
รายงานการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรพัย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา 
ชุดที่ 21 ครั้งที ่1/2559 วันพุธ 27 มกราคม 2559 

ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา 
....................................................... 

ผู้ที่มาประชุม 
 1.  พ.ต.ท.ศิวกร   จันทร   ประธานกรรมการ 
 2.  ร.ต.ท.สมเกียรติ  สุวรรณอักษร  รองประธานกรรมการ 
 3.  ร.ต.อ.ประสาน แนมใส   กรรมการ 
 4.  ร.ต.ท.วุฒิศักด์ิ  ฆังคะสุวรรณ์  กรรมการ 
 5.  ร.ต.ท.จริยพัฒน์  สุขชุม   กรรมการ 
 6.  ร.ต.ท.วีระชัย  อักษรถึง   กรรมการ 
 7.  ร.ต.ต.ประสพ  กาฬมิด   กรรมการ 
 8.  ด.ต.สุยอด   เวชสิทธ์ิ   กรรมการ 
 9.  ด.ต.ทวิช   เรืองคง   กรรมการ 
 10. จ.ส.ต.มารุต   ปาลิยะประดิษฐ ์  กรรมการ 
 11. จ.ส.ต.กันย์ทิต  ฆังคะรัตน์  กรรมการ/เลขานุการ 
ผู้ที่ไม่มาประชุม 
 1.  ด.ต.อิบรอฮีม  ดารอฮิง   กรรมการ 
 2.  ด.ต.หญิงนุสรา  โพธิเหาะ  กรรมการ 
 3.  ด.ต.สมพงศ์   ยอดทอง  กรรมการ 
 4.  ส.ต.อ.วีรวุธ   อุดแบน   กรรมการ 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
 1.  ร.ต.ท.สุทิน   ศรีบุญเอียด  ผู้ตรวจสอบ 
 2.  ด.ต.สุนทร   วาสประสงค์  ผู้ตรวจสอบ 
 3.  นายอับดุลรอหิม  สะแต   ผอ.กสส.1 อ.เมืองยะลา 
 4.  นางพรรณี  แก้วศร ี   รองผู้จัดการ 
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
ระเบยีบวาระที่ 1   เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธาน  ตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ได้มีการประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 
2558 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 และได้มีการพิจารณาเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการ และที่ประชุมมีมติ
เลือกคณะกรรมการแทนคณะกรรมการเดิมที่หมดวาระไป ซึ่งประกอบด้วย 
 1.  จ.ส.ต.กันย์ทิต  ฆังคะรัตน์  รับผิดชอบ กก.สส.ส่วนที่ 1  
 2.  จ.ส.ต.มารตุ   ปาลิยะประดิษฐ์   รับผิดชอบ กก.สส.ส่วนที่ 2 /นปพ. 
 3.  ร.ต.ท.จริยพัฒน์ สุขชุม   รับผิดชอบ สภ.แม่หวาด, สภ.ธารโต 
 4.  ร.ต.ต.ประสพ  กาฬมิด   รับผิดชอบ ศพฐ.10 
 5.  ด.ต.สุยอด  เวชสิทธ์ิ   รับผิดชอบ สภ.ปะแต, สภ.ยะหา 
 6.  ร.ต.ท.วีระชัย  อักษรถึง   รับผิดชอบ สภ.รามัน, สภ.ท่าธง 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
 

 



 
 
ระเบยีบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม 
 2.1 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ชุดที่ 20 คร้ังที่ 15/2558 
ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 15/2558 
 2.2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอํานวยการชุดที่ 20 ครั้งที่ 6 
ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอํานวยการครั้งที่ 6 
 
ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่อง  สืบเน่ือง 
 - ไม่ม ี- 
 
ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่อง  เพ่ือทราบ 
 4.1  เรื่อง  เงินรับ  –  จ่าย ประจําเดือน  มกราคม  2558 
 รายการรับ – จ่ายเงินในรอบเดือน  ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม2559 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2559 ดังน้ี 

รายรับ  ( ต้ังแต่ 1 ม.ค.59 – 21 ม.ค.59 )  มีรายละเอียดดังน้ี 
 -  รับเงินชําระหน้ีเงินกู้สามัญ        55,133,498.28 บาท  
 -  รับเงินชําระหน้ีเงินกู้ฉุกเฉนิ      2,331,634.09 บาท 
 -  รับเงินชําระหน้ีเงินกู้สามัญ-ปืน            2,000.00 บาท 
 -  รับเงินชําระเงินกู้สามัญ – คอมพิวเตอร์          13,600.00 บาท 
 -  รับชําระหน้ีเงินกู้สามัญ – บรรเทาค่าครองชีพ      2,926,276.60 บาท 
 -  รับชําระหน้ีเงินกู้ปันผล      8,152,362.48 บาท 
 -  รับเงินชําระหน้ีเงินกู้สามัญพิเศษ(รับภาระหน้ี)      1,295,432.72 บาท 
 -  รบัเงินชําระหน้ีเงินกู้ ฐานนะผู้ค้ําประกัน            1,600.00 บาท 
 -  เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเป้าหมาย    6,546,376.83 บาท 
 -  เงินรอจ่ายคืน        292,016.35 บาท 
 -  เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย    17,245,320.37 บาท 
 -  เงินปันผลตามหุ้นค้างจ่าย    61,691,839.63 บาท 
 -  ภาษีหัก  ณ  ที่จ่ายค้างจ่าย          75,696.00 บาท 
 -  ค่าบํารุงสันนิบาติค้างจ่าย        10,000.00 บาท 
 -  เงินโบนัสกรรมการค้างจ่าย       742,560.00 บาท 
 -  เงินโบนัสเจา้หน้าที่ค้างจ่าย       247,520.00 บาท 
 -  เจ้าหน้ีบริษทัประกัน เอไอเอ       104,030.00 บาท 
 -  รับเงินกู้ ธกส.สาขายะลา   76,500,000.00 บาท 
 -  รับเงินกู้ สอ.รพ.หาดใหญ่ จํากัด   10,000,000.00 บาท 
 -  ทุนเรือนหุ้น      7,721,010.00 บาท 
 -  ทุนสํารอง      8,988,936.77 บาท 
 -  ทุนสาธารณประโยชน์       100,000.00 บาท 
 -  ทุนพัฒนาสหกรณ์        100,000.00 บาท 
 -  กองทุนช่วยเหลือสมาชิก         94,817.46 บาท 
 -  ทุนให้การศึกษาอบรม       100,000.00 บาท 

 
 



 
 
 -  ทุนสวัสดิการสมาชิก              300,000.00 บาท 
 -  ดอกเบ้ียรับ        864,655.04 บาท 
 -  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า                    6,200.00 บาท 
 -  ค่าธรรมเนียมสมุดเงินฝาก              50.00 บาท 
 -  ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ ่                   2,000.00 บาท 
                                รวมรายรับ                    261,589,436.62 บาท 
 -  รับเงินธนาคารกรุงไทย สาขายะลา   87,297,456.19 บาท 
 -  รับเงินธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส                  .00 บาท 
 -  รับเงินธนาคารกรุงเทพ                  .00 บาท 
 -  รับเงินธนาคาร ธนชาต         31,140.00 บาท 
 -  รับเงินจาก ธกส.    76,500,000.00 บาท 
 -  เงินสดคงเหลือยกมา   ( 31 ธ.ค.58 )        44,262.94 บาท 
 รวมรับทั้งสิ้น                    425,462,291.75  บาท 
 รายจ่าย ( ต้ังแต่  1 ม.ค.59 – 21 ม.ค.59)  
  -  จ่ายเงินกู้สามัญแก่สมาชิก     62,870,600.00  บาท 
  -  จ่ายเงินกู้ฉุกเฉินแก่สมาชิก       6,158,740.00  บาท 
 -  จ่ายเงินกู้สามัญ-บรรเทาคา่ครองชีพ        2,440,000.00 บาท 

 -  จ่ายเครื่องเขียนแบบพิมพ์         23,391.00 บาท 
 -  เงินรอเรียกคืน         11,247.70 บาท 
 -  เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเป้าหมาย     4,064,827.31 บาท 
 -  เงินรอจ่ายคนื       207,221.82 บาท 
 -  ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีค้างจ่าย        48,000.00 บาท 
 -  เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย  15,619,964.57 บาท 
 -  เงินปันผลตามหุ้นค้างจ่าย  54,132,747.48 บาท 
 -  เงินโบนัสกรรมการค้างจ่าย      742,560.00 บาท 
 -  เงินโบนัสเจา้หน้าที่ค้างจ่าย      247,520.00 บาท 
 -  เจ้าหน้ีบริษทัประกัน เอไอเอ      104,030.00 บาท 
 -  ทุนเรือนหุ้น   3,618,400.00 บาท 
 -  กําไรสุทธิ 89,514,929.07 บาท 
 -  ดอกเบ้ียรับ         9,284.21 บาท 
 -  ค่าเบ้ียประชุม       24,000.00 บาท 
 -  ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ ่   3,190,655.00 บาท 
 -  เงินทดแทนประกันสังคม         4,424.00 บาท 
 -  ค่าใช้จ่ายทั่วไป         5,345.00 บาท 
 -  คา่รับรอง         8,310.00 บาท 
 -  ค่าไฟฟ้า         4,796.97 บาท 
 -  ค่าโทรศัพท ์         3,326.63 บาท 
 -  ค่าธรรมเนียมธนาคารและอากร            398.98 บาท 
 -  ค่าไปรษณีย์         3,233.00 บาท 
 -  ดอกเบ้ียจ่ายเงินรับฝาก             92.48 บาท 



 
 

 -  ค่าเบ้ียเลี้ยงพาหนะ         8,700.00 บาท 
 -  ค่าถ่ายเอกสาร         2,002.00 บาท 
 -  ค่านํ้าประปา            356.85 บาท 
 -  ค่าบริการอินเตอร์เน็ต            631.30 บาท 
 -  ค่าบริการเคเบ้ิล ที.วี            200.00 บาท 
                                          รวมจ่าย           243,069,935.37 บาท 
 -  นําเงินฝากธนาคารกรุงไทย  สาขายะลา            105,466,169.20 บาท 
 -  นําเงินฝากธนาคารกรุงไทย  สาขาสิโรรส                 .00 บาท 
 -  นําเงินฝากธนาคารกรุงเทพ                 .00 บาท 
 -  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจแห่งชาติ                 .00 บาท 
 -  นําเงินฝากธนาคารธนชาติ                 .00 บาท 
 -  นําเงินฝากธนาคาร ธกส.ยะลา  76,500,000.00 บาท 
 -  เงินสดคงเหลือยกไป  (21 ม.ค.2559)      426,187.18    บาท 
                                    รวมจ่ายทั้งสิน้          425,462,291.75 บาท 

 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  
ที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.2  เรื่อง  สมาชิกคงเหลือ  ประจําเดือน  มกราคม 2559 

 สมาชิกยกมาจากเดือนก่อน                          3,116     ราย 
  สมาชิกสมัครใหม่เดือน  ม.ค.59                        60  ราย 
 อนุมัติให้ออกเดือน  ธ.ค.58                             19    ราย 
                                         คงเหลือสมาชิกทั้งสิ้น         3,157   ราย 

ที่ประชุม          รับทราบ 
 4.3  เรื่อง  การจ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน  ประจําเดือน  มกราคม 2559 
         ในระหว่างเดือน 1 ม.ค.59  – 21 ม.ค.59 สหกรณ์ฯ จ่ายเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินให้สมาชิกหน่วย   
ต่าง ๆ จํานวน 502 ราย เป็นเงิน 6,127,600.00 บาท  

  จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม    รับทราบ 
 4.4  เรื่อง  รายงานการตรวจสอบกิจการ 
ร.ต.ท.สุทิน ศรบุีญเอียด  รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจําเดือน มกราคม 2559 ใหท้ี่ประชุมทราบ  
 สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 
  - ยอดยกมา   จํานวน  3116 คน 
  - เพ่ิมขึ้นระหว่างเดือน  จํานวน     60 คน 
  - ลาออกระหว่างเดือน  จํานวน     19 คน 
  - ยอดคงเหลือ   จํานวน  3157 คน 
 การปฏิบัติการด้านการเงิน 
  เงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 21 มกราคม 2559 (ปิดบัญชี)  
  - เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขายะลา จํานวน  50,514,997.04 บาท 
  - เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส จํานวน        82,645.35 บาท 
  - เงินฝากธนาคารกรุงเทพ สาขายะลา จํานวน      158,984.05 บาท 



 
 
  - เงินฝาก ธกส. สาขายะลา  จํานวน    2,954,711.99 บาท 
  - เงินฝากธนาคารธนชาติ สาขายะลา จํานวน        61,427.09 บาท 
  - เงินฝากชุมนุมสหกรณ ์ตร.แห่งชาติ จํานวน        66,468.66 บาท 
 ด้านสินเช่ือ 
  สหกรณ์ฯ ได้ให้กู้แก่สมาชิก 2 ประเภท 
  - เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน จํานวน 502 สญัญา จํานวนเงิน     9,127,600 บาท 
  - เงินกู้สามัญ  จํานวน   88 สญัญา จํานวนเงิน   65,310,600 บาท 
 เงินกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ําประกัน 
  ยอดเงินกองทุนคงเหลือ   จํานวน        239,039.39 บาท 
  จัดเก็บระหว่างเดือน   จํานวน          94,819.46 บาท 
  จ่ายเงินกองทุน    จํานวน         -     บาท 
  คงเหลือ     จํานวน        333,856.25 บาท 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
      4.5  เรื่อง  รายงานงบทดลองประจํา เดือน มกราคม 2559 

          งบทดรองต้ังแต่ 1 – 21 มกราคม 2559  
ยอดยกมาของทุนปี 2558    964,645,467.12   บาท 
เพ่ิมระหว่างปี       17,404,764.23  บาท 
จ่ายคืนค่าหุ้นระหว่างปี      93,133,329.07  บาท 
คงเหลือ ณ วันที่ 21 มกราคม 2559  888,916,902.28   บาท 
ยอดยกมาของหน้ีสินปี 2558   603,008,932.36   บาท 
เพ่ิมระหว่างปี     173,455,359.18  บาท 
จ่ายชําระระหว่างปี      75,166,871.18  บาท 

 คงเหลือหน้ีสิน ณ วันที่ 21 มกราคม 2559  701,297,420.36   บาท 
 ยอดยกมาของสินทรัพย์ปี 2558               4,844,689.68  บาท 
 ยอดคงเหลือของสินทรัพย์ ณ 21 มกราคม 2559      4,844,689.68  บาท 

ที่ประชุม รับทราบ 
 4.6  เรื่อง  รายงานการลาของเจ้าหน้าที่  ประจําเดือนมกราคม 2559 

ต้ังแต่วันที่  1 มกราคม 2559 -  21 มกราคม 2559 ดังน้ี 
ช่ือ – นามสกลุ ลาพักผ่อน ลากิจ ลาป่วย ลาคลอด รวม 
นางพรรณี  แก้วศรี - - - - - 
นางสาวกัญจน์ณัฎฐ์  หวังมวลกลาง - - - - - 
นางศิวาลัย  ป.ปาน - - - - - 
นางเมสินี  ชัยสงคราม - - - - - 
นางสาวลัดดาวัลย์  ปาลิยะประดิษฐ์ - - - - - 
นางสาวนารีรัตน์  สังข์สกุล - - - - - 
นางสาววราภรณ์  คงทอง - - - - - 

ที่ประชุม รับทราบ 



 
 
 4.7  เรื่อง  รายงานติดตามทวงหน้ี 
  จากมติที่ประชุมชุดที่ 20 ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2559  ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ                
ราย ส.ต.ต.ธีรพงศ์  ประชาช่ืน  ตําแหน่ง  สภ.ธารโต  สมาชิกเลขที่  9092  ได้มีมติให้แจ้งผู้ค้ําประกันรับทราบ 
  บัดน้ี  ฝ่ายดําเนินการได้แจ้งผู้ค้ําประกัน  และผู้ค้ําประกันได้เข้ามาติดต่อกับสหกรณ์ฯ และ
ยินยอมรับสภาพหน้ีของผู้กู้รายดังกล่าวแล้ว  จึงขอมติในที่ประชุมในการอนุมัติโอนหุ้นหักหน้ีรายดังกล่าว 
ที่ประชุม  มีมติอนุมัติ 
 4.8  เรื่อง  เชิญใช้บริการเงินกู้ ชสอ. และแลกรับของที่ระลึก 
  ตามที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด ชสอ. ได้จัดบริการเงินกู้ให้แก่สหกรณ์
สมาชิกเพ่ือให้สหกรณ์สมาชิกมีเงินทุนหมุนเวียนใช้ในการดําเนินกิจการสหกรณ์  โดยมีบริการเงินกู้หลากหลาย
ประเภทให้เลือก  โดยมีความประสงค์ที่จะตอบแทนสหกรณ์สมาชิกที่ใช้บริการเงินกู้  โดยการมอบของที่นระลึก
ให้แก่สหกรณ์เพ่ือแทนคําขอบคุณโดยมีรายละเอียดดังน้ี 
  1.  รับเงินกู้ต้ังแต่วันที่ 11 มกราคม 2559 – 29  กุมภาพันธ์  2559  สามารถนํายอดเงินกู้ที่
ขอรับรวบยอดสะสมยอดได้  ทั้งน้ีไม่รวมยอดหักชําระหน้ีสัญญาเดิม  ตอบแทนโดยการมอบของที่ระลึก   
  2.  ยอดรับเงินกู้สะสมสามารถนํามาเลือกรับของที่ระลึกแบบคละชนิดได้ตามีความประสงค์ 
  3.  สงวนสทิธ์ิในการแลกรับของที่ระลึกตามตางที่ ชสอ.กําหนดเท่าน้ัน 
  4.  ณ  29  กุมภาพันธ์  2559  ปิดยอดสะสม และแจ้งยอดให้แต่ละสหกรณ์ทราบเพ่ือทําการ
เลือกรับของที่ระลึก 
  5.  รับคําขอแลกของที่ระลึกจากแต่ละสหกรณ์เพ่ือรวบรวมยอดและสั่งซือ้ 
  6.  กําหนดส่งมอบของไม่เกินเดือนพฤษภาคม 2559 
ที่ประชุม  มีมติไม่ขอรับโครงการ 

 
 4.9  เรื่อง  ส่งเสริมสหกรณ์ 
นายอับดุลรอหิม สะแต ให้คําแนะนําในที่ประชุม ดังน้ี 
 1. ในการประชุมของคณะกรรมการฯ ใหม้ติชัดเจน เพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเป็นประเด็นปัญหา 
 2. ในการติดตามทวงหนี้จะต้องดําเนินการไปตามกระบวนการ โดยใช้มติของคณะกรรมการฯ และ
ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และให้มีการทําสัญญาจัดจ้างทนายให้ชัดเจนเพื่อเป็นการ
ป้องกันไม่ให้ทนายปล่อยปละเลยการดําเนินการ 
 3. กรณีสมาชิกขอโอนสหกรณ์ สมาชิกที่ยังติดค้ําประกันอยู่ต้องดําเนินการให้มีคนค้ําแทนให้เรียบร้อย
ก่อน เน่ืองจากเมื่อโอนไปแล้วก็จะขาดความเป็นสมาชิกภาพ และไม่สามารถดําเนินการอะไรได้ 
 4. สมาชิกรายใดที่ไม่ชําระฯ ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 2 เดือน ให้ดําเนินการติดตามทันที หากรายใดมี
เหตุขัดข้องให้ทําบันทึกช้ีแจงมายังสหกรณ์ เพ่ือพิจารณาดําเนินการ 
 5. คณะกรรมการฯ เสนอข้อระเบียบ วิธีการดําเนินการการเลือกกรรมการโดยวิธีลับ 
 6. ใหค้ณะกรรมการฯ ไปศึกษาข้อบังคับ ระเบียบต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือมีอะไรไม่เข้าใจ ส่งเสริมฯ 
พร้อมให้คําแนะนํา 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
 



 
 
ระเบยีบวาระที่  5  เรื่อง  เพ่ือพิจารณา 
 5.1  เรื่อง  สมาชิกพ้นสภาพจากสหกรณ ์ สมาชิกพ้นสภาพ ประจําเดือน  มกราคม 2559   ดังน้ี 

ลําดับ เลขท่ี ชื่อ – สกุล 
ทุนเรือนหุ้น หนี้สิน ดอกเบี้ย จ่ายจริง 

กรณี (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 5934 พ.ต.ท.มานพ  บริพันธ์ 349,000.00 00 00 349,000.00 ชําระหนี้ 

2 9241 ร.ต.อ.นิรุทธ์ิ  ช่อผกา 32,000.00 30,535.18 00 1,464.82 เหตุผลส่วนตัว 

3 3636 ด.ต.พงศ์ชาญ  สูตถิพันธ์ 843,000.00 487,200.00 00 355,800.00 เหตุผลส่วนตัว 

4 4999 จ.ส.ต.วิศิษฎ์  ไสยพร 236,400.00 00 00 236,400.00 โอนย้ายราชการ

5 4860 ร.ต.ต.ประเสริฐ  นิศวอนุตรพันธ์ 362,100.00 00 00 362,100.00 โอนย้ายราชการ

6 8864 ส.ต.ท.วรสิน   สู่เสน 213,800.00 77,200.00 00 136,600.00 เหตุผลส่วนตัว 

7 5851 จ.ส.ต.(ญ)สุชาดา  นาคกรี 360,800.00 00 00 360,800.00 เหตุผลส่วนตัว 

8 8754 ส.ต.ต.วัชรกิติ  พันธ์ภักดีดิสกุล 230,000.00 00 00 230,000.00 เหตุผลส่วนตัว 

9 8688 ส.ต.ต.อับดุลมาลิก  บูเก็ม 124,600.00 3,300.00 00 121,300.00 เหตุผลส่วนตัว 

10 5785 ด.ต.โกศล  กาลรักษ์ 175,000.00 00 00 175,000.00 โอนย้ายราชการ

11 7861 ส.ต.อ.ศุภชัย  ชัยวิชิต 212,000.00 00 00 212,000.00 เหตุผลส่วนตัว 

12 5400 ร.ต.ท.นิรันต์  นวลบุญ 297,200.00 288,497.48 00 8,702.52 โอนย้ายราชการ

13 6763 ร.ต.ท.สมภพ  เพชรมณี 366,800.00 251,696.48 00 115,103.52 เหตุผลส่วนตัว 

14 6076 จ.ส.ต.วีระศักด์ิ  หนูนุ่ม 113,000.00 00 00 113,000.00 โอนย้ายราชการ

15 7678 ร.ต.อ.ประยุทธ  โปจีน 904,200.00 00 00 904,200.00 เหตุผลส่วนตัว 

16 4596 ด.ต.สรยุทธ  มิตรสุริยะ 1,482,500.00 00 00 1,482,500.00 เหตุผลส่วนตัว 

17 7268 ด.ต.สมโชค  เซ่งสวัสด์ิ 422,000.00 103,000.00 00 319,000.00 ชําระหนี้ 

18 7117 ส.ต.อ.ปรัชญา  พงศ์พรมมา 177,670.00 00 00 177,670.00 โอนย้ายราชการ

19 6388 ร.ต.ท.คมสันต์ิ  ธุรกิจ 164,000.00 00 00 164,000.00 โอนย้ายราชการ

20 6880 ส.ต.อ.สมภพ  ย่ังยืน 210,100.00 00 00 210,100.00 เหตุผลส่วนตัว 

 7,276,170.00 1,241,429.14 00 6,034,740.86  
รวมสมาชิกพ้นภาพท้ังหมด  20  ราย  ท้ังหมดไม่ติดภาระค้ําประกันแต่อย่างใด 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 5.2  เรื่อง  ประมาณการรับ – จ่ายเงิน   ประจําเดือน  กุมภาพันธ์ 2559  
 ประมาณการรับ – จ่ายเงิน ประจําเดือน  กุมภาพันธ์ 2559 สหกรณ์ฯ จะได้รับในวันสิ้นเดือนเพ่ือให้
ที่ประชุมได้พิจารณาเก่ียวกับจํานวนเงินของสหกรณ์ฯ   ที่ประมาณว่าจะได้รับและจ่ายในวันสิ้นเดือนน้ี เพ่ือที่
ประชุมจะ ได้รับทราบยอดเงินคงเหลือ  ดังน้ี 
รายรับ          1. รับเงินค่าหุ้นรายเดือน        4,252,950.00 บาท 
 2. รับเงินชําระหน้ีสามัญจากสมาชิก            9,609,600.00 บาท 
 3. รับเงินชําระหน้ีฉุกเฉินจากสมาชิก                      3,744,990.00 บาท 
 4. รับดอกเบ้ียเงินให้กู้แก่สมาชิก    8,764,610.26 บาท 
 5. เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเป้าหมาย        95,900.00 บาท 
 6. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า          2,500.00 บาท 
  รวมรับ  26,470,550.26 บาท 
รวมจ่าย           1. จ่ายค่าหุ้นคืนแก่สมาชิก   20   ราย                    6,034,740.86 บาท 
 2. จ่ายค่าเบ้ียประชุมกรรมการ                    20,000.00 บาท 
 3. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่         47,710.00 บาท 
 4. จ่ายเงินเดือนเจ้าหน้าที่         96,340.00 บาท 
 5. จ่ายชําระดอกเบ้ีย ธกส.ยะลา     1,107,369.86 บาท 
 6.  จ่ายชําระเงินกู้ สอ.มอ.หาดใหญ ่     1,000,000.00 บาท 
 7.  จ่ายชําระเงินกู้ สอ.มอ.หาดใหญ ่       189,993.75 บาท 
 8.  จ่ายชําระดอกเบ้ีย สอ.ชสอ.แห่งประเทศไทย       500,000.00 บาท 
 9.  จ่ายชําระดอกเบ้ีย ชสอ.แห่งประเทศไทย       182,013.70 บาท 
 10. จ่ายชําระเงินกู้  สอ.รพ.หาดใหญ ่       625,000.00 บาท 
 11.  จ่ายชําระดอกเบ้ีย สอ.รพ.หาดใหญ่         42,882.89 บาท 
 12.  ค่าตอบแทนที่ปรึกษา           5,000.00 บาท 
 13.  จ่ายดอกเบ้ียต๋ัวสัญญาใช้เงิน ธ.กรุงเทพ        416,164.39 บาท 
 14.  จ่ายดอกเบ้ียต๋ัวสัญญาใช้เงิน ธ.กรุงไทย สิโรรส         567,123.39 บาท 
 15.  จ่ายเงินกู้สามัญ  45  ราย     11,564,299.37 บาท 
 รวมจ่าย     22,398,638.11 บาท 
 รวมรับทั้งสิ้น                      26,470,550.26 บาท 
 หัก  รวมจ่าย                       22,398,638.11 บาท 
 เงินคงเหลือ                          4,071,912.15 บาท 
 กัน  ไว้เป็นเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน       3,000,000.00 บาท  
 กัน  ไว้เป็นที่จา่ยคืนเงินรับฝาก       1,000,000.00 บาท 
          คงเหลอืเป็นเงินใช้จ่าย           71,912.15 บาท 
 
หมายเหตุ เงินสดคงเหลือ  ณ  วันที่  21 ม.ค.59                      426,187.18 บาท 
 เงินฝาก ธ.กรุงไทย  สาขาสิโรรส คงเหลือ 21 ม.ค.59          82,645.35 บาท 
                     เงินฝาก ธ.กรุงไทย สาขายะลา คงเหลือ 21 ม.ค.59       50,514,977.04 บาท 
 เงินฝาก ธ.กรุงเทพ  คงเหลือ 21 ม.ค.59         158,984.05 บาท 
 เงินฝาก ธกส.ยะลา  คงเหลอื 21 ม.ค.59       2,954,711.99 บาท 
 



 
 
 เงินฝากชุมนุม สอ.ตร.แห่งชาติ           66,468.61 บาท 
 เงินฝากธนาคารธนชาติ                    61,427.09 บาท 

           เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ              53,839,234.18 บาท 
 

หมายเหตุ 
 รายการที่ยังไม่ลงบัญชี   
       30/12/58    5,000.00 บาท 
  30/12/58                            26,192.00 บาท 
         7/01/59                            17,967.00  บาท 
       21/01/59                             24,000.00 บาท   
 
หมายเหตุ 
                 หน้ีเงินกู้ สอ.รพ หาดใหญ่  31 ม.ค.59 คงเหลือ      15,000,000.00 บาท     
  หน้ีเงินกู้ สอ.มอ.หาดใหญ่  31 ม.ค.59    คงเหลือ         44,000,000.00 บาท 
  หน้ีเงินกู้ ธ.กรุงเทพสาขายะลา ณ 31 ม.ค.59  คงเหลือ 100,000,000.00 บาท 
  หน้ีเงินกู้ ธกส.สาขายะลา ณ 31 ม.ค.59 คงเหลือ        300,000,000.00 บาท 
  หน้ีต๋ัวสัญญาใช้เงิน ธ.กรุงไทย สาขาสิโรรส                150,000,000.00 บาท 
  หน้ีเงินกู้ ชสอ.แห่งประเทศไทย  31 ม.ค.59  คงเหลือ    42,500,000.00 บาท 
                รวมหน้ีคงเหลอื                  651,500,000.00 บาท 
 
 5.3 เรื่อง  การจ่ายเงินกู้สามัญระหว่างเดือน  มกราคม 2559 
  ในระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ได้มีการอนุมัติสมาชิกจ่ายเงินกู้สามัญจํานวน 4 ราย 
   จํานวนเงิน    784,000.00  บาท 
  ในระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2559 ได้มีการอนุมัติสมาชิกจ่ายเงินกู้สามัญจํานวน 2 ราย 
   จํานวนเงิน   870,000.00 บาท 
  ในระหว่างวันที่ 13 มกราคม 2559 ได้มีการอนุมัติสมาชิกจ่ายเงินกู้สามัญจํานวน 1 ราย 
   จํานวนเงิน 1,150,000.00 บาท 
  ในระหว่างวันที่ 21 มกราคม 2559 ได้มีการอนุมัติสมาชิกจ่ายเงินกู้สามัญจํานวน 1 ราย 
   จํานวนเงิน 1,010,600.00 บาท 
 ที่ประชุม    มีมติอนุมัติ  
 5.4  เรื่อง  การจ่ายเงินกู้สามัญประจําเดือน  กุมภาพันธ์ 2559 

   สมาชิกย่ืนกู้เงินสามัญ จํานวน   61  ราย  
 รวมจ่ายเป็นเงินจํานวน       37,016,000.00  บาท 
 ซึ่งยอดหลังหักค่าใช้จ่ายและหน้ีสินแล้ว ยอดจ่ายจริงประมาณ  15,114,998.32  บาท 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติตามท่ีเสนอ ส่วนรายที่ 57 ส.ต.อ.ศิษฏภัคย์ จันทร์แดง ค้ําประกัน ราย ส.ต.อ.วิทวัส ทอง
ไสย สภ.ปะแต เน่ืองจากขาดราชการ ให้มาติดต่อเพ่ือทําหนังสือรับสภาพหน้ีกับทางสหกรณ์ฯ ต่อไป 
 
 
 
 



 
 
 5.5  เรื่อง  รายงานการติดตามหน้ีสิน  และรายละเอียดลูกหน้ีต่างจังหวัด ,บํานาญจ่ายตรง 
 ภายในเดือน มกราคม 2559  มีลูกหน้ีต่างจังหวัดส่งชําระเงินต้ังแต่ 1 มกราคม 2559 –              
21 มกราคม 2559  รวมเป็นเงิน  12,188,079.90 บาท 
 ลูกหน้ีต่างจังหวัด  ยกมาเดือน ธ.ค.58                                            521   ราย 
 สมาชิกหน่วยต่างจังหวัด ประจําเดือน ม.ค.59    ลาออก                        11   ราย 
                                                           ย้ายออก                       -       ราย 
  ย้ายเข้า                        -       ราย 
 คงเหลือลูกหน้ีต่างจังหวัด  เดือน  กุมภาพันธ์ 2559                            510     ราย 

 
รายงานติดตามหน้ีสมาชิกทีข่าดชําระ  ดําเนินการย่ืนหนังสือให้แก่ทนายความ ดังน้ี 
1. ขาดส่งเก็บไม่ได้  ประจําเดือนธันวาคม  2558 
ลําดับ เลขสมาชิก ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 
1 4197 ด.ต.สมชาย  ทองรุด รอโอนไปสุราษฎร์ 
2 4867 ส.ต.อ.สากล  สุขเกษม โอนไปพัทลุงไม่หมด/กู้ 2 ที่ 
3 5137 ส.ต.อ.นันทภัสณ์  แก้งมงคุณ เงินเดือนโดนอายัด 
4 5279 จ.ส.ต.อํานาจ  ชุมจุล มีแต่หุ้น 
5 6522 ส.ต.อ.ปรีชา  ธุระพล การเงินหักให้เดือน มกราคม 59 
6 6821 จ.ส.ต.รณชัย  พรหมทอง เจ้าตัวแจ้งส่งเองแต่ไม่ส่ง/แจ้งการเงินหักให้เดือน ม.ค. 
7 6993 ส.ต.อ.ปรีชา  กองเกิด หุ้นมากกว่าหน้ี 
8 7042 ส.ต.อ.ศักรินทร์   พงษ์พุฒิกร หักเงินเจ้าตัวแต่การเงินไม่นําส่งให้สหกรณ ์
9 7230 พ.ต.อ.ณรงค์  นาคทั่ง อยู่โรงพยาบาล / 3 เดือนไม่จ่าย 
10 7470 ส.ต.อ.อรรถพล  นุกิจ โดนอายัดเงินเดือน สภ.นํ้าอุ่น  
11 7658 ส.ต.ท.นภดล   ก๋าใจ เจ้าตัวจ่ายสิ้นเดือน ทั้งหมด 30000 บาท 
12 7756 ส.ต.ท.ภัทริยะ  พลอยพันธ์ จ่ายทั้งหมด 21,253.88 เดือน ม.ค.การเงินหัก 
13 7774 ส.ต.อ.สิทธิชัย เครือบุตร จ่ายสิ้นเดือนทั้งหมด 
14 7939 ส.ต.ท.ดํารง  เรืองกระจาย แจ้งการเงินแลว้ รอบ 2 
15 8290 ส.ต.ท.สิทธิพงษ์  วงศ์ปิน แจ้งการเงินแลว้ รอบ 2 
16 9160 ร.ต.ท.จักริน  เมฆกลิ่น รอโอน 
17 7745 ร.ต.ท.ทรัพย์สยาม  ชัยทุมพงษ์ ไม่จ่าย 2 เดือน 
18 5510 ร.ต.ท.ศันสนะ  พิริยะจิตตะ ย่ืนโลติสแล้ว 

2.  เก็บได้แต่ดอกเบ้ีย ต้นไม่ได้ ประจําเดือน ธันวาคม 58 

ลําดับ เลขสมาชิก ช่ือ  สกุล หมายเหตุ 

1 6392 ส.ต.ท.อําพล   วรรณุรักษ ์ การเงินหักได้แล้ว ธ.ค.58 
2 3206 ไพบูลย์  ศรีรัตน์ เก็บได้เดือนละ 25000 บาท 
3 7394 ส.ต.ท.สมชาย  ยศสงคราม เก็บได้ 8800  ส่งจริง 18000  บาท 



 
 
4 4575 พ.ต.ท.อรัญ   รักษ์วงศ์ หน้ีสามัญเก็บได้ครึ่งนึง 
5 6140 พ.ต.ต.จรวย  พยัคฆา  เก็บได้ เดือนละ 10000 กู้ 2 ที่ 
6 6329 ส.ต.ท.จักรพันธ์  คงชัย เก็บได้เดือนละ 7500  บาท 
7 5977 จ.ส.ต.สงกรานต์  แซะอาหล ี ฉฉ.ได้แต่ดอกเบี้ย หนี้สามัญเงินต้นขาด 2000  บาท 
8 5347 ส.ต.อ.ชัยวัฒน์  วรรณสัมพันธ์ หน้ีสามัญเก็บได้ไม่เต็ม 

3.  รายช่ือสมาชิกที่ส่งฟ้องทนายเพ่ือดําเนินคดี 

ลําดับ เลขสมาชิก ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 
1 5510 ร.ต.ท.ศันสนะ  พิริยะจิตตะ ย่ืนโลติสแล้ว 
2 7745 ร.ต.อ.ทรัพย์สยาม  ชัยทุมพงษ์ ย่ืนโลติสแล้ว 
3 4867 ส.ต.อ.สากล  สุขเกษม ย่ืนโลติสแล้ว 
4 6753 ส.ต.ท.เสกศักด์ิ   ศรีกันป์ ย่ืนโลติสใหม ่
5 5581 ส.ต.อ.ภูวนาถ  โนมพรรณ ย่ืนโลติสแล้ว 
6 5834 ส.ต.อ.วุฒิกร  อัญม ี ย่ืนโลติสแล้ว 
7 6208 ร.ต.อ.ประดิษฐ ์ ศรีทอง ย่ืนโลติสแล้ว 
8 6329 ส.ต.ท.จักรพันธ์  คงชัย ย่ืนโลติสแล้ว 
9 7201 ส.ต.ต.ยุทธนา   ภูมิภาค ย่ืนโลติสแล้ว 
10 5847 ร.ต.อ.หญิงกรรณิการ์  ด้วงเอียด ย่ืนโลติสแล้ว 
11 7394 ส.ต.อ.สมชาย   ยศสงคราม ย่ืนโลติสแล้ว 
12 6753 ส.ต.อ.เสกศักด์ิ   ศรีกันป์ ยืน ครั้งที่ 2 
13 5230 ส.ต.อ.ภทากรณ์  เริ่มรักษ ์ กู้สองที่ สหกรณ์สกลนคร ยืนโลติสครั้งที่ 1 

 จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณา 
ที่ประชุม   คณะกรรมการตรวจสอบติดตามและเร่งรัดหน้ีสิน ดําเนินการพิจารณาเป็นรายๆ ในการติดตามเร่งรัด 
ฟ้องดําเนินคดี มีหนังสือให้ต้นสังกัดดําเนินการทางวินัย 
 

บํานาญจ่ายตรง ยกมาเดือน  ธ.ค.58                                      106  ราย 
 สมาชิกบํานาญจ่ายตรงประจําเดือน ม.ค.59 ลาออก,เสียชีวิต              - ราย    
   ย้ายเข้า              -   ราย 
   ขอหยุดส่งหุ้น     -   ราย      
     คงเหลือ บํานาญจ่ายตรง  เดือน  มกราคม 2559                       106  ราย 
 
 
 
 
 
 



 
 

เรื่อง  แจ้งคณะกรรมการดําเนินการ 
สมาชิกบํานาญ จํานวน 106 ราย ได้ดําเนินการติดต่อหักเงินจากบัญชีธนาคารประจําเดือน มกราคม 

2559 จํานวน 92 ราย จํานวนเงิน 784,455.60 บาท มาชําระเองเป็นเงินสด จํานวน 4 ราย จํานวนเงิน 44,306.22 
บาท เบิกจากกรมบัญชีกลางที่การเงินเก็บให้  จํานวน 7 ราย จํานวนเงิน 118,629.32บาท และเรียกเก็บเงินไม่ได้ 
จํานวน 3 ราย  จํานวนเงิน  51,843.47  บาท 

สมาชิกบํานาญที่เรียกเก็บเงินไม่ได้  จํานวน  3 ราย รายละเอียดดังน้ี 
1. ร.ต.ต.ชาญชัย   ญานะวิมติุ     ฝ่ายดําเนินการได้ติดต่อประสานงานเรียบร้อยแล้ว   
                                                  สมาชิกหักส่งกรมบัญชีกลาง 
2. ร.ต.ต.ปรีชา    ศริิพันธ์        เน่ืองจากสมาชิกเสียชีวิตจึงไม่มีเงินในบัญชี 
3. ร.ต.ต.ปราโมทย์  บุญรอด      ฝ่ายดําเนินการได้ติดต่อประสานงานสมาชิกเรียบร้อยแล้วมติ

ที่ประชุม    ราย ร.ต.ต.ปรีชา ศิริพันธ์ พิจารณาเดือนหน้า 
 

      5.6  เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 
ที่ประชุม  มีมติแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการ ประกอบด้วย 
  พ.ต.ท.ศิวกร  จันทร  ประธานกรรมการ 
  ร.ต.ท.สมเกียรติ  สุวรรณอักษร รองประธานกรรมการ 
  ร.ต.ท.วุฒิศักด์ิ  ฆังคะสุวรรณ์ เหรัญญิก 
  จ.ส.ต.กันย์ทิต  ฆังคะรัตน์ เลขานุการ 
   
  คณะกรรมการอํานวยการและพิจารณาเงินกู้ ประกอบด้วย 
  พ.ต.ท.ศิวกร  จันทร  ประธานกรรมการ 
  ร.ต.ท.สมเกียรติ  สุวรรณอักษร กรรมการ 
  จ.ส.ต.มารุต  ปาลิยะประดิษฐ ์ กรรมการ 
  ร.ต.ท.วุฒิศักด์ิ  ฆังคะสุวรรณ์ กรรมการ 
  จ.ส.ต.กันย์ทิต  ฆังคะรัตน์ กรรมการ 
  
  คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย 
  ร.ต.ท.วีระชัย  อักษรถึง  ประธานกรรมการ 
  ส.ต.อ.วีรวุธ  อุดเบน  กรรมการ 
  ร.ต.ท.จริยพัฒน์  สุขชุม  กรรมการ 
  ด.ต.อิบรอฮิม  ดารอฮิง  กรรมการ 
 
  คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย 
  ร.ต.ท.สมเกียรติ  สุวรรณอักษร ประธานกรรมการ 
  ส.ต.อ.วีรวุธ  อุดเบน  กรรมการ 
  ด.ต.สมพงศ์  ยอดทอง กรรมการ 
  ด.ต.ทวิช  เรืองคง  กรรมการ 
 
 
 



 
 
  คณะกรรมการตรวจสอบติดตามและเร่งรัดหน้ีสิน ประกอบด้วย 
  ร.ต.ท.ประสาน  แนมใส  ประธานกรรมการ 
  ร.ต.ต.ประสพ  กาฬมิด  กรรมการ 
  ด.ต.สุยอด  เวชสิทธ์ิ  กรรมการ 
  ด.ต.อิบรอฮิม  ดารอฮิง  กรรมการ 
  ด.ต.หญิง นุสรา  โพธิเหาะ กรรมการ 
   
 5.7  เรื่อง  แต่งต้ังที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ  พ.ศ.2559 
ที่ประชุม  มีมติแต่งต้ังที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ  ประกอบด้วย 
  พล.ต.ต.อิทธิพล  อัจฉริยะประดิษฐ ์
  พ.ต.ต.หญิง เสาวลักษณ์ ตรีมรรค 
 5.8  เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการเบิกเงิน ธนาคารกรุงไทย สาขายะลา และสาขาสิโรรส ธนาคารเพ่ือการเกษตร และสหกรณ์
การเกษตร  สาขายะลา  ธนาคารกรุงเทพ  สาขายะลา และธนาคารออมสิน  สาขายะลา 
ที่ประชุม  มีมติแต่งต้ังคณะกรรมการเบิกเงิน ประกอบด้วย 
  พ.ต.ท.ศิวกร  จันทร 
  ร.ต.ท.สมเกียรติ  สุวรรณอักษร 
  ร.ต.ท.วุฒิศักด์ิ  ฆังคะสุวรรณ 
 5.9  เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการเบิกเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ําประกัน 
ที่ประชุม  มีมติแต่งต้ังคณะกรรมการเบิกเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ําประกัน ประกอบด้วย 
  พ.ต.ท.ศิวกร  จันทร 
  ร.ต.ท.สมเกียรติ  สุวรรณอักษร 
  ร.ต.ท.วุฒิศักด์ิ  ฆังคะสุวรรณ 
 
 5.10  เรื่อง  ขอโอนสมาชิกภาพ (เน่ืองจากติดภาระค้ําประกัน) 
  1.  ตามบันทึกข้อความ เรื่อง ขอโอนสมาชิก เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559 สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย ส.ต.อ.ศักรินทร์  
พงษ์พุฒิกร  ตําแหน่ง  ผบ.หมู่ สส.สภ.จะนะ  จว.สงขลา  สมาชิกเลขที่ 7042 ได้ขอความร่วมมือโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์
ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจจังหวัดสงขลา จํากัด  รายละเอียดดังน้ี 
    ทุนเรือนหุ้น   241,400.00 บาท 
    หน้ีเงินกู้สามัญ   948,953.67 บาท 
    หน้ีเงินกู้ฉุกเฉนิ         11,100.00 บาท 
    ติดภาระผู้ค้ําประกัน  1  ราย 
     1.  ส.ต.อ.สมชาย  สุวรรณตรี 
ที่ประชุม  มีมติอนุมัติ ใหม้ีคนค้ําประกันแทน แล้วให้โอนได้ 
  2.  ตามบันทึกข้อความ เรื่อง ขอโอนสหกรณ์ ลงวันที่ 15 มกราคม 2559 สมาชิกสหกรณ์ฯ            
ราย จ.ส.ต.ไชยา นิลพงศ์  ตําแหน่ง ผบ.หมู่ป.สภ.เกาะหลีเป๊ะ จว.สตูล สมาชิกเลขที่ 7374 มีความประสงค์จะขอโอนหุ้น
สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลาจํากัด ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดสตูลจํากัดรายละเอียดดังน้ี 
   ทุนเรือนหุ้น   196,800.00 บาท 
   หน้ีเงินกู้สามัญ   594,800.00 บาท 
   หน้ีเงินกู้ฉุกเฉนิ          11,559.07 บาท 



 
 
   ติดภาระค้ําประกัน  3  ราย 
    1.  จ.ส.ต.สงกรานต์ แซะอาหล ี
    2.  จ.ส.ต.สทุธิรักษ์ สาเหล็ม 
    3.  จ.ส.ต.ธีระ  นวนมุสิด 
ที่ประชุม   มีมติอนุมัติ ใหม้ีคนค้ําประกันแทน แล้วให้โอนได้ 
  3.  ตามบันทึกข้อความ เรื่อง ขอโอนสมาชิก ลงวันที่ 19 มกราคม 2559 สมาชิกสหกรณ์ฯ              
ราย จ.ส.ต.อุธิชัย เกษม ตําแหน่ง  ผบ.หมู่ สภ.เกาะหลีเป๊ะ สมาชิกเลขที่ 7850 มีความประสงค์ขอโอนสมาชิกจากสหกรณ์
ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด  ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจจังหวัดสตูล จํากัด รายละเอียดดังน้ี 
   ทุนเรือนหุ้น   318,000.00 บาท 
   หน้ีเงินกู้สามัญ                   1,239,463.60 บาท 
   ติดภาระค้ําประกัน  4  ราย 
    1.  ด.ต.สันติ  เสาร์เพ็ชร 
    2.  จ.ส.ต.เศรษฐพงศ์ สงคง 
    3.  จ.ส.ต.จาตุรงค์ ทองเรือง 
    4.  จ.ส.ต.นิรุติ  บุญรัตน์ 
ที่ประชุม  มีมติอนุมัติ ใหม้ีคนค้ําประกันแทน แล้วให้โอนได้ 
  4. ตามบันทึกข้อความ เรื่อง ขอโอนสมาชิก ลงวันที่ 18 มกราคม 2559  สมาชิกสหกรณ์ฯ               
ราย ร.ต.อ.คมสัน สมอ่อน ตําแหน่ง รอง สวป.สภ.สะเดา  สมาชิกเลขที่ 8182  มีความประสงค์ขอโอนสมาชิกจาก
สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด  ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจจังหวัดสงขลา จํากัด  รายละเอียดดังน้ี 
   ทุนเรือนหุ้น    61,540.00 บาท 
   หน้ีเงินกู้สามัญหุ้น            39,700.00 บาท 
   ติดภาระค้ําประกัน  1  ราย 
    1.  ร.ต.ท.เอกชัย    อุปมัย 
ที่ประชุม  มีมติอนุมัติ ใหม้ีคนค้ําประกันแทน แล้วให้โอนได้ 
  5.  ตามบันทึกข้อความ เรื่อง ขอโอนสมาชิก ลงวันที่ 19 มกราคม2559 สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย 
ด.ต.ฮารง  มะสาแม  ตําแหน่ง  ผบ.หมู่ สภ.สะเดา  สมาชิกเลขที่  4884  มีความประสงค์ขอโอนสมาชิกจากสหกรณ์ออม
ทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด  ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจจังหวัดสงขลา  จํากัด  รายละเอียดดังน้ี 
   ทุนเรือนหุ้น  312,000.00 บาท 
   หน้ีเงินกู้สามัญ             738,700.00 บาท 
   หน้ีเงินกู้ฉุกเฉนิ    14,340.27 บาท 
   ติดภาระค้ําประกัน  3  ราย 
    1.  ด.ต.กิติชัย  รัตนประพันธ์ 
    2.  ด.ต.ชาญณรงค์ นิอิสมัย 
    3.  จ.ส.ต.สุวิทย์  แดงเงิน 
ที่ประชุม  มีมติอนุมัติ ใหม้ีคนค้ําประกันแทน แล้วให้โอนได้ 
  6.  ตามบันทึกข้อความ เรื่อง ขอโอนสมาชิก ลงวันที่ 20 มกราคม 2559 สมาชิกสหกรณ์ฯ             
ราย ส.ต.ท.เฉลียว แก่นเมือง  ตําแหน่ง ผบ.หมู่ ป.สภ.เมืองสงขลา สมาชิกเลขที่ 6234 มีความประสงค์ขอโอนสมาชิกจาก
สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจจังหวัดสงขลา จํากัด รายละเอียดดังน้ี 
   ทุนเรือนหุ้น  180,600.00 บาท 
   หน้ีเงินกู้สามัญ             318,600.00 บาท 



 
 
   หน้ีเงินกู้สามัญค่าครองชีพ   69,300.24 บาท 
   ติดภาระค้ําประกัน  4  ราย 
    1.  ร.ต.ท.ทรงกรด นิลตีป 
    2.  ส.ต.อ.อดุลย์ศักด์ิ เบญยูนุส 
    3.  ส.ต.อ.สิทธิชัย นกแก้ว 
    4.  ส.ต.อ.วรรณะ  พรหมศรี 
ที่ประชุม  มีมติอนุมัติ ใหม้ีคนค้ําประกันแทน แล้วให้โอนได้ 
  7.  ตามบันทึกข้อความ เรื่อง ขอโอนสมาชิก ลงวันที่ 18 มกราคม 2559 สมาชิกสหกรณ์ฯ   ราย          
จ.ส.ต.พงศกร มากศรี  ตําแหน่ง  ผบ.หมู่ ป.สภ.ร่อนพิบูลย์  สมาชิกเลขที่  9154  มีความประสงค์ขอโอนสมาชิกจากสหกรณ์
ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด  รายละเอียดดังน้ี 
   ทุนเรือนหุ้น  117,900.00 บาท 
   หน้ีเงินกู้สามัญ             467,218.76 บาท 
   ติดภาระค้ําประกัน  3  ราย 
    1.  ด.ต.อรุณ  ทองทวี 
    2.  จ.ส.ต.กฤษฎา แก้วคต 
    3.  จ.ส.ต.ดุสิทธ์ิ  ทองนวล 
ที่ประชุม  มีมติอนุมัติ ใหม้ีคนค้ําประกันแทน แล้วให้โอนได้ 
  8.  ตามบันทึกข้อความ เรื่อง ขอโอนสมาชิก  ลงวันที่ 21 มกราคม 2559 สมาชิกสหกรณ์ฯ             
ราย จ.ส.ต.พัฒนะ พันธ์ทอง ตําแหน่ง  ผบ.หมู่ จร.สภ.เทพา สมาชิกเลขที่ 6303  มีความประสงค์ขอโอนสมาชิกจากสหกรณ์
ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด  ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจจังหวัดสงขลา  จํากัด รายละเอียดดังน้ี 
   ทุนเรือนหุ้น  276,300.00 บาท 
   หน้ีเงินกู้สามัญ             783,500.00 บาท 
   หน้ีเงินกู้ฉุกเฉนิ    14,409.04 บาท 
   ติดภาระค้ําประกัน  3  ราย 
    1.  ร.ต.ท.สุธน  นราพงศ์ 
    2.  ด.ต.เชน  เรืองนุ้ย 
    3.  ส.ต.อ.อนันท์  สีธรณ์ 
ที่ประชุม  มีมติอนุมัติ ใหม้ีคนค้ําประกันแทน แล้วให้โอนได้ 
  9.  ตามบันทึกข้อความ เรื่อง ขอโอนสมาชิก ลงวันที่ 21 มกราคม 2559 สมาชิกสหกรณ์ฯ               
ราย ส.ต.อ.สิทธิพร  ผดุงเดช ตําแหน่ง  ผบ.หมู่ นปพ.สภ.เทพา  สมาชิกเลขที่ 5509 มีความประสงค์ขอโอนสมาชิกจาก
สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด  ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจจังหวัดสงขลา  จํากัด รายละเอียดดังน้ี 
   ทุนเรือนหุ้น  199,400.00 บาท 
   หน้ีเงินกู้สามัญ             486,449.83 บาท 
   ติดภาระค้ําประกัน  5  ราย 
    1.  ร.ต.ต.กุศล  สีหะรอด 
    2.  ส.ต.อ.ศุภกร  จอเอียด 
    3.  ส.ต.ต.รัชตะ  หัดสหมัด 
    4.  พ.ต.ต.จรวย  พยัคฆา 
    5.  ส.ต.ต.ปิยพจน์ เพชรสุวรรณ 
ที่ประชุม  มีมติอนุมัติ ใหม้ีคนค้ําประกันแทน แล้วให้โอนได้ 



 
 
  10.  ตามบันทึกข้อความ เรื่อง ขอโอนสมาชิก ลงวันที่ 21 มกราคม 2559 สมาชิกสหกรณ์ฯ            
ราย ส.ต.อ.ธวัชชัย แดงสุข ตําแหน่ง ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.ปัตตานี สมาชิกเลขที่ 7212 มีความประสงค์ขอโอน
สมาชิกจากสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด  ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจจังหวัดปัตตานี จํากัด  
รายละเอียดดังน้ี 
   ทุนเรือนหุ้น  117,000.00 บาท 
   หน้ีเงินกู้สามัญ             208,000.00 บาท 
   หน้ีเงินกู้ฉุกเฉนิ      4,610.60 บาท 
   ติดภาระค้ําประกัน  2  ราย  3  สัญญา 
    1.  ร.ต.ท.เอกชัย นวลละออง    ค้ําประกันเงินกู้สามัญ 
    2.  ร.ต.ท.เอกชัย นวลละออง    ค้ําประกันเงินกู้สามัญค่าครองชีพ 
    3.  ส.ต.อ.อภิชา เสาวภักด์ิ      ค้ําประกันเงินกู้สามัญ 
ที่ประชุม  มีมติอนุมัติ ใหม้ีคนค้ําประกันแทน แล้วให้โอนได้ 
  11.  ตามบันทึกข้อความ เรื่อง ขอโอนสมาชิกลงวันที่ 18 มกราคม 2559 สมาชิกสหกรณ์ฯ             
ราย ส.ต.ต.ทศวรรษ ลาเจริญ ตําแหน่ง ผบ.หมู่ สภ.ปราจีนบุรี สมาชิกเลขที่ 7902 มีความประสงค์ขอโอนสมาชิก
จากสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจจังหวัดปราจีนบุรี จํากัด
รายละเอียดดังน้ี 
   ทุนเรือนหุ้น  136,500.00 บาท 
   ติดภาระค้ําประกัน  4  ราย 
    1.  ส.ต.อ.รณยุทธ ชาลีเปรี่ยม 
    2.  ส.ต.อ.สถาบัน อรรถวัน 
    3.  ส.ต.ท.ณฐัพล  นาคอ้น 
    4.  ส.ต.ท.วรยศ  คงยอดแก้ว 
ที่ประชุม  มีมติอนุมัติ ใหม้ีคนค้ําประกันแทน แล้วให้โอนได้ 
 
  12.  ตามบันทึกข้อความ เรื่อง ขอโอนสมาชิก ลงวันที่ 21 มกราคม 2559 สมาชิกสหกรณ์ฯราย     
พ.ต.ต.อุทิศ  ชอบช่ืน  ตําแหน่ง สว.ปป.สภ.บ้านเขว้า สมาชิกเลขที่ 7502 มีความประสงค์ขอโอนสมาชิกจาก
สหกรณ์  ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจจังหวัดชัยภูมิ จํากัด 
รายละเอียดดังน้ี 
   ทุนเรือนหุ้น  152,900.00 บาท 
   ติดภาระค้ําประกัน  3  ราย 
    1.  ด.ต.อรุณ  ทองทวี 
    2.  จ.ส.ต.กฤษฎา แก้วคต 
    3.  จ.ส.ต.ดุสิทธ์ิ  ทองนวล 
ที่ประชุม  มีมติอนุมัติ ใหม้ีคนค้ําประกันแทน แล้วให้โอนได้ 
 
 
 
 
 



 
 
  13.  ตามบันทึกข้อความ เรื่อง ขอโอนสมาชิก ลงวันที่ 22 มกราคม 2559 สมาชิกสหกรณ์ฯ            
ราย ส.ต.อ.สมชาย สุมาลี ตําแหน่ง ภ.จว.สตูล สมาชิกเลขที่ 6019 มีความประสงค์ขอโอนสมาชิกจากสหกรณ์ออม
ทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจจังหวัดสตูล จํากัด รายละเอียดดังน้ี 
   ทุนเรือนหุ้น  163,300.00 บาท 
   หน้ีเงินกู้สามัญ  508,000.00 บาท 
   หน้ีเงินกู้ฉุกเฉนิ    20,444.99 บาท 
   ติดภาระค้ําประกัน  5  ราย 
    1.  จ.ส.ต.สมชาย  สนธิวงศ์ 
    2.  ส.ต.อ.กูมะฮ์ดี ไทรบุรี 
    3.  จ.ส.ต.ณรงค์เกียรติ หกหนู 
    4.  จ.ส.ต.สุปชัย  อัลมาตร 
    5.  ส.ต.ต.อนุสรณ์ ปาแว 
ที่ประชุม  มีมติอนุมัติ ใหม้ีคนค้ําประกันแทน แล้วให้โอนได้ 
  14.  ตามบันทึกข้อความ  เรื่อง  ขอโอนสมาชิก  ลงวันที่  22 มกราคม 2559  สมาชิกสหกรณ์ฯ        
ราย  ร.ต.ต.ขัตติยะ  สามทอง  ตําแหน่ง  สภ.เมืองปัตตานี  สมาชิกเลขที่  8249  มีความประสงค์ขอโอนสมาชิกจากสหกรณ์
ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด  ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจจังหวัดปัตตานี  จํากัด รายละเอียดดังน้ี 
   ทุนเรือนหุ้น  318,200.00 บาท 
   หน้ีเงินกู้สามัญ         1,402,361.47 บาท 
   หน้ีเงินกู้ฉุกเฉนิ    11,959.54 บาท 
   ติดภาระค้ําประกัน  4  ราย 
    1.  ด.ต.วิเชียร  คงจําเนียร 
    2.  ร.ต.ท.อธินาถ  อินทรบัวศรี 
    3.  ร.ต.ท.เกียรติศักด์ิ สิงห์ทอง 
    4.  ร.ต.ท.กู้เกียรติ อินทรบัวศรี 
ที่ประชุม  มีมติอนุมัติ ใหม้ีคนค้ําประกันแทน แล้วให้โอนได้ 
  15.  ตามบันทึกข้อความ เรื่อง ขอโอนสมาชิก ลงวันที่  25 มกราคม 2559  สมาชิกสหกรณ์ฯ          
ราย จ.ส.ต.พิเชษฐ์ เพชรจํารัส ตําแหน่ง  ผบ.หมู่ นปพ.สภ.เทพา สมาชิกเลขที่ 5436  มีความประสงค์ขอโอนสมาชิกจาก
สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจจังหวัดสงขลา จํากัด รายละเอียดดังน้ี 
   ทุนเรือนหุ้น   341,200.00 บาท 
   หน้ีเงินกู้สามัญปรับโครงสร้างหน้ี   979,413.62 บาท 
   ติดภาระค้ําประกัน  4  ราย 
    1.  ด.ต.มงคลชัย  นพคุณ 
    2.  ร.ต.ท.อาคม  ปานจันทร์ 
    3.  ส.ต.ต.ภาณุวัฒน์ แก่นสาร  
    4.  ส.ต.ต.สิทธิพงศ์ จันทสะเร 
    5.  ส.ต.ต.นราพงศ์ สอดส่อง 
ที่ประชุม  มีมติอนุมัติ ใหม้ีคนค้ําประกันแทน แล้วให้โอนได้ 
 
 
 



 
 
 5.11  เรื่อง  สมาชิกขอลาออก  (กรณีไม่ติดภาระค้ําประกัน) 
  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ต.ปรัชญา นงค์พรมมา ตําแหน่ง ต่างจังหวัด ได้ทําบันทึก
ข้อความ     เรื่อง ขอลาออกจากสหกรณ์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา  ลงวันที่ 11 มกราคม 2559 เน่ืองจากได้ย้ายไป
ดํารงตําแหน่งใหม่  รายละเอียดดังน้ี 
   ทุนเรือนหุ้น  177,670.00 บาท 
ที่ประชุม     มีมติอนุมัติ 
 5.12  เรื่อง  สมาชิกขอลาออก  (กรณีติดภาระค้ําประกัน) 
  1. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.อ.ธีระยุทธ พรหมวัง ตําแหน่ง ผบ.หมู่ ป.สภ.สว่างแดนดิน        
ภ .จว .สกลนคร สมาชิกเลขที่ 7399 มีความประสงค์ขอลาออกจากการเป็นสมาชิก บันทึกข้อความ                
สภ.สว่างแดนดิน ลงวันที่ 6 มกราคม 2559 เรื่อง ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธร
จังหวัดยะลา จํากัด  รายละเอียดดังน้ี 
   ทุนเรือนหุ้น  155,200.00 บาท 
   ติดภาระค้ําประกัน  2  ราย 
    1.  ส.ต.อ.ปัญญา  นามโยธา 
    2.  ร.ต.อ.เฉลิม  ศรีสงค ์
ที่ประชุม  มีมติ ไม่อนุมัติเน่ืองจากติดค้ําประกัน 
  2.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ร.ต.ต.ปรีชา กําป่ันทอง ตําแหน่ง รอง สว.สทท.4 สมาชิกเลขที่ 1365       
มีความประสงค์ขอลาออกจากการเป็นสมาชิก  บันทึกข้อความ  ลงวันที่ 18 มกราคม 2559 เรื่อง ขอลาออกจากการเป็น
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด  รายละเอียดดังน้ี 
   ทุนเรือนหุ้น  673,900.00 บาท 
   หน้ีเงินกู้สามัญ  996,072.24 บาท 
    ติดภาระค้ําประกัน  3  ราย 
    1.  ร.ต.ต.ปราโมทย์ บุญรอด 
    2.  ด.ต.สุวิทย์  จิวะพงษ์ 
    3.  ด.ต.หญิงลมัย  อ่อนทอง 
ที่ประชุม  มีมติ ไม่อนุมัติเน่ืองจากติดค้ําประกัน 
 5.13  เรื่อง  ขอรับเงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก 
  ด้วยสมาชิก ราย ร.ต.ต.ปรีชา  ศิริพันธ์ุ ตําแหน่ง ข้าราชการบํานาญ สมาชิกเลขที่ 2200         
ได้เสียชีวิต  และได้มีเงินกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก ทุนเรือนหุ้น และเงินปันผลเฉลี่ยคืน บัดน้ี ภรรยาของ
ผู้เสียชีวิตได้รับมอบฉันทะการรับเงินจากบุตร จํานวน 3 ราย ได้ทําหนังสือยินยอมมอบฉันทะการรับเงินให้มารดา 
คือ นางประทุม ศิริพันธ์ุ  เป็นผู้รับเงินทุกอย่างแทน 
ที่ประชุม  มีมติอนุมัติตามระเบียบ จ่าย 70,000 บาท 
 5.14  เรื่อง  ขอหยุดส่งเงินหุ้นตามระเบียบ 
  ด้วย  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย จ.ส.ต.กษินาถ  บุญอารีย์  ตําแหน่ง ต่างจังหวัด สมาชิกเลขที่ 7337        
มีหุ้นอยู่ในสหกรณ์จํานวน 250,700.00 บาท ได้ทําหนังสือขอหยุดส่งเงินหุ้น เน่ืองด้วยมีหุ้นเกินกว่า 200,000.00 
บาท        จึงขออนุมัติหยุดส่งหุ้นตามระเบียบ   
ที่ประชุม  มีมติอนุมัติ 
 
 



 
 
 5.15  เรื่อง  การกําหนดมาตรการป้องกันและแนวทางการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของข้าราชการตํารวจและ
ลูกจ้างประจําในสังกัด 
  ตามหนังสือ ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา ที่ ตช 0025.31(ฝอ.6)/227 เรื่อง การกําหนดมาตรการ
ป้องกันและแนวทางการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของข้าราชการตํารวจและลูกจ้างประจําในสังกัด ด้วยสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ  กําหนดมาตรการการป้องกันและแนวทางการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของข้าราชการตํารวจและลูกจ้างประจํา
ในสังกัด  เพ่ือแก้ไขปัญหาหน้ีสิน  โดยในการตรวจสอบหนี้สินจะต้องพิจารณาจากรายรับ-รายจ่ายของแต่ละบุคคล  
ประกอบกันเพ่ือให้ได้ข้อมูลหน้ีสินที่สอดคล้องกับความจริงและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
ที่ประชุม  มีมติ รับไว้พิจารณา 
 
 5.16  เรื่อง  สมาชิกลาออกจากราชการ 
  ตามคําสั่งกองกํากับการสืบสวนตํารวจภูธรจังหวัดยะลาที่ 124/2558 ลงวันที่ 17  พฤศจิกายน2558  
เรื่อง อนุญาตให้ลาออกจากราชการ  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ร.ต.ท.เอกชัย นวลละออง ตําแหน่ง รอง สว.(สส.) ภ.จว.ยะลา  
สมาชิกเลขที่  1785 มีรายละเอียดดังน้ี 
   ทุนเรือนหุ้น   381,000.00 บาท 
   หน้ีเงินกู้สามัญ          1,152,500.00 บาท 
   หน้ีเงินกู้สามัญค่าครองชีพ      86,400.00 บาท 
   หน้ีเงินกู้ฉุกเฉนิ        11,100.00 บาท 
   ผู้ค้ําประกันเงินกู้สามัญ 
    1.  ร.ต.ต.โชติวุฒิ  หนูลาย  กก.สส.ส่วนที่ 1 
    2.  ด.ต.กมล  อินทศระ กก.สส.ส่วนที่ 1 
    3.  จ.ส.ต.อับดุลหาเลม อาแซ  กก.สส.ส่วนที่ 1 
    4.  ส.ต.อ.ประพจน์ ไชยวงศ์  กก.สส.ส่วนที่ 1 
    5.  ส.ต.ท.ธวัชชัย  แดงสุข  ต่างจังหวัด 
   ผู้ค้ําประกันเงินกู้สามัญค่าครองชีพ 
    1.  ส.ต.ท.ธวัชชัย  แดงสุข  ต่างจังหวัด 
   ผู้ค้ําประกันเงินกู้ฉุกเฉิน    ใช้หุ้นค้ําประกัน 
  บัดน้ี  ฝ่ายดําเนินการได้ทําหนังสือแจ้งให้กับผู้กู้และผูค้้ําประกันรับทราบแล้ว 
ที่ประชุม   มีมติ ใหร้อการติดต่อจากผู้กู้ 
 
 5.17  เรื่อง  สมาชิกเสียชีวิต 
  ด้วย  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ร.ต.ต.วินัย  พรายอินทร์  ตําแหน่ง  กก.สส.ส่วนที่ 1 สมาชิกเลขที่  
3979  ได้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง  เมื่อวันที่  12  มกราคม  2559  รายละเอียดดังน้ี 
   ทุนเรือนหุ้น   307,900.00 บาท 
   หน้ีเงินกู้สามัญ   606,000.00 บาท 
   หน้ีเงินกู้สามัญค่าครองชีพ      70,000.00 บาท 
   ผู้ค้ําประกันเงินกู้สามัญ 
    1.  ร.ต.ต.ผล  ศรีสุวรรณ์ กก.สส.ส่วนที่ 1 
    2.  ด.ต.ทนงศักด์ิ  เพ็ชรมณี กก.สส.ส่วนที่ 1 
    3.  ด.ต.ประสิทธ์ิ  บุญนา  สภ.เมืองยะลา 
    4.  ด.ต.เจริญ  แก้ววิชิต  กก.สส.ส่วนที่ 1 



 
 
 
   ผู้ค้ําประกันเงินกู้สามัญค่าครองชีพ 
    1.  ด.ต.ประสิทธ์ิ  บุญนา  สภ.เมืองยะลา 
  บัดน้ี  ฝ่ายดําเนินงานได้ทําหนังสือแจ้งให้ผูค้้ําประกันรับทราบแล้ว 
ที่ประชุม  มีมติรอการติดต่อกลับจากผู้ค้ําประกัน 
 
 5.18  เรื่อง  ขอเชิญประชุม/อบรม/สัมมนา 
  1.  ด้วย  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด ชสอ.  กําหนดจัดโครงการสัมมนา
พร้อมทัศนศึกษาและงานเลี้ยงขอบคุณสหกรณ์ผู้ใช้บริการสินเช่ือของ ชสอ. ประจําปีงบประมาณ 2558  โดยมี
เง่ือนไขในการคัดเลือกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ  โดยเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง  “ นโยบายและแนวทางการบริหาร
สินเช่ือของ ชสอ. ”  ระหว่างวันที่  6 – 8  กุมภาพันธ์  2559  ณ  ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
ที่ประชุม   พ.ต.ท.ศิวกร จันทร เข้าร่วม 
  2.  ด้วย  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด ชสอ. กําหนดจัดโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร “ ผู้ตรวจสอบกิจการ ” ระหว่างวันที่ 10 -12 กุมภาพันธ์  2559 ณ โรงแรมริชมอนต์ อําเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี   
ที่ประชุม   พ.ต.ท.ศิวกร จันทร เข้าร่วม 
 5.19  เรื่อง  การให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ด้วย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด ได้จัดต้ัง “กองทุนกลาง” เพ่ือช่วยเหลือ
และสนับสนุนโครงการต่างๆ ของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการเสนอขอเงินให้จัดทําเป็นโครงการ
ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องน้ันๆ โดยมีรายละเอียดโครงการตามแบบที่ส่งมาด้วย โครงการละไม่เกิน15,000.00 บาท  
(หน่ึงหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  ทั้งน้ีจะพิจารณาเงินสนับสนุนจํานวนเท่าใดนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะโครงการ  จึงขอความ
ร่วมมือจากสหกรณ์ฯ  ในการเสนอโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพร้อมงบประมาณและ
รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมน้ี 
ที่ประชุม     ร.ต.ท.จริยพัฒน์ สุขชุม รับไปดําเนินการ 
 
 5.20  เรื่อง  ขอเชิญมีส่วนร่วมสร้างพระอนุสาวรีย์พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย 
  ด้วย  สหกรณ์วัดจันทร์ จํากัด ( สหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทย ) มีความประสงค์จะจัดสร้าง
พระอนุสาวรีย์ พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ (พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย)  
เ น่ืองในโอกาสครบรอบ  100 ปี  ของการจัด ต้ังสหกรณ์วัดจันทร์  จํา กัด  มี กําหนดการจะแล้ว เส ร็จ                 
ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559  จึงได้กราบทูลเชิญหม่อมเจ้าภีศเดชรัชนี  พระโอรสในพระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัสฯ 
เสด็จวางพวงมาลา ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559   
  จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาให้การสนับสนุน 
ที่ประชุม  มีมติไม่อนุมัติ 
 5.21  เรื่อง  ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการเงินออมเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางการเงิน 
  ด้วย  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด ชสอ. จัดให้มีโครงการเงินออมเพ่ือรักษา
เสถียรภาพทางการเงิน  เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพ และ
ช่วยเหลือด้านการเงินแก่สหกรณ์ฯ  จึงขอเชิญชวนสหกรณ์เข้าร่วมโครางการเงินออมโดยได้รับสิทธิประโยชน์อัตรา
ดอกเบ้ียต๋ัวสัญญาใช้เงินและหรือเงินฝากประจําตามประกาศ  ชสอ. บวกร้อยละศูนย์จุดสองห้าต่อปี  ณ วันที่ซื้อ
ต๋ัวสัญญาใช้เงินและหรือเงินฝากประจําตามประกาศ  ระยะเวลามากกว่า 12 เดือน  รวมถึงได้รับบริการเงินกู้จาก



 
 
โครงการ  อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ให้เป็นไปตามอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ระยะสั้นตามประกาศ  ชสอ. ลบร้อยละศูนย์จุดหน่ึง
สองห้า ต่อปี 
ที่ประชุม  มีมติให้รอพิจารณา 
 5.22  เรื่อง  พิจารณาวงเงินกู้สามัญ  เงินกู้สามัญค่าครองชีพ  และเงินกู้ฉกุเฉิน 
ที่ประชุม  มีมติดังน้ี 
  1. เงินกู้สามัญ  
      1) ขยายวงเงินกู้จากเดิม 1,500,000 บาท เป็น 1,700,000 บาท  
      2) ผ่อนชําระจากเดิม 150 งวด เป็น 170 งวด    
   วงเงินกู้ไม่เกิน 1,000,000 บาท ผู้ค้ําประกัน 2 คน 
   วงเงินกู้ 1,000,001 – 1,700,000 บาท ผู้ค้ําประกัน 3 คน 
  2. เงินกู้ฉุกเฉิน  
      1) ขยายวงเงินจากเดิม 70,000 บาท เป็น 100,000 บาท  
      2) ผ่อนชําระ 12 งวด 
   ผู้ค้ําประกัน 1 คน 
      3) อายุสัญญาให้ใช้ได้ 1 ปี 
  3. เงินกู้โครงการบรรเทาค่าครองชีพ  
      1) ขยายวงเงินจากเดิม 100,000 บาท เป็น 150,000 บาท  
      2) ผ่อนชําระ 60 งวด 
   ผู้ค้ําประกัน 1 คน 
  4. อายุการคํานวณวงเงินกู้สามัญจากระเบียบเดิมให้คํานวณเงินกู้ถึงอายุ 65 ปี คณะกรรมการ
พิจารณาเห็นว่าควรมีการปรับปรุงให้ขยายอายุการคํานวณ จาก 65 ปี เพ่ิมเป็น 70 ปี 
  5. สมาชิก 1 ทา่น สามารถค้ําประกันเงินกู้สามัญได้ 5 สญัญา ค้ําประกันเงินกู้โครงการได้ 1 
สัญญา และค้ําประกันเงินกู้ฉุกเฉินได้ 1 สัญญา 
  6. ในการกู้เงินทุกประเภทให้คํานวณเงินรายได้ของสมาชิกโดยคํานวณจากเงินเดือน + เงิน
ตําแหน่ง + เงิน พสร. และหลังจากหักเงินกู้ทุกประเภทแล้วจะต้องเหลือเงินในบัญชีไม่ตํ่ากว่า 1,500 บาท โดยให้
เจ้าหน้าที่ทําเป็นหนังสือรับรองเงินเดือนพร้อมลงลายมือช่ือรับรองเป็นหลักฐานประกอบการขอกู้ 
                   7.  สมาชิกสามารถยื่นกู้ใหม่ได้ทุกรายหลังจากกู้ในคร้ังน้ีแล้ว ต้องผ่อนชําระ 18 งวด ถึงจะย่ืนกู้
ใหม่ได้   
  ให้ดําเนินการยกร่างแก้ไขระเบียบต่อไป 
  
ระเบยีบวาระที่  6 เรื่อง  อ่ืน ๆ 
 6.1 กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ําประกัน 
  จากท่ีประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2558 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 ได้มีมติอนุมัติหลักการ
กองทุนช่วยเหลือสมาชิก เน่ืองจากปัญหาสมาชิกที่เสียชีวิต ถูกออกจากราชการ ไล่ออกจากราชการ ให้ออกจาก
ราชการ ทําให้เกิดปัญหาการชําระหน้ีเนื่องจากทายาทท่ีได้รับเงินแล้วไม่มาชําระหน้ีแทน ทําให้ผู้ค้ําประกัน
เดือดร้อน และมีผลกระทบต่อการดําเนินงานของสหกรณ์ฯ ทั้งด้านการเงินหมุนเวียนจ่ายเงินกู้แก่สมาชิก และ
ผลกระทบต่อการจ่ายเงินปันผลและเฉลี่ยคืน โดยกองทุนช่วยเหลือสมาชิก ในปี 2559 มีหลักการดังน้ี 
  1. สมาชิกบริจาคเข้ากองทุนครั้งแรก ร้อยละ 1 ของวงเงินกู้ 
  2. ครั้งต่อไปร้อยละ 1 ของวงเงินที่ได้รับจริง 
  3. สมาชิกรายใดที่ชําระหน้ีหมดภายใน 5 ปี กองทุนจ่ายคืนครึ่งหน่ึงของยอดที่บริจาคเข้ากองทุน 



 
 
  4. สหกรณ์ฯ จะชําระหนี้ให้กับสมาชิกกองทุนกรณี ถูกออก ให้ออก ไล่ออกจากราชการหรืองาน
ประจํา หรือมีคําสั่งศาลว่าสาบสูญ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย และรวมถึงการเสียชีวิต 
  5. สหกรณ์ฯ จ่ายเงินกองทุนเพ่ือช่วยเหลือสมาชิก เพ่ือชําระหน้ีให้แก่สหกรณ์แทนผู้ค้ําประกัน
ตามหน้ีที่เป็นจริง 
  6. สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่จะได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนน้ีจะต้องเป็นผู้กู้ซึ่งได้บริจาคเงินสมทบ
เข้ากองทุนน้ีแล้ว 
  7. ยกเว้นสมาชิกที่กู้ทุนเรือนหุ้นในการค้ําประกันไม่ต้องบริจาคเข้ากองทุน 
  8. กรณีสมาชิกมีความประสงค์จะเข้ากองทุนช่วยเหลือฯ จะต้องจ่ายเงินสดในอัตราร้อยละ 1 
โดยคํานวณจากยอดหน้ีคงเหลือของสัญญาเดิม 
  9. สมาชิกข้าราชการบํานาญไม่สามารถเข้าเป็นสมาชิกกองทุนช่วยเหลือได้ 
 ที่มาของเงินสมทบเข้ากองทุน 
  1. ได้มาจากการบริจาคของสมาชิก 
  2. การจัดสรรจากกําไรสุทธิประจําปี 
  3. ได้มาจากเงินบริจาคจากสถาบันการอ่ืนๆ 
ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบดําเนินการยกร่างระเบียบ 
 6.2 เรื่อง แต่งต้ังผู้ทําหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์ 
ประธาน  เน่ืองจากสหกรณ์ยังไม่ได้มีการจัดจ้างและแต่งต้ังผู้จัดการ ประกอบกับข้อบังคับสหกรณ์ออม
ทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด พ.ศ.2557 ข้อ 97 กําหนดถ้าสหกรณ์ยังมิได้มีการจัดจ้างและแต่งต้ังผู้จัดการ 
หรือสหกรณ์ยังไม่อยู่ในฐานะที่จะจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในตําแหน่งอ่ืนได้ด้วย ให้คณะกรรมการดําเนินการ
มอบหมายงานในหน้าที่ผู้จัดการให้กรรมการดําเนินการคนใดคนหน่ึงตามที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกิน 5 ปี 
ที่ประชุม  มีมติมอบหมายให้ พ.ต.ท.ศิวกร จันทร ทําหน้าที่ผู้จัดการ  
 6.3 เรื่อง การซื้อหุ้นของสมาชิก 
ที่ประชุม มีมติกําหนดให้สมาชิกซื้อหุ้นได้เดือนละไม่เกิน 500,000 บาท 
 6.4 เรื่อง สมาชิกสมทบ 
ที่ประชุม มีมติกําหนดคุณสมบัติให้สมาชิสมทบเป็นภรรยาและบุตรซึ่งบรรลุนิติภาวะของสมาชิกเท่าน้ัน 
สามารถเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้ โดยส่งหุ้นได้ไม่เกินเดือนละ 2,000 บาท 
 6.5 เรื่อง การกู้ฉุกเฉิน 
ที่ประชุม มีมติกรณีสมาชิกกู้ฉุกเฉิน คณะกรรมการต่างหน่วยสามารถลงนามได้เพ่ือเป็นการอํานวยความ
สะดวกให้สมาชิก 
 6.6 เรื่อง MOU กับธนาคารออมสิน 
ที่ประชุม มีมติให้ยกเลิก MOU กับธนาคารออมสิน 
 6.7 เรื่อง บริษัทประกันชีวิตใช้พ้ืนที่สหกรณ์ 
ประธาน  จากที่ประชุมใหญ่สามัญ เมื่อ 16 มกราคม 2558 ได้มีสมาชิกสอบถามเก่ียวกับการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่บริษัทประกันชีวิต ซึ่งใช้พ้ืนที่ภายในสหกรณ์ฯ ในการให้บริการ ซึ่งไม่ถูกต้องน้ัน จึงขอมติที่ประชุมในการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว 
ที่ประชุม มีมติดําเนินการให้แจ้งทําความเข้าใจกรณีพนักงาน AIA ซึ่งใช้พ้ืนที่บนห้องสหกรณ์ฯ ในการ
ทํางาน เน่ืองจากที่ประชุมใหญ่เห็นว่าไม่เหมาะสมและไม่ถูกต้องตามกฎหมาย  
 6.8 เรื่อง รายงานผลการดําเนินคดี 
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