
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

ชุดที่ 23 คร้ังท่ี 4  วันศุกร์ที่ 26 มกราคม  2561 (เวลา 09.00 น.)  

ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

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

ผู้มาประชุม  

 1.  พ.ต.ท.หญิงเสาวลักษณ์   ตรมีรรค   ประธานกรรมการ 

 2.  ร.ต.ท.วุฒิศักดิ์  ฆังคะสุวรรณ์  รองประธานกรรมการ 

 3.  ร.ต.ท.วีระชัย  อักษรถึง  กรรมการ 

 4.  ร.ต.อ.อัคราเดช  แก้วสียง  กรรมการ 

 5.  ด.ต.นิพนธ์   ถนอมสุข  กรรมการ 

 6.  ร.ต.ต.อนันทศักดิ์  ดํานุม่   กรรมการ 

 7. ด.ต.มารุต   ปาลิยะประดิษฐ์  กรรมการ 

 8. พ.ต.ต.สรรณเ์พชร  ทองซุ่นหอ่  กรรมการ 

 9.  ด.ต.หญิงจีรวรรณ์ ศริิวัฒน์   กรรมการ 

 10.  ร.ต.ท.ประจักษ์  นะนุ้ย   กรรมการ 

 11.  ร.ต.อ.ประสพ  กาฬมิด   กรรมการ 

 12.  ด.ต.อําพล  ศรวีโร   กรรมการ 

 13.  ร.ต.ท.สมภพ  ชูมณี   กรรมการ 

 14.  ด.ต.กันย์ทิต  ฆังคะรัตน์  กรรมการ/เลขนุการ 

 15.  จ.ส.ต.วีรวุธ  อุดแบน   กรรมการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1.  พ.ต.ท.ศิวกร  จันทร   ผูจ้ัดการ 

 2.  นางพรรณี  แก้วศรี   รองผู้จัดการ 

 3.  ร.ต.ท.สุทิน  ศรบีุญเอียด  ผูต้รวจสอบ 

 4.  ร.ต.ท.หญิงภัทรพร พรหมสุวรรณ์  ผูต้รวจสอบ 

 5.  ร.ต.อ.วีระยุทธ์  ปิ่นทองพันธุ์  ที่ปรึกษา 

ผู้ไม่มาประชุม  

 -ไม่มี- 

 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 

 

 

/ระเบียบวาระที่ 1... 

-สําเนา- 



 
 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่อง  ที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  

 ตามที่มีสมาชิกต่างจังหวัดชําระหนี้ไม่เป็นปกติ ประธานได้ดําเนินการไปแล้วจํานวน 1 ราย 

โดยได้เดินทางไปประสานขอความรว่มมอืกับผูบ้ังคับบัญชาของสมาชิกเพื่อใหเ้จ้าหนา้ที่การเงนิดําเนิน ซึ่งผลการ

ดําเนนิการเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งขอแจ้งคณะกรรมการว่าหากมีเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นทางสหกรณ์จะใช้

กรณีดังกล่าวเป็นกรณีตัวอย่างในการปฏิบัติ 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม 

 2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 23 คร้ังที่ 2 เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมมีติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 23 ครั้งที่ 2 เมื่อวันพุธที่ 27 

ธันวาคม 2560  

 2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการชุดที่ 23 คร้ังท่ี 3 เมื่อวันพุธที่ 8 มกราคม  2561 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมมีติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอํานวยการชุดที่ 23 ครั้งที่ 3 เมื่อวันพุธที่ 8 

มกราคม  2561 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  สืบเนื่อง 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  เพื่อทราบ 

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

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

 รวมรับ ( ตัง้แต ่1 ม.ค.61 – 19 ม.ค.61 ) มรีายละเอียดดังนี้ 

- รับเงนิชําระหนีเ้งินกู้สามัญ               31,915,633.22  บาท 

- รับเงนิชําระหนีเ้งินกู้ฉุกเฉิน       2,797,173.25  บาท 

- รับชําระเงินกู้สามัญ – ปืน                    .00  บาท 

- รับชําระเงินกู้สามัญ – ทุนการศึกษา            1,400.00  บาท 

- รับชําระเงินกู้ตามคําพิพากษา           10,930.01  บาท 

- รับชําระหนี้เงินกู้ – บรรเทาค่าครองชีพ     9,760,456.00  บาท 

- รับชําระเงินกู้สามัญพิเศษ (รับภาระหนี้)      1,879,713.04  บาท 

- รับเงนิชําระหนีเ้งินกู้ ฐานะผู้ค้ําประกัน        118,203.00  บาท 

- รับชําระเงินกู้อื่น              8,200.00  บาท 

- เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเป้าหมาย      9,137,161.04  บาท 

- เงินรอจ่ายคืน                    213,958.27  บาท 

- ทุนเรือนหุ้นรอจา่ยคืน                   1.60  บาท 

/ทุนเรอืนหุน้... 



 
 

     -   ทุนเรือนหุน้         7,131,390.00  บาท 

     -  กองทุนช่วยเหลือสมาชิกผูค้้ําประกัน         271,368.12  บาท 

     -  ดอกเบีย้รับ         1,376,333.01  บาท 

     -  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า                 800.00 บาท 

     -  รายได้ค่าเช่า                2,000.00 บาท 

     -  ดอกเบีย้เงนิรับฝากธนาคาร            60,451.62 บาท 

     -  รายได้จากการดําเนินคดี        300.00 บาท 

     -  ดอกเบีย้พิพากษา               8,719.67 บาท 

     -  ค่ารับรอง                7,414.00 บาท 

      -  ค่าธรรมเนียมธนาคาร                             20.00 บาท 

      -  ดอกเบีย้จ่ายตั๋วสัญญาใชเ้งิน – ธ.กรุงไทย      467.12 บาท 

          รวมรับ                  64,702,092.97 บาท 

-  รับเงินธนาคารกรุงไทย สาขายะลา      33,193,485.87 บาท 

-  รับเงนิ ธกส.ยะลา                         .00 บาท 

-   รับเงนิธนาคารออมสิน            21,000,000.00 บาท 

-  รับเงนิธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส                 30,691.24 บาท 

      -  รับเงนิฝากธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์                                            471,369.89 บาท 

 -  เงินสดคงเหลือยกมา (31 ธ.ค.60)                                                154,691.11 บาท 

   รวมรับทั้งสิ้น                                                            119,552,331.05 บาท  

 รวมจ่าย ( ตั้งแต่ 1 ม.ค.61 – 19 ม.ค.61 ) 

- จา่ยเงนิกู้สามัญแก่สมาชิก                47,467,000.00 บาท 

- จา่ยเงนิกู้ฉุกเฉินแก่สมาชิก        4,479,840.00 บาท 

- จา่ยเงนิกู้สามัญ-บรรเทาค่าครองชีพสมาชิก     16,555,000.00 บาท 

- จา่ยเงนิกู้สามัญพิเศษ (รับภาระหนี้)            54,300.00 บาท 

- เครือ่งเขียนแบบพิมพ์              32,100.00 บาท 

- ครุภัณฑ์               35,000.00 บาท 

- เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเป้าหมาย           10,412,507.92 บาท 

- เงินรอจ่ายคืน             167,950.60 บาท 

- เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย             24,840.64 บาท 

- เงินปันผลตามหุ้นค้างจา่ย           113,853.90 บาท 

- ทุนเรือนหุ้น          10,617,840.00 บาท 

- ทุนสวัสดิการสมาชิก                      114,146.00 บาท 

- ทุนสาธารณประโยชน์             12,000.00 บาท 

/ดอกเบีย้รับ... 



 
 

- ดอกเบีย้รับ                       62,620.23 บาท 

- ค่าเบีย้ประชุม              14,000.00 บาท 

- ค่าใช้จ่ายทั่วไป                2,394.00 บาท 

- ค่ารับรอง                5,704.00 บาท 

- ค่าวัสดุสํานักงาน              12,723.00 บาท 

-   ค่าไฟฟ้า                 5,152.60 บาท 

-   เงินทดแทนประกันสังคม       1,280.00 บาท 

-   ค่าน้ํามันเชือ้เพลิง                    50.00 บาท 

- ค่าตอบแทน               18,600.00 บาท 

- ค่าเบีย้เลีย้งพาหนะ               5,070.00 บาท 

- ค่าโทรศัพท์                2,852.94 บาท 

- ค่าธรรมเนียมธนาคารและอากร                 300.10 บาท 

- ค่าไปรษณีย์                2,000.00 บาท 

- ดอกเบีย้จ่ายเงนิรับฝาก                     2.11  บาท 

- ค่าประกันสังคม               11,582.00 บาท 

-   ค่าน้ําประปา                   163.98 บาท 

-   ค่าบริการอินเตอรเ์น็ต                1,284.00 บาท 

-   ค่าบริการเคเบิล้ ที.วี                  200.00 บาท 

-   ดอกเบีย้จ่ายตั๋วสัญญาใช้เงนิ – ธ.แลนด์แอนด์เฮาส์        471,369.86 บาท 

-   ดอกเบีย้จ่ายตั๋วสัญญาใช้เงนิ – ธ.กรุงไทย          30,691.24 บาท 

-   ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร             6,000.00 บาท 

รวมจ่าย               90,740,419.12 บาท 

     -  นําเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขายะลา               8,856,887.40 บาท 

  -  นําเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส                      3,196.78 บาท 

     -  นําเงินฝาก ธนาคารธนชาต                             300,355.89 บาท 

 -   นําเงินฝากธนาคารออมสิน  สาขายะลา               19,470,393.04 บาท 

 -   นําเงินฝากธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์                854.77 บาท 

     -  เงินสดคงเหลอืยกไป (19 ม.ค.61)           180,224.05 บาท 

    รวมรายจ่ายทั้งสิ้น             119,552,331.05 บาท 

 

 

 

 

/4.2 เรื่อง สมาชิกคงเหลือ... 



 
 

4.2 เรื่อง  สมาชิกคงเหลือ ประจ าเดือน มกราคม 2561 

 สมาชิกยกมาจากเดือนก่อน    3,185 ราย 

 สมาชิกสมัครใหม่เดอืน ม.ค.61       10 ราย 

 อนุมัตใิห้ออกเดือน ม.ค.61        36 ราย 

 คงเหลือสมาชิกทั้งสิน้    3,159 ราย 

         จงึแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 

4.3  เรื่อง  การจ่ายเงนิกู้ฉุกเฉิน ประจ าเดือน มกราคม 2561 

 ในระหว่างเดือน 1 มกราคม 2561 – 20 มกราคม 2561 สหกรณ์ฯ จ่ายเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินให้สมาชิก

หนว่ยต่าง ๆ จํานวน 349 ราย เป็นเงิน 6,167,740.00  บาท   

จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 

4.4  เรื่อง  รายงานการตรวจสอบกิจการ 

 ผูต้รวจสอบ   ร.ต.ท.สุทิน  ศรีบุญเอียด  ได้รายงานการปฏิบัติงานด้านการเงนิ ดังนี้ 

 ธนาคารธนชาต  สาขายะลา  ยอดเงินคงเหลอื  ณ วันที่ 19 มกราคม 2561 จํานวน 427,281.98  บาท   

 ธนาคารกรุงเทพ สาขายะลา ยอดเงนิคงเหลอื ณ วันที่ 23 มกราคม 2561 จํานวน 445,324.05 บาท   

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่  11 พฤศจิกายน 2560 จํานวน 

2,491,733.26  บาท 

 ธนาคารกรุงไทย สาขายะลา ยอดเงนิคงเหลอื ณ วันที่ 23 มกราคม 2561 จํานวน 3,898,862.58 บาท 

 ธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส ยอดเงนิคงเหลือ ณ วันที่ 3 มกราคม 2561 จํานวน 1,739,835.73 บาท 

 ธนาคารออมสิน  สาขายะลา ยอดเงนิคงเหลอื ณ วันที่ 22 มกราคม 2561 จํานวน 6,055,518.98  บาท 

 ธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์  สาขาหาดใหญ่ ยอดเงนิคงเหลือ ณ วันที่ 23 มกราคม 2561 จํานวน 773,192.83  บาท 

 รายงานการปฏิบัติงานด้านสินเช่ือ  ดังนี้ 

 สหกรณ์ฯ ได้ให้กู้แก่สมาชิก  2  ประเภท 

 1.  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน จํานวน  349  สัญญา  จํานวนเงิน     6,157,740.00  บาท  

 2.  เงินกู้สามัญ  จํานวน  269  สัญญา  จํานวนเงิน  130,240,000.00  บาท 

 จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 

 

 

 

 

/4.5 เรื่อง รายงานงบทดลอง... 



 
 

4.5  เรื่อง  รายงานงบทดลองประจ าเดือน มกราคม 2561 

รายงานสรุปงบทดลอง 

จากวันที่ 1 มกราคม 2561 – วันท่ี 20 มกราคม 2561 

 สินทรัพย์       2,207,414,581.92 

 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ                4,698,599.55 

  รวมสินทรัพย์      2,202,715,982.37 

 รวมหนี้สนิ   1,052,992,072.69 

 รวมทุน             1,134,189,453.12  2,187,181,525.81 

 กําไรสุทธิ           15,534,456.56   

  รวมหนี้สนิและทุน     2,202,715,982.37 

 รวมรายได้           27,653,911.39  

รวมค่าใช้จา่ย           12,119,454.83 

  กําไรสุทธิ          15,534,456.56        

 จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม รับทราบรายงานงบทดลองประจําเดือน มกราคม 2561 

4.6  เรื่อง  รายงานการลาของเจ้าหน้าที่ ประจ าเดือน มกราคม 2561 

 ตั้งแตว่ันที่ 1 มกราคม 2561 – 20 มกราคม 2561 

ชื่อ – นามสกุล ลาพักผ่อน ลากจิ ลาปว่ย ลาคลอด รวม 
รวมวันลา 

ที่ผ่านมา 

พ.ต.ท.ศิวกร  จันทร - 7 - - - 7 

นางพรรณี  แก้วศรี - - - - - - 

นางสาวกัญจน์ณัฎฐ์  หวังมวลกลาง 2 - - - - 2 

นางศิวาลัย  ป.ปาน - - - - - - 

นางเมสนิ ี ชัยสงคราม 1 - - - - 3 

นางสาวลัดดาวัลย์  ปาลิยะประดิษฐ์ - - 1 - - 3 

นางสาวนารีรัตน์  สังข์สกุล 2 - - - - 2 

นางสาววราภรณ์  คงทอง 2 1 - - - 9 

นางสาวสกุล  เลีย้งพันธ์ุสกุล - - - - - 3 

นางสาววันนสิา  ธรรมโชติ - - - - - - 

จงึแจ้งที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 

 

 

/4.7 รายงานกองทุนช่วยเหลือ... 



 
 

4.7  เรื่อง  รายงานกองทุนช่วยเหลือสมาชกิ ประจ าเดือน มกราคม 2561 

 กองทุนช่วยเหลือสมาชกิ ณ 1 มกราคม 2561 – 20 มกราคม 2561 

   ยอดยกมา     12,577,593.53 บาท 

   รับกองทุน        599,262.26 บาท 

   จา่ยกองทุน                   .00  บาท 

   คงเหลือ        13,176,855.79 บาท 

 จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 

4.8  เรื่อง  ขออนุญาตไม่เข้าร่วมประชุม 

 ตามหนังสือ สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ที่ สอ.ยล./14 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561 

ขอเชิญร่วมประชุมคณะกรรมการ (เร่งเด่วน) เรื่อง การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระหว่างสหกรณ์ฯ  ในวันที่ 8 

มกราคม 2561 เวลา 10.00 น.  นั้น  เนื่องจาก ด.ต.กันย์ทิต  ฆังคะรัตน์  กรรมการ/เลขานุการ  ไม่สามารถเข้า

ร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าวได้  เนื่องจากอยู่ระหว่างรับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล 

 จงึขอแจง้ในที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 

4.9  เรื่อง  เปิดจ าหน่ายเงนิฝากประจ า รุ่นของขวัญปีใหม่ 2561 

 เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการลงทุนให้ผลตอบแทนที่ดี  ตลอดจนเพื่อเป็นการจัดหาทุนไว้บริหารเงินกู้

ให้แก่สหกรณ์สมาชิก ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด ชสอ.จึงได้เปิดจําหน่ายเงินฝากประจํารุ่น

ของขวัญปีใหม่ 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

วงเงนิ 
ระยะเวลา 36 เดือน ระยะเวลา 60 เดือน 

อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี 

1,000,000  บาท ขึ้นไป 3.00 3.20 

5,000,000  บาท ขึ้นไป 3.10 3.30 

10,000,000 บาท ขึ้นไป 3.20 3.40 

20,000,000  บาท ขึ้นไป 3.30 3.50 

 จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 

 

/4.10 เรื่อง ขอบคุณในการสนับสนุน... 



 
 

4.10  เรื่อง  ขอบคุณในการสนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2561 

 ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ได้กรุณาให้การสนับสนุนเงินงบประมาณใน

การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2561 ในวันที่ 13 มกราคม 2561 ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก อ.เมือง จ.

ยะลา  นั้น  ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา ได้ดําเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กเรียบร้อยแล้ว ซึ่งในการสนับสนุน

งบประมาณในครั้งนี ้ ทําให้การจัดกิจกรรมวันเด็กบรรลุตามวัตถุประสงค์ จงึขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ 

 จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  5   เรื่อง  เพื่อพิจารณา 

5.1   เรื่อง กรมส่งเสริม 

ที่ประชุม ไม่ม ี

5.2  เรื่อง ผู้ตรวจสอบบัญชี 

ที่ประชุม ไม่ม ี

5.3  เรื่อง ผู้ตรวจสอบกิจการ 

ที่ประชุม ไม่ม ี

5.4  เรื่อง สมาชกิพ้นสภาพจากสหกรณ์ สมาชิกพ้นสภาพ ประจ าเดือน มกราคม 2561 ดังน้ี 

ล า 

ดับ 
เลขที ่ ชื่อ – สกุล 

ทุนเรอืนหุ้น 

( บาท ) 

หน้ีสิ้น 

( บาท ) 

ดอกเบี้ย 

( บาท ) 

จ่ายจรงิ 

( บาท ) 
กรณี 

1 8087 ด.ต.นิคม ตุ่นทิ 164,700.00 164,136.38 00 563.62 เหตุผลส่วนตัว 

2 7459 จ.ส.ต.อดุลย์  พุทธแทน 188,600.00 170,521.80 00 18,078.20 โอนย้ายราชการ 

3 9425 นางสาววรมน  สิทธิพันธ ์ 1,400,000.00 00 00 1,400,000.00 เหตุผลส่วนตัว 

4 5008 จ.ส.ต.บัณฑิต  เลยีบภูเขียว 214,300.00 195,089.05 00 19,210.95 โอนย้ายราชการ 

5 7411 พ.ต.ท.ยุทธศักดิ์  คําศักดิ์ดา 128,100.00 00 00 128,100.00 โอนย้ายราชการ 

6 9649 น.ส.วราภรณ์  คงทอง 25,900.00 25,687.00 00 213.00 เหตุผลส่วนตัว 

7 8624 ส.ต.ท.วรพล  บัวมา 81,100.00 00 00 81,100.00 เหตุผลส่วนตัว 

8 6767 ร.ต.ต.วิเชียร  ยอดยิ่ง 181,700.00 00 00 181,700.00 เหตุผลส่วนตัว 

 2,384,400.00 555,434.23 00 1,828,965.77  

  ทุนเรอืนหุ้น  2,384,400.00  บาท 

  หน้ีเงินกู้      555,434.23     บาท 

  คงเหลือ    1,828,965.77  บาท 

ที่ประชุม รับทราบการลาออกของสมาชิก  และขออนุมัติเพิ่มอีก 1 ราย  ส.ต.ท.ธงชัย  เมืองมา  ทุนเรือน

หุน้  105,280.00 บาท  รวมคงเหลือ  1,934,245.77  บาท 

/5.5 เรื่อง ประมาณการรับ... 



 
 

5.5  เรื่อง ประมาณการรับ – จ่ายเงนิ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2561 

 ประมาณการรับ – จ่ายเงิน ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2561 สหกรณ์ฯ จะได้รับในวันสิ้นเดือนเพื่อให้ที่

ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับจํานวนเงินของสหกรณ์ฯ ที่ประมาณว่าจะได้รับและจ่ายในวันสิ้นเดือนนี้ เพื่อที่ประชุม

จะได้รับทราบยอดเงนิคงเหลอื ดังนี้ 

 รายรับ 

1. รับเงนิค่าหุน้รายเดือน               5,055,800.00  บาท 

2. รับเงนิชําระหนี้สามัญจากสมาชิก            13,310,262.35  บาท 

3. รับเงินชําระหนี้ฉุกเฉินจากสมาชิก    1,976,120.00  บาท 

4. รับดอกเบีย้เงนิให้กู้แก่สมาชิก             12,475,691.79  บาท 

5. เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเป้าหมาย       312,100.00  บาท 

6. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี                  .00  บาท 

รวมรับ                33,129,974.14  บาท 

 รวมจ่าย 

1. จา่ยค่าหุน้คืนแก่สมาชิก 8 ราย      1,828,965.77  บาท 

2. จา่ยค่าเบีย้ประชุมกรรมการ         28,000.00  บาท 

3. ค่าตอบแทนเจ้าหนา้ที่          70,000.00  บาท 

4. จา่ยเงนิเดือนเจา้หนา้ที่         144,900.00  บาท 

5. จา่ยชําระตั๋วสัญญาใชเ้งิน ธ.กรุงไทย            12,000,000.00  บาท 

6. จา่ยชําระดอกเบีย้ ธกส.ยะลา     1,356,163.60  บาท 

7. จา่ยดอกเบีย้ตั๋วสัญญาใช้เงนิ ธ.กรุงเทพ        251,397.26  บาท 

8. จา่ยชําระดอกเบีย้ สอ.รพ.หาดใหญ่      840,000.00  บาท 

9. จา่ยชําระดอกเบีย้ สอ.รพ.หาดใหญ่      213,532.60  บาท 

10. ค่าตอบแทนที่ปรึกษา           9,000.00  บาท  

11. จา่ยดอกเบีย้ตั๋วสัญญาใช้เงนิ ธ.กรุงไทย สิโรรส     472,000.00  บาท 

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

13. จา่ยชําระดอกเบีย้ สอ.มอ.หาดใหญ่     626,774.00  บาท 

14. จา่ยเงนิกู้สามัญ  55 ราย             8,879,744.00  บาท 

15. จา่ยดอกเบีย้ตั๋วสัญญาใช้เงนิ – ธ.ธนชาติ     477,369.85  บาท 

16. จา่ยดอกเบีย้ตั๋วสัญญาใช้เงนิ – ธ.แลนด์แอนดเ์ฮาส์    471,369.88  บาท 

17. จา่ยเงนิปันผลและเฉลี่ยคืน       146,305.02  บาท 

          รวมจ่าย                                                 29,065,521.98  บาท 

 รวมรับทั้งสิ้น             33,129,974.14  บาท 

 หัก รวมจา่ย              29,065,521.98  บาท 

/เงนิคงเหลอื... 



 
 

 เงนิคงเหลือ                         4,064,452.16  บาท 

 กัน ไว้เป็นเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน    3,000,000.00  บาท 

 กัน ไว้เป็นที่จ่ายคืนเงินรับฝาก    1,000,000.00  บาท 

  คงเหลือเป็นเงินใชจ้า่ย                  64,452.16  บาท 

 หมายเหตุ 

 เงินสดคงเหลอื  (19 ม.ค.61)       180,224.05  บาท 

 เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส คงเหลือ 19 ม.ค.61  1,739,835.73  บาท 

 เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขายะลา คงเหลือ 19 ม.ค.61      5,371,212.46  บาท 

 เงินฝาก ธ.กรุงเทพ คงเหลือ              245,324.05  บาท 

 เงินฝาก ธกส.ยะลา คงเหลือ             2,491,733.36  บาท 

 เงินฝากชุมนุม สอ.ตร.แหง่ชาติ       136,474.65  บาท 

 เงินฝากธนาคารธนชาต        427,281.98  บาท 

 เงินฝากธนาคารออมสิน               6,855,518.98  บาท 

 เงินฝากธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์        273,192.83  บาท 

 เงนิสดและเงนิฝากธนาคารคงเหลือ                    17,720,798.09  บาท 

 

 หมายเหตุ 

 หนี้เงนิกู้ สอ.รพ หาดใหญ่ คงเหลือ              66,640,000.00  บาท 

 หนี้เงนิกู้ ธกส.สาขายะลา คงเหลือ                   299,999,825.99  บาท 

 หนี้ตัว๋สัญญาใช้เงนิ ธ.กรุงไทย สาขาสิโรรส         150,000,000.00  บาท 

 หนี้ตัว๋สัญญาใชเ้งิน ธ.แลนด์แอนดเ์ฮาส์         150,000,000.00  บาท 

 หนี้เงนิกู้ สอ.มอ.หาดใหญ่           146,250,000.00  บาท 

 หนี้ตัว๋สัญญาใชเ้งินธนาคารธนชาต           90,000,000.00  บาท 

 หนีต้ั๋วสัญญาใชเ้งิน ธ.กรุงเทพ           80,000,000.00  บาท 

     รวมหน้ีคงเหลือ        982,889,825.99  บาท 

หมายเหตุ  รายการยังไม่ลงบัญชี      29/12/60       10,000.00  บาท 

      19/01/61       10,400.00  บาท 

      19/01/61             455,073.89  บาท 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติประมาณการรับ – จา่ยเงนิ ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 2561 

 

 

 

 

/5.6 เรื่อง การจา่ยเงนิกู้สามัญ... 



 
 

5.6  เรื่อง การจ่ายเงนิกู้สามัญระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2561 

 ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม  – 19 มกราคม พ.ศ.2561 

 21/12/60 จํานวน      24 ราย เป็นเงิน     9,495,000.00 บาท 

 22/12/60 จํานวน    17 ราย เป็นเงิน     7,450,000.00 บาท 

 25/12/60 จํานวน    11 ราย เป็นเงิน     4,345,000.00 บาท 

 26/12/60 จํานวน   20 ราย เป็นเงิน     8,285,000.00 บาท 

 27/12/60 จํานวน   24 ราย เป็นเงิน     7,300,000.00 บาท 

 28/12/60 จํานวน   17 ราย เป็นเงิน    11,703,000.00 บาท 

 29/12/60 จํานวน   26 ราย เป็นเงิน    17,640,000.00 บาท 

 04/01/61 จํานวน   17 ราย เป็นเงิน     8,930,000.00 บาท 

 05/01/61 จํานวน   14 ราย เป็นเงิน     6,265,000.00 บาท 

 09/01/61 จํานวน   16 ราย เป็นเงิน    10,200,000.00 บาท 

 10/01/61 จํานวน   17 ราย เป็นเงิน     9,525,000.00 บาท 

 11/01/61 จํานวน   16 ราย เป็นเงิน     8,280,000.00 บาท 

 12/01/61 จํานวน   12 ราย เป็นเงิน     4,160,000.00 บาท 

 15/01/61 จํานวน   12 ราย เป็นเงิน     4,520,000.00 บาท 

 16/01/61 จํานวน   14 ราย เป็นเงิน     5,895,000.00 บาท 

 17/01/61 จํานวน   12 ราย เป็นเงิน     6,247,000.00 บาท  

   รวมทั้งหมด  269  ราย  เป็นเงนิ         130,240,000.00 บาท 

  

ที่ประชุม รับทราบการจา่ยเงนิกู้ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2561 

5.7  เรื่อง การจ่ายเงนิกู้สามัญ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2561 

ที่ประชุม อนุมัตกิารจา่ยเงนิกู้ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2561 จํานวน 55 ราย 

 5.7.1  สมาชิกขอกู้เงนิสามัญ (กรณีปรับโครงสร้างหน้ี)   

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ด.ต.คณิต สุวรรณรัตน ์ตําแหน่ง ผบ.หมู่ ป.สภ.เมืองยะลา สมาชิกเลขที่  

5761  มีความประสงคข์อกู้เงินสามัญเพื่อปรับโครงสรา้งหนี ้ จํานวน  2,200,000.00  บาท  ผ่อนชําระ 220 งวด  

แต่เนื่องจากรับภาระหนี้ของ  ส.ต.ท.สมศักดิ์  เกษศิริ  จึงขอความอนุเคราะห์ในการกู้ปรับโครงสร้างหนี้ในครั้งนี ้ 

เพื่อนําเงินไปใช้จ่ายในครอบครัว  

ที่ประชุม อนุมัตกิารกู้ปรับโครงสรา้งหนี ้จํานวน 2,200,000.00 บาท ผอ่นชําระ 220 งวด 

 5.7.2  สมาชิกขอกู้เงนิสามัญ (กรณตีิดภาระค้ าประกัน/ติดอายัดเงนิปันผลเฉลี่ยคนื) 

 -ไม่ม-ี 

ที่ประชุม -ไม่ม-ี 

/5.7.3  สมาชิกขอกู้เงนิโครงการ... 



 
 

 5.7.3 สมาชิกขอกู้เงนิโครงการบรรเทาค่าครองชพี (กรณพีิเศษ) 

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

เลขที่ 8399 ขอกู้เงินสามัญค่าครองชีพ จํานวน  100,000.00  บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) แต่เนื่องจากได้กู้ปรับ

โครงสร้างหนี้ไปแล้วเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 จํานวน 1,000,000.00 บาท ผ่อนชําระ 218 งวด ผ่อนชําระไป

แล้ว 3 งวด  จงึขอความอนุเคราะหม์ายังกรรมการ เพื่อให้กู้เงินในครั้งนี้     

ที่ประชุม ไม่อนุมัตใิห้กู้เงินบรรเทาค่าครองชีพ 

 2.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ด.ต.สํารวย  พลับใหญ่ ตําแหน่ง ผบ.หมู่ ป.สภ.อ่าวน้อย  สมาชิก

เลขที่ 7235 ขอกู้เงินสามัญค่าครองชีพ จํานวน  120,000.00  บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) แต่เนื่องจากได้

เป็นสมาชิกต่างจังหวัด  จึงขอความอนุเคราะหม์ายังกรรมการ เพื่อให้กู้เงินในครั้งนี้     

ที่ประชุม อนมุัตใิห้กู้เงินบรรเทาค่าครองชีพจํานวน  120,000.00 บาท 

 3.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ด.ต.กระจ่าง  ศรีเทพ ตําแหน่ง ผบ.หมู ่นปพ.สภ.จะนะ  สมาชิกเลขที่ 

5830 ขอกู้เงินสามัญค่าครองชีพ จํานวน  350,000.00  บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) แต่เนื่องจากได้เป็น

สมาชิกต่างจังหวัด และได้ติดค้ําประกัน  ด.ต.อํานวย  เต่งทิ้ง สมาชิกต่างจังหวัด ซึ่งเรียกเก็บประจําเดือนไม่เต็ม

จํานวน  จึงขอความอนุเคราะหม์ายังกรรมการ เพื่อให้กู้เงินในครั้งนี้     

ที่ประชุม อนุมัตใิห้กู้เงินบรรเทาค่าครองชีพจํานวน  350,000.00 บาท 

 5.7.4 สมาชิกขอกู้ฉุกเฉิน (กรณพีิเศษ) 

  1.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ด.ต.ชาญชัย  สุวรรณชาตรี  ตําแหน่ง กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา  สมาชิก

เลขที่  3839  มีความประสงค์ขอกู้เงินฉุกเฉินเป็นกรณีเร่งด่วน  เพื่อใช้จ่ายในครอบครัว  และเนื่องจากได้โดน

ระงับการกู้ทุกประเภท อยู่ระหว่างตัง้กรรมการสอบสวน  จงึขอให้กรรมการพิจารณาในการกู้ในครั้งนี้ 

ที่ประชุม อนุมัตใิห้กู้ฉุกเฉินทุกเดือน 

 

5.8 เรื่อง  รายงานติดตามหน้ีสิน และรายละเอียดลูกหน้ีต่างจังหวัด 

 5.8.1 รายละเอียด ลูกหน้ีต่างจังหวัด 

  ภายในเดือนมกราคม 2560  มีลูกหนีต้่างจังหวัดส่งชําระเงินตั้งแต่  20 ธันวาคม 2560 – 

21 มกราคม 2561  รวมเป็นเงิน  5,336,152.93  บาท 

   ลูกหนีต้า่งจังหวัด ยกมาเดอืน ธ.ค. 60   422 ราย 

   สมาชิกหน่วยตา่งจังหวัด ประจําเดือน ม.ค. 61     

    - ลาออก       21  ราย 

    - ย้ายออก        - ราย 

    - ย้ายเข้า       11 ราย 

   คงเหลือลูกหนีต้า่งจงัหวัด เดอืนมกราคม 2561  412 ราย 

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

    ทุนเรือนหุ้น     349,900.00  บาท 



 
 

    หนีเ้งินกูส้ามัญ   1,265,549.90  บาท 

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

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

  5.ส.ต.อ.คณิศร   อุทธิสนิธ์ 

ว / ด / ป รายการ 

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

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

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

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

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

8 / ธ.ค./59 

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

สอ.ตร.สงขลา และได้กูเ้งินฉุกเฉินอกีด้วย จึงติดต่อไปท่ีเจ้าตัวให้ทําบันทึกข้อความขอโอนย้ายสหกรณฯ์ 

ระหว่างนี้รอบันทึกข้อความขอโอนย้าย   

15/ ส.ค./60 

     จากเดิมเดอืนกรกฎาคม 2560 สมาชกิรายส.ต.อ.นันทภัสณฯ์ ถูกธนาคารออมสินฟอ้งล้มละลายในฐานะ 

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

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 มีมติใหฝ้า่ยจัดการรวบรวมเอกสารเพื่อประกอบพิจารณาดําเนนิการตอ่ไป 

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

ทุนเรือนหุ้น     274,500.00  บาท 

    หนีเ้งินกูส้ามัญ     898,632.41  บาท 

    หนีเ้งินกูค้า่ครองชีพ      47,250.22  บาท 

    รับสภาพหนี้       48,751.46  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 หักเงนิเดอืนข้าราชการตํารวจเพ่ือชําระค่าหุ้นและหนีส้หกรณ์ฯ  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 

ประธาน : กรณี ส.ต.อ.อํานวย เต่งทิง้ ได้ดําเนินการเรยีบร้อยแลว้ 

ที่ประชุม รับทราบ 

 ขาดส่งประจําเดือนธันวาคม 2560 

 1.ร.ต.ท.รัฐกติติ ์ บญุสันต์สุขศรี ตําแหนง่ สน.โชคชัย เลขที่สมาชิก08679 

    ทุนเรือนหุ้น     426,000.00  บาท 

    หนีเ้งินกูส้ามัญ   1,097,673.30  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

23/ ม.ค./ 61 
     เนื่องจากสมาชกิย้ายสังกัดจาก สภ.บ้านเป็ด จว.ขอนแก่น  ไปยัง  สน.โชคชัย  **เบือ้งต้นตดิตอ่ไปยังเจ้าตัว 

ให้โอนเงินมาชําระสหกรณฯ์ ยอด 33,510 บาท (รอวันเงินเดอืนออก) 

ที่ประชุม มีมติรอสิน้เดือน มกราคา 2561 

 แจ้งเพื่อทราบสมาชิกต่างจังหวัดที่เก็บยอดหนีเ้งินกู้ฉุกเฉินไม่ได้ (ตั้งแตย่้าย เก็บได้บางส่วน) 

  1.ด.ต.มนตร ี มุขวัตร     ตําแหน่ง สภ.เมืองพังงา จว.พังงา     เลขที่สมาชิก 05114 

   **ค้างจ่ายตัง้แต่เดอืน  12/2560 

วันท่ีกู้ฉุกเฉิน: 10/ พ.ย./ 60 วงเงินกู้: 40,000.- งวดละ(เงินตน้): 3,400.- ยอดคงเหลอื 

10/ ม.ค./ 61(รายการชําระ) - 2,368.16 37,598.65 



 
 

ที่ประชุม มีมติรอสิน้เดือน มกราคา 2561 

  2.ร.ต.อ.วสันต์  บันลือพืช     ตําแหนง่ สภ.กะปง จว.พังงา     เลขทีส่มาชิก 05156 

   **ค้างจ่ายตัง้แต่เดอืน  12/2560 

วันท่ีกู้ฉุกเฉิน: 8/ พ.ย./ 60 วงเงินกู้: 100,000.- งวดละ(เงินตน้): 6,700.- ยอดคงเหลอื 

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

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

ที่ประชุม มีมติรอสิน้เดือน มกราคา 2561 

  3.จ.ส.ต.โอภาษ  จันทรมณี     ตาํแหนง่ สภ.รัษฎา จว.ตรัง     เลขทีส่มาชิก 07478 

   **ค้างจ่ายตัง้แต่เดอืน  11/2560 

วันท่ีกู้ฉุกเฉิน: 30/ ต.ค./ 60 วงเงินกู้: 58,000.- งวดละ(เงินตน้): 4,900.- ยอดคงเหลอื 

29/ พ.ย./ 60(รายการชําระ) - - 54,894.19 

29/ ธ.ค./ 60(รายการชําระ) - - 54,894.19 

ที่ประชุม มีมติรอสิน้เดือน มกราคา 2561 

  หยุดส่งหุ้นตามมตทิี่ประชุม  11  ราย 

ลําดับ ชื่อ – สกุล 
สมาชิก

เลขท่ี 
ทุนเรือนหุน้ 

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

2 ด.ต.สถาพร  แก้วขาว 03226 2,005,300.00 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  อนิทนูจิตร 05992 6,698,590.00 บาท 

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

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

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

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ 

 5.8.2 รายละเอียด สมาชกิ ในหน่วย 

  เก็บได้จริง 

สังกัด หุ้น สท สช สฐ ฉฉ ฉฐ 
เงิน

ฝาก 
ดบ. 

เก็บได้

จริง 

ส่งเรียก

เก็บ 

สภ.เมืองยะลา           

4818  ด.ต.ประสาท  จันที 1,700 11,800 3,600 - 2,700 - 500 13,548.63 33,348.63 37,848.63 

6874  ด.ต.มนตรี  นิลศิริ - - - - - - - - - 33,536.17 

 1,700 11,800 3,600 - 2,700 - 500 13,548.63 33,348.63 71,384.80 



 
 

สภ.ยะหา           

7386  ด.ต.เดโชชัย  เส้งเล่ียม 1,700 9,500 - - - - - 10,791.69 21,991.69 23,991.69 

8916  ส.ต.ต.สภากรณ์  ทรัพย์สนิท - - - - - - - - - 12,218.16 

 1,700 9,500 - - - - - 10,791.69 21,991.69 36,209.85 

สภ.จะกว๊ะ           

7037  ส.ต.อ.อับดุลอามีน  หัดมัด 1,700 4,400 - - - - - 18,283.12 24,383.12 28,383.12 

8401  ส.ต.ท.ภานุพงค์  เชาวลิต 1,700 600 - - - - - 15,128.42 17,428.42 22,428.42 

 3,400 5,000 - - - - - 33,411.54 41,811.54 50,811.54 

กก.ปพ.ส่วนท่ี2           

9443  ส.ต.ต.สหภาพ เพ็งทอง - - - - - - - - - 13,625.35 

 - - - - - - - - - 13,625.35 

สมาชิกสมทบ           

10218  นางหนูเล็ก  จันทพันธ์ - - - - - - - - - 500 

 - - - - - - - - - 500 

สภ.บันนังสตา           

7659  ส.ต.อ.ทศพร  เสสาร - - - - - - - - - 14,649.42 

 - - - - - - - - - 14,649.42 

สภ.เบตง           

9532  ส.ต.ต.อนุฤทธิ์  เจริญนพคุณ - - - - - - - - - 11,724.44 

 - - - - - - - - - 11,724.44 

 6,800 26,300 3,600 - 2,700 - 500 57,751.86 97,151.86 198,905.40 

ที่ประชุม รับทราบ 

 5.8.3 รายละเอียด สมาชิก ศชต. 

 เรื่อง  รายงานสมาชิก ศชต. เดือนมกราคม  2561 

 แจ้งคณะกรรมการดําเนินการ ขอแจ้งสมาชิกหน่วยของ ศชต. ดังนี้ 

 1. สมาชิก ศชต.กก.สส.  จํานวน  47 ราย  จํานวนเงินเรยีกเก็บ  823,401.13  บ.  ติดต่อการเงิน 

ศชต.กก.สส.  หักเก็บได้ทัง้จํานวน 

 2. สมาชิก ศชต.ศฝร.  จํานวน  9 ราย  จํานวนเงินเรยีกเก็บ  99,022.00  บ.  ติดต่อการเงิน 

ศชต.ศฝร.  หักเก็บได้ทัง้จํานวน   

    ยอดยกมา 67 ราย 

    ลาออก  - ราย 

    ย้ายออก 11 ราย 

    ย้ายเขา้  - ราย 

    คงเหลือ  56 ราย 

 จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 

 5.8.4 รายละเอียด สมาชิกค าพิพากษา  (ตัดการ์ดนอก) 

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

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

   หนีเ้งินกูส้ามัญ(คําพิพากษา)   76,812.83 บาท     



 
 

ว / ด / ป รายการ 

คําพิพากษา 19 กันยายน 2559  พพิากษาให้จําเลยท้ังสี่ร่วมกันชําระเงนิ567,875.09 บาท 

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

27/ ก.ย./ 60 
การเงินกองบังคับการปราบปรามโอนมาชําระ ยอด 10,550 บาท  ชําระหน้ี 

(หักชําระ เงินตน้9,721.34 บาท  ดอกเบ้ีย826.66 บาท)                                     คงเหลอื  109,187.25 บาท 

25/ ต.ค./ 60 
การเงินกองบังคับการปราบปรามโอนมาชําระ ยอด 11,440 บาท  ชําระหน้ี 

(หักชําระ เงินตน้10,707.09 บาท  ดอกเบ้ีย732.91 บาท)                                     คงเหลอื  98,480.16 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 

ฝา่ยจัดการ : ร.ต.อ.ศันสนะ  พิริยะจติตะ   ได้มกีารชําระเงินเขา้มาทุกเดือน 

ที่ประชุม รับทราบ 

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

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

   หนีเ้งินกูส้ามัญ(คําพิพากษา) 1,281,038.50 บาท 

ว / ด / ป รายการ 

คําพิพากษา 14 ธันวาคม 2559  พพิากษาให้จําเลยท้ังหกร่วมกนัชําระเงิน1,476,216.16 บาท 

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

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

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

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

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

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

28/ ก.พ./ 60 

3/ เม.ย./ 60 

28/ เม.ย./ 60 

30/ พ.ค./ 60 

การเงินหักส่งชําระ ยอด 3,500 บ. 

     ( เบ้ืองต้นนําหักในสว่นของดอกเบ้ีย หนี้เงินกู้สามัญ(คําพิพากษา) ) 

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 

29/ ก.ย./ 60 

30/ ต.ค./ 60 

30/ พ.ย./ 60 

27/ ธ.ค./ 60 

การเงินหักส่งชําระ ยอด 3,500 บ. 

     ( เบ้ืองต้นนําหักในสว่นของดอกเบ้ีย หนี้เงินกู้สามัญ(คําพิพากษา) ) 

ที่ประชุม ประธานดําเนินการ 

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



 
 

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

                      หนีเ้งินกูส้ามัญ(คําพิพากษา)    1,350,808.55 บาท 

  หนีเ้งินกูค้า่ครองชีพ                     -  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

คําพิพากษา 28 พฤศจิกายน 2559  พพิากษาให้จําเลยท้ังหกร่วมกันชําระเงิน1,522,711.05 บาท 

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

22/ ก.พ./ 60 

นําเงินปันผลและเฉลี่ยคนืปี2559 ยอด26,353.08 บาท  ชําระหนี ้

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

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

27/ มี.ค./ 60 

นําทุนเรือนหุน้ ยอด327,000 บาท  ชําระหน้ี 

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

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

ที่ประชุม ประธานดําเนินการ 

5.8.5 รายละเอียด สมาชิก ข้าราชการบ านาญ 

  ภายในเดือนมกราคม 2561 มีลูกหนี้ข้าราชการบํานาญส่งชําระเงินตั้งแต่ 23 ธันวาคม 2560 –                     

24 มกราคาม 2561 จํานวน 141 ราย รวมเป็นเงิน  1,662,479.52 บาท เรียกเก็บจรงิ จํานวน 114 ราย จํานวนเงิน 

1,169,189.85 บาท  มาชําระเอง จํานวน 4 ราย จํานวนเงิน 42,930.69 บาท และเรียกเก็บจากกรมบัญชีกลาง 

จํานวน 23 ราย จํานวนเงิน 450,358.98 บาท  จา่ยชําระเอง  1  ราย  จํานวน  10,000.00  บาท   

           สมาชิกหนว่ยบํานาญ ประจําเดือน ธ.ค.60           ยอดยกมา        143   ราย 

  ลาออก ประจําเดือน 23 ธ.ค.60 – 24 ม.ค.61   ลาออก/ย้าย        1 ราย 

                                                                           เสียชีวติ             1 ราย 

                 ย้ายเข้า             -    ราย 

          คงเหลือ  บํานาญ เดือน มกราคม 2561             ทั้งสิน้              141     ราย  

 หักเรียกเก็บไม่ได้  จํานวน  1  ราย   

  1.ร.ต.ต.ณรงค ์ สายงาม  ตําแหน่งบํานาญพิเศษ  เลขที่สมาชิก4358    

    ทุนเรือนหุ้น        391,500.00  บาท 

    หนีเ้งินกูส้ามัญ        649,827.03  บาท 

    หนีเ้งินกูฐ้านะผู้คํ้าประกัน      71,802.21  บาท 

 

ว / ด / ป รายการ 

20/ ต.ค./ 60 ส่งหักผ่านบัญชธีนาคาร ยอด 25,000 บาท  ไมส่ามารถหกัเรียกเก็บได้ 

20/ พ.ย./ 60 สอ.ตร.อุบลราชธานี..หักเงินนําส่ง ยอด 14,400 บาท 

ที่ประชุม รับทราบ 

 

/5.9 เรื่อง ขอรับเงินว่าด้วยกองทุน... 



 
 

5.9 เรื่อง  ขอรับเงนิว่าด้วยกองทุนเพื่อสวัสดิการหรอืการสงเคราะห์ พ.ศ.2560   

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

และข้อ 107(10)  ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่23 ครั้งที่1 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560  ได้มีมติ

กําหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ว่าด้วย กองทุนเพื่อสวัสดิการหรือการ

สงเคราะห ์แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560  ดังตอ่ไปนี ้

 ข้อ 1 ระเบียบนีเ้รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

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

 ข้อ 2 ระเบียบนีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่ วันที ่29 พฤศจกิายน 2560 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อความ ข้อ 12 และข้อ 13  ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

ว่าด้วย กองทุนเพื่อสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ พ.ศ.2560 และให้ใช้ขอ้ความตอ่ไปนีแ้ทน 

  ข้อ 12 กรณีสมาชิกเสียชีวติจา่ยเงนิกองทุนสวัสดิการดังนี้ 

 (ก) เป็นสมาชิกไม่เกินหา้ปี จํานวน 70,000.- บาท 

 (ข) เป็นสมาชิกเกินห้าปีขึ้นไป จํานวน  100,000.- บาท   

                       ข้อ 13 กรณีสมาชิกสมทบเสียชีวติจา่ยเงนิกองทุนสวัสดิการดังนี้     

 (ก) เป็นสมาชิกสมทบไม่เกินห้าปี จํานวน 15,000.- บาท 

 (ข) เป็นสมาชิกสมทบเกินห้าปีขึ้นไป จํานวน 20,000.- บาท 

 1.สมาชิกสหกรณ์  ราย  ร.ต.ท.จําเนียร  ไชยศิริ  ตําแหน่ง ข้าราชการบํานาญ  สมาชิกเลขที่  1051     

ได้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับ  เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560  เป็นสมาชิกตั้งแต่  30 พฤษภาคม 2539  อายุการ

สมาชิก 21 ปี 6 เดือน  บัดนี้ทายาทได้ยื่นใบลาออกของสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้ชําระหนี้หมดแล้ว       

จงึขอเบิกเงินกองทุนสวัสดกิารสมาชิกต่อไป รายชื่อทายาท  ดังนี้ 

  1.  นางกฤษณาศริิ ไชยศิร ิ  ภรรยา 

  2.  นายณรงค์ฤทธิ์ ไชยศิร ิ  บุตร  

  3.  น.ส.ณภัทร  ไชยศิร ิ  บุตร 

ที่ประชุม อนุมัตกิารเบิกเงินกองทุนสวัสดิการตามระเบียบ 

 ข้อ 14 กรณีสมาชิกและสมาชิกสมทบเกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บต้องพักรักษาตัวโรงพยาบาล 

 (ก)  สมาชิกได้รับบาดเจ็บต้องพักรักษาตัวโรงพยาบาลจ่ายเงนิช่วยเหลือวันละ 300.00  บาท  แต่ไม่เกิน 

ปีละ 20,000.00  บาท   

 (ข)  สมาชิกสมทบได้รับบาดเจ็บต้องพักรักษาตัวโรงพยาบาลจ่ายเงินช่วยเหลือวันละ 100.00 บาท     

แตไ่ม่เกินปีละ 10,000.00 บาท 

 -ไม่ม-ี 

ที่ประชุม -ไม่ม-ี 

 

/ขอ้ 19.4 กรณีสมาชิกขอเงินสวัสดิการ... 



 
 

 ข้อ  19.4  กรณีสมาชิกขอเงินสวัสดิการมงคลสมรส  ยื่นหลักฐานภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันจดทะเบียน

สมรส หากพ้นกําหนดนีถ้ือว่าสมาชิกสละสิทธิ์ขอรับเงินกองทุนนี้ 

 -ไม่ม-ี 

ที่ประชุม -ไม่ม-ี 

 ข้อ 15  สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่  ให้แก่สมาชิก ครั้งละ 1,000.00 โดยจ่ายครั้งเดียวและกรณีบิดา 

มารดา เป็นสมาชิกทั้ง 2 คน ให้ขอรับเงนิสวัสดิการตามสิทธิอันพงึได้ทั้ง 2 คน 

 1.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  จ.ส.ต.พิเชษฐ์  นรารักษ์  ตําแหน่ง  ผบ.หมู่ กก.ปพ.ส่วนที่ 1 สมาชิก

เลขที่  6016  ได้กําเนดิทายาทบุตร  จํานวน  1  คน  คือ  ด.ญ.ปลายฝน  นรารักษ์  เมื่อวันที่  14 มกราคม 2561 

ที่ประชุม อนุมัตติามระเบียบ จํานวน 1,000 บาท 

 2.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.ต.อิสรอฟะ  มะแซ  ตําแหน่ง  ผบ.หมู่ กก.ปพ.ส่วนที่ 2 สมาชิก

เลขที่  9689  ได้กําเนดิทายาทบุตร  จํานวน  1  คน  คอื  ด.ช.ชากิร  มะแซ  เมื่อวันที่  17 ธันวาคม 2560 

ที่ประชุม อนุมัตติามระเบียบ จํานวน 1,000 บาท 

5.10  เรื่อง  สมาชิกสหกรณ์ขอโอนย้ายระหว่างสหกรณ์  (กรณไีม่ติดภาระค้ าประกัน) 

 1.  ดว้ย สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  จ.ส.ต.วาสุเทพ  มุสะกะ  ตําแหน่ง   ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.อุบลราชธานี

สมาชิกเลขที่   7980  ขอโอนย้ายระหว่างสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจอุบลราชธานี จํากัด  

รายละเอียดดังนี ้

   ทุนเรอืนหุ้น   330,200.00   บาท 

   หน้ีเงินกู้สามัญ          1,226,906.29 บาท 

   ไม่ติดภาระค้ าประกัน 

ที่ประชุม อนุมัตโิอนสมาชิกภาพไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจอุบลราชธานี จํากัด 

 2.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  พ.ต.ท.สมชาย  ช่วยบํารุง  ตําแหน่ง   พงส.สภ.เมืองตรัง  สมาชิก

เลขที่  6750  ขอโอนย้ายระหว่างสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจตรัง จํากัด  รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น   340,300.00   บาท 

   หน้ีเงินกู้สามัญ            579,309.37 บาท 

   ไม่ติดภาระค้ าประกัน 

ที่ประชุม อนุมัตโิอนสมาชิกภาพไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจตรัง จํากัด 

 

 

 

 

/3. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ... 



 
 

 3.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  ส.ต.อ.ธีรพงศ์  เกษม  ตําแหน่ง   สภ.ควนโดน  สมาชิกเลขที่  7872 

ขอโอนย้ายระหว่างสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสตูล จํากัด  รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น   152,700.00   บาท 

   หน้ีเงินกู้สามัญ            384,300.00 บาท 

   หน้ีเงินกู้สามัญค่าครองชีพ   33,978.81 บาท 

   ไม่ติดภาระค้ าประกัน 

ที่ประชุม อนุมัตโิอนสมาชิกภาพไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสตูล จํากัด 

 4.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  ส.ต.อ.พัลลภ  จัลวรรณา  ตําแหน่ง   สภ.สะเดา  สมาชิกเลขที่  7632 

ขอโอนย้ายระหว่างสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสงขลา จํากัด  รายละเอียดดังนี ้

   ทุนเรอืนหุ้น   273,000.00   บาท 

   ไม่ติดภาระค้ าประกัน 

ที่ประชุม อนุมัตโิอนสมาชิกภาพไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสงขลา จํากัด 

 5.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  ส.ต.ท.ปรเมษฐ์  แก้วทอง  ตําแหน่ง   สภ.ควนมีด  สมาชิกเลขที่  

4379 ขอโอนย้ายระหว่างสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสงขลา จํากัด  รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น   220,260.00   บาท 

   ไม่ติดภาระค้ าประกัน 

ที่ประชุม อนุมัตโิอนสมาชิกภาพไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสงขลา จํากัด 

5.11  เรื่อง   ถอนอายัดสิทธิเรียกร้องอายัดเงนิปันผลเฉลี่ยคนื 

 ตามหนังสือสํานักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา ที่ ยล0026/(1)66 ลงวันที่ 8 มกราคม 2561  เรื่อง ถอน

อายัดสิทธิเรียกร้อง  สมาชิกราย  ร.ต.ท.ไพศาล พิมพ์ทอง สมาชิกเลขที่  7651  ได้มีคําสั่งถอนอายัดเงินปันผล

เฉลี่ยคืน เงินคา่หุน้ ของ ร.ต.ท.ไพศาล พิมพ์ทอง  

ที่ประชุม ทราบ 

5.12  เรื่อง  สมาชิกถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

 ตามคําสั่งตํารวจภูธรจังหวัดยะลา ที่ 1860/2560  เรื่อง ให้ข้าราชการการออกจากราชการไว้ก่อน     

ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560  สมาชิกราย  ส.ต.ท.พิทยา  อินทร์ยอด  ตําแหน่ง  ผบ.หมู่  ป.สภ.จะกว๊ะ         

สมาชิกเลขที่  8904  รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น    306,200.00 บาท 

  หน้ีเงินกู้สามัญปรับโครงสร้างหนี้        1,189,000.00 บาท 

  ผู้ค้ าประกันเงินกู้ปรับโครงสร้างหน้ี 

   1.  ด.ต.จารีต   สมไทย 

   2. ส.ต.ท.มูฮัมหมัดฮัมกา มะสาแม  

   3. จ.ส.ต.สังวาร   สุดาชม 

/ตดิภาระค้ําประกัน... 



 
 

  ติดภาระค้ าประกัน  5  ราย 

   1. ด.ต.ไพศาล   หนูชัยแก้ว หุน้  363,900.00  หนี ้ 1,496,300.00 

               หนี้    167,900.00 

   2. ส.ต.อ.พรมชาติ  เสนา  หุน้  346,300.00  หนี้   1,139,119.23 

   3. ส.ต.ท.กาวี   เจะกาเดร์ หุน้    79,000.00  หนี้    220,000.00 

   4. จ.ส.ต.สังวาร   สุดาชม  หุน้  363,200.00  หนี้  1,482,200.00 

   5. ส.ต.ท.สันติพัฒน์  แก้วสุวรรณ์ หุน้  240,000.00  หนี้    738,800.00 

ที่ประชุม ทราบ 

5.13  เรื่อง  ขอระงับการกู้สมาชกิ 

 ด้วย  นางโสภา  เลขธรรม  เป็นมารดาของ  ส.ต.ท.วิระรัตน  รัตนบุรี  ตําแหน่ง สภ.รามัน  สมาชิกเลขที่  9030  

ขอระงับการกู้ของสมาชิกรายดังกล่าว  หากจะทําการกู้ครั้งต่อไป  ต้องได้รับอนุญาตจากผูเ้ป็นมารดาเท่านั้น 

ที่ประชุม ให้ชะลอการกู้ไว้ก่อน 

5.14  เรื่อง  ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภาคใต้ 

 ด้วย ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้  ได้มอบหมายให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสงขลา จํากัด เป็น

เจ้าภาพจัดกิจกรรมตามโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้

คณะกรรมการ  ที่ปรึกษา เจา้หนา้ที่ และบุคลากรในขบวนการสหกรณ์ได้มโีอกาสพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน เรียนรู้  

ร่วมกัน อันเป็นการสร้างความผูกพัน ประสานสัมพันธภาพอันดีต่อกัน  จึงได้กําหนดจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 

23-25 มนีาคม 2561 ณ หอ้งประชุมสมหิลา 1 โรงแรมบีพี  สมหิลา บีช อําเภอเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา  

ที่ประชุม มีมติให้เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการดําเนินการท่านใดมีความประสงค์จะเข้าร่วมให้แจ้งความ

ประสงค์ตอ่ประธานเพื่อพิจารณาส่งรายชื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 

5.15  เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์บรจิาคเก้าอี้น่ังส านักงาน 

 ด้วย กลุ่มงานสอบสวน ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา  ขาดอุปกรณ์เก้าอี้ที่นั่งสําหรับให้บุคลากรในสํานักงาน

นั่งทํางานในการปฏิบัติหน้าที่ประจํา ณ ห้องทํางานในการนี้  กลุ่มงานสอบสวนตํารวจภูธรจังหวัดยะลา           

จงึขอความอนุเคราะหจ์ากท่านในการขอบริจาคเก้าอี้ จํานวน 4 ตัว เพื่อให้บุคลากรใชน้ั่งในการทํางานต่อไป 

ที่ประชุม อนุมัต ิ

 

 

 

 

 

/5.16 เรื่อง ขอเชิญร่วมสนับสนุน... 



 
 

5.16  เรื่อง  ขอเชิญร่วมสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารสหกรณ์โรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านไทยเสรี 

 ตามพระราชกระแสรับสั่ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประสงค์ ใหก้องบัญชาการตํารวจ

ตระเวนชายแดน สํารวจพื้นที่ที่ยังไม่มีส่วนราชการด้านการศึกษา เข้าไปจัดการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน  อีกทั้งต้อง

เป็นพืน้ที่ที่ทุรกันดาร จงึได้มอบหมายใหก้องกํากับการจัดการสร้างโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านไทยเสรี  จํานวน 

1 หลัง ราคา 998,000.00  บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  เพื่อเป็นการสนองงานตามโครงการพระราชดําริแล

เพื่อแสดงพลังความสามัคคีของขบวนการสหกรณ์ในการทําดีเพื่อส่วนรวม  จึงขอความร่วมมือมายังสหกรณ์เพื่อร่วม

สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารดังกล่าว 

ที่ประชุม อนุมัตบิริจาคเงินจํานวน  500.00 บาท 

5.17  เรื่อง  โครงการอบรมสมาชิกใหม่ 

ที่ประชุม อนุมัติให้จัดอบรมระหว่างเดือนมีนาคม 2561 จํานวน สมาชิก 100 ราย ให้จัดอาหาร กองร้อย 

นปพ. และมีค่าตอบแทน รายละ 200.00 บาท 

5.18  เรื่อง  สมาชิกสหกรณ์ขอโอนย้ายระหว่างสหกรณ์  (กรณตีิดภาระค้ าประกัน) 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.อ.สุรชาติ  สังข์สิงห์ ตําแหน่ง สภ.เมืองนครศรีธรรมราช สมาชิกเลขที่  

7161 ขอโอนย้ายระหว่างสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจนครศรีธรรมราช จํากัด  รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น   233,200.00   บาท 

   หน้ีเงินกู้สามัญ            864,646.18 บาท 

   ติดภาระค้ าประกัน  1 ราย 

   1.  พ.ต.ต.ศรายุทธ กรกันต์   หุน้  230,800.00  หนี้  397,301.01  บาท 

ที่ประชุม อนุมัตใิห้โอนไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจนครศรีธรรมราช จํากัด 

5.19  เรื่อง  สมาชิกขอลาออกจากการเป็นสมาชิก (กรณตีิดภาระค้ าประกัน) 

 1.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  ส.ต.ท.ณัฐวุฒิ  อ่อนชื่นจิตร ตําแหน่ง สภ.กันตัง สมาชิกเลขที่  6784  ขอลาออกจาก

การเป็นสมาชิก  รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น   175,500.00   บาท 

   ติดภาระค้ าประกัน  1 ราย 

   1.  พ.ต.ท.พรชัย  ชูสงค์   หุน้  391,700.00  หนี ้ 910,000.00  บาท 

ที่ประชุม อนุมัตใิห้ลาออกจากการเป็นสมาชิก 

 2.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  จ.ส.ต.กิตติ  เนติ ตําแหน่ง สภ.นาหม่อม สมาชิกเลขที่  5483         

ขอลาออกจากการเป็นสมาชิก  รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น   240,800.00   บาท 

   ติดภาระค้ าประกัน  2 ราย 

   1.  จ.ส.ต.อาคม  บุญวรรณโณ   หุน้  650,700.00  หนี้  417,672.61  บาท 

   2.  พ.ต.ท.ธรรมรงค์  เกลี้ยงเคล้า  หุน้  391,400.00  หนี้  818,714.88  บาท 

ที่ประชุม อนุมัตใิห้ลาออกจากการเป็นสมาชิก 



 
 

5.20  เรื่อง  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย การรับฝากเงนิจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2561 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 
ว่าด้วย การรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2561 

........................................................ 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ.........................และ ข้อ............. ที่ประชุม 
คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 23 ครั้งที ่4 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ได้มีมติก าหนด 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด วา่ด้วย การรับฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืน พ.ศ.2561 ดังต่อไปนี้ 

หมวดที่ 1 
ข้อก าหนดทั่วไป 

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด ว่าด้วยการ 
รับฝากเงินจาก  สหกรณ์อ่ืน พ.ศ.2561” 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
  “สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา  จ ากัด 
  “ผู้ฝาก”  หมายความว่า สหกรณ์ผู้ฝากเงิน 
 ข้อ 4 สหกรณ์รับฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืนได้  2  ประเภท  คือ 
  (1)  เงินฝากออมทรัพย์ 
  (2)  เงินฝากประจ า 

หมวดที่ 2 
การเปิดบัญชีและการฝากเงิน 

 ข้อ 5 สหกรณ์ที่ประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากตามข้อ 4 ให้มาติดต่อกับพนักงานสหกรณ์  ณ  ส านักงานสหกรณ์
ด้วยตนเอง  และต้องยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากตามแบบของสหกรณ์  โดยมีรายการ 
ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแบบหนังสือขอเปิดบัญชีนั้น 
 ข้อ 6 พร้อมกับหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก ผู้ฝากต้องให้ตัวอย่างลายมือชื่อของตัวแทนซึ่งเป็น 
ผู้มีอ านาจถอนเงินตลอดจนให้เงื่อนไขเกี่ยวกับเงินฝากที่เปิดบัญชีนั้นไว้ต่อสหกรณ์ 
 การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้  จะมีผลต่อเมื่อผู้ฝากได้แจ้งเป็นหนังสือต่อ 
สหกรณ์และสหกรณ์ได้ พิจารณาเห็นเป็นการถูกต้องและตอบรับแล้ว 
 ลายมือชื่อทุกกรณีเก่ียวกับเงินฝากให้ใช้อักษรไทยและเขียนด้วยหมึกทั้งต้องเขียนด้วยลายมือของ 
ผู้น าฝาก  สหกรณ์จะไม่รับรู้การใช้ตราประทับแทนลายมือชื่อ 
 ข้อ 7 ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีเงินฝากได้ดังนี้ 
 (1) เงินฝากออมทรัพย์  ผู้ฝากรายหนึ่งอาจเปิดบัญชีฝากออมทรัพย์ในสหกรณ์นี้ได้โดยจ านวน 
เงินฝากในบัญชีนั้นในเวลาหนึ่งเวลาใดต้องไม่น้อยกว่า  100.- บาท และผู้ฝากจะส่งเงินฝากเพ่ิมขึ้นเมื่อใดโดย 
จ านวนเท่าใดก็ได้ 
 (2) เงินฝากประจ ารายหนึ่ง ๆ ต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 1,000.- บาท  และระยะเวลาฝากต้อง 
ไม่น้อยกว่า 6  เดือน 
 ข้อ 8 ในการเปิดบัญชีเงินฝากตามข้อ 7  สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝากยึดถือไว้ 
 สมุดคู่ฝากนั้นผู้ฝากต้องรักษาไว้เพ่ือให้สหกรณ์ลงบันทึกรายการเงินฝาก  ดอกเบี้ย  เงินถอน 
และเงินคงเหลือบรรดาที่จะมีขึ้นทุกราย 
 

/การลงบันทึกต่างๆ.. 



 
 

 การลงบันทึกต่าง ๆ ในสมุดคู่ฝากนั้น  จะกระท าได้แต่โดยทางฝ่ายสหกรณ์  ซึ่งประธานกรรมการหรือรอง
ประธานกรรมการ  หรือเหรัญญิก  หรือผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายคนใดคนหนึ่ง 
เป็นผู้ลงลายมือชื่อย่อก ากับไว้เป็นส าคัญ การลงบันทึกรายการในสมุดคู่ฝากโดยไม่เป็นไปตามท่ีกล่าวนี้ 
ย่อมไม่มีผลผูกพัน  สหกรณ์  อนึ่ง ถ้าผู้ฝากตรวจพบว่ารายการใดในสมุดคู่ฝากคลาดเคลื่อนต้องแจ้งต่อสหกรณ์ 
เพ่ือแก้ไขให้  จะแก้ไขโดยประการอ่ืนไม่ได้ 
 สมุดคู่ฝากเล่มที่ใช้แล้วหรือช ารุดจนใช้การไม่ได้  ให้น ามายื่นต่อสหกรณ์เพ่ือจะได้ยกเลิกสมุด 
ฝากเล่มนั้นและโอนยอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากใหม่  ซึ่งออกให้ผู้ฝากยึดถือไว้ต่อไป สมุดคู่ฝากเล่มที่ยกเลิก 
นั้นผู้ฝากจะรับไปก็ได้   
 ผู้ฝากต้องเก็บรักษาสมุดคู่ฝากของตนไว้ในที่ปลอดภัย  ถ้าสมุดคู่ฝากหายผู้ฝากต้องแจ้งเป็น 
หนังสือต่อสหกรณ์โดยมิได้ชักช้า  สหกรณ์จะน ายอดเงินคงเหลือเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ซึ่งออกให้ผู้ฝากยึดถือ 
ไว้ต่อไป  ส่วนสมุดคู่ฝากเล่มที่หายให้ยกเลิก 
 ในกรณีที่สหกรณ์ออกสมุดคู่ฝากให้แก่ผู้ฝากครั้งแรกก็ดี  หรือออกเล่มใหม่ให้ต่อจากเล่มก่อน 
ซึ่งลงรายการเต็มแล้วก็ดี  สูญหาย หรือช ารุดใช้การไม่ได้ก็ดี  สหกรณ์จะไม่คิดค่าธรรมเนียม   
 ข้อ 9 ในการส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากทุกครั้ง  ให้ท าใบส่งเงินตามแบบพิมพ์ที่สหกรณ์ก าหนดยื่น 
พร้อมด้วยสมุดคู่ฝากและจ านวนเงินฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ ส านักงานสหกรณ์  ทั้งนี้ ผู้ฝากหรือผู้อื่นจะเป็น 
ผู้ส่งเงินก็ได้ 
 เมื่อสหกรณ์ได้ลงบันทึกรายการจ านวนเงินฝากท่ีได้รับนั้นลงในสมุดคู่ฝาก  และตรวจสอบเป็นการ 
ถูกต้องแล้ว  สหกรณ์จะคืนสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝาก 
 ข้อ 10 ถ้าส่งเช็คเข้าบัญชีเงินฝาก  ต้องขีดคร่อมเช็คก่อน  สหกรณ์สงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินถอนจาก
รายการเช่นนั้น  จนกว่าจะเรียกเก็บเงินตามเช็คได้แล้ว 
 

หมวดที่ 3 
การก าหนดอัตราดอกเบี้ย  ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ย 

วิธีการคิดดอกเบี้ยและการจ่ายดอกเบี้ย 
 ข้อ 11. สหกรณ์จะให้ดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทตามข้อ 4 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 7  ต่อปี 
โดยจะต้องได้ประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป 
 ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ให้ค านวณเป็นรายวันตามยอดคงเหลือ  และสหกรณ์จะน า 
ดอกเบี้ยทบเป็นเงินต้นเข้าบัญชีเงินฝากในวันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้ผู้ฝากรีบยื่นสมุดคู่ฝาก  ณ ส านักงาน 
สหกรณ์อ่ืนเพ่ือ  สหกรณ์บันทึกรายการดอกเบี้ยให้ 
 ดอกเบี้ยเงินฝากประจ า สหกรณ์จะค านวณและจ่ายดอกเบี้ยให้เมื่อก าหนดระยะเวลา 
การฝาก  ส าหรับเงินฝากที่ถอนก่อนก าหนดโดยได้รับอนุญาตจากสหกรณ์ตามข้อ  13 สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ย 
ให้ตามจ านวนเดือนเต็ม 
 กรณีถอนเงินฝากประจ าในระยะเวลาไม่ถึง  3  เดือน  สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้ 
 ถ้าผู้ฝากไม่ถอนเงินฝากประจ าเมื่อครบก าหนดพร้อมดอกเบี้ย  จนพ้นก าหนดไปอีก  7  วัน  ก็เป็นอันว่า
ผู้ฝากตกลงฝากเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม 

 
 
 
 
 

/หมวดที่ 4... 



 
 

หมวดที่ 4 
การถอนเงินฝากและการปิดบัญชี 

 ข้อ 12. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากต้องใช้ใบถอนเงินตามแบบของสหกรณ์ 
 ในการถอนเงินฝาก  ผู้มีอ านาจถอนเงินตามที่ได้ให้ตัวอย่างลงลายมือชื่อไว้ต่อสหกรณ์ 
ควรมารับเงินที่ส านักงานสหกรณ์ด้วยตนเอง  และต้องยื่นใบถอนเงินฝากโดยลงลายมือชื่อตามที่ให้ตัวอย่างไว้นั้นพร้อมกับ
สมุดคู่ฝากต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
 ผู้มีอ านาจถอนเงินฝากจะมอบอ านาจให้ผู้ใดรับเงินแทนก็ต้องท าใบถอนเงินฝาก  และ 
ต้องมอบอ านาจให้ รับเงินแทนเป็นหนังสือตามแบบที่ก าหนด  ทั้งนี้  โดยลงลายมือชื่อตามท่ีได้ให้ตัวอย่างไว้ 
แล้วมอบให้ผู้รับมอบอ านาจยื่นใบถอนเงินฝากนั้น    พร้อมด้วยสมุดคู่ฝากต่อพนักงานของสหกรณ์  ณ  ส านักงานสหกรณ์
ในการนี้สหกรณ์จะเรียกหลักฐานพิสูจน์ตัวผู้รับมอบอ านาจก็ได้ 
 เมื่อสหกรณ์ได้ตรวจถูกต้องแล้วจะจ่ายถอนเงินให้  และลงรายการเงินถอนพร้อมทั้งเงิน 
คงเหลือในสมุดคู่ฝาก  แล้วคืนสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝาก 
 อนึ่ง  การเขียนใบถอนเงินฝากด้วยหมึก  ถ้ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้มีอ านาจถอนเงินต้องลง
ลายมือชื่อที่ให้ตัวอย่างไว้ก ากับด้วย 
 ข้อ 13. การถอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์  จะถอนเมื่อใด  จ านวนเท่าใดก็ได้ 
 ส่วนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจ านั้น  ผู้ฝากย่อมไม่มีสิทธิถอนเงินก่อนครบก าหนด แต่เมื่อผู้ฝาก
ยื่นค าขอเป็นหนังสือโดยชี้แจงความจ าเป็น  สหกรณ์จะยอมให้ถอนเงินฝากก่อนครบก าหนดได้ 
 ข้อ 14. ผู้ฝากจะถอนเงินฝากคงเหลือท้ังหมดเพ่ือเปิดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ได้  ให้ผู้มี 
อ านาจถอนเงินจดแจ้งไว้ท้ายรายการจ านวนเงินในใบถอนเงินฝากไว้ด้วยว่า  “เพ่ือปิดบัญชี”   
 ข้อ 15. ในกรณีท่ีคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์เห็นว่าผู้ฝากฝ่าฝืนระเบียบนี้  หรือก่อ 
ให้เกิดความยุ่งยากแก่สหกรณ์  หรือเห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่จะปิดบัญชีของผู้ฝาก  สหกรณ์จะไม่รับเงินเข้า 
บัญชีเงินฝากของผู้ฝากอีก  และให้ผู้ฝากถอนเงินคงเหลือท้ังหมดเพ่ือปิดบัญชีเงินฝากของตน  ทั้งนี้สหกรณ์ 
จะแจ้งเป็นหนังสือไปยัง  ผู้ฝาก 
 ข้อ 16. การถอนเงินฝากเพ่ือปิดบัญชีตามข้อ 14  สหกรณ์จะค านวณดอกเบี้ยให้ตามข้อ 11 
ถึงวันก่อนวันถอนหนึ่งวัน  เว้นแต่การปิดบัญชีเงินฝากในกรณีผู้ฝากฝ่าฝืนระเบียบตามข้อ  15 
สหกรณ์จะค านวณดอกเบี้ยให้ถึงก่อนวันที่แจ้งหนึ่งวัน  และสหกรณ์จะไม่ให้ดอกเบี้ยอีก  ไม่ว่าผู้ฝากจะถอน 
เงินเมื่อใด 
 เมื่อสหกรณ์ได้จ่ายเงินคืนผู้ฝากแล้ว  จะยกเลิกสมุดคู่ฝากส าหรับบัญชีนั้น 
 ข้อ 17. ในกรณีท่ีมีความจ าเป็น  สหกรณ์สงวนสิทธิที่จะไม่รับฝากเงินก็ได้ 
 
  ประกาศ  ณ   1  กุมภาพันธ์ 2561    
                                                                               
     พันต ารวจตรีหญิง  เสาวลักษณ์  ตรีมรรค 
         (เสาวลักษณ์  ตรีมรรค) 
            ประธานกรรมการ 
      สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย การรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น 

พ.ศ.2561 และให้ดําเนินการสง่นายทะเบียนต่อไป 

/ระเบียบวาระที่ 6... 



 
 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่อง  อื่นๆ 

6.1  เรื่อง  การกู้เงนิบรรเทาค่าครองชีพ 

 1.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย จ.ส.ต.ศิรศิักดิ์ สาดีน ตําแหน่ง ผบ.หมู ่ป.สภ.ธารโต สมาชิกเลขที่  6129 

มีความประสงค์ ขอกู้เงินบรรเทาค่าครองชีพ  จํานวน 110,000.00 บาท เนื่องจากได้ปรับโครงสร้างหนี้ไปแล้ว 

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559 จํานวน 1,900,200.00 บาท ผ่อนมาแล้ว 12 งวด จงึขอกู้เงนิบรรเทาค่าครองชีพ 

ที่ประชุม  ไม่อนุมัตใิห้กู้เงินบรรเทาค่าครองชีพ เนื่องจากได้ปรับโครงสรา้งหนี้แล้ว 

 2.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  ส.ต.ท.โกวิทย์  บัวขาว  ตําแหน่ง  ผบ.หมู่ สภ.สระแก้ว  สมาชิกเลขที่  

8331  มคีวามประสงค์ ขอกู้เงินบรรเทาค่าครองชีพ  จึงขอกู้เงินบรรเทาค่าครองชีพ 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้กู้ตามใบรับรองเงินเดือน 

 3.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  พ.ต.ท.สมชาย  ช่วยบํารุง  ตําแหน่ง  สภ.เมืองตรัง  สมาชิกเลขที่  

6750  มีความประสงค ์ขอกู้เงินบรรเทาค่าครองชีพ จํานวน  350,000.00 บาท  จงึขอกู้เงนิบรรเทาค่าครองชีพ 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้กู้เงินบรรเทาค่าครองชีพ จํานวน 350,000.00 บาท 

6.2  เรื่อง  ขอกู้เงนิสามัญ 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  พ.ต.ท.พยงศักดิ์  หนูรัก  ตําแหน่ง  รอง ผกก.สภ.บันนังสตา  สมาชิก

เลขที่  4587  มีความประสงค์ ขอกู้เงินสามัญ  ซึ่งมีความจําเป็นซ่อมแซมบ้าน แต่เนื่องจากจะเกษียณอายุ

ราชการประจําปี 2562  จงึขอกู้เงนิสามัญดังกล่าว 

ที่ประชุม  อนุมัตติามระเบียบ 

เลิกประชุม  11.30  น. 

    

       พันตํารวจตรีหญิง เสาวลักษณ์  ตรีมรรค   ประธานในที่ประชุม 

              (  เสาวลักษณ์  ตรีมรรค  ) 

       ดาบตํารวจ        กันย์ทิต  ฆังคะรัตน์    ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

             ( กันย์ทิต ฆังคะรัตน ์) 

      ส าเนาถูกต้อง 

พันตํารวจหญิง   เสาวลักษณ์  ตรีมรรค 

  ( เสาวลักษณ์ ตรมีรรค ) 

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

           



 
 

 


