
 

ระเบียบกองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ 

ว่าด้วย การใช้จ่ายเงิน บก.ตชด.ภาค ๓ (ให้กู้ยืม) 

(แก้ไขปรับปรุง ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๐ 

---------------------------------------------------- 

  ตามท่ี กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ ได้รับเงินบริจาคจากผู้มีอุปการคุณ และน ามาใช้

จ่าย เพ่ือเป็นสวัสดิการของหน่วย เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเหมาะสม รัดกุม และด ารงไว้ซึ่ง

ความยุติธรรม จึงก าหนดระเบียบปฏิบัติดังนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการใช้จ่ายเงิน บก.ตชด.ภาค ๓ (ให้กู้ยืม) พ.ศ.๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ระเบียบและค าสั่งใดที่ก าหนดไว้ซ่ึง ขัด หรือแย้ง กับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 

 “เงินให้กู้ยืม” หมายถึง 

 (๑) พลต ารวจเอก พรศักดิ์  ดุรงควิบูลย์ มอบให้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) 

(๒) พันต ารวจเอก ประสิทธิ์  รักประชา , พลเอก อาทิตย์  ก าลังเอก , พันต ารวจโท สุวัฒน์  

กรึงไกร , พันต ารวจโท บรรเจิด  พงศ์ศิริวรรณ และแพทย์หญิง ราวดี  วัฑฒกานนท์  ร่วมกันมอบให ้

๔๓,๓๐๐ บาท (สี่หมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) 

“ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการต ารวจสังกัดทีก่องบังคับการต ารวจตระเวนชายแดน 

ภาค ๓ , ฝ่ายอ านวยการ กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ และลูกจ้าง กองบังคับการต ารวจ

ตระเวนชายแดนภาค ๓ 

  “ข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตร” หมายถงึ ข้าราชการต ารวจยศร้อยต ารวจตรี ถึง 

พลต ารวจตรี 

“ข้าราชการต ารวจชั้นประทวน” หมายถึง ข้าราชการต ารวจยศสิบต ารวจตรี ถึง ดาบต ารวจ  

และลูกจ้าง 

“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการพิจารณาให้กูย้ืมเงิน บก.ตชด.ภาค ๓ (ให้กู้ยืมเงิน) 

ข้อ ๕ ผู้บังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอ านาจในการ

พิจารณาวินิจฉัยปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

 



หมวด ๑ 

คณะกรรมการ 

ข้อ ๖ คณะกรรมการประกอบด้วย 

  (๑) รองผู้บังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ (รับผิดชอบงานธุรการก าลังพลและ 

สวัสดิการ) เป็น ประธานคณะกรรมการ 

  (๒) ผู้ก ากับการ ฝ่ายอ านวยการ กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ เป็น  

รองประธานคณะกรรมการ 

  (๓) รองผู้ก ากับการ ฝ่ายอ านวยการ กองบังคับต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ เป็น  

กรรมการ 

  (๔) สารวัตร ฝ่ายอ านวยการ กองบังคับต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ (ทุกงาน) เป็น  

กรรมการ 

  (๕) ผู้บังคับกองร้อย ฝ่ายอ านวยการ กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓  

(กองร้อยสนับสนุน) เป็น กรรมการ 

  (๖) สารวัตร ฝ่ายอ านวยการ กองบังคับต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ (งานการเงิน)     

เป็น กรรมการและเหรัญญิก 

(๗) สารวัตร ฝ่ายอ านวยการ กองบังคับต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ (งานธุรการ 

ก าลังพลและสวัสดิการ) เป็น กรรมการและเลขานุการ 

  (๘) รองสารวัตร ฝ่ายอ านวยการ กองบังคับต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ (รับผิดชอบ 

งานสวัสดิการ) เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ 

  

หมวด ๒ 

หน้าที่คณะกรรมการ 

 ข้อ ๗ คณะกรรมการ มีหน้าที่ 

  ๗.๑ ร่วมกันพิจารณาและอนุมัติเงินกู้ให้กับข้าราชการที่ยื่นกู้ 

  ๗.๒ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ รวบรวมหลักฐานและข้อมูลของผู้ยื่นกู้  ให้

คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ภายในวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน หรือก่อนวันเงินเดือนออกอย่างน้อย ๒ วัน 

  ๗.๓  เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ มีหน้าที่ ถอนเงินเมื่อผู้บังคับการต ารวจตระเวน

ชายแดนภาค ๓ หรือคณะกรรมการอนุมัติ และโอนเงินให้กับข้าราชการที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ

ในวันจ่ายเงินเดือน 

  ๗.๔ เหรัญญิก มีหน้าที่ รับการช าระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ยจากผู้กู้ 

๗.๕ เหรัญญิก จัดท าบัญชีรับ – จ่ายเงิน และรายงานผลต่อผู้บังคับการต ารวจตระเวน 



ชายแดนภาค ๓ หรือประธานกรรมการ ภายในวันที่ ๑๓ ของเดือน 

  ๗.๖ เหรัญญิกเก็บรักษาสมุดบัญชีเงินฝาก“บก.ตชด.ภาค 3 (ให้กู้ยืม)” เลขท่ี  515-0-32302-0  

๗.๗ แจ้งข้าราชการที่ประสงค์ยื่นค าขอกู้เงินพระราชทาน กองบังคับการต ารวจตระเวน 

ชายแดนภาค ๓ โดยผ่าน งานธุรการก าลังพลและสวัสดิการ ฝ่ายอ านวยการ กองบังคับการต ารวจตระเวน

ชายแดนภาค ๓ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน 

 

หมวด ๓ 

หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงิน 

ข้อ ๘ หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงิน ให้ข้าราชการต ารวจกู้ยืมเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน 

  (๑) ข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตร กู้ได้รายละไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาท) 

(๒) ข้าราชการต ารวจชั้นประทวน กู้ได้รายละไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาท) 

(๓) ระยะเวลาผ่อนช าระ ๑๐ งวด   

(๔) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ ๕๐ สตางค์ต่อเดือน (ร้อยละ ๖ ต่อปี) 

(๕) ข้าราชการต ารวจที่ได้อนุมัติให้กู้ต้องผ่อนช าระอย่างน้อย ๗ งวด หรือช าระหนี้ครบ  

จ านวน จึงจะมีสิทธิ์ยื่นกู้ใหม่ และมีเงินเดือนคงเหลือสุทธิเพียงพอช าระหนี้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ย  

  (๖) ผู้กู้จะต้องผ่อนช าระหนี้เงินกู้โดยหักผ่านบัญชีเงินเดือน หรืออ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการ

พิจารณาเงินกู้เห็นชอบ  

  (๗) ผู้ค้ าประกันจ านวน ๑ คน 

(๘) ผู้ค้ าประกันเงินกู้ประเภทที่ ๑ ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิไม่ต่ ากว่า ๒,๐๐๐  

บาท (สองพันบาท) ส าหรับค้ าประกันการกู้ของข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตร และต้องมีเงินได้รายเดือนไม่

ต่ ากว่า ๑,๕๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาท) ส าหรับค้ าประกันการกู้ของข้าราชการต ารวจชั้นประทวน 

(๙) ข้าราชการต ารวจที่มีอายุราชการเหลือไม่ถึง ๑ ปี สามารถกู้ได้โดยต้องผ่อนช าระหนี้ 

เงินกู้ให้ครบก่อนเกษียณอายุราชการ 

ข้อ ๙  ผู้ค้ าประกันสามารถค้ าประกันได้ ๑ สัญญาเท่านั้น 

 

หมวด ๔ 

การเก็บรักษาเงิน 

ข้อ ๑๐ การเก็บรักษาเงินและสมุดเงินฝาก 

  (๑) เงินให้กู้ยืม ให้น าฝากธนาคารบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี บก.ตชด.ภาค ๓ (ให้กู้ยืม)  

และงานการเงิน ฝ่ายอ านวยการ กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ เป็นผู้เก็บรักษาสมุดเงินฝาก 

 (๒) ดอกผลที่ได้รับตามข้อ ๘ ให้น าฝากเข้าบัญชี บก.ตชด.ภาค ๓ (เงินสวัสดิการ) 



   (๓) การจ่ายเงิน ให้มีผู้ลงนามสั่งจ่ายกลุ่มละ ๑ คน ประกอบด้วย 

   กลุ่มที่ ๑ ได้แก่ ผู้บังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ และรองผู้บังคับการ 

ต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ 

กลุ่มที่ ๒ ได้แก่ ผู้ก ากับการ ฝ่ายอ านวยการ กองบังคับการต ารวจตระเวน 

ชายแดนภาค ๓ , รองผู้ก ากับการ ฝ่ายอ านวยการ กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ และสารวัตร 

ฝ่ายอ านวยการ กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ (งานการเงิน) ร่วมกันลงนามสั่งจ่าย 

  

หมวด ๕ 

การด าเนินการ 

ข้อ ๑๑ การด าเนินการ 

  (๑) เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ รวบรวมหลักฐานการกู้ยืม และเชิญคณะกรรมการ 

ร่วมกันพิจารณาไม่เกินวันที่ ๒๕ ของเดือน หรือก่อนวันเงินเดือนออกอย่างน้อย ๒ วัน 

  (๒) งานธุรการก าลังพลและสวัสดิการ ฝ่ายอ านวยการ กองบังคับการต ารวจตระเวน 

ชายแดนภาค ๓ มีหน้าที่ ถอนเงิน เมื่อผู้บังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ อนุมัติ และน าเงินฝากเม่ือ

ได้รับช าระเงินคืนจากผู้กู้ยืมเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี  บก.ตชด.ภาค ๓ (ให้กู้ยืม) 

(๓) งานการเงิน ฝ่ายอ านวยการ กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ จัดท าบัญชี 

รับ – จ่ายเงิน และรายงานผลต่อผู้บังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ ไม่เกินวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน     

  

 ประกาศ ณ วันที่   12 พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕56 

 

       

       พลต ารวจตรี มนต์ชัย   เรืองจรัส 

                 ( มนต์ชัย   เรืองจรัส ) 

                   ผู้บังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓    

 

 


