
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

ชุดท่ี 23 ครั้งท่ี 9  วันพุธท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561 (เวลา 09.00 น.) 

ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

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

ผู้มาประชุม  
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 2. ร.ต.ท.วุฒิศักด์ิ  ฆังคะสุวรรณ์  รองประธานกรรมการ 

 3. ร.ต.อ.อัคราเดช  แก้วสยีง  กรรมการ 

 4. ด.ต.นิพนธ์  ถนอมสุข  กรรมการ 

 5. ร.ต.ต.อนันทศักดิ์  ดํานุ่ม   กรรมการ 
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 7. พ.ต.ต.สรรณ์เพชร  ทองซุ่นห่อ  กรรมการ 

 8. ร.ต.อ.ประสพ  กาฬมิด   กรรมการ 

 9. ด.ต.อําพล  ศรีวโร   กรรมการ 

 10. ร.ต.ท.สมภพ  ชูมณี   กรรมการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
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 4. ด.ต.สุนทร   วาสประสงค์  ผู้ตรวจสอบ  

ผู้ไม่มาประชุม  

 1.  ด.ต.หญิงจรีวรรณ์ ศิริวัฒน์   กรรมการ 

 2.  ร.ต.ท.วีระชัย  อักษรถึง  กรรมการ 

 3.  ร.ต.ท.ประจักษ์  นะนุ้ย   กรรมการ 

 4.  ด.ต.กันย์ทิต  ฆังคะรัตน์  กรรมการ/เลขนุการ 

 5. ร.ต.ท.สุทนิ  ศรีบุญเอียด  ผู้ตรวจสอบ 

 6. ร.ต.อ.วีระยุทธ์  ปิ่นทองพันธุ์  ที่ปรกึษา 

 7. ร.ต.อ.อนุสร  สแีก้วเขียว  ที่ปรกึษา 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 

 

 

 

/ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุม… 

สําเนา         



 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 

- เน่ืองจากปัจจุบันได้ที่มีอยู่มียอดการกู้เงินลดน้อยลง สหกรณ์จงึมีการก่อตัง้กองทุนช่วยเหลอืผู้คํ้า

ประกัน ซึ่งมีการแก้ไขให้มีกองทุนน้ีขึน้มา จึงขอให้คณะกรรมการพิจารณาหาวิธีการทําให้กองทุนเพียงพอให้

งบประมาณปีต่อไป 

- เน่ืองจากด.ต.กันย์ทิต ฆังคะรัตน์กรรมการ/เลขนุการลาปุวยจึงมอบหมายให้ ด.ต.มารุต ปาลิยะประดิษฐ์ 

ตําแหน่ง เหรัญญิกเป็นผู้จดบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ ชุดที่ 23 คร้ังที่ 9 เม่ือวันที่ 27 มิถุนายน 2561 

ระเบียบวาระท่ี  2 เร่ือง  รับรองรายงานการประชุม 

- มีมติรับรองรายงานประชุมประจําเดอืน ชุดที่ 23 คร้ังที่ 9 เม่ือวันที่ 27 มิถุนายน 2561 

- มีมติรับรองรายงานประชุมอํานวยการ ชุดที่ 23 คร้ังที่ 6 เม่ือวันที่ 13 มิถุนายน 2561 

ระเบียบวาระท่ี  3 เร่ือง  สบืเน่ือง 

ระเบียบวาระท่ี  4 เร่ือง  เพ่ือทราบ 

4.1 เรื่องเงินรับ – จ่าย ประจ าเดือน มิถุนายน 2561 

 รายการรับ – จ่ายเงินในรอบเดอืน ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 20  มิถุนายน 2561  ดังน้ี 

 รวมรับ ( ต้ังแต่ 1 มิ.ย. 61 –20 มิ.ย. 61 ) มีรายละเอียดดังนี้ 

- รับเงินชําระหน้ีเงินกู้สามัญ                  77,221,260.07 บาท 

- รับเงินชําระหน้ีเงินกู้ฉุกเฉิน          2,274,350.88 บาท 

- รับชําระหน้ีเงินกู้ – บรรเทาค่าครองชีพ         8,362,777.70 บาท 

- รับชําระเงินกู้สามัญพิเศษ (รับภาระหนี)้            69,636.25 บาท 

- รับเงินชําระหน้ีเงินกู้ ฐานะผู้คํ้าประกัน            117,876.94 บาท 

- รับชําระเงินกู้ตามคําพิพากษา               11,786.77 บาท 

- รับชําระเงินกู้อื่น                 11,823.94 บาท 

- รับชําระเงินกู้สามัญ – โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต             3,000.00 บาท 

- รับชําระเงินกู้สามัญ – ปืน              65,070.00 บาท 

- เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเปูาหมาย          4,171,000.78 บาท 

- เงินรอจ่ายคืน               207,201.48 บาท 

- ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจา่ย         450.00 บาท 

- ต๋ัวสัญญาใช้เงิน ธกส.ยะลา        80,000,000.00 บาท 

- เงินกู้ ธกส.ยะลา          10,000,000.01 บาท 

- ทุนเรือนหุ้น           5,887,500.00 บาท 

     - กองทุนช่วยเหลอืสมาชิกผูคํ้้าประกัน           402,354.26 บาท 

     - ดอกเบี้ยรับ            1,264,953.02 บาท 

     - ค่าธรรมเนียมแรกเข้า                   400.00 บาท 

/เงินปันผล ชสอ.แห่งประเทศไทย จํากัด…. 



 
 

     - ดอกเบี้ยพิพากษา                8,320.58 บาท 

     -  เงินปันผล ชสอ.แห่งประเทศไทย จํากัด           165,943.00 บาท 

 - ดอกเบี้ยเงินรับฝากชุมนุม สอ.ตร.แห่งชาติ             1,669.36 บาท  

- ค่าธรรมเนียมสมุดเงินฝาก          100.00 บาท 

รวมรับ                  190,445,734.69 บาท 

 - รับเงินธนาคารกรุงไทย สาขายะลา         39,987,777.87 บาท 

- รับเงิน ธกส.ยะลา                  90,104,334.25 บาท 

- รับเงินธนาคารออมสนิ         14,500,000.00 บาท 

      -  รับเงินฝากธนาคารแลนดแ์อนดเ์ฮาส ์                                            218,630.12 บาท 

 -  เงินสดคงเหลอืยกมา (31 พ.ค.61)                      420,071.45 บาท 

   รวมรับทั้งส้ิน       179,654,171.38 บาท  

 รวมจ่าย ( ต้ังแต่ 1 มิ.ย. – 20 มิ.ย.61 ) 

- จ่ายเงินกู้สามัญแก่สมาชิก        63,152,728.39 บาท 

- จ่ายเงินกู้ฉุกเฉินแก่สมาชิก          4,524,861.62       บาท 

- จ่ายเงินกู้สามัญ - บรรเทาค่าครองชีพสมาชิก        4,322,261.92 บาท 

- จ่ายเงินกู้สามัญ - โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต                  33,570,000.00 บาท 

- จ่ายเงินกู้สามัญ – ปืน               47,780.00 บาท 

- จ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน – ฐานะผู้คํ้าประกัน                                              10,128.00 บาท 

- จ่ายเงินกู้สามัญ – ผู้คํ้าประกันรับภาระหนี ้                                   894,932.07 บาท 

- เงินรอเรียกคืน                21,010.00 บาท 

- ครุภัณฑ์                                                    16,400.00 บาท 

- เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเปูาหมาย        2,955,268.15 บาท 

- เงินรอจ่ายคืน             268,848.94 บาท 

- เงินปันผลตามหุ้นค้างจา่ย              2,565.00 บาท 

- ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจา่ย                 450.00 บาท 

- ต๋ัวสัญญาใช้เงิน ธกส.ยะลา      80,000,000.00 บาท 

- เงินกู้ ธกส.ยะลา                 14,881,865.16 บาท 

- ทุนเรือนหุ้น         3,340,340.00 บาท 

- กองทุนช่วยเหลอืสมาชิกผูคํ้้าประกัน       1,013,355.09 บาท 

- ทุนสวัสดิการสมาชิก           201,000.00 บาท 

- ดอกเบี้ยรับ            250,295.33 บาท 

- ค่าเบี้ยประชุม               9,000.00 บาท 

- ค่าใช้จา่ยทั่วไป              15,275.00 บาท 

/ค่ารับรอง… 



 
 

- ค่ารับรอง                  519.00 บาท 

- ค่าวัสดุสํานักงาน              8,938.00 บาท 

-    ค่าไฟฟูา               6,520.72 บาท 

-   ค่าซอ่มแซมครุภัณฑ์              3,000.00 บาท 

-   ค่าตอบแทน              12,400.00 บาท 

- ค่าโทรศัพท์                2,864.14 บาท 

- ค่าธรรมเนียมธนาคารและอากร       785.00 บาท 

- ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก                     7.87 บาท 

- ค่าประกันสังคม                       10,630.00 บาท 

-   ค่านํ้าประปา                   37.45  บาท 

-   ค่าบริการอินเตอร์เน็ต              1,284.00  บาท 

-   ค่าบริการเคเบิ้ล ที.วี                200.00  บาท 

-   ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ            13,730.00  บาท 

-  ดอกเบี้ยจ่าย ธกส.          222,469.10  บาท 

-ดอกเบี้ยจ่ายต๋ัวสัญญาใช้เงิน – ธ.แลนดแ์อนดเ์ฮาส์                 218,630.12  บาท 

  รวมจ่าย            210,000,380.07  บาท 

    -  นําเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขายะลา                      20,910,863.74  บาท 

 -  นําเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย กระแส-สโิรรส                              5,000.00 บาท 

 -  นําเงินฝากธนาคารออมสนิ  สาขายะลา             14,300,000.00  บาท 

 -  นําเงินฝากธนาคาร ธกส.              90,000,000.00  บาท 

 -  นําเงินฝาก ชุมนุม สอ.ตร.แห่งชาติ            1,669.36  บาท 

 -   นําเงินฝากธนาคารกรุงไทยสาขาสโิรรส                          0.00  บาท 

 -   นําเงินฝากธนาคาร  แลนดแ์อนดเ์ฮาส์                 0.00  บาท 

     -  เงินสดคงเหลอืยกไป (20 มิ.ย.61)                                    458,635.21  บาท 

    รวมรายจ่ายทั้งสิ้น          335,676,548.38  บาท 

ที่ประชุม มีมติรับทราบ 

4.2เรื่องสมาชิกคงเหลือ ประจ าเดือน มิถุนายน 2561 

 สมาชิกยกมาจากเดอืนก่อน    3,170 ราย 

 สมาชิกสมัครใหม่เดอืนพ.ค.61   14 ราย 

 อนุมัติให้ออกเดอืนพ.ค. 61    19 ราย 

 คงเหลอืสมาชิกทัง้สิน้    3,165 ราย 

ที่ประชุม มีมติรับทราบ 

 

     /4.3 เร่ือง การจ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน… 



 
 

4.3 เรื่อง การจ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน ประจ าเดือน มิถุนายน 2561 

 ในระหว่างเดอืน 28 พฤษภาคม 2561 – 20 มิถุนายน 2561 สหกรณ์ฯ จ่ายเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินให้สมาชิก

หน่วยต่าง ๆ จํานวน 355 ราย เป็นเงิน 5,776,800.00บาท 

ที่ประชุม มีมติรับทราบ 

4.4  เรื่อง  รายงานการตรวจสอบกิจการ 

 ผู้ตรวจสอบ ร.ต.อ.สุทนิ ศรีบุญเอียด ได้เสนอผลการตรวจสอบ โดยสรุปดังนี ้

1. เร่ืองที่ตรวจสอบ 

1.1 การบรหิารทั่วไป 

1.2 ดา้นเงินรับฝาก 

1.3 ดา้นสนิเช่ือ 

2. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 

2.1 เพ่ือให้การดําเนินการของสหกรณ์เป็นไปตามระเบียบ 

2.2 เพ่ือความถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์ฯ 

3. รายงานการปฏิบัติงานดา้นการเงิน 

 ธนาคารธนชาติ สาขายะลา (กระแสรายวัน) ยอดคงเหลือ ณ วันที่  21 มิถุนายน 2561 จํานวน 

150,754.53 บาท 

 ธนาคารธนชาติ สาขายะลา (ออมทรัพย์) ยอดคงเหลือ ณ วันที่  23 มิถุนายน 2561 จํานวน    

479,350.48 บาท 

 ธนาคารกรุงเทพ สาขายะลา ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 จํานวน 253,748.16 บาท 

(บัญชียังไม่เป็นปัจจุบัน) ให้ปรับเป็นปัจจุบัน 

 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2561 จํานวน 2,303,611.18 บาท 

 ธนาคารกรุงไทย สาขายะลา ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561 จํานวน 9,144,333.26 บาท 

 ธนาคารกรุงไทย สาขาสโิรรส ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561 จํานวน 25,466,102.36 บาท 

 ธนาคารออมสนิ สาขายะลา ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561 จํานวน  6,044,849.98 บาท 

 ธนาคารแลนดเ์ฮ้าส ์ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561 จํานวน 270,397.01 บาท 

 รายงานการปฏิบัติงานดา้นสินเช่ือ ดังน้ี 

4. สหกรณ์ฯ ไดใ้ห้กูแ้ก่สมาชิก 2 ประเภท 

1. เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน จํานวน 355 สัญญา จํานวนเงิน 5,776,800.00 บาท 

2. เงินกู้สามัญ  จํานวน 165 สัญญา จํานวนเงิน       144,777,670.00 บาท 

จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ   

ที่ประชุม มีมติรับทราบ 

 /4.5  เร่ือง  รายงานงบทดลองประจําเดอืน มิถุนายน 2561… 

 

 



 
 

 

4.5  เรื่อง  รายงานงบทดลองประจ าเดือน มิถุนายน 2561 

รายงานสรุปงบทดลอง 

จากวันที่ 1 มิถุนายน 2561 –วันที่ 20 มิถุนายน 2561 

 สนิทรัพย์      2,322,817,208.28 

 หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ         4,698,599.55 

  รวมสนิทรัพย์     2,318,118,608.73 

 รวมหน้ีสนิ   1,069,937,392.95 

 รวมทุน     1,181,786,042.14 2,251,723,435.09 

 กําไรสุทธิ          66,395,173.64 

  รวมหน้ีสนิและทุน     2,318,118,608.73 

 รวมรายได้                   98,409,025.32 

รวมค่าใช้จา่ย           32,013,851.68 

  กําไรสุทธิ         66,395,173.64 

 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 

ที่ประชุม มีมติรับทราบ 

4.6  เรื่อง  รายงานการลาของเจ้าหน้าท่ี ประจ าเดือน มิถุนายน 2561 

 ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 20 มิถุนายน 2561 

ช่ือ – นามสกุล ลาพักผ่อน ลากิจ ลาป่วย ลาคลอด 
รวมวันลา 

ที่ผ่านมา 

พ.ต.ท.ศิวกรจันทร - - - - 7 

นางพรรณี  แกว้ศรี - - - - 4.5 

นางสาวกัญจน์ณัฎฐ์  หวังมวลกลาง - - - - 4.5 

นางศิวาลัย  ป.ปาน - - - - 2 

นางเมสินี  ชัยสงคราม - 0.5 - - 4.5 ลาคลอด45 วัน 

นางสาวลัดดาวัลย์  ปาลิยะประดิษฐ์ - - - - 6 

นางสาวนารีรัตน์  สังข์สกุล - - - - 2 

นางสาวสกุณ  เล้ียงพันธุ์สกุล 1 - - - 6 

นางสาววันนิสา  ธรรมโชติ - - - - 5 

นางสาวภาวิณี  คงหิน้ - - - - - 

จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุม มีมติรับทราบ 
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4.7  เรื่อง  รายงานกองทุนช่วยเหลือสมาชิก ประจ าเดือน มิถุนายน 2561 

 กองทุนช่วยเหลอืสมาชิก 28 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2561 

   ยอดยกมา     8,150,410.15  บาท 

   รับกองทุน       546,673.75  บาท 

   จ่ายกองทุน     1,013,355.09  บาท 

   คงเหลอื      7,683,728.81  บาท 

 จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุม มีมติรับทราบและเข้าในที่ประชุมอํานวยการอีกคร้ัง 

 4.8 เรื่อง การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 

 ทางฝุายจัดการได้พัฒนาระบบการทํางาน โดยให้มีประชุมเจ้าหน้าที่ประจําเดอืนละ 1 คร้ัง เพ่ือให้

เจ้าหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคของแต่ละฝุาย โดยมีการจัดทํารายงานเพ่ือนําเสนอ                

และนําอุปสรรคมาปรับปรุงในองค์กรต่อไป 

ที่ประชุม มีมติรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  5 เร่ือง  เพ่ือพิจารณา 

5.1  เรื่อง กรมส่งเสริม 

ที่ประชุม  ไม่เข้าร่วมประชุม 

5.2  เรื่อง ผู้ตรวจสอบบัญชี 

ที่ประชุม  ไม่เข้าร่วมประชุม 

5.3  เรื่อง ผู้ตรวจสอบกจิการ 

ที่ประชุม  ไม่มีขอ้เสนอแนะ 

5.4  เรื่อง สมาชิกพ้นสภาพจากสหกรณ์สมาชิกพ้นสภาพประจ าเดือนมิถุนายน 2561 ดังนี้ 

ล าดับ เลขที่ ช่ือ – สกุล 
ทุนเรือนหุ้น 

( บาท ) 

หนี้สิ้น 

( บาท ) 

ดอกเบี้ย 

( บาท ) 

จ่ายจริง 

( บาท ) 
กรณี 

1 10242 ส.ต.ต.ปกรณ์  ป.ปาน 7,500.00 4,200.00 00 3,300.00 เหตุผลส่วนตัว 

2 10040 ส.ต.ต.รอสลี ล่อบู 24,000.00 - 00 24,000.00 เหตุผลส่วนตัว 

3 07008 ส.ต.อ.ธีรพงษ์  อินต๊ะวิน 181,600.00 - 00 181,600.00 เหตุผลย้ายสังกัด 

 213,000.00 4,200.00 00 208,800.00  

  ทุนเรือนหุ้น  213,100.00  บาท 

  หน้ีเงินกู้      4,200.00  บาท 

  คงเหลอื           208,900.00  บาท 

ที่ประชุม  พิจารณาแลว้มีมติอนุมัติตามที่เสนอมา 

     /5.5  เร่ือง ประมาณการรับ – จ่ายเงิน... 



 
 

5.5  เรื่อง ประมาณการรับ – จ่ายเงิน ประจ าเดือนกรกฎาคม 2561 

 ประมาณการรับ – จ่ายเงิน ประจําเดอืนมิถุนายน 2561 สหกรณ์ฯ จะได้รับในวันสิ้นเดือนเพ่ือให้ที่

ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับจํานวนเงินของสหกรณ์ฯ ที่ประมาณว่าจะไดรั้บและจา่ยในวันสิ้นเดือนนี้ เพ่ือที่ประชุม

จะได้รับทราบยอดเงินคงเหลอื ดังน้ี 

 รายรับ 

1. รับเงินค่าหุ้นรายเดอืน     5,207,700.00  บาท 

2. รับเงินชําระหน้ีสามัญจากสมาชิก          13,933,050.42  บาท 

3. รับเงินชําระหน้ีฉุกเฉินจากสมาชิก   1,895,980.00  บาท 

4. รับดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก            12,934,709.18  บาท 

5. เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเปูาหมาย      331,500.00  บาท 

รวมรับ              34,302,939.60  บาท 

 รวมจ่าย 

1. จ่ายค่าหุ้นคืนแก่สมาชิก 3 ราย               208,900.00  บาท 

2. จ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการ        28,000.00  บาท 

3. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่         70,000.00  บาท 

4. จ่ายเงินกู้สามัญ 18 ราย     7,813,951.26  บาท 

5. จ่ายเงินเดอืนเจ้าหน้าที่        144,630.00  บาท 

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

7. จ่ายชําระดอกเบี้ย ธกส.ยะลา               673,580.98  บาท 

8. จ่ายดอกเบี้ยต๋ัวสัญญาใช้เงิน ธ.กรุงเทพ             295,890.41  บาท 

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

10. จ่ายชําระดอกเบี้ย สอ.รพ.หาดใหญ่     286,027.40  บาท 

11. ค่าตอบแทนที่ปรึกษา          9,000.00  บาท  

12. จ่ายดอกเบี้ยต๋ัวสัญญาใช้เงิน ธ.ธกส.     160,569.86  บาท 

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

14. จ่ายชําระดอกเบี้ย สอ.มอ.หาดใหญ่     527,462.50  บาท 

15. จ่ายดอกเบี้ยต๋ัวสัญญาใช้เงิน – ธ.ธนชาติ    351,369.86  บาท 

16. จ่ายดอกเบี้ยต๋ัวสัญญาใช้เงิน – ธ.แลนดแ์อนดเ์ฮาส์   468,493.16  บาท 

17. จ่ายเงินปันผลและเฉล่ียคืน          1,242.80  บาท 

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

19. จ่ายชําระดอกเบี้ย สอ.รพ.ตํารวจ      276,493.15  บาท 

รวมจ่าย                                                           30,065,611.38  บาท 

 รวมรับทั้งส้ิน            34,302,939.60  บาท 

/หัก รวมจ่าย… 



 
 

 

 หัก รวมจ่าย             30,065,611.38  บาท 

 เงินคงเหลอื                       4,237,328.22  บาท 

 กัน ไว้เป็นเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน            3,000,000.00  บาท 

 กัน ไว้เป็นที่จา่ยคืนเงินรับฝาก    1,000,000.00  บาท 

  คงเหลอืเป็นเงินใช้จา่ย                237,328.22  บาท 

 หมายเหตุ 

 เงินสดคงเหลอื(20 มิ.ย. 61)                458,635.21  บาท 

 เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาสโิรรส คงเหลอื 20 มิ.ย.61     70,884.22  บาท 

 เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขายะลา คงเหลอื 20 มิ.ย.61   18,648,668.68  บาท 

 เงินฝาก ธ.กรุงเทพ คงเหลอื        206,159.12  บาท 

 เงินฝาก ธกส.ยะลา คงเหลอื    2,393,611.38           บาท 

 เงินฝากชุมนุม สอ.ตร.แห่งชาติ       170,924.12  บาท 

 เงินฝากธนาคารธนชาต        116,268.29  บาท 

 เงินฝากธนาคารออมสนิ              6,244,849.98  บาท 

 เงินฝากธนาคารแลนดแ์อนดเ์ฮาส์       270,397.01  บาท 

 เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลอื                    28,580,398.01  บาท 

 หมายเหตุ 

      หน้ีเงินกู้ สอ.รพ หาดใหญ่ คงเหลอื                            95,000,000.00  บาท   

 หน้ีเงินกู้ ธกส.สาขายะลา คงเหลอื                    195,714,215.61  บาท 

 หน้ีต๋ัวสัญญาใช้เงิน ธ.ธกส.                       80,000,000.00  บาท 

 หน้ีต๋ัวสัญญาใช้เงิน ธ.แลนดแ์อนดเ์ฮาส ์        150,000,000.00  บาท 

 หน้ีเงินกู้ สอ.มอ.หาดใหญ่          140,000,000.00  บาท 

 หน้ีเงินกู้ สอ.รพ.ตํารวจ           85,500,000.00  บาท 

 หน้ีต๋ัวสัญญาใช้เงินธนาคารธนชาต          95,000,000.00  บาท 

 หน้ีต๋ัวสัญญาใช้เงิน ธ.กรุงเทพ          80,000,000.00  บาท 

     รวมหนีค้งเหลอื          921,214,215.61  บาท 

ที่ประชุม  พิจารณาแลว้มีมติอนุมัติประมาณการรับ-จ่าย ประจําเดอืน กรกฎาคม 2561 
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5.6 เรื่อง การจ่ายเงินกู้สามัญระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 

 ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน พ.ศ.2561 

 21/05/61 จํานวน   1 ราย เป็นเงิน     450,000.00 บาท 

 24/05/61 จํานวน 46 ราย เป็นเงิน 29,740,000.00 บาท 

 30/05/61 จํานวน 27 ราย เป็นเงิน 13,493,890.00 บาท 

 01/06/61 จํานวน 16 ราย เป็นเงิน 23,260,000.00 บาท 

 04/26/61 จํานวน 18 ราย เป็นเงิน 24,860,000.00 บาท 

 06/06/61 จํานวน  1 ราย เป็นเงิน      400,000.00 บาท 

 11/06/61 จํานวน  2 ราย เป็นเงิน    1,437,000.00 บาท 

 12/06/61 จํานวน 46 ราย เป็นเงิน  35,692,780.00 บาท 

 14/06/61 จํานวน  6 ราย เป็นเงิน   14,930,000.00 บาท 

 19/06/61 จํานวน    1      ราย เป็นเงิน       309,000.00 บาท 

 20/06/61 จํานวน    1 ราย เป็นเงิน       105,000.00 บาท 

      รวมทั้งหมด        165     ราย เป็นเงิน     144,722,670.00 บาท 

ที่ประชุม  มีมติอนุมัติตามที่เสนอมา 

5.7  เรื่อง การจ่ายเงินกู้สามัญ ประจ าเดือนมิถุนายน 2561 

ที่ประชุม  มีมติอนุมัติตามที่เสนอ 

 5.7.1  สมาชิกขอกู้เงินสามัญ 

ที่ประชุม  ไม่มี  

 5.7.2 สมาชิกขอกู้เงินสามัญตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 1. ดว้ย  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ด.ต.ศักดิ์ดา  มาตโห้ ตําแหน่ง  กก.สส.ภ.จว.ยะลา สมาชิกเลขที่ 

03923  ขอกู้เงินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต  จํานวน  2,400,000.00  บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน)  

เน่ืองจากนําไปใช้จ่ายส่วนตัว และได้แนบใบรับรองแพทย์ว่ามีโรคประจําตัวแนบมาด้วย จึงเรียนมาเพ่ือให้

คณะกรรมการพิจารณาในการกู้คร้ังน้ี 

 ทุนเรอืนหุ้น      424,200.00 บาท 

 หนี้เงินสามัญท่ัวไป   1,858,400.00 บาท 

 หนี้เงินสามัญบรรเทาค่าครองชีพ      141,000.00 บาท 

 ติดภาระค้ าประกัน 4 ราย  

1. ร.ต.ท.ปราโมทย ์ บุญรอด หุ้น  427,200.00  บาท  หนีส้นิ    621,746.20  บาท 

2. ด.ต.ธานุวัฒน์  แหวนทอง หุ้น  648,600.00  บาท  หนีส้นิ    471,400.00  บาท 

3. ด.ต.นพดล  กัลยา  หุ้น  430,210.00   บาท  หนีส้นิ 1,883,200.00  บาท 

4. ด.ต.ประวิทย์  กาญจนะ หุ้น  505,900.00  บาท   หนีส้นิ 2,368,100.00 บาท 

ที่ประชุม มีมติไม่อนุมัติ เน่ืองจากขัดกับระเบียบ 



 
 

 2. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย พ.ต.ต.ประพันธ์  บัวแก้ว ตําแหน่ง สว.(สอบสวน) สภ.ลําใหม่   

สมาชิกเลขที่ 05129 ขอกู้เงินตามโครงการเพ่ือบรรเทาค่าครองชีพสมาชิก จํานวน 350,000 บาท (สามแสนห้า

หมื่นบาทถ้วน) แต่เน่ืองจากเป็นลูกหน้ีปรับโครงสร้างหน้ี ของราย ด.ต.ชาติชาย  มะดํา ถูกออกจาก

ราชการ จํานวน 2,138,200.00 บาท (สองล้านหน่ึงแสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) เร่ิมชําระ

ต้ังแต่วันท่ี 30/12/2559 ชําระหน้ีแล้ว 17 งวด จึงเรียนมาเพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาในการกู้คร้ังน้ี 

  ทุนเรอืนหุ้น    378,200.00 บาท 

  หนี้เงินสามัญค่าครองชีพ     264,000.00 บาท 

  หนี้เงินสามัญพเิศษ (รับช าระหนี้) 1,992,000.00 บาท 

  ติดภาระค้ าประกัน 5 ราย 

  1. ร.ต.ต.ศิริพงศ์  จันทรัตน์  หุ้น  354,500.00  บาท  หนีส้นิ   443,600.00  บาท 

  2. ด.ต.ชาติชาย  มะดํา  หุ้น      0.00  บาท  หนีส้นิ   355,759.90  บาท 

  3. ร.ต.ท.เหิม  คงสีจันทร์  หุ้น  402,900.00  บาท  หนีส้นิ   176,000.00  บาท 

  4. พ.ต.ต.สุจนิต์   พรหมรักษา หุ้น  397,200.00  บาท  หนีส้นิ 2,478,800.00 บาท 

  5. พ.ต.ท.พงศ์พันธ์  คําวุ่น  หุ้น  421,200.00   บาท  หนีส้นิ 2,214,200.00 บาท   

ที่ประชุม มีมติให้ปรับตามระเบียบไม่เกิน 220 งวด 

 5.7.3สมาชิกขอกู้เงินสามัญ (กรณีปรับโครงสร้างหนี้)   

ที่ประชุม  ไม่มี  

 5.7.4สมาชิกขอกู้เงินสามัญ (กรณีติดภาระค้ าประกัน/ติดอายัดเงินปันผลเฉลี่ยคืน) 

ที่ประชุม  ไม่มี  

 5.7.5 สมาชิกขอกู้เงินโครงการบรรเทาค่าครองชีพ(กรณีพิเศษ) 

ที่ประชุม  ไม่มี  

 5.7.6 สมาชิกขอกู้ฉุกเฉิน 

ที่ประชุม  ไม่มี 

5.8เรื่องรายงานติดตามหนี้สิน และรายละเอียดลูกหนี้ต่างจังหวัด 

 5.8.1 รายละเอียด ลูกหนี้ต่างจังหวัด 

  ภายในเดือนมิถุนายน 2561 มีลูกหน้ีต่างจังหวัดส่งชําระเงินต้ังแต่20พฤษภาคม – 21 มิถุนายน 2561 

รวมเป็นเงิน4,112,968.38 บาท 

   ลูกหน้ีต่างจังหวัดยกมาเดือนพ.ค. 61   376 ราย 

   สมาชิกหน่วยต่างจังหวัด ประจําเดือนมิ.ย. 61     

    - ลาออก     10 ราย 

    - ย้ายออก     9 ราย 

    - ย้ายเข้า     31 ราย 

   คงเหลือลูกหน้ีต่างจังหวัดเดือนมิถุนายน 2561  388 ราย 

ที่ประชุม มีมติรับทราบ 



 
 

 

1.ร.ต.อ.หาญพล รามด้วง ตําแหน่ง (ย้ายปี61 สวป.สภ.สทิงพระ จว.สงขลา)สมาชิกที่ 04349 

  **การชําระยอดเดือน เม.ย.61 ไม่ได้รับ เน่ืองจากย้ายตําแหน่ง** 

    ทุนเรือนหุ้น   419,300.00  บาท 

    หน้ีเงินกู้สามัญ   1,930,153.40  บาท 

    หน้ีเงินกู้ค่าครองชีพ  261,468.36  บาท 

    หน้ีเงินกู้ฉุกเฉิน   67,620.30  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

2/เม.ย./61 
ส่ ง เ รี ย ก เ ก็ บ   38,010.-  ส อ . ต ร . ส ง ข ล า   ที่ ส อ . ย ล . / 945 

*เนื่องจากเดือนมี.ค.61 สมาชิกย้ายจาก บก.ท่องเที่ยว มายัง สภ.สทิงพระทําให้ไม่สามารถเงินเดือนได้ 

9/พ.ค./61 แจ้งรายละเอียดของสมาชิกสหกรณ์ฯ(ผู้กู้-คํ้า)ที่สอ.ยล./1264 

14/มิ.ย./61 
ส่งเรียกเก็บ 38,900.- สภ.สทิงพระ  ที่สอ.ยล./1640 

ส่งเรียกเก็บ 38,900.- สอ.ตร.สงขลา ที่สอ.ยล./1642 

22/มิ.ย./61 
เบือ้งต้นการเงินหักเข้าระบบได้เพียง 30,000 บาท เนื่องจากเงินตําแหน่งยังไม่ได้รับ 

หากได้รับเงินตําแหน่งแล้วทางการเงินจะโอนตามยอดส่งเรียกเก็บจริง 

ที่ประชุม มีมติให้ดําเนินติดตอ่เจ้าตัวมาชําระเงินเพิ่ม 

 2.พ.ต.ท.สมชาย ช่วยบํารุงตําแหน่ง (สภ.เมืองตรัง)สมาชิกที่ 06750 

ว / ด / ป รายการ 

15/มี.ค./61 ส่งเรียกเก็บ  27,770.-  ภจว.ตรัง  ที่สอ.ยล./875   

 
30/เม.ย./61 และ 4/พ.ค./61  โทรแจ้งสมาชิกให้โอนชําระ (สมาชิกรับทราบ) 

ณ 22/พ.ค./61 ยังไม่มีการชําระยอดค้างเข้ามาที่สหกรณ์ 

30/เม.ย./61 เบือ้งต้นติดตอ่ไปยัง จนท.กง. หักเข้าระบบเดือน พ.ค. 2561 

9/พ.ค./61 แจ้งรายละเอียดของสมาชิกสหกรณ์ฯ (ผู้กู้-คํ้า)ที่สอ.ยล./1262 

15/พ.ค./61 ขอโอนสมาชิก  670,342.86  ที่สอ.ยล./1297  สอ.ตร.ตรัง 

30/พ.ค./61 สอ.ตร.ตรัง  โอนชําระหนี ้จํานวน 670,342.86 บาท เบือ้งต้นพ้นจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว 

ที่ประชุม มีมติรอการโอนเงินชําระหนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 /3.ส.ต.อ.นันทภัสณ์  แก้งคงบุญ... 



 
 

 

 

3.ส.ต.อ.นันทภัสณ์  แก้งคงบุญ ตําแหน่ง ภจว.สงขลา  สมาชิกที่ 05137  **เป็นสมาชิก2ที สอ.ตร.สงขลา 

    ทุนเรือนหุ้น     351,500.00  บาท 

    หน้ีเงินกู้สามัญ   1,265,549.90  บาท 

    ดอกเบีย้ค้าง ณ 22/พ.ค./61  196,562.04  บาท 

 ผูค้้ําสัญญา 1.ด.ต.กมลทองคํา 2. จ.ส.ต.กฤต  จันทร์เพ็ง  

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

  5.ส.ต.อ.คณิศร   อุทธิสินธ์ 

ว / ด / ป รายการ 

25/ ม.ค./59 โดนเร่ืองอายัดเงินเดือนการเงินเก็บไม่ได้ (ขาดส่งออมสินอายัดเก็บไม่ได้ 3 เดือน). 

2 /ส.ค./59 ส่งหนังสือแจ้งการเป็นหนีข้องสมาชิก ที่สอ.ยล./2827-2831 

18/ เม.ย./60 แจ้งรายละเอียดของสมาชิกสหกรณ์ฯ คร้ังที่2  ที่สอ.ยล./817   และหนังสือขอเชิญพบผู้คํ้าประกัน ที่สอ.ยล./818 

15/ พ.ค./60 แจ้งรายละเอียดของสมาชิกสหกรณ์ คร้ังที่3  ที่สอ.ยล./1127 

17/ พ.ย./59 ส่งเรียกเก็บ ภจว.สงขลา  ที่สอ.ยล.4198  ยอด 18,200 บาท 

19/ ต.ค./60 บอกกล่าวให้ชําระหนี(้โนติส) ถึงผู้กู้และผู้คํ้าประกัน  ที่สอ.ยล.3287  19/ต.ค./60 

20/ พ.ย./60 
บอกกล่าวให้ชําระหนี(้โนติส) ถึงผู้กู้และผู้คํ้าประกัน  ที่สอ.ยล.357515/พ.ย./60  (คร้ังที่2) 

ศาลเลื่อนนัดพบ ไปวันที่3 มีนาคม 2561 

19/ ธ.ค./60 บอกกล่าวให้ชําระหนี(้โนติส) ถึงผู้กู้และผู้คํ้าประกัน  ที่สอ.ยล.391119/ธ.ค./60  (คร้ังที่3) 

22/ ม.ค./61 บอกกล่าวให้ชําระหนี(้โนติส) ถึงผู้กู้และผู้คํ้าประกัน  ที่สอ.ยล.7722/ม.ค./61  (คร้ังที่4) 

 
1.ด.ต.กมลทองคํา,2. จ.ส.ต.กฤตจันทร์เพ็ง,3.ส.ต.อ.สหรัฐมิสา(รับสภาพหน้ีเรียบร้อยแล้ว) 

4.จ.ส.ต.ณัฐสิทธิ์  สุยฉ่อง5.ส.ต.อ.คณิศร   อุทธิสินธ์  (ยังไม่รับสภาพหน้ี) 

21/มิ.ย./61 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ชุดที่23/8 วันที่28 พฤษภาคม 2561  มีมติให้ทําหนังสือเรียกเก็บเงินผู้คํ้าประกัน 

บัดนี้ได้ จัดส่งหนังสือหักเ งินเดือนข้าราชการตํารวจเพื่อชําระค่าหุ้นและหนี้สหกรณ์ฯ จํานวน 4 ราย 

ที่ ส อ . ย ล . / 1 8 2 3  ร า ย  ด . ต . ก ม ล   ท อ ง คํ า ( บ ก . ท า ง ห ล ว ง ) 

ที่สอ.ยล./1824 รายจ.ส.ต.ณัฐสิทธิ์  สุยฉ่อง(สภ.สะบ้าย้อย จว.สงขลา( 

ที่สอ.ยล./1825 รายจ.ส.ต.สหรัฐ  มิสาตําแหน่ง (สภ.หนองบัวระเหว จว.ชัยภูมิ) 

ที่สอ.ยล./1826 รายส.ต.อ.คณิศร  อุทธิสนิธ์  (สอ.ตร.พะเยา) 

ที่ประชุม มีมติรอผลการหักเงิน เดือนมิถุนายน 2561 

 แจ้งเพื่อทราบสมาชิกต่างจังหวัดท่ีเก็บยอดหนี้เงินกู้ฉุกเฉินไม่ได้ (ตั้งแต่ย้าย เก็บได้บางส่วน) 

  1.ด.ต.กฤตภาสขําเพ็งตําแหน่งสภ.คลองแงะ จว.สงขลา  เลขที่สมาชิก 04664 

   **ค้างจ่ายต้ังแต่เดือน  3/2561 

วันที่กู้ฉุกเฉิน:29/มี.ค./61 วงเงินกู้: 20,000.- งวดละ(เงินตน้): 1,700.- ยอดคงเหลือ 

4/พ.ค./61 (รายการชําระ) - ได้แต่ดอกเบีย้ 20,000.00 

6/มิ.ย./61 (รายการชําระ) - 403.25 19,596.75 

ที่ประชุม มีมติให้เจ้าหน้าที่ประสานกับการเงิน ให้ตรวจสอบเงินเดือน  

 



 
 

/2.จ.ส.ต.โอภาษ จันทรมณี... 

 

2.จ.ส.ต.โอภาษ จันทรมณี ตําแหน่งสภ.รัษฎาจว.ตรัง  เลขที่สมาชิก 07478 

   **ค้างจ่ายต้ังแต่เดือน  5/2561 

วันที่กู้ฉุกเฉิน:16/พ.ค./61 วงเงินกู้: 100,000.- งวดละ(เงินตน้): 8,400.- ยอดคงเหลือ 

31/พ.ค./61 (รายการชําระ) - 5,393.79 94,606.21 

เบือ้งต้นติดตอ่ไปยัง จนท.กง. หักเข้าระบบเดือน มิ.ย.2561 ยอด 24,320 บาทและโทรแจ้งสมาชิกให้ 

          โอนยอดค้างชําระ 3,800 บาท สมาชิกแจ้งโอนวันที่ 1 ก.ค.61         

ที่ประชุม มีมติให้เจ้าหน้าที่ประสานกับการเงิน 

  หยุดส่งหุ้นตามมติท่ีประชุม  10ราย 

ลําดับ ช่ือ – สกุล 
ส ม า ชิ ก

เลขที ่
ทุนเรือนหุ้น 

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

2 ด.ต.สถาพร  แก้วขาว 03226 2,415,300.00 บาท 

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

4 จ.ส.ต.หญิงจันทร์ทิพย์  อินทจักร์ 04401 610,200.00 บาท 

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

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

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

8 พล.ต.ต.ชัยทัตอินทนูจิตร 05992 7,398,590.00 บาท 

9 ร.ต.ท.วิสทิธิ์  สุวรรณศลีศักดิ์ 07089 746,400.00 บาท 

10 ร.ต.อ.ปรีชา  ก่อเกื้อ 08088 2,000,000.00 บาท 

ที่ประชุม  มีมติอนุมัติ 

 5.8.2 รายละเอียด สมาชิก ในหน่วย 

  เก็บได้จริง 

สังกัด หุ้น สท สช สฐ ฉฉ ฉฐ 
เ งิ น

ฝาก 
ดบ. เก็บได้จริง 

ส่ ง เ รี ย ก

เก็บ 
สภ.ท่าธง           

5111  จ.ส.ต.รัตนะ   เมฆใหม่ - - - - - - - - - 30,142.12 

 - - - - - - - - - 30,142.12 

สภ.อัยเยอร์เวง - - - - - - - - - - 

10250  ส.ต.ต.ทิฆัมพร  คงผอม 1,600 - - - 4,200 - - 301.46 6,101.46 43,901.46 

 1,600 - - - 4,200 - - 301.46 6,101.46 43,901.46 

 1,600 - - - 4,200 - - 301.46 6,101.46 74,043.58 

ที่ประชุม  มีมติรับทราบ 

 

/5.8.3รายละเอียด สมาชิก ศชต… 



 
 

 5.8.3รายละเอียด สมาชิก ศชต. 

 เร่ืองรายงานสมาชิก ศชต.เดือนมิถุนายน 2561 

 แจ้งคณะกรรมการดําเนินการ ขอแจ้งสมาชิกหน่วยของ ศชต. ดังน้ี 

 1. สมาชิก ศชต.กก.สส.จํานวน47รายจํานวนเงินเรียกเก็บ800,226.79บ.  ติดต่อการเงิน 

ศชต.กก.สส.หักเก็บได้ทัง้จํานวน 

 2. สมาชิก ศชต.ศฝร.  จํานวน11รายจํานวนเงินเรียกเก็บ165,457.27บ.  ติดต่อการเงิน 

ศชต.ศฝร.หักเก็บได้ทัง้จํานวน 

    ยอดยกมา 56 ราย 

    ลาออก  - ราย 

    ย้ายออก - ราย 

    ย้ายเข้า  2 ราย 

    คงเหลือ 58 ราย 

 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 

ที่ประชุม  มีมติรับทราบ 

 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, กู้ สอ.ตร.สุราษฎร์ธานี  **(เบอร์การเงิน 02-513-5658)   

   หน้ีเงินกู้สามัญ(คําพิพากษา)  20,508.19 บาท     

ว / ด / ป รายการ 

คําพิพากษา 19 กันยายน 2559พิพากษาให้จําเลยทั้งสี่ร่วมกันชําระเงิน567,875.09 บาท 

(ในอัตราดอกเบีย้8.75%) +ค่าธรรมเนียม23,898 บาท  =591,773.09 บาท 

28/ มี.ค./ 61 
การเงินกองบังคับการปราบปรามโอนมาชําระ ยอด 11,340 บาท  ชําระหนี้ 

(หักชําระ เงินตน้10,944.57 บาทดอกเบีย้395.43 บาท)                                     คงเหลือ  44,038.80 บาท 

26/ เม.ย./ 61 
การเงินกองบังคับการปราบปรามโอนมาชําระ ยอด 12,050 บาท  ชําระหนี้ 

(หักชําระ เงินตน้11,743.84 บาทดอกเบีย้306.16 บาท)                                     คงเหลือ  32,294.96บาท 

30/ พ.ค./ 61 
การเงินกองบังคับการปราบปรามโอนมาชําระ ยอด 12,050 บาท  ชําระหนี้ 

(หักชําระ เงินตน้11,786.77บาทดอกเบีย้263.23 บาท)                                     คงเหลือ  20,508.19บาท 

ที่ประชุม  มีมติให้ดําเนินการหักหน้ีจนกว่าจะหมด 

 

 

 

 

/2.ร.ต.อ.ทรัพย์สยาม ชัยทุมพงศ์… 

 



 
 

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

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

   หน้ีเงินกู้สามัญ(คําพิพากษา) 1,281,038.50 บาท 

ว / ด / ป รายการ 

คําพิพากษา 14 ธันวาคม 2559พิพากษาให้จําเลยทั้งหกร่วมกันชําระเงิน1,476,216.16 บาท 

(ในอัตราดอกเบีย้8.75%) +ค่าธรรมเนียม42,895 บาท =1,519,111.16 บาท 

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

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

     (หักชําระ ค่าหุ้น 1,500 บาท  เงินตน้สช.  1,470.17 บาทดอกเบีย้529.83 บาท  คงเหลือ   69,586.68  บาท 

23/ก.พ./60 
นําเงินปันผลและเฉลี่ยคืนปี2559 ยอด32,610.07 บาทชําระหนี้ 

     (หักชําระ เงินตน้สช. 32,244.02 บาทดอกเบีย้ 366.05 บาท                         คงเหลือ    37,342.66  บาท 

7/มิ.ย./ 60 

นําทุนเรือนหุ้น ยอด360,000 บาท  ชําระหนี้ 

(หักชําระ เงินตน้สช.   37,342.66 บาทดอกเบีย้       851.21 บาท                     คงเหลือ         -            บาท 

            เงินต้นสษ. 230,428.03 บาทดอกเบีย้  91,378.10 บาท)                     คงเหลือ  1,281,038.50  บาท 

29/ มี.ค./61 

27/ เม.ย./ 61 

31/ พ.ค./ 61 

การเงินหักส่งชําระ ยอด 3,500 บ. 

     ( เบือ้งต้นนําหักในส่วนของดอกเบีย้ หนีเ้งินกู้สามัญ(คําพิพากษา) ) 

ที่ประชุม  มีมติรอสบืทรัพย์ 

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

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

                      หน้ีเงินกู้สามัญ(คําพิพากษา)    1,350,808.55 บาท 

  หน้ีเงินกู้ค่าครองชีพ                     -  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

คําพิพากษา 28 พฤศจิกายน 2559พิพากษาให้จําเลยทั้งหกร่วมกันชําระเงิน1,522,711.05 บาท 

(ในอัตราดอกเบีย้8.75%) +ค่าธรรมเนียม45,805 บาท  =1,568,516.05 บาท 

22/ ก.พ./60 

นําเงินปันผลและเฉลี่ยคืนปี2559 ยอด26,353.08 บาทชําระหนี้ 

(หักชําระ ค่าหุ้น1,500 บาท ดอกเบีย้สช. 2,825.72 บาท                               คงเหลือ      54,593.56 บาท 

ดอกเบีย้สษ.22,027.36 บาท)                             คงเหลือ  1,568,516.05 บาท 

27/ มี.ค./60 

นําทุนเรือนหุ้น ยอด327,000 บาท  ชําระหนี้ 

(หักชําระ เงินตน้สช.  54,593.56บาทดอกเบีย้394.87บาท                        คงเหลือ         -           บาท 

            เงินตน้สษ. 217,707.50 บาทดอกเบีย้54,304.07 บาท)                   คงเหลือ  1,350,808.55 บาท 

ที่ประชุม  มีมติรอสบืทรัพย์ 

 

 

/5.8.5 สมาชิกหนว่ยอื่น… 



 
 

 

 5.8.5 สมาชิกหน่วยอ่ืนๆ 

 1.ส.ต.ท.ยุทธศาสตร์พิทักษ์ตําแหน่งสมาชิกหน่วยอื่นๆสมาชิกที่ 06164 

    หน้ีเงินกู้สามัญ   601,883.15 บาท 

    ดอกเบีย้ค้าง ณ 21/มิ.ย./61 31,693.68 บาท 
   ผู้คํ้าประกันเงินกู้สามัญ 

 1.ส.ต.ต.รณภพ   เนียมจันทร์หอม ตจว. สมาชิกเลขที่05897 ถูกให้ออกจากราชการ 

 2.  ส.ต.อ.คมกฤษ   จันทะเสน กก.สส.ปทุมธานี สมาชิกเลขที่05901 รับสภาพหนีแ้ล้ว 

 3.  ร.ต.อ.ไพศาล  พิมพ์ทอง กก.ปพ.ส่วนที่ 2 สมาชิกเลขที่07651 รับสภาพหนีแ้ล้ว 

 4.  ส.ต.ต.ประหยัด  เนื่องด้วง สภ.เขวาใหญ่ สมาชิกเลขที่06136 ยังไม่รับสภาพหนี้ 

ว / ด / ป รายการ 

15/พ.ค./60 แจ้งรายละเอียดของสมาชิกสหกรณ์ฯ คร้ังที่1  ที่สอ.ยล./1111 

31/ส.ค./60 แจ้งรายละเอียดของสมาชิกสหกรณ์ฯ คร้ังที่2  ที่สอ.ยล./2658 

21/ธ.ค./60 แจ้งรายละเอียดของสมาชิกสหกรณ์ฯ คร้ังที่3  ที่สอ.ยล./3953 

21/ก.พ./61 บอกกล่าวให้ชําระหนี(้โนติส) ถึงผู้กู้และผู้คํ้าประกัน คร้ังที่1  ที่สอ.ยล./443 

9/เม.ย./61 บอกกล่าวให้ชําระหนี(้โนติส) ถึงผู้กู้และผู้คํ้าประกัน คร้ังที่2  ที่สอ.ยล./972 

24/เม.ย./61 บอกกล่าวให้ชําระหนี(้โนติส) ถึงผู้กู้และผู้คํ้าประกัน คร้ังที่3  ที่สอ.ยล./1193 

21/พ.ค./61 บอกกล่าวให้ชําระหนี(้โนติส) ถึงผู้กู้และผู้คํ้าประกัน คร้ังที่4  ที่สอ.ยล./1327 

21/มิ.ย./61 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ชุดที่23/8 วันที่28 พฤษภาคม 2561  มีมติให้ทําหนังสือเรียกเก็บเงินผู้คํ้าประกัน 

บัดนี้ได้ จัดส่งหนังสือหักเ งินเดือนข้าราชการตํารวจเพื่อชําระค่าหุ้นและหนี้สหกรณ์ฯ จํานวน 2 ราย 

ที่สอ.ยล./1821 ราย ส.ต.อ.คมกฤษจันทะเสน(สอ.ตร.ปทุมธานี) 

ที่สอ.ยล./1822 ราย ส.ต.ต.ประหยัดเนื่องด้วง(สอ.ตร.มหาสารคาม) 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ที่ประชุม  มีมติรอผลการหักเงินเดอืนมิถุนายน  

 

 

 

 

 

 

 

 

/5.8.6 สมาชิกหนว่ยนอก(สมาชิกพิเศษ)… 



 
 

 

 5.8.6 สมาชิกหน่วยนอก(สมาชิกพเิศษ) 

  1. สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ถูกคําสั่งให้ข้าราชการตํารวจออกจากราชการไว้ก่อน จํานวน 9 ราย ดังนี้ 

ช่ือ - สกุล 
ทุน เ รื อ นหุ้ น 

(บาท) 

ห น้ี สิ้ น 

(บาท) 

ด อ ก เ บี้ ย 

(22/มิ.ย./61) 
จ่ายจริง สาเหตุ 

ส.ต.ต.มูหามัดอาเพตต่วนสิติ 156,500.00 746,500.00 32,334.70 -622,334.70 
โดยต้องหาคดีอาญาข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 

(เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) 

ส.ต.ท.พิทยาอินทร์ยอด 306,200.00 1,189,000.00 43,675.39 - 926,475.39 
โดยต้องหาคดีอาญาข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1 

(เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) 

ส.ต.ต.นําพลทองประทีป 31,000.00 261,586.34 3,110.37 - 233,696.71 
โดยต้องหาคดีอาญาข้อหาบุกรุกเคหะสถานของผู้อื่นเสพยา 

เสพติดให้โทษประเภท1(เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) 

ส.ต.ท.ณัฐนันท์สุพงษ์ 308,100.00 1,080,500.00 32,577.82 - 804,977.82 
โดยต้องหาคดีอาญาข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1 

(เมทแอมเฟตามีน) 

ส.ต.ต.บีลาลบือแน 39,200.00 332,769.81 1,554.45 - 295,124.26 

โดยต้องหาคดีอาญาข้อหา มีเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1 

(ยาไอซ์ เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) 

มียาเสพติดให้โทษประเภท5 (น้ําต้มพืชกระท่อม กากใบพืช

กระท่อม)ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต 

ส.ต.ต.นูอัสดีสาระ 75,400.00 62,800.00 1,520.10 11,079.90 
โดยต้องหาคดีอาญาข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1 

(เมทแอมเฟตามีน) 

ส.ต.อ.โยฮันมูซอ 59,700.00 127,524.85 3,222.18 - 71,047.03 
โดยต้องหาคดีอาญาข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1 

(เมทแอมเฟตามีน) 

จ.ส.ต.รัตนะเมฆใหม่ 400,500.00 1,246,297.99 21,963.86 - 867,761.85 
โดยต้องหาคดีอาญาข้อหารีดเอาทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ บุก

รุกเคหสถานความผิดตอ่พระราชบัญญัติอาวุธปืน 

ส.ต.ต.ชลธิศศรีระษา 119,700.00 503,800.00 3,209.14 - 387,309.14 
โดยต้องหาคดีอาญาข้อหาไม่ยินยอมให้ตรวจหรือทดสอบ 

สารเสพติดในร่างกาย 

9 ราย 1,496,300.00 5,550,778.99 143,168.01 - 4,197,647.00  

  ทุนเรือนหุ้น  1,496,300.00  บาท 

  หน้ีเงินกู้   5,550,778.99  บาท 

  ดอกเบี้ย       143,168.01  บาท 

  คงเหลอื   4,197,647.00  บาท 

ที่ประชุม  มีมติอนุมัติให้หยุดดอกเบี้ยถึง 30 ก.ย.61 และประสานเจ้าหน้าที่วินัย  

 5.8.7 ขอแนวทางในการปฎิบัติกรณีสมาชิกต่างจังหวัดขอกู้เงินปันผลและเฉลี่ยคืน 

 เรียนคณะกรรมการฯ ดว้ยในปัจจุบันสหกรณ์ฯมีสมาชิกต่างจังหวัดทัง้หมด388ราย มีความประสงค์ขอกู้

เงินปันผลและเฉล่ียคืน  จึงขอแนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือดําเนินการต่อไป 

ที่ประชุม  มีมติไม่อนุมัติให้กู้เงินปันผลและเฉล่ียคืน 

 

/5.8.8 รายละเอียด สมาชิก ข้าราชการบํานาญ… 



 
 

 5.8.8 รายละเอียด สมาชิก ข้าราชการบ านาญ 

  ภายในเดือนมิถุนายน 2561 มีลูกหนี้ข้าราชการบํานาญส่งชําระเงินต้ังแต่ 24 พฤษภาคม2561 –                     

22 มิถุนายน2561 จํานวน 139ราย รวมเป็นเงิน  1,631,947 .62 บาทเรียกเก็บจริง จํานวน 109 ราย 

จํานวนเงิน 1,088,061.59 บาท  มาชําระเอง จํานวน 4 ราย จํานวนเงิน 41,175.60 บาท และเรียกเก็บจาก

กรมบัญชีกลาง จํานวน 26 ราย จํานวนเงิน 502,710.43 บาท  จ่ายชําระเอง  1  ราย  จํานวน  10,000.00  บาท 

           สมาชิกหนว่ยบํานาญ ประจําเดอืน เม.ย.61   ยอดยกมา        140 ราย 

  ลาออก ประจําเดอืน24 เม.ย.–23 พ.ค.61   ลาออก/ย้าย      - ราย 

  เสยีชีวิต          - ราย 

         ย้ายเข้า              - ราย 

 คงเหลอื  บํานาญ เดอืน มิถุนายน 2561   ทั้งสิ้น              139    ราย  

ที่ประชุม  มีมติรับทราบ 

5.9 สมาชิกขอลาออก (กรณีติดค้ าประกัน) 

 ดว้ย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.อ.สามารถ   นอกไธสง ตําแหน่ง ต่างจังหวัด สมาชิกเลขที่ 05872 ขอ

ลาออกจากการเป็นสมาชิก รายละเอียดดังน้ี 

  ทุนเรอืนหุ้น  238,000.00 บาท 

  หนี้เงินกู้สามัญ  237,799.93 บาท 

  ติดภาระค้ าประกัน 1 ราย 

  1.พ.ต.ท.ไพบูลย์  พูนมะณี ทุนเรือนหุ้น 341,600  บาท หนี ้586,140.85  บาท 

ที่ประชุม  มีมติอนุมัติให้ลาออกจากการเป็นสมาชิก 

5.10 เรื่องสมาชิกขอโอนจากการเป็นสมาชิก (กรณีไม่ติดภาระค้ าประกัน) 

 5.10.1 ดว้ย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ร.ต.ท.อรรคพล  บุตราช ตําแหน่ง ต่างจังหวัด สมาชิกเลขที่  06529 

ขอโอนสมาชิกไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจจังหวัดอุบลราชธานี จํากัด รายละเอียดดังนี้ 

 ทุนเรอืนหุ้น   274,700.00 บาท 

   หนี้เงินกู้สามัญท่ัวไป  689,840.96    บาท  

   ไม่ติดค้ าประกัน  

ที่ประชุม  มีมติอนุมัติให้โอนไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจจังหวัดอุบลราชธานี จํากัด 

 5.10.2 ดว้ย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.ฤาชา  ศรีจันทร์ ตําแหน่ง ต่างจังหวัด สมาชิกเลขที่ 07990

ขอโอนสมาชิกไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจมหาสารคราม จํากัด รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   187,600.00 บาท 

  หนี้เงินกู้สามัญท่ัวไป  668,114.75 บาท 

   ไม่ติดค้ าประกัน  

ที่ประชุม  มีมติอนุมัติให้โอนไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจมหาสารคราม จํากัด 



 
 

 5.10.3 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย พ.ต.ท.แสนชัย  เกษรินทร์ ตําแหน่ง ต่างจังหวัด สมาชิกเลขที่ 

06843 ขอโอนสมาชิกสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุง จํากัด รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น    280,200.00 บาท 

  หนี้เงินกู้สามัญท่ัวไป   262,933.39 บาท 

   ไม่ติดค้ าประกัน  

ที่ประชุม  มีมติอนุมัติให้โอนไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุง จํากัด 

 5.10.4 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  พ.ต.ท.มิตร  คนชุม ตําแหน่ง ต่างจังหวัด สมาชิกเลขที่ 07946     

ขอโอนสมาชิกสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น        362,300.00  บาท 

  หนี้เงินกู้สามัญท่ัวไป  1,277,500.00  บาท 

  หนี้เงินกู้สามัญค่าครองชีพ          28,069.08  บาท 

  หนี้เงินกู้ฉุกเฉิน        12,006.53  บาท 

   ไม่ติดค้ าประกัน  

ที่ประชุม  มีมติอนุมัติให้โอนไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด 

5.11 เรื่องสมาชิกถูกลงโทษให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.ต.ชลธิศ  ศรีระษา ตําแหน่ง สภ.ปะแต สมาชิกเลขที่  09451          

โดนคําสั่งตํารวจภูธรจังหวัดยะลา ที่  868/2561 เร่ือง ให้ข้าราชการตํารวจออกจากราชการไว้ก่อน                

ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 รายละเอียดดังน้ี 

  ทุนเรอืนหุ้น   119,700.00 บาท 

  หนี้เงินกู้สามัญ           503,800.00 บาท 

  ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ 

      1. ส.ต.ต.ทินกร  ชํานาญแปูน   เลขสมาชิก  09911   สภ.กาบัง คํ้าประกัน 3 ราย 

   1.1 ส.ต.ต.ชลธิศ  ศรีระษา   หุ้น  119,700.00  บาท หนี ้  503,800.00 บาท 

   1.2 ส.ต.ท.กฤตภาส  สุวรรณรัตน์ หุ้น  320,600.00 บาท หนี ้1,180,000.00 บาท 

   1.3 จ.ส.ต.สุทธิศักด์ิ  ขุนทอง   หุ้น   131,000.00 บาท หนี ้  350,000.00 บาท 

ที่ประชุม  มีมติรับทราบ 

 

 

 

 

 

/5.12 เร่ือง การรับโอนสมาชิกมาเป็นสมาชิกสหกรณ์... 

 



 
 

5.12 เรื่อง การรับโอนสมาชิกมาเป็นสมาชิกสหกรณ์ต ารวจภูธรจงัหวัดยะลา จ ากัด 

 ดว้ย  ส.ต.ต.สุรัติ บัวขาว ตําแหน่ง  เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส จํากัด 

โอนหุ้นไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด รายละเอียดดังนี้ 

 ทุนเรอืนหุ้น   129,800.00  บาท   

 หนี้เงินกู้สามัญจ านวน   483,200.00  บาท  

 หนี้เงินกู้ฉุกเฉินจ านวน    44,270.00  บาท   

 มีภาระค้ าประกัน 4 ราย  

1. พ.ต.ท.สาคร  พรหมโชติ     (สท 01967/2560) 

2. ร.ต.ท.วัฒนา  ชูอินทร ์       (สท 00440/2560) 

3. ส.ต.ต.อานนท์  ซี่ช้า          (สท 00217/2561) 

4. ส.ต.ต.เสกสรรค์  มือเยาะ   (สท 00129/2561)  

   จึงขอโอนมาเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด จึงเรียนมาเพ่ือโปรด

พิจารณาในการรับโอนสมาชิกภาพรายน้ี 

ที่ประชุม  มีมติรับโอนแต่ต้องเปลี่ยนผู้คํ้าให้เสร็จสิ้น 

5.13 เรื่อง ขอรับเงินว่าด้วยกองทุนเพื่อสวัสดิการหรอืการสงเคราะห์ พ.ศ.2561 

 ข้อ 15 สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ ให้แก่สมาชิก คร้ังละ 1,000.- บาท โดยจ่ายคร้ังเดียวและ 

กรณีบิดามารดาเป็นสมาชิกทัง้ 2 คน ให้ขอรับเงินสวัสดิการตามสทิธิอันพึงไดท้ั้ง 2คน 

1. ดว้ย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ร.ต.อ.หญิงศุภัสสรา  จันทร์เมือง ตําแหน่ง ต่างจังหวัด สมาชิกเลขที่  

08217 เน่ืองจากขอรับสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ เม่ือวันที่ 4 พฤษภาคม  2561 จึงขอเบิกเงินกองทุนสวัสดกิาร 

ที่ประชุม  มีมติอนุมัติจ่ายเงินตามระเบียบกองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ 

2. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ด.ต.ประทีป สืบศิริ ตําแหน่ง สภ.เมืองยะลา สมาชิกเลขที่ 07523 

เน่ืองจากขอรับสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ เม่ือวันที่ 4 พฤษภาคม  2561 จึงขอเบิกเงินกองทุนสวัสดิการ 

ที่ประชุม  มีมติอนุมัติจา่ยเงินตามระเบียบกองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ 

 ข้อ 17 จ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกอุปสมบทและประกอบพิธีฮัจจ์  โดยจ่ายคร้ังเดยีว จํานวน 1,000 บาท  

 ดว้ย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.ท.พิพัฒน์พงศ์  เรณูนวล ตําแหน่ง ผบ.หมู่.(สส)สภ.เมืองยะลา สมาชิก

เลขที่  10189 เน่ืองจากได้ลาอุปสมบท เม่ือวันที่ 4 พฤษภาคม  2561 จึงขอเบิกเงินกองทุนสวัสดิการ 

ที่ประชุม  มีมติอนุมัติจา่ยเงินตามระเบียบกองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ 

 

 

 

/5.14  เร่ือง  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย การโอนสมาชิก... 

 



 
 

5.14  เรื่อง  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์  พ.ศ.2561 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

ว่าด้วย การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์  พ.ศ.2561 

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

 อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ข้อ 79(1)(8) ข้อ 

84(3) และข้อ 107(5)  โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 23   คร้ังที ่9 เม่ือวันที่ 27 มิถุนายน 2561 

ได้กําหนดให้มีระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด  ว่าด้วย การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 

พ.ศ.2561 ดังต่อไปนี ้

 ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ว่าด้วย การโอน

สมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2561”  

 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันที่ 27 มิถุนายน 2561  เป็นต้นไป 

 ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ว่าด้วย การโอนสมาชิก

ระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และบรรดาระเบียบ  ประกาศ คําสั่ง มติ หรือข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับ

ระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

 ข้อ 3 “สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

          “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัด

ยะลา จํากัด 

          “ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัด

ยะลา จํากัด 

          “สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

          “การโอนสมาชิก” หมายถึง การรับโอนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นมาเป็นสมาชิกสหกรณ์ออม

ทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด หรือการโอนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ไป

เป็นสหกรณ์อื่น 

 ข้อ 4 สมาชิกที่ได้รับคําสั่งย้ายหรือโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น หรือนอกเขตท้องที่ดําเนินงานของ 

สหกรณ์น้ีประสงค์จะขอโอนสภาพการเป็นสมาชิกไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งต้ังอยู่ในท้องที่หรือสังกัดที่ตนย้าย

ไปรับราชการใหม่น้ัน ต้องเสนอเร่ืองราวถึงคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์นี้ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่

ได้รับคําสั่งย้ายหรือโอน 

         เร่ืองราวที่ ได้ เสนอคณะกรรมการดํา เนินการน้ัน ต้องแจ้งสังกัดในจังหวัดที่จะย้ายหรือ             

โอนไปราชการใหม่ สหกรณ์ออมทรัพย์ที่จะขอเข้าเป็นสมาชิกและต้องแนบสําเนาคําสั่งย้ายหรือโอนประกอบเร่ืองดว้ย 

 ข้อ 5 ให้สหกรณ์ระงับการการเรียกเก็บเงินสะสมรายเดือนหรือเงินค่าหุ้นหรือเงินงวดชําระหน้ี   (ถ้ามี)  

ซึ่งสมาชิกน้ันจะต้องสง่ต่อสหกรณ์ไว้ช่ัวคราว จนกว่าจะทราบผลการพิจารณารับสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่

สมาชิกน้ันขอสมัคร เข้าเป็นสมาชิกใหม่ แต่ต้องไม่เกิน 60 วัน นับจากวันที่ทางราชการได้ส่ังโอนอัตราเงินเดือนไป

จากจังหวัดหรอืสังกัดเดมิ 

/ถ้าสหกรณ์ไม่ไดรั้บการติดต่อ… 



 
 

         ถ้าสหกรณ์ไม่ไดรั้บการติดต่อจากสหกรณ์ออมทรัพย์ใหม่ภายในกําหนดเวลาตามความในวรรค

ก่อน ให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาสภาพการเป็นสมาชิก ตามข้อบังคับข้อ 41 การเรียกคืนเงินกู้ตาม

ข้อบังคับข้อ 17 และดําเนินการให้เป็นไปตามกําหนดไว้ในข้อบังคับเป็นราย ๆ สุดแต่กรณี 

 ข้อ 6 ถ้าสหกรณ์ไดรั้บตดิต่อจากสหกรณ์ออมทรัพย์ใหม่ เพ่ือขอรับโอนสภาพการเป็นสมาชิก  ขอรับเงิน

ค่าหุ้นขอ ชําระหน้ีเงินกู้ของสมาชิกน้ัน และหรอืขอผ่อนผันการชําระหนีเ้งินกู้ คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจที่

จะตกลงเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในเร่ืองดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร 

 ข้อ 7 นับจากวันที่สหกรณ์ไดโ้อนค่าหุ้นและไดรั้บชําระหนี ้หรือได้ตกลงเงื่อนไขในการชําระหนี้เป็นหนังสือ

ไว้กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ใหม่แลว้ ให้ถอืว่าสมาชิกน้ันพ้นสภาพการเป็นสมาชิกในสหกรณ์ 

 ข้อ 8 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่ย้ายหรือโอนเข้ามารับราชการสังกัดหรือในท้องที่ดําเนินงานของ

สหกรณ์น้ีหากประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก โดยการโอนสภาพการเป็นสมาชิกระหว่างสหกรณ์ ต้องย่ืน        

ใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กําหนดไว้ โดยต้องมีผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครในตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าประจําแผนก

คนหน่ึงรับรอง แต่ถา้ผู้สมัครเป็นผูด้ํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าสารวัตรก็ไม่ต้องมีผู้รับรอง 

 เม่ือคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณา ปรากฏว่า ผู้สมัครมีลักษณะถูกต้องตาม

ข้อบังคับข้อ 31 ทั้งเห็นเป็นการสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ให้สหกรณ์ติดต่อทําความตกลงกับสหกรณ์ออม

ทรัพย์ขอรับโอนเงินค่าหุ้น และชําระหน้ีเงินกู้ และหรอืการผ่อนผันการชําระหนีเ้งินกู้แทนผู้สมัคร ตามเงื่อนไขและ

วิธีการที่คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร ทั้งเรียกให้ผู้สมัครชําระ    ค่าธรรมเนียมแรกเข้าตาม

ข้อบังคับ และลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก 

 ข้อ 9  การรับโอนสมาชิกสหกรณ์ฯ มีเอกสารประกอบ ดังนี้ 

1. ข้อมูลรายละเอียดทุนเรือนหุ้นและหนี้ 

2. เอกสารหลักฐานการตรวจสอบดา้นสุขภาพ 

3. เอกสารหลักฐานการตรวจสอบสถานะทางการเงิน 

4. เอกสารหลักฐานการตรวจสอบเร่ือง คดวิีนัย 

 ข้อ 10 เม่ือสหกรณ์ได้รับเงินค่าหุ้นจากสหกรณ์เดิมแล้ว ให้ออกใบรับเงินให้แก่สมาชิกยึดถือไว้เป็น

หลักฐาน ถ้าผู้สมัครมีหนีส้นิอยู่กับสหกรณ์เดมิ และสหกรณ์จะต้องชําระหนีแ้ทน ต้องเรียกให้ผู้สมัครทําหนังสือกู้

และจัดทําหลักประกันเงินกู้ให้ไว้แก่สหกรณ์ตามประเภทและลักษณะของเงินกู้ที่กําหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการ

ให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2561 

          ในกรณีจํานวนเงินและหรอืประเภทเงินกู้ ซึ่งผู้สมัครมีอยูใ่นสหกรณ์เดิมแตกต่างกับสหกรณ์น้ี ให้

อนุโลมทําหนังสือกู้ตามประเภทและจํานวนจํากัดขั้นสูงของเงินกู้ในประเภทนัน้ ๆ แต่ถา้จํานวนเงินกู้เกินกว่าจํากัด

ขั้นสูง ซึ่งไม่อาจอนุโลมเข้ากับประเภทหน่ึงประเภทใดได้ ก็ทําให้หนังสือกู้เท่าจํากัดจํานวนเงินขั้นแห่งประเภทเงินกู้

และให้นําเงินสว่นที่เกินสง่ชําระแก่สหกรณ์ในวันทําหนังสือกู้ด้วย 

 ข้อ 11 เม่ือผู้สมัครได้ปฏิบัติตามที่กล่าวในข้อ 7 และข้อ 9 โดยครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าสมาชิกผู้น้ันได้สิทธิ

ในฐานะเป็นสมาชิก 

 

/ข้อ 12 สทิธิใด ๆ ที่สมาชิกอื่น ๆ มีอยูใ่นสหกรณ์… 



 
 

 ข้อ 12 สทิธิใด ๆ ที่สมาชิกอื่น ๆ มีอยูใ่นสหกรณ์น้ี หากมีเงื่อนไขเวลาการเป็นสมาชิกให้มีสิทธินับเวลาการ

เป็นสมาชิกในสหกรณ์เดมิรวมดว้ยได้ 

ข้อ 13  ให้ประธานกรรมการสหกรณ์ เป็นผูรั้กษาการตามระเบียบนี้ 

          ประกาศ  ณ  วันที่ 27 มิถุนายน 2561 

                                                   พันตํารวจโท หญิง เสาวลักษณ์    ตรีมรรค    

                                                                           (เสาวลักษณ์    ตรีมรรค) 

              ประธานกรรมการ 

      สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

ที่ประชุม   พิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันท์แก้ไขเพ่ิมเติม แลว้เสนอนายทะเบียนต่อไป 

5.15 เรื่อง ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 

 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์  

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 

…………………………………………….. 

 อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ข้อ3(5) ข้อ11(1) ข้อ

13 ข้อ14 ข้อ15 ข้อ79 (8) และข้อ107 (3) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 23 คร้ังที่ 9เม่ือวันที่                 

27 มิถุนายน 2561 ได้มีมติกําหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ว่าด้วย การให้เงินกู้

แก่สมาชิกสหกรณ์ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ดังต่อไปนี ้

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ว่าด้วย การให้เงินกู้

แก่สมาชิกสหกรณ์ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561” 

 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตัง้แต่ วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ให้ยกเลกิความตามที่กําหนดข้อ43 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2561 และให้ใช้ขอ้ความต่อไปนีแ้ทน 

   “ข้อ 43 กรณีที่ผู้กู้เงินสามัญคร้ังแรกไดส้ง่เงินงวดรายเดอืนชําระหนีพ้ร้อมดอกเบี้ยมาแล้วเป็นอัตรา

เฉล่ียไม่น้อยกว่าหน่ึงในสบิสองงวดรายเดอืนของจํานวนงวดรายเดือนทั้งหมดที่แบ่งชําระแต่ต้องไม่น้อยกว่าหก

งวดรายเดอืนและยังส่งเงินชําระหน้ีให้กับสหกรณ์ไม่ครบถ้วน หากผู้กูย่ื้นคําขอกู้สามัญใหม่อีก โดยให้สหกรณ์หัก

กลบหน้ีเดมิทั้งหมดและจํานวนเงินที่ขอกู้ในเวลาใดเวลาหนึ่งไม่เกินจํานวนที่กําหนดในข้อ 42 ผู้มีอํานาจอนุมัติให้กู้

เงินอาจพิจารณาอนุมัติให้กูเ้งินได้ โดยให้สหกรณ์หักกลบหนีเ้ดมิไว้ทั้งหมด 

  ทั้งน้ีให้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาเงินกู้ เป็นราย ๆ ไป โดยมีเอกสารแนบดังน้ี 

1. เอกสารหลักฐานการตรวจสอบดา้นสุขภาพ 

2. เอกสารหลักฐานการตรวจสอบสถานะทางการเงิน 

3. เอกสารหลักฐานการตรวจสอบเร่ือง คดวิีนัย 

  ความในวรรคแรกให้ใช้บังคับกับสมาชิกที่รับสภาพหนีไ้ว้กับสหกรณ์จากการเป็นผู้คํ้าประกันดว้ย 

/ข้อ 4 ให้ประธานกรรมการสหกรณ์… 



 
 

 ข้อ 4 ให้ประธานกรรมการสหกรณ์ เป็นผูรั้กษาการตามระเบียบนี้ 

    ประกาศ  ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป 

    พันตํารวจตรีหญิง เสาวลักษณ์    ตรีมรรค 

 ( เสาวลักษณ์  ตรีมรรค ) 

 ประธานกรรมการ 

 สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

(เอกสารประกอบ) 

                                                                                                                      แบบ ท.ข.3 

ตารางเปรยีบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

ข้อความเดิม ข้อความท่ีขอแก้ไข เหตุผล 

 

ข้อ 43 การถอนช่ือสมาชิกออก

จากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่

สมาชิกออกจากสหกรณ์ไ ม่ว่ า

เพราะเหตุใด ๆ ให้คณะกรรมการ

ดําเนินการถอนช่ือสมาชิกออกจาก

ทะเบียนสมาชิก 

      อ น่ึง  ให้สหกรณ์ แจ้ ง เ ร่ือ ง

สมาชิกออกให้ประธานกลุ่ม (ถ้ามี) 

ซึ่งเกี่ยวข้องเสนอที่ประชุมกลุ่ม

ทราบโดยเร็ว 

 

ข้อ 43 กรณีที่ผู้กู้ เงินสามัญคร้ัง

แรกไดส้ง่เงินงวดรายเดอืนชําระหนี้

พร้อมดอกเบี้ยมาแล้วเป็นอัตรา

เฉล่ียไม่น้อยกว่าหน่ึงในสบิสองงวด

รายเดอืนของจํานวนงวดรายเดือน

ทั้งหมดที่แบ่งชําระแต่ต้องไม่น้อย

กว่าหกงวดรายเดือนและยังส่งเงิน

ชําระหนีใ้ห้กับสหกรณ์ไม่ครบถ้วน 

หากผู้กู้ ย่ืนคําขอกู้สามัญใหม่อีก 

โดยให้สหกรณ์หักกลบหนี้ เดิ ม

ทั้งหมดและจํานวนเงินที่ขอกู้ใน

เวลาใดเวลาหน่ึงไม่เกินจํานวนที่

กําหนดในข้อ 42 ผู้มีอํานาจอนุมัติ

ให้กู้ เงินอาจพิจารณาอนุมัติให้กู้

เงินได้ โดยให้สหกรณ์หักกลบหนี้

เดมิไว้ทั้งหมด 

     ทั้ ง นี้ ใ ห้ แ น บ เ อ ก ส า ร

ประกอบการพิจารณาการกู้ เป็น

ราย ๆ ไป โดยมีเอกสารแนบดังน้ี 

       1 . เอ กส าร ห ลั ก ฐา นก า ร

ตรวจสอบดา้นสุขภาพ 

      2 . เ อ ก ส า ร หลั ก ฐ า น ก า ร

 

-เพ่ือให้สมาชิกนําเงินกู้ที่ได้ 

  ไปใช้ ในการแก้ไขปัญหา 

  ต่างๆ ตามความจําเป็น 

-เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 

  ให้ดขีึน้ 

-เพ่ือการเคหสงเคราะห์ 

  หรือเพ่ือปลดเปลื้องหน้ีสนิ 

 

 

 

 

 



 
 

ตรวจสอบสถานะทางการเงิน 

      3 . เ อ ก สา ร ห ลั กฐ า น ก า ร

ตรวจสอบดา้นคดวิีนัย 

   ความในวรรคแรกให้ใช้บังคับกับ

สมาชิกที่ รับสภาพหนี้ไว้กับสหกรณ์

จากการเป็นผู้คํ้าประกันดว้ย 

ที่ประชุม   พิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันท์แก้ไขเพ่ิมเติม แลว้เสนอนายทะเบียนต่อไป 

5.16 เรื่อง ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย กองทุนเพื่อสวัสดิการหรอืการสงเคราะห์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

ว่าด้วย กองทุนเพื่อสวัสดิการหรือการสงเคราะห์  พ.ศ.2561 

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

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

และข้อ 107(10) และโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 23 คร้ังที่ 9 เม่ือวันที่ 27 มิถุนายน 2561 

ได้กําหนดให้มีระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด  ว่าด้วย กองทุนเพ่ือสวัสดิการหรือ  

การสงเคราะห์ พ.ศ.2561 ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด  ว่าดว้ย กองทุนเพ่ือ 

สวัสดิการหรือการสงเคราะห์ พ.ศ.2561” 

 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตัง้แต่ วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ให้ยกเลกิ 

  (1) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ว่าด้วย กองทุนเพ่ือสวัสดิการ  

หรือการสงเคราะห์ พ.ศ.2560  

  (2) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ว่าด้วย กองทุนเพ่ือสวัสดิการ  

หรือการสงเคราะห์ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2560 

  (3) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ว่าด้วย กองทุนเพ่ือสวัสดิการ  

หรือการสงเคราะห์ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่4) พ.ศ.2561 

  (4) ระเบียบ ข้อกําหนด ประกาศ คําสั่ง มติ หรือข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบน้ี  

และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

 ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 

  “สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

  “กองทุน”  หมายถึง กองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ 

  “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 

  “สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด และให้รวมถึง

สมาชิกสมทบด้วย 

/“บาดเจ็บ” หมายถึง สมาชิกที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัตเิหตุ… 



 
 

  “บาดเจ็บ” หมายถึง สมาชิกที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัตเิหตุ มีใบรับรองแพทยแ์นบ แสดงว่านอนพัก

รักษาตัวในโรงพยาบาลเท่าน้ัน 

  “ผู้รับผลประโยชน์” หมายถึง บุคคลที่สมาชิกได้ระบุไว้ 

  “ทายาท” หมายถึง บุตร คู่สมรส บิดามารดา ที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

 ข้อ 5 ให้สหกรณ์จัดต้ัง “กองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์” ขึน้โดยมีวัตถุประสงค์ใน 

การใช้จา่ยเงินทุนเพ่ือการดังต่อไปนี้ 

  (1) เพ่ือเป็นสวัสดิการช่วยสมาชิกกรณีสมาชิกเสยีชีวิต 

  (2) เพ่ือเป็นสวัสดกิารช่วยสมาชิกที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัตเิหตุ 

  (3) เพ่ือเป็นสวัสดิการดา้นเกี่ยวกับการประกอบพีธีทางศาสนา 

  (4) เพ่ือสวัสดิการอื่น ๆ ที่จําเป็น 

 ข้อ 6 เงินกองทุนไดม้าจากแหลง่ต่าง ๆ ดังนี้ 

  (1) ได้รับการจัดสรรจากกําไรสุทธิประจําปี 

  (2) เงินที่ไดรั้บจากการบรจิาคเพ่ือการน้ี 

  (3) ดอกผลที่เกิดจากกองทุนน้ี 

 ข้อ 7 เงินกองทุนตามข้อ 6(1) ให้คณะกรรมการเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สห กรณ์ขอจัดสรรจาก 

กําไรสุทธิสมทบเป็นเงินกองทุนจํานวนปีละไม่ตํ่ากว่าหน่ึงแสนบาทแต่ไม่เกินห้าแสนบาท จนกว่าเงินกองทุน  

จะมีจํานวนถึงห้าล้านบาท หากมีกองทุนมีจํานวนห้าล้านบาทแล้วให้ขอจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีเพ่ือรักษา  

ระดับเงินกองทุนให้อยูท่ี่จํานวนห้าล้านบาทเท่าน้ัน 

 การจัดสรรจากกําไรสุทธิสมทบเป็นเงินกองทุนตามวรรคหน่ึงต้องไม่เกินอัตราร้อยละสิบของ  

กําไรสุทธิของสหกรณ์ 

 ข้อ 8 เงินกองทุนอาจมีเกินกว่าจํานวนห้าล้านบาทได้หากเป็นเงินที่ได้มาจากข้อ 6(2) (3) 

 ข้อ 9 ให้สหกรณ์นําเงินที่ไดรั้บตามข้อ 6 เข้าบัญชีเงินกองทุนทันที เว้นแต่เงินตามข้อ 6(1) 

เข้าบัญชีกองทุนเม่ือได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ 

 ข้อ 10 ผู้มีอํานาจเบิกจา่ยเงินตามคําสั่งของสหกรณ์เป็นผู้เบิกจา่ยเงินกองทุน 

 ข้อ 11 การใช้จา่ยเงินกองทุน จะจ่ายให้กับบุคคลใดในกรณีใด ให้เสนขออนุมัติต่อคณะกรรมการ 

 ข้อ 12 กรณีสมาชิกเสียชีวิตจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ ดังนี้ 

  (ก) เป็นสมาชิกไม่เกินห้าปี   จํานวน  70,000.- บาท 

  (ข) เป็นสมาชิกเกินห้าปีขึ้นไป   จํานวน 100,000.- บาท   

  การจ่ายเงินสวัสดิการตาม (ก)  และ (ข) กองทุนเ พ่ือสวัสดิการหรือการสงเคราะห์  

จะไม่จ่ายให้กับสมาชิก ที่ มีกองทุนช่วยเหลือสมาชิกผู้ คํ้าประกันเงินกู้และมีการจ่ายชําระหน้ี ต้ังแต่ 

หน่ึงล้านบาทขึน้ไป 

 ข้อ 13 กรณีสมาชิกสมทบเสยีชีวิตจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการดังนี ้    

  (ก) เป็นสมาชิกสมทบไม่เกินห้าปี   จํานวน  15,000.-   บาท 

  (ข) เป็นสมาชิกสมทบเกินห้าปีขึ้นไป  จํานวน  20,000.-   บาท 



 
 

 

 ข้อ 14 กรณีสมาชิกและสมาชิกสมทบเกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บตอ้งพักรักษาตัวโรงพยาบาล 

  (ก) สมาชิกไดรั้บบาดเจ็บตอ้งพักรักษาตัวโรงพยาบาลจา่ยเงินช่วยเหลอืวันละ 300.- บาท 

แต่ไม่เกินปีละ 20,000.- บาท 

  (ข) สมาชิกสมทบได้รับบาดเจ็บตอ้งพักรักษาตัวโรงพยาบาลจา่ยเงินช่วยเหลอืวันละ 100.- บาท

แต่ไม่เกินปีละ 10,000.- บาท 

 ข้อ 15 สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ ให้แก่สมาชิก คร้ังละ 1,000.- บาท โดยจ่ายคร้ังเดยีว 

และกรณีบิดา  มารดา เป็นสมาชิกทัง้ 2 คน ให้ขอรับเงินสวัสดิการตามสทิธิอันพึงไดท้ั้ง 2  คน 

 ข้อ 16 จ่ายเป็นเงินสวัสดิการมงคลสมรสของสมาชิก โดยจ่ายคร้ังเดยีว จํานวน 1,000.- บาท 

และกรณีคู่สมรสเป็นสมาชิกสหกรณ์ทั้ง 2 คน ให้ขอรับสวัสดิการตามสทิธิอันพึงไดท้ั้ง 2  คน 

 ข้อ 17 จ่ายเป็นเงินสวัสดิการสมาชิกอุปสมบทและประกอบพิธีฮัจจ์  โดยจ่ายคร้ังเดยีว จํานวน 

จํานวน  1,000.- บาท 

 ข้อ 18 กรณีสมาชิกเกษียณอายุราชการ โดยจ่ายคร้ังเดยีว จํานวน 2,000.- บาท 

 ข้อ 19 เม่ือสมาชิกเสยีชีวิต สหกรณ์จะจ่ายเงินกองทุนให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดตามลําดับดังนี้ 

  (1) ผู้รับผลประโยชน์ 

  (2) กรณีที่สมาชิกไม่ได้ระบุผู้รับผลประโยชน์ ให้จา่ยแก่  บิดา-มารดา  คู่สมรส   

บุตร(ไม่รวมบุตรบุญธรรม) 

 ข้อ 20 การขอรับเงินกองทุนสวัสดิการ 

 20.1 กรณีสมาชิกเสยีชีวิต ให้ผู้รับประโยชน์หรอืบุคคล ข้อ 19 ย่ืนหลักฐานต่อสหกรณ์ 

  ภายใน 1 ปี นับตัง้แต่เสยีชีวิต หากพ้นกําหนดน้ีถอืว่าทายาทของสมาชิกผูเ้สยีชีวิต 

    มีความประสงค์ที่จะสละสิทธิ์ในการขอรับเงินจากกองทุนน้ี   

   (1) สําเนาใบมรณะบัตรของสมาชิกผู้เสยีชีวิต 

   (2) สําเนาทะเบียนบ้านที่มีช่ือสมาชิกผู้เสยีชีวิต 

   (3) สําเนาทะเบียนสมรสของสมาชิกผู้เสยีชีวิต 

   (4) สําเนาบัตรประจําตัวของผู้ขอรับเงิน 

   (5) เอกสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 

 20.2 กรณีสมาชิกได้รับบาดเจ็บจากอุบัตเิหตุพักรักษาตัวโรงพยาบาล ยื่นหลักฐาน ต่อ 

   สหกรณ์ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หากพ้นกําหนดน้ี 

   ถอืว่าสมาชิกสละสิทธิ์ในการขอรับเงินกองทุนน้ี 

   (1) หลักฐานรับรองของแพทยจ์ากโรงพยาบาล 

   (2) สําเนาบัตรประจําตัวของสมาชิกที่เจ็บปุวย 

   (3) เอกสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด  

 

/20.3 กรณีสมาชิกขอเงินรับขวัญทายาทใหม่… 



 
 

 

 20.3 กรณีสมาชิกขอเงินรับขวัญทายาทใหม่ ยื่นหลักฐานภายใน  90  วัน นับตัง้แต่วันคลอดบุตร 

หากพ้นกําหนดน้ีถอืว่าสมาชิกสละสทิธิ์ขอรับเงินกองทุนน้ี 

   (1) สําเนาบัตรประจําตัวของผู้ขอรับเงิน 

   (2) สําเนาสูติบัตร 

   (3) เงินกองทุนสวัสดิการนีใ้ห้เปิดบัญชีเงินฝากกับสหกรณ์เท่าน้ัน 

   (4) เอกสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 

 20.4 กรณีสมาชิกขอเงินสวัสดกิารมงคลสมรส ยื่นหลักฐานภายใน 30 วัน นับตัง้แต่ 

   วันจดทะเบียนสมรส หากพ้นกําหนดน้ีถอืว่าสมาชิกสละสิทธิ์ขอรับเงินกองทุนน้ี 

   (1) สําเนาบัตรประจําตัวของผู้ขอรับเงิน 

   (2) สําเนาทะเบียนสมรส 

   (3) เอกสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 

 20.5 กรณีสมาชิกอุปสมบทและประกอบพิธีฮัจจ์ ย่ืนหลักฐานภายใน 90 วัน หลังจาก 

   อุปสมบาท หรือประกอบพิธีฮัจจ์เป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ 

   (1) ใบลาอุปสมบท หรือใบสมัครบรรพชา 

   (2) ใบลาประกอบพิธีฮัจจ์ 

   (3) สําเนาบัตรประจําตัวของผู้ขอรับเงิน 

   (4) เอกสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 

 20.6 กรณีสมาชิกเกษียณอายุราชการ 

   (1) สําเนาบัตรประจําตัวของผู้ขอรับเงิน 

   (2) เอกสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 

 ข้อ 21 เงินกองทุนที่จา่ยให้ตามข้อ 12 สหกรณ์ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะจ่ายให้แก่บุคคลตามข้อ 19 และ 

ข้อวินิจฉัยใด ๆ ของคณะกรรมการในทุกกรณีให้ถอืเป็นข้อยุติ 

 ข้อ 22 สหกรณ์ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะงดจ่ายหรือลดจํานวนเงินให้น้อยกว่าหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 

โดยคณะกรรมการเป็นผูพิ้จารณาอนุมัติ หากปรากฏว่า 

  (1) เงินกองทุนมีจํานวนน้อยมาก หรือหมดลง 

  (2) กรณีสมาชิกเจ็บปุวยหรือเสียชีวิตพร้อมกันหลายคนเป็นเหตุให้เงินกองทุนน่าจะไม่พอจ่าย  

ในปีงบประมาณ 

 

 

 

 

 

/ข้อ 23 ให้ประธานกรรมการ รักษาการ... 



 
 

 ข้อ 23 ให้ประธานกรรมการ รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

   ประกาศ  ณ  วันที่ 27 มิถุนายน 2561 

                                                   พันตํารวจโท หญิง เสาวลักษณ์    ตรีมรรค    

                                                                          (เสาวลักษณ์    ตรีมรรค) 

              ประธานกรรมการ 

      สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

ที่ประชุม   พิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันท์แก้ไขเพ่ิมเติม แลว้เสนอนายทะเบียนต่อไป 

5.17  เรื่อง แจ้งอายัดสิทธิเรียกร้อง 

 ตามที่หนังสือสํานักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา ที่ ยล 0026/(1)3442 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ได้มี

หมายบังคับคดีหมายเลขแดงที่  ผบ.661/2560 ระหว่างพ.ต.ต.สุจินต์  พรหมรักษา  สมาชิกเลขที่ 07998          

เพ่ืออายัดสิทธิเรียกร้องเงินปันผล,เงินเฉลี่ยคืน ที่ มีต่อสหกรณ์ฯ โดยให้ส่งเงินไปยังเจ้าพนักงานบังคับคด ี

สํา นักงานบังคับคดี โดยตรงหรือส่งแคชเชียร์เ ช็ค สั่งจ่ายในนาม “สํา นักงานบังคับคดีจังห วัดยะลา”               

เป็นผูรั้บ ภายใน 10 วัน นับแต่วันถึงกําหนดจา่ยเงิน  

ที่ประชุม  มีมติรับทราบ 

5.18 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการระดับภูมิภาคเอเชีย  

 1.  ดว้ยสมาคมสมาสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดติในเอเชีย (Association of Asian Confederation 

Credit Unions : ACCU) ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศฟิลิปปินส์ (Philippine Federation of Credit 

Coopertives : PFCCO) และสมาพันธ์สหกรณ์แห่งชาติ (National Confederation of Cooperatives : NATCCO) 

กําหนดจัดสัมมนาสหกรณอ์อมทรัพย์ในภูมิภาคเอเชีย เร่ือง “การจุดประกายอุดมการณ์สหกรณ์ของไรฟ์ไฟเซนใน

หัวใจของทุกสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดติยูเน่ียนให้กลับมาอีกคร้ัง (Reklnderation Raiffeisen’s ldeologies in the 

Heart of Every credit Union)” ระหว่างวันที่ 12 – 16 กันยายน 2561 ณ กรุงมะนิลา ประเทศสาธารณรัฐ

ฟิลิปปินส์ จึงขอเรียนเชิญบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์เข้ารับการฝึกอบรมตามกําหนดการดังกล่าว ส่งรายช่ือ

ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 

ที่ประชุม  มีมติไม่ส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม 

2. ดว้ยเขตพ้ืนที่สหกรณ์สมาชิก ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด ภาคใต้ ได้กําหนดจัด

โครงการอบรม หลักสูตร “การบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์” ระหว่างวันที่ 

20 – 22 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมหิรัญญิการ์ ช้ัน 2 โรงแรมนานาบุรี อ.เมือง จ.ชุมพร  จึงขอเรียนเชิญ

บุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์เข้ารับการฝึกอบรมตามกําหนดการดังกลา่ว สง่รายช่ือภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  

ที่ประชุม  มีมติไม่ส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม 

 

 

 

/ระเบียบวาระที่  6เร่ือง  อื่นๆ... 

                                                                                 



 
 

ระเบียบวาระท่ี  6เร่ือง  อื่นๆ 

6.1 เรื่อง อนุญาตให้จ าเลยเปิดบัญชีเงินฝากเพื่อจ่ายค่าเลี้ยงชีพและขออายัดเงินอ่ืนใดท่ีจ าเลยมีสิทธิได้รับ 

 ดว้ยคดลีม้ละลายของศาลล้มละลายกลาง หมายเลขแดงที่ ถ.1987/2560 ระหว่างธนาคารออมสิน 

โจทภ์ ส.ต.อ.ยุตติยา  เบ็นคณนนท์  ที่ 1 กับพวก จําเลยศาลได้มีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์จําเลยไว้เด็ดขาดต้ังแต่       

วันที่ 24 เมษายน 2560 บรรดาอํานาจในการจัดกิจการและทรัพย์สินของจําเลยจึงตกแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์

ทรัพย์แต่ผู้ เดียว ตามมาตรา 19 และมาตรา 22 แห่ง  พระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช 2583                

เจ้าพนักงานพิทักษ์ท รัพย์จึง พิจารณาอนุญาตให้จําเลยเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์               

ช่ือบัญชี “บัญชีค่าเลี้ยงชีพของนายยุตติยา เบ็นคณนนท์” เพ่ือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะไดจ้่ายค่าเลี้ยงชีพให้แก่

จําเลย โดยนําเงินเข้าฝากในบัญชีและให้จําเลยเบิกถอนค่าเลี้ยงชีพได้ตามจํานวนที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

นําเข้าแต่ละเดือน จํานวนเดือนละ 23,000 บาท (สองหม่ืนสามพันบาทถ้วน) และอนุญาตให้ลูกหน้ีที่  1          

เบิกค่าเลี้ยงชีพในงวดแรก จํานวน 33,535.85 บาท (สามหม่ืนสามพันห้าร้อยสามสิบห้าบาทแปดสิบห้าสตางค์) 

เจ้าพนักงานพิทักษ์ท รัพย์ไม่อนุญาตให้สิบเอกยุตติยา เบ็นคณนนท์  จําเลย ทําบัตรกดเงินสด ( ATM)             

ห รื อ บั ต ร อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ อื่ น ใ ด แ ล ะ ห้ า ม ทํ า ธุ ร ก ร ร ม ใ ด ๆ  ท า ง อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  

ที่ประชุม  มีมติผู้จัดการให้นําเงินมาชําระหนีฉุ้กเฉิน ถ้าไม่มาชําระให้ดําเนินการฟูองตอ่ไป 

6.2 ขอเงินกู้เงินฉุกเฉินประจ าเดือน กรกฎาคม 2561 

 ดว้ยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ร.ต.ต.วารี ชนะพาล ตําแหน่ง รอง สว.(ป.)กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา  สมาชิกเลขที่   

มีความประสงค์ขอกู้เงินฉุกเฉินตามสิทธิ์สมาชิกสหกรณ์ โดยจะเอาเงินประจําตําแหน่งจํานวน 3,500 บาท    

ชําระจํานวน 12 งวด กรณสีมาชิกอายุ 55 ปี ตามระเบียบการกู้สามัญตามโครงการฯ ไม่สามารถกู้เงินอื่น ๆ ได้

ยกเว้นเงินกู้ฉุกเฉิน  

ที่ประชุม   มีมติอนุมัติให้ใช้เงินประจําตําแหน่งคํานวณเงินกู้ฉุกเฉิน 

เลิกการประชุม  12.00  น. 

 

  พันตํารวจโทหญิง    เสาวลักษณ์  ตรีมรรค     ประธานในที่ประชุม 

                      (  เสาวลักษณ์  ตรีมรรค  ) 

 

                ดาบตํารวจ  มารุต  ปาลิยะประดิษฐ์    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

               (มารุต  ปาลิยะประดิษฐ์) 

 

                           ส าเนาถูกต้อง 
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