับเงินกูพ้ ิเศษเพื่อการเคหะ , เพื่อซือ้ ทีด่ นิ และเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ
ข้อ 27. ในการกูเ้ งินพิเศษนัน้ ผูก้ ตู้ อ้ งทาหนังสือกูใ้ ห้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้ ถ้าเงินกู้
พิเศษนัน้ มีจานวนไม่เกินมูลค่าหุน้ ที่ผกู้ มู้ ีอยู่ในสหกรณ์ ก็ไม่ตอ้ งมีหลักประกันอย่างอื่นอีก
มูลค่าหุน้ ทีม่ ีอยู่ในสหกรณ์ ให้หมายถึงมูลค่าหุน้ ของสมาชิกทีม่ ีอยู่และอยูใ่ นสภาพปลอด
ภาระคา้ ประกันหนีร้ ายอื่นถ้าเงินกูพ้ เิ ศษนัน้ มีจานวนเกินกว่าค่าหุน้ ซึ่งผูก้ มู้ ีอยู่ในสหกรณ์ ต้องมีหลักประกัน
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนีด้ ว้ ย
( ก ) มีอสังหาริมทรัพย์อนั ปลอดจากภาระจานองรายอื่น จานองเป็ นประกันเต็มจานวน
เงินกู้ โดยวงเงินกูม้ ีจานวนไม่เกินกว่ามูลค่าอสังหาริมทรัพย์นนั้
( ข ) มีหลักทรัพย์,พันธบัตรรัฐบาลหรือเอกสารการฝากเงินในธนาคาร ซึ่งคณะกรรมการ
ดาเนินการเห็นสมควร จานาเป็ นประกันเงินกูเ้ ต็มจานวน
( ค ) ในกรณีหลักประกันใน ( ก )น้อยกว่าจานวนเงินกูแ้ ละผูก้ ไู้ ม่สามารถหาหลักประกัน
อื่นเพิม่ เติมได้ ให้ผกู้ ตู้ อ้ งเข้าร่วมโครงการเงินทุนสวัสดิการฯของสหกรณ์ สาหรับจานวนเงินกูท้ ี่เกิน
หลักประกันนัน้ ตามมติคณะกรรมการดาเนินการ
อสังหาริมทรัพย์ที่จานองเป็ นประกัน ทีเ่ ป็ นสิง่ ปลูกสร้างต้องทาประกันภัย โดยผูก้ เู้ ป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทาประกันภัย
นอกจากหลักประกัน (ก) (ข) (ค) แล้ว ให้มีสมาชิกคา้ ประกันอย่างน้อย 2 คน

- 29 หลักประกันเงินกู้พิเศษเพื่อการซือ้ ยานพาหนะ(รถยนต์)
ข้อ 28. หลักประกันเงินกูพ้ ิเศษตามความในข้อ 27. วรรคแรกผูก้ ตู้ อ้ งมี หลักประกันกรณีเ พื่อการ
ซือ้ ยานพาหนะ(รถยนต์) เพิ่มเติมดังนี ้
ก. ผูก้ ตู้ อ้ งทาสัญญาเช่าซือ้ กับสหกรณ์ ตามแบบที่สหกรณ์กาหนด
ข. ต้องมีสมาชิกคา้ ประกัน 2 คนขึน้ ไป
ค. ผูก้ ตู้ อ้ งยินยอมให้จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ใ นรถยนต์ที่ซือ้ เป็ นของสหกรณ์ออมทรัพ ย์
ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด โดยผูก้ จู้ ดทะเบียนในนามผูเ้ ช่าซือ้ หรือผูค้ รอบครอง
ง. ผูก้ เู้ ป็ นผูช้ าระค่าเบีย้ ประกันภัยและภาษี ประจ าปี รถยนต์ที่ซือ้ ตลอดระยะเวลาของ
สัญญาเช่าซือ้ ตามที่กาหนดในสัญญาเช่าซือ้
ข้อ 29. คณะกรรมการดาเนินการจะมอบให้กรรมการดาเนินการคนใดคนหนึ่ง หรือบุคคลตามที่
เห็นสมควร ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 2(21) (22) เป็ นผูแ้ ทนสหกรณ์ในการรับจานองอสังหาริมทรัพ ย์หรือ
เป็ นผูแ้ ทนสหกรณ์ในการจดทะเบียนเป็ นผูใ้ ห้เช่าซือ้ รถยนต์ รับจ านา และหรืออื่น ๆ เป็ นหลักประกันตาม
ข้อ 14.
ดอกเบีย้ เงินกู้
ข้อ 30. ให้เรียกดอกเบีย้ ให้กแู้ ก่สมาชิกทุกประเภท ในอัตราที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนดแต่
ไม่เกินตามที่กฎหมายกาหนด
ข้อ 31. ดอกเบีย้ นัน้ ให้คิดเป็ นรายวันตามจานวนต้นเงินคงเหลือ
การควบคุมหลักประกัน และการเรียกคืนเงินกู้
ข้อ 32. คณะกรรมการด าเนินการมี หน้าที่ตรวจ ควบคุม ให้เ งินกู้ทุกรายมี หลักประกันตามที่
กาหนดไว้ใ นระเบีย บนี ้ และเมื่ อ คณะกรรมการด าเนิน การเห็น ว่ าหลักประกัน สาหรับ เงิน กู้รายใด
เกิดบกพร่อง ผูก้ จู้ ะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาตามที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
ข้อ 33. ในกรณีใดๆ ต่อไปนีใ้ ห้ถือว่าเงินกูไ้ ม่ว่าประเภทใด ๆ เป็ นอันถึงกาหนดส่งคืนโดยสิน้ เชิ ง
พร้อมทัง้ ดอกเบีย้ ในทันที โดยมิคานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการด าเนินการจัดการเรียก
คืนโดยมิชักช้า
(17)เมื่อผูก้ อู้ อกจากการเป็ นสมาชิกสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ
(18)เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดาเนินการว่าผูก้ ู้ นาเงินกูไ้ ปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้

- 30 (19)เมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกู้ เกิดบกพร่องและผูก้ ู้
มิได้จัดการแก้ไขคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(20)เมื่อค้างส่งเงินงวดชาระหนี ้ (ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบีย้ ) เป็ นเวลาถึงสองเดือน หรือ
ผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนีด้ งั ว่านัน้ ถึงสามคราวสาหรับเงินกูร้ ายหนึ่งๆ
ข้อ 34. ในกรณีผคู้ า้ ประกันจะต้องรับผิดชอบช าระหนีแ้ ทนผู้กู้ โดยผู้กู้ไม่ สามารถช าระหนีน้ ั้น
โดยสิน้ เชิงได้ เมื่อผูค้ า้ ประกันร้องขอ คณะกรรมการดาเนินการอาจผ่อนผันให้เ รียกเก็บจากผู้ค า้ ประกัน
เป็ นงวดรายเดือนจนเสร็จตามที่ผกู้ ไู้ ด้ทาหนังสือให้ไว้ต่อสหกรณ์ก็ได้ สุดแต่จะพิจารณาเห็นสมควร
ข้อ 35. ผูก้ กู้ ็ดี ผูค้ า้ ประกันก็ดี ต้องรับผูกพันว่าถ้าตนประสงค์จะขอลาออกหรือย้ายจากราชการ
หรืองานประจาตามข้อบังคับของสหกรณ์ จะต้องแจ้งเป็ นหนังสือให้สหกรณ์ทราบและจัดการช าระหนีส้ ิน
ซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิน้ เสียก่อน แล้วจึงจะขอออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจานัน้ ได้
ข้อ 36. ในกรณีการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ และสมาชิกมีหนีจ้ ากสหกรณ์เดิมติดตามมาด้วย
สหกรณ์จะต้องพิจารณาให้กู้ยืม เงินเพื่อช าระหนีส้ หกรณ์เ ดิม ทั้งหมด และให้คณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณาอนุมัติวงเงินให้กยู้ ืมเป็ นรายๆ ไป
การส่งเงินคืนเงินกูพ้ ิเศษ
ข้อ 37. คณะกรรมการดาเนินการจะพิจารณากาหนดให้ผกู้ เู้ งินพิเศษ ส่งคืนเงินกูเ้ ป็ นงวดรายเดือน
เท่ากันพร้อมด้วยดอกเบีย้ เป็ นจานวนกี่งวดก็สดุ แต่จะเป็ นการสมควรตามฐานะของผูก้ ู้ จ านวนและความ
มุ่งหมายแห่งเงินกู้ แต่ไม่ เ กิน 180 งวด ตั้งแต่เ ดือนที่คิดดอกเบีย้ เดือนแรก ทั้งนีโ้ ดยไม่ มี การผ่อนเวลา
และต้องชาระหนีใ้ ห้เสร็จสิน้ ภายในอายุ 65 ปี
ข้อ 38. ในกรณีใดๆ ดังกาหนดตามข้อบังคับข้อ 14 ของสหกรณ์การควบคุมหลักประกันและการ
เรียกคืนเงิน กู้ เงินกู้พิเ ศษเป็ นอันถึง กาหนดส่งคืน โดยสิน้ เชิ งพร้อมดอกเบี ้ยในทันทีโดยมิ พ ักค านึงถึ ง
กาหนดการเวลาที่ให้ไว้
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554
(ลงชื่อ) พลตารวจตรี สมบัติ คงพิบลู ย์
( สมบัติ คงพิบลู ย์ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด

- 31 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี ัมย์ จากัด
ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์
พ.ศ.2554
…………………………
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ข้อ 35 ข้อ 36 ข้อ 78 และข้อ 106 ที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 38 ครัง้ ที่ 6 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ได้กาหนดระเบียบว่าด้วย
การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ดงั ต่อไปนี ้
ข้อ 1. ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จ ากัด ว่าด้วยการ
โอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2554”
ข้อ 2. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการโอนสมาชิ กระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2550 และให้ใ ช้
ระเบียบนีแ้ ทน โดยให้มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2554 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. สมาชิกที่ได้รบั คาสั่งย้ายหรือโอนไปรับราชการในสังกัดอื่นหรือนอกเขตท้องที่ดาเนินงาน
ของสหกรณ์นปี ้ ระสงค์จะขอโอนสภาพการเป็ นสมาชิกไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งตัง้ อยู่ในท้องที่หรือสังกัด
ที่ตนย้ายไปรับราชการใหม่นนั้ ต้องเสนอเรือ่ งราวถึงคณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์ภ ายใน 7 วัน นับ
จากวันที่ได้รบั คาสั่งย้ายหรือโอน
เรือ่ งราวที่ได้เสนอคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์นนั้ ต้องแจ้งสังกัดในจังหวัดที่จะย้าย
หรือโอนไปรับราชการใหม่ สหกรณ์ออมทรัพย์ที่จะขอเข้าเป็ นสมาชิกและต้องแนบสาเนาคาสั่งย้ายหรือโอน
ประกอบเรือ่ งด้วย
ข้อ 4. ให้สหกรณ์ระงับการเรียกเก็บเงินสะสมรายเดือนหรือเงินค่าหุ้นหรือเงินงวดช าระหนี ้(ถ้ามี )
ซึ่งสมาชิกนัน้ จะต้องส่งต่อสหกรณ์ไว้ช่ วั คราวจนกว่าจะทราบผลการพิจ ารณารับสมาชิ กของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ที่สมาชิกนัน้ ขอสมัครเข้าเป็ นสมาชิกใหม่ แต่ต้องไม่ เ กิน 60 วัน นับจากวันที่ทางราชการได้ส่งั โอน
อัตราเงินเดือนไปจากจังหวัดหรือสังกัดเดิม
ถ้าสหกรณ์ไม่ได้รบั การติดต่อจากสหกรณ์ออมทรัพย์ใหม่ภายในกาหนดเวลาตามความใน
วรรคก่อนให้คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาสภาพการเป็ นสมาชิ ก ตามข้อบังคับข้อ 43 การเรียกคืน
เงินกูต้ ามข้อบังคับข้อ 15 และดาเนินการให้เป็ นไปตามกาหนดไว้ในข้อบังคับเป็ นราย ๆ สุดแต่กรณี
ข้อ 5. ถ้าสหกรณ์ได้รบั ติดต่อจากสหกรณ์ออมทรัพ ย์ใ หม่ เพื่อขอรับโอนสภาพการเป็ นสมาชิ ก
ขอรับเงินค่าหุ้นขอช าระหนีเ้ งินกู้ของสมาชิ กนั้น และหรือขอผ่ อนผันการช าระหนีเ้ งินกู้ คณะกรรมการ
ดาเนินการมีอานาจที่จะตกลงเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิในเรือ่ งดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร

- 32 ข้อ 6. นับ จากวันที่สหกรณ์ได้โอนค่าหุ้นและได้รบั ช าระหนีห้ รือได้ตกลงเงื่อ นไขการช าระหนี ้
เป็ นหนังสือไว้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์ใหม่แล้ว ให้ถือว่าสมาชิกนัน้ พ้นสภาพการเป็ นสมาชิกในสหกรณ์
ข้อ 7. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่ยา้ ยหรือโอนเข้ามารับราชการสังกัดหรือในท้องที่ด าเนินงาน
ของสหกรณ์นี ้ หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็ นสมาชิก โดยการโอนสภาพเป็ นสมาชิกระหว่างสหกรณ์ต้องยื่น
ใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้ โดยต้องมีผบู้ งั คับบัญชาของผูส้ มัครในตาแหน่งไม่ ต่ากว่าประจ า
แผนกคนหนึ่งรับรอง แต่ถา้ ผูส้ มัครเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าตารวจชั้นสัญญาบัตรก็ไม่ตอ้ งมีผรู้ บั รอง
เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณา ปรากฏว่า ผูส้ มัครมีลกั ษณะถูกต้องตาม
ข้อบังคับข้อ 31 ทัง้ เห็นเป็ นการสมควรรับเข้าเป็ นสมาชิกแล้ว ให้สหกรณ์ติดต่อทาความตกลงกับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ขอรับโอนเงินค่าหุ้น และช าระหนีเ้ งินกู้ และหรือผ่อนผันการช าระหนี ้
เงินกูแ้ ทนผูส้ มัครตามเงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเห็นสมควร ทั้งเรียกให้ผสู้ มัคร
ชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าตามข้อบังคับข้อ 33 และลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก
ข้อ 8. เมื่อสหกรณ์ได้รบั เงินค่าหุน้ จากสหกรณ์เดิมแล้ว ก็ให้ออกใบรับเงินให้แก่สมาชิกยึดถือไว้เป็น
หลักฐาน
ถ้าผูส้ มัครมีหนีส้ นิ อยู่กบั สหกรณ์เดิมและสหกรณ์จะต้องชาระหนีแ้ ทน ต้องเรียกให้ผู้สมัคร
ทาหนังสือกูแ้ ละจัดการทาหลักประกันเงินกูใ้ ห้ไว้แก่สหกรณ์ตามประเภทและลักษณะของเงินกู้ที่กาหนดไว้
ในระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก พ.ศ. 2554
ในกรณีมีจานวนเงินหรือประเภทเงินกูซ้ ึ่งผูส้ มัครมีอยู่ในสหกรณ์เดิม แตกต่ างกับสหกรณ์นี ้
ให้อนุโลมทาหนังสือกูต้ ามประเภทและจานวนจากัดขัน้ สูงของเงินกูใ้ นประเภทนัน้ ๆ แต่ถา้ จานวนเงินกูเ้ กิน
กว่าจากัดขัน้ สูง ซึ่งไม่อาจอนุโลมเข้ากับประเภทหนึ่งประเภทใดได้ ก็ให้ทาหนังสือกูเ้ ท่าจากัดจานวนขั้นสูง
แห่งประเภทเงินกูแ้ ละให้นาเงินส่งชาระแก่สหกรณ์ในวันทาหนังสือกูด้ ว้ ย
ข้อ 9. เมื่อผูส้ มัครได้ปฏิบตั ติ ามที่กล่าวในข้อ 7 และข้อ 8 โดยครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าสมาชิกผูน้ นั้ ได้
สิทธิในฐานะเป็ นสมาชิก
ข้อ 10. สิทธิใด ๆ ที่สมาชิกอื่น ๆ มีอยู่ในสหกรณ์นี ้ หากเงื่อนไขเวลาการเป็ นสมาชิ กให้มี สิทธิ นับ
เวลาการเป็ นสมาชิ กในสหกรณ์เดิมรวมด้วยก็ได้

- 33 ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554
(ลงชื่อ) พลตารวจตรี สมบัติ คงพิบลู ย์
( สมบัติ คงพิบลู ย์ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด

- 34 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี ัมย์ จากัด
ว่าด้วยเงินกู้เพื่อซือ้ รถจักรยานยนต์
พ.ศ.2554
……………………………….
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 78 และข้อ 106 ประชุ ม คณะกรรมการ
ดาเนินการชุดที่ 38 ครัง้ ที่ 6 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 ได้กาหนดให้มีระเบียบว่าด้วยเงินกูเ้ พื่อซือ้
รถจักรยานยนต์ขนึ ้ ดังต่อไปนี ้
ข้อ 1. ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบว่าด้วยเงินกูเ้ พื่อซือ้ รถจักรยานยนต์ พ.ศ.2554”
ข้อ 2. ให้ยกเลิกระเบีย บสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินกู้เ พื่อซือ้ รถจักรยานยนต์ พ.ศ.2550 และให้ใ ช้
ระเบียบนีแ้ ทน โดยให้มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2554 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ในระเบียบนี ้
สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
สมาชิก หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
คณะกรรมการดาเนินการ หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจ
ภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
คณะกรรมการเงินกู้ หมายถึง คณะกรรมการเงินกูส้ หกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัด
บุรรี มั ย์ จากัด
ข้อ 4. เงินกูเ้ พื่อซือ้ รถจักรยานยนต์ เป็ นเงินกู้เ พื่อนาไปใช้พ ัฒนาคุณภาพชี วิตของสมาชิ กและ
ครอบครัวสมาชิก
ข้อ 5. ผูก้ เู้ งินเพื่อซือ้ รถจักรยานยนต์ ต้องเป็ นสมาชิกสหกรณ์เป็ นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน
ข้อ 6. วงเงินกูเ้ พื่อซือ้ รถจักรยานยนต์ ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการดาเนินการแต่ไม่เกิน
50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) กาหนดผ่อนชาระเป็ นงวดรายเดือนเท่ากันเว้นงวดสุดท้ายแต่ต้องไม่ เ กิน
70 งวด
ข้อ 7. ผู้กู้เ งินเพื่อซือ้ รถจักรยานยนต์ ให้ยื่นหลักฐานค าขอกู้ตามแบบที่สหกรณ์กาหนดพร้ อม
เอกสารหลักฐานและรายละเอียดต่างๆ ต่อสหกรณ์
ข้อ 8. ผูก้ เู้ งินเพื่อซือ้ รถจักรยานยนต์ ต้องเสนอให้มีผคู้ า้ ประกันอย่างน้อย 2 คน และสมุดทะเบียน
รถจักรยานยนต์ที่ซอื ้ กรณีผู้กู้ไม่ เ คยกู้เ งินมาก่อนหรือมี หุ้นเพียงพอที่จ ะค า้ ประกันได้ก็ใ ห้ใ ช้หุ้นของตน
คา้ ประกันภายในจากัดวงเงินกูไ้ ม่เกิน 90% ของหุน้ ที่มีอยู่ปัจจุบนั แต่ไม่เกินวงเงินข้อ 6

- 35 ข้อ 9. ให้เ จ้ า หน้า ที่ ส หกรณ์ท าการรวบรวม ตรวจสอบเอกสารให้ถูก ต้อ งแล้ว น าเสนอต่ อ
คณะกรรมการเงินกู้ เพื่อพิจารณาแล้วนาเสนอคณะกรรมการดาเนินการเพื่ออนุมัติต่อไป
ข้อ 10. ผูก้ จู้ ะเข้าร่วมโครงการนี ้ จะต้องมีเงินเดือนเหลือไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 10 หลังจากหักเงินกู้
ทุกประเภทแล้ว
ข้อ 11. วิธีการรับเงินของสมาชิก การชาระเงินต้น การคิดดอกเบีย้ การผิดนัดชาระ การค้างส่งเงิน
ให้ใช้ขอ้ กาหนดเกี่ยวกับเงินกูส้ ามัญโดยอนุโลม
ข้อ 12.ให้ ป ระธานคณะกรรมการด าเนิ น การเป็ นผู้ ร ัก ษาระเบี ย บนี ้ หากมี ปั ญหาใดๆ
ให้คณะกรรมการดาเนินการเป็ นผูต้ ดั สินข้อปัญหาและถือเป็ นอันสิน้ สุด
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554
(ลงชื่อ) พลตารวจตรี สมบัติ คงพิบลู ย์
( สมบัติ คงพิบลู ย์ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด

- 36 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี ัมย์ จากัด
ว่าด้วยเงินกู้เพื่อซือ้ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในการสื่อสาร
พ.ศ. 2555
……………………………….
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 78 และข้อ 106 ที่ประชุม คณะกรรมการ
ดาเนินการชุดที่ 40 ครัง้ ที่ 3 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 ได้กาหนดให้มีระเบียบว่าด้วยเงินกู้เ พื่อ
ซือ้ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในการสือ่ สาร พ.ศ.2555 ขึน้ ดังต่อไปนี ้
ข้อ 1. ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด ว่าด้วยเงินกู้
เพื่อซือ้ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในการสือ่ สาร พ.ศ.2555”
ข้อ 2. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรมั ย์ จ ากัด ว่าด้วยเงิน กู้เ พื่อซือ้
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2554 และบรรดาระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง มติ หรือข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี ้ และให้ใช้ระเบียบนีแ้ ทนโดยให้มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2555 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ในระเบียบนี ้
สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
สมาชิก หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
คณะกรรมการดาเนินการ หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
คณะกรรมการเงินกู้ หมายถึง คณะกรรมการเงินกูส้ หกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธร
จังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
เทคโนโลยีในการสือ่ สาร หมายถึง สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต
ข้อ 4. เงินกูเ้ พื่อซือ้ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในการสือ่ สาร เป็ นเงินกูเ้ พื่อนาไปใช้พฒ
ั นาคุณภาพ
ชีวิตของสมาชิกและครอบครัวสมาชิก
ข้อ 5. ผูก้ เู้ งินเพื่อซือ้ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในการสือ่ สาร ต้องเป็ นสมาชิ กสหกรณ์เ ป็ นเวลา
อย่างน้อย 6 เดือน
ข้อ 6. วงเงินกูเ้ พื่อซือ้ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในการสื่อสาร ให้อยู่ใ นดุลยพินิจ ของกรรมการ
ดาเนินการ แต่ไม่เกิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) กาหนดผ่อนชาระเป็ นงวดรายเดือนเท่ากัน ขั้นต่า
ต้องไม่นอ้ ยกว่างวดละ 500 บาทเว้นงวดสุดท้าย ต้องไม่เกิน 50 งวด

- 37 ข้อ 7. ผูก้ เู้ งินเพื่อซือ้ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีใ นการสื่อสาร ให้ยื่นหลักฐานค าขอกู้ตามแบบ
ที่สหกรณ์กาหนดพร้อมเอกสารหลักฐานและรายละเอียดต่างๆ ต่อสหกรณ์
ข้อ 8. ผูก้ เู้ งินเพื่อซือ้ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีใ นการสื่อสาร ต้องเสนอให้มี ผู้ค า้ ประกันอย่าง
น้อย 2 คน กรณีผกู้ ไู้ ม่เคยกูเ้ งินมาก่อนหรือมีหุ้นเพียงพอที่จ ะค า้ ประกันได้ก็ใ ห้ใ ช้หุ้นของตนค า้ ประกัน
ภายในจากัดวงเงินกูไ้ ม่เกิน 90% ของหุน้ ที่มีอยู่ปัจจุบนั แต่ไม่เกินวงเงินข้อ 6.
ข้อ 9. ให้ เ จ้ า หน้า ที่ ส หกรณ์ ท าการรวบรวม ตรวจสอบเอกสารให้ถู ก ต้อ งแล้ว น าเสนอ
ต่อคณะกรรมการเงินกูเ้ พื่อพิจารณาแล้วนาเสนอคณะกรรมการดาเนินการเพื่ออนุมัติต่อไป
ข้อ 10. ผูก้ จู้ ะเข้าร่วมโครงการนี ้ จะต้องมีเงินเดือนเหลือไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 หลังจากหักเงินกู้
ทุกประเภทแล้ว
ข้อ 11. วิธีการรับเงินของสมาชิก การชาระเงินต้น การคิดดอกเบีย้ การผิดนัดชาระ การค้างส่งเงิน
ให้ใช้ขอ้ กาหนดเกี่ยวกับเงินกูส้ ามัญโดยอนุโลม
ข้อ 12.ให้ ป ระธานคณะกรรม การด าเนิ น การเป็ นผู้ ร ัก ษาระเบี ย บนี ้ห ากมี ปั ญหาใดๆ
ให้คณะกรรมการดาเนินการเป็ นผูต้ ดั สินข้อปัญหาและถือเป็ นอันสิน้ สุด
ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
(ลงชื่อ) พลตารวจตรี รัฐพงษ์ ยิม้ ใหญ่
( รัฐพงษ์ ยิม้ ใหญ่ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด

- 36 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี ัมย์ จากัด
ว่าด้วยเงินกู้เพื่อซือ้ คอมพิวเตอร์
พ.ศ.2554
……………………………….
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 78 และข้อ 106 ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการชุดที่ 38 ครัง้ ที่ 6 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 ได้กาหนดให้มีระเบียบว่าด้วยเงินกูเ้ พือ่
ซือ้ คอมพิวเตอร์ขนึ ้ ดังต่อไปนี ้
ข้อ 1. ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบว่าด้วยเงินกูเ้ พื่อซือ้ คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2554”
ข้อ 2. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินกูเ้ พือ่ ซือ้ คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และให้ใช้ระเบียบนี ้
แทน โดยให้มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2554 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ในระเบียบนี ้
สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
สมาชิก หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
คณะกรรมการดาเนินการ หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจ
ภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
คณะกรรมการเงินกู้ หมายถึง คณะกรรมการเงินกูส้ หกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัด
บุรรี มั ย์ จากัด
ข้อ 4. เงินกูเ้ พื่อซือ้ คอมพิวเตอร์ เป็ นเงินกูเ้ พื่อนาไปใช้พฒ
ั นาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและ
ครอบครัวสมาชิก
ข้อ 5. ผูก้ เู้ งินเพือ่ ซือ้ คอมพิวเตอร์ ต้องเป็ นสมาชิกสหกรณ์เป็ นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน
ข้อ 6. วงเงินกูเ้ พื่อซือ้ คอมพิวเตอร์ ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการดาเนินการ แต่ไม่เกิน 50,000 บาท
(ห้าหมื่นบาทถ้วน) กาหนดผ่อนชาระเป็ นงวดรายเดือนเท่ากันเว้นงวดสุดท้ายแต่ตอ้ งไม่เกิน 70 งวด
ข้อ 7. ผูก้ เู้ งินเพือ่ ซือ้ คอมพิวเตอร์ ให้ยื่นหลักฐานคาขอกูต้ ามแบบที่สหกรณ์กาหนดพร้อมเอกสาร
หลักฐานและรายละเอียดต่าง ๆ ต่อสหกรณ์
ข้อ 8. ผูก้ เู้ งินเพือ่ ซือ้ คอมพิวเตอร์ ต้องเสนอให้มีผคู้ า้ ประกันอย่างน้อย 2 คน กรณีผกู้ ไู้ ม่เคยกู้
เงินมาก่อนหรือมีหนุ้ เพียงพอทีจ่ ะคา้ ประกันได้ก็ให้ใช้หนุ้ ของตนคา้ ประกันภายในจากัดวงเงินกูไ้ ม่เกิน 90%
ของหุน้ ที่มีอยู่ปัจจุบนั แต่ไม่เกินวงเงินข้อ 6

- 37 ข้อ 9. ให้เ จ้า หน้า ที่สหกรณ์ทาการรวบรวม ตรวจสอบ เอกสารให้ถูกต้องแล้วน าเสนอต่ อ
คณะกรรมการเงินกูเ้ พื่อพิจารณาแล้วนาเสนอคณะกรรมการดาเนินการเพื่ออนุมัติต่อไป
ข้อ 10. ผูก้ จู้ ะเข้าร่วมโครงการนี ้ จะต้องมีเงินเดือนเหลือไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 หลังจากหักเงินกู้
ทุกประเภทแล้ว
ข้อ 11. วิธีการรับเงินของสมาชิก การชาระเงินต้น การคิดดอกเบีย้ การผิดนัดชาระ การค้างส่งเงิน
ให้ใช้ขอ้ กาหนดเกี่ยวกับเงินกูส้ ามัญโดยอนุโลม
ข้อ 12.ให้ ป ระธานคณะกรรมการด าเนิ น การเป็ นผู้ ร ัก ษาระเบี ย บ นี ้ห ากมี ปั ญหาใดๆ
ให้คณะกรรมการดาเนินการเป็ นผูต้ ดั สินข้อปัญหาและถือเป็ นอันสิน้ สุด
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554
(ลงชื่อ) พลตารวจตรี สมบัติ คงพิบลู ย์
( สมบัติ คงพิบลู ย์ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด

- 38 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี ัมย์ จากัด
ว่าด้วยเงินกู้เพื่อการศึกษา
พ.ศ.2554
…………………….
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ข้อ 78 และข้อ 106 คณะกรรมการดาเนินการ
ชุดที่ 38 ครัง้ ที่ 6 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 ได้กาหนดระเบียบว่าด้วยเงินกู้เ พื่อการศึกษาขึน้
เพื่อช่วยเหลือให้เงินกูท้ างด้านการศึกษาแก่สมาชิก
ข้อ 1. ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบว่าด้วยเงินกูเ้ พื่อการศึกษา พ.ศ.2554“
ข้อ 2. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินกูเ้ พื่อการศึกษา พ.ศ.2550 และให้ใช้ระเบียบนีแ้ ทน
โดยให้มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2554 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ในระเบียบนี ้
สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
สมาชิก หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
คณะกรรมการด าเนิน การ หมายถึ ง คณะกรรมการด าเนิน การสหกรณ์ออมทรัพ ย์
ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
คณะกรรมการเงินกู้ หมายถึง คณะกรรมการเงินกูส้ หกรณ์ออมทรัพ ย์ต ารวจภูธ รจังหวัด
บุรรี มั ย์ จากัด
ข้อ 4. เงินกูเ้ พื่อการศึกษาเป็ นเงินกูเ้ พื่อช่วยเหลือทางด้านการศึกษาของสมาชิ กหรือบุตรสมาชิ ก
หรือคู่สมรสสมาชิก
ข้อ 5. ผูก้ เู้ งินกูเ้ พื่อการศึกษาต้องเป็ นสมาชิกสหกรณ์เป็ นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน
ข้อ 6. วงเงินกูเ้ พื่อการศึกษากาหนดไว้ระดับปริญญาตรีไม่เกิน 30,000 บาท (สามหมื่ นบาทถ้วน)
ระดับปริญญาโทไม่เกิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) กาหนดผ่อนชาระ 50 งวด(เดือน) อัตราดอกเบีย้
เท่ากับเงินกูส้ ามัญ
ข้อ 7. ผูก้ เู้ งินกูเ้ พื่อการศึกษาให้ยื่นหลักฐานประกอบคาขอกูย้ ื่นกูต้ ่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ดงั ต่อไปนี ้
1. สาเนาบัตรข้าราชการ หรือสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
2. สาเนาทะเบียนบ้าน ( หากกูใ้ ห้บตุ ร หรือภรรยาต้องมีทะเบียนบ้านผูน้ นั้ ด้วย )
3. สาเนาทะเบียนสมรส ( หากกูใ้ ห้ค่สู มรส )

- 39 4. หนังสือรับรองการเป็ นนักเรียน / นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาเดิม
5. เอกสารการลงทะเบียนการสมัคร หรือหลักฐานการลาเพื่อการศึกษา
6. หนังสือรับรองของผูบ้ งั คับบัญชาจากต้นสังกัด
7. ใบรับรองเงินเดือนคงเหลือสุทธิ จ ากหัวหน้าหน่วยงาน (ผู้บังคับบัญชา)หรือ
หัวหน้าการเงิน โดยต้องมีเงินเดือนคงเหลือสุทธิ อย่างน้อย 10% ของรายได้เ งินเดือนเมื่ อหักหนีส้ ินของ
เงินกูท้ กุ ประเภทและหุน้ นาส่งรายเดือนแล้ว
8. สาเนาเอกสารทัง้ หมดต้องรับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าตัวเท่านัน้
ข้อ 8. ผูก้ เู้ งินกูเ้ พื่อการศึกษาต้องเสนอให้มีผคู้ า้ ประกัน 2 คน ถ้าเป็ นสมาชิกที่เคยกูเ้ งินสามัญ
มาก่อนให้เสนอผูค้ า้ ประกันคนเดิม กรณีผกู้ ไู้ ม่เคยกูเ้ งินมาก่อนหรือมีหนุ้ เพียงพอที่จะคา้ ประกันได้ก็ใ ห้ใ ช้
หุน้ ของตนคา้ ประกันภายในจากัดวงเงินกูไ้ ม่เกิน 90% ของหุน้ ที่มีอยู่ปัจจุบนั
ข้อ 9. ผูก้ เู้ งินกูเ้ พื่อการศึกษาจะกูไ้ ด้เพียง 1 สัญญาต่อปี
ข้อ 10. ให้เ จ้าหน้าที่ส หกรณ์ทาการรวบรวม ตรวจสอบ เอกสารให้ถูกต้อ ง แล้วนาเสนอต่ อ
คณะกรรมการเงินกูเ้ พื่ออนุมัติแล้วนาเสนอคณะกรรมการดาเนินการต่อไป
ข้อ 11. การจ่ายเงินกูเ้ พื่อการศึกษา วิธีการรับเงินของสมาชิ ก การช าระเงินต้น การคิดดอกเบีย้
การผิดนัดชาระ การค้างส่งเงิน ให้ใช้ขอ้ กาหนดเกี่ยวกับเงินกูส้ ามัญโดยอนุโลม
ข้อ 12.ให้ ป ระธานคณะกรรมการด าเนิ น การเป็ นผู้ ร ัก ษาระเบี ย บนี ้ห ากมี ปั ญหาใดๆ
ให้คณะกรรมการดาเนินการเป็ นผูต้ ดั สินข้อปัญหา และถือเป็ นอันสิน้ สุด
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554
(ลงชื่อ) พลตารวจตรี สมบัติ คงพิบลู ย์
( สมบัติ คงพิบลู ย์ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด

- 40 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี ัมย์ จากัด
ว่าด้วยเงินกู้เพื่อซือ้ อาวุธปื น
พ.ศ.2554
……………………………….
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 78 และข้อ 106 คณะกรรมการด าเนินการ
ชุดที่ 38 ครัง้ ที่ 6 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 ได้กาหนดระเบียบว่าด้วยเงินกูเ้ พื่อจัดซือ้ อาวุธ ปื น
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการของสมาชิก
ข้อ 1. ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบว่าด้วยเงินกูเ้ พื่อซือ้ อาวุธปื น พ.ศ.2554”
ข้อ 2. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินกูเ้ พื่อซือ้ อาวุธปื น พ.ศ.2550 และให้ใช้ระเบียบนีแ้ ทน
โดยให้มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2554 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ระเบียบนี ้
สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
สมาชิก หมายถึง สมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
คณะกรรมการดาเนินการ หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
คณะกรรมการเงินกู้ หมายถึง คณะกรรมการเงินกูส้ หกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธ รจังหวัด
บุรรี มั ย์ จากัด
ข้อ 4. เงินกูเ้ พื่อซือ้ อาวุธปื นเป็ นเงินกูเ้ พื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ของสมาชิก
ข้อ 5. ผูก้ เู้ งินเพื่อซือ้ อาวุธปื น ต้องเป็ นสมาชิกสหกรณ์เป็ นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน
ข้อ 6. วงเงินกูเ้ พื่อซือ้ อาวุธปื น ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการดาเนินการ แต่ไม่เกิน 70,000 บาท
(เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) กาหนดผ่อนชาระเป็ นงวดรายเดือนเท่ากันเว้นงวดสุดท้ายต้องไม่เกิน 70 งวด
ข้อ 7. ผูก้ เู้ งินเพื่อซือ้ อาวุธปื น ให้ยื่นหลักฐานคาขอกู้ ตามแบบที่สหกรณ์กาหนดพร้อมเอกสาร
หลักฐานและรายละเอียดต่าง ๆ ต่อสหกรณ์
ข้อ 8. ผู้กู้ต้องเสนอให้มี ผู้ค า้ ประกันอย่างน้อย 2 คน กรณีผู้กู้ไม่ เ คยกู้เ งินมาก่อน หรือมี หุ้น
เพียงพอที่จะคา้ ประกันได้ก็ให้ใช้หนุ้ ของตนคา้ ประกันภายในจากัดวงเงิ น กูไ้ ม่เกินร้อยละ 90 ของหุน้ ที่มีอยู่
ปัจจุบนั แต่ไม่เกินวงเงินข้อ 6

- 41 ข้อ 9. ให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ทาการรวบรวม ตรวจสอบเอกสารให้ถกู ต้องแล้วนาเสนอคณะกรรมการ
ดาเนินการเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป
ข้อ 10. ผูก้ จู้ ะเข้าร่วมโครงการนี ้ จะต้องมีเงินเดือนเหลือไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 หลังจากหักเงินกู้
ทุกประเภทแล้ว และรวมโครงการอื่นๆ แล้ว ต้องไม่เกิน 2 โครงการ
ข้อ 11. วิธี ก ารช าระเงิน ต้นการคิด ดอกเบีย้ การผิด นัดช าระ การค้างส่งเงินและอื่ นๆ ให้ใ ช้
หลักเกณฑ์การกูเ้ งินสามัญมาใช้โดยอนุโลม
ข้อ 12.ให้ ป ระธานคณะกรรมการด าเนิ นการเป็ นผู้ร ัก ษาระเบี ย บนี ้ห ากมี ปั ญหาใดๆ
ให้คณะกรรมการเงินกูเ้ ป็ นผูต้ ดั สินข้อปัญหาและถือเป็ นข้อยุติ
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554
(ลงชื่อ) พลตารวจตรี สมบัติ คงพิบลู ย์
( สมบัติ คงพิบลู ย์ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด

- 42 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี ัมย์ จากัด
ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน
พ.ศ. 2554
………………………………..
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ขอ้ 78 และข้อ 106 ในการประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการชุดที่ 38 ครัง้ ที่ 6 เมื่ อวันที่ 28 มี นาคม พ.ศ. 2554 คณะกรรมการด าเนินการจึ งได้กาหนด
ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ ดังต่อไปนี ้
ข้อ 1. ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพ ย์ต ารวจภูธ รจังหวัดบุรีรมั ย์ จ ากัด ว่าด้วย
การรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2554”
ข้อ 2. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการรับจ่ ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2550 และให้ใ ช้
ระเบียบนีแ้ ทนโดยมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ในระเบียบนี ้
สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
ประธานกรรมการ หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
รองประธานกรรมการ หมายถึง รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธ รจังหวัด
บุรรี มั ย์ จากัด
คณะกรรมการ หมายถึง กรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
กรรมการ หมายถึง กรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
ผูจ้ ัดการ หมายถึง ผูจ้ ัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
เจ้าหน้าที่การเงิน หมายถึง เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ที่ได้รบั มอบหมายให้ทาหน้าที่รบั ผิดชอบ
ในการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์
เงินสดในมือ หมายถึง เงินสดที่เ ป็ นธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ ซึ่ งสหกรณ์เ ก็บรักษาไว้
สานักงานสหกรณ์ เพื่อใช้จ่ายหมุนเวียนในทางธุรกิจของสหกรณ์
เอกสารการเงิน หมายถึง เช็ค ธนาณัติ ตั๋วแลกเงินไปรษณียห์ รือตั๋วสัญญาใช้เงิน
ข้อ 4. สหกรณ์เ ปิ ดรับจ่ ายเงินตั้งแต่เ วลา 09.00 น. ถึง 15.30 น. ทุกวัน เว้นวันหยุดธนาคาร/
วันหยุดตามประกาศของสหกรณ์

- 43 ข้อ 5. ให้ผจู้ ัดการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการรับจ่าย และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์
ข้อ 6. ในกรณีที่ยงั ไม่มีผจู้ ัดการหรือผูจ้ ัดการไม่อยู่ไม่อาจปฏิบตั หิ น้าตามข้อ 5 ได้ให้คณะกรรมการ
แต่งตัง้ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่การเงิน หรือเจ้าหน้าที่ผหู้ นึ่งผูใ้ ดที่เห็นสมควร ซึ่งไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เ กี่ยวกับ
บัญชีเป็ นผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่ตามข้อ 5 แทน โดยอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ข้อ 7. การรับจ่ายเงิน จะต้องจัดให้มีเอกสารหลักฐานใบสาคัญประกอบครบถ้วนและจะต้องบันทึก
รายการในสมุดบัญชีของสหกรณ์ทกุ ครัง้ ทันทีที่เกิดรายการขึน้ และผูจ้ ัดการจะต้องตรวจสอบให้ถกู ต้องเป็ น
ประจาวัน
หมวด 1
ใบเสร็จรับเงิน
ข้อ 8. ใบเสร็จ รับ เงิ น ให้ใ ช้ ตามแบบที่ส หกรณ์กาหนด โดยให้มี สาเนาอย่า งน้อย 1 ฉบับ
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและบันทึก
ข้อ 9. ใบเสร็จรับเงินให้มีหมายเลขกากับเล่ม และหมายเลขกากับใบเสร็จรับเงินเรียงลาดับกันไป
ทุกฉบับให้สหกรณ์จัดทาทะเบียนคุม ใบเสร็จ รับเงินไว้เ พื่อให้ทราบและตรวจสอบได้ว่าจัดพิม พ์ขึน้ ตาม
จานวนเท่าใด ได้จ่ายใบเสร็จรับเงินเล่มใด หมายเลขใดถึงหมายเลขใด ให้เจ้าหน้าที่ผใู้ ดไปใช้เมื่อไร
การเบิกใช้ใบเสร็จรับเงิน ให้เบิกใช้ตามจานวนที่เหมาะสมและจาเป็ นกับสภาพธุรกิจของ
สหกรณ์ โดยให้เบิกตามลาดับและเลขที่ของใบเสร็จรับเงินและให้หลักฐานการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินไว้ดว้ ย
ข้อ 10. ใบเสร็จรับเงิน ห้ามขูดลบ แก้ไข เพิ่มเติม จานวนเงินหรือชื่อผูช้ าระเงิน จากใบเสร็จรับ เงิน
ฉบับใดลงใบเสร็จรับเงินนัน้ ทัง้ ฉบับแล้วออกฉบับใหม่ให้แทน
สาหรับใบเสร็จรับเงินฉบับยกเลิก ให้ขีดฆ่าและเขียนเหตุผลพร้อมกับลงชื่อกากับไว้และให้
เย็บติดไว้ในเล่ม โดยมีสาเนาอยู่ครบทุกฉบับพร้อมต้นฉบับ
ข้อ 11. ให้สหกรณ์เก็บรักษาสาเนาใบเสร็จรับเงิน ซึ่งผูส้ อบบัญชียงั ไม่ได้ตรวจสอบไว้ในที่ปลอดภัย
อย่าให้สญ
ู หายและเมื่อได้ตรวจสอบแล้วก็ให้เก็บไว้อย่างเอกสารธรรมดาก็ได้
ข้อ 12. ให้คณะกรรมการมอบหมาย ให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ทาหน้าที่
ควบคุมการจัดเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินที่ยงั ไม่ได้ใช้ และเล่มที่ยงั ใช้ไม่หมดไว้ในที่ม่ นั คงปลอดภัย

- 44 หมวด 2
การรับเงิน
ข้อ 13. ทุก งวด 3 เดื อ น และเมื่ อ สิน้ ปี ทางบัญ ชี ข องสหกรณ์ ให้ค ณะกรรมการแต่ ง ตั้ง
คณะอนุกรรมการขึน้ ทาการตรวจนับ ใบเสร็จ รับ เงิน ทั้ง ที่ใ ช้แ ล้ว และที่ยังคงเหลือให้เ ป็ นการถูก ต้อ ง
โดยจัดทาหลักฐานการตรวจนับไว้ดว้ ย
ข้อ 14. สหกรณ์ตอ้ งออกใบเสร็จรับเงินทุกครัง้ ที่มี การรับเงิน โดยปกติใ ห้ใ ช้ใ บเสร็จ รับเงินเล่ม
เดียวกันในการรับเงินทุกประเภท เว้นแต่เงินประเภทใดที่มีการชาระเป็ นประจาเดือนและมีจานวนมากราย
และแยกใบเสร็จรับเงินเล่มหนึ่งสาหรับการชาระเงินประเภทนัน้ ก็ได้
ข้อ 15. การรับเงินของสหกรณ์ใ ห้รบั เป็ นเงินสด แต่ถ้าในกรณีที่จ าเป็ นและเป็ นประโยชน์แก่
สหกรณ์ ก็อาจรับเป็ นเอกสารการเงิน เช่น ธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ หรือเช็ ค หรือตั๋วแลกเงินหรือ
ตั๋วสัญญาใช้เงินได้
ข้อ 16. ในกรณีจาเป็ นที่จะต้องรับเช็ค หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน จะต้องเป็ นเช็คหรือตั๋วสัญญาใช้เ งิน
ที่ธนาคารรับรอง
ในกรณีที่เป็ นเช็คที่ไม่สามารถให้ธนาคารรับรองได้ จะต้องเป็ นเช็คที่ส่งั จ่ายในวันออกเช็ ค
และคณะกรรมการได้พิจารณาเห็นแล้วว่าผูส้ ่งั จ่ายเช็คเป็ นบุคคลอื่นที่เชื่อถือได้
ข้อ 17. ในกรณีมีการรับเช็คตามข้อ 16 ใบเสร็จรับเงินที่สหกรณ์ออกให้แก่ผจู้ ่ายเช็คให้ระบุว่าเป็ น
เช็ ค ของธนาคารใด เลขที่ เ ท่า ใด และลงวัน ที่ เ ท่ า ใด ทั้งให้ก าหนดเงื่ อนไขไว้ใ นใบเสร็จ รับ เงิ น ว่ า
“ใบเสร็จรับเงินนีจ้ ะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่ อได้รบั เงินตามเช็ คนี ้แล้ว” และให้จัดทาทะเบียนรับเช็ คเพื่อบันทึก
รายละเอียดเกี่ยวกับเช็คดังกล่าว เพื่อการควบคุมและตรวจสอบด้วยเช็ คที่ถือกาหนดให้นาฝากธนาคาร
ทันที
ข้อ 18. เงินสดและเอกสารการเงินที่สหกรณ์ได้รบั ในแต่ละวันตามข้อ 15 ให้นาฝากธนาคารเมื่อสิน้
เวลารับจ่ายเงินในวันนัน้ เว้นแต่เอกสารการเงินประเภทที่ตอ้ งนาไปขึน้ เป็ นเงินสดก่อน ก็ใ ห้ด าเนินการได้
ทันที
ในกรณีที่ไม่สามารถนาฝากธนาคารได้ทนั วันนัน้ ให้บนั ทึกเหตุผลไว้ในสมุดบัญชีเงินสด
และแจ้งให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการเพื่อทราบและให้รบี นาเข้า
ธนาคารในเวลาเริม่ ทาการของวันทาการถัดไปทันที
ข้อ 19. กรณีเ งินนาฝากธนาคารมี จ านวนมาก หรือธนาคารอยู่ห่างไกล หรือกรณีที่เ ห็นว่าไม่
ปลอดภัยแก่เงินที่จะนาฝากธนาคาร ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งให้กรรมการคนใดคนหนึ่งร่วมกับ
ผูจ้ ัดการควบคุมเงินไปธนาคาร และหรืออาจจัดให้เจ้าหน้าที่ตารวจควบคุมรักษาความปลอดภัยด้วยก็ได้
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การจ่ายเงิน
ข้อ 20. การจ่ายเงินให้จ่ายเฉพาะเพื่อกิจการภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และเป็ นไป
โดยถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์
ข้อ 21. การจ่ ายเงิ นทุก ครั้ง ต้องมี หลักฐานการจ่ ายที่ถู ก ต้อ งสมบูร ณ์เ พื่ อประโยชน์ใ นการ
ตรวจสอบ
ข้อ 22. หลักฐานการจ่าย นอกจากใบเสร็จรับเงิน ซึ่งผูร้ บั เงินออกให้แก่สหกรณ์ให้ใช้ตามแบบที่
สหกรณ์กาหนด
ข้อ 23. หลักฐานการจ่ายที่เป็ นใบเสร็จรับเงินซึ่งผูร้ บั เงินออกให้แก่สหกรณ์อย่างน้อยจะต้องมี
รายการดังต่อไปนี ้
( 1 ) ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทาการของผูร้ บั เงิน
( 2 ) วัน เดือน ปี ที่รบั เงิน
( 3 ) รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็ นค่าอะไร
( 4 ) จานวนเงินทัง้ ตัวเลขและตัวอักษร
( 5 ) ลายมือชื่อของผูร้ บั เงิน
ข้อ 24. ให้เจ้าหน้าที่การเงินประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” และลงลายมือชื่อกากับการจ่ ายพร้อม วัน
เดือน ปี ไว้ในหลักฐานการจ่ายเงินทุกฉบับเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
ข้อ 25. การจ่ายเงินของสหกรณ์ให้กระทาดังนี ้
25.1 การจ่ายเงินเป็ นจานวนไม่มาก และต้องจ่ายเป็ นประจาเช่น ค่าพาหนะ ค่าเบีย้ เลีย้ ง
ของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ค่าสื่อสาร ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้ า ค่านา้ ประปา และค่าใช้จ่ าย
เบ็ดเตล็ด และกรณีสมาชิกขอกูเ้ งินเพื่อเหตุฉกุ เฉินเร่งด่วน เป็ นต้น ให้จ่ ายจากเงินสดในมื อที่กาหนดเก็บ
รักษาไม่เกิน 30,000.00 บาท ( สามหมื่นบาทถ้วน )
25.2 การจ่ายเงินเป็ นจานวนมากให้แก่สมาชิกหรือกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
หรือการจ่ายเงินของสหกรณ์ในทางธุรกิจอื่น ๆ ให้จ่ ายเป็ นเช็ คหรือจ่ ายเงินผ่านบัญชี เ งินฝาก ยกเว้นถ้า
ผูร้ บั เงินประสงค์จะให้จ่ายเป็ นเงินสดหรือในกรณีที่สหกรณ์ไม่สามารถจ่ายเงินเป็ นเช็คได้ ก็ใ ห้จ่ ายเป็ นเงิน
สด โดยได้รบั ความเห็นชอบจากประธานกรรมการ
ข้อ 26. ก่อนจ่ายเงินทุกครัง้ ผู้มี หน้าที่จ่ ายต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ และใบสาคัญ
ประกอบการจ่ายเงินให้ถกู ต้องเรียบร้อย และต้องมีผอู้ นุมัติให้จ่ายเงินได้จึงจ่ายเงิน และเรียกใบเสร็จรับเงิน
จากผูร้ บั เงิน หรือผูใ้ ห้รบั เงินลงนามรับเงินไว้ในหลักฐานการจ่ ายเงินของสหกรณ์ทกุ ครัง้

- 46 ข้อ 27. การจ่ายเงินแก่ผมู้ ีสทิ ธิรบั เงิน ในกรณีที่ไม่รจู ้ ักตัวผูข้ อรับเงิน ต้องให้บคุ คลอื่นที่เชื่อถือได้ลง
ลายมือชื่อรับรองหรือนาหลักฐาน เช่น บัตรประจาตัวแสดงประกอบการรับเงินด้วย
ข้อ 28. การจ่ ายเช็ คตามที่กาหนดไว้ใ นข้อ 25 ให้ส่งั จ่ ายในนามบุคคลหรือหน่วยงานผู้รบั เงิน
โดยขีดฆ่าคาว่า “ผูถ้ ือ” ออก
ข้อ 29. การจ่ายเช็ คต้องมี ใ บสาคัญจ่ ายเช็ ค ซึ่งมี รายละเอียดเกี่ยวกับวันที่จ่ ายเช็ ค เลขที่เ ช็ ค
ชื่อธนาคาร วัตถุประสงค์ในการจ่ายเงิน ชื่อผูร้ บั เช็คและจานวนเงิน พร้อมทัง้ ลายมือ ชื่อผูจ้ ัดทาเอกสารและ
ผู้อ นุมั ติ ไ ว้เ ป็ นหลัก ฐาน ทั้งนี ้ส หกรณ์จ ะต้อ งจั ดให้มี ท ะเบีย นจ่ า ยเช็ ค บัน ทึ ก รายละเอีย ดข้า งต้น
เพื่อควบคุมดูแลและตรวจสอบด้วย
เช็คที่มีการลงชื่อสั่งจ่ายเป็ นที่เรียบร้อยแล้วแต่ยงั ไม่มีผมู้ ารับ ให้เก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย
และควรติดต่อให้ผรู้ บั มารับไปโดยเร็วที่สดุ
ข้อ 30. ในกรณียกเลิกการจ่ายเช็ครายการใด ให้ผู้มี หน้าที่จ่ ายประทับตรา “ยกเลิก” ในเอกสาร
ที่ยกเลิกทุกฉบับ ส่วนที่เช็คยกเลิกให้เ ย็บติดกับต้นขั้วและประทับตรา “ยกเลิก” พร้อมทั้งบันทึกเหตุผล
ที่ยกเลิกและลงลายมือชื่อผูร้ บั ผิดชอบกากับไว้ดว้ ย
ข้อ 31. ในการถอนเงินจากธนาคาร หรือแหล่งรับเงินฝากอื่นๆ เพื่อนามาใช้จ่ ายในธุรกิจ ของ
สหกรณ์ ให้ผจู้ ัดการหรือผูท้ าหน้าที่แทน ทาบันทึกขออนุมัติถอนเงินโดยชีแ้ จงเหตุผลต่อประธานกรรมการ
หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการให้เป็ นผูม้ ีอานาจอนุมตั ิถอนเงิน
พร้อมทัง้ แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และเอกสารการถอนเงินเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
หมวด 4
การเก็บรักษาเงินและเอกสารสาคัญ
ข้อ 32. เมื่อสิน้ เวลาทาการตามข้อ 4 ให้ผู้จัดการหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามข้อ 6 ตรวจสอบ
รายการเงินสดในสมุดบัญชีเปรียบเทียบกับตัวเงินสดในมือเป็ นประจาทุกวัน เมื่อเห็นว่าถูกต้องตรงกันแล้ว
ให้ลงลายมือชื่อกากับไว้ในสมุดบัญชีดว้ ย
ข้อ 33. เงินสดและเอกสารการเงินที่สหกรณ์จะต้องเก็บรักษาไว้ในมือแต่ละวันนัน้ ให้เ ก็บรักษาไว้
ในตูน้ ิรภัย หรือในที่ม่ นั คงปลอดภัย โดยอยู่ในความรับผิดชอบของผูจ้ ัดการ
ข้อ 34. ให้เก็บรักษาสมุดบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ทกุ เล่ม สมุดบัญชี ทะเบียนและเอกสารเกี่ยวกับ
การเงินไว้ในตูน้ ิรภัย และหรือในที่ม่ นั คงปลอดภัยโดยอยู่ในความรับผิดชอบของผูจ้ ัดการ
ข้อ 35. ให้คณะกรรมการมอบหมายให้ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการ
คนใดคนหนึ่งทาการตรวจสอบเป็ นครัง้ คราวเกี่ยวกับเงินสดคงเหลือและเอกสารการเงินอื่นๆ ให้ถกู ต้อง

- 47 ข้อ 36. ให้ผจู้ ัดการ จัดให้มีการทาบัญชีรบั จ่าย งบทดลอง งบสอบยอดเงินฝากธนาคาร (ในกรณี
เงินฝากในบัญชีของสหกรณ์และหลักฐานของสหกรณ์ไม่ตรงกัน) รวมทัง้ สรุปเกี่ยวกับการจ่ ายเงินสดเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็ นประจาทุกเดือน
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554
(ลงชื่อ) พลตารวจตรี สมบัติ คงพิบลู ย์
( สมบัติ คงพิบลู ย์ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด

- 48 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี ัมย์ จากัด
ว่าด้วยเจ้าหน้าทีแ่ ละลูกจ้างของสหกรณ์
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561
…………………………….
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 78 , ข้อ 91 , ข้อ 99 และข้อ 106 ที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 45 ครัง้ ที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ได้กาหนดระเบียบ
ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ ดังต่อไปนี ้
ข้อ 1. ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพ ย์ต ารวจภูธ รจังหวัดบุรีรมั ย์ จ ากัด ว่าด้วย
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2561“
ข้อ 2. ระเบียบนีใ้ ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2561 เป็ นต้นไป ให้ยกเลิก ความในหมวด 2
อัตราเงินเดือน ข้อ 7. ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และ
ลูกจ้างของสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2555 และใช้ความต่อไปนีแ้ ทน
หมวด 1
อัตรากาลังและตาแหน่งเจ้าหน้าที่
ข้อ 3. ให้สหกรณ์จ้างเจ้าหน้าที่ตามจานวนที่จาเป็ นแก่การปฏิบตั ิงานประจาของสหกรณ์
ข้อ 4. ให้แบ่งงานในสหกรณ์ออกเป็ นฝ่ ายดังนี ้
4.1 ฝ่ ายการเงิน – ธุรการ
4.2 ฝ่ ายบัญชี – สินเชื่อ
ข้อ 5. ตาแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์มีดงั นี ้
ก. เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่บญ
ั ชี เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ประจาหน่วย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเงินกู้
ข. หัวหน้าฝ่ าย
ค. รองผูจ้ ัดการ
ง. ผูจ้ ัดการ
ข้อ 6. ตาแหน่งลูกจ้าง ได้แก่ แม่บา้ น คนงาน คนยาม นักการภารโรง
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อัตราเงินเดือน
ข้อ 7. ให้กาหนดอัตราเงินเดือนสาหรับเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไว้ดังต่อไปนี ้ เว้นแต่อัตราขั้นต่า
ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานกาหนด
ขัน้
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
เจ้าหน้าที่
หัวหน้าฝ่ าย
รองผูจ้ ัดการ
ผูจ้ ัดการ
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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12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5

เจ้าหน้าที่
15,790
16,180
16,560
16,970
17,360
17,790
18,200
18,650
19,090
19,560
20,010
20,500
20,980
21,490
22,000
22,540
23,070
23,630
24,200
24,790
25,370
25,990
26,600
27,240
27,890
28,560

เจ้าหน้าที่สหกรณ์
หัวหน้าฝ่ าย
รองผูจ้ ัดการ
21,490
25,370
22,000
25,990
22,540
26,600
23,070
27,240
23,630
27,890
24,200
28,560
24,790
29,240
25,370
29,960
25,990
30,650
26,600
31,400
27,240
32,140
27,890
32,920
28,560
33,700
29,240
34,520
29,960
35,330
30,650
36,200
31,400
37,050
32,140
37,950
32,920
38,850
33,700
39,800
34,520
40,730
35,330
41,720
36,200
42,710
37,050
43,750
37,950
44,780
38,850
45,870

ผูจ้ ัดการ
34,520
35,330
36,200
37,050
37,950
38,850
39,800
40,730
41,720
42,710
43,750
44,780
45,870
46,940
48,080
49,210
50,400
51,590
52,850
54,080
55,400
56,710
58,080
58,310
59,730
61,130
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25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30
30.5
31
31.5
32
32.5

เจ้าหน้าที่
29,240
29,960
30,650
31,400
32,140
32,920
33,700
34,520
35,330
36,200
37,050
37,950
38,850
39,800
40,730
41,720

เจ้าหน้าที่สหกรณ์
หัวหน้าฝ่ าย
รองผูจ้ ัดการ
39,800
46,940
40,730
48,080
41,720
49,210
42,710
50,400
43,750
51,590
44,780
52,850
45,870
54,080
46,940
48,080
49,210

ผูจ้ ัดการ
62,620
64,090
65,650

หมวด 3
การรับสมัคร การสอบคัดเลือก หรือการคัดเลือก หรือสอบแข่งขัน
การบรรจุและการแต่งตัง้ เจ้าหน้าที่
ข้อ 8. ผูท้ ี่จะได้รบั การบรรจุและแต่งตัง้ เป็ นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ตอ้ งมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี ้
( 1 ) มีสญ
ั ชาติไทย
( 2 ) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี บริบรู ณ์
( 3 ) เป็ นผูเ้ ลือ่ มใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสทุ ธิใ์ จ

- 52 ( 4 ) ไม่เป็ นผูม้ ีรา่ งกายทุพพลภาพไร้ความสามารถ หรื อจิ ตฟั่ นเฟื อนไม่ สมประกอบทั้ง
ไม่ เ ป็ นโรคเรือ้ น วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็ นที่รงั เกียจแก่สงั คม
โรคยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรือ้ รัง หรือโรคอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
( 5 ) ไม่เป็ นผูบ้ กพร่องในศีลธรรมอันดี
( 6 ) ไม่เป็ นผูม้ ีหนีส้ นิ ล้นพ้นตัว
( 7 ) ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษถึงต้องออกจากสหกรณ์หรือออกจากราชการหรือออกจาก
องค์การของรัฐบาลหรือสถาบันอื่น
( 8 ) ไม่เป็ นผูเ้ คยรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้จ าคุกเว้นแต่ความผิดลหุโทษ
หรือความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
( 9 ) ไม่เป็ นผูเ้ คยลาออกจากสหกรณ์โดยได้กระทาผิดวินัย ซึ่งจะได้รบั โทษไล่ออก หรือ
ให้ออกตามระเบียบว่าด้วยวินยั การสอบสวนและการลงโทษสาหรับเจ้าหน้าที่
ข้อ 9. ให้คณะกรรมการด าเนินการมี อานาจพิจ ารณากาหนดการรับสมัครคัดเลือก หรือสอบ
คัดเลือกหรือสอบแข่งขันตามหลักเกณฑ์ในระเบียบนี ้
ข้อ 10. การรับสมั คร ให้ประธานกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินกา ร
ประกาศรับสมัครมี กาหนดเวลาไม่ น้อยกว่า 15 วัน โดยปิ ดประกาศไว้ ณ สานักงานของสหกรณ์และ
โฆษณาทางอื่น
ข้อ 11. ให้ผทู้ ี่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรือสอบแข่งขัน ยื่นใบสมัคร
ตามแบบที่สหกรณ์กาหนดพร้อมด้วยหลักฐานแสดงพืน้ ความรู ้ สาเนาทะเบียนบ้าน และหนังสือรับรองของ
แพทย์แผนปัจจุบนั ชั้นหนึ่ง สาขาเวชกรรรม ซึ่งรับรองผู้สมัครตามความในข้อ 8( 4 ) และรับรองด้วยว่า
ผูส้ มัครเป็ นผูม้ ีอนามัยสมบูรณ์
ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อประธานกรรมการหรือผูจ้ ัดการ และต้องช าระค่าธรรมเนียม
สมัครคนละ 50 บาท เงินค่าธรรมเนียมสมัครนีส้ หกรณ์จะไม่คืนให้ไม่ว่าใดๆ เว้นแต่เฉพาะผูข้ าดคุณสมบัติ
หรือพืน้ ความรู ้
ข้อ 12. ให้คณะกรรมการด าเนินการแต่งตั้งกรรมการขึน้ คณะหนึ่งมี จ านวนไม่ น้อยกว่า 3 คน
โดยให้มี ต าแหน่ งเป็ นประธานกรรมการคนหนึ่ ง และเลขานุก ารคนหนึ่ ง ในจ านวนนีใ้ ห้มี ผู้จั ดการ
เป็ นกรรมการคนหนึ่ง เพื่อดาเนินการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกหรือสอบแข่งขัน
ข้อ 13. ในการคัดเลือกให้คณะกรรมการตามข้อ 10 ทดสอบผู้สมัครในวิช าที่กาหนดไว้ใ นข้อ 14
ตามที่เห็นสมควร
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( 1 ) ความรูเ้ กี่ยวกับกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ และวิธีปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับสหกรณ์
( 2 ) คณิตศาสตร์ และหรือบัญชี
( 3 ) ความรูเ้ กี่ยวกับงานในตาแหน่งหน้าที่
( 4 ) สัมภาษณ์
ผูส้ อบคัดเลือกหรือสอบแข่งขันต้องได้คะแนนแต่ละวิช าไม่ น้อยกว่าร้อยละ 50 และได้
คะแนนรวมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนทัง้ หมดจึงจะถือว่าเป็ นผูส้ อบคัดเลือกหรือสอบแข่งขันได้
ข้อ 15. เมื่อการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกหรือสอบแข่งขันเสร็จสิน้ แล้ว และให้ประธานกรรมการ
คัดเลือกหรือสอบคัดเลือกหรือสอบแข่งขันประกาศรายชื่อผูไ้ ด้รบั การคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรือสอบ
แข่งขันได้ตามลาดับคะแนนไว้ ณ สานักงานของสหกรณ์ และให้เสนอผลการคัดเลือกหรือสอบแข่งขันต่อ
คณะกรรมการโดยเร็ว
ข้อ 16. ให้คณะกรรมการด าเนินการจัดลาดับที่ใ นบัญชี ผู้ได้รบั คัดเลือกหรือสอบคัดเลือกหรือ
สอบแข่งขันได้เรียงลาดับจากคะแนนสูงมาหาต่า เป็ นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ถา้ มีผสู้ อบคัดเลือกได้คะแนน
รวมเท่ากันหลายคนให้ถือคะแนนวิชาในข้อ 14( 1 ) เป็ นเกณฑ์ตดั สิน และถ้าคะแนนในวิช าดังกล่ าวยัง
เท่ากันอยู่อีกก็ให้คณะกรรมการดาเนินการจัดให้มีการคัดเลือกโดยสอบสัมภาษณ์
ข้อ 17. การบรรจุ และแต่งตั้งหรือเลื่อนต าแหน่งเจ้าหน้าที่ใ ห้ด ารงต าแหน่ง ต้อ งเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
( 1 ) เจ้าหน้าที่ตามข้อ 5 ก.ข.ค.
ก. ต้องเป็ นผูไ้ ด้รบั ประกาศนียบัตรไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือประโยค
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือ
ข. เป็ นผูไ้ ด้รบั ประกาศนียบัตรวิชาการสหกรณ์จากสถาบันการศึกษาทางสหกรณ์
ซึ่งทางราชการรับรอง
ค. เป็ นผูไ้ ด้รบั ประกาศนียบัตรไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
( 2 ) หัวหน้าฝ่ าย
ก. ต้องมีพนื ้ ฐานความรูต้ าม ( 1 ) ก. และดารงตาแหน่งเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์
มาแล้วไม่ต่ากว่า 5 ปี
ข. ต้องมีพนื ้ ฐานความรูต้ าม ( 1 ) ข. และดารงตาแหน่งเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์
มาแล้วไม่ต่ากว่า 3 ปี

- 54 ค. ต้องมีพนื ้ ฐานความรูต้ าม ( 1 ) ค. และดารงตาแหน่งเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์
มาแล้วไม่ต่ากว่า 1 ปี
( 3 ) รองผูจ้ ัดการ
ก. ต้องได้รบั ปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งเทียบเท่าได้ไม่ต่ากว่า
ปริญญาตรีในทางที่สหกรณ์ตอ้ งการ หรือ
ข. ต้องดารงตาแหน่งหัวหน้างานหรือหัวหน้าฝ่ ายในสหกรณ์นมี ้ าแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
( 4 ) ผูจ้ ัดการ
ก. ต้องมีพนื ้ ความรูต้ าม ( 3 ) ก. และดารงตาแหน่งรองผูจ้ ัดการในสหกรณ์ม าแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี หรือ
ข. ต้องมีพนื ้ ความรูต้ าม ( 2 ) ข. และดารงตาแหน่งรองผูจ้ ัดการในสหกรณ์ม าแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี หรือดารงตาแหน่งหัวหน้าฝ่ ายในสหกรณ์มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี หรือ
ค. มีคณ
ุ วุฒิอื่นที่เหมาะสมแก่ตาแหน่งตามที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
ในกรณีที่มีเหตุควรยกเว้นการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ในข้อนี ้ ให้คณะกรรมการดาเนินการ
พิจารณาเป็ นรายๆ
ข้อ 18. ประธานกรรมการมี อานาจบรรจุแต่งตั้งหรือเลื่อนต าแหน่งเจ้าหน้าที่ใ ห้ด ารงต าแหน่ง
ซึ่งไม่สงู กว่ารองผูจ้ ัดการได้ทกุ ตาแหน่ง ภายในจานวนอัตราตาแหน่งที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
ข้อ 19. ในการบรรจุและแต่งตัง้ หรือเลื่อนต าแหน่งเจ้าหน้าที่ใ ห้ด ารงต าแหน่ง รองผู้จัดการหรือ
ผูจ้ ัดการ ให้ประธานกรรมการพิจ ารณาผู้มี คุณวุฒิ ความสามารถ ความชัดเจน และความเหมาะสม
แก่ตาแหน่ง เสนอขอรับความเห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการก่อน เมื่ อได้รบั ความเห็นชอบแล้ว
ประธานกรรมการจึงสั่งบรรจุและแต่งตัง้ ได้
ข้อ 20. การบรรจุและแต่งตัง้ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ให้บรรจุในอัตราเงินเดือนดังต่อไปนี ้
( 1 ) ผูม้ ีพนื ้ ฐานความรูต้ ามข้อ 17(1)ก.ให้บรรจุในอัตราเจ้าหน้าที่ขนั้ 1 เงิน 9,360 บาท
( 2 ) ผูม้ ีพนื ้ ฐานความรูต้ ามข้อ 17(1)ข.ให้บรรจุในอัตราเจ้าหน้าที่ขนั้ 3 เงิน 10,300 บาท
( 3 ) ผูม้ ีพนื ้ ฐานความรูต้ ามข้อ 17(1)ค.ให้บรรจุในอัตราเจ้าหน้าที่ขนั้ 5 เงิน 11,330 บาท
( 4 ) ผูม้ ีพนื ้ ฐานความรูต้ ามข้อ 17(3)ให้บรรจุในอัตรารองผูจ้ ัดการขัน้ 1 เงิน 15,060 บาท
( 5 ) วุฒิอื่น ๆ ให้บรรจุในอัตราซึ่งคณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร
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เงินเดือนสูงกว่าขัน้ ต่าสุดตาแหน่งนัน้ ไม่ได้ แต่ถา้ ผูน้ นั้ ได้รบั เงินเดือนเดิมสูงกว่าขัน้ ต่าสุดของต าแหน่งใหม่
ก็ให้ได้รบั ขัน้ ที่เท่ากับเงินเดือนเดิม
ข้อ 21. การบรรจุและแต่งตัง้ เจ้าหน้าที่ ให้เป็ นไปตามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร
หมวด 4
การปฏิบัตหิ น้าทีแ่ ทนตาแหน่งเจ้าหน้าทีห่ รือผู้จัดการและการเปลี่ยนตัวผู้จัดการ
ข้อ 22. ถ้าตาแหน่งเจ้าหน้าที่ว่างและยังมิ แต่งตั้งให้ ผู้ใ ดด ารงต าแหน่งนั้น หรือผู้ด ารงต าแหน่ง
ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้เป็ นครัง้ คราว ประธานกรรมการมีอานาจสั่งให้เจ้าหน้าที่ที่เ ห็นสมควรรักษาการ
ในตาแหน่งหรือทาการแทนชั่วคราวได้ แต่การสั่งการให้รกั ษาการในต าแหน่งรองผู้จัดการ หรือผู้จัดการ
ต้องได้รบั ความเห็นชอบของคณะกรรมการดาเนินการก่อน
ข้อ 23. ในกรณีที่มี การเปลี่ยนตัวผู้จัดการ ให้คณะกรรมการด าเนินการจัดให้มี การตรวจสอบ
หลักฐานทางบัญชี และการเงินกับบรรดาทรัพ ย์สินของสหกรณ์ เพื่อทราบฐานะอันแท้จ ริงของสหกรณ์
ที่จะส่งมอบกัน
หมวด 5
หลักประกันของเจ้าหน้าที่
ข้อ 24. ในการบรรจุและแต่งตัง้ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ต้องให้เ จ้าหน้าที่ทาหนังสือสัญญาจ้างไว้
เป็ นหลักฐานตามแบบที่สหกรณ์กาหนด และให้คณะกรรมการดาเนินการกาหนดให้มีหลักประกันอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังปรากฏข้างล่างนี ้ เพื่อประกันความเสียหายอันอาจจะเกิดขึน้ แก่สห กรณ์
เนื่องจากการกระทาหรืองดเว้นการกระทาซึ่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ตอ้ งรับผิด
( 1 ) มีเงินสดจานวนไม่นอ้ ยกว่าที่คณะกรรมการดาเนินการฝากไว้กบั สหกรณ์
( 2 ) มีบคุ คลซึ่งคณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรอย่างน้อยหนึ่งคนเป็ นผู้ค า้ ประกัน
อย่างไม่มีจากัด
( 3 ) มีหลักทรัพย์ของรัฐบาลไทยหรือหลักทรัพย์อย่างอื่นจานาประกัน
( 4 ) มี อสังหาริม ทรัพ ย์อันปลอดจากภาระจ านองรายอื่นจ านองเป็ นประกันตามที่
เห็นสมควรแก่ลกั ษณะและปริมาณของงานในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่สหกรณ์แต่ละคน เพื่อให้คุ้ม
แก่ความเสียหายอันอาจจะเกิดขึน้
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การเลื่อนเงินเดือน
ข้อ 25. เจ้าหน้าที่สหกรณ์ซึ่งมีเวลาทางานในสหกรณ์ครบแปดเดือนในรอบปี ทางบัญชีของสหกรณ์
จึงมีสทิ ธิได้รบั การพิจารณาเลือ่ นเงินเดือน
ข้อ 26. ในการเลือ่ นเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ให้พิจารณาถึงความสามารถ การริเริม่ ความอุตสาหะ
ความรับผิด ชอบคุณภาพ และปริม าณงานในหน้าที่ ตลอดจนความประพฤติแ ละสมรรถภาพในการ
ปฏิบตั ิงานในรอบปี ทางบัญชีแล้วของสหกรณ์ ทัง้ นีต้ อ้ งอยู่ภายในวงเงินประมาณการรายจ่ายสาหรับเลื่อน
เงินเดือนประจา
ข้อ 27. ผูจ้ ัดการมีอานาจเลือ่ นเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ตาแหน่งไม่ สงู กว่ารองผู้จัดการ ในปี หนึ่ งๆ
ไม่เกินหนึ่งขัน้ ถ้าเกินกว่านัน้ ต้องได้รบั ความเห็นชอบของคณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ 28. การเลือ่ นเงินเดือนผูจ้ ัดการเป็ นอานาจของคณะกรรมการดาเนินการ
หมวด 7
เงินสะสมของเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์
ข้อ 29. เจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่ทาหน้าที่รบั ผิดชอบกับการเงิน และทรัพย์สินของสหกรณ์ต้องยินยอม
ให้สหกรณ์หกั เงินเดือน ณ ที่จ่ายเพื่อนาเข้าบัญชี เ งินสะสมของเจ้าหน้าที่สหกรณ์รายคนทุกเดือนจนถึง

เดือนออกจากงาน
เงินสะสมของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ใ ห้มี อัตราไม่ ต่ากว่าร้อยละห้าของเดือน โดยไม่ มี เ ศษ
ของบาท สหกรณ์จะคิดดอกเบีย้ เงินสะสมให้ในอัตราเดียวกับเงินฝากประจาระยะเวลาสิบสองเดือนตามที่
กาหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจาของสหกรณ์ทงั้ สิน้ โดยคิดให้ตามจานวน
เดือนเต็มและนาเข้าบัญชีเงินสะสมของเจ้าหน้าที่สหกรณ์นนั้ ๆ ทุกวันสิน้ ปี ทางบัญชีของสหกรณ์
ข้อ 30. เงินสะสมของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ตามข้อ 29 รวมทั้งดอกเบีย้ ย่อมถือเป็ นประกันบรรดา
ความเสียหายอันจะมีขนึ ้ แก่สหกรณ์ โดยการกระทาหรืองดเว้นการกระทาของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ดงั กล่าว
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ตามวรรคแรก จะงดส่งหรือถอนเงินสะสมรวมทั้งดอกเบีย้ ไม่ ว่าทั้งหมด
หรือบางส่วนในระหว่างที่เป็ นเจ้าหน้าที่สหกรณ์หาได้ไม่
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การจ่ายเงินโบนัส เงินบาเหน็จและค่าชดเชย
ข้อ 31. เมื่อสิน้ ปี ทางบัญชีหนึ่งๆ สหกรณ์อาจจัดสรรกาไรเป็ นเงินโบนัสแก่เ จ้าหน้าที่ของสหกรณ์
ตามข้อบังคับของสหกรณ์
ให้คณะกรรมการดาเนินการกาหนดจานวนเงินโบนัสที่จะจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
ตามส่วนแห่งอัตราเงินเดือนของแต่ละคน แต่อย่างสูงไม่เกินสีเ่ ท่าของเงินเดือนซึง่ ได้รบั ในเดือนสุดท้ายของปี
ทางบัญชีนนั้
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ผใู้ ดมีเวลาทางานไม่ เ ต็ม ปี ทางบัญชี ใ ดๆ ให้ได้รบั เงินโบนัสลดลง
ตามส่วนแห่งเวลาทางานในปี นนั้
ข้อ 32. คณะกรรมการดาเนินการอาจไม่จ่ายเงินโบนัสไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนให้แก่เ จ้าหน้าที่
ของสหกรณ์คนใดก็ได้ หากปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นนั้ ปฏิบตั ิหน้าที่ผิดพลาดหรือบกพร่องอยู่เ ป็ น
ประจาไม่อทุ ิศเวลาให้แก่สหกรณ์ ลาหยุดในระหว่างปี ทางบัญชีเกินสมควรทั้งไม่ พ ยายามขวนขวายแก้ไข
ข้อผิดพลาดหรือบกพร่องของตน
ข้อ 33. เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออกจากสหกรณ์ เพราะสหกรณ์เ ลิกจ้างมี สิทธิ ได้รบั ค่าชดเชยจาก
สหกรณ์ดงั นี ้
( 1 ) เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ซึ่งทางานติดต่อกันครบหนึ่งร้อยยี่สิบวันแต่ไม่ ครบหนึ่งปี
โดยรวมวันหยุด วันลาและวันที่สหกรณ์ส่งั ให้หยุดงาน เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ให้จ่ายไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้าง
อัตราสุดท้ายสามสิบวัน
( 2 ) เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ซึ่งทางานติดต่อกันครบหนึ่งปี แต่ไม่ ครบสามปี โดยรวม
วันหยุด วันลาและวันที่สหกรณ์ส่งั ให้หยุดงาน เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ใ ห้จ่ ายไม่ น้อยกว่าค่าจ้างอัตรา
สุดท้ายเก้าสิบวัน
( 3 ) เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ซึ่งทางานติดต่อกันครบสามปี ขนึ ้ ไปแต่ไม่ครบ 10 ปี โดยรวม
วันหยุด วันลาและวันที่สหกรณ์ส่งั ให้หยุดงาน เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ใ ห้จ่ ายไม่ น้อยกว่าค่าจ้างอัตรา
สุดท้ายหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
( 4 ) เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ซึ่งทางานติดต่อกันครบสิบปี ขึน้ ไป โดยรวมวันหยุด วันลา
และวันที่สหกรณ์ส่งั ให้หยุดงาน เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ให้จ่ายไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายสามร้อย
หกสิบห้าวัน
การเลิกจ้าง หมายความว่า การที่สหกรณ์ให้เจ้าหน้าที่ออกจากการงานโดยที่ไม่ กระทา
ความผิดตามข้อ 35

- 58 อนึ่งสหกรณ์ไม่ตอ้ งจ่ายเงินค่าชดเชยให้เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ที่มีกาหนดระยะเวลาจ้างไว้
แน่นอนและเลิกจ้างตามกาหนดระยะเวลานัน้ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ที่สหกรณ์แจ้งให้ทราบเป็ นหนังสือ
แต่แรกว่าให้ทดลองปฏิบตั ิงานในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน และยังอยู่ในระยะเวลานัน้
ข้อ 34. เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์คนใดทางานในสหกรณ์นีด้ ้วยความเรียบร้อยเป็ นเวลาติดต่อกันมา
ไม่นอ้ ยกว่าห้าปี ขนึ ้ ไป มีสทิ ธิได้รบั เงินบาเหน็จเมื่อออกจากตาแหน่ง เว้นแต่การออกเพราะถูกลงโทษไล่ออก
หรือเลิกจ้างและมีสทิ ธิได้รบั เงินชดเชยแล้วตาม ข้อ 33
การคานวณเงินบาเหน็จให้เอาเงินเดือนสุดท้ายตัง้ คูณด้วยจ านวนปี ที่ทางานในสหกรณ์
เศษของปี ถา้ ถึง 180 วัน ให้นบั เป็ นหนึ่งปี ถ้าต่ากว่านัน้ ให้ปัดทิง้
จานวนปี ที่ทางาน หมายถึง ระยะเวลาวันบรรจุเจ้าหน้าที่เข้าทางานในสหกรณ์ จนถึงวันที่
ออกจากสหกรณ์หกั ด้วยวันลาของผูน้ นั้
ในกรณีที่คานวณเงินบาเหน็จตามระเบียบนีม้ ี จ านวนมากกว่าเงินชดเชยที่เ จ้าหน้าที่พึง
ได้รบั ตามข้อ 33. ให้สหกรณ์จ่ายเงินบาเหน็จเพิ่มได้เฉพาะส่วนที่เกินกว่าเงินชดเชยเท่านัน้
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ซึ่งออกจากตาแหน่งเพราะตาย สหกรณ์จ ะจ่ ายเงินบาเหน็จ ให้แก่
ทายาทตามกฎหมาย
ข้อ 35. สหกรณ์ไม่ตอ้ งจ่ายค่าชดเชยให้แก่เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ซึ่งเลิกจ้างในกรณีหนึ่งกรณีใด
ดังต่อไปนี ้
( 1 ) ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทาความผิดทางอาญาโดยเจตนาแก่สหกรณ์
( 2 ) จงใจทาให้สหกรณ์ได้รบั ความเสียหาย
( 3 ) ฝ่ าฝืนข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการทางานหรือคาสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของ
สหกรณ์ และสหกรณ์ได้ตกั เตือนเป็ นหนังสือแล้ว เว้นแต่กรณีรา้ ยแรงสหกรณ์ไม่จาเป็ นต้องตักเตือน
( 4 ) ละทิง้ หน้าที่เป็ นเวลาสามวันติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอนั สมควร
( 5 ) ประมาทเลินเล่อเป็ นเหตุให้สหกรณ์ได้รบั ความเสียหาย
( 6 ) ได้รบั โทษจ าคุกตามค าพิพ ากษาถึงที่สดุ ให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือ
ความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
ข้อ 36. เพื่อประโยชน์แก่การจ่ายเงินบาเหน็จและค่าชดเชยแก่เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ให้สหกรณ์
ตัง้ เงินสารองจ่ายเงินบาเหน็จและค่าชดเชยไว้ตดั จ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายประจาปี ตามจานวนที่คณะกรรมการ
ดาเนินการพิจารณาเห็นสมควร
ข้อ 37. ภาษีเงินได้อนั พึงชาระตามกฎหมายให้ผรู้ บั เงินชดเชยและเงินบาเหน็จเป็ นผูจ้ ่ายทัง้ สิน้
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การพ้นจากตาแหน่ง
ข้อ 38. เจ้าหน้าที่ออกจากงานเมื่อ
( 1 ) ตาย
( 2 ) ลาออก
( 3 ) ขาดคุณสมบัตติ ามข้อ 6
( 4 ) เกษียณอายุตามที่กาหนดไว้ในข้อ 39
( 5 ) เลิกจ้าง
( 6 ) ให้ออก
ข้อ 39. เจ้าหน้าที่ผู้ใ ดประสงค์จ ะลาออกจากงานก็ย่อมทาได้ โดยยื่ นหนังสือขอลาออ กต่ อ
ผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรงของตน เพื่อเสนอตามลาดับจนถึงคณะกรรมการด าเนินการ เมื่ อคณะกรรมการ
ดาเนินการพิจารณาอนุญาตแล้ว จึงถือว่าออกจากงาน
ข้อ 40. เจ้า หน้าที่ส หกรณ์ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ 6. นั้น ให้ถือ ว่าออกจากงานตั้ง แต่วัน ที่
คณะกรรมการดาเนินการลงมติ
ข้อ 41. เจ้าหน้าที่สหกรณ์คนใดมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ ให้เ ป็ นอันออกจากงานเมื่ อสิน้ ปี ทาง
บัญชีซึ่งเป็ นปี ที่ผนู้ นั้ มีอายุครบ 60 ปี บริบรู ณ์ โดยให้พน้ จากตาแหน่งเว้นแต่จะได้มีการพิจ ารณาจ้างเป็ น
คราวๆ อีกคราวละไม่เกิน 1 ปี จนอายุครบ 65 ปี บริบรู ณ์
การพิจารณาจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์เป็ นคราวๆ ตามวรรคก่อนจะทาได้แต่ใ นกรณีที่มี เ หตุ
พิเ ศษเพื่ อประโยชน์อย่างยิ่งแก่สหกรณ์ และผู้นั้นยัง มี สขุ ภาพสมบูรณ์เ พียงพอที่ จ ะปฏิบัติ งานโดยมี
สมรรถภาพ ทัง้ นีต้ อ้ งได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ 42. คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจเลิกจ้างเจ้าหน้าที่หรือสหกรณ์ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
( 1 ) เมื่อสหกรณ์ยบุ ตาแหน่งที่ผนู้ นั้ ดารงอยู่
( 2 ) เมื่อมีเหตุอนั สมควรซึง่ คณะกรรมการดาเนินการเห็นว่าผูน้ นั้ หย่อนสมรรถภาพในการ
ปฏิบตั ิงานหรือมีความบกพร่องในการปฏิบตั ิงานอยู่เนือง ๆ หรือไม่อาจไว้วางใจผู้นั้น ในการปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปได้
( 3 ) เมื่อมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีความผิดวินยั อย่างร้ายแรง หรือในกรณีมีความผิด
อาญา เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
( 4 ) เมื่อต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้จาคุกสาหรับความผิดลหุโทษหรือ
ความผิดอันได้กระทาโดยประมาท

- 60 ( 5 ) เลิกจ้างตามสัญญาจ้าง
ข้อ 43. การลงโทษเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ให้เป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยวินยั การสอบสวน และการ
ลงโทษสาหรับเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
บทเฉพาะกาล
ข้อ 44. ผูท้ ี่สหกรณ์ได้จ้างไว้แล้ว ก่อนวันใช้ระเบียบนีใ้ ห้ถือว่าเป็ นเจ้าหน้าที่สหกรณ์มี สิทธิ และ
หน้าตามระเบียบนีท้ กุ ประการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์คนใดยังไม่ได้ทาสัญญาจ้างและหรือจัดให้มี หลักประกันไว้ต่อสหกรณ์
ให้ทาสัญญาจ้างและหรือให้มีหลักประกันให้เสร็จภายในกาหนด 60 วัน นับแต่วนั ถัดจากวันใช้ระเบียบนี ้
ข้อ 45. ผูท้ ี่สว่ นราชการหรือหน่วยงานสั่งให้ไปทางานในฐานะเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และกาลังทางาน
อยู่ในฐานะเช่นนัน้ อยู่ในวันใช้ระเบียบนี ้ ทัง้ มีความประสงค์จะลาออกจากราชการหรือหน่วยงานที่ตนสังกัด
อยู่เพื่อสมัครเป็ นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ โดยได้รบั เงินเดือนไม่สงู เกินกว่าเงินเดือนซึ่งได้รบั จากส่วนราชการหรือ
หน่วยงานเดิม
การจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ตามความในวรรคก่อน อาจกระทาโดยไม่ตอ้ งสอบคัดเลือก
ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
(ลงชื่อ) พลตารวจตรี ชัยยุทธ เจียรศิรกิ ลุ
( ชัยยุทธ เจียรศิรกิ ลุ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
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ว่าด้วยเจ้าหน้าทีแ่ ละลูกจ้างของสหกรณ์
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555
…………………………….
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 78 , ข้อ 91 , ข้อ 99 และข้อ 106 ที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 39 ครัง้ ที่ 13 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2555 ได้กาหนดระเบียบว่าด้วย
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ ดังต่อไปนี ้
ข้อ 1. ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพ ย์ต ารวจภูธ รจังหวัดบุรีรมั ย์ จ ากัด ว่าด้วย
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2555“
ข้อ 2. ระเบียบนีใ้ ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2555 เป็ นต้นไป ให้ยกเลิกความในหมวด 2 อัตรา
เงินเดือน ข้อ 7. ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพ ย์ต ารวจภูธ รจังหวัดบุรีรมั ย์ จ ากัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และ
ลูกจ้างของสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 และใช้ความต่อไปนีแ้ ทน
หมวด 1
อัตรากาลังและตาแหน่งเจ้าหน้าที่
ข้อ 3. ให้สหกรณ์จ้างเจ้าหน้าที่ตามจานวนที่จาเป็ นแก่การปฏิบตั ิงานประจาของสหกรณ์
ข้อ 4. ให้แบ่งงานในสหกรณ์ออกเป็ นฝ่ ายดังนี ้
4.1 ฝ่ ายการเงิน – ธุรการ
4.2 ฝ่ ายบัญชี – สินเชื่อ
ข้อ 5. ตาแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์มีดงั นี ้
ก. เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่บญ
ั ชี เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ประจาหน่วย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเงินกู้
ข. หัวหน้าฝ่ าย
ค. รองผูจ้ ัดการ
ง. ผูจ้ ัดการ
ข้อ 6. ตาแหน่งลูกจ้าง ได้แก่ แม่บา้ น คนงาน คนยาม นักการภารโรง
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อัตราเงินเดือน
ข้อ 7. ให้กาหนดอัตราเงินเดือนสาหรับเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไว้ดังต่อไปนี ้ เว้นแต่อัตราขั้นต่า
ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานกาหนด
ขัน้
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
เจ้าหน้าที่
หัวหน้าฝ่ าย
รองผูจ้ ัดการ
ผูจ้ ัดการ
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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12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5

เจ้าหน้าที่
9,330
9,520
9,710
9,910
10,070
10,280
10,540
10,760
10,970
11,180
11,400
11,630
11,860
12,090
12,330
12,560
12,810
13,070
13,310
13,570
13,820
14,060
14,320
14,560
14,810
15,060

เจ้าหน้าที่สหกรณ์
หัวหน้าฝ่ าย
รองผูจ้ ัดการ
12,560
15,000
12,810
15,290
13,070
15,610
13,310
15,920
13,570
16,240
13,820
16,550
14,060
16,880
14,320
17,200
14,560
17,550
14,810
17,890
15,060
18,230
15,290
18,590
15,540
18,950
16,340
19,300
16,650
19,660
16,960
20,040
17,270
20,400
17,570
20,770
17,880
21,140
18,190
21,500
18,480
21,880
18,790
22,230
19,100
22,600
19,420
22,980
19,720
23,340
20,030
23,700

ผูจ้ ัดการ
20,400
20,770
21,140
21,500
21,880
22,230
22,600
22,980
23,340
23,700
24,070
24,440
24,800
25,160
25,530
25,890
26,270
26,630
26,990
27,490
27,960
28,430
28,880
29,510
30,100
30,690
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25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30
30.5
31
31.5
32
32.5
33
33.5

เจ้าหน้าที่
15,290
15,540
15,800
16,040
16,290
16,540
16,790
17,050
17,290
17,540
17,790
18,020
18,270
18,530
18,770
19,020
19,260
19,520

เจ้าหน้าที่สหกรณ์
หัวหน้าฝ่ าย
รองผูจ้ ัดการ
20,330
24,070
20,640
24,440
20,950
24,800
21,250
25,160
21,550
25,530
21,880
25,890
22,180
26,270
22,490
26,630
22,790
26,990
23,090
27,480
23,400
28,030
23,700
28,560
24,070
29,110
24,440
29,680
24,800
30,220
25,160
25,530

ผูจ้ ัดการ
31,290
31,900
32,510
33,140
33,770
34,430
35,090
35,760
36,450
37,130
37,830
38,500
39,190
39,880
40,560
41,250
41,930

หมวด 3
การรับสมัคร การสอบคัดเลือก หรือการคัดเลือก หรือสอบแข่งขัน
การบรรจุและการแต่งตัง้ เจ้าหน้าที่
ข้อ 8. ผูท้ ี่จะได้รบั การบรรจุและแต่งตัง้ เป็ นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ตอ้ งมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี ้
( 1 ) มีสญ
ั ชาติไทย
( 2 ) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี บริบรู ณ์
( 3 ) เป็ นผูเ้ ลือ่ มใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสทุ ธิใ์ จ

- 52 ( 4 ) ไม่ เ ป็ นผู้มี ร่างกายทุพ พลภาพไร้ความสามารถ หรือจิ ตฟั่ นเฟื อนไม่ สมประกอบ
ทัง้ ไม่เป็ นโรคเรือ้ น วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็ นที่รงั เกียจแก่สงั คม
โรคยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรือ้ รัง หรือโรคอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
( 5 ) ไม่เป็ นผูบ้ กพร่องในศีลธรรมอันดี
( 6 ) ไม่เป็ นผูม้ ีหนีส้ นิ ล้นพ้นตัว
( 7 ) ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษถึงต้องออกจากสหกรณ์หรือออกจากราชการหรือออกจาก
องค์การของรัฐบาลหรือสถาบันอื่น
( 8 ) ไม่เป็ นผูเ้ คยรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้จ าคุกเว้นแต่ความผิดลหุโทษ
หรือความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
( 9 ) ไม่เป็ นผูเ้ คยลาออกจากสหกรณ์โดยได้กระทาผิดวินยั ซึ่งจะได้รบั โทษไล่ออก หรือให้
ออกตามระเบียบว่าด้วยวินยั การสอบสวนและการลงโทษสาหรับเจ้าหน้าที่
ข้อ 9. ให้คณะกรรมการด าเนินการมี อานาจพิจ ารณากาหนดการรับสมัครคัดเลือก หรือสอบ
คัดเลือกหรือสอบแข่งขันตามหลักเกณฑ์ในระเบียบนี ้
ข้อ 10. การรับสมั คร ให้ประธานกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการ
ประกาศรับสมัครมีกาหนดเวลาไม่ น้อยกว่า 15 วัน โดยปิ ดประกาศไว้ ณ สานักงานของสหกรณ์และ
โฆษณาทางอื่น
ข้อ 11. ให้ผทู้ ี่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรือสอบแข่งขัน ยื่นใบสมัคร
ตามแบบที่สหกรณ์กาหนดพร้อมด้วยหลักฐานแสดงพืน้ ความรู ้ สาเนาทะเบียนบ้าน และหนังสือรับรองของ
แพทย์แผนปัจจุบนั ชั้นหนึ่ง สาขาเวชกรรรม ซึ่งรับรองผู้สมัครตามความในข้อ 6( 4 ) และรับรองด้วยว่า
ผูส้ มัครเป็ นผูม้ ีอนามัยสมบูรณ์
ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อประธานกรรมการหรือผูจ้ ัดการ และต้องช าระค่าธรรมเนียม
สมัครคนละ 50 บาท เงินค่าธรรมเนียมสมัครนีส้ หกรณ์จะไม่คืนให้ไม่ว่าใดๆ เว้นแต่เฉพาะผูข้ าดคุณสมบัติ
หรือพืน้ ความรู ้
ข้อ 12. ให้คณะกรรมการด าเนินการแต่งตั้งกรรมการขึน้ คณะหนึ่งมี จ านวนไม่ น้อยกว่า 3 คน
โดยให้มีตาแหน่งเป็ นประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง ในจ านวนนีใ้ ห้มี ผู้จัดการเป็ น
กรรมการคนหนึ่ง เพื่อดาเนินการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกหรือสอบแข่งขัน
ข้อ 13. ในการคัดเลือกให้คณะกรรมการตามข้อ 10 ทดสอบผูส้ มัครในวิชาที่กาหนดไว้ใ นข้อ 14
ตามที่เห็นสมควร
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( 1 ) ความรูเ้ กี่ยวกับกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ และวิธีปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับสหกรณ์
( 2 ) คณิตศาสตร์ และหรือบัญชี
( 3 ) ความรูเ้ กี่ยวกับงานในตาแหน่งหน้าที่
( 4 ) สัมภาษณ์
ผูส้ อบคัดเลือกหรือสอบแข่งขันต้องได้คะแนนแต่ละวิช าไม่ น้อยกว่าร้อยละ 50 และได้
คะแนนรวมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนทัง้ หมดจึงจะถือว่าเป็ นผูส้ อบคัดเลือกหรือสอบแข่งขันได้
ข้อ 15. เมื่อการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกหรือสอบแข่งขันเสร็จสิน้ แล้ว และให้ประธานกรรมการ
คัดเลือกหรือสอบคัดเลือกหรือสอบแข่ง ขันประกาศรายชื่ อผู้ได้รบั การคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรือ
สอบแข่งขันได้ตามลาดับคะแนนไว้ ณ สานักงานของสหกรณ์ และให้เสนอผลการคัดเลือกหรือสอบแข่งขัน
ต่อคณะกรรมการโดยเร็ว
ข้อ 16. ให้คณะกรรมการด าเนินการจัดลาดับที่ใ นบัญชี ผู้ได้รบั คัดเลือกหรือสอบคัดเลือกหรือ
สอบแข่งขันได้เรียงลาดับจากคะแนนสูงมาหาต่า เป็ นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ถา้ มีผสู้ อบคัดเลือกได้คะแนน
รวมเท่ากันหลายคนให้ถือคะแนนวิช าในข้อ 12( 1 ) เป็ นเกณฑ์ตัดสิน และถ้าคะแนนในวิช าดังกล่าว
ยังเท่ากันอยู่อีกก็ให้คณะกรรมการดาเนินการจัดให้มีการคัดเลือกโดยสอบสัมภาษณ์
ข้อ 17. การบรรจุ และแต่งตั้งหรือเลื่อนต าแหน่งเจ้าหน้าที่ใ ห้ด ารงต าแหน่ง ต้อ งเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
( 1 ) เจ้าหน้าที่ตามข้อ 5 ก.ข.ค.
ก. ต้องเป็ นผูไ้ ด้รบั ประกาศนียบัตรไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือประโยค
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือ
ข. เป็ นผูไ้ ด้รบั ประกาศนียบัตรวิชาการสหกรณ์จากสถาบันการศึกษาทางสหกรณ์
ซึ่งทางราชการรับรอง
ค. เป็ นผูไ้ ด้รบั ประกาศนียบัตรไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
( 2 ) หัวหน้าฝ่ าย
ก. ต้องมีพนื ้ ฐานความรูต้ าม ( 1 ) ก. และดารงตาแหน่งเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์
มาแล้วไม่ต่ากว่า 5 ปี
ข. ต้องมีพนื ้ ฐานความรูต้ าม ( 1 ) ข. และดารงตาแหน่งเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์
มาแล้วไม่ต่ากว่า 3 ปี
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มาแล้วไม่ต่ากว่า 1 ปี
( 3 ) รองผูจ้ ัดการ
ก. ต้องได้รบั ปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งเทียบเท่าได้ไม่ต่ากว่า
ปริญญาตรีในทางที่สหกรณ์ตอ้ งการ หรือ
ข. ต้องดารงตาแหน่งหัวหน้างานหรือหัวหน้าฝ่ ายในสหกรณ์นมี ้ าแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
( 4 ) ผูจ้ ัดการ
ก. ต้องมีพนื ้ ความรูต้ าม ( 3 ) ก. และดารงตาแหน่งรองผูจ้ ัดการในสหกรณ์
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี หรือ
ข. ต้องมีพนื ้ ความรูต้ าม ( 2 ) ข. และดารงตาแหน่งรองผูจ้ ัดการในสหกรณ์
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี หรือดารงตาแหน่งหัวหน้าฝ่ ายในสหกรณ์มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี หรือ
ค. มีคณ
ุ วุฒิอื่นที่เหมาะสมแก่ตาแหน่งตามที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
ในกรณีที่มีเหตุควรยกเว้นการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ในข้อนี ้ ให้คณะกรรมการดาเนินการ
พิจารณาเป็ นรายๆ
ข้อ 18. ประธานกรรมการมีอานาจบรรจุแต่งตัง้ หรือเลือ่ นตาแหน่งเจ้าหน้าที่ให้ดารงตาแหน่งซึ่ง
ไม่สงู กว่ารองผูจ้ ัดการได้ทกุ ตาแหน่ง ภายในจานวนอัตราตาแหน่งที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
ข้อ 19. ในการบรรจุและแต่งตัง้ หรือเลือ่ นตาแหน่งเจ้าหน้าที่ให้ดารงตาแหน่ง รองผูจ้ ัดการหรือ
ผูจ้ ัดการ ให้ประธานกรรมการพิจารณาผูม้ ีคณ
ุ วุฒิ ความสามารถ ความชัดเจน และความเหมาะสมแก่
ตาแหน่ง เสนอขอรับความเห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการก่อน เมื่ อได้รบั ความเห็นช อบแล้ว
ประธานกรรมการจึงสั่งบรรจุและแต่งตัง้ ได้
ข้อ 20. การบรรจุและแต่งตัง้ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ให้บรรจุในอัตราเงินเดือนดังต่อไปนี ้
( 1 ) ผูม้ ีพนื ้ ฐานความรูต้ ามข้อ 17(1)ก.ให้บรรจุในอัตราเจ้าหน้าที่ขนั้ 1 เงิน 5,690 บาท
( 2 ) ผูม้ ีพนื ้ ฐานความรูต้ ามข้อ 17(1)ข.ให้บรรจุในอัตราเจ้าหน้าที่ขนั้ 3 เงิน 6,300 บาท
( 3 ) ผูม้ ีพนื ้ ฐานความรูต้ ามข้อ 17(1)ค.ให้บรรจุในอัตราเจ้าหน้าที่ขนั้ 5 เงิน 6,970 บาท
( 4 ) ผูม้ ีพนื ้ ฐานความรูต้ ามข้อ 17(3)ให้บรรจุในอัตรารองผูจ้ ัดการขัน้ 1 เงิน 8,740 บาท
( 5 ) วุฒิอื่น ๆ ให้บรรจุในอัตราซึ่งคณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร

- 55 ผู้ได้ร ับการเลื่อนขึ ้นต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ าย หรือรองผู้จัดการ หรือผู้จัดการจะให้ได้ร ับ
เงินเดือนสูงกว่าขัน้ ต่าสุดตาแหน่งนัน้ ไม่ได้ แต่ถา้ ผูน้ ั้นได้รบั เงินเดือนเดิมสูงกว่าขัน้ ต่าสุดของตาแหน่งใหม่ก็
ให้ได้รบั ขัน้ ที่เท่ากับเงินเดือนเดิม
ข้อ 21. การบรรจุและแต่งตัง้ เจ้าหน้าที่ ให้เป็ นไปตามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร
หมวด 4
การปฏิบัตหิ น้าทีแ่ ทนตาแหน่งเจ้าหน้าทีห่ รือผู้จัดการและการเปลี่ยนตัวผู้จัดการ
ข้อ 22. ถ้าตาแหน่งเจ้าหน้าที่ว่างและยังมิแต่งตัง้ ให้ผใู้ ดดารงตาแหน่งนัน้ หรือผู้ด ารงต าแหน่งไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้เป็ นครัง้ คราว ประธานกรรมการมีอานาจสั่งให้เจ้าหน้าที่ที่เห็นสมควรรักษาการใน
ตาแหน่งหรือทาการแทนชั่วคราวได้ แต่การสั่งการให้รกั ษาการในต าแหน่งรองผู้จัดการ หรือผู้จัดการต้อง
ได้รบั ความเห็นชอบของคณะกรรมการดาเนินการก่อน
ข้อ 23. ในกรณีที่มี การเปลี่ยนตัวผู้จัดการ ให้คณะกรรมการด าเนินการจัดให้มี การตรวจสอบ
หลักฐานทางบัญชีและการเงินกับบรรดาทรัพย์สนิ ของสหกรณ์ เพื่อทราบฐานะอันแท้จ ริงของสหกรณ์ที่จ ะ
ส่งมอบกัน
หมวด 5
หลักประกันของเจ้าหน้าที่
ข้อ 24. ในการบรรจุและแต่งตัง้ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ต้องให้เ จ้าหน้าที่ทาหนังสือสัญญาจ้างไว้
เป็ นหลักฐานตามแบบที่สหกรณ์กาหนด และให้คณะกรรมการดาเนินการกาหนดให้มีหลักประกันอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังปรากฏข้างล่างนี ้ เพื่อประกันความเสียหายอันอาจจะเกิดขึน้ แก่สหกรณ์
เนื่องจากการกระทาหรืองดเว้นการกระทาซึ่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ตอ้ งรับผิด
( 1 ) มีเงินสดจานวนไม่นอ้ ยกว่าที่คณะกรรมการดาเนินการฝากไว้กบั สหกรณ์
( 2 ) มีบคุ คลซึ่งคณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรอย่างน้อยหนึ่งคนเป็ นผู้ ค า้ ประกัน
อย่างไม่มีจากัด
( 3 ) มีหลักทรัพย์ของรัฐบาลไทยหรือหลักทรัพย์อย่างอื่นจานาประกัน
( 4 ) มีอสังหาริมทรัพย์อนั ปลอดจากภาระจานองรายอื่นจานองเป็ นประกันตามที่เห็น
สมควรแก่ลกั ษณะและปริมาณของงานในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่สหกรณ์แต่ละคน เพื่อให้คุ้ม แก่
ความเสียหายอันอาจจะเกิดขึน้
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การเลื่อนเงินเดือน
ข้อ 25. เจ้าหน้าที่สหกรณ์ซึ่งมีเวลาทางานในสหกรณ์ครบแปดเดือนในรอบปี ทางบัญชีของสหกรณ์
จึงมีสทิ ธิได้รบั การพิจารณาเลือ่ นเงินเดือน
ข้อ 26. ในการเลือ่ นเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ให้พิจารณาถึงความสามารถ การริเริม่ ความอุตสาหะ
ความรับผิด ชอบคุณภาพ และปริม าณงานในหน้าที่ ตลอดจนความประพฤติแ ละสมรรถภาพในการ
ปฏิบตั ิงานในรอบปี ทางบัญชีแล้วของสหกรณ์ ทัง้ นีต้ อ้ งอยู่ภายในวงเงินประมาณการรายจ่ายสาหรับเลื่อน
เงินเดือนประจา
ข้อ 27. ผูจ้ ัดการมีอานาจเลือ่ นเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ตาแหน่งไม่ สงู กว่ารองผู้จัดการ ในปี หนึ่งๆ
ไม่เกินหนึ่งขัน้ ถ้าเกินกว่านัน้ ต้องได้รบั ความเห็นชอบของคณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ 28. การเลือ่ นเงินเดือนผูจ้ ัดการเป็ นอานาจของคณะกรรมการดาเนินการ
หมวด 7
เงินสะสมของเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์
ข้อ 29. เจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่ทาหน้าที่รบั ผิดชอบกับการเงิน และทรัพย์สนิ ของสหกรณ์ตอ้ งยินยอม
ให้สหกรณ์หกั เงินเดือน ณ ที่จ่ายเพื่อนาเข้าบัญชีเงินสะสมของเจ้าหน้าที่สหกรณ์รายคนทุกเดือนจนถึง

เดือนออกจากงาน
เงินสะสมของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ให้มีอตั ราไม่ต่ากว่าร้อยละห้าของเดือน โดยไม่มีเศษของ
บาทสหกรณ์จะคิดดอกเบีย้ เงินสะสมให้ใ นอัตราเดียวกับเงินฝากประจ าระยะเวลาสิบสองเดือนตามที่
กาหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจาของสหกรณ์ทงั้ สิน้ โดยคิดให้ตามจานวน
เดือนเต็มและนาเข้าบัญชีเงินสะสมของเจ้าหน้าที่สหกรณ์นนั้ ๆ ทุกวันสิน้ ปี ทางบัญชีของสหกรณ์
ข้อ 30. เงินสะสมของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ตามข้อ 29 รวมทั้งดอกเบีย้ ย่อมถือเป็ นประกันบรรดา
ความเสียหายอันจะมีขนึ ้ แก่สหกรณ์ โดยการกระทาหรืองดเว้นการกระทาของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ดงั กล่าว
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ตามวรรคแรก จะงดส่งหรือถอนเงินสะสมรวมทั้งดอกเบีย้ ไม่ ว่าทั้งหมด
หรือบางส่วนในระหว่างที่เป็ นเจ้าหน้าที่สหกรณ์หาได้ไม่
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การจ่ายเงินโบนัส เงินบาเหน็จและค่าชดเชย
ข้อ 31. เมื่อสิน้ ปี ทางบัญชีหนึ่ง ๆ สหกรณ์อาจจัดสรรกาไรเป็ นเงินโบนัสแก่เ จ้าหน้าที่ของสหกรณ์
ตามข้อบังคับของสหกรณ์
ให้คณะกรรมการดาเนินการกาหนดจานวนเงินโบนัสที่จะจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
ตามส่วนแห่งอัตราเงินเดือนของแต่ละคน แต่อย่างสูงไม่เกินสีเ่ ท่าของเงินเดือนซึง่ ได้รบั ในเดือนสุดท้ายของปี
ทางบัญชีนนั้
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ผใู้ ดมีเวลาทางานไม่ เ ต็ม ปี ทางบัญชี ใ ดๆ ให้ได้รบั เงินโบนัสลดลง
ตามส่วนแห่งเวลาทางานในปี นนั้
ข้อ 32. คณะกรรมการดาเนินการอาจไม่จ่ายเงินโบนัสไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่
ของสหกรณ์คนใดก็ได้ หากปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นนั้ ปฏิบตั ิหน้าที่ผิดพลาดหรือบกพร่องอยู่เ ป็ น
ประจาไม่อทุ ิศเวลาให้แก่สหกรณ์ ลาหยุดในระหว่างปี ทางบัญชีเกินสมควรทั้งไม่ พ ยายามขวนขวายแก้ไข
ข้อผิดพลาดหรือบกพร่องของตน
ข้อ 33. เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออกจากสหกรณ์ เพราะสหกรณ์เลิกจ้างมีสทิ ธิได้รบั ค่าชดเชยจาก
สหกรณ์ดงั นี ้
( 1 ) เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ซึ่งทางานติดต่อกั นครบหนึ่งร้อยยี่สิบวันแต่ไม่ ครบหนึ่งปี
โดยรวมวันหยุด วันลาและวันที่สหกรณ์ส่งั ให้หยุดงาน เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ให้จ่ายไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้าง
อัตราสุดท้ายสามสิบวัน
( 2 ) เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ซึ่งทางานติดต่อกันครบหนึ่งปี แต่ไม่ครบสามปี โดยรวม
วันหยุด วันลาและวันที่สหกรณ์ส่งั ให้หยุดงาน เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ใ ห้จ่ ายไม่ น้อยกว่าค่าจ้างอัตรา
สุดท้ายเก้าสิบวัน
( 3 ) เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ซึ่งทางานติดต่อกันครบสามปี ขนึ ้ ไปแต่ไม่ครบ 10 ปี โดยรวม
วันหยุด วันลาและวันที่สหกรณ์ส่งั ให้หยุดงาน เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ใ ห้จ่ ายไม่ น้ อยกว่าค่าจ้างอัตรา
สุดท้ายหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
( 4 ) เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ซึ่งทางานติดต่อกันครบสิบปี ขึน้ ไป โดยรวมวันหยุด วันลา
และวันที่สหกรณ์ส่งั ให้หยุดงาน เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ให้จ่ายไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายสามร้อย
หกสิบห้าวัน
การเลิกจ้าง หมายความว่า การที่สหกรณ์ให้เจ้าหน้าที่ออกจากการงานโดยที่ไม่ กระทา
ความผิดตามข้อ 35
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แน่นอนและเลิกจ้างตามกาหนดระยะเวลานัน้ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ที่สหกรณ์แจ้งให้ทราบเป็ นหนังสือ
แต่แรกว่าให้ทดลองปฏิบตั ิงานในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน และยังอยู่ในระยะเวลานัน้
ข้อ 34. เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์คนใดทางานในสหกรณ์นดี ้ ว้ ยความเรียบร้อยเป็ นเวลาติดต่อกันมาไม่
น้อยกว่าห้าปี ขนึ ้ ไป มีสทิ ธิได้รบั เงินบาเหน็จเมื่อออกจากตาแหน่ง เว้นแต่การออกเพราะถูกลงโทษไล่ออกหรือ
เลิกจ้างและมีสทิ ธิได้รบั เงินชดเชยแล้วตาม ข้อ 33
การคานวณเงินบาเหน็จให้เอาเงินเดือนสุดท้ายตัง้ คูณด้วยจ านวนปี ที่ทางานในสหกรณ์
เศษของปี ถา้ ถึง 180 วัน ให้นบั เป็ นหนึ่งปี ถ้าต่ากว่านัน้ ให้ปัดทิง้
จานวนปี ที่ทางาน หมายถึง ระยะเวลาวันบรรจุเจ้าหน้าที่เข้าทางานในสหกรณ์ จนถึงวันที่
ออกจากสหกรณ์หกั ด้วยวันลาของผูน้ นั้
ในกรณีที่คานวณเงินบาเหน็จตามระเบียบนีม้ ี จ านวนมากกว่าเงินชดเชยที่เ จ้าหน้าที่พึง
ได้รบั ตามข้อ 33 ให้สหกรณ์จ่ายเงินบาเหน็จเพิ่มได้เฉพาะส่วนที่เกินกว่าเงินชดเชยเท่านัน้
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ซึ่งออกจากตาแหน่งเพราะตาย สหกรณ์จ ะจ่ ายเงินบาเหน็จ ให้แก่
ทายาทตามกฎหมาย
ข้อ 35. สหกรณ์ไม่ตอ้ งจ่ายค่าชดเชยให้แก่เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ซึ่งเลิกจ้างในกรณีหนึ่งกรณีใด
ดังต่อไปนี ้
( 1 ) ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทาความผิดทางอาญาโดยเจตนาแก่สหกรณ์
( 2 ) จงใจทาให้สหกรณ์ได้รบั ความเสียหาย
( 3 ) ฝ่ าฝืนข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการทางานหรือคาสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของ
สหกรณ์ และสหกรณ์ได้ตกั เตือนเป็ นหนังสือแล้ว เว้นแต่กรณีรา้ ยแรงสหกรณ์ไม่ จาเป็ นต้องตักเตือน
( 4 ) ละทิง้ หน้าที่เป็ นเวลาสามวันติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอนั สมควร
( 5 ) ประมาทเลินเล่อเป็ นเหตุให้สหกรณ์ได้รบั ความเสียหาย
( 6 ) ได้รบั โทษจ าคุกตามค าพิพ ากษาถึงที่สดุ ให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือ
ความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
ข้อ 36. เพื่อประโยชน์แก่การจ่ายเงินบาเหน็จและค่าชดเชยแก่เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ให้สหกรณ์
ตัง้ เงินสารองจ่ายเงินบาเหน็จและค่าชดเชยไว้ตดั จ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายประจาปี ตามจานวนที่คณะกรรมการ
ดาเนินการพิจารณาเห็นสมควร
ข้อ 37. ภาษีเงินได้อนั พึงชาระตามกฎหมายให้ผรู้ บั เงินชดเชยและเงิ นบาเหน็จเป็ นผูจ้ ่ายทัง้ สิน้
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การพ้นจากตาแหน่ง
ข้อ 38. เจ้าหน้าที่ออกจากงานเมื่อ
( 1 ) ตาย
( 2 ) ลาออก
( 3 ) ขาดคุณสมบัตติ ามข้อ 6
( 4 ) เกษียณอายุตามที่กาหนดไว้ในข้อ 39
( 5 ) เลิกจ้าง
( 6 ) ให้ออก
ข้อ 39. เจ้าหน้าที่ผู้ใ ดประสงค์จ ะลาออกจากงานก็ย่อมทาได้ โดยยื่ นหนังสือขอลาออกต่ อ
ผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรงของตน เพื่อเสนอตามลาดับจนถึงคณะกรรมการด าเนินการ เมื่ อคณะกรรมการ
ดาเนินการพิจารณาอนุญาตแล้ว จึงถือว่าออกจากงาน
ข้อ 40. เจ้าหน้าที่สหกรณ์ซึ่งขาดคุณ สมบัติตามข้อ 6. นั้น ให้ถื อว่าออกจากงานตั้งแต่วัน ที่
คณะกรรมการดาเนินการลงมติ
ข้อ 41. เจ้าหน้าที่สหกรณ์คนใดมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ ให้เ ป็ นอันออกจากงานเมื่ อสิน้ ปี ทาง
บัญชีซึ่งเป็ นปี ที่ผนู้ นั้ มีอายุครบ 60 ปี บริบรู ณ์ โดยให้พน้ จากตาแหน่งเว้นแต่จะได้มีการพิจ ารณาจ้างเป็ น
คราว ๆ อีกคราวละไม่ เกิน 1 ปี จนอายุครบ 65 ปี บริบรู ณ์
การพิจารณาจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์เป็ นคราว ๆ ตามวรรคก่อนจะทาได้แต่ใ นกรณีที่มี เ หตุ
พิเ ศษเพื่ อประโยชน์อย่างยิ่งแก่สหกรณ์ และผู้นั้นยัง มี สขุ ภาพสมบูรณ์เ พียงพอที่ จ ะปฏิบัติ งานโดยมี
สมรรถภาพ ทัง้ นีต้ อ้ งได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ 42. คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจเลิกจ้างเจ้าหน้าที่หรือสหกรณ์ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
( 1 ) เมื่อสหกรณ์ยบุ ตาแหน่งที่ผนู้ นั้ ดารงอยู่
( 2 ) เมื่อมีเหตุอนั สมควรซึง่ คณะกรรมการดาเนินการเห็นว่าผูน้ นั้ หย่อนสมรรถภาพในการ
ปฏิบตั ิงานหรือมีความบกพร่องในการปฏิบตั ิงานอยู่เนือง ๆ หรือไม่อาจไว้วางใจผู้นั้นในการปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปได้
( 3 ) เมื่อมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีความผิดวินยั อย่างร้ายแรง หรือในกรณีมีความผิด
อาญา เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
( 4 ) เมื่อต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้จาคุกสาหรับความผิดลหุโทษหรือ
ความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
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ข้อ 43. การลงโทษเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ให้เป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยวินยั การสอบสวน และการ
ลงโทษสาหรับเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
บทเฉพาะกาล
ข้อ 44. ผูท้ ี่สหกรณ์ได้จ้างไว้แล้ว ก่อนวันใช้ระเบียบนีใ้ ห้ถือว่าเป็ นเจ้าหน้าที่สหกรณ์มีสทิ ธิและหน้า
ตามระเบียบนีท้ กุ ประการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์คนใดยังไม่ได้ทาสัญญาจ้างและหรือจัดให้มีหลักประกันไว้ตอ่ สหกรณ์ ให้
ทาสัญญาจ้างและหรือให้มีหลักประกันให้เสร็จภายในกาหนด 60 วัน นับแต่วนั ถัดจากวันใช้ระเบียบนี ้
ข้อ 45. ผูท้ ี่สว่ นราชการหรือหน่วยงานสั่งให้ไปทางานในฐานะเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และกาลังทางาน
อยู่ในฐานะเช่นนัน้ อยู่ในวันใช้ระเบียบนี ้ ทัง้ มีความประสงค์จะลาออกจากราชการหรือหน่วยงานที่ตนสังกัด
อยู่เพื่อสมัครเป็ นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ โดยได้รบั เงินเดือนไม่สงู เกินกว่าเงินเดือนซึ่งได้รบั จากส่วนราชการหรือ
หน่วยงานเดิม
การจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ตามความในวรรคก่อน อาจกระทาโดยไม่ตอ้ งสอบคัดเลือก
ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2555
(ลงชื่อ) พลตารวจตรี รัฐพงษ์ ยิม้ ใหญ่

( รัฐพงษ์ ยิม้ ใหญ่ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
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ว่าด้วยเจ้าหน้าทีแ่ ละลูกจ้างของสหกรณ์
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554
…………………………….
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 78 , ข้อ 91 , ข้อ 99 และข้อ 106 ที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 38 ครัง้ ที่ 10 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2554 ได้กาหนดระเบียบว่า
ด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ดงั ต่อไปนี ้
ข้อ 1. ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพ ย์ต ารวจภูธ รจังหวัดบุรีรมั ย์ จ ากัด ว่าด้วย
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2554“
ข้อ 2 ระเบียบนีใ้ ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่ 1 เมษายน 2554 เป็ นต้นไป ให้ยกเลิกความในหมวด 2 อัตรา
เงินเดือน ข้อ 7. และให้ยกเลิกความในหมวด 3 การรับสมัคร การสอบคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก หรือ
สอบแข่งขันการบรรจุและแต่งตัง้ เจ้าหน้าที่ ข้อ 20. ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์
จากัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ พ.ศ.2554 และใช้ความต่อไปนีแ้ ทน
หมวด 1
อัตรากาลังและตาแหน่งเจ้าหน้าที่
ข้อ 3. ให้สหกรณ์จ้างเจ้าหน้าที่ตามจานวนที่จาเป็ นแก่การปฏิบตั ิงานประจาของสหกรณ์
ข้อ 4. ให้แบ่งงานในสหกรณ์ออกเป็ นฝ่ ายดังนี ้
4.3 ฝ่ ายการเงิน – ธุรการ
4.4 ฝ่ ายบัญชี – สินเชื่อ
ข้อ 5. ตาแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์มีดงั นี ้
ก. เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่บญ
ั ชี เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ประจาหน่วย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเงินกู้
ข. หัวหน้าฝ่ าย
ค. รองผูจ้ ัดการ
ง. ผูจ้ ัดการ
ข้อ 6. ตาแหน่งลูกจ้าง ได้แก่ แม่บา้ น คนงาน คนยาม นักการภารโรง

- 49 หมวด 2
อัตราเงินเดือน
ข้อ 7. ให้กาหนดอัตราเงินเดือนสาหรับเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไว้ดังต่อไปนี ้ เว้นแต่อัตราขั้นต่า
ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานกาหนด
ขัน้
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
เจ้าหน้าที่
หัวหน้าฝ่ าย
รองผูจ้ ัดการ
ผูจ้ ัดการ
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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12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5

เจ้าหน้าที่
9,330
9,520
9,710
9,910
10,070
10,280
10,540
10,760
10,970
11,180
11,400
11,630
11,860
12,090
12,330
12,560
12,810
13,070
13,310
13,570
13,820
14,060
14,320
14,560
14,810
15,060

เจ้าหน้าที่สหกรณ์
หัวหน้าฝ่ าย
รองผูจ้ ัดการ
12,560
15,000
12,810
15,290
13,070
15,610
13,310
15,920
13,570
16,240
13,820
16,550
14,060
16,880
14,320
17,200
14,560
17,550
14,810
17,890
15,060
18,230
15,290
18,590
15,540
18,950
16,340
19,300
16,650
19,660
16,960
20,040
17,270
20,400
17,570
20,770
17,880
21,140
18,190
21,500
18,480
21,880
18,790
22,230
19,100
22,600
19,420
22,980
19,720
23,340
20,030
23,700

ผูจ้ ัดการ
20,400
20,770
21,140
21,500
21,880
22,230
22,600
22,980
23,340
23,700
24,070
24,440
24,800
25,160
25,530
25,890
26,270
26,630
26,990
27,490
27,960
28,430
28,880
29,510
30,100
30,690
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25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30
30.5
31
31.5
32
32.5
33

เจ้าหน้าที่
15,290
15,540
15,800
16,040
16,290
16,540
16,790

เจ้าหน้าที่สหกรณ์
หัวหน้าฝ่ าย
รองผูจ้ ัดการ
20,330
24,070
20,640
24,440
20,950
24,800
21,250
25,160
21,550
25,530
21,880
25,890
22,180
26,270
22,490
26,630
22,790
26,990
23,090
27,480
23,400
28,030
23,700
28,560
24,070
29,110
24,440
29,680
24,800
30,220
25,160
25,530

ผูจ้ ัดการ
31,290
31,900
32,510
33,140
33,770
34,430
35,090
35,760
36,450
37,130
37,830
38,500
39,190
39,880
40,560
41,250
41,930

หมวด 3
การรับสมัคร การสอบคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก หรือสอบแข่งขัน
การบรรจุและการแต่งตัง้ เจ้าหน้าที่
ข้อ 8. ผูท้ ี่จะได้รบั การบรรจุและแต่งตัง้ เป็ นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ตอ้ งมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี ้
( 1 ) มีสญ
ั ชาติไทย
( 2 ) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี บริบรู ณ์
( 3 ) เป็ นผูเ้ ลือ่ มใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสทุ ธิใ์ จ

- 52 ( 4 ) ไม่เป็ นผูม้ ีรา่ งกายทุพพลภาพไร้ความสามารถ หรือจิ ตฟั่ นเฟื อนไม่ สมประกอบทั้ง
ไม่ เ ป็ นโรคเรือ้ น วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็ นที่รงั เกียจแก่สงั คม
โรคยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรือ้ รัง หรือโรคอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
( 5 ) ไม่เป็ นผูบ้ กพร่องในศีลธรรมอันดี
( 6 ) ไม่เป็ นผูม้ ีหนีส้ นิ ล้นพ้นตัว
( 7 ) ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษถึงต้องออกจากสหกรณ์หรือออกจากราชการหรือออกจาก
องค์การของรัฐบาลหรือสถาบันอื่น
( 8 ) ไม่เป็ นผูเ้ คยรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้จ าคุกเว้นแต่ความผิดลหุโทษ
หรือความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
( 9 ) ไม่เป็ นผูเ้ คยลาออกจากสหกรณ์โดยได้กระทาผิดวินยั ซึ่งจะได้รบั โทษไล่ออก หรือให้
ออกตามระเบียบว่าด้วยวินยั การสอบสวนและการลงโทษสาหรับเจ้าหน้าที่
ข้อ 9. ให้คณะกรรมการด าเนินการมี อานาจพิจ ารณากาหนดการรับสมัครคัดเลือก หรือสอบ
คัดเลือกหรือสอบแข่งขันตามหลักเกณฑ์ในระเบียบนี ้
ข้อ 10. การรับสมั คร ให้ประธานกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการ
ประกาศรับสมัครมีกาหนดเวลาไม่ น้อยกว่า 15 วัน โดยปิ ดประกาศไว้ ณ สานักงานของสหกรณ์และ
โฆษณาทางอื่น
ข้อ 11. ให้ผทู้ ี่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรือสอบแข่งขัน ยื่นใบสมัค ร
ตามแบบที่สหกรณ์กาหนดพร้อมด้วยหลักฐานแสดงพืน้ ความรู ้ สาเนาทะเบียนบ้าน และหนังสือรับรองของ
แพทย์แผนปัจจุบนั ชั้นหนึ่ง สาขาเวชกรรรม ซึ่งรับรองผู้สมัครตามความในข้อ 6( 4 ) และรับรองด้วยว่า
ผูส้ มัครเป็ นผูม้ ีอนามัยสมบูรณ์
ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อประธานกรรมการหรือผูจ้ ัดการ และต้องช าระค่าธรรมเนียม
สมัครคนละ 50 บาท เงินค่าธรรมเนียมสมัครนีส้ หกรณ์จะไม่คืนให้ไม่ว่าใดๆ เว้นแต่เฉพาะผูข้ าดคุณสมบัติ
หรือพืน้ ความรู ้
ข้อ 12. ให้คณะกรรมการด าเนินการแต่งตั้งกรรมการขึน้ คณะหนึ่งมี จ านวนไม่ น้อยกว่า 3 คน
โดยให้มีตาแหน่งเป็ นประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง ในจ านวนนีใ้ ห้มี ผู้จัดการเป็ น
กรรมการคนหนึ่ง เพื่อดาเนินการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกหรือสอบแข่งขัน
ข้อ 13. ในการคัดเลือกให้คณะกรรมการตามข้อ 10 ทดสอบผูส้ มัครในวิชาที่กาหนดไว้ใ นข้อ 12
ตามที่เห็นสมควร
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( 1 ) ความรูเ้ กี่ยวกับกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ และวิธีปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับสหกรณ์
( 2 ) คณิตศาสตร์ และหรือบัญชี
( 3 ) ความรูเ้ กี่ยวกับงานในตาแหน่งหน้าที่
( 4 ) สัมภาษณ์
ผูส้ อบคัดเลือกหรือสอบแข่งขันต้องได้คะแนนแต่ละวิช าไม่ น้อยกว่าร้อยละ 50 และได้
คะแนนรวมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนทัง้ หมดจึงจะถือว่าเป็ นผูส้ อบคัดเลือกหรือสอบแข่งขันได้
ข้อ 15. เมื่อการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกหรือสอบแข่งขันเสร็จสิน้ แล้ว และให้ประธานกรรมการ
คัดเลือกหรือสอบคัดเลือกหรือสอบแข่งขันประกาศรายชื่อผูไ้ ด้รบั การคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรือสอบ
แข่งขันได้ตามลาดับคะแนนไว้ ณ สานักงานของสหกรณ์ และให้เสนอผลการคัดเลือกหรือสอบแข่งขันต่อ
คณะกรรมการโดยเร็ว
ข้อ 16. ให้คณะกรรมการด าเนินการจั ดลาดับที่ใ นบัญชี ผู้ได้รบั คัดเลือกหรือสอบคัดเลือกหรือ
สอบแข่งขันได้เรียงลาดับจากคะแนนสูงมาหาต่า เป็ นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ถา้ มีผสู้ อบคัดเลือกได้คะแนน
รวมเท่ากันหลายคนให้ถือคะแนนวิชาในข้อ 12( 1 ) เป็ นเกณฑ์ตดั สิน และถ้าคะแนนในวิช าดังกล่าวยัง
เท่ากันอยู่อีกก็ให้คณะกรรมการดาเนินการจัดให้มีการคัดเลือกโดยสอบสัมภาษณ์
ข้อ 17. การบรรจุ และแต่งตั้งหรือเลื่อนต าแหน่งเจ้าหน้าที่ใ ห้ด ารงต าแหน่ง ต้อ งเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
( 1 ) เจ้าหน้าที่ตามข้อ 5 ก.ข.ค.
ง. ต้องเป็ นผูไ้ ด้รบั ประกาศนียบัตรไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ ประโยค
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือ
จ. เป็ นผูไ้ ด้รบั ประกาศนียบัตรวิชาการสหกรณ์จากสถาบันการศึกษาทางสหกรณ์
ซึ่งทางราชการรับรอง
ฉ. เป็ นผูไ้ ด้รบั ประกาศนียบัตรไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
( 2 ) หัวหน้าฝ่ าย
ง. ต้องมีพนื ้ ฐานความรูต้ าม ( 1 ) ก. และดารงตาแหน่งเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์
มาแล้วไม่ต่ากว่า 5 ปี
จ. ต้องมีพนื ้ ฐานความรูต้ าม ( 1 ) ข. และดารงตาแหน่งเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์
มาแล้วไม่ต่ากว่า 3 ปี
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มาแล้วไม่ต่ากว่า 1 ปี
( 3 ) รองผูจ้ ัดการ
ค. ต้องได้รบั ปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งเทียบเท่าได้ไม่ต่ากว่า
ปริญญาตรีในทางที่สหกรณ์ตอ้ งการ หรือ
ง. ต้องดารงตาแหน่งหัวหน้างานหรือหัวหน้าฝ่ ายในสหกรณ์นมี ้ าแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
( 4 ) ผูจ้ ัดการ
ง. ต้องมีพนื ้ ความรูต้ าม ( 3 ) ก. และดารงตาแหน่งรองผูจ้ ัดการในสหกรณ์
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี หรือ
จ. ต้องมีพนื ้ ความรูต้ าม ( 2 ) ข. และดารงตาแหน่งรองผูจ้ ัดการในสหกรณ์
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี หรือดารงตาแหน่งหัวหน้าฝ่ ายในสหกรณ์มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี หรือ
ฉ. มีคณ
ุ วุฒิอื่นที่เหมาะสมแก่ตาแหน่งตามที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
ในกรณีที่มีเหตุควรยกเว้นการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ในข้อนี ้ ให้คณะกรรมการดาเนินการ
พิจารณาเป็ นรายๆ
ข้อ 18. ประธานกรรมการมีอานาจบรรจุแต่งตัง้ หรือเลือ่ นตาแหน่งเจ้าหน้าที่ให้ดารงตาแหน่งซึ่ง
ไม่สงู กว่ารองผูจ้ ัดการได้ทกุ ตาแหน่ง ภายในจานวนอัตราตาแหน่งที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
ข้อ 19. ในการบรรจุและแต่งตัง้ หรือเลือ่ นตาแหน่งเจ้าหน้าที่ให้ดารงตาแหน่ง รองผูจ้ ัดการหรือ
ผูจ้ ัดการ ให้ประธานกรรมการพิจารณาผูม้ ีคณ
ุ วุฒิ ความสามารถ ความชัดเจน และความเหมาะสมแก่
ตาแหน่ง เสนอขอรับความเห็ นชอบของคณะกรรมการด าเนินการก่อน เมื่ อได้รบั ความเห็นชอบแล้ว
ประธานกรรมการจึงสั่งบรรจุและแต่งตัง้ ได้
ข้อ 20. การบรรจุและแต่งตัง้ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ให้บรรจุในอัตราเงินเดือนดังต่อไปนี ้
( 1 ) ผูม้ ีพนื ้ ฐานความรูต้ ามข้อ 17(1)ก.ให้บรรจุในอัตราเจ้าหน้าที่ขนั้ 1 เงิน 5,690 บาท
( 2 ) ผูม้ ีพนื ้ ฐานความรูต้ ามข้อ 17(1)ข.ให้บรรจุในอัตราเจ้าหน้าที่ขนั้ 3 เงิน 6,300 บาท
( 3 ) ผูม้ ีพนื ้ ฐานความรูต้ ามข้อ 17(1)ค.ให้บรรจุในอัตราเจ้าหน้าที่ขนั้ 5 เงิน 6,970 บาท
( 4 ) ผูม้ ีพนื ้ ฐานความรูต้ ามข้อ 17(3)ให้บรรจุในอัตรารองผูจ้ ัดการขัน้ 1 เงิน 8,740 บาท
( 5 ) วุฒิอื่น ๆ ให้บรรจุในอัตราซึ่งคณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร

- 55 ผู้ได้ร ับการเลื่อนขึ ้นต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ าย หรือรองผู้จัดการ หรือผู้จัดการจะให้ได้ร ับ
เงินเดือนสูงกว่าขัน้ ต่าสุดตาแหน่งนัน้ ไม่ได้ แต่ถา้ ผูน้ นั้ ได้รบั เงินเดือนเดิมสูงกว่าขัน้ ต่าสุดของตาแหน่งใหม่ก็
ให้ได้รบั ขัน้ ที่เท่ากับเงินเดือนเดิม
ข้อ 21. การบรรจุและแต่งตัง้ เจ้าหน้าที่ ให้เป็ นไปตามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร
หมวด 4
การปฏิบัตหิ น้าทีแ่ ทนตาแหน่งเจ้าหน้าทีห่ รือผู้จัดการและการเปลี่ยนตัวผู้จัดการ
ข้อ 22. ถ้าตาแหน่งเจ้าหน้าที่ว่างและยังมิแต่งตัง้ ให้ผใู้ ดดารงตาแหน่งนัน้ หรือผู้ด ารงต าแหน่งไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้เป็ นครัง้ คราว ประธานกรรมการมีอานาจสั่งให้เจ้าหน้าที่ที่เห็นสมควรรักษาการใน
ตาแหน่งหรือทาการแทนชั่วคราวได้ แต่การสั่งการให้รกั ษาการในต าแหน่งรองผู้จัดการ หรือผู้จัดการต้อง
ได้รบั ความเห็นชอบของคณะกรรมการดาเนินการก่อน
ข้อ 23. ในกรณีที่มี การเปลี่ยนตัวผู้จัดการ ให้คณะกรรมการด าเนินการจัดให้มี การตรวจสอบ
หลักฐานทางบัญชีและการเงินกับบรรดาทรัพย์สนิ ของสหกรณ์ เพื่อทราบฐานะอันแท้จ ริงของสหกรณ์ที่จ ะ
ส่งมอบกัน
หมวด 5
หลักประกันของเจ้าหน้าที่
ข้อ 24. ในการบรรจุและแต่งตัง้ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ต้องให้เ จ้าหน้าที่ทาหนังสือสัญญาจ้างไว้
เป็ นหลักฐานตามแบบที่สหกรณ์กาหนด และให้คณะกรรมการดาเนินการกาหนดให้มีหลักประกันอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังปรากฏข้างล่างนี ้ เพื่อประกันความเสียหายอันอาจจะเกิดขึน้ แก่สหกรณ์
เนื่องจากการกระทาหรืองดเว้นการกระทาซึ่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ตอ้ งรับผิด
( 1 ) มีเงินสดจานวนไม่นอ้ ยกว่าที่คณะกรรมการดาเนินการฝากไว้กบั สหกรณ์
( 2 ) มีบคุ คลซึ่งคณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรอย่างน้อยหนึ่งคนเป็ นผู้ค า้ ประกัน
อย่างไม่มีจากัด
( 3 ) มีหลักทรัพย์ของรัฐบาลไทยหรือหลักทรัพย์อย่างอื่นจานาประกัน
( 4 ) มีอสังหาริมทรัพย์อนั ปลอดจากภาระจานองรายอื่นจานองเป็ นประกันตามที่เห็น
สมควรแก่ลกั ษณะและปริมาณของงานในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่สหกรณ์แต่ละคน เพื่อให้คุ้ม แก่
ความเสียหายอันอาจจะเกิดขึน้

- 56 หมวด 6
การเลื่อนเงินเดือน
ข้อ 25. เจ้าหน้าที่สหกรณ์ซึ่งมีเวลาทางานในสหกรณ์ครบแปดเดือนในรอบปี ทางบัญชีของสหกรณ์
จึงมีสทิ ธิได้รบั การพิจารณาเลือ่ นเงินเดือน
ข้อ 26. ในการเลือ่ นเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ให้พิจารณาถึงความสามารถ การริเริม่ ความอุตสาหะ
ความรับผิด ชอบคุณภาพ และปริม าณงานในหน้าที่ ตลอดจนความประพฤติแ ละสมรรถภาพในการ
ปฏิบตั ิงานในรอบปี ทางบัญชีแล้วของสหกรณ์ ทัง้ นีต้ อ้ งอยู่ภายในวงเงินประมาณการรายจ่ายสาหรับเลื่อน
เงินเดือนประจา
ข้อ 27. ผูจ้ ัดการมีอานาจเลือ่ นเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ตาแหน่งไม่สงู กว่ารองผู้จัดการ ในปี หนึ่ง ๆ
ไม่เกินหนึ่งขัน้ ถ้าเกินกว่านัน้ ต้องได้รบั ความเห็นชอบของคณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ 28. การเลือ่ นเงินเดือนผูจ้ ัดการเป็ นอานาจของคณะกรรมการดาเนินการ
หมวด 7
เงินสะสมของเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์
ข้อ 29. เจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่ทาหน้าที่รบั ผิดชอบกับการเงิน และทรัพย์สนิ ของสหกรณ์ตอ้ งยินยอม
ให้สหกรณ์หกั เงินเดือน ณ ที่จ่ายเพื่อนาเข้าบัญชี เ งินสะสมของเจ้าหน้าที่สหกรณ์รายคนทุกเดือนจนถึง

เดือนออกจากงาน
เงินสะสมของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ให้มีอตั ราไม่ต่ากว่าร้อยละห้าของเดือน โดยไม่ มี เ ศษของ
บาทสหกรณ์จะคิดดอกเบีย้ เงินสะสมให้ใ นอัตราเดียวกับเงินฝากประจ าระยะเวลาสิบสองเดือนตามที่
กาหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจาของสหกรณ์ทงั้ สิน้ โดยคิดให้ตามจานวน
เดือนเต็มและนาเข้าบัญชีเงินสะสมของเจ้าหน้าที่สหกรณ์นนั้ ๆ ทุกวันสิน้ ปี ทางบัญชีของสหกรณ์
ข้อ 30. เงินสะสมของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ตามข้อ 29 รวมทั้งดอกเบีย้ ย่อมถือเป็ นประกันบรรดา
ความเสียหายอันจะมีขนึ ้ แก่สหกรณ์ โดยการกระทาหรืองดเว้นการกระทาของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ดงั กล่าว
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ตามวรรคแรก จะงดส่งหรือถอนเงินสะสมรวมทั้งดอกเบีย้ ไม่ ว่าทั้งหมด
หรือบางส่วนในระหว่างที่เป็ นเจ้าหน้าที่สหกรณ์หาได้ไม่
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การจ่ายเงินโบนัส เงินบาเหน็จและค่าชดเชย
ข้อ 31. เมื่อสิน้ ปี ทางบัญชีหนึ่ง ๆ สหกรณ์อาจจัดสรรกาไรเป็ นเงินโบนัสแก่เ จ้าหน้าที่ของสหกรณ์
ตามข้อบังคับของสหกรณ์
ให้คณะกรรมการดาเนินการกาหนดจานวนเงินโบนัสที่จะจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
ตามส่วนแห่งอัตราเงินเดือนของแต่ละคน แต่อย่างสูงไม่เกินสีเ่ ท่าของเงินเดือนซึง่ ได้รบั ในเดือนสุดท้ายของปี
ทางบัญชีนนั้
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ผใู้ ดมีเวลาทางานไม่เ ต็ม ปี ทางบัญชี ใ ด ๆ ให้ได้รบั เงินโบนัสลดลง
ตามส่วนแห่งเวลาทางานในปี นนั้
ข้อ 32. คณะกรรมการดาเนินการอาจไม่จ่ายเงินโบนัสไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนให้แก่เ จ้าหน้าที่
ของสหกรณ์คนใดก็ได้ หากปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นนั้ ปฏิบตั ิหน้าที่ผิดพลาดหรือบกพร่องอยู่เ ป็ น
ประจาไม่อทุ ิศเวลาให้แก่สหกรณ์ ลาหยุดในระหว่างปี ทางบัญชีเกินสมควรทั้งไม่ พ ยายามขวนขวายแก้ไข
ข้อผิดพลาดหรือบกพร่องของตน
ข้อ 33. เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออกจากสหกรณ์ เพราะสหกรณ์เ ลิกจ้างมี สิทธิ ได้รบั ค่าชดเชยจาก
สหกรณ์ดงั นี ้
( 1 ) เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ซึ่งทางานติดต่อกันครบหนึ่งร้อยยี่สิบวันแต่ไม่ ครบหนึ่งปี
โดยรวมวันหยุด วันลาและวันที่สหกรณ์ส่งั ให้หยุดงาน เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ให้จ่ายไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้าง
อัตราสุดท้ายสามสิบวัน
( 2 ) เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ซึ่งทางานติดต่อกันครบหนึ่งปี แต่ไม่ ครบสามปี โดยรวม
วันหยุด วันลาและวันที่สหกรณ์ส่งั ให้หยุดงาน เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ใ ห้จ่ ายไม่ น้อยกว่าค่าจ้างอัตรา
สุดท้ายเก้าสิบวัน
( 3 ) เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ซึ่งทางานติดต่อกันครบสามปี ขนึ ้ ไปแต่ไม่ครบ 10 ปี โดยรวม
วันหยุด วันลาและวันที่สหกรณ์ส่งั ให้หยุดงาน เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ใ ห้จ่ ายไม่ น้อยกว่าค่าจ้างอัตรา
สุดท้ายหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
( 4 ) เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ซึ่งทางานติดต่อกันครบสิบปี ขึน้ ไป โดยรวมวันหยุด วันลา
และวันที่สหกรณ์ส่งั ให้หยุดงาน เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ให้จ่ายไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุด ท้ายสามร้อย
หกสิบห้าวัน
การเลิกจ้าง หมายความว่า การที่สหกรณ์ให้เจ้าหน้าที่ออกจากการงานโดยที่ไม่ กระทา
ความผิดตามข้อ 35

- 58 อนึ่งสหกรณ์ไม่ตอ้ งจ่ายเงินค่าชดเชยให้เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ที่มีกาหนดระยะเวลาจ้างไว้
แน่นอนและเลิกจ้างตามกาหนดระยะเวลานัน้ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ที่สหกรณ์แจ้งให้ทราบเป็ นหนังสือ
แต่แรกว่าให้ทดลองปฏิบตั ิงานในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน และยังอยู่ในระยะเวลานัน้
ข้อ 34. เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์คนใดทางานในสหกรณ์นีด้ ้วยความเรียบร้อยเป็ นเวลาติดต่อกันมา
ไม่นอ้ ยกว่าห้าปี ขนึ ้ ไป มีสทิ ธิได้รบั เงินบาเหน็จเมื่อออกจากตาแหน่ง เว้นแต่การออกเพราะถูกลงโทษไล่ออก
หรือเลิกจ้างและมีสทิ ธิได้รบั เงินชดเชยแล้วตาม ข้อ 33
การคานวณเงินบาเหน็จให้เอาเงินเดือนสุดท้ายตัง้ คูณด้วยจ านวนปี ที่ทางานในสหกรณ์
เศษของปี ถา้ ถึง 180 วัน ให้นบั เป็ นหนึ่งปี ถ้าต่ากว่านัน้ ให้ปัดทิง้
จานวนปี ที่ทางาน หมายถึง ระยะเวลาวันบรรจุเจ้าหน้าที่เข้าทางานในสหกรณ์ จนถึงวันที่
ออกจากสหกรณ์หกั ด้วยวันลาของผูน้ นั้
ในกรณีที่คานวณเงินบาเหน็จตามระเบียบนีม้ ี จ านวนมากกว่าเงินชดเชยที่เ จ้าหน้า ที่พึง
ได้รบั ตามข้อ 33 ให้สหกรณ์จ่ายเงินบาเหน็จเพิ่มได้เฉพาะส่วนที่เกินกว่าเงินชดเชยเท่านัน้
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ซึ่งออกจากตาแหน่งเพราะตาย สหกรณ์จ ะจ่ ายเงินบาเหน็จ ให้แก่
ทายาทตามกฎหมาย
ข้อ 35. สหกรณ์ไม่ตอ้ งจ่ายค่าชดเชยให้แก่เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ซึ่งเลิกจ้างในกรณีหนึ่งกรณีใด
ดังต่อไปนี ้
( 1 ) ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทาความผิดทางอาญาโดยเจตนาแก่สหกรณ์
( 2 ) จงใจทาให้สหกรณ์ได้รบั ความเสียหาย
( 3 ) ฝ่ าฝืนข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการทางานหรือคาสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของ
สหกรณ์ และสหกรณ์ได้ตกั เตือนเป็ นหนังสือแล้ว เว้นแต่กรณีรา้ ยแรงสหกรณ์ไม่จาเป็ นต้องตักเตือน
( 4 ) ละทิง้ หน้าที่เป็ นเวลาสามวันติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอนั สมควร
( 5 ) ประมาทเลินเล่อเป็ นเหตุให้สหกรณ์ได้รบั ความเสียหาย
( 6 ) ได้รบั โทษจ าคุกตามค าพิพ ากษาถึงที่สดุ ให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดลหุ โทษหรือ
ความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
ข้อ 36. เพื่อประโยชน์แก่การจ่ายเงินบาเหน็จและค่าชดเชยแก่เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ให้สหกรณ์
ตัง้ เงินสารองจ่ายเงินบาเหน็จและค่าชดเชยไว้ตดั จ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายประจาปี ตามจานวนที่คณะกรรมการ
ดาเนินการพิจารณาเห็นสมควร
ข้อ 37. ภาษีเงินได้อนั พึงชาระตามกฎหมายให้ผรู้ บั เงินชดเชยและเงินบาเหน็จเป็ นผูจ้ ่ายทัง้ สิน้
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การพ้นจากตาแหน่ง
ข้อ 38. เจ้าหน้าที่ออกจากงานเมื่อ
( 1 ) ตาย
( 2 ) ลาออก
( 3 ) ขาดคุณสมบัตติ ามข้อ 6
( 4 ) เกษียณอายุตามที่กาหนดไว้ในข้อ 39
( 5 ) เลิกจ้าง
( 6 ) ให้ออก
ข้อ 39. เจ้าหน้าที่ผู้ใ ดประสงค์จ ะลาออกจากงานก็ย่อมทาได้ โดยยื่ นหนังสือขอลาออกต่ อ
ผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรงของตน เพื่อเสนอตามลาดับจนถึงคณะกรรมการด าเนินการ เมื่ อคณะกรรมการ
ดาเนินการพิจารณาอนุญาตแล้ว จึงถือว่าออกจากงาน
ข้อ 40. เจ้าหน้าที่สหกรณ์ซึ่งขาดคุณ สมบัติตามข้อ 6. นั้น ให้ถื อว่าออกจากงานตั้งแต่วัน ที่
คณะกรรมการดาเนินการลงมติ
ข้อ 41. เจ้าหน้าที่สหกรณ์คนใดมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ ให้เ ป็ นอันออกจากงานเมื่ อสิน้ ปี ทาง
บัญชีซึ่งเป็ นปี ที่ผนู้ นั้ มีอายุครบ 60 ปี บริบรู ณ์ โดยให้พน้ จากตาแหน่งเว้นแต่จะได้มีการพิจ ารณาจ้างเป็ น
คราว ๆ อีกคราวละไม่เกิน 1 ปี จนอายุครบ 65 ปี บริบรู ณ์
การพิจารณาจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์เป็ นคราว ๆ ตามวรรคก่อนจะทาได้แต่ใ นกรณีที่มี เ หตุ
พิเ ศษเพื่ อประโยชน์อย่างยิ่งแก่สหกรณ์ และผู้นั้นยัง มี สขุ ภาพสมบูรณ์เ พียงพอที่ จ ะปฏิบัติ งา นโดยมี
สมรรถภาพ ทัง้ นีต้ อ้ งได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ 42. คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจเลิกจ้างเจ้าหน้าที่หรือสหกรณ์ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
( 1 ) เมื่อสหกรณ์ยบุ ตาแหน่งที่ผนู้ นั้ ดารงอยู่
( 2 ) เมื่อมีเหตุอนั สมควรซึง่ คณะกรรมการดาเนินการเห็นว่าผู้นนั้ หย่อนสมรรถภาพในการ
ปฏิบตั ิงานหรือมีความบกพร่องในการปฏิบตั ิงานอยู่เนือง ๆ หรือไม่อาจไว้วางใจผู้นั้นในการปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปได้
( 3 ) เมื่อมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีความผิดวินยั อย่างร้ายแรง หรือในกรณีมีความผิด
อาญา เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
( 4 ) เมื่อต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้จาคุกสาหรับความผิดลหุโทษหรือ
ความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
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ข้อ 43. การลงโทษเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ให้เป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยวินยั การสอบสวน และการ
ลงโทษสาหรับเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
บทเฉพาะกาล
ข้อ 44. ผูท้ ี่สหกรณ์ได้จ้างไว้แล้ว ก่อนวันใช้ระเบียบนีใ้ ห้ถือว่าเป็ นเจ้าหน้าที่สหกรณ์มีสทิ ธิและหน้า
ตามระเบียบนีท้ กุ ประการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์คนใดยังไม่ได้ทาสัญญาจ้างและหรือจัดให้มี หลักประกันไว้ต่อสหกรณ์
ให้ทาสัญญาจ้างและหรือให้มีหลักประกันให้เสร็จภายในกาหนด 60 วัน นับแต่วนั ถัดจากวันใช้ระเบียบนี ้
ข้อ 45. ผูท้ ี่สว่ นราชการหรือหน่วยงานสั่งให้ไปทางานในฐานะเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และกาลังทางาน
อยู่ในฐานะเช่นนัน้ อยู่ในวันใช้ระเบียบนี ้ ทัง้ มีความประสงค์จะลาออกจากราชการหรือหน่ วยงานที่ตนสังกัด
อยู่เพื่อสมัครเป็ นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ โดยได้รบั เงินเดือนไม่สงู เกินกว่าเงินเดือนซึ่งได้รบั จากส่วนราชการหรือ
หน่วยงานเดิม
การจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ตามความในวรรคก่อน อาจกระทาโดยไม่ตอ้ งสอบคัดเลือก
ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
(ลงชื่อ) พลตารวจตรี สมบัติ คงพิบลู ย์

( สมบัติ คงพิบลู ย์ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
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ว่าด้วยเจ้าหน้าทีแ่ ละลูกจ้างของสหกรณ์
พ.ศ. 2554
…………………………….
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 78 , ข้อ 91 , ข้อ 99 และข้อ 106 ที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 38 ครัง้ ที่ 6 เมื่อวันที่ 28 มิถนุ ายน พ.ศ.2554 ได้กาหนดระเบียบว่าด้วย
เจ้าหน้าที่ดงั ต่อไปนี ้
ข้อ 1. ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพ ย์ต ารวจภูธ รจังหวัดบุรีรมั ย์ จ ากัด ว่าด้วย
เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ.2554”
ข้อ 2. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2550 และให้ใช้ระเบียบนีแ้ ทน โดยให้มี
ผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2554 เป็ นต้นไป
หมวด 1
อัตรากาลังและตาแหน่งเจ้าหน้าที่
ข้อ 3. ให้สหกรณ์จ้างเจ้าหน้าที่ตามจานวนที่จาเป็ นแก่การปฏิบตั ิงานประจาของสหกรณ์
ข้อ 4. ให้แบ่งงานในสหกรณ์ออกเป็ นฝ่ ายดังนี ้
4.5 ฝ่ ายการเงิน – ธุรการ
4.6 ฝ่ ายบัญชี – สินเชื่อ
ข้อ 5. ตาแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์มีดงั นี ้
ก. เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่บญ
ั ชี เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ประจาหน่วย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเงินกู้
ข. หัวหน้าฝ่ าย
ค. รองผูจ้ ัดการ
ง. ผูจ้ ัดการ
ข้อ 6. ตาแหน่งลูกจ้าง ได้แก่ แม่บา้ น คนงาน คนยาม นักการภารโรง
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อัตราเงินเดือน
ข้อ 7. ให้กาหนดอัตราเงินเดือนสาหรับเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไว้ดังต่อไปนี ้ เว้นแต่อัตราขั้นต่า
ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานกาหนด
ขัน้
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
เจ้าหน้าที่
หัวหน้าฝ่ าย
รองผูจ้ ัดการ
ผูจ้ ัดการ
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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12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5

เจ้าหน้าที่
8,500
8,670
8,820
8,990
9,160
9,330
9,520
9,720
9,930
10,130
10,350
10,580
10,800
11,060
11,330
11,620
11,910
12,200
12,510
12,830
13,150
13,500
13,860
14,220
14,560
14,930

เจ้าหน้าที่สหกรณ์
หัวหน้าฝ่ าย
รองผูจ้ ัดการ
11,910
13,150
12,200
13,500
12,510
13,860
12,830
14,220
13,150
14,560
13,500
14,930
13,860
15,330
14,220
15,710
14,560
16,090
14,930
16,490
15,330
16,880
15,710
17,310
16,090
17,740
16,490
18,150
16,880
18,570
17,310
18,990
17,740
19,410
18,150
19,860
18,570
20,320
18,990
20,770
19,410
21,220
19,860
21,670
20,320
22,110
20,770
22,570
21,220
23,020
21,670
23,660

ผูจ้ ัดการ
14,560
14,930
15,330
15,710
16,090
16,490
16,880
17,310
17,740
18,150
18,570
18,990
19,410
19,860
20,320
20,770
21,220
21,670
22,110
22,570
23,020
23,660
24,310
24,930
25,550
26,190
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25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30
30.5
31

เจ้าหน้าที่
15,330
15,710
16,090

เจ้าหน้าที่สหกรณ์
หัวหน้าฝ่ าย
รองผูจ้ ัดการ
22,110
24,310
22,570
24,930
23,020
25,550
23,660
26,190
24,310
26,840
27,480
28,130

ผูจ้ ัดการ
26,840
27,480
28,130
28,800
29,540
30,220
30,940
31,700
32,460
33,230
33,980
34,820
35,680

หมวด 3
การรับสมัคร การสอบคัดเลือก หรือการคัดเลือก หรือสอบแข่งขัน
การบรรจุและการแต่งตัง้ เจ้าหน้าที่
ข้อ 8. ผูท้ ี่จะได้รบั การบรรจุและแต่งตัง้ เป็ นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ตอ้ งมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
( 1 ) มีสญ
ั ชาติไทย
( 2 ) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี บริบรู ณ์
( 3 ) เป็ นผูเ้ ลือ่ มใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสทุ ธิ์ใจ
( 4 ) ไม่เป็ นผูม้ ีรา่ งกายทุพพลภาพไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่ นเฟื อนไม่สมประกอบทัง้ ไม่
เป็ นโรคเรือ้ น วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็ นที่รงั เกียจแก่สงั คม
โรคยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรือ้ รัง หรือโรคอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
( 5 ) ไม่เป็ นผูบ้ กพร่องในศีลธรรมอันดี
( 6 ) ไม่เป็ นผูม้ ีหนีส้ นิ ล้นพ้นตัว
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องค์การของรัฐบาลหรือสถาบันอื่น
( 8 ) ไม่เป็ นผูเ้ คยรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้จ าคุกเว้นแต่ความผิดลหุโทษ
หรือความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
( 9 ) ไม่เป็ นผูเ้ คยลาออกจากสหกรณ์โดยได้กระทาผิดวินยั ซึ่งจะได้รบั โทษไล่ออก หรือให้
ออกตามระเบียบว่าด้วยวินยั การสอบสวนและการลงโทษสาหรับเจ้าหน้าที่
ข้อ 9. ให้คณะกรรมการด าเนินการมี อานาจพิจ ารณากาหนดการรับสมัครคัดเลือก หรือสอบ
คัดเลือกหรือสอบแข่งขันตามหลักเกณฑ์ในระเบียบนี ้
ข้อ 10. การรับสมั คร ให้ประธานกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการ
ประกาศรับสมัครมีกาหนดเวลาไม่ น้อยกว่า 15 วัน โดยปิ ดประกาศไว้ ณ สานักงานของสหกรณ์และ
โฆษณาทางอื่น
ข้อ 11. ให้ผทู้ ี่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรือสอบแข่งขัน ยื่นใบสมัคร
ตามแบบที่สหกรณ์กาหนดพร้อมด้วยหลักฐานแสดงพืน้ ความรู ้ สาเนาทะเบียนบ้าน และหนังสือรับรองของ
แพทย์แผนปัจจุบนั ชั้นหนึ่ง สาขาเวชกรรรม ซึ่งรับรองผู้สมัครตามความในข้อ 6( 4 ) และรับรองด้วยว่า
ผูส้ มัครเป็ นผูม้ ีอนามัยสมบูรณ์
ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อประธานกรรมการหรือผูจ้ ัดการ และต้องช าระค่าธรรมเนียม
สมัครคนละ 50 บาท เงินค่าธรรมเนียมสมัครนีส้ หกรณ์จะไม่คืนให้ไม่ว่าใดๆ เว้นแต่เฉพาะผูข้ าดคุณสมบัติ
หรือพืน้ ความรู ้
ข้อ 12. ให้คณะกรรมการด าเนินการแต่งตั้งกรรมการขึน้ คณะหนึ่ งมี จ านวนไม่ น้อยกว่า 3 คน
โดยให้มีตาแหน่งเป็ นประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง ในจ านวนนีใ้ ห้มี ผู้จัดการเป็ น
กรรมการคนหนึ่ง เพื่อดาเนินการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกหรือสอบแข่งขัน
ข้อ 13. ในการคัดเลือกให้คณะกรรมการตามข้อ 10 ทดสอบผูส้ มัครในวิชาที่กาหนดไว้ใ นข้อ 14
ตามที่เห็นสมควร
ข้อ 14. ในการสอบคัดเลือกหรือการสอบแข่งขันให้คณะกรรมการอาจจัดให้สอบในวิชาดังต่อไปนี ้
( 1 ) ความรูเ้ กี่ยวกับกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ และวิธีปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับสหกรณ์
( 2 ) คณิตศาสตร์ และหรือบัญชี
( 3 ) ความรูเ้ กี่ยวกับงานในตาแหน่งหน้าที่
( 4 ) สัมภาษณ์
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คะแนนรวมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนทัง้ หมดจึงจะถือว่าเป็ นผูส้ อบคัดเลือกหรือสอบแข่งขันได้
ข้อ 15. เมื่อการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกหรือสอบแข่งขันเสร็จสิน้ แล้ว และให้ประธานกรรมการ
คัดเลือกหรือสอบคัดเลือกหรือสอบแข่งขันประกาศรายชื่ อผู้ได้รบั การคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก หรือ
สอบแข่งขันได้ตามลาดับคะแนนไว้ ณ สานักงานของสหกรณ์ และให้เสนอผลการคัดเลือกหรือสอบแข่งขัน
ต่อคณะกรรมการโดยเร็ว
ข้อ 16. ให้คณะกรรมการด าเนินการจัดลาดับที่ใ นบัญชี ผู้ได้รบั คัดเลือกหรือสอบคัดเลือกหรือ
สอบแข่งขันได้เรียงลาดับจากคะแนนสูงมาหาต่า เป็ นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ถา้ มีผสู้ อบคัดเลือกได้คะแนน
รวมเท่ากันหลายคนให้ถือคะแนนวิช าในข้อ 12( 1 ) เป็ นเกณฑ์ตัดสิน และถ้าคะแนนในวิช าดังกล่าว
ยังเท่ากันอยู่อีกก็ให้คณะกรรมการดาเนินการจัดให้มีการคัดเลือกโดยสอบสัมภาษณ์
ข้อ 17. การบรรจุ และแต่งตั้งหรือเลื่อนต าแหน่งเจ้าหน้าที่ใ ห้ด ารงต าแหน่ง ต้อ งเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
( 1 ) เจ้าหน้าที่ตามข้อ 5 ก.ข.ค.
ช. ต้องเป็ นผูไ้ ด้รบั ประกาศนียบัตรไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือประโยค
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือ
ซ. เป็ นผูไ้ ด้รบั ประกาศนียบัตรวิชาการสหกรณ์จากสถาบันการศึกษาทางสหกรณ์
ซึ่งทางราชการรับรอง
ฌ. เป็ นผูไ้ ด้รบั ประกาศนียบัตรไม่ต่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
( 2 ) หัวหน้าฝ่ าย
ช. ต้องมีพนื ้ ฐานความรูต้ าม ( 1 ) ก. และดารงตาแหน่งเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์
มาแล้วไม่ต่ากว่า 5 ปี
ซ. ต้องมีพนื ้ ฐานความรูต้ าม ( 1 ) ข. และดารงตาแหน่งเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์
มาแล้วไม่ต่ากว่า 3 ปี
ฌ. ต้องมีพนื ้ ฐานความรูต้ าม ( 1 ) ค. และดารงตาแหน่งเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์
มาแล้วไม่ต่ากว่า 1 ปี
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จ. ต้องได้รบั ปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งเทียบเท่าได้ไม่ต่ากว่า
ปริญญาตรีในทางที่สหกรณ์ตอ้ งการ หรือ
ฉ. ต้องดารงตาแหน่งหัวหน้างานหรือหัวหน้าฝ่ ายในสหกรณ์นมี ้ าแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
( 4 ) ผูจ้ ัดการ
ช. ต้องมีพนื ้ ความรูต้ าม ( 3 ) ก. และดารงตาแหน่งรองผูจ้ ัดการในสหกรณ์
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี หรือ
ซ. ต้องมีพนื ้ ความรูต้ าม ( 2 ) ข. และดารงตาแหน่งรองผูจ้ ัดการในสหกรณ์
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี หรือดารงตาแหน่งหัวหน้าฝ่ ายในสหกรณ์มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี หรือ
ฌ. มีคณ
ุ วุฒิอื่นทีเ่ หมาะสมแก่ตาแหน่งตามที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
ในกรณีที่มีเหตุควรยกเว้นการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ในข้อนี ้ ให้คณะกรรมการดาเนินการ
พิจารณาเป็ นรายๆ
ข้อ 18. ประธานกรรมการมีอานาจบรรจุแต่งตัง้ หรือเลือ่ นต าแหน่งเจ้าหน้าที่ใ ห้ด ารงต าแหน่งซึ่ง
ไม่สงู กว่ารองผูจ้ ัดการได้ทกุ ตาแหน่ง ภายในจานวนอัตราตาแหน่งที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
ข้อ 19. ในการบรรจุและแต่งตัง้ หรือเลื่อนต าแหน่งเจ้าหน้าที่ใ ห้ด ารงต าแหน่ง รองผู้จัดการหรือ
ผูจ้ ัดการ ให้ประธานกรรมการพิจารณาผูม้ ีคณ
ุ วุฒิ ความสามารถ ความชัด เจน และความเหมาะสมแก่
ตาแหน่ง เสนอขอรับความเห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการก่อน เมื่ อได้รบั ความเห็นชอบแล้ว
ประธานกรรมการจึงสั่งบรรจุและแต่งตัง้ ได้
ข้อ 20. การบรรจุและแต่งตัง้ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ให้บรรจุในอัตราเงินเดือนดังต่อไปนี ้
( 1 ) ผูม้ ีพนื ้ ฐานความรูต้ ามข้อ 17(1)ก.ให้บรรจุในอัตราเจ้าหน้าที่ขนั้ 1 เงิน 5,390 บาท
( 2 ) ผูม้ ีพนื ้ ฐานความรูต้ ามข้อ 17(1)ข.ให้บรรจุในอัตราเจ้าหน้าที่ขนั้ 3 เงิน 5,900 บาท
( 3 ) ผูม้ ีพนื ้ ฐานความรูต้ ามข้อ 17(1)ค.ให้บรรจุในอัตราเจ้าหน้าที่ขนั้ 5 เงิน 6,450 บาท
( 4 ) ผูม้ ีพนื ้ ฐานความรูต้ ามข้อ 17(3)ให้บรรจุในอัตรารองผูจ้ ัดการขัน้ 1 เงิน 8,190 บาท
( 5 ) วุฒิอื่น ๆ ให้บรรจุในอัตราซึ่งคณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร
ผู้ได้ร ับการเลื่อนขึ ้นต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ าย หรือรองผู้ จัดการ หรือผู้จัดการจะให้ได้ร ับ
เงินเดือนสูงกว่าขัน้ ต่าสุดตาแหน่งนัน้ ไม่ได้ แต่ถา้ ผูน้ นั้ ได้รบั เงินเดือนเดิมสูงกว่าขัน้ ต่าสุดของตาแหน่งใหม่ก็
ให้ได้รบั ขัน้ ที่เท่ากับเงินเดือนเดิม
ข้อ 21. การบรรจุและแต่งตัง้ เจ้าหน้าที่ ให้เป็ นไปตามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร
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การปฏิบัตหิ น้าทีแ่ ทนตาแหน่งเจ้าหน้าทีห่ รือผู้จัดการและการเปลี่ยนตัวผู้จัดการ
ข้อ 22. ถ้าตาแหน่งเจ้าหน้าที่ว่างและยังมิ แต่งตั้งให้ผู้ใ ดด ารงต าแหน่งนั้น หรือผู้ด ารงต าแหน่ง
ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้เป็ นครัง้ คราว ประธานกรรมการมีอานาจสั่งให้เจ้าหน้าที่ที่เ ห็นสมควรรักษาการ
ในตาแหน่งหรือทาการแทนชั่วคราวได้ แต่การสั่งการให้รกั ษาการในตาแหน่งรองผูจ้ ัดการ หรือผูจ้ ัดการต้อง
ได้รบั ความเห็นชอบของคณะกรรมการดาเนินการก่อน
ข้อ 23. ในกรณีที่มี การเปลี่ยนตัวผู้จัดการ ให้คณะกรรมการด าเนินการจัดให้มี การตรวจสอบ
หลักฐานทางบัญชีและการเงินกับบรรดาทรัพย์สนิ ของสหกรณ์ เพื่อทราบฐานะอันแท้จ ริงของสหกรณ์ที่จ ะ
ส่งมอบกัน
หมวด 5
หลักประกันของเจ้าหน้าที่
ข้อ 24. ในการบรรจุและแต่งตัง้ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ต้องให้เ จ้าหน้าที่ทาหนังสือสัญญาจ้างไว้
เป็ นหลักฐานตามแบบที่สหกรณ์กาหนด และให้คณะกรรมการดาเนินการกาหนดให้มีหลักประกันอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังปรากฏข้างล่างนี ้ เพื่อประกันความเสียหายอันอาจจะเกิดขึน้ แก่สหกรณ์
เนื่องจากการกระทาหรืองดเว้นการกระทาซึ่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ตอ้ งรับผิด
( 1 ) มีเงินสดจานวนไม่นอ้ ยกว่าที่คณะกรรมการดาเนินการฝากไว้กบั สหกรณ์
( 2 ) มีบคุ คลซึ่งคณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรอย่างน้อยหนึ่งคนเป็ นผู้ค า้ ประกัน
อย่างไม่มีจากัด
( 3 ) มีหลักทรัพย์ของรัฐบาลไทยหรือหลักทรัพย์อย่างอื่นจานาประกัน
( 4 ) มีอสังหาริมทรัพย์อนั ปลอดจากภาระจานองรายอื่นจานองเป็ นประกันตามที่เห็น
สมควรแก่ลกั ษณะและปริม าณของงานในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่สหกรณ์แต่ละคน เพื่อให้คุ้ม
แก่ความเสียหายอันอาจจะเกิดขึน้
หมวด 6
การเลื่อนเงินเดือน
ข้อ 25. เจ้าหน้าที่สหกรณ์ซึ่งมีเวลาทางานในสหกรณ์ครบแปดเดือนในรอบปี ทางบัญชีของสหกรณ์
จึงมีสทิ ธิ ได้รบั การพิจารณาเลือ่ นเงินเดือน
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ความรับผิด ชอบคุณภาพ และปริม าณงานในหน้าที่ ตลอดจนความประพฤติแ ละสมรรถภาพในการ
ปฏิบตั ิงานในรอบปี ทางบัญชีแล้วของสหกรณ์ ทัง้ นีต้ อ้ งอยู่ภายในวงเงินประมาณการรายจ่ายสาหรับเลื่อน
เงินเดือนประจา
ข้อ 27. ผูจ้ ัดการมีอานาจเลือ่ นเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ตาแหน่งไม่สงู กว่ารองผู้จัดการ ในปี หนึ่ง ๆ
ไม่เกินหนึ่งขัน้ ถ้าเกินกว่านัน้ ต้องได้รบั ความเห็นชอบของคณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ 28. การเลือ่ นเงินเดือนผูจ้ ัดการเป็ นอานาจของคณะกรรมการดาเนินการ
หมวด 7
เงินสะสมของเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์
ข้อ 29. เจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่ทาหน้าที่รบั ผิดชอบกับการเงิน และทรัพย์สนิ ของสหกรณ์ตอ้ งยินยอม
ให้สหกรณ์หกั เงินเดือน ณ ที่จ่ายเพื่อนาเข้าบัญชีเงินสะสมของเจ้าหน้าที่สหกรณ์รายคนทุกเดือนจนถึง

เดือนออกจากงาน
เงินสะสมของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ใ ห้มี อัตราไม่ ต่ากว่าร้อยละห้าของเดือน โดยไม่ มี เ ศษ
ของบาทสหกรณ์จะคิดดอกเบีย้ เงินสะสมให้ในอัตราเดียวกับเงินฝากประจาระยะเวลาสิบสองเดือนตามที่
กาหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจาของสหกรณ์ทงั้ สิน้ โดยคิดให้ตามจานวน
เดือนเต็มและนาเข้าบัญชีเงินสะสมของเจ้าหน้าที่สหกรณ์นนั้ ๆ ทุกวันสิน้ ปี ทางบัญชีของสหกรณ์
ข้อ 30. เงินสะสมของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ตามข้อ 29 รวมทั้งดอกเบีย้ ย่อมถือเป็ นประกันบรรดา
ความเสียหายอันจะมีขนึ ้ แก่สหกรณ์ โดยการกระทาหรืองดเว้นการกระทาของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ดงั กล่าว
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ตามวรรคแรก จะงดส่งหรือถอนเงินสะสมรวมทั้งดอกเบีย้ ไม่ ว่าทั้งหมด
หรือบางส่วนในระหว่างที่เป็ นเจ้าหน้าที่สหกรณ์หาได้ไม่
หมวด 8
การจ่ายเงินโบนัส เงินบาเหน็จและค่าชดเชย
ข้อ 31. เมื่อสิน้ ปี ทางบัญชีหนึ่ง ๆ สหกรณ์อาจจัดสรรกาไรเป็ นเงินโบนัสแก่เ จ้าหน้าที่ของสหกรณ์
ตามข้อบังคับของสหกรณ์
ให้คณะกรรมการดาเนินการกาหนดจานวนเงินโบนัสที่จะจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
ตามส่วนแห่งอัตราเงินเดือนของแต่ละคน แต่อย่างสูงไม่เกินสีเ่ ท่าของเงินเดือนซึง่ ได้รบั ในเดือนสุดท้ายของปี
ทางบัญชีนนั้
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ตามส่วนแห่งเวลาทางานในปี นนั้
ข้อ 32. คณะกรรมการดาเนินการอาจไม่จ่ายเงินโบนัสไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนให้ แก่เ จ้าหน้าที่
ของสหกรณ์คนใดก็ได้ หากปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นนั้ ปฏิบตั ิหน้าที่ผิดพลาดหรือบกพร่องอยู่เ ป็ น
ประจาไม่อทุ ิศเวลาให้แก่สหกรณ์ ลาหยุดในระหว่างปี ทางบัญชีเกินสมควรทั้งไม่ พ ยายามขวนขวายแก้ไข
ข้อผิดพลาดหรือบกพร่องของตน
ข้อ 33. เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออกจากสหกรณ์ เพราะสหกรณ์เ ลิกจ้างมี สิทธิ ได้รบั ค่าชดเชยจาก
สหกรณ์ดงั นี ้
( 1 ) เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ซึ่งทางานติดต่อกันครบหนึ่งร้อยยี่สิบวันแต่ไม่ ครบหนึ่งปี
โดยรวมวันหยุด วันลาและวันที่สหกรณ์ส่งั ให้หยุดงาน เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ให้จ่ายไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้าง
อัตราสุดท้ายสามสิบวัน
( 2 ) เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ซึ่งทางานติดต่อกันครบหนึ่งปี แต่ไม่ ครบสามปี โดยรวม
วันหยุด วันลาและวันที่สหกรณ์ส่งั ให้หยุดงาน เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ใ ห้จ่ ายไม่ น้อยกว่าค่าจ้างอัตรา
สุดท้ายเก้าสิบวัน
( 3 ) เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ซึ่งทางานติดต่อกันครบสามปี ขึน้ ไปแต่ไม่ครบ 10 ปี โดยรวม
วันหยุด วันลาและวันที่สหกรณ์ส่งั ให้หยุดงาน เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ใ ห้จ่ ายไม่ น้อยกว่าค่าจ้างอัตรา
สุดท้ายหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
( 4 ) เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ซึ่งทางานติดต่อกันครบสิบปี ขึน้ ไป โดยรวมวันหยุด วันลา
และวันที่สหกรณ์ส่งั ให้หยุดงาน เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ให้จ่ายไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายสามร้อย
หกสิบห้าวัน
การเลิกจ้าง หมายความว่า การที่สหกรณ์ให้เจ้าหน้าที่ออกจากการงานโดยที่ไม่ กระทา
ความผิดตามข้อ 35
อนึ่งสหกรณ์ไม่ตอ้ งจ่ายเงินค่าชดเชยให้เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ที่มีกาหนดระยะเวลาจ้างไว้
แน่นอนและเลิกจ้างตามกาหนดระยะเวลานัน้ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ที่สหกรณ์แจ้งให้ทราบเป็ นหนังสือ
แต่แรกว่าให้ทดลองปฏิบตั ิงานในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน และยังอยู่ในระยะเวลานัน้
ข้อ 34. เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์คนใดทางานในสหกรณ์นดี ้ ว้ ยความเรียบร้อยเป็ นเวลาติดต่อกันมา
ไม่นอ้ ยกว่าห้าปี ขนึ ้ ไป มีสทิ ธิได้รบั เงินบาเหน็จเมื่อออกจากตาแหน่ง เว้นแต่การออกเพราะถูกลงโทษไล่ออก
หรือเลิกจ้างและมีสทิ ธิได้รบั เงินชดเชยแล้วตาม ข้อ 33
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เศษของปี ถา้ ถึง 180 วัน ให้นบั เป็ นหนึ่งปี ถ้าต่ากว่านัน้ ให้ปัดทิง้
จานวนปี ที่ทางาน หมายถึง ระยะเวลาวันบรรจุเจ้าหน้าที่เข้าทางานในสหกรณ์ จนถึงวันที่
ออกจากสหกรณ์หกั ด้วยวันลาของผูน้ นั้
ในกรณีที่คานวณเงินบาเหน็จตามระเบียบนีม้ ี จ านวนมากกว่าเงินชดเชยที่เ จ้าหน้าที่พึง
ได้รบั ตามข้อ 33 ให้สหกรณ์จ่ายเงินบาเหน็จเพิ่มได้เฉพาะส่วนที่เกินกว่าเงินชดเชยเท่านัน้
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ซึ่งออกจากตาแหน่งเพราะตาย สหกรณ์จ ะจ่ ายเงินบาเหน็จ ให้แก่
ทายาทตามกฎหมาย
ข้อ 35. สหกรณ์ไม่ตอ้ งจ่ายค่าชดเชยให้แก่เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ซึ่งเลิกจ้างในกรณีหนึ่งกรณีใด
ดังต่อไปนี ้
( 1 ) ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทาความผิดทางอาญาโดยเจตนาแก่สหกรณ์
( 2 ) จงใจทาให้สหกรณ์ได้รบั ความเสียหาย
( 3 ) ฝ่ าฝืนข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการทางานหรือคาสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของ
สหกรณ์ และสหกรณ์ได้ตกั เตือนเป็ นหนังสือแล้ว เว้นแต่กรณีรา้ ยแรงสหกรณ์ไม่จาเป็ นต้องตักเตือน
( 4 ) ละทิง้ หน้าที่เป็ นเวลาสามวันติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอนั สมควร
( 5 ) ประมาทเลินเล่อเป็ นเหตุให้สหกรณ์ได้รบั ความเสียหาย
( 6 ) ได้รบั โทษจ าคุกตามค าพิพ ากษาถึงที่สดุ ให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือ
ความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
ข้อ 36. เพื่อประโยชน์แก่การจ่ายเงินบาเหน็จและค่าชดเชยแก่เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ให้สหกรณ์
ตัง้ เงินสารองจ่ายเงินบาเหน็จและค่าชดเชยไว้ตดั จ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายประจาปี ตามจานวนที่คณะกรรมการ
ดาเนินการพิจารณาเห็นสมควร
ข้อ 37. ภาษีเงินได้อนั พึงชาระตามกฎหมายให้ผรู้ บั เงินชดเชยและเงินบาเหน็จเป็ นผูจ้ ่ายทัง้ สิน้
หมวด 9
การพ้นจากตาแหน่ง
ข้อ 38. เจ้าหน้าที่ออกจากงานเมื่อ
( 1 ) ตาย
( 2 ) ลาออก
( 3 ) ขาดคุณสมบัตติ ามข้อ 6
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( 5 ) เลิกจ้าง
( 6 ) ให้ออก
ข้อ 39. เจ้ าหน้า ที่ผู้ใ ดประสงค์จ ะลาออกจากงานก็ย่อมทาได้ โดยยื่นหนังสือขอลาออกต่ อ
ผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรงของตน เพื่อเสนอตามลาดับจนถึงคณะกรรมการด าเนินการ เมื่ อคณะกรรมการ
ดาเนินการพิจารณาอนุญาตแล้ว จึงถือว่าออกจากงาน
ข้อ 40. เจ้าหน้าที่สหกรณ์ซึ่งขาดคุณ สมบัติตามข้อ 6. นั้น ให้ถื อว่าออกจากงานตั้งแต่วัน ที่
คณะกรรมการดาเนินการลงมติ
ข้อ 41. เจ้าหน้าที่สหกรณ์คนใดมีอายุครบ 60 ปี บริบรู ณ์ ให้เป็ นอันออกจากงานเมื่อสิน้ ปี ทางบัญชี
ซึ่งเป็ นปี ที่ผนู้ นั้ มีอายุครบ 60 ปี บริบรู ณ์ โดยให้พน้ จากตาแหน่งเว้นแต่จะได้มีการพิจารณาจ้างเป็ นคราวๆ
อีกคราวละไม่เกิน 1 ปี จนอายุครบ 65 ปี บริบรู ณ์
การพิจารณาจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์เป็ นคราวๆ ตามวรรคก่อนจะทาได้แต่ใ นกรณีที่มี เ หตุ
พิเ ศษเพื่ อประโยชน์อย่างยิ่งแก่สหกรณ์ และผู้นั้นยัง มี สขุ ภาพสมบูรณ์เ พียงพอที่ จ ะปฏิบัติ งานโดยมี
สมรรถภาพ ทัง้ นีต้ อ้ งได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ 42. คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจเลิกจ้างเจ้าหน้าที่หรือสหกรณ์ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
( 1 ) เมื่อสหกรณ์ยบุ ตาแหน่งที่ผนู้ นั้ ดารงอยู่
( 2 ) เมื่อมีเหตุอนั สมควรซึง่ คณะกรรมการดาเนินการเห็นว่าผูน้ นั้ หย่อนสมรรถภาพในการ
ปฏิบตั ิงานหรือมีความบกพร่องในการปฏิบตั ิงานอยู่เนือง ๆ หรือไม่อาจไว้วางใจผู้นั้นในการปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปได้
( 3 ) เมื่อมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีความผิดวินยั อย่างร้ายแรง หรือในกรณีมีความผิด
อาญา เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
( 4 ) เมื่อต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้จาคุกสาหรับความผิดลหุโทษหรือ
ความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
( 5 ) เลิกจ้างตามสัญญาจ้าง
ข้อ 43. การลงโทษเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ให้เป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยวินยั การสอบสวน และการ
ลงโทษสาหรับเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์

- 60 บทเฉพาะกาล
ข้อ 44. ผูท้ ี่สหกรณ์ได้จ้างไว้แล้ว ก่อนวันใช้ระเบียบนีใ้ ห้ถือว่าเป็ นเจ้าหน้าที่สหกรณ์มี สิทธิ และ
หน้าตามระเบียบนีท้ กุ ประการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์คนใดยังไม่ได้ทาสัญญาจ้างและหรือจัดให้มี หลักประกันไว้ต่อสหกรณ์
ให้ทาสัญญาจ้างและหรือให้มีหลักประกันให้เสร็จภายในกาหนด 60 วัน นับแต่วนั ถัดจากวันใช้ระเบียบนี ้
ข้อ 45. ผูท้ ี่สว่ นราชการหรือหน่วยงานสั่งให้ไปทางานในฐานะเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และกาลังทางาน
อยู่ในฐานะเช่นนัน้ อยู่ในวันใช้ระเบียบนี ้ ทัง้ มีความประสงค์จะลาออกจากราชการหรือหน่วยงานที่ตนสังกัด
อยู่เพื่อสมัครเป็ นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ โดยได้รบั เงินเดือนไม่สงู เกินกว่าเงินเดือนซึ่งได้รบั จากส่วนราชการหรือ
หน่วยงานเดิม
การจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ตามความในวรรคก่อน อาจกระทาโดยไม่ตอ้ งสอบคัดเลือก
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554
(ลงชื่อ) พลตารวจตรี สมบัติ คงพิบลู ย์

( สมบัติ คงพิบลู ย์ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
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ว่าด้วยการลาสาหรับเจ้าหน้าทีแ่ ละลูกจ้าง
พ.ศ.2554
……………………………
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 78 และข้อ 106 ที่ประชุม คณะกรรมการ
ดาเนินการชุดที่ 38 ครัง้ ที่ 6 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ได้กาหนดระเบียบว่าด้วยการลาสาหรับ
เจ้าหน้าที่ ดังต่อไปนี ้
ข้อ 1. ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จ ากัด ว่าด้วยการ
ลาสาหรับเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2554”
ข้อ 2. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการลาสาหรับเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2550 และให้ใ ช้ระเบียบนี ้
แทนโดยมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554 เป็ นต้นไป
การลาป่ วย
ข้อ 3. เจ้าหน้าที่จะลาป่ วยตามธรรมดาเพื่อรักษาตัวได้ไม่เกิน 60 วัน ในปี หนึ่งๆ โดยได้รบั เงินเดือน
หรือค่าจ้างเต็ม
เจ้าหน้า ที่ซึ่งป่ วยเพราะประสบอัน ตรายขณะปฏิบัติ งานในหน้าที่ จะลาป่ วยโดยได้ร ับ
เงินเดือนหรือค่าจ้างเต็มได้ตลอดเวลาที่ตอ้ งรักษาตัวแต่ไม่เกิน 120 วัน
การลาคลอดบุตร
ข้อ 4. เจ้าหน้าที่จะลาคลอดบุตรได้ตามความจ าเป็ น โดยได้รบั เงินเดือนหรือค่าจ้างเต็ม ไม่ เ กิน
120 วัน ทัง้ นี ้ ให้ยื่นใบตรวจรับรองแพทย์แผนปัจจุบนั ชั้นหนึ่งพร้อมกับใบลา
การลากิจส่วนตัวและพักผ่อน
ข้อ 5. เจ้าหน้าที่จะลากิจหรือพักผ่อนได้โดยได้รบั เงินเดือนหรือค่าจ้างเต็มในปี หนึ่งๆ ไม่เกิน 45 วัน
แต่ในปี ที่เริม่ เข้าทางานถ้าได้รบั การบรรจุแต่งตัง้ ไม่เต็มปี วันลาที่กล่าวไว้ใ ห้ลดลงตามจ านวนเดือนๆ ละ
4 วัน แต่เมื่อรวมทัง้ ปี แล้วจะต้องไม่เกิน 45 วัน
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ข้อ 6. เจ้าหน้าที่ซึ่งยังไม่เคยอุปสมบทและได้ทางานประจ าในสหกรณ์ม าแล้วไม่ น้อยกว่าสองปี
จะลาเพื่ออุปสมบทได้โดยได้รบั เงินเดือนหรือค่าจ้างเต็มไม่เกิน 120 วัน
ในกรณีลาสิกขาบทก่อนครบกาหนดวันลา ผูน้ นั้ จะต้องกลับเข้าทางานภายใน 7 วัน นับแต่
วันลาสิกขาบทและถือว่าวันลาอุปสมบทเป็ นอันสิน้ สุด
การลาเข้าระดมราชการทหาร
ข้อ 7. เจ้าหน้าที่ที่ถกู เรียกเข้าระดมราชการทหาร ต้องรายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาภายใน 48 ชั่วโมง
นับแต่เวลารับหมายระดมเป็ นต้นไป และไปเข้าระดมตามวันเวลาในหมายระดมนัน้
เวลาที่เข้าระดมราชการทหารนี ้ ให้ได้รบั เงินเดือนเต็ม
การลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ
ประเทศซาอุดอิ าระเบีย
ข้อ 8. เจ้าหน้าที่ซึ่งนับถือศาสนาอิสลามผูใ้ ดยังไม่เคยเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมื องเมกกะ
จะลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิ อาระเบีย ต้องยื่นใบลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อนวัน
เดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน เพื่อเสนอตามลาดับจนถึงคณะกรรมการด าเนินการ เมื่ อได้รบั อนุญาตแล้ว
จึงจะหยุดงานเพื่อไปประกอบพิธีดงั กล่าวได้ โดยได้รบั เงินเดือนเต็มมีกาหนดไม่เกิน 120 วัน
การขออนุญาตลา
ข้อ 9. ผูข้ ออนุญาตต้องเสนอใบลาตามแบบของสหกรณ์ต่อผูบ้ งั คับบัญชาซึ่งมีอานาจอนุญาตลา
โดยเร็ว
ข้อ 10. ผูข้ ออนุญาตลาคลอดบุตร ต้องเสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อนหรือในวันเริ่ม ลา เว้นแต่
อาการป่ วยทาให้ไม่สามารถเสนอใบลาในวันดังกล่าว จึ งให้เ สนอใบลาในโอกาสแรกที่สามารถกระทาได้
พร้อมทัง้ ชีแ้ จงเหตุผลด้วย
ข้อ 11. ผูข้ ออนุญาตลากิจส่วนตัวหรือลาพักผ่อน ต้องเสนอใบลาต่อผูบ้ งั คับบัญชาก่อนวันที่เ ริ่ม ลา
ตามสมควร และต้องได้รบั อนุญาตก่อนแล้วจึงหยุดงานเพื่อกิจส่วนตัวหรือพักผ่อนได้แต่ในกรณีลากิจส่วนตัว
ที่มีเหตุจาเป็ นอันไม่ควรรอรับอนุญาตก่อนได้ จะเสนอใบลาพร้อมทัง้ ชีแ้ จงเหตุจาเป็ นต่อผู้บังคับบัญชาแล้ว
หยุดงานเพื่อกิจส่วนตัวนัน้ ก็ได้
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ไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน เมื่อได้รบั อนุญาตจากคณะกรรมการดาเนินการแล้ว จึงหยุดงานเพื่ออุปสมบทได้
ข้อ 13.เจ้ า หน้า ที่ ซึ่ ง ถูก เรีย กเข้ า ระดมราชการทหาร เมื่ อ ได้ร ับ รายงาน และเสนอใบลา
ต่อผูบ้ งั คับบัญชาแล้ว ให้ไปเข้าระดมตามที่กาหนดในหมายเรียกเข้าระดมนั้น โดยไม่ ต้องรอรับค าสั่ง
อนุญาต
ข้อ 14. ผูม้ ีอานาจอนุญาตการลาของเจ้าหน้าที่ในปี หนึ่งๆ ได้ไม่เกิน ดังต่อไปนี ้
ผูม้ ีอานาจอนุญาต
ผูล้ า
ลาป่ วย
ลากิจ
ลาพักผ่อน
ประธานกรรมการหรือกรรมการ
ทุกตาแหน่ง
ดาเนินการที่ได้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการดาเนินการ
ผูจ้ ดั การ
1. รองผูจ้ ดั การ
2. เจ้าหน้าที่อื่น

ตามที่เห็นสมควร ตามที่เห็นสมควร ตามที่เห็นสมควร

15
15

7
7

7
7

ข้อ 15. คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจอนุญาตการลาของเจ้าหน้าที่ได้ทกุ กรณีตามระเบียบนี ้
ข้อ 16. เจ้าหน้าที่ซึ่งลาป่ วย ลาคลอดบุตร หรือลากิจส่วนตัว โดยได้รบั เงินเดือนหรือค่าจ้างครบ
กาหนดตามระเบียบแล้ว ถ้าขอลาต่อโดยประธานกรรมการ หรือกรรมการดาเนินการที่ได้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการดาเนินการเห็นว่ามีเหตุผลพิเศษก็อาจอนุญาตให้ลาต่อได้ตามที่เ ห็นสมควร แต่การลาต่อ
ดังกล่าวนีไ้ ม่ ได้รบั เงินเดือนหรือค่าจ้าง และให้ ผู้อนุญาตการลาเสนอคณะกรรมการด าเนินการในการ
ประชุมคณะกรรมการดาเนินการครัง้ ต่อไป
การนับวันลา
ข้อ 17. ถ้ามีการมอบหมายหน้าที่การงานให้นบั วันเวลาเริม่ ตัง้ แต่วนั มอบเป็ นต้นไป ถ้ามอบหมาย
หลังเที่ยงให้นบั เริม่ ต้นวันรุง่ ขึน้
วันลาเป็ นอันสิน้ สุดในวันก่อนวันรับมอบภายหลังเที่ยงให้ถือว่าสิน้ สุดในวันรับมอบ
ข้อ 18. ถ้าวันหยุดทางานของสหกรณ์อยู่ในระหว่างวันลาประเภทเดียวกัน ให้นับวันหยุดทางาน
ดังกล่าวเป็ นวันลาด้วย ซึ่งผูข้ ออนุญาตต้องระบุรวมไว้ในวันลา
ข้อ 19. ถ้าผูไ้ ด้รบั อนุญาตให้ลาถูกเรียกกลับเข้าทางานก่อนกาหนดการลาตามความในข้อ 20
ให้ถือว่าวันลาสิน้ สุดในวันก่อนวันกลับเข้าทางาน หรือในวันก่อนวันเดินทางกลับแล้วแต่กรณี
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ข้อ 20. ถ้าสหกรณ์เห็นว่ามีความจาเป็ นแก่กิจ การของสหกรณ์ จะเรียกให้ผู้ได้รบั อนุญาตให้ลา
กลับเข้าทางานก่อนครบกาหนดการลาก็ได้
ข้อ 21. การหยุดงานโดยไม่เสนอใบลาตามระเบียบนี ้ หรือการลาหยุดงานโดยไม่ ได้รบั อนุญาต
ให้ลาตามระเบียบนี ้ เว้นแต่เกิดจากสาเหตุสดุ วิสยั ให้ถือเป็ นการขาดงานและให้หกั เงินเดือนหรือค่าจ้างตาม
ส่วนเฉลีย่ รายวันตลอดเวลาขาดงาน นอกจากนั้นให้พิจ ารณาลงโทษผิดวินัยสาหรั บผู้ขาดงานตามควร
แก่กรณี
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554
(ลงชื่อ) พลตารวจตรี สมบัติ คงพิบลู ย์
( สมบัติ คงพิบลู ย์ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด

- 65 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี ัมย์ จากัด
ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
พ.ศ.2554
……………………………
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 78 และข้อ 106 ที่ประชุม คณะกรรมการ
ดาเนินการชุดที่ 38 ครัง้ ที่ 6 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 ได้กาหนดระเบียบว่าด้วยเงินช่ วยเหลือ
ค่ารักษาพยาบาลดังต่อไปนี ้
ข้อ 1. ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรมั ย์ จ ากัด ว่าด้วยเงิน
ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล พ.ศ.2554”
ข้อ 2. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินช่ วยเหลือค่ารักษาพยาบาล พ.ศ.2550 และให้ใ ช้
ระเบียบนีแ้ ทนโดยมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ในระเบียบนี ้
“รายได้” หมายความว่า เงินเดือนและค่าจ้าง
“สถานพยาบาล” หมายความว่า สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลของ
เอกชน
“สถานพยาบาลของทางราชการ” หมายความว่า โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลซึ่งเป็ นของรัฐ องค์การของรัฐ บาล หน่วยงานของรัฐ ราชการส่วนท้องที่
สภากาชาดไทย หรือคุรุสภา
“สถานพยาบาลของเอกชน” หมายความว่ า โรงพยาบาลหรือ สถานพยาบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลซึ่งเป็ นเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
“ ค่ารักษาพยาบาล” หมายความว่า
( 1 ) เงินที่สถานพยาบาลเรียกเก็บเป็ นค่ายา ค่าเลือด ค่านา้ เกลือ ค่าออกซิเจน และอื่นๆ
ที่ใช้ในการบาบัดและรักษาโรค
( 2 ) เงินที่สถานพยาบาลเรียกเก็บเป็ นเงินค่าบริการทางการแพทย์ ค่าตรวจ ค่าวิเ คราะห์
โรค และค่าอวัยวะเทียม แต่ไม่ รวมถึงค่ ารักษาพยาบาลพิเ ศษ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอย่างอื่ น
ซึ่งเรียกชื่อเป็ นอย่างอื่นที่มีลกั ษณะเป็ นเงินค่าตอบแทน
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( 1 ) บุตรชอบด้วยกฎหมายซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือเป็ นบุคคลไร้ความสามารถหรือ
เป็ นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ เพราะกายพิการ หรือจิ ตฟั่ นเฟื อนไม่ สมประกอบตามค าวินิจ ฉัยของ
แพทย์ และอยู่ในความอุปการะของบิดามารดา แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม
( 2 ) คู่สมรส
ข้อ 4. ให้เจ้ าหน้าที่มี สิทธิ ได้รบั การช่ วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง และค่าอาหารสาหรับ
ตนเองตามหลักเกณฑ์ตามระเบียบนี ้
ข้อ 5. ค่ารักษาพยาบาล ค่า ห้อ ง และค่า อาหารของสถานพยาบาล ทางราชการให้เ บิ กได้
ทัง้ ประเภทคนไข้ในและคนไข้นอก แต่ถา้ เป็ นของสภานพยาบาลของเอกชน ให้เบิ กได้เฉพาะประเภทคนไข้
ใน โดยให้เบิกได้ครึง่ หนึ่งของจานวนที่จ่ายจริง แต่ตอ้ งไม่เกิน 3,000 บาท สาหรับระยะเวลาภายใน 30 วัน
นับแต่วนั ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลและในกรณีที่เข้ารับการักษาพยาบาลเกิน 30 วัน ให้เ บิกได้ครึ่งหนึ่ง
ของจานวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ทงั้ นีต้ อ้ งไม่เกินวันละ 100 บาท
ในกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลหลายครัง้ แต่ละครัง้ ในระยะเวลาห่างกันไม่ เ กิน 15 วัน
ให้นบั ระยะเวลาการเข้ารับการรักษาพยาบาลครัง้ หลังติดต่อกับการเข้ารับการรักษาพยาบาลครัง้ ก่อน
“ ค่าอวัยวะเทียมให้เบิกได้ดงั นี ้ “
( 1 ) แขน – ขาเทียม
( 2 ) ตาเทียม
( 3 ) ไตเทียม
( 4 ) ลิน้ หัวใจเทียม
( 5 ) เครือ่ งช่วยเต้นของหัวใจ
( 6 ) วัตถุชนิดพิเศษต่าง ๆ ที่นามาใช้เ ฉพาะภายในร่างกายตามวิธี ผ่าตัดตามกระดูก
อวัยวะเทียมดังกล่าวข้างต้น ถ้าไม่ มี จ าหน่ายในโรงพยาบาล ก็อนุญาตให้ซือ้ จากร้านเอกชนไ ด้ โดยมี
ใบรับรองจากหัวหน้าสถานพยาบาล หรือแพทย์ผรู้ กั ษาว่า อวัยวะเทียมและวัตถุช นิดพิเ ศษดังกล่าวไม่ มี
จาหน่ายในโรงพยาบาลและเป็ นราคาที่สมควร
ข้อ 6. เจ้าหน้าที่มีสทิ ธิได้รบั การช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง และค่าอาหารสาหรับบุคคล
ในครอบครัวของตน เมื่อบุคคลนัน้ มิได้เป็ นข้าราชการหรือทางานอยู่ในรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นใด
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ภรรยาต่างก็เป็ นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ให้ค่สู มรสที่มีรายได้สงู กว่ามีสทิ ธิได้รบั การช่วยเหลือตามหลัก เกณฑ์
ในระเบียบนี ้ ถ้าแยกกันอยู่ไม่ว่าโดยวิธีหย่าหรือไม่ก็ตาม ให้ค่สู มรสฝ่ ายที่มีบตุ รอยู่ในปกครองเป็ นผู้มี สิทธิ
ได้รบั การช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่ตนได้รบั ตามระเบียบนี ้
ข้อ 7. เจ้าหน้าที่ผใู้ ดมีสทิ ธิได้รบั การช่ วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง และค่าอาหารสาหรับ
ตนเองจากรัฐ วิส าหกิจ หรือตามหน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารส่ว นท้องถิ่นหรือจาก
นายจ้ า ง หรือ หน่ ว ยงานราชการอื่ น ใด เจ้ า หน้ า ที่ ห รือ ลูก จ้ า งผู้ นั้น ไม่ มี สิท ธิ ไ ด้ ร ับ การช่ วยเหลื อ
ค่ารักษาพยาบาลค่าห้อง และค่าอาหารสาหรับตนเองตามระเบียบนี ้ เว้นแต่ สิทธิ ได้รบั นั้นต่ากว่าที่พึงจะ
ได้รบั ตามระเบียบนี ้ ในกรณีเช่นนีใ้ ห้มีสทิ ธิเบิกเพิ่มเติมได้เท่าจานวนที่ยงั ขาดอยู่
ข้อ 8. เจ้าหน้าที่ไม่มีสทิ ธิได้รบั การช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ค่าห้องและค่าอาหารตามระเบียบนี ้
สาหรับบุคคลในครอบครัวซึ่ง มี สิทธิ ได้รบั การช่ วยเหลือ ค่า รักษาพยาบาล ค่าห้อง และค่าอาหารจาก
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการอื่นใดหรือ
สหกรณ์อื่น ในฐานะเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานอยู่ในรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานดังกล่าว
ทัง้ นี ้ เว้นแต่สทิ ธิที่บคุ คลในครอบครัวได้รบั การช่วยเหลือต่ากว่าที่พึงจะได้รบั ตามระเบียบนี ้
ในกรณีเช่นนีใ้ ห้มีสทิ ธิเบิกเพิ่มเติมได้เท่าจานวนที่ยงั ขาดอยู่
ข้อ 9. ค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลของทางราชการให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี ้
( 1 ) เจ้าหน้าที่ซึ่งมี รายได้เ ดือนหนึ่งไม่ เ กิน 10,000 บาท ให้เ บิกค่ารักษาพยาบาล
ตามระเบียบนีเ้ ต็มจานวน ทัง้ ประเภทคนไข้ในและประเภทคนไข้นอก
( 2 ) เจ้าหน้าที่ซึ่งมี รายได้เ ดือนหนึ่งเกินกว่า 10,000 บาท ให้เ บิกค่ารักษาพยาบาล
ตามระเบียบนีเ้ ต็มจานวนสาหรับประเภทคนไข้ใน ส่วนประเภทคนไข้นอกให้เบิกได้กึ่งจานวน
ในกรณีสถานพยาบาลของทางราชการใดไม่มียาชนิดใดจาหน่ายให้เจ้าหน้าที่ซอื ้ ยาชนิดนั้น
จากร้านขายยาของเอกชนได้ เมื่อหัวหน้าหรือแพทย์ผตู้ รวจรักษาของสถานพยาบาลนัน้ ๆ แล้วแต่กรณีลงชื่ อ
รับรองว่าให้ไปซือ้ จากร้านขายยาของเอกชนได้
ข้อ 10. ค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลเอกชนประเภทคนไข้ในให้เจ้าหน้าที่เบิกได้กึ่งจานวน
ข้อ 11. ค่าห้องและค่าอาหารในสถานพยาบาลของทางราชการให้เ บิกได้ตามจ านวนที่จ่ ายจริง
แต่ไม่เกินวันละ 600 บาท หรือสถานพยาบาลของเอกชนให้เ บิกได้ตามจ านวนที่จ่ ายจริงแต่ไม่ เ กินวันละ
300 บาท
ข้อ 12. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตอ้ งใช้สทิ ธิเบิกเงินกับสหกรณ์ ให้เจ้าหน้าที่นาใบเสร็จรับเงินค่ารักษา
พยาบาล , ค่าห้อง และค่าอาหารที่เบิกได้ตามระเบียบนีม้ าขอเบิกจากสหกรณ์
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กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
ข้อ 13. ให้ผจู้ ัดการพิจารณาว่าการขอเบิกเงินตามใบเสร็จ รับเงินถูกต้องตามระเบียบนีห้ รือไม่
และจะจ่ายเพียงใด และรีบเสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณาอนุมัติ
ข้อ 14. วิธีการใช้สทิ ธิขอรับค่ารักษาพยาบาล ค่าอวัยวะเทียม ค่าห้อง และค่าอาหารของเจ้าหน้าที่
การเบิกจ่ายเงินของสถานพยาบาลและการกาหนดระดับชั้นของผูบ้ งั คับบัญชาซึ่งเป็ นผู้รบั รองการใช้สิทธิ
ตามระเบียบนี ้ ให้เป็ นไปตามที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
ข้อ 15. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างใช้สทิ ธิตามระเบียบนีโ้ ดยทุจริตหรือกรอกข้อความในค าขอ
เบิกเงินตามระเบียบนีเ้ ป็ นเท็จ นอกจากจะต้องรับโทษทางวินยั ให้เป็ นอันหมดสิทธิที่จะได้รบั เงินช่ วยเหลือ
ตามระเบียบนีต้ ลอดไป
ข้อ 16. เจ้าหน้าที่แต่ละคนจะขอเบิกจ่ ายค่ารักษาพยาบาลได้ไม่ เ กิน 20,000 บาท (สองหมื่ น
บาทถ้วน) ในสิน้ ปี บญ
ั ชีของแต่ละปี
ถ้าปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ผใู้ ดใช้สทิ ธิเบิกเงินโดยทุจริตหรือกรอกข้อความเป็ นเท็จ และได้รบั
เงินไปแล้วให้ผบู้ งั คับบัญชารีบรายงานผูม้ ีอานาจอนุมัติจ่ายเงินเรียกเงินคืนทันที
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2554
(ลงชื่อ) พลตารวจตรี สมบัติ คงพิบลู ย์
( สมบัติ คงพิบลู ย์ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
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ว่าด้วย วินัย การสอบสวนและการลงโทษสาหรับเจ้าหน้าทีแ่ ละลูกจ้าง
พ.ศ.2554
……………………………
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 78 และข้อ 106 ที่ประชุม คณะกรรมการ
ด าเนินการชุดที่ 38 ครัง้ ที่ 6 เมื่ อวันที่ 28 กุม ภาพันธ์ พ.ศ.2554 ได้กาหนดระเบียบว่าด้วยวินัยการ
สอบสวนและการลงโทษสาหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้างดังต่อไปนี ้
ข้อ 1. ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด ว่าด้วยวินัย
การสอบสวน และการลงโทษสาหรับเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2554”
ข้อ 2. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยวินัย การสอบสวนและการลงโทษสาหรับเจ้าหน้าที่
พ.ศ.2550 และให้ใช้ระเบียบนีแ้ ทนโดยมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. เจ้าหน้าที่ต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เ สมอ ผู้ใ ดฝ่ าฝื นให้ถือว่าผู้นั้นกระทาความผิด
จักต้องได้รบั โทษตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี ้
ข้อ 4. วินยั ซึ่งเจ้าหน้าที่ตอ้ งรักษามีดงั ต่อไปนี ้
( 1 ) ต้องสนับสนุนการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสทุ ธิ์ใจ
( 2 ) ต้องรักษาความลับของสหกรณ์และไม่เป็ นปฏิปักษ์ต่อขบวนการสหกรณ์
( 3 ) ต้องให้การต้อนรับ คาชีแ้ จง ความสะดวก ความเป็ นธรรมและความสงเคราะห์แก่ผู้
มาติดต่อในกิจการของสหกรณ์โดยมิชักช้าทั้งต้องสุภ าพเรี ยบร้อยต่อสมาชิ กของสหกรณ์และประชาชน
ทั่วไปห้ามมิให้ดหู มิ่นเหยียดหยามบุคคลใด ๆ
( 4 ) ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์เ ที่ยงธรรม และประพฤติตนอยู่ใ นความสุจ ริต
ห้ามมิให้กดขี่ข่มเหงหรือเบียดเบียนผู้ใ ด และห้ามมิ ใ ห้อาศัยงานในหน้าที่ของตน ไม่ ว่าในทางตรงหรือ
ทางอ้อมหาผลประโยชน์แก่ตนหรือผูอ้ ื่น
( 5 ) ต้อ งขวนขวายปฏิ บัติห น้าที่ด้วยความอุตสาหะและรวดเร็วให้เ กิด ผลดี และ
ความก้าวหน้าแก่สหกรณ์และสมาชิกของสหกรณ์ ทัง้ เอาใจใส่ระมัดระวังผลประโยชน์ของสหกรณ์
( 6 ) ต้องไม่รายงานเท็จหรือเสนอความเห็นที่ไม่สจุ ริตต่อผูบ้ งั คับบัญชา
( 7 ) ต้องปฏิบตั ิตามข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง แบบแผนและวิธีปฏิบตั ิของสหกรณ์
( 8 ) ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่กิจการของสหกรณ์ จะละทิง้ หรือทอดทิง้ หน้าที่ไม่ได้ ทัง้ นี ้
โดยจะต้องปฏิบตั ิหน้าที่และดารงตาแหน่งในสหกรณ์ใดสหกรณ์หนึ่งเพียงแห่งเดียวเท่านัน้ ห้ามมิใ ห้เ ป็ นตัว
กระทาการในห้างหุน้ ส่วนหรือบริษัทใดๆ
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ต่อผูบ้ งั คับบัญชา ผูอ้ ยู่ใต้บงั คับบัญชา ต้องปฏิบตั ิตามคาสั่งของผูบ้ งั คับบัญชา ซึ่งสั่งในกิจการของสหกรณ์
โดยชอบในการปฏิบตั ิกิจของสหกรณ์ ห้ามมิให้กระทาการข้ามผูบ้ งั คับบัญชาเหนือตน เว้นแต่ผบู้ งั คับบัญชา
เหนือตนขึน้ ไปสั่งให้กระทาหรือได้รบั อนุญาตเป็ นพิเศษเป็ นครัง้ คราว
( 10 ) ต้องรักษาชื่อเสียงมิให้ขนึ ้ ชื่อว่าประพฤติช่ วั ห้ามมิให้ประพฤติใ นทางที่อาจทาให้
เสือ่ มเสียเกียรติศกั ดิข์ องตาแหน่งหน้าที่ เช่น ประพฤติตนเป็ นคนเสเพล เสพสุราหรือของมึ นเมาอย่างอื่น
จนไม่สามารถครองสติได้ เสพยาเสพติดให้โทษ มี หนีส้ ินรุงรัง เล่นการพนัน การกระทาหรือยอมให้ผู้อื่น
กระทาการอื่นใด ซึ่งอาจทาให้เสือ่ มเสียเกียรติศกั ดิข์ องตาแหน่งหน้าที่
( 11 ) ต้องไม่เสพสุราหรือของเมาอย่างอื่นในเวลาปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเด็ดขาด
( 12 ) ต้องร่วมมือช่วยเหลือกันในกิจการของสหกรณ์ ต้องรักษาความสามัคคี บรรดาผูอ้ ยู่
ในวงงานของสหกรณ์ และต้องไม่ กระท าการใดๆ อันอาจเป็ นเหตุก่อให้เ กิดการแตกแยกสามัคคีหรือ
ก่อให้เกิดความกระด้างกระเดื่องในบรรดาผูอ้ ยู่ในวงสหกรณ์
( 13 ) ต้องร่วมมือประสานงานด้วยดีกบั ส่วนราชการ หรือสถาบันอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
ของสหกรณ์
ข้อ 5. โทษผิดวินยั มี 5 สถานคือ
( 1 ) ไล่ออก
( 2 ) ให้ออก
( 3 ) ลดขัน้ เงินเดือน
( 4 ) ตัดเงินเดือน
( 5 ) ภาคทัณฑ์
ข้อ 6. การลงโทษไล่ออกนัน้ ให้กระทาในกรณีเจ้าหน้าที่ กระทาผิดวินยั อย่างร้ายแรงดังระบุไว้
ต่อไปนี ้
( 1 ) เปิ ดเผยความลับของทางสหกรณ์ หรือเป็ นปฏิปักษ์ต่อขบวนการสหกรณ์หรือ
สหกรณ์ จนเป็ นเหตุให้เสียหายต่อสหกรณ์
( 2 ) ทาความผิดต้องรับโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้จาคุก เว้นแต่ความผิด
ลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
( 3 ) ต้องคาพิพากษาให้เป็ นคนต้องล้มละลาย
( 4 ) ทุจริตต่อหน้าที่
( 5 ) จงใจไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ เป็ นเหตุให้เสียหายอย่างร้ายแรง
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เป็ นเหตุให้เสียหายแก่สหกรณ์อย่างร้ายแรง
( 7 ) ละทิง้ หน้าที่เป็ นเหตุให้เสียหายแก่สหกรณ์อย่างร้ายแรง
( 8 ) ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ เป็ นเหตุให้เสียหายแก่สหกรณ์อย่างร้ายแรง
( 9 ) ประพฤติช่ วั อย่างร้ายแรง
( 10 ) ดูห มิ่ นเหยียดหยามผู้ม าติดต่ อในกิจ การของสหกรณ์ หรือกดขี่ ข่ม เหง หรือ
เบียดเบียนสหกรณ์
( 11 ) ขาดงานติดต่อกันเกิน 15 วัน โดยไม่มีเหตุอนั ควร
ข้อ 7. การลงโทษให้ออกนัน้ ให้กระทาในกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทาการผิดวินยั เป็ นเหตุให้เสียหายแก่
สหกรณ์ แต่ไม่ถึงขัน้ ร้ายแรง ดังระบุไว้ต่อไปนี ้
( 1 ) รายงานเท็จ หรือเสนอความคิดเห็นที่ไม่สจุ ริตต่อผูบ้ งั คับบัญชา
( 2 ) จงใจไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์
( 3 ) ละทิง้ หน้าที่เนือง ๆ
( 4 ) ประมาทเลินเล่อในหน้าที่เนือง ๆ
( 5 ) ทะเลาะวิวาทกับผูร้ ว่ มงานเป็ นนิจสิน
( 6 ) ประพฤติตนเป็ นที่เสือ่ มเสียเกียรติศกั ดิข์ องตาแหน่งหน้าที่
ข้อ 8. การลงโทษไล่ออกและให้ออกนัน้ ให้คณะกรรมการดาเนินการ หรือผูบ้ ังคับบัญชาต าแหน่ง
ผูจ้ ัดการ ตัง้ คณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการดาเนินการ หรือเจ้าหน้าที่ตาแหน่งไม่ต่ากว่าผูถ้ กู กล่าว
หาอย่างน้อยสามคนเพื่อสอบสวน
การสอบสวนนั้นให้กระท าให้เ สร็จ โดยเร็ว อย่ างช้าไม่ เ กิน 30 วัน นับแต่วันที่ประธาน
กรรมการสอบสวนได้รบั คาสั่ง เว้นแต่คณะกรรมการดาเนินการ จะกาหนดเป็ นอย่างอื่น ผู้ถูกกล่าวหาตาย
ก่อนการสอบสวนพิจ ารณาถึงที่สดุ ก็ใ ห้สอบสวนต่อไปจนเสร็จ เมื่ อสอบเสร็จ แล้วให้คณะกรรมการ
สอบสวนเสนอรายงานพร้อมทั้งสานวนการสอบสวนต่อผู้ส่งั ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจ าณาให้
ความเห็นและเสนอตามลาดับถึงคณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ 9. ในกรณีต่อไปนีใ้ ห้ถือว่าเป็ นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ให้ลงโทษไล่ออกโดยไม่ ต้องตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน
( 1 ) ทาความผิดต้องรับโทษจ าคุกโดนค าพิพ ากษาถึงที่สดุ ให้จ าคุก เว้นแต่ความผิด
ลหุโทษ หรือความผิดกระทาโดยประมาท
( 2 ) ต้องคาพิพากษาให้เป็ นคนล้มละลาย
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เจ้าหน้าที่สอบสวน หรือศาล หรือคาพิพากษาถึงที่สดุ ว่ากระทาความผิดเช่นนัน้ แม้จะมิให้จาคุกก็ตาม
( 4 ) ขาดงานติดต่อกันเกินกว่า 15 วัน และผูบ้ งั คับบัญชาได้สอบสวนแล้ว เห็นว่ามี เ หตุ
อันสมควร
ในกรณี ดัง กล่า วให้ผู้บัง คับ บัญ ชาเสนอรายงานพร้อ มหลัก ฐานตามล าดับ จนถึ ง
คณะกรรมการดาเนินการเมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่า มีหลักฐานตามรายงานนัน้ ก็ให้ไล่ออกได้
ข้อ 10. เมื่อเจ้าหน้าที่ผใู้ ดถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดวินยั จนมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน
หรือกล่าวหาว่ากระทาความผิดอาญาหรือถูกฟ้องคดีอาญา เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิ ดอันได้แก่
กระทาโดยประมาท ถ้าผูบ้ งั คับบัญชาเห็นว่า หากผูน้ นั้ คงอยู่ในหน้าที่จ ะเป็ นการเสียหายแก่สหกรณ์ ก็ใ ห้
รายงานตามลาดับจนถึงคณะกรรมการดาเนินการเพื่อพิจารณาสั่งเจ้าหน้าที่
การพักงานนั้น ให้พ ักจนกว่าการสอบสวนพิจ ารณาถึงที่สดุ ถ้าการสอบสวนพิจ ารณา
ได้ความว่าผูถ้ กู สั่งพักงานมิได้กระทาความผิดและไม่มีมลทินมัวหมองก็ดี หรือผูถ้ กู สั่งพักได้กระทาผิดวินัย
ไม่ รา้ ยแรงก็ดี คณะกรรมการด าเนิน การต้องสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าทางานในต าแหน่งเดิม หรือต าแหน่ ง
ที่เทียบเท่า ส่วนเงินเดือนหรือค่าจ้างในระหว่างพักนัน้ กรณีแรกให้จ่ายเต็มอัตรา ในกรณีหลังให้จ่ายกึ่งอัตรา
ถ้าผูถ้ กู สั่งพักตายก่อนการสอบสวนพิจารณาถึงที่สดุ ให้จ่ายถึงวันผูน้ นั้ ตาย
ถ้าการสอบสวนพิจารณาได้ความเป็ นสัตย์ว่าผู้ถูกสั่งพักได้กระทาผิดวินัยจริงให้ไล่ออก
ตามข้อ 6 หรือออกตามข้อ 7 ตัง้ แต่วนั พักงานหรือแม้จะไม่ได้ความเป็นสัตย์ว่าผูถ้ กู สั่งพักได้กระทาความผิด
วินยั อย่างร้ายแรงแต่มีมลทินหรือมัวหมองในกรณีดงั กล่าวนัน้ อยู่ให้เลิกจ้างตามข้อ 40 แห่งระเบียบว่าด้วย
เจ้าหน้าที่
ข้อ 11. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทาผิดวินยั แต่โทษไม่ ถึงไล่ออกหรือให้ออก ผู้บังคั บบัญชาจะสั่ง
ลงโทษลดขัน้ เงินเดือนหรือตัดเงินเดือนก็ได้ หรือถ้าเห็นว่ามีเหตุอนั ควรลดหย่อนหรือเป็ นความผิดเล็กน้อย
จะสั่งลงโทษภาคทัณฑ์โดยแสดงความผิดนัน้ ให้ทาทัณฑ์บนไว้ดว้ ยก็ได้
การลงโทษตามวรรคแรกสาหรับเจ้าหน้าที่ ในตาแหน่งตัง้ แต่หัวหน้างานลงไปให้ผู้ จัดการ
หรือผูช้ ่วยผูจ้ ัดการมีอานาจสั่งลงโทษได้
ในกรณีลงโทษลดขัน้ เงินเดือน หากต้องลดเกินกว่าขั้นต่าสุดของต าแหน่งก็ใ ห้ลดในขั้น
เงินเดือนสาหรับตาแหน่งถัดลงไปก็ได้
โทษลดขัน้ เงินเดือนหรือโทษตัดเงินเดือนนัน้ ผูบ้ งั คับบัญชาจะลงโทษผู้อยู่ใ ต้บั งคับบัญชา
ที่กระทาผิดวินยั ได้ครัง้ หนึ่งไม่เกินอัตราต่อไปนี ้
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คณะกรรมการดาเนินการ
ผูจ้ ัดการ
รองผูจ้ ัดการ

ลดขัน้ เงินเดือน
2 ขัน้
2 ขัน้
2 ขัน้

ตัดเงินเดือน
กาหนดเวลาไม่เกิน กาหนดส่วนเงินเดือนไม่เกิน
6 เดือน
30 %
4 เดือน
20 %
3 เดือน
10 %

ข้อ 12. ให้ผบู้ งั คับบัญชาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การลงไปรับผิดชอบดูและระมัดระวังเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา
ปฏิบตั ิตามวินยั
ถ้าผูบ้ งั คับบัญชารูว้ ่าผูอ้ ยู่ใต้บงั คับบัญชากระทาผิดวินยั ผูบ้ งั คับบัญชาจะต้องพิจารณาว่า
ความผิดของผูน้ นั้ อยู่ในอานาจของตนจะลงโทษถ้าเห็นว่าความผิดนั้น ควรจะต้องลงโทษมากกว่าที่ตนมี
อานาจลงโทษ ก็ให้รายงานผูบ้ งั คับบัญชาเหนือขึน้ ไป เพื่อให้ลงโทษตามสมควร
ผูบ้ งั คับบัญชาคนใดรูว้ ่าผูอ้ ยู่ใต้บงั คับบัญชากระทาผิดวินยั แต่ไม่จัดการลงโทษหรือลงโทษ
ไม่เป็ นการสุจริตให้ถือว่าผูบ้ งั คับบัญชานัน้ กระทาผิดวินยั
ข้อ 13. เมื่อผูม้ ีอานาจลงโทษได้ส่งั ลงโทษแล้ว ต้องเสนอรายงานการลงโทษนั้นตามลาดับจนถึง
คณะกรรมการดาเนินการ
หากผูบ้ งั คับบัญชาเหนือผูส้ ่งั ลงโทษเห็นว่าโทษที่ลงนัน้ เบาไป ให้มีอานาจที่จ ะสั่งเพิ่ม โทษ
ก็ได้ แต่โทษที่ส่งั เพิ่มขึน้ รวมกับที่ส่งั ไว้แล้วเดิม ต้องไม่เกินอานาจของผูส้ ่งั ใหม่นนั้
ข้อ 14. เจ้าหน้าที่ที่ถูกลงโทษฐานผิดวินัย ถ้าเห็นว่าตนไม่ ได้รบั ความเป็ นธรรมก็อาจอุทธรณ์
ต่อคณะกรรมการดาเนินการได้ภายใน 15 วัน นับตัง้ แต่วนั ทราบคาสั่ง
การอุทธรณ์ไม่เป็ นเหตุให้รอการลงโทษตามคาสั่งของผูบ้ งั คับบัญชา
เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้รบั และพิจารณาอุทธรณ์แล้วจะยกโทษ ลดโทษ เพิ่ม โทษ
หรือยืนตามคาสั่งเดิมก็ได้ ทัง้ นี ้ โดยปกติให้กระทาให้เสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วนั ได้รบั อุทธรณ์คาวินิจ ฉัย
อุทธรณ์แล้วจะยกโทษ ลดโทษ เพิ่มโทษ คาวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการดาเนินการให้เป็ นอันสิน้ สุด
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554
(ลงชื่อ) พลตารวจตรี สมบัติ คงพิบลู ย์
( สมบัติ คงพิบลู ย์ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
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ว่าด้วยอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผู้จัดการและเจ้าหน้าทีอ่ ื่น
พ.ศ. 2554
………………………………………
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 78 ข้อ 91 ข้อ 99 และข้อ 106 ที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 38 ครัง้ ที่ 6 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 ได้กาหนดระเบียบว่าด้วย
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผูจ้ ัดการและเจ้าหน้าที่อื่นดังต่อไปนี ้
ข้อกาหนดทั่วไป
ข้อ 1. ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพ ย์ต ารวจภูธ รจังหวัดบุรีรมั ย์ จ ากัด ว่าด้วย
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผูจ้ ัดการและเจ้าหน้าที่อื่น พ.ศ.2554”
ข้อ 2. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการและ
เจ้าหน้าที่อื่น พ.ศ.2550 และให้ใ ช้ระเบี ยบนีแ้ ทน โดยให้มี ผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 มี นาคม พ.ศ.2554
เป็ นต้นไป
หมวด 1
ผู้จัดการสหกรณ์
ข้อ 3. ผูจ้ ัดการสหกรณ์มีหน้าที่จัดการทั่วไปและความรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจาของ
สหกรณ์ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ ตลอดจนปฏิบตั ิตามนโยบายของคณะกรรมการดาเนินการ ตรวจตรา
ควบคุมดูแลการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เพื่อให้งานสหกรณ์ดาเนินตามเป้าหมายบังเกิดผลดีและ
เป็ นคุณประโยชน์แก่สมาชิก
หมวด 2
รองผูจ้ ัดการ
ข้อ 4. รองผูจ้ ัดการ มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงาน ดังต่อไปนี ้
( 1 ) ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่คณะกรรมการดาเนินการหรือผูจ้ ัดการมอบหมาย
( 2 ) ในกรณีที่ไม่มีผจู้ ัดการ ให้รองผูจ้ ัดการทาหน้าที่ผจู้ ัดการ
( 3 ) ในกรณีที่ผจู้ ัดการไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้รองผูจ้ ัดการเป็ นผูป้ ฏิบตั ิ
หน้าที่แทน
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กระทาเพื่อให้กิจการในหน้าที่ของตนลุลว่ งไปด้วยดี
หมวด 3
เจ้าหน้าทีอ่ ่นื
ข้อ 5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับงานต่อไปนี ้
( 1 ) ช่วยปฏิบตั ิงานที่เป็ นหน้าที่ของเหรัญญิกหรือกรรมการซึ่งได้รบั มอบหมายให้รบั
ผิดชอบเกี่ยวกับการเงินของสหกรณ์
( 2 ) รับจ่าย เก็บรักษาเงินสดของสหกรณ์ภายในอานาจที่ได้รบั มอบหมายจากผูจ้ ัดการ
( 3 ) ลงบัญชีสมุดเงินสดรับ สมุดเงินสดจ่าย และรวบรวมหลักฐานการรับจ่ายเงินสดของ
สหกรณ์ และเสนอสมุดเงินสดรับจ่าย พร้อมหลักฐานการรับจ่าย ให้ผู้จัดการหรือประธานกรรมการหรือผู้
ได้รบั มอบหมายจากประธานกรรมการทราบเป็ นประจา
( 4 ) จัดทาทะเบียนจ่ายเงินเดือน เงินสวัสดิการต่าง ๆ ตามที่เ จ้าหน้าที่และลูกจ้างที่มี สิทธิ
ได้รบั
( 5 ) จัดทาระเบียบเงินสะสมเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
( 6 ) จัดทาเกี่ยวกับการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจา
( 7 ) ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่ได้รบั มอบหมายจากผูจ้ ัดการ
ข้อ 6. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับงานดังต่อไปนี ้
( 1 ) แยกใบสาคัญการรับจ่ายเงินซึ่งเจ้าหน้าที่การเงินมอบให้เข้าสลิปลูกหนี ้ เจ้าหนี ้ ตาม
ประเภทการจ่ายหรือรับทุกวันเมื่อหมดเวลาปฏิบตั ิงานประจาวัน
( 2 ) ลงรายการรับจ่ายตามสลิปที่แยกแล้วในสมุดสรุปประจาวัน
( 3 ) ลงรายการผ่านจากสมุดสรุปประจาวันเข้าสมุดรวมบัญชีท่วั ไป
( 4 ) ทางบทดลองประจาเดือน ทดสอบความถูกต้องของบัญชี
( 5 ) จัดทาและควบคุมงบคงเหลือท้ายแฟ้ ม ทะเบียนเรือนหุ้น บัญชี เ งินกู้ซึ่งเจ้าหน้าที่
หน่วยต่าง ๆ ส่งมาว่าตรงกับประเภทในสมุดรวมบัญชีท่ วั ไปหรือไม่ เ ป็ นประจ าเดือน รวมทั้งจัดส่งสาเนา
ทะเบียนหุ้นและแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนดังกล่าวภายใน 90 วัน นับแต่วันที่มี การเปลี่ยนแปลง
ทะเบียน
( 6 ) ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่ได้รบั มอบหมายจากผูจ้ ัดการ
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( 1 ) ทาหน้าที่สารบรรณทั่วไป
( 2 ) รับสมัครผูเ้ ข้าเป็ นสมาชิก โดยจัดทาทะเบียนสมาชิกและดัชนีชื่อสมาชิ กตามอักษร
รวมทัง้ จัดส่งสาเนาทะเบียนสมาชิกและแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนดังกล่าวต่อนายทะเบียนสหกรณ์
ทราบภายใน 90 วัน นับแต่วนั ที่มีการเปลีย่ นแปลง
( 3 ) รับหนังสือแสดงความจานงการเปลีย่ นแปลงค่าหุน้ เงินงวดชาระหนี ้
( 4 ) รับใบลาออกของสมาชิกและตรวจสอบความถูกต้องต่าง ๆ
( 5 ) งานประชาสัมพันธ์ งานบรรจุแต่งตัง้
( 6 ) รับ ส่ง บันทึกเสนอ และร่างพิมพ์หนังสือโต้ตอบเกี่ยวกับการดาเนินการและการ
ติดต่อทั่วไปของสหกรณ์รวมทัง้ เก็บรักษาเอกสารของสหกรณ์ไว้ตามลักษณะและประเภทของเอกสารนัน้
( 7 ) ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่ได้รบั มอบหมายจากผูจ้ ัดการ
ข้อ 8. เจ้าหน้าที่ฝ่ายประจาหน่วย
ก. เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนหุน้ และบัญชีเงินกู้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงาน
เกี่ยวกับงานดังต่อไปนี ้
( 1 ) ตรวจสอบคาขอกูเ้ งินสามัญ ฉุกเฉิน และพิเศษของสมาชิ กเกี่ยวกับการถือหุ้นและ
หนีส้ นิ
( 2 ) จัดทาบัญชีเงินกู้ และทะเบียนหุน้ รายตัวให้เป็ นปัจจุบนั อยู่เสมอ
( 3 ) คิดเงินปั นผลตามหุ้นทุก ๆ สิน้ ปี ทางบัญชี และทารายการจ่ ายเงินปั นผล โดย
ประสานงานกับฝ่ ายจัดเก็บ
( 4 ) จัดทารายการหุน้ หนีค้ งเหลือรายตัวประจาเดือน และรายหน่วยตรวจสอบกับยอด
คุมของฝ่ ายบัญชีให้ถกู ต้อง
( 5 ) แจ้งยอดหุน้ หนีค้ งเหลือทุก ๆ วันที่ 31 มีนาคม และ 30 กันยายน ให้สมาชิกและ
สหกรณ์จังหวัดทราบ
( 6 ) จัดทารายการเก็บเงินประจาเดือน
( 7 ) ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่ได้รบั มอบหมายจากผูจ้ ัดการ
ข. เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเก็บมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับงาน
ดังต่อไปนี ้
( 1 ) จัดทาใบเสร็จรับเงินประจาเดือน และใบเสร็จรับเงินก่อนกาหนด
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ทะเบียนหุน้ และบัญชีเงินกู้
( 3 ) จัดทาทะเบียนสหกรณ์หนังสือเงินกูส้ ามัญ ฉุกเฉิน และพิเศษ
( 4 ) ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่ได้รบั มอบหมายจากผูจ้ ัดการ
ข้อ 9. เจ้าหน้าที่ฝ่ายเงินกูม้ ีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับงานดังต่อไปนี ้
( 1 ) รับคาขอกูเ้ งินจากสมาชิกและตรวจสอบคาขอกูเ้ งินโดยทาทะเบียนคาขอกูเ้ งินแต่ละ
ประเภทไว้
( 2 ) รวบรวมและเก็บรักษาคาขอกูห้ นังสือกูแ้ ละหนังสือคา้ ประกัน
( 3 ) จัดทาสัญญาเงินกูแ้ ละสัญญาคา้ ประกัน
( 4 ) จัดทาทะเบียนเงินงวดชาระหนี ้
( 5 ) ปฏิบตั ิการอื่น ๆ ตามที่ได้รบั มอบหมายจากผูจ้ ัดการ
ถ้าผูจ้ ัดการหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระทาโดยประมาท
เลินเล่อเป็ นเหตุให้สหกรณ์ได้รบั ความเสียหาย บุคคลดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่
สหกรณ์จนครบจานวน
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่อื่น ๆ ต้ องกระทาตามกฎหมาย ข้อบังคับ และ
ระเบียบของสหกรณ์ตลอดจนคาสั่งของผูบ้ งั คับบัญชา ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายข้อบังคับ ระเบียบหรือค าสั่ง
ดังว่านัน้ ก็ตอ้ งทาตามทางอันสมควรเพื่อให้บงั เกิดผลดีแก่สหกรณ์
เพื่อเป็ นข้อผูกพัน ให้ผจู้ ัดการและเจ้าหน้าที่อื่นลงลายมือชื่ อรับทราบในการปฏิบตั ิหน้าที่
ไว้ดว้ ย
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554
(ลงชื่อ) พลตารวจตรี สมบัติ คงพิบลู ย์
( สมบัติ คงพิบลู ย์ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
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ว่าด้วยเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรเจ้าหน้าทีข่ องสหกรณ์
พ.ศ.2554
…………………………………
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 78 และข้อ 106 ที่ประชุม คณะกรรมการ
ดาเนินการชุดที่ 38 ครัง้ ที่ 6 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 ได้กาหนดระเบียบว่าด้วยเงินช่ วยเหลือ
การศึกษาบุตรเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ พ.ศ.2554 ดังต่อไปนี ้
ข้อ 1. ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากั ด ว่าด้วยเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ พ.ศ.2554”
ข้อ 2. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินช่ วยเหลือการศึกษาบุตรเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
พ.ศ.2550 และให้ใช้ระเบียบนีแ้ ทน โดยให้มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2554 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ในระเบียบนี ้
( 1 ) “เจ้าหน้าที่ ” หมายความว่า บุคคลที่สหกรณ์บรรจุแต่งตั้งให้เ ป็ นเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์และให้ได้รบั เงินเดือนประจาทุกตาแหน่งยกเว้นลูกจ้างชั่วคราว
( 2 ) “รายได้” หมายความว่า เงินเดือนและค่าจ้าง
( 3 ) “โรงเรียนรัฐบาล” หมายความว่า โรงเรียนรัฐบาลในสังกัดกระทรวงศึกษาธิ การที่จัด
ระดับการศึกษา ไม่สงู กว่าอนุปริญญาหรือเทียบเท่า โรงเรียนเตรียมทหารสังกัดกระทรวงกลาโหม โรงเรียน
สาธิตสังกัดมหาวิทยาลัย โรงเรียนเทศบาล โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
( 4 ) “โรงเรียนราษฎร์” หมายความว่า โรงเรียนราษฎร์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียน
ราษฎร์ที่จัดรายการศึกษาไม่สงู กว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชี พ แต่ไม่ รวมถึง
โรงเรียนราษฎร์ ประเภทอาชีวศึกษาที่ใช้หลักสูตรของโรงเรียนเอง และประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษ
( 5 ) “เงินบารุงการศึกษา” หมายถึง เงินที่โรงเรียนรัฐ บาลเรี ยกเก็บในปี การศึกษา
เป็ นค่าลงทะเบียนหรือค่าขึน้ ทะเบียน หรือค่าสมัครเข้าเรียน ค่าบารุงห้องสมุด หรือห้องวิทยาศาสตร์
ค่าบารุงพลศึกษาและหัตถกรรม ค่าบารุงโรงเรียนหรือค่าบารุงวิทยาลัย ค่าบารุงกีฬา ค่าวัสดุฝึกหัด หรือค่า
ภาคปฏิบตั ิ หรือค่าบารุงศิลปศึกษา ค่าห้องพยาบาล ค่ากิจกรรมเสริมหลักสูตรบังคับ ค่าหน่วยกิต ค่าเรียน
( 6 ) “ค่าเล่าเรียน” หมายความว่า เงินค่าเล่าเรียนที่โรงเรียนราษฎร์เ รียกเก็บตามอัตรา
ที่ได้รบั อนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิ การ และให้ห มายความรวมถึงค่าธรรมเนียมในโรงเรียนราษฎร์
เฉพาะที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนดให้เรียกเก็บในปีการศึกษาเป็ นค่าลงทะเบียน ค่าห้องสมุด ค่าบารุงกีฬา
ค่าเวชภัณฑ์ ค่าบารุงการกุศลและค่าบารุงโรงเรียน

- 79 ( 7 ) “บุตร” หมายความว่า บุตรชอบด้วยกฎหมาย แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมและบุตรนัน้
ต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี บริบรู ณ์
( 8 ) “ปี การศึกษา” หมายความว่า ปี การศึกษาที่กาหนดโดยกระทรวงศึกษาธิ การ
กระทรวงกลาโหม มหาวิทยาลัย เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อ 4. ให้เจ้าหน้าที่มีสทิ ธิได้รบั การช่วยเหลือเงินบารุงการศึกษาและหรือเงินค่าเล่าเรียนบุตรของ
ตนได้ตามหลักเกณฑ์แห่งระเบียบนี ้
ข้อ 5. เจ้าหน้าที่ซึ่งมีรายได้เดือนหนึ่งไม่เกิน 15,000 บาท มีสทิ ธิเ บิกเงินบารุงการศึกษาและเงิน
ค่าเล่าเรียนได้เท่าจานวนที่ได้จ่ายไป
ข้อ 6. เจ้าหน้าที่ซึ่งมีรายได้เดือนหนึ่งเกิน 15,000 บาท มีสทิ ธิเบิกเงินบารุงการศึกษาและหรือเงิน
ค่าเล่าเรียนได้ ครึง่ หนึ่งของจานวนเงินที่ได้จ่ายไป
ข้อ 7. เจ้าหน้าที่ผใู้ ดมีสทิ ธิได้รบั การช่วยเหลือบารุงการศึกษาหรือเงินค่าเล่าเรียนสาหรับบุตรของ
ตนเองจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือจากหน่วยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือ
จากนายจ้างของหน่วยงานที่มิใช่สหกรณ์ เจ้าหน้าที่ผนู้ นั้ ไม่ มี สิทธิ ได้รบั การช่ วยเหลือเงินบารุงการศึกษา
หรือเงินค่าเล่าเรียนสาหรับบุตรของตนตามระเบียบนี ้ เว้นแต่สทิ ธิที่ได้รบั นัน้ ต่ากว่าที่พึงจะได้ตามระเบียบนี ้
ในกรณีเช่นนีใ้ ห้มีสทิ ธิเบิกเพิ่มได้เท่าจานวนที่ยงั ขาดอยู่
ข้อ 8. เจ้าหน้าที่ผใู้ ดมีค่สู มรส เป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานอยู่ในรัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน หรือสหกรณ์อื่นใด หรือ
เป็ นข้าราชการหรือลูกจ้างประจา ซึ่งมีสทิ ธิและเป็ นผูเ้ บิกรับเงินช่วยเหลือค่าบารุงการศึกษา และหรือเงิน
ช่ วยเหลือค่า เล่าเรียนบุตรจากรัฐ วิ สาหกิ จ หรือหน่วยงานดังกล่า ว เจ้ าหน้า ที่ผู้นั้น ไม่ มี สิทธิ ได้รบั เงิ น
ช่วยเหลือเงินบารุงการศึกษา หรือเงินค่าเล่าเรียนสาหรับบุตรของตนตามระเบียบนี ้ เว้นแต่สิทธิ ที่ค่สู มรส
ได้รบั นัน้ ต่ากว่าที่พึงจะได้รบั ตามระเบียบนี ้ ในกรณีเช่นนีใ้ ห้มีสทิ ธิเบิกเพิ่มเติมได้เท่าจานวนที่ยงั ขาดอยู่
ข้อ 9. ในกรณีนเี ้ จ้าหน้าที่ผใู้ ดมีค่สู มรสเป็ นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ดว้ ยกัน ให้ค่สู มรสที่มี รายได้สงู
กว่าเป็ นผูม้ ีสทิ ธิได้รบั การช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ ข้อ 5 หรือ ข้อ 6 แล้วแต่กรณี ถ้ามี รายได้เ ท่ากันให้
สามีเป็ นผูเ้ บิก ถ้าคู่สมรสหย่าขาดจากกันหรือแยกกันอยู่ โดยยังไม่ดาเนินการหย่าตามกฎหมาย ให้ค่สู มรส
ที่เป็ นผูป้ กครองบุตรมีสทิ ธิได้รบั การช่วยเหลือตามระเบียบนีต้ ามจานวนบุตรที่อยู่ในอานาจปกครองของตน
ข้อ 10. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตอ้ งการใช้สทิ ธิเบิกเงินกับสหกรณ์ ให้เจ้าหน้าที่นาใบเสร็จ รับเงินบารุง
การศึกษาและเงินค่าเล่าเรียนที่เบิกได้ตามระเบียบนีม้ าขอเบิกจากสหกรณ์
ข้อ 11. ให้ผจู้ ัดการพิจารณาว่าการขอเบิกเงินตามใบเสร็จรับเงินถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ และ
จะจ่ายได้เพียงใด และรีบเสนอให้คณะกรรมการดาเนินการเป็ นผูอ้ นุมัติส่งั จ่าย
วิธีการเบิกจ่ายเงินค่าบารุงการศึกษาหรือเงินค่าเล่าเรียนให้เป็ นไปตามที่สหกรณ์กาหนด

- 80 ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554
(ลงชื่อ) พลตารวจตรี สมบัติ คงพิบลู ย์
( สมบัติ คงพิบลู ย์ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด

- 81 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี ัมย์ จากัด
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัตงิ าน
พ.ศ.2554
……………………………………
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 78 และข้อ 106 ที่ประชุม คณะกรรมการ
ดาเนินการชุดที่ 38 ครัง้ ที่ 6 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 ได้กาหนดระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปปฏิบตั ิงานของกรรมการและเจ้าหน้าที่ไว้ดงั กรณีต่อไปนี ้
ข้อ 1. ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพ ย์ต ารวจภูธ รจังหวัดบุรีรมั ย์ จ ากัด ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบตั ิงาน พ.ศ. 2554”
ข้อ 2. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบตั ิงาน พ.ศ.2550 และให้
ใช้ระเบียบนีแ้ ทน โดยให้มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2554 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ในระเบียบนี ้
สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
สมาชิก หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
คณะกรรมการด าเนิน การ หมายถึ ง คณะกรรมการด าเนิน การสหกรณ์ออมทรัพ ย์
ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
ประธานกรรมการ หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพ ย์ต ารวจภูธ รจังหวัด
บุรรี มั ย์ จากัด
ข้อ 4. ผูเ้ ดินทางไปปฏิบตั ิหน้าที่ซึ่งเป็ นคณะกรรมการด าเนินการและเจ้าหน้าที่ใ ห้เ บิกค่าใช้จ่ าย
ในการเดินทางไปปฏิบตั ิงานได้ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี ้
ข้อ 5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบตั ิงานภายในประเทศ ได้แก่
( 1 ) ค่าพาหนะ ซึ่งรวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชือ้ เพลิงหรือพลังงานสาหรับยานพาหนะ
ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหามและอื่น ๆ ทานองเดียวกัน
( 2 ) ค่าเบีย้ เลีย้ ง
( 3 ) ค่าเช่าที่พกั
( 4 ) ค่าใช้จ่ายอันที่จาเป็ นต้องจ่ายในการเดินทางหรือการปฏิบตั ิงาน

- 82 ข้อ 6. การเดินทางไปปฏิบตั ิงานได้แก่
( 1 ) การปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวกับงานหรือกิจการเกี่ยวกับสหกรณ์ ตามที่ได้รบั มอบหมายจาก
ประธานกรรมการหรือคณะกรรมการดาเนินการ
( 2 ) การไปฝึกอบรมหรือสัมมนาที่สว่ นราชการเป็ น ผู้จัด หรือคณะกรรมการด าเนินการ
อนุมัติให้เอกชนจัด หรือชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด หรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ
ไทยเป็ นผูจ้ ัด ทัง้ นีร้ วมถึงการเดินทางของผู้จัดการฝึ กอบรมหรือสัม มนาและวิทยากรหรือผู้บรรยายด้วย
โดยได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ 7. การปฏิบัติงานตามข้อ 6 ( 2 ) กรณีจ าเป็ นและเร่งด่วน ต้องได้รบั อนุมัติจ ากประธาน
กรรมการและแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการในครัง้ ต่อไปทราบ
ข้อ 8. การเดินทางไปปฏิบัติงานถ้าหยุด ณ ที่ใ ด โดยไม่ มี ความจ าเป็ นแก่งานสหกรณ์จ ะเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่ได้
ในกรณีที่ผไู้ ปปฏิบตั ิงานจาเป็ นต้องหยุดพักเพราะเหตุสดุ วิสยั หรือเจ็บป่ วยโดยมี ใ บรับรอง
แพทย์ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการดาเนินการแล้ว
ข้อ 9. ในการเดินทางไปปฏิบตั ิงานตามปกติให้ใช้ยานพาหนะประจาทางเบิกค่าพาหนะเท่าที่จ่ าย
จริงโดยประหยัด กรณีเดินทางโดยรถไฟให้เบิกจ่ายตามอัตราต่อไปนี ้
( 1 ) ค่าโดยสารชั้นสองสาหรับผูด้ ารงตาแหน่งเจ้าหน้าที่
( 2 ) ค่าโดยสารชั้นหนึ่งสาหรับผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้จัดการ ผู้จัดการหรือกรรมการ
สหกรณ์
การเดินทางโดยยานพาหนะตาม ( 1 ) ( 2 ) ซึ่งจะต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเ ศษให้เ บิก
ค่าธรรมเนียมตามชั้นที่ได้โดยสารนัน้ ได้ รวมทัง้ ค่าธรรมเนียมรถนอนเว้นแต่ค่าธรรมเนียมรถนอน บ.น.อ.
ให้เบิกได้เฉพาะกรรมการอานวยการ
ข้อ 10. ในกรณีที่มียานพาหนะประจ าทาง หรือมี แต่ต้องการความรวดเร็วหรือความปลอดภัย
เพื่อประโยชน์แก่งานสหกรณ์ให้ใช้ยานพาหนะอื่นตลอดจนเครือ่ งบินได้โดยคณะกรรมการดาเนินการเป็ นผู้
พิจารณาอนุมัติ
ในกรณีตามวรรคแรก ถ้าใช้ยานพาหนะส่วนตัวแทนยานพาหนะอื่นให้เ บิกชดเชยได้เ ท่าที่
พึงจ่ายสาหรับยานพาหนะอื่นนัน้

- 83 ข้อ 11. เบีย้ เลีย้ งเดินทางไปปฏิบตั งิ านให้เบิกได้ตามอัตราดังนี ้
เบิกได้ไม่เกินวันละ ( บาท )
ผูเ้ ดินทางไปปฏิบตั ิงาน
ในจังหวัด ต่างจังหวัด
( 1 ) เจ้าหน้าที่
200
250
( 2 ) หัวหน้าฝ่ าย , รองผูจ้ ัดการ , ผูจ้ ัดการ , กรรมการ
300
350
ข้อ 12. การคานวณเบีย้ เลีย้ งให้ถือเกณฑ์ดงั นี ้ คือ
การนับเวลาปฏิบตั งิ านให้นบั เวลาตัง้ แต่ออกจากทีพ่ กั หรือสานักงานจนกลับถึงที่พกั หรือ
สานักงาน เวลาปฏิบตั ิงาน 8 ชั่วโมง นับเป็ น 1 วัน เศษของวันเกินกว่า 4 ชั่วโมง นับเป็ น 1 วัน
ข้อ 13. การเดินทางไปปฏิบตั ิงานทีจ่ ะเป็ นต้องพักแรมให้เบิกค่าเช่าทีพ่ กั ได้ตามทีจ่ ่ายจริงแต่ไม่เกิน
อัตราดังต่อไปนี ้
ผูเ้ ดินทางไปปฏิบตั ิงาน
เบิกได้ไม่เกินวันละ (บาท)
( 1 ) เจ้าหน้าที่
800
( 2 ) หัวหน้าฝ่ าย , รองผูจ้ ัดการ , ผูจ้ ัดการ , กรรมการ
1,000
ข้อ 14. บรรดาสิง่ ของและพัสดุที่นาไปในการปฏิบตั งิ านให้เบิกค่าบรรทุกได้เท่าที่จ่ายจริง ถ้าจาเป็ น
จะบรรทุกทางเครือ่ งบินต้องได้รบั อนุมัติจากคณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ 15. ผู้เ ดิ นทางไปปฏิบัติงานจะเบิก ค่าใช้จ่ า ยที่จ าเป็ นเพื่อประโยชน์แ ก่งานสหกรณ์ เช่ น
ค่าเครือ่ งเขียนแบบพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการสือ่ สารได้เท่าที่จ่ายจริง
ข้อ 16. สมาชิ กหรือบุคคลภายนอกที่สหกรณ์มี ความจ าเป็ น ขอให้เ ดินทางไปปฏิบัติงานของ
สหกรณ์ ต้องได้ร ับอนุมัติจ ากคณะกรรมการด าเนินการก่ อนและให้เ บิ กค่า ใช้จ่ ายในการเดิ นทางได้
ปฏิบตั ิงานในอัตราเดียวกันกับข้อ 11 ( 2 ) และข้อ 13 ( 2 )
ข้อ 17. ผูเ้ ดินทางไปปฏิบตั ิงานจะขอยืมเงินทดรองจ่ายเพื่อเบิกจ่ายในการเดินทางได้ตามสมควร
แก่เหตุการณ์ โดยยื่นประมาณการค่าใช้จ่ายเป็ นเงินยืมทัง้ นี ้ ให้ประธานกรรมการสหกรณ์เ ป็ นผู้พิจ ารณา
อนุมัติการจ่ายเบิกเงินยืมตามวรรคแรกให้จ่ายก่อนการเดินทางไม่เกิน 7 วัน
ข้อ 18. การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ผูเ้ ดินทางไปปฏิบตั ิงานต้องยื่นรายงานการเดินทางตาม
แบบที่สหกรณ์กาหนด ทัง้ นีใ้ ห้ประธานกรรมการเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมัติ
ค่าใช้จ่ ายรายการใดสามารถเรียกใบเสร็จ รับเงินได้ ให้นามาแสดงพร้อมรายงานการ
เดินทางด้วย

- 84 ข้อ 19. ถ้าผูไ้ ด้รบั เงินยืมทดรองจ่ายไม่ยื่นรายงานการเดินทางพร้อมด้วยใบสาคัญคู่จ่ ายเงิน และ
เหลือจ่าย( ถ้ามี ) ภายใน 15 วัน นับแต่วนั กลับมาจากปฏิบตั ิงานให้ประธานกรรมการสั่งหักเงินคืนที่จ่ าย
ล่วงหน้านัน้ จากเงินเดือนหรือค่าจ้างหรือเงินใด ๆ ที่สหกรณ์จะจ่ายแก่สหกรณ์ผนู้ นั้ หรืองดให้บคุ คลผูน้ นั้ ใช้
สิทธิเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบนีต้ ลอดไป
ข้อ 20. ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี ้
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2554
(ลงชื่อ) พลตารวจตรี สมบัติ คงพิบลู ย์
( สมบัติ คงพิบลู ย์ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด

- 85 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี ัมย์ จากัด
ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเวลาปฏิบัตหิ น้าทีป่ กติ
พ.ศ.2554
………………………………..
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 78 และข้อ 106 ที่ประชุม คณะกรรมการ
ดาเนินการชุดที่ 38 ครัง้ ที่ 6 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 ได้กาหนดระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปปฏิบตั ิงานของกรรมการและเจ้าหน้าที่ ไว้ดงั กรณีต่อไปนี ้
ข้อ 1. ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด ว่าด้วยการ
จ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเวลาปฏิบตั ิหน้าที่ปกติ พ.ศ. 2554”
ข้อ 2. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการจ่ ายเงินค่าตอบแทนนอกเวลาปฏิบัติหน้าที่ปกติ
พ.ศ.2550 และให้ใช้ระเบียบนีแ้ ทน โดยให้มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2554 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ในระเบียบนี ้
สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธร
จังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
ประธานกรรมการ หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพ ย์ต ารวจภูธ รจังหวัด
บุรรี มั ย์ จากัด
รองประธานกรรมการ หมายถึง รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพ ย์ต ารวจภูธ ร
จังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
เลขานุการ หมายถึง เลขานุการคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพ ย์ต ารวจภูธ ร
จังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
ผูจ้ ัดการ หมายถึง ผูจ้ ัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
เวลาปฏิบตั ิหน้าที่ปกติ หมายถึง เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ของวันเปิ ดทาการ
วันหยุด หมายถึง วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดตามประกาศของทางราชการ
ข้อ 4. ผูม้ ีสทิ ธิรบั เงินค่าตอบแทนนอกเวลาปฏิบตั ิหน้าที่ปกติตอ้ งเป็ นเจ้าหน้าที่ ของสหกรณ์
ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด ซึ่งได้รบั คาสั่งให้ทางานนอกเวลาปฏิบตั ิหน้าที่ปกติ
ข้อ 5. การจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเวลาปฏิบตั ิหน้าที่ปกติในวันทาการเป็ นเวลาติดต่อกันไม่ น้อย
กว่า 3 ชั่วโมง ให้เบิกได้ในอัตราวันละ 100 บาท
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วันละ 200 บาท
ข้อ 6. ให้ผจู้ ัดการเสนอเรื่องขออนุญาตปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาเมื่ อเห็นว่ามี เ รื่องจ าเป็ นเร่งด่วน
เพื่อให้งานของสหกรณ์เป็ นไปด้วยความเรียบร้อยและไม่เกิดผลเสียหายแก่สหกรณ์
ข้อ 7. ในการเสนอเรือ่ งขออนุญาตนั้นให้เ สนอต่อประธานกรรมการ โดยรายงานวันเวลาแสดง
เหตุผลที่ขออนุญาต และแนบบัญชีชื่อเจ้าหน้าที่ที่ขออนุญาตเพื่อให้ประธานกรรมการอนุญาต
ข้อ 8. ให้เจ้าหน้าที่มีสทิ ธิได้รบั เงินค่าตอบแทนนอกเวลาปฏิบตั ิหน้าที่ปกติไม่เกิน 1 ครัง้ ในหนึ่งวัน
ข้อ 9. การจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเวลาปฏิบตั ิหน้าที่ปกตินอกเหนือจากระเบียบนี ้ ให้ขออนุมัติ
ต่อประธานกรรมการดาเนินการ
ข้อ 10. ให้ประธานกรรมการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี ้
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2554
(ลงชื่อ) พลตารวจตรี สมบัติ คงพิบลู ย์
( สมบัติ คงพิบลู ย์ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
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ว่าด้วยการใช้ทนุ สาธารณประโยชน์
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2564
……………………………
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 78 และข้อ 106 ที่ประชุม คณะกรรมการ
ดาเนินการชุดที่ 49 ครัง้ ที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ได้มีมติกาหนดระเบียบว่าด้วยการ
ใช้ทนุ สาธารณประโยชน์ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2564 ดังต่อไปนี ้
ข้อ 1. ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จ ากัด ว่าด้วยการ
ใช้ทนุ สาธารณประโยชน์ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2564 ระเบียบนีใ้ ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน
พ.ศ.2564 เป็ นต้นไป
ข้อ 2. ให้ยกเลิกความในข้อ 7. ทัง้ หมด ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพ ย์ต ารวจภูธ รจังหวัดบุรีรมั ย์
จากัด ว่าด้วยการใช้ทนุ สาธารณประโยชน์ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 และใช้ความต่อไปนีแ้ ทน
ข้อ 3. “ทุนสาธารณประโยชน์” หมายถึง เงินซึ่งที่ประชุม ใหญ่ได้มี ม ติใ ห้จัดสรรกาไรสุทธิ ประจ าปี
ของสหกรณ์
ข้อ 4. ทุนสาธารณประโยชน์ให้จ่ายในกรณีดงั ต่อไปนี ้
4.1 จ่ายเพื่อการศึกษา ได้แก่
ก. เป็ นทุนก่อสร้างหรือซ่อมแซมหรือต่อเติมอาคารเรียน คุรุสมั มนาคาร ห้องสมุดและ
ค่ายลูกเสือ เป็ นต้น
ข. เป็ นทุนจัดซือ้ อุปกรณ์การศึกษา การสอบการเรียนให้แก่โรงเรียน หรื อสถานศึกษา
ที่สมควรได้รบั การช่วยเหลือ
ค. เป็ นทุนในการอบรมสัมมนา การวิจัย การค้นคว้าและกิจ กรรมอื่นๆ ในทางสหกรณ์
และการศึกษาทั่วไป
ง. เป็ นทุนการศึกษาของสมาชิ กหรือบุตรของสมาชิ กตามระเบียบที่คณะกรรมการ
ดาเนินการกาหนด
จ. เป็ นเงินสมทบในการจัดซือ้ ยานพาหนะสาหรับใช้ประโยชน์เ กี่ยวกับการศึกษา เช่ น
ตรวจการศึกษา และจัดเป็ นห้องสมุดเคลือ่ นที่ เป็ นต้น
4.2 จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์ ได้แก่ เป็ นทุนในการก่อสร้างหรือซ่อมแซม หรือต่อเติม
สถานที่อนั เป็ นสาธารณประโยชน์ท่วั ไป เช่น ถนน โรงพยาบาล บ่อนา้ และสวนสาธารณะ เป็ นต้น
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ดาเนินการกาหนด
4.4 จ่ายเพื่อเป็ นการสงเคราะห์สมาชิกที่ได้รบั บาดเจ็บจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามระเบียบที่
คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
4.5 จ่ายเพื่อการกุศล ได้แก่
ก. บารุงศาสนา ทัง้ ทางวัตถุและวิชาการ
ข. เป็ นการสงเคราะห์ผปู้ ระสบภัยพิบตั ิต่างๆ เช่นอัคคีภยั อุทกภัย และวาตภัย เป็ นต้น
ค. เป็ นการสงเคราะห์นกั เรียนที่ยากจน
ข้อ 5. การขอทุนสาธารณประโยชน์ให้หน่วยงานที่จะขอทุนสาธารณประโยชน์ เสนอเรื่องราวผ่าน
การพิจารณาดังต่อไปนี ้
5.1 หน่วยงานที่สงั กัดอาเภอหรือจังหวัด ให้เสนอเรือ่ งผ่าน สังกัดนัน้ ๆ ตามลาดับชั้น
5.2 หน่วยงานอื่น ให้เสนอเรือ่ งต่อประธานกรรมการของสหกรณ์โดยตรง
5.3 เรือ่ งราวที่เสนอขอทุนสาธารณประโยชน์นั้น ให้แสดงหลักฐานเหตุผล และถ้าเป็ น
อาคารหรือสถานที่ใ ห้แสดงรูปและรายงานให้ชัดเจน และให้ยื่นต่อประธานกรรมการก่อนการประชุม
คณะกรรมการดาเนินการประจาเดือนไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน กับให้สาเนาเรือ่ งราวที่ขอทุนสาธารณประโยชน์นั้น
ส่งให้กรรมการดาเนินการทุกคนทราบล่วงหน้าด้วย
ข้อ 6. การพิจารณาให้ทนุ สาธารณประโยชน์ เพื่อเป็ นการให้หลักพิจารณาให้ทนุ สาธารณประโยชน์
ในคราวหนึ่งๆ ให้ถือว่าเป็ นความสาคัญก่อนหลัง ดังต่อไปนี ้
6.1 ทุนสาธารณประโยชน์ที่เป็ นการสงเคราะห์อันเกิดจากภัยพิบัติต่างๆ แก่สมาชิ กให้
ได้รบั ความช่วยเหลือก่อนเหตุอื่น
6.2 ทุนสาธารณประโยชน์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่บรรดาสมาชิ กโดยทั่วไป ให้ได้รบั
เป็ น อันดับสอง
6.3 ทุนสาธารณประโยชน์ที่จ ะก่อให้เ กิดประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยทั่วไป ให้ได้รบั เป็ น
อันดับสาม
6.4 ทุนสาธารณประโยชน์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกเพียงบางส่วน ให้ได้รบั เป็ น
อันดับสี่
6.5 นอกจากที่กล่าวข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดาเนินการ
6.6 การพิจารณาให้ทนุ สาธารณประโยชน์เพื่อการใดๆ ในคราวหนึ่งๆ ไปแล้ว ให้ถือว่า
การพิจารณาสาหรับเรือ่ งๆ นัน้ เป็ นอันยุติ
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จ่ายให้แก่หน่วยงานที่ยื่นขอนัน้ ตามปกติตอ้ งไม่เกิน 5,000 บาท เว้นแต่ใ นกรณีที่มี เ หตุผลความจ าเป็ น
พิเศษ ก็ให้คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเป็ นเฉพาะราย
ข้อ 8. สิทธิการขอทุนสาธารณประโยชน์เพื่อให้เ ป็ นการทั่วถึงแก่ทุกหน่วยงาน หน่วยงานใดที่ได้
ทุนสาธารณประโยชน์แล้ว จะมีสทิ ธิยื่นขอได้อีกเมื่ อทุกหน่วยงานได้รบั ทุนไปแล้ว เว้นแต่หน่วยงานนั้นๆ
ไม่ประสงค์จะขอ ทัง้ นี ้ ให้เริม่ นับตัง้ แต่เริม่ ใช้ทนุ สาธารณประโยชน์เป็ นต้นมา
ข้อ 9. มติของคณะกรรมการในการใช้ทนุ สาธารณประโยชน์ มติของคณะกรรมการด าเนินการใน
การพิจารณาให้ทนุ สาธารณประโยชน์นนั้ ให้ถือคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
9.1 มติในการพิจารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์ข้อ 6. ให้ถือคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่า
สองในสามของจานวนกรรมการดาเนินการที่เข้าร่วมประชุม
9.2 มติในการพิจารณาขยายวงเงินตามข้อ 7 และในสิทธิการยื่นขอทุนสาธารณประโยชน์
ตามข้อ 8. วรรคสองให้ถือคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์
ข้อ 10. ใบสาคัญเกี่ย วกับการจ่ ายทุนสาธารณประโยชน์ การจ่ ายทุนสาธารณประโยชน์นั้น
ให้พนักงานผูจ้ ่ายเงินเรียกใบสาคัญรับเงินจากผูร้ บั เงินทุกราย ดังนี ้
10.1 ถ้าสหกรณ์จ่ ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ใ นฐานะเป็ นผู้จัดการกิจ การอย่างใด
อย่างหนึ่งเอง ต้องมีใบสาคัญรับเงินหรือหลักฐานการจัดทาหรือจัดซือ้ โดยละเอียด
10.2 ถ้าสหกรณ์จ่ายทุนสาธารณประโยชน์สมทบเพื่อการใด ต้องให้ผู้มี อานาจในการ
จัดทาหรือผูม้ ีอานาจในการรับเงินนัน้ ออกหลักฐานการรับเงินนัน้ ๆ ให้แก่สหกรณ์โดยครบถ้วนและถูกต้อง
เมื่อสหกรณ์ได้จ่ายเงินไปแล้วทุกคราว เจ้าหน้าที่ผจู้ ่ายเงินลงลายมื อชื่ อรับผิดชอบในการ
จ่ายเงินด้วย
ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
(ลงชื่อ) พลตารวจตรี รุทธพล เนาวรัตน์
(รุทธพล เนาวรัตน์)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด

- 87 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี ัมย์ จากัด
ว่าด้วยการใช้ทนุ สาธารณประโยชน์
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2557
……………………………
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 78 และข้อ 106 ที่ประชุม คณะกรรมการ
ดาเนินการชุดที่ 42 ครัง้ ที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ได้กาหนดระเบียบว่าด้วยการใช้ทนุ
สาธารณประโยชน์ดงั ต่อไปนี ้
ข้อ 1. ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จ ากัด ว่าด้วยการ
ใช้ทนุ สาธารณประโยชน์ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2557”
ข้อ 2. ระเบียบนีใ้ ห้ใช้บงั คับตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิ กายน พ.ศ.2557 เป็ นต้นไป ให้ยกเลิกความ
ในข้อ 4.3 ทั้งหมด ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพ ย์ต ารวจภูธ รจังหวัดบุรีรมั ย์ จ ากัด ว่าด้วยการใช้ทุน
สาธารณประโยชน์ พ.ศ.2554 และใช้ความต่อไปนีแ้ ทน
ข้อ 3. “ทุนสาธารณประโยชน์“ หมายถึง เงินซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้มีมติให้จัดสรรกาไรสุทธิ ประจ าปี
ของสหกรณ์
ข้อ 4. ทุนสาธารณประโยชน์ให้จ่ายในกรณีดงั ต่อไปนี ้
4.1 จ่ายเพื่อการศึกษา ได้แก่
ก. เป็ นทุนก่อสร้างหรือซ่อมแซมหรือต่อเติมอาคารเรียน คุรุสมั มนาคาร ห้องสมุด
และค่ายลูกเสือ เป็ นต้น
ข. เป็ นทุนจัดซือ้ อุปกรณ์การศึกษา การสอบการเรียนให้แก่โรงเรียน หรือสถาน
ศึกษาที่สมควรได้รบั การช่วยเหลือ
ค. เป็ นทุนในการอบรมสัมมนา การวิจัย การค้นคว้าและกิจกรรมอื่น ๆ ในทาง
สหกรณ์และการศึกษาทั่วไป
ง. เป็ นทุนการศึกษาของสมาชิกหรือบุตรของสมาชิกตามระเบียบที่คณะกรรมการ
ดาเนินการกาหนด
จ. เป็ นเงินสมทบในการจัดซือ้ ยานพาหนะสาหรับใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษา เช่น
ตรวจการศึกษา และจัดเป็ นห้องสมุดเคลือ่ นที่ เป็ นต้น
4.2 จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์ ได้แก่ เป็ นทุนในการก่อสร้างหรือซ่อมแซม หรือต่อเติม
สถานที่อนั เป็ นสาธารณประโยชน์ท่วั ไป เช่น ถนน โรงพยาบาล บ่อนา้ และสวนสาธารณะ เป็ นต้น
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ดาเนินการกาหนด
4.4 จ่ายเพื่อเป็ นการสงเคราะห์สมาชิกที่ได้รบั บาดเจ็บจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามระเบียบที่
คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
4.5 จ่ายเพื่อการกุศล ได้แก่
ก. บารุงศาสนา ทัง้ ทางวัตถุและวิชาการ
ข. เป็ นการสงเคราะห์ผปู้ ระสบภัยพิบตั ติ ่าง ๆ เช่นอัคคีภยั อุทกภัย และวาตภัย เป็ นต้น
ค. เป็ นการสงเคราะห์นกั เรียนที่ยากจน
ข้อ 5. การขอทุนสาธารณประโยชน์ให้หน่วยงานที่จะขอทุนสาธารณประโยชน์ เสนอเรื่องราวผ่าน
การพิจารณาดังต่อไปนี ้
5.1 หน่วยงานที่สงั กัดอาเภอหรือจังหวัด ให้เสนอเรือ่ งผ่าน สังกัดนัน้ ๆ ตามลาดับชั้น
5.2 หน่วยงานอื่น ให้เสนอเรือ่ งต่อประธานกรรมการของสหกรณ์โดยตรง
5.3 เรือ่ งราวที่เสนอขอทุนสาธารณประโยชน์นั้น ให้แสดงหลักฐานเหตุผล และถ้าเป็ น
อาคารหรือสถานที่ใ ห้แสดงรูปและรายงานให้ชัดเจน และให้ยื่นต่อประธานกรรมการก่อนการประชุม
คณะกรรมการดาเนินการประจาเดือนไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน กับให้สาเนาเรือ่ งราวที่ขอทุนสาธารณประโยชน์
นัน้ ส่งให้กรรมการดาเนินการทุกคนทราบล่วงหน้าด้วย
ข้อ 6. การพิจารณาให้ทนุ สาธารณประโยชน์ เพื่อเป็ นการให้หลักพิจารณาให้ทนุ สาธารณประโยชน์
ในคราวหนึ่ง ๆ ให้ถือว่าเป็ นความสาคัญก่อนหลัง ดังต่อไปนี ้
6.1 ทุนสาธารณประโยชน์ที่เ ป็ นการสงเคราะห์อันเกิดจากภัยพิบัติต่างๆ แก่สมาชิ ก
ให้ได้รบั ความช่วยเหลือก่อนเหตุอื่น
6.2 ทุนสาธารณประโยชน์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่บรรดาสมาชิกโดยทั่วไป ให้ได้รบั เป็ น
อันดับสอง
6.3 ทุนสาธารณประโยชน์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สว่ นรวมโดยทั่วไป ให้ได้รบั เป็ น
อันดับสาม
6.4 ทุนสาธารณประโยชน์ที่จ ะก่อให้เ กิดประโยชน์แก่สมาชิ กเพียงบางส่วน ให้ได้รบั เป็ น
อันดับสี่
6.5 นอกจากที่กล่าวข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดาเนินการ
6.6 การพิจารณาให้ทนุ สาธารณประโยชน์เพื่อการใดๆ ในคราวหนึ่ง ๆ ไปแล้ว ให้ถือว่า
การพิจารณาสาหรับเรือ่ ง ๆ นัน้ เป็ นอันยุติ

- 89 ข้อ 7. วงเงินการอนุมัติจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ จานวนเงินทุนสาธารณประโยชน์ที่จะอนุมัติจ่าย
ให้แก่หน่วยงานที่ยื่นขอนัน้ ตามปกติตอ้ งไม่เกิน 2,000 บาท เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็ นพิเ ศษ
ให้ก็ให้คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเป็ นเฉพาะราย
ข้อ 8. สิทธิการขอทุนสาธารณประโยชน์เพื่อให้เป็ นการทั่วถึงแก่ทกุ หน่วยงาน หน่วยงานใดที่ได้ทุน
สาธารณประโยชน์แล้ว จะมี สิทธิ ยื่นขอได้อีกเมื่ อทุกหน่วยงานได้รบั ทุนไปแล้ว เว้นแต่หน่วยงานนั้น ๆ
ไม่ประสงค์จะขอ ทัง้ นีใ้ ห้เริม่ นับตัง้ แต่เริม่ ใช้ทนุ สาธารณประโยชน์เป็ นต้นมา
ข้อ 9. มติของคณะกรรมการในการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ มติของคณะกรรมการด าเนินการ
ในการพิจารณาให้ทนุ สาธารณประโยชน์นนั้ ให้ถือคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
9.1 มติในการพิจ ารณาให้ทุนสาธารณประโยชน์ข้อ 6 ให้ถือคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่า
สองในสามของจานวนกรรมการดาเนินการที่เข้าร่วมประชุม
9.2 มติในการพิจารณาขยายวงเงินตามข้อ 7 และในสิทธิการยื่นขอทุนสาธารณประโยชน์
ตามข้อ 8 วรรคสองให้ถือคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์
ข้อ 10. ใบสาคัญเกี่ยวกับการจ่ ายทุนสาธารณประโยชน์ การจ่ ายทุนสาธารณประโยชน์นั้นให้
พนักงานผูจ้ ่ายเงินเรียกใบสาคัญรับเงินจากผูร้ บั เงินทุกราย ดังนี ้
10.1 ถ้าสหกรณ์จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ในฐานะเป็ นผูจ้ ัดการกิจการอย่างใดอย่าง
หนึ่งเอง ต้องมีใบสาคัญรับเงินหรือหลักฐานการจัดทาหรือจัดซือ้ โดยละเอียด
10.2 ถ้าสหกรณ์จ่ายทุนสาธารณประโยชน์สมทบเพื่อการใด ต้องให้ผู้มี อานาจในการ
จัดทาหรือผูม้ ีอานาจในการรับเงินนัน้ ออกหลักฐานการรับเงินนัน้ ๆ ให้แก่สหกรณ์โดยครบถ้วนและถูกต้อง
เมื่อสหกรณ์ได้จ่ายเงินไปแล้วทุกคราว เจ้าหน้าที่ผจู้ ่ายเงินลงลายมื อชื่ อรับผิดชอบในการ
จ่ายเงินด้วย
ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2557
(ลงชื่อ) พลตารวจตรี สุวรรณ เอกโพธิ์
( สุวรรณ เอกโพธิ์ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด

- 87 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี ัมย์ จากัด
ว่าด้วยการใช้ทนุ สาธารณประโยชน์
พ.ศ.2554
……………………………
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 78 และข้อ 106 ที่ประชุม คณะกรรมการ
ดาเนินการชุดที่ 38 ครัง้ ที่ 6 เมื่ อวันที่ 28 กุม ภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ได้กาหนดระเบี ยบว่าด้วยการใช้ทุน
สาธารณประโยชน์ดงั ต่อไปนี ้
ข้อ 1. ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จ ากัด ว่าด้วยการ
ใช้ทนุ สาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2554”
ข้อ 2. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2550 และให้ใ ช้
ระเบียบนีแ้ ทนโดยมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2554 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. “ทุนสาธารณประโยชน์” หมายถึง เงินซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้มีมติให้จัดสรรกาไรสุทธิ ประจ าปี
ของสหกรณ์
ข้อ 4. ทุนสาธารณประโยชน์ให้จ่ายในกรณีดงั ต่อไปนี ้
4.1 จ่ายเพื่อการศึกษา ได้แก่
ก. เป็ นทุนก่อสร้างหรือซ่อมแซมหรือต่อเติมอาคารเรียน คุรุสมั มนาคาร ห้องสมุด
และค่ายลูกเสือ เป็ นต้น
ข. เป็ นทุนจัดซือ้ อุปกรณ์การศึกษา การสอบการเรียนให้แก่โรงเรียน หรือสถาน
ศึกษาที่สมควรได้รบั การช่วยเหลือ
ค. เป็ นทุนในการอบรมสัมมนา การวิจัย การค้นคว้าและกิจกรรมอื่ นๆ ในทาง
สหกรณ์และการศึกษาทั่วไป
ง. เป็ นทุนการศึกษาของสมาชิกหรือบุตรของสมาชิกตามระเบียบที่คณะกรรมการ
ดาเนินการกาหนด
จ. เป็ นเงินสมทบในการจัดซือ้ ยานพาหนะสาหรับใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษา เช่น
ตรวจการศึกษา และจัดเป็ นห้องสมุดเคลือ่ นที่ เป็ นต้น
4.2 จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์ ได้แก่ เป็ นทุนในการก่อสร้างหรือซ่อมแซม หรือต่อเติม
สถานที่อนั เป็ นสาธารณประโยชน์ท่วั ไป เช่น ถนน โรงพยาบาล บ่อนา้ และสวนสาธารณะ เป็ นต้น
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ก. บารุงศาสนา ทัง้ ทางวัตถุและวิชาการ
ข. เป็ นการสงเคราะห์ผปู้ ระสบภัยพิบตั ิต่างๆ เช่นอัคคีภยั อุทกภัย และวาตภัย เป็ นต้น
ค. เป็ นการสงเคราะห์นกั เรียนที่ยากจน
ง. เป็ นการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพของสมาชิกตามระเบียบที่คณะกรรมการดาเนิน
การกาหนด
ข้อ 5. การขอทุนสาธารณประโยชน์ให้หน่วยงานที่จะขอทุนสาธารณประโยชน์ เสนอเรื่องราวผ่าน
การพิจารณาดังต่อไปนี ้
5.1 หน่วยงานที่สงั กัดอาเภอหรือจังหวัด ให้เสนอเรือ่ งผ่าน สังกัดนัน้ ๆ ตามลาดับชั้น
5.2 หน่วยงานอื่น ให้เสนอเรือ่ งต่อประธานกรรมการของสหกรณ์โดยตรง
5.3 เรือ่ งราวที่เสนอขอทุนสาธารณประโยชน์นั้น ให้แสดงหลักฐานเหตุผล และถ้าเป็ น
อาคารหรือสถานที่ใ ห้แสดงรู ปและรายงานให้ชัดเจน และให้ยื่นต่อประธานกรรมการก่อนการประชุม
คณะกรรมการดาเนินการประจาเดือนไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน กับให้สาเนาเรือ่ งราวที่ขอทุนสาธารณประโยชน์
นัน้ ส่งให้กรรมการดาเนินการทุกคนทราบล่วงหน้าด้วย
ข้อ 6. การพิจารณาให้ทนุ สาธารณประโยชน์ เพื่อเป็ นการให้หลักพิจารณาให้ทนุ สาธารณประโยชน์
ในคราวหนึ่งๆ ให้ถือว่าเป็ นความสาคัญก่อนหลัง ดังต่อไปนี ้
6.1 ทุนสาธารณประโยชน์ที่เป็ นการสงเคราะห์อันเกิดจากภัยพิบัติต่างๆ แก่สมาชิ กให้
ได้รบั ความช่วยเหลือก่อนเหตุอื่น
6.2 ทุนสาธารณประโยชน์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่บรรดาสมาชิกโดยทั่วไป ให้ได้รบั เป็ น
อันดับสอง
6.3 ทุนสาธารณประโยชน์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สว่ นรวมโดยทั่วไป ให้ได้รบั เป็ น
อันดับสาม
6.4 ทุนสาธารณประโยชน์ที่จ ะก่อให้เ กิดประโยชน์แก่สมาชิ กเพียงบางส่วน ให้ได้รบั เป็ น
อันดับสี่
6.5 นอกจากที่กล่าวข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดาเนินการ
6.6 การพิจารณาให้ทนุ สาธารณประโยชน์เพื่อการใดๆ ในคราวหนึ่งๆ ไปแล้ว ให้ถือว่า
การพิจารณาสาหรับเรือ่ งๆ นัน้ เป็ นอันยุติ
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ให้แก่หน่วยงานที่ยื่นขอนัน้ ตามปกติตอ้ งไม่เกิน 2,000 บาท เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุผลความจาเป็ นพิเศษให้
ก็ให้คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเป็ นเฉพาะราย
ข้อ 8. สิทธิการขอทุนสาธารณประโยชน์เพื่อให้เป็ นการทั่วถึงแก่ทกุ หน่วยงาน หน่วยงานใดที่ได้ทุน
สาธารณประโยชน์แล้ว จะมี สิทธิ ยื่น ขอได้อีกเมื่ อทุกหน่วยงานได้รบั ทุนไปแล้ว เว้นแต่หน่วยงานนั้น ๆ
ไม่ประสงค์จะขอ ทัง้ นีใ้ ห้เริม่ นับตัง้ แต่เริม่ ใช้ทนุ สาธารณประโยชน์เป็ นต้นมา
ข้อ 9. มติของคณะกรรมการในการใช้ทนุ สาธารณประโยชน์ มติของคณะกรรมการด าเนินการใน
การพิจารณาให้ทนุ สาธารณประโยชน์นนั้ ให้ถือคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
9.1 มติในการพิจารณาให้ทนุ สาธารณประโยชน์ขอ้ 6 ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสอง
ในสามของจานวนกรรมการดาเนินการที่เข้าร่วมประชุม
9.2 มติในการพิจารณาขยายวงเงินตามข้อ 7 และในสิทธิการยื่นขอทุนสาธารณประโยชน์
ตามข้อ 8 วรรคสองให้ถือคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์
ข้อ 10. ใบสาคัญเกี่ยวกับ การจ่ ายทุนสาธารณประโยชน์ การจ่ ายทุนสาธารณประโยชน์นั้น
ให้พนักงานผูจ้ ่ายเงินเรียกใบสาคัญรับเงินจากผูร้ บั เงินทุกราย ดังนี ้
10.1 ถ้าสหกรณ์จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ในฐานะเป็ นผูจ้ ัดการกิจการอย่างใดอย่าง
หนึ่งเอง ต้องมีใบสาคัญรับเงินหรือหลักฐานการจัดทาหรือจัดซือ้ โดยละเอียด
10.2 ถ้าสหกรณ์จ่ายทุนสาธารณประโยชน์สมทบเพื่อการใด ต้องให้ผู้มี อานาจในการ
จัดทาหรือผูม้ ีอานาจในการรับเงินนัน้ ออกหลักฐานการรับเงินนัน้ ๆ ให้แก่สหกรณ์โดยครบถ้วนและถูกต้อง
เมื่อสหกรณ์ได้จ่ายเงินไปแล้วทุกคราว เจ้าหน้าที่ผจู้ ่ายเงินลงลายมื อชื่ อรับผิดชอบในการ
จ่ายเงินด้วย
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2554
(ลงชื่อ) พลตารวจตรี สมบัติ คงพิบลู ย์
( สมบัติ คงพิบลู ย์ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
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ว่าด้วยการใช้ทนุ สาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก
พ.ศ.2554
……………………………
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 78 และข้อ 106 ที่ประชุม คณะกรรมการ
ด าเนินการชุดที่ 38 ครัง้ ที่ 6 เมื่ อวันที่ 28 กุม ภาพันธ์ พ.ศ.2554 ได้กาหนดระเบียบว่าด้วยการใช้ทุน
สาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก ดังต่อไปนี ้
ข้อ 1. ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์จากัด ว่าด้วยการใช้
ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก พ.ศ.2554”
ข้อ 2. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการใช้ทนุ สาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เ กี่ยวกับการ
ศพของสมาชิก พ.ศ.2550 และให้ใช้ระเบียบนีแ้ ทนโดยให้มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2554 เป็ น
ต้นไป
ข้อ 3. ระเบียบนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือในทางการเงินเกี่ยวกับศพของสมาชิกเท่านัน้
ข้อ 4. สมาชิกผูใ้ ดถึงแก่กรรมในขณะที่เ ป็ นสมาชิ กอยู่ใ นสหกรณ์ใ ห้มี สิทธิ์ได้รบั เงินสงเคราะห์
เกี่ยวกับการศพตามหลักเกณฑ์ ดังนี ้
(1) ถึงแก่กรรมอันเนื่องมาจากการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการหรือหน้าที่ของสหกรณ์ให้ได้รบั
เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพเหมาจ่ายรายละ 50,000.00 บาท
(2) ถึงแก่กรรมเพราะเหตุอื่นให้ได้รบั เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพเหมาจ่ายรายละ
30,000.00 บาท
ข้อ 5. สหกรณ์จะจ่ ายเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพให้แก่บคุ คลดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีที่สมาชิ กถึงแก่กรรม ให้จ่ ายแก่ผู้มี รายชื่ อระบุใ ห้เ ป็ นผู้รบั ประโยชน์ตาม
หนังสือตัง้ ผูร้ บั โอนประโยชน์หรือคู่สมรส หรือบุตร หรือบิดา หรือมารดาเป็ นผูร้ บั ตามลาดับ
(2) ในกรณีสมาชิกมีหนีใ้ นฐานะผูก้ (ู้ หรือผูค้ า้ ประกัน)ในสหกรณ์ ให้สหกรณ์หกั เงิน
สงเคราะห์เกี่ยวกับการศพตามจ านวนหนีค้ ้างช าระพร้อมดอกเบีย้ และค่าปรับ (ถ้ามี ) อยู่กับสหกรณ์ใ น
ขณะนัน้ ส่วนที่เหลือให้จ่ายตาม(1)
ข้อ 6. สหกรณ์ย่อมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะงดจ่ายหรือลดจานวนน้อยลงกว่าหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ใ น
ข้อ 4 และข้อ 5 ได้หากปรากฏว่า

- 91 ( 1 ) สมาชิกที่ขอรับการสงเคราะห์ถึงแก่กรรม เนื่องจากตนกระทาความผิดทางอาญา
( 2 ) เงินทุนสาธารณประโยชน์ซึ่งที่ประชุม ใหญ่จัดสรรไว้ตามในข้อบังคับของสหกรณ์
หมดลงหรือมีจานวนน้อยกว่าหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ 4 และข้อ 5 ซึ่งสมาชิกนัน้ จะพึงมีสิทธิ ได้รบั การ
สงเคราะห์
ข้อ 7. ให้ประธานกรรมการพิจารณาจ่ายเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ ให้เ ป็ นไปตามระเบียบนี ้
การพิจารณาจ่าย ให้พิจารณาตามลาดับคาร้องที่ยื่นขอรับการสงเคราะห์และต้องจัดให้ผู้รบั ทาหลักฐาน
การรับเงิ นให้แ ก่ส หกรณ์ทุก รายและให้เ สนอคณะกรรมการด าเนิ นการทราบทุก รายในการประชุ ม
คณะกรรมการดาเนินการคราวถัดไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2554
(ลงชื่อ) พลตารวจตรี สมบัติ คงพิบลู ย์
( สมบัติ คงพิบลู ย์ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
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ว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
พ.ศ.2554
……………………………..
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับ ข้อ 78 และข้อ 106 ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการชุดที่
38 ครัง้ ที่ 6 เมื่ อวันที่ 28 กุม ภาพันธ์ พ.ศ.2554 ได้กาหนดระเบียบว่าด้วยทุนส่งเสริม การศึกษาบุตร
สมาชิกดังต่อไปนี ้
ข้อ 1. ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรมั ย์ จ ากัด ว่าด้วยทุน
ส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2554”
ข้อ 2. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิ ก พ.ศ.2550 และให้ใ ช้
ระเบียบนีแ้ ทนโดยให้มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่ 1 มีนาคม พ.ศ.2554 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. เงินทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก อาจจะได้มาจาก
( 1 ) เงินทุนสาธารณประโยชน์ของสหกรณ์หรือ
( 2 ) เงินซึ่งมีผอู้ ทุ ิศให้
ข้อ 4. ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกในปี หนึ่ง ๆ จาแนกการให้ทนุ ดังต่อไปนี ้
( 1 ) ชั้นประถมต้น
ทุนละ 2,000 บาท
ชั้นมัธยมศึกษา
ทุนละ 3,000 บาท
ชั้นอุดมศึกษา
ทุนละ 4,000 บาท
( 2 ) จานวนทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรแต่ละปี นนั้ ขึน้ อยู่กบั ผลการจัดสรรกาไรสุทธิในปี
นัน้ ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ข้อ 5. คุณสมบัติของผูร้ บั ทุน มีดงั ต่อไปนี ้
( 1 ) เป็ นบุตรสมาชิกแต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม
( 2 ) ผูข้ อรับทุนทุกระดับ ต้องสอบไล่ได้คะแนนตัง้ แต่เกรดเฉลีย่ 2.00 ขึน้ ไป สาหรับผูร้ บั
ทุนในชั้นประถมต้น ถ้ากาลังเรียนอยูใ่ นชั้นปี ที่ 1 ให้ใช้ผลการสอบครัง้ หลังสุดของปี ที่กาลังเรียนอยู่และต้อง
ได้คะแนนตัง้ แต่เกรดเฉลีย่ 2.00 ขึน้ ไป หรือเทียบเท่า
( 3 ) มีความประพฤติเรียบร้อย
( 4 ) มีสขุ ภาพดี
( 5 ) กาลังศึกษาอยู่ในสถาบันศึกษาของทางราชการหรือสถาบันศึกษาของเอกชนที่ทาง
ราชการรับรอง

- 93 ( 6 ) ต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รบั ทุนการศึกษาอื่นใดในปี ที่ยื่นขอรับทุน
( 7 ) ต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รบั ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ติดต่อกันทุกปี
( 8 ) สมาชิกคนหนึ่งมีสทิ ธิขอรับเงินได้เพียง 1 ทุน ถ้าบิดาและมารดาต่างเป็ นสมาชิก
ก็ให้ได้รบั ทุนเพียง 1 ทุน
ข้อ 6. ผูข้ อรับทุนจะต้องยื่น
( 1 ) ใบรับรองของผูบ้ งั คับบัญชาของบิดาหรือมารดาซึ่งดารงตาแหน่งเป็ นผูบ้ งั คับบัญชา
ตัง้ แต่ระดับหัวหน้าสถานีตารวจขึน้ ไป
( 2 ) ใบรับรองผลการศึกษาตามข้อ 5( 2 ) และความประพฤติจ ากสถานศึกษาที่บุตร
สมาชิกศึกษาอยู่ในปี ที่ลว่ งมาแล้ว
ข้อ 7. คณะกรรมการดาเนินการจะเป็ นผูพ้ จิ ารณาให้ทนุ ส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกตามระเบียบนี ้
ข้อ 8. ในการพิจ ารณาให้ทุนส่งเสริม การศึกษาบุตรสมาชิ กนั้น ให้คณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
( 1 ) หากบุตรของสมาชิกสอบไล่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน ตัง้ แต่สองรายขึน้ ไปให้จ่ ายแก่ผู้
ที่บิดาหรือมารดาได้รบั เงินได้รายเดือนต่าสุดหรือหากปรากฏว่าบิดาหรือมารดาได้รบั เงินได้รายเดือนให้จ่าย
แก่ผทู้ ี่บิดาหรือมารดามีบตุ รในระหว่างการศึกษามากที่สดุ
( 2 ) หากบุตรสมาชิกได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน และบิดาหรือมารดามี รายได้เ ท่ากันและมี
จานวนบุตรอยู่ในระหว่างการศึกษาเท่ากัน ให้แบ่งเงินทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิกจานวนนัน้
ใช้จ่ายคนละเท่าๆ กัน
( 3 ) ถ้าผูข้ อรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร สอบไล่ได้คะแนนไม่ถึงตามที่ระบุไว้ในข้อ 5 ( 2 )
หรือไม่มีผขู้ อรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกในปี ใด ก็ให้งดการพิจ ารณาให้ทุนส่งเสริม การศึกษาบุตร
สมาชิกสาหรับปี นนั้
ข้อ 9. บุตรสมาชิกที่มีคณ
ุ สมบัติตามข้อ 5 ที่มีความประสงค์จ ะขอรับทุนส่งเสริม การศึกษาบุตร
สมาชิกนัน้ ให้ยื่นหนังสือขอรับทุนตามแบบที่สหกรณ์ได้กาหนดไว้ ต่อคณะกรรมการด าเนินการ ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ตามประกาศ
ข้อ 10. เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้พิจารณาหนังสือขอรับทุน และอนุมัติใ ห้จ่ ายทุนส่งเสริม
การศึกษาแล้ว ให้บิดาหรือมารดานาบุตรที่ได้รบั ทุนนีไ้ ปรับเงิน ตามวัน เวลา และสถานที่ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบ
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(ลงชื่อ) พลตารวจตรี สมบัติ คงพิบลู ย์
( สมบัติ คงพิบลู ย์ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
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ว่าด้วยการเก็บรักษา ยืม และทาลายเอกสารของสหกรณ์
พ.ศ.2554
…………………………….
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 78 และข้อ 106 ที่ประชุม คณะกรรมการ
ดาเนินการชุดที่ 38 ครัง้ ที่ 6 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 ได้กาหนดระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษายืม
และทาลายเอกสารของสหกรณ์ดงั ต่อไปนี ้
ข้อ 1. ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จ ากัด ว่าด้วยการ
เก็บรักษา ยืม และทาลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ.2554”
ข้อ 2. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการเก็บรักษา ยืม และทาลายเอกสารของสหกรณ์
พ.ศ.2550 และให้ใช้ระเบียบนีแ้ ทนโดยให้มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2554 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. การเก็บเอกสารในระหว่างปฏิบัติ คือการเก็บเอกสารที่ปฏิบัติยังไม่ เ สร็จ ให้อยู่ใ นความ
รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรือ่ งนัน้
ข้อ 4. การเก็บเอกสารที่ปฏิ บัติเ สร็จ แล้ว ให้เ จ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการแยกเอกสารนั้นเป็ น เรื่องๆ
เย็บเข้าเล่มหรือเข้าแฟ้ม พร้อมทัง้ ทาบัญชีหน้าเรือ่ งประจาแฟ้ ม ด้วย เอกสารใดซึ่ งไม่ สามารถเก็บโดยวิธี
ดังกล่าวได้ ให้รวมเข้าด้วยกันเป็ นหมวดหมู่รวมไว้ในที่เดียวกัน พร้อมทัง้ ทาบัญชีหน้าเรือ่ งประจาหมวดหมู่
เสร็จแล้วให้ทาสารบัญเรือ่ งหรือแฟ้มหรือหมวดหมู่ของเอกสารนั้นๆ ด้วย เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว
ในการค้นหาเป็ นสาคัญ
ข้อ 5. ให้เจ้าหน้าที่หรือผูท้ ี่เกี่ยวข้องในการปฏิบตั ิงานนัน้ ๆ หรือเจ้าหน้าที่ที่เ ก็บรักษาระมัดระวัง
เอกสารให้อยู่ใ นสภาพเรียบร้อยและปลอดภัย ถ้าช ารุดเสียหายต้องรีบซ่อมให้ใ ช้ได้เ หมื อนสถานเดิม
หากสูญหายต้องทาสาเนามาแทนให้ครบบริบรู ณ์เท่าที่จะทาได้
ข้อ 6. การยืมหนังสือที่สง่ เก็บแล้ว ให้ปฏิบตั ิดงั นี ้
( 1 ) ผูย้ ืมจะต้องให้ทราบว่าเรือ่ งที่ยืมนัน้ จะใช้ประโยชน์ในการใด
( 2 ) ผูย้ ืมจะต้องมอบหลักฐานการยืม ให้เ จ้าหน้าที่เ ก็บ และลงชื่ อในสมุดทะเบียนยืม
เอกสาร และให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมหลักฐานการยืมเรียงลาดับ วันที่ เดือน พ.ศ. ไว้ เพื่อสะดวกในการ
ติดต่อทวงถาม
( 3 ) การยืมเอกสารของสหกรณ์ตอ้ งได้รบั อนุญาตจากประธานกรรมการหรือรองประธาน
กรรมการ (ถ้ามี) หรือผูจ้ ัดการ
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เรือ่ งนัน้ หรือเจ้าหน้าที่ผเู้ ก็บอนุญาตให้บคุ คลภายนอกยืมหรือคัดลอกเป็ นอันขาด เว้นแต่ผู้มี อานาจหน้าที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบหรือเกี่ยวกับการดาเนินคดี
ข้อ 7. ตามปกติเอกสารจะต้องเก็บไว้มี กาหนดไม่ น้อยกว่าสิบปี ส่วนเรื่องที่เ ก็บไว้ที่เ ห็นว่าไม่ มี
ประโยชน์หรือเป็ นเรือ่ งธรรมดาสามัญจะเก็บไว้ไม่ถึงสิบปี ก็ได้ โดยจาแนกเป็ น 3 ประเภทคือ
7.1 เอกสารที่มีลกั ษณะดังต่อไปนี ้ ให้คงเก็บรักษาไว้ตลอดไปคือ
( ก. ) หนังสือที่ตอ้ งเก็บไว้เป็ นหลักฐานของสหกรณ์ตลอดไป เช่นเรือ่ งที่เกี่ยวกับการ
จัดตัง้ สหกรณ์ ข้อบังคับ ใบสมัครเข้าเป็ นสมาชิก ทะเบียนสมาชิ ก รายงานการประชุม บัญชี และทะเบียน
ต่างๆ หลักฐานการตรวจบัญชี รายงานกิจการประจาปี สถิติต่างๆ ตลอดจนหลักฐานหรือเรือ่ งที่จะใช้ศึกษา
ค้นคว้าต่อไป
( ข. ) หนังสือที่เป็ นหลักฐานทางอรรถคดีหรือสานวนของศาลอัยการ หรือสานวนของ
เจ้าหน้าที่สอบสวน
7.2 เอกสารที่เก็บไว้ไม่นอ้ ยกว่าสิบปี คือ หลักฐานทางการเงินต่างๆ
7.3 เอกสารที่เก็บไว้ถึงสิบปี แต่ไม่ต่ากว่าห้าปี เช่น หนังสือขอเปลีย่ นแปลงเงินค่าหุ้นราย
เดือน หนังสือขอลาออกจากสหกรณ์ คาขอกูเ้ งินทุนทุกประเภท เป็ นต้น
ข้อ 8. ในปี หนึ่ง ๆ ให้เ จ้ าหน้าที่งานตรวจสอบเอกสารที่ส มควรจะทาลาย แล้วยื่นหนังสือต่ อ
คณะกรรมการด าเนินการเพื่อพิจ ารณา เมื่ อเห็นว่าควรทาลายเอกสารได้ ให้ตั้งคณะกรรมการทาการ
คัดเลือกเอกสารและควบคุมการทาลายขึน้ อย่างน้อย 3 คน โดยมีหน้าที่ดงั ต่อไปนี ้
8.1 คัดเลือกเอกสารตามระเบียบว่าเอกสารเรือ่ งใดควรทาลายได้
8.2 เสนอรายงาน และบัญชีรายชื่อเอกสารที่สมควรทาลายต่อคณะกรรมการด าเนินการ
เพื่ออนุมัติ
8.3 แสดงรายงานและบัญชีรายชื่อเอกสารที่ได้รบั อนุมัติให้ทาลายได้ และมอบสาเนาให้
พนักงานเก็บเพื่อบันทึกในหนังสือเก็บและบัญชีประจาเรือ่ ง หรือประจาหมวดหมู่หรือประจาแฟ้ม
8.4 ควบคุมการทาลายหรือทาลายด้วยตัวเอง การทาลายอาจใช้เครือ่ งมื อเผาหรือวิธี อื่น
ใดตามความเหมาะสม เสนอรายงานผลการปฏิบตั ิให้คณะกรรมการดาเนินการทราบ และมอบให้เจ้าหน้าที่
เก็บรายงานนัน้ ไว้เป็ นหลักฐานด้วย

- 97 ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2554
(ลงชื่อ) พลตารวจตรี สมบัติ คงพิบลู ย์
( สมบัติ คงพิบลู ย์ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด

- 98 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี ั มย์ จากัด
ว่าด้วยทีป่ รึกษาและทีป่ รึกษากิตติมศักดิ์
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2555
………………………………..
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด เป็ นสหกรณ์ขนาดใหญ่ จึงควรมีที่ปรึกษา
และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ เพื่อให้ความเห็น คาแนะนา ในการดาเนินงานทั่วไปของสหกรณ์
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับข้อ 78 , ข้อ 100 และข้อ 106 จึ งได้กาหนดระเบียบสหกรณ์
ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด ว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2
พ.ศ.2555 ดังต่อไปนี ้
ข้อ 1. ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพ ย์ต ารวจภูธ รจังหวัดบุรีรมั ย์ จ ากัด ว่าด้วย
ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2555”
ข้อ 2. ระเบียบนีใ้ ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2555 เป็ นต้นไป ให้ยกเลิกความในข้อ 4.
ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด ว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิต ติม ศักดิ์
พ.ศ.2554 และให้ใช้ความต่อไปนีแ้ ทน
ข้อ 3. ในระเบียบนี ้
สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิต ติม ศักดิ์ หมายถึง ผู้ที่ค ณะกรรมการด าเนินการเชิ ญจาก
สมาชิกที่มีความสามารถและความเหมาะสม เพื่อให้ความเห็นแนะนาในการดาเนินงานทั่วไปของสหกรณ์
ข้อ 4. ให้คณะกรรมการดาเนินการมีมติแต่งตัง้ ที่ปรึกษาและหรือที่ปรึกษากิตติมศักดิไ์ ด้ไม่เกิน
35 คน
ข้อ 5. ที่ปรึกษาและ/หรือที่ปรึกษากิต ติม ศักดิ์อยู่ใ นต าแหน่ งได้ตามกาหนดของคณะกรรมการ
ชุดนัน้ ๆ
ข้อ 6. คุณสมบัติ
( 1 ) เป็ นสมาชิกของสหกรณ์ ยกเว้นสมาชิกตามข้อบังคับข้อ 43
( 2 ) เป็ นผูม้ ีความประพฤติเรียบร้อย
ข้อ 7. ให้สหกรณ์จ่ ายค่าตอบแทนเป็ นเบีย้ ประชุม แก่ที่ปรึกษาและ / หรือที่ปรึกษากิต ติม ศักดิ์
ได้ตามมติคณะกรรมการดาเนินการ ในอัตราเบีย้ ประชุมของคณะกรรมการดาเนินการ

- 99 ข้อ 8. การสิน้ สุดการเป็ นที่ปรึกษาและ / หรือที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
( 1 ) ตาย
( 2 ) ลาออก
( 3 ) ให้ออก
( 4 ) วิกลจริต
( 5 ) ล้มละลาย
( 6 ) ขาดจากสมาชิกภาพ
ข้อ 9. ผูท้ ี่สหกรณ์ได้เชิญมาเป็ นที่ปรึกษา และหรือที่ปรึกษากิตติมศักดิก์ ่อนวันใช้ระเบียบนี ้ ให้ถือ
ว่าเป็ นที่ปรึกษาและ / หรือที่ปรึกษากิตติมศักดิต์ ามระเบียบนีท้ กุ ประการ
ข้อ 10. คณะกรรมการดาเนินการจะขอคาปรึกษาในเรือ่ งกิจการงานของสหกรณ์จากที่ปรึกษาโดย
อาจแจ้งเป็ นหนังสือเป็ นเรือ่ ง ๆ ไป หรืออาจเชิญเข้าร่วมประชุมเป็ นครัง้ คราวก็ได้
ข้อ 11. ความเห็นหรือข้อเสนอแนะของที่ปรึกษาให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการด าเนินการใน
การถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ
ข้อ 12.ให้ส หกรณ์ตั้ง งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี เพื่ อ เป็ นค่ า ตอบแทนที่ ป รึกษาไว้ด้ว ย
นอกเหนือจากค่าตอบแทนตามข้อ 7
ข้อ 13. ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี ้
ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2555
(ลงชื่อ) พลตารวจตรี รัฐพงษ์ ยิม้ ใหญ่
( รัฐพงษ์ ยิม้ ใหญ่ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด

- 98 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี ัมย์ จากัด
ว่าด้วยทีป่ รึกษาและทีป่ รึกษากิตติมศักดิ์
พ.ศ. 2554
………………………………..
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด เป็ นสหกรณ์ขนาดใหญ่ จึงควรมีที่ปรึกษา
และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ เพื่อให้ความเห็น คาแนะนา ในการดาเนินงานทั่วไปของสหกรณ์
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 78 , ข้อ 100 และข้อ 106 จึ งได้กาหนด
ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิไ์ ว้ ดังต่อไปนี ้
ข้อ 1. ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพ ย์ต ารวจภูธ รจังหวัดบุรีรมั ย์ จ ากัด ว่าด้วย
ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2554”
ข้อ 2. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2550 และให้ใ ช้
ระเบียบนีแ้ ทน โดยให้มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2554 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ในระเบียบนี ้
สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิต ติม ศักดิ์ หมายถึง ผู้ที่ค ณะกรรมการด าเนินการเชิ ญจาก
สมาชิกที่มีความสามารถและความเหมาะสม เพื่อให้ความเห็นแนะนาในการดาเนินงานทั่วไปของสหกรณ์
ข้อ 4. ให้คณะกรรมการดาเนินการมีมติแต่งตัง้ ที่ปรึกษาและหรือที่ปรึกษากิตติมศักดิไ์ ด้ไม่เกิน
30 คน
ข้อ 5. ที่ปรึกษาและ/หรือที่ปรึกษากิตติมศักดิอ์ ยู่ในตาแหน่งได้ตามกาหนดของคณะกรรมการ
ชุดนัน้ ๆ
ข้อ 6. คุณสมบัติ
( 1 ) เป็ นสมาชิกของสหกรณ์ ยกเว้นสมาชิกตามข้อบังคับข้อ 43
( 2 ) เป็ นผูม้ ีความประพฤติเรียบร้อย
ข้อ 7. ให้สหกรณ์จ่ายค่าตอบแทนเป็ นเบีย้ ประชุมแก่ที่ปรึกษาและ / หรือที่ปรึกษากิต ติม ศักดิ์ ได้
ตามมติคณะกรรมการดาเนินการ ในอัตราเบีย้ ประชุมของคณะกรรมการดาเนินการ

- 99 ข้อ 8. การสิน้ สุดการเป็ นที่ปรึกษาและ / หรือที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
( 1 ) ตาย
( 2 ) ลาออก
( 3 ) ให้ออก
( 4 ) วิกลจริต
( 5 ) ล้มละลาย
( 6 ) ขาดจากสมาชิกภาพ
ข้อ 9. ผูท้ ี่สหกรณ์ได้เชิญมาเป็ นที่ปรึกษา และหรือที่ปรึกษากิตติมศักดิก์ ่อนวันใช้ระเบียบนี ้ ให้ถือ
ว่าเป็ นที่ปรึกษาและ / หรือที่ปรึกษากิตติมศักดิต์ ามระเบียบนีท้ กุ ประการ
ข้อ 10. คณะกรรมการดาเนินการจะขอคาปรึกษาในเรือ่ งกิจการงานของสหกรณ์จากที่ปรึกษาโดย
อาจแจ้งเป็ นหนังสือเป็ นเรือ่ งๆ ไป หรืออาจเชิญเข้าร่วมประชุมเป็ นครัง้ คราวก็ได้
ข้อ 11. ความเห็นหรือข้อเสนอแนะของที่ปรึกษาให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการดาเนินการใน
การถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ
ข้อ 12. ให้สหกรณ์ตงั้ งบประมาณรายจ่ายประจาปี เพื่อเป็ นค่าตอบแทนที่ปรึกษาไว้ดว้ ย
นอกเหนือจากค่าตอบแทนตามข้อ 7
ข้อ 13. ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี ้
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2554
(ลงชื่อ) พลตารวจตรี สมบัติ คงพิบลู ย์
( สมบัติ คงพิบลู ย์ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด

- 100 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี ัมย์ จากัด
ว่าด้วยเงินทุนสวัสดิการสมาชิกผู้คา้ ประกันเงินกู้ พ.ศ.2563
……………………………….
อาศัย อานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ข้อ 78(8) และข้อ 106(11) โดยที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 47 ครัง้ ที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มี ม ติกาหนดระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพ ย์ต ารวจภูธ รจังหวัดบุรีรมั ย์ จ ากัด ว่าด้วยเงินทุนสวัสดิการสมาชิ กผู้ค า้ ประกันเงิน กู้
พ.ศ.2563 ไว้ดงั ต่อไปนี ้
ข้อ 1. ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพ ย์ต ารวจภูธ รจังหวัดบุรีรมั ย์ จ ากัด ว่าด้วย
เงินทุนสวัสดิการสมาชิกผูค้ า้ ประกันเงินกู้ พ.ศ.2563”
ข้อ 2. ระเบียบนีใ้ ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2563 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพ ย์ต ารวจภูธ รจังหวัดบุรีรมั ย์ จ ากัด ว่า ด้วยเงินทุน
สวัสดิการสมาชิก(ผูค้ า้ ประกัน) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2555 และบรรดา ระเบียบ มติ ประกาศ ค าสั่ง
อื่นใดที่ขดั แย้งกับระเบียบนีแ้ ละให้ใช้ระเบียบนีแ้ ทน
ข้อ 4. ในระเบียบนี ้
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
“คณะกรรมการดาเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัด
บุรรี มั ย์ จากัด
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
“สมาชิกผูก้ ”ู้ หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด ที่กเู้ งิน
ประเภทเงินกูส้ ามัญและเงินกูพ้ เิ ศษ โดยใช้บคุ คลคา้ ประกันเท่านัน้
“สมาชิกผูค้ า้ ประกัน” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
ที่คา้ ประกันเงินกูส้ ามัญและเงินกูพ้ ิเศษ
“ทุนสวัสดิการฯ” หมายถึง เงินทุนสวัสดิการสมาชิกผูค้ า้ ประกันเงินกู้
ข้อ 5. การเข้าเป็ นสมาชิกตามระเบียบนี ้
- สมาชิกที่กเู้ งินกูส้ ามัญและเงินกูพ้ ิเศษ โดยใช้สมาชิกคา้ ประกันสมัครเป็ นสมาชิกของ
ทุนนีไ้ ด้ และต้องปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของคณะกรรมการดาเนินการ

- 101 ข้อ 6. เงินทุนได้มาจาก
6.1 การจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ของสหกรณ์ตามข้อบังคับข้อ 27 (8)
6.2 งบประมาณรายจ่ายประจาปี ซึ่งที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
เงินตามข้อ 6.2 ให้โอนเข้าทุนหลังวันประชุมใหญ่สามัญประจาปี 30 วัน
ข้อ 7. การออกจากการเป็ นสมาชิกของทุนนี ้ อาจออกได้ตามกรณีดงั ต่อไปนี ้
7.1 ย้าย และ/หรือ โอน โดยขาดจากการเป็ นสมาชิกสหกรณ์ โดยไม่มีหนีส้ นิ ค้างชาระกับ
สหกรณ์ หรือไม่ขาดจากสมาชิกสหกรณ์โดยไม่มีหนีส้ นิ ค้างชาระ
7.2 ลาออกจากการเป็ นสมาชิ กสหกรณ์หรือถึ งแก่กรรมโดยไม่ มี หนี ้สินค้างช าระกับ
สหกรณ์
ข้อ 8. สมาชิกที่กเู้ งินสามัญและเงินกูพ้ เิ ศษ โดยใช้สมาชิกคา้ ประกัน ตัง้ แต่วนั ที่ 30 เมษายน 2551
และปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของคณะกรรมการดาเนินการ ให้มีสทิ ธิ์ได้รบั เงินช่วยเหลือตามระเบียบนี ้
ข้อ 9. การจ่ายเงินช่วยเหลือแก่สมาชิกตามระเบียบนี ้ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
9.1 ผูก้ ถู้ ึงแก่กรรม
9.2 ผูก้ ถู้ กู ไล่ออกจากราชการหรืองานประจ าโดยมี ความผิดและไม่ ได้รบั เงินบาเหน็จ
บานาญ หรือค่าตอบแทนจากทางราชการ หรืองานประจา หรือหน่วยงานที่สงั กัด เว้นแต่ความผิดดังกล่าว
ได้กระทาก่อนการเข้าเป็ นสมาชิกของทุนนี ้
ข้อ 10. ตามข้อ 9. แห่งระเบียบนี ้ เมื่ อสหกรณ์ได้นาเงินค่าหุ้ น และเงินฝากออมทรัพ ย์พิเ ศษ
(เพื่อความมั่ นคง) ไปช าระหนีเ้ งินกู้ส ามัญและเงิน กู้พิเ ศษ เหลือหนี ้ค้างช าระเป็ นเงินจ านวนเท่าใด
ให้สหกรณ์จ่ายเงินทุนสวัสดิการเพื่อให้ความช่วยเหลือภายใต้หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
ข้อ 11. ให้คณะกรรมการด าเนิ นการเป็ นผู้พิจ ารณาอนุมัติจ่ ายเงินช่ วยเหลือ ให้เ ฉพาะกรณีที่
สมาชิกมีหนีอ้ ยู่กบั สหกรณ์เท่านัน้ โดยจะจ่ายให้เท่ากับหนีท้ ี่มีอยู่จริง แต่ตอ้ งอยู่ในหลักเกณฑ์ดงั นี ้
(1) วงเงินกูต้ ่ากว่า 600,000 บาท ให้ได้รบั เงินช่วยเหลือจานวน 135,000 บาท
(2) วงเงินกูต้ งั้ แต่ 600,000 บาท ถึง 1,000,000 บาท ให้ได้รบั เงินช่ วยเหลือจ านวน
270,000 บาท
(3) วงเงินกูต้ งั้ แต่ 1,000,001 บาท ถึง 1,500,000 บาท ให้ได้รบั เงินช่ วยเหลือจ านวน
540,000 บาท
(4) วงเงินกูต้ งั้ แต่ 1,500,001 บาท ขึน้ ไป ให้ได้รบั เงินช่วยเหลือจานวน 630,000 บาท

- 102 เงินช่วยเหลือที่จะจ่ายตามความในข้อ (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) จะจ่ายให้ตามจานวนวงเงิน
ที่สมาชิกขอกูจ้ ากสหกรณ์ตามที่กาหนดใน ข้อ (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4)
หลักเกณฑ์นใี ้ ห้ถือใช้กบั การกูเ้ งินทัง้ เงินกูส้ ามัญและเงินกูพ้ ิเศษ
เงินช่วยเหลือที่ได้จะนาไปชาระหนีก้ บั สหกรณ์เท่ากับหนีท้ ี่มีอยู่จริง แต่หากผูก้ ยู้ งั มีหนีส้ นิ เกินกว่า
ที่ชาระแล้วตามวรรคหนึ่ง (1), (2) , (3) และ (4) ผูค้ า้ ประกันยังคงต้องรับผิดชอบต่อไป
ข้อ 12. ในกรณีที่ทนุ มีไม่พอแก่การจ่ายเงินช่วยเหลือไม่ว่าด้วยเหตุใ ดๆ ก็ตาม ให้คณะกรรมการ
ดาเนินการมีอานาจพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินของสหกรณ์ สารองทุนเพื่อจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือตามข้อ 11.
ไปได้ก่อน แล้วให้จัดสรรกาไรสุทธิเงินงบประมาณแต่ละปี เข้าเป็ นทุนเพิ่มในปี ถดั ไป
ข้อ 13. ให้คณะกรรมการด าเนิ นการมี อานาจวิ นิจ ฉัยชี ้ขาดในปั ญหาที่เ กิด ขึน้ เกี่ยวกับการ
ดาเนินการตามระเบียบนีท้ กุ กรณี และถือเป็ นที่สดุ
ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
(ลงชื่อ) พลตารวจตรีชาญชัย พงษ์พชิ ิตกุล
( ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด

- 100 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี ัมย์ จากัด
ว่าด้วยเงินทุนสวัสดิการสมาชิก (ผู้คา้ ประกัน)
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2555
……………………………….

อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ขอ้ 78 และข้อ 106 โดยที่ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการชุดที่ 39 ครัง้ ที่ 12 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555 ได้มีมติกาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จ ากัด ว่าด้วยเงินทุนสวัสดิการสมาชิ ก (ผู้ค า้ ประกัน) แก้ไขเพิ่ม เติม ฉบับที่ 3
พ.ศ.2555 ดังต่อไปนี ้
ข้อ 1. ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด ว่าด้วย
เงินทุนสวัสดิการสมาชิก (ผูค้ า้ ประกัน) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2555”
ข้อ 2. ระเบียบนีใ้ ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม 2555 เป็ นต้นไป ให้ยกเลิกความในข้อ 7. และ
ข้อ 9. ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธ รจังหวัดบุรีรมั ย์ จ ากัด ว่าด้วยเงินทุนสวัสดิการสมาชิ ก
(ผูค้ า้ ประกัน) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 และใช้ความต่อไปนีแ้ ทน
ข้อ 3. ระเบียบนี ้
สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
สมาชิก หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
คณะกรรมการดาเนินการ หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
ทุน หมายถึง เงินทุนสวัสดิการสมาชิก (ผูค้ า้ ประกัน)
ข้อ 4. การเข้าเป็ นสมาชิกตามระเบียบนี ้
- สมาชิกที่กเู้ งินโดยใช้สมาชิกคา้ ประกันสามารถสมัครเป็นสมาชิกของทุนนีไ้ ด้ โดยจะต้อง
สมทบเงินเข้าเป็ นทุน ซึ่งสหกรณ์จะหักจากเงินกูต้ ่อไป
ข้อ 5. เงินทุนได้มาจาก
5.1 การจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ของสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
5.2 งบประมาณรายจ่ายประจาปี ซึ่งที่ประชุมใหญ่อนุมตั ิ
5.3 เงินที่สมาชิกสมทบเข้าเป็ นทุน
เงินตามข้อ 5.2 ให้โอนเข้าทุนหลังวันประชุมใหญ่สามัญประจาปี 30 วัน

- 101 ข้อ 6. การออกจากการเป็ นสมาชิกของทุนนี ้ อาจออกได้ตามกรณีดงั ต่อไปนี ้
6.1 ย้าย และ/หรือ โอน โดยขาดจากการเป็ นสมาชิกสหกรณ์ โดยไม่มีหนีส้ นิ ค้างชาระ
กับสหกรณ์ หรือไม่ขาดจากสมาชิกสหกรณ์แต่ประสงค์ขอถอนเงินทุนคืน โดยไม่มีหนีส้ นิ ค้างชาระ
6.2 ลาออกจากการเป็ นสมาชิกสหกรณ์หรือถึงแก่กรรม โดยไม่มีหนีส้ นิ ค้างชาระกับ
สหกรณ์
สมาชิกตามข้อ 6.1 และ ข้อ 6.2 เมื่อคณะกรรมการดาเนินการมีมติให้ออกจากการเป็ นสมาชิก
ของทุนตามระเบียบนีแ้ ล้ว สหกรณ์จะคืนเงินที่สมาชิกสมทบเข้าเป็ นทุนนีใ้ ห้โดยไม่มีดอกเบีย้
ข้อ 7. สมาชิกที่สมทบเงินเข้าเป็ นทุนแล้ว ให้มีสทิ ธิ์รบั เงินช่วยเหลือตามระเบียบนีท้ นั ที
ข้อ 8. การจ่ายเงินช่วยเหลือแก่สมาชิกตามระเบียบนี ้ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
8.1 ผูก้ ถู้ ึงแก่กรรม
8.2 ผูก้ ถู้ กู ไล่ออกจากราชการหรืองานประจาโดยมีความผิดและไม่ได้รบั เงินบาเหน็จ
บานาญ หรือค่าตอบแทนจากทางราชการ หรืองานประจา หรือหน่วยงานที่สงั กัด เว้นแต่ความผิดดังกล่าว
ได้กระทาก่อนการเข้าเป็ นสมาชิกของทุนนี ้
ข้อ 9. ให้คณะกรรมการดาเนินการเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมัตจิ ่ายเงินช่วยเหลือ ให้เฉพาะกรณีที่สมาชิก
มีหนีอ้ ยู่กบั สหกรณ์เท่านัน้ โดยจะจ่ายให้เท่ากับหนีท้ ี่มีอยู่จริง แต่ตอ้ งอยู่ในหลักเกณฑ์ดงั นี ้
( 1 ) วงเงินกูต้ ่ากว่า 600,000 บาท สมทบทุน 15,000 บาท ได้รบั เงินช่วยเหลือ 150,000 บาท
( 2 ) วงเงินกูต้ งั้ แต่ 600,000 บาท สมทบทุน 30,000 บาท ได้รบั เงินช่วยเหลือ 300,000 บาท
( 3 ) วงเงิ นกู้เงิ นมากกว่า 1,000,000 บาท สมทบทุน 60,000 บาท ได้ร ับ เงินช่ว ยเหลื อ
600,000 บาท
( 4 ) วงเงิ นกู้เงิ นมากกว่า 1,500,000 บาท สมทบทุน 70,000 บาท ได้ร ับ เงินช่ว ยเหลื อ
700,000 บาท

เงินช่วยเหลือที่จะจ่ายตามความในข้อ ( 1 ) หรือ ( 2 ) หรือ ( 3 ) หรือ ( 4 ) จะจ่ ายให้ตามจ านวน
วงเงินที่สมาชิกขอกูจ้ ากสหกรณ์ตามที่กาหนดใน ข้อ ( 1 ) หรือ ( 2 ) หรือ ( 3 ) หรือ ( 4 )
หลักเกณฑ์นใี ้ ห้ถือใช้กบั การกูเ้ งินทัง้ เงินกูส้ ามัญและเงินกูพ้ ิเศษ
เงินช่วยเหลือที่ได้จะนาไปชาระหนีก้ บั สหกรณ์ แต่หากผูก้ ยู้ งั มีหนีส้ นิ เกินกว่าที่ชาระแล้วตาม
วรรคหนึ่ง ( 1 ) , ( 2 ) , ( 3 ) และ ( 4 ) ผูค้ า้ ประกันยังคงต้องรับผิดชอบต่อไป
กรณีที่สหกรณ์ได้จ่ายเงินช่วยเหลือแก่ผกู้ เู้ งินตามความในวรรคหนึ่ง ( 1 ) หรือ ( 2 ) หรือ ( 3 )
หรือ ( 4 ) แล้วแต่กรณี ผูก้ เู้ งินจะไม่ได้รบั เงินสมทบทุนคืน

- 102 ข้อ 10. ในกรณีที่ทนุ มีไม่พอแก่การจ่ายเงินช่วยเหลือไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ให้คณะกรรมการ
ดาเนินการมีอานาจพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินของสหกรณ์ สารองทุน เพื่อจ่ ายเป็ นเงินช่ วยเหลือตามข้อ 9
ไปได้ก่อน แล้วให้จัดสรรกาไรสุทธิเงินงบประมาณแต่ละปี เข้าเป็ นทุนเพิ่มในปี ถดั ไป
ข้อ 11. ให้คณะกรรมการด าเนิ นการมี อานาจวิ นิจ ฉัยชี ้ขาดในปั ญหาที่เ กิด ขึน้ เกี่ยวกับการ
ดาเนินการตามระเบียบนีท้ กุ กรณี และถือเป็ นที่สดุ
ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555
(ลงชื่อ) พลตารวจตรี รัฐพงษ์ ยิม้ ใหญ่
( รัฐพงษ์ ยิม้ ใหญ่ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด

- 100 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี ัมย์ จากัด
ว่าด้วยเงินทุนสวัสดิการสมาชิก (ผู้คา้ ประกัน)
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2554
……………………………….

อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ขอ้ 78 และข้อ 106 โดยที่ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการชุดที่ 38 ครัง้ ที่ 14 เมื่ อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2554 ได้มี ม ติกาหนดระเบียบสหกรณ์ออม
ทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด ว่าด้วยเงินทุนสวัสดิ การสมาชิก (ผูค้ า้ ประกัน) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2
พ.ศ.2554 ดังต่อไปนี ้
ข้อ 1. ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพ ย์ต ารวจภูธ รจังหวัดบุรีรมั ย์ จ ากัด ว่าด้วย
เงินทุนสวัสดิการสมาชิก (ผูค้ า้ ประกัน) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2554”
ข้อ 2. ระเบียบนีใ้ ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2554 เป็ นต้นไป ให้ยกเลิกความในข้อ 9.
ของระเบี ย บสหกรณ์อ อมทรัพ ย์ต ารวจภูธ รจั ง หวัดบุรีร ัม ย์ จ ากัด ว่า ด้ว ยเงิ น ทุน สวัสดิ ก ารสมาชิ ก
(ผูค้ า้ ประกัน) พ.ศ.2554 และใช้ความต่อไปนีแ้ ทน
ข้อ 3. ระเบียบนี ้
สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
สมาชิก หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
คณะกรรมการดาเนินการ หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
ทุน หมายถึง เงินทุนสวัสดิการสมาชิก (ผูค้ า้ ประกัน)
ข้อ 4. การเข้าเป็ นสมาชิกตามระเบียบนี ้
- สมาชิ ก ที่ กู้เ งิ น โดยใช้ ส มาชิ กค ้า ประกัน สามารถสมั ค รเป็ น สม าชิ ก ของทุน นี ้ไ ด้
โดยจะต้องสมทบเงินเข้าเป็ นทุน ซึ่งสหกรณ์จะหักจากเงินกูต้ ่อไป
ข้อ 5. เงินทุนได้มาจาก
5.1 การจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ของสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
5.2 งบประมาณรายจ่ายประจาปี ซึ่งที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
5.3 เงินที่สมาชิกสมทบเข้าเป็ นทุน
เงินตามข้อ 5.2 ให้โอนเข้าทุนหลังวันประชุมใหญ่สามัญประจาปี 30 วัน

- 101 ข้อ 6. การออกจากการเป็ นสมาชิกของทุนนี ้ อาจออกได้ตามกรณีดงั ต่อไปนี ้
6.1 ย้าย และ/หรือ โอน โดยขาดจากการเป็ นสมาชิ กสหกรณ์ โดยไม่ มี หนีส้ ินค้างช าระ
กับสหกรณ์ หรือไม่ขาดจากสมาชิกสหกรณ์แต่ประสงค์ขอถอนเงินทุนคืน โดยไม่มีหนีส้ นิ ค้างชาระ
6.2 ลาออกจากการเป็ นสมาชิ กสหกรณ์หรือถึงแก่กรรม โดยไม่ มี หนีส้ ินค้างช าระกับ
สหกรณ์
สมาชิกตามข้อ 6.1 และ ข้อ 6.2 เมื่อคณะกรรมการดาเนินการมีมติให้ออกจากการเป็ นสมาชิ ก
ของทุนตามระเบียบนีแ้ ล้ว สหกรณ์จะคืนเงินที่สมาชิกสมทบเข้าเป็ นทุนนีใ้ ห้โดยไม่มีดอกเบีย้
ข้อ 7. สมาชิกที่สมทบเงินเข้าเป็ นทุนมาแล้วครบ 3 เดือน ให้มีสทิ ธิ์รบั เงินช่วยเหลือตามระเบียบนี ้
(นับเฉพาะสัญญากูฉ้ บับปัจจุบนั )
ข้อ 8. การจ่ายเงินช่วยเหลือแก่สมาชิกตามระเบียบนี ้ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
8.1 ผูก้ ถู้ ึงแก่กรรม
8.2 ผูก้ ถู้ กู ไล่ออกจากราชการหรืองานประจาโดยมีความผิดและไม่ได้รบั เงินบาเหน็จ
บานาญ หรือค่าตอบแทนจากทางราชการ หรืองานประจา หรือหน่วยงานที่สงั กัด เว้นแต่ความผิดดังกล่าว
ได้กระทาก่อนการเข้าเป็ นสมาชิกของทุนนี ้
ข้อ 9. ให้คณะกรรมการดาเนินการเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมัตจิ ่ายเงินช่วยเหลือ ให้เฉพาะกรณีที่สมาชิก
มีหนีอ้ ยู่กบั สหกรณ์เท่านัน้ โดยจะจ่ายให้เท่ากับหนีท้ ี่มีอยู่จริง แต่ตอ้ งอยู่ในหลักเกณฑ์ดงั นี ้
( 1 ) วงเงินไม่เกิน 600,000 บาท สมทบทุน 5,000 บาท ได้รบั เงินช่วยเหลือ 150,000 บาท
( 2 ) วงเงินเกินกว่า 600,000 บาท แต่ไม่ เ กิน 1,000,000 บาท สมทบทุน 10,000 บาท
ได้รบั เงินช่วยเหลือ 300,000 บาท
( 3 ) กูเ้ งินมากกว่า 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,500,000 บาท สมทบทุน 30,000 บาท
ได้รบั เงินช่วยเหลือ 600,000 บาท
เงินช่วยเหลือที่จะจ่ายตามความในข้อ ( 1 ) หรือ ( 2 ) หรือ ( 3 ) จะจ่ ายให้ตามจ านวนวงเงินที่
สมาชิกขอกูจ้ ากสหกรณ์ตามที่กาหนดใน ข้อ ( 1 ) หรือ ( 2 ) หรือ ( 3 )
หลักเกณฑ์นใี ้ ห้ถือใช้กบั การกูเ้ งินทัง้ เงินกูส้ ามัญและเงินกูพ้ ิเศษ
เงินช่วยเหลือที่ได้จะนาไปชาระหนีก้ บั สหกรณ์ แต่หากผูก้ ยู้ งั มีหนีส้ นิ เกินกว่าที่ชาระแล้วตาม
วรรคหนึ่ง ( 1 ) , ( 2 ) และ ( 3 ) ผูค้ า้ ประกันยังคงต้องรับผิดชอบต่อไป
กรณีที่สหกรณ์ได้จ่ายเงินช่วยเหลือแก่ผู้กู้เ งินตามความในวรรคหนึ่ง ( 1 ) หรือ ( 2 ) หรือ ( 3 )
แล้วแต่กรณี ผูก้ เู้ งินจะไม่ได้รบั เงินสมทบทุนคืน

- 102 ข้อ 10. ในกรณีที่ทนุ มีไม่พอแก่การจ่ ายเงินช่วยเหลือไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ให้คณะกรรมการ
ดาเนินการมีอานาจพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินของสหกรณ์ สารองทุน เพื่อจ่ ายเป็ นเงินช่ วยเหลือตามข้อ 9
ไปได้ก่อน แล้วให้จัดสรรกาไรสุทธิเงินงบประมาณแต่ ละปี เข้าเป็ นทุนเพิ่มในปี ถดั ไป
ข้อ 11. ให้คณะกรรมการด าเนิ นการมี อานาจวิ นิจ ฉัยชี ้ขาดในปั ญหาที่เ กิด ขึน้ เกี่ยวกับการ
ดาเนินการตามระเบียบนีท้ กุ กรณี และถือเป็ นที่สดุ
ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2554
(ลงชื่อ) พลตารวจตรี สมบัติ คงพิบลู ย์
( สมบัติ คงพิบลู ย์ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด

- 100 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี ัมย์ จากัด
ว่าด้วยเงินทุนสวัสดิการสมาชิก (ผู้คา้ ประกัน)
พ.ศ.2554
……………………………….
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ขอ้ 78 และข้อ 106 โดยที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการชุดที่ 38 ครัง้ ที่ 6 เมื่ อวันที่ 28 กุม ภาพันธ์ พ.ศ.2554 ได้กาหนดระเบียบว่าด้วยเงินทุน
สวัสดิการสมาชิก (ผูค้ า้ ประกัน) พ.ศ.2554
ข้อ 1. ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบว่าด้วยเงินทุนสวัสดิการสมาชิก (ผูค้ า้ ประกัน) พ.ศ.2554”
ข้อ 2. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินทุนสวัสดิการสมาชิก (ผูค้ า้ ประกัน) พ.ศ.2551 และให้
ใช้ระเบียบนีแ้ ทน โดยให้มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2554 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ระเบียบนี ้
สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
สมาชิก หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
คณะกรรมการดาเนินการ หมายถึง คณะกรรมการดา
เนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
ทุน หมายถึง เงินทุนสวัสดิการสมาชิก (ผูค้ า้ ประกัน)
ข้อ 4. การเข้าเป็ นสมาชิกตามระเบียบนี ้
- สมาชิกที่กเู้ งินโดยใช้สมาชิกคา้ ประกันสามารถสมัครเป็นสมาชิกของทุนนีไ้ ด้ โดยจะต้อง
สมทบเงินเข้าเป็ นทุน ซึ่งสหกรณ์จะหักจากเงินกูต้ ่อไป
ข้อ 5. เงินทุนได้มาจาก
5.1 การจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ของสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
5.2 งบประมาณรายจ่ายประจาปี ซึ่งที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
5.3 เงินที่สมาชิกสมทบเข้าเป็ นทุน
เงินตามข้อ 5.2 ให้โอนเข้าทุนหลังวันประชุมใหญ่สามัญประจาปี 30 วัน
ข้อ 6. การออกจากการเป็ นสมาชิกของทุนนี ้ อาจออกได้ตามกรณีดงั ต่อไปนี ้
6.1 ย้าย และ/หรือ โอน โดยขาดจากการเป็ นสมาชิกสหกรณ์ โดยไม่มีหนีส้ นิ ค้างชาระ
กับสหกรณ์ หรือไม่ขาดจากสมาชิกสหกรณ์แต่ประสงค์ขอถอนเงินทุนคืน โดยไม่มีหนีส้ นิ ค้างชาระ

- 101 6.2 ลาออกจากการเป็ นสมาชิกสหกรณ์หรือถึงแก่กรรม โดยไม่มีหนีส้ นิ ค้างชาระกับ
สหกรณ์
สมาชิกตามข้อ 6.1 และ ข้อ 6.2 เมื่อคณะกรรมการดาเนินการมีมติให้ออกจากการเป็ นสมาชิก
ของทุนตามระเบียบนีแ้ ล้ว สหกรณ์จะคืนเงินที่สมาชิกสมทบเข้าเป็ นทุนนีใ้ ห้โดยไม่มีดอกเบีย้
ข้อ 7. สมาชิกที่สมทบเงินเข้าเป็ นทุนมาแล้วครบ 3 เดือน ให้มีสทิ ธิ์รบั เงินช่วยเหลือตามระเบียบนี ้
(นับเฉพาะสัญญากูฉ้ บับปัจจุบนั )
ทัง้ นี ้ ในการนับเดือนเพื่อรับความช่วยเหลือให้ใช้วิธีนบั วันชนวัน
ข้อ 8. การจ่ายเงินช่วยเหลือแก่สมาชิกตามระเบียบนี ้ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
8.1 ผูก้ ถู้ ึงแก่กรรม
8.2 ผูก้ ถู้ กู ไล่ออกจากราชการหรืองานประจาโดยมีความผิดและไม่ ได้รบั เงินบาเหน็จ
บานาญ หรือค่าตอบแทนจากทางราชการ หรืองานประจา หรือหน่วยงานที่สงั กัด เว้นแต่ความผิดดังกล่าว
ได้กระทาก่อนการเข้าเป็ นสมาชิกของทุนนี ้
ข้อ 9. ให้คณะกรรมการดาเนินการเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมัตจิ ่ายเงินช่วยเหลือ ให้เฉพาะกรณีที่สมาชิก
มีหนีอ้ ยู่กบั สหกรณ์เท่านัน้ โดยจะจ่ายให้เท่ากับหนีท้ ี่มีอยู่จริง แต่ตอ้ งอยู่ในหลักเกณฑ์ดงั นี ้
( 1 ) กูเ้ งินไม่เกิน 600,000 บาท สมทบทุน 5,000 บาท ได้รบั เงินช่วยเหลือ 150,000 บาท
( 2 ) กูเ้ งินเกินกว่า 600,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท สมทบทุน 10,000 บาท
ได้รบั เงินช่วยเหลือ 300,000 บาท
( 3 ) กูเ้ งินมากกว่า 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท สมทบทุน 15,000 บาท
ได้รบั เงินช่วยเหลือ 450,000 บาท
เงินช่วยเหลือที่จะจ่ายตามความในข้อ ( 1 ) หรือ ( 2 ) หรือ ( 3 ) จะจ่ ายให้ตามจ านวนวงเงินที่
สมาชิกขอกูจ้ ากสหกรณ์ตามที่กาหนดใน ข้อ ( 1 ) หรือ ( 2 ) หรือ ( 3 )
หลักเกณฑ์นใี ้ ห้ถือใช้กบั การกูเ้ งินทัง้ เงินกูส้ ามัญและเงินกูพ้ ิเศษ
เงินช่วยเหลือที่ได้จะนาไปชาระหนีก้ บั สหกรณ์ แต่หากผูก้ ยู้ งั มีหนีส้ นิ เกินกว่าที่ชาระแล้วตาม
วรรคหนึ่ง ( 1 ) , ( 2 ) และ ( 3 ) ผูค้ า้ ประกันยังคงต้องรับผิดชอบต่อไป
กรณีที่สหกรณ์ได้จ่ายเงินช่วยเหลือแก่ผู้กู้เ งินตามความในวรรคหนึ่ง ( 1 ) หรือ ( 2 ) หรือ ( 3 )
แล้วแต่กรณี ผูก้ เู้ งินจะไม่ได้รบั เงินสมทบทุนคืน

- 102 ข้อ 10. ในกรณีที่ทนุ มีไม่พอแก่การจ่ายเงินช่วยเหลือไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ให้คณะกรรมการ
ดาเนินการมีอานาจพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินของสหกรณ์ สารองทุน เพื่อจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือตามข้อ 9 ไป
ได้ก่อน แล้วให้จัดสรรกาไรสุทธิเงินงบประมาณแต่ละปี เข้าเป็ นทุนเพิ่มในปี ถดั ไป
ข้อ 11. ให้คณะกรรมการด าเนิ นการมี อานาจวิ นิจ ฉัยชี ้ขาดในปั ญหาที่เ กิด ขึน้ เกี่ยวกับการ
ดาเนินการตามระเบียบนีท้ กุ กรณี และถือเป็ นที่สดุ
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2554
(ลงชื่อ) พลตารวจตรี สมบัติ คงพิบลู ย์
( สมบัติ คงพิบลู ย์ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด

- 103 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี ัมย์ จากัด
ว่าด้วยการขออนุญาตใช้หอ้ งประชุม และอัตราเรียกเก็บค่าบารุง
พ.ศ.2554
--------------------------------------อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด ข้อ 78 และ
ข้อ 106 ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 38 ครัง้ ที่ 6 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ได้กาหนด
ระเบียบว่าด้วยการขออนุญาตใช้หอ้ งประชุม และอัตราเรียกเก็บค่าบารุง พ.ศ.2554 ไว้ดงั นี ้
ข้อ 1. ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพ ย์ต ารวจภูธ รจังหวัดบุรีรมั ย์ จ ากัด ว่าด้วย
การขออนุญาตใช้หอ้ งประชุม และอัตราเรียกเก็บค่าบารุง พ.ศ. 2554”
ข้อ 2. ระเบียบนีใ้ ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2554 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ห้องประชุมมีใช้เพื่อเป็ นสถานที่จัดประชุมสัมมนา อภิปราย ฝึ กอบรม หรือจัดกิจกรรมอื่น ๆ
ซึ่งเป็ นการส่งเสริมกิจการสหกรณ์และการศึกษาตามระเบียบของทางราชการ
การให้บริการแก่มวลสมาชิกกิจกรรมต่าง ๆ ต้องเป็ นกิจกรรมที่ไม่ขดั ต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดี
ข้อ 4. ผูม้ ีสทิ ธิ์ขอใช้หอ้ งประชุมได้แก่ สมาชิก ส่วนราชการ สมาคม มูลนิธิ
ข้อ 5. การใช้หอ้ งประชุมนอกเหนือจากการใช้ใ นกิจ การของสหกรณ์ จะต้องได้รบั อนุญาตตาม
ระเบียบนีก้ ่อน
ข้อ 6. ผูใ้ ดประสงค์จะขออนุญาตใช้หอ้ งประชุมเพื่อกิจ กรรมดังกล่าวในข้อ 3. ให้ยื่นค าขอตาม
แบบฟอร์ม การขอใช้ ห้องประชุม ต่อสหกรณ์ออมทรัพ ย์ ต ารวจภูธ รจังหวัดบุรีรมั ย์ จ ากัด โดยยื่นค าขอ
ล่วงหน้าก่อน จัดกิจกรรมอย่างน้อย 3 วัน พร้อมเอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วย
ข้อ 7. ผูย้ ื่นคาขออนุญาตรายใดประสงค์จะยืมวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ เครือ่ งใช้อนั จ าเป็ นแก่การประชุม และ
การจัดกิจกรรม ให้ผขู้ ออนุญาตกรอกแบบฟอร์มการขออนุญาตที่กาหนดไว้
ข้อ 8. ผูไ้ ด้รบั อนุญาตให้ใช้หอ้ งประชุมและยืมวัสดุครุภณ
ั ฑ์เครือ่ งใช้ตามที่ระบุไว้ใ น ข้ อ 7. ผู้นั้น
จะต้องดูแลทรัพย์สนิ ทัง้ หมดให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย มิให้เกิดการชารุดเสียหาย ตลอดระยะเวลาแห่งการใช้
ห้องประชุม
เมื่ อใดจัดประชุ ม หรือจัดกิจ กรรมเสร็จ เรียบร้อยแล้ว ผู้ได้รบั อนุญาตจะต้อ งส่งมอบอุปกรณ์
ดังกล่าวคืนให้แก่เจ้าหน้าที่ผไู้ ด้รบั มอบหมายให้ดแู ลรับผิดชอบจนครบจานวน
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ั ฑ์ที่ผขู้ ออนุญาตยืมตามข้อ 8 เกิดชารุดเสือ่ มสภาพ หรือสูญหายไม่ ว่าจะ
เกิดเหตุการณ์ใดๆ ก็ตาม ให้ผยู้ ืมดาเนินการต่อไปนี ้
(1) ในกรณีที่สามารถแก้ไขให้คงสภาพเดิมได้ ให้ผยู้ ืมเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการแก้ไขให้อยู่
ในสภาพเรียบร้อยดังเดิม
(2) ในกรณีสญ
ู หายหรือไม่สามารถแก้ไขให้อยู่สภาพคงเดิมได้ ให้ผยู้ ืมชดใช้เป็ นวัสดุหรือ
ครุภณ
ั ฑ์ตามประเภท ชนิด ลักษณะและขนาดเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน โดยมีสภาพทัดเทียมกับวัสดุหรือ
ครุภณ
ั ฑ์ที่ได้ชารุดเสียหายหรือสูญหายไปนัน้ หรือชดใช้เงิ นตามราคาสิง่ ของในท้องตลาดขณะยืม
(3) วัสดุครุภณ
ั ฑ์ต่างๆที่มีใช้สาหรับห้องประชุมโดยเฉพาะ ไม่ อนุญาตให้ยืม ออกไปใช้
นอกประชุมโดยเด็ดขาด และอนุญาตให้ยืมใช้ภายในห้องประชุม เท่านัน้
ข้อ 10. ผูไ้ ด้รบั อนุญาตจะต้องดาเนินการ ดังนี ้
10.1 ชาระเงินค่าบารุงห้องประชุมตามอัตราดังนี ้
เวลาราชการ (08.30 น. – 16.30 น.) เว้นวันหยุดราชการ
หมายเหตุ
เป็ นสมาชิก
เต็มวัน 1,000
บาท
ใช้เกินเวลาคิดชั่วโมงละ
ครึง่ วัน 500
บาท
200 บาท ไม่เกิน 3 ชม.
ไม่เป็ นสมาชิก
เต็มวัน 2,000
บาท
จ่ายเงินก่อนการประชุม
ครึง่ วัน 1,000
บาท
10.2 ผูไ้ ด้รบั อนุญาตจะต้องจ่ ายค่าตอบแทนแก่บุคลากรที่ดูแลรับผิดชอบห้องประชุม
ในวันราชการ และนอกเวลาปฏิบตั ิราชการในอัตราวันละหรือครัง้ ละ 200 บาท
ข้อ 11. ให้หวั หน้าฝ่ ายบริหารงานทั่วไปหรือผูไ้ ด้รบั มอบหมายเป็ นผู้พิจ ารณาเสนอขออนุญาตใช้ห้อง
ประชุมในกรณีที่จาเป็น อาจสั่งระงับการใช้หอ้ งประชุมได้หากพิจารณาเห็นว่า กิจกรรมที่จัดขึน้ มีลกั ษณะที่
อาจจะเป็ นอันตรายขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี หรือกรณีที่สหกรณ์มี งานเร่งด่วนที่จ ะต้องใช้ห้อง
ประชุม
ข้อ 12. ให้ประธานฯ หรือรองประธานฯ เป็ นผู้มี อานาจอนุญาตการขอใช้ห้องประชุม ในกรณีที่ผู้ขอ
อนุญาตตกลงชาระเงินค่าบารุงตามที่กาหนดไว้ใน ข้อ 10. และ/หรือตามแต่จะเห็นสมควร
ข้อ 14. ให้เจ้าหน้าที่การเงินหรือผู้ที่ได้รบั มอบหมายจากผู้จัดการ เป็ นผู้เรียกเก็บเงินค่าบารุง ห้อง
ประชุม และออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผขู้ ออนุญาตไว้เป็ นหลักฐาน และถ้าผูข้ อใช้ไม่มาใช้หอ้ งประชุม ไม่ ว่า
กรณีใดๆ สหกรณ์จะไม่คืนเงินให้ นอกจากกรณีที่สหกรณ์ส่งั ระงับการใช้ห้องประชุม เนื่องจากมี กิจ กรรม
พิเศษ เร่งด่วน ที่จะต้องใช้หอ้ งประชุม สหกรณ์จะคืนเงินค่าบารุงห้องประชุมให้
ข้อ 15. เงินค่าบารุงห้องประชุมตลอดจนเงินชดใช้ค่าเสียหายถือว่าเป็ นรายได้ของสหกรณ์
ข้อ 16. ให้ประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี ้

- 105 ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2554
(ลงชื่อ) พลตารวจตรี สมบัติ คงพิบลู ย์
( สมบัติ คงพิบลู ย์ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด

- 106 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี ัมย์ จากัด
ว่าด้วยการใช้ทนุ สาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกกรณีได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัตหิ น้าที่
พ.ศ.2557
……………………………
อาศัยอานาจตามความในข้อ 78 และ ข้อ 108 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัด
บุรรี มั ย์ จากัด โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 42 ครัง้ ที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน
พ.ศ.2557 ได้กาหนดระเบียบว่าด้วยการใช้ทนุ สาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกกรณีได้รบั บาดเจ็ บ
จากการปฏิบตั ิหน้าที่ พ.ศ.2557
ข้อ 1. ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จ ากัด ว่าด้วยการ
ใช้ทนุ สาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกกรณีได้รบั บาดเจ็บจากการปฏิบตั ิหน้าที่ พ.ศ.2557”
ข้อ 2. ระเบียบนีใ้ ห้มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ในระเบียบนี ้
สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
คณะกรรมการดาเนินการ หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
สมาชิก หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
การปฏิบตั ิหน้าที่ หมายถึง การปฏิบตั ิหน้าที่ใ นราชการต ารวจ หรือการปฏิบัติหน้าที่ใ น
กิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
เงินช่วยเหลือสมาชิกกรณีได้รบั บาดเจ็บจากการปฏิบตั ิหน้าที่ หมายถึง เงินซึ่งที่ประชุม
ใหญ่ได้มีมติให้จัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ของสหกรณ์ ในหมวดเงินทุนสาธารณประโยชน์
ข้อ 4. การให้ความช่วยเหลือสมาชิกกรณีได้รบั บาดเจ็ บจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้มี สิทธิ์
ได้รบั เงินสวัสดิการตามหลักเกณฑ์ ดังนี ้
(1) สมาชิกได้รบั บาดเจ็บไม่สาหัสให้มีสทิ ธิ์ได้รบั เงินสวัสดิการตามหลักเกณฑ์ ดังนี ้
1.1 สมาชิกบาดเจ็บรักษาตัว 1 – 5 วัน
ให้ได้รบั เงินสวัสดิการไม่เกิน 2,000 บาท
1.2 สมาชิกบาดเจ็บรักษาตัว 6 – 10 วัน ให้ได้รบั เงินสวัสดิการไม่เกิน 3,000 บาท
1.3 สมาชิกบาดเจ็บรักษาตัว 11 – 20 วัน ให้ได้รบั เงินสวัสดิการไม่เกิน 4,000 บาท

- 107 (2) สมาชิกบาดเจ็บรักษาตัวเกินกว่า 20 วัน หรือจนประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ได้เกิน
กว่า 20 วัน ให้ได้รบั เงินสวัสดิการไม่เกิน 10,000 บาท
(3) สมาชิกบาดเจ็บได้รบั อันตรายสาหัสจนสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ หรือเจ็บป่ วย
เรือ้ รังซึ่งอาจถึงตลอดชีวิต ให้ได้รบั เงินสวัสดิการไม่เกิน 20,000 บาท
ข้อ 5. การขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์
เมื่อสมาชิกบาดเจ็บจากการปฏิบตั ิหน้าที่ ให้สมาชิกแจ้งเป็ นหนังสือขอรับเงินสวัสดิการ
สงเคราะห์พร้อมแนบเอกสารเป็ นหลักฐาน ดังนี ้
(1) ใบรับรองแพทย์ หรือใบชันสูตรบาดแผลของแพทย์
(2) สาเนาคาสั่งผูบ้ งั คับบัญชาในการปฏิบตั ิหน้าที่
(3) หนังสือรับรองจากผูบ้ งั คับบัญชาต้นสังกัด
(4) สาเนาบันทึกประจาวัน
ข้อ 6. การขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ ให้ยื่นขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ภายในกาหนด 1 ปี
นับตัง้ แต่วนั ที่ได้รบั บาดเจ็บ เมื่อพ้นกาหนดนีไ้ ปแล้วเป็ นอันหมดสิทธิใ์ นการขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์
เว้นแต่มีเหตุอนั สมควรและได้รบั การผ่อนผันจากคณะกรรมการดาเนินการแล้ว
ข้อ 7. สหกรณ์ย่อมทรงไว้ซงึ่ สิทธิ์ที่จะงดจ่ายหรือลดจานวนลงน้อยกว่าหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ใน
ข้อ 4. หากปรากฏว่าสมาชิกที่ขอรับเงินสงเคราะห์ได้รบั บาดเจ็บเนื่องจากตนกระทาความผิดทางอาญา
ข้อ 8. ในรอบปี บญ
ั ชีสหกรณ์ฯ หากเงินทุนสาธารณประโยชน์ซึ่งที่ประชุมใหญ่จดั สรรไว้ตาม
ข้อบังคับของสหกรณ์หมดลง หรือมีจานวนน้อยกว่าหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ 4. ซึ่งสมาชิกนัน้ จะพึงมี
สิทธิ์ได้รบั การสงเคราะห์ ให้สหกรณ์ฯ ชะลอการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่สมาชิกซึ่งได้รบั บาดเจ็บผูน้ นั้ ไป
ก่อนจนกว่าสหกรณ์ฯ จะมีเงินทุนสาธารณประโยชน์เพียงพอต่อการสงเคราะห์
ข้อ 9. การจ่ายเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์แก่สมาชิก ให้เจ้าหน้าที่ผจู้ ่ายเงินออกใบสาคัญจ่ายเงิน
โดยให้ผรู้ บั เงินลงลายมือชื่อในใบสาคัญรับเงิน และเจ้าหน้าที่ผจู้ ่ายเงินต้องลงลายมือชื่อรับผิดชอบในการ
จ่ายเงินด้วยทุกครัง้
ข้อ 10. ให้คณะกรรมการดาเนินการ พิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์แก่สมาชิกให้
เป็ นไปตามระเบียบนี ้ การพิจารณาจ่ายให้พจิ ารณาตามลาดับคาร้องที่ยื่นขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์
ข้อ 11. ให้ประธานกรรมการดาเนินการเป็ นผูร้ กั ษาการตามระเบียบนี ้

- 108 ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2557
(ลงชื่อ) พลตารวจตรี สุวรรณ เอกโพธิ์
( สุวรรณ เอกโพธิ์ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด

- 109 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี ัมย์ จากัด
ว่าด้วยโครงการเงินกู้เพื่อซือ้ อาวุธปื นพกประจากาย ซิกซาวเออร์ โมเดล พี 320 เอสพี
เพื่อเป็ นสวัสดิการแก่ข้าราชการตารวจ
พ.ศ.2561
……………………………….
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 78 และข้อ 106 คณะกรรมการด าเนินการ
ชุดที่ 45 ครัง้ ที่ 5/2561 เมื่ อวันที่ 28 กุม ภาพันธ์ พ.ศ.2561 ได้กาหนดระเบียบว่าด้วยโครงการเงินกู้
พิเศษเพื่อซือ้ อาวุธปื นพกประจากาย ซิกซาวเออร์ โมเดล พี 320 เอสพี เพื่อเป็ นสวัสดิการแก่ข้าราชการ
ตารวจพ.ศ.2561 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการของสมาชิก ดังนี ้
ข้อ 1. ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบว่าด้วยโครงการเงินกู้พิเ ศษเพื่อซือ้ อาวุธ ปื นพกประจ ากาย
ซิกซาวเออร์ โมเดล พี 320 เอสพี เพื่อเป็ นสวัสดิการแก่ขา้ ราชการตารวจ พ.ศ.2561”
ข้อ 2. ระเบียบนีใ้ ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2561 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ระเบียบนี ้
สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
สมาชิก หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพ ย์ต ารวจภูธ รจังหวัดบุรีรมั ย์ จ ากัด ที่ได้ลงชื่ อ
เข้าร่วมโครงการเงินกูพ้ ิเ ศษเพื่อซือ้ อาวุธ ปื นพกประจ ากาย ซิกซาวเออร์ โมเดล พี 320 เอสพี เพื่อเป็ น
สวัสดิการแก่ขา้ ราชการตารวจ
คณะกรรมการดาเนินการ หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธร
จังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
คณะกรรมการเงินกู้ หมายถึง คณะกรรมการเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพ ย์ต ารวจภูธ รจังหวัด
บุรรี มั ย์ จากัด
ข้อ 4. ในระเบียบนี ้ สหกรณ์ใ ห้เ งินกู้แก่สมาชิ กโดยมี วัตถุประสงค์ใ ห้เ งินกู้แก่สมาชิ กที่ได้ลงชื่ อ
เข้าร่วมซือ้ อาวุธปื นตามโครงการเงินกูพ้ ิเศษเพื่อซือ้ หาอาวุธปื นพกประจากาย ซิกซาวเออร์ โมเดล พี 320
เอสพี เพื่อเป็ นสวัสดิการแก่ขา้ ราชการตารวจเท่านัน้
ข้อ 5. สมาชิกที่เคยเข้าร่วมโครงการเงินกูพ้ ิเศษเพื่อซือ้ อาวุธปื นพกประจากาย ซิกซาวเออร์ โมเดล
พี 320 เอสพี เพื่อเป็ นสวัสดิการแก่ขา้ ราชการตารวจจากสานักงานต ารวจแห่งชาติม าแล้ว ไม่ สามารถใช้
สิทธิยื่นกูก้ บั สหกรณ์ได้อีก

- 110 ข้อ 6. วงเงินกูเ้ พื่อซือ้ อาวุธปื นตามโครงการเงินกูพ้ ิเศษเพื่อซือ้ อาวุธปื นพกประจากาย ให้อยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการดาเนินการแต่ไม่เกิน 23,890.- บาท (สองหมื่ นสามพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
กาหนดการผ่อนชาระเป็ นเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ งวดละเท่าๆ กัน เว้นแต่งวดสุดท้าย แต่ตอ้ งไม่เกิน 48 งวด
ข้อ 7. สมาชิกผูก้ ตู้ อ้ งทาสัญญากูใ้ ห้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กาหนด พร้อมแนบหนังสือนาส่งของ
ผูบ้ งั คับบัญชาจากต้นสังกัดด้วย
ข้อ 8. การกูเ้ งินตามระเบียบนี ้ ผู้กู้ต้องเสนอให้มี ผู้ค า้ ประกันจ านวน 2 คน และต้องทาหนังสือ
คา้ ประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กาหนด
ข้อ 9. สมาชิกผูก้ ทู้ ี่จะเข้าร่วมโครงการนี ้ ต้องมี เ งินเดือนเหลือหลังหักค่าใช้จ่ ายทุกประเภทแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของเงินได้รายเดือน
ข้อ 10. การอนุมัติเ งินให้กู้และการจ่ ายเงินกู้แก่สมาชิ ก ให้คณะกรรมการด าเนินการมี อานาจ
พิจ ารณาวิ นิจ ฉัย ให้เ งิน กู้แ ก่ส มาชิ ก ได้ตามที่ก าหนดไว้ใ นระเบีย บนี ้ คณะกรรมการด าเนิ นการอาจ
มอบหมายให้คณะกรรมการเงินกูพ้ ิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกได้
ข้อ 11. เมื่อคณะกรรมการดาเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้ได้พิจ ารณาอนุมัติใ ห้ ด าเนินการ
จ่ายเงินกูใ้ ห้กบั สมาชิกแล้ว ทางสหกรณ์จะดาเนินการโอนเงินค่าซือ้ อาวุธปื นไปให้กบั ทางศูนย์ประสานงาน
ซิกซาวเออร์ ประจาประเทศไทย บริษัท ฟิ กซ์เทค จากัด ในนามของสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ
ข้อ 12. วิธี ก ารช าระเงินต้นการคิดดอกเบี ้ย การผิด นัดช าระ การค้ างส่งเงิน และอื่นๆ ให้ใ ช้
หลักเกณฑ์การกูเ้ งินสามัญมาใช้โดยอนุโลม
ข้อ 13. ระยะเวลาโครงการเงินกูพ้ ิเศษเพื่อซือ้ อาวุธปื นพกประจากาย ซิกซาวเออร์ โมเดล พี 320
เอสพี เพื่อเป็ นสวัสดิการแก่ขา้ ราชการตารวจ ให้เป็ นไปตามมติคณะกรรมการดาเนินการกาหนด
ข้อ 14. ให้ประธานคณะกรรมการดาเนินการเป็ นผูร้ กั ษาระเบียบนี ้ ในกรณีที่มีปัญหาไม่อาจปฏิบัติ
ตาม ระเบีย บนี ้ ให้นาเสนอคณะกรรมการด าเนิน การพิจ ารณาวินิจ ฉัย ค าวินิจ ฉัยของคณะกรรมการ
ดาเนินการให้ถือเป็ นที่สดุ
ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
(ลงชื่อ) พลตารวจตรี ชัยยุทธ เจียรศิรกิ ลุ
( ชัยยุทธ เจียรศิรกิ ลุ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด

- 111 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี ัมย์ จากัด
ว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่ายเพื่อการฌาปนกิจ
พ.ศ.2561
……………………………………………………
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์จ ากัด ข้อ 78
และข้อ 106 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 45 เมื่ อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2561
ได้กาหนดระเบียบว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่ายเพื่อการฌาปนกิจ พ.ศ.2561 ดังนี ้
ข้อ 1. ระเบียบนี ้ เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด ว่าด้วย
เงินยืมทดรองจ่ายเพื่อการฌาปนกิจ พ.ศ.2561 ”
ข้อ 2. ให้ใช้ระเบียบนีต้ งั้ แต่วนั ที่ 28 เมษายน พ.ศ.2561 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ในระเบียบนี ้
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด ที่
เป็ นข้าราชการตารวจและเจ้าพนักงานสถานทีใ่ นสังกัดตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์
“คณะกรรมการดาเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
“รองประธานกรรมการ” หมายความว่า รองประธานคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
“เงินยืม” หมายความว่า เงินยืมทดรองจ่ายที่ให้ทายาทยืมไปเพือ่ จัดการฌาปนกิจสมาชิก
“ทายาทของสมาชิก” หมายความว่า บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตรของสมาชิกที่เป็ น
ข้าราชการตารวจและเจ้าพนักงานสถานที่ในสังกัดตารวจภูธรจัง หวัดบุรรี มั ย์
“เงินช่วยเหลือภายใน” หมายความว่า เงินช่วยเหลือข้าราชการตารวจประจาและ
เจ้าพนักงานสถานที่ในสังกัดตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์
ข้อ 4. ทายาทที่มีความประสงค์จะยืมเงินเพื่อนาไปใช้จ่ายในการฌาปนกิจจะต้องยื่นหนังสือคาขอ
และสัญญายืมเงิน พร้อมหลักฐานตามที่สหกรณ์กาหนด ดังนี ้

- 112 4.1 หนังสือคาขอและสัญญายืมเงินทดรองเพื่อการฌาปนกิจ (ตามแบบฟอร์มของ
สหกรณ์)
4.2 สาเนาใบมรณะบัตร
4.3 สานาบัตรข้าราชการหรือสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน
ของสมาชิกที่เสียชีวติ
4.4 สาเนาบัตรข้าราชการหรือสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน
ของทายาทผูท้ าเรือ่ งขอยืมเงิน
ข้อ 5. ทายาทของสมาชิกรายหนึ่งๆ สามารถยืมเงินทดรองจ่ายตามระเบียบนีไ้ ด้ตามความจาเป็ น
และคานึงถึงความประหยัดแต่ไม่เกินวงเงิน 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยไม่คิดดอกเบีย้ เงินยืม
ข้อ 6. ทายาทของสมาชิกทีไ่ ด้รบั เงินยืมตามข้อ 5. จะต้องนาเงินช่วยเหลือภายในมาคืนให้กบั
สหกรณ์ภายใน 60 วัน นับแต่วนั ที่ทายาทของสมาชิกได้รบั เงินยืม หากเลยกาหนดเวลาดังกล่าวสหกรณ์
จะคิดค่าปรับตามจานวนวันที่ทายาทของสมาชิกผิดนัดการคืนเงินในอัตราดอกเบีย้ เงินกูส้ ามัญทั่วไป
ข้อ 7. ให้ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการเป็ นผูพ้ จิ ารณาจ่ายเงินยืมทดรองจ่าย
เพื่อการฌาปนกิจ และให้เสนอคณะกรรมการดาเนินการทราบทุกรายในการประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการในคราวถัดไป
ข้อ 8. ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระเบียบนี ้ ให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจวินิจฉัยชีข้ าด
ในปัญหาทัง้ ปวง
ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561
(ลงชื่อ) พลตารวจตรี ชัยยุทธ เจียรศิรกิ ลุ
( ชัยยุทธ เจียรศิรกิ ลุ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด

- 113 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี ัมย์ จากัด
ว่าด้วยโครงการเงินกู้พิเศษเพื่อซือ้ รถจักรยานเพื่อเป็ นสวัสดิการแก่สมาชิก
พ.ศ.2562
……………………………….
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 78 และข้อ 106 คณะกรรมการด าเนินการ
ชุดที่ 46 ครัง้ ที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ได้กาหนดระเบียบว่าด้วยโครงการเงินกู้พิเ ศษ
เพื่อซือ้ รถจักรยานเพื่อเป็ นสวัสดิการแก่สมาชิก พ.ศ.2562 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ได้มีการออกกาลัง
กาย และเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง พร้อมที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ ดังนี ้
ข้อ 1. ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบว่าด้วยโครงการเงินกูพ้ ิเศษเพื่อซือ้ รถจักรยานเพื่อเป็ นสวัสดิการ
แก่สมาชิก พ.ศ.2562”
ข้อ 2. ระเบียบนีใ้ ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันที่มีมติ เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ระเบียบนี ้
สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
สมาชิก หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
คณะกรรมการดาเนินการ หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธร
จังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
คณะกรรมการเงินกู้ หมายถึง คณะกรรมการเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพ ย์ต ารวจภูธ รจังหวัด
บุรรี มั ย์ จากัด
ข้อ 4. ในระเบียบนี ้ สหกรณ์ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกเพื่อจัดซือ้ รถจักรยานเพื่อเป็ นสวัสดิการเท่านัน้
ข้อ 5. วงเงินกูเ้ พื่อซือ้ รถจักรยานตามโครงการ ให้อยู่ใ นดุลยพินิจ ของคณะกรรมการด าเนินการ
แต่ไม่เกิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) กาหนดการผ่อนชาระเป็ นเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ งวดละเท่าๆ
กัน เว้นแต่งวดสุดท้าย แต่ตอ้ งไม่เกิน 24 งวด
ข้อ 6. สมาชิกผูก้ ตู้ อ้ งทาสัญญากูใ้ ห้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กาหนด พร้อมแนบหนังสือนาส่งของ
ผูบ้ งั คับบัญชาจากต้นสังกัดด้วย
ข้อ 7. การกูเ้ งินตามระเบียบนี ้ ผู้กู้ต้องเสนอให้มี ผู้ค า้ ประกันจ านวน 1 คน และต้องทาหนังสือ
คา้ ประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กาหนด

- 114 ข้อ 8. สมาชิกผูก้ ทู้ ี่จะเข้าร่วมโครงการนี ้ ต้องมี เ งินเดือนเหลือหลังหักค่าใช้จ่ ายทุกประเภทแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของเงินได้รายเดือน
ข้อ 9. การอนุมัติเ งินให้กู้และการจ่ ายเงินกู้แก่สมาชิ ก ให้คณะกรรมการด าเนินการมี อานาจ
พิจ ารณาวิ นิจ ฉัย ให้เ งิน กู้แ ก่ส มาชิ ก ได้ตามที่ก าหนดไว้ใ นระเบีย บนี ้ คณะกรรมการด าเนิ นการอาจ
มอบหมายให้คณะกรรมการเงินกูพ้ ิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกได้
ข้อ 10. เมื่อคณะกรรมการดาเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้ได้พิจ ารณาอนุมัติใ ห้ด าเนินการ
จ่ายเงินกูใ้ ห้กบั สมาชิกแล้ว ทางสหกรณ์จะดาเนินการโอนเงินชาระค่ารถจักรยานให้กบั ทางห้างร้าน/ร้านค้า
ที่เข้าร่วมโครงการ
ข้อ 11. วิธี ก ารช าระเงิน ต้นการคิด ดอกเบีย้ การผิด นัดช าระ การค้างส่งเงินและอื่ นๆ ให้ใ ช้
หลักเกณฑ์การกูเ้ งินสามัญมาใช้โดยอนุโลม
ข้อ 12. ระยะเวลาโครงการเงินกูพ้ ิเศษเพื่อซือ้ รถจักรยานเพื่อเป็ นสวัสดิการแก่สมาชิ ก ให้เ ป็ นไป
ตามมติที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
ข้อ 13. ให้ประธานคณะกรรมการดาเนินการเป็ นผูร้ กั ษาระเบียบนี ้ ในกรณีที่มีปัญหาไม่อาจปฏิบัติ
ตามระเบียบนี ้ ให้นาเสนอคณะกรรมการด าเนิน การพิจ ารณาวินิจ ฉัย ค าวินิจ ฉัย ของคณะกรรมการ
ดาเนินการให้ถือเป็ นที่สดุ
ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
(ลงชื่อ) พลตารวจตรี วีรพล เจริญศิริ
( วีรพล เจริญศิริ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด

- 115 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี ัมย์ จากัด
ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เพื่อความมั่นคง) พ.ศ.2563
……………………………….
อาศัยอ านาจตามความในข้อบัง คับ ของสหกรณ์ข้อ 78 (8) และข้อ 106 โดยที่ ประชุ ม
คณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 47 ครัง้ ที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มี ม ติกาหนดระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรมั ย์ จ ากัด ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพ ย์พิเ ศษ (เพื่อความมั่นคง)
พ.ศ.2563 ไว้ดงั ต่อไปนี ้
หมวด 1
ข้อกาหนดทั่วไป
ข้อ 1. ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด ว่าด้วยเงินฝาก
ออมทรัพย์พเิ ศษ (เพื่อความมั่นคง) พ.ศ.2563”
ข้อ 2. ระเบียบนีใ้ ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบเป็ นต้นไป
ข้อ 3. ในระเบียบนี ้
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด
“ผูฝ้ ากเงิน” หมายถึง สมาชิกผูก้ เู้ งินกูส้ ามัญและเงินกูพ้ เิ ศษ โดยใช้สมาชิกคา้ ประกัน
ข้อ 4. ให้สหกรณ์รบั เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เพื่อความมั่นคง) จากสมาชิกผูก้ เู้ งินกูส้ ามัญและ
เงินกูพ้ เิ ศษได้ตามที่สหกรณ์เห็นสมควร
หมวด 2
การเปิ ดบัญชีและการฝากเงิน
ข้อ 5. ให้สมาชิกผูก้ เู้ งินกูส้ ามัญและเงินกูพ้ เิ ศษทีใ่ ช้สมาชิกคา้ ประกันเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
พิเศษ (เพื่อความมั่นคง) ด้วยการยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษ (เพื่อความมั่นคง) ตามแบบ
ของสหกรณ์ โดยมีรายการครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแบบหนังสือขอเปิดบัญชีนนั้
ข้อ 6. ผูข้ อเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เพื่อความมั่นคง) ต้องให้ตวั อย่างลายมือชื่อของผูม้ ี
อานาจในการถอนเงินหรือในการให้คาสั่งเกี่ยวกับบัญชีที่เปิดนัน้ ไว้ต่อสหกรณ์ โดยใช้บตั รตัวอย่างลายมือ
ชื่อตามแบบของสหกรณ์
การเปลีย่ นแปลงเกี่ยวกับตัวอย่างลายมือชื่อของผูม้ ีอานาจ จะมีผลต่อเมื่อได้แจ้งเป็ นหนังสือต่อ
สหกรณ์ และสหกรณ์ได้ตอบรับแล้ว

- 116 ข้อ 7. ผูฝ้ ากคนหนึ่งเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เพื่อความมั่นคง) ได้เพียงบัญชีเดียว
โดยจานวนเงินฝากต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด ดังนี ้
(1) สมาชิกกูเ้ งินต่ากว่า 600,000 บาท ฝากเงินจานวน 15,000 บาท
(2) สมาชิกกูเ้ งินตัง้ แต่ 600,000 บาท ถึง 1,000,000 บาท ฝากเงินจานวน 30,000 บาท
(3) สมาชิกกูเ้ งินตัง้ แต่ 1,000,001 บาท ถึง 1,500,000 บาท ฝากเงินจานวน 60,000 บาท
(4) สมาชิกกูเ้ งินตัง้ แต่ 1,500,001 บาท ขึน้ ไป ฝากเงินจานวน 70,000 บาท
ทัง้ นี ้ เมื่อสมาชิกนาเงินฝากจนครบตามวงเงินกูแ้ ล้ว สมาชิกไม่ตอ้ งนาฝากอีก
ข้อ 8. ในการเปิ ดบัญชีเงินฝากประเภทนี ้ สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากออมทรัพ ย์พิเ ศษ (เพื่อความ
มั่นคง) ให้ผู้ฝากยึดถื อไว้ โดยผู้ฝากต้องเก็บรักษาไว้เ พื่อให้สหกรณ์บัน ทึกรายการ เงินฝาก ดอกเบี ้ย
เงินถอน และเงินคงเหลือของตนบรรดาที่มีทกุ รายการ
การบันทึกรายการในสมุดคู่บญ
ั ชีจะกระทาได้เฉพาะทางฝ่ ายสหกรณ์เ ท่านั้น โดยให้ผู้จัดการหรือ
รองผูจ้ ัดการ หรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่ผู้จัดการมอบหมายคนใดคนหนึ่งเป็ นผู้ลงลายมื อชื่ อกากับไว้เ ป็ น
สาคัญ การบันทึกรายการในสมุดคู่บัญชี ซึ่งไม่ เ ป็ นไปตามที่กล่าวข้างต้นจะไม่ มี ผลผูกพันกับสหกรณ์
ถ้าผูฝ้ ากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่บญ
ั ชีคลาดเคลือ่ น ต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพื่อแก้ไขให้ถกู ต้อง
สมุดคู่บัญชี ที่บันทึกรายการเต็ม แล้ว ให้ผู้ฝากส่งมอบให้แก่สหกรณ์เ พื่อสหกรณ์โอนยอดเงิ น
คงเหลือ เข้าสมุดคู่บญ
ั ชีเล่มใหม่ให้ ซึ่งจะได้ออกให้ผฝู้ ากยึดถือไว้ต่อไป
ในกรณีที่ สหกรณ์อ อกสมุดคู่ บัญชี ใ ห้แ ก่ผู้ฝาก เมื่ อเปิ ด บัญชี ก็ดี หรือออกเล่ม ใหม่ ใ ห้ต่อจาก
เล่มก่อน ที่บนั ทึกรายการเต็มแล้วก็ดี สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม
ข้อ 9. ในการส่งเงินฝากเข้าบัญชีทกุ ครัง้ ให้ทาใบส่งเงินฝากออมทรัพ ย์พิเ ศษ (เพื่อความมั่นคง)
ตามแบบของสหกรณ์ ยื่นพร้อมสมุดคู่บญ
ั ชีและจานวนเงินที่ฝากต่อสหกรณ์ เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจสอบเป็ น
การถูกต้องแล้ว จะบันทึกรายการจานวนเงินที่ได้รบั นัน้ ในสมุดคู่บญ
ั ชีให้ผฝู้ าก
หมวด 3
การกาหนดอัตราดอกเบีย้ ระยะเวลาการคิดดอกเบีย้
วิธีการคิดดอกเบีย้ และการจ่ายดอกเบีย้
ข้อ 10.สหกรณ์จะให้ดอกเบีย้ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เพื่อความมั่นคง) ในอัตราไม่ เ กินร้อยละ
4.50 ต่อปี โดยจะประกาศอัตราดอกเบีย้ ให้ทราบเป็ นคราวๆ ไป ตามความเหมาะสม และคานวณดอกเบีย้
ให้เป็ นรายวันตามจานวนต้นเงินฝากคงเหลือ
สหกรณ์จะคิดดอกเบีย้ ทบเป็นเงินต้นเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษ (เพื่อความมั่ นคง) ในวันสิน้
ปี บญ
ั ชีของสหกรณ์ ให้ผฝู้ ากรีบยื่นสมุดคู่ฝากเพื่อสหกรณ์บนั ทึกรายการดอกเบีย้ ให้

- 117 หมวด 4
การถอนเงินฝากและการปิ ดบัญชี
ข้อ 11. ผูฝ้ ากเงินจะถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เพื่อความมั่นคง) ของตนได้กรณีดงั นี ้
11.1 ย้าย และ/หรือ โอน โดยขาดจากการเป็ นสมาชิกสหกรณ์ โดยไม่ มี หนีส้ ินค้างช าระ
กับสหกรณ์หรือไม่ขาดจากสมาชิกสหกรณ์โดยไม่มีหนีส้ นิ ค้างชาระ
11.2 ลาออกจากการเป็ นสมาชิกสหกรณ์หรือถึงแก่กรรม โดยไม่มีหนีส้ นิ ค้างชาระกับ
สหกรณ์ โดยทาใบถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เพื่อความมั่นคง) ตามแบบที่สหกรณ์กาหนด
ข้อ 12. ตามข้อ 11. แห่งระเบียบนี ้ สหกรณ์จะจ่ายเงินต้นเงินฝากคงเหลือทัง้ หมดในบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์พิเศษ (เพื่อความมั่นคง) พร้อมกับคิดดอกเบีย้ ให้ถึงวันปิ ดบัญชี
ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
(ลงชื่อ) พลตารวจตรี ชาญชัย พงษ์พชิ ิตกุล
( ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรรี มั ย์ จากัด

