
ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจปตัตานี  จ ากดั 

วา่ดว้ยกองทนุสวสัดิการช่วยเหลอืผูค้ ้าประกนั พ.ศ.2559 
 

 

อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจปตัตานี จ ากดั พ.ศ.2554 ขอ้ 28(9) 

ขอ้ 66(8) และขอ้ 94(10) ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจปตัตานี จ ากดั  ชุดที่ 51 

คร ั้งที่  6/2559 วนัที่  19 มกราคม พ.ศ.2559 ไดก้ าหนดระเบียบว่าดว้ยกองทุนสวสัดิการช่วยเหลือ

ผูค้ า้ประกนั ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1 ระเบยีบน้ีเรยีกว่า “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจปตัตานี จ ากดั ว่าดว้ยกองทุนสวสัดิการ

ช่วยเหลอืผูค้ า้ประกนั พ.ศ.2559” 
ขอ้ 2 ระเบยีบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัต ัง้แต่วนัที่ประชมุใหญ่ไดใ้หค้วามเหน็ชอบ 
ขอ้ 3 ใหย้กเล ิก ระเบ ียบสหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจปตัตานี จ ากดั ว่าดว้ยทุนสวสัดิการ

ช่วยเหลือผูค้ า้ประกนัเง ินกูส้ามญั พ.ศ.2556 บรรดาระเบียบ ค าส ัง่ ประกาศ และมติอื่นใด ซึ่งม ีขอ้

ขดัแยง้กบัระเบียบน้ี ใหใ้ชร้ะเบยีบน้ีแทน 
ขอ้ 4 ในระเบยีบน้ี 

 “สหกรณ์” หมายถงึ สหกรณอ์อมทรพัยต์ ารวจปตัตานี จ ากดั 

 “สมาชกิ” หมายถงึ สมาชิกสหกรณอ์อมทรพัยต์ ารวจปตัตานี จ ากดั 

 “เงินกูส้ามญั” หมายถึง เงินที่สหกรณ์ใหส้มาชิกกูป้ระเภทสามญัท ัว่ไปตามระเบียบของ
สหกรณอ์อมทรพัยต์ ารวจปตัตานี จ ากดั 

 “คณะกรรมการ” หมายถงึ คณะกรรมการด าเนินการสหกรณอ์อมทรพัยต์ ารวจปตัตานี จ ากดั 

 “ผูจ้ดัการ” หมายถงึ ผูจ้ดัการสหกรณอ์อมทรพัยต์ ารวจปตัตานี จ ากดั 

 “กองทุนช่วยเหลือผูค้ า้ประกนั” หมายถึง เงินซึ่งที่ประชุมใหญ่สามญัประจ าปีไดม้ีมติให ้
จดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ขอ้ 28(9) ซึ่งจดัสรรไม่เกินรอ้ยละสบิของก าไร

สุทธ ิและเงนิทีส่มาชกิผูกู้เ้งนิประเภทสามญัและเงนิกูพ้เิศษของสหกรณ์บริจาคเขา้กองทุน และรวมถงึเงนิอื่นใดที่

มผูีบ้รจิาคเขา้กองทนุน้ี 

 “ถกูออกจากราชการ” หมายถงึ สมาชกิทีถ่กูใหอ้อกจากราชการไวก่้อน ที่ถูกปลดออก หรือไล่
ออกจากราชการ หรอืงานประจ า 

 “โรครา้ยแรง” หมายถงึ โรคมะเรง็ชนิดต่างๆ โรคเอดส ์โรคหวัใจ โรคไตวาย เป็นตน้ 
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ขอ้ 5 วตัถปุระสงคข์องกองทนุ 

  (1). เพือ่คุม้ครองป้องกนัความเสยีหายดา้นหน้ีสนิทีส่มาชิกมต่ีอสหกรณ์ 

  (2). เพือ่คุม้ครองและช่วยเหลอืผูค้ า้ประกนัเงนิกูข้องสมาชกิ 

ขอ้ 6 เงนิกองทนุอาจไดจ้ากแหลง่ต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

  (1). งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

  (2). ก าไรสุทธปิระจ าปี ซึง่ทีป่ระชมุใหญ่สามญัประจ าปีไดม้มีตใิหจ้ดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีของ

สหกรณต์ามขอ้บงัคบัของสหกรณ ์ขอ้ 28(8) ซึง่จดัสรรไมเ่กนิรอ้ยละสบิของก าไรสุทธิ 

  (3). เงนิหรอืทรพัยส์นิทีม่ผูีบ้รจิาคให ้

  (4). เงนิทีไ่ดร้บัจากการตดิตามหน้ีจากสมาชกิไมเ่กนิจ านวนเงนิทีจ่่ายช่วยเหลอืสมาชกิผูค้ า้ประกนั 

ขอ้ 7 เงนิกองทุนตามขอ้ 6(1) และ(2) ใหค้ณะกรรมการตัง้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือก าไร

สุทธปิระจ าปีตามทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร เป็นเงนิกองทนุจนกว่าเงนิกองทนุมจี  านวนสบิลา้นบาท หลงัจากนัน้

ใหต้ ัง้งบประมาณจากเงนิก าไรสุทธิประจ าปี เพือ่ใหก้องทนุรกัษาระดบัอยู่จ านวนสบิลา้นบาท 

ขอ้ 8 เงนิกองทนุตามขอ้ 6(2) คณะกรรมการอาจจะเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ เพื่อขอจดัสรรก าไรสุทธิ

ส่วนหน่ึงสมทบเป็นเงนิกองทนุ 

ขอ้ 9 เงนิกองทนุอาจมเีกนิกว่าสบิลา้นบาทกไ็ดห้ากเป็นเงนิทีไ่ดม้าตามขอ้ 6(3) และ(4) 

ขอ้ 10 สมาชิกผูม้ีสิทธิไดร้บัการช่วยเหลือจากกองทุนน้ี จะตอ้งเป็นสมาชิกของสหกรณ์มาแลว้

ไมน่อ้ยกว่า 3 เดอืน นบัแต่วนัทีส่หกรณร์บัผูน้ ัน้เขา้เป็นสมาชิก 

ขอ้ 11 สหกรณ์จะจ่ายเงินกองทุนน้ีใหแ้ก่สมาชิกที่ค า้ประกนัเพื่อน ามาช าระหน้ีที่จะตอ้งรบัภาระ

ในฐานะผูค้ า้ประกนัเท่านัน้ 

ขอ้ 12 ใหค้ณะกรรมการด าเนินการ แต่งต ัง้คณะกรรมการด าเนินการเป็นคณะอนุกรรมการสวสัดิการ

สมาชกิ ใหม้หีนา้ทีบ่รหิารและจดัการกองทนุใหเ้ป็นไปตามระเบยีบน้ี 
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ขอ้ 13 หลกัเกณฑใ์นการจ่าย เงนิกองทนุสวสัดกิารช่วยเหลอืผูค้ า้ประกนั ใหจ่้ายดงัน้ี 
  (ก). กรณีสมาชกิผูกู้ถ้กูออกจากราชการ 
 (1). สหกรณ์จะจ่ายเพื่อช่วยเหลอืสมาชิกผูค้ า้ประกนัที่ผูกู้ถู้กออกจากราชการ หรืองาน

ประจ าโดยหลงัจากน าค่าหุน้ เงินฝาก หรือเงนิอื่นใดที่สมาชิกผูกู้ถู้กออกจากราชการหรืองานประจ าไดร้บัจาก

สหกรณม์าหกัช าระหน้ีแลว้ 
 (2). สหกรณจ์ะจ่ายใหแ้ก่สมาชกิไม่เกนิในอตัรารอ้ยละ 50 ของหน้ีทีเ่หลอืจาก (1) 
 (3). กรณีสมาชิกถูกออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหนา้ที่ราชการหรือกระท าความผิด

อาญาทีม่ใิช่ความผดิทีก่ระท าโดยประมาท สหกรณจ์ะจ่ายไมเ่กนิในอตัรารอ้ยละ 50 ของหน้ีทีเ่หลอืจาก (1) 
  (ข). กรณีสมาชกิผูกู้เ้สยีชวีติ 
 (1). กรณีสมาชกิผูกู้เ้สยีชีวิตจากการปฏบิตัิหนา้ที่ สหกรณ์จะจ่ายเพื่อช่วยเหลอืสมาชิกผู ้

ค า้ประกนัทีผู่กู้เ้สยีชวีติในล าดบัหลงัจากน าค่าหุน้ เงนิฝาก หรอืเงนิอื่นใดที่สมาชิกผูกู้ร้ายนัน้ไดร้บัจากสหกรณ์มา

หกัช าระหน้ีแลว้ สหกรณจ์ะจ่ายใหไ้มเ่กนิในอตัรารอ้ยละ 100 ของหน้ีทีเ่หลอื 
 (2). กรณีสมาชิกผูกู้เ้สียชีวิตจากอุบตัิเหตุ หรือโรคภยัไขเ้จ็บท ัว่ไป สหกรณ์จะจ่ายเพื่อ

ช่วยเหลอืสมาชิกผูค้ า้ประกนัที่ผูกู้เ้สยีชีวิตในล าดบัหลงัจากน าค่าหุน้ เงนิฝาก หรือเงนิอื่นใดที่สมาชิกผูกู้ร้ายนัน้

ไดร้บัจากสหกรณ์มาหกัช าระหน้ีแลว้ สหกรณจ์ะจ่ายใหไ้ม่เกนิในอตัรารอ้ยละ 70 ของหน้ีทีเ่หลอื 
 (3). กรณีสมาชิกผูกู้เ้สียชีวิตจากโรครา้ยแรง ภายหลงัจากกูเ้งนิสหกรณ์ เกินกว่าสองปี 

สหกรณจ์ะจ่ายเพือ่ช่วยเหลอืสมาชกิผูค้ า้ประกนัที่ผูกู้เ้สยีชีวติในล  าดบัหลงัจากน าค่าหุน้ เงนิฝาก หรือเงนิอื่นใดที่

สมาชิกผูกู้ร้ายนัน้ไดร้บัจากสหกรณ์มาหกัช าระหน้ีแลว้ และจะช่วยเหลอืผูค้ า้ไม่เกินในอตัรารอ้ยละ 70 ของหน้ี

ที่เหลอื  แต่หากสมาชิกผูกู้เ้สยีชีวติจากโรครา้ยแรงหลงัจากท าสญัญากูภ้ายในสองปี ทางสหกรณ์จะจ่ายใหต้าม

ขอ้ 13ก(2) 
ขอ้ 14 ในกรณีที่เงนิกองทุนสวสัดิการช่วยเหลอืผูค้ า้ประกนั ไม่พอจ่ายใหแ้ก่สมาชิก ใหส้หกรณ์จ่ าย

เท่าทีม่อียู่ ส่วนทีเ่หลอืใหต้ ัง้เป็น “หน้ีรอเรยีกคืน” แลว้ใหท้ยอยจ่ายไปตามล าดบั 
ขอ้ 15 ในกรณีผูท้ีถ่กูใหอ้อกจากราชการไวก่้อน แต่ในภายหลงัไดก้ลบัเขา้มารบัราชการอีก ใหส้มาชิก

ผูน้ ัน้มหีนา้ที่ตอ้งจ่ายเงนิคืนแก่กองทุนเพื่อช่วยเหลอืสมาชิกผูค้ า้ประกนัตามระเบียบน้ี จนครบจ านวนที่สหกรณ์

ไดจ่้ายไปท ัง้หมด 
ขอ้ 16 สมาชิกที่จะไดร้บัการช่วยเหลือจากกองทุนน้ีจะตอ้งเป็นผูกู้ท้ี่ บริจาคเงินเขา้กองทุนน้ีแลว้

หลงัจากระเบยีบน้ีมผีลบงัคบัใชแ้ลว้เท่านัน้ 
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ขอ้ 17 ใหถ้ือว่าการด าเนินการตามกองทุนน้ี เป็นสวสัดิการแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรพัย์ต ารวจ

ปตัตานี จ ากดั เท่านัน้ 
ขอ้ 18 ใหย้กยอดเงินจากกองทุนช่วยเหลือผูค้ า้ประกนัเดิมท ัง้หมด มาเป็นส่วนหน่ึงของกองทุนน้ี

ทนัทหีลงัจากระเบยีบน้ีมผีลบงัคบัใช ้
ขอ้ 19 สหกรณท์รงไวซ้ึง่สทิธทิีจ่ะยงัไมจ่่ายเงนิทุกรายจนกว่าเงนิกองทนุจะมจี านวนครบสบิลา้นบาท 
ขอ้ 20 สหกรณ์ทรงไวซ้ึ่งสิทธิที่จะงดจ่ายหรือลดจ านวนเงนิใหน้อ้ยกว่าหลกัเกณฑท์ี่ก  าหนดไว ้โดย

คณะกรรมการ เป็นผูพ้จิารณาอนุมตั ิหากปรากฏว่า 
  (1). เงนิกองทนุน้ีมจี  านวนนอ้ยมาก หรอืหมดลง 
  (2). กรณีสมาชกิเจบ็ป่วยหรอืเสยีชวีติพรอ้มกนัหลายคนเป็นเหตใุหเ้งนิกองทุนน่าจะไม่พอจ่าย

ในปีงบประมาณ 

ขอ้ 21 ในกรณีที่มเีหตุตอ้งยกเลกิกองทุนน้ี ใหค้ณะกรรมการ จดัการช าระบญัชีใหแ้ลว้เสร็จ ภายใน 

90 วนันบัแต่วนัทีย่กเลกิ และหากมเีงนิหรือทรพัยส์นิของกองทุนเหลอือยู่ไม่พอจ่ายใหแ้ก่สมาชิกตามสทิธิ ใหน้ า

สมทบเป็นเงนิกองทนุสาธารณะประโยชนข์องสหกรณ์ 
ขอ้ 22 ในกรณีทีม่ปีญัหาเกี่ยวกบัระเบยีบน้ี ค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการด าเนินการ ใหถ้อืเป็นทีสุ่ด 
ขอ้ 23 ใหป้ระธานกรรมการเป็นผูร้กัษาการตามระเบยีบน้ี 

 
ประกาศ  ณ  วนัที ่19 มกราคม  พ.ศ.2559 

 
พนัต ารวจเอก 

( จรีะเศรษฐ ์  ดาวเงนิตระกูล ) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณอ์อมทรพัยต์ ารวจปตัตานี จ ากดั 
 


