
- ส ำเนำ - 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

ชุดที่ 24 ครั้งที่ 3 วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562 
ณ ห้องสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

 .................................. 
ผู้มาประชุม 
  1. พ.ต.ท.หญิงเสำวลักษณ์  ตรีมรรค   ประธำนกรรมกำร 
  2. ร.ต.อ.วีระชัย   อักษรถึง   รองประธำน 
  3. พ.ต.ท.บุญทิพย์  แก้ววิเศษ  กรรมกำร 
  4. ร.ต.อ.อัครำเดช  แก้วสียง   กรรมกำร 
  5. ร.ต.อ.เสน่ห ์   ใหม่พุ่ม   กรรมกำร 
  6. ร.ต.อ.ประสพ   กำฬมิค   กรรมกำร 
  7. ร.ต.ท.สมภพ   ชูมณี   กรรมกำร 
  8. ร.ต.ต.อนันทศักดิ์  ด ำนุ่ม   กรรมกำร 
  9. ด.ต.มำรุต   ปำลิยะประดิษฐ์  กรรมกำร/เลขำนุกำร 
  10. ด.ต.พนม   ลักษณำวงศ์  กรรมกำร 
  11. ด.ต.นิพนธ์   ถนอมสุข  กรรมกำร 
  12. ด.ต.สุรชัย   แก้วพรหมด ำ  กรรมกำร 
  13. ด.ต.ประเสริฐ  ศิร ิ   กรรมกำร 
  14. ส.ต.อ.เทวินทร์  สุรินทร์   กรรมกำร 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1. พ.ต.ท.ศิวกร   จันทร   ผู้จัดกำร 
  2. นำงพรรณี   แก้วศรี   รองผู้จัดกำร 
  3. พ.ต.ท.สงบ   เภรีภำส   ผู้ตรวจสอบกิจกำร 
  4. ร.ต.ท.สุทิน   ศรีบุญเอียด  ผู้ตรวจสอบกิจกำร 
  5. ด.ต.สุนทร   วำสประสงค์  ผู้ตรวจสอบกิจกำร 
  6. ร.ต.อ.วีระยุทธ์   ปิ่นทองพันธุ์  ที่ปรึกษำ 
  7. ด.ต.กันย์ทิต   ฆังคะรัตน์  ที่ปรึกษำ 
  8. นำงรำตรี   กำเจ   ผอ.กสส.1 
  9. นำงสำวมำสีเต๊ำะ  แมะโล๊ะ   นักวิชำกำรสหกรณ์   
ผู้ไม่มาประชุม 
  1. ร.ต.ท.หญิงภัทรพร  พรหมสุวรรณ์  กรรมกำร/เหรัญญิก 
เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ที่ประธำนแจ้งที่ประชุมทรำบ 

/ระเบียบวำระท่ี 2... 
 



ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง  รับรองรำยงำนกำรประชุม 
ที่ประชุม - มีมติรับรองรำยงำนประชุมประจ ำเดือน ชุดที่ 24 ครั้งท่ี 2 เมื่อวันที่ 26 ธันวำคม 2561 
  - มีมติรับรองรำยงำนประชุมอ ำนวยกำร ชุดที่ 24 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10 มกรำคม 2562 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง  สืบเนื่อง 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง  เพ่ือทรำบ 
4.1 เรื่องเงินรับ – จ่าย ประจ าเดือนมกราคม 2562 
 รำยกำรรับ – จ่ำยเงินในรอบเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2562 ถึงวันที่ 18 มกรำคม 2562  ดังนี้ 
 รวมรับ ( ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 18 ม.ค.62 ) มีรำยละเอียดดังนี้ 

-  รับเงินช ำระหนี้เงินกู้สำมัญ 24,191,237.53 บำท  

-  รับเงินช ำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน 904,619.51 บำท  

-  รับเงินช ำระหนี้เงินกู้สำมัญ – ปืน 37,280.00 บำท  

-  รับเงินช ำระหนี้เงินกู้สำมัญ – บรรเทำค่ำครองชีพ 6,091,807.15 บำท  

-  รับเงินช ำระหนี้เงินกู้พิเศษ (รับภำระหนี้) 1,236,022.66 บำท  

-  รับเงินช ำระหนี้เงินกู้ – ฐำนะผู้ค้ ำประกัน 19,268.28 บำท  

-  รับเงินช ำระหนี้เงินกูอ่ื้น 6,888.30 บำท  

-  ดอกเบี้ยตำมค ำพิพำกษำค้ำงรับ 5,092.40 บำท  

-  รับช ำระหนี้เงินกู้ – ผู้ค้ ำประกันรับภำระหนี้ 641,398.78 บำท  

-  รับเงินช ำระหนี้เงินกู้ – โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 46,987.60 บำท  

-  เงินฝำกออมทรัพย์กลุ่มเป้ำหมำย 5,314,279.02 บำท  

-  เงินฝำกประจ ำ 6 เดือน 604,931.51 บำท  

-  เงินรอจ่ำยคืน 487,967.73 บำท  

-  ภำษีหัก ณ ที่จ่ำยค้ำงจ่ำย 1,191.00 บำท  

-  ตั๋วสัญญำใช้เงิน ธกส.ยะลำ 80,000,000.00 บำท  

-  ทุนเรือนหุ้น 4,964,340.00 บำท  

-  กองทุนช่วยเหลือสมำชิกผู้ค้ ำประกันเงินกู้ 168,993.34 บำท  

-  ดอกเบี้ยรับ 1,454,690.65 บำท  

-  ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ  900.00 บำท  

-  ค่ำธรรมเนียมสมุดเงินฝำก 150.00 บำท  

-  ดอกเบี้ยรับฝำกธนำคำร 60,121.99 บำท  

-  ดอกเบี้ยจ่ำยเงินรับฝำก 1,061,623.19 บำท  

/ดอกเบี้ยจ่ำยสอ.มอ... 

   

 



-  ดอกเบี้ยจ่ำย สอ.มอ. 17,383.56 บำท  

-  ดอกเบี้ยจ่ำย สอ.รพ.หำดใหญ่ จ ำกัด 9,972.60 บำท  

-  ดอกเบี้ยตั๋วสัญญำใช้ – ธ.แลนด์แอนด์เฮ้ำส์ 484,109.60 บำท  

    รวมรับ 127,811,256.40 บาท  

-  รับเงินธนำคำรกรุงไทย สำขำยะลำ 40,514,088.84 บำท  

-  รับเงินธนำคำร ธกส.ยะลำ 80,283,331.50 บำท  

-  รับเงินธนำคำรออมสิน 15,800,000.00 บำท  

-  รับเงินธนำคำรธนชำตออมทรัพย์ 10,222,534.25 บำท  

-  รับเงินธนำคำรแลนด์แอนด์เฮำส์ 10,484,109.60 บำท  

-  เงินสดคงเหลือยกมำ (31 ธ.ค.61) 399,918.75 บำท  

    รวมรับทั้งสิ้น 285,515,239.34 บำท  

รวมจ่ำย (ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 18 ม.ค.62) 
  

 

-  จ่ำยเงินกู้สำมัญแก่สมำชิก 17,328,104.22 บำท  

-  จ่ำยเงินกู้ฉุกเฉินแก่สมำชิก 2,599,100.00 บำท  

-  จ่ำยเงินกู้สำมัญ – บรรเทำค่ำครองชีพสมำชิก 10,700,000.00 บำท  

-  จ่ำยเงินกู้สำมัญ – โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 2,300,000.00 บำท  

-  จ่ำยเงินกู้ – ผู้ค้ ำประกันรับภำระหนี้ 333,513.04 บำท  

-  เครื่องเขียนแบบพิมพ์ 1,600.00 บำท  

-  เงินฝำกออมทรัพย์กลุ่มเป้ำหมำย 4,829,915.97 บำท  

-  เงินรอจ่ำยคืน 579,676.69 บำท  

-  เงินปันผลตำมหุ้นค้ำงจ่ำย 9,559.34 บำท  

-  ภำษีหัก ณ ที่จ่ำยค้ำงจ่ำย 1,191.00 บำท  

-  ตั๋วสัญญำใช้เงิน ธกส.ยะลำ 80,000,000.00 บำท  

-  ดอกเบี้ยจ่ำยตั๋วสัญญำใช้เงิน – ธนำคำรแลนด์แอนด์เฮ้ำส์ 484,109.60 บำท  

-  ดอกเบี้ยจ่ำยเงินรับฝำกออมทรัพย์เป้ำหมำยค้ำงจ่ำย 371,212.23 บำท  

-  ดอกเบี้ยจ่ำยเงินรับฝำกประจ ำค้ำงจ่ำย 690,410.96 บำท  

-  ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม สอ.มอ.ค้ำงจ่ำย 17,383.56 บำท  

-  ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม สอ.รพ.หำดใหญ่ค้ำงจ่ำย 9,972.60 บำท  

-  เงินกู้ ธกส.ยะลำ 10,000,000.00 บำท  

/ทุนเรือนหุ้น... 

   

 



-  ทุนเรือนหุ้น 12,983,600.00 บำท  

-  ทุนสำธำรณประโยชน์ 10,000.00 บำท  

-  ทุนสวัสดิกำรสมำชิก 62,995.40 บำท  

-  ทุนพัฒนำสหกรณ์ 55,500.00 บำท  

-  กองทุนช่วยเหลือสมำชิกผู้ค้ ำประกันเงินกู้ 2,522,338.16 บำท  

-  ดอกเบี้ยจ่ำยคืน 101,150.64 บำท  

-  ค่ำเบี้ยประชุม 8,000.00 บำท  

-  เงินทดแทนประกันสังคม 1,580.00 บำท  

-  ค่ำใช้จ่ำยทั่วไป 6,391.00 บำท  

-  ค่ำรับรอง 25,795.80 บำท  

-  ค่ำโทรศัพท์ 3,412.44 บำท  

-  ดอกเบี้ยจ่ำยตั๋วสัญญำใช้เงิน – ธกส. 283,331.50 บำท  

-  ค่ำไฟฟ้ำ 4,470.55 บำท  

-  ค่ำตอบแทน 3,000.00 บำท  

-  ค่ำวัสดุส ำนักงำน 2,550.00 บำท  

-  ค่ำเบี้ยเลี้ยงพำหนะ 530.00 บำท  

-  ค่ำธรรมเนียมธนำคำรและอำกร 1,266.00 บำท  

-  ค่ำไปรษณีย์ 2,608.00 บำท  

-  ดอกเบี้ยจ่ำยเงินรับฝำก 604,951.47 บำท  

-  ค่ำประกันสังคม 11,980.00 บำท  

-  ค่ำน้ ำประปำ 706.76 บำท  

-  ค่ำบริกำรอินเตอร์เน็ต 1,284.00 บำท  

-  ค่ำบริกำรเคเบิ้ล ที.วี. 200.00 บำท  

-  ดอกเบี้ยจ่ำยตั๋วสัญญำใช้เงิน – ธ.แลนด์แอนด์เฮ้ำส์ 484,109.60 บำท  

-  ดอกเบี้ยจ่ำย ธกส. 268,114.31 บำท  

-  ดอกเบี้ยจ่ำยตั๋วสัญญำใช้เงิน – ธนำคำรธนชำต 222,534.25 บำท  

-  ค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร 6,000.00 บำท  

    รวมจ่าย 147,934,149.09 บาท  

-  น ำเงินฝำกธนำคำรกรุงไทย สำขำยะลำ 32,060,427.95 บำท  

/น ำเงินฝำกธนำคำรกรุงไทย สำขำสิโรรส... 

   

 



-  น ำเงินฝำกธนำคำรกรุงไทย สำขำสิโรรส 719.45 บำท  

-  น ำเงินฝำกธนำคำร ธกส. 80,000,000.00 บำท  

-  น ำเงินฝำกธนำคำรออมสิน 14,700,000.00 บำท  

-  น ำเงินฝำกธนำคำรธนชำตออมทรัพย์ 10,300,000.00 บำท  

-  น ำเงินฝำกธนำคำรแลนด์แอนด์เฮำส์ออมทรัพย์ 1,972.54 บำท  

-  เงินสดคงเหลือยกไป (18 ม.ค.62) 517,970.31 บำท  

              รวมรำยจ่ำยทั้งสิ้น 285,515,239.34 บำท  

ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติรับทรำบ 
4.2 เรื่องสมาชิกคงเหลือ ประจ าเดือน มกราคม 2562 

สมำชิกยกมำจำกเดือนก่อน 3,197 รำย 

สมำชิกสมัครใหม่เดือน ม.ค.62 13 รำย 

อนุมัติให้ออกเดือน ม.ค.62 42 รำย 

คงเหลือสมำชิกทั้งสิ้น 3,168 รำย 
 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทรำบ 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติรับทรำบ 
4.3 เรื่อง การจ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน ประจ าเดือน มกราคม 2562 
 ในระหว่ำงเดือน 21 ธันวำคม 2561 – 18 มกรำคม 2562 สหกรณ์ฯ จ่ำยเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินให้สมำชิก        
หน่วยต่ำง ๆ จ ำนวน 234 รำย เป็นเงิน 3,642,000.00 บำท 

จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทรำบ 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติรับทรำบ 
4.4  เรื่อง รายงานการตรวจสอบกิจการ 
 ผู้ตรวจสอบ ร.ต.อ.สุทิน ศรีบุญเอียด ได้เสนอผลกำรตรวจสอบ โดยสรุปดังนี้ 
 1. เรื่องท่ีตรวจสอบ 
  1.1 กำรบริหำรทั่วไป 
  1.2 ด้ำนเงินรับฝำก 
  1.3 ด้ำนสินเชื่อ 
 2. วัตถุประสงค์ของกำรตรวจสอบ 
  2.1 เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรของสหกรณ์เป็นไปตำมระเบียบ 
  2.2 เพ่ือควำมถูกต้อง เกิดประสิทธิภำพ และเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์ฯ 
 3. รำยงำนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน 
  ธนำคำรธนชำติ สำขำยะลำ (ออมทรัพย์) ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 16 มกรำคม 2562 จ ำนวน 223,170.16 บำท 
  ธนำคำรกรุงเทพ สำขำยะลำ ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 จ ำนวน 96,396.72 บำท  (บัญชีไม่เป็นปัจจุบัน) 

/ธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์.... 



  ธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์ ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 11 ธันวำคม 2561 จ ำนวน 2,027,158.60 บำท              
(บัญชีไม่เป็นปัจจุบัน) 
  ธนำคำรกรุงไทย สำขำยะลำ ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 24 มกรำคม 2562 จ ำนวน 48,509,751.03 บำท 
  ธนำคำรกรุงไทย สำขำสิโรรส ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 จ ำนวน 479,123.75 บำท 
(บัญชีไม่เป็นปัจจุบัน) 
  ธนำคำรออมสิน สำขำยะลำ ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 23 มกรำคม 2562 จ ำนวน 9,180,431.71 บำท 
  ธนำคำรแลนด์แอนด์เฮำส์ ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 2 มกรำคม 2562 จ ำนวน 135,141.71 บำท 
 4. สหกรณ์ฯ ได้ให้กู้แก่สมำชิก 2 ประเภท 
  1. เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน จ ำนวน   351 สัญญำ จ ำนวนเงิน    153,328,720.00 บำท 
  2. เงินกู้สำมัญ  จ ำนวน   238 สัญญำ จ ำนวนเงิน       3,642,000.00 บำท  
 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทรำบ 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติรับทรำบ 
4.5 เรื่อง รายงานงบทดลองประจ าเดือน มกราคม 2562 

รายงานสรุปงบทดลอง 
จำกวันที่ 1 มกรำคม 2562 – 18 มกรำคม 2562  

สินทรัพย์ 
 

 2,418,437,580.49 

หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
 

 5,279,302.76 

        รวมสินทรัพย์ 
 

 2,413,158,277.73 

รวมหนี้สิน 1,141,581,220.51  

 รวมทุน 1,253,291,292.32  2,394,872,512.83 

ก ำไรสุทธิ (ขำดทุนสุทธิ) 
 

 18,285,764.90 

        รวมหนี้สิ้นและทุน 
 

 2,413,158,277.73 

รวมรำยได้ 30,306,115.01  

 รวมค่ำใช้จ่ำย 12,020,350.11  

         ก ำไรสุทธิ (ขำดทุนสุทธิ) 18,285,764.90  

  จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทรำบ 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติรับทรำบ 
 
 
 
 

/4.6 เรื่อง รำยงำนกำรลำของเจ้ำหน้ำที่... 
 
 



4.6 เรื่อง รายงานการลาของเจ้าหน้าที่ ประจ าเดือน มกราคม 2562 
 ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวำคม 2561 – 18 มกรำคม 2562 

ชื่อ – นามสกุล ลาพักผ่อน ลากิจ ลาป่วย ลาคลอด 
รวมวันลา 
ที่ผ่านมา 

พ.ต.ท.ศิวกร           จันทร - - - - - 
นำงพรรณี             แก้วศรี - - - - 0.5 

นำงสำวกัญจน์ณัฎฐ์  หวังมวลกลำง - - - - 1 
นำงศิวำลัย            ป.ปำน - - 1 - 1 
นำงเมสินี              ชัยสงครำม - - - - 2 
นำงสำวลัดดำวัลย์    ปำลิยะประดิษฐ์ 1 - - - 1 
นำงสำวนำรีรัตน์      สังข์สกุล - - - - 1 

นำงสำวสกุณ          เลี้ยงพันธุ์สกุล - - - - - 
นำงสำววันนิสำ       ธรรมโชติ - - - - - 

นำงสำวภำวิณี        คงหิ้น - - - - 2 

จึงแจ้งที่ประชุมทรำบ 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติรับทรำบ 
4.7 เรื่อง รายงานกองทุนช่วยเหลือสมาชิก ประจ าเดือน มกราคม 2562 
 กองทุนช่วยเหลือสมำชิก 21 ธันวำคม 2561 – 18 มกรำคม 2562   

ยอดยกมำ 3,399,546.81 บำท 

รับกองทุน 168,993.34 บำท 

จ่ำยกองทุน 2,522,338.16 บำท 

คงเหลือ 1,046,201.99 บำท 
 จึงแจ้งที่ประชุมทรำบ 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติรับทรำบ 
4.8 เรื่อง การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติรับทรำบ 
4.9 เรื่อง ขอฝากเงินฝากบัญชีประเภทประจ า 6 เดือน 
 เนื่องด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขสงขลำ จ ำกัด ได้เปิดบัญชีและฝำกเงินฝำกบัญชีประเภท ประจ ำ 6 เดือน    
บัญชีเลขที่ 16000027 กับสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธรจังหวัดยะลำ จ ำกัด และจะครบระยะเวลำ 6 เดือน               
ในวันที่ 17 มกรำคม 2562 นั้น 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร สหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขสงขลำ จ ำกัด ชุดที่ 38 ครั้งที่ 2/2562 เมื่อ
วันที่ 5 มกรำคม 2562 ได้มีมติให้ฝำกเงินในบัญชีประเภทประจ ำ 6 เดือน บัญชีเลขที่ 16000027 กับสหกรณ์ออมทรัพย์
ต ำรวจภูธรจังหวัดยะลำ จ ำกัด เพ่ือใช้บริกำรเงินฝำกประจ ำกับสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธรจังหวัดยะลำ จ ำกัด ต่อไป 
ในอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี ระยะเวลำ 6 เดือน ในจ ำนวน 30,000,000.00 บำท (สำมสิบล้ำนบำทถ้วน) ต่อไป
 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ  
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติรับทรำบ 



ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่อง เพ่ือพิจำรณำ 
5.1 เรื่อง กรมส่งเสริม 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วไม่มีข้อเสนอแนะ 
5.2 เรื่อง ผู้ตรวจสอบบัญชี 
ที่ประชุม ไม่เข้ำร่วมประชุม 
5.3 เรื่อง ผู้ตรวจสอบกิจการ 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วไม่มีข้อเสนอแนะ 
5.4 เรื่อง สมาชิกพ้นสภาพจากสหกรณ์ ประจ าเดือนมกราคม 2562 ดังนี้ 

ล าดับ เลขที ่ ชื่อ – สกุล 
ทุนเรือนหุ้น 

( บาท ) 
หนี้สิ้น 

( บาท ) 
ดอกเบี้ย 
( บาท ) 

จ่ายจริง 
( บาท ) 

กรณี 

1 09580 ส.ต.ท.วัชรกร  รำชคม 49,100.00 47,600.00 - 1,500.00 เหตุผลส่วนตัว 

2 09519 ส.ต.ท.อำนนท์  จักรแก้ว 191,000.00 183,642.47 - 7,357.53 เหตุผลส่วนตัว 
3 09910 ส.ต.ท.มนตรี  สวัสดี 41,000.00 12,200.00 - 28,800.00 เหตุผลส่วนตัว 

4 08205 ส.ต.ท.จรูญ  พันธฤทธ์ิ 95,820.00 - - 95,280.00 เหตุผลโอนย้ำย 
5 10020 ส.ต.ต.ศรัณยพงศ์ เพ็ชรบูรณ์ 227,700.00 225,540.40 - 2,159.60 เหตุผลส่วนตัว 
6 07857 ส.ต.อ.สงกรำน  ก ำเนิดศรี 329,100.00 315,115.71 - 13,984.29 เหตุผลโอนย้ำย 

7 04655 ร.ต.อ.ศรำวุธ  ดำเด๊ะ 515,500.00 307,684.30 - 207,815.70 เหตุผลส่วนตัว 
8 09093 ส.ต.ท.วีระพล  แดงยวง 253,400.00 180,000.00 - 73,400.00 เหตุผลส่วนตัว 

 1,702,620.00 1,271,782.88 - 430,837.12  

  ทุนเรือนหุ้น       1,702,620.00 บำท 
  หนี้เงินกู้                 1,271,782.88 บำท 
  คงเหลือ                   430,837.12 บำท 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติตำมท่ีเสนอมำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/5.5 เรื่อง ประมำณกำรรับ – จ่ำยเงิน... 
 

 



5.5 เรื่อง ประมาณการรับ – จ่ายเงิน ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2562 
 ประมำณกำรรับ – จ่ำยเงิน ประจ ำเดือนกุมภำพันธ์ 2562 สหกรณ์ฯ จะได้รับในวันสิ้นเดือนเพ่ือให้ที่ประชุมได้
พิจำรณำเกี่ยวกับจ ำนวนเงินของสหกรณ์ฯ ที่ประมำณว่ำจะได้รับและจ่ำยในวันสิ้นเดือนนี้ เพ่ือที่ประชุมจะได้รับทรำบ
ยอดเงินคงเหลือ ดังนี้ 

รำยรับ 
  

 

1.  รับเงินค่ำหุ้นรำยเดือน 5,356,500.00 บำท  

2.  รับช ำระหนี้สำมัญจำกสมำชิก 14,463,460.42 บำท  

3.  รับเงินช ำระหนี้ฉุกเฉินจำกสมำชิก 1,506,590.00 บำท  

4.  รับดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมำชิก 13,556,066.45 บำท  

5.  เงินฝำกออมทรัพย์กลุ่มเป้ำหมำย 399,100.00 บำท  

6.  รำยได้จำกกำรด ำเนินคดี 1,200.00 บำท  

รวมรับ 35,282,916.87 บำท  

รวมจ่ำย 
  

 

1.  จ่ำยค่ำหุ้นคืนแก่สมำชิก 8 รำย 430,837.12 บำท  

2.  จ่ำยค่ำเบี้ยประชุม 31,000.00 บำท  

3.  ค่ำตอบแทนกรรมกำร 73,000.00 บำท  

4.  จ่ำยเงินกู้สำมัญ 19 รำย 12,929,000.00 บำท  

5.  จ่ำยเงินเดือนเจ้ำหน้ำที่ 157,410.00 บำท  

6.  จ่ำยช ำระหนี้เงินกู้ ธกส.ยะลำ 10,000,000.00 บำท  

7.  จ่ำยช ำระดอกเบี้ย ธกส.ยะลำ 954,898.82 บำท  

8.  จ่ำยดอกเบี้ยตั๋วสัญญำใช้เงิน ธนำคำรกรุงเทพ 305,753.42 บำท  

9.  จ่ำยช ำระเงินกู้ สอ.รพ.หำดใหญ่ 1,000,000.00 บำท  

10. จ่ำยช ำระดอกเบี้ย สอ.รพ.หำดใหญ่ 349,904.11 บำท  

11.  ค่ำตอบแทนที่ปรึกษำ 9,000.00 บำท  

12. จ่ำยดอกเบี้ยตั๋วสัญญำใช้เงิน ธกส. 283,331.51 บำท  

13. จ่ำยช ำระเงินกู้ สอ.มอ.หำดใหญ่ 1,250,000.00 บำท  

14. จ่ำยช ำระดอกเบี้ย สอ.มอ.หำดใหญ่ 580,095.89 บำท  

15. จ่ำยดอกเบี้ยต๋ัวสัญญำใช้เงิน – ธ.ธนชำต 175,684.93 บำท  

16. จ่ำยดอกเบี้ยตั๋วสัญญำใช้เงิน – ธ.แลนด์แอนด์เฮำส์ 484,109.58 บำท  

17. จ่ำยเงินปันผลและเฉลี่ยคืน 2,925.82 บำท  

/18. จ่ำยช ำระเงินกู้ สอ.รพ.ต ำรวจ... 



18. จ่ำยช ำระเงินกู้ สอ.รพ.ต ำรวจ 1,500,000.00 บำท  

19. จ่ำยช ำระดอกเบี้ย สอ.รพ.ต ำรวจ 285,041.10 บำท  

     รวมจ่ำย 30,801,992.30 บำท  

รวมรับทั้งสิ้น 35,282,916.87 บำท  

หัก รวมจ่ำย 30,801,992.30 บำท  

เงินคงเหลือ 4,480,924.57 บำท  

กัน ไว้เป็นเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 3,000,000.00 บำท  

กัน ไว้เป็นที่จ่ำยคืนเงินรับฝำก 1,000,000.00 บำท  

     คงเหลือเป็นเงินใช้จ่ำย 480,924.57 บำท  

หมำยเหตุ    

เงินสดคงเหลือ (18 ม.ค.62) 517,970.31 บำท  

เงินฝำกธนำคำรกรุงไทย สำขำสิโรรส คงเหลือ (18 ม.ค.62) 479,123.85 บำท  

เงินฝำกธนำคำรกรุงไทย สำขำยะลำ คงเหลือ (18 ม.ค.62) 47,773,229.53 บำท  

เงินฝำกธนำคำรกรุงเทพ คงเหลือ 96,396.92 บำท  

เงินฝำก ธกส.ยะลำ คงเหลือ 2,027,358.60 บำท  

เงินฝำกชุมนุม สอ.ตร.แห่งชำติ 172,638.04 บำท  

เงินฝำกธนำคำรธนชำต 222,739.18 บำท  

เงินฝำกธนำคำรออมสิน 9,280,431.71 บำท  

เงินฝำกธนำคำรแลนด์แอนด์เฮำส์ 135,141.71 บำท  

เงินสดและเงินฝำกธนำคำรคงเหลือ 60,705,029.85 บำท  

หมำยเหตุ    

หนี้เงินกู้ สอ.รพ.หำดใหญ่ คงเหลือ 88,000,000.00 บำท  

หนี้เงินกู้ ธกส.สำขำยะลำ คงเหลือ 248,176,348.91 บำท  

หนี้ตั๋วสัญญำใช้เงิน ธ.ธกส. 80,000,000.00 บำท  

หนี้ตั๋วสัญญำใช้เงิน ธ.แลนด์แอนด์เฮำส์ 150,000,000.00 บำท  

หนี้เงินกู้ สอ.มอ.หำดใหญ่ 131,250,000.00 บำท  

หนี้เงินกู้ สอ.รพ.ต ำรวจ 75,000,000.00 บำท  

หนี้ตั๋วสัญญำใช้เงินธนำคำรธนชำต 95,000,000.00 บำท  

หนี้ตั๋วสัญญำใช้เงิน ธ.กรุงเทพ 80,000,000.00 บำท  

รวมหนี้คงเหลือ 947,426,348.91 บำท  

/หมำยเหตุ... 



หมำยเหตุ 
 รำยกำรยังไม่ลงบัญชี   

18/01/2562 431,896.55 บำท 
  18/01/2562    2,109.19 บำท 

ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติประมำณกำรรับ – จ่ำย ประจ ำเดือน กุมภำพันธ์ 2562 
5.6 เรื่อง การจ่ายเงินกู้สามัญระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2562 
 ระหว่ำงวันที่ 21 ธันวำคม 2561 – 18 มกรำคม 2562 

21/12/61 จ ำนวน 213 เป็นเงิน 79,271,000.00 บำท 

24/12/61 จ ำนวน   1 เป็นเงิน 359,000.00 บำท 

26/12/61 จ ำนวน  2 เป็นเงิน 1,282,720.00 บำท 

27/12/61 จ ำนวน 68 เป็นเงิน 42,120,000.00 บำท 

02/01/62 จ ำนวน  6 เป็นเงิน 6,200,000.00 บำท 

03/01/62 จ ำนวน 19 เป็นเงิน 10,280,000.00 บำท 

09/01/62 จ ำนวน  1 เป็นเงิน 417,000.00 บำท 

11/01/62 จ ำนวน 30 เป็นเงิน 9,365,000.00 บำท 

14/01/62 จ ำนวน  8 เป็นเงิน 3,643,000.00 บำท 

16/01/62 จ ำนวน   1   เป็นเงิน 96,000.00 บำท 

18/01/62 จ ำนวน    2 เป็นเงิน 325,000.00 บำท 

รวมทั้งหมด    351 เป็นเงิน 153,358,720.00 บำท 

ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติตำมท่ีเสนอมำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/5.7 เรื่อง กำรจ่ำยเงินกู้สำมัญ... 
 

 



5.7 เรื่อง การจ่ายเงินกู้สามัญ ประจ าเดือนมกราคม 2562 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติตำมท่ีเสนอมำ 

5.7.1 สมาชิกขอกู้เงินสามัญ 
 1. ด้วย สมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ด.ต.มนตรี  แก้วมณี ต ำแหน่ง ผบ.หมู่ (ป) สภ.ธำรโต สมำชิกเลขที่ 05244         
มีควำมประสงค์ขอกู้เงินสำมัญ จ ำนวน 2,070,000.00 บำท (สองล้ำนเจ็ดหมื่นบำทถ้วน) ผ่อนช ำระ 180 งวด            
เพ่ือซ่อมแซมบ้ำน เนื่องจำกติดภำระค้ ำประกัน จ.ส.ต.จักรี มะฝน สังกัด หน่วยนอก (สมำชิกพิเศษ) กรณีถูกให้ออกจำก
รำชกำรไว้ก่อน และได้เซ็นรับสภำพหนี้กับสหกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สมำชิกฯ มีควำมประสงค์  

1. ไม่ประสงค์กันเงินเพ่ือรับภำระหนี้ จ ำนวน 1,000.00 บำท 
2. เมื่อเงินกู้สำมัญอนุมัติ สมำชิกฯ ยินยอมช ำระหนี้ รำย จ.ส.ต.จักรี มะฝน ประมำณ 30,000.00 บำท 
3.  หำกกองทุนช่วยเหลือผู้ ค้ ำประกันเงินกู้ ร้ อยละ 0 .2 รำย จ .ส .ต.จักรี  มะฝน สมำชิกฯ                   

ไม่ขอรับเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ ำประกันเงินกู้ ตำมระเบียบฯ ว่ำด้วย กำรให้เงินกู้แก่สมำชิก พ.ศ.2562 ไม่ว่ำกรณีใด  ๆทั้งสิ้น  
จึงเรียนมำเพ่ือพิจำรณำให้คณะกรรมกำรพิจำรณำในกำรกู้ครั้งนี้ 

ทุนเรือนหุ้น 418,500.00 บาท  

       - ค่ำหุ้น 1,700.00 บำท  

หนี้เงินกู้สามัญทั่วไป 1,913,600.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก  11,600.00 บำท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 12,595.68 บำท  

รวมรายจ่ายทั้งหมด 25,895.68 บาท  

ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญทั่วไป 

       1. ด.ต.ภูวนำรถ        ทองเด็จ 

       2. ร.ต.อ.สรุะเกียรติ  พรมมินทร์ 

       3. ร.ต.ท.พลกร        ศรีชำย 

ติดภาระค้ าประกัน 2 ราย 

     1. จ.ส.ต.จักรี             มะฝน                หุ้น    203,500.00   บำท   หนี้         301,057.97   บำท  

     2. ด.ต.ศุภชัย             รกันุ่น                หุ้น    428,100.00   บำท   หนี้      1,866,400.00   บำท 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติให้กู้เงินสำมัญ แต่ให้สมำชิกกันเงิน จ ำนวน 30,000.00 บำท ไว้ก่อน 
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 2. ด้วย สมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ด.ต.ศุภชัย  รักนุ่น ต ำแหน่ง ผบ.หมู่ (ป) สภ.ธำรโต สมำชิกเลขที่ 07375          
มีควำมประสงค์ขอกู้เงินสำมัญ จ ำนวน 2,070,000.00 บำท (สองล้ำนเจ็ดหมื่นบำทถ้วน) ผ่อนช ำระ 180 งวด            
เนื่องจำกติดภำระค้ ำประกัน จ.ส.ต.จักรี มะฝน สังกัด หน่วยนอก (สมำชิกพิเศษ) กรณีถูกให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน        
และได้เซ็นรับสภำพหนี้กับสหกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สมำชิกฯ มีควำมประสงค์  

1. ไม่ประสงค์กันเงินเพ่ือรับภำระหนี้ จ ำนวน 1,000.00 บำท 
2. เมื่อเงินกู้สำมัญอนุมัติ สมำชิกฯ ยินยอมช ำระหนี้ รำย จ.ส.ต.จักรี มะฝน ประมำณ 30,000.00 บำท 
3.  หำกกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ ำ ประกันเงินกู้ ร้อยละ 0.2 รำย จ .ส .ต.จักรี  มะฝน สมำชิกฯ                   

ไม่ขอรับเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ ำประกันเงินกู้ ตำมระเบียบฯ ว่ำด้วย กำรให้เงินกู้แก่สมำชิก พ.ศ.2562          
ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
จึงเรียนมำเพ่ือพิจำรณำให้คณะกรรมกำรพิจำรณำในกำรกู้ครั้งนี้ 

ทุนเรือนหุ้น 428,100.00 บาท  

       - ค่ำหุ้น 1,700.00 บำท  

หนี้เงินกู้สามัญทั่วไป 1,866,400.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก  11,200.00 บำท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 12,285.00 บำท  

รวมรายจ่ายทั้งหมด 25,185.00 บาท  

ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญทั่วไป 

       1. ด.ต.มนตรี        แก้วมณี 

       2. ด.ต.นิรุตติ์        ณะสุข 

       3. พ.ต.ท.สุมิตร     โย้จิว้ 

ติดภาระค้ าประกัน 4 ราย 

     1. พ.ต.ท.สุมิตร       โย้จิว้            หุ้น       234,600.00    บำท   หนี้       336,400.00   บำท      

     2. จ.ส.ต.จักรี         มะฝน           หุ้น       203,500.00    บำท   หนี้       301,057.97   บำท  

     3. ด.ต.เศรษฐพงศ์   สงคง            หุ้น       232,400.00    บำท   หนี้       548,148.87   บำท 

     4. ด.ต.นิรุตติ์         ณะสขุ           หุ้น       371,600.00    บำท   หนี้    1,078,300.00   บำท 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติให้กู้เงินสำมัญ แต่ให้สมำชิกกันเงิน จ ำนวน 30,000.00 บำท ไว้ก่อน 
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 3. ด้วย สมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ส.ต.อ.ณภัทร  โชติช่วง ต ำแหน่ง ผบ.หมู่ สภ.รำมัน  สมำชิกเลขที่ 08470         
มี ค ว ำ ม ป ร ะ ส ง ค์ ข อ กู้ เ งิ น ส ำ มั ญ  จ ำนวน 1,130,000.00 บำท (หนึ่ งล้ ำนหนึ่ งแสนสำมหมื่ นบำทถ้ วน)                                        
เหลือรับเงินประมำณ 190,000.00 บำท และมีควำมประสงค์ขอกู้ เ งินฉุกเฉิน จ ำนวน 27,000.00 บำท                   
(สองหมื่นเจ็ดพันบำทถ้วน) เพ่ือน ำเงินช ำระหนี้ทำงบ้ำน สมาชิกไม่ประสงค์กันเงินเพื่อรับภาระหนี้ จ านวน 4,800.00 บาท 
เนื่องจำกติดภำระค้ ำประกัน ส.ต.ท.วีระรัตน์  รัตนบุรี สังกัด สภ.รำมัน กรณีถูกแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน    จำกกำร
ตรวจสอบข้อมูล สมำชิกฯ หักเงินเดือนไม่ได้ 5 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎำคม – ธันวำคม 2561 ยอดหนี้คงค้ำง 52,461.45 บำท 
ส่วนเดือนมกรำคม 2562 กำรเงินแจ้งหักได้ยอด 14,000.00 บำท จึงเรียนมำเพ่ือพิจำรณำให้คณะกรรมกำรพิจำรณำในกำรกู้ครั้งนี้ 

ทุนเรือนหุ้น 229,100.00 บาท  

       - ค่ำหุ้น 1,600.00 บำท  

หนี้เงินกู้สามัญทั่วไป 857,400.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก  5,700.00 บำท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 5,643.57 บำท  

รวมรายจ่ายทั้งหมด 12,943.57 บาท  

ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญทั่วไป 

       1. ส.ต.อ.สมัน          หลับด้วง 

       2. ส.ต.ท.นิเมำลำนำ   สำและ 

ติดภาระค้ าประกัน 4 ราย 

     1. ส.ต.อ.เอกพจน์     นำครำช                  หุ้น      127,000.00   บำท    หนี้   536,597.98  บำท  

     2. ส.ต.ท.วีระรัตน์     รัตนบุรี                   หุ้น      187,400.00   บำท    หนี้    796,410.56  บำท 

     3. ส.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์   สมบูรณ์                  หุ้น      171,000.00   บำท    หนี้    553,218.68  บำท 

     4. ส.ต.ท.นิเมำลำนำ  สำและ                    หุ้น      316,400.00   บำท   หนี้  1,183,560.00  บำท 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติไม่อนุมัติให้กู้เงินสำมัญ 
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 4. ด้วย สมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ด.ต.ดุสพงษ์  แก้วธงชัย ต ำแหน่ง ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.ยะลำ สมำชิกเลขที่ 09235             
มีควำมประสงค์ขอกู้เงินสำมัญ จ ำนวน 1,600,000.00 บำท (หนึ่งล้ำนหกแสนบำทถ้วน) เพ่ือต่อเติมบ้ำน เนื่องจำกสมำชิก มีหนี้
ธนำคำรออมสินตำมระบบข้อมูลสมำชิกเมื่อวันที่  15 มกรำคม 2562  บัญชีหลัก จ ำนวน 847,087.95 บำท            
บัญชีพัก จ ำนวน 48,636.52 บำท ไม่มีหนี้ค้ำงช ำระ จึงเรียนมำเพ่ือพิจำรณำให้คณะกรรมกำรพิจำรณำในกำรกู้ครั้งนี้ 

ทุนเรือนหุ้น 274,600.00 บาท  

       - ค่ำหุ้น 1,700.00 บำท  

หนี้เงินกู้สามัญ 722,700.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก  5,900.00 บำท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 4,756.95 บำท  

หนี้เงินกู้ – โครงการเพื่อบรรเทาค่าครองชีพสมาชิก 430,800.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก  4,600.00 บำท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 2,835.61 บำท  

หนี้เงินกู้ฉุกเฉิน 12,000.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก  1,000.00 บำท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 86.63 บำท  

รวมรายจ่ายทั้งหมด 20,879.19 บาท  

ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ  

       1. ด.ต.ดือนัง       สำแล๊ะ 

       2. ด.ต.พีรพล      แตซิลง 

       3. ด.ต.บริบูรณ์    สุนทรนันท์ 

       4. จ.ส.ต.สชุำติ    ไชยเขียว 

ติดภาระค้ าประกัน 5 ราย 

     1. ด.ต.พีรพล        แตซิลง                หุ้น    260,200.00   บำท   หนี้          555,500.00   บำท  

     2. ส.ต.อ.นภศักดิ์    สวนแก้ว              หุ้น    296,800.00   บำท   หนี้       1,100,500.00    บำท 

     3. ด.ต.อดิศร         เจ๊ะมะ                 หุ้น   431,100.00    บำท   หนี้      1,897,100.00    บำท 

     4. ด.ต.บริบูรณ์      สุนทรนันท์            หุ้น   355,900.00    บำท   หนี้         564,000.00    บำท 

     5. ด.ต.อดิศร        เจ๊ะมะ                  หุ้น   431,100.00    บำท   หนี้      1,897,100.00   บำท 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติให้กู้เงินสำมัญ  
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5. ด้วย สมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ด.ต.สุธรรม  มิ่งเมือง ต ำแหน่ง ผบ.หมู่ สภ.กำบัง สมำชิกเลขที่ 08169             
มีควำมประสงค์ขอกู้เงินสำมัญ จ ำนวน 2,070,000.00 บำท (สองล้ำนเจ็ดหมื่นบำทถ้วน) เพ่ือน ำไปประกอบธุรกิจส่วนตัว 
เนื่องจำกสมำชิกมีหนี้ธนำคำรออมสินตำมระบบข้อมูลสมำชิกเมื่อวันที่ 16 มกรำคม 2562  บัญชีหลัก จ ำนวน 552,975.42 บำท       
ไม่มีหนี้ค้ำงช ำระ จึงเรียนมำเพ่ือพิจำรณำให้คณะกรรมกำรพิจำรณำในกำรกู้ครั้งนี้ 

ทุนเรือนหุ้น 426,800.00 บาท  

       - ค่ำหุ้น 1,700.00 บำท  

หนี้เงินกู้สามัญ 1,958,400.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก  11,600.00 บำท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 12,890.56 บำท  

รวมรายจ่ายทั้งหมด 26,190.56 บาท  

ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ  

       1. ด.ต.เชน        เรืองนุ้ย 

       2. ด.ต.วีระศักดิ์  สองแก้ว 

       3. ร.ต.อ.นิกร     กิมำคม 

ติดภาระค้ าประกัน 3 ราย 

     1. ด.ต.เชน           เรืองนุ้ย                หุ้น    421,900.00   บำท   หนี้      2,172,600.00    บำท  

     2. ด.ต.วีระศักดิ์     สองแก้ว                หุ้น    421,900.00   บำท   หนี้      1,929,200.00    บำท 

     3. ร.ต.อ.นิกร        กิมำคม                 หุ้น    516,700.00   บำท   หนี้      2,910,000.00    บำท 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติให้กู้เงินสำมัญ  
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6. ด้วย สมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ส.ต.ท.อนุสรณ์  ปำแว ต ำแหน่ง ผบ.หมู่ สภ.บันนังสตำ สมำชิกเลขที่ 08690         
มีควำมประสงค์ขอกู้เงินสำมัญ จ ำนวน 1,290,000.00 บำท (หนึ่งล้ำนสองแสนเก้ำหมื่นบำทถ้วน) เพ่ือน ำไปใช้จ่ำยส่วนตัว      
สมาชิกไม่ประสงค์กันเงินเพื่อรับภาระหนี้ จ านวน 1,900.00 บาท เนื่องจำกติดภำระค้ ำประกัน จ.ส.ต.ศิริพงษ์  เกลี้ยงทอง 
สังกัด หน่วยนอก(สมำชิกพิเศษ) กรณสีมำชิกเสียชีวิต จึงเรียนมำเพ่ือพิจำรณำให้คณะกรรมกำรพิจำรณำในกำรกู้ครั้งนี้ 

ทุนเรือนหุ้น 320,200.00 บาท  

       - ค่ำหุ้น 1,700.00 บำท  

หนี้เงินกู้สามัญทั่วไป 1,155,000.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก  7,000.00 บำท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 7,602.43 บำท  

หนี้เงินกู้ – โครงการเพื่อบรรเทาค่าครองชีพ 29,200.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก  400.00 บำท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 192.20 บำท  

หนี้เงินกู้ฉุกเฉิน 5,500.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก  500.00 บำท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 36.20 บำท  

รวมรายจ่ายทั้งหมด 17,430.83 บาท  

ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญทั่วไป 

       1. จ.ส.ต.กิตติพงษ์   แก้วจันทร์ 

       2. ส.ต.ต.นรเศรษฐ์  ก้ำมสันเทียะ 

       3. ส.ต.ท.มนัส        เขยีวเซน 

ติดภาระค้ าประกัน 5 ราย 

     1. ส.ต.อ.สมชำย     สุมำลี                  หุ้น      219,900.00   บำท    หนี้    341,385.19     บำท  

     2. จ.ส.ต.ศิริพงษ์     เกลี้ยงทอง            หุ้น      284,900.00   บำท    หนี้    641,895.42     บำท 

     3. ส.ต.ต.นรเศรษฐ์  ก้ำมสันเทียะ          หุ้น      178,900.00   บำท    หนี้    744,000.00     บำท 

     4. ส.ต.ท.อภิรักษ์    รุ่งเรอืง                 หุ้น     232,700.00    บำท    หนี้    455,267.60     บำท 

     5. ส.ต.ท.ซูลฮัมซัน  แมเรำะ                 หุ้น      98,000.00    บำท    หนี้      20,800.00     บำท 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติให้กู้เงินสำมัญ  
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 7. ด้วย สมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ด.ต.โสภณ  พิมพ์โคตร ต ำแหน่ง ผบ.หมู่ (ป) สภ.เมืองยะลำ สมำชิกเลขที่ 04807          
มีควำมประสงค์ขอกู้เงินสำมัญ จ ำนวน 2,280,000.00 บำท (สองล้ำนสองแสนแปดหมื่นบำทถ้วน) เนื่องจำกสมำชิกป่วย 
จึงเรียนมำเพ่ือพิจำรณำให้คณะกรรมกำรพิจำรณำในกำรกู้ครั้งนี้ 

ทุนเรือนหุ้น 422,100.00 บาท  

       - ค่ำหุ้น 1,700.00 บำท  

หนี้เงินกู้สามัญทั่วไป 1,858,400.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก  11,800.00 บำท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 12,232.35 บำท  

หนี้เงินกู้ – โครงเพื่อบรรเทาค่าครองชีพ 145,200.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก  1,600.00 บำท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 955.73 บำท  

รวมรายจ่ายทั้งหมด 28,288.08 บาท  

ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ  

       1. ร.ต.ท.บุญเหิม  แขกทอง 

       2. ด.ต.สมชำย     วรวงษ ์

       3. ด.ต.กฤษดำ     บรรเทิง 

ติดภาระค้ าประกัน 3 ราย 

     1. ร.ต.ต.เปรม       นองมณี         หุ้น     433,100.00   บำท   หนี้      837,425.60   บำท  

     2. ร.ต.ท.บุญเหิม    แขกทอง        หุ้น     422,100.00   บำท   หนี้   2,091,700.00    บำท 

     3. ด.ต.กฤษดำ       บรรเทิง         หุ้น    321,900.00    บำท   หนี้   1,155,000.00    บำท 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติเรียกเจ้ำตัวมำท ำสัญญำต่อหน้ำผู้จัดกำร และคณะกรรมกำรหน่วย 
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8. ด้วย สมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ส.ต.ท.ดนุเดช  ใจฟู ต ำแหน่ง ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ยะลำ สมำชิกเลขที่ 08567         
มีควำมประสงค์ขอกู้เงินสำมัญ จ ำนวน 1,100,000.00 บำท (หนึ่งล้ำนหนึ่งแสนบำทถ้วน) เพ่ือน ำไปใช้จ่ำยส่วนตัวในครอบครัว      
เนื่องจำกติดภำระค้ ำประกัน ส.ต.ท.วีรยุทธ  ฉำงแก้ว สังกัด หน่วยนอก(สมำชิกพิเศษ) กรณีมีค ำสั่งให้ข้ำรำชกำรต ำรวจ
ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน สมำชิกฯ ได้ค้ ำประกันเงินกู้ฉุกเฉิน จ ำนวน 15,000.00 บำท และหำกสมำชิกกู้ได้ จะปิดยอด
ฉุกเฉินของ ส.ต.ท.วีรยุทธ  ฉำงแก้ว ทั้งหมด จึงเรียนมำเพ่ือพิจำรณำให้คณะกรรมกำรพิจำรณำในกำรกู้ครั้งนี้ 

ทุนเรือนหุ้น 245,900.00 บาท  

       - ค่ำหุ้น 1,600.00 บำท  

หนี้เงินกู้สามัญทั่วไป 863,100.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก  5,700.00 บำท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 5,681.09 บำท  

หนี้เงินกู้ – โครงการเพื่อบรรเทาค่าครองชีพ 91,600.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก  1,200.00 บำท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 602.93 บำท  

รวมรายจ่ายทั้งหมด 14,784.02 บาท  

ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญทั่วไป 

       1. ส.ต.ท.นุชิต     เชื้อหมอ 

       2. ส.ต.ท.วีรยุทธ  ฉำงแก้ว 

ติดภาระค้ าประกัน 4 ราย 

     1. ส.ต.อ.นภศักดิ์  สวนแก้ว                  หุ้น      296,800.00   บำท    หนี้     1,100,500.00     บำท  

     2. ส.ต.ท.นชุิต      เชื้อหมอ                  หุ้น      222,800.00   บำท    หนี้       939,400.00     บำท 

     3. ร.ต.ท.สวุิทย์     สรวงวิวัฒน์กิจ           หุ้น     440,800.00   บำท    หนี้     2,275,400.00     บำท 

     4. ส.ต.ท.วีรยุทธ    ฉำงแก้ว                  หุ้น     236,200.00    บำท   หนี้       985,500.00     บำท 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติให้กู้เงินสำมัญ  
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9. ด้วย สมำชิกสหกรณ์ฯ รำย จ.ส.ต.ปรีชำ  ไชยวงศ์ ต ำแหน่ง ผบ.หมู่ กก.สส. สมำชิกเลขที่ 07165               
มีควำมประสงค์ขอกู้เงินสำมัญ จ ำนวน 1,400,000.00 บำท (หนึ่งล้ำนสี่แสนบำทถ้วน) เพ่ือน ำไปช ำระหนี้ธนำคำรออมสิน
และใช้จ่ ำยส่ วนตัว สมาชิกประสงค์กันเงินเพื่ อรับภาระหนี้  จ านวน 2,377.39 บาท เนื่ องจำกติดภำระค้ ำประกัน                                   
ส.ต.อ.วีระยุทธ  บัวอ่ิน สังกัด สภ.ธำรโต กรณีแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน จึงเรียนมำเพ่ือพิจำรณำให้คณะกรรมกำร
พิจำรณำในกำรกู้ครั้งนี้ 

ทุนเรือนหุ้น 182,200.00 บาท  

       - ค่ำหุ้น 1,700.00 บำท  

หนี้เงินกู้สามัญทั่วไป 574,800.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก  3,600.00 บำท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 3,783.44 บำท  

เงินฝากสหกรณ์ 12-01603-5 100.00 บาท  

รวมรายจ่ายทั้งหมด 9,183.44 บาท  

ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญทั่วไป 

       1. ส.ต.ท.นิรนัย   ยศเกตุ 

       2. ส.ต.ต.ธวีชัย   น้อยรำช 

ติดภาระค้ าประกัน 2 ราย 

     1. ส.ต.อ.วีระยุทธ   บวัอ่ิน                  หุ้น      260,700.00   บำท    หนี้     687,800.00     บำท  

     2. ด.ต.ภวูนำรถ     ทองเด็จ                หุ้น      217,800.00   บำท    หนี้     450,700.00     บำท 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติให้กู้เงินสำมัญ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/5.7.2 สมำชิกขอกู้เงินโครงกำรเพื่อบรรเทำค่ำครองชีพ... 
 



5.7.2 สมาชิกขอกู้เงินโครงการเพื่อบรรเทาค่าครองชีพ 
 1. ด้วย สมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ร.ต.อ.สมพร  สุขอนันต์  ต ำแหน่ง รอง สว (สอบสวน) สภ.เบตง                
สมำชิกเลขที่ 09922 มีควำมประสงค์ขอกู้เงินโครงกำรเพ่ือบรรเทำค่ำครองชีพ จ ำนวน 500,000.00 บำท (ห้ำแสนบบำทถ้วน)   
เพ่ือซ่อมแซมบ้ ำน สมำชิกประสงค์ขอผ่อนช ำระหนี้  66 งวด โดยรวมเงินต ำแหน่ งจนถึ งวันเกษียณอำยุ รำชกำร                            
จึงเรียนมำเพ่ือพิจำรณำให้คณะกรรมกำรพิจำรณำในกำรกู้ครั้งนี้ 

ทุนเรือนหุ้น 390,100.00 บาท  

       - ค่ำหุ้น 1,700.00 บำท  

หนี้เงินกู้สามัญทั่วไป 1,450,000.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก  10,000.00 บำท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 9,544.18 บำท  

หนี้เงินกู้ – โครงการเพื่อบรรเทาค่าครองชีพสมาชิก 224,400.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก  3,600.00 บำท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 1,477.04 บำท  

รวมรายจ่ายทั้งหมด 26,321.22 บาท  

ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญทั่วไป 

       1. ด.ต.ธีระ           วัฒนอุไร 

       2. ด.ต.อ ำพัน         รัตนสุคนธ์ 

       3. ส.ต.ต.เกษมสุข    แซ่ลู่ 

ติดภาระค้ าประกัน 3 ราย 

      1. ด.ต.ธีระ          วัฒนอุไร                หุ้น     431,100.00   บำท   หนี้       1,743,000.00  บำท  

      2. ร.ต.ท.พรชัย     ชูนวล                    หุ้น    366,000.00    บำท   หนี้         450,000.00  บำท 

      3. ด.ต.อ ำพัน       รัตนสุคนธ์               หุ้น    501,700.00    บำท   หนี้      2,450,000.00   บำท 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติให้กู้เงินโครงกำรเพื่อบรรเทำค่ำครองชีพ 
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2. ด้วย สมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ส.ต.ท.คุณำกร  สำยหยุด ต ำแหน่ง ผบ.หมู่ (ป) สภ.ท่ำธง สมำชิกเลขที่ 09549        
มีควำมประสงค์ขอกู้เงินโครงกำรเพ่ือบรรเทำค่ำครองชีพ จ ำนวน 60,000.00 บำท (หกหมื่นบำทถ้วน) เพ่ือน ำไปใช้จ่ำยส่วนตัว   
สมาชิกไม่ประสงค์กันเงินเพื่อรับภาระหนี้ จ านวน 2,000.00 บาท  เนื่องจำกติดภำระค้ ำประกัน ส.ต.ต.ชำคริต  ครุธเงิน    
สังกัด หน่วยนอก(สมำชิกพิเศษ) กรณีถูกค ำสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน จึงเรียนมำเพ่ือพิจำรณำให้คณะกรรมกำรพิจำรณำในกำรกู้ครั้งนี้ 

ทุนเรือนหุ้น 175,400.00 บาท  

       - ค่ำหุ้น 1,500.00 บำท  

หนี้เงินกู้สามัญทั่วไป 761,600.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก  4,600.00 บำท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 5,013.00 บำท  

รวมรายจ่ายทั้งหมด 11,113.00 บาท  

ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญทั่วไป 

       1. ส.ต.ท.สำอุดี    มะสะ 

       2. ส.ต.ท.สรำวุฒิ  จันทร์คง 

ติดภาระค้ าประกัน 4 ราย 

     1. ส.ต.ท.สำอุดี      มะสะ                หุ้น     329,700.00   บำท   หนี้      1,007,800.00    บำท  

     2. ส.ต.ต.ภำสกร    สุทธรตัน์             หุ้น     175,400.00   บำท   หนี้        696,400.00    บำท 

     3. ส.ต.ท.สรำวุฒิ    จันทร์คง             หุ้น     217,500.00   บำท   หนี้        900,000.00    บำท  

     4. ส.ต.ต.ชำคริต     ครุธเงิน              หุ้น     169,800.00   บำท   หนี้        875,900.00    บำท 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติไม่อนุมัติให้กู้เงินโครงกำรเพ่ือบรรเทำค่ำครองชีพ 
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3. ด้วย สมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ด.ต.อนันต์  สุขโข ต ำแหน่ง ผบ.หมู่ (ป) สภ.ยะหำ สมำชิกเลขที่ 03289       
โครงกำรเพ่ือบรรเทำค่ำครองชีพ จ ำนวน 130,000.00 บำท (หนึ่งแสนสำมหมื่นบำทถ้วน) เพ่ือน ำไปใช้จ่ำยส่วนตัว 
เนื่องจำกสมำชิก มีหนี้ธนำคำรออมสินตำมระบบข้อมูลสมำชิกเมื่อวันที่ 14  มกรำคม 2562  บัญชีหลัก จ ำนวน 681,697.18 บำท      
บัญชีพัก จ ำนวน 349,919.40 บำท ไม่มีหนี้ค้ำงช ำระ จึงเรียนมำเพ่ือพิจำรณำให้คณะกรรมกำรพิจำรณำในกำรกู้ครั้งนี้ 

ทุนเรือนหุ้น 527,410.00 บาท  

       - ค่ำหุ้น 2,500.00 บำท  

หนี้เงินกู้ - โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2,749,900.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก  14,300.00 บำท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 18,100.37 บำท  

รวมรายจ่ายทั้งหมด 34,900.37 บาท  

ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ – โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

       1. ด.ต.สุทิน        ขุนแก้ว 

       2. ด.ต.พฤฒิ       แก้วพัฒนพงค์ 

       3. ร.ต.ท.วรวิทย์  จันทรแ์ก้ว 

ติดภาระค้ าประกัน 3 ราย 

     1. ร.ต.ท.ธรีะพล    จินดำละออง         หุ้น    400,800.00   บำท   หนี้       1,638,966.62   บำท  

     2. ด.ต.สุนทร        วำสประสงค์         หุ้น    516,700.00   บำท   หนี้       2,910,000.00    บำท 

     3. ด.ต.สุทิน          ขุนแก้ว               หุ้น   421,900.00    บำท   หนี้      1,928,000.00    บำท 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติให้กู้เงินโครงกำรเพื่อบรรเทำค่ำครองชีพ 
 4. ด้วย สมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ด.ต.อนุรักษ์  บือซำ สังกัด สภ.ยะหำ สมำชิกเลขที่ 07367  มีควำมประสงค์      
ขอกู้เงินโครงกำรเพ่ือบรรเทำค่ำครองชีพ จ ำนวน 110,000.00 บำท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบำทถ้วน) เพ่ือน ำไปใช้จ่ำย
ส่วนตัว เนื่องจำกสมำชิก มีหนี้ธนำคำรออมสินตำมระบบข้อมูลสมำชิกเมื่อวันที่ 14  มกรำคม 2562  บัญชีหลัก จ ำนวน 429,660.76 บำท      
บัญชีพัก จ ำนวน 179,859.40 บำท หนี้ค้ำงช ำระ จ ำนวน 8,300.00 บำท ตั้งแต่เดือน พฤศจิกำยน – ธันวำคม 2561     
จึงเรียนมำเพ่ือพิจำรณำให้คณะกรรมกำรพิจำรณำในกำรกู้ครั้งนี้ 

ทุนเรือนหุ้น 520,900.00 บาท  

       - ค่ำหุ้น 2,500.00 บำท  

หนี้เงินกู้ - โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2,306,000.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก  12,000.00 บำท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 15,178.53 บำท  

รวมรายจ่ายทั้งหมด 29,678.53 บาท  

/ผู้ค้ ำประกันเงินกู้สำมัญ... 

 



ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ – โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

       1. จ.ส.ต.อุสมำน    สะระโต 

       2. ส.ต.ท.พำริด      ปำตง 

       3. ด.ต.ยุตติยำ       เบน็คณนนท์ 

ติดภาระค้ าประกัน 4 ราย 

     1. ด.ต.บัญญัติ         เบน็หมุหมัด         หุ้น    245,100.00   บำท   หนี้          573,800.00   บำท  

     2. ส.ต.ท.พำริด        ปำตง                 หุ้น    210,000.00   บำท   หนี้          737,500.00   บำท 

     3. ร.ต.อ.ปรัชญำ      เหตุหำก              หุ้น    325,100.00   บำท   หนี้       1,384,300.00    บำท 

     4. ร.ต.ท.วรวิทย์       จันทร์แก้ว           หุ้น    436,100.00    บำท   หนี้       2,151,500.00    บำท     
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติไม่อนุมัติให้กู้เงินโครงกำรเพ่ือบรรเทำค่ำครองชีพ 
 5. ด้วย สมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ร.ต.ท.ศักดำ  อ่อนรักษ์ ต ำแหน่ง รอง สวป.สภ.ละงู สมำชิกเลขที่ 09133           
มีควำมประสงค์ขอกู้เงินโครงกำรเพ่ือบรรเทำค่ำครองชีพ เนื่องจำกสมำชิกฯ  มำช่วยรำชกำร สง.รอง ผบ.  ศปก.ตร.สน.          
จึงเรียนมำเพ่ือพิจำรณำให้คณะกรรมกำรพิจำรณำในกำรกู้ครั้งนี้ 

ทุนเรือนหุ้น 280,600.00 บาท  

       - ค่ำหุ้น 1,700.00 บำท  

หนี้เงินกู้สามัญทั่วไป 710,900.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก  5,900.00 บำท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 4,261.52 บำท  

หนี้เงินกู้ – โครงเพื่อบรรเทาค่าครองชีพ 29,281.42 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก  2,000.00 บำท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 199.29 บำท  

รวมรายจ่ายทั้งหมด 14,060.81 บาท  

ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ  

       1. ร.ต.ท.จรูญ         แสงมะณี 

       2. ร.ต.ต.สุธรรม      สุขศรีแก้ว 

       3. ร.ต.ท.ช ำนำญ     แผลงดี 

       4. ร.ต.ท.พงศ์พัฒน์  ยะโกบ 

 /ติดภำระค้ ำประกัน 2 รำย... 

 

 



ติดภาระค้ าประกัน 2 ราย 

     1. ร.ต.ต.สุธรรม       สุขศรีแก้ว         หุ้น    291,100.00   บำท   หนี้      611,400.00   บำท  

     2. ร.ต.ท.ช ำนำญ      แผลงดี            หุ้น    158,100.00   บำท   หนี้      672,900.00   บำท 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติไม่อนุมัติให้กู้เงินโครงกำรเพ่ือบรรเทำค่ำครองชีพ 

5.7.3 สมาชิกขอกู้เงินสามัญปรับโครงสร้างหนี้ 
1. ด้วย สมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ร.ต.ท.บุญเหิม  แขกทอง สังกัด สภ.เมืองยะลำ สมำชิกเลขที่  04552                   

มีควำมประสงค์ขอกู้เงินสำมัญปรับโครงสร้ำงหนี้ จ ำนวน 2,500,000.00 บำท (สองล้ำนห้ำแสนบำทถ้วน) ผ่อนช ำระ 170 งวด          
(15 ปี 2 เดือน) ปัจจุบันผู้กู้อำยุ 56 ปี 6 เดือน ตำมระเบียบกำรให้เงินกู้แก่สมำชิก พ.ศ.2562  ผ่อนได้ 11 ปี 132 งวด 
เนื่องจำกติดภำระค้ ำประกัน ร.ต.อ.กฤชพิชญ์  พิชญนิตินัย สังกัด หน่วยนอก(สมำชิกพิเศษ) กรณีถูกแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน     
ต้องรับภำระหนี้ โดยประมำณ 140,000.00 บำท ในกำรค ำนวณเงินกู้ในครั้งนี้ ไม่ขอรวมเงินต ำแหน่ง กันไว้ท้ำยบัญชีจำก 1,500.00 บำท  
เหลือ 1,300.00 บำท เหลือรับเงินโดยประมำณ 260,400.00 บำท จึงเรียนมำเพ่ือพิจำรณำให้คณะกรรมกำรพิจำรณำในกำรกู้ครั้งนี้ 

ทุนเรือนหุ้น 442,100.00 บาท  

       - ค่ำหุ้น 1,700.00 บำท  

หนี้เงินกู้สามัญทั่วไป 1,775,800.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก  11,800.00 บำท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 11,688.66 บำท  

หนี้เงินกู้ – โครงการเพื่อบรรเทาค่าครองชีพ 290,800.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก  4,100.00 บำท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 1,914.10 บำท  

หนี้เงินกู้สามัญ – ปืน 25,100.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก  1,900.00 บำท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 165.21 บำท  

รวมรายจ่ายทั้งหมด 33,367.97 บาท  

ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ  

       1. ด.ต.อนุรักษ์   ทับสระ 

       2. ด.ต.โสภณ     พิมพ์โคตร 

       3. ด.ต.ประสำท  จันที 

 /ติดภำระค้ ำประกัน 7 รำย... 

 

 



ติดภาระค้ าประกัน 7 ราย 

     1. ร.ต.ต.สิ้ม           ไชยอ่อนแก้ว           หุ้น     348,000.00   บำท   หนี้           28,000.00   บำท  

     2. ร.ต.อ.กฤชพิชญ์   พิชญนิตินัย             หุ้น     429,100.00   บำท   หนี้      1,120,511.42   บำท 

     3. ด.ต.โสภณ          พิมพ์โคตร              หุ้น     422,100.00   บำท   หนี้      2,003,600.00   บำท 

     4. ด.ต.ประสำท       จันท ี                    หุ้น    422,100.00    บำท   หนี้     2,392,800.00   บำท     

     5. ด.ต.บุญลือ          บญุมำ                  หุ้น     434,600.00   บำท   หนี้      2,210,800.00   บำท 

     6. ร.ต.ท.คมกริช       หงส์สำม                หุ้น    428,000.00    บำท   หนี้        733,300.00   บำท 

     7. ด.ต.วิรชั             ทองธรรมชำติ          หุ้น    436,100.00    บำท   หนี้     1,740,000.00    บำท 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติเรียกเจ้ำตัวมำพบอีกครั้ง 

2. ด้วย สมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ส.ต.อ.เอกพจน์  นำครำช สังกัด สภ.รำมัน สมำชิกเลขที่ 09319 มีควำมประสงค์
ขอกู้เงินสำมัญปรับโครงสร้ำงหนี้ จ ำนวน 680,000.00 บำท (หกแสนแปดหมื่นบำทถ้วน) ผ่อนช ำระ 220 งวด            
เพ่ือน ำเงินไปคลอดบุตรคนที่ 2 โดยไม่ปิดหนี้ธนำคำรกรุงไทย เนื่องจำกติดภำระค้ ำประกัน ส.ต.ท.ยุทธภูมิ  ทัดกลำง              
สั ง กั ด  หน่ ว ยนอก  ( ส ม ำชิ ก พิ เ ศษ )  ก รณี ล ง โ ทษปลดออกจ ำกร ำชกำ ร  จ ำ น วน  199 , 0 90 . 0 0  บ ำท                        

เหลือรับเงินประมำณ 110,000.00 บำท จึงเรียนมำเพ่ือพิจำรณำให้คณะกรรมกำรพิจำรณำในกำรกู้ครั้งนี้ 

ทุนเรือนหุ้น 127,000.00 บาท  

       - ค่ำหุ้น 1,600.00 บำท  

หนี้เงินกู้สามัญทั่วไป 216,000.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก  1,800.00 บำท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 1,421.75 บำท  

หนี้เงินกู้ – โครงการเพื่อบรรเทาค่าครองชีพ 125,800.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก  1,400.00 บำท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 828.04 บำท  

หนี้เงินกู้ – ฐานะผู้ค้ าประกัน 124,797.98 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก  1,640.00 บำท  

หนี้เงินฉุกเฉิน 70,000.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก  5,900.00 บำท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 758.01 บำท  

รวมรายจ่ายทั้งหมด 15,347.80 บาท  

 /ผู้ค้ ำประกันเงินกู้สำมัญ... 

 



ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ  

       1. ด.ต.จำรีต      สมไทย 

       2. ส.ต.ท.สุชำติ   ศรีเทพอุบล 

       3. ส.ต.อ.ณภัทร  โชติชว่ง 

       4. ส.ต.ท.นพดล  หนูคง 

ติดภาระค้ าประกัน 1 ราย 

     1. ส.ต.ท.ฮำร์ฟำร์  ปำแนบูงอ           หุ้น    175,400.00   บำท   หนี้   561,100.00   บำท  
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติให้กู้เงินสำมัญปรับโครงสร้ำงหนี้ 

5.7.4 สมาชิกขอกู้เงินสามัญโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
1. ด้วย สมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ด.ต.จำรุวัฒน์  สำมห้วย สังกัด กก.ปพ.ส่วนที่ 1 สมำชิกเลขที่ 09863                   

มีควำมประสงค์ขอกู้เงินโครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต จ ำนวน 2,730,000.00 บำท (สองล้ำนเจ็ดแสนสำมหมื่นบำทถ้วน)          
เนื่องจำกสมำชิกป่วย ต้องไปหำหมอในวันที่ 28 มกรำคม 2562 ซึ่งไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ จึงเรียนมำเพ่ือพิจำรณำ
ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำในกำรกู้ครั้งนี้ 

ทุนเรือนหุ้น 481,200.00 บาท  

       - ค่ำหุ้น 1,700.00 บำท  

หนี้เงินกู้สามัญทั่วไป 1,858,400.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก  11,800.00 บำท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 12,232.35 บำท  

หนี้เงินกู้ – โครงการเพื่อบรรเทาค่าครองชีพ 267,600.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก  3,600.00 บำท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 1,761.39 บำท  

หนี้เงินกู้ฉุกเฉิน 33,000.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก  2,800.00 บำท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 203.20 บำท  

รวมรายจ่ายทั้งหมด 34,096.94 บาท  

ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ  

       1. ส.ต.ท.กชกร         เจริญดี 

       2. ส.ต.ท.สรรญเพ็ชร  จนัทร์นวล 

       3. ส.ต.ท.สมบัติ         บัวงำม 

/ติดภำระค้ ำประกัน 1 รำย... 

 



ติดภาระค้ าประกัน 1 ราย 

     1. ส.ต.ท.สรรญเพ็ชร     จันทร์นวล        หุ้น     226,000.00   บำท   หนี้    765,500.00   บำท  
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติไม่อนุมัติให้กู้เงินโครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 

5.7.5 สมาชิกขอกู้เงินสามัญเพื่อวัยเกษียณ 
1.  ด้ วย สมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ร .ต .ท.วิจิ ตร  จินดำรัตน์  ต ำแหน่ ง  รอง สว . (ป)  สภ. เมืองยะลำ                  

สมำชิกเลขท่ี 04383 มีควำมประสงค์ขอกู้เงินสำมัญเพื่อวัยเกษียณ เพ่ือน ำเงินไปรักษำตัวภรรยำ เนื่องจำกปัจจุบันสมำชิก
ผู้กู้ มีอำยุเกิน 58 ปี 2 เดือน ไม่เข้ำตำมระเบียบกำรให้เงินกู้แก่สมำชิก พ.ศ.2562 จึงเรียนมำเพ่ือพิจำรณำให้
คณะกรรมกำรพิจำรณำในกำรกู้ครั้งนี้ 

ทุนเรือนหุ้น 437,600.00 บาท  

       - ค่ำหุ้น 1,700.00 บำท  

หนี้เงินกู้สามัญทั่วไป 1,748,000.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก  12,000.00 บำท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 11,505.67 บำท  

หนี้เงินกู้ – โครงการเพื่อบรรเทาค่าครองชีพ 171,200.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก  2,400.00 บำท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 1,126.87 บำท  

หนี้เงินกู้ฉุกเฉิน 27,000.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก  2,300.00 บำท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 176.74 บำท  

รวมรายจ่ายทั้งหมด 31,209.28 บาท  

ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ  

       1. ด.ต.วิรัช     ทองธรรมชำติ 

       2. ด.ต.สมบัติ  จิตรหมัน้ 

       3. ด.ต.คณิต   สุวรรณรัตน์ 

ติดภาระค้ าประกัน 4 ราย 

      1. ด.ต.วิรชั            ทองธรรมชำติ        หุ้น    436,100.00   บำท   หนี้     1,740,400.00   บำท  

      2. ร.ต.ท.บุญโสภณ   นรนิทร               หุ้น    379,100.00   บำท   หนี้     1,242,300.00   บำท 

      3. ด.ต.คณิต           สวุรรณรัตน์          หุ้น   436,100.00    บำท   หนี้     2,100,000.00   บำท 

      4. ด.ต.สมบัติ          จิตรหมั้น             หุ้น   503,400.00    บำท   หนี้     2,149,200.00   บำท 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติให้กู้เงินสำมัญเพ่ือวัยเกษียณ และให้กันเงินประจ ำต ำแหน่ง จ ำนวน 2,000.00 บำท 

/5.8 เรื่อง รำยงำนติดตำมหนี้สิน... 



5.8 เรื่อง รายงานติดตามหนี้สิน และรายละเอียดลูกหนี้ต่างจังหวัด 
 5.8.1 รายละเอียดลูกหนี้ต่างจังหวัด 
 ภำยในเดือนมกรำคม 2562 มีลูกหนี้ต่ำงจังหวัดส่งช ำระเงินตั้งแต่ 21 ธันวำคม 2561 – 20 มกรำคม 2562 รวม
เป็นเงิน 5,414,638.94 บำท 
  ลูกหนี้ต่ำงจังหวัดยกมำเดือน ธ.ค.61    357 รำย 
  สมำชิกหน่วยต่ำงจังหวัด ประจ ำเดือน ม.ค.62 
   - ลำออก        28 รำย 
   - ย้ำยออก          - รำย 
   - ย้ำยเข้ำ         - รำย    
  คงเหลือลูกหนี้ต่างจังหวัดเดือนมกราคม 2562  329 ราย 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติรับทรำบ 
 1. ร.ต.ท.ขัตติยะ สำมทอง ต ำแหน่ว ย้ำยสภ.แม่ลำน จว.ปัตตำนี สมำชิกเลขท่ี 08249  

   ทุนเรือนหุ้น  362,400.00  บาท 
   หนี้เงินกู้สามัญ         1,058,054.26  บาท 
   หนี้เงินกู้ฉุกเฉิน    64,870.90  บาท 

ว / ด / ป รายการ 
6/ ธ.ค./ 61 ส่งเรียกเก็บ  26,320 ภ.จว.ปัตตำนี  ท่ี สอ.ยล./3188 
6/ ธ.ค./ 61 ส่งเรียกเก็บ  26,320 สภ.แมล่ำน จว.ปัตตำนี ที่ สอ.ยล./3191 

19/ ธ.ค./ 61 โทรแจ้งสมำชิกให้โอนมำช ำระสหกรณ์ฯ ยอด 31,776 บำท (ยังไม่มียอดช ำระเข้ำมำยังสหกรณ์ฯ ) 

18/ ม.ค./ 62 แจ้งรำยละเอียดผู้กู-้ผู้ค้ ำ  ที ่สอ.ยล./82 

ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติให้รอเดือนมกรำคม 2562 
5.8.2 รายละเอียดสมาชิก จชต. 
เรียน คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ฯ ฝ่ำยด ำเนินกำรขอแจ้งรำยงำนสมำชิก จชต. ประจ ำเดือนมกรำคม 2562 
 1. สมำชิก กก.สส.จชต. จ ำนวน 46 รำย จ ำนวนเงินเรียกเก็บ 823,323.75 บ. ติดต่อกำรเงิน            

กก.สส.จชต. หักเก็บได้ท้ังจ ำนวน 
 2. สมำชิก ศฝร.จชต จ ำนวน 11 รำย จ ำนวนเรียกเก็บ 176,728.63 บ. ติดต่อกำรเงิน ศฝร.จชต.       

หักเก็บได้ท้ังจ ำนวน 
  ยอดยกมำ  57 รำย 
  ลำออก     - รำย 
  ย้ำยออก     -  รำย 
  ย้ำยเข้ำ     - รำย 
  คงเหลือ   57 ราย 
จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทรำบ 

ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติรับทรำบ 
/5.8.3 รำยละเอียดสมำชิกในหน่วย... 

 



5.8.3 รายละเอียดสมาชิกในหน่วย 
  เก็บได้จริง 

สังกัด หุ้น สท สช สพ ฉฉ ฉฐ 
เงิน
ฝาก 

ดบ. เก็บได้จริง ส่งเรียกเก็บ 

สภ.บันนังสตา           
7799  จ.ส.ต.ศริิพงษ์   เกลี้ยงทอง - - - - - - - - - 17,075.31 
8668  ส.ต.ท.สุทธิพงษ์ ธีระแนว - - - - - - - - - 25,957.62 
8663  ส.ต.ท.อภิรักษ์  รุ่งเรือง 1,700.00 2,532.40 - - - - - 3,014.60 7,247.00 8,314.60 
9985  ส.ต.ต.สมศักดิ์  ปำนขวัญ - - - - - - - - - 19,600.01 
 1,700.00 2,532.40 - - - - - 3,014.60 7,247.00 70,947.54 
สภ.ปะแต           
7139  ส.ต.อ.สิทธิพงศ์  สืบประดิษฐ์ - - - - - - - - - 35,988.02 
8236  ร.ต.อ.ไกรโรจน์  ศีรีนำรถ - - - - - - - - - 3,000.00 
 - - - - - - - - - 38,988.02 

สภ.ยะรม           
8434ส.ต.ท.ณัฐวุฒิ  อินทร์กง - - - - - - - - - 13,949.18 

 - - - - - - - - - 13,949.18 
สภ.ท่าธง           
9189  ส.ต.อ.ศักรินทร์  เรืองแก้ว 1,700.00 4,800.00 - - - - - 12,941.44 19,441.44 21,441.44 

 1,700.00 4,800.00 - - - - - 12,941.44 19,441.44 21,441.44 
กก.ปพ.ส่วนที่1           
8724  ส.ต.ท.พงศกร   กำญจนจ ำนงค์ - - - - - - - - - 2,000.00 
 - - - - - - - - - 2,000.00 
สมาชกิสมทบ           
10379  นำงรัชนิดำ  นำคพันธ์ - - - - - - - - - 500.00 
 - - - - - - - - - 500.00 
 3,400.00 7,332.40 - - - - - 15,956.04 26,688.44 147,826.18 

ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติรับทรำบ 
 
 
 
 
 
 
 

/5.8.4 รำยละเอียดหน่วยนอก... 
 
 



 5.8.4 รายละเอียดหน่วยนอก (สมาชิกพิเศษ) 
 เรียน คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ฯ ฝ่ำยด ำเนินกำรขอแจ้งรำยงำนหน่วยนอก (สมำชิกพิเศษ) ประจ ำเดือนมกรำคม 2562 
   ยอดยกมำ   13 รำย 
   จ่ำยคืนค่ำหุ้น    4 รำย 
   ย้ำยออก     1 รำย 
   ย้ำยเข้ำ     7 รำย 
   คงเหลือ   15 ราย 
 หมำยเหตุ : จ่ำยคืนค่ำหุ้น 4 รำย  
  1. ส.ต.ท.พิทยำ  อินทร์ยอด ค ำสั่งต ำรวจภูธรจังหวัดยะลำ ที่ 1833/2561 ลงโทษไล่ออกจำกรำชกำร 
  2. ส.ต.ต.ชลธิศ  ศรีระษำ  ค ำสั่งต ำรวจภูธรจังหวัดยะลำ ที่ 1890/2561 ลงโทษไล่ออกจำกรำชกำร 
  3. ส.ต.ต.บลีำล  บือแน  ค ำสั่งต ำรวจภูธรจังหวัดยะลำ ที่ 1824/2561 ลงโทษไล่ออกจำกรำชกำร 
  4. ส.ต.ต.น ำพล  ทองประทีป ค ำสั่งต ำรวจภูธรจังหวัดยะลำ ที่ 1824/2561 ลงโทษไล่ออกจำกรำชกำร 
 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทรำบ 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติรับทรำบ 

5.8.5 รายละเอียดสมาชิกค าพิพากษา (ตัดการ์ดนอก) 
1. ร.ต.อ.ทรัพย์สยำม ชัยทุมพงศ์ ต ำแหน่ง สน.บำงโพ เลขท่ีสมำชิก 7745 **กู้ 2 ที่** 
** เช็คระบบ ณ วันที่ 18 มกรำคม 2562 กู้ 2 ที่ 1. สอ.ตร.ยะลำ 2. สอ.ต ำรวจแห่งชำติ 
 หนี้เงินกู้สามัญ (ค าพิพากษา)  1,281,038.50  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

ค ำพิพำกษำ 14 ธันวำคม 2559 พิพำกษำให้จ ำเลยทั้งหกร่วมกันช ำระเงิน 1,476,216.16 บำท 
     (ในอัตรำดอกเบี้ย 8.75%) + ค่ำธรรมเนียม 42,895 บำท = 1,519,111.16 บำท 

31/ธ.ค./59 ในปี 2559  สมำชิกได้โอนมำช ำระทั้งปี รวม 7,644.63 บำท                           คงเหลือ   1,511,466.53  บำท 

30/ ม.ค./ 60 
กำรเงินหักส่งช ำระ ยอด 3,500 บ. 
(หักช ำระ ค่ำหุ้น 1,500 บำท เงินต้น สช.  1,470.17 บำท ดอกเบี้ย 529.83 บำท  คงเหลือ       69,586.68  บำท 

23/ ก.พ./ 60 
น ำเงินปันผลและเฉลี่ยคืนปี 2559 ยอด 32,610.07 บำท ช ำระหนี ้
 (หักช ำระ เงินต้น สช. 32,244.02 บำท ดอกเบี้ย 366.05 บำท                        คงเหลือ      37,342.66  บำท 

7/ มิ.ย./ 60 
น ำทุนเรือนหุ้น ยอด 360,000 บำท  ช ำระหนี้ 
(หักช ำระ เงินต้นสช.   37,342.66 บำท ดอกเบี้ย       851.21 บำท                  คงเหลือ         -              บำท 
            เงินต้นสษ. 230,428.03 บำท ดอกเบี้ย   91,378.10 บำท)                 คงเหลือ   1,281,038.50    บำท 

28/ มิ.ย./ 61 
30/ ส.ค./ 61 
27/ ก.ย./ 61 

กำรเงินหักส่งช ำระ ยอด 3,500 บ. 
( เบื้องต้นน ำหักในส่วนของดอกเบี้ย หนี้เงินกู้สำมญั-ค ำพิพำกษำ ) 

26/ ก.ย./ 61 ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรฯ ชุดที่ 23 ครั้งท่ี 12 เมื่อวันท่ี 26 กันยำยน 2561 พิจำรณำแล้วมีมติฟ้องล้มละลำย 

18/ ม.ค./62 
     เดือน พ.ย.61 - จนถึง ณ ปัจจุบัน (ไม่มีกำรส่งยอดช ำระหนี้เข้ำมำยังสหกรณ์ฯ 
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 

ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติรอฟ้องล้มละลำย 
/2. ร.ต.อ.ประดิษฐ์ ศรีทอง... 



 2. ร.ต.อ.ประดิษฐ์ ศรีทอง ต ำแหน่ง สน.ดุสิต เลขสมำชิก 06208 **กู้ 2 ที่** 
 **เช็คระบบ ณ วันที่ 18 มกรำคม 2562 กู้ 2 ที ่1. สอ.ตร.ยะลำ 2. สอ.ต ำรวจแห่งชำติ 
  หนี้เงินกู้สามัญ (ค าพิพากษา)  1,350,808.55  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

ค ำพิพำกษำ 28 พฤศจิกำยน 2559 พิพำกษำให้จ ำเลยทั้งหกร่วมกันช ำระเงิน 1,522,711.05 บำท 
     (ในอัตรำดอกเบี้ย8.75%) + ค่ำธรรมเนียม 45,805 บำท  = 1,568,516.05 บำท 

22/ ก.พ./ 60 
น ำเงินปันผลและเฉลี่ยคืนปี 2559 ยอด 26,353.08 บำทช ำระหนี ้
(หักช ำระ ค่ำหุ้น 1,500 บำท ดอกเบี้ย สช. 2,825.72 บำท                               คงเหลือ      54,593.56   บำท 
ดอกเบี้ย สษ.22,027.36 บำท)                                                                คงเหลือ  1,568,516.05   บำท 

27/ มี.ค./ 60 
น ำทุนเรือนหุ้น ยอด 327,000 บำท  ช ำระหนี้ 
(หักช ำระ เงินต้น สช.   54,593.56 บำท ดอกเบี้ย     394.87  บำท                    คงเหลือ         -            บำท 
            เงินต้น สษ. 217,707.50 บำท ดอกเบี้ย 54,304.07  บำท)                   คงเหลือ  1,350,808.55   บำท 

26/ ก.ย./ 61 ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรฯ ชุดที่ 23 ครั้งท่ี 12 เมื่อวันท่ี 26 กันยำยน 2561 พิจำรณำแล้วมีมติฟ้องล้มละลำย 

ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติรอฟ้องล้มละลำย 

 5.8.6 เรื่อง สมาชิกสหกรณ์ขอโอนย้ายระหว่างสหกรณ์ (กรณีไม่ติดภาระค้ าประกัน) 

 1. ด้วยสมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ส.ต.อ.วิโรจน์ อินพรม สังกัด สภ.สะเดำ จว.สงขลำ สมำชิกเลขที่ 04439             
ขอโอนย้ำยระหว่ำงสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจสงขลำ จ ำกัด รำยละเอียดดังนี้ 
  ทุนเรือนหุ้น  275,300.00  บาท 
  ไม่ติดภาระค้ าประกัน 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติให้โอนย้ำยระหว่ำงสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจสงขลำ จ ำกัด 
 2. ด้วยสมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ด.ต.มนตรี รักรอด สังกัด บก.อก.ภ.8 สมำชิกเลขที่ 06069 ขอโอนย้ำย          
ระหว่ำงสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูเก็ต จ ำกัด รำยละเอียดดังนี้ 
  ทุนเรือนหุ้น  381,600.00  บาท 
  หนี้เงินกู้สามัญ         1,429,502.49  บาท 
  หนี้เงินกู้ค่าครองชีพ 106,927.63  บาท 
  ไม่ติดภาระค้ าประกัน 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติให้โอนย้ำยระหว่ำงสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูเก็ต จ ำกัด 
 
 
 
 
 
 
 

/5.8.7 เรื่อง สมำชิกสหกรณ์ขอโอนย้ำยระหว่ำงสหกรณ์... 
 

 



 5.8.7. เรื่อง สมาชิกสหกรณ์ขอโอนย้ายระหว่างสหกรณ์ (กรณีติดภาระค้ าประกัน) 
 1. ด้วยสมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ด.ต.บุญญรัตน์ เกื้อไขย สังกัด สภ.เกำะหลีเป๊ะ จว.สตูล สมำชิกเลขที่ 05976     
ขอโอนย้ำยระหว่ำงสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจสตูล จ ำกัด รำยละเอียดดังนี้ 
  ทุนเรือนหุ้น  372,900.00 บาท 
  หนี้เงินกู้สามัญ         1,092,282.88 บาท 
  ติดภาระค้ าประกัน 3 ราย 
   1. ส.ต.ต.อำหลี   สุติก   หนี้เงินกู้สำมัญ 204,513.73 บำท 
   2. ด.ต.พงษ์ศักดิ์   สุวรรณรัตน ์  หนี้เงินกู้สำมัญ 750,000.00 บำท 
   3. ร.ต.ท.อ ำพล     ภูนชุอภัย  หนี้เงินกู้สำมัญ 388,000.00 บำท 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติให้โอนย้ำยระหว่ำงสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจสตูล จ ำกัด (กรณีติดภำระค้ ำประกัน) 
 2. ด้วยสมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ส.ต.อ.เอกรินทร์ โชตำ สังกัด กก.สส.ภ.จว.เชียงรำย สมำชิกเลขที่ 06414 ขอ
โอนย้ำยระหว่ำงสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจเชียงรำย จ ำกัด รำยละเอียดดังนี้ 
  ทุนเรือนหุ้น  185,600.00 บาท 
  หนี้เงินกู้สามัญ  201,235.18 บาท 
  ติดภาระค้ าประกัน 1 ราย 
   1. ส.ต.อ.วีระยุทธ  ปุรำถำนัง  หนี้เงินกู้สำมัญ 267,272.61 บำท  
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติให้โอนย้ำยระหว่ำงสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจเชียงรำย จ ำกัด (กรณีติดภำระค้ ำประกัน) 
 3. ด้วยสมำชิกสหกรณ์ฯ รำย จ.ส.ต.โชคอนันต์ บุญพำ สังกัด สภ.บำงนบ จว.นครศรีธรรมรำช สมำชิกที่ 07764 
ขอโอนย้ำยระหว่ำงสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจนครศรีธรรมรำช จ ำกัด รำยละเอียดดังนี้ 
  ทุนเรือนหุ้น  425,300.00 บาท 
  หนี้เงินกู้สามัญ        1,825,355.07 บาท 
  ติดภาระค้ าประกัน 2 ราย 
   1. จ.ส.ต.ชัยนพร  ภิวฒันกุล หนี้เงินกู้สำมัญ  1,829,600.00 บำท 
   2. ร.ต.อ.ไพศำล   สังข์กิจ  หนี้เงินกู้ค่ำครองชีพ        89,200.00 บำท 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติให้โอนย้ำยระหว่ำงสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจนครศรีธรรมรำช จ ำกัด  

(กรณีติดภำระค้ ำประกัน) 
5.8.8 เรื่อง ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ (กรณีไม่ติดภาระค้ าประกัน) 

 1. ด้วยสมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ร.ต.อ.ภูวนำรถ อนันต์เอ้ือ สังกัด สภ.โซ่พิสัย จว.บึงกำฬ สมำชิกเลขที่ 06822    
ขอลำออกจำกกำรเป็นสมำชิกสหกรณ์ รำยละเอียดดังนี้ 
  ทุนเรือนหุ้น  442,100.00 บาท 
  หนี้เงินกู้สามัญ  992,700.00 บาท 
  หนี้เงินกู้ค่าครองชีพ 219,547.30 บาท 
  ไม่ติดภาระค้ าประกัน 
  หมำยเหตุ : สหกรณ์ออมทรัพย์ ตร.บึงกำฬ โอนช ำระหนี้ส่วนต่ำง วันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2562 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติให้ลำออกจำกกำรเป็นสมำชิกสหกรณ์  หลังจำกได้รับยอดช ำระหนี้ส่วนต่ำง         

ตำมหมำยเหตุ ณ วันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2562 



 2. ด้วยสมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ส.ต.ท.อิทธิพล เส้นทอง สังกัด สภ.เมืองมุกดำหำร สมำชิกเลขที่ 07127           
ขอลำออกจำกกำรเป็นสมำชิกสหกรณ์ รำยละเอียดดังนี้ 
  ทุนเรือนหุ้น  194,400.00 บาท 
  ไม่ติดภาระค้ าประกัน 

ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติให้ลำออกจำกกำรเป็นสมำชิกสหกรณ์ 
 3. ด้วยสมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ส.ต.อ.พัลลภ จิตตรัตน์ สังกัด สภ.ทุ่งใหญ่ จว.นครศรีธรรมรำช สมำชิกเลขที่ 08287   
ขอลำออกจำกกำรเป็นสมำชิกสหกรณ์ รำยละเอียดดังนี้ 
  ทุนเรือนหุ้น  168,400.00 บาท 
  หนี้เงินกู้สามัญ  374,000.00 บาท 
  หนี้เงินกู้ค่าครองชีพ   43,209.61 บาท 
 หมำยเหตุ : เจ้ำตัวจะเข้ำมำช ำระหนี้ (ยอดส่วนต่ำง) ในวันที่ 25 มกรำคม 2561   
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติให้ลำออกจำกกำรเป็นสมำชิกสหกรณ์ 
 5.8.9 เรื่อง ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ (กรณีติดภาระค้ าประกัน) 
 1. ด้วยสมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ด.ต.สำโรจน์ สังข์วำรี สังกัด สภ.สุไหงปำดี จว.นรำธิวำส สมำชิกเลขที่ 08007     
ขอลำออกจำกกำรเป็นสมำชิกสหกรณ์ (กรณีติดภำระค้ ำประกัน) รำยละเอียดดังนี้ 
  ทุนเรือนหุ้น    237,500.00 บาท 
  หนี้เงินกู้สามัญ    199,200.00 บาท 
  หนี้เงินกู้ค่าครองชีพ         15,175.04 บาท 
  ติดภาระค้ าประกัน 1 ราย 
   1. พ.ต.ต.ธีระยุทธ   เพชรชิต หนี้เงินกู้สำมัญ 420,000.00 บำท 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติให้ลำออกจำกกำรเป็นสมำชิกสหกรณ์ (กรณีติดภำระค้ ำประกัน) 
 2. ด้วยสมำชิกสหกรณ์ฯ รำย พ.ต.ท.สะอำด ทำงทอง สังกัด ศพฐ.4 จว.ขอนแก่น สมำชิกเลขที่ 05524          
ขอลำออกจำกกำรเป็นสมำชิกสหกรณ์ (กรณีติดภำระค้ ำประกัน) รำยละเอียดดังนี้ 
  ทุนเรือนหุ้น    787,600.00 บาท 
  หนี้เงินกู้สามัญ (หุ้นค้ าประกัน)  419,816.99 บาท 
  ติดภาระค้ าประกัน 1 ราย 
   1. ร.ต.ท.วสุพล  หวุ่นจันทร์ หนี้เงินกู้สำมัญ 479,500.00 บำท 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติให้ลำออกจำกกำรเป็นสมำชิกสหกรณ์ (กรณีติดภำระค้ ำประกัน) 
 3. ด้วยสมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ร.ต.ต.อภิชัย รักล้วน สังกัด สภ.คลองแงะ จว.สงขลำ สมำชิกเลขที่ 05451            
ขอลำออกจำกกำรเป็นสมำชิกสหกรณ์ (กรณีติดภำระค้ ำประกัน) รำยละเอียดดังนี้  
  ทุนเรือนหุ้น    190,600.00 บาท 
  ติดภาระค้ าประกัน 1 ราย 
   1. ส.ต.อ.เฉลิมพล  เรืองแก้ว หนี้เงินกู้สำมัญ 320,151.95 บำท 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติให้ลำออกจำกกำรเป็นสมำชิกสหกรณ์ (กรณีติดภำระค้ ำประกัน) 

/4. ด้วยสมำชิกสหกรณ์ฯ... 



 4. ด้วยสมำชิกสหกรณ์ฯ รำย จ.ส.ต.ณรงค์  นำมศิริ  สังกัด สภ.อำจสำมำรถ จว.ร้อยเอ็ด สมำชิกเลขที่ 05922   
ขอลำออกจำกกำรเป็นสมำชิกสหกรณ์ (กรณีติดภำระค้ ำประกัน) รำยละเอียดดังนี้ 
  ทุนเรือนหุ้น    388,900.00 บาท 
  ติดภาระค้ าประกัน 2 ราย 
   1. ส.ต.อ.พบพล    ทินบุตร หนี้เงินกู้สำมัญ 240,969.92 บำท 
   2. ร.ต.อ.ภูวนำรถ  อนันต์เอื้อ หนี้เงินกู้สำมัญ 992,700.00 บำท 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติให้ลำออกจำกกำรเป็นสมำชิกสหกรณ์ (กรณีติดภำระค้ ำประกัน) 
 5.8.10 เรื่อง ขออนุมัติโอนหุ้นหักหนี้สมาชิก 
 1. ด้วยสมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ร.ต.ท.แวอุเซ็ง สำมะอำลี สังกัด บ ำนำญ สมำชิกเลขที่ 04155 ได้เสียชีวิตจำก
สำเหตุเส้นเลือดหัวใจตีบ เมื่อวันที่ 2 มกรำคม 2562 มีควำมประสงค์ขอโอนหุ้นหักหนี้ ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 
  ทุนเรือนหุ้น  277,500.00 บาท 
  หนี้เงินกู้สามัญ  704,000.00 บาท 
  ติดภาระค้ าประกัน 1 ราย (สามัญ) 
  1. ด.ต.หญิงนุสรำ  โพธิเหำะ     หุ้น   407,000.00 บำท หนี้สำมัญ   1,360,000.00  บำท 
  ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ เลขที่ 00841/2560 วันที่กู้ 21 เมษายน 2560 (กองทุนร้อยละ 1) 
  1. ด.ต.หญิงนุสรำ  โพธิเหำะ สภ.โกตำบำรู 
  2. ส.ต.ต.ฮัมดีย์     ดงมูซอ สภ.โกตำบำรู 
 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุมัติ 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติให้โอนหุ้นหักหนี้ 
 2. ด้วยสมำชิกสหกรณ์ฯ รำย จ.ส.ต.ศิริพงษ์ เกลี้ยงทอง สังกัด สภ.บันนังสตำ สมำชิกเลขที่ 07799 ได้เสียชีวิต
จำกสำเหตุภำวะระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว เมื่อวันที่ 13 ธันวำคม 2561 มีควำมประสงค์ขอโอนหุ้นหักหนี้              
ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 
  ทุนเรือนหุ้น  284,900.00 บาท 
  หนี้เงินกู้สามัญ  672,600.00 บาท (กองทุนร้อยละ 0.2) 
  หนี้เงินกู้ค่าครองชีพ 235,200.00 บาท (กองทุนร้อยละ 1) 
  ติดภาระค้ าประกัน 3 ราย (สามัญ 2 ราย / ค่าครองชีพ 1 ราย) 
  1. ร.ต.ต.ธรรมรัตน์  ภำระเพิง หุ้น   168,100.00   บำท   หนี้สำมัญ         253,500.00  บำท 
  2. จ.ส.ต.เรืองฤทธิ์  ทองทิพย์       หุ้น   331,100.00   บำท   หนี้สำมัญ      1,250,600.00   บำท 
  3. จ.ส.ต.เรืองฤทธิ์  ทองทิพย์       หุ้น   331,100.00   บำท   หนี้ค่ำครองชีพ  440,000.00   บำท 
  ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ เลขที่ 00642/2557 วันที่กู้ 2 กรกฎาคม 2557 (กองทุนร้อยละ 0.2) 
  1. จ.ส.ต.ชัยนพ      รภิวัฒนำกุล สภ.บันนังสตำ 
  2. ส.ต.อ.ประวิทย์   อินไหม ต่ำงจังหวัด 
  3. ส.ต.อ.อนุสรณ์    ปำแว สภ.บันนังสตำ 
  4. ส.ต.ท.ธีระพงษ์   ทองสวี สภ.บันนังสตำ 

/ผู้ค้ ำประกันเงินกู้ค่ำครองชีพ... 
 



  ผู้ค้ าประกันเงินกู้ค่าครองชีพ เลขที่ 01010/2560 วันที่กู้ 18 พฤษภาคม 2560 (กองทุนร้อยละ 1) 
  1. จ.ส.ต.ชัยนพ      รภิวัฒนกุล สภ.บันนังสตำ 
 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุมัติ 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติให้โอนหุ้นหักหนี้ 
 3. ด้วยสมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ร.ต.ท.สมเกียรติ  มำตย์นอก สั งกัด  บ ำนำญ สมำชิกเลขที่  01506                     
ได้เสียชีวิตจำกสำเหตุระบบหำยใจล้มเหลว เมื่อวันที่  30 ธันวำคม 2561 มีควำมประสงค์ขอโอนหุ้นหักหนี้                  
ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 
  ทุนเรือนหุ้น  484,300.00 บาท 
  หนี้เงินกู้สามัญ         1,279,994.09 บาท (กองทุนร้อยละ 1) 
  ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ เลขที่ 01166/2559 วันที่กู้ 1 มิถุนายน 2559 (กองทุนร้อยละ 1) 
  1. ร.ต.ท.สวุิทย์        สรวงวิวฒัน์กิจ  กก.ปพ.ส่วนที่ 1 
  2. ร.ต.ท.สมเกียรติ   สุวรรณอักษร   บ ำนำญพิเศษ 
  3. ร.ต.อ.สุทิน        สุขสมนิล   บ ำนำญพิเศษ  
 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุมัติ 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติให้โอนหุ้นหักหนี้ 

5.8.11 เรื่อง  ขออนุมัติเบิกเงินกองทุนช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ าประกันเงินกู้ (กองทุนร้อยละ0.2 และร้อยละ1) 
**กองทุนร้อยละ 0.2** 

 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธรจังหวัดยะลำ จ ำกัด  ข้อ3(1) 79(8)            
และข้อ107(10) โดยมติที่ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ชุดที่19 ครั้ งที่5 เมื่อวันที่28 พฤษภำคม 2557  
ได้ก ำหนดให้มีระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธรจังหวัดยะลำ จ ำ กัด ว่ำด้วยกองทุนช่วยเหลือสมำชิก 
ผู้ค้ ำประกันเงินกู้ พ.ศ.2557 ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 14 ให้สหกรณ์จ่ำยเงินกองทุนตำมข้อ13 ได้ ในอัตรำไม่ เกินร้อยละ 0.20 เท่ำของวงเงินกู้ของ  
ผู้ เ สี ยชี วิ ต  ผู้ ถู ก ไล่ ออกจำกรำชกำร  ผู้ ถู กปลดจำกรำชกำร  หรือผู้ ถู ก ให้ออกจำกรำชกำร  แล้ วแต่กรณี  
แต่ต้องไม่เกินจ ำนวนเงินที่ผู้ค้ ำประกันเงินกู้จะต้องรับผิดชอบต่อสหกรณ์ 

******************************************************** 
**กองทุนร้อยละ 1** 
 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธรจังหวัดยะลำ จ ำกัด ข้อ 3(1)ข้อ 79(8)         
และข้อ 107(10) ที่ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ชุดที่  23 ครั้ งที่  8 เมื่อวันที่  28 พฤษภำคม 2561  
ได้ มี มติ ก ำหนดระ เบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำ รวจภู ธรจั งหวั ดยะลำ  จ ำกั ด  ว่ ำด้ วย  กองทุนช่ วย เหลื อ  
สมำชิกผู้ค้ ำประกันเงินกู้ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ  14 ให้ สหกรณ์จ่ ำย เงินกองทุนตำมข้อ  13 ได้ รั บกำรช่ วย เหลือสมำชิก เ พ่ือช ำระหนี้                   
ให้แก่สหกรณ์แทนผู้ค้ ำประกันโดยสหกรณ์จะจ่ำยให้แก่สมำชิกหลังจำกน ำค่ำหุ้น ณ วันท ำสัญญำมำหักกลบลบหนี้แล้ว  
และให้น ำเงินกองทุนช่วยเหลือสมำชิกผู้ค้ ำประกันในจ ำนวนหนี้ที่ค้ำงตำมมติคณะกรรมกำรเป็นรำยๆ ไป 

******************************************************** 
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1. ด้วยสมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ร.ต.ท.แวอุเซ็ง  สำมะอำลี  สังกัด บ ำนำญ  สมำชิกเลขที่  04155  ได้เสียชีวิต   
จำกสำเหตุเส้นเลือดหัวใจตีบ เมื่อวันที่ 2 มกรำคม 2562  มีควำมประสงค์ขออนุมัติเบิกเงินกองทุนช่วยเหลือสมำชิก         
ผู้ค้ ำประกันเงินกู้(ร้อยละ1) ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 

ทุนเรือนหุ้น  277,500.00 บาท  
  หนี้เงินกู้สามัญ  704,000.00 บาท  (กองทุนร้อยละ 1) 
  ติดภาระค้ าประกัน  1 ราย(สามัญ) 
  1. ด.ต.หญิงนุสรำ      โพธิเหำะ หุ้น  407,700.00 บำท หนี้สำมัญ  1,360,000.00 บำท 
  ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ  เลขที่00841/2560  วันที่กู้ 21 เมษายน 2560  (กองทุนร้อยละ 1) 
  1. ด.ต.หญิงนุสรำ      โพธิเหำะ สภ.โกตำบำรู 

2. ส.ต.ต.ฮัมดีย์         ดงมูซอ สภ.โกตำบำรู 
 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุมัติ 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติให้เบิกเงินกองทุนช่วยเหลือสมำชิกผู้ค้ ำประกันเงินกู้ (ร้อยละ 1) 

2. ด้วยสมำชิกสหกรณ์ฯ รำย จ.ส.ต.ศิริพงษ์  เกลี้ยงทอง  สังกัด สภ.บันนังสตำ  สมำชิกเลขท่ี 07799 ได้เสียชีวิต 
จำกสำเหตุภำวะระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว เมื่อวันที่ 13 ธันวำคม 2561 มีควำมประสงค์ขออนุมัติเบิกเงิน 
กองทุนช่วยเหลือสมำชิกผู้ค้ ำประกันเงินกู้  (ร้อยละ0.2) ของวงเงินกู้สำมัญจ ำนวน 196 , 000.00 บำท                      
(หนึ่งแสนเก้ำหมื่นหกพันบำทถ้วน) และขออนุมัติเบิกเงินกองทุนช่วยเหลือสมำชิกผู้ค้ ำประกันเงินกู้ (ร้อยละ1)           
ของวงเงินกู้ค่ำครองชีพซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 
  ทุนเรือนหุ้น  284,900.00 บาท  
  หนี้เงินกู้สามัญ  672,600.00 บาท  (กองทุนร้อยละ 0.2) 
  หนี้เงินกู้ค่าครองชีพ 235,200.00 บาท  (กองทุนร้อยละ 1) 
  ติดภาระค้ าประกัน  3 ราย (สามัญ 2 ราย / ค่าครองชีพ 1 ราย) 

 1. ร.ต.ต.ธรรมรัตน์   ภำระเพิง หุ้น 168,100.00 บำท หนี้สำมัญ       253,500.00 บำท 
 2. จ.ส.ต.เรืองฤทธิ์   ทองทิพย์ หุ้น 331,100.00 บำท หนี้สำมัญ     1,250,600.00 บำท 
 3. จ.ส.ต.เรืองฤทธิ์   ทองทิพย์ หุ้น 331,100.00 บำท หนี้ค่ำครองชีพ 440,600.00 บำท 

  ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ เลขที่ 00642/2557  วันที่กู้ 2 กรกฎาคม 2557 (กองทุนร้อยละ 0.2) 
 1. จ.ส.ต.ชัยนพร     ภิวัฒนกลุ สภ.บันนังสตำ 
 2. ส.ต.อ.ประวิทย์    อินไหม ต่ำงจังหวัด 
 3. ส.ต.ท.อนุสรณ์    ปำแว สภ.บันนังสตำ 
 4. ส.ต.ท.ธีระพงษ์    ทองสวี สภ.บันนังสตำ 

  ผู้ค้ าประกันเงินกู้ค่าครองชีพ เลขที่ 01010/2560 วันที่กู้ 18 พฤษภาคม 2560 (กองทุนร้อยละ 1) 
 1. จ.ส.ต.ชัยนพร     ภิวัฒนกลุ สภ.บันนังสตำ 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุมัติ 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติให้เบิกเงินกองทุนช่วยเหลือสมำชิกผู้ค้ ำประกันเงินกู้ (ร้อยละ 0.2) และ (ร้อยละ 1) 
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3. ด้วยสมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ร.ต.ท.สมเกียรติ มำตย์นอก สังกัด บ ำนำญ สมำชิกเลขที่ 01506 ได้เสียชีวิต 
จำกสำเหตุระบบหำยใจล้มเหลว เมื่อวันที่  30 ธันวำคม 2561 มีควำมประสงค์ขออนุมัติเบิกเงินกองทุนช่วยเหลือ 
สมำชิกผู้ค้ ำประกันเงินกู้ (ร้อยละ1) ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 
  ทุนเรือนหุ้น  484,300.00 บาท 
  หนี้เงินกู้สามัญ          1,279,994.09 บาท  (กองทุนร้อยละ 1) 
  ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ  เลขที่ 01166/2559  วันที่กู้ 1 มิถุนายน 2559  (กองทุนร้อยละ 1) 

 1. ร.ต.ท.สวุิทย์        สรวงวิวฒัน์กิจ กก.ปพ.ส่วนที่ 1 
 2. ร.ต.ท.สมเกียรติ    สวุรรณอักษร บ ำนำญพิเศษ 
 3. ร.ต.อ.สุทิน          สุขสมนิล  บ ำนำญพิเศษ 

  ไม่ติดภาระค้ าประกัน 
  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุมัติ 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติให้เบิกเงินกองทุนช่วยเหลือสมำชิกผู้ค้ ำประกันเงินกู้ (ร้อยละ 1) 

4. ด้วยสมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ส .ต.ท.ชิ โนเทพ  ส ำเริ ง   สั งกัด  สภ.จะกว๊ะ  สมำชิกเลขที่  06677                
สมำชิกถูกตั้งค ำสั่งต ำรวจภูธรจังหวัดยะลำ ที่  523/2560 เรื่อง ลงโทษไล่ออกจำกรำชก ำร มีควำมประสงค์                 
ขออนุมัติเบิกเงินกองทุนช่วยเหลือสมำชิกผู้ค้ ำประกันเงินกู้  (ร้อยละ0.2) ของวงเงินกู้สำมัญ จ ำนวน 200, 000.00 บำท 
และของวงเงินกู้ฉุกเฉิน จ ำนวน 5,000.00 บำท ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 
  หนี้เงินกู้สามัญ   796,586.75 บาท  (กองทุนร้อยละ 0.2) 
  หนี้เงินกู้ฉุกเฉิน    18,604.00 บาท  (กองทุนร้อยละ 0.2) 
  ติดภาระค้ าประกัน  2 ราย  (สามัญ 1 ราย / ค าพิพากษา 1 ราย) 

 1. พ.ต.ต.จรวย       พยัคฆำ หุ้น 421,100.00 บำท หนี้สำมัญ            738,517.39   บำท 
 2. พ.ต.ต.ประดิษฐ์   ศรีทอง หุ้น        -        บำท หนี้ค่ำครองชีพ   1,350,808.55    บำท 

  ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ  เลขที่ 01277/2558 วันที่กู้ 1 ตุลาคม 2558 (กองทุนร้อยละ 0.2) 
 1. ร.ต.อ.จิระศักดิ์      อุดตะกะ  ต่ำงจังหวัด 
 2. ส.ต.ท.พิทยำ        อินทร์ยอด  ตั้งค ำสั่ง ภ.จว.ยะลำ  ที่1833/2561 ลงโทษไล่ออก 
 3. ส.ต.ท.กริชปกรณ์   มณีรัตน์  สภ.จะกว๊ะ 
 4. ส.ต.ท.อนุสรณ์       แก้วจนัทร์  สภ.ยะรม 

  ผู้ค้ าประกันเงินกู้ฉุกเฉิน เลขที่ 00654/2558 วันที่กู้ 3 พฤศจิกายน 2558 (กองทุนร้อยละ 0.2) 
  1. ส.ต.ท.พิทยำ         อินทร์ยอด  ตั้งค ำสั่ง ภ.จว.ยะลำ  ที่1833/2561 ลงโทษไล่ออก 
 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุมัติ 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติให้เบิกเงินกองทุนช่วยเหลือสมำชิกผู้ค้ ำประกันเงินกู้ (ร้อยละ 0.2) 
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5. ด้วยสมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ส.ต.อ.จอมพล วังมี  สั งกัด  ต่ำงจั งหวัด สมำชิกเลขที่  07145                     
สมำชิกถูกตั้งค ำสั่งต ำรวจภูธรจังหวัดสงขลำ ที่ 842/2561 เรื่อง ลงโทษไล่ออกจำกรำชกำร  มีควำมประสงค์ขออนุมัติ  
เบิกเงินกองทุนช่วยเหลือสมำชิกผู้ค้ ำประกันเงินกู้  (ร้อยละ0.2) ของวงเงินกู้สำมัญ จ ำนวน 170 ,000.00 บำท 
ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 
  หนี้เงินกู้สามัญ  333,513.04 บาท  (กองทุนร้อยละ 0.2) 
  ติดภาระค้ าประกัน  2 ราย  (สามัญ 2 ราย) 

 1. ส.ต.อ.ยุทธนำ          ลำภำกรณ์ หุ้น 361,100.00 บำท หนี้สำมัญ   910,657.87 บำท 
 2. ส.ต.อ.รณรงค์          จันทร์ประเสริฐ หุ้น 347,600.00 บำท หนี้สำมัญ 1,057,026.34 บำท 

  ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ เลขที่00802/2556  วันที่กู้ 29 พฤษภาคม 2556 (กองทุนร้อยละ 0.2) 
 1. ร.ต.อ.จักรี             เฉิดฉิ้ม  สภ.บำตูตำโมง 
 2. ด.ต.สมัย                แก้วเกำะสะบ้ำ กก.สส.ภ.จว.ยะลำ 
 3. จ.ส.ต.อนุกิตติ์          พงศ์จนัทรเสถียร กก.ปพ.ส่วนที่ 1 
 4. ส.ต.อ.ปริญญำ         ถีสูงเนิน  ต่ำงจังหวัด 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุมัติ 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติให้เบิกเงินกองทุนช่วยเหลือสมำชิกผู้ค้ ำประกันเงินกู้ (ร้อยละ 0.2) 

5.8.12 เรื่อง ขออนุมัติเบิกกองทุนเพื่อสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ พ.ศ.2562 
อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธรจังหวัดยะลำ จ ำกัด  ข้อ 3(1) ข้อ 79(8)         

และข้อ  107(10 ที่ ประชุมคณะกรรมกำรด ำ เนินกำร  ชุดที่  24  ครั้ งที่  2   เมื่ อวันที่  26  ธันวำคม 2561  
ได้มีมติก ำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธรจังหวัดยะลำ จ ำกัด ว่ำด้วย กองทุนเพ่ือสวัสดิกำรหรือ 
กำรสงเครำะห์ พ.ศ.2562  ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 12 กรณีสมำชิกเสียชีวิตจ่ำยเงินกองทุนสวัสดิกำร ดังนี้ 
  (ก) เป็นสมำชิกไม่เกินห้ำปี  จ ำนวน   70,000.- บำท 
  (ข) เป็นสมำชิกเกินห้ำปีขึ้นไป จ ำนวน  100,000.- บำท 
 กำรจ่ำยเงินสวัสดิกำรตำม (ก) และ (ข) กองทุนเพ่ือสวัสดิกำรหรือกำรสงเครำะห์จะไม่จ่ำยให้กับสมำชิก             
ที่มีกองทุนช่วยเหลือสมำชิกผู้ค้ ำประกันเงินกู้และมีกำรจ่ำยช ำระหนี้ตั้งแต่หนึ่งล้ำนบำทขึ้นไป แต่ให้น ำเงินกองทุน  
เพ่ือสวัสดิกำรหรือกำรสงเครำะห์ มำช ำระหนี้เงินกู้แทน 

******************************************************** 
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1. ด้วยสมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ร.ต.ท.แวอุเซ็ง  สำมะอำลี  สังกัด บ ำนำญ  สมำชิกเลขที่04155  ได้เสียชีวิต  
จำกสำเหตุเส้นเลือดหัวใจตีบ เมื่อวันที่ 2 มกรำคม 2562  มีควำมประสงค์ขออนุมัติเบิกกองทุนเพ่ือสวัสดิกำรหรือกำร
สงเครำะห์ พ.ศ.2562  ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 
  ทุนเรือนหุ้น  277,500.00 บาท  
  หนี้เงินกู้สามัญ  704,000.00 บาท  (กองทุนร้อยละ 1) 
  ติดภาระค้ าประกัน  1 ราย (สามัญ) 
  1. ด.ต.หญิงนุสรำ        โพธิเหำะ    หุ้น 407,700.00 บำท หนี้สำมัญ 1,360,000.00 บำท 
  ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ  เลขที่ 00841/2560  วันที่กู้ 21 เมษายน 2560  (กองทุนร้อยละ 1) 

 1. ด.ต.หญิงนุสรำ        โพธิเหำะ  สภ.โกตำบำรู 
 2. ส.ต.ต.ฮัมดีย์           ดงมูซอ  สภ.โกตำบำรู 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุมัติ 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติให้เบิกเงินกองทุนเพ่ือสวัสดิกำรหรือกำรสงเครำะห์ พ.ศ.2562  

2. ด้วยสมำชิกสหกรณ์ฯ รำย จ.ส.ต.ศิริพงษ์  เกลี้ยงทอง  สังกัด สภ.บันนังสตำ  สมำชิกเลขที่  07799               
ได้เสียชีวิตจำกสำเหตุภำวะระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว  เมื่อวันที่ 13 ธันวำคม 2561  มีควำมประสงค์ขออนุมัติ          
เบิกกองทุนเพ่ือสวัสดิกำรหรือกำรสงเครำะห์ พ.ศ.2562  ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 
  ทุนเรือนหุ้น  284,900.00 บาท  
  หนี้เงินกู้สามัญ  672,600.00 บาท  (กองทุนร้อยละ 0.2) 
  หนี้เงินกู้ค่าครองชีพ 235,200.00 บาท  (กองทุนร้อยละ 1) 
  ติดภาระค้ าประกัน  3 ราย (สามัญ 2 ราย / ค่าครองชีพ 1 ราย) 

 1. ร.ต.ต.ธรรมรัตน์      ภำระเพิง   หุ้น 168,100.00 บำท หนี้สำมัญ         253,500.00 บำท 
 2. จ.ส.ต.เรืองฤทธิ์       ทองทิพย์   หุ้น 331,100.00 บำท หนี้สำมัญ       1,250,600.00 บำท 
 3. จ.ส.ต.เรืองฤทธิ์       ทองทิพย์   หุ้น 331,100.00 บำท หนี้ค่ำครองชีพ   440,600.00 บำท 

  ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ เลขที่ 00642/2557  วันที่กู้ 2 กรกฎาคม 2557 (กองทุนร้อยละ 0.2) 
 1. จ.ส.ต.ชัยนพ           รภิวฒันกุล สภ.บันนังสตำ 
 2. ส.ต.อ.ประวิทย์        อินไหม  ต่ำงจังหวัด 
 3. ส.ต.ท.อนุสรณ์        ปำแว  สภ.บันนังสตำ 
 4. ส.ต.ท.ธีระพงษ์       ทองสวี  สภ.บันนังสตำ 

  ผู้ค้ าประกันเงินกู้ค่าครองชีพ เลขที่ 01010/2560 วันที่กู้ 18 พฤษภาคม 2560 (กองทุนร้อยละ 1) 
1. จ.ส.ต.ชัยนพ           รภิวฒันกุล สภ.บันนังสตำ 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุมัติ 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติให้เบิกเงินกองทุนเพ่ือสวัสดิกำรหรือกำรสงเครำะห์ พ.ศ.2562  
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3. ด้วยสมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ร.ต.ท.สมเกียรติ มำตย์นอก สังกัด  บ ำนำญ สมำชิกเลขที่  01506                     
ได้เสียชีวิตจำกสำเหตุระบบหำยใจล้มเหลว เมื่อวันที่  30 ธันวำคม 2561 มีควำมประสงค์ขออนุมัติเบิกกองทุนเพ่ือ
สวัสดิกำรหรือกำรสงเครำะห์ พ.ศ.2562 ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 
  ทุนเรือนหุ้น    484,300.00 บาท 
  หนี้เงินกู้สามัญ           1,279,994.09 บาท  (กองทุนร้อยละ 1) 
  ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ  เลขที่ 01166/2559  วันที่กู้ 1 มิถุนายน 2559  (กองทุนร้อยละ 1) 

 1. ร.ต.ท.สวุิทย์       สรวงววิฒัน์กิจ กก.ปพ.ส่วนที่ 1 
 2. ร.ต.ท.สมเกียรติ  สุวรรณอักษร  บ ำนำญพิเศษ 
 3. ร.ต.อ.สุทิน        สุขสมนิล  บ ำนำญพิเศษ 

  ไม่ติดภาระค้ าประกัน 
 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุมัติ 

 หมำยเหตุ : กองทุนเพ่ือสวัสดิกำรหรือกำรสงเครำะห์จะไม่จ่ำยให้กับสมำชิกที่มีกองทุนช่วยเหลือสมำชิก  
ผู้ค้ ำประกันเงินกู้และมีกำรจ่ำยช ำระหนี้  ตั้งแต่หนึ่งล้ำนบำทขึ้นไป แต่ให้น ำเงินกองทุนเพ่ือสวัสดิกำร           
หรือกำรสงเครำะห์ มำช ำระหนี้เงินกู้แทน 

ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติให้เบิกเงินกองทุนเพ่ือสวัสดิกำรหรือกำรสงเครำะห์ พ.ศ.2562 และน ำไปหักหนี้ 
5.8.13 เรื่อง ขอแนวทางในการปฏิบัติสมาชิกสหกรณ์ราย ร.ต.อ.กฤชพิชญ์ พิชญนิตินัย 
ด้วยสมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ร.ต.อ.กฤชพิชญ์  พิชญนิตินัย สังกัด สภ.เมืองยะลำ สมำชิกเลขท่ี 04821 ถูกตั้งค ำสั่ง

ต ำรวจภูธรจังหวัดยะลำ ที่ 1183/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน และค ำสั่งสถำนีค ำสั่งต ำรวจภูธรเมืองยะลำ       
ที่ 309/2561 เรื่อง อนุญำตให้ข้ำรำชกำรต ำรวจลำออกจำกรำชกำร เนื่องจำกผู้ค้ ำประกันเงินกู้สำมัญมีจ ำนวน 5 รำย และใน
ล ำดับที่ 1. ด.ต.ทนงศักดิ์, 2. พ.ต.ต.สมจิตฯ และ 3. ร.ต.ท.บุญเหิมฯ ยินยอมที่จะรับสภำพหนี้รำย ร.ต.อ.กฤชพิชญ์ฯ และใน
ล ำดับที่ 4. ด.ต.อุทัยฯ และ 5. พ.ต.ท.เชิดฯ ไม่ยินยอมรับสภำพหนี้ 

 ทุนเรือนหุ้น  429,100.00 บาท 
 หนี้เงินกู้สามัญ           1,120,511.42 บาท 
 ไม่ติดภาระค้ าประกัน 
 ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ เลขที่ 01026/2556 วันที่กู้ 1 สิงหาคม 2556 
 1. ด.ต.ทนงศักดิ์   เพ็ชรมณี กก.สส.ภ.จว.ยะลำ 
 2. พ.ต.ต.สมจิต    หิ้นเพ็ชร์ สภ.บันนังสตำ 
 3. ร.ต.ท.บุญเหิม  แขกทอง สภ.เมืองยะลำ 

4. ด.ต.อุทัย        เทพทอง  กก.สส.ภ.จว.ยะลำ 
5. พ.ต.ท.เชิด      ประกอบพุ่ม กก.สส.ภ.จว.ยะลำ 

 จึงขอแนวทำงในกำรปฎิบัติงำนเพ่ือด ำเนินกำรต่อไป  
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติให้ผู้ค้ ำประกันเงินกู้สำมัญรับสภำพหนี้แล้ว จ ำนวน 3 รำย คือ  

1. พ.ต.ท.สมจิต  หิ้นเพ็ชร 
  2. ร.ต.ท.บุญเหิม  แขกทอง  

3. ด.ต.ทนงศักดิ์  เพ็ชรมณี 
 



5.8.14 รายละเอียด สมาชิก ข้าราชการบ านาญ 
ภำยในเดือนมกรำคม 2562 มีลูกหนี้ข้ำรำชกำรบ ำนำญส่งช ำระเงินตั้งแต่ 22 ธันวำคม 2561 – 24 มกรำคม 2562        

จ ำนวน 171 รำย รวมเป็นเงิน 2,274,739.30 บำท เรียกเก็บจริง จ ำนวน 117 รำย จ ำนวนเงิน 1,300,818.05 บำท      
มำช ำระเอง จ ำนวน 4 รำย จ ำนวนเงิน 28,074.38 บำท และเรียกเก็บจำกกรมบัญชีกลำง จ ำนวน 51 รำย             
จ ำนวนเงิน 945,846.87 บำท รวมเงินจ ำนวน 973,921.25 บำท จ่ำยช ำระเอง 1 รำย  จ ำนวน 10,000.00 บำท 

สมำชิกหน่วยบ ำนำญ ประจ ำเดือน ม.ค.62 ยอดยกมำ 171 รำย 

ลำออก ประจ ำเดือน 22 ธ.ค.61 – 24 ม.ค.62 ลำออก/ย้ำย - รำย 

 
เสียชีวิต - รำย 

 
ย้ำยเข้ำ - รำย 

คงเหลือ บ ำนำญ เดือน มกรำคม 2562 ทั้งสิ้น 171 รำย 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติรับทรำบ 

สรุปสมาชิกข้าราชการบ านาญที่ช าระไม่เป็นปกติ 
1. ร.ต.ท.นิยม  รำชวิบูลย์ ต ำแหน่ง ข้ำรำชกำรบ ำนำญ สมำชิกเลขที่ 5733 

  ทุนเรือนหุ้น     440,800.00 บาท 
  หนี้เงินกู้สามัญ 0076/2557            791,944.88 บาท 
  หนี้เงินกู้ค่าครองชีพ 00192/2558    14,635.39 บาท 

วันเดือนปี รายการ จ านวนเงิน 

24 ม.ค.62 ส่งเรียกเก็บจำกกรมบัญชีกลำง ภ.จว.ยะลำ 17,500.00 
 เรียกเก็บจริง 27,512.73 

31 ม.ค.62 ช ำระจริง 17,500.00 

 ยังคงค้ำงช ำระหนี้ ค่ำครองชีพยอดคงเดิมเพรำะเงินไม่พอหัก หักได้เฉพำะสำมัญ  
 ***สมำชิกได้ขอยื่นกู้สำมัญเพ่ือรวมหนี้ เพ่ือหักยอดหนี้ได้เต็มจ ำนวน ระหว่ำงรอกำรพิจำรณำ*** 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติรับทรำบ 
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5.9 เรื่อง รายชื่อสมาชิกท่ีสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ 
สรุปรำยชื่อสมำชิกท่ีสมัครเข้ำเป็นสมำชิกใหม่ 

ระหว่ำงวันที่ 21 ธันวำคม 2561 – 18 มกรำคม 2562 
ประจ ำเดือนมกรำคม 2562 

ล าดับ สมาชกิเลขที ่ ยศ ชื่อ – สกุล 
กู้เงินฉุกเฉิน 

สังกัด 
วัน/เดือน/ปี ที่

สมัคร กู้ ไม่กู้ 

1 10434 ส.ต.ต.จักรณรงค์   ขวัญเมือง    สภ.เมืองยะลำ 25/12/2561 

2 10435 ด.ต.ดวสิ             ชุมชวด    สภ.เมืองยะลำ 27/12/2561 

3 10436 ด.ต.กรกฎ           รักทองหล่อ    สภ.ธำรโต 28/12/2561 

4 10437 ร.ต.ท.หญิงพิชญำ  เกตุเกลีย้ง รับโอน   สภ.เมืองยะลำ 28/12/2561 

5 10438 ร.ต.อ.ฐิติพล        สิงห์ลอยลม    สภ.บำตูตำโมง 28/12/2561 

6 10439 พ.ต.อ.นรำวี        บินแวอำรง รับโอน   สภ.กรงปินัง 04/01/2562 

7 10440 ส.ต.ท.ปรีชำ        เสียมไหม    สภ.อัยเยอร์เวง 08/01/2562 

8 10441 จ.ส.ต.ทศพล       เพ็ญกมล    สภ.อัยเยอร์เวง 08/01/2562 

9 10442 ส.ต.ต.วสันต์       นุ่นสง    สภ.ท่ำธง 08/01/2562 

10 10443 ส.ต.ต.ณัฐพงศ์     ชูแก้ว    สภ.ท่ำธง 08/01/2562 

11 10444 ส.ต.ต.อิมรอน     ดือรำแม    สภ.อัยเยอร์เวง 11/01/2562 

12 10445 นำงปิ่นอนงค์      แก้วจันดี    สมำชิกสมทบ 15/01/2562 

13 10446 ส.ต.ต.พงษ์เทพ    เอกสมบุญ 10,000.00  สภ.กรงปินัง 15/01/2562 

ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติรับทรำบ 
5.10 เรื่อง ขอรับเงินว่าด้วยกองทุนเพื่อสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ พ.ศ.2562 

ข้อ 15 สวัสดิกำรรับขวัญทำยำทใหม่ ให้แก่สมำชิก ครั้งละ 1,000.- บำท โดยจ่ำยครั้งเดียว และกรณีบิดำ มำรดำ 
เป็นสมำชิกทั้ง 2 คน ให้ขอรับเงินสวัสดิกำรตำมสิทธิอันพึงได้ทั้ง 2 คน 

1. ด้วย สมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ส.ต.ท.มำสะรัง  เจ๊ะแมเร๊ำะ ต ำแหน่ง ผบ.หมู่(ป) สภ.ปะแต สมำชิกเลขที่ 08594 
ได้ก ำเนิดบุตรเมื่อวันที่ 13 ธันวำคม 2561 ขอรับเงินสวัสดิกำรรับขวัญทำยำทใหม่ จึงเรียนมำเพ่ือให้คณะกรรมกำรพิจำรณำ 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติให้เบิกเงินกองทุนเพ่ือสวัสดิกำรหรือกำรสงเครำะห์ พ.ศ.2562 กรณีรับขวัญทำยำทใหม่ 

จ ำนวน 1,000.00 บำท 
2. ด้วย สมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ส.ต.ต.สันติ  สุทธมำนโส ต ำแหน่ง ผบ.หมู่(ป) สภ.แม่หวำด สมำชิกเลขที่ 10329 

ได้ก ำเนิดบุตรเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกำยน 2561 ขอรับเงินสวัสดิกำรรับขวัญทำยำทใหม่ จึงเรียนมำเพ่ือให้คณะกรรมกำรพิจำรณำ 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติให้เบิกเงินกองทุนเพ่ือสวัสดิกำรหรือกำรสงเครำะห์ พ.ศ.2562 กรณีรับขวัญทำยำทใหม่ 

จ ำนวน 1,000.00 บำท 
3. ด้วย สมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ส.ต.ต.ภัทรพล  แสนแก้ว ต ำแหน่ง ผบ.หมู่(ป) สภ.กำบัง สมำชิกเลขที่ 09729    

ได้ก ำเนิดบุตรเมื่อวันที่ 1 ธันวำคม 2561 ขอรับเงินสวัสดิกำรรับขวัญทำยำทใหม่ จึงเรียนมำเพ่ือให้คณะกรรมกำรพิจำรณำ 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติให้เบิกเงินกองทุนเพ่ือสวัสดิกำรหรือกำรสงเครำะห์ พ.ศ.2562 กรณีรับขวัญทำยำทใหม่ 

จ ำนวน 1,000.00 บำท 
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 4. ด้วย สมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ส.ต.ท.จักรพงศ์  โตนวุธ ต ำแหน่ง ผบ.หมู่ นปพ. สภ.แม่หวำด สมำชิกเลขที่ 09028     
ได้ก ำเนิดบุตรเมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2561 ขอรับเงินสวัสดิกำรรับขวัญทำยำทใหม่ จึงเรียนมำเพ่ือให้คณะกรรมกำรพิจำรณำ 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติให้เบิกเงินกองทุนเพ่ือสวัสดิกำรหรือกำรสงเครำะห์ พ.ศ.2562 กรณีรับขวัญทำยำทใหม่ 

จ ำนวน 1,000.00 บำท 
 5. ด้วย สมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ส.ต.ท.อิควำน  วำแมดีซำ ต ำแหน่ง ผบ.หมู่ กก.ปพ.  สมำชิกเลขที่ 08794              
ได้ก ำเนิดบุตรเมื่อวันที่ 19 ตุลำคม 2561 ขอรับเงินสวัสดิกำรรับขวัญทำยำทใหม่ จึงเรียนมำเพ่ือให้คณะกรรมกำรพิจำรณำ 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติให้เบิกเงินกองทุนเพ่ือสวัสดิกำรหรือกำรสงเครำะห์ พ.ศ.2562 กรณีรับขวัญทำยำทใหม่ 

จ ำนวน 1,000.00 บำท 
 6. ด้วย สมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ร.ต.อ.หญิงนุจรีย์  จำรุศิวัตม์ ต ำแหน่ง รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ยะลำ  สมำชิกเลขที่ 08966             
ได้ก ำเนิดบุตรเมื่อวันที่ 19 ตุลำคม 2561 ขอรับเงินสวัสดิกำรรับขวัญทำยำทใหม่ จึงเรียนมำเพ่ือให้คณะกรรมกำรพิจำรณำ 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติให้เบิกเงินกองทุนเพ่ือสวัสดิกำรหรือกำรสงเครำะห์ พ.ศ.2562 กรณีรับขวัญทำยำทใหม่ 

จ ำนวน 1,000.00 บำท 
5.11 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมสัมมนา 
 เนื่องด้วยกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดสระบุรีและพ้ืนที่ใกล้เคียงได้มีมติจัดอบรมสัมมนำ ให้กับคณะกรรมกำร
สหกรณ์และเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ ใน หลักสูตร “บังคับใช้กฎหมำยใหม่ สหกรณ์จะอยู่อย่ำงไร?” ระหว่ำงวันที่ 1 – 3 กุมภำพันธ์ 2562       
ณ โรงแรมไอยรำแกรนด์ เขำพระต ำหนัก พัทยำใต้ จังหวัดชลบุรี 
 จึงขอเรียนเชิญท่ำนและคณะกรรมกำรสหกรณ์ เข้ำร่วมกำรอบรมสัมมนำครั้งนี้ 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติให้ผู้จัดกำรและประธำนกรรมกำร เข้ำร่วมกำรอบรมสัมมนำ 
5.12 เรื่อง แจ้งอายัดสิทธิเรียกร้อง 
 1. ตำมที่ได้มีหนังสือจำกส ำนักงำนบังคับคดีจังหวัดยะลำ ที่ ยล 0026/(1)461 ลงวันที่ 18 มกรำคม 2562        
เรื่อง แจ้งอำยัดสิทธิเรียกร้อง ด้วย ศำลจังหวัดยะลำ ได้มีหมำยบังคับคดีในหมำยเลขแดงที่ ผบ.1798/2560 ระหว่ำง   
ร้อยต ำรวจโทสมวุฒิ มณีนิยม โจทก์ ดำบต ำรวจนิติธร  ครุฑถะ จ ำเลย ตั้งเจ้ำพนักงำนบังคับคดี ส ำนักงำนบังคับคดีจังหวัด
ยะลำ เป็นเจ้ำพนักงำนบังคับคดีจัดกำรยึดอำยัดทรัพย์สินของลูกหนี้ตำมค ำพิพำกษำปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 1. และเจ้ำหนี้ตำมค ำ
พิพำกษำแถลงว่ำลูกหนี้ตำมค ำพิพำกษำมีสิทธิเรียกร้อง อยู่ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธรจังหวัดยะลำ จ ำกัด ขอให้เจ้ำพนักงำน
บังคับคดีอำยัดสิทธิเรียกร้อง เพ่ือช ำระหนี้ตำมหมำยบังคับคดีของศำลดังกล่ำว 
 จึงขออำยัดสิทธิเรียกร้องเงินปันผล ,เงินเฉลี่ยคืนของดำบต ำรวจนิติธร  ครุฑถะ จ ำเลย 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติรับทรำบ 
 2. ตำมที่ได้มีหนังสือจำกส ำนักงำนบังคับคดีจังหวัดยะลำ ที่ ยล 0026/(1)520 ลงวันที่ 22 มกรำคม 2562        
เรื่อง แจ้งอำยัดสิทธิเรียกร้อง ด้วย ศำลจังหวัดยะลำ ได้มีหมำยบังคับคดีในหมำยเลขแดงที่ พ.493/2561 ระหว่ำง       
นำงบรรจง จันทรพิลำ โจทย์ ร้อยต ำรวจเอกสุทิน สุขสมนิล ที่ 1 กับพวก จ ำเลย ตั้งเจ้ำพนักงำนบังคับคดี ส ำนักงำนบังคับคดีจังหวัดยะลำ 
เป็นเจ้ำหนี้ตำมค ำพิพำกษำแถลงว่ำลูกหนี้ตำมค ำพิพำกษำมีสิทธิเรียกร้องอยู่ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธรจังหวัดยะลำ จ ำกัด     
ขอให้เจ้ำพนักงำนบังคับคดีอำยัดสิทธิเรียกร้อง เพ่ือช ำระหนี้ตำมหมำยบังคับคดีของศำลดังกล่ำว 
 จึงขออำยัดสิทธิเรียกร้องเงินปันผล ,เงินเฉลี่ยคืนของร้อยต ำรวจโทสุทิน สุขสมนิล จ ำเลย 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติรับทรำบ 

/5.13 เรื่อง กำรรับโอนสมำชิกมำเป็นสมำชิก… 
 



5.13 เรื่อง การรับโอนสมาชิกมาเป็นสมาชิกสหกรณ์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 
ด้วย พ.ต.อ.สุทธิเวช บุญยรัตนกลิน เป็นสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจกองปรำบปรำม จ ำกัด มีควำมประสงค์

ขอโอนหุ้นมำยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธรจังหวัดยะลำ จ ำกัด ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 
  เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจกองปราบปราม จ ากัด เม่ือวันที ่14 ธันวาคม 2550 
  ทุนเรือนหุ้น         370,400.00  บาท 
  หนี้เงินกู้สามัญพร้อมเงินต้น    1,183,368.00  บาท 
  ไม่ติดภาระผู้ค้ าประกัน 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีให้โอนหุ้นมำยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธรจังหวัดยะลำ จ ำกัด 
5.14 เรื่อง สมาชิกเสียชีวิต  

1. ด้วย สมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ร.ต.ท.แวอุเซ็ง  สำมะอำลี สังกัด บ ำนำญพิเศษ สมำชิกเลขที่  04155               
ได้เสียชีวิตด้วยโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ เมื่อวันที่ 2 มกรำคม 2562 ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 
  ทุนเรือนหุ้น     277,500.00 บาท 
  หนี้เงินกู้สามัญทั่วไป                           704,000.00 บาท 
  ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ 
   1. ด.ต.หญิงนุสรำ  โพธิเหำะ 
   2. ส.ต.ต.ฮัมดีย์     ดงมูซอ 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติรับทรำบ 

2. ด้วย สมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ส.ต.อ.อับดุลกำริม  ตันหยงมัส สังกัด สภ.โกตำบำรู สมำชิกเลขที่ 07002               
ได้เสียชีวิตด้วยโรคภำวะขำดออกซิเจน เมื่อวันที่ 9 มกรำคม 2562 ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 
  ทุนเรือนหุ้น     213,600.00 บาท 
  หนี้เงินกู้สามัญทั่วไป                           524,000.00 บาท 
  หนี้เงินกู้ฉุกเฉิน      73,000.00 บาท 
  ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ 
   1. ด.ต.จักรินทร์   สุวรรณจันทร์ 
   2. ส.ต.อ.ธรำดล   ไหมเหลือง 
   3. จ.ส.ต.สุริยัน    หัดเหม 
   4. ส.ต.ท.ธีรพล    พรมทอง 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติรับทรำบ 
5.15 เรื่อง ขอเปิดเผยข้อมูลเครดิต เพื่อขอสินเชื่อกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติให้เปิดเผยข้อมูลเครดิต เพ่ือขอสินเชื่อกับธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร 
5.16 เรื่อง ขอกู้เงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จ านวน 100,000,000.00 บาท 
ที่ประชุม พิ จ ำ ร ณ ำ แ ล้ ว มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห้ กู้ เ งิ น ธ น ำ ค ำ ร เ พ่ื อ ก ำ ร เ ก ษ ต ร แ ล ะ ส ห ก ร ณ์ ก ำ ร เ ก ษ ต ร                       

จ ำนวน 100,000,000.00 บำท 
 

/5.17 เรื่อง ขอกู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ จ ำกัด… 
 



5.17 เรื่อง ขอกู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ ากัด  
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติให้รอประสำนกับสหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ จ ำกัด 
5.18 เรื่อง ขอต่อสัญญาร้านค้า 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติด ำเนินกำรต่อสัญญำร้ำนค้ำ 
5.19 เรื่อง ขอลดการหักเงินกู้สามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

ด้วย สมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ร.ต.อ.นิรุทธ์  นันทมำศวังนรำ สังกัด บ ำนำญพิเศษ สมำชิกเลขที่ 04031           
เนื่องจำกเงินเดือนรับเงินเดือนละ 40,000.00 บำท สหกรณ์หักเดือนละ 37,700.00 บำท เหลือรับเงินประมำณสองพัน
กว่ำบำท ที่ได้รับในแต่ละเดือนไม่พอต่อกำรด ำรงชีพ จึงขอลดกำรหักเงินบ ำนำญในแต่ละเดือนเป็นสองหมื่นกว่ำบำท ให้
เหลือหนึ่งหมื่นกว่ำบำท จึงขอควำมอนุเครำะห์มำยังกรรมกำรพิจำรณำในกำรลดยอดในครั้งนี้ และรำยละเอียดดังนี้ 

ทุนเรือนหุ้น 439,100.00 บาท  

       - ค่ำหุ้น 1,700.00 บำท  

หนี้เงินกู้สามัญทั่วไป 986,800.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก  19,800.00 บำท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 5,657.20 บำท  

หนี้เงินกู้ – โครงการเพื่อบรรเทาค่าครองชีพ 224,400.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก  3,600.00 บำท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 1,286.46 บำท  

หนี้เงินฉุกเฉิน 5,469.03 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก  3,000.00 บำท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 31.35 บำท  

รวมรายจ่ายทั้งหมด 35,075.01 บาท  

ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญทั่วไป 

       1. ร.ต.อ.จรัญ    ศักดิ์สองเมือง 

       2. ร.ต.ท.สุทิน    ศรีบุญเอียด 

       3. จ.ส.ต.ฐฐัฐกร  ทองวิเชียร 

ติดภาระค้ าประกัน 2 ราย 

     1. ร.ต.อ.จรัญ       ศักดิ์สองเมือง        หุ้น      436,100.00   บำท    หนี้     1,011,900.00     บำท  

     2. ร.ต.ต.หญิงวำรี  ชนะพำล              หุ้น      519,200.00   บำท    หนี้     2,492,200.00     บำท 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติไม่อนุมัติให้ลดกำรหักเงินกู้สำมัญสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธรจังหวัดยะลำ จ ำกัด 
 

/ระเบียบวำระท่ี 6 เรื่อง อ่ืนๆ... 
 



ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่อง  อ่ืนๆ 
6.1 สมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ด.ต.หญิงชญำภำ  เอียดเหลือ สังกัด กก.ปพ.ส่วนที่ 1 สมำชิกเลขที่ 08310 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติให้ปลดล๊อคคนค้ ำในกรณีท่ีมำกู้ฉุกเฉินไม่ต้องท ำบันทึกเสนอแล้ว ส่วนกรณีกำรกู้รอให้

ผู้จัดกำรไปตรวจสอบกับธนำคำรออมสินก่อน 
6.2 เงินฝำก สอ.มอ.จ ำกัด  
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติเงินฝำก สอ.มอ.จ ำกัด ให้ในอัตรำที่น้อยกว่ำ 4.5  
6.3 กรณีกู้เงินเกิน 2,000,000.00 บำท 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติกรณีกู้ เงินเกิน 2,000,000.00 บำท กำรดูแลด้ำนสุขภำพให้ใช้ดุลยพินิจของ

คณะกรรมกำร 
6.4 กำรหักเงินกองทุน 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติให้กองทุนหักครั้งแรก 1.5 ครั้งต่อไปหัก 3% ของยอดที่รับ ยกเว้นกำรกู้เงินฉุกเฉิน 
6.5 กรณีสมำชิกสมทบซื้อหุ้น 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติให้สมำชิกสมทบซื้อหุ้นได้ไม่เกิน 50,000.00 บำท 
6.6 สมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ด.ต.ยุตติยำ  เบ็นคณนนท์ สังกัด หน่วยนอก(สมำชิกพิเศษ) สมำชิกเลขที่ 10297          
ตำมที่ได้มีหนังสือกองบังคับคดีล้มละลำย 2 กรมบังคับคดี ที่ ยธ 0504(3)/7525  ลงวันที่ 11 กรกฎำคม 2561 เรื่อง 
ขอให้คืนเงินที่ได้รับช ำระหนี้ไว้ภำยหลังศำลล้มละลำยกลำงมีค ำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขำด 
 บัดนี้ทำงสหกรณ์ฯ ได้รับหนังสือดังกล่ำวและก ำลังตรวจสอบข้อมูลยอดหนี้ที่ได้รับช ำระจำก ด.ต.ยุตติยำ  เบ็นคณนนท ์
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติให้ช ำระหนี้เต็มจ ำนวนให้กับกองบังคับคดีล้มละลำย 2 กรมบังคับคดี 
6.7 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธรจังหวัดยะลำ จ ำกัด ว่ำด้วย กำรให้เงินกู้แก่สมำชิก แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธรจังหวัดยะลำ จ ำกัด 
ว่ำด้วย กำรให้เงินกู้แก่สมำชิก 

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2562 
    

 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด ข้อ 3  ข้อ 11 
ข้อ 13 ข้อ 14 ข้อ 15 ข้อ 79 และข้อ 107 (3) ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 24  ครั้งที่ 3 
เมื่ อวันที่  28 มกราคม 2562 1 มีมติก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจั งหวัดยะลา จ ากัด  
ว่าด้วย   การให้เงินกู้แก่สมาชิก แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 
ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562” 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 28 มกราคม 2562 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกความตามที่ ก าหนดใน หมวด 12 การบริจาคเงินเข้ากองทุนเพ่ือช่วยเหลือผู้ค้ าประกัน 
ข้อ 66 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2562และ 
ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

/“ข้อ 66 สมาชิกผู้ได้รับเงินกู้สามัญ… 
  “ข้อ 66 การกู้ยืมเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด ไม่ว่าโครงการใด หากมียอด
เงินกู้น้อยกว่าสองล้านบาทถ้วน สมาชิกผู้กู้สามารถบริจาคเงินเข้ากองทุนเพ่ือช่วยเหลือผู้ค้ าประกัน โดยให้ค านวณใน
อัตรำร้อยละหนึ่งบำทห้ำสิบสตำงค์ของจ ำนวนเงิน แต่หากมียอดเงินกู้เกินกว่าสองล้านบาท หรือเป็นการกู้ยืมเงิน      



ในลักษณะการแปลงสัญญาซ้ าครั้งที่ 2 เป็นต้นไป ให้ค านวณใน อัตรำร้อยละสำมบำทของจ ำนวนเงินที่ได้รับจริง    
ยกเว้นเงินกู้ฉุกเฉิน เมื่อมีการท าสัญญาให้เก็บในอัตราร้อยละหนึ่งบาทห้าสิบสตางค์ของวงเงินกู้” 

 ข้อ 4 ให้ประธานกรรมการสหกรณ์ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  

  ประกาศ  ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป 

     พันต ารวจโทหญิง เสาวลักษณ์  ตรีมรรค 
               ( เสาวลักษณ์  ตรีมรรค ) 
                 ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด  

(เอกสำรประกอบ) 
          แบบ ท.ข.3 

ตำรำงเปรียบเทียบกำรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธรจังหวัดยะลำ จ ำกัด 

ข้อควำมเดิม ข้อควำมที่ขอแก้ไข เหตุผล 

“ข้อ 66 สมาชิกผู้ได้รับเงินกู้สามัญ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตจ านวนเงิน 
ไม่เกินสองล้านบาทสามารถบริจาคเงิน
เข้ากองทุนเพ่ือช่วยเหลือผู้ค้ าประกัน
เ งิ นกู้ ไ ด้  โ ดย ให้ ค านวณใน อัตร า 
ร้ อ ย ล ะ ห นึ่ ง บ า ท ห้ า สิ บ ส ต า ง ค์ 
ของจ านวนเงินที่ได้รับจริง ส่วนสมาชิก
ผู้ ไ ด้ รั บ เ งิ นกู้ พัฒนาคุณภาพชี วิ ต 
เกินกว่าสองล้านบาท ให้ค านวณใน 
อัตราร้อยละสองบาท ในจ านวนเงินที่
ได้รับเกินสองล้านบาท” 

“ข้อ 66 การกู้ยืมเงินจากสหกรณ์ 
ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา 
จ ากัด ไม่ว่าโครงการใด หากมียอด
เ งิ นกู้ น้ อยกว่ า สองล้ านบาทถ้ วน 
สมาชิกผู้กู้สามารถบริจาคเงินเข้ า
กองทุนเพ่ือช่วยเหลือผู้ค้ าประกัน โดย
ให้ค านวณในอัตรำร้อยละหนึ่งบำทห้ำ
สิบสตำงค์ของจ ำนวนเงิน แต่หากมี
ยอดเงินกู้เกินกว่าสองล้านบาท หรือ
เป็นการกู้ยืมเงิน ในลักษณะการแปลง
สัญญาซ้ าครั้ งที่  2  เป็นต้น ไป  ให้
ค านวณในอัตรำร้อยละสำมบำทของ
จ ำนวนเงินที่ได้รับจริง  
ยกเว้นเงินกู้ฉุกเฉิน เมื่อมีการท าสัญญา
ให้บริจาคเงินเข้ากองทุนเพ่ือช่วยเหลือผู้ค้ า
ประกัน ในอัตราร้อยละหนึ่งบาทห้าสิบ
สตางค์ของวงเงินกู”้ 

 
 

ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แก้ไขเพ่ิมเติม แล้วเสนอนำยทะเบียนต่อไป 

6.8 สมำชิกท่ีกู้เงินโครงกำรเพื่อบรรเทำค่ำครองชีพ 

ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติให้สมำชิกที่กู้เงินโครงกำรเพ่ือบรรเทำค่ำครองชีพแล้ว สำมำรถกลับมำกู้เงินสำมัญ
2,500,000.00 บำท ผ่อนช ำระ 180 งวดได้ 
เลิกประชุม 13.00 น. 
 
 
 



 
   พันต ำรวจโทหญิง      เสำวลักษณ์  ตรีมรรค ประธำนในที่ประชุม 

             ( เสำวลักษณ์  ตรีมรรค ) 
 

        ดำบต ำรวจ       มำรุต  ปำลิยะประดิษฐ์    ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม 
        ( มำรุต  ปำลิยะประดิษฐ์ ) 

 

           ส าเนาถูกต้อง 

  พันต ำรวจโทหญิง   เสำวลักษณ์  ตรีมรรค 
             ( เสำวลักษณ์   ตรีมรรค ) 
ประธำนสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธรจังหวัดยะลำ จ ำกัด 
 

 


