
รายงานการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

ชุดที่ 23 ครั้งท่ี 2 วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560  

ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

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

ผู้มาประชุม  

 1.  พ.ต.ท.หญิงเสาวลักษณ์   ตรมีรรค   ประธานกรรมการ 

 2.  ร.ต.ท.วุฒิศักดิ์  ฆังคะสุวรรณ์  รองประธานกรรมการ 

 3.  ร.ต.ท.วีระชัย  อักษรถึง  กรรมการ 

 4.  ร.ต.อ.อัคราเดช  แก้วสียง  กรรมการ 

 5.  ด.ต.นิพนธ์  ถนอมสุข  กรรมการ 

 6.  ร.ต.ต.อนันทศักดิ์  ดํานุม่   กรรมการ 

 7. ด.ต.มารุต   ปาลิยะประดิษฐ์  กรรมการ 

 8.  ด.ต.กันย์ทิต  ฆังคะรัตน์  กรรมการ/เลขนุการ 

 9.  จ.ส.ต.วีรวุธ  อุดแบน   กรรมการ 

 10.  ร.ต.ท.ประจักษ์  นะนุ้ย   กรรมการ 

 11.  ร.ต.ท.สมภพ  ชูมณี   กรรมการ 

 12.  ร.ต.อ.ประสพ  กาฬมิด   กรรมการ 

 13.  ด.ต.อําพล  ศรวีโร   กรรมการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1.  พ.ต.ท.ศิวกร  จันทร   ผูจ้ัดการ 

 2.  นางพรรณี  แก้วศรี   รองผู้จัดการ 

 3.  ร.ต.ท.สุทิน  ศรบีุญเอียด  ผูต้รวจสอบ 

 4.  ร.ต.ท.หญิงภัทรพร พรหมสุวรรณ์  ผูต้รวจสอบ 

 5.  ด.ต.สุนทร  วาสประสงค์  ผูต้รวจสอบ 

 6.  ร.ต.อ.วรีะยุทธ  ปิ่นทองพันธุ์  ที่ปรึกษา 

ผู้ไม่มาประชุม  

 1. พ.ต.ต.สรรณเ์พชร  ทองซุ่นหอ่  กรรมการ 

 2.  ด.ต.หญิงจีรวรรณ์ ศริิวัฒน์   กรรมการ 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระที่  1   เรื่อง  ที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
 

ระเบียบวาระที่  2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม 

 

/ระเบียบวาระที่ 3... 

 

 



ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  สืบเนื่อง 

3.1  เรื่อง  สมาชิกต่างจังหวัด ข้าราชการบ านาญ ศชต. ขอกู้เงินสามัญทั่วไป สามัญทุนเรือนหุ้น  

โครงการบรรเทาค่าครองชีพ โครงการเพื่อซื้ออาวุธปืน  เงนิกู้ฉุกเฉิน 

 เดิม  ใหกู้้ทุนเรอืนหุน้  โครงการบรรเทาค่าครองชีพ  เงนิกู้ฉุกเฉิน  แต่ตอ้งมายื่นเอกสารด้วยตนเองเท่านั้น 

 จากมติที่ประชุมประจําเดือนพฤศจกิายน 2560 คณะกรรมการชุดที่ 23 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 

พฤศจกิายน 2560 มมีติอนุมัตใิช้มติเดิม พิจารณาเป็นรายๆไป 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติดังนี ้ 

     1. ใหกู้้ทุนเรอืนหุน้  โครงการบรรเทาค่าครองชีพ  เงนิกู้ฉุกเฉิน  แต่ตอ้งมายื่นเอกสารด้วยตนเองเท่านั้น 

 2. สมาชิกต่างจังหวัดใหเ้สนอคณะกรรมการเงินกู้พิจารณาจ่ายเป็นรอบๆ  

ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  เพื่อทราบ 

4.1 เรื่อง  เงนิรับ – จ่าย ประจ าเดือน ธันวาคม 2560 (ปีงบประมาณใหม่) 

 รายการรับ – จา่ยเงินในรอบเดือน ตั้งแตว่ันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2560  ดังนี้ 

 รวมรับ ( ตัง้แต ่1 ธ.ค.60 – 20 ธ.ค.60 ) มรีายละเอียดดังนี้ 

- รับเงนิชําระหนีเ้งินกู้สามัญ              73,962,095.35  บาท 

- รับเงนิชําระหนีเ้งินกู้ฉุกเฉิน       5,726,026.81  บาท 

- รับชําระเงินกู้สามัญ – ปืน           48,600.00  บาท 

- รับชําระเงินกู้สามัญ – ทุนการศึกษา          85,502.47  บาท 

- รับชําระเงินกู้ตามคําพิพากษา           10,737.32  บาท 

- รับชําระหนี้เงินกู้ – บรรเทาค่าครองชีพ    22,239,401.70  บาท 

- รับชําระเงินกู้สามัญพิเศษ (รับภาระหนี้)          55,575.84  บาท 

- รับเงนิชําระหนีเ้งินกู้ ฐานะผู้ค้ําประกัน        343,207.24  บาท 

- รับชําระเงินกู้อื่น               9,013.66  บาท 

- เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเป้าหมาย    10,587,375.78  บาท 

- เงินรอจ่ายคืน                    225,642.16  บาท 

     -   ทุนเรือนหุน้        11,779,280.00  บาท 

     -  กองทุนช่วยเหลือสมาชิกผูค้้ําประกัน          700,679.82 บาท 

     -  ดอกเบีย้รับ          1,288,463.52 บาท 

     -  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า               1,000.00 บาท 

     -  ดอกเบีย้พิพากษา               8,967.50 บาท 

          รวมรับ                127,071,569.17 บาท 

-  รับเงินธนาคารกรุงไทย สาขายะลา      51,393,337.02 บาท 

-  รับเงนิ ธกส.ยะลา                        .00 บาท 

/รับเงินธนาคารออมสิน... 



-   รับเงนิธนาคารออมสิน            18,400,000.00 บาท 

-  รับเงนิธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส                         .00 บาท 

      -  รับเงนิฝากธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์                                            456,164.38 บาท 

 -  เงินสดคงเหลือยกมา (30 พ.ย.60)                                               143,897.55 บาท 

   รวมรับทั้งสิ้น                                                            197,464,968.12 บาท  

 รวมจ่าย ( ตั้งแต่ 1 ธ.ค.60 – 20 ธ.ค.60 ) 

- จา่ยเงนิกู้สามัญแก่สมาชิก                93,041,600.00 บาท 

- จา่ยเงนิกู้ฉุกเฉินแก่สมาชิก         4,717,100.00 บาท 

- จา่ยเงนิกู้สามัญ-บรรเทาค่าครองชีพสมาชิก     44,597,000.00 บาท 

- จา่ยเงนิกู้สามัญพิเศษ (รับภาระหนี้)       3,330,000.00 บาท 

- เครื่องเขยีนแบบพิมพ์               3,850.00 บาท 

- เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเป้าหมาย            9,034,354.70 บาท 

- เงินรอจ่ายคืน             149,357.44 บาท 

- เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย             73,387.62 บาท 

- เงินปันผลตามหุ้นค้างจา่ย           166,414.80 บาท 

- ภาษีหัก ณ ที่จา่ยค้างจ่าย            78,100.00 บาท 

- ทุนเรือนหุ้น           4,691,100.00 บาท 

- ทุนสวัสดิการสมาชิก                      82,400.00 บาท 

- ทุนสาธารณประโยชน์               1,000.00 บาท 

- ดอกเบีย้รับ                        64,056.29 บาท 

- ค่าเบีย้ประชุม                8,000.00 บาท 

- ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่               1,620.00 บาท 

- ค่าใช้จ่ายทั่วไป                  458.00 บาท 

- ค่ารับรอง               13,264.00 บาท 

- ค่าวัสดุสํานักงาน                3,450.00 บาท 

-   ค่าไฟฟ้า                 6,047.28 บาท 

- ค่าตอบแทน               26,400.00 บาท 

- ค่าเบีย้เลีย้งพาหนะ              24,640.00 บาท 

- ค่าเบีย้ประกันภัย       5,371.40 บาท 

- ค่าโทรศัพท์                 3,232.47 บาท 

- ค่าธรรมเนียมธนาคารและอากร                  233.10 บาท 

- ค่าไปรษณีย์                2,343.00 บาท 

- ดอกเบีย้จ่ายเงนิรับฝาก                  344.71 บาท 

- ค่าประกันสังคม               11,582.00 บาท 

/ค่าน้ําประปา... 



-   ค่าน้ําประปา                   126.80 บาท 

-   ค่าบริการอินเตอรเ์น็ต                1,284.00 บาท 

-   ค่าบริการเคเบิล้ ที.วี                  200.00 บาท 

-   ดอกเบีย้จ่ายตั๋วสัญญาใช้เงนิ – ธ.แลนด์แอนด์เฮาส์        456,164.38 บาท 

รวมจ่าย              160,594,481.99 บาท 

     -  นําเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขายะลา              20,205,194.87 บาท 

  -  นําเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส                              .00 บาท 

     -  นําเงินฝาก ธกส. สาขายะลา                               .00 บาท 

 -   นําเงินฝากธนาคารออมสิน  สาขายะลา               16,500,000.00 บาท 

     -  เงินสดคงเหลอืยกไป (20 ธ.ค.60)           165,291.26 บาท 

    รวมรายจ่ายทั้งสิ้น             197,464,968.12 บาท 

4.2 เรื่อง  สมาชิกคงเหลือ ประจ าเดือน ธันวาคม 2560 

 สมาชิกยกมาจากเดือนก่อน    3,187 ราย 

 สมาชิกสมัครใหม่เดอืน ธ.ค.60       16 ราย 

 อนุมัตใิห้ออกเดือน ธ.ค.60        18 ราย 

 คงเหลือสมาชิกทั้งสิน้    3,185 ราย 

 ( เอกสารแนบหน้าที่     1  -  1       )  

         จงึแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม   รับทราบสมาชิกคงเหลือ ประจําเดือน ธันวาคม 2560 

4.3  เรื่อง  การจ่ายเงนิกู้ฉุกเฉิน ประจ าเดือน ธันวาคม 2560 

 ในระหว่างเดือน 1 ธันวาคม  2560 – 20 ธันวาคม 2560 สหกรณ์ฯ จ่ายเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินให้สมาชิก

หนว่ยต่าง ๆ จํานวน 399 ราย เป็นเงิน 5,665,110.00  บาท   

จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม รับทราบการจ่ายเงนิกู้ฉุกเฉิน ประจําเดือนธันวาคม 2560 

4.4  เรื่อง  รายงานการตรวจสอบกิจการ 

 ผูต้รวจสอบ   ร.ต.ท.สุทิน  ศรบีุญเอียด  ได้รายงานการปฏิบัติงานด้านการเงนิ ดังนี้ 

 ธนาคารธนชาต  สาขายะลา  ยอดเงินคงเหลอื  ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 จํานวน 91,501.43  บาท   

 ธนาคารกรุงเทพ สาขายะลา ยอดเงนิคงเหลอื ณ วันที่ 30 พฤศจกิายน 2560 จํานวน 296,301.64 บาท   

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่  14 พฤศจิกายน 2560 จํานวน 

2,491,733.36  บาท 

 ธนาคารกรุงไทย สาขายะลา ยอดเงนิคงเหลอื ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2560 จํานวน 19,875,561.84 บาท 

 ธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส ยอดเงนิคงเหลือ ณ วันที่ 30 พฤศจกิายน 2560 จํานวน 1,254,930.19 บาท 

 ธนาคารออมสิน  สาขายะลา ยอดเงนิคงเหลอื ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2560 จํานวน 5,475,125.94  บาท 

/ธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส.์.. 



 ธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์  สาขาหาดใหญ่ ยอดเงนิคงเหลือ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 จํานวน 243,707.92  บาท 

 รายงานการปฏิบัติงานด้านสินเชื่อ  ดังนี้ 

 สหกรณ์ฯ ได้ให้กู้แก่สมาชิก  2  ประเภท 

 1.  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน จํานวน  349  สัญญา  จํานวนเงิน     5,665,110.00  บาท  

 2.  เงินกู้สามัญ  จํานวน  368  สัญญา  จํานวนเงิน  127,482,700.00  บาท 

 จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 

4.5  เรื่อง  รายงานงบทดลองประจ าเดือน ธันวาคม 2560 

รายงานสรุปงบทดลอง 

จากวันที่ 1 ธันวาคม 2560 – วันท่ี 20 ธันวาคม 2560 

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

 สินทรัพย์       2,196,567,563.91 

 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ                4,698,599.55 

  รวมสินทรัพย์      2,191,868,968.36 

 รวมหนี้สนิ   1,057,600,971.31 

 รวมทุน             1,128,128,856.86 2,185,726,828.17 

 กําไรสุทธิ             6,142,136.19 

  รวมหนี้สนิและทุน     2,191,868,964.36 

 รวมรายได้           13,951,953.33  

รวมค่าใช้จา่ย            7,809,817.14 

  กําไรสุทธิ           6,142,136.19        

 จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 

4.6  เรื่อง  รายงานการลาของเจ้าหน้าที่ ประจ าเดือน ธันวาคม 2560 

 ตั้งแตว่ันที่ 1  พฤศจกิายน 2560 – 30 ธันวาคม 2560 

ชื่อ – นามสกุล ลาพักผ่อน ลากจิ ลาปว่ย ลาคลอด รวม 
รวมวันลา 

ที่ผ่านมา 

พ.ต.ท.ศิวกร  จันทร - - - - - - 

นางพรรณี  แก้วศรี - - - - - - 

นางสาวกัญจน์ณัฎฐ์  หวังมวลกลาง - - - - - - 

นางศิวาลัย  ป.ปาน - - - - - - 

นางเมสนิ ี ชัยสงคราม - 1 - - 1 1 

นางสาวลัดดาวัลย์  ปาลิยะประดิษฐ์ - - - - - - 

นางสาวนารีรัตน์  สังข์สกุล - - - - - - 

นางสาววราภรณ์  คงทอง - - - - - - 



นางสาวสกุล  เลีย้งพันธ์ุสกุล 3 - - - 3 3 

นางสาววันนสิา  ธรรมโชติ - - - - - - 

จงึแจ้งที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 

4.7  เรื่อง  รายงานกองทุนช่วยเหลือสมาชกิ ประจ าเดือน ธันวาคม 2560 

 กองทุนช่วยเหลือสมาชกิ ณ 1 ธันวาคม  2560 – 20 ธันวาคม 2560 

   ยอดยกมา     11,727,683.68 บาท 

   รับกองทุน        849,909.85 บาท 

   จา่ยกองทุน                   .00  บาท 

   คงเหลือ        12,577,593.53 บาท 

 จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 

4.8  เรื่อง  แจ้งเงนิปันผล – เฉลี่ยคนื ประจ าปี 2560 

 ตามที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจแห่งชาติ จํากัด ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2560 ใน

วันเสารท์ี่ 25 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมศรยีานนท์  ช้ัน 2 อาคาร 1 สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร  มีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2560 เป็นเงินปันผลในอัตราร้อยละ 6.00 ต่อปี  และ

เงินเฉลี่ยคืนในอัตราร้อยละ 5.00 ต่อปี  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจแห่งชาติ จํากัด มีความประสงค์แจ้งให้

ทราบว่าในปีบัญชี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ได้รับเงนิปันผลจํานวน 31,231.00 บาท   

 จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  5   เรื่อง  เพื่อพิจารณา 

5.1   เรื่อง กรมส่งเสริม 

ที่ประชุม 

5.2  เรื่อง ผู้ตรวจสอบบัญชี 

ที่ประชุม 

5.3  เรื่อง ผู้ตรวจสอบกิจการ 

ร.ต.ท.สุทิน ศรบีุญเอียด : 

 1. เมื่อ 22 ธ.ค.2560 เข้าตรวจสอบเรื่องทุนการศกึษาบุตร ของ สภ.อัยเยอร์เวง พบมี 1 ราย เอกสารไม่

ครบถ้วน และเป็นที่สังเกตว่า สภ.อัยเยอร์เวง ผูข้อทุนเป็นข้าราชการตํารวจสัญญาบัตร 

 2. ขอให้ตรวจสอบเงิน 5,000 บาท ซึ่งเป็นยอดค้างจ่ายเบีย้ประชุมใหญ่ 

ที่ประชุม ทราบ 

 

 

/5.4 เรื่อง สมาชิกพ้นสภาพจากสหกรณ์... 



5.4  เรื่อง สมาชกิพ้นสภาพจากสหกรณ์ สมาชิกพ้นสภาพ ประจ าเดือน ธันวาคม 2560 ดังน้ี 

ล า 

ดับ 
เลขที ่ ชื่อ – สกุล 

ทุนเรอืนหุ้น 

( บาท ) 

หน้ีสิ้น 

( บาท ) 

ดอกเบี้ย 

( บาท ) 

จ่ายจรงิ 

( บาท ) 
กรณี 

1 7756 จ.ส.ต.ภัทรยิะ  พลอยพันธ์ 144,800.00 00 00 144,800.00 โอนย้ายราชการ 

2 8837 พ.ต.ท.ปิยวัฒน์  สังข์น้อย 106,000.00 00 00 106,000.00 เหตุผลส่วนตัว 

3 4944 ร.ต.อ.หญิงอรอุมา แก้วเทวดา 882,900.00 29,963.27 00 852,936.73 โอนย้ายราชการ 

4 9104 ด.ต.ชอบ  ทรัพย์คง 540,000.00 00 00 540,000.00 เหตุผลส่วนตัว 

5 7902 ร.ต.ท.ทศวรรษ  ลาเจริญ 175,500.00 00 00 175,500.00 เหตุผลส่วนตัว 

6 9778 จ.ส.ต.ปรดี ี ดาบทอง 34,500.00 00 00 34,500.00 เหตุผลส่วนตัว 

7 9731 ส.ต.ต.มานพ  นิลรัตน์ 179,500.00 00 00 179,500.00 เหตุผลส่วนตัว 

8 9127 น.ร.ต.ศักดธิัช  นพสุวรรณ 509,000.00 00 00 509,000.00 เหตุผลส่วนตัว 

9 7931 ร.ต.ท.อาซิส  มาสามา 451,000.00 00 00 451,000.00 เหตุผลส่วนตัว 

10 8664 ส.ต.ท.ศักรินทร ์ เสารแ์ก้ว 70,900.00 00 00 70,900.00 เหตุผลส่วนตัว 

11 6492 ร.ต.อ.ไพฑูรย์  ตัวมา 217,440.00 00 00 217,440.00 เหตุผลส่วนตัว 

12 10017 น.ส.สิตาภา  เกื้อหนุน 4,000.00 00 00 4,000.00 เหตุผลส่วนตัว 

13 6316 ร.ต.ท.อุทัย ยิม้แย้ม 400,000.00 231,711.26 00 168,288.74 เหตุผลส่วนตัว 

14 8873 ส.ต.ท.ธนานนท์  ดํารงกูล 67,200.00 00 00 67,200.00 เหตุผลส่วนตัว 

15 9276 ด.ต.(ญ)ขนิษฐา  คงทอง 836,000.00 00 00 836,000.00 เหตุผลส่วนตัว 

16 6268 ด.ต.ศตวรรษ  เพชรตีบ 143,600.00 97,658.56 00 45,941.44 เหตุผลส่วนตัว 

17 7541 ร.ต.ท.สันติ  ศรีสวัสด์ิฉิม 215,500.00 00 00 215,500.00 เหตุผลส่วนตัว 

18 9024 ส.ต.ท.ประสาน  ชื่นใจ 149,500.00 14,500.00 00 135,000.00 เหตุผลส่วนตัว 

19 7739 จ.ส.ต.(ญ)ขวัญชนก  นกแก้ว 1,060,500.00 00 00 1,060,500.00 เหตุผลส่วนตัว 

20 9584 ส.ต.ต.วุฒิชัย พุ่มเกตุ 187,000.00 00 00 187,000.00 เหตุผลส่วนตัว 

21 7893 ส.ต.อ.วิรัต  ยอดณรงค์ 181,900.00 181,359.29 00 540.71 เหตุผลส่วนตัว 

22 5372 ส.ต.อ.กันตพัฒน์  สุขสวัสดิ์ 224,300.00 73,482.48 00 150,817.52 เหตุผลส่วนตัว 

23 8231 ร.ต.อ.สุทัศ  ทองประสม 339,000.00 00 00 339,000.00 เหตุผลส่วนตัว 

 7,120,040.00 628,674.86 00 6,491,365.14  

  ทุนเรอืนหุ้น   7,120,040.00  บาท 

  หน้ีเงินกู้      628,674.86     บาท 

  คงเหลือ    6,491,365.14  บาท 

ที่ประชุม อนุมัตติามเสนอ 

 

/5.5 เรื่อง ประมาณการรับ-จา่ย... 



5.5  เรื่อง ประมาณการรับ – จ่ายเงนิ ประจ าเดือน มกราคม 2561 

 ประมาณการรับ – จ่ายเงิน ประจําเดือนมกราคม 2561 สหกรณ์ฯ จะได้รับในวันสิ้นเดือนเพื่อให้ที่

ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับจํานวนเงินของสหกรณ์ฯ ที่ประมาณว่าจะได้รับและจ่ายในวันสิ้นเดือนนี้ เพื่อที่ประชุม

จะได้รับทราบยอดเงนิคงเหลอื ดังนี้ 

 รายรับ 

1. รับเงนิค่าหุน้รายเดือน               5,108,000.00  บาท 

2. รับเงนิชําระหนี้สามัญจากสมาชิก            12,962,412.32  บาท 

3. รับเงินชําระหนี้ฉุกเฉินจากสมาชิก    2,129,910.00  บาท 

4. รับดอกเบีย้เงนิให้กู้แก่สมาชิก             11,884,036.19  บาท 

5. เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเป้าหมาย       311,700.00  บาท 

6. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี                  .00  บาท 

รวมรับ               32,396,058.51  บาท 

 รวมจ่าย 

1. จา่ยค่าหุน้คืนแก่สมาชิก 23 ราย    6,491,365.14  บาท 

2. จา่ยค่าเบีย้ประชุมกรรมการ         28,000.00  บาท 

3. ค่าตอบแทนเจ้าหนา้ที่          70,000.00  บาท 

4. จา่ยเงนิเดือนเจา้หนา้ที่         144,990.00  บาท 

5. จา่ยชําระเงินกู้ ธกส.ยะลา             10,000,000.00  บาท 

6. จา่ยชําระดอกเบีย้ ธกส.ยะลา      1,150,684.26  บาท 

7. จา่ยดอกเบีย้ตั๋วสัญญาใช้เงนิ ธ.กรุงเทพ        251,397.26  บาท 

8. จา่ยชําระดอกเบีย้ สอ.รพ.หาดใหญ่      840,000.00  บาท 

9. จา่ยชําระดอกเบีย้ สอ.รพ.หาดใหญ่      190,453.70  บาท 

10. ค่าตอบแทนที่ปรึกษา           9,000.00  บาท  

11. จา่ยดอกเบีย้ตั๋วสัญญาใช้เงนิ ธ.กรุงไทย สิโรรส     486,700.00  บาท 

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

13. จา่ยชําระดอกเบีย้ สอ.มอ.หาดใหญ่     555,469.25  บาท 

14. จา่ยเงนิกู้สามัญ  0  ราย                           .00  บาท 

15. จา่ยดอกเบีย้ตั๋วสัญญาใช้เงนิ – ธ.ธนชาติ     264,575.34  บาท 

16. จา่ยดอกเบีย้ตั๋วสัญญาใช้เงนิ – ธ.แลนด์แอนดเ์ฮาส์    456,164.38  บาท 

17. จา่ยเงนิปันผลและเฉลี่ยคืน       370,950.73  บาท 

          รวมจ่าย                                                 22,559,750.06  บาท 

 รวมรับทั้งสิ้น             32,396,058.51  บาท 

 หัก รวมจา่ย              22,559,750.06  บาท 

/เงินคงเหลือ... 



 เงนิคงเหลือ                         9,836,308.45  บาท 

 กัน ไว้เป็นเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน    3,000,000.00  บาท 

 กัน ไว้เป็นที่จ่ายคืนเงินรับฝาก    1,000,000.00  บาท 

  คงเหลือเป็นเงินใชจ้า่ย              5,836,308.45  บาท 

 หมายเหตุ 

 เงินสดคงเหลอื  (20 ธ.ค.60)       165,291.26  บาท 

 เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส คงเหลือ 20 ธ.ค.60 2,254,030.19  บาท 

 เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขายะลา คงเหลือ 20 ธ.ค.60   24,584,278.87  บาท 

 เงินฝาก ธ.กรุงเทพ คงเหลอื              296,301.64  บาท 

 เงินฝาก ธกส.ยะลา คงเหลือ             2,491,733.36  บาท 

 เงินฝากชุมนุม สอ.ตร.แหง่ชาติ       136,474.65  บาท 

 เงินฝากธนาคารธนชาต        150,794.53  บาท 

 เงินฝากธนาคารออมสิน               7,175,125.94  บาท 

 เงินฝากธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์       243,707.92  บาท 

 เงนิสดและเงนิฝากธนาคารคงเหลือ                   37,497,738.36  บาท 

 หมายเหตุ 

 หนี้เงนิกู้ สอ.รพ หาดใหญ่ คงเหลือ              67,480,000.00  บาท 

 หนี้เงนิกู้ ธกส.สาขายะลา คงเหลือ                   299,999,825.99  บาท 

 หนี้ตัว๋สัญญาใช้เงนิ ธ.กรุงไทย สาขาสิโรรส         150,000,000.00  บาท 

 หนี้ตัว๋สัญญาใชเ้งิน ธ.แลนด์แอนดเ์ฮาส์         150,000,000.00  บาท 

 หนี้เงนิกู้ สอ.มอ.หาดใหญ่           147,500,000.00  บาท 

 หนี้ตัว๋สัญญาใชเ้งินธนาคารธนชาต           90,000,000.00  บาท 

 หนีต้ั๋วสัญญาใชเ้งิน ธ.กรุงเทพ           80,000,000.00  บาท 

     รวมหน้ีคงเหลือ        984,979,825.99  บาท 

5.6  เรื่อง การจ่ายเงนิกู้สามัญระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 

 ระหว่างวันที่ 21 พฤศจกิายน  – 20 ธันวาคม พ.ศ.2560 

 28/11/60 จํานวน      36 ราย เป็นเงิน    30,720000.00 บาท 

 29/11/60 จํานวน     2 ราย เป็นเงิน    11,573,000.00 บาท 

 30/11/60 จํานวน     4 ราย เป็นเงิน     4,221,100.00 บาท 

 01/11/60 จํานวน   42 ราย เป็นเงิน   44,020,000.00 บาท 

 04/12/60 จํานวน   53 ราย เป็นเงิน   23,605,500.00 บาท 

 08/12/60 จํานวน   74 ราย เป็นเงิน    21,481,000.00 บาท 

 12/12/60 จํานวน    1 ราย เป็นเงิน        300,000.00 บาท 

/13/12/60… 



 13/12/60 จํานวน   48 ราย เป็นเงิน    20,322,200.00 บาท 

 14/12/60 จํานวน   14 ราย เป็นเงิน     5,260,000.00 บาท 

 15/12/60 จํานวน   15 ราย เป็นเงิน     9,770,000.00 บาท 

 18/12/60 จํานวน   13 ราย เป็นเงิน     2,923,900.00 บาท 

 19/12/60 จํานวน   22 ราย เป็นเงิน     6,201,000.00 บาท 

 20/12/60 จํานวน   17 ราย เป็นเงิน     7,085,000.00 บาท  

   รวมทั้งหมด  368  ราย  เป็นเงนิ         187,482,700.00 บาท 

ที่ประชุม รับทราบ 

5.7  เรื่อง การจ่ายเงนิกู้สามัญ ประจ าเดือนมกราคม 2561 

ที่ประชุม เดือนมกราคม 2561 ไม่มกีารจ่ายเงนิกู้สามัญ 

 5.7.1  สมาชิกขอกู้เงนิสามัญ (กรณีปรับโครงสร้างหน้ี)   

 1.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.ท.กริชปกรณ์  มณีรัตน์  ตําแหน่ง  ผบ.หมู่ นปพ.สภ.จะกว๊ะ  

สมาชิกเลขที่  9089  มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญเพื่อปรับโครงสร้างหนี้  จํานวน  1,270,000.00  บาท  ผ่อน

ชําระ  210  งวด  แต่เนื่องจากรับภาระหนี้ของ  ส.ต.ท.ชิโนเทพ  สําเริง  จึงขอความอนุเคราะห์ในการกู้ปรับ

โครงสรา้งหนีใ้นครั้งนี ้ เพื่อนําเงินไปใช้จ่ายในครอบครัว  

ที่ประชุม อนุมัตใิห้กู้เงินปรับโครงสร้างหนี ้จํานวน 1,270,000.00 บาท 

 2.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ร.ต.ท.วรวิทย์  จันทร์แก้ว  ตําแหน่ง  รอง สว.ป.สภ.ยะหา  สมาชิก

เลขที่  7522 มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ จํานวน 2,050,000.00  บาท ผ่อนชําระ 230  

งวด อายุ 58 ปี เหลอือายุราชการ 2 ปี  ติดอายัดเงินปันผลเฉลี่ยคืน และรับภาระหนี้ของ พ.ต.ต.สุรัตน์  จันทร์จ้า  

จงึขอความอนุเคราะหใ์นการกู้ปรับโครงสรา้งหนีใ้นครั้งนี้  เพื่อนําเงินไปใช้จ่ายในครอบครัว  

ที่ประชุม อนุมัตใิห้กู้เงินปรับโครงสร้างหนี ้จํานวน 2,050,000.00 บาท ผอ่นชําระ 220 งวด 

 3.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ด.ต.บอนสัน   ขวัญแก้ว  ตําแหน่ง  ผบ.หมู่ ป.สภ.อัยเยอร์เวง  

สมาชิกเลขที่  5635 มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ จํานวน 2,000,000.00  บาท ผ่อน

ชําระ 220  งวด เนื่องจากรับภาระหนี้ของ  ส.ต.ท.ดนัย  ดาเดะ  จํานวน  206,948.79  บาท  จึงขอความ

อนุเคราะหใ์นการกู้ปรับโครงสรา้งหนีใ้นครั้งนี ้ เพื่อนําเงินไปใช้จ่ายในครอบครัว  

ที่ประชุม อนุมัตใิห้กู้เงินปรับโครงสร้างหนี ้จํานวน 2,000,000.00 บาท 

 4.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ด.ต.กิตติพงศ์  พรหมศิริ  ตําแหน่ง  ผบ.หมู่ ป.สภ.แม่หวาด    

สมาชิกเลขที่  7927 มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ จํานวน 1,400,000.00  บาท ผ่อน

ชําระ 220  งวด เนื่องจากรับภาระหนี้ของ  ร.ต.อ.กวีรัตน์  พัฒนา  จํานวน  174,073.99  บาท  จึงขอความ

อนุเคราะหใ์นการกู้ปรับโครงสรา้งหนี้ในครั้งนี ้ เพื่อนําเงินไปใช้จ่ายในครอบครัว  

ที่ประชุม อนุมัตใิห้กู้เงินปรับโครงสร้างหนี ้จํานวน 1,400,000.00 บาท 

 

 

/5.7.2 สมาชิกขอกู้เงินสามัญ... 



 5.7.2  สมาชิกขอกู้เงนิสามัญ (กรณตีิดภาระค้ าประกัน/ติดอายัดเงนิปันผลเฉลี่ยคนื) 

 1.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ร.ต.ท.ชํานาญ  แผลงดี  ตําแหน่ง  รอง สวป.สภ.ธารโต  สมาชิก

เลขที่  8993  มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญ  จํานวน  670,000.00  บาท  (หกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)           

แตเ่นื่องจากติดอายัดเงินปันผลเฉลี่ยคืน ค้ําประกันเพื่อนกู้ธนาคารออมสิน  จึงขอกู้เงินในครั้งนี้เพื่อช่วยเหลือพี่ที่

จา่ยค่าเลี้ยงดูบิดาที่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบ 

ที่ประชุม อนุมัตใิห้กู้เงินสามัญ จํานวน 670,000.00 บาท 

 5.7.3 สมาชิกขอกู้เงนิโครงการบรรเทาค่าครองชพี (กรณพีิเศษ) 

 1.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย จ.ส.ต.นราธิป  ลาดนาแพง ตําแหน่ง ผบ.หมู่ นปพ.สภ.แม่หวาด  

สมาชิกเลขที่ 6372 ขอกู้เงินสามัญ จํานวน  250,000.00  บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) แต่เนื่องจากติดอายัด

เงินปันผลเฉลี่ยคืน  จึงขอความอนุเคราะหม์ายังกรรมการ เพื่อให้กู้เงินในครั้งนี้     

ที่ประชุม ให้นําหลักฐานการเป็นหนีม้าคํานวณ 

 2.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ร.ต.อ.ไพศาล  พิมพ์ทอง  ตําแหน่ง รอง สวป.ปพ.ภ.จว.ยะลา 

สมาชิกเลขที่ 7651 ขอกู้เงินค่าครองชีพ  จํานวน  350,000.00  บาท  (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) แต่เนื่องจาก

ติดอายัดเงนิปันผลเฉลี่ยคืน จงึขอกู้เงนิโครงการค่าครองชีพในครั้งนี้ 

ที่ประชุม ให้นําหลักฐานการเป็นหนีม้าคํานวณ 

 3.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.อ.สิทธิพงศ์  สืบประดิษฐ์  ตําแหน่ง ผบ.หมู่ ป.สภ.ปะแต    

สมาชิกเลขที่ 7139 ขอกู้เงินค่าครองชีพ  จํานวน  50,000.00  บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน) แต่เนื่องจากกู้เงินปรับ

โครงสร้างหนี้ไปแล้วเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560  จํานวน 1,500,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ผ่อน

ชําระ  218 งวด  ผอ่นชําระไปแล้ว  2  งวด จงึขอกู้เงนิโครงการค่าครองชีพในครั้งนี้ 

ที่ประชุม ไม่อนุมัติ 

 4.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.คุณากร  แก้วประดับ ตําแหน่ง ผบ.หมู่ นปพ.สภ.ปะแต  

สมาชิกเลขที่ 8698 ขอกู้เงินสามัญ จํานวน  350,000.00  บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) แต่เนื่องจากติด

อายัดเงนิปันผลเฉลี่ยคืน  จึงขอความอนุเคราะหม์ายังกรรมการ เพื่อให้กู้เงินในครั้งนี้     

ที่ประชุม ให้นําหลักฐานการเป็นหนีม้าคํานวณ 

 5.7.4 สมาชิกขอกู้ฉุกเฉิน (กรณพีิเศษ) 

  1.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ร.ต.ต.ปลื้ม  แก้วดํา  ตําแหน่ง ข้าราชการบํานาญ  สมาชิกเลขที่  

3658  มคีวามประสงค์ขอกู้เงินฉุกเฉินเป็นกรณีเร่งด่วน  เพื่อใช้จ่ายในครอบครัว  และเนื่องจากได้โดนระงับการกู้

ทุกประเภทเนื่องจากไม่ตรงหลักเกณฑ์  อายุเกิน 68 ปี ทําให้เสียสิทธิ์ในการกู้เงินต่างๆ  จึงขอให้กรรมการ

พิจารณาในการกู้ในครั้งนี้ 

ที่ประชุม อนุมัตใิห้กู้ฉุกเฉินประจําเดือนธันวาคม 2560 ครั้งเดียว 

 

 

 

/5.8 เรื่อง  รายงานติดตามหนี้... 



5.8 เรื่อง  รายงานติดตามหน้ีสิน และรายละเอียดลูกหน้ีต่างจังหวัด 

 5.8.1 รายละเอียด ลูกหน้ีต่างจังหวัด 

  ภายในเดือนธันวาคม 2560  มีลูกหนีต้่างจังหวัดส่งชําระเงินตั้งแต่  20 พฤศจิกายน 2560 – 

21 ธันวาคม 2560  รวมเป็นเงิน  6,879,961.54 บาท 

   ลูกหนีต้า่งจังหวัด ยกมาเดอืน พ.ย. 60   418 ราย 

   สมาชิกหน่วยตา่งจังหวัด ประจําเดือน ธ.ค. 60     

    - ลาออก        9  ราย 

    - ย้ายออก        - ราย 

    - ย้ายเข้า       13 ราย 

   คงเหลือลูกหนีต้า่งจงัหวัด เดอืนธนัวาคม 2560  422 ราย 

 1.ส.ต.อ.นนัทภสัณ์  แกง้คงบญุ ตําแหน่ง ภจว.สงขลา  สมาชิกที่ 05137  **เป็นสมาชิก2ที สอ.ตร.สงขลา 

    ทุนเรือนหุ้น     348,300.00  บาท 

    หนีเ้งินกูส้ามัญ   1,265,549.90  บาท 

 ผู้คํ้าสัญญา 1.ด.ต.กมล  ทองคํา 2. จ.ส.ต.กฤต  จนัทรเ์พ็ง  

  3.จ.ส.ต.ณัฐสิทธิ์  สยุฉอ่ง 4.ส.ต.อ.สหรัฐ  มิสา 

  5.ส.ต.อ.คณิศร   อุทธิสนิธ์ 

ว / ด / ป รายการ 

25/ ม.ค./59 โดนเร่ืองอายัดเงินเดอืนการเงินเก็บไม่ได้ (ขาดสง่ออมสนิอายัดเก็บไม่ได้ 3 เดอืน). 

2 /ส.ค./59 
ส่งหนังสอืแจ้งการเป็นหน้ีของสมาชกิ ท่ีสอ.ยล./2827-2831 รายกมล  ทองคํา, กฤต  จันทร์เพ็ง, 

ณัฐสิทธ์ิ  สุยฉ่อง, สหรัฐ  มิสา, คณิศร  อุทธิสนิธ์. 

17/ พ.ย./59 ส่งเรียกเก็บ ภจว.สงขลา  ท่ีสอ.ยล.4198  ยอด 18,200 บาท 

8 / ธ.ค./59 

สอบถามไปยังสหกรณฯ์ สงขลา  เร่ืองส่งเรียกเก็บ ได้รับคําตอบวา่ รายส.ต.อ.นันทภัสณฯ์ เป็นสมาชกิ2ท่ี 

สอ.ตร.สงขลา และได้กูเ้งินฉุกเฉินอกีด้วย จึงติดต่อไปท่ีเจ้าตัวให้ทําบันทึกข้อความขอโอนย้ายสหกรณฯ์ 

ระหว่างนี้รอบันทึกข้อความขอโอนย้าย   

18/ เม.ย./60 แจ้งรายละเอยีดของสมาชิกสหกรณ์ฯ ครัง้ท่ี2  ท่ีสอ.ยล./817   และหนังสอืขอเชญิพบผู้ค้ําประกัน ท่ีสอ.ยล./818 

15/ พ.ค./60 แจ้งรายละเอยีดของสมาชิกสหกรณ ์คร้ังท่ี3  ที่สอ.ยล./1127 

15/ ส.ค./60 

     จากเดิมเดอืนกรกฎาคม 2560 สมาชกิรายส.ต.อ.นันทภัสณฯ์ ถูกธนาคารออมสินฟอ้งล้มละลายในฐานะ 

ผู้ค้ําประกัน ส.ต.อ.อุรุพงศ์ฯ (สภ.อัยเยอร์เวง) ที่ผ่านมาล่าสุด ธนาคารออมสินขอยืดระยะเวลาการฟอ้งไปจนถงึ

วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2560 

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 

19/ ต.ค./60 บอกกล่าวให้ชําระหนี้(โนติส) ถึงผู้กู้และผู้ค้ําประกัน  ท่ีสอ.ยล.3287  19/ต.ค./60 

20/ พ.ย./60 
บอกกล่าวให้ชําระหนี้(โนติส) ถึงผู้กู้และผู้ค้ําประกัน  ท่ีสอ.ยล.3575  15/พ.ย./60  (ครัง้ท่ี2) 

ศาลเลื่อนนัดพบ ไปวันท่ี3 มนีาคม 2561 

19/ ธ.ค./60 

     เบือ้งต้น ทําเอกสารรับสภาพหนี้แล้ว 2 ราย คือ 1.ด.ต.กฤต  จันทร์เพ็ง    2.จ.ส.ต.สหรัฐ  มสิา และ 

ด.ต.กมล  ทองคํา  ส่วนจ.ส.ต.ณัฐสิทธ์ิ  สุยฉ่อง และส.ต.อ.คณิศร  อุทธิสนิธ์  ได้ดําเนินการจัดส่งเอกสารรับ

สภาพหนี้ไปให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 



บอกกล่าวให้ชําระหนี้(โนติส) ถึงผู้กู้และผู้ค้ําประกัน  ท่ีสอ.ยล.3911  19/ธ.ค./60  (ครัง้ท่ี3) 

ที่ประชุม  ให้ยื่นโนติสครัง้ที่ 4 

   2.ส.ต.อ.อํานวย  เต่งทิง้  ตาํแหน่ง สภ.มะนัง จว.สตูล  เลขที่สมาชิก 05659 

ทุนเรือนหุ้น     272,800.00  บาท 

    หนีเ้งินกูส้ามัญ     900,818.55  บาท 

    หนีเ้งินกูค้า่ครองชีพ      47,250.22  บาท 

    รับสภาพหนี้       49,631.46  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

25/ พ.ค./59 ส่งหนังสอืหักเงินชําระค่าหุ้นและหนี ้ถึงเจ้าหนา้ที่การเงินภจว.สตูล, สภ.มะนัง  ท่ีสอ.ยล./1770 ยอด 18,690 บ. 

27/ พ.ค./59 ทําหนังสอืเชญิพบผู้ค้ําประกัน 

26/ พ.ค./59 
มตท่ีิประชุม ชุดท่ี21 คร้ังท่ี5  ได้มีมตใิห้กรรมการติดตามทวงหนี้ เดินทางไปท่ีสภ.มะนัง เพื่อพบกับ ผกก.สภ.มะนัง 

(เพื่อติดตามทวงหนีท่ี้คา้งชําระ) 

5 / ก.ค./59 นําเงินปันผลชําระหนี ้ ใบเสร็จเลขท่ี S1-009374/2559,S1-009373/2559 จํานวนเงิน 19,337.26.- บาท 

20/ ก.ย./59 ส่งหนังสอืช้ีแจ้งชําระค่าหุ้นและหนี้ฯ  ถึงผกก.สภ.มะนัง  ท่ีสอ.ยล./3229 

25/ ก.ย./59 

ได้สอบถามไปยังการเงินสภ.มะนัง เร่ืองหนังสือชี้แจ้งฯ ท่ีสอ.ยล./3229  การเงินได้แจ้งว่า ผกก.สภ.มะนัง และ

สมาชิกส.ต.อ.อํานวย เต่งท้ิง รับทราบ แต่ขอยืนยันว่าจะส่งยอด 10,000 บาท จนกว่าจะทําเร่ืองย้ายสหกรณ์ฯ 

เสร็จ ณ ตอนนี้อยูใ่นขัน้ตอนกําลังหาคนค้ําเงินกู้ 

4 / ต.ค./59 ...การเงินสภ.มะนัง หักส่งชําระยอด 10,000 บ. 

21/ ต.ค./59 

...ได้รับบันทึกข้อความ ที่สต0024(สต).4(12)(16)2726 วันท่ี12 ตุลาคม 2559  สภ.มะนัง  ขอเรียนวา่ ด.ต.อํานวยฯ  

ยนิยอมให้หักเงนินําส่งเดอืนละ 10,000 บาท/เดอืน 

ตามหลักฐาน  1. หนังสือชี้แจ้งชําระค่าหุ้นและหนี้ฯ ถึงผกก.สภ.มะนัง ที่สอ.ยล./3229 20/ ก.ย./59 

                 2. หลักฐานลายเซ็นระหว่างด.ต.อํานวย  เตง่ท้ิง  กับ ผกก.สภ.มะนัง จว.สตูล 

 4/ เม.ย./60 

ได้ทําหนังสอืถึง ผกก.สภ.มะนัง  ที่สอ.ยล./724  เร่ือง หักเงนิเดือนข้าราชการตํารวจเพ่ือชําระค่าหุ้นและหนี้

สหกรณ์ฯ  คร้ังท่ี2    และได้ประสานไปยังคณะกรรมการของ สภ.มะนัง  เร่ืองท่ีสมาชกิจะติดตอ่ขอกู้เพื่อปิดชําระ

หนี้กับสหกรณ์ฯยะลา  เบ้ืองต้นท่ีสอบถาม คือเอกสารเรียบร้อย เหลอืแคใ่ห้สมาชกิไปส่งเอกสารด้วยตัวเอง

เท่านัน้ 

21/ มิ.ย./60 

ตดิตอ่ไปยังสมาชิกเร่ืองท่ีจะขอกู้เพื่อมาปดิหนี้ท่ี สอ.ตร.ยะลา แตเ่นื่องจากการขอกู้ท่ี สอ.ตร.สตูล จะต้องเป็น

สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ 2 เดอืน และต้องเป็นสมาชกิสหกรณ ์6 เดือน ถึงจะกู้มาปิดท่ีเราได้ เบือ้งต้นได้ 

โทรสอบถามสมาชกิแจ้งว่าในขณะนีอ้ยู่น้ันตอนดําเนนิเอกสารอยู่  

18/ ก.ค./60 ตดิตอ่ไปยังสมาชิก เบ้ืองต้นเอกสารสมัคร/กู้ เรียบร้อยแล้ว แต่ยังขาดเอกสารเครดิตบูโร 

18/ ส.ค./60 

     ตดิตอ่ไปยังสมาชิกเร่ืองสมัคร/กู้  ตดิปัญหาเน่ืองจากคนค้ําเดิมท่ีเซ็นค้ําประกันให้ 1 คน เกดิยา้ยตําแหน่ง 

ไมส่ามารถค้าํประกันได้เลยต้องหาคนค้ําประกันคนใหมแ่ทน 

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

19/ ต.ค./60 
บอกกล่าวให้ชําระหนี้(โนติส) ถึงผู้กู้และผู้ค้ําประกัน (เงินกู้สามญั)         ท่ีสอ.ยล.3288  19/ต.ค./60 

                                     ถงึผู้กู้และผู้ค้ําประกัน (เงินกู้ค่าครองชีพ)  ท่ีสอ.ยล.3289  19/ต.ค./60 

20/ พ.ย./60 
บอกกล่าวให้ชําระหนี้(โนติส) ถึงผู้กู้และผู้ค้ําประกัน (เงินกู้สามญั)         ท่ีสอ.ยล.3576 15/พ.ย./60   (ครัง้ท่ี2) 

                                     ถงึผู้กู้และผู้ค้ําประกัน (เงินกู้ค่าครองชีพ)  ท่ีสอ.ยล.3577  15/พ.ย./60   (คร้ังท่ี2) 

19/ ธ.ค./60 บอกกล่าวให้ชําระหนี้(โนติส) ถึงผู้กู้และผู้ค้ําประกัน (เงินกู้สามญั)         ท่ีสอ.ยล.3912  19/ธ.ค./60   (ครัง้ท่ี3) 



                                     ถงึผู้กู้และผู้ค้ําประกัน (เงินกู้ค่าครองชีพ)  ท่ีสอ.ยล.3913  19/ธ.ค./60   (คร้ังท่ี3) 

 สมาชิกราย ด.ต.อํานวย  เต่งท้ิง  ตําแหน่ง ต่างจังหวัด(สภ.มะนัง จว.สตูล) สมาชิกเลขท่ี 05769  

เนื่องจากทางสหกรณ์ฯ ได้ทําหนังสือชี้แจ้งถึง ผกก. (คร้ังท่ี1) ท่ีสอ.ยล./3229 การเงินได้แจ้งว่า ผกก.สภ.มะนัง  

และสมาชิกส.ต.อ.อํานวย เต่งท้ิง รับทราบในการส่งเรียกเก็บของสมาชิก แต่ขอสมาชิกขอยืนยันว่าจะส่งยอด 

10,000 บาท จนกว่าจะทําเร่ืองยา้ยสหกรณ์ฯ เสร็จ ณ ตอนนี้อยู่ในขัน้ตอนกําลังหาคนค้ําเงินกู้ตอ่มาทางสหกรณ์ฯ 

ได้ทําหนังสอืช้ีแจ้งถึง ผกก. (คร้ังท่ี2) ท่ีสอ.ยล./724 แต่ไม่มีการตอบรับใดๆ กลับมา และทางสหกรณ์ฯ ได้มีมติท่ี

ประชุม ชุดท่ี21 คร้ังท่ี5 เมื่อวันท่ี 26 พ.ค. 59  ให้กรรมการติดตามเร่งรัดหนี้สิ้นไปพบ ผกก.สภ.มะนัง...ณ ปัจจุบัน

ได้ทําหนังสอืบอกกล่าวให้ชําระหนี้(notice) ครบ 3 คร้ังแล้วจึงขออนุมัติย้ายสังกัดไปยังลูกหนี้อื่นๆ และขอโอนหุ้น

หักหนี้รวมท้ังของดการจ่ายเงินปันผลและเฉลี่ยคืนของสมาชิกรายนี้ส่วนการในเร่ืองการส่งชําระยังต้องส่งกับทาง

สหกรณ์ฯ ปกติ ตามท่ีทางสหกรณฯ์ แจ้งให้การเงินส่งชําระสหกรณ์ฯ เป็นประจําทุกเดอืน 

ที่ประชุม ให้ปฏิบัติเหมอืนเดิมไปก่อน 

 ขาดส่งประจําเดือนพฤศจกิายน 2560 

 1.ร.ต.อ.หาญพล  รามด้วง ตําแหนง่บก.ท่องเที่ยว เลขที่สมาชิก4349    *คา้งชําระ 1 เดือน* 

    ทุนเรือนหุ้น     412,500.00  บาท 

    หนีเ้งินกูส้ามัญ   1,964,600.00  บาท 

    หนีเ้งินกู้คา่ครองชีพ    274,800.00  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

19/ ธ.ค./60 
     เนื่องจากสมาชกิย้ายสังกัดจาก ศชต.อก  ไปยัง  บก.ท่องเท่ียว  *เบือ้งต้นตดิตอ่ไปยังเจ้าตัวให้โอนเงินมาชําระ 

สหกรณ์ฯเอง 1 เดอืน ยอด 40,198.96 บาท*  เดอืน ธ.ค.60 การเงินหักได้ปกติ 

ที่ประชุม ติดตอ่เจ้าตัว 

 2.ร.ต.ท.ภานุวัฒน ์ ไชยมัน่ ตําแหนง่บก.ท่องเที่ยว เลขที่สมาชิก4473    *คา้งชําระ 1 เดือน* 

    ทุนเรือนหุ้น     560,100.00  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

19/ ธ.ค./60 
     เนื่องจากสมาชกิย้ายสังกัดจาก ศชต.อก  ไปยัง  บก.ท่องเท่ียว  *เบือ้งต้นตดิตอ่ไปยังเจ้าตัวให้โอนเงินมาชําระ 

สหกรณ์ฯเอง 1 เดอืน ยอด 6,000 บาท*  เดอืน ธ.ค.60 การเงินหักได้ปกต ิ

ที่ประชุม ติดตอ่เจ้าตัว 

 3.ร.ต.อ.คชภพ  พัสระ ตําแหนง่บก.ท่องเที่ยว เลขที่สมาชิก5757    *คา้งชําระ 1 เดือน* 

    ทุนเรือนหุ้น    2,204,300.00  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

19/ ธ.ค./60 
     เนื่องจากสมาชกิย้ายสังกัดจาก ศชต.อก  ไปยัง  บก.ท่องเท่ียว  *เบือ้งต้นตดิตอ่ไปยังเจ้าตัวให้โอนเงินมาชําระ 

สหกรณ์ฯเอง 1 เดอืน ยอด 3,000 บาท*  เดอืน ธ.ค.60 การเงินหักได้ปกต ิ

ที่ประชุม ติดตอ่เจ้าตัว 

 4.จ.ส.ต.อานนท์  สุขเล็ก ตําแหนง่สภ.คอหงส ์จว.สงขลา เลขที่สมาชิก6043    *คา้งชําระ 1 เดือน* 

    ทุนเรือนหุ้น  276,100.00  บาท 

    หนีเ้งินกูส้ามัญ  466,800.00  บาท 

    หนีเ้งินกู้คา่ครองชีพ   46,500.00  บาท 

    หนีเ้งินกู้ฉุกเฉิน     22,484.94  บาท 



ว / ด / ป รายการ 

19/ ธ.ค./60 
เบือ้งต้นตดิตอ่ไปยังเจ้าตัวให้โอนเงินมาชําระสหกรณฯ์เอง 1 เดอืน ยอด 15,356.94 บาท* 

เดอืน ธ.ค.60 การเงินหักได้ปกติ 

ที่ประชุม ติดตอ่เจ้าตัว 

 5.ร.ต.อ.หญิงเกศสดุา  แบส้กุล ตําแหนง่บก.ท่องเที่ยว เลขที่สมาชิก7866    *คา้งชําระ 1 เดือน* 

    ทุนเรือนหุ้น  177,400.00  บาท 

    หนีเ้งินกูส้ามัญ  319,615.54  บาท 

    หนีเ้งินกู้คา่ครองชีพ 289,200.00  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

19/ ธ.ค./60 
     เนื่องจากสมาชกิย้ายสังกัดจาก ศชต.อก  ไปยัง  บก.ท่องเท่ียว  *เบือ้งต้นตดิตอ่ไปยังเจ้าตัวให้โอนเงินมาชําระ 

สหกรณ์ฯเอง 1 เดอืน ยอด 14,334.19 บาท*  เดอืน ธ.ค.60 การเงินหักได้ปกติ 

ที่ประชุม ติดตอ่เจ้าตัว 

 6.ร.ต.อ.ศิรศานต์   มูลประเสรฐิ ตําแหนง่บก.ท่องเที่ยว เลขที่สมาชิก7994    *คา้งชําระ 1 เดือน* 

    ทุนเรือนหุ้น   350,700.00  บาท 

    หนีเ้งินกูส้ามัญ  1,318,417.93  บาท 

    หนีเ้งินกู้คา่ครองชีพ  274,800.00  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

19/ ธ.ค./60 
     เนื่องจากสมาชกิย้ายสังกัดจาก ศชต.อก  ไปยัง  บก.ท่องเท่ียว  *เบือ้งต้นตดิตอ่ไปยังเจ้าตัวให้โอนเงินมาชําระ 

สหกรณ์ฯเอง 1 เดอืน ยอด 30,176.01 บาท*  เดอืน ธ.ค.60 การเงินหักได้ปกต ิ

ที่ประชุม ติดตอ่เจ้าตัว 

 7.พ.ต.ต.สงบ  เภรภีาส  ตําแหนง่บก.ท่องเที่ยว เลขที่สมาชิก8051    *คา้งชําระ 1 เดือน* 

    ทุนเรือนหุ้น   231,310.00  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

19/ ธ.ค./60 
     เนื่องจากสมาชกิย้ายสังกัดจาก ศชต.อก  ไปยัง  บก.ท่องเท่ียว  *เบือ้งต้นตดิตอ่ไปยังเจ้าตัวให้โอนเงินมาชําระ 

สหกรณ์ฯเอง 1 เดอืน ยอด 1,500 บาท*  เดอืน ธ.ค.60 การเงินหักได้ปกต ิ

ที่ประชุม ติดตอ่เจ้าตัว 

 แจ้งเพื่อทราบสมาชิกต่างจังหวัดที่เก็บยอดหนีเ้งินกู้ฉุกเฉินไม่ได้ (ตั้งแตย่้าย เก็บได้บางส่วน) 

  1.จ.ส.ต.อานนท ์ สุขเล็ก  ตาํแหน่งสภ.คอหงส ์จว.สงขลา  เลขที่สมาชิก 06043 

   **ค้างจ่ายตัง้แต่เดอืน  11/2560 

วันท่ีกู้ฉุกเฉิน: 6/ก.ย./59 วงเงินกู้: 30,000.- งวดละ(เงินตน้): 2,500.- ยอดคงเหลอื 

31/ต.ค./60(รายการชําระ) - 2,515.06 22,484.94 

20/ธ.ค./60(รายการชําระ) - - 22,484.94 

ที่ประชุม ติดตอ่เจ้าตัว 

  2.จ.ส.ต.โอภาษ  จนัทรมณี  ตําแหนง่สภ.รัษฎา  เลขที่สมาชิก 07478 

   **ค้างจ่ายตัง้แต่เดอืน  11/2560 

วันท่ีกู้ฉุกเฉิน: 30/ต.ค./60 วงเงินกู้: 58,000.- งวดละ(เงินตน้): 4,900.- ยอดคงเหลอื 



31/ต.ค./60(รายการชําระ) - 3,105.81 54,894.19 

29/พ.ย./60(รายการชําระ) - - 54,894.19 

ที่ประชุม ติดตอ่เจ้าตัว 
 

  หยุดส่งหุ้นตามมตทิี่ประชุม  11  ราย 

ลําดับ ชื่อ – สกุล 
สมาชิก

เลขท่ี 
ทุนเรือนหุน้ 

1 ด.ต.พัลลภ  พรหมแก้ว 02790 462,500.00 บาท 

2 ด.ต.สถาพร  แก้วขาว 03226 1,975,300.00 บาท 

3 ด.ต.สุวรรณ  สังข์แก้ว 03813 771,000.00 บาท 

4 จ.ส.ต.หญงิจันทร์ทิพย ์ อนิทจักร์ 04401 610,200.00 บาท 

5 ร.ต.ท.อาทติย์  อินทรสกุล 05077 408,000.00 บาท 

6 ด.ต.พันธ์ุธัช  ตั้งรุ่น 05210 349,500.00 บาท 

7 ร.ต.ต.อนุพงศ ์ แก่นแท่น 05675 964,600.00 บาท 

8 พล.ต.ต.ชัยทัต  อินทนูจิตร 05992 6,698,590.00 บาท 

9 ร.ต.ต.สันธิชัย  พรหมทอง 06382 1,000,000.00 บาท 

10 ร.ต.ท.วสิิทธ์ิ  สุวรรณศลีศักดิ์ 07089 746,400.00 บาท 

11 ร.ต.อ.ปรีชา  ก่อเกือ้ 08088 2,000,000.00 บาท 

ที่ประชุม อนุมัติ 
   

 5.8.2 รายละเอียด สมาชกิ ในหน่วย 

  เก็บได้จริง 

สังกัด หุ้น สท สช สฐ ฉฉ ฉฐ 
เงิน

ฝาก 
ดบ. เก็บได้จริง 

ส่งเรียก

เก็บ 
สภ.จะกวะ๊           

7037  ส.ต.อ.อับดุลอามีน  หัดมัด - - - - - - - - - 18,891.70 

7160  ส.ต.อ.ชยพล     ปงใจ - - - - - - - - - 18,031.78 

8401  ส.ต.ท.ภานุพงค์  เชาวลิต - - - - - - - - - 16,175.34 

9020  ส.ต.ท.อาทิตย ์ กลับแกว้ - - - - - - - - - 11,662.72 

 - - - - - - - - - 64,761.54 

สภ.เบตง           

9532  ส.ต.ต.อนุฤทธิ์  เจริญนพคุณ - - - - - - - - - 8,156.28 

 - - - - - - - - - 8,156.28 

กก.ปพ.ส่วนที่2           

9443  ส.ต.ต.สหภาพ  เพ็งทอง - - - - - - - - - 10,223.78 

 - - - - - - - - - 10,223.78 

 - - - - - - - - - 83,141.60 

ที่ประชุม ทราบ 

 

 



 5.8.3 รายละเอียด สมาชิก ศชต. 

 เรื่อง  รายงานสมาชิก ศชต. เดือนธันวาคม  2560 

 แจ้งคณะกรรมการดําเนินการ ขอแจ้งสมาชิกหน่วยของ ศชต. ดังนี้ 

 1. สมาชิก ศชต.กก.สส.  จํานวน  47 ราย  จํานวนเงินเรยีกเก็บ  822,111.65  บ.  ติดต่อการเงิน 

ศชต.กก.สส.  หักเก็บได้ทัง้จํานวน 

 2. สมาชิก ศชต.อก.  จํานวน  11 ราย  จํานวนเงินเรยีกเก็บ  133,827.22  บ.  ติดต่อการเงิน 

ศชต.อก.  หักเก็บได้ทัง้จํานวน 

 3. สมาชิก ศชต.ศฝร.  จํานวน  9 ราย  จํานวนเงินเรียกเก็บ  98,660.63  บ.  ติดต่อการเงิน 

ศชต.ศฝร.  หักเก็บได้ทัง้จํานวน   

    ยอดยกมา 67 ราย 

    ลาออก  - ราย 

    ย้ายออก - ราย 

    ย้ายเขา้  - ราย 

    คงเหลือ  67 ราย 

 จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 

 5.8.4 รายละเอียด สมาชิกค าพิพากษา  (ตัดการ์ดนอก) 

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

**กู้ สอ.ตร.นครปฐม, กู ้สอ.ตร.สุราษฎรธ์านี  **(เบอร์การเงิน 02-513-5658)   

   หนีเ้งินกูส้ามัญ(คําพิพากษา)   109,187.25   บาท     

ว / ด / ป รายการ 

คําพิพากษา 19 กันยายน 2559  พพิากษาให้จําเลยท้ังสี่ร่วมกันชําระเงนิ567,875.09 บาท 

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

 26/ เม.ย./60 
การเงินกองบังคับการปราบปรามโอนมาชําระ ยอด 10,490 บาท  ชําระหน้ี 

(หักชําระ เงินตน้9,377.63 บาท  ดอกเบ้ีย1,112.37 บาท)                                   คงเหลอื  156,342.95 บาท 

 29/ พ.ค./60 
การเงินกองบังคับการปราบปรามโอนมาชําระ ยอด 10,490 บาท  ชําระหน้ี 

(หักชําระ เงินตน้9,253.17 บาท  ดอกเบ้ีย1,236.83 บาท)                                   คงเหลอื  147,089.78 บาท 

 28/ มิ.ย./60 
การเงินกองบังคับการปราบปรามโอนมาชําระ ยอด 10,440 บาท  ชําระหน้ี 

(หักชําระ เงินตน้9,371.37 บาท  ดอกเบ้ีย1,068.63 บาท)                                   คงเหลอื  137,718.41 บาท 

 26/ ก.ค./60 
การเงินกองบังคับการปราบปรามโอนมาชําระ ยอด 10,340 บาท  ชําระหน้ี 

(หักชําระ เงินตน้9,415.58 บาท  ดอกเบ้ีย  924.42 บาท)                                   คงเหลอื  128,302.83 บาท 

 29/ ส.ค./60 
การเงินกองบังคับการปราบปรามโอนมาชําระ ยอด 10,440 บาท  ชําระหน้ี 

(หักชําระ เงินตน้9,394.24 บาท  ดอกเบ้ีย1,045.76 บาท)                                   คงเหลอื  118,908.59 บาท 

 27/ ก.ย./60 
การเงินกองบังคับการปราบปรามโอนมาชําระ ยอด 10,550 บาท  ชําระหน้ี 

(หักชําระ เงินตน้9,721.34 บาท  ดอกเบ้ีย826.66 บาท)                                     คงเหลอื  109,187.25 บาท 

 25/ ต.ค./60 
การเงินกองบังคับการปราบปรามโอนมาชําระ ยอด 11,440 บาท  ชําระหน้ี 

(หักชําระ เงินตน้10,707.09 บาท  ดอกเบ้ีย732.91 บาท)                                     คงเหลอื  98,480.16 บาท 

 28/ พ.ย./60 การเงินกองบังคับการปราบปรามโอนมาชําระ ยอด 11,540 บาท  ชําระหน้ี 



(หักชําระ เงินตน้10,737.32 บาท  ดอกเบ้ีย802.68 บาท)                                     คงเหลอื  87,742.84 บาท 

ที่ประชุม ที่ปรึกษาฝา่ยกฎหมายดําเนินการ 
 

 2.ร.ต.อ.ทรัพย์สยาม  ชัยทุมพงศ์  ตําแหน่ง สน.บางโพ  เลขที่สมาชิก 7745 **กู้3ที่** 

  **กู้ 2 ที่สหกรณ์นครบาล และสอ.ตร.แห่งชาติ** 

   หนีเ้งินกูส้ามัญ(คําพิพากษา) 1,281,038.50 บาท 

ว / ด / ป รายการ 

คําพิพากษา 14 ธันวาคม 2559  พพิากษาให้จําเลยท้ังหกร่วมกนัชําระเงิน1,476,216.16 บาท 

     (ในอัตราดอกเบ้ีย8.75%) +ค่าธรรมเนยีม42,895 บาท =1,519,111.16 บาท 

31/ธ.ค./59 ในปี 2559  สมาชกิได้โอนมาชําระทัง้ปี รวม 7,644.63 บาท                                คงเหลอื  1,511,466.53  บาท 

30/ม.ค./60 
การเงินหักส่งชําระ ยอด 3,500 บ. 

     (หักชําระ คา่หุ้น 1,500 บาท  เงนิต้นสช.  1,470.17 บาท  ดอกเบ้ีย529.83 บาท  คงเหลอื   69,586.68  บาท 

23/ก.พ./60 
นําเงินปันผลและเฉลี่ยคนืปี2559 ยอด32,610.07 บาท  ชําระหนี ้

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

28/ก.พ./60 

3/เม.ย./60 

28/เม.ย./60 

30/พ.ค./60 

การเงินหักส่งชําระ ยอด 3,500 บ. 

     ( เบ้ืองต้นนําหักในสว่นของดอกเบ้ีย หนี้เงินกู้สามัญ(คําพิพากษา) ) 

 7/ม.ิย./60 

นําทุนเรือนหุน้ ยอด360,000 บาท  ชําระหน้ี 

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

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

29/ม.ิย./60 

31/ก.ค./60 

30/ส.ค./60 

29/ก.ย./60 

30/ต.ค./60 

30/พ.ย./60 

การเงินหักส่งชําระ ยอด 3,500 บ. 

     ( เบ้ืองต้นนําหักในสว่นของดอกเบ้ีย หนี้เงินกู้สามัญ(คําพิพากษา) ) 

ที่ประชุม ที่ปรึกษาฝา่ยกฎหมายดําเนินการ 

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

  ทุนเรือนหุ้น                 -  บาท (โอนหุ้นหักหนี้ 27 มี.ค.60 ยอด 327,000 บาท) 

                      หนีเ้งินกูส้ามัญ(คําพิพากษา)    1,350,808.55 บาท 

  หนีเ้งินกูค้า่ครองชีพ                     -  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

คําพิพากษา 28 พฤศจิกายน 2559  พพิากษาให้จําเลยท้ังหกร่วมกันชําระเงิน1,522,711.05 บาท 

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

 22/ ก.พ./60 

นําเงินปันผลและเฉลี่ยคนืปี2559 ยอด26,353.08 บาท  ชําระหนี ้

(หักชําระ ค่าหุ้น1,500 บาท ดอกเบ้ียสช. 2,825.72 บาท                               คงเหลอื      54,593.56 บาท 

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



 27/ มี.ค./60 

นําทุนเรือนหุน้ ยอด327,000 บาท  ชําระหน้ี 

(หักชําระ เงินตน้สช.  54,593.56 บาท  ดอกเบ้ีย394.87 บาท                        คงเหลอื         -           บาท 

            เงินตน้สษ. 217,707.50 บาท  ดอกเบ้ีย54,304.07 บาท)                   คงเหลอื  1,350,808.55 บาท 

ที่ประชุม ที่ปรึกษาฝา่ยกฎหมายดําเนินการ 

5.8.5 รายละเอียด สมาชิก ข้าราชการบ านาญ 

  ภายในเดือนธันวาคม 2560 มีลูกหนี้ข้าราชการบํานาญส่งชําระเงินตั้งแต่ 24 พฤศจิกายน 2560 –                     

22 ธันวาคม 2560 จํานวน 143 ราย รวมเป็นเงิน  1,636,778.87 บาท เรียกเก็บจริง จํานวน 116 ราย จํานวนเงิน 

1,168,437.46 บาท  มาชําระเอง จํานวน 4 ราย จํานวนเงิน 41,779.38 บาท และเรียกเก็บจากกรมบัญชีกลาง 

จํานวน 23 ราย จํานวนเงิน 426,562.03 บาท  จา่ยชําระเอง  1  ราย  จํานวน  10,000.00  บาท   

           สมาชิกหนว่ยบํานาญ ประจําเดือน พ.ย.60           ยอดยกมา        146   ราย 

  ลาออก ประจําเดือน 24 พ.ย.– 22 ธ.ค.60   ลาออก/ย้าย        3 ราย 

                                                                           เสียชีวติ             - ราย 

                 ย้ายเข้า             -    ราย 

          คงเหลือ  บํานาญ เดือน ธันวาคม 2560             ทั้งสิน้              143     ราย  

 หักเรียกเก็บไม่ได้  จํานวน  1  ราย   

  1.ร.ต.ต.ณรงค ์ สายงาม  ตําแหน่งบํานาญพิเศษ  เลขที่สมาชิก4358    

    ทุนเรือนหุ้น        391,500.00  บาท 

    หนีเ้งินกูส้ามัญ        649,827.03  บาท 

    หนีเ้งินกูฐ้านะผู้คํ้าประกัน      71,802.21  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

20/ ต.ค./ 60 ส่งหักผ่านบัญชธีนาคาร ยอด 25,000 บาท  ไมส่ามารถหกัเรียกเก็บได้ 

20/ พ.ย./ 60 สอ.ตร.อุบลราชธานี..หักเงินนําส่ง ยอด 14,400 บาท 

ที่ประชุม รับทราบ 

5.9 เรื่อง  ขอรับเงนิว่าด้วยกองทุนเพื่อสวัสดิการหรอืการสงเคราะห์ พ.ศ.2560   

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

และข้อ 107(10) และโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 22 ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 

ได้กําหนดให้มีระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการหรือการ

สงเคราะห ์พ.ศ.2560 ดังตอ่ไปนี้ 

 ข้อ 12  กรณีสมาชิกเสียชีวติจา่ยเงนิกองทุนสวัสดิการดังนี้ 

 (ก) เป็นสมาชิกไม่เกินหา้ปี  จํานวน  50,000.00 บาท 

 (ข) เป็นสมาชิกเกินห้าปี  จํานวน  70,000.00 บาท 

 

 

 

/1.สมาชิกสหกรณ์ฯ... 



 1.  สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  ส.ต.ต.อนุฤทธิ์  เจริญนพคุณ  ตําแหน่ง สภ.เบตง สมาชิกเลขที่ 9532          

ได้เสียชวีิตเมื่อวันที่  6 พฤศจิกายน 2560  สาเหตุ หัวใจล้มเหลว  ตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการ ชุดที่ 23 ครั้งที่ 

1 เมื่อวันที่ 28 พฤศจกิายน 2560 แตส่มาชิกไม่ได้ระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์ไว้  หลังจากนั้นทายาทแจ้งรายชื่อผู้รับ

ผลประโยชน์จํานวน 1 ราย  คือ 1.  น.ส.อรัชญา เจริญนพคุณ มารดา จึงขอเบิกเงินสวัสดิการในการเสียชีวิต

ในครั้งนี้ โดยมีผู้รับผลประโยชน ์ ดังนี้ 

ที่ประชุม อนุมัตติามระเบียบ 

 2.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ด.ต.มนตร ี นิลศิร ิ ตําแหน่ง  สภ.เมืองยะลา  สมาชิกเลขที่  6874 เป็น

สมาชิกตั้งแตว่ันที่ 31 กรกฎาคม 2551 จํานวน 113 งวด ได้รับหนังสือแจ้งงดหักเงินข้าราชการ ที่ ตช0024(ยล)4(

กง.)/5486 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560  ได้แจ้งว่าสมาชิกได้ใช้อาวุธปืนยิงตัวเองเสียชีวิต  จึงขอเบิกเงินสวัสดิการ

ในการเสียชีวิตในครั้งนี้  แต่เนื่องจากได้แก้ไขระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยกองทุนเพื่อสวัสดิการหรือการสงเคราะห ์

แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560 ต่อไป 

ที่ประชุม อนุมัตติามระเบียบใหม่ให้นําเงินคนืกองทุน 

 ข้อ 14 กรณีสมาชิกและสมาชิกสมทบเกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บต้องพักรักษาตัวโรงพยาบาล 

 (ก)  สมาชิกได้รับบาดเจ็บต้องพักรักษาตัวโรงพยาบาลจ่ายเงนิช่วยเหลือวันละ 300.00  บาท  แต่ไม่เกิน 

ปีละ 20,000.00  บาท   

 (ข)  สมาชิกสมทบได้รับบาดเจ็บต้องพักรักษาตัวโรงพยาบาลจ่ายเงินช่วยเหลือวันละ 100.00 บาท     

แตไ่ม่เกินปีละ 10,000.00 บาท 

 -ไม่ม-ี 

ที่ประชุม ไม่ม ี

 ข้อ  19.4  กรณีสมาชิกขอเงินสวัสดิการมงคลสมรส  ยื่นหลักฐานภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันจดทะเบียน

สมรส หากพ้นกําหนดนีถ้ือว่าสมาชิกสละสิทธิ์ขอรับเงินกองทุนนี้ 

 -ไม่ม-ี 

ที่ประชุม ไม่ม ี

 ข้อ 15  สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่  ให้แก่สมาชิก ครั้งละ 1,000.00 โดยจ่ายครั้งเดียวและกรณีบิดา 

มารดา เป็นสมาชิกทั้ง 2 คน ให้ขอรับเงนิสวัสดิการตามสิทธิอันพงึได้ทั้ง 2 คน 

 1.  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.ต.วินัย  สุวรรณมี  ตําแหน่ง  กก.ปพ.ส่วนที่ 2  สมาชิกเลขที่  9573  

ได้รับขวัญทายาทใหม่  จํานวน  1  ราย  คือ  เด็กชายชนายุส  สุวรรณมณี  เกิดเมื่อ  25 พฤศจิกายน 2560      

จงึขอรับเงินสวัสดิการสมาชิกตามสิทธิอันพงึได้ 

ที่ประชุม อนุมัตติามระเบียบ 

 2.  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  จ.ส.ต.สมเกียรติ  คชพันธ์  ตําแหน่ง  กก.ปพ.ส่วนที่ 2  สมาชิกเลขที่  5864  

ได้รับขวัญทายาทใหม่  จํานวน  1  ราย  คือ  เด็กหญิงณัฐธิดา  คชพันธ์  เกิดเมื่อ  10 พฤศจิกายน 2560         

จงึขอรับเงินสวัสดิการสมาชิกตามสิทธิอันพงึได้ 

ที่ประชุม อนุมัตติามระเบียบ 

 

/3. สมาชิกสหกรณ์ฯ... 



 3.  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.ท.ภาณุวัฒน์  แก่นสาร  ตําแหน่ง  ผบ.หมู่ ป.สภ.ปะแต  สมาชิกเลขที่  

8455 ได้รับขวัญทายาทใหม่  จํานวน  1  ราย  คือ  เด็กชายปัญณวัฒน์  แก่นสาร  เกิดเมื่อ  19 ตุลาคม 2560         

จงึขอรับเงินสวัสดิการสมาชิกตามสิทธิอันพงึได้ 

ที่ประชุม อนุมัตติามระเบียบ 

5.10  เรื่อง  สมาชิกสหกรณ์ขอลาออกจากการเป็นสมาชิก (กรณตีิดค้ าประกัน) 

 1.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  ส.ต.ท.ดุสิต  ช่วยกิจ  ตําแหน่ง  สภ.ทุ่งตําเสา  สมาชิกเลขที่  4890  

ขอลาออกจากการเป็นสมาชิก  รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น   270,000.00 บาท 

   หน้ีเงินกู้สามัญ   248,550.92 บาท 

   ติดภาระค้ าประกัน  2 ราย 

   1.  ส.ต.ท.ชาญชัย  เจย้ชุม  หุน้  170,800.00  บาท  หนี ้ 131,386.45  บาท 

   2.  ส.ต.อ.ยุทธพงศ์  ชูแสง  หุน้  203,100.00  บาท  หนี ้ 143,000.63  บาท 

ที่ประชุม อนุมัตใิห้ลาออกจากการเป็นสมาชิก 

 2.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  ส.ต.อ.วิทยา  หลุยบุญเป็ง  ตําแหน่ง  สน.บางพลี สมุทรปราการ  

สมาชิกเลขที่  6450  ขอลาออกจากการเป็นสมาชิก  รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น   255,400.00 บาท 

   ติดภาระค้ าประกัน  2  ราย 

   1.  ร.ต.ท.กิตตศิักดิ์  พิมูลชาติ  หุน้  332,100.00  บาท  หนี้  386,963.13  บาท 

   2.  ร.ต.ท.พงศกร  อ่วงตระกูล หุน้  225,000.00  บาท  หนี้  546,200.00  บาท  

ที่ประชุม อนุมัตใิห้ลาออกจากการเป็นสมาชิก 

 3.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  ส.ต.ท.บัณฑิต  วรรณวิจิตร  ตําแหน่ง  สภ.ยางสีสุราช  สมาชิกเลขที่  

6606  ขอลาออกจากการเป็นสมาชิก  รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น   176,000.00 บาท 

   หน้ีเงินกู้สามัญ     15,114.25 บาท 

   ติดภาระค้ าประกัน  1 ราย 

   1.  ร.ต.ท.อาทิตย์  คําหารพล  หุน้  153,700.00  บาท  หนี ้ 163,902.55  บาท 

ที่ประชุม อนุมัตใิห้ลาออกจากการเป็นสมาชิก 

 

 

 

/4.ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ... 



 4.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  ส.ต.อ.ศราวุธ  ไชยประเสริฐ  ตําแหน่ง  สภ.เมืองร้อยเอ็ด  สมาชิก

เลขที่  6607  ขอลาออกจากการเป็นสมาชิก  รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น   270,000.00 บาท 

   หน้ีเงินกู้สามัญ   268,507.88 บาท 

   ติดภาระค้ าประกัน  1 ราย 

   1.  ส.ต.ท.บัณฑติ  วรรณวิจิตร  หุ้น  176,000.00  บาท  หนี้  15,114.25  บาท 

ที่ประชุม อนุมัตใิห้ลาออกจากการเป็นสมาชิก 

. 5.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  ส.ต.อ.วีรพล  เซ่งสีแดง   ตําแหนง่  สํานักงานตํารวจแห่งชาติ  สมาชิก

เลขที่  4394 ขอลาออกจากการเป็นสมาชิก  รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น   265,000.00 บาท 

   ติดภาระค้ าประกัน  1  ราย 

   1.  ส.ต.อ.วีรยุทธ  เซ่งสีแดง  หุน้  275,500.00  บาท  หนี้  616,870.47  บาท 

ที่ประชุม อนุมัตใิห้ลาออกจากการเป็นสมาชิก 

5.11  เรื่อง  สมาชิกสหกรณ์ขอโอนย้ายระหว่างสหกรณ์  (กรณไีม่ติดภาระค้ าประกัน) 

 1.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  ร.ต.ท.สัญชัย  วิสูตรธนาวิทย์  ตําแหน่ง   รอง สวป.สภ.สะบ้าย้อย  

สมาชิกเลขที่  5454  ขอโอนย้ายระหว่างสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสงขลา จํากัด  รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น   1,300,300.00  บาท 

   ไม่ติดภาระค้ าประกัน 

ที่ประชุม อนุมัตใิห้โอนสมาชิกไปยังสหกรณ์ตํารวจสงขลา จํากัด 

 2.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  จ.ส.ต.อุธิชัย เกษม  ตําแหน่ง   สภ.เกาะหลีเป๊ะ  สมาชิกเลขที่  7850  

ขอโอนย้ายระหว่างสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสตูล จํากัด  รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น    351,000.00  บาท 

   หน้ีเงินกู้สามัญ           1,027,630.15  บาท 

   ไม่ติดภาระค้ าประกัน 

ที่ประชุม อนุมัตใิห้โอนสมาชิกไปยังสหกรณ์ตํารวจสตูล จํากัด 

 3.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  ส.ต.อ.อนุสรณ์  สพีันนา  ตําแหน่ง   สภ.รือเสาะ  สมาชิกเลขที่  7085  

ขอโอนย้ายระหว่างสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจนราธิวาส จํากัด  รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น    160,800.00  บาท 

   หน้ีเงินกู้สามัญ             337,917.76  บาท 

   หน้ีเงินกู้สามัญค่าครองชีพ     6,866.44  บาท 

   ไม่ติดภาระค้ าประกัน 

ที่ประชุม อนุมัตใิห้โอนสมาชิกไปยังสหกรณ์ตํารวจนราธิวาส จํากัด 

 

/4. ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ... 



 4.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  ส.ต.อ.สาธิต  มาณะแก้ว  ตําแหน่ง   สภ.เมืองพัทลุง  สมาชิกเลขที่  

4873  ขอโอนย้ายระหว่างสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจพัทลุง จํากัด  รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น    381,200.00  บาท 

   หน้ีเงินกู้สามัญ             602,432.23  บาท 

   ไม่ติดภาระค้ าประกัน 

ที่ประชุม อนุมัตใิห้โอนสมาชิกไปยังสหกรณ์ตํารวจพัทลุง จํากัด 

 5.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  ร.ต.อ.อาทิตย์  คําหารพล  ตําแหน่ง   สภ.คู่แก้ว  จว.อุดรธานี    

สมาชิกเลขที่  6667 ขอโอนย้ายระหว่างสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจอุดรธานี จํากัด  รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น    153,700.00  บาท 

   หน้ีเงินกู้สามัญ             163,902.55  บาท 

   ไม่ติดภาระค้ าประกัน 

ที่ประชุม อนุมัตใิห้โอนสมาชิกไปยังสหกรณ์ตํารวจอุดรธานี จํากัด 

5.12  เรื่อง  สมาชิกถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

 ตามคําสั่งตํารวจภูธรจังหวัดยะลา ที่ 1694/2560  ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2560  เรื่อง  ให้ข้าราชการ

ตํารวจออกจากราชการไว้ก่อน  สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  ส.ต.ต.มูหามัดอาเพต  ต่วนสิติ  ตําแหน่ง สภ.เมืองยะลา  

สมาชิกเลขที่  9705 เนื่องจากมีคําสั่งถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อน รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น   156,500.00 บาท 

   หน้ีเงินกู้สามัญ 01558/2560   746,500.00 บาท 

   ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ 

    1.  ส.ต.ท.สรวิชญ์ ชุมแสง 

    2.  ส.ต.ต.ปริวัฒน์ รัตนพันธ์ 

   ติดภาระค้ าประกัน 

    1.  ส.ต.ท.สรวิชญ์ ชุมแสง 

    2.  ส.ต.ต.ไฟซอล เจะมามะ 

ที่ประชุม รับทราบ 

5.13  เรื่อง  การส่งหุ้นประจ าเดือนของสมาชิกสมทบ 

ที่ประชุม ขั้นต่ํา 500.00  บาท ไม่เกิน  3,000.00 บาท 
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5.14  เรื่อง  สมาชิกเสียชีวิต 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ด.ต.มนตร ี นิลศิริ  ตําแหน่ง  สภ.เมืองยะลา  สมาชิกเลขที่  6874 ได้รับ

หนังสือแจง้งดหักเงินข้าราชการ ที่ ตช0024(ยล)4(กง.)/5486 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560  ได้แจ้งว่าสมาชิกได้ใช้

อาวุธปืนยิงตัวเองเสียชีวิต  รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น   407,500.00 บาท 

   หน้ีเงินกู้สามัญ 01444/2560 1,952,800.00 บาท 

   หน้ีเงินกู้ฉุกเฉิน 00466/2560   73,300.00 บาท 

   ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ 

    1.  ร.ต.ท.ฉลอง  อินทสุวรรณ์ 

    2.  พ.ต.ต.ธีระยุทธ เพชรชิต 

    3.  ด.ต.ประเนตร ศลิาสุวรรณ์ 

   ผู้ค้ าประกันเงินกู้ฉุกเฉิน 

    1.  ร.ต.ท.ฉลอง  อินทสุวรรณ์ 

   ติดภาระค้ าประกัน  1  ราย 

    1.  ด.ต.สาโรจน์  สังขว์ารี   

ที่ประชุม รับทราบ 

5.15  เรื่อง  เงนิฝากออมทรัพย์และดอกเบี้ยรับคนื 

 เนื่องจาก ส.ต.ต.อนุฤทธิ์  เจริญนพคุณ  ตําแหน่ง  สภ.เบตง  สมาชิกเลขที่ 9532 ได้เสียชีวิต           

เมื่อวันที่ 6 พฤศจกิายน 2560 ได้มบีัญชเีงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเป้าหมายเลขที่  12-0128-62  ซึ่งมียอดในบัญชี

จํานวน  3,289.61  บาท และมีดอกเบีย้รอรับคืน  จํานวน  321.14  บาท  โดยเจ้าตัวไม่ได้ระบุผู้รับผลประโยชน์ไว้  

แตม่ารดาได้ยื่นเอกสารเป็นผู้รับผลประโยชนไ์ว้  จงึขอแจง้ให้คระกรรมการพิจารณาอนุมัตเิงินดังกล่าวต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ รอหลักฐาน 

5.16  เรื่อง  ให้สหกรณ์ทบทวนการก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกันประจ าปี 2561 

 ตามหนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด  แจ้งว่าที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 

2560 เมื่อวันที่ 18 พฤศจกิายน 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา อําเภอเมือง จังหวัดยะลา ได้มีมติ

เป็นเอกฉันท์ให้สหกรณ์กําหนดวงเงินกู้ยืมและค้ําประกันประจําปี สิ้นสุดวันที่  31 ตุลาคม 2561 ไว้ไม่เกินวงเงิน  

1,200,000.00  บาท   

ที่ประชุม ตามอนุมัติ 
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5.17  เรื่อง  ระเบียบว่าด้วย การให้เงนิกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 10 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากั ด 

ว่าด้วย การให้เงนิกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2560 

แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่10 

 อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ข้อ3, 11, 13, 

14, 15, 79 และ107 ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่   ครั้งที่  เมื่อวันที่    ธันวาคม 2560 

ได้มมีตกิําหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ 

พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่10 ดังตอ่ไปนี ้

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด  ว่าด้วย การให้ 

เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที1่0” 

 ข้อ 2 ระเบียบนีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต ่วันที่    ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ให้ยกเลิกความตามที่กําหนดใน หมวด6 เงินกู้สามัญ(ปกติ ) ข้อ41 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ 

ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ว่าด้วย การใหเ้งนิกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2557 และใหใ้ช้ขอ้ความต่อไปนีแ้ทน 

   “ข้อ 41 สหกรณ์จะให้สมาชิกคนหนึ่งกู้ เงินสามัญ(ปกติ)  ได้ไม่ เกินคนละ 2,000,000 บาท 

(สองล้านบาทถ้วน) ซึ่งสหกรณ์จะพิจารณาเป็นราย ๆ ไป โดยพิจารณาจากเงินได้สุทธิรายเดือนว่ามีเงินเหลือพอ 

สําหรับใช้จ่ายและชําระหนี้ ให้แก่สหกรณ์ในแต่ละเดือนหรือไม่ และต้องพิจารณาประกอบกับหลักเกณฑ์ 

ดังต่อไปนี ้

     41.1 หลักเกณฑ์ในการคํานวณอายุไม่เกิน 68 ปี 

     41.2 สมาชิกที่อายุเกินกว่า 55 ปี ใหค้ํานวณรายได้เฉพาะเงินเดือนบวกกับเงิน พสร.จะต้อง 

มีรายได้คงเหลอืไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 30 ของรายได้ที่สหกรณ์กําหนด 

     41.3 สมาชิกที่สมัครตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2561 จํานวนเงินกู้สามัญทั่วไป ต้องอยู่ภายใน

จํากัด วงเงินดังนี ้

      (1) เป็นสมาชิกตั้งแต ่6 เดือน ขึน้ไปจนถึง 3 ป ีกู้สามัญได้ไม่เกิน 500,000 บาท 

    (2) เป็นสมาชิกตั้งแต ่3 ปี ขึน้ไปจนถึง 5 ป ีกู้สามัญได้ไม่เกิน 800,000 บาท 

    (3) เป็นสมาชิก 5 ปี   ขึน้ไปคํานวณตามเกณฑเ์งินได้สุทธิรายเดือน 

    ทั้งนีใ้นการกู้สามัญ ให้พิจารณาประกอบกับหลักเกณฑ์ดังตอ่นี้ 

     (1) ขอกู้เงินเกินกว่าหนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถึงสองล้านบาท ต้องมีมูลค่าหุ้นก่อนวันยื่นขอกู้ 

ไม่น้อยกว่าสี่แสนบาท 

     (2) ขอกู้เงินเกินกว่าหนึ่งล้านห้าแสนบาทถึงหนึ่งล้านเจ็ดแสนบาท ต้องมีมูลค่าหุ้นก่อน

วันยื่นขอกู้ไม่นอ้ยกว่าสามแสนหา้หมื่นบาท 

 

 

/(3) ขอกู้เงนิเกินกว่า... 



      (3) ขอกู้เงินเกินกว่าหนึ่งล้านบาทถึงหนึ่งล้านห้าแสนบาท ต้องมีมูลค่าหุ้นก่อนวันยื่นขอกู้ 

ไม่น้อยกว่าสามแสนบาท 

      (4) ขอกู้เงินเกินกว่าแปดแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท ต้องมีมูลค่าหุ้นก่อนวันยื่นขอกู้ 

ไม่น้อยกว่าสองแสนบาท 

      (5) ขอกู้เงินเกินกว่าหกแสนบาทถึงแปดแสนบาท ต้องมีมูลค่าหุ้นก่อนวันยื่นขอกู้ 

ไม่น้อยกว่าหนึ่งแสนหา้หมื่นบาท 

      (6) ขอกู้ เงินเกินกว่าสี่แสนบาทถึงหกแสนบาท ต้องมีมูลค่าหุ้นก่อนวันยื่นขอกู้ 

ไม่น้อยกว่าหนึ่งแสนบาท 

      (7) ขอกู้ เงินเกินกว่าสามแสนบาทถึงสี่แสนบาท ต้องมีมูลค่าหุ้นก่อนวันยื่นขอกู้ 

ไม่น้อยกว่าแปดหมื่นบาท 

      (8) ขอกู้เงินเกินกว่าสองแสนห้าหมื่นบาทถึงสามแสนบาท ต้องมีมูลค่าหุ้นก่อนวันยื่นขอกู้ 

ไม่น้อยกว่าเจ็ดหมื่นบาท 

      (9) ขอกู้เงินเกินกว่าสองแสนบาทถึงสองแสนห้าหมื่นบาท ต้องมีมูลค่าหุ้นก่อนวันยื่นขอกู้ 

ไม่น้อยกว่าหา้หมื่นบาท 

      (10) ขอกู้เงินเกินกว่าหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถึงสองแสนบาท ต้องมีมูลค่าหุ้นก่อนวันยื่นขอกู้ 

ไม่น้อยกว่าสี่หม่ืนบาท 

      (11) ขอกู้เงินเกินกว่าหนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท ต้องมีมูลค่าหุ้นก่อนวันยื่นขอกู้ 

ไม่น้อยกว่าสามหมื่นบาท 

      (12) ขอกู้เงินเกินกว่าแปดหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท ต้องมีมูลค่าหุ้นก่อนวันยื่นขอกู้ไม่

น้อยกว่าสองหมื่นบาท 

      (13) ขอกู้เงนิเกินกว่าหกหมื่นบาทถึงแปดหมื่นบาท ต้องมีมูลค่าหุ้นก่อนวันยื่นขอกู้ไม่น้อย

กว่าหนึ่งหมื่นบาท 

      (14) ผูข้อกู้เงนิที่มมีูลค่าหุน้ก่อนวันยื่นขอกู้น้อยกว่าหนึ่งหมื่นบาท ขอกู้เงนิได้ไม่เกินหกหมื่นบาท” 

 ข้อ 4 ให้ประธานกรรมการสหกรณ์ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

    ประกาศ  ณ วันที่     มกราคม 2560  เป็นต้นไป 

    พันตํารวจตรีหญิง 

 ( เสาวลักษณ์  ตรีมรรค ) 

 ประธานกรรมการ 

 สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัตยิกร่างระเบียบ แล้วเสนอนายทะเบียนทราบต่อไป 

 

 

 

/เอกสารประกอบ... 



          (เอกสารประกอบ) 

          แบบ ท.ข.3 

ตารางเปรียบเทยีบการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข เหตุผล 

 

ข้ อ  4 1  สหกรณ์ จ ะ ให้ สมา ชิ ก 

คนหนึ่ งกู้ เ งิ นสามัญ(ปกติ )  ได้ 

ไม่เกินคนละหนึ่งล้านห้าแสนบาท 

ซึ่งสหกรณ์จะพิจารณาเป็นรายๆไป 

โดยพิจารณาจากเงนิได้สุทธิรายเดือน 

ว่ ามี เ งินพอสําหรับ ใ ช้จ่ ายและ 

ชํ า ร ะหนี้ ใ ห้ แ ก่ ส หก ร ณ์ ใ น แ ต่ 

ละเดือนหรือไม่ และต้องพิจารณา

ประกอบกับหลักเกณฑ์ดังตอ่นี้ 

   (1) ขอกู้เงนิเกินกว่าหนึ่งลา้นบาท

ถึงหนึ่ งล้านห้าแสนบาท ต้องมี

มูลค่าหุ้นก่อนวันยื่นขอกู้ไม่น้อย

กว่าสามแสนบาท 

   (2) ขอกู้เงนิเกินกว่าแปดแสนบาท 

ถึงหนึ่งล้านบาท ต้องมีมูลค่าหุ้น

ก่ อ น วั น ยื่ น ข อ กู้ ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า 

สองแสนบาท 

   (3) ขอกู้เงินเกินกว่าหกแสนบาท

ถึงแปดแสนบาท ต้องมีมูลค่าหุ้น

ก่ อ น วั น ยื่ น ข อ กู้ ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า 

หนึ่งแสนหา้หมื่นบาท 

   (4) ขอกู้เงินเกินกว่าสี่แสนบาท 

ถึงหกแสนบาท ต้องมีมูลค่าหุ้น

ก่ อ น วั น ยื่ น ข อ กู้ ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า 

หนึ่งแสนบาท 

 

 

 

 

ข้ อ  4 1  สหกรณ์ จ ะ ให้ สมา ชิ ก 

คนหนึ่ งกู้ เ งิ นสามัญ(ปกติ )  ได้ 

ไม่ เกินคนละ 2,000,000 บาท 

(สองล้านบาทถ้วน) ซึ่งสหกรณ์จะ

พิ จ ารณา เป็ นร าย  ๆ  ไป  โดย

พิจารณาจากเงินได้สุทธิรายเดือน

ว่ามีเงินเหลือพอสําหรับใช้จ่ายและ

ชํ า ร ะ ห นี้ ใ ห้ แ ก่ ส ห ก ร ณ์ ใ น 

แต่ ล ะ เ ดื อ น หรื อ ไ ม่  แ ล ะต้ อ ง

พิจารณาประกอบกับหลักเกณฑ์ 

ดังตอ่ไปนี ้

   41.1 หลักเกณฑ์ในการคํานวณ

อายุไม่เกิน 68 ปี 

   41.2 สมาชิกที่อายุเกินกว่า 55 ปี 

ให้คํานวณรายได้เฉพาะเงินเดือน

บวกกับเงิน พสร.จะต้องมีรายได้

คงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 

ของรายได้ที่สหกรณ์กําหนด 

   41.3 สมาชิกที่สมัครตั้งแต่ วันที่ 

1 มกราคม 2561 จํานวนเงินกู้

สามัญทั่วไป ต้องอยู่ภายในจํากัด 

วงเงินดังนี้ 

      (1) เป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือน 

ขึ้นไปจนถึง 3 ปี กู้สามัญได้ไม่เกิน 

400,000 บาท 

      (2)  เป็นสมาชิกตั้ งแต่  3 ปี 

ขึ้นไปจนถึง 5 ปี กู้สามัญได้ไม่เกิน 

600,000 บาท 

 

-เพื่อให้สมาชิกนําเงินกู้ที่ได้ 

  ไปใช้ ในการแก้ไขปัญหา 

  ต่างๆ ตามความจําเป็น 

-เพื่อยกระดับคุณภาพชวีิต 

  ให้ดีขึ้น 

-เพื่อการเคหสงเคราะห์ 

  หรอืเพื่อปลดเปลือ้งหนี้สนิ 

 

 

 

 

 



   (5) ขอกู้ เงินเกินกว่าสามแสน

บาทถึงสี่แสนบาท ต้องมีมูลค่าหุ้น

ก่ อ น วั น ยื่ น ข อ กู้ ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า 

แปดหมื่นบาท 

   (6) ขอกู้เงินเกินกว่าสองแสนห้า

หมื่นบาทถึงสามแสนบาท ต้องมี

มูลค่าหุ้นก่อนวันยื่นขอกู้ไม่น้อย

กว่าเจ็ดหมื่นบาท 

   (7) ขอกู้เงนิเกินกว่าสองแสนบาท 

ถึงสองแสนห้าหมื่นบาท ต้องมี

มูลค่าหุ้นก่อนวันยื่นขอกู้ไม่น้อย

กว่าหา้หมื่นบาท 

   (8) ขอกู้ เงินเกินกว่าหนึ่งแสน 

หา้หมื่นบาทถึงสองแสนบาท ต้องมี

มูลค่าหุ้นก่อนวันยื่นขอกู้ไม่น้อย

กว่าสี่หม่ืนบาท 

   (9) ขอกู้เงนิเกินกว่าหนึ่งแสนบาท 

ถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท ต้องมี

มูลค่าหุ้นก่อนวันยื่นขอกู้ไม่น้อย

กว่าสามหมื่นบาท 

   (10) ขอกู้เงนิเกินกว่าแปดหมื่นบาท 

ถึงหนึ่งแสนบาท ต้องมีมูลค่าหุ้น

ก่ อ น วั น ยื่ น ข อ กู้ ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า 

สองหมื่นบาท 

   (11) ขอกู้เงนิเกินกว่าหกหมื่นบาท 

ถึงแปดหมื่นบาท ต้องมีมูลค่าหุ้น

ก่ อ น วั น ยื่ น ข อ กู้ ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า 

หนึ่งหมื่นบาท 

   (12) ผู้ขอกู้เงินที่มีมูลค่าหุ้นก่อน

วันยื่นขอกู้น้อยกว่าหนึ่งหมื่นบาท 

ขอกู้เงินได้ไม่เกินหกหมื่นบาท 

 

      (3) เป็นสมาชิก 5 ปี  ขึ้นไป

คํานวณตามเกณฑเ์งนิได้สุทธิรายเดือน 

   ทั้งนี้ในการกู้สามัญ ให้พิจารณา

ประกอบกับหลักเกณฑ์ดังตอ่นี้ 

   (1) ขอกู้ เงินเกินกว่าหนึ่งล้าน 

เจ็ ดแสนบาทถึ งสองล้ านบาท 

ต้องมีมูลค่าหุ้นก่อนวันยื่นขอกู้ 

ไม่น้อยกว่าสี่แสนบาท 

   (2) ขอกู้ เงินเกินกว่าหนึ่งล้าน 

หา้แสนบาทถึงหนึ่งล้านเจ็ดแสนบาท 

ต้องมีมูลค่าหุ้นก่อนวันยื่นขอกู้ 

ไม่น้อยกว่าสามแสนห้าหมื่นบาท 

   (3) ขอกู้เงินเกินกว่าหนึ่งล้านบาท 

ถึงหนึ่ งล้านห้าแสนบาท ต้องมี

มูลค่าหุ้นก่อนวันยื่นขอกู้ไม่น้อย

กว่าสามแสนบาท 

   (4) ขอกู้เงินเกินกว่าแปดแสนบาท 

ถึงหนึ่งล้านบาท ต้องมีมูลค่าหุ้น

ก่ อ น วั น ยื่ น ข อ กู้ ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า 

สองแสนบาท 

   (5) ขอกู้เงินเกินกว่าหกแสนบาท

ถึงแปดแสนบาท ต้องมีมูลค่าหุ้น

ก่ อ น วั น ยื่ น ข อ กู้ ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า 

หนึ่งแสนหา้หมื่นบาท 

   (6) ขอกู้เงินเกินกว่าสี่แสนบาท

ถึงหกแสนบาท ต้องมีมูลค่าหุ้น

ก่ อ น วั น ยื่ น ข อ กู้ ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า 

หนึ่งแสนบาท 

   (7) ขอกู้เงินเกินกว่าสามแสนบาท 

ถึงสี่แสนบาท ต้องมีมูลค่าหุ้นก่อน

วันยื่นขอกู้ไม่น้อยกว่าแปดหมื่นบาท 

   (8) ขอกู้ เงินเกินกว่าสองแสน 

ห้ าหมื่ นบ าทถึ งสามแสนบาท 

ต้องมีมูลค่าหุ้นก่อนวันยื่นขอกู้ 

ไม่น้อยกว่าเจ็ดหมื่นบาท 



   (9) ขอกู้เงินเกินกว่าสองแสนบาท 

ถึงสองแสนห้าหมื่นบาท ต้องมี

มูลค่าหุ้นก่อนวันยื่นขอกู้ไม่น้อย

กว่าหา้หมื่นบาท 

   (10) ขอกู้เงินเกินกว่าหนึ่งแสน 

หา้หมื่นบาทถึงสองแสนบาท ต้องมี

มูลค่าหุ้นก่อนวันยื่นขอกู้ไม่น้อย

กว่าสี่หม่ืนบาท 

   (11) ขอกู้เงินเกินกว่าหนึ่งแสนบาท 

ถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท ต้องมี

มูลค่าหุ้นก่อนวันยื่นขอกู้ไม่น้อย

กว่าสามหมื่นบาท 

   (12) ขอกู้เงินเกินกว่าแปดหมื่นบาท 

ถึงหนึ่งแสนบาท ต้องมีมูลค่าหุ้น

ก่ อ น วั น ยื่ น ข อ กู้ ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า 

สองหมื่นบาท 

   (13) ขอกู้เงินเกินกว่าหกหมื่นบาท 

ถึงแปดหมื่นบาท ต้องมีมูลค่าหุ้น

ก่ อ น วั น ยื่ น ข อ กู้ ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า 

หนึ่งหมื่นบาท 

   (14) ผู้ขอกู้เงินที่มีมูลค่าหุ้นก่อน

วันยื่นขอกู้น้อยกว่าหกหมื่นบาท 

ขอกู้เงินได้ไม่เกินเก้าพันเก้าร้อย

เก้าสิบเก้าบาท” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/5.18 เรื่อง ระเบียบว่าด้วย... 



5.18  เรื่อง  ระเบียบว่าด้วย เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยสหกรณ์ พ.ศ.2560 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

ว่าด้วย เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยสหกรณ์ พ.ศ.2560 

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

 อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ข้อ79(8) และข้อ107(10) ที่

ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่   ครั้งที่  เมื่อวันที่    ธันวาคม 2560 ได้มมีติกําหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์

ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ว่าด้วย เจ้าหน้าที่ประจําหนว่ยสหกรณ์ พ.ศ.2560  ดังตอ่ไปนี้ 

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ว่าด้วย เจ้าหน้าที่ประจําหน่วย

สหกรณ์ พ.ศ.2560” 

 ข้อ 2 ระเบียบนีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่ วันที่    ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ให้ สหกรณ์ แต่ งตั้ ง เจ้ าหน้ าที่ ประจํ าหน่ วย เพื่ อเป็ นตั วแทนสํ าหรั บการแจ้ งข่ าวสารและ 

หักเงินเดือนให้แก่สหกรณ์ ตามหนังสือสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่0001(บร 31)/157 ลงวันที่  5 สิงหาคม 2553 

เรื่อง แนวทางการหักเงนิเดือนข้าราชการตํารวจเพื่อชําระหนีห้รอืภาระผูกพันที่มตี่อสหกรณ์ปฏิบัติงาน ด้านสหกรณ์ออมทรัพย์ 

 ข้อ 4 อํานาจหน้าที่ของเจ้าหนา้ที่ประจําหน่วย 

   (1) ปฏิบัติตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย 

   (2) หักเงนิเดือนของสมาชิกไปชําระหนี้สนิต่อสหกรณ์ประจําทุก ๆ เดือน 

   (3) แจง้ขา่วสารใหแ้ก่สมาชิกทราบ 

   (4) ประชาสัมพันธ์ชักชวนบุคคลทั่วไปให้เข้าร่วมเป็นสมาชิก 

   (5) ให้เขา้ร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์แจง้ขา่วไปให้เข้าร่วมประชุม 

 ข้อ 5 สิทธิที่จะได้รับจากสหกรณ์ 

   ให้ ได้ รับเงินค่ าตอบแทนจากสหกรณ์ โดยคํ านวณจากจํ านวนสมาชิกในหน่ วยงานที่ รั บผิดชอบ 

โดยใหห้น่วยงานดังต่อไปนี้ 

    สมาชิก ไม่ถึง 100 คน ให้ได้รับค่าตอบแทน ในอัตราเดือนละ 1,200 บาท 

    สมาชิก ตั้งแต ่100 คน ขึน้ไป ให้ได้รับค่าตอบแทน ในอัตราเดือนละ 1,400 บาท 

    สมาชิก ตั้งแต ่200 คน ขึน้ไป ให้ได้รับค่าตอบแทน ในอัตราเดือนละ 1,700 บาท 

    สมาชิกข้าราชการบํานาญ ให้ได้รับค่าตอบแทน ในอัตราเดือนละ 1,000 บาท 

 ข้อ 6 คุณสมบัติของผูแ้ทนหน่วย 

   (1) ทําหน้าที่การเงินประจําหนว่ย 

 ข้อ7 ให้ประธานกรรมการสหกรณ์ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

     ประกาศ  ณ วันที่     มกราคม 2560  เป็นต้นไป 

        พันตํารวจตรีหญิง 

       ( เสาวลักษณ์  ตรีมรรค ) 

       ประธานกรรมการ 

      สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัตยิกร่างระเบียบ แล้วเสนอนายทะเบียนทราบต่อไป 



5.19  เรื่อง  แจ้งอายัดเงนิปันผลเฉลี่ยคนื 

 ตามหนังสือบังคับคดีสํานักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา ที่ ยล 0026/(1)3953  เรื่อง แจ้งอายัดสิทธิ

เรียกร้อง  ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2560  ด้วยศาลจังหวัดยะลา ได้มีหมายบังคับคดีหมายเลขแดงที่  ผบ.285/2560  

ระหว่างบริษัทโตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด  โจทก์  จ.ส.ต.อนัสดี  สะตือบา  จําเลย  สมาชิกเลขที่  9148  

ถูกอายัดเงนิปันผล และเงินเฉลี่ยคืน ประจําปี 2560 และปีตอ่ๆไป 

ที่ประชุม อนุมัตติามหนังสอืบังคับคดี 

5.20  เรื่อง สมาชกิขอลาออกจากการเป็นสมาชิก  (กรณีติดภาระค้ าประกัน) 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.ท.ทองทัต  วรรณสุทธิ์  ตําแหน่ง  สภ.จตุรพักตรพิมาน  จว.ร้อยเอ็ด  

สมาชิกเลขที่  6647  ขอลาออกจากการเป็นสมาชิก  รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น   240,000.00 บาท 

   ติดภาระค้ าประกัน  1  ราย 

   1.  ส.ต.ท.ณัฐดนัย เพิ่มพูล  หุ้น 196,600.00  บาท  หนี ้ 334,423.05  บาท 

ที่ประชุม อนุมัตใิห้ลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ 

5.21  เรื่อง  สมาชิกขอโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์  (กรณตีิดภาระค้ าประกัน) 

 1.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  ส.ต.อ.พรมชาติ  เสนา  ตําแหน่ง  จว.ศรีสะเกษ  สมาชิกเลขที่  7516  

ขอโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจศรีสะเกษ  รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น   346,300.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญ           1,139,119.23 บาท 

   ติดภาระค้ าประกัน  2  ราย 

   1. ร.ต.ท.ณัตฐเขตต์  ชนะพล  หุน้  344,000.00  บาท  หนี ้ 1,311,100.00  บาท 

   2. ส.ต.ท.พิทักษ์ชน  สุรยิะ     หุน้  334,500.00  บาท  หนี้  1,007,200.00  บาท 

                 หนี้      44,888.86  บาท 

ที่ประชุม อนุมัตใิห้โอนสมาชิกไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจศรีสะเกษ จํากัด 

 2.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  จ.ส.ต.ชูเกียรติ  แป้นหมื่นไวย์  ตําแหน่ง  สภ.บ้านเปิด จว.ขอนแก่น  

สมาชิกเลขที่  7518  ขอโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจขอนแก่น  รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น   189,100.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญ            117,297.54 บาท 

   ติดภาระค้ าประกัน  2  ราย 

   1. ส.ต.ท.คมสันต์  สงไพรสน  หุน้  180,900.00  บาท  หนี้    290,513.70  บาท 

   2. ส.ต.ท.ธนวัฒน์   ภูทองเงนิ หุน้  170,800.00  บาท  หนี้    308,296.73  บาท  

ที่ประชุม อนุมัตใิห้โอนสมาชิกไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจขอนแก่น จํากัด 

 

 

/5.22 เรื่อง ขอลดยอดการส่งชําระหนี้... 



5.22  เรื่อง  ขอลดยอดการส่งช าระหน้ี 

 1.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.สุรไกร ไชยะชิน ตําแหน่ง สภ.ธวัชบุรี จว.ร้อยเอ้ด สมาชิกเลขที่  

6681 เนื่องจากรับสภาพหนี้ของ  ส.ต.อ.อรรถพงศ์  ศรีบุญเรือง  จํานวน  275,600.00  บาท  ส่งชําระเงินต้น  

จํานวน  2,300.00  บาท  มีความประสงค์ขอลดยอดผ่อนชําระ  จํานวน  1,000.00  บาท  เนื่องจากมีภาระ

ครอบครัวที่จะต้องรับผิดชอบ 

ที่ประชุม ไม่อนุมัติ 

 2. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  ส.ต.ท.วัชรพงศ์  เกาะกลาง  ตําแหน่ง  ผบ.หมู่ ป.สภ.รามัน สมาชิก

เลขที่  8805  ได้รับภาระหนี้ ของ ส.ต.ท.ยุทธภูมิ  ทัดกลาง  สมาชิกเลขที่ 8804  จํานวนเงินที่รับภาระ  จํานวน  

199,090.98  บาท  ชําระงวดละ  1,640.00  บาท  ซึ่งทําให้ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากไม่มีเงินเพียงพอที่จะใช้

จา่ยในครอบครัว  จงึขอลดยอดจากเดิม  1,640.00 บาท เป็น ผ่อนชําระงวดละ 1,000.00 บาท 

ที่ประชุม ไม่อนุมัติ 

5.23  เรื่อง  ขอโอนหุ้นหักหน้ี 

 1.  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.ต.สุชาติ  สุวรรณวรณ์  ตําแหน่ง  หน่วยนอก สมาชิกเลขที่  8898  ได้ถูกคําสั่ง

ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา ที่ 160/2560 เรื่อง ลงโทษไล่ออกจากราชการ  มีความประสงค์ขอโอนหุน้หักหนี ้ รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น   223,500.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญ  1%    786,564.95 บาท 

   ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ  

   1.  ร.ต.ต.ตรชัีย  ทองแท้   

   2.  ส.ต.ต.สภากรณ์ ทรัพย์สนิท 

   ติดภาระค้ าประกัน  1  ราย 

   1.  ส.ต.ต.สภากรณ์ ทรัพย์สนิท 

ที่ประชุม อนุมัตกิารโอนหุน้หักหนีร้ายดังกล่าว 

 2.  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.ต.สหภาพ  เพ็งทอง ตําแหน่ง  กก.ปพ.ส่วนที่ 2 สมาชิกเลขที่  9443   ได้เสียชีวิต 

สาเหตุบาดแผลกระสุนปืนทําลายสมอง เมื่อวันที่ 6 พฤศจกิายน 2560  มีความประสงค์ขอโอนหุน้หักหนี ้ รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น    86,800.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญ  1%    278,400.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้ค่าครองชีพ 1% 188,000.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้ฉุกเฉิน  1%    20,000.00 บาท 

   ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ  

   1.  ส.ต.ต.สทิธิชัย เตชวันโต   

   2.  ส.ต.ต.สรรญเพ็ชร จันทร์นวล 

   ผู้ค้ าประกันเงินกู้ค่าครองชีพ 

   1.  ส.ต.ต.อทิธิพล ศรสีุธรรม 

/ผู้ค้ําประกัน... 



   ผู้ค้ าประกันเงินกู้ฉุกเฉิน 

   1.  ส.ต.ต.สรรญเพ็ชร จันทร์นวล 

   ติดภาระค้ าประกัน  1  ราย 

   1.  ส.ต.ต.สทิธิชัย เตชวันโต 

ที่ประชุม อนุมัตกิารโอนหุน้หักหนีร้ายดังกล่าว 

 3.  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.ต.อนุฤทธิ์  เจริญนพคุณ ตําแหน่ง  สภ.เบตง  สมาชิกเลขที่  9532  ได้เสียชีวิต 

สาเหตุระบบไหลเวียนโลหติล้มเหลว เมื่อวันที่ 6 พฤศจกิายน 2560  มีความประสงค์ขอโอนหุน้หักหนี ้ รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น   126,000.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญ  1%    526,900.00 บาท 

   ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ  

   1.  ส.ต.ต.บํารุง  หลักเกลีย้ง   

   2.  ส.ต.ต.เกษมสุข แซ่ลู่ 

ที่ประชุม อนุมัตกิารโอนหุน้หักหนีร้ายดังกล่าว 

 4.  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.อ.ทศพร  เสสาร ตําแหน่ง  สภ.บันนังสตา  สมาชิกเลขที่  7659  ได้เสียชีวิต สาเหตุ

คนร้ายลอบวางระเบิด ชุด รปภ.ครู เมื่อวันที่ 21 พฤศจกิายน 2560  มีความประสงค์ขอโอนหุ้นหักหนี ้ รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น   140,100.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญ  1%    371,200.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้ค่าครองชีพ  1% 226,000.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้ฉุกเฉิน 1%        33,200.00 บาท 

   ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ  

   1.  ส.ต.ต.วิทวัธ  ศรมีาศ   

   2.  ส.ต.ท.ซูลฮัมซัน แมเราะ 

 

   ผู้ค้ าประกันเงินกู้ค่าครองชีพ 

   1.  ส.ต.ท.ซูลฮัมซัน แมเราะ 

   ผู้ค้ าประกันเงินกู้ฉุกเฉิน 

   1.  ส.ต.ต.วทิวัธ  ศรมีาศ 

   ติดภาระค้ าประกัน  4  ราย 

   1.  พ.ต.อ.วิรุฬห ์ สุวรรณวงศ ์

   2.  ส.ต.อ.นคิม  ตุ่นทิ 

   3.  ส.ต.ต.วทิวัธ  ศรมีาศ 

   4.  ร.ต.ต.ประเสริฐ มณีโชติ 

ที่ประชุม อนุมัตกิารโอนหุน้หักหนีร้ายดังกล่าว 

/5. สมาชิกสหกรณ์ฯ... 



 5.  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ด.ต.มนตรี  นลิศิริ ตําแหน่ง  สภ.เมืองยะลา  สมาชิกเลขที่  6874 ได้เสียชีวิต 

สาเหตุใช้อาวุธปืนยิงตัวเองเสียชีวติ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2560  มีความประสงค์ขอโอนหุน้หักหนี ้ รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น   407,500.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญ  1%           1,952,800.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้ฉุกเฉิน 1%        73,300.00 บาท 

   ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ  

   1.  ร.ต.ท.ฉลอง  อินทสุวรรณ์   

   2.  ด.ต.ประเนตร ศลิาสุวรรณ ์

   3.  พ.ต.ต.ธีระยุทธ เพชรชิต 

   ผู้ค้ าประกันเงินกู้ฉุกเฉิน 

   1.  ร.ต.ท.ฉลอง  อินทสุวรรณ์   

   ติดภาระค้ าประกัน  1  ราย 

   1.  ด.ต.สาโรจน์  สังขว์าร ี

ที่ประชุม อนุมัตกิารโอนหุน้หักหนีร้ายดังกล่าว 

5.24  เรื่อง  ขอเบิกเงนิว่าด้วยการให้เงนิกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 8 

 อาศัยอํานาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด พ.ศ.2557                 

ข้อ 3,11,13,14,15,79  และ 107  และโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 21 ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 

26 กุมภาพันธ์ 2559  ได้กําหนดให้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ว่า

ด้วยใหเ้งินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2557 ดังตอ่ไปนี ้

 ข้อ 4  ให้ยกเลิกข้อความ ข้อ 65 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ว่าด้วย

กรใหกู้้เงินสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2557 และให้ใชข้้อความตอ่ไปนีแ้ทน 

 “ ในกรณีมีกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ําประกันตามที่สหกรณ์กําหนด  ผู้กู้เงินของสหกรณ์บริจาคเข้ า

กองทุนครั้งแรก รอ้ยละ 1 ของวงเงนิกู้ ครัง้ตอ่ไปร้อยละ 1 ของวงเงนิที่ได้รับจรงิ สมาชิกรายใดที่ชําระหนี้หมดภาร

ใน 5 ปี  กองทุนจ่ายคืนครึ่งหนึ่งของยอดที่บริจาคเข้ากองทุน กรณีสมาชิกที่กู้อยู่แลว้ที่ไม่ขอทําสัญญาใหม่มีความ

ประสงค์จะเข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ค้ําประกันสามารถบริจาคเข้าเป็นเงินสดในอัตราร้อยละ 1 โดยคํานวณจากยอด

หนี้คงเหลอืของสัญญาเดิม สมาชิกบํานาญที่กู้เงนิสามัญไม่สามารถเข้ากองทุนช่วยเหลือได้” จึงขอเบิกเงินกองทุน

ร้อยละ 1  ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

 1.  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.ต.สุชาติ  สุวรรณวรณ์  ตําแหน่ง  หน่วยนอก สมาชิกเลขที่  8898  ได้ถูกคําสั่ง

ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา ที่ 160/2560 เรื่อง ลงโทษไล่ออกจากราชการ  มีความประสงค์ขอโอนหุ้นหักหนี ้ รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น   223,500.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญ  1%    786,564.95 บาท 

ที่ประชุม อนุมัติ 

 

/2. สมาชิกสหกรณ์ฯ... 



 2.  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.ต.สหภาพ  เพ็งทอง ตําแหน่ง  กก.ปพ.ส่วนที่ 2 สมาชิกเลขที่  9443   ได้เสียชีวิต 

สาเหตุบาดแผลกระสุนปืนทําลายสมอง เมื่อวันที่ 6 พฤศจกิายน 2560  มีความประสงค์ขอโอนหุน้หักหนี ้ รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น    86,800.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญ  1%    278,400.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้ค่าครองชีพ 1% 188,000.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้ฉุกเฉิน  1%    20,000.00 บาท 

ที่ประชุม อนุมัติ 

 3.  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.ต.อนุฤทธิ์  เจริญนพคุณ ตําแหน่ง  สภ.เบตง  สมาชิกเลขที่  9532  ได้เสียชีวิต 

สาเหตุระบบไหลเวียนโลหติล้มเหลว เมื่อวันที่ 6 พฤศจกิายน 2560  มีความประสงค์ขอโอนหุน้หักหนี ้ รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น   126,000.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญ  1%    526,900.00 บาท 

ที่ประชุม อนุมัติ 

 4.  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.อ.ทศพร  เสสาร ตําแหน่ง  สภ.บันนังสตา  สมาชิกเลขที่  7659  ได้เสียชีวิต สาเหตุ

คนร้ายลอบวางระเบิด ชุด รปภ.ครู เมื่อวันที่ 21 พฤศจกิายน 2560  มีความประสงค์ขอโอนหุ้นหักหนี ้ รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น   140,100.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญ  1%    371,200.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้ค่าครองชีพ  1% 226,000.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้ฉุกเฉิน 1%        33,200.00 บาท 

ที่ประชุม อนุมัติ 

 5.  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ด.ต.มนตรี  นลิศิริ ตําแหน่ง  สภ.เมืองยะลา  สมาชิกเลขที่  6874 ได้เสียชีวิต 

สาเหตุใช้อาวุธปืนยิงตัวเองเสียชีวติ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2560  มีความประสงค์ขอโอนหุน้หักหนี ้ รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น   407,500.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญ  1%           1,952,800.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้ฉุกเฉิน 1%        73,300.00 บาท 

ที่ประชุม อนุมัติ 

5.25  เรื่อง  ขอเบิกเงนิกองทุนช่วยเหลือสมาชกิผู้ค้ าประกันเงินกู้ พ.ศ.2557 

 อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ข้อ 3(1) 79(8) 

และ 107(10) และ โดยมนติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 19 ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 

2557  ได้กําหนดใหม้ีระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด วา่ด้วยกองทุนช่วยเหลือสมาชิกผู้

ค้ําประกันเงนิกู้ พ.ศ.2557 ดังตอ่ไปนี้ 

 ข้อ 14 ให้สหกรณ์จ่ายเงินกองทุนตามข้อ 13 ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.20 เท่าของวงเงินกู้ของ

ผูเ้สียชีวติ ผู้ถูกไล่ออกจากราชการ ผูถู้กปลดออกจากราชการ หรือผู้ถูกให้ออกจากราชการ แล้วแต่กรณี แต่ต้อง

ไม่เกินจํานวนเงินที่ผู้ค้ําประกันเงนิกู้ต้องรับผิดชอบต่อสหกรณ์  จงึขอเบิกเงินกองทุนดังนี้ 

/1.สมาชิกสหกรณ์ฯ... 



 1.  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ต.อดิศักดิ์  พุ่มพูล  ตําแหน่ง  หน่วยนอก  สมาชิกเลขที่  8769  คําสั่ง

ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา ที่ 1617/2556 เรื่องลงโทษไล่ออกจากราชการ (ได้พ้นสภาพการเป็นสมาชิกและได้โอน

หนี้ให้แก่ผูค้้ําประกันแล้ว) รายละเอียดดังนี้ 

   หน้ีเงนิกู้สามัญ  0.20  250,000.00  บาท 

   ยอดเบิกเงินกองทุน  จํานวน  50,000.00  บาท 

   ผูค้้ําประกัน  1.  ส.ต.ท.ปิยะพงศ์   ดําเอี่ยม   จํานวน  25,000.00  บาท 

          2.  ส.ต.ต.กิตตชัิย   เรืองพุทธ  จํานวน  25,000.00  บาท 

   หน้ีเงนิกู้ค่าครองชีพ  0.20 100,000.00 บาท 

   ยอดเบิกเงินกองทุน  จํานวน  20,000.00  บาท 

   ผูค้้ําประกัน  1.  ส.ต.ท.หญิงชลิดา   ศลิปะทินกร  จํานวน  20,000.00  บาท  

 จงึขอเบิกเงินกองทุนชว่ยเหลอืสมาชิก 

ที่ประชุม อนุมัตเิบิกจ่ายตามระเบียบ 

 2.  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ต.สาธิต  ยศหมึก  ตําแหน่ง  หน่วยนอก  สมาชิกเลขที่  8390  คําสั่ง

ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา ที่ 1618/2560 เรื่องลงโทษไล่ออกจากราชการ (ได้พ้นสภาพการเป็นสมาชิกและได้โอน

หนี้ให้แก่ผูค้้ําประกันแล้ว) รายละเอียดดังนี้ 

   หน้ีเงนิกู้สามัญ  0.20  760,000.00  บาท 

   ยอดเบิกเงินกองทุน  จํานวน  152,000.00  บาท 

   ผูค้้ําประกัน  1.  ส.ต.ท.กิจจา  รุ่งช่วง  จํานวน  38,000.00  บาท 

          2.  ส.ต.ท.ต่วนอาซิโซน  ปาแซ  จํานวน  38,000.00  บาท 

          3.  ส.ต.ท.ทวีวุฒ ิ  กามัน จํานวน  38,000.00  บาท 

                   4.  ส.ต.ท.จริวัฒน์  สุขโข จํานวน  38,000.00  บาท 

 จงึขอเบิกเงินกองทุนชว่ยเหลอืสมาชิก 

ที่ประชุม อนุมัตเิบิกจ่ายตามระเบียบ 

 3.  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ต.กิตติภพ  สุวรรณ  ตําแหน่ง  หน่วยนอก  สมาชิกเลขที่  9040  คําสั่ง

ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา ที่ 1668/2560 เรื่องลงโทษปลดออกจากราชการ (ได้พ้นสภาพการเป็นสมาชิกและได้โอนหนี้ให้แก่ผู้

ค้ําประกันแล้ว) รายละเอียดดังนี้ 

   หน้ีเงนิกู้ค่าครองชีพ  0.20  100,000.00  บาท 

   ยอดเบิกเงินกองทุน  จํานวน  20,000.00  บาท 

   ผูค้้ําประกัน  1.  ส.ต.ท.อาทิตย์  กลับแก้ว  จํานวน  20,000.00  บาท 

   หน้ีเงนิกู้ฉุกเฉิน  0.20     50,000.00  บาท 

   ยอดเบิกเงินกองทุน  จํานวน  10,000.00  บาท 

   ผูค้้ําประกัน  1.  ส.ต.ท.อาทิตย์   กลับแก้ว จํานวน  10,000.00  บาท 

 จงึขอเบิกเงินกองทุนชว่ยเหลอืสมาชิก 

ที่ประชุม อนุมัตเิบิกจ่ายตามระเบียบ 



5.26  เรื่อง  จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจ าปี 2561 

ที่ประชุม พิจารณามีมติอนุมัตจิัดกิจกรรมวันเด็ก ปี 2561 ในวันที่ 13 มกราคม 2561 งบประมาณ  20,000.00  บาท   

ระเบียบวาระที่  6  เรื่อง  อื่นๆ 

6.1  เรื่อง  ขอร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสพภัยธรรมชาติ 

 ด้วย มรสุมระวันออกเฉียงเหนือกําลังแรง ได้พาดปกคลุมอ่าวไทย และพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ทําให้มีฝนตก

มาก เกิดอุทกภัยและน้ําไหลหลากในพืน้ที่จังหวัดยะลา ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 1450 ส่งผลให้บ้านเรือนที่อยู่อาศัย 

พืน้ที่ทําการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร ได้รับความเสียหาย  สํานักงานสหกรณ์จังหวัด  จงึขอความ

อนุเคราะหร์่วมบริจาคสิ่งของอาหารแหง้ หรอืเงนิสด เพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภัยน้ําท่วมในครั้งนี้ 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้จ่ายเพิ่ม จาก  1,000.00 บาท เพิ่มเป็น  2,000.00 บาท รวมจํานวน  3,000.00 บาท 

6.2 เรื่อง ตัดสูทคณะกรรมการ 

ที่ประชุม   ตามที่ประชุมใหญ่สามัญ ปี 2560 อนุมัติค่าใช้จ่ายในการตัดแบบฟอร์มให้คณะกรรมการและ

เจ้าหน้าที่ ด้วยมีคณะกรรมการดําเนินการใหม่จํานวน 4 คน จึงอนุมัติให้ตัดสูท จํานวน 4 ชุด ราคาชุดละ 

3,500.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิน้ 14,000.00   บาท 

เลิกประชุม 12.45  น. 

      

       พันตํารวจตรีหญิง เสาวลักษณ์  ตรีมรรค   ประธานในที่ประชุม 

              (  เสาวลักษณ์  ตรีมรรค  ) 

       จา่สิบตํารวจ         กันย์ทิต  ฆังคะรัตน์      ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

                ( กันย์ทิต ฆังคะรัตน์ ) 

          ส าเนาถูกต้อง 

พันตํารวจตรหีญิง     เสาวลักษณ์   ตรมีรรค 

   (  เสาวลักษณ์   ตรีมรรค  ) 

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด    

 

    

    

  

   

 

    

 


