
รายงานการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

ชุดที่ 23 คร้ังท่ี 7  วันพฤหัสบดีท่ี 26 เมษายน  2561 (เวลา 09.00 น.)  

ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

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

ผู้มาประชุม  

 1.  พ.ต.ท.หญิงเสาวลักษณ์   ตรมีรรค   ประธานกรรมการ 

 2.  ร.ต.ท.วุฒิศักดิ์  ฆังคะสุวรรณ์  รองประธานกรรมการ 

 3.  ร.ต.ท.วีระชัย  อักษรถึง  กรรมการ 

 4.  ร.ต.อ.อัคราเดช  แก้วสียง  กรรมการ 

 5.  ด.ต.นิพนธ์   ถนอมสุข  กรรมการ 

 6. ด.ต.มารุต   ปาลิยะประดิษฐ์  กรรมการ 

 7.  ร.ต.อ.ประสพ  กาฬมิด   กรรมการ 

 8.  ด.ต.อําพล  ศรวีโร   กรรมการ 

 9.  ร.ต.ท.สมภพ  ชูมณี   กรรมการ 

 10.  ด.ต.กันย์ทิต  ฆังคะรัตน์  กรรมการ/เลขนุการ 

 11.  ด.ต.หญิงจีรวรรณ์ ศริิวัฒน์   กรรมการ 

 12.  ร.ต.ต.อนันทศักดิ์ ดํานุม่   กรรมการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1.  พ.ต.ท.ศิวกร  จันทร   ผูจ้ัดการ 

 2.  นางพรรณี  แก้วศรี   รองผู้จัดการ 

 3.  ร.ต.ท.สุทิน  ศรบีุญเอียด  ผูต้รวจสอบ 

 4.  ด.ต.สุนทร  วาสประสงค์  ผูต้รวจสอบ 

 5.  ร.ต.อ.วีระยุทธ์  ปิ่นทองพันธุ์  ที่ปรึกษา 

 6.  ร.ต.อ.อนุสร  สีแก้วเขียว  ที่ปรึกษา 

 7.  นางราตรี   กาเจ   ผอ.กลุ่มสง่เสริมสหกรณ์อําเภอ 

 8. น.ส.สาวิตรา  โต๊ะยง   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 

ผู้ไม่มาประชุม  

 1.  ร.ต.ท.ประจักษ์  นะนุ้ย   กรรมการ 

 2. พ.ต.ต.สรรณ์เพชร  ทองซุ่นหอ่  กรรมการ 

 3.  จ.ส.ต.วีรวุธ  อุดแบน   กรรมการ 

 4.  ร.ต.ท.หญิงภัทรพร พรหมสุวรรณ์  ผูต้รวจสอบ 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่อง  ที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ   

/ระเบียบวาระที่ 2... 

-สําเนา- 



ระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม 

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6 ประจําเดือนมีนาคม 2561 และรับรองรายงานการ

ประชุมคณะกรรมการอํานวยการครั้งที่ 4 ประจําเดือน  เมษายน 2561 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  สืบเนื่อง 

3.1  เรื่อง  ขอโอนหุ้นหักหน้ี 

 สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.วราวุฒิ  สุขใส  ตําแหน่ง หน่วยนอก(พิเศษ) สมาชิกเลขที่08979 

ได้ถูกคําสั่งตํารวจภูธรจังหวัดยะลา ที่1736/2559 เรื่องลงโทษปลดออกจากราชการ มีความประสงค์ขอโอนหุ้น

หักหนี ้ รายละเอียดดังนี ้

   ทุนเรอืนหุ้น   134,100.00 บาท 

   หน้ีเงินกู้สามัญ   406,672.02 บาท 

   ติดภาระค้ าประกัน  1 ราย 

   1. ส.ต.อ.อนันต์ชัย  ทองโรย หุน้  261,600.00  บาท    หนี้  712,100.32  บาท 

   ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ 

     1. ส.ต.ท.วิโรจน์  สกูลเพชร        สมาชิกเลขที่08797 สภ.บันนังสตา 

     2. ส.ต.ท.ณัฐวรรณ  ทวีชนม์       สมาชิกเลขที่08806 สภ.บันนังสตา 

     3. ส.ต.ท.ขจรศักดิ์  เมอืงจันทบุรี  สมาชิกเลขที0่9116 สภ.บาตูตาโมง 

     4. ส.ต.ท.กิตศิักดิ์  ขันติปันดี        สมาชิกเลขที่08799 โทษปลดออกจากราชการ 

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ชุดที่ 23  ครั้งที่ 6 วันที่ 28 มีนาคม 2561 มีมติอนุมัติโอนหุ้นหักหนี ้ 

อนุมัติเบิกเงินกองทุน  อนุมัติให้คิดดอกเบี้ยตามสถาบันการเงินอื่น  แต่เนื่องจากผู้ค้ําประกันเงินกู้คนที่ 4          

ส.ต.ท.กิตตศิักดิ์  ขันติปันดี  ได้ถูกคําสั่งลงโทษปลดออกจากราชการ คําสั่งตํารวจภูธรจังหวัดยะลา ที่ 286/2561 

จงึขอมติว่าจะทําอย่างไรกับสมาชิกรายที่ 4 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้โอนหนีใ้หแ้ก่ผู้ค้ําประกัน 3 ราย รายที ่1 รายที่ 2 และรายที่ 3 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  เพื่อทราบ 

4.1  เรื่อง  เงนิรับ – จ่าย ประจ าเดือน เมษายน 2561   

 รายการรับ – จา่ยเงินในรอบเดือน ตั้งแตว่ันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที ่20 เมษายน 2561  ดังนี้ 

 รวมรับ ( ตัง้แต ่1 เม.ย.61 – 20 เม.ย.61 ) มีรายละเอียดดังนี้ 

- รับเงนิชําระหนีเ้งินกู้สามัญ             112,825,375.58  บาท 

- รับเงนิชําระหนีเ้งินกู้ฉุกเฉิน      2,728,455.37  บาท 

- รับชําระหนี้เงินกู้ – บรรเทาค่าครองชีพ    15,405,595.74  บาท 

- รับชําระเงินกู้สามัญพิเศษ (รับภาระหนี้)     4,285,268.33  บาท 

- รับเงนิชําระหนีเ้งินกู้ ฐานะผู้ค้ําประกัน        476,056.63  บาท 

- รับชําระเงินกู้อื่น              8,200.00  บาท 

- เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเปูาหมาย     11,139,131.25  บาท 

/ทุนเรอืนหุน้... 



- ทุนเรือนหุ้นรอจา่ยคืน                    2.94  บาท 

- เงินรอจ่ายคืน           139,079.13  บาท 

- เงินกู้ ธกส.ยะลา               10,000,000.00  บาท 

- เงินกู้ สอ.รพ.ตํารวจ จํากัด              90,000,000.00  บาท 

- ทุนเรือนหุ้น         9,692,690.00 บาท 

     - กองทุนช่วยเหลือสมาชิกผูค้้ําประกัน        798,081.58  บาท 

     - ดอกเบีย้รับ         1,413,800.98  บาท 

     - ค่าธรรมเนียมแรกเข้า              1,400.00  บาท 

     - ดอกเบีย้พิพากษา              8,067.31  บาท 

- ดอกเบีย้เงนิรับฝากธนาคาร             6,212.27  บาท 

- ค่าธรรมเนียมสมุดเงินฝาก                150.00  บาท 

- ค่าธรรมเนียมธนาคารและอากร                     35.00  บาท 

  รวมรับ       258,927,632.11 บาท 

 - รับเงินธนาคารกรุงไทย สาขายะลา             134,082,301.87 บาท 

- รับเงนิ ธกส.ยะลา                10,000,000.00 บาท 

- รับเงนิธนาคารออมสิน          21,365,669.00 บาท 

-  รับเงนิธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส                 77,259.73 บาท 

      -  รับเงนิฝากธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์                                          471,369.86 บาท 

 -  เงินสดคงเหลือยกมา (31 ม.ีค.61)                                             430,183.56 บาท 

   รวมรับทั้งสิ้น                                                            425,354,416.13 บาท  

 รวมจา่ย ( ตัง้แต่ 1 เม.ย.61 – 20 เม.ย.61 ) 

- จา่ยเงนิกู้สามัญแก่สมาชิก         85,248,000.00 บาท 

- จา่ยเงนิกู้ฉุกเฉินแก่สมาชิก       3,294,900.00          บาท 

- จา่ยเงนิกู้สามัญ-ปืน            95,560.00  บาท 

- จา่ยเงนิกู้สามัญ-บรรเทาค่าครองชีพสมาชิก    7,540,000.00  บาท 

- จา่ยเงนิกู้สามัญ-โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ               80,980,000.00 บาท 

- เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเปูาหมาย      7,961,980.23  บาท 

- เงินรอจ่ายคืน            183,103.24  บาท 

- เงินกู้ ธกส.ยะลา                89,556,164.67 บาท 

- ทุนเรือนหุ้นรอจา่ยคืน                     2.94 บาท 

- ทุนเรือนหุ้น         3,141,670.00  บาท 

- กองทุนช่วยเหลือสมาชิกผูค้้ําประกัน      1,809,631.68  บาท 

- ทุนสวัสดิการสมาชิก            10,500.00  บาท 

- ดอกเบีย้รับ             36,816.45  บาท 

/ค่าเบีย้ประชุม... 



- ค่าเบีย้ประชุม               7,000.00  บาท 

- ค่ารับรอง               1,830.00  บาท 

- ค่าวัสดุสํานักงาน              3,850.00 บาท 

-    ค่าไฟฟูา               5,975.07  บาท 

-   ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์              1,200.00  บาท 

-   ค่าตอบแทน               7,200.00  บาท 

- ค่าโทรศัพท์               2,207.73  บาท 

- ค่าธรรมเนียมธนาคารและอากร      253.00  บาท 

- ค่าไปรษณีย์               2,420.00  บาท 

- ดอกเบีย้จ่ายเงนิรับฝาก                    1.40  บาท 

- ค่าประกันสังคม                      10,630.00  บาท 

-   ค่าน้ําประปา                   37.45  บาท 

-   ค่าบริการอินเตอรเ์น็ต              1,284.00  บาท 

-   ค่าบริการเคเบิล้ ที.วี                200.00  บาท 

-   ดอกเบีย้จ่ายตั๋วสัญญาใช้เงนิ ธ.กรุงไทย          77,239.73  บาท 

-   ดอกเบีย้จ่าย ธกส.          443,835.33  บาท 

-   ดอกเบีย้จ่ายตั๋วสัญญาใช้เงนิ – ธ.แลนด์แอนด์เฮาส์      471,369.86  บาท 

รวมจ่าย            280,894,862.78 บาท 

     -  นําเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขายะลา                    106,021,247.53  บาท 

  -  นําเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย กระแส-สิโรรส                            2,000.00  บาท 

  -   นําเงินฝากธนาคารออมสิน  สาขายะลา            28,100,000.00  บาท 

  -   นําเงินฝากธนาคาร  ธกส.                  10,006,212.27  บาท 

     -  เงินสดคงเหลอืยกไป (20 เม.ย.61)                          330,093.55  บาท 

    รวมรายจ่ายทั้งสิ้น           425,354,416.13  บาท 

ที่ประชุม  รับทราบ 

4.2  เรื่อง  สมาชิกคงเหลือ ประจ าเดือน เมษายน 2561 

 สมาชิกยกมาจากเดือนก่อน    3,174 ราย 

 สมาชิกสมัครใหม่เดอืน เม.ย.61       19 ราย 

 อนุมัตใิห้ออกเดือน เม.ย. 61       14 ราย 

 คงเหลือสมาชิกทั้งสิน้    3,179 ราย 

         จงึแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

 

/4.3 เรื่อง การจา่ยเงินกู้ฉุกเฉิน... 



4.3  เรื่อง  การจ่ายเงนิกู้ฉุกเฉิน ประจ าเดือน เมษายน 2561 

 ในระหว่างเดือน 21 มีนาคม 2561 – 20 เมษายน 2561 สหกรณ์ฯ จ่ายเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินให้สมาชิก

หนว่ยต่าง ๆ จํานวน 307 ราย เป็นเงิน 4,697,200.00  บาท   

จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

4.4  เรื่อง  รายงานการตรวจสอบกิจการ 

 ผูต้รวจสอบ   ร.ต.ท.สุทิน  ศรีบุญเอียด  ได้รายงานการปฏิบัติงานด้านการเงนิ ดังนี้ 

 ธนาคารธนชาต  สาขายะลา (กระแสรายวัน)  ยอดเงนิคงเหลือ  ณ วันที่ 20 เมษายน 2561 จํานวน 150,794.53  บาท   

 ธนาคารธนชาต  สาขายะลา (ออมทรัพย์) ยอดเงินคงเหลือ  ณ  วันที่ 23 เมษายน 2561 จํานวน 

381,528.56  บาท 

 ธนาคารกรุงเทพ สาขายะลา ยอดเงนิคงเหลอื ณ วันที่ 23 เมษายน 2561 จํานวน 567,187.36 บาท   

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์  ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่  18 เมษายน 2561 จํานวน     

2,497,945.63  บาท  (บัญชไีม่เป็นปัจจุบัน ใหป้รับปรุงเป็นปัจจุบัน) 

 ธนาคารกรุงไทย สาขายะลา ยอดเงนิคงเหลอื ณ วันที่ 20 เมษายน 2561 จํานวน 9,404,903.48 บาท 

 ธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส ยอดเงนิคงเหลือ ณ วันที่ 20 เมษายน 2561 จํานวน 85,685.32 บาท 

 ธนาคารออมสิน  สาขายะลา ยอดเงนิคงเหลอื ณ วันที่ 20 เมษายน 2561 จํานวน 14,634,849.98  บาท 

 ธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์  สาขาหาดใหญ่ ยอดเงนิคงเหลือ ณ วันที่ 20 เมษายน 2561 จํานวน 201,684.67  บาท 

 รายงานการปฏิบัติงานด้านสินเช่ือ  ดังนี้ 

 สหกรณ์ฯ ได้ให้กู้แก่สมาชิก  2  ประเภท 

 1.  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน จํานวน  307  สัญญา  จํานวนเงิน   4,697,300.00  บาท  

 2.  เงินกู้สามัญ  จํานวน  208 สัญญา  จํานวนเงิน  197,140,200.00  บาท 

 จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 

4.5  เรื่อง  รายงานงบทดลองประจ าเดือน เมษายน 2561 

รายงานสรุปงบทดลอง 

จากวันที่ 1 เมษายน 2561 – วันที่ 20 เมษายน 2561 

 สินทรัพย์       2,288,123,758.02 

 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ                4,698,599.55 

  รวมสินทรัพย์      2,283,425,158.47 

 รวมหนี้สนิ   1,076,441,741.80 

 รวมทุน             1,161,694,789.04  2,238,136,530.84 

 กําไรสุทธิ           45,288,627.63   

  รวมหนี้สนิและทุน     2,283,425,158.47 

/รวมรายได้... 



 รวมรายได้           69,413,949.95  

รวมค่าใช้จา่ย           24,125,322.32 

  กําไรสุทธิ          45,288,627.63        

 จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

4.6  เรื่อง  รายงานการลาของเจ้าหน้าที่ ประจ าเดือน เมษายน 2561 

 ตั้งแตว่ันที ่1 เมษายน – 30 เมษายน 2561 

ชื่อ – นามสกุล ลาพักผ่อน ลากจิ ลาปว่ย ลาคลอด 
รวมวันลา 

ที่ผ่านมา 

พ.ต.ท.ศิวกร  จันทร - - - - 7 

นางพรรณี  แก้วศรี - - - - 1 

นางสาวกัญจน์ณัฎฐ์  หวังมวลกลาง - - - - 4 

นางศวิาลัย  ป.ปาน 2 - - - 2 

นางเมสินี  ชัยสงคราม 1 - - - 4 ลาคลอด 45 วัน 

นางสาวลัดดาวัลย์  ปาลิยะประดษิฐ์ - - - - 4.5 

นางสาวนารีรัตน์  สังข์สกุล - - - - 2 

นางสาวสกุณ  เลี้ยงพันธุ์สกุล - - - - 5 

นางสาววันนิสา  ธรรมโชต ิ 3 - - - 5 

จงึแจ้งที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

4.7  เรื่อง  รายงานกองทุนช่วยเหลือสมาชกิ ประจ าเดือน เมษายน 2561 

 กองทุนช่วยเหลือสมาชิก  ณ 21 มนีาคม – 20 เมษายน 2561 

   ยอดยกมา   10,465,983.95  บาท 

   รับกองทุน       960,058.44  บาท 

   จา่ยกองทุน     1,847,631.68  บาท 

   คงเหลือ      9,578,410.71  บาท 

 จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

4.8  เรื่อง  ประกาศรับสมัครเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ 

 ด้วย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด ชสอ. กําหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561 ในวัน

เสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม  อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมือง

ทองธานี  จังหวัดนนทบุรี ซึ่งในวันประชุมดังกล่าวกําหนดใหม้ีการเลือกตั้งตามข้อบังคับดังต่อไปนี้  กรรมการดําเนินการ 7 

ตําแหน่ง  (อยู่ในตําแหน่งตามวาระ 2 ปี) และผูต้รวจสอบกิจการ 3 ตําแหน่ง  (อยู่ในตําแหน่งตามวาระ 1 ปี)  

 จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

/4.9  เรื่อง การจ่ายเงนิกู้โครงการ... 



4.9  เรื่อง  การจ่ายเงนิกู้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ด.ต.หญิงชญาภา  เอียดเหลือ  ตําแหน่ง  ผบ.หมู่ กก.ปพ1.ภ.จว.ยะลา 

สมาชิกเลขที่ 8310 ได้ยื่นความประสงค์ขอกู้เงินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต  บัดนี้สมาชิกได้เงินยื่นกู้ จํานวน  

2,420,000.00 บาท (สองล้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) คณะกรรมการอนุมัติในการจ่าย  แต่เนื่องจากมีหนี้

ธนาคาร ธอส.จํานวน 800,222.86 บาท หนี้บังคับคดี จํานวน  185,537.64 บาท รวมหนี้นอกทั้งสิ้น  

985,760.50 บาท  หนี้สหกรณ์คงเหลือ จํานวน 1,296,200.00 บาท  ซื้อหุ้นเพิ่ม จํานวน 181,200.00  บาท  

คงเหลือหักลบสุทธิ  942,600.00 บาท  ซึ่งไม่พอจ่ายชําระหนี้  ชําระหนี้ได้เฉพาะธนาคาร ธอส.เท่านั้น  สมาชิก

จงึขอละเว้นการจา่ยชําระหนี้บังคับคดี     

 จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

4.10  เรื่อง ขอกู้เงนิธนาคาร ธกส.สาขายะลา  จ านวน  80  ล้าน 

 ด้วยสหกรณ์ฯ ขอรับเงินกู้จากธนาคาร ธกส.สาขายะลา จํานวน 80 ล้าน เพื่อปิดหนี้ธนาคารกรุงไทย

สาขาสิโรรส ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 

 จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่อง  เพื่อพิจารณา 

5.1   เรื่อง กรมส่งเสริม 

 1. ขอแจ้งกรณีสหกรณ์ฯ สง่ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการฯ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 และ 3 และระเบียบว่า

ด้วยการรับฝากเงนิสหกรณ์อื่น ทางนายทะเบียนได้เห็นชอบแล้ว 

 2. แนวทางการดําเนินการของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ จะมีการเข้ามาตรวจเยี่ยมเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติ

และให้คําแนะนําแนวทางปฏิบัติรายไตรมาส 

ที่ประชุม  รับทราบ 

5.2  เรื่อง ผู้ตรวจสอบบัญชี 

ที่ประชุม  - 

5.3  เรื่อง ผู้ตรวจสอบกิจการ 

 การพิจารณาเงนิกู้ใหต้รวจสอบหนังสือรับรองเงนิเดือนใหล้ะเอียดและใหเ้ป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 

ที่ประชุม  รับทราบ 

 

 

 

/5.4 เรื่อง สมาชิกพ้นสภาพ... 

 



5.4  เรื่อง สมาชกิพ้นสภาพจากสหกรณ์ สมาชิกพ้นสภาพ ประจ าเดือน เมษายน 2561 ดังน้ี 

ล าดับ เลขที ่ ชื่อ – สกุล 
ทุนเรือนหุน้ 

( บาท ) 

หนีส้ิ้น 

( บาท ) 

ดอกเบีย้ 

( บาท ) 

จ่ายจริง 

( บาท ) 
กรณี 

1 6235 ร.ต.อ.ณรงค์  ฮกปาน 210,000.00 183,111.06 00 26,888.94 โอนย้ายราชการ 

2 5559 ร.ต.อ.จักรพงศ์  เพชรกาศ 191,500.00 170,000.00 00 21,500.00 เหตุผลส่วนตัว 

3 9989 ร.ต.ท.ปฏิวัติ  วงศ์หอม 23,300.00 00 00 23,300.00 เหตุผลส่วนตัว 

4 9418 ส.ต.ท.นฤเทพ  เบ่าอุบลย์ 39,100.00 29,000.00 00 10,100.00 เหตุผลส่วนตัว 

5 9723 ร.ต.อ.พงษ์สิทธิ์  อนันเต่า 81,000.00 00 00 81,000.00 โอนย้ายราชการ 

6 8293 ร.ต.อ.(ญ)เรอืนทรัพย์  เจริญผล 91,530.00 00 00 91,530.00 โอนย้ายราชการ 

7 9338 ร.ต.อ.ณฐกร  พรหมห้าว 345,800.00 00 00 345,800.00 โอนย้ายราชการ 

8 9282 ส.ต.ท.อามีน  โตะตะเซะ 165,900.00 00 00 165,900.00 เหตุผลส่วนตัว 

9 5189 ร.ต.ท.ปราโมทย ์ มาลีแก้ว 398,100.00 396,959.07 00 1,140.93 เหตุผลส่วนตัว 

 1,546,230.00 779,070.13 00 767,159.87  

  ทุนเรือนหุ้น  1,546,230.00  บาท 

  หนี้เงนิกู้     779,070.13     บาท 

  คงเหลือ    767,159.87  บาท 

ที่ประชุม  รับทราบอนุมัติ 

5.5  เรื่อง ประมาณการรับ – จ่ายเงนิ ประจ าเดือน เมษายน 2561 

 ประมาณการรับ – จ่ายเงิน ประจําเดือนเมษายน 2561 สหกรณ์ฯ จะได้รับในวันสิ้นเดือนเพื่อให้ที่

ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับจํานวนเงินของสหกรณ์ฯ ที่ประมาณว่าจะได้รับและจ่ายในวันสิ้นเดือนนี้ เพื่อที่ประชุม

จะได้รับทราบยอดเงนิคงเหลอื ดังนี้ 

 รายรับ 

1. รับเงนิค่าหุน้รายเดือน               5,163,200.00  บาท 

2. รับเงนิชําระหนี้สามัญจากสมาชิก            13,786,019.88  บาท 

3. รับเงินชําระหนี้ฉุกเฉินจากสมาชิก    2,078,310.00  บาท 

4. รับดอกเบีย้เงนิให้กู้แก่สมาชิก             12,324,428.22  บาท 

5. เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเปูาหมาย       332,000.00  บาท 

รวมรับ                33,683,958.10  บาท 

 รวมจา่ย 

1. จา่ยค่าหุน้คืนแก่สมาชิก 9 ราย       1,546,230.00  บาท 

2. จา่ยค่าเบีย้ประชุมกรรมการ         28,000.00  บาท 

3. ค่าตอบแทนเจ้าหนา้ที่          70,000.00  บาท 

4. จา่ยเงนิกู้สามัญ  5  ราย      1,433,800.00  บาท 

5. จา่ยเงนิเดือนเจา้หนา้ที่         135,390.00  บาท 

6. จา่ยชําระหนี้เงนิกู้ ธกส.ยะลา        15,000,000.00  บาท 

7. จา่ยชําระดอกเบีย้ ธกส.ยะลา       486,086.24  บาท 

/8.จา่ยดอกเบีย้... 



8. จา่ยดอกเบีย้ตั๋วสัญญาใช้เงนิ ธ.กรุงเทพ       378,082.19  บาท 

9. จา่ยชําระเงินกู้ สอ.รพ.หาดใหญ่     1,000,000.00  บาท 

10. จา่ยชําระดอกเบีย้ สอ.รพ.หาดใหญ่      291,315.07  บาท 

11. ค่าตอบแทนที่ปรึกษา           9,000.00  บาท  

12. จา่ยดอกเบีย้ตั๋วสัญญาใช้เงนิ ธ.กรุงไทย สิโรรส     463,438.36  บาท 

13. จา่ยชําระเงินกู้ สอ.มอ.หาดใหญ่     1,250,000.00  บาท 

14. จา่ยชําระดอกเบีย้ สอ.มอ.หาดใหญ่      573,818.50  บาท 

15. จา่ยดอกเบีย้ตั๋วสัญญาใช้เงนิ – ธ.ธนชาติ     243,616.44  บาท 

16. จา่ยดอกเบีย้ตั๋วสัญญาใช้เงนิ – ธ.แลนด์แอนดเ์ฮาส์    471,369.86  บาท 

17. จา่ยเงนิปันผลและเฉลี่ยคืน          3,807.80  บาท 

18. จา่ยชําระเงินกู้ สอ.รพ.ตํารวจ     1,500,000.00  บาท 

19. จา่ยชําระดอกเบีย้ สอ.รพ.ตํารวจ      207,123.29  บาท 

          รวมจ่าย                                                 25,091,077.75  บาท 

 รวมรับทั้งสิน้            33,683,958.10  บาท 

 หัก รวมจา่ย              25,091,077.75  บาท 

 เงินคงเหลือ                        8,592,880.35  บาท 

 กัน ไว้เป็นเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน      3,000,000.00 บาท 

 กัน ไว้เป็นที่จ่ายคืนเงินรับฝาก      1,000,000.00  บาท 

  คงเหลือเป็นเงินใชจ้า่ย                4,592,880.35 บาท 

 หมายเหต ุ

 เงินสดคงเหลอื  (20 เม.ย.61)        330,093.55  บาท 

 เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส คงเหลือ 20 เม.ย.61      85,685.32  บาท 

 เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขายะลา คงเหลือ 20 เม.ย.61    10,280,730.83  บาท 

 เงินฝาก ธ.กรุงเทพ คงเหลอื               167,187.06  บาท 

 เงินฝาก ธกส.ยะลา คงเหลือ              2,497,945.63  บาท 

 เงินฝากชุมนุม สอ.ตร.แหง่ชาติ        169,254.76  บาท 

 เงินฝากธนาคารธนชาต          81,528.56  บาท 

 เงินฝากธนาคารออมสิน              14,634,849.98  บาท 

 เงินฝากธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์        201,684.67  บาท 

 เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ                 28,448,960.36 บาท 

 หมายเหต ุ

 หนี้เงนิกู้ สอ.รพ หาดใหญ่ คงเหลือ               97,000,000.00  บาท 

 หนี้เงนิกู้ ธกส.สาขายะลา คงเหลือ                   185,443,661.32  บาท 

 หนี้ตัว๋สัญญาใช้เงนิ ธ.กรุงไทย สาขาสิโรรส         105,000,000.00  บาท 

/หนี้ตัว๋สัญญาใช้เงนิ... 



 หนี้ตัว๋สัญญาใชเ้งิน ธ.แลนด์แอนดเ์ฮาส์         150,000,000.00  บาท 

 หนี้เงนิกู้ สอ.มอ.หาดใหญ่           142,500,000.00  บาท 

 หนี้เงนิกู้ สอ.รพ.ตํารวจ            88,500,000.00  บาท 

 หนี้ตัว๋สัญญาใชเ้งินธนาคารธนชาต           90,000,000.00  บาท 

 หนีต้ั๋วสัญญาใชเ้งิน ธ.กรุงเทพ           80,000,000.00  บาท 

     รวมหนี้คงเหลอื         938,443,661.32  บาท 

หมายเหต ุ รายการยังไม่ลงบัญชี 20/04/61               875,827.35  บาท 

ที่ประชุม  รับทราบ 

5.6  เรื่อง การจ่ายเงนิกู้สามัญระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ.2561 

 ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม – 20 เมษายน พ.ศ.2561 

 21/03/61 จํานวน 17 ราย เป็นเงิน  4,310,780.00 บาท 

 22/03/61 จํานวน 10 ราย เป็นเงิน  2,365,000.00 บาท 

 23/03/61 จํานวน  5 ราย เป็นเงิน  1,680,890.00 บาท 

 27/03/61 จํานวน 15 ราย เป็นเงิน  5,165,000.00 บาท 

 29/03/61 จํานวน 15 ราย เป็นเงิน  9,755,000.00 บาท 

 02/04/61 จํานวน 15 ราย เป็นเงิน 15,750,000.00 บาท 

 05/04/61 จํานวน 34 ราย เป็นเงิน 27,440,000.00 บาท 

 10/04/61 จํานวน 38 ราย เป็นเงิน 30,508,000.00 บาท 

 11/04/61 จํานวน 19 ราย เป็นเงิน 51,570,000.00 บาท 

 17/04/61 จํานวน  1 ราย เป็นเงิน     750,000.00 บาท 

 19/04/61 จํานวน 39 ราย เป็นเงิน 47,845,560.00 บาท 

    รวมทั้งหมด  208  ราย เป็นเงิน      197,140,230.00   บาท 

ที่ประชุม  อนุมัติ 

5.7  เรื่อง การจ่ายเงนิกู้สามัญ ประจ าเดือนพฤษภาคม 2561 

ที่ประชุม  อนุมัต ิ ยกเว้นรายที่ 4 ร.ต.ท.ยุทธศาสตร ์ยวงหิรัญ ให้ตรวจสอบเอกสารสัญญาเงินกู้ 

 5.7.1  สมาชิกขอกู้เงนิสามัญ  

 -ไม่ม-ี 

ที่ประชุม  - 

 5.7.2  สมาชิกขอกู้เงินสามัญตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ 

 -ไม่มี-  

ที่ประชุม  - 

 

 

/5.7.3 สมาชิกขอกู้เงนิสามัญ... 



  5.7.3  สมาชิกขอกู้เงนิสามัญ (กรณีปรับโครงสร้างหน้ี)   

 -ไม่ม-ี 

ที่ประชุม  - 

 5.7.4  สมาชิกขอกู้เงนิสามัญ (กรณตีิดภาระค้ าประกัน/ติดอายัดเงนิปันผลเฉลี่ยคนื) 

 -ไม่ม-ี 

ที่ประชุม  - 

 5.7.5 สมาชิกขอกู้เงนิโครงการบรรเทาค่าครองชพี (กรณพีิเศษ) 

 -ไม่ม-ี 

ที่ประชุม  - 

 5.7.6 สมาชิกขอกู้ฉุกเฉิน 

 -ไม่ม-ี 

ที่ประชุม  - 

5.8 เรื่อง  รายงานตดิตามหนี้สนิ และรายละเอียดลูกหนี้ต่างจังหวัด 

 5.8.1 รายละเอียด ลูกหน้ีต่างจังหวัด 

  ภายในเดือนเมษายน 2561 มีลูกหนี้ต่างจังหวัดส่งชําระเงินตั้งแต่ 20 มีนาคม – 21 เมษายน 2561 

รวมเป็นเงิน 5,505,512.20 บาท 

   ลูกหนีต้า่งจังหวัด ยกมาเดอืน มี.ค. 61   390 ราย 

   สมาชิกหน่วยตา่งจังหวัด ประจําเดือน เม.ย. 61     

    - ลาออก        8 ราย 

    - ย้ายออก        4 ราย 

    - ย้ายเข้า       11 ราย 

   คงเหลือลูกหนีต้า่งจงัหวัด เดอืนเมษายน 2561  389 ราย 

 1.ส.ต.อ.นนัทภสัณ์  แกง้คงบญุ ตําแหน่ง ภจว.สงขลา  สมาชิกที่ 05137  **เป็นสมาชิก2ที สอ.ตร.สงขลา 

    ทุนเรือนหุ้น     351,500.00  บาท 

    หนีเ้งินกูส้ามัญ   1,265,549.90  บาท 

    ดอกเบ้ียคา้ง ณ 20/เม.ย./61   187,963.23  บาท 

 ผู้คํ้าสัญญา 1.ด.ต.กมล  ทองคํา 2. จ.ส.ต.กฤต  จนัทรเ์พ็ง  

  3.จ.ส.ต.ณัฐสิทธิ์  สยุฉอ่ง 4.ส.ต.อ.สหรัฐ  มิสา 

  5.ส.ต.อ.คณิศร   อุทธิสนิธ์ 

 

ว / ด / ป รายการ 

25/ ม.ค./59 โดนเร่ืองอายัดเงินเดอืนการเงินเก็บไม่ได้ (ขาดสง่ออมสนิอายัดเก็บไม่ได้ 3 เดอืน). 

2 /ส.ค./59 ส่งหนังสอืแจ้งการเป็นหน้ีของสมาชกิ ท่ีสอ.ยล./2827-2831 

18/ เม.ย./60 แจ้งรายละเอยีดของสมาชิกสหกรณ์ฯ ครัง้ท่ี2  ท่ีสอ.ยล./817   และหนังสอืขอเชญิพบผู้ค้ําประกัน ท่ีสอ.ยล./818 

15/ พ.ค./60 แจ้งรายละเอยีดของสมาชิกสหกรณ ์คร้ังท่ี3  ที่สอ.ยล./1127 



17/ พ.ย./59 สง่เรียกเก็บ ภจว.สงขลา  ท่ีสอ.ยล.4198  ยอด 18,200 บาท 

8 / ธ.ค./59 

สอบถามไปยังสหกรณฯ์ สงขลา  เร่ืองส่งเรียกเก็บ ได้รับคําตอบวา่ รายส.ต.อ.นันทภัสณฯ์ เป็นสมาชกิ2ท่ี 

สอ.ตร.สงขลา และได้กูเ้งินฉุกเฉินอกีด้วย จึงติดต่อไปท่ีเจ้าตัวให้ทําบันทึกข้อความขอโอนย้ายสหกรณฯ์ 

ระหว่างนี้รอบันทึกข้อความขอโอนย้าย   

15/ ส.ค./60 

     จากเดิมเดอืนกรกฎาคม 2560 สมาชกิรายส.ต.อ.นันทภัสณฯ์ ถูกธนาคารออมสินฟอูงล้มละลายในฐานะ 

ผู้ค้ําประกัน ส.ต.อ.อุรุพงศ์ฯ (สภ.อัยเยอร์เวง) ที่ผ่านมาล่าสุด ธนาคารออมสินขอยืดระยะเวลาการฟอูงไปจนถงึ

วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2560 

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 

19/ ต.ค./60 บอกกล่าวให้ชําระหนี้(โนติส) ถึงผู้กู้และผู้ค้ําประกัน  ท่ีสอ.ยล.3287  19/ต.ค./60 

20/ พ.ย./60 
บอกกล่าวให้ชําระหนี้(โนติส) ถึงผู้กู้และผู้ค้ําประกัน  ท่ีสอ.ยล.3575  15/พ.ย./60  (ครัง้ท่ี2) 

ศาลเลื่อนนัดพบ ไปวันท่ี3 มนีาคม 2561 

19/ ธ.ค./60 บอกกล่าวให้ชําระหนี้(โนติส) ถึงผู้กู้และผู้ค้ําประกัน  ท่ีสอ.ยล.3911  19/ธ.ค./60  (ครัง้ท่ี3) 

22/ ม.ค./61 บอกกล่าวให้ชําระหนี้(โนติส) ถึงผู้กู้และผู้ค้ําประกัน  ท่ีสอ.ยล.77  22/ม.ค./61  (คร้ังท่ี4) 

 
1.ด.ต.กมล  ทองคํา ,2. จ.ส.ต.กฤต  จันทรเ์พ็ง ,3.ส.ต.อ.สหรัฐ  มสิา  (รับสภาพหนีเ้รียบร้อยแล้ว) 

4.จ.ส.ต.ณัฐสิทธิ ์ สุยฉอ่ง  5.ส.ต.อ.คณิศร   อุทธสิินธ์  (ยงัไม่รับสภาพหนี)้ 

  

ที่ประชุม  รับทราบ 

 แจ้งเพื่อทราบสมาชิกต่างจังหวัดที่เก็บยอดหนีเ้งินกู้ฉุกเฉินไม่ได้ (ตั้งแตย่้าย เก็บได้บางส่วน) 

  1.ร.ต.อ.หาญพล  รามด้วง ตําแหนง่ บก.ทอ่งเที่ยว เลขที่สมาชิก 04349 

   **ค้างจ่ายตัง้แต่เดอืน  2/2561 

วันท่ีกู้ฉุกเฉิน: 05/พ.ค./60 วงเงินกู้: 70,000.- งวดละ(เงินตน้): 5,900.- ยอดคงเหลอื 

16/ ม.ีค./ 61(รายการชําระ) - 1,577.24 68,422.76 

19/ เม.ย./ 61(รายการชําระ) - 802.46 67,620.30 

ที่ประชุม  มีมติรอการชําระสิน้เดือน เม.ย. 2561 

  2.พ.ต.ท.สมชาย  ช่วยบํารุง ตําแหนง่ สภ.เมืองตรัง เลขที่สมาชิก 06750 

   **ค้างจ่ายตัง้แต่เดอืน  2/2561 

วันท่ีกู้ฉุกเฉิน: 05/พ.ค./60 วงเงินกู้: 100,000.- งวดละ(เงินตน้): 8,400.- ยอดคงเหลอื 

27/ ก.พ./ 61(รายการชําระ) - - 100,000.00 

04/ เม.ย./ 61(รายการชําระ) - - 100,000.00 

ที่ประชุม  มีมติรอการชําระสิน้เดือน เม.ย. 2561 

  3.ร.ต.ท.ทิพย์ชัย  ชลสินธุ์     ตําแหนง่ สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส     เลขทีส่มาชิก 07729 

   **ค้างจ่ายตัง้แต่เดอืน  2/2561 

วันท่ีกู้ฉุกเฉิน: 07/ก.พ./61 วงเงินกู้: 30,000.- งวดละ(เงินตน้): 2,500.- ยอดคงเหลอื 

28/ ก.พ./61(รายการชําระ) - 486.02 29,513.98 

04/ เม.ย./ 61(รายการชําระ) - 486.49 29,027.49 

ที่ประชุม  มีมติรอการชําระสิน้เดือน เม.ย. 2561 



  หยุดส่งหุ้นตามมตทิี่ประชุม  11  ราย 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
สมาชิก

เลขที ่
ทุนเรือนหุน้ 

1 ด.ต.พัลลภ  พรหมแก้ว 02790 462,500.00 บาท 

2 ด.ต.สถาพร  แก้วขาว 03226 2,315,300.00 บาท 

3 ด.ต.สุวรรณ  สังข์แก้ว 03813 771,000.00 บาท 

4 จ.ส.ต.หญงิจันทร์ทิพย ์ อนิทจักร์ 04401 610,200.00 บาท 

5 ร.ต.ท.อาทติย์  อินทรสกุล 05077 408,000.00 บาท 

6 ด.ต.พันธ์ุธัช  ตั้งรุ่น 05210 349,500.00 บาท 

7 ร.ต.ต.อนุพงศ ์ แก่นแท่น 05675 964,600.00 บาท 

8 พล.ต.ต.ชัยทัต  อินทนูจิตร 05992 7,398,590.00 บาท 

9 ร.ต.ต.สันธิชัย  พรหมทอง 06382 1,000,000.00 บาท 

10 ร.ต.ท.วสิิทธ์ิ  สุวรรณศลีศักดิ์ 07089 746,400.00 บาท 

11 ร.ต.อ.ปรีชา  ก่อเกือ้ 08088 2,000,000.00 บาท 

ที่ประชุม  มีมติอนุมัติ 

 5.8.2 รายละเอียด สมาชกิ ในหน่วย 

  เก็บได้จริง 

สังกัด หุ้น สท สช สฐ ฉฉ ฉฐ 
เงิน

ฝาก 
ดบ. 

เก็บได้

จริง 

ส่งเรียก

เก็บ 
สภ.บันนังสตา           

8799  ส.ต.ท.กิติศักด์ิ  ขันติปันดี - - - - - - - - - 5,575.92 

 - - - - - - - - - 5,575.92 

สภ.ยะหา           

3231  ด.ต.สุยอด  เวชสทิธิ ์ - - - - - - - - - 38,659.09 

 - - .- - - - - - - 38,659.09 

สภ.รามัน           

5952  ด.ต.อธัยา  วกกุม 1,700 8,900 1,100 1,400 - - - 10,364.97 23,464.97 24,464.97 

 1,700 8,900 1,100 1,400 - - - 10,364.97 23,464.97 24,464.97 

 1,700 8,900 1,100 1,400 - - - 10,364.97 23,464.97 68,699.98 

ที่ประชุม  รับทราบ 

 5.8.3 รายละเอียด สมาชิก ศชต. 

 เรื่อง  รายงานสมาชิก ศชต. เดือนเมษายน 2561 

 แจ้งคณะกรรมการดําเนินการ ขอแจ้งสมาชิกหน่วยของ ศชต. ดังนี้ 

 1. สมาชิก ศชต.กก.สส.  จํานวน  48 ราย  จํานวนเงินเรยีกเก็บ  863,610.99  บ.  ติดต่อการเงิน 

ศชต.กก.สส.  หักเก็บได้ทัง้จํานวน 

 2. สมาชิก ศชต.ศฝร.  จํานวน  10 ราย  จํานวนเงินเรยีกเก็บ  127,625.48  บ.  ติดต่อการเงิน 

ศชต.ศฝร.  หักเก็บได้ทัง้จํานวน 

    ยอดยกมา 55 ราย 

    ลาออก  - ราย 

    ย้ายออก - ราย 



    ย้ายเขา้  3 ราย 

    คงเหลือ  58 ราย 

 จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

 5.8.4 รายละเอียด สมาชิกค าพิพากษา  (ตัดการ์ดนอก) 

 1. ร.ต.อ.ศันสนะ  พิริยะจิตตะ  ตําแหน่ง กองบังคับการปราบปราม5 (สว.กก.5 ปป.)  เลขสมาชิก 05510  

**กู้ สอ.ตร.นครปฐม, กู ้สอ.ตร.สุราษฎรธ์านี  **(เบอร์การเงิน 02-513-5658)   

   หนีเ้งินกูส้ามัญ(คําพิพากษา)   44,038.80 บาท     

ว / ด / ป รายการ 

คําพิพากษา 19 กันยายน 2559  พพิากษาให้จําเลยท้ังสี่ร่วมกันชําระเงนิ567,875.09 บาท 

     (ในอัตราดอกเบ้ีย8.75%) +ค่าธรรมเนยีม23,898 บาท  =591,773.09 บาท 

29/ ม.ค./ 61 
การเงินกองบังคับการปราบปรามโอนมาชําระ ยอด 11,450 บาท  ชําระหน้ี 

(หักชําระ เงินตน้10,832.34 บาท  ดอกเบ้ีย607.66 บาท)                                     คงเหลอื  65,980.49 บาท 

26/ ก.พ./ 61 
การเงินกองบังคับการปราบปรามโอนมาชําระ ยอด 11,440 บาท  ชําระหน้ี 

(หักชําระ เงินตน้10,997.12 บาท  ดอกเบ้ีย442.88 บาท)                                     คงเหลอื  54,983.37 บาท 

28/ ม.ีค./ 61 
การเงินกองบังคับการปราบปรามโอนมาชําระ ยอด 11,340 บาท  ชําระหน้ี 

(หักชําระ เงินตน้10,944.57 บาท  ดอกเบ้ีย395.43 บาท)                                     คงเหลอื  44,038.80 บาท 

ที่ประชุม  รับทราบ 

 2.ร.ต.อ.ทรัพย์สยาม  ชัยทุมพงศ์  ตําแหน่ง สน.บางโพ  เลขที่สมาชิก 7745 **กู้3ที่** 

  **กู้ 2 ที่สหกรณ์นครบาล และสอ.ตร.แห่งชาติ** 

   หนีเ้งินกูส้ามัญ(คําพิพากษา) 1,281,038.50 บาท 

ว / ด / ป รายการ 

คําพิพากษา 14 ธันวาคม 2559  พพิากษาให้จําเลยท้ังหกร่วมกนัชําระเงิน1,476,216.16 บาท 

     (ในอัตราดอกเบ้ีย8.75%) +ค่าธรรมเนยีม42,895 บาท =1,519,111.16 บาท 

31/ ธ.ค./ 59 ในปี 2559  สมาชกิได้โอนมาชําระทัง้ปี รวม 7,644.63 บาท                                คงเหลอื  1,511,466.53  บาท 

30/ ม.ค./ 60 
การเงินหักส่งชําระ ยอด 3,500 บ. 

     (หักชําระ คา่หุ้น 1,500 บาท  เงนิต้นสช.  1,470.17 บาท  ดอกเบ้ีย529.83 บาท  คงเหลอื   69,586.68  บาท 

23/ ก.พ./ 60 
นําเงินปันผลและเฉลี่ยคนืปี2559 ยอด32,610.07 บาท  ชําระหนี ้

     (หักชําระ เงินตน้สช. 32,244.02 บาท  ดอกเบ้ีย 366.05 บาท                         คงเหลอื    37,342.66  บาท 

7/ ม.ิย./ 60 

นําทุนเรือนหุน้ ยอด360,000 บาท  ชําระหน้ี 

(หักชําระ เงินตน้สช.   37,342.66 บาท  ดอกเบ้ีย       851.21 บาท                     คงเหลอื         -            บาท 

            เงินตน้สษ. 230,428.03 บาท  ดอกเบ้ีย  91,378.10 บาท)                     คงเหลอื  1,281,038.50  บาท 

30/ พ.ย./ 60 

27/ ธ.ค./ 60 

29/ ม.ค./ 61 

27/ ก.พ./ 61 

29/ ม.ีค./61 

การเงินหักส่งชําระ ยอด 3,500 บ. 

     ( เบ้ืองต้นนําหักในสว่นของดอกเบ้ีย หนี้เงินกู้สามัญ(คําพิพากษา) ) 

ที่ประชุม  ประธานและที่ปรึกษาฝุายกฎหมายดําเนินการ 



 3. ร.ต.อ.ประดิษฐ์   ศรีทอง  ตําแหน่ง สน.ดุสิต  เลขสมาชิก 06208 **กู้2ที่**    

  ทุนเรือนหุ้น                 -  บาท (โอนหุ้นหักหนี้ 27 มี.ค.60 ยอด 327,000 บาท) 

                      หนีเ้งินกูส้ามัญ(คําพิพากษา)    1,350,808.55 บาท 

  หนีเ้งินกูค้า่ครองชีพ                     -  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

คําพิพากษา 28 พฤศจิกายน 2559  พพิากษาให้จําเลยท้ังหกร่วมกันชําระเงิน1,522,711.05 บาท 

     (ในอัตราดอกเบ้ีย8.75%) +ค่าธรรมเนยีม45,805 บาท  =1,568,516.05 บาท 

22/ ก.พ./ 60 

นําเงินปันผลและเฉลี่ยคนืปี2559 ยอด26,353.08 บาท  ชําระหนี ้

(หักชําระ ค่าหุ้น1,500 บาท ดอกเบ้ียสช. 2,825.72 บาท                               คงเหลอื      54,593.56 บาท 

                                   ดอกเบ้ียสษ.22,027.36 บาท)                             คงเหลอื  1,568,516.05 บาท 

27/ มี.ค./ 60 

นําทุนเรือนหุน้ ยอด327,000 บาท  ชําระหน้ี 

(หักชําระ เงินตน้สช.  54,593.56 บาท  ดอกเบ้ีย394.87 บาท                        คงเหลอื         -           บาท 

            เงินตน้สษ. 217,707.50 บาท  ดอกเบ้ีย54,304.07 บาท)                   คงเหลอื  1,350,808.55 บาท 

ที่ประชุม  ประธานและที่ปรึกษาฝุายกฎหมายดําเนินการ 

5.8.5 รายละเอียด สมาชิก ข้าราชการบ านาญ 

  ภายในเดือนเมษายน 2561 มีลูกหนี้ข้าราชการบํานาญส่งชําระเงินตั้งแต่ 24 มีนาคม 2561 –                     

23 เมษายน 2561 จํานวน 140 ราย รวมเป็นเงิน  1,655,223.50 บาท เรียกเก็บจริง จํานวน 111 ราย 

จํานวนเงิน 1,127,660.22 บาท  มาชําระเอง จํานวน 2 ราย จํานวนเงิน 9,963.29 บาท และเรียกเก็บจาก

กรมบัญชกีลาง จํานวน 27 ราย จํานวนเงิน 517,599.99 บาท  จา่ยชําระเอง  1  ราย  จํานวน  10,000.00  บาท   

           สมาชิกหนว่ยบํานาญ ประจําเดือน มี.ค.61           ยอดยกมา        141   ราย 

  ลาออก ประจําเดือน 24 ม.ีค.61 – 23 เม.ย.61   ลาออก/ย้าย        1    ราย 

                                                                           เสียชีวติ             -    ราย  

                 ย้ายเข้า              -    ราย 

          คงเหลือ  บํานาญ เดือน เมษายน 2561              ทั้งสิน้              140     ราย  

ที่ประชุม  เรียก ด.ต.ชาญชัญ  ญานะวิมุต  เข้าพบ 

5.9  เรื่อง  สมาชิกขอลาออกจากการเป็นสมาชิก (กรณตีิดภาระค้ าประกัน) 

 1.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ร.ต.อ.สุนทร วิชาผง  ตําแหน่ง กก.สส.ภ.จว.มุกดาหาร สมาชิกเลขที่ 

7972  ขอลาออกจากการเป็นสมาชิก และได้ทําหนังสอืรับสภาพหนีเ้ป็นที่เรียบร้อยแลว้ รายละเอียดดังนี ้

  ทุนเรอืนหุ้น   252,400.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ   222,792.57 บาท 

  ติดภาระค้ าประกัน  1  ราย 

   1.  ร.ต.อ.ทองสบื  คณารมย์  หุน้  253,300.00 บาท  หนี ้ 805,300.00 บาท 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้ลาออกจากการเป็นสมาชิก 

 

 

/2. ด้วยสมาชิกสหกรณ์... 



 2.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.ท.อนิรุต  ทํานักสุข  ตําแหน่ง สน.โชคชัย สมาชิกเลขที่ 6367      

ขอลาออกจากการเป็นสมาชิก และได้ทําหนังสอืรับสภาพหนีเ้ป็นที่เรียบร้อยแลว้  รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   152,900.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ     56,314.67 บาท 

  ติดภาระค้ าประกัน  2  ราย 

   1.  ส.ต.อ.ชํานาญ  ปะนามะโส  หุน้  365,600.00 บาท  หนี้  804,161.40 บาท 

   2. จ.ส.ต.กตัญญู  โมสิกะสุข    หุน้  200,600.00  บาท  หนี ้312,000.00 บาท 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้ลาออกจากการเป็นสมาชิก 

5.10  เรื่อง  สมาชิกขอโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์  (กรณไีม่ติดภาระค้ าประกัน) 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  จ.ส.ต.อทิธิพล  เส้นทอง  ตําแหน่ง  สภ.เมอืงมุกดาหาร สมาชิกเลขที่ 7127  

ขอโอนสมาชิกไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจมุกดาหาร จํากัด รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   179,100.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ   464,296.55 บาท 

  ไม่ติดภาระค้ าประกัน 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้โอนไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจมุกดาหาร จํากัด 

5.11  เรื่อง  สมาชิกขอโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์  (กรณีติดภาระค้ าประกัน) 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  พ.ต.ต.สุจินต์  พรหมรักษา  ตําแหน่ง  สภ.นาประดู่ สมาชิกเลขที่ 7998  

ขอโอนสมาชิกไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจปัตตาน ีจํากัด รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   393,800.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ         2,256,800.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญค่าครองชีพ 247,600.00 บาท 

  ติดภาระค้ าประกัน  5  ราย 

1. ด.ต.ชาติชาย  มะดํา  สมาชิกพ้นภาพ คงเหลือหนี ้ 355,759.90  บาท 

  2. พ.ต.ต.ประพันธ์  บัวแก้ว  หุน้  374,800.00  บาท  หนี้สามัญ       2,009,200.00  บาท 

               หนี้ครองชีพ      271,200.00  บาท 

               หนี้ฉุกเฉิน         40,000.00  บาท 

  3. ด.ต.อํานวย  เต่งทิง้        หุน้  279,600.00  บาท  หนี้สามัญ         878,532.41   บาท 

  4. ด.ต.ประทีป  สบืศริิ       หุน้  165,000.00  บาท  หนี้สามัญ         355,200.00  บาท 

  5. ด.ต.สมชาย  มณนีิล       หุน้  417,300.00   บาท  หนี้สามัญ        815,000.00  บาท 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้โอนไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจปัตตานี จํากัด 

 

 

 

/5.12 เรื่อง การคิดอัตราดอกเบีย้.... 



5.12  เรื่อง  การคิดอัตราดอกเบี้ยส าหรับผู้รับสภาพหน้ี 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติใหค้ิดอัตราดอกเบีย้สําหรับผูร้ับสภาพหนีใ้นอัตราร้อยละ 6 ต่อปี 

5.13  เรื่อง  ข้าราชการต ารวจพักราชการ 

 ตามคําสั่งตํารวจภูธรจังหวัดยะลา ที่ 470/2561  เรื่อง ให้ข้าราชการตํารวจพักราชการ  ลงวันที่ 30 

มีนาคม 2561 สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  จ.ส.ต.รัตนะ  เมฆใหม ่ ตําแหน่ง  ผบ.หมู่ ป.สภ.ท่าธง  สมาชิกเลขที่  5111  

ได้ถูกคําสั่งพักราชการ  รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น   400,500.00 บาท 

   หน้ีเงินกู้สามัญ          1,167,500.00 บาท  

   หน้ีเงินกู้สามัญค่าครองชีพ   78,797.99 บาท 

   ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ 

    1. ร.ต.ต.อดุลย์  หะมะซอ 

    2. ส.ต.ท.ฮาสัน  หมยิิ 

    3. ด.ต.สุวัตชัย  ทองแก้วเกิด 

   ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญค่าครองชีพ 

    1. ส.ต.ท.ฮาสัน  หมยิิ 

   ติดภาระค้ าประกัน  4  ราย 

    1. จ.ส.ต.อาคม  บุญวรรณโณ 

    2. ส.ต.ท.วิศว  ศรวีิไล 

    3. ส.ต.ท.ฮาสัน  หมยิิ 

    4. ส.ต.ท.โชคชัย  กําไรทอง 

ที่ประชุม  รับทราบ 

5.14  เรื่อง  ขอเชิญประชมุใหญ่สามัญประจ าปี 2561 

 ด้วย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด ชสอ. กําหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจําปี 

2561 ในวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการ

ประชุมอิมแพ็คเมืองทองธาน ีจังหวัดนนทบุรี  จึงขอเรียนเชญิท่านเข้าร่วมประชุม 

ที่ประชุม  มอบหมายให้ผูจ้ัดการเข้าร่วมประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

/5.15 เรื่อง โครงการอบรม... 



5.15  เรื่อง  โครงการอบรมความรู้สมาชิก ประจ าปี 2561 

โครงการอบรมความรู้สมาชิก ประจ าปี2561 

1. หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากปัจจุบันนีส้หกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด มีจํานวนสมาชิกเพิ่มมากขึน้และ 

สมาชิกสหกรณ์มักจะปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติที่ประชุม ทําให้สหกรณ์ละเลยใน  

เรื่องการให้การศึกษาอบรมสมาชิกใหม่ ซึ่งทําให้สมาชิกใหม่ไม่ทราบข้อปฏิบัติในการเป็นสมาชิกสหกรณ์ รวมถึง

สิทธิและหน้าที่ของตน เมื่อเกิดปัญหาดังกล่าวก็จะทําให้สมาชิกไม่เข้าใจและขาดความร่วมมือกับสหกรณ์ หรือ

ห า ก ใ ห้ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ก็ จ ะ เ รี ย ก ร้ อ ง สิ ท ธิ ที่ ต น ค ว ร ไ ด้  แ ต่ ไ ม่ ไ ด้ คํ า นึ ง ถึ ง ห น้ า ที่ ข อ ง ต น ที่ จ ะ  

ต้องปฏิบัติในฐานะของสมาชิก 

 สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด จึงได้จัดทําโครงการให้อบรมความรู้สมาชิกที่  

สมัครใหม่เพื่อให้ทราบถึงระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติที่ประชุมของสหกรณ์รวมถึงประวัติความเป็นมาของ  

สหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกให้ความสําคัญและรู้จักการใช้สิทธิที่ตนมีอยู่อย่างถูกต้อง และปฏิบัติตามหน้าที่  

ที่สมาชิกควรปฏิบัติตอ่สหกรณ์ 

2. วัตถุประสงค์ 

 - เพื่อให้ทราบถึงระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติที่ประชุมของสหกรณ์รวมถึงประวัติความเป็นมาของ 

สหกรณ์ 

 - เพื่อให้สมาชิกให้ความสําคัญและรู้จักการใช้สิทธิที่ตนมีอยู่อย่างถูกต้อง และปฏิบัติตามหน้าที่  

ที่สมาชิกควรปฏิบัติตอ่สหกรณ์ 

3. กลุ่มเป้าหมาย 

 - สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด  จํานวน 30 คน 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 

 ช่วงเดอืนพฤษภาคม – กันยายน 2561 

5. งบประมาณด าเนินการ 

 งบประมาณโครงการอบรมความรู้สมาชิกที่สมัครใหม ่ จํานวน 3 ครั้ง รายละเอียดดังนี้ 

  คร้ังท่ี 1  ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

   - ค่าตอบแทนสมาชิก (30 คน ๆ ละ 200 บาท)   6,000 บาท 

   - ค่าอาหารว่าง (30 คน ๆ ละ 50 บาท)    1,500 บาท 

      รวม        7,500 บาท 

  คร้ังท่ี 2  ณ กองกํากับการปฏิบัติการพิเศษ ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา (นปพ.ภ.จว.ยะลา) 

   - ค่าตอบแทนสมาชิก (100 คน ๆ ละ 200 บาท)  20,000 บาท 

   - ค่าอาหารว่าง (100 คน ๆ ละ 85 บาท)    8,500 บาท 

   - ค่าพาหนะ          500 บาท 

      รวม       29,000 บาท 

/ครั้งที่ 3... 



  คร้ังท่ี 3  ณ ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา (ภ.จว.ยะลา) 

   - ค่าตอบแทนสมาชิก (150 คน ๆ ละ 300 บาท)  45,000 บาท 

   - ค่าอาหารว่าง (150 คน ๆ ละ 50 บาท)    7,500 บาท 

      รวม       52,500 บาท 

      รวมทั้งสิ้น      89,000 บาท 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 6.1 สมาชิกผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เข้าใจระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติที่ประชุมของสหกรณ์ออมทรัพย์  

ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

 6.2 สมาชิกผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ และเข้าใจถึง 

ระบบสหกรณ์ยิ่งขึ้น 

     ลงช่ือ         พ.ต.ท. ศวิกร  จันทร   ผูเ้สนอโครงการ 

                   (ศวิกร  จันทร ) 

              ผูจ้ัดการ 

 

     ลงช่ือ        นางศวิาลัย  ป.ปาน   ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

              ( นางศวิาลัย  ป.ปาน ) 

                เจ้าหน้าที่ฝุายบัญชี 

 

     ลงช่ือ พ.ต.ท.หญิง เสาวลักษณ์  ตรีมรรคผู้อนุมัตโิครงการ 

                  (เสาวลักษณ์  ตรีมรรค ) 

            ประธานกรรมการ 

           สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

  

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ 

5.16  เรื่อง  ขอรับเงนิว่าด้วย กองทุนเพื่อสวัสดิการหรอืการสงเคราะห์  พ.ศ.2560 

 อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ข้อ 3(1) ขอ้ 79(8) 

และข้อ 107(10) และโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่22 ครั้งที่6 เมื่อวันที่29 พฤษภาคม 2560  

ได้กําหนดให้มรีะเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา  จํากัด  ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการหรอื 

การสงเคราะห ์พ.ศ.2560 ดังตอ่ไปนี้ 

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด  ว่าด้วยกองทุน

สวัสดิการหรอืการสงเคราะห ์พ.ศ. 2560” 

 ข้อ 2 ระเบียบนีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2560  เป็นต้นไป 

/ข้อ 3... 



 ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการ

เพื่อสงเคราะหแ์ก่สมาชิกที่เสียชีวติหรอืได้รับบาดเจ็บสาหัส พ.ศ.2558 และบรรดาระเบียบประกาศ คําสั่ง มติ หรือ 

ข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรอืแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใชร้ะเบียบนีแ้ทน 

 ข้อ 14 กรณีสมาชิกและสมาชิกสมทบเกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บต้องพักรักษาตัวโรงพยาบาล 

  (ก) สมาชิกได้รับบาดเจ็บต้องพักรักษาตัวโรงพยาบาลจ่ายเงินช่วยเหลือวันละ 300.- บาท แต่ 

ไม่เกินปีละ 20,000.- บาท 

 1.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  จ.ส.ต.มานิต  นกทิพย์  ตําแหน่ง  ผบ.หมู่ ป.สภ.ยะรม สมาชิกเลขที่ 

8159 ได้ประสบอุบัติเหตุทําให้กระดูกขากรรไกรซ้ายหักเมื้อวันที่  1 เมษายน 2561 ได้นําตัวส่งโรงพยาบาลเบตง 

พักรักษาตัวจํานวน  9 วัน  ตั้งแต่วันที่ 1 – 9 เมษายน 2561 จึงขอเบิกเงินสวัสดิการสมาชิกได้รับบาดเจ็บพัก

รักษาตัวโรงพยาบาล 

ที่ประชุม  อนุมัตติามระเบียบ 

  (ข) สมาชิกสมทบได้รับบาดเจ็บต้องพักรักษาตัวโรงพยาบาลจ่ายเงินช่วยเหลือวันละ 100.- บาท แต่ 

ไม่เกินปีละ 10,000.- บาท 

 -ไม่ม-ี 

ที่ประชุม  - 

 ข้อ 15 สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ ให้แก่สมาชิก ครั้งละ 1,000.- บาท โดยจ่ายครั้งเดียว และ 

กรณีบิดา มารดา เป็นสมาชิกทั้ง 2 คน ให้ขอรับเงนิสวัสดิการตามสิทธิอันพงึได้ทั้ง 2 คน 

 1.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ ราย  ด.ต.ธีระ  นวนมุสิด  ตําแหน่ง  กก.ปพ.ส่วนที่ 1 สมาชิกเลขที่ 6121  ได้ให้

กําเนิดบุตร  จํานวน  1  ราย  คือ  ด.ช.อริญชย์วิทย์  นวนมุสิด  เกิดเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2561 จึงขอเบิกเงิน

สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ 

ที่ประชุม  อนุมัตติามระเบียบ จํานวน 1,000.00 บาท 

 2.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ ราย  นางชลิดา  นวนมุสิด  ตําแหน่ง  สมาชกสมทบ สมาชิกเลขที่ 10197     

ได้ให้กําเนิดบุตร  จํานวน  1  ราย  คือ  ด.ช.อริญชย์วิทย์  นวนมุสิด  เกิดเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2561 จึงขอเบิกเงิน

สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ 

ที่ประชุม  อนุมัตติามระเบียบ  จํานวน 1,000.00 บาท 

 ข้อ  16  จา่ยเงินสวัสดิการมงคลสมรสของสมาชิก โดยจ่ายครั้งเดียว  จํานวน  1,000  บาท  และกรณี

คู่สมรสเป็นสมาชิกสหกรณ์ทั้ง 2 คน ให้ขอรับสวัสดิการตามสิทธิอันพงึได้ทั้ง 2 คน 

 1. สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.ท.เอกชัย  ช่วยปูอง  ตําแหน่ง  กก.ปพ.ส่วนที่ 1 สมาชิกเลขที่ 9049     เป็นสมาชิก

มาแล้ว 4 ปี 5 เดือน ได้จดทะเบียนสมรสเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 จงึขอเบิกเงนิกองทุนสวัสดิการมงคลสมรส 

ที่ประชุม  อนุมัตติามระเบียบ จํานวน 1,000.00 บาท 

 ข้อ 17 จา่ยเงนิสวัสดิการสมาชิกอุปสมบทและประกอบพิธีฮัจจ ์ โดยจา่ยครั้งเดียว จํานวน 1,000 บาท  

 1.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ ราย  ส.ต.ท.อนาวิล  บุญเนื่อง  ตําแหน่ง  กก.ปพ.ส่วนที่ 1 สมาชิกเลขที่ 9238 

ได้อุปสมบท เมื่อวันที ่7 มีนาคม 2561  จึงขอเบิกเงินกองทุนสวัสดิการ 

ที่ประชุม  อนุมัตติามระเบียบ  จํานวน 1,000.00 บาท 

/5.17 เรื่อง ระเบียบว่าด้วยเจา้หน้าที่... 



5.17  เรื่อง  ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.2556 ฉบับที่ 5 

 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

ว่าด้วย เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 

.............................................................................. 

 อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ข้อ 79(8) และ 

ข้อ 107(7) โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่    ครั้งที่    เมื่อวันที่   

ได้มีมติกําหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด  ว่าด้วย เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561  ดังตอ่ไปนี ้

 ข้ อ  1  ร ะ เบี ยบนี้ เ รี ย ก ว่ า  “ระ เบี ย บสหกร ณ์ ออมทรั พย์ ตํ า ร ว จภู ธ รจั ง หวั ดย ะล า  จํ ากั ด 

ว่าด้วย เจ้าหนา้ที่ของสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561” 

 ข้อ 2 ระเบียบนีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่ วันที่ 27 เมษายน  2561  เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อความ ข้อ 8 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด  

ว่าด้วย เจ้าหนา้ที่ของสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 และให้ใชข้้อความตอ่ไปนีแ้ทน 

  “ข้อ 8 ให้กําหนดอัตราเงินเดือนและค่าจ้างของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างไว้ดั งนี้ เว้นแต่อัตราขั้น 

เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยแรงงานกําหนด เพื่อใหส้อดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและฐานะของสหกรณ์ 

ขั้น ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ หัวหน้าแผนก ผู้จัดการ 

1 9,250 9,360 10,800 15,060 

1.5 9,510 9,590 11,070 14,400 

2 9,780 9,820 11,330 15,790 

2.5 10,060 10,060 11,610 16,180 

3 10,350 10,300 11,880 16,560 

3.5 10,660 10,550 12,170 16,970 

4 10,970 10,800 12,460 17,360 

4.5 11,290 11,070 12,770 17,790 

5 11,620 11,330 13,070 18,200 

5.5 11,960 11,610 13,390 18,650 

6 12,310 11,880 13,700 19,090 

6.5 12,670 12,170 14,030 19,560 

7 13,040 12,460 14,370 20,010 

7.5 13,420 12,770 14,720 20,500 



 

ขั้น ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ หัวหน้าแผนก ผู้จัดการ 

8 13,810 13,070 15,060 20,980 

8.5 14,210 13,390 14,400 21,490 

9 14,620 13,700 15,790 22,000 

9.5 15,040 14,030 16,180 22,540 

10 15,470 14,370 16,560 23,070 

10.5 15,910 14,720 16,970 23,630 

11 16,360 15,060 17,360 24,200 

11.5 16,820 14,400 17,790 24,790 

12 17,290 15,790 18,200 25,370 

12.5 17,770 16,180 18,650 25,990 

13 18,260 16,560 19,090 26,600 

13.5 18,760 16,970 19,560 27,240 

14 19,270 17,360 20,010 27,890 

14.5 19,790 17,790 20,500 28,560 

15 20,020 18,200 20,980 29,240 

15.5 20,560 18,650 21,490 29,960 

16 21,110 19,090 22,000 30,650 

16.5 21,670 19,560 22,540 31,400 

17 22,240 20,010 23,070 32,140 

17.5 22,820 20,500 23,630 32,920 

18 23,410 20,980 24,200 33,700 

18.5 24,010 21,490 24,790 34,520 

19 24,620 22,000 25,370 35,300 

19.5 25,250 22,540 25,990 36,200 

20 25,880 23,070 26,600 37,050 

20.5 26,520 23,630 27,240 37,950 

 

 



ขั้น ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ หัวหน้าแผนก ผู้จัดการ 

21 27,170 24,200 27,890 38,850 

21.5 27,830 24,790 28,560 39,800 

22 28,500 25,370 29,240 40,730 

22.5 29,180 25,990 29,960 41,720 

23 29,870 26,600 30,650 42,710 

23.5 30,570 27,240 31,400 43,750 

24 31,280 27,890 32,140 44,780 

24.5 32,000 28,560 32,920 45,780 

25 32,730 29,240 33,700 46,940 

25.5 33,470 29,960 34,520 48,080 

26 34,220 30,650 35,300 49,210 

26.5 34,980 31,400 36,200 50,400 

27 35,750 32,140 37,050 51,590 

27.5 36,530 32,920 37,950 52,850 

28 37,320 33,700 38,850 54,080 

28.5 38,120 34,520 39,800 55,400 

29 38,730 35,300 40,730 56,710 

29.5 39,750 36,200 41,720 58,080 

30 40,580 37,050 42,710 58,310 

30.5 41,420 37,950 43,750 59,730 

31 42,270 38,850 44,780 61,130 

31.5 43,130 39,800 45,780 62,620 

32 44,000 40,730 46,940 64,090 

32.5 44,880 41,720 48,080 65,650 

33 45,770 42,710 49,210 67,190 

33.5 46,670 43,750 50,400 68,820 

 

 

 



ขั้น ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ หัวหน้าแผนก ผู้จัดการ 

34 47,580 44,780 51,590 70,450 

34.5 48,500 45,780 52,850 72,160 

35 49,430 46,940 54,080 73,850 

35.5 50,370 48,080 55,400 75,650 

36 51,320 49,210 56,710 77,420 

36.5 52,280 50,400 58,080 79,300 

37 53,250 51,590 58,310 81,170 

37.5 54,230 52,850 59,730 83,130 

38 55,220 54,080 61,130 85,090 

38.5 56,220 55,400 62,620 87,150 

39 57,230 56,710 64,090 89,200 

39.5 58,250 58,080 65,650 91,370 

40 59,280 58,310 67,190 93,520 

40.5 60,320 59,730 68,820 95,780 

41 61,370 61,130 70,450 98,050 

41.5 62,430 62,620 72,160 100,410 

42 63,500 64,090 73,850 102,760 

42.5 64,580 65,650 75,650 102,780 

43 65,670 67,190 77,420 105,270 

43.5 66,770 68,820 79,300 107,750 

44 67,890 70,450 81,170 112,960 

44.5 69,010 72,160 83,130 115,690 

45 70,140 73,850 85,090 118,420 

 

 ข้อ 4 ให้ยกเลิกข้อความ ข้อ 21 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

ว่าด้วย เจ้าหนา้ที่ของสหกรณ์ พ.ศ.2556 และให้ใชข้้อความตอ่ไปนีแ้ทน 

  “ข้อ 21 การจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของสหกรณ์ตามข้อ 19 ให้ได้รับเงินเดือน 

ขั้นเริ่มตน้ตามอัตรา ดังตอ่ไปนี้ 

 

/เจา้หน้าที่... 



  เจ้าหน้าที่ 

 (1) ผูม้ีพื้นฐานความรู้ตาม ข้อ 11 ก. ใหจ้้างในขั้นเริ่มต้นในอัตราไม่เกินเดือนละ  9,250 

 (2) ผูม้ีพื้นฐานความรู้ตาม ข้อ 11 ข. ใหจ้้างในขั้นเริ่มต้นในอัตราไม่เกินเดือนละ  9,360 

 (3) ผู้มีพืน้ฐานความรู้ตาม ข้อ 11 ค. ใหจ้้างในขั้นเริ่มต้นในอัตราไม่เกินเดือนละ 10,800 

 (4) ผู้มีพืน้ฐานความรู้ตาม ข้อ 11 จ. ให้จ้างในขั้นเริ่มต้นในอัตราไม่เกินเดือนละ 15,060 

  ลูกจา้ง 

 ให้จา้งในขั้นเริ่มตน้ในอัตราไม่เกินเดือนละ 9,240 

 ข้อ 5 ให้ประธานกรรมการสหกรณ์ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

   ประกาศ  ณ วันที่  27 เมษายน พ.ศ.2561 เป็นต้นไป 

         พันตํารวจโท หญิงเสาวลักษณ์  ตรีมรรค 

             (เสาวลักษณ์  ตรีมรรค) 

                ประธานกรรมการ 

       สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขระเบียบ  แล้วเสนอนายทะเบียนต่อไป 

5.18  เรื่อง  ตรวจสุขภาพประจ าปีเจ้าหน้าที่ 

  ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสุขภาพประจําปีทุกรายตามโปรแกรม ราคา รายละ 990  บาท 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ 

5.19  เรื่อง  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา   

 1.  ด้วย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด ชสอ. ในฐานะที่เป็นองค์การกลางของ

สหกรณ์ออมทรัพย์ มีภารกิจในการเป็นศูนย์กลางด้านการเงิน การศึกษา และการพัฒนาเทคโนโลยี  จึงได้

กําหนดจัดการสัมมนา  เรื่อง  “ การพัฒนาสหกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ” 

ในวันอาทิตย์ที่20 พฤษภาคม2561 ณ ห้องประชุม 701 สํานักงาน  ชสอ.   

 จงึขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาในวันและเวลาดังกล่าว 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้ประธานสหกรณ์เข้าร่วมสัมมนา 

 2.  ด้วย  สหกรณ์บริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จํากัด  ได้กําหนดการจัดสัมมนาให้กับสหกรณ์/

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในหลักสูตรสัมมนาเรื่อง  “ จับประเด็นกฎหมายแรงงานที่ไม่ควรพลาด ” ด้วย

องค์กรธุรกิจต้องเตรียมตัวและปรับกระบวนการทํางานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร  จึงได้จัดสัมมนาใน

วันที่ 21 – 22 มถิุนายน 2561 ณ  โรงแรมนวิซีซั่น สแควร์ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

 จงึขอเรียนเชญิท่านผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนาในวันและเวลาดังกล่าว 

ที่ประชุม  อนุมัติ 

/5.20 เรื่อง ขอเบิกเงินสนับสนุน... 



5.20  เรื่อง  ขอเบิกเงนิสนับสนุนช่วยเหลือระบบงานด้านคอมพิวเตอร์ 

 ตามที่สหกรณ์ได้ข้อตกลงความร่วมมือให้คําปรึกษาและแก้ไขปัญหาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออม

ทรัพย์ เมื่อวันที่ 3 มนีาคม 2561 จงึขอเบิกเงินสนับสนุนชว่ยเหลอืงานด้านคอมพิวเตอร์ รายละเอียดดังนี้ 

  สมาชิกทั้งหมดสิ้นเดอืน  กุมภาพันธ์  2561  จํานวน   3,172     ราย 

  ค่าดูแลขอ้มูลสมาชิก/คน        จํานวน          12     บาท 

  รวมช าระเงนิทั้งสิ้น       จ านวน  38,064.00   บาท 

 จงึขอเบิกเงินรายการดังกล่าวข้างตน้ 

ที่ประชุม  อนุมัติ 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่อง  อื่นๆ  

6.1  เรื่อง  เงนิกู้โดยใช้เงนิปันผลค้ าประกัน 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมมีตใิห้เปิดกู้ตั้งแต ่1 กันยายน 2561 โดยคิดอัตราดอกเบีย้ร้อยละ 5.50 

6.2 เรื่อง ค่าตอบแทนคณะกรรมการท าลายเอกสาร 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีตใิห้จา่ยค่าตอบแทนคณะกรรมการทําลายเอกสาร 3,000 บาทต่อเดอืน 

6.3 เรื่อง แก้ไขระเบียบว่าด้วยการให้เงนิกู้แก่สมาชิก 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

ว่าด้วย การให้เงนิกู้แก่สมาชิก 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 

    

 อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ข้อ3(5) ข้อ11(1) 

ข้อ13 ข้อ14 ข้อ15 ข้อ79(8) และข้อ107(3) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 23 ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 

26 เมษายน  2561  ได้มี มติ กํ าหนดระ เบี ยบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํ า รวจภู ธรจั งหวัดยะลา  จํ ากั ด  

ว่าด้วย การให้เงนิกู้แก่สมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561  ดังตอ่ไปนี ้

 ข้อ 1 ระเบียบนีเ้รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

ว่าด้วย การให้เงนิกู้แก่สมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561” 

 ข้อ 2 ระเบียบนีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่ วันที ่1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 42 (2) ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

ว่าด้วย การให้เงนิกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2561 และให้ใชข้้อความตอ่ไปนีแ้ทน 

  “(2) สมาชิกที่อายุเกินกว่าหา้สิบห้าปีบริบูรณ์  ให้คํานวณรายได้ ดังนี้ 

 - กรณีเป็นสมาชิก กบข. ให้คํานวณรายได้เฉพาะเงินเดือนบวกกับเงิน พสร. 

ต้องมีรายได้คงเหลอืไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของรายได้ที่สหกรณ์กําหนด 

 

 

/กรณีไม่เป็นสมาชิก... 



 - กรณีไม่เป็นสมาชิก กบข. ให้คํานวณรายได้เฉพาะเงินเดือนบวกกับเงิน พสร. 

ต้องมีรายได้คงเหลอืไม่น้อยกว่าที่สหกรณ์กําหนด”  

 ข้อ 4 ให้ประธานกรรมการสหกรณ์รักษาการตามระเบียบนี้ และให้คณะกรรมการดําเนนิการเป็นผู้

วินจิฉัยชีข้าดปัญหาในการตีความตามระเบียบนี้ 

  ประกาศ  ณ  วันที่  1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป 

           พันตํารวจโท หญิงเสาวลักษณ์  ตรมีรรค 

              ( เสาวลักษณ์  ตรมีรรค ) 

         ประธานกรรมการ 

         สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด  

  (เอกสารประกอบ) 

          แบบ ท.ข.3 

ตารางเปรียบเทยีบการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข เหตุผล 

 

(2) สมาชิกที่อายุเกินกว่าห้าสิบ 

    ห้าปีบริบูรณ์   ให้คํานวณ 

    ร า ย ไ ด้ เ ฉ พ า ะ เ งิ น เ ดื อ น 

    บวกกับเงิน พสร.จะต้องมี 

    รายได้คงเหลือ ไม่น้อยกว่า 

    ร้อยละสามสิบของรายได้ที่ 

    สหกรณ์กําหนด 

 

(2) สมาชิกที่อายุเกินกว่าห้าสิบ 

    ห้าปีบริบูรณ์   ให้คํานวณ 

    รายได้ ดังนี้ 

       - กรณีเป็นสมาชิก กบข. 

ใ ห้ คํ า น ว ณ ร า ย ไ ด้ เ ฉ พ า ะ

เงิน เดือนบวกกับ เ งิน  พสร . 

ต้องมีรายได้คงเหลือไม่น้อยกว่า

ร้อยละสามสิบของรายได้ที่

สหกรณ์กําหนด 

       - กรณีไม่เป็นสมาชิก กบข. 

ใ ห้ คํ า น ว ณ ร า ย ไ ด้ เ ฉ พ า ะ

เงิน เดือนบวกกับ เ งิน  พสร . 

ต้องมีรายได้คงเหลือไม่น้อยกว่า

ที่สหกรณ์กําหนด”  

 

 

-เพื่อให้สมาชิกนําเงินกู้ที่ได้ 

  ไปใช้ ในการแก้ไขปัญหา 

  ต่างๆ ตามความจําเป็น 

-เพื่อยกระดับคุณภาพชวีิต 

  ให้ดีขึ้น 

-เพื่อให้สมาชิกกู้ไปลงทุน 

  ประกอบอาชีพเสริม 

-เพื่อการเคหสงเคราะห์ 

  หรอืเพื่อปลดเปลือ้งหนี้สนิ 

 

 

 

 

 

/ที่ประชุม... 



ที่ประชุม   พิจารณาแล้วมมีตใิห้แก้ไขการคํานวณเงินกู้สําหรับสมาชิกที่มอีายุตั้งแต่ 55 ปี ดังนี้ 

1) กรณีไม่เป็นสมาชิก กบข. กบข. ให้คํานวณรายได้เฉพาะเงินเดือนบวกกับเงิน พสร. จะต้องมี

รายได้คงเหลอืไม่น้อยกว่าที่สหกรณ์กําหนด 

2) กรณีเป็นสมาชิก กบข. ให้คํานวณรายได้เฉพาะเงินเดือนบวกกับเงิน พสร. จะต้องมีรายได้

คงเหลือไมน่้อยกว่าร้อยละสามสิบของรายได้ที่สหกรณ์กําหนด 

6.4  เรื่อง  ลูกจ้างช่ัวคราว 

ที่ประชุม   พิจารณามีมติอนุมัติให้จ้างลูกจ้างช่ัวคราว 1 อัตรา สัญญาจ้าง 1 ปี โดยให้เรียก  น.ส.วิภาณี    

คงหิ้น ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการสอบเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ได้ในลําดับที่ 2  และให้ผู้จัดการดําเนินการทําสัญญาจ้างตาม

ระเบียบ ทั้งนี้ให้เริ่มทํางานตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2561  ซึ่งการจ้างลูกจ้างช่ัวคราวดังกล่าวเป็นการทดแทนบุคลากร

ซึ่งได้ลาออกไปก่อนหน้านี้ เพื่อให้การบริหารงานของฝุายจัดการเกิดความคล่องตัว สามารถบริการสมาชิกได้

ทั่วถึงและรวดเร็วยิ่งขึน้ 

เลิกประชุม 12.00  น. 

 

      

พันตํารวจโทหญิง   เสาวลักษณ์   ตรมีรรต    ประธานในที่ประชุม 

                   (  เสาวลักษณ์  ตรีมรรค  ) 

 

                ดาบตํารวจ      กันย์ทิต  ฆังคะรัตน์   ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

                     ( กันย์ทิต ฆังคะรัตน ์) 

 

 

   ส าเนาถูกต้อง 

พันตํารวจโทหญิง  เสาวลักษณ์  ตรีมรรค 

  (  เสาวลักษณ์   ตรีมรรค  ) 

ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

 

    

 

 


