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/ระเบียบวาระที่ 1… 

-สําเนา- 



ระเบียบวาระที่  1   เรื่อง  ที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  

 ตามที่สหกรณ์ฯ ได้เข้าร่วมสัมมนาชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภาคใต้ ที่จังหวัดสงขลา ซึ่ง

ได้มกีารเข้าร่วมประชุมพูดคุยถึงปัญหาต่างๆ ในการดําเนินกิจการสหกรณ์ฯ ผลปรากฏว่าที่ผ่านมาปัญหาต่างๆ ก็

ยังไม่สามารถที่จะแก้ไขเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันได้  และตามที่คณะกรรมการได้มีมติใหส้มาชิก

กู้วงเงิน 3 ล้านบาท และคณะกรรมการได้ไปประชาสัมพันธ์ใหส้มาชิกทราบและได้มกีารยื่นกู้มาบางสว่นแล้ว หาก

กรรมการได้รับแจ้งถึงปัญหาข้อขัดขอ้งก็สามารถแจง้ที่ประชุมทราบเพื่อร่วมกันแก้ไขต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม 

2.1   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการชุดที่ 23 คร้ังท่ี 5/2561 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรมการชุดที่ 23 ครั้งที่ 5/2561 

2.2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการชุดที่ 23 คร้ังท่ี 3/2561 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงการประชุมคณะกรมการอํานวยการชุดที่ 23 ครั้งที่ 3/2561 

 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  สืบเนื่อง 

 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  เพื่อทราบ 

4.1  เรื่อง  เงนิรับ – จ่าย ประจ าเดือน มีนาคม 2561  (ปีงบประมาณใหม่) 

 รายการรับ – จา่ยเงินในรอบเดือน ตั้งแตว่ันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึงวันที ่20 มนีาคม 2561  ดังนี้ 

 รวมรับ ( ตัง้แต ่1 มี.ค.61 – 20 ม.ีค.61 ) มีรายละเอียดดังนี้ 

- รับเงนิชําระหนีเ้งินกู้สามัญ     59,451,789.57  บาท 

- รับเงนิชําระหนีเ้งินกู้ฉุกเฉิน      3,709,687.62  บาท 

- รับชําระเงินกู้สามัญ – ปืน              -  บาท 

- รับชําระเงินกู้สามัญ – ทุนการศึกษา       978,586.59  บาท 

- รับชําระหนี้เงินกู้ – บรรเทาค่าครองชีพ    15,017,647.53  บาท 

- รับชําระเงินกู้สามัญพิเศษ (รับภาระหนี้)     2,470,938.37  บาท 

- รับเงนิชําระหนีเ้งินกู้ ฐานะผู้ค้ําประกัน        393,175.68  บาท 

- รับชําระเงินกู้อื่น              8,200.00  บาท 

- เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเปูาหมาย      4,140,604.74  บาท 

- เงินฝากประจํา 6 เดอืน      60,000,000.00 บาท 

- เงินรอจ่ายคืน           136,424.94  บาท 

- ทุนเรือนหุ้น         5,189,970.00  บาท 

     - กองทุนช่วยเหลือสมาชิกผูค้้ําประกัน          718,101.41  บาท 

/ดอกเบีย้รับ... 



     - ดอกเบีย้รับ         1,125,634.81  บาท 

     - ค่าธรรมเนียมแรกเข้า              1,500.00  บาท 

     - ดอกเบีย้พิพากษา              4,783.24  บาท 

- เงินปันผลชุมนุม สอ.ตร.แห่งชาติ จํากัด           31,231.00  บาท 

- ค่าธรรมเนียมสมุดเงินฝาก                100.00  บาท 

- ดอกเบีย้เงนิรับฝากชุมนุม สอ.ตร.แห่งชาติ จํากัด            1,549.11  บาท 

- ค่าธรรมเนียมธนาคารและอากร                  1,000.00 บาท 

- ค่าใช้จ่ายในการอบรม               3,000.00 บาท 

  รวมรับ       153,383,924.61 บาท 

 - รับเงินธนาคารกรุงไทย สาขายะลา    105,194,541.16  บาท 

- รับเงนิ ธกส.ยะลา               -  บาท 

- รับเงนิธนาคารออมสิน         17,000,000.00  บาท 

-  รับเงนิธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส                  -   บาท 

      -  รับเงนิฝากธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์                                     20,428,753.42 บาท 

 -  เงินสดคงเหลือยกมา (28 ก.พ.61)                                            425,863.93 บาท 

   รวมรับทั้งสิน้                                                            296,433,083.12 บาท  

 รวมจา่ย ( ตัง้แต่ 1 มี.ค.61 – 20 ม.ีค.61 ) 

- จา่ยเงนิกู้สามัญแก่สมาชิก         99,567,000.00 บาท 

- จา่ยเงนิกู้ฉุกเฉินแก่สมาชิก       4,962,800.00          บาท 

- จา่ยเงนิกู้สามัญ-ปืน           160,560.00 บาท 

- จา่ยเงนิกู้สามัญ-บรรเทาค่าครองชีพสมาชิก   26,532,400.00  บาท 

- จา่ยเงนิกู้สามัญ-ทุนการศึกษา          930,000.00 บาท 

- เครือ่งเขียนแบบพิมพ์             24,000.00 บาท 

- เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเปูาหมาย      3,328,208.18  บาท 

- เงินรอจ่ายคืน            137,915.78  บาท 

- เงินกู้ ธกส.ยะลา                30,000,000.00 บาท 

- ทุนเรือนหุ้น         2,267,600.00 บาท 

- กองทุนช่วยเหลือสมาชิกผูค้้ําประกัน         799,768.05 บาท 

- ทุนสวัสดิการสมาชิก           171,089.00  บาท 

- ทุนสาธารณประโยชน์              7,500.00  บาท 

- ดอกเบีย้รับ              71,487.57  บาท 

- ค่าเบีย้ประชุม                6,000.00 บาท 

- ค่าใช้จ่ายทั่วไป                   178.00 บาท 

- ค่ารับรอง                2,410.00 บาท 

/ค่าวัสดุสํานักงาน... 



- ค่าวัสดุสํานักงาน               6,210.00 บาท 

-    ค่าไฟฟูา                4,960.02 บาท 

- ดอกเบีย้จ่าย ธกส.           854,794.02 บาท 

- ค่าถ่ายเอกสาร                6,000.00 บาท 

- ค่าสวัสดิการพนักงาน               5,100.00 บาท 

- ค่าเบีย้เลีย้งพาหนะ             86,910.00 บาท 

- ค่าโทรศัพท์          2,856.15 บาท 

- ค่าธรรมเนียมธนาคารและอากร        5,241.00 บาท 

- ค่าไปรษณีย์          1,954.00 บาท 

- ดอกเบีย้จ่ายเงนิรับฝาก                     458.03 บาท 

- ค่าประกันสังคม         11,582.00 บาท 

-   ค่าน้ําประปา                        92.02 บาท 

-   ค่าบริการอินเตอรเ์น็ต                   1,284.00 บาท 

-   ค่าบริการเคเบิล้ ที.วี                    200.00 บาท 

-   ดอกเบีย้จ่ายตั๋วสัญญาใช้เงนิ – ธ.แลนด์แอนด์เฮาส์          425,753.42 บาท 

รวมจา่ย        170,382,311.24 บาท 

     -  นําเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขายะลา       84,959,919.02 บาท 

  -  นําเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส         -  บาท 

     -  นําเงินฝาก ชสอ.ตร.แหง่ชาติ               32,780.11 บาท 

 -   นําเงินฝากธนาคารออมสิน  สาขายะลา       20,955,000.00 บาท 

 -   นําเงินฝากธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์       20,000,000.00 บาท 

     -  เงินสดคงเหลอืยกไป (20 ม.ีค.61)           103,072.75 บาท 

    รวมรายจ่ายทั้งสิน้    296,433,083.12 บาท 

ที่ประชุม รับทราบเงินรับ – จา่ย ประจําเดือน มีนาคม 2561 

4.2  เรื่อง  สมาชิกคงเหลือ ประจ าเดือน มีนาคม 2561 

 สมาชิกยกมาจากเดือนก่อน    3,164 ราย 

 สมาชิกสมัครใหม่เดอืน มี.ค. 61       25 ราย 

 อนุมัตใิห้ออกเดือน มี.ค. 61        15 ราย 

 คงเหลือสมาชิกทั้งสิน้    3,174 ราย 

         จงึแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 

 

 

 

/4.3 เรื่อง การจา่ยเงินกู้ฉุกเฉิน... 



4.3  เรื่อง  การจ่ายเงนิกู้ฉุกเฉิน ประจ าเดือน มีนาคม 2561 

 ในระหว่างเดือน 20 กุมภาพันธ์ 2561 – 20 มีนาคม 2561 สหกรณ์ฯ จ่ายเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินให้สมาชิก

หนว่ยต่าง ๆ จํานวน 344 ราย เป็นเงิน 6,397,000.00  บาท   

จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 

4.4  เรื่อง  รายงานการตรวจสอบกิจการ 

ผูต้รวจสอบ   ร.ต.ท.สุทิน  ศรีบุญเอียด  ได้รายงานการปฏิบัติงานด้านการเงนิ ดังนี้ 

 ธนาคารธนชาต  สาขายะลา (กระแสรายวัน)  ยอดเงนิคงเหลือ  ณ วันที่ 20 มีนาคม 2561 จํานวน 150,794.53  บาท   

 ธนาคารธนชาต  สาขายะลา (ออมทรัพย์) ยอดเงินคงเหลือ  ณ  วันที่ 20 มีนาคม 2561 จํานวน 

62,624.45  บาท 

 ธนาคารกรุงเทพ สาขายะลา ยอดเงนิคงเหลอื ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 จํานวน 257,872.00 บาท   

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่  1 4 พฤศจิกายน 2560 จํานวน 

2,491,733.36  บาท  (บัญชไีม่เป็นปัจจุบัน ให้ปรับปรุงเป็นปัจจุบัน) 

 ธนาคารกรุงไทย สาขายะลา ยอดเงนิคงเหลอื ณ วันที่ 22 มนีาคม 2561 จํานวน 11,651,657.84 บาท 

 ธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส ยอดเงนิคงเหลือ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 จํานวน 290,570.52 บาท 

 ธนาคารออมสิน  สาขายะลา ยอดเงนิคงเหลอื ณ วันที่ 20 มนีาคม 2561 จํานวน 9,280,518.98  บาท 

 ธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์  สาขาหาดใหญ่ ยอดเงนิคงเหลือ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2561 จํานวน 373,069.53  บาท 

 รายงานการปฏิบัติงานด้านสินเช่ือ  ดังนี้ 

 สหกรณ์ฯ ได้ให้กู้แก่สมาชิก  2  ประเภท 

 1.  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน จํานวน  344  สัญญา  จํานวนเงิน     6,397,000.00  บาท  

 2.  เงินกู้สามัญ  จํานวน  242  สัญญา  จํานวนเงิน  124,915,000.00  บาท 

 จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/4.5 เรื่อง รายงานงบทดลอง... 



4.5  เรื่อง  รายงานงบทดลองประจ าเดือน มกราคม 2561 

รายงานสรุปงบทดลอง 

จากวันที่ 1 มีนาคม 2561 – วันที่ 20 มีนาคม 2561 

 สินทรัพย์       2,252,698,536.44 

 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ                4,698,599.55 

  รวมสินทรัพย์      2,247,999,936.89 

 รวมหนี้สนิ   1,064,988,279.87 

 รวมทุน             1,147,769,922.28  2,212,758,202.15 

 กําไรสุทธิ           35,241,734.74   

  รวมหนี้สนิและทุน     2,247,999,936.89 

 รวมรายได้           55,123,205.51  

รวมค่าใช้จา่ย           19,881,470.77 

  กําไรสุทธิ          35,241,734.74        

 จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 

/4.6 เรื่อง รายงานการลาของเจา้หนา้ที่... 

4.6  เรื่อง  รายงานการลาของเจ้าหน้าที่ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2561 

 ตั้งแตว่ันที ่1 มีนาคม – 30 มีนาคม 2561 

ชื่อ – นามสกุล ลาพักผ่อน ลากิจ ลาปวุย ลาคลอด 
รวมวันลา 

ท่ีผ่านมา 

พ.ต.ท.ศิวกร  จันทร - - - - 7 

นางพรรณี  แก้วศรี - 1 - - 1 

นางสาวกัญจน์ณัฎฐ์  หวังมวลกลาง 1 - - - 4 

นางศวิาลัย  ป.ปาน - - - - - 

นางเมสินี  ชัยสงคราม - - - - 3+ลาคลอด 45 วัน 

นางสาวลัดดาวัลย์  ปาลิยะประดษิฐ์ 1 0.5 - - 4.5 

นางสาวนารีรัตน์  สังข์สกุล - - - - 2 

นางสาววราภรณ์  คงทอง - - - - 9 

นางสาวสกุณ  เลี้ยงพันธุ์สกุล 1 - - - 5 

นางสาววันนิสา  ธรรมโชต ิ 1 - - - 2 

จงึแจ้งที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 

 

 

 

/4.7 เรื่อง รายงานกองทุนช่วยเหลอื... 



4.7  เรื่อง  รายงานกองทุนช่วยเหลือสมาชกิ ประจ าเดือน มีนาคม 2561 

 กองทุนช่วยเหลือสมาชิก  ณ 20 กุมภาพันธ์ – 20 มนีาคม 2561 

   ยอดยกมา   10,535,573.89  บาท 

   รับกองทุน       730,178.11  บาท 

   จา่ยกองทุน       799,768.05  บาท 

   คงเหลือ    10,465,983.95  บาท 

 จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 

4.8  เรื่อง  ขอก าจัดปลวก ณ ห้องประชุมสหกรณ์ 

 เนื่องจากหอ้งเก็บเอกสารในปัจจุบันได้มปีลวกเข้ามาทํารังและกัดกินเอกสาร เพื่อเป็นการบํารุงรักษาอาคาร 

รวมถึงทรัพย์สินของสหกรณ์ จึงได้ประสานและติดต่อห้างหุ้นส่วนจํากัด ที.แคร์ กรุ๊ป เซอร์วิส เพื่อเข้ามา

ดําเนนิการจํากัดปลวก 

 จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 

4.9  เรื่อง  ตอบรับการเข้าร่วมประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จ ากัด 

 ด้วยทางสหกรณ์ฯ ได้รับหนังสือจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จํากัด ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เรื่อง การแก้ไข 

ปัญหากองทุนสงเคราะห์สมาชิกผู้เสียชีวิตและทุพลภาพ และด้านกฎหมายสหกรณ์ ทางสหกรณ์ฯ จึงขอส่งรายชื่อ 

ผูเ้ข้าร่วมประชุม ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

   1. พ.ต.ท.หญิงเสาวลักษณ์  ตรีมรรค  ตําแหน่ง  ประธานกรรมการ 

   2. พ.ต.ท.ศวิกร  จันทร   ตําแหน่ง  ผูจ้ัดการ 

   3. ด.ต.กันย์ทิต  ฆังคะรัตน์   ตําแหน่ง  เลขานุการ 

 จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่อง  เพื่อพิจารณา 

5.1   เรื่อง กรมส่งเสริม 

1. ตามที่สหกรณ์ฯ ได้สง่ระเบียบว่าด้วยเงนิกู้ไปนั้นขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของนติิกร 

2. โครงการสหกรณ์สขีาวทางจังหวัดจะจัดให้มีการประชุมช้ีแจง สว่นจะประชุมวันไหนนัน้จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

3. เรื่องระเบียบต่างๆ ของสหกรณ์ ขอแนะนําเรื่องวันที่ประกาศใช้ และวันที่บังคับใช้ใหต้รวจสอบให้ถูกต้องด้วย 

ที่ประชุม รับทราบเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป 

5.2  เรื่อง ผู้ตรวจสอบบัญชี  

ไม่มี 

 

 

/5.3 เรื่อง ผู้ตรวจสอบกิจการ... 



5.3  เรื่อง ผู้ตรวจสอบกิจการ 

ร.ต.ท.สุทิน ศรีบุญเอียด : ขอทราบผลการติดตามเงนิรอการตรวจสอบ จํานวน 5,000 บาท ขณะนีอ้ยู่ในขั้นตอนไหนแล้ว 

ผูจ้ัดการ : ฝาุยจัดการกําลังดําเนินการตรวจสอบและขอคําแนะนําจากผู้สอบบัญชี 

ที่ประชุม  ทราบ 

5.4  เรื่อง สมาชกิพ้นสภาพจากสหกรณ์ สมาชิกพ้นสภาพ ประจ าเดือน มีนาคม 2561 ดังน้ี 

ล าดับ เลขที ่ ชื่อ – สกุล 
ทุนเรือนหุน้ 

( บาท ) 

หนีส้ิ้น 

( บาท ) 

ดอกเบีย้ 

( บาท ) 

จ่ายจริง 

( บาท ) 
กรณี 

1 9437 นางสุธานิต พมิพ์โคตร 116,000.00 - - 116,000.00 เหตุผลส่วนตัว 

2 7794 ร.ต.ต.พีรพล  ลั่นแก้ว 180,100.00 178,536.04 - 1,563.96 โอนย้ายราชการ 

3 9636 ส.ต.ต.เกษมสันต์  จนัทร์นอ้ย 28,600.00 2,214.03 - 26,385.97 เหตุผลส่วนตัว 

4 6563 ร.ต.ท.สุรยิา  ทองสมุทร 244,200.00 241,679.97 - 2,520.03 โอนย้ายราชการ 

5 8699 ส.ต.ท.มัสดีน  หมะยิ 192,000.00 - - 192,000.00 เหตุผลส่วนตัว 

6 2238 ด.ต.ยุทธนา  แก้วจันทรฤ์ทธิ ์ 648,500.00 - - 648,500.00 เกษยีณอายุราชการ 

 1,409,400.00 422,430.04 - 986,969.96  

  ทุนเรือนหุ้น  1,409,400.00  บาท 

  หนี้เงนิกู้     422,430.04     บาท 

  คงเหลือ    986,969.96  บาท 

ที่ประชุม รับทราบ 

5.5  เรื่อง ประมาณการรับ – จ่ายเงนิ ประจ าเดือน มีนาคม 2561 

 ประมาณการรับ – จ่ายเงิน ประจําเดือนมีนาคม 2561 สหกรณ์ฯ จะได้รับในวันสิ้นเดือนเพื่อให้ที่

ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับจํานวนเงินของสหกรณ์ฯ ที่ประมาณว่าจะได้รับและจ่ายในวันสิ้นเดือนนี้ เพื่อที่ประชุม

จะได้รับทราบยอดเงนิคงเหลอื ดังนี้ 

 รายรับ 

1. รับเงนิค่าหุน้รายเดือน               5,144,800.00  บาท 

2. รับเงนิชําระหนี้สามัญจากสมาชิก            13,616,619.88  บาท 

3. รับเงินชําระหนี้ฉุกเฉินจากสมาชิก    2,084,990.00  บาท 

4. รับดอกเบีย้เงนิให้กู้แก่สมาชิก             12,374,750.29  บาท 

5. เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเปูาหมาย       321,000.00  บาท 

6. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี             -  บาท 

รวมรับ                33,542,160.17  บาท 

 รวมจา่ย 

1. จา่ยค่าหุน้คืนแก่สมาชิก 6 ราย        986,969.96  บาท 

2. จา่ยค่าเบีย้ประชุมกรรมการ         28,000.00  บาท 

3. ค่าตอบแทนเจ้าหนา้ที่          70,000.00  บาท 

4. จา่ยเงนิกู้สามัญ       4,862,100.00  บาท 

/5. จา่ยเงนิเดือนเจ้าหน้าที่... 



5. จา่ยเงนิเดือนเจา้หนา้ที่         135,390.00  บาท 

6. จา่ยชําระหนี้เงนิกู้ ธกส.ยะลา        10,000,000.00  บาท 

7. จา่ยชําระดอกเบีย้ ธกส.ยะลา       332,876.50  บาท 

8. จา่ยดอกเบีย้ตั๋วสัญญาใช้เงนิ ธ.กรุงเทพ       390,684.94  บาท 

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

10. จา่ยชําระดอกเบีย้ สอ.รพ.หาดใหญ่      284,794.52  บาท 

11. ค่าตอบแทนที่ปรึกษา            9,000.00  บาท  

12. จา่ยดอกเบีย้ตั๋วสัญญาใช้เงนิ ธ.กรุงไทย สิโรรส      480,000.00  บาท 

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

14. จา่ยชําระดอกเบีย้ สอ.มอ.หาดใหญ่       560,137.00  บาท 

15. จา่ยดอกเบีย้ตั๋วสัญญาใช้เงนิ – ธ.ธนชาติ     281,095.89  บาท 

16. จา่ยดอกเบีย้ตั๋วสัญญาใช้เงนิ – ธ.แลนด์แอนดเ์ฮาส์    425,753.42  บาท 

17. จา่ยเงนิปันผลและเฉลี่ยคืน          3,807.80  บาท 

          รวมจ่าย                                                   21,100,610.03  บาท 

 รวมรับทั้งสิน้              32,542,160.17  บาท 

 หัก รวมจา่ย               21,100,610.03  บาท 

 เงินคงเหลือ                        11,441,550.14  บาท 

 กัน ไว้เป็นเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน      3,000,000.00 บาท 

 กัน ไว้เป็นที่จ่ายคืนเงินรับฝาก      1,000,000.00  บาท 

  คงเหลือเป็นเงินใชจ้า่ย                7,441,550.14  บาท 

 หมายเหต ุ

 เงินสดคงเหลอื  (20 ม.ีค.61)        103,072.75  บาท 

 เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส คงเหลือ 20 มี.ค.61     290,527.51  บาท 

 เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขายะลา คงเหลือ 20 มี.ค.61     14,387,116.99  บาท 

 เงินฝาก ธ.กรุงเทพ คงเหลอื              257,872.00  บาท 

 เงินฝาก ธกส.ยะลา คงเหลือ              2,491,733.36  บาท 

 เงินฝากชุมนุม สอ.ตร.แหง่ชาติ        169,254.76  บาท 

 เงินฝากธนาคารธนชาต          62,624.45  บาท 

 เงินฝากธนาคารออมสิน               8,680,518.98  บาท 

 เงินฝากธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์        373,069.53  บาท 

 เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ                 26,815,790.33  บาท 

 หมายเหต ุ

 หนี้เงนิกู้ สอ.รพ หาดใหญ่ คงเหลือ               98,000,000.00  บาท 

 หนี้เงนิกู้ ธกส.สาขายะลา คงเหลือ                   259,999,825.99  บาท 

/หนี้ตัว๋สัญญาใช้เงนิ... 



 หนี้ตัว๋สัญญาใช้เงนิ ธ.กรุงไทย สาขาสิโรรส         105,000,000.00  บาท 

 หนี้ตัว๋สัญญาใชเ้งิน ธ.แลนด์แอนดเ์ฮาส์         150,000,000.00  บาท 

 หนี้เงนิกู้ สอ.มอ.หาดใหญ่           143,750,000.00  บาท 

 หนี้ตัว๋สัญญาใชเ้งินธนาคารธนชาต           90,000,000.00  บาท 

 หนีต้ั๋วสัญญาใชเ้งิน ธ.กรุงเทพ           80,000,000.00  บาท 

     รวมหนี้คงเหลอื        926,749,825.99  บาท 

หมายเหต ุ รายการยังไม่ลงบัญชี -  

ที่ประชุม รับทราบ 

5.6  เรื่อง การจ่ายเงนิกู้สามัญระหว่างเดือนมีนาคม พ.ศ.2561 

 ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม พ.ศ.2561 

 20/02/61 จํานวน  3 ราย เป็นเงิน       71,670.00 บาท 

 02/03/61 จํานวน 51 ราย เป็นเงิน 31,317,670.00 บาท 

 05/03/61 จํานวน 57 ราย เป็นเงิน 29,415,000.00 บาท 

 09/03/61 จํานวน 36 ราย เป็นเงิน 17,731,800.00 บาท 

 12/03/61 จํานวน  1 ราย เป็นเงิน    397,000.00 บาท 

 14/03/61 จํานวน 43 ราย เป็นเงิน 12,388,000.00 บาท 

 15/03/61 จํานวน 22 ราย เป็นเงิน 18,950,000.00 บาท 

 16/03/61 จํานวน  8 ราย เป็นเงิน   3,110,000.00 บาท 

 19/03/61 จํานวน  8 ราย เป็นเงิน  3,553,890.00 บาท 

 20/03/61 จํานวน 13 ราย เป็นเงิน  7,980,000.00 บาท 

    รวมทั้งหมด  242  ราย เป็นเงิน  124,915,030.00  บาท 

ที่ประชุม อนุมัตกิารจา่ยเงินกู้ระหว่างเดือนมนีาคม 2561 

5.7  เรื่อง การจ่ายเงนิกู้สามัญ ประจ าเดือนเมษายน 2561 

ที่ประชุม อนุมัตกิารจา่ยเงินกู้สามัญประจําเดือนเมษายน 2561 

 5.7.1  สมาชิกขอกู้เงนิสามัญ  

 1. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ด.ต.เดโชชัย  เส้งเลี่ยม  ตําแหน่ง สภ.ยะหา  สมาชิกเลขที่07386 

ขอกู้เงินสามัญ เพื่อนําไปใช้จ่ายส่วนตัว(โรงเรียนใกล้จะเปิดเทอม) จํานวน 1,800,000.00 บาท ผ่อน 170 งวด 

ซึ่งการชําระหนี้ของสมาชิกรายนี้จ่ายชําระหนี้ไม่เป็นปกติ เนื่องจากภายหลังการกู้เงินจากสหกรณ์ภรรยาได้ 

ทําหนังสือขอค่าเลี้ยงดูบุตรจึงทําให้ไม่สามารถหักชําระหนี้ได้ครบตามจํานวนเงินต้นซึ่งรวมจํานวนงวดค้าง 3 งวด 

และเมื่อ15/มี.ค./61 ได้โอนเงินมาชําระหนี้ในส่วนที่ค้างจ่ายเรียบร้อยแล้ว 

   ทุนเรือนหุ้น    373,100.00  บาท 

   หนี้เงนิกู้สามัญ  1,531,400.00  บาท 

   หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ    69,000.00  บาท 

   หนี้เงนิกู้ฉุกเฉิน            4,600.00  บาท 

/ติดภาระค้ําประกัน... 



   ติดภาระค้ าประกัน 

  1.  จ.ส.ต.สถาพร  รัตนพันธ์ หุน้ 230,600.00 บาท หนี้   970,500.00 บาท 

  2.  จ.ส.ต.นพดล  พรหมเทพ หุน้ 353,400.00 บาท หนี้ 1,570,700.00 บาท

  3.  ร.ต.ท.ปราโมทย์  ธารรักษ์ หุน้ 147,800.00 บาท หนี้   256,800.00 บาท

  4.  ด.ต.อภิชาติ  ทิพย์สังข์ หุน้ 368,600.00 บาท หนี้ 1,590,000.00 บาท

  5.  ร.ต.ท.วรวิทย์  จันทร์แก้ว หุน้ 419,100.00 บาท หนี้ 2,001,610.00 บาท 

ที่ประชุม อนุมัตใิห้กู้เงินสามัญแต่ตอ้งพาภรรยามาเซ็นต่อหน้าผู้จัดการ  

 5.7.2  สมาชิกขอกู้เงินสามัญตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ 

 1. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ด.ต.ไตรรัตน์  รัตนบุปผา ตําแหน่ง กก.ปพ.ส่วนที่1 สมาชิกเลขที่03935 

ขอกู้เงินสามัญตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อนํามาใช้จ่ายในครอบครัว จํานวน 2,600,000 บาท 

ผ่อน 200 งวด เบื้องต้นติดอายัดเงินปันผลและเฉลี่ยคืน และติดภาระค้ําสมาชิกรายด.ต.ชัยชาญ  สุวรรณชาตรี 

(ถูกคําสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวน) 

   ทุนเรอืนหุ้น    417,600.00  บาท 

   หน้ีเงินกู้สามัญ  1,769,000.00  บาท 

   หน้ีเงินกู้ค่าครองชีพ   146,400.00  บาท 

   หน้ีเงินกู้ฉุกเฉิน     13,700.00  บาท 

   ติดภาระค้ าประกัน 

  1. ร.ต.อ.อนุสร  สแีก้วเขียว หุน้ 432,600.00 บาท หนี้ 1,882,000.00 บาท 

  2. ร.ต.อ.อนุสร  สีแก้วเขียว หุน้ 432,600.00 บาท หนี้    337,400.00 บาท 

  3. ส.ต.อ.สมนกึ   รักเกิด หุน้ 338,100.00 บาท หนี้  1,317,000.00 บาท 

  4. ร.ต.ท.ทรงกรด  นิลตปี หุน้ 296,600.00 บาท หนี้   804,533.84 บาท 

  5. ด.ต.ประวิทย์  กาญจนะ หุน้ 417,100.00 บาท หนี้ 1,882,000.00 บาท 

  6. ส.ต.อ.รณรงค์  จันทร์ประเสริฐ หุน้ 330,600.00 บาท หนี้ 1,133,026.34 บาท 

  7. ด.ต.ชัยชาญ   สุวรรณชาตรี หุน้ 367,100.00 บาท หนี้       7,300.00 บาท 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้กู้สามัญโครงการ 3 ล้าน แตต่้องปิดหนี้ให้หมด 

 2. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ร.ต.อ.วรรณชัย  จินดาวัน  ตําแหน่ง สภ.รามัน  สมาชิกเลขที่05471 

ขอกู้ เงินสามัญตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกนั้น  จํานวน 

2,880,000.00 บาท ผ่อน 200 งวด ในระเบียบให้คิดเงินตําแหน่ง  5,000.00 บาท แต่เนื่องจากมีความประสงค์

ให้คิดเงนิตําแหน่งเต็มจํานวน  12,000.00 บาท  จงึขอให้คณะกรรมการพิจารณาการกู้ในครั้งนี้ 

   ทุนเรือนหุ้น     414,100.00  บาท 

   หนี้เงนิกู้สามัญ  1,905,600.00  บาท 

   หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ   285,600.00  บาท 

   หนี้เงนิกู้ฉุกเฉิน      46,000.00  บาท 

/ติดภาระค้ําประกัน... 



   ติดภาระค้ําประกัน 

  1.  จ.ส.ต.นพดล  ปะดูกา หุน้ 374,800.00 บาท หนี้   977,764.50 บาท 

  2.  ร.ต.อ.ชอบ  สุนทร หุน้ 412,600.00 บาท หนี้ 2,123,000.00 บาท 

  3.  ส.ต.ท.ฤทธิไกร  เส้งประสิทธิ์ หุน้ 215,700.00 บาท หนี้         1,100.00 บาท 

  4.  ส.ต.ท.ฤทธิไกร  เส้งประสิทธิ์ หุน้ 215,700.00 บาท หนี้     180,000.00 บาท 

ที่ประชุม  ไม่อนุมัตใิห้กู้เงินสามัญ 

 5.7.3  สมาชิกขอกู้เงนิสามัญ (กรณีปรับโครงสร้างหน้ี)   

 -ไม่ม-ี 

ที่ประชุม -ไม่ม-ี 

 5.7.4  สมาชิกขอกู้เงนิสามัญ (กรณตีิดภาระค้ าประกัน/ติดอายัดเงนิปันผลเฉลี่ยคนื) 

 -ไม่ม-ี 

ที่ประชุม -ไม่ม-ี 

 5.7.5 สมาชิกขอกู้เงนิโครงการบรรเทาค่าครองชพี (กรณพีิเศษ) 

 -ไม่ม-ี 

ที่ประชุม -ไม่ม-ี 

 5.7.6 สมาชิกขอกู้ฉุกเฉิน 

 1. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ร.ต.ท.สุวิทย์  สรวงวิวัฒน์กิจ ตําแหน่ง กก.ปพ.ส่วนที่1 สมาชิกเลขที่ 

02629 ขอกู้เงินฉุกเฉิน (แต่ติดภาระค้ําสมาชิกราย ร.ต.ท.สมเกียรติ  มาตย์นอก บํานาญหักได้ต่อเดือนๆ ละ 

20,000 บาท ซึ่งทําให้ไม่สามารถหักชําระหนี้ได้ครบตามจํานวนเงินต้น) และหาก ร.ต.ท.สุวิทย์ฯ จะกู้เงินฉุกเฉิน

กันเงนิไว้สําหรับรับภาระหนี้จะไม่สามารถกู้ได้ แตถ่้าหากไม่กั้นเงินจะกู้เงินฉุกเฉินได้ 50,000 บาท 

   ทุนเรือนหุ้น    423,800.00  บาท 

   หนี้เงนิกู้สามัญ  1,952,800.00  บาท 

   หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ   256,800.00  บาท 

   ติดภาระค้ําประกัน 

  1. ร.ต.ท.สมเกียรติ  มาตย์นอก หุน้ 464,300.00 บาท หนี้ 1,423,887.43 บาท 

  2. ด.ต.ตอหาด  หวาสกุล หุน้ 423,600.00 บาท หนี้ 1,900,000.00 บาท 

  3. ด.ต.บุญเสริม  แก้วขาว หุน้ 423,600.00 บาท หนี้ 1,580,000.00 บาท 

ที่ประชุม ไม่อนุมัตใิห้กู้เงินฉุกเฉิน 

 

 

 

 

/5.8 เรื่อง รายงานติดตามหนี.้.. 

 



5.8 เรื่อง  รายงานติดตามหน้ีสิน และรายละเอียดลูกหน้ีต่างจังหวัด 

 5.8.1 รายละเอียด ลูกหน้ีต่างจังหวัด 

  ภายในเดือนมีนาคม 2560  มีลูกหนี้ต่างจังหวัดส่งชําระเงินตั้งแต่  20 กุมภาพันธ์ – 21 มีนาคม 2561 

รวมเป็นเงิน  4,453,331.82  บาท 

   ลูกหนีต้า่งจังหวัด ยกมาเดอืน ก.พ. 61   399 ราย 

   สมาชิกหน่วยตา่งจังหวัด ประจําเดือน ม.ีค. 61     

    - ลาออก        9  ราย 

    - ย้ายออก        - ราย 

    - ย้ายเข้า        - ราย 

   คงเหลือลูกหนีต้า่งจงัหวัด เดอืนมีนาคม 2561  390 ราย 

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

    ทุนเรือนหุ้น     349,900.00  บาท 

    หนีเ้งินกูส้ามัญ   1,265,549.90  บาท 

    ดอกเบ้ียคงค้าง ณ 22/ม.ีค./61   180,170.57  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 

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

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

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 จึงตดิตอ่ไปท่ีเจ้าตัวให้ทําบันทึกข้อความขอโอนย้ายสหกรณฯ์ 

ระหว่างนี้รอบันทึกข้อความขอโอนย้าย   

15/ ส.ค./60 

     จากเดิมเดอืนกรกฎาคม 2560 สมาชกิรายส.ต.อ.นันทภัสณฯ์ ถูกธนาคารออมสินฟอูงล้มละลายในฐานะ 

ผู้ค้ําประกัน ส.ต.อ.อุรุพงศ์ฯ (สภ.อัยเยอร์เวง) ท่ีผ่านมาลา่สุด ธนาคารออมสินขอยืดระยะเวลาการฟอูงไปจนถงึ

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

22/ ม.ค./61 บอกกล่าวให้ชําระหนี้(โนติส) ถึงผู้กู้และผู้ค้ําประกัน  ท่ีสอ.ยล.77  22/ม.ค./61  (คร้ังท่ี4) 

ที่ประชุม ประธานและที่ปรึกษาดาํเนินการ 

  แจ้งเพื่อทราบสมาชิกต่างจังหวัดที่เก็บยอดหนีเ้งินกู้ฉุกเฉินไม่ได้ (ตั้งแตย่้าย เก็บได้บางส่วน) 

  1.ร.ต.อ.หาญพล  รามด้วง ตําแหนง่ บก.ทอ่งเที่ยว เลขที่สมาชิก 04349 



   **ค้างจ่ายตัง้แต่เดอืน  2/2561 

วันท่ีกู้ฉุกเฉิน: 05/พ.ค./60 วงเงินกู้: 70,000.- งวดละ(เงินตน้): 5,900.- ยอดคงเหลอื 

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

ที่ประชุม ดําเนินการเรยีกเก็บ 

  2.พ.ต.ท.สมชาย  ช่วยบํารุง ตําแหนง่ สภ.เมืองตรัง เลขที่สมาชิก 06750 

   **ค้างจ่ายตัง้แต่เดอืน  2/2561 

วันท่ีกู้ฉุกเฉิน: 05/พ.ค./60 วงเงินกู้: 100,000.- งวดละ(เงินตน้): 8,400.- ยอดคงเหลอื 

15/ ม.ค./ 61(รายการชําระ) - - 100,000.00 

ที่ประชุม ดําเนินการเรยีกเก็บ 

  3.ร.ต.ท.ทิพย์ชัย  ชลสินธุ์     ตําแหนง่ สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส     เลขทีส่มาชิก 07729 

   **ค้างจ่ายตัง้แต่เดอืน  2/2561 

วันท่ีกู้ฉุกเฉิน: 07/ก.พ./61 วงเงินกู้: 30,000.- งวดละ(เงินตน้): 2,500.- ยอดคงเหลอื 

28/ ก.พ./61(รายการชําระ) - 486.02 29,513.98 

ที่ประชุม ดําเนินการเรยีกเก็บ 

 

  4.พ.ต.ต.วิรัตน ์ จนัทรัตนะ ตําแหนง่ สภ.จะแนะ เลขที่สมาชิก 09243 

   **ค้างจ่ายตัง้แต่เดอืน  12/2560 

วันท่ีกู้ฉุกเฉิน: 9/ต.ค./60 วงเงินกู้: 100,000.- งวดละ(เงินตน้): 8,400.- ยอดคงเหลอื 

 6/ ก.พ./ 61 (รายการชําระ) - ได้แตด่อกเบ้ีย 90,293.38 

ที่ประชุม ดําเนินการเรยีกเก็บ 

  หยุดส่งหุ้นตามมตทิี่ประชุม  11  ราย 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
สมาชิก

เลขที ่
ทุนเรือนหุน้ 

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

2 ด.ต.สถาพร  แก้วขาว 03226 2,205,300.00 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 7,398,590.00 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. 

เก็บได้

จริง 

ส่งเรียก

เก็บ 
สภ.ยะหา           

ด.ต.เดโชชัย  เส้งเล่ียม 1,700 9,500 - - - - - 9,633.60 20,833.60 22,833.60 

 1,700 9,500 - - - - - 9,633.60 20,833.60 22,833.60 

ที่ประชุม ดําเนินการเรยีกเก็บ 

 5.8.3 รายละเอียด สมาชิก ศชต. 

 เรื่อง  รายงานสมาชิก ศชต. เดือนมีนาคม 2561 

 แจ้งคณะกรรมการดําเนินการ ขอแจ้งสมาชิกหน่วยของ ศชต. ดังนี้ 

 1. สมาชิก ศชต.กก.สส.  จํานวน  47 ราย  จํานวนเงินเรยีกเก็บ  854,287.19  บ.  ติดต่อการเงิน 

ศชต.กก.สส.  หักเก็บได้ทัง้จํานวน 

 2. สมาชิก ศชต.ศฝร.  จํานวน  8 ราย  จํานวนเงินเรยีกเก็บ  98,468.69  บ.  ติดต่อการเงิน 

ศชต.ศฝร.  หักเก็บได้ทัง้จํานวน   

    ยอดยกมา 56 ราย 

    ลาออก  - ราย 

    ย้ายออก 1 ราย 

    ย้ายเขา้  - ราย 

    คงเหลือ  55 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)   54,983.37 บาท     

ว / ด / ป รายการ 

คําพิพากษา 19 กันยายน 2559  พพิากษาให้จําเลยท้ังสี่ร่วมกันชําระเงนิ567,875.09 บาท 

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

27/ ธ.ค./ 60 
การเงินกองบังคับการปราบปรามโอนมาชําระ ยอด 11,540 บาท  ชําระหน้ี 

(หักชําระ เงินตน้10,930.01 บาท  ดอกเบ้ีย609.99 บาท)                                     คงเหลอื  76,812.83 บาท 

29/ ม.ค./ 61 
การเงินกองบังคับการปราบปรามโอนมาชําระ ยอด 11,450 บาท  ชําระหน้ี 

(หักชําระ เงินตน้10,832.34 บาท  ดอกเบ้ีย607.66 บาท)                                     คงเหลอื  65,980.49 บาท 

26/ ก.พ./ 61 
การเงินกองบังคับการปราบปรามโอนมาชําระ ยอด 11,440 บาท  ชําระหน้ี 

(หักชําระ เงินตน้10,997.12 บาท  ดอกเบ้ีย442.88 บาท)                                     คงเหลอื  54,983.37 บาท 

ที่ประชุม ประธานและที่ปรึกษาดําเนินการ 

 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 

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 

30/ พ.ย./ 60 

27/ ธ.ค./ 60 

29/ ม.ค./ 61 

27/ ก.พ./ 61 

การเงินหักส่งชําระ ยอด 3,500 บ. 

     ( เบ้ืองต้นนําหักในสว่นของดอกเบ้ีย หนี้เงินกู้สามัญ(คําพิพากษา) ) 

ที่ประชุม ประธานและที่ปรึกษาดําเนินการ 

 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 ประธานและที่ปรึกษาดําเนินการ 

 
 

 

 

 

/5.8.5รายละเอียด 



5.8.5 รายละเอียด สมาชิก ข้าราชการบ านาญ 

  ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 มีลูกหนี้ข้าราชการบํานาญส่งชําระเงินตั้งแต่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 –                     

23 มีนาคม 2561 จํานวน 141 ราย รวมเป็นเงิน  1,724,041.26 บาท เรียกเก็บจริง จํานวน 112 ราย 

จํานวนเงิน 1,203,711.25 บาท  มาชําระเอง จํานวน 2 ราย จํานวนเงิน 9,938.87 บาท และเรียกเก็บจาก

กรมบัญชกีลาง จํานวน 27 ราย จํานวนเงิน 510,391.14 บาท  จา่ยชําระเอง  1  ราย  จํานวน  10,000.00  บาท   

           สมาชิกหนว่ยบํานาญ ประจําเดือน ม.ค.61           ยอดยกมา        141   ราย 

  ลาออก ประจําเดือน 22 ก.พ.61 – 23 ม.ีค.61   ลาออก/ย้าย        -    ราย 

                                                                           เสียชีวติ             -    ราย 

                 ย้ายเข้า              -    ราย 

          คงเหลือ  บํานาญ เดือน มีนาคม 2561              ทั้งสิน้              141     ราย  

ที่ประชุม  รับทราบ 

5.9  เรื่อง  สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 

ที่ประชุม  ด้วยสหกรณ์จังหวัดยะลา จะมีการเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการดําเนินการในโครงการ

ดังกล่าว เพื่อให้การดําเนนิการเป็นไปอย่างถูกต้อง จึงเห็นควรนําเรื่องนี้เข้าที่ประชุมเพื่อให้คณะกรรมการร่วมกัน

ขับเคลื่อนสหกรณ์ให้เป็นสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภบิาลในเดือนถัดไป 

5.10  เรื่อง  ขอสนับสนุนถังเก็บน้ าจุลินทรยี์สังเคราะห์แสง 

 ตามหนังสือบันทึกข้อความ ที่0024.549/3 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องขอสนับสนุนถังเก็บ 

น้ําจุลินทรีย์สังเคราะหแ์สง ด้วยกองร้อยสันติสุขฯ ได้มกีารฝึกอบรมขา้ราชการตํารวจช้ันประทวนยศดาบตํารวจที่

มีอายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตําแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นช้ันสัญญาบัตรถึงยศร้อยตํารวจเอก ประจําปี 

งบประมาณ พ.ศ.2561 (กดต.รุน่ที่7) จํานวน 191 นาย ซึ่งในระหว่างการฝึกอบรมของนักเรียนอบรมฯ ได้จัดสร้าง

โรงเรือนปลูกผักปลอดสารพิษขึ้น ซึ่งขณะนี้ทางโครงการยังขาดถังเก็บน้ําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงขนาด 2,500 ลิตร 

จํานวน 1 ถัง เพื่อใชเ้ป็นปุ๋ยบํารุงดนิให้กับพืชผักในโรงเรือน กองร้อยสันติสุขฯ จึงขอความอนุเคราะห์สนับสนุนถัง

เก็บน้ําจุลินทรีย์สังเคราะหแ์สงจํานวน 1 ถัง ราคา 16,000 บาท  

ที่ประชุม  ไม่บริจาค 

5.11  เรื่อง  ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร: การบรหิารการเงนิสหกรณ์ด้วยเทคโนโลยีทางการเงิน 

 ตามที่ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรม

หลักสูตรการบริหารการเงินสหกรณ์ด้วยเทคโนโลยีทางการเงิน: Fintech ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 4.0 ระหว่าง 

วันที่ 25-28 เมษายน 2561 ณ โรงแรม KU Home (ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ถ.งามวงศ์วาน กรุงเทพฯ 

และมีการศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ตั้งแต่วันที่ 5-9 พฤษภาคม 2561 โดยมีค่าลงทะเบียน 

ท่านละ 39,000 บาท เพื่อให้สหกรณ์เตรียมพร้อมรับเทคโนโลยี Fintech ในการจัดการด้านการเงินทั้งในปัจจุบัน 

และในอนาคต ต่อไป 

ที่ประชุม  ไม่เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้ 

 

/5.12 เรื่อง ขอเชญิเข้ารับการฝึกอบรม... 



5.12  เรื่อง  ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม 

 ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด (ชสอ.) กําหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร    

“ผูต้รวจสอบกิจการพืน้ฐาน (หลักสูตร 1)” ครั้งที่7 ระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤษภาคม 2561 ณ ชุมนุมสหกรณ์ออม

ทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด อ.บางกรวย จ.นนทบุรี เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจด้าน

การดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ กฎหมาย ระบบบัญชี การควบคุมภายใน ระเบียบ คําแนะนําที่เกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี เทคนิคการตรวจสอบกิจการ แนวทางการเขียนรายงานการตรวจสอบกิจการ

แบบใหม่ เพื่อสรุปผลการตรวจสอบกิจการให้กับผูบ้ริหารนําไปใช้ในการบริหารให้มปีระสิทธิภาพมากขึ้น 

ที่ประชุม  ไม่เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้ 

5.13  เรื่อง  สมาชิกขอลาออกจากการเป็นสมาชิก (กรณตีิดภาระค้ าประกัน) 

 1. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.อ.ครรธิชาติ  มาสวัสดิ ์ตําแหน่ง สภ.นาโยง จว.ตรัง สมาชิกเลขที่07026 

ขอลาออกจากการเป็นสมาชิก  รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรือนหุ้น   336,600.00 บาท 

   หนี้เงนิกู้สามัญ   336,598.94 บาท 

   ติดภาระค้ําประกัน 2 ราย 

  1. ส.ต.อ.ณรงคเ์ดช  ชูคง หุน้  264,400.00  บาท หนี้  687,579.82  บาท 

  2. ส.ต.อ.วิทยา   เส้งนนท์ หุน้  171,300.00  บาท หนี้  486,000.00  บาท 

ที่ประชุม  อนุมัตใิหล้าออกจากการเป็นสมาชิก 

 2. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.เอกวิทย์   อมรสิน  ตําแหน่ง สภ.บัวใหญ่ จว.นครราชสีมา 

สมาชิกเลขที่06651 ขอลาออกจากการเป็นสมาชิก  รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรือนหุ้น   199,670.00 บาท 

   ติดภาระค้ําประกัน 1 ราย 

  1. ส.ต.อ.วิคดิ  สีดามา หุน้  386,900.00  บาท หนี้  868,123.40  บาท 

ที่ประชุม  อนุมัตใิหล้าออกจากการเป็นสมาชิก 

5.14  เรื่อง  สมาชิกสหกรณ์ขอโอนย้ายระหว่างสหกรณ์  (กรณีไม่ติดภาระค้ าประกัน) 

 1. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ด.ต.สุชาติ  หนูโม  ตําแหน่ง สภ.เทพา จว.สงขลา  สมาชิกเลขที่  06065 

ขอโอนย้ายระหว่างสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสงขลา จํากัด  รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรือนหุ้น   274,000.00 บาท 

   หนี้เงนิกู้สามัญ   606,372.01 บาท 

   ไม่ติดภาระค้ําประกัน 

ที่ประชุม  อนุมัตใิหโ้อนไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสงขลา จํากัด 

 

 

 

 

/5.15 เรื่อง สมาชิกสหกรณ์... 



5.15  เรื่อง  สมาชิกสหกรณ์ขอโอนย้ายระหว่างสหกรณ์  (กรณตีิดภาระค้ าประกัน) 

 1. ดว้ย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย จ.ส.ต.จาตุรงค ์ ภูผิวเดือน  ตําแหน่ง กก.สืบสวน ภจว.กาฬสินธุ์  สมาชิก 

เลขที่ 07981  ขอโอนย้ายระหว่างสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจกาฬสินธุ์ จํากัด  รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรือนหุ้น   186,600.00 บาท 

   หนี้เงนิกู้สามัญ   573,618.73 บาท. 

   หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ     46,424.53 บาท 

   ติดภาระค้ําประกัน 2 ราย 

   1. ด.ต.จีรายุทธ  สวัสดิ์แวงควง หุน้  238,100.00  บาท หนี้  828,900.00  บาท 

   2. ส.ต.ท.คมสันต์  สงไพรสน หุน้  185,700.00  บาท หนี้   279,647.43  บาท  

ที่ประชุม  อนุมัตใิหโ้อนไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจกาฬสินธุ์ จํากัด 

 2. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย จ.ส.ต.ศราวุฒิ  สงขาว  ตําแหน่ง สภ.รัษฎา จว.ตรัง สมาชิก 

เลขที่ 07788  ขอโอนย้ายระหว่างสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจตรัง จํากัด  รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรือนหุ้น   254,600.00 บาท 

   หนี้เงนิกู้สามัญ   784,400.00 บาท 

   หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ  180,000.00 บาท 

   หนี้เงนิกู้ฉุกเฉิน     82,751.99 บาท 

   ติดภาระค้ําประกัน 1 ราย 

   1. ร.ต.ต.พีรพล  ลั่นแก้ว  หุน้  180,100.00  บาท หนี้  178,536.04  บาท 

ที่ประชุม  อนุมัตใิหโ้อนไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจตรัง  จํากัด 

5.16  เรื่อง  ขอรับเงนิว่าด้วย กองทุนเพื่อสวัสดิการหรอืการสงเคราะห์  พ.ศ.2560 

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

และข้อ 107(10) และโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่22 ครั้งที่6 เมื่อวันที่29 พฤษภาคม 2560  

ได้กําหนดให้มรีะเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา  จํากัด  ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการหรอื 

การสงเคราะห ์พ.ศ.2560 ดังตอ่ไปนี้ 

 ข้อ 1 ระเบียบนีเ้รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการหรอืการสงเคราะห ์พ.ศ. 2560” 

 ข้อ 2 ระเบียบนีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2560  เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการ

เพื่อสงเคราะหแ์ก่สมาชิกที่เสียชีวติหรอืได้รับบาดเจ็บสาหัส พ.ศ.2558 และบรรดาระเบียบประกาศ คําสั่ง มติ หรือ 

ข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรอืแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใชร้ะเบียบนีแ้ทน 

 ข้อ 14 กรณีสมาชิกและสมาชิกสมทบเกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บต้องพักรักษาตัวโรงพยาบาล 

  (ก) สมาชิกได้รับบาดเจ็บต้องพักรักษาตัวโรงพยาบาลจ่ายเงินช่วยเหลือวันละ 300.- บาท แต่ 

ไม่เกินปีละ 20,000.- บาท 

 

/(ข) สมาชิกสมทบ... 



  (ข) สมาชิกสมทบได้รับบาดเจ็บต้องพักรักษาตัวโรงพยาบาลจ่ายเงินช่วยเหลือวันละ 100.- บาท แต่ 

ไม่เกินปีละ 10,000.- บาท 

 1. สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.อาทิตย์  ถนัดหนังสือ  ตําแหน่ง สภ.กรงปินัง  สมาชิกเลขที่ 08540 

ได้เกิดอุบัติเหตุ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 สาเหตุกระดูกนิ้วก้อยข้างซ้ายหัก นอนโรงพยาบาลรักษาตัวตั้งแต่ 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 – 7 มีนาคม 2561 รวม 10 วัน มีความประสงค์ขอรับเงินสวัสดิการสมาชิกตามสิทธิ 

อันพึงได้ 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้เบิกเงินกองทุนสวัสดิการตามระเบียบ 

 2. สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ต.จิรพงษ์  เทียนกูล  ตําแหน่ง สภ.รามัน  สมาชิกเลขที่  09576 

ได้เกิดอุบัติเหตุ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 สาเหตุกระดูกมือและแขนซ้ายหัก นอนโรงพยาบาลรักษาตัวตั้งแต่ 

วันที่ 7 -15 กุมภาพันธ์ 2561 รวม 9 วัน มีความประสงคข์อรับเงนิสวัสดิการสมาชิกตามสิทธิอันพงึได้ 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้เบิกเงินกองทุนสวัสดิการตามระเบียบ 

 3. สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ต.คมสันต์  นันท์ชัย  ตําแหน่ง สภ.ท่าธง  สมาชิกเลขที่  09482 

ได้เกิดอุบัติเหตุ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 สาเหตุกระดูกข้อมือซ้ายหัก นอนโรงพยาบาลรักษาตัวตั้งแต่ 

วันที่ 17 – 22 มกราคม 2561 รวม 6 วัน มีความประสงคข์อรับเงนิสวัสดิการสมาชิกตามสิทธิอันพงึได้ 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้เบิกเงินกองทุนสวัสดิการตามระเบียบ 

 ข้อ 15 สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ ให้แก่สมาชิก ครั้งละ 1,000.- บาท โดยจ่ายครั้งเดียว และ 

กรณีบิดา มารดา เป็นสมาชิกทั้ง 2 คน ให้ขอรับเงนิสวัสดิการตามสิทธิอันพงึได้ทั้ง 2 คน 

 1. สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ต.อาบีดงิ  ดอโมะ  ตําแหน่ง สภ.ยะหา  สมาชิกเลขที่ 09548 

ได้คลอดบุตร จํานวน 1 ราย คือ ด.ญ.อัฟนาน  ดอโมะ  เกิดเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561  มีความประสงค ์

ขอรับเงนิสวัสดิการสมาชิกตามสิทธิอันพงึได้ 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้เบิกเงินกองทุนสวัสดิการตามระเบียบ 

 2. สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.เสกสิทธิ์  สุขถาวรสิน  ตําแหน่ง กก.ปพ.ส่วนที่1  สมาชิกเลขที่ 09033 

ได้คลอดบุตร จํานวน 1 ราย คือ ด.ช.ภูวเดช  สุขถาวรสิน  เกิดเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561  มคีวามประสงค์ 

ขอรับเงนิสวัสดิการสมาชิกตามสิทธิอันพงึได้ 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้เบิกเงินกองทุนสวัสดิการตามระเบียบ 

 3. สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.สาธิษฐ์  หนูมาก  ตําแหน่ง สภ.บันนังสตา  สมาชิกเลขที่ 08692        

ได้คลอดบุตร จํานวน 2 ราย (ลูกแฝด) คือ ด.ช.สรวิชญ์  หนูมาก และด.ช.สุทธิภัทร์  หนูมาก 

เกิดเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561  มีความประสงคข์อรับเงนิสวัสดิการสมาชิกตามสิทธิอันพงึได้ 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้เบิกเงินกองทุนสวัสดิการตามระเบียบ 

 

 

 

 

 

/5.17 เรื่อง ลงโทษไล่ออก... 



5.17  เรื่อง  ลงโทษไล่ออกจากราชการ 

 1.  ตามคําสั่ง ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา ที่283/2561 เรื่อง ลงโทษไล่ออกจากราชการ ลงวันที่ 28 

กุมภาพันธ์ 2561  สมาชิกราย ส.ต.อ.สมชาย  สุวรรณ์ตรี  ตําแหน่ง (หน่วยปฏิบัติการพิเศษ) สภ.ยะหา 

สมาชิกเลขที ่07043  รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรือนหุ้น   218,600.00 บาท 

   หนี้เงนิกู้สามัญ   975,627.61 บาท 

   ติดภาระค้ําประกัน  1 ราย 

   1.  ส.ต.อ.วีระยุทธ  บัวอิ่น หุน้  243,700.00  บาท    หนี้  513,800.00  บาท 

ที่ประชุม  แจ้งผูค้้ําประกันรับทราบ 

 2.  ตามคําสั่ง ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา ที่290/2561 เรื่อง ลงโทษไล่ออกจากราชการ ลงวันที่ 28 

กุมภาพันธ์ 2561  สมาชิกราย ส.ต.ท.กิตติพงษ์   คงสิน  ตําแหน่ง (หน่วยปฏิบัติการพิเศษ) สภ.จะกว๊ะ 

สมาชิกเลขที่ 08672  รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรือนหุ้น   228,000.00 บาท 

   หนี้เงนิกู้สามัญ   954,733.75 บาท 

   หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ    31,000.00 บาท 

   หนี้เงนิกู้ฉุกเฉิน      8,400.00 บาท 

   ติดภาระค้ําประกัน  1 ราย 

   1.  ส.ต.ท.ชนินทร  จินตนา หุน้  235,200.00  บาท    หนี้  823,200.00  บาท 

ที่ประชุม  แจ้งผูค้้ําประกันรับทราบ 

 3.  ตามคําสั่ง ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา ที่291/2561 เรื่อง ลงโทษไล่ออกจากราชการ ลงวันที่ 28  

กุมภาพันธ์  2561  สมาชิกราย ส.ต.ต.เด่น  เจ๊ะหลง  ตําแหน่ง (หน่วยปฏิบัติการพิเศษ) สภ.จะกว๊ะ 

สมาชิกเลขที่ 09113  รายละเอียดดังนี้ 

   หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ    67,835.94   บาท 

   หนี้เงนิกู้ฉุกเฉิน     21,375.00 บาท 

   ไม่ติดภาระค้ําประกัน 

ที่ประชุม  แจ้งผูค้้ําประกันรับทราบ 

5.18  เรื่อง  ลงโทษปลดออกจากราชการ 

 1.  ตามคําสั่ง ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา ที่287/2561 เรื่อง ลงโทษปลดออกจากราชการ ลงวันที่ 28  

กุมภาพันธ์ 2561  สมาชิกราย ส.ต.ท.ยุทธภูมิ  ทัดกลาง  ตําแหน่ง (หน่วยปฏิบัติการพิเศษ) สภ.รามัน 

สมาชิกเลขที่ 08804  รายละเอียดดังนี้ 

   หนี้เงนิกู้สามัญ   597,272.94 บาท 

   ติดภาระค้ําประกัน  1 ราย 

   1.  ส.ต.ท.อุสมาน  หะยีมิง หุน้  162,900.00  บาท    หนี้  408,000.00  บาท 

ที่ประชุม  แจ้งผูค้้ําประกันรับทราบ 



 2.  ตามคําสั่ง ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา ที่289/2561 เรื่อง ลงโทษปลดออกจากราชการ ลงวันที่ 28  

กุมภาพันธ์ 2561  สมาชิกราย ส.ต.ท.กิติศักดิ์  ขันติปันดี  ตําแหน่ง (หน่วยปฏิบัติการพิเศษ) สภ.บันนังสตา 

สมาชิกเลขที่ 08799  รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรือนหุ้น   114,000.00 บาท 

   หนี้เงนิกู้สามัญ   285,000.00 บาท 

   ติดภาระค้ําประกัน  3 ราย 

   1.  ส.ต.อ.อนันต์ชัย  ทองโรย หุน้  261,600.00  บาท    หนี้  712,100.32  บาท 

   2.  ส.ต.ท.วราวุฒิ  สุขใส หุน้  134,100.00  บาท    หนี ้ 406,672.02  บาท 

   3.  ส.ต.ท.ณัฐวรรณ  ทวีชนม์ หุน้  115,300.00  บาท    หนี ้ 342,400.00  บาท 

ที่ประชุม  แจ้งผูค้้ําประกันรับทราบ 

5.19  เรื่อง  ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย กองทุนช่วยเหลือสมาชกิผู้ค้ าประกันเงินกู้ 

      แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีตเิป็นเอกฉันท์อนุมัติร่างระเบียบแล้วเสนอนายทะเบียนต่อไป 

5.20  เรื่อง  ขอโอนหุ้นหักหน้ี 

 1. สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.อ.สมชาย  สุวรรณ์ตรี  ตําแหน่ง หน่วยนอก(พิเศษ) สมาชิกเลขที่07043 

ได้ถูกคําสั่งตํารวจภูธรจังหวัดยะลา ที่283/2561 เรื่องลงโทษไล่ออกจากราชการ มีความประสงค์ขอโอนหุ้นหักหนี้ 

รายละเอียดดังนี ้

   ทุนเรือนหุ้น   218,600.00 บาท 

   หนี้เงนิกู้สามัญ   975,627.61 บาท 

   ติดภาระค้ําประกัน  1 ราย 

   1. ส.ต.อ.วีระยุทธ  บัวอิ่น หุน้  243,700.00  บาท    หนี้  513,800.00  บาท 

ที่ประชุม  อนุมัตโิอนหุ้นหักหนี้ 

 2. สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.กิตติพงษ์  คงสิน  ตําแหน่ง หน่วยนอก(พิเศษ) สมาชิกเลขที่08672 

ได้ถูกคําสั่งตํารวจภูธรจังหวัดยะลา ที่290/2561 เรื่องลงโทษไล่ออกจากราชการ มีความประสงค์ขอโอนหุ้นหักหนี้ 

รายละเอียดดังนี ้

   ทุนเรือนหุ้น   228,000.00 บาท 

   หนี้เงนิกู้สามัญ   954,733.75 บาท 

   หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ    31,000.00 บาท 

   หนี้เงนิกู้ฉุกเฉิน       8,400.00 บาท 

   ติดภาระค้ําประกัน  1 ราย 

   1. ส.ต.ท.ชนินทร  จนิตนา หุน้  235,200.00  บาท    หนี้  823,200.00  บาท 

ที่ประชุม  อนุมัตโิอนหุ้นหักหนี้ 

 

 

/3. สมาชิกสหกรณ์... 



 3. สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.วราวุฒิ  สุขใส  ตําแหน่ง หน่วยนอก(พิเศษ) สมาชิกเลขที่08979 

ได้ถูกคําสั่งตํารวจภูธรจังหวัดยะลา ที่1736/2559 เรื่องลงโทษปลดออกจากราชการ มีความประสงค์ขอโอนหุ้นหักหนี้ 

รายละเอียดดังนี ้

   ทุนเรือนหุ้น   134,100.00 บาท 

   หนี้เงนิกู้สามัญ   406,672.02 บาท 

   ติดภาระค้ําประกัน  1 ราย 

   1. ส.ต.อ.อนันต์ชัย  ทองโรย หุน้  261,600.00  บาท    หนี้  712,100.32  บาท 

ที่ประชุม  อนุมัตโิอนหุ้นหักหนี้ 

5.21  เรื่อง  ขออนุมัติเบิกเงนิว่าด้วยการให้เงนิกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2557 

      แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งท ี8 

 อาศัยอํานาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา  จํากัด พ.ศ.2557 ข้อ 3,11,13,14, 

15,79 และ 107 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 21 ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 26  กุมภาพันธ์ 2559 

ได้กําหนดให้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่  

สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2557  ดังตอ่ไปนี้ 

                 ข้อ  4  ให้ยกเลิกข้อความ ข้อ 65 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด  

ว่าด้วยการให้เงนิกู้สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2557 และให้ใชข้้อความตอ่ไปนีแ้ทน 

                            “ในกรณีมีกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ําประกันตามที่สหกรณ์กําหนด ผู้กู้เงินของสหกรณ์

บริจาคเข้ากองทุนครั้งแรก ร้อยละ 1 ของวงเงินกู้ ครั้งต่อไปร้อยละ 1 ของวงเงินที่ได้รับจริง  สมาชิกรายใดที่ 

ชําระหนี้หมดภายใน 5 ปี กองทุนจ่ายคืนครึ่งหนึ่งของยอดที่บริจาคเข้ากองทุน กรณีสมาชิกที่กู้อยู่แล้วที่ไม่  

ขอทําสัญญาใหม่มีความประสงค์จะเข้ ากองทุนช่วยเหลือผู้ค้ําประกันสามารถบริจาคเข้าเป็นเงินสดใน 

อัตราร้อยละ 1 โดยคํานวณจากยอดหนี้คงเหลือของสัญญาเดิม สมาชิกบํานาญที่กู้เงินสามัญไม่สามารถ  

เข้ากองทุนช่วยเหลือได้” จงึขออนุมัติเบิกเงินกองทุน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

 1. สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.อ.สมชาย  สุวรรณ์ตรี  ตําแหน่ง หน่วยนอก(พิเศษ) สมาชิกเลขที่07043 

ได้ถูกคําสั่งตํารวจภูธรจังหวัดยะลา ที่283/2561 เรื่องลงโทษไล่ออกจากราชการ 

   ทุนเรือนหุ้น   218,600.00 บาท 

   หนี้เงนิกู้สามัญ  1%  975,627.61 บาท 

   ติดภาระค้ําประกัน  1 ราย 

   1. ส.ต.อ.วีระยุทธ  บัวอิ่น หุน้  243,700.00  บาท    หนี้  513,800.00  บาท 

ที่ประชุม  อนุมัตเิบิกเงินกองทุนสวัสดิการรอ้ยละ 1 

 2. สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.กิตติพงษ์  คงสิน  ตําแหน่ง หน่วยนอก(พิเศษ) สมาชิกเลขที่08672 

ได้ถูกคําสั่งตํารวจภูธรจังหวัดยะลา ที่290/2561 เรื่องลงโทษไล่ออกจากราชการ 

   ทุนเรือนหุ้น   228,000.00 บาท 

   หนี้เงนิกู้สามัญ  1%  954,733.75 บาท 

   หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ  1%   31,000.00 บาท 

/หนี้เงนิกู้... 



   หนี้เงนิกู้ฉุกเฉิน  1%      8,400.00 บาท 

   ติดภาระค้ําประกัน  1 ราย 

   1. ส.ต.ท.ชนินทร  จนิตนา หุน้  235,200.00  บาท    หนี้  823,200.00  บาท 

ที่ประชุม  อนุมัตเิบิกเงินกองทุนสวัสดิการรอ้ยละ 1 

5.22  เรื่อง  ขออนุมัติเบิกเงนิว่าด้วยการให้เงนิกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2557 

 อาศัยอํานาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ข้อ 3(1), 79(8), และ107(10) 

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  ชุดที่  19 ครั้ งที่  5 /2557 เมื่อวันที่  28 พฤษภาคม 2557 

ได้กําหนดให้มีระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ํา

ประกันเงนิกู้ พ.ศ.2557 ดังตอ่ไปนี้ 

 ข้อ 14 ให้สหกรณ์จ่ายเงนิกองทุนตามข้อ 13 ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.20 เท่าของวงเงินกู้ของผู้เสียชีวิต 

ผู้ถูกไล่ออกจากราชการ ถูกปลดออกจากราชการ หรือถูกให้ออกจากราชการ แล้วแต่กรณี แต่ต้องไม่เกิน 

จํานวนเงินที่ผู้ค้ําประกันเงนิกู้จะต้องรับผิดชอบต่อสหกรณ์ จึงขออนุมัตเิบิกเงนิกองทุน ดังรายชื่อต่อไปนี ้

 1. สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.วราวุฒิ  สุขใส  ตําแหน่ง หน่วยนอก(พิเศษ) สมาชิกเลขที่08979 

ได้ถูกคําสั่งตํารวจภูธรจังหวัดยะลา ที่1736/2559 เรื่องลงโทษปลดออกจากราชการ 

   ทุนเรือนหุ้น   134,100.00 บาท 

   หนี้เงนิกู้สามัญ  0.2%  406,672.02 บาท 

   ติดภาระค้ําประกัน  1 ราย 

   1. ส.ต.อ.อนันต์ชัย  ทองโรย หุน้  261,600.00  บาท    หนี้  712,100.32  บาท 

ที่ประชุม  อนุมัตเิบิกเงินกองทุนสวัสดิการรอ้ยละ 0.20 

 2. สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.ยุทธภูมิ  ทัดกลาง  ตําแหน่ง หน่วยนอก(พิเศษ) สมาชิกเลขที่08804 

ได้ถูกคําสั่งตํารวจภูธรจังหวัดยะลา ที่287/2561 เรื่องลงโทษปลดออกจากราชการ 

   หนี้เงนิกู้สามัญ  0.2%  597,272.94 บาท 

   ติดภาระค้ําประกัน  1 ราย 

   1. ส.ต.ท.อุสมาน  หะยีมิง หุน้  162,900.00  บาท    หนี้  408,000.00 บาท 

ที่ประชุม  อนุมัตเิบิกเงินกองทุนสวัสดิการรอ้ยละ 0.20 

 3. สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ต.เด่น  เจ๊ะหลง  ตําแหน่ง หน่วยนอก(พิเศษ) สมาชิกเลขที่09113 

ได้ถูกคําสั่งตํารวจภูธรจังหวัดยะลา ที่291/2561 เรื่องลงโทษไล่ออกจากราชการ 

   หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ  0.2%   67,835.94   บาท 

   หนี้เงนิกู้ฉุกเฉิน  0.2%    21,375.00 บาท 

   ไม่ติดภาระค้ําประกัน 

ที่ประชุม  อนุมัตเิบิกเงินกองทุนสวัสดิการรอ้ยละ 0.20 

 

 

/5.23 เรื่อง ขอหยุดดอกเบี้ย... 



5.23  เรื่อง  ขอหยุดดอกเบี้ย (กรณีรับสภาพหน้ี) 

 1. สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.วราวุฒิ  สุขใส  ตําแหน่ง หน่วยนอก(พิเศษ) สมาชิกเลขที่08979 

ได้ถูกคําสั่งตํารวจภูธรจังหวัดยะลา ที่1736/2559 เรื่องลงโทษปลดออกจากราชการ 

   ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ 

   1. ส.ต.ท.วิโรจน์  สกูลเพชร สมาชิกเลขที่08797  สภ.บันนังสตา 

   2. ส.ต.ท.ณัฐวรรณ  ทวชีนม์ สมาชิกเลขที่08806  สภ.บันนังสตา 

   3. ส.ต.ท.ขจรศักดิ์  เมืองจันทบุรี สมาชิกเลขที่09116  สภ.บาตูตาโมง 

   4. ส.ต.ท.กิติศักดิ์  ขันติปันดี สมาชิกเลขที่08799  ลงโทษปลดออกจากราชการ 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้คิดอัตราดอกเบีย้ตามสถาบันการเงนิอื่น 

5.24  เรื่อง  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพจิารณาและท าลายเอกสาร 

 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาและทําลายเอกสารขึ้นคณะหนึ่งให้มีจํานวนไม่น้อยกว่า 

3 คน โดยมีหนา้ที่ตอ่ไปนี ้ 

  1. พิจารณาเอกสารตามระเบียบว่าเอกสารใดควรทําลายได้  

  2. เสนอรายงานผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการอํานวยการ เพื่อขออนุมัติทําลายและมอบให้

เจ้าหนา้ที่เก็บรายงานนั้นไว้เป็นหลักฐาน  

  3. ควบคุมการทําลาย โดยอาจใชเ้ครื่องมือทําลาย เผา หรอืวิธีอื่นได้ตามความเหมาะสม  

  4. เมื่อทําลายเรียบร้อยแล้วให้เสนอผลการทําลายต่อ คณะกรรมการดําเนินการเพื่อทราบ 

ที่ประชุม  แตง่ตัง้คณะอนุกรรมการพิจารณาและทําลายเอกสารประกอบด้วย 

   1) พ.ต.ต.สรรณเ์พชร   ทองซุ่นหอ่ เป็นประธาน 

   2) ร.ต.อ.วรีะชัย   อักษรถึง เป็นกรรมการ 

   3) ร.ต.ท.สมภพ   ชูมณ ี  เป็นกรรมการและเลขานุการ  

5.25  เรื่อง  ขอแนวทางในการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหากรณสีมาชิกกู้ปรับโครงสร้างหน้ี  ขอกู้รายการอื่นเพิ่มเติม 

 ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ กรณีกู้ปรับโครงสรา้งหนี้ไปแล้ว ต่อมามีความประสงค์จะขอกู้รายการอื่นเพิ่มเติม

(เงินกู้ค่าครองชีพกับเงินกู้ฉุกเฉิน) จงึขอแนวทางในการปฏิบัติงาน 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีตกิรณีกู้ปรับโครงสรา้งหนี ้จะไม่สามารถกู้โครงการอื่นได้ยกเว้นกู้เงินฉุกเฉิน 

5.26  เรื่อง  กรรมการหน่วยย้ายสังกัด 

ที่ประชุม  สมาชิกหนว่ย สภ.เบตง และเจ้าหน้าทีส่ามารมาติดตอ่กรรมการประจําหน่วยได้ที่ ฝอ.3 ภ.จว.

ยะลา 

 

 

 

 

 

/ระเบียบวาระที่ 6... 



ระเบียบวาระที่  6  เรื่อง  อื่นๆ 

6.1  เรื่อง  ขอกู้เงนิสามัญ 

 1.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  ส.ต.ท.กิจจา  รุ่งช่วง  ตําแหน่ง  ผบ.หมู่ ป.สภ.โกตาบารู  สมาชิกเลขที่  

8350  ขอกู้เงินสามัญแต่เนื่องจากชําระยังไม่ครบ 12 งวด  ผ่อนชําระ  8  งวด  ขอกู้เงินสามัญ  จํานวน  

1,000,000.00 บาท  ปิดหนี้รับภาระจํานวน  51,852.69  บาท  จงึขอกู้เงนิในครั้งนี้ 

ที่ประชุม  อนุมัตเิงินกู้สามัญ จํานวน 1,000,000.00 บาท ปิดหนี้รับภาระหนี้ทั้งหมด 

 2.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย จ.ส.ต.สุทธิรักษ์  สาเหล็ม  ตําแหน่ง  ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 

สมาชิกเลขที ่ 6006  ได้ตดิอายัดเงินปันผลเฉลี่ยคืน  ขอกู้เงนิซือ้อาวุธปืน  จงึขอกู้เงนิในครั้งนี้ 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้กู้เงินซือ้อาวุธปืน 

 

เลิกประชุม 12.00  น. 

 

พันตํารวจโทหญิง   เสาวลักษณ์  ตรีมรรค    ประธานในที่ประชุม 

                   (  เสาวลักษณ์  ตรีมรรค  ) 

 

                ดาบตํารวจ   กันย์ทิต  ฆังคะรัตน ์  ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

                     ( กันย์ทิต ฆังคะรัตน ์) 

 

   ส าเนาถูกต้อง 

พันตํารวจโทหญิง  เสาวลักษณ์  ตรีมรรค 

    (  เสาวลักษณ์    ตรีมรรค  ) 

       ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา  จํากัด 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

พันตํารวจโทหญิง          ประธานในที่ประชุม 

                   (  เสาวลักษณ์  ตรีมรรค  ) 



 

                ดาบตํารวจ        ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

                     ( กันย์ทิต ฆังคะรัตน ์) 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พันตํารวจโทหญิง   เสาวลักษณ์  ตรีมรรค    ประธานในที่ประชุม 

                   (  เสาวลักษณ์  ตรีมรรค  ) 

 

                ดาบตํารวจ   กันย์ทิต  ฆังคะรัตน ์  ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

                     ( กันย์ทิต ฆังคะรัตน ์) 

 

   ส าเนาถูกต้อง 



พันตํารวจโทหญิง 

    (  เสาวลักษณ์    ตรีมรรค  ) 

       ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา  จํากัด 

     

 

  

 

 

 


