
 

-ส ำเนำ- 
รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำเดือนสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธรจังหวดัยะลำ จ ำกดั 

ชุดที ่24 คร้ังที ่6 วันศุกร์ที ่26 เมษำยน พ.ศ. 2562เวลำ 09.00 น.  
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธรจังหวดัยะลำ จ ำกดั 

******************** 
ผู้มำประชุม   

ล ำดับ ยศ - ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง 
1 พ.ต.ท.หญิงเสาวลกัษณ์        ตรีมรรค ประธาน 
2 ร.ต.อ.วรีะชยั                        อกัษรถึง รองประธาน 
3 พ.ต.ท.บุญทิพย ์                   แกว้วเิศษ กรรมการ 
4 ร.ต.อ.อคัราเดช                     แกว้สียง กรรมการ 
5 ร.ต.อ.เสน่ห์                          ใหม่พุม่ กรรมการ 
6 ร.ต.อ.ประสพ                       กาฬมิค กรรมการ 
7 ร.ต.ท.สมภพ                        ชูมณี กรรมการ 
8 ร.ต.ท.หญิงภทัรพร               พรหมสุวรรณ์ กรรมการ/เหรัญญิก 
9 ร.ต.ต.อนนัทศกัด์ิ                  ด านุ่ม กรรมการ 
10  ด.ต.มารุต                              ปาลิยะประดิษฐ ์ กรรมการ/เลขานุการ 
11 ด.ต.พนม                               ลกัษณาวงศ ์ กรรมการ 
12 ด.ต.นิพนธ์                            ถนอมสุข กรรมการ 
13 ด.ต.สุรชยั                              แกว้พรหมด า กรรมการ 
14 ด.ต.ประเสริฐ                        ศิริ กรรมการ 
15 ส.ต.อ.เทวนิทร์                      สุรินทร์ กรรมการ 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
ล ำดับ ยศ - ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง 
1 พ.ต.ท.ศิวกร                  จนัทร ผูจ้ดัการ 
2 นางพรรณี                      แกว้ศรี รองผูจ้ดัการ 
3 พ.ต.ท.สงบ                    เภรีภาส ผูต้รวจสอบ 
4 ร.ต.ท.สุทิน                   ศรีบุญเอียด ผูต้รวจสอบ 
5 ด.ต.สุนทร                    วาสประสงค ์ ผูต้รวจสอบ 
6 ร.ต.อ.วรีะยทุธ์              ป่ินทองพนัธ์ุ ท่ีปรึกษา 
7 ด.ต.กนัยทิ์ต                  ฆงัคะรัตน์ ท่ีปรึกษา 
8 นางสาวมาสีเตาะ          แมะโละ นกัวชิาการสหกรณ์ 



 

ผู้ทีไ่ม่เข้ำร่วมประชุม 
1. ร.ต.ท.หญิงภทัรพร      พรหมสุวรรณ์                     กรรมการ/เหรัญญิก 
2. ด.ต.มารุต                     ปาลิยะประดิษฐ ์                 กรรมการ/เลขานุการ 
3. ด.ต.กนัยทิ์ต                 ฆงัคะรัตน์                            ท่ีปรึกษา 

เวลาเริ่มประชุม  09.00 น. 
ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่อง  ที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  2    เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี  3    เรื่อง สืบเนื่อง 
3.1 เรื่องขอกู้เงินโครงการบรรเทาค่าครองชีพ  
 1. ด้วยราย ด.ต.จารุวัฒน์ สามห้วย  สมาชิกเลขที่ 9863 สังกัด กก.ปพ.ภจว.ยะลา มีความประสงค์ ขอกู้เงิน
โครงการบรรเทาค่าครองชีพ จ านวน 490,000.00 บาท เพ่ือใช้จ่ายในครอบครัว ตามมติที่ประชุมอ านวยการให้
น าเสนอท่ีประชุมประจ าเดือนพิจารณาต่อไป 
           ทุนเรือนหุ้น                      486,300.00       บาท 

- ค่าหุ้น                                         1,7000.00    บาท 
           หนี้เงินกู้สามัญท่ัวไป                                    1,823,000.00       บาท 

- เงินต้นส่งหัก                                    11,800.00     บาท 
- ดอกเบี้ยส่งหัก                                 11,999 .33       บาท 

          หนี้เงินกู้ -  โครงการเพื่อบรรเทาค่าครองชีพ         256,800.00      บาท 
- เงินต้นส่งหัก         3,600 .00       บาท 
- ดอกเบี้ยส่งหัก          1,635.78    บาท 

 รวมรายจ่ายทั้งหมดต่อเดือน                               30,735.11       บาท 
ติดภาระการค ้าประกัน  
1. ส.ต.ท.กชกร เจริญดี          2. ส.ต.ท.สรรญเพ็ชร จันทร์นวล      3. ส.ต.ท.สมบัติ บัวงาม  

ที่ประชุม  อนุมัติโดยมีส่วนต่าง 100,000.00 บาท 
 2. ด้วยราย ด.ต.ศักดิ์ดา มาตโห้  ต าแหน่ง ผบ.หมู่ (สส) กก.สส.ภจว.ยะลา เลขสมาชิก 3923  มีความ
ประสงค์ ขอกู้เงินสามัญ จ านวน 2,400,000.00 บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) เจ้าตัวได้แนบเอกสารใบรับรองแพทย์    
จากโรงพยาบาลยะลา ว่าสมบูรณ์แข็งแรงดี และมีหนี้เดิม 2 ,045,900.00 บาท และมีเงินเหลือรับโดยประมาณ              
345,300.00 บาท เพ่ือน าเงินไปใช้จ่ายในครอบครัว จึงขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการพิจารณาในการกู้เงินในครั้ง
นี้ ตามมติที่ประชุมอ านวยการเดือนเมษายน 2562 ให้ค้นหารายละเอียดสัญญาเงินกู้ครั้งก่อนมาประกอบในการ
พิจารณาเงินกูจ้ากการตรวจดูเอกสารในการกู้ครั้งก่อนวัตถุประสงค์ในการกู้ สมาชิกน าไปใช้จ่ายในครอบครัว จึงขอให้
คณะกรรมการพิจารณาต่อไป 
           ทุนเรือนหุ้น                441,900.00             บาท 

- ค่าหุ้น                                            1,700.00                 บาท 
           หนี้เงินกู้สามัญท่ัวไป                                             1,728,600.00                บาท 

- เงินต้นส่งหัก                                          18,000.00                 บาท 
- ดอกเบี้ยส่งหัก                                       11,010.94                  บาท 



 

           หนี้เงินกู้ -  โครงการเพื่อบรรเทาค่าครองชีพ                  293,200.00            บาท 
- เงินต้นส่งหัก                      3,300.00             บาท 
- ดอกเบี้ยส่งหัก                       1,848.53     บาท 

 รวมรายจ่ายท้ังหมดต่อเดือน                     29,654.47              บาท 
  
 ติดภาระค้้าประกัน 
  1. ด.ต.นพดล กัลยา           2. ด.ต.ไตรรัตน์ รัตนบุปผา      3. ด.ต.ธานุวัฒน์  แหวนทอง     
              4. ด.ต. ประวิทย์ กาญจนะ   5. ส.ต.ท.ณฐกร สมบูรณ์มาก 
ที่ประชุม   ไม่อนุมัต ิ
3.2. เรื่องขอกู้เงินสามัญ 
 1.  ด้วยสมาชิก ส.ต.ท.วีระ  แก้วสุข ต าแหน่ง ผบ.หมู่ สภ. บันนังสตา สมาชิกเลขที่ 08836 มีความประสงค์    
ขอกู้เงินสามัญจ านวน  1,270,000.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนแจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  เพ่ือน าไปเป็นทุนการศึกษาบุตร  
เนื่องจากสมาชิกมีหนี้ธนาคารออมสินตามระบบข้อมูลสมาชิก มีหนี้บัญชีหลักจ านวน  519,516.18  มีหนี้ค้างช าระ
จ านวน 13,700.00 บาท  ตั้งแต่เดือน ม.ค. -มี.ค 62 เป็นระยะเวลา 3 เดือน สมาชิกได้รับเงินประมาณ 116,000 .00
บาท   
          ทุนเรือนหุ้น                                  233,300.00  บาท 

- ค่าหุ้น                                                    1,700.00                  บาท 
           หนี้เงินกู้สามัญท่ัวไป เลขที่ 1653/2560                       893,800.00                 บาท 

- เงินต้นส่งหัก                                             5,000.00                  บาท 
- ดอกเบี้ยส่งหัก                                           5,883.16                  บาท 

             หนี้เงินกู้ -  ค่าครองชีพ เลขที่ 25/2562                   172,400.00                 บาท 
- เงินต้นส่งหัก                 1,800 .00                  บาท 
- ดอกเบี้ยส่งหัก                                            1,134.76                  บาท 

            รวมรายจ่ายท้ังหมด                                             15,517.92                  บาท                          
           ติดภาระค้้าประกัน 
          1.  ส.ต.อ.ประวิทย์ อินไหม       2. ร.ต.อ.ธรรมรัตน์ ภาระเพิง      3. ร.ต.อ. ธรรมรัตน์ ภาระเพิง       
          4. ส.ต.ท.จรินทร์ แซห่ว่อง        5. ด.ต.ณชพล หนูช่วย 
ที่ประชุม   อนุมัติ 
3.3.   สมาชิกขอกู้เงินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    1. เนื่องด้วยข้าพเจ้า ด.ต. นิพนธ์ ถนอมสุข ผบ.หมู่(ปา)สภ.ล าใหม่ สมาชิกสหกรณ์เลขที่ 4750 มีความ
ประสงค์   จะขอกู้เงินโครงการคุณภาพชีวิต มีประวัติการกู้เงินสามัญดังนี้ 
 -  กู้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2561 ยอดเงินกู้ 2,540,000.00 บาท 
 -  กู้เงินสามัญเพ่ือปิดเงินกู้พัฒนาคุณภาพชีวิต เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ยอดกู้ 2,500,000.00 บาท 
รอบนี้ ด.ต.นิพนธ์ ถนอมสุข ผบ.หมู่(ปา) สภ.ล าใหม่ มีความประสงค์ขอกู้เงินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต   เพ่ือมาปิด
เงินกู้สามัญยอดเงินกู้ท่ีสามารถกู้ได้จ านวน  2,7000,000.00  บาท   เหลือรับจริงโดยประมาณ   116,900.00   บาท 
  
           
 



 

          ทุนเรือนหุ้น      530,100.00            บาท 
- ค่าหุ้น                              1,700.00           บาท 

           หนี้เงินกู้สามัญท่ัวไป                                  2,486,100.00          บาท 
- เงินต้นส่งหัก                      13,900.00           บาท 
- ดอกเบี้ยส่งหัก                16,363.98       บาท 

        หนี้เงินกู้ -  โครงการเพื่อบรรเทาค่าครองชีพ                 97,000.00       บาท 
- เงินต้นส่งหัก                                  1,000.00              บาท 
- ดอกเบี้ยส่งหัก                           638.47              บาท 

 รวมรายจ่ายท้ังหมดต่อเดือน                                      33,602.45                  บาท 
 ติดภาระค้้าประกัน 
   1. ร.ต.อ.มูหามะมคตา  สาบา           2. ร.ต.ต.ทวิช เรือนคง        3.ด.ต.นิติธร ครุฑถะ 
              4. ด.ต.สมชาย  มณีนิล                   5. ส.ต.ท.วรันต์พงษ์   วิมลศรีประภา 
ที่ประชุม   ตามระเบียบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง เพ่ือทราบ   
4.1 เรื่องเงินรับ – จ่าย ประจ้าเดือนเมษายน 2562 

รายการรับ – จ่ายเงินในรอบเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2562 ดังนี้ 
 รวมรับ ( ตั้งแต ่1 เม.ย – 19 เม.ย.62 ) มีรายละเอียดดังนี้ 

-  รับเงินช าระหนี้เงินกู้สามัญ 86,738,457.09 บาท  

-  รับเงินช าระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน 2,075,448.01 บาท  

-  รับเงินช าระหนี้เงินกู้สามัญ – ปืน 40,300.00 บาท  

-  รับเงินช าระหนี้เงินกู้สามัญ – บรรเทาค่าครองชีพ 9,257,024.18 บาท  

-  ค่าสวัสดิการพนักงาน 11,340.00 บาท  

-  รับเงินช าระหนี้เงินกู้พิเศษ (รับภาระหนี้) 2,139,251.19 บาท  

-  รับเงินช าระหนี้เงินกู้ – ฐานะผู้ค้ าประกัน 128,872.02 บาท  

-  รับเงินช าระหนี้เงินกู้อ่ืน 3,893.89 บาท  

-  ดอกเบี้ยตามค าพิพากษาค้างรับ 5,089.97 บาท  

-  รับช าระหนี้เงินกู้ – ผู้ค้ าประกันรับภาระหนี้ 41,330.75 บาท  

-  รับเงินช าระหนี้เงินกู้ – โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2,104,600.00 บาท  

-  เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเป้าหมาย 5,444,732.15 บาท  

-  เงินรอจ่ายคืน 263,489.54 บาท  

-  ทุนเรือนหุ้น 4,872,560.00 บาท  



 

-  กองทุนช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ าประกันเงินกู้ 576,410.36 บาท  

-  ดอกเบี้ยรับ 1,218,250.16 บาท  

-  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 1,000.00 บาท  

-  ดอกเบี้ยรับฝากธนาคาร 5,173.61 บาท  

-  ค่าธรรมเนียมสมุดเงินฝาก 100.00 บาท  

- รายได้จากการด าเนินคดี 4,034.43 บาท  

   รวมรับ 115,897,438.82 บาท  

-  รับเงินธนาคารกรุงไทย สาขายะลา 53,691,496.78 บาท  

-  รับเงินธนาคาร ธนชาต 163,972.60 บาท  

-  รับเงินธนาคารออมสิน 14,000,000.00 บาท  

-  รับเงินธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ 573,287.68 บาท  

-  เงินสดคงเหลือยกมา ( 31 มี.ค.62 ) 423,524.44 บาท  

   รวมรับทั้งสิ้น 184,749,720.32 บาท  

รวมจ่าย ( ตั้งแต่ 1 เม.ย –19 เม.ย.62 )  
 

 

-  จ่ายเงินกู้สามัญแก่สมาชิก 109,643,102.67 บาท  

-  จ่ายเงินกู้ฉุกเฉินแก่สมาชิก 2,615,430.00    บาท  

-  จ่ายเงินกู้สามัญ - โครงการเพื่อบรรเทาค่าครองชีพสมาชิก 10,837,000.00 บาท  

-  เครื่องเขียนแบบพิมพ์ 2,600.00 บาท  

- ครุภัณฑ ์ 28,990.00 บาท  

-  เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเป้าหมาย 4,459,294.09 บาท  

-  เงินรอจ่ายคืน 247,875.66 บาท  

- ค่าบ ารุงสันนิบาตรค้างจ่าย 90,000.00 บาท  

- จ่ายเงินกู้ ธกส.ยะลา 20,000,000.00 บาท  

- ทุนเรือนหุ้น 4,038,100.00 บาท  

-  กองทุนช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ าประกันเงินกู้ 2,008,465.17 บาท  

- ทุนสวัสดิการสมาชิก 8,800.00 บาท  

- ดอกเบี้ยจ่ายคืน 96,869.99 บาท  

- ค่าเบี้ยประชุม 8,000.00 บาท  

- ค่าใช้จ่ายทั่วไป 1,367.00 บาท  



 

- ค่ารับรอง 2,502.00 บาท  

-  ค่าโทรศัพท ์ 2,249.68 บาท  

-  ค่าไฟฟ้า 5,654.23 บาท  

-  ค่าตอบแทน 16,200.00 บาท  

-  ค่าธรรมเนียมธนาคารและอากร 742.90 บาท  

-  ค่าไปรษณีย ์ 302.00 บาท  

-  ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 25.45 บาท  

-  ค่าประกันสังคม 12,904.00 บาท  

-  ค่าน้ าประปา 1,216.23 บาท  

-  ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 1,284.00 บาท  

- สวัสดิการพนักงาน 11,340.00 บาท  

- ค่าสวัสดิการพนักงาน  11,840.00 บาท  

- ค่าวัสดุส านักงาน 1,324.00 บาท  

- ค่าใช้จ่ายในการอบรม 3,400.00 บาท  

- ค่าบ ารุงรักษาโปรแกรม 38,064.00 บาท  

-  ดอกเบี้ยจ่าย ธกส. 618,661.97 บาท  

- ค่าบ ารุงชมรมสหกรณ์ภาคใต้ 5,000.00 บาท  

- ค่าบริการเคเบิ้ล ที.วี. 154 บาท  

- ดอกเบี้ยจ่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน ธ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ 573,287.68 บาท  

- ดอกเบี้ยจ่าย - ตั๋วสัญญาใช้เงิน-ธนชาต 163,972.60 บาท  

   รวมจ่าย 155,556,019.32 บาท  

-  น าเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขายะลา 13,031,038.85 บาท  

-  น าเงินฝากธนาคารธนชาต 100,00.00 บาท  

-  น าเงินฝาก ธกส. 5,173.61 บาท  

-  น าเงินฝากธนาคารออมสิน 15,600,000.00 บาท  

-  เงินสดคงเหลือยกไป ( 19 เม.ย.62 ) 457,488.54 บาท  

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 184,749,720.32 บาท  

ที่ประชุม  อนุมัต ิ
 



 

 
 
4.2 เรื่องสมาชิกคงเหลือ ประจ้าเดือน  21 มีนาคม -19 เมษายน 2562 

สมาชิกยกมาจากเดือนก่อน 3,164 ราย 

สมาชิกสมัครใหม่เดือน มี.ค.62 15 ราย 

อนุมัติให้ออกเดือน มี.ค. 62 18 ราย 

คงเหลือสมาชิกทั้งสิ้น 3,161 ราย 
 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม    ทราบ 
4.3 เรื่องการจ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน ประจ้าเดือน เมษายน 2562 
 ในระหว่างเดือน 21 มีนาคม– 19  เมษายน 2562 สหกรณ์ฯ จ่ายเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินให้สมาชิกหน่วยต่าง ๆ  
จ านวน 227 ราย เป็นเงิน 3,612,930.00บาท 

จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม    ทราบ 
4.4  เรื่อง  รายงานการตรวจสอบกิจการ 
 ( เอกสารแนบ 2 – 3 ) 
 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม ทราบ 
4.5 เรื่อง รายงานงบทดลองประจ้าเดือน เมษายน 2562 

รายงานสรุปงบทดลอง 
จากวันที่ 1 เมษายน 2562 – 19 เมษายน 2562  

สินทรัพย์ 2,477,596,370.58   

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 5,279,302.76   

        รวมสินทรัพย์ 2,472,317,067.82   

รวมหนี้สิน 1,144,100,841.22   

รวมทุน 1,279,481,831.44  2,423,582,672.66 

ก าไรสุทธิ(ขาดทุนสุทธิ)   48,734,395.16 

        รวมหนี้สิ้นและทุน   2,472,317,067.82 

รวมรายได ้   75,933,038.94 

รวมค่าใช้จ่าย   27,198,643.78 

        ก าไรสุทธิ(ขาดทุนสุทธิ)    48,734,395.16 



 

 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม    ทราบ 
                                                  
4.6 เรื่อง รายงานการลาของเจ้าหน้าที่ ประจ้าเดือน เมษายน 2562 
 ตั งแต่วันที่ 20 มีนาคม– 19 เมษายน 2562 

ชื่อ – นามสกลุ ลาพักผ่อน ลากิจ ลาป่วย ลาคลอด 
รวมวันลา 
ที่ผ่านมา 

พ.ต.ท.ศิวกร  จันทร - - - - 10 

นางพรรณี  แก้วศรี - - - - 0.5 
นางสาวกัญจน์ณัฎฐ์  หวังมวลกลาง - - - - 3 

นางศิวาลัย  ป.ปาน - - - - 1 
นางเมสินี  ชัยสงคราม - 1

2⁄  - - 3 

นางสาวลัดดาวัลย์  ปาลิยะประดิษฐ์ - - - - 1.5 

นางสาวนารีรัตน์  สังข์สกุล - - - - 3 
นางสาววันนิสา  ธรรมโชติ - - - - 3 

นางสาวภาวิณี  คงหิ้น 1 - - - 3 
นางสาวณัฏฐา ศักดิ์สองเมือง - - - - - 

นางสาววรชยา ยังทอง - - - - - 

จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 
ที่ประชุม     ทราบ 
 
4.7 เรื่อง รายงานกองทุนช่วยเหลือสมาชิก ประจ้าเดือน เมษายน 2562 
 กองทุนช่วยเหลือสมาชิก 21 มีนาคม  –19 เมษายน 2562   

ยอดยกมา 1,302,839.80 บาท 

รับกองทุน 851,466.48 บาท 

จ่ายกองทุน 2,008,465.17 บาท 

คงเหลือ 145,841.11 บาท 
 จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 
ที่ประชุม     ทราบ 
4.8 เรื่อง การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
ที่ประชุม    ทราบ 
 
 



 

 4.9 เรื่อง  วันหยุดสหกรณ์ 
เนื่องด้วย วันที่ 1 พฤษภาคม 2562  เป็นวันแรงงานแห่งชาติ สหกรณ์หยุดท าการ 1 วัน ตามกฎหมาย

แรงงาน 
ที่ประชุม    ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  5    เรื่อง  เพ่ือพิจารณา 
5.1 เรื่อง กรมส่งเสริม 
ทีป่ระชุม    ไม่มีความเห็น  
5.2 เรื่อง ผู้ตรวจสอบบัญช ี
ที่ประชุม   ไม่มา 
5.3 เรื่อง ผู้ตรวจสอบกิจการ 
ที่ประชุม   ทราบ 
 
5.4 เรื่อง สมาชิกพ้นสภาพจากสหกรณ์ประจ้าเดือน เมษายน ดังนี  

ล้าดับ เลขที ่ ชื่อ – สกุล 
ทุนเรือนหุ้น 

( บาท ) 
หนี สิ น 

( บาท ) 
ดอกเบี ย 
( บาท ) 

จ่ายจริง 
( บาท ) 

กรณี 

1 9739 ส.ต.ท.ฐานันดร มณีจันทร์สุข 171,000.- 5,800.- - 165,200.- เหตุผลส่วนตัว 
2 10034 น.ส.กนกวรรณ วาสประสงค์ 13,500.- - - 13,500.- เหตุผลส่วนตัว 

3 7064 จ.ส.ต.ธัชพล ชมชื่น 260,200.- - - 260,200.- ย้ายสังกัด 
4 09766 ส.ต.ท.นัตฐพล วงศ์สวัสดิ์ 53,500.- 53,400.- - 100.- เหตุผลส่วนตัว 
5 6947 จ.ส.ต.ยุทธนา สาภากรณ์ 366,200.- - - 366,200.- ย้ายสังกัด 
6 5608 พ.ต.ท.จรินทร์ ฉ่ าทอง 334,050.- 321,707.95 - 12,342.05.- ย้ายสังกัด 
7 10180 นายเรือนยศ สุขาเขิน 2,009,500.- - - 2,009,500.- เหตุผลส่วนตัว 
8 7700 ด.ต.คุณาสิน จันทร์มหา 226,200.- 64,117.86 - 162,082.14.- ย้ายสังกัด 
9 09398 ส.ต.ท.อะซาน เหตุหาก 147,100.- - - 147,100.- เหตุผลส่วนตัว 
10 8812 ส.ต.อ.ชัยวัฒน์ จันทร์แก้ว 255,800.- - - 255,800.- เหตุผลส่วนตัว 

11 09617 ส.ต.ท.ภานุพงษ์ มีลาภา 183,500.- - - 183,500.- เหตุผลส่วนตัว 
12 09227 ร.ต.อ.รณฤทธิ์ กิตติมาศ 236,000.- 55,784.76.- - 180,215.24.- ย้ายสังกัด 
13 09710 ส.ต.ท.จารุภัทร แซ่ลิ้ม 117,000.-  - 117,000.- เหตุผลส่วนตัว 

รวม 4,373,550.- 500,810.57.- - 3,872739.43.-  

  
           ทุนเรือนหุ้น      4,373,550.    บาท 
           หนี้เงินกู้      500,810.57.-    บาท 
           คงเหลือ     3,872739.43.-   บาท 
ที่ประชุม   ทราบ 
 



 

5.5 เรื่อง ประมาณการรับ – จ่ายเงิน ประจ้าเดือนพฤษภาคม 2562 
 ประมาณการรับ – จ่ายเงิน ประจ าเดือนพฤษภาคม 2562 สหกรณ์ฯ จะได้รับในวันสิ้นเดือนเพ่ือให้ที่ประชุม
ได้พิจารณาเกี่ยวกับจ านวนเงินของสหกรณ์ฯ ที่ประมาณว่าจะได้รับและจ่ายในวันสิ้นเดือนนี้ เพ่ือที่ประชุมจะได้
รับทราบยอดเงินคงเหลือ ดังนี้ 

รายรับ 
  

 

1.  รับเงินค่าหุ้นรายเดือน 5,388,900.00 บาท  

2.  รับช าระหนี้สามัญจากสมาชิก 14,684,290.00 บาท  

3.  รับเงินช าระหนี้ฉุกเฉินจากสมาชิก 1,375,050.00 บาท  

4.  รับดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก 13,624,533.63 บาท  

5.  เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเป้าหมาย 412,300.00 บาท  

รวมรับ 35,485,073.63 บาท  

รวมจ่าย  
 

 

1.  จ่ายค่าหุ้นคืนแก่สมาชิก 13 ราย 3,872,739.43 บาท  

2.  จ่ายค่าเบี้ยประชุม 31,000.00 บาท  

3.  ค่าตอบแทนกรรมการ 73,000.00 บาท  

4.  จ่ายเงินกู้สามัญ 19 ราย 4,923,769.27 บาท  

5.  จ่ายเงินเดือนเจ้าหน้าที่ 175,890.00 บาท  

6.  จ่ายช าระหนี้เงินกู้ ธกส.ยะลา 12,000,000.00 บาท  

7.  จ่ายช าระดอกเบี้ย ธกส.ยะลา 184,302.85 บาท  

8.  จ่ายดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงิน ธนาคารกรุงเทพ 295,890.41 บาท  

9.  จ่ายช าระเงินกู้ สอ.รพ.หาดใหญ่ 1,000,000.00 บาท  

10. จ่ายช าระดอกเบี้ย สอ.รพ.หาดใหญ่ 320,438.56 บาท  

11.  ค่าตอบแทนที่ปรึกษา 9,000.00 บาท  

12. จ่ายดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงิน ธกส. 255,123.29 บาท  

13. จ่ายช าระเงินกู้ สอ.มอ.หาดใหญ่ 1,250,000.00 บาท  

14. จ่ายช าระดอกเบี้ย สอ.มอ.หาดใหญ่ 530,520.55 บาท  

15. จ่ายดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงิน – ธ.ธนชาต 210,821.99 บาท  

16. จ่ายดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงิน – ธ.แลนด์แอนด์เฮาส์ 573,287.68 บาท  

17. จ่ายเงินปันผลและเฉลี่ยคืน 588.73 บาท  



 

18. จ่ายช าระเงินกู้ สอ.รพ.ต ารวจ 1,500,000.00 บาท  

19. จ่ายช าระดอกเบี้ย สอ.รพ.ต ารวจ 252,493.15 บาท  

     รวมจ่าย 27,458,865.91 บาท  

รวมรับทั้งสิ้น 35,485,073.63 บาท  

หัก รวมจ่าย 27,458,865.91 บาท  

เงินคงเหลือ 8,026,207.72 บาท  

กัน ไว้เป็นเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 3,000,000.00 บาท  

กัน ไว้เป็นที่จ่ายคืนเงินรับฝาก 1,000,000.00 บาท  

     คงเหลือเป็นเงินใช้จ่าย 4,026,207.72 บาท  

หมายเหตุ    

เงินสดคงเหลือ ( 19 มี.ค.62 ) 457,488.54 บาท  

เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส คงเหลือ ( 19 มี.ค.62 ) 479,123.85 บาท  

เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขายะลา คงเหลือ ( 19 มี.ค.62 ) 24,340,550.98 บาท  

เงินฝากธนาคารกรุงเทพ คงเหลือ 108,725.69 บาท  

เงินฝาก ธกส.ยะลา คงเหลือ 1,959,414.41 บาท  

เงินฝากชุมนุม สอ.ตร.แห่งชาติ 205,761.53 บาท  

เงินฝากธนาคารธนชาต 115,909.89 บาท  

เงินฝากธนาคารออมสิน 11,507,417.05 บาท  

เงินฝากธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์ 129,854.03 บาท  

เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 39,304,245.97 บาท  

หมายเหตุ    

หนี้เงินกู้ สอ.รพ.หาดใหญ่ คงเหลือ 85,000,000.00 บาท  

หนี้เงินกู้ ธกส.สาขายะลา คงเหลือ 158,176,348.91 บาท  

หนี้ตั๋วสัญญาใช้เงิน ธ.ธกส. 80,000,000.00 บาท  

หนี้ตั๋วสัญญาใช้เงิน ธ.แลนด์แอนด์เฮาส์ 150,000,000.00 บาท  

หนี้เงินกู้ สอ.มอ.หาดใหญ่ 127,500,000.00 บาท  

หนี้เงินกู้ สอ.รพ.ต ารวจ 70,500,000.00 บาท  

หนี้ตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคารธนชาต 95,000,000.00 บาท  



 

หนี้ตั๋วสัญญาใช้เงิน ธ.กรุงเทพ 80,000,000.00 บาท  

                   รวมหนี้คงเหลือ 846,176,348.91 บาท  

หมายเหตุ 
 รายการยังไม่ลงบัญชี 
  19/04/62  542,972.31 บาท 

ที่ประชุม    อนุมัติ 
5.6 เรื่อง การจ่ายเงินกู้สามัญระหว่างเดือนมีนาคม พ.ศ.2562 
 ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม -  19 เมษายน พ.ศ.2562 

22/03/62 จ านวน 59 เป็นเงิน 52,830,000.00 บาท 

01/04/62 จ านวน 21 เป็นเงิน 21,620,000.00 บาท 

02/04/62 จ านวน 50 เป็นเงิน 51,420,000.00 บาท 

03/04/62 จ านวน 1 เป็นเงิน 407,00.00 บาท 

04/04/62 จ านวน 1 เป็นเงิน 100,000.00 บาท 

05/04/62 จ านวน 1 เป็นเงิน 500,000.00 บาท 

11/04/62 จ านวน 33 เป็นเงิน 34,307,000.00 บาท 

19/04/62 จ านวน 17 เป็นเงิน 12,120,000.00 บาท 

รวมทั้งหมด 183 เป็นเงิน 173,304,000.00 บาท 

 ( เอกสารแนบ 32 - 79 ) 
ที่ประชุม   อนุมัต ิ
5.7 เรื่อง การจ่ายเงินกู้สามัญ ประจ้าเดือนเมษายน 2562 
 ( เอกสารแนบ 24  ) 
ที่ประชุม    อนุมัต ิ
5.7.1 สมาชิกขอกู้เงินสามัญ 

-ไม่มี- 
ที่ประชุม    ไม่มี 
5.7.2  สมาชิกขอกู้เงินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 -ไม่มี- 
ที่ประชุม   ไม่มี 
 
 
 



 

5.7.3 สมาชิกขอกู้เงินโครงการเพื่อบรรเทาค่าครองชีพ 
1. เนื่องด้วยราย พ.ต.ท. ประสิทธิ์ ศรีดี สมาชิกเลขที่ 4886  สังกัด ข้าราชการบ านาญ มีความประสงค์ ขอกู้

เงินโครงการบรรเทาค่าครองชีพ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาของบุตร ตามระเบียบการให้กู้เงิน พ.ศ.2562 ข้อ 
41(1) หลักเกณฑ์ในการค านวณเงินกู้อายุไม่เกิน 68 ปี บริบูรณ์ ซึ่งปัจจุบันเจ้าตัว อายุ 72 ปี ซึ่งเกินมา 4 ปี  จึงเรียน
มาเพ่ือพิจารณา  

 
 

ทุนเรือนหุ้น 384,000.00 บาท  

       - ค่าหุ้น 2,000.00 บาท  

หนี เงินกู้สามัญ 347,600.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก 3,800.00 บาท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 2,214.16 บาท  

หนี เงินกู้สามัญ - โครงการเพื่อบรรเทาค่าครองชีพ 206,400.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก 3,600.00 บาท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 1,314.73 บาท  

รวมรายจ่ายทั งหมด 12,928.89 บาท  

การค ้าประกัน  
   1. ร.ต.อ.อุดม หลวงเทพ 

ที่ประชุม     ไม่อนุมัต ิ
 2. เนื่องด้วยราย ส.ต.ท.พาริด ปาตง สมาชิกเลขที่ 8947 สังกัด สภ.ยะหา มีความประสงค์ขอกู้เงินโครงการ
บรรเทาค่าครองชีพ จ านวน 100,000.00 บาท แต่เนื่องด้วยติดภาระค้ าประกัน ราย ด.ต.ยุตติยา เบ็นคณนนท์  เป็น
เงินกู้ฉุกเฉิน  เป็นจ านวน  50,000.00 บาท ข้าพเจ้ามีความจ าเป็น ขอกู้เงินโครงการบรรเทาค่าครองชีพเพ่ือไปใช้จ่าย
ส่วนตัว โดยกันเงินรับสภาพหนี้จ านวน 4,529.10 บาท หลังจากกันเงินรับสภาพหนี้แล้วยอดสุทธิ์เงินคงเหลือ  
4396.90  แต่เจ้าตัวมีความประสงค์จะขอกู้เงินแค่ 100,000.00บาท 

ทุนเรือนหุ้น 216,000.00 บาท  

       - ค่าหุ้น 2,000.00 บาท  

หนี เงินกู้สามัญ 671,100.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก 4,400.00 บาท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 4,274.81 บาท  

หนี เงินกู้สามัญ - โครงการเพื่อบรรเทาค่าครองชีพ 41,600.00 บาท  



 

       - เงินต้นส่งหัก 1,600.00 บาท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 264.98 บาท  

รวมรายจ่ายทั งหมด 12,539.79 บาท  

ผู้ค ้าประกันเงินกู้สามัญท่ัวไป 
 

1. ด.ต.อนุรักษ์ บือซา           2. ร.ต.ต.มาหามะ มามะ    3. ส.ต.ท.อัฟฟาน แวหะมะ       
4. ส.ต.ท.นริศร์ ประสิทธิสร     5. ด.ต.ยุตติยา เบ็นคณานนท์ 
 

ที่ประชุม     อนุมัต ิ
3. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯราย ร.ต.อ.ศรวรรษ แก้วคง สมาชิก 10149 ขอกู้เงินโครงการบรรเทาค่าครองชีพ

จ านวน  190,000.-บาท ข้าพเจ้าขอผ่อนช าระ 60 งวด ในการกู้ครั้งนี่มีความประสงค์จะปิดหนี้เดิมทั้งหมด 
185,600.00 บาท กองทุน 66.00 บาท เหรือรับโดยประมาณ 4,400.00บาท  ตามมติที่ประชุมอ านวยการ ชุดที่ 24 
ครั้งที่ 3 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 สมาชิกที่จะกู้เงินประเภทสามัญ จะต้องมีเงินเหลือรับจริงจะต้องไม่ต่ ากว่า 
50,000.00 บาท  จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาให้คณะกรรมการพิจารณาในการกู้ครั้งนี้ 
 

           ทุนเรือนหุ้น 33,200.00 บาท  

                   - ค่าหุ้น 1,700.00 บาท  

           หนี เงินกู้- โครงการเพื่อบรรเทาค่าครองชีพ 135,600.00 บาท  

                   - เงินต้นส่งหัก 1,614.28 บาท  

                   - ดอกเบี้ยส่งหัก 892.54 บาท  

            หนี เงินกู้-ฉุกเฉิน 50,000.00 บาท  

                  - เงินต้นส่งหัก               4,200.00 บาท  

                  -ดอกเบี้ยส่งหัก 318.49 บาท  

           รวมรายจ่ายทั งหมด 8,725.31 บาท  

           ผู้ค ้าประกันเงินกู้สามัญท่ัวไป 

         1. ร.ต.อ.หญิงกาญจนา จันทะคาร    2.พ.ต.ท.นิรุจน์ สุวรรณศรี 
ที่ประชุม  อนุมัต ิ

4. เนื่องด้วยราย ร.ต.อ.กฤษณพงศ์ จงไกรจักร สมาชิกเลขที่ 07685 สังกัด บ านาญพิเศษ มีความประสงค์ขอ
กู้เงินโครงการบรรเทาค่าครองชีพจ านวน 100,000.00 บาท เพ่ือซื้อพันธุ์ไม้และช าระหนี้ แต่เนื่องจากใช้สิทธิการกู้ไป
แล้ว และมีการช าระหนี้หมดแล้ว จึงเรียนมาเพ่ือขอความอนุเคราะห์การกู้เงินในครั้งนี้ 

ทุนเรือนหุ้น 440,700.00 บาท  

       - ค่าหุ้น 1,700.00 บาท  



 

หนี เงินกู้สามัญท่ัวไป 1,635,200.00 บาท  

      - เงินต้นส่งหัก 15,200.00 บาท  

      - ดอกเบี้ยส่งหัก 10,416.00 บาท  

หนี เงินกู้-ฉุกเฉิน 34,100.00 บาท  

        - เงินต้นส่งหัก 2,900.00 บาท  

        -ดอกเบี้ยส่งหัก 217.21 บาท  

รวมรายจ่ายทั งหมด 30,433.21 บาท  

        ผู้ค ้าประกันเงินกู้สามัญท่ัวไป 

         1. ด.ต. กฤษณ์  อนุสรณ์ประเสริฐ        2. พ.ต.ท.สุมิตร โย้จิ๋ว      3. ส.ต.ต. อาสะมัน ลาแซ 
ที่ประชุม   อนุมัติ 
5.7.3 สมาชิกขอกู้เงินสามัญเพื่อวัยเกษียณ 
        -ไม่มี- 
ที่ประชุม        ไม่มี 

5.8 เรื่อง  รายงานติดตามหน้ีสิน และรายละเอียดลูกหน้ีต่างจังหวัด 

5.8.1 รายละเอียด ลูกหน้ีต่างจังหวัด 

ภายในเดือนมีนาคม 2562 มีลูกหนี้ต่างจังหวัดส่งช าระเงินตั้งแต่วันท่ี 21 มีนาคม 2562 - 20 เมษายน 2562 

 รวมเป็นเงิน 3,726,352.85 บาท 

   ลูกหนี้ต่างจังหวัด ยกมาเดอืน ก.พ.62   308 ราย 

   สมาชิกหนว่ยตา่งจังหวัด ประจ าเดือน ม.ีค.62    

    - ลาออก        8 ราย 

    - ยา้ยออก        3 ราย 

    - ยา้ยเข้า       17 ราย 

   คงเหลือลูกหนี้ต่างจังหวดั เดอืนมนีาคม 2562  314 ราย 

ที่ประชุม    ทราบ 

                   1.ส.ต.ท.ณัฐดนัย  เพิ่มพูน  สังกัด สภ.โพธ์ิทอง จว.ร้อยเอ็ด  สมาชิกท่ี 06549 

    ทุนเรือนหุน้     206,200.00  บาท 

    หนี้เงินกู้สามัญ     286,416.96  บาท 

 

ว / ด / ป รายการ 

22/ ม.ิย/ 59 ส่งเรียกเก็บ 8,100  สภ.โพนทอง จว.ร้อยเอ็ด  ที่สอ.ยล./2051 

20/ ก.พ./ 62 เบือ้งต้นโทรแจ้งสมาชิกให้โอนมาช าระสหกรณฯ์ ยอด 8,100 บาท (ณ ปัจจุบันรอการตรวจสอบ) 

19/ก.พ./62 เบือ้งต้นโทรแจ้งสมาชิกแตไ่มม่กีารรับสาย 

19/ก.พ./62 แจ้งรายละเอยีดผู้กู้-ผู้ค้ า ครัง้ท่ี 1 ท่ีสอ.ยล./622 19ม.ีค.62 

9/เม.ย./62 สมาชิกได้โอนเงินมาช าระสหกรณ์ ณ วันท่ี 9 เม.ย 62 



 

ที่ประชุม     รอเงินเข้าเดอืน เม.ย.62 

 

               2.พ.ต.ต.สุจินต์   พรหมรักษา สังกัด สภ.นาประดู่ จว.ปัตตานี  สมาชิกท่ี 07998 

    ทุนเรือนหุน้          412,500.00  บาท 

    หนี้เงินกู้สามัญพเิศษรับภาระหนี ้   2,150,100.00  บาท 

    หนี้เงินกู้คา่ครองชพี      213,500.00  บาท 

    เงินกู้ฉุกเฉนิ        47,270.64  บาท 

 

ว / ด / ป รายการ 

26ก.ย.61 ส่งเรียกเก็บ 41,620.- ภ.จว.ปัตตาน ีท่ีสอ.ยล./2709  

23/4/62 

เบื้องต้นโทรแจ้งสมาชิกให้โอนมาช าระสหกรณ์ฯ แต่ไม่ได้รับสาย และได้ประสานไปยังเจ้าหน้าท่ีการเงิน 

สภ.นาประดู่ ทางเจ้าหนา้ที่การเงินสภ. ได้แจ้งสมาชิกให้โอนมาช าระสหกรณแ์ลว้ แต ่ณ ปัจจุบันไม่มกีารโอน

มาช าระ 

ที่ประชุม   รอเงินเข้า เม.ย.62 

                       3.ร.ต.อ.ชุตพินธ์  พงศปั์ญญาโชติ สังกัด ต่างจังหวัด จว.นครสวรรค์  สมาชกิท่ี 05652 

    ทุนเรือนหุน้       391,500.00 บาท 

    หนี้เงินกู้สามัญ     777,792.23 บาท  

  

ว / ด / ป รายการ 

19/เม.ย./62 เบือ้งต้นได้แจ้งสมาชิกใหโ้อนมาช าระสหกรณฯ์ แตย่ังไม่มีการโอนมาช าระ 

19/เม.ย./.62 แจ้งรายละเอยีดผู้กู้ – ผู้ค้ า ครัง้ท่ี 1 ท่ีสอ.ยล./885 19เม.ย.62 

ที่ประชุม     รอเงินเข้า เม.ย.62 
                   4.จ.ส.ต.เสรี สุวรรณเพชร สภ.ดอนตาล จว.มุกดาหาร สมาชิกท่ี 06327 

   ทุนเรือนหุน้     224,000.00 บาท 

ว / ด / ป รายการ 

6/ธ.ค./61 ส่งเรียกเก็บ 1,500 สอ.ตร.มุกดาหาร จว.มุกดาหาร ที่สอ.ยล./3193 

19/ม.ีค./.62 แจ้งรายละเอยีดผู้กู้ – ผู้ค้ า  ท่ีสอ.ยล./623 ที่สอ.ยล./623 19 มี.ค.62 

19/เม.ย./.62 
ส่งเรียกเก็บใหม ่1,500 ภ.จว.มุกดาหาร จว.มุกดาหาร ท่ีสอ.ยล./882 

ส่งเรียกเก็บใหม ่1,500 สอ.ตร.มุกดาหาร จว.มุกดาหาร ที่สอ.ยล./883 

ที่ประชุม   รอ เงิน เม.ย.62 

5.8.2 รายละเอียด สมาชิก จชต. 
เรียน คณะกรรมการด าเนนิการสหกรณ์ฯ ฝ่ายด าเนนิการขอแจ้งรายงานสมาชกิ จชต. ประจ าเดอืนเมษายน 2562 

1. สมาชิก กก.สส.จชต.  จ านวน 44 ราย  จ านวนเงินเรียกเก็บ  748,142.01 บ.  ติดต่อการเงิน  กก.

สส.จชต. หักเก็บได้ท้ังจ านวน 

 

 



 

2. สมาชิก ศฝร.จชต.  จ านวน 11 ราย  จ านวนเงินเรียกเก็บ  170,744.64 บ.  ติดต่อการเงิน 

 ศฝร.จชต. หักเก็บได้ท้ังจ านวน 

     ยอดยกมา 58 ราย 

     ลาออก  - ราย 

     ยา้ยออก  3 ราย 

     ยา้ยเข้า      ราย 

     คงเหลือ  55 ราย 

  จึงแจ้งท่ีประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม    ทราบ 

5.8.3 รายละเอียด สมาชิก ในหน่วย 

  เก็บได้จริง 

สังกัด หุ้น สท สช สพ ฉฉ ฉฐ 

เงิน

ฝา

ก 

ดบ. เก็บได้จริง ส่งเรียกเกบ็ 

สภ.เมืองยะลา           

7994 พ.ต.ต.ศิรศานต์ มูลประเสริฐ 1,700 11,600 - - - - - 14,298.30 27,598.30 31,098.30 

 1,700 11,600 - - - - - 14,298.30 27,598.30 31,098.30 

สภ.รามัน 

9030 ส.ต.ท.วรีะรัตน์ รัตนบุรี 
- - - - - - - - - 16,842.13 

10048 ส.ต.ต.ชายไทย แสงมณี - - - - - - - - - 6,806.10 

          23,648.23 

สภ.จะกว๊ะ           

9938 ส.ต.ต.กฤษณะ แสงมณี 1,500 3,500 - - - - - 53,644.49 10,364.49 11,864.49 

 1,500 3,500 - - - - - 53,644.49 10,364.49 11,864.49 

           

สภ.ธารโต           

5244 ด.ต. มนตรี แก้วมณี  1,700 1,750.56 - - - - - 13,549.44 17,000 26,749.44 

 1,700 1,750.56 - - - - - 13,549.44 17,000 26,749.44 

กก.ปพ.1           

7177จ.ส.ต.อนุกิตต์ พงค์จันทรเสถียน 1,700 6,500 - - - - - 17,326.03 25,526.03 27,926.03 

7957 จ.ส.ต.พีระยุทธ คงชิต 1,700 5,400 - - - - - 18,300.62 25,400.62 29,400.62 

8033 พ.ต.ต.สุรวุฒ ิเกษมสุข 1,700 8,400 - - - - - 22,931.51 33,031.51 38,031.51 

8224 ด.ต.ชัยชาญ สุวรรณชาตรี 1,700 1,000 - - - - - 9,741.79 12,441.79 21,441.79 

8410 ส.ต.ท.นุชิต เช้ือหมอ 1,600 5,800 - - - 5,006.96 - - 12,406.96 13,606.96 

8413 ส.ต.อ.ด ารงศักดิ์ แก้วอินทร์ 1,700 5,800 - - - - - 11,656.85 19,156.85 20,156.85 

 10,100 32,900 - - - 5,006.96 - 79,956.80 127,963.76 20,156.85 

กก.ปพ.2           

9714 ส.ต.ต.อนุพงศ์ ดวงศรีแก้ว 1,500 4,000 600 - - - - 4,429.16 10,529.16 11,029.16 

 1,500 4,000 600 - - - - 4,429.16 10,529.16 11,029.16 

           

สมาชิกสมทบ           

10456 นางอรทัย พรมแก้ว - - - - - - - - - 2,000 

10468 นางสาวจิราพร ชุมนุม - - - - - - - - - 500 

10470 ร.ต.หญิงนริศร สุระค าแหง - - - - - - - - - 1,000 

    -  - -   3,500 



 

 14,900 47,950.56 600 - - - - 117,598.19 181,048.75 258,453.38 

ช าระ09/04/62 1,600 5,800 - - - 5,006.96 - - 12,406.96 - 

 16,500 53,750.56 600   5,006.96 - 117,598.19 193,455.71 258,453.38 

 

ที่ประชุม      ทราบ5.8.4 รายละเอียด หน่วยนอก(สมาชกิพิเศษ) 
  เรียน คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ฯ ฝา่ยด าเนินการขอแจ้งรายงานหน่วยนอก(สมาชิกพิเศษ) 

 ประจ าเดือนมีนาคม 2562 

     ยอดยกมา 17 ราย 

     จา่ยคืนค่าหุน้  - ราย 

     ย้ายออก  - ราย 

     ย้ายเข้า   1  ราย  

     คงเหลือ          18 ราย 

  

  จงึแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม  ทราบ 

5.8.5 รายละเอียด สมาชิกค าพิพากษา  (ตัดการ์ดนอก) 

 1. ร.ต.อ.ทรัพย์สยาม  ชัยทุมพงศ ์ ต าแหน่ง สน.บางโพ  เลขที่สมาชิก 7745  **กู้2ที่**    

 **เช็คระบบ  ณ วันที่ 19 มีนาคม 2562  กู้ 3 ที ่ 1.สอ.ตร.ยะลา  2.สอ.ต ารวจแหง่ชาติ 3. สอ.ตร.นครบาล 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ(ค าพิพากษา) 1,281,038.50 บาท 

ว / ด / ป รายการ 

ค าพิพากษา 14 ธันวาคม 2559  พิพากษาให้จ าเลยทั้งหกร่วมกันช าระเงนิ1,476,216.16 บาท 

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

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

30/ ม.ค./ 60 
การเงนิหักส่งช าระ ยอด 3,500 บ. (หักช าระ ค่าหุ้น 1,500 บาท  เงินต้นสช.  1,470.17 บาท  

ดอกเบีย้529.83 บาท  คงเหลอื   69,586.68  บาท 

23/ ก.พ./ 60 
น าเงินปันผลและเฉลี่ยคืนปี2559 ยอด32,610.07 บาท  ช าระหนี้(หักช าระ เงินต้นสช. 

32,244.02 บาท  ดอกเบีย้ 366.05 บาท  คงเหลือ    37,342.66  บาท 

7/ มิ.ย./ 60 

น าทุนเรือนหุ้น ยอด360,000 บาท  ช าระหนี้ (หักช าระ เงินต้นสช.   37,342.66 บาท      

ดอกเบี้ย   851.21 บาท   คงเหลือ    -     บาท  เงินต้น สษ. 230,428.03 บาท           

ดอกเบีย้  91,378.10 บาท)     คงเหลือ  1,281,038.50  บาท 

28/ มิ.ย./ 61 

30/ ส.ค./ 61 

27/ ก.ย./ 61 

การเงนิหักส่งช าระ ยอด 3,500 บ. ( เบือ้งตน้น าหักในส่วนของดอกเบีย้ หนี้เงินกู้สามัญ-ค า

พิพากษา ) 



 

26/ ก.ย./ 61 
ตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการฯ ชุดที่ 23 ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 พิจารณาแล้ว

มีมติฟอ้งลม้ละลาย 

20/ ก.พ./ 62 
เดือน พ.ย.61-จนถึง ณ ปัจจุบัน (ไม่มีการส่งยอดช าระหนี้เข้ามายังสหกรณ์ฯ 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

19 มี.ค.62 

     สรุปข้อมูล หนี้และดอกเบีย้ค้าง 

หนี้เงนิกู้สามัญ                1,281,038.50  บาท 

ดอกเบีย้ค้าง ณ 19ม.ีค.62    143,920.99  บาท 

รวมทั้งสิน้                     1,424,959,.49 บาท 
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เม.ย.62 

     สรุปข้อมูล หนี้และดอกเบีย้ค้าง 

หนี้เงนิกู้สามัญ                1,281,038.50  บาท 

ดอกเบีย้ค้าง ณ 19เม.ย. 62   153,441.04  บาท 

รวมทั้งสิน้                      1,434,479.54  บาท 

 

ที่ประชุม    อนุมัตใิห้เบิกค่าด าเนินคดี 35,000  บาท 

2.ร.ต.อ.ประดิษฐ์   ศรีทอง  ต าแหนง่ สน.ดุสิต  เลขสมาชิก 06208  **กู้2ที่** 

**เช็คระบบ  ณ วันที่ 19 มีนาคม 2562  กู้ 2 ที่  1.สอ.ตร.ยะลา  2.สอ.ต ารวจแห่งชาติ 

    หน้ีเงินกู้สามัญ(ค าพิพากษา) 1,350,808.55 บาท 

ว / ด / ป รายการ 

ค าพิพากษา 28 พฤศจกิายน 2559  พิพากษาให้จ าเลยทั้งหกร่วมกันช าระเงนิ1,522,711.05 บาท 

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

22/ ก.พ./ 60 

น าเงินปันผลและเฉลี่ยคืนปี2559 ยอด26,353.08 บาท  ช าระหนี้ 

(หักช าระ ค่าหุ้น1,500 บาท ดอกเบีย้สช. 2,825.72 บาท คงเหลอื      54,593.56 บาท 

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

27/ ม.ีค./ 60 

น าทุนเรือนหุ้น ยอด327,000 บาท  ช าระหนี้ 

(หักช าระ เงนิต้นสช.  54,593.56 บาท  ดอกเบีย้394.87 บาท    คงเหลอื      -         บาท 

เงินต้นสษ. 217,707.50 บาท  ดอกเบีย้54,304.07 บาท)  คงเหลอื  1,350,808.55 บาท 

26/ ก.ย./ 61 
ตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการฯ ชุดที่ 23 ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 พิจารณาแล้ว

มีมติฟอ้งลม้ละลาย 

19 มี.ค.62 

     สรุปข้อมูล หนี้และดอกเบีย้ค้าง 

หนี้เงนิกู้สามัญ               1,350,808.55  บาท 

ดอกเบีย้ค้าง ณ 19ม.ีค.62    237,993.71  บาท 

รวมทั้งสิน้                     1,588,802.26  บาท 



 

19 เม.ย.62 

     สรุปข้อมูล หนี้และดอกเบีย้ค้าง 

หนี้เงนิกู้สามัญ               1,350,808.55  บาท 

ดอกเบีย้ค้าง ณ 19เม.ย.62   248,032.25  บาท 

รวมทั้งสิน้                     1,598,840.80  บาท 

ที่ประชุม    อนุมัต ิ 35,000 บาท 
 
5.8.7 เรื่อง  ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์  (กรณีติดภาระค้้าประกัน) 
  1. ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ร.ต.ท.สุวิจักขณ์  รัตนพันธ์ สังกัด ต่างจังหวัด  สมาชิกเลขที่07416 
 ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ (กรณีติดภาระค้ าประกัน 1 ราย ร.ต.อ.ทรัพย์สยาม ชัยทุมพงษ์  
ซึ่งได้ค้ าประกันลูกหนี้ค าพิพากษา) รายละเอียดดังนี้ 
    ทุนเรือนหุ้น    258,400.00 บาท 
    หนี้เงินกู้สามัญ      63,140.40 บาท 
    ติดภาระค้ าประกัน 1 ราย 
                                  1. ร.ต.อ.ทรัพย์สยาม ชัยทุมพงษ์ หนี้เงินกู้ 1,241,346.95 บาท (ลูกหนี้ค าพิพากษา) 
ทีป่ระชุม    ไม่อนุมัติเนื่องจากมีหนี้ค้ าประกัน 
5.8.8 เรื่อง  สมาชิกสหกรณ์ขอโอนย้ายระหว่างสหกรณ์  (กรณีไม่ติดภาระค้้าประกัน) 
  1. ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย พ.ต.ต.ศรายุทธ   กรกันต์ ภ.จว.ตราด จว.ตราด  สมาชิกเลขที่ 06905 
 ขอโอนย้ายระหว่างสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดตราด จ ากัด  รายละเอียดดังนี้ 
    ทุนเรือนหุ้น     253,300.00 บาท 
    หนี้เงินสามัญ     308,776.12 บาท   
    ไม่ติดภาระค้้าประกัน 
ที่ประชุม   อนุมัติการโอนย้าย 

5.8.9 รายละเอียด สมาชิก ข้าราชการบ้านาญ 
ภายในเดือนเมษายน 2562 มีลูกหนี้ข้าราชการบ านาญส่งช าระเงินตั้งแต่ 23 มีนาคม – 23 เมษายน 2562 จ านวน 

165 ราย รวมเป็นเงิน 2,141 ,204.20 บาท เรียกเก็บจริง จ านวน 112 ราย จ านวนเงิน 1,188,130.75 บาท มาช าระ
เอง จ านวน 3 ราย จ านวนเงิน 34,646.47 บาท และเรียกเก็บจากกรมบัญชีกลาง จ านวน 50 ราย  จ านวนเงิน 
918,426.98 บาท รวมเป็นเงินจ านวน 953,073.45 บาท จ่ายช าระเอง 1 ราย จ านวน 10,000.00 บาท 

สมาชิกหน่วยบ านาญ ประจ าเดือน ก.พ.62 ยอดยกมา 167 ราย 

ลาออก ประจ าเดือน 25 มี.ค. – 21 เม.ย.62 ลาออก/ย้าย 2 ราย 

 
เสียชีวิต - ราย 

 
ย้ายเข้า - ราย 

คงเหลือ บ านาญ เดือน เมษายน 2562 ทั้งสิ้น 165 ราย 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 



 

สรุปสมาชิกข้าราชการบ้านาญที่ช้าระไม่เป็นปกติ 
1.   ร.ต.ท.นิยม  ราชวิบูลย์ ต าแหน่ง ข้าราชการบ านาญ สมาชิกเลขที่ 5733 

  ทุนเรือนหุ้น     442,500.00 บาท 
  หนี เงินกู้สามัญ 0076/2557            781,967.83 บาท 
  หนี เงินกู้ค่าครองชีพ 00192/2558   14,635.39 บาท 
 

วันเดือนปี รายการ จ้านวนเงิน 

23 เม.ย.62 ส่งเรียกเก็บจากกรมบัญชีกลาง ภ.จว.ยะลา 17,500.00 
 เรียกเก็บจริง 26,311.62 

30 เม.ย.62 ช าระจริง 17,500.00 

 ยังคงค้างช าระหนี้ ค่าครองชีพยอดคงเดิมเพราะเงินไม่พอหัก หักได้เฉพาะสามัญ  
ที่ประชุม     ให้น าเงินปันผลมาช าระ 
 

2.   ร.ต.อ. บุญเยี่ยม ไชยชนะ ต าแหน่ง ข้าราชการบ านาญ สมาชิกเลขท่ี 8284 
  ทุนเรือนหุ้น    275,200.00 บาท 

  หนี เงินกู้สามัญ 00952/2557           527,500.00 บาท 
  หนี เงินกู้ค่าครองชีพ 00159/2561 284,526.55 บาท 
         หนี เงินกู้ฉุกเฉิน 00300/2561                83,097.14    บาท 

วันเดือนปี รายการ จ้านวนเงิน 
23 เม.ย.62 ส่งเรียกเก็บจากกรมบัญชีกลาง ภ.จว.ยะลา 22,000.00 

 เรียกเก็บจริง 29,551.57 

30 เม.ย.62 ช าระจริง 22,000.00 
 ยังคงค้างช าระหนี้ ค่าครองชีพยอดคงเดิมเพราะเงินไม่พอหัก หักได้เฉพาะสามัญ  

ที่ประชุม    ให้น าเงินปันผลมาช าระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5.9 เรื่อง รายชื่อสมาชิกท่ีสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ 
สรุปรายช่ือสมาชิกที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ 
ระหว่างวันที2่1 มีนาคม– 19 เมษายน 2562 
ประจ้าเดือนเมษายน 2562 จ้านวน 15 ราย 

ล้าดับ สมาชกิ
เลขที ่

ยศ ชื่อ – สกุล 
กู้เงินฉุกเฉิน 

สังกัด 
วัน/เดือน/ปี    

ที่สมัคร กู้ ไม่กู้ 
1 10481 พ.ต.ต.หญิงจิรวรรณ จันทร์ส่องภพ    ภ.จว.ยะลา 22 มี.ค.62 

2 10482 ร.ต.ท.กฤษฎา โฉมทอง    สภ.แม่หวาด 28 มี.ค.62 

3 10483 ร.ต.ท.ก าจร มีทอง     สภ.บาตูตาโมง 29 มี.ค.62 

    4 10484 น.ส.ณัฏฐา ศักดิ์สองเมือง    สมาชิกสมทบ 29 มี.ค.62 

5 10485 พ.ต.ท. เจษฎาวิทย์ อินทร์ประพันธ์    สภ.ปะแต 29 มี.ค.62 

6 10486 ส.ต.ท.มุสลิม เจ๊ะหะ    สภ. บันนังสตา 01 เม.ย.62 

7 10487 ร.ต.อ.มานพ ด าแดง    กก.สส.ภ.จว.ยะลา 01 เม.ย.62 

8 10488 ส.ต.ท.พนิต ด าสง    สภ. กาบัง 03 เม.ย.62 

9 10489 ด.ต.ก้อเด หรีมโต๊ะสัน    สภ.เมืองยะลา 05 เม.ย.62 

10 10490 ร.ต.อ.อัฎฐมงคล เจริญสุข โอน  
สอ.ศชต 

  สภ.ล าใหม่ 09 เม.ย.62 

11 10491 ส.ต.ต.อนัส จินดา    สภ.ปะแต 10 เม.ย.62 

12 10492 ส.ต.อ.อับดุลฮาดี ล่านุ้ย    สภ.รามัน 11 เม.ย.62 

13 10493 ร.ต.อ.อาวุธ หอมระหัด โอน สอ.
นราธิวาส 

  กก.สส.ภ.จว.ยะลา 17 เม.ย.62 

14 10494 นางสาวนุชจรี สุขสงวน    สมาชิกสมทบ 19 เม.ย.62 

15 10495 นางชอ้อน พรหมศักดิ์    สมาชิกสมทบ 19 เม.ย.62 

ที่ประชุม  ทราบ 
5.10 เรื่อง ขอรับเงินว่าด้วยกองทุนเพื่อสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ พ.ศ.2562 

ข้อ 15 สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ ให้แก่สมาชิก ครั้งละ 1,000. - บาท โดยจ่ายครั้งเดียว และกรณีบิดา 
มารดา เป็นสมาชิกท้ัง 2 คน ให้ขอรับเงินสวัสดิการตามสิทธิอันพึงได้ทั้ง 2 คน 

1. ด้วยสมาชิก ราย จ.ส.ต.หญิงปนันดดา ชูมณี สมาชิกเลขที่ 07882 สังกัด สภ.เมืองยะลา ได้ก าเนิดบุตร 
ด.ช นภัชชา พรหมศรี เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 ขอรับเงินสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่   จึงเรียนมาเพ่ือให้คณะกรรมการ
พิจารณารับหนังสือเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562  
ที่ประชุม    อนุมัติตามระเบียบ 

2.  ด้วยสมาชิก ราย  ส.ต.ท.ปิยะวุฒิ เพ็งโอ สมาชิกเลขที่ 9490 สังกัด สภ.เมืองยะลา ได้ก าเนิดบุตร  
 ด.ช.ปรัชญาเมธี  เพ็งโอ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ขอรับเงินสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่   จึงเรียนมาเพ่ือให้
คณะกรรมการพิจารณารับหนังสือเมื่อวันที ่22 เมษายน 2562  
ทีป่ระชุม   อนุมัติตามระเบียบ 



 

3. ด้วยสมาชิก ราย ด.ต.วรรณะ พรหมศรี สมาชิกเลขที่ 08318 สังกัด สภ.มืองยะลา ได้ก าเนิดบุตร 
 ด.ญ.นภัชชา พรหมศรี เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562  ขอรับเงินสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่   จึงเรียนมาเพ่ือให้คณะกรรมการ
พิจารณารับหนังสือเมื่อวันที่  22 เมษายน 2562  
ที่ประชุม อนุมัติตามระเบียบ 

ข้อ 16 จ่ายเงินสวัสดิการมงคลสมรสของสมาชิก โดยจ่ายครั้งเดียว จ านวน 1,000 บาท และกรณีคู่สมรสเป็น
สมาชิกสหกรณ์ทั้ง 2 คน ให้ขอรับสวัสดิการตามสิทธิอันพึงได้ทั้ง 2 คน 

1. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.ซุรกิพลี นิบือซา สมาชิกเลขที่ 2300  สังกัด สภ.เมือง ขอรับเงินสวัสดิการ
มงคลสมรสของสมาชิก จึงเรียนมาเพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณา รับหนังสือเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 
ที่ประชุม    อนุมัติตามระเบียบ 
5.11 เรื่อง การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 

1.  ตามท่ี พันต ารวจตรี  มนตรี ชุมขวัญ ต าแหน่งสารวัตร กองก ากับการปฏิบัติการพิเศษ ต ารวจภูธรจังหวัด
ยะลา สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจนครบาล จ ากัด   ขอโอนสถานภาพการเป็นสมาชิกมายังสหกรณ์ออมทรัพย์
ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด ขอแจ้งรายละเอียด ณ วันที่ 5 เม.ย.62 ดังนี้ 

- วันที่เป็นสมาชิก 10 กุมภาพันธ์ 2539 อายุการเป็นสมาชิก 23 ปี 2 เดือน 
- มีทุนเรือนหุ้นที่ช าระแล้ว จ านวน 25,528 หุ้น มูลค่า 255,280.00 บาท 
- ภาระหนี้สินที่มีอยู่กับสหกรณ์ 

- เงินกู้ฉุกเฉิน       จ านวน             16,446.38      บาท 
- เงินกู้สามัญ          จ านวน          1,253,982.10     บาท 

      รวมเงินกู้                  จ านวน         1,087,428.48     บาท 
- ไม่ติดภาระผู้ค้ าประกัน 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ที่ประชมุ   รับโอน 
2.ตามท่ี ร.ต.อ.พรชัย ไกรทอง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจพัทลุง จ ากัด มีความประสงค์ขอโอนสมาชิก

ภาพมายังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจยะลา จ ากัด สถานภาพของสมาชิกผู้นี้ ณ วันที่ 19 เมษายน 2562 มีดังนี้  
-เป็นสมาชิกเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2534 
- มีทุนเรือนหุ้นสะสมอยู่ในสหกรณ์ฯ   จ านวน               437,600.00       บาท 
-มีเงินกู้สามัญคงเหลือ                                         1,289,353.00       บาท 
- ไม่มีภาระติดค้ าประกัน 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ที่ประชุม รับโอน 
3. ตามที่ ร.ต.อ.หญิง ชัญญาณิศา ศุภอักษร สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจจังหวัดชายแดนใต้ จ ากัด  ขอ

โอนสถานภาพการเป็นสมาชิกมายังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด รายละเอียดดังนี้  ณ วันที่ 19 
เมษายน 2562 ดังนี้ 



 

- เป็นสมาชิกเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 
- ทุนเรือนหุ้น                           260,000.00     บาท 
- เงินกู้สามัญ                         1,456,029.00     บาท 
- ไม่ติดภาระค้ าประกัน 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและด าเนินการต่อไป 

ที่ประชุม  รับโอน 
5.12 เรื่อง สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
 1. ด้วยสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ก าหนดจัดโครงการพัฒนาผู้น าสหกรณ์ หลักสูตร “ผู้น้าสหกรณ์
ชั นสูง” รุ่นที่ 14 ระหว่างวันที่ 14 ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน – 2 สิงหาคม 2562  โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้า
อบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการ รวมถึงเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ เครือข่ายความร่วมมือ 
ทางด้านวิชาการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ที่ยั่งยืนตลอดไป   สันนิบาตรสหกรณ์แห่งประเทศไทย ได้พิจารณา
แล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารและการพัฒนาศักยภาพของสหกรณ์  
ทีป่ระชุม   ขอดูรายละเอียด 

2. ด้วยสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ก าหนดจัดการโครงการสัมมนาผู้บริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์ทุก
ประเภท เรื่อง “กฎหมายใหม่กับการบริหารสหกรณ์ที่ควรจะเป็น” จ้านวน 3 รุ่น ๆ ละ1 วัน (ฟรี) ระหว่างเดือน 
พฤษภาคม - สิงหาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้าสัมมนาได้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน 
ตลอดจนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวจะเป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารสหกรณ์ จึงขอเชิญผู้บริหารละฝ่ายจัดการสหกรณ์หรือผู้เกี่ยวข้องเข้ารับการสัมมนา 
ที่ประชุม      ไม่เข้าร่วม 
5.13 โครงการสัมมนาผู้บริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์ทุกประเภท เรื่อง “กฎหมายใหม่กับการบริหารสหกรณ์ที่
ควรจะเป็น” จ้านวน 3 รุ่น ๆ ละ 1 วัน 
 ด้วยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 ได้แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 
เกี่ยวกับการด าเนินงานและการก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน โดยก าหนดให้มีการออก
กฎกระทรวงเพ่ือการด าเนินงานและก ากับดูแลสหกรณ์ทั้งสองประเภทเพ่ิมเติมในเรื่องที่ส าคัญ เช่น คุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ามอ่ืนของกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้าสัมมนาได้มีความรู้อ ความเข้าใจใน
การบริหารจัดการการเงิน การลงทุน ภายใต้กฎหมายสหกรณ์ และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และสามารถแลกเปลี่ยน
ประสบการซึ่งกันและกัน 
ที่ประชมุ รอรายละเอียด 
 
 
 
 
 



 

5.14 เรื่อง เชิญชวนให้สมาชิกถือหุ้นตามอัตราส่วนทุนของแต่ละสหกรณ์ 
 ข้อบังคับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด ในการช าระค่าหุ้นสมาชิกต้องส่งช าระค่าหุ้น  แต่ละ
หุ้นแต่ละหุ้นเต็มมูลค่าให้เสร็จสิ้น ในคราวเดียวภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด สหกรณ์สมาชิกจะเสนอค า
ขอเป็นหนังสือถึงผู้จัดการ แต่สหกรณ์สมาชิกแต่ละรายจะถือหุ้นเกินกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนหุ้นทั้งหมดของชุมนุม
สหกรณ์ไม่ได้ เกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือค้ าประกันของสหกรณ์ พ.ศ.2561 ลงวันที่  30 
เมษายน 2561 ลงวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยประเภทการออมทรัพย์ถือใช้วงเงินกู้ยืมของสหกรณ์ไม่เกิน 1.5 เท่า
ของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนส ารองของสหกรณ์ 
ที่ประชุม    ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  6      เรื่อง  อื่น ๆ 
6.1 เรื่อง ขอโอนสมาชิกภาพของ พ.ต.ท.ฉกาจ ช่วยสง 

ตามท่ี พ.ต.ท.ฉกาจ ช่วยสง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจพัทลุง จ ากัด มีความประสงค์ขอโอนสมาชิก
ภาพมายังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจยะลา จ ากัด สถานภาพของสมาชิกผู้นี้ ณ วันที่ 25 เมษายน 2562 มีดังนี้ มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 - เป็นสมาชิกเมื่อ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 
 - มีทุนเรือนหุ้นสะสมอยู่ในสหกรณ์ จ านวน    224,000     บาท 
 - มีเงินกู้สามัญ                                     743,200     บาท 
 - ไม่มีเงินกู้ฉุกเฉิน                                  45,000      บาท 
     - ติดภาระผู้ค้ าประกัน จ านวน 4 ราย 
 - ไม่เป็นสมาชิก สสอต. และ สส.ชสอ. 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
ที่ประชุม   รับโอน 
6.2 เรื่อง ขอกู้เงินสามัญเพื่อปรับโครงสร้างหนี  
  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯราย ด.ต ศุภชัย รักนุ่น  สมาชิกเลขท่ี 7375 สังกัด สภ.ธารโต มีความประสงค์ ขอกู้
เงินสามัญเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ จ านวน2,250,000 บาท ผ่อนช าระ 220 งวด กรณี ค้ าประกัน ราย ด.ต.มนตรี แก้ว
มณี  ซึ่งช าระหนี้ไม่เป็นปกติในส่วนที่ได้รับเงินกู้เงินจ านวน 150,000 บาท จะขอเก็บไว้ในบัญชีเงินฝากสหกรณ์ เพ่ือ
ช าระหนี้รายเดือนให้กับ ด.ต.มนตรี แก้วมณี และในส่วนที่เหลือจ านะไปใช้จ่ายในครอบครัว  
 ทุนเรือนหุ้น       435,100 .00             บาท 
 - ค่าหุ้น                   1,700.00               บาท 
 หนี เงินกู้-สามัญ             2,056,749.44             บาท 

- เงินต้นส่งหัก                  11,500.00              บาท    
 - ดอกเบี้ยส่งหัก                                               13,493.49              บาท 
รวบรวมรายจ่ายทั งหมด                                            26,693.49             บาท 
 



 

การค ้าประกัน 
1 ด.ต.ภูวนารถ ทองเด็จ              2 ด.ต.ศุภชัย  รักนุ่น      3. จ.ส.ต.จักรี  มะฝน  

ที่ประชุม     อนุมัติ 
6.3. เรื่อง อนุมัติให้กู้เงินไปปิด ก.ย.ศ ราย ส.ต.อ.วัชรพงษ์ ไชยพันธุ์ เลขสมาชิก 8533 ต าแหน่ง ผบ.หมู่.(ป) สังกัด 
สภ.บันนังสตา   
ที่ประชุม    อนุมัติ 

6.4     เรื่อง ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา  จ ากัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2562 

                ระเบยีบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา  จ ากัด  ว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2562 

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

อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด ข้อ 5 

และข้อ 107(10)  ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 6 วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ได้มีมติ

ก าหนดระเบียบสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1. ระเบียบนีเ้รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัดว่าด้วยหุ้น    

พ.ศ.2562” 

ข้อ 2. ระเบียบนีใ้ช้บังคับตั้งแต ่ วันที่  2  พฤษภาคม  2562  เป็นต้นไป 

ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัดว่าด้วยหุ้น พ.ศ.

2560  และบรรดาระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง มติ หรือข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้

แทน 

ข้อ 4. ในระเบียบนี้ 

“สหกรณ์”   หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา   

“สมาชิก”    หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา   

                               “หุน้”        หมายถึง  เงินที่สมาชิกต้องส่งให้แก่สหกรณ์เป็นรายเดือนตามเกณฑ์ของ

เงินได้รายเดือนของสมาชิก 

ข้อ 5. สมาชิกทุกคนจะต้องส่งค่าหุ้นให้แก่สหกรณ์เป็นรายเดือน  ตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็น

สมาชิกไม่ต่ ากว่า  1,500.00  บาท  แตไ่ม่เกินรายเดือน  เดือนละ  20,000.00  บาท 

ข้อ 6. ข้อ 6. ให้ประธานกรรมการสหกรณร์ักษาการตามระเบียบนี้ และให้คณะกรรมการด าเนินการ
เป็นผู้วินิจฉัย ชี้ขาดปัญหาในการตีความตามระเบียบนี้ 

ประกาศ  ณ  วันที่  2  พฤษภาคม  2562  เป็นต้นไป 

ทีป่ระชุม   มีมติเอกฉันท์อนุมัตริะเบียบ ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา ว่าด้วยหุ้น พ.ศ .2562 เสนอ นาย
ทะเบียน       

 

 

                                          



 

6.5 เรื่อง ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภธูรจังหวัด  ยะลา  ว่าด้วย  การให้กู้แก่สมาชิก  แก้ไขเพิ่มเติม    

 (ฉบับที่  4 )   พ.ศ.  2562 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต้ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ้ากัด 

ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562 

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

อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลาจ ากัด  ข้อ 3  (5),  ข้อ 11 (1), ข้อ 13, ข้อ 14, ข้อ 15, 
ข้อ 79 (8) และข้อ 107 (3) ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 24  ครั้งที่  6  เมื่อวันที่ 26  เมษายน 2562 มีมติ
ก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด  ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 

4) พ.ศ.2562 ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 
ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562” 

 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3. ให้ยกเลิกความในหมวด 4 เงินกู้สามัญ ข้อ 41 (1) ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2562 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

หมวด 4 
เงินกู้สามัญ 

ข้อ  41  สหกรณ์จะให้สมาชิกคนหนึ่งกู้เงินสามัญตามข้อ 7 (1) ได้ไม่เกินคนละสองล้านห้าแสนบาท
สหกรณ์จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป โดยพิจารณาจากเงินได้สุทธิรายเดือนว่ามีเงินเหลือพอส าหรับใช้จ่ายและช าระหนี้
ให้แก่สหกรณ์ในแต่ละเดือนหรือไม่ และต้องพิจารณาประกอบกับหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1) หลักเกณฑ์ในการค านวณอายุไม่เกินหกสิบแปดปีบริบูรณ ์
  (2) สมาชิกท่ีอายุเกินกว่าห้าสิบห้าปีบริบูรณ์ ให้ค านวณรายได้ ดังนี้ 
  กรณีเป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ให้ค านวณรายได้เฉพาะเงินเดือนบวกกับ 
เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ ต้องมีรายได้คงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของรายได้ที่สหกรณ์ก าหนด 
  กรณีไม่เป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ให้ค านวณรายได้เฉพาะเงินเดือนบวกกับเงิน
เพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ ต้องมีรายได้คงเหลือไม่น้อยกว่าที่สหกรณ์ก าหนด 
  (3)  เป็นสมาชิกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 จ านวนกู้สามัญทั่วไป ต้องอยู่ภายในจ ากดัวงเงิน ดังนี้ 
  เป็นสมาชิกตั้งแต่หกเดือนขึ้นไปจนถึงสามปี มีสิทธิ์กู้เงินสามัญได้ไม่เกินห้าแสนบาท 
  เป็นสมาชิกสามปีขึ้นไป ค านวณตามเกณฑ์เงินได้สุทธิรายเดือน 

  ทั้งนี้ในการกู้สามัญ ให้พิจารณาประกอบกับหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 



 

(1) ขอกู้เงินเกินกว่าสองล้านห้าแสนบาทถึงสามล้านบาท  ต้องมีมูลค่าหุ้นก่อนวันยื่น        ขอกู้ไม่
น้อยกว่าห้าแสนบาท 
  (2) ขอกู้เงินเกินกว่าสองล้านสามแสนบาทถึงสองล้านห้าแสนบาท ต้องมีมูลค่าหุ้นก่อนวันยื่นขอกู้ไม่
น้อยกว่าสี่แสนห้าหมื่นบาท 
  (3) ขอกู้เงินเกินกว่าสองล้านบาทถึงสองล้านสามแสนบาท ต้องมีมูลค่าทุนเรือนหุ้นก่อนวันยื่นขอกู้ไม่
น้อยกว่าสี่แสนสามหมื่นบาท 
  (4) ขอกู้เงินเกินกว่าหนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถึงสองล้านบาท ต้องมีมูลค่าทุนเรือนหุ้นก่อนวันยื่น ขอกู้
ไม่น้อยกว่าสี่แสนหนึ่งหมื่นบาท 
  (5) ขอกู้เงินเกินกว่าหนึ่งล้านห้าแสนบาทถึงหนึ่งล้านเจ็ดแสนบาท ต้องมีมูลค่าทุนเรือนหุ้นก่อนวันยื่น 
ขอกู้ไม่น้อยกว่าสามแสนหกหมื่นบาท 
  (6) ขอกู้เงินเกินกว่าหนึ่งล้านบาทถึงหนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน ต้องมีมูลค่าทุนเรือนหุ้นก่อนวันยื่น 
ขอกู้ไม่น้อยกว่าสามแสนหนึ่งหมื่นบาท 
  (7) ขอกู้ เ งินเกินกว่ าแปดแสนบาทถึงหนึ่ งล้ านบาท ต้องมีมูลค่าทุนเรือนหุ้นก่อนวันยื่น 
ขอกู้ไม่น้อยกว่าสองแสนหนึ่งหมื่นบาท 
  (8 )  ขอกู้ เ งิน เกินกว่ าหกแสนบาทถึงแปดแสนบาท ต้องมีมูลค่ าทุนเรือนหุ้นก่อนวันยื่น 
ขอกู้ไม่น้อยกว่าหนึ่งแสนหกหมื่นบาท 
  ( 9 )  ขอกู้ เ งิ น เกิ นกว่ า สี่ แสนบาทถึ งหกแสนบาท ต้ องมี มู ล ค่ าทุน เ รื อนหุ้ นก่ อนวั นยื่ น 
ขอกู้ไม่น้อยกว่าหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาท 
  (10)  ขอกู้ เ งิน เกินกว่ าสามแสนบาทถึ งสี่ แสนบาท ต้องมีมู ลค่ าทุน เรือนหุ้นก่อนวันยื่ น 
ขอกู้ไม่น้อยกว่าเก้าหมื่นบาท 
  (11) ขอกู้เงินเกินกว่าสองแสนห้าหมื่นบาทถึงสามแสนบาท ต้องมีมูลค่าทุนเรือนหุ้นก่อนวันยื่น 
ขอกู้ไม่น้อยกว่าแปดหมื่นบาท 
  (12) ขอกู้เงินเกินกว่าสองแสนบาทถึงสองแสนห้าหมื่นบาท ต้องมีมูลค่าทุนเรือนหุ้นก่อนวันยื่น 
ขอกู้ไม่น้อยกว่าหกหมื่นบาท 
  (13) ขอกู้เงินเกินกว่าหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถึงสองแสนบาท ต้องมีมูลค่าทุนเรือนหุ้นก่อนวันยื่น 
ขอกู้ไม่น้อยกว่าห้าหมื่นบาท 
  (14) ขอกู้เงินเกินกว่าหนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท ต้องมีมูลค่าทุนเรือนหุ้นก่อนวันยื่น 
ขอกู้ไม่น้อยกว่าสี่หมื่นบาท 
  (15) ขอกู้ เงินเกินกว่าแปดหมื่นบาทถึงหนึ่ งแสนบาท ต้องมีมูลค่าทุนเรือนหุ้นก่อนวันยื่น  
ขอกู้ไม่น้อยกว่าสามหมื่นบาท 
  (16) ขอกู้ เ งินเกินกว่าหกหมื่นบาทถึงแปดหมื่นบาท ต้องมีมูลค่าทุนเรือนหุ้นก่อนวันยื่น 
ขอกู้ไม่น้อยกว่าสองหมื่นบาท 
  (17) ผู้ขอกู้เงินที่มีมูลค่าหุ้นก่อนวันยื่นขอกู้น้อยกว่าหนึ่งหมื่นบาท ขอกู้เงินได้ไม่เกินหกหมื่นบาท 



 

ข้อ 4.  ให้ประธานกรรมการสหกรณ์รักษาการตามระเบียบนี้ และให้คณะกรรมการด าเนินการเป็นผู้
วินิจฉัย ชี้ขาดปัญหาในการตีความตามระเบียบนี้ 

ประกาศ  ณ  วันที่  2  พฤษภาคม  2562  เป็นต้นไป 
(เอกสารประกอบ) 

                              แบบ ท.ข.3 
ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ต้ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ้ากัด 

ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไข เหตุผล 

หมวด 6เงินกู้สามัญข้อ 41ทั้งนี้ใน
การกู้สามัญ ให้พิจารณาประกอบ
กับหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

   (1) ขอกู้เงินเกินกว่าสองล้านสาม
แสนบาทถึงสองล้านห้าแสนบาท 
ต้องมีมูลค่าหุ้นก่อนวันยื่นขอกู้ไม่
น้อยกว่าสี่แสนห้าหมื่นบาท 

 

 

หมวด 6เงินกู้สามัญข้อ 41ทั้งนี้ใน
การกู้สามัญ ให้พิจารณาประกอบกับ
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

 (1)  ขอกู้เงินเกินกว่าสองล้านห้า
แสนบาทถึงสามล้านบาท  ต้องมี
มูลค่าหุ้นก่อนวันยื่น ขอกู้ไม่น้อยกว่า
ห้าแสนบาท 
 

 

-  เพ่ือให้สมาชิกน าเงินกู้ที่ได้  
ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
ตามความจ าเป็น 

-  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตให้
ดีขึ้น  

-  เ พ่ือให้สมาชิกกู้ ไปลงทุน  
ประกอบอาชีพเสริม 

-  เ พ่ือการเคหะสงเคราะห์  
หรือเพ่ือปล้นเปลืองหนี้สิน 

 

 

ทีป่ระชุม   ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัด  ยะลา  ว่าด้วย  การให้กู้แก่สมาชิก  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  4 )   พ.ศ.  

2562 เสนอ นายทะเบียน 

 

6.6 เรื่อง ขอยกเลิกระเบียบ 

 เนื่องจากปัจจุบันมีสมาชิกเข้ามาฝากเงินเป็นจ านวนมาก ท าให้มีจ านวนเงินหมุนเวียนเพิ่มมากข้ึน  
มติที่  ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ยกเลิก ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด  ว่า
ด้วย การรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ 

เลิกประชุม  12.00 น        

                                            

 



 

 

                                           พันต ารวจโท หญิง เสาวลักษณ์      ตรมีรรค    ประธานที่ประชุม 

                    ( เสาวลักษณ์      ตรมีรรค ) 

                                                    ดาบต ารวจ ด.ต.สุรชัย  แก้วพรหมด า  ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

                                                                      ( สุรชัย    แก้วพรหมด า ) 
 
                        ส้าเนาถูกต้อง 

พันต ารวจโท หญิง  เสาวลักษณ์   ตรีมรรค 
                       (เสาวลักษณ์ ตรีมรรค) 
ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
                                      
 

 
 
 
 
 


