
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าเดือนสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวดัยะลา จ ากดั 
ชุดที ่24 คร้ังที ่5 วันพุธที ่27 มีนาคม พ.ศ. 2562เวลา 09.00 น.  
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวดัยะลา จ ากดั 

******************** 
ผู้เข้าร่วมประชุม   

ล าดับ ยศ - ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง 
1 พ.ต.ท.หญิงเสาวลกัษณ์  ตรีมรรค ประธาน 
2 ร.ต.อ.วรีะชยั              อกัษรถึง รองประธาน 
3 พ.ต.ท.บุญทิพย ์          แกว้วเิศษ กรรมการ 
4 ร.ต.อ.อคัราเดช           แกว้สียง กรรมการ 
5 ร.ต.อ.เสน่ห์               ใหม่พุม่ กรรมการ 
6 ร.ต.อ.ประสพ             กาฬมิค กรรมการ 
7 ร.ต.ท.สมภพ              ชูมณี กรรมการ 
8 ร.ต.ท.หญิงภทัรพร      พรหมสุวรรณ์ กรรมการ/เหรัญญิก 
9 ร.ต.ต.อนนัทศกัด์ิ        ด านุ่ม กรรมการ 
10  ด.ต.มารุต                 ปาลิยะประดิษฐ์ กรรมการ/เลขานุการ 
11 ด.ต.พนม                  ลกัษณาวงศ ์ กรรมการ 
12 ด.ต.นิพนธ์                ถนอมสุข กรรมการ 
13 ด.ต.สุรชยั                 แกว้พรหมด า กรรมการ 
14 ด.ต.ประเสริฐ             ศิริ กรรมการ 
15 ส.ต.อ.เทวนิทร์           สุรินทร์ กรรมการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ ยศ - ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง 
1 พ.ต.ท.ศิวกร             จนัทร ผูจ้ดัการ 
2 นางพรรณี                แกว้ศรี รองผูจ้ดัการ 
3 พ.ต.ท.สงบ               เภรีภาส ผูต้รวจสอบ 
4 ร.ต.ท.สุทิน               ศรีบุญเอียด ผูต้รวจสอบ 
5 ด.ต.สุนทร                วาสประสงค ์ ผูต้รวจสอบ 
6 ร.ต.อ.วรีะยทุธ์           ป่ินทองพนัธ์ุ ท่ีปรึกษา 
7 ด.ต.กนัยทิ์ต              ฆงัคะรัตน์ ท่ีปรึกษา 
8 นางสาวมาสีเตาะ       แมะโละ นกัวชิาการสหกรณ์ 



 
 

ผู้ทีไ่ม่เข้าร่วมประชุม 
ร.ต.อ.ประสพ             กาฬมิค                             กรรมการ 
ร.ต.ท.หญิงภทัรพร      พรหมสุวรรณ์                      กรรมการ/เหรัญญิก 
 

ระเบียบวาระที ่1 เร่ือง  ประธานแจง้ท่ีประชุมเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที ่2  เร่ือง  เพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที ่3  เร่ือง  สืบเน่ือง 

3.1 เรื่อง สมาชิกขอกู้เงินสามัญ 
 1. ด้วย สมาชิกราย ส.ต.อ. ฟาริด  ชัยมาลา ต าแหน่ง ผบ.หมู่ นปพ.สภ.ยะรม สมาชิกเลขที่ 8422                  
มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญ เงินบรรเทาค่าครองชีพ เงินกู้ฉุกเฉิน และเงินกู้ทุนเรือนหุ้น โดยสมาชิกอยู่ระหว่าง        
การตั้งกรรมการสอบ 
        ทุนเรือนหุ้น                                    138,000.00             บาท 

- ค่าหุ้น                               2,000.00           บาท 
        หนี้เงินกู้สามัญหุ้น                            67,000.00             บาท 

- เงินต้นส่งหัก                            500.00            บาท 
- ดอกเบี้ยส่งหัก                          441.01            บาท 

       หนี้เงินกู้สามัญบรรเทาค่าครองชีพ        246,000.00         บาท 
- เงินต้นส่งหัก                         3,600.00          บาท 
- ดอกเบี้ยส่งหัก                       1,619.22         บาท 

 
        รวมรายจ่ายท้ังหมด                                 8,160.23        บาท 
      ไม่ติดภาระค้้าประกัน 
      ค้้าประกันเงินกู้บรรเทาค่าครองชีพ 

1. ส.ต.อ. สันติ  ดว้งค า 
ที่ประชุม      เข้าท่ีประชุมประจ าเดือน 

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่อง เพ่ือทราบ 
4.1 เรื่องเงินรับ – จ่าย ประจ าเดือนมีนาคม 2562 

รายการรับ – จ่ายเงินในรอบเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2562 ดังนี้ 
 รวมรับ ( ตั้งแต ่1 มี.ค. – 20มี.ค.62 ) มีรายละเอียดดังนี้ 

-  รับเงินช าระหนี้เงินกู้สามัญ 64,140,663.30 บาท  

-  รับเงินช าระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน 1,756,587.49 บาท  

-  รับเงินช าระหนี้เงินกู้สามัญ – ปืน 15,490.00 บาท  

-  รับเงินช าระหนี้เงินกู้สามัญ – บรรเทาค่าครองชีพ 10,390,652.49 บาท  



 
 

-  รับเงินช าระหนี้เงินกู้พิเศษ (รับภาระหนี้) 2,139,251.19 บาท  

-  รับเงินช าระหนี้เงินกู้ – ฐานะผู้ค้ าประกัน 160,802.55 บาท  

-  รับเงินช าระหนี้เงินกู้อ่ืน 4,898.35 บาท  

-  ดอกเบี้ยตามค าพิพากษาค้างรับ 5,154.23 บาท  

-  รับช าระหนี้เงินกู้ – ผู้ค้ าประกันรับภาระหนี้ 9,836.49 บาท  

-  รับเงินช าระหนี้เงินกู้ – โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 14,600.00 บาท  

-  เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเป้าหมาย 5,520,058.98 บาท  

-  เงินฝากประจ า 6 เดือน 101,190,136.99 บาท  

-  เงินรอจ่ายคืน 588,221.48 บาท  

-  ตั๋วสัญญาใช้เงิน ธกส.ยะลา 80,000,000.00 บาท  

-  ทุนเรือนหุ้น 5,842,400.00 บาท  

-  กองทุนช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ าประกันเงินกู้ 529,592.30 บาท  

-  ดอกเบี้ยรับ 1,198,251.64 บาท  

-  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  800.00 บาท  

-  รายได้ค่าเช่า 2,000.00 บาท  

-  ค่าธรรมเนียมสมุดเงินฝาก 100.00 บาท  

-  เงินปันผลชุมนุม สอ.ตร.แห่งชาติ 31,260.00 บาท  

   รวมรับ 273,547,655.40 บาท  

    

- ค่าธรรมเนียมสมัคร                                                                     700 .00         บาท  

-  ดอกเบี้ยเงินรับฝากชุมนุม สอ.ตร.แห่งชาติ 1,863.49 บาท  

-  รายได้จากการด าเนินคดี 4,334.43 บาท  

-  รับเงินธนาคารกรุงไทย สาขายะลา 27,834.356.69 บาท  

-  รับเงินธนาคาร ธกส. ยะลา 80,073,117.80 บาท  

-  รับเงินธนาคารออมสิน 18,800,000.00 บาท  

-  รับเงินธนาคารกรุงเทพ  .00 บาท  

-  รับเงินธนาคารแลนด์แอนเฮ้าส์ 55,479.46 บาท  

 - เงินสดคงเหลือยกมา (31 ก.พ.62) 449,187.49 บาท  



 
 

- รวมรับทั้งสิ้น 400,759,796.84    บาท  

รวมจ่าย (ตั้งแต่ 1 มี.ค. – 20 มี.ค.62)  
 

 

-  จ่ายเงินกู้สามัญแก้สมาชิก 76,810,000.00 บาท  

-  จ่ายเงินกู้ฉุกเฉินแก่สมาชิก 3,062,280.00 บาท  

-  จ่ายเงินกู้สามัญ - โครงการเพื่อบรรเทาค่าครอบชีพสมาชิก 9,630,000.00 บาท  

-  จ่ายเงินกู้สามัญ - โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3,000,000.00 บาท  

-  เงินกู้สามัญ - เพ่ือวัยเกษียณ 1,010,000.00 บาท  

-  ครุภัณฑ ์ 24,200.00 บาท  

-  เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเป้าหมาย 6,097,361.35 บาท  

-  เงินรอจ่ายคืน 644,839.17 บาท  

-  ตั๋วสัญญาใช้เงิน ธกส.ยะลา 80,000,000.00 บาท  

-  ทุนเรือนหุ้น 7,116,400.00 บาท  

-  ทุนสวัสดิการสมาชิก 6,000.00 บาท  

-  ดอกเบี้ยจ่ายคืน 192,761.60 บาท  

-  ค่าเบี้ยประชุม 8,000.00 บาท  

-  ค่าใช้จ่ายทั่วไป 479,814.21 บาท  

-  ค่าเช่า เครื่องถ่ายเอกสาร 3,000.00 บาท  

-  ค่ารับรอง 2,470.00 บาท  

-  ค่าโทรศัพท ์ 3,520.64 บาท  

-  ค่าไฟฟ้า 5,191.62 บาท  

-  ค่าตอบแทน 13,200.00 บาท  

-  ค่าวัสดุส านักงาน ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 2,030.00 บาท  

-  ค่าธรรมเนียมธนาคารและอากร 291.50 บาท  

- ค่าไปรษณีย ์ 7,305.00 บาท  

-  ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 1,190,143.34 บาท  

-  ค่าประกันสังคม 11,980.00 บาท  

-  ค่าน้ าประปา 1,690.73 บาท  

-  ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 1,284.00 บาท  



 
 

-  ค่าบริการเคเบิ้ล ที.วี. 200.00 บาท  

-  ดอกเบี้ยจ่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน - ธ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ 55,479.46 บาท  

-  ดอกเบี้ยจ่าย -  ตั๋วสัญญาใช้เงิน ธกส 73,117.80 บาท  

-  ค่าถ่ายเอกสาร 4,360.00 บาท  

 รวมจ่าย 189,456,920.42 บาท  

-  น าเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขายะลา 112,098,884.26 บาท  

-  น าเงินฝาก ชสอ.ตร.แห่งชาติ 33,123.49 บาท  

-  น าเงินฝาก ธกส. 80,000,000.00 บาท  

-  น าเงินฝากธนาคารออมสิน 18,708,700.00 บาท  

-   เงินสดคงเหลือยกไป 20 มี.ค.62 462,168.67 บาท  

 รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 400,759,796.00 บาท  

          มติที่ประชุม    ทราบ 
4.2 เรื่องสมาชิกคงเหลือ ประจ าเดือน มีนาคม 2562 

สมาชิกยกมาจากเดือนก่อน 3,167 ราย 

สมาชิกสมัครใหม่เดือน มี.ค.62 14 ราย 

สมาชิกลาออก 17 ราย 

คงเหลือสมาชิกทั้งสิ้น 3,164 ราย 
 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม      ทราบ 
4.3 เรื่อง การจ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน ประจ าเดือน มีนาคม 2562 
 ในระหว่างดือน 21 กุมภาพันธ์ 2562 – 20 มีนาคม 2562  สหกรณ์ฯ จ่ายเงินเพ่ือเหตุฉุกเฉินให้สมาชิกหน่วย
ต่างๆ จ านวน 238 ราย เป็นจ านวนเงิน3,872,480.00  บาท 
ที่ประชมุ   ทราบ 
4.4 เรื่อง รายงานการตรวจสอบกิจการ 
      ( เอกสารแนบ 2 – 3 ) 
       จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 
ที่ประชมุ   ทราบ 
 
 
 
 



 
 

 
4.5 เรื่อง รายงานงบทดลองประจ าเดือน มีนาคม 2562 

รายงานสรุปงบทดลอง 
จากวันที่ 1 มีนาคม 2562 – 20 มีนาคม 2562  

สินทรัพย์   2,560,781,097.00 

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   5,279,302.76 

        รวมสินทรัพย์   2,555,501,794.24 

รวมหนี้สิน 1,244,961,269.97   

รวมทุน 1,271,840,670.13  2,516,801,940.10 

ก าไรสุทธิ(ขาดทุนสุทธิ)   38,699,854.14 

        รวมหนี้สิ้นและทุน   2,555,501,794.24 

รวมรายได ้ 59,994,022.50   

รวมค่าใช้จ่าย 21,294,168.36   

        ก าไรสุทธิ(ขาดทุนสุทธิ) 38,699,854.14   
 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม   ทราบ 
4.6 เรื่อง รายงานการลาของเจ้าหน้าที่ ประจ าเดือนมีนาคม 2562 
 ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2562  

ชื่อ – นามสกลุ ลาพักผ่อน ลากิจ ลาป่วย ลาคลอด 
รวมวันลา 
ที่ผ่านมา 

พ.ต.ท.ศิวกร      จันทร - - - - 10 

นางพรรณี    แก้วศรี - - - - 0.5 
นางสาวกัญจน์ณัฎฐ์  หวังมวลกลาง - - - - 3 

นางศิวาลัย  ป.ปาน - - - - 1 
นางเมสินี  ชัยสงคราม - - - - 2 
นางสาวลัดดาวัลย์  ปาลิยะประดิษฐ์ - - - - 1 

นางสาวนารีรัตน์  สังข์สกุล - - - - 3 
นางสาวสกุณ  เลี้ยงพันธุ์สกุล 2 - - - 4 
นางสาววันนิสา  ธรรมโชติ - - - - 3 
นางสาวภาวิณี  คงหิ้น - - - 45 47 

จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 
ที่ประชุม      ทราบ 



 
 

 
4.7 เรื่อง รายงานกองทุนช่วยเหลือสมาชิก ประจ าเดือน มีนาคม2562 
 กองทุนช่วยเหลือสมาชิก 21 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2562   

ยอดยกมา 508,111.80 บาท 

รับกองทุน 794,728.00 บาท 

จ่ายกองทุน - บาท 

คงเหลือ 1,302,839.80 บาท 
 จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 
ที่ประชุม       ทราบ 
4.8 เรื่อง การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
ที่ประชุม       ทราบ 
4.9  เรื่อง  ยืนยันยอดเงินค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
 ตามที่สันนิบาต สหกรณ์แห่งประเทศไทย ได้รับการประสานงานทางโทรศัพท์  จากสหกรณ์ออมทรัพย์
ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด  ยืนยันยอดค่าบ ารุงฯ ค้างช าระ  นั้น  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ตรวจสอบ
แล้วปรากฎว่า  สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด มียอดเงินค่าบ ารุงค้างช าระตั้งแต่ปี 2559 -2561 
รวมเป็นเงิน  90,000.00  บาท  (เก้าหมื่นบาทถ้วน) 
 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม   อนมุตัิ มีตอ่ไปให้ด้วยหลงัประชมุใหญ่ของทกุปี 30,000 บาท 
4.10  เรื่อง  การรับฝากเงินประจ า 6 เดือน 
 ตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ ากัด ได้ฝากเงินประเภทเงินฝากประจ าไว้กับสหกรณ์
ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด จ านวน 60,000,000.00  บาท  (หกสิบล้านบาทถ้วน)  อัตราดอกเบี้ย 
ระยะเวลา 12 เดือน  ซึ่งครบก าหนดในวันที่ 12 มีนาคม 2562 และตามหนังสือที่ สอ.ยล./439 ได้ขอให้ทาง สอ.มอ. 
ฝากเงินเพ่ิมอีก 100 ล้านบาท  (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน)  อัตราดอกเบี้ยรับร้อยละ 4.25 ระยะเวลา 6 เดือน จากนั้น
คณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 46 จัดการประชุมครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 มีมติให้ฝากเงินต่อจ านวน 
60,000,000.00  บาท  (หกสิบล้านบาทถ้วน)  โดยใช้อัตราดอกเบี้ย 4.25 ระยะเวลา 6 เดือนจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบ
ก าหนดและมีมติฝากเพ่ิม 100 ล้านบาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.25  
 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม    อนุมัต ิ
4.11  เรื่อง  สมาชิกขอลาออกจากการเป็นสมาชิก 
 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  พ.ต.อ.ธวัชชัย  ดุกสุขแก้ว  ต าแหน่ง  ต่างจังหวัด  สมาชิกเลขที่ 8277  ได้ขอลาออกจาก
การเป็นสมาชิกเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 และได้ท าการลาออกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  เนื่องจากเป็นสมาชิก 2 ที่   
 จึงขอแจ้งในที่ประชุมเพ่ือทราบ 



 
 

ที่ประชุม   อนุมัติให้ลาออกตามที่เสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี  5 
 เรื่อง  เพื่อพิจารณา 

5.1  เรื่อง  กรมส่งเสริม 

ที่ประชุม  1. ขอความร่วมมือรับกูเ้ป็นสมาชิกและตรวจสอบประวติัก่อน 
    2. ขอเชิญรับชม VDO  วนัท่ี 28 มี.ค.62 เวลา 09.00 – 12.00 น 

5.2  เรื่อง  ผู้ตรวจสอบบัญชี 
ที่ประชุม  ไม่มี 
5.3  เรื่อง  ผู้ตรวจสอบกิจการ 
ทีป่ระชุม  ไม่มี 
5.4 เรื่อง สมาชิกพ้นสภาพจากสหกรณ์ประจ าเดือนมีนาคม 2562 ดังนี้ 

ล าดับ เลขที ่ ชื่อ – สกุล 
ทุนเรือนหุ้น 

( บาท ) 
หนี้สิ้น 

( บาท ) 
ยอดคงเหลือ สังกัด เหตุผล 

1 8498 ส.ต.อ.ธนะศักดิ์ อินทร์ชิน 108,100.00 110,100.00 - สภ.เมือง เหตุผลส่วนตัว 
2 09594 ส.ต.ท.  สุรศักดิ์ ศรีอ่อน 76,000.00 35,600.00 40,400.00 สภ.ปะแต เหตุผลส่วนตัว 
3 10161 ส.ต.ท. กมานนท์ เพ็ชรฤทธ์ิ 28,500.00 12,500.00 16,000.00 สภ.เมือง เหตุผลส่วนตัว 
4 8866 ส.ต.อ. ดนุ  เจยีมสกลุ 391,300.00 - 391,300.00 สภ. ท่าธง เหตุผลสร้างบ้าน 
5 10345 ส.ต.อ.นัทธี  โพธิทัพพะ 100,800.00 50,000.00 50,800.00 สภ.เบตง เหตุผลส่วนตัว 

6 10023 นางสาวสกณุ เลี้ยงพันธุ์สกลุ 123,900.00 120,856.54 3,043.46.00 สอ.ตร. เหตุผลส่วนตัว 
7 07615 ด.ต. เฉลิมพล เรืองแก้ว 302,000.00 300,429.56 1,570.44 ต่างจังหวัด โอนย้าย 

8 1715 ร.ต.อ.สมเจตน์ แป้นเมือง 740,900.00 - 740,900.00 บ านาญ เหตุผลส่วนตัว 
9 7782 จ.ส.ต.อมิรอน  บาต ู 207,000.00 - 207,000.00 ต่างจังหวัด เหตุผลส่วนตัว 
10 07208 จ.ส.ต. มานพ ศรีภมู ิ 155,600.00 - 155,600.00 ต่างจังหวัด เหตุผลส่วนตัว 

รวม 2,234,100.00 629,486.10 1,606,613.90   

ทุนเรือนหุ้น    2,234,100.00  บาท 
  หนี้เงินกู้                629,486.10  บาท 
  คงเหลือ              1,604,613.90  บาท 
หมายเหตุ    รายที่ 1 หนี้มากกว่าหุ้น ณ 20 มีนาคม 2562 มีการเก็บเงินสิ้นเดือน จ านวน 4,700.- บาท 
ที่ประชุม     อนุมัต ิ
 
 
 
 



 
 

 
5.5 เรื่อง ประมาณการรับ – จ่ายเงิน ประจ าเดือนเมษายน 2562 
 ประมาณการรับ – จ่ายเงิน ประจ าเดือนเมษายน 2562 สหกรณ์ฯ จะได้รับในวันสิ้นเดือนเพ่ือให้ที่ประชุมได้
พิจารณาเกี่ยวกับจ านวนเงินของสหกรณ์ฯ ที่ประมาณว่าจะได้รับและจ่ายในวันสิ้นเดือนนี้ เพ่ือที่ประชุมจะได้รับทราบ
ยอดเงินคงเหลือ ดังนี้ 

รายรับ 
  

 

1.  รับเงินค่าหุ้นรายเดือน 5,413.700.00 บาท  

2.  รับช าระหนี้สามัญจากสมาชิก 14,750,500.00 บาท  

3.  รับเงินช าระหนี้ฉุกเฉินจากสมาชิก 1,446,800.00 บาท  

4.  รับดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก 14,485,177.02 บาท  

5.  เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเป้าหมาย 437,200.00 บาท  

6.  รายได้จากการด าเนินคดี 2,100.00 บาท  

รวมรับ 36,535,557.44 บาท  

รวมจ่าย  
 

 

1.  จ่ายค่าหุ้นคืนแก่สมาชิก 10 ราย 1,606,613.90 บาท  

2.  จ่ายค่าเบี้ยประชุม 31,00.00 บาท  

3.  ค่าตอบแทนกรรมการ 73,000.00 บาท  

4.  จ่ายเงินกู้สามัญ 22 ราย 5,702,472.90 บาท  

5.  จ่ายเงินเดือนเจ้าหน้าที่ 166,650.00 บาท  

6.  จ่ายช าระหนี้เงินกู้ ธกส.ยะลา 12,000,000.00 บาท  

7.  จ่ายช าระดอกเบี้ย ธกส.ยะลา 1,065,358.10 บาท  

8.  จ่ายดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงิน ธนาคารกรุงเทพ 305,753.42 บาท  

9.  จ่ายช าระเงินกู้ สอ.รพ.หาดใหญ่ 1,000,000.00 บาท  

10. จ่ายช าระดอกเบี้ย สอ.รพ.หาดใหญ่ 293,773.97 บาท  

11.  ค่าตอบแทนที่ปรึกษา 9,000.00 บาท  

12. จ่ายดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงิน ธกส. 195,594.52 บาท  

13. จ่ายช าระเงินกู้ สอ.มอ.หาดใหญ่ 1,250,000.00 บาท  

14. จ่ายช าระดอกเบี้ย สอ.มอ.หาดใหญ่ 485,452.05 บาท  

15. จ่ายดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงิน – ธ.ธนชาต 363,082.19 บาท  



 
 

16. จ่ายดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงิน – ธ.แลนด์แอนด์เฮาส์ 573,287.68 บาท  

17. จ่ายเงินปันผลและเฉลี่ยคืน 588.73 บาท  

18. จ่ายช าระเงินกู้ สอ.รพ.ต ารวจ 1,500,000.00 บาท  

19. จ่ายช าระดอกเบี้ย สอ.รพ.ต ารวจ 233,589.04 บาท  

     รวมจ่าย 26,855,216.50 บาท  

รวมรับทั้งสิ้น 36,535,557.44 บาท  

หัก รวมจ่าย 26,855,216.50 บาท  

เงินคงเหลือ 9,680,340.94 บาท  

กัน ไว้เป็นเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 3,000,000 บาท  

กัน ไว้เป็นที่จ่ายคืนเงินรับฝาก 1,000,000.00 บาท  

     คงเหลือเป็นเงินใช้จ่าย 5,680,340.94 บาท  

 

หมายเหตุ    

เงินสดคงเหลือ ( 20 มี.ค.62 ) 462,168.67 บาท  

เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส คงเหลือ ( 20 มี.ค.62 ) 479,123.85 บาท  

เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขายะลา คงเหลือ ( 20 มี.ค.62 ) 122,419,366.12 บาท  

เงินฝากธนาคารกรุงเทพ คงเหลือ 214,479.11 บาท  

เงินฝาก ธกส.ยะลา คงเหลือ 1,954,240.80 บาท  

เงินฝากชุมนุม สอ.ตร.แห่งชาติ 205,761.53 บาท  

เงินฝากธนาคารธนชาต 519,540.03 บาท  

เงินฝากธนาคารออมสิน 9,307,417.05 บาท  

เงินฝากธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์ 203,141.71 บาท  

เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 135,765,238.87 บาท  

หมายเหตุ    

หนี้เงินกู้ สอ.รพ.หาดใหญ่ คงเหลือ 86,000,000.00 บาท  

หนี้เงินกู้ ธกส.สาขายะลา คงเหลือ 258,176,348.91 บาท  

หนี้ตั๋วสัญญาใช้เงิน ธ.ธกส. 80,000,000.00 บาท  

หนี้ตั๋วสัญญาใช้เงิน ธ.แลนด์แอนด์เฮาส์ 150,000,000.00 บาท  



 
 

หนี้เงินกู้ สอ.มอ.หาดใหญ่ 128,750,000.00 บาท  

หนี้เงินกู้ สอ.รพ.ต ารวจ 72,000,000.00 บาท  

หนี้ตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคารธนชาต 95,000,000.00 บาท  

หนี้ตั๋วสัญญาใช้เงิน ธ.กรุงเทพ 80,000,000.00 บาท  

                   รวมหนี้คงเหลือ 949,926,348.91 บาท  

หมายเหตุ 
 รายการยังไม่ลงบัญชี 
  20/03/62  19,250.00       บาท   

ที่ประชุม    อนุมัต ิ
5.6 เรื่อง การจ่ายเงินกู้สามัญระหว่างเดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.2562 
 ระหว่างวันที่ 21 มกราคม – 20 มีนาคม  พ.ศ.2562 

22/02/62 จ านวน 60 เป็นเงิน 64,240,000.00 บาท 

27/02/62 จ านวน 1 เป็นเงิน 396,000.00 บาท 

01/03/62 จ านวน 27 เป็นเงิน 30,370,000.00 บาท 

04/03/62 จ านวน 41 เป็นเงิน 41,135,000.00 บาท 

12/03/62 จ านวน 35 เป็นเงิน 18,945,000.00 บาท 

รวมทั้งหมด 35 เป็นเงิน   155,086,000.00 บาท 

 
ที่ประชุม     อนุมัต ิ
5.7 เรื่อง การจ่ายเงินกู้สามัญ ประจ าเดือนมีนาคม 2561 
ที่ประชุม     อนุมัต ิ

5.7.1 สมาชิกขอกู้เงินสามัญ 
1. ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย จ.ส.ต. กิตติพงษ์ แก้วจันทร์   สมาชิกเลขที่ 07974 สังกัด สภ.บันนังสตา มี

ความประสงค์ขอกู้เงินสามัญ 1,700,000.00 บาท ผ่อนช าระ 180 งวด เนื่องจากเจ้าตัวได้กู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ 
ราย ส.ต.ท. มนัสนันท์ แก้วเวหา จ านวน 1,700,000.00 บาท ผ่อนช าระ 220 งวด ช าระหนี้ไป 4 งวด  คงเหลือรับเงิน
ประมาณ จ านวน 39,000.00 บาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 4 สมาชิกที่ยื่นกู้เงิน
สามัญต้องมยีอดเงินคงเหลือรับจริงไม่ต่ ากว่า 50,000.00 บาท  

ทุนเรือนหุ้น 370,200.00 บาท  

       - ค่าหุ้น 1,700.00 บาท  

หนี้เงินกู้สามัญ 1,661 ,000.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก 9,300.00 บาท  



 
 

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 10,933.02 บาท  

หนี้เงินกู้สามัญ - โครงการเพื่อบรรเทาค่าครองชีพ 61,900.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก 700.00 บาท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 407.43 บาท  

รวมรายจ่ายท้ังหมด 21,340.45 บาท  

ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญท่ัวไป 

      1. ด.ต.ทนงศักดิ์ แสงอ่อน 
       2. ส.ต.อ.อภิรักษ์ รุ่งเรือง 
       3. ส.ต.อ.  อนุสรณ์ ปาแว 
       4. ส.ต.ท. พงศธร บุญศรี 
       5. ส.ต.ต. นรเศรษฐ์ ก้ามสันเทียะ 

ติดภาระค้ าประกัน 3 ราย   
       1. 03820 ด.ต. ทะนงศักดิ์ แสงอ่อง 
       2. 08748 ส.ต.ท.พงษ์ธร บุญศรี 
       3. 08663 ส.ต.อ. อภิรักษ์ รุ่งเรือง 

ที่ประชุม     อนุมัติ 
2 .ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย จ.ส.ต.พิชเญศ พฤษพันธ์  สมาชิกเลขที่  07193 สังกัด สภ.ปะแต                   

มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญ 1,700,000.00 บาท เพ่ือใช้จ่าย เนื่องจากติดภาระค้ าประกัน ราย ส.ต.อ.สิทธิพงษ์            
สืบประดิษฐ์ กรณีถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ สมาชิกไม่ประสงค์กันเงินเพ่ือรับภาระหนี้ จ านวน 4,600.00 บาท      
จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาให้คณะกรรมการพิจารณาในการกู้ครั้งนี้ 

ทุนเรือนหุ้น 331,500.00 บาท  

       - ค่าหุ้น 1,700.00 บาท  

หนี้เงินกู้สามัญ 1,348,000.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก 7,500.00 บาท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 8,872.79 บาท  

หนี้เงินกู้สามัญ - โครงการเพื่อบรรเทาค่าครองชีพ 8,281.67 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก 900.00 บาท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 54.51 บาท  

รวมรายจ่ายท้ังหมด 17,327.30 บาท  

ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญท่ัวไป 

1.จ.ส.ต.อุสมาน สะระโต         
2 .ส.ต.อ.สิทธิพงศ์ สืบประดิษฐ์         



 
 

3.ร.ต.อ.วสันต์ ปิดเมือง            
4.ด.ต.สืบสกุล มิล าเอียง ค้ าประกัน 2 สัญญา มีสามัญค่าครองชีพกับสามัญท่ัวไป 

    ตดิภาระค้ าประกัน 1ราย  มีปัญหา 
      1 ราย สิทธิพงษ์ สืบประดิษฐ์ 7139 ลงโทษไล่ออกจากราชการ *กู้กรุงไทยสาขายะหา 
ที่ประชุม        อนุมัต ิ

 3 . ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท. ยุทธพิชัย  แสนเสน สมาชิกเลขที่  09118  สังกัด สภ.จะกว๊ะ มีความ
ประสงค์ขอกู้เงินสามัญ 1,180,000.00 บาท เพ่ือใช้จ่าย แต่เนื่องจากติดภาระค้ าประกัน ราย ร.ต.ท.นิยม ราชวิบูลย์ 
กรณีส่งเงินช าระหนี้ไม่ปกติ เดิมส่งเงินให้โดยประมาณจ านวน 25 ,869.44 บาท หักจากกรมบัญชีกลางได้           
จ านวน 17,500.00 บาท/เดือน และมียอดเงินคงเหลือ 150,000.00 บาท 

ทุนเรือนหุ้น 250,000 บาท  

       - ค่าหุ้น 1,700.00 บาท  

หนี้เงินกู้สามัญ 801,200 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก 4,500 บาท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 5,273.65 บาท  

หนี้เงินกู้สามัญ - โครงการเพื่อบรรเทาค่าครองชีพ 168,300 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก 1,683 บาท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 1,107.78 บาท  

รวมรายจ่ายท้ังหมด 11,064.43 บาท  

ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญท่ัวไป 

1. ด.ต. พิศาล หนูชัยแก้ว                   
2. ด.ต. สังวาร สุดาชม 
3.   ร.ต.ท. นิยม  ราชวิบูลย์                   
4.   ส.ต.อ. ภูมินันท์  ปินตา 
5.   ส.ต.ท.ธีรนันท์   กันทะวงศ์                  
6.   ส.ต.ต. ณัฐวุฒิ เนตรทิพย 

ติดภาระค้ าประกัน 1 ราย   
1. ร.ต.ท. นิยม ราชบูลย์ ช าระไม่เป็นปกติ หักกรมบัญชีกลางได้เพียง 17,500.00 บาท 

 
ที่ประชุม         อนุมัต ิ
 
 
 



 
 

4.  ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  ด.ต.นพดล  กัลยา  ต าแหน่ง  ผบ.หมู่ กก.ปพ.ส่วนที่ 1  สมาชิกเลขที่  3775  
ได้ขอกู้เงินสามัญ  2,200,000.00  บาท  (สองล้านสองแสนบาทถ้วน) เพ่ือน าไปเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวมารดา  
แต่เนื่องจากติดอายัดเงินปันผลเฉลี่ยคืน จากใบรับรองเงินเดือนสามารถกู้ได้ และคงเหลือเงินโดยประมาณ  
200,000.00  บาท  (สองแสนบาทถ้วน)   จึงขอความอนุเคราะห์มายังคณะกรรมการพิจารณาในการกู้เงินครั้งนี้ 
ที่ประชุม      อนุมัติตามระเบียบ ให้เข้าตามระเบียบ 

5. ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  จ.ส.ต.เชาวนันท์  คงสาม  ต าแหน่ง  ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.ยะลา สมาชิกเลขที่  
7560  ขอกู้เงินสามัญ จ านวน 1,670,000.00  บาท  (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือน ามาใช้จ่ายส่วนตัว  
กรณีติดอายัดเงินปันผลและเฉลี่ยคืน จากใบรับรองเงินเดือนสามารถกู้ได้ และคงเหลือเงินโดยประมาณ  100,000.00  
บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน)    จึงขอความอนุเคราะห์มายังคณะกรรมการพิจารณาในการกู้เงินครั้งนี้ 
ที่ประชุม         อนุมัต ิ
5.7.2 ขอกู้เงินโครงการบรรเทาค่าครองชีพ 

1.ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ร.ต.อ.ชูวิทย์ อ่อนขวัญเพียร สมาชิกเลขที่ 8143 สังกัด สภ.กาบัง  มีความ
ประสงค์ขอกู้ เงินโครงการบรรเทาค่าครองชีพ จ านวน 95 ,000.00 บาท แต่ เนื่องจากติดภาระค้ าประกัน                 
ราย ร.ต.อ.ทรัพย์สยาม ชัยทุมพงษ์  ซึ่งเป็นลูกหนี้ตามค าพิพากษา 

ทุนเรือนหุ้น 405,500.00 บาท  

       - ค่าหุ้น 1,700.00 บาท  

หนี้เงินกู้สามัญ 1,360,000.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก 8,000.00 บาท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 8,951.78 บาท  

หนี้เงินกู้สามัญ - โครงการเพื่อบรรเทาค่าครองชีพ 61,900.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก 700.00 บาท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 407.37 บาท  

รวมรายจ่ายท้ังหมด 18,059.15 บาท  

ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญท่ัวไป 

1. ร.ต.อ.ทรัพย์สยาม ชัยทุมพงษ์            
2. พ.ต.ต. ประเดิม  แก้วทอง 
3. ส.ต.ท. ซอลาฮุดดีน  สมาน 



 
  

ติดภาระค้ าประกัน 3 ราย 

 1.  พ.ต.ต.ประเดิม แก้วทอง          
 2.  จ.ส.ต.หญิงบังอร รัตนพรหม 
 3.  ส.ต.ท. นพดล แสงมณี 

ที่ประชุม     ไม่อนุมัต ิ

5.8 เรื่อง  รายงานติดตามหน้ีสิน และรายละเอียดลูกหน้ีต่างจังหวัด 

5.8.1 รายละเอียด ลูกหน้ีต่างจังหวัด 

  ภายในเดือนมีนาคม 2562 มีลูกหนี้ต่างจังหวัดส่งช าระเงินตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 – 20 

มีนาคม 2562 รวมเป็นเงิน 4,337,010.96 บาท 

  ลูกหนี้ตา่งจังหวัด ยกมาเดือน ม.ค.62   316 ราย 

  สมาชิกหนว่ยต่างจังหวัด ประจ าเดือน ก.พ.62    

   - ลาออก       9 ราย 

   - ย้ายออก       - ราย 

   - ย้ายเข้า       1   ราย 

  คงเหลือลูกหนี้ต่างจังหวัด เดือนกุมภาพันธ์ 2562 308 ราย 

ที่ประชุม      ทราบ 

1. ส.ต.ท.ณัฐดนัย  เพิ่มพูล  สังกัด สภ.โพธิ์ทอง จว.รอ้ยเอ็ด  สมาชิกที่ 06549 

    ทุนเรอืนหุ้น     206,200.00  บาท 

    หน้ีเงินกู้สามัญ     286,416.96  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

22/ มิ.ย/ 59 ส่งเรียกเก็บ 8,100  สภ.โพนทอง จว.ร้อยเอ็ด  ที่สอ.ยล./2051 

20/ ก.พ./62 โทรแจ้งสมาชิกใหโ้อนมาช าระสหกรณ์ฯ ยอด 8,100 บาท (ไม่มกีารช าระยอดเข้ามา) 

 19/ก.พ./62 เบือ้งตน้โทรแจ้งสมาชิกแตไ่ม่มกีารรับสาย   

19/ก.พ./62 แจ้งรายละเอียดผูกู้้-ผูค้้ า ครั้งที่ 1 ที่สอ.ยล./622  19 ม.ีค.62    

ที่ประชุม     ให้ด าเนินการส่งหนังสือเรียกเก็บค่าหุน้ไปยังเจ้าหน้าที่การเงนิประจ าหน่วย 

2. จ.ส.ต.เสรี  สุวรรณเพชร สภ.ดอนตาล จว.มุกดาหาร สมาชิกที่ 06327  

    ทุนเรอืนหุ้น     224,000.00  บาท   

ว / ด / ป รายการ 

6/ ธ.ค./ 61 ส่งเรียกเก็บ  1,500 สอ.ตร.มุกดาหาร จว.มุกดาหาร ที่สอ.ยล./3193  

19/มี.ค./ 62 แจ้งรายละเอียดผูกู้้  ที่สอ.ยล./623 ที่สอ.ยล./623 19 มี.ค.62  

ที่ประชุม      ให้แจ้งออกหักเงินเนื่องจากเป็นลูกหนีค้้ าประกนั 



 
 

5.8.2 รายละเอียด สมาชิก จชต. 

 เรียน คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ฯ ฝ่ายด าเนินการขอแจง้รายงานสมาชิก จชต. ประจ าเดือนมีนาคม 2562 

 1. สมาชิก กก.สส.จชต.  จ านวน 47 ราย  จ านวนเงินเรียกเก็บ  8462,181.1 บ.  ติดต่อการเงิน          

กก.สส.จชต. หักเก็บได้ทั้งจ านวน 

 2. สมาชิก ศฝร.จชต.  จ านวน 11 ราย  จ านวนเงินเรียกเก็บ  172,189.47 บ.  ติดต่อการเงิน  

ศฝร.จชต. หักเก็บได้ทั้งจ านวน 

    ยอดยกมา 58 ราย 

    ลาออก   - ราย 

    ย้ายออก  - ราย 

    ย้ายเข้า   -   ราย 

    คงเหลือ  58 ราย 

 จงึแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม       ทราบ 
 

5.8.3 รายละเอียด สมาชิก ในหน่วย 

  เก็บได้จริง 

สังกัด หุ้น สท สช สพ ฉฉ ฉฐ 
เงิน

ฝาก 
ดบ. เก็บได้จริง ส่งเรียกเกบ็ 

ภจว.ยะลา           

6280  พ.ต.อ.วิฑูรย์  สุระพันธ์ - - - - - - - - - 43,672.55 

 - - - - - - - - - 43,672.55 

สภ.เมืองยะลา 

7994 พ.ต.ต.ศิรศานต์  มูลประเสริฐ 
1,700 11,800 1,600 - - - - 12,929.64 28,029.64 29,029.64 

 1,700 11,800 1,600 - - - - 12,929.64 28,029.64 29,029.64 

สภ.บันนังสตา           

8668 ส.ต.ท.สุทธพิงษ์ ธรีะแนว - - - - - - - - - 27,777.44 

8663 ส.ต.ท.อภิรักษ ์รุ่งเรือง 1,700 2,700 400 - 56.29 - - 2,685.26 7,541.55 7,985.26 

9985 ส.ต.ต.สมศักดิ์ ปานขวัญ 1,500 778 - - - -  12,069.39 14,347.39 18,569.39 

 3,200 3,478 400 - 56.26 - - 14,754.65 21,888.94 54,332.09 

สภ.รามัน           

9030 ส.ต.ท.วรีะรัตน์ รัตนบุรี 1,600 - - - - - - 12,704.61 14,304.61 24,304.61 

 1,600 - - - - - - 12,704.61 14,304.61 24,304.61 

สภ.จะกว๊ะ           

7037 จ.ส.ต.อับดุลอามนี หัดมัด - - - - - - - - - 17,743.16 

 - - - - - - - - - 17,743.16 

สภ.โกตาบารู           

8954 ส.ต.ท.โสภณ ออ่นเพ็ชรทอง - - - - - - - - - 9,072.03 

 - - - - - - - - - 9,072.03 

 6,500 15,278 2,000 - 56.29 - - 40,388.90 64,223.19 178,154.08 



 
 

ที่ประชุม      ทราบ 

5.8.4 รายละเอียด หน่วยนอก(สมาชกิพิเศษ) 

  เรียน คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ฯ ฝ่ายด าเนินการขอแจ้งรายงานหน่วยนอก(สมาชิกพิเศษ)       

ประจ าเดือนมีนาคม 2562 

    ยอดยกมา 17 ราย 

    จา่ยคืนค่าหุน้   ราย 

    ย้ายออก  ราย 

    ย้ายเข้า   4 ราย 

    ปิดช าระหนี้  1  ราย        

    คงเหลือ  20 ราย 

หมายเหต ุ: ปิดช าระหนี้ 1ราย ราย ร.ต.ท.สมเกียรต ิ มาตย์นอก สมาชิกเลขที่ 01506 ได้เสียชีวิต เบื้องต้นข้อมูล

ได้โอนหุ้นหักหนี้และปิดช าระหนี้ได้เพียงบางส่วนเนื่องจากสมาชิกมีหนี้เงินกู้เกินกว่า 1 ล้านบาท ตามระเบียบว่า

ด้วยกองทุนสวัสดิการหรอืการสงเคราะห ์2562  ข้อ 12 กรณีสมาชิกเสียชีวิตจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ ย่อหน้าที่ 

1   การจ่ายเงินสวัสดิการตาม (ก) และ (ข) กองทุนเพื่อสวัสดิการหรือการสงเคราะห์จะไม่จ่ายให้กับสมาชิก  

ที่มีกองทุนช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ าประกันเงินกู้และมีการจ่ายช าระหนี้ตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป  แต่ให้น า

เงินกองทุนเพื่อสวัสดิการหรือการสงเคราะห์มาช าระหนีเ้งินกู้แทน” 

 จงึแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม        อนุมัติ 

5.8.5 รายละเอียด สมาชิกค าพิพากษา  (ตัดการ์ดนอก) 

 1. ร.ต.อ.ทรัพย์สยาม  ชัยทุมพงศ ์ ต าแหน่ง สน.บางโพ  เลขที่สมาชิก 7745  **กู้2ที่**    

 **เช็คระบบ  ณ วันที่ 19 มีนาคม 2562  กู้ 3 ที ่ 1.สอ.ตร.ยะลา  2.สอ.ต ารวจแหง่ชาติ 3. สอ.ตร.นครบาล 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ(ค าพิพากษา) 1,281,038.50 บาท 

 

ว / ด / ป รายการ 

ค าพิพากษา 14 ธันวาคม 2559  พิพากษาให้จ าเลยทั้งหกร่วมกันช าระเงนิ1,476,216.16 บาท 

     (ในอัตราดอกเบีย้8.75%) +ค่าธรรมเนียม42,895 บาท =1,519,111.16 บาท 

31/ ธ.ค./ 59 ในปี 2559  สมาชิกได้โอนมาช าระทั้งปี รวม 7,644.63 บาท  คงเหลือ  1,511,466.53 บาท 

30/ ม.ค./ 60 
การเงนิหักส่งช าระ ยอด 3,500 บ. (หักช าระ ค่าหุ้น 1,500 บาท  เงินต้นสช.  1,470.17 บาท  

ดอกเบีย้529.83 บาท  คงเหลอื   69,586.68  บาท 

23/ ก.พ./ 60 
น าเงินปันผลและเฉลี่ยคืนปี2559 ยอด32,610.07 บาท  ช าระหนี้(หักช าระ เงินต้นสช. 

32,244.02 บาท  ดอกเบีย้ 366.05 บาท  คงเหลือ    37,342.66  บาท 

7/ มิ.ย./ 60 น าทุนเรือนหุ้น ยอด360,000 บาท  ช าระหนี้ (หักช าระ เงินต้นสช.   37,342.66 บาท      



 
 

ดอกเบี้ย   851.21 บาท   คงเหลือ    -     บาท  เงินต้น สษ. 230,428.03 บาท           

ดอกเบีย้  91,378.10 บาท)     คงเหลือ  1,281,038.50  บาท 

28/ มิ.ย./ 61 

30/ ส.ค./ 61 

27/ ก.ย./ 61 

การเงนิหักส่งช าระ ยอด 3,500 บ. ( เบือ้งตน้น าหักในส่วนของดอกเบีย้ หนี้เงินกู้สามัญ-ค า

พิพากษา ) 

26/ ก.ย./ 61 
ตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการฯ ชุดที่ 23 ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 พิจารณาแล้ว

มีมติฟอ้งลม้ละลาย 

20/ ก.พ./ 62 
เดือน พ.ย.61-จนถึง ณ ปัจจุบัน (ไม่มีการส่งยอดช าระหนี้เข้ามายังสหกรณ์ฯ 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

19 มี.ค.62 

     สรุปข้อมูล หนี้และดอกเบีย้ค้าง 

หนี้เงนิกู้สามัญ                1,281,038.50  บาท 

ดอกเบีย้ค้าง ณ 19มี.ค.62    143,920.99  บาท 

รวมทั้งสิน้                     1,424,959,.49 บาท 

ที่ประชุม     อนุมัตใิห้ฟ้อง 

 

  2.ร.ต.อ.ประดิษฐ์   ศรีทอง  ต าแหน่ง สน.ดุสิต  เลขสมาชิก 06208  **กู้2ที่**    

 **เช็คระบบ  ณ วันที่ 19 มีนาคม 2562  กู้ 2 ที ่ 1.สอ.ตร.ยะลา  2.สอ.ต ารวจแห่งชาติ 

    หน้ีเงินกู้สามัญ(ค าพิพากษา) 1,350,808.55 บาท 

ว / ด / ป รายการ 

ค าพิพากษา 28 พฤศจกิายน 2559  พิพากษาให้จ าเลยทั้งหกร่วมกันช าระเงนิ1,522,711.05 บาท 

     (ในอัตราดอกเบีย้8.75%) +ค่าธรรมเนียม45,805 บาท  =1,568,516.05 บาท 

22/ ก.พ./ 60 

น าเงินปันผลและเฉลี่ยคืนปี2559 ยอด26,353.08 บาท  ช าระหนี้ 

(หักช าระ ค่าหุ้น1,500 บาท ดอกเบีย้สช. 2,825.72 บาท คงเหลอื      54,593.56 บาท 

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

27/ ม.ีค./ 60 

น าทุนเรือนหุ้น ยอด327,000 บาท  ช าระหนี้ 

(หักช าระ เงนิต้นสช.  54,593.56 บาท  ดอกเบีย้394.87 บาท    คงเหลอื      -         บาท 

เงินต้นสษ. 217,707.50 บาท  ดอกเบีย้54,304.07 บาท)  คงเหลอื  1,350,808.55 บาท 

26/ ก.ย./ 61 
ตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการฯ ชุดที่ 23 ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 พิจารณาแล้ว

มีมติฟอ้งลม้ละลาย 

19 มี.ค.62 

     สรุปข้อมูล หนี้และดอกเบีย้ค้าง 

หนี้เงนิกู้สามัญ               1,350,808.55  บาท 

ดอกเบีย้ค้าง ณ 19ม.ีค.62    237,993.71  บาท 



 
 

รวมทั้งสิน้                     1,588,802.26  บาท 

ที่ประชุม      อนุมัตใิห้ฟ้อง 

 

5.8.6 เรื่อง  ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์  (กรณไีม่ติดภาระค้ าประกัน) 

 1. ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.อ.เฉลิมพล  เรืองแก้ว  สังกัด สภ.สิชล จว.นครศรีฯ  สมาชิกเลขที่

07615 ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ (กรณีไม่ติดภาระค้ าประกัน)  รายละเอียดดังนี้ 

    ทุนเรอืนหุ้น    302,000.00 บาท 

    หน้ีเงินกู้สามัญ    300,429.56 บาท    

    ไม่ติดภาระค้ าประกัน 

ประชุม   อนุมัติ 

 5.8.7 เรื่อง  ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์  (กรณตีิดภาระค้ าประกัน) 

 1. ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ร.ต.ต.วิเชียร  กัณฐัสว์  สังกัด บ านาญพิเศษ  สมาชิกเลขที่  04656         

ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ (กรณีติดภาระค้ าประกัน) รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น    434,800.00 บาท 

   หน้ีเงินกู้สามัญ    419,970.19 บาท 

   หน้ีเงินกู้ค่าครองชีพ     11,400.00 บาท 

   หน้ีเงินกู้ฉุกเฉิน              9,000.00 บาท 

   ติดภาระค้ าประกัน 2 ราย 

 1. นายวรรณไชย  ขาวเกตุ     หนีเ้งินกู้สามัญ   486,400.00 บาท 

 2. ร.ต.อ.นพรัตน์  มุขยวัฒน์   หนี้เงนิกู้สามัญ 1,198,178.26 บาท 

ที่ประชุม   อนุมัติ 

 5.8.8 เรื่อง  สมาชิกสหกรณ์ขอโอนย้ายระหว่างสหกรณ์  (กรณีไม่ติดภาระค้ าประกัน) 

 1. ดว้ยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ด.ต.สังคม  ถานันท์  สังกัด สภ.นาน้อย จว.นา่น  สมาชิกเลขที่ 03074 

ขอโอนย้ายระหว่างสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจน่าน จ ากัด  รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น     525,900.00 บาท 

   หน้ีเงินกู้โครงการพัฒนาฯ 2,772,691.96 บาท    

  ไม่ติดภาระค้ าประกัน 

ที่ประชุม   อนุมัติ 

 

 



 
 

  2. ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.อ.ธวัชชัย  จันทร์ศรี   สังกัด สภ.คลองหอยโข่ง จว.สงขลา  

สมาชิกเลขที่ 05364  ขอโอนย้ายระหว่างสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสงขลา จ ากัด  รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น   301,800.00 บาท 

   หน้ีเงินกู้สามัญ   500,624.89 บาท    

   ไม่ติดภาระค้ าประกัน 

ที่ประชุม         อนุมัต ิ

    3. ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ร.ต.อ.สาโรจน์   สุดทองคง  สั งกัด บก.อก.ภ9 จว.สงขลา               

สมาชิกเลขที่ 06179  ขอโอนย้ายระหว่างสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสงขลา จ ากัด  รายละเอียดดังนี ้

   ทุนเรอืนหุ้น     395,000.00 บาท 

   หน้ีเงินกู้สามัญ   1,423,661.62 บาท    

   ไม่ติดภาระค้ าประกัน 

ที่ประชุม    อนุมัติ 

 4. ดว้ยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ร.ต.อ.หญิงเกศสุดา  แบ้สกุล  สังกัด ภ.จว.ปัตตานี  สมาชิกเลขที่ 07866 

ขอโอนย้ายระหว่างสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจปัตตานี จ ากัด  รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น   209,400.00 บาท 

   หน้ีเงินกู้สามัญ   281,215.54 บาท 

   หน้ีเงินกู้ค่าครองชีพ  229,535.01 บาท  

   ไม่ติดภาระค้ าประกัน 

ที่ประชุม    อนุมัติ 

 5. ดว้ยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย จ.ส.ต.ณรงค์ฤทธิ์  ชูหนู  สังกัด สภ.กันตัง จว.ตรัง  สมาชิกเลขที่ 08200 

ขอโอนย้ายระหว่างสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตรัง จ ากัด  รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น    189,600.00 บาท 

   หน้ีเงินกู้สามัญ    377,981.87 บาท  

   หน้ีเงินกู้ผู้ค้ าประกันรับสภาพหน้ี  20,474.26 บาท   

  ไม่ติดภาระค้ าประกัน 

ที่ประชุม        อนุมัติ  

 

 



 
 

 5.8.9 เรื่อง ขออนุมัติโอนหุ้นหักหน้ีสมาชิก 

1. ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ต.ชายไทย แสงมณี  สังกัด สภ.รามัน จว.ยะลา  สมาชิกเลขที่

10048 สมาชิกถูกตั้งค าสั่งต ารวจภูธรจังหวัดยะลา ที่340/2562 เรื่อง ลงโทษปลดออกจากราชการ มีความประสงค์

ขออนุมัตโิอนหุน้หักหนีข้องสมาชิก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้

 ทุนเรอืนหุ้น    37,500.00 บาท  

 หน้ีเงนิกู้ค่าครองชีพ  259,200.00 บาท   (กองทุนร้อยละ 1) 

 ติดภาระค้ าประกัน 1 ราย 

 1. ส.ต.ต.ไฟซอล เจะมามะ   หุน้ 180,500.00 บาท    หนี้เงนิกู้สามัญ 713,600.00 บาท 

 2. ส.ต.ต.ตอรกิ บูรอเดีย   หุน้ 175,500.00 บาท  หนี้เงนิกู้สามัญ 728,000.00 บาท 

 ผู้ค้ าประกันเงินกู้ค่าครองชีพ   

 เลขที0่0767/2561 3 วันที่ กู้ 08/02/2561 กองทุนร้อยละ 1 

  1. ส.ต.ต.ไฟซอล เจะมามะ   สภ.รามัน 

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 

ที่ประชุม        อนุมัติ 

2. ดว้ยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.วีระรัตน ์รัตนบุรี สังกัด สภ.รามัน จว.ยะลา  สมาชิกเลขที่09030 

สมาชิกถูกตั้งค าสั่งต ารวจภูธรจังหวัดยะลา ที่336/2562 เรื่อง ลงโทษปลดออกจากราชการ มีความประสงค์ขออนุมัติ

โอนหุน้หักหนีข้องสมาชิก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 ทุนเรอืนหุ้น    190,600.00 บาท  

 หน้ีเงนิกู้สามัญ   677,100.00 บาท   (กองทุนร้อยละ 1) 

 หน้ีเงนิกู้ค่าครองชีพ   119,310.56  บาท   (กองทุนร้อยละ 1) 

 ติดภาระค้ าประกัน 1 ราย 

 1. ส.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์  สมบูรณ์ หุน้ 174,200.00 บาท   หนีเ้งินกู้สามัญ 306,200.00 บาท 

                      ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ        เลขที่01202/2559  วันท่ีกู้ 01/06/2559 กองทุนร้อยละ 1 

 1. ส.ต.อ. ณภัทร  โชตช่ิวง สภ.รามัน 

 2. ส.ต.ท.นิเมาลานา  สาและ  สภ.รามัน 

 

 

 

 



 
 

 ผู้ค้ าประกันเงินกู้ค่าครองชีพ   

 เลขที่00447/2561  วันที่ กู้ 27/12/2560 กองทุนร้อยละ 1 

  1. ส.ต.ต.ตอริก บูรอเดีย  สภ.รามัน 

ทุนเรือนหุ้น หนี้เงินกู ้
ดอกเบี้ย 

ณ วันที่ 21 มี.ค. 62 
ยอดกองทุน1% 

ค้าสั่งออก ณ 
วันที ่

รับเอกสาร 

190,600.00 796,410.56 - 605,810.56 8 มี.ค.62 19 มี.ค.62 
 จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 ที่ประชุม         อนุมัติ 

3. ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.สุทธิพงษ์  ธีระแนว สังกัด หน่วยนอก(สมาชิกพิเศษ) สมาชิก

เลขที่08668 สมาชิกถูกตั้งค าสั่งต ารวจภูธรจังหวัดยะลา ที่304/2562 เรื่อง ลงโทษปลดออกจากราชการ มีความ

ประสงค์ขออนุมัตโิอนหุน้หักหนีข้องสมาชิก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 ทุนเรอืนหุ้น    253,700.00 บาท  

 หน้ีเงนิกู้สามัญ   817,600.00 บาท   (กองทุนร้อยละ 1) 

 หน้ีเงนิกู้ค่าครองชีพ    24,000.00  บาท   (กองทุนร้อยละ 1) 

 ไม่ติดภาระค้ า 

                      ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ        เลขที่01600/2559  วันท่ีกู้ 01/08/2559 กองทุนร้อยละ 1 

 1. ส.ต.ต.เอกอุดม  หวานแก้ว สภ.บันนังสตา 

 2. ส.ต.ท.สุรศักดิ์  อันชัน  สภ.บันนังสตา 

 ผู้ค้ าประกันเงินกู้ค่าครองชีพ   

 เลขที่02519/2559  วันที่กู้  29/12/2559 กองทุนรอ้ยละ 1 

  1. ส.ต.ท.รณชัย  แช่มสะลี  สภ.บันนังสตา 

 

ทุนเรือนหุ้น หนี้เงินกู้ 
ดอกเบีย้ 

ณ วันท่ี 21 ม.ีค. 62 
ยอดกองทุน1% ค าสั่งออก ณ วันท่ี รับเอกสาร 

190,600.00 796,410.56 - 605,810.56 8 มี.ค.62 19 มี.ค.62 

  จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 

ที่ประชุม       อนุมัติ 

 

 

 

 

 



 
 

4. ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.อ.สิทธิพงศ์ สืบประดิษฐ์ สังกัด หน่วยนอก(สมาชิกพิเศษ) สมาชิก

เลขที่07139 สมาชิกถูกตั้งค าสั่งต ารวจภูธรจังหวัดยะลา ที่339/2562 เรื่อง ลงโทษไล่ออกจากราชการ มีความ

ประสงค์ขออนุมัตโิอนหุน้หักหนีข้องสมาชิก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 ทุนเรอืนหุ้น             342,500.00 บาท  

 หน้ีเงนิกู้สามัญพิเศษ(รับภาระหน้ี)        1,395,064.26 บาท   (กองทุนร้อยละ 1) 

 ติดภาระค้ าประกัน 1 ราย 

 1. จ.ส.ต.พิชเญศ  พฤษพันธุ์ หุน้ 331,500.00 บาท  หนี้เงนิกู้สามัญ  1,348,700.00 บาท 

 2. ด.ต.สบืสกุล  มลิ าเอียง  หุน้ 431,500.00 บาท  หนี้เงนิกู้สามัญ  1,799,400.00 บาท 

 3. จ.ส.ต.นพดล  พรหมเทพ  หุน้ 373,800.00 บาท หนี้เงนิกู้สามัญ  1,459,100.00 บาท 

 4. จ.ส.ต.อภชิา  เสาวภักดิ์  หุน้ 373,600.00 บาท หนีเ้งินกู้สามัญ  1,504,900.00 บาท               

                      ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญพิเศษ(รับภาระหน้ี)   

                      เลขที่01611/2560  วันที่ กู้ 19/092560 กองทุนรอ้ยละ 1 

  1. จ.ส.ต.อุสมาน  สะระโต  สภ.ยะหา 

  2. จ.ส.ต.พิชเญศ  พฤษพันธุ์ สภ.ปะแต 

  3. ด.ต.สบืสกุล  มลิ าเอียง  สภ.ปะแต 

ทุนเรือนหุ้น หนี้เงินกู้ 
ดอกเบีย้ 

ณ วันท่ี 21 ม.ีค. 62 
ยอดกองทุน1% ค าสั่งออก ณ วันท่ี รับเอกสาร 

342,500.00 1,395,064.26 51,095.00 1,103,659.26 8 มี.ค.62 19 มี.ค.62 

          จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 

  ที่ประชุม         อนุมัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5.8.10 เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินกองทุนช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ าประกันเงินกู้ (กองทุนร้อยละ 0.2 และร้อยละ1) 

**กองทุนร้อยละ 0.2** 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด  ข้อ 3(1)  

ข้อ 79(8) และข้อ 107(10) ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 19 ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 

ได้ก าหนดให้มีระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด ว่าด้วย กองทุนช่วยเหลือ 

สมาชิกผูค้้ าประกันเงนิกู้ พ.ศ.2557 ดังตอ่ไปนี้ 

 ข้อ 14 ให้สหกรณ์จ่ายเงินกองทุนตาม ข้อ13 ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.20 เท่าของวงเงินกู้ของ 

ผูเ้สียชีวติ ผู้ถูกไล่ออกจากราชการ ผูถู้กปลดจากราชการ หรอืผูถู้กให้ออกจากราชการ แล้วแต่กรณีแต่ต้องไม่

เกินจ านวนเงินที่ผู้ค้ าประกันเงนิกู้จะต้องรับผิดชอบต่อสหกรณ์ 

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

**กองทุนร้อยละ 1** 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด  ข้อ 3(1) 

ข้อ 79(8) และข้อ 107(10) ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 23  ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ได้มี

มติก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด ว่าด้วย กองทุนช่วยเหลือสมาชิกผูค้้ าประกัน

เงนิกู้ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่4) พ.ศ.2561 ดังต่อไปนี ้

ข้อ 14 ใหส้หกรณ์จ่ายเงนิกองทุนตามข้อ 13 ได้รับการช่วยเหลือสมาชิกเพื่อช าระหนีใ้หแ้ก่สหกรณ์แทนผูค้้ าประกัน

โดยสหกรณ์จะจา่ยใหแ้ก่สมาชิกหลังจากน าค่าหุน้ ณ วันท าสัญญามาหักกลบลบหนีแ้ล้วและใหน้ าเงนิกองทุน

ช่วยเหลือสมาชิกผูค้้ าประกันในจ านวนหนีท้ี่ค้างตามมติคณะกรรมการเป็นรายๆ ไป 

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

1. ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ต.ชายไทย แสงมณี  สังกัด สภ.รามัน จว.ยะลา  สมาชิกเลขที่

10048สมาชิกถูกตั้งค าสั่งต ารวจภูธรจังหวัดยะลา ที่340/2562  เรื่อง ลงโทษปลดออมจากราชการมีความประสงค์ขอ

อนุมัตเิบิกเงนิกองทุนช่วยเหลือสมาชิกผูค้้ าประกันเงนิกู้(ร้อยละ1) รายละเอียดดังนี ้

 ทุนเรอืนหุ้น    37,500.00 บาท  

 หน้ีเงนิกู้ค่าครองชีพ  259,200.00 บาท   (กองทุนร้อยละ 1) 

 ติดภาระค้ าประกัน 1 ราย 

 1. ส.ต.ต.ไฟซอล เจะมามะ   หุน้ 180,500.00 บาท   หนี้เงนิกู้สามัญ  713,600.00 บาท 

 2. ส.ต.ต.ตอรกิ บูรอเดีย   หุน้ 175,500.00 บาท  หนี้เงนิกู้สามัญ 728,000.00 บาท 

 ผู้ค้ าประกันเงินกู้ค่าครองชีพ   

 เลขที่00767/2561 3 วันที่ กู้ 08/02/2561 กองทุนร้อยละ 1 

  1. ส.ต.ต.ไฟซอล เจะมามะ   สภ.รามัน 

  จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 



 
 

ที่ประชุม        อนุมัติ 

2. ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.วีระรัตน์ รัตนบุรี  สังกัด สภ.รามัน จว.ยะลา  สมาชิกเลขที

09030สมาชิกถูกตั้งค าสั่งต ารวจภูธรจังหวัดยะลา ที่336/2562  เรื่อง ลงโทษปลดออกจากราชการมีความประสงค์ขอ

อนุมัตเิบิกเงนิกองทุนช่วยเหลือสมาชิกผูค้้ าประกันเงนิกู้(ร้อยละ1) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้

 ทุนเรอืนหุ้น    190,600.00 บาท  

 หน้ีเงนิกู้สามัญ   677,100.00 บาท   (กองทุนร้อยละ 1) 

 หน้ีเงนิกู้ค่าครองชีพ   119,310.56  บาท   (กองทุนร้อยละ 1) 

 ติดภาระค้ าประกัน 1 ราย 

 1. ส.ต.อ.ณรงคฤ์ทธิ์  สมบูรณ์ หุน้ 174,200.00 บาท   หนีเ้งินกู้สามัญ 306,200.00 บาท 

                      ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ        เลขที่01202/2559  วันท่ีกู้ 01/06/2559 กองทุนร้อยละ 1 

 1. ส.ต.อ. ณภัทร  โชตช่ิวง  สภ.รามัน 

 2. ส.ต.ท.นิเมาลานา  สาและ         สภ.รามัน 

 ผู้ค้ าประกันเงินกู้ค่าครองชีพ   

 เลขที่00447/2561  วันที่ กู้ 27/12/2560 กองทุนร้อยละ 1 

  1. ส.ต.ต.ตอริก บูรอเดีย  สภ.รามัน 

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 

ที่ประชุม        อนุมัติ 

3. ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ รายส.ต.ท.สุทธิพงษ์ ธีระแนว สังกัดหน่วยนอก(สมาชิกพิเศษ) สมาชิกเลขที่08668

สมาชิกถูกตั้งค าสั่งต ารวจภูธรจังหวัดยะลา ที่304/2562  เรื่อง ลงโทษปลดออกจากราชการมีความประสงค์ขออนุมัติเบิก

เงนิกองทุนช่วยเหลือสมาชิกผูค้้ าประกันเงนิกู้(ร้อยละ1) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 ทุนเรอืนหุ้น    253,700.00 บาท  

 หน้ีเงนิกู้สามัญ    817,600.00 บาท   (กองทุนร้อยละ 1) 

 หน้ีเงนิกู้ค่าครองชีพ     24,000.00  บาท   (กองทุนร้อยละ 1) 

 ไม่ติดภาระค้ า 

                      ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ     เลขที่01600/2559  วันท่ีกู้ 01/08/2559 กองทุนร้อยละ 1 

 1. ส.ต.ต.เอกอุดม  หวานแก้ว สภ.บันนังสตา 

 2. ส.ต.ท.สุรศักดิ์  อันชัน  สภ.บันนังสตา 

 ผู้ค้ าประกันเงินกู้ค่าครองชีพ   

 เลขที่02519/2559  วันที่กู้  29/12/2559 กองทุนรอ้ยละ 1 

  1. ส.ต.ท.รณชัย  แช่มสะลี  สภ.บันนังสตา 



 
 

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 

ที่ประชุม         อนุมัติ 

 4. ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.อ.สิทธิพงศ์  สืบประดิษฐ์ สังกัด หน่วยนอก(สมาชิกพิเศษ)สมาชิก

เลขที่07139สมาชิกถูกตั้งค าสั่งต ารวจภูธรจังหวัดยะลา ที่339/2562  เรื่อง ลงโทษไล่ออกจากราชการมีความประสงค์ขอ

อนุมัตเิบิกเงนิกองทุนช่วยเหลือสมาชิกผูค้้ าประกันเงนิกู้(ร้อยละ1) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้

 ทุนเรอืนหุ้น              342,500.00 บาท  

 หน้ีเงนิกู้สามัญพิเศษ(รับภาระหน้ี)         1,395,064.26 บาท   (กองทุนร้อยละ 1) 

 ติดภาระค้ าประกัน 1 ราย 

 1. จ.ส.ต.พิชเญศ  พฤษพันธุ์  หุน้ 331,500.00 บาท หนีเ้งินกู้สามัญ  1,348,700.00 บาท 

 2. ด.ต.สบืสกุล  มลิ าเอียง  หุน้ 431,500.00 บาท  หนี้เงนิกู้สามัญ  1,799,400.00 บาท 

 3. จ.ส.ต.นพดล  พรหมเทพ หุ้น 373,800.00 บาท  หนี้เงนิกู้สามัญ  1,459,100.00 บาท 

 4. จ.ส.ต.อภชิา  เสาวภักดิ์  หุน้ 373,600.00 บาท หนีเ้งินกู้สามัญ  1,504,900.00 บาท             

                       ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญพิเศษ(รับภาระหน้ี)   

       เลขที่01611/2560  วันที่ กู้ 19/09/2560 กองทุนรอ้ยละ 1 

  1. จ.ส.ต.อุสมาน  สะระโต  สภ.ยะหา 

  2. จ.ส.ต.พิชเญศ  พฤษพันธุ์ สภ.ปะแต 

  3. ด.ต.สบืสกุล  มลิ าเอียง  สภ.ปะแต 

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ที่ประชุม          อนุมัต ิ 

 4. ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย จ.ส.ต.จตุพร บุญสร้าง สังกัด หน่วยนอก(สมาชิกพิเศษ)สมาชิกเลขที่

09142 สมาชิกถูกค าสั่งต ารวจภูธรจังหวัดสงขลา ที่ 36/2562 เรื่อง ลงโทษไล่ออกจากราชการมีความ

ประสงค์ขออนุมัติเบิกเงินกองทุนช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ าประกันเงินกู้(ร้อยละ0.2) ของวงเงินกู้สามัญ จ านวน 

60,000.00บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

        หน้ีเงนิกู้สามัญ           100,625.01 บาท       (กองทุนร้อยละ 0.2) 

 ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ  เลขที่00873/2557  วันที่กู้ 27 ตุลาคม 2557  (กองทุนร้อยละ 0.2) 

 1. ร.ต.ท.ชุมพร  สอนคูณ  สภ.ยะรม 

 2. ด.ต.ล าไพ  ศรีสทิธิ์  สภ.ยะรม 

 3. ด.ต.มานิต  นกทิพย์  สภ.ยะรม 

 4. จ.ส.ต.ณรงค์ฤทธิ์  ชูหนู  ต่างจังหวัด 

 

 



 
 

 ติดภาระค้ าประกันเงินกู้สามัญ 1 ราย 

 1. จ.ส.ต.ณรงคฤ์ทธิ์  ชูหนู หุน้ 189,600.00 บาท หนี้สามัญ      377,981.87 บาท 

หมายเหตุ: เน่ืองจากได้รับค าสั่ง ภ.จว.สงขลา ที่ 36/2562 เรื่อง ลงโทษไล่ออกจากราชการ สั่ง ณ  

                วันที่ 22  มกราคม 2562 

    แต่ทางสหกรณ์ฯ ได้รับเอกสารค าสั่ง วันที่ 1 มนีาคม 2562 จะให้จ่ายกองทุนชว่ยเหลือ

(0.2)ย้อนหลังหรอืไม่ 

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 

ที่ประชุม      อนุมัต ิ 

5.8.11 เรื่อง ขออนุมัติเบิกกองทุนเพื่อสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ พ.ศ.2562 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด  ข้อ 3(1) ข้อ 

79(8) และข้อ 107(10) ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561  

ได้มีมติก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด ว่าด้วย กองทุนเพื่อสวัสดิการหรือ 

การสงเคราะห ์พ.ศ.2562  ดังตอ่ไปนี้ 

  ข้อ 12 กรณีสมาชิกเสียชีวิตจา่ยเงนิกองทุนสวัสดิการ ดังนี้ 

   (ก) เป็นสมาชิกไม่เกินหา้ปี        จ านวน   70,000.- บาท 

   (ข) เป็นสมาชิกเกินห้าปีขึ้นไป จ านวน  100,000.- บาท 

  การจ่ายเงินสวัสดิการตาม (ก) และ (ข) กองทุนเพื่อสวัสดิการหรือการสงเคราะห์จะไม่จ่าย

ให้กับสมาชิกที่ม ีกองทุนช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ าประกันเงินกู้และมีการจ่ายช าระหนี้ตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป     

แตใ่ห้น าเงินกองทุน  เพื่อสวัสดิการหรอืการสงเคราะห ์มาช าระหนี้เงนิกู้แทน 

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

  1. ดว้ยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.อ.อับดุลการิม  ตันหยงมัส สังกัด หน่วยนอก(สมาชิกพิเศษ) 

สมาชิกเลขที่07002 ได้เสียชีวิตจากสาเหตุขาดออกซิเจน เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562  มีความประสงค์ขอ

อนุมัตเิบิกกองทุนเพื่อสวัสดิการหรอืการสงเคราะห ์พ.ศ.2562  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น  213,600.00   บาท  

   หน้ีเงินกู้สามัญ  524,000.00 บาท  (กองทุนร้อยละ 0.2) 

   หน้ีเงินกู้ฉุกเฉิน    73,300.00   บาท  (กองทุนร้อยละ  1) 

   ติดภาระค้ าประกัน  1 ราย  (สามัญ) 

1. ส.ต.อ.ธีรพล  พรมทอง หุ้น 151,400.00 บาท หนี้เงินกูส้ามัญ 404,000.00 บาท 

2. ส.ต.ต.อาหมัด สาหล ายาตี หุ้น 188,100.00 บาท หนี้เงินกู้สามัญ 405,428.72 บาท 

3. จ.ส.ต.สุริยัน  หัดเหมหุ้น 180,100.00 บาท หนี้เงนิกู้สามัญ  492,000.00 บาท 

4. พ.ต.ท.พรชัย  ชูสงค์ หุ้น 428,700.00 บาท หนีเ้งินกู้สามัญ  1,882,000.00 บาท 

5. ด.ต.ธันธวัช  ด าด้วงโรมหุ้น 430,000.00 บาท หนี้เงินกู้คา่ครองชีพ   4,200.00 บาท 



 
 

6. ส.ต.ท.อนันต์ชัย  มาเจ๊ะมะ หุ้น 255,300.00 บาท หนี้เงินกู้ฉุกเฉิน   24,600.00 บาท 

   ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ   

เลขที่01194/2558 วันที่กู้ 01/09/2558 (กองทุนร้อยละ 0.2) 

 1. ด.ต.จักรินทร์  สุวรรณจันทร์ สภ.โกตาบารู 

 2. ส.ต.อ.ธราดล  ไหมเหลอืง หนว่ยนอก(สมาชิกพิเศษ) พ้นสภาพสมาชิก 

 3. จ.ส.ต.สุริยัน  หัดเหม สภ.โกตาบารู 

 4. ส.ต.อ.ธีรพล  พรมทอง สภ.โกตาบารู  

                                ผู้ค้ าประกันเงินกู้ฉุกเฉิน   

เลขท่ี00667/25561 วันที่กู้ 09/07/2561 (กองทุนร้อยละ 1) 

 1. ส.ต.อ.ธีรพล  พรมทอง สภ.โกตาบารู 

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 

ที่ประชุม          อนุมัติ 

          5.8.12 เรื่อง ขอแนวทางในการปฏิบัติสมาชิกสหกรณ์ราย ร.ต.อ.กฤชพิชญ์ พิชญนิตินัย      

(เรื่องการหยุดดอกเบี้ย) 

 ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ร.ต.อ.กฤชพิชญ์ พิชญนิตนิัย สังกัดหน่วยนอก(สมาชิกพิเศษ)  

สมาชิกราย ร.ต.อ.กฤชพิชญ์    พิชญนิตินัย  มีกองทุน,สวัสดิการ) 

ข้อมูล ณ วันท่ี  21   เดือน  มีนาคม  พ.ศ.2562 

กองทุนสวัสดิการ(เสียชีวิต  100,000  บาท 

กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ าประกันฯ (1,500,000*0.2)(วงเงนิกู้) 

รายรับ รายจ่าย 

ทุนเรือนหุน้              429,100.00  เงินกู้สามัญ             1,120,511.42  

ทุนสวัสดกิารสมาชิก              100,000.00  ดอกเบ้ีย ณ วันท่ี 21 ม.ีค.62               55,434.62  

กองทุนช่วยเหลอืสมาชกิ              300,000.00      

(1,500,000*0.2)       

รวม             829,100.00  รวม           1,175,946.04  

หลังจากน าหุ้นหกัช าระหนีแ้ลว้  คงเหลอื 346,846.04 

 คงเหลอื (   346,846.04 / 5 )                        69,369.21 (โดยประมาณ/คน) 

ผู้ค้ าประกัน จ านวน  5 คน วงเงนิค้ าประกัน 1,500,000 บาท 

 

 

 1.) ด.ต.ทนงศักดิ ์ เพ็ชรมณ ี   

 

 

 2.) พ.ต.ต.สมจิต  หิน้เพ็ชร์  

 



 
 

 

 3.) ร.ต.ท.บุญเหิม  แขกทอง  

 

 

 4.) ด.ต.อุทัย  เทพทอง  

  

 

 5.) พ.ต.ท.เชดิ  ประกอบพุ่ม  

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาขอแนวทางในการปฏิบัติ 

ที่ประชุม  ให้หยุดดอกเบีย้วันที่สมาชิกเสียชีวติ ให้ผูด้ าเนินการเรยีกผูค้้ าประกันมาเซ็นรับสภาพหนี้ 

หมายเหต:ุ 1. ค าสั่งต ารวจภูธรจังหวัดยะลา  ที่1183/2561  เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน 

 2. ค าสั่งสถานตี ารวจภูธรเมอืงยะลา  ที3่09/2561  เร่ือง อนุญาตให้ข้าราชการต ารวจลาออกจากราชการ 
 3. เสียชวีติ 

                 5.8.13 เรื่อง ขอเสนอรายชื่อการจ่ายกองทุนชว่ยเหลือผู้ค้ าประกนัเงนิกู้ ร้อยละ1 

ชื่อ - นามสกุล  ทุนเรือนหุ้น   หนี้เงินกู้   ดอกเบี้ย ณ วันท่ี 21/3/62   ยอดกองทุน1%  

ส.ต.ต.ชายไทย แสงมณี(10048) 37,500.00 259,200.00 - 221,700.00 

ส.ต.ท.วีระรัตน์  รัตนบุรี(09030) 190,600.00 796,410.56 - 605,810.56 

ส.ต.ท.สุทธิพงษ ์ ธีระแนว(08668) 253,700.00 841,600.00 23,430.05 611,330.05 

ส.ต.อ.สิทธิพงศ ์ สืบประดิษฐ(์07139) 342,500.00 1,395,064.26 51,095.00 

        

1,103,659.26 

5.8.13 รายละเอียด สมาชิก ข้าราชการบ านาญ 
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 มีลูกหนี้ข้าราชการบ านาญส่งช าระเงินตั้งแต่ 22 กุมภาพันธ์ – 22 มีนาคม 2562 

จ านวน 167 ราย รวมเป็นเงิน 2,106,984.76 บาท เรียกเก็บจริง จ านวน 113 ราย จ านวนเงิน 1,168,831.48 บาท 
มาช าระเอง จ านวน 3 ราย จ านวนเงิน 20,839.62 บาท และเรียกเก็บจากกรมบัญชีกลาง จ านวน 51 ราย        
จ านวนเงิน 917,313.66 บาท รวมเป็นเงินจ านวน 938,153.28 บาท จ่ายช าระเอง 1 ราย จ านวน 10,000.00 บาท 

สมาชิกหน่วยบ านาญ ประจ าเดือน ก.พ.62 ยอดยกมา 168 ราย 

ลาออก ประจ าเดือน 22 ก.พ – 22 มี.ค..62 ลาออก/ย้าย 1 ราย 

 
เสียชีวิต - ราย 

 
ย้ายเข้า - ราย 

คงเหลือ บ านาญ เดือน มีนาคม  2562 ทั้งสิ้น 167 ราย 
ที่ประชุม      ทราบ 

 
 
 
 
 



 
 

สรุปสมาชิกข้าราชการบ านาญที่ช าระไม่เป็นปกติ 
1.   ร.ต.ท.นิยม  ราชวิบูลย์ ต าแหน่ง ข้าราชการบ านาญ สมาชิกเลขที่ 5753 

  ทุนเรือนหุ้น     444,200.00 บาท 
  หนี้เงินกู้สามัญ 0076/2557            770,903.83 บาท 
  หนี้เงินกู้ค่าครองชีพ 00192/2558   14,635.39 บาท 

วันเดือนปี รายการ จ านวนเงิน 

22 มี.ค.62 ส่งเรียกเก็บจากกรมบัญชีกลาง ภ.จว.ยะลา 17,500.00 
 เรียกเก็บจริง 25,751.98 

31 มี.ค.62 ช าระจริง 17,500.00 
 ยังคงค้างช าระหนี้ ค่าครองชีพยอดคงเดิมเพราะเงินไม่พอหัก หักได้เฉพาะสามัญ  

ที่ประชุม       ทราบ 
2 ร.ต.อ.บุญเยี่ยม  ไชยชนะ ต าแหน่ง ข้าราชการบ านาญ สมาชิกเลขท่ี 8284 ( เพ่ิมเดือนมีนาคม 2562) 
 ทุนเรือนหุ้น     273,500.00   บาท 
 หนี้เงินกู้สามัญ 00952/2557     538,000.00  บาท 
 หนี้เงินกู้ค่าครองชีพ00159/2561   288,734.84  บาท 
 หนี้เงินกู้ฉุกเฉิน 00300/2561   83,097.14 บา 

วันเดือนปี รายการ จ านวนเงิน 

22 มี.ค.62 ส่งเรียกเก็บจากกรมบัญชีกลาง ภ.จว.ยะลา 22,000.00 
 เรียกเก็บจริง 29,050.03 

31 มี.ค.62 ช าระจริง 22,000.00 

 ยังคงค้างช าระหนี้ ค่าครองชีพยอดคงเดิมเพราะเงินไม่พอหัก หักได้เฉพาะสามัญ  
ที่ประชุม     เชิญสมาชิกมาพบผู้จัดการ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5.9 เรื่อง รายชื่อสมาชิกท่ีสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ 
สรุปรายช่ือสมาชิกที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ 

ระหว่างวันที ่21 กุมภาพันธ์ – 20  มีนาคม 2562 
ประจ าเดือนมีนาคม 2562 จ านวน 14 ราย 

ล าดับ สมาชกิ
เลขที ่

ยศ ชื่อ – สกุล 
กู้เงินฉุกเฉิน 

สังกัด 
วัน/เดือน/ปี    

ที่สมัคร กู้ ไม่กู้ 
1 10467 ส.ต.ต. ธนิต    ซื่อธรรมวงศ์    สภ.อัยเยอร์เวง 21 ก.พ.62 

2 10468 นางสาวจิราพร  ชุมนุม    สมาชิกสมทบ 21 ก.พ. 62 

3 10469 ส.ต.อ.ประทีบ  โพธิทัพพะ    สภ.เบตง 27 ก.พ.62 

4 10470 ว่าท่ี ร.ต.หญิงนริศา สุระค าแหง    สมาชิกสมทบ 27 ก.พ. 62 

5 10471 ส.ต.ต. ภูวดล  ปิ่นละมัย    สภ.แม่หวาด 28 ก.พ.62 

6 10472 ส.ต.อ. วงศ์ธวัช คงรัตน์    สภ.กรงปินัง 28 ก.พ.62 

7 10453 ร.ต.อ.ยศวัต์ มิ่งทอง    สภ.อัยเยอร์เวง 1 มี.ค.62 

8 10474 ส.ต.ต.จิรวัฒน์ ทองนุ้ย    สภ.บาตูตาโมง 5 มี.ค.62 

9 10475 ส.ต.ท. มาเล็ก งะสมัน    สภ.ยะลา 5 มี.ค.62 

10 10476 น.ส.กาญจนา เครือวรฉัตร    สมาชิกสมทบ 6 มี.ค.62 

11 10477 ร.ต.ท.หญิงสุชิรา ยะโกะ    สภ.เบตง 11 มี.ค.62 

12 10478 ส.ต.ท. รอมลี บินลอแม    สภ.โกตาบารู 15 มี.ค.62 

13 10479 นางเบญจวรรณ นามวงศ์    สมาชิกสมทบ 18 มี.ค.62 

14 10480 ส.ต.อ. นิติ  ดามาอู    สภ.เบตง 19 มี.ค. 62 

ที่ประชุม          อนุมัต ิ
5.10เรื่อง  เงินสนับสนุนช่วยเหลืองานด้านคอมพิวเตอร์ 

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจยะลา จ ากัด ได้ท าข้อตกลงความร่วมมือให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหา
โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ เมื่ออวันที่ 3 มีนาคม 2562  
 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครรินทร์ จ ากัด (สอ.มอ) ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าในปี 2562 สหกรณ์
ของท่านต้องน าเงินสนับสนุนช่วยเหลืองานด้านคอมพิวเตอร์นั้น รายละเอียดดังนี้ 
 - จ านวน  สมาชิก ณ 28 ก.พ.62 
 -  จ านวน      3,172 ×12 
 - จะต้องช าระหัวละ 12 บาท            
  จ านวนเงินต้องช าระ    38,064.00     บาท 
ที่ประชุม       อนุมัต ิ
 
 
5.11  เรื่อง ค่าบ ารุงชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภาคใต้ 



 
 

 ตามมติที่ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภาคใต้  ครั้ งที่  1/2554 เมื่อวันที่  8 พฤษภาคม 2554                 
ณ โรงแรมพังงาเบย์รีสอร์ท ต าบลเกาะปันหยี อ าเภอเมือง จังหวัดพังงา ที่ประชุมได้มีมติให้ทุกสหกรณ์ส่งเงินค่าบ ารุง
ชมรมฯ ปีละ 5,000.00  บาท(ห้าพันบาท) ภายในเดือนมิถุนายน ของทุกปีนั้น 
 ส าหรับปี 2562 หากสหกรณ์ของท่านยังไม่ได้น าส่งเงินค่าบ ารุงชมรมฯ ดังกล่าว ขอความกรุณรให้ด าเนินการ
ส่ง โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย เพื่อจะได้โอนเข้าบัญชีชมรมฯ ต่อไป 
ที่ประชุม    อนุมัติ 
5.12 เรื่อง ขอรับเงินว่าด้วยกองทุนเพื่อสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ พ.ศ.2562 
 ข้อ 14 กรณีสมาชิกและสมาชิกสมทบเกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บต้องพักรักษาตัวโรงพยาบาล  

(ก) สมาชิกได้รับบาดเจ็บต้องพักรักษาตัวโรงพยาบาลจ่ายเงินช่วยเหลือวันละ  300.00 บาท แต่ไม่เกิน          
ปีละ 20,000.00  บาท 

(ข) สมาชิกสมทบได้รับบาดเจ็บต้องพักรักษาตัวโรงพยาบาล จ่ายเงินช่วยเหลือวันละ 100.00 บาท แต่ไม่เกิน
ปีละ 10,000.00 บาท 

 1. ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ส.ต.ต.จิติกรม์  จิตโสภิณ  ต าแหน่ง  ผบ.หมู่ สภ.กรงปินัง  ได้รับบาดเจ็บจากประสบ
อุบัติเหตุต้องพักรักษาตัวโรงพยาบาลต ารวจกรุงเทพ ระหว่างวันที่ 4 – 6 มกราคม 2562  เป็นเวลา 3 วัน  ได้รับเมื่อ
วันที่ 11 มีนาคม 2562 
ที่ประชุม   อนุมัต ิ

2. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ด.ต. ยงยุทธ ธรรมรัตน์ สังกัด  3512 กก.ปพ.ส่วนที่ 1 สมาชิกเลขที่ 04892               
ได้รับบาดเจ็บอุบัติเหตุ พักรักษาตัว โรงพยาบาลสงขลา เมื่อวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นเวลา 3 วัน ได้รับ
หนังสือเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 
ที่ประชมุ        อนุมัต ิ

ข้อ 15 สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ ให้แก่สมาชิก ครั้งละ 1,000. - บาท โดยจ่ายครั้งเดียว และกรณีบิดา 
มารดา เป็นสมาชิกท้ัง 2 คน ให้ขอรับเงินสวัสดิการตามสิทธิอันพึงได้ทั้ง 2 คน 

1. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ต. ธีรพัฒน์ สะตือบา สังกัด  สภ จะกว๊ะ สมาชิกเลขที่ 09942               
ได้ให้ก าเนิด ด.ญ.นูรฟาลิน  สะตือบา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562  ขอรับเงินสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่   จึงเรียนมา
เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณา รับหนังสือเมื่อวันที่ 15  มี.ค.  2562 
ที่ประชุม        อนุมัต ิ

2. ด้วย สมาชิก สหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ต.กิตตติศักดิ์  วรรณคง สังกัด  สภ.จะกว๊ะ สมาชิกเลขที่ 10269          
ได้ก าเนิด ด.ช.ธนภัทร  วรรณคง  เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562  ขอรับเงินสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ จึงเรียนมา
เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณารับหนังสือเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 
ที่ประชุม         อนุมัติ  
 



 
 

3. ด้วย สมาชิก สหกรณ์ฯ  ราย ส.ต.ต. อภิศักดิ์  มีเสน สังกัด สภ. จะกว๊ะ สมาชิกเลขที่  10362                 
ได้ก าเนิด ด.ช.ธนาเทพ  มีเสน  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์  2562 ขอรับเงินสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ จึงเรียนมา
เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณารับหนังสือเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 
ที่ประชุม      อนุมัต ิ

4.  ด้วย สมาชิก สหกรณ์ฯ ราย นางรัชนีย์ สุวรรณรัตน์  สังกัด  สมาชิกสมทบ สมาชิกเลขที่ 10202           
ได้ก าเนิด ด.ช. ณัฐภัทร  สุวรรณรัตน์  เมื่อวันที่  7 มีนาคม 2562 ขอรับเงินสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ จึงเรียนมา
เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณารับหนังสือวันที่ 12 มีนาคม 2562 
ที่ประชุม      อนุมัต ิ

5.ด้วย สมาชิก สหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.วรกานต์  วงศ์ชัย  สังกัด    กก.ปพ.ส่วนที่ 2  สมาชิกเลขที่ 09578  
สังกัด   กก.ปพ.ส่วนที่ 2  ได้ก าเนิด ด.ช.กันตินันท์  วงศ์ชัย  เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562  ขอรับเงินสวัสดิการ
รับขวัญทายาทใหม่   จึงเรียนมาเพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณารับหนังสือวันที่ 8 มีนาคม 2562 
ที่ประชุม        อนุมัต ิ

6. ด้วย สมาชิก สหกรณ์ฯ ราย ร.ต.อ.หญิงเกศสุดา แบ้สกุล สังกัด  ต่างจังหวัด  สมาชิกเลขที่ 07866       
ได้ก าเนิด ด.ช.ปุญณวิทย์  ขวัญสุด  เมื่อวันที่ 26 เดือนธันวาคม 2561 ขอรับเงินสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ จึงเรียน
มาเพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณารับหนังสือวันที่ 20 มีนาคม 2562 
ที่ประชุม     อนุมัต ิ

7. ด้วย สมาชิก สหกรณ์ฯ ราย ด.ต.พงษ์ศักดิ์ สุวรรณรัตน์ สังกัด 3512 กก.ปพ.ส่วนที่ 1สมาชิกเลขที่ 07896 
ได้ก าเนิด ด.ช.ณัฐภัทร สุวรรณ์  เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ขอรับเงินสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ จึงเรียนมาเพ่ือให้
คณะกรรมการพิจารณารับหนังสือวันที่ 12 มีนาคม 2562 
ที่ประชมุ         อนุมัต ิ

ข้อ 16 จ่ายเงินสวัสดิการมงคลสมรสของสมาชิก โดยจ่ายครั้งเดียว จ านวน 1,000 บาท และกรณีคู่สมรสเป็น
สมาชิกสหกรณ์ทั้ง 2 คน ให้ขอรับสวัสดิการตามสิทธิอันพึงได้ทั้ง 2 คน 

1. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย จ.ส.ต. ปิยะ  พงษ์ประเทศ สังกัด ต่างจังหวัด สมาชิกเลขที่ 05628           
ขอรับ เ งิ นสวั สดิ การ มงคลสมรสของสมาชิก  จึ ง เ รี ยนมาเ พ่ือ ให้คณะกรรมการ พิจารณา  รั บหนั งสื อ                        
เมื่อวันที่  8  มีนาคม 2562 
ที่ประชุม      อนุมัต ิ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5.13 เรื่อง แจ้งอายัดสิทธิเรียกร้อง 
ตามที่ได้มีหนังสือจากส านักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา ที่ สข0026/(1)4346 ลงวันที่ 28 มกราคม 2562      

เรื่อง แจ้งอายัดสิทธิเรียกร้อง ด้วย ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา ได้มีหมายบังคับคดีในคดีหมายเลขแดงที่ 166/2561 
ระหว่าง ด.ต.มนตรี  แก้วมณี โจทก์ นางณัฐกาญจน์ แก้วมณี จ าเลย ตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี เป็นเจ้าพนักงานบังคับ
คดีจัดการยึดอายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษามีสิทธิเรียกร้อง อยู่ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด      
เพ่ือช าระหนี้ตามหมายบังคับคดีของศาลดังกล่าว 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและขออายัดสิทธิเรียกร้องเงินปันผลและเฉลี่ยคืนของด.ต.มนตรี  แก้วมณี ลูกหนี้ 
ที่ประชุม     อนุมัตกิารแจ้งอายัดสิทธิเรียกร้องจาก สนง คดี 
5.14 เรื่อง ขอขยายวงเงินสินเชื่อและขอความยินยอมเปิดเผยข้อมูล เครดิต เพื่อขอสินเชื่อ จาก ธ.ก.ส. 

ด้วยสหกรณ์ มีความประสงค์ ขอขยายวงเงินสินเชื่อ กับธนาคาร ธ.ก.ส. ยะลา จาก 300 ล้านบาท ขยายเป็น 
425 ล้านบาท และให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลเครติด เพ่ือขอสินเชื่อจากธนาคาร ธ.ก.ส.  สาขายะลา 
ที่ประชุม   อนุมัติ 
5.15  เรื่อง ขอกู้เงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 ด้วยสหกรณ์ มีความประสงค์ ขอขยายวงเงินสินเชื่อ กับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
จ ากัด จาก 150 ล้านบาท ขยายเป็น 300 ล้านบาท   
ที่ประชุม      อนุมัติ 
5.16  เรื่อง  ถอนอายัดเงิน 
 ตามหนังสือเจ้าพนักงานบังคับคดีได้แจ้งอายัดสิทธิเรียกร้อง  ของสมาชิก ราย  ส.ต.อ.สงกรานต์  แซะอาหลี  
จ าเลย หมายเลข 1 สมาชิกเลขที่ 5977 บัดนี้เจ้าพนักงานบังคับคดีได้มีค าสั่งสั่งถอนการอายัดสิทธิเรียกร้องเงินปันผล
เฉลี่ยคืนของสมาชิกรายดังกล่าวข้างต้น 
ที่ประชุม    ทราบ 
5.17  เรื่อง  ขอโอนสมาชิกไปยังสหกรณ์ 
 1. ตามที่หนังสือ สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้  จ ากัด ขอโอนสมาชิก ราย ร.ต.อ.ก าจร     
มีทอง  ขอโอนมายังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด รายละเอียดดังนี้ 
  เป็นสมาชิก เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 
  ทุนเรือนหุ้น  674,000.00 บาท 
  เงินกู้สามัญ  661,208.00      บาท 
  เงินกู้สามัญ   30,000.00 บาท -  
  เงินกู้ฉุกเฉิน  1,187.00  บาท 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและด าเนินการต่อไป 
ที่ประชุม        อนุมัต ิ
 
 



 
 

         2 ตามที่ ร.ต.อ.อัฏฐมงคล เจริญสุข สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ ากัด ขอโอน
สถานภาพการเป็นสมาชิกไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัดดังนี้ 

เป็นสมาชิกเม่ือวันที่ 22  มิถุนายน 2555 
ทุนเรือน     281,000.00 บาท 
หนี้เงินกู้สามัญ  1,455,560.00 บาท 
ดอกเบี้ยค้างช าระ     11,065.00 บาท 
ไม่ติดภาระค้ าประกัน 

ที่ประชุม     อนุมัต ิ
5.18  เรื่อง  ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร  “ การวางแผนการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์แบบองค์รวม ” 
 ด้วยความร่วมมือของกรมส่งเสริมสหกรณ์และส านักงานต ารวจแห่งชาติ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร  “ 
การวางแผนการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์แบบองค์รวม  ”  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพกรรมการ  
ผู้บริหารสหกรณ์ให้ปฏิบัติตามบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง  โดยก าหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 
29 – 31 มีนาคม 2562  ณ โรงแรมบรรจงบุรี  อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี   
 จึงขอเชิญคณะกรรมการเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ 
ที่ประชุม   อนุมัต ิ  พ.ต.ท.หญิงเสาวลักษณ์   ตรีมรรค 
5.19  เรื่อง  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 
 ด้วย สันนิบาตสหกร์แห่งประเทศไทย จ ากัด  ก าหนดจัดโครงการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพคนสหกรณ์
ประกอบด้วยผู้บริหารและฝ่ายจัดการในเดือนมีนาคม – เมษายน 2562 ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย  มีรายละเอียดดังนี้ 

1. โครงการหลักสูตร “ การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ กรรมการใหม่” ระหว่างวันที่  
28 – 29 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (น.ม.ส.) 
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

ที่ประชุม   ไม่เข้าร่วมประชุม 
2. โครงการหลักสูตร “ การพัฒนาบุคลิภาพและศิลปะการพูดในที่ชุมชน ”  ระหว่างวันที่ 1 – 2 เมษายน 

2562 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย 

ที่ประชุม      ไม่เข้าร่วมประชุม 
3. โครงการหลักสูตร “ การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน ”  ระหว่างวันที่ 29 -30  เมษายน 2562 ศูนย์การ

ประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
ทีป่ระชมุ    รอการแจ้ง 
 
 

 



 
 

5.20  เรื่อง  การโอนสมาชิกระหว่างสมาชิกสมทบ เป็นสมาชิกทั่วไป 
 ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย พ.ต.ท.ธัชชัย  สุวรรณ์  ต าแหน่ง  สมาชิกสมทบ  สมาชิกเลขที่ 10295 ได้เป็น
สมาชิกสมทบกับสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด  บัดนี้ ได้รับต าแหน่งใหม่ประจ าต าแหน่ง         
สถานีต ารวจภูธรเมืองยะลา จึงขอโอนสมาชิกจากสมาชิกสมทบเปลี่ยนมาเป็นสมาชิกทั่วไป 
 จึงขออนุมัติในการโอนสมาชิกต่อไป 
ที่ประชุม   อนุมัต ิ
5.21  เรื่อง ส่งเงิน ของ ด.ต. ยุตศิยา เบ็นคณนนท์ ให้กับกรมบังคับคดี 
ที่ประชุม  ให้แจ้งความร้องทุกข์คณะกรรมการขอมอบหมาบให้ ร.ต.อวีระยุทธ์ ปิ่นทองพันธุ ด าเนินการในครั้งนี้ 
5.22  เรื่อง  เสนอราคาระบบป้องกันไวรัส 

เนื่องด้วยช่วงนี้มีการแพร่ระบาดของไวรัสหรือมัลแวร์ ต่างๆ  รวมถึงไวรัสเรียกค่าไถ่หลายๆตัว ซึ่งมีผลท าให้
ระบบงานสหกรณ์ได้รับความเสียหาย รวมไปถึงข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ที่อยู่ในระบบ จึงได้มีการให้ค าปรึกษาและได้มี
การติดตั้งระบบป้องกันดังกล่าวแก่สหกรณ์ออมทรัพย์หลายแห่งที่ใช้ระบบสหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
จ ากัด โดยช าระค่าลิขสิทธิ์ในการใช้งานแบบรายปี 
ที่ประชุม     ให้ด าเนินเข้าที่ประชุมในครั้งต่อไปและให้หาข้อมูลเพ่ิมเติม 
ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่อง  อ่ืน ๆ 

1. เรื่อง ขอเงินบังคับคดี สมาชิก ราย ยุติยา เบ็นคณนนท์ 
ที่ประชุม   ให้ผู้จัดการและที่ปรึกษาไปคุยกับบังคับคดีอีกครั้ง 
 
เลิกประชุม 12.00 น 

 
                                       พันต ารวจโทหญิง     เสาวลักษณ์   ตรีมรรค    ประธานในที่ประชุม 

                                     (เสาวลักษณ์   ตรีมรรค) 
 

                                                   ดาบต ารวจ       มารุต  ปาลิยะประดิษฐ์      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                  (มารุต  ปาลิยะประดิษฐ์) 

 
                        ส าเนาถูกต้อง 

พันต ารวจโทหญิง  เสาวลักษณ์  ตรีมรรค 
                     (เสาวลักษณ์ ตรีมรรค) 
ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


