
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจปัตตานี จ ากัด 
ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก 

พ.ศ.2563 
 
 

  ตามมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญประจ าปี 2559 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจปัตตานี จ ากัด เมื่อ
วันที่ 27 มกราคม 2559 ได้เห็นชอบให้สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจปัตตานี จ ากัด ถือใช้ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
ต ารวจปัตตานี จ ากัด ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ฯ พ.ศ.2563 ในกรณีที่ผู้กู้พ้นสภาพจากงาน
ประจ าหรือพ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ  

อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจปัตตานี จ ากัด ข้อ 28 (9) ข้อ 66 (8)  
และ ข้อ94 (10) ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 55 ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563     
ได้ก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจปัตตานี จ ากัด ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก พ.ศ. 2563  
ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจปัตตานี จ ากัด ว่าด้วยกองทุน
สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก พ.ศ. 2563” 
  ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจปัตตานี  จ ากัด ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการ
ช่วยเหลือสมาชิก พ.ศ.2561 บรรดาประกาศ มติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  และระเบียบอ่ืนใด ซึ่งมี                  
ข้อขัดแย้ง กับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

  ข้อ 4  ในระเบียบนี้ 
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจปัตตานี จ ากัด 

 “สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจปัตตานี จ ากัด 
 “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจปัตตานี จ ากัด 
 “ผู้จัดการ” หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจปัตตานี จ ากัด 
 ข้อ 5 วัตถุประสงค์ เพ่ือช่วยเหลือสมาชิก ในกรณีที่ผู้กู้ขาดจากสมาชิกภาพ ตามความในข้อบังคับ

สหกรณ ์ข้อ 40 หรือมีค าสั่งศาลว่า สาบสูญ โดยผู้กู้ไม่สามารถช าระหนี้เงินกู้สามัญได้และต้องเรียกช าระหนี้จากผู้ค้ าประกัน 
  ข้อ 6 เงินกองทุน อาจได้จากแหล่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
          6.1 จากการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 
          6.2 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
          6.3 เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ 
          6.4 เงินที่ได้รับจากการติดตามหนี้จากสมาชิก ไม่เกินจ านวนเงินที่จ่ายช่วยเหลือสมาชิก 
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          6.5 เงินค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
ข้อ 7 ให้คณะกรรมการด าเนินการแต่งตั้งกรรมการด าเนินการ เป็นคณะอนุกรรมการสวัสดิการ 

สมาชิก ให้มีหน้าที่บริหารและจัดการกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
  ข้อ 8 สหกรณ์จะจ่ายเงินกองทุนนี้ให้แก่สมาชิก โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
          8.1 กรณีผู้กู้เสียชีวิต หรือมีค าสั่งศาลว่าสาบสูญ  สหกรณ์จะจ่ายเพื่อช่วยเหลือสมาชิกโดย 
น าเงิน ค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอ่ืนใดที่สมาชิกผู้กู้รายนั้นได้รับจากสหกรณ์มาหักช าระแล้ว ในอัตรา ดังนี้ 

ก. สมาชิกผู้กู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ของทางราชการ หรืองานประจ าไม่
เกินอัตราร้อยละ 100 ของหนี้ที่เหลือ 

ข. สมาชิกผู้กู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือโรคภัยไข้เจ็บทั่วไป ไม่เกิน อัตราร้อยละ 
80 ของหนี้ที่เหลือ 

ค. สมาชิกผู้กู้เสียชีวิตจากโรคร้ายแรง  โรคเอดส์ โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคไต
วายเป็นต้น ภายในระยะ สองปี หรือภายหลังสองปี นับจากที่ได้รับเงินกู้จาก
สหกรณ์ ไม่เกินอัตรา ร้อยละ 60 และ 70 ตามล าดับ 

ง. สมาชิกผู้กู้สาบสูญ โดยมีค าสั่งศาลว่า สาบสูญ ไม่เกินอัตราร้อยละ 70 ของ
หนี้ที่เหลือ 

จ. สมาชิกผู้กู้เสียชีวิตจากการอัตวินิบาตกรรม ไม่เกินอัตราร้อยละ 60 ของหนี้
ที่เหลือ 

         8.2 กรณผีู้กูอ้อกจากราชการ หรืองานประจ า โดยหลังจากน าเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงิน 
อ่ืนใดที่สมาชิกผู้กู้ ได้รับจากสหกรณ์ มาหักหนี้แล้ว ในอัตรา ดังนี้ 

ก. สมาชิกผู้กู้ถูกออกจากราชการ หรืองานประจ า  โดยการปลดออก ไล่ออก     
ไม่เกินอัตราร้อยละ 60 ของหนี้ที่เหลือ 

ข. สมาชิกผู้กู้  ถูกออกจากราชการหรืองานประจ า  เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือ
กระท าความผิดอาญาที่มิใช่ความผิดที่กระท าโดยประมาท ไม่เกิน อัตราร้อยละ 
50 ของหนี้ที่เหลือ 

ค. สมาชิกผู้กู้ถูกออกจากราชการ หรืองานประจ าเพราะเป็นคนไร้ความสามารถหรือ
เสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องค าพิพากษาให้ล้มละลาย ไม่เกิน อัตราร้อยละ 
40 ของหนี้ที่เหลือ 

ง. สมาชิกผู้กู้ท่ีลาออกจากราชการหรืองานประจ า ไม่เกินอัตราร้อยละ 20 ของหนี้
ที่เหลือ แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 100,000 บาท 
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ในกรณีที่สมาชิกผู้ที่ถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือถูกปลดออก หรือถูกไล่ออก  
แต่ภายหลังได้กลับเข้ามารับราชการหรืองานประจ าอีก ให้สมาชิกผู้นั้นมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินคืนแก่กองทุนสวัสดิการ
ช่วยเหลือสมาชิกตามระเบียบนี้ จนครบตามจ านวนที่สหกรณ์ได้จ่ายไปทั้งหมด 
  ข้อ 9 ในกรณีที่เงินกองทุนนี้ไม่พอจ่ายให้แก่สมาชิก ให้สหกรณ์จ่ายเท่าที่มีอยู่ส่วนที่เหลือให้ตั้งเป็น 
“หนี้รอเรียกคืน”แล้วให้ทยอยจ่ายไปตามล าดับ 
  ข้อ 10 สหกรณ์ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะงดจ่ายหรือลดจ านวนเงินให้น้อยกว่าหลักเกณฑ์ที่ก าหนด โดย 
คณะกรรมการด าเนินการ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ หากปรากฏว่า 
            10.1 เงินกองทุนนี้มีจ านวนน้อยมาก หรือหมดลง 
            10.2 กรณีสมาชิกเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตพร้อมกันหลายคน อาจท าให้เงินกองทุนไม่พอจ่าย
ภายในปีงบประมาณ 
  ข้อ 11 กรณีท่ีมีเหตุต้องยกเลิกกองทุนนี้หากมีเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนเหลืออยู่ ให้โอนเข้าทุน
สาธารณประโยชน์ของสหกรณ์ 
  ข้อ 12 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้คณะกรรมการด าเนินการเป็น         
ผู้วินิจฉัยและให้ถือเป็นที่สุด 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่ 22 เมษายน  พ.ศ.2563 
 
 

      พันต ารวจเอก 
       (ภูดิท   พานิชประเสริฐ) 
          ประธานกรรมการ 
      สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจปัตตานี  จ ากัด 


