
 
 
 
 
 

ระเบียบ กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค  ๓ 
ว่าด้วย เงินกองทุนช่วยเหลือจัดการศพเบื้องต้น  

พ.ศ.2559 
------------------------------------------------- 

ตามท่ี กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค 3 ได้จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือจัดการศพเบื้องต้น
ข้าราชการต ารวจ กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค 3 เพ่ือให้การด าเนินการเกิดประโยชน์สูงสุดและ
เหมาะสมจึงได้ปรับปรุงระเบียบ ไว้ดังนี้ 

ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบเงินกองทุนช่วยเหลือจัดการศพเบื้องต้น พ.ศ.2559” 
ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  สิงหาคม พ.ศ.2559  
ข้อ 3  ระเบียบและค าสั่งใดที่ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้

ระเบียบนี้แทน 
ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 

   “สมาชิก” หมายถึง ข้าราชการต ารวจสังกัด กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค 3   
(ไม่หมายความรวมถึงข้าราชการต ารวจที่สังกัด กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 31 - 34),  ลูกจ้างประจ า  
กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค 3 และข้าราชการบ านาญที่รับบ านาญจาก กองบังคับการต ารวจ
ตระเวนชายแดนภาค 3 ที่สมัครใจเป็นสมาชิกเงินกองทุนช่วยเหลือจัดการศพเบื้องต้น  

 “ทายาท”  หมายถึง บิดา มารดา สามี ภรรยา และบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของสมาชิก 

ข้อ 5  การจัดเก็บ เก็บจากสมาชิกในอัตราศพละ 100 บาท 

ข้อ 6  การพ้นจากสภาพการเป็นสมาชิกให้สิ้นสุดลงด้วยเหตุดังต่อไปนี้ 
(1)  ขอลาออกจากสมาชิกเป็นลายลักษณ์อักษร 
(2)  ไม่ช าระเงินตามข้อ 5  ติดต่อกันเกิน  3 งวด   
(3)  ได้รับค าสั่งแต่งตั้งโยกย้ายออกนอกสังกัด กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค 3 
(4)  ลาออกจากราชการ  
(5)  ถูกไล่ออก ให้ออก ปลดออก จากราชการ 
(6)  ตาย 

ข้อ 7  หลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือสมาชิกหรือทายาท 
(1)  ค่าจัดการศพ จ านวน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
(2)  ค่าพวงหรีด ในนาม “กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค 3”จ านวน 1 พวง 

ไม่เกิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)       
(3)  เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพของสมาชิกหรือทายาท จ านวน 3,000 บาท (สามพัน

บาทถ้วน) 

ข้อ 8  ผู้บังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค 3 เป็นผู้มีอ านาจสั่งจ่ายเงินตามข้อ 7  กรณี      
ผู้บังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค 3 ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ ผู้รักษาราชการแทน เป็นผู้มี
อ านาจสั่งจ่าย 

 

ข้อ 9 หลักฐาน... 
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ข้อ 9  หลักฐานประกอบการขอรับเงิน  
(1)  ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต 
(2)  ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นขอเงิน 
(3)  ส าเนาใบมรณะบัตร 
(4)  ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีผู้เสียชีวิตเป็นสามี ภรรยา 
(5)  ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้เสียชีวิต 
(6)  ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้ยื่นขอเงิน 

ข้อ 10  การเก็บรักษาเงิน และสมุดเงินฝาก 
(1)  ให้น าฝากธนาคารบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี  “บก.ตชด.ภาค 3 เงินกองทุน

ช่วยเหลือจัดการศพเบื้องต้น” 
(2)  สมุดเงินฝาก งานการเงินฝ่ายอ านวยการ กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค 3 

เป็นผู้เก็บรักษา 
(3)  ผู้มีอ านาจถอนเงิน มี 2 กลุ่ม โดยมีเงื่อนไขการสั่งจ่ายคือ “บุคคลใดบุคคลหนึ่งในกลุ่มท่ี 1 

จ านวน 1 คน และกลุ่มที่ 2 จ านวน 1 คน ร่วมกันลงนามจึงจะสามารถถอนเงินได้”  
ประกอบด้วย 
 กลุ่มท่ี 1 ได้แก่     (1)  ผู้บังคบัการต ารวจตระเวนชายแดนภาค 3 

   (2)  รองผู้บังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค 3 
กลุ่มท่ี 2 ได้แก่   (1)  ผู้ก ากับการฝ่ายอ านวยการ กองบังคับการต ารวจตระเวน  

ชายแดนภาค 3 
   (2)  รองผู้ก ากับการฝ่ายอ านวยการ กองบังคับการต ารวจตระเวน

ชายแดนภาค 3 
(3)  สารวัตรฝ่ายอ านวยการ กองบังคับการต ารวจตระเวน

ชายแดนภาค 3 (รับผิดชอบงานการเงิน)  
ข้อ 11  การด าเนินการ  

(1)  สมาชิกทุกรายต้องท าบันทึกสมัครใจตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้ และให้มีผลนับ   
แต่วันที่ท าบันทึก  

(2)  งานธุรการก าลังพลและสวัสดิการ ฝ่ายอ านวยการ กองบังคับการต ารวจตระเวน
ชายแดนภาค 3 มีหน้าที่ถอนเงินเมื่อผู้บังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค 3 อนุมัติ และน าเงินฝากเมื่อ
ได้รับเงินจากสมาชิก 

(3)  งานธุรการก าลังพลและสวัสดิการ ฝ่ายอ านวยการ กองบังคับการต ารวจตระเวน
ชายแดนภาค 3 จัดท าบัญชีรับ – จ่ายเงิน และรายงานผลต่อผู้บังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค 3 

ข้อ 12 ให้ ผู้บังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค 3 เป็นผู้รักษาการ และมีอ านาจในการ
พิจารณาวินิจฉัยปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

ประกาศ ณ  วันที่       29   กรกฎาคม  พ.ศ.2559 
 

 
                     พลต ารวจตรี มนต์ชัย  เรืองจรัส 

                     (มนต์ชัย  เรอืงจรัส) 
                   ผู้บังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ 

 

 


