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-1ระเบียบสหกรณ์ ออมทรั พย์ ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด
ว่ าด้ วยหุ้น
พ.ศ. 2554
……………………………..
อาศัยอํานาจตามความในข้ อบังคับของสหกรณ์ ข้ อ 5 , ข้ อ 78 และข้ อ 106 ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการชุดที่ 38 ครัง้ ที่ 6 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 ได้ กําหนดระเบียบว่าด้ วยหุ้น ดังต่อไปนี ้
ข้ อ 1. ระเบียบนี ้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด ว่าด้ วยหุ้น
พ.ศ. 2554”
ข้ อ 2. ให้ ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้ วยหุ้น พ.ศ.2550 และให้ ใช้ ระเบียบนี ้แทนโดยให้ มีผลบังคับ
ใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3. สมาชิกทุกคนต้ องส่งค่าหุ้นตังแต่
้ เดือนแรกเข้ าเป็ นสมาชิกเป็ นรายเดือน ตามเกณฑ์ของเงิน
ได้ รายเดือนของสมาชิก ดังต่อไปนี ้
เงินได้ รายเดือน
ถือหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่า
( บาท )
( หุ้น )
ไม่เกิน 5,000 บาท
20
เกินกว่า 5,001 บาท
ถึง 8,000 บาท
40
เกินกว่า 8,001 บาท
ถึง 10,000 บาท
50
เกินกว่า 10,001 บาท
ถึง 14,000 บาท
70
เกินกว่า 14,001 บาท
ถึง 20,000 บาท
100
เกินกว่า 20,001 บาท
ถึง 25,000 บาท
150
เกินกว่า 25,000 บาท
200 (แต่ไม่เกิน 1,000)
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554
(ลงชื่อ) พลตํารวจตรี สมบัติ คงพิบลู ย์
( สมบัติ คงพิบลู ย์ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด

-2ระเบียบสหกรณ์ ออมทรั พย์ ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด
ว่ าด้ วยการรั บเงินฝากออมทรั พย์ และเงินฝากประจา
พ.ศ. 2554
……………………………..
อาศัยอํานาจตามความในข้ อบังคับของสหกรณ์ ข้ อ 9 , ข้ อ 78 และข้ อ 106 ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการชุดที่ 38 ครัง้ ที่ 6 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ได้ กําหนดระเบียบว่าด้ วยการรับเงินฝาก
ออมทรัพย์และเงินฝากประจําโดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ดังต่อไปนี ้
หมวด 1
ข้ อกาหนดทั่วไป
ข้ อ 1. ระเบียบนี ้เรี ยกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด ว่าด้ วยการรับ
เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจํา พ.ศ. 2554 ”
ข้ อ 2. ให้ ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้ วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจํา พ.ศ.2544
และให้ ใช้ ระเบียบนี ้แทนโดยให้ มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3. สหกรณ์รับเงินฝากจากสมาชิกได้ 2 ประเภท คือ
( 1 ) เงินฝากออมทรัพย์
( 2 ) เงินฝากประจํา
หมวด 2
การเปิ ดบัญชีและการฝากเงิน
ข้ อ 4. ผู้ประสงค์จะเปิ ดบัญชีเงินฝาก ตามข้ อ 3 ให้ มาติดต่อกับเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ ณ สํานักงาน
สหกรณ์ ด้วยตนเอง และต้ องยื่นหนังสือขอเปิ ดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์ โดยมีรายการครบถ้ วน
ตามที่ระบุไว้ ในหนังสือขอเปิ ดบัญชีนนั ้
ข้ อ 5. พร้ อมกับหนังสือขอเปิ ดบัญชีเงินฝาก ผู้ฝากต้ องให้ ตวั อย่างลายมือชื่อของตนหรื อของตัวแทน
ซึง่ เป็ นผู้มีอํานาจถอนเงิน ตลอดจนให้ คําสัง่ เกี่ยวกับเงินฝากที่เปิ ดบัญชีนนไว้
ั ้ ตอ่ สหกรณ์
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ ไว้ จะมีผลต่อเมื่อผู้ฝากได้ แจ้ งเป็ นหนังสือต่อ
สหกรณ์และสหกรณ์ได้ พิจารณาเห็นเป็ นการถูกต้ องและตอบรับแล้ ว

-3ลายมือชื่ อทุก กรณี เกี่ ย วกับเงิ น ฝากให้ ใ ช้ อักษรไทยและเขี ยนด้ วยหมึก ทัง้ ต้ องเขี ยนด้ วย
ลายมือตนเอง สหกรณ์จะไม่รับรู้ การใช้ ตราประทับแทนลายมือชื่อ
ข้ อ 6. ผู้ฝากคนหนึง่ สามารถเปิ ดบัญชีเงินฝากได้ ดงั นี ้
( 1 ) เงินฝากออมทรัพย์ ผู้ฝากรายหนึ่งอาจเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในสหกรณ์ นี ้ได้ โดย
จํานวนเงินฝากในบัญชีนนในเวลาหนึ
ั้
่งเวลาใดต้ องไม่น้อยกว่า 100 บาท และผู้ฝากจะส่งเงินฝากเพิ่มขึน้
เมื่อใดโดยจํานวนเท่าใดก็ได้
( 2 ) เงินฝากประจํารายหนึ่ง ๆ ต้ องมีจํานวนไม่น้อยกว่า 500 บาท และระยะเวลาฝากต้ อง
ไม่น้อยกว่า 3 เดือน
ข้ อ 7. ในการเปิ ดบัญชีเงินฝากตามข้ อ 6 สหกรณ์จะออกสมุดคูฝ่ ากให้ ผ้ ฝู ากยึดถือไว้
สมุดคูฝ่ ากนันผู
้ ้ ฝากต้ องรักษาไว้ เพื่อให้ สหกรณ์ ลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี ้ย เงินถอน
และเงินคงเหลือของตนบรรดาที่จะมีขึ ้นทุกราย
การลงบันทึกรายการต่าง ๆ ในสมุดคูฝ่ ากนัน้ จะกระทําได้ แต่โดยทางฝ่ ายสหกรณ์ซงึ่ ประธาน
กรรมการหรื อรองประธานกรรมการ หรื อเหรัญญิก หรื อผู้จดั การ หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายคนหนึ่งคนใดเป็ นผู้
ลงลายมือชื่อย่อกํากับไว้ เป็ นสําคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็ นไปตามที่ กล่าวนี ้ย่อมไม่มี
ผลผูกพันสหกรณ์ อนึ่ง ถ้ าผู้ฝากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคลื่อน ต้ องแจ้ งต่อสหกรณ์ เพื่อ
แก้ ไขให้ จะแก้ ไขโดยประการอื่นไม่ได้
สมุดคูฝ่ ากเล่มที่ใช้ เต็มแล้ วหรื อชํารุ ดจนใช้ การไม่ได้ ให้ นํามายื่นต่อสหกรณ์ เพื่อจะได้ ยกเลิก
สมุดคูฝ่ ากเล่มนัน้ และโอนยอดเงินคงเหลือเข้ าสมุดคูฝ่ ากใหม่ ซึง่ ออกให้ ผ้ ฝู ากยึดถือไว้ ตอ่ ไป สมุดคู่ฝากเล่ม
ที่ยกเลิกนัน้ ผู้ฝากจะรับไปก็ได้
ในกรณีที่สหกรณ์ ออกสมุดคู่ฝากให้ แก่ผ้ ฝู ากครัง้ แรกก็ดี หรื อออกเล่มใหม่ให้ ต่อจากเล่มก่อน
ซึง่ ลงรายการเต็มแล้ วก็ดี หรื อชํารุ ดใช้ การไม่ได้ ก็ดี สหกรณ์ จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่กรณีที่สมุดคู่ฝากของผู้
ฝากคนใดสูญหาย สหกรณ์จะออกสมุดคูฝ่ ากใหม่ให้ โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 20 บาท
ข้ อ 8. ในการส่งเงินเข้ าบัญชีเงินฝากทุกครั ง้ ให้ ทําใบส่งเงินตามแบบพิมพ์ ที่สหกรณ์ กําหนด ยื่น
พร้ อมด้ วยสมุดคู่ฝากและจํานวนเงินฝากต่อพนักงานสหกรณ์ ณ สํานักงานสหกรณ์ ทังนี
้ ้ ผู้ฝากหรื อผู้อื่นจะ
เป็ นผู้สง่ เงินก็ได้
เมื่อสหกรณ์ ได้ ลงบันทึกรายการจํานวนเงินฝากที่ได้ รับนัน้ ในสมุดคู่ฝาก และตรวจสอบเป็ น
การถูกต้ องแล้ ว สหกรณ์จะคืนสมุดคูฝ่ ากให้ ผ้ ฝู าก
ข้ อ 9. ถ้ าส่งเช็คเข้ าบัญชีเงินฝากต้ องขีดคร่ อมเช็คก่อน สหกรณ์ สงวนไว้ ซงึ่ สิทธิที่จะไม่จ่ายเงินถอน
จากรายการเช่นนันจนกว่
้
าจะเรี ยกเก็บเงินตามเช็คได้ แล้ ว

-4หมวด 3
การกาหนดอัตราดอกเบีย้ ระยะเวลาการคิดดอกเบีย้ วิธีการคิดดอกเบีย้ และการจ่ ายดอกเบีย้
ข้ อ 10. สหกรณ์จะให้ ดอกเบี ้ยเงินฝากทุกประเภทตามข้ อ 3 ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 7.00 ต่อปี โดยจะ
ประกาศอัตราดอกเบี ้ยแต่ละประเภทให้ ทราบเป็ นคราว ๆ ไป ตามความเหมาะสม
ดอกเบีย้ เงินฝากออมทรัพย์ให้ คํานวณเป็ นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และสหกรณ์ จะนํา
ดอกเบี ้ยทบเป็ นต้ นเงินเข้ าบัญชีเงินฝากทุกวันสิ ้นเดื อน ให้ ผ้ ฝู ากรี บยื่นสมุดคู่ฝาก ณ สํานักงานสหกรณ์ เพื่อ
สหกรณ์บนั ทึกรายการดอกเบี ้ยให้
ดอกเบีย้ เงินฝากประจํา สหกรณ์ จะคํานวณและจ่ายดอกเบี ้ยให้ เมื่อถึงกําหนดระยะเวลา
การฝาก สําหรั บเงินฝากที่ถอนก่อนกํ าหนดโดยได้ รับอนุญาตจากสหกรณ์ ตามข้ อ 12 สหกรณ์ จะจ่าย
ดอกเบี ้ยให้ ตามจํานวนเดือนเต็ม
กรณีถอนเงินฝากประจําในระยะเวลาไม่ถงึ 3 เดือนสหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบี ้ยให้
ถ้ าผู้ฝากไม่ถอนเงิ นฝากประจํ าเดือนเมื่อครบกํ าหนดพร้ อมดอกเบี ย้ จนพ้ นกําหนดไปอีก
เจ็ดวันก็เป็ นอันถือว่าผู้ฝากตกลงฝากต้ นเงินฝากพร้ อมดอกเบี ้ยต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม
หมวด 4
การถอนเงินและการปิ ดบัญชี
ข้ อ 11. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก ต้ องใช้ ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์
ในการถอนเงินฝาก ผู้มีอํานาจถอนเงินตามที่ได้ ให้ ตวั อย่างลายมือชื่อไว้ ตอ่ สหกรณ์ควรมารับ
เงิ นที่ สํานักงานสหกรณ์ ด้วยตนเอง และต้ องยื่ นใบถอนเงิ นฝากโดยลงลายมือชื่ อตามที่ ให้ ตัวอย่างไว้ นัน้
พร้ อมสมุดคูฝ่ ากต่อเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์
ถ้ าผู้มีอํานาจถอนเงินฝากจะมอบให้ ผ้ ใู ดถอนเงินแทน ก็ต้องทําใบถอนเงินฝากและต้ องมอบ
อํานาจให้ รั บ เงิ นเป็ นหนังสื อไว้ ด้านหลังของใบถอนเงิ น ฝากนัน้ ด้ วย ทัง้ นี ้ โดยลงลายมือชื่ อตามที่ ไ ด้ ใ ห้
ตัวอย่างไว้ แล้ วมอบให้ ผ้ รู ับมอบอํานาจยื่นใบถอนเงินฝากนัน้ พร้ อมด้ วยสมุดคู่ฝากต่อเจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์
ณ สํานักงานสหกรณ์ ในการนี ้สหกรณ์จะเรี ยกหลักฐานพิสจู น์ตวั ผู้รับมอบอํานาจก็ได้
เมื่อสหกรณ์ ไ ด้ ตรวจถูกต้ องแล้ วจะจ่ายเงิ นถอนให้ และลงรายการเงิ น ถอนพร้ อมทัง้ เงิ น
คงเหลือในสมุดคูฝ่ าก แล้ วคืนสมุดคูฝ่ ากให้ ผ้ ฝู าก
อนึ่ง การเขี ยนใบถอนเงิ นฝากให้ เขียนด้ วยหมึก ถ้ ามีรายการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้มี
อํานาจถอนเงินต้ องลงลายมือชื่อตามที่ให้ ตวั อย่างไว้ กํากับด้ วย
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้
่อใด จํานวนเท่าใดก็ได้
ส่วนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจํานัน้ ผู้ฝากย่อมไม่มีสิทธิถอนเงินก่อนครบกําหนด
แต่เมื่อผู้ฝากยื่นคําขอเป็ นหนังสือโดยชี ้แจงความจําเป็ นสหกรณ์จะยอมให้ ถอนเงินฝากก่อนครบกําหนดก็ได้
ข้ อ 13. ผู้ฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือทังหมดเพื
้
่อปิ ดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ได้ ให้ ผ้ มู ีอํานาจ
ถอนเงินจดแจ้ งไว้ ท้ายรายการจํานวนเงินในใบถอนเงินฝากด้ วยว่า “ เพื่อปิ ดบัญชี ”
ข้ อ 14. ในกรณีที่ผ้ ฝู ากตาย สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากให้ แก่ผ้ รู ับโอนประโยชน์ที่
ได้ ตงไว้
ั ้ หรื อถ้ ามิได้ ตงไว้
ั ้ ก็คืนให้ แก่บคุ คลที่ได้ นําหลักฐานมาแสดงให้ เป็ นที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการว่า
เป็ นทายาทผู้มีสิทธิได้ รับเงินจํานวนดังกล่าว
ข้ อ 15. ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ เห็นว่าผู้ฝากฝ่ าฝื นระเบียบนี ้ หรื อก่อให้ เกิด
ความยุ่งยากแก่สหกรณ์ หรื อเห็นว่ามีเหตุอนั สมควรที่จะปิ ดบัญชีเงินฝากของผู้ฝาก สหกรณ์ จะไม่รับเงินเข้ า
บัญชีเงินฝากของผู้ฝากอีกและให้ ผ้ ูฝากถอนเงินคงเหลือทัง้ หมดเพื่อปิ ดบัญชีเงินฝากของตน ทังนี
้ ้ สหกรณ์
จะแจ้ งเป็ นหนังสือไปยังผู้ฝาก
ข้ อ 16. การถอนเงินฝากเพื่อปิ ดบัญชีตาม ข้ อ 13 และข้ อ 14 สหกรณ์ จะคํานวณดอกเบี ้ยให้ ตาม
ข้ อ 10 ถึงวันก่อนวันถอนหนึ่งวัน เว้ นแต่การปิ ดบัญชี เงิ นฝากในกรณี ผ้ ูฝากฝ่ าฝื นระเบียบ ตามข้ อ 15
สหกรณ์จะคํานวณดอกเบี ้ยให้ ถงึ ก่อนวันที่แจ้ งหนึง่ วัน และสหกรณ์จะไม่ให้ ดอกเบี ้ยอีกไม่วา่ ผู้ฝากจะถอนเงิน
เมื่อใด
เมื่อสหกรณ์ได้ จ่ายเงินคืนผู้ฝากแล้ ว จะยกเลิกสมุดคูฝ่ ากสําหรับบัญชีนนั ้
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554
(ลงชื่อ) พลตํารวจตรี สมบัติ คงพิบลู ย์
( สมบัติ คงพิบลู ย์ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด
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ว่ าด้ วยเงินฝากสะสมทรั พย์
พ.ศ. 2554
……………………………….
อาศัยอํานาจตามความในข้ อบังคับของสหกรณ์ ข้ อ 78 และข้ อ 106 ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการชุดที่ 38 ครัง้ ที่ 6 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ได้ กําหนดระเบียบว่าด้ วยเงินฝาก
สะสมทรัพย์ โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ดงั ต่อไปนี ้
ข้ อ 1. ระเบียบนีเ้ รี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ ออมทรั พย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด ว่าด้ วยเงิน
ฝากสะสมทรัพย์ พ.ศ.2554”
ข้ อ 2. ให้ ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ ฯ ว่าด้ วยเงินฝากสะสมทรัพย์ พ.ศ.2550 และให้ ใช้ ระเบียบนี ้แทน
โดยให้ มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2554 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3. สหกรณ์จะรับเงินฝากสะสมทรัพย์จากสมาชิกได้ ตามที่สหกรณ์เห็นสมควร
ข้ อ 4. ผู้ประสงค์จะเปิ ดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ต้องยื่นหนังสือขอเปิ ดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์
ตามแบบของสหกรณ์ พร้ อมแสดงบัตรประจําตัวผู้เสียภาษี อากร โดยชื่อผู้ฝากกับชื่อผู้มีอํานาจถอน หรื อผู้มี
สิทธิได้ รับดอกเบี ้ยเงินฝากต้ องเป็ นบุคคลเดียวกัน
ข้ อ 5. การเปิ ดบัญชีครั ง้ แรก ต้ องไม่ตํ่ากว่า 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท โดยต้ องฝาก
ติดต่อกันทุก ๆ เดือน เดือนละเท่า ๆ กัน และเท่ากับที่เปิ ดบัญชีครัง้ แรกเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน
และรวมทังหมดต้
้
องไม่เกิน 600,000 บาท จึงจะได้ รับการยกเว้ นภาษี เงินได้ สําหรับดอกเบีย้ เงินฝากสะสม
ทรัพย์
ข้ อ 6. สหกรณ์ ออกสมุดคู่บญ
ั ชีเงินฝากสะสมทรัพย์ให้ ผ้ ฝู ากยึดถือไว้ โดยผู้ฝากต้ องเก็บรักษาไว้ ให้
สหกรณ์บนั ทึกรายการฝาก ดอกเบี ้ย เงินถอน และเงินคงเหลือของตนบรรดาที่จะมีขึ ้นทุกราย
การลงบัน ทึก รายการต่า ง ๆ ในสมุดคู่ฝ ากนัน้ จะกระทํ าได้ แ ต่ โดยทางฝ่ ายสหกรณ์ ซึ่ง
ประธานกรรมการหรื อรองประธานกรรมการ หรื อเหรัญญิก หรื อผู้จดั การ หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายคนหนึ่งคน
ใดเป็ นผู้ลงลายมือชื่อย่อกํากับไว้ เป็ นสําคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็ นไปตามที่กล่าวนี ้
ย่อมไม่มีผลผูกพันกับสหกรณ์ อนึ่ง ถ้ าผู้ฝากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคลื่อน ต้ องแจ้ งต่อ
สหกรณ์เพื่อแก้ ไขให้ จะแก้ ไขโดยประการอื่นไม่ได้
สมุดคู่ฝากเล่มที่ใช้ เต็มแล้ วหรื อชํารุ ดจนใช้ การไม่ได้ ให้ นํามายื่นต่อสหกรณ์ เพื่อจะได้ ยกเลิก
สมุดคูฝ่ ากเล่มนัน้ และโอนยอดเงินคงเหลือเข้ าสมุดคูฝ่ ากใหม่ ซึง่ ออกให้ ผ้ ฝู ากยึดถือไว้ ต่อไป สมุด คู่ฝากเล่ม
ที่ยกเลิกนันผู
้ ้ ฝากจะรับไปก็ได้
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เป็ นหนังสือต่อสหกรณ์ โดยมิชักช้ า สหกรณ์ จะนํ ายอดเงินคงเหลือเข้ าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ซึ่งออกให้ ผ้ ูฝาก
ยึดถือไว้ ตอ่ ไป ส่วนสมุดคูฝ่ ากเล่มที่หายให้ ยกเลิก
ในกรณีที่สหกรณ์ ออกสมุดคู่ฝากให้ แก่ผ้ ฝู ากครัง้ แรกก็ดี หรื อออกเล่มใหม่ให้ ต่อจากเล่มก่อน
ซึง่ ลงรายการเต็มแล้ วก็ดี สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่กรณีที่สมุดคูฝ่ ากของผู้ฝากคนใด
สูญหาย สหกรณ์จะออกสมุดคูฝ่ ากใหม่ให้ โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 20 บาท
ข้ อ 7. ในการส่งเงินฝากเข้ าบัญชี ต้ องฝากภายในวันที่ 5 ของเดือน และจะขาดการฝากหรื อฝากไม่
ครบตามวงเงินที่กําหนด หรื อฝากล่าช้ ากว่าระยะเวลาที่กําหนดทุกกรณีรวมกันต้ องไม่เกิน 2 เดือน การส่ง
เงินเข้ าบัญชีเงินฝากทุกครัง้ ให้ ทําใบส่งเงินตามแบบพิมพ์ ที่สหกรณ์ กําหนดยื่นพร้ อมสมุดคู่ฝาก และจํานวน
เงินฝากต่อเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ ณ สํานักงานสหกรณ์ ทังนี
้ ้ ผู้ฝากหรื อผู้อื่นจะเป็ นผู้สง่ เงินก็ได้
เมื่อสหกรณ์ ได้ ลงบันทึกรายการจํานวนเงินฝากที่ได้ รับนันในสมุ
้
ดคู่ฝาก และตรวจสอบเป็ น
การถูกต้ องแล้ ว สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากให้ ผ้ ฝู าก
ในกรณีที่ผ้ ฝู ากอยู่ตา่ งจังหวัด หรื อไม่สามารถมาฝากด้ วยตนเอง สามารถนําเงินโอนเข้ าบัญชี
ของสหกรณ์ ที่มีอยู่ในธนาคารพาณิ ชย์ ต่าง ๆ ได้ โดยสหกรณ์ จะถื อว่าสมาชิ กผู้นัน้ ได้ นําเงิ นเข้ าฝากกับ
สหกรณ์ตงแต่
ั ้ วนั ที่สหกรณ์ได้ รับโอน หรื อสมาชิกจะยินยอมให้ สหกรณ์ หกั เงินเดือน ณ ที่จ่าย ส่งฝากแบบหุ้น
รายเดือนก็ได้
ข้ อ 8. สหกรณ์จะคิดดอกเบี ้ยเงินฝากในอัตราไม่เกินร้ อยละ 7 ต่อปี ตามประกาศของสหกรณ์ โดย
จะคิดดอกเบี ้ยให้ ทุกยอดเงินฝากที่ครบ 24 เดือน และทบเป็ นเงินต้ นให้ สําหรับเงินฝากที่ไม่ครบ 24 เดือน
จะไม่ทบต้ นให้
ข้ อ 9. ในกรณีที่มีเหตุไม่สามารถปฏิบตั ิได้ ตามเงื่อนไข หรื อฝากต่อไปไม่ได้ อันเป็ นเหตุให้ ไม่ได้ รับ
สิทธิยกเว้ นภาษี สหกรณ์ จะคิดดอกเบี ้ยให้ ในอัตราออมทรัพย์ตามประกาศของสหกรณ์ สําหรับเงินฝาก 3
เดือนขึ ้นไป ส่วนเงินฝากที่ไม่ถงึ 3 เดือน สหกรณ์ จะไม่จ่ายดอกเบี ้ยให้ และจะปิ ดบัญชีเมื่อเจ้ าของบัญชีมา
ติดต่อกับสหกรณ์
เงินฝากของผู้ฝากตามข้ อ 4 แล้ วจะถอนเงินฝากดังกล่าวไม่ได้ เว้ นแต่เป็ นการถอนเพื่อปิ ด
บัญชีและจะไม่ได้ รับการยกเว้ นภาษี เงินได้ สําหรับดอกเบี ้ยเงินฝากนัน้
ข้ อ 10. ในกรณีที่ฝากเงินครบตามจํานวนเดือนที่แจ้ งความจํานงไว้ ในหนังสือขอเปิ ดบัญชีเงินฝาก
ของผู้ฝากตามข้ อ 4 แล้ ว เจ้ าของบัญชีจะต้ องติดต่อขอปิ ดบัญชีกบั สหกรณ์ ถ้ าไม่ปิดบัญชีสหกรณ์ จะคิด
ดอกเบี ้ยให้ ในอัตราเงินฝากออมทรัพย์จนกว่าสมาชิกจะมาปิ ดบัญชี

-8ข้ อ 11. ในกรณีที่ผ้ ฝู ากถึงแก่กรรมในระหว่างไม่ครบสัญญา สหกรณ์ จะจ่ายคืน เงินฝากพร้ อมด้ วย
ดอกเบี ้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของสหกรณ์ให้ แก่ผ้ รู ับผลประโยชน์ในกรณีที่สมาชิกไม่ได้ ทํา
หนังสือตังผู
้ ้ รับผลประโยชน์ไว้ สหกรณ์จะจ่ายเงินทังหมดให้
้
แก่ผ้ รู ับมรดก หรื อผู้จดั การมรดก หรื อทายาทของ
ผู้ฝากเมื่อได้ นําหลักฐานมาแสดงสิทธิของตนให้ เป็ นที่พอใจแก่สหกรณ์
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554
(ลงชื่อ) พลตํารวจตรี สมบัติ คงพิบลู ย์
( สมบัติ คงพิบลู ย์ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด

-9ระเบียบสหกรณ์ ออมทรั พย์ ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด
ว่ าด้ วยการรั บฝากเงินจากสหกรณ์ อ่ ืน
พ.ศ. 2554
………………………………..
อาศัยอํานาจตามความในข้ อบังคับของสหกรณ์ ข้ อ 9 , ข้ อ 78 และ ข้ อ 106 ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการชุดที่ 38 ครัง้ ที่ 6 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 ได้ กําหนดระเบียบว่าด้ วยการรับฝากเงิน
จากสหกรณ์อื่น โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ไว้ ดงั ต่อไปนี ้
หมวด 1
ข้ อกาหนดทั่วไป
ข้ อ 1. ระเบียบนี ้เรี ยกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด ว่าด้ วยการรับ
ฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2554 “
ข้ อ 2. ให้ ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้ วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2544 และให้ ใช้
ระเบียบนี ้แทนโดยให้ มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2554 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3. ในระเบียบนี ้
สหกรณ์ หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด
ผู้ฝาก หมายความว่า สหกรณ์ผ้ ฝู ากเงิน
ข้ อ 4. สหกรณ์รับฝากเงินจากสหกรณ์อื่นได้ 2 ประเภท คือ
( 1 ) เงินฝากออมทรัพย์
( 2 ) เงินฝากประจํา
หมวด 2
การเปิ ดบัญชีและการฝากเงิน
ข้ อ 5. สหกรณ์ที่ประสงค์จะเปิ ดบัญชีเงินฝากตามข้ อ 4 ให้ มาติดต่อกับเจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์ ณ
สํานักงานสหกรณ์ด้วยตนเอง และต้ องยื่นหนังสือขอเปิ ดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์ โดยมีรายการ
ครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในแบบหนังสือขอเปิ ดบัญชีนนั ้
ข้ อ 6. พร้ อมกับหนังสือขอเปิ ดบัญชีเงินฝาก ผู้ฝากต้ องให้ ตวั อย่างลายมือชื่อของตัวเองซึง่ เป็ นผู้มี
อํานาจถอนเงิน ตลอดจนให้ เงื่อนไขเกี่ยวกับเงินฝากที่เปิ ดบัญชีนนไว้
ั ้ ตอ่ สหกรณ์

- 10 การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ ไว้ จะมีผลต่อเมื่อผู้ฝากได้ แจ้ งเป็ นหนังสือ
ต่อสหกรณ์ และสหกรณ์ได้ พิจารณาเห็นเป็ นการถูกต้ องและตอบรับแล้ ว
ลายมือชื่อทุกกรณีเกี่ยวกับเงินฝากให้ ใช้ อกั ษรไทยและเขียนด้ วยหมึก ทังต้
้ องเขียนด้ วย
ลายมือชื่อของผู้นําฝาก สหกรณ์จะไม่รับรู้ การใช้ ตราประทับแทนลายมือชื่อ
ข้ อ 7. ผู้ฝากสามารถเปิ ดบัญชีเงินฝากได้ ดงั นี ้
( 1 ) เงินฝากออมทรัพย์ ผู้ฝากรายหนึง่ อาจเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในสหกรณ์นี ้ได้ โดย
จํานวนเงินฝากในบัญชีนนในเวลาหนึ
ั้
ง่ เวลาใดต้ องไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท และผู้ฝากจะส่งเงินฝาก
เพิ่มขึ ้นเมื่อใดโดยจํานวนเท่าใดก็ได้
( 2 ) เงินฝากประจํารายหนึง่ ๆ ต้ องมีจํานวนไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท และระยะเวลา
ฝากต้ องไม่น้อยกว่า 12 เดือน
ข้ อ 8. ในการเปิ ดบัญชีเงินฝากตามข้ อ 7. สหกรณ์จะออกสมุดคูฝ่ ากให้ ผ้ ฝู ากยึดถือไว้
สมุดคูฝ่ ากนันผู
้ ้ ฝากต้ องรักษาไว้ เพื่อให้ สหกรณ์ลงบันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี ้ย เงินถอน
และเงินคงเหลือบรรดาที่จะมีขึ ้นทุกรายการ
การลงบันทึกรายการต่าง ๆ ในสมุดคูฝ่ ากนัน้ จะกระทําได้ แต่โดยทางฝ่ ายสหกรณ์ ซึง่ ประธาน
กรรมการหรื อรองประธานกรรมการ หรื อเหรัญญิก หรื อผู้จดั การ หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายคนหนึง่ คนใดเป็ นผู้
ลงลายมือชื่อย่อกํากับไว้ เป็ นสําคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคูฝ่ ากโดยไม่เป็ นไปตามที่กล่าวนี ้ย่ อมไม่มี
ผลผูกพันสหกรณ์ อนึง่ ถ้ าผู้ฝากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคูฝ่ ากคลาดเคลื่อนต้ องแจ้ งต่อสหกรณ์เพื่อแก้ ไข
ให้ จะแก้ ไขโดยการอื่นไม่ได้
สมุดคูฝ่ ากเล่มที่ใช้ เต็มแล้ วหรื อชํารุ ดจนใช้ การไม่ได้ ให้ นํามายื่นต่อสหกรณ์เพื่อจะได้ ยกเลิก
สมุดคูฝ่ ากเล่มนันและโอนยอดเงิ
้
นคงเหลือเข้ าสมุดคูฝ่ ากใหม่ ซึง่ ออกให้ ผ้ ฝู ากยึดถือไว้ ตอ่ ไป สมุดคูฝ่ ากเล่มที่
ยกเลิกนันผู
้ ้ ฝากจะรับไปก็ได้
ผู้ฝากต้ องเก็บรักษาสมุดคูฝ่ ากของตนไว้ ในที่ปลอดภัย ถ้ าสมุดคูฝ่ ากหายผู้ฝากต้ องแจ้ งเป็ น
หนังสือต่อสหกรณ์โดยมิชกั ช้ า สหกรณ์จะนํายอดเงินคงเหลือเข้ าสมุดคูฝ่ ากเล่มใหม่ซงึ่ ออกให้ ผ้ ฝู ากยึดถือไว้
ต่อไป ส่วนสมุดคูฝ่ ากเล่มที่หายให้ ยกเลิก
ในกรณีที่สหกรณ์ออกสมุดคูฝ่ ากให้ แก่ผ้ ฝู ากครัง้ แรกก็ดี หรื อออกเล่มใหม่ให้ ตอ่ จากเล่มก่อน
ซึง่ ลงรายการเต็มแล้ วก็ดี หรื อชํารุ ดใช้ การไม่ได้ ก็ดี สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม แต่กรณีที่สมุดคูฝ่ ากของผู้
ฝากรายใดสูญหาย สหกรณ์จะออกสมุดคูฝ่ ากเล่มใหม่ให้ โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 50 บาท

- 11 ข้ อ 9. ในการส่งเงินเข้ าบัญชีเงินฝากทุกครัง้ ให้ ทําใบส่งเงินตามแบบพิมพ์ที่สหกรณ์กําหนด
ยื่นพร้ อมด้ วยสมุดคูฝ่ ากและจํานวนเงินฝากต่อเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ ณ สํานักงานสหกรณ์ ทังนี
้ ้ ผู้ฝากหรื อผู้อื่น
จะเป็ นผู้สง่ เงินก็ได้
เมื่อสหกรณ์ได้ ลงบันทึกรายการจํานวนเงินฝากที่ได้ รับนันในสมุ
้
ดคูฝ่ ากและตรวจสอบเป็ นการ
ถูกต้ องแล้ ว สหกรณ์จะคืนสมุดคูฝ่ ากให้ ผ้ ฝู าก
ข้ อ 10. ถ้ าส่งเช็คเข้ าบัญชีเงินฝาก ต้ องขีดคร่ อมเช็คก่อน สหกรณ์สงวนไว้ ซงึ่ สิทธิที่จะไม่จ่ายเงินถอน
จากรายการเช่นนัน้ จนกว่าจะเรี ยกเก็บเงินตามเช็คได้ แล้ ว
หมวด 3
การกาหนดอัตราดอกเบีย้ ระยะเวลาการคิดดอกเบีย้
วิธีการคิดดอกเบีย้ และการจ่ ายดอกเบีย้
ข้ อ 11. สหกรณ์จะให้ ดอกเบี ้ยเงินฝากทุกประเภทตามข้ อ 4 ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 7 ต่อปี โดยจะ
ได้ ประกาศให้ ทราบเป็ นคราว ๆ ไป
ดอกเบี ้ยเงินฝากออมทรัพย์ให้ คํานวณเป็ นรายวันตามยอดคงเหลือและสหกรณ์จะนํา
ดอกเบี ้ยสมทบเป็ นต้ นเงินเข้ าบัญชีเงินฝากในวันสิ ้นปี ทางบัญชีของสหกรณ์ให้ ผ้ ฝู ากรี บยื่นสมุดคูฝ่ าก ณ
สํานักงานสหกรณ์ เพื่อสหกรณ์บนั ทึกรายการดอกเบี ้ยให้
ดอกเบี ้ยเงินฝากประจํา สหกรณ์จะคํานวณและจ่ายดอกเบี ้ยให้ เมื่อถึงกําหนดระยะเวลาการ
ฝากสําหรับเงินฝากที่ถอนก่อนกําหนดโดยได้ รับอนุญาตจากสหกรณ์ตามข้ อ 13 สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี ้ยให้
ตามจํานวนเดือนเต็ม
กรณีถอนเงินฝากประจําในระยะเวลาไม่ถงึ 3 เดือน สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบี ้ยให้
ถ้ าผู้ฝากไม่ถอนเงินฝากประจําเมื่อครบกําหนดพร้ อมด้ วยดอกเบี ้ย จนพ้ นกําหนดไปอีกเจ็ด
วัน ก็เป็ นอันว่าผู้ฝากตกลงฝากต้ นเงินฝากพร้ อมดอกเบี ้ยต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม
หมวด 4
การถอนเงินฝากและการปิ ดบัญชี
ข้ อ 12. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากต้ องใช้ ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์
ในการถอนเงินฝาก ผู้มอี ํานาจถอนเงินตามที่ได้ ให้ ตวั อย่างลายมือชื่อไว้ ต่อสหกรณ์ควรมารับ
เงินที่สํานักงานสหกรณ์ด้วยตนเอง และต้ องยื่นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชื่อตามที่ให้ ตวั อย่างไว้ นนั ้
พร้ อมกับสมุดคูฝ่ ากต่อเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์

- 12 ถ้ าผู้มีอํานาจถอนเงินฝากจะมอบให้ ผ้ ใู ดรับเงินแทนก็ต้องทําใบถอนเงินฝากและต้ องมอบ
อํานาจให้ รับเงินแทนเป็ นหนังสือตามแบบที่กําหนด ทังนี
้ ้ โดยลงลายมือชื่อตามที่ได้ ให้ ตวั อย่างไว้ แล้ วมอบให้
ผู้รับมอบอํานาจยื่นใบถอนเงินฝากนัน้ พร้ อมด้ วยสมุดคูฝ่ ากต่อเจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์ ณ สํานักงานสหกรณ์
ในการนี ้สหกรณ์จะเรี ยกหลักฐานพิสจู น์ตวั ผู้รับมอบอํานาจก็ได้
เมื่อสหกรณ์ได้ ตรวจถูกต้ องแล้ วจะจ่ายเงินถอนให้ และลงรายการเงินถอนพร้ อมทังเงิ
้ น
คงเหลือในสมุดคูฝ่ าก แล้ วคืนสมุดคูฝ่ ากให้ ผ้ ฝู าก
อนึง่ การเขียนใบถอนเงินฝากให้ เขียนด้ วยหมึก ถ้ ามีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้มีอํานาจ
ถอนเงินต้ องลงลายมือชื่อตามที่ให้ ตวั อย่างไว้ กํากับด้ วย
ข้ อ 13. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นนั ้ จะถอนเมื่อใด จํานวนเท่าใดก็ได้
ส่วนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจํานัน้ ผู้ฝากย่อมไม่มีสิทธิถอนเงินก่อนครบกําหนด
แต่เมื่อผู้ฝากยื่นคําขอเป็ นหนังสือโดยชี ้แจงความจําเป็ น สหกรณ์จะยอมให้ ถอนเงินฝากก่อนครบกําหนดก็ได้
ข้ อ 14. ผู้ฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือทังหมดเพื
้
่อปิ ดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ได้ ให้ ผ้ มู ีอํานาจ
ถอนเงินจดแจ้ งไว้ ท้ายรายการจํานวนเงินในใบถอนเงินฝากด้ วยว่า “ เพื่อปิ ดบัญชี “
ข้ อ 15. ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์เห็นว่าผู้ฝากฝ่ าฝื นระเบียบนี ้ หรื อก่อให้ เกิด
ความยุ่งยากแก่สหกรณ์ หรื อเห็นว่ามีเหตุอนั สมควรที่จะปิ ดบัญชีเงินฝากของผู้ฝาก สหกรณ์จะไม่รับเงิน เข้ า
บัญชีเงินฝากของผู้ฝากอีก และให้ ผ้ ฝู ากถอนเงินคงเหลือทังหมดเพื
้
่อปิ ดบัญชีเงินฝากของตน ทังนี
้ ้ สหกรณ์
จะแจ้ งเป็ นหนังสือไปยังผู้ฝาก
ข้ อ 16. การถอนเงินฝากเพื่อปิ ดบัญชีตามข้ อ 14 สหกรณ์จะคํานวณดอกเบี ้ยให้ ตามข้ อ 11 ถึงวัน
ก่อนวันถอนหนึง่ วัน เว้ นแต่การปิ ดบัญชีเงินฝากในกรณีผ้ ฝู ากฝ่ าฝื นระเบียบตามข้ อ 15 สหกรณ์จะคํานวณ
ดอกเบี ้ยให้ ถงึ ก่อนวันที่แจ้ งหนึง่ วัน และสหกรณ์จะไม่ให้ ดอกเบี ้ยอีก ไม่วา่ ผู้ฝากจะถอนเงินเมื่อใด
เมื่อสหกรณ์ได้ จ่ายเงินคืนผู้ฝากแล้ ว จะยกเลิกสมุดคูฝ่ ากสําหรับบัญชีนนั ้
ข้ อ 17. ในกรณีที่มีความจําเป็ น สหกรณ์สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับฝากเงินก็ได้
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554
(ลงชื่อ) พลตํารวจตรี สมบัติ คงพิบลู ย์
( สมบัติ คงพิบลู ย์ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด

- 13 ระเบียบสหกรณ์ ออมทรั พย์ ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด
ว่ าด้ วยการให้ สหกรณ์ อ่ นื กู้ยืมเงิน
พ.ศ. 2554
…………………………………
อาศัยอํานาจตามความในข้ อบังคับของสหกรณ์ ข้ อ 10 , ข้ อ 78 และข้ อ 106 ที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 38 ครัง้ ที่ 6 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 ได้ กําหนดระเบียบว่าด้ วย
การให้ สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ไว้ ดงั ต่อไปนี ้
ข้ อ 1. ระเบียบนี ้เรี ยกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด ว่าด้ วย
การให้ สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ. 2554 “
ข้ อ 2. ให้ ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้ วยการให้ สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงินพ.ศ.2544 และให้ ใช้ ระเบียบนี ้
แทนโดยให้ มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2554 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3. ในระเบียบนี ้
สหกรณ์ หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด
คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ผ้ ใู ห้ ก้ เู งิน
สหกรณ์ผ้ ขู อกู้ หมายความว่า สหกรณ์รวมถึงชุมนุมสหกรณ์ด้วย
ข้ อ 4. สหกรณ์ผ้ ขู อกู้ จะต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
( 1 ) ไม่มีข้อบกพร่ องทางการเงินและการบัญชี หรื อถ้ ามีต้องได้ รับการแก้ ไขจนเป็ นที่
พอใจของสหกรณ์แล้ ว
( 2 ) มีความมัน่ คงทางการเงิน และมีความสามารถในการชําระหนี ้
( 3 ) มีความสามารถในการจัดการที่ดี และได้ ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้ อบังคับ ระเบียบ
ของสหกรณ์และระเบียบของทางราชการโดยเคร่ งครัดสมํ่าเสมอ
( 4 ) มีคณ
ุ สมบัติอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์กําหนด
ข้ อ 5. สหกรณ์จะให้ เงินกู้แก่สหกรณ์ผ้ ขู อกู้ที่มีวตั ถุประสงค์จะใช้ เงินกู้เพื่อเป็ นทุนหมุนเวียนให้
สมาชิกกู้หรื อเพื่อการดําเนินธุรกิจอื่นของสหกรณ์ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ ในข้ อบังคับและระเบียบ
อันเหมาะสมเท่านัน้
ข้ อ 6. จํานวนเงินกู้ที่ให้ แก่สหกรณ์ผ้ ขู อกู้สหกรณ์หนึง่ ๆ ต้ องไม่เกินร้ อยละ 25 ของทุนเรื อนหุ้นรวม
กับทุนสํารองของสหกรณ์ แต่เมื่อรวมหนี ้เงินกู้ทกุ รายของสหกรณ์ผ้ ขู อกู้แล้ ว จะต้ องไม่เกินวงเงินกู้ยืมและคํ ้า
ประกันประจําปี ที่ได้ รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์

- 14 ข้ อ 7. หลักประกันเงินกู้ ให้ คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ผ้ กู ้ ทู งคณะคํ
ั้
้าประกันเป็ น
รายบุคคลและให้ จดั หาอสังหาริ มทรัพย์หรื อสังหาริ มทรัพย์ที่มมี ลู ค่าไม่น้อยกว่าจํานวนเงินกู้ที่จํานวนเป็ น
หลักประกัน เว้ นแต่ในกรณีจําเป็ นที่สหกรณ์ผ้ ขู อกู้ไม่มีหลักทรัพย์หรื อไม่สามารถหาหลักทรัพย์มาใช้ เป็ น
หลักประกันเงินกู้ได้ ให้ คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ผ้ ขู อกู้ทงคณะคํ
ั้
้าประกันเงินกู้และในกรณีผ้ คู ํ ้า
ประกันคนใดพ้ นจากตําแหน่งก่อนที่สหกรณ์ผ้ ขู อกู้จะชําระหนี ้เสร็ จสิ ้น ให้ สหกรณ์ผ้ ขู อกู้จดั ให้ กรรมการ
ดําเนินการคนใหม่เป็ นผู้คํ ้าประกันแทนคนเดิม
ข้ อ 8. การกําหนดระยะเวลาชําระคืนเงินกู้ ให้ คณะกรรมการพิจารณากําหนดให้ สหกรณ์ที่ขอกู้เงิน
ชําระต้ นเงินและดอกเบี ้ยให้ เสร็ จสิ ้นภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ ในแผนการใช้ เงินกู้ แต่ต้องไม่เกิน
หกสิบเดือน
ข้ อ 9. อัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ ให้ คณะกรรมการเป็ นผู้กําหนดตามความเหมาะสมกับภาวะการเงิน โดย
ประกาศเป็ นคราว ๆ ไป การคิดดอกเบี ้ยเงินกู้ให้ คิดเป็ นรายวัน โดยนับถัดจากวันรับเงินกู้
ข้ อ 10. ในกรณีที่มีเหตุสดุ วิสยั หรื อความจําเป็ นเกิดขึ ้นอันทําให้ สหกรณ์ผ้ ขู อกู้ไม่สามารถชําระคืน
เงินกู้ได้ ตามกําหนด ให้ สหกรณ์ผ้ ขู อกู้ยื่นคําร้ องขอผ่อนผันเลื่อนกําหนดเวลาชําระคืนเงินกู้ตอ่ สหกรณ์ เพื่อให้
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาการผ่อนผันได้ ตามที่เห็นสมควร
ข้ อ 11. สหกรณ์ผ้ กู ้ ไู ม่ชําระคืนเงินกู้เมื่อถึงกําหนด โดยไม่ได้ รับการผ่อนผันจากคณะกรรมการหรื อไม่
มีเหตุผลอันสมควร จะต้ องเสียเบี ้ยปรับผิดนัดชําระหนี ้เป็ นรายวันในอัตราร้ อยละ 19.50 ต่อปี ของต้ นเงินที่ผิด
นัด โดยนับถัดจากวันที่ถงึ กําหนดชําระจนถึงวันที่สหกรณ์ผ้ ขู อกู้ชําระเงินกู้เสร็ จสิ ้น
ข้ อ 12. การขอกู้ ให้ สหกรณ์ผ้ ขู อกู้ยื่นหนังสือแสดงความจํานงระบุวตั ถุประสงค์ในการใช้ เงินกู้
จํานวนเงินที่ขอกู้ ระยะเวลาชําระหนี ้ พร้ อมด้ วยหลักฐานดังต่อไปนี ้
( 1 ) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครัง้ ที่มีการพิจารณาเรื่ องขอกู้เงิน
จากสหกรณ์
( 2 ) งบการเงินและรายงานการสอบบัญชีประจําปี ล่าสุด พร้ อมด้ วยรายงานกิจการ
ประจําปี
( 3 ) งบทดลอง ณ วันสิ ้นสุดเดือน ก่อนวันยื่นหนังสือแสดงความจํานงขอกู้ และย้ อนหลัง
อีก 2 เดือน
( 4 ) สําเนาหลักฐานการจดทะเบียนเป็ นสหกรณ์
( 5 ) ข้ อบังคับของสหกรณ์ รวมทังระเบี
้
ยบการเงินของสหกรณ์

- 15 ( 6 ) รายนามคณะกรรมการดําเนินการ ตําแหน่งในคณะกรรมการดําเนินการและตําแหน่ง
ในหน่วยงานที่สงั กัด ( ถ้ ามี ) พร้ อมทังวาระของการดํ
้
ารงตําแหน่งของกรรมการดําเนินการ
( 7 ) สําเนาหนังสือให้ ความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในการกําหนดวงเงินกู้ยืม
หรื อคํ ้าประกันประจําปี
( 8 ) สําเนาหลักฐานการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน หรื อบุคคลซึง่ สหกรณ์ได้ ก้ ยู ืมไว้ และ
ยังมีภาระผูกพันอยู่
( 9 ) เอกสารอื่น ๆ ที่สหกรณ์กําหนด
ข้ อ 13. ให้ ผ้ จู ดั การตรวจสอบเอกสารหลักฐานและวิเคราะห์ฐานะความมัน่ คงความสามารถในการ
ชําระหนี ้และการจัดการ เสนอผลการวิเคราะห์พร้ อมทังความเห็
้
นต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
ข้ อ 14. ถ้ าสหกรณ์ผ้ ขู อกู้จะกู้เงินจากผู้อื่น ในระหว่างที่ยงั มีหนี เ้ งินกู้อยู่ตอ่ สหกรณ์ ต้ องแจ้ งให้
สหกรณ์ทราบ
ข้ อ 15. ในกรณีใดกรณีหนึง่ ต่อไปนี ้ ให้ สหกรณ์เรี ยกคืนเงินกู้และให้ สหกรณ์ผ้ ขู อกู้ชําระคืนต้ นเงิน
พร้ อมทังดอกเบี
้
้ยแก่สหกรณ์โดยทันที แม้ ยงั ไม่ถงึ กําหนดตามสัญญาเงินกู้ก็ตาม
( 1 ) เมื่อสหกรณ์ผ้ ขู อกู้ต้องเลิกไม่วา่ เพราะเหตุใด
( 2 ) เมื่อปรากฏว่าสหกรณ์ผ้ ขู อกู้ฝ่าฝื นข้ อกําหนดตามข้ อ 14 แห่งระเบียบนี ้
( 3 ) เมื่อปรากฏว่าสหกรณ์ผ้ ขู อกู้ใช้ เงินกู้ไม่ถกู ต้ องตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ ในสัญญา
เงินกู้
( 4 ) เมื่อสหกรณ์ผ้ ขู อกู้ผิดนัดไม่ชําระเงินกู้ตามกําหนดและคณะกรรมการไม่ได้ ผ่อ นเวลา
ให้
( 5 ) เมื่อมีเหตุผลที่คณะกรรมการเห็นว่า สหกรณ์นนไม่
ั ้ สมควรกู้เงินสหกรณ์ตอ่ ไป
ข้ อ 16. เมื่อคณะกรรมการอนุมตั ิเงินกู้แล้ ว ให้ ผ้ จู ดั การแจ้ งให้ สหกรณ์ผ้ ขู อกู้ทราบโดยเร็ ว เพื่อจัดทํา
สัญญากู้ และจัดทําหลักประกันให้ เรี ยบร้ อย แล้ วจึงจัดส่งเงินกู้ให้ สหกรณ์ผ้ ูขอกู้ตอ่ ไป
ข้ อ 17. การทําสัญญากู้ ให้ จดั ทําตามแบบที่สหกรณ์กําหนด และให้ ผ้ มู ีอํานาจลงลายมือชื่อแทน
สหกรณ์ ตามข้ อบังคับของสหกรณ์ และสหกรณ์ผ้ ขู อกู้ เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในสัญญากู้ที่ทํากับสหกรณ์
ข้ อ 18. การให้ เงินกู้แก่สหกรณ์ผ้ ขู อกู้โดยใช้ ตวั๋ สัญญาใช้ เงินเป็ นหลักฐานแทนการทําสัญญากู้ให้
สามารถกระทําได้ โดยจํานวนเงินกู้ให้ เป็ นไปตามข้ อ 6 ของระเบียบนี ้สําหรับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิอื่น ๆ
ให้ คณะกรรมการพิจารณากําหนดขึ ้นได้ ตามความเหมาะสม และไม่ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์

- 16 ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554
(ลงชื่อ) พลตํารวจตรี สมบัติ คงพิบลู ย์
( สมบัติ คงพิบลู ย์ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด

- 17 ระเบียบสหกรณ์ ออมทรั พย์ ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด
ว่ าด้ วยการให้ เงินกู้แก่ สมาชิกและดอกเบีย้ เงินกู้
พ.ศ. 2556
……………………………………
อาศัยอํานาจตามความในข้ อบังคับสหกรณ์ ข้ อ 10 , ข้ อ 12 , ข้ อ 78 และข้ อ 106 ที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 38 ครัง้ ที่ 6 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ได้ กําหนดระเบียบว่าด้ วย
การให้ เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี ้ยเงินกู้ พ.ศ. 2554 ดังต่อไปนี ้
ข้ อ 1. ระเบียบนี ้เรี ยกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด ว่าด้ วยการให้
เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี ้ยเงินกู้ พ.ศ. 2554 ”
ข้ อ 2. ให้ ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้ วยการให้ เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี ้ยเงินกู้ พ.ศ. 2555 และ
ให้ ใช้ ระเบียบนี ้แทนโดยให้ มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2556 เป็ นต้ นไป
หมวด 1
ข้ อกาหนดทั่วไป
ข้ อ 3. ในระเบียบที่สหกรณ์ให้ เงินกู้แก่สมาชิก 3 ประเภท คือ
( 1 ) เงินกู้เพื่อเหตุฉกุ เฉิน
( 2 ) เงินกู้สามัญ
( 3 ) เงินกู้พิเศษ
ข้ อ 4. สหกรณ์จะให้ เงินกู้เฉพาะแก่สมาชิกเท่านัน้
ข้ อ 5. การให้ เงินกู้แก่สมาชิกนัน้ จะให้ ได้ เฉพาะกรณีเพื่อการอันจําเป็ นหรื อมีประโยชน์ตามที่
คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรแต่จะให้ เงินกู้เพื่อการสุรุ่ยสุร่ายหรื อการเก็งกําไรไม่ได้
ข้ อ 6. สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงิน ต้ องเสนอคําขอกู้ตอ่ สหกรณ์ตามแบบที่กําหนดไว้
เมื่อสมาชิกได้ ทําความยินยอมเป็ นหนังสือไว้ กบั สหกรณ์ ให้ ผ้ บู งั คับบัญชาในหน่วยงานของรัฐ หรื อ
นายจ้ างในสถานประกอบการ หรื อหน่วยงานอื่นใดที่สมาชิกปฏิบตั ิหน้ าที่อยู่ หักเงินเดือน หรื อค่าจ้ าง หรื อ
เงินอื่นใดที่ถึงกําหนดจ่ายแก่สมาชิกนัน้ เพื่อชําระหนีห้ รื อภาระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ ให้ แก่สหกรณ์ ตาม
จํานวนที่สหกรณ์แจ้ งไปจนกว่าหนี ้หรื อภาระผูกพันนันจะระงั
้
บสิ ้นไป ให้ หน่วยงานนันหั
้ กเงินดังกล่าว และส่ง
เงินที่หกั ไว้ นนให้
ั ้ แก่สหกรณ์โดยพลัน
การแสดงเจตนายินยอมนี ้มิอาจจะถอนคืนได้ เว้ นแต่สหกรณ์ให้ ความยินยอม
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สมาชิกต้ องถูกหักตามกฎหมายว่าด้ วยกองทุนบําเหน็จ บํานาญข้ าราชการ กฎหมายว่าด้ วยกองทุนสํารอง
เลี ้ยงชีพ กฎหมายว่าด้ วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายว่าด้ วยการประกันสังคม
ข้ อ 7. การให้ เงินกู้ทกุ ประเภทนัน้ ผู้ก้ ตู ้ องทําหนังสือและสมาชิกผู้คํ ้าประกัน (ถ้ ามี) ต้ องทําหนังสือ
คํ ้าประกันให้ ไว้ ตอ่ สหกรณ์ตามแบบที่กําหนดไว้
ข้ อ 8. การส่งเงินงวดชําระหนี ้เงินกู้ทกุ ประเภท ซึง่ ผู้ก้ ตู ้ องส่งต่อสหกรณ์นนั ้ ให้ สง่ โดยวิธีหกั จากเงิน
ได้ รายเดือนของผู้ก้ ู ณ ที่จ่าย และการส่งเงินงวดชําระหนี ้เงินกู้ทกุ ประเภท ดอกเบี ้ยเงินกู้ รวมทังเงิ
้ นอื่น ๆ ของ
สมาชิกรวมกันจะต้ องไม่เกินเงินได้ รายเดือนสุทธิของสมาชิกนัน้
ให้ ถือว่าเงินงวดชําระหนี ้แต่ละงวดถึงกําหนดส่งภายในวันสิ ้นเดือนนัน้ ๆ
หมวด 2
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
ข้ อ 9. การให้ เงินกู้เพื่อเหตุฉกุ เฉิน คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบอํานาจให้ ประธานกรรมการ
หรื อรองประธานกรรมการหรื อกรรมการดําเนินการหรื อผู้จดั การ ตามที่เห็นสมควรเป็ นผู้วินิจฉัยให้ เงินกู้เพื่อ
เหตุฉกุ เฉินที่ให้ ไปและส่งคืน เพื่อให้ คณะกรรมการดําเนินการทราบทุกเดือน
ข้ อ 10. เงินกู้เพื่อเหตุฉกุ เฉินที่ให้ แก่สมาชิกผู้ก้ คู นหนึง่ ๆ นัน้ ให้ มีจํานวนไม่เกิน 30,000 บาท หรื อ
สามในสี่สว่ น แห่งเงินได้ รายเดือนของสมาชิกสุดแต่จํานวนไหนน้ อยกว่า
ในกรณีที่สมาชิกนันยั
้ งมีเงินกู้เพื่อเหตุฉกุ เฉินรายก่อนเหลืออยู่ จะยื่นขอกู้เงินกู้เพื่อเหตุ
ฉุกเฉินรายใหม่ไม่ได้
ข้ อ 11. หลักประกันสําหรับเงินกู้เพื่อเหตุฉกุ เฉิน นอกจากหนังสือกู้ซงึ่ ผู้ก้ ไู ด้ ทําไว้ ตอ่ สหกรณ์แล้ วก็ไม่
ต้ องมีหลักประกันอย่างอื่นอีก
ข้ อ 12. การส่งเงินงวดชําระหนี ้ สําหรับเงินกู้เพื่อเหตุฉกุ เฉิน ให้ ผ้ กู ้ สู ง่ คืนเงินเพื่อเหตุฉกุ เฉินเต็ม
จํานวน พร้ อมด้ วยดอกเบี ้ยภายในวันสิ ้นเดือนที่รับเงินกู้ หรื อให้ สง่ เป็ นงวดรายเดือนรวมกันหกงวดติดต่อกัน
เริ่ มตังแต่
้ วนั สิ ้นเดือนแรกที่รับเงินกู้เป็ นต้ นไป โดยให้ สง่ ชําระต้ นเงินงวดละหนึง่ ในหกของจํานวนเงินที่เป็ นหนี ้
(ถ้ ามีเศษของบาทให้ รวมชําระงวดสุดท้ าย) พร้ อมดอกเบี ้ยของต้ นเงินคงเหลือถึงวันที่ชําระต้ นเงินนัน้ ทังนี
้ ้ไม่
มีการผ่อนเวลาแต่อย่างใด
อนึง่ สมาชิกที่ก้ เู งินหลังวันที่ 15 ของเดือน ให้ เริ่ มชําระงวดแรกในเดือนถัดไป

- 19 หมวด 3
เงินกู้สามัญ
ข้ อ 13. การให้ เงินกู้สามัญให้ คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยให้ เงินกู้สามัญแก่
สมาชิก
คณะกรรมการดําเนินการ อาจแต่งตังคณะกรรมการเงิ
้
นกู้ขึ ้นตามความในข้ อบังคับของ
สหกรณ์ ข้ อ 82 และมอบอํานาจหน้ าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยให้ เงินกู้สามัญแก่สมาชิกก็ได้
ข้ อ 14. คําขอกู้เงินสามัญของสมาชิกนัน้ ต้ องเสนอโดยผ่านการพิจารณาให้ ความเห็นดังต่อไปนี ้ คือ
คําขอกู้เงินของสมาชิกผู้ซงึ่ รับราชการในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ต้องผ่านการพิจารณาของผู้บงั คับการ
ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ หรื อรองผู้บงั คับการตํารวจภูธรจังหวัด ส่วนคําขอกู้ของผู้ซงึ่ รับราชการอยู่ในสังกัด
สถานีตํารวจภูธรอําเภอ , สถานีตํารวจภูธรกิ่งอําเภอ , สถานีตํารวจภูธรตําบล ต้ องผ่านการพิจารณาของ
ผู้บงั คับบัญชาของตน ( แต่ถ้าผู้ขอกู้ดํารงตําแหน่งเหล่านี ้เอง หรื อดํารงตําแหน่งราชการสูงกว่าก็ไม่ต้องผ่าน
การพิจารณาให้ ความเห็นดังว่านี ้ )
ข้ อ 15. จํานวนเงินกู้สามัญที่ให้ แก่สมาชิกผู้ก้ คู นหนึง่ ๆ นัน้ ย่อมสุดแต่คณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณาเห็นสมควรแต่ต้องอยู่ภายในจํานวนไม่เกิน 80 เท่าของเงินได้ รายเดือน และวงเงินกู้ไม่เกิน
2,000,000.- บาท จะต้ องอยู่ในหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ดงั นี ้
(1) เป็ นสมาชิกตังแต่
้ 3 เดือนถึง 3 ปี กู้เงินสามัญได้ 80 เท่าของเงินได้ รายเดือน แต่เมื่อ
รวมกับหนี ้เงินกู้โครงการทุกประเภทแล้ ว กู้ได้ ไม่เกิน 1,300,000.- บาท
(2) เป็ นสมาชิกเกิน 3 ปี ถึง 5 ปี กู้เงินสามัญได้ 80 เท่าของเงินได้ รายเดือน แต่เมื่อรวม
กับหนี ้เงินกู้โครงการทุกประเภทแล้ ว กู้ได้ ไม่เกิน 1,500,000.- บาท
(3) เป็ นสมาชิกเกิน 5 ปี ขึ ้นไป กู้เงินสามัญได้ 80 เท่าของเงินได้ รายเดือน แต่เมื่อรวมกับ
หนี ้เงินกู้โครงการทุกประเภทแล้ ว กู้ได้ ไม่เกิน 2,000,000.- บาท
(4) ทุนเรื อนหุ้น สมาชิกที่ยื่นกู้เงินสามัญ (ไม่รวมโครงการทุกประเภท) ต้ องมีทนุ เรื อนหุ้น
ดังนี ้
4.1 วงเงินกู้ไม่เกิน 1,800,000.- บาท ต้ องมีทนุ เรื อนหุ้นไม่น้อยกว่าร้ อยละ 13 ของ
วงเงินที่ขอกู้
4.2 วงเงินกู้ตงแต่
ั ้ 1,800,001.- บาท ถึง 2,000,000.- บาท ต้ องมีทนุ เรื อนหุ้นไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 15 ของวงเงินที่ขอกู้
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จะต้ องมีทนุ เรื อนหุ้นไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของวงเงินที่ขอกู้ โดยเงินค่าหุ้นดังกล่าวสมาชิกต้ องชําระในวันรับ
เงินกู้สามัญ สหกรณ์ฯ จะหักจากเงินกู้ที่สมาชิกพึงได้ รับชําระค่าหุ้นให้ ครบตามจํานวนก่อน จึงจะจ่ายเงินกู้
สามัญ
(5) สมาชิกที่ยื่นกู้เงินกู้สามัญจะต้ องสมทบเงินทุนสวัสดิการสมาชิก(ผู้คํ ้าประกัน) ตาม
ระเบียบที่สหกรณ์กําหนด โดยสหกรณ์จะหักจากเงินกู้ที่สมาชิกพึงได้ รับชําระให้ ครบตามจํานวนก่อนจึงจะ
จ่ายเงินกู้สามัญ
(6) การส่งชําระหนี ้
6.1 สมาชิกที่ก้ ไู ม่เกิน 1,500,000.- บาท ส่งชําระหนี ้ไม่เกิน 180 งวด
6.2 สมาชิกที่ก้ ตู งแต่
ั ้ 1,500,001.- ถึง 1,800,000.- บาท ส่งชําระหนี ้ไม่เกิน 200 งวด
6.3 สมาชิกที่ก้ ตู งแต่
ั ้ 1,800,001.- ถึง 2,000,000.- บาท ส่งชําระหนี ้ไม่เกิน 230 งวด
สําหรับสมาชิกที่ยงั ไม่เกษี ยณอายุราชการให้ สง่ ชําระหนี ้ให้ เสร็ จสิ ้นภายในอายุ 65 ปี ยกเว้ น
สมาชิกที่เกษี ยณอายุราชการและขอรับเงินบํานาญให้ สง่ ชําระหนี ้ให้ เสร็ จสิ ้นภายในอายุ 70 ปี
(7) กรณีสมาชิกที่มีอายุราชการก่อนเกษี ยณตังแต่
้ 55 ปี มีสทิ ธิ์ยื่นขอกู้เงินสามัญได้
ตามสิทธิ์ ข้ อ 15. (1),(2),(3) และการส่งงวดชําระหนี ้ต้ องส่งชําระภายในไม่เกิน 65 ปี ทังนี
้ ้ จะนํา เอาทุน
เรื อนหุ้นมาพิจารณา โดยหนี ้จะต้ องเท่ากับหรื อน้ อยกว่าทุนเรื อนหุ้นเมื่ออายุครบ 65 ปี เว้ นแต่ยื่นขอกู้เงิน
สามัญโดยมีค่าหุ้นเป็ น หลักคํ ้าประกัน ให้ ก้ ไู ด้ ภายในจํานวนไม่เกินร้ อยละ 90 ของค่าหุ้นทังหมดที
้
่เป็ นหลัก
คํ ้าประกัน การส่งเงินงวดชําระหนี ้ไม่จํากัดเรื่ องอายุแต่ต้องส่งชําระภายในไม่เกิน 120 งวด
(8) สมาชิกที่ก้ เู งินสามัญและโครงการทุกประเภท ต้ องมีเงินเดือนเหลือหลังหักชําระหนี ้
ทุกประเภทแล้ วไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของเงินได้ รายเดือน
(9) กรณีสมาชิกที่เกษี ยณอายุราชการและขอรับเงินบํานาญรายเดือน มีสิทธิ์ยื่นขอกู้เงิน
สามัญได้ 55 เท่าของเงินเดือน แต่ก้ ไู ด้ ไม่เกิน 800,000.- บาท
(10) สมาชิกที่เกษี ยณอายุราชการและขอรับเงินบํานาญยื่นขอกู้เงินสามัญโดยมีค่าหุ้น
เป็ นหลักคํ ้าประกันให้ ก้ ไู ด้ ภายในจํานวนไม่เกินร้ อยละ 90 ของค่าหุ้นทังหมดที
้
่เป็ นหลักคํ ้าประกัน การส่ง
เงินงวดชําระหนี ้ไม่จํากัดเรื่ องอายุ แต่ต้องส่งชําระภายในไม่เกิน 120 งวด
(11) สมาชิกที่เกษี ยณอายุราชการและขอรับเงินบํานาญที่ก้ เู งินสามัญและโครงการทุก
ประเภทต้ องมีเงินเดือนเหลือหลังหักชําระหนี ้ทุกประเภทแล้ วไม่น้อยกว่าร้ อยละ 20 ของเงินได้ รายเดือน
(12) สมาชิกที่ก้ เู งินต่อเนื่องต้ องส่งชําระหนี ้ครัง้ ก่อนไม่ตํ่ากว่า 8 งวดเดือน หรื อร้ อยละ 10
จึงจะมีสิทธิ์ยื่นกู้สามัญใหม่ได้

- 21 โดยให้ มีผ้ คู ํ ้าประกันสี่คนทุกเงื่อนไข ทังนี
้ ้ หากไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวข้ างต้ น
ให้ เป็ นอํานาจของคณะกรรมการเงินกู้เป็ นผู้พิจารณาเป็ นรายๆ ไป
ในกรณีที่สมาชิกผู้ก้ เู งินสามัญโดยมีคา่ หุ้นเป็ นหลักประกัน ให้ ก้ ไู ด้ ภายในจํานวนไม่เกิน
ร้ อยละ 90 ของค่าหุ้นทังหมดที
้
่เป็ นหลักประกัน
ข้ อ 16. ถ้ าคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรจะให้ เงินกู้สามัญแก่สมาชิกที่ยงั ส่งคืนเงินกู้สามัญ
รายก่อนไม่เสร็ จก็ได้ แต่จํานวนเงินกู้สามัญรวมทุกรายการของสมาชิกผู้ก้ คู นหนึง่ ๆ ในเวลาใดเวลาหนึง่ จะมี
จํานวนต้ นเงินเกินกว่าจํากัดที่กล่าวในข้ อ 15 สุดแต่กรณีไม่ได้
ข้ อ 17. ในการให้ เงินกู้สามัญนัน้ ถ้ าปรากฏว่าสหกรณ์มีเงินทุนที่จะกู้ได้ ไม่พอแก่การขอกู้อนั มี
ลักษณะพึงให้ ก้ นู นทุ
ั ้ กราย ให้ ถือลําดับในการพิจารณาให้ เงินกู้ ดังต่อไปนี ้
(1) เงินกู้ซงึ่ ถือค่าหุ้นเป็ นหลักประกัน พึงให้ ในลําดับก่อนเงินกู้ซงึ่ มีหลักประกันอย่างอื่น
(2) ในระหว่างเงินกู้ซงึ่ อยู่ในลําดับเดียวกันตามที่กล่าวในข้ อ (1) เงินกู้ซงึ่ มีจํานวนน้ อย
พึงให้ ก่อนเงินกู้ซงึ่ มีจํานวนมาก เพื่อประโยชน์แห่งการนี ้ จํานวนเงินกู้ที่นํามาเทียบกันนัน้ ให้ คิ ดรวมทังเงิ
้ น
กู้สามัญ , เงินกู้เพื่อเหตุฉกุ เฉิน และเงินกู้พิเศษรายก่อนของผู้ก้ ทู ี่คงเหลืออยู่
ทังนี
้ ้ เว้ นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการหรื อคณะอนุกรรมการเงินกู้เห็นว่ามีเหตุผลพิเศษจะ
วินิจฉัยเป็ นอย่างอื่นก็ได้
ข้ อ 18. หลักประกันสําหรับเงินกู้สามัญ ถ้ าเงินกู้สามัญรายนันโดยเฉพาะรายเดี
้
ยวก็ดี หรื อ เมื่อรวม
กับเงินกู้สามัญรายก่อนของผู้ก้ ทู ี่คงเหลืออยู่ (ถ้ ามี) ก็ดี มีจํานวนไม่เกินกว่าค่าหุ้นที่ผ้ กู ้ มู ีอยู่ในสหกรณ์ก็ไม่
ต้ องมีหลักประกันอย่างอื่นอีก
ถ้ าเงินกู้สามัญรายนันโดยเฉพาะรายเดี
้
ยวก็ดีหรื อเมื่อรวมกับเงินกู้สามัญรายก่อนของผู้ก้ ู
(ถ้ ามี) ก็ดี มีจํานวนเกินกว่าค่าหุ้นซึง่ ผู้ก้ มู ีอยู่ในสหกรณ์ ก็ต้องมีหลักประกันอย่างหนึง่ อย่างใด ดังต่อไปนี ้
( 1 ) มีสมาชิกที่มิได้ เป็ นคูส่ มรสของผู้ก้ ู ซึง่ คณะกรรมการดําเนินการหรื อคณะอนุกรรมการ
เงินกู้เห็นสมควรอย่างน้ อยสี่คนคํ ้าประกันอย่างไม่จํากัดเพื่อหนี ้สินเกี่ยวกับเงินกู้สามัญรายนันในส่
้ วนที่เกินกว่า
ค่าหุ้นของผู้ก้ แู ต่ถ้าผู้ก้ มู ีเงินกู้สามัญรายก่อนเหลืออยู่ด้วย ก็ต้องให้ คํ ้าประกันเพื่อหนี ้สินเกี่ยวกับเงินกู้สามัญ
รายใหม่ทงหมด
ั้
เพื่อความมัน่ คงในการให้ เงินกู้สามัญ คณะกรรมการดําเนินการหรื อคณะอนุกรรมการ
เงินกู้ มีอํานาจวินิจฉัยเรี ยกให้ มีผ้ คู ํ ้าประกันมากกว่าสามคนก็ได้
สมาชิกคนหนึง่ จะเป็ นผู้คํ ้าประกันสําหรับผู้ก้ มู ากกว่าสี่คนในเวลาเดียวกันไม่ได้ และ
สมาชิกคนหนึง่ จะมีหนี ้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้คํ ้าประกัน โดยจํานวนต้ นเงินรวมกันทังหมดเกิ
้
นกว่าจํากัดที่
กล่าวในข้ อ 15 วรรคแรกไม่ได้

- 22 เมื่อผู้คํ ้าประกันคนใดตายหรื อลาออกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ หรื อมีเหตุที่
คณะกรรมการดําเนินการหรื อคณะกรรมการเงินกู้ เห็นว่าไม่สมควรที่จะเป็ นผู้คํ ้าประกันต่อไป ผู้ก้ จู ะต้ องจัด
ให้ สมาชิกอื่นซึง่ คณะกรรมการดําเนินการหรื อคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควร เข้ าเป็ นผู้คํ ้าประกันแทนคนเดิม
ให้ เสร็ จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการหรื อคณะกรรมการเงินกู้กําหนด
การให้ สมาชิกผู้คํ ้าประกันออกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็ นเหตุให้ ผ้ นู นหลุ
ั ้ ดพ้ น
จากการคํ ้าประกันจนกว่าผู้ก้ ไู ด้ จดั ให้ สมาชิกอื่นซึง่ คณะกรรมการดําเนินการหรื อคณะกรรมการเงินกู้เห็น
สมควรเข้ าเป็ นผู้คํ ้าประกันแทน
อนึง่ ภายหลังการทําหนังสือคํ ้าประกันแล้ ว ถ้ าสมาชิกผู้คํ ้าประกันได้ เป็ นคูส่ มรสของผู้ก้ ู ผู้ก้ ู
จะต้ องจัดให้ สมาชิกอื่นซึง่ คณะกรรมการดําเนินการหรื อคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควร เป็ นผู้คํ ้าประกันเงินกู้
ในส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้ก้ โู ดยเร็ วด้ วย
( 2 ) มีอสังหาริ มทรัพย์อนั ปลอดจากภาระจํานองรายอื่น จํานองเป็ นประกันเต็มจํานวน
เงินกู้รายนันโดยต้
้
องเป็ นที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการหรื อคณะกรรมการเงินกู้ ว่าจํานวนเงินกู้สว่ นที่เกิน
กว่าค่าหุ้นของผู้ก้ ตู ้ องอยู่ภายในร้ อยละ 80 แห่งค่าของอสังหาริ มทรัพย์นนั ้
( 3 ) มีหลักทรัพย์รัฐบาลหรื อเอกสารการฝากเงินในธนาคาร หรื อในสหกรณ์ ซึง่ คณะ
กรรมการดําเนินการหรื อคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรจํานําเป็ นประกัน โดยจํานวนเงินกู้สว่ นที่เกินกว่า
หุ้นของผู้ก้ อู ยู่ภายในร้ อยละ 80 แห่งค่าของหลักทรัพย์นนั ้
ข้ อ 19. การส่งเงินงวดชําระหนี ้สําหรับเงินกู้สามัญ ให้ คณะกรรมการดําเนินการหรื อคณะกรรมการ
เงินกู้พิจารณากําหนดให้ ผ้ กู ้ สู ง่ คืนเงินกู้สามัญเป็ นงวดรายเดือนเท่ากันพร้ อมด้ วยดอกเบี ้ย ตามหลักเกณฑ์ใน
ข้ อ 15 โดยให้ สง่ ชําระงวดแรกตังแต่
้ วนั สิ ้นเดือนที่รับเงินกู้เป็ นต้ นไป
ในกรณีที่ผ้ กู ้ มู ีคําขอเป็ นหนังสือ คณะกรรมการดําเนินการเห็นว่ามีเหตุอนั สมควรผ่อนผัน
เป็ นพิเศษคณะกรรมการดําเนินการจะผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชําระหนี ้สําหรับเงินกู้สามัญที่กําหนดไว้ ตาม
ความในวรรคก่อนนัน้ ให้ แก่ผ้ กู ้ คู ราวละหนึง่ หรื อหลายคนก็ได้ แต่การผ่อนเวลาเช่นนี ้รวมกันทังหมดสํ
้
าหรับ
เงินกู้สามัญราย ๆ หนึง่ ต้ องไม่เกินหกเดือน
หมวด 4
เงินกู้พเิ ศษ
ข้ อ 20. การให้ เงินกู้พิเศษให้ คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยให้ เงินกู้พิเศษแก่
สมาชิก
คณะกรรมการดําเนินการอาจแต่งตังคณะกรรมการเงิ
้
นกู้ขึ ้นตามความในข้ อบังคับของ
สหกรณ์ ข้ อ 82 และมอบอํานาจหน้ าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยให้ เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกก็ได้

- 23 ทังนี
้ ้ เงื่อนไขและวิธีการให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับ และระเบียบนี ้ และระเบียบว่าด้ วยเงินกู้
พิเศษ พ.ศ.2554
หมวด 5
ดอกเบีย้ เงินกู้
ข้ อ 21. ให้ เรี ยกดอกเบี ้ยเงินกู้ทกุ ประเภทในอัตราไม่เกินร้ อยละ 17.00 ต่อปี โดยจะประกาศให้ ทราบ
เป็ นคราว ๆ ไป
ข้ อ 22. ดอกเบี ้ยนันให้
้ คิดเป็ นรายวันตามจํานวนต้ นเงินคงเหลือ
หมวด 6
การควบคุมหลักประกันและการเรี ยกคืนเงินกู้
ข้ อ 23. ให้ คณะกรรมการดําเนินการ ตรวจตราควบคุมให้ เงินกู้ทกุ รายมีหลักประกันตามที่กําหนดไว้
ในระเบียบนี ้และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่ องผู้ก้ จู ะต้ อง
จัดการแก้ ไขให้ คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ข้ อ 24. ในกรณีใด ๆ ดังต่อไปนี ้ ให้ ถือว่าเงินกู้ไม่วา่ ประเภทใด ๆ เป็ นอันถึงกําหนดส่งคื นโดยสิ ้นเชิง
พร้ อมทังดอกเบี
้
้ยในทันที โดยมิพกั คํานึงถึงกําหนดเวลาที่ให้ ไว้ และให้ คณะกรรมการดําเนินการจัดการเรี ยก
คืนโดยมิชกั ช้ า
(1) เมื่อผู้ก้ อู อกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด
(2) เมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการดําเนินการว่าผู้ก้ นู ําเงินไปใช้ ผิดความมุง่ หมายที่ให้ เงิน
กู้นนั ้
(3) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นว่า หลักประกันสําหรับเงินกู้เกิดบกพร่ องและผู้ก้ ู
มิได้ จดั การแก้ ไขให้ คนื ดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(4) เมื่อค้ างส่งเงินงวดชําระหนี ้ (ไม่วา่ ต้ นเงินหรื อดอกเบี ้ย ) เป็ นเวลาสองเดือนติดต่อกัน
หรื อผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี ้ดังว่านันถึ
้ งสามคราวสําหรับเงินกู้รายหนึง่ ๆ
ข้ อ 25. ในกรณีเงินกู้เป็ นอันต้ องส่งคืนโดยสิ ้นเชิงตามที่กล่าวแล้ ว ใน ข้ อ 24 ถ้ าผู้คํ ้าประกันต้ องรับ
ผิดชําระหนี ้แทนผู้ก้ ู และไม่สามารถชําระหนี ้นันโดยสิ
้
้นเชิง เมื่อผู้คํ ้าประกันร้ องขอคณะกรรมการดําเนินการ
อาจผ่อนผันให้ เรี ยกเก็บจากผู้คํ ้าประกันเป็ นงวดรายเดือน จนเสร็ จตามที่ผ้ กู ้ ไู ด้ ทําหนังสือกู้ให้ ไว้ ตอ่
สหกรณ์กไ็ ด้ สุดแต่จะพิจารณาเห็นสมควร

- 24 ข้ อ 26. ผู้ก้ กู ็ดี ผู้คํ ้าประกันก็ดี ต้ องรับผูกพันว่า ถ้ าตนประสงค์จะขอออกหรื อย้ ายจากราชการ หรื อ
งานประจําต้ องแจ้ งเป็ นหนังสือให้ สหกรณ์ทราบและจัดการชําระหนี ้สินซึง่ ตนมีอยู่ตอ่ สหกรณ์ หรื อจัดหาผู้คํ ้า
ประกันแทนตนให้ เสร็ จสิ ้นเสียก่อน แล้ วจึงขอออกหรื อย้ ายจากราชการหรื องานประจํานันได้
้
ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2556
(ลงชื่อ) พลตํารวจตรี รัฐพงษ์ ยิ ้มใหญ่
( รัฐพงษ์ ยิ ้มใหญ่ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด

- 25 ระเบียบสหกรณ์ ออมทรั พย์ ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด
ระเบียบว่ าด้ วยเงินกู้พเิ ศษ
พ.ศ. 2554
……………………….
โดยที่คณะกรรมการดําเนินการได้ พิจารณาเห็นว่า สหกรณ์มฐี านะการเงินก้ าวหน้ าพอที่จะ
ช่วยเหลือให้ เงินกู้เพื่อส่งเสริ มฐานะความมัน่ คงหรื อก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้ โดยจํานวนเกินกว่า
จํากัดตามข้ อบังคับข้ อ 12(3)
อาศัยอํานาจตามความในข้ อบังคับข้ อ 10 , ข้ อ 12(3) , ข้ อ 78 และข้ อ 106 ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการชุดที่ 38 ครัง้ ที่ 6 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ได้ กําหนดระเบียบว่าด้ วยเงินกู้พิเศษ พ.ศ.
2554
ข้ อกาหนดทั่วไป
ข้ อ 1. ระเบียบนี ้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด ว่าด้ วยเงินกู้
พิเศษ พ.ศ. 2554”
ข้ อ 2. ให้ ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้ วยเงินกู้พิเศษ ซึง่ ประกาศวันที่ 1 มีนาคม 2553 และให้ ใช้
ระเบียบนี ้แทน โดยให้ มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2554 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3. ระเบียบนี ้
สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด
สมาชิก หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด
เจ้ าหน้ าที่ หมายถึง เจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด
คณะกรรมการดําเนินการ หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการเงินกู้พิเศษสหกรณ์ออมทรัพย์
ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยการให้ เงินกู้พิเศษตามระเบียบการนี ้
ข้ อ 4. การให้ เงินกู้พิเศษนัน้ ให้ เฉพาะเพื่อการเคหะสงเคราะห์ , เพื่อการซื ้อที่ดินเป็ นของตนเอง ,
เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ และเพื่อการซื ้อยานพาหนะ(รถยนต์) ตามข้ อกําหนดในระเบียบการนี ้
ข้ อ 5. สมาชิกซึง่ อาจได้ รับเงินกู้พิเศษ ต้ องได้ เป็ นสมาชิกในสหกรณ์นี ้ติดต่อกันมาเป็ นเวลาไม่น้อย
กว่า 6 เดือน

- 25 ข้ อ 6. สมาชิกผู้สง่ คืนเงินกู้ประเภทฉุกเฉิน , สามัญ และเงินกู้พิเศษ ครัง้ ก่อนไม่เสร็ จ อาจได้ รับ
เงินกู้ใหม่ได้ อีก รวมทุกรายของสมาชิกผู้ก้ คู นหนึง่ ในเวลาใดเวลาหนึง่ จะมีจํานวนเงินต้ นไม่เกินกว่า
2,500,000.- บาท และต้ องมีเงินเดือนเหลือหลังหักชําระหนี ้และหุ้นแล้ วไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10
ข้ อ 7. การให้ เงินกู้พิเศษนัน้ ต้ องได้ รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่าสามในสี่สว่ นของจํานวน
กรรมการดําเนินการผู้เข้ าร่ วมประชุมพิจารณาคําขอกู้รายนัน้
ข้ อ 8. เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้ วินิจฉัยให้ เงินกู้พิเศษ ทังหนั
้ งสือกู้และเอกสารทางกฎหมาย
อย่างอื่น ๆ เกี่ยวกับเงินกู้นนได้
ั ้ จดั ทําตามแบบที่กําหนดไว้ โดยครบถ้ วนสมบูรณ์แล้ ว สมาชิกผู้ก้ จู งึ รับเงินกู้
จากสหกรณ์ได้
เพื่อเป็ นการควบคุมการใช้ จ่ายเงินกู้ให้ เป็ นไปตามความมุ่งหมาย ให้ สมาชิกผู้ก้ สู ง่ จํานวนเงินกู้
พิเศษซึง่ ตนได้ รับเข้ าฝากในประเภทเงินฝากออมทรัพย์ในสหกรณ์นี ้เพื่อถอนไปใช้ จ่ายเป็ นคราว ๆ ในเมื่อถึง
กําหนดจ่ายตามความมุง่ หมาย การฝากเงินดังกล่าวนี ้ให้ เปิ ดบัญชีเฉพาะและสหกรณ์จะคิดดอกเบี ้ยให้ ตาม
ยอดเงินคงเหลือน้ อยที่สดุ ในแต่ละเดือนตามที่สหกรณ์กําหนด ส่วนข้ อกําหนดอื่น ๆ ให้ อนุโลมตามระเบียบ
ว่าด้ วยเงินฝากออมทรัพย์
คณะกรรมการดําเนินการอาจยกเว้ นข้ อกําหนดตามความในวรรคสองนันได้
้ ในกรณีที่สมาชิกผู้ก้ ู
แสดงเหตุผลให้ เป็ นที่พอใจของคณะกรรมการดําเนินการว่ามีความจําเป็ นในการใช้ จ่ายเงิน
ข้ อ 9. ในเมื่อถึงกําหนดที่สมาชิกผู้ก้ ตู ้ องใช้ จ่ายเงินกู้พิเศษตามความมุง่ หมาย ต้ องเสนอรายงานการ
ใช้ จ่ายเงินกู้ตามแบบที่กําหนดไว้ พร้ อมทังหลั
้ กฐานที่มีตอ่ สหกรณ์ทกุ คราวโดยเร็ วที่สดุ ที่จะกระทําได้ สหกรณ์
อาจมอบให้ กรรมการดําเนินการหรื อบุคคลอื่นตามที่เห็นสมควรตรวจสอบการใช้ จ่ายเงินกู้ตามรายงานนัน้ ๆ
อีกชันหนึ
้ ง่ ด้ วย
ข้ อ 10. ตราบใดที่สมาชิกยังส่งคืนเงินกู้พิเศษไม่เสร็ จ ตนจะต้ องยินยอมและอํานวยความสะดวก
ให้ กรรมการดําเนินการหรื อบุคคลอื่นซึง่ ได้ รับมอบหมายจากสหกรณ์เข้ าตรวจการก่อสร้ าง ต่อเติมหรื อ
ปรับปรุ ง หรื อทรัพย์สนิ หรื อที่ดนิ หรื อการประกอบอาชีพ หรื อสภาพรถยนต์ที่ใช้ เงินกู้นนั ้ ในเวลาอันสมควรได้
เสมอ และต้ องชี ้แจงข้ อความเกี่ยวกับเรื่ องที่ตรวจให้ ทราบตามความประสงค์
เงินกู้พเิ ศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ และเพื่อการซือ้ ที่ดินเป็ นของตนเอง
ข้ อ 11. เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์และเพื่อการซื ้อที่ดินเป็ นของตนเอง ได้ แก่
( ก ) เงินกู้เพื่อก่อสร้ าง , ต่อเติม หรื อปรับปรุ งอาคารสําหรับใช้ เป็ นที่อยู่อาศัยของตนเอง
และครัวเรื อนตามควรแก่ฐานะ

- 26 ( ข ) เงินกู้เพื่อซื ้ออาคาร หรื อซื ้อที่ดินและอาคาร หรื อซื ้อที่ดนิ เพื่อจะได้ ก่อสร้ างอาคารใน
ระยะเวลาอันสมควร ทังนี
้ ้สําหรับใช้ เป็ นที่อยู่อาศัยของตนเองและครัวเรื อนตามควรแก่ฐานะ
( ค ) เงินกู้เพื่อให้ ได้ มาซึง่ ที่ดินอันเป็ นกรรมสิทธิ์ของตนเอง
( ง ) เงินกู้เพื่อไถ่ถอนจํานอง บ้ าน ที่ดินพร้ อมอาคาร ซึง่ เป็ นกรรมสิทธิ์ของผู้ก้ ู
ข้ อ 12. สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินตามความในข้ อ 11. ต้ องเสนอคําขอกู้ถงึ คณะกรรมการ
ดําเนินการตามแบบที่กําหนดไว้ รวมทังรายละเอี
้
ยดและหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง เช่น รายการสินทรัพย์
และหนี ้สิน รายได้ และค่าใช้ จา่ ย รายการบุคคลในครัวเรื อน การอยู่อาศัยเดิมและเหตุผลความจําเป็ นที่ต้อง
จัดให้ มีที่อยู่อาศัยใหม่ , แบบ , รู ป และรายการก่อสร้ าง หรื อต่อเติม หรื อปรับปรุ งอาคาร รายละเอียดและ
หลักฐานแห่งที่ดินที่จะก่อสร้ างต่อเติมหรื อปรับปรุ งอาคาร รายละเอียดหลักฐานแห่งที่ดินและหรื ออาคารที่
จะซื ้อ กําหนดเวลาและราคา สัญญาที่ทําไว้ หรื อร่ างสัญญาที่จะทํา และรายละเอียดแห่งความต้ องการเงินกู้
จํานวนเงินซึง่ ตนจะออกเอง รายละเอียดและหลักฐานแห่งทรัพย์สินที่เสนอเป็ นหลักประกัน
ข้ อ 13. แบบ , รู ป และรายการก่อสร้ าง หรื อต่อเติม หรื อปรับปรุ งอาคารนัน้ ต้ องปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ อง
ตามกฎหมาย และต้ องได้ รับความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการด้ วย
การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงแบบหรื อรายการดังกล่าวในวรรคก่อนในสาระสําคัญ ต้ องรายงาน
ให้ คณะกรรมการทราบ และต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการเสียก่อนจึงจะตรวจสอบ
แก้ ไขหรื อเปลี่ยนแปลงได้
ข้ อ 14. สหกรณ์จะมอบให้ กรรมการดําเนินการหรื อบุคคลตามที่เห็นสมควรตรวจสอบ และทํา
รายงานเกี่ยวกับคําขอกู้เงินพิเศษ เพื่อการเคหะสงเคราะห์เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เป็ น
หน้ าที่ของสมาชิกผู้ขอกู้ต้องให้ ข้อความจริ งและรายละเอียดต่อผู้ตรวจสอบ
ข้ อ 15. จํานวนเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ซงึ่ ให้ แก่สมาชิกกู้คนหนึง่ ๆ นัน้ ย่อมสุดแต่
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยคํานึงลักษณะของที่อยู่อาศัย ตามสมควรแก่ฐานะ และ
ความสามารถชําระหนี ้ของสมาชิกนัน้ แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท ( หนึง่ ล้ านห้ าแสนบาทถ้ วน ) จํานวนเงินกู้
พิเศษเพื่อการซื ้อที่ดินไม่เกิน 1,000,000 บาท ( หนึง่ ล้ านบาทถ้ วน )
ข้ อ 16. เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์นนั ้ มีความมุง่ หมายเพื่อให้ สมาชิกจัดให้ มีที่อยู่อาศัย
ของตนเองและครัวเรื อนตามที่กล่าวในข้ อ 11. มิใช่จดั ให้ มีขึ ้นสําหรับให้ เช่าหรื อโอนแก่ผ้ อู ื่น
ตราบใดที่สมาชิกยังส่งคืนเงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ไม่เสร็ จ ตนจะให้ เช่าหรื อโอนอาคาร
หรื อที่ดินซึง่ ใช้ เงินกู้นนไม่
ั ้ วา่ บางส่วนหรื อทังหมดแก่
้
ผ้ อู ื่นไม่ได้ เว้ นแต่ในกรณีที่จําเป็ นซึง่ ได้ รับอนุญาตเป็ น
หนังสือจากคณะกรรมการดําเนินการก่อน

- 27 เงินกู้พเิ ศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ
ข้ อ 17. เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพนัน้ ให้ เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพของตนเอง
และครอบครัว ซึง่ คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร และเห็นว่าจะก่อประโยชน์งอกเงยให้ แก่สมาชิกผู้ก้ ู
ข้ อ 18. สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินตามความในข้ อ 17. ต้ องเสนอคําขอกู้ถงึ คณะกรรมการ
ดําเนินการตามแบบที่กําหนดไว้ รวมทังรายละเอี
้
ยดและหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง เช่น รายการสินทรัพย์และ
หนี ้สิน รายได้ และค่าใช้ จ่าย แผนงานประกอบอาชีพที่จะใช้ เงินกู้ รายละเอียดหลักฐานแห่งทรัพย์สนิ ที่จะใช้
เงินกู้ รายละเอียดแห่งความต้ องการเงินกู้จํานวนทุนซึง่ ตนเองจะออกเอง รายการรายได้ ซงึ่ คาดว่าจะได้ รับ
จากการลงทุนนัน้ กําหนดการใช้ จ่ายเงินกู้ ประสบการณ์ของตนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพนัน้ รายละเอียด
และหลักฐานแห่งทรัพย์สินที่เสนอเป็ นประกัน
ข้ อ 19. สมาชิกผู้ขอกู้เงินพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพต้ องแสดงหลักฐานให้ เป็ นที่พอใจ
คณะกรรมการดําเนินการว่า ตนจะออกทุนเองเป็ นจํานวนอย่างน้ อยหนึง่ ส่วนในสี่สว่ นของจํานวนทุนทังหมด
้
ที่ต้องการลงทุนในอาชีพที่ตนจะกระทํานัน้
ข้ อ 20. สหกรณ์จะมอบให้ คณะกรรมการดําเนินการหรื อบุคคลอื่นตามที่เห็นสมควรตรวจสอบ และ
ทํารายงานเกี่ยวกับคําขอกู้เงินพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา
เป็ นหน้ าที่ของสมาชิกผู้ขอกู้ต้องให้ ข้อเท็จจริ งและรายละเอียดต่อผู้ตรวจสอบ
ข้ อ 21. จํานวนเงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพซึง่ ให้ แก่สมาชิกผู้ก้ คู นหนึง่ ๆ นัน้ ย่อมสุดแต่
คณะกรรมการดําเนินงานพิจารณากําหนดตามที่เห็นสมควร โดยคํานึงถึงความต้ องการเงินกู้แท้ จริ งตาม
แผนงานประกอบอาชีพ และความสามารถชําระหนี ้ของสมาชิกนัน้ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท ( ห้ าแสนบาท
ถ้ วน )
เงินกู้พเิ ศษเพื่อการซือ้ ยานพาหนะ (รถยนต์ )
ข้ อ 22. เงินกู้พิเศษเพื่อยานพาหนะนัน้ ให้ เพื่อซื ้อรถยนต์หรื อแลกเปลี่ยนรถยนต์เพื่อเป็ นกรรมสิทธิ์
ของตนตามสมควรแก่ฐานะ ซึง่ คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร และเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ให้ แก่
สมาชิกผู้ก้ ู
ข้ อ 23. สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้ดงั กล่าว ต้ องเสนอคําขอกู้ถึงสหกรณ์ตามแบบที่กําหนดไว้ รวมทัง้
รายละเอียด และหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง เช่น รายการทรัพย์สินและหนี ้สิน รายได้ และค่าใช้ จ่าย
รายละเอียดแห่งความต้ องการเงินกู้ จํานวนซึง่ ตนจะออกเอง กําหนดการใช้ จ่ายเงินกู้ รายละเอียดและ
หลักฐานแห่งทรัพย์สินที่เสนอเป็ นหลักประกัน

- 28 ข้ อ 24. สมาชิกผู้ขอกู้เงินพิเศษเพื่อซื ้อรถยนต์ ต้ องแสดงหลักฐานต่อคณะกรรมการดําเนินการว่า
ตนจะออกทุนเองเป็ นจํานวนอย่างน้ อยร้ อยละ 10 ของจํานวนทุนทังหมดที
้
่จะซื ้อ
ข้ อ 25. สหกรณ์จะมอบให้ กรรมการดําเนินการหรื อบุคคลซึง่ ตามที่เห็นสมควรตรวจสอบและทํา
รายงานเกี่ยวกับคําขอกู้เงินพิเศษเพื่อซื ้อรถยนต์เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเป็ นหน้ าที่ของ
สมาชิกผู้ขอกู้ต้องให้ ข้อความจริ งและรายละเอียดต่อผู้ตรวจสอบ
ข้ อ 26. จํานวนเงินกู้พิเศษเพื่อซื ้อรถยนต์ ที่ให้ แก่สมาชิกผู้ก้ คู นหนึง่ ๆ นันย่
้ อมสุดแล้ วแต่
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาตามที่เห็นสมควร โดยคํานึงถึงความจําเป็ นที่แท้ จริ ง แต่ต้องไม่เกิน
1,000,000 บาท ( หนึง่ ล้ านบาทถ้ วน )
หลักประกันสาหรั บเงินกู้พเิ ศษเพื่อการเคหะ , เพื่อซือ้ ที่ดนิ และเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ
ข้ อ 27. ในการกู้เงินพิเศษนัน้ ผู้ก้ ตู ้ องทําหนังสือกู้ให้ ไว้ ตอ่ สหกรณ์ตามแบบที่กําหนดไว้ ถ้ าเงินกู้
พิเศษนัน้ มีจํานวนไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ผ้ กู ้ มู ีอยู่ในสหกรณ์ ก็ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอื่นอีก
มูลค่าหุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์ ให้ หมายถึงมูลค่าหุ้นของสมาชิกที่มีอยู่และอยู่ในสภาพปลอด
ภาระคํ ้าประกันหนี ้รายอื่นถ้ าเงินกู้พิเศษนัน้ มีจํานวนเกินกว่าค่าหุ้นซึง่ ผู้ก้ มู ีอยู่ในสหกรณ์ ต้ องมีหลักประกัน
อย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี ้ด้ วย
( ก ) มีอสังหาริ มทรัพย์อนั ปลอดจากภาระจํานองรายอื่น จํานองเป็ นประกันเต็มจํานวน
เงินกู้ โดยวงเงินกู้มีจํานวนไม่เกินกว่ามูลค่าอสังหาริ มทรัพย์นนั ้
( ข ) มีหลักทรัพย์,พันธบัตรรัฐบาลหรื อเอกสารการฝากเงินในธนาคาร ซึง่ คณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นสมควร จํานําเป็ นประกันเงินกู้เต็มจํานวน
( ค ) ในกรณีหลักประกันใน ( ก )น้ อยกว่าจํานวนเงินกู้และผู้ก้ ไู ม่สามารถหาหลักประกันอื่น
เพิ่มเติมได้ ให้ ผ้ กู ้ ตู ้ องเข้ าร่ วมโครงการเงินทุนสวัสดิการฯของสหกรณ์ สําหรับจํานวนเงินกู้ที่เกินหลักประกัน
นันตามมติ
้
คณะกรรมการดําเนินการ
อสังหาริ มทรัพย์ที่จํานองเป็ นประกัน ที่เป็ นสิ่งปลูกสร้ างต้ องทําประกันภัย โดยผู้ก้ เู ป็ น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการทําประกันภัย
นอกจากหลักประกัน (ก) (ข) (ค) แล้ ว ให้ มีสมาชิกคํ ้าประกันอย่างน้ อย 2 คน
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ข้ อ 28. หลักประกันเงินกู้พิเศษตามความในข้ อ 27. วรรคแรกผู้ก้ ตู ้ องมีหลักประกันกรณีเพื่อการซื ้อ
ยานพาหนะ(รถยนต์) เพิ่มเติมดังนี ้
ก. ผู้ก้ ตู ้ องทําสัญญาเช่าซื ้อกับสหกรณ์ ตามแบบที่สหกรณ์กําหนด
ข. ต้ องมีสมาชิกคํ ้าประกัน 2 คนขึ ้นไป
ค. ผู้ก้ ตู ้ องยินยอมให้ จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ที่ซื ้อเป็ นของสหกรณ์ออมทรัพย์
ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด โดยผู้ก้ จู ดทะเบียนในนามผู้เช่าซื ้อ หรื อผู้ครอบครอง
ง. ผู้ก้ เู ป็ นผู้ชําระค่าเบีย้ ประกันภัยและภาษี ประจําปี รถยนต์ที่ซื ้อตลอดระยะเวลาของ
สัญญาเช่าซื ้อตามที่กําหนดในสัญญาเช่าซื ้อ
ข้ อ 29. คณะกรรมการดําเนินการจะมอบให้ กรรมการดําเนินการคนใดคนหนึง่ หรื อบุคคลตามที่
เห็นสมควร ตามข้ อบังคับสหกรณ์ ข้ อ 2(21) (22) เป็ นผู้แทนสหกรณ์ในการรับจํานองอสังหาริ มทรัพย์หรื อ
เป็ นผู้แทนสหกรณ์ในการจดทะเบียนเป็ นผู้ให้ เช่าซื ้อรถยนต์ รับจํานํา และหรื ออื่น ๆ เป็ นหลักประกันตาม
ข้ อ 14.
ดอกเบีย้ เงินกู้
ข้ อ 30. ให้ เรี ยกดอกเบี ้ยให้ ก้ แู ก่สมาชิกทุกประเภท ในอัตราที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนดแต่
ไม่เกินตามที่กฎหมายกําหนด
ข้ อ 31. ดอกเบี ้ยนันให้
้ คิดเป็ นรายวันตามจํานวนต้ นเงินคงเหลือ
การควบคุมหลักประกัน และการเรี ยกคืนเงินกู้
ข้ อ 32. คณะกรรมการดําเนินการมีหน้ าที่ตรวจ ควบคุม ให้ เงินกู้ทกุ รายมีหลักประกันตามที่กําหนด
ไว้ ในระเบียบนี ้ และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงิ นกู้รายใดเกิดบกพร่ อง ผู้ก้ ู
จะต้ องจัดการแก้ ไขให้ คืนดีภายในระยะเวลาตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ข้ อ 33. ในกรณีใด ๆ ต่อไปนี ้ให้ ถือว่าเงินกู้ไม่วา่ ประเภทใด ๆ เป็ นอันถึงกําหนดส่งคืนโดยสิ ้นเชิง
พร้ อมทังดอกเบี
้
้ยในทันที โดยมิคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ให้ ไว้ และให้ คณะกรรมการดําเนินการจัดการเรี ยกคืน
โดยมิชกั ช้ า
(1) เมื่อผู้ก้ อู อกจากการเป็ นสมาชิกสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ
(2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดําเนินการว่าผู้ก้ ู นําเงินกู้ไปใช้ ผิดความมุง่ หมายที่ให้
เงินกู้
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มิได้ จดั การแก้ ไขคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(4) เมื่อค้ างส่งเงินงวดชําระหนี ้ (ไม่วา่ ต้ นเงินหรื อดอกเบี ้ย) เป็ นเวลาถึงสองเดือน หรื อ
ผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี ้ดังว่านันถึ
้ งสามคราวสําหรับเงินกู้รายหนึง่ ๆ
ข้ อ 34. ในกรณีผ้ คู ํ ้าประกันจะต้ องรับผิดชอบชําระหนี ้แทนผู้ก้ ู โดยผู้ก้ ไู ม่สามารถชําระหนี ้นัน้ โดย
สิ ้นเชิงได้ เมื่อผู้คํ ้าประกันร้ องขอ คณะกรรมการดําเนินการอาจผ่อนผันให้ เรี ยกเก็บจากผู้คํ ้าประกัน เป็ นงวด
รายเดือนจนเสร็ จตามที่ผ้ กู ้ ไู ด้ ทําหนังสือให้ ไว้ ตอ่ สหกรณ์ก็ได้ สุดแต่จะพิจารณาเห็นสมควร
ข้ อ 35. ผู้ก้ กู ็ดี ผู้คํ ้าประกันก็ดี ต้ องรับผูกพันว่าถ้ าตนประสงค์จะขอลาออกหรื อย้ ายจากราชการ
หรื องานประจําตามข้ อบังคับของสหกรณ์ จะต้ องแจ้ งเป็ นหนังสือให้ สหกรณ์ทราบและจัดการชําระหนี ้สินซึง่
ตนมีอยู่ตอ่ สหกรณ์ให้ เสร็ จสิ ้นเสียก่อน แล้ วจึงจะขอออกหรื อย้ ายจากราชการหรื องานประจํานันได้
้
ข้ อ 36. ในกรณีการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ และสมาชิกมีหนี ้จากสหกรณ์เดิมติดตามมาด้ วย
สหกรณ์จะต้ องพิจารณาให้ ก้ ยู ืมเงินเพื่อชําระหนี ้สหกรณ์เดิมทังหมด
้
และให้ คณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณาอนุมตั ิวงเงินให้ ก้ ยู ืมเป็ นราย ๆ ไป
การส่ งเงินคืนเงินกู้พเิ ศษ
ข้ อ 37. คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณากําหนดให้ ผ้ กู ้ เู งินพิเศษ ส่งคืนเงินกู้เป็ นงวดรายเดือน
เท่ากันพร้ อมด้ วยดอกเบี ้ย เป็ นจํานวนกี่งวดก็สดุ แต่จะเป็ นการสมควรตามฐานะของผู้ก้ ู จํานวนและความมุง่
หมายแห่งเงินกู้ แต่ไม่เกิน 180 งวด ตังแต่
้ เดือนที่คิดดอกเบี ้ยเดือนแรก ทังนี
้ ้โดยไม่มีการผ่อนเวลา และต้ อง
ชําระหนี ้ให้ เสร็ จสิ ้นภายในอายุ 65 ปี
ข้ อ 38. ในกรณีใดๆ ดังกําหนดตามข้ อบังคับข้ อ 14 ของสหกรณ์การควบคุมหลักประกันและการ
เรี ยกคืนเงินกู้ เงินกู้พิเศษเป็ นอันถึงกําหนดส่งคืนโดยสิ ้นเชิงพร้ อมดอกเบี ้ยในทันที โดยมิพกั คํานึงถึง
กําหนดการเวลาที่ให้ ไว้
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554
(ลงชื่อ) พลตํารวจตรี สมบัติ คงพิบลู ย์
( สมบัติ คงพิบลู ย์ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด

- 31 ระเบียบสหกรณ์ ออมทรั พย์ ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด
ว่ าด้ วยการโอนสมาชิกระหว่ างสหกรณ์
พ.ศ. 2554
…………………………
อาศัยอํานาจตามความในข้ อบังคับของสหกรณ์ข้อ 35 ข้ อ 36 ข้ อ 78 และข้ อ 106 ที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 38 ครัง้ ที่ 6 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ได้ กําหนดระเบียบว่าด้ วย
การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ดงั ต่อไปนี ้
ข้ อ 1. ระเบียบนี ้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด ว่าด้ วยการ
โอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2554”
ข้ อ 2. ให้ ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้ วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2550 และให้ ใช้
ระเบียบนี ้แทน โดยให้ มผี ลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2554 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3. สมาชิกที่ได้ รับคําสัง่ ย้ ายหรื อโอนไปรับราชการในสังกัดอื่นหรื อนอกเขตท้ องที่ดําเนินงาน
ของสหกรณ์นี ้ประสงค์จะขอโอนสภาพการเป็ นสมาชิกไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึง่ ตังอยู
้ ่ในท้ องที่หรื อสังกัดที่
ตนย้ ายไปรับราชการใหม่นนต้
ั ้ องเสนอเรื่ องราวถึงคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ภายใน 7 วัน นับจาก
วันที่ได้ รับคําสัง่ ย้ ายหรื อโอน
เรื่ องราวที่ได้ เสนอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์นนั ้ ต้ องแจ้ งสังกัดในจังหวัดที่จะย้ าย
หรื อโอนไปรับราชการใหม่ สหกรณ์ออมทรัพย์ที่จะขอเข้ าเป็ นสมาชิกและต้ องแนบสําเนาคําสัง่ ย้ ายหรื อโอน
ประกอบเรื่ องด้ วย
ข้ อ 4. ให้ สหกรณ์ระงับการเรี ยกเก็บเงินสะสมรายเดือนหรื อเงินค่าหุ้นหรื อเงินงวดชําระหนี(้ ถ้ ามี) ซึง่
สมาชิกนันจะต้
้ องส่งต่อสหกรณ์ไว้ ชวั่ คราวจนกว่าจะทราบผลการพิจารณารับสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์
ที่สมาชิกนันขอสมั
้
ครเข้ าเป็ นสมาชิกใหม่ แต่ต้องไม่เกิน 60 วัน นับจากวันที่ทางราชการได้ สงั่ โอนอัตรา
เงินเดือนไปจากจังหวัดหรื อสังกัดเดิม
ถ้ าสหกรณ์ไม่ได้ รับการติดต่อจากสหกรณ์ออมทรัพย์ใหม่ภายในกําหนดเวลาตามความใน
วรรคก่อนให้ คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาสภาพการเป็ นสมาชิก ตามข้ อบังคับข้ อ 43 การเรี ยกคืนเงินกู้
ตามข้ อบังคับข้ อ 15 และดําเนินการให้ เป็ นไปตามกําหนดไว้ ในข้ อบังคับเป็ นราย ๆ สุดแต่กรณี
ข้ อ 5. ถ้ าสหกรณ์ได้ รับติดต่อจากสหกรณ์ออมทรัพย์ใหม่ เพื่อขอรับโอนสภาพการเป็ นสมาชิกขอรับ
เงินค่าหุ้นขอชําระหนี ้เงินกู้ของสมาชิกนัน้ และหรื อขอผ่อนผันการชําระหนี ้เงินกู้ คณะกรรมการดําเนินการมี
อํานาจที่จะตกลงเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิในเรื่ องดังกล่าวได้ ตามที่เห็นสมควร

- 32 ข้ อ 6. นับจากวันที่สหกรณ์ได้ โอนค่าหุ้นและได้ รับชําระหนี ้หรื อได้ ตกลงเงื่อนไขการชําระหนี ้เป็ น
หนังสือไว้ กบั สหกรณ์ออมทรัพย์ใหม่แล้ ว ให้ ถือว่าสมาชิกนันพ้
้ นสภาพการเป็ นสมาชิกในสหกรณ์
ข้ อ 7. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่ย้ายหรื อโอนเข้ ามารับราชการสังกัดหรื อในท้ องที่ดําเนินงาน
ของสหกรณ์นี ้ หากประสงค์จะสมัครเข้ าเป็ นสมาชิก โดยการโอนสภาพเป็ นสมาชิกระหว่างสหกรณ์ต้องยื่นใบ
สมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กําหนดไว้ โดยต้ องมีผ้ บู งั คับบัญชาของผู้สมัครในตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าประจําแผนก
คนหนึง่ รับรอง แต่ถ้าผู้สมัครเป็ นผู้ดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าตํารวจชันสั
้ ญญาบัตรก็ไม่ต้องมีผ้ รู ับรอง
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้ สอบสวนพิจารณา ปรากฏว่า ผู้สมัครมีลกั ษณะถูกต้ องตาม
ข้ อบังคับข้ อ 31 ทังเห็
้ นเป็ นการสมควรรับเข้ าเป็ นสมาชิกแล้ ว ให้ สหกรณ์ติดต่อทําความตกลงกับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ขอรับโอนเงินค่าหุ้น และชําระหนี ้เงินกู้ และหรื อผ่อนผันการชําระหนี ้เงินกู้
แทนผู้สมัครตามเงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร ทังเรี
้ ยกให้ ผ้ สู มัครชําระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้ าตามข้ อบังคับข้ อ 33 และลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก
ข้ อ 8. เมื่อสหกรณ์ได้ รับเงินค่าหุ้นจากสหกรณ์เดิมแล้ ว ก็ให้ ออกใบรับเงินให้ แก่สมาชิกยึดถือไว้ เป็ น
หลักฐาน
ถ้ าผู้สมัครมีหนี ้สินอยู่กบั สหกรณ์เดิมและสหกรณ์จะต้ องชําระหนี ้แทน ต้ องเรี ยกให้ ผ้ สู มัครทํา
หนังสือกู้และจัดการทําหลักประกันเงินกู้ให้ ไว้ แก่สหกรณ์ตามประเภทและลักษณะของเงินกู้ที่กําหนดไว้ ใน
ระเบียบว่าด้ วยการให้ เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2554
ในกรณีมีจํานวนเงินหรื อประเภทเงินกู้ซงึ่ ผู้สมัครมีอยู่ในสหกรณ์เดิมแตกต่างกับสหกรณ์นี ้ ให้
อนุโลมทําหนังสือกู้ตามประเภทและจํานวนจํากัดขันสู
้ งของเงินกู้ในประเภทนัน้ ๆ แต่ถ้าจํานวนเงินกู้เกินกว่า
จํากัดขันสู
้ ง ซึง่ ไม่อาจอนุโลมเข้ ากับประเภทหนึง่ ประเภทใดได้ ก็ให้ ทําหนังสือกู้เท่าจํากัดจํานวนขันสู
้ งแห่ง
ประเภทเงินกู้และให้ นําเงินส่งชําระแก่สหกรณ์ในวันทําหนังสือกู้ด้วย
ข้ อ 9. เมื่อผู้สมัครได้ ปฏิบตั ิตามที่กล่าวในข้ อ 7 และข้ อ 8 โดยครบถ้ วนแล้ ว ให้ ถือว่าสมาชิกผู้นนได้
ั้
สิทธิในฐานะเป็ นสมาชิก
ข้ อ 10. สิทธิใด ๆ ที่สมาชิกอื่น ๆ มีอยู่ในสหกรณ์นี ้ หากเงื่อนไขเวลาการเป็ นสมาชิกให้ มีสิทธินบั
เวลาการเป็ นสมาชิกในสหกรณ์เดิมรวมด้ วยก็ได้

- 33 ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554
(ลงชื่อ) พลตํารวจตรี สมบัติ คงพิบลู ย์
( สมบัติ คงพิบลู ย์ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด

- 34 ระเบียบสหกรณ์ ออมทรั พย์ ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด
ว่ าด้ วยเงินกู้เพื่อซือ้ รถจักรยานยนต์
พ.ศ.2554
……………………………….
อาศัยอํานาจตามความในข้ อบังคับของสหกรณ์ ข้ อ 78 และข้ อ 106 ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการชุดที่ 38 ครัง้ ที่ 6 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 ได้ กําหนดให้ มีระเบียบว่าด้ วยเงินกู้เพื่อซื ้อ
รถจักรยานยนต์ขึ ้น ดังต่อไปนี ้
ข้ อ 1. ระเบียบนี ้เรี ยกว่า “ระเบียบว่าด้ วยเงินกู้เพื่อซื ้อรถจักรยานยนต์ พ.ศ.2554”
ข้ อ 2. ให้ ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้ วยเงินกู้เพื่อซื ้อรถจักรยานยนต์ พ.ศ.2550 และให้ ใช้ ระเบียบ
นี ้แทน โดยให้ มผี ลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2554 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3. ในระเบียบนี ้
สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด
สมาชิก หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด
เจ้ าหน้ าที่ หมายถึง เจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด
คณะกรรมการดําเนินการ หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจ
ภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด
คณะกรรมการเงินกู้ หมายถึง คณะกรรมการเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัด
บุรีรัมย์ จํากัด
ข้ อ 4. เงินกู้เพื่อซื ้อรถจักรยานยนต์ เป็ นเงินกู้เพื่อนําไปใช้ พฒ
ั นาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและ
ครอบครัวสมาชิก
ข้ อ 5. ผู้ก้ เู งินเพื่อซื ้อรถจักรยานยนต์ ต้ องเป็ นสมาชิกสหกรณ์เป็ นเวลาอย่างน้ อย 6 เดือน
ข้ อ 6. วงเงินกู้เพื่อซื ้อรถจักรยานยนต์ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการดําเนินการแต่ไม่เกิน
50,000 บาท (ห้ าหมื่นบาทถ้ วน) กําหนดผ่อนชําระเป็ นงวดรายเดือนเท่ากันเว้ นงวดสุดท้ ายแต่ต้องไม่เกิน
70 งวด
ข้ อ 7. ผู้ก้ เู งินเพื่อซื ้อรถจักรยานยนต์ ให้ ยื่นหลักฐานคําขอกู้ตามแบบที่สหกรณ์กําหนดพร้ อม
เอกสารหลักฐานและรายละเอียดต่าง ๆ ต่อสหกรณ์
ข้ อ 8. ผู้ก้ เู งินเพื่อซื ้อรถจักรยานยนต์ ต้ องเสนอให้ มผี ้ คู ํ ้าประกันอย่างน้ อย 2 คน และสมุดทะเบียน
รถจักรยานยนต์ที่ซื ้อ กรณีผ้ กู ้ ูไม่เคยกู้เงินมาก่อนหรื อมีห้ นุ เพียงพอที่จะคํ ้าประกันได้ ก็ให้ ใช้ ห้ นุ ของตนคํ ้า
ประกันภายในจํากัดวงเงินกู้ไม่เกิน 90% ของหุ้นที่มีอยู่ปัจจุบนั แต่ไม่เกินวงเงินข้ อ 6

- 35 ข้ อ 9. ให้ เจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ทําการรวบรวม ตรวจสอบเอกสารให้ ถกู ต้ องแล้ วนําเสนอต่อ
คณะกรรมการเงินกู้ เพื่อพิจารณาแล้ วนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพื่ออนุมตั ิตอ่ ไป
ข้ อ 10. ผู้ก้ จู ะเข้ าร่ วมโครงการนี ้ จะต้ องมีเงินเดือนเหลือไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 10 หลังจากหักเงินกู้ทกุ
ประเภทแล้ ว
ข้ อ 11. วิธีการรับเงินของสมาชิก การชําระเงินต้ น การคิดดอกเบี ้ย การผิดนัดชําระ การค้ าง
ส่งเงิน ให้ ใช้ ข้อกําหนดเกี่ยวกับเงินกู้สามัญโดยอนุโลม
ข้ อ 12. ให้ ประธานคณะกรรมการดําเนินการเป็ นผู้รักษาระเบียบนี ้ หากมีปัญหาใด ๆ ให้
คณะกรรมการดําเนินการเป็ นผู้ตดั สินข้ อปั ญหาและถือเป็ นอันสิ ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554
(ลงชื่อ) พลตํารวจตรี สมบัติ คงพิบลู ย์
( สมบัติ คงพิบลู ย์ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด

- 36 ระเบียบสหกรณ์ ออมทรั พย์ ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด
ว่ าด้ วยเงินกู้เพื่อซือ้ คอมพิวเตอร์
พ.ศ.2554
……………………………….
อาศัยอํานาจตามความในข้ อบังคับของสหกรณ์ ข้ อ 78 และข้ อ 106 ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการชุดที่ 38 ครัง้ ที่ 6 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 ได้ กําหนดให้ มีระเบียบว่าด้ วยเงินกู้เพื่อซื ้อ
คอมพิวเตอร์ ขึ ้นดังต่อไปนี ้
ข้ อ 1. ระเบียบนี ้เรี ยกว่า “ระเบียบว่าด้ วยเงินกู้เพื่อซื ้อคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2554”
ข้ อ 2. ให้ ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้ วยเงินกู้เพื่อซื ้อคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และให้ ใช้ ระเบียบนี ้
แทน โดยให้ มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2554 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3. ในระเบียบนี ้
สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด
สมาชิก หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด
เจ้ าหน้ าที่ หมายถึง เจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด
คณะกรรมการดําเนินการ หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจ
ภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด
คณะกรรมการเงินกู้ หมายถึง คณะกรรมการเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัด
บุรีรัมย์ จํากัด
ข้ อ 4. เงินกู้เพื่อซื ้อคอมพิวเตอร์ เป็ นเงินกู้เพื่อนําไปใช้ พฒ
ั นาคุณภาพชี วิตของสมาชิกและครอบครัว
สมาชิก
ข้ อ 5. ผู้ก้ เู งินเพื่อซื ้อคอมพิวเตอร์ ต้ องเป็ นสมาชิกสหกรณ์เป็ นเวลาอย่างน้ อย 6 เดือน
ข้ อ 6. วงเงินกู้เพื่อซื ้อคอมพิวเตอร์ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการดําเนินการ แต่ไม่เกิน 50,000 บาท
(ห้ าหมื่นบาทถ้ วน) กําหนดผ่อนชําระเป็ นงวดรายเดือนเท่ากันเว้ นงวดสุดท้ ายแต่ต้องไม่เกิน 70 งวด
ข้ อ 7. ผู้ก้ เู งินเพื่อซื ้อคอมพิวเตอร์ ให้ ยื่นหลักฐานคําขอกู้ตามแบบที่สหกรณ์กําหนดพร้ อมเอกสาร
หลักฐานและรายละเอียดต่าง ๆ ต่อสหกรณ์
ข้ อ 8. ผู้ก้ เู งินเพื่อซื ้อคอมพิวเตอร์ ต้ องเสนอให้ มีผ้ คู ํ ้าประกันอย่างน้ อย 2 คน กรณีผ้ กู ้ ไู ม่เคยกู้
เงินมาก่อนหรื อมีห้ นุ เพียงพอที่จะคํ ้าประกันได้ ก็ให้ ใช้ ห้ นุ ของตนคํ ้าประกันภายในจํากัดวงเงินกู้ไม่เกิน 90%
ของหุ้นที่มีอยู่ปัจจุบนั แต่ไม่เกินวงเงินข้ อ 6

- 37 ข้ อ 9. ให้ เจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ทําการรวบรวม ตรวจสอบ เอกสารให้ ถกู ต้ องแล้ วนําเสนอต่อ
คณะกรรมการเงินกู้เพื่อพิจารณาแล้ วนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการเพื่ออนุมตั ิตอ่ ไป
ข้ อ 10. ผู้ก้ จู ะเข้ าร่ วมโครงการนี ้ จะต้ องมีเงินเดือนเหลือไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 10 หลังจากหักเงินกู้
ทุกประเภทแล้ ว
ข้ อ 11. วิธีการรับเงินของสมาชิก การชําระเงินต้ น การคิดดอกเบี ้ย การผิดนัดชําระ การค้ าง
ส่งเงิน ให้ ใช้ ข้อกําหนดเกี่ยวกับเงินกู้สามัญโดยอนุโลม
ข้ อ 12. ให้ ประธานคณะกรรมการดําเนินการเป็ นผู้รักษาระเบียบนี ้หากมีปัญหาใด ๆ ให้
คณะกรรมการดําเนินการเป็ นผู้ตดั สินข้ อปั ญหาและถือเป็ นอันสิ ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554
(ลงชื่อ) พลตํารวจตรี สมบัติ คงพิบลู ย์
( สมบัติ คงพิบลู ย์ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด

- 38 ระเบียบสหกรณ์ ออมทรั พย์ ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด
ว่ าด้ วยเงินกู้เพื่อการศึกษา
พ.ศ.2554
…………………….
อาศัยอํานาจตามความในข้ อบังคับของสหกรณ์ฯ ข้ อ 78 และข้ อ 106 คณะกรรมการดําเนินการ
ชุดที่ 38 ครัง้ ที่ 6 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 ได้ กําหนดระเบียบว่าด้ วยเงินกู้เพื่อการศึกษาขึ ้นเพื่อ
ช่วยเหลือให้ เงินกู้ทางด้ านการศึกษาแก่สมาชิก
ข้ อ 1. ระเบียบนี ้เรี ยกว่า “ระเบียบว่าด้ วยเงินกู้เพื่อการศึกษา พ.ศ.2554“
ข้ อ 2. ให้ ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้ วยเงินกู้เพื่อการศึกษา พ.ศ.2550 และให้ ใช้ ระเบียบนี ้แทน
โดยให้ มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2554 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3. ในระเบียบนี ้
สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด
สมาชิก หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด
เจ้ าหน้ าที่ หมายถึง เจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด
คณะกรรมการดําเนินการ หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด
คณะกรรมการเงินกู้ หมายถึง คณะกรรมการเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัด
บุรีรัมย์ จํากัด
ข้ อ 4. เงินกู้เพื่อการศึกษาเป็ นเงินกู้เพื่อช่วยเหลือทางด้ านการศึกษาของสมาชิกหรื อบุตรสมาชิกหรื อ
คูส่ มรสสมาชิก
ข้ อ 5. ผู้ก้ เู งินกู้เพื่อการศึกษาต้ องเป็ นสมาชิกสหกรณ์เป็ นเวลาอย่างน้ อย 6 เดือน
ข้ อ 6. วงเงินกู้เพื่อการศึกษากําหนดไว้ ระดับปริ ญญาตรี ไม่เกิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้ วน)
ระดับปริ ญญาโทไม่เกิน 50,000 บาท (ห้ าหมื่นบาทถ้ วน) กําหนดผ่อนชําระ 50 งวด(เดือน) อัตราดอกเบี ้ย
เท่ากับเงินกู้สามัญ
ข้ อ 7. ผู้ก้ เู งินกู้เพื่อการศึกษาให้ ยื่นหลักฐานประกอบคําขอกู้ยื่นกู้ตอ่ เจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ดงั ต่อไปนี ้
1. สําเนาบัตรข้ าราชการ หรื อสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
2. สําเนาทะเบียนบ้ าน ( หากกู้ให้ บตุ ร หรื อภรรยาต้ องมีทะเบียนบ้ านผู้นนด้
ั ้ วย )
3. สําเนาทะเบียนสมรส ( หากกู้ให้ คสู่ มรส )

- 39 4. หนังสือรับรองการเป็ นนักเรี ยน / นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาเดิม
5. เอกสารการลงทะเบียนการสมัคร หรื อหลักฐานการลาเพื่อการศึกษา
6. หนังสือรับรองของผู้บงั คับบัญชาจากต้ นสังกัด
7. ใบรับรองเงินเดือนคงเหลือสุทธิจากหัวหน้ าหน่วยงาน ( ผู้บงั คับบัญชา ) หรื อ
หัวหน้ าการเงิน โดยต้ องมีเงินเดือนคงเหลือสุทธิอย่างน้ อย 10 % ของรายได้ เงินเดือนเมื่อหักหนี ้สินของ
เงินกู้ทกุ ประเภทและหุ้นนําส่งรายเดือนแล้ ว
8. สําเนาเอกสารทังหมดต้
้
องรับรองสําเนาถูกต้ องโดยเจ้ าตัวเท่านัน้
ข้ อ 8. ผู้ก้ เู งินกู้เพื่อการศึกษาต้ องเสนอให้ มีผ้ คู ํ ้าประกัน 2 คน ถ้ าเป็ นสมาชิกที่เคยกู้เงินสามัญ
มาก่อนให้ เสนอผู้คํ ้าประกันคนเดิม กรณีผ้ กู ้ ไู ม่เคยกู้เงินมาก่อนหรื อมีห้ นุ เพียงพอที่จะคํ ้าประกันได้ ก็ให้ ใช้ ห้ นุ
ของตนคํ ้าประกันภายในจํากัดวงเงินกู้ไม่เกิน 90% ของหุ้นที่มีอยู่ปัจจุบนั
ข้ อ 9. ผู้ก้ เู งินกู้เพื่อการศึกษาจะกู้ได้ เพียง 1 สัญญาต่อปี
ข้ อ 10. ให้ เจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ทําการรวบรวม ตรวจสอบ เอกสารให้ ถกู ต้ อง แล้ วนําเสนอต่อ
คณะกรรมการเงินกู้เพื่ออนุมตั ิแล้ วนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการต่อไป
ข้ อ 11. การจ่ายเงินกู้เพื่อการศึกษา วิธีการรับเงินของสมาชิก การชําระเงินต้ น การคิดดอกเบี ้ย
การผิดนัดชําระ การค้ างส่งเงิน ให้ ใช้ ข้อกําหนดเกี่ยวกับเงินกู้สามัญโดยอนุโลม
ข้ อ 12. ให้ ประธานคณะกรรมการดําเนินการเป็ นผู้รักษาระเบียบนีห้ ากมีปัญหาใด ๆ ให้
คณะกรรมการดําเนินการเป็ นผู้ตดั สินข้ อปั ญหา และถือเป็ นอันสิ ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554
(ลงชื่อ) พลตํารวจตรี สมบัติ คงพิบลู ย์
( สมบัติ คงพิบลู ย์ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด

- 40 ระเบียบสหกรณ์ ออมทรั พย์ ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์
ว่ าด้ วยเงินกู้เพื่อซือ้ อาวุธปื น
พ.ศ.2554
……………………………….

จากัด

อาศัยอํานาจตามความในข้ อบังคับของสหกรณ์ ข้ อ 78 และข้ อ 106 คณะกรรมการดําเนินการ
ชุดที่ 38 ครัง้ ที่ 6 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 ได้ กําหนดระเบียบว่าด้ วยเงินกู้เพื่อจัดซื ้ออาวุธปื น
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ิหน้ าที่ราชการของสมาชิก
ข้ อ 1. ระเบียบนี ้เรี ยกว่า “ระเบียบว่าด้ วยเงินกู้เพื่อซื ้ออาวุธปื น พ.ศ.2554”
ข้ อ 2. ให้ ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้ วยเงินกู้เพื่อซื ้ออาวุธปื น พ.ศ.2550 และให้ ใช้ ระเบียบนี ้แทน
โดยให้ มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2554 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3. ระเบียบนี ้
สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด
สมาชิก หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด
เจ้ าหน้ าที่ หมายถึง เจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด
คณะกรรมการดําเนินการ หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด
คณะกรรมการเงินกู้ หมายถึง คณะกรรมการเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัด
บุรีรัมย์ จํากัด
ข้ อ 4. เงินกู้เพื่อซื ้ออาวุธปื นเป็ นเงินกู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการปฏิบตั ิหน้ าที่ราชการของ
สมาชิก
ข้ อ 5. ผู้ก้ เู งินเพื่อซื ้ออาวุธปื น ต้ องเป็ นสมาชิกสหกรณ์เป็ นเวลาอย่างน้ อย 6 เดือน
ข้ อ 6. วงเงินกู้เพื่อซื ้ออาวุธปื น ให้ อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการดําเนินการ แต่ไม่เกิน 70,000 บาท
(เจ็ดหมื่นบาทถ้ วน) กําหนดผ่อนชําระเป็ นงวดรายเดือนเท่ากันเว้ นงวดสุดท้ ายต้ องไม่เกิน 70 งวด
ข้ อ 7. ผู้ก้ เู งินเพื่อซื ้ออาวุธปื น ให้ ยื่นหลักฐานคําขอกู้ ตามแบบที่สหกรณ์กําหนดพร้ อมเอกสาร
หลักฐานและรายละเอียดต่าง ๆ ต่อสหกรณ์
ข้ อ 8. ผู้ก้ ตู ้ องเสนอให้ มีผ้ คู ํ ้าประกันอย่างน้ อย 2 คน กรณีผ้ กู ้ ไู ม่เคยกู้เงินมาก่อน หรื อมีห้ นุ เพียง
พอที่จะคํ ้าประกันได้ ก็ให้ ใช้ ห้ นุ ของตนคํ ้าประกันภายในจํากัดวงเงิน กู้ไม่เกินร้ อยละ 90 ของหุ้นที่มีอยู่
ปั จจุบนั แต่ไม่เกินวงเงินข้ อ 6

- 41 ข้ อ 9. ให้ เจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ทําการรวบรวม ตรวจสอบเอกสารให้ ถกู ต้ องแล้ วนําเสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิตอ่ ไป
ข้ อ 10. ผู้ก้ จู ะเข้ าร่ วมโครงการนี ้ จะต้ องมีเงินเดือนเหลือไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 หลังจากหักเงินกู้
ทุกประเภทแล้ ว และรวมโครงการอื่นๆแล้ วต้ องไม่เกิน 2 โครงการ
ข้ อ 11. วิธีการชําระเงินต้ นการคิดดอกเบี ้ย การผิดนัดชําระ การค้ างส่งเงินและอื่นๆ ให้ ใช้
หลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญมาใช้ โดยอนุโลม
ข้ อ 12. ให้ ประธานคณะกรรมการดําเนินการเป็ นผู้รักษาระเบียบนี ้ หากมีปัญหาใดๆ ให้
คณะกรรมการเงินกู้เป็ นผู้ตดั สินข้ อปั ญหาและถือเป็ นข้ อยุติ
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554
(ลงชื่อ) พลตํารวจตรี สมบัติ คงพิบลู ย์
( สมบัติ คงพิบลู ย์ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด
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ว่ าด้ วยการรั บจ่ ายและเก็บรั กษาเงิน
พ.ศ. 2554
………………………………..
อาศัยอํานาจตามความในข้ อบังคับของสหกรณ์ข้อ 78 และข้ อ 106 ในการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการชุดที่ 38 ครัง้ ที่ 6 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2554 คณะกรรมการดําเนินการจึงได้ กําหนด
ระเบียบว่าด้ วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ ดังต่อไปนี ้
ข้ อ 1. ระเบียบนี ้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด ว่าด้ วยการรับ
จ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2554”
ข้ อ 2. ให้ ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้ วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2550 และให้ ใช้
ระเบียบนี ้แทนโดยมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3. ในระเบียบนี ้
สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด
ประธานกรรมการ หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์
จํากัด
รองประธานกรรมการ หมายถึง รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัด
บุรีรัมย์ จํากัด
คณะกรรมการ หมายถึง กรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์
จํากัด
กรรมการ หมายถึง กรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด
ผู้จดั การ หมายถึง ผู้จดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด
เจ้ าหน้ าที่การเงิน หมายถึง เจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์ที่ได้ รับมอบหมายให้ ทําหน้ าที่รับผิ ดชอบ
ในการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์
เงินสดในมือ หมายถึง เงินสดที่เป็ นธนบัตรและเหรี ยญกษาปณ์ ซึง่ สหกรณ์เก็บรักษาไว้
สํานักงานสหกรณ์ เพื่อใช้ จ่ายหมุนเวียนในทางธุรกิจของสหกรณ์
เอกสารการเงิน หมายถึง เช็ค ธนาณัติ ตัว๋ แลกเงินไปรษณีย์หรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงิน
ข้ อ 4. สหกรณ์เปิ ดรับจ่ายเงินตังแต่
้ เวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น. ทุกวัน เว้ นวันหยุดธนาคาร/วันหยุด
ตามประกาศของสหกรณ์
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ข้ อ 6. ในกรณีที่ยงั ไม่มีผ้ จู ดั การหรื อผู้จดั การไม่อยู่ไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าตามข้ อ 5 ได้ ให้ คณะกรรมการ
แต่งตังกรรมการหรื
้
อเจ้ าหน้ าที่การเงิน หรื อเจ้ าหน้ าที่ผ้ หู นึง่ ผู้ใดที่เห็นสมควร ซึง่ ไม่ได้ ปฏิบตั ิ
หน้ าที่เกี่ยวกับบัญชีเป็ นผู้ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามข้ อ 5 แทน โดยอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ข้ อ 7. การรับจ่ายเงิน จะต้ องจัดให้ มีเอกสารหลักฐานใบสําคัญประกอบครบถ้ วนและจะต้ องบันทึก
รายการในสมุดบัญชีของสหกรณ์ทกุ ครัง้ ทันทีที่เกิดรายการขึ ้น และผู้จดั การจะต้ องตรวจสอบให้ ถกู ต้ องเป็ น
ประจําวัน
หมวด 1
ใบเสร็จรั บเงิน
ข้ อ 8. ใบเสร็ จรับเงิน ให้ ใช้ ตามแบบที่สหกรณ์กําหนด โดยให้ มีสําเนาอย่างน้ อย 1 ฉบับเพื่อ
ประโยชน์ในการตรวจสอบและบันทึก
ข้ อ 9. ใบเสร็ จรับเงินให้ มีหมายเลขกํากับเล่ม และหมายเลขกํากับใบเสร็ จรับเงินเรี ยงลําดับกันไปทุก
ฉบับให้ สหกรณ์จดั ทําทะเบียนคุมใบเสร็ จรับเงินไว้ เพื่อให้ ทราบและตรวจสอบได้ วา่ จัดพิมพ์ขึ ้นตามจํานวน
เท่าใด ได้ จ่ายใบเสร็จรับเงินเล่มใด หมายเลขใดถึงหมายเลขใด ให้ เจ้ าหน้ าที่ผ้ ใู ดไปใช้ เมื่อไร
การเบิกใช้ ใบเสร็ จรับเงิน ให้ เบิกใช้ ตามจํานวนที่เหมาะสมและจําเป็ นกับสภาพธุรกิจของ
สหกรณ์ โดยให้ เบิกตามลําดับและเลขที่ของใบเสร็ จรับเงินและให้ หลักฐานการเบิกจ่ายใบเสร็ จรับเงิ นไว้ ด้วย
ข้ อ 10. ใบเสร็จรับเงิน ห้ ามขูดลบ แก้ ไข เพิ่มเติม จํานวนเงินหรื อชื่อผู้ชําระเงิน จากใบเสร็จรับเงิน
ฉบับใดลงใบเสร็ จรับเงินนันทั
้ งฉบั
้ บแล้ วออกฉบับใหม่ให้ แทน
สําหรับใบเสร็ จรับเงินฉบับยกเลิก ให้ ขีดฆ่าและเขียนเหตุผลพร้ อมกับลงชื่อกํากับไว้ และให้
เย็บติดไว้ ในเล่ม โดยมีสําเนาอยู่ครบทุกฉบับพร้ อมต้ นฉบับ
ข้ อ 11. ให้ สหกรณ์เก็บรักษาสําเนาใบเสร็ จรับเงิน ซึง่ ผู้สอบบัญชียงั ไม่ได้ ตรวจสอบไว้ ในที่ปลอดภัย
อย่าให้ สญ
ู หายและเมื่อได้ ตรวจสอบแล้ วก็ให้ เก็บไว้ อย่างเอกสารธรรมดาก็ได้
ข้ อ 12. ให้ คณะกรรมการมอบหมาย ให้ กรรมการคนใดคนหนึง่ หรื อเจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์ทําหน้ าที่
ควบคุมการจัดเก็บรักษาใบเสร็ จรับเงินที่ยงั ไม่ได้ ใช้ และเล่มที่ยงั ใช้ ไม่หมดไว้ ในที่มนั่ คงปลอดภัย
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การรั บเงิน
ข้ อ 13. ทุกงวด 3 เดือน และเมื่อสิ ้นปี ทางบัญชีของสหกรณ์ ให้ คณะกรรมการแต่งตัง้
คณะอนุกรรมการขึ ้นทําการตรวจนับใบเสร็จรับเงินทังที
้ ่ใช้ แล้ วและที่ยงั คงเหลือให้ เป็ นการถูกต้ อง โดยจัดทํา
หลักฐานการตรวจนับไว้ ด้วย
ข้ อ 14. สหกรณ์ต้องออกใบเสร็จรับเงินทุกครัง้ ที่มีการรับเงิน โดยปกติให้ ใช้ ใบเสร็ จรับเงินเล่ม
เดียวกันในการรับเงินทุกประเภท เว้ นแต่เงินประเภทใดที่มีการชําระเป็ นประจําเดือนและมีจํานวนมากราย
และแยกใบเสร็จรับเงินเล่มหนึง่ สําหรับการชําระเงินประเภทนันก็
้ ได้
ข้ อ 15. การรับเงินของสหกรณ์ให้ รับเป็ นเงินสด แต่ถ้าในกรณีที่จําเป็ นและเป็ นประโยชน์แก่
สหกรณ์ ก็อาจรับเป็ นเอกสารการเงิน เช่น ธนาณัติ หรื อตัว๋ แลกเงินไปรษณีย์ หรื อเช็ค หรื อตัว๋ แลกเงินหรื อตัว๋
สัญญาใช้ เงินได้
ข้ อ 16. ในกรณีจําเป็ นที่จะต้ องรับเช็ค หรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงิน จะต้ องเป็ นเช็คหรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงินที่
ธนาคารรับรอง
ในกรณีที่เป็ นเช็คที่ไม่สามารถให้ ธนาคารรับรองได้ จะต้ องเป็ นเช็คที่สงั่ จ่ายในวันออกเช็ค
และคณะกรรมการได้ พิจารณาเห็นแล้ วว่าผู้สงั่ จ่ายเช็คเป็ นบุคคลอื่นที่เชื่อถือได้
ข้ อ 17. ในกรณีมีการรับเช็คตามข้ อ 16 ใบเสร็ จรับเงินที่สหกรณ์ออกให้ แก่ผ้ จู ่ายเช็คให้ ระบุวา่ เป็ น
เช็คของธนาคารใด เลขที่เท่าใด และลงวันที่เท่าใด ทังให้
้ กําหนดเงื่อนไขไว้ ในใบเสร็ จรับเงินว่า “
ใบเสร็ จรับเงินนี ้จะสมบูรณ์ก็ตอ่ เมื่อได้ รับเงินตามเช็คนี ้แล้ ว “ และให้ จดั ทําทะเบียนรับเช็คเพื่อบันทึก
รายละเอียดเกี่ยวกับเช็คดังกล่าว เพื่อการควบคุมและตรวจสอบด้ วยเช็คที่ถือกําหนดให้ นําฝากธนาคารทันที
ข้ อ 18. เงินสดและเอกสารการเงินที่สหกรณ์ได้ รับในแต่ละวันตามข้ อ 15 ให้ นําฝากธนาคารเมื่อสิ ้น
เวลารับจ่ายเงินในวันนัน้ เว้ นแต่เอกสารการเงินประเภทที่ต้องนําไปขึ ้นเป็ นเงินสดก่อน ก็ให้ ดําเนินการได้
ทันที
ในกรณีที่ไม่สามารถนําฝากธนาคารได้ ทนั วันนัน้ ให้ บนั ทึกเหตุผลไว้ ในสมุดบัญชีเงินสด
และแจ้ งให้ ประธานกรรมการหรื อกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการเพื่อทราบและให้ รีบนําเข้ า
ธนาคารในเวลาเริ่ มทําการของวันทําการถัดไปทันที
ข้ อ 19. กรณีเงินนําฝากธนาคารมีจํานวนมาก หรื อธนาคารอยู่ห่างไกล หรื อกรณีที่เห็นว่าไม่
ปลอดภัยแก่เงินที่จะนําฝากธนาคาร ให้ คณะกรรมการพิจารณาแต่งตังให้
้ กรรมการคนใดคนหนึง่ ร่ วมกับผู้
จัดการควบคุมเงินไปธนาคาร และหรื ออาจจัดให้ เจ้ าหน้ าที่ตาํ รวจควบคุมรักษาความปลอดภัยด้ วยก็ได้
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ข้ อ 20. การจ่ายเงินให้ จ่ายเฉพาะเพื่อกิจการภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และเป็ นไป
โดยถูกต้ องตามระเบียบและข้ อบังคับของสหกรณ์
ข้ อ 21. การจ่ายเงินทุกครัง้ ต้ องมีหลักฐานการจ่ายที่ถกู ต้ องสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
ข้ อ 22. หลักฐานการจ่าย นอกจากใบเสร็ จรับเงิน ซึง่ ผู้รับเงินออกให้ แก่สหกรณ์ให้ ใช้ ตามแบบที่
สหกรณ์กําหนด
ข้ อ 23. หลักฐานการจ่ายที่เป็ นใบเสร็ จรับเงินซึง่ ผู้รับเงินออกให้ แก่สหกรณ์อย่างน้ อยจะต้ องมี
รายการดังต่อไปนี ้
( 1 ) ชื่อ สถานที่อยู่ หรื อที่ทําการของผู้รับเงิน
( 2 ) วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
( 3 ) รายการแสดงการรับเงินระบุวา่ เป็ นค่าอะไร
( 4 ) จํานวนเงินทังตั
้ วเลขและตัวอักษร
( 5 ) ลายมือชื่อของผู้รับเงิน
ข้ อ 24. ให้ เจ้ าหน้ าที่การเงินประทับตรา “ จ่ายเงินแล้ ว “ และลงลายมือชื่อกํากับการจ่ายพร้ อม วัน
เดือน ปี ไว้ ในหลักฐานการจ่ายเงินทุกฉบับเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
ข้ อ 25. การจ่ายเงินของสหกรณ์ให้ กระทําดังนี ้
25.1 การจ่ายเงินเป็ นจํานวนไม่มาก และต้ องจ่ายเป็ นประจําเช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี ้ยเลี ้ยง
ของคณะกรรมการและเจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์ ค่าสื่อสาร ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า ค่านํ ้าประปา และค่าใช้ จ่าย
เบ็ดเตล็ด และกรณีสมาชิกขอกู้เงินเพื่อเหตุฉกุ เฉินเร่ งด่วน เป็ นต้ น ให้ จ่ายจากเงินสดในมือที่กําหนดเก็บรักษา
ไม่เกิน 30,000.00 บาท ( สามหมื่นบาทถ้ วน )
25.2 การจ่ายเงินเป็ นจํานวนมากให้ แก่สมาชิกหรื อกรรมการหรื อเจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์หรื อ
การจ่ายเงินของสหกรณ์ในทางธุรกิจอื่น ๆ ให้ จ่ายเป็ นเช็คหรื อจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝาก ยกเว้ นถ้ าผู้รับเงิน
ประสงค์จะให้ จ่ายเป็ นเงินสดหรื อในกรณีที่สหกรณ์ ไม่สามารถจ่ายเงินเป็ นเช็คได้ ก็ให้ จ่ายเป็ นเงินสด โดย
ได้ รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการ
ข้ อ 26. ก่อนจ่ายเงินทุกครัง้ ผู้มีหน้ าที่จ่ายต้ องตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และใบสําคัญ
ประกอบการจ่ายเงินให้ ถกู ต้ องเรี ยบร้ อย และต้ องมีผ้ อู นุมตั ิให้ จ่ายเงินได้ จงึ จ่ายเงิน และเรี ยกใบเสร็ จรับเงิน
จากผู้รับเงิน หรื อผู้ให้ รับเงินลงนามรับเงินไว้ ในหลักฐานการจ่ายเงินของสหกรณ์ทกุ ครัง้
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ลายมือชื่อรับรองหรื อนําหลักฐาน เช่น บัตรประจําตัวแสดงประกอบการรับเงินด้ วย
ข้ อ 28. การจ่ายเช็คตามที่กําหนดไว้ ในข้ อ 25 ให้ สงั่ จ่ายในนามบุคคลหรื อหน่วยงานผู้รับเงินโดย
ขีดฆ่าคําว่า “ ผู้ถือ “ ออก
ข้ อ 29. การจ่ายเช็คต้ องมีใบสําคัญจ่ายเช็ค ซึง่ มีรายละเอียดเกี่ยวกับวันที่จ่ายเช็ค เลขที่เช็ค
ชื่อธนาคาร วัตถุประสงค์ในการจ่ายเงิน ชื่อผู้รับเช็คและจํานวนเงิน พร้ อมทังลายมื
้
อชื่อผู้จดั ทําเอกสารและ
ผู้อนุมตั ิไว้ เป็ นหลักฐาน ทังนี
้ ้สหกรณ์จะต้ องจัดให้ มีทะเบียนจ่ายเช็คบันทึกรายละเอียดข้ างต้ นเพื่อ
ควบคุมดูแลและตรวจสอบด้ วย
เช็คที่มีการลงชื่อสัง่ จ่ายเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ วแต่ยงั ไม่มีผ้ มู ารับ ให้ เก็บรักษาไว้ ในที่ปลอดภัย
และควรติดต่อให้ ผ้ รู ับมารับไปโดยเร็ วที่สดุ
ข้ อ 30. ในกรณียกเลิกการจ่ายเช็ครายการใด ให้ ผ้ มู ีหน้ าที่จ่ายประทับตรา “ ยกเลิก “ ในเอกสาร
ที่ยกเลิกทุกฉบับ ส่วนที่เช็คยกเลิกให้ เย็บติดกับต้ นขัวและประทั
้
บตรา“ยกเลิก“ พร้ อมทังบั
้ นทึกเหตุผลที่
ยกเลิกและลงลายมือชื่อผู้รับผิดชอบกํากับไว้ ด้วย
ข้ อ 31. ในการถอนเงินจากธนาคาร หรื อแหล่งรับเงินฝากอื่น ๆ เพื่อนํามาใช้ จ่ายในธุรกิจของสหกรณ์
ให้ ผ้ จู ดั การหรื อผู้ทําหน้ าที่แทน ทําบันทึกขออนุมตั ิถอนเงินโดยชี ้แจงเหตุผลต่อประธานกรรมการหรื อรอง
ประธานกรรมการ หรื อกรรมการได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ เป็ นผู้มีอํานาจอนุมตั ถิ อนเงิน พร้ อมทัง้
แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และเอกสารการถอนเงินเพื่อประกอบการพิจารณาด้ วย
หมวด 4
การเก็บรั กษาเงินและเอกสารสาคัญ
ข้ อ 32. เมื่อสิ ้นเวลาทําการตามข้ อ 4 ให้ ผ้ จู ดั การหรื อผู้ปฏิบตั ิหน้ าที่แทนตามข้ อ 6 ตรวจสอบ
รายการเงินสดในสมุดบัญชีเปรี ยบเทียบกับตัวเงินสดในมือเป็ นประจําทุกวัน เมื่อเห็นว่าถูกต้ องตรงกันแล้ ว
ให้ ลงลายมือชื่อกํากับไว้ ในสมุดบัญชีด้วย
ข้ อ 33. เงินสดและเอกสารการเงินที่สหกรณ์จะต้ องเก็บรักษาไว้ ในมือแต่ละวันนัน้ ให้ เก็บรักษาไว้ ใน
ตู้นิรภัย หรื อในที่มนั่ คงปลอดภัย โดยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้จดั การ
ข้ อ 34. ให้ เก็บรักษาสมุดบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ทกุ เล่ม สมุดบัญชี ทะเบียนและเอกสารเกี่ยวกับ
การเงินไว้ ในตู้นิรภัย และหรื อในที่มนั่ คงปลอดภัยโดยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้จดั การ
ข้ อ 35. ให้ คณะกรรมการมอบหมายให้ ประธานกรรมการหรื อรองประธานกรรมการ หรื อกรรมการ
คนใดคนหนึง่ ทําการตรวจสอบเป็ นครัง้ คราวเกี่ยวกับเงินสดคงเหลือและเอกสารการเงินอื่น ๆ ให้ ถกู ต้ อง
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เงินฝากในบัญชีของสหกรณ์และหลักฐานของสหกรณ์ไม่ตรงกัน ) รวมทังสรุ
้ ปเกี่ยวกับการจ่ายเงินสดเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการเป็ นประจําทุกเดือน
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554
(ลงชื่อ) พลตํารวจตรี สมบัติ คงพิบลู ย์
( สมบัติ คงพิบลู ย์ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด
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ว่ าด้ วยเจ้ าหน้ าที่และลูกจ้ างของสหกรณ์
พ.ศ. 2554
…………………………….
อาศัยอํานาจตามความในข้ อบังคับของสหกรณ์ ข้ อ 78 , ข้ อ 91 , ข้ อ 99 และข้ อ 106 ที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 38 ครัง้ ที่ 6 เมื่อวันที่ 28 มิถนุ ายน พ.ศ.2554 ได้ กําหนดระเบียบว่าด้ วย
เจ้ าหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
ข้ อ 1. ระเบียบนี ้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด ว่าด้ วย
เจ้ าหน้ าที่และลูกจ้ าง พ.ศ.2554“
ข้ อ 2. ให้ ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้ วยเจ้ าหน้ าที่ พ.ศ.2550 และให้ ใช้ ระเบียบนี ้แทน โดยให้ มี
ผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2554 เป็ นต้ นไป
หมวด 1
อัตรากาลังและตาแหน่ งเจ้ าหน้ าที่
ข้ อ 3. ให้ สหกรณ์จ้างเจ้ าหน้ าที่ตามจํานวนที่จําเป็ นแก่การปฏิบตั ิงานประจําของสหกรณ์
ข้ อ 4. ให้ แบ่งงานในสหกรณ์ออกเป็ นฝ่ ายดังนี ้
4.1 ฝ่ ายการเงิน – ธุรการ
4.2 ฝ่ ายบัญชี – สินเชื่อ
ข้ อ 5. ตําแหน่งเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์มีดงั นี ้
ก. เจ้ าหน้ าที่การเงิน เจ้ าหน้ าที่บญ
ั ชี เจ้ าหน้ าที่ธรุ การ เจ้ าหน้ าที่ประจําหน่วย
เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายเงินกู้
ข. หัวหน้ าฝ่ าย
ค. รองผู้จดั การ
ง. ผู้จดั การ
ข้ อ 6. ตําแหน่งลูกจ้ าง ได้ แก่ แม่บ้าน คนงาน คนยาม นักการภารโรง
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อัตราเงินเดือน
ข้ อ 7. ให้ กําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับเจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์ไว้ ดงั ต่อไปนี ้ เว้ นแต่อตั ราขันตํ
้ ่าให้
เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยแรงงานกําหนด
ขัน้
เจ้ าหน้ าที่สหกรณ์
เจ้ าหน้ าที่
หัวหน้ าฝ่ าย
รองผู้จดั การ
ผู้จดั การ
1
5,690
7,940
8,740
13,160
1.5
5,810
8,130
8,970
13,470
2
5,970
8,340
9,210
13,770
2.5
6,140
8,540
9,440
14,070
3
6,300
8,740
9,700
14,380
3.5
6,470
8,930
9,960
14,680
4
6,630
9,140
10,190
15,000
4.5
6,800
9,340
10,440
15,290
5
6,970
9,540
10,700
15,610
5.5
7,140
9,740
11,000
15,920
6
7,290
9,950
11,310
16,240
6.5
7,460
10,150
11,620
16,550
7
7,630
10,350
11,920
16,880
7.5
7,800
10,540
12,240
17,200
8
7,960
10,760
12,530
17,550
8.5
8,120
10,970
12,840
17,890
9
8,290
11,180
13,160
18,230
9.5
8,450
11,400
13,470
18,590
10
8,610
11,630
13,770
18,950
10.5
8,800
11,860
14,070
19,300
11
8,970
12,090
14,380
19,660
11.5
9,150
12,330
14,680
20,040
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12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5

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

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

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

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

เจ้ าหน้ าที่สหกรณ์
หัวหน้ าฝ่ าย
รองผู้จดั การ
20,330
24,070
20,640
24,440
20,950
24,800
21,250
25,160
21,550
25,530
21,880
25,890
22,180
26,270
22,490
26,630
22,790
26,990
23,090
27,480
23,400
28,030
23,700
28,560
24,070
29,110
24,440
29,680
24,800
30,220
25,160
25,530

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

หมวด 3
การรั บสมัคร การสอบคัดเลือกหรื อสอบคัดเลือก หรื อสอบแข่ งขัน
การบรรจุและการแต่ งตัง้ เจ้ าหน้ าที่
ข้ อ 8. ผู้ที่จะได้ รับการบรรจุและแต่งตังเป็
้ นเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ต้องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
( 1 ) มีสญ
ั ชาติไทย
( 2 ) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปี บริ บรู ณ์
( 3 ) เป็ นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้ วยความบริ สทุ ธิ์ใจ
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้
เป็ นโรคเรื อ้ น วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้ าช้ างในระยะที่ปรากฏอาการเป็ นที่รังเกียจแก่สงั คม
โรคยาเสพติดให้ โทษ โรคพิษสุราเรื อ้ รัง หรื อโรคอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
( 5 ) ไม่เป็ นผู้บกพร่ องในศีลธรรมอันดี
( 6 ) ไม่เป็ นผู้มีหนี ้สินล้ นพ้ นตัว
( 7 ) ไม่เป็ นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้ องออกจากสหกรณ์หรื อออกจากราชการหรื อออกจาก
องค์การของรัฐบาลหรื อสถาบันอื่น
( 8 ) ไม่เป็ นผู้เคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จําคุกเว้ นแต่ความผิดลหุโทษหรื อ
ความผิดอันได้ กระทําโดยประมาท
( 9 ) ไม่เป็ นผู้เคยลาออกจากสหกรณ์โดยได้ กระทําผิดวินยั ซึง่ จะได้ รับโทษไล่ออก หรื อให้
ออกตามระเบียบว่าด้ วยวินยั การสอบสวนและการลงโทษสําหรับเจ้ าหน้ าที่
ข้ อ 9. ให้ คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณากําหนดการรับสมัครคัดเลือก หรื อสอบ
คัดเลือกหรื อสอบแข่งขันตามหลักเกณฑ์ในระเบียบนี ้
ข้ อ 10. การรับสมัคร ให้ ประธานกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการ
ประกาศรับสมัครมีกําหนดเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยปิ ดประกาศไว้ ณ สํานักงานของสหกรณ์และ
โฆษณาทางอื่น
ข้ อ 11. ให้ ผ้ ทู ี่ประสงค์จะสมัครเข้ ารับการคัดเลือก หรื อสอบคัดเลือก หรื อสอบแข่งขัน ยื่นใบสมัคร
ตามแบบที่สหกรณ์กําหนดพร้ อมด้ วยหลักฐานแสดงพื ้นความรู้ สําเนาทะเบียนบ้ าน และหนังสือรับรองของ
แพทย์แผนปั จจุบนั ชันหนึ
้ ง่ สาขาเวชกรรรม ซึง่ รับรองผู้สมัครตามความในข้ อ 6( 4 ) และรับรองด้ วยว่า
ผู้สมัครเป็ นผู้มีอนามัยสมบูรณ์
ให้ ยื่นใบสมัครด้ วยตนเองต่อประธานกรรมการหรื อผู้จดั การ และต้ องชําระค่าธรรมเนียม
สมัครคนละ 50 บาท เงินค่าธรรมเนียมสมัครนี ้สหกรณ์จะไม่คืนให้ ไม่วา่ ใด ๆ เว้ นแต่เฉพาะผู้ขาดคุณสมบัติ
หรื อพื ้นความรู้
ข้ อ 12. ให้ คณะกรรมการดําเนินการแต่งตังกรรมการขึ
้
้นคณะหนึง่ มีจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดย
ให้ มีตําแหน่งเป็ นประธานกรรมการคนหนึง่ และเลขานุการคนหนึง่ ในจํานวนนี ้ให้ มีผ้ จู ดั การเป็ นกรรมการ
คนหนึง่ เพื่อดําเนินการคัดเลือกหรื อสอบคัดเลือกหรื อสอบแข่งขัน
ข้ อ 13. ในการคัดเลือกให้ คณะกรรมการตามข้ อ 10 ทดสอบผู้สมัครในวิชาที่กําหนดไว้ ในข้ อ 12
ตามที่เห็นสมควร
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( 1 ) ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ข้ อบังคับ ระเบียบ และวิธีปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับสหกรณ์
( 2 ) คณิตศาสตร์ และหรื อบัญชี
( 3 ) ความรู้ เกี่ยวกับงานในตําแหน่งหน้ าที่
( 4 ) สัมภาษณ์
ผู้สอบคัดเลือกหรื อสอบแข่งขันต้ องได้ คะแนนแต่ละวิชาไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 และได้
คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้ อยละ 60 ของคะแนนทังหมดจึ
้
งจะถือว่าเป็ นผู้สอบคัดเลือกหรื อสอบแข่งขันได้
ข้ อ 15. เมื่อการคัดเลือกหรื อสอบคัดเลือกหรื อสอบแข่งขันเสร็ จสิ ้นแล้ ว และให้ ประธานกรรมการ
คัดเลือกหรื อสอบคัดเลือกหรื อสอบแข่งขันประกาศรายชื่อผู้ได้ รับการคัดเลือก หรื อสอบคัดเลือก หรื อสอบ
แข่งขันได้ ตามลําดับคะแนนไว้ ณ สํานักงานของสหกรณ์ และให้ เสนอผลการคัดเลือกหรื อสอบแข่งขันต่อ
คณะกรรมการโดยเร็ ว
ข้ อ 16. ให้ คณะกรรมการดําเนินการจัดลําดับที่ในบัญชีผ้ ไู ด้ รับคัดเลือกหรื อสอบคัดเลือกหรื อ
สอบแข่งขันได้ เรี ยงลําดับจากคะแนนสูงมาหาตํ่า เป็ นเจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์ถ้ามีผ้ สู อบคัดเลือกได้ คะแนน
รวมเท่ากันหลายคนให้ ถือคะแนนวิชาในข้ อ 12( 1 ) เป็ นเกณฑ์ตดั สิน และถ้ าคะแนนในวิชาดังกล่าวยัง
เท่ากันอยู่อีกก็ให้ คณะกรรมการดําเนินการจัดให้ มีการคัดเลือกโดยสอบสัมภาษณ์
ข้ อ 17. การบรรจุและแต่งตังหรื
้ อเลื่อนตําแหน่งเจ้ าหน้ าที่ให้ ดาํ รงตําแหน่ง ต้ องเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
( 1 ) เจ้ าหน้ าที่ตามข้ อ 5 ก.ข.ค.
ก. ต้ องเป็ นผู้ได้ รับประกาศนียบัตรไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรื อประโยค
มัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่าหรื อ
ข. เป็ นผู้ได้ รับประกาศนียบัตรวิชาการสหกรณ์จากสถาบันการศึกษาทางสหกรณ์
ซึง่ ทางราชการรับรอง
ค. เป็ นผู้ได้ รับประกาศนียบัตรไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ งหรื อ
อนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า
( 2 ) หัวหน้ าฝ่ าย
ก. ต้ องมีพื ้นฐานความรู้ ตาม ( 1 ) ก. และดํารงตําแหน่งเจ้ าหน้ าที่ในสหกรณ์
มาแล้ วไม่ตํ่ากว่า 5 ปี
ข. ต้ องมีพื ้นฐานความรู้ ตาม ( 1 ) ข. และดํารงตําแหน่งเจ้ าหน้ าที่ในสหกรณ์
มาแล้ วไม่ตํ่ากว่า 3 ปี
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มาแล้ วไม่ตํ่ากว่า 1 ปี
( 3 ) รองผู้จดั การ
ก. ต้ องได้ รับปริ ญญาตรี หรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึง่ เทียบเท่าได้ ไม่ตํ่ากว่า
ปริ ญญาตรี ในทางที่สหกรณ์ต้องการ หรื อ
ข. ต้ องดํารงตําแหน่งหัวหน้ างานหรื อหัวหน้ าฝ่ ายในสหกรณ์นี ้มาแล้ วไม่น้อยกว่า
2 ปี
( 4 ) ผู้จดั การ
ก. ต้ องมีพื ้นความรู้ ตาม ( 3 ) ก. และดํารงตําแหน่งรองผู้จดั การในสหกรณ์
มาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรื อ
ข. ต้ องมีพื ้นความรู้ ตาม ( 2 ) ข. และดํารงตําแหน่งรองผู้จดั การในสหกรณ์
มาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรื อดํารงตําแหน่งหัวหน้ าฝ่ ายในสหกรณ์มาแล้ วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรื อ
ค. มีคณ
ุ วุฒิอื่นที่เหมาะสมแก่ตําแหน่งตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ในกรณีที่มีเหตุควรยกเว้ นการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ในข้ อนี ้ ให้ คณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณาเป็ นราย ๆ
ข้ อ 18. ประธานกรรมการมีอํานาจบรรจุแต่งตังหรื
้ อเลื่อนตําแหน่งเจ้ าหน้ าที่ให้ ดํารงตําแหน่งซึง่
ไม่สงู กว่ารองผู้จดั การได้ ทกุ ตําแหน่ง ภายในจํานวนอัตราตําแหน่งที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ข้ อ 19. ในการบรรจุและแต่งตังหรื
้ อเลื่อนตําแหน่งเจ้ าหน้ าที่ให้ ดํารงตําแหน่ง รองผู้จดั การหรื อ
ผู้จดั การ ให้ ประธานกรรมการพิจารณาผู้มีคณ
ุ วุฒิ ความสามารถ ความชัดเจน และความเหมาะสมแก่
ตําแหน่ง เสนอขอรับความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการก่อน เมื่อได้ รับความเห็นชอบแล้ วประธาน
กรรมการจึงสัง่ บรรจุและแต่งตังได้
้
ข้ อ 20. การบรรจุและแต่งตังเจ้
้ าหน้ าที่สหกรณ์ให้ บรรจุในอัตราเงินเดือนดังต่อไปนี ้
( 1 ) ผู้มีพื ้นฐานความรู้ ตามข้ อ 17(1)ก.ให้ บรรจุในอัตราเจ้ าหน้ าที่ขนั ้ 1 เงิน 5,690 บาท
( 2 ) ผู้มีพื ้นฐานความรู้ ตามข้ อ 17(1)ข.ให้ บรรจุในอัตราเจ้ าหน้ าที่ขนั ้ 3 เงิน 6,300 บาท
( 3 ) ผู้มีพื ้นฐานความรู้ ตามข้ อ 17(1)ค.ให้ บรรจุในอัตราเจ้ าหน้ าที่ขนั ้ 5 เงิน 6,970 บาท
( 4 ) ผู้มีพื ้นฐานความรู้ ตามข้ อ 17(3)ให้ บรรจุในอัตรารองผู้จดั การขัน้ 1 เงิน 8,740 บาท
( 5 ) วุฒิอื่น ๆ ให้ บรรจุในอัตราซึง่ คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
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สูงกว่าขันตํ
้ ่าสุดตําแหน่งนันไม่
้ ได้ แต่ถ้าผู้นนได้
ั ้ รับเงินเดือนเดิมสูงกว่าขันตํ
้ ่าสุดของตําแหน่งใหม่ก็ให้ ได้ รับขัน้
ที่เท่ากับเงินเดือนเดิม
ข้ อ 21. การบรรจุและแต่งตังเจ้
้ าหน้ าที่ ให้ เป็ นไปตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
หมวด 4
การปฏิบัตหิ น้ าที่แทนตาแหน่ งเจ้ าหน้ าที่หรื อผู้จัดการและการเปลี่ยนตัวผู้จัดการ
ข้ อ 22. ถ้ าตําแหน่งเจ้ าหน้ าที่วา่ งและยังมิแต่งตังให้
้ ผ้ ใู ดดํารงตําแหน่งนัน้ หรื อผู้ดํารงตําแหน่งไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ เป็ นครัง้ คราว ประธานกรรมการมีอํานาจสัง่ ให้ เจ้ าหน้ าที่ที่เห็นสมควรรักษาการใน
ตําแหน่งหรื อทําการแทนชัว่ คราวได้ แต่การสัง่ การให้ รักษาการในตําแหน่งรองผู้จดั การ หรื อผู้จดั การต้ อง
ได้ รับความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการก่อน
ข้ อ 23. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนตัวผู้จดั การ ให้ คณะกรรมการดําเนินการจัดให้ มีการตรวจสอบ
หลักฐานทางบัญชีและการเงินกับบรรดาทรัพย์สินของสหกรณ์ เพื่อทราบฐานะอันแท้ จริ งของสหกรณ์ที่จะส่ง
มอบกัน
หมวด 5
หลักประกันของเจ้ าหน้ าที่
ข้ อ 24. ในการบรรจุและแต่งตังเจ้
้ าหน้ าที่ของสหกรณ์ ต้ องให้ เจ้ าหน้ าที่ทําหนังสือสัญญาจ้ างไว้ เป็ น
หลักฐานตามแบบที่สหกรณ์กําหนด และให้ คณะกรรมการดําเนินการกําหนดให้ มีหลักประกันอย่างใดอย่าง
หนึง่ หรื อหลายอย่างดังปรากฏข้ างล่างนี ้ เพื่อประกันความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ ้นแก่สหกรณ์เนื่องจากการ
กระทําหรื องดเว้ นการกระทําซึง่ เจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ต้องรับผิด
( 1 ) มีเงินสดจํานวนไม่น้อยกว่าที่คณะกรรมการดําเนินการฝากไว้ กบั สหกรณ์
( 2 ) มีบคุ คลซึง่ คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรอย่างน้ อยหนึง่ คนเป็ นผู้คํ ้าประกัน
อย่างไม่มีจํากัด
( 3 ) มีหลักทรัพย์ของรัฐบาลไทยหรื อหลักทรัพย์อย่างอื่นจํานําประกัน
( 4 ) มีอสังหาริ มทรัพย์อนั ปลอดจากภาระจํานองรายอื่นจํานองเป็ นประกันตามที่เห็น
สมควรแก่ลกั ษณะและปริ มาณของงานในความรับผิดชอบของเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์แต่ละคน เพื่อให้ ค้ มุ แก่
ความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ ้น
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การเลื่อนเงินเดือน
ข้ อ 25. เจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ซงึ่ มีเวลาทํางานในสหกรณ์ครบแปดเดือนในรอบปี ทางบัญชีของสหกรณ์
จึงมีสิทธิได้ รับการพิจารณาเลือ่ นเงินเดือน
ข้ อ 26. ในการเลื่อนเงินเดือนของเจ้ าหน้ าที่ให้ พิจารณาถึงความสามารถ การริ เริ่ ม ความอุตสาหะ
ความรับผิดชอบคุณภาพ และปริ มาณงานในหน้ าที่ ตลอดจนความประพฤติและสมรรถภาพในการ
ปฏิบตั ิงานในรอบปี ทางบัญชีแล้ วของสหกรณ์ ทังนี
้ ้ต้ องอยู่ภายในวงเงินประมาณการรายจ่ายสําหรับเลื่อน
เงินเดือนประจํา
ข้ อ 27. ผู้จดั การมีอํานาจเลื่อนเงินเดือนของเจ้ าหน้ าที่ตําแหน่งไม่สงู กว่ารองผู้จดั การ ในปี หนึง่ ๆ ไม่
เกินหนึง่ ขัน้ ถ้ าเกินกว่านันต้
้ องได้ รับความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการ
ข้ อ 28. การเลื่อนเงินเดือนผู้จดั การเป็ นอํานาจของคณะกรรมการดําเนินการ
หมวด 7
เงินสะสมของเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์
ข้ อ 29. เจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ที่ทําหน้ าที่รับผิดชอบกับการเงิน และทรัพย์สินของสหกรณ์ต้องยินยอม
ให้ สหกรณ์หกั เงินเดือน ณ ที่จา่ ยเพื่อนําเข้ าบัญชีเงินสะสมของเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์รายคนทุกเดือนจนถึง

เดือนออกจากงาน
เงินสะสมของเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ให้ มีอตั ราไม่ตํ่ากว่าร้ อยละห้ าของเดือน โดยไม่มีเศษของ
บาทสหกรณ์จะคิดดอกเบี ้ยเงินสะสมให้ ในอัตราเดียวกับเงินฝากประจําระยะเวลาสิบสองเดือนตามที่กําหนด
ไว้ ในระเบียบว่าด้ วยเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจําของสหกรณ์ทงสิ
ั ้ ้น โดยคิดให้ ตามจํานวนเดือนเต็ม
และนําเข้ าบัญชีเงินสะสมของเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์นนั ้ ๆ ทุกวันสิ ้นปี ทางบัญชีของสหกรณ์
ข้ อ 30. เงินสะสมของเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ตามข้ อ 29 รวมทังดอกเบี
้
้ยย่อมถือเป็ นประกันบรรดาความ
เสียหายอันจะมีขึ ้นแก่สหกรณ์ โดยการกระทําหรื องดเว้ นการกระทําของเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ดงั กล่าว
เจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ตามวรรคแรก จะงดส่งหรื อถอนเงินสะสมรวมทังดอกเบี
้
้ยไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อ
บางส่วนในระหว่างที่เป็ นเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์หาได้ ไม่
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การจ่ ายเงินโบนัส เงินบาเหน็จและค่ าชดเชย
ข้ อ 31. เมื่อสิ ้นปี ทางบัญชีหนึง่ ๆ สหกรณ์อาจจัดสรรกําไรเป็ นเงินโบนัสแก่เจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์
ตามข้ อบังคับของสหกรณ์
ให้ คณะกรรมการดําเนินการกําหนดจํานวนเงินโบนัสที่จะจ่ายให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์
ตามส่วนแห่งอัตราเงินเดือนของแต่ละคน แต่อย่างสูงไม่เกินสีเ่ ท่าของเงินเดือนซึง่ ได้ รับในเดือนสุดท้ ายของปี
ทางบัญชีนนั ้
เจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์ผ้ ใู ดมีเวลาทํางานไม่เต็มปี ทางบัญชีใด ๆ ให้ ได้ รับเงินโบนัสลดลงตาม
ส่วนแห่งเวลาทํางานในปี นัน้
ข้ อ 32. คณะกรรมการดําเนินการอาจไม่จ่ายเงินโบนัสไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนให้ แก่เจ้ าหน้ าที่
ของสหกรณ์คนใดก็ได้ หากปรากฏว่าเจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์นนปฏิ
ั ้ บตั ิหน้ าที่ผิดพลาดหรื อบกพร่ องอยู่เป็ น
ประจําไม่อทุ ิศเวลาให้ แก่สหกรณ์ ลาหยุดในระหว่างปี ทางบัญชีเกินสมควรทังไม่
้ พยายามขวนขวายแก้ ไข
ข้ อผิดพลาดหรื อบกพร่ องของตน
ข้ อ 33. เจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ออกจากสหกรณ์ เพราะสหกรณ์เลิกจ้ างมีสิทธิได้ รับค่าชดเชยจาก
สหกรณ์ดงั นี ้
( 1 ) เจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์ซงึ่ ทํางานติดต่อกันครบหนึง่ ร้ อยยี่สิบวันแต่ไม่ครบหนึง่ ปี
โดยรวมวันหยุด วันลาและวันที่สหกรณ์สงั่ ให้ หยุดงาน เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ให้ จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้ าง
อัตราสุดท้ ายสามสิบวัน
( 2 ) เจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์ซงึ่ ทํางานติดต่อกันครบหนึง่ ปี แต่ไม่ครบสามปี โดยรวม
วันหยุด วันลาและวันที่สหกรณ์สงั่ ให้ หยุดงาน เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ให้ จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้ างอัตรา
สุดท้ ายเก้ าสิบวัน
( 3 ) เจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์ซงึ่ ทํางานติดต่อกันครบสามปี ขึ ้นไปแต่ไม่ครบ 10 ปี โดย
รวมวันหยุด วันลาและวันที่สหกรณ์สงั่ ให้ หยุดงาน เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ให้ จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้ างอัตรา
สุดท้ ายหนึง่ ร้ อยแปดสิบวัน
( 4 ) เจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์ซงึ่ ทํางานติดต่อกันครบสิบปี ขึ ้นไป โดยรวมวันหยุด วันลา
และวันที่สหกรณ์สงั่ ให้ หยุดงาน เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ให้ จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้ างอัตราสุดท้ ายสามร้ อยหก
สิบห้ าวัน
การเลิกจ้ าง หมายความว่า การที่สหกรณ์ให้ เจ้ าหน้ าที่ออกจากการงานโดยที่ไม่กระทํา
ความผิดตามข้ อ 35

- 58 อนึง่ สหกรณ์ไม่ต้องจ่ายเงินค่าชดเชยให้ เจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์ที่มีกําหนดระยะเวลาจ้ างไว้
แน่นอนและเลิกจ้ างตามกําหนดระยะเวลานัน้ หรื อเจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์ที่สหกรณ์แจ้ งให้ ทราบเป็ นหนังสือ
แต่แรกว่าให้ ทดลองปฏิบตั ิงานในระยะเวลาไม่เกินหนึง่ ร้ อยแปดสิบวัน และยังอยู่ในระยะเวลานัน้
ข้ อ 34. เจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์คนใดทํางานในสหกรณ์นี ้ด้ วยความเรี ยบร้ อยเป็ นเวลาติดต่อกันมาไม่
น้ อยกว่าห้ าปี ขึ ้นไป มีสิทธิได้ รับเงินบําเหน็จเมื่อออกจากตําแหน่ง เว้ นแต่การออกเพราะถูกลงโทษไล่ออกหรื อ
เลิกจ้ างและมีสิทธิได้ รับเงินชดเชยแล้ วตาม ข้ อ 33
การคํานวณเงินบําเหน็จให้ เอาเงินเดือนสุดท้ ายตัง้ คูณด้ วยจํานวนปี ที่ทํางานในสหกรณ์ เศษ
ของปี ถ้ าถึง 180 วัน ให้ นบั เป็ นหนึง่ ปี ถ้ าตํ่ากว่านันให้
้ ปัดทิ ้ง
จํานวนปี ที่ทํางาน หมายถึง ระยะเวลาวันบรรจุเจ้ าหน้ าที่เข้ าทํางานในสหกรณ์ จนถึงวันที่
ออกจากสหกรณ์หกั ด้ วยวันลาของผู้นนั ้
ในกรณีที่คํานวณเงินบําเหน็จตามระเบียบนี ้มีจํานวนมากกว่าเงินชดเชยที่เจ้ าหน้ าที่พงึ ได้ รับ
ตามข้ อ 33 ให้ สหกรณ์จ่ายเงินบําเหน็จเพิ่มได้ เฉพาะส่วนที่เกินกว่าเงินชดเชยเท่านัน้
เจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์ซงึ่ ออกจากตําแหน่งเพราะตาย สหกรณ์จะจ่ายเงินบําเหน็จให้ แก่
ทายาทตามกฎหมาย
ข้ อ 35. สหกรณ์ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์ ซึง่ เลิกจ้ างในกรณีหนึง่ กรณีใด
ดังต่อไปนี ้
( 1 ) ทุจริ ตต่อหน้ าที่หรื อกระทําความผิดทางอาญาโดยเจตนาแก่สหกรณ์
( 2 ) จงใจทําให้ สหกรณ์ได้ รับความเสียหาย
( 3 ) ฝ่ าฝื นข้ อบังคับหรื อระเบียบเกี่ยวกับการทํางานหรื อคําสัง่ อันชอบด้ วยกฎหมายของ
สหกรณ์ และสหกรณ์ได้ ตกั เตือนเป็ นหนังสือแล้ ว เว้ นแต่กรณีร้ายแรงสหกรณ์ไม่จําเป็ นต้ องตักเตือน
( 4 ) ละทิ ้งหน้ าที่เป็ นเวลาสามวันติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอนั สมควร
( 5 ) ประมาทเลินเล่อเป็ นเหตุให้ สหกรณ์ได้ รับความเสียหาย
( 6 ) ได้ รับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จําคุก เว้ นแต่ความผิดลหุโทษหรื อ
ความผิดอันได้ กระทําโดยประมาท
ข้ อ 36. เพื่อประโยชน์แก่การจ่ายเงินบําเหน็จและค่าชดเชยแก่เจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์ให้ สหกรณ์
ตังเงิ
้ นสํารองจ่ายเงินบําเหน็จและค่าชดเชยไว้ ตดั จ่ายเป็ นค่าใช้ จ่ายประจําปี ตามจํานวนที่คณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร
ข้ อ 37. ภาษี เงินได้ อนั พึงชําระตามกฎหมายให้ ผ้ รู ับเงินชดเชยและเงินบําเหน็จเป็ นผู้จ่ายทังสิ
้ ้น
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การพ้ นจากตาแหน่ ง
ข้ อ 38. เจ้ าหน้ าที่ออกจากงานเมื่อ
( 1 ) ตาย
( 2 ) ลาออก
( 3 ) ขาดคุณสมบัติตามข้ อ 6
( 4 ) เกษี ยณอายุตามที่กําหนดไว้ ในข้ อ 39
( 5 ) เลิกจ้ าง
( 6 ) ให้ ออก
ข้ อ 39. เจ้ าหน้ าที่ผ้ ใู ดประสงค์จะลาออกจากงานก็ย่อมทําได้ โดยยื่นหนังสือขอลาออกต่อ
ผู้บงั คับบัญชาโดยตรงของตน เพื่อเสนอตามลําดับจนถึงคณะกรรมการดําเนินการ เมื่อคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณาอนุญาตแล้ ว จึงถือว่าออกจากงาน
ข้ อ 40. เจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ซงึ่ ขาดคุณสมบัติตามข้ อ 6. นัน้ ให้ ถือว่าออกจากงานตังแต่
้ วนั ที่
คณะกรรมการดําเนินการลงมติ
ข้ อ 41. เจ้ าหน้ าที่สหกรณ์คนใดมีอายุครบ 60 ปี บริ บรู ณ์ ให้ เป็ นอันออกจากงานเมื่อสิ ้นปี ทางบัญชี
ซึง่ เป็ นปี ที่ผ้ นู นมี
ั ้ อายุครบ 60 ปี บริ บรู ณ์ โดยให้ พ้นจากตําแหน่งเว้ นแต่จะได้ มีการพิจารณาจ้ างเป็ นคราว ๆ
อีกคราวละไม่เกิน 1 ปี จนอายุครบ 65 ปี บริ บรู ณ์
การพิจารณาจ้ างเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์เป็ นคราว ๆ ตามวรรคก่อนจะทําได้ แต่ในกรณีที่มีเหตุ
พิเศษเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งแก่สหกรณ์ และผู้นนยั
ั ้ งมีสขุ ภาพสมบูรณ์เพียงพอที่จะปฏิบตั ิงานโดยมี
สมรรถภาพ ทังนี
้ ้ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการ
ข้ อ 42. คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจเลิกจ้ างเจ้ าหน้ าที่หรื อสหกรณ์ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
( 1 ) เมื่อสหกรณ์ยบุ ตําแหน่งที่ผ้ นู นดํ
ั ้ ารงอยู่
( 2 ) เมื่อมีเหตุอนั สมควรซึง่ คณะกรรมการดําเนินการเห็นว่าผู้นนหย่
ั ้ อนสมรรถภาพในการ
ปฏิบตั ิงานหรื อมีความบกพร่ องในการปฏิบตั ิงานอยู่เนือง ๆ หรื อไม่อาจไว้ วางใจผู้นนในการปฏิ
ั้
บตั ิหน้ าที่
ต่อไปได้
( 3 ) เมื่อมีมลทินหรื อมัวหมองในกรณีความผิดวินยั อย่างร้ ายแรง หรื อในกรณีมีความผิด
อาญา เว้ นแต่ความผิดลหุโทษหรื อความผิดอันได้ กระทําโดยประมาท
( 4 ) เมื่อต้ องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จําคุกสําหรับความผิดลหุโทษหรื อ
ความผิดอันได้ กระทําโดยประมาท

- 60 ( 5 ) เลิกจ้ างตามสัญญาจ้ าง
ข้ อ 43. การลงโทษเจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์ให้ เป็ นไปตามระเบียบว่าด้ วยวินยั การสอบสวน และการ
ลงโทษสําหรับเจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์
บทเฉพาะกาล
ข้ อ 44. ผู้ที่สหกรณ์ได้ จ้างไว้ แล้ ว ก่อนวันใช้ ระเบียบนี ้ให้ ถือว่าเป็ นเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์มีสทิ ธิและหน้ า
ตามระเบียบนี ้ทุกประการ
เจ้ าหน้ าที่สหกรณ์คนใดยังไม่ได้ ทําสัญญาจ้ างและหรื อจัดให้ มีหลักประกันไว้ ตอ่ สหกรณ์ ให้
ทําสัญญาจ้ างและหรื อให้ มีหลักประกันให้ เสร็ จภายในกําหนด 60 วัน นับแต่วนั ถัดจากวันใช้ ระเบียบนี ้
ข้ อ 45. ผู้ที่สว่ นราชการหรื อหน่วยงานสัง่ ให้ ไปทํางานในฐานะเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ และกําลังทํางาน
อยู่ในฐานะเช่นนันอยู
้ ่ในวันใช้ ระเบียบนี ้ ทังมี
้ ความประสงค์จะลาออกจากราชการหรื อหน่วยงานที่ตนสังกัด
อยู่เพื่อสมัครเป็ นเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ โดยได้ รับเงินเดือนไม่สงู เกินกว่าเงินเดือนซึง่ ได้ รับจากส่วนราชการหรื อ
หน่วยงานเดิม
การจ้ างเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ตามความในวรรคก่อน อาจกระทําโดยไม่ต้องสอบคัดเลือก
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554
(ลงชื่อ) พลตํารวจตรี สมบัติ คงพิบลู ย์

( สมบัติ คงพิบลู ย์ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด

- 61 ระเบียบสหกรณ์ ออมทรั พย์ ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด
ว่ าด้ วยการลาสาหรั บเจ้ าหน้ าที่และลูกจ้ าง
พ.ศ.2554
……………………………
อาศัยอํานาจตามความในข้ อบังคับของสหกรณ์ ข้ อ 78 และข้ อ 106 ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการชุดที่ 38 ครัง้ ที่ 6 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ได้ กําหนดระเบียบว่าด้ วยการลาสําหรับ
เจ้ าหน้ าที่ ดังต่อไปนี ้
ข้ อ 1. ระเบียบนี ้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด ว่าด้ วยการลา
สําหรับเจ้ าหน้ าที่ พ.ศ. 2554”
ข้ อ 2. ให้ ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้ วยการลาสําหรับเจ้ าหน้ าที่ พ.ศ.2550 และให้ ใช้ ระเบียบนี ้
แทนโดยมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554 เป็ นต้ นไป
การลาป่ วย
ข้ อ 3. เจ้ าหน้ าที่จะลาป่ วยตามธรรมดาเพื่อรักษาตัวได้ ไม่เกิน 60 วัน ในปี หนึง่ ๆ โดยได้ รับ
เงินเดือนหรื อค่าจ้ างเต็ม
เจ้ าหน้ าที่ซงึ่ ป่ วยเพราะประสบอันตรายขณะปฏิบตั ิงานในหน้ าที่ จะลาป่ วยโดยได้ รับเงินเดือน
หรื อค่าจ้ างเต็มได้ ตลอดเวลาที่ต้องรักษาตัวแต่ไม่เกิน 120 วัน
การลาคลอดบุตร
ข้ อ 4. เจ้ าหน้ าที่จะลาคลอดบุตรได้ ตามความจําเป็ น โดยได้ รับเงินเดือนหรื อค่าจ้ างเต็มไม่เกิน
120 วัน ทังนี
้ ้ ให้ ยื่นใบตรวจรับรองแพทย์แผนปั จจุบนั ชันหนึ
้ ง่ พร้ อมกับใบลา
การลากิจส่ วนตัวและพักผ่ อน
ข้ อ 5. เจ้ าหน้ าที่จะลากิจหรื อพักผ่อนได้ โดยได้ รับเงินเดือนหรื อค่าจ้ างเต็มในปี หนึง่ ๆ ไม่เกิน 45 วัน
แต่ในปี ที่เริ่ มเข้ าทํางานถ้ าได้ รับการบรรจุแต่งตังไม่
้ เต็มปี วันลาที่กล่าวไว้ ให้ ลดลงตามจํานวนเดือน ๆ ละ 4
วัน แต่เมื่อรวมทังปี
้ แล้ วจะต้ องไม่เกิน 45 วัน

- 62 การลาอุปสมบท
ข้ อ 6. เจ้ าหน้ าที่ซงึ่ ยังไม่เคยอุปสมบทและได้ ทํางานประจําในสหกรณ์มาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี จะ
ลาเพื่ออุปสมบทได้ โดยได้ รับเงินเดือนหรื อค่าจ้ างเต็มไม่เกิน 120 วัน
ในกรณีลาสิกขาบทก่อนครบกําหนดวันลา ผู้นนจะต้
ั ้ องกลับเข้ าทํางานภายใน 7 วัน นับแต่วนั
ลาสิกขาบทและถือว่าวันลาอุปสมบทเป็ นอันสิ ้นสุด
การลาเข้ าระดมราชการทหาร
ข้ อ 7. เจ้ าหน้ าที่ที่ถกู เรี ยกเข้ าระดมราชการทหาร ต้ องรายงานต่อผู้บงั คับบัญชาภายใน 48
ชัว่ โมง นับแต่เวลารับหมายระดมเป็ นต้ นไป และไปเข้ าระดมตามวันเวลาในหมายระดมนัน้
เวลาที่เข้ าระดมราชการทหารนี ้ ให้ ได้ รับเงินเดือนเต็ม
การลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ
ประเทศซาอุดอิ าระเบีย
ข้ อ 8. เจ้ าหน้ าที่ซงึ่ นับถือศาสนาอิสลามผู้ใดยังไม่เคยเดินทางไปประกอบพิธีฮจั ย์ ณ เมืองเมกกะจะ
ลาไปประกอบพิธีฮจั ย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ต้ องยื่นใบลาต่อผู้บงั คับบัญชาก่อนวัน
เดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อเสนอตามลําดับจนถึงคณะกรรมการดําเนินการ เมื่อได้ รับอนุญาตแล้ วจึงจะ
หยุดงานเพื่อไปประกอบพิธีดงั กล่าวได้ โดยได้ รับเงินเดือนเต็มมีกําหนดไม่เกิน 120 วัน
การขออนุญาตลา
ข้ อ 9. ผู้ขออนุญาตต้ องเสนอใบลาตามแบบของสหกรณ์ตอ่ ผู้บงั คับบัญชาซึง่ มีอํานาจอนุญาตลา
โดยเร็ ว
ข้ อ 10. ผู้ขออนุญาตลาคลอดบุตร ต้ องเสนอใบลาต่อผู้บงั คับบัญชาก่อนหรื อในวันเริ่ มลา เว้ นแต่
อาการป่ วยทําให้ ไม่สามารถเสนอใบลาในวันดังกล่าว จึงให้ เสนอใบลาในโอกาสแรกที่สามารถกระทําได้ พร้ อม
ทังชี
้ ้แจงเหตุผลด้ วย
ข้ อ 11. ผู้ขออนุญาตลากิจส่วนตัวหรื อลาพักผ่อน ต้ องเสนอใบลาต่อผู้บงั คับบัญชาก่อนวันที่ เริ่ มลา
ตามสมควร และต้ องได้ รับอนุญาตก่อนแล้ วจึงหยุดงานเพื่อกิจส่วนตัวหรื อพักผ่อนได้ แต่ในกรณีลากิจส่วนตัวที่
มีเหตุจําเป็ นอันไม่ควรรอรับอนุญาตก่อนได้ จะเสนอใบลาพร้ อมทังชี
้ ้แจงเหตุจําเป็ นต่อผู้บงั คับบัญชาแล้ วหยุด
งานเพื่อกิจส่วนตัวนันก็
้ ได้

- 63 ข้ อ 12. ผู้ขออนุญาตลาอุปสมบท ต้ องเสนอใบลาต่อผู้บงั คับบัญชาล่วงหน้ าก่อนวันอุปสมบทไม่น้อย
กว่า 30 วัน เมื่อได้ รับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการแล้ ว จึงหยุดงานเพื่ออุปสมบทได้
ข้ อ 13. เจ้ าหน้ าที่ซงึ่ ถูกเรี ยกเข้ าระดมราชการทหาร เมื่อได้ รับรายงาน และเสนอใบลาต่อ
ผู้บงั คับบัญชาแล้ ว ให้ ไปเข้ าระดมตามที่กําหนดในหมายเรี ยกเข้ าระดมนัน้ โดยไม่ต้องรอรับคําสัง่ อนุญาต
ข้ อ 14. ผู้มีอํานาจอนุญาตการลาของเจ้ าหน้ าที่ในปี หนึง่ ๆ ได้ ไม่เกิน ดังต่อไปนี ้
ผู้มีอํานาจอนุญาต
ผู้ลา
ลาป่ วย
ลากิจ
ลาพักผ่อน
ประธานกรรมการหรื อกรรมการ
ทุกตําแหน่ง
ดําเนินการที่ได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการดําเนินการ
ผู้จดั การ
1. รองผู้จดั การ
2. เจ้ าหน้ าที่อื่น

ตามทีเ่ ห็นสมควร ตามทีเ่ ห็นสมควร ตามทีเ่ ห็นสมควร

15
15

7
7

7
7

ข้ อ 15. คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจอนุญาตการลาของเจ้ าหน้ าที่ได้ ทกุ กรณีตามระเบียบนี ้
ข้ อ 16. เจ้ าหน้ าที่ซงึ่ ลาป่ วย ลาคลอดบุตร หรื อลากิจส่วนตัว โดยได้ รับเงินเดือนหรื อค่าจ้ างครบ
กําหนดตามระเบียบแล้ ว ถ้ าขอลาต่อโดยประธานกรรมการ หรื อกรรมการดําเนินการที่ได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการดําเนินการเห็นว่ามีเหตุผลพิเศษก็อาจอนุญาตให้ ลาต่อได้ ตามที่เห็นสมควร แต่การลาต่อ
ดังกล่าวนี ้ไม่ได้ รับเงินเดือนหรื อค่าจ้ าง และให้ ผ้ อู นุญาตการลาเสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุม
คณะกรรมการดําเนินการครัง้ ต่อไป
การนับวันลา
ข้ อ 17. ถ้ ามีการมอบหมายหน้ าที่การงานให้ นบั วันเวลาเริ่ มตังแต่
้ วนั มอบเป็ นต้ นไป ถ้ ามอบหมาย
หลังเที่ยงให้ นบั เริ่ มต้ นวันรุ่ งขึ ้น
วันลาเป็ นอันสิ ้นสุดในวันก่อนวันรับมอบภายหลังเที่ยงให้ ถือว่าสิ ้นสุดในวันรับมอบ
ข้ อ 18. ถ้ าวันหยุดทํางานของสหกรณ์อยู่ในระหว่างวันลาประเภทเดียวกัน ให้ นบั วันหยุดทํางาน
ดังกล่าวเป็ นวันลาด้ วย ซึง่ ผู้ขออนุญาตต้ องระบุรวมไว้ ในวันลา
ข้ อ 19. ถ้ าผู้ได้ รับอนุญาตให้ ลาถูกเรี ยกกลับเข้ าทํางานก่อนกําหนดการลาตามความในข้ อ 20 ให้ ถือ
ว่าวันลาสิ ้นสุดในวันก่อนวันกลับเข้ าทํางาน หรื อในวันก่อนวันเดินทางกลับแล้ วแต่กรณี
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ข้ อ 20. ถ้ าสหกรณ์เห็นว่ามีความจําเป็ นแก่กิจการของสหกรณ์ จะเรี ยกให้ ผ้ ไู ด้ รับอนุญาตให้ ลา
กลับเข้ าทํางานก่อนครบกําหนดการลาก็ได้
ข้ อ 21. การหยุดงานโดยไม่เสนอใบลาตามระเบียบนี ้ หรื อการลาหยุดงานโดยไม่ได้ รับอนุญาตให้ ลา
ตามระเบียบนี ้ เว้ นแต่เกิดจากสาเหตุสดุ วิสยั ให้ ถือเป็ นการขาดงานและให้ หกั เงินเดือนหรื อค่าจ้ างตามส่วน
เฉลี่ยรายวันตลอดเวลาขาดงาน นอกจากนันให้
้ พิจารณาลงโทษผิดวินยั สําหรับผู้ขาดงานตามควรแก่กรณี
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554
(ลงชื่อ) พลตํารวจตรี สมบัติ คงพิบลู ย์
( สมบัติ คงพิบลู ย์ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด

- 65 ระเบียบสหกรณ์ ออมทรั พย์ ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด
ว่ าด้ วยเงินช่ วยเหลือค่ ารั กษาพยาบาล
พ.ศ.2554
……………………………
อาศัยอํานาจตามความในข้ อบังคับของสหกรณ์ ข้ อ 78 และข้ อ 106 ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการชุดที่ 38 ครัง้ ที่ 6 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 ได้ กําหนดระเบียบว่าด้ วยเงินช่วยเหลือ
ค่ารักษาพยาบาลดังต่อไปนี ้
ข้ อ 1. ระเบียบนี ้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด ว่าด้ วยเงิน
ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล พ.ศ. 2554”
ข้ อ 2. ให้ ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้ วยเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล พ.ศ.2550 และให้ ใช้
ระเบียบนี ้แทนโดยมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3. ในระเบียบนี ้
“ รายได้ “ หมายความว่า เงินเดือนและค่าจ้ าง
“ สถานพยาบาล “ หมายความว่า สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลของ
เอกชน
“ สถานพยาบาลของทางราชการ “ หมายความว่า โรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลตาม
กฎหมายว่าด้ วยสถานพยาบาลซึง่ เป็ นของรัฐ องค์การของรัฐบาล หน่วยงานของรัฐ ราชการส่วนท้ องที่
สภากาชาดไทย หรื อคุรุสภา
“ สถานพยาบาลของเอกชน “ หมายความว่า โรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลตาม
กฎหมายว่าด้ วยสถานพยาบาลซึง่ เป็ นเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
“ ค่ารักษาพยาบาล “ หมายความว่า
( 1 ) เงินที่สถานพยาบาลเรี ยกเก็บเป็ นค่ายา ค่าเลือด ค่านํ ้าเกลือ ค่าออกซิเจน และอื่น ๆ ที่
ใช้ ในการบําบัดและรักษาโรค
( 2 ) เงินที่สถานพยาบาลเรี ยกเก็บเป็ นเงินค่าบริ การทางการแพทย์ ค่าตรวจ ค่าวิเคราะห์
โรค และค่าอวัยวะเทียม แต่ไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลพิเศษ ค่าธรรมเนียม และค่าบริ การอย่างอื่นซึง่
เรี ยกชื่อเป็ นอย่างอื่นที่มีลกั ษณะเป็ นเงินค่าตอบแทน
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( 1 ) บุตรชอบด้ วยกฎหมายซึง่ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรื อเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถหรื อเป็ น
บุคคลเสมือนไร้ ความสามารถ เพราะกายพิการ หรื อจิตฟั่ นเฟื อนไม่สมประกอบตามคําวินิจฉัยของแพทย์
และอยู่ในความอุปการะของบิดามารดา แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม
( 2 ) คูส่ มรส
ข้ อ 4. ให้ เจ้ าหน้ าที่มีสิทธิได้ รับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ค่าห้ อง และค่าอาหารสําหรับ
ตนเองตามหลักเกณฑ์ตามระเบียบนี ้
ข้ อ 5. ค่ารักษาพยาบาล ค่าห้ อง และค่าอาหารของสถานพยาบาล ทางราชการให้ เบิกได้ ทงประเภท
ั้
คนไข้ ในและคนไข้ นอก แต่ถ้าเป็ นของสภานพยาบาลของเอกชน ให้ เบิกได้ เฉพาะประเภทคนไข้ ใน โดยให้ เบิก
ได้ ครึ่งหนึง่ ของจํานวนที่จ่ายจริ ง แต่ต้องไม่เกิน 3,000 บาท สําหรับระยะเวลาภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่
เข้ ารับการรักษาพยาบาลและในกรณีที่เข้ ารับการักษาพยาบาลเกิน 30 วัน ให้ เบิกได้ ครึ่งหนึง่ ของจํานวนที่
ได้ จ่ายไปจริ ง แต่ทงนี
ั ้ ้ต้ องไม่เกินวันละ 100 บาท
ในกรณีเข้ ารับการรักษาพยาบาลหลายครัง้ แต่ละครัง้ ในระยะเวลาห่างกันไม่เกิน 15 วัน ให้
นับระยะเวลาการเข้ ารับการรักษาพยาบาลครัง้ หลังติดต่อกับการเข้ ารับการรักษาพยาบาลครัง้ ก่อน
“ ค่าอวัยวะเทียมให้ เบิกได้ ดงั นี ้ “
( 1 ) แขน – ขาเทียม
( 2 ) ตาเทียม
( 3 ) ไตเทียม
( 4 ) ลิ ้นหัวใจเทียม
( 5 ) เครื่ องช่วยเต้ นของหัวใจ
( 6 ) วัตถุชนิดพิเศษต่าง ๆ ที่นํามาใช้ เฉพาะภายในร่ างกายตามวิธีผ่าตัดตามกระดูก
อวัยวะเทียมดังกล่าวข้ างต้ น ถ้ าไม่มีจําหน่ายในโรงพยาบาล ก็อนุญาตให้ ซื ้อจากร้ านเอกชนได้ โดยมีใบ
รับรองจากหัวหน้ าสถานพยาบาล หรื อแพทย์ผ้ รู ักษาว่า อวัยวะเทียมและวัตถุชนิดพิเศษดังกล่าวไม่มีจําหน่าย
ในโรงพยาบาลและเป็ นราคาที่สมควร
ข้ อ 6. เจ้ าหน้ าที่มีสิทธิได้ รับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ค่าห้ อง และค่าอาหารสําหรับบุคคลใน
ครอบครัวของตน เมื่อบุคคลนันมิ
้ ได้ เป็ นข้ าราชการหรื อทํางานอยู่ในรัฐวิสาหกิจหรื อหน่วยงานอื่นใด
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ต่างก็เป็ นเจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์ ให้ คสู่ มรสที่มีรายได้ สงู กว่ามีสิทธิได้ รับการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ใน
ระเบียบนี ้ ถ้ าแยกกันอยู่ไม่วา่ โดยวิธีหย่าหรื อไม่ก็ตาม ให้ คสู่ มรสฝ่ ายที่มีบตุ รอยู่ในปกครองเป็ นผู้มีสิทธิได้ รับ
การช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่ตนได้ รับตามระเบียบนี ้
ข้ อ 7. เจ้ าหน้ าที่ผ้ ใู ดมีสิทธิได้ รับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ค่าห้ อง และค่าอาหารสําหรับ
ตนเองจากรัฐวิสาหกิจ หรื อตามหน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้ วยระเบียบบริ หารส่วนท้ องถิ่นหรื อจากนายจ้ าง
หรื อหน่วยงานราชการอื่นใด เจ้ าหน้ าที่หรื อลูกจ้ างผู้นนั ้ ไม่มีสทิ ธิได้ รับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลค่าห้ อง
และค่าอาหารสําหรับตนเองตามระเบียบนี ้ เว้ นแต่สิทธิได้ รับนันตํ
้ ่ากว่าที่พงึ จะได้ รับตามระเบียบนี ้ ในกรณี
เช่นนี ้ให้ มีสทิ ธิเบิกเพิ่มเติมได้ เท่าจํานวนที่ยงั ขาดอยู่
ข้ อ 8. เจ้ าหน้ าที่ไม่มีสิทธิได้ รับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ค่าห้ องและค่าอาหารตามระเบียบนี ้
สําหรับบุคคลในครอบครัวซึง่ มีสิทธิได้ รับการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ค่าห้ อง และค่าอาหารจาก
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้ วยระเบียบบริ หารราชการส่วนท้ องถิ่น หรื อส่วนราชการอื่นใดหรื อ
สหกรณ์อื่น ในฐานะเป็ นผู้ปฏิบตั ิงานอยู่ในรัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานดังกล่าว
ทังนี
้ ้ เว้ นแต่สิทธิที่บคุ คลในครอบครัวได้ รับการช่วยเหลือตํ่ากว่าที่พงึ จะได้ รับตามระเบียบนี ้
ในกรณีเช่นนี ้ให้ มีสทิ ธิเบิกเพิ่มเติมได้ เท่าจํานวนที่ยงั ขาดอยู่
ข้ อ 9. ค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลของทางราชการให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี ้
( 1 ) เจ้ าหน้ าที่ซงึ่ มีรายได้ เดือนหนึง่ ไม่เกิน 10,000 บาท ให้ เบิกค่ารักษาพยาบาลตาม
ระเบียบนี ้เต็มจํานวน ทังประเภทคนไข้
้
ในและประเภทคนไข้ นอก
( 2 ) เจ้ าหน้ าที่ซงึ่ มีรายได้ เดือนหนึง่ เกินกว่า 10,000 บาท ให้ เบิกค่ารักษาพยาบาลตาม
ระเบียบนี ้เต็มจํานวนสําหรับประเภทคนไข้ ใน ส่วนประเภทคนไข้ นอกให้ เบิกได้ กงึ่ จํานวน
ในกรณีสถานพยาบาลของทางราชการใดไม่มียาชนิดใดจําหน่ายให้ เจ้ าหน้ าที่ซื ้อยาชนิดนัน้
จากร้ านขายยาของเอกชนได้ เมื่อหัวหน้ าหรื อแพทย์ผ้ ตู รวจรักษาของสถานพยาบาลนัน้ ๆ แล้ วแต่กรณีลงชื่อ
รับรองว่าให้ ไปซื ้อจากร้ านขายยาของเอกชนได้
ข้ อ 10. ค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลเอกชนประเภทคนไข้ ในให้ เจ้ าหน้ าที่เบิกได้ กงึ่ จํานวน
ข้ อ 11. ค่าห้ องและค่าอาหารในสถานพยาบาลของทางราชการให้ เบิกได้ ตามจํานวนที่จ่ายจริ งแต่ไม่
เกินวันละ 600 บาท หรื อสถานพยาบาลของเอกชนให้ เบิกได้ ตามจํานวนที่จ่ายจริ งแต่ไม่เกินวันละ 300 บาท
ข้ อ 12. ในกรณีที่เจ้ าหน้ าที่ต้องใช้ สิทธิเบิกเงินกับสหกรณ์ ให้ เจ้ าหน้ าที่นําใบเสร็ จรับเงินค่ารักษา
พยาบาล , ค่าห้ อง และค่าอาหารที่เบิกได้ ตามระเบียบนี ้มาขอเบิกจากสหกรณ์
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กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
ข้ อ 13. ให้ ผ้ จู ดั การพิจารณาว่าการขอเบิกเงินตามใบเสร็ จรับเงินถูกต้ องตามระเบียบนี ้หรื อไม่และจะ
จ่ายเพียงใด และรี บเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาอนุมตั ิ
ข้ อ 14. วิธีการใช้ สิทธิขอรับค่ารักษาพยาบาล ค่าอวัยวะเทียม ค่าห้ อง และค่าอาหารของเจ้ าหน้ าที่
การเบิกจ่ายเงินของสถานพยาบาลและการกําหนดระดับชันของผู
้
้ บงั คับบัญชาซึง่ เป็ นผู้รับรองการใช้ สิทธิตาม
ระเบียบนี ้ ให้ เป็ นไปตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ข้ อ 15. ในกรณีที่เจ้ าหน้ าที่และลูกจ้ างใช้ สิทธิตามระเบียบนี ้โดยทุจริ ตหรื อกรอกข้ อความในคําขอ
เบิกเงินตามระเบียบนี ้เป็ นเท็จ นอกจากจะต้ องรับโทษทางวินยั ให้ เป็ นอันหมดสิทธิที่จะได้ รับเงินช่วยเหลือ
ตามระเบียบนี ้ตลอดไป
ข้ อ 16. เจ้ าหน้ าที่แต่ละคนจะขอเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้ ไม่เกิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาท
ถ้ วน) ในสิ ้นปี บัญชีของแต่ละปี
ถ้ าปรากฏว่าเจ้ าหน้ าที่ผ้ ใู ดใช้ สทิ ธิเบิกเงินโดยทุจริ ตหรื อกรอกข้ อความเป็ นเท็จ และได้ รับเงิน
ไปแล้ วให้ ผ้ บู งั คับบัญชารี บรายงานผู้มีอํานาจอนุมตั ิจ่ายเงินเรี ยกเงินคืนทันที
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2554
(ลงชื่อ) พลตํารวจตรี สมบัติ คงพิบลู ย์
( สมบัติ คงพิบลู ย์ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด
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ว่ าด้ วย วินัย การสอบสวนและการลงโทษสาหรั บเจ้ าหน้ าที่และลูกจ้ าง
พ.ศ.2554
……………………………
อาศัยอํานาจตามความในข้ อบังคับของสหกรณ์ ข้ อ 78 และข้ อ 106 ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการชุดที่ 38 ครัง้ ที่ 6 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 ได้ กําหนดระเบียบว่าด้ วยวินยั การสอบสวน
และการลงโทษสําหรับเจ้ าหน้ าที่และลูกจ้ างดังต่อไปนี ้
ข้ อ 1. ระเบียบนี ้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด ว่าด้ วยวินยั
การสอบสวน และการลงโทษสําหรับเจ้ าหน้ าที่ พ.ศ. 2554”
ข้ อ 2. ให้ ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้ วยวินยั การสอบสวนและการลงโทษสําหรับเจ้ าหน้ าที่
พ.ศ.2550 และให้ ใช้ ระเบียบนี ้แทนโดยมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3. เจ้ าหน้ าที่ต้องรักษาวินยั โดยเคร่ งครัดอยู่เสมอ ผู้ใดฝ่ าฝื นให้ ถือว่าผู้นนกระทํ
ั้
าความผิด จัก
ต้ องได้ รับโทษตามที่กําหนดไว้ ในระเบียบนี ้
ข้ อ 4. วินยั ซึง่ เจ้ าหน้ าที่ต้องรักษามีดงั ต่อไปนี ้
( 1 ) ต้ องสนับสนุนการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้ วยความบริ สทุ ธิ์ใจ
( 2 ) ต้ องรักษาความลับของสหกรณ์และไม่เป็ นปฏิปักษ์ ตอ่ ขบวนการสหกรณ์
( 3 ) ต้ องให้ การต้ อนรับ คําชี ้แจง ความสะดวก ความเป็ นธรรมและความสงเคราะห์แก่
ผู้มาติดต่อในกิจการของสหกรณ์โดยมิชกั ช้ าทังต้
้ องสุภาพเรี ยบร้ อยต่อสมาชิกของสหกรณ์และประชาชน
ทัว่ ไปห้ ามมิให้ ดหู มิ่นเหยียดหยามบุคคลใด ๆ
( 4 ) ต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์เที่ยงธรรม และประพฤติตนอยู่ในความสุจริ ตห้ าม
มิให้ กดขี่ข่มเหงหรื อเบียดเบียนผู้ใด และห้ ามมิให้ อาศัยงานในหน้ าที่ของตน ไม่วา่ ในทางตรงหรื อทางอ้ อมหา
ผลประโยชน์แก่ตนหรื อผู้อื่น
( 5 ) ต้ องขวนขวายปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความอุตสาหะและรวดเร็ วให้ เกิดผลดี และ
ความก้ าวหน้ าแก่สหกรณ์และสมาชิกของสหกรณ์ ทังเอาใจใส่
้
ระมัดระวังผลประโยชน์ของสหกรณ์
( 6 ) ต้ องไม่รายงานเท็จหรื อเสนอความเห็นที่ไม่สจุ ริ ตต่อผู้บงั คับบัญชา
( 7 ) ต้ องปฏิบตั ิตามข้ อบังคับ ระเบียบ คําสัง่ แบบแผนและวิธีปฏิบตั ิของสหกรณ์
( 8 ) ต้ องอุทิศเวลาของตนให้ แก่กิจการของสหกรณ์ จะละทิ ้งหรื อทอดทิ ้งหน้ าที่ไม่ได้ ทังนี
้ ้
โดยจะต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่และดํารงตําแหน่งในสหกรณ์ใดสหกรณ์หนึง่ เพียงแห่งเดียวเท่านันห้
้ ามมิให้ เป็ นตัว
กระทําการในห้ างหุ้นส่วนหรื อบริ ษัทใด ๆ

- 70 ( 9 ) ต้ องสุภาพเรี ยบร้ อย และเชื่อฟั ง และไม่แสดงความกระด้ างกระเดื่องต่อผู้บงั คับ
บัญชา ผู้อยู่ใต้ บงั คับบัญชา ต้ องปฏิบตั ิตามคําสัง่ ของผู้บงั คับบัญชา ซึง่ สัง่ ในกิจการของสหกรณ์โดยชอบใน
การปฏิบตั ิกิจของสหกรณ์ ห้ ามมิให้ กระทําการข้ ามผู้บงั คับบัญชาเหนือตน เว้ นแต่ผ้ บู งั คับบัญชาเหนือตนขึ ้น
ไปสัง่ ให้ กระทําหรื อได้ รับอนุญาตเป็ นพิเศษเป็ นครัง้ คราว
( 10 ) ต้ องรักษาชื่อเสียงมิให้ ขึ ้นชื่อว่าประพฤติชวั่ ห้ ามมิให้ ประพฤติในทางที่อาจทําให้
เสื่อมเสียเกียรติศกั ดิ์ของตําแหน่งหน้ าที่ เช่น ประพฤติตนเป็ นคนเสเพล เสพสุราหรื อของมึนเมาอย่างอื่นจน
ไม่สามารถครองสติได้ เสพยาเสพติดให้ โทษ มีหนี ้สินรุ งรัง เล่นการพนัน การกระทําหรื อยอมให้ ผ้ อู ื่นกระทํา
การอื่นใด ซึง่ อาจทําให้ เสื่อมเสียเกียรติศกั ดิ์ของตําแหน่งหน้ าที่
( 11 ) ต้ องไม่เสพสุราหรื อของเมาอย่างอื่นในเวลาปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเด็ดขาด
( 12 ) ต้ องร่ วมมือช่วยเหลือกันในกิจการของสหกรณ์ ต้ องรักษาความสามัคคี บรรดาผู้อยู่
ในวงงานของสหกรณ์ และต้ องไม่กระทําการใด ๆ อันอาจเป็ นเหตุก่อให้ เกิดการแตกแยกสามัคคีหรื อ
ก่อให้ เกิดความกระด้ างกระเดื่องในบรรดาผู้อยู่ในวงสหกรณ์
( 13 ) ต้ องร่ วมมือประสานงานด้ วยดีกบั ส่วนราชการ หรื อสถาบันอื่นที่เกี่ยวข้ องกับ
กิจการของสหกรณ์
ข้ อ 5. โทษผิดวินยั มี 5 สถานคือ
( 1 ) ไล่ออก
( 2 ) ให้ ออก
( 3 ) ลดขันเงิ
้ นเดือน
( 4 ) ตัดเงินเดือน
( 5 ) ภาคทัณฑ์
ข้ อ 6. การลงโทษไล่ออกนัน้ ให้ กระทําในกรณีเจ้ าหน้ าที่ กระทําผิดวินยั อย่างร้ ายแรงดังระบุไว้
ต่อไปนี ้
( 1 ) เปิ ดเผยความลับของทางสหกรณ์ หรื อเป็ นปฏิปักษ์ ตอ่ ขบวนการสหกรณ์หรื อ
สหกรณ์ จนเป็ นเหตุให้ เสียหายต่อสหกรณ์
( 2 ) ทําความผิดต้ องรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จําคุก เว้ นแต่ความผิด
ลหุโทษ หรื อความผิดอันได้ กระทําโดยประมาท
( 3 ) ต้ องคําพิพากษาให้ เป็ นคนต้ องล้ มละลาย
( 4 ) ทุจริ ตต่อหน้ าที่
( 5 ) จงใจไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบข้ อบังคับของสหกรณ์ เป็ นเหตุให้ เสียหายอย่างร้ ายแรง

- 71 ( 6 ) ขัดคําสัง่ ของผู้บงั คับบัญชาซึง่ สัง่ ในกิจการของสหกรณ์โดยชอบ และการขัดคําสัง่ นัน้
เป็ นเหตุให้ เสียหายแก่สหกรณ์อย่างร้ ายแรง
( 7 ) ละทิ ้งหน้ าที่เป็ นเหตุให้ เสียหายแก่สหกรณ์อย่างร้ ายแรง
( 8 ) ประมาทเลินเล่อในหน้ าที่ เป็ นเหตุให้ เสียหายแก่สหกรณ์อย่างร้ ายแรง
( 9 ) ประพฤติชวั่ อย่างร้ ายแรง
( 10 ) ดูหมิ่นเหยียดหยามผู้มาติดต่อในกิจการของสหกรณ์ หรื อกดขี่ข่มเหง หรื อ
เบียดเบียนสหกรณ์
( 11 ) ขาดงานติดต่อกันเกิน 15 วัน โดยไม่มีเหตุอนั ควร
ข้ อ 7. การลงโทษให้ ออกนัน้ ให้ กระทําในกรณีที่เจ้ าหน้ าที่กระทําการผิดวินยั เป็ นเหตุให้ เสียหายแก่
สหกรณ์ แต่ไม่ถงึ ขันร้
้ ายแรง ดังระบุไว้ ตอ่ ไปนี ้
( 1 ) รายงานเท็จ หรื อเสนอความคิดเห็นที่ไม่สจุ ริ ตต่อผู้บงั คับบัญชา
( 2 ) จงใจไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบข้ อบังคับของสหกรณ์
( 3 ) ละทิ ้งหน้ าที่เนือง ๆ
( 4 ) ประมาทเลินเล่อในหน้ าที่เนือง ๆ
( 5 ) ทะเลาะวิวาทกับผู้ร่วมงานเป็ นนิจสิน
( 6 ) ประพฤติตนเป็ นที่เสื่อมเสียเกียรติศกั ดิ์ของตําแหน่งหน้ าที่
ข้ อ 8. การลงโทษไล่ออกและให้ ออกนัน้ ให้ คณะกรรมการดําเนินการ หรื อผู้บงั คับบัญชาตําแหน่ง
ผู้จดั การ ตังคณะกรรมการประกอบด้
้
วย กรรมการดําเนินการ หรื อเจ้ าหน้ าที่ตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าผู้ถกู กล่าว
หาอย่างน้ อยสามคนเพื่อสอบสวน
การสอบสวนนันให้
้ กระทําให้ เสร็ จโดยเร็ ว อย่างช้ าไม่เกิน 30 วัน นับแต่วนั ที่ประธาน
กรรมการสอบสวนได้ รับคําสัง่ เว้ นแต่คณะกรรมการดําเนินการ จะกําหนดเป็ นอย่างอื่น ผู้ถกู กล่าวหาตาย
ก่อนการสอบสวนพิจารณาถึงที่สดุ ก็ให้ สอบสวนต่อไปจนเสร็ จ เมื่อสอบเสร็ จแล้ วให้ คณะกรรมการสอบสวน
เสนอรายงานพร้ อมทังสํ
้ านวนการสอบสวนต่อผู้สงั่ ตังคณะกรรมการสอบสวนเพื
้
่อพิจาณาให้ ความเห็นและ
เสนอตามลําดับถึงคณะกรรมการดําเนินการ
ข้ อ 9. ในกรณีตอ่ ไปนี ้ให้ ถือว่าเป็ นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ ง ให้ ลงโทษไล่ออกโดยไม่ต้องตัง้
คณะกรรมการสอบสวน
( 1 ) ทําความผิดต้ องรับโทษจําคุกโดนคําพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จําคุก เว้ นแต่ความผิด
ลหุโทษ หรื อความผิดกระทําโดยประมาท
( 2 ) ต้ องคําพิพากษาให้ เป็ นคนล้ มละลาย

- 72 ( 3 ) ทําความผิดเกี่ยวกับทุจริ ตต่อหน้ าที่และให้ ถ้อยคําสารภาพต่อผู้บงั คับบัญชา
เจ้ าหน้ าที่สอบสวน หรื อศาล หรื อคําพิพากษาถึงที่สดุ ว่ากระทําความผิดเช่นนัน้ แม้ จ ะมิให้ จําคุกก็ตาม
( 4 ) ขาดงานติดต่อกันเกินกว่า 15 วัน และผู้บงั คับบัญชาได้ สอบสวนแล้ ว เห็นว่ามีเหตุอนั
สมควร
ในกรณีดงั กล่าวให้ ผ้ บู งั คับบัญชาเสนอรายงานพร้ อมหลักฐานตามลําดับ จนถึง
คณะกรรมการดําเนินการเมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นว่า มีหลักฐานตามรายงานนัน้ ก็ให้ ไล่ออกได้
ข้ อ 10. เมื่อเจ้ าหน้ าที่ผ้ ใู ดถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดวินยั จนมีการตังคณะกรรมการสอบสวน
้
หรื อกล่าวหาว่ากระทําความผิดอาญาหรื อถูกฟ้องคดีอาญา เว้ นแต่ความผิดลหุโทษหรื อความผิดอันได้ แก่
กระทําโดยประมาท ถ้ าผู้บงั คับบัญชาเห็นว่า หากผู้นนคงอยู
ั้
่ในหน้ าที่จะเป็ นการเสียหายแก่สหกรณ์ ก็ให้
รายงานตามลําดับจนถึงคณะกรรมการดําเนินการเพื่อพิจารณาสัง่ เจ้ าหน้ าที่
การพักงานนัน้ ให้ พกั จนกว่าการสอบสวนพิจารณาถึงที่สดุ ถ้ าการสอบสวนพิจารณาได้
ความว่าผู้ถกู สัง่ พักงานมิได้ กระทําความผิดและไม่มีมลทินมัวหมองก็ดี หรื อผู้ถกู สัง่ พักได้ กระทําผิดวินยั ไม่
ร้ ายแรงก็ดี คณะกรรมการดําเนินการต้ องสัง่ ให้ ผ้ นู นกลั
ั ้ บเข้ าทํางานในตําแหน่งเดิมหรื อตําแหน่งที่เทียบเท่า
ส่วนเงินเดือนหรื อค่าจ้ างในระหว่างพักนันกรณี
้
แรกให้ จ่ายเต็มอัตรา ในกรณีหลังให้ จ่ายกึง่ อัตราถ้ าผู้ถกู สัง่ พัก
ตายก่อนการสอบสวนพิจารณาถึงที่สดุ ให้ จ่ายถึงวันผู้นนตาย
ั้
ถ้ าการสอบสวนพิจารณาได้ ความเป็ นสัตย์วา่ ผู้ถกู สัง่ พักได้ กระทําผิดวินยั จริ งให้ ไล่ออกตาม
ข้ อ 6 หรื อออกตามข้ อ 7 ตังแต่
้ วนั พักงานหรื อแม้ จะไม่ได้ ความเป็ นสัตย์วา่ ผู้ถกู สัง่ พักได้ กระทําความผิดวินยั
อย่างร้ ายแรงแต่มีมลทินหรื อมัวหมองในกรณีดงั กล่าวนันอยู
้ ่ให้ เลิกจ้ างตามข้ อ 40 แห่งระเบียบว่าด้ วย
เจ้ าหน้ าที่
ข้ อ 11. ในกรณีที่เจ้ าหน้ าที่กระทําผิดวินยั แต่โทษไม่ถงึ ไล่ออกหรื อให้ ออก ผู้บงั คับบัญชาจะสัง่
ลงโทษลดขันเงิ
้ นเดือนหรื อตัดเงินเดือนก็ได้ หรื อถ้ าเห็นว่ามีเหตุอนั ควรลดหย่อนหรื อเป็ นความผิดเล็กน้ อยจะ
สัง่ ลงโทษภาคทัณฑ์โดยแสดงความผิดนันให้
้ ทําทัณฑ์บนไว้ ด้วยก็ได้
การลงโทษตามวรรคแรกสําหรับเจ้ าหน้ าที่ ในตําแหน่งตังแต่
้ หวั หน้ างานลงไปให้ ผ้ จู ดั การ
หรื อผู้ช่วยผู้จดั การมีอํานาจสัง่ ลงโทษได้
ในกรณีลงโทษลดขันเงิ
้ นเดือน หากต้ องลดเกินกว่าขันตํ
้ ่าสุดของตําแหน่งก็ให้ ลดในขัน้
เงินเดือนสําหรับตําแหน่งถัดลงไปก็ได้
โทษลดขันเงิ
้ นเดือนหรื อโทษตัดเงินเดือนนันผู
้ ้ บงั คับบัญชาจะลงโทษผู้อยู่ใต้ บงั คับบัญชาที่
กระทําผิดวินยั ได้ ครัง้ หนึง่ ไม่เกินอัตราต่อไปนี ้
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คณะกรรมการดําเนินการ
ผู้จดั การ
รองผู้จดั การ

ลดขันเงิ
้ นเดือน
2 ขัน้
2 ขัน้
2 ขัน้

ตัดเงินเดือน
กําหนดเวลาไม่เกิน กําหนดส่วนเงินเดือนไม่เกิน
6 เดือน
30 %
4 เดือน
20 %
3 เดือน
10 %

ข้ อ 12. ให้ ผ้ บู งั คับบัญชาแต่งตังผู
้ ้ จดั การลงไปรับผิดชอบดูและระมัดระวังเจ้ าหน้ าที่ในบังคับบัญชา
ปฏิบตั ิตามวินยั
ถ้ าผู้บงั คับบัญชารู้ วา่ ผู้อยู่ใต้ บงั คับบัญชากระทําผิดวินยั ผู้บงั คับบัญชาจะต้ องพิจารณาว่า
ความผิดของผู้นนอยู
ั ้ ่ในอํานาจของตนจะลงโทษถ้ าเห็นว่าความผิดนัน้ ควรจะต้ องลงโทษมากกว่าที่ตนมี
อํานาจลงโทษ ก็ให้ รายงานผู้บงั คับบัญชาเหนือขึ ้นไป เพื่อให้ ลงโทษตามสมควร
ผู้บงั คับบัญชาคนใดรู้ วา่ ผู้อยู่ใต้ บงั คับบัญชากระทําผิดวินยั แต่ไม่จดั การลงโทษหรื อลงโทษ
ไม่เป็ นการสุจริ ตให้ ถือว่าผู้บงั คับบัญชานันกระทํ
้
าผิดวินยั
ข้ อ 13. เมื่อผู้มีอํานาจลงโทษได้ สงั่ ลงโทษแล้ ว ต้ องเสนอรายงานการลงโทษนันตามลํ
้
าดับจนถึง
คณะกรรมการดําเนินการ
หากผู้บงั คับบัญชาเหนือผู้สงั่ ลงโทษเห็นว่าโทษที่ลงนันเบาไป
้
ให้ มีอํานาจที่จะสัง่ เพิ่มโทษก็
ได้ แต่โทษที่สงั่ เพิ่มขึ ้นรวมกับที่สงั่ ไว้ แล้ วเดิม ต้ องไม่เกินอํานาจของผู้สงั่ ใหม่นนั ้
ข้ อ 14. เจ้ าหน้ าที่ที่ถกู ลงโทษฐานผิดวินยั ถ้ าเห็นว่าตนไม่ได้ รับความเป็ นธรรมก็อาจอุทธรณ์ตอ่
คณะกรรมการดําเนินการได้ ภายใน 15 วัน นับตังแต่
้ วนั ทราบคําสัง่
การอุทธรณ์ไม่เป็ นเหตุให้ รอการลงโทษตามคําสัง่ ของผู้บงั คับบัญชา
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้ รับและพิจารณาอุทธรณ์แล้ วจะยกโทษ ลดโทษ เพิ่มโทษ
หรื อยืนตามคําสัง่ เดิมก็ได้ ทังนี
้ ้ โดยปกติให้ กระทําให้ เสร็ จภายใน 30 วัน นับแต่วนั ได้ รับอุทธรณ์คําวินิจฉัย
อุทธรณ์แล้ วจะยกโทษ ลดโทษ เพิ่มโทษ คําวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการดําเนินการให้ เป็ นอันสิ ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554
(ลงชื่อ) พลตํารวจตรี สมบัติ คงพิบลู ย์
( สมบัติ คงพิบลู ย์ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด
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ว่ าด้ วยอานาจหน้ าที่และความรั บผิดชอบของผู้จัดการและเจ้ าหน้ าที่อ่ ืน
พ.ศ. 2554
………………………………………
อาศัยอํานาจตามความในข้ อบังคับของสหกรณ์ ข้ อ 78 ข้ อ 91 ข้ อ 99 และข้ อ 106 ที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 38 ครัง้ ที่ 6 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 ได้ กําหนดระเบียบว่าด้ วย
อํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้จดั การและเจ้ าหน้ าที่อื่นดังต่อไปนี ้
ข้ อกาหนดทั่วไป
ข้ อ 1. ระเบียบนี ้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด ว่าด้ วยอํานาจ
หน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้จดั การและเจ้ าหน้ าที่อื่น พ.ศ.2554“
ข้ อ 2. ให้ ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้ วยอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้จดั การและ
เจ้ าหน้ าที่อื่น พ.ศ.2550 และให้ ใช้ ระเบียบนี ้แทน โดยให้ มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2554
เป็ นต้ นไป
หมวด 1
ผู้จัดการสหกรณ์
ข้ อ 3. ผู้จดั การสหกรณ์มหี น้ าที่จดั การทัว่ ไปและความรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจําของ
สหกรณ์ตามที่กําหนดไว้ ในข้ อบังคับ ตลอดจนปฏิบตั ิตามนโยบายของคณะกรรมการดําเนินการ ตรวจตรา
ควบคุมดูแลการปฏิบตั ิงานของเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ เพื่อให้ งานสหกรณ์ดําเนินตามเป้าหมายบังเกิดผลดีและ
เป็ นคุณประโยชน์แก่สมาชิก
หมวด 2
รองผู้จัดการ
ข้ อ 4. รองผู้จดั การ มีอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงาน ดังต่อไปนี ้
( 1 ) ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่คณะกรรมการดําเนินการหรื อผู้จดั การมอบหมาย
( 2 ) ในกรณีที่ไม่มีผ้ จู ดั การ ให้ รองผู้จดั การทําหน้ าที่ผ้ จู ดั การ
( 3 ) ในกรณีที่ผ้ จู ดั การไม่อยู่ หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ รองผู้จดั การเป็ นผู้ปฏิบตั ิ
หน้ าที่แทน

- 75 ( 4 ) ปฏิบตั ิการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ หรื อผู้จดั การมอบให้ หรื อตามที่ควร
กระทําเพื่อให้ กิจการในหน้ าที่ของตนลุลว่ งไปด้ วยดี
หมวด 3
เจ้ าหน้ าที่อ่ นื
ข้ อ 5. เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการเงิน มีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับงานต่อไปนี ้
( 1 ) ช่วยปฏิบตั ิงานที่เป็ นหน้ าที่ของเหรัญญิกหรื อกรรมการซึง่ ได้ รับมอบหมายให้ รับ
ผิดชอบเกี่ยวกับการเงินของสหกรณ์
( 2 ) รับจ่าย เก็บรักษาเงินสดของสหกรณ์ภายในอํานาจที่ได้ รับมอบหมายจากผู้จดั การ
( 3 ) ลงบัญชีสมุดเงินสดรับ สมุดเงินสดจ่าย และรวบรวมหลักฐานการรับจ่ายเงินสดของ
สหกรณ์ และเสนอสมุดเงินสดรับจ่าย พร้ อมหลักฐานการรับจ่าย ให้ ผ้ จู ดั การหรื อประธานกรรมการหรื อผู้
ได้ รับมอบหมายจากประธานกรรมการทราบเป็ นประจํา
( 4 ) จัดทําทะเบียนจ่ายเงินเดือน เงินสวัสดิการต่าง ๆ ตามที่เจ้ าหน้ าที่และลูกจ้ างที่มีสิทธิ
ได้ รับ
( 5 ) จัดทําระเบียบเงินสะสมเจ้ าหน้ าที่และลูกจ้ าง
( 6 ) จัดทําเกี่ยวกับการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจํา
( 7 ) ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากผู้จดั การ
ข้ อ 6. เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบัญชี มีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับงานดังต่อไปนี ้
( 1 ) แยกใบสําคัญการรับจ่ายเงินซึง่ เจ้ าหน้ าที่การเงินมอบให้ เข้ าสลิปลูกหนี ้ เจ้ าหนี ้ ตาม
ประเภทการจ่ายหรื อรับทุกวันเมื่อหมดเวลาปฏิบตั ิงานประจําวัน
( 2 ) ลงรายการรับจ่ายตามสลิปที่แยกแล้ วในสมุดสรุ ปประจําวัน
( 3 ) ลงรายการผ่านจากสมุดสรุ ปประจําวันเข้ าสมุดรวมบัญชีทวั่ ไป
( 4 ) ทํางบทดลองประจําเดือน ทดสอบความถูกต้ องของบัญชี
( 5 ) จัดทําและควบคุมงบคงเหลือท้ ายแฟ้มทะเบียนเรื อนหุ้น บัญชีเงินกู้ซงึ่ เจ้ าหน้ าที่ห น่วย
ต่าง ๆ ส่งมาว่าตรงกับประเภทในสมุดรวมบัญชีทวั่ ไปหรื อไม่เป็ นประจําเดือน รวมทังจั
้ ดส่งสําเนาทะเบียนหุ้น
และแจ้ งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนดังกล่าวภายใน 90 วัน นับแต่วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงทะเบียน
( 6 ) ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากผู้จดั การ

- 76 ข้ อ 7. เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายธุรการ มีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับงานต่อไปนี ้
( 1 ) ทําหน้ าที่สารบรรณทัว่ ไป
( 2 ) รับสมัครผู้เข้ าเป็ นสมาชิก โดยจัดทําทะเบียนสมาชิกและดัชนีชื่อสมาชิกตามอักษร
รวมทังจั
้ ดส่งสําเนาทะเบียนสมาชิกและแจ้ งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนดังกล่าวต่อนายทะเบียนสหกรณ์ทราบ
ภายใน 90 วัน นับแต่วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลง
( 3 ) รับหนังสือแสดงความจํานงการเปลี่ยนแปลงค่าหุ้น เงินงวดชําระหนี ้
( 4 ) รับใบลาออกของสมาชิกและตรวจสอบความถูกต้ องต่าง ๆ
( 5 ) งานประชาสัมพันธ์ งานบรรจุแต่งตัง้
( 6 ) รับ ส่ง บันทึกเสนอ และร่างพิมพ์หนังสือโต้ ตอบเกี่ยวกับการดําเนินการและการ
ติดต่อทัว่ ไปของสหกรณ์รวมทังเก็
้ บรักษาเอกสารของสหกรณ์ไว้ ตามลักษณะและประเภทของเอกสารนัน้
( 7 ) ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากผู้จดั การ
ข้ อ 8. เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายประจําหน่วย
ก. เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายทะเบียนหุ้นและบัญชีเงินกู้ มีหน้ าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงาน
เกี่ยวกับงานดังต่อไปนี ้
( 1 ) ตรวจสอบคําขอกู้เงินสามัญ ฉุกเฉิน และพิเศษของสมาชิกเกี่ยวกับการถือหุ้นและ
หนี ้สิน
( 2 ) จัดทําบัญชีเงินกู้ และทะเบียนหุ้นรายตัวให้ เป็ นปั จจุบนั อยู่เสมอ
( 3 ) คิดเงินปั นผลตามหุ้นทุก ๆ สิ ้นปี ทางบัญชี และทํารายการจ่ายเงินปั นผล โดย
ประสานงานกับฝ่ ายจัดเก็บ
( 4 ) จัดทํารายการหุ้น หนี ้คงเหลือรายตัวประจําเดือน และรายหน่วยตรวจสอบกับยอดคุม
ของฝ่ ายบัญชีให้ ถกู ต้ อง
( 5 ) แจ้ งยอดหุ้นหนี ้คงเหลือทุก ๆ วันที่ 31 มีนาคม และ 30 กันยายน ให้ สมาชิกและ
สหกรณ์จงั หวัดทราบ
( 6 ) จัดทํารายการเก็บเงินประจําเดือน
( 7 ) ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากผู้จดั การ
ข. เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายจัดเก็บมีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับงาน
ดังต่อไปนี ้
( 1 ) จัดทําใบเสร็ จรับเงินประจําเดือน และใบเสร็ จรับเงินก่อนกําหนด

- 77 ( 2 ) คิดเงินเฉลี่ยคืนของสมาชิกรายคนและรายหน่วยทุกสิ ้นปี โดยประสานงานกับฝ่ าย
ทะเบียนหุ้นและบัญชีเงินกู้
( 3 ) จัดทําทะเบียนสหกรณ์หนังสือเงินกู้สามัญ ฉุกเฉิน และพิเศษ
( 4 ) ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากผู้จดั การ
ข้ อ 9. เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายเงินกู้มีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับงานดังต่อไปนี ้
( 1 ) รับคําขอกู้เงินจากสมาชิกและตรวจสอบคําขอกู้เงินโดยทําทะเบียนคําขอกู้เงินแต่ละ
ประเภทไว้
( 2 ) รวบรวมและเก็บรักษาคําขอกู้หนังสือกู้และหนังสือคํ ้าประกัน
( 3 ) จัดทําสัญญาเงินกู้และสัญญาคํ ้าประกัน
( 4 ) จัดทําทะเบียนเงินงวดชําระหนี ้
( 5 ) ปฏิบตั ิการอื่น ๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากผู้จดั การ
ถ้ าผู้จดั การหรื อเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิหรื อละเว้ นการปฏิบตั ิหน้ าที่ หรื อกระทําโดยประมาทเลินเล่อ
เป็ นเหตุให้ สหกรณ์ได้ รับความเสียหาย บุคคลดังกล่าวจะต้ องรับผิดชอบชดใช้ คา่ เสียหายให้ แก่สหกรณ์จน
ครบจํานวน
ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ ผู้จดั การ เจ้ าหน้ าที่อื่น ๆ ต้ องกระทําตามกฎหมาย ข้ อบังคับ และ
ระเบียบของสหกรณ์ตลอดจนคําสัง่ ของผู้บงั คับบัญชา ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายข้ อบังคับ ระเบียบหรื อคําสัง่
ดังว่านัน้ ก็ต้องทําตามทางอันสมควรเพื่อให้ บงั เกิดผลดีแก่สหกรณ์
เพื่อเป็ นข้ อผูกพัน ให้ ผ้ จู ดั การและเจ้ าหน้ าที่อื่นลงลายมือชื่อรับทราบในการปฏิบตั หิ น้ าที่
ไว้ ด้วย
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554
(ลงชื่อ) พลตํารวจตรี สมบัติ คงพิบลู ย์
( สมบัติ คงพิบลู ย์ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด
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ว่ าด้ วยเงินช่ วยเหลือการศึกษาบุตรเจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์
พ.ศ. 2554
…………………………………
อาศัยอํานาจตามความในข้ อบังคับของสหกรณ์ ข้ อ 78 และข้ อ 106 ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการชุดที่ 38 ครัง้ ที่ 6 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 ได้ กําหนดระเบียบว่าด้ วยเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรเจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์ พ.ศ. 2554 ดังต่อไปนี ้
ข้ อ 1. ระเบียบนี ้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด ว่าด้ วยเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรเจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์ พ.ศ. 2554”
ข้ อ 2. ให้ ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้ วยเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรเจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์
พ.ศ.2550 และให้ ใช้ ระเบียบนี ้แทน โดยให้ มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2554 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3. ในระเบียบนี ้
( 1 ) “เจ้ าหน้ าที่“ หมายความว่า บุคคลที่สหกรณ์บรรจุแต่งตังให้
้ เป็ นเจ้ าหน้ าที่ของ
สหกรณ์และให้ ได้ รับเงินเดือนประจําทุกตําแหน่งยกเว้ นลูกจ้ างชัว่ คราว
( 2 ) “รายได้ “ หมายความว่า เงินเดือนและค่าจ้ าง
( 3 ) “โรงเรี ยนรัฐบาล“ หมายความว่า โรงเรี ยนรัฐบาลในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่จดั ระดับการศึกษา ไม่สงู กว่าอนุปริ ญญาหรื อเทียบเท่า โรงเรี ยนเตรี ยมทหารสังกัดกระทรวงกลาโหม
โรงเรี ยนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัย โรงเรี ยนเทศบาล โรงเรี ยนสังกัดองค์การบริ หารส่วนจังหวัด
( 4 ) “โรงเรี ยนราษฎร์ “ หมายความว่า โรงเรี ยนราษฎร์ ตามกฎหมายว่าด้ วยโรงเรี ยนราษฎร์
ที่จดั รายการศึกษาไม่สงู กว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรื อสายอาชีพ แต่ไม่รวมถึงโรงเรี ยน
ราษฎร์ ประเภทอาชีวศึกษาที่ใช้ หลักสูตรของโรงเรี ยนเอง และประเภทโรงเรี ยนการศึกษาพิเศษ
( 5 ) “เงินบํารุ งการศึกษา“ หมายถึง เงินที่โรงเรี ยนรัฐบาลเรี ยกเก็บในปี การศึกษาเป็ น
ค่าลงทะเบียนหรื อค่าขึ ้นทะเบียน หรื อค่าสมัครเข้ าเรี ยน ค่าบํารุ งห้ องสมุด หรื อห้ องวิทยาศาสตร์ ค่าบํารุ งพล
ศึกษาและหัตถกรรม ค่าบํารุ งโรงเรี ยนหรื อค่าบํารุ งวิทยาลัย ค่าบํารุ งกีฬา ค่าวัสดุฝึกหัด หรื อค่าภาคปฏิบตั ิ
หรื อค่าบํารุ งศิลปศึกษา ค่าห้ องพยาบาล ค่ากิจกรรมเสริ มหลักสูตรบังคับ ค่าหน่วยกิต ค่าเรี ยน
( 6 ) “ค่าเล่าเรี ยน“ หมายความว่า เงินค่าเล่าเรี ยนที่โรงเรี ยนราษฎร์ เรี ยกเก็บตามอัตราที่
ได้ รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ และให้ หมายความรวมถึงค่าธรรมเนียมในโรงเรี ยนราษฎร์ เฉพาะที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนดให้ เรี ยกเก็บในปี การศึกษาเป็ นค่าลงทะเบียน ค่าห้ องสมุด ค่าบํารุ งกีฬา ค่า
เวชภัณฑ์ ค่าบํารุ งการกุศลและค่าบํารุ งโรงเรี ยน
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ต้ องมีอายุไม่เกิน 25 ปี บริ บรู ณ์
( 8 ) “ปี การศึกษา“ หมายความว่า ปี การศึกษาที่กําหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงกลาโหม มหาวิทยาลัย เทศบาลหรื อองค์การบริ หารส่วนจังหวัด
ข้ อ 4. ให้ เจ้ าหน้ าที่มีสิทธิได้ รับการช่วยเหลือเงินบํารุ งการศึกษาและหรื อเงินค่าเล่าเรี ยนบุตรของตน
ได้ ตามหลักเกณฑ์แห่งระเบียบนี ้
ข้ อ 5. เจ้ าหน้ าที่ซงึ่ มีรายได้ เดือนหนึง่ ไม่เกิน 15,000 บาท มีสทิ ธิเบิกเงินบํารุ งการศึกษาและเงินค่า
เล่าเรี ยนได้ เท่าจํานวนที่ได้ จ่ายไป
ข้ อ 6. เจ้ าหน้ าที่ซงึ่ มีรายได้ เดือนหนึง่ เกิน 15,000 บาท มีสิทธิเบิกเงินบํารุ งการศึกษาและหรื อเงิน
ค่าเล่าเรี ยนได้ ครึ่งหนึง่ ของจํานวนเงินที่ได้ จ่ายไป
ข้ อ 7. เจ้ าหน้ าที่ผ้ ใู ดมีสิทธิได้ รับการช่วยเหลือบํารุ งการศึกษาหรื อเงินค่าเล่าเรี ยนสําหรับบุตรของ
ตนเองจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรื อจากหน่วยตามกฎหมายว่าด้ วยระเบียบบริ หารราชการส่วนท้ องถิ่น หรื อ
จากนายจ้ างของหน่วยงานที่มิใช่สหกรณ์ เจ้ าหน้ าที่ผ้ นู นไม่
ั ้ มีสิทธิได้ รับการช่วยเหลือเงินบํารุ งการศึกษา หรื อ
เงินค่าเล่าเรี ยนสําหรับบุตรของตนตามระเบียบนี ้ เว้ นแต่สิทธิที่ได้ รับนันตํ
้ ่ากว่าที่พงึ จะได้ ตามระเบียบนี ้ ใน
กรณีเช่นนี ้ให้ มีสิทธิเบิกเพิ่มได้ เท่าจํานวนที่ยงั ขาดอยู่
ข้ อ 8. เจ้ าหน้ าที่ผ้ ใู ดมีคสู่ มรส เป็ นผู้ปฏิบตั ิงานอยู่ในรัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน หรื อสหกรณ์อื่นใด หรื อ
เป็ นข้ าราชการหรื อลูกจ้ างประจํา ซึง่ มีสิทธิและเป็ นผู้เบิกรับเงินช่วยเหลือค่าบํารุ งการศึกษา และหรื อเงิน
ช่วยเหลือค่าเล่าเรี ยนบุตรจากรัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานดังกล่าว เจ้ าหน้ าที่ผ้ นู นไม่
ั ้ มีสิทธิได้ รับเงินช่วยเหลือ
เงินบํารุ งการศึกษา หรื อเงินค่าเล่าเรี ยนสําหรับบุตรของตนตามระเบียบนี ้ เว้ นแต่สิทธิที่คสู่ มรสได้ รับนันตํ
้ ่า
กว่าที่พงึ จะได้ รับตามระเบียบนี ้ ในกรณีเช่นนี ้ให้ มีสิทธิเบิกเพิ่มเติมได้ เท่าจํานวนที่ยงั ขาดอยู่
ข้ อ 9. ในกรณีนี ้เจ้ าหน้ าที่ผ้ ใู ดมีคสู่ มรสเป็ นเจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์ด้วยกัน ให้ คสู่ มรสที่มีรายได้ สงู กว่า
เป็ นผู้มีสิทธิได้ รับการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ ข้ อ 5 หรื อ ข้ อ 6 แล้ วแต่กรณี ถ้ ามีรายได้ เท่ากันให้ สามีเป็ น
ผู้เบิก ถ้ าคูส่ มรสหย่าขาดจากกันหรื อแยกกันอยู่ โดยยังไม่ดําเนินการหย่าตามกฎหมาย ให้ คสู่ มรสที่เป็ น
ผู้ปกครองบุตรมีสิทธิได้ รับการช่วยเหลือตามระเบียบนี ้ตามจํานวนบุตรที่อยู่ในอํานาจปกครองของตน
ข้ อ 10. ในกรณีที่เจ้ าหน้ าที่ต้องการใช้ สิทธิเบิกเงินกับสหกรณ์ ให้ เจ้ าหน้ าที่นําใบเสร็ จรับเงินบํารุ ง
การศึกษาและเงินค่าเล่าเรี ยนที่เบิกได้ ตามระเบียบนี ้มาขอเบิกจากสหกรณ์
ข้ อ 11. ให้ ผ้ จู ดั การพิจารณาว่าการขอเบิกเงินตามใบเสร็ จรับเงินถูกต้ องตามระเบียบหรื อไม่ และจะ
จ่ายได้ เพียงใด และรี บเสนอให้ คณะกรรมการดําเนินการเป็ นผู้อนุมตั ิสงั่ จ่าย
วิธีการเบิกจ่ายเงินค่าบํารุ งการศึกษาหรื อเงินค่าเล่าเรี ยนให้ เป็ นไปตามที่สหกรณ์กําหนด

- 80 ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554
(ลงชื่อ) พลตํารวจตรี สมบัติ คงพิบลู ย์
( สมบัติ คงพิบลู ย์ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด

- 81 ระเบียบสหกรณ์ ออมทรั พย์ ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด
ว่ าด้ วยค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัตงิ าน
พ.ศ. 2554
……………………………………
อาศัยอํานาจตามความในข้ อบังคับของสหกรณ์ ข้ อ 78 และข้ อ 106 ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการชุดที่ 38 ครัง้ ที่ 6 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 ได้ กําหนดระเบียบว่าด้ วยค่าใช้ จ่ายในการ
เดินทางไปปฏิบตั ิงานของกรรมการและเจ้ าหน้ าที่ไว้ ดงั กรณีตอ่ ไปนี ้
ข้ อ 1. ระเบียบนี ้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด ว่าด้ วย
ค่าใช้ จ่ายในการเดินทางไปปฏิบตั ิงาน พ.ศ. 2554”
ข้ อ 2. ให้ ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้ วยค่าใช้ จ่ายในการเดินทางไปปฏิบตั ิงาน พ.ศ.2550 และให้
ใช้ ระเบียบนี ้แทน โดยให้ มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2554 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3. ในระเบียบนี ้
สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด
สมาชิก หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด
เจ้ าหน้ าที่ หมายถึง เจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด
คณะกรรมการดําเนินการ หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด
ประธานกรรมการ หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์
จํากัด
ข้ อ 4. ผู้เดินทางไปปฏิบตั หิ น้ าที่ซงึ่ เป็ นคณะกรรมการดําเนินการและเจ้ าหน้ าที่ให้ เบิกค่าใช้ จ่าย
ในการเดินทางไปปฏิบตั ิงานได้ ตามที่กําหนดไว้ ในระเบียบนี ้
ข้ อ 5. ค่าใช้ จ่ายในการเดินทางไปปฏิบตั ิงานภายในประเทศ ได้ แก่
( 1 ) ค่าพาหนะ ซึง่ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื ้อเพลิงหรื อพลังงานสําหรับยาน
พาหนะ ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้ างคนหาบหามและอื่น ๆ ทํานองเดียวกัน
( 2 ) ค่าเบี ้ยเลี ้ยง
( 3 ) ค่าเช่าที่พกั
( 4 ) ค่าใช้ จ่ายอันที่จําเป็ นต้ องจ่ายในการเดินทางหรื อการปฏิบตั ิงาน

- 82 ข้ อ 6. การเดินทางไปปฏิบตั ิงานได้ แก่
( 1 ) การปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวกับงานหรื อกิจการเกี่ยวกับสหกรณ์ ตามที่ได้ รับมอบหมายจาก
ประธานกรรมการหรื อคณะกรรมการดําเนินการ
( 2 ) การไปฝึ กอบรมหรื อสัมมนาที่สว่ นราชการเป็ นผู้จดั หรื อคณะกรรมการดําเนินการ
อนุมตั ิให้ เอกชนจัด หรื อชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด หรื อสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ
ไทยเป็ นผู้จดั ทังนี
้ ้รวมถึงการเดินทางของผู้จดั การฝึ กอบรมหรื อสัมมนาและวิทยากรหรื อผู้บรรยายด้ วย โดย
ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการ
ข้ อ 7. การปฏิบตั ิงานตามข้ อ 6 ( 2 ) กรณีจําเป็ นและเร่ งด่วน ต้ องได้ รับอนุมตั ิจากประธานกรรมการ
และแจ้ งให้ ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการในครัง้ ต่อไปทราบ
ข้ อ 8. การเดินทางไปปฏิบตั ิงานถ้ าหยุด ณ ที่ใด โดยไม่มีความจําเป็ นแก่งานสหกรณ์จะเบิก
ค่าใช้ จ่ายในการเดินทางไม่ได้
ในกรณีที่ผ้ ไู ปปฏิบตั ิงานจําเป็ นต้ องหยุดพักเพราะเหตุสดุ วิสยั หรื อเจ็บป่ วยโดยมีใบรับรอง
แพทย์ให้ เบิกค่าใช้ จ่ายในการเดินทางได้ โดยได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการแล้ ว
ข้ อ 9. ในการเดินทางไปปฏิบตั ิงานตามปกติให้ ใช้ ยานพาหนะประจําทางเบิกค่าพาหนะเท่าที่จ่าย
จริ งโดยประหยัด กรณีเดินทางโดยรถไฟให้ เบิกจ่ายตามอัตราต่อไปนี ้
( 1 ) ค่าโดยสารชันสองสํ
้
าหรับผู้ดํารงตําแหน่งเจ้ าหน้ าที่
( 2 ) ค่าโดยสารชันหนึ
้ ง่ สําหรับผู้ดํารงตําแหน่งรองผู้จดั การ ผู้จดั การหรื อกรรมการ
สหกรณ์
การเดินทางโดยยานพาหนะตาม ( 1 ) ( 2 ) ซึง่ จะต้ องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษให้ เบิก
ค่าธรรมเนียมตามชันที
้ ่ได้ โดยสารนันได้
้ รวมทังค่
้ าธรรมเนียมรถนอนเว้ นแต่คา่ ธรรมเนียมรถนอน บ.น.อ. ให้
เบิกได้ เฉพาะกรรมการอํานวยการ
ข้ อ 10. ในกรณีที่มียานพาหนะประจําทาง หรื อมีแต่ต้องการความรวดเร็ วหรื อความปลอดภัยเพื่อ
ประโยชน์แก่งานสหกรณ์ให้ ใช้ ยานพาหนะอื่นตลอดจนเครื่ องบินได้ โดยคณะกรรมการดําเนินการเป็ นผู้
พิจารณาอนุมตั ิ
ในกรณีตามวรรคแรก ถ้ าใช้ ยานพาหนะส่วนตัวแทนยานพาหนะอื่นให้ เบิกชดเชยได้ เท่าที่พงึ
จ่ายสําหรับยานพาหนะอื่นนัน้

- 83 ข้ อ 11. เบี ้ยเลี ้ยงเดินทางไปปฏิบตั ิงานให้ เบิกได้ ตามอัตราดังนี ้
เบิกได้ ไม่เกินวันละ ( บาท )
ผู้เดินทางไปปฏิบตั ิงาน
ในจังหวัด ต่างจังหวัด
( 1 ) เจ้ าหน้ าที่
200
250
( 2 ) หัวหน้ าฝ่ าย , รองผู้จดั การ , ผู้จดั การ , กรรมการ
300
350
ข้ อ 12. การคํานวณเบี ้ยเลี ้ยงให้ ถือเกณฑ์ดงั นี ้ คือ
การนับเวลาปฏิบตั ิงานให้ นบั เวลาตังแต่
้ ออกจากที่พกั หรื อสํานักงานจนกลับถึงที่พกั หรื อ
สํานักงาน เวลาปฏิบตั ิงาน 8 ชัว่ โมง นับเป็ น 1 วัน เศษของวันเกินกว่า 4 ชัว่ โมง นับเป็ น 1 วัน
ข้ อ 13. การเดินทางไปปฏิบตั ิงานที่จะเป็ นต้ องพักแรมให้ เบิกค่าเช่าที่พกั ได้ ตามที่จ่ายจริ งแต่ไม่เกิน
อัตราดังต่อไปนี ้
ผู้เดินทางไปปฏิบตั ิงาน
เบิกได้ ไม่เกินวันละ (บาท)
( 1 ) เจ้ าหน้ าที่
800
( 2 ) หัวหน้ าฝ่ าย , รองผู้จดั การ , ผู้จดั การ , กรรมการ
1,000
ข้ อ 14. บรรดาสิ่งของและพัสดุที่นําไปในการปฏิบตั ิงานให้ เบิกค่าบรรทุกได้ เท่าที่จ่ายจริ ง ถ้ า
จําเป็ นจะบรรทุกทางเครื่ องบินต้ องได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการดําเนินการ
ข้ อ 15. ผู้เดินทางไปปฏิบตั ิงานจะเบิกค่าใช้ จ่ายที่จําเป็ นเพื่อประโยชน์แก่งานสหกรณ์ เช่น
ค่าเครื่ องเขียนแบบพิมพ์ ค่าใช้ จ่ายในการสื่อสารได้ เท่าที่จ่ายจริ ง
ข้ อ 16. สมาชิกหรื อบุคคลภายนอกที่สหกรณ์มีความจําเป็ น ขอให้ เดินทางไปปฏิบตั ิงานของ
สหกรณ์ ต้ องได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการดําเนินการก่อนและให้ เบิกค่าใช้ จ่ายในการเดินทางได้ ปฏิบตั ิงาน
ในอัตราเดียวกันกับข้ อ 11 ( 2 ) และข้ อ 13 ( 2 )
ข้ อ 17. ผู้เดินทางไปปฏิบตั ิงานจะขอยืมเงินทดรองจ่ายเพื่อเบิกจ่ายในการเดินทางได้ ตามสมควร
แก่เหตุการณ์ โดยยื่นประมาณการค่าใช้ จ่ายเป็ นเงินยืมทังนี
้ ้ ให้ ประธานกรรมการสหกรณ์เป็ นผู้พิจารณา
อนุมตั ิการจ่ายเบิกเงินยืมตามวรรคแรกให้ จ่ายก่อนการเดินทางไม่เกิน 7 วัน
ข้ อ 18. การเบิกค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง ผู้เดินทางไปปฏิบตั ิงานต้ องยื่นรายงานการเดินทางตาม
แบบที่สหกรณ์กําหนด ทังนี
้ ้ให้ ประธานกรรมการเป็ นผู้พิจารณาอนุมตั ิ
ค่าใช้ จ่ายรายการใดสามารถเรี ยกใบเสร็ จรับเงินได้ ให้ นํามาแสดงพร้ อมรายงานการ
เดินทางด้ วย

- 84 ข้ อ 19. ถ้ าผู้ได้ รับเงินยืมทดรองจ่ายไม่ยื่นรายงานการเดินทางพร้ อมด้ วยใบสําคัญคูจ่ ่ายเงิน และ
เหลือจ่าย( ถ้ ามี ) ภายใน 15 วัน นับแต่วนั กลับมาจากปฏิบตั ิงานให้ ประธานกรรมการสัง่ หักเงินคืนที่จ่าย
ล่วงหน้ านันจากเงิ
้
นเดือนหรื อค่าจ้ างหรื อเงินใด ๆ ที่สหกรณ์จะจ่ายแก่สหกรณ์ผ้ นู นั ้ หรื องดให้ บคุ คลผู้นนใช้
ั้
สิทธิเบิกค่าใช้ จ่ายตามระเบียบนี ้ตลอดไป
ข้ อ 20. ให้ ประธานกรรมการรักษาการให้ เป็ นไปตามระเบียบนี ้
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2554
(ลงชื่อ) พลตํารวจตรี สมบัติ คงพิบลู ย์
( สมบัติ คงพิบลู ย์ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด

- 85 ระเบียบสหกรณ์ ออมทรั พย์ ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด
ว่ าด้ วยการจ่ ายเงินค่ าตอบแทนนอกเวลาปฏิบัตหิ น้ าที่ปกติ
พ.ศ. 2554
………………………………..
อาศัยอํานาจตามความในข้ อบังคับของสหกรณ์ ข้ อ 78 และข้ อ 106 ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการชุดที่ 38 ครัง้ ที่ 6 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 ได้ กําหนดระเบียบว่าด้ วยค่าใช้ จ่ายในการ
เดินทางไปปฏิบตั ิงานของกรรมการและเจ้ าหน้ าที่ ไว้ ดงั กรณีตอ่ ไปนี ้
ข้ อ 1. ระเบียบนี ้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด ว่าด้ วยการ
จ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเวลาปฏิบตั ิหน้ าที่ปกติ พ.ศ. 2554”
ข้ อ 2. ให้ ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้ วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเวลาปฏิบตั ิหน้ าที่ปกติ
พ.ศ.2550 และให้ ใช้ ระเบียบนี ้แทน โดยให้ มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2554 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3. ในระเบียบนี ้
สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด
คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธร
จังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด
ประธานกรรมการ หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัด
บุรีรัมย์ จํากัด
รองประธานกรรมการ หมายถึง รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธร
จังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด
เลขานุการ หมายถึง เลขานุการคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธร
จังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด
ผู้จดั การ หมายถึง ผู้จดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด
เจ้ าหน้ าที่ หมายถึง เจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด
เวลาปฏิบตั ิหน้ าที่ปกติ หมายถึง เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ของวันเปิ ดทําการ
วันหยุด หมายถึง วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดตามประกาศของทางราชการ
ข้ อ 4. ผู้มีสิทธิรับเงินค่าตอบแทนนอกเวลาปฏิบตั ิหน้ าที่ปกติต้องเป็ นเจ้ าหน้ าที่ ของสหกรณ์
ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด ซึง่ ได้ รับคําสัง่ ให้ ทํางานนอกเวลาปฏิบตั ิหน้ าที่ปกติ
ข้ อ 5. การจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเวลาปฏิบตั ิหน้ าที่ปกติในวันทําการเป็ นเวลาติดต่อกันไม่น้อย
กว่า 3 ชัว่ โมง ให้ เบิกได้ ในอัตราวันละ 100 บาท

- 86 กรณีอยู่ปฏิบตั ิหน้ าที่ในวันหยุดเต็มวัน เช่นเดียวกับวันปฏิบตั ิหน้ าที่ปกติให้ เบิกได้ ในอัตรา
วันละ 200 บาท
ข้ อ 6. ให้ ผ้ จู ดั การเสนอเรื่ องขออนุญาตปฏิบตั ิหน้ าที่นอกเวลาเมื่อเห็นว่ามีเรื่ องจําเป็ นเร่ งด่วนเพื่อ
ให้ งานของสหกรณ์เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อยและไม่เกิดผลเสียหายแก่สหกรณ์
ข้ อ 7. ในการเสนอเรื่ องขออนุญาตนันให้
้ เสนอต่อประธานกรรมการ โดยรายงานวันเวลาแสดง
เหตุผลที่ขออนุญาต และแนบบัญชีชื่อเจ้ าหน้ าที่ที่ขออนุญาตเพื่อให้ ประธานกรรมการอนุญาต
ข้ อ 8. ให้ เจ้ าหน้ าที่มีสิทธิได้ รับเงินค่าตอบแทนนอกเวลาปฏิบตั ิหน้ าที่ปกติไม่เกิน 1 ครัง้ ใน
หนึง่ วัน
ข้ อ 9. การจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเวลาปฏิบตั ิหน้ าที่ปกตินอกเหนือจากระเบียบนี ้ ให้ ขออนุมตั ิตอ่
ประธานกรรมการดําเนินการ
ข้ อ 10. ให้ ประธานกรรมการเป็ นผู้รักษาการตามระเบียบนี ้
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2554
(ลงชื่อ) พลตํารวจตรี สมบัติ คงพิบลู ย์
( สมบัติ คงพิบลู ย์ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด

- 87 ระเบียบสหกรณ์ ออมทรั พย์ ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด
ว่ าด้ วยการใช้ ทุนสาธารณประโยชน์
พ.ศ.2554
……………………………
อาศัยอํานาจตามความในข้ อบังคับของสหกรณ์ ข้ อ 78 และข้ อ 106 ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการชุดที่ 38 ครัง้ ที่ 6 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ได้ กําหนดระเบียบว่าด้ วยการใช้ ทนุ
สาธารณประโยชน์ดงั ต่อไปนี ้
ข้ อ 1. ระเบียบนี ้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด ว่าด้ วยการใช้
ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2554”
ข้ อ 2. ให้ ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้ วยการใช้ ทนุ สาธารณประโยชน์ พ.ศ.2550 และให้ ใช้ ระเบียบ
นี ้แทนโดยมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2554 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3. “ทุนสาธารณประโยชน์“ หมายถึง เงินซึง่ ที่ประชุมใหญ่ได้ มีมติให้ จดั สรรกําไรสุทธิประจําปี ของ
สหกรณ์
ข้ อ 4. ทุนสาธารณประโยชน์ให้ จ่ายในกรณีดงั ต่อไปนี ้
4.1 จ่ายเพื่อการศึกษา ได้ แก่
ก. เป็ นทุนก่อสร้ างหรื อซ่อมแซมหรื อต่อเติมอาคารเรี ยน คุรุสมั มนาคาร ห้ องสมุด
และค่ายลูกเสือ เป็ นต้ น
ข. เป็ นทุนจัดซื ้ออุปกรณ์การศึกษา การสอบการเรี ยนให้ แก่โรงเรี ยน หรื อสถาน
ศึกษาที่สมควรได้ รับการช่วยเหลือ
ค. เป็ นทุนในการอบรมสัมมนา การวิจยั การค้ นคว้ าและกิจกรรมอื่น ๆ ในทาง
สหกรณ์และการศึกษาทัว่ ไป
ง. เป็ นทุนการศึกษาของสมาชิกหรื อบุตรของสมาชิกตามระเบียบที่คณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด
จ. เป็ นเงินสมทบในการจัดซื ้อยานพาหนะสําหรับใช้ ประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษา เช่น
ตรวจการศึกษา และจัดเป็ นห้ องสมุดเคลื่อนที่ เป็ นต้ น
4.2 จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์ ได้ แก่ เป็ นทุนในการก่อสร้ างหรื อซ่อมแซม หรื อต่อเติม
สถานที่อนั เป็ นสาธารณประโยชน์ทวั่ ไป เช่น ถนน โรงพยาบาล บ่อนํ ้าและสวนสาธารณะ เป็ นต้ น
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ก. บํารุ งศาสนา ทังทางวั
้
ตถุและวิชาการ
ข. เป็ นการสงเคราะห์ผ้ ปู ระสบภัยพิบตั ิตา่ ง ๆ เช่นอัคคีภยั อุทกภัย และวาตภัย
เป็ นต้ น
ค. เป็ นการสงเคราะห์นกั เรี ยนที่ยากจน
ง. เป็ นการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพของสมาชิกตามระเบียบที่คณะกรรมการดําเนิน
การกําหนด
ข้ อ 5. การขอทุนสาธารณประโยชน์ให้ หน่วยงานที่จะขอทุนสาธารณประโยชน์ เสนอเรื่ องราวผ่าน
การพิจารณาดังต่อไปนี ้
5.1 หน่วยงานที่สงั กัดอําเภอหรื อจังหวัด ให้ เสนอเรื่ องผ่าน สังกัดนัน้ ๆ ตามลําดับชัน้
5.2 หน่วยงานอื่น ให้ เสนอเรื่ องต่อประธานกรรมการของสหกรณ์โดยตรง
5.3 เรื่ องราวที่เสนอขอทุนสาธารณประโยชน์นนั ้ ให้ แสดงหลักฐานเหตุผล และถ้ าเป็ น
อาคารหรื อสถานที่ให้ แสดงรู ปและรายงานให้ ชดั เจน และให้ ยื่นต่อประธานกรรมการก่อนการประชุม
คณะกรรมการดําเนินการประจําเดือนไม่น้อยกว่า 7 วัน กับให้ สําเนาเรื่ องราวที่ขอทุนสาธารณประโยชน์นนั ้
ส่งให้ กรรมการดําเนินการทุกคนทราบล่วงหน้ าด้ วย
ข้ อ 6. การพิจารณาให้ ทนุ สาธารณประโยชน์ เพื่อเป็ นการให้ หลักพิจารณาให้ ทนุ สาธารณประโยชน์
ในคราวหนึง่ ๆ ให้ ถือว่าเป็ นความสําคัญก่อนหลัง ดังต่อไปนี ้
6.1 ทุนสาธารณประโยชน์ที่เป็ นการสงเคราะห์อนั เกิดจากภัยพิบตั ิตา่ ง ๆ แก่สมาชิกให้
ได้ รับความช่วยเหลือก่อนเหตุอื่น
6.2 ทุนสาธารณประโยชน์ที่จะก่อให้ เกิดประโยชน์แก่บรรดาสมาชิกโดยทัว่ ไป ให้ ได้ รับเป็ น
อันดับสอง
6.3 ทุนสาธารณประโยชน์ที่จะก่อให้ เกิดประโยชน์แก่สว่ นรวมโดยทัว่ ไป ให้ ได้ รับเป็ น
อันดับสาม
6.4 ทุนสาธารณประโยชน์ที่จะก่อให้ เกิดประโยชน์แก่สมาชิกเพียงบางส่วน ให้ ได้ รับเป็ น
อันดับสี่
6.5 นอกจากที่กล่าวข้ างต้ น ให้ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการ
6.6 การพิจารณาให้ ทนุ สาธารณประโยชน์เพื่อการใด ๆ ในคราวหนึง่ ๆ ไปแล้ ว ให้ ถือว่าการ
พิจารณาสําหรับเรื่ อง ๆ นัน้ เป็ นอันยุติ
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ให้ แก่หน่วยงานที่ยื่นขอนัน้ ตามปกติต้องไม่เกิน 2,000 บาท เว้ นแต่ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเป็ นพิเศษให้ ก็
ให้ คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเป็ นเฉพาะราย
ข้ อ 8. สิทธิการขอทุนสาธารณประโยชน์เพื่อให้ เป็ นการทัว่ ถึงแก่ทกุ หน่วยงาน หน่วยงานใดที่ได้ ทนุ
สาธารณประโยชน์แล้ ว จะมีสทิ ธิยื่นขอได้ อีกเมื่อทุกหน่วยงานได้ รับทุนไปแล้ ว เว้ นแต่หน่วยงานนัน้ ๆ ไม่
ประสงค์จะขอ ทังนี
้ ้ให้ เริ่ มนับตังแต่
้ เริ่ มใช้ ทนุ สาธารณประโยชน์เป็ นต้ นมา
ข้ อ 9. มติของคณะกรรมการในการใช้ ทนุ สาธารณประโยชน์ มติของคณะกรรมการดําเนินการในการ
พิจารณาให้ ทนุ สาธารณประโยชน์นนั ้ ให้ ถือคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
9.1 มติในการพิจารณาให้ ทนุ สาธารณประโยชน์ข้อ 6 ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสอง
ในสามของจํานวนกรรมการดําเนินการที่เข้ าร่ วมประชุม
9.2 มติในการพิจารณาขยายวงเงินตามข้ อ 7 และในสิทธิการยื่นขอทุนสาธารณประโยชน์
ตามข้ อ 8 วรรคสองให้ ถือคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์
ข้ อ 10. ใบสําคัญเกี่ยวกับการจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ การจ่ายทุนสาธารณประโยชน์นนให้
ั้
พนักงานผู้จ่ายเงินเรี ยกใบสําคัญรับเงินจากผู้รับเงินทุกราย ดังนี ้
10.1 ถ้ าสหกรณ์จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ในฐานะเป็ นผู้จดั การกิจการอย่างใดอย่าง
หนึง่ เอง ต้ องมีใบสําคัญรับเงินหรื อหลักฐานการจัดทําหรื อจัดซื ้อโดยละเอียด
10.2 ถ้ าสหกรณ์จ่ายทุนสาธารณประโยชน์สมทบเพื่อการใด ต้ องให้ ผ้ มู ีอํานาจในการ
จัดทําหรื อผู้มีอํานาจในการรับเงินนันออกหลั
้
กฐานการรับเงินนัน้ ๆ ให้ แก่สหกรณ์โดยครบถ้ วนและถูกต้ อง
เมื่อสหกรณ์ได้ จ่ายเงินไปแล้ วทุกคราว เจ้ าหน้ าที่ผ้ จู ่ายเงินลงลายมือชื่อรับผิดชอบในการ
จ่ายเงินด้ วย
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2554
(ลงชื่อ) พลตํารวจตรี สมบัติ คงพิบลู ย์
( สมบัติ คงพิบลู ย์ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด
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ว่ าด้ วยการใช้ ทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อสงเคราะห์ เกี่ยวกับการศพของสมาชิก
พ.ศ.2554
……………………………
อาศัยอํานาจตามความในข้ อบังคับของสหกรณ์ ข้ อ 78 และข้ อ 106 ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการชุดที่ 38 ครัง้ ที่ 6 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 ได้ กําหนดระเบียบว่าด้ วยการใช้ ทนุ
สาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก ดังต่อไปนี ้
ข้ อ 1. ระเบียบนี ้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์จํากัด ว่าด้ วยการใช้
ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก พ.ศ.2554“
ข้ อ 2. ให้ ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้ วยการใช้ ทนุ สาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการ
ศพของสมาชิก พ.ศ.2550 และให้ ใช้ ระเบียบนี ้แทนโดยให้ มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2554
เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3. ระเบียบนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือในทางการเงินเกี่ยวกับศพของสมาชิกเท่านัน้
ข้ อ 4. สมาชิกผู้ใดถึงแก่กรรมในขณะที่เป็ นสมาชิกอยู่ในสหกรณ์ให้ มีสิทธิ์ได้ รับเงินสงเคราะห์
เกี่ยวกับการศพตามหลักเกณฑ์ ดังนี ้
(1) ถึงแก่กรรมอันเนื่องมาจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ราชการหรื อหน้ าที่ของสหกรณ์ให้ ได้ รับ
เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพเหมาจ่ายรายละ 50,000.00 บาท
(2) ถึงแก่กรรมเพราะเหตุอื่นให้ ได้ รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพเหมาจ่ายรายละ
30,000.00 บาท
ข้ อ 5. สหกรณ์จะจ่ายเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพให้ แก่บคุ คลดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีที่สมาชิกถึงแก่กรรม ให้ จ่ายแก่ผ้ มู ีรายชื่อระบุให้ เป็ นผู้รับประโยชน์ตามหนังสือ
ตังผู
้ ้ รับโอนประโยชน์หรื อคูส่ มรส หรื อบุตร หรื อบิดา หรื อมารดาเป็ นผู้รับตามลําดับ
(2) ในกรณีสมาชิกมีหนี ้ในฐานะผู้ก้ (ู หรื อผู้คํ ้าประกัน)ในสหกรณ์ ให้ สหกรณ์หกั เงิน
สงเคราะห์เกี่ยวกับการศพตามจํานวนหนี ้ค้ างชําระพร้ อมดอกเบี ้ยและค่าปรับ(ถ้ ามี) อยู่กบั สหกรณ์ใน
ขณะนันส่
้ วนที่เหลือให้ จ่ายตาม(1)
ข้ อ 6. สหกรณ์ย่อมทรงไว้ ซงึ่ สิทธิที่จะงดจ่ายหรื อลดจํานวนน้ อยลงกว่าหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ในข้ อ
4 และข้ อ 5 ได้ หากปรากฏว่า
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( 2 ) เงินทุนสาธารณประโยชน์ซงึ่ ที่ประชุมใหญ่จดั สรรไว้ ตามในข้ อบังคับของสหกรณ์
หมดลงหรื อมีจํานวนน้ อยกว่าหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ในข้ อ 4 และข้ อ 5 ซึง่ สมาชิกนันจะพึ
้
งมีสิทธิได้ รับการ
สงเคราะห์
ข้ อ 7. ให้ ประธานกรรมการพิจารณาจ่ายเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ ให้ เป็ นไปตามระเบียบนี ้การ
พิจารณาจ่าย ให้ พิจารณาตามลําดับคําร้ องที่ยื่นขอรับการสงเคราะห์และต้ องจัดให้ ผ้ รู ับทําหลักฐานการรับ
เงินให้ แก่สหกรณ์ทกุ รายและให้ เสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบทุกรายในการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการคราวถัดไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2554
(ลงชื่อ) พลตํารวจตรี สมบัติ คงพิบลู ย์
( สมบัติ คงพิบลู ย์ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด

- 92 ระเบียบสหกรณ์ ออมทรั พย์ ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด
ว่ าด้ วยทุนส่ งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
พ.ศ. 2554
……………………………..
อาศัยอํานาจตามความในข้ อบังคับ ข้ อ 78 และข้ อ 106 ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 38
ครัง้ ที่ 6 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 ได้ กําหนดระเบียบว่าด้ วยทุนส่งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิก
ดังต่อไปนี ้
ข้ อ 1. ระเบียบนี ้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด ว่าด้ วยทุน
ส่งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2554“
ข้ อ 2. ให้ ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้ วยทุนส่งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2550 และให้ ใช้
ระเบียบนี ้แทนโดยให้ มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ 1 มีนาคม พ.ศ.2554 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3. เงินทุนส่งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิก อาจจะได้ มาจาก
( 1 ) เงินทุนสาธารณประโยชน์ของสหกรณ์หรื อ
( 2 ) เงินซึง่ มีผ้ อู ทุ ิศให้
ข้ อ 4. ทุนส่งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิกในปี หนึง่ ๆ จําแนกการให้ ทนุ ดังต่อไปนี ้
( 1 ) ชันประถมต้
้
น
ทุนละ 2,000 บาท
ชันมั
้ ธยมศึกษา
ทุนละ 3,000 บาท
ชันอุ
้ ดมศึกษา
ทุนละ 4,000 บาท
( 2 ) จํานวนทุนส่งเสริ มการศึกษาบุตรแต่ละปี นัน้ ขึ ้นอยู่กบั ผลการจัดสรรกําไรสุทธิในปี
นัน้ ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ข้ อ 5. คุณสมบัติของผู้รับทุน มีดงั ต่อไปนี ้
( 1 ) เป็ นบุตรสมาชิกแต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม
( 2 ) ผู้ขอรับทุนทุกระดับ ต้ องสอบไล่ได้ คะแนนตังแต่
้ เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ ้นไป สําหรับผู้รับ
ทุนในชันประถมต้
้
น ถ้ ากําลังเรี ยนอยู่ในชันปี
้ ที่ 1 ให้ ใช้ ผลการสอบครัง้ หลังสุดของปี ที่กําลังเรี ยนอยู่และต้ อง
ได้ คะแนนตังแต่
้ เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ ้นไป หรื อเทียบเท่า
( 3 ) มีความประพฤติเรี ยบร้ อย
( 4 ) มีสขุ ภาพดี
( 5 ) กําลังศึกษาอยู่ในสถาบันศึกษาของทางราชการหรื อสถาบันศึกษาของเอกชนที่ทาง
ราชการรับรอง

- 93 ( 6 ) ต้ องไม่เป็ นผู้ได้ รับทุนการศึกษาอื่นใดในปี ที่ยื่นขอรับทุน
( 7 ) ต้ องไม่เป็ นผู้ได้ รับทุนส่งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ติดต่อกันทุกปี
( 8 ) สมาชิกคนหนึง่ มีสิทธิขอรับเงินได้ เพียง 1 ทุน ถ้ าบิดาและมารดาต่างเป็ นสมาชิกก็ให้
ได้ รับทุนเพียง 1 ทุน
ข้ อ 6. ผู้ขอรับทุนจะต้ องยื่น
( 1 ) ใบรับรองของผู้บงั คับบัญชาของบิดาหรื อมารดาซึง่ ดํารงตําแหน่งเป็ นผู้บงั คับบัญชา
ตังแต่
้ ระดับหัวหน้ าสถานีตํารวจขึ ้นไป
( 2 ) ใบรับรองผลการศึกษาตามข้ อ 5( 2 ) และความประพฤติจากสถานศึกษาที่บตุ ร
สมาชิกศึกษาอยู่ในปี ที่ลว่ งมาแล้ ว
ข้ อ 7. คณะกรรมการดําเนินการจะเป็ นผู้พิจารณาให้ ทนุ ส่งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิกตามระเบียบนี ้
ข้ อ 8. ในการพิจารณาให้ ทนุ ส่งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิกนัน้ ให้ คณะกรรมการดําเนินการพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
( 1 ) หากบุตรของสมาชิกสอบไล่ได้ คะแนนสูงสุดเท่ากัน ตังแต่
้ สองรายขึ ้นไปให้ จ่ายแก่ผ้ ทู ี่
บิดาหรื อมารดาได้ รับเงินได้ รายเดือนตํ่าสุดหรื อหากปรากฏว่าบิดาหรื อมารดาได้ รับเงินได้ รายเดือนให้ จ่ายแก่
ผู้ที่บิดาหรื อมารดามีบตุ รในระหว่างการศึกษามากที่สดุ
( 2 ) หากบุตรสมาชิกได้ คะแนนสูงสุดเท่ากัน และบิดาหรื อมารดามีรายได้ เท่ากันและมี
จํานวนบุตรอยู่ในระหว่างการศึกษาเท่ากัน ให้ แบ่งเงินทุนส่งเสริ มการศึกษาของบุตรสมาชิกจํานวนนัน้
ใช้ จ่ายคนละเท่า ๆ กัน
( 3 ) ถ้ าผู้ขอรับทุนส่งเสริ มการศึกษาบุตร สอบไล่ได้ คะแนนไม่ถงึ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5 ( 2 )
หรื อไม่มีผ้ ขู อรับทุนส่งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิกในปี ใด ก็ให้ งดการพิจารณาให้ ทนุ ส่งเสริ มการศึกษาบุตร
สมาชิกสําหรับปี นนั ้
ข้ อ 9. บุตรสมาชิกที่มีคณ
ุ สมบัติตามข้ อ 5 ที่มีความประสงค์จะขอรับทุนส่งเสริ มการศึกษาบุตร
สมาชิกนัน้ ให้ ยื่นหนังสือขอรับทุนตามแบบที่สหกรณ์ได้ กําหนดไว้ ต่อคณะกรรมการดําเนินการ ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดไว้ ตามประกาศ
ข้ อ 10. เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้ พิจารณาหนังสือขอรับทุน และอนุมตั ิให้ จ่ายทุนส่งเสริ ม
การศึกษาแล้ ว ให้ บิดาหรื อมารดานําบุตรที่ได้ รับทุนนี ้ไปรับเงิน ตามวัน เวลา และสถานที่ซงึ่ จะแจ้ งให้ ทราบ

- 94 ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2554
(ลงชื่อ) พลตํารวจตรี สมบัติ คงพิบลู ย์
( สมบัติ คงพิบลู ย์ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด

- 95 ระเบียบสหกรณ์ ออมทรั พย์ ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด
ว่ าด้ วยการเก็บรั กษา ยืม และทาลายเอกสารของสหกรณ์
พ.ศ. 2554
…………………………….
อาศัยอํานาจตามความในข้ อบังคับของสหกรณ์ ข้ อ 78 และข้ อ 106 ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการชุดที่ 38 ครัง้ ที่ 6 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 ได้ กําหนดระเบียบว่าด้ วยการเก็บรักษา
ยืม และทําลายเอกสารของสหกรณ์ดงั ต่อไปนี ้
ข้ อ 1. ระเบียบนี ้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด ว่าด้ วยการ
เก็บรักษา ยืม และทําลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ. 2554”
ข้ อ 2. ให้ ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้ วยการเก็บรักษา ยืม และทําลายเอกสารของสหกรณ์
พ.ศ.2550 และให้ ใช้ ระเบียบนี ้แทนโดยให้ มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2554 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3. การเก็บเอกสารในระหว่างปฏิบตั ิ คือการเก็บเอกสารที่ปฏิบตั ิยงั ไม่เสร็ จให้ อยู่ในความ
รับผิดชอบของเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องในเรื่ องนัน้
ข้ อ 4. การเก็บเอกสารที่ปฏิบตั ิเสร็ จแล้ ว ให้ เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายธุรการแยกเอกสารนันเป็
้ นเรื่ อง ๆ
เย็บเข้ าเล่มหรื อเข้ าแฟ้ม พร้ อมทังทํ
้ าบัญชีหน้ าเรื่ องประจําแฟ้มด้ วย เอกสารใดซึง่ ไม่สามารถเก็บโดยวิธี
ดังกล่าวได้ ให้ รวมเข้ าด้ วยกันเป็ นหมวดหมูร่ วมไว้ ในที่เดียวกัน พร้ อมทังทํ
้ าบัญชีหน้ าเรื่ องประจําหมวดหมู่
เสร็ จแล้ วให้ ทําสารบัญเรื่ องหรื อแฟ้มหรื อหมวดหมูข่ องเอกสารนัน้ ๆ ด้ วย เพื่อความสะดวกและรวดเร็ วใน
การค้ นหาเป็ นสําคัญ
ข้ อ 5. ให้ เจ้ าหน้ าที่หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องในการปฏิบตั ิงานนัน้ ๆ หรื อเจ้ าหน้ าที่ที่เก็บรักษาระมัดระวัง
เอกสารให้ อยู่ในสภาพเรี ยบร้ อยและปลอดภัย ถ้ าชํารุ ดเสียหายต้ องรี บซ่อมให้ ใช้ ได้ เหมือนสถานเดิม หากสูญ
หายต้ องทําสําเนามาแทนให้ ครบบริ บรู ณ์เท่าที่จะทําได้
ข้ อ 6. การยืมหนังสือที่สง่ เก็บแล้ ว ให้ ปฏิบตั ิดงั นี ้
( 1 ) ผู้ยืมจะต้ องให้ ทราบว่าเรื่ องที่ยืมนันจะใช้
้
ประโยชน์ในการใด
( 2 ) ผู้ยืมจะต้ องมอบหลักฐานการยืมให้ เจ้ าหน้ าที่เก็บ และลงชื่อในสมุดทะเบียนยืม
เอกสาร และให้ เจ้ าหน้ าที่เก็บรวบรวมหลักฐานการยืมเรี ยงลําดับ วันที่ เดือน พ.ศ. ไว้ เพื่อสะดวกในการ
ติดต่อทวงถาม
( 3 ) การยืมเอกสารของสหกรณ์ต้อง ได้ รับอนุญาตจากประธานกรรมการหรื อรองประธาน
กรรมการ ( ถ้ ามี ) หรื อผู้จดั การ

- 96 ( 4 ) ในกรณีที่เอกสารซึง่ ต้ องเก็บเป็ นความลับห้ ามเจ้ าหน้ าที่ผ้ เู กี่ยวข้ องในการปฏิบตั ิเรื่ อง
นัน้ หรื อเจ้ าหน้ าที่ผ้ เู ก็บอนุญาตให้ บคุ คลภายนอกยืมหรื อคัดลอกเป็ นอันขาด เว้ นแต่ผ้ มู ีอํานาจหน้ าที่
เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบหรื อเกี่ยวกับการดําเนินคดี
ข้ อ 7. ตามปกติเอกสารจะต้ องเก็บไว้ มีกําหนดไม่น้อยกว่าสิบปี ส่วนเรื่ องที่เก็บไว้ ที่เห็นว่าไม่มี
ประโยชน์หรื อเป็ นเรื่ องธรรมดาสามัญจะเก็บไว้ ไม่ถงึ สิบปี ก็ได้ โดยจําแนกเป็ น 3 ประเภทคือ
7.1 เอกสารที่มีลกั ษณะดังต่อไปนี ้ ให้ คงเก็บรักษาไว้ ตลอดไปคือ
( ก. ) หนังสือที่ต้องเก็บไว้ เป็ นหลักฐานของสหกรณ์ตลอดไป เช่นเรื่ องที่เกี่ยวกับการ
จัดตังสหกรณ์
้
ข้ อบังคับ ใบสมัครเข้ าเป็ นสมาชิก ทะเบียนสมาชิก รายงานการประชุม บัญชี และทะเบียนต่าง
ๆ หลักฐานการตรวจบัญชี รายงานกิจการประจําปี สถิติตา่ ง ๆ ตลอดจนหลักฐานหรื อเรื่ องที่จะใช้ ศกึ ษา
ค้ นคว้ าต่อไป
( ข. ) หนังสือที่เป็ นหลักฐานทางอรรถคดีหรื อสํานวนของศาลอัยการ หรื อสํานวนของ
เจ้ าหน้ าที่สอบสวน
7.2 เอกสารที่เก็บไว้ ไม่น้อยกว่าสิบปี คือ หลักฐานทางการเงินต่าง ๆ
7.3 เอกสารที่เก็บไว้ ถงึ สิบปี แต่ไม่ตํ่ากว่าห้ าปี เช่น หนังสือขอเปลี่ยนแปลงเงินค่าหุ้นราย
เดือน หนังสือขอลาออกจากสหกรณ์ คําขอกู้เงินทุนทุกประเภท เป็ นต้ น
ข้ อ 8. ในปี หนึง่ ๆ ให้ เจ้ าหน้ าที่งานตรวจสอบเอกสารที่สมควรจะทําลาย แล้ วยื่นหนังสือต่อ
คณะกรรมการดําเนินการเพื่อพิจารณา เมื่อเห็นว่าควรทําลายเอกสารได้ ให้ ตงคณะกรรมการทํ
ั้
าการคัดเลือก
เอกสารและควบคุมการทําลายขึ ้นอย่างน้ อย 3 คน โดยมีหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
8.1 คัดเลือกเอกสารตามระเบียบว่าเอกสารเรื่ องใดควรทําลายได้
8.2 เสนอรายงาน และบัญชีรายชื่อเอกสารที่สมควรทําลายต่อคณะกรรมการดําเนินการ
เพื่ออนุมตั ิ
8.3 แสดงรายงานและบัญชีรายชื่อเอกสารที่ได้ รับอนุมตั ิให้ ทําลายได้ และมอบสําเนาให้
พนักงานเก็บเพื่อบันทึกในหนังสือเก็บและบัญชีประจําเรื่ อง หรื อประจําหมวดหมูห่ รื อประจําแฟ้ ม
8.4 ควบคุมการทําลายหรื อทําลายด้ วยตัวเอง การทําลายอาจใช้ เครื่ องมือเผาหรื อวิธีอื่นใด
ตามความเหมาะสม เสนอรายงานผลการปฏิบตั ิให้ คณะกรรมการดําเนินการทราบ และมอบให้ เจ้ าหน้ าที่เก็บ
รายงานนันไว้
้ เป็ นหลักฐานด้ วย

- 97 ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2554
(ลงชื่อ) พลตํารวจตรี สมบัติ คงพิบลู ย์
( สมบัติ คงพิบลู ย์ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด

- 98 ระเบียบสหกรณ์ ออมทรั พย์ ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด
ว่ าด้ วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
พ.ศ. 2554
………………………………..
ด้ วยสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด เป็ นสหกรณ์ขนาดใหญ่ จึงควรมีที่ปรึกษา
และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ เพื่อให้ ความเห็น คําแนะนํา ในการดําเนินงานทัว่ ไปของสหกรณ์
อาศัยอํานาจตามความในข้ อบังคับของสหกรณ์ ข้ อ 78 , ข้ อ 100 และข้ อ 106 จึงได้ กําหนดระเบียบ
ว่าด้ วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ไว้ ดังต่อไปนี ้
ข้ อ 1. ระเบียบนี ้เรี ยกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด ว่าด้ วย
ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2554 “
ข้ อ 2. ให้ ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้ วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2550 และให้ ใช้
ระเบียบนี ้แทน โดยให้ มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2554 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3. ในระเบียบนี ้
สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด
ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ หมายถึง ผู้ที่คณะกรรมการดําเนินการเชิญจากสมาชิก
ที่มีความสามารถและความเหมาะสม เพื่อให้ ความเห็นแนะนําในการดําเนินงานทัว่ ไปของสหกรณ์
ข้ อ 4. ให้ คณะกรรมการดําเนินการมีมติแต่งตังที
้ ่ปรึกษาและหรื อที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ได้ ไม่เกิน
30 คน
ข้ อ 5. ที่ปรึกษาและ/หรื อที่ปรึกษากิตติมศักดิ์อยู่ในตําแหน่งได้ ตามกําหนดของคณะกรรมการ
ชุดนัน้ ๆ
ข้ อ 6. คุณสมบัติ
( 1 ) เป็ นสมาชิกของสหกรณ์ ยกเว้ นสมาชิกตามข้ อบังคับข้ อ 43
( 2 ) เป็ นผู้มีความประพฤติเรี ยบร้ อย
ข้ อ 7. ให้ สหกรณ์จ่ายค่าตอบแทนเป็ นเบี ้ยประชุมแก่ที่ปรึกษาและ / หรื อที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ได้ ตาม
มติคณะกรรมการดําเนินการ ในอัตราเบี ้ยประชุมของคณะกรรมการดําเนินการ

- 99 ข้ อ 8. การสิ ้นสุดการเป็ นที่ปรึกษาและ / หรื อที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
( 1 ) ตาย
( 2 ) ลาออก
( 3 ) ให้ ออก
( 4 ) วิกลจริ ต
( 5 ) ล้ มละลาย
( 6 ) ขาดจากสมาชิกภาพ
ข้ อ 9. ผู้ที่สหกรณ์ได้ เชิญมาเป็ นที่ปรึกษา และหรื อที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ก่อนวันใช้ ระเบียบนี ้ ให้ ถือว่า
เป็ นที่ปรึกษาและ / หรื อที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ตามระเบียบนี ้ทุกประการ
ข้ อ 10. คณะกรรมการดําเนินการจะขอคําปรึกษาในเรื่ องกิจการงานของสหกรณ์จากที่ปรึกษาโดย
อาจแจ้ งเป็ นหนังสือเป็ นเรื่ อง ๆ ไป หรื ออาจเชิญเข้ าร่ วมประชุมเป็ นครัง้ คราวก็ได้
ข้ อ 11. ความเห็นหรื อข้ อเสนอแนะของที่ปรึกษาให้ อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการดําเนินการใน
การถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ
ข้ อ 12. ให้ สหกรณ์ตงงบประมาณรายจ่
ั้
ายประจําปี เพื่อเป็ นค่าตอบแทนที่ปรึกษาไว้ ด้วย
นอกเหนือจากค่าตอบแทนตามข้ อ 7
ข้ อ 13. ให้ ประธานกรรมการรักษาการให้ เป็ นไปตามระเบียบนี ้
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2554
(ลงชื่อ) พลตํารวจตรี สมบัติ คงพิบลู ย์
( สมบัติ คงพิบลู ย์ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด

- 100 ระเบียบสหกรณ์ ออมทรั พย์ ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด
ว่ าด้ วยเงินทุนสวัสดิการสมาชิก (ผู้คา้ ประกัน)
พ.ศ.2555
……………………………….

อาศัยอํานาจตามความในข้ อบังคับของสหกรณ์ข้อ 78 และข้ อ 106 ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการชุดที่ 39 ครัง้ ที่ 12 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 ได้ มีมติกําหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด ว่าด้ วยเงินทุนสวัสดิการสมาชิก (ผู้คํ ้าประกัน) แก้ ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3
พ.ศ.2555 ดังต่อไปนี ้
ข้ อ 1. ระเบียบนี ้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด ว่าด้ วย
เงินทุนสวัสดิการสมาชิก (ผู้คํ ้าประกัน) แก้ ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2555”
ข้ อ 2. ระเบียบนี ้ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ 1 สิงหาคม 2555 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3. ระเบียบนี ้
สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด
สมาชิก หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด
เจ้ าหน้ าที่ หมายถึง เจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด
คณะกรรมการดําเนินการ หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด
ทุน หมายถึง เงินทุนสวัสดิการสมาชิก (ผู้คํ ้าประกัน)
ข้ อ 4. การเข้ าเป็ นสมาชิกตามระเบียบนี ้
- สมาชิกที่ก้ เู งินโดยใช้ สมาชิกคํ ้าประกันสามารถสมัครเป็ นสมาชิกของทุนนี ้ได้ โดยจะต้ อง
สมทบเงินเข้ าเป็ นทุน ซึง่ สหกรณ์จะหักจากเงินกู้ตอ่ ไป
ข้ อ 5. เงินทุนได้ มาจาก
5.1 การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ของสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด
5.2 งบประมาณรายจ่ายประจําปี ซึง่ ที่ประชุมใหญ่อนุมตั ิ
5.3 เงินที่สมาชิกสมทบเข้ าเป็ นทุน
เงินตามข้ อ 5.2 ให้ โอนเข้ าทุนหลังวันประชุมใหญ่สามัญประจําปี 30 วัน
ข้ อ 6. การออกจากการเป็ นสมาชิกของทุนนี ้ อาจออกได้ ตามกรณีดงั ต่อไปนี ้
6.1 ย้ าย และ/หรื อ โอน โดยขาดจากการเป็ นสมาชิกสหกรณ์ โดยไม่มีหนี ้สินค้ างชําระ
กับสหกรณ์ หรื อไม่ขาดจากสมาชิกสหกรณ์แต่ประสงค์ขอถอนเงินทุนคืน โดยไม่มีหนี ้สินค้ างชําระ

- 101 6.2 ลาออกจากการเป็ นสมาชิกสหกรณ์หรื อถึงแก่กรรม โดยไม่มีหนี ้สินค้ างชําระกับ
สหกรณ์
สมาชิกตามข้ อ 6.1 และ ข้ อ 6.2 เมื่อคณะกรรมการดําเนินการมีมติให้ ออกจากการเป็ นสมาชิก
ของทุนตามระเบียบนี ้แล้ ว สหกรณ์จะคืนเงินที่สมาชิกสมทบเข้ าเป็ นทุนนี ้ให้ โดยไม่มีดอกเบี ้ย
ข้ อ 7. สมาชิกที่สมทบเงินเข้ าเป็ นทุนแล้ ว ให้ มีสทิ ธิ์รับเงินช่วยเหลือตามระเบียบนี ้ทันที
ข้ อ 8. การจ่ายเงินช่วยเหลือแก่สมาชิกตามระเบียบนี ้ ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
8.1 ผู้ก้ ถู งึ แก่กรรม
8.2 ผู้ก้ ถู กู ไล่ออกจากราชการหรื องานประจําโดยมีความผิดและไม่ได้ รับเงินบําเหน็จ
บํานาญ หรื อค่าตอบแทนจากทางราชการ หรื องานประจํา หรื อหน่วยงานที่สงั กัด เว้ นแต่ความผิดดังกล่าว
ได้ กระทําก่อนการเข้ าเป็ นสมาชิกของทุนนี ้
ข้ อ 9. ให้ คณะกรรมการดําเนินการเป็ นผู้พิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินช่วยเหลือ ให้ เฉพาะกรณีที่สมาชิก
มีหนี ้อยู่กบั สหกรณ์เท่านัน้ โดยจะจ่ายให้ เท่ากับหนี ้ที่มีอยู่จริ ง แต่ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดงั นี ้
( 1 ) วงเงินกู้ตํ่ากว่า 600,000 บาท สมทบทุน 15,000 บาท ได้ รับเงินช่วยเหลือ
150,000 บาท
( 2 ) วงเงินกู้ตงแต่
ั ้ 600,000 บาท สมทบทุน 30,000 บาท ได้ รับเงินช่วยเหลือ
300,000 บาท
( 3 ) วงเงินกู้เงินมากกว่า 1,000,000 บาท สมทบทุน 60,000 บาท ได้ รับเงินช่วยเหลือ
600,000 บาท
( 4 ) วงเงินกู้เงินมากกว่า 1,500,000 บาท สมทบทุน 70,000 บาท ได้ รับเงินช่วยเหลือ
700,000 บาท
เงินช่วยเหลือที่จะจ่ายตามความในข้ อ ( 1 ) หรื อ ( 2 ) หรื อ ( 3 ) หรื อ ( 4 ) จะจ่ายให้ ตามจํานวน
วงเงินที่สมาชิกขอกู้จากสหกรณ์ตามที่กําหนดใน ข้ อ ( 1 ) หรื อ ( 2 ) หรื อ ( 3 ) หรื อ ( 4 )
หลักเกณฑ์นี ้ให้ ถือใช้ กบั การกู้เงินทังเงิ
้ นกู้สามัญและเงินกู้พิเศษ
เงินช่วยเหลือที่ได้ จะนําไปชําระหนี ้กับสหกรณ์ แต่หากผู้ก้ ยู งั มีหนี ้สินเกินกว่าที่ชําระแล้ วตาม
วรรคหนึง่ ( 1 ) , ( 2 ) , ( 3 ) และ ( 4 ) ผู้คํ ้าประกันยังคงต้ องรับผิดชอบต่อไป
กรณีที่สหกรณ์ได้ จ่ายเงินช่วยเหลือแก่ผ้ กู ้ เู งินตามความในวรรคหนึง่ ( 1 ) หรื อ ( 2 ) หรื อ ( 3 ) หรื อ
( 4 ) แล้ วแต่กรณี ผู้ก้ เู งินจะไม่ได้ รับเงินสมทบทุนคืน

- 102 ข้ อ 10. ในกรณีที่ทนุ มีไม่พอแก่การจ่ายเงินช่วยเหลือไม่วา่ ด้ วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ให้ คณะกรรมการ
ดําเนินการมีอํานาจพิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินของสหกรณ์ สํารองทุน เพื่อจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือตามข้ อ 9 ไปได้
ก่อน แล้ วให้ จดั สรรกําไรสุทธิเงินงบประมาณแต่ละปี เข้ าเป็ นทุนเพิ่มในปี ถัดไป
ข้ อ 11. ให้ คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจวินิจฉัยชี ้ขาดในปั ญหาที่เกิดขึ ้นเกี่ยวกับการ
ดําเนินการตามระเบียบนี ้ทุกกรณี และถือเป็ นที่สดุ
ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555
(ลงชื่อ) พลตํารวจตรี รัฐพงษ์ ยิ ้มใหญ่
( รัฐพงษ์ ยิ ้มใหญ่ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด
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ว่ าด้ วยการขออนุญาตใช้ ห้องประชุม และอัตราเรี ยกเก็บค่ าบารุ ง
พ.ศ.2554
--------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด ข้ อ 78
และ ข้ อ 106 ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 38 ครัง้ ที่ 6 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
ได้ กําหนดระเบียบว่าด้ วยการขออนุญาตใช้ ห้องประชุม และอัตราเรี ยกเก็บค่าบํารุ ง พ.ศ.2554 ไว้ ดงั นี ้
ข้ อ 1. ระเบียบนี ้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด ว่าด้ วย
การขออนุญาตใช้ ห้องประชุม และอัตราเรี ยกเก็บค่าบํารุ ง พ.ศ. 2554”
ข้ อ 2. ระเบียบนี ้ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2554 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3. ห้ องประชุมมีใช้ เพื่อเป็ นสถานที่จดั ประชุมสัมมนา อภิปราย ฝึ กอบรม หรื อจัดกิจกรรมอื่น ๆ
ซึง่ เป็ นการส่งเสริ มกิจการสหกรณ์และการศึกษาตามระเบียบของทางราชการ
การให้ บริ การแก่มวลสมาชิกกิจกรรมต่าง ๆ ต้ องเป็ นกิจกรรมที่ไม่ขดั ต่อกฎหมาย ความสงบเรี ยบร้ อย
หรื อศีลธรรมอันดี
ข้ อ 4. ผู้มสี ิทธิ์ขอใช้ ห้องประชุมได้ แก่ สมาชิก ส่วนราชการ สมาคม มูลนิธิ
ข้ อ 5. การใช้ ห้องประชุมนอกเหนือจากการใช้ ในกิจการของสหกรณ์ จะต้ องได้ รับอนุญาตตาม
ระเบียบนี ้ก่อน
ข้ อ 6. ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตใช้ ห้องประชุมเพื่อกิจกรรมดังกล่าวในข้ อ 3. ให้ ยื่นคําขอตาม
แบบฟอร์ มการขอใช้ ห้องประชุมต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด โดยยื่นคําขอล่วงหน้ า
ก่อน จัดกิจกรรมอย่างน้ อย 3 วัน พร้ อมเอกสารหรื อหลักฐานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพื่อประกอบการพิจารณา
ด้ วย
ข้ อ 7. ผู้ยื่นคําขออนุญาตรายใดประสงค์จะยืมวัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ เครื่ องใช้ อนั จําเป็ นแก่การประชุม และการ
จัดกิจกรรม ให้ ผ้ ขู ออนุญาตกรอกแบบฟอร์ มการขออนุญาตที่กําหนดไว้
ข้ อ 8. ผู้ได้ รับอนุญาตให้ ใช้ ห้องประชุมและยืมวัสดุครุ ภณ
ั ฑ์เครื่ องใช้ ตามที่ระบุไว้ ใน ข้ อ 7. ผู้นนั ้
จะต้ องดูแลทรัพย์สนิ ทังหมดให้
้
อยู่ในสภาพเรี ยบร้ อย มิให้ เกิดการชํารุ ดเสียหาย ตลอดระยะเวลาแห่งการใช้
ห้ องประชุม
เมื่อใดจัดประชุมหรื อจัดกิจกรรมเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้ได้ รับอนุญาตจะต้ องส่งมอบอุปกรณ์ดงั กล่าว
คืนให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ผ้ ไู ด้ รับมอบหมายให้ ดแู ลรับผิดชอบจนครบจํานวน
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ั ฑ์ที่ผ้ ขู ออนุญาตยืมตามข้ อ 8 เกิดชํารุ ดเสื่อมสภาพ หรื อสูญหายไม่วา่ จะเกิด
เหตุการณ์ใด ๆ ก็ตาม ให้ ผ้ ยู ืมดําเนินการต่อไปนี ้
(1) ในกรณีที่สามารถแก้ ไขให้ คงสภาพเดิมได้ ให้ ผ้ ยู ืมเป็ นผู้รับผิดชอบในการแก้ ไขให้ อยู่
ในสภาพเรี ยบร้ อยดังเดิม
(2) ในกรณีสญ
ู หายหรื อไม่สามารถแก้ ไขให้ อยู่สภาพคงเดิมได้ ให้ ผ้ ยู ืมชดใช้ เป็ นวัสดุ
หรื อครุ ภณ
ั ฑ์ตามประเภท ชนิด ลักษณะและขนาดเดียวกันหรื อคล้ ายคลึงกัน โดยมีสภาพทัดเทียมกับวัสดุ
หรื อครุ ภณ
ั ฑ์ที่ได้ ชํารุ ดเสียหายหรื อสูญหายไปนัน้ หรื อชดใช้ เงินตามราคาสิ่งของในท้ องตลาดขณะยืม
(3) วัสดุครุ ภณ
ั ฑ์ตา่ งๆที่มีใช้ สาํ หรับห้ องประชุมโดยเฉพาะ ไม่อนุญาตให้ ยืมออกไปใช้ นอก
ประชุมโดยเด็ดขาด และอนุญาตให้ ยืมใช้ ภายในห้ องประชุม เท่านัน้
ข้ อ 10. ผู้ได้ รับอนุญาตจะต้ องดําเนินการ ดังนี ้
10.1 ชําระเงินค่าบํารุ งห้ องประชุมตามอัตราดังนี ้
เวลาราชการ (08.30 น. – 16.30 น.) เว้ นวันหยุดราชการ
หมายเหตุ
เป็ นสมาชิก
เต็มวัน 1,000
บาท
ใช้ เกินเวลาคิดชัว่ โมงละ
ครึ่งวัน 500
บาท
200 บาท ไม่เกิน 3 ชม.
ไม่เป็ นสมาชิก
เต็มวัน 2,000
บาท
จ่ายเงินก่อนการประชุม
ครึ่งวัน 1,000
บาท
10.2 ผู้ได้ รับอนุญาตจะต้ องจ่ายค่าตอบแทนแก่บคุ ลากรที่ดแู ลรับผิดชอบห้ องประชุม
ในวันราชการ และนอกเวลาปฏิบตั ิราชการในอัตราวันละหรื อครัง้ ละ 200 บาท
ข้ อ 11. ให้ หวั หน้ าฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไปหรื อผู้ได้ รับมอบหมายเป็ นผู้พิจารณาเสนอขออนุญาตใช้ ห้อง
ประชุมในกรณีที่จําเป็ น อาจสัง่ ระงับการใช้ ห้องประชุมได้ หากพิจารณาเห็นว่า กิจกรรมที่จดั ขึ ้นมีลกั ษณะที่
อาจจะเป็ นอันตรายขัดต่อกฎหมายหรื อศีลธรรมอันดี หรื อกรณีที่สหกรณ์มีงานเร่ งด่วนที่จะต้ องใช้ ห้องประชุม
ข้ อ 12. ให้ ประธานฯ หรื อรองประธานฯ เป็ นผู้มีอํานาจอนุญาตการขอใช้ ห้องประชุม ในกรณีที่ผ้ ขู อ
อนุญาตตกลงชําระเงินค่าบํารุ งตามที่กําหนดไว้ ใน ข้ อ 10. และ/หรื อตามแต่จะเห็นสมควร
ข้ อ 13. ให้ เจ้ าหน้ าที่การเงินหรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายจากผู้จดั การ เป็ นผู้เรี ยกเก็บเงินค่าบํารุ งห้ อง
ประชุม และออกใบเสร็ จรับเงินให้ แก่ผ้ ขู ออนุญาตไว้ เป็ นหลักฐาน และถ้ าผู้ขอใช้ ไม่มาใช้ ห้องประชุมไม่วา่
กรณีใดๆ สหกรณ์จะไม่คืนเงินให้ นอกจากกรณีที่สหกรณ์สงั่ ระงับการใช้ ห้องประชุมเนื่องจากมีกิจกรรมพิเศษ
เร่ งด่วน ที่จะต้ องใช้ ห้องประชุม สหกรณ์จะคืนเงินค่าบํารุ งห้ องประชุมให้
ข้ อ 14. เงินค่าบํารุ งห้ องประชุมตลอดจนเงินชดใช้ คา่ เสียหายถือว่าเป็ นรายได้ ของสหกรณ์
ข้ อ 15. ให้ ประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี ้
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(ลงชื่อ) พลตํารวจตรี สมบัติ คงพิบลู ย์
( สมบัติ คงพิบลู ย์ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด
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ว่ าด้ วยการใช้ ทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อช่ วยเหลือสมาชิกกรณีได้ รับบาดเจ็บจากการปฏิบัตหิ น้ าที่
พ.ศ.2557
……………………………
อาศัยอํานาจตามความในข้ อ 78 และ ข้ อ 108 แห่งข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัด
บุรีรัมย์ จํากัด โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 42 ครัง้ ที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน
พ.ศ.2557 ได้ กําหนดระเบียบว่าด้ วยการใช้ ทนุ สาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกกรณีได้ รับบาดเจ็บ
จากการปฏิบตั ิหน้ าที่ พ.ศ.2557
ข้ อ 1. ระเบียบนี ้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด ว่าด้ วยการใช้
ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกกรณีได้ รับบาดเจ็บจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ พ.ศ.2557”
ข้ อ 2. ระเบียบนี ้ให้ มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3. ในระเบียบนี ้
สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด
คณะกรรมการดําเนินการ หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด
สมาชิก หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด
การปฏิบตั ิหน้ าที่ หมายถึง การปฏิบตั ิหน้ าที่ในราชการตํารวจ หรื อการปฏิบตั ิหน้ าที่ใน
กิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด
เงินช่วยเหลือสมาชิกกรณีได้ รับบาดเจ็บจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ หมายถึง เงินซึง่ ที่ประชุม
ใหญ่ได้ มีมติให้ จดั สรรกําไรสุทธิประจําปี ของสหกรณ์ ในหมวดเงินทุนสาธารณประโยชน์
ข้ อ 4. การให้ ความช่วยเหลือสมาชิกกรณีได้ รับบาดเจ็บจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ราชการ ให้ มีสทิ ธิ์ได้ รับ
เงินสวัสดิการตามหลักเกณฑ์ ดังนี ้
(1) สมาชิกได้ รับบาดเจ็บไม่สาหัสให้ มีสิทธิ์ได้ รับเงินสวัสดิการตามหลักเกณฑ์ ดังนี ้
1.1 สมาชิกบาดเจ็บรักษาตัว 1 – 5 วัน
ให้ ได้ รับเงินสวัสดิการไม่เกิน 2,000 บาท
1.2 สมาชิกบาดเจ็บรักษาตัว 6 – 10 วัน
ให้ ได้ รับเงินสวัสดิการไม่เกิน 3,000 บาท
1.3 สมาชิกบาดเจ็บรักษาตัว 11 – 20 วัน ให้ ได้ รับเงินสวัสดิการไม่เกิน 4,000 บาท
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20 วัน ให้ ได้ รับเงินสวัสดิการไม่เกิน 10,000 บาท
(3) สมาชิกบาดเจ็บได้ รับอันตรายสาหัสจนสูญเสียอวัยวะ หรื อทุพพลภาพ หรื อเจ็บป่ วยเรื อ้ รัง
ซึง่ อาจถึงตลอดชีวิต ให้ ได้ รับเงินสวัสดิการไม่เกิน 20,000 บาท
ข้ อ 5. การขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์
เมื่อสมาชิกบาดเจ็บจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ ให้ สมาชิกแจ้ งเป็ นหนังสือขอรับเงินสวัสดิการ
สงเคราะห์พร้ อมแนบเอกสารเป็ นหลักฐาน ดังนี ้
(1) ใบรับรองแพทย์ หรื อใบชันสูตรบาดแผลของแพทย์
(2) สําเนาคําสัง่ ผู้บงั คับบัญชาในการปฏิบตั ิหน้ าที่
(3) หนังสือรับรองจากผู้บงั คับบัญชาต้ นสังกัด
(4) สําเนาบันทึกประจําวัน
ข้ อ 6. การขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ ให้ ยื่นขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ภายในกําหนด 1 ปี
นับตังแต่
้ วนั ที่ได้ รับบาดเจ็บ เมื่อพ้ นกําหนดนี ้ไปแล้ วเป็ นอันหมดสิทธิ์ในการขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์
เว้ นแต่มีเหตุอนั สมควรและได้ รับการผ่อนผันจากคณะกรรมการดําเนินการแล้ ว
ข้ อ 7. สหกรณ์ย่อมทรงไว้ ซงึ่ สิทธิ์ที่จะงดจ่ายหรื อลดจํานวนลงน้ อยกว่าหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ใน
ข้ อ 4. หากปรากฏว่าสมาชิกที่ขอรับเงินสงเคราะห์ได้ รับบาดเจ็บเนื่องจากตนกระทําความผิดทางอาญา
ข้ อ 8. ในรอบปี บญ
ั ชีสหกรณ์ฯ หากเงินทุนสาธารณประโยชน์ซงึ่ ที่ประชุมใหญ่จดั สรรไว้ ตาม
ข้ อบังคับของสหกรณ์หมดลง หรื อมีจํานวนน้ อยกว่าหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ในข้ อ 4. ซึง่ สมาชิกนันจะพึ
้
งมีสิทธิ์
ได้ รับการสงเคราะห์ ให้ สหกรณ์ฯ ชะลอการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้ แก่สมาชิกซึง่ ได้ รับบาดเจ็บผู้นนไปก่
ั ้ อน
จนกว่าสหกรณ์ฯ จะมีเงินทุนสาธารณประโยชน์เพียงพอต่อการสงเคราะห์
ข้ อ 9. การจ่ายเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์แก่สมาชิก ให้ เจ้ าหน้ าที่ผ้ จู ่ายเงินออกใบสําคัญจ่ายเงิน
โดยให้ ผ้ รู ับเงินลงลายมือชื่อในใบสําคัญรับเงิน และเจ้ าหน้ าที่ผ้ จู ่ายเงินต้ องลงลายมือชื่อรับผิดชอบในการ
จ่ายเงินด้ วยทุกครัง้
ข้ อ 10. ให้ คณะกรรมการดําเนินการ พิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์แก่สมาชิกให้
เป็ นไปตามระเบียบนี ้ การพิจารณาจ่ายให้ พิจารณาตามลําดับคําร้ องที่ยื่นขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์
ข้ อ 11. ให้ ประธานกรรมการดําเนินการเป็ นผู้รักษาการตามระเบียบนี ้
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(ลงชื่อ) พลตํารวจตรี สุวรรณ เอกโพธิ์
( สุวรรณ เอกโพธิ์ )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด

