
 

 

 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสุราษฎร์ธานี จํากดั 

ว่าด้วย  ทุนเพื�อสวสัดิการสมาชิก พ.ศ. 2564 

************************ 

 อาศยัอาํนาจตามความในข้อบงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกัด พ.ศ. 2554       

ขอ้ 71(7) และขอ้ 94(8) มติที�ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที� 56 ครั� งที� 11 /2564  เมื�อวนัที� 10 มิถุนายน

พ.ศ.2564  ไดก้าํหนดระเบียบวา่ดว้ยทุนเพื�อสวสัดิการสมาชิก พ.ศ. 2564 ดงัต่อไปนี�  

ข้อกาํหนดทั�วไป 

 ข้อ 1 ระเบียบนี� เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั ว่าดว้ยกองทุนเพื�อ

สวสัดิการสมาชิก  พ.ศ. 2564 ” 

 ข้อ 2  ระเบียบนี�ใหใ้ชบ้งัคบัตั�งแต่วนัที�  11  มิถุนายน 2564  เป็นตน้ไป  

 ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี  จาํกดั  วา่ดว้ยกองทุนเพื�อสวสัดิการ

สมาชิก พ.ศ. 2564  และที�แกไ้ขเพิ�มเติมเสียทั�งหมด และใหใ้ชข้อ้ความในระเบียบนี�แทน 

 บรรดาประกาศ  มติที�ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ประกาศ หรือคาํสั�งอื�นใด ขดัหรือแยง้กบั

ขอ้กาํหนดซึ�งไดก้าํหนดไวใ้นระเบียบนี�  หรือที�มีอยูก่่อนวนัมีผลบงัคบัใชร้ะเบียบนี�  ใหใ้ชร้ะเบียบนี�แทน 

 ข้อ 4 ในระเบียบนี�  

  “สหกรณ์” หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั 

  “สมาชิก” หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั และเจา้หนา้ที�  

สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั ไม่รวมถึงสมาชิกสมทบ 

  “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั 

   “กองทุน” หมายถึง กองทุนเพื�อสวสัดิการและประกนัชีวิต ตามระเบียบนี�  

  “บุตร” หมายถึง บุตรตามความเป็นจริงของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั 

และอายไุม่เกิน 25 ปี 

  “คู่สมรส” หมายถึง สามี ภรรยา โดยชอบดว้ยกฎหมายของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจ

สุราษฎร์ธานี จาํกดั 

  “ครอบครัวสมาชิก” หมายถึง บิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

ตาํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั และเจา้หนา้ที�สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดัไม่รวมถึงสมาชิกสมทบ 

  “เจบ็ป่วย” หมายถึง การเจบ็ป่วยทุกชนิด เวน้แต่การเจบ็ป่วยที�เกิดจากการกระทาํโดย 

เจตนาของตนเอง 

  “บาดเจบ็สาหสั” หมายถึง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297 ไดก้าํหนดนิยามของคาํวา่

บาดเจบ็สาหสัไว ้
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                    “โรงพยาบาล” หมายถึง สถานพยาบาลใด ๆ ซึ� งตั�งขึ�นถูกตอ้งตามกฎหมายเพื�อประกอบ 

รักษาพยาบาลตรวจวินิจฉยัโรคทาํการศลัยกรรม และให้บริการรักษา พยาบาลเต็มเวลา  และมิไดเ้ป็นสถานที� 

ที�จดัใหเ้พื�อพกัผอ่นหรือพกัฟื� นหรือสถาบนัใดซึ�งคลา้ยคลึงกนั 

 “ผูป่้วยใน” หมายถึง สมาชิกที�ใชบ้ริการของโรงพยาบาลและแพทยล์งความเห็นให้อยูรั่กษา

ตวัในโรงพยาบาลและมีชื�ออยูใ่นทะเบียนผูป่้วยในของโรงพยาบาล 

  “ผูรั้บประโยชน์” หมายถึง บุคคลที�สมาชิกแต่งตั�งให้เป็นผูรั้บประโยชน์ จากกองทุนโดยการ

แต่งตั�งนั�นตอ้งทาํเป็นหนงัสือและเก็บไวที้�สหกรณ์ 

 ข้อ 5 วตัถุประสงคข์องกองทุน 

5.1 เพื�อช่วยเหลือสมาชิกที�เจ็บป่วย และตอ้งอยูรั่กษาตวัในโรงพยาบาล 

5.2 เพื�อช่วยเหลือทายาทของสมาชิกที�เสียชีวิต หรือบุคคลที�สมาชิกผูเ้สียชีวิตแต่งตั�งให้เป็น

ผูรั้บประโยชน์ 

5.3 เพื�อคุม้ครองป้องกนัความเสียหายดา้นหนี� สินที�สมาชิกมีต่อสหกรณ์ 

5.4 เพื�อคุม้ครองและช่วยเหลือผูค้ ํ�าประกนัเงินกูข้องสมาชิก 

5.5 เพื�อเป็นสวสัดิการอื�น ๆ แก่สมาชิกตามระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 6 เงินกองทุนอาจไดจ้ากแหล่งต่าง  ๆ ดงัต่อไปนี�  

6.1 งบประมาณรายจ่ายประจาํปี 

6.2 กาํไรสุทธิประจาํปี 

6.3 เงินหรือทรัพยสิ์นที�มีผูบ้ริจาคให ้

6.4 เงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษทัประกนั 

6.5 รายไดอื้�น ๆ 

ข้อ 7  เงินกองทุนตามขอ้ 6.1 และ 6.2 ให้คณะกรรมการตั�งงบประมาณรายจ่ายประจาํปีหรือกาํไร

สุทธิประจาํปี ตามที�คณะกรรมการเห็นสมควรเป็นเงินกองทุนจนกว่าเงินกองทุนมีจาํนวนสิบล้านบาท 

หลงัจากนั�นใหต้ั�งงบประมาณจากเงินกาํไรสุทธิประจาํปี เพื�อใหก้องทุนรักษาระดบัอยูจ่าํนวนสิบลา้นบาท 

 ข้อ 8  เงินกองทุนตามขอ้ 6.2 คณะกรรมการอาจจะเสนอต่อที�ประชุมใหญ่ เพื�อขอจดัสรรกาํไรสุทธิ

ส่วนหนึ�งสมทบเป็นเงินกองทุน 

 ข้อ  9  เงินกองทุนอาจมีเกินกวา่สิบลา้นบาทก็ได ้หากเป็นเงินที�ไดม้าตามขอ้ 6.3 

 ข้อ  10 สมาชิกผูมี้สิทธิไดรั้บการช่วยเหลือจากกองทุนนี�  จะตอ้งเป็นสมาชิกของสหกรณ์มาแลว้ไม่

นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัแต่วนัที�สหกรณ์รับผูน้ั�นเขา้เป็นสมาชิก 

 ข้อ  11 ใหค้ณะกรรมการมีหนา้ที�บริหารและจดัการกองทุนใหเ้ป็นไปตามระเบียบนี�  
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  ข้อ  12 การจ่ายเงินกองทุน 

  12.1  จ่ายเป็นค่าเบี�ยประกนัสาํหรับทาํประกนัชีวติกลุ่มใหแ้ก่สมาชิก 

12.2  จ่ายให้สมาชิกกรณีเจ็บป่วยซึ� งตอ้งนอนพกัรักษาตวัในโรงพยาบาล หลงัจากที�แพทย์

อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลแล้ว โดยจะจ่ายเงินกองทุนให้ในอตัราคืนละ 1,000 บาท แต่ทั�งนี�

รวมกนัแลว้ในรอบปีบญัชีไม่เกิน 10,000 บาท และใหอ้ยูใ่นอาํนาจของผูจ้ดัการมีอาํนาจตรวจสอบให้

ถูกตอ้งและสั�งจ่ายได ้ ซึ� งเมื�อดาํเนินการแลว้รายงานใหค้ณะกรรมการดาํเนินการทราบ 

 จ่ายให้ครอบครัวสมาชิกกรณีเจ็บป่วยซึ� งตอ้งนอนพกัรักษาตวัในโรงพยาบาล หลงัจากที�

แพทยอ์นุญาตใหอ้อกจากโรงพยาบาลแลว้ โดยจะจ่ายเงินกองทุนให้ในอตัราคืนละ 500 บาท แต่ทั�งนี�

รวมกนัแลว้ในรอบปีบญัชีไม่เกิน 3,000.-บาท  กรณีในครอบครัวสมาชิก เป็นสมาชิกของสหกรณ์

มากกวา่  1 คน ให้ขอรับเงินสวสัดิการตามสิทธิอนัพึงไดห้นึ� งคน  และให้อยูใ่นอาํนาจของผูจ้ดัการมี

อาํนาจตรวจสอบใหถู้กตอ้งและสั�งจ่ายได ้ ซึ� งเมื�อดาํเนินการแลว้รายงานให้คณะกรรมการดาํเนินการ

ทราบ 

             12.3  กรณีสมาชิกและเจา้หนา้ที�เสียชีวิตสหกรณ์จะจ่ายเงินกองทุนให้แก่บุคคลตามขอ้ 12.10

ดงันี�  

             (1) เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั�งแต่ 6 เดือน แต่ไม่ถึง   1 ปี รายละ   100,000  บาท 

    (2) เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั�งแต่  1 ปี แต่ไม่ถึง   5 ปี รายละ   500,000  บาท 

    (3) เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั�งแต่  5 ปี แต่ไม่ถึง  10 ปี รายละ 1,000,000 บาท 

    (4) เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั�งแต่ 10 ปี แต่ไม่ถึง  15 ปี รายละ 1,200,000 บาท 

     (5) เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั�งแต่ 15 ปี แต่ไม่ถึง  20 ปี รายละ 1,300,000 บาท 

    (6) เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั�งแต่ 20 ปี แต่ไม่ถึง  25 ปี รายละ 1,400,000 บาท 

    (7) เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั�งแต่ 25 ปีขึ�นไป    รายละ 1,500,000 บาท 

หากสมาชิกเสียชีวติเนื�องจากการปฏิบติัหนา้ที�สหกรณ์จ่ายเงินกองทุนอีก 100,000 บาท 

การนับเวลาการเป็นสมาชิกให้นบัเฉพาะเวลาที�เป็นสมาชิกติดต่อกนัครั� งหลงัสุด และกรณี

สมาชิกที�โอนสภาพมาจากสหกรณ์อื�น ใหน้บัอายกุารเป็นสมาชิกตั�งแต่วนัที�ไดรั้บสิทธิจากสหกรณ์เดิม  

12.4  จ่ายเป็นเงินสวสัดิการรับขวญัทายาทใหม่ ใหแ้ก่สมาชิก ครั� งละ 1,000 บาท โดยจ่ายครั� ง

เดียวและกรณีบิดา มารดา เป็นสมาชิกทั�ง 2 คน ให้ขอรับเงินสวสัดิการตามสิทธิอนัพึงไดท้ั�งสองคน 

             12.5  จ่ายเป็นเงินสวสัดิการมงคลสมรสของสมาชิก โดยจ่ายครั� งเดียว จาํนวน 1,000 บาท 

และกรณีคู่สมรสเป็นสมาชิกสหกรณ์ทั�ง 2 คน ใหข้อรับเงินสวสัดิการตามสิทธิอนัพึงไดท้ั�งสองคน 

12.6  จ่ายเป็นเงินสวสัดิการกรณีสมาชิกสําเร็จการศึกษาตั�งแต่ระดบัปริญญาตรีขึ�นไป โดย 

จบปริญญาตรีรับ 1,000 บาท จบปริญญาโทรับ 2,000 บาท จบปริญญาเอกรับ 3,000  บาท 

12.7  จ่ายเป็นเงินสวสัดิการกรณีสมาชิกสําเร็จหลกัสูตร การฝึกอบรมขา้ราชการตาํรวจชั�น

ประทวนยศดาบตาํรวจ อาย ุ53 ปีขึ�นไป เพื�อเลื�อนตาํแหน่งและเลื�อนยศแบบเลื�อนไหลเป็นชั�นสัญญา

บตัรถึงยศร้อยตาํรวจเอก  โดยจ่ายใหร้ายละ 5,000 บาท 
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12.8  จ่ายเป็นเงินสวสัดิการกรณีสมาชิกที�เป็นขา้ราชการตาํรวจชั�นประทวนสอบเลื�อนยศ

เป็นนายตาํรวจชั�นสัญญาบตัร(ร้อยตาํรวจตรี) โดยจ่ายรายละ 5,000.- บาท 

12.9 จ่ายเป็นเงินบาํเพ็ญกุศลศพบิดา มารดา คู่สมรสและบุตรที�ชอบด้วยกฎหมายแต่ไม่

รวมถึงบุตรบุญธรรมของสมาชิก โดยจ่ายใหร้ายละ 10,000.-บาท  

  12.10  เมื�อสมาชิกรายใดเสียชีวิต สหกรณ์จะจ่ายเงินกองทุนให้แก่บุคคลหนึ� งบุคคลใด

ตามลาํดบัดงันี�  

   (1)  ผูรั้บประโยชน์ 

   (2)  คู่สมรส 

   (3) บุตร (ไม่รวมบุตรบุญธรรม) 

   (4) บิดา – มารดา         

             12.11 บุคคลผูมี้สิทธิขอรับเงินกองทุนเรียงตามลาํดบัตามขอ้ 12.10  ของสมาชิกที�เสียชีวิต ให้

มีสิทธิขอรับเงินช่วยเหลือเบื�องตน้ไดไ้ม่เกิน 20,000 บาท ทั�งนี� ให้อยูใ่นอาํนาจของผูจ้ดัการมีอาํนาจ

สั�งจ่ายได ้เมื�อดาํเนินการแลว้รายงานใหค้ณะกรรมการทราบ 

ข้อ 13  การขอรับเงิน 

 13.1 กรณีสมาชิกหรือครอบครัวสมาชิก เจบ็ป่วยและพกัรักษาตวัในโรงพยาบาลใหส้มาชิก 

หรือผูไ้ด้รับมอบอาํนาจยื�นเอกสารแบบคาํขอรับเงินกองทุน ตามที�คณะกรรมการกาํหนด พร้อม

หลกัฐาน ดงัต่อไปนี�  

(1) สาํเนาใบเสร็จรับเงินของโรงพยาบาล หรือหลกัฐานรับรองค่าใชจ่้ายจากโรงพยาบาล 

(2) หลกัฐานรับรองของแพทยจ์ากโรงพยาบาล 

(3) สําเนาบตัรประจาํตวัของสมาชิกหรือครอบครัวสมาชิกที�เจ็บป่วย และสําเนาบตัร

ประจาํตวัของผูไ้ดรั้บมอบอาํนาจ 

(4) เอกสารอื�นตามที�คณะกรรมการกาํหนด 

13.2 กรณีสมาชิกเสียชีวิต ให้ผูรั้บประโยชน์หรือบุคคลตาม ขอ้ 12.10 ยื�น แบบคาํขอรับ

เงินกองทุนตามที�คณะกรรมการกาํหนด พร้อมดว้ยหลกัฐานแลว้แต่กรณี ดงัต่อไปนี�  

(1) สาํเนาใบมรณะบตัรของสมาชิกผูเ้สียชีวติ 

(2) สาํเนาทะเบียนบา้นที�มีชื�อสมาชิกผูเ้สียชีวติ 

(3) สาํเนาทะเบียนสมรสของสมาชิกผูเ้สียชีวติ 

(4) สาํเนาบตัรประจาํตวัของผูข้อรับเงิน 

(5) เอกสารอื�นตามที�คณะกรรมการกาํหนด 
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13.3 กรณีจ่ายเป็นเงินรับขวญัทายาทใหม่ สมาชิกหรือผูรั้บมอบอาํนาจ ยื�นแบบคาํขอรับ 

เงินกองทุน ภายใน 120 วนั นบัแต่วนัคลอดบุตร หากพน้กาํหนดเวลาดงักล่าว ถือวา่สมาชิกสละสิทธิ�

ในการรับเงินสวสัดิการ พร้อมหลกัฐาน ดงัต่อไปนี�  

        (1)  สาํเนาบตัรประจาํตวัของสมาชิก 

        (2)  สาํเนาสูติบตัร 

13.4 กรณีจ่ายเป็นเงินสวสัดิการมงคลสมรส สมาชิกหรือผูรั้บมอบอาํนาจ ยื�นแบบคาํขอรับ 

เงินกองทุน ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัจดทะเบียนสมรส หากพน้กาํหนดเวลาดงักล่าว ถือวา่สมาชิกสละ

สิทธิ� ในการรับเงินสวสัดิการ พร้อมหลกัฐานดงัต่อไปนี�  

        (1)  สาํเนาบตัรประจาํตวัของสมาชิก 

        (2)  สาํเนาทะเบียนสมรส 

13.5  กรณีจ่ายเป็นเงินสวสัดิการกรณีสาํเร็จการศึกษาใหส้มาชิกยื�นแบบคาํขอรับเงินกองทุน 

ภายใน 1 ปี นบัจากวนัสาํเร็จการศึกษา พร้อมหลกัฐานดงัต่อไปนี�  

        (1)  สาํเนาบตัรประจาํตวัของสมาชิก 

        (2)  หลกัฐานการสาํเร็จการศึกษา 

13.6  กรณีจ่ายเป็นสวสัดิการกรณีสมาชิกสําเร็จหลกัสูตร การฝึกอบรมขา้ราชการตาํรวจชั�น 

ประทวนยศดาบตาํรวจ อายุ 53 ปีขึ�นไป เพื�อเลื�อนตาํแหน่งและเลื�อนยศแบบเลื�อนไหลเป็นชั�นสัญญา

บตัรถึงยศร้อยตาํรวจเอก(กดต)ให้สมาชิกยื�นแบบคาํขอรับเงินกองทุนภายใน 1 ปี นบัจากวนัสําเร็จ

การศึกษา พร้อมหลกัฐานดงัต่อไปนี�  

        (1)  สาํเนาบตัรประจาํตวัของสมาชิก 

        (2)  หลกัฐานการสาํเร็จการศึกษา 

13.7  กรณีจ่ายเป็นเงินสวสัดิการกรณีสมาชิกสอบเลื�อนยศเป็นชั�นสัญญาบตัร(ร้อยตาํรวจตรี)  

ให้สมาชิกยื�นแบบคาํขอรับเงินกองทุนภายใน 30 วนั นบัจากวนัที�ไดรั้บการแต่งตั�ง พร้อมหลกัฐาน

ดงัต่อไปนี�  

        (1)  สาํเนาบตัรประจาํตวัของสมาชิก 

        (2)  หนงัสือคาํสั�งแต่งตั�ง 

13.8 กรณีจ่ายเป็นเงินบาํเพญ็กุศลศพบิดา มารดา คู่สมรสและบุตรที�ชอบดว้ยกฎหมายแต่ไม่

รวมถึงบุตรบุญธรรมของสมาชิก โดยให้ยื�นแบบคาํขอรับเงินภายในระยะเวลา  1 ปี นบัตั�งแต่วนัที� 

เสียชีวติ พร้อมหลกัฐานดงัต่อไปนี�  

        (1) สาํเนาบตัรประจาํตวัของสมาชิก 

        (2) สาํเนาทะเบียนบา้นของสมาชิก 

        (3) สาํเนาทะเบียนบา้นของผูที้�เสียชีวติ 

        (4) ใบมรณะบตัร 
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ข้อ  14  การยื�นคาํขอรับเงินกองทุนตามขอ้ 12.2 และ 12.3 ให้ยื�นต่อสหกรณ์ภายใน 1 ปี นบัแต่วนัที� 

เขา้อยู่รักษาตวัในโรงพยาบาล หรือวนัที�เสียชีวิตแลว้แต่กรณี หากพน้กาํหนดนี� ถือวา่สมาชิกหรือทายาทของ

สมาชิกผูเ้สียชีวติมีความประสงคที์�จะสละสิทธิในการขอรับเงินจากกองทุนนี�  

  สําหรับกรณีสมาชิกผูเ้สียชีวิตได้แต่งตั� งผูรั้บประโยชน์ โดยทาํเป็นหนังสือและเก็บไวที้�

สหกรณ์ก่อนเสียชีวิต สหกรณ์จะติดต่อผูรั้บประโยชน์ตามที�อยูที่�แจง้ไวใ้ห้นาํหลกัฐานมาขอรับทุน หากพน้

กาํหนดภายใน 1 ปี นับตั�งแต่วนัที�ผูรั้บประโยชน์ควรจะได้ทราบแห่งข้อความนั�น และยงัไม่มาติดต่อกับ

สหกรณ์ สหกรณ์จะถือว่าผูรั้บประโยชน์ผูน้ั�นมีความประสงค์ที�จะสละสิทธิ� ในการขอรับเงินจากกองทุนนี�  

เช่นกนั 

 ข้อ 15  เงินกองทุนที�จ่ายให้ตามขอ้ 12.3 สหกรณ์ทรงไวซึ้� งสิทธิที�จะจ่ายให้แก่บุคคลตามขอ้ 12.10

และขอ้วนิิจฉยัใด ๆ ของคณะกรรมการในทุกกรณีใหถื้อเป็นขอ้ยติุ 

 ข้อ 16  การจ่ายเงินกองทุนตามระเบียบนี�  ให้ครอบคลุมถึงมติที�ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ 

ชุดที� 56 ประชุมครั� งที� 4/2564 เมื�อวนัที� 11 มกราคม 2564 ให้ทบทวนระเบียบวาระประชุมคณะกรรมการ

ดาํเนินการชุดที� 54 ประชุมครั� งที� 4/2562 เมื�อวนัที� 16 มกราคม 2562 ระเบียบวาระที� 6.5 เรื�องการโอนสภาพ

สมาชิกระหว่างสหกรณ์ โดยให้สมาชิกที�ขอโอนสภาพสมาชิกมาจากสหกรณ์อื�น ตั� งแต่การประชุม

คณะกรรมการดําเนินการชุดที� 54 ประชุมครั� งที� 4/2562 เมื�อวนัที� 16 มกราคม 2562 จนถึง การประชุม

คณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที� 56 ครั� งที� 4 /2564  เมื�อวนัที� 11 มกราคมพ.ศ.2564 ให้ไดรั้บสิทธิตามระเบียบ 

วา่ดว้ย ทุนสวสัดิการแก่สมาชิก พ.ศ.2564 ทุกคน   

            ข้อ 17  สหกรณ์ทรงไวซึ้� งสิทธิที�จะงดจ่ายหรือลดจาํนวนเงินให้น้อยกว่าหลกัเกณฑ์ที�กาํหนดไว ้โดย

คณะกรรมการเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติั หากปรากฏวา่ 

(1) เงินกองทุนมีจาํนวนนอ้ยมาก หรือหมดลง 

(2) กรณีสมาชิกเจบ็ป่วยหรือเสียชีวติพร้อมกนัหลายคนเป็นเหตุใหเ้งินกองทุนน่าจะไม่พอ

จ่ายในปีงบประมาณ 

ข้อ 18  ในกรณีที�มีเหตุตอ้งยกเลิกกองทุนนี�  ใหค้ณะกรรมการจดัการชาํระบญัชีให้แลว้เสร็จภายใน 90 

วนั นบัแต่วนัที�ยกเลิก และหากมีเงินหรือทรัพยสิ์นของกองทุนเหลืออยูไ่ม่พอจ่ายใหแ้ก่สมาชิกตามสิทธิ ใหน้าํ

สมทบเป็นเงินกองทุนสาธารณะประโยชน์ของสหกรณ์ 

ข้อ 19  ใหป้ระธานกรรมการ รักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบนี�  

 ประกาศ   ณ  วนัที�  10  มิถุนายน  พุทธศกัราช  2564 

                           

                ร้อยตาํรวจเอก         

              ( สุวทิย ์ มากดว้ง ) 

                                                                 ประธานกรรมการ  

                                            สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั 


