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ระเบียบวาระที่  1  เรื่อง  ที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

ประธาน : ขอแจ้งให้คณะกรรมการทราบโดยทั่วกันว่าตามที่ประธานได้ออกพืน้ที่พบปะสมาชิกเพื่อประชาสัมพันธ์

การดําเนินงานของสหกรณ์พร้อมสอบถามปัญหาเพื่อนํามาปรับปรุงการทํางานรวมถึงชี้แจงเหตุผลของปัญหา

ต่างๆ พบว่ายังมีสมาชิกยังไม่เข้าใจเรื่องของการจ่ายเบี้ยประชุมในการเข้าประชุมใหญ่ สามัญ จึงขอให้

คณะกรรมการดําเนินการทุกท่านกลับไปทําความเข้าใจและประชาสัมพันธ์เพื่ออธิบายการดําเนินการในการจ่าย

เบีย้ประชุมให้กับสมาชิกด้วยรวมถึงเพื่อให้สมาชิกได้ตระหนักถึงความสําคัญของการประชุมใหญ่สามัญ และฝาก

ให้ฝุายจัดการทําหนังสือช้ีแจงประชาสัมพันธ์ในเรื่องของงบประมาณที่เกี่ยวกับเบีย้ประชุมอีกทางหนึ่งดว้ย 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม 

ที่ประชุม - มีมติรับรองรายงานประชุมประจําเดือน ชุดที่ 23 ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 

  - มีมติรับรองรายงานประชุมอํานวยการ ชุดที่ 23 ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 7 สงิหาคม 2561 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่อง  สืบเนื่อง 

3.1 เรื่อง ขอเปลี่ยนสัญญาเงนิกู้สามัญ 

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 

จากที่ประชุมประจําเดือนอนุมัตใิห้กู้ได้ สมาชิกต่างจังหวัด แตเ่จ้าตัวส่งยอดไม่เป็นปกติซึ่งมียอดค้างดังนี ้

1. สามัญทั่วไป          494.37 บาท 

2. ฉุกเฉิน                 5,658.02 บาท 

ทุนเรอืนหุ้น      376,400.00 บาท 

หน้ีเงนิสามัญทั่วไป           1,067,747.80 บาท 

 หน้ีเงนิฉุกเฉิน         25,658.02 บาท 

 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   980,800.00   บาท 

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 มีมติอนุมัติใหเ้ปลี่ยนสัญญาเงินกู้สามัญ 

 



ระเบียบวาระที่  4 เรื่อง  เพื่อทราบ 

4.1 เรื่องเงนิรับ – จ่าย ประจ าเดือนสิงหาคม 2561 

 รายการรับ – จา่ยเงนิในรอบเดือน ตั้งแตว่ันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2561  ดังนี้ 

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

- รับเงนิชําระหนี้เงนิกู้สามัญ    61,032,081.84  บาท 

- รับเงนิชําระหนี้เงนิกู้ฉุกเฉิน       1,412,091.54  บาท 

- รับชําระหนี้เงนิกู้ – บรรเทาค่าครองชีพ     7,614,354.30  บาท 

- รับชําระหนี้เงนิกู้ปันผล           25,900.00  บาท 

- รับชําระเงินกู้สามัญพิเศษ (รับภาระหนี้)         75,327.35  บาท 

- รับชําระเงินกู้ตามคําพพิากษา           8,595.84  บาท 

- รับชําระเงินกู้ – ผูค้้ําประกันรับภาระหนี้       533,688.47  บาท 

- เงินกู้ฉุกเฉิน – ฐานะผูค้้ําประกัน           7,528.00  บาท 

- เงินทดรองจา่ยค่าใช้จ่ายดําเนินคดี           1,500.00  บาท 

- รับเงนิชําระหนี้เงนิกู้ ฐานะผูค้้ําประกัน                 201,591.08  บาท 

- รับชําระเงินกู้อื่น         608,542.20  บาท 

- รับชําระเงินกู้สามัญ – โครงการพัฒนาคุณภาพชวีิต       15,000.00  บาท 

- รับชําระเงินกู้สามญั – ปืน         57,500.00  บาท 

- เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเปูาหมาย             4,480,775.81  บาท 

- เงินรอจา่ยคืน         212,934.56  บาท 

- ทุนเรือนหุ้น               4,929,680.00  บาท 

- กองทุนช่วยเหลือสมาชิกผูค้้ําประกัน     328,575.25  บาท 

     - ดอกเบีย้รับ                1,547,522.53  บาท 

     - คา่ธรรมเนียมแรกเข้า            1,200.00  บาท 

 - ดอกเบีย้พิพากษา            7,975.49  บาท 

- ค่าธรรมเนียมสมุดเงินฝาก              200.00  บาท 

รวมรับ               83,102,564.26  บาท 

 - รับเงินธนาคารกรงุไทย สาขายะลา          33,393,738.33  บาท 

- รับเงนิ ธกส.ยะลา                  0.00   บาท 

- รับเงนิธนาคารออมสิน             18,400,000.00   บาท 

      -  รับเงนิฝากธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส ์                              484,109.58 บาท 

 -  เงินสดคงเหลอืยกมา (31 ก.ค. 61)                                 462,534.29  บาท  

  รวมรับทั้งสิน้                                                   135,842,946.46 บาท 

 

 

      /รวมจ่าย…  



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

- จา่ยเงนิกู้สามัญแก่สมาชิก             65,241,500.00           บาท 

- จา่ยเงนิกู้ฉุกเฉินแก่สมาชิก               3,501,750.00  บาท 

- จา่ยเงนิกู้สามัญ-บรรเทาค่าครองชีพสมาชิก             2,637,800.00  บาท 

- จา่ยเงนิกู้สามัญ-โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ              13,710,000.00  บาท 

- จา่ยเงนิกู้ – ผูค้้ําประกันรับภาระหนี้         919,112.78  บาท 

- จา่ยเงนิกู้ปันผล                                                       2,661,700.00    บาท 

- เครื่องเขยีนแบบพิมพ์               704.00  บาท 

- เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเปูาหมาย             4,952,322.19  บาท 

- เงินรอจา่ยคืน                  365,868.30  บาท 

- เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย              389.44  บาท 

- เงินปันผลตามหุน้ค้างจ่าย             878.85  บาท 

- เงินกู้ ธกส.ยะลา                       10,000,000.00  บาท 

- ทุนเรือนหุ้น               2,668,970.00  บาท 

- ทุนสาธารณประโยชน์               500.00  บาท 

- ทุนให้การศึกษาอบรม           7,500.00  บาท 

- ทุนสวัสดิการสมาชิก          8,700.00  บาท 

- กองทุนช่วยเหลือสมาชิกผูค้้ําประกันเงนิกู้           1,233,579.60  บาท 

- ดอกเบีย้รับ                  125,670.25  บาท 

- ค่าเบีย้ประชุม            7,000.00  บาท 

- ค่าใช้จ่ายทั่วไป               857.00  บาท 

- ค่ารับรอง            2,099.00  บาท 

- ค่าวัสดุสํานักงาน           4,800.00  บาท 

-    ค่าไฟฟูา           6,645.09  บาท 

-   ค่าไปรษณีย์           11,178.00  บาท 

-   ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์           1,300.00  บาท 

-   ค่าตอบแทน           7,800.00  บาท 

- ค่าโทรศัพท์           3,166.49  บาท 

- ค่าธรรมเนียมธนาคารและอากร         1,316.54  บาท 

- ดอกเบีย้จ่ายเงนิรับฝาก      3.57  บาท 

- ค่าประกันสังคม         11,554.00  บาท 

-   ค่าบริการอินเตอรเ์น็ต          1,284.00  บาท 

-   ค่าบริการเคเบิล้ ที.วี             200.00  บาท 

-   ดอกเบีย้จ่าย ธกส.        80,430.50  บาท 

/ดอกเบีย้จ่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน... 



     -   ดอกเบีย้จ่ายตั๋วสัญญาใช้เงนิ – ธ.แลนด์แอนดเ์ฮาส์  484,109.58  บาท 

รวมจา่ย                  108,660,689.18  บาท 

     -  นําเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขายะลา           7,457,863.90  บาท 

  -  นําเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย กระแส-สิโรรส                          0.00  บาท 

  -  นําเงินฝากธนาคารออมสิน สาขายะลา          17,608,815.96  บาท 

  -  นําเงินฝากธนาคารธกส.                           0.00  บาท 

  -  นําเงินฝากธนาคารกรุงเทพ      400,000.00  บาท 

 -  นําเงินฝากธนาคารธนชาต                 400,000.00  บาท 

 -   นําเงินฝากธนาคารกรุงไทยสาขาสิโรรส     400,000.00  บาท 

 -   นําเงินฝากธนาคาร  แลนด์แอนด์เฮาส์     500,000.00  บาท 

     -  เงินสดคงเหลอืยกไป (20 ส.ค.61)                           415,577.42  บาท 

    รวมรายจ่ายทั้งสิน้         135,842,946.46  บาท 

ที่ประชุม  มีมติรับทราบ 

4.2 เรื่องสมาชิกคงเหลือ ประจ าเดือน สิงหาคม 2561 

 สมาชิกยกมาจากเดือนก่อน    3,171 ราย 

 สมาชิกสมัครใหมเ่ดือนส.ค.61       17 ราย 

 อนุมัตใิห้ออกเดือนส.ค.61        12 ราย 

 คงเหลือสมาชิกทั้งสิน้             3,176 ราย 

 จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม มีมติรับทราบ 

4.3 เรื่องการจ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน ประจ าเดือน มิถุนายน 2561 

 ในระหวา่งเดือน 26 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม 2561 สหกรณ์ฯ จ่ายเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินให้สมาชิกหน่วย

ต่าง ๆ จํานวน 288 ราย เป็นเงิน 4,000,650.00 บาท 

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. การปฏิบัติการด้านการเงนิ… 



 3. การปฏิบัติการด้านการเงนิ 

 ธนาคารธนชาติ  สาขายะลา (กระแสรายวัน )  ยอดคง เหลือ  ณ วันที่  23  สิ งหาคม 2561                 

จํานวน 150,794.43 บาท 

 ธนาคารธนชาติ สาขายะลา (ออมทรัพย์) ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2561 จํานวน 552,122.74 บาท 

 ธนาคารกรุงเทพ สาขายะลา ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2561 จํานวน 505,041.99 บาท 

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 จํานวน 2,393,611.38 บาท (สมุดบัญชี    

ไม่เป็นปัจจุบัน) ใหป้รับสมุดเป็นปัจจุบัน 

 ธนาคารกรุงไทย สาขายะลา ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2561 จํานวน 14,531,939.97 บาท 

 ธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2561 จํานวน 478,404.40 บาท 

 ธนาคารออมสิน สาขายะลา ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2561 จํานวน 4,475,125.94 บาท 

 ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2561 จํานวน 622,884.25 บาท 

4 สหกรณ์ฯ ได้ใหกู้้แก่สมาชิก 2 ประเภท 

4.1 เงนิกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน จํานวน       288   สัญญา     จํานวนเงนิ    4,000,650.00 บาท 

4.2 เงนิกู้สามัญ  จํานวน        77   สัญญา    จํานวนเงนิ  81,380,000.00 บาท 

 จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม มีมติรับทราบ 

4.5 เรื่อง รายงานงบทดลองประจ าเดือน สิงหาคม 2561 

รายงานสรุปงบทดลอง 

จากวันที่ 1 สิงหาคม 2561 –วันที่ 20 สิงหาคม 2561 

 สินทรัพย์        2,359,316,281.50 

 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ            4,698,599.55 

  รวมสินทรัพย์       2,354,617,681.95 

 รวมหนี้สนิ   1,064,923,594.47 

 รวมทุน     1,201,647,506.81   2,266,598,101.28 

 กําไรสุทธิ            88,019,580.67 

  รวมหนี้สนิและทุน               2,354,617,681.95 

 รวมรายได้                   128,066,848.53 

รวมค่าใช้จ่าย           40,047,267.86 

  กําไรสุทธิ         88,019,580.67 

 จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม มีมติรับทราบ 

 

 

/4.6 เรื่อง รายงานการลาของเจา้หนา้ที่… 

 



4.6 เรื่อง รายงานการลาของเจ้าหน้าที่ ประจ าเดือน สิงหาคม 2561 

 ตั้งแตว่ันที ่26 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม 2561 

ชื่อ – นามสกุล 
ลา

พักผ่อน 
ลากิจ ลาป่วย ลาคลอด 

รวมวันลา 

ที่ผ่านมา 

พ.ต.ท.ศิวกร   จันทร - - - - 7 

นางพรรณ ี    แก้วศร ี - - - - 5 

นางสาวกัญจน์ณัฎฐ์  หวังมวลกลาง 1 - - - 6.5 

นางศิวาลัย      ป.ปาน - - - - 2 

นางเมสิน ี       ชัยสงคราม - - - - 8(ลาคลอด45วัน) 

นางสาวลัดดาวัลย์  ปาลิยะประดิษฐ์ 1 - - - 7 

นางสาวนารีรัตน์  สังข์สกุล 2 - - - 4 

นางสาวสกุณ   เลี้ยงพันธุ์สกุล - - - - 7 

นางสาววันนิสา   ธรรมโชติ - - - - 6 

นางสาวภาวิณ ี   คงหิ้น - - - - - 

จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุม มีมติรับทราบ 

4.7 เรื่อง รายงานกองทุนช่วยเหลือสมาชกิ ประจ าเดือน สิงหาคม 2561 

 กองทุนช่วยเหลือสมาชิก 26 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม 2561 

   ยอดยกมา   8,285,666.83  บาท 

   รับกองทุน      332,775.25  บาท 

   จา่ยกองทุน   1,233,579.60  บาท 

   คงเหลือ    7,384,862.48  บาท 

 จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุม มีมติรับทราบ 

4.8 เรื่อง การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

ที่ประชุม มีมติรับทราบ 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่อง  เพื่อพิจารณา 

5.1 เรื่อง กรมส่งเสริม 

 - แจ้งประชุมยกระดับช้ันสหกรณ์ ในวันที่ 3 – 4 กันยายน 2561 ณ โรงแรมปาร์ควิว 

 - ตรวจสอบกิจการขอให้ระบุวันที่เข้าตรวจสอบด้วย 

ที่ประชุม มีมติรับทราบ 

5.2 เรื่อง ผู้ตรวจสอบบัญชี 

ที่ประชุม ไม่เข้าร่วมประชุม 

 

/5.3 เรื่อง ผู้ตรวจสอบกิจการ… 



5.3 เรื่อง ผู้ตรวจสอบกิจการ 

ที่ประชุม ไม่มขี้อเสนอแนะ 

5.4 เรื่อง สมาชิกพ้นสภาพจากสหกรณ์สมาชิกพ้นสภาพประจ าเดือนสิงหาคม 2561 ดังน้ี 

ล าดับ เลขที ่ ชื่อ – สกุล 
ทุนเรือนหุน้ 

( บาท ) 

หนีส้ิ้น 

( บาท ) 

ดอกเบี้ย 

( บาท ) 

จ่ายจริง 

( บาท ) 
กรณี 

1 08495 ส.ต.ต.อัซการ ี ยากะจิ 72,100.00 49,900.00 - 22,200.00 เหตุผลส่วนตัว 

 72,100.00 49,900.00 - 22,200.00  

  ทุนเรือนหุ้น       72,100.00  บาท 

  หนี้เงนิกู้       49,900.00  บาท 

  คงเหลือ                 22,200.00  บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมมีตอินุมัตติามที่เสนอมา 

5.5 เรื่อง ประมาณการรับ – จ่ายเงนิ ประจ าเดือนกันยายน 2561 

 ประมาณการรับ – จ่ายเงิน ประจําเดือนกันยายน 2561 สหกรณ์ฯ จะได้รับในวันสิ้นเดือนเพื่อให้ที่

ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับจํานวนเงินของสหกรณ์ฯ ที่ประมาณว่าจะได้รับและจา่ยในวันสิน้เดือนนี้ เพื่อที่ประชุม 

จะได้รับทราบยอดเงนิคงเหลอื ดังนี้ 

 รายรับ 

1. รับเงนิค่าหุน้รายเดือน     5,277,000.00  บาท 

2. รับเงนิชําระหนี้สามัญจากสมาชิก           14,118,990.42  บาท 

3. รับเงินชําระหนี้ฉุกเฉินจากสมาชิก            1,874,890.00  บาท 

4. รับดอกเบีย้เงนิให้กู้แก่สมาชิก          13,256,993.33  บาท 

5. เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเปูาหมาย     374,100.00  บาท 

6. รายได้จากการดําเนินคดี          1,200.00  บาท 

7. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า                                                     100.00  บาท 

รวมรับ            34,903,273.75  บาท 

 รวมจา่ย 

1. จา่ยค่าหุน้คืนแก่สมาชิก 1 ราย                 22,200.00  บาท 

2. จา่ยค่าเบีย้ประชุมกรรมการ       28,000.00  บาท 

3. ค่าตอบแทนเจ้าหนา้ที่        70,000.00  บาท 

4. จา่ยเงนิกู้สามัญ 7 ราย            2,383,500.00  บาท 

5. จา่ยเงนิเดือนเจา้หนา้ที่      144,630.00  บาท 

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

7. จา่ยชําระดอกเบีย้ ธกส.ยะลา              712,328.50  บาท 

8. จา่ยดอกเบีย้ตั๋วสัญญาใช้เงนิ ธ.กรุงเทพ            397,808.22  บาท 

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

/จา่ยชําระดอกเบีย้ สอ.รพ.หาดใหญ่… 



10. จา่ยชําระดอกเบีย้ สอ.รพ.หาดใหญ่                299,383.56  บาท 

11. ค่าตอบแทนที่ปรึกษา             9,000.00 บาท  

12. จา่ยดอกเบีย้ตั๋วสัญญาใช้เงนิ ธ.ธกส.                 276,536.99 บาท 

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

14. จา่ยชําระดอกเบีย้ สอ.มอ.หาดใหญ่                553,859.75  บาท 

15. จา่ยดอกเบีย้ตั๋วสัญญาใช้เงนิ – ธ.ธนชาติ                363,082.19 บาท 

16. จา่ยดอกเบีย้ตั๋วสัญญาใช้เงนิ – ธ.แลนด์แอนดเ์ฮาส์            484,109.60  บาท 

17. จา่ยเงนิปันผลและเฉลี่ยคืน               153.00  บาท 

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

19. จา่ยชําระดอกเบีย้ สอ.รพ.ตํารวจ                         285,369.86  บาท 

รวมจา่ย                                                             24,779,961.67  บาท 

 รวมรับทั้งสิน้              34,903,273.75  บาท 

 หัก รวมจา่ย              24,779,961.67  บาท 

 เงินคงเหลือ                        10,123,312.08  บาท 

 กัน ไว้เป็นเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน              3,000,000.00  บาท 

 กัน ไว้เป็นที่จ่ายคืนเงินรับฝาก              1,000,000.00  บาท 

  คงเหลือเป็นเงินใชจ้า่ย               6,123,312.08  บาท 

 หมายเหต ุ

 เงินสดคงเหลอื(20 ส.ค. 61)                  415,577.42  บาท 

 เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส คงเหลือ 20 ส.ค.61       478,404.40  บาท 

 เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขายะลา คงเหลือ 20 ส.ค.61    13,496,513.79  บาท 

 เงินฝาก ธ.กรุงเทพ คงเหลอื        505,041.99  บาท 

 เงินฝาก ธกส.ยะลา คงเหลือ              2,393,611.38  บาท 

 เงินฝากชุมนุม สอ.ตร.แหง่ชาติ        170,924.12  บาท 

 เงินฝากธนาคารธนชาต         552,122.74  บาท 

 เงินฝากธนาคารออมสิน               11,269,075.77  บาท 

 เงินฝากธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์                  622,884.25 บาท 

 เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ                       29,904,155.86 บาท 

 หมายเหต ุ

       หนี้เงนิกู้ สอ.รพ หาดใหญ่ คงเหลือ                              93,000,000.00 บาท  

 หนี้เงนิกู้ ธกส.สาขายะลา คงเหลือ                       170,714,215.62   บาท 

 หนี้ตัว๋สัญญาใช้เงนิ ธ.ธกส.                           80,000,000.00 บาท 

 หนี้ตัว๋สัญญาใชเ้งิน ธ.แลนด์แอนดเ์ฮาส์           150,000,000.00 บาท 

 หนี้เงนิกู้ สอ.มอ.หาดใหญ่             137,500,000.00 บาท 

/หนี้เงนิกู้ สอ.รพ.ตํารวจ… 



 หนี้เงนิกู้ สอ.รพ.ตํารวจ              82,500,000.00  บาท 

 หนี้ตัว๋สัญญาใชเ้งินธนาคารธนชาต             95,000,000.00  บาท 

 หนีต้ั๋วสัญญาใชเ้งิน ธ.กรุงเทพ             80,000,000.00  บาท 

     รวมหนี้คงเหลอื          888,714,215.62  บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมมีตอินุมัตปิระมาณการรับ – จา่ย ประจําเดือน กันยายน 2561 

5.6 เรื่อง การจ่ายเงนิกู้สามัญระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 

 ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม พ.ศ.2561 

 01/08/61 จํานวน 21 ราย เป็นเงิน        27,254,000.00  บาท 

 02/08/61  จํานวน   13 ราย เป็นเงิน        12,650,000.00  บาท 

 06/08/61 จํานวน    1   ราย เป็นเงิน         3,600,000.00  บาท 

 10/08/61 จํานวน  26 ราย เป็นเงิน       24,223,000.00  บาท 

 17/08/61 จํานวน   16 ราย เป็นเงิน       13,853,000.00  บาท 

       รวมทั้งหมด         77 ราย เป็นเงิน       81,580,000.00  บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมมีตอินุมัตติามที่เสนอมา 

5.7 เรื่อง การจ่ายเงนิกู้สามัญ ประจ าเดือนสิงหาคม 2561 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมมีตอินุมัตจิา่ยเงนิกู้สมัญตามที่เสนอมา 

 5.7.1 สมาชิกขอกู้เงนิสามัญเพื่อปรับโครงสร้างหน้ี 

1. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.สุรนันท์   จันทร์มูล ตําแหน่ง ผบ.หมู่ (นปพ) สภ.ปะแต           

สมาชิกเลขที ่08702 มีความประสงคข์อกู้เงินสามัญเพื่อปรับโครงสรา้งหนี ้จํานวน 1,340,000.00 บาท (หนึ่งล้าน

สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ผ่อนจํานวน 220 งวด แต่เนื่องจากส.ต.ท.ณัฐนันท์ สุพงษ์ มีคําสั่งออกราชการไว้ เพื่อ

ไม่ให้เป็นภาระในการผ่อนชําระหนี้และสามารถผอ่นชําระได้ จงึเรียนมาเพื่อพิจารณาให้คณะกรรมการพิจารณาในการกู้ครั้งนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น     211,900.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญทั่วไป       964,600.00 บาท 

ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญทั่วไป 

1. ส.ต.ท.ธีรยุทธ  แก้วสุวรรณ์ 

2. ส.ต.ท.ซอฟวาน  การดีอง 

3. ส.ต.ท.ทวีศักดิ์  จันทร์แก้ว 

ติดภาระค้ าประกัน 3 ราย 

1. ส.ต.ท.ธีรเจต  จันทร์มณ ี    หุน้    167,100.00  บาท  หนี้   498,400.00  บาท 

2. ส.ต.ท.คุณากร  แก้วประดับ หุน้   322,600.00  บาท  หนี้ 1,034,600.00  บาท 

3. ส.ต.ท.ณัฐนันท์  สุพงษ์        หุน้  308,100.00  บาท   หนี้ 1,080,500.00  บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมมีตอินุมัต ิ

 

/2. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ… 



2. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.คุณากร แก้วประดับ ตําแหน่ง ผบ.หมู่ (นปพ.)สภ.ปะแต 

สมาชิกเลขที่ 08698 มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ จํานวน 1,360,000.00 บาท (หนึ่งล้าน

สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ผ่อนจํานวน 220 งวด แต่เนื่องจากส.ต.ท.ณัฐนันท์  สุพงษ์ มีคําสั่งออกจากราชการไว้

ก่อน เพื่อไม่ให้เป็นภาระในการผ่อนชําระและสามารถผ่อนชําระได้  จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาให้คณะกรรมการ

พิจารณาในการกู้ครั้งนี ้

 ทุนเรอืนหุ้น   322,600.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญทั่วไป         1,034,200.00 บาท 

ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญทั่วไป 

1. ส.ต.ท.สุรนันท์   จันทร์มูล 

2. ส.ต.ท.นัฐพล  โพธิ์สาลี 

3. ส.ต.ท.รุสดี  หัดสะและ 

ติดภาระค้ าประกัน 3 ราย 

1. ส.ต.ท.พีระยศ  รัตนซ้อน   หุน้   163,000.00  บาท  หนี ้   245,813.81   บาท 

2. ส.ต.ท.นัฐพล  โพธิ์สาลี    หุน้   222,600.00  บาท  หนี ้   959,000.00   บาท 

3. ส.ต.ท.ทวีศักดิ์  จันทร์แก้ว หุน้  322,500.00  บาท   หนี ้1,094,400.00   บาท 

4. ส.ต.ท.ณัฐนันท์  สุพงษ์     หุน้   308,100.00  บาท   หนี้ 1,080,500.00  บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมมีตอินุมัต ิ

 3.ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.ซอฟวาน  การีดอง ตําแหน่ง ผบ.หมู่ (นปพ.)สภ.ปะแต 

สมาชิกเลขที่ 08909 มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญเพื่อปรับโครงสร้างหนี้  จํานวน 1,340,000.00 บาท            

(หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ผ่อนจํานวน 220 งวด แต่เนื่องจากส.ต.ท.ณัฐนันท์  สุพงษ์ มีคําสั่งออกจาก

ราชการไว้ก่อน เพื่อไม่ให้เป็นภาระในการผ่อนชําระและสามารถผ่อนชําระได้  จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาให้

คณะกรรมการพจิารณาในการกู้ครั้งนี้ 

 ทุนเรอืนหุ้น   237,800.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญทั่วไป            958,700.00 บาท 

ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญทั่วไป 

1. ส.ต.ท.ณัฐนันท์  สุพงษ์ 

2. ส.ต.ท.ตูแวแม  เปาะสา 

   ติดภาระค้ าประกัน 4 ราย 

1. ส.ต.ท.สุรนันท์   จันทร์มูล   หุน้   211,900.00  บาท   หนี้    964,600.00  บาท 

2. ส.ต.ท.ณัฐนันท์  สุพงษ์       หุน้   308,100.00  บาท   หนี้ 1,080,500.00  บาท 

3. ส.ต.ท.ตูแวแม  เปาะสา       หุน้  218,500.00  บาท   หนี้   982,300.00  บาท 

4. ส.ต.ท.ทวีศักดิ์  จันทร์แก้ว   หุน้  322,500.00  บาท   หนี้ 1,094,400.00  บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมมีตอินุมัตใิห้กู้เงินสามัญเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ 

/5.7.2 สมาชิกขอกู้เงินสามัญ… 

 



 5.7.2 สมาชิกขอกู้เงนิสามัญกรณตีิดค้ าประกัน 

1 .  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.อภิชาติ   ทองไซร้  ตําแหน่ง ผบ.หมู่  (ป)  สภ.ลําใหม่               

สมาชิกเลขที่ 08509 มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญ จํานวน 950,000.00 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) แต่

เนื่องจากติดค้ําประกัน ส.ต.ต.ชยานนท์  แย้มรัตนกุล ปัจจุบันสมาชิกได้พ้นสภาพ และบิดาเป็นผู้ชําระหนี้เดือนละ 

3,000.00 บาท        ซึ่งชําระเป็นปกติ จงึเรียนมาเพื่อพิจารณาให้คณะกรรมการพิจารณาในการกู้ครั้งนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น   169,800.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญทั่วไป              742,400.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญค่าครองชีพ  82,300.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้ฉุกเฉิน     3,600.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้ปันผลและเฉลี่ยคนื     10,000.00 บาท 

ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญทั่วไป 

1. ส.ต.ท.อาทิตย์  กลับแก้ว 

2. ส.ต.ท.วีรชน  เพ็ชรดํา 

ติดภาระค้ าประกัน 5 ราย 

1. จ.ส.ต.อนิรุทธ์   แกสมาน      หุน้  361,700.00  บาท หนี้ 1,698,600.00   บาท 

2. ส.ต.ต.ชยานนท์  แย้มรัตนกุล สมาชิกพ้นตําแหน่ง      หนี้    303,203.45   บาท 

3. ส.ต.ท.ธีรพัฒน ์ บัวทอง        หุน้  172,500.00  บาท หนี ้   817,700.00   บาท 

4. ส.ต.ท.อาทิตย์  กลับแก้ว       หุน้ 207,500.00  บาท หนี้    873,600.00  บาท 

5. ส.ต.ท.อนุพล  มะลิสุวรรณ    หุน้   68,600.00  บาท หนี้   288,000.00   บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมมีตใิห้เรียกผู้ค้ําทั้งหมดมาพบ 

 2. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ต.สุรศักดิ์  อันชัน ตําแหน่ง ผบ.หมู่ (ป) สภ.บันนังสตา             

สมาชิกเลขที่ 09722 มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญ จํานวน 760,000.00 บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)     

แต่เนื่องจากนําเงินไปปิดธนาคารออมสิน แต่ติดค้ําประกัน ส.ต.ท.สุทธิพงษ์  ธีระแนว การเงิน สังกัด สภ.บันนังสตา          

แจง้ขาดราชการ แต่หนังสือยังไม่มายังสหกรณ์ฯ  จงึเรียนมาเพื่อพิจารณาให้คณะกรรมการพิจารณาในการกู้ครั้งนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น   172,500.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญค่าครองชีพ 264,000.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้ฉุกเฉิน    14,000.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้ปันผลและเฉลี่ยคนื       7,800.00 บาท 

 

 

 

 

/ติดภาระค้ําประกัน 6 ราย… 

 



   ติดภาระค้ าประกัน 6 ราย 

1. ส.ต.ท.อภิรักษ์  รุง่เรอืง      หุน้   224,200.00  บาท หนี ้ 457,600.00   บาท 

2. ส.ต.ท.สุทธิพงษ์  ธีระแนว   หุน้   248,800.00  บาท หนี ้ 890,800.00  บาท 

3. ส.ต.ต.เอกอุดม  หวานแก้ว  หุน้   116,500.00  บาท หนี ้  516,400.00  บาท 

4. ส.ต.ท.มนัส   เขียวเซน       หุน้   170,000.00  บาท หนี้   657,200.00  บาท 

5. ส.ต.ต.สมศักดิ์ ปานขวัญ    หุน้    110,000.00  บาท หนี ้  691,000.00  บาท 

6. ส.ต.ต.อดศิร ธรรมโชติ      หุน้   165,600.00  บาท หนี ้  681,300.00  บาท 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีตอินุมัต ิ

 5.7.3 สมาชิกขอกู้เงนิค่าครองชีพกรณีพเิศษ 

ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ด.ต.อภิชาติ  ทิพย์สังข์ ตําแหน่ง ผบ.หมู่ (ป) สภ.ยะหา สมาชิกเลขที่ 07520 

มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญ จํานวน 50,000.00 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) เนื่องจากต้องใช้เงินในการรักษา   

น.ส.สายฝน  สว่างอารมณ์ ซึ่งเป็นมารดาของภรรยาที่ปุวยเป็นโรคมะเร็งที่ลําคอบริเวณต่อมน้ําเหลือง ระยะที่ 2 

จากใบรับรองเงินเดือนสามารถหักได้ และปิดฉุกเฉินจํานวน 10,000.00 บาท  จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาให้คณะกรรมการ

พิจารณาในการกู้ครั้งนี ้

   ทุนเรอืนหุ้น   416,800.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญทั่วไป          1,837,000.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้ฉุกเฉิน    10,000.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้ปันผลและเฉลี่ยคนื     22,900.00 บาท 

ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญทั่วไป 

1. ด.ต.อรัญดร  ดําชู 

2. จ.ส.ต.หรรสา  เหมาะหมั่น 

3. ส.ต.ต.พันธิตร  นกสีแก้ว 

   ติดภาระค้ าประกัน 3 ราย 

1. จ.ส.ต.สมชาย  เพชรัตน์    หุน้   228,100.00 บาท หนี้  209,896.08  บาท 

2. จ.ส.ต.หรรสา  เหมาะหมั่นหุน้  345,300.00 บาท หนี้ 1,602,400.00  บาท 

3. ด.ต.อรัญดร  ดําชู           หุน้   411,900.00 บาท หนี ้1,866,400.00  บาท 

ที่ประชุม มีมตไิม่อนุมัต ิ

 

 

 

 

 

/5.8 เรื่องรายงานติดตามหนีส้ิน… 

 



5.8 เรื่องรายงานติดตามหน้ีสิน และรายละเอียดลกูหนี้ต่างจังหวัด 

 5.8.1 รายละเอียด ลูกหน้ีต่างจังหวัด 

  ภายในเดือนสิงหาคม 2561 มีลูกหนี้ตา่งจังหวัดส่งชําระเงินต้ังแต่20กรกฎาคม–20สิงหาคม 2561 

รวมเป็นเงิน  6,043,091.91   บาท 

   ลูกหนี้ตา่งจังหวัดยกมาเดือนก.ค. 61    388 ราย 

   สมาชิกหนว่ยต่างจังหวัด ประจําเดือนส.ค. 61    

    - ลาออก         5 ราย 

    - ย้ายออก         - ราย 

    - ย้ายเข้า         - ราย 

   คงเหลือลูกหนี้ต่างจังหวัดเดือนสิงหาคม 2561   377  ราย 

ที่ประชุม มีมติรับทราบ 

1. ด.ต.สังคม   ถานันท์ ตําแหน่ง ย้ายปี 61 สภ.นาน้อย จว.น่าน สมาชิกที่ 03074 

    ทุนเรือนหุ้น   508,400.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้โครงการพัฒนาฯ       2,893,241.50  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

 2/ ก.ค./ 61 ส่งเรียกเก็บ  36,240 สอ.ตร.น่าน  ที่สอ.ยล./1877 

 2/ ก.ค./ 61 ส่งเรียกเก็บ  36,240 สภ.นานอ้ย จว.น่าน  ที่สอ.ยล./1878 

17/ ส.ค./ 61 เบือ้งต้นโทรแจ้งสมาชิกให้โอนมาชําระสหกรณฯ์ ยอด 36,240 บาท (ณ ปัจจุบันรอการตรวจสอบ) 

ที่ประชุม มีมตใิห้แจ้งเจ้าตัวแล้วรอยอด เดือน สิงหาคม 2561 

2. จ.ส.ต.เสรี    สุวรรณเพชร  ตําแหน่ง ย้ายปี 61  ผบ.หมู่ (ป.)  สภ.ดอนตาล  จว.มุกดาหาร สมาชิกที่ 06327 

    ทุนเรือนหุ้น      218,000.00 บาท 

ว / ด / ป รายการ 

14/ ม.ิย./ 61 ส่งเรียกเก็บ  1,500 สอ.ตร.มุกดาหาร  ท่ีสอ.ยล./1647 

17/ ส.ค./ 61 เบือ้งต้นโทรแจ้งสมาชิกให้โอนมาชําระสหกรณฯ์ ยอด 1,500 บาท (ณ ปัจจุบันรอการตรวจสอบ) 

ที่ประชุม มีมติใหร้อยอดโอนเงินสิน้เดือน สิงหาคม 2561 

3. ร.ต.ต.สมชาย   สิงห์เสนา ตําแหน่ง ย้ายปี 60 สว.อก. สภ.กุดบาก  จว.สกลนครสมาชิกที่ 08081 

    ทุนเรือนหุ้น     118,700.00  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

10/ พ.ค./ 61 ส่งเรียกเก็บ  1,700 ภ.จว.สกลนคร  ท่ีสอ.ยล./1272 

17/ ส.ค./ 61 เบือ้งต้นโทรแจ้งสมาชิกให้โอนมาชําระสหกรณฯ์ ยอด 1,700 บาท (ณ ปัจจุบันรอการตรวจสอบ) 

ที่ประชุม มีมติใหร้อยอดโอนสิน้เดือน สิงหาคม 2561 

4. จ.ส.ต.สุทธิพงษ์ สโมสร ตําแหน่ง ย้ายปี 61 ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สิเกา จว.ตรังสมาชิกที่ 08312 

    ทุนเรือนหุ้น     213,400.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ    958,700.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ     36,364.90  บาท 

/รายการ... 



ว / ด / ป รายการ 

31/ พ.ค./ 61 ส่งเรียกเก็บ  14,770 ภ.จว.ตรัง  ท่ีสอ.ยล./1540 

31/ พ.ค./ 61 ส่งเรียกเก็บ  14,770 สภ.สิเกา จว.ตรัง  ท่ีสอ.ยล./1540 

17/ ส.ค./ 61 
เบือ้งต้นโทรแจ้งสมาชิกให้โอนมาชําระสหกรณฯ์ ยอด 14,770 บาท (ณ ปัจจุบันรอการตรวจสอบ) 

เนื่องจากเดอืน ก.ค. 61 กง.แจ้งว่าไม่ได้นําส่งรายการหักเข้าระบบ จึงทําให้ไม่สามารถหักเงนิได้ 

ที่ประชุม มีมติใหร้อสิน้เดือน สิงหาคม 2561 

 5.   ส.ต.อ.นันทภัสณ์ แก้งคงบุญ ตําแหน่ง  ภจว.สงขลา สมาชิกที่ 05137  **เป็นสมาชิก 2 ที สอ.ตร.สงขลา 

    ทุนเรือนหุ้น         351,500.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ      1,265,549.90  บาท 

    ดอกเบีย้ค้าง ณ 26/ก.ค./61             221,552.31   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 บอกกล่าวให้ชําระหนี ้(โนติส) ถงึผู้กู้และผู้ค้ําประกัน  ท่ีสอ.ยล.3287  19/ต.ค./60 

20/ พ.ย./60 บอกกล่าวให้ชําระหนี ้(โนติส) ถงึผู้กู้และผู้ค้ําประกัน  ท่ีสอ.ยล.3575  15/พ.ย./60  (ครัง้ท่ี2) 

19/ ธ.ค./60 บอกกล่าวให้ชําระหนี ้(โนติส) ถงึผู้กู้และผู้ค้ําประกัน  ท่ีสอ.ยล.3911  19/ธ.ค./60  (ครัง้ท่ี3) 

22/ ม.ค./61 บอกกล่าวให้ชําระหนี ้(โนติส) ถงึผู้กู้และผู้ค้ําประกัน  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 ราย จ.ส.ต.สหรัฐ     มสิา              (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* 

17/ ส.ค./ 61 

ส่งเรียกเก็บ ตจว. 4 ราย หักได ้2 ราย และไมไ่ด้ 2 ราย 

หักได้ 2 ราย     1.ราย ด.ต.กมล  ทองคํา           (บก.ทางหลวง) 

                      2.ราย จ.ส.ต.สหรัฐ  มิสา          (สภ.หนองบัวระเหว จว.ชัยภูมิ 

หักไมไ่ด้ 2 ราย 1.ราย ส.ต.อ.คณิศร    อุทธิสนิธ์  (สอ.ตร.พะเยา)**เริ่มหักไดส้ิ้นเดือน ส.ค.61** 

                     2.ราย จ.ส.ต.ณัฐสิทธ์ิ  สุยฉ่อง    (สภ.สะบา้ยอ้ย จว.สงขลา)**เริ่มหักได้สิน้เดือน ก.ย.61** 
 



หมายเหต:ุ  1.สมาชิกได้ส่งเอกสาร รายงานนัดประชุม-ธ.ออมสิน     (เอกสารแนบ       -       ) 

               2.เบือ้งต้นยอดหนี้ยังไมไ่ด้ทําการโอนหุ้นหักหนี้ให้คนค้ําประกัน 

ที่ประชุม มีมติใหร้อดูยอดโอนเงนิสิน้เดือน สิงหาคม 2561 

แจ้งเพื่อทราบสมาชิกต่างจังหวัดที่เก็บยอดหนี้เงินกู้ฉุกเฉินไม่ได ้**(ย้ายแลว้กลับมาขอกู้เงินฉุกเฉิน)** 

1. ร.ต.อ.หาญพล    รามด้วง   ตําแหน่ง ย้ายปี61 สวป.สภ.สทิงพระ จว.สงขลา   เลขที่สมาชิก 04349 

    ทุนเรือนหุ้น     421,000.00 บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ  1,930,153.40 บาท 

    หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ   261,468.36 บาท 

    หนี้เงนิกู้ฉุกเฉิน      67,620.30 บาท 

  วงเงินกู้: 70,000.00 บาท(ย้ายแล้วกลับมาขอกู้เงินฉุกเฉิน) 

วันท่ีกู้ฉุกเฉิน: 5/พ.ค./60 งวดละ(เงินตน้): 5,900.- ดอกเบ้ีย ยอดคงเหลอื 

16/ ม.ีค./ 61(รายการชําระ) 1,577.24  68,422.76 

19/ เม.ย./ 61 (รายการชําระ) 802.46 377.73 67,620.30 

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

หมายเหต:ุ จนท.กง. หักเงนิรายเดอืนได้เพยีง 30,000 บาท จึงสอบถามสาเหตุ เนื่องจากเงินคา่ตําแหนง่ไมไ่ด้รับจึงทําให้   

              ไมส่ามารถหักได้เต็มตามส่งเรียกเก็บ แต่หากเงินตําแหนง่ได้รับจะรีบดําเนนิการหักให้เป็นยอดปัจจุบัน 

ที่ประชุม มีมติใหกู้้เงินปันผลและเฉลี่ยคืนมาหักหนี้ 

 5.8.2 รายละเอียด สมาชกิ ในหน่วย 

  เก็บได้จริง 
สังกัด หุ้น สท สช สฐ ฉฉ สผ สภ ดบ. เก็บได้จริง ส่งเรียกเก็บ 

สภ.เมืองยะลา           

8548  ส.ต.ท.เทิดเกียรติ  มีศรี 1,700 4,800 - - - - - 12,901.10 19,401.10 21,901.10 

 1,700 4,800 - - - - - 12,901.10 19,401.10 21,901.10 

สภ.บันนังสตา           

8555  ส.ต.ท.มนัสนันท ์ แกว้เวหา - - - - - - - - - 12,372.14 

7469  ด.ต.สัญญา   จิตรเหล่ือม 1,700 6,080.61 4,200 - - - - 20,865.30 32,845.91 37,365.30 

8806  ส.ต.ท.ณัฐวรรณ  ทวีชนม ์ 1,700 2,400 50 - - 1,000 - 3,191.03 8,341.03 10,341.03 

 3,400 8,480.61 4,250 - - 1,000 - 24,056.33 41,186.94 60,078.47 

สภ.ยะหา           

10297  ด.ต.ยุตติยา  เบ็นคณนนท์ - - - - - - - - - 6,546.71 

 - - - - - - - - - 6,546.71 

สภ.รามัน           

8810  ส.ต.ท.ฤทธิไกร  เส้งประสิทธิ์ 1,700 300 - - - - - 10,446.58 12,446.58 19,446.58 

9030  ส.ต.ท.วีระรัตน์  รัตนบุรี - - - - - - - - - 13,592.13 

 1,700 300 - - - - - 10,446.58 12,446.58 33,038.71 

ศชต.กก.สส.           

6521  จ.ส.ต.วรวทิย์  สอนงา่ย 1,700 3,719.91 - - - - - 24,580.09 30,000 38,880.09 

 1,700 3,719.91 - - - - - 24,580.09 30,000 38,880.09 

กก.สส.ภ.จว.ยะลา           

3685  ร.ต.อ.สุธน  นราพงศ ์ 2,500 - - - - - - 28,938.36 31,438.36 47,438.36 

 2,500 - - - - - - 28,938.36 31,438.36 47,438.36 

กก.ปพ.ส่วนที่1           



8305  ส.ต.อ.พษิณุ  ทะประสทิธิจ์ิต 1,700 5,000 - 1,480 1,000 - - 4,756.30 13,936.30 14,536.30 

 1,700 5,000 - 1,480 1,000 - - 4,756.30 13,936.30 14,536.30 

 12,700 22,300.52 4,250 1,480 1,000 1,000 - 10,5678.76 148,409.28 222,419.74 

ที่ประชุม มีมติรับทราบ 

 5.8.3รายละเอียด สมาชิก ศชต. 

 เรียน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ฯ ฝุายดําเนินการขอแจ้งรายงานสมาชิกศชต. ประจําเดือน

สิงหาคม 2561 

  1. สมาชิก ศชต.กก.สส.จํานวน46รายจํานวนเงินเรยีกเก็บ 820,784.33 บ.  ติดตอ่การเงนิ 

ศชต.กก.สส.หักเก็บได้ทั้งจํานวน 

  2. สมาชิก ศชต.ศฝร.  จํานวน 11 รายจํานวนเงินเรยีกเก็บ 173,701.26 บ.  ติดตอ่การเงนิ 

ศชต.ศฝร.หักเก็บได้ทั้งจํานวน 

    ยอดยกมา  57 ราย 

    ลาออก    - ราย 

    ย้ายออก   - ราย 

    ย้ายเข้า    - ราย 

    คงเหลือ   57 ราย 

 จงึแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม มีมติรับทราบ 

 5.8.4 รายละเอียด สมาชิกค าพิพากษา(ตัดการ์ดนอก) 

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

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

   หนี้เงนิกู้สามัญ(คําพิพากษา)   - บาท     

ว / ด / ป รายการ 

คําพิพากษา 19 กันยายน 2559 พพิากษาใหจ้ําเลยท้ังสี่ร่วมกันชําระเงิน 567,875.09 บาท 

     (ในอัตราดอกเบ้ีย8.75%) + ค่าธรรมเนยีม 23,898 บาท  = 591,773.09 บาท 

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

(หักชําระ เงินตน้ 11,786.77 บาท ดอกเบ้ีย 263.23 บาท)                                          คงเหลอื  20,508.19 บาท 

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

(หักชําระ เงินตน้ 11,912.35 บาท ดอกเบ้ีย 137.65 บาท)                                          คงเหลอื    8,595.84 บาท 

25/ ก.ค./ 61 
การเงินกองบังคับการปราบปรามโอนมาชําระ ยอด 12,050 บาท  ชําระหน้ี 

(หักชําระ เงินตน้ 8,595.84 บาท ดอกเบ้ีย 57.70 บาท)                                            คงเหลอื         -       บาท 

 หมายเหตุ:  ณ ปัจจุบันสมาชิกรายนี้ได้ชําระหนี้เงนิกู้สามัญ (หมดแล้ว) และในประจําเดือน ก.ค.61 มี

ยอดเงนิคงเหลอืหลังจากหักรับชําระหนี้ ยอด 1,896.46 บาท 

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอแนวทางในการปฏิบัติต่อไป 

ที่ประชุม มีมติรับทราบ ส่วนที่เหลือจ่ายคืนเจ้าตัว 

 



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

**เช็คระบบ ณ วันที่23 กรกฎาคม 2561  กู้ 3 ที่  1.สอ.ตร.ยะลา  2.สอ.ตํารวจนครบาล  3.สอ.ตํารวจแห่งชาต ิ

   หนี้เงนิกู้สามัญ(คําพิพากษา) 1,281,038.50 บาท 

ว / ด / ป รายการ 

คําพิพากษา 14 ธันวาคม 2559 พพิากษาใหจ้ําเลยท้ังหกร่วมกนัชําระเงิน 1,476,216.16 บาท 

     (ในอัตราดอกเบ้ีย8.75%) + ค่าธรรมเนยีม 42,895 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 เงินตน้สช.  1,470.17 บาทดอกเบ้ีย529.83 บาท        คงเหลอื    69,586.68  บาท 

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

     (หักชําระ เงินต้น 32,244.02 บาทดอกเบ้ีย 366.05 บาท                                  คงเหลอื    37,342.66  บาท 

7/ ม.ิย./ 60 

นําทุนเรือนหุน้ ยอด360,000 บาท  ชําระหน้ี 

(หักชําระ เงินต้น   37,342.66 บาทดอกเบ้ีย       851.21 บาท                                คงเหลอื         -          บาท 

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

31/ พ.ค./ 61 

28/ ม.ิย./ 61 

28/ ม.ิย./ 61 

การเงินหักส่งชําระ ยอด 3,500 บ. 

     ( เบ้ืองต้นนําหักในสว่นของดอกเบ้ีย หนี้เงินกู้สามัญ-คําพพิากษา ) 

ที่ประชุม มีมติที่ประธานและที่ปรึกษาฝาุยกฎหมายดําเนินการ 

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

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

หนี้เงนิกู้สามัญ(คําพิพากษา)    1,350,808.55 บาท 

ว / ด / ป รายการ 

คําพิพากษา 28 พฤศจิกายน 2559 พพิากษาใหจ้ําเลยท้ังหกร่วมกันชําระเงิน 1,522,711.05  บาท 

     (ในอัตราดอกเบ้ีย 8.75%) +ค่าธรรมเนยีม 45,805 บาท  =1,568,516.05 บาท 

22/ ก.พ./ 60 

นําเงินปันผลและเฉลี่ยคนืปี 2559 ยอด26,353.08 บาทชําระหนี้ 

(หักชําระ ค่าหุ้น 1,500 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 ดอกเบ้ีย      394.87 บาท                    คงเหลอื         -            บาท 

             เงินตน้สษ. 217,707.50 บาท ดอกเบ้ีย 54,304.07 บาท)                    คงเหลอื  1,350,808.55  บาท 

ที่ประชุม มีมติที่ประธานและที่ปรึกษาฝาุยกฎหมายดําเนินการ 

 

 

 

 

 

/5.8.5 หน่วยนอก (สมาชิกพเิศษ)… 



 5.8.5 หน่วยนอก (สมาชิกพิเศษ) 

 5.8.5.1 สมาชิกที่มคีําสั่งใหข้้าราชการตํารวจออกจากราชการไว้ก่อน สาเหตุกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย 

อย่างร้ายแรง จนถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยต้องหาคดีอาญา ข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1(ยาไอซ์, 

เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) มียาเสพติดให้โทษประเภท5 (น้ําต้มพืชกระท่อม , กากใบพืชกระท่อม) ไว้ใน

ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต 

ล าดับ 
เลข 

สมาชิก 
ชื่อ - สกุล ทุนเรือนหุ้น 

หนี้เงินกู้ 

สท. /สช. /ฉฉ. /ปผ. /สฐ. 
เอาหุ้นหักหนี้ 

1 08602 ส.ต.ต.นูอัสดี          สาระ 75,400.00 62,800.00 12,600.00 

2 08705 ส.ต.ท.ณัฐนันท์       สุพงษ ์ 308,100.00 1,080,500.00 -        772,400.00 

3 08904 ส.ต.ท.พิทยา         อนิทร์ยอด 306,200.00 1,189,000.00 -        882,800.00 

4 09245 ส.ต.ต.ศุภกร         คงด ี 63,300.00 257,670.71 -         194,370.71 

5 09705 ส.ต.ต.มูหามัดอาเพต   ต่วนสิต ิ 156,500.00 746,500.00 -        590,000.00 

6 08916 ส.ต.ต.สภากรณ์     ทรัพย์สนิท 227,300.00 742,061.04 -         514,761.04 

7 09451 ส.ต.ต.ชลธิศ         ศรีรักษา 119,700.00 503,800.00 -        384,100.00 

8 09693 ส.ต.ต.บีลาล        บือแน 42,400.00 321,677.54 -        279,277.54 

9 09793 ส.ต.ต.นําพล       ทองประทีป 31,000.00 261,586.34 -        230,586.34 

10 08539 ส.ต.ท.วีรยุทธ      ฉางแก้ว 232,800.00 998,400.00 -        765,600.00 

รวมท้ังสิ้น 1,562,700.00 6,163,995.63 -     4,601,295.63 

   ทุนเรือนหุ้น   1,562,700.00  บาท 

   หนี้เงนิกู้            6,163,995.63  บาท 

   คงเหลือ          -4,601,295.63  บาท 

ที่ประชุม  มีมติใหเ้รียกผูค้้ํามาคุย 

 

 

 

 

 

 

 

/5.8.6 รายละเอียด สมาชิก ขา้ราชการบํานาญ... 

 



5.8.6 รายละเอียด สมาชิก ข้าราชการบ านาญ 

  ภายในเดือนสิงหาคม 2561 มีลูกหนี้ข้าราชการบํานาญส่งชําระเงินตั้งแต่ 21 กรกฎาคม 2561 –                     

24 สิงหาคม 2561 จํานวน 140 ราย รวมเป็นเงิน  1,717,732.16 บาทเรียกเก็บจริง จํานวน 109 ราย 

จํานวนเงิน 1,139,930.17 บาท  มาชําระเอง จํานวน 4 ราย จํานวนเงิน 41,334.34 บาท และเรียกเก็บจาก

กรมบัญชีกลาง จํานวน 27 ราย จํานวนเงิน 536,467.65 บาท รวมเงินจํานวน 577,801.99  จ่ายชําระเอง  1  

ราย  จํานวน  10,000.00  บาท 

           สมาชิกหนว่ยบํานาญ ประจําเดือน ก.ค. 61   ยอดยกมา        140 ราย 

  ลาออก ประจําเดือน 21 ก.ค.-24 ส.ค.60   ลาออก/ย้าย        - ราย 

         เสียชีวติ             - ราย 

         ย้ายเข้า               1 ราย 

 คงเหลือ  บํานาญ เดือน สิงหาคม 2561   ทั้งสิน้              140     ราย  

ที่ประชุม มีมติรับทราบ 

สรุปสมาชกิข้าราชการบ านาญที่ช าระเงนิเกิน มีทั้งหมด 2 ราย ดังน้ี 

1. ด.ต.ประยูร  จันทะเลิศ เริ่มสัญญาเงินกู้สามัญ 29 กุมภาพันธ์ 2559 วงเงินกู้ 300,000.00 บาท     

ทั้งสัญญา 300,000.00 บาท ผ่อนชําระ/เดือน เงินต้น 1,800 บาท 

 เงินต้นรวม     3,600.00*17  = 37,800.00 

 รับ ชําระจริง         = 45,012.38 

 เงินเกิน          =   7,212.38 

2. ร.ต.ท.อนุวัตร  ปานแก้ว เริ่มสัญญาเงินกู้สามัญ 21 มีนาคม 2560 วงเงินกู้ 300,000.00 บาท         

ทั้งสัญญา 300,000.00 บาท ผ่อนชําระ/เดือน เงินต้น 3,600.00 บาท 

เงินต้นรวม     3,600.00*17  = 61,200.00 

รับ ชําระจริง         = 66,471.35 

เงินเกิน          =   5,271.35 

สรุปสมาชกิข้าราชการบ านาญที่ช าระไม่เป็นปกติ มีทั้งหมด 11 ราย ดังน้ี 

1. ร.ต.ท.ประจวบ  นพินธ์มั่น เริ่มสัญญาเงินกู้สามัญ 11 สิงหาคม 2544 วงเงนิกู้ 1,320,000.00 บาท 

ทั้งสัญญา 1,320,000.00 บาท ผอ่นชําระ/เดือน เงนิต้น 15,800.00 บาท 

เงินต้นรวม     15,800*21       = 331,800.00 

รับ ชําระจริง          = 324,988.11 

เงินขาด               =    6,811.89 

2. ร.ต.ท.สมเกียรติ  มาตย์นอก  เริ่มสัญญาเงินกู้สามัญ 1 มิถุนายน 2559 วงเงินกู้ 1,700,000.00 บาท             

ทั้งสัญญา 1,320,000.00 บาท ผอ่นชําระ/เดือน เงินต้น 14,200.00 บาท 

เงินต้นรวม     14,200*20      = 284,000.00 

รับ ชําระจริง          = 249,435.72 

เงินขาด                =  34,564.28 

/ร.ต.ท.สมุทร  พงศ์กระพันธุ์… 



3. ร.ต.ท.สมุทร  พงศ์กระพันธุ์  เริ่มสัญญาเงินกู้สามัญ 6 มิถุนายน 2561 วงเงนิกู้ 400,000.00 บาท 

ทั้งสัญญา 400,000.00 บาท ผอ่นชําระ/เดือน เงนิต้น 2,400.00 บาท 

เงินต้นรวม     4,200*2         =     4,800.00 

รับ ชําระจริง          =     4,798.50 

เงินขาด               =            1.50 

4. ร.ต.ท.หญิงประนอม  วรรณลักษณ์  เริ่มสัญญาเงินกู้สามัญ 2 กรกฎาคม 2561 วงเงินกู้ 

1,130,000.00 บาท ทั้งสัญญา 1,130,000.00 บาท ผอ่นชําระ/เดือน เงินต้น 13,500.00 บาท 

เงินต้นรวม  13,500.00*31     = 418,500.00 

รับ ชําระจริง          = 409,308.77 

เงินขาด               =      9,191.23 

5. ด.ต.ประพิณ  ชูพันธ์  เริ่มสัญญาเงินกู้สามัญ 17 กุมภาพันธ์ 2560 วงเงินกู้ 260,000.00 บาท   

ทั้งสัญญา 260,000.00 บาท ผอ่นชําระ/เดือน เงินต้น 3,100.00 บาท 

เงินต้นรวม   3,100.00*19      =   58,900.00 

รับ ชําระจริง          =   52,801.62 

เงินขาด               =     6,098.38 

6. ร.ต.ท.ธงชัย  โลหกุล  เริ่มสัญญาเงินกู้สามัญ 1 สิงหาคม 2559 วงเงินกู้ 200,000.00 บาท        

ทั้งสัญญา 200,000.00 บาท ผอ่นชําระ/เดือน เงินต้น 2,800.00 บาท 

เงินต้นรวม   2,800.00*3       = 100,800.00   

รับ ชําระจริง          =   71,037.46 

เงินขาด               =   29,762.54 

 สัญญาเงินกู้สามัญ 2 มีนาคม 2560 วงเงนิกู้ 2,000,000.00 บาท ทั้งสัญญา 2,000,000.00 บาท 

ผอ่นชําระ/เดือน เงินต้น 12,900.00 บาท 

 เงนิต้นรวม   12,900.00*31    = 245,100.00   

รับ ชําระจริง          = 204,717.09 

เงินขาด               =   40,382.91 

7. ร.ต.ท.นิยม   ราชวิบูลย์  เริ่มสัญญาเงินกู้สามัญ 19 มีนาคม 2558 วงเงินกู้ 75,000.00 บาท        

ทั้งสัญญา 75,000.00 บาท ผอ่นชําระ/เดือน เงินต้น 1,300.00 บาท 

เงินต้นรวม   1,300.00*41      =   53,300.00   

รับ ชําระจริง          =   38,837.26 

เงินขาด               =   29,762.54 

 สัญญาเงินกู้สามัญ 1 กรกฎาคม 2557 วงเงินกู้ 1,380,000.00 บาท ทั้งสัญญา 1,380,000.00 

บาท ผ่อนชําระ/เดือน เงินต้น 19,200.00 บาท 

 เงินต้นรวม   12,900.00*31    = 595,200.00   

รับ ชําระจริง          = 309,600.00 

เงินขาด               = 308,684.80 



8. ร.ต.ท.ยืนยง  ดุลยเสรี  เริ่มสัญญาเงินกู้สามัญ 1 มิถุนายน 2559 วงเงินกู้ 1,700,000.00 บาท        

ทั้งสัญญา 1,700,000.00 บาท ผอ่นชําระ/เดือน เงินต้น 12,900.00 บาท 

เงินต้นรวม   1,300.00*41      = 335,400.00   

รับ ชําระจริง          = 309,600.00 

เงินขาด               =   25,800.00 

9. ร.ต.อ.นพรัตน์  มุขยวัฒน์  เริ่มสัญญาเงินกู้สามัญ 3 พฤศจิกายน 2558 วงเงินกู้ 1,456,800.00 

บาท ทั้งสัญญา 1,456,800.00  บาท ผอ่นชําระ/เดือน เงินต้น 6,700.00 บาท 

เงินต้นรวม   6,700.00*33     = 221,100.00   

รับ ชําระจริง          = 218,769.85 

เงินขาด               =    2,330.15 

10. ร.ต.ต.เหิม  แก้วฉาง  เริ่มสัญญาเงินกู้สามัญ 21 มีนาคม 2560 วงเงินกู้ 700,00.00 บาท          

ทั้งสัญญา 700,000.00  บาท ผอ่นชําระ/เดือน เงินต้น 4,200.00 บาท 

เงินต้นรวม   4,200.00*19     =   79,800.00   

รับ ชําระจริง          =   79,149.41 

เงินขาด               =       650.59 

11. ร.ต.ท.อิทธิพัทธ์  หญีตจันทร์  เริ่มสัญญาเงินกู้สามัญ 17 กุมภาพันธ์ 2560 วงเงินกู้ 300,00.00 

บาท ทั้งสัญญา 300,000.00  บาท ผอ่นชําระ/เดือน เงินต้น 3,600.00 บาท 

เงินต้นรวม   3,600.00*19     =   68,400.00   

รับ ชําระจริง          =   63,794.74 

เงินขาด               =     4,605.26 

5.9 เรื่อง รายชื่อสมาชกิทีส่มัครเข้าเปน็สมาชิกใหม่ 

สรุปรายชือ่สมาชิกที่สมคัรเขา้เปน็สมาชิกใหม ่

ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม 2561 

ประจาํเดือน สิงหาคม 2561 

สมาชิ

กเลขที ่
ยศ ชือ่ – สกุล 

กู้เงินฉุกเฉิน 
สังกัด 

วัน/เดือน/

ป ีที่สมัคร กู้ ไม่กู้ 

10354 ส.ต.ต.ศิรนิันท์  จันทร์เพ็ชร -   สภ.รามัน 24 ก.ค.61 

10355 ส.ต.ต.วิษณุ  ถาวรยุติธรรม -   สภ.รามัน 24 ก.ค.61 

10356 ส.ต.ต.นูรุดดีน  หมัดปลอด -   สภ.รามัน 24 ก.ค.61 

10357 ส.ต.ต.สกุลศักดิ์  เดชมาก -   สภ.จะกว๊ะ 26 ก.ค.61 

10358 ส.ต.ท.สุรัต ิ บัวขาว (รับโอน) สอ.นราธิวาส -   สภ.เมอืงยะลา 31 ก.ค.61 

10359 ส.ต.ท.ธนศิ  อัครภูร ี -   สภ.แม่หวาด 31 ก.ค.61 

10360 นางอรทัย  มณีนิยม (สมาชิกสมทบ) -   สมาชิกสมทบ 1 ส.ค.61 



10361 ส.ต.ต.อนุพงศ ์ สุวรรณมณ ี -   สภ.กรงปินัง 3 ส.ค.61 

10362 ส.ต.ต.อภศิักดิ์  มีเสน -   สภ.จะกว๊ะ 3 ส.ค.61 

10363 ส.ต.ต.เกรกิชัย  เกดิสุวรรณ ์ -   สภ.กรงปินัง 3 ส.ค.61 

 10364 พ.ต.ต.เจต  กระมลอุฬาร (รับโอน)        

สอ.นราธิวาส 

-   สภ.ธารโต 8 ส.ค.61 

10365 นางสายสวลี  พันธท์อง -   สมาชิกสมทบ 14 ส.ค.61 

10366 พ.ต.อ.หญงิวรรณรัตน์  นองมณ ี -   ศพฐ.10 15 ส.ค.61 

10367 ส.ต.ต.วรเมธ  รัตนพันธุ ์ 10,000 - สภ.กรงปินัง 16 ส.ค.61 

10368 นางยุพา  ภูนุชอภัย -   สมาชิกสมทบ 17 ส.ค.61 

10369 ส.ต.ท.ทิวาพุธ  โพชกาํเนดิห์ -   กก.ปพ.ส่วนที่ 2 17 ส.ค.61 

10370 ส.ต.ท.วโรดม  ธรรมยุตโต 10,000 - สภ.บันนังสตา 20 ส.ค.61 

ที่ประชุม   มีมติใหป้ล่อยกู้ได้ตามระบบ 

5.10 เรื่อง ขอรับเงนิว่าด้วยกองทุนเพื่อสวัสดิการหรอืการสงเคราะห์ พ.ศ.2561 

ข้อ 12 กรณีสมาชิกเสียชีวติจา่ยเงนิกองทุนสวัสดิการดังนี้ 

(ก) เป็นสมาชิกไม่เกินหา้ปี 70,000  บาท 

(ข) เป็นสมาชิกเกินห้าปีขึ้นไป    100,000  บาท 

ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ร.ต.อ.บันลือชัย  วัฒนานิกร ตําแหน่ง บํานาญพิเศษ สมาชิกเลขที่ 05522   

ได้เสียชวีิต ขอโอนหุ้นให้กับทายาท ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับสหกรณ์ดังนี้ 

   เป็นสมาชกิสหกรณ์     13 ปี 9 เดือน 

   ทุนเรอืนหุ้น          221,000.00      บาท 

ที่ประชุม  มีมติใหแ้จ้งทายาทเข้ามาติดต่อ 

 ข้อ 14 กรณีสมาชิกและสมาชิกสมทบเกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บต้องพักรักษาตัวโรงพยาบาล 

ก.สมาชิกได้รับบาดเจ็บต้องเข้าพักรักษาตัวโรงพยาบาลจ่ายเงนิช่วยเหลือวันละ 300.- แต่ไม่เกินปีละ 20,000 บาท 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ด.ต.เกียรติศักดิ์  คัดโนภาส ตําแหน่ง สภ.จะกว๊ะ สมาชิกเลขที่ 04314       

ได้ประสบอุบัติเหตุ เข้าทําการรักษาตัว ณ โรงพยาบาลยะลา เป็นเวลา 24 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน  - 4 กรกฎาคม 2561 

และ วันที่ 8 – 17 กรกฎาคม 2561  จงึขอเบิกเงนิสวัสดิการสมาชิกได้รับบาดเจ็บพักรักษาตัวโรงพยาบาล 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติใหจ้่ายเงนิตามระเบียบกองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห ์จํานวน 7,200 บาท 

ข้อ 15 สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม ่ให้แก่สมาชิก ครั้งละ 1,000.- บาท โดยจา่ยครั้งเดียว และกรณีบิดา 

มารดา เป็นสมาชิกทั้ง 2 คน ให้ขอรับเงนิสวัสดิการตามสิทธิอันพงึได้ทั้ง 2 คน 

1. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย จ.ส.ต.ชยพล  ปงใจ ตําแหน่ง ศพฐ.10 สมาชิกเลขที่ 07160 ขอรับเงิน

สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม ่จงึเรียนมาเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา 

ที่ประชุม  มีมติอนุมัติใหจ้่ายเงนิตามระเบียบกองทุนสวัสดิการหรอืการสงเคราะห์ จํานวน 1,000 บาท 

/ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ... 



2. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.พรสวัสดิ์  ติยากว้าง ตําแหน่ง สภ.กรงปินัง สมาชิกเลขที่ 08387 

ขอรับเงนิสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม ่จงึเรียนมาเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา 

ที่ประชุม  มีมติอนุมัติใหจ้่ายเงนิตามระเบียบกองทุนสวัสดิการหรอืการสงเคราะห์ จํานวน 1,000 บาท 

 ข้อ 17 จา่ยเงนิสวัสดิการสมาชิกอุปสมบทและประกอบพิธีฮัจจ ์ โดยจา่ยครั้งเดียว จํานวน 1,000 บาท  

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ต.วรากร  ทองดี ตําแหน่ง สภ.กรงปินัง สมาชิกเลขที่  09974 

เนื่องจากได้ลาอุปสมบท เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 จงึขอเบิกเงินสวัสดิการสมาชิกอุปสมบท 

ที่ประชุม  มีมติอนุมัติใหจ้่ายเงนิตามระเบียบกองทุนสวัสดิการหรอืการสงเคราะห์ จํานวน 1,000 บาท 

5.11 เรื่อง การเปิดรับสมัครสมาชกิกรณีพเิศษอายุไม่เกิน 60 ปี 

   ตามที่ได้มีหนังสือจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ที่ สส.ชสอ.ว.29/2561 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ด้วยคณะกรรมการดําเนินการ สส.ชสอ. มีมติ 

ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2561 (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ให้เปิดรับสมาชิกกรณีพิเศษ สําหรับอายุ

ไม่เกิน 60 ปี ประเภทสามัญและสมทบ เนื่องในวาระโอกาสพิเศษ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร (วันแม่แห่งชาติ) 

เปิดรับสมัครสมาชิก ตั้งแตว่ันที่ 15 กรกฎาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2561  

ที่ประชุม  มีมติรับทราบ 

5.12 เรื่อง ผลการตรวจสอบข้อมูลกรณีบรษิัทกล่าวอ้างเป็นสมาชกิองค์การสหประชาชาติ 

 ตามที่ได้มีหนังสือจากสํานักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา ที่ ยล 0010/ว2422 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 

ด้วย ศาลากลางจังหวัดยะลาได้รับแจ้งจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าศูนย์ประสานงานการปฏิบัติที่ 4    

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ได้มกีารจัดประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนของประชาชนที่ ได้รับผลกระทบจากการดําเนินการของบริษัท พันปี  กรุ๊ป (ไทย ลาว กัมพูชา) จํากัด                  

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์ประสานงานการปฏิบัติที่ 4 กอ.รมน. โดยมีผู้แทน

กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และที่ประชุมมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์แจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีบริษัทฯ อ้างตัวเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติ (United Nations – UN)            

และได้รับเงินทุนจาก UN ให้ทางศูนย์ประสานงานการปฏิบัติ ที่ 4 กอ.รมน. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป ซึ่งบัดนี ้          

ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจําประเทศไทย (United Nations Resident Coordinator) ได้มีหนังสือถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แจง้ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีบริษัท พันปี กรุ๊ป (ไทย ลาว กัมพูชา) จํากัด กล่าวอ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ที่ประชุม  มีมติรับทราบ 

5.13 เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐิน ประจ าปีพุทธศักราช 2561 

 เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ของการสหกรณ์ไทย และในเทศกาลกฐินประจําปี พุทธศักราช 2561 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จํากัดขอนําผ้ากฐินเพื่อไปถวายพระสงฆ์จําพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดบ้านขาทราย       

ตําบลพระเสาร์ อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ในวันศุกร์ที่ 2 และวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 จึงขอเรียน

เชญิท่านและบุคลากรในหนว่ยงาน ร่วมอนุโมทนาในการถวายผา้กฐิน ตามกําหนดวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว 

ที่ประชุม  มีมติร่วมบริจาคเงิน 500 บาท 

/5.14 เรื่อง แจง้อายัดสิทธิเรยีกร้อง… 

 



5.14 เรื่อง แจ้งอายัดสิทธิเรยีกร้อง 

 ตามที่ได้มีสํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่  นศ0026.02/(1)5504 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561              

ด้วย ศาลจังหวัดปากพนัง ได้มีหมายบังคับในคดีหมายเลขแดงที่ ผบ1907/2560 ระหว่าง บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง 

(ประเทศไทย) จํากัด โจทก์ นายสุทธิวัฒน์ คงเกตุ จําเลย ตั้งจําเลยพนักงานบังคับคดีกรมบังคับคดีจัดการยึดอายัดทรัพย์สิน

ของลูกหนี้ตามคําพิพากษา และเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาแถลงว่าลูกหนี้ตามคําพิพากษามีสิทธิเรียกร้อง อยู่ที่สหกรณ์ออม

ทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

จึงขออายัดสิทธิเรียกร้อง เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน เงินค่าหุ้นเมื่อพ้นสมาชิกภาพ ของนายสุทธิวัฒน์  คงเกตุ ไว้ทุก  ๆปี

จนกว่าจะครบหนี้ โดยห้ามมิให้ท่านชําระเงินตามสิทธิเรียกร้องให้แก่ลูกหนี้ตามคําพิพากษา  แต่ให้ส่งเงินไปยังเจ้าพนักงาน

บังคับคดี สํานักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพนัก 

ที่ประชุม  มีมตสิ่งตามบังคับคดี 

5.15 เรื่อง พิจารณาสถานภาพของสมาชิกฯ ราย ส.ต.อ.ฮาฟิซ เหมนะ 

 ตามหนังสือ ภ.จว.ยะลา ที่0025.31(วน.)/3426 ลง 29 พ.ค.60 รายงานผลการสืบสวนข้อเท็จจริง กรณี 

กก.สส.ภ.จว.ยะลา มีคําสั่งที่  21/2560 ลง 10 ก.พ.60 แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ส.ต.ท.ฮาฟิซ เหมนะ                   

ผบ.หมู่(นปพ.) กก.สส.ภ.จว.ยะลา กรณี ต้องหาคดีอาญาในข้อหา “ร่วมกันมีไว้ซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5   

(น้ําต้มพืชกระท่อม) โดยผิดกฎหมาย” ซึ่งผลการสืบสวนฯ ฟังไม่ได้ว่า ส.ต.ท.ฮาฟิซฯ กระทําผิดตามที่ถูกกล่าวหา            

กก.สส.ภ.จว.ยะลา จงึมีคําสั่งที่ 51/2560 ลง 17 พ.ค.60 ใหยุ้ติเรื่องทางวินัย และ ภ.จว.ยะลา พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย นั้น 

ที่ประชุม  พิจารณาสถานภาพของสมาชิกแล้วให้เป็นปกติ 

5.16 เรื่อง สมาชิกลงโทษไล่ออกจากราชการ 

ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.อ.โยฮัน  มูซอ ตําแหน่ง หน่วยนอก(สมาชิกพิเศษ) สมาชิกเลขที่ 09284 

โดนคําสั่งตํารวจภูธรจังหวัดปัตตานี ที่ 1433/2561 เรื่อง ลงโทษไล่ออกจากราชการ ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 

รายละเอียดดังนี ้

 ทุนเรอืนหุ้น    59,700.00 บาท 

 หน้ีเงนิกู้สามัญค่าครองชีพ                47,300.00 บาท 

หน้ีเงนิกู้ฉุกเฉิน   80,224.00 บาท 

 ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญค่าครองชีพ 

1. จ.ส.ต.อรุณ  แดงเพ็ง  

    ติดภาระค้ าประกัน 

1. ส.ต.อ.ธีรพงศ์  เกษม     หุน้    164,400.00  บาท  หนี ้   385,189.56  บาท 

2. จ.ส.ต.อรุณ    แดงเพ็ง   หุน้    211,900.00  บาท  หนี้   1,047,500.00  บาท       

ที่ประชุม  มีมติรับทราบ 

 

 

 

/5.17 เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม… 

 



5.17 เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม 

 1. ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด (ชสอ.) กําหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร 

“เจ้าหนา้ที่บัญชีมืออาชีพ” ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม และ 25-26 ตุลาคม 2561 ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

แหง่ประเทศไทย จํากัด อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  

 จงึขอเรียนเชญิบุคลากรของสหกรณ์เข้ารับการฝึกอบรม  ส่งรายชื่อภายในวันที ่30 กันยายน 2561 

ที่ประชุม  มีมติไม่เขา้ร่วมฝึกอบรม 

2. ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด (ชสอ.) กําหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร 

“หลักกฎหมายในการบริหารสหกรณ์” ระหว่างวันที่ 10-14 กันยายน 2561 ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย จํากัด อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  

จงึขอเรียนเชญิบุคลากรของสหกรณ์เข้าร่วมฝึกอบรม ส่งรายชื่อภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 

ที่ประชุม  มีมติไม่เขา้ร่วมฝึกอบรม 

5.18 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนผู้น าสหกรณ์ไทย – เกาหลี ประจ าปี 2561 

 ด้วยชุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด (ชสอ.) ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนแห่ง

สาธารณรัฐเกาหลี (The Korean Federation of Community Credit Cooperatives : KFCC) ภายใต้บันทึกข้อตกลงทวิภาคี         

กําหนดจัดโครงการแลกเปลี่ยนผู้นําสหกรณ์ไทย – เกาหลี ประจําปี 2561 ระหว่างวันที่ 4 – 11 ตุลาคม 2561 ณ 

ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี  

 จงึขอเรียนเชญิผูแ้ทนสหกรณ์ จํานวน 1 ท่าน เข้าร่วมโครงการ ส่งรายชื่อภายในวันที่ 7 กันยายน 2561 

ที่ประชุม  มีมติไม่เขา้ร่วมโครงการฝึกอบรม 

5.19 เรื่อง ขอเชิญร่วมท าบุญ 

 1. ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด (ชสอ.) ร่วมกับเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคกลาง        

กําหนดทอดกฐินสามัคคี ประจําปี 2561 ณ วัดน้ําบ่างามวิชา ตําบลหนองเมือง อําเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี      

ในวันเสาร์ ที่ 10 พฤศจกิายน 2561 ตรงกับวันขึน้ 3 ค่ํา เดือน 12 เวลา 10.00 น. เพื่อสมทบทุนสร้างโบสถ์ให้เสร็จสมบูรณ์ 

 จงึขอเชญิร่วมทําบุญในการทอดกฐินสามัคคีตามกําลังศรัทธา จงึเรียนมาเพื่อพิจารณา 

ที่ประชุม  มีมติร่วมบริจาคเงิน 500 บาท 

2. ด้วยวัดเกาะสระ ตําบลแก้วแสน อําเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ยังไม่มีพระอุโบสถ เพื่อ

ประกอบศาสนกิจได้ครบถ้วนตามพระวินัยทางพระพุทธศาสนา จึงได้ดําเนินการก่อสร้างแล้วในบางส่วน แต่

เนื่องจากยังขาดทุนทรัพย์อีกเป็นจํานวนมาก ดังนั้นเพื่อดําเนินการก่อสร้างให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยจะ

ทอดผา้ปุาสามัคคีเพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างในวันศุกร์ ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น. 

 จงึขอเชิญรว่มทําบุญในการทอดกฐินสามัคคีตามกําลังศรัทธา จงึเรียนมาเพื่อพิจารณา 

ที่ประชุม  มีมติร่วมบริจาคเงิน 500 บาท 

 

 

 

/5.20 เรื่อง ขอความอนุเคราะหส์นับสนุน… 

 



5.20 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม “โครงการเพื่อน้อง โครงการ 4” 

 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จํากัด พิจารณาเห็นว่า คุณค่าและหลักการสําคัญประการหนึ่งของ

สหกรณ์ คือ การเอื้ออาทรต่อชุมชนและสังคม ดังนั้น จึงได้จัด “โครงการเพื่อน้อง โครงการ 4” ขึ้น โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาการศึกษาแก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล และมีสภาพ

ขาดแค้นซึ่งสหกรณ์ฯ ได้ดําเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2558 และ ในปี 2561 นี้ สหกรณ์ฯ ได้คัดเลือกโรงเรียน

บ้านศรีดอนไชย ตําบลทุ่งแล้ง อําเภอลอง จังหวัดแพร่ สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่   

เขต 2 ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก สหกรณ์ฯ จึงได้จัดหาเงินทุนเพื่อใช้ดําเนินดังกล่าว เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนและ

นักเรียน ในวันที่ 6 ตุลาคม 2561 

 จึงขอเมตตาจิตจากท่าน และหน่วยงานช่วยบริจาคสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม

ดังกล่าว จงึเรียนมาเพื่อพิจารณา 

ที่ประชุม  มีมตไิม่เข้าร่วมโครงการ 

5.21 เรื่อง สมาชิกออกจากราชการไว้ก่อน 

 1. ดว้ย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.วีรยุทธ  ฉางแก้ว ตําแหน่ง กก.ปพ.ส่วนที่ 1 สมาชิกเลขที่ 08539 ได้

ถูกคําสั่งตํารวจภูธรจังหวัดยะลา ที่  2348/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการตํารวจออกจากราชการไว้ก่อน                 

ลงวันที่ 13 สงิหาคม 2561 ฐาน กระทําการอันได้ช่ือวา่ประพฤติช่ัวอย่างรา้ยแรง โดยต้องหาคดีอาญา ข้อหา มียา

เสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครอง เพื่อจําหน่ายโดยผิดกฎหมาย และ มียาเสพติดให้

โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามนี) โดยผิดกฎหมาย รายละเอียดดังนี ้

   ทุนเรอืนหุ้น   232,800.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญทั่วไป            970,500.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้ฉุกเฉิน              15,000.00 บาท 

  เงนิปันผลและเฉลี่ยคนื     12,900.00 บาท 

  ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญทั่วไป 

1. ส.ต.ท.สุนันท์  พรหมเดช 

2. ส.ต.ท.สุภาพ  นกเพ็ชร์ 

  ผู้ค้ าประกันเงินกู้ฉุกเฉิน 

1. ส.ต.ท.ดนุเดช  ใจฟู 

ที่ประชุม  มีมตริับทราบ 

2. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ต.ปริวัฒน ์ รัตนพันธ์ ตําแหน่ง กก.ปพ.ส่วนที่ 2 สมาชิกเลขที่ 09994 

ได้ถูกคําสั่งตํารวจภูธรจังหวัดยะลา ที่ 1233/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการตํารวจออกจากราชการไว้ก่อน              

ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ฐาน กระทําการอันได้ชื่อว่าประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง กรณีไม่นําอาวุธปืนพกสั้น ยี่ห้อ 

กล๊อก 19 หมายเลข RTP8200 มาตรวจสอบ ผู้บังคับบัญชาได้สั่ งการให้ ชี้แจ้งข้อเท็จจริงและ                         

ส.ต.ต.ปริวัฒน ์ รัตนพันธ์ ชีแ้จ้งว่าได้นําอาวุธปืนดังกล่าวไปจํานํา รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น     27,300.00 บาท 

 

/หนี้เงนิกู้สามัญค่าครองชีพ… 



  หน้ีเงนิกู้สามัญค่าครองชีพ  142,800.00 บาท 

   ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญค่าครองชีพ 

1. ส.ต.ต.ธนาพันธ์  แก้วปลอด 

ที่ประชุม  มีมติรับทราบ 

5.22 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

 ตามที่ได้มีคําสั่งตํารวจภูธรจังหวัดยะลา ที่ 1251/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน           

ด้วย ส.ต.ท.จรัญ  สุขมิ่ง ผู้บังคับหมู่ (หน่วยปฏิบัติการพิเศษ) สถานีตํารวจภูธรยะหา จังหวัดยะลา ปฏิบัติหน้าที่ 

หมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษยะลา 21 สถานีตํารวจภูธรยะหา จังหวัดยะลา มีกรณีถูกกล่าวหากระทํา

ความผิดวินัยอย่างรา้ยแรง กรณี ตอ้งหาคดีอาญา ข้อหา เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดย

ผิดกฎหมาย เหตุเกิด เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลาประมาณ 09.50 นาฬิกา บริเวณที่พักหมวดเฉพาะกิจ

หน่วยปฏิบัติการพิเศษยะลา 21 ตําบลสะเตง อําเภอเมือง จังหวัดยะลา ตามคดีอาญาที่ 1116/2561 ของสถานี

ตํารวจภูธรเมอืงยะลา 

 อาศัย อํานาจตามความในพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 86 จึงแต่งตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนเพื่อทําการสอบสวนผูถู้กกล่าวหาในเรื่องดังกล่าว ประกอบด้วยบุคคลดังตอ่ไปนี้ 

1. พ.ต.ท.รัชนนท์    แก้วจันทร์ สารวัตรสืบสวน สถานีตํารวจภูธรยะหา เป็นประธานกรรมการ 

2. ร.ต.อ.ชัยอนันต ์ ดอกดู่ รองสารวัตรปูองกันปราบปราม สถานีตํารวจภูธรยะหา เป็นกรรมการ 

3. ร.ต.อ.ปิยพงศ ์   ทิพย์น้อย รองสารวัตร (สอบสวน) สถานีตํารวจภูธรยะหา เป็นกรรมการ/เลขานุการ 

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กําหนดในกฎ ต.ตร.ว่าด้วยการสอบสวนมา

พิจารณาเพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป 

ที่ประชุม  มีมตริับทราบ 

5.23 เรื่อง การรับโอนสมาชิกมาเป็นสมาชกิสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

 ด้วย พ.ต.ท.พิสิษฐ์  ลมคําภา เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ จํากัด          

มีความประสงคข์อโอนหุ้นมายังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น           479,100.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญทั่วไป       1,204,401.50 บาท 

   หน้ีเงนิกู้ฉุกเฉิน             9,000.00 บาท 

   ไม่มีภาระค้ าประกัน 

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาในการรับโอนสมาชิกภาพรายนี้ 

ที่ประชุม  มีมตใิห้รอตรวจสอบ 

 

 

 

 

/5.24 เรื่อง โครงการพบประสมาชิกปี 2561… 

 



5.24 เรื่อง โครงการพบประสมาชกิปี 2561 

 ในทุก ๆ ปี ทางสหกรณ์มีการจัดกิจกรรมพบปะสมาชิกสหกรณ์ก่อนวันประชุมใหญ่ เพื่อเป็นการ

ดําเนนิการไปเป็นตามระเบียบ จงึขอมติที่ประชุมตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

   -  วัน เวลา และสถานที่ 

   -  ค่าตอบแทน   

   -  จํานวนสมาชิก 

ที่ประชุม  มีมตดิังนี้ 

1. จัดโครงการในวันที่ 5 ตุลาคม 2561  

2. สถานที่ห้องประชุม ภ.จว.ยะลา 

3. สมาชิกเข้าร่วม สภ.ละ 7 คน ค่าตอบแทนคนละ 300 บาท พรอ้มอาหารว่าง  

4. ค่าน้ํามันจะให้สภ.เบตง,สภ.อัยเยอร์เวง,สภ.ยะรม คันละ 1,000 บาท 

5.25 เรื่อง ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

ว่าด้วย การให้เงนิกู้แก่สมาชิก 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 

    

 อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ข้อ3(5) ข้อ11(1) 

ข้อ13 ข้อ14 ข้อ15 ข้อ79(8) และข้อ107(3) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 23 ครั้งที่ 11 เมื่อ 

วันที่  28 สิงหาคม 2561  ได้มีมติกําหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา  จํากัด 

ว่าด้วย การให้เงนิกู้แก่สมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561  ดังตอ่ไปนี ้

 ข้อ 1 ระเบียบนีเ้รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

ว่าด้วย การให้เงนิกู้แก่สมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561” 

 ข้อ 2 ระเบียบนีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่ วันที ่28 สงิหาคม 2561 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 44 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

ว่าด้วย การให้เงนิกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2561 และให้ใชข้้อความตอ่ไปนีแ้ทน 

  “ข้อ 44  การชําระหนี้เงินกู้สามัญพร้อมดอกเบี้ย ให้แบ่งชําระได้ไม่เกินหนึ่งร้อยเจ็ดสิบงวดราย

เดือน นับตั้งแต่งวดเดือนที่คิดดอกเบี้ยงวดเดือนแรกและขณะชําระเงินงวดเดือนสุดท้ายผู้กู้ต้องมีอายุ  

ไม่เกินหกสิบแปดปีบริบูรณ์  ยกเว้นสมาชิกข้าราชการบํานาญที่ขอกู้เงินโดยใช้มูลค่าหุ้นของสมาชิกเอง 

เป็นหลักค้ําประกัน ใหแ้บ่งชําระหนีไ้ด้ไม่เกินหนึ่งร้อยเจ็ดสิบงวดรายเดือน และผูกู้้ต้องมีอายุไม่เกินแปดสิบปีบริบูรณ์ 

 ข้อ 4 ให้ประธานกรรมการสหกรณ์รักษาการตามระเบียบนี ้และใหค้ณะกรรมการดําเนนิการเป็นผู้

วินจิฉัยชีข้าดปัญหาในการตีความตามระเบียบนี้ 

 

/ประกาศ  ณ  วันที่… 

 



  ประกาศ  ณ  วันที ่28 สิงหาคม 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 44  การชําระหนี้เงนิกู้สามัญ 

    พร้อมดอกเบีย้ ให้แบ่งชําระ 

    ได้ไม่เกินหนึ่งร้อยเจ็ดสิบงวด 

    รายเดือน นับตั้งแต่งวดเดือน  

    ที่คิดดอกเบีย้งวดเดือนแรก 

    และขณะชําระเงินงวดเดือน 

    สุดท้ายผู้กู้ตอ้งมอีายุ 

    ไม่เกินหกสิบแปดปีบริบูรณ์ 

 

 

ข้อ 44  การชําระหนี้เงนิกู้สามัญ 

    พร้อมดอกเบีย้ ให้แบ่งชําระ 

    ได้ไม่เกินหนึ่งร้อยเจ็ดสิบงวด 

    รายเดือน นับตั้งแต่งวดเดือน  

    ที่คิดดอกเบีย้งวดเดือนแรก 

    และขณะชําระเงินงวดเดือน 

    สุดท้ายผู้กู้ตอ้งมอีายุ 

    ไม่เกินหกสิบแปดปีบริบูรณ์ 

    ยกเว้นสมาชิกข้าราชการ 

    บํ านาญที่ ขอกู้ เ งิ น โดย ใ ช้ 

    มูลค่ าหุ้ นของสมา ชิก เอง 

    เป็นหลักค้ําประกัน ให้แบ่ง 

    ชําระหนี้ ได้ไม่เกินหนึ่งร้อย 

    เจ็ดสิบงวดรายเดือน  

     และผูกู้้ต้องมีอายุไม่เกิน 

     แปดสิบปีบริบูรณ์ 

 

-เพื่อให้สมาชิกนําเงินกู้ที่ได้ 

  ไปใช้ ในการแก้ไขปัญหา 

  ต่างๆ ตามความจําเป็น 

-เพื่อยกระดับคุณภาพชวีิต 

  ให้ดีขึ้น 

-เพื่อให้สมาชิกกู้ไปลงทุน 

  ประกอบอาชีพเสริม 

-เพื่อการเคหสงเคราะห์ 

  หรอืเพื่อปลดเปลือ้งหนี้สนิ 

 

 

 

 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมมีตเิป็นเอกฉันท์แก้ไขเพิ่มเติม แล้วเสนอนายทะเบียนต่อไป 

 

 

 

 

/5.26 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการฯ... 

 



5.26 เรื่อง พจิารณาเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 23 ประจ าปี 2561 

หน่วย สังกัด 
จ านวน

สมาชิก 

รวมทั้งสิ้น 

(ราย) 
กรรมการประจ าหนว่ย ต าแหน่ง หมายเหต ุ

- ภ.จว.ยะลา   พ.ต.ท.หญงิเสาวลักษณ์ ตรีมรรค ประธาน ออกตามวาระ เป็นอีกได้ 

1 กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา   ด.ต.มารุต  ปาลิยะประดิษฐ์ กรรมการ ยังไม่ครบวาระ 

2 ภ.จว.ยะลา   ร.ต.อ.วุฒิศักดิ์  ฆังคะสุวรรณ์ กรรมการ ออกตามวาระ 

3 สภ.ลําใหม ่   ด.ต.นิพนธ์  ถนอมสุข กรรมการ ออกตามวาระ 
4 สภ.บาตูตาโมง   ร.ต.ท.สมภพ  ชูมณ ี กรรมการ ยังไม่ครบวาระ 

5 สภ.จะกว๊ะ 

สภ.โกตาบารู 

  ด.ต.หญงิจีรวรรณ์  ศิริวัฒน์ กรรมการ ออกตามวาระ 

6 สภ.ยะหา   ร.ต.อ.อัคราเดช  แก้วสียง กรรมการ ยังไม่ครบวาระ 

7 กก.สส.ภ.จว.ยะลา   ด.ต.กันย์ทิต  ฆังคะรัตน์ กรรมการ ออกตามวาระ 

8 สภ.เมอืงยะลา   ร.ต.ต.อําพล  ศรีวโร กรรมการ ออกตามวาระ เป็นอีกได้ 

9 สภ.เบตง 

สภ.อัยเยอร์เวง 

สภ.ยะรม 

  พ.ต.ต.สรรณ์เพชร  ทองซุ่นหอ่ กรรมการ ออกตามวาระ เป็นอีกได้ 

10 สภ.กาบงั   ร.ต.ต.อนนัทศกัดิ์  ด านุม่ กรรมการ ยงัไมค่รบวาระ 

11 ศพฐ.10   ร.ต.อ.ประสพ  กาฬมิด กรรมการ ยงัไมค่รบวาระ 
12 สภ.รามนั   ร.ต.อ.วีระชยั  อกัษรถงึ กรรมการ ยงัไมค่รบวาระ 
13 สภ.กรงปินงั   จ.ส.ต.วีรวธุ  อดุแบน กรรมการ ออกตามวาระ 
14 สภ.แมห่วาด   ร.ต.ท.ประจกัษ์  นะนุ้ย กรรมการ ยงัไมค่รบวาระ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

5.27 เรื่อง ของดให้บริการสมาชกิ 

 เนื่องในวันที่ 1 – 2 พ.ย.2561 ของดบริการแก่สมาชิก เนื่องจากสหกรณ์ทําการปิดบัญชีประจําปี เพื่อส่ง

งบใหผู้ต้รวจสอบบัญช ีในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติใหง้ดบริการสมาชิกในวันที่ 1 – 2 พฤศจกิายน 2561 

5.28 เรื่องขออนุมัติโอนหุ้นหักหน้ีสมาชกิ 

 1. ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ด.ต.สมพร แก้วมณี  ตําแหน่ง สภ.กาบัง จว.ยะลา  สมาชิกเลขที่04754    

ได้เสียชีวิต จากสาเหตุ หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 มีความประสงค์ขอโอนหุ้นหักหนี้ 

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้

   ทุนเรอืนหุ้น   424,100.00 บาท  

   หน้ีเงนิกู้สามัญ   1,988,200.00 บาท (กองทุนร้อยละ 1) 

   หน้ีเงนิกู้ค่าครองชีพ  198,400.00 บาท (กองทุนร้อยละ 1) 

   หน้ีเงนิกู้ปันผลและเฉลี่ยคนื    24,900.00 บาท  

 

/ผูค้้ําประกันเงินกู้สามัญ… 

 



 ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ 

 1. ด.ต.เชน  เรืองนุย้ สภ.กาบัง 

 2. ด.ต.ก้องเกียรต ิ จันทร์สวัสดิ์ สภ.กาบัง 

 3. ด.ต.สุธรรม  มิ่งเมอืง สภ.กาบัง 

 ผู้ค้ าประกันเงินกู้ค่าครองชีพ 

 1. ร.ต.อ.สุไลมาน  เบ็ญเจะ๊แว สภ.กาบัง 

 ติดภาระค้ าประกัน  6 ราย(สามัญ 5 ราย / ฉุกเฉิน 1 ราย) 

 1. ร.ต.อ.สุไลมาน  เบ็ญเจะ๊แว หนี้สามัญ 1,430,000.00 บาท 

 2. ร.ต.อ.กฤษฎา ยอดเมฆ หนี้สามัญ 767,500.00 บาท 

 3. ด.ต.ก้องเกียรติ  จันทร์สวัสดิ์ หนี้สามัญ 1,420,000.00 บาท 

 4. ส.ต.อ.ณรงคเ์ดช  ชูคง หนี้สามัญ 661,079.82 บาท 

 5. ร.ต.ท.กิตศิักดิ์  เพชรนะ หนี้สามัญ 952,800.00 บาท 

 6. ส.ต.อ.วทิยา   เส้งนนท์ หนี้ฉุกเฉิน 10,383.81 บาท 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติใหโ้อนหุน้หักหนี ้  

2. ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.ณัฐนันท ์  สุพงษ์ ตําแหน่งหน่วยนอก (สมาชิกพิเศษ) สมาชิกเลขที่08705 

คําสั่งตํารวจภูธรจังหวัดยะลา ที่ 120/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการตํารวจออกจากราชการไว้ก่อน มีความประสงค์ 

ขอโอนหุ้นหักหนี้เนื่องจากผู้ค้ําประกันรับสภาพหนี้ครบแล้ว 

ทุนเรอืนหุ้น 308,100.00 บาท  

หน้ีเงินกู้สามัญ 1,080,500.00 บาท (กองทุนร้อยละ 1) 

  ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ 

 - ส.ต.ท.คุณากร  แก้วประดับ สภ.ปะแต 

 - ส.ต.ท.สุรนันท์   จันทร์มูล สภ.ปะแต 

 - ส.ต.ท.ซอฟวาน  การีดอง สภ.ปะแต 

  ติดภาระค้ าประกัน  2 ราย 

 - ส.ต.ท.ซอฟวาน  การีดอง หนี้เงนิกู้สามัญ  958,700.00 บาท 

 - จ.ส.ต.จริานุวัฒน์  นุย้เป็นไฝ หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ   75,921.63 บาท 

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติใหโ้อนหุน้หักหนี ้

 

 

 

 

/3.ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ… 

  



 3.ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.อ.โยฮัน มูซอ สมาชิกเลขที่ 09284 ตําแหนง่    สภ.เมอืงปัตตานี 

สมาชิกถูกคําสั่งตํารวจภูธรจังหวัดปัตตานีที่1433/2561 เรื่อง ลงโทษไล่ออกจากราชการ มีความประสงค์ 

ขออนุมัตโิอนหุ้นหักหนี้ของสมาชิก เนื่องจากผู้ค้ําประกันรับสภาพหนีค้รบแล้ว 

ทุนเรอืนหุ้น 59,700.00 บาท  

หน้ีเงินกู้ค่าครองชีพ 47,300.00 บาท (กองทุนร้อยละ 0.2) 

หน้ีเงินกู้ฉุกเฉิน 80,224.85 บาท (กองทุนร้อยละ 1) 

 ผู้ค้ าประกันเงินกู้ค่าครองชีพ 

  1. จ.ส.ต.ณฐพงศ์  แดงเพ็ง สภ.บันนังสตา 

 ผู้ค้ าประกันเงินกู้ฉุกเฉิน 

  1. จ.ส.ต.ณฐพงศ์  แดงเพ็ง สภ.บันนังสตา 

 ติดภาระค้ าประกัน  1 ราย 

  1. จ.ส.ต.ณฐพงศ์  แดงเพ็ง หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ 70,700.00 บาท 

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติใหโ้อนหุน้หักหนี ้  

5.29  เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงนิกองทุนช่วยเหลือสมาชกิผู้ค้ าประกันเงินกู้ (ร้อยละ0.2 และร้อยละ1) 

 5.29.1 กองทุนช่วยเหลอืสมาชิกผู้ค้ าประกันเงินกู้ ร้อยละ0.2 

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

ข้อ107(10) โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดํา เนินการ ชุดที่  19 ครั้ งที่  5 เมื่อวันที่  28 พฤษภาคม 2557  

ได้กําหนดให้มีระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือสมาชิก  

ผู้คํ้าประกันเงินกูพ้.ศ.2557 ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 14 ให้สหกรณ์จ่ายเงินกองทุนตามข้อ 13 ได้ในอัตราไม่ เกิน ร้อยละ 0.20  เท่าของวงเงินกู้ของ 

ผู้เสียชีวิต ผู้ถูกไล่ออกจากราชการ ถูกปลดออกจากราชการ หรือถูกให้ออกจากราชการ แล้วแต่กรณีแต่ต้อง 

ไม่เกนิจํานวนเงินที่ผู้คํ้าประกันเงินกูจ้ะต้องรับผดิชอบต่อสหกรณ์ 

             

 5.29.2 กองทุนช่วยเหลอืสมาชิกผู้ค้ าประกันเงินกู้ ร้อยละ1 

 อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด พ.ศ.2557 

ข้ อ  3 , 1 1 , 1 3 , 1 4 , 1 5 , 79  แล ะ ข้ อ 1 0 7  โ ด ย ม ติ ที่ ป ร ะ ชุ ม คณ ะ กรรม กา รดํ า เ นิ น ก า ร ชุ ด ที่  2 1  ค รั้ ง ที่  2 

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ได้กําหนดให้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด  

ว่าด้วยการให้เงินกู้แกส่มาชิกสหกรณ ์พ.ศ.2557 ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 4 ให้ยกเลิกข้อความ ข้อ 65 ของระเบียบสหกรณอ์อมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

ว่าด้วยการให้เงินกู้สมาชิกสหกรณ ์พ.ศ.2557 และให้ใชข้้อความต่อไปนีแ้ทน 

 “ในกรณีมีกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้คํ้าประกันตามที่สหกรณก์ําหนด ผู้กู้เงินของสหกรณบ์รจิาคเข้ากองทุนครั้งแรก 

รอ้ยละ 1 ของวงเงินกู ้คร้ังต่อไปรอ้ยละ 1 ของวงเงินที่ได้รับจรงิ สมาชิกรายใดที่ชําระหนี้หมดภายใน 5 ปี กองทุนจ่ายคืน

ครึ่งหนึ่งของยอดที่บรจิาคเข้ากองทุน กรณีสมาชิกที่กู้อยู่แล้วที่ไม่ขอทําสัญญาใหม่มีความประสงคจ์ะ 

เข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ค้ําประกันสามารถบริจาคเข้าเป็นเงินสดในอัตราร้อยละ 1 โดยคํานวณจากยอดหนี้คงเหลือของ

สัญญาเดิม สมาชิกบํานาญที่กูเ้งินสามัญไม่สามารถเข้ากองทุนช่วยเหลือได้” 



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

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

ข้อ 107(10) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 23 คร้ังที่ 8 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติกําหนดระเบียบ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ว่าด้วย กองทุนช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ําประกันเงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัดว่าด้วย กองทุนช่วยเหลือ  

สมาชิกผู้คํ้าประกันเงินกู ้แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561” 

 ข้อ 2 ระเบียบนีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 14 แห่งระเบียบสหกรณอ์อมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

ว่าด้วย กองทุนช่วยเหลือสมาชิกผู้คํ้าประกันเงินกู ้แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 และให้ใชข้้อความต่อไปนี้แทน 

 “ข้อ 14 ให้สหกรณ์จ่ายเงินกองทุนตามข้อ 13 ได้รับการช่วยเหลือสมาชิกเพื่อชําระหนี้ให้แก่สหกรณ์แทน 

ผู้ค้ําประกันโดยสหกรณ์จะจ่ายให้แก่สมาชิกหลังจากนําค่าหุ้น ณ วันทําสัญญามาหักกลบลบหนี้แล้ว และให้  

นําเงินกองทุนช่วยเหลือสมาชิกผู้คํ้าประกันในจํานวนหนีท้ี่ค้างตามมติคณะกรรมการเป็นราย ๆ ไป” 

             

 กองทุนร้อยละ 1 

 1. ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ด.ต.สมพร แก้วมณี  ตําแหน่ง สภ.กาบัง จว.ยะลา  สมาชิกเลขที่04754 

ได้เสียชวีิต จากสาเหตุ หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น       424,100.00 บาท  

   หน้ีเงินกู้สามัญ   1,988,200.00 บาท (กองทุนร้อยละ 1) 

   หน้ีเงินกู้ค่าครองชีพ     198,400.00 บาท (กองทุนร้อยละ 1) 

   หน้ีเงินกู้ปันผลและเฉลี่ยคนื     24,900.00 บาท  

 ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ 

 1. ด.ต.เชน  เรืองนุย้ สภ.กาบัง 

 2. ด.ต.ก้องเกียรติ  จันทร์สวัสดิ์ สภ.กาบัง 

 3. ด.ต.สุธรรม  มิ่งเมอืง สภ.กาบัง 

 ผู้ค้ าประกันเงินกู้ค่าครองชีพ 

 1. ร.ต.อ.สุไลมาน  เบ็ญเจะ๊แว สภ.กาบัง 

 ติดภาระค้ าประกัน  6 ราย(สามัญ 5 ราย / ฉุกเฉิน 1 ราย) 

 1. ร.ต.อ.สุไลมาน  เบ็ญเจะ๊แว หนี้สามัญ 1,430,000.00 บาท 

 2. ร.ต.อ.กฤษฎา ยอดเมฆ หนี้สามัญ   767,500.00 บาท 

 3. ด.ต.ก้องเกียรติ  จันทร์สวัสดิ์ หนี้สามัญ 1,420,000.00 บาท 

 4. ส.ต.อ.ณรงคเ์ดช  ชูคง หนี้สามัญ   661,079.82 บาท 

 5. ร.ต.ท.กิตศิักดิ์  เพชรนะ หนี้สามัญ  952,800.00 บาท 

 6. ส.ต.อ.วทิยา   เส้งนนท์ หนี้ฉุกเฉิน    10,383.81 บาท 

/ขออนุมัตเิบิกเงินกองทุนช่วยเหลอื… 



 ขออนุมัตเิบิกเงินกองทุนช่วยเหลอืสมาชิกผูค้้ําประกันเงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่4) พ.ศ.2561 (ร้อยละ1) 

ของวงเงนิกู้ –สามัญ  วงเงินกู้ 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) 

 - ค่าครองชีพ  วงเงนิกู้ 220,000 บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติใหเ้บิกเงนิกองทุนช่วยเหลือสมาชิกผูค้้ําประกันเงนิกู้ กองทุนร้อยละ 1  

 กองทุนร้อยละ 0.2และ กองทุนร้อยละ 1 

 1.ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯส.ต.อ.โยฮัน มูซอ สมาชิกเลขที่09284 ตําแหน่งสภ.เมืองปัตตานีสมาชิกถูก 

คําสั่งตํารวจภูธรจังหวัดปัตตานีที่1433/2561 เรื่อง ลงโทษไล่ออกจากราชการ มีความประสงค์ขออนุมัติ 

เบิกเงินกองทุนช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ําประกันเงินกู้ (ร้อยละ1 และร้อยละ0.2) เนื่องจากผู้ค้ําประกันเงินกู้ค่าครองชีพ 

ได้เซ็นเอกสารรับสภาพหนีค้รบแล้วซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้

ทุนเรอืนหุ้น 59,700.00 บาท  

หน้ีเงินกู้ค่าครองชีพ 47,300.00 บาท ร้อยละ 0.2 

หน้ีเงินกู้ฉุกเฉิน 80,224.85 บาท ร้อยละ 1 

 ผู้ค้ าประกันเงินกู้ค่าครองชีพ 

  1. จ.ส.ต.ณฐพงศ์  แดงเพ็ง สภ.บันนังสตา 

 ผู้ค้ าประกันเงินกู้ฉุกเฉิน 

  1. จ.ส.ต.ณฐพงศ์  แดงเพ็ง สภ.บันนังสตา 

 ติดภาระค้ าประกัน  1 ราย 

  1. จ.ส.ต.ณฐพงศ์  แดงเพ็ง หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ 70,700.00 บาท 

 ขออนุมัติเบิกเงินกองทุนช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ําประกันเงินกู้แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่4) พ.ศ.2561 (ร้อยละ1) 

ของวงเงนิกู้ฉุกเฉิน ตามจํานวนหนี้ที่ค้าง จํานวน 80,224.85 บาท และขออนุมัติเบิกเงินกองทุนช่วยเหลือสมาชิก 

ผูค้้ําประกันเงนิกู้ (ร้อยละ0.2) ของวงเงนิกู้ค่าครองชีพจํานวน  20,000  บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ของสมาชิกรายนี ้

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติใหเ้บิกเงนิกองทุนช่วยเหลือสมาชิกผูค้้ําประกันเงนิกู้ กองทุนร้อยละ 1 และร้อยละ 0.2 

5.30 เรื่อง กองทุนเพื่อสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ พ.ศ.2561 

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

ข้อ 107(10) และโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 23 ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561ได้กําหนดให้มี 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลาจํากัดว่าด้วยกองทุนเพื่อสวัสดิการหรอืการสงเคราะห์ พ.ศ.2561ดังต่อไปนี ้

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัดว่าด้วย กองทุนเพื่อ

สวัสดิการหรอืการสงเคราะหพ์.ศ.2561” 

 ข้อ 2 ระเบียบนีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันที่ 27 มถิุนายน 2561 เป็นต้นไป 

 ข้อ 12 กรณีสมาชิกเสียชีวิตจา่ยเงนิกองทุนสวัสดิการ ดังนี้ 

  (ก) เป็นสมาชิกไม่เกินหา้ปี   จํานวน  70,000.- บาท 

  (ข) เป็นสมาชิกเกินห้าปีขึ้นไป   จํานวน 100,000.- บาท 



 การจ่ายเงินสวัสดิการตาม (ก) และ (ข) กองทุนเพื่อสวัสดิการหรือการสงเคราะห์จะไม่จ่าย 

ให้กับสมาชิกที่มีกองทุนช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ าประกันเงนิกู้และมีการจ่ายช าระหน้ีตั้งแต่หน่ึงล้านบาทขึ้นไป 

 1. ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ รายด.ต.สมพร แก้วมณี  ตําแหน่ง สภ.กาบัง จว.ยะลา  สมาชิกเลขที่04754  

ได้เสียชวีิต จากสาเหตุ หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 

   หน้ีเงินกู้สามัญ   1,988,200.00 บาท (กองทุนร้อยละ 1) 

   หน้ีเงินกู้ค่าครองชีพ     198,400.00 บาท (กองทุนร้อยละ 1) 

   หน้ีเงินกู้ปันผลและเฉลี่ยคนื     24,900.00 บาท  

       2,211,500.00 บาท  

 ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ 

 1. ด.ต.เชน  เรืองนุย้ สภ.กาบัง 

 2. ด.ต.ก้องเกียรต ิ จันทร์สวัสดิ์ สภ.กาบัง 

 3. ด.ต.สุธรรม  มิ่งเมอืง สภ.กาบัง 

 ผู้ค้ าประกันเงินกู้ค่าครองชีพ 

 1. ร.ต.อ.สุไลมาน  เบ็ญเจะ๊แว สภ.กาบัง 

 ติดภาระค้ าประกัน  6 ราย(สามัญ 5 ราย / ฉุกเฉิน 1 ราย) 

 1. ร.ต.อ.สุไลมาน  เบ็ญเจะ๊แว หนี้สามัญ 1,430,000.00 บาท 

 2. ร.ต.อ.กฤษฎา ยอดเมฆ หนี้สามัญ   767,500.00 บาท 

 3. ด.ต.ก้องเกียรติ  จันทร์สวัสดิ์ หนี้สามัญ 1,420,000.00 บาท 

 4. ส.ต.อ.ณรงคเ์ดช  ชูคง หนี้สามัญ   661,079.82 บาท 

 5. ร.ต.ท.กิตศิักดิ์  เพชรนะ หนี้สามัญ   952,800.00 บาท 

 6. ส.ต.อ.วทิยา   เส้งนนท์ หนี้ฉุกเฉิน     10,383.81 บาท 

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติจะไม่จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ (เสียชีวิต) เนื่องจากมีกองทุนช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ํา

ประกันเกินหนึ่งลา้นบาทขึ้นไป 

5.31 เรื่อง การให้ออกจากสหกรณ์ 

 ตามข้อบังคับ ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด พ.ศ.2557การขาดจาก 

สมาชิกภาพ ข้อ42การให้ออกจากสหกรณ์สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด 

 ข้อ 42(2) ขาดชําระค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกันหรือขาดชําระรวมถึงหกงวด ทั้ งนี้ 

โดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ 

 ข้อ 42(5) ค้างส่งเงินงวดชําระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน หรือ  

ผดินัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ 

 1. ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.ชาญชัย  เจ้ยชุม ตําแหน่งหน่วยนอก(สมาชิกพิเศษ)สมาชิกเลขที่05231 

สมาชิกได้ขอลาออกจากราชการ เมื่อเดือน ก.ย. 58 และได้ผ่อนชําระมาตลอด จนมาถึงเดือน ก.พ. 61  

สมาชิกได้ขาดการส่งชําระหุ้นและหนี้ จํานวน 6 งวด (เดือน ก.พ. –ก.ค.61)ซึ่งผิดตามข้อบังคับ ประเภท 



สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด พ.ศ.2557 ณ ปัจจุบันได้ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกปรากฏว่า 

มีทุนเรือนหุ้นมากกว่ายอดหนี้ 

ทุนเรอืนหุ้น 173,600.00 บาท  

หน้ีเงนิกู้สามัญ 125,085.48 บาท  

ดอกเบี้ย  ณ 3 ก.ย.61 5,683.68 บาท  

คงเหลือทั้งสิ้น +42,830.84 บาท  

 ไม่ติดภาระค้ าประกัน 

 ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ 

  1. ด.ต.อนุรักษ์  ทับสระ  กก.ปพ.ส่วนที่1 

  2. ด.ต.สมบัติ  จติรหม้ัน  กก.ปพ.ส่วนที่1 

  3. ส.ต.ท.ดุสิต  ช่วยกิจ  ต่างจังหวัด( พ้นสมาชิกภาพ ลาออก(กรณีรับสภาพหนี)้ ) 

  4. ส.ต.ท.ใหลหมาน สุบเหยาะ ให้ข้าราชการตํารวจออกจากราชการไว้ก่อน 

 จงึขอแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อดําเนินการตอ่ไป. 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติใหอ้อกจากสหกรณ์  

 2. ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ รายส.ต.ต.นูอัสดี สาระ ตําแหน่งหน่วยนอก(สมาชิกพิเศษ)สมาชิกเลขที่08602 

สมาชิกถูกตั้งคําสั่งให้ข้าราชการตํารวจออกจากราชการไว้ก่อนกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

จนถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยต้องหาคดีอาญาข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1(เมทแอมเฟตามีน 

หรือยาบ้า)โดยผิดกฎหมาย เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561  หลังจากนั้นสมาชิกได้ขาดการส่งชําระหุ้นและหนี ้

จํานวน 5 งวด (เดือน มี.ค.–ก.ค.61)ซึ่งผิดตามข้อบังคับ ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

พ.ศ.2557 ณ ปัจจุบันได้ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกปรากฏว่ามีทุนเรือนหุน้มากกว่ายอดหนี้ 

ทุนเรอืนหุ้น 75,400.00 บาท  

หน้ีเงนิกู้ค่าครองชีพ 42,200.00 บาท  

หน้ีเงนิกู้ฉุกเฉิน 20,600.00 บาท  

ดอกเบี้ย  ณ -        - บาท  

คงเหลือทั้งสิ้น +12,600.00 บาท  

 ผู้ค้ าประกันเงินกู้ค่าครองชีพเลขที0่0482/2558  วันที่กู้ 9 เมษายน 2558 

  1. จ.ส.ต.สุพล  มหิสนันท์  ต่างจังหวัด 

 ผู้ค้ าประกันเงินกู้ฉุกเฉินเลขที0่0780/2559  วันที่กู้ 2พฤศจกิายน 2559 

  1. ร.ต.ท.สมคิด  ศรีนวลเอียด  สภ.บาตูตาโมง 

 ติดภาระค้ าประกัน 3 ราย 

 1. จ.ส.ต.สุพล  มหิสนันท์ หนี้เงนิกู้สามัญ   588,924.15  บาท 

 2. ร.ต.อ.อรรถพล ชุมคง หนี้เงนิกู้สามัญ  1,135,100.00  บาท 

 3. จ.ส.ต.ทวีศักดิ์ คําลอื หนี้เงนิกู้ปรับโครงสรา้งหนี้   958,600.00  บาท 

 จงึขอแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อดําเนินการตอ่ไป. 



ที่ประชุม มีมติใหเ้ปลี่ยนผูค้้ําแล้วจ่ายคืนสหกรณ์  

/5.32 เรื่อง ขอแนวทางในการปฏิบัติงาน… 

5.32 เรื่อง ขอแนวทางในการปฏิบัติงาน การโอนหุ้นหักหน้ี(กรณผีู้ค้ าประกันรับสภาพหน้ี) 

 1. ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ต.มูหามัดอาเพต  ต่วนสิติ  สมาชิกเลขที่09705  ตําแหน่ง สภ.เมืองยะลา 

สมาชิกถูกตั้งคําสั่งตํารวจภูธรจังหวัดยะลาที่1694/2560เรื่องให้ข้าราชการตํารวจออกจากราชการไว้ก่อน 

ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลดังนี้ 

ทุนเรอืนหุ้น 156,500.00 บาท  

หน้ีเงินกู้สามัญ 746,500.00 บาท กองทุนร้อยละ 1 

 ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ 

  1. ส.ต.อ.สรวิชญ์   ชุมแสง สภ.เมอืงยะลา 

  2. ส.ต.ต.ปริวัฒน์  รัตนพันธ์ กก.ปพ.ส่วนที่2  

หมายเหตุ:ลําดับที่ 2 ส.ต.ต.ปริวัฒน์  รัตนพันธ์ ตําแหน่ง กก.ปพ.ส่วนที่2 

สมาชิกถูกตั้งคําสั่งตํารวจภูธรจังหวัดยะลาที่ 1233/2561เรื่อง ให้ข้าราชการตํารวจออกจากราชการไว้ก่อน 

ติดภาระค้ าประกัน  1 ราย 

  1. ส.ต.อ.สรวิชญ์   ชุมแสง หนี้เงนิกู้สามัญ 1,094,100.00 บาท 

 จงึขอแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อดําเนินการตอ่ไป. 

ที่ประชุม มีมติใหเ้รียกรายที่ 1 มาพบ  

5.33เรื่อง ขอแนวทางในการปฏิบัติงานการน าทุนเรอืนหุ้นสมาชิกมาช าระหน้ีเงินกู้ฐานะผู้ค้ าประกัน 

 ราย ส.ต.ต.มูหามัดอาเพต  ต่วนสิติ 

 1. ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ต.ปริวัฒน์  รัตนพันธ์  สมาชิกเลขที่ 09994  ตําแหน่ง กก.ปพ.ส่วนที่2 

สมาชิกถูกตั้งคําสั่งตํารวจภูธรจังหวัดยะลาที่  1233/2561 เรื่องให้ข้าราชการตํารวจออกจากราชการไว้ก่อน 

เบื้องต้นสมาชิกติดค้ําประกันเงินกู้สามัญ รายส.ต.ต.มูหามัดอาเพต  ต่วนสิติ ซึ่งหากรับภาระหนี้จะอยู่ที่ 

จํานวน 295,000 บาท  จึงขอแนวทางในการปฏิบัติงานการนําทุนเรือนหุ้นสมาชิกมาชําระหนี้เงินกู้ฐานะ 

ผูค้้ําประกันราย ส.ต.ต.มูหามัดอาเพต  ตว่นสิติ 

 

ทุนเรอืนหุ้น 27,300.00 บาท  

หน้ีเงินกู้ค่าครองชีพ 142,800.00 บาท กองทุนร้อยละ 1 

 ผู้ค้ าประกันเงินกู้ค่าครองชีพ 

  1. ส.ต.ต.ธนาพันธ์  แก้วปลอด กก.ปพ.ส่วนที่2  (ยังไม่รับสภาพหนี)้ 

ติดภาระค้ าประกัน  2 ราย 

  1. จ.ส.ต.วิษณุพร   วิเสทอง  หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ 1,522,400.00 บาท 

  2. ส.ต.ต.มูหามัดอาเพต  ตว่นสิติ หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ   746,500.00 บาท 

 จงึขอแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อดําเนินการตอ่ไป. 

ที่ประชุม มีมติใหม้าพบอีกรอบ  

 



/5.34เรื่อง สมาชิกขอโอนจากการเป็นสมาชิก… 

 

5.34เรื่อง สมาชกิขอโอนจากการเป็นสมาชิก (กรณไีม่ติดภาระค้ าประกัน) 

 1. ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ร.ต.ต.ณัฐวุฒิ  ชูช่วย  ตําแหน่ง ต่างจังหวัด  สมาชิกเลขที่06113  ขอโอน 

สมาชิกไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตชด.44จํากัด 

 ทุนเรอืนหุ้น   160,700.00 บาท 

  ไม่ติดค้ าประกัน  

ที่ประชุม มีมติอนุมัติใหโ้อนไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตชด.44 จํากัด  

 2. ดว้ยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.อ.สมชาย  สุมาลี  ตําแหน่ง ต่างจังหวัด  สมาชิกเลขที่06113 ขอโอน 

สมาชิกไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดสตูล จํากัด 

 ทุนเรอืนหุ้น   211,400.00  บาท 

 หน้ีเงนิกู้สามัญทั่วไป  362,173.00  บาท 

 น้ีเงนิกู้ปันผลและเฉลี่ยคนื     9,700.00 บาท 

   ไม่ติดค้ าประกัน  

ที่ประชุม มีมติอนุมัติใหโ้อนไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดสตูล จํากัด  

5.35เรื่อง สมาชกิขอลาออกจากการเป็นสมาชิก (กรณตีิดภาระค้ าประกัน) 

 1. ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย พ.ต.ท.สถาพร  เหล่ามูล  ตําแหน่ง ต่างจังหวัด  สมาชิกเลขที่06695 

ขอลาออกจากการเป็นสมาชิก(กรณีติดภาระค้ําประกัน)  รายละเอียดดังนี ้

   ทุนเรอืนหุ้น   428,000.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญทั่วไป  419,097.53 บาท 

   ติดภาระค้ าประกัน 5 ราย 

   1. ร.ต.ท.อํานวย      หนอ่สกุล  หนี้ ฉฉ.         7,300.00 บาท 

   2. ร.ต.อ.จรินทร์     ฉ่ําทอง  หนี้ สท.     378,134.40 บาท 

   3. พ.ต.ท.เชิด         ประกอบพุ่ม หนี้ สภ.  2,955,000.00 บาท 

   4. พ.ต.ท.พลบูลย์   สุวรรณบูลย์  หนี้ สท.  1,810,400.00 บาท 

   5. พ.ต.ท.จุฬาชัย   แสงกุล   หนี้ สท.  1,858,400.00 บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติให้รับสภาพหนี้แล้วอนุมัติให้ลาออกและฝุายจัดการแจ้งให้เปลี่ยนผู้ค้ําประกัน

อีกทางหนึ่งด้วยในคราวเดียวกัน 

 2. ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ร.ต.อ.วิชล  คงสุวรรณ  ตําแหน่ง ต่างจังหวัด  สมาชิกเลขที่08032 

ขอลาออกจากการเป็นสมาชิก(กรณีติดภาระค้ําประกัน)  รายละเอียดดังนี ้

   ทุนเรอืนหุ้น   500,000.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญทั่วไป  492,635.78 บาท 

 

 

/ติดภาระค้ําประกัน 3 ราย… 



   ติดภาระค้ าประกัน 3 ราย 

   1. ร.ต.อ.รอสะด ี ตาเย๊ะ   หนี้ สท.     416,700.00 บาท 

   2. ร.ต.ท.ณรงค์  บางพระ  หนี้ สท.  1,099,500.00 บาท 

   3. ร.ต.อ.หญิงศุภัสสรา  จันทร์เมอืง หนี้ สท.  1,384,142.43 บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมมีตใิห้เปลี่ยนคนค้ํา 

ระเบียบวาระที่  6 เรื่อง  อื่นๆ 

6.1 เรื่อง ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด ว่าด้วย กองทุนเพื่อสวัสดิการหรือ

การสงเคราะห์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

ว่าด้วย กองทุนเพื่อสวัสดิการหรอืการสงเคราะห์ 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 

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

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

และข้อ 107(10)  ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที ่23 ครั้งที ่  เมื่อวันที ่ 

ได้มมีติกําหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ว่าด้วย กองทุนเพื่อสวัสดิการหรือการ

สงเคราะห ์แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561  ดังตอ่ไปนี ้

 ข้อ 1 ระเบียบนีเ้รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

ว่าด้วย กองทุนเพื่อสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561” 

 ข้อ 2 ระเบียบนีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่ วันที ่28 สงิหาคม 2561 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อความ ข้อ 12 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํ ารวจภูธรจั งหวัดยะลา จํ ากั ด 

ว่าด้วย กองทุนเพื่อสวัสดิการหรือการสงเคราะห ์พ.ศ.2561 และให้ใชข้้อความตอ่ไปนีแ้ทน 

  “ข้อ 12 กรณีสมาชิกเสียชีวิตจา่ยเงนิกองทุนสวัสดิการ ดังนี้ 

   (ก) เป็นสมาชิกไม่เกินหา้ปี   จํานวน  70,000.- บาท 

   (ข) เป็นสมาชิกเกินห้าปีขึ้นไป   จํานวน 100,000.- บาท   

 การจ่าย เงินสวัสดิการตาม (ก )  และ (ข)  กองทุนเพื่ อสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ 

จะไม่จ่ายให้กับสมาชิกที่ มีกองทุนช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ํ าประกันเงินกู้ และมีการจ่ายชําระหนี้ตั้ งแต่ 

หนึ่งลา้นบาทขึ้นไป แตใ่ห้นําเงินกองทุนเพื่อสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ มาชําระหนี้เงนิกู้แทน” 

  ให้ประธานกรรมการ รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

   ประกาศ  ณ วันที่  28 สงิหาคม 2561 เป็นต้นไป 

       พันตํารวจโท หญิง  เสาวลักษณ์  ตรมีรรค 

             (เสาวลักษณ์  ตรมีรรค) 

               ประธานกรรมการ 

      สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

/เอกสารประกอบ… 



          (เอกสารประกอบ) 

          แบบ ท.ข.3 

ตารางเปรียบเทยีบการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข เหตุผล 

 

ข้อ 12 กรณีสมาชิกเสียชีวิตจา่ย

เงินกองทุนสวัสดิการ ดังนี้ 

(ก) เป็นสมาชิกไม่เกินห้าปี จํานวน

70,000.- บาท 

(ข )  เป็นสมาชิกเกินห้าปีขึ้ น ไป

จํานวน 100,000.- บาท   

       การจ่ายเงินสวัสดิการตาม 

(ก) และ (ข) กองทุนเพื่อสวัสดิการ

หรือการสงเคราะห์จะไม่จ่ายให้กับ

สม า ชิ ก ที่ มี ก อ งทุ น ช่ ว ย เ หลื อ

สมาชิกผู้ค้ําประกันเงินกู้และมีการ

จา่ยชําระหนีต้ั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป 

 

ข้อ 12 กรณีสมาชิกเสียชีวิตจา่ย

เงินกองทุนสวัสดิการ ดังนี้ 

 (ก) เป็นสมาชิกไม่เกินห้าปี จํานวน

70,000.- บาท 

 (ข)  เป็นสมาชิกเกินห้าปีขึ้นไป 

จํานวน 100,000.- บาท   

      การจ่ายเงินสวัสดิการตาม  

(ก) และ (ข) กองทุนเพื่อสวัสดิการ

หรือการสงเคราะห์จะไม่จ่ายให้กับ

สม า ชิ ก ที่ มี ก อ งทุ น ช่ ว ย เ หลื อ

สมาชิกผู้ค้ําประกันเงินกู้และมีการ

จ่ายชําระหนี้ตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป 

แต่ให้นําเงินกองทุนเพื่อสวัสดิการ

หรือการสงเคราะห์ มาชําระหนี้

เงินกู้แทน 

 

(1) เพื่อเป็นสวัสดิการช่วย   

     สมาชิกกรณีสมาชิก  

     เสียชีวติ 

(2) เพื่อเป็นสวัสดิการด้าน  

     เกี่ยวกับการประกอบ 

     พีธีทางศาสนา 

(3) เพื่อสวัสดิการอื่นๆ 

     ที่จําเป็น 

 

 

 

 

 

 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมมีตเิป็นเอกฉันท์แก้ไขเพิ่มเติม แล้วเสนอนายทะเบียนต่อไป 

6.2 เรื่อง ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัดว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก

สหกรณ์แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

ว่าด้วย การให้เงนิกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 

----------------------- 

 อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ข้อ3(5) ข้อ11(1) 

ข้อ13 ข้อ14 ข้อ15 ข้อ79(8) และข้อ107(3) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่23 ครั้งที่ 11 เมื่อ 

วันที่ 28 สิงหาคม 2561  ได้มีมติกําหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

ว่าด้วย การให้เงนิกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 ดังตอ่ไปนี ้

 ข้อ 1 ระเบียบนีเ้รียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

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



 ข้อ 2 ระเบียบนีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่ วันที ่3 กันยายน 2561 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ให้ยกเลิกความตามที่กําหนดใน หมวด 8 เงินกู้สามัญเพื่อบรรเทาค่าครองชีพ ข้อ 52 ของ 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2561 

และให้ใชข้้อความตอ่ไปนีแ้ทน 

   “ข้อ 52 สมาชิกคนหนึ่งกู้เงินสามัญเพื่อบรรเทาค่าครองชีพได้ไม่เกินคนละ 450,000 บาท 

(สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)” 

 ข้อ 4 ให้ยกเลิกความตามที่กําหนดใน หมวด 8 เงินกู้สามัญเพื่อบรรเทาค่าครองชีพ ข้อ 53 ของ 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2561 

และให้ใชข้้อความตอ่ไปนีแ้ทน 

   “ข้อ 53 การชําระหนี้ เงินกู้สามัญเพื่อบรรเทาค่าครองชีพพร้อมดอกเบี้ย  ให้แบ่ง ชําระได้ 

ไม่เกิน 96 งวดรายเดือน (เก้าสิบหกงวดรายเดือน)” 

 ข้อ 5 ให้ประธานกรรมการสหกรณ์ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

     ประกาศ  ณ วันที่ 3 กันยายน 2561  เป็นต้นไป 

    พันตํารวจโทหญิง  เสาวลักษณ์  ตรมีรรค 

 (เสาวลักษณ์  ตรมีรรค ) 

 ประธานกรรมการ 

                                                 สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมมีตเิป็นเอกฉันท์แก้ไขเพิ่มเติม แล้วเสนอนายทะเบียนต่อไป 

 

 เลิกประชุม     12.00  น. 

 

พันตํารวจโทหญิง   เสาวลักษณ์   ตรมีรรต       ประธานในที่ประชุม 

                   (  เสาวลักษณ์  ตรีมรรค  ) 

 

                ดาบตํารวจ     กันย์ทิต  ฆังคะรัตน์   ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

                    ( กันย์ทิต ฆังคะรัตน ์) 

 

 

   ส าเนาถูกต้อง 

พันตํารวจโทหญิง  เสาวลักษณ์  ตรมีรรค 

  (  เสาวลักษณ์   ตรีมรรค  ) 

ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

  


