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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จ ากัด 
ว่าด้วยหุ้น 
พ.ศ. 2554 

…………………………….. 
 

อาศยัอํานาจตามความในข้อบงัคบัของสหกรณ์  ข้อ 5 , ข้อ 78 และข้อ 106 ท่ีประชมุคณะกรรมการ
ดําเนินการชดุท่ี 38  ครัง้ท่ี 6  เมื่อวนัท่ี  28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2554 ได้กําหนดระเบียบวา่ด้วยหุ้น  ดงัตอ่ไปนี ้
  ข้อ 1. ระเบียบนีเ้รียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์ จํากดั วา่ด้วยหุ้น 
พ.ศ. 2554” 
 ข้อ 2. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ วา่ด้วยหุ้น พ.ศ.2550 และให้ใช้ระเบียบนีแ้ทนโดยให้มีผลบงัคบั
ใช้ตัง้แตว่นัท่ี  1 มีนาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. สมาชิกทกุคนต้องสง่คา่หุ้นตัง้แตเ่ดือนแรกเข้าเป็นสมาชิกเป็นรายเดือน  ตามเกณฑ์ของเงิน
ได้รายเดือนของสมาชิก ดงัตอ่ไปนี ้

เงินได้รายเดือน ถือหุ้นรายเดือนไมน้่อยกวา่ 
( บาท ) ( หุ้น ) 

ไมเ่กิน     5,000 บาท  20 
เกินกวา่   5,001 บาท ถงึ    8,000 บาท 40 
เกินกวา่   8,001 บาท ถงึ  10,000 บาท 50 
เกินกวา่ 10,001 บาท ถงึ  14,000 บาท 70 
เกินกวา่ 14,001 บาท ถงึ  20,000 บาท 100 
เกินกวา่ 20,001 บาท ถงึ  25,000 บาท 150 
                                 เกินกวา่  25,000 บาท                                 200 (แตไ่มเ่กิน  1,000) 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  1 มีนาคม พ.ศ. 2554 
 
                                                                     (ลงช่ือ) พลตํารวจตรี   สมบตัิ   คงพิบลูย์ 
                                                                                                    ( สมบตัิ   คงพิบลูย์ ) 
                                                                                                      ประธานกรรมการ 
                                                                             สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์  จํากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จ ากัด 
ว่าด้วยการรับเงนิฝากออมทรัพย์และเงนิฝากประจ า 

พ.ศ. 2554 
…………………………….. 

 

อาศยัอํานาจตามความในข้อบงัคบัของสหกรณ์ ข้อ 9 , ข้อ 78 และข้อ 106 ท่ีประชมุคณะกรรมการ
ดําเนินการชดุท่ี 38  ครัง้ท่ี 6  เมื่อวนัท่ี  28 กมุภาพนัธ์ 2554  ได้กําหนดระเบียบวา่ด้วยการรับเงินฝาก 
ออมทรัพย์และเงินฝากประจําโดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์  ดงัตอ่ไปนี ้

 

หมวด 1 
ข้อก าหนดทั่วไป 

 

 ข้อ 1. ระเบียบนีเ้รียกวา่ “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์ จํากดั วา่ด้วยการรับ
เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจํา พ.ศ. 2554 ”  
 ข้อ 2. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ วา่ด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจํา พ.ศ.2544  
และให้ใช้ระเบียบนีแ้ทนโดยให้มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี  1 มีนาคม พ.ศ. 2554  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. สหกรณ์รับเงินฝากจากสมาชิกได้ 2 ประเภท คือ  
           ( 1 )  เงินฝากออมทรัพย์ 
           ( 2 )  เงินฝากประจํา   
 

หมวด 2 
การเปิดบัญชีและการฝากเงนิ 

 

 ข้อ 4. ผู้ประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝาก ตามข้อ 3 ให้มาติดต่อกบัเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์  ณ สํานกังาน
สหกรณ์ด้วยตนเอง และต้องย่ืนหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์ โดยมีรายการครบถ้วน
ตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือขอเปิดบญัชีนัน้ 
 ข้อ 5. พร้อมกบัหนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝาก ผู้ฝากต้องให้ตวัอย่างลายมือช่ือของตนหรือของตวัแทน
ซึง่เป็นผู้มีอํานาจถอนเงิน ตลอดจนให้คําสัง่เก่ียวกบัเงินฝากท่ีเปิดบญัชีนัน้ไว้ตอ่สหกรณ์ 
          การเปลี่ยนแปลงเก่ียวกบัตวัอย่างลายมือช่ือท่ีให้ไว้ จะมีผลตอ่เมื่อผู้ฝากได้แจ้งเป็นหนงัสือต่อ
สหกรณ์และสหกรณ์ได้พิจารณาเห็นเป็นการถกูต้องและตอบรับแล้ว 
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          ลายมือช่ือทุกกรณีเก่ียวกับเงินฝากให้ใช้อักษรไทยและเขียนด้วยหมึก ทัง้ต้องเขียนด้วย
ลายมือตนเอง สหกรณ์จะไมรั่บรู้การใช้ตราประทบัแทนลายมือช่ือ 

ข้อ 6. ผู้ฝากคนหนึง่สามารถเปิดบญัชีเงินฝากได้ดงันี ้
           ( 1 ) เงินฝากออมทรัพย์ ผู้ฝากรายหนึ่งอาจเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ในสหกรณ์นีไ้ด้โดย
จํานวนเงินฝากในบญัชีนัน้ในเวลาหนึ่งเวลาใดต้องไม่น้อยกว่า  100 บาท  และผู้ฝากจะส่งเงินฝากเพ่ิมขึน้
เม่ือใดโดยจํานวนเท่าใดก็ได้ 
           ( 2 ) เงินฝากประจํารายหนึ่ง ๆ ต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่า  500 บาท และระยะเวลาฝากต้อง
ไมน้่อยกวา่ 3 เดือน 
 ข้อ 7. ในการเปิดบญัชีเงินฝากตามข้อ 6 สหกรณ์จะออกสมดุคูฝ่ากให้ผู้ฝากยดึถือไว้ 
           สมดุคูฝ่ากนัน้ผู้ฝากต้องรักษาไว้ เพ่ือให้สหกรณ์ลงบนัทึกรายการเงินฝาก ดอกเบีย้ เงินถอน 
และเงินคงเหลือของตนบรรดาท่ีจะมีขึน้ทกุราย   
           การลงบนัทกึรายการตา่ง ๆ ในสมดุคูฝ่ากนัน้ จะกระทําได้แตโ่ดยทางฝ่ายสหกรณ์ซึง่ประธาน
กรรมการหรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผู้จดัการ หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายคนหนึ่งคนใดเป็นผู้
ลงลายมือช่ือย่อกํากบัไว้เป็นสําคญั การลงบนัทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็นไปตามท่ีกล่าวนีย้่อมไม่มี
ผลผูกพันสหกรณ์  อนึ่ง ถ้าผู้ฝากตรวจพบว่ารายการใดในสมดุคู่ฝากคลาดเคลื่อน ต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพ่ือ
แก้ไขให้  จะแก้ไขโดยประการอื่นไมไ่ด้ 
           สมดุคูฝ่ากเลม่ท่ีใช้เตม็แล้วหรือชํารุดจนใช้การไม่ได้ ให้นํามาย่ืนต่อสหกรณ์เพ่ือจะได้ยกเลิก
สมดุคูฝ่ากเลม่นัน้  และโอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมดุคูฝ่ากใหม ่ซึง่ออกให้ผู้ฝากยดึถือไว้ตอ่ไป สมดุคู่ฝากเล่ม
ท่ียกเลิกนัน้ ผู้ฝากจะรับไปก็ได้ 

         ในกรณีท่ีสหกรณ์ออกสมดุคู่ฝากให้แก่ผู้ฝากครัง้แรกก็ดี หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่มก่อน
ซึง่ลงรายการเตม็แล้วก็ดี หรือชํารุดใช้การไมไ่ด้ก็ดี สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่กรณีท่ีสมดุคู่ฝากของผู้
ฝากคนใดสญูหาย  สหกรณ์จะออกสมดุคูฝ่ากใหมใ่ห้โดยคิดคา่ธรรมเนียมเลม่ละ  20 บาท 
 ข้อ 8. ในการส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกครัง้ ให้ทําใบส่งเงินตามแบบพิมพ์ท่ีสหกรณ์กําหนด ย่ืน
พร้อมด้วยสมดุคู่ฝากและจํานวนเงินฝากต่อพนกังานสหกรณ์ ณ สํานกังานสหกรณ์ ทัง้นี ้ผู้ฝากหรือผู้อื่นจะ
เป็นผู้สง่เงินก็ได้ 
           เมื่อสหกรณ์ได้ลงบนัทึกรายการจํานวนเงินฝากท่ีได้รับนัน้ในสมดุคู่ฝาก และตรวจสอบเป็น
การถกูต้องแล้ว สหกรณ์จะคืนสมดุคูฝ่ากให้ผู้ฝาก 
 ข้อ 9. ถ้าส่งเช็คเข้าบัญชีเงินฝากต้องขีดคร่อมเช็คก่อน สหกรณ์สงวนไว้ซึง่สิทธิท่ีจะไม่จ่ายเงินถอน
จากรายการเช่นนัน้จนกวา่จะเรียกเก็บเงินตามเช็คได้แล้ว 
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หมวด 3 
การก าหนดอัตราดอกเบีย้ ระยะเวลาการคดิดอกเบีย้ วิธีการคดิดอกเบีย้และการจ่ายดอกเบีย้ 

 

 ข้อ 10. สหกรณ์จะให้ดอกเบีย้เงินฝากทกุประเภทตามข้อ 3 ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 7.00 ตอ่ปี โดยจะ
ประกาศอตัราดอกเบีย้แตล่ะประเภทให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป ตามความเหมาะสม 

            ดอกเบีย้เงินฝากออมทรัพย์ให้คํานวณเป็นรายวนัตามยอดเงินคงเหลือ และสหกรณ์จะนํา
ดอกเบีย้ทบเป็นต้นเงินเข้าบญัชีเงินฝากทุกวนัสิน้เดือน ให้ผู้ฝากรีบย่ืนสมดุคู่ฝาก ณ สํานกังานสหกรณ์ เพ่ือ
สหกรณ์บนัทกึรายการดอกเบีย้ให้ 
             ดอกเบีย้เงินฝากประจํา  สหกรณ์จะคํานวณและจ่ายดอกเบีย้ให้เมื่อถึงกําหนดระยะเวลา
การฝาก  สําหรับเงินฝากท่ีถอนก่อนกําหนดโดยได้รับอนุญาตจากสหกรณ์ตามข้อ 12  สหกรณ์จะจ่าย
ดอกเบีย้ให้ตามจํานวนเดือนเตม็ 

            กรณีถอนเงินฝากประจําในระยะเวลาไมถ่งึ 3 เดือนสหกรณ์จะไมจ่่ายดอกเบีย้ให้ 
            ถ้าผู้ฝากไม่ถอนเงินฝากประจําเดือนเมื่อครบกําหนดพร้อมดอกเบีย้จนพ้นกําหนดไปอีก   

เจ็ดวนัก็เป็นอนัถือวา่ผู้ฝากตกลงฝากต้นเงินฝากพร้อมดอกเบีย้ตอ่ไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม 
 

หมวด 4 
การถอนเงนิและการปิดบัญชี 

 

 ข้อ 11. การถอนเงินจากบญัชีเงินฝาก ต้องใช้ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์ 
           ในการถอนเงินฝาก ผู้มีอํานาจถอนเงินตามท่ีได้ให้ตวัอย่างลายมือช่ือไว้ตอ่สหกรณ์ควรมารับ

เงินท่ีสํานักงานสหกรณ์ด้วยตนเอง และต้องย่ืนใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือช่ือตามท่ีให้ตัวอย่างไว้นัน้ 
พร้อมสมดุคูฝ่ากตอ่เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 
            ถ้าผู้มีอํานาจถอนเงินฝากจะมอบให้ผู้ ใดถอนเงินแทน ก็ต้องทําใบถอนเงินฝากและต้องมอบ
อํานาจให้รับเงินเป็นหนังสือไว้ด้านหลังของใบถอนเงินฝากนัน้ด้วย ทัง้นี ้โดยลงลา ยมือช่ือตามท่ีได้ให้
ตวัอย่างไว้แล้วมอบให้ผู้ รับมอบอํานาจย่ืนใบถอนเงินฝากนัน้ พร้อมด้วยสมดุคู่ฝากต่อเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์  
ณ สํานกังานสหกรณ์ ในการนีส้หกรณ์จะเรียกหลกัฐานพิสจูน์ตวัผู้ รับมอบอํานาจก็ได้ 
             เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจถูกต้องแล้วจะจ่ายเงินถอนให้และลงรายการเงินถอนพร้อมทัง้เงิน
คงเหลือในสมดุคูฝ่าก แล้วคืนสมดุคูฝ่ากให้ผู้ฝาก 
            อนึ่ง การเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนด้วยหมึก ถ้ามีรายการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้ มี
อํานาจถอนเงินต้องลงลายมือช่ือตามท่ีให้ตวัอย่างไว้กํากบัด้วย 
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ข้อ 12. การถอนเงินจากบญัชีเงินฝากนัน้จะถอนเม่ือใด จํานวนเท่าใดก็ได้ 
           สว่นการถอนเงินจากบญัชีเงินฝากประจํานัน้  ผู้ฝากย่อมไม่มีสิทธิถอนเงินก่อนครบกําหนด 

แตเ่ม่ือผู้ฝากย่ืนคําขอเป็นหนงัสือโดยชีแ้จงความจําเป็นสหกรณ์จะยอมให้ถอนเงินฝากก่อนครบกําหนดก็ได้ 
 ข้อ 13. ผู้ฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือทัง้หมดเพ่ือปิดบญัชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ได้ ให้ผู้มีอํานาจ
ถอนเงินจดแจ้งไว้ท้ายรายการจํานวนเงินในใบถอนเงินฝากด้วยวา่ “ เพ่ือปิดบญัชี ” 
 ข้อ 14. ในกรณีท่ีผู้ฝากตาย สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินคงเหลือในบญัชีเงินฝากให้แก่ผู้ รับโอนประโยชน์ท่ี
ได้ตัง้ไว้หรือถ้ามิได้ตัง้ไว้ก็คืนให้แก่บคุคลท่ีได้นําหลกัฐานมาแสดงให้เป็นท่ีพอใจคณะกรรมการดําเนินการว่า
เป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจํานวนดงักลา่ว 
 ข้อ 15. ในกรณีท่ีคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์เห็นว่าผู้ฝากฝ่าฝืนระเบียบนี ้หรือก่อให้เกิด
ความยุ่งยากแก่สหกรณ์ หรือเห็นว่ามีเหตอุนัสมควรท่ีจะปิดบญัชีเงินฝากของผู้ฝาก สหกรณ์จะไม่รับเงินเข้า
บญัชีเงินฝากของผู้ฝากอีกและให้ผู้ฝากถอนเงินคงเหลือทัง้หมดเพ่ือปิดบัญชีเงินฝากของตน ทัง้นี ้สหกรณ์
จะแจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ฝาก 
 ข้อ 16. การถอนเงินฝากเพ่ือปิดบญัชีตาม ข้อ 13  และข้อ 14  สหกรณ์จะคํานวณดอกเบีย้ให้ตาม
ข้อ 10  ถึงวันก่อนวันถอนหนึ่งวัน  เว้นแต่การปิดบัญชีเงินฝากในกรณีผู้ ฝากฝ่าฝืนระเบียบ ตามข้อ 15 
สหกรณ์จะคํานวณดอกเบีย้ให้ถงึก่อนวนัท่ีแจ้งหนึง่วนั และสหกรณ์จะไมใ่ห้ดอกเบีย้อีกไมว่า่ผู้ฝากจะถอนเงิน
เม่ือใด 
            เม่ือสหกรณ์ได้จ่ายเงินคืนผู้ฝากแล้ว  จะยกเลิกสมดุคูฝ่ากสําหรับบญัชีนัน้ 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  1 มีนาคม พ.ศ. 2554 
 

                                                                      (ลงช่ือ) พลตํารวจตรี   สมบตัิ   คงพิบลูย์ 
                                                                                                     ( สมบตัิ   คงพิบลูย์ ) 
                                                                                                       ประธานกรรมการ 
                                                                               สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์  จํากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จ ากัด 
ว่าด้วยเงนิฝากสะสมทรัพย์ 

พ.ศ. 2554 
………………………………. 

 

อาศยัอํานาจตามความในข้อบงัคบัของสหกรณ์  ข้อ 78 และข้อ 106 ท่ีประชมุคณะกรรมการ
ดําเนินการชดุท่ี 38  ครัง้ท่ี 6  เมื่อวนัท่ี  28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2554 ได้กําหนดระเบียบวา่ด้วยเงินฝาก 
สะสมทรัพย์  โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ดงัตอ่ไปนี ้
  ข้อ 1. ระเบียบนีเ้รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจงัหวดับุรีรัมย์ จํากดั ว่าด้วยเงิน
ฝากสะสมทรัพย์  พ.ศ.2554” 
 ข้อ 2. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินฝากสะสมทรัพย์ พ.ศ.2550 และให้ใช้ระเบียบนีแ้ทน
โดยให้มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี  1 มีนาคม พ.ศ.2554 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. สหกรณ์จะรับเงินฝากสะสมทรัพย์จากสมาชิกได้ตามท่ีสหกรณ์เห็นสมควร 
 ข้อ 4. ผู้ประสงค์จะเปิดบญัชีเงินฝากสะสมทรัพย์ต้องย่ืนหนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝากสะสมทรัพย์
ตามแบบของสหกรณ์ พร้อมแสดงบตัรประจําตวัผู้ เสียภาษีอากร โดยช่ือผู้ฝากกบัช่ือผู้มีอํานาจถอน หรือผู้มี
สิทธิได้รับดอกเบีย้เงินฝากต้องเป็นบคุคลเดียวกนั 
 ข้อ 5. การเปิดบัญชีครัง้แรก ต้องไม่ตํ่ากว่า 100 บาท สงูสุดไม่เกิน  25,000 บาท โดยต้องฝาก
ติดตอ่กนัทกุ ๆ เดือน เดือนละเท่า ๆ กนั และเท่ากบัท่ีเปิดบญัชีครัง้แรกเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  24 เดือน 
และรวมทัง้หมดต้องไม่เกิน  600,000 บาท จึงจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับดอกเบีย้เงินฝากสะสม
ทรัพย์ 
 ข้อ 6. สหกรณ์ออกสมดุคู่บญัชีเงินฝากสะสมทรัพย์ให้ผู้ฝากยึดถือไว้ โดยผู้ฝากต้องเก็บรักษาไว้ให้
สหกรณ์บนัทกึรายการฝาก ดอกเบีย้ เงินถอน และเงินคงเหลือของตนบรรดาท่ีจะมีขึน้ทกุราย 
          การลงบันทึกรายการต่าง ๆ  ในสมุดคู่ฝากนัน้ จะกระทําได้แต่โดยทางฝ่ายสหกรณ์ ซึ่ง
ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผู้จดัการ หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายคนหนึ่งคน
ใดเป็นผู้ลงลายมือช่ือย่อกํากบัไว้เป็นสําคญั การลงบนัทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็นไปตามท่ีกล่าวนี ้
ย่อมไม่มีผลผูกพันกบัสหกรณ์ อนึ่ง ถ้าผู้ฝากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคลื่อน ต้ องแจ้งต่อ
สหกรณ์เพ่ือแก้ไขให้ จะแก้ไขโดยประการอื่นไมไ่ด้ 
                   สมดุคู่ฝากเล่มท่ีใช้เต็มแล้วหรือชํารุดจนใช้การไม่ได้ ให้นํามาย่ืนต่อสหกรณ์เพ่ือจะได้ยกเลิก
สมดุคูฝ่ากเลม่นัน้ และโอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมดุคูฝ่ากใหม่ ซึง่ออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป สมดุคู่ฝากเล่ม
ท่ียกเลิกนัน้ผู้ฝากจะรับไปก็ได้ 
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         ผู้ฝากต้องเก็บรักษาสมดุคูฝ่ากของตนไว้ในท่ีปลอดภยั ถ้าสมดุคูฝ่ากหายผู้ฝากต้องแจ้ง 
เป็นหนังสือต่อสหกรณ์โดยมิชักช้า สหกรณ์จะนํายอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ซึ่งออกให้ผู้ฝาก
ยดึถือไว้ตอ่ไป สว่นสมดุคูฝ่ากเลม่ท่ีหายให้ยกเลิก 
          ในกรณีท่ีสหกรณ์ออกสมดุคู่ฝากให้แก่ผู้ฝากครัง้แรกก็ดี หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่มก่อน 
ซึง่ลงรายการเตม็แล้วก็ดี สหกรณ์จะไมค่ิดคา่ธรรมเนียม แตก่รณีท่ีสมดุคูฝ่ากของผู้ฝากคนใด 
สญูหาย สหกรณ์จะออกสมดุคูฝ่ากใหมใ่ห้โดยคิดคา่ธรรมเนียมเลม่ละ  20 บาท 
 ข้อ 7. ในการส่งเงินฝากเข้าบญัชี ต้องฝากภายในวนัท่ี 5 ของเดือน และจะขาดการฝากหรือฝากไม่
ครบตามวงเงินท่ีกําหนด หรือฝากล่าช้ากว่าระยะเวลาท่ีกําหนดทุกกรณีรวมกนัต้องไม่เกิน  2 เดือน  การส่ง
เงินเข้าบญัชีเงินฝากทกุครัง้ ให้ทําใบส่งเงินตามแบบพิมพ์ท่ีสหกรณ์กําหนดย่ืนพร้อมสมดุคู่ฝาก และจํานวน
เงินฝากตอ่เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ ณ สํานกังานสหกรณ์ ทัง้นี ้ผู้ฝากหรือผู้อื่นจะเป็นผู้สง่เงินก็ได้ 
          เมื่อสหกรณ์ได้ลงบันทึกรายการจํานวนเงินฝากท่ีได้รับนัน้ในสมุดคู่ฝาก และตรวจสอบเป็น
การถกูต้องแล้ว สหกรณ์จะคืนสมดุคู่ฝากให้ผู้ฝาก 
          ในกรณีท่ีผู้ฝากอยู่ตา่งจงัหวดั หรือไมส่ามารถมาฝากด้วยตนเอง สามารถนําเงินโอนเข้าบญัชี
ของสหกรณ์ท่ีมีอยู่ในธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ ได้  โดยสหกรณ์จะถือว่าสมาชิกผู้ นัน้ ได้นําเงินเข้าฝากกับ
สหกรณ์ตัง้แตว่นัท่ีสหกรณ์ได้รับโอน หรือสมาชิกจะยินยอมให้สหกรณ์หกัเงินเดือน ณ ท่ีจ่าย ส่งฝากแบบหุ้น
รายเดือนก็ได้ 
 ข้อ 8. สหกรณ์จะคิดดอกเบีย้เงินฝากในอตัราไม่เกินร้อยละ  7  ต่อปี ตามประกาศของสหกรณ์ โดย
จะคิดดอกเบีย้ให้ทุกยอดเงินฝากท่ีครบ  24 เดือน และทบเป็นเงินต้นให้ สําหรับเงินฝากท่ีไม่ครบ  24 เดือน 
จะไมท่บต้นให้ 
 ข้อ 9. ในกรณีท่ีมีเหตไุม่สามารถปฏิบตัิได้ตามเง่ือนไข หรือฝากต่อไปไม่ได้ อนัเป็นเหตใุห้ไม่ได้รับ
สิทธิยกเว้นภาษี สหกรณ์จะคิดดอกเบีย้ให้ในอตัราออมทรัพย์ตามประกาศของสหกรณ์  สําหรับเงินฝาก  3 
เดือนขึน้ไป  สว่นเงินฝากท่ีไมถ่งึ  3 เดือน  สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบีย้ให้และจะปิดบญัชีเมื่อเจ้าของบญัชีมา
ติดตอ่กบัสหกรณ์ 

เงินฝากของผู้ฝากตามข้อ  4 แล้วจะถอนเงินฝากดงักล่าวไม่ได้ เว้นแต่เป็นการถอนเพ่ือปิด
บญัชีและจะไมไ่ด้รับการยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับดอกเบีย้เงินฝากนัน้ 

ข้อ 10. ในกรณีท่ีฝากเงินครบตามจํานวนเดือนท่ีแจ้งความจํานงไว้ในหนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝาก
ของผู้ฝากตามข้อ  4 แล้ว เจ้าของบัญชีจะต้องติดต่อขอปิดบญัชีกบัสหกรณ์ ถ้าไม่ปิดบัญชีสหกรณ์จะคิด
ดอกเบีย้ให้ในอตัราเงินฝากออมทรัพย์จนกวา่สมาชิกจะมาปิดบญัชี 
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ข้อ 11. ในกรณีท่ีผู้ฝากถึงแก่กรรมในระหว่างไม่ครบสญัญา สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินฝากพร้อมด้วย
ดอกเบีย้ในอตัราเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของสหกรณ์ให้แก่ผู้ รับผลประโยชน์ในกรณีท่ีสมาชิกไม่ได้ทํา
หนงัสือตัง้ผู้ รับผลประโยชน์ไว้ สหกรณ์จะจ่ายเงินทัง้หมดให้แก่ผู้ รับมรดก หรือผู้จดัการมรดก หรือทายาทของ
ผู้ฝากเม่ือได้นําหลกัฐานมาแสดงสิทธิของตนให้เป็นท่ีพอใจแก่สหกรณ์ 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  1 มีนาคม พ.ศ. 2554 
 

                                                                     (ลงช่ือ) พลตํารวจตรี   สมบตัิ   คงพิบลูย์ 
                                                                                                    ( สมบตัิ   คงพิบลูย์ ) 
                                                                                                      ประธานกรรมการ 
                                                                              สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์  จํากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์  จ ากัด 
ว่าด้วยการรับฝากเงนิจากสหกรณ์อ่ืน 

พ.ศ. 2554 
……………………………….. 

 

อาศยัอํานาจตามความในข้อบงัคบัของสหกรณ์ ข้อ 9 , ข้อ 78 และ ข้อ 106 ท่ีประชมุคณะกรรมการ
ดําเนินการชดุท่ี 38  ครัง้ท่ี 6  เมื่อวนัท่ี  28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2554 ได้กําหนดระเบียบวา่ด้วยการรับฝากเงิน
จากสหกรณ์อื่น โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ไว้ดงัตอ่ไปนี ้
 

หมวด 1 
ข้อก าหนดทั่วไป 

 

 ข้อ 1. ระเบียบนีเ้รียกวา่ “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์ จํากดั ว่าด้วยการรับ
ฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2554 “ 
 ข้อ 2. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ วา่ด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2544 และให้ใช้
ระเบียบนีแ้ทนโดยให้มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี  1 มีนาคม พ.ศ.2554 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ในระเบียบนี ้
  สหกรณ์  หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์ จํากดั 
  ผู้ฝาก  หมายความวา่ สหกรณ์ผู้ฝากเงิน 
 ข้อ 4. สหกรณ์รับฝากเงินจากสหกรณ์อื่นได้  2 ประเภท คือ 
  ( 1 ) เงินฝากออมทรัพย์ 
  ( 2 ) เงินฝากประจํา 
 

หมวด 2 
การเปิดบัญชีและการฝากเงนิ 

  

 ข้อ 5. สหกรณ์ท่ีประสงค์จะเปิดบญัชีเงินฝากตามข้อ  4  ให้มาติดตอ่กบัเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ ณ 
สํานกังานสหกรณ์ด้วยตนเอง และต้องย่ืนหนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์ โดยมีรายการ
ครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในแบบหนงัสือขอเปิดบญัชีนัน้ 
 ข้อ 6. พร้อมกบัหนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝาก ผู้ฝากต้องให้ตวัอย่างลายมือช่ือของตวัเองซึง่เป็นผู้มี
อํานาจถอนเงิน ตลอดจนให้เง่ือนไขเก่ียวกบัเงินฝากท่ีเปิดบญัชีนัน้ไว้ตอ่สหกรณ์ 
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          การเปลี่ยนแปลงเก่ียวกบัตวัอย่างลายมือช่ือท่ีให้ไว้ จะมีผลตอ่เมื่อผู้ฝากได้แจ้งเป็นหนงัสือ 
ตอ่สหกรณ์ และสหกรณ์ได้พิจารณาเห็นเป็นการถกูต้องและตอบรับแล้ว 

         ลายมือช่ือทกุกรณีเก่ียวกบัเงินฝากให้ใช้อกัษรไทยและเขียนด้วยหมกึ ทัง้ต้องเขียนด้วย
ลายมือช่ือของผู้ นําฝาก สหกรณ์จะไมรั่บรู้การใช้ตราประทบัแทนลายมือช่ือ 
 ข้อ 7. ผู้ฝากสามารถเปิดบญัชีเงินฝากได้ดงันี ้
  ( 1 ) เงินฝากออมทรัพย์ ผู้ฝากรายหนึง่อาจเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ในสหกรณ์นีไ้ด้โดย
จํานวนเงินฝากในบญัชีนัน้ในเวลาหนึง่เวลาใดต้องไมน้่อยกว่า 1,000,000 บาท และผู้ฝากจะสง่เงินฝาก
เพ่ิมขึน้เม่ือใดโดยจํานวนเท่าใดก็ได้ 
  ( 2 ) เงินฝากประจํารายหนึง่ ๆ ต้องมีจํานวนไมน้่อยกวา่ 2,000,000 บาท และระยะเวลา
ฝากต้องไมน้่อยกวา่  12 เดือน 
 ข้อ 8. ในการเปิดบญัชีเงินฝากตามข้อ 7. สหกรณ์จะออกสมดุคูฝ่ากให้ผู้ฝากยดึถือไว้ 
          สมดุคูฝ่ากนัน้ผู้ฝากต้องรักษาไว้เพ่ือให้สหกรณ์ลงบนัทกึรายการเงินฝาก ดอกเบีย้ เงินถอน 
และเงินคงเหลือบรรดาท่ีจะมีขึน้ทกุรายการ 
          การลงบนัทกึรายการตา่ง ๆ ในสมดุคูฝ่ากนัน้ จะกระทําได้แตโ่ดยทางฝ่ายสหกรณ์ ซึง่ประธาน
กรรมการหรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือผู้จดัการ หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายคนหนึง่คนใดเป็นผู้
ลงลายมือช่ือย่อกํากบัไว้เป็นสําคญั การลงบนัทกึรายการในสมดุคูฝ่ากโดยไมเ่ป็นไปตามท่ีกลา่วนีย้่อมไมม่ี
ผลผกูพนัสหกรณ์ อนึง่ถ้าผู้ฝากตรวจพบวา่รายการใดในสมดุคูฝ่ากคลาดเคลื่อนต้องแจ้งต่อสหกรณ์เพ่ือแก้ไข
ให้จะแก้ไขโดยการอื่นไมไ่ด้ 
          สมดุคูฝ่ากเลม่ท่ีใช้เตม็แล้วหรือชํารุดจนใช้การไมไ่ด้ ให้นํามาย่ืนตอ่สหกรณ์เพ่ือจะได้ยกเลิก 
สมดุคูฝ่ากเลม่นัน้และโอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมดุคูฝ่ากใหม ่ซึง่ออกให้ผู้ฝากยดึถือไว้ตอ่ไป สมดุคูฝ่ากเลม่ท่ี
ยกเลิกนัน้ผู้ฝากจะรับไปกไ็ด้ 
          ผู้ฝากต้องเก็บรักษาสมดุคูฝ่ากของตนไว้ในท่ีปลอดภยั ถ้าสมดุคูฝ่ากหายผู้ฝากต้องแจ้งเป็น
หนงัสือตอ่สหกรณ์โดยมิชกัช้า สหกรณ์จะนํายอดเงินคงเหลือเข้าสมดุคูฝ่ากเลม่ใหมซ่ึง่ออกให้ผู้ฝากยดึถือไว้
ตอ่ไป สว่นสมดุคูฝ่ากเลม่ท่ีหายให้ยกเลิก 
          ในกรณีท่ีสหกรณ์ออกสมดุคูฝ่ากให้แก่ผู้ฝากครัง้แรกกด็ี หรือออกเลม่ใหมใ่ห้ตอ่จากเลม่ก่อน 
ซึง่ลงรายการเตม็แล้วก็ดี หรือชํารุดใช้การไมไ่ด้ก็ดี สหกรณ์จะไมค่ิดคา่ธรรมเนียม แตก่รณีท่ีสมดุคูฝ่ากของผู้
ฝากรายใดสญูหาย สหกรณ์จะออกสมดุคูฝ่ากเลม่ใหมใ่ห้โดยคิดคา่ธรรมเนียมเลม่ละ  50 บาท 
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  ข้อ 9. ในการสง่เงินเข้าบญัชีเงินฝากทกุครัง้ ให้ทําใบสง่เงินตามแบบพิมพ์ท่ีสหกรณ์กําหนด 
ย่ืนพร้อมด้วยสมดุคูฝ่ากและจํานวนเงินฝากตอ่เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ ณ สํานกังานสหกรณ์ ทัง้นี ้ผู้ฝากหรือผู้อื่น
จะเป็นผู้สง่เงินกไ็ด้ 

         เม่ือสหกรณ์ได้ลงบนัทกึรายการจํานวนเงินฝากท่ีได้รับนัน้ในสมดุคูฝ่ากและตรวจสอบเป็นการ
ถกูต้องแล้ว สหกรณ์จะคืนสมดุคูฝ่ากให้ผู้ฝาก 

ข้อ 10. ถ้าสง่เช็คเข้าบญัชีเงินฝาก ต้องขีดคร่อมเช็คก่อน สหกรณ์สงวนไว้ซึง่สทิธิท่ีจะไมจ่่ายเงินถอน
จากรายการเช่นนัน้ จนกวา่จะเรียกเก็บเงินตามเช็คได้แล้ว 
 

หมวด 3 
การก าหนดอัตราดอกเบีย้ ระยะเวลาการคดิดอกเบีย้ 

วิธีการคดิดอกเบีย้และการจ่ายดอกเบีย้ 
 

  ข้อ 11. สหกรณ์จะให้ดอกเบีย้เงินฝากทกุประเภทตามข้อ  4 ในอตัราไมเ่กินร้อยละ  7 ตอ่ปี  โดยจะ
ได้ประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป 
            ดอกเบีย้เงินฝากออมทรัพย์ให้คํานวณเป็นรายวนัตามยอดคงเหลือและสหกรณ์จะนํา
ดอกเบีย้สมทบเป็นต้นเงินเข้าบญัชีเงินฝากในวนัสิน้ปีทางบญัชีของสหกรณ์ให้ผู้ฝากรีบย่ืนสมดุคูฝ่าก ณ 
สํานกังานสหกรณ์ เพ่ือสหกรณ์บนัทกึรายการดอกเบีย้ให้ 
            ดอกเบีย้เงินฝากประจํา สหกรณ์จะคํานวณและจ่ายดอกเบีย้ให้เม่ือถงึกําหนดระยะเวลาการ
ฝากสําหรับเงินฝากท่ีถอนก่อนกําหนดโดยได้รับอนญุาตจากสหกรณ์ตามข้อ 13 สหกรณ์จะจ่ายดอกเบีย้ให้
ตามจํานวนเดือนเตม็ 
            กรณีถอนเงินฝากประจําในระยะเวลาไมถ่งึ  3 เดือน สหกรณ์จะไมจ่่ายดอกเบีย้ให้ 
            ถ้าผู้ฝากไมถ่อนเงินฝากประจําเม่ือครบกําหนดพร้อมด้วยดอกเบีย้ จนพ้นกําหนดไปอีกเจ็ด
วนั ก็เป็นอนัวา่ผู้ฝากตกลงฝากต้นเงินฝากพร้อมดอกเบีย้ตอ่ไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม 
 

หมวด 4 
การถอนเงนิฝากและการปิดบัญชี 

 

 ข้อ 12. การถอนเงินจากบญัชีเงินฝากต้องใช้ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์ 
            ในการถอนเงินฝาก ผู้มอีํานาจถอนเงินตามท่ีได้ให้ตวัอย่างลายมือช่ือไว้ต่อสหกรณ์ควรมารับ
เงินท่ีสํานกังานสหกรณ์ด้วยตนเอง และต้องย่ืนใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือช่ือตามท่ีให้ตวัอย่างไว้นัน้ 
พร้อมกบัสมดุคูฝ่ากตอ่เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 
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            ถ้าผู้มีอํานาจถอนเงินฝากจะมอบให้ผู้ ใดรับเงินแทนกต้็องทําใบถอนเงินฝากและต้องมอบ
อํานาจให้รับเงินแทนเป็นหนงัสอืตามแบบที่กําหนด ทัง้นี ้โดยลงลายมือช่ือตามท่ีได้ให้ตวัอย่างไว้ แล้วมอบให้
ผู้ รับมอบอํานาจย่ืนใบถอนเงินฝากนัน้ พร้อมด้วยสมดุคูฝ่ากตอ่เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ ณ สาํนกังานสหกรณ์ 
ในการนีส้หกรณ์จะเรียกหลกัฐานพิสจูน์ตวัผู้ รับมอบอํานาจก็ได้ 
            เม่ือสหกรณ์ได้ตรวจถกูต้องแล้วจะจ่ายเงินถอนให้ และลงรายการเงินถอนพร้อมทัง้เงิน
คงเหลือในสมดุคูฝ่าก แล้วคืนสมดุคูฝ่ากให้ผู้ฝาก 

           อนึง่ การเขียนใบถอนเงินฝากให้เขียนด้วยหมกึ ถ้ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้มีอํานาจ
ถอนเงินต้องลงลายมือช่ือตามท่ีให้ตวัอย่างไว้กํากบัด้วย 
 ข้อ 13. การถอนเงินจากบญัชีเงินฝากออมทรัพย์นัน้ จะถอนเมื่อใด จํานวนเท่าใดก็ได้ 
            สว่นการถอนเงินจากบญัชีเงินฝากประจํานัน้ ผู้ฝากย่อมไมม่ีสิทธิถอนเงินก่อนครบกําหนด 
แตเ่ม่ือผู้ฝากย่ืนคําขอเป็นหนงัสือโดยชีแ้จงความจําเป็น สหกรณ์จะยอมให้ถอนเงินฝากก่อนครบกําหนดก็ได้ 
 ข้อ 14. ผู้ฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือทัง้หมดเพ่ือปิดบญัชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ได้ ให้ผู้มีอํานาจ
ถอนเงินจดแจ้งไว้ท้ายรายการจํานวนเงินในใบถอนเงินฝากด้วยวา่ “ เพ่ือปิดบญัชี “ 
 ข้อ 15. ในกรณีท่ีคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์เหน็วา่ผู้ฝากฝ่าฝืนระเบียบนี ้หรือก่อให้เกิด
ความยุ่งยากแก่สหกรณ์ หรือเห็นวา่มีเหตอุนัสมควรที่จะปิดบญัชีเงินฝากของผู้ฝาก สหกรณ์จะไมรั่บเงินเข้า
บญัชีเงินฝากของผู้ฝากอีก และให้ผู้ฝากถอนเงินคงเหลือทัง้หมดเพ่ือปิดบญัชีเงินฝากของตน ทัง้นี ้สหกรณ์
จะแจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ฝาก 
 ข้อ 16. การถอนเงินฝากเพ่ือปิดบญัชีตามข้อ  14 สหกรณ์จะคํานวณดอกเบีย้ให้ตามข้อ  11 ถงึวนั
ก่อนวนัถอนหนึง่วนั เว้นแตก่ารปิดบญัชีเงินฝากในกรณีผู้ฝากฝ่าฝืนระเบียบตามข้อ  15  สหกรณ์จะคํานวณ
ดอกเบีย้ให้ถงึก่อนวนัท่ีแจ้งหนึง่วนั และสหกรณ์จะไมใ่ห้ดอกเบีย้อีก ไมว่า่ผู้ฝากจะถอนเงินเม่ือใด 
            เม่ือสหกรณ์ได้จ่ายเงินคืนผู้ฝากแล้ว จะยกเลิกสมดุคูฝ่ากสําหรับบญัชีนัน้ 
 ข้อ 17. ในกรณีท่ีมีความจําเป็น สหกรณ์สงวนสทิธ์ิท่ีจะไมรั่บฝากเงินก็ได้ 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  1 มีนาคม พ.ศ. 2554 
 

                                                                     (ลงช่ือ) พลตํารวจตรี   สมบตัิ   คงพิบลูย์ 
                                                                                                    ( สมบตัิ   คงพิบลูย์ ) 
                                                                                                      ประธานกรรมการ 
                                                                              สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์  จํากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์  จ ากัด 
ว่าด้วยการให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืมเงนิ 

พ.ศ. 2554 
………………………………… 

 

อาศยัอํานาจตามความในข้อบงัคบัของสหกรณ์ ข้อ 10 , ข้อ 78  และข้อ 106 ท่ีประชมุ
คณะกรรมการดําเนินการชดุท่ี 38  ครัง้ท่ี 6  เมื่อวนัท่ี  28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2554  ได้กําหนดระเบียบวา่ด้วย 
การให้สหกรณ์อื่นกู้ ยืมเงิน โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ไว้ดงัตอ่ไปนี ้
 ข้อ 1. ระเบียบนีเ้รียกวา่ “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์ จํากดั  วา่ด้วย 
การให้สหกรณ์อื่นกู้ ยืมเงิน พ.ศ. 2554 “ 
 ข้อ 2. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ วา่ด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ ยืมเงินพ.ศ.2544 และให้ใช้ระเบียบนี ้
แทนโดยให้มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี  1 มีนาคม พ.ศ.2554 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ในระเบียบนี ้
  สหกรณ์  หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์ จํากดั 
  คณะกรรมการ  หมายความวา่ คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ผู้ให้กู้ เงิน 
  สหกรณ์ผู้ขอกู้   หมายความวา่ สหกรณ์รวมถงึชมุนมุสหกรณ์ด้วย 
 ข้อ 4. สหกรณ์ผู้ขอกู้  จะต้องมีคณุสมบตัิ ดงันี ้ 
  ( 1 ) ไมม่ีข้อบกพร่องทางการเงินและการบญัชี หรือถ้ามีต้องได้รับการแก้ไขจนเป็นท่ี 
พอใจของสหกรณ์แล้ว 
  ( 2 ) มีความมัน่คงทางการเงิน และมีความสามารถในการชําระหนี ้
  ( 3 ) มีความสามารถในการจดัการที่ดี และได้ปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อบงัคบั ระเบียบ 
ของสหกรณ์และระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัดสมํ่าเสมอ 
  ( 4 ) มีคณุสมบตัิอ่ืน ๆ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสหกรณ์กําหนด 
 ข้อ 5. สหกรณ์จะให้เงินกู้แก่สหกรณ์ผู้ขอกู้ ท่ีมีวตัถปุระสงค์จะใช้เงินกู้ เพ่ือเป็นทนุหมนุเวียนให้
สมาชิกกู้หรือเพ่ือการดําเนินธุรกิจอื่นของสหกรณ์ตามวตัถปุระสงค์ท่ีกําหนดไว้ในข้อบงัคบัและระเบียบ 
อนัเหมาะสมเท่านัน้ 
 ข้อ 6. จํานวนเงินกู้ ท่ีให้แกส่หกรณ์ผู้ขอกู้สหกรณ์หนึง่ ๆ ต้องไมเ่กินร้อยละ  25  ของทนุเรือนหุ้นรวม
กบัทนุสํารองของสหกรณ์ แตเ่มื่อรวมหนีเ้งินกู้ทกุรายของสหกรณ์ผู้ขอกู้แล้ว จะต้องไมเ่กินวงเงินกู้ ยืมและคํา้
ประกนัประจําปีท่ีได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
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 ข้อ 7. หลกัประกนัเงินกู้  ให้คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ผู้กู้ทัง้คณะคํา้ประกนัเป็น
รายบคุคลและให้จดัหาอสงัหาริมทรัพย์หรือสงัหาริมทรัพย์ท่ีมมีลูคา่ไมน้่อยกวา่จํานวนเงินกู้ ท่ีจํานวนเป็น
หลกัประกนั เว้นแตใ่นกรณีจําเป็นท่ีสหกรณ์ผู้ขอกู้ไมม่ีหลกัทรัพย์หรือไมส่ามารถหาหลกัทรัพย์มาใช้เป็น
หลกัประกนัเงินกู้ ได้  ให้คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ผู้ขอกู้ทัง้คณะคํา้ประกนัเงินกู้และในกรณีผู้คํา้
ประกนัคนใดพ้นจากตําแหน่งก่อนท่ีสหกรณ์ผู้ขอกู้จะชําระหนีเ้สร็จสิน้ ให้สหกรณ์ผู้ขอกู้จดัให้กรรมการ
ดําเนินการคนใหมเ่ป็นผู้คํา้ประกนัแทนคนเดิม 
 ข้อ 8. การกําหนดระยะเวลาชําระคืนเงินกู้  ให้คณะกรรมการพิจารณากําหนดให้สหกรณ์ท่ีขอกู้ เงิน
ชําระต้นเงินและดอกเบีย้ให้เสร็จสิน้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในแผนการใช้เงินกู้  แตต้่องไมเ่กิน 
หกสิบเดือน 
 ข้อ 9. อตัราดอกเบีย้เงินกู้  ให้คณะกรรมการเป็นผู้ กําหนดตามความเหมาะสมกบัภาวะการเงิน โดย
ประกาศเป็นคราว ๆ ไป  การคดิดอกเบีย้เงินกู้ ให้คิดเป็นรายวนั โดยนบัถดัจากวนัรับเงินกู้  
 ข้อ 10. ในกรณีท่ีมีเหตสุดุวิสยัหรือความจําเป็นเกิดขึน้อนัทําให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ ไมส่ามารถชําระคืน
เงินกู้ ได้ตามกําหนด ให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ ย่ืนคําร้องขอผ่อนผนัเลื่อนกําหนดเวลาชําระคืนเงินกู้ตอ่สหกรณ์ เพ่ือให้
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาการผ่อนผนัได้ ตามท่ีเห็นสมควร 
 ข้อ 11. สหกรณ์ผู้กู้ ไมชํ่าระคนืเงินกู้ เม่ือถงึกําหนด โดยไมไ่ด้รับการผ่อนผนัจากคณะกรรมการหรือไม่
มีเหตผุลอนัสมควร จะต้องเสียเบีย้ปรับผิดนดัชําระหนีเ้ป็นรายวนัในอตัราร้อยละ 19.50 ตอ่ปี ของต้นเงินท่ีผิด
นดั โดยนบัถดัจากวนัท่ีถงึกําหนดชําระจนถงึวนัท่ีสหกรณ์ผู้ขอกู้ ชําระเงินกู้ เสร็จสิน้ 
 ข้อ 12. การขอกู้  ให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ ย่ืนหนงัสือแสดงความจํานงระบวุตัถปุระสงค์ในการใช้เงินกู้
จํานวนเงินท่ีขอกู้  ระยะเวลาชําระหนี ้พร้อมด้วยหลกัฐานดงัตอ่ไปนี ้
  ( 1 ) สําเนารายงานการประชมุคณะกรรมการดําเนินการ ครัง้ท่ีมีการพิจารณาเร่ืองขอกู้ เงิน
จากสหกรณ์ 
  ( 2 ) งบการเงินและรายงานการสอบบญัชีประจําปีลา่สดุ พร้อมด้วยรายงานกิจการ 
ประจําปี 
  ( 3 ) งบทดลอง ณ วนัสิน้สดุเดอืน ก่อนวนัย่ืนหนงัสือแสดงความจํานงขอกู้  และย้อนหลงั
อีก  2 เดือน 
  ( 4 ) สําเนาหลกัฐานการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ 
  ( 5 ) ข้อบงัคบัของสหกรณ์ รวมทัง้ระเบียบการเงินของสหกรณ์ 
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  ( 6 ) รายนามคณะกรรมการดําเนินการ ตําแหน่งในคณะกรรมการดําเนินการและตําแหน่ง
ในหน่วยงานท่ีสงักดั ( ถ้ามี ) พร้อมทัง้วาระของการดํารงตําแหน่งของกรรมการดําเนินการ 
  ( 7 ) สําเนาหนงัสือให้ความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในการกําหนดวงเงินกู้ ยืม
หรือคํา้ประกนัประจําปี 
  ( 8 ) สําเนาหลกัฐานการกู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน หรือบคุคลซึง่สหกรณ์ได้กู้ ยืมไว้ และ
ยงัมีภาระผกูพนัอยู่ 
  ( 9 ) เอกสารอื่น ๆ ที่สหกรณ์กําหนด 

ข้อ 13. ให้ผู้จดัการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานและวิเคราะห์ฐานะความมัน่คงความสามารถในการ
ชําระหนีแ้ละการจดัการ เสนอผลการวิเคราะห์พร้อมทัง้ความเห็นตอ่คณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 
 ข้อ 14. ถ้าสหกรณ์ผู้ขอกู้จะกู้ เงินจากผู้อื่น ในระหวา่งท่ียงัมีหนีเ้งินกู้อยู่ตอ่สหกรณ์ ต้องแจ้งให้ 
สหกรณ์ทราบ 
 ข้อ 15. ในกรณีใดกรณีหนึง่ตอ่ไปนี ้ให้สหกรณ์เรียกคืนเงินกู้และให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ ชําระคืนต้นเงิน
พร้อมทัง้ดอกเบีย้แก่สหกรณ์โดยทนัที แม้ยงัไมถ่งึกําหนดตามสญัญาเงินกู้ก็ตาม 
  ( 1 ) เม่ือสหกรณ์ผู้ขอกู้ ต้องเลิกไมว่า่เพราะเหตใุด 
  ( 2 ) เม่ือปรากฏว่าสหกรณ์ผู้ขอกู้ ฝ่าฝืนข้อกําหนดตามข้อ  14  แห่งระเบียบนี ้
  ( 3 ) เม่ือปรากฏว่าสหกรณ์ผู้ขอกู้ใช้เงินกู้ ไมถ่กูต้องตามวตัถุประสงค์ท่ีระบไุว้ในสญัญา
เงินกู้  
  ( 4 ) เม่ือสหกรณ์ผู้ขอกู้ ผิดนดัไมชํ่าระเงินกู้ตามกําหนดและคณะกรรมการไมไ่ด้ผ่อนเวลา
ให้ 
  ( 5 ) เม่ือมีเหตผุลท่ีคณะกรรมการเห็นวา่ สหกรณ์นัน้ไมส่มควรกู้ เงินสหกรณ์ตอ่ไป 
 ข้อ 16. เม่ือคณะกรรมการอนมุตัิเงินกู้แล้ว ให้ผู้จดัการแจ้งให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ทราบโดยเร็ว เพ่ือจดัทํา
สญัญากู้  และจดัทําหลกัประกนัให้เรียบร้อย แล้วจงึจดัสง่เงินกู้ให้สหกรณ์ผู้ ขอกู้ตอ่ไป 
 ข้อ 17. การทําสญัญากู้  ให้จดัทําตามแบบที่สหกรณ์กําหนด และให้ผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือแทน
สหกรณ์ ตามข้อบงัคบัของสหกรณ์ และสหกรณ์ผู้ขอกู้  เป็นผู้ลงลายมือช่ือในสญัญากู้ ท่ีทํากบัสหกรณ์ 
 ข้อ 18. การให้เงินกู้แก่สหกรณ์ผู้ขอกู้ โดยใช้ตัว๋สญัญาใช้เงินเป็นหลกัฐานแทนการทําสญัญากู้ให้ 
สามารถกระทําได้ โดยจํานวนเงินกู้ให้เป็นไปตามข้อ  6  ของระเบียบนีส้ําหรับหลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบตัิอ่ืน ๆ 
ให้คณะกรรมการพิจารณากําหนดขึน้ได้ตามความเหมาะสม และไมก่่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ 
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ประกาศ ณ วนัท่ี  1 มีนาคม พ.ศ. 2554 
 

                                                                     (ลงช่ือ) พลตํารวจตรี   สมบตัิ   คงพิบลูย์ 
                                                                                                    ( สมบตัิ   คงพิบลูย์ ) 
                                                                                                      ประธานกรรมการ 
                                                                              สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์  จํากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จ ากัด 
ว่าด้วยการให้เงนิกู้แก่สมาชกิและดอกเบีย้เงนิกู้ 

พ.ศ. 2556 
…………………………………… 

 

 อาศยัอํานาจตามความในข้อบงัคบัสหกรณ์ ข้อ 10 , ข้อ 12 , ข้อ 78  และข้อ 106 ท่ีประชมุ
คณะกรรมการดําเนินการชดุท่ี 38  ครัง้ท่ี 6  เม่ือวนัท่ี  28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2554 ได้กําหนดระเบียบวา่ด้วย
การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบีย้เงินกู้  พ.ศ. 2554 ดงัตอ่ไปนี ้
 ข้อ 1. ระเบียบนีเ้รียกวา่ “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์ จํากดั วา่ด้วยการให้
เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบีย้เงินกู้  พ.ศ. 2554 ” 
 ข้อ 2. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ วา่ด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบีย้เงินกู้  พ.ศ. 2555 และ
ให้ใช้ระเบียบนีแ้ทนโดยให้มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ.2556  เป็นต้นไป 
 

หมวด 1 
ข้อก าหนดทั่วไป 

  

ข้อ 3. ในระเบียบท่ีสหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิก  3 ประเภท คือ 
            ( 1 ) เงินกู้ เพ่ือเหตฉุกุเฉิน 
            ( 2 ) เงินกู้สามญั 
            ( 3 ) เงินกู้ พิเศษ 
 ข้อ 4. สหกรณ์จะให้เงินกู้ เฉพาะแก่สมาชิกเท่านัน้ 
 ข้อ 5. การให้เงินกู้แก่สมาชิกนัน้ จะให้ได้เฉพาะกรณีเพ่ือการอนัจําเป็นหรือมีประโยชน์ตามท่ี
คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรแตจ่ะให้เงินกู้ เพ่ือการสรุุ่ยสรุ่ายหรือการเก็งกําไรไมไ่ด้  
 ข้อ 6. สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้ เงิน ต้องเสนอคําขอกู้ตอ่สหกรณ์ตามแบบที่กําหนดไว้ 
 เม่ือสมาชิกได้ทําความยินยอมเป็นหนงัสือไว้กบัสหกรณ์  ให้ผู้บงัคบับญัชาในหน่วยงานของรัฐ หรือ
นายจ้างในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานอื่นใดท่ีสมาชิกปฏิบตัิหน้าท่ีอยู่ หักเงินเดือน หรือค่าจ้าง หรือ
เงินอื่นใดท่ีถึงกําหนดจ่ายแก่สมาชิกนัน้ เพ่ือชําระหนีห้รือภาระผูกพันอื่นท่ีมีต่อสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์ตาม
จํานวนท่ีสหกรณ์แจ้งไปจนกวา่หนีห้รือภาระผกูพนันัน้จะระงบัสิน้ไป  ให้หน่วยงานนัน้หกัเงินดงักล่าว และส่ง
เงินท่ีหกัไว้นัน้ให้แก่สหกรณ์โดยพลนั 
 การแสดงเจตนายินยอมนีม้ิอาจจะถอนคืนได้  เว้นแตส่หกรณ์ให้ความยินยอม 
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การหักเงินนัน้ต้องหักให้สหกรณ์เป็นอนัดบัแรกถัดจากหนีภ้าษีอากร และการหักเงินเข้ากองทุนท่ี
สมาชิกต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จ บํานาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนสํารอง
เลีย้งชีพ  กฎหมายวา่ด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายวา่ด้วยการประกนัสงัคม 
 ข้อ 7. การให้เงินกู้ทกุประเภทนัน้ ผู้กู้ ต้องทําหนงัสือและสมาชิกผู้คํา้ประกนั (ถ้าม)ี ต้องทําหนงัสือ 
คํา้ประกนัให้ไว้ตอ่สหกรณ์ตามแบบท่ีกําหนดไว้ 
 ข้อ 8. การสง่เงินงวดชําระหนีเ้งินกู้ทกุประเภท ซึง่ผู้กู้ ต้องสง่ตอ่สหกรณ์นัน้ ให้สง่โดยวิธีหกัจากเงิน
ได้รายเดือนของผู้กู้  ณ ท่ีจ่าย และการสง่เงินงวดชําระหนีเ้งินกู้ทกุประเภท ดอกเบีย้เงินกู้  รวมทัง้เงินอื่น ๆ ของ
สมาชิกรวมกนัจะต้องไมเ่กินเงินได้รายเดือนสทุธิของสมาชิกนัน้ 

         ให้ถือวา่เงินงวดชําระหนีแ้ตล่ะงวดถงึกําหนดสง่ภายในวนัสิน้เดือนนัน้ ๆ 
 

หมวด 2 
เงนิกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 

 

 ข้อ 9. การให้เงินกู้ เพ่ือเหตฉุกุเฉิน คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบอํานาจให้ประธานกรรมการ 
หรือรองประธานกรรมการหรือกรรมการดําเนินการหรือผู้จดัการ ตามท่ีเห็นสมควรเป็นผู้ วินิจฉยัให้เงินกู้ เพ่ือ
เหตฉุกุเฉินท่ีให้ไปและสง่คนื เพ่ือให้คณะกรรมการดําเนินการทราบทกุเดือน 
 ข้อ 10. เงินกู้ เพ่ือเหตฉุกุเฉินท่ีให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึง่ ๆ นัน้ ให้มีจํานวนไมเ่กิน 30,000 บาท หรือ
สามในสี่สว่น แห่งเงินได้รายเดือนของสมาชิกสดุแตจํ่านวนไหนน้อยกวา่ 

ในกรณีท่ีสมาชิกนัน้ยงัมีเงินกู้ เพ่ือเหตฉุกุเฉินรายก่อนเหลืออยู่ จะย่ืนขอกู้ เงินกู้ เพ่ือเหตุ 
ฉกุเฉินรายใหมไ่มไ่ด้ 

ข้อ 11. หลกัประกนัสําหรับเงินกู้ เพ่ือเหตฉุกุเฉิน นอกจากหนงัสือกู้ซึง่ผู้กู้ ได้ทําไว้ตอ่สหกรณ์แล้วก็ไม่
ต้องมีหลกัประกนัอย่างอ่ืนอีก  
 ข้อ 12. การสง่เงินงวดชําระหนี ้ สําหรับเงินกู้ เพ่ือเหตฉุกุเฉิน ให้ผู้กู้สง่คืนเงินเพ่ือเหตฉุกุเฉินเตม็
จํานวน พร้อมด้วยดอกเบีย้ภายในวนัสิน้เดือนท่ีรับเงินกู้  หรือให้สง่เป็นงวดรายเดือนรวมกนัหกงวดติดตอ่กนั 
เร่ิมตัง้แตว่นัสิน้เดือนแรกท่ีรับเงินกู้ เป็นต้นไป โดยให้สง่ชําระต้นเงินงวดละหนึง่ในหกของจํานวนเงินท่ีเป็นหนี ้
(ถ้ามีเศษของบาทให้รวมชําระงวดสดุท้าย) พร้อมดอกเบีย้ของต้นเงินคงเหลือถงึวนัท่ีชําระต้นเงินนัน้  ทัง้นีไ้ม่
มีการผ่อนเวลาแตอ่ย่างใด 

           อนึง่ สมาชิกท่ีกู้ เงินหลงัวนัท่ี 15 ของเดือน ให้เร่ิมชําระงวดแรกในเดือนถดัไป 
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หมวด 3 
เงนิกู้สามัญ 

 

 ข้อ 13. การให้เงินกู้สามญัให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉยัให้เงินกู้สามญัแก่
สมาชิก 

            คณะกรรมการดําเนินการ อาจแตง่ตัง้คณะกรรมการเงินกู้ขึน้ตามความในข้อบงัคบัของ 
สหกรณ์  ข้อ 82 และมอบอํานาจหน้าท่ีในการพิจารณาวินิจฉยัให้เงินกู้สามญัแก่สมาชิกก็ได้ 
 ข้อ 14. คําขอกู้ เงินสามญัของสมาชิกนัน้  ต้องเสนอโดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นดงัตอ่ไปนี ้คือ 
คําขอกู้ เงินของสมาชิกผู้ซึง่รับราชการในสงักดัตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์ต้องผ่านการพิจารณาของผู้บงัคบัการ
ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์ หรือรองผู้บงัคบัการตํารวจภธูรจงัหวดั  สว่นคําขอกู้ของผู้ซึง่รับราชการอยู่ในสงักดั
สถานีตํารวจภธูรอําเภอ , สถานีตํารวจภธูรก่ิงอําเภอ , สถานีตํารวจภธูรตําบล ต้องผ่านการพิจารณาของ
ผู้บงัคบับญัชาของตน ( แตถ้่าผู้ขอกู้ดํารงตําแหน่งเหลา่นีเ้อง หรือดํารงตําแหน่งราชการสงูกวา่ก็ไมต้่องผ่าน
การพิจารณาให้ความเห็นดงัว่านี ้) 

ข้อ 15. จํานวนเงินกู้สามญัท่ีให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึง่ ๆ นัน้ ยอ่มสดุแตค่ณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณาเห็นสมควรแตต้่องอยู่ภายในจํานวนไมเ่กิน 80 เท่าของเงินได้รายเดือน และวงเงินกู้ ไมเ่กิน  
2,000,000.- บาท  จะต้องอยู่ในหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ดงันี ้

(1) เป็นสมาชิกตัง้แต ่ 3 เดือนถงึ  3 ปี กู้ เงินสามญัได้ 80 เท่าของเงินได้รายเดือน แตเ่ม่ือ 
รวมกบัหนีเ้งินกู้ โครงการทกุประเภทแล้ว กู้ ได้ไมเ่กิน  1,300,000.- บาท   

(2) เป็นสมาชิกเกิน 3 ปี ถงึ 5 ปี  กู้ เงินสามญัได้ 80 เท่าของเงินได้รายเดือน แตเ่ม่ือรวม 
กบัหนีเ้งินกู้ โครงการทกุประเภทแล้ว กู้ ได้ไมเ่กิน  1,500,000.- บาท  

(3) เป็นสมาชิกเกิน 5 ปีขึน้ไป  กู้ เงินสามญัได้  80 เท่าของเงินได้รายเดือน แตเ่ม่ือรวมกบั 
หนีเ้งินกู้ โครงการทกุประเภทแล้ว กู้ ได้ไมเ่กิน  2,000,000.- บาท 

(4) ทนุเรือนหุ้น  สมาชิกท่ีย่ืนกู้ เงินสามญั (ไมร่วมโครงการทกุประเภท) ต้องมีทนุเรือนหุ้น  
ดงันี ้

     4.1 วงเงินกู้ไมเ่กิน  1,800,000.- บาท  ต้องมีทนุเรือนหุ้นไมน้่อยกวา่ร้อยละ 13 ของ 
วงเงินท่ีขอกู้  

     4.2 วงเงินกู้ตัง้แต ่ 1,800,001.- บาท ถงึ  2,000,000.- บาท  ต้องมีทนุเรือนหุ้นไมน้่อย 
กวา่ร้อยละ 15 ของวงเงินท่ีขอกู้  
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     4.3 กรณีสมาชิกท่ีเคยกู้ เงินสามญัมาแล้ว หากจะขอกู้สามญัใหมแ่ละขอกู้วงเงินเดิม  
จะต้องมีทนุเรือนหุ้นไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของวงเงินท่ีขอกู้   โดยเงินคา่หุ้นดงักลา่วสมาชิกต้องชําระในวนัรับ
เงินกู้สามญั สหกรณ์ฯ จะหกัจากเงินกู้ ท่ีสมาชิกพงึได้รับชําระคา่หุ้นให้ครบตามจํานวนก่อน จงึจะจ่ายเงินกู้
สามญั 

(5) สมาชิกท่ีย่ืนกู้ เงินกู้สามญัจะต้องสมทบเงินทนุสวสัดิการสมาชิก(ผู้คํา้ประกนั) ตาม 
ระเบียบท่ีสหกรณ์กําหนด  โดยสหกรณ์จะหกัจากเงินกู้ ท่ีสมาชิกพงึได้รับชําระให้ครบตามจํานวนก่อนจงึจะ
จ่ายเงินกู้สามญั 

 (6) การสง่ชําระหนี ้
           6.1 สมาชิกท่ีกู้ ไมเ่กิน  1,500,000.- บาท  สง่ชําระหนีไ้มเ่กิน  180 งวด 

     6.2 สมาชิกท่ีกู้ตัง้แต ่ 1,500,001.-  ถงึ  1,800,000.- บาท สง่ชําระหนีไ้มเ่กิน 200 งวด 
     6.3 สมาชิกท่ีกู้ตัง้แต ่ 1,800,001.-  ถงึ  2,000,000.- บาท  สง่ชําระหนีไ้มเ่กิน 230 งวด                     

สําหรับสมาชิกท่ียงัไมเ่กษียณอายรุาชการให้สง่ชําระหนีใ้ห้เสร็จสิน้ภายในอาย ุ 65 ปี  ยกเว้น
สมาชิกท่ีเกษียณอายรุาชการและขอรับเงินบํานาญให้สง่ชําระหนีใ้ห้เสร็จสิน้ภายในอาย ุ70 ปี 

(7) กรณีสมาชิกท่ีมีอายรุาชการก่อนเกษียณตัง้แต่  55 ปี  มีสทิธ์ิย่ืนขอกู้ เงินสามญัได้ 
ตามสิทธ์ิ ข้อ 15. (1),(2),(3) และการสง่งวดชําระหนีต้้องสง่ชําระภายในไมเ่กิน  65 ปี  ทัง้นี ้จะนํา เอาทนุ
เรือนหุ้นมาพิจารณา  โดยหนีจ้ะต้องเท่ากบัหรือน้อยกวา่ทนุเรือนหุ้นเม่ืออายคุรบ 65 ปี  เว้นแตย่ื่นขอกู้ เงิน
สามญัโดยมีค่าหุ้นเป็น หลกัคํา้ประกนั  ให้กู้ได้ภายในจํานวนไมเ่กินร้อยละ 90  ของคา่หุ้นทัง้หมดท่ีเป็นหลกั
คํา้ประกนั  การสง่เงินงวดชําระหนีไ้มจํ่ากดัเร่ืองอายแุตต้่องสง่ชําระภายในไมเ่กิน  120 งวด 

(8) สมาชิกท่ีกู้ เงินสามญัและโครงการทกุประเภท ต้องมีเงินเดือนเหลือหลงัหกัชําระหนี ้
ทกุประเภทแล้วไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10  ของเงินได้รายเดือน 

(9) กรณีสมาชิกท่ีเกษียณอายรุาชการและขอรับเงินบํานาญรายเดือน มีสิทธ์ิย่ืนขอกู้ เงิน 
สามญัได้  55 เท่าของเงินเดือน แตกู่้ ได้ไมเ่กิน  800,000.- บาท   

(10) สมาชิกท่ีเกษียณอายรุาชการและขอรับเงินบํานาญย่ืนขอกู้ เงินสามญัโดยมีค่าหุ้น 
เป็นหลกัคํา้ประกนัให้กู้ได้ภายในจํานวนไมเ่กินร้อยละ 90  ของคา่หุ้นทัง้หมดท่ีเป็นหลกัคํา้ประกนั  การสง่
เงินงวดชําระหนีไ้มจํ่ากดัเร่ืองอายุ แตต้่องสง่ชําระภายในไมเ่กิน 120 งวด  

(11) สมาชิกท่ีเกษียณอายรุาชการและขอรับเงินบํานาญท่ีกู้ เงินสามญัและโครงการทกุ 
ประเภทต้องมีเงินเดือนเหลือหลงัหกัชําระหนีท้กุประเภทแล้วไมน้่อยกวา่ร้อยละ 20  ของเงินได้รายเดือน 

(12) สมาชิกท่ีกู้ เงินตอ่เน่ืองต้องสง่ชําระหนีค้รัง้ก่อนไมต่ํ่ากวา่ 8 งวดเดือน หรือร้อยละ 10   
จงึจะมีสิทธ์ิย่ืนกู้สามญัใหมไ่ด้ 



   

- 21 - 
 

โดยให้มีผู้คํา้ประกนัสี่คนทกุเง่ือนไข  ทัง้นี ้หากไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่วข้างต้น 
ให้เป็นอํานาจของคณะกรรมการเงินกู้ เป็นผู้ พิจารณาเป็นรายๆ ไป 

ในกรณีท่ีสมาชิกผู้กู้ เงินสามญัโดยมีคา่หุ้นเป็นหลกัประกนั ให้กู้ ได้ภายในจํานวนไมเ่กิน 
ร้อยละ  90  ของคา่หุ้นทัง้หมดท่ีเป็นหลกัประกนั 
 ข้อ 16.  ถ้าคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรจะให้เงินกู้สามญัแก่สมาชิกท่ียงัสง่คืนเงินกู้สามญั
รายก่อนไมเ่สร็จกไ็ด้ แตจํ่านวนเงินกู้สามญัรวมทกุรายการของสมาชิกผู้กู้คนหนึง่ ๆ ในเวลาใดเวลาหนึง่ จะมี
จํานวนต้นเงินเกินกวา่จํากดัท่ีกลา่วในข้อ 15 สดุแตก่รณีไมไ่ด้ 

ข้อ 17. ในการให้เงินกู้สามญันัน้ ถ้าปรากฏวา่สหกรณ์มีเงินทนุท่ีจะกู้ได้ไมพ่อแก่การขอกู้อนัมี 
ลกัษณะพงึให้กู้นัน้ทกุราย ให้ถือลําดบัในการพิจารณาให้เงินกู้   ดงัตอ่ไปนี ้

(1) เงินกู้ซึง่ถือคา่หุ้นเป็นหลกัประกนั พงึให้ในลําดบัก่อนเงินกู้ซึง่มีหลกัประกนัอย่างอ่ืน 
(2) ในระหวา่งเงินกู้ซึง่อยู่ในลําดบัเดียวกนัตามท่ีกลา่วในข้อ (1) เงินกู้ซึง่มีจํานวนน้อย  

พงึให้ก่อนเงินกู้ซึง่มีจํานวนมาก เพ่ือประโยชน์แห่งการนี ้จํานวนเงินกู้ ท่ีนํามาเทียบกนันัน้ ให้คิดรวมทัง้เงิน 

กู้สามญั , เงินกู้ เพ่ือเหตฉุกุเฉิน และเงินกู้ พิเศษรายก่อนของผู้กู้ ท่ีคงเหลืออยู่ 
 ทัง้นี ้เว้นแตใ่นกรณีท่ีคณะกรรมการดําเนินการหรือคณะอนกุรรมการเงินกู้ เห็นวา่มีเหตผุลพิเศษจะ
วินิจฉยัเป็นอย่างอ่ืนก็ได้ 
 ข้อ 18. หลกัประกนัสําหรับเงินกู้สามญั ถ้าเงินกู้สามญัรายนัน้โดยเฉพาะรายเดียวก็ดี หรือ เมื่อรวม
กบัเงินกู้สามญัรายก่อนของผู้กู้ ท่ีคงเหลืออยู่ (ถ้ามี) ก็ดี มีจํานวนไมเ่กินกวา่คา่หุ้นท่ีผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ก็ไม่
ต้องมีหลกัประกนัอย่างอ่ืนอีก 

ถ้าเงินกู้สามญัรายนัน้โดยเฉพาะรายเดียวก็ดีหรือเมื่อรวมกบัเงินกู้สามญัรายก่อนของผู้กู้   
(ถ้ามี) ก็ดี มีจํานวนเกินกวา่คา่หุ้นซึง่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ ก็ต้องมีหลกัประกนัอย่างหนึง่อย่างใด ดงัตอ่ไปนี  ้

( 1 ) มีสมาชิกท่ีมิได้เป็นคูส่มรสของผู้กู้  ซึง่คณะกรรมการดําเนินการหรือคณะอนกุรรมการ 
เงินกู้ เห็นสมควรอย่างน้อยสี่คนคํา้ประกนัอย่างไมจํ่ากดัเพ่ือหนีส้ินเก่ียวกบัเงินกู้สามญัรายนัน้ในสว่นท่ีเกินกวา่
คา่หุ้นของผู้กู้แตถ้่าผู้กู้มีเงินกู้สามญัรายก่อนเหลืออยู่ด้วย ก็ต้องให้คํา้ประกนัเพ่ือหนีส้ินเก่ียวกบัเงินกู้สามญั
รายใหมท่ัง้หมด 

เพ่ือความมัน่คงในการให้เงินกู้สามญั คณะกรรมการดําเนินการหรือคณะอนกุรรมการ 
เงินกู้  มีอํานาจวินิจฉยัเรียกให้มีผู้คํา้ประกนัมากกวา่สามคนก็ได้ 

สมาชิกคนหนึง่จะเป็นผู้คํา้ประกนัสําหรับผู้กู้มากกวา่สี่คนในเวลาเดียวกนัไมไ่ด้และ 
สมาชิกคนหนึง่จะมีหนีส้ินตอ่สหกรณ์ในฐานะผู้คํา้ประกนั โดยจํานวนต้นเงินรวมกนัทัง้หมดเกินกวา่จํากดัท่ี
กลา่วในข้อ 15 วรรคแรกไมไ่ด้ 



   

- 22 - 
 

เม่ือผู้คํา้ประกนัคนใดตายหรือลาออกจากสหกรณ์ไมว่า่เพราะเหตใุด ๆ  หรือมีเหตท่ีุ 
คณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้  เห็นวา่ไมส่มควรที่จะเป็นผู้คํา้ประกนัตอ่ไป ผู้กู้จะต้องจดั
ให้สมาชิกอื่นซึง่คณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้ เห็นสมควร เข้าเป็นผู้คํา้ประกนัแทนคนเดิม
ให้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้ กําหนด 

การให้สมาชิกผู้คํา้ประกนัออกจากสหกรณ์ไมว่า่เพราะเหตใุด ๆ ไมเ่ป็นเหตใุห้ผู้นัน้หลดุพ้น 
จากการคํา้ประกนัจนกวา่ผู้กู้ ได้จดัให้สมาชิกอื่นซึง่คณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้ เห็น 
สมควรเข้าเป็นผู้คํา้ประกนัแทน 
            อนึง่ ภายหลงัการทําหนงัสือคํา้ประกนัแล้ว ถ้าสมาชิกผู้คํา้ประกนัได้เป็นคูส่มรสของผู้กู้  ผู้กู้
จะต้องจดัให้สมาชิกอื่นซึง่คณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้ เห็นสมควร เป็นผู้คํา้ประกนัเงินกู้
ในสว่นท่ีเกินกวา่คา่หุ้นของผู้กู้ โดยเร็วด้วย 

( 2 ) มีอสงัหาริมทรัพย์อนัปลอดจากภาระจํานองรายอื่น จํานองเป็นประกนัเตม็จํานวน 
เงินกู้รายนัน้โดยต้องเป็นท่ีพอใจคณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้  วา่จํานวนเงินกู้สว่นท่ีเกิน
กวา่คา่หุ้นของผู้กู้ ต้องอยู่ภายในร้อยละ 80 แห่งคา่ของอสงัหาริมทรัพย์นัน้ 

( 3 ) มีหลกัทรัพย์รัฐบาลหรือเอกสารการฝากเงินในธนาคาร หรือในสหกรณ์ ซึง่คณะ 
กรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้ เห็นสมควรจํานําเป็นประกนั โดยจํานวนเงินกู้สว่นท่ีเกินกวา่ 
หุ้นของผู้กู้อยู่ภายในร้อยละ 80 แห่งคา่ของหลกัทรัพย์นัน้ 
 ข้อ 19. การสง่เงินงวดชําระหนีส้ําหรับเงินกู้สามญั ให้คณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการ
เงินกู้ พิจารณากําหนดให้ผู้กู้สง่คืนเงินกู้สามญัเป็นงวดรายเดือนเท่ากนัพร้อมด้วยดอกเบีย้ ตามหลกัเกณฑ์ใน
ข้อ 15 โดยให้สง่ชําระงวดแรกตัง้แตว่นัสิน้เดือนท่ีรับเงินกู้ เป็นต้นไป 

ในกรณีท่ีผู้กู้มีคําขอเป็นหนงัสอื คณะกรรมการดําเนินการเหน็วา่มีเหตอุนัสมควรผ่อนผนั 
เป็นพิเศษคณะกรรมการดําเนินการจะผ่อนเวลาการสง่เงินงวดชําระหนีส้ําหรับเงินกู้สามญัท่ีกําหนดไว้ตาม
ความในวรรคก่อนนัน้ ให้แกผู่้กู้คราวละหนึง่หรือหลายคนก็ได้ แตก่ารผ่อนเวลาเช่นนีร้วมกนัทัง้หมดสําหรับ
เงินกู้สามญัราย ๆ หนึง่ต้องไมเ่กินหกเดือน 
 

หมวด 4 
เงนิกู้พเิศษ 

ข้อ 20. การให้เงินกู้ พิเศษให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉยัให้เงินกู้ พิเศษแก่
สมาชิก 

 คณะกรรมการดําเนินการอาจแตง่ตัง้คณะกรรมการเงินกู้ขึน้ตามความในข้อบงัคบัของ
สหกรณ์ ข้อ 82  และมอบอํานาจหน้าท่ีในการพิจารณาวินิจฉยัให้เงินกู้ พิเศษแก่สมาชิกก็ได้ 
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 ทัง้นี ้ เง่ือนไขและวิธีการให้เป็นไปตามข้อบงัคบั และระเบียบนี ้และระเบียบวา่ด้วยเงินกู้
พิเศษ พ.ศ.2554 

 

หมวด 5 
ดอกเบีย้เงนิกู้ 

 

 ข้อ 21. ให้เรียกดอกเบีย้เงินกู้ทกุประเภทในอตัราไมเ่กินร้อยละ 17.00 ตอ่ปี โดยจะประกาศให้ทราบ
เป็นคราว ๆ ไป   
 ข้อ 22. ดอกเบีย้นัน้ให้คิดเป็นรายวนัตามจํานวนต้นเงินคงเหลือ 
 

หมวด 6 
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงนิกู้ 

 

 ข้อ 23. ให้คณะกรรมการดําเนินการ ตรวจตราควบคมุให้เงินกู้ทกุรายมีหลกัประกันตามท่ีกําหนดไว้
ในระเบียบนีแ้ละเม่ือคณะกรรมการดําเนินการเห็นวา่หลกัประกนัสําหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องผู้กู้จะต้อง
จดัการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
 ข้อ 24. ในกรณีใด ๆ ดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือวา่เงินกู้ ไมว่า่ประเภทใด ๆ เป็นอนัถงึกําหนดสง่คืนโดยสิน้เชิง
พร้อมทัง้ดอกเบีย้ในทนัที โดยมิพกัคํานงึถงึกําหนดเวลาท่ีให้ไว้ และให้คณะกรรมการดําเนินการจดัการเรียก
คืนโดยมิชกัช้า 
   (1) เม่ือผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไมว่า่เพราะเหตใุด 

(2) เม่ือปรากฏแก่คณะกรรมการดําเนินการวา่ผู้กู้ นําเงินไปใช้ผิดความมุง่หมายท่ีให้เงิน 
กู้นัน้ 

(3) เม่ือคณะกรรมการดําเนินการเห็นวา่ หลกัประกนัสําหรับเงินกู้ เกิดบกพร่องและผู้กู้  
มิได้จดัการแก้ไขให้คนืดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

(4) เมื่อค้างสง่เงินงวดชําระหนี ้(ไมว่า่ต้นเงินหรือดอกเบีย้ ) เป็นเวลาสองเดือนติดตอ่กนั 
หรือผิดนดัการสง่เงินงวดชําระหนีด้งัวา่นัน้ถงึสามคราวสําหรับเงินกู้รายหนึง่ ๆ  
 ข้อ 25. ในกรณีเงินกู้ เป็นอนัต้องสง่คืนโดยสิน้เชิงตามท่ีกลา่วแล้ว ใน ข้อ 24 ถ้าผู้คํา้ประกนัต้องรับ
ผิดชําระหนีแ้ทนผู้กู้  และไมส่ามารถชําระหนีน้ัน้โดยสิน้เชิง เมื่อผู้คํา้ประกนัร้องขอคณะกรรมการดําเนินการ
อาจผ่อนผนัให้เรียกเก็บจากผู้คํา้ประกนัเป็นงวดรายเดือน จนเสร็จตามท่ีผู้กู้ได้ทําหนงัสือกู้ให้ไว้ตอ่ 
สหกรณ์กไ็ด้ สดุแตจ่ะพิจารณาเห็นสมควร 
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 ข้อ 26. ผู้กู้ก็ดี ผู้คํา้ประกนัก็ดี ต้องรับผกูพนัวา่ ถ้าตนประสงค์จะขอออกหรือย้ายจากราชการ หรือ
งานประจําต้องแจ้งเป็นหนงัสือให้สหกรณ์ทราบและจดัการชําระหนีส้ินซึง่ตนมีอยู่ตอ่สหกรณ์ หรือจดัหาผู้คํา้
ประกนัแทนตนให้เสร็จสิน้เสียก่อน แล้วจงึขอออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจํานัน้ได้ 

 
ประกาศ ณ วนัท่ี  3 เมษายน พ.ศ.2556 

 

                                                                     (ลงช่ือ) พลตํารวจตรี   รัฐพงษ์   ยิม้ใหญ่ 
                                                                                                    ( รัฐพงษ์   ยิม้ใหญ่ ) 
                                                                                                      ประธานกรรมการ 
                                                                              สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์  จํากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์  จ ากัด 
ระเบียบว่าด้วยเงนิกู้พเิศษ 

พ.ศ. 2554 
………………………. 

 
 โดยท่ีคณะกรรมการดําเนินการได้พิจารณาเห็นวา่  สหกรณ์มฐีานะการเงินก้าวหน้าพอท่ีจะ
ช่วยเหลือให้เงินกู้ เพ่ือสง่เสริมฐานะความมัน่คงหรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้  โดยจํานวนเกินกวา่
จํากดัตามข้อบงัคบัข้อ 12(3) 
 อาศยัอํานาจตามความในข้อบงัคบัข้อ 10 , ข้อ 12(3) , ข้อ 78 และข้อ 106  ท่ีประชมุคณะกรรมการ
ดําเนินการชดุท่ี 38  ครัง้ท่ี 6  เมื่อวนัท่ี  28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2554  ได้กําหนดระเบียบวา่ด้วยเงินกู้ พิเศษ พ.ศ. 
2554 
 

ข้อก าหนดทั่วไป 
 

ข้อ 1. ระเบียบนีเ้รียกวา่   “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์ จํากดั  วา่ด้วยเงินกู้
พิเศษ พ.ศ. 2554” 

ข้อ 2. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ วา่ด้วยเงินกู้ พิเศษ ซึง่ประกาศวนัท่ี  1 มีนาคม 2553 และให้ใช้
ระเบียบนีแ้ทน โดยให้มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี  1 มีนาคม พ.ศ.2554 เป็นต้นไป 

ข้อ 3. ระเบียบนี ้
          สหกรณ์  หมายถงึ  สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์ จํากดั 
          สมาชิก  หมายถงึ  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์ จํากดั 
          เจ้าหน้าท่ี  หมายถงึ  เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์ จํากดั 
          คณะกรรมการดําเนินการ  หมายถงึ  คณะกรรมการดาํเนินการเงินกู้ พิเศษสหกรณ์ออมทรัพย์

ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์ จํากดั  มีอํานาจพิจารณาวินิจฉยัการให้เงินกู้ พิเศษตามระเบียบการนี  ้
ข้อ 4.  การให้เงินกู้ พิเศษนัน้ ให้เฉพาะเพ่ือการเคหะสงเคราะห์ , เพ่ือการซือ้ท่ีดินเป็นของตนเอง , 

เพ่ือการลงทนุประกอบอาชีพ และเพ่ือการซือ้ยานพาหนะ(รถยนต์)  ตามข้อกําหนดในระเบียบการนี ้
 ข้อ 5.  สมาชิกซึง่อาจได้รับเงินกู้ พิเศษ ต้องได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์นีต้ิดตอ่กนัมาเป็นเวลาไมน้่อย
กวา่  6 เดือน 
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 ข้อ 6.  สมาชิกผู้สง่คืนเงินกู้ประเภทฉกุเฉิน , สามญั และเงินกู้ พิเศษ ครัง้ก่อนไมเ่สร็จ  อาจได้รับ
เงินกู้ใหมไ่ด้อีก รวมทกุรายของสมาชิกผู้กู้คนหนึง่ในเวลาใดเวลาหนึง่ จะมีจํานวนเงินต้นไมเ่กินกวา่    
2,500,000.- บาท และต้องมีเงินเดือนเหลือหลงัหกัชําระหนีแ้ละหุ้นแล้วไมน้่อยกวา่ร้อยละ  10 

ข้อ 7.  การให้เงินกู้ พิเศษนัน้  ต้องได้รับคะแนนเสียงเหน็ชอบไมน้่อยกวา่สามในสี่สว่นของจํานวน
กรรมการดําเนินการผู้ เข้าร่วมประชมุพิจารณาคําขอกู้รายนัน้ 

ข้อ 8.  เม่ือคณะกรรมการดําเนินการได้วินิจฉยัให้เงินกู้ พิเศษ  ทัง้หนงัสือกู้และเอกสารทางกฎหมาย
อย่างอ่ืน ๆ เก่ียวกบัเงินกู้นัน้ได้จดัทําตามแบบที่กําหนดไว้โดยครบถ้วนสมบรูณ์แล้ว  สมาชิกผู้กู้จงึรับเงินกู้
จากสหกรณ์ได้ 
 เพ่ือเป็นการควบคมุการใช้จ่ายเงินกู้ให้เป็นไปตามความมุ่งหมาย  ให้สมาชิกผู้กู้สง่จํานวนเงินกู้
พิเศษซึง่ตนได้รับเข้าฝากในประเภทเงินฝากออมทรัพย์ในสหกรณ์นีเ้พ่ือถอนไปใช้จ่ายเป็นคราว ๆ  ในเม่ือถึง
กําหนดจ่ายตามความมุง่หมาย  การฝากเงินดงักลา่วนีใ้ห้เปิดบญัชีเฉพาะและสหกรณ์จะคดิดอกเบีย้ให้ตาม
ยอดเงินคงเหลือน้อยท่ีสดุในแตล่ะเดือนตามท่ีสหกรณ์กําหนด  สว่นข้อกําหนดอ่ืน ๆ ให้อนโุลมตามระเบียบ
วา่ด้วยเงินฝากออมทรัพย์ 
 คณะกรรมการดําเนินการอาจยกเว้นข้อกําหนดตามความในวรรคสองนัน้ได้  ในกรณีท่ีสมาชิกผู้กู้
แสดงเหตผุลให้เป็นท่ีพอใจของคณะกรรมการดําเนินการวา่มีความจําเป็นในการใช้จ่ายเงิน 
 ข้อ 9.  ในเม่ือถงึกําหนดท่ีสมาชิกผู้กู้ ต้องใช้จ่ายเงินกู้ พิเศษตามความมุง่หมาย ต้องเสนอรายงานการ
ใช้จ่ายเงินกู้ตามแบบที่กําหนดไว้พร้อมทัง้หลกัฐานท่ีมีตอ่สหกรณ์ทกุคราวโดยเร็วท่ีสดุท่ีจะกระทําได้  สหกรณ์
อาจมอบให้กรรมการดําเนินการหรือบคุคลอื่นตามท่ีเห็นสมควรตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามรายงานนัน้ ๆ 
อีกชัน้หนึง่ด้วย 
 ข้อ 10.  ตราบใดท่ีสมาชิกยงัสง่คืนเงินกู้ พิเศษไมเ่สร็จ  ตนจะต้องยินยอมและอํานวยความสะดวก
ให้กรรมการดําเนินการหรือบคุคลอื่นซึง่ได้รับมอบหมายจากสหกรณ์เข้าตรวจการก่อสร้าง  ตอ่เติมหรือ
ปรับปรุง หรือทรัพย์สนิ หรือท่ีดนิ หรือการประกอบอาชีพ หรือสภาพรถยนต์ท่ีใช้เงินกู้นัน้ ในเวลาอนัสมควรได้
เสมอ  และต้องชีแ้จงข้อความเก่ียวกบัเร่ืองท่ีตรวจให้ทราบตามความประสงค์ 
 

เงนิกู้พเิศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ และเพื่อการซือ้ที่ดินเป็นของตนเอง 
 

 ข้อ 11.  เงินกู้ พิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์และเพ่ือการซือ้ท่ีดินเป็นของตนเอง  ได้แก่ 
  ( ก )  เงินกู้ เพ่ือก่อสร้าง , ตอ่เติม หรือปรับปรุงอาคารสําหรับใช้เป็นท่ีอยู่อาศยัของตนเอง
และครัวเรือนตามควรแก่ฐานะ 
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  ( ข )  เงินกู้ เพ่ือซือ้อาคาร หรือซือ้ท่ีดินและอาคาร หรือซือ้ท่ีดนิเพ่ือจะได้ก่อสร้างอาคารใน
ระยะเวลาอนัสมควร  ทัง้นีส้ําหรับใช้เป็นท่ีอยู่อาศยัของตนเองและครัวเรือนตามควรแก่ฐานะ 
  ( ค )  เงินกู้ เพ่ือให้ได้มาซึง่ท่ีดินอนัเป็นกรรมสิทธ์ิของตนเอง 
  ( ง )  เงินกู้ เพ่ือไถ่ถอนจํานอง บ้าน ท่ีดินพร้อมอาคาร ซึง่เป็นกรรมสิทธ์ิของผู้กู้  

ข้อ 12.  สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้ เงินตามความในข้อ 11.  ต้องเสนอคําขอกู้ถงึคณะกรรมการ
ดําเนินการตามแบบที่กําหนดไว้  รวมทัง้รายละเอียดและหลกัฐานตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น รายการสินทรัพย์
และหนีส้ิน  รายได้และคา่ใช้จา่ย  รายการบคุคลในครัวเรือน การอยู่อาศยัเดิมและเหตผุลความจําเป็นท่ีต้อง
จดัให้มีท่ีอยู่อาศยัใหม ่, แบบ , รูป และรายการก่อสร้าง หรือตอ่เติม หรือปรับปรุงอาคาร รายละเอียดและ
หลกัฐานแห่งท่ีดินท่ีจะก่อสร้างตอ่เติมหรือปรับปรุงอาคาร  รายละเอียดหลกัฐานแห่งท่ีดินและหรืออาคารที่
จะซือ้  กําหนดเวลาและราคา สญัญาท่ีทําไว้ หรือร่างสญัญาท่ีจะทํา และรายละเอียดแห่งความต้องการเงินกู้
จํานวนเงินซึง่ตนจะออกเอง  รายละเอียดและหลกัฐานแห่งทรัพย์สินท่ีเสนอเป็นหลกัประกนั 

ข้อ 13.  แบบ , รูป และรายการก่อสร้าง หรือตอ่เติม หรือปรับปรุงอาคารนัน้  ต้องปฏิบตัิให้ถกูต้อง
ตามกฎหมาย และต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการด้วย 

            การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบหรือรายการดงักลา่วในวรรคก่อนในสาระสําคญั ต้องรายงาน 
ให้คณะกรรมการทราบ และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการเสียก่อนจงึจะตรวจสอบ
แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ 

ข้อ 14.  สหกรณ์จะมอบให้กรรมการดําเนินการหรือบคุคลตามท่ีเห็นสมควรตรวจสอบ และทํา
รายงานเก่ียวกบัคําขอกู้ เงินพิเศษ เพ่ือการเคหะสงเคราะห์เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เป็น
หน้าท่ีของสมาชิกผู้ขอกู้ ต้องให้ข้อความจริงและรายละเอียดต่อผู้ตรวจสอบ 

ข้อ 15.  จํานวนเงินกู้ พิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์ซึง่ให้แกส่มาชิกกู้คนหนึง่ๆ นัน้ ย่อมสดุแต่
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยคํานงึลกัษณะของท่ีอยู่อาศยั ตามสมควรแก่ฐานะ และ
ความสามารถชําระหนีข้องสมาชิกนัน้ แตไ่ม่เกิน 1,500,000 บาท ( หนึง่ล้านห้าแสนบาทถ้วน ) จํานวนเงินกู้
พิเศษเพ่ือการซือ้ท่ีดินไมเ่กิน  1,000,000 บาท ( หนึง่ล้านบาทถ้วน ) 

ข้อ 16.  เงินกู้ พิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์นัน้ มีความมุง่หมายเพ่ือให้สมาชิกจดัให้มีท่ีอยู่อาศยั
ของตนเองและครัวเรือนตามท่ีกลา่วในข้อ 11. มิใช่จดัให้มีขึน้สําหรับให้เช่าหรือโอนแก่ผู้อื่น 

             ตราบใดท่ีสมาชิกยงัสง่คืนเงินกู้ เพ่ือการเคหะสงเคราะห์ไมเ่สร็จ ตนจะให้เช่าหรือโอนอาคาร
หรือท่ีดินซึง่ใช้เงินกู้นัน้ไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมดแก่ผู้อื่นไมไ่ด้  เว้นแตใ่นกรณีท่ีจําเป็นซึง่ได้รับอนญุาตเป็น
หนงัสือจากคณะกรรมการดําเนินการก่อน 
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เงนิกู้พเิศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 
 

ข้อ 17.  เงินกู้ พิเศษเพ่ือการลงทนุประกอบอาชีพนัน้   ให้เพ่ือการลงทนุประกอบอาชีพของตนเอง
และครอบครัว ซึง่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร และเห็นวา่จะก่อประโยชน์งอกเงยให้แก่สมาชิกผู้กู้ 

ข้อ 18.  สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้ เงินตามความในข้อ 17.  ต้องเสนอคําขอกู้ถงึคณะกรรมการ
ดําเนินการตามแบบที่กําหนดไว้ รวมทัง้รายละเอียดและหลกัฐานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น รายการสินทรัพย์และ
หนีส้ิน  รายได้และคา่ใช้จ่าย  แผนงานประกอบอาชีพท่ีจะใช้เงินกู้  รายละเอียดหลกัฐานแหง่ทรัพย์สนิท่ีจะใช้
เงินกู้   รายละเอียดแห่งความต้องการเงินกู้ จํานวนทนุซึง่ตนเองจะออกเอง รายการรายได้ซึง่คาดวา่จะได้รับ
จากการลงทนุนัน้ กําหนดการใช้จ่ายเงินกู้  ประสบการณ์ของตนเก่ียวกบัการประกอบอาชีพนัน้ รายละเอียด
และหลกัฐานแห่งทรัพย์สินท่ีเสนอเป็นประกนั 

ข้อ 19.  สมาชิกผู้ขอกู้ เงินพิเศษเพ่ือการลงทนุประกอบอาชีพต้องแสดงหลกัฐานให้เป็นท่ีพอใจ
คณะกรรมการดําเนินการวา่ ตนจะออกทนุเองเป็นจํานวนอยา่งน้อยหนึง่สว่นในสี่สว่นของจํานวนทนุทัง้หมด 
ท่ีต้องการลงทนุในอาชีพท่ีตนจะกระทํานัน้ 

ข้อ 20.  สหกรณ์จะมอบให้คณะกรรมการดําเนินการหรือบคุคลอื่นตามท่ีเห็นสมควรตรวจสอบ และ
ทํารายงานเก่ียวกบัคําขอกู้ เงินพิเศษเพ่ือการลงทนุประกอบอาชีพเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา 
เป็นหน้าท่ีของสมาชิกผู้ขอกู้ ต้องให้ข้อเท็จจริงและรายละเอียดตอ่ผู้ตรวจสอบ 

ข้อ 21.  จํานวนเงินกู้ พิเศษเพ่ือการลงทนุประกอบอาชีพซึง่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึง่ๆ นัน้ ย่อมสดุแต่
คณะกรรมการดําเนินงานพิจารณากําหนดตามท่ีเห็นสมควร โดยคํานงึถงึความต้องการเงินกู้แท้จริงตาม
แผนงานประกอบอาชีพ และความสามารถชําระหนีข้องสมาชิกนัน้ แตไ่มเ่กิน  500,000 บาท ( ห้าแสนบาท
ถ้วน ) 
 

เงนิกู้พเิศษเพื่อการซือ้ยานพาหนะ (รถยนต์) 
 

ข้อ 22.  เงินกู้ พิเศษเพ่ือยานพาหนะนัน้ ให้เพ่ือซือ้รถยนต์หรือแลกเปลี่ยนรถยนต์เพ่ือเป็นกรรมสิทธ์ิ
ของตนตามสมควรแก่ฐานะ  ซึง่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร และเห็นวา่จะเกิดประโยชน์ให้แก่
สมาชิกผู้กู้  

ข้อ 23.  สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้ดงักลา่ว ต้องเสนอคําขอกู้ถึงสหกรณ์ตามแบบที่กําหนดไว้รวมทัง้
รายละเอียด และหลกัฐานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น รายการทรัพย์สินและหนีส้นิ รายได้และคา่ใช้จ่าย  
รายละเอียดแห่งความต้องการเงินกู้  จํานวนซึง่ตนจะออกเอง กําหนดการใช้จ่ายเงินกู้  รายละเอียดและ
หลกัฐานแห่งทรัพย์สินท่ีเสนอเป็นหลกัประกนั 
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ข้อ 24.  สมาชิกผู้ขอกู้ เงินพิเศษเพ่ือซือ้รถยนต์ ต้องแสดงหลกัฐานตอ่คณะกรรมการดําเนินการวา่  
ตนจะออกทนุเองเป็นจํานวนอย่างน้อยร้อยละ  10  ของจํานวนทนุทัง้หมดท่ีจะซือ้ 

ข้อ 25.  สหกรณ์จะมอบให้กรรมการดําเนินการหรือบคุคลซึง่ตามท่ีเห็นสมควรตรวจสอบและทํา
รายงานเก่ียวกบัคําขอกู้ เงินพิเศษเพ่ือซือ้รถยนต์เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเป็นหน้าท่ีของ
สมาชิกผู้ขอกู้ ต้องให้ข้อความจริงและรายละเอียดตอ่ผู้ตรวจสอบ 

ข้อ 26. จํานวนเงินกู้ พิเศษเพ่ือซือ้รถยนต์ ท่ีให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึง่ๆ นัน้ย่อมสดุแล้วแต่
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร โดยคํานงึถงึความจําเป็นท่ีแท้จริง  แตต้่องไมเ่กิน 
1,000,000 บาท ( หนึง่ล้านบาทถ้วน ) 
 

หลักประกันส าหรับเงนิกู้พเิศษเพื่อการเคหะ , เพื่อซือ้ที่ดนิ และเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 
 

ข้อ 27.  ในการกู้ เงินพิเศษนัน้ ผู้กู้ ต้องทําหนงัสือกู้ ให้ไว้ตอ่สหกรณ์ตามแบบที่กําหนดไว้ ถ้าเงินกู้
พิเศษนัน้ มีจํานวนไมเ่กินมลูคา่หุ้นท่ีผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ ก็ไมต้่องมีหลกัประกนัอย่างอ่ืนอีก 

             มลูคา่หุ้นท่ีมีอยู่ในสหกรณ์  ให้หมายถงึมลูคา่หุ้นของสมาชิกท่ีมีอยู่และอยู่ในสภาพปลอด
ภาระคํา้ประกนัหนีร้ายอื่นถ้าเงินกู้ พิเศษนัน้ มีจํานวนเกินกวา่คา่หุ้นซึง่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ ต้องมีหลกัประกนั
อย่างใดอย่างหนึง่ดงัตอ่ไปนีด้้วย 

( ก ) มีอสงัหาริมทรัพย์อนัปลอดจากภาระจํานองรายอื่น จํานองเป็นประกนัเตม็จํานวน 
เงินกู้   โดยวงเงินกู้มีจํานวนไมเ่กินกวา่มลูคา่อสงัหาริมทรัพย์นัน้ 

( ข ) มีหลกัทรัพย์,พนัธบตัรรัฐบาลหรือเอกสารการฝากเงินในธนาคาร ซึง่คณะกรรมการ 
ดําเนินการเห็นสมควร จํานําเป็นประกนัเงินกู้ เตม็จํานวน 

  ( ค ) ในกรณีหลกัประกนัใน ( ก )น้อยกวา่จํานวนเงินกู้และผู้กู้ ไมส่ามารถหาหลกัประกนัอื่น
เพ่ิมเติมได้  ให้ผู้กู้ ต้องเข้าร่วมโครงการเงินทุนสวสัดิการฯของสหกรณ์  สําหรับจํานวนเงินกู้ ท่ีเกินหลกัประกนั
นัน้ตามมติคณะกรรมการดําเนินการ 
  อสงัหาริมทรัพย์ท่ีจํานองเป็นประกนั  ท่ีเป็นสิ่งปลกูสร้างต้องทําประกนัภยั  โดยผู้กู้ เป็น
ผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการทําประกนัภยั 
 นอกจากหลกัประกนั (ก) (ข) (ค) แล้ว  ให้มีสมาชิกคํา้ประกนัอย่างน้อย  2 คน 
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หลักประกันเงนิกู้พเิศษเพื่อการซือ้ยานพาหนะ(รถยนต์) 
 

ข้อ 28.  หลกัประกนัเงินกู้พิเศษตามความในข้อ  27. วรรคแรกผู้กู้ ต้องมีหลกัประกนักรณีเพ่ือการซือ้
ยานพาหนะ(รถยนต์) เพ่ิมเติมดงันี ้

 ก.  ผู้กู้ ต้องทําสญัญาเช่าซือ้กบัสหกรณ์ ตามแบบท่ีสหกรณ์กําหนด 
 ข.  ต้องมีสมาชิกคํา้ประกนั  2 คนขึน้ไป 
 ค.  ผู้กู้ ต้องยินยอมให้จดทะเบียนกรรมสทิธ์ิในรถยนต์ท่ีซือ้เป็นของสหกรณ์ออมทรัพย์

ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์ จํากดั  โดยผู้กู้จดทะเบียนในนามผู้ เช่าซือ้ หรือผู้ครอบครอง 
 ง.  ผู้กู้ เป็นผู้ ชําระคา่เบีย้ประกนัภยัและภาษีประจําปีรถยนต์ท่ีซือ้ตลอดระยะเวลาของ

สญัญาเช่าซือ้ตามท่ีกําหนดในสญัญาเช่าซือ้ 
ข้อ 29.  คณะกรรมการดําเนินการจะมอบให้กรรมการดําเนินการคนใดคนหนึง่  หรือบคุคลตามท่ี

เห็นสมควร ตามข้อบงัคบัสหกรณ์  ข้อ 2(21) (22)  เป็นผู้แทนสหกรณ์ในการรับจํานองอสงัหาริมทรัพย์หรือ
เป็นผู้แทนสหกรณ์ในการจดทะเบียนเป็นผู้ให้เช่าซือ้รถยนต์ รับจํานํา และหรืออ่ืน ๆ เป็นหลกัประกนัตาม 
ข้อ 14.  
 

ดอกเบีย้เงนิกู้ 
 

 ข้อ 30.  ให้เรียกดอกเบีย้ให้กู้แก่สมาชิกทกุประเภท  ในอตัราท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนดแต่
ไมเ่กินตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 ข้อ 31.  ดอกเบีย้นัน้ให้คิดเป็นรายวนัตามจํานวนต้นเงินคงเหลือ 
 

การควบคุมหลักประกัน และการเรียกคืนเงนิกู้ 
 

 ข้อ 32.  คณะกรรมการดําเนินการมีหน้าท่ีตรวจ ควบคมุ ให้เงินกู้ทกุรายมีหลกัประกนัตามท่ีกําหนด
ไว้ในระเบียบนี ้ และเม่ือคณะกรรมการดําเนินการเห็นวา่หลกัประกนัสําหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง  ผู้กู้
จะต้องจดัการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

ข้อ 33.  ในกรณีใด ๆ ตอ่ไปนีใ้ห้ถือวา่เงินกู้ ไมว่า่ประเภทใด ๆ เป็นอนัถงึกําหนดสง่คืนโดยสิน้เชิง 
พร้อมทัง้ดอกเบีย้ในทนัที  โดยมิคํานงึถงึกําหนดเวลาท่ีให้ไว้  และให้คณะกรรมการดําเนินการจดัการเรียกคืน
โดยมิชกัช้า 

(1) เม่ือผู้กู้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ไมว่า่เพราะเหตใุด ๆ 
(2) เม่ือปรากฏตอ่คณะกรรมการดําเนินการวา่ผู้กู้  นําเงินกู้ ไปใช้ผิดความมุง่หมายท่ีให้ 

เงินกู้  
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(3) เม่ือคณะกรรมการดําเนินการเห็นวา่หลกัประกนัสําหรับเงินกู้  เกิดบกพร่องและผู้กู้ 
มิได้จดัการแก้ไขคืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

(4) เม่ือค้างสง่เงินงวดชําระหนี ้ (ไมว่า่ต้นเงินหรือดอกเบีย้) เป็นเวลาถงึสองเดือน หรือ 
ผิดนดัการสง่เงินงวดชําระหนีด้งัวา่นัน้ถงึสามคราวสําหรับเงินกู้รายหนึง่ ๆ 
 ข้อ 34.  ในกรณีผู้คํา้ประกนัจะต้องรับผิดชอบชําระหนีแ้ทนผู้กู้  โดยผู้กู้ ไมส่ามารถชําระหนีน้ัน้ โดย
สิน้เชิงได้  เม่ือผู้คํา้ประกนัร้องขอ  คณะกรรมการดําเนินการอาจผ่อนผนัให้เรียกเก็บจากผู้คํา้ประกนั เป็นงวด
รายเดือนจนเสร็จตามท่ีผู้กู้ได้ทําหนงัสือให้ไว้ตอ่สหกรณ์ก็ได้  สดุแตจ่ะพิจารณาเห็นสมควร 

ข้อ 35.  ผู้กู้ก็ดี  ผู้คํา้ประกนัก็ด ี ต้องรับผกูพนัวา่ถ้าตนประสงค์จะขอลาออกหรือย้ายจากราชการ
หรืองานประจําตามข้อบงัคบัของสหกรณ์ จะต้องแจ้งเป็นหนงัสือให้สหกรณ์ทราบและจดัการชําระหนีส้ินซึง่
ตนมีอยู่ตอ่สหกรณ์ให้เสร็จสิน้เสียก่อน แล้วจงึจะขอออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจํานัน้ได้ 
 ข้อ 36.  ในกรณีการโอนสมาชิกระหวา่งสหกรณ์ และสมาชิกมีหนีจ้ากสหกรณ์เดิมติดตามมาด้วย
สหกรณ์จะต้องพิจารณาให้กู้ ยืมเงินเพ่ือชําระหนีส้หกรณ์เดิมทัง้หมด  และให้คณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณาอนมุตัิวงเงินให้กู้ ยืมเป็นราย ๆ ไป 
 

การส่งเงนิคืนเงนิกู้พเิศษ 
 

ข้อ 37.  คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณากําหนดให้ผู้กู้ เงินพิเศษ สง่คืนเงินกู้ เป็นงวดรายเดือน
เท่ากนัพร้อมด้วยดอกเบีย้ เป็นจํานวนก่ีงวดก็สดุแตจ่ะเป็นการสมควรตามฐานะของผู้กู้  จํานวนและความมุง่
หมายแห่งเงินกู้  แตไ่มเ่กิน 180 งวด ตัง้แตเ่ดือนท่ีคิดดอกเบีย้เดือนแรก ทัง้นีโ้ดยไมม่ีการผ่อนเวลา และต้อง
ชําระหนีใ้ห้เสร็จสิน้ภายในอาย ุ 65 ปี 

ข้อ 38.  ในกรณีใดๆ ดงักําหนดตามข้อบงัคบัข้อ 14  ของสหกรณ์การควบคมุหลกัประกนัและการ
เรียกคืนเงินกู้   เงินกู้ พิเศษเป็นอนัถงึกําหนดสง่คืนโดยสิน้เชิงพร้อมดอกเบีย้ในทนัที  โดยมิพกัคํานงึถงึ
กําหนดการเวลาท่ีให้ไว้ 

 

ประกาศ ณ วนัท่ี  1 มีนาคม พ.ศ. 2554 
 

                                                                     (ลงช่ือ) พลตํารวจตรี   สมบตัิ   คงพิบลูย์ 
                                                                                                    ( สมบตัิ   คงพิบลูย์ ) 
                                                                                                      ประธานกรรมการ 
                                                                              สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์  จํากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์  จ ากัด 
ว่าด้วยการโอนสมาชกิระหว่างสหกรณ์ 

พ.ศ. 2554 
………………………… 

  

อาศยัอํานาจตามความในข้อบงัคบัของสหกรณ์ข้อ 35 ข้อ 36  ข้อ 78  และข้อ 106 ท่ีประชมุ
คณะกรรมการดําเนินการชดุท่ี 38  ครัง้ท่ี 6  เม่ือวนัท่ี  28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2554  ได้กําหนดระเบียบวา่ด้วย
การโอนสมาชิกระหวา่งสหกรณ์ดงัตอ่ไปนี ้

ข้อ 1. ระเบียบนีเ้รียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์ จํากดั วา่ด้วยการ
โอนสมาชิกระหวา่งสหกรณ์ พ.ศ. 2554”  

ข้อ 2. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯวา่ด้วยการโอนสมาชิกระหวา่งสหกรณ์ พ.ศ.2550 และให้ใช้
ระเบียบนีแ้ทน  โดยให้มผีลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี  1 มีนาคม พ.ศ.2554  เป็นต้นไป 

ข้อ 3. สมาชิกท่ีได้รับคําสัง่ย้ายหรือโอนไปรับราชการในสงักดัอื่นหรือนอกเขตท้องท่ีดําเนินงาน 
ของสหกรณ์นีป้ระสงค์จะขอโอนสภาพการเป็นสมาชิกไปยงัสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึง่ตัง้อยู่ในท้องท่ีหรือสงักดัท่ี
ตนย้ายไปรับราชการใหมน่ัน้ต้องเสนอเร่ืองราวถงึคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ภายใน 7 วนั นบัจาก
วนัท่ีได้รับคําสัง่ย้ายหรือโอน 

เร่ืองราวท่ีได้เสนอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์นัน้ ต้องแจ้งสงักดัในจงัหวดัท่ีจะย้าย 
หรือโอนไปรับราชการใหม ่สหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีจะขอเข้าเป็นสมาชิกและต้องแนบสําเนาคําสัง่ย้ายหรือโอน
ประกอบเร่ืองด้วย 

ข้อ 4. ให้สหกรณ์ระงบัการเรียกเก็บเงินสะสมรายเดือนหรือเงินคา่หุ้นหรือเงินงวดชําระหนี(้ถ้ามี)  ซึง่
สมาชิกนัน้จะต้องสง่ตอ่สหกรณ์ไว้ชัว่คราวจนกวา่จะทราบผลการพิจารณารับสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์
ท่ีสมาชิกนัน้ขอสมคัรเข้าเป็นสมาชิกใหม ่แตต้่องไมเ่กิน 60 วนั นบัจากวนัท่ีทางราชการได้สัง่โอนอตัรา
เงินเดือนไปจากจงัหวดัหรือสงักดัเดิม 

          ถ้าสหกรณ์ไมไ่ด้รับการติดตอ่จากสหกรณ์ออมทรัพย์ใหมภ่ายในกําหนดเวลาตามความใน
วรรคก่อนให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาสภาพการเป็นสมาชิก ตามข้อบงัคบัข้อ 43 การเรียกคืนเงินกู้
ตามข้อบงัคบัข้อ 15 และดําเนินการให้เป็นไปตามกําหนดไว้ในข้อบงัคบัเป็นราย ๆ สดุแตก่รณี 

ข้อ 5. ถ้าสหกรณ์ได้รับติดตอ่จากสหกรณ์ออมทรัพย์ใหม ่เพ่ือขอรับโอนสภาพการเป็นสมาชิกขอรับ
เงินคา่หุ้นขอชําระหนีเ้งินกู้ของสมาชิกนัน้ และหรือขอผ่อนผนัการชําระหนีเ้งินกู้  คณะกรรมการดําเนินการมี
อํานาจที่จะตกลงเง่ือนไขเก่ียวกบัวิธีปฏิบตัิในเร่ืองดงักลา่วได้ตามท่ีเห็นสมควร 
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ข้อ 6. นบัจากวนัท่ีสหกรณ์ได้โอนคา่หุ้นและได้รับชําระหนีห้รือได้ตกลงเง่ือนไขการชําระหนีเ้ป็น
หนงัสือไว้กบัสหกรณ์ออมทรัพย์ใหมแ่ล้ว ให้ถือวา่สมาชิกนัน้พ้นสภาพการเป็นสมาชิกในสหกรณ์ 

ข้อ 7. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นท่ีย้ายหรือโอนเข้ามารับราชการสงักดัหรือในท้องท่ีดําเนินงาน
ของสหกรณ์นี ้หากประสงค์จะสมคัรเข้าเป็นสมาชิก โดยการโอนสภาพเป็นสมาชิกระหวา่งสหกรณ์ต้องย่ืนใบ
สมคัรถงึสหกรณ์ตามแบบที่กําหนดไว้ โดยต้องมีผู้บงัคบับญัชาของผู้สมคัรในตําแหน่งไมต่ํ่ากวา่ประจําแผนก
คนหนึง่รับรอง แตถ้่าผู้สมคัรเป็นผู้ดํารงตําแหน่งไมต่ํ่ากวา่ตํารวจชัน้สญัญาบตัรก็ไมต้่องมีผู้ รับรอง 

          เม่ือคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณา ปรากฏวา่ ผู้สมคัรมีลกัษณะถกูต้องตาม
ข้อบงัคบัข้อ 31 ทัง้เห็นเป็นการสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ให้สหกรณ์ติดตอ่ทําความตกลงกบั 

          สหกรณ์ออมทรัพย์ขอรับโอนเงินคา่หุ้น และชําระหนีเ้งินกู้  และหรือผ่อนผนัการชําระหนีเ้งินกู้  
แทนผู้สมคัรตามเง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร ทัง้เรียกให้ผู้สมคัรชําระ
คา่ธรรมเนียมแรกเข้าตามข้อบงัคบัข้อ 33 และลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก 

ข้อ 8. เม่ือสหกรณ์ได้รับเงินคา่หุ้นจากสหกรณ์เดิมแล้ว ก็ให้ออกใบรับเงินให้แกส่มาชิกยดึถือไว้เป็น
หลกัฐาน 
           ถ้าผู้สมคัรมีหนีส้ินอยู่กบัสหกรณ์เดิมและสหกรณ์จะต้องชําระหนีแ้ทน ต้องเรียกให้ผู้สมคัรทํา
หนงัสือกู้และจดัการทําหลกัประกนัเงินกู้ให้ไว้แก่สหกรณ์ตามประเภทและลกัษณะของเงินกู้ ท่ีกําหนดไว้ใน
ระเบียบวา่ด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2554 
           ในกรณีมีจํานวนเงินหรือประเภทเงินกู้ซึง่ผู้สมคัรมีอยู่ในสหกรณ์เดิมแตกตา่งกบัสหกรณ์นี ้ให้
อนโุลมทําหนงัสือกู้ตามประเภทและจํานวนจํากดัขัน้สงูของเงินกู้ในประเภทนัน้ ๆ แตถ้่าจํานวนเงินกู้ เกินกวา่
จํากดัขัน้สงู ซึง่ไมอ่าจอนโุลมเข้ากบัประเภทหนึง่ประเภทใดได้ ก็ให้ทําหนงัสือกู้ เท่าจํากดัจํานวนขัน้สงูแห่ง
ประเภทเงินกู้และให้นําเงินสง่ชําระแก่สหกรณ์ในวนัทําหนงัสือกู้ ด้วย 
 ข้อ 9. เม่ือผู้สมคัรได้ปฏิบตัิตามท่ีกลา่วในข้อ 7 และข้อ 8 โดยครบถ้วนแล้ว ให้ถือวา่สมาชิกผู้นัน้ได้
สิทธิในฐานะเป็นสมาชิก 
 ข้อ 10. สิทธิใด ๆ ท่ีสมาชิกอื่น ๆ มีอยู่ในสหกรณ์นี ้หากเง่ือนไขเวลาการเป็นสมาชิกให้มีสิทธินบั
เวลาการเป็นสมาชิกในสหกรณ์เดิมรวมด้วยก็ได้ 
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ประกาศ ณ วนัท่ี  1 มีนาคม พ.ศ. 2554 

 

                                                                     (ลงช่ือ) พลตํารวจตรี   สมบตัิ   คงพิบลูย์ 
                                                                                                    ( สมบตัิ   คงพิบลูย์ ) 
                                                                                                      ประธานกรรมการ 
                                                                              สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์  จํากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์  จ ากัด 
ว่าด้วยเงนิกู้เพื่อซือ้รถจักรยานยนต์ 

พ.ศ.2554 
………………………………. 

 

 อาศยัอํานาจตามความในข้อบงัคบัของสหกรณ์  ข้อ 78 และข้อ 106  ประชมุคณะกรรมการ
ดําเนินการชดุท่ี 38  ครัง้ท่ี 6  เมื่อวนัท่ี  28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2554 ได้กําหนดให้มีระเบียบวา่ด้วยเงินกู้ เพ่ือซือ้
รถจกัรยานยนต์ขึน้ ดงัตอ่ไปนี ้
 ข้อ 1. ระเบียบนีเ้รียกวา่   “ระเบียบวา่ด้วยเงินกู้ เพ่ือซือ้รถจกัรยานยนต์  พ.ศ.2554” 

ข้อ 2. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ วา่ด้วยเงินกู้ เพ่ือซือ้รถจกัรยานยนต์ พ.ศ.2550 และให้ใช้ระเบียบ
นีแ้ทน โดยให้มผีลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี  1 มีนาคม พ.ศ.2554 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ในระเบียบนี ้

สหกรณ์   หมายถงึ   สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์   จํากดั 
สมาชิก    หมายถงึ   สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์   จํากดั 
เจ้าหน้าท่ี หมายถงึ   เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์   จํากดั 
คณะกรรมการดําเนินการ หมายถงึ คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจ 

ภธูรจงัหวดับรีุรัมย์  จํากดั 
คณะกรรมการเงินกู้  หมายถงึ คณะกรรมการเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดั 

บรีุรัมย์  จํากดั 
 ข้อ 4. เงินกู้ เพ่ือซือ้รถจกัรยานยนต์  เป็นเงินกู้ เพ่ือนําไปใช้พฒันาคณุภาพชีวิตของสมาชิกและ
ครอบครัวสมาชิก 
 ข้อ 5. ผู้กู้ เงินเพ่ือซือ้รถจกัรยานยนต์  ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์เป็นเวลาอย่างน้อย  6  เดือน 
 ข้อ 6. วงเงินกู้ เพ่ือซือ้รถจกัรยานยนต์  ให้อยู่ในดลุยพินิจของกรรมการดําเนินการแตไ่มเ่กิน  
50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  กําหนดผ่อนชําระเป็นงวดรายเดือนเท่ากนัเว้นงวดสดุท้ายแตต้่องไมเ่กิน  
70  งวด 
 ข้อ 7. ผู้กู้ เงินเพ่ือซือ้รถจกัรยานยนต์  ให้ย่ืนหลกัฐานคําขอกู้ตามแบบที่สหกรณ์กําหนดพร้อม
เอกสารหลกัฐานและรายละเอียดตา่ง ๆ  ตอ่สหกรณ์ 
 ข้อ 8. ผู้กู้ เงินเพ่ือซือ้รถจกัรยานยนต์  ต้องเสนอให้มผีู้คํา้ประกนัอย่างน้อย  2  คน และสมดุทะเบียน
รถจกัรยานยนต์ท่ีซือ้  กรณีผู้กู้ ไมเ่คยกู้ เงินมาก่อนหรือมีหุ้นเพียงพอท่ีจะคํา้ประกนัได้ก็ให้ใช้หุ้นของตนคํา้
ประกนัภายในจํากดัวงเงินกู้ ไมเ่กิน   90%   ของหุ้นท่ีมีอยู่ปัจจบุนัแตไ่มเ่กินวงเงินข้อ  6 
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 ข้อ 9. ให้เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ทําการรวบรวม  ตรวจสอบเอกสารให้ถกูต้องแล้วนําเสนอตอ่
คณะกรรมการเงินกู้  เพ่ือพิจารณาแล้วนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพ่ืออนมุตัิตอ่ไป 

ข้อ 10. ผู้กู้จะเข้าร่วมโครงการนี ้จะต้องมีเงินเดือนเหลือไมน้่อยกวา่ ร้อยละ 10  หลงัจากหกัเงินกู้ทกุ
ประเภทแล้ว 

ข้อ 11. วิธีการรับเงินของสมาชิก  การชําระเงินต้น  การคิดดอกเบีย้  การผิดนดัชําระ  การค้าง 
สง่เงิน   ให้ใช้ข้อกําหนดเก่ียวกบัเงินกู้สามญัโดยอนโุลม 
 ข้อ 12. ให้ประธานคณะกรรมการดําเนินการเป็นผู้ รักษาระเบียบนี ้หากมีปัญหาใด ๆ ให้
คณะกรรมการดําเนินการเป็นผู้ตดัสินข้อปัญหาและถือเป็นอนัสิน้สดุ 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  1 มีนาคม พ.ศ. 2554 
 

                                                                     (ลงช่ือ) พลตํารวจตรี   สมบตัิ   คงพิบลูย์ 
                                                                                                ( สมบตัิ   คงพิบลูย์ ) 
                                                                                                  ประธานกรรมการ 
                                                                          สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์  จํากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์  จ ากัด 
ว่าด้วยเงนิกู้เพื่อซือ้คอมพวิเตอร์ 

พ.ศ.2554 
………………………………. 

 

 อาศยัอํานาจตามความในข้อบงัคบัของสหกรณ์ ข้อ 78 และข้อ 106  ประชมุคณะกรรมการ
ดําเนินการชดุท่ี 38  ครัง้ท่ี 6  เมื่อวนัท่ี  28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2554  ได้กําหนดให้มีระเบียบวา่ด้วยเงินกู้ เพ่ือซือ้
คอมพิวเตอร์ขึน้ดงัตอ่ไปนี ้
 ข้อ 1. ระเบียบนีเ้รียกวา่ “ระเบียบวา่ด้วยเงินกู้ เพ่ือซือ้คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2554” 

ข้อ 2. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ วา่ด้วยเงินกู้ เพ่ือซือ้คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และให้ใช้ระเบียบนี ้
แทน โดยให้มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ.2554 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ในระเบียบนี ้

สหกรณ์ หมายถงึ สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์   จํากดั 
สมาชิก  หมายถงึ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์   จํากดั 
เจ้าหน้าท่ี หมายถงึ เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์   จํากดั 
คณะกรรมการดําเนินการ หมายถงึ คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจ 

ภธูรจงัหวดับรีุรัมย์  จํากดั 
คณะกรรมการเงินกู้  หมายถงึ คณะกรรมการเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดั 

บรีุรัมย์  จํากดั 
 ข้อ 4. เงินกู้ เพ่ือซือ้คอมพิวเตอร์  เป็นเงินกู้ เพ่ือนําไปใช้พฒันาคณุภาพชีวิตของสมาชิกและครอบครัว
สมาชิก 
 ข้อ 5. ผู้กู้ เงินเพ่ือซือ้คอมพิวเตอร์  ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์เป็นเวลาอย่างน้อย  6  เดือน 
 ข้อ 6. วงเงินกู้ เพ่ือซือ้คอมพิวเตอร์ ให้อยู่ในดลุยพินิจของกรรมการดําเนินการ แตไ่มเ่กิน 50,000 บาท  
(ห้าหมื่นบาทถ้วน) กําหนดผ่อนชําระเป็นงวดรายเดือนเท่ากนัเว้นงวดสดุท้ายแตต้่องไมเ่กิน  70  งวด 
 ข้อ 7. ผู้กู้ เงินเพ่ือซือ้คอมพิวเตอร์  ให้ย่ืนหลกัฐานคําขอกู้ตามแบบท่ีสหกรณ์กําหนดพร้อมเอกสาร 
หลกัฐานและรายละเอียดตา่ง ๆ  ตอ่สหกรณ์ 
 ข้อ 8. ผู้กู้ เงินเพ่ือซือ้คอมพิวเตอร์  ต้องเสนอให้มีผู้คํา้ประกนัอย่างน้อย  2  คน  กรณีผู้กู้ไมเ่คยกู้  
เงินมาก่อนหรือมีหุ้นเพียงพอท่ีจะคํา้ประกนัได้ก็ให้ใช้หุ้นของตนคํา้ประกนัภายในจํากดัวงเงินกู้ ไมเ่กิน  90% 
ของหุ้นท่ีมีอยู่ปัจจบุนัแตไ่มเ่กินวงเงินข้อ  6 
 



   

- 37 - 
 

ข้อ 9. ให้เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ทําการรวบรวม  ตรวจสอบ  เอกสารให้ถกูต้องแล้วนําเสนอตอ่
คณะกรรมการเงินกู้ เพ่ือพิจารณาแล้วนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพ่ืออนมุตัิตอ่ไป 
 ข้อ 10. ผู้กู้จะเข้าร่วมโครงการนี ้จะต้องมีเงินเดือนเหลือไมน้่อยกวา่ ร้อยละ 10  หลงัจากหกัเงินกู้  
ทกุประเภทแล้ว  

ข้อ 11. วิธีการรับเงินของสมาชิก  การชําระเงินต้น  การคิดดอกเบีย้  การผิดนดัชําระ  การค้าง 
สง่เงิน   ให้ใช้ข้อกําหนดเก่ียวกบัเงินกู้สามญัโดยอนโุลม 
 ข้อ 12. ให้ประธานคณะกรรมการดําเนินการเป็นผู้ รักษาระเบียบนีห้ากมีปัญหาใด ๆ ให้
คณะกรรมการดําเนินการเป็นผู้ตดัสินข้อปัญหาและถือเป็นอนัสิน้สดุ 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  1 มีนาคม พ.ศ. 2554 
 

                                                                     (ลงช่ือ) พลตํารวจตรี   สมบตัิ   คงพิบลูย์ 
                                                                                                ( สมบตัิ   คงพิบลูย์ ) 
                                                                                                  ประธานกรรมการ 
                                                                         สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์  จํากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จ ากัด 
ว่าด้วยเงนิกู้เพื่อการศึกษา 

พ.ศ.2554 
……………………. 

 

อาศยัอํานาจตามความในข้อบงัคบัของสหกรณ์ฯ ข้อ 78  และข้อ 106  คณะกรรมการดําเนินการ 
ชดุท่ี 38  ครัง้ท่ี 6  เมื่อวนัท่ี  28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2554  ได้กําหนดระเบียบวา่ด้วยเงินกู้ เพ่ือการศกึษาขึน้เพ่ือ
ช่วยเหลือให้เงินกู้ทางด้านการศกึษาแก่สมาชิก 

ข้อ 1. ระเบียบนีเ้รียกวา่ “ระเบียบวา่ด้วยเงินกู้ เพ่ือการศกึษา พ.ศ.2554“ 
ข้อ 2. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ วา่ด้วยเงินกู้ เพ่ือการศกึษา พ.ศ.2550 และให้ใช้ระเบียบนีแ้ทน 

โดยให้มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ.2554 เป็นต้นไป 
ข้อ 3. ในระเบียบนี ้  
           สหกรณ์  หมายถงึ  สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์ จํากดั 
           สมาชิก   หมายถงึ  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์ จํากดั 
           เจ้าหน้าท่ี  หมายถงึ  เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์ จํากดั 
           คณะกรรมการดําเนินการ  หมายถงึ  คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์

ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์ จํากดั 
           คณะกรรมการเงินกู้   หมายถงึ  คณะกรรมการเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดั

บรีุรัมย์ จํากดั 
ข้อ 4. เงินกู้ เพ่ือการศกึษาเป็นเงินกู้ เพ่ือช่วยเหลือทางด้านการศกึษาของสมาชิกหรือบตุรสมาชิกหรือ

คูส่มรสสมาชิก 
ข้อ 5. ผู้กู้ เงินกู้ เพ่ือการศกึษาต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์เป็นเวลาอย่างน้อย  6 เดือน 
ข้อ 6. วงเงินกู้ เพ่ือการศกึษากําหนดไว้ระดบัปริญญาตรีไมเ่กิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 

ระดบัปริญญาโทไมเ่กิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) กําหนดผ่อนชําระ 50 งวด(เดือน) อตัราดอกเบีย้
เท่ากบัเงินกู้สามญั 

ข้อ 7. ผู้กู้ เงินกู้ เพ่ือการศกึษาให้ย่ืนหลกัฐานประกอบคําขอกู้ ย่ืนกู้ตอ่เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ดงัตอ่ไปนี  ้
1. สําเนาบตัรข้าราชการ หรือสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน 
2. สําเนาทะเบียนบ้าน ( หากกู้ให้บตุร หรือภรรยาต้องมีทะเบียนบ้านผู้นัน้ด้วย ) 
3. สําเนาทะเบียนสมรส ( หากกู้ให้คูส่มรส ) 
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4. หนงัสือรับรองการเป็นนกัเรียน / นกัศกึษา จากสถาบนัการศกึษาเดิม 
5. เอกสารการลงทะเบียนการสมคัร หรือหลกัฐานการลาเพ่ือการศกึษา 
6. หนงัสือรับรองของผู้บงัคบับญัชาจากต้นสงักดั 
7. ใบรับรองเงินเดือนคงเหลือสทุธิจากหวัหน้าหน่วยงาน ( ผู้บงัคบับญัชา )   หรือ 

หวัหน้าการเงิน  โดยต้องมีเงินเดือนคงเหลือสทุธิอย่างน้อย  10 %  ของรายได้เงินเดือนเมื่อหกัหนีส้นิของ
เงินกู้ทกุประเภทและหุ้นนําสง่รายเดือนแล้ว 

8. สําเนาเอกสารทัง้หมดต้องรับรองสําเนาถกูต้องโดยเจ้าตวัเท่านัน้ 
ข้อ 8. ผู้กู้ เงินกู้ เพ่ือการศกึษาต้องเสนอให้มีผู้คํา้ประกนั  2 คน  ถ้าเป็นสมาชิกท่ีเคยกู้ เงินสามญั 

มาก่อนให้เสนอผู้คํา้ประกนัคนเดิม   กรณีผู้กู้ ไมเ่คยกู้ เงินมาก่อนหรือมีหุ้นเพียงพอท่ีจะคํา้ประกนัได้ก็ให้ใช้หุ้น
ของตนคํา้ประกนัภายในจํากดัวงเงินกู้ ไมเ่กิน  90% ของหุ้นท่ีมีอยู่ปัจจบุนั 

ข้อ 9. ผู้กู้ เงินกู้ เพ่ือการศกึษาจะกู้ ได้เพียง  1 สญัญาตอ่ปี 
ข้อ 10. ให้เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ทําการรวบรวม ตรวจสอบ เอกสารให้ถกูต้อง แล้วนําเสนอตอ่

คณะกรรมการเงินกู้ เพ่ืออนมุตัิแล้วนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการตอ่ไป 
ข้อ 11. การจ่ายเงินกู้ เพ่ือการศกึษา วิธีการรับเงินของสมาชิก  การชําระเงินต้น  การคิดดอกเบีย้  

การผิดนดัชําระ  การค้างสง่เงิน  ให้ใช้ข้อกําหนดเก่ียวกบัเงินกู้สามญัโดยอนโุลม 
ข้อ 12. ให้ประธานคณะกรรมการดําเนินการเป็นผู้ รักษาระเบียบนีห้ากมีปัญหาใด ๆ ให้

คณะกรรมการดําเนินการเป็นผู้ตดัสินข้อปัญหา และถือเป็นอนัสิน้สดุ 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  1 มีนาคม พ.ศ. 2554 
 

                                                                     (ลงช่ือ) พลตํารวจตรี   สมบตัิ   คงพิบลูย์ 
                                                                                                    ( สมบตัิ   คงพิบลูย์ ) 
                                                                                                      ประธานกรรมการ 
                                                                              สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์  จํากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์     จ ากัด 
ว่าด้วยเงนิกู้เพื่อซือ้อาวุธปืน                                   

 พ.ศ.2554 
………………………………. 

 

 อาศยัอํานาจตามความในข้อบงัคบัของสหกรณ์   ข้อ 78  และข้อ 106  คณะกรรมการดําเนินการ 
ชดุท่ี 38  ครัง้ท่ี 6  เม่ือวนัท่ี  28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2554  ได้กําหนดระเบียบวา่ด้วยเงินกู้ เพ่ือจดัซือ้อาวธุปืน 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบตัิหน้าท่ีราชการของสมาชิก 

ข้อ 1. ระเบียบนีเ้รียกวา่ “ระเบียบวา่ด้วยเงินกู้ เพ่ือซือ้อาวธุปืน พ.ศ.2554” 
ข้อ 2. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ วา่ด้วยเงินกู้ เพ่ือซือ้อาวธุปืน พ.ศ.2550 และให้ใช้ระเบียบนีแ้ทน 

โดยให้มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี  1 มีนาคม พ.ศ.2554 เป็นต้นไป 
ข้อ 3. ระเบียบนี ้

               สหกรณ์  หมายถงึ  สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์   จํากดั 
              สมาชิก   หมายถงึ  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์   จํากดั 
              เจ้าหน้าท่ี  หมายถงึ  เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์   จํากดั 

             คณะกรรมการดําเนินการ  หมายถงึ  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์  จํากดั 
              คณะกรรมการเงินกู้   หมายถงึ  คณะกรรมการเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดั
บรีุรัมย์  จํากดั 
 ข้อ 4. เงินกู้ เพ่ือซือ้อาวธุปืนเป็นเงินกู้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและศกัยภาพการปฏิบตัิหน้าท่ีราชการของ
สมาชิก  
 ข้อ 5. ผู้กู้ เงินเพ่ือซือ้อาวธุปืน ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์เป็นเวลาอย่างน้อย  6  เดือน 
 ข้อ 6. วงเงินกู้ เพ่ือซือ้อาวธุปืน ให้อยู่ในดลุยพินิจของกรรมการดําเนินการ แตไ่มเ่กิน 70,000 บาท 
(เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  กําหนดผ่อนชําระเป็นงวดรายเดือนเท่ากนัเว้นงวดสดุท้ายต้องไมเ่กิน  70 งวด 
 ข้อ 7. ผู้กู้ เงินเพ่ือซือ้อาวธุปืน  ให้ย่ืนหลกัฐานคําขอกู้   ตามแบบที่สหกรณ์กําหนดพร้อมเอกสาร
หลกัฐานและรายละเอียดตา่ง ๆ  ตอ่สหกรณ์ 
 ข้อ 8. ผู้กู้ ต้องเสนอให้มีผู้คํา้ประกนัอย่างน้อย  2 คน  กรณีผู้กู้ ไมเ่คยกู้ เงินมาก่อน หรือมีหุ้นเพียง
พอท่ีจะคํา้ประกนัได้ก็ให้ใช้หุ้นของตนคํา้ประกนัภายในจํากดัวงเงิน กู้ ไมเ่กินร้อยละ  90 ของหุ้นท่ีมีอยู ่
ปัจจบุนัแตไ่มเ่กินวงเงินข้อ  6 
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 ข้อ 9. ให้เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ทําการรวบรวม  ตรวจสอบเอกสารให้ถกูต้องแล้วนําเสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการเพ่ือพิจารณาและอนมุตัิตอ่ไป 

ข้อ 10.  ผู้กู้จะเข้าร่วมโครงการนี ้ จะต้องมีเงินเดือนเหลือไมน้่อยกวา่ร้อยละ  10 หลงัจากหกัเงินกู้
ทกุประเภทแล้ว และรวมโครงการอื่นๆแล้วต้องไมเ่กิน  2 โครงการ 

ข้อ 11.  วิธีการชําระเงินต้นการคิดดอกเบีย้  การผิดนดัชําระ  การค้างสง่เงินและอื่นๆ  ให้ใช้
หลกัเกณฑ์การกู้ เงินสามญัมาใช้โดยอนโุลม 
  ข้อ 12.  ให้ประธานคณะกรรมการดําเนินการเป็นผู้ รักษาระเบียบนี ้  หากมีปัญหาใดๆ   ให้
คณะกรรมการเงินกู้ เป็นผู้ตดัสนิข้อปัญหาและถือเป็นข้อยตุิ   

 

ประกาศ ณ วนัท่ี  1 มีนาคม พ.ศ. 2554 
 

                                                                     (ลงช่ือ) พลตํารวจตรี   สมบตัิ   คงพิบลูย์ 
                                                                                                    ( สมบตัิ   คงพิบลูย์ ) 
                                                                                                      ประธานกรรมการ 
                                                                              สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์  จํากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จ ากัด 
ว่าด้วยการรับจ่ายและเกบ็รักษาเงนิ 

พ.ศ. 2554 
……………………………….. 

 

 อาศยัอํานาจตามความในข้อบงัคบัของสหกรณ์ข้อ  78 และข้อ 106  ในการประชมุคณะกรรมการ
ดําเนินการชดุท่ี 38  ครัง้ท่ี 6  เมื่อวนัท่ี  28 มีนาคม พ.ศ. 2554 คณะกรรมการดําเนินการจงึได้กําหนด
ระเบียบวา่ด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ ดงัตอ่ไปนี ้
 ข้อ 1. ระเบียบนีเ้รียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์ จํากดั วา่ด้วยการรับ
จ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2554” 
 ข้อ 2. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ วา่ด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2550  และให้ใช้
ระเบียบนีแ้ทนโดยมีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี  1 มีนาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ในระเบียบนี ้
            สหกรณ์  หมายถงึ สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์ จํากดั 
            ประธานกรรมการ  หมายถงึ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์  
จํากดั 
            รองประธานกรรมการ  หมายถงึ รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดั
บรีุรัมย์ จํากดั 
             คณะกรรมการ  หมายถงึ กรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์ 
จํากดั 
             กรรมการ  หมายถงึ กรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์ จํากดั 
             ผู้จดัการ  หมายถงึ ผู้จดัการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์ จํากดั 
             เจ้าหน้าท่ีการเงิน  หมายถงึ เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ท่ีได้รับมอบหมายให้ทําหน้าท่ีรับผิดชอบ
ในการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ 
             เงินสดในมือ  หมายถงึ เงินสดท่ีเป็นธนบตัรและเหรียญกษาปณ์ ซึง่สหกรณ์เก็บรักษาไว้
สํานกังานสหกรณ์ เพ่ือใช้จ่ายหมนุเวียนในทางธุรกิจของสหกรณ์ 
             เอกสารการเงิน  หมายถงึ เช็ค ธนาณตัิ ตัว๋แลกเงินไปรษณีย์หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน 
 ข้อ 4. สหกรณ์เปิดรับจ่ายเงินตัง้แตเ่วลา 09.00 น. ถงึ 15.30 น. ทกุวนั เว้นวนัหยดุธนาคาร/วนัหยดุ
ตามประกาศของสหกรณ์ 
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 ข้อ 5. ให้ผู้จดัการเป็นผู้ รับผิดชอบในการรับจ่าย และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ 
ข้อ 6. ในกรณีท่ียงัไมม่ีผู้จดัการหรือผู้จดัการไมอ่ยู่ไมอ่าจปฏิบตัิหน้าตามข้อ 5 ได้ ให้คณะกรรมการ

แตง่ตัง้กรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีการเงิน หรือเจ้าหน้าท่ีผู้หนึง่ผู้ใดท่ีเห็นสมควร ซึง่ไมไ่ด้ปฏิบตัิ 
หน้าท่ีเก่ียวกบับญัชีเป็นผู้ปฏิบตัิหน้าท่ีตามข้อ 5 แทน โดยอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

ข้อ 7. การรับจ่ายเงิน จะต้องจดัให้มีเอกสารหลกัฐานใบสําคญัประกอบครบถ้วนและจะต้องบนัทกึ
รายการในสมดุบญัชีของสหกรณ์ทกุครัง้ทนัทีท่ีเกิดรายการขึน้ และผู้จดัการจะต้องตรวจสอบให้ถกูต้องเป็น
ประจําวนั 

 

หมวด 1 
ใบเสร็จรับเงนิ 

 

 ข้อ 8. ใบเสร็จรับเงิน ให้ใช้ตามแบบที่สหกรณ์กําหนด โดยให้มีสําเนาอย่างน้อย 1 ฉบบัเพ่ือ
ประโยชน์ในการตรวจสอบและบนัทกึ 
 ข้อ 9. ใบเสร็จรับเงินให้มีหมายเลขกํากบัเลม่ และหมายเลขกํากบัใบเสร็จรับเงินเรียงลําดบักนัไปทกุ
ฉบบัให้สหกรณ์จดัทําทะเบียนคมุใบเสร็จรับเงินไว้เพ่ือให้ทราบและตรวจสอบได้วา่จดัพิมพ์ขึน้ตามจํานวน
เท่าใด ได้จ่ายใบเสร็จรับเงินเลม่ใด หมายเลขใดถงึหมายเลขใด ให้เจ้าหน้าท่ีผู้ใดไปใช้เม่ือไร 

         การเบิกใช้ใบเสร็จรับเงิน ให้เบิกใช้ตามจํานวนท่ีเหมาะสมและจําเป็นกบัสภาพธรุกิจของ 
สหกรณ์ โดยให้เบิกตามลําดบัและเลขท่ีของใบเสร็จรับเงินและให้หลกัฐานการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินไว้ด้วย 
 ข้อ 10. ใบเสร็จรับเงิน ห้ามขดูลบ แก้ไข เพ่ิมเติม จํานวนเงินหรือช่ือผู้ ชําระเงิน จากใบเสร็จรับเงิน
ฉบบัใดลงใบเสร็จรับเงินนัน้ทัง้ฉบบัแล้วออกฉบบัใหมใ่ห้แทน 

           สําหรับใบเสร็จรับเงินฉบบัยกเลิก ให้ขีดฆ่าและเขียนเหตผุลพร้อมกบัลงช่ือกํากบัไว้และให้
เย็บติดไว้ในเลม่  โดยมีสําเนาอยู่ครบทกุฉบบัพร้อมต้นฉบบั 
 ข้อ 11. ให้สหกรณ์เก็บรักษาสาํเนาใบเสร็จรับเงิน ซึง่ผู้สอบบญัชียงัไมไ่ด้ตรวจสอบไว้ในท่ีปลอดภยั 
อย่าให้สญูหายและเม่ือได้ตรวจสอบแล้วก็ให้เก็บไว้อย่างเอกสารธรรมดาก็ได้ 
  ข้อ 12. ให้คณะกรรมการมอบหมาย ให้กรรมการคนใดคนหนึง่ หรือเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ทําหน้าท่ี
ควบคมุการจดัเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินท่ียงัไมไ่ด้ใช้ และเลม่ท่ียงัใช้ไมห่มดไว้ในท่ีมัน่คงปลอดภยั 
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หมวด 2 
การรับเงนิ 

 

 ข้อ 13. ทกุงวด 3 เดือน และเม่ือสิน้ปีทางบญัชีของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการแตง่ตัง้
คณะอนกุรรมการขึน้ทําการตรวจนบัใบเสร็จรับเงินทัง้ท่ีใช้แล้วและท่ียงัคงเหลือให้เป็นการถกูต้อง  โดยจดัทํา
หลกัฐานการตรวจนบัไว้ด้วย 

ข้อ 14. สหกรณ์ต้องออกใบเสร็จรับเงินทกุครัง้ท่ีมีการรับเงิน  โดยปกติให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเลม่
เดียวกนัในการรับเงินทกุประเภท  เว้นแตเ่งินประเภทใดท่ีมีการชําระเป็นประจําเดือนและมีจํานวนมากราย 
และแยกใบเสร็จรับเงินเลม่หนึง่สําหรับการชําระเงินประเภทนัน้ก็ได้ 
 ข้อ 15. การรับเงินของสหกรณ์ให้รับเป็นเงินสด  แตถ้่าในกรณีท่ีจําเป็นและเป็นประโยชน์แก่ 
สหกรณ์ ก็อาจรับเป็นเอกสารการเงิน เช่น ธนาณตัิ หรือตัว๋แลกเงินไปรษณีย์ หรือเช็ค  หรือตัว๋แลกเงินหรือตัว๋
สญัญาใช้เงินได้ 
 ข้อ 16. ในกรณีจําเป็นท่ีจะต้องรับเช็ค หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน จะต้องเป็นเช็คหรือตัว๋สญัญาใช้เงินท่ี 
ธนาคารรับรอง 

           ในกรณีท่ีเป็นเช็คท่ีไมส่ามารถให้ธนาคารรับรองได้ จะต้องเป็นเช็คท่ีสัง่จ่ายในวันออกเช็ค 
และคณะกรรมการได้พิจารณาเห็นแล้ววา่ผู้สัง่จ่ายเช็คเป็นบคุคลอื่นที่เช่ือถือได้ 

ข้อ 17. ในกรณีมีการรับเช็คตามข้อ 16 ใบเสร็จรับเงินท่ีสหกรณ์ออกให้แก่ผู้จ่ายเช็คให้ระบวุา่เป็น
เช็คของธนาคารใด เลขท่ีเท่าใด  และลงวนัท่ีเท่าใด  ทัง้ให้กําหนดเง่ือนไขไว้ในใบเสร็จรับเงินวา่ “ 
ใบเสร็จรับเงินนีจ้ะสมบรูณ์ก็ตอ่เมื่อได้รับเงินตามเช็คนีแ้ล้ว “ และให้จดัทําทะเบียนรับเช็คเพ่ือบนัทกึ
รายละเอียดเก่ียวกบัเช็คดงักลา่ว เพ่ือการควบคมุและตรวจสอบด้วยเช็คท่ีถือกําหนดให้นําฝากธนาคารทนัที 
 ข้อ 18. เงินสดและเอกสารการเงินท่ีสหกรณ์ได้รับในแตล่ะวนัตามข้อ 15  ให้นําฝากธนาคารเมื่อสิน้
เวลารับจ่ายเงินในวนันัน้  เว้นแตเ่อกสารการเงินประเภทที่ต้องนําไปขึน้เป็นเงินสดก่อน  กใ็ห้ดําเนินการได้
ทนัที 
            ในกรณีท่ีไมส่ามารถนําฝากธนาคารได้ทนัวนันัน้  ให้บนัทกึเหตผุลไว้ในสมดุบญัชีเงินสด 
และแจ้งให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเพ่ือทราบและให้รีบนําเข้า 
ธนาคารในเวลาเร่ิมทําการของวนัทําการถดัไปทนัที 

ข้อ 19. กรณีเงินนําฝากธนาคารมีจํานวนมาก หรือธนาคารอยู่ห่างไกล หรือกรณีท่ีเหน็วา่ไม่ 
ปลอดภยัแก่เงินท่ีจะนําฝากธนาคาร  ให้คณะกรรมการพิจารณาแตง่ตัง้ให้กรรมการคนใดคนหนึง่ร่วมกบัผู้  
จดัการควบคมุเงินไปธนาคาร และหรืออาจจดัให้เจ้าหน้าท่ีตาํรวจควบคมุรักษาความปลอดภยัด้วยก็ได้ 
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หมวด 3 
การจ่ายเงนิ 

 

ข้อ 20. การจ่ายเงินให้จ่ายเฉพาะเพ่ือกิจการภายในขอบเขตวตัถปุระสงค์ของสหกรณ์ และเป็นไป
โดยถกูต้องตามระเบียบและข้อบงัคบัของสหกรณ์ 
 ข้อ 21. การจ่ายเงินทกุครัง้ ต้องมีหลกัฐานการจ่ายท่ีถกูต้องสมบรูณ์เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ 
 ข้อ 22. หลกัฐานการจ่าย นอกจากใบเสร็จรับเงิน ซึง่ผู้ รับเงินออกให้แก่สหกรณ์ให้ใช้ตามแบบท่ี 
สหกรณ์กําหนด 
 ข้อ 23. หลกัฐานการจ่ายท่ีเป็นใบเสร็จรับเงินซึง่ผู้ รับเงินออกให้แก่สหกรณ์อย่างน้อยจะต้องมี 
รายการดงัตอ่ไปนี ้
  ( 1 ) ช่ือ สถานท่ีอยู่ หรือท่ีทําการของผู้ รับเงิน 
  ( 2 ) วนั เดือน ปี ท่ีรับเงิน 
  ( 3 ) รายการแสดงการรับเงินระบวุา่เป็นคา่อะไร 
  ( 4 ) จํานวนเงินทัง้ตวัเลขและตวัอกัษร 
  ( 5 ) ลายมือช่ือของผู้ รับเงิน 
 ข้อ 24. ให้เจ้าหน้าท่ีการเงินประทบัตรา “ จ่ายเงินแล้ว “ และลงลายมือช่ือกํากบัการจ่ายพร้อม วนั 
เดือน ปี  ไว้ในหลกัฐานการจ่ายเงินทกุฉบบัเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ 
 ข้อ 25. การจ่ายเงินของสหกรณ์ให้กระทําดงันี ้
  25.1 การจ่ายเงินเป็นจํานวนไมม่าก และต้องจ่ายเป็นประจําเช่น คา่พาหนะ คา่เบีย้เลีย้ง
ของคณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ คา่สื่อสาร คา่ขนสง่ คา่ไฟฟ้า คา่นํา้ประปา และคา่ใช้จ่าย
เบ็ดเตลด็  และกรณีสมาชิกขอกู้ เงินเพ่ือเหตฉุกุเฉินเร่งดว่น เป็นต้น ให้จ่ายจากเงินสดในมือท่ีกําหนดเก็บรักษา
ไมเ่กิน 30,000.00 บาท ( สามหมื่นบาทถ้วน ) 
  25.2 การจ่ายเงินเป็นจํานวนมากให้แก่สมาชิกหรือกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์หรือ
การจ่ายเงินของสหกรณ์ในทางธุรกิจอื่น ๆ  ให้จ่ายเป็นเช็คหรือจ่ายเงินผ่านบญัชีเงินฝาก ยกเว้นถ้าผู้ รับเงิน
ประสงค์จะให้จ่ายเป็นเงินสดหรือในกรณีท่ีสหกรณ์ไมส่ามารถจ่ายเงินเป็นเช็คได้ ก็ให้จ่ายเป็นเงินสด โดย
ได้รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการ 

ข้อ 26. ก่อนจ่ายเงินทกุครัง้ ผู้มีหน้าท่ีจ่ายต้องตรวจสอบเอกสารหลกัฐานตา่ง ๆ และใบสําคญั
ประกอบการจ่ายเงินให้ถกูต้องเรียบร้อย และต้องมีผู้อนมุตัิให้จ่ายเงินได้จงึจ่ายเงิน และเรียกใบเสร็จรับเงิน
จากผู้ รับเงิน หรือผู้ให้รับเงินลงนามรับเงินไว้ในหลกัฐานการจา่ยเงินของสหกรณ์ทกุครัง้ 
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 ข้อ 27. การจ่ายเงินแก่ผู้มีสิทธิรับเงิน ในกรณีท่ีไมรู้่จกัตวัผู้ขอรับเงิน ต้องให้บคุคลอื่นท่ีเช่ือถือได้ลง
ลายมือช่ือรับรองหรือนําหลกัฐาน  เช่น บตัรประจําตวัแสดงประกอบการรับเงินด้วย 
 ข้อ 28. การจ่ายเช็คตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ  25  ให้สัง่จ่ายในนามบคุคลหรือหน่วยงานผู้ รับเงินโดย
ขีดฆ่าคําว่า “ ผู้ ถือ “ ออก 
 ข้อ 29. การจ่ายเช็คต้องมีใบสําคญัจ่ายเช็ค ซึง่มีรายละเอียดเก่ียวกบัวนัท่ีจ่ายเช็ค เลขท่ีเช็ค  
ช่ือธนาคาร วตัถปุระสงค์ในการจ่ายเงิน ช่ือผู้ รับเช็คและจํานวนเงิน  พร้อมทัง้ลายมือช่ือผู้จดัทําเอกสารและ
ผู้อนมุตัิไว้เป็นหลกัฐาน  ทัง้นีส้หกรณ์จะต้องจดัให้มีทะเบียนจ่ายเช็คบนัทกึรายละเอียดข้างต้นเพ่ือ
ควบคมุดแูลและตรวจสอบด้วย 
            เช็คท่ีมีการลงช่ือสัง่จ่ายเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วแตย่งัไมม่ีผู้มารับ ให้เก็บรักษาไว้ในท่ีปลอดภยั
และควรติดตอ่ให้ผู้ รับมารับไปโดยเร็วท่ีสดุ 
 ข้อ 30. ในกรณียกเลิกการจ่ายเช็ครายการใด ให้ผู้มีหน้าท่ีจ่ายประทบัตรา “ ยกเลิก “ ในเอกสาร 
ท่ียกเลิกทกุฉบบั สว่นท่ีเช็คยกเลิกให้เย็บติดกบัต้นขัว้และประทบัตรา“ยกเลิก“ พร้อมทัง้บนัทกึเหตผุลท่ี
ยกเลิกและลงลายมือช่ือผู้ รับผิดชอบกํากบัไว้ด้วย 
 ข้อ 31. ในการถอนเงินจากธนาคาร หรือแหลง่รับเงินฝากอื่น ๆ เพ่ือนํามาใช้จ่ายในธุรกิจของสหกรณ์ 
ให้ผู้จดัการหรือผู้ ทําหน้าท่ีแทน ทําบนัทกึขออนมุตัิถอนเงินโดยชีแ้จงเหตผุลตอ่ประธานกรรมการหรือรอง
ประธานกรรมการ หรือกรรมการได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้เป็นผู้มีอํานาจอนมุตัถิอนเงิน พร้อมทัง้
แนบเอกสารหลกัฐานตา่ง ๆ และเอกสารการถอนเงินเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 
 

หมวด 4 
การเกบ็รักษาเงนิและเอกสารส าคัญ 

 

 ข้อ 32. เม่ือสิน้เวลาทําการตามข้อ  4  ให้ผู้จดัการหรือผู้ปฏิบตัิหน้าท่ีแทนตามข้อ  6 ตรวจสอบ
รายการเงินสดในสมดุบญัชีเปรียบเทียบกบัตวัเงินสดในมือเป็นประจําทกุวนั  เม่ือเห็นวา่ถกูต้องตรงกนัแล้ว 
ให้ลงลายมือช่ือกํากบัไว้ในสมดุบญัชีด้วย 
 ข้อ 33. เงินสดและเอกสารการเงินท่ีสหกรณ์จะต้องเก็บรักษาไว้ในมือแตล่ะวนันัน้ ให้เก็บรักษาไว้ใน
ตู้ นิรภยั หรือในท่ีมัน่คงปลอดภยั โดยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้จดัการ 
 ข้อ 34. ให้เก็บรักษาสมดุบญัชีเงินฝากของสหกรณ์ทกุเลม่ สมดุบญัชี ทะเบียนและเอกสารเก่ียวกบั
การเงินไว้ในตู้ นิรภยั และหรือในท่ีมัน่คงปลอดภยัโดยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ จดัการ 
 ข้อ 35. ให้คณะกรรมการมอบหมายให้ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการ
คนใดคนหนึง่ทําการตรวจสอบเป็นครัง้คราวเก่ียวกบัเงินสดคงเหลือและเอกสารการเงินอื่น ๆ ให้ถกูต้อง 
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 ข้อ 36. ให้ผู้จดัการ จดัให้มีการทําบญัชีรับจ่าย งบทดลอง งบสอบยอดเงินฝากธนาคาร ( ในกรณี
เงินฝากในบญัชีของสหกรณ์และหลกัฐานของสหกรณ์ไมต่รงกนั ) รวมทัง้สรุปเก่ียวกบัการจ่ายเงินสดเสนอตอ่
ท่ีประชมุคณะกรรมการเป็นประจําทกุเดือน 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  1 มีนาคม พ.ศ. 2554 
 

                                                                     (ลงช่ือ) พลตํารวจตรี   สมบตัิ   คงพิบลูย์ 
                                                                                                ( สมบตัิ   คงพิบลูย์ ) 
                                                                                                  ประธานกรรมการ 
                                                                          สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์  จํากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จ ากัด 
ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ 

พ.ศ. 2554 
……………………………. 

 

 อาศยัอํานาจตามความในข้อบงัคบัของสหกรณ์ ข้อ 78 , ข้อ 91 , ข้อ 99  และข้อ 106  ท่ีประชมุ
คณะกรรมการดําเนินการชดุท่ี 38  ครัง้ท่ี 6  เม่ือวนัท่ี  28 มิถนุายน พ.ศ.2554  ได้กําหนดระเบียบวา่ด้วย
เจ้าหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้    
 ข้อ 1. ระเบียบนีเ้รียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์ จํากดั วา่ด้วย
เจ้าหน้าท่ีและลกูจ้าง พ.ศ.2554“ 

ข้อ 2. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ วา่ด้วยเจ้าหน้าท่ี พ.ศ.2550 และให้ใช้ระเบียบนีแ้ทน  โดยให้มี 
ผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี  1 กรกฎาคม พ.ศ.2554  เป็นต้นไป 
 

หมวด 1 
อัตราก าลังและต าแหน่งเจ้าหน้าที่ 

 

 ข้อ 3. ให้สหกรณ์จ้างเจ้าหน้าท่ีตามจํานวนท่ีจําเป็นแก่การปฏิบตัิงานประจําของสหกรณ์ 
 ข้อ 4.  ให้แบ่งงานในสหกรณ์ออกเป็นฝ่ายดงันี ้

4.1 ฝ่ายการเงิน – ธุรการ 
4.2 ฝ่ายบญัชี – สินเช่ือ 

 ข้อ 5. ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์มีดงันี ้
ก. เจ้าหน้าท่ีการเงิน เจ้าหน้าท่ีบญัชี  เจ้าหน้าท่ีธรุการ  เจ้าหน้าท่ีประจําหน่วย  
     เจ้าหน้าท่ีฝ่ายเงินกู้  
ข. หวัหน้าฝ่าย 
ค. รองผู้จดัการ 
ง. ผู้จดัการ 

 ข้อ 6.  ตําแหน่งลกูจ้าง ได้แก่  แมบ้่าน  คนงาน  คนยาม  นกัการภารโรง 
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หมวด 2 
อัตราเงนิเดือน 

 

 ข้อ 7. ให้กําหนดอตัราเงินเดือนสําหรับเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ไว้ดงัตอ่ไปนี ้เว้นแตอ่ตัราขัน้ตํ่าให้
เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยแรงงานกําหนด 

ขัน้ เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 
  เจ้าหน้าท่ี หวัหน้าฝ่าย รองผู้จดัการ ผู้จดัการ 
1 5,690 7,940 8,740 13,160 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.5 9,150 12,330 14,680 20,040 
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ขัน้ เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 
  เจ้าหน้าท่ี หวัหน้าฝ่าย รองผู้จดัการ ผู้จดัการ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

24.5 15,060 20,030 23,700 30,690 
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ขัน้ เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 
  เจ้าหน้าท่ี หวัหน้าฝ่าย รองผู้จดัการ ผู้จดัการ 

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

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

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

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

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

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

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

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

33.5 19,520    
 

หมวด 3 
การรับสมัคร การสอบคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก หรือสอบแข่งขัน 

การบรรจุและการแต่งตัง้เจ้าหน้าที่ 
 

 ข้อ 8. ผู้ ท่ีจะได้รับการบรรจแุละแตง่ตัง้เป็นเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ต้องมีคณุสมบตัิดงันี  ้
  ( 1 ) มีสญัชาติไทย 
  ( 2 ) มีอายไุมต่ํ่ากวา่สิบแปดปีบริบรูณ์ 
  ( 3 ) เป็นผู้ เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนญูด้วยความบริสทุธ์ิใจ 
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  ( 4 ) ไมเ่ป็นผู้มีร่างกายทพุพลภาพไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไมส่มประกอบทัง้ไม่
เป็นโรคเรือ้น วณัโรคในระยะอนัตราย  โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแกส่งัคม   
โรคยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสรุาเรือ้รัง  หรือโรคอย่างอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
  ( 5 ) ไมเ่ป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอนัดี 
  ( 6 ) ไมเ่ป็นผู้มีหนีส้นิล้นพ้นตวั 
  ( 7 ) ไมเ่ป็นผู้ เคยถกูลงโทษถงึต้องออกจากสหกรณ์หรือออกจากราชการหรือออกจาก
องค์การของรัฐบาลหรือสถาบนัอื่น 
  ( 8 ) ไมเ่ป็นผู้ เคยรับโทษจําคกุโดยคําพิพากษาถงึท่ีสดุให้จําคกุเว้นแตค่วามผิดลหโุทษหรือ
ความผิดอนัได้กระทําโดยประมาท 
  ( 9 ) ไมเ่ป็นผู้ เคยลาออกจากสหกรณ์โดยได้กระทําผิดวินยั ซึง่จะได้รับโทษไลอ่อก หรือให้
ออกตามระเบียบวา่ด้วยวินยัการสอบสวนและการลงโทษสําหรับเจ้าหน้าท่ี 
 ข้อ 9. ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณากําหนดการรับสมคัรคดัเลือก หรือสอบ 
คดัเลือกหรือสอบแข่งขนัตามหลกัเกณฑ์ในระเบียบนี ้
 ข้อ 10. การรับสมคัร ให้ประธานกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการ 
ประกาศรับสมคัรมีกําหนดเวลาไมน้่อยกวา่  15 วนั  โดยปิดประกาศไว้  ณ สํานกังานของสหกรณ์และ
โฆษณาทางอ่ืน  
 ข้อ 11. ให้ผู้ ท่ีประสงค์จะสมคัรเข้ารับการคดัเลือก หรือสอบคดัเลือก หรือสอบแข่งขนั ย่ืนใบสมคัร
ตามแบบที่สหกรณ์กําหนดพร้อมด้วยหลกัฐานแสดงพืน้ความรู้ สําเนาทะเบียนบ้าน และหนงัสือรับรองของ
แพทย์แผนปัจจบุนัชัน้หนึง่ สาขาเวชกรรรม  ซึง่รับรองผู้สมคัรตามความในข้อ  6( 4 ) และรับรองด้วยวา่
ผู้สมคัรเป็นผู้มีอนามยัสมบรูณ์ 

           ให้ย่ืนใบสมคัรด้วยตนเองตอ่ประธานกรรมการหรือผู้จดัการ และต้องชําระคา่ธรรมเนียม
สมคัรคนละ  50 บาท  เงินคา่ธรรมเนียมสมคัรนีส้หกรณ์จะไมค่ืนให้ไมว่า่ใด ๆ เว้นแตเ่ฉพาะผู้ขาดคณุสมบตัิ
หรือพืน้ความรู้ 
 ข้อ 12. ให้คณะกรรมการดําเนินการแตง่ตัง้กรรมการขึน้คณะหนึง่มีจํานวนไมน้่อยกวา่ 3 คน  โดย
ให้มีตําแหน่งเป็นประธานกรรมการคนหนึง่ และเลขานกุารคนหนึง่  ในจํานวนนีใ้ห้มีผู้จดัการเป็นกรรมการ
คนหนึง่ เพ่ือดําเนินการคดัเลือกหรือสอบคดัเลือกหรือสอบแขง่ขนั 
 ข้อ 13. ในการคดัเลือกให้คณะกรรมการตามข้อ  10  ทดสอบผู้สมคัรในวิชาท่ีกําหนดไว้ในข้อ  12  
ตามท่ีเห็นสมควร 

 



   

- 53 - 
 

 ข้อ 14. ในการสอบคดัเลือกหรือการสอบแข่งขนัให้คณะกรรมการอาจจดัให้สอบในวิชาดงัตอ่ไปนี ้
  ( 1 ) ความรู้เก่ียวกบักฎหมาย กฎ ข้อบงัคบั ระเบียบ และวิธีปฏิบตัิงานเก่ียวกบัสหกรณ์ 
  ( 2 ) คณิตศาสตร์ และหรือบญัชี 
  ( 3 ) ความรู้เก่ียวกบังานในตําแหน่งหน้าท่ี 
  ( 4 ) สมัภาษณ์ 
            ผู้สอบคดัเลือกหรือสอบแข่งขนัต้องได้คะแนนแตล่ะวิชาไมน้่อยกวา่ร้อยละ  50 และได้
คะแนนรวมไมน้่อยกวา่ร้อยละ  60 ของคะแนนทัง้หมดจงึจะถือวา่เป็นผู้สอบคดัเลือกหรือสอบแข่งขนัได้ 
 ข้อ 15. เม่ือการคดัเลือกหรือสอบคดัเลือกหรือสอบแข่งขนัเสร็จสิน้แล้ว และให้ประธานกรรมการ 
คดัเลือกหรือสอบคดัเลือกหรือสอบแข่งขนัประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคดัเลือก หรือสอบคดัเลือก หรือสอบ 
แข่งขนัได้ตามลําดบัคะแนนไว้ ณ สํานกังานของสหกรณ์ และให้เสนอผลการคดัเลือกหรือสอบแข่งขนัตอ่
คณะกรรมการโดยเร็ว 
 ข้อ 16. ให้คณะกรรมการดําเนินการจดัลําดบัท่ีในบญัชีผู้ได้รับคดัเลือกหรือสอบคดัเลือกหรือ
สอบแข่งขนัได้เรียงลําดบัจากคะแนนสงูมาหาตํ่า เป็นเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ถ้ามีผู้สอบคดัเลอืกได้คะแนน
รวมเท่ากนัหลายคนให้ถือคะแนนวิชาในข้อ  12( 1 ) เป็นเกณฑ์ตดัสิน  และถ้าคะแนนในวิชาดงักลา่วยงั
เท่ากนัอยู่อีกก็ให้คณะกรรมการดําเนินการจดัให้มีการคดัเลือกโดยสอบสมัภาษณ์ 
 ข้อ 17. การบรรจแุละแตง่ตัง้หรือเลื่อนตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีให้ดาํรงตําแหน่ง ต้องเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
  ( 1 ) เจ้าหน้าท่ีตามข้อ 5 ก.ข.ค. 

ก. ต้องเป็นผู้ ได้รับประกาศนียบตัรไมต่ํ่ากวา่ประกาศนียบตัรวิชาชีพหรือประโยค 
มธัยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือ 

ข. เป็นผู้ ได้รับประกาศนียบตัรวิชาการสหกรณ์จากสถาบนัการศกึษาทางสหกรณ์  
ซึง่ทางราชการรับรอง 

ค. เป็นผู้ ได้รับประกาศนียบตัรไมต่ํ่ากวา่ประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงูหรือ 
อนปุริญญาหรือเทียบเท่า 

( 2 ) หวัหน้าฝ่าย 
ก. ต้องมีพืน้ฐานความรู้ตาม  ( 1 ) ก. และดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีในสหกรณ์ 

มาแล้วไมต่ํ่ากว่า  5 ปี 
ข. ต้องมีพืน้ฐานความรู้ตาม  ( 1 ) ข. และดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีในสหกรณ์ 

มาแล้วไมต่ํ่ากว่า  3 ปี 
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ค. ต้องมีพืน้ฐานความรู้ตาม  ( 1 ) ค. และดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีในสหกรณ์ 
มาแล้วไมต่ํ่ากว่า  1 ปี 
  ( 3 ) รองผู้จดัการ 

ก. ต้องได้รับปริญญาตรีหรือประกาศนียบตัรวิชาชีพ ซึง่เทียบเทา่ได้ไมต่ํ่ากวา่ 
ปริญญาตรีในทางท่ีสหกรณ์ต้องการ หรือ 

ข. ต้องดํารงตําแหน่งหวัหน้างานหรือหวัหน้าฝ่ายในสหกรณ์นีม้าแล้วไมน้่อยกวา่  
2 ปี  

( 4 ) ผู้จดัการ 
ก. ต้องมีพืน้ความรู้ตาม  ( 3 ) ก. และดํารงตําแหน่งรองผู้จดัการในสหกรณ์ 

มาแล้วไมน้่อยกวา่  2 ปี หรือ 
ข. ต้องมีพืน้ความรู้ตาม  ( 2 ) ข. และดํารงตําแหน่งรองผู้จดัการในสหกรณ์ 

มาแล้วไมน้่อยกวา่  2 ปี หรือดาํรงตําแหน่งหวัหน้าฝ่ายในสหกรณ์มาแล้วไมน้่อยกวา่  5 ปี หรือ 
ค. มีคณุวฒิุอื่นท่ีเหมาะสมแก่ตําแหน่งตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

           ในกรณีท่ีมีเหตคุวรยกเว้นการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ในข้อนี ้ให้คณะกรรมการดําเนินการ 
พิจารณาเป็นราย ๆ  

ข้อ 18. ประธานกรรมการมีอํานาจบรรจแุตง่ตัง้หรือเลื่อนตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีให้ดํารงตําแหน่งซึง่ 
ไมส่งูกวา่รองผู้จดัการได้ทกุตําแหน่ง ภายในจํานวนอตัราตําแหน่งท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
 ข้อ 19. ในการบรรจแุละแตง่ตัง้หรือเลื่อนตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีให้ดํารงตําแหน่ง รองผู้จดัการหรือ 
ผู้จดัการ ให้ประธานกรรมการพิจารณาผู้มีคณุวฒิุ  ความสามารถ  ความชดัเจน  และความเหมาะสมแก่
ตําแหน่ง  เสนอขอรับความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการก่อน  เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วประธาน
กรรมการจงึสัง่บรรจแุละแตง่ตัง้ได้ 

ข้อ 20. การบรรจแุละแตง่ตัง้เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ให้บรรจใุนอตัราเงินเดือนดงัตอ่ไปนี ้
           ( 1 ) ผู้มีพืน้ฐานความรู้ตามข้อ 17(1)ก.ให้บรรจใุนอตัราเจ้าหน้าท่ีขัน้ 1 เงิน 5,690 บาท 
           ( 2 ) ผู้มีพืน้ฐานความรู้ตามข้อ 17(1)ข.ให้บรรจใุนอตัราเจ้าหน้าท่ีขัน้ 3 เงิน 6,300 บาท 
           ( 3 ) ผู้มีพืน้ฐานความรู้ตามข้อ 17(1)ค.ให้บรรจใุนอตัราเจ้าหน้าท่ีขัน้ 5 เงิน 6,970 บาท 
           ( 4 ) ผู้มีพืน้ฐานความรู้ตามข้อ 17(3)ให้บรรจใุนอตัรารองผู้จดัการขัน้ 1 เงิน 8,740 บาท 
           ( 5 ) วฒิุอื่น ๆ ให้บรรจใุนอตัราซึง่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร 
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                         ผู้ ได้รับการเลือ่นขึน้ตําแหน่งหวัหน้าฝ่าย หรือรองผู้จดัการ หรือผู้จดัการจะให้ได้รับเงินเดือน
สงูกวา่ขัน้ตํ่าสดุตําแหน่งนัน้ไมไ่ด้ แตถ้่าผู้นัน้ได้รับเงินเดือนเดมิสงูกวา่ขัน้ตํ่าสดุของตําแหน่งใหมก่็ให้ได้รับขัน้
ท่ีเท่ากบัเงินเดือนเดิม 
 ข้อ 21. การบรรจแุละแตง่ตัง้เจ้าหน้าท่ี  ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร 
 

หมวด 4 
การปฏบิัตหิน้าที่แทนต าแหน่งเจ้าหน้าที่หรือผู้จัดการและการเปล่ียนตัวผู้จัดการ 

 

 ข้อ 22. ถ้าตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีวา่งและยงัมิแตง่ตัง้ให้ผู้ ใดดํารงตําแหน่งนัน้ หรือผู้ดํารงตําแหน่งไม่
สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้เป็นครัง้คราว ประธานกรรมการมีอํานาจสัง่ให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเห็นสมควรรักษาการใน
ตําแหน่งหรือทําการแทนชัว่คราวได้ แตก่ารสัง่การให้รักษาการในตําแหน่งรองผู้จดัการ หรือผู้จดัการต้อง
ได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการก่อน 
 ข้อ 23. ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนตวัผู้จดัการ ให้คณะกรรมการดําเนินการจดัให้มีการตรวจสอบ
หลกัฐานทางบญัชีและการเงินกบับรรดาทรัพย์สินของสหกรณ์ เพ่ือทราบฐานะอนัแท้จริงของสหกรณ์ท่ีจะสง่
มอบกนั 
 

หมวด 5 
หลักประกันของเจ้าหน้าที่ 

 

 ข้อ 24. ในการบรรจแุละแตง่ตัง้เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ ต้องให้เจ้าหน้าท่ีทําหนงัสือสญัญาจ้างไว้เป็น
หลกัฐานตามแบบท่ีสหกรณ์กําหนด และให้คณะกรรมการดําเนินการกําหนดให้มีหลกัประกนัอย่างใดอย่าง
หนึง่หรือหลายอย่างดงัปรากฏข้างลา่งนี ้เพ่ือประกนัความเสียหายอนัอาจจะเกิดขึน้แก่สหกรณ์เน่ืองจากการ
กระทําหรืองดเว้นการกระทําซึง่เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ต้องรับผิด 
  ( 1 ) มีเงินสดจํานวนไมน้่อยกวา่ท่ีคณะกรรมการดําเนินการฝากไว้กบัสหกรณ์ 
  ( 2 ) มีบคุคลซึง่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรอย่างน้อยหนึง่คนเป็นผู้คํา้ประกนั
อย่างไมม่ีจํากดั 
  ( 3 ) มีหลกัทรัพย์ของรัฐบาลไทยหรือหลกัทรัพย์อย่างอ่ืนจํานําประกนั 
  ( 4 ) มีอสงัหาริมทรัพย์อนัปลอดจากภาระจํานองรายอื่นจํานองเป็นประกนัตามท่ีเห็น 
สมควรแก่ลกัษณะและปริมาณของงานในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์แตล่ะคน เพ่ือให้คุ้มแก่
ความเสียหายอนัอาจจะเกิดขึน้ 
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หมวด 6 
การเล่ือนเงนิเดือน 

 

 ข้อ 25. เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ซึง่มีเวลาทํางานในสหกรณ์ครบแปดเดือนในรอบปีทางบญัชีของสหกรณ์
จงึมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลือ่นเงินเดือน 
 ข้อ 26. ในการเลื่อนเงินเดือนของเจ้าหน้าท่ีให้พิจารณาถงึความสามารถ การริเร่ิม ความอตุสาหะ 
ความรับผิดชอบคณุภาพ และปริมาณงานในหน้าท่ี ตลอดจนความประพฤติและสมรรถภาพในการ
ปฏิบตัิงานในรอบปีทางบญัชีแล้วของสหกรณ์  ทัง้นีต้้องอยู่ภายในวงเงินประมาณการรายจ่ายสําหรับเลื่อน
เงินเดือนประจํา 
 ข้อ 27. ผู้จดัการมีอํานาจเลื่อนเงินเดือนของเจ้าหน้าท่ีตําแหน่งไมส่งูกวา่รองผู้จดัการ ในปีหนึง่ ๆ ไม่
เกินหนึง่ขัน้ ถ้าเกินกวา่นัน้ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการ 
 ข้อ 28. การเลื่อนเงินเดือนผู้จดัการเป็นอํานาจของคณะกรรมการดําเนินการ 
 

หมวด 7 
เงนิสะสมของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

 

 ข้อ 29. เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ท่ีทําหน้าท่ีรับผิดชอบกบัการเงิน  และทรัพย์สินของสหกรณ์ต้องยินยอม 
ให้สหกรณ์หกัเงินเดือน ณ ท่ีจา่ยเพ่ือนําเข้าบญัชีเงินสะสมของเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์รายคนทกุเดือนจนถงึ 

เดือนออกจากงาน 
            เงินสะสมของเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ให้มีอตัราไมต่ํ่ากวา่ร้อยละห้าของเดือน โดยไมม่ีเศษของ 
บาทสหกรณ์จะคิดดอกเบีย้เงินสะสมให้ในอตัราเดียวกบัเงินฝากประจําระยะเวลาสิบสองเดอืนตามท่ีกําหนด
ไว้ในระเบียบวา่ด้วยเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจําของสหกรณ์ทัง้สิน้  โดยคิดให้ตามจํานวนเดือนเตม็
และนําเข้าบญัชีเงินสะสมของเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์นัน้ ๆ ทกุวนัสิน้ปีทางบญัชีของสหกรณ์ 
 ข้อ 30. เงินสะสมของเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ตามข้อ  29  รวมทัง้ดอกเบีย้ย่อมถือเป็นประกนับรรดาความ
เสียหายอนัจะมีขึน้แก่สหกรณ์  โดยการกระทําหรืองดเว้นการกระทําของเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ดงักลา่ว 
            เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ตามวรรคแรก จะงดสง่หรือถอนเงินสะสมรวมทัง้ดอกเบีย้ไมว่า่ทัง้หมดหรือ
บางสว่นในระหวา่งท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์หาได้ไม่ 
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หมวด 8 
การจ่ายเงนิโบนัส เงนิบ าเหน็จและค่าชดเชย 

 

 ข้อ 31. เม่ือสิน้ปีทางบญัชีหนึง่ ๆ สหกรณ์อาจจดัสรรกําไรเป็นเงินโบนสัแก่เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์
ตามข้อบงัคบัของสหกรณ์ 
            ให้คณะกรรมการดําเนินการกําหนดจํานวนเงินโบนสัท่ีจะจ่ายให้แก่เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์
ตามสว่นแห่งอตัราเงินเดือนของแตล่ะคน แตอ่ย่างสงูไมเ่กินสีเ่ท่าของเงินเดือนซึง่ได้รับในเดือนสดุท้ายของปี
ทางบญัชีนัน้ 
            เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ผู้ใดมีเวลาทํางานไมเ่ตม็ปีทางบญัชีใด ๆ ให้ได้รับเงินโบนสัลดลงตาม
สว่นแห่งเวลาทํางานในปีนัน้ 
 ข้อ 32. คณะกรรมการดําเนินการอาจไมจ่่ายเงินโบนสัไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นให้แก่เจ้าหน้าท่ี 
ของสหกรณ์คนใดกไ็ด้  หากปรากฏวา่เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์นัน้ปฏิบตัิหน้าท่ีผิดพลาดหรือบกพร่องอยู่เป็น
ประจําไมอ่ทิุศเวลาให้แก่สหกรณ์ ลาหยดุในระหวา่งปีทางบญัชีเกินสมควรทัง้ไมพ่ยายามขวนขวายแก้ไข
ข้อผิดพลาดหรือบกพร่องของตน 
 ข้อ 33. เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออกจากสหกรณ์ เพราะสหกรณ์เลกิจ้างมีสิทธิได้รับคา่ชดเชยจาก 
สหกรณ์ดงันี ้
  ( 1 ) เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ซึง่ทํางานติดตอ่กนัครบหนึง่ร้อยย่ีสิบวนัแตไ่มค่รบหนึง่ปี  
โดยรวมวนัหยดุ  วนัลาและวนัท่ีสหกรณ์สัง่ให้หยุดงาน เพ่ือประโยชน์ของสหกรณ์ให้จ่ายไมน้่อยกวา่คา่จ้าง
อตัราสดุท้ายสามสิบวนั 
  ( 2 ) เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ซึง่ทํางานติดตอ่กนัครบหนึง่ปีแตไ่มค่รบสามปี  โดยรวม 
วนัหยดุ  วนัลาและวนัท่ีสหกรณ์สัง่ให้หยดุงาน เพ่ือประโยชน์ของสหกรณ์ให้จ่ายไมน้่อยกวา่คา่จ้างอตัรา
สดุท้ายเก้าสิบวนั 

( 3 ) เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ซึง่ทํางานติดตอ่กนัครบสามปีขึน้ไปแตไ่มค่รบ  10 ปี  โดย 
รวมวนัหยดุ  วนัลาและวนัท่ีสหกรณ์สัง่ให้หยดุงาน เพ่ือประโยชน์ของสหกรณ์ให้จ่ายไมน้่อยกวา่คา่จ้างอตัรา
สดุท้ายหนึง่ร้อยแปดสบิวนั 
  ( 4 ) เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ซึง่ทํางานติดตอ่กนัครบสิบปีขึน้ไป  โดยรวมวนัหยดุ  วนัลา 
และวนัท่ีสหกรณ์สัง่ให้หยดุงาน เพ่ือประโยชน์ของสหกรณ์ให้จ่ายไมน้่อยกวา่คา่จ้างอตัราสดุท้ายสามร้อยหก
สิบห้าวนั 
            การเลิกจ้าง  หมายความวา่  การท่ีสหกรณ์ให้เจ้าหน้าท่ีออกจากการงานโดยท่ีไมก่ระทํา
ความผิดตามข้อ  35 



   

- 58 - 
 

            อนึง่สหกรณ์ไมต้่องจ่ายเงินคา่ชดเชยให้เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ท่ีมีกําหนดระยะเวลาจ้างไว้ 
แน่นอนและเลกิจ้างตามกําหนดระยะเวลานัน้  หรือเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ท่ีสหกรณ์แจ้งให้ทราบเป็นหนงัสือ
แตแ่รกวา่ให้ทดลองปฏิบตัิงานในระยะเวลาไมเ่กินหนึง่ร้อยแปดสิบวนั และยงัอยู่ในระยะเวลานัน้ 
 ข้อ 34. เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์คนใดทํางานในสหกรณ์นีด้้วยความเรียบร้อยเป็นเวลาติดต่อกนัมาไม่
น้อยกวา่ห้าปีขึน้ไป มีสิทธิได้รับเงินบําเหน็จเมื่อออกจากตําแหน่ง เว้นแตก่ารออกเพราะถกูลงโทษไลอ่อกหรือ
เลิกจ้างและมีสิทธิได้รับเงินชดเชยแล้วตาม ข้อ 33 
            การคํานวณเงินบําเหน็จให้เอาเงินเดือนสดุท้ายตัง้ คณูด้วยจํานวนปีท่ีทํางานในสหกรณ์ เศษ
ของปีถ้าถงึ  180 วนั ให้นบัเป็นหนึง่ปี ถ้าตํ่ากวา่นัน้ให้ปัดทิง้ 
            จํานวนปีท่ีทํางาน  หมายถงึ  ระยะเวลาวนับรรจเุจ้าหน้าท่ีเข้าทํางานในสหกรณ์ จนถงึวันท่ี
ออกจากสหกรณ์หกัด้วยวนัลาของผู้นัน้ 
            ในกรณีท่ีคํานวณเงินบําเหน็จตามระเบียบนีม้ีจํานวนมากกวา่เงินชดเชยท่ีเจ้าหน้าท่ีพงึได้รับ
ตามข้อ  33  ให้สหกรณ์จ่ายเงินบําเหน็จเพ่ิมได้เฉพาะสว่นท่ีเกินกวา่เงินชดเชยเท่านัน้ 
            เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ซึง่ออกจากตําแหน่งเพราะตาย  สหกรณ์จะจ่ายเงินบําเหน็จให้แก่
ทายาทตามกฎหมาย 
 ข้อ 35. สหกรณ์ไมต้่องจ่ายคา่ชดเชยให้แก่เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์  ซึง่เลิกจ้างในกรณีหนึง่กรณีใด 
ดงัตอ่ไปนี ้
  ( 1 ) ทจุริตตอ่หน้าท่ีหรือกระทําความผิดทางอาญาโดยเจตนาแก่สหกรณ์ 
  ( 2 ) จงใจทําให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย 
  ( 3 ) ฝ่าฝืนข้อบงัคบัหรือระเบียบเก่ียวกบัการทํางานหรือคําสัง่อนัชอบด้วยกฎหมายของ 
สหกรณ์ และสหกรณ์ได้ตกัเตือนเป็นหนงัสือแล้ว  เว้นแตก่รณีร้ายแรงสหกรณ์ไมจํ่าเป็นต้องตกัเตือน 
  ( 4 ) ละทิง้หน้าท่ีเป็นเวลาสามวนัติดตอ่กนัโดยไมม่ีเหตอุนัสมควร 
  ( 5 ) ประมาทเลินเลอ่เป็นเหตใุห้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย 

  ( 6 ) ได้รับโทษจําคกุตามคําพิพากษาถงึท่ีสดุให้จําคกุ เว้นแตค่วามผิดลหโุทษหรือ
ความผิดอนัได้กระทําโดยประมาท 
 ข้อ 36. เพ่ือประโยชน์แก่การจา่ยเงินบําเหน็จและคา่ชดเชยแก่เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ให้สหกรณ์ 
ตัง้เงินสํารองจ่ายเงินบําเหน็จและคา่ชดเชยไว้ตดัจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายประจําปีตามจํานวนท่ีคณะกรรมการ 
ดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร 
 ข้อ 37. ภาษีเงินได้อนัพงึชําระตามกฎหมายให้ผู้ รับเงินชดเชยและเงินบําเหน็จเป็นผู้จ่ายทัง้สิน้ 
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หมวด 9 
การพ้นจากต าแหน่ง 

 

 ข้อ 38. เจ้าหน้าท่ีออกจากงานเม่ือ 
  ( 1 ) ตาย 
  ( 2 ) ลาออก 
  ( 3 ) ขาดคณุสมบตัิตามข้อ  6 
  ( 4 ) เกษียณอายตุามท่ีกําหนดไว้ในข้อ  39 
  ( 5 ) เลิกจ้าง 
  ( 6 ) ให้ออก 
 ข้อ 39. เจ้าหน้าท่ีผู้ ใดประสงค์จะลาออกจากงานก็ย่อมทําได้  โดยย่ืนหนงัสือขอลาออกตอ่
ผู้บงัคบับญัชาโดยตรงของตน  เพ่ือเสนอตามลําดบัจนถงึคณะกรรมการดําเนินการ เมื่อคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณาอนญุาตแล้ว  จงึถือวา่ออกจากงาน 
 ข้อ 40. เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ซึง่ขาดคณุสมบตัิตามข้อ 6. นัน้  ให้ถือวา่ออกจากงานตัง้แตว่นัท่ี
คณะกรรมการดําเนินการลงมติ 
 ข้อ 41. เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์คนใดมีอายคุรบ  60 ปีบริบรูณ์  ให้เป็นอนัออกจากงานเม่ือสิน้ปีทางบญัชี
ซึง่เป็นปีท่ีผู้นัน้มีอายคุรบ  60 ปีบริบรูณ์  โดยให้พ้นจากตําแหน่งเว้นแตจ่ะได้มีการพิจารณาจ้างเป็นคราว ๆ 
อีกคราวละไมเ่กิน  1 ปี จนอายคุรบ  65 ปีบริบรูณ์ 
            การพิจารณาจ้างเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์เป็นคราว ๆ ตามวรรคก่อนจะทําได้แตใ่นกรณีท่ีมีเหตุ
พิเศษเพ่ือประโยชน์อย่างย่ิงแก่สหกรณ์ และผู้นัน้ยงัมีสขุภาพสมบรูณ์เพียงพอท่ีจะปฏิบตัิงานโดยมี
สมรรถภาพ  ทัง้นีต้้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการ 
 ข้อ 42. คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจเลิกจ้างเจ้าหน้าท่ีหรือสหกรณ์ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
  ( 1 ) เม่ือสหกรณ์ยบุตําแหน่งท่ีผู้นัน้ดํารงอยู่ 
  ( 2 ) เม่ือมีเหตอุนัสมควรซึง่คณะกรรมการดําเนินการเห็นวา่ผู้นัน้หย่อนสมรรถภาพในการ
ปฏิบตัิงานหรือมีความบกพร่องในการปฏิบตัิงานอยู่เนือง ๆ หรือไมอ่าจไว้วางใจผู้นัน้ในการปฏิบตัิหน้าท่ี
ตอ่ไปได้ 
  ( 3 ) เม่ือมีมลทินหรือมวัหมองในกรณีความผิดวินยัอย่างร้ายแรง หรือในกรณีมีความผิด
อาญา เว้นแตค่วามผิดลหโุทษหรือความผิดอนัได้กระทําโดยประมาท 
  ( 4 ) เม่ือต้องรับโทษจําคกุโดยคําพิพากษาถงึท่ีสดุให้จําคกุสําหรับความผิดลหโุทษหรือ
ความผิดอนัได้กระทําโดยประมาท 
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  ( 5 ) เลิกจ้างตามสญัญาจ้าง 
 ข้อ 43. การลงโทษเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบวา่ด้วยวินยัการสอบสวน และการ
ลงโทษสําหรับเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ 
 

บทเฉพาะกาล 
 

 ข้อ 44. ผู้ ท่ีสหกรณ์ได้จ้างไว้แล้ว ก่อนวนัใช้ระเบียบนีใ้ห้ถือวา่เป็นเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์มีสทิธิและหน้า
ตามระเบียบนีท้กุประการ 
            เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์คนใดยงัไมไ่ด้ทําสญัญาจ้างและหรือจดัให้มีหลกัประกนัไว้ตอ่สหกรณ์ ให้
ทําสญัญาจ้างและหรือให้มีหลกัประกนัให้เสร็จภายในกําหนด  60 วนั  นบัแตว่นัถดัจากวนัใช้ระเบียบนี ้
 ข้อ 45. ผู้ ท่ีสว่นราชการหรือหนว่ยงานสัง่ให้ไปทํางานในฐานะเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ และกําลงัทํางาน
อยู่ในฐานะเช่นนัน้อยู่ในวนัใช้ระเบียบนี ้ ทัง้มีความประสงค์จะลาออกจากราชการหรือหน่วยงานท่ีตนสงักดั
อยู่เพ่ือสมคัรเป็นเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ โดยได้รับเงินเดือนไมส่งูเกินกวา่เงินเดือนซึง่ได้รับจากสว่นราชการหรือ
หน่วยงานเดิม 
            การจ้างเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ตามความในวรรคก่อน อาจกระทําโดยไมต้่องสอบคดัเลือก 

 
ประกาศ ณ วนัท่ี  1 มีนาคม พ.ศ. 2554 

 

                                                                     (ลงช่ือ) พลตํารวจตรี   สมบตัิ   คงพิบลูย์ 
                                                                                               ( สมบตัิ   คงพิบลูย์ ) 
                                                                                                 ประธานกรรมการ 
                                                                         สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์  จํากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์  จ ากัด 
ว่าด้วยการลาส าหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 

พ.ศ.2554 
…………………………… 

 

 อาศยัอํานาจตามความในข้อบงัคบัของสหกรณ์ ข้อ 78  และข้อ 106  ท่ีประชมุคณะกรรมการ
ดําเนินการชดุท่ี  38  ครัง้ท่ี 6  เม่ือวนัท่ี  28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2554 ได้กําหนดระเบียบวา่ด้วยการลาสําหรับ
เจ้าหน้าท่ี ดงัตอ่ไปนี ้
 ข้อ 1. ระเบียบนีเ้รียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์ จํากดั วา่ด้วยการลา
สําหรับเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. 2554” 
 ข้อ 2. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ วา่ด้วยการลาสําหรับเจ้าหน้าท่ี พ.ศ.2550  และให้ใช้ระเบียบนี ้
แทนโดยมีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี  1 มีนาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป 
 

การลาป่วย 
  

 ข้อ 3. เจ้าหน้าท่ีจะลาป่วยตามธรรมดาเพ่ือรักษาตวัได้ไมเ่กิน  60  วนั  ในปีหนึง่ ๆ โดยได้รับ
เงินเดือนหรือคา่จ้างเตม็ 
          เจ้าหน้าท่ีซึง่ป่วยเพราะประสบอนัตรายขณะปฏิบตัิงานในหน้าท่ี จะลาป่วยโดยได้รับเงินเดือน
หรือคา่จ้างเตม็ได้ตลอดเวลาท่ีต้องรักษาตวัแตไ่มเ่กิน  120 วนั 
 

การลาคลอดบุตร 
 

 ข้อ 4. เจ้าหน้าท่ีจะลาคลอดบตุรได้ตามความจําเป็น  โดยได้รับเงินเดือนหรือคา่จ้างเตม็ไมเ่กิน  
120 วนั  ทัง้นี ้ให้ย่ืนใบตรวจรับรองแพทย์แผนปัจจบุนัชัน้หนึง่พร้อมกบัใบลา 
 

การลากจิส่วนตัวและพักผ่อน 
 

 ข้อ 5. เจ้าหน้าท่ีจะลากิจหรือพกัผ่อนได้โดยได้รับเงินเดือนหรือคา่จ้างเต็มในปีหนึง่ ๆ ไมเ่กิน  45 วนั  
แตใ่นปีท่ีเร่ิมเข้าทํางานถ้าได้รับการบรรจแุตง่ตัง้ไมเ่ตม็ปี  วนัลาท่ีกลา่วไว้ให้ลดลงตามจํานวนเดือน ๆ ละ  4 
วนั  แตเ่ม่ือรวมทัง้ปีแล้วจะต้องไมเ่กิน  45 วนั 
 
 
 



   

- 62 - 
 

การลาอุปสมบท 
 

 ข้อ 6. เจ้าหน้าท่ีซึง่ยงัไมเ่คยอปุสมบทและได้ทํางานประจําในสหกรณ์มาแล้วไมน้่อยกวา่สองปี จะ
ลาเพ่ืออปุสมบทได้โดยได้รับเงินเดือนหรือคา่จ้างเตม็ไมเ่กิน  120 วนั 
          ในกรณีลาสิกขาบทก่อนครบกําหนดวนัลา ผู้นัน้จะต้องกลบัเข้าทํางานภายใน  7 วนั นบัแตว่นั
ลาสิกขาบทและถือวา่วนัลาอปุสมบทเป็นอนัสิน้สดุ 
 

การลาเข้าระดมราชการทหาร 
 

 ข้อ 7. เจ้าหน้าท่ีท่ีถกูเรียกเข้าระดมราชการทหาร ต้องรายงานตอ่ผู้บงัคบับญัชาภายใน  48  
ชัว่โมง นบัแตเ่วลารับหมายระดมเป็นต้นไป และไปเข้าระดมตามวนัเวลาในหมายระดมนัน้ 
          เวลาท่ีเข้าระดมราชการทหารนี ้ให้ได้รับเงินเดือนเตม็ 
 

การลาไปประกอบพธีิฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ 
ประเทศซาอุดอิาระเบีย 

 

 ข้อ 8. เจ้าหน้าท่ีซึง่นบัถือศาสนาอิสลามผู้ใดยงัไมเ่คยเดินทางไปประกอบพิธีฮจัย์ ณ เมืองเมกกะจะ
ลาไปประกอบพิธีฮจัย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอดุิอาระเบีย  ต้องย่ืนใบลาตอ่ผู้บงัคบับญัชาก่อนวนั
เดินทางไมน้่อยกวา่  30 วนั  เพ่ือเสนอตามลําดบัจนถงึคณะกรรมการดําเนินการ เมื่อได้รับอนญุาตแล้วจงึจะ
หยดุงานเพ่ือไปประกอบพิธีดงักลา่วได้ โดยได้รับเงินเดือนเตม็มีกําหนดไมเ่กิน  120 วนั 
 

การขออนุญาตลา 
 

 ข้อ 9. ผู้ขออนญุาตต้องเสนอใบลาตามแบบของสหกรณ์ตอ่ผู้บงัคบับญัชาซึง่มีอํานาจอนญุาตลา
โดยเร็ว 
 ข้อ 10. ผู้ขออนญุาตลาคลอดบตุร ต้องเสนอใบลาตอ่ผู้บงัคบับญัชาก่อนหรือในวนัเร่ิมลา เว้นแต่
อาการป่วยทําให้ไมส่ามารถเสนอใบลาในวนัดงักลา่ว จงึให้เสนอใบลาในโอกาสแรกท่ีสามารถกระทําได้ พร้อม
ทัง้ชีแ้จงเหตผุลด้วย 
 ข้อ 11. ผู้ขออนญุาตลากิจสว่นตวัหรือลาพกัผ่อน ต้องเสนอใบลาตอ่ผู้บงัคบับญัชาก่อนวนัท่ีเร่ิมลา
ตามสมควร และต้องได้รับอนญุาตก่อนแล้วจงึหยดุงานเพ่ือกิจสว่นตวัหรือพกัผ่อนได้แตใ่นกรณีลากิจสว่นตวัท่ี
มีเหตจํุาเป็นอนัไมค่วรรอรับอนญุาตก่อนได้ จะเสนอใบลาพร้อมทัง้ชีแ้จงเหตจํุาเป็นตอ่ผู้บงัคบับญัชาแล้วหยดุ
งานเพ่ือกิจสว่นตวันัน้ก็ได้ 
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 ข้อ 12. ผู้ขออนญุาตลาอปุสมบท ต้องเสนอใบลาตอ่ผู้บงัคบับญัชาลว่งหน้าก่อนวนัอปุสมบทไมน้่อย
กวา่  30 วนั เมื่อได้รับอนญุาตจากคณะกรรมการดําเนินการแล้ว จงึหยดุงานเพ่ืออปุสมบทได้ 
  ข้อ 13. เจ้าหน้าท่ีซึง่ถกูเรียกเข้าระดมราชการทหาร เม่ือได้รับรายงาน และเสนอใบลาตอ่
ผู้บงัคบับญัชาแล้ว ให้ไปเข้าระดมตามท่ีกําหนดในหมายเรียกเข้าระดมนัน้ โดยไมต้่องรอรับคําสัง่อนญุาต 
 ข้อ 14. ผู้มีอํานาจอนญุาตการลาของเจ้าหน้าท่ีในปีหนึง่ ๆ ได้ไมเ่กิน ดงัตอ่ไปนี ้

ผู้มีอํานาจอนญุาต ผู้ลา ลาป่วย ลากิจ ลาพกัผ่อน 
ประธานกรรมการหรือกรรมการ ทกุตําแหนง่ ตามทีเ่ห็นสมควร ตามทีเ่ห็นสมควร ตามทีเ่ห็นสมควร 
ดําเนินการท่ีได้รับมอบหมายจาก     
คณะกรรมการดาํเนินการ     
ผู้จดัการ 1. รองผู้จดัการ 15 7 7 
 2. เจ้าหน้าที่อื่น 15 7 7 

 ข้อ 15. คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจอนญุาตการลาของเจ้าหน้าท่ีได้ทกุกรณีตามระเบียบนี ้
 ข้อ 16. เจ้าหน้าท่ีซึง่ลาป่วย ลาคลอดบตุร หรือลากิจสว่นตวั  โดยได้รับเงินเดือนหรือคา่จ้างครบ
กําหนดตามระเบียบแล้ว ถ้าขอลาตอ่โดยประธานกรรมการ หรือกรรมการดําเนินการท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการดําเนินการเห็นวา่มีเหตผุลพิเศษก็อาจอนญุาตให้ลาตอ่ได้ตามท่ีเห็นสมควร แตก่ารลาตอ่
ดงักลา่วนีไ้มไ่ด้รับเงินเดือนหรือคา่จ้าง และให้ผู้อนญุาตการลาเสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชมุ
คณะกรรมการดําเนินการครัง้ตอ่ไป 
 

การนับวันลา 
 

 ข้อ 17. ถ้ามีการมอบหมายหน้าท่ีการงานให้นบัวนัเวลาเร่ิมตัง้แตว่นัมอบเป็นต้นไป ถ้ามอบหมาย
หลงัเท่ียงให้นบัเร่ิมต้นวนัรุ่งขึน้ 
            วนัลาเป็นอนัสิน้สดุในวนัก่อนวนัรับมอบภายหลงัเท่ียงให้ถือวา่สิน้สดุในวนัรับมอบ 
 ข้อ 18. ถ้าวนัหยดุทํางานของสหกรณ์อยู่ในระหวา่งวนัลาประเภทเดียวกนั ให้นบัวนัหยดุทํางาน
ดงักลา่วเป็นวนัลาด้วย ซึง่ผู้ขออนญุาตต้องระบรุวมไว้ในวนัลา 
 ข้อ 19. ถ้าผู้ ได้รับอนญุาตให้ลาถกูเรียกกลบัเข้าทํางานก่อนกําหนดการลาตามความในข้อ 20 ให้ถือ
วา่วนัลาสิน้สดุในวนัก่อนวนักลบัเข้าทํางาน หรือในวนัก่อนวนัเดินทางกลบัแล้วแตก่รณี 
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ข้อเบด็เตล็ด 
 

 ข้อ 20. ถ้าสหกรณ์เหน็วา่มีความจําเป็นแก่กิจการของสหกรณ์ จะเรียกให้ผู้ ได้รับอนญุาตให้ลา 
กลบัเข้าทํางานก่อนครบกําหนดการลาก็ได้ 
 ข้อ 21. การหยดุงานโดยไมเ่สนอใบลาตามระเบียบนี ้หรือการลาหยดุงานโดยไมไ่ด้รับอนญุาตให้ลา
ตามระเบียบนี ้เว้นแตเ่กิดจากสาเหตสุดุวิสยั ให้ถือเป็นการขาดงานและให้หกัเงินเดือนหรือคา่จ้างตามสว่น
เฉลี่ยรายวนัตลอดเวลาขาดงาน นอกจากนัน้ให้พิจารณาลงโทษผิดวินยัสําหรับผู้ขาดงานตามควรแก่กรณี 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  1 มีนาคม พ.ศ. 2554 
 

                                                                     (ลงช่ือ) พลตํารวจตรี   สมบตัิ   คงพิบลูย์ 
                                                                                                    ( สมบตัิ   คงพิบลูย์ ) 
                                                                                                      ประธานกรรมการ 
                                                                             สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์  จํากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์  จ ากัด 
ว่าด้วยเงนิช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 

พ.ศ.2554 
…………………………… 

 

 อาศยัอํานาจตามความในข้อบงัคบัของสหกรณ์ ข้อ 78 และข้อ 106 ท่ีประชมุคณะกรรมการ
ดําเนินการชดุท่ี 38  ครัง้ท่ี 6  เมื่อวนัท่ี  28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2554  ได้กําหนดระเบียบวา่ด้วยเงินช่วยเหลือ 
คา่รักษาพยาบาลดงัต่อไปนี ้
 ข้อ 1. ระเบียบนีเ้รียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์ จํากดั วา่ด้วยเงิน
ช่วยเหลือคา่รักษาพยาบาล พ.ศ. 2554” 
 ข้อ 2. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ วา่ด้วยเงินช่วยเหลือคา่รักษาพยาบาล พ.ศ.2550  และให้ใช้
ระเบียบนีแ้ทนโดยมีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี  1 มีนาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ในระเบียบนี ้
  “ รายได้ “ หมายความว่า เงินเดือนและคา่จ้าง 
  “ สถานพยาบาล “ หมายความวา่ สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลของ
เอกชน 
  “ สถานพยาบาลของทางราชการ “ หมายความว่า โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตาม
กฎหมายวา่ด้วยสถานพยาบาลซึง่เป็นของรัฐ องค์การของรัฐบาล หน่วยงานของรัฐ ราชการสว่นท้องท่ี 
สภากาชาดไทย หรือครุุสภา 
  “ สถานพยาบาลของเอกชน “ หมายความวา่ โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตาม
กฎหมายวา่ด้วยสถานพยาบาลซึง่เป็นเอกชนท่ีกระทรวงสาธารณสขุกําหนด 
  “ คา่รักษาพยาบาล “ หมายความวา่ 
  ( 1 ) เงินท่ีสถานพยาบาลเรียกเก็บเป็นคา่ยา คา่เลือด คา่นํา้เกลือ คา่ออกซิเจน และอื่น ๆ ท่ี
ใช้ในการบําบดัและรักษาโรค 
  ( 2 ) เงินท่ีสถานพยาบาลเรียกเก็บเป็นเงินคา่บริการทางการแพทย์ คา่ตรวจ คา่วิเคราะห์
โรค และคา่อวยัวะเทียม แตไ่ม่รวมถงึคา่รักษาพยาบาลพิเศษ คา่ธรรมเนียม และคา่บริการอย่างอื่นซึง่
เรียกช่ือเป็นอย่างอ่ืนท่ีมีลกัษณะเป็นเงินคา่ตอบแทน 
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  “ บคุคลในครอบครัว “ หมายความว่า 
  ( 1 ) บตุรชอบด้วยกฎหมายซึง่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ หรือเป็นบคุคลไร้ความสามารถหรือเป็น
บคุคลเสมือนไร้ความสามารถ เพราะกายพิการ หรือจิตฟ่ันเฟือนไมส่มประกอบตามคําวินิจฉยัของแพทย์ 
และอยู่ในความอปุการะของบิดามารดา แตไ่มร่วมถงึบตุรบุญธรรม 
  ( 2 ) คูส่มรส 

ข้อ 4. ให้เจ้าหน้าท่ีมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือคา่รักษาพยาบาล คา่ห้อง และคา่อาหารสําหรับ 
ตนเองตามหลกัเกณฑ์ตามระเบียบนี ้

ข้อ 5. คา่รักษาพยาบาล คา่ห้อง และคา่อาหารของสถานพยาบาล ทางราชการให้เบิกได้ทัง้ประเภท
คนไข้ในและคนไข้นอก แตถ้่าเป็นของสภานพยาบาลของเอกชน ให้เบิกได้เฉพาะประเภทคนไข้ใน โดยให้เบิก
ได้คร่ึงหนึง่ของจํานวนท่ีจ่ายจริง แตต้่องไมเ่กิน  3,000 บาท  สําหรับระยะเวลาภายใน  30 วนั  นบัแตว่นัท่ี
เข้ารับการรักษาพยาบาลและในกรณีท่ีเข้ารับการักษาพยาบาลเกิน  30 วนั  ให้เบิกได้คร่ึงหนึง่ของจํานวนท่ี
ได้จ่ายไปจริง แตท่ัง้นีต้้องไมเ่กินวนัละ 100 บาท 

         ในกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลหลายครัง้ แตล่ะครัง้ในระยะเวลาห่างกนัไมเ่กิน  15 วนั ให้
นบัระยะเวลาการเข้ารับการรักษาพยาบาลครัง้หลงัติดตอ่กบัการเข้ารับการรักษาพยาบาลครัง้ก่อน 
  “ คา่อวยัวะเทียมให้เบิกได้ดงันี ้“  
  ( 1 ) แขน – ขาเทียม 
  ( 2 ) ตาเทียม 
  ( 3 ) ไตเทียม 
  ( 4 ) ลิน้หวัใจเทียม 
  ( 5 ) เคร่ืองช่วยเต้นของหวัใจ 
  ( 6 ) วตัถชุนิดพิเศษต่าง ๆ ท่ีนํามาใช้เฉพาะภายในร่างกายตามวิธีผ่าตดัตามกระดกู
อวยัวะเทียมดงักลา่วข้างต้น ถ้าไมม่ีจําหน่ายในโรงพยาบาล ก็อนญุาตให้ซือ้จากร้านเอกชนได้ โดยมีใบ 
รับรองจากหวัหน้าสถานพยาบาล หรือแพทย์ผู้ รักษาวา่ อวยัวะเทียมและวตัถชุนิดพิเศษดงักลา่วไมม่ีจําหน่าย
ในโรงพยาบาลและเป็นราคาท่ีสมควร 
 ข้อ 6. เจ้าหน้าท่ีมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือคา่รักษาพยาบาล คา่ห้อง และคา่อาหารสําหรับบคุคลใน
ครอบครัวของตน เมื่อบคุคลนัน้มิได้เป็นข้าราชการหรือทํางานอยู่ในรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นใด 
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         สําหรับการช่วยเหลือคา่รักษาพยาบาล คา่ห้อง และคา่อาหารสําหรับบตุร ถ้าสามีและภรรยา
ตา่งก็เป็นเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ ให้คูส่มรสที่มีรายได้สงูกวา่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ใน
ระเบียบนี ้ ถ้าแยกกนัอยู่ไมว่า่โดยวิธีหย่าหรือไมก่็ตาม ให้คูส่มรสฝ่ายท่ีมีบตุรอยู่ในปกครองเป็นผู้มีสิทธิได้รับ
การช่วยเหลือตามหลกัเกณฑ์ท่ีตนได้รับตามระเบียบนี ้
 ข้อ 7. เจ้าหน้าท่ีผู้ ใดมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือคา่รักษาพยาบาล คา่ห้อง และคา่อาหารสําหรับ
ตนเองจากรัฐวิสาหกิจ หรือตามหน่วยงาน ตามกฎหมายวา่ด้วยระเบียบบริหารสว่นท้องถ่ินหรือจากนายจ้าง 
หรือหน่วยงานราชการอื่นใด เจ้าหน้าท่ีหรือลกูจ้างผู้นัน้ ไมม่ีสทิธิได้รับการช่วยเหลือคา่รักษาพยาบาลคา่ห้อง 
และคา่อาหารสําหรับตนเองตามระเบียบนี ้เว้นแตส่ิทธิได้รับนัน้ตํ่ากวา่ท่ีพงึจะได้รับตามระเบียบนี ้ในกรณี
เช่นนีใ้ห้มีสทิธิเบิกเพ่ิมเติมได้เท่าจํานวนท่ียงัขาดอยู่ 
 ข้อ 8. เจ้าหน้าท่ีไมม่ีสิทธิได้รับการช่วยเหลือคา่รักษาพยาบาล คา่ห้องและคา่อาหารตามระเบียบนี ้
สําหรับบคุคลในครอบครัวซึง่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือคา่รักษาพยาบาล ค่าห้อง และคา่อาหารจาก
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายวา่ด้วยระเบียบบริหารราชการสว่นท้องถ่ิน หรือสว่นราชการอื่นใดหรือ 
สหกรณ์อื่น ในฐานะเป็นผู้ปฏิบตัิงานอยู่ในรัฐวิสาหกิจ หรือหนว่ยงานดงักลา่ว 

         ทัง้นี ้เว้นแตส่ิทธิท่ีบคุคลในครอบครัวได้รับการช่วยเหลอืตํ่ากว่าท่ีพงึจะได้รับตามระเบียบนี ้
ในกรณีเช่นนีใ้ห้มีสทิธิเบิกเพ่ิมเติมได้เท่าจํานวนท่ียงัขาดอยู่ 
 ข้อ 9. คา่รักษาพยาบาลของสถานพยาบาลของทางราชการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้
  ( 1 ) เจ้าหน้าท่ีซึง่มีรายได้เดือนหนึง่ไมเ่กิน  10,000 บาท ให้เบิกคา่รักษาพยาบาลตาม
ระเบียบนีเ้ตม็จํานวน ทัง้ประเภทคนไข้ในและประเภทคนไข้นอก 
  ( 2 ) เจ้าหน้าท่ีซึง่มีรายได้เดือนหนึง่เกินกวา่  10,000 บาท ให้เบิกคา่รักษาพยาบาลตาม
ระเบียบนีเ้ตม็จํานวนสําหรับประเภทคนไข้ใน สว่นประเภทคนไข้นอกให้เบิกได้กึง่จํานวน 
          ในกรณีสถานพยาบาลของทางราชการใดไม่มียาชนิดใดจําหน่ายให้เจ้าหน้าท่ีซือ้ยาชนิดนัน้
จากร้านขายยาของเอกชนได้ เมื่อหวัหน้าหรือแพทย์ผู้ตรวจรักษาของสถานพยาบาลนัน้ ๆ แล้วแตก่รณีลงช่ือ
รับรองวา่ให้ไปซือ้จากร้านขายยาของเอกชนได้ 
 ข้อ 10. คา่รักษาพยาบาลของสถานพยาบาลเอกชนประเภทคนไข้ในให้เจ้าหน้าท่ีเบิกได้กึง่จํานวน 
 ข้อ 11. คา่ห้องและคา่อาหารในสถานพยาบาลของทางราชการให้เบิกได้ตามจํานวนท่ีจ่ายจริงแตไ่ม่
เกินวนัละ 600 บาท หรือสถานพยาบาลของเอกชนให้เบิกได้ตามจํานวนท่ีจ่ายจริงแตไ่มเ่กินวนัละ 300 บาท 
 ข้อ 12. ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีต้องใช้สิทธิเบิกเงินกบัสหกรณ์ ให้เจ้าหน้าท่ีนําใบเสร็จรับเงินคา่รักษา 
พยาบาล , คา่ห้อง และคา่อาหารที่เบิกได้ตามระเบียบนีม้าขอเบิกจากสหกรณ์ 
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            ใบเสร็จรับเงินคา่รักษาพยาบาล คา่ห้อง คา่อาหาร จะต้องมีรายละเอียดตามแบบที่ 
กระทรวงสาธารณสขุกําหนด 
 ข้อ 13. ให้ผู้จดัการพิจารณาวา่การขอเบิกเงินตามใบเสร็จรับเงินถกูต้องตามระเบียบนีห้รือไมแ่ละจะ
จ่ายเพียงใด และรีบเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาอนมุตัิ 
 ข้อ 14. วิธีการใช้สิทธิขอรับคา่รักษาพยาบาล คา่อวยัวะเทียม คา่ห้อง และคา่อาหารของเจ้าหน้าท่ี
การเบิกจ่ายเงินของสถานพยาบาลและการกําหนดระดบัชัน้ของผู้บงัคบับญัชาซึง่เป็นผู้ รับรองการใช้สิทธิตาม
ระเบียบนี ้ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด  
 ข้อ 15. ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีและลกูจ้างใช้สิทธิตามระเบียบนีโ้ดยทจุริตหรือกรอกข้อความในคําขอ
เบิกเงินตามระเบียบนีเ้ป็นเท็จ นอกจากจะต้องรับโทษทางวินยัให้เป็นอนัหมดสิทธิท่ีจะได้รับเงินช่วยเหลือ
ตามระเบียบนีต้ลอดไป 

 ข้อ 16. เจ้าหน้าท่ีแตล่ะคนจะขอเบิกจ่ายคา่รักษาพยาบาลได้ไมเ่กิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาท
ถ้วน) ในสิน้ปีบญัชีของแตล่ะปี 
            ถ้าปรากฏวา่เจ้าหน้าท่ีผู้ ใดใช้สทิธิเบิกเงินโดยทจุริตหรือกรอกข้อความเป็นเท็จ และได้รับเงิน
ไปแล้วให้ผู้บงัคบับญัชารีบรายงานผู้มีอํานาจอนมุตัิจ่ายเงินเรียกเงินคืนทนัที 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  1 มีนาคม พ.ศ.2554 
 

                                                                     (ลงช่ือ) พลตํารวจตรี   สมบตัิ   คงพิบลูย์ 
                                                                                                    ( สมบตัิ   คงพิบลูย์ ) 
                                                                                                      ประธานกรรมการ 
                                                                              สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์  จํากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์  จ ากัด 
ว่าด้วย วินัย การสอบสวนและการลงโทษส าหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 

พ.ศ.2554 
…………………………… 

 

 อาศยัอํานาจตามความในข้อบงัคบัของสหกรณ์ ข้อ 78  และข้อ 106 ท่ีประชมุคณะกรรมการ
ดําเนินการชดุท่ี 38  ครัง้ท่ี 6  เมื่อวนัท่ี  28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2554 ได้กําหนดระเบียบวา่ด้วยวินยัการสอบสวน
และการลงโทษสําหรับเจ้าหน้าท่ีและลกูจ้างดงัตอ่ไปนี ้
 ข้อ 1. ระเบียบนีเ้รียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์ จํากดั วา่ด้วยวินยั
การสอบสวน และการลงโทษสาํหรับเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. 2554” 
 ข้อ 2. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ วา่ด้วยวินยั การสอบสวนและการลงโทษสําหรับเจ้าหน้าท่ี 
พ.ศ.2550  และให้ใช้ระเบียบนีแ้ทนโดยมีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี  1 มีนาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. เจ้าหน้าท่ีต้องรักษาวินยัโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ ผู้ ใดฝ่าฝืนให้ถือวา่ผู้นัน้กระทําความผิด จกั
ต้องได้รับโทษตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบนี ้
 ข้อ 4. วินยัซึง่เจ้าหน้าท่ีต้องรักษามีดงัต่อไปนี ้
  ( 1 ) ต้องสนบัสนนุการปกครองตามรัฐธรรมนญูด้วยความบริสทุธ์ิใจ 
  ( 2 ) ต้องรักษาความลบัของสหกรณ์และไมเ่ป็นปฏิปักษ์ตอ่ขบวนการสหกรณ์ 
  ( 3 ) ต้องให้การต้อนรับ คําชีแ้จง ความสะดวก ความเป็นธรรมและความสงเคราะห์แก่ 
ผู้มาติดตอ่ในกิจการของสหกรณ์โดยมิชกัช้าทัง้ต้องสภุาพเรียบร้อยตอ่สมาชิกของสหกรณ์และประชาชน
ทัว่ไปห้ามมิให้ดหูมิ่นเหยียดหยามบคุคลใด ๆ  
  ( 4 ) ต้องปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความซื่อสตัย์เท่ียงธรรม และประพฤติตนอยู่ในความสจุริตห้าม
มิให้กดข่ีข่มเหงหรือเบียดเบียนผู้ใด และห้ามมิให้อาศยังานในหน้าท่ีของตน ไมว่า่ในทางตรงหรือทางอ้อมหา
ผลประโยชน์แก่ตนหรือผู้อื่น  
  ( 5 ) ต้องขวนขวายปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความอตุสาหะและรวดเร็วให้เกิดผลดี และ
ความก้าวหน้าแก่สหกรณ์และสมาชิกของสหกรณ์ ทัง้เอาใจใสร่ะมดัระวงัผลประโยชน์ของสหกรณ์ 
  ( 6 ) ต้องไมร่ายงานเท็จหรือเสนอความเห็นท่ีไมส่จุริตตอ่ผู้บงัคบับญัชา 
  ( 7 ) ต้องปฏิบตัิตามข้อบงัคบั ระเบียบ คําสัง่ แบบแผนและวิธีปฏิบตัิของสหกรณ์ 
  ( 8 ) ต้องอทิุศเวลาของตนให้แก่กิจการของสหกรณ์ จะละทิง้หรือทอดทิง้หน้าท่ีไมไ่ด้ ทัง้นี ้
โดยจะต้องปฏิบตัิหน้าท่ีและดาํรงตําแหน่งในสหกรณ์ใดสหกรณ์หนึง่เพียงแห่งเดียวเท่านัน้ห้ามมิให้เป็นตวั
กระทําการในห้างหุ้นสว่นหรือบริษัทใด ๆ 
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 ( 9 ) ต้องสภุาพเรียบร้อย และเช่ือฟัง และไมแ่สดงความกระด้างกระเด่ืองตอ่ผู้บงัคบั 
บญัชา ผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชา ต้องปฏิบตัิตามคําสัง่ของผู้บงัคบับญัชา ซึง่สัง่ในกิจการของสหกรณ์โดยชอบใน
การปฏิบตัิกิจของสหกรณ์ ห้ามมิให้กระทําการข้ามผู้บงัคบับญัชาเหนือตน เว้นแตผู่้บงัคบับญัชาเหนือตนขึน้
ไปสัง่ให้กระทําหรือได้รับอนญุาตเป็นพิเศษเป็นครัง้คราว 
  ( 10 ) ต้องรักษาช่ือเสียงมิให้ขึน้ช่ือวา่ประพฤติชัว่ ห้ามมิให้ประพฤติในทางท่ีอาจทําให้
เสื่อมเสียเกียรติศกัด์ิของตําแหน่งหน้าท่ี เชน่ ประพฤติตนเป็นคนเสเพล เสพสรุาหรือของมนึเมาอย่างอื่นจน
ไมส่ามารถครองสติได้ เสพยาเสพติดให้โทษ มีหนีส้ินรุงรัง เลน่การพนนั การกระทําหรือยอมให้ผู้อื่นกระทํา
การอ่ืนใด ซึง่อาจทําให้เสื่อมเสยีเกียรติศกัด์ิของตําแหน่งหน้าท่ี 
  ( 11 ) ต้องไมเ่สพสรุาหรือของเมาอย่างอื่นในเวลาปฏิบตัิหน้าท่ีอย่างเดด็ขาด 
  ( 12 ) ต้องร่วมมือช่วยเหลือกนัในกิจการของสหกรณ์ ต้องรักษาความสามคัคี บรรดาผู้อยู่
ในวงงานของสหกรณ์ และต้องไมก่ระทําการใด ๆ อนัอาจเป็นเหตกุ่อให้เกิดการแตกแยกสามคัคีหรือ
ก่อให้เกิดความกระด้างกระเด่ืองในบรรดาผู้อยู่ในวงสหกรณ์ 
  ( 13 ) ต้องร่วมมือประสานงานด้วยดีกบัส่วนราชการ หรือสถาบนัอื่นท่ีเก่ียวข้องกบั 
กิจการของสหกรณ์ 
 ข้อ 5. โทษผิดวินยัมี  5 สถานคือ 
  ( 1 ) ไลอ่อก 
  ( 2 ) ให้ออก 
  ( 3 ) ลดขัน้เงินเดือน 
  ( 4 ) ตดัเงินเดือน 
  ( 5 ) ภาคทณัฑ์ 
 ข้อ 6. การลงโทษไลอ่อกนัน้ ให้กระทําในกรณีเจ้าหน้าท่ี กระทําผิดวินยัอย่างร้ายแรงดงัระบไุว้ 
ตอ่ไปนี ้
  ( 1 ) เปิดเผยความลบัของทางสหกรณ์ หรือเป็นปฏิปักษ์ตอ่ขบวนการสหกรณ์หรือ 
สหกรณ์ จนเป็นเหตใุห้เสียหายตอ่สหกรณ์ 
  ( 2 ) ทําความผิดต้องรับโทษจําคกุ โดยคําพิพากษาถงึท่ีสดุให้จําคกุ เว้นแตค่วามผิด 
ลหโุทษ หรือความผิดอนัได้กระทําโดยประมาท 
  ( 3 ) ต้องคําพิพากษาให้เป็นคนต้องล้มละลาย 
  ( 4 ) ทจุริตตอ่หน้าท่ี 
  ( 5 ) จงใจไมป่ฏิบตัิตามระเบียบข้อบงัคบัของสหกรณ์ เป็นเหตใุห้เสียหายอย่างร้ายแรง 
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  ( 6 ) ขดัคําสัง่ของผู้บงัคบับญัชาซึง่สัง่ในกิจการของสหกรณ์โดยชอบ และการขดัคําสัง่นัน้ 
เป็นเหตใุห้เสียหายแก่สหกรณ์อย่างร้ายแรง 
  ( 7 ) ละทิง้หน้าท่ีเป็นเหตใุห้เสยีหายแก่สหกรณ์อย่างร้ายแรง 
  ( 8 ) ประมาทเลินเลอ่ในหน้าท่ี เป็นเหตใุห้เสียหายแก่สหกรณ์อย่างร้ายแรง 
  ( 9 ) ประพฤติชัว่อย่างร้ายแรง 
  ( 10 ) ดหูมิ่นเหยียดหยามผู้มาติดตอ่ในกิจการของสหกรณ์ หรือกดข่ีข่มเหง หรือ
เบียดเบียนสหกรณ์ 
  ( 11 ) ขาดงานติดตอ่กนัเกิน  15 วนั  โดยไมม่ีเหตอุนัควร 
 ข้อ 7. การลงโทษให้ออกนัน้ ให้กระทําในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีกระทําการผิดวินยั เป็นเหตใุห้เสยีหายแก่
สหกรณ์ แตไ่มถ่งึขัน้ร้ายแรง ดงัระบไุว้ตอ่ไปนี ้
  ( 1 ) รายงานเท็จ หรือเสนอความคิดเห็นท่ีไมส่จุริตตอ่ผู้บงัคบับญัชา 
  ( 2 ) จงใจไมป่ฏิบตัิตามระเบียบข้อบงัคบัของสหกรณ์ 
  ( 3 ) ละทิง้หน้าท่ีเนือง ๆ  
  ( 4 ) ประมาทเลินเลอ่ในหน้าท่ีเนือง ๆ  
  ( 5 ) ทะเลาะวิวาทกบัผู้ ร่วมงานเป็นนิจสิน 
  ( 6 ) ประพฤติตนเป็นท่ีเสื่อมเสยีเกียรติศกัด์ิของตําแหน่งหน้าท่ี 
 ข้อ 8. การลงโทษไลอ่อกและให้ออกนัน้ ให้คณะกรรมการดําเนินการ หรือผู้บงัคบับญัชาตําแหน่ง
ผู้จดัการ ตัง้คณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการดําเนินการ หรือเจ้าหน้าท่ีตําแหน่งไมต่ํ่ากวา่ผู้ถกูกลา่ว 
หาอย่างน้อยสามคนเพ่ือสอบสวน 
          การสอบสวนนัน้ให้กระทําให้เสร็จโดยเร็ว อย่างช้าไมเ่กิน  30 วนั นบัแตว่นัท่ีประธาน
กรรมการสอบสวนได้รับคําสัง่ เว้นแตค่ณะกรรมการดําเนินการ จะกําหนดเป็นอย่างอ่ืน ผู้ถกูกลา่วหาตาย
ก่อนการสอบสวนพิจารณาถงึท่ีสดุ ก็ให้สอบสวนตอ่ไปจนเสร็จ  เม่ือสอบเสร็จแล้วให้คณะกรรมการสอบสวน
เสนอรายงานพร้อมทัง้สํานวนการสอบสวนตอ่ผู้สัง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนเพ่ือพิจาณาให้ความเห็นและ
เสนอตามลําดบัถงึคณะกรรมการดําเนินการ 
 ข้อ 9. ในกรณีตอ่ไปนีใ้ห้ถือวา่เป็นกรณีความผิดท่ีปรากฏชดัแจ้ง ให้ลงโทษไลอ่อกโดยไมต้่องตัง้
คณะกรรมการสอบสวน 
  ( 1 ) ทําความผิดต้องรับโทษจําคกุโดนคําพิพากษาถงึท่ีสดุให้จําคกุ เว้นแตค่วามผิด 
ลหโุทษ หรือความผิดกระทําโดยประมาท 
  ( 2 ) ต้องคําพิพากษาให้เป็นคนล้มละลาย 
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  ( 3 ) ทําความผิดเก่ียวกบัทจุริตตอ่หน้าท่ีและให้ถ้อยคําสารภาพตอ่ผู้บงัคบับญัชา 
เจ้าหน้าท่ีสอบสวน หรือศาล หรือคําพิพากษาถงึท่ีสดุวา่กระทําความผิดเช่นนัน้ แม้จะมิให้จําคกุก็ตาม 
  ( 4 ) ขาดงานติดต่อกนัเกินกวา่ 15 วนั และผู้บงัคบับญัชาได้สอบสวนแล้ว เห็นวา่มีเหตอุนั
สมควร 

           ในกรณีดงักลา่วให้ผู้บงัคบับญัชาเสนอรายงานพร้อมหลกัฐานตามลําดบั จนถงึ
คณะกรรมการดําเนินการเม่ือคณะกรรมการดําเนินการเห็นวา่ มีหลกัฐานตามรายงานนัน้ ก็ให้ไลอ่อกได้ 
 ข้อ 10. เม่ือเจ้าหน้าท่ีผู้ ใดถกูกลา่วหาวา่กระทําความผิดวินยัจนมีการตัง้คณะกรรมการสอบสวน 
หรือกลา่วหาวา่กระทําความผิดอาญาหรือถกูฟ้องคดีอาญา เว้นแตค่วามผิดลหโุทษหรือความผิดอนัได้แก่
กระทําโดยประมาท ถ้าผู้บงัคบับญัชาเห็นวา่ หากผู้นัน้คงอยู่ในหน้าท่ีจะเป็นการเสียหายแกส่หกรณ์ กใ็ห้
รายงานตามลําดบัจนถงึคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือพิจารณาสัง่เจ้าหน้าท่ี 

           การพกังานนัน้ ให้พกัจนกวา่การสอบสวนพิจารณาถงึท่ีสดุ ถ้าการสอบสวนพิจารณาได้
ความว่าผู้ถกูสัง่พกังานมิได้กระทําความผิดและไมม่ีมลทินมวัหมองก็ดี หรือผู้ถกูสัง่พกัได้กระทําผิดวินยัไม่
ร้ายแรงก็ดี คณะกรรมการดําเนินการต้องสัง่ให้ผู้นัน้กลบัเข้าทํางานในตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งท่ีเทียบเท่า 
สว่นเงินเดือนหรือคา่จ้างในระหวา่งพกันัน้กรณีแรกให้จ่ายเตม็อตัรา ในกรณีหลงัให้จ่ายกึง่อตัราถ้าผู้ถกูสัง่พกั
ตายก่อนการสอบสวนพิจารณาถงึท่ีสดุ ให้จ่ายถงึวนัผู้นัน้ตาย 
            ถ้าการสอบสวนพิจารณาได้ความเป็นสตัย์วา่ผู้ถกูสัง่พกัได้กระทําผิดวินยัจริงให้ไลอ่อกตาม
ข้อ 6 หรือออกตามข้อ 7 ตัง้แตว่นัพกังานหรือแม้จะไมไ่ด้ความเป็นสตัย์วา่ผู้ถกูสัง่พกัได้กระทําความผิดวินยั
อย่างร้ายแรงแตม่ีมลทินหรือมวัหมองในกรณีดงักลา่วนัน้อยู่ให้เลิกจ้างตามข้อ 40 แห่งระเบียบวา่ด้วย
เจ้าหน้าท่ี 
  ข้อ 11. ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีกระทําผิดวินยั แตโ่ทษไมถ่งึไลอ่อกหรือให้ออก ผู้บงัคบับญัชาจะสัง่
ลงโทษลดขัน้เงินเดือนหรือตดัเงินเดือนก็ได้ หรือถ้าเห็นวา่มีเหตอุนัควรลดหย่อนหรือเป็นความผิดเลก็น้อยจะ
สัง่ลงโทษภาคทณัฑ์โดยแสดงความผิดนัน้ให้ทําทณัฑ์บนไว้ด้วยก็ได้ 
            การลงโทษตามวรรคแรกสําหรับเจ้าหน้าท่ี ในตําแหน่งตัง้แตห่วัหน้างานลงไปให้ผู้จดัการ 
หรือผู้ช่วยผู้จดัการมีอํานาจสัง่ลงโทษได้ 
            ในกรณีลงโทษลดขัน้เงินเดือน หากต้องลดเกินกวา่ขัน้ตํ่าสดุของตําแหน่งก็ให้ลดในขัน้
เงินเดือนสําหรับตําแหน่งถดัลงไปก็ได้ 
            โทษลดขัน้เงินเดือนหรือโทษตดัเงินเดือนนัน้ผู้บงัคบับญัชาจะลงโทษผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาท่ี
กระทําผิดวินยัได้ครัง้หนึง่ไมเ่กินอตัราตอ่ไปนี ้
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ผู้บงัคบับญัชา 

 
ลดขัน้เงินเดือน 

ตดัเงินเดือน 
กําหนดเวลาไมเ่กิน กําหนดสว่นเงินเดือนไมเ่กิน 

คณะกรรมการดําเนินการ 2 ขัน้ 6 เดือน 30 % 
ผู้จดัการ 2 ขัน้ 4 เดือน 20 % 
รองผู้จดัการ 2 ขัน้ 3 เดือน 10 % 

 

ข้อ 12. ให้ผู้บงัคบับญัชาแตง่ตัง้ผู้จดัการลงไปรับผิดชอบดแูละระมดัระวงัเจ้าหน้าท่ีในบงัคบับญัชา
ปฏิบตัิตามวินยั 

           ถ้าผู้บงัคบับญัชารู้วา่ผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชากระทําผิดวินยั ผู้บงัคบับญัชาจะต้องพิจารณาวา่
ความผิดของผู้นัน้อยู่ในอํานาจของตนจะลงโทษถ้าเห็นวา่ความผิดนัน้ ควรจะต้องลงโทษมากกวา่ท่ีตนมี
อํานาจลงโทษ ก็ให้รายงานผู้บงัคบับญัชาเหนือขึน้ไป เพ่ือให้ลงโทษตามสมควร 
            ผู้บงัคบับญัชาคนใดรู้วา่ผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชากระทําผิดวินยั แตไ่มจ่ดัการลงโทษหรือลงโทษ
ไมเ่ป็นการสจุริตให้ถือวา่ผู้บงัคบับญัชานัน้กระทําผิดวินยั 
 ข้อ 13. เม่ือผู้มีอํานาจลงโทษได้สัง่ลงโทษแล้ว ต้องเสนอรายงานการลงโทษนัน้ตามลําดบัจนถงึ
คณะกรรมการดําเนินการ 
            หากผู้บงัคบับญัชาเหนือผู้สัง่ลงโทษเห็นวา่โทษท่ีลงนัน้เบาไป ให้มีอํานาจที่จะสัง่เพ่ิมโทษก็
ได้ แตโ่ทษท่ีสัง่เพ่ิมขึน้รวมกบัท่ีสัง่ไว้แล้วเดิม ต้องไมเ่กินอํานาจของผู้สัง่ใหมน่ัน้ 
 ข้อ 14. เจ้าหน้าท่ีท่ีถกูลงโทษฐานผิดวินยั ถ้าเห็นวา่ตนไมไ่ด้รับความเป็นธรรมก็อาจอทุธรณ์ตอ่
คณะกรรมการดําเนินการได้ภายใน  15 วนั  นบัตัง้แตว่นัทราบคําสัง่ 
            การอทุธรณ์ไมเ่ป็นเหตใุห้รอการลงโทษตามคําสัง่ของผู้บงัคบับญัชา 
            เม่ือคณะกรรมการดําเนินการได้รับและพิจารณาอทุธรณ์แล้วจะยกโทษ ลดโทษ เพ่ิมโทษ 
หรือยืนตามคําสัง่เดิมก็ได้ ทัง้นี ้โดยปกติให้กระทําให้เสร็จภายใน  30 วนั นบัแตว่นัได้รับอทุธรณ์คําวินิจฉยั
อทุธรณ์แล้วจะยกโทษ ลดโทษ เพ่ิมโทษ  คําวินิจฉยัอทุธรณ์ของคณะกรรมการดําเนินการให้เป็นอนัสิน้สดุ 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  1 มีนาคม พ.ศ. 2554 
 

                                                                     (ลงช่ือ) พลตํารวจตรี   สมบตัิ   คงพิบลูย์ 
                                                                                                    ( สมบตัิ   คงพิบลูย์ ) 
                                                                                                      ประธานกรรมการ 
                                                                              สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์  จํากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จ ากัด 
ว่าด้วยอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการและเจ้าหน้าที่อ่ืน 

พ.ศ. 2554 
……………………………………… 

 

 อาศยัอํานาจตามความในข้อบงัคบัของสหกรณ์ ข้อ 78  ข้อ 91  ข้อ 99 และข้อ 106 ท่ีประชมุ
คณะกรรมการดําเนินการชดุท่ี 38  ครัง้ท่ี 6  เม่ือวนัท่ี  28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2554  ได้กําหนดระเบียบวา่ด้วย
อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้จดัการและเจ้าหน้าท่ีอื่นดงัตอ่ไปนี ้
 

ข้อก าหนดทั่วไป 
 

ข้อ 1. ระเบียบนีเ้รียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์ จํากดั  วา่ด้วยอํานาจ
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้จดัการและเจ้าหน้าท่ีอื่น พ.ศ.2554“ 

ข้อ 2. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ วา่ด้วยอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้จดัการและ
เจ้าหน้าท่ีอื่น พ.ศ.2550 และให้ใช้ระเบียบนีแ้ทน โดยให้มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี  1 มีนาคม พ.ศ.2554  
เป็นต้นไป 

 

หมวด 1 
ผู้จัดการสหกรณ์ 

 

 ข้อ 3. ผู้จดัการสหกรณ์มหีน้าท่ีจดัการทัว่ไปและความรับผิดชอบเก่ียวกบับรรดากิจการประจําของ
สหกรณ์ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบงัคบั ตลอดจนปฏิบตัิตามนโยบายของคณะกรรมการดําเนินการ ตรวจตรา
ควบคมุดแูลการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์  เพ่ือให้งานสหกรณ์ดําเนินตามเป้าหมายบงัเกิดผลดีและ
เป็นคณุประโยชน์แกส่มาชิก 
 

หมวด 2 
รองผู้จัดการ 

 

 ข้อ 4. รองผู้จดัการ มีอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการปฏิบตัิงาน ดงัตอ่ไปนี ้
  ( 1 ) ปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการหรือผู้จดัการมอบหมาย 
  ( 2 ) ในกรณีท่ีไมม่ีผู้จดัการ ให้รองผู้จดัการทําหน้าท่ีผู้จดัการ 
  ( 3 ) ในกรณีท่ีผู้จดัการไมอ่ยู่ หรือไมอ่าจปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้รองผู้จดัการเป็นผู้ปฏิบตัิ 
หน้าท่ีแทน 
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  ( 4 ) ปฏิบตัิการอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการ หรือผู้จดัการมอบให้หรือตามท่ีควร
กระทําเพ่ือให้กิจการในหน้าท่ีของตนลลุว่งไปด้วยดี 
 

หมวด 3 
เจ้าหน้าที่ อ่ืน 

 

ข้อ 5. เจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการปฏิบตัิงานเก่ียวกบังานตอ่ไปนี ้
  ( 1 ) ช่วยปฏิบตัิงานท่ีเป็นหน้าท่ีของเหรัญญิกหรือกรรมการซึง่ได้รับมอบหมายให้รับ 
ผิดชอบเก่ียวกบัการเงินของสหกรณ์ 
  ( 2 ) รับจ่าย เก็บรักษาเงินสดของสหกรณ์ภายในอํานาจที่ได้รับมอบหมายจากผู้จดัการ 
  ( 3 ) ลงบญัชีสมดุเงินสดรับ สมดุเงินสดจ่าย และรวบรวมหลกัฐานการรับจ่ายเงินสดของ
สหกรณ์ และเสนอสมดุเงินสดรับจ่าย พร้อมหลกัฐานการรับจ่าย ให้ผู้จดัการหรือประธานกรรมการหรือผู้
ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการทราบเป็นประจํา 
  ( 4 ) จดัทําทะเบียนจ่ายเงินเดือน เงินสวสัดิการตา่ง ๆ ตามท่ีเจ้าหน้าท่ีและลกูจ้างท่ีมีสิทธิ
ได้รับ 
  ( 5 ) จดัทําระเบียบเงินสะสมเจ้าหน้าท่ีและลกูจ้าง 
  ( 6 ) จดัทําเก่ียวกบัการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจํา 
  ( 7 ) ปฏิบตัิงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้จดัการ 
 ข้อ 6. เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบญัชี มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการปฏิบตัิงานเก่ียวกบังานดงัตอ่ไปนี ้
  ( 1 ) แยกใบสําคญัการรับจ่ายเงินซึง่เจ้าหน้าท่ีการเงินมอบให้เข้าสลิปลกูหนี ้เจ้าหนี ้ตาม
ประเภทการจ่ายหรือรับทกุวนัเมื่อหมดเวลาปฏิบตัิงานประจําวนั 
  ( 2 ) ลงรายการรับจ่ายตามสลิปท่ีแยกแล้วในสมดุสรุปประจําวนั 
  ( 3 ) ลงรายการผ่านจากสมดุสรุปประจําวนัเข้าสมดุรวมบญัชีทัว่ไป 
  ( 4 ) ทํางบทดลองประจําเดือน ทดสอบความถกูต้องของบญัชี 
  ( 5 ) จดัทําและควบคมุงบคงเหลือท้ายแฟ้มทะเบียนเรือนหุ้น บญัชีเงินกู้ซึง่เจ้าหน้าท่ีหน่วย
ตา่ง ๆ สง่มาวา่ตรงกบัประเภทในสมดุรวมบญัชีทัว่ไปหรือไมเ่ป็นประจําเดือน รวมทัง้จดัสง่สาํเนาทะเบียนหุ้น
และแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนดงักลา่วภายใน  90 วนั นบัแตว่นัท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทะเบียน 
  ( 6 ) ปฏิบตัิงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้จดัการ 
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 ข้อ 7. เจ้าหน้าท่ีฝ่ายธุรการ มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการปฏิบตัิงานเก่ียวกบังานตอ่ไปนี  ้
  ( 1 ) ทําหน้าท่ีสารบรรณทัว่ไป 
  ( 2 ) รับสมคัรผู้ เข้าเป็นสมาชิก โดยจดัทําทะเบียนสมาชิกและดชันีช่ือสมาชิกตามอกัษร 
รวมทัง้จดัสง่สําเนาทะเบียนสมาชิกและแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนดงักลา่วตอ่นายทะเบียนสหกรณ์ทราบ
ภายใน  90 วนั นบัแตว่นัท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
  ( 3 ) รับหนงัสือแสดงความจํานงการเปลี่ยนแปลงคา่หุ้น เงินงวดชําระหนี ้
  ( 4 ) รับใบลาออกของสมาชิกและตรวจสอบความถกูต้องตา่ง ๆ  
  ( 5 ) งานประชาสมัพนัธ์ งานบรรจแุตง่ตัง้ 
  ( 6 ) รับ สง่ บนัทกึเสนอ และร่างพิมพ์หนงัสือโต้ตอบเก่ียวกบัการดําเนินการและการ 
ติดตอ่ทัว่ไปของสหกรณ์รวมทัง้เก็บรักษาเอกสารของสหกรณ์ไว้ตามลกัษณะและประเภทของเอกสารนัน้ 
  ( 7 ) ปฏิบตัิงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้จดัการ 
 ข้อ 8. เจ้าหน้าท่ีฝ่ายประจําหนว่ย 

ก. เจ้าหน้าท่ีฝ่ายทะเบียนหุ้นและบญัชีเงินกู้  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบตัิงาน 
เก่ียวกบังานดงัตอ่ไปนี ้
  ( 1 ) ตรวจสอบคําขอกู้ เงินสามญั ฉกุเฉิน และพิเศษของสมาชิกเก่ียวกบัการถือหุ้นและ
หนีส้ิน 
  ( 2 ) จดัทําบญัชีเงินกู้  และทะเบียนหุ้นรายตวัให้เป็นปัจจบุนัอยู่เสมอ 
  ( 3 ) คิดเงินปันผลตามหุ้นทกุ ๆ สิน้ปีทางบญัชี และทํารายการจ่ายเงินปันผล โดย
ประสานงานกบัฝ่ายจดัเก็บ 
  ( 4 ) จดัทํารายการหุ้น หนีค้งเหลือรายตวัประจําเดือน และรายหน่วยตรวจสอบกบัยอดคมุ
ของฝ่ายบญัชีให้ถกูต้อง 
  ( 5 ) แจ้งยอดหุ้นหนีค้งเหลือทกุ ๆ วนัท่ี 31 มีนาคม และ 30 กนัยายน ให้สมาชิกและ 
สหกรณ์จงัหวดัทราบ 
  ( 6 ) จดัทํารายการเก็บเงินประจําเดือน 
  ( 7 ) ปฏิบตัิงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้จดัการ 

ข. เจ้าหน้าท่ีฝ่ายจดัเก็บมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการปฏิบตัิงานเก่ียวกบังาน 
ดงัตอ่ไปนี ้
  ( 1 ) จดัทําใบเสร็จรับเงินประจําเดือน และใบเสร็จรับเงินก่อนกําหนด 
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  ( 2 ) คิดเงินเฉลี่ยคืนของสมาชิกรายคนและรายหน่วยทกุสิน้ปี โดยประสานงานกบัฝ่าย
ทะเบียนหุ้นและบญัชีเงินกู้  
  ( 3 ) จดัทําทะเบียนสหกรณ์หนงัสือเงินกู้สามญั ฉกุเฉิน และพิเศษ 
  ( 4 ) ปฏิบตัิงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้จดัการ 
 ข้อ 9. เจ้าหน้าท่ีฝ่ายเงินกู้มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการปฏิบตัิงานเก่ียวกบังานดงัตอ่ไปนี ้
  ( 1 ) รับคําขอกู้ เงินจากสมาชิกและตรวจสอบคําขอกู้ เงินโดยทําทะเบียนคําขอกู้ เงินแตล่ะ
ประเภทไว้ 
  ( 2 ) รวบรวมและเก็บรักษาคําขอกู้หนงัสือกู้และหนงัสือคํา้ประกัน 
  ( 3 ) จดัทําสญัญาเงินกู้และสญัญาคํา้ประกนั 
  ( 4 ) จดัทําทะเบียนเงินงวดชําระหนี ้
  ( 5 ) ปฏิบตัิการอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้จดัการ 
            ถ้าผู้จดัการหรือเจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิหรือละเว้นการปฏิบตัิหน้าท่ี หรือกระทําโดยประมาทเลินเลอ่
เป็นเหตใุห้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย บคุคลดงักลา่วจะต้องรับผิดชอบชดใช้คา่เสียหายให้แก่สหกรณ์จน
ครบจํานวน 

           ในการปฏิบตัิหน้าท่ี ผู้จดัการ เจ้าหน้าท่ีอื่น ๆ ต้องกระทําตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และ
ระเบียบของสหกรณ์ตลอดจนคําสัง่ของผู้บงัคบับญัชา ในกรณีท่ีไมม่ีกฎหมายข้อบงัคบั ระเบียบหรือคําสัง่ 
ดงัวา่นัน้  ก็ต้องทําตามทางอนัสมควรเพ่ือให้บงัเกิดผลดีแก่สหกรณ์ 

           เพ่ือเป็นข้อผกูพนั ให้ผู้จดัการและเจ้าหน้าท่ีอื่นลงลายมือช่ือรับทราบในการปฏิบตัหิน้าท่ี 
ไว้ด้วย 
             

ประกาศ ณ วนัท่ี  1 มีนาคม พ.ศ. 2554 
 

                                                                     (ลงช่ือ) พลตํารวจตรี   สมบตัิ   คงพิบลูย์ 
                                                                                                    ( สมบตัิ   คงพิบลูย์ ) 
                                                                                                      ประธานกรรมการ 
                                                                              สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์  จํากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จ ากัด 
ว่าด้วยเงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตรเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 

พ.ศ. 2554 
………………………………… 

 

อาศยัอํานาจตามความในข้อบงัคบัของสหกรณ์  ข้อ 78  และข้อ 106  ท่ีประชมุคณะกรรมการ
ดําเนินการชดุท่ี 38  ครัง้ท่ี 6  เมื่อวนัท่ี  28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2554  ได้กําหนดระเบียบวา่ด้วยเงินช่วยเหลือ
การศกึษาบตุรเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ พ.ศ. 2554  ดงัตอ่ไปนี ้

 ข้อ 1. ระเบียบนีเ้รียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์ จํากดั วา่ด้วยเงิน
ช่วยเหลือการศกึษาบตุรเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ พ.ศ. 2554” 

ข้อ 2. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ วา่ด้วยเงินช่วยเหลือการศกึษาบตุรเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ 
พ.ศ.2550 และให้ใช้ระเบียบนีแ้ทน โดยให้มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี  1 มีนาคม พ.ศ.2554 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ในระเบียบนี ้
  ( 1 ) “เจ้าหน้าท่ี“ หมายความว่า บคุคลท่ีสหกรณ์บรรจแุตง่ตัง้ให้เป็นเจ้าหน้าท่ีของ 
สหกรณ์และให้ได้รับเงินเดือนประจําทกุตําแหน่งยกเว้นลกูจ้างชัว่คราว 
  ( 2 ) “รายได้“ หมายความว่า เงินเดือนและคา่จ้าง 
  ( 3 ) “โรงเรียนรัฐบาล“ หมายความว่า โรงเรียนรัฐบาลในสงักดักระทรวงศกึษาธิการ 
ท่ีจดัระดบัการศกึษา ไมส่งูกวา่อนปุริญญาหรือเทียบเท่า โรงเรียนเตรียมทหารสงักดักระทรวงกลาโหม  
โรงเรียนสาธิตสงักดัมหาวิทยาลยั โรงเรียนเทศบาล โรงเรียนสงักดัองค์การบริหารสว่นจงัหวดั 
  ( 4 ) “โรงเรียนราษฎร์“ หมายความว่า โรงเรียนราษฎร์ตามกฎหมายวา่ด้วยโรงเรียนราษฎร์
ท่ีจดัรายการศกึษาไมส่งูกวา่ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายสายสามญัหรือสายอาชีพ แตไ่มร่วมถงึโรงเรียน
ราษฎร์ ประเภทอาชีวศกึษาท่ีใช้หลกัสตูรของโรงเรียนเอง และประเภทโรงเรียนการศกึษาพิเศษ 
  ( 5 ) “เงินบํารุงการศกึษา“ หมายถงึ เงินท่ีโรงเรียนรัฐบาลเรียกเก็บในปีการศกึษาเป็น
คา่ลงทะเบียนหรือคา่ขึน้ทะเบียน หรือคา่สมคัรเข้าเรียน คา่บํารุงห้องสมดุ หรือห้องวิทยาศาสตร์ คา่บํารุงพล
ศกึษาและหตัถกรรม คา่บํารุงโรงเรียนหรือคา่บํารุงวิทยาลยั คา่บํารุงกีฬา คา่วสัดฝึุกหดั หรือคา่ภาคปฏิบตัิ 
หรือคา่บํารุงศิลปศกึษา คา่ห้องพยาบาล คา่กิจกรรมเสริมหลกัสตูรบงัคบั คา่หน่วยกิต คา่เรียน 
  ( 6 ) “คา่เลา่เรียน“ หมายความวา่ เงินคา่เลา่เรียนท่ีโรงเรียนราษฎร์เรียกเก็บตามอตัราท่ี
ได้รับอนญุาตจากกระทรวงศกึษาธิการ และให้หมายความรวมถงึคา่ธรรมเนียมในโรงเรียนราษฎร์ เฉพาะท่ี
กระทรวงศกึษาธิการกําหนดให้เรียกเก็บในปีการศกึษาเป็นคา่ลงทะเบียน คา่ห้องสมดุ คา่บํารุงกีฬา คา่
เวชภณัฑ์ คา่บํารุงการกศุลและคา่บํารุงโรงเรียน 
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  ( 7 ) “บตุร“ หมายความว่า บตุรชอบด้วยกฎหมาย แตไ่มร่วมถงึบตุรบญุธรรมและบตุรนัน้
ต้องมีอายไุมเ่กิน  25 ปีบริบรูณ์ 
  ( 8 ) “ปีการศกึษา“ หมายความวา่ ปีการศกึษาท่ีกําหนดโดยกระทรวงศกึษาธิการ 
กระทรวงกลาโหม มหาวิทยาลยั เทศบาลหรือองค์การบริหารสว่นจงัหวดั 
 ข้อ 4. ให้เจ้าหน้าท่ีมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือเงินบํารุงการศกึษาและหรือเงินคา่เลา่เรียนบตุรของตน
ได้ตามหลกัเกณฑ์แห่งระเบียบนี ้
 ข้อ 5. เจ้าหน้าท่ีซึง่มีรายได้เดือนหนึง่ไมเ่กิน  15,000 บาท มีสทิธิเบิกเงินบํารุงการศกึษาและเงินคา่
เลา่เรียนได้เท่าจํานวนท่ีได้จ่ายไป 
 ข้อ 6. เจ้าหน้าท่ีซึง่มีรายได้เดือนหนึง่เกิน  15,000 บาท มีสิทธิเบิกเงินบํารุงการศกึษาและหรือเงิน
คา่เลา่เรียนได้ คร่ึงหนึง่ของจํานวนเงินท่ีได้จ่ายไป 
 ข้อ 7. เจ้าหน้าท่ีผู้ ใดมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือบํารุงการศกึษาหรือเงินคา่เลา่เรียนสําหรับบตุรของ
ตนเองจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือจากหน่วยตามกฎหมายวา่ด้วยระเบียบบริหารราชการสว่นท้องถ่ิน หรือ
จากนายจ้างของหน่วยงานท่ีมิใช่สหกรณ์ เจ้าหน้าท่ีผู้นัน้ไมม่ีสิทธิได้รับการช่วยเหลือเงินบํารุงการศกึษา หรือ
เงินคา่เลา่เรียนสําหรับบตุรของตนตามระเบียบนี ้เว้นแตส่ิทธิท่ีได้รับนัน้ตํ่ากวา่ท่ีพงึจะได้ตามระเบียบนี ้ ใน
กรณีเช่นนีใ้ห้มีสิทธิเบิกเพ่ิมได้เท่าจํานวนท่ียงัขาดอยู่ 
 ข้อ 8. เจ้าหน้าท่ีผู้ ใดมีคูส่มรส เป็นผู้ปฏิบตัิงานอยู่ในรัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน หรือสหกรณ์อื่นใด หรือ
เป็นข้าราชการหรือลกูจ้างประจํา ซึง่มีสิทธิและเป็นผู้ เบิกรับเงินช่วยเหลือคา่บํารุงการศกึษา และหรือเงิน
ช่วยเหลือคา่เลา่เรียนบตุรจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานดงักลา่ว เจ้าหน้าท่ีผู้นัน้ไมม่ีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ
เงินบํารุงการศกึษา หรือเงินคา่เลา่เรียนสําหรับบตุรของตนตามระเบียบนี ้เว้นแตส่ิทธิท่ีคูส่มรสได้รับนัน้ตํ่า
กวา่ท่ีพงึจะได้รับตามระเบียบนี ้ในกรณีเช่นนีใ้ห้มีสิทธิเบิกเพ่ิมเติมได้เท่าจํานวนท่ียงัขาดอยู่ 
 ข้อ 9. ในกรณีนีเ้จ้าหน้าท่ีผู้ ใดมีคูส่มรสเป็นเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ด้วยกนั ให้คูส่มรสที่มีรายได้สงูกวา่
เป็นผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามหลกัเกณฑ์ ข้อ  5  หรือ ข้อ  6  แล้วแตก่รณี ถ้ามีรายได้เท่ากนัให้สามีเป็น
ผู้ เบิก ถ้าคูส่มรสหย่าขาดจากกนัหรือแยกกนัอยู่ โดยยงัไมด่ําเนินการหย่าตามกฎหมาย ให้คูส่มรสที่เป็น
ผู้ปกครองบตุรมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบนีต้ามจํานวนบตุรท่ีอยู่ในอํานาจปกครองของตน 
 ข้อ 10. ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีต้องการใช้สิทธิเบิกเงินกบัสหกรณ์ ให้เจ้าหน้าท่ีนําใบเสร็จรับเงินบํารุง
การศกึษาและเงินคา่เลา่เรียนท่ีเบิกได้ตามระเบียบนีม้าขอเบิกจากสหกรณ์ 
 ข้อ 11. ให้ผู้จดัการพิจารณาวา่การขอเบิกเงินตามใบเสร็จรับเงินถกูต้องตามระเบียบหรือไม่ และจะ
จ่ายได้เพียงใด และรีบเสนอให้คณะกรรมการดําเนินการเป็นผู้อนมุตัิสัง่จ่าย 

           วิธีการเบิกจ่ายเงินคา่บํารุงการศกึษาหรือเงินคา่เลา่เรียนให้เป็นไปตามท่ีสหกรณ์กําหนด 
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ประกาศ ณ วนัท่ี  1 มีนาคม พ.ศ. 2554 
 

                                                                     (ลงช่ือ) พลตํารวจตรี   สมบตัิ   คงพิบลูย์ 
                                                                                                    ( สมบตัิ   คงพิบลูย์ ) 
                                                                                                      ประธานกรรมการ 
                                                                              สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์  จํากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์  จ ากัด 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปปฏบิัตงิาน 

พ.ศ. 2554 
…………………………………… 

 

อาศยัอํานาจตามความในข้อบงัคบัของสหกรณ์ ข้อ 78  และข้อ 106 ท่ีประชมุคณะกรรมการ
ดําเนินการชดุท่ี 38  ครัง้ท่ี 6  เมื่อวนัท่ี  28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2554 ได้กําหนดระเบียบวา่ด้วยคา่ใช้จ่ายในการ
เดินทางไปปฏิบตัิงานของกรรมการและเจ้าหน้าท่ีไว้ดงักรณีตอ่ไปนี ้

 ข้อ 1. ระเบียบนีเ้รียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์ จํากดั วา่ด้วย
คา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบตัิงาน พ.ศ. 2554” 

ข้อ 2. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ วา่ด้วยคา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบตัิงาน พ.ศ.2550 และให้
ใช้ระเบียบนีแ้ทน โดยให้มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี  1 มีนาคม พ.ศ.2554 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ในระเบียบนี ้
  สหกรณ์  หมายถงึ สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์ จํากดั 
  สมาชิก  หมายถงึ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์ จํากดั 
  เจ้าหน้าท่ี  หมายถงึ เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์ จํากดั 
  คณะกรรมการดําเนินการ  หมายถงึ คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์ จํากดั 
  ประธานกรรมการ หมายถงึ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์ 
จํากดั 
 ข้อ 4. ผู้ เดินทางไปปฏิบตัหิน้าท่ีซึง่เป็นคณะกรรมการดําเนินการและเจ้าหน้าท่ีให้เบิกคา่ใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปปฏิบตัิงานได้ตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบนี ้
 ข้อ 5. คา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบตัิงานภายในประเทศ ได้แก่ 
  ( 1 ) คา่พาหนะ ซึง่รวมถงึคา่เช่ายานพาหนะ คา่เชือ้เพลิงหรือพลงังานสําหรับยาน 
พาหนะ คา่ระวางบรรทกุ คา่จ้างคนหาบหามและอื่น ๆ ทํานองเดียวกนั 
  ( 2 ) คา่เบีย้เลีย้ง 
  ( 3 ) คา่เช่าท่ีพกั 
  ( 4 ) คา่ใช้จ่ายอนัท่ีจําเป็นต้องจ่ายในการเดินทางหรือการปฏิบตัิงาน 
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 ข้อ 6. การเดินทางไปปฏิบตัิงานได้แก่ 
  ( 1 ) การปฏิบตัิงานท่ีเก่ียวกบังานหรือกิจการเก่ียวกบัสหกรณ์ ตามท่ีได้รับมอบหมายจาก
ประธานกรรมการหรือคณะกรรมการดําเนินการ 
  ( 2 ) การไปฝึกอบรมหรือสมัมนาท่ีสว่นราชการเป็นผู้จดั หรือคณะกรรมการดําเนินการ
อนมุตัิให้เอกชนจดั หรือชมุนมุสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากดั หรือสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ
ไทยเป็นผู้จดั  ทัง้นีร้วมถงึการเดินทางของผู้จดัการฝึกอบรมหรือสมัมนาและวิทยากรหรือผู้บรรยายด้วย  โดย
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการ 
 ข้อ 7. การปฏิบตัิงานตามข้อ 6 ( 2 )  กรณีจําเป็นและเร่งดว่น ต้องได้รับอนมุตัิจากประธานกรรมการ
และแจ้งให้ท่ีประชมุคณะกรรมการดําเนินการในครัง้ตอ่ไปทราบ 
 ข้อ 8. การเดินทางไปปฏิบตัิงานถ้าหยดุ ณ ที่ใด โดยไมม่ีความจําเป็นแก่งานสหกรณ์จะเบิก 
คา่ใช้จ่ายในการเดินทางไมไ่ด้ 
          ในกรณีท่ีผู้ ไปปฏิบตัิงานจําเป็นต้องหยดุพกัเพราะเหตสุดุวิสยั หรือเจ็บป่วยโดยมีใบรับรอง
แพทย์ให้เบิกคา่ใช้จ่ายในการเดินทางได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการแล้ว 
 ข้อ 9. ในการเดินทางไปปฏิบตัิงานตามปกติให้ใช้ยานพาหนะประจําทางเบิกคา่พาหนะเท่าท่ีจ่าย
จริงโดยประหยดั กรณีเดินทางโดยรถไฟให้เบิกจ่ายตามอตัราตอ่ไปนี ้
  ( 1 ) คา่โดยสารชัน้สองสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าท่ี 
  ( 2 ) คา่โดยสารชัน้หนึง่สําหรับผู้ดํารงตําแหน่งรองผู้จดัการ ผู้จดัการหรือกรรมการ 
สหกรณ์ 
            การเดินทางโดยยานพาหนะตาม ( 1 ) ( 2 )  ซึง่จะต้องเสียคา่ธรรมเนียมพิเศษให้เบิก 
คา่ธรรมเนียมตามชัน้ท่ีได้โดยสารนัน้ได้  รวมทัง้คา่ธรรมเนียมรถนอนเว้นแตค่า่ธรรมเนียมรถนอน บ.น.อ.  ให้
เบิกได้เฉพาะกรรมการอํานวยการ 
 ข้อ 10. ในกรณีท่ีมียานพาหนะประจําทาง หรือมีแตต้่องการความรวดเร็วหรือความปลอดภยัเพ่ือ
ประโยชน์แก่งานสหกรณ์ให้ใช้ยานพาหนะอื่นตลอดจนเคร่ืองบินได้โดยคณะกรรมการดําเนินการเป็นผู้
พิจารณาอนมุตัิ 

           ในกรณีตามวรรคแรก ถ้าใช้ยานพาหนะสว่นตวัแทนยานพาหนะอื่นให้เบิกชดเชยได้เท่าท่ีพงึ
จ่ายสําหรับยานพาหนะอื่นนัน้ 
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 ข้อ 11. เบีย้เลีย้งเดินทางไปปฏิบตัิงานให้เบิกได้ตามอตัราดงันี ้
                                                                                   เบิกได้ไมเ่กินวนัละ  ( บาท ) 

ผู้ เดินทางไปปฏิบตัิงาน ในจงัหวดั ตา่งจงัหวดั 
( 1 ) เจ้าหน้าท่ี 200 250 
( 2 ) หวัหน้าฝ่าย , รองผู้จดัการ , ผู้จดัการ , กรรมการ 300 350 

 ข้อ 12. การคํานวณเบีย้เลีย้งให้ถือเกณฑ์ดงันี ้คือ 
            การนบัเวลาปฏิบตัิงานให้นบัเวลาตัง้แตอ่อกจากท่ีพกัหรือสํานกังานจนกลบัถงึท่ีพกั หรือ
สํานกังาน เวลาปฏิบตัิงาน  8 ชัว่โมง นบัเป็น  1 วนั เศษของวนัเกินกวา่  4 ชัว่โมง นบัเป็น  1 วนั 
 ข้อ 13. การเดินทางไปปฏิบตัิงานท่ีจะเป็นต้องพกัแรมให้เบิกคา่เช่าท่ีพกัได้ตามท่ีจ่ายจริงแตไ่มเ่กิน
อตัราดงัตอ่ไปนี ้

ผู้ เดินทางไปปฏิบตัิงาน เบิกได้ไมเ่กินวนัละ (บาท) 
( 1 ) เจ้าหน้าท่ี 800 
( 2 ) หวัหน้าฝ่าย , รองผู้จดัการ , ผู้จดัการ , กรรมการ 1,000 

 ข้อ 14. บรรดาสิ่งของและพสัดท่ีุนําไปในการปฏิบตัิงานให้เบิกคา่บรรทกุได้เท่าท่ีจ่ายจริง ถ้า 
จําเป็นจะบรรทกุทางเคร่ืองบินต้องได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการดําเนินการ 
 ข้อ 15. ผู้ เดินทางไปปฏิบตัิงานจะเบิกคา่ใช้จ่ายท่ีจําเป็นเพ่ือประโยชน์แก่งานสหกรณ์ เช่น  
คา่เคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ คา่ใช้จ่ายในการสื่อสารได้เท่าท่ีจ่ายจริง 
 ข้อ 16. สมาชิกหรือบคุคลภายนอกท่ีสหกรณ์มีความจําเป็น ขอให้เดินทางไปปฏิบตัิงานของ 
สหกรณ์ ต้องได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการดําเนินการก่อนและให้เบิกคา่ใช้จ่ายในการเดินทางได้ปฏิบตัิงาน
ในอตัราเดียวกนักบัข้อ 11 ( 2 ) และข้อ 13 ( 2 )  

ข้อ 17. ผู้ เดินทางไปปฏิบตัิงานจะขอยืมเงินทดรองจ่ายเพ่ือเบิกจ่ายในการเดินทางได้ตามสมควร 
แก่เหตกุารณ์ โดยย่ืนประมาณการคา่ใช้จ่ายเป็นเงินยืมทัง้นี ้ให้ประธานกรรมการสหกรณ์เป็นผู้ พิจารณา
อนมุตัิการจ่ายเบิกเงินยืมตามวรรคแรกให้จ่ายก่อนการเดินทางไมเ่กิน  7 วนั 

ข้อ 18. การเบิกคา่ใช้จ่ายในการเดินทาง ผู้ เดินทางไปปฏิบตัิงานต้องย่ืนรายงานการเดินทางตาม 
แบบท่ีสหกรณ์กําหนด ทัง้นีใ้ห้ประธานกรรมการเป็นผู้ พิจารณาอนมุตัิ 

           คา่ใช้จ่ายรายการใดสามารถเรียกใบเสร็จรับเงินได้ ให้นํามาแสดงพร้อมรายงานการ 
เดินทางด้วย 
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ข้อ 19. ถ้าผู้ ได้รับเงินยืมทดรองจ่ายไมย่ื่นรายงานการเดินทางพร้อมด้วยใบสําคญัคูจ่่ายเงิน และ
เหลือจ่าย( ถ้ามี ) ภายใน  15 วนั  นบัแตว่นักลบัมาจากปฏิบตัิงานให้ประธานกรรมการสัง่หกัเงินคืนท่ีจ่าย
ลว่งหน้านัน้จากเงินเดือนหรือคา่จ้างหรือเงินใด ๆ ที่สหกรณ์จะจ่ายแก่สหกรณ์ผู้นัน้ หรืองดให้บคุคลผู้นัน้ใช้
สิทธิเบิกคา่ใช้จ่ายตามระเบียบนีต้ลอดไป 

ข้อ 20. ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี ้
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  1 มีนาคม พ.ศ.2554 
 

                                                                     (ลงช่ือ) พลตํารวจตรี   สมบตัิ   คงพิบลูย์ 
                                                                                                    ( สมบตัิ   คงพิบลูย์ ) 
                                                                                                      ประธานกรรมการ 
                                                                              สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์  จํากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์  จ ากัด 
ว่าด้วยการจ่ายเงนิค่าตอบแทนนอกเวลาปฏบิัตหิน้าที่ปกติ 

พ.ศ. 2554 
……………………………….. 

 

อาศยัอํานาจตามความในข้อบงัคบัของสหกรณ์ ข้อ 78  และข้อ 106 ท่ีประชมุคณะกรรมการ
ดําเนินการชดุท่ี 38  ครัง้ท่ี 6  เมื่อวนัท่ี  28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2554 ได้กําหนดระเบียบวา่ด้วยคา่ใช้จ่ายในการ
เดินทางไปปฏิบตัิงานของกรรมการและเจ้าหน้าท่ี ไว้ดงักรณีตอ่ไปนี ้

 ข้อ 1. ระเบียบนีเ้รียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์ จํากดั วา่ด้วยการ
จ่ายเงินคา่ตอบแทนนอกเวลาปฏิบตัิหน้าท่ีปกติ พ.ศ. 2554” 

ข้อ 2. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ วา่ด้วยการจ่ายเงินคา่ตอบแทนนอกเวลาปฏิบตัิหน้าท่ีปกติ 
พ.ศ.2550 และให้ใช้ระเบียบนีแ้ทน โดยให้มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี  1 มีนาคม พ.ศ.2554 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ในระเบียบนี ้

สหกรณ์  หมายถงึ สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์ จํากดั 
คณะกรรมการ  หมายถงึ คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูร 

จงัหวดับรีุรัมย์ จํากดั 
  ประธานกรรมการ  หมายถงึ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดั
บรีุรัมย์ จํากดั 
  รองประธานกรรมการ  หมายถงึ รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูร
จงัหวดับรีุรัมย์ จํากดั 
  เลขานกุาร  หมายถงึ เลขานกุารคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูร
จงัหวดับรีุรัมย์ จํากดั 
  ผู้จดัการ  หมายถงึ ผู้จดัการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์ จํากัด 
  เจ้าหน้าท่ี  หมายถงึ เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์ จํากดั 
  เวลาปฏิบตัิหน้าท่ีปกติ  หมายถงึ เวลา 08.30 น. ถงึ 16.30 น. ของวนัเปิดทําการ 
  วนัหยดุ  หมายถงึ วนัเสาร์ วนัอาทิตย์ และวนัหยดุตามประกาศของทางราชการ 
 ข้อ 4. ผู้มีสิทธิรับเงินคา่ตอบแทนนอกเวลาปฏิบตัิหน้าท่ีปกตต้ิองเป็นเจ้าหน้าท่ี ของสหกรณ์ 
ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์ จํากดั ซึง่ได้รับคําสัง่ให้ทํางานนอกเวลาปฏิบตัิหน้าท่ีปกติ 
 ข้อ 5. การจ่ายเงินคา่ตอบแทนนอกเวลาปฏิบตัิหน้าท่ีปกติในวนัทําการเป็นเวลาติดตอ่กนัไมน้่อย
กวา่ 3 ชัว่โมง  ให้เบิกได้ในอตัราวนัละ  100 บาท 
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         กรณีอยู่ปฏิบตัิหน้าท่ีในวนัหยดุเตม็วนั เช่นเดียวกบัวนัปฏิบตัิหน้าท่ีปกติให้เบิกได้ในอตัรา 
วนัละ 200 บาท 

ข้อ 6. ให้ผู้จดัการเสนอเร่ืองขออนญุาตปฏิบตัิหน้าท่ีนอกเวลาเม่ือเห็นวา่มีเร่ืองจําเป็นเร่งดว่นเพ่ือ 
ให้งานของสหกรณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและไมเ่กิดผลเสียหายแก่สหกรณ์ 
 ข้อ 7. ในการเสนอเร่ืองขออนญุาตนัน้ให้เสนอตอ่ประธานกรรมการ โดยรายงานวนัเวลาแสดง
เหตผุลท่ีขออนญุาต และแนบบญัชีช่ือเจ้าหน้าท่ีท่ีขออนญุาตเพ่ือให้ประธานกรรมการอนญุาต 
 ข้อ 8. ให้เจ้าหน้าท่ีมีสิทธิได้รับเงินคา่ตอบแทนนอกเวลาปฏิบตัิหน้าท่ีปกติไมเ่กิน  1 ครัง้ ใน 
หนึง่วนั 
 ข้อ 9. การจ่ายเงินคา่ตอบแทนนอกเวลาปฏิบตัิหน้าท่ีปกตินอกเหนือจากระเบียบนี ้ให้ขออนมุตัิตอ่
ประธานกรรมการดําเนินการ 
 ข้อ 10. ให้ประธานกรรมการเป็นผู้ รักษาการตามระเบียบนี ้
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  1 มีนาคม พ.ศ.2554 
 

                                                                     (ลงช่ือ) พลตํารวจตรี   สมบตัิ   คงพิบลูย์ 
                                                                                                    ( สมบตัิ   คงพิบลูย์ ) 
                                                                                                      ประธานกรรมการ 
                                                                              สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์  จํากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์  จ ากัด 
ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ 

พ.ศ.2554 
…………………………… 

 

 อาศยัอํานาจตามความในข้อบงัคบัของสหกรณ์ ข้อ 78  และข้อ 106  ท่ีประชมุคณะกรรมการ
ดําเนินการชดุท่ี 38  ครัง้ท่ี 6  เมื่อวนัท่ี  28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2554  ได้กําหนดระเบียบวา่ด้วยการใช้ทนุ 
สาธารณประโยชน์ดงัตอ่ไปนี ้
 ข้อ 1. ระเบียบนีเ้รียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์ จํากดั วา่ด้วยการใช้
ทนุสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2554” 
 ข้อ 2. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ วา่ด้วยการใช้ทนุสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2550  และให้ใช้ระเบียบ
นีแ้ทนโดยมีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี  1 มีนาคม พ.ศ.2554 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. “ทนุสาธารณประโยชน์“  หมายถงึ  เงินซึง่ท่ีประชมุใหญ่ได้มีมติให้จดัสรรกําไรสทุธิประจําปีของ
สหกรณ์ 
 ข้อ 4. ทนุสาธารณประโยชน์ให้จ่ายในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

4.1 จ่ายเพ่ือการศกึษา  ได้แก่ 
ก. เป็นทนุก่อสร้างหรือซอ่มแซมหรือตอ่เติมอาคารเรียน ครุุสมัมนาคาร ห้องสมดุ 

และคา่ยลกูเสือ  เป็นต้น 
   ข. เป็นทนุจดัซือ้อปุกรณ์การศกึษา การสอบการเรียนให้แกโ่รงเรียน หรือสถาน 

ศกึษาท่ีสมควรได้รับการช่วยเหลือ 
   ค. เป็นทนุในการอบรมสมัมนา การวิจยั การค้นคว้าและกิจกรรมอื่น ๆ ในทาง 

สหกรณ์และการศกึษาทัว่ไป 
   ง. เป็นทนุการศกึษาของสมาชิกหรือบตุรของสมาชิกตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ 

ดําเนินการกําหนด 
   จ. เป็นเงินสมทบในการจดัซือ้ยานพาหนะสําหรับใช้ประโยชน์เก่ียวกบัการศกึษา เช่น  

ตรวจการศกึษา และจดัเป็นห้องสมดุเคลื่อนท่ี เป็นต้น 
 4.2 จ่ายเพ่ือสาธารณประโยชน์ ได้แก่ เป็นทนุในการก่อสร้างหรือซอ่มแซม หรือตอ่เติม 

สถานท่ีอนัเป็นสาธารณประโยชน์ทัว่ไป เช่น ถนน โรงพยาบาล บ่อนํา้และสวนสาธารณะ เป็นต้น 
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4.3 จ่ายเพ่ือการกศุล ได้แก ่
ก. บํารุงศาสนา ทัง้ทางวตัถแุละวิชาการ 
ข. เป็นการสงเคราะห์ผู้ประสบภยัพิบตัิตา่ง ๆ เช่นอคัคีภยั อทุกภยั และวาตภยั  

เป็นต้น 
ค. เป็นการสงเคราะห์นกัเรียนท่ียากจน 
ง. เป็นการสงเคราะห์เก่ียวกบัศพของสมาชิกตามระเบียบท่ีคณะกรรมการดําเนิน 

การกําหนด 
ข้อ 5. การขอทนุสาธารณประโยชน์ให้หน่วยงานท่ีจะขอทนุสาธารณประโยชน์ เสนอเร่ืองราวผ่าน

การพิจารณาดงัตอ่ไปนี ้
  5.1 หน่วยงานท่ีสงักดัอําเภอหรือจงัหวดั ให้เสนอเร่ืองผ่าน สงักดันัน้ ๆ ตามลําดบัชัน้ 
  5.2 หน่วยงานอื่น ให้เสนอเร่ืองตอ่ประธานกรรมการของสหกรณ์โดยตรง 
  5.3 เร่ืองราวท่ีเสนอขอทนุสาธารณประโยชน์นัน้ ให้แสดงหลกัฐานเหตผุล และถ้าเป็น
อาคารหรือสถานท่ีให้แสดงรูปและรายงานให้ชดัเจน และให้ย่ืนตอ่ประธานกรรมการก่อนการประชมุ
คณะกรรมการดําเนินการประจําเดือนไมน้่อยกวา่  7 วนั  กบัให้สําเนาเร่ืองราวท่ีขอทนุสาธารณประโยชน์นัน้
สง่ให้กรรมการดําเนินการทกุคนทราบลว่งหน้าด้วย 
 ข้อ 6. การพิจารณาให้ทนุสาธารณประโยชน์ เพ่ือเป็นการให้หลกัพิจารณาให้ทนุสาธารณประโยชน์
ในคราวหนึง่ ๆ ให้ถือวา่เป็นความสําคญัก่อนหลงั ดงัตอ่ไปนี ้
  6.1 ทนุสาธารณประโยชน์ท่ีเป็นการสงเคราะห์อนัเกิดจากภยัพิบตัิตา่ง ๆ แก่สมาชิกให้
ได้รับความช่วยเหลือก่อนเหตอุื่น 
  6.2 ทนุสาธารณประโยชน์ท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่บรรดาสมาชิกโดยทัว่ไป  ให้ได้รับเป็น 
อนัดบัสอง 
  6.3 ทนุสาธารณประโยชน์ท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สว่นรวมโดยทัว่ไป  ให้ได้รับเป็น 
อนัดบัสาม 
  6.4 ทนุสาธารณประโยชน์ท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกเพียงบางสว่น  ให้ได้รับเป็น
อนัดบัสี ่
  6.5 นอกจากท่ีกลา่วข้างต้น ให้อยู่ในดลุยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการ 
  6.6 การพิจารณาให้ทนุสาธารณประโยชน์เพ่ือการใด ๆ ในคราวหนึง่ ๆ ไปแล้ว ให้ถือวา่การ
พิจารณาสําหรับเร่ือง ๆ นัน้ เป็นอนัยตุิ 
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 ข้อ 7. วงเงินการอนมุตัิจ่ายทนุสาธารณประโยชน์ จํานวนเงินทนุสาธารณประโยชน์ท่ีจะอนมุตัิจ่าย
ให้แก่หน่วยงานท่ีย่ืนขอนัน้ ตามปกติต้องไมเ่กิน  2,000 บาท เว้นแตใ่นกรณีท่ีมีเหตผุลความจําเป็นพิเศษให้ก็
ให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเป็นเฉพาะราย 

ข้อ 8. สิทธิการขอทนุสาธารณประโยชน์เพ่ือให้เป็นการทัว่ถงึแก่ทกุหน่วยงาน หน่วยงานใดท่ีได้ทนุ
สาธารณประโยชน์แล้ว จะมีสทิธิย่ืนขอได้อีกเมื่อทกุหน่วยงานได้รับทนุไปแล้ว เว้นแตห่น่วยงานนัน้ ๆ ไม่
ประสงค์จะขอ  ทัง้นีใ้ห้เร่ิมนบัตัง้แตเ่ร่ิมใช้ทนุสาธารณประโยชน์เป็นต้นมา 

ข้อ 9. มติของคณะกรรมการในการใช้ทนุสาธารณประโยชน์ มติของคณะกรรมการดําเนินการในการ
พิจารณาให้ทนุสาธารณประโยชน์นัน้ ให้ถือคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้
  9.1 มติในการพิจารณาให้ทนุสาธารณประโยชน์ข้อ  6  ให้ถือคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สอง
ในสามของจํานวนกรรมการดําเนินการท่ีเข้าร่วมประชมุ 
  9.2 มติในการพิจารณาขยายวงเงินตามข้อ  7 และในสทิธิการย่ืนขอทนุสาธารณประโยชน์
ตามข้อ  8  วรรคสองให้ถือคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ 
 ข้อ 10. ใบสําคญัเก่ียวกบัการจา่ยทนุสาธารณประโยชน์ การจา่ยทนุสาธารณประโยชน์นัน้ให้
พนกังานผู้จ่ายเงินเรียกใบสําคญัรับเงินจากผู้ รับเงินทกุราย ดงันี ้
  10.1 ถ้าสหกรณ์จ่ายเงินทนุสาธารณประโยชน์ในฐานะเป็นผู้จดัการกิจการอย่างใดอย่าง
หนึง่เอง ต้องมีใบสําคญัรับเงินหรือหลกัฐานการจดัทําหรือจดัซือ้โดยละเอียด 
  10.2 ถ้าสหกรณ์จ่ายทนุสาธารณประโยชน์สมทบเพ่ือการใด  ต้องให้ผู้มีอํานาจในการ
จดัทําหรือผู้มีอํานาจในการรับเงินนัน้ออกหลกัฐานการรับเงินนัน้ ๆ ให้แก่สหกรณ์โดยครบถ้วนและถกูต้อง 
            เม่ือสหกรณ์ได้จ่ายเงินไปแล้วทกุคราว เจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินลงลายมือช่ือรับผิดชอบในการ
จ่ายเงินด้วย  
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  1 มีนาคม พ.ศ.2554 
 

                                                                     (ลงช่ือ) พลตํารวจตรี   สมบตัิ   คงพิบลูย์ 
                                                                                                    ( สมบตัิ   คงพิบลูย์ ) 
                                                                                                      ประธานกรรมการ 
                                                                              สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์  จํากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์  จ ากัด 
ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชกิ 

พ.ศ.2554 
…………………………… 

 

 อาศยัอํานาจตามความในข้อบงัคบัของสหกรณ์ ข้อ 78  และข้อ 106  ท่ีประชมุคณะกรรมการ
ดําเนินการชดุท่ี 38  ครัง้ท่ี 6  เมื่อวนัท่ี  28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2554 ได้กําหนดระเบียบวา่ด้วยการใช้ทนุ 
สาธารณประโยชน์เพ่ือสงเคราะห์เก่ียวกบัการศพของสมาชิก  ดงัตอ่ไปนี ้
 ข้อ 1. ระเบียบนีเ้รียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์จํากดั  วา่ด้วยการใช้
ทนุสาธารณประโยชน์เพ่ือสงเคราะห์เก่ียวกบัการศพของสมาชิก พ.ศ.2554“ 
 ข้อ 2. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ วา่ด้วยการใช้ทนุสาธารณประโยชน์เพ่ือสงเคราะห์เก่ียวกบัการ
ศพของสมาชิก พ.ศ.2550  และให้ใช้ระเบียบนีแ้ทนโดยให้มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี  1 มีนาคม พ.ศ.2554  
เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ระเบียบนีม้ีวตัถปุระสงค์เพ่ือช่วยเหลือในทางการเงินเก่ียวกบัศพของสมาชิกเท่านัน้ 
 ข้อ 4. สมาชิกผู้ ใดถงึแก่กรรมในขณะท่ีเป็นสมาชิกอยู่ในสหกรณ์ให้มีสิทธ์ิได้รับเงินสงเคราะห์
เก่ียวกบัการศพตามหลกัเกณฑ์ ดงันี ้

(1) ถงึแก่กรรมอนัเน่ืองมาจากการปฏิบตัิหน้าท่ีราชการหรือหน้าท่ีของสหกรณ์ให้ได้รับ 
เงินสงเคราะห์เก่ียวกบัการศพเหมาจ่ายรายละ 50,000.00 บาท 

(2) ถงึแก่กรรมเพราะเหตอุื่นให้ได้รับเงินสงเคราะห์เก่ียวกบัการศพเหมาจ่ายรายละ  
30,000.00 บาท 

ข้อ 5. สหกรณ์จะจ่ายเงินสงเคราะห์เก่ียวกบัการศพให้แก่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้
  (1)  ในกรณีท่ีสมาชิกถงึแก่กรรม ให้จ่ายแก่ผู้มีรายช่ือระบใุห้เป็นผู้ รับประโยชน์ตามหนงัสือ
ตัง้ผู้ รับโอนประโยชน์หรือคูส่มรส  หรือบตุร  หรือบิดา  หรือมารดาเป็นผู้ รับตามลําดบั 

(2)  ในกรณีสมาชิกมีหนีใ้นฐานะผู้กู้(หรือผู้คํา้ประกนั)ในสหกรณ์  ให้สหกรณ์หกัเงิน 
สงเคราะห์เก่ียวกบัการศพตามจํานวนหนีค้้างชําระพร้อมดอกเบีย้และคา่ปรับ(ถ้ามี) อยู่กบัสหกรณ์ใน
ขณะนัน้สว่นท่ีเหลือให้จ่ายตาม(1) 
 ข้อ 6. สหกรณ์ย่อมทรงไว้ซึง่สทิธิท่ีจะงดจ่ายหรือลดจํานวนน้อยลงกวา่หลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในข้อ  
4 และข้อ 5 ได้หากปรากฏวา่ 
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  ( 1 ) สมาชิกท่ีขอรับการสงเคราะห์ถงึแก่กรรม เน่ืองจากตนกระทําความผิดทางอาญา 
( 2 ) เงินทนุสาธารณประโยชน์ซึง่ท่ีประชมุใหญ่จดัสรรไว้ตามในข้อบงัคบัของสหกรณ์ 

หมดลงหรือมีจํานวนน้อยกวา่หลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในข้อ 4 และข้อ 5 ซึง่สมาชิกนัน้จะพงึมีสิทธิได้รับการ
สงเคราะห์ 

ข้อ 7. ให้ประธานกรรมการพิจารณาจ่ายเงินสงเคราะห์เก่ียวกบัการศพ ให้เป็นไปตามระเบียบนีก้าร
พิจารณาจ่าย ให้พิจารณาตามลําดบัคําร้องท่ีย่ืนขอรับการสงเคราะห์และต้องจดัให้ผู้ รับทําหลกัฐานการรับ
เงินให้แก่สหกรณ์ทกุรายและให้เสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบทกุรายในการประชมุคณะกรรมการ
ดําเนินการคราวถดัไป 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  1 มีนาคม พ.ศ.2554 
 

                                                                     (ลงช่ือ) พลตํารวจตรี   สมบตัิ   คงพิบลูย์ 
                                                                                                    ( สมบตัิ   คงพิบลูย์ ) 
                                                                                                      ประธานกรรมการ 
                                                                              สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์  จํากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์  จ ากัด 
ว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชกิ 

พ.ศ. 2554 
…………………………….. 

 

 อาศยัอํานาจตามความในข้อบงัคบั ข้อ 78  และข้อ 106  ท่ีประชมุคณะกรรมการดําเนินการชดุท่ี 38 
ครัง้ท่ี 6  เม่ือวนัท่ี  28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2554  ได้กําหนดระเบียบวา่ด้วยทนุสง่เสริมการศกึษาบตุรสมาชิก
ดงัตอ่ไปนี ้
 ข้อ 1. ระเบียบนีเ้รียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์ จํากดั  วา่ด้วยทนุ
สง่เสริมการศกึษาบตุรสมาชิก พ.ศ. 2554“  
 ข้อ 2. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ วา่ด้วยทนุสง่เสริมการศกึษาบตุรสมาชิก พ.ศ.2550 และให้ใช้
ระเบียบนีแ้ทนโดยให้มีผลบงัคบัใช้ตัง้แต ่ 1 มีนาคม พ.ศ.2554 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. เงินทนุสง่เสริมการศกึษาบตุรสมาชิก อาจจะได้มาจาก 
             ( 1 ) เงินทนุสาธารณประโยชน์ของสหกรณ์หรือ  
             ( 2 ) เงินซึง่มีผู้อทิุศให้ 
 ข้อ 4. ทนุสง่เสริมการศกึษาบตุรสมาชิกในปีหนึง่ ๆ จําแนกการให้ทนุดงัตอ่ไปนี ้
             ( 1 ) ชัน้ประถมต้น    ทนุละ   2,000 บาท 
                     ชัน้มธัยมศกึษา                                      ทนุละ   3,000 บาท 
                    ชัน้อดุมศกึษา                                        ทนุละ   4,000 บาท 
             ( 2 ) จํานวนทนุสง่เสริมการศกึษาบตุรแตล่ะปีนัน้  ขึน้อยู่กบัผลการจดัสรรกําไรสทุธิในปี 
นัน้ ๆ ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 
 ข้อ 5. คณุสมบตัิของผู้ รับทนุ มีดงัตอ่ไปนี ้
             ( 1 ) เป็นบตุรสมาชิกแตไ่มร่วมถงึบตุรบญุธรรม 
             ( 2 ) ผู้ขอรับทนุทกุระดบั ต้องสอบไลไ่ด้คะแนนตัง้แตเ่กรดเฉลี่ย  2.00 ขึน้ไป  สําหรับผู้ รับ
ทนุในชัน้ประถมต้น  ถ้ากําลงัเรียนอยู่ในชัน้ปีท่ี 1 ให้ใช้ผลการสอบครัง้หลงัสดุของปีท่ีกําลงัเรียนอยู่และต้อง
ได้คะแนนตัง้แตเ่กรดเฉลี่ย  2.00 ขึน้ไป หรือเทียบเท่า 
             ( 3 ) มีความประพฤติเรียบร้อย 
             ( 4 ) มีสขุภาพดี 
             ( 5 ) กําลงัศกึษาอยู่ในสถาบนัศกึษาของทางราชการหรือสถาบนัศกึษาของเอกชนท่ีทาง
ราชการรับรอง 
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               ( 6 ) ต้องไมเ่ป็นผู้ ได้รับทนุการศกึษาอื่นใดในปีท่ีย่ืนขอรับทนุ 
               ( 7 ) ต้องไมเ่ป็นผู้ ได้รับทนุสง่เสริมการศกึษาบตุรสมาชิกสหกรณ์ติดตอ่กนัทกุปี 
               ( 8 ) สมาชิกคนหนึง่มีสิทธิขอรับเงินได้เพียง 1 ทนุ  ถ้าบิดาและมารดาตา่งเป็นสมาชิกก็ให้
ได้รับทนุเพียง  1 ทนุ  
 ข้อ 6. ผู้ขอรับทนุจะต้องย่ืน 
 ( 1 ) ใบรับรองของผู้บงัคบับญัชาของบิดาหรือมารดาซึง่ดํารงตําแหน่งเป็นผู้บงัคบับญัชา
ตัง้แตร่ะดบัหวัหน้าสถานีตํารวจขึน้ไป 
 ( 2 ) ใบรับรองผลการศกึษาตามข้อ 5( 2 ) และความประพฤติจากสถานศกึษาท่ีบตุร
สมาชิกศกึษาอยู่ในปีท่ีลว่งมาแล้ว 
 ข้อ 7. คณะกรรมการดําเนินการจะเป็นผู้พิจารณาให้ทนุสง่เสริมการศกึษาบตุรสมาชิกตามระเบียบนี ้
 ข้อ 8. ในการพิจารณาให้ทนุสง่เสริมการศกึษาบตุรสมาชิกนัน้ ให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณา
ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
 ( 1 ) หากบตุรของสมาชิกสอบไลไ่ด้คะแนนสงูสดุเท่ากนั  ตัง้แตส่องรายขึน้ไปให้จ่ายแก่ผู้ ท่ี
บิดาหรือมารดาได้รับเงินได้รายเดือนตํ่าสดุหรือหากปรากฏวา่บิดาหรือมารดาได้รับเงินได้รายเดือนให้จ่ายแก่
ผู้ ท่ีบิดาหรือมารดามีบตุรในระหวา่งการศกึษามากท่ีสดุ 
 ( 2 ) หากบตุรสมาชิกได้คะแนนสงูสดุเท่ากนั และบิดาหรือมารดามีรายได้เท่ากนัและมี
จํานวนบตุรอยู่ในระหวา่งการศกึษาเท่ากนั ให้แบ่งเงินทนุสง่เสริมการศกึษาของบตุรสมาชิกจํานวนนัน้ 
ใช้จ่ายคนละเท่า ๆ กนั 
 ( 3 ) ถ้าผู้ขอรับทนุสง่เสริมการศกึษาบตุร สอบไลไ่ด้คะแนนไมถ่งึตามท่ีระบไุว้ในข้อ 5 ( 2 ) 
หรือไมม่ีผู้ขอรับทนุสง่เสริมการศกึษาบตุรสมาชิกในปีใด ก็ให้งดการพิจารณาให้ทนุสง่เสริมการศกึษาบตุร
สมาชิกสําหรับปีนัน้ 
 ข้อ 9. บตุรสมาชิกท่ีมีคณุสมบตัิตามข้อ 5  ท่ีมีความประสงค์จะขอรับทนุสง่เสริมการศกึษาบตุร
สมาชิกนัน้  ให้ย่ืนหนงัสือขอรับทนุตามแบบที่สหกรณ์ได้กําหนดไว้ ตอ่คณะกรรมการดําเนินการ ภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ตามประกาศ 
 ข้อ 10. เม่ือคณะกรรมการดําเนินการได้พิจารณาหนงัสือขอรับทนุ  และอนมุตัิให้จ่ายทนุสง่เสริม
การศกึษาแล้ว ให้บิดาหรือมารดานําบตุรท่ีได้รับทนุนีไ้ปรับเงิน ตามวัน  เวลา  และสถานท่ีซึง่จะแจ้งให้ทราบ 
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ประกาศ ณ วนัท่ี  1 มีนาคม พ.ศ.2554 
 

                                                                     (ลงช่ือ) พลตํารวจตรี   สมบตัิ   คงพิบลูย์ 
                                                                                                    ( สมบตัิ   คงพิบลูย์ ) 
                                                                                                      ประธานกรรมการ 
                                                                              สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์  จํากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์  จ ากัด 
ว่าด้วยการเกบ็รักษา ยืม และท าลายเอกสารของสหกรณ์ 

พ.ศ. 2554 
……………………………. 

 

อาศยัอํานาจตามความในข้อบงัคบัของสหกรณ์  ข้อ 78  และข้อ 106 ท่ีประชมุคณะกรรมการ
ดําเนินการชดุท่ี 38  ครัง้ท่ี 6  เมื่อวนัท่ี  28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2554  ได้กําหนดระเบียบวา่ด้วยการเก็บรักษา  
ยืม และทําลายเอกสารของสหกรณ์ดงัตอ่ไปนี ้
  ข้อ 1. ระเบียบนีเ้รียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์ จํากดั วา่ด้วยการ
เก็บรักษา ยืม และทําลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ. 2554” 
 ข้อ 2. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ วา่ด้วยการเก็บรักษา ยืม และทําลายเอกสารของสหกรณ์ 
พ.ศ.2550 และให้ใช้ระเบียบนีแ้ทนโดยให้มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี  1 มีนาคม พ.ศ.2554 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. การเก็บเอกสารในระหวา่งปฏิบตัิ คือการเก็บเอกสารท่ีปฏิบตัิยงัไมเ่สร็จให้อยู่ในความ 
รับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องในเร่ืองนัน้ 
 ข้อ 4. การเก็บเอกสารท่ีปฏิบตัิเสร็จแล้ว ให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายธุรการแยกเอกสารนัน้เป็นเร่ือง ๆ  
เย็บเข้าเลม่หรือเข้าแฟ้ม พร้อมทัง้ทําบญัชีหน้าเร่ืองประจําแฟ้มด้วย เอกสารใดซึง่ไมส่ามารถเก็บโดยวิธี 
ดงักลา่วได้ ให้รวมเข้าด้วยกนัเป็นหมวดหมูร่วมไว้ในท่ีเดียวกนั พร้อมทัง้ทําบญัชีหน้าเร่ืองประจําหมวดหมู ่
เสร็จแล้วให้ทําสารบญัเร่ืองหรือแฟ้มหรือหมวดหมูข่องเอกสารนัน้ ๆ ด้วย  เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วใน
การค้นหาเป็นสําคญั 
 ข้อ 5. ให้เจ้าหน้าท่ีหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องในการปฏิบตัิงานนัน้ ๆ หรือเจ้าหน้าท่ีท่ีเก็บรักษาระมดัระวงั
เอกสารให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและปลอดภยั ถ้าชํารุดเสียหายต้องรีบซอ่มให้ใช้ได้เหมือนสถานเดิม หากสญู
หายต้องทําสําเนามาแทนให้ครบบริบรูณ์เท่าท่ีจะทําได้ 
 ข้อ 6. การยืมหนงัสือท่ีสง่เก็บแล้ว ให้ปฏิบตัิดงันี ้
  ( 1 ) ผู้ ยืมจะต้องให้ทราบวา่เร่ืองท่ียืมนัน้จะใช้ประโยชน์ในการใด 
  ( 2 ) ผู้ ยืมจะต้องมอบหลกัฐานการยืมให้เจ้าหน้าท่ีเก็บ และลงช่ือในสมดุทะเบียนยืม
เอกสาร และให้เจ้าหน้าท่ีเก็บรวบรวมหลกัฐานการยืมเรียงลําดบั วนัท่ี เดือน พ.ศ. ไว้ เพ่ือสะดวกในการ 
ติดตอ่ทวงถาม 
  ( 3 ) การยืมเอกสารของสหกรณ์ต้อง ได้รับอนญุาตจากประธานกรรมการหรือรองประธาน
กรรมการ ( ถ้ามี ) หรือผู้จดัการ 
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  ( 4 ) ในกรณีท่ีเอกสารซึง่ต้องเก็บเป็นความลบัห้ามเจ้าหน้าท่ีผู้ เก่ียวข้องในการปฏิบตัิเร่ือง
นัน้ หรือเจ้าหน้าท่ีผู้ เก็บอนญุาตให้บคุคลภายนอกยืมหรือคดัลอกเป็นอนัขาด เว้นแตผู่้มีอํานาจหน้าท่ี
เก่ียวข้องกบัการตรวจสอบหรือเก่ียวกบัการดําเนินคดี 
 ข้อ 7. ตามปกติเอกสารจะต้องเก็บไว้มีกําหนดไมน้่อยกวา่สิบปี สว่นเร่ืองท่ีเก็บไว้ท่ีเห็นวา่ไมม่ี
ประโยชน์หรือเป็นเร่ืองธรรมดาสามญัจะเก็บไว้ไมถ่งึสิบปีกไ็ด้ โดยจําแนกเป็น  3 ประเภทคือ 
  7.1 เอกสารท่ีมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ให้คงเก็บรักษาไว้ตลอดไปคือ  
        ( ก. ) หนงัสือท่ีต้องเก็บไว้เป็นหลกัฐานของสหกรณ์ตลอดไป เช่นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการ 
จดัตัง้สหกรณ์ ข้อบงัคบั ใบสมคัรเข้าเป็นสมาชิก ทะเบียนสมาชิก รายงานการประชมุ บญัชี และทะเบียนตา่ง 
ๆ หลกัฐานการตรวจบญัชี รายงานกิจการประจําปี สถิติตา่ง ๆ ตลอดจนหลกัฐานหรือเร่ืองท่ีจะใช้ศกึษา
ค้นคว้าตอ่ไป 
        ( ข. ) หนงัสือท่ีเป็นหลกัฐานทางอรรถคดีหรือสํานวนของศาลอยัการ หรือสํานวนของ
เจ้าหน้าท่ีสอบสวน 
  7.2 เอกสารท่ีเก็บไว้ไมน้่อยกวา่สิบปี คือ หลกัฐานทางการเงินตา่ง ๆ  
  7.3 เอกสารท่ีเก็บไว้ถงึสิบปีแตไ่มต่ํ่ากวา่ห้าปี เช่น หนงัสือขอเปลี่ยนแปลงเงินคา่หุ้นราย
เดือน หนงัสือขอลาออกจากสหกรณ์ คําขอกู้ เงินทนุทกุประเภท เป็นต้น 
 ข้อ 8. ในปีหนึง่ ๆ ให้เจ้าหน้าท่ีงานตรวจสอบเอกสารท่ีสมควรจะทําลาย แล้วย่ืนหนงัสือตอ่
คณะกรรมการดําเนินการเพ่ือพิจารณา เม่ือเห็นวา่ควรทําลายเอกสารได้ ให้ตัง้คณะกรรมการทําการคดัเลือก
เอกสารและควบคมุการทําลายขึน้อย่างน้อย  3 คน โดยมีหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้
  8.1 คดัเลือกเอกสารตามระเบียบวา่เอกสารเร่ืองใดควรทําลายได้ 
  8.2 เสนอรายงาน และบญัชีรายช่ือเอกสารท่ีสมควรทําลายตอ่คณะกรรมการดําเนินการ
เพ่ืออนมุตัิ 
  8.3 แสดงรายงานและบญัชีรายช่ือเอกสารท่ีได้รับอนมุตัิให้ทําลายได้ และมอบสําเนาให้
พนกังานเก็บเพ่ือบนัทกึในหนงัสือเก็บและบญัชีประจําเร่ือง หรือประจําหมวดหมูห่รือประจําแฟ้ม 
  8.4 ควบคมุการทําลายหรือทําลายด้วยตวัเอง การทําลายอาจใช้เคร่ืองมือเผาหรือวิธีอื่นใด
ตามความเหมาะสม เสนอรายงานผลการปฏิบตัิให้คณะกรรมการดําเนินการทราบ และมอบให้เจ้าหน้าท่ีเก็บ
รายงานนัน้ไว้เป็นหลกัฐานด้วย 
 
 
 



   

- 97 - 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  1 มีนาคม พ.ศ.2554 
 

                                                                     (ลงช่ือ) พลตํารวจตรี   สมบตัิ   คงพิบลูย์ 
                                                                                                ( สมบตัิ   คงพิบลูย์ ) 
                                                                                                  ประธานกรรมการ 
                                                                          สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์  จํากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์  จ ากัด 
ว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากติตมิศักดิ์ 

พ.ศ. 2554 
……………………………….. 

 

 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์ จํากดั  เป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ จงึควรมีท่ีปรึกษา
และท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ  เพ่ือให้ความเห็น คําแนะนํา ในการดําเนินงานทัว่ไปของสหกรณ์ 

อาศยัอํานาจตามความในข้อบงัคบัของสหกรณ์ ข้อ 78 , ข้อ 100 และข้อ 106  จงึได้กําหนดระเบียบ
วา่ด้วยท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิไว้ ดงัตอ่ไปนี ้
 ข้อ 1. ระเบียบนีเ้รียกวา่ “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์ จํากดั  วา่ด้วย 
ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ  พ.ศ. 2554 “ 

ข้อ 2. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ วา่ด้วยท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ พ.ศ.2550 และให้ใช้
ระเบียบนีแ้ทน โดยให้มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี  1 มีนาคม พ.ศ.2554 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ในระเบียบนี ้
  สหกรณ์  หมายถงึ สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์ จํากดั 
  ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ  หมายถงึ ผู้ ท่ีคณะกรรมการดําเนินการเชิญจากสมาชิก
ท่ีมีความสามารถและความเหมาะสม เพ่ือให้ความเห็นแนะนําในการดําเนินงานทัว่ไปของสหกรณ์ 
 ข้อ 4. ให้คณะกรรมการดําเนินการมีมติแตง่ตัง้ท่ีปรึกษาและหรือท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิได้ไมเ่กิน  
30 คน 
 ข้อ 5. ท่ีปรึกษาและ/หรือท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิอยู่ในตําแหน่งได้ตามกําหนดของคณะกรรมการ 
ชดุนัน้ ๆ  
 ข้อ 6. คณุสมบตัิ  
  ( 1 ) เป็นสมาชิกของสหกรณ์ ยกเว้นสมาชิกตามข้อบงัคบัข้อ  43 
  ( 2 ) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย 
 ข้อ 7. ให้สหกรณ์จ่ายคา่ตอบแทนเป็นเบีย้ประชมุแก่ท่ีปรึกษาและ / หรือท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ ได้ตาม
มติคณะกรรมการดําเนินการ ในอตัราเบีย้ประชมุของคณะกรรมการดําเนินการ 
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 ข้อ 8. การสิน้สดุการเป็นท่ีปรึกษาและ / หรือท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
  ( 1 ) ตาย 
  ( 2 ) ลาออก 
  ( 3 ) ให้ออก 
  ( 4 ) วิกลจริต 
  ( 5 ) ล้มละลาย 
  ( 6 ) ขาดจากสมาชิกภาพ 
 ข้อ 9. ผู้ ท่ีสหกรณ์ได้เชิญมาเป็นท่ีปรึกษา และหรือท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิก่อนวนัใช้ระเบียบนี ้ให้ถือวา่
เป็นท่ีปรึกษาและ / หรือท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิตามระเบียบนีท้กุประการ 
 ข้อ 10. คณะกรรมการดําเนินการจะขอคําปรึกษาในเร่ืองกิจการงานของสหกรณ์จากท่ีปรึกษาโดย
อาจแจ้งเป็นหนงัสือเป็นเร่ือง ๆ ไป หรืออาจเชิญเข้าร่วมประชมุเป็นครัง้คราวก็ได้ 
 ข้อ 11. ความเห็นหรือข้อเสนอแนะของท่ีปรึกษาให้อยู่ในดลุพินิจของคณะกรรมการดําเนินการใน
การถือเป็นแนวทางปฏิบตัิ 
 ข้อ 12. ให้สหกรณ์ตัง้งบประมาณรายจ่ายประจําปี เพ่ือเป็นคา่ตอบแทนท่ีปรึกษาไว้ด้วย
นอกเหนือจากคา่ตอบแทนตามข้อ  7 
 ข้อ 13. ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี ้
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  1 มีนาคม พ.ศ.2554 
 

                                                                     (ลงช่ือ) พลตํารวจตรี   สมบตัิ   คงพิบลูย์ 
                                                                                                    ( สมบตัิ   คงพิบลูย์ ) 
                                                                                                      ประธานกรรมการ 
                                                                              สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์  จํากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์  จ ากัด 
ว่าด้วยเงนิทุนสวัสดกิารสมาชกิ (ผู้ค า้ประกัน) 

พ.ศ.2555 
………………………………. 

 

 อาศยัอํานาจตามความในข้อบงัคบัของสหกรณ์ข้อ  78  และข้อ 106  ท่ีประชมุคณะกรรมการ
ดําเนินการชดุท่ี 39  ครัง้ท่ี 12  เม่ือวนัท่ี  1 สิงหาคม 2555  ได้มีมติกําหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์ จํากดั วา่ด้วยเงินทนุสวสัดิการสมาชิก (ผู้คํา้ประกนั) แก้ไขเพ่ิมเติมฉบบัท่ี 3 
พ.ศ.2555 ดงัตอ่ไปนี ้

ข้อ 1. ระเบียบนีเ้รียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์ จํากดั วา่ด้วย 
เงินทนุสวสัดิการสมาชิก (ผู้คํา้ประกนั) แก้ไขเพ่ิมเติมฉบบัท่ี 3 พ.ศ.2555” 

ข้อ 2. ระเบียบนีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี  1 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป 
ข้อ 3. ระเบียบนี ้

               สหกรณ์  หมายถงึ  สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์   จํากดั 
              สมาชิก   หมายถงึ  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์   จํากดั 
              เจ้าหน้าท่ี  หมายถงึ  เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์   จํากดั 

             คณะกรรมการดําเนินการ  หมายถงึ  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์  จํากดั 
              ทนุ  หมายถงึ  เงินทนุสวสัดิการสมาชิก (ผู้คํา้ประกนั) 
 ข้อ 4. การเข้าเป็นสมาชิกตามระเบียบนี ้

- สมาชิกท่ีกู้ เงินโดยใช้สมาชิกคํา้ประกนัสามารถสมคัรเป็นสมาชิกของทนุนีไ้ด้  โดยจะต้อง 
สมทบเงินเข้าเป็นทนุ  ซึง่สหกรณ์จะหกัจากเงินกู้ตอ่ไป 
 ข้อ 5. เงินทนุได้มาจาก 

5.1 การจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีของสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์ จํากดั 
5.2 งบประมาณรายจ่ายประจําปี ซึง่ท่ีประชมุใหญ่อนมุตัิ 
5.3 เงินท่ีสมาชิกสมทบเข้าเป็นทนุ 

เงินตามข้อ  5.2  ให้โอนเข้าทนุหลงัวนัประชมุใหญ่สามญัประจําปี  30 วนั 
ข้อ 6. การออกจากการเป็นสมาชิกของทนุนี ้ อาจออกได้ตามกรณีดงัตอ่ไปนี ้

6.1 ย้าย และ/หรือ โอน โดยขาดจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ โดยไมม่ีหนีส้ินค้างชําระ 
กบัสหกรณ์  หรือไมข่าดจากสมาชิกสหกรณ์แตป่ระสงค์ขอถอนเงินทนุคืน โดยไมม่ีหนีส้ินค้างชําระ 



   

- 101 - 
 

6.2 ลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์หรือถงึแก่กรรม โดยไมม่ีหนีส้ินค้างชําระกบั 
สหกรณ์ 

สมาชิกตามข้อ  6.1 และ ข้อ 6.2  เม่ือคณะกรรมการดําเนินการมีมติให้ออกจากการเป็นสมาชิก 
ของทนุตามระเบียบนีแ้ล้ว สหกรณ์จะคืนเงินท่ีสมาชิกสมทบเข้าเป็นทนุนีใ้ห้โดยไมม่ีดอกเบีย้ 

ข้อ 7. สมาชิกท่ีสมทบเงินเข้าเป็นทนุแล้ว ให้มีสทิธ์ิรับเงินช่วยเหลือตามระเบียบนีท้นัที 
 ข้อ 8. การจ่ายเงินช่วยเหลือแก่สมาชิกตามระเบียบนี ้ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

8.1 ผู้กู้ถงึแก่กรรม 
8.2 ผู้กู้ถกูไลอ่อกจากราชการหรืองานประจําโดยมีความผิดและไมไ่ด้รับเงินบําเหน็จ 

บํานาญ หรือคา่ตอบแทนจากทางราชการ หรืองานประจํา หรือหน่วยงานท่ีสงักดั  เว้นแตค่วามผิดดงักลา่ว 
ได้กระทําก่อนการเข้าเป็นสมาชิกของทนุนี ้

ข้อ 9. ให้คณะกรรมการดําเนินการเป็นผู้ พิจารณาอนมุตัิจ่ายเงินช่วยเหลือ  ให้เฉพาะกรณีท่ีสมาชิก
มีหนีอ้ยู่กบัสหกรณ์เท่านัน้ โดยจะจ่ายให้เท่ากบัหนีท่ี้มีอยู่จริง  แตต้่องอยู่ในหลกัเกณฑ์ดงันี ้

          ( 1 ) วงเงินกู้ตํ่ากวา่  600,000 บาท สมทบทนุ  15,000 บาท  ได้รับเงินช่วยเหลือ 
150,000 บาท 
           ( 2 ) วงเงินกู้ตัง้แต ่ 600,000 บาท  สมทบทนุ  30,000 บาท  ได้รับเงินช่วยเหลือ 
300,000 บาท 
           ( 3 ) วงเงินกู้ เงินมากกว่า  1,000,000 บาท สมทบทนุ  60,000 บาท ได้รับเงินช่วยเหลอื  
600,000 บาท 
           ( 4 ) วงเงินกู้ เงินมากกว่า  1,500,000 บาท สมทบทนุ  70,000 บาท ได้รับเงินช่วยเหลอื  
700,000 บาท 

เงินช่วยเหลือท่ีจะจ่ายตามความในข้อ ( 1 ) หรือ ( 2 ) หรือ ( 3 ) หรือ ( 4 ) จะจ่ายให้ตามจํานวน
วงเงินท่ีสมาชิกขอกู้จากสหกรณ์ตามท่ีกําหนดใน ข้อ ( 1 ) หรือ ( 2 ) หรือ ( 3 ) หรือ ( 4 ) 

หลกัเกณฑ์นีใ้ห้ถือใช้กบัการกู้ เงินทัง้เงินกู้สามญัและเงินกู้ พิเศษ 
เงินช่วยเหลือท่ีได้จะนําไปชําระหนีก้บัสหกรณ์  แตห่ากผู้กู้ยงัมีหนีส้ินเกินกวา่ท่ีชําระแล้วตาม 

วรรคหนึง่ ( 1 ) , ( 2 ) , ( 3 ) และ ( 4 )  ผู้คํา้ประกนัยงัคงต้องรับผิดชอบตอ่ไป 
กรณีท่ีสหกรณ์ได้จ่ายเงินช่วยเหลือแก่ผู้กู้ เงินตามความในวรรคหนึง่ ( 1 ) หรือ ( 2 ) หรือ ( 3 ) หรือ 

( 4 ) แล้วแตก่รณี  ผู้กู้ เงินจะไมไ่ด้รับเงินสมทบทนุคนื 
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ข้อ 10.  ในกรณีท่ีทนุมีไมพ่อแก่การจ่ายเงินช่วยเหลือไมว่า่ด้วยเหตใุด ๆ ก็ตาม  ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการมีอํานาจพิจารณาอนมุตัิจ่ายเงินของสหกรณ์ สํารองทนุ เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลอืตามข้อ  9 ไปได้
ก่อน  แล้วให้จดัสรรกําไรสทุธิเงินงบประมาณแตล่ะปี เข้าเป็นทนุเพ่ิมในปีถดัไป 
  ข้อ 11.  ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจวินิจฉยัชีข้าดในปัญหาท่ีเกิดขึน้เก่ียวกบัการ
ดําเนินการตามระเบียบนีท้กุกรณี และถือเป็นท่ีสดุ 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  1 สิงหาคม  พ.ศ.2555 
 

                                                                (ลงช่ือ) พลตํารวจตรี  รัฐพงษ์   ยิม้ใหญ่ 
          ( รัฐพงษ์   ยิม้ใหญ่ ) 

    ประธานกรรมการ 
                                                                         สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์  จํากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จ ากัด 
ว่าด้วยการขออนุญาตใช้ห้องประชุม และอัตราเรียกเกบ็ค่าบ ารุง 

พ.ศ.2554 
--------------------------------------- 

 

อาศยัอํานาจตามความในข้อบงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์ จํากดั  ข้อ 78   
และ ข้อ 106  ท่ีประชมุคณะกรรมการดําเนินการชุดท่ี 38  ครัง้ท่ี 6  เมื่อวนัท่ี  28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2554       
ได้กําหนดระเบียบวา่ด้วยการขออนญุาตใช้ห้องประชมุ และอตัราเรียกเก็บคา่บํารุง พ.ศ.2554   ไว้ดงันี ้

ข้อ 1.  ระเบียบนีเ้รียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์ จํากดั  วา่ด้วย  
การขออนญุาตใช้ห้องประชมุ และอตัราเรียกเก็บคา่บํารุง  พ.ศ. 2554”  

ข้อ 2.  ระเบียบนีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี  1 มีนาคม พ.ศ.2554   เป็นต้นไป 
ข้อ 3.  ห้องประชมุมีใช้เพ่ือเป็นสถานท่ีจดัประชมุสมัมนา  อภิปราย  ฝึกอบรม  หรือจดักิจกรรมอื่น ๆ  

ซึง่เป็นการสง่เสริมกิจการสหกรณ์และการศกึษาตามระเบียบของทางราชการ 
การให้บริการแก่มวลสมาชิกกิจกรรมต่าง ๆ  ต้องเป็นกิจกรรมท่ีไมข่ดัตอ่กฎหมาย ความสงบเรียบร้อย

หรือศีลธรรมอนัดี 
 ข้อ 4.  ผู้ มีสิทธ์ิขอใช้ห้องประชมุได้แก่ สมาชิก สว่นราชการ สมาคม มลูนิธิ 
 ข้อ 5.  การใช้ห้องประชมุนอกเหนือจากการใช้ในกิจการของสหกรณ์ จะต้องได้รับอนญุาตตาม
ระเบียบนีก้่อน 

ข้อ 6.  ผู้ใดประสงค์จะขออนญุาตใช้ห้องประชุมเพ่ือกิจกรรมดงักลา่วในข้อ 3. ให้ย่ืนคําขอตาม
แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชมุตอ่สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์ จํากดั โดยย่ืนคําขอลว่งหน้า
ก่อน จดักิจกรรมอย่างน้อย  3 วนั พร้อมเอกสารหรือหลกัฐานเก่ียวกบัการจดักิจกรรมเพ่ือประกอบการพิจารณา
ด้วย 

ข้อ 7.  ผู้ ย่ืนคําขออนญุาตรายใดประสงค์จะยืมวสัด ุ ครุภณัฑ์  เคร่ืองใช้อนัจําเป็นแกก่ารประชมุ และการ
จดักิจกรรม ให้ผู้ขออนญุาตกรอกแบบฟอร์มการขออนญุาตท่ีกําหนดไว้ 

ข้อ 8.  ผู้ได้รับอนญุาตให้ใช้ห้องประชมุและยืมวสัดคุรุภณัฑ์เคร่ืองใช้ตามท่ีระบไุว้ใน ข้อ 7. ผู้นัน้
จะต้องดแูลทรัพย์สนิทัง้หมดให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย  มิให้เกิดการชํารุดเสียหาย ตลอดระยะเวลาแห่งการใช้
ห้องประชมุ 

เม่ือใดจดัประชมุหรือจดักิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ผู้ ได้รับอนญุาตจะต้องสง่มอบอปุกรณ์ดงักลา่ว
คืนให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ ได้รับมอบหมายให้ดแูลรับผิดชอบจนครบจํานวน 
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ข้อ 9.  ในกรณีท่ีวสัดคุรุภณัฑ์ท่ีผู้ขออนญุาตยืมตามข้อ  8  เกิดชํารุดเสื่อมสภาพ หรือสญูหายไมว่า่จะเกิด
เหตกุารณ์ใด ๆ ก็ตาม  ให้ผู้ ยืมดําเนินการตอ่ไปนี ้

(1)  ในกรณีท่ีสามารถแก้ไขให้คงสภาพเดิมได้   ให้ผู้ ยืมเป็นผู้ รับผิดชอบในการแก้ไขให้อยู่ 
ในสภาพเรียบร้อยดงัเดิม 

(2)  ในกรณีสญูหายหรือไมส่ามารถแก้ไขให้อยู่สภาพคงเดิมได้  ให้ผู้ ยืมชดใช้เป็นวสัด ุ 
หรือครุภณัฑ์ตามประเภท ชนิด ลกัษณะและขนาดเดียวกนัหรือคล้ายคลงึกนั โดยมีสภาพทดัเทียมกบัวสัดุ
หรือครุภณัฑ์ท่ีได้ชํารุดเสียหายหรือสญูหายไปนัน้ หรือชดใช้เงินตามราคาสิ่งของในท้องตลาดขณะยืม 

(3)  วสัดคุรุภณัฑ์ตา่งๆท่ีมีใช้สาํหรับห้องประชมุโดยเฉพาะ  ไมอ่นญุาตให้ยืมออกไปใช้นอก 
ประชมุโดยเดด็ขาด และอนญุาตให้ยืมใช้ภายในห้องประชมุ เท่านัน้ 

ข้อ 10.  ผู้ ได้รับอนญุาตจะต้องดําเนินการ ดงันี ้
10.1  ชําระเงินคา่บํารุงห้องประชมุตามอตัราดงันี ้

เวลาราชการ (08.30 น. – 16.30 น.) เว้นวนัหยดุราชการ หมายเหต ุ
เป็นสมาชิก เตม็วนั     1,000         บาท ใช้เกินเวลาคิดชัว่โมงละ 
 คร่ึงวนั        500         บาท  200  บาท ไมเ่กิน 3 ชม. 
ไมเ่ป็นสมาชิก เตม็วนั     2,000         บาท จ่ายเงินก่อนการประชมุ 
 คร่ึงวนั     1,000         บาท  

10.2   ผู้ ได้รับอนญุาตจะต้องจ่ายคา่ตอบแทนแก่บคุลากรท่ีดแูลรับผิดชอบห้องประชมุ 
ในวนัราชการ และนอกเวลาปฏิบตัิราชการในอตัราวนัละหรือครัง้ละ 200 บาท 

ข้อ 11.  ให้หวัหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ไปหรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้ พิจารณาเสนอขออนญุาตใช้ห้อง
ประชมุในกรณีท่ีจําเป็น  อาจสัง่ระงบัการใช้ห้องประชมุได้หากพิจารณาเห็นวา่ กิจกรรมท่ีจดัขึน้มีลกัษณะท่ี
อาจจะเป็นอนัตรายขดัตอ่กฎหมายหรือศีลธรรมอนัดี หรือกรณีท่ีสหกรณ์มีงานเร่งดว่นท่ีจะต้องใช้ห้องประชมุ 

ข้อ 12.  ให้ประธานฯ หรือรองประธานฯ เป็นผู้มีอํานาจอนญุาตการขอใช้ห้องประชุม ในกรณีท่ีผู้ขอ 
อนญุาตตกลงชําระเงินคา่บํารุงตามท่ีกําหนดไว้ใน ข้อ 10.  และ/หรือตามแตจ่ะเห็นสมควร 

ข้อ 13.  ให้เจ้าหน้าท่ีการเงินหรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายจากผู้จดัการ   เป็นผู้ เรียกเก็บเงินคา่บํารุงห้อง
ประชมุ  และออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ขออนญุาตไว้เป็นหลกัฐาน  และถ้าผู้ขอใช้ไมม่าใช้ห้องประชมุไมว่า่
กรณีใดๆ สหกรณ์จะไมค่ืนเงินให้ นอกจากกรณีท่ีสหกรณ์สัง่ระงบัการใช้ห้องประชมุเน่ืองจากมีกิจกรรมพิเศษ 
เร่งดว่น ท่ีจะต้องใช้ห้องประชมุ สหกรณ์จะคนืเงินคา่บํารุงห้องประชมุให้ 

ข้อ 14.  เงินคา่บํารุงห้องประชมุตลอดจนเงินชดใช้คา่เสียหายถือวา่เป็นรายได้ของสหกรณ์ 
ข้อ 15.  ให้ประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี ้ 
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ประกาศ   ณ  วนัท่ี  1 มีนาคม  พ.ศ.2554 

                                    
                                                 (ลงช่ือ) พลตํารวจตรี  สมบตัิ   คงพิบลูย์ 
                   ( สมบตัิ   คงพิบลูย์ ) 

  ประธานกรรมการ 
                                                           สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํรวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์  จํากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จ ากัด 
ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสมาชกิกรณีได้รับบาดเจบ็จากการปฏบิัตหิน้าที่  

พ.ศ.2557 
…………………………… 

 

 อาศยัอํานาจตามความในข้อ 78 และ ข้อ 108 แห่งข้อบงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดั
บรีุรัมย์ จํากดั  โดยมติท่ีประชมุคณะกรรมการดําเนินการชดุท่ี 42 ครัง้ท่ี  3/2558  เมื่อวนัท่ี  25 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2557 ได้กําหนดระเบียบวา่ด้วยการใช้ทนุสาธารณประโยชน์เพ่ือช่วยเหลือสมาชิกกรณีได้รับบาดเจ็บ
จากการปฏิบตัิหน้าท่ี พ.ศ.2557 
 ข้อ 1. ระเบียบนีเ้รียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์ จํากดั  วา่ด้วยการใช้
ทนุสาธารณประโยชน์เพ่ือช่วยเหลือสมาชิกกรณีได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบตัิหน้าท่ี พ.ศ.2557” 
 ข้อ 2. ระเบียบนีใ้ห้มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี  26 พฤศจิกายน พ.ศ.2557  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ในระเบียบนี ้
  สหกรณ์ หมายถงึ สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์ จํากดั 

คณะกรรมการดําเนินการ หมายถงึ คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์ จํากดั 
  สมาชิก หมายถงึ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์ จํากดั 
  การปฏิบตัิหน้าท่ี หมายถงึ การปฏิบตัิหน้าท่ีในราชการตํารวจ หรือการปฏิบตัิหน้าท่ีใน
กิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์ จํากดั 
  เงินช่วยเหลือสมาชิกกรณีได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบตัิหน้าท่ี หมายถงึ เงินซึง่ท่ีประชมุ
ใหญ่ได้มีมติให้จดัสรรกําไรสทุธิประจําปีของสหกรณ์ ในหมวดเงินทนุสาธารณประโยชน์  
 ข้อ 4. การให้ความช่วยเหลือสมาชิกกรณีได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบติัหน้าท่ีราชการ ให้มีสทิธ์ิได้รับ
เงินสวสัดิการตามหลกัเกณฑ์ ดงันี ้

  (1) สมาชิกได้รับบาดเจ็บไมส่าหสัให้มีสิทธ์ิได้รับเงินสวสัดิการตามหลกัเกณฑ์ ดงันี ้
        1.1 สมาชิกบาดเจ็บรักษาตวั  1 – 5 วนั ให้ได้รับเงินสวสัดิการไมเ่กิน  2,000 บาท 
        1.2 สมาชิกบาดเจ็บรักษาตวั  6 – 10 วนั ให้ได้รับเงินสวสัดิการไมเ่กิน  3,000 บาท 
        1.3 สมาชิกบาดเจ็บรักษาตวั  11 – 20 วนั ให้ได้รับเงินสวสัดิการไมเ่กิน  4,000 บาท 
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          (2) สมาชิกบาดเจ็บรักษาตวัเกินกวา่  20 วนั หรือจนประกอบกรณียกิจตามปกติไมไ่ด้เกินกวา่  
20 วนั ให้ได้รับเงินสวสัดิการไมเ่กิน  10,000 บาท 
          (3) สมาชิกบาดเจ็บได้รับอนัตรายสาหสัจนสญูเสียอวยัวะ หรือทพุพลภาพ หรือเจ็บป่วยเรือ้รัง
ซึง่อาจถงึตลอดชีวิต ให้ได้รับเงินสวสัดิการไมเ่กิน  20,000 บาท 
 ข้อ 5. การขอรับเงินสวสัดิการสงเคราะห์ 
  เม่ือสมาชิกบาดเจ็บจากการปฏิบตัิหน้าท่ี ให้สมาชิกแจ้งเป็นหนงัสือขอรับเงินสวสัดิการ
สงเคราะห์พร้อมแนบเอกสารเป็นหลกัฐาน ดงันี ้

        (1) ใบรับรองแพทย์ หรือใบชนัสตูรบาดแผลของแพทย์ 
        (2) สําเนาคําสัง่ผู้บงัคบับญัชาในการปฏิบตัิหน้าท่ี 
        (3) หนงัสือรับรองจากผู้บงัคบับญัชาต้นสงักดั 
        (4) สําเนาบนัทกึประจําวนั 
 ข้อ 6. การขอรับเงินสวสัดิการสงเคราะห์ ให้ย่ืนขอรับเงินสวสัดิการสงเคราะห์ภายในกําหนด  1 ปี  
นบัตัง้แตว่นัท่ีได้รับบาดเจ็บ  เม่ือพ้นกําหนดนีไ้ปแล้วเป็นอนัหมดสิทธ์ิในการขอรับเงินสวสัดิการสงเคราะห์ 
เว้นแตม่ีเหตอุนัสมควรและได้รับการผ่อนผนัจากคณะกรรมการดําเนินการแล้ว 
 ข้อ 7. สหกรณ์ย่อมทรงไว้ซึง่สทิธ์ิท่ีจะงดจ่ายหรือลดจํานวนลงน้อยกวา่หลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ใน 
ข้อ 4. หากปรากฏวา่สมาชิกท่ีขอรับเงินสงเคราะห์ได้รับบาดเจ็บเน่ืองจากตนกระทําความผิดทางอาญา 
  ข้อ 8. ในรอบปีบญัชีสหกรณ์ฯ หากเงินทนุสาธารณประโยชน์ซึง่ท่ีประชมุใหญ่จดัสรรไว้ตาม
ข้อบงัคบัของสหกรณ์หมดลง หรือมีจํานวนน้อยกวา่หลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในข้อ 4. ซึง่สมาชิกนัน้จะพงึมีสิทธ์ิ
ได้รับการสงเคราะห์ ให้สหกรณ์ฯ ชะลอการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่สมาชิกซึง่ได้รับบาดเจบ็ผู้นัน้ไปก่อน
จนกวา่สหกรณ์ฯ จะมีเงินทนุสาธารณประโยชน์เพียงพอตอ่การสงเคราะห์ 
 ข้อ 9. การจ่ายเงินทนุสวสัดิการสงเคราะห์แก่สมาชิก ให้เจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินออกใบสําคญัจ่ายเงิน  
โดยให้ผู้ รับเงินลงลายมือช่ือในใบสําคญัรับเงิน และเจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินต้องลงลายมือช่ือรับผิดชอบในการ
จ่ายเงินด้วยทกุครัง้ 
 ข้อ 10. ให้คณะกรรมการดําเนินการ พิจารณาอนมุตัิจ่ายเงินทนุสวสัดิการสงเคราะห์แกส่มาชิกให้
เป็นไปตามระเบียบนี ้ การพิจารณาจ่ายให้พิจารณาตามลําดบัคําร้องท่ีย่ืนขอรับเงินสวสัดิการสงเคราะห์ 
 ข้อ 11. ให้ประธานกรรมการดําเนินการเป็นผู้ รักษาการตามระเบียบนี ้
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ประกาศ ณ วนัท่ี  25  พฤศจิกายน  พ.ศ.2557 
 
                                                   (ลงช่ือ) พลตํารวจตรี   สวุรรณ   เอกโพธ์ิ 
                                                                                  ( สวุรรณ   เอกโพธ์ิ ) 
                                                                                    ประธานกรรมการ 
                                                            สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวดับรีุรัมย์  จํากดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


