
ประกาศสหกรณอ์อมทรัพยต์ ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย ์จ ากัด 
เร่ือง ระเบียบสหกรณอ์อมทรัพยต์ ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย ์จ ากัด 

ว่าด้วยเงนิทุนสวัสดกิารสมาชิกผู้ค า้ประกันเงนิกู้ พ.ศ.2563 
 

 ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี 47 ครัง้ท่ี 5/2563  เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี  27 กุมภาพนัธ ์2563  
ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้สหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย ์จ  ากัด  ก าหนดระเบียบขึน้เพ่ือถือใชใ้หม่คือ
ระเบียบวา่ดว้ยเงินทนุสวสัดกิารสมาชิกผูค้  า้ประกนัเงินกู ้พ.ศ.2563 ดงันี ้
 

ระเบียบสหกรณอ์อมทรัพยต์ ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย ์จ ากัด 
ว่าด้วยเงนิทุนสวัสดกิารสมาชิกผู้ค า้ประกันเงนิกู้ พ.ศ.2563 

………………………………. 
 

 อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณข์อ้ 78 (8) และขอ้ 106 (11) โดยท่ีประชมุคณะกรรมการ
ด าเนินการชุดท่ี 47 ครั้งท่ี 5/2563 เม่ือวันท่ี  27 กุมภาพันธ์ 2563 ไดมี้มติก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
ต  ารวจภธูรจงัหวดับรุีรมัย ์จ  ากดั วา่ดว้ยเงินทนุสวสัดกิารสมาชิกผูค้  า้ประกนัเงินกู้ พ.ศ.2563 ไวด้งัตอ่ไปนี ้

ขอ้ 1. ระเบียบนีเ้รียกวา่ “ระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจงัหวดับรุีรมัย ์จ  ากดั ว่าดว้ยเงินทนุสวสัดิการ
สมาชิกผูค้  า้ประกนัเงินกู ้พ.ศ.2563” 

ขอ้ 2. ระเบียบนีใ้หใ้ชบ้งัคบัตัง้แตว่นัท่ี  1 เมษายน 2563 เป็นตน้ไป 
ขอ้ 3. ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภูธรจงัหวดับุรีรมัย ์จ  ากดั ว่าดว้ยเงินทนุสวสัดิการสมาชิก 

(ผูค้  า้ประกนั) แกไ้ขเพิ่มเติมฉบบัท่ี 3 พ.ศ.2555 และบรรดา ระเบียบ มติ ประกาศ ค าสั่งอ่ืนใดท่ีขดัแยง้กบัระเบียบนี ้
และใหใ้ชร้ะเบียบนีแ้ทน 

ขอ้ 4. ในระเบียบนี ้
“สหกรณ”์ หมายถึง สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจงัหวดับรุีรมัย ์จ  ากดั 
“คณะกรรมการด าเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจงัหวดั 

บรุีรมัย ์จ  ากดั 
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจงัหวดับรุีรมัย ์จ  ากดั 
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจงัหวดับรุีรมัย ์จ  ากัด 
“สมาชิกผูกู้”้ หมายถึง สมาชิกสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจงัหวดับรุีรมัย ์จ  ากดั ท่ีกูเ้งินประเภท 

เงินกูส้ามญัและเงินกูพ้ิเศษ โดยใชบ้คุคลค า้ประกนัเทา่นัน้ 
 
 

/ “สมาชิก”... 
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  “สมาชิกผูค้  า้ประกนั” หมายถึง สมาชิกสหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจงัหวดับรุีรมัย ์จ  ากดั  
ท่ีค  า้ประกนัเงินกูส้ามญัและเงินกูพ้ิเศษ 

“ทนุสวสัดิการฯ” หมายถึง เงินทนุสวสัดิการสมาชิกผูค้  า้ประกนัเงินกู้ 
 ขอ้ 5. การเขา้เป็นสมาชิกตามระเบียบนี ้

- สมาชิกท่ีกูเ้งินกูส้ามญัและเงินกูพ้ิเศษ โดยใชส้มาชิกค า้ประกนัสมคัรเป็นสมาชิกของทนุนีไ้ด ้ 
และตอ้งปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการด าเนินการ 
 ขอ้ 6. เงินทนุไดม้าจาก 

6.1 การจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีของสหกรณต์ามขอ้บงัคบัขอ้ 27 (8) 
6.2 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่งท่ีประชมุใหญ่อนมุตัิ 

เงินตามขอ้  6.2  ใหโ้อนเขา้ทนุหลงัวนัประชมุใหญ่สามญัประจ าปี  30 วนั 
ขอ้ 7. การออกจากการเป็นสมาชิกของทนุนี ้อาจออกไดต้ามกรณีดงัตอ่ไปนี ้

7.1 ยา้ย และ/หรือ โอน โดยขาดจากการเป็นสมาชิกสหกรณ ์โดยไมมี่หนีส้ินคา้งช าระกบัสหกรณ ์ 
หรือไมข่าดจากสมาชิกสหกรณโ์ดยไมมี่หนีส้ินคา้งช าระ 

7.2 ลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณห์รือถึงแก่กรรมโดยไมมี่หนีส้ินคา้งช าระกบัสหกรณ์ 
ขอ้ 8. สมาชิกท่ีกูเ้งินสามญัและเงินกูพ้ิเศษ โดยใชส้มาชิกค า้ประกนั ตัง้แตว่นัท่ี  30 เมษายน 2551  

และปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการด าเนินการ ใหมี้สิทธ์ิไดร้บัเงินชว่ยเหลือตามระเบียบนี ้
 ขอ้ 9. การจา่ยเงินชว่ยเหลือแก่สมาชิกตามระเบียบนี ้ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี  ้

9.1 ผูกู้ถ้ึงแก่กรรม 
9.2 ผูกู้ถ้กูไลอ่อกจากราชการหรืองานประจ าโดยมีความผิดและไมไ่ดร้บัเงินบ าเหน็จ บ านาญ หรือ 

คา่ตอบแทนจากทางราชการ หรืองานประจ า หรือหนว่ยงานท่ีสงักดั เวน้แตค่วามผิดดงักลา่วไดก้ระท าก่อนการ 
เขา้เป็นสมาชิกของทนุนี ้
 ขอ้ 10. ตามขอ้ 9. แหง่ระเบียบนี ้เม่ือสหกรณไ์ดน้  าเงินคา่หุน้ และเงินฝากออมทรพัยพ์ิเศษ (เพ่ือความมั่นคง) 
ไปช าระหนีเ้งินกูส้ามญัและเงินกูพ้ิเศษ เหลือหนีค้า้งช าระเป็นเงินจ านวนเทา่ใดใหส้หกรณจ์่ายเงินทนุสวสัดิการเพ่ือให้
ความชว่ยเหลือภายใตห้ลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

ขอ้ 11. ใหค้ณะกรรมการด าเนินการเป็นผูพ้ิจารณาอนมุตัิจา่ยเงินชว่ยเหลือ ใหเ้ฉพาะกรณีท่ีสมาชิกมีหนีอ้ยู่
กบัสหกรณเ์ทา่นัน้ โดยจะจา่ยใหเ้ทา่กบัหนีท่ี้มีอยูจ่รงิ แตต่อ้งอยูใ่นหลกัเกณฑด์ังนี ้

(1) วงเงินกูต้  ่ากวา่  600,000 บาท ใหไ้ดร้บัเงินชว่ยเหลือจ านวน  135,000 บาท 
  (2) วงเงินกูต้ัง้แต ่ 600,000 บาท ถึง 1,000,000 บาท ใหไ้ดร้บัเงินชว่ยเหลือจ านวน  270,000 บาท 
  (3) วงเงินกูต้ัง้แต ่ 1,000,001 บาท ถึง 1,500,000 บาท ใหไ้ดร้บัเงินชว่ยเหลือจ านวน  540,000 บาท 
  (4) วงเงินกูต้ัง้แต ่ 1,500,001 บาท ขึน้ไป ใหไ้ดร้บัเงินชว่ยเหลือจ านวน  630,000 บาท 
 

/ เงินชว่ย... 
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เงินชว่ยเหลือท่ีจะจา่ยตามความในขอ้ (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) จะจา่ยใหต้ามจ านวนวงเงินท่ีสมาชิก 
ขอกูจ้ากสหกรณต์ามท่ีก าหนดใน ขอ้ (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) 

หลกัเกณฑนี์ใ้หถื้อใชก้บัการกูเ้งินทัง้เงินกูส้ามญัและเงินกูพ้ิเศษ 
เงินชว่ยเหลือท่ีไดจ้ะน าไปช าระหนีก้บัสหกรณเ์ทา่กบัหนีท่ี้มีอยูจ่รงิ แตห่ากผูกู้ย้งัมีหนีส้ินเกินกวา่ท่ีช  าระแลว้

ตามวรรคหนึ่ง (1), (2) , (3) และ (4) ผูค้  า้ประกนัยงัคงตอ้งรบัผิดชอบตอ่ไป 
ขอ้ 12. ในกรณีท่ีทนุมีไมพ่อแก่การจา่ยเงินชว่ยเหลือไมว่่าดว้ยเหตใุดๆ ก็ตาม ใหค้ณะกรรมการด าเนินการมี

อ านาจพิจารณาอนมุตัจิา่ยเงินของสหกรณ ์ส ารองทนุเพ่ือจา่ยเป็นเงินชว่ยเหลือตามขอ้ 11. ไปไดก้่อน แลว้ใหจ้ดัสรร
ก าไรสทุธิเงินงบประมาณแตล่ะปี เขา้เป็นทนุเพิ่มในปีถดัไป 
  ขอ้ 13. ใหค้ณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจวินิจฉยัชีข้าดในปัญหาท่ีเกิดขึน้เก่ียวกบัการด าเนินการตาม
ระเบียบนีท้กุกรณี และถือเป็นท่ีสดุ 
 

จงึประกาศใหท้ราบโดยทั่วกนั 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี   1  เมษายน  พ.ศ.2563 
 
                                                          พลต ารวจตรี   
                     ( ชาญชยั   พงษพ์ิชิตกลุ ) 

        ประธานกรรมการ 
                                                            สหกรณอ์อมทรพัยต์  ารวจภธูรจงัหวดับรุีรมัย ์ จ  ากดั 
 
 
 
 
 
 


