ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด
เรื่อง ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด
ว่าด้วยเงินทุนสวัสดิการสมาชิกผู้คา้ ประกันเงินกู้ พ.ศ.2563
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 47 ครัง้ ที่ 5/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2563
ที่ประชุม มี ม ติอนุมัติให้ส หกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจัง หวัดบุรีรัม ย์ จ ากัด กาหนดระเบียบขึน้ เพื่ อถื อใช้ใหม่คือ
ระเบียบว่าด้วยเงินทุนสวัสดิการสมาชิกผูค้ า้ ประกันเงินกู้ พ.ศ.2563 ดังนี ้
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด
ว่าด้วยเงินทุนสวัสดิการสมาชิกผู้คา้ ประกันเงินกู้ พ.ศ.2563
……………………………….
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ขอ้ 78 (8) และข้อ 106 (11) โดยที่ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนิ น การชุด ที่ 47 ครั้ง ที่ 5/2563 เมื่ อ วัน ที่ 27 กุม ภาพัน ธ์ 2563 ได้มี ม ติก าหนดระเบี ยบสหกรณ์อ อมทรัพ ย์
ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรมั ย์ จากัด ว่าด้วยเงินทุนสวัสดิการสมาชิกผูค้ า้ ประกันเงินกู้ พ.ศ.2563 ไว้ดงั ต่อไปนี ้
ข้อ 1. ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรมั ย์ จากัด ว่าด้วยเงินทุนสวัสดิการ
สมาชิกผูค้ า้ ประกันเงินกู้ พ.ศ.2563”
ข้อ 2. ระเบียบนีใ้ ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2563 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุ รีรมั ย์ จากัด ว่าด้วยเงินทุนสวัสดิการสมาชิก
(ผูค้ า้ ประกัน) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2555 และบรรดา ระเบียบ มติ ประกาศ คาสั่งอื่นใดที่ขดั แย้งกับระเบียบนี ้
และให้ใช้ระเบียบนีแ้ ทน
ข้อ 4. ในระเบียบนี ้
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรมั ย์ จากัด
“คณะกรรมการดาเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัด
บุรีรมั ย์ จากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรมั ย์ จากัด
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรมั ย์ จากัด
“สมาชิกผูก้ ”ู้ หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรมั ย์ จากัด ที่กเู้ งินประเภท
เงินกูส้ ามัญและเงินกูพ้ ิเศษ โดยใช้บคุ คลคา้ ประกันเท่านัน้

/ “สมาชิก”...

-2“สมาชิกผูค้ า้ ประกัน” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรมั ย์ จากัด
ที่คา้ ประกันเงินกูส้ ามัญและเงินกูพ้ ิเศษ
“ทุนสวัสดิการฯ” หมายถึง เงินทุนสวัสดิการสมาชิกผูค้ า้ ประกันเงินกู้
ข้อ 5. การเข้าเป็ นสมาชิกตามระเบียบนี ้
- สมาชิกที่กเู้ งินกูส้ ามัญและเงินกูพ้ ิเศษ โดยใช้สมาชิกคา้ ประกันสมัครเป็ นสมาชิกของทุนนีไ้ ด้
และต้องปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของคณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ 6. เงินทุนได้มาจาก
6.1 การจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ของสหกรณ์ตามข้อบังคับข้อ 27 (8)
6.2 งบประมาณรายจ่ายประจาปี ซึ่งที่ประชุมใหญ่อนุมตั ิ
เงินตามข้อ 6.2 ให้โอนเข้าทุนหลังวันประชุมใหญ่สามัญประจาปี 30 วัน
ข้อ 7. การออกจากการเป็ นสมาชิกของทุนนี ้ อาจออกได้ตามกรณีดงั ต่อไปนี ้
7.1 ย้าย และ/หรือ โอน โดยขาดจากการเป็ นสมาชิกสหกรณ์ โดยไม่มีหนีส้ ินค้างชาระกับสหกรณ์
หรือไม่ขาดจากสมาชิกสหกรณ์โดยไม่มีหนีส้ ินค้างชาระ
7.2 ลาออกจากการเป็ นสมาชิกสหกรณ์หรือถึงแก่กรรมโดยไม่มีหนีส้ ินค้างชาระกับสหกรณ์
ข้อ 8. สมาชิกที่กเู้ งินสามัญและเงินกูพ้ ิเศษ โดยใช้สมาชิกคา้ ประกัน ตัง้ แต่วนั ที่ 30 เมษายน 2551
และปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของคณะกรรมการดาเนินการ ให้มีสิทธิ์ได้รบั เงินช่วยเหลือตามระเบียบนี ้
ข้อ 9. การจ่ายเงินช่วยเหลือแก่สมาชิกตามระเบียบนี ้ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
9.1 ผูก้ ถู้ ึงแก่กรรม
9.2 ผูก้ ถู้ กู ไล่ออกจากราชการหรืองานประจาโดยมีความผิดและไม่ได้รบั เงินบาเหน็จ บานาญ หรือ
ค่าตอบแทนจากทางราชการ หรืองานประจา หรือหน่วยงานที่สงั กัด เว้นแต่ความผิดดังกล่าวได้กระทาก่อนการ
เข้าเป็ นสมาชิกของทุนนี ้
ข้อ 10. ตามข้อ 9. แห่งระเบียบนี ้ เมื่อสหกรณ์ได้นาเงินค่าหุน้ และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เพื่อความมั่นคง)
ไปชาระหนีเ้ งินกูส้ ามัญและเงินกูพ้ ิเศษ เหลือหนีค้ า้ งชาระเป็ นเงินจานวนเท่าใดให้สหกรณ์จ่ายเงิ นทุนสวัสดิการเพื่อให้
ความช่วยเหลือภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการดาเนินการกาหนด
ข้อ 11. ให้คณะกรรมการดาเนินการเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิจา่ ยเงินช่วยเหลือ ให้เฉพาะกรณีท่ีสมาชิกมีหนีอ้ ยู่
กับสหกรณ์เท่านัน้ โดยจะจ่ายให้เท่ากับหนีท้ ่ีมีอยูจ่ ริง แต่ตอ้ งอยูใ่ นหลักเกณฑ์ดังนี ้
(1) วงเงินกูต้ ่ากว่า 600,000 บาท ให้ได้รบั เงินช่วยเหลือจานวน 135,000 บาท
(2) วงเงินกูต้ งั้ แต่ 600,000 บาท ถึง 1,000,000 บาท ให้ได้รบั เงินช่วยเหลือจานวน 270,000 บาท
(3) วงเงินกูต้ งั้ แต่ 1,000,001 บาท ถึง 1,500,000 บาท ให้ได้รบั เงินช่วยเหลือจานวน 540,000 บาท
(4) วงเงินกูต้ งั้ แต่ 1,500,001 บาท ขึน้ ไป ให้ได้รบั เงินช่วยเหลือจานวน 630,000 บาท
/ เงินช่วย...

-3เงินช่วยเหลือที่จะจ่ายตามความในข้อ (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) จะจ่ายให้ตามจานวนวงเงินที่สมาชิก
ขอกูจ้ ากสหกรณ์ตามที่กาหนดใน ข้อ (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4)
หลักเกณฑ์นีใ้ ห้ถือใช้กบั การกูเ้ งินทัง้ เงินกูส้ ามัญและเงินกูพ้ ิเศษ
เงินช่วยเหลือที่ได้จะนาไปชาระหนีก้ บั สหกรณ์เท่ากับหนีท้ ่ีมีอยูจ่ ริง แต่หากผูก้ ยู้ งั มีหนีส้ ินเกินกว่าที่ชาระแล้ว
ตามวรรคหนึ่ง (1), (2) , (3) และ (4) ผูค้ า้ ประกันยังคงต้องรับผิดชอบต่อไป
ข้อ 12. ในกรณีท่ีทนุ มีไม่พอแก่การจ่ายเงินช่วยเหลือไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ให้คณะกรรมการดาเนินการมี
อานาจพิจารณาอนุมตั จิ า่ ยเงินของสหกรณ์ สารองทุนเพื่อจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือตามข้อ 11. ไปได้ก่อน แล้วให้จดั สรร
กาไรสุทธิเงินงบประมาณแต่ละปี เข้าเป็ นทุนเพิ่มในปี ถดั ไป
ข้อ 13. ให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจวินิจฉัยชีข้ าดในปัญหาที่เกิดขึน้ เกี่ยวกับการดาเนินการตาม
ระเบียบนีท้ กุ กรณี และถือเป็ นที่สดุ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2563
พลตารวจตรี
( ชาญชัย พงษ์พิชิตกุล )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรมั ย์ จากัด

