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/ระเบียบวาระที่  2… 

 



ระเบียบวาระที่  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม 

ที่ประชุม      -  มีมตริับรองรายงานประชุมประจําเดือน ชุดที่ 23 ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 

       -   มีมติรับรองรายงานประชุมอํานวยการ ชุดที่ 23 ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  

       -   มีมติรับรองรายงานประชุมอํานวยการ ชุดที่ 23 ครั้งที่ 7 (รอบ 2) เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561  

ระเบียบวาระที่  3เรื่อง  สืบเนื่อง 

3.1 เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติกรณสีมาชิกต่างจังหวัด 

 จากมติคณะกรรมการอํานวยการชุดที่23ครั้งที่9วันพุธที่ 27มิถุนายน2561หัวข้อ 5.8.7. แนวทาง 

ในการปฏิบัติกรณีสมาชิกต่างหวัดขอกู้เงินปันผลและเฉลี่ยคืน ในการทบทวนมติคณะกรรมการดังกล่าว 

มีมีติให้สมาชิกต่างจังหวัดกู้เงินปันผลและเฉลี่ยคืนได้ ยกเว้นสมาชิกที่มีการส่งชําระไม่เป็นปกติโดยให้ผู้จัดการ 

พิจารณาเป็นรายๆไปเริ่มตัง้แต่ 17 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วอนุมัตติามมตขิ้างต้น 

3.2 เรื่อง ขอเปิดบัญชีและฝากเงนิ บัญชีเงินฝากประจ า 6 เดือน 

 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จํากัด ชุดที่  37 

ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่7 กรกฎาคม 2561 ได้มีมติขอให้เปิดบัญชีและฝากเงิน บัญชีเงินฝากประจํา 6 เดือนของ  

สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด เพื่อใชบ้ริการเงินฝากประจํา อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 4.00 ต่อปี 

จํานวนเงิน 30,000,000.00 บาท (สามสบิล้านบาทถ้วน)  

ที่ประชุม พิจารณามีมติอนุมัติ ให้เปิดบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลาจํากัด 

  ให้เปิดบัญชีเงนิฝาก ประจํา 6 เดือน อัตราดอกเบีย้ 4% ต่อปี 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่อง  เพื่อทราบ 

4.1 เรื่องเงนิรับ – จ่าย ประจ าเดือนกรกฎาคม 2561 

 รายการรับ – จา่ยเงนิในรอบเดือน ตั้งแตว่ันที่1กรกฎาคม 2561 ถึงวันที ่20  กรกฎาคม 2561  ดังนี ้

 รวมรับ ( ตัง้แต่ 1ก.ค.61 –20 ก.ค.61 ) มีรายละเอียดดังนี ้

- รับเงนิชําระหนี้เงนิกู้สามัญ    80,220,330.92 บาท 

- รับเงนิชําระหนี้เงนิกู้ฉุกเฉิน      2,938,961.50 บาท 

- รับชําระหนี้เงนิกู้ – บรรเทาค่าครองชีพ             8,700,667.68 บาท 

- รับชําระหนี้เงนิกู้สามัญ-ทุนการศึกษา             900.00 บาท 

- รับชําระหนี้เงนิกู้ปันผล           13,900.00 บาท 

- รับชําระเงินกู้สามัญพิเศษ (รับภาระหนี้)         72,262.60 บาท 

- รับเงนิชําระหนี้เงนิกู้ ฐานะผูค้้ําประกัน        127,546.24 บาท 

- รับชําระเงินกู้อื่น             19,049.15 บาท 

- รับชําระเงินกู้สามัญ – โครงการพัฒนาคุณภาพชวีิต        19,558.50 บาท 

- รับชําระเงินกู้สามัญ – ปืน          0.34 บาท 

- เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเปูาหมาย              3,582,978.25 บาท 

/เงินรับฝากประจํา 6 เดือน… 

 



- เงินรับฝากประจํา 6 เดือน              30,000,000.00 บาท 

- เงินรอจา่ยคืน                    85,858.96  บาท 

- เงินกู้ ธกส.ยะลา      30,000,000.01 บาท 

- ทุนเรือนหุ้น                  8,355,100.00 บาท 

- กองทุนช่วยเหลือสมาชิกผูค้้ําประกัน        462,623.78 บาท 

- ดอกเบีย้รับ                  1,767,937.28 บาท 

- ค่าธรรมเนียมแรกเข้า             1,200.00 บาท 

- ดอกเบีย้พิพากษา              4,801.79 บาท 

-  รายได้ค่าเชา่               2,000.00 บาท 

- รายได้จากการดําเนินคดี      300.00 บาท 

-    ดอกเบีย้เงนิรับฝากธนาคาร                                       58,024.89 บาท 

- ค่าธรรมเนียมสมุดเงินฝาก               250.00 บาท 

รวมรับ               166,434,251.89 บาท 

- รับเงินธนาคารกรุงไทย สาขายะลา             95,106,351.07  บาท 

- รับเงนิ ธกส.ยะลา     30,000,000.00 บาท 

- รับเงินธนาคารออมสิน    27,000,000.00  บาท 

-   รับเงนิฝากธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส ์                          468,493.16 บาท 

-   เงินสดคงเหลอืยกมา (30 มิ.ย. 61)                            497,397.03 บาท  

  รวมรับทั้งสิน้                                          319,506,493.15 บาท  

 รวมจา่ย ( ตัง้แต่ 1 ก.ค.– 20 ก.ค. 61 ) 

- จา่ยเงนิกู้สามัญแก่สมาชิก             85,638,000.00           บาท 

- จา่ยเงนิกู้ฉุกเฉินแก่สมาชิก               3,893,450.00 บาท 

- จา่ยเงนิกู้สามัญ-บรรเทาค่าครองชีพสมาชิก             9,370,000.00 บาท 

- จา่ยเงนิกู้สามัญ-โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ      21,190,000.00 บาท 

- จา่ยเงนิกู้สามัญ – ปืน                    47,780.00 บาท 

- จา่ยเงนิกู้ปันผล                                                 8,680,600.00 บาท 

- เครื่องเขียนแบบพิมพ์            9,800.00 บาท 

- ครุภัณฑ ์                                           2,300.00 บาท 

- เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเปูาหมาย              2,945,087.69  บาท 

- เงินรอจา่ยคืน          152,466.73  บาท 

- เงินกู้ ธกส.ยะลา                        45,000,000.00 บาท 

- ทุนเรือนหุ้น        2,610,290.00  บาท 

- ทุนสาธารณประโยชน์              1,500.00 บาท 

/ทุนพัฒนาสหกรณ์… 

 



- ทุนพัฒนาสหกรณ์                      110,589.00 บาท 

- ทุนสวัสดิการสมาชิก             6,000.00 บาท 

- ดอกเบีย้รับ                    228,508.28 บาท 

- ค่าเบีย้ประชุม                       6,000.00 บาท 

- ค่าใช้จ่ายทั่วไป                185.00  บาท 

- ค่ารับรอง               1,715.00  บาท 

- ค่าวัสดุสํานักงาน             7,750.00  บาท 

-    ค่าไฟฟูา              5,722.31  บาท 

-   ค่ารักษาพยาบาล                799.00 บาท 

-   คา่ใช้จ่ายในการอบรม              1,500.00 บาท 

-   ค่าไปรษณีย์               2,613.00 บาท 

-   ค่าเชา่เครื่องถ่ายเอกสาร             6,000.00 บาท 

-   ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์              2,800.00 บาท 

-   ค่าตอบแทน              14,200.00 บาท 

- ค่าโทรศัพท์               3,169.98 บาท 

- ค่าธรรมเนียมธนาคารและอากร     545.54 บาท 

- ดอกเบีย้จ่ายเงนิรับฝาก                  22.12 บาท 

- ค่าประกันสังคม                      11,554.00 บาท 

-   ค่าบริการอินเตอรเ์น็ต             1,284.00 บาท 

-   ค่าบริการเคเบิล้ ที.วี       200.00 บาท 

-   คา่เบีย้เลีย้งพาหนะ              5,770.00 บาท 

-  ดอกเบีย้จ่าย ธกส.          614,383.36 บาท 

- ดอกเบีย้จ่ายตั๋วสัญญาใช้เงนิ – ธ.แลนด์แอนดเ์ฮาส์          468,493.16 บาท 

        รวมจา่ย                         181,033,078.17 บาท 

-  นําเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขายะลา    71,782,713.51 บาท 

 -  นําเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย กระแส-สิโรรส                       2,000.00 บาท 

 -  นําเงินฝากธนาคารออมสิน สาขายะลา            35,815,409.83 บาท 

 -  นําเงินฝากธนาคารธกส.     30,000,000.00 บาท 

 -  นําเงินฝากธนาคารธนชาต          400,000.00 บาท 

 -   นําเงินฝากธนาคารกรุงไทยสาขาสิโรรส           7,520.18 บาท 

 -   นําเงินฝากธนาคาร  แลนด์แอนด์เฮาส์          5,089.98 บาท 

          -  เงินสดคงเหลอืยกไป (20 ก.ค. 61)                 460,681.48  บาท 

    รวมรายจ่ายทั้งสิน้          319,506,493.15  บาท 

ที่ประชุม มีมติรับทราบ 

/4.2 เรื่อง สมาชิกคงเหลือ… 



4.2 เรื่อง สมาชิกคงเหลือ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2561 

 สมาชิกยกมาจากเดือนก่อน    3,165 ราย 

 สมาชิกสมัครใหมเ่ดือนก.ค.61        16 ราย 

 อนุมัตใิห้ออกเดือนก.ค.61         10 ราย 

 คงเหลือสมาชิกทั้งสิน้    3,171 ราย 

 ( เอกสารแนบหนา้ที่  1 -1       ) 

 จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม มีมติรับทราบสมาชิกคงเหลือประจําเดือน กรกฎาคม 2561 

4.3 เรื่องการจ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน ประจ าเดือน มิถุนายน 2561 

 ในระหว่างเดือน 21มิถุนายน2561 – 20กรกฎาคม2561 สหกรณ์ฯ จ่ายเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินให้สมาชิก

หนว่ยต่าง ๆ จํานวน 307 ราย เป็นเงิน 5,073,950.00บาท 

จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม มีมติรับทราบ 

4.4  เรื่อง  รายงานการตรวจสอบกิจการ 

 ผูต้รวจสอบ ร.ต.อ.สุทิน ศรบีุญเอียด ได้เสนอผลการตรวจสอบ โดยสรุปดังนี้ 

1. เรื่องที่ตรวจสอบ 

1.1 การบริหารทั่วไป 

1.2 ด้านเงินรับฝาก 

1.3 ด้านสินเช่ือ 

2. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 

2.1 เพื่อให้การดําเนินการของสหกรณ์เป็นไปตามระเบียบ 

2.2 เพื่อความถูกต้อง เกิดประสทิธิภาพ และเป็นประโยชน์ตอ่สหกรณ์ฯ 

3. การปฏิบัติงานด้านการเงนิ 

ธนาคารธนชาติ  สาขายะลา (กระแสรายวัน )  ยอดคงเหลือ ณ วันที่  20 กรกฎาคม 2561               

จํานวน 150,794.53 บาท 

ธนาคารธนชาติ สาขายะลา (ออมทรัพย์) ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 จํานวน 126,917.25 บาท       

(สมุดบัญชไีม่เป็นปัจจุบัน) ให้ปรับเป็นปัจจุบัน 

ธนาคารกรุงเทพ สาขายะลา ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 จํานวน 406,685.82 บาท    

(สมุดบัญชไีม่เป็นปัจจุบัน) ให้ปรับเป็นปัจจุบัน 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 จํานวน 2,953,611.38 บาท 

ธนาคารกรุงไทย สาขายะลา ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 จํานวน 10,381,673.56 บาท 

ธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 จํานวน 72,000.00 บาท 

ธนาคารออมสิน สาขายะลา ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 จํานวน 14,460,259.81 บาท 

/ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์… 

 



ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 จํานวน 106,993.83 บาท 

รายงานปฏิบัติงานด้านสินเช่ือ ดังนี้ 

4. สหกรณ์ฯ ได้ให้กู้แก่สมาชิก 2 ประเภท 

4.1 เงินกู้เพื่อเหตฉุุกเฉิน จํานวน   355 สัญญา  จํานวนเงิน 5,776,800.00  บาท 

4.2 เงินกู้สามัญ  จํานวน   165 สัญญา  จํานวนเงิน  144,777,670.00  บาท  

 จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม มีมติรับทราบ 

4.5 เรื่อง รายงานงบทดลองประจ าเดือน กรกฎาคม 2561 

รายงานสรุปงบทดลอง 

จากวันที่ 1 กรกฎาคม2561 –วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 

 สินทรัพย์      2,356,067,406.86 

 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ          4,698,599.55 

  รวมสินทรัพย์     2,351,368,807.31 

 รวมหนี้สนิ   1,080,199,400.43 

 รวมทุน     1,194,580,101.16 2,274,779,501.59 

 กําไรสุทธิ          76,589,305.72 

  รวมหนี้สนิและทุน    2,351,368,807.31 

 รวมรายได้                   113,247,564.00 

รวมค่าใช้จ่าย          36,658,258.28 

  กําไรสุทธิ         76,589,305.72 

 จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม มีมติรับทราบรายงานงบทดลองประจําเดือน กรกฎาคม 2561 

4.6 เรื่อง รายงานการลาของเจ้าหน้าที่ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2561 

 ตั้งแตว่ันที2่8 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2561 

ชื่อ – นามสกุล ลาพักผ่อน ลากจิ ลาปว่ย ลาคลอด 
รวมวันลา 

ที่ผ่านมา 

พ.ต.ท.ศิวกรจันทร - - - - 7 

นางพรรณี  แก้วศรี - 0.5 - - 5 

นางสาวกัญจนณ์ัฎฐ์  หวังมวลกลาง - - - - 4.5 

นางศิวาลัย  ป.ปาน - - - - 2 

นางเมสนิ ี ชัยสงคราม 2 0.5 - - 8(ลาคลอด45วัน) 

นางสาวลัดดาวัลย ์ปาลิยะประดิษฐ์ - - 1 - 7 

นางสาวนารีรัตน์  สังข์สกุล - - - - 2 

นางสาวสกุณ  เลีย้งพันธ์ุสกุล 1 - - - 7 

นางสาววันนสิา  ธรรมโชต ิ 1 - - - 6 

นางสาวภาวณิี  คงหิน้ - - - - - 



จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุม มีมติรับทราบ 

4.7 เรื่อง รายงานกองทุนช่วยเหลือสมาชกิ ประจ าเดือน กรกฎาคม2561 

 กองทุนช่วยเหลือสมาชิก 28มิถุนายน– 20 กรกฎาคม 2561 

   ยอดยกมา   7,683,728.81 บาท 

   รับกองทุน   601,938.02 บาท 

   คงเหลือ    8,285,666.83 บาท 

 จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุม มีมติรับทราบ 

4.8 เรื่อง การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

 จากฝุายจัดการได้พัฒนาระบบการทํางาน โดยใหม้ีประชุมเจ้าหน้าที่ประจําเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้

เจ้าหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคของแต่ละฝุาย โดยมีการจัดทํารายงานเพื่อนําเสนอและ

นําอุปสรรคมาปรับปรุงในองค์กรตอ่ไป 

ที่ประชุม มีมติรับทราบ 

4.9 เรื่อง การตรวจสอบมาตรฐานการบัญชีสหกรณ์ 

 จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม มีมติรับทราบ 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่อง  เพื่อพิจารณา 

5.1 เรื่อง กรมส่งเสริม 

ที่ประชุม กรมส่งเสริมได้มขี้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. หลักเกณฑ์ในการรับสมัครสมาชิกสมทบ 

2. หารอืตามกฎหมาย กําหนดให้ส่งเสริมจังหวัดเป็นคณะทํางาน 

3. หารอืเรื่อง การจ่ายเงนิสํานักงานบังคับคดี 

5.2 เรื่อง ผู้ตรวจสอบบัญชี 

ที่ประชุม ไม่เข้าร่วมประชุม 

5.3 เรื่อง ผู้ตรวจสอบกิจการ 

ที่ประชุม  มีมติใหร้วบรวมสัญญาเงินกู้ทุกสัปดาห์ เสนอใหผู้้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบ 

5.4 เรื่อง สมาชิกพ้นสภาพจากสหกรณ์สมาชิกพ้นสภาพประจ าเดือนกรกฎาคม2561 ดังน้ี 

ล าดั

บ 
เลขที ่ ชื่อ – สกุล 

ทุนเรือนหุน้ 

( บาท ) 

หนีส้ิ้น 

( บาท ) 

ดอกเบี้ย 

( บาท ) 

จ่ายจริง 

( บาท ) 
กรณี 

1 09981 ส.ต.ต.ซอฟฟัน หะยีเด็ง 115,700.00 3,200.00 - 112,400.00 เหตุผลส่วนตัว 

2 07525 ส.ต.ท.อภชิาติ  คําใส 202,000.00 201,122.20 - 877.80 เหตุผลยา้ยสังกัด 

3 06529 ร.ต.ท.อรรคพล  บุตราช 274,700.00 - - 274,700.00 เหตุผลส่วนตัว 

4 08737 ส.ต.ท.สุรสิทธ์ิ  เพ็งพาทย์ 180,900.00 - - 180,900.00 เหตุผลส่วนตัว 

5 08939 ส.ต.ต.กิตต ิ เพ็ชรเกลีย้ง 72,400.00 - - 72,400.00 เหตุผลส่วนตัว 

6 09711 ส.ต.ต.ศักราช  ญาณรัตน์ 131,300.00 - - 131,300.00 เหตุผลส่วนตัว 



7 08611 ส.ต.ท.รณชัย  ช่วยย้ิม 187,300.00 181,200.00 - 6,100.00 เหตุผลส่วนตัว 

 1,164,300.00 385,622.20 - 778,677.80  

  ทุนเรือนหุ้น   1,164,300.00  บาท 

  หนี้เงนิกู้     385,622.20  บาท 

  คงเหลือ               778,677.80  บาท 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีตอินุมัตติามที่เสนอมา 

5.5 เรื่อง ประมาณการรับ – จ่ายเงนิ ประจ าเดือนสิงหาคม 2561 

 ประมาณการรับ – จ่ายเงิน ประจําเดือนกรกฎาคม2561 สหกรณ์ฯ จะได้รับในวันสิ้นเดือนเพื่อให้ที่

ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับจํานวนเงินของสหกรณ์ฯ ที่ประมาณว่าจะได้รับและจ่ายในวันสิ้นเดือนนี้ เพื่อที่ประชุม

จะได้รับทราบยอดเงนิคงเหลอื ดังนี้ 

 รายรับ 

1. รับเงนิค่าหุน้รายเดือน     5,255,400.00  บาท 

2. รับเงนิชําระหนี้สามัญจากสมาชิก            14,072,110.42  บาท 

3. รับเงินชําระหนี้ฉุกเฉินจากสมาชิก   1,872,550.00  บาท 

4. รับดอกเบีย้เงนิให้กู้แก่สมาชิก            13,231,125.20  บาท 

5. เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเปูาหมาย     353,000.00  บาท 

6. รายได้จากการดําเนินคดี            300.00  บาท 

รวมรับ             34,784,485.62  บาท 

 รวมจา่ย 

1. จา่ยค่าหุน้คืนแก่สมาชิก7ราย                778,677.80  บาท 

2. จา่ยค่าเบีย้ประชุมกรรมการ        28,000.00  บาท 

3. ค่าตอบแทนเจ้าหนา้ที่         70,000.00  บาท 

4. จา่ยเงนิกู้สามัญ22ราย              8,471,034.48  บาท 

5. จา่ยเงนิเดือนเจา้หนา้ที่       144,630.00  บาท 

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

7. จา่ยชําระดอกเบีย้ ธกส.ยะลา                294,911.83  บาท 

8. จา่ยดอกเบีย้ตั๋วสัญญาใช้เงนิ ธ.กรุงเทพ              305,753.42  บาท 

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

10. จา่ยชําระดอกเบีย้ สอ.รพ.หาดใหญ่     312,328.77  บาท 

11. ค่าตอบแทนที่ปรึกษา           9,000.00  บาท  

12. จา่ยดอกเบีย้ตั๋วสัญญาใช้เงนิ ธ.ธกส.    285,457.53  บาท 

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

 

/14.จา่ยชําระดอกเบีย้ สอ.มอ... 

 



14. จา่ยชําระดอกเบีย้ สอ.มอ.หาดใหญ่    576,876.75  บาท 

15. จา่ยดอกเบีย้ตั๋วสัญญาใช้เงนิ – ธ.ธนชาติ     93,698.63  บาท 

16. จา่ยดอกเบีย้ตั๋วสัญญาใช้เงนิ – ธ.แลนด์แอนดเ์ฮาส์   484,109.58  บาท 

17. จา่ยเงนิปันผลและเฉลี่ยคืน          1,242.80  บาท 

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

19. จา่ยชําระดอกเบีย้ สอ.รพ.ตํารวจ    299,835.62  บาท 

รวมจา่ย                                                          25,905,557.21  บาท 

 รวมรับทั้งสิน้          34,784,485.62  บาท 

 หัก รวมจา่ย           25,905,557.21  บาท 

 เงินคงเหลือ                      8,878,928.41  บาท 

 กัน ไว้เป็นเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน           3,000,000.00  บาท 

 กัน ไว้เป็นที่จ่ายคืนเงินรับฝาก            1,000,000.00  บาท 

  คงเหลือเป็นเงินใชจ้า่ย            4,878,928.41  บาท 

 หมายเหต ุ

 เงินสดคงเหลอื(20 ก.ค. 61)               460,681.48  บาท 

 เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส คงเหลือ 20 ก.ค.61   78,404.40  บาท 

 เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขายะลา คงเหลือ 20 ก.ค.61 10,829,973.56  บาท 

 เงินฝาก ธ.กรุงเทพ คงเหลอื       110,795.41  บาท 

 เงินฝาก ธกส.ยะลา คงเหลือ            2,393,611.38  บาท 

 เงินฝากชุมนุม สอ.ตร.แหง่ชาติ     170,924.12  บาท 

 เงินฝากธนาคารธนชาต     526,917.26  บาท 

 เงินฝากธนาคารออมสิน          14,460,259.81  บาท 

 เงินฝากธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์             106,993.83  บาท 

 เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ                  29,138,561.25  บาท 

 หมายเหต ุ

หนี้เงนิกู้ สอ.รพ หาดใหญ่ คงเหลือ                             94,000,000.00  บาท  

 หนี้เงนิกู้ ธกส.สาขายะลา คงเหลือ                  180,714,215.62  บาท 

 หนี้ตัว๋สัญญาใช้เงนิ ธ.ธกส.                       80,000,000.00  บาท 

 หนี้ตัว๋สัญญาใชเ้งิน ธ.แลนด์แอนดเ์ฮาส์       150,000,000.00  บาท 

 หนี้เงนิกู้ สอ.มอ.หาดใหญ่         138,750,000.00  บาท 

 หนี้เงนิกู้ สอ.รพ.ตํารวจ           84,000,000.00  บาท 

 หนี้ตัว๋สัญญาใชเ้งินธนาคารธนชาต          95,000,000.00  บาท 

 หนีต้ั๋วสัญญาใชเ้งิน ธ.กรุงเทพ          80,000,000.00  บาท 

     รวมหนี้คงเหลอื       902,464,215.62  บาท 

/หมายเหตุ… 



 หมายเหตุ   รายการยังไม่ลงบัญช ี20 ก.ค.61   448,300.00 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมมีตอินุมัตปิระมาณการรับ-จ่าย ประจําเดือน กรกฎาคม 25651 

5.6 เรื่อง การจ่ายเงนิกู้สามัญระหว่างเดือนกรกฎาคมพ.ศ.2561 

 ระหว่างวันที่21 มิถุนายน– 20 กรกฎาคมพ.ศ.2561 

 21/06/61 จํานวน 47 ราย เป็นเงิน    35,698,890.00  บาท 

 22/06/61 จํานวน    2 ราย เป็นเงิน    1,020,000.00  บาท 

 26/06/61 จํานวน    3 ราย เป็นเงิน   2,020,000.00  บาท 

 29/06/61 จํานวน    1 ราย เป็นเงิน   2,000,000.00  บาท 

 02/07/61 จํานวน 18 ราย เป็นเงิน    25,530,000.00  บาท 

 03/07/61 จํานวน 34 ราย เป็นเงิน    30,403,890.00  บาท 

 05/07/61 จํานวน   1 ราย เป็นเงิน      120,000.00  บาท 

 10/07/61 จํานวน  30 ราย เป็นเงิน    25,503,890.00  บาท 

 12/07/61 จํานวน 12 ราย เป็นเงิน     11,208,000.00  บาท 

 13/07/61 จํานวน      1    ราย เป็นเงิน    880,000.00  บาท 

 19/07/61 จํานวน    21    ราย เป็นเงิน    17,860,000.00  บาท 

 20/07/61 จํานวน     8 ราย เป็นเงิน  4,740,000.00  บาท 

          รวมทั้งหมด     178     ราย เป็นเงิน  156,984,670.00           บาท 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติตามที่เสนอ 

5.7 เรื่อง การจ่ายเงนิกู้สามัญ ประจ าเดือนกรกฎาคม 2561 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติตามที่เสนอ 

5.7.1 สมาชิกขอกู้เงนิสามัญ 

1. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย จ.ส.ต.อนุกิตติ์พงศ์จันทรเสถียรตําแหน่งกก.ปพ.ส่วนที่  1 

สมาชิกเลขที่07177มีความประสงค์ขอกู้ เงินสามัญ 1,200,000.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)  

เพื่อใช้จ่ายส่วนตัวแต่เนื่องจากติดค้ําประกันส.ต.อ.จอมพล วังมี  และได้กันเงินเพื่อรับภาระหนี้ จํานวน 2,000 

บาท จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาให้คณะกรรมการพิจารณาในการกู้ครั้งนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น    245,000.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญทั่วไป       815,200.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญค่าครองชีพ   168,800.00 บาท 

ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญทั่วไป 

1. จ.ส.ต.สุริยะ  แก้วได้ปาน 

2. จ.ส.ต.สุวรรณ   แก้ววิเชยีร 

 

 

/ติดภาระค้ําประกัน 3 ราย… 

 



  ติดภาระค้ าประกัน 3 ราย 

1. ส.ต.อ.จอมพล  วังมี หุน้    267,300.00  บาท  หนี้     610,562.57  บาท 

2. ส.ต.อ.ยุทธนา  ลาภากรณ์  หุน้   350,900.00  บาท  หนี้     963,596.47  บาท 

3. จ.ส.ต.สุวรรณ   แก้ววิเชยีร หุน้   361,900.00  บาท   หนี้   1,612,100.00  บาท 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติการกู้ 

2. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ด.ต.กฤต จันทร์ เพ็งตําแหน่ง ผบ.หมู่  (นปพ.)สภ.เบตง 

สมาชิกเลขที่ 05604 มีความประสงคข์อกู้เงินสามัญ จํานวน 1,650,000.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)                     

แต่เนื่องจากติดค้ําประกันส.ต.อ.นันทภัสณ์   แก้วคงบุญ และได้กันเงินไว้เพื่อรับภาระหนี้ จํานวน 3,300 บาท 

จงึเรียนมาเพื่อพิจารณาให้คณะกรรมการพิจารณาในการกู้ครั้งนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   387,400.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญทั่วไป         1,452,300.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญค่าครองชีพ 138,400.00 บาท 

ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญทั่วไป 

1. ร.ต.ท.ไพบูลย์  สมมาตร 

2. ด.ต.อภชิาติ  เสนทอง 

3. ด.ต.วัฒนา  ธรรมเพชร 

  ติดภาระค้ าประกัน 3 ราย 

1. ด.ต.กฤต  จันทร์เพ็ง  หุน้   387,400.00  บาท  หนี้    1,577,500.00  บาท 

2. ด.ต.บอนสัน   ขวัญแก้ว หุน้    411,900.00  บาท  หนี้    1,945,400.00  บาท 

3. ส.ต.ท.ดุสิทธิ์  เพ็ชรทอง     หุน้    191,300.00  บาท   หนี้     894,600.00   บาท 

ที่ประชุม มีมติใหก้ันเงนิเพื่อรับชําระหนี้ และรอการตอบรับการชําระหนี้จากเจ้าหน้าที่การเงิน 3 หน่วย 

3.  ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  พ.ต.ต.ทิพย์ชัย  ชลสินธุ์ ตําแหน่ง ต่างจังหวัด สมาชิกเลขที่ 07729 

มีความประสงคข์อยื่นกู้สามัญโดยไม่ขอรับเงินเพิ่มเพื่อรวมหนี้ จากกรณีผู้ค้ําประกัน 5 คน เหลือ 3 คน เนื่องจาก

ผูค้้ําประกันบางรายต้องการลาออกจากการเป็นสมาชิก และผู้ค้ํา รายฯ ส.ต.ต.สิริชัย  นกดํา ตําแหน่ง หน่วยนอก

(สมาชิกพิเศษ) สมาชิกเลขที่ 08359 ได้มีคําสั่งลงโทษปลดออกจากราชการคําสั่งตํารวจภูธรจังหวัดยะลา 

ที่ 917/2561 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561 และสมาชิกได้พ้นจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาให้

คณะกรรมการพจิารณาในการกู้ครั้งนี้ 

ทุนเรอืนหุ้น    376,400.00 บาท 

หน้ีเงนิสามัญทั่วไป 1,067,747.80 บาท 

 หน้ีเงนิฉุกเฉิน   25,658.02 บาท 

 

 

 

/ผูค้้ําประกันเงนิกู้สามัญ… 

 ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ 



1. ด.ต.สัญชัย  ศรพีลอย  หุน้    316,400.00  บาท   หนี ้ 1,170,800.00  บาท 

2. ส.ต.ท.โกวิทย์  บัวขาว  หุน้    263,000.00 บาท   หนี้     571,435.04  บาท 

3. ส.ต.ท.อภิชาติ  รามอินทร์ หุน้    242,100.00  บาท   หนี้    980,800.00บาท 

4. ส.ต.ท.ศรายุทธ  มาลินี  หุน้   209,500.00  บาท   หนี้    967,956.20  บาท 

5. ส.ต.ต.สริิชัย  นกดํา  ถูกคําสั่ง ภ.จว.ยะลา(ลงโทษปลดออกจากราชการ)พ้นจากสมาชิก 

ติดภาระค้ าประกัน 1 ราย 

1. ร.ต.ท.จริายุทธ์  ยังถาวร หุน้    397,800.00  บาท   หนี ้  743,620.48  บาท 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติแตต่้องสอบถามว่าจะบริจาคเงนิกองทุนหรอืไม่ 

 5.7.2สมาชิกขอกู้เงนิสามัญตามโครงการพัฒนาคุณภาพชวีิต 

ด้ ว ย  สมา ชิกสหกรณ์ ฯ  ร าย  ร .ต .ท .นิ ก ร   จิ ต รอั กษรตํ าแหน่ ง  รอ ง  สวป .สภ .แม่ หว าด  

สมาชิกเลขที่  09076 มีความประสงค์ขอกู้ เงินสามัญตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อรวมหนี้และ 

ชําระหนี้ธนาคารออมสินทั้งหมด ตามหนังสือที่ พิเศษ/2561 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เรื่อง เตือนให้ชําระหนี้เงินกู้ 

หากไม่ดําเนินการชําระหนี้ธนาคารจะดําเนินการตามกฎหมายและฟูองล้มละลาย ค้างชําระ 4 งวด เป็นจํานวน

เ งิ น  4 3 , 93 9 . 46  บ าท  จ าก ก ารต ร ว จส อ บ ยอ ด หนี้ ธ น าคา ร อ อม สิ น  มี หนี้  2  บั ญ ชี  บั ญ ชีที่  1  

จํานวน 1,236,969.23 บาท และบัญชีที่2จํานวน 41,352.03 บาท จากรับรองเงินเดือนสามารถกู้ได้ 

เพียงจํานวน 2,630,000 บาท (สองล้านหกแสนสามหมื่นบาทถ้วน)ซึ่งไม่สามารถปิดหนี้ธนาคารออมสินได้ครบ

ตามจํานวนที่ขอยื่นกู้จงึเรียนมาเพื่อพิจารณาให้คณะกรรมการพิจารณาในการกู้ครั้งนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   374,300.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญทั่วไป           1,600,000.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญค่าครองชีพ 242,400.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้ฉุกเฉิน   37,400.00 บาท 

ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญทั่วไป 

1. ร.ต.อ.สากล  พุทธกูล 

2. ร.ต.ต.บุญชอบ  เตชะวันโต 

3. ด.ต.สมนกึ  ขาวสังข์ 

  ติดภาระค้ าประกัน 5ราย 

1. ร.ต.ท.ธีรยุทธ  สุขสงวน    หุน้    390,400.00    บาท  หนี้   1,452,888.13  บาท 

2. ร.ต.ต.บุญชอบ  เตชะวันโต หุน้    370,900.00    บาท  หนี ้  1,915,600.00   บาท 

3. ร.ต.อ.สากล  พุทธกูล        หุน้    317,900.00    บาท  หนี้   1,587,390.00  บาท 

4. ร.ต.ท.กรกช  ภักดีเลขะกุล  หุน้   419,900.00     บาท  หนี ้  1,905,600.00  บาท 

ประชุม พิจารณาแล้วมมีตไิม่อนุมัต ิ

 

 

/5.7.3 สมาชิกขอกู้เงนิฉุกเฉิน… 

 



 5.7.3 สมาชิกขอกู้เงนิฉุกเฉิน 

 1. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ร.ต.ท.สุวิทย์  สรวงวิวัฒน์กิจตําแหน่ง รอง สว.(ป.)ปพ.ภ.จว.ยะลา 

สมาชิกเลขที่ 02629 มีความประสงค์ขอกู้เงินฉุกเฉิน ซึ่งมีความจําเป็นในการใช้เงินในครั้งนี้ โดยไม่ขอกันเงิน 

เพื่อรับภาระหนี้  ราย ร.ต.ท.สมเกียรติ  มาตย์นอก กรณี ชําระหนี้ ไม่ เป็นปกติ  ส่ง เรียกเก็บตามจริง 

จํานวน 25,800.00 บาท แต่หักจากกรมบัญชีกลางเดือนละ 20,000.00 บาทจากรับรองเงินเดือนกันเงิน 

เพื่อรับภาระหนี้ จํานวน 6,350.00 บาทสามารถกู้ได้ จํานวน 15,000.00 บาท หากไม่กันเงินไว้เพื่อรับภาระหนี้

สามารถกู้ได้ จํานวน 80,000.00 บาทจงึเรียนมาเพื่อพิจารณาให้คณะกรรมการพิจารณาในการกู้ครั้งนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   430,600.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญทั่วไป           1,905,600.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญค่าครองชีพ    242,400.00 บาท 

  ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญทั่วไป 

1. ด.ต.โกศล  พันเจรญิ 

2. ด.ต.จริพฤทธิ์  ศรีมาศ 

3. ส.ต.อ.ณัฐพล  นาคอ้น 

  ติดภาระค้ าประกัน 4ราย 

1. ร.ต.ท.สมเกียรต ิ มาตย์นอก หุน้   472,300.00   บาท  หนี้   1,388,132.58   บาท 

2. ด.ต.บุญเสริม  แก้วขาว       หุน้   430,400.00   บาท  หนี้   1,540,600.00  บาท 

3. ด.ต.ตอหาด  หวาสกุล หุน้   430,400.00   บาท  หนี้    1,855,200.00   บาท 

4. ด.ต.ยงยุทธ  ธรรมรัตน์ หุน้    418,300.00บาท  หนี้    1,844,700.00  บาท 

ประชุม พิจารณาแล้วมมีตไิม่อนุมัต ิ

 2. ด้วย  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  นางสาวสุกัญญา  แหทองตําแหน่ง ลูกจ้างประจํา สมาชิกเลขที่ 03799  

ขอกู้เงินฉุกเฉิน จํานวน16,000.00  บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) กรณีชําระหนี้ไม่เป็นปกติ ส่งเรียกเก็บตามจริง 

จํานวน 28,193.93 บาท แต่หักจากกรมบัญชีกลางเดือนละ 17,500.00 บาท ผู้กู้ ไม่ประสงค์ขอกันเงิน 

เพื่อรับภาระหนี้ จงึเรียนมาเพื่อพิจารณาให้คณะกรรมการพิจารณาในการกู้ครั้งนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น      106,400.00 บาท 

 หน้ีเงนิสามัญทั่วไป     955,000.00 บาท 

 หน้ีเงนิสามัญบรรเทาค่าครองชีพ   141,000.00 บาท 

 ติดภาระค้ าประกัน 4 ราย  

1. ร.ต.ท.นิยม   ราชวิบูลย์  หุน้  430,600.00  บาท  หนี้สนิ    910,629.78  บาท 

2. นางสุจติรา  ชัยสงคราม  หุน้  404,800.00  บาท  หนี้สนิ  1,199,200.00  บาท 

3. ด.ต.อภชิาติ  ครุฑถะ  หุน้  430,400.00  บาท  หนี้สนิ  2,118,100.00   บาท 

4. จ.ส.ต.พงศกรณ์  ศรสีวัสดิ์ หุน้  361,300.00  บาท หนี้สนิ  1,740,400.00 บาท 

ประชุม พิจารณาแล้วมมีตไิม่อนุมัต ิ

/5.7.7 การกู้เงินทุกประเภทของสมาชิก… 

 



 5.7.7 การกู้เงนิทุกประเภทของสมาชกิ กรณคี้ าลูกหน้ีท่ีช าระหน้ีไม่เต็มจ านวนที่ส่งเรียกเก็บ 

ประชุม พิจารณาแล้วมมีตใิห้พิจารณาเป็นราย ๆ 

5.8 เรื่องรายงานติดตามหน้ีสิน และรายละเอียดลกูหนี้ต่างจังหวัด 

  5.8.1 รายละเอียด ลูกหน้ีต่างจังหวัด 

  ภายในเดือนกรกฎาคม 2561 มีลูกหนีต้่างจังหวัดส่งชําระเงินตั้งแต่ 20 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2561 

รวมเป็นเงิน 5,303,525.72 บาท 

   ลูกหนี้ตา่งจังหวัด ยกมาเดือน มิ.ย. 61   388 ราย 

   สมาชิกหนว่ยต่างจังหวัด ประจําเดือน ก.ค. 61     

    - ลาออก        7 ราย 

    - ย้ายออก        1 ราย 

    - ย้ายเข้า        2 ราย 

   คงเหลือลูกหนี้ต่างจังหวัด เดือนกรกฎาคม 2561  382 ราย 

ประชุม มีมติรับทราบ 

 5.8.1.1.ส.ต.ท.ณัฐดนัย  เพิ่มพูน  ตําแหนง่ สภ.โพนทอง จว.รอ้ยเอ็ด  สมาชิกที่ 06549  

    ทุนเรือนหุ้น    202,000.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ    313,021.12  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

22/ มิ.ย/ 59 ส่งเรียกเก็บ  8,100  สภ.โพนทอง จว.ร้อยเอ็ด 

23/ก.ค./61 เบือ้งตน้โทรแจ้งสมาชกิให้โอนมาชําระสหกรณ์ฯ ยอด 9,121.95 บาท (ณ ปัจจุบันรอการตรวจสอบ) 

ประชุม มีมติรับทราบ 

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

    ทุนเรือนหุ้น     351,500.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ   1,265,549.90  บาท 

    ดอกเบีย้ค้าง ณ 26/ก.ค./61         214,028.36  บาท 

 ผูค้้ําสัญญา 1.ด.ต.กมล  ทองคํา 2. จ.ส.ต.กฤต  จันทร์เพ็ง  

  3.จ.ส.ต.ณัฐสิทธิ์  สุยฉ่อง 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) 

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  จันทร์เพ็ง ,3.ส.ต.อ.สหรัฐ  มิสา(รับสภาพหนี้เรียบร้อยแล้ว) 

4.จ.ส.ต.ณัฐสิทธ์ิ  สุยฉ่อง  5.ส.ต.อ.คณิศร   อุทธิสนิธ์  (ยังไมรั่บสภาพหนี้) 

21/ม.ิย./61 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ ชุดท่ี23/8 วันท่ี28 พฤษภาคม 2561  มีมติให้ทําหนังสอืเรียกเก็บเงินผู้ค้ําประกัน 

บัดนี้ได้จัดส่งหนังสือหักเงินเดอืนข้าราชการตํารวจเพ่ือชําระค่าหุ้นและหนี้สหกรณฯ์ จํานวน 4 ราย 

ท่ีสอ.ยล./1823 ราย ด.ต.กมล  ทองคํา  (บก.ทางหลวง) 

ท่ีสอ.ยล./1824 ราย จ.ส.ต.ณัฐสิทธ์ิ  สุยฉ่อง(สภ.สะบา้ย้อย จว.สงขลา) 

ท่ีสอ.ยล./1825 รายจ.ส.ต.สหรัฐ  มิสาตาํแหนง่ (สภ.หนองบัวระเหว จว.ชัยภูมิ) 

ท่ีสอ.ยล./1826 ราย ส.ต.อ.คณิศร  อุทธิสนิธ์  (สอ.ตร.พะเยา) 

23/ก.ค./61 รอการตรวจสอบ การหักเงินเดอืนข้าราชการตํารวจเพ่ือชําระค่าหุ้นและหนีส้หกรณ์ฯ *ยอดใหมส่ิน้เดอืน ก.ค.61* 

ประชุม มีมติรับทราบ 

 5.8.1.3.ส.ต.อ.ณัฐพล  นาคอ้นตําแหนง่ ย้ายปี61 ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.บึงกาฬ  สมาชิกที่ 07057 

    ทุนเรือนหุ้น     343,400.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ   1,391,620.00  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

ยา้ยปี61 (รอบเดอืนพ.ค.) ตําแหนง่เดิม: ผบ.หมู่(นปพ.) สภ.โกตาบารูตําแหนง่ใหม:่ ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.บึงกาฬ  

31/ พ.ค./ 61 ส่งเรียกเก็บ  19,200  กก.สส.ภ.จว.บึงกาฬ  ท่ีสอ.ยล./1565 

23/ก.ค./61 เบือ้งต้นโทรแจ้งสมาชิกให้โอนมาชําระสหกรณฯ์ ยอด 19,200 บาท  (ณ ปัจจุบันรอการตรวจสอบ) 

ประชุม มีมติรับทราบ 

 5.8.1.4.ส.ต.ต.ริฟกี อิบราฮิม ตําแหน่ง ย้ายปี61 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมอืงปัตตานีสมาชิกที่ 09805 

    ทุนเรือนหุ้น    161,600.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ    771,200.00  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

ยา้ยปี61 (รอบเดือนพ.ค.) ตําแหนง่เดิม: ผบ.หมู ่(ป.) สภ.เบตง จว.ยะลาตําแหนง่ใหม่: ผบ.หมู ่(ป.) สภ.เมอืงปัตตานี 

31/ พ.ค./ 61 ส่งเรียกเก็บ  11,400ภ.จว.ปัตตานี  ที่สอ.ยล./1570 

23/ก.ค./61 เบือ้งต้นโทรแจ้งสมาชิกให้โอนมาชําระสหกรณฯ์ ยอด 11,400 บาท  (ณ ปัจจุบันรอการตรวจสอบ) 

ประชุม มีมติรับทราบ 

 5.8.1.5.ด.ต.ยอดชาย คงทองตําแหนง่ ย้ายปี61 ผบ.หมู ่ฝอ.1 บก.อก.ภ.8สมาชิกที่ 6287 

    ทุนเรือนหุ้น     423,900.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ   1,965,875.99  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

ยา้ยปี61 (รอบเดอืนพ.ค.) ตําแหนง่เดิม: ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมอืงยะลาตําแหนง่ใหม:่ ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.ภ.8 

31/พ.ค./61 ส่งเรียกเก็บ  26,300 บก.อก.(ภ.8)  ท่ีสอ.ยล./1569 

26/ม.ิย./61 
จนท.กง.หักเข้าระบบเดือน มิ.ย.61 ได้เพียงจํานวน 25,300 บาท และได้สอบถามไปยัง จนท.กง. อีกคร้ังสําหรับ

เดอืน ก.ค.61 และได้แจ้งกลับมาว่ายังคงหักได้ 25,300 บาท  ซึ่งทําให้เงินกู้สามัญจะชําระได้ไมเ่ป็นปกติ 

12/ก.ค./61 

     เบื้องต้นโทรแจ้งสมาชิกให้โอนมาชําระสหกรณ์ฯ ยอด 14,340.91 บาท  และสมาชิกได้มาติดต่อชําระเพียง

จํานวน 7,700 บาท ซึ่งทําให้รายการชําระหนี้เงินกู้ไม่เป็นปกติ เนื่องจากสมาชิก              ได้กู้เงินสามัญระหว่าง

เดือนพ.ค.61ทําให้ยอดดอกเบ้ียระหว่างเดือนสูงขึ้น และรายการส่งเรียกเก็บชําระได้  ไม่เต็มจํานวนจากยอดเรียก

เก็บจริง 



ประชุม มีมติใหด้ําเนนิการแจง้ผู้กู้และผูค้้ํา 

 แจ้งเพื่อทราบสมาชิกต่างจังหวัดที่เก็บยอดหนีเ้งินกู้ฉุกเฉินไม่ได้ **(ย้ายแล้วกลับมาขอกู้เงินฉุกเฉิน)** 

  1.ด.ต.กฤตภาส  ขําเพ็ง  ตําแหนง่ สภ.คลองแงะ จว.สงขลา  เลขที่สมาชิก 04664 

    ทุนเรือนหุ้น    427,600.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ            1,432,769.18  บาท 

    หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ   326,245.44  บาท 

    หนี้เงนิกู้ฉุกเฉิน      14,859.41  บาท 

  วงเงินกู้: 20,000.00 บาท   (ย้ายแล้วกลับมาขอกู้เงินฉุกเฉิน)*ค้างจ่ายตั้งแต่เดอืน  3/2561*   

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

6/ ม.ิย./ 61 (รายการชําระ)   403.25 131.64 19,596.75 

4/ ก.ค./ 61 (รายการชําระ) 1,260.70 120.67 18,336.05 

10/ ก.ค./ 61 (รายการชําระ) 3,476.64  23.36 14,859.41 

หมายเหต:ุ ณ ปัจจุบันสมาชิกได้โอนยอดค้างชําระรายการเงินกู้ฉุกเฉินท้ังหมดแลว้ และรายการสง่เรียกเก็บค่าหุ้น/หนี้ 

               ยอด 28,200 บาท (สามารถหักได้เป็นยอดปัจจุบัน) 

ประชุม มีมติรับทราบ 

  2.พ.ต.ต.สุจนิต์  พรหมรักษา  ตําแหน่ง ย้ายปี61 สว.สส.สภ.นาประดู่ จว.ปัตตานี  เลขที่สมาชิก 07998 

    ทุนเรือนหุ้น    398,900.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ(พิเศษ)           2,227,700.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ   238,300.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้ฉุกเฉิน      88,689.43  บาท 

  วงเงินกู้: 100,000.00 บาท(ย้ายแล้วกลับมาขอกู้เงินฉุกเฉิน) 

วันท่ีกู้ฉุกเฉิน: 24/เม.ย./61 งวดละ(เงินตน้): 8,400.- ดอกเบ้ีย ยอดคงเหลอื 

9/ พ.ค./ 61 (รายการชําระ) 2,651.87   42.47 97,348.13 

5/ ม.ิย./ 61 (รายการชําระ)    578.46 599.42 96,769.67 

6/ ก.ค./ 61 (รายการชําระ) 8,080.24 657.50 88,689.43 

8/ พ.ค./ 61 ส่งเรียกเก็บ  40,080  ภ.จว.ปัตตานี  ท่ีสอ.ยล./1252  (สามารถหักได้เป็นยอดปัจจุบัน) 

23/ก.ค./61 แจ้งเปลี่ยนคนค้ําประกัน  ที่สอ.ยล./ ลงวันท่ี23 กรกฎาคม 2561 

เบือ้งต้นโทรแจ้งสมาชิกให้โอนมาชําระสหกรณฯ์ ยอด 847.04 บาท  (ณ ปัจจุบันรอการตรวจสอบ) 

ประชุม มีมติรับทราบ 

  

 

 

 

/5.8.2 รายละเอียด สมาชิก… 



5.8.2 รายละเอียด สมาชกิ ในหน่วย 

  เก็บได้จริง 

สังกัด หุ้น สท สช สฐ ฉฉ ฉฐ 
เงิน

ฝาก 
ดบ. เก็บได้จริง ส่งเรียกเก็บ 

สภ.ยะหา           

10297  ด.ต.ยุตติยา  เบ็นคณนนท ์ - - - - - - - - - 6,217.60 

 - - - - - - - - - 6,217.60 

สภ.กาบัง           

09451  ส.ต.ต.ชลธิศ  ศรีระษา - - - - - - - - - 8,209.14 

 - - - - - - - - - - 

สภ.รามัน           

08809  ส.ต.ท.จักรพันธ์  เทพหน ู 1,700 1,100 - - - - - 12,739.73 15,539.73 21,539.73 

10048  ส.ต.ต.ชายไทย แสงมณี 1,500 - 1,200 - - - - 1,842.16 4,542.16 6,942.16 

 3,200 1,100 1,200 - - - - 14,581.89 20,081.89 28,481.89 

สภ.โกตาบารู           

09234  ร.ต.อ.อาบูบากาด  ดาแลหมัน 1,700 1,500 - - - - - 17,776.16 20,976.16 28,976.16 

 1,700 1,500 - - - - - 17,776.16 20,976.16 28,976.16 

กก.ปพ.ส่วนที1่           

03074  ด.ต.สังคม  ถานันท ์ - - - - - - - - - 35,607 

 - - - - - - - - - 35,607 

กก.ปพ.ส่วนที2           

06521  จ.ส.ต.วรวิทย์  สอนง่าย - - - - - - - - - 26,385.11 

 - - - - - - - - - 26,385.11 

 4,900 2,600 1,200 - - - - 32,358.05 41,058.05 133,876.90 

ประชุม มีมติรับทราบ 

 5.8.3 รายละเอียด สมาชิก ศชต. 

 เรียน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ฯ ฝุายดําเนินการขอแจ้งรายงานสมาชิก ศชต. ประจําเดือน

กรกฎาคม 2561 

  1. สมาชิก ศชต.กก.สส.จํานวน  46 รายจํานวนเงินเรยีกเก็บ  827,459.34  บ.  ติดตอ่การเงนิ 

ศชต.กก.สส.หักเรียกเก็บไม่ได้ 1 ราย 

  2. สมาชิก ศชต.ศฝร.  จํานวน  11 ราย จํานวนเงินเรยีกเก็บ 167,949.21 บ.  ตดิต่อการเงิน 

ศชต.ศฝร.หักเก็บได้ทั้งจํานวน 

    ยอดยกมา 58 ราย 

    ลาออก  - ราย 

    ย้ายออก   1 ราย 

    ย้ายเข้า  - ราย 

    คงเหลือ  57 ราย 

 จงึแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ประชุม มีมติรับทราบ 

/5.8.3.1 จ.ส.ต.วรวิทย์… 



  5.8.3.1 จ.ส.ต.วรวิทย์  สอนงา่ย ตําแหนง่ กก.สส.ศชต.  สมาชิกที่ 06521 

    ทุนเรือนหุ้น      416,400.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ   1,840,900.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ      49,400.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้ฉุกเฉิน         8,000.00  บาท 

    หนีเ้งินกู้ปันผลและเฉลี่ยคืน           24,100.00  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

ส่งรายการเรียกเก็บ  ยอด 38,880.09 บาท  (กก.สส.ศชต.) 

24/ก.ค./61 
เบื้องต้นโทรสอบถามการเงินหักได้เพียง 30,000 บาท (ขาด 8,880.09 บาท) และได้แจ้งผู้ค้ําประกันให้ประสาน 

ตดิตอ่สมาชกิให้มาชําระยอดตา่ง 

ประชุม มีมติรับทราบ 

 5.8.4 รายละเอียด สมาชิกค าพิพากษา(ตัดการ์ดนอก) 

 5.8.4.1. ร.ต.อ.ศันสนะ  พิรยิะจติตะ  ตําแหน่ง กองบังคับการปราบปราม5 (สว.กก.5 ปป.)  เลขสมาชิก 05510 

**เช็คระบบ ณ วันที่23 กรกฎาคม 2561  กู้ 2 ที ่ 1.สอ.ตร.ยะลา  2.สอ.ตร.สุราษฎรธ์านี** 

   หนี้เงนิกู้สามัญ(คําพิพากษา)   8,595.84 บาท     

ว / ด / ป รายการ 

คําพิพากษา 19 กันยายน 2559พพิากษาให้จาํเลยท้ังสี่ร่วมกันชําระเงิน567,875.09 บาท 

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

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

(หักชําระ เงินตน้11,786.77 บาทดอกเบ้ีย263.23 บาท)                      คงเหลอื  20,508.19 บาท 

27/ ม.ิย./ 61 
การเงินกองบังคับการปราบปรามโอนมาชําระ ยอด 12,050 บาท  ชําระหน้ี 

(หักชําระ เงินตน้11,912.35 บาทดอกเบ้ีย137.65 บาท)                      คงเหลอื    8,595.84 บาท 

ประชุม มีมติรับทราบ 

 5.8.4.2. ร.ต.อ.ประดิษฐ์   ศรทีอง  ตําแหน่ง สน.ดุสิต  เลขสมาชิก 06208 **กู้2ที่**  

**เช็คระบบ ณ วันที่23 กรกฎาคม 2561  กู้ 2 ที ่ 1.สอ.ตร.ยะลา  2.สอ.ตํารวจแห่งชาติ 

                        หนีเ้งินกู้สามัญ(คําพิพากษา)    1,350,808.55 บาท 

ว / ด / ป รายการ 

คําพิพากษา 28 พฤศจิกายน 2559พพิากษาให้จาํเลยท้ังหกร่วมกันชําระเงิน 1,522,711.05 บาท 

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

22/ ก.พ./ 60 

นําเงินปันผลและเฉลี่ยคนืปี2559 ยอด26,353.08 บาทชําระหนี้ 

(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/ ม.ีค./ 60 

นําทุนเรือนหุน้ ยอด 327,000 บาท  ชําระหน้ี 

(หักชําระ เงินตน้สช.  54,593.56 บาทดอกเบ้ีย 394.87 บาท          คงเหลอื         -           บาท 

             เงินตน้สษ. 217,707.50 บาทดอกเบ้ีย54,304.07 บาท)     คงเหลอื  1,350,808.55 บาท 

ประชุม มีมติใหร้อประสานกรมส่งเสรมิฯ เพื่อประกอบการพิจารณาดําเนนิการตอ่ไป 

 5.8.4.3.ร.ต.อ.ทรัพย์สยาม  ชัยทุมพงศ ์ ตําแหน่ง สน.บางโพ  เลขที่สมาชิก 7745 



**เช็คระบบ ณ วันที่23 กรกฎาคม 2561  กู้ 3 ที ่ 1.สอ.ตร.ยะลา  2.สอ.ตํารวจนครบาล  3.สอ.ตํารวจแห่งชาติ 

   หนี้เงนิกู้สามัญ(คําพิพากษา) 1,281,038.50 บาท 

ว / ด / ป รายการ 

คําพิพากษา 14 ธันวาคม 2559พพิากษาให้จาํเลยท้ังหกร่วมกันชําระเงิน1,476,216.16 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 ค่าหุ้น 1,500 บาท เงินต้นสช. 1,470.17 บาท ดอกเบ้ีย529.83 บาท คงเหลอื 69,586.68  บาท 

23/ ก.พ./ 60 
นําเงินปันผลและเฉลี่ยคนืปี2559 ยอด32,610.07 บาทชําระหนี้  

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

7/ ม.ิย./ 60 

นําทุนเรือนหุน้ ยอด360,000 บาท  ชําระหน้ี 

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

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

27/ เม.ย./ 61 

31/ พ.ค./ 61 

28/ ม.ิย./ 61 

การเงินหักส่งชําระ ยอด 3,500 บ. 

     ( เบ้ืองต้นนําหักในสว่นของดอกเบ้ีย หนี้เงินกู้สามัญ-คําพพิากษา ) 

ประชุม มีมติใหร้อประสานกรมส่งเสรมิฯ เพื่อประกอบการพิจารณาดําเนนิการตอ่ไป 

 5.8.5 หน่วยนอก (สมาชิกพิเศษ) 

 5.8.5.1 ขอแนวทางในการปฏิบัติ การโอนหุน้หักหนี้ 

  สมาชิกที่ถูกคําสั่งใหข้้าราชการตํารวจออกจากราชการไว้ก่อน 

 ตามมติที่ประชุมประจําเดือนกรกฎาคม 2561  คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 23 ครั้งที่ 9วันที่27 

มิถุนายน 2561ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา 5.8.6 สมาชิกหน่วยนอก(สมาชิกพิเศษ)สมาชิกถูกคําสั่งให้

ข้าราชการตํารวจออกจากราชการไว้ก่อน จํานวน 9 ราย มีมติอนุมัติให้หยุดดอกเบี้ย ถึง 30 ก.ย. 61และประสาน

เจ้าหนา้ที่วนิัย บัดนีท้างฝุายจัดการได้ดําเนินการหยุดดอกเบีย้ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2561เรียบร้อยแล้ว   

ชื่อ - สกุล 
ทุนเรือนหุน้ 

(บาท) 

หนี้สิ้น 

(บาท) 
จ่ายจริง 

ส.ต.ต.มูหามัดอาเพตตว่นสิติ 156,500.00 746,500.00 - 590,000.00  

ส.ต.ท.พทิยาอินทร์ยอด 306,200.00 1,189,000.00 - 882,800.00  

ส.ต.ต.นําพลทองประทปี 31,000.00 261,586.34 - 230,586.34  

ส.ต.ท.ณัฐนันท์สุพงษ์ 308,100.00 1,080,500.00 - 772,400.00  

ส.ต.ต.บีลาลบือแน 39,200.00 332,769.81 - 293,569.81 

ส.ต.ต.นูอัสดีสาระ 75,400.00 62,800.00          12,600.00  

ส.ต.อ.โยฮันมูซอ 59,700.00 127,524.85 - 67,824.85  

จ.ส.ต.รัตนะเมฆใหม่ 400,500.00 1,246,297.99 - 845,797.99  

ส.ต.ต.ชลธิศศรีระษา 119,700.00 503,800.00 - 384,100.00  

9 ราย   1,497,900.00     5,546,186.72  - 4,054,478.99  

   ทุนเรือนหุ้น    1,497,900.00  บาท 

   หนี้เงนิกู้    5,546,186.72  บาท 



   คงเหลือ          - 4,054,478.99  บาท 

 บัดนีผู้จ้ัดการสหกรณ์ฯ นําเรียนเสนอประธานเห็นควรให้นําหุ้นหักหนี้แล้วค่อยทยอยนํากองทุนมาหักล้าง

ชําระหนี้และประธานสหกรณ์ให้พิจารณาไปตามมตทิี่ประชุมหรอืหากเป็นประโยชน์ในการดําเนินการมากกว่าและ

ทําให้ลดค่าดอกเบีย้ลงได้ให้ดําเนินการตามเสนอ 

 จงึขอแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อดําเนินการตอ่ไป. 

ประชุม มีมติใหเ้รียกผูค้้ํามาพบกรรมการ 

 5.8.6 สมาชิกหน่วยอื่นๆ 

 สมาชิกสหกรณ์ฯ รายส.ต.ท.ยุทธศาสตร์  พิทักษ์  ตําแหนง่ สมาชิกหน่วยอื่นๆ  สมาชิกที่ 06164 *ถูกให้

ออกจากราชการ* 

    หนี้เงนิกู้สามัญ    601,883.15 บาท 

    ดอกเบีย้ค้าง ณ 26/ก.ค./61        36, 166.58 บาท 

   ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ 

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

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

 3.  ร.ต.อ.ไพศาล  พิมพ์ทอง กก.ปพ.สว่นที่ 2 สมาชิกเลขที่07651 รับสภาพหนี้แล้ว 

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

ว / ด / ป รายการ 

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

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

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

21/ก.พ./61 บอกกล่าวให้ชําระหนี้(โนติส) ถึงผู้กู้และผู้ค้ําประกัน คร้ังท่ี1  ท่ีสอ.ยล./443 

9/เม.ย./61 บอกกล่าวให้ชําระหนี้(โนติส) ถึงผู้กู้และผู้ค้ําประกัน คร้ังท่ี2  ท่ีสอ.ยล./972 

24/เม.ย./61 บอกกล่าวให้ชําระหนี้(โนติส) ถึงผู้กู้และผู้ค้ําประกัน คร้ังท่ี3  ที่สอ.ยล./1193 

21/พ.ค./61 บอกกล่าวให้ชําระหนี้(โนติส) ถึงผู้กู้และผู้ค้ําประกัน คร้ังท่ี4  ท่ีสอ.ยล./1327 

21/ม.ิย./61 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ ชุดท่ี23/8 วันท่ี28 พฤษภาคม 2561  มมีตใิห้ทําหนังสอืเรียกเก็บเงินผู้ค้ําประกัน 

บัดนี้ได้จัดส่งหนังสือหักเงินเดอืนข้าราชการตํารวจเพ่ือชําระค่าหุ้นและหนี้สหกรณฯ์ จํานวน 2 ราย 

ท่ีสอ.ยล./1821 ราย ส.ต.อ.คมกฤษ  จันทะเสน(สอ.ตร.ปทุมธานี) 

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

23/ก.ค./61 รอการตรวจสอบ การหักเงินเดอืนข้าราชการตํารวจเพ่ือชําระค่าหุ้นและหนีส้หกรณ์ฯ *ยอดใหมส่ิน้เดอืน ก.ค.61* 

ที่ประชุม มีมติใหโ้อนหนีใ้หก้ับคนค้ํา ดังนี้ 

 1. ส.ต.อ.คมกฤษ  จันทะเสน  ให้เอาทุนเรือนหุน้หักหนี้ 

 2. ร.ต.อ.ไพศาล       พิมพ์ทอง    หักทุนเรอืนหุน้ จํานวน 100,000.00 บาท ส่วนที่เหลือชําระเป็นรายเดือน 

 3. ส.ต.ต.ประหยัด เนื่องด้วง  ชําระเป็นรายเดือน   

 

 

   /5.8.7.เรื่อง สมาชิกราย… 



5.8.7.เรื่อง สมาชกิรายร.ต.อ.ไพศาล พิมพ์ทองขอยอดเงนิที่กันไว้กลับคืน 

  กรณรีับสภาพหน้ีราย ส.ต.ท.ยุทธศาสตร์  พิทักษ์ 

 ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ รายร.ต.อ.ไพศาล  พิมพ์ทอง  ตําแหน่ง กก.ปพ.ส่วนที่ 2  สมาชิกเลขที่07651        

มีความประสงคข์อยอดเงนิที่กันไว้กลับคืนกรณีรับสภาพหนี้ราย ส.ต.ท.ยุทธศาสตร์  พิทักษ์  และจะขอผ่อนชําระ

หนี้เป็นรายเดือน 

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอแนวทางในการปฏิบัติตอ่ไป 

   ทุนเรือนหุ้น      506,700.00 บาท 

   หนี้เงนิกู้โครงการพัฒนาฯ           2,851,200.00 บาท 

   หนี้เงนิกู้ฉุกเฉิน           10,000.00 บาท 

   หนี้เงนิกู้ปันผลและเฉลี่ยคืน     28,400.00 บาท 

ที่ประชุม มีมติใหผู้้จัดการติดตอ่ ร.ต.อ.ไพศาล  พิมพ์ทอง ใหน้ําเงนิที่ฝากตามบัญชี 200,000 บาท ให้

นํามาชําระหนี้เงนิให้ผูค้้ําประกัน 100,000 บาท ส่วนที่เหลอืหักชําระหนี้เป็นรายเดือน 

 5.8.8.เรื่อง สมาชกิขอลาออกจากการเป็นสมาชิก (กรณตีิดภาระค้ าสมาชิกหน่วยนอกร่วมด้วย) 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.อ.คมกฤษ  จันทะเสน  ตําแหน่ง กก.สส.ภ.จว.ปทุมธานีสมาชิก 

เลขที่ 05901  สมาชิกมีความประสงค์ 

 1.1 ไม่สามารถใหท้างการเงนิหักเงินรับสภาพหนี ้รายส.ต.ท.ยุทธศาสตร์  พิทักษ์ได้ 

 1.2. มีความประสงคข์อลาออกจากการเป็นสมาชิก (กรณีติดภาระค้ําสมาชิกหนว่ยนอกร่วมดว้ย) 

 1.3. ทําบันทึกข้อความยินยอมให้นําทุนเรือนหุ้นมาหักชําระหนีเ้งินกู้สามัญของราย ส.ต.ท.ยุทธศาสตรฯ์ 

  ทุนเรือนหุ้น  273,770.00 บาท 

 ติดภาระค้ําประกัน 2 ราย 

 1. ส.ต.ท.เอกภพ  สวัสดิ์สิงห์ หุน้  392,300  บาท หนี้    761,008.78  บาท 

 2. ส.ต.ท.ยุทธศาสตร์  พิทักษ์ หุน้       -       บาท หนี้    601,883.15  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

21/ม.ิย./61 ส่งเรียกเก็บ  4,580  สอ.ตร.ปทุมธานี  ที่สอ.ยล./1821 

4 /ก.ค./61 

     สมาชิกทําหนังสอืบันทึกข้อความ เร่ือง ขอความอนุเคราะหก์ารหักเงินเดอืนข้าราชการตํารวจเพ่ือชําระหุ้น/หนี้ 

ด้วยกระผมมภีาระค่าใชจ้่ายเป็นจํานวนมาก ไมส่ามารถให้ทางการเงิน จังหวัดปทุมธานี หักเงินนําส่งสหกรณ์ฯ ได้ 

โดยมีภาระหนี้สนิ ดังตอ่ไปน้ี 

                                        1.หนี้สวัสดกิาร ธ.กรุงไทย                         13,200.00  บาท 

                                        2.หน้ีสวัสดกิาร ธ.อาคารสงเคราะห์              5,800.00  บาท 

                                        3.หน้ีกองทุนสบืสวน กก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี     4,000.00  บาท 

                                        4.หน้ีสินเชื่อรถยนต์                                   8,000.00  บาท 

                                        5.ชําระค่าหุ้นสหกรณ ์ตร.ยะลา                    1,600.00  บาท 

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 

    

     สมาชกิมคีวามประสงค์ขอลาออกจากการเป็นสมาชกิ (กรณีติดภาระค้ําประกัน)  เบื้องตน้ทําเอกสารรับสภาพหนี้

ราย ส.ต.ท.เอกภพ  สวัสดิ์สิงห์  มา 1 ราย 

**ข้อมูล ณ วันท่ี 23 กรกฎาคม 2561     ติดภาระค้ําประกัน 2 ราย** 

     1. ส.ต.ท.เอกภพ  สวัสดิ์สิงห์     หุ้น  392,300  บาท หนี้    761,008.78  บาท 



     2. ส.ต.ท.ยุทธศาสตร์  พิทักษ์   หุ้น       -       บาท  หนี้    601,883.15  บาท ถูกให้ออกจากราชการ 

11 /ก.ค./61 

     สมาชิกได้ทําหนังสอืบันทึกข้อความยนิยอมให้นําทุนเรือนหุน้มาหักชําระหนี้เงินกู้สามัญของ 

ร า ยส . ต . ท . ยุ ท ธศา สต ร์ ฯด้ ว ย ข้ า พ เ จ้ า ฯ  มี ทุ น เ รื อนหุ้ น  จํ า น วน  273,770.00 บ า ท  แต่ ติ ดภ า ร ะ 

ค้ําประกันเงนิกู้สามัญของสมาชิกสหกรณ์ฯ รายส.ต.ท.ยุทธศาสตร์  พิทักษ์  ซึ่งถูกคําสั่งให้ข้าราชการตํารวจออก

จากราชการ โดยข้าฯยินยอมให้นําทุนเรือนหุ้นมาหักชําระหนี้เงินกู้สามัญของรายส.ต.ท.ยุทธศาสตร์ฯ จํานวน 

211,192.27 บาทหากมยีอดทุนเรือนหุน้เหลอืหลังจากหักชําระหนีเ้งินกู้สามัญ ให้โอนเข้าเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย 

สาขาปทุมธานี เลขบัญช ี110-0-32202-7 

ที่ประชุม มีมติยินยอมให้เอาหุน้หักหนีร้ายฯ ส.ต.ท.ยุทธศาสตร ์ พิทักษ์ 

 5.8.9 เรื่อง สมาชกิราย ส.ต.ต.ประหยัด  เน่ืองด้วง (ติดภาระค้ าราย ส.ต.ท.ยุทธศาสตร์  พิทักษ์) 

 ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ รายส.ต.ต.ประหยัด  เนื่องด้วง  ตําแหน่ง สภ.กุดรัง จว.มหาสารคาม  สมาชิกเลขที่ 06136 

    ทุนเรือนหุ้น     274,600.00 บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ(พิเศษ)             493,888.55 บาท 

ว / ด / ป รายการ 

21/ม.ิย./61 ส่งเรียกเก็บ  12,630  สอ.ตร.มหาสารคาม  ที่สอ.ยล./1822 

เนื่องจากสมาชกิรายนี้ ตดิภาระค้ํารายส.ต.ท.ยุทธศาสตร์  พิทักษ ์ ประวัตกิารชําระหนี้เงินกู้ของรายส.ต.ต.ประหยัดฯ 

เป็นปกติ และในการชําระหนี้แต่ละครัง้จะมียอดเงินเกินโดยประมาณ 3,000 บาท ซึ่งพอสําหรับจะนํามาชําระกรณีรับสภาพหนี ้

ราย ส.ต.ท.ยุทธศาสตร์  พิทักษ์ 

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณาและขอแนวทางในการปฏบัิตติอ่ไป 

ที่ประชุม มีมติใหน้ําเงินมาชําระ 

 5.8.10 เรื่อง สมาชกิตจว. ขอกู้เงนิปันผลและเฉลี่ยคนื (ช าระไม่เป็นปกติ) 

 5.8.10.1. สมาชิกสหกรณ์ฯรายส.ต.อ.สมนึก   รักเกิด  ตําแหน่ง ย้ายปี61 ผบ.หมู่ ฝอ.3 บก.อก.ภ.8   

สมาชิกเลขที่05924 

    ทุนเรือนหุ้น     344,900.00 บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ            1,283,800.00 บาท 

    หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ               37,000.00 บาท 

ว / ด / ป รายการ 

31/พ.ค./61 ส่งเรียกเก็บ  19,280  บก.อก.(ภ.8)  ท่ีสอ.ยล./1569 

26/ม.ิย./61 
จนท.กง.หักเข้าระบบเดอืน มิ.ย.61 ได้เพยีงจํานวน 17,000 บาท และได้สอบถามไปยัง จนท.กง. อีกคร้ัง 

สําหรับเดอืน ก.ค.61 และได้แจง้กลับมาว่ายังคงหักได้ 17,000 บาท  ซึ่งทําให้เงินกู้สามัญจะชําระได้ไม่เป็นปกติ 

 

วันท่ีกู้เงินสามัญ: 24/เม.ย./60 งวดละ(เงินตน้): 8,300.- ดอกเบ้ีย ยอดคงเหลอื 

11/ ก.ค./ 61 (รายการชําระ) 7,960.38 7,133.10 1,284,139.62 

  จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาว่าจะอนุมัตใิห้กู้เงินปันผลและเฉลี่ยคืนหรือไม่ 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมัตใิห้กู้ 

 

/5.8.10.2. สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย… 



 5.8.10.2. สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ด.ต.โชคชัย  สาครจติต์  ตําแหน่ง สภ.หว้ยปลิง จว.สงขลา  สมาชิกเลขที่ 06395 

    ทุนเรือนหุ้น     391,900.00 บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ            1,440,000.00 บาท 

    หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ             251,236.89 บาท 

ว / ด / ป รายการ 

18/เม.ย./60 ส่งเรียกเก็บ  26,350  สภ.ห้วยปลิง  ที่สอ.ยล./834   

23/ก.ค./61 

     เนื่องจากในปี2560 สมาชกิรายนี้ได้มกีารโยกย้ายตาํแหนง่ ทําให้ไม่สามารถชําระหนี้ รายการกู้คา่ครองชีพได้

เต็มจํานวนท่ีสง่เรียกเก็บ เบ้ืองต้นได้ตรวจเช็คขอ้มูลการสง่ชําระหนี้ ซึ่งยังคงคา้ง เป็นจํานวน 1,638.89 บาท 

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณาว่าจะอนุมัติให้กูเ้งินปันผลและเฉลี่ยคืนหรือไม ่

ที่ประชุม พิจารณาแล้วให้สมาชิกชําระหนี้ให้เป็นจึงอนุมัติใหกู้้เงินปันผลและเฉลี่ยคืนได้ 

5.8.11รายละเอียด สมาชิก ข้าราชการบ านาญ 

  ภายในเดือนกรกฎาคม 2561 มีลูกหนี้ข้าราชการบํานาญส่งชําระเงินตั้งแต่ 23มิถุนายน 2561 –                     

20กรกฎาคม 2561 จํานวน 140 ราย รวมเป็นเงิน  1,641,520.13บาทเรียกเก็บจริง จํานวน 109 ราย 

จํานวนเงิน 1,083,662.35บาท  มาชําระเอง จํานวน 4 ราย จํานวนเงิน 40,797.13บาท และเรียกเก็บจาก

กรมบัญชกีลาง จํานวน 27ราย จํานวนเงิน 517,060.65บาท  จา่ยชําระเอง  1  ราย  จํานวน  10,000.00  บาท 

           สมาชิกหนว่ยบํานาญ ประจําเดือน มิ.ย. 61   ยอดยกมา        139 ราย 

  ลาออก ประจําเดือน23มิ.ย. –20ก.ค. 61   ลาออก/ย้าย         - ราย 

                                                                            เสียชีวติ               - ราย 

         ย้ายเข้า               1 ราย 

 คงเหลือ  บํานาญ เดือน กรกฎาคม2561   ทั้งสิน้              140     ราย  

ที่ประชุม มีมติรับทราบ 

5.9เรื่องสมาชิกขอโอนจากการเป็นสมาชิก (กรณีไม่ติดภาระค้ าประกัน) 

 5.9.1 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ รายร.ต.อ.จักรพงศ์ เดชารัตน์ตําแหน่งต่างจังหวัด สมาชิกเลขที่09937 

ขอโอนสมาชิกไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจจังหวัดสงขลา จํากัด 

 ทุนเรอืนหุ้น   31,400.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้ฉุกเฉิน            83,104.03      บาท  

  ไม่ติดค้ าประกัน  

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมมีตอินุมัตใิห้โอนสมาชิกไปยังสหกรณ์ตํารวจจังหวัดสงขลา จํากัด 

 5.9.2 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ร.ต.อ.สุริยัน   ภูนบทองตําแหน่ง ต่างจังหวัด สมาชิกเลขที่ 08059 

ขอโอนสมาชิกไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดสกลนคร จํากัด 

 ทุนเรอืนหุ้น   163,300.00 บาท 

    หน้ีเงนิกู้สามัญทั่วไป            491,428.49    บาท  

   ไม่ติดค้ าประกัน  

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมมีตอินุมัตใิห้โอนสมาชิกไปยังสหกรณ์ตํารวจภูธรจังหวัดสกลนคร จํากัด 

/5.9.3 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ… 



 5.9.3 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.อ.รังสรรค์  เหมือนจันทร์ตําแหน่ง ต่างจังหวัด สมาชิก 

เลขที่ 06928 ขอโอนสมาชิกไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี จํากัด 

 ทุนเรอืนหุ้น   268,500.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญทั่วไป            843,716.24     บาท  

    ไม่ติดค้ าประกัน  

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมมีตอินุมัตใิห้โอนสมาชิกไปยังสหกรณ์ตํารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี จํากัด 

5.10 เรื่องสมาชิกขอโอนจากการเป็นสมาชิก (กรณตีิดภาระค้ าประกัน) 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย จ.ส.ต.สุทธิพงษ์   สโมสร ตําแหน่ง ต่างจังหวัด สมาชิกเลขที่ 08312        

ขอโอนสมาชิกสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจตรัง จํากัด 

  ทุนเรอืนหุ้น   213,400.00  บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญทั่วไป 958,700.00  บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญค่าครองชีพ       36,364.90  บาท 

  ติดค้ าประกัน 1 ราย 

1. ร.ต.ท.ทิพย์ชัย  ชลสินธุ์ หุน้     376,400     บาท     หนี้   1,093,405.82   บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมมีตอินุมัตใิห้โอนสมาชิกไปยังสหกรณ์ตํารวจตรัง จํากัด 

5.11 เรื่อง ขอรับเงนิว่าด้วยกองทุนเพื่อสวัสดิการหรอืการสงเคราะห์ พ.ศ.2561 

ข้อ 12 กรณีสมาชิกเสียชีวติจา่ยเงนิกองทุนสวัสดิการดังนี้ 

(ก) เป็นสมาชิกไม่เกินหา้ปี 50,000  บาท 

(ข) เป็นสมาชิกเกินห้าปีขึ้นไป    70,000  บาท 

1. ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ร.ต.อ.บันลือชัย  วัฒนานิกรตําแหน่ง ข้าราชการบํานาญ สมาชิกเลขที่ 

05522 ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ซึ่งมีหุ้น 219,300.00 บาท ในระบบไม่ระบุผู้รับผลประโยชน์ 

แตม่ีผู้มารับผลประโยชน์ ดังนี้ 

1. นางอุไรวรรณ  วัฒนานิกร คู่สมรส 

2. นายสัญญาลักษณ์    วัฒนานิกร บุตร 

3. นางสาวเสาวลักษณ์  วัฒนานิกร บุตร 

4. นายมนูญม์กิจจ์  วัฒนานิกร บุตร 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติใหโ้อนทุนเรือนหุ้นใหแ้ก่ทายาทโดยชอบธรรม 

 ข้อ 14 กรณีสมาชิกและสมาชิกสมทบเกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บต้องพักรักษาตัวโรงพยาบาล 

(ก) สมาชิกได้รับบาดเจ็บต้องเข้าพักรักษาตัวโรงพยาบาลจ่ายเงินช่วยเหลือวันละ 300.- แต่ไม่เกินปีละ 

20,000 บาท 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย จ.ส.ต.มนัส  ช่วยนะ ตําแหน่ง กก.ปพ.ส่วนที่ 1 สมาชิกเลขที่  05988        

ได้ประสบอุบัติเหตุทําใหก้ะโหลกและฐานกะโหลกศีรษะแตก สมองชํ้า มีเลือดออกในสมองเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 

2561 ได้นําตัวส่งโรงพยาบาลพัทลุงพักรักษาตัวจํานวน 8 วัน ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน  - 3 กรกฎาคม 2561 จึง

ขอเบิกเงินสวัสดิการสมาชิกได้รับบาดเจ็บพักรักษาตัวโรงพยาบาล 

ที่ประชุม มีมติอนุมัตจิา่ยเงนิตามระเบียบกองทุนสวัสดิการหรอืการสงเคราะห์ตามระเบียบ จํานวนเงนิ 2,400 บาท 



 ข้อ 15 สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ ให้แก่สมาชิก ครั้งละ 1,000.- บาท โดยจ่ายครั้งเดียวและ 

กรณีบิดามารดาเป็นสมาชิกทั้ง 2 คน ให้ขอรับเงนิสวัสดิการตามสิทธิอันพงึได้ทั้ง 2คน 

1. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ร.ต.อ.จักรี  เฉิดฉิ้ม ตําแหน่ง สภ.บาตูตาโมง สมาชิกเลขที่  05085

เนื่องจากขอรับสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ เมื่อวันที่ 23 เมษายน  2561 จงึขอเบิกเงนิสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม ่

ที่ประชุม มีมติอนุมัติจ่ายเงินตามระเบียบกองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามระเบียบ             

เป็นเงินจํานวน 1,000 บาท 

2. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ด.ต.เรวัต  พลชัย ตําแหน่ง กก.ปพ.ส่วนที่ 1 สมาชิกเลขที่ 05257  

ที่ประชุม มีมติอนุมัติจ่ายเงินตามระเบียบกองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามระเบียบ                 

เป็นเงินจํานวน 1,000 บาท 

 ข้อ 17 จา่ยเงนิสวัสดิการสมาชิกอุปสมบทและประกอบพิธีฮัจจ ์ โดยจา่ยครั้งเดียว จํานวน 1,000 บาท  

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.ต.ดํารงรักษ์  ชัยบุรินทร์ ตําแหน่ง ผบ.หมู่. สมาชิกเลขที่  09825 

เนื่องจากได้ลาอุปสมบท เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน  2561 จงึขอเบิกเงินสวัสดิการสมาชิกอุปสมบท 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติจ่ายเงินตามระเบียบกองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามระเบียบ  เป็นเงิน

จํานวน 1,000 บาท 

5.12 เรื่อง ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยทุนสวัสดิการการศึกษาบุตรสมาชกิ พ.ศ.2560 

   เมื่อปี 2560 ได้มอบทุนสวัสดิการการศึกษาบุตรสมาชิก จํานวน 1,000.00 บาท สมาชิกที่มาขอรับ

ทุนการศึกษาบุตร จํานวน 430 คน เป็นเงิน 430,000.00 บาท  

ที่ประชุม มีมติอนุมัติระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยทุนสวัสดิการการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2560 ให้จ่าย

ทุนการศึกษาตั้งแตร่ะดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับปริญญาตรี 

5.13 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทุนสวัสดิการการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2561 

ที่ประชุม  ที่ประชุมมมีตใิห้ใชค้ณะกรรมการอํานวยการ 

5.14 เรื่อง ขอโอนหุ้นหักหน้ีสมาชกิ 

1. ดว้ยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย จ.ส.ต.รัตนะ  เมฆใหม่ ตําแหน่ง หน่วยนอก สมาชิกเลขที่ 05111 ถูกคําสั่ง 

ตํารวจภูธรจังหวัดยะลาที่ 916/2561ลงโทษไล่ออกจากราชการลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 มีความประสงค์  

ขออนุมัตโิอนหุ้นหักหนี้ของสมาชิก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   400,500.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ   1,167,500.00 บาท    (กองทุนร้อยละ 1) 

  หน้ีเงนิกู้ฉุกเฉิน   78,797.99 บาท    (กองทุนร้อยละ 1) 

  -ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ 

1. ร.ต.ต.อดุลย์      หะมะซอ  สภ.ท่าธง 

2. ส.ต.ท.ฮาลัน      หมิยิ  สภ.ท่าธง 

3. ด.ต.สุวัตชัย       ทองแก้วเกิก สภ.ท่าธง 

 

/ผูค้้ําประกันเงนิกู้สามัญ… 

 



  -ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญค่าครองชีพ 

1. ส.ต.ท.ฮาลัน      หมิยิ  สภ.ท่าธง 

  ติดภาระค้ าประกัน 4 ราย 

1. จ.ส.ต.อาคม     บุญวรรณโณ สามัญ  382,664.37 บาท 

2. ส.ต.ท.โชคชัยกําไรทอง  สามัญ   568,698.04 บาท 

3. ส.ต.ท.วิศว       ศรวีิไล  สามัญ 1,050,600.00 บาท 

4. ส.ต.ท.ฮาสัน     หมยิะ  สามัญ    188,000.00 บาท 

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติให้โอนหุ้นหักหนี้  

2.ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.มนัสนันท์  แก้วเวหาตําแหน่งหน่วยนอก(สมาชิกพิ เศษ)  

สมาชิกเลขที่  08555  ถูกคําสั่งตํารวจภูธรจังหวัดยะลา ที่  936/2561  ลงโทษปลดออกจากราชการ 

ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561 มีความประสงคข์ออนุมัตโิอนหุ้นหักหนี้ของสมาชิก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   246,200.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ   740,200.00 บาท    (กองทุนร้อยละ 0.2) 

  -ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ 

1. จ.ส.ต.กิตติพงษ์  แก้วจันทร์  สภ.บันนังสตา 

2. ส.ต.ท.ณัฐพล     เมืองสวัสดิ์ สภ.บันนังสตา 

3. ส.ต.ท.อรรถพล  มานะกิจ  สภ.บันนังสตา 

4. ส.ต.ท.จรินทร์แซ่หว่อง  สภ.บันนังสตา 

 ติดภาระค้ าประกัน 2 ราย 

1. ส.ต.ท.อรรถพล  มานะกิจ  สามัญ  763,928.79 บาท 

2. ส.ต.ท.ณฐกร    สมบูรณ์มาก สามัญ  284,800.00 บาท 

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติให้โอนหุ้นหักหนี้  

5.15  เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงนิกองทุนช่วยเหลือสมาชกิผู้ค้ าประกันเงินกู้ (ร้อยละ0.2 และร้อยละ1) 

 5.15.1 กองทุนช่วยเหลือสมาชกิผู้ค้ าประกันเงินกู้ ร้อยละ0.2 

 อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ข้อ3(1) ,79(8)และ 

ข้อ107(10) โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 19 ครั้งที่ 5เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557  

ได้กําหนดให้มีระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ว่ าด้วยกองทุนช่วยเหลือสมาชิก 

ผูค้้ําประกันเงนิกู้พ.ศ.2557 ดังตอ่ไปนี้ 

 ข้อ 14 ให้สหกรณ์จ่ายเงินกองทุนตามข้อ 13 ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.20 เท่าของวงเงินกู้ของ 

ผู้เสียชีวิต ผู้ถูกไล่ออกจากราชการ ถูกปลดออกจากราชการ หรือถูกให้ออกจากราชการ แล้วแต่กรณีแต่ต้อง  

ไม่เกินจํานวนเงินที่ผู้ค้ําประกันเงนิกู้จะต้องรับผิดชอบต่อสหกรณ์ 

             

 



 5.15.2 กองทุนช่วยเหลือสมาชกิผู้ค้ าประกันเงินกู้ ร้อยละ1 

 อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด พ.ศ.2557  

ข้อ  3 , 11 , 13 , 14 , 15 ,79  และข้อ107  โดยมติที่ ประ ชุมคณะกรรมการดํา เนินการชุดที่  2 1  ครั้ งที่  2 

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ได้กําหนดให้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

ว่าด้วยการให้เงนิกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2557 ดังตอ่ไปนี้ 

 ข้อ 4 ให้ยกเลิกข้อความ ข้อ 65 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

ว่าด้วยการให้เงนิกู้สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2557 และให้ใชข้้อความตอ่ไปนีแ้ทน 

 “ในกรณีมีกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ําประกันตามที่สหกรณ์กําหนด ผู้กู้เงินของสหกรณ์บริจาคเข้ากองทุน

ครั้งแรก รอ้ยละ 1 ของวงเงนิกู้ ครัง้ตอ่ไปร้อยละ 1 ของวงเงินที่ได้รับจริง สมาชิกรายใดที่ชําระหนี้หมดภายใน 5 ปี 

กองทุนจา่ยคืนครึ่งหนึ่งของยอดที่บริจาคเข้ากองทุน กรณีสมาชิกที่กู้อยู่แล้วที่ไม่ขอทําสัญญาใหม่มีความประสงค์จะ 

เข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ค้ําประกันสามารถบริจาคเข้าเป็นเงนิสดในอัตราร้อยละ 1 โดยคํานวณจากยอดหนี้คงเหลือ

ของสัญญาเดิม สมาชิกบํานาญที่กู้เงนิสามัญไม่สามารถเข้ากองทุนช่วยเหลือได้” 

 ข้อ 5 ให้ยกเลิกข้อความข้อ 14 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ว่าด้วย 

กองทุนช่วยเหลือสมาชิกผูค้้ําประกันเงนิกู้ พ.ศ.2557 และให้ใชข้้อความตอ่ไปนีแ้ทน 

 “ให้สหกรณ์จา่ยกองทุนตามข้อ 13 ได้รับการช่วยเหลือสมาชิกเพื่อชําระหนี้ให้แก่สหกรณ์แทนผู้ค้ําประกัน

โดยสหกรณ์จะจา่ยใหแ้ก่สมาชิกหลังจากนําค่าหุน้มาหักชําระหนี้แล้ว” 

             

 กองทุนร้อยละ 0.2 

1.ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.มนัสนันท์   แก้วเวหาตําแหน่งหน่วยนอก(สมาชิกพิ เศษ) 

สมาชิกเลขที่  08555  ถูกคําสั่งตํารวจภูธรจังหวัดยะลา ที่  936/2561  ลงโทษปลดออกจากราชการ  

ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561 มีความประสงค์ขออนุมัติเบิกเงินกองทุนช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ําประกันเงินกู้(ร้อยละ0.2) 

เนื่องจากผู้ค้ําเงินกู้สามัญได้เซ็นเอกสารรับสภาพหนี ้ครบแล้วทั้ง 4 ราย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   246,200.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ   740,200.00 บาท    (กองทุนร้อยละ 0.2) 

  -ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ  เลขที่01460/2558  วันท่ีกู้ 1 ธันวาคม 2558 

1. จ.ส.ต.กิตติพงษ์  แก้วจันทร์  สภ.บันนังสตา 

2. ส.ต.ท.ณัฐพล     เมืองสวัสดิ์ สภ.บันนังสตา 

3. ส.ต.ท.อรรถพล  มานะกิจ  สภ.บันนังสตา 

4. ส.ต.ท.จรินทร์แซ่หว่อง  สภ.บันนังสตา 

  ติดภาระค้ าประกัน 2 ราย 

1. ส.ต.ท.อรรถพล  มานะกิจ    สามัญ  763,928.79 บาท 

2. ส.ต.ท.ณฐกร    สมบูรณ์มาก  สามัญ  284,800.00 บาท 

 

/วงเงินกู้สามัญ… 



 วงเงินกู้สามัญ 920,000 บาท  เลขที่สัญญา01460/2558วันที่กู้ 1 ธันวาคม 2558  ขออนุมัติเบิกเงิน 

กองทุนช่วยเหลือสมาชิกผูค้้ําประกันเงนิกู้ ร้อยละ 0.2  จํานวน 184,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติเบิกเงินกองทุนชว่ยเหลอืสมาชิกผูค้้ําประกันเงนิกู้ ร้อยละ 0.2 

กองทุนร้อยละ 1 

2.ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย จ.ส.ต.รัตนะเมฆใหม่ ตําแหน่ง หน่วยนอก สมาชิกเลขที่ 05111 ถูกคําสั่ง  

ตํารวจภูธรจังหวัดยะลาที่ 916/2561ลงโทษไล่ออกจากราชการลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 มีความประสงค์ 

ขออนุมัตเิบิกเงินกองทุนชว่ยเหลอืสมาชิกผูค้้ําประกันเงนิกู้ (ร้อยละ1) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น     400,500.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ   1,167,500.00 บาท    (กองทุนร้อยละ 1) 

  หน้ีเงนิกู้ฉุกเฉิน      78,797.99 บาท    (กองทุนร้อยละ 1) 

  -ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญเลขที่00269/2559  วันท่ีกู้ 1 มีนาคม 2559 

1. ร.ต.ต.อดุลย์      หะมะซอ  สภ.ท่าธง 

2. ส.ต.ท.ฮาลัน      หมิยิ  สภ.ท่าธง 

3. ด.ต.สุวัตชัย       ทองแก้วเกิก สภ.ท่าธง 

  -ผู้ค้ าประกันเงินกู้ค่าครองชีพเลขที่00688/2561  วันท่ีกู้ 1 กุมภาพันธ์ 2561 

1. ส.ต.ท.ฮาลัน      หมิยิ  สภ.ท่าธง 

  ติดภาระค้ าประกัน 

1. จ.ส.ต.อาคม     บุญวรรณโณ  สามัญ  382,664.37 บาท 

2. ส.ต.ท.โชคชัยกําไรทอง  สามัญ   568,698.04 บาท 

3. ส.ต.ท.วิศว       ศรีวไิล  สามัญ 1,050,600.00 บาท 

4. ส.ต.ท.ฮาสัน     หมยิะ  สามัญ    188,000.00 บาท 

 วงเงินกู้สามัญ จํานวน 1,370,000 บาทเลขที่00269/2559  วันที่กู้ 1 มีนาคม 2559  และวงเงินกู้ 

ค่าครองชีพ จํานวน 350,000 บาทเลขที่00688/2561  วันที่กู้ 1 กุมภาพันธ์ 2561ขออนุมัติเบิกเงินกองทุน 

ช่วยเหลือสมาชิกผูค้้ําประกันเงนิกู้ร้อยละ 1 ทั้ง 2 รายการกู้  หลังจากนําทุนเรอืนหุน้หักหนี้ทั้ง 2 รายการแลว้ 

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติเบิกเงินกองทุนชว่ยเหลอืสมาชิกผูค้้ําประกันเงนิกู้ ร้อยละ 1 

 กองทุนร้อยละ 0.2และ กองทุนร้อยละ 1 

3.  ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ รายส.ต.ต .สิ ริ ชัย   นกดํา  ตําแหน่ง  หน่วยนอก(สมาชิ กพิ เศษ) 

สมาชิกเลขที่  08359  ถูกคําสั่งตํารวจภูธรจังหวัดยะลา ที่  917/2561 ลงโทษปลดออกจากราชการ  

ลงวันที่20 มิถุนายน 2561 มีความประสงค์ขออนุมัติเบิกเงินกองทุนช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ําประกันเงินกู้(ร้อยละ0.2) 

และขออนุมัตเิบิกเงินกองทุนชว่ยเหลอืสมาชิกผูค้้ําประกันเงนิกู้ (ร้อยละ1)ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ   571,824.79 บาท    (กองทุนร้อยละ 0.2) 

  หน้ีเงนิกู้ฉุกเฉิน     10,128.00 บาท    (กองทุนร้อยละ 1) 

 -ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญเลขที่01461/2558  วันที่กู้ 1 ธันวาคม 2558 



1. ส.ต.ต.ธนพล  ช่วยศรนีวล  กก.ปพ.ส่วนที่1 

2. ส.ต.ท.ศรายุทธ  มาลินี  กก.ปพ.ส่วนที่1. 

3. ส.ต.ต.ยุทธพงษ์ สุทธิใส  กก.ปพ.ส่วนที่1 

4. ส.ต.ต.สุทธิรักษ์  ออ่นทอง  กก.ปพ.ส่วนที่1 

-ผู้ค้ าประกันเงินกู้ฉุกเฉินเลขที่00792/2559  วันท่ีกู้ 2 พฤศจกิายน 2559 

   1. ส.ต.ท.ศรายุทธ  มาลินี  กก.ปพ.ส่วนที่1. 

  ติดภาระค้ าประกัน 2 ราย 

1. ร.ต.ท.ทิพย์ชัย  ชลสินธุ์ สามัญ 1,067,747.80 บาท 

2. ส.ต.ท.ณฐกร  สมบูรณ์มาก สามัญ  359,000.00 บาท 

 วงเงินกู้สามัญ 800,000 บาท  เลขที่01461/2558  วันที่กู้ 1 ธันวาคม 2558ขออนุมัติเบิกเงิน  

กองทุนช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ําประกันเงินกู้ ร้อยละ 0.2  จํานวน 160,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) และ 

วงเงินกู้ฉุกเฉิน จํานวน 15,000 บาทเลขที่00792/2559  วันที่กู้ 2 พฤศจิกายน 2559ขออนุมัติเบิกเงินกองทุน 

ช่วยเหลือสมาชิกผูค้้ําประกันเงนิกู้ร้อยละ 1 

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติเบิกเงินกองทุนชว่ยเหลอืสมาชิกผูค้้ําประกันเงนิกู้  

5.16เรื่อง แจ้งอายัดสิทธิเรยีกร้อง 

 1. ตามที่ได้มีหนังสือจากสํานักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา ที่ ยล 0026/4404 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561

ด้วย ศาลจังหวัดยะลา ได้มีหมายบังคับคดีในหมายเลขแดงที่ ผบ.1692/2558 ระหว่างธนาคารออมสิน 

โจทก์ด.ต.บุญลือ  บุญมา  จําเลยที่ 1 ตําแหน่ง สภ.เมืองยะลา สมาชิกเลขที่ 03789 ตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี 

เป็นเจ้าพนักงานบังคับคดีจัดการอายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา 

 จงึขออายัดสิทธิเรยีกร้องเงนิปันผล เงินเฉลี่ยคืน ประจําปี 2561 และปีตอ่  ๆ  ไป 

ที่ประชุม มีมตริับทราบ 

 2. ตามที่ได้มหีนังสือจากสํานักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา ที่ ยล 0026/(1)4494 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 

ด้วย ศาลจังหวัดยะลา ได้มีหมายบังคับคดีในหมายเลขแดงที่  ผบ. 287/2558 ระหว่างธนาคารออมสิน 

โจทก์ ด.ต.เจตน์สฤษฎ์ บัวเนียม ตําแหน่ง ต่างจังหวัด สมาชิกเลขที่ 05826 ที่ 1นั้น ตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี 

เป็นเจ้าพนักงานบังคับคดีจัดการอายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา 

 จึงขออายัดสิทธิเรียกร้องเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนของด.ต.เจตน์สฤษฎ์   บัวเนียม จําเลยที่ 1 และ          

ด.ต.สบืศักดิ์ กลับดี จําเลยที่ 2 ประจําปี 2561 และปีตอ่  ๆ ไป 

ที่ประชุม มีมตริับทราบ 

 

 

 

/5.17 เรื่อง ถอนการอายัดเงนิ… 

 

 



5.17 เรื่อง ถอนการอายัดเงนิ 

  1. ตามที่ได้มีหนังสือจากสํานักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา ที่ ยล0026/(1)4766 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 

2561 ตามที่อ้างถึง หนังสือที่ ยล 0026/(1)2790 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2561 เรื่องถอนการอายัดเงิน ตามที่หนังสือ

อ้างถึงเจ้าพนักงานบังคับคดีได้แจ้งอายัดเงินของ ด.ต.ไตรรัตน์  รัตนบุปผา ตําแหน่ง กก.ปพ.ส่วนที่ 1  สมาชิก 

เลขที่03935 จําเลยไว้ตามหมายบังคับคดีของศาลจังหวัดยะลา คดีหมายเลขแดงที่ ผบ.704/2560 ระหว่าง 

ร.ต.ต.สมวุฒิ  มณนีิยมโจทก์ ด.ต.ไตรรัตน์  รัตนบุปผา จําเลย 

 บัดนีเ้จา้พนักงานบังคับคดีได้มคีําสั่งถอนการอายัด   เงนิปันผล เงนิเฉลี่ยคืน เงนิค่าหุน้เมื่อพ้นสมาชิกภาพ 

ที่ประชุม มีมตริับทราบ 

 2. ตามที่ได้มีหนังสือจากสํานักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา ที่ ยล0026/(1)4836 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 

2561 เรื่องถอนการอายัดเงิน ตามที่หนังสือที่อ้างถึงเจ้าพนักงานบังคับคดีได้แจ้งอายัดเงินของ ด.ต.สงวน  นวล

ประกอบ  ตําแหน่ง สภ.โกตาบารู    สมาชิกเลขที่09106 จําเลย ได้ตามหมายบังคับคดีของศาลจังหวัดยะลา คดี

หมายเลขแดงที่ ผบ.2796/2560 ระหว่าง นางณชิานันท์ หนูบ่ม โจทก์ด.ต.สงวน  นวลประกอบ จําเลย 

 บัดนีเ้จา้พนักงานบังคับคดีได้มคีําสั่งถอนการอายัด   เงนิปันผล เงนิเฉลี่ยคืน เงนิค่าหุน้เมื่อพ้นสมาชิกภาพ 

ที่ประชุม มีมตริับทราบ 

5.18เรื่อง แจ้งถอนอายัดสิทธิเรียกร้อง 

 ตามที่ได้มหีนังสือจากสํานักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา ที่ ยล 0026/(1)301 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 

เรื่องแจ้งถอนการอายัดสิทธิเรียกร้อง ตามหนังสือที่อ้างถึง ในคดีเพ่งศาลจังหวัดยะลา หมายเลขแดงที่ ผบ.

235/2556 ระหว่างร.ต.ต.ประจวบสมพงษ์โจทก์ร.ต.ต.พล  สัจจะบุตร จําเลย ได้แจง้อายัดสิทธิเรยีกร้อง 

 บัดนี้ จําเลยชําระหนี้ครบถ้วนตามหมายบังคับคดี คดีจึงไม่เหตุให้ต้องดําเนินการอายัดเงินของจําเลย 

เจ้าพนักงานบังคับคดี ได้มคีําสั่งถอนการอายัดเงนิปันผล และเงินเฉลี่ยคืนพร้อมเงนิค่าหุน้ 

ที่ประชุม มีมตริับทราบ 

5.19เรื่อง ขอแนวทางในการปฏิบัติ (การรับสมัครสมาชกิสหกรณ์) 

 อ้างถึง ข้อบังคับ ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ พ.ศ.2557 หมวด 5 สมาชิก ข้อ 33 การเข้าเป็นสมาชิก 

เนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 23 ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 มีมติเป็น

เอกฉันท์อนุมัติร่างระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การให้กู้แก่สมาชิกสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  และ

ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2561 โดยใหแ้นบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

1. เอกสารหลักฐานการตรวจสอบสุขภาพ 

2. เอกสารหลักฐานการตรวจสอบสถานะทางการเงิน 

3. เอกสารหลักฐานการตรวจสอบเรื่อง คดีวินัย 

 จงึขอแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อดําเนนิการตอ่ไป. 

ที่ประชุม มีมตใิห้เสนอใหม ่ในการสมัครใหม่กู้ฉุกเฉินได้ดังนี้ 

 -  เป็นสมาชิกไม่ถึง 3 เดือน             กู้ได้    10,000   บาท 

 - เป็นสมาชิก 3 เดือน แตไ่ม่ถึง 6 เดือน  กู้ได้   30,000   บาท 

 - เป็นสมาชิก 6 เดือน แตไ่ม่ถึง 1 ปี  กู้ได้   50,000   บาท 

 - เป็นสมาชิก 1 ปีขึน้ไป    กู้ได้  100,000   บาท  



5.20 เรื่อง สมาชิกถูกลงโทษให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

1. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ต.ศุภกร  คงดี ตําแหน่ง สภ.ท่าธง สมาชิกเลขที่ 09245 โดนคําสั่ง

ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา ที่ 1109/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการตํารวจออกจากราชการไว้ก่อน ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 

รายละเอียดดังนี ้

   ทุนเรอืนหุ้น    61,700.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญค่าครองชีพ               43,900.00 บาท 

   ลูกหน้ีเงนิกู้ – ฐานะผู้ค้ าประกัน      127,240.70 บาท 

   ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ 

1. ส.ต.ต.อดศิักดิ์  เกษวิชิต      หุ้น   145,600.00  บาท   หนี้   478,400.00   บาท 

2. ส.ต.ต.รณชัย  ทอดทิง้        หุน้     61,800.00  บาท   หนี ้   85,000.00    บาท 

ที่ประชุม มีมติรับทราบ 

2. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ต.สภากรณ์  ทรัพย์สนิท ตําแหน่ง หน่วยนอก สมาชิกเลขที่ 08916

ได้มีคําสั่งลงโทษให้ราชการตํารวจออกจากราชการไว้ก่อน คําสั่ง ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา ที่ 724/2561          

ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561  

 ทุนเรอืนหุ้น    227,300.00 บาท 

 หน้ีเงนิกู้สามัญทั่วไป                     732,000.00    บาท 

 หน้ีเงนิฉุกเฉินรับภาระหน้ี               10,061.04 บาท 

    ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ 

1. ส.ต.ต.สุชาติ  สุวรรณวรณ์ สมาชิกพ้นสภาพ 

2. ส.ต.ต.ธวัช  ไชยจัน  หุน้   240,400.00  บาท   หนี ้ 988,200.00  บาท 

ที่ประชุม มีมติรับทราบ 

5.21 เรื่อง การรับโอนสมาชิกมาเป็นสมาชกิสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

 ด้วย ส.ต.ต.สุรัติ  บัวขาว เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส จํากัด   มีความ

ประสงค์ขอโอนหุน้มายังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น           129,800.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญทั่วไป         483,200.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้ฉุกเฉิน           44,270.00 บาท 

   ไม่มีภาระค้ าประกัน 

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาในการรับโอนสมาชิกภาพรายนี้ 

ที่ประชุม มีมติใหก้รอกใบสมัครใหม่และเขา้พบกรรมการ 

 

 

 

/5.22 เรื่อง ขอให้คืนเงนิที่ได้รับชําระหนี้… 



5.22 เรื่อง ขอให้คืนเงนิที่ได้รับช าระหนี้ไว้ภายหลังศาลล้มละลายกลางมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด 

  ตามที่ได้มีหนังสือจากกองบังคับคดีล้มละลาย 2 ที่ ยธ 0504(3)/7525 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2561  

เรื่องขอให้คืนเงินที่ได้รับชําระหนี้ไว้ภายหลังศาลล้มละลายกลางมีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ด้วยคดีล้มละลายของ 

ศาลล้มละลายกลาง หมายเลขแดงที่ ล.1987/2560 ระหว่างธนาคารออมสินโจทก์ด.ต.ยุตติยา เบ็นคณนนท์ 

ที่ 1กับพวกจําเลย ศาลได้มคีําสั่งพิทักษ์ทรัพย์จําเลยทั้งสองไว้เด็ดขาดตั้งแตว่ันที่ 26 เมษายน 2560บรรดาอํานาจ

ในการจัดกิจการและทรัพย์สินของจําเลยทั้งสองจึงตกแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียวตามมาตรา 19 และ 

มาตรา 22 แหง่พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2543 ทางสอบสวนของเจา้พนักงานพิทักษ์ปรากฏว่า ภายหลังที่ 

ศาลล้มละลายกลางมีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดจําเลยที่ 1 แล้ว สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

ได้รับหนี้จากด.ต.ยุตติยา เบ็นคณนนท์ จําเลยที่ 1 โดยวิธีหักชําระจากเงนิเดือนของจําเลยที่ 1  

ที่ประชุม มีมติขอแนวทางการดําเนินการจากผู้สอบบัญชี 

5.23 เรื่อง ขอเชิญร่วมท าบุญเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ “เวสสันดรชาดก” 

 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จํากัด ร่วมกับ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาการ จํากัด กําหนดจัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติ “เวสสันดรชาดก” 

โดย พระพรหมมังคลาจารย์ (ดร.เจ้าคุณธงชัย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นองค์ประธานใน

พิธีและปาฐกถาพิเศษ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมทบเป็น

ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ยากไร้ และใช้ในกิจกรรมสมาคม โดยจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 

เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ ช้ัน 1 หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการจึงเรียนมาเพื่อ

ร่วมเป็นเจา้ภาพร่วมทําบุญครั้งนี้ 

ที่ประชุม มีมตไิม่ร่วมทําบุญ 

5.24 เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสหกรณ์สามัคค ีประจ าปีพุทธศักราช 2561 

 เนื่องในสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสุโขทัย และขบวนการ

สหกรณ์ทั่วประเทศ กําหนดจัดพิธีทอดกฐินสหกรณ์สามัคคี ณ วัดใหม่ดอนสว่าง ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม         

จ.สุโขทัย ในวันเสารท์ี่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 (ตรงกับวันแรม 10 ค่ํา เดือน 11) เพื่อรวบรวมปัจจัยสมทบทุนใน

การทํานุบํารุงและบูรณปฏิสังขรณถ์าวรวัตถุของวัด 

ที่ประชุม มีมตริ่วมบริจาคเงิน 500 บาท 

5.25 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวชิาการนานาชาติและเสวนาวิชาการ 

 ด้วย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประ เทศไทย จํ ากั ด  (ชสอ. )  ร่ วมกับภาควิชาสหกรณ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กําหนดจัดประชุมวิชาการนานาชาติและเสวนาวิชาการ ประจําปี 2561 ใน  

หัวข้อเรื่อง “ความท้าทายสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและผลกระทบทางสังคมต่อสหกรณ์และกิจการเพื่อสังคม” 

(Challenges of Sustainable Development and Social Impacts on Cooperatives and Social Enterprises) ใน 

วันศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร จึงขอเรียนเชิญบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ 

จํานวน 2 ท่าน เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติและเสวนาวิชาการ ประจําปี 2561 โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน 

ที่ประชุม มีมตไิม่ส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม 

/5.26 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ… 

 



5.26 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2561 

ที่ประชุม มีมตใิห้นําเข้าที่ประชุมประจําเดือนสิงหาคม ต่อไป 

5.27 เรื่อง ขอเปลี่ยนสัญญาเงินกู้สามัญเรื่อง การจ่ายเงนิเฉลี่ยคนืส าหรับสมาชิกช าระหน้ีผิดนัด 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมมีตใิห้ทําสัญญาเงินกู้ใหม่ 

5.28 เรื่อง การรับสมาชิกใหม่ และการรับโอนสมาชิก 

ที่ประชุม   มีมติใหด้ําเนนิการรา่งแบบฟอร์มการสมัครใหม่ 

5.29 เรื่อง การกู้เงินปันผลและเฉลี่ยคนืของสมาชิกต่างจังหวัด 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมมีตหิากสมาชิกส่งชําระเป็นปกติอนุมัติใหกู้้ได้ 

5.30 เรื่อง การกู้เงนิสามัญและค่าครองชีพของสมาชิก ให้กรรมการหน่วยรายงานด้านสุขภาพของ 

สมาชิกต่อคณะกรรมการด้วย 

ที่ประชุม มีมติให้กรรมการหน่วยรายงานปัญหาด้านสุขภาพของสมาชิกที่ย่านสัญญาเงินกู้ให้ที่ประชุม

คณะกรรมการทราบด้วยเพื่อเป็นการประกอบการพิจารณา 

ระเบียบวาระที่  6 เรื่อง  อื่นๆ 

6.1 เรื่อง สมาชกิถูกลงโทษให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติกรณีที่สมาชิกถูกลงโทษให้ออกจากราชการไว้ก่อนแล้วไม่สามารถหักเงิน

ชําระหนี้รายเดือนได้ให้แจ้งผู้กู้และผู้ค้ําประกันทราบ หากผู้กู้ยังไม่เข้ามาชําระให้ดําเนินการ

เรียกเก็บจากผู้กู้ก่อน จนกว่าจะมีการดําเนินการทางวินัยเสร็จสิ้นสั่งให้ออกจากราชการจึงจะพิจารณา

จา่ยเงนิกองทุนช่วยเหลือผูค้้ําประกัน 

6.2 เรื่อง ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัดว่าด้วย กองทุนช่วยเหลือสมาชกิผู้ค้ า

ประกันเงินกู้แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

ว่าด้วย กองทุนช่วยเหลือสมาชิกผูค้้ําประกันเงนิกู้ 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 

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

 อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด  ข้อ 3(1)  

ข้อ 79(8) และข้อ 107(10) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 23 ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 

ได้มีมติกําหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ว่าด้วย กองทุนช่วยเหลือ  

สมาชิกผูค้้ําประกันเงนิกู้ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 ดังตอ่ไปนี้ 

 ข้อ 1 ระเบียบนีเ้รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

ว่าด้วย กองทุนช่วยเหลือสมาชิกผูค้้ําประกันเงนิกู้ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561” 

 ข้อ 2 ระเบียบนีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่ วันที่ 1 สงิหาคม 2561 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 13 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

ว่าด้วย กองทุนช่วยเหลือสมาชิกผูค้้ําประกันเงนิกู้ พ.ศ.2557 และให้ใชข้้อความตอ่ไปนีแ้ทน 

 “ข้อ 13 เงนิกองทุนให้จา่ยแก่ผูค้้ําประกันเงนิกู้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้ 

 (1) สมาชิกที่ผู้ค้ําประกันเงินกู้ได้ค้ําประกันอยู่ ได้เสียชวีิตลง 



 (2) สมาชิกที่ผู้ค้ําประกันเงินกู้ได้ค้ําประกันอยู่ ถูกไล่ออกจากราชการ ถูกปลดออก 

จากราชการ หรือถูกให้ออกจากราชการ 

  สหกรณ์จ่ายเงินกองทุนช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ําประกันเงินกู้ตาม ข้อ13(1) ,(2) และ 

จะไม่จ่ายใหก้ับสมาชิกที่มีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด คดีล้มละลาย สมาชิกที่มคีําสั่ง โดนเรื่อง สาเหตุยาเสพติด 

 ข้อ 4 ให้ประธานกรรมการสหกรณ์ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

 ประกาศ  ณ วันที่ 1 สงิหาคม 2561 เป็นต้นไป 

       พันตํารวจโท หญิง  เสาวลักษณ์  ตรมีรรค 

             (เสาวลักษณ์  ตรมีรรค) 

               ประธานกรรมการ 

      สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

           (เอกสารประกอบ) 

                แบบ ท.ข.3 

ตารางเปรียบเทยีบการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข เหตุผล 

 

  “ข้อ 13 เงินกองทุนใหจ้า่ยแก่ผู้ค้ํา 

ประกันเงนิกู้เฉพาะกรณีดังตอ่ไปนี้ 

   (1) สมาชิกที่ผู้ค้ําประกันเงินกู้ 

ได้ค้ําประกันอยู่ ได้เสียชวีิตลง 

   (2) สมาชิกที่ผู้ค้ําประกันเงินกู้ 

ได้ค้ําประกันอยู่  ถูกไล่ออกจาก

ราชการ ถูกปลดออกจากราชการ 

หรอืถูกให้ออกจากราชการ” 

 

 

 

 

  “ข้อ 13 เงินกองทุนใหจ้า่ยแก่ผู้ค้ํา 

ประกันเงนิกู้เฉพาะกรณีดังตอ่ไปนี้ 

   (1) สมาชิกที่ผู้ค้ําประกันเงินกู้ 

ได้ค้ําประกันอยู่ ได้เสียชวีิตลง 

   (2) สมาชิกที่ผู้ค้ําประกันเงินกู้ 

ได้ค้ําประกันอยู่  ถูกไล่ออกจาก

ราชการ ถูกปลดออกจากราชการ 

หรอืถูกให้ออกจากราชการ 

   ส ห ก ร ณ์ จ่ า ย เ งิ น ก อ ง ทุ น

ช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ําประกันเงินกู้

ตาม ข้อ13(1),(2) และจะไม่จ่าย

ให้กับสมาชิกที่มีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์

เด็ดขาด คดีล้มละลาย สมาชิกที่มี

คําสั่ง โดนเรื่อง สาเหตุยาเสพติด 

 

(1) เพื่อช่วยเหลือสมาชิกใน 

    ฐานะผูค้้ําประกันเงินกู้ 

(2) สรา้งหลักประกันให้แก่ 

    ผูค้้ําประกันเงนิกู้ 

ที่ประชุม   พิจารณาแล้วมมีตเิป็นเอกฉันท์แก้ไขเพิ่มเติม แล้วเสนอนายทะเบียนต่อไป 

 

 



เลิกการประชุม  12.30 น. 

 

 พันตํารวจโทหญิง          ประธานในที่ประชุม 

                      ( เสาวลักษณ์  ตรมีรรค ) 

 

                   ดาบตํารวจ           ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

                  ( กันย์ทิต  ฆังคะรัตน์ ) 

 

 

 

 


