
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

ชุดที่ 23 คร้ังท่ี 5  วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 (เวลา 10.00 น.)  

ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

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

ผู้มาประชุม  

 1.  พ.ต.ท.หญิงเสาวลักษณ์   ตรมีรรค   ประธานกรรมการ 

 2.  ร.ต.ท.วุฒิศักดิ์  ฆังคะสุวรรณ์  รองประธานกรรมการ 

 3.  ร.ต.ท.วีระชัย  อักษรถึง  กรรมการ 

 4.  ร.ต.อ.อัคราเดช  แก้วสียง  กรรมการ 

 5.  ด.ต.นิพนธ์   ถนอมสุข  กรรมการ 

 6.  ร.ต.ต.อนันทศักดิ์  ดํานุม่   กรรมการ 

 7. ด.ต.มารุต   ปาลิยะประดิษฐ์  กรรมการ 

 8.  ด.ต.หญิงจีรวรรณ์ ศริิวัฒน์   กรรมการ 

 9.  ร.ต.ท.ประจักษ์  นะนุ้ย   กรรมการ 

 10.  ร.ต.อ.ประสพ  กาฬมิด   กรรมการ 

 11.  ด.ต.อําพล  ศรวีโร   กรรมการ 

 12.  ร.ต.ท.สมภพ  ชูมณี   กรรมการ 

 13.  ด.ต.กันย์ทิต  ฆังคะรัตน์  กรรมการ/เลขนุการ 

 14.  จ.ส.ต.วีรวุธ  อุดแบน   กรรมการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1.  พ.ต.ท.ศิวกร  จันทร   ผูจ้ัดการ 

 2.  นางพรรณี  แก้วศรี   รองผู้จัดการ 

 3.  ร.ต.ท.หญิงภัทรพร พรหมสุวรรณ์  ผูต้รวจสอบ 

 4.  ด.ต.สุนทร   วาสประสงค์  ผูต้รวจสอบ 

ผู้ไม่มาประชุม  

 1. พ.ต.ต.สรรณเ์พชร  ทองซุ่นหอ่  กรรมการ 

 2.  ร.ต.ท.สุทิน  ศรบีุญเอียด  ผูต้รวจสอบ 

 3.  ร.ต.อ.วีระยุทธ์  ปิ่นทองพันธุ์  ที่ปรึกษา 

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. 

 

 

 

-สําเนา- 



 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเน่ือง 

3.1  เรื่อง  ขอกู้เงนิฉุกเฉิน ราย ร.ต.ท.วรวิทย์  จันทร์แก้ว 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ร.ต.ท.วรวิทย์  จันทร์แก้ว  ตําแหน่ง สภ.ยะหา  สมาชิกเลขที่ 07522 มีความ 

ประสงค์ขอกู้เงินฉุกเฉิน จํานวน 100,000 บาท เนื่องจากเป็นลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ จํานวน 2,010,810 บาท 

ผอ่นชําระ 220 งวด ติดอายัดปันผลและเฉลี่ย อายุราชการเหลอื 2ปี ซึ่งมีความจําเป็นเร่งด่วนต้องนําเงินไปใช้จ่าย

ในงานเลี้ยงงานมงคลสมรสของบุตรซึ่งมีกําหนดจัดงานมงคลสมรสในวันเสาร์ ที่  17 มกราคม 2561 

ณ โรงแรมTR Rock Hill จังหวัดสงขลา  พรอ้มนี้ขา้พเจ้าได้แนบการ์ดงานมงคลสมรสมาด้วย 

ที่ประชุม มีมตไิม่อนุมัต ิ

ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  เพื่อทราบ 

4.1 เรื่อง  เงนิรับ – จ่าย ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2561  (ปีงบประมาณใหม่) 

 รายการรับ – จา่ยเงินในรอบเดือน ตั้งแตว่ันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561  ดังนี้ 

 รวมรับ ( ตัง้แต ่1 ก.พ.61 – 19 ก.พ.61 ) มรีายละเอียดดังนี้ 

- รับเงนิชําระหนีเ้งินกู้สามัญ     50,110,579.51  บาท 

- รับเงนิชําระหนีเ้งินกู้ฉุกเฉิน       2,811,670.69  บาท 

- รับชําระเงินกู้สามัญ – ปืน           44,100.00  บาท 

- รับชําระเงินกู้สามัญ – ทุนการศึกษา            1,400.00  บาท 

- รับชําระเงินกู้ตามคําพิพากษา           10,832.34  บาท 

- รับชําระหนี้เงินกู้ – บรรเทาค่าครองชีพ    10,406,575.22  บาท 

- รับชําระเงินกู้สามัญพิเศษ (รับภาระหนี้)          57,926.44  บาท 

- รับเงนิชําระหนีเ้งินกู้ ฐานะผู้ค้ําประกัน         193,615.21  บาท 

- รับชําระเงินกู้อื่น              11,800.77  บาท 

- เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเปูาหมาย     3,559,335.47  บาท 

- เงินรอจ่ายคืน           196,232.78  บาท 

- ทุนเรือนหุ้นรอจา่ยคืน                 -  บาท 

     -   ทุนเรือนหุน้         5,704,410.00  บาท 

     -  กองทุนช่วยเหลือสมาชิกผูค้้ําประกัน        349,129.66  บาท 

     -  ดอกเบีย้รับ         1,671,865.86  บาท 

     -  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า              1,700.00  บาท 

 

-  /ดอกเบีย้พิพากษา.... 



 
 

     -  ดอกเบีย้พิพากษา              8,306.83 บาท 

          รวมรับ       75,139,480.78  บาท 

 -  รับเงนิธนาคารกรุงไทย สาขายะลา    42,023,018.39  บาท 

-  รับเงนิ ธกส.ยะลา               -  บาท 

-   รับเงนิธนาคารออมสิน         16,000,000.00  บาท 

-  รับเงนิธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส        45,028,129.58  บาท 

      -  รับเงนิฝากธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์                                     10,471,369.88 บาท 

 -  เงินสดคงเหลือยกมา (31 ม.ค.61)                                             144,335.26 บาท 

   รวมรับทั้งสิน้                                                            188,806,333.89 บาท  

 รวมจา่ย ( ตัง้แต่ 1 ก.พ.61 – 19 ก.พ.61 ) 

- จา่ยเงนิกู้สามัญแก่สมาชิก         63,647,000.00  บาท 

- จา่ยเงนิกู้ฉุกเฉินแก่สมาชิก       4,224,900.00          บาท 

- จา่ยเงนิกู้สามัญ-ปืน           382,240.00 บาท 

- จา่ยเงนิกู้สามัญ-บรรเทาค่าครองชีพสมาชิก   15,365,000.00  บาท 

- เครื่องเขยีนแบบพิมพ์                 704.00 บาท 

- เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเปูาหมาย      3,497,938.78 บาท 

- เงินรอจ่ายคืน            299,882.94 บาท 

- เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย               3,307.30 บาท 

- เงินปันผลตามหุ้นค้างจา่ย            19,651.68 บาท 

- ตั๋วสัญญาใชเ้งิน-ธ.กรุงไทย สิโรรส    45,000,000.00  บาท 

- ทุนเรือนหุ้น         4,372,980.00 บาท 

- กองทุนช่วยเหลือสมาชิกผูค้้ําประกัน      3,002,279.36 บาท 

- ทุนสวัสดิการสมาชิก           104,000.00  บาท 

- ทุนสาธารณประโยชน์              1,500.00  บาท 

- ดอกเบีย้รับ              70,160.22 บาท 

- ค่าเบีย้ประชุม                7,000.00 บาท 

- ค่าใช้จ่ายทั่วไป                   495.00 บาท 

- ค่ารับรอง                   971.00 บาท 

- ค่าวัสดุสํานักงาน               4,050.00 บาท 

-   ค่าไฟฟูา                4,699.24 บาท 

-   เงินทดแทนประกันสังคม                    450.00 บาท 

-   ค่าน้ํามันเชือ้เพลิง             50.00 บาท 

 

-  /ค่าสวัสดิการสมาชิก.... 



 
 

- ค่าสวัสดิการสมาชิก       16,940 .00 บาท 

- ค่าใช้จ่ายในการอบรม       16,000.00 บาท 

- ค่าตอบแทน        19,200.00 บาท 

- ค่าเบีย้เลีย้งพาหนะ       32,030.00 บาท 

- ค่าโทรศัพท์          1,938.84 บาท 

- ค่าธรรมเนียมธนาคารและอากร        4,077.10 บาท 

- ค่าไปรษณีย์          3,052.00 บาท 

- ดอกเบีย้จ่ายเงนิรับฝาก                        5.74 บาท 

- ค่าประกันสังคม        11,582.00 บาท 

-   ค่าน้ําประปา                       121.71 บาท 

-   ค่าบริการอินเตอรเ์น็ต                  1,284.00 บาท 

-   ค่าบริการเคเบิล้ ที.วี                    200.00 บาท 

-   ดอกเบีย้จ่ายตั๋วสัญญาใช้เงนิ – ธ.แลนด์แอนด์เฮาส์         471,369.88 บาท 

-   ดอกเบีย้จ่ายตั๋วสัญญาใช้เงนิ – ธ.กรุงไทย            28,109.58 บาท 

รวมจา่ย       140,615,120.37 บาท 

     -  นําเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขายะลา         9,404,550.90 บาท 

  -  นําเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส       23,000,000.00 บาท 

     -  นําเงินฝาก ธนาคารธนชาติ                          -  บาท 

 -   นําเงินฝากธนาคารออมสิน  สาขายะลา       15,620,000.00 บาท 

 -   นําเงินฝากธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์                -  บาท 

     -  เงินสดคงเหลอืยกไป (19 ก.พ.61)           166,662.62 บาท 

    รวมรายจ่ายทั้งสิน้    188,806,333.89 บาท 

ที่ประชุม มีมตริับทราบ 

4.2 เรื่อง  สมาชิกคงเหลือ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2561 

 สมาชิกยกมาจากเดือนก่อน    3,159 ราย 

 สมาชิกสมัครใหม่เดอืน ก.พ. 61       26 ราย 

 อนุมัตใิห้ออกเดือน ก.พ. 61        21 ราย 

 คงเหลือสมาชิกทั้งสิน้    3,164 ราย 

         จงึแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม มีมติรับทราบ 

 

 

 

-  /4.3 เรื่อง การจา่ยเงนิกู้ฉุกเฉิน... 



 
 

4.3  เรื่อง  การจ่ายเงนิกู้ฉุกเฉิน ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2561 

 ในระหว่างเดือน 1 กุมภาพันธ์ 2561 – 20 กุมภาพันธ์ 2561 สหกรณ์ฯ จ่ายเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินให้ 

สมาชิกหนว่ยต่าง ๆ จํานวน 318 ราย เป็นเงิน 5,863,400.00  บาท   

จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม มีมติรับทราบ 

4.4  เรื่อง  รายงานการตรวจสอบกิจการ 

 ผูต้รวจสอบ   ร.ต.ท.สุทิน  ศรีบุญเอียด  ได้รายงานการปฏิบัติงานด้านการเงนิ ดังนี้ 

 ธนาคารธนชาต ิ สาขายะลา  ยอดเงินคงเหลอื  ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 จํานวน 150,794.53 บาท   

 ธนาคารกรุงเทพ สาขายะลา ยอดเงนิคงเหลอื ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 จํานวน 193,926.79 บาท   

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ยอดเงนิคงเหลอื ณ วันที่ 14 พฤศจกิายน 2560 

 จํานวน 2,491,733.36 บาท (บัญชไีม่เป็นปัจจุบัน ให้ดําเนินการปรับบัญชเีป็นปัจจุบัน) 

 ธนาคารกรุงไทย สาขายะลา ยอดเงนิคงเหลอื ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 จํานวน 850,322.22 บาท 

 ธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส ยอดเงนิคงเหลือ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 จํานวน 1,605,862.59 บาท 

 ธนาคารออมสิน  สาขายะลา ยอดเงนิคงเหลอื ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 จํานวน 7,945,518.98 บาท 

 ธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์ สาขาหาดใหญ่ ยอดเงนิคงเหลือ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 จํานวน 301,822.95 บาท 

 รายงานการปฏิบัติงานด้านสินเช่ือ  ดังนี้ 

 สหกรณ์ฯ ได้ให้กู้แก่สมาชิก  2  ประเภท 

 1.  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน จํานวน  318  สัญญา  จํานวนเงิน   5,863,400.00  บาท  

 2.  เงินกู้สามัญ  จํานวน  149  สัญญา  จํานวนเงิน  79,781,840.00  บาท 

 จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม มีมตริับทราบ 

4.5  เรื่อง  รายงานงบทดลองประจ าเดือน มกราคม 2561 

รายงานสรุปงบทดลอง 

จากวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 - วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 

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

 สินทรัพย์       2,207,548,333.36 

 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ                4,698,599.55 

  รวมสินทรัพย์      2,202,849,733.81 

 รวมหนี้สนิ   1,037,710,002.31 

 รวมทุน             1,139,261,531.22  2,176,971,533.53 

 กําไรสุทธิ           25,878,200.28   

  รวมหนี้สนิและทุน     2,202,849,733.81 

 

-  /รวมรายได้... 



 
 

 รวมรายได้           42,111,401.54  

รวมค่าใช้จา่ย           16,233,201.26 

  กําไรสุทธิ          25,878,200.28        

 จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม มีมตริับทราบ 

4.6  เรื่อง  รายงานการลาของเจ้าหน้าที่ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2561 

 ตั้งแตว่ันที ่21 มกราคม 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 

ชื่อ – นามสกุล ลาพักผ่อน ลากิจ ลาปวุย ลาคลอด 
รวมวันลา 

ท่ีผ่านมา 

พ.ต.ท.ศิวกร  จันทร - - - - 7 

นางพรรณี  แก้วศรี - 1 - - 1 

นางสาวกัญจน์ณัฎฐ์  หวังมวลกลาง 1 - - - 4 

นางศวิาลัย  ป.ปาน - - - - - 

นางเมสินี  ชัยสงคราม - - - - 3 +ลาคลอด 45 วัน 

นางสาวลัดดาวัลย์  ปาลิยะประดษิฐ์ 1 0.5 - - 4.5 

นางสาวนารีรัตน์  สังข์สกุล - - - - 2 

นางสาววราภรณ์  คงทอง - - - - 9 

นางสาวสกุณ  เลี้ยงพันธุ์สกุล 1 - - - 5 

นางสาววันนิสา  ธรรมโชต ิ 1 - - - 2 

จงึแจ้งที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุม มีมตริับทราบ 

4.7  เรื่อง  รายงานกองทุนช่วยเหลือสมาชกิ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2561 

 กองทุนช่วยเหลือสมาชิก  ณ 1 กุมภาพันธ์ 2561 - 19 กุมภาพันธ์ 2561 

   ยอดยกมา   13,176,855.79  บาท 

   รับกองทุน       360,997.46  บาท 

   จา่ยกองทุน     3,002,279.36 บาท 

   คงเหลือ    10,535,573.89  บาท 

 จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุม มีมตริับทราบ   

 

 

 

 

 

 

-  /4.8 เรื่อง แต่งตั้งผู้สอบบัญชี... 



 
 

4.8  เรื่อง  แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 

 ตามหนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ กษ 0404/335 ลงวันที่ 29 มกราคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้สอบ

บัญชสีหกรณ์ พรอ้มนี้ได้แนบสําเนาคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ กตส 76/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 

ภาคเอกชน แต่งตั้งให้ นายยงยุทธ  รัตนสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธร 

จังหวัดยะลา จํากัด สําหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ตุลาคม 2561 

ที่ประชุม มีมตริับทราบ 

ระเบียบวาระที่  5   เรื่อง  เพื่อพิจารณา 

5.1   เรื่อง กรมส่งเสริม 

ที่ประชุม ได้ให้คําชีแ้นะแนวทางเกี่ยวกับระเบียบสหกรณ์ วา่ด้วยเงินกู้ตา่ง ๆ อย่าให้ขัดหรอื/แย้ง 

 หากทางสหกรณ์ยังไม่มีระเบียบที่ถูกต้องให้ดําเนินการจัดทําหรอืแก้ไขใหถู้  กต้องต่อไป 

5.2  เรื่อง ผู้ตรวจสอบบัญชี 

ที่ประชุม ไม่ม ี

5.3  เรื่อง ผู้ตรวจสอบกิจการ 

ที่ประชุม ไม่ม ี

5.4  เรื่อง สมาชกิพ้นสภาพจากสหกรณ์ สมาชิกพ้นสภาพ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ดังน้ี 

ล าดับ เลขที ่ ชื่อ – สกุล 
ทุนเรือนหุน้ 

( บาท ) 

หนีส้ิ้น 

( บาท ) 

ดอกเบีย้ 

( บาท ) 

จ่ายจริง 

( บาท ) 
กรณี 

1 9330 ส.ต.ต.นัทธี  โพธิทัพพะ 126,800.00 - - 126,800.00 ซือ้อาวุธปืน 

2 10098 พ.ต.ท.(ญ)ณิชญาพัฒน์ ธนากรวิริยะ 82,900.00 - - 82,900.00 เหตุผลส่วนตัว 

3 7230 พ.ต.อ.ณรงค์  นาคทั่ง 434,000.00 398,848.26 - 35,151.74 โอนย้ายราชการ 

4 7306 ส.ต.อ.ธนเดช  จํานงอุดม 208,600.00 165,628.06 - 42,971.94 โอนย้ายราชการ 

5 10035 นางเตอืนใจ  วาสประสงค ์ 13,000.00 - - 13,000.00 เหตุผลส่วนตัว 

6 10167 ร.ต.ต.พงษ์สทิธ์ิ  อุทิศานนท์ 7,900.00 - - 7,900.00 ลาออกจากราชการ 

7 6569 ส.ต.อ.อรุธพล  จันทกลิ่น 142,400.00 - - 142,400.00 โอนย้ายราชการ 

8 9702 พ.ต.ต.บุญศักดิ์  หนูหมาด 37,900.00 - - 37,900.00 โอนย้ายราชการ 

9 6968 จ.ส.ต.พรชัย  จิณรินทร์ 239,400.00 223,695.99 - 15,704.01 โอนย้ายราชการ 

 1,292,900.00 788,172.31 - 504,727.69  

   ทุนเรอืนหุ้น  2,384,400.00  บาท 

   หน้ีเงินกู้     555,434.23     บาท 

   คงเหลือ   1,828,965.77  บาท 

ที่ประชุม อนุมัต ิและรับทราบการลาออกของสมาชิก 

-  /5.5  เรื่อง ประมาณการรับ – จา่ยเงนิ… 



 
 

5.5  เรื่อง ประมาณการรับ – จ่ายเงนิ ประจ าเดือน มีนาคม 2561 

 ประมาณการรับ – จ่ายเงิน ประจําเดือนมีนาคม 2561 สหกรณ์ฯ จะได้รับในวันสิ้นเดือนเพื่อให้ที่

ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับจํานวนเงินของสหกรณ์ฯ ที่ประมาณว่าจะได้รับและจ่ายในวันสิ้นเดือนนี้ เพื่อที่ประชุม

จะได้รับทราบยอดเงนิคงเหลอื ดังนี้ 

 รายรับ 

1. รับเงนิค่าหุน้รายเดือน               5,093,300.00  บาท 

2. รับเงนิชําระหนี้สามัญจากสมาชิก            13,468773.04  บาท 

3. รับเงนิชําระหนี้ฉุกเฉินจากสมาชิก    1,957,830.00  บาท 

4. รับดอกเบีย้เงนิให้กู้แก่สมาชิก             11,268,150.72  บาท 

5. เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเปูาหมาย       314,500.00  บาท 

6. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี             -  บาท 

รวมรับ                32,102,553.76 บาท 

 รวมจ่าย 

1. จา่ยค่าหุน้คืนแก่สมาชิก 9 ราย         504,727.69  บาท 

2. จา่ยค่าเบีย้ประชุมกรรมการ         28,000.00  บาท 

3. ค่าตอบแทนเจ้าหนา้ที่          70,000.00  บาท 

4. จา่ยเงนิเดือนเจา้หนา้ที่         144,900.00  บาท 

5. จา่ยชําระดอกเบีย้ ธกส.ยะลา     1,150,684.26  บาท 

6. จา่ยดอกเบีย้ตั๋วสัญญาใช้เงนิ ธ.กรุงเทพ       251,397.26  บาท 

7. จา่ยชําระดอกเบีย้ สอ.รพ.หาดใหญ่    1,000,000.00  บาท 

8. จา่ยชําระดอกเบีย้ สอ.รพ.หาดใหญ่      326,027.40  บาท 

9. ค่าตอบแทนที่ปรึกษา            9,000.00  บาท  

10. จา่ยดอกเบีย้ตั๋วสัญญาใช้เงนิ ธ.กรุงไทย สิโรรส     320,000.00  บาท 

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

12. จา่ยชําระดอกเบีย้ สอ.มอ.หาดใหญ่      527,301.50  บาท 

13. จา่ยดอกเบีย้ตั๋วสัญญาใช้เงนิ – ธ.ธนชาติ     262,356.16  บาท 

14. จา่ยดอกเบีย้ตั๋วสัญญาใช้เงนิ – ธ.แลนด์แอนดเ์ฮาส์    471,369.88  บาท 

15. จา่ยเงนิปันผลและเฉลี่ยคืน          3,807.80  บาท 

          รวมจ่าย                                                   6,319,571.95  บาท 

 รวมรับทั้งสิ้น             32,102,553.76  บาท 

 หัก รวมจา่ย                6,319,571.95  บาท 

 เงินคงเหลือ                        25,782,981.81  บาท 

 กัน ไว้เป็นเงนิกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน     3,000,000.00  บาท 

-  /กัน ไว้เป็นที่จ่ายคืนเงินรับฝาก... 



 
 

 กัน ไว้เป็นที่จ่ายคืนเงินรับฝาก     1,000,000.00  บาท 

  คงเหลือเป็นเงนิใช้จ่าย              21,782,981.81  บาท 

 หมายเหตุ 

 เงินสดคงเหลอื  (19 ม.ค.61)        166,662.62  บาท 

 เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส คงเหลือ 19 ก.พ.61  1,605,662.59  บาท 

 เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขายะลา คงเหลือ 19 ก.พ.61       1,122,504.23  บาท 

 เงินฝาก ธ.กรุงเทพ คงเหลอื              193,926.79  บาท 

 เงินฝาก ธกส.ยะลา คงเหลือ              2,491,733.36  บาท 

 เงินฝากชุมนุม สอ.ตร.แหง่ชาติ       136,474.65  บาท 

 เงินฝากธนาคารธนชาต ิ        124,980.66  บาท 

 เงินฝากธนาคารออมสิน               7,945,518.98  บาท 

 เงินฝากธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์        301,822.95  บาท 

 เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ                 14,089,286.83  บาท 

 หมายเหต ุ

 หนี้เงนิกู้ สอ.รพ หาดใหญ่ คงเหลือ               99,000,000.00  บาท 

 หนี้เงนิกู้ ธกส.สาขายะลา คงเหลือ                   299,999,825.99  บาท 

 หนี้ตัว๋สัญญาใชเ้งิน ธ.กรุงไทย สาขาสิโรรส         150,000,000.00  บาท 

 หนี้ตัว๋สัญญาใชเ้งิน ธ.แลนด์แอนดเ์ฮาส์         150,000,000.00  บาท 

 หนี้เงินกู้ สอ.มอ.หาดใหญ่           145,000,000.00  บาท 

 หนี้ตัว๋สัญญาใชเ้งินธนาคารธนชาต ิ           90,000,000.00  บาท 

 หนี้ตัว๋สัญญาใชเ้งิน ธ.กรุงเทพ           80,000,000.00  บาท 

     รวมหน้ีคงเหลือ      968,999,825.99  บาท 

หมายเหตุ  รายการยังไม่ลงบัญชี      09/02/61  262,802.01  บาท 

      19/02/61     9,380.00  บาท 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติประมาณการรับ – จา่ยเงิน ประจําเดือน มีนาคม 2561 

5.6  เรื่อง การจ่ายเงนิกู้สามัญระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 

 ระหว่างวันที่ 21 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 

 25/01/61 จํานวน 1 ราย เป็นเงิน  367,000.00  บาท 

 01/02/61 จํานวน 55 ราย เป็นเงิน       30,865,000.00  บาท 

 02/02/61 จํานวน 55 ราย เป็นเงิน       31,017,000.00  บาท 

 06/02/61 จํานวน 1 ราย เป็นเงิน        2,500,000.00  บาท 

 08/02/61 จํานวน 19 ราย เป็นเงิน       11,080,000.00  บาท 

 09/02/61 จํานวน 1 ราย เป็นเงิน        1,550,000.00  บาท 

-  /13/02/61 จํานวน... 



 
 

 13/02/61 จํานวน 1 ราย เป็นเงิน        2,000,000.00  บาท 

 15/02/61 จํานวน 16 ราย เป็นเงิน          382,240.00  บาท  

   รวมทั้งหมด  149  ราย  เป็นเงิน       79,761,240.00  บาท 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติรับทราบการจา่ยเงนิกู้สามัญระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 

5.7  เรื่อง การจ่ายเงนิกู้สามัญ ประจ าเดือนมีนาคม 2561 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติการจ่ายเงนิกู้สามัญ ประจําเดือนมีนาคม 2561 

 5.7.1  สมาชิกขอกู้เงนิสามัญ  

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.จิรวัฒน์  สุขโข  ตําแหน่ง ผบ.หมู่ ป.สภ.โกตาบารู สมาชิกเลขที่ 

08399  ขอกู้เงินสามัญ จํานวน 1,000,000 บาท ผ่อน 170 งวด เดิมได้เคยทําสัญญากู้กรณีปรับโครงสร้างหนี้ 

วันที่ 19 กันยายน 2560 จํานวน 1,000,000 บาท ผอ่นชําระ 218 งวด ชําระไปแล้ว 4 งวด 

   ทุนเรอืนหุ้น   212,500.00 บาท 

   หน้ีเงินกู้สามัญพิเศษ  981,600.00 บาท 

   ติดภาระค้ าประกัน 

  1.  ส.ต.ท.ทวีวุฒิ  กามัน หุน้  233,600.00  บาท หนี้  760,400.00  บาท 

ที่ประชุม มมีตอินุมัติ 

 5.7.2  สมาชิกขอกู้เงินสามัญ (กรณีปรับโครงสร้างหน้ี)   

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.ฉัตรชัย  สังวาลรัตน์  ตําแหน่ง ผบ.หมู่ ป.สภ.ลําใหม่  สมาชิกเลขที่ 09002 

ได้ประสบอุบัติเหตุขับรถชน เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 คู่กรณีได้รับบาดเจ็บสาหัส และได้มีการเจรจาเรียกร้อง ค่าเสียหาย 

สมาชิกได้ทําบันทึกข้อความขอกู้เงินสามัญเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ จํานวน 1,440,000.00 บาท ผอ่นชําระ 500 งวด 

เหลือรับหลังจากการหักหนี้ 180,000.00 บาท แต่เนื่องจากรับภาระหนี้ของ ส.ต.ต.ไพศาล  หนูช่วย และ 

ติดภาระค้ําประกัน ส.ต.ต.ชยานนท์  แย้มรัตนกุล  จงึขอความอนุเคราะหใ์นการกู้ปรับโครงสรา้งหนี้ในครั้งนี้ 

ที่ประชุม มีมติไม่อนุมัติ 

 5.7.3  สมาชิกขอกู้เงนิสามัญ (กรณตีิดภาระค้ าประกัน/ติดอายัดเงนิปันผลเฉลี่ยคนื) 

 -ไม่ม-ี 

ที่ประชุม -ไม่มี- 

 5.7.4 สมาชิกขอกู้เงนิโครงการบรรเทาค่าครองชีพ (กรณพีิเศษ) 

 1.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ร.ต.ต.พล  สัจจะบุตร อายุ 65 ปี  10 เดือน  สังกัด บํานาญพิเศษ 

สมาชิกเลขที่ 01443 ขอกู้เงินค่าครองชีพ จํานวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) เพื่อนําไปใช้จ่ายใน

ครอบครัว  คํานวณเงิน เดือนจากใบรับรองเงินเดือนแล้ว เหลือไม่ เพียงพอสําหรับการหัก ชําระหนี้  

เหลือระยะเวลาการผ่อนชําระหนี้ 2 ปี 

   ทุนเรอืนหุ้น   402,600.00 บาท 

   หน้ีเงินกู้สามัญ   862,486.19 บาท 

-  /หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ… 



 
 

   หน้ีเงินกู้ค่าครองชีพ  183,000.00 บาท 

   หน้ีเงินกู้ฉุกเฉิน   68,000.00 บาท 

   ติดภาระค้ าประกัน 

  1.  ร.ต.ต.ดํารงค์  หนูเนื้อ หุน้  479,500.00  บาท หนี้  28,300.00  บาท 

  2.  ร.ต.ต.ปลื้ม  แก้วดํา หุน้  278,900.00  บาท หนี้  42,200.00  บาท 

ที่ประชุม มีมติไม่อนุมัติ 

 5.7.5 สมาชิกขอกู้ฉุกเฉิน (กรณพีิเศษ) 

 -ไม่ม-ี 

ที่ประชุม -ไม่มี- 

5.8 เรื่อง  รายงานตดิตามหนี้สนิ และรายละเอยีดลูกหนี้ต่างจังหวัด 

 5.8.1 รายละเอียด ลูกหน้ีต่างจังหวัด 

  ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561  มีลูกหนีต้่างจังหวัดส่งชําระเงินตั้งแต่  20 มกราคม 2561  - 

21 กุมภาพันธ์ 2561  รวมเป็นเงิน  5,764,029.97  บาท 

   ลูกหนีต้า่งจังหวัด ยกมาเดอืน ม.ค. 61   412 ราย 

   สมาชิกหน่วยตา่งจังหวัด ประจําเดือน ก.พ. 61     

    - ลาออก       13  ราย 

    - ย้ายออก        - ราย 

    - ย้ายเข้า        - ราย 

   คงเหลือลูกหนีต้า่งจงัหวัด เดอืนกุมภาพนัธ ์2561  399 ราย 

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

    ทุนเรอืนหุ้น     349,900.00  บาท 

    หนี้เงินกู้สามญั   1,265,549.90  บาท 

 ผู้ค้ าสัญญา 1.ด.ต.กมล  ทองคํา 2. จ.ส.ต.กฤต  จนัทรเ์พ็ง  

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

  5.ส.ต.อ.คณิศร   อุทธิสนิธ์ 

ว / ด / ป รายการ 

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

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

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

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

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

8 / ธ.ค./59 

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

สอ.ตร.สงขลา และได้กูเ้งินฉุกเฉินอกีด้วย จึงตดิตอ่ไปท่ีเจ้าตัวให้ทําบันทึกข้อความขอโอนย้ายสหกรณฯ์ 

ระหว่างนี้รอบันทึกข้อความขอโอนย้าย   

- 



 
 

15/ ส.ค./60 

     จากเดิมเดอืนกรกฎาคม 2560 สมาชกิรายส.ต.อ.นันทภัสณฯ์ ถูกธนาคารออมสินฟอูงล้มละลายในฐานะ 

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

วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2560 

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 

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

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

ศาลเลื่อนนัดพบ ไปวันท่ี3 มนีาคม 2561 

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

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

ที่ประชุม มีมติใหฝุ้ายจัดการรวบรวมเอกสารเพื่อประกอบพิจารณาดําเนินการต่อไป 

   2.ส.ต.อ.อํานวย  เต่งทิง้  ตาํแหน่ง สภ.มะนัง จว.สตูล  เลขที่สมาชิก 05659 

ทุนเรอืนหุ้น     276,200.00  บาท 

    หนี้เงินกู้สามัญ     891,932.41  บาท 

    หนี้เงินกู้ค่าครองชีพ      43,865.37  บาท 

    รับสภาพหนี้       47,871.46  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

25/ พ.ค./59 ส่งหนังสอืหักเงินชําระค่าหุ้นและหนี ้ถึงเจ้าหนา้ที่การเงินภจว.สตูล, สภ.มะนัง  ท่ีสอ.ยล./1770 ยอด 18,690 บ. 

26/ พ.ค./59 
มตท่ีิประชุม ชุดท่ี21 คร้ังท่ี5  ได้มีมตใิห้กรรมการติดตามทวงหนี้ เดินทางไปท่ีสภ.มะนัง เพื่อพบกับ ผกก.สภ.มะนัง 

(เพื่อติดตามทวงหนีท่ี้คา้งชําระ) 

20/ ก.ย./59 ส่งหนังสอืช้ีแจ้งชําระค่าหุ้นและหนี้ฯ  ถึงผกก.สภ.มะนัง  ท่ีสอ.ยล./3229 

25/ ก.ย./59 

     สอบถามไปยังการเงินสภ.มะนัง เร่ืองหนังสือชี้แจ้งฯ ท่ีสอ.ยล./3229  การเงินได้แจ้งว่า ผกก.สภ.มะนัง และ

สมาชิกส.ต.อ.อํานวย เต่งท้ิง รับทราบ แต่ขอยืนยันว่าจะส่งยอด 10,000 บาท จนกว่าจะทําเร่ืองย้ายสหกรณ์ฯ 

เสร็จ ณ ตอนนี้อยูใ่นขัน้ตอนกําลังหาคนค้ําเงินกู้ 

4 / ต.ค./59 การเงินสภ.มะนัง หักส่งชําระยอด 10,000 บ. 

21/ ต.ค./59 

     รับบันทึกข้อความ ที่สต0024(สต).4(12)(16)2726 วันท่ี12 ตุลาคม 2559  สภ.มะนัง  ขอเรียนว่า ด.ต.อํานวยฯ  

ยนิยอมให้หักเงนินําส่งเดอืนละ 10,000 บาท/เดอืน 

ตามหลักฐาน  1. หนังสือชี้แจ้งชําระค่าหุ้นและหนี้ฯ ถึงผกก.สภ.มะนัง ที่สอ.ยล./3229 20/ ก.ย./59 

                   2. หลักฐานลายเซ็นระหว่างด.ต.อํานวย  เตง่ท้ิง  กับ ผกก.สภ.มะนัง จว.สตูล 

 4/ เม.ย./60 

ได้ทําหนังสอืถึง ผกก.สภ.มะนัง  ที่สอ.ยล./724  เร่ือง หักเงนิเดือนข้าราชการตํารวจเพ่ือชําระค่าหุ้นและหนี้

สหกรณ์ฯ ครัง้ท่ี2 และได้ประสานไปยังคณะกรรมการของ สภ.มะนัง  เร่ืองท่ีสมาชกิจะติดต่อขอกู้เพื่อปิดชําระหนี้

กับสหกรณฯ์ยะลา  เบ้ืองต้นท่ีสอบถาม คือเอกสารเรียบร้อย เหลอืแคใ่ห้สมาชกิไปส่งเอกสารด้วยตัวเองเท่านัน้ 

19/ ต.ค./60 
บอกกล่าวให้ชําระหนี้(โนติส) ถึงผู้กู้และผู้ค้ําประกัน (เงินกู้สามญั)         ท่ีสอ.ยล.3288  19/ต.ค./60 

                                     ถงึผู้กู้และผู้ค้ําประกัน (เงินกู้ค่าครองชีพ)  ท่ีสอ.ยล.3289  19/ต.ค./60 

20/ พ.ย./60 
บอกกล่าวให้ชําระหนี้(โนติส) ถึงผู้กู้และผู้ค้ําประกัน (เงินกู้สามญั)         ท่ีสอ.ยล.3576 15/พ.ย./60   (ครัง้ท่ี2) 

                                     ถงึผู้กู้และผู้ค้ําประกัน (เงินกู้ค่าครองชีพ)  ท่ีสอ.ยล.3577  15/พ.ย./60   (คร้ังท่ี2) 

 

 



 
 

19/ ธ.ค./60 
บอกกล่าวให้ชําระหนี้(โนติส) ถึงผู้กู้และผู้ค้ําประกัน (เงินกู้สามญั)         ท่ีสอ.ยล.3912  19/ธ.ค./60   (ครัง้ท่ี3) 

                                     ถงึผู้กู้และผู้ค้ําประกัน (เงินกู้ค่าครองชีพ)  ท่ีสอ.ยล.3913  19/ธ.ค./60   (คร้ังท่ี3) 

8/ ม.ค./61 
มตท่ีิประชุม ชุดท่ี23 ครัง้ท่ี3 ไดม้มีตเิพื่อเป็นการช่วยเหลอืผู้ค้ําประกัน และการตดิตามหน้ีเพื่อให้เป็นปัจจุบัน 

จึงมอบหมายให้ประธานและที่ปรึกษาดําเนินการตดิตอ่กับผู้กํากบัการสถานีตํารวจมะนังตอ่ไป 

22/ ม.ค./61 

     รับหนังสือบันทึกข้อความ  ท่ี0024(สต).(12)(16)/172  ลงวันท่ี17 มกราคม 2561 (สภ.มะนัง)   

เร่ือง หักเงนิเดอืนข้าราชการตํารวจเพ่ือชําระค่าหุ้นและหนี้สหกรณ์ฯ  ราย ด.ต.อํานวย  เตง่ท้ิง  เป็นรายเดอืนๆละ 

18,690 บาท นั้น 

     สภ.มะนัง พิจารณาแลว้ขณะนี ้ด.ต.อํานวยฯ มเีงินได้รายเดอืนเหลอืพอท่ีจะหักชําระค่าหุ้นและหนี้สหกรณฯ์ 

เพื่อนําส่งรายเดือนได้เดอืนละ 18,690 บาท ตามสัญญา และจะดําเนนิการนําส่งให้ได้ต้ังแตส่ิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

2 / ก.พ./ 61 ...จนท.การเงิน หักส่งเงินให้กับสหกรณ์ฯ ยอด 18,690.- บาท 

ที่ประชุม มีมติรับทราบ 

 แจ้งเพื่อทราบสมาชิกต่างจังหวัดที่เก็บยอดหน้ีเงินกู้ฉุกเฉินไม่ได้ (ตั้งแต่ย้าย เก็บได้บางส่วน) 

  1.ร.ต.ท.ธีระพล  จินดาละออง ตําแหนง่ บก.ทอ่งเที่ยว เลขที่สมาชิก 04067 

   **ค้างจ่ายตัง้แต่เดอืน  1/2561 

วันที่กู้ฉุกเฉิน: 31/ต.ค./60 วงเงนิกู้: 50,000.- งวดละ(เงนิต้น): 4,200.- ยอดคงเหลือ 

10/ ม.ค./ 61(รายการชําระ) - 3,405.30 46,594.70 

 8/ ก.พ./61(รายการชําระ) - 3,022.52 43,572.18 

ที่ประชุม มีมติใหด้ําเนินการส่งหนังสือเรียกเก็บการชําระหนี้และค่าหุน้ 

  2.ร.ต.อ.วสันต์  บรรลือพชื     ตําแหน่ง สภ.กะปง จว.พงังา     เลขที่สมาชิก 05156 

   **ค้างจ่ายตัง้แต่เดอืน  12/2560 

วันที่กู้ฉุกเฉิน: 8/ พ.ย./ 60 
วงเงนิกู้: 

100,000.- 
งวดละ(เงนิต้น): 6,700.- ยอดคงเหลือ 

13/ ธ.ค./ 60(รายการชําระ) -  166.85 79,833.15 

10/ ม.ค./ 61(รายการชําระ) -   674.22 79,158.93 

07/ ก.พ./ 61(รายการชําระ) - 5,706.60 73,452.33 

ที่ประชุม มีมติใหด้ําเนินการส่งหนังสือเรียกเก็บการชําระหนี้และค่าหุน้ 

 

 

 

 

 

 

-  /3.พ.ต.ต.วิรัตน์ฯ... 



 
 

  3.พ.ต.ต.วิรัตน์  จันทรัตนะ ตําแหนง่ สภ.จะแนะ เลขที่สมาชิก 09243 

   **ค้างจ่ายตัง้แต่เดอืน  12/2560 

วันท่ีกู้ฉุกเฉิน: 9/ต.ค./60 วงเงินกู้: 100,000.- งวดละ(เงินตน้): 8,400.- ยอดคงเหลอื 

13/ ธ.ค./ 60 (รายการชําระ) - 8,000.00 91,312.43 

12/ ม.ค./ 61 (รายการชําระ)  1,019.05 90,293.38 

 6/ ก.พ./ 61 (รายการชําระ) - ได้แตด่อกเบ้ีย 90,293.38 

ที่ประชุม มีมติใหด้ําเนินการส่งหนังสือเรียกเก็บการชําระหนี้และค่าหุน้ 

  หยุดส่งหุ้นตามมติท่ีประชุม  11  ราย 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
สมาชิก

เลขที ่
ทุนเรือนหุน้ 

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

2 ด.ต.สถาพร  แก้วขาว 03226 2,205,300.00 บาท 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ที่ประชุม มีมติรับทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  /5.8.2 รายละเอียด สมาชิก ในหน่วย… 



 
 

 5.8.2 รายละเอียด สมาชกิ ในหน่วย 

  เก็บได้จริง 

สังกัด หุ้น สท สช สฐ ฉฉ ฉฐ 
เงิน

ฝาก 
ดบ. 

เก็บได้

จริง 

ส่งเรียก

เก็บ 
สภ.บันนังสตา           

ส.ต.อ.ทศพร  เสสาร - - - - - - - - - 18,798.84 

 - - - - - - - - - 18,798.84 

สภ.ยะหา           

ส.ต.ต.สภากรณ์  ทรัพย์สนิท - - - - - - - - - 17,036.32 

ด.ต.เดโชชัย  เส้งเล่ียม 1,700 9,500 - - - - - - 10,728.32 23,928.32 

 1,700 9,500 - - - - - - 10,728.32 40,964.64 

สภ.จะกวะ๊           

ส.ต.ท.พิทยา  อินทร์ยอด - - - - - - - - - 15,026.23 

 - - - - - - - - - 15,026.23 

สภ.เบตง           

ส.ต.ต.อนุฤทธิ์  เจรญินพคุณ - - - - - - - - - 15,192.10 

 - - - - - - - - - 15,192.10 

กก.ปพ.ส่วนที่2           

ส.ต.ต.สหภาพ เพ็งทอง - - - - - - - - - 16,826.92 

 - - - - - - - - - 16,826.92 

 1,700 9,500 - - - - - - 10,728.32 106,809.23 

ที่ประชุม มีมติรับทราบ และสมาชิกหน่วย สภ.ยะหา 2 รายที่เรยีกเก็บไม่ได้ตามจํานวนนั้น 

 ประธานสหกรณ์ จะเป็นผู้ดําเนินการติดตอ่กับ ผกก.สภ.ยะหา ตอ่ไป 

 5.8.3 รายละเอียด สมาชิก ศชต. 

 เรื่อง  รายงานสมาชิก ศชต. เดือนกุมภาพันธ์ 2561 

 แจ้งคณะกรรมการดําเนินการ ขอแจ้งสมาชิกหน่วยของ ศชต. ดังนี้ 

 1. สมาชิก ศชต.กก.สส.  จํานวน  47 ราย  จํานวนเงินเรยีกเก็บ  830,686.28  บ.  ติดต่อการเงิน 

ศชต.กก.สส.  หักเก็บได้ทัง้จํานวน 

 2. สมาชิก ศชต.ศฝร.  จํานวน  9 ราย  จํานวนเงินเรยีกเก็บ  97,317.90  บ.  ติดต่อการเงิน 

ศชต.ศฝร.  หักเก็บได้ทัง้จํานวน   

    ยอดยกมา 56 ราย 

    ลาออก  - ราย 

    ย้ายออก - ราย 

    ย้ายเขา้  - ราย 

    คงเหลอื  56 ราย 

 จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม มีมติรับทราบ 

 

-  /5.8.4 รายละเอยีด สมาชิกคาํพิพากษา... 



 
 

 5.8.4 รายละเอียด สมาชิกค าพิพากษา  (ตัดการ์ดนอก) 

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

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

   หนี้เงินกู้สามญั(ค าพพิากษา)   65,980.49 บาท     

ว / ด / ป รายการ 

คําพิพากษา 19 กันยายน 2559  พพิากษาให้จําเลยท้ังสี่ร่วมกันชําระเงนิ567,875.09 บาท 

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

28/ พ.ย./ 60 
การเงินกองบังคับการปราบปรามโอนมาชําระ ยอด 11,540 บาท  ชําระหน้ี 

(หักชําระ เงินตน้10,737.32 บาท  ดอกเบ้ีย802.68 บาท)                                     คงเหลอื  87,742.84 บาท 

27/ ธ.ค./ 60 
การเงินกองบังคับการปราบปรามโอนมาชําระ ยอด 11,540 บาท  ชําระหน้ี 

(หักชําระ เงินตน้10,930.01 บาท  ดอกเบ้ีย609.99 บาท)                                     คงเหลอื  76,812.83 บาท 

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

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

ที่ประชุม มีมติรับทราบ 

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

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

   หนี้เงินกู้สามัญ(ค าพิพากษา) 1,281,038.50 บาท 

ว / ด / ป รายการ 

คําพิพากษา 14 ธันวาคม 2559  พพิากษาให้จําเลยท้ังหกร่วมกนัชําระเงิน1,476,216.16 บาท 

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

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

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

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

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

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

7/ ม.ิย./ 60 

นําทุนเรือนหุน้ ยอด360,000 บาท  ชําระหน้ี 

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

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

30/ พ.ย./ 60 

27/ ธ.ค./ 60 

29/ ม.ค./ 61 

การเงินหักส่งชําระ ยอด 3,500 บ. 

     ( เบ้ืองต้นนําหักในสว่นของดอกเบ้ีย หนี้เงินกู้สามัญ(คําพิพากษา) ) 

ที่ประชุม ประธานและที่ปรึกษาดําเนินการในส่วนของบังคับคดี 

 

 

 

-  /3. ร.ต.อ.ประดิษฐ์... 



 
 

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

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

                      หนี้เงินกู้สามัญ(ค าพพิากษา)    1,350,808.55 บาท 

  หนี้เงินกู้คา่ครองชีพ                     -  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

คําพิพากษา 28 พฤศจิกายน 2559  พพิากษาให้จําเลยท้ังหกร่วมกันชําระเงิน1,522,711.05 บาท 

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

22/ ก.พ./ 60 

นําเงินปันผลและเฉลี่ยคนืปี2559 ยอด26,353.08 บาท  ชําระหนี ้

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

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

27/ มี.ค./ 60 

นําทุนเรือนหุน้ ยอด327,000 บาท  ชําระหน้ี 

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

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

ที่ประชุม ประธานและที่ปรึกษาดําเนินการในส่วนของบังคับคดี 

5.8.5 รายละเอียด สมาชิก ข้าราชการบ านาญ 

  ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 มีลูกหนี้ข้าราชการบํานาญส่งชําระเงินตั้งแต่ 24 มกราคม 2561 –                     

21 กุมภาพันธ์ 2561 จํานวน 141 ราย รวมเป็นเงิน  1,662,479.52 บาท เรียกเก็บจริง จํานวน 112 ราย 

จํานวนเงิน 1,091,424.11 บาท  มาชําระเอง จํานวน 2 ราย จํานวนเงิน 9,997.26 บาท และเรียกเก็บจาก

กรมบัญชกีลาง จํานวน 27 ราย จํานวนเงิน 479,250 บาท  จา่ยชําระเอง  1  ราย  จํานวน  10,000.00  บาท   

           สมาชิกหนว่ยบํานาญ ประจําเดือน ม.ค.61           ยอดยกมา        141   ราย 

  ลาออก ประจําเดือน 24 ม.ค.61 – 21 ก.พ.61   ลาออก/ย้าย        -    ราย 

                                                                           เสียชีวติ             -    ราย 

                 ย้ายเข้า              -    ราย 

          คงเหลือ  บ านาญ เดือน กุมภาพันธ์ 2561             ทั้งสิ้น              141     ราย  

ที่ประชุม มีมติรับทราบ 

5.9  เรื่อง  ขอเชิญส่งบุคลากรของสหกรณ์เข้ารับการฝึกอบรม 

 ด้วยสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กําหนดจัดโครงการฝึกอบรมสําหรับผู้บริหารและ ฝุายจัดการ

สหกรณ์ทุกประเภท หลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน” ระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2561  ณ โรงแรมบีพี 

แกรนด์ทาวเวอร์หาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  จึงขอเชิญท่านส่งผู้บริหารและฝุายจัดการสหกรณ์  

เข้ารับการอบรม สหกรณ์ละไม่เกิน 2 ท่าน  ภายในวันที่ 2 มนีาคม 2561 

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติให้ ด.ต.กันย์ทิต  ฆังคะรัตน ์เข้ารับการฝกึอบรม 

 

-  /5.10  เรื่อง  ขอเชิญเข้ารับการสัมมนา... 



 
 

5.10  เรื่อง  ขอเชิญเข้ารับการสัมมนา 

 ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด (ชสอ.) กําหนดจัดสัมมนาเรื่อง “Fin tech and 

Cashless Society สถานการณ์และแนวทางการปรับตัวของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย” วันที่ 16 มีนาคม 2561 

ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี พร้อมทัศนศึกษา ณ 

ประเทศญี่ปุุน (โอกินาวา) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 16-20 มีนาคม 2561 และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2561 

เพื่อพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์ให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับนวัตกรรมทางการเงินและการลงทุน 

ตลอดจนผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ชสอ. ขอเรียนเชิญบุคลากร

ของสหกรณ์ออมทรัพย์เข้ารับการสัมมนาตามกําหนดการดังกล่าว ภายในวันที่ 2 มนีาคม 2561 

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ที่ประชุม มีมติไม่อนุมัติ 

5.11  เรื่อง  ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม 

 ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย จํากัด (ชสอ.) กําหนดจัดโครงการฝกึอบรมหลักสูตร “กรรมการ 

ดําเนินการใหม่”รุ่นที่23 ระหว่างวันที่ 24-27 เมษายน 2561 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ริเวอร์แคว อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

เพื่อใหผู้เ้ข้ารับการฝกึอบรมได้เรียนรู้บทบาท หน้าที่ และภารกิจในการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ ชสอ. ขอเรียนเชิญ 

บุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์เข้ารับการฝึกอบรมตามกําหนดการดังกล่าว ภายในวันที่ 2 เมษายน 2561 

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ที่ประชุม มีมติไม่อนุมัติ 

5.12  เรื่อง  ขอเชิญสหกรณ์สมาชกิเข้าร่วมโครงการเงินกู้พิเศษเพื่อช าระคืนเงนิกู้สถาบันการเงินอื่น 

 ด้วยขณะนี้สถาบันการเงินอื่นมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มขึ้น และสหกรณ์สมาชิกของชุมนุม  

สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด (ชสอ.) ได้รับความเดือดร้อนมีต้นทุนดอกเบีย้เพิ่มขึ้น ชสอ. จงึได้เชิญชวน 

สหกรณ์ขนาดใหญ่เข้ามาให้ความช่วยเหลือ โดยการเปิดโครงการรับเงิ นฝากประจํา รุ่นออมทรัพย์เพิ่มทวี 

ระยะเวลา 36 เดือน วงเงินฝากตั้งแต่ 300-1,000 ล้านบาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.75 – 3.95 ต่อปี ทั้งนี้ 

อัตราดอกเบีย้ขึ้นอยู่กับวงเงินที่ฝาก ชสอ.ได้จัดทําโครงการเงินกู้พิเศษเพื่อชําระคืนเงินกู้สถาบันการเงินอื่นเพื่อให้ 

บริการแก่สหกรณ์สมาชิกโดยนําเงินทุนจากโครงการเงินฝากประจํา รุ่นออมทรัพย์เพิ่มทวี มาใช้ในการให้บริการเงินกู้ 

ดังนั้น จึงได้จัดให้มีโครงการเงินกู้พิเศษเพื่อชําระคืนเงินกู้สถาบันการเงินอื่น ในการนี้ ชสอ. ขอเชิญชวนสหกรณ์

สมาชิกที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวเข้าร่วมโครงการฯ  

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ที่ประชุม มีมติไม่อนุมัติ 

 

 

 

 

-  /5.13  เรื่อง  การประชุมใหญ่สามัญ... 



 
 

5.13  เรื่อง  การประชุมใหญ่สามัญผู้ถอืหุ้นบรษิัท สหประกันชวีิต จ ากัด (มหาชน) ประจ าปี 2561 

 ด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 98 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 40 กําหนดให้

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ปีละหนึ่งครั้งภายในสี่เดือน  

นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีทางบัญชีของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 

ประจําปี 2561 ขึน้ ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  ณ หอ้งประชุม ช้ัน 8 

โรงแรมเดอะแกรด์โฟร์วิงส ์คอนเวนช่ัน แยกกรุงเทพกรีฑา ถนนศรีนครนิทร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

 ในการนี ้เห็นควรใหส้หกรณ์มมีติแต่งตั้งผูแ้ทนเข้าประชุมใหญ่สามัญผูถ้ือหุ้น ประจําปี 2561 ตามวันเวลา 

ดังกล่าว สําหรับผูแ้ทน ผูถ้ือหุน้ฯ จํานวน 1 คน และผูส้ังเกตการณ์ จํานวน 1 คน(ถ้ามี) ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2561 

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ที่ประชุม มีมติไม่อนุมัติ 

5.14  เรื่อง  การกู้เงนิจากสถาบันการเงิน 

 5.14.1  สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด  จ านวน 90 ล้าน 

  ด้วยในขณะนี้ ทางสหกรณ์ฯ ได้ออกตั๋วธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส และทางธนาคารกรุงไทยได้ 

ปรับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว(อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.37 บาทต่อปี) เพื่อเป็นการปรับอัตราดอกเบี้ย 

ให้ลดลงจึงขอกู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด  จํานวน 90 ล้านบาท (อัตราดอกเบี้ย 

ร้อยละ 3.75 บาทต่อปี การผอ่นชําระหนี้ระยะยาว 60 งวด) เบือ้งต้นใช้สําหรับปันผลและเฉลี่ยคืนใหก้ับสมาชิก 

ที่ประชุม มีมติไม่อนุมัติ 

 5.14.2  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  จ านวน 80 ล้าน 

  ด้วยในขณะนี้ ทางสหกรณ์ฯ ได้ออกตั๋วธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส และทางธนาคารกรุงไทยได้ 

ปรับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว(อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.37 บาทต่อปี) เพื่อเป็นการปรับอัตราดอกเบี้ย  

ให้ลดลงจึงขอกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  จํานวน 80 ล้านบาท เบื้องต้นใช้สําหรับ 

ปันผลและเฉลี่ยคืนใหก้ับสมาชิก 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ 

 5.14.3  ธนาคารออมสิน  จ านวน 105 ล้าน 

  ด้วยในขณะนี้ ทางสหกรณ์ฯ ได้ออกตั๋วธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส และทางธนาคารกรุงไทยได้ 

ปรับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว(อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.37 บาทต่อปี) เพื่อเป็นการปรับอัตราดอกเบี้ย  

ใหล้ดลงจงึขอกู้เงนิจากธนาคารออมสิน  จํานวน 105 ลา้นบาท เบือ้งต้นใช้สําหรับปิดธนาคารกรุงไทย 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ 

  5.14.4  สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลต ารวจ  จ านวน 90 ล้าน 

  ด้วยในขณะนี้ ทางสหกรณ์ฯ ได้ออกตั๋วธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส และทางธนาคารกรุงไทยได้ 

ปรับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว(อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.37 บาทต่อปี) เพื่อเป็นการปรับอัตราดอกเบี้ย  

ให้ลดลงจึงขอกู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตํารวจ  จํานวน 90 ล้านบาท (การผ่อนชําระหนี้ 

ระยะยาว 60 งวด) เบือ้งต้นใช้สําหรับปิดธนาคารกรุงเทพ และใช้สําหรับปล่อยเงินกู้ใหก้ับสมาชิกสหกรณ์ 

ที่ประชุม  มีมติอนุมัติ 



 
 

5.15  เรื่อง  ขอรับเงนิว่าด้วย กองทุนเพื่อสวัสดิการหรอืการสงเคราะห์  พ.ศ.2560 

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

และข้อ 107(10) และโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่22 ครั้งที่6 เมื่อวันที่29 พฤษภาคม 2560  

ได้กําหนดให้มรีะเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา  จํากัด  ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการหรอื 

การสงเคราะห ์พ.ศ.2560 ดังตอ่ไปนี้ 

 ข้อ 1 ระเบียบนีเ้รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการหรอืการสงเคราะห ์พ.ศ. 2560” 

 ข้อ 2 ระเบียบนีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2560  เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการ

เพื่อสงเคราะห์แก่สมาชิกที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บสาหัส พ.ศ.2558 และบรรดาระเบียบประกาศ คําสั่ง มติ 

หรอืข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรอืแย้งกับระเบียบนี ้ และใหใ้ช้ระเบียบนีแ้ทน 

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

กรณีบิดา มารดา เป็นสมาชิกทั้ง 2 คน ให้ขอรับเงนิสวัสดิการตามสิทธิอันพงึได้ทั้ง 2 คน 

 1. สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ต.อนันต์  ดอเล๊าะ  ตําแหน่ง สภ.ยะหา  สมาชิกเลขที่ 10059  

ได้คลอดบุตร จํานวน 1 ราย คือ ด.ญ.นูรไอริน  ดอเล๊าะ  เกิดเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561  มคีวามประสงค์ 

ขอรับเงนิสวัสดิการสมาชิกตามสิทธิอันพงึได้ 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ 

 2. สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย จ.ส.ต.พีรวัชร ์ ปิ่นคง  ตําแหน่ง กก.สส.ภ.จว.ยะลา  สมาชิกเลขที่ 07045  

ได้คลอดบุตร จํานวน 1 ราย คือ ด.ช.ภัทรกร  ปิ่นคง  เกิดเมื่อวันที่ 11 พฤศจกิายน 2560  มคีวามประสงค์ 

ขอรับเงนิสวัสดิการสมาชิกตามสิทธิอันพงึได้ 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ 

 3. สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ต.จีระนันท์  เก้าเอี้ยน  ตําแหน่ง สภ.รามัน  สมาชิกเลขที่ 09608 

ได้คลอดบุตร จํานวน 1 ราย คือ ด.ช.จติติพัฒน ์ เก้าเอี้ยน  เกิดเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561  มีความประสงค์ 

ขอรับเงนิสวัสดิการสมาชิกตามสิทธิอันพงึได้ 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ 

 4. สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.สุบิณร ์ พูลเนียม  ตําแหน่ง สภ.ยะหา  สมาชิกเลขที่ 08927 

ได้คลอดบุตร จํานวน 1 ราย คือ ด.ญ.เนตรนภา  พูลเนียม  เกิดเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561  มคีวามประสงค์ 

ขอรับเงนิสวัสดิการสมาชิกตามสิทธิอันพงึได้ 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ 

 5. สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.ฮาหลีม  ยีละงู  ตําแหน่ง กก.ปพ.ส่วนที่ 1  สมาชิกเลขที่ 10225 

ได้คลอดบุตร จํานวน 1 ราย คือ ด.ช.ฮาบิบ  ยีละงู  เกิดเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561  มคีวามประสงค์ 

ขอรับเงนิสวัสดิการสมาชิกตามสิทธิอันพงึได้ 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ 

-  /6. สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.ปฎิเวธ... 



 
 

 6. สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.ปฎิเวธ  เพ็งทะลุง  ตําแหน่ง สภ.ยะหา  สมาชิกเลขที่ 09148 

ได้คลอดบุตร จํานวน 1 ราย คือ ด.ญ.ปุณยวีร์  เพ็งทะลุง  เกิดเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560  มคีวามประสงค์ 

ขอรับเงนิสวัสดิการสมาชิกตามสิทธิอันพงึได้ 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ 

 7. สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย นางสาวเมสิน ี ชัยสงคราม  ตําแหน่ง เจา้หน้าที่คอมพิวเตอร์  สมาชิกเลขที่ 07777 

ได้คลอดบุตร จํานวน 1 ราย คือ ด.ญ.มาริษา  ศรีสวัสดิ์  เกิดเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561  มีความประสงค์ 

ขอรับเงนิสวัสดิการสมาชิกตามสิทธิอันพงึได้ 

ที่ประชุม  มีมติอนุมัติ 

 8. สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย จ.ส.ต.พงศกรณ์  ศรสีวัสดิ์  ตําแหน่ง กก.ปพ.ส่วนที่ 1  สมาชิกเลขที่ 08106 

ได้คลอดบุตร จํานวน 1 ราย คือ ด.ญ.มาริษา  ศรีสวัสดิ์  เกิดเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561  มีความประสงค์ 

ขอรับเงนิสวัสดิการสมาชิกตามสิทธิอันพงึได้ 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ 

 9. สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ต.วทิยา  ชูตรัง  ตําแหน่ง สภ.เบตง  สมาชิกเลขที่ 08445 

ได้คลอดบุตร จํานวน 1 ราย คือ ด.ช.อัฐวิชช์  ชูตรัง  เกิดเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม  2560  มคีวามประสงค์ 

ขอรับเงนิสวัสดิการสมาชิกตามสิทธิอันพงึได้ 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ 

5.16  เรื่อง  สมาชิกสหกรณ์ขอโอนย้ายระหว่างสหกรณ์  (กรณีไม่ติดภาระค้ าประกัน) 

 1. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย จ.ส.ต.โกศัย  เสาวนิตย์  ตําแหน่ง สภ.คลองหอยโข่ง  สมาชิกเลขที่ 07434 

ขอโอนย้ายระหว่างสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสงขลา จํากัด  รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น   149,600.00 บาท 

   หน้ีเงินกู้สามัญ   492,000.00 บาท 

   หน้ีเงินกู้ค่าครองชีพ    91,504.27 บาท 

   ไม่ติดภาระค้ าประกัน 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ 

 2. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ด.ต.มนตรี  มุขวัตร  ตําแหน่ง สภ.เมืองพังงา  สมาชิกเลขที่ 05114 

ขอโอนย้ายระหว่างสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจพังงา จํากัด  รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น   399,400.00 บาท 

   หน้ีเงินกู้สามัญ         1,470,000.00 บาท 

   หน้ีเงินกู้ค่าครองชีพ  278,400.00 บาท 

   หน้ีเงินกู้ฉุกเฉิน    31,552.15 บาท 

   ไม่ติดภาระค้ าประกัน 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ 

-  /3. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.อ.วิโรจน์... 



 
 

 3. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.อ.วิโรจน ์ อินพรม  ตําแหน่ง สภ.สะเดา จว.สงขลา  สมาชิกเลขที่ 04439 

ขอโอนย้ายระหว่างสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสงขลา จํากัด  รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น   260,200.00 บาท 

   ไม่ติดภาระค้ าประกัน 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ 

 4. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.อ.สัญชัย  ธนาวุฒิ  ตําแหน่ง ผบ.หมู่ ส.รน.5 กก.6 บก.รน.  สมาชิก 

เลขที่ 06918  ขอโอนย้ายระหว่างสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสุราษฎรธ์านี จํากัด รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น   357,700.00 บาท 

   หน้ีเงินกู้สามัญ          1,246,159.61 บาท 

   ไม่ติดภาระค้ าประกัน 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ 

 5. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ร.ต.ต.ณรงค์  ฮกปาน  ตําแหน่ง สภ.โคกโพธิ์ จว.ปัตตานี  สมาชิกเลขที่ 

06235  ขอโอนย้ายระหว่างสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจปัตตานี จํากัด รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น   210,000.00 บาท 

   หน้ีเงินกู้สามัญ   183,111.06 บาท 

   ไม่ติดภาระค้ าประกัน 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ 

5.17  เรื่อง  สมาชิกสหกรณ์ขอโอนย้ายระหว่างสหกรณ์  (กรณตีิดภาระค้ าประกัน) 

 1. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย จ.ส.ต.สงกรานต ์ แซะอาหล ี ตําแหน่ง สภ.เมอืงสตูล  สมาชิกเลขที่ 05977 

ติดอายัดปันผลและเฉลี่ยคืน มีความประสงค์ขอโอนย้ายระหว่างสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสตูล จํากัด 

รายละเอียดดังนี ้

   ทุนเรอืนหุ้น   352,600.00 บาท 

   หน้ีเงินกู้สามัญ   973,834.39 บาท 

   ติดภาระค้ าประกัน 2 ราย 

   1.  ส.ต.ต.อาหลี  สุติก  หุน้  190,500.00  บาท หนี้  238,983.42 บาท 

   2.  พ.ต.ท.วชรศาสน์  ทองยิ่ง หุน้  376,000.00  บาท หนี้  191,792.49  บาท  

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ 

 

 

 

 

-  /2. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ร.ต.ท.พงศกร... 



 
 

 2. ดว้ย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ร.ต.ท.พงศกร  อ่วงตระกูล  ตําแหน่ง สภ.ขุนตาล  สมาชิกเลขที่ 08085 

ขอโอนย้ายระหว่างสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจเชยีงราย จํากัด  รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น   228,400.00 บาท 

   หน้ีเงินกู้สามัญ   535,400.00 บาท 

   หน้ีเงินกู้ค่าครองชีพ    84,015.25 บาท 

   ติดภาระค้ าประกัน 2 ราย 

   1.  จ.ส.ต.ธิยาภัทร์  กองเพ็ง หุน้  382,900.00  บาท หนี้    72,780.62  บาท 

   2.  ส.ต.อ.สายัณห์  ทิพย์คํา หุน้  283,300.00  บาท หนี้  252,466.16  บาท  

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ 

 3. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ค.ศ.วิชล  คงสุวรรณ  ตําแหน่ง สภ.โคกเคียน จว.นราธิวาส สมาชิก 

เลขที่ 08032 ขอโอนย้ายระหว่างสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจนราธิวาส จํากัด รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น   482,000.00 บาท 

   หน้ีเงินกู้สามัญ   528,321.06 บาท 

   ติดภาระค้ าประกัน 3 ราย 

  1.  ค.ศ.รอสะดี  ตาเย๊ะ หุ้น 277,690.00 บาท  หนี ้ 440,100.00 บาท  

  2.  ร.ต.ท.ณรงค ์ บางพระ หุ้น 384,000.00 บาท  หนี ้1,152,900.00 บาท 

  3.  ค.ศ.หญิงศภุัสสรา  จันทรเ์มือง หุ้น 354,700.00 บาท  หนี ้1,437,700.00 บาท  

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ 

5.18  เรื่อง  สมาชิกขอลาออกจากการเป็นสมาชิก (กรณตีิดภาระค้ าประกัน) 

 1. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย จ.ส.ต.สุรพล  นนทะไชย  ตําแหน่ง สภ.พยัคฆภูมิพิสัย  สมาชิกเลขที่ 07564 

ขอลาออกจากการเป็นสมาชิก  รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น   160,100.00 บาท 

   ติดภาระค้ าประกัน 3 ราย 

  1.  จ.ส.ต.ธิยาภัทร์  กองเพ็ง หุน้  384,600.00  บาท หนี้    793,977.76  บาท 

  2.  จ.ส.ต.นราธิป  ลาดนาแพง หุน้  354,000.00  บาท หนี้  1,153,700.00บาท 

  3.  ส.ต.อ.ชํานาญ  ปะนามะโส หุน้  362,200.00  บาท หนี้    818,924.27  บาท 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ 
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5.19  เรื่อง  สมาชิกขอลาออกจากราชการต ารวจ 

 ตามคําสั่ง สถานตีํารวจภูธรอัยเยอร์เวง ที่1/2561 เรื่อง อนุญาตใหข้้าราชการตํารวจลาออกจากราชการ 

ลงวันที่ 3 มกราคม 2561  สมาชิกราย ร.ต.ต.พงษ์สทิธิ์  อุทิศานนท์  ตําแหน่ง รองสารวัตร(สอบสวน)สภ.อัยเยอร์เวง 

สมาชิกเลขที่ 10167  รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น   7,900.00 บาท 

   ไม่ติดภาระค้ าประกัน 

ที่ประชุม มีมติรับทราบ 

5.20  เรื่อง  สมาชิกถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

 1.  ตามคําสั่ง ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา ที่118/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการตํารวจออกจากราชการไว้ก่อน  

ลงวันที่ 30 มกราคม 2561  สมาชิกราย ส.ต.ต.บีลาล  บือแน  ตําแหน่ง (หน่วยปฏิบัติการพิเศษ)สภ.อัยเยอร์เวง 

สมาชิกเลขที่ 09693  รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น     32,900.00 บาท 

   หน้ีเงินกู้ค่าครองชีพ  350,000.00 บาท.. 

   ติดภาระค้ าประกัน 

   1.  ส.ต.ท.เกียรติชัย  ชูศรี หุน้  237,500.00  บาท หนี้   56,000.00  บาท 

   2.  ส.ต.ต.ฮิลมี  มะเสะ  หุน้  115,800.00  บาท หนี้  470,000.00  บาท 

   3.  ส.ต.ต.แวอุเซ็ง สาและ หุน้   89,500.00  บาท หนี้  371,200.00  บาท 

   4.  ส.ต.ต.ซูไฮรี  ตือราพอ หุน้  118,800.00  บาท หนี้     5,700.00  บาท 

ที่ประชุม มีมติรับทราบ 

 2.  ตามคําสั่ง ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา ที่120/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการตํารวจออกจากราชการไว้ก่อน  

ลงวันที่ 30 มกราคม 2561  สมาชิกราย ส.ต.ท.ณัฐนันท์  สุพงษ์  ตําแหน่ง (หน่วยปฏิบัติการพิเศษ)สภ.ปะแต 

สมาชิกเลขที่ 08705  รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น   308,100.00 บาท 

   หน้ีเงินกู้สามัญ         1,080,500.00 บาท 

   ติดภาระค้ าประกัน 

   1.  จ.ส.ต.จริานุวัฒน์  นุย้เป็นไฝ หุน้  352,700.00  บาท หนี้   89,284.74  บาท 

   2.  ส.ต.ท.ซอฟวาน  การีดอง หุน้  227,600.00  บาท หนี้  994,100.00  บาท 

ที่ประชุม มีมติรับทราบ 
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5.21  เรื่อง  ขอผ่อนผันช าระหน้ีราย ส.ต.อ.จอมพล  วังมี 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.อ.จอมพล  วังมี  ตําแหน่งหน่วยนอก(สมาชิกพิเศษ) สมาชิกเลขที่ 07145 

ได้ถูกคําสั่งตํารวจภูธรจังหวัดสงขลา ที่215/2560 เรื่อง ลงโทษไล่ออกจากราชการ ลงวันที่24 มีนาคม 2560 และ 

ทางสหกรณ์ฯ ไม่สามารถหักชําระหนี้เงินกู้ได้เลยนับตั้งแต่วันที่หนังสือคําสั่งออก  เบื้องต้นมารดาของสมาชิกได้ทํา 

บันทึกข้อความ เรื่อง ขอผอ่นผันชําระหนี้ เนื่องจากมีภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน จึงขอลดจากยอดเดิม 12,000 บาท 

ผอ่นชําระ งวดละ 2,500 บาท 

   ทุนเรอืนหุ้น   264,300.00 บาท 

   หน้ีเงินกู้สามัญ   610,562.57 บาท 

   ติดภาระค้ าประกัน 

  1.  ส.ต.อ.ยุทธนา  ลาภากรณ์ หุน้  340,700.00  บาท หนี้  999,457.87  บาท 

  2.  ส.ต.อ.รณรงค์  จันทร์ประเสริฐ หุน้  327,200.00  บาท หนี้ 1,148,226.34  บาท 

ที่ประชุม มีมติใหท้ําหนังสอืแจ้งถึงผูค้้ําประกัน 

5.22  เรื่อง  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย การให้เงนิกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2561 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

ว่าด้วย การให้เงนิกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2561 

    

 อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ข้อ3,11,13,14, 

15,79 และ ข้อ107 ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 23 ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่  21 กุมภาพันธ์ 2561 

ได้มีมติกําหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก 

พ.ศ.2561 ดังตอ่ไปนี ้

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ว่าด้วย การให้เงินกู้

แก่สมาชิก พ.ศ.2561” 

 ข้อ 2 ระเบียบนีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต ่วันที ่22 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก

สหกรณ์ พ.ศ.2557 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และ

ให้ใชร้ะเบียบนีแ้ทน 

หมวด 1 

บททั่วไป 

 ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 

 (1) “สหกรณ์” หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

 (2) “สมาชิก” หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด และ 

หมายความรวมถึงสมาชิกสมทบด้วย 

 

 



 
 

  (3) “สมาชิกสมทบ” หมายถึง สมาชิกสมทบสหกรณ์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

ตามความในหมวด 6 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด พ.ศ.2557 ที่เป็นบุคคลใน

ครอบครัวของสมาชิกเฉพาะผู้บรรลุนิติภาวะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร ที่ถูกต้องตามกฎหมายของ

สมาชิกเท่านั้น 

  (4) “เงินได้รายเดือน” หมายถึง เงินเดือนหรือค่าจ้างประจํา และเงินที่จ่ายควบกับเงินเดือนหรือ 

ค่าจ้างประจํา ซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่วยงานที่สังกัด โดยไม่รวมเงินค่าเบี้ยเลี้ยงและเงินเสี่ยงภัยพื้นที่พิเศษ 

  (5) “ผูม้ีอํานาจอนุมัติให้กู้เงิน”  หมายถึง  คณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการเงินกู้ และผู้

ได้รับมอบอํานาจตามข้อ 18 

 ข้อ 5 การให้เงนิกู้แก่สมาชิกมี 3 ประเภท คือ 

  (1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  สําหรับสมาชิกที่มเีหตุฉุกเฉินหรอืเหตุอันจําเป็นเร่งด่วน 

  (2) เงินกู้สามัญ  สําหรับสมาชิกใช้จ่ายเพื่อการอันจําเป็นหรอืเพื่อประโยชน์อื่นๆ 

  (3) เงินกู้พิเศษ  สําหรับเพื่อสง่เสริมฐานะความมั่นคง  เพื่อการเคหะ หรอืเพื่อการอื่นที่ 

ก่อใหเ้กิดประโยชน์งอกเงยขึน้แก่สมาชิกเอง 

 ข้อ 6  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน แบ่งเป็น 2  ประเภท คือ 

  (1) เงินกู้ฉุกเฉิน 

  (2) เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อซือ้หุน้เพิ่ม 

 ข้อ 7 เงนิกู้สามัญ แบ่งเป็น 4 ประเภท 

  (1)  เงินกู้สามัญ 

  (2)  เงินกู้สามัญเพื่อซือ้อาวุธปืน 

  (3)  เงินกู้สามัญเพื่อบรรเทาค่าครองชีพ 

  (4)  เงนิกู้สามัญพิเศษใช้เงนิปันผลและเงนิเฉลี่ยคืนเป็นหลักประกัน 

  (5)  เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ 

 ข้อ 8 จํานวนเงินกูส้ามัญที่ให้แก่สมาชิกผูกู้้คนหนึ่ง ๆ นัน้ ย่อมสุดแต่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร 

แตต่้องอยู่ภายในจํากัดไม่เกิน สามล้านบาทถ้วน 

 ข้อ 9 การขอกู้เงินทุกประเภท สมาชิกต้องยื่นขอกู้เงินต่อสหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์ได้กําหนดไว้  

ด้วยตนเอง 

 ข้อ 10 การขอกู้เงินทุกประเภท  สมาชิกผู้ขอกู้เงินต้องไม่อยู่ระหว่างการขาดชําระหนี้ให้กับสหกรณ์เป็น

เงินคา่หุน้  เงนิงวดชําระหนี้  หรอืดอกเบี้ย ไม่ว่างวดหนึ่งงวดใดก็ตาม 

 ข้อ 11 การขอกู้เงนิทุกประเภท  สมาชิกที่ขอกู้เงนิต้องไม่อยู่ระหว่างการขอลาออกจากการเป็นสมาชิก 

สหกรณ์  ต้องคําพิพากษาหรอืคําสั่งของศาลใหบ้ังคับคดีโดยอายัดทรัพย์สิน  เงนิปันผล  หรอืเงินเฉลี่ยคืน 

 กรณีต้องคําพิพากษาหรอืคําสั่งของศาลตามวรรคแรก  คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาอนุมัติให้

สมาชิกกู้เงนิได้เป็นราย ๆ ไป 

 

 



 
 

 ข้อ 12 การกู้เงินทุกประเภท  สหกรณ์จะให้สมาชิกกู้เงินได้ก็ต่อเมื่อสหกรณ์มีเงินเพียงพอที่จะให้ 

เงินกู้ได้และสหกรณ์ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าขณะขอกู้ เงินผู้กู้มีเงินรายได้เหลือสุทธิรายเดือนเพียงพอใน  

การใช้จ่ายส่วนตัวไม่ต่ํากว่าหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วนและสามารถหักชําระหนี้ เป็นงวดรายเดือนให้แก่ 

สหกรณ์ได้ 

 ข้อ 13  เงนิงวดชําระหนี้เงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเมื่อรวมกับการหักเงินได้รายเดือนรายการอื่น ๆ  ของสมาชิก

แล้วจะต้องไม่เกินเงนิได้สุทธิรายเดือน 

 ข้อ 14  เงนิรายได้เหลอืสุทธิรายเดือนของสมาชิกที่ใชใ้นการพิจารณาว่าจะอนุมัติให้กู้เงินได้จํานวนเท่าใด  

สหกรณ์จะพิจารณาจากเงินได้รายเดือนตามข้อ 4(4) เท่านั้น 

 ข้อ 15  สมาชิกที่ไม่มีหนีก้ับสหกรณ์  สามารถขอกู้เงนิทุกประเภทในจํานวนไม่เกินมูลค่าหุน้ 

ของตนเองได้โดยใช้มูลค่าหุ้นเป็นหลักประกันและโดยไม่จํากัดว่าจะเป็นสมาชิกมานานเท่าใด 

 สําหรับสมาชิกที่ เป็นข้าราชการบํานาญและสมาชิกสมทบ  สามารถขอกู้ เงินได้ทุกประเภท แต่ 

สหกรณ์จะใหกู้้เงนิได้เฉพาะกรณีการกู้เงินที่ใช้มูลค่าหุน้ของสมาชิกเองเป็นหลักประกันและจํานวนเงินที่ขอกู้ 

ต้องไม่เกิน ร้อยละเก้าสิบห้า ของมูลค่าหุน้ที่ชําระแล้วทั้งหมดเท่านัน้ 

 ข้อ 16 การกู้เงินตามข้อ 15  จํานวนเงินที่ขอกู้ตอ้งไม่เกินจากที่ได้กําหนดไว้สําหรับเงนิกู้ แตล่ะประเภท

ตามระเบียบนี้ 

 ข้อ 17  การกู้เงินทุกประเภท  ผูกู้้ต้องทําเป็นหนังสือและกรณีต้องมีผู้ค้ําประกันหรือหลักประกันจะต้อง

ทําหนังสือค้ําประกันตามแบบที่สหกรณ์ได้กําหนดไว้ 

 ข้อ 18  กรณีผู้กู้มภีาระหนี้กับสหกรณ์มากกว่ามูลค่าหุน้ของผูกู้้ที่มอียู่ในสหกรณ์ ผูกู้้ต้องมบีุคคล 

ผูค้้ําประกัน และหรอืหลักประกันตามระเบียบ และข้อบังคับของสหกรณ์ 

 ข้อ 19  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  เงินกู้สามัญพิเศษใช้เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนเป็นประกัน  หรือกรณี 

การกู้เงินของสมาชิกที่เป็นข้าราชการบํานาญและสมาชิกสมทบ คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบอํานาจให้

ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  เหรัญญิก  หรือผู้จัดการ เป็นผู้มีอํานาจพิจารณาอนุมัติให้สมาชิกกู้

เงนิได้ โดยผูไ้ด้รับมอบอํานาจต้องรายงานใหค้ณะกรรมการดําเนินการทราบในการประชุมประจําเดือน 

 

หมวด 2 

หลักประกัน 

 ข้อ 20 ในการกู้เงินที่ตอ้งมีหลักประกันหรือการค้ําประกัน สมาชิกผูกู้้ต้องมหีลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง

ดังตอ่ไปนี้ 

  (1) หลักประกันเงนิกู้ สมาชิกผูกู้้ต้องทําหนังสือกู้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กําหนด 

      สมาชิกที่เข้าค้ําประกันในหนี้สหกรณ์ แม้ในยอดหนี้เดียวกันจะมีผู้เข้าค้ําประกันหลายคน 

แตผู่ค้้ําบุคคลเดียวจะต้องค้ําประกันในหนี้โดยไม่จํากัดแบบลูกหนี้รว่มเพื่อหนี้เงนิกู้นั้น ๆ 

 

 

 



 
 

      การที่สมาชิกผู้ค้ําประกันออกจากราชการไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุให้หลุดพ้นจากการ

ค้ํ าประกัน  จนกว่ าสมาชิกผู้ กู้ จะ ได้ จั ด ให้สมาชิกอื่ น  ๆ  ซึ่ งคณะกรรมการดํา เนินการเห็นสมควร  

เข้าเป็นผู้ค้ําประกันแทน 

  (2) หลักประกันอันปลอดภาระหนี้หรือมีมูลค่าเพียงพอเป็นหลักประกันในมูลหนี้ที่เกินจาก  

มูลค่าหุน้ของผูกู้้  โดยมูลหนีต้้องไม่เกินร้อยละหกสิบของราคาประเมินของหลักทรัพย์ คือ ที่ดินมีโฉนด ที่ดนิ 

มีหนังสือรับรองการทําประโยชน์ หรือห้องชุดโดยมีโฉนดที่ดิน  โดยต้องมีหลักฐานโฉนด หนังสือรับรอง 

การใช้ประโยชน์ หรอืหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด แล้วกรณ ีและหนังสือรับรองราคาประเมินของสํานักงานที่ดินมาแสดง 

  หากใช้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดนิมาค้ําประกันด้วย  จะต้องมีสําเนาทะเบียนบ้าน และ 

หนังสือประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างที่นา่เชื่อถือประกอบด้วย 

  เมื่อทําสัญญาค้ําประกันแล้ว ให้สหกรณ์มหีนังสือแจง้อายัดไปยังสํานักงานที่ดิน 

สํานักงานเขตหรอือําเภอทันทีแล้วแตก่รณี 

  (3) หลักทรัพย์มีคา่อย่างอื่นที่กําหนดราคามูลคา่ที่แน่นอนได้ มีมูลค่าเพียงพอเป็น หลักประกันใน

มู ลหนี้ ที่ เ กิ น จาก มู ลค่ าหุ้ น ของผู้ กู้   โ ดยมู ลหนี้ ต้ อ ง ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละแปดสิ บ ขอ งมู ลค่ าท รั พย์ นั้ น  

คือ พันธบัตรรัฐบาล  สลากออมสิน  บัตรหรือสลากออมทรัพย์ทวีสินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร  ใบรับฝากประจําธนาคาร ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้จ่ายและธนาคารผู้จ่ายได้รับรองตลอดไป ตั๋ว

สัญญาใช้เงินที่ธนาคารเป็นผู้ออกตั๋ว เช็คที่ธนาคารเป็นผู้สั่งจ่ายหรือรับรองซึ่งสามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่ทํา

สัญญาค้ําประกัน โดยใหส้หกรณ์ตรวจสอบเพื่อขอคํายืนยันจากธนาคารน้ัน 

   เมื่อทําสัญญาค้ําประกันแล้ว ให้สหกรณ์มหีนังสือแจ้งอายัดไปยังธนาคารทันที 

 ข้อ 21  สมาชิกที่ยินยอมเป็นผู้ค้ําประกันผู้กู้เงินของสหกรณ์ทุกประเภท  ต้องยินยอมรับสภาพหนี้  

และยินยอมให้สหกรณ์หักเงินชําระหนี้พร้อมดอกเบี้ยจากเงินรายได้รายเดือนทุกประเภทของผู้ค้ําประกัน  

ณ ที่จ่ายจากการที่ผู้กู้ตกเป็นผู้ผิดสัญญาหรือผิดนัดแล้วไม่ชําระหนี้ให้กับสหกรณ์  โดยผู้ค้ําประกันต้อง 

ทําหนังสือยินยอมตามแบบที่สหกรณ์ได้กําหนดไว้ 

 ข้อ 22 เมื่อผู้ค้ําประกันคนใดเสียชีวิตหรือออกจากการเป็นสมาชิกไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือกรณีที่  

ผูม้ีอํานาจอนุมัติให้กู้เงนิได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นบุคคลที่ไม่มีความเหมาะสมที่จะเป็นผู้ค้ําประกันผู้กู้อีกต่อไปผู้

กู้ต้องจัดให้มผีูค้้ําประกันหรือมีหลักประกันอื่นมาทดแทน 

 ข้อ 23  ผู้ค้ําประกันคนใดออกจากการเป็นสมาชิกไม่ว่ากรณีใด ๆ ไม่เป็นเหตุให้ผู้นั้นหลุดพ้น  

จากการเป็นผู้ค้ําประกันจนกว่าผูกู้้ได้จัดใหม้ีผู้ค้ําประกันหรือมีหลักประกันอื่นมาทดแทนแล้ว 

 ข้อ 24 สมาชิกคนหนึ่งสามารถค้ําประกันผู้กู้ ได้ไม่ เกินสี่คน โดยขณะทําสัญญาค้ําประกันผู้กู้ 

รายใด สมาชิกคนหนึ่งต้องไม่อยู่ในระหว่างการเป็นผูค้้ําประกันผูกู้้รายอื่นเกินกว่าสี่คน 

 ข้อ 25 สมาชิกสมทบ ไม่สามารถเป็นผู้ค้ําประกันการกู้เงินใหก้ับสมาชิกได้ 

 ข้อ 26 เพื่อเป็นหลักประกันในการกู้ทุกประเภท  ผู้กู้อาจขอประกันชีวติโดยสมัครใจหรอืตามที่ 

สหกรณ์กําหนดโดยใหส้หกรณ์เป็นผู้รับผลประโยชนไ์ม่เกินมูลหนี้ของผูกู้้ตามระยะเวลาของสัญญากู้เงิน 

 

 



 
 

หมวด  3 

ล าดับการได้รับเงนิกู้ 

 ข้อ 27 ในการกู้เงนิทุกประเภท  หากสหกรณ์มเีงนิทุนไม่เพียงพอที่จะให้ผูข้อกู้เงินจนครบทุกราย 

ให้ผู้ขอกู้เงนิในแต่ละประเภทมีสทิธิได้รับเงินกู้ตามลําดับดังนี้ 

  (1)  ผูข้อกู้เงินที่ใชมู้ลค่าหุน้เป็นหลักประกันตามข้อ 15 มีสทิธิได้รับเป็นลําดับแรก หากมีหลาย

รายใหถ้ือตามลําดับการยื่นขอกู้เงิน ถ้ายื่นขอกู้เงินพรอ้มกันใหผู้ท้ี่ขอกู้เงนิจํานวนเงินน้อยกว่ามีสทิธิก่อน 

  (2)  ผูข้อกู้เงินที่ใชห้ลักประกันอื่น หากกรณีนี้มหีลายรายใหถ้ือตามลําดับการยื่นขอกู้เงิน 

ถ้ายื่นขอกู้เงินพรอ้มกันใหผู้้ที่ขอกู้เงนิจํานวนเงินน้อยกว่ามีสทิธิก่อน 

 ข้อ 28  คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาวินจิฉัยใหไ้ด้รับเงินกู้ในลําดับแตกต่างจากที่กําหนดไว้ ใน

ข้อ 26 ได้ หากเป็นกรณีที่เห็นว่ามีเหตุพิเศษอันสมควรและมีความจําเป็นอย่างยิ่ง 

 

หมวด 4 

เงนิกู้ฉุกเฉิน 

 ข้อ 29  การกู้เงินฉุกเฉิน ให้สมาชิกกู้เงนิได้ในอัตราดังต่อไปนี้ 

  (1)  ผูท้ี่เป็นสมาชิกสหกรณ์ยังไม่ถึงหกเดือนให้ขอกู้เงนิได้ ไม่เกินห้าหมื่นบาท 

  (2)  ผูท้ี่เป็นสมาชิกสหกรณ์ติดตอ่กันตั้งแต่หกเดือนขึ้นไปกู้เงินได้หนึ่งแสนบาท 

 ข้อ 30   ผูค้้ําประกันหรือหลักประกันใหด้ําเนนิการตามหมวด 2 ของระเบียบนี้ 

 ข้อ 31  สมาชิกตามข้อ 15 สามารถขอกู้เงนิฉุกเฉินได้ตามที่กําหนดไว้ในข้อ 15 แต่จํานวนเงินที่ขอกู้ต้องไม่

เกินหนึ่งแสนบาทถ้วน 

 ข้อ 32  ถ้าการกู้เงินในกรณีนี้เป็นการกู้โดยไม่ต้องมีผู้ค้ําประกันหรือมีหลักประกัน  แต่หากต่อมา  

ผู้กู้ได้ยื่นขอกู้เงินสามัญ ที่มีจํานวนเงินเกินกว่ามูลค่าหุ้น สมาชิกต้องให้สหกรณ์หักเงินกู้สามัญใช้ชําระหนี้ 

เงินกู้นี้ไว้ทั้งหมดก่อนจึงจา่ยเงนิกู้สามัญดังกล่าวใหก้ับผูกู้้ 

 ข้อ 33 ในการรับเงนิกู้นี ้ สามารถขอรับเงินกู้ได้ทุกเดือนโดยไม่ต้องทําสัญญากู้ฉบับใหม่ แตผู่กู้้ต้องทํา

หลักฐานการรับเงนิทุกครั้งไว้ตามแบบที่สหกรณ์ได้กําหนดไว้ 

 ข้อ 34 การรับชําระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน พร้อมดอกเบีย้  ให้แบ่งชําระได้ไม่เกินสิบสองงวดรายเดือน 

 ข้อ  35 ผูกู้้ต้องทําสัญญากู้ฉุกเฉินฉบับใหม่กับสหกรณ์ทุกปี 

 

หมวด 5 

เงนิกู้ฉุกเฉินเพื่อซื้อหุ้นเพิ่ม 

 ข้อ 36  สมาชิกขอกู้เงนิกรณีนี้ได้เฉพาะเพื่อซือ้หุน้เพิ่มให้มูลค่าหุน้ครบหลักเกณฑ์ในการขอกู้เงินสามัญ

ตามข้อ 42  เท่านั้น  โดยต้องยื่นคําขอกู้ตอ่สหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์ได้กําหนดไว้และต้องยื่นขอ 

กู้เงินนี้ก่อนวันที่ยื่นขอกู้เงนิสามัญ 

 

 



 
 

 ข้อ 37 ผูกู้้ต้องชําระเงินกู้กรณีนี้เต็มจํานวนพร้อมดอกเบีย้ใหแ้ก่สหกรณ์ในวันที่ได้รับเงนิกู้สามัญให้

สหกรณ์ โดยต้องให้สหกรณ์หักเงนิกู้สามัญชําระหนี้กรณีทั้งหมดก่อนจา่ยเงนิกู้สามัญดังกล่าวให้กับผูกู้้ 

 

หมวด 6 

เงนิกู้สามัญ 

 ข้อ 38 ผูข้อกู้เงินสามัญจะต้องเป็นสมาชิกที่ได้ชําระค่าหุ้นรายเดือนมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือน 

 ข้อ 39 ผูกู้้ต้องยื่นคําขอกู้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์ได้กําหนดไว้โดยต้องเสนอคําขอกู้ผ่าน 

การพิจารณาให้ความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้รักษาราชการแทนของหน่วยงานที่ผูกู้้สังกัดอยู่ 

 ข้อ 40 คณะกรรมการดําเนินการ หรอืคณะกรรมการเงินกู้ที่ได้รับมอบอํานาจ เป็นผูพ้ิจารณา 

วินจิฉัยว่าจะอนุมัตใิหกู้้เงินได้หรอืไม่  กรณีคณะกรรมการเงินกู้ที่ได้รับมอบอํานาจได้พิจาณาวินจิฉัยไม่อนุมัตใิห้กู้

เงินใหผู้กู้้ร้องขอต่อคณะกรรมการใหพ้ิจารณาใหม่ได้  โดยใหค้ําวนิิจฉัยของคณะกรรมการดําเนินการเป็นที่สุด 

 ข้อ 41 ผูม้ีอํานาจอนุมัติใหกู้้เงินจะเป็นพิจารณากําหนดจํานวนเงินที่จะอนุมัตใิห้กู้ได้เป็นราย ๆ ไป 

แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้ตามหลักเกณฑท์ี่สหกรณ์ได้กําหนดไว้ 

 ข้อ 42 สหกรณ์จะให้สมาชิกคนหนึ่งกู้เงนิสามัญตาม ข้อ 7 (1)ได้ไม่เกินคนละสองล้านบาท 

ซึ่งสหกรณ์จะพิจารณาเป็นราย ๆ ไป  โดยพิจารณาจากเงนิได้สุทธิรายเดือนวา่มีเงินเหลือพอสําหรับใช้จ่ายและ

ชําระหนี้ให้แก่สหกรณ์ในแต่ละเดอืนหรือไม่ และต้องพิจารณาประกอบกับหลักเกณฑ์ดังตอ่ไปนี้ 

  (1) หลักเกณฑ์ในการคํานวณอายุไม่เกินหกสิบแปดปีบริบูรณ์ 

  (2) สมาชิกที่อายุเกินกว่าห้าสิบห้าปีบริบูรณ์  ให้คํานวณรายได้เฉพาะเงินเดือนบวกกับ 

เงิน พสร.จะต้องมีรายได้คงเหลอื ไม่น้อยกว่ารอ้ยละสามสิบของรายได้ที่สหกรณ์กําหนด 

  (3) สมาชิกที่สมัครตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2561 จํานวนกู้สามัญทั่วไป ตอ้งอยู่ภายในจํากัดวงเงิน

ดังนี้ 

 - เป็นสมาชิกตั้งแต่  6 เดือน ขึน้ไปจนถึง 3 ปี กู้สามัญได้ไม่เกินห้าแสนบาท 

 - เป็นสมาชิกตั้งแต่ 3  ปี ขึน้ไปจนถึง 5 ปี กู้สามัญได้ไม่เกินแปดแสนบาท 

 - เป็นสมาชิก 5 ปี  ขึน้ไปคํานวณตามเกณฑเ์งินได้สุทธิรายเดือน 

  ทั้งนีใ้นการกู้สามัญ  ให้พิจารณาประกอบกับหลักเกณฑด์ังตอ่ไปนี้ 

   (1) ขอกู้เงินเกินกว่าหนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถึงสองล้านบาท ต้องมีมูลค่าหุ้นก่อนวันยื่น 

ขอกู้ไม่น้อยกว่าสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน 

   (2)  ขอกู้เงินเกินกว่าหนึ่งล้านห้าแสนบาทถึงหนึ่งล้านเจ็ดแสนบาท  ต้องมีมูลค่าหุ้น 

ก่อนวันยื่นขอกู้ไม่น้อยกว่าสามแสนหกหมื่นบาท 

   (3)  ขอกู้เงินเกินกว่าหนึ่งล้านบาทถึงหนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน  ต้องมีมูลค่าหุ้นก่อนวัน

ยื่นขอกู้ไม่นอ้ยกว่าสามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน 

 

 

 



 
 

   (4)  ขอกู้ เงินเกินกว่าแปดแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท  ต้องมีมูลค่าหุ้นก่อนวันยื่น 

ขอกู้ไม่น้อยกว่าสองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน 

   (5)  ขอกู้เงินเกินกว่าหกแสนบาทถึงแปดแสนบาท  ต้องมีมูลค่าหุ้นก่อนวันยื่นขอกู้ 

ไม่น้อยกว่าหนึ่งแสนหกหมื่นบาท 

   (6)  ขอกู้ เงินเกินกว่าสี่แสนบาทถึงหกแสนบาท ต้องมีมูลค่าหุ้นก่อนวันยื่นขอกู้ 

ไม่น้อยกว่าหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน 

   (7)  ขอกู้เงินเกินกว่าสามแสนบาทถึงสี่แสนบาท  ต้องมีมูลค่าหุ้นก่อนวันยื่นขอกู้ 

ไม่น้อยกว่าเก้าหมื่นบาท 

   (8)  ขอกู้เงนิเกินกว่าสองแสนห้าหมื่นบาทถึงสามแสนบาท  ต้องมีมูลค่าหุน้ก่อนวันยื่น 

ขอกู้ไม่น้อยกว่าแปดหมื่นบาท 

   (9)  ขอกู้เกินกว่าสองแสนบาทถึงสองแสนห้าหมื่นบาท  ต้องมีมูลค่าหุน้ก่อนวันยื่นขอกู้ไม่

น้อยกว่าหกหมื่นบาท 

   (10)  ขอกู้เงินเกินกว่าหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถึงสองแสนบาท  ต้องมีมูลค่าหุ้นก่อนวันยื่น

ขอกู้ไม่น้อยกว่าหา้หมื่นบาท 

   (11)  ขอกู้ เงินเกินกว่าหนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท ต้องมีมูลค่าหุ้นก่อน 

วันยื่นขอกู้ไม่นอ้ยกว่าสีห่มื่นบาท 

   (12)  ขอกู้เงินเกินกว่าแปดหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท  ต้องมีมูลค่าหุ้นก่อนวันยื่นขอกู้ 

ไม่น้อยกว่าสามหมื่นบาท 

   (13)  ขอกู้เงินเกินกว่าหกหมื่นบาทถึงแปดหมื่นบาท  ต้องมีมูลค่าหุ้นก่อนวันยื่นขอกู้ 

ไม่น้อยกว่าสองหมื่นบาท 

   (14)  ผู้ขอกู้เงินที่มีมูลค่าหุ้นก่อนวันยื่นขอกู้น้อยกว่าหนึ่งหมื่นบาท  ขอกู้เงินได้ไม่เกินหก

หมื่นบาท”  

 ข้อ 43  สหกรณ์ให้สมาชิกกู้เงินสามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตรายละไม่เกินสามล้านบาท และต้องมีทุน

เรือนหุ้นไม่น้อยกว่าห้าแสนบาท ให้คํานวณรายได้ เงินเดือน เงิน พ สร. และเงินตําแหน่งตามความ 

เป็นจรงิไม่เกินหา้พันบาท 

 ข้อ 44  กรณีที่ผู้กู้ เงินสามัญครั้งแรกได้ส่งเงินงวดรายเดือนชําระหนี้พร้อมดอกเบี้ยมาแล้วเป็น  

อัตราเฉลี่ยไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบสองงวดรายเดือนของจํานวนงวดรายเดือนทั้งหมดที่แบ่งชําระแต่ต้อง  

ไม่น้อยกว่าหกงวดรายเดือนและยังส่งเงินชําระหนี้ให้กับสหกรณ์ไม่ครบถ้วน หากผู้กู้ยื่นคําขอกู้สามัญใหม่อีก 

โดยให้สหกรณ์หักกลบหนี้เดิมทั้งหมดและจํานวนเงินที่ขอกู้ในเวลาใดเวลาหนึ่งไม่เกินจํานวนที่กําหนดในข้อ 42  

ผูม้ีอํานาจอนุมัติให้กู้เงนิอาจพิจารณาอนุมัตใิห้กู้เงินได้  โดยให้สหกรณ์หักกลบหนี้เดิมไว้ทั้งหมด ส่วนเงินกู้สามัญ

เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิต จะยื่นกู้ใหม่ได้ก็ต่อเมื่อได้มกีารชําระเงินกู้ครบตามจํานวนแล้ว 

  ความในวรรคแรกให้ใช้กับบังคับกับสมาชิกที่รับสภาพหนี้ไว้กับสหกรณ์จากการเป็นผู้ค้ํา 

ประกันด้วย 

 



 
 

 ข้อ 45  การชําระหนี้เงินกู้สามัญพร้อมดอกเบี้ย ให้แบ่งชําระได้ไม่เกินหนึ่งร้อยเจ็ดสิบงวดรายเดือน 

นับตั้ งแต่ งวดเดือนที่คิดดอกเบี้ ยงวดเดือนแรกและขณะชําระเงินงวดเดือนสุดท้ายผู้กู้ ต้องมีอายุ  

ไม่เกินหกสิบแปดปีบริบูรณ์ 

 ข้อ 46  การชําระหนี้เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แบ่งชําระได้ไม่เกินสองร้อยงวดรายเดือน

นับตั้งแต่งวดเดือนที่คิดดอกเบีย้งวดเดือนแรกและขณะชําระเงนิงวดเดือนสุดท้ายผูกู้้ต้องมีอายุไม่เกินหกสิบแปดปีบริบูรณ์ 

 ข้อ 47  ผูค้้ําประกันหรือหลักประกันใหด้ําเนนิการตามหมวด 2 ของระเบียบนี้ 

 ข้อ 48  ผู้ค้ําประกันที่ต้องรับชําระหนี้ในฐานะผู้ค้ําประกันซึ่งได้รับสภาพหนี้ ไว้กับสหกรณ์และ 

ไม่สามารถชําระหนี้ ได้ทั้งหมดทันทีโดยได้ขอแบ่งชําระและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการดําเนินการ  

โดยให้สามารถแบ่งชําระหนี้ได้ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบงวดรายเดือน เว้นแต่คณะกรรมการดําเนินการ จะ 

พิจารณาขยายระยะเวลาการผ่อนชําระหนีเ้ป็นราย ๆ ไป แตไ่ม่เกินสองร้อยยี่สิบงวดรายเดือน 

 

หมวด 7 

เงนิกู้สามัญเพื่อซื้ออาวุธปืน 

 ข้อ 49  สมาชิกอาจขอกู้เงินเพื่อซื้ออาวุธปืนพกหรืออาวุธปืนยาวได้ตามความจําเป็นไม่เกินหนึ่ง  

กระบอก  โดยสหกรณ์จะให้กู้เงินตามราคาที่ซื้อจริง 

 ข้อ 50  เมื่อเป็นสมาชิกสหกรณ์แล้ว สมาชิกสามารถยื่นขอกู้เงินเพื่อซื้ออาวุธปืนได้ทันที โดยใน 

การยื่นขอกู้เงนิต้องมีใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน พร้อมใบสั่งซื้อ แนบกับสัญญาเงินกู้ 

 ข้อ 51 การชําระหนีเ้งินกู้สามัญเพื่อซือ้อาวุธปืนพร้อมดอกเบีย้ ให้แบ่งชําระได้ไม่เกินสามสิบหกงวดรายเดือน  

ในกรณีที่ชําระหนี้ก่อนสบิสองงวดต้องจ่ายดอกเบีย้ในส่วนที่ชําระหนี้สบิสองงวดรายเดือน 

 ข้อ 52 ผูค้้ําประกันหรอืหลักประกันใหด้ําเนนิการตามหมวด 2 ของระเบียบนี้ 

 

หมวด 8 

เงนิกู้สามัญเพื่อบรรเทาค่าครองชีพ 

 ข้อ 53  ผูข้อกู้เงนิสามัญเพื่อบรรเทาค่าครองชีพ  จะต้องเป็นสมาชิกที่ได้ชําระค่าหุ้นรายเดือนมาแล้วไม่

น้อยกว่าหกเดือน 

 ข้อ 54  สมาชิกคนหนึ่งกู้เงินสามัญเพื่อบรรเทาค่าครองชีพได้ไม่เกินคนละสามแสนหา้หมื่นบาท 

 ข้อ 55  การชําระหนี้เงนิกู้สามัญเพื่อบรรเทาค่าครองชีพพร้อมดอกเบีย้ ให้แบ่งชําระได้ 

ไม่เกินแปดสิบสี่งวดรายเดือน 

 ข้อ 56  ผูค้้ําประกันหรือหลักประกันใหด้ําเนนิการตามหมวด 2 ของระเบียบนี้ 

 

 

 

 

 



 
 

หมวด 9 

เงนิกู้สามัญพิเศษใช้เงินปันผลและเงนิเฉลี่ยคนืเป็นหลักประกัน 

 ข้อ 57  สมาชิกอาจขอกู้เงินสามัญพิเศษใช้เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนของตนเองเป็นหลักประกัน  

 ข้อ 58  สหกรณ์อาจให้เงินกู้สามัญพิเศษใช้เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนเป็นหลักประกันโดยรวมภาระหนี้ที่

สมาชิกยินยอมใหส้หกรณ์หักเงนิปันผลและเงินเฉลี่ยคืนอยู่ก่อนการกู้เงนิทุกประเภทตามระเบียบนี ้

แล้วได้ไม่เกินอัตราร้อยละแปดสิบของจํานวนเงินปันผลและเงนิเฉลี่ยคืน  โดยคิดจากการคํานวณเงินปันผลและเงิน

เฉลี่ยคืนของสมาชิก  ณ วันสิน้เดือนสิงหาคมของปีที่ขอกู้  และเงนิที่ขอกู้ต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งพันบาท 

  สมาชิกผูข้อกู้เงินที่ต้องถูกหักเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนเพื่อชําระหนี้สหกรณ์อยู่ก่อนแล้ว การให้

กู้เงินเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละแปดสิบของจํานวนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนที่คิดคํานวณเงินปันผลและ

เงินเฉลี่ยคืนของสมาชิกที่ขอกู้เงนิ ณ วันสิ้นเดือนสิงหาคมของปีที่ขอกู้และต้องรับเงินกู้ที่สหกรณ์จ่ายให้ได้ไม่น้อย

กว่าหนึ่งพันบาท 

 ข้อ 59 สมาชิกที่ไม่มีสทิธิได้รับเงนิเฉลี่ยคืนกรณีผิดนัดชําระหนีส้หกรณ์เกินกว่าหนึ่งงวดโดยไม่มีเหตุอันควร 

ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด พ.ศ.2557 ข้อ 28(2) สมาชิกไม่สามารถขอกู้ได้ 

 ข้อ 60 สมาชิกผู้ขอกู้ เงินต้องโอนสิทธิในการรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนของปีที่ขอกู้ เงินซึ่งใช้  

เป็นหลักประกันให้กับสหกรณ์ และต้องยินยอมให้สหกรณ์หักเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนชําระหนี้ทั้งหมด  

ในวันที่สหกรณ์จา่ยเงนิปันผลและเฉลี่ยคืนประจําปีนัน้ 

 ข้อ 61 หากผลของการพิจารณาอนุมัติงบดุลและจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีของสหกรณ์จากที่ 

ประชุมใหญ่สหกรณ์มีผลให้ เงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนเปลี่ยนแปลงไปจากคิดคํานวณของสหกรณ์  

ตามข้อ 56 เป็นเหตุใหผู้กู้้ไม่ได้รับเงนิปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืน หรอืเป็นเหตุใหผู้ไ้ด้รับเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืน 

มีจํานวนน้อยกว่าที่สหกรณ์ได้คิดคํานวณไว้ตามข้อ 56 ทําให้สหกรณ์ไม่สามารถหักเงินจากเงินผลปันหรือเงิน

เฉลี่ยคืนของผู้กู้ชําระหนี้ได้ทั้งหมด ผู้กู้ต้องส่งคืนเงินกู้ทั้งหมดหรือเงินกู้ส่วนที่ได้รับเกินไปพร้อมดอกเบี้ยให้กับ

สหกรณ์ทันที 

หมวด 10 

การหักเงินเข้ากองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ าประกัน 

 ข้อ 62 ในกรณีมีกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ําประกันที่สหกรณ์กําหนด ผู้กู้เงินของสหกรณ์ทุกประเภท 

บริจาคใหส้หกรณ์เข้ากองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ําประกันครั้งแรกในอัตราร้อยละหนึ่ง ของวงเงินกู้ ครั้งต่อไปร้อยละ 

1 ของวงเงินที่ได้รับจริง สมาชิกรายใดที่ชําระหนี้หมดภายในห้าปี กองทุนจ่ายคืนครึ่งหนึ่งของยอดที่บริจาคเข้า

กอ งทุ น  ก ร ณี ส ม า ชิ กที่ กู้ อ ยู่ แ ล้ วที่ ไ ม่ ข อ ทํ า สัญ ญ าใ หม่ มี ค ว าม ปร ะส งค์ จ ะบริ จ าค เ ข้ าก องทุ น  

สามารถบริจาคเข้าในอัตราร้อยละหนึ่ง โดยคํานวณจากหนีค้งเหลือ ณ ปัจจุบัน 

 ข้อ 63 “กรณีผูกู้้ได้กระทําอัตวินบิาตกรรม 

 (1) สมาชิกผูกู้้กระทําอัตวินิบาตกรรม ไม่ถึง 1 ปี กองทุนจะไม่เข้ารับชดใช้ในยอดหนีด้ังกล่าว 

 (2) สมาชิกผูกู้้กระทําอัตวินบิาตกรรม เกินกว่า  1  ปี  นับตั้ งแต่วันทําสัญญา ให้จ่ายกองทุน 

ช่วยเหลือสมาชิกผูค้้ําประกันเงนิกู้ ร้อยละ 70 เมื่อนําค่าหุน้ ณ วันทําสัญญามาหักกลบลบหนี้แล้ว” 

 



 
 

หมวด 11 

การช าระหน้ี 

 ข้อ 64 การส่งเงินงวดชําระหนี้เงินกู้ทุกประเภท ผู้กู้จะต้องส่งพร้อมดอกเบี้ยโดยให้สหกรณ์หักจากเงิน

รายได้เดือนทุกประเภทของผูกู้้  ณ  ที่จ่าย    โดยทําหนังสือยินยอมใหห้ักเงนิตามแบบที่สหกรณ์ได้กําหนดไว้ 

 ข้อ 65  เงนิงวดชําระหนีแ้ต่ละงวดพร้อมดอกเบีย้ใหถ้ึงกําหนดภายในวันสิน้เดือนของแต่ละเดือน 

 ข้อ 66 ผู้กู้ต้องส่งเงินงวดชําระหนี้ เต็มจํานวนพร้อมดอกเบี้ยภายในวันสิ้นเดือนที่คิดดอกเบี้ย 

งวดแรกรายเดือน แต่หากได้ขอกู้หลังวันที่  2 ของเดือน   ให้ผู้กู้ส่งเงินงวดชําระหนี้ เต็มจํานวนพร้อม 

ดอกเบีย้ภายในสิน้เดือนของเดือนถัดไป 

 ข้อ 67 หากผู้กู้หรือผู้ค้ําประกันประสงค์จะขอโอนหรือย้าย ลาออกจากราชการหรืองานประจํา 

จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบและจัดการหนี้สินที่มีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน เว้นแต่  

กรณีที่ยังคงเป็นสมาชิกสหกรณ์อยู่ 

 ข้อ 68 การกู้ เงินเป็นอันถึงกําหนดต้องส่งคืนสหกรณ์โดยสิ้นเชิงพร้อมดอกเบี้ยโดยทันทีและให้ 

สหกรณ์ดําเนินการเรยีกเงินคนืโดยเร็ว ในกรณีดังต่อไปนี้ 

  (1) ผูกู้้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ 

  (2) ปรากฏต่อสหกรณ์ว่าผู้กู้นําเงินไปใช้ในวัตถุประสงค์อันเป็นการกระทําผดิกฎหมายหรอืใช้โดย

ผดิความมุ่งหมาย 

  (3) หลักประกันบกพร่องและผูกู้้ไม่ดําเนินการแก้ไขใหถู้กต้องตามที่สหกรณ์กําหนด 

  (4) ค้างส่งเงนิงวดชําระหนีไ้ม่ว่าเงินต้นหรอืดอกเบีย้ติดต่อกันสองงวดรายเดือน  หรอืผดินัด 

การส่งเงินงวดชําระหนี้ดังกล่าวถึงสามงวดรายเดือนสําหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ 

 ข้อ 69 กรณีต้องส่งเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยคืนตามข้อ 65 หากผู้กู้ผิดนัดชําระหนี้และผู้ค้ําประกัน 

ต้องรับผิดเป็นผู้ชําระหนี้แทนผู้กู้ตามสัญญา ถ้าผู้ค้ําประกันไม่สามารถชําระหนี้ได้ทั้งหมดแต่ได้ทั้งหมดแต่ได้แบ่ง

ชําระหนี้โดยได้รับอนุมัตจิากคณะกรรมการดําเนินการ ให้แบ่งชําระได้ตามข้อ 46 และให้ได้รับดอกเบี้ยตามข้อ 70 

ของระเบียบนี้ 

 

หมวด 12 

อัตราดอกเบี้ยเงนิกู้ 

 ข้อ 70  อัตราดอกเบีย้สําหรับเงนิกู้ทุกประเภทไม่เกินรอ้ยละ 12 ต่อปี 

 ข้อ 71  ใหค้ณะกรรมการดําเนินการกําหนดอัตราดอกเบีย้ได้ตามความเหมาะสมเป็นคราว ๆ ไปแล้ว 

ให้ติดประกาศไว้ที่สหกรณ์ โดยไม่จําต้องประกาศให้ทราบล่วงหน้า  แต่อัตราดอกเบี้ยที่กําหนดต้องไม่น้อยกว่า

อัตราดอกเบีย้เงนิกู้ที่สหกรณ์กู้จากสถาบันการเงนิหรอืสหกรณ์อื่น  โดยไม่เกินอัตราที่กําหนดตามข้อ 68   

 ข้อ 72 ให้คิดดอกเบี้ยเป็นรายวันตามจํานวนเงินต้นคงเหลือ เว้นแต่การชําระหนี้เงินกู้งวดแรกตาม  

กําหนดของผูกู้้รายใหมจ่ะไม่มกีารคิดดอกเบีย้ 

 

 



 
 

หมวด 13 

การควบคุม 

 ข้อ 73  คณะกรรมการดําเนินการ ผูจ้ัดการสหกรณ์และเจา้หน้าที่ของสหกรณ์ ต้องตรวจตรา ควบคุม 

ให้การกู้เงินทุกประเภททุกรายมีหลักประกันตามที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ หากเห็นว่ารายการใดบกพร่อง  

ต้องดําเนนิการแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

 ข้อ 74  ความยินยอมทั้งปวงตามระเบียบนี ้ไม่อาจถอนคืนได้ เว้นแตส่หกรณ์ให้ความยินยอม 

 ข้อ 75 ให้ประธานกรรมการสหกรณ์รักษาการตามระเบียบนี ้และใหค้ณะกรรมการดําเนินการเป็นผู้

วินจิฉัยชีข้าดปัญหาในการตีความตามระเบียบนี้ 

  ประกาศ  ณ  วันที ่22 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป 

           พันตํารวจตรหีญิง เสาวลักษณ์  ตรมีรรค 

              ( เสาวลักษณ์  ตรมีรรค ) 

         ประธานกรรมการ 

         สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัตริ่างระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย การให้เงนิกู้แก่สมาชิก 

 พ.ศ.2561 และให้ดําเนินการส่งนายทะเบียนต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  /5.23 เรื่องระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย การเก็บรักษา...   



 
 

5.23  เรื่อง  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย การเก็บรักษา การยืม และการท าลายเอกสารของสหกรณ ์พ.ศ.2561 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

ว่าด้วยการเก็บรักษา การยืม และการท าลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ.2561 

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

 อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ข้อ79(8) 

และข้อ107(10) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่     ครั้งที่     เมื่อวันที่                       พ.ศ. 2561 

ได้มีมติกําหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ว่าด้วยการเก็บรักษา การยืม และ 

การทําลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ.2561 ดังตอ่ไปนี ้

 ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ว่าด้วย 

การเก็บรักษา การยืม และการทําลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ.2561 

 ข้อ 2 ระเบียบนีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่ วันที ่   มีนาคม 2561  เป็นต้นไป                

 ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 

  "สหกรณ์" หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

  "คณะกรรมการดําเนินการ " หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 

ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

  "ประธานกรรมการดําเนินการ" หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 

ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

  "รองประธานกรรมการ" หมายถึง รองประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 

ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด  

  "ผูจ้ัดการ" หมายถึง ผูจ้ัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด  

                   "เจ้าหน้าที่" หมายถึง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด  ซึ่งรับ 

เงินเดอืนหรอืค่าจา้งประจําจากสหกรณ์  

                   “เอกสาร” หมายถึง กระดาษหรือวัตถุอื่นใดซึ่งได้ทําให้ปรากฏความหมายด้วยตัวอักษร 

ตัวเลข ผัง หรอืแผนแบบอย่างอื่น จะเป็นโดยวิธีพิมพ์ ถ่ายภาพ หรอืวิธีอื่นอันเป็นหลักฐานแหง่ความหมายนั้น  

 ข้อ 4 ให้จําแนกการเก็บเอกสารเป็นสองระบบ คือ  

                    4.1 จําแนกตามหัวข้อเรื่อง เช่น การจําแนกเอกสารเป็นหัวข้อใหญ่ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ของแผนกนั้น  

                    4.2 จําแนกตามรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง  

 ข้อ 5 การจําแนกตามหัวข้อเรื่องนั้น ให้แบ่งออกเป็นหมวดตามความเหมาะสม และเมื่อได้จัดแบ่ง 

เป็นหมวดแลว้ใหจ้ัดทําคู่มอืการเก็บรักษา  

 ข้อ 6 การเก็บเอกสารในระหว่างปฏิบัติ คือ การเก็บเอกสารที่ปฏิบัติยังไม่เสร็จ ให้อยู่ในความรับ 

ผดิชอบของเจ้าหนา้ที่ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนัน้ 

 

-  /ข้อ 7 การเก็บเอกสาร… 



 
 

 ข้อ 7 การเก็บเอกสารที่ปฏิบัติเสร็จแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ฝุายธุรการแยกเอกสารนั้นเป็นเรื่อง ๆ เย็บเข้าเล่ม 

หรอืเก็บเข้าแฟูมพร้อมทั้งทําบัญชหีนา้เรื่องหรือบัญชีประจําแฟูมด้วยเอกสารใดซึ่งไม่สามารถเก็บโดยวิธีดังกล่าว

ได้ ให้มัดรวมเข้าด้วยกันเป็นหมวดหมู่รวมไว้ในที่เดียวกัน  พร้อมทั้งทําบัญชีหน้าเรื่องประจําหมวดหมู่ 

เสร็จแล้วให้ทําสารบัญเรื่องหรือแฟูม  หรือหมวดหมู่ของเอกสารนั้น ๆ ด้วย เพื่อความสะดวกและ 

ความรวดเร็วในการค้นหาเป็นสําคัญ  เมื่อทําการตรวจบัญชีประจําปีเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ให้พนักงาน 

เก็บเอกสารรวบรวมเอกสารที่ทําการตรวจสอบบัญชแีล้วนัน้ เก็บไว้ในที่อันปลอดภัย 

 ข้อ 8 ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติเรื่องนั้น ๆ หรือเจ้าหน้าที่ที่เก็บรักษาระมัดระวังเอกสาร 

ให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยและปลอดภัย ถ้าชํารุดเสียหายต้องรีบซ่อมให้ใช้ได้เหมือนสภาพเดิม หากสูญหาย 

ต้องทําสําเนามาแทนใหค้รบบริบูรณ์เท่าที่จะทําได้  

 ข้อ 9 การยืมเอกสารที่สง่เก็บแล้ว ให้ถือปฏิบัติดังนี้  

  9.1 ผูย้ืมจะต้องแจ้งให้ทราบว่า เรื่องที่ยืมนั้นจะใช้ประโยชน์ในการใด  

  9.2 ผู้ยืมจะต้องมอบหลักฐานการยืมให้พนักงานเก็บและลงชื่อในสมุดทะเบียนยืมเอกสารและ 

ให้เจ้าหนา้ที่เก็บรวบรวมหลักฐานการยมืเรียงลําดับ วันที ่เดือน พ.ศ. ไว้เพื่อสะดวกในการตดิต่อทวงถาม 

  9.3 การยืมเอกสารของสหกรณ์เพื่อใช้ในการอ้างอิง หรือตรวจสอบในการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าที่ภายในสํานักงานจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้จัดการ  หากจะยืมออกนอกสํานักงาน จะต้องได้ 

รับอนุญาตจากประธานกรรมการดําเนินการ หรอืรองประธานกรรมการ โดยจัดทําเป็นลายลักษณ์อักษร  

  9.4 ในกรณีที่เอกสารซึ่งต้องเก็บเป็นความลับ ห้ามเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติเรื่องนั้นหรือ 

เจ้าหน้าที่ผู้เก็บอนุญาตให้บุคคลภายนอกยืมดู หรือคัดลอกเป็นอันขาด เว้นแต่ผู้มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ

ตรวจสอบ หรอืเกี่ยวกับการดําเนินคดี  

 ข้อ 10 การเก็บเอกสารของสหกรณ์จําแนกเป็น 4 ประเภท คือ  

  10.1 เอกสารที่มลีักษณะต้องเก็บรักษาไว้ตลอดไปได้แก่  

   (ก) เรื่องที่เกี่ยวกับการจัดตั้งสหกรณ์ ขอบังคับ ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกทะเบียนสมาชิก 

รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี รายงานการประชุมใหญ่

วิสามัญ บัญชีและทะเบียนต่าง ๆ หลักฐานการตรวจบัญชี รายงานกิจการประจําปี สถิติต่างๆตลอดจน 

หลักฐานหรอืเรื่องที่จะใช้ศึกษาค้นคว้าต่อไป  

   (ข) เอกสารที่เป็นหลักฐานทางอรรถคดี หรือสํานวนของศาล อัยการ หรือสํานวนของ

พนักงานสอบสวน  

  10.2 เอกสารที่เก็บไว้ไม่น้อยกว่าสิบปี ได้แก่สัญญาเงนิกู้ หลักฐานทางการเงินและบัญชีต่าง ๆ 

  10.3 เอกสารที่เก็บไว้ไม่ถึงสิบปี แต่ไม่ต่ํากว่าห้าปี ได้แก่ หนังสือขอเปลี่ยนแปลงเงินค่าหุ้นราย

เดือน หนังสือขอลาออกจากสหกรณ์ คําขอกู้เงนิ ประเภทต่าง ๆ 
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  10.4 เอกสารซึ่งทําลายได้ทันทีหรือเก็บไว้ต่ํากว่าห้าปี ได้แก่ วาระการประชุม รายงาน 

การประชุมอื่น ๆ กระดาษคิดเงินจากเครื่องคํานวณ เป็นต้น  

   การจะกําหนดเอกสารใดควรทําลายตามข้อ 11.4 ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการ

ดําเนนิการ 

 ข้อ 11 ในปีหนึ่ง ๆ ภายหลังจากการตรวจสอบบัญชีประจําปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และจัดทํา

บัญชีขอทําลายเอกสารซึ่งครบอายุการเก็บในปีนั้น ๆ เสนอต่อผู้จัดการ และผู้จัดการนําเสนอประธานกรรมการ

ดําเนินการ เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาและทําลายเอกสารขึ้นคณะหนึ่งให้มีจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน 

โดยมีหนา้ที่ตอ่ไปนี้  

  11.1 พิจารณาเอกสารตามระเบียบว่าเอกสารใดควรทําลายได้  

  11.2 เสนอรายงานผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการอํานวยการ เพื่อขออนุมัติทําลายและมอบ

ให้เจ้าหนา้ที่เก็บรายงานนั้นไว้เป็นหลักฐาน  

  11.3 ควบคุมการทําลาย โดยอาจใชเ้ครื่องมือทําลาย เผา หรอืวิธีอื่นได้ตามความเหมาะสม  

  11.4 เมื่อทําลายเรียบร้อยแล้วให้เสนอผลการทําลายต่อ คณะกรรมการดําเนินการเพื่อทราบ 

 ข้อ 12 ให้ประธานกรรมการสหกรณ์ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

   ประกาศ  ณ วันที ่                  กุมภาพันธ์ 2561 

           พันตํารวจตรหีญิง เสาวลักษณ์  ตรีมรรค 

              ( เสาวลักษณ์  ตรมีรรค ) 

         ประธานกรรมการ 

         สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัตริ่างระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย การให้เงนิกู้แก่สมาชิก 

 พ.ศ.2561 และให้ดําเนินการส่งนายทะเบียนต่อไป 

5.24  เรื่อง  การรับโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ 

 ตามหนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส จํากัด ที่ สอ.095/2561 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 

เรื่อง ขอโอนสภาพสมาชิกระหว่างสหกรณ์ สมาชิก ราย ร.ต.อ.(หญิง)นูรนาเดีย  บินดาโอ๊ะ  รายละเอียดดังนี ้

   ทุนเรอืนหุ้น   159,200.00 บาท 

   หน้ีเงินกู้สามัญ   209,000.00 บาท 

   หน้ีเงินกู้ฉุกเฉิน    62,139.51 บาท 

   ติดภาระค้ าประกัน  3  ราย 

  1.  ด.ต.รอยาล ี เจ๊ะดาโอ๊ะ 

  2.  ร.ต.อ.(หญิง)จุไรรัตน์  รัตนสมบูรณ์ 

  3.  ร.ต.ท.(หญิง)มูนงิ  แวบือขา 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ การรับโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ 



 
 

5.25  เรื่อง  สมาชิกต้องคดีอาญา 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย จ.ส.ต.รัตนะ  เมฆใหม่  ตําแหน่ง สภ.ท่าธง  สมาชิกเลขที่ 05111 ตามหนังสือ 

สถานีตํารวจภูธรท่าธง ที่ 0024.(ยล).(12)/542 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561  เรื่อง แจ้ง จ.ส.ต.รัตนะ เมฆใหม่ 

ต้องคดีอาญา ที่ 167/2559 ของสถานีตํารวจภูธรกงกรา ความผดิฐาน “รีดเอาทรัพย์” เบือ้งต้นถูกระงับการจา่ยเงนิเดือน 

   ทุนเรอืนหุ้น   397,100.00 บาท 

   หน้ีเงินกู้สามัญ          1,183,700.00 บาท 

   หน้ีเงินกู้ค่าครองชีพ  350,000.00 บาท 

   ติดภาระค้ าประกัน 

  1.  จ.ส.ต.อาคม  บุญวรรณโณ หุน้ 652,400.00 บาท หนี้ 410,344.44 บาท 

  2.  ส.ต.ท.โชคชัย  กําไรทอง หุน้ 270,000.00 บาท หนี้ 602,723.87 บาท 

  3.  ส.ต.ท.วิศว  ศรวีิไล หุน้ 310,300.00 บาท หนี้  1,083,600.00 บาท 

  4.  ส.ต.ท.ฮาสัน  หมิยิ หุน้ 212,800.00 บาท หนี้ 200,000.00 บาท 

ที่ประชุม มีมติรับทราบ 

5.26  เรื่อง พจิารณาเงนิกู้ที่ถูกอายัด 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.ฮาสัน  หมิยิ  ตําแหน่ง สภ.ท่าธง  สมาชิกเลขที่ 08222 (ผู้ค้ําประกัน) 

ได้ทําบันทึกข้อความขอยกเลิกการกู้  ราย จ.ส.ต.รัตนะ  เมฆใหม่  เนื่องจากต้องคดีอาญา และทางสหกรณ์ฯ 

ได้ทําหนังสือไปยัง ผจก.ธนาคารกรุงไทย สาขายะลา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์อายัดเงินและให้โอนคืนสหกรณ์  

จํานวน 262,802.01 บาท เบือ้งต้นทางธนาคารได้โอนเงนิคืนสหกรณ์ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ตามยอดที่แจ้งข้างต้น 

 จงึขอแนวทางในการดําเนินการพิจารณาเงินกู้ที่ถูกอายัดของสมาชิก ราย จ.ส.ต.รัตนะ  เมฆใหม ่ต่อไป 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติใหด้ําเนินการนําเงิน จํานวน 262,802.01 บาท มาชําระหนี้เงินกู้ 

5.27  เรื่อง สนับสนุนทมีฟุตบอล ภ.จว.ยะลา (เพื่อนต ารวจ) 

 ตามหนังสือบันทึกข้อความ ภ.จว.ยะลา ที่0024(ยล).1/พิเศษ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องสนับสนุน 

ทีมฟุตบอล ภ.จว.ยะลา (เพื่อนตํารวจ) ด้วย กฟภ.จังหวัดยะลา วท.ยะลา ร่วมกับ ศอ.บต. ส่วนราชการและ

ภาคเอกชนในจังหวัดยะลา ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี “PEA YALA FA CUP” ครั้งที่ 18 ประจําปี 2561 โดยจะทําการแข่งขันระหว่างเดือนมี.ค.–เม.ย. 2561 

เพื่อเป็นการมีส่วนรวมกับประชาชนในพื้นที่ ภ .จว.ยะลา จะส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันรายการดังกล่าวในชื่อทีม 

“ภ.จว.ยะลา (เพื่อนตํารวจ)” โดยมี พ.ต.ท.จุฬาชัย  แสงกุล รอง ผกก.สส.สภ.โกตาบารู เป็นผู้ควบคุมทีม 

ทั้งนีจ้งึเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะหส์นับสนุนค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี ้รวมจํานวน 7,500 บาท 

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติตามที่เสนอ 
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5.28  เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพชวีิต 

 1. วงเงินกู้     3,000,000.- บาท 

 2. ทุนเรือนหุ้น       500,000.- บาท 

 3. ผอ่นชําระ             200 งวด 

 4. อัตราการส่งค่าหุน้รายเดือน ๆ ละ       2,500.- บาท 

 5. อายุการเป็นสมาชิก ไม่น้อยกว่า             3 ปี 

 6. เงนิตําแหน่งนํามาคํานวณ        3,000.- บาท 

 7. หลังจากกู้แล้ว สามารถมาเอาได้เฉพาะเงินกู้ฉุกเฉินเท่าน้ัน 

 8. ต้องเข้ากองทุนร้อยละ 2 ของวงเงนิกู้สามล้านบาท หักกับที่นําส่งกองทุนเดิมส่วนที่เหลือชําระใหก้ับสหกรณ์ 

 9. ชําระเงินต้น 15,000.- บาท/เดือน ดอกเบีย้ 19,746.57 บาท/เดือน รวมจา่ย 34,746.57 บาท/เดือน 

 10. ผ่อนชําระจนถึงอายุ 68 ปี 

  ข้อดี 1. งบประมาณในแต่ละปีที่ต้องจัดหาได้นอ้ยลง (100x11,800x12=14,160,000) 

   2. เอกสารที่ตอ้งเก็บลดน้อยลง (เกี่ยวกับงบก่อสรา้งที่เก็บเอกสาร) 

   3. สมาชิกจะได้นําเงินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชวีิต 

   4. เพื่อเป็นฐานการปรับทุนเรือนหุ้นใหม้ากขึ้น (สามารถเป็นฐานกู้ในปีตอ่ไป) 

   5. สามารถลดปัญหาการกู้ของลูกหนีต้่างจังหวัด 

  ข้อเสีย 1. ต้องจัดเตรียมงบให้เพียงพอกับความตอ้งการของสมาชิก 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมัตริ่างระเบียบสหกรณ์ และให้ดําเนินการสง่นายทะเบียนต่อไป 

5.29  เรื่อง ขออนุมัติเบิกงบในการจัดซื้อร่ม 

 เพื่อเป็นของสมนาคุณให้กับสมาชิกที่เปิดบัญชีเงินฝาก และผู้ที่ฝากประจําตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป ซึ่ง

จะต้องไม่ถอนเงนิภายใน 1 ปี 

ล าดับ รายการ จ านวน ราคาต่อหนว่ย ราคารวม 

1 ร่มขนาดใหญ ่ (24”) 200 92 18,400.00 

2 ร่มขนาดเล็ก (16”) 300 67 20,100.00 

ราคารวม 38,500.00 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 2,695.00 

รวมสทุธ ิ 41,195.00 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติให้ฝุายดําเนนิการจัดซื้อร่มขนาดเล็ก (16”) 
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ระเบียบวาระที่  6  เรื่อง  อื่น ๆ 

6.1  เรื่อง  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย การเก็บรักษา การยืม และการท าลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ.2561 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

ว่าด้วยการเก็บรักษา การยืม และการท าลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ.2561 

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

 อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ข้อ79(8) 

และข้อ107(10) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่     ครั้งที่     เมื่อวันที่                       พ.ศ. 2561 

ได้มีมติกําหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ว่าด้วยการเก็บรักษา การยืม และ 

การทําลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ.2561 ดังตอ่ไปนี ้

 ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ว่าด้วย 

การเก็บรักษา การยืม และการทําลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ.2561 

 ข้อ 2 ระเบียบนีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่ วันที ่   มีนาคม 2561  เป็นต้นไป                

 ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 

  "สหกรณ์" หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

  "คณะกรรมการดําเนินการ " หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 

ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

  "ประธานกรรมการดําเนินการ" หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 

ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

  "รองประธานกรรมการ" หมายถึง รองประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 

ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด  

  "ผูจ้ัดการ" หมายถึง ผูจ้ัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด  

                   "เจ้าหน้าที่" หมายถึง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด  ซึ่งรับ 

เงินเดอืนหรอืค่าจา้งประจําจากสหกรณ์  

                   “เอกสาร” หมายถึง กระดาษหรือวัตถุอื่นใดซึ่งได้ทําให้ปรากฏความหมายด้วยตัวอักษร 

ตัวเลข ผัง หรอืแผนแบบอย่างอื่น จะเป็นโดยวิธีพิมพ์ ถ่ายภาพ หรอืวิธีอื่นอันเป็นหลักฐานแหง่ความหมายนั้น  

 ข้อ 4 ให้จําแนกการเก็บเอกสารเป็นสองระบบ คือ  

                    4.1 จําแนกตามหัวข้อเรื่อง เช่น การจําแนกเอกสารเป็นหัวข้อใหญ่ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ของแผนกนั้น  

                    4.2 จําแนกตามรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง  

 ข้อ 5 การจําแนกตามหัวข้อเรื่องนั้น ให้แบ่งออกเป็นหมวดตามความเหมาะสม และเมื่อได้จัดแบ่ง 

เป็นหมวดแลว้ใหจ้ัดทําคู่มอืการเก็บรักษา  

 

 

-  /ข้อ 6 การเก็บเอกสาร… 



 
 

 ข้อ 6 การเก็บเอกสารในระหว่างปฏิบัติ คือ การเก็บเอกสารที่ปฏิบัติยังไม่เสร็จ ให้อยู่ในความรับ 

ผดิชอบของเจ้าหนา้ที่ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนัน้  

 ข้อ 7 การเก็บเอกสารที่ปฏิบัติเสร็จแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ฝุายธุรการแยกเอกสารนั้นเป็นเรื่อง ๆ เย็บเข้าเล่ม 

หรอืเก็บเข้าแฟูมพร้อมทั้งทําบัญชหีนา้เรื่องหรือบัญชีประจําแฟูมด้วยเอกสารใดซึ่งไม่สามารถเก็บโดยวิธีดังกล่าว

ได้ ให้มัดรวมเข้าด้วยกันเป็นหมวดหมู่รวมไว้ในที่เดียวกัน  พร้อมทั้งทําบัญชีหน้าเรื่องประจําหมวดหมู่ 

เสร็จแล้วให้ทําสารบัญเรื่องหรือแฟูม  หรือหมวดหมู่ของเอกสารนั้น ๆ ด้วย เพื่อความสะดวกและ 

ความรวดเร็วในการค้นหาเป็นสําคัญ  เมื่อทําการตรวจบัญชีประจําปีเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ให้พนักงาน 

เก็บเอกสารรวบรวมเอกสารที่ทําการตรวจสอบบัญชแีล้วนัน้ เก็บไว้ในที่อันปลอดภัย 

 ข้อ 8 ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติเรื่องนั้น ๆ หรือเจ้าหน้าที่ที่เก็บรักษาระมัดระวังเอกสาร 

ให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยและปลอดภัย ถ้าชํารุดเสียหายต้องรีบซ่อมให้ใช้ได้เหมือนสภาพเดิม หากสูญหาย 

ต้องทําสําเนามาแทนใหค้รบบริบูรณ์เท่าที่จะทําได้  

 ข้อ 9 การยืมเอกสารที่สง่เก็บแล้ว ให้ถือปฏิบัติดังนี้  

  9.1 ผูย้ืมจะต้องแจ้งให้ทราบว่า เรื่องที่ยืมนั้นจะใช้ประโยชน์ในการใด  

  9.2 ผู้ยืมจะต้องมอบหลักฐานการยืมให้พนักงานเก็บและลงชื่อในสมุดทะเบียนยืมเอกสารและ 

ให้เจ้าหนา้ที่เก็บรวบรวมหลักฐานการยมืเรียงลําดับ วันที ่เดือน พ.ศ. ไว้เพื่อสะดวกในการตดิต่อทวงถาม  

  9.3 การยืมเอกสารของสหกรณ์เพื่อใช้ในการอ้างอิง หรือตรวจสอบในการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าที่ภายในสํานักงานจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้จัดการ  หากจะยืมออกนอกสํานักงาน จะต้องได้ 

รับอนุญาตจากประธานกรรมการดําเนินการ หรอืรองประธานกรรมการ โดยจัดทําเป็นลายลักษณ์อักษร  

  9.4 ในกรณีที่เอกสารซึ่งต้องเก็บเป็นความลับ ห้ามเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติเรื่องนั้นหรือ 

เจ้าหน้าที่ผู้เก็บอนุญาตให้บุคคลภายนอกยืมดู หรือคัดลอกเป็นอันขาด เว้นแต่ผู้มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ

ตรวจสอบ หรอืเกี่ยวกับการดําเนินคดี  

 ข้อ 10 การเก็บเอกสารของสหกรณ์จําแนกเป็น 4 ประเภท คือ  

  10.1 เอกสารที่มลีักษณะต้องเก็บรักษาไว้ตลอดไปได้แก่  

   (ก) เรื่องที่เกี่ยวกับการจัดตั้งสหกรณ์ ขอบังคับ ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกทะเบียนสมาชิก 

รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี รายงานการประชุมใหญ่

วิสามัญ บัญชีและทะเบียนต่าง ๆ หลักฐานการตรวจบัญชี รายงานกิจการประจําปี สถิติต่างๆตลอดจน 

หลักฐานหรอืเรื่องที่จะใช้ศึกษาค้นคว้าต่อไป  

   (ข) เอกสารที่เป็นหลักฐานทางอรรถคดี หรือสํานวนของศาล อัยการ หรือสํานวนของ

พนักงานสอบสวน  

  10.2 เอกสารที่เก็บไว้ไม่น้อยกว่าสิบปี ได้แก่สัญญาเงนิกู้ หลักฐานทางการเงินและบัญชีต่าง ๆ 

  10.3 เอกสารที่เก็บไว้ไม่ถึงสิบปี แต่ไม่ต่ํากว่าห้าปี ได้แก่ หนังสือขอเปลี่ยนแปลงเงินค่าหุ้นราย

เดือน หนังสือขอลาออกจากสหกรณ์ คําขอกู้เงนิ ประเภทต่าง ๆ 

 

-  /10.4 เอกสารซึ่งทําลาย… 



 
 

  10.4 เอกสารซึ่งทําลายได้ทันทีหรือเก็บไว้ต่ํากว่าห้าปี ได้แก่ วาระการประชุม รายงาน 

การประชุมอื่น ๆ กระดาษคิดเงินจากเครื่องคํานวณ เป็นต้น  

   การจะกําหนดเอกสารใดควรทําลายตามข้อ 11.4 ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการ

ดําเนนิการ 

 ข้อ 11 ในปีหนึ่ง ๆ ภายหลังจากการตรวจสอบบัญชีประจําปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และจัดทํา

บัญชีขอทําลายเอกสารซึ่งครบอายุการเก็บในปีนั้น ๆ เสนอต่อผู้จัดการ และผู้จัดการนําเสนอประธานกรรมการ

ดําเนินการ เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาและทําลายเอกสารขึ้นคณะหนึ่งให้มีจํานวนไม่น้อยกว่า  3 คน 

โดยมีหนา้ที่ตอ่ไปนี้  

  11.1 พิจารณาเอกสารตามระเบียบว่าเอกสารใดควรทําลายได้  

  11.2 เสนอรายงานผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการอํานวยการ เพื่อขออนุมัติทําลายและมอบ

ให้เจ้าหนา้ที่เก็บรายงานนั้นไว้เป็นหลักฐาน  

  11.3 ควบคุมการทําลาย โดยอาจใชเ้ครื่องมือทําลาย เผา หรอืวิธีอื่นได้ตามความเหมาะสม  

  11.4 เมื่อทําลายเรียบร้อยแล้วให้เสนอผลการทําลายต่อ คณะกรรมการดําเนนิการเพื่อทราบ  

 ข้อ 12 ให้ประธานกรรมการสหกรณ์ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

   ประกาศ  ณ วันที ่                  กุมภาพันธ์ 2561 

           พันตํารวจตรหีญิง เสาวลักษณ์  ตรีมรรค 

              ( เสาวลักษณ์  ตรมีรรค ) 

         ประธานกรรมการ 

         สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัตริ่างระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย การเก็บรักษา การยืม และ 

 การทําลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ.2561  และให้ดําเนินการส่งนายทะเบียนต่อไป 

6.2  เรื่อง  พิจารณาขอวงเงนิกู้ยืมเพิ่มเติม 

 ด้วยในขณะนี้ทางสหกรณ์ มีความจําเป็นต้องใช้วงเงินกู้ยืมเพิ่มเติมเพื่อนําไปกู้เงินมาหมุนเวียน 

การปล่อยเงินกู้ให้กับสมาชิก และทางสหกรณ์ได้จัดทําโครงการ จํานวน 350,000 บาท จึงขอมติอนุมัติขอเพิ่มวงเงินกู้ต่อไป 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ 

6.3  เรื่อง  พิจารณาเจ้าหนา้ที่กระท าความผิด ซึ่งเกี่ยวขอ้งกับระเบียบสหกรณ์วา่ด้วย ข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน 

ที่ประชุม มีมติใหด้ําเนินการจัดพิมพค์ําสั่งเกี่ยวกับการสบืสวนข้อเท็จจริง โดยมอบหมายให้ที่ปรึกษา และ 

 คณะกรรมการ เข้ามาดําเนินการสบืสวนข้อเท็จจริง ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

  1.ร.ต.อ.วรีะยุทธ์  ปิ่นทองพันธุ์ 

  2.ด.ต.มารุต  ปาลิยะประดิษฐ์ 

  3.ด.ต.กันย์ทิต  ฆังคะรัตน์ 

-  /6.4 เรื่อง ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยกองทุน... 



 
 

6.4 เรื่อง ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยกองทุนเพื่อสวัสดิการหรอืการสงเคราะห์ แก้ไขเพิ่มเติม 

 ด้วยเห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วยกองทุนเพื่อสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ การจ่ายเงิน

กรณีสมาชิกเสียชีวิต หากสมาชิกที่ได้รับเงินกู้จากสหกรณ์เสียชีวิตลง สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการดังกล่าว

ต่อเมื่อสมาชิกผูกู้้ได้มกีารชําระหนี้ไปแล้วจํานวน 1 งวด เว้นแตส่มาชิกเสียชีวติเนื่องจากการปฏิบัติหนา้ที่ 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

ว่าด้วย กองทุนเพื่อสวัสดิการหรอืการสงเคราะห์ 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 

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

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

และข้อ 107(10)  ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 23 ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่  21 กุมภาพันธ์ 2561  

ได้มมีติกําหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ว่าด้วย กองทุนเพื่อสวัสดิการหรือการ

สงเคราะห ์แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 ระเบียบนีเ้รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

ว่าด้วย กองทุนเพื่อสวัสดิการหรือการสงเคราะห ์แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561” 

 ข้อ 2 ระเบียบนีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อความ ข้อ 12 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํ ารวจภูธรจั งหวัดยะลา จํ ากั ด 

ว่าด้วย กองทุนเพื่อสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 และให้ใช้ข้อความ 

ต่อไปนีแ้ทน 

  ข้อ 12 กรณีสมาชิกเสียชีวติจา่ยเงนิกองทุนสวัสดิการดังนี้ 

 (ก) เป็นสมาชิกไม่เกินหา้ปี จํานวน 70,000.- บาท 

 (ข) เป็นสมาชิกเกินห้าปีขึ้นไป จํานวน 100,000.- บาท   

    การจ่ายเงินสวัสดิการตาม (ก) และ (ข) จะไม่จ่ายให้กับสมาชิกที่มายื่นกู้ และ 

รับเงินไปแล้ว โดยยังไม่มีการชําระหนี้ให้กับสหกรณ์ในหนึ่งงวดบัญชี ไม่ว่าจะเป็นการกู้เงินประเภทใดก็ตาม 

เว้นแตส่มาชิกเสียชีวติเนื่องจากการปฏิบัติหนา้ที่ 

  ให้ประธานกรรมการ รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

   ประกาศ  ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป 

         พันตํารวจตรีหญิง เสาวลักษณ์  ตรีมรรค    

            (เสาวลักษณ์  ตรมีรรค) 

               ประธานกรรมการ 

      สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติร่างระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

 ว่าด้วย กองทุนเพื่อสวัสดิการหรอืการสงเคราะห์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 

 แล้วเสนอนายทะเบียนต่อไป 



 
 

เลิกประชุม 15.00 น. 

 

     พันตํารวจตรหีญิง   เสาวลักษณ์  ตรีมรรค    ประธานในที่ประชุม 

                   (  เสาวลักษณ์  ตรีมรรค  ) 

 

                ดาบตํารวจ      กันย์ทิต  ฆังคะรัตน์   ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

                     ( กันย์ทิต ฆังคะรัตน ์) 

 

   ส าเนาถูกต้อง 

พันตํารวจตร ีหญิง  เสาวลักษณ์  ตรีมรรค 

    (  เสาวลักษณ์    ตรีมรรค  ) 

       ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

 

 


