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/ระเบียบวาระที่ 1... 

 



 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่อง  ที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ   

 แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวันที่ 30 พ.ค. 2561 สหกรณ์จัดกิจกรรมพบปะสมาชิกที่ 

กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา หากกรรมการท่านใดสะดวกเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ และขอเปิดประชุม 

ที่ประชุม มีมติรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม 

 

ระเบียบวาระที่  3   เรื่อง  สบืเนื่อง 

3.1  เรื่อง  ขอรับเงนิว่าด้วย กองทุนเพื่อสวัสดิการหรอืการสงเคราะห์  พ.ศ.2560 

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

และข้อ 107(10) และโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่22 ครั้งที่6 เมื่อวันที่29 พฤษภาคม 2560  

ได้กําหนดให้มรีะเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา  จํากัด  ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการหรอื 

การสงเคราะห ์พ.ศ.2560 ดังตอ่ไปนี้ 

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด  ว่าด้วยกองทุน

สวัสดิการหรอืการสงเคราะห ์พ.ศ. 2560” 

 ข้อ 2 ระเบียบนีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2560  เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการ

เพื่อสงเคราะหแ์ก่สมาชิกที่เสียชีวติหรอืได้รับบาดเจ็บสาหัส พ.ศ.2558 และบรรดาระเบียบประกาศ คําสั่ง มติ หรือ 

ข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรอืแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใชร้ะเบียบนีแ้ทน 

 ข้อ 12 กรณีสมาชิกเสียชีวติจา่ยเงนิกองทุนสวัสดิการดังนี้ 

  (ก) เป็นสมาชิกไม่เกินหา้ปี  จํานวน     70,000   บาท 

  (ข) เป็นสมาชิกเกินห้าปีขึ้นไป  จํานวน  1000,000   บาท 

 1. ดว้ย สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  ร.ต.ท.หญิงยุพดี  มณีคง  ตําแหน่ง  รอง สว.ฝ่ายการเงิน สภ.เบตง  

สมาชิกเลขที่  3620  ได้เสียชวีิตด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวในสมอง  เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ในข้อมูล

สหกรณ์สมาชิกไม่ได้ระบุผูร้ับผลประโยชน์ไว้  แต่ทายาททําหนังสือส่งมา  1  ราย  คือ  ร.ต.ต.วิโชติ  มณคีง       

คู่สมรส  รายละเอียดเกี่ยวกับสหกรณ์ดังนี้ 

   ทุนเรือนหุ้น  638,190.00  บาท 

   อายุการเป็นสมาชิก  21  ปี  3  เดือน 

 จงึขอเบิกเงินกองทุนสวัสดิการกรณีสมาชิกเสียชีวิต 

 จากมติที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 มีมติ ที่ประชุม         

ให้แจ้งคณะกรรมการ สภ.เบตง ให้ตดิต่อสอบถามเรื่องทายาทตามกฎหมาย  

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้ทายาทติดตอ่สหกรณ์ 

/ระเบียบวาระที่ 4... 



ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  เพื่อทราบ 

4.1  เรื่อง  เงนิรับ – จ่าย ประจ าเดือน พฤษภาคม 2561   

 รายการรับ – จา่ยเงินในรอบเดือน ตั้งแตว่ันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561  ดังนี้ 

 รวมรับ ( ตัง้แต ่1 พ.ค.61 – 18 พ.ค.61 ) มีรายละเอียดดังนี้ 

- รับเงนิชําระหนีเ้งินกู้สามัญ              81,495,081.98  บาท 

- รับเงนิชําระหนีเ้งินกู้ฉุกเฉิน      2,269,056.32  บาท 

 

 

- รับชําระหนี้เงินกู้ – บรรเทาค่าครองชีพ     8,911,052.34  บาท 

- รับชําระเงินกู้สามัญพิเศษ (รับภาระหนี้)      2,145,711.63  บาท 

- รับเงนิชําระหนีเ้งินกู้ ฐานะผู้ค้ําประกัน        338,449.01  บาท 

- รับชําระเงินกู้ตามคําพิพากษา           11,743.84  บาท 

- รับชําระเงินกู้อื่น              3,843.67  บาท 

- เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเป้าหมาย      7,325,476.26  บาท 

- เงินรอจ่ายคืน            133,084.37  บาท 

- ทุนเรือนหุ้น         8,472,680.00 บาท 

     - กองทุนช่วยเหลือสมาชิกผูค้้ําประกัน         397,048.39 บาท 

     - ดอกเบีย้รับ         1,264,953.02  บาท 

     - ค่าธรรมเนียมแรกเข้า                400.00  บาท 

     - ดอกเบีย้พิพากษา              4,829.28  บาท 

- ค่าธรรมเนียมสมุดเงินฝาก                 50.00  บาท 

  รวมรับ       112,773,460.11 บาท 

 - รับเงินธนาคารกรุงไทย สาขายะลา               40,675,641.32 บาท 

- รับเงนิ ธกส.ยะลา                                .00 บาท 

- รับเงนิธนาคารออมสิน          20,000,000.00 บาท 

-  รับเงนิธนาคารธนชาต – กระแสรายวัน            5,000,000.00 บาท 

      -  รับเงนิฝากธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์                                           714,657.54 บาท 

 -  เงินสดคงเหลือยกมา (30 เม.ย.61)                                             490,412.33 บาท 

   รวมรับทั้งสิน้                                                              179,654,171.30 บาท  

 รวมจา่ย ( ตัง้แต่ 1 พ.ค. – 18 พ.ค.61 ) 

- จา่ยเงนิกู้สามัญแก่สมาชิก          82,454,800.00 บาท 

- จา่ยเงนิกู้ฉุกเฉินแก่สมาชิก       3,538,270.00          บาท 

- จา่ยเงนิกู้สามัญ-บรรเทาค่าครองชีพสมาชิก     7,021,000.00  บาท 

- จา่ยเงนิกู้สามัญ-โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ                25,240,000.00 บาท 

/ครุภัณฑ.์.. 



- ครุภัณฑ์              33,600.00 บาท 

- เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเป้าหมาย      5,590,223.20 บาท 

- เงินรอจ่ายคืน            281,590.30 บาท 

- เงินกู้ ธกส.ยะลา                19,847,580.56 บาท 

- ทุนเรือนหุ้น         3,111,330.00  บาท 

- กองทุนช่วยเหลือสมาชิกผูค้้ําประกัน      2,073,345.22  บาท 

- ทุนสวัสดิการสมาชิก              4,700.00  บาท 

- ดอกเบีย้รับ            194,785.97  บาท 

- ค่าเบีย้ประชุม               7,000.00  บาท 

- ค่าใช้จ่ายทั่วไป        365.00  บาท 

- ค่าบํารุงรักษาโปรแกรม            38,064.00  บาท 

- ค่ารับรอง               7,288.00  บาท 

- ค่าวัสดุสํานักงาน              2,300.00  บาท 

-    ค่าไฟฟ้า               6,139.56  บาท 

-   ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์              4,100.00  บาท 

-   ค่าตอบแทน               4,800.00  บาท 

- ค่าโทรศัพท์               2,574.42  บาท 

- ค่าธรรมเนียมธนาคารและอากร      804.54  บาท 

- ค่าไปรษณีย์               2,049.00  บาท 

- ดอกเบีย้จ่ายเงนิรับฝาก                   15.56 บาท 

- ค่าประกันสังคม                      10,630.00  บาท 

-   ค่าน้ําประปา                   37.45  บาท 

-   ค่าบริการอินเตอรเ์น็ต              1,284.00  บาท 

-   ค่าบริการเคเบิล้ ที.วี                200.00  บาท 

-   ค่าเบีย้เลีย้งพาหนะ            19,190.00  บาท 

-   ค่าถ่ายเอกสาร              2,880.00  บาท 

-   ค่าติดตั้งโปรแกรม สอ.มอ.            4,300.00  บาท 

-   ค่าน้ํามันเชือ้เพลิง                100.00  บาท 

-   ค่าใช้จา่ยในการอบรม             6,400.00  บาท 

-   ดอกเบีย้จ่าย ธกส.          756,557.00  บาท 

-   ดอกเบีย้จ่ายตั๋วสัญญาใช้เงนิ – ธ.แลนด์แอนด์เฮาส์      714,657.54  บาท 

รวมจา่ย            150,982,961.32  บาท 

     -  นําเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขายะลา                       8,900,173.63  บาท 

  -  นําเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย กระแส-สิโรรส                            2,000.00  บาท 

/นําเงินฝากธนาคาร... 



  -   นําเงินฝากธนาคารออมสิน  สาขายะลา            18,800.000.00  บาท 

  -   นําเงินฝากธนาคาร  กรุงไทยสาขาสิโรรส                300,000.00  บาท 

  -   นําเงินฝากธนาคาร  แลนด์แอนด์เฮาส์       300,000.00  บาท 

     -  เงินสดคงเหลอืยกไป (18 พ.ค.61)                          369,036.35  บาท 

    รวมรายจ่ายทั้งสิน้           179,654,171.30  บาท 

ที่ประชุม  รับทราบ 

4.2  เรื่อง  สมาชิกคงเหลือ ประจ าเดือน พฤษภาคม 2561 

 สมาชิกยกมาจากเดือนก่อน    3,179 ราย 

 สมาชิกสมัครใหม่เดอืน พ.ค.61       10 ราย 

 อนุมัตใิห้ออกเดือน พ.ค. 61        19 ราย 

 คงเหลือสมาชิกทั้งสิน้    3,170 ราย 

         จงึแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

4.3  เรื่อง  การจ่ายเงนิกู้ฉุกเฉิน ประจ าเดือน พฤษภาคม 2561 

 ในระหว่างเดือน 21 เมษายน 2561 – 18 พฤษภาคม 2561 สหกรณ์ฯ จ่ายเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินให้สมาชิก

หนว่ยต่าง ๆ จํานวน 329 ราย เป็นเงิน 5,211,970.00  บาท   

จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

4.4  เรื่อง  รายงานการตรวจสอบกิจการ 

 ผูต้รวจสอบ   ร.ต.ท.สุทิน  ศรีบุญเอียด  ได้รายงานการปฏิบัติงานด้านการเงนิ ดังนี้ 

 ธนาคารธนชาต  สาขายะลา (กระแสรายวัน)  ยอดเงนิคงเหลือ  ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 จํานวน 150,794.53  บาท   

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

479,350.48  บาท 

 ธนาคารกรุงเทพ สาขายะลา ยอดเงนิคงเหลอื ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 จํานวน 588,624.87 บาท   

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่  23 พฤษภาคม 2561 จํานวน     

2,497,945.63  บาท   

 ธนาคารกรุงไทย สาขายะลา ยอดเงนิคงเหลอื ณ วันที่ 23พฤษภาคม 2561 จํานวน 19,178,643.72 บาท 

 ธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส ยอดเงนิคงเหลือ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 จํานวน 105,455,192.85 บาท 

 ธนาคารออมสิน  สาขายะลา ยอดเงนิคงเหลอื ณ วันที่ 23พฤษภาคม 2561จํานวน 8,044,849.98  บาท 

 ธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์  สาขาหาดใหญ่ ยอดเงนิคงเหลือ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 จํานวน 489,027.13  บาท 

 รายงานการปฏิบัติงานด้านสินเช่ือ  ดังนี้ 

 สหกรณ์ฯ ได้ให้กู้แก่สมาชิก  2  ประเภท 

 1.  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน จํานวน  329  สัญญา  จํานวนเงิน     5,211,970.00  บาท  

 2.  เงินกู้สามัญ  จํานวน  208 สัญญา  จํานวนเงิน  165,745,800.00  บาท 

/จงึแจง้ที่ประชุม... 



 จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 

4.5  เรื่อง  รายงานงบทดลองประจ าเดือน พฤษภาคม 2561 

รายงานสรุปงบทดลอง 

จากวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 – วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 

 สินทรัพย์       2,300,473,624.37 

 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ                4,698,599.55 

  รวมสินทรัพย์      2,295,775,024.82 

 รวมหนี้สนิ   1,068,507,352.64 

 รวมทุน              1,172,123,518.48  2,240,630,871.12 

 กําไรสุทธิ           55,144,153.70   

  รวมหนี้สนิและทุน     2,295,775,024.82 

 รวมรายได้           83,336,233.79  

รวมค่าใช้จา่ย           28,192,080.09 

  กําไรสุทธิ          55,144,153.70        

 จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

4.6  เรื่อง  รายงานการลาของเจ้าหน้าที่ ประจ าเดือน พฤษภาคม 2561 

 ตั้งแตว่ันที ่1 พฤษภาคม – 31 พฤษภาคม 2561 

ชื่อ – นามสกุล ลาพักผ่อน ลากจิ ลาปว่ย ลาคลอด 
รวมวันลา 

ที่ผ่านมา 

พ.ต.ท.ศิวกร  จันทร - - - - 7 

นางพรรณี  แก้วศรี 1 - - - 2 

นางสาวกัญจน์ณัฎฐ์  หวังมวลกลาง - - - - 4 

นางศวิาลัย  ป.ปาน - - - - 2 

นางเมสินี  ชัยสงคราม - - - - 4 ลาคลอด 45 วัน 

นางสาวลัดดาวัลย์  ปาลิยะประดษิฐ์ - - 1 - 5.5 

นางสาวนารีรัตน์  สังข์สกุล - - - - 2 

นางสาวสกุณ  เลี้ยงพันธุ์สกุล - - - - 5 

นางสาววันนิสา  ธรรมโชต ิ - - - - 5 

จงึแจ้งที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

 

 

 

/4.7 เรื่อง รายงานกองทุนช่วยเหลอื... 

 



4.7  เรื่อง  รายงานกองทุนช่วยเหลือสมาชกิ ประจ าเดือน พฤษภาคม 2561 

 กองทุนช่วยเหลือสมาชิก  ณ 21 เมษายน – 18 พฤษภาคม 2561 

   ยอดยกมา     9,578,410.71  บาท 

   รับกองทุน       645,344.66  บาท 

   จา่ยกองทุน     2,073,345.22  บาท 

   คงเหลือ      8,150,410.15  บาท 

 จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  5 

 เรื่อง  เพื่อพิจารณา 

5.1   เรื่อง กรมส่งเสริม 

 1. การกําหนดงวดชําระเงินกู้ที่สหกรณ์กําหนดไประยะเวลาเกินกว่าที่สง่เสริมให้คําแนะนําซึ่งอาจทําให้

สหกรณ์ขาดสภาพคล่องได้ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

5.2  เรื่อง ผู้ตรวจสอบบัญชี 

ที่ประชุม  ไม่ม ี

5.3  เรื่อง ผู้ตรวจสอบกิจการ 

ที่ประชุม  ไม่ม ี

5.4  เรื่อง สมาชิกพ้นสภาพจากสหกรณ์ สมาชิกพ้นสภาพ ประจ าเดือน พฤษภาคม 2561 ดังน้ี 

ล าดับ เลขที ่ ชื่อ – สกุล 
ทุนเรือนหุน้ 

( บาท ) 

หนีส้ิ้น 

( บาท ) 

ดอกเบีย้ 

( บาท ) 

จ่ายจริง 

( บาท ) 
กรณี 

1 9316 ร.ต.อ.วรวิทย์  ณ นคร 89,000.00 00 00 89,000.00 เหตุผลส่วนตัว 

2 7001 จ.ส.ต.อัครเดช  เกลี้ยงไธสง 350,500.00 00 00 350,500.00 เหตุผลส่วนตัว 

3 8927 ส.ต.ท.สุบิณร์  พูลเนียม 165,100.00 167,700.00 00 -2,600.00 เหตุผลส่วนตัว 

4 8935 ส.ต.ท.ปัญญาวฒุิ เอยีดฤทธิ ์ 66,600.00 15,000.00 00 51,600.00 เหตุผลส่วนตัว 

5 9993 ด.ต.ศราวุธ  คงยัง 25,000.00 00 00 25,000.00 เหตุผลส่วนตัว 

 696,200.00 182,700.00 00 513,500.00  

  ทุนเรือนหุ้น    696,200.00  บาท 

  หนี้เงนิกู้     182,700.00     บาท 

  คงเหลือ     513,500.00  บาท 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ 

 

 

/5.5 เรื่อง ประมาณการ... 



5.5  เรื่อง ประมาณการรับ – จ่ายเงนิ ประจ าเดือน มิถุนายน 2561 

 ประมาณการรับ – จ่ายเงิน ประจําเดือนมิถุนายน 2561 สหกรณ์ฯ จะได้รับในวันสิ้นเดือนเพื่อให้ที่

ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับจํานวนเงินของสหกรณ์ฯ ที่ประมาณว่าจะได้รับและจ่ายในวันสิ้นเดือนนี้ เพื่อที่ประชุม

จะได้รับทราบยอดเงนิคงเหลอื ดังนี้ 

 รายรับ 

1. รับเงนิค่าหุน้รายเดือน               5,201,700.00  บาท 

2. รับเงนิชําระหนี้สามัญจากสมาชิก            13,913,540.00  บาท 

3. รับเงินชําระหนี้ฉุกเฉินจากสมาชิก    2,033,980.00  บาท 

4. รับดอกเบีย้เงนิให้กู้แก่สมาชิก             13,324,684.45  บาท 

5. เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเป้าหมาย       324,500.00  บาท 

รวมรับ                34,798,404.45  บาท 

 รวมจา่ย 

1. จา่ยค่าหุน้คืนแก่สมาชิก 5 ราย         513,500.00  บาท 

2. จา่ยค่าเบีย้ประชุมกรรมการ         28,000.00  บาท 

3. ค่าตอบแทนเจ้าหนา้ที่          70,000.00  บาท 

4. จา่ยเงนิกู้สามัญ  11  ราย     3,587,800.00  บาท 

5. จา่ยเงนิเดือนเจา้หนา้ที่         135,390.00  บาท 

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

7. จา่ยชําระดอกเบีย้ ธกส.ยะลา        641,577.74  บาท 

8. จา่ยดอกเบีย้ตั๋วสัญญาใช้เงนิ ธ.กรุงเทพ        340,273.97  บาท 

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

10. จา่ยชําระดอกเบีย้ สอ.รพ.หาดใหญ่      308,938.36  บาท 

11. ค่าตอบแทนที่ปรึกษา           9,000.00  บาท  

12. จา่ยดอกเบีย้ตั๋วสัญญาใช้เงนิ ธ.กรุงไทย สิโรรส     386,198.63  บาท 

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

14. จา่ยชําระดอกเบีย้ สอ.มอ.หาดใหญ่      568,829.00  บาท 

15. จา่ยดอกเบีย้ตั๋วสัญญาใช้เงนิ – ธ.ธนชาติ     363,082.19  บาท 

16. จา่ยดอกเบีย้ตั๋วสัญญาใช้เงนิ – ธ.แลนด์แอนดเ์ฮาส์    218,630.12  บาท 

17. จา่ยเงนิปันผลและเฉลี่ยคืน          3,807.80  บาท 

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

19. จา่ยชําระดอกเบีย้ สอ.รพ.ตํารวจ      300,657.53  บาท 

          รวมจ่าย                                                 26,225,685.34  บาท 

 รวมรับทั้งสิน้             34,798,404.45  บาท 

 

/หัก รวมจ่าย... 



 หัก รวมจา่ย              26,225,685.34  บาท 

 เงินคงเหลือ                         8,572,719.11  บาท 

 กัน ไว้เป็นเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน     3,000,000.00  บาท 

 กัน ไว้เป็นที่จ่ายคืนเงินรับฝาก     1,000,000.00  บาท 

  คงเหลือเป็นเงินใชจ้า่ย               4,572,719.11  บาท 

 หมายเหต ุ

 เงินสดคงเหลอื  (18 พ.ค.61)       369,036.35  บาท 

 เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส คงเหลือ 18 พ.ค.61    455,102.85  บาท 

 เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขายะลา คงเหลือ 18 พ.ค.61     8,501,333.15  บาท 

 เงินฝาก ธ.กรุงเทพ คงเหลือ              189,104.87  บาท 

 เงินฝาก ธกส.ยะลา คงเหลือ             2,497,945.63  บาท 

 เงินฝากชุมนุม สอ.ตร.แหง่ชาติ       169,254.76  บาท 

 เงินฝากธนาคารธนชาต         79,350.48  บาท 

 เงินฝากธนาคารออมสิน              9,134,849.98  บาท 

 เงินฝากธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์       289,027.13  บาท 

 เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ                        21,685,005.20  บาท 

 หมายเหต ุ

 หนี้เงนิกู้ สอ.รพ หาดใหญ่ คงเหลือ              96,000,000.00  บาท 

 หนี้เงนิกู้ ธกส.สาขายะลา คงเหลือ                   170,443,661.32  บาท 

 หนี้ตัว๋สัญญาใช้เงนิ ธ.กรุงไทย สาขาสิโรรส         105,000,000.00  บาท 

 หนี้ตัว๋สัญญาใชเ้งิน ธ.แลนด์แอนดเ์ฮาส์         150,000,000.00  บาท 

 หนี้เงนิกู้ สอ.มอ.หาดใหญ่           141,250,000.00  บาท 

 หนี้เงนิกู้ สอ.รพ.ตํารวจ            87,000,000.00  บาท 

 หนี้ตัว๋สัญญาใชเ้งินธนาคารธนชาต           90,000,000.00  บาท 

 หนีต้ั๋วสัญญาใชเ้งิน ธ.กรุงเทพ           80,000,000.00  บาท 

     รวมหนี้คงเหลอื         919,693,661.32  บาท 

หมายเหต ุ รายการยังไม่ลงบัญชี 18/05/61                12,700.00  บาท 

     18/05/61      255,917.37  บาท 

     18/05/61      492,501.23  บาท 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติอนุมัตปิระมาณการรับ-จา่ย ประจําเดือน มิถุนายน 2561 

 

 

 

 

/5.6 เรื่อง การจา่ยเงนิกู้สามัญ... 



5.6  เรื่อง การจ่ายเงนิกู้สามัญระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 

 ระหว่างวันที่ 21 เมษายน – 18 พฤษภาคม พ.ศ.2561 

 25/04/61 จํานวน 44 ราย เป็นเงิน 23,270,000.00 บาท 

 26/04/61 จํานวน 21 ราย เป็นเงิน 27,760,000.00 บาท 

 02/05/61 จํานวน  4 ราย เป็นเงิน  4,750,000.00 บาท 

 08/05/61 จํานวน  1 ราย เป็นเงิน  3,440,800.00 บาท 

 09/05/61 จํานวน 61 ราย เป็นเงิน 66,380,000.00 บาท 

 10/05/61 จํานวน  1 ราย เป็นเงิน   1,500,000.00 บาท 

 11/05/61 จํานวน 22 ราย เป็นเงิน 18,133,000.00 บาท 

 15/05/61 จํานวน  1 ราย เป็นเงิน     354,000.00 บาท 

 16/05/61 จํานวน 18 ราย เป็นเงิน 20,158,000.00 บาท 

  รวมทั้งหมด  173  ราย เป็นเงิน   165,745,800.00   บาท 

ที่ประชุม  อนุมัตกิารจา่ยเงินกู้ในครั้งนี้ 

5.7  เรื่อง การจ่ายเงนิกู้สามัญ ประจ าเดือนมิถุนายน 2561 

ที่ประชุม  อนุมัติ 

 5.7.1  สมาชิกขอกู้เงนิสามัญ  

 1. ด้วย  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.ท.สมภพ  บัวบาน  ตําแหน่ง  ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 

สมาชิกเลขที่ 9629  ขอกู้เงนิสามัญ  จํานวน  800,000.00  บาท  แตเ่นื่องจากสมาชิกได้มีเงินกู้ธนาคาร ธกส.แต่

สมาชิกได้บอกเจ้าหนา้ที่วา่จา่ยเงนิกู้ธนาคารจ่ายนอกเงินเดอืน  ในรับรองเงนิเดือนไม่มีหนี้ธนาคาร ธกส. จึงได้ทํา

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการกู้เงินในครั้งนี้  และได้ยินยอมเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรว่า ข้าพเจ้าสามารถ

ชําระหนี้สหกรณ์ได้โดยไม่เกิดปัญหา  จึงเรียนมาเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาในการกู้เงินครั้งนี้ 

ที่ประชุม   ขอเอกสารเพิ่มเติมและนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการอีกครั้ง 

  2.  ด้วย  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ร.ต.อ.หญงิจศมิา  วงศง์าม  ตําแหน่ง  รอง สว. กก.สส.ภ.จว.ยะลา  

สมาชิกเลขที่  10096  ขอกู้เงินสามัญ  จํานวน  1,950,000.00  บาท  แต่เนื่องจากติดภาระค้ําประกัน          

ด.ต.ชัยชาญ  สุวรรณชาตรี  ได้ถูกตั้งกรรมการสอบสวน  แต่เงินเดือนยังสามารถหักได้ตามปกติ  จึงขอความ

อนุเคราะหพ์ิจารณาในการกู้ครั้งนี้ 

ที่ประชุม   อนุมัตใิห้กู้เงินสามัญ จํานวน 1,950,000.00 บาท 

  3.  ด้วย  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ด.ต.อัธยา  วกกุม  ตําแหน่ง  ผบ.หมู่ สภ.รามัน สมาชิกเลขที่  

5952  ขอกู้เงินสามัญ  จํานวน  1,700,000.00  บาท  แตเ่นื่องจากมีหนี้รับภาระ จํานวน 2 ราย คือ ส.ต.ท.มงคล  

ขาวหมื่น และ ส.ต.อ.นพรัตน์  รักจันทร์  จ่ายรายเดือนจํานวน 1,400.00 บาท จึงไม่ขอปิดหนี้ที่รับภาระหนี้ทั้ง 2  

เนื่องจากมีความจําเป็นต้องใช้เงนิ ไปชําระหนี้นอกระบบ จงึขอผ่อนชําระแยกต่างหาก   

ที่ประชุม เรียกผูกู้้พบผูจ้ัดการ ให้ผู้จัดการพิจารณาในการกู้ โดยกําหนดแนวทางเลือกเป็น 2 แนวทาง คอื 

1) ให้ปิดภาระหนี้จํานวน 50,000 บาท หรือ 2) เพิ่มเงนิชําระภาระหนี้รายเดือน 

 

/5.7.2  สมาชิกขอกู้เงนิ... 



 5.7.2  สมาชิกขอกู้เงินสามัญตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ 

 -ไม่มี-  

ที่ประชุม   ไม่ม ี

  5.7.3  สมาชิกขอกู้เงนิสามัญ (กรณีปรับโครงสร้างหน้ี)   

 -ไม่ม-ี 

ที่ประชุม ไม่ม ี

 5.7.4  สมาชิกขอกู้เงนิสามัญ (กรณตีิดภาระค้ าประกัน/ติดอายัดเงนิปันผลเฉลี่ยคนื) 

 -ไม่ม-ี 

ที่ประชุม  ไม่ม ี

 5.7.5 สมาชิกขอกู้เงนิโครงการบรรเทาค่าครองชพี (กรณพีิเศษ) 

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

8159  ได้ขอกู้เงินสามัญค่าครองชีพ  จํานวน  30,000.00  บาท  แตเ่นื่องจากติดภาระค้ําประกันของ สมาชิกราย  

ด.ต.จตุพร  บุญสร้าง  สมาชิกเลขที่  9142  ซึ่งได้ถูกคําสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน และได้ยินยอมลงรายมือชื่อ

เซ็นรับสภาพหนีเ้ป็นที่เรียบร้อยแลว้ จงึขอกู้เงนิเพื่อตอ้งนําเงินไปใช้สว่นตัว   

ที่ประชุม ไม่อนุมัตใิห้กู้เงินคา่ครองชีพ 

 5.7.6 สมาชิกขอกู้ฉุกเฉิน 

 -ไม่ม-ี 

ที่ประชุม ไม่ม ี

5.8 เรื่อง  รายงานตดิตามหนี้สนิ และรายละเอียดลูกหนี้ต่างจังหวัด 

 5.8.1 รายละเอียด ลูกหน้ีต่างจังหวัด 

  ภายในเดือนพฤษภาคม 2561 มีลูกหนีต้่างจังหวัดส่งชําระเงินตั้งแต่ 20 เมษายน – 21 พฤษภาคม 2561 

รวมเป็นเงิน 5,624,741.41 บาท 

   ลูกหนีต้า่งจังหวัด ยกมาเดอืน เม.ย. 61   389 ราย 

   สมาชิกหน่วยตา่งจังหวัด ประจําเดือน พ.ค. 61     

    - ลาออก       16 ราย 

    - ย้ายออก        - ราย 

    - ย้ายเข้า        3 ราย 

   คงเหลือลูกหนีต้า่งจงัหวัด เดอืนพฤษภาคม 2561  376 ราย 

ที่ประชุม รับทราบ 

 1.ร.ต.อ.หาญพล  รามด้วง  ตําแหน่ง (ยา้ยป6ี1 สวป.สภ.สทิงพระ จว.สงขลา)  สมาชิกที ่04349 

  **การชําระยอดเดอืน เม.ย.61 ไม่ได้รับ เนื่องจากยา้ยตําแหน่ง** 

    ทุนเรือนหุ้น     419,300.00  บาท 

    หนีเ้งินกูส้ามัญ   1,930,153.40  บาท 

    หนีเ้งินกู้คา่ครองชีพ    261,468.36  บาท 

    หนีเ้งินกู้ฉุกเฉิน       67,620.30  บาท 

 



ว / ด / ป รายการ 

2/เม.ย./61 
ส่งเรียกเก็บ  38,010.-  สอ.ตร.สงขลา  ท่ีสอ.ยล./945 

*เนื่องจากเดอืนม.ีค.61 สมาชิกยา้ยจาก บก.ท่องเท่ียว มายัง สภ.สทิงพระ ทําให้ไม่สามารถเงินเดอืนได้ 

30/เม.ย./61 เบือ้งต้นตดิตอ่ไปยัง จนท.กง. หักเขา้ระบบให้เดอืน พ.ค. 2561 

9/พ.ค./61 แจ้งรายละเอยีดของสมาชิกสหกรณ์ฯ (ผู้กู้-ค้ํา)  ท่ีสอ.ยล./1264 

ที่ประชุม รอสิน้เดอืน พ.ค. 2561 

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

  **การชําระหนี ้ได้รับเพยีงบางส่วน ทําให้เงินต้นได้ไม่เต็มจาํนวน** 

    ทุนเรือนหุ้น   347,100.00  บาท 

    หนีเ้งินกูส้ามัญ   559,724.70  บาท 

    หนีเ้งินกู้คา่ครองชีพ  350,000.00   บาท 

    หนีเ้งินกู้ฉุกเฉิน   100,000.00   บาท 

ว / ด / ป รายการ 

29/ม.ค./61 ส่งเรียกเก็บ  21,300.-  ภจว.ตรัง  ท่ีสอ.ยล./329   

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

25/เม.ย./61 ส่งเรียกเก็บ  27,270.-  ภจว.ตรัง  ท่ีสอ.ยล./1197   

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

ณ 22/พ.ค./61 ยังไม่มีการชําระยอดคา้งเขา้มาที่สหกรณ์ 

30/เม.ย./61 เบือ้งต้นตดิตอ่ไปยัง จนท.กง. หักเข้าระบบเดอืน พ.ค. 2561 

9/พ.ค./61 แจ้งรายละเอยีดของสมาชิกสหกรณ์ฯ (ผู้กู้-ค้ํา)  ท่ีสอ.ยล./1262 

15/พ.ค./61 ขอโอนสมาชกิ  670,342.86  ท่ีสอ.ยล./1297  สอ.ตร.ตรัง 

ที่ประชุม รอสิน้เดอืน พ.ค. 2561 

 3.ส.ต.อ.นนัทภัสณ ์ แกง้คงบญุ ตําแหน่ง ภจว.สงขลา  สมาชิกที่ 05137  **เป็นสมาชิก2ที สอ.ตร.สงขลา 

    ทุนเรือนหุ้น     351,500.00  บาท 

    หนีเ้งินกูส้ามัญ   1,265,549.90  บาท 

    ดอกเบ้ียคา้ง ณ 22/พ.ค./61    196,562.04  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 ส่งเรียกเก็บ ภจว.สงขลา  ท่ีสอ.ยล.4198  ยอด 18,200 บาท 

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

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

ศาลเลื่อนนัดพบ ไปวันท่ี3 มนีาคม 2561 



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

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

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

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

  เรียน  ประธานและคณะกรรมการทุกทา่น สมาชกิรายส.ต.อ.นันทภัสณฯ์ ทางสหกรณ์ฯ ได้จัดส่งเอกสาร 

 บอกกล่าวให้ชําระหนี้(โนติส) ถึงผู้กู้และผู้ค้ําประกัน ครบจํานวน 4 ครัง้  จึงขอแนวทางในการปฏบัิตงิานดําเนนิการ 

 วา่จะใหด้ําเนนิการโอนหุ้นหักหนี้ให้กับคนค้ําท้ัง 5 ราย ได้หรือไม ่เนื่องจากรายจ.ส.ต.ณัฐสิทธ์ิ  สุยฉอ่ง และ 

 ส.ต.อ.คณิศร  อุทธิสนิธ์ ยังไม่มีการรับสภาพหนี้  

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมมีติให้ทําหนังสอืเรียกเก็บเงินผู้คํ้าประกัน 

 4.ร.ต.ท.ทิพย์ชัย  ชลสินธุ์  ตําแหน่ง (สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส)  สมาชิกที่ 07729 

  **การชําระหนี ้ได้รับเพยีงบางส่วน ทําให้เงินต้นได้ไม่เต็มจาํนวน** 

    ทุนเรือนหุ้น     373,000.00  บาท 

    หนีเ้งินกูส้ามัญ   1,085,202.70  บาท 

    หนีเ้งินกู้ฉุกเฉิน       28,721.67  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

4/เม.ย/61   ส่งเรียกเก็บ  20,470.-  สภ.ตากใบ จว.นราธวิาส  ที่สอ.ยล./954 

30/เม.ย./61 เบือ้งต้นตดิตอ่ไปยัง จนท.กง. และสมาชกิ (หักเข้าระบบเดอืน พ.ค. 2561) 

10/พ.ค./61 ส่งเรียกเก็บ  20,470.-  สภ.ตากใบ จว.นราธวิาส  ที่สอ.ยล./1271 

9/พ.ค./61 แจ้งรายละเอยีดของสมาชิกสหกรณ์ฯ (ผู้กู้-ค้ํา)  ท่ีสอ.ยล./1263 

ที่ประชุม รอสิน้เดอืน พ.ค. 2561 

 แจ้งเพื่อทราบสมาชิกต่างจังหวัดที่เก็บยอดหนีเ้งินกู้ฉุกเฉินไม่ได้ (ตั้งแตย่้าย เก็บได้บางส่วน) 

  1.ด.ต.กฤตภาส  ขาํเพ็ง  ตาํแหน่ง สภ.คลองแงะ จว.สงขลา  เลขที่สมาชิก 04664 

   **ค้างจ่ายตัง้แต่เดอืน  3/2561 

วันท่ีกู้ฉุกเฉิน: 29/ม.ีค./61 วงเงินกู้: 20,000.- งวดละ(เงินตน้): 1,700.- ยอดคงเหลอื 

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

ที่ประชุม รอสิน้เดอืน พ.ค. 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 2,415,300.00 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 อนุมัติ 

 5.8.2 รายละเอียด สมาชกิ ในหน่วย 

  เก็บได้จริง 

สังกัด หุ้น สท สช สฐ ฉฉ ฉฐ 
เงิน

ฝาก 
ดบ. เก็บได้จริง 

ส่งเรียก

เก็บ 
สภ.ทา่ธง           

5111  จ.ส.ต.รัตนะ   เมฆใหม่ - - - - - - - - - 21,938.75 

 - - - - - - - - - 21,938.75 

สภ.อัยเยอร์เวง           

10250  ส.ต.ต.ทฆิัมพร  คงผอม 1,600 - - - 4,200 - - 435.27 6,235.27 44,035.27 

 - - - - - - - - - - 

ศชต.กก.สส.           

9980  พ.ต.ต.ยูสรอน อับดุลซามะ - - - - - - - - - 16,713.21 

 - - - - - - - - - 16,713.21 

 1,600 - - - 4,200 - - 435.27 6,235.27 82,687.23 

ที่ประชุม รับทราบ 

 5.8.3 รายละเอียด สมาชิก ศชต. 

 เรื่อง  รายงานสมาชิก ศชต. เดือนพฤษภาคม 2561 

 แจ้งคณะกรรมการดําเนินการ ขอแจ้งสมาชิกหน่วยของ ศชต. ดังนี้ 

 1. สมาชิก ศชต.กก.สส.  จํานวน  46 ราย  จํานวนเงินเรยีกเก็บ  828,882.41  บ.  ติดต่อการเงิน 

ศชต.กก.สส.  หักเก็บได้ทัง้จํานวน 

 2. สมาชิก ศชต.ศฝร.  จํานวน  10 ราย  จํานวนเงินเรยีกเก็บ  131,057.16  บ.  ติดต่อการเงิน 

ศชต.ศฝร.  หักเก็บได้ทัง้จํานวน 

    ยอดยกมา 58 ราย 

    ลาออก  - ราย 

    ย้ายออก 2 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)   32,294.96 บาท     

ว / ด / ป รายการ 

คําพิพากษา 19 กันยายน 2559  พพิากษาให้จําเลยท้ังสี่ร่วมกันชําระเงนิ567,875.09 บาท 

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



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

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

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

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

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

(หักชําระ เงินตน้11,743.84 บาท  ดอกเบ้ีย306.16 บาท)                                      คงเหลอื  32,294.96 บาท 

ที่ประชุม รับทราบ 

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

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

   หนีเ้งินกูส้ามัญ(คําพิพากษา) 1,281,038.50 บาท 

ว / ด / ป รายการ 

คําพิพากษา 14 ธันวาคม 2559  พพิากษาให้จําเลยท้ังหกร่วมกนัชําระเงิน1,476,216.16 บาท 

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

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

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

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

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

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

7/ ม.ิย./ 60 

นําทุนเรือนหุน้ ยอด360,000 บาท  ชําระหน้ี 

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

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

29/ ม.ค./ 61 

27/ ก.พ./ 61 

29/ ม.ีค./61 

27/ เม.ย./ 61 

การเงินหักส่งชําระ ยอด 3,500 บ. 

     ( เบ้ืองต้นนําหักในสว่นของดอกเบ้ีย หนี้เงินกู้สามัญ(คําพิพากษา) ) 

ที่ประชุม ติดต่อปรกึษาทนายความเพื่อดําเนินการบังคับคดี 

 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 ติดต่อปรกึษาทนายความเพื่อดําเนินการบังคับคดี 

 5.8.5 สมาชิกหน่วยอื่นๆ 

 1.ส.ต.ท.ยุทธศาสตร์  พิทักษ์  ตําแหน่ง สมาชิกหน่วยอื่นๆ  สมาชิกที่ 06164 

    หนีเ้งินกูส้ามัญ   601,883.15 บาท 

    ดอกเบีย้คา้ง ณ 22/พ.ค./61   27,859.77 บาท 

   ผู้ค้ําประกันเงนิกู้สามญั 

 1.  ส.ต.ต.รณภพ   เนียมจันทร์หอม ตจว. สมาชกิเลขท่ี05897 ถูกให้ออกจากราชการ 

 2.  ส.ต.อ.คมกฤษ   จันทะเสน กก.สส.ปทุมธานี สมาชิกเลขท่ี05901 รับสภาพหนี้แล้ว 

 3.  ร.ต.อ.ไพศาล  พิมพ์ทอง กก.ปพ.ส่วนท่ี 2 สมาชิกเลขท่ี07651 รับสภาพหนี้แล้ว 

 4.  ส.ต.ต.ประหยัด  เนื่องด้วง สภ.เขวาใหญ ่ สมาชิกเลขท่ี06136 ยังไม่รับสภาพหนี้ 

ว / ด / ป รายการ 

ส.ต.อ.คมกฤษ  จันทะเสน, ร.ต.อ.ไพศาล  พิมพ์ทอง  (รับสภาพหนีเ้รียบรอ้ยแล้ว) 

ส.ต.ต.ประหยดั  เนื่องด้วง   (ยังไม่รับสภาพหนี)้ 

15/พ.ค./60 แจ้งรายละเอยีดของสมาชิกสหกรณฯ์ คร้ังท่ี1  ท่ีสอ.ยล./1111 

31/ส.ค./60 แจ้งรายละเอยีดของสมาชิกสหกรณฯ์ คร้ังท่ี2  ท่ีสอ.ยล./2658 

21/ธ.ค./60 แจ้งรายละเอยีดของสมาชิกสหกรณฯ์ คร้ังท่ี3  ท่ีสอ.ยล./3953 

21/ก.พ./61 บอกกล่าวให้ชําระหนี้(โนติส) ถึงผู้กู้และผู้ค้ําประกัน ครัง้ท่ี1  ท่ีสอ.ยล./443 

9/เม.ย./61 บอกกล่าวให้ชําระหนี้(โนติส) ถึงผู้กู้และผู้ค้ําประกัน ครัง้ท่ี2  ท่ีสอ.ยล./972 

24/เม.ย./61 บอกกล่าวให้ชําระหนี้(โนติส) ถึงผู้กู้และผู้ค้ําประกัน ครัง้ท่ี3  ท่ีสอ.ยล./1193 

21/พ.ค./61 บอกกล่าวให้ชําระหนี้(โนติส) ถึงผู้กู้และผู้ค้ําประกัน ครัง้ท่ี4  ท่ีสอ.ยล./1327 

  เรียน  ประธานและคณะกรรมการทุกท่าน สมาชิกรายส.ต.ท.ยุทธศาสตร์ฯ ทางสหกรณ์ฯ ได้จัดส่งเอกสาร

บอกกล่าวให้ชําระหนี้(โนติส) ถึงผู้กู้และผู้ค้ําประกัน ครบจํานวน 4 ครั้ง  จึงขอแนวทางในการปฏิบัติงานดําเนินการว่าจะให้

ดําเนินการโอนหุน้หักหนีใ้หก้ับคนค้ําทั้ง 3 ราย ได้หรอืไม่ เนื่องจากรายส.ต.ต.ประหยัด  เนื่องด้วงยังไม่มีการรับสภาพหนี้ 

  จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมมีติให้ทําหนังสอืเรียกเก็บเงินผู้คํ้าประกัน 

5.8.5 รายละเอียด สมาชิก ข้าราชการบ านาญ 

  ภายในเดือนพฤษภาคม 2561 มีลูกหนี้ข้าราชการบํานาญส่งชําระเงินตั้งแต่ 24 เมษายน 2561 –                     

23 พฤษภาคม 2561 จํานวน 140 ราย รวมเป็นเงิน  1,656,946.73 บาท เรียกเก็บจริง จํานวน 111 ราย 

จํานวนเงิน 1,130,502.56 บาท  มาชําระเอง จํานวน 4 ราย จํานวนเงิน 42,151.95 บาท และเรียกเก็บจาก

กรมบัญชกีลาง จํานวน 25 ราย จํานวนเงิน 484,292.22 บาท  จา่ยชําระเอง  1  ราย  จํานวน  10,000.00  บาท   

           สมาชิกหนว่ยบํานาญ ประจําเดือน เม.ย.61           ยอดยกมา        140   ราย 

  ลาออก ประจําเดือน 24 เม.ย. – 23 พ.ค.61   ลาออก/ย้าย        -    ราย 

                                                                           เสียชีวติ             -    ราย  

                 ย้ายเข้า              -    ราย 

          คงเหลือ  บํานาญ เดือน พฤษภาคม 2561          ทั้งสิน้              140     ราย  

ที่ประชุม  รับทราบ 

/5.9 เรื่อง สมาชิกขอลาออก... 



5.9  เรื่อง  สมาชิกขอลาออก/โอน (กรณตีิดภาระค้ าประกัน) 

 1.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.บุญญรัตน์  เพียรสดับ  ตําแหน่ง  สภ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์  

สมาชิกเลขที่  6371  ขอลาออกจากการเป็นสมาชิก รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   145,900.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ   120,491.36 บาท 

  ติดภาระค้ าประกัน  1  ราย 

  1.   ส.ต.ท.ธนวัฒน์   ภูทองเงนิ  ทุน  177,800.00  บาท  หนี้  287,896.25  บาท 

 บัดนีส้มาชิกได้ทําหนังสอืรับสภาพหนีเ้ป็นที่เรียบร้อยแลว้ 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้ลาออกจากการเป็นสมาชิก 

 2.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.ประสิทธิ์  ทองนุ่น  ตําแหน่ง  สภ.เมืองสงขลา  สมาชิกเลขที่  

5011  ขอลาออกจากการเป็นสมาชิก รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   264,400.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ   198,205.73 บาท 

  ติดภาระค้ าประกัน  1  ราย 

  1.   ร.ต.อ.สรรเสริญ   เหมอืนพรรณราย  ทุน  430,000.00  บาท  หนี้  561,849.87  บาท 

 บัดนีส้มาชิกได้ทําหนังสอืรับสภาพหนีเ้ป็นที่เรียบร้อยแลว้ 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้ลาออกจากการเป็นสมาชิก 

 3. ด้วย  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ด.ต.เอกนรินทร์  ศรีทองมา  ตําแหน่ง  สภ.ควนขนุน  สมาชิกเลขที่  

6805  ขอโอนสมาชิกภาพไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจจังหวัดพัทลุง จํากัด  รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   289,000.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญหุ้น  193,638.75 บาท 

  หน้ีเงนิกู้ค่าครองชีพ    81,664.53 บาท 

  ติดภาระค้ าประกัน  1  ราย 

   1. จ.ส.ต.กตัญญู  โมสิกะสุข  ทุน  202,300.00  บาท  หนี ้ 308,000.00  บาท  

 บัดนีส้มาชิกได้ทําหนังสอืรับสภาพหนีเ้ป็นที่เรียบร้อยแลว้ 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้โอนไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจพัทลุง จํากัด 

 4. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ร.ต.อ.อาคม  ปานจันทร์  ตําแหน่ง  สภ.ตะโหมด จ.พัทลุง  สมาชิกเลขที่ 

8194  ขอโอนสมาชิกภาพไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจจังหวัดพัทลุง จํากัด รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   196,000.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ   248,800.00 บาท 

  ติดภาระค้ าประกัน  4  ราย 

  1. ด.ต.พิเชษฐ์  เพชรจํารัส    หุน้  384,200.00  บาท  หนี้   767,225.80  บาท 

  2. ร.ต.อ.นัตพล  อุทัยรังสี    หุ้น  411,500.00  บาท  หนี้  1,941,000.00  บาท 

  3. จ.ส.ต.สราวุฒิ  นากน้อย  หุน้  316,000.00  บาท  หนี้  1,361,200.00  บาท  

/4. พ.ต.ต.ประเดิม... 



  4. พ.ต.ต.ประเดิม  แก้วทอง  หุน้  154,000.00  บาท  หนี ้   483,396.05  บาท 

 บัดนีส้มาชิกได้ทําหนังสอืรับสภาพหนีเ้ป็นที่เรียบร้อยแลว้ 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้โอนไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจพัทลุง จํากัด 

 5.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย จ.ส.ต.เอกชัย  รักไหม  ตําแหน่ง  ส.รฟ.หาดใหญ่  สมาชิกเลขที่ 6228  

ขอโอนสมาชิกภาพไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจรถไฟ จํากัด รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   241,500.00 บาท 

  หน้ีเงินกู้สามัญ   952,800.00 บาท 

  หน้ีเงินกู้ฉุกเฉิน    50,000.00 บาท 

  ติดภาระค้ าประกัน  5  ราย 

  1. จ.ส.ต.ประสิทธิ์  ออ่นแก้ว  หุน้  332,500.00  บาท  หนี ้ 1,142,970.65   บาท 

  2. ด.ต.ประพิณ  ชูพันธ์        หุน้  395,500.00  บาท  หนี ้ 1,388,400.00  บาท 

  3. ด.ต.วิลาศ  สุวรรณสงเคราะห์ หุน้  20,500.00  บาท  หนี้     235,000.00  บาท  

  4. ด.ต.ภูมทิัศน์  สัตย์สุขยิ่ง   หุน้  364,000.00  บาท  หนี ้    978,322.73  บาท 

  5. ส.ต.ท.อินทวัฒน์  หนูแก้ว หุน้  161,500.00   บาท  หนี ้    679,000.00  บาท  

 บัดนีส้มาชิกได้ทําหนังสอืรับสภาพหนีเ้ป็นที่เรียบร้อยแลว้ 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้โอนไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจรถไฟ  จํากัด 

 6.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ร.ต.อ.เกียรติศักดิ์  สิงห์ทอง ตําแหน่ง ส.รฟ.หาดใหญ่ สมาชิกเลขที่ 

5170 ขอโอนสมาชิกภาพไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจรถไฟ จํากัด รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   450,000.00 บาท 

  หน้ีเงินกู้สามัญ          1,925,000.00 บาท 

  หน้ีเงินกู้ฉุกเฉิน    55,000.00 บาท 

  ติดภาระค้ าประกัน  4  ราย 

  1. จ.ส.ต.อาคม  บุญวรรณโณ หุน้  667,500.00  บาท  หนี ้   389,734.57   บาท 

  2. จ.ส.ต.วีรพงษ์  ทองหนูแดง หุน้  306,800.00  บาท  หนี ้ 1,126,600.00  บาท 

  3. พ.ต.ต.ศรายุทธ   กรกันต์  หุน้  236,800.00  บาท  หนี ้    374,418.77  บาท  

  4. ด.ต.ถาวร  ซิ่นหลิว  หุน้  397,000.00  บาท  หนี ้ 1,607,000.00  บาท 

 บัดนีส้มาชิกได้ทําหนังสือรับสภาพหนีเ้ป็นที่เรียบร้อยแลว้ 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้โอนไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจรถไฟ  จํากัด 

5.10  เรื่อง  สมาชิกถูกค าสั่งเรียกกลับเข้ามารับราชการ 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.อ.จอมพล  วังมี  ตําแหน่ง  ผบ.หมู่ ป.สภ.นาหม่อม สมาชิกเลขที่  

7145  ได้ถูกคําสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการไป เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 บัดนี้ได้มีคําสั่งที่ 120/2561 คําสั่ง

ตํารวจภูธรจังหวัดสงขลา  เรื่อง เปลี่ยนแปลงแก้ไขคําสั่งให้เพิกถอนคําสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ และให้

ข้าราชการตํารวจกลับเข้ารับราชการ  ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้กลับเข้ามาอยู่ในหน่วยเหมือนเดิม 

/5.11 เรื่อง สมาชิกถูกลงโทษ... 



 

5.11  เรื่อง  สมาชิกถูกลงโทษให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  จ.ส.ต.จตุพร  บุญสร้าง  ตําแหน่ง  ผบ.หมู่ นปพ.ภ.จว.สงขลา สมาชิก

เลขที่  9142  โดนคําสั่งตํารวจภูธรจังหวัดสงขลา ที่ 79/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการตํารวจออกจากราชการไว้ก่อน 

ลงวันที่ 26 มกราคม 2561 รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   128,900.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ   223,175.22 บาท 

  ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ 

  1. ร.ต.ท.ชุมพร  สอนคูณ   เลขสมาชิก  7561   สภ.ยะรม 

  2. ด.ต.มานิต  นกทิพย์  เลขสมาชิก 8159 สภ.ยะรม 

  3. ด.ต.ลําไพ  ศรีสทิธิ์  เลขสมาชิก 7916 สภ.ยะรม 

  4. จ.ส.ต.ณรงคฤ์ทธิ์  ชูหนู เลขสมาชิก 8200 ต่างจังหวัด 

  ติดภาระค้ าประกัน  1  ราย 

  1. จ.ส.ต.ณรงคฤ์ทธิ์  ชูหนู เลขสมาชิก 8200 ต่างจังหวัด 

ที่ประชุม  เรียกผูค้้ําประกันรับสภาพหนี้ 

5.12  เรื่อง  ขอขยายวงเงนิการผ่อนช าระหน้ี 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  ส.ต.ท.สุรสิทธิ์  ยังปากน้ํา  ตําแหน่ง  ผบ.หมู ่นปพ.สภ.ยะรม สมาชิกเลขที่ 

8436  ขอขยายวงเงินการผ่อนชําระหนี้กับทางสหกรณ์ฯ  จากเดิมจํานวน  12,077.50  บาท  ลดยอดเป็นเดือนละ  

7,000.00  บาท  เนื่องจากมีภาระต้องส่งเงินค่าเลี้ยงดูบุตร จํานวน  7,000.00 บาท  ซึ่งทําให้มีเงินไม่พอหัก

สหกรณ์  จึงขอความอนุเคราะหม์ายังคณะกรรมการในการลดยอดเงินการชําระหนี้ในครั้งนี ้  

ที่ประชุม  ไม่อนุมัต ิ

5.13  เรื่อง  ขอโอนสมาชิกมาเป็นสมาชกิสหกรณ์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

 ด้วย  ด.ต.พิสิษฐ์  ศกลฤทธิ์  ตําแหน่ง  ผบ.หมู่ กก.สส.1 บก.สส.จชต  เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

ตํารวจภูธรจังหวัดสงขลา จํากัด มหีุน้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสงขลา จํากัด จํานวน 400,000.00 บาท  และ

มีหนี้จํานวน  2,000,000.00  บาท  จึงขอโอนมาเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

แต่เนื่องจากข้อบังคับให้รับโอนสมาชิกสังกัดในหน่วยตํารวจภูธรจังหวัดยะลา  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใน

การรับโอนสมาชิกภาพรายนี ้

ที่ประชุม  ไม่อนุมัตเินื่องจากขัดกับระเบียบสหกรณ์ฯ 

5.14  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... 



 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด  ว่าด้วยกองทุน

สวัสดิการหรอืการสงเคราะห ์พ.ศ. 2560” 

 ข้อ 2 ระเบียบนีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2560  เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการ

เพื่อสงเคราะหแ์ก่สมาชิกที่เสียชีวติหรอืได้รับบาดเจ็บสาหัส พ.ศ.2558 และบรรดาระเบียบประกาศ คําสั่ง มติ หรือ 

ข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรอืแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใชร้ะเบียบนีแ้ทน 

 ข้อ 12  กรณีสมาชิกเสียชีวติจา่ยเงนิกองทุนสวัสดิการ ดังนี้ 

  (ก) เป็นสมาชิกไม่เกินหา้ปี จํานวน  70,000.00  บาท 

  (ข) เป็นสมาชิกเกินห้าปี  จํานวน         100,000.00  บาท 

 การจ่ายเงินสวัสดิการตาม (ก) และ (ข) จะไม่จ่ายให้กับสมาชิกที่มายื่นกู้และรับเงินไปแล้ว โดยยังไม่มี

การชําระหนี้ให้กับสหกรณ์ในหนึ่งงวดบัญชี ไม่ว่าจะเป็นการกู้เงินประเภทใดก็ตามเว้นแต่สมาชิกเสียชีวิตเนื่องจาก

การปฏิบัติหนา้ที่ 

 1. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  ร.ต.ต.อนันต์  วรรณวงศ์  ตําแหน่ง ข้าราชการบํานาญ  สมาชิกเลขที่  

1378 ได้เสียชวีิตด้วยโรคติดเชือ้ในกระแสโลหิต  เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561  รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   480,800.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญหุ้น    27,988.16 บาท 

  ไม่ติดภาระค้ าประกัน 

  เป็นสมาชกิมาแล้ว  25 ปี  8  เดือน 

  มีผู้รับประโยชน์ดังน้ี 

   1.  นางเจตนี  วรรณวงศ ์ ภรรยา 

   2.  นายโกสิต  วรรณวงศ ์ บุตร 

   3.  นายเสริมวทิย์ วรรณวงศ ์ บุตร 

 ทั้งนี้ผู้รับผลประโยชน์ได้นําเอกสารการเบิกขอเงินกองทุนสวัสดิการแนบมาพร้อมนี้   จึงขอ

คณะกรรมการพจิารณาในการเบิกเงินกองทุนสวัสดิการให้แก่สมาชิกรายดังกล่าว 

ที่ประชุม  อนุมัตจิา่ยเงนิตามระเบียบกองทุนสวัสดิการหรอืการสงเคราะห์ 

 2. สมาชิกราย จ.ส.ต.จตุรนต์  ขุนดํา  ตําแหน่ง สภ.หว้ยปลิง จว.สงขลา  สมาชิกเลขที่07213  ได้เสียชีวิต 

จากสาเหตุ ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบการหายใจล้มเหลว เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561  จึงขออนุมัติเบิกเงิน

สวัสดิการหรอืการสงเคราะห์ในการเสียชวีิตในครั้งนี้ 

ทุนเรอืนหุ้น 341,000.00 บาท 

หน้ีเงินกู้สามัญ        (1%) 1,240,917.48 บาท 

 ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ   วันที่กู้ 30 มีนาคม 2560     (ร้อยละ1) 

 - ด.ต.อรุณ  รักปลอด สมาชิกเลขที่04047 สภ.จะกว๊ะ 

 - จ.ส.ต.สุวรรณ  วามะ สมาชิกเลขที่06969 สภ.จะกว๊ะ 

 - จ.ส.ต.เศกสันต์  ชายมัน สมาชิกเลขที่07081 สภ.จะกว๊ะ 

/ติดภาระค้ําประกัน... 



 ติดภาระค้ าประกัน  1 ราย 

 - จ.ส.ต.เศกสันต์  ชายมัน     ทุนเรือนหุน้ 346,000     หนี้เงนิกู้ 1,161,400 

 ระบุผู้รับผลประโยชน์  1  ราย (เงินฝาก) 

  1.  ด.ช.เตชสทิธิ์    ขุนดํา   บุตร 

 ผู้รับผลประโยชน์  2  ราย  (ยื่นเอกสารเพิ่มเติมขอรับเงนิสวัสดิการ) 

  1. นางสิรภิมิล      ขุนดํา  ภรรยา 

  2. ด.ช.เตชสิทธิ์    ขุนดํา  บุตร 

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติในการจา่ยเงินกองทุนสวัสดิการดังกล่าวข้างต้น 

ที่ประชุม  อนุมัตจิา่ยเงนิตามระเบียบกองทุนสวัสดิการหรอืการสงเคราะห์แจ้งทายาทให้ทราบทั้งหมด 

 ข้อ  13  กรณีสมาชิกสมทบเสียชีวติจา่ยเงินกองทุนสวัสดิการ ดังนี้ 

  (ก) เป็นสมาชิกไม่เกินหา้ปี จํานวน  15,000.00  บาท 

  (ข) เป็นสมาชิกเกินห้าปี  จํานวน           20,000.00  บาท 

 -ไม่ม-ี 

ที่ประชุม  ไม่ม ี

 ข้อ 14 กรณีสมาชิกและสมาชิกสมทบเกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บต้องพักรักษาตัวโรงพยาบาล 

  (ก) สมาชิกได้รับบาดเจ็บต้องพักรักษาตัวโรงพยาบาลจ่ายเงินช่วยเหลือวันละ 300.- บาท แต่ 

ไม่เกินปีละ 20,000.- บาท 

 -ไม่ม-ี 

ที่ประชุม  ไม่ม ี

  (ข) สมาชิกสมทบได้รับบาดเจ็บต้องพักรักษาตัวโรงพยาบาลจ่ายเงินช่วยเหลือวันละ 100.- บาท แต่ 

ไม่เกินปีละ 10,000.- บาท 

 -ไม่ม-ี 

ที่ประชุม  ไม่ม ี

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

กรณีบิดา มารดา เป็นสมาชิกทั้ง 2 คน ให้ขอรับเงนิสวัสดิการตามสิทธิอันพงึได้ทั้ง 2 คน 

 -ไม่ม-ี 

ที่ประชุม  ไม่ม ี

 ข้อ  16  จา่ยเงินสวัสดิการมงคลสมรสของสมาชิก โดยจ่ายครั้งเดียว  จํานวน  1,000  บาท  และกรณี

คู่สมรสเป็นสมาชิกสหกรณ์ทั้ง 2 คน ให้ขอรับสวัสดิการตามสิทธิอันพงึได้ทั้ง 2 คน 

 -ไม่ม-ี 

ที่ประชุม  ไม่ม ี

 

 

/ขอ้ 17... 



 ข้อ 17 จา่ยเงนิสวัสดิการสมาชิกอุปสมบทและประกอบพิธีฮัจจ ์ โดยจา่ยครั้งเดียว จํานวน 1,000 บาท  

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.ต.ภาณุพงศ์  คงสีปาน  ตําแหน่ง  ผบ.หมู่ นปพ.กก.สส.ภ.จว.ยะลา 

สมาชิกเลขที่  9896 เนื่องจากได้ลาอุปสมบท เมื่อวันที่ 8 เมษายน  2561 จงึขอเบิกเงินกองทุนสวัสดิการ 

ที่ประชุม  อนุมัตจิา่ยเงนิตามระเบียบกองทุนสวัสดิการอุปสมบท 

5.15  เรื่อง  ขอเบิกเงนิสวัสดิการกองทุนช่วยเหลือสมาชกิ 

 อาศัยอํานาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา  จํากัด พ.ศ.2557 

ข้ อ  3 , 1 1 , 1 3 , 1 4 , 1 5 , 7 9  แล ะ  1 0 7   แล ะ โ ด ย ม ติ ที่ ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะก ร ร ม ก าร ดํ า เ นิ น ก า ร ชุ ด ที่  2 1 

ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 26  กุมภาพันธ์ 2559  ได้กําหนดให้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธร

จังหวัดยะลา จํากัด ว่าด้วยการให้เงนิกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2557  ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ  1   ระเบียบนี้ เ รียกว่ า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํ ารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

ว่าด้วย การให้เงนิกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 8 พ.ศ.2559 ดังตอ่ไปนี้ 

 ข้อ  2 ระเบียบนีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่ วันที่  27 กุมภาพันธ์ 2559  เป็นต้นไป 

 ข้อ  4  ใหย้กเลิกข้อความ ข้อ 65 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

ว่าด้วย การให้เงนิกู้สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2557 และให้ใชข้้อความตอ่ไปนีแ้ทน 

  “ในกรณีมีกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ําประกันตามที่สหกรณ์กําหนด ผู้กู้เงินของสหกรณ์บริจาค

เ ข้ า ก อ ง ทุ น ค รั้ ง แ ร ก  ร้ อ ย ล ะ  1  ข อ ง ว ง เ งิ น กู้  ค รั้ ง ต่ อ ไ ป ร้ อ ย ล ะ  1  ข อ ง ว ง เ งิ น ที่ ไ ด้ รั บ จ ริ ง  

สมาชิกรายใดที่ชําระหนี้หมดภายใน 5 ปี กองทุนจ่ายคืนครึ่งหนึ่งของยอดที่บริจาคเข้ากองทุน กรณีสมาชิกที่กู้อยู่

แล้วที่ ไม่ขอทําสัญญาใหม่มีความประสงค์จะเข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ค้ํ าประกันสามารถบริจาคเข้า  

เป็นเงินสดในอัตราร้อยละ 1 โดยคํานวณจากยอดหนี้คงเหลือของสัญญาเดิม สมาชิกบํานาญที่กู้เงินสามัญไม่

สามารถเข้ากองทุนช่วยเหลือได้” 

 ข้อ 5 ให้ยกเลิกข้อความ ข้อ 14 ให้สหกรณ์จ่ายกองทุนตามข้อ 13 ได้รับการช่วยเหลือสมาชิกเพื่อ

ชําระหนีใ้ห้แก่สหกรณ์แทนผูค้้ําประกันโดยสหกรณ์จะจ่ายให้แก่สมาชิกหลังจากนําค่าหุ้นมาหักชําระหนีแ้ล้ว 

 1. ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย จ.ส.ต.จตุรนต์  ขุนดํา  ตําแหน่ง สภ.ห้วยปลิง จว.สงขลา  สมาชิกเลขที่

07213 ได้เสียชีวิต จากสาเหตุ ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบการหายใจล้มเหลว เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561  

รายละเอียดดังนี ้

ทุนเรอืนหุ้น 341,000.00 บาท 

หน้ีเงินกู้สามัญ        (1%) 1,240,917.48 บาท 

 ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ   วันที่กู้ 30 มีนาคม 2560     (ร้อยละ1) 

 - ด.ต.อรุณ  รักปลอด สมาชิกเลขที่04047 สภ.จะกว๊ะ 

 - จ.ส.ต.สุวรรณ  วามะ สมาชิกเลขที่06969 สภ.จะกว๊ะ 

 - จ.ส.ต.เศกสันต์  ชายมัน สมาชิกเลขที่07081 สภ.จะกว๊ะ 

 ติดภาระค้ าประกัน  1 ราย 

 - จ.ส.ต.เศกสันต์  ชายมัน     ทุนเรือนหุน้ 346,000     หนี้เงนิกู้ 1,161,400 

/จงึขออนุมัตเิบิก... 



 จึงขออนุมัติเบิกเงินกองทุนช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ําประกันเงินกู้  พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่8 

ร้อยละ1 ของวงเงนิกู้  สามัญ วงเงินกู้ 1,350,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนหา้หมื่นบาทถ้วน) 

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 

ที่ประชุม  อนุมัตจิา่ยเงนิตามระเบียบ 

5.16  เรื่อง  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ าประกันเงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่4) พ.ศ.2561 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีตเิป็นเอกฉันท์แก้ไขเพิ่มเติม แล้วเสนอนายทะเบียนต่อไป 

5.17  เรื่อง  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยกองทุนเพื่อสวัสดิการหรอืการสงเคราะห์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีตเิป็นเอกฉันท์แก้ไขเพิ่มเติม แล้วเสนอนายทะเบียนต่อไป 

5.18  เรื่อง  ขออนุมัติโอนหุ้นหักหน้ี 

 1. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย จ.ส.ต.จตุรนต์  ขุนดํา  ตําแหน่ง สภ.ห้วยปลิง จว.สงขลา สมาชิกเลขที่

07213 ได้เสียชีวิต จากสาเหตุ ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบการหายใจล้มเหลว เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561  

รายละเอียดดังนี ้

  ทุนเรอืนหุ้น   341,000.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ        (1%) 1,240,917.48 บาท 

  ผู้ค้ าประกันเงนิกู้สามัญ   วันท่ีกู้ 30 มีนาคม 2560 (ร้อยละ1) 

  - ด.ต.อรุณ  รักปลอด สมาชิกเลขที่04047 สภ.จะกว๊ะ 

  - จ.ส.ต.สุวรรณ  วามะ สมาชิกเลขที่06969 สภ.จะกว๊ะ 

  - จ.ส.ต.เศกสันต์  ชายมัน สมาชิกเลขที่07081 สภ.จะกว๊ะ 

  ติดภาระค้ าประกัน  1 ราย 

  - จ.ส.ต.เศกสันต์  ชายมัน     ทุนเรือนหุ้น 346,000     หนี้เงนิกู้ 1,161,400 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้โอนหุ้นหักหนี้ 

 2.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย จ.ส.ต.จตุพร  บุญสร้าง  ตําแหน่ง  ภ.จว.สงขลา  สมาชิกเลขที่  9142  

ได้ถูกคําสั่งตํารวจภูธรจังหวัดสงขลา ที่ 79/2561 เรื่อง ใหข้้าราชการตํารวจออกจากราชการไว้ก่อน รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น  128,900.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ  223,175.22 บาท  

  ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ  4  ราย 

  1.  ร.ต.ท.ชุมพร  สอนคูณ สภ.ยะรม 

  2.  ด.ต.มานิต  นกทิพย์  สภ.ยะรม 

  3.  ด.ต.ลําไพ  ศรสีิทธิ ์ สภ.ยะรม 

  4.  จ.ส.ต.ณรงค์ฤทธิ์ ชูหน ู  ต่างจังหวัด (สภ.กันตัง) 

  ติดภาระค้ าประกัน  1  ราย 

  1.  จ.ส.ต.ณรงคฤ์ทธิ์   ชูหน ู  ต่างจังหวัด (สภ.กันตัง) 

/บัดนีผู้ค้้ําประกัน... 



 บัดนีผู้ค้้ําประกันได้ทําหนังสอืรับสภาพหนีเ้ป็นที่เรียบร้อยแลว้ 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้โอนหุ้นหักหนี้ 

 3.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ต.สริิชัย  นกดํา  ตําแหน่ง  กก.สส.ภ.จว.ยะลา สมาชิกเลขที่  8359  

ได้ถูกคําสั่งตํารวจภูธรจังหวัดยะลา  ที่  760/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการตํารวจออกจากราชการไว้ก่อน 

รายละเอียดดังนี ้

  ทุนเรอืนหุ้น  178,600.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ  707,800.00 บาท  

  หน้ีเงนิกู้ฉุกเฉิน    13,700.00 บาท 

  ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ  4  ราย 

  1.  ส.ต.ท.ธนพล  ช่วยศรนีวล กก.ปพ.ส่วนที่ 1 

  2.  ส.ต.ท.ยุทธพงษ์ สุทธิใส  กก.ปพ.ส่วนที่ 1 

  3.  ส.ต.ท.ศรายุทธ มาลิน ี  กก.ปพ.ส่วนที่ 1 

  4.  ส.ต.ท.สุทธิรักษ์ อ่อนทอง กก.ปพ.ส่วนที่ 1 

  ผู้ค้ าประกันเงินกู้ฉุกเฉิน 

  1.  ส.ต.ท.ศรายุทธ มาลิน ี  กก.ปพ.ส่วนที่ 1 

 บัดนีผู้ค้้ําประกันได้ทําหนังสอืรับสภาพหนีเ้ป็นที่เรียบร้อยแลว้ 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้โอนหุ้นหักหนี้ 

5.19  เรื่อง  สมาชิกขอลาออกจากราชการ 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ร.ต.ท.สมมารถ  กลับทับลังค์  ตําแหน่ง  สภ.เบตง  สมาชิกเลขที่ 4610  ได้

ยื่นคําสั่งขอลาออกจากราชการ  ที่ 145/2561  เรื่อง  อนุญาตให้ข้าราชการตํารวจลาออกจากราชการ  ลงวันที่ 9 

เมษายน 2561 รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   428,500.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ         1,833,200.00     บาท 

  หน้ีเงนิกู้ค่าครองชีพ  249,880.00 บาท   

  ติดภาระค้ าประกัน  4  ราย 

  1.  ร.ต.ท.สัมภาษณ์  พรหมนวล  หุน้  428,500.00  บาท  หนี ้ 801,900.00  บาท 

  2.  ร.ต.ท.พรชัย  ชูนวล   หุน้  352,400.00  บาท  หนี ้  68,000.00  บาท 

  3.  ด.ต.สัมพันธ์  บุญรัตน์  หุน้  271,200.00   บาท  หนี ้ 645,000.00 บาท 

  4.  ด.ต.สุพจน ์ คําจันทร์  หุน้  ไม่มหีุน้ (สมาชิกพ้นสภาพ ) หนี ้ 23,669.00 บาท 

  ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ 

  1. ด.ต.สัมพันธ์  บุญรัตน์ สภ.เบตง 

  2. ส.ต.ต.บํารุง  หลัดเกลีย้ง สภ.เบตง 

  3. ร.ต.ท.จรูญ  จวนสว่าง สภ.เบตง 

/ผูค้้ําประกัน... 



  ผู้ค้ าประกันเงินกู้ค่าครองชีพ  

  1. พ.ต.ต.สิทธิกร  เฝือ่คง สภ.เบตง 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้เรียกเก็บเงินบํานาญจากคลัง สภ.เบตง 

5.20  เรื่อง  สมาชิกถูกด าเนินการทางวนัิย 

 ตามบันทึกข้อความ ศูนย์ปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้  ที่ 0025.19/4160  ลงวันที่ 14 

มิถุนายน 2560 เรื่อง การดําเนินการทางวินัย  ส.ต.ท.ฮาฟิซ  เหมนะ ตําแหน่ง กก.ปพ.ส่วนที่ 1  สมาชิกเลขที่ 

8355 แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง กรณีร่วมกันมีสารเสพติดให้โทษประเภท 5 ซึ่งผลสอบสวนฟัง

ไม่ได้ว่ากระทําความผดิตามที่ถูกกล่าวหา กก.สส.ภ.จว.ยะลา จึงมีคําสั่งที่ 51/2560 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 

ให้ยุติเรื่องทางวินัย และ ภ.จว.ยะลา พิจารณาแล้วเห็นชอบ 

 ซึ่งสมาชิกได้นําหนังสือมายื่นขอกู้เงิน  จึงเรียนให้คณะกรรมการพิจารณาในการเปิดให้กู้สมาชิกราย

ดังกล่าวข้างตน้ 

ที่ประชุม  ไม่อนุมัตใิห้กู้เงินสามัญ 

5.21  เรื่อง  ยืนยันการก าหนดงวดช าระหน้ีเงนิกู้ 

 ตามหนังสือ สํานักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา ที่ ยล 0010/1154  เรื่อง  สหกรณ์ขอเพิ่มเติมระเบียบใหม่

ทั่งฉบับ  ลงวันที่ 11 เมษายน 2561  ตามหนังสือได้ส่งคําแนะนําเกี่ยวกับการกําหนดวงเงินชําระหนี้เงินกู้ของ

สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2561 สหกรณ์ฯ ได้ทบทวนและ

พิจารณาแล้วเกี่ยวกับการกําหนดวงเงินกู้ดังกล่าวของสหกรณ์  จึงขอยืนยันการกําหนดระเบียบแบบเดิม  

เนื่องจากสหกรณ์มวีัตถุประสงค์คอืช่วยเหลือสมาชิกและบรรเทาความเดือดรอ้นของสมาชิก 

ที่ประชุม  คณะกรรมการยนืยันการกําหนดวงเงินชําระหนี้เงนิกู้ จํานวน 170 งวด 

5.22  เรื่อง  ขออนุมัติเงนิรอการตรวจสอบสืบเน่ืองจากการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 

 เมื่อวันประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2560 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ได้มี

เงินรอการตรวจสอบ จํานวน  5,000.00 บาท ( เงินค่าเบี้ยประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2560 ) ฝ่ายดําเนินการ  

จงึขออนุมัติให้โอนเงินจํานวนดังกล่าวเข้าบัญชทีุนสํารองของสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด  

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้โอนเงนิบัญชีทุนสํารองของสหกรณ์ 
 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่อง  อื่นๆ  

6.1 เรื่อง สมาชกิต่างจังหวัดขอกู้เงนิ 

 ปัจจุบันสมาชิกต่างจังหวัดสามารถใช้บริการเงินกู้ฉุกเฉินและเงนิกู้บรรเทาค่าครองชีพ  

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติกรณีสมาชิกต่างจังหวัดเปิดให้กู้เงินฉุกเฉินได้อย่างเดียว ทั้งนี้เริ่มตั้งแต่ 1 

มิถุนายน 2561 และให้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

/6.2 เรื่อง สมาชิกขอกู้เงนิ… 

 

 



 

6.2 เรื่อง สมาชกิขอกู้เงิน 

 สมาชิกราย จ.ส.ต.สุภชัย  หนูแก้ว  ตําแหน่ง  สภ.กาบัง  สมาชิกเลขที่  7027  ขอกู้เงินสามัญจํานวน  

1,500,000.00  บาท (หนึ่งลา้นหา้แสนบาทถ้วน) เนื่องจากมีหนี้ ธนาคารอาคารสงเคราะห ์    

 จงึขอกู้เงนิสามัญในครั้งนี้ 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วให้นําเอกสารการกู้จากธนาคารอาคารสงเคราะห์  นําเข้าที่ประชุมอํานวยการและ

พิจารณาอีกครั้ง 

เลิกประชุม 12.30 น. 

 

 

     พันตํารวจโทหญิง   เสาวลักษณ์   ตรมีรรต    ประธานในที่ประชุม 

                   (  เสาวลักษณ์  ตรีมรรค  ) 

 

                ดาบตํารวจ      กันย์ทิต  ฆังคะรัตน์   ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

                     ( กันย์ทิต ฆังคะรัตน์ ) 

   ส าเนาถูกต้อง 

พันตํารวจโทหญิง  เสาวลักษณ์  ตรีมรรค 

  (  เสาวลักษณ์   ตรีมรรค  ) 

ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

 

 

 


