
 
 
 

ระเบียบกองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ 
ว่าด้วย การใช้จ่ายเงิน บก.ตชด.ภาค ๓ (เงินพระราชทานเพื่อสวัสดิการ) 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕๖3 
---------------------------------------------------- 

 ตามที่ กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ ได้รับเงินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้ าสิ ริกิติ์
พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวโรกาสเสด็จแปรพระราชฐานมาประทับแรม                
ณ พระต าหนักภูพิงคราชนิเวศน์ โดยมีการรวบรวมและก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นสวัสดิการและบรรเทา
ความเดือดร้อนให้แก่ข้าราชการต ารวจในสังกัดกองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค 3  

เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเหมาะสม รัดกุม และสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ จึงแก้ไขปรับปรุงระเบียบกองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดน
ภาค ๓ ว่าด้วย การใช้จ่ายเงิน บก.ตชด.ภาค ๓ (เงินพระราชทานเพื่อสวัสดิการ) (แก้ไขปรับปรุงฉบับที่ 2) พ.ศ.
2562 ไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการใช้จ่ายเงิน บก.ตชด.ภาค ๓ (เงินพระราชทานเพ่ือสวัสดิการ) 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕๖3” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป 
สัญญาใดที่ได้ท าขึ้นก่อนใช้ระเบียบฉบับนี้ ให้น าระเบียบฉบับเดิมมาใช้บังคับ 

ข้อ ๓ ระเบียบและค าสั่งใดที่ก าหนดไว้ ขัด หรือแย้ง กับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
 “ข้าราชการต ารวจ” หมายถึง ข้าราชการต ารวจในสังกัดกองบังคับการต ารวจตระเวน

ชายแดนภาค ๓ ข้าราชการต ารวจในสังกัดฝ่ายอ านวยการ กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ 
ข้าราชการต ารวจในสังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 31 ถึง 34 และให้หมายความรวมถึง
ลูกจ้างประจ าที่ปิิบัติงานอยู่ในสถานที่ดังกล่าวด้วย 

 “ข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตร” หมายถึง ข้าราชการต ารวจซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นนายร้อย
ต ารวจตรีหรือเทียบเท่านายร้อยต ารวจตรีขึ้นไป จนถึงชั้นพลต ารวจตรีหรือเทียบเท่าพลต ารวจตรี 
  “ข้าราชการต ารวจชั้นประทวน” หมายถึง ข้าราชการต ารวจซึ่งมียศตั้งแต่สิบต ารวจตรีหรือ
เทียบเท่าสิบต ารวจตรีขึ้นไปจนถึงยศดาบต ารวจหรือเทียบเท่าดาบต ารวจ 
  “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ บก.ตชด.ภาค ๓ (เงินพระราชทาน
เพ่ือสวัสดิการ) 

 ข้อ ๕ ผู้บังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอ านาจในการ
พิจารณาวินิจฉัยปัญหาอันเกิดจากการปิิบัติตามระเบียบนี้ 
 
 
 



 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการ 

ข้อ ๖ คณะกรรมการประกอบด้วย 
  ๖.๑ รองผู้บังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ (รับผิดชอบงานธุรการก าลังพลและ
สวัสดิการ) เป็น ประธานกรรมการ 
  ๖.๒ ผู้ก ากับการ ฝ่ายอ านวยการ กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ เป็น รอง
ประธานกรรมการ 
  ๖.๓ รองผู้ก ากับการ ฝ่ายอ านวยการ กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ เป็น 
กรรมการ 
  ๖.๔ สารวัตร ฝ่ายอ านวยการ กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ (ทุกสายงาน) 
เป็น กรรมการ 
  ๖.๕ ผู้บังคับกองร้อย ฝ่ายอ านวยการ กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ 
(กองร้อยสนับสนุน) เป็น กรรมการ 
  ๖.๖ ให้สารวัตร ฝ่ายอ านวยการ กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ (งานการเงิน) 
เป็นเหรัญญิก 

๖.๗ ให้สารวัตร ฝ่ายอ านวยการ กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ (งานธุรการ
ก าลังพลและสวัสดิการ) เป็นเลขานุการ 
  ๖.๘ รองสารวัตร ฝ่ายอ านวยการ กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ (รับผิดชอบ
งานสวัสดิการ) เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หมวด ๒ 
หน้าที่คณะกรรมการ 

 ข้อ ๗ คณะกรรมการ มีหน้าที่ตามท่ีก าหนดไว้ดังนี้ 
  ๗.๑ ร่วมกันพิจารณาและอนุมัติเงินกู้ให้กับข้าราชการต ารวจที่ยื่นกู้ ซึ่งอาจพิจารณาให้เต็ม
ตามจ านวนที่ยื่นกู้ หรือต่ ากว่าโดยพิจารณาจากความสามารถในการผ่อนช าระของผู้กู้ 
  ๗.๒ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ มีหน้าที ่
   ๗.๒.๑ รวบรวมหลักฐานและข้อมูลของผู้ยื่นกู้ ให้คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้
ภายในวันที่ ๒๕ ของทุกเดือนหรือก่อนวันจ่ายเงินเดือนไม่น้อยกว่า ๒ วันท าการ 
   ๗.๒.๒ ถอนเงินเมื่อผู้บังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค 3 อนุมัติตามที่
คณะกรรมการได้เสนอและโอนเงินให้กับข้าราชการต ารวจที่ได้รับการอนุมัติเงินกู้ในวันจ่ายเงินเดือน 
   7.๒.๓ แจ้งให้ข้าราชการต ารวจที่ประสงค์ยื่นค าขอกู้เงินพระราชทาน กองบังคับการ
ต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ ส่งหลักฐานการยื่นกู้ โดยผ่านงานธุรการก าลังพลและสวัสดิการ ฝ่าย
อ านวยการ กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน   
  ๗.๓ เหรัญญิก มีหน้าที่ 
   7.๓.1 รับการช าระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ยจากผู้กู้หรือผู้ค้ าประกัน และน าต้นเงินกู้
ฝากเข้าบัญชี “บก.ตชด.ภาค ๓ (เงินพระราชทานเพ่ือสวัสดิการ)” ส่วนดอกเบี้ยเงินกู้ น าฝากเข้าบัญชี “บก.
ตชด.ภาค ๓ (เงินสวัสดิการ)” 
   ๗.๓.2 จัดท าบัญชีรับ – จ่ายเงิน และรายงานผลต่อผู้บังคับการต ารวจตระเวน
ชายแดนภาค ๓ หรือประธานกรรมการ ภายในวันที่ ๑๓ ของเดือน 
 



 
 
   7.๓.3 เก็บรักษาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารชื่อ “บก.ตชด.ภาค 3 (เงินพระราชทาน
เพ่ือสวัสดิการ)” เลขที่ 515 – 1 – 18381 – 8 

 
หมวด ๓ 

หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินพระราชทาน 

 ข้อ ๘ ในการจ่ายเงินพระราชทานให้แก่ข้าราชการต ารวจหรือลูกจ้างประจ าที่ประสงค์จะขอกู้ ให้
ปิิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
  เงินกู้ประเภทท่ี ๑ ให้ใชแ้บบค าขอกู้ตามผนวก ก และต้องปฏิบัติภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
  (๑) กรณีเป็นข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตร สามารถกู้ได้รายละไม่เกิน 30,๐๐๐ บาท 
(สามหมื่นบาท) โดยต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิเพียงพอส าหรับช าระหนี้รายเดือน 
  (๒) กรณีเป็นข้าราชการต ารวจชั้นประทวน สามารถกู้รายละไม่เกิน 20,๐๐๐ บาท (สอง
หมื่นบาท) โดยต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิเพียงพอในการช าระหนี้รายเดือน 
  (๓) ก าหนดระยะเวลาในการผ่อนช าระไม่เกินจ านวน ๑5 งวด 
  (๔) ผู้กู้ต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 50 สตางค์ต่อเดือน (ร้อยละ ๖ ต่อปี) 
  (๕) ข้าราชการต ารวจที่ยังมีหนี้ค้างช าระตามสัญญากู้ตามระเบียบนี้ต้องผ่อนช าระหนี้ไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของวงเงินกูค้รั้งก่อนจึงจะมีสิทธิ์ยื่นค าขอกู้ใหม ่
  (๖) ผู้กู้จะต้องผ่อนช าระหนี้เงินกู้โดยยินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดหักเงินผ่านบัญชีเงินเดือน 
หรือรายรับอ่ืน ๆ ซึ่งเก่ียวข้องกับการปิิบัติงาน หรือตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้เห็นชอบ 
  (๗) ผู้กู้ต้องจัดให้มีผู้ค้ าประกันเงินกู้อย่างน้อย ๑ คน โดยผู้ค้ าประกันเงินกู้ประเภทที่ ๑ ต้อง
มีเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิไม่ต่ ากว่า 3,๐๐๐ บาท (สามพันบาท) ส าหรับค้ าประกันการกู้ของข้าราชการ
ต ารวจชั้นสัญญาบัตร และต้องมีเงินได้รายเดือนไม่ต่ ากว่า 2,0๐๐ บาท (สองพันบาท) ส าหรับค้ าประกันการกู้
ของข้าราชการต ารวจชั้นประทวน 
  ในกรณีที่มีการหักเงินช าระหนี้จากผู้ค้ าประกัน ผู้กู้ยินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดหักเงินเพ่ือ
ช าระหนี้คืนให้กับผู้ค้ าประกัน ตามจ านวนที่ผู้ค้ าประกันได้ช าระ 

(8) ข้าราชการต ารวจที่มีอายุราชการเหลือไม่ถึง ๑ ปี สามารถกู้ได้โดยต้องผ่อนช าระหนี้เงินกู้
ให้ครบก่อนเกษียณอายุราชการ 
  เงินกู้ประเภทท่ี ๒ ให้ใชแ้บบค าขอกู้ตามผนวก ข และต้องปฏิบัติภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
  (๑) เป็นข้าราชการต ารวจไม่จ ากัดชั้นยศ  
  (2) กู้รายละไม่เกิน 6๐,๐๐๐ บาท (หกหมื่นบาท) โดยต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิไม่
น้อยกว่าสองเท่าของเงินต้นที่ต้องช าระคืนในแต่ละเดือน 
  (3) ระยะเวลาผ่อนช าระหนี้ ไม่เกิน ๑5 งวด 
  (4) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 50 สตางค์ต่อเดือน (ร้อยละ 6 ต่อปี) 
  (5) ข้าราชการต ารวจที่ยังมีหนี้ค้างช าระตามสัญญากู้ตามระเบียบนี้ต้องผ่อนช าระหนี้ไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของวงเงินกู้ครั้งก่อนจึงจะมีสิทธิ์ยื่นค าขอกู้ใหม่ 
 (6) ผู้กู้จะต้องผ่อนช าระหนี้เงินกู้โดยยินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดหักเงินผ่านบัญชีเงินเดือน 
หรือรายรับอ่ืน ๆ ซึ่งเก่ียวข้องกับการปิิบัติงาน หรือตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้เห็นชอบ 
  (7) การพิจารณาเงินกู้ประเภทที่ ๒ จะพิจารณาจ านวนผู้กู้จากประเภทที่ ๑ ให้เสร็จสิ้นก่อน 
หากมีเงินทุนคงเหลือจึงจะพิจารณาผู้กู้ประเภทที่ ๒ โดยจะพิจารณาจากวันยื่นกู้ตามล าดับก่อนหลังที่ระบุใน
แบบค าขอกู ้
 



 
 
 (8) ผู้กู้ต้องจัดให้มีผู้ค้ าประกันเงินกู้อย่างน้อย 2 คน โดยผู้ค้ าประกันเงินกู้ประเภทที่ ๒ แต่
ละคนต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่าเงินต้นที่ผู้กูต้้องช าระคืนในแต่ละเดือน 
  ความรับผิดตามสัญญาค้ าประกันเงินกู้ประเภทที่ 2 ให้ผู้ค้ าประกันทั้งสองรับผิดเป็นส่วน
เท่าๆ กัน 

(9) ข้าราชการต ารวจที่มีอายุราชการเหลือไม่ถึง ๑ ปี สามารถกู้ได้โดยต้องผ่อนช าระหนี้เงินกู้
ให้ครบก่อนเกษียณอายุราชการ 

ข้อ ๙ ผู้ค้ าประกันสามารถค้ าประกันได้ ๑ สัญญาเท่านั้น โดยหน่วยงานต้นสังกัดต้องตรวจสอบและ
รับรองความถูกต้องก่อนเสนอต่อคณะกรรมการ 

ข้อ ๑๐ การน าส่งเงิน ให้หน่วยต้นสังกัดของผู้กู้หรือผู้ค้ าประกันเป็นผู้หักเงินเดือนหรือรายรับอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการปิิบัติงานหรือตามที่คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้เห็นชอบ เพ่ือช าระหนี้ โดยให้เขียนเช็คสั่ง
จ่ายเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ริม ชื่อ “บก.ตชด.ภาค ๓ (เงินพระราชทานเพ่ือสวัสดิการ)” เลขที่บัญชี 
๕๑๕ – ๑ – ๑๘๓๘๑ – ๘ ภายในวันสุดท้ายของเดือน 
 

หมวด ๔ 
การเก็บรักษาเงิน 

 ข้อ ๑๑ การเก็บรักษาเงินและสมุดบัญชีเงินฝาก ให้เหรัญญิก เป็นผู้เก็บรักษาดังนี ้
   ๑๑.๑ เงินต้นจ านวน ๕,๑๕๓,0๕๐ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันห้าสิบบาทถ้วน) 
ให้น าฝากธนาคารบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “บก.ตชด.ภาค ๓ (เงินพระราชทานเพื่อสวัสดิการ)” 
   ๑๑.2 การจ่ายเงิน ผู้มีอ านาจลงนามและเงื่อนไขการสั่งจ่ายเงินในบัญชี “บก.ตชด.ภาค ๓ 
(เงินพระราชทานเพ่ือสวัสดิการ)” สั่งจ่ายโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งในกลุ่มที่ ๑ กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งในกลุ่มที่ 
๒ ร่วมกันลงนาม ดังนี้ 
    กลุ่มที่ ๑ ประกอบด้วย ผู้บังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ และรองผู้บังคับ
การต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ (๑) – (๕) 
    กลุ่มที่ ๒ ประกอบด้วย ผู้ก ากับการฝ่ายอ านวยการ กองบังคับการต ารวจตระเวน
ชายแดนภาค ๓ รองผู้ก ากับการฝ่ายอ านวยการ กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ (๑) – (๒) และ 
สารวัตรฝ่ายอ านวยการ กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ (งานการเงิน) 
   ๑๑.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ และดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้รับตามข้อ ๘ ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ให้น า
ฝากบัญชี “บก.ตชด.ภาค ๓ (เงินสวัสดิการ)” 
 

หมวด ๕ 
เอกสารประกอบการยื่นกู้ 

 ข้อ ๑๒ เอกสารประกอบการยื่นกู้ 
   ๑๒.๑ หนังสือน าส่งจากต้นสังกัดผู้กู้ ให้ผู้บังคับบัญชาระดับกองก ากับการเป็นผู้ลงนาม 
   ๑๒.๒ แบบค าขอกู้เงิน ประเภทที่ ๑ หรือ ประเภทที่ ๒ ตามท่ีก าหนดไว้ท้ายระเบียบนี้ 
   ๑๒.๓ ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย (ในกรณีที่ผู้กู้ยื่นกู้โดยใช้ส าเนาสมุดบัญชี
ธนาคารอ่ืน ให้ผู้กู้เป็นผู้รับผิดชอบในค่าธรรมเนียมการโอนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี)) 
   ๑๒.๔ ใบรับรองการจ่ายเงินเดือนและเงินอ่ืนๆ หรือรายการหักที่ผู้บังคับบัญชารับรอง ของผู้กู้ 
   ๑๒.๕ ใบรับรองการจ่ายเงินเดือนและเงินอ่ืนๆ หรือรายการหักที่ผู้บังคับบัญชารับรอง ของผู้
ค้ าประกัน 



 
หมวด ๖ 

  การผิดนัดช าระหนี้  

 ข้อ ๑๓ การผิดนัดช าระหนี้ของลูกหนี้ 
   ๑๓.๑ ในกรณีที่ลูกหนี้ไม่ช าระเงินต้นและดอกเบี้ยติดต่อกันตั้งแต่ ๒ งวดขึ้นไป ให้ถือว่าเป็น
ลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้ 
   ๑๓.๒ เมื่อลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้ ให้เลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการ แจ้งเตือนเป็นหนังสือไป
ยังลูกหนี้ที่ผิดนัดช าระหนี้ ให้ช าระเงินต้นและดอกเบี้ยงวดที่ค้างช าระภายในเวลาที่ก าหนด และให้มีหนังสือ
แจ้งไปยังผู้ค้ าประกันถึงการผิดนัดช าระหนี้ของลูกหนี้ว่า หากลูกหนี้ไม่ช าระเงินต้นและดอกเบี้ยจ านวนดังกล่าว 
จะเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ยจากผู้ค้ าประกันตามจ านวนที่ค้างช าระ 
   13.3 ผู้ค้ าประกันที่ถูกหักเงินช าระหนี้ตามข้อ 13.2 หากประสงค์จะไล่เบี้ยลูกหนี้ ให้มี
หนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือด าเนินการหักเงินจากผู้กู้คืนให้กับผู้ค้ าประกันต่อไป 
   13.4 ในกรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดไม่ช าระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยตามข้อ 13.2 ให้งดพิจารณาค าขอ
กู้เงินครั้งใหม่เป็นระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่ได้ช าระหนี้ที่ค้างช าระครบถ้วนแล้ว 
 
    ประกาศ ณ วันที่  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 
 
   
   พลต ารวจตรี 
         ( นพพล ชาติวงศ ์) 
                ผู้บังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓  
 


