
- ส ำเนำ - 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

ชุดที่ 24 ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

******************** 
ผู้มาประชุม  
   1. พ.ต.ท.หญิงเสำวลักษณ์  ตรีมรรค   ประธำนกรรมกำร 
   2. ร.ต.อ.วีระชัย   อักษรถึง   รองประธำน 
   3. ร.ต.อ.อัครำเดช  แก้วสียง   กรรมกำร 

4. ร.ต.อ.เสน่ห์   ใหม่พุ่ม   กรรมกำร 
   5. ร.ต.อ.ประสพ   กำฬมิด   กรรมกำร 
   6. ร.ต.ท.สมภพ   ชูมณี   กรรมกำร 
   7. ร.ต.ท.หญิงภัทรพร  พรหมสุวรรณ์  กรรมกำร/เหรัญญิก 
   8. ด.ต.มำรุต   ปำลิยะประดิษฐ์  กรรมกำร/เลขำนุกำร 
   9. ด.ต.พนม   ลักษณำวงศ ์  กรรมกำร 
   10. ด.ต.นิพนธ์   ถนอมสุข  กรรมกำร 
   11. ด.ต.สุรชัย   แก้วพรหมด ำ  กรรมกำร 
   12. ด.ต.ประเสริฐ  ศิริ   กรรมกำร 
   13. ส.ต.อ.เทวินทร์  สุรินทร์   กรรมกำร 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
   1. พ.ต.ท.ศิวกร   จันทร   ผู้จัดกำร 
   2. นำงพรรณี   แก้วศรี   รองผู้จัดกำร 
   3. พ.ต.ท.สงบ   เภรีภำส   ผู้ตรวจสอบ 
   4. ร.ต.ท.สุทิน   ศรีบุญเอียด  ผู้ตรวจสอบ 
   5. ด.ต.สุนทร   วำสประสงค์  ผู้ตรวจสอบ 
   6. ร.ต.อ.วีระยุทธ์   ปิ่นทองพันธุ์  ที่ปรึกษำ 
   7. ด.ต.กันย์ทิต   ฆังคะรัตน์  ที่ปรึกษำ 
   8. นำงรำตรี   กำเจ   ผอ.กสส.1 
   9. นำงสำวมำสีเต๊ำะ  แม๊ะโละ   นักวิชำกำรส่งเสริมสหกรณ์ 
ผู้ไม่มาประชุม  
   1. พ.ต.ท.บุญทิพย์  แก้ววิเศษ  กรรมกำร 
   2. ร.ต.ต.อนันทศักดิ์  ด ำนุ่ม   กรรมกำร 
เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ที่ประธำนแจ้งที่ประชุมทรำบ 

/ระเบียบวำระท่ี  2 เรื่อง รับรองรำยงำนกำรประชุม… 
 



ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง รับรองรำยงำนกำรประชุม 
ที่ประชุม - มีมติรับรองรำยงำนประชุมประจ ำเดือน ชุดที่ 24 ครั้งท่ี 1 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2561 
  - มีมติรับรองรำยงำนประชุมอ ำนวยกำร ชุดที่ 24 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 ธันวำคม 2561 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง สืบเนื่อง 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง เพ่ือทรำบ 
4.1 เรื่องเงินรับ – จ่าย ประจ าเดือนธันวาคม 2561 
 รำยกำรรับ – จ่ำยเงินในรอบเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวำคม 2561 ถึงวันที่ 20 ธันวำคม 2561  ดังนี้ 
 รวมรับ ( ตั้งแต่ 1 ธ.ค. – 20 ธ.ค.61 ) มีรำยละเอียดดังนี้ 

-  รับเงินช ำระหนี้เงินกู้สำมัญ 36,631,507.42 บำท  

-  รับเงินช ำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน 1,492,289.28 บำท  

-  รับเงินช ำระหนี้เงินกู้สำมัญ – ปืน 20,000.00 บำท  

-  รับเงินช ำระหนี้เงินกู้สำมัญ – บรรเทำค่ำครองชีพ 5,766,455.06 บำท  

-  รับเงินช ำระหนี้เงินกู้พิเศษ (รับภำระหนี้) 77,091.64 บำท  

-  รับเงินช ำระหนี้เงินกู้ – ฐำนะผู้ค้ ำประกัน 18,080.12 บำท  

-  รับเงินช ำระหนี้เงินกู้อ่ืน 3,871.45 บำท  

-  ดอกเบี้ยตำมค ำพิพำกษำค้ำงรับ 4,862.30 บำท  

-  รับช ำระหนี้เงินกู้ – ผู้ค้ ำประกันรับภำระหนี้ 9,284.10 บำท  

-  รับเงินช ำระหนี้เงินกู้ – โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 14,600.00 บำท  

-  เงินฝำกออมทรัพย์กลุ่มเป้ำหมำย 3,248,758.34 บำท  

-  เงินฝำกออมทรัพย์ 2,300.00 บำท  

-  เงินรอจ่ำยคืน 659,387.50 บำท  

-  ภำษีหัก ณ ที่จ่ำยค้ำงจ่ำย 1,440.00 บำท  

-  ทุนเรือนหุ้น 7,734,000.00 บำท  

-  กองทุนช่วยเหลือสมำชิกผู้ค้ ำประกันเงินกู้ 216,215.32 บำท  

-  ดอกเบี้ยรับ 1,292,553.41 บำท  

-  ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ  700.00 บำท  

-  ค่ำธรรมเนียมสมุดเงินฝำก 100.00 บำท  

-  ดอกเบี้ยตั๋วสัญญำใช้รอเรียกคืน (ธนำคำรกรุงเทพ) 0.45 บำท  

    รวมรับ 57,193,496.39 บาท  

-  รับเงินธนำคำรกรุงไทย สำขำยะลำ 47,980,821.17 บำท  

/รับเงินธนำคำร ธกส.ยะลำ... 
 



-  รับเงินธนำคำร ธกส.ยะลำ 0.00 บำท  

-  รับเงินธนำคำรออมสิน 13,800,000.00 บำท  

-  รับเงินธนำคำรแลนด์แอนด์เฮำส์ 468,493.14 บำท  

-  เงินสดคงเหลือยกมำ (30 พ.ย.61) 435,478.70 บำท  

    รวมรับทั้งสิ้น 119,878,289.40 บำท  

รวมจ่ำย (ตั้งแต่ 1 ธ.ค. – 20 ธ.ค. 61) 
  

 

-  จ่ำยเงินกู้สำมัญแก่สมำชิก 38,778,000.00 บำท  

-  จ่ำยเงินกู้ฉุกเฉินแก่สมำชิก 3,061,200.00 บำท  

-  จ่ำยเงินกู้สำมัญ – บรรเทำค่ำครองชีพสมำชิก 7,355,000.00 บำท  

-  จ่ำยเงินกู้สำมัญ – โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 2,160,000.00 บำท  

-  เครื่องเขียนแบบพิมพ์ 5,326.60 บำท  

-  ครุภัณฑ ์ 4,500.00 บำท  

-  เงินฝำกออมทรัพย์กลุ่มเป้ำหมำย 2,535,993.64 บำท  

-  เงินรอจ่ำยคืน 638,172.81 บำท  

-  เงินฝำกออมทรัพย์ 2,300.00 บำท  

-  เงินปันผลตำมหุ้นค้ำงจ่ำย 66,740.00 บำท  

-  ภำษีหัก ณ ที่จ่ำยค้ำงจ่ำย 94,180.00 บำท  

-  เงินกู้ ธกส.ยะลำ 30,000,000.00 บำท  

-  ทุนเรือนหุ้น 6,695,000.00 บำท  

-  ทุนสวัสดิกำรสมำชิก 221,000.00 บำท  

-  กองทุนช่วยเหลือสมำชิกผู้ค้ ำประกันเงินกู้ 2,146,466.66 บำท  

-  ดอกเบี้ยจ่ำยคืน 88,588.37 บำท  

-  ค่ำเบี้ยประชุม 7,000.00 บำท  

-  ค่ำใช้จ่ำยประชุมใหญ่ 3,050.00 บำท  

-  ค่ำใช้จ่ำยทั่วไป 780.00 บำท  

-  ค่ำรับรอง 9,250.00 บำท  

-  ค่ำไฟฟ้ำ 3,019.03 บำท  

-  ค่ำตอบแทน 3,200.00 บำท  

-  ค่ำวัสดุส ำนักงำน 5,906.87 บำท  

/ค่ำเบี้ยเลี้ยงพำหนะ... 
 



-  ค่ำเบี้ยเลี้ยงพำหนะ 19,320.00 บำท  

-  ค่ำถ่ำยเอกสำร 800.00  บำท  

-  ค่ำธรรมเนียมธนำคำรและอำกร 240.54 บำท  

-  ค่ำไปรษณีย ์ 526.00 บำท  

-  ดอกเบี้ยจ่ำยเงินรับฝำก 80.94 บำท  

-  ค่ำประกันสังคม 11,980.00 บำท  

-  ค่ำน้ ำประปำ 331.27 บำท  

-  ค่ำบริกำรอินเตอร์เน็ต 1,284.00 บำท  

-  ค่ำบริกำรเคเบิ้ล ที.วี. 200.00 บำท  

-  ดอกเบี้ยจ่ำยตั๋วสัญญำใช้เงิน – ธ.แลนด์แอนด์เฮ้ำส์ 468,493.14 บำท  

-  ดอกเบี้ยจ่ำย ธกส. 266,744.45 บำท  

-  ค่ำเบี้ยประกันภัย 5,371.40 บำท  

-  เงินสนับสนุนหน่วยสมำชิก 229,000.00 บำท  

    รวมจ่าย 94,889,045.72 บาท  

-  น ำเงินฝำกธนำคำรกรุงไทย สำขำยะลำ 11,914,299.18 บำท  

-  น ำเงินฝำกธนำคำรกรุงเทพ 0.45 บำท  

-  น ำเงินฝำกธนำคำร ธกส. 0.00 บำท  

-  น ำเงินฝำกธนำคำรออมสิน 12,600,000.00 บำท  

-  เงินสดคงเหลือยกไป (20 ธ.ค. 61) 474,944.05 บำท  

              รวมรำยจ่ำยทั้งสิ้น 119,878,289.40 บำท  

ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติรับทรำบ 
4.2 เรื่องสมาชิกคงเหลือ ประจ าเดือน ธันวาคม 2561 

สมำชิกยกมำจำกเดือนก่อน 3,200 รำย 

สมำชิกสมัครใหม่เดือน ธ.ค.61 11 รำย 

อนุมัติให้ออกเดือน ธ.ค.61 14 รำย 

คงเหลือสมำชิกทั้งสิ้น 3,197 รำย 
 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทรำบ 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติรับทรำบสมำชิกคงเหลือประจ ำเดือน ธันวำคม 2561 
 
 

/4.3 เรื่องกำรจ่ำยเงินกู้ฉุกเฉิน… 
 



4.3 เรื่องการจ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน ประจ าเดือน ธันวาคม 2561 
 ในระหว่ำงเดือน 21 พฤศจิกำยน – 20 ธันวำคม 2561 สหกรณ์ฯ จ่ำยเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินให้สมำชิกหน่วยต่ำง ๆ  
จ ำนวน 282 รำย เป็นเงิน 4,037,600.00 บำท 

จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทรำบ 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติรับทรำบ 
4.4  เรื่อง  รายงานการตรวจสอบกิจการ 
 ผู้ตรวจสอบ ร.ต.อ.สุทิน ศรีบุญเอียด ได้เสนอผลกำรตรวจสอบ โดยสรุปดังนี้ 
 1. เรื่องท่ีตรวจสอบ 
  1.1 กำรบริหำรทั่วไป 
  1.2 ด้ำนเงินรับฝำก 
  1.3 ด้ำนสินเชื่อ 
 2. วัตถุประสงค์ของกำรตรวจสอบ 
  2.1 เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรของสหกรณ์เป็นไปตำมระเบียบ 
  2.2 เพ่ือควำมถูกต้อง เกิดประสิทธิภำพ และเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์ฯ 
 3. กำรปฏิบัติกำรด้ำนกำรเงิน 
  ธนำคำรธนชำติ  สำขำยะลำ (ออมทรัพย์ )  ยอดคงเหลือ ณ วันที่  23 พฤศจิกำยน 2561              
จ ำนวน 424,588.50 บำท (บัญชีไม่เป็นปัจจุบัน) 
  ธนำคำรกรุงเทพ สำขำยะลำ ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 26 พฤศจิกำยน 2561 จ ำนวน 141,206.38 บำท 
  ธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์ ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 24 ธันวำคม 2561 จ ำนวน 2,200,153.12 บำท 
  ธนำคำรกรุงไทย สำขำยะลำ ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 24 ธันวำคม 2561 จ ำนวน 39,682,592.96 บำท 
  ธนำคำรกรุงไทย สำขำสิโรรส ยอดคงเหลือ ณ วันที่  15 สิงหำคม 2561 จ ำนวน 478,404.40 บำท 
(บัญชียังไม่เป็นปัจจุบัน) 
  ธนำคำรออมสิน สำขำยะลำ ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 21 ธันวำคม 2561 จ ำนวน 21,880,431.71 บำท 
  ธนำคำรแลนด์แอนด์เฮำส์ ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 21 ธันวำคม 2561 จ ำนวน 217,278.77 บำท 
 4. ด้ำนสินเชื่อ 
  สหกรณ์ฯ ได้ให้กู้แก่สมำชิก 3 ประเภท 
  1. เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน จ ำนวน   232 สัญญำ    จ ำนวน      4,037,600.00   บำท 
  2. เงินกู้สำมัญ  จ ำนวน    79     สัญญำ    จ ำนวน    48,278,000.00   บำท  
 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทรำบ 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติรับทรำบ 
 
 
 

/4.5 เรื่อง รำยงำนงบทดลองประจ ำเดือน… 
 

 



4.5 เรื่อง รายงานงบทดลองประจ าเดือน ธันวาคม 2561 
รายงานสรุปงบทดลอง 

จำกวันที่ 1 ธันวำคม 2561 – 20 ธันวำคม 2561  

สินทรัพย์ 
 

 2,403,987,065.76 

หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
 

 5,279,302.76 

        รวมสินทรัพย์ 
 

 2,398,707,763.00 

รวมหนี้สิน 1,137,180,098.98  

 รวมทุน 1,254,638,053.29  2,391,818,152.27 

ก ำไรสุทธิ(ขำดทุนสุทธิ) 
 

 6,889,610.73 

        รวมหนี้สิ้นและทุน 
 

 2,398,707,763.00 

รวมรำยได ้
 

 15,135,485.07 

รวมค่ำใช้จ่ำย 
 

 8,245,874.34 

        ก ำไรสุทธิ(ขำดทุนสุทธิ) 
 

 6,889,610.73 
 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทรำบ 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติรับทรำบรำยงำนงบทดลองประจ ำเดือน ธันวำคม 2561  
4.6 เรื่อง รายงานการลาของเจ้าหน้าที่ ประจ าเดือน ธันวาคม 2561 
 ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกำยน – 20 ธันวำคม 2561 

ชื่อ – นามสกลุ ลาพักผ่อน ลากิจ ลาป่วย ลาคลอด 
รวมวันลา 
ที่ผ่านมา 

พ.ต.ท.ศิวกรจันทร - - - - - 
นำงพรรณี  แก้วศรี - 0.5 - - 0.5 

นำงสำวกัญจน์ณัฎฐ์  หวังมวลกลำง 0.5 - 0.5 - 1 
นำงศิวำลัย  ป.ปำน - - - - - 

นำงเมสินี  ชัยสงครำม 1 - - - 2 
นำงสำวลัดดำวัลย์  ปำลิยะประดิษฐ์ - - - - - 

นำงสำวนำรีรัตน์  สังข์สกุล 1 - - - 1 
นำงสำวสกุณ  เลี้ยงพันธุ์สกุล - - - - - 

นำงสำววันนิสำ  ธรรมโชติ - - - - - 
นำงสำวภำวิณี  คงหิ้น - - - - 2 

จึงแจ้งที่ประชุมทรำบ 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติรับทรำบ 

 
/4.7 เรื่อง รำยงำนกองทุนช่วยเหลือสมำชิก… 

 
 



4.7 เรื่อง รายงานกองทุนช่วยเหลือสมาชิก ประจ าเดือน ธันวาคม 2561 
 กองทุนช่วยเหลือสมำชิก 21 พฤศจิกำยน – 20 ธันวำคม 2561   

ยอดยกมำ 4,474,094.72 บำท 

รับกองทุน 831,259.50 บำท 

จ่ำยกองทุน 2,446,466.66 บำท 

คงเหลือ 2,858,887.56 บำท 
 จึงแจ้งที่ประชุมทรำบ 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติรับทรำบ 
4.8 เรื่อง การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติรับทรำบ 
4.9 เรื่อง ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินให้สหกรณ์อื่นกู้ 
 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยำบำลหำดใหญ่ จ ำกัด ชุดที่ 28 ครั้งที่ 2        
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกำยน พ.ศ.2561 ได้พิจำรณำปรับอัตรำดอกเบี้ยเงินให้สหกรณ์อ่ืนกู้ เนื่องจำกสภำวะเศรษฐกิจ         
ในปัจจุบันอัตรำดอกเบี้ยมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น และเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทำงกำรบริหำรเงินของสหกรณ์                 
โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ.2562 เป็นต้นไป ตำมรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

ประเภท อัตราดอกเบี้ยเดิม อัตราดอกเบี้ยใหม่ เงื่อนไข 

ระยะสั้น 3.75 4.00 ระยะเวลำกำรผ่อนช ำระไม่เกิน 
60 งวด 

ระยะยำว 4.00 4.25  ระยะเวลำกำรผ่อนช ำระมำกกว่ำ 
120 งวด 

ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติรับทรำบ 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่อง  เพ่ือพิจำรณำ 
5.1 เรื่อง กรมส่งเสริม 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติก ำหนดวงเงินกู้ยืมเงินหรือกำรค้ ำประกันประจ ำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลำคม 2562 
5.2 เรื่อง ผู้ตรวจสอบบัญชี 
ที่ประชุม ไม่เข้ำร่วมประชุม 
5.3 เรื่อง ผู้ตรวจสอบกิจการ 
ที่ประชุม ไม่มีข้อเสนอแนะ 

 
 
 
 

/5.4 เรื่อง สมำชิกพ้นสภำพจำกสหกรณ์… 
 
 



5.4 เรื่อง สมาชิกพ้นสภาพจากสหกรณ์ประจ าเดือนธันวาคม 2561 ดังนี้ 

ล าดับ เลขที ่ ชื่อ – สกุล 
ทุนเรือนหุ้น 

( บาท ) 
หนี้สิ้น 

( บาท ) 
ดอกเบี้ย 
( บาท ) 

จ่ายจริง 
( บาท ) 

กรณี 

1 06631 ส.ต.อ.ศรัญยู      แกะมณี 219,800.00 109,104.67 - 110,695.33 เหตุผลโอนย้ำย 
2 05609 ด.ต.สมจิตร       หะยีสำและ 226,700.00 226,700.00 - - เหตุผลส่วนตัว 

3 09775 ส.ต.ท.สิทธิพงษ์  ภูเขำเขียว 172,000.00 172,000.00 - - เหตุผลส่วนตัว 
4 07681 จ.ส.ต.สมชำย    เพชรัตน์ 234,000.00 43,317.66 - 43,317.66 เหตุผลส่วนตัว 

5 08745 ส.ต.ท.พนัส      พิกุล 256,400.00 - - 256,400.00 เหตุผลส่วนตัว 
6 07898 ส.ต.อ.ธันวำ     พยำยำม 151,100.00 - - 151,100.00 เหตุผลโอนย้ำย 

7 06652 ส.ต.ต.นิคม     สุทธัง 192,800.00 105,716.06 - 87,083.94 เหตุผลโอนย้ำย 
8 08195 ร.ต.ท.อิสริยะ   บำโงสะตำ 208,900.00 202,077.39 - 6,822.61 เหตุผลโอนย้ำย 

9 02352 ร.ต.อ.อำหะมะ  โยธำ 446,500.00 434,346.00 - 12,154.00 เหตุผลส่วนตัว 
10 08420 ส.ต.ต.ภูวดล     มีนรินทร์ 89,100.00 - - 89,100.00 เหตุผลส่วนตัว 
11 06205 พ.ต.ต.โชติวิทย์  เกตุดิษฐ์ 205,600.00 - - 205,600.00 เหตุผลโอนย้ำย 
12 07349 ร.ต.ต.หญิงสำยสมร  เกตุดิษฐ์ 637,000.00 529,649.17 - 107,350.83 เหตุผลโอนย้ำย 
13 05212 ร.ต.อ.สุเมธ  รุ่งเรือง 410,500.00 377,466.26 - 33,033.74 เหตุผลโอนย้ำย 

14 07819 ส.ต.ต.หญิงนภัสวรรณ  สุวรรณ 1,026,500.00 678,864.02 - 347,635.98 เหตุผลโอนย้ำย 
15 07679 ส.ต.อ.ปรีดำ   แก้วโสภำ 180,800.00 130,474.57 - 50,325.43 เหตุผลโอนย้ำย 

16 09900 ส.ต.ต.สิรวิชญ์  บุญเมือง 232,100.00 - - 232,100.00 เหตุผลส่วนตัว 
17 06344 ร.ต.อ. สรรเสริญ   เหมือนพรรณรำย 442,000.00 424,832.76 - 17,167.52 เหตุผลโอนย้ำย 

18 06052 ส.ต.ต.นิกร  พิทักษ์ธรรม 198,800.00 197,905.22 - 894.78 เหตุผลโอนย้ำย 
19 09016 ส.ต.ต.มูหำพีซีน  มะสำแม 249,500.00 - - 249,500.00 เหตุผลส่วนตัว 
20 07472 ส.ต.อ.นพพร  จูก้องไตรพิภพ 354,900.00 - - 354,900.00 เหตุผลโอนย้ำย 
21 10384 ส.ต.ท.พงษ์พัฒน์  พันละม้ำย 4,800.00 - - 4,800.00 เหตุผลส่วนตัว 
22 09513 ส.ต.ต.วัชรำ  สีสุแล 189,400.00 189,400.00 - - เหตุผลส่วนตัว 

23 04654 พ.ต.อ.วิรุฬห์  สุวรรณวงค์ 644,000.00 39,376.30 - 604,623.70 เหตุผลโอนย้ำย 
 6,974,100.00 4,009,494.76 - 2,964,605.24  

  ทุนเรือนหุ้น   6,974,100.00  บำท 
  หนี้เงินกู้             4,009,494.76  บำท 
  คงเหลือ             2,964,605.24  บำท 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติตำมท่ีเสนอมำ 
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5.5 เรื่อง ประมาณการรับ – จ่ายเงิน ประจ าเดือนมกราคม 2562 
 ประมำณกำรรับ – จ่ำยเงิน ประจ ำเดือนมกรำคม 2562 สหกรณ์ฯ จะได้รับในวันสิ้นเดือนเพ่ือให้ที่ประชุมได้
พิจำรณำเกี่ยวกับจ ำนวนเงินของสหกรณ์ฯ ที่ประมำณว่ำจะได้รับและจ่ำยในวันสิ้นเดือนนี้ เพ่ือที่ประชุมจะได้รับทรำ บ
ยอดเงินคงเหลือ ดังนี้ 

รำยรับ 
  

 

1.  รับเงินค่ำหุ้นรำยเดือน 5,329,600.00 บำท  

2.  รับช ำระหนี้สำมัญจำกสมำชิก 14,243,800.42 บำท  

3.  รับเงินช ำระหนี้ฉุกเฉินจำกสมำชิก 1,695,690.00 บำท  

4.  รับดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมำชิก 13,336,167.93 บำท  

5.  เงินฝำกออมทรัพย์กลุ่มเป้ำหมำย 406,800.00 บำท  

6.  รำยได้จำกกำรด ำเนินคดี 0.00 บำท  

รวมรับ 35,012,058.35 บำท  

รวมจ่ำย 
  

 

1.  จ่ำยค่ำหุ้นคืนแก่สมำชิก 23 รำย 2,964,605.24 บำท  

2.  จ่ำยค่ำเบี้ยประชุม 31,000.00 บำท  

3.  ค่ำตอบแทนกรรมกำร 73,000.00 บำท  

4.  จ่ำยเงินกู้สำมัญ 6 รำย 2,146,622.67 บำท  

5.  จ่ำยเงินเดือนเจ้ำหน้ำที่ 157,410.00 บำท  

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

7.  จ่ำยช ำระดอกเบี้ย ธกส.ยะลำ 713,931.96 บำท  

8.  จ่ำยดอกเบี้ยตั๋วสัญญำใช้เงิน ธนำคำรกรุงเทพ 305,753.42 บำท  

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

10. จ่ำยช ำระดอกเบี้ย สอ.รพ.หำดใหญ่ 276,164.38 บำท  

11.  ค่ำตอบแทนที่ปรึกษำ 9,000.00 บำท  

12. จ่ำยดอกเบี้ยตั๋วสัญญำใช้เงิน ธกส. 182,794.52 บำท  

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

14. จ่ำยช ำระดอกเบี้ย สอ.มอ.หำดใหญ่ 482,232.88 บำท  

15. จ่ำยดอกเบี้ยตั๋วสัญญำใช้เงิน – ธ.ธนชำต 327,945.20 บำท  

16. จ่ำยดอกเบี้ยตั๋วสัญญำใช้เงิน – ธ.แลนด์แอนด์เฮำส์ 484,109.60 บำท  

17. จ่ำยเงินปันผลและเฉลี่ยคืน 28,965.69 บำท  

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



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

19. จ่ำยช ำระดอกเบี้ย สอ.รพ.ต ำรวจ 239,342.47 บำท  

     รวมจ่ำย 22,172,878.03 บำท  

รวมรับทั้งสิ้น 35,012,058.35 บำท  

หัก รวมจ่ำย 22,839,180.32 บำท  

เงินคงเหลือ 12,839,180.32 บำท  

กัน ไว้เป็นเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 3,000,000.00 บำท  

กัน ไว้เป็นที่จ่ำยคืนเงินรับฝำก 1,000,000.00 บำท  

     คงเหลือเป็นเงินใช้จ่ำย 8,839,180.32 บำท  

หมำยเหตุ    

เงินสดคงเหลือ (20 ธ.ค. 61) 474,944.05 บำท  

เงินฝำกธนำคำรกรุงไทย สำขำสิโรรส คงเหลือ (20 ธ.ค. 61) 478,404.40 บำท  

เงินฝำกธนำคำรกรุงไทย สำขำยะลำ คงเหลือ (20 ธ.ค. 61) 48,733,295.11 บำท  

เงินฝำกธนำคำรกรุงเทพ คงเหลือ 101,754.33 บำท  

เงินฝำก ธกส.ยะลำ คงเหลือ 2,310,690.10 บำท  

เงินฝำกชุมนุม สอ.ตร.แห่งชำติ 172,638.04 บำท  

เงินฝำกธนำคำรธนชำต 73,218.63 บำท  

เงินฝำกธนำคำรออมสิน 22,680,431.71 บำท  

เงินฝำกธนำคำรแลนด์แอนด์เฮำส์ 217,278.77 บำท  

เงินสดและเงินฝำกธนำคำรคงเหลือ 75,242,655.14 บำท  

หมำยเหตุ    

หนี้เงินกู้ สอ.รพ.หำดใหญ่ คงเหลือ 89,000,000.00 บำท  

หนี้เงินกู้ ธกส.สำขำยะลำ คงเหลือ 238,176,348.92 บำท  

หนี้ตั๋วสัญญำใช้เงิน ธ.ธกส. 80,000,000.00 บำท  

หนี้ตั๋วสัญญำใช้เงิน ธ.แลนด์แอนด์เฮำส์ 150,000,000.00 บำท  

หนี้เงินกู้ สอ.มอ.หำดใหญ่ 132,500,000.00 บำท  

หนี้เงินกู้ สอ.รพ.ต ำรวจ 76,500,000.00 บำท  

หนี้ตั๋วสัญญำใช้เงินธนำคำรธนชำต 95,000,000.00 บำท  

หนี้ตั๋วสัญญำใช้เงิน ธ.กรุงเทพ 80,000,000.00 บำท  

รวมหนี้คงเหลือ 941,176,348.92 บำท  

/หมำยเหตุ... 



หมายเหตุ 
 รำยกำรยังไม่ลงบัญชี 
  20/12/61   20,000.00 บำท  
  20/12/61           583,525.09 บำท 

ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติประมำณกำรรับ – จ่ำย ประจ ำเดือน มกรำคม 2561 
5.6 เรื่อง การจ่ายเงินกู้สามัญระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 
 ระหว่ำงวันที่ 21 พฤศจิกำยน – 20 ธันวำคม พ.ศ.2561 

29/11/61 จ ำนวน    1 เป็นเงิน 390,000.00 บำท 

03/12/61 จ ำนวน   78 เป็นเงิน 48,278,000.00 บำท 

รวมทั้งหมด      79 เป็นเงิน 48,668,000.00 บำท 

ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติตำมท่ีเสนอ  
5.7 เรื่อง การจ่ายเงินกู้สามัญ ประจ าเดือนธันวาคม 2561 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติตำมท่ีเสนอมำ 

5.7.1 สมาชิกขอกู้เงินสามัญ 
 1. ด้วย สมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ร.ต.อ.สมภพ มำเมือง สังกัด สภ.จะกว๊ะ สมำชิกเลขที่ 10430 มีควำมประสงค์    
ขอกู้ เ งิ นสำมัญกับสหกรณ์  กรณีขอโอนสภำพกำร เป็นสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจปัตตำนี  จ ำกั ด                     
มำยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธรจังหวัดยะลำ จ ำกัด ตำมมติที่ประชุมป ระจ ำเดือน ชุดที่  24 ครั้ งที่  1                   
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2561 มีมติรับโอน แต่เนื่องจำกไม่สำมำรถรับโอนได้ ตำมระเบียบสหกรณ์ฯ ว่ำด้วย กำรให้เงินกู้แก่สมำชิก      
พ.ศ.2561 หมวดที่ 6 เงินกู้สำมัญ ข้อ 42(3) สมำชิกที่สมัครตั้งแต่ วันที่ 1 มกรำคม 2561 จ ำนวนกู้สำมัญทั่วไป           
ต้องอยู่ภำยในจ ำกัดวงเงิน ดังนี้ 
  - เป็นสมำชิกตั้งแต่ 6 เดือน ขึ้นไปจนถึง 3 ปี กู้สำมัญได้ไม่เกินห้ำแสนบำท 
  - เป็นสมำชิกตั้งแต่ 3 ปี  ขึ้นไปจนถึง 5 ปี กู้สำมัญได้ไม่เกินแปดแสนบำท 
  - เป็นสมำชิก 5 ปี  ขึ้นไปค ำนวณตำมเกณฑ์เงินได้สุทธิรำยเดือน 
 เนื่องจำกมีอำยุกำรเป็นสมำชิก 43 งวด ไม่เข้ำหลักเกณฑ์ตำมระเบียบ สิทธิกำรยื่นกู้ จ ำนวน 800,000.00 บำท 
ไม่สำมำรถปิดหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจปัตตำนี จ ำกัด ได้ จึงเรียนมำเพ่ือพิจำรณำให้คณะกรรมกำรพิจำรณำในกำรกู้ครั้งนี้ 

ตำมมติที่ประชุมอ ำนวยกำร ชุดที่ 24 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 ธันวำคม 2561 มีมติให้เข้ำท่ีประชุมประจ ำเดือน 

ทุนเรือนหุ้น 269,000.00 บาท  

หนี้เงินกู้สามัญท่ัวไป 998,878.00 บาท  

หนี้เงินกู้สามัญหมุนเวียน 379,747.75 บาท  

ไม่ติดภาระในฐานะผู้ค้ า 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติให้กู้เงินสำมัญ 
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 2. ด้วย สมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ด.ต.ศรำวุฒิ สุวรรณมณี ต ำแหน่ง ผบ. หมู่(ป.) สภ.ยะหำ สมำชิกเลขที่ 07453    
มีควำมประสงค์ขอกู้เงินสำมัญ จ ำนวน 1,970,000.00 บำท (หนึ่งล้ำนเก้ำแสนเจ็ดหมื่นบำทถ้วน) เพ่ือน ำไปปิดหนี้         
ธนำคำรออมสิน จ ำนวน 754,757.99 บำท มีค่ำด ำเนินคดี จ ำนวน 20,000.00 บำท เหลือรับประมำณ 65,000.00 บำท 
จึงเรียนมำเพ่ือพิจำรณำให้คณะกรรมกำรพิจำรณำในกำรกู้ครั้งนี้ 

ตำมมติที่ประชุมอ ำนวยกำร ชุดที่ 24 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 ธันวำคม 2561 มีมติไม่อนุมัติให้กู้เงินสำมัญ 

ทุนเรือนหุ้น 303,900.00 บาท  

       - ค่ำหุ้น 1,700.00 บำท  

หนี้เงินกู้สามัญท่ัวไป 557,800.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก 6,700.00 บำท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 3,671.55 บำท  

หนี้เงินกู้สามัญค่าครองชีพ 303,800.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก 4,200.00 บำท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 1,999.67 บำท  

หนี้เงินกู้สามัญ - ฐานะผู้ค้ าประกัน 160,789.46 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก 700.00 บำท  

รวมรายจ่ายท้ังหมด 18,971.22 บาท  

ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญท่ัวไป 

       1. ร.ต.อ.อัครำเดช  แก้วสียง        

       2. ด.ต.ณรงชัย       เอกเจริญกุล 

       3. ด.ต.วันปิยะ       ชูเพ็ง 

       4. ด.ต.วิชัย           สุกรอดรู้ 

ติดภาระค้ าประกัน 4 ราย 

     1. จ.ส.ต.โอภำษ     จันทรมณี           หุ้น    387,900.00   บำท   หนี้         793,995.49  บำท  

     2. ด.ต.ณรงชัย       เอกเจริญกุล        หุ้น   232,400.00   บำท   หนี้          887,900.00  บำท 

     3. ด.ต.วันปิยะ       ชูเพ็ง                หุ้น   429,400.00   บำท   หนี้        1,799,400.00  บำท 

     4. จ.ส.ต.วิษณุพร    วิเสทอง            หุ้น   373,600.00   บำท    หนี้       1,494,700.00   บำท 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติให้กู้เงินสำมัญ 
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 3. ด้วย สมำชิกสหกรณ์ฯ รำย จ.ส.ต.ปรีชำ  ไชยวงศ์ ต ำแหน่ง ผบ. หมู่ กก.สส.ภ.จว.ยะลำ สมำชิกเลขที่ 07165 
มีควำมประสงค์ขอกู้เงินสำมัญ จ ำนวน 1,400,000.00 บำท (หนึ่งล้ำนสี่แสนบำทถ้วน) เพ่ือน ำไปปิดหนี้ธนำคำรออมสิน 
จ ำนวน 530,400.00 บำท เนื่องจำกสมำชิกได้กู้เงินสำมัญของสหกรณ์ฯ ผ่อนช ำระแล้ว จ ำนวน 6 งวด แต่ยังไม่ครบ 12 งวด 
ตำมระเบียบข้อก ำหนดของสหกรณ์ฯ จึงเรียนมำเพ่ือพิจำรณำให้คณะกรรมกำรพิจำรณำในกำรกู้ครั้งนี้ 

ทุนเรือนหุ้น 180,500.00 บาท  

       - ค่ำหุ้น 1,700.00 บำท  

หนี้เงินกู้สามัญท่ัวไป 578,400.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก 3,600.00 บำท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 3,807.14 บำท  

รวมรายจ่ายท้ังหมด 9,207.14 บาท  

ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญท่ัวไป 

       1. ส.ต.ท.นิรนัย      ยศเกตุ 

       2. ส.ต.ต.ธวีชัย       น้อยรำช 

ติดภาระค้ าประกัน 2 ราย 

     1. ส.ต.อ.วีระยุทธ      บวัอ่ิน              หุ้น    259,000.00   บำท   หนี้       696,800.00    บำท  

     2. ด.ต.ภวูนำรถ        ทองเด็จ            หุ้น    216,100.00   บำท   หนี้       458,600.00    บำท 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติไม่อนุมัติให้กู้เงินสำมัญรอกู้โครงกำรใหม่ 
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5.7.2 สมาชิกขอกู้เงินโครงการเพื่อบรรเทาค่าครองชีพ 
 1. ด้วย สมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ด.ต.มนตรี  แก้วมณี ต ำแหน่ง ผบ.หมู่ (ป) สภ.ธำรโต สมำชิกเลขที่ 05244        
มีควำมประสงค์ขอกู้เงินโครงกำรเพ่ือบรรเทำค่ำครองชีพ จ ำนวน 60,000.00 บำท (หกหมื่นบำทถ้วน) เพ่ือซ่อมแซมบ้ำน 
สมาชิกไม่ประสงค์กันเงินเพื่อรับภาระหนี้ จ านวน 1,000.00 บาท  เนื่องจำกติดภำระค้ ำประกัน จ.ส.ต.จักรี มะฝน 
สังกัด หน่วยนอก (สมำชิกพิเศษ) กรณีถูกให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน จึงเรียนมำเพ่ือพิจำรณำให้คณะกรรมกำรพิจำรณำในกำรกู้ครั้งนี้ 

ทุนเรือนหุ้น 416,800.00 บาท  

       - ค่ำหุ้น 1,700.00 บำท  

หนี้เงินกู้สามัญท่ัวไป 1,925,200.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก 11,600.00 บำท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 12,672.04 บำท  

รวมรายจ่ายท้ังหมด 25,972.04 บาท  

ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญท่ัวไป 

       1. ด.ต.ภูวนำรถ        ทองเด็จ 

       2. ร.ต.อ.สรุะเกียรติ   พรมมินทร์ 

       3. ร.ต.ท.พลกร        ศรีชำย 

ติดภาระค้ าประกัน 2 ราย 

     1. จ.ส.ต.จักรี             มะฝน                หุ้น    265,400.00   บำท   หนี้        304,057.97  บำท  

     2. ด.ต.ศุภชัย             รกันุ่น                หุ้น    426,400.00   บำท   หนี้      1,877,600.00  บำท 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติไม่อนุมัติให้กู้เงินโครงกำรเพ่ือบรรเทำค่ำครองชีพ 
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2. ด้วย สมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ด.ต.นัทธวัฒน์ แก้วนุ่น สังกัด กก.ปพ.ส่วนที่ 1 สมำชิกเลขที่ 08260                 
มีควำมประสงค์ขอกู้เงินโครงกำรเพ่ือบรรเทำค่ำครองชีพ จ ำนวน 70,000.00 บำท (เจ็ดหมื่นบำทถ้วน) เพ่ือน ำไปใช้จ่ำยส่วนตัว 
แต่เนื่องจำกติดภำระค้ ำประกัน ด.ต.หญิงชญำภำ เอียดเหลือ สังกัด กก.ปพ.ส่วนที่ 1 กรณีมีหนี้กับธนำคำรออมสิน          
จึงเรียนมำเพ่ือพิจำรณำให้คณะกรรมกำรพิจำรณำในกำรกู้ครั้งนี้ 

ทุนเรือนหุ้น 416,800.00 บาท  

       - ค่ำหุ้น 1,700.00 บำท  

หนี้เงินกู้สามัญท่ัวไป 1,768,200.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก 10,600.00 บำท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 11,638.63 บำท  

หนี้เงินกู้ฉุกเฉิน 14,000.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก 1,200.00 บำท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 83.23 บำท  

รวมรายจ่ายท้ังหมด 25,221.86 บาท  

ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญท่ัวไป 

       1. ด.ต.พันรัก            ตันหยงอำลี 

       2. ร.ต.อ.สุทธลิักษณ์   พิทักษ์ 

       3. ด.ต.หญิงชญำภำ    เอียดเหลือ 

ติดภาระค้ าประกัน 4 ราย 

     1. ร.ต.อ.สุทธิลักษณ์    พิทักษ์             หุ้น       221,000.00   บำท   หนี้       706,400.00   บำท  

     2. ด.ต.พันรัก            ตนัหยงอำลี       หุ้น       367,000.00   บำท   หนี้     1,698,000.00   บำท 

     3. ด.ต.หญิงชญำภำ     เอียดเหลือ        หุ้น      519,200.00   บำท   หนี้     2,351,300.00   บำท  

     4. ด.ต.ยศธน            ธรรมรัตน์          หุ้น      429,400.00   บำท    หนี้    2,042,790.00   บำท 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติให้กู้ เงินโครงกำรเพ่ือบรรเทำค่ำครองชีพ แต่ให้น ำเข้ำที่ประชุมทุกครั้ง      

ส ำหรับผู้ค้ ำประกัน รำยฯ ด.ต.หญิงชญำภำ    เอียดเหลือ   
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 3. ด้วย สมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ด.ต.ทนงศักดิ์ เพ็ชรมณี ต ำแหน่ง ผบ.หมู่ กก.สส ภ.จว.ยะลำ สมำชิกเลขที่ 04186 
มีควำมประสงค์ขอกู้เงินโครงกำรเพ่ือบรรเทำค่ำครองชีพ จ ำนวน 100,000.00 บำท (หนึ่งแสนบำทถ้วน) เพ่ือน ำไปใช้จ่ำย       
ในครอบครัว สมาชิกไม่ประสงค์กันเงินเพื่อรับภาระหนี้  จ านวน 2,700.00 บาท เนื่องจำกติดภำระค้ ำประกัน                    
ร.ต.อ.กฤชพิชญ์ พิชญนิตินัย สังกัด หน่วยนอก (สมำชิกพิเศษ) กรณีถูกแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนจึงเรียนมำเพ่ือพิจำรณำ
ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำในกำรกู้ครั้งนี้ 

ตำมมติที่ประชุมอ ำนวยกำร ชุดที่ 24 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 ธันวำคม 2561 มีมติไม่อนุมัติให้กู้เงินโครงกำร
บรรเทำค่ำครองชีพ 

ทุนเรือนหุ้น 514,200.00 บาท  

       - ค่ำหุ้น 2,500.00 บำท  

หนี้เงินกู้สามัญท่ัวไป 2,710,500.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก 13,900.00 บำท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 17,841.03 บำท  

รวมรายจ่ายท้ังหมด 34,241.03 บาท  

ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญท่ัวไป 

     1. ด.ต.นพดล       กัลยำ 

     2. ด.ต.อุทัย         เทพทอง 

     3. ส.ต.ต.วิษณุ      บ ำรุงรัตน์ 

ติดภาระค้ าประกัน 3 ราย 

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

     2. ด.ต.สุภำพ           สรณรำย          หุ้น     520,900.00   บำท   หนี้      2,788,500.00  บำท 

     3. ด.ต.นพดล           กลัยำ              หุ้น    440,410.00   บำท   หนี้      1,997,500.00  บำท 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติให้กู้เงินโครงกำรเพื่อบรรเทำค่ำครองชีพ 
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 4. ด้วย สมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ด.ต.อ ำนวย แก้วออด ต ำแหน่ง ผบ.หมู่ (ป) สภ.ยะหำ สมำชิกเลขที่ 07408        
มีควำมประสงค์ขอกู้ เงินโครงกำรเพ่ือบรรเทำค่ำครองชีพ จ ำนวน 200,000.00 บำท (สองแสนบำทถ้วน)            
เ นื่ อ ง จ ำ ก ส ม ำ ชิ ก มี ห นี้ ธ น ำ ค ำ ร อ อ ม สิ น ต ำ ม ร ะ บ บ ข้ อ มู ล ส ม ำ ชิ ก เ มื่ อ วั น ที่  24 ธั น ว ำ ค ม  2 5 6 1                                 
บัญชีหลัก จ ำนวน 1,299,326.84 บำท บัญชีปรับโครงสร้ำง 260,783.03 บำท ค้ำงช ำระ 2 งวด จ ำนวน 9,784.75 บำท            
จึงเรียนมำเพ่ือพิจำรณำให้คณะกรรมกำรพิจำรณำในกำรกู้ครั้งนี้ 

ตำมมติที่ประชุมอ ำนวยกำร ชุดที่  24 ครั้ งที่  1 เมื่อวันที่  12 ธันวำคม 2561 มีมติไม่อนุมั ติ ให้กู้ เงิน           
โครงกำรบรรเทำค่ำครองชีพ 

ทุนเรือนหุ้น 520,900.00 บาท  

       - ค่ำหุ้น 2,500.00 บำท  

หนี้เงินกู้สามัญโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2,895,000.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก 15,000.00 บำท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 19,055.45 บำท  

รวมรายจ่ายท้ังหมด 36,555.45 บาท  

ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญท่ัวไป 

       1. ร.ต.ท.ปรำโมทย์    ธำรรักษ์ 

       2. ร.ต.ต.ตรีชัย         ทองแท้ 

       3. ส.ต.ท.จักรพรรดิ์   ชว่ยนุกูล 

ติดภาระค้ าประกัน 3ราย 

     1. ร.ต.ท.ปรำโมทย์      ธำรรักษ์        หุ้น      161,400.00   บำท   หนี้         258,200.00  บำท  

     2. ร.ต.ต.ตรชีัย           ทองแท้         หุ้น      519,200.00   บำท   หนี้      2,683,100.00  บำท 

     3. ส.ต.ท.จักรพรรดิ์     ชว่ยนุกูล        หุ้น      189,900.00   บำท   หนี้        742,600.00  บำท 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติให้กู้ช ำระออมสินให้เป็นปกติถึงจะอนุมัติให้กู้ค่ำครองชีพได้ 
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 5 . ด้วย สมำชิกสหกรณ์ฯ รำย จ.ส.ต.ทวีศักดิ์   ค ำลือ ต ำแหน่ง ผบ.หมู่  นปพ. สภ.บำตูตำโมง                  
สมำชิกเลขที่ 07941 มีควำมประสงค์ขอกู้เงินโครงกำรเพ่ือบรรเทำค่ำครองชีพ จ ำนวน 100,000.00 บำท (หนึ่งแสนบำทถ้วน)             
เพ่ือน ำไปใช้จ่ำยในครอบครัว แต่เนื่องจำกได้กู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้ำงหนี้ เมื่อวันที่ 11 ตุลำคม 2560 เลขที่สัญญำที่ 1718/2560 
จ ำนวน 1,000,000.00 บำท เพ่ือช ำระหนี้ของ ส.ต.ต.หัสพล  โสประโคน สังกัด หน่วยนอก (สมำชิกพิเศษ)                  
กรณีถูกให้ออกจำกรำชกำร จึงเรียนมำเพ่ือพิจำรณำให้คณะกรรมกำรพิจำรณำในกำรกู้ครั้งนี้ 

ทุนเรือนหุ้น 225,100.00 บาท  

       - ค่ำหุ้น 1,700.00 บำท  

หนี้เงินกู้สามัญพิเศษ (รับภาระหนี้) 940,200.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก 4,600.00 บำท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 6,188.58 บำท  

หนี้เงินกู้สามัญโครงการบรรเทาค่าครองชีพ 34,500.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก 500.00 บำท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 227.09 บำท  

หนี้เงินกู้ฉุกเฉิน 10,000.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก 900.00 บำท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 110.41 บำท  

รวมรายจ่ายท้ังหมด 14,326.08 บาท  

ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญพิเศษ 

       1. ส.ต.ต.นูอัสดี      สำระ 

       2. ส.ต.ท.ศรำยุทธ  จรรยำ 

ติดภาระค้ าประกัน 3 ราย 

     1. ส.ต.อ.ภรำดร         เทพวันดี            หุ้น      169,300.00   บำท   หนี้       476,292.86   บำท  

     2. ส.ต.ท.วุฒิพงษ์       จันทะสงครำม      หุ้น      151,000.00   บำท   หนี้       638,627.10   บำท 

     3. พ.ต.ต.บัญชำ         สังกะเพศ           หุ้น   1,125,100.00   บำท   หนี้      1,513,111.11   บำท 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติให้กู้เงินโครงกำรเพื่อบรรเทำค่ำครองชีพ โดยให้ปรับมำอยู่ใน 170 งวดก่อน 
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6. ด้วย สมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ส.ต.อ.คัมพล ด ำแก้ว ต ำแหน่ง ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.ยะหำ สมำชิกเลขที่ 05681    
มีควำมประสงค์ขอกู้เงินโครงกำรเพ่ือบรรเทำค่ำครองชีพ จ ำนวน 130,000.00 บำท (หนึ่งแสนสำมหมื่นบำทถ้วน)           
เพ่ือน ำไปใช้จ่ำยส่วนตัว แต่เนื่องจำกรับภำระหนี้  ส. ต.อ.สมศักดิ์  เกษศิริ  สังกัด หน่วยนอก (สมำชิกพิเศษ)                
กรณีกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้ำงหนี้ จ ำนวน 1,630,000.00 บำท ผ่อนช ำระ 218 งวด   เมื่อวันที่ 1 ธันวำคม 2560       
ช ำระหนี้แล้ว 12 งวด จึงเรียนมำเพื่อพิจำรณำให้คณะกรรมกำรพิจำรณำในกำรกู้ครั้งนี้ 
 ตำมมติที่ประชุมอ ำนวยกำร ชุดที่  24 ครั้งที่  1 เมื่อวันที่  12 ธันวำคม 2561 มีมติไม่อนุมัติให้กู้ เงิน
โครงกำรเพ่ือบรรเทำค่ำครองชีพ  

ทุนเรือนหุ้น 373,400.00 บาท  

       - ค่ำหุ้น 1,700.00 บำท  

หนี้เงินกู้สามัญพิเศษ (รับภาระหนี้) 1,540,240.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก 7,480.00 บำท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 10,138.16 บำท  

รวมรายจ่ายท้ังหมด 19,318.16 บาท  

ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญท่ัวไป 

       1. ด.ต.มนูญ           ทองตรำชู 

       2. จ.ส.ต.สุทธิศักดิ์    มณีรัตน์ 

       3. ด.ต.อุดม           หนูปลอด 

ติดภาระค้ าประกัน 5 ราย 

     1. ด.ต.กฤษฎำ         แก้วคต        หุ้น      333,900.00   บำท   หนี้     1,595,300.00   บำท  

     2. จ.ส.ต.สุทธิศักดิ์    มณีรัตน์        หุ้น      353,400.00   บำท   หนี้     1,392,300.00   บำท 

    3. ด.ต.มนูญ            ทองตรำชู      หุ้น      520,900.00   บำท   หนี้     2,509,000.00   บำท 

    4. ด.ต.อุดม             หนปูลอด      หุ้น      516,700.00   บำท   หนี้     2,908,600.00   บำท 

    5. ส.ต.อ.กิตติศักดิ์     บุญรัตนัง       หุ้น     352,900.00   บำท   หนี้     1,269,500.00   บำท 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติให้กู้เงินโครงกำรเพื่อบรรเทำค่ำครองชีพ โดยให้ปรับมำอยู่ใน 170 งวดก่อน 
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7. ด้วย สมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ด.ต.ศุภชัย รักนุ่น ต ำแหน่ง ผบ.หมู่ (ป) สภ.ธำรโต สมำชิกเลขที่ 07375           
มีควำมประสงค์ขอกู้ เงินโครงกำรเพ่ือบรรเทำค่ำครองชีพ จ ำนวน 100,000.00 บำท (หนึ่ งแสนบำทถ้วน)                 
เ พ่ือน ำ ไปใช้จ่ ำยและต่อเติมบ้ ำน สมาชิก ไ ม่ประสงค์กัน เงิน เพื่ อรับภาระหนี้  จ านวน 1,000.00 บาท                     
และได้เซ็นรับสภำพหนี้ เป็นที่ เ รียบร้อยแล้ว และสมำชิกมีควำมประสงค์ให้กันเงินเข้ำบัญชี เงินฝำกสหกรณ์            
จ ำนวน 30,000.00 บำท โดยประมำณ เพ่ือจะได้น ำไปปิดช ำระหนี้ เนื่องจำกติดภำระค้ ำประกัน จ.ส.ต.จักรี มะฝน           
สังกัด หน่วยนอก (สมำชิกพิเศษ) กรณีถูกให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน จึงเรียนมำเพ่ือพิจำรณำให้คณะกรรมกำรพิจำรณำในกำรกู้ครั้งนี้ 

ทุนเรือนหุ้น 426,400.00 บาท  

       - ค่ำหุ้น 1,700.00 บำท  

หนี้เงินกู้สามัญท่ัวไป 1,877,600.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก 11,200.00 บำท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 12,358.72 บำท  

รวมรายจ่ายท้ังหมด 25,258.72 บาท  

ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญท่ัวไป 

       1. ด.ต.มนตรี           แก้วมณี 

       2. ด.ต.นริุตติ์           ณะสุข 

       3. พ.ต.ท.สุมิตร        โย้จ้ิว 

ติดภาระค้ าประกัน 4 ราย 

     1. จ.ส.ต.จักรี            มะฝน       หุน้     265,400.00   บาท  หนี้           304,057.97   บาท  

     2. พ.ต.ท.สุมิตร         โย้จิ้ว        หุน้     232,900.00   บาท  หนี้          350,100.00    บาท 

     3. ด.ต.เศรษฐพงศ ์    สงคง        หุน้     230,700.00   บาท  หนี้          553,687.09    บาท  

     4. ด.ต.นริุตติ์           ณะสุข       หุน้     369,900.00   บาท  หนี้        1,087,800.00    บาท 

ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติให้กู้เงินโครงกำรเพื่อบรรเทำค่ำครองชีพ  
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 8. ด้วย สมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ส.ต.อ.สุทธิธรรม ขุนทอง ต ำแหน่ง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ยะหำ สมำชิกเลขที่ 07482    
มีควำมประสงค์ขอกู้ เงินโครงกำรเพ่ือบรรเทำค่ำครองชีพ  จ ำนวน 240,000.00 บำท (สองแสนสี่หมื่นบำทถ้วน)              
เพ่ือน ำไปใช้จ่ำยส่วนตัว แต่เนื่องจำกสมำชิกฯ ก ำลังโดนตั้งกรรมกำรสอบสวน จึงเรียนมำเพ่ือพิจำรณำให้คณะกรรมกำร
พิจำรณำในกำรกู้ครั้งนี้ 

ทุนเรือนหุ้น 347,400.00 บาท  

       - ค่ำหุ้น 1,700.00 บำท  

หนี้เงินกู้สามัญท่ัวไป 1,232,000.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก 8,000.00 บำท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 8,109.26 บำท  

หนี้เงินกู้โครงการบรรเทาค่าครองชีพ 45,200.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก 600.00 บำท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 297.52 บำท  

หนี้เงินกู้ฉุกเฉิน 34,000.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก 1,700.00 บำท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 109.26 บำท  

รวมรายจ่ายท้ังหมด 20,516.04 บาท  

ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญท่ัวไป 

     1. จ.ส.ต.นพดล           พรหมเทพ 

ติดภาระค้ าประกัน 4 ราย 

     1. ด.ต.มำหำมะปอซี      สะมะแอ         หุ้น     418,800.00  บำท   หนี้     1,410,000.00   บำท  

     2. จ.ส.ต.เอกพล          พรหมนิมิตร      หุ้น    327,900.00   บำท  หนี้      1,339,200.00   บำท 

     3. จ.ส.ต.อุสมำน          สะระโต          หุ้น    366,800.00   บำท  หนี้      1,581,500.00   บำท 

     4. จ.ส.ต.ยุทธนำ          คล้ำยมณี        หุ้น    365,100.00   บำท  หนี้      1,551,400.00   บำท 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติไม่อนุมัติให้กู้เงินโครงกำรเพ่ือบรรเทำค่ำครองชีพ  
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9. ด้วย สมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ด.ต.ประทีป  วำสประสงค์  ต ำแหน่ง ผบ.หมู่  กก.ปพ.ภ.จว.ยะลำ               
สมำชิกเลขท่ี 04106 มีควำมประสงค์ขอกู้เงินโครงกำรเพ่ือบรรเทำค่ำครองชีพ จ ำนวน 500,000.00 บำท (ห้ำแสนบำทถ้วน) 
เพ่ือน ำไปใช้จ่ำยในครอบครัว แต่เนื่องจำกติดภำระค้ ำประกัน ด.ต.หญิงชญำภำ เอียดเหลือ สังกัด กก.ปพ.ส่วนที่ 1     
กรณีมีหนี้กับธนำคำรออมสิน จึงเรียนมำเพ่ือพิจำรณำให้คณะกรรมกำรพิจำรณำในกำรกู้ครั้งนี้ 

ทุนเรือนหุ้น 391,800.00 บาท  

       - ค่ำหุ้น 3,000.00 บำท  

หนี้เงินกู้สามัญท่ัวไป 941,000.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก 5,900.00 บำท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 6,193.84 บำท  

หนี้เงินกู้โครงการบรรเทาค่าครองชีพ 324,800.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก 4,200.00 บำท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 2,137.90 บำท  

หนี้เงินกู้สามัญ – ปืน 22,490.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก 700.00 บำท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 148.03 บำท  

เงินฝากสหกรณ์ เลขที่ 12-00417-7 500.00 บาท  

เงินฝากสหกรณ์ เลขที่ 12-01302-1 500.00 บาท  

เงินฝากสหกรณ์ เลขที่ 12-01303-2 500.00 บาท  

รวมรายจ่ายท้ังหมด 23,779.77 บาท  

ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญท่ัวไป 

       1. ด.ต.เฉลิม              โชติช่วง 

       2. ด.ต.หญิงชญำภำ     เอียดเหลือ 

ติดภาระค้ าประกัน 5ราย 

     1. ด.ต.เชษฐำ            หลงหำ          หุ้น      263,100.00   บำท   หนี้        40,060.00   บำท  

     2. ร.ต.ท.กิตติศักดิ์       พิมูลชำติ       หุ้น      350,100.00   บำท   หนี้       324,186.28   บำท 

     3. ด.ต.เฉลิม              โชติช่วง        หุ้น      425,400.00   บำท   หนี้     1,639,300.00   บำท 

     4. ด.ต.หญิงชญำภำ     เอียดเหลือ     หุ้น      519,200.00   บำท   หนี้     2,351,300.00   บำท 

     5. ด.ต.วุฒิพงษ์          ทบัทำบ         หุ้น     361,700.00   บำท   หนี้        950,800.00   บำท 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติให้กู้เงินโครงกำรเพื่อบรรเทำค่ำครองชีพ  
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10. ด้วย สมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ส.ต.ท.ยุทธพิชัย  แสนแสน ต ำแหน่ง ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.จะกว๊ะ            
สมำชิกเลขที่  09118 มีควำมประสงค์ขอกู้ เงินโครงกำรเพ่ือบรรเทำค่ำครองชีพ จ ำนวน 170,000.00 บำท                
(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบำทถ้วน) เพ่ือน ำไปใช้จ่ำยในครอบครัว เนื่องจำกติดภำระค้ ำประกัน ร.ต.ท.นิยม   รำชวิบูลย์        
สังกัด บ ำนำญพิเศษ กรณีช ำระหนี้ได้ไม่เต็มจ ำนวน ปกติส่งเดือนละ 25,900.00 บำท หักจำกกรมบัญชีกลำงได้        
เดือนละ 17,500.00 บำท จึงเรียนมำเพ่ือพิจำรณำให้คณะกรรมกำรพิจำรณำในกำรกู้ครั้งนี้ 

ทุนเรือนหุ้น 244,900.00 บาท  

       - ค่ำหุ้น 1,700.00 บำท  

หนี้เงินกู้สามัญท่ัวไป 818,900.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก 5,900.00 บำท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 5,390.16 บำท  

รวมรายจ่ายท้ังหมด 12,990.16 บาท  

ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญท่ัวไป 

       1. ส.ต.ท.ธีรนันท์     กันทะวงศ์ 

       2. ส.ต.ต.ณัฐวุฒิ      เนตรทิพย์ 

ติดภาระค้ าประกัน 5 ราย 

     1. ร.ต.ท.นิยม           รำชวิบูลย์         หุ้น     439,100.00   บำท   หนี้         817,519.95   บำท  

     2. ส.ต.อ.ภูมินันท์       ปนิตำ             หุ้น     350,400.00   บำท   หนี้         968,944.97   บำท 

     3. ส.ต.ต.ณัฐวุฒิ        เนตรทิพย์         หุ้น    167,800.00   บำท    หนี้        735,200.00    บำท  

     4. ส.ต.ท.ธีรนันท์       กันทะวงศ์         หุ้น    130,000.00   บำท    หนี้        363,900.00    บำท 

     5. ด.ต.พิศำล           หนูชัยแก้ว         หุ้น    423,600.00   บำท    หนี้     1,808,600.00     บำท 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติให้กู้เงินโครงกำรเพื่อบรรเทำค่ำครองชีพ  

 
 
 
 
 

 
 
 

/5.7.3 สมำชิกขอกู้เงินโครงกำร… 
 
 
 



5.7.3 สมาชิกขอกู้เงินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 1. ด้วย สมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ร.ต.อ.หญิงจศิมำ วงศ์งำม ต ำแหน่ง รอง สว.กก.สส ภ.จว.ยะลำ               
สมำชิก เลขที่  10096 มีควำมประสงค์ขอกู้ เ งิน โครงกำร พัฒนำคุณภำพชี วิ ต  จ ำนวน 2,680,000.00 บำท                               
(สองล้ำนหกแสนแปดหมื่นบำทถ้วน) เพ่ือใช้จ่ำยส่วนตัว สมาชิกไม่ประสงค์กันเงินเพื่อรับภาระหนี้ จ านวน 4,000.00 บาท
เนื่องจำกติดภำระค้ ำประกัน ด.ต.ชัยชำญ   สุวรรณชำตรี สังกัด กก.ปพ.ส่วนที่ 1 กรณีถูกแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน      
จึงเรียนมำเพ่ือพิจำรณำให้คณะกรรมกำรพิจำรณำในกำรกู้ครั้งนี้ 
 ตำมมติที่ประชุมอ ำนวยกำร ชุดที่ 24 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 ธันวำคม 2561 มีมติให้เข้ำท่ีประชุมประจ ำเดือน 

ทุนเรือนหุ้น 432,400.00 บาท  

       - ค่ำหุ้น 1,700.00 บำท  

หนี้เงินกู้สามัญท่ัวไป 1,881,000.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก  11,500.00 บำท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 12,381.10 บำท  

หนี้เงินกู้สามัญ – โครงการค่าครองชีพ 1,881,000.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก  4,000.00 บำท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 2,474.90 บำท  

รวมรายจ่ายท้ังหมด 32,056.00 บาท  

ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญท่ัวไป 

       1. ส.ต.ท.นุชิต       เชื้อหมอ 

       2. ส.ต.ท.ธงชัย      สมฤทธิ์ 

       3. ส.ต.ต.นิฮำริฟ    มะมิง 

ติดภาระค้ าประกัน 3 ราย 

     1. ด.ต.ชัยชำญ       สุวรรณชำตรี         หุ้น      382,400.00   บำท   หนี้        1,518,222.22   บำท  

     2. ส.ต.ท.ธงชัย       สมฤทธิ์               หุ้น      144,200.00   บำท   หนี้          638,000.00    บำท 

     3. ส.ต.ท.นชุิต        เชื้อหมอ              หุ้น      221,200.00   บำท   หนี้          945,200.00   บำท 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติให้กู้เงินโครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต  

 
 
 
 
 

/5.7.4 สมำชิกขอกู้เงินสำมัญ… 
 



5.7.4 สมาชิกขอกู้เงินสามัญเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ 
 ด้วย สมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ส.ต.อ.เอกพจน์  นำครำช สังกัด สภ.รำมัน สมำชิกเลขที่ 09319 มีควำมประสงค์     
ขอกู้เงินสำมัญเพ่ือปรับโครงสร้ำงหนี้ จ ำนวน 1,700,000.00 บำท (หนึ่งล้ำนเจ็ดแสนบำทถ้วน) ผ่อนช ำระ จ ำนวน 220 งวด     
เ พ่ื อน ำ เ งิน ไปช ำ ระหนี้  กรณี รับภำระหนี้  ส .ต .ท .ยุ ทธภูมิ   ทัดกลำง  สั งกั ด  หน่ วยนอก(สมำชิ ก พิ เศษ )                           
จึงเรียนมเพ่ือพิจำรณำให้คณะกรรมกำรพิจำรณำในกำรกู้ครั้งนี้ ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 

ธนำคำรกรุงไทย  จ ำนวน   490,913.79 บำท  
หนี้สหกรณ์   จ ำนวน   541,437.98 บำท 
รวมหนี้ทั้งหมด  จ ำนวน          1,266,951.77 บำท 
คงเหลือเงินสุทธิ  จ ำนวน            433,048.23 บำท   

ทุนเรือนหุ้น 125,400.00 บาท  

       - ค่ำหุ้น 1,600.00 บำท  

หนี้เงินกู้สามัญท่ัวไป 217,800.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก 1,800.00 บำท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 1,433.60 บำท  

หนี้เงินกู้สามัญโครงการบรรเทาค่าครองชีพ 127,200.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก 1,400.00 บำท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 837.25 บำท  

หนี้เงินกู้สามัญ – ฐานะผู้ค้ าประกัน 126,437.98 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก 1,640.00 บำท  

รวมรายจ่ายท้ังหมด 8,710.85 บาท  

ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญท่ัวไป 

       1. ด.ต.จำรีต           สมไทย 

       2. ส.ต.ท.สุชำติ        ศรีเทพอุบล 

       3. ส.ต.อ.ณภัทร       โชติช่วง 

       4. ส.ต.ท.นพดล       หนูคง 

ติดภาระค้ าประกัน 1ราย 

     1. ส.ต.ท.ฮำร์ฟำร์       ปำแนบูงอ        หุ้น     173,800.00   บำท   หนี้      529,800.00    บำท  
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติให้กู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้ำงหนี้และน ำเงินไปช ำระหนี้ให้ ส.ต.ท.ยุทธภูมิ  ทัดกลำง 

 
 

/5.7.5 สมำชิกขอกู้เงินฉุกเฉิน… 
 



5.7.5 สมาชิกขอกู้เงินฉุกเฉิน 
 ด้วย สมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ร.ต.อ.วรรณะ  ศรีสะระ ต ำแหน่ง รอง สว.กก.ปพ.ภ.จว.ยะลำ สมำชิกเลขที่ 02896 
มีควำมประสงค์ขอกู้เงินฉุกเฉิน จ ำนวน 10,000.00 บำท (หนึ่งหมื่นบำทถ้วน) เพ่ือน ำเงินใช้จ่ำยอบรมหลักสูตรสว.ฯ    
และใช้จ่ำยค่ำเล่ำเรียนบุตร แต่เนื่องจำกติดภำระค้ ำประกัน ด.ต.บุญเสริม แก้วขำว สังกัด กก.ปพ.ส่วนที่  1              
กรณีลำออกจำกรำชกำร จึงเรียนมำเพ่ือพิจำรณำให้คณะกรรมกำรพิจำรณำในกำรกู้ครั้งนี้ 

ทุนเรือนหุ้น 427,900.00 บาท  

       - ค่ำหุ้น 1,700.00 บำท  

หนี้เงินกู้สามัญท่ัวไป 1,792,800.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก 11,700.00 บำท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 11,800.55 บำท  

หนี้เงินกู้สามัญโครงการบรรเทาค่าครองชีพ 79,100.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก 900.00 บำท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 520.65 บำท  

หนี้เงินกู้สามัญปืน 17,590.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก 700.00 บำท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 115.78 บำท  

รวมรายจ่ายท้ังหมด 27,436.98 บาท  

ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญท่ัวไป 

       1. ร.ต.อ.กฤษฎำ       บุญปถัมภ์ 

       2. ด.ต.พิศำล           หนูชัยแก้ว 

       3. ส.ต.ท.กล้ำศึก       จันแดง 

ติดภาระค้ าประกัน 4 ราย 

     1. พ.ต.ท.ปฐวี           ช ำนำญดี         หุ้น      189,400.00   บำท   หนี้       396,039.47   บำท  

     2. ร.ต.อ.กฤษฎำ        บญุปถัมภ์        หุ้น     396,000.00   บำท   หนี้     1,576,600.00   บำท 

     3. ด.ต.บุญเสริม         แก้วขำว          หุ้น     438,900.00   บำท   หนี้     1,566,400.00   บำท 

     4. ส.ต.ท.สุเชษฐ์         สงัขรัตน์         หุ้น     225,000.00   บำท   หนี้        908,200.00   บำท 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติให้กู้เงินฉุกเฉิน  

 
 
 

/5.8 เรื่อง รำยงำนติดตำมหนี้สิน… 
 



5.8 เรื่อง รายงานติดตามหนี้สิน และรายละเอียดลูกหนี้ต่างจังหวัด 
5.8.1 รายละเอียด ลูกหนี้ต่างจังหวัด 

 ภำยในเดือนพฤศจิกำยน 2561 มีลูกหนี้ต่ำงจังหวัดส่งช ำระเงินตั้งแต่ 21 พฤศจิกำยน – 20 ธันวำคม 2561    
รวมเป็นเงิน 5,119,095.36 บำท 

ลูกหนี้ต่ำงจังหวัดยกมำเดือน พ.ย. 61 346 รำย  

สมำชิกหน่วยต่ำงจังหวัด ประจ ำเดือนธ.ค. 61 
  

 

            - ลำออก 4 รำย  

            - ย้ำยออก -          รำย  

            - ย้ำยเข้ำ 15 รำย  

คงเหลือลูกหนี้ต่ำงจังหวัดเดือนธันวำคม 2561 357 รำย  

ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติรับทรำบ 
 1. ส.ต.ต.ประหยัด เนื่องด้วง สังกัด สภ.เขวำใหญ่ จว.มหำสำรคำม เลขที่สมำชิก 06136 
   ทุนเรือนหุ้น                281,600.00  บาท 
   หนี้เงินกู้สามัญ(ปรับโครงสร้างหนี้)    465,127.05  บาท 
   หนี้เงินกู้รับสภาพหนี้(ดอกเบี้ย)              194,201.50  บาท 

ว / ด / ป รายการ 
21 /มิ.ย./61 ส่งเรียกเก็บ  12,630.-  สอ.ตร.มหำสำรคำม  ท่ี สอ.ยล./1822 

19 /ธ.ค./61 

            ด้วยทำงฝ่ำยจัดกำร ได้สอบถำมทำงสหกรณ์ ตร.มหำสำรคำม เกี่ยวกับกำรส่งช ำระยอดเดือน ต.ค.61 เนื่องจำก
ทำงฝ่ำยจัดกำร ยังไม่ได้รับยอดกำรส่งหักช ำระหนี้ จำกกำรสอบถำมและขอรำยละเอียดเช็คหมำยเลข Ems กำรส่งเข้ำระบบ
เมื่อวันที่ 31 ตุลำคม 2561 ยังไม่มีกำรน ำจ่ำยใด ๆ มำยังสหกรณ์ ตร.ยะลำ จึงท ำให้สมำชิกท่ำนนี้ เกิดควำมเสียหำย        
ในส่วนของดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย 
           เบื้องต้นทำงฝ่ำยจัดกำรได้ด ำเนินกำรประสำนไปยังไปรษณีย์ยะลำ ให้ตรวจสอบเอกสำรอีกช่องทำงหนึ่งปรำกฏว่ำ
ในวันที่ 19 ธันวำคม 2561 ได้ตรวจพบเอกสำรดังกล่ำวอยู่ที่สหกรณ์ ตร.ศชต เนื่องจำก จนท. ไปรษณีย์ได้น ำส่งเอกสำรผิด 
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 
หมำยเหตุ: เนื่องจำกรำยกำรส่งจะมำในรูปแบบของไปรษณีย์ (ตั๋วธนำคำร) 

  

ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติกรณีค้ำงช ำระให้ใช้เงินปันผล 
 2. ร.ต.ท.ขัตติยะ สำมทอง ต ำแหน่ง ย้ำย สภ.แม่ลำน จว. ปัตตำนี สมำชิกที่ 08249  
   ทุนเรือนหุ้น          362,400.00 บาท 
   หนี้เงินกู้สามัญ           1,058,054.26 บาท 
   หนี้เงินกู้ฉุกเฉิน                        64,870.90 บาท 

ว / ด / ป รายการ 
 6/ ธ.ค./ 61 ส่งเรียกเก็บ  26,320  ภ.จว.ปัตตำนี  ที่ สอ.ยล./3188 
 6/ ธ.ค./ 61 ส่งเรียกเก็บ  26,320  สภ.แม่ลำน จว.ปัตตำนี  ท่ี สอ.ยล./3191 
 19/ ธ.ค./ 61 เบื้องต้นโทรแจ้งสมำชิกให้โอนมำช ำระสหกรณ์ฯ ยอด 31,776 บำท (ณ ปัจจุบันรอกำรตรวจสอบ) 

ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติให้รอก่อน 



 3. ส.ต.อ.จอมพล วังมี สังกัด สภ.นำหม่อม จว.สงขลำ สมำชิกท่ี 07145 
   ทุนเรือนหุ้น    268,800.00  บาท 
   หนี้เงินกู้สามัญ    595,860.60  บาท 
   ติดภาระค้ าประกัน 2 ราย 

1. ส.ต.อ.ยุทธนำ   ลำภำกรณ์            หนี้เงินกู้สำมัญ     918,057.87 บำท 
2. ส.ต.อ.รณรงค์   จันทร์ประเสริฐ            หนี้เงินกู้สำมัญ    1,064,626.34 บำท 

ว / ด / ป รายการ 
8/ พ.ค./ 60 ค ำสั่งต ำรวจภูธรจังหวัดสงขลำ ท่ี 215/2560 เรื่อง ลงโทษไล่ออกจำกรำชกำร 
15/ พ.ค./ 60 แจ้งรำยละเอียดผู้กู้ – ผู้ค้ ำ ที่ สอ.ยล./1128    

31/ ส.ค./ 60   แจ้งรำยละเอียดผู้กู้ – ผู้ค้ ำ ที่ สอ.ยล./2660 (ครั้งท่ี2)   
21/ ธ.ค./ 60   แจ้งรำยละเอียดผู้กู้ – ผู้ค้ ำ ท่ี สอ.ยล./3952 (ครั้งท่ี3)   

26/ ม.ค./ 61 หนังสือ 15 วัน (ขอให้ช ำระหนี้) ที่ สอ.ยล./301   
15/ มี.ค./ 61   หนังสือ 15 วัน (ขอให้ช ำระหนี้) ที่ สอ.ยล./864 (ครั้งท่ี2) 

4/ พ.ค./ 61 ส่งเรียกเก็บ 16,450 บำท สภ.นำหม่อม จว.สงขลำ ท่ี สอ.ยล./1246 

7/ พ.ค./ 61 
ค ำสั่งต ำรวจภูธรจังหวัดสงขลำ ที่ 120/2561 เรื่อง เปลี่ยนแปลงแก้ไขค ำสั่งลงโทษไล่ออกจำกรำชกำร และให้
ข้ำรำชกำรต ำรวจกลับเข้ำรำชกำร 

18/ ก.ย./ 61 
ห นั ง สื อ ข อ ค ว ำ ม อ นุ เ ค ร ำ ะ ห์ ข อ เ อ ก ส ำ ร / ห นั ง สื อ ส ม ำ ชิ ก ที่ ถู ก ค ำ สั่ ง ร้ ำ ย แ ร ง ที่ ส อ . ย ล . / 2 5 0 0  
  **เงินเดือน ก.ย. 61 ถูกระงับกำรจ่ำย เนื่องจำกมีค ำสั่งไล่ออกจำกรำชกำร** 

16/ ต.ค./ 61 
ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำร ชุดที่  23/12 วันท่ี 26 กันยำยน 2561  มีมติให้ท ำหนังสือเรียกเก็บเงินผู้ค้ ำประกัน 
บัดนี้ ได้จัดส่งหนังสือหักเ งินเดือนข้ำรำชกำรต ำรวจเพื่อช ำระค่ำหุ้นและหนี้สหกรณ์ฯ  ที่  สอ.ยล./2973                  
รำย ส.ต.อ.ปริญญำ  ถีสูงเนิน  (สภ.บำงละมุง จว.ชลบุรี)  ยอด 8,100 บำท 

ผู้ค้ ำประกัน หนี้เงินกู้สำมัญ เลขท่ี 00802/2556 
          1. ร.ต.อ.จักรี           เฉิดฉิ้ม 
          2. ด.ต.สมัย             แก้วเกำะสะบ้ำ 
          3. จ.ส.ต.อนุกิตติ์       พงศ์จันทรเสถียร 
          4. ส.ต.อ.ปริญญำ       ถีสูงเนิน 

 
รับสภำพหนี้แล้ว 
รับสภำพหนี้แล้ว 
รับสภำพหนี้แล้ว 
ไม่ยินยอมรับสภำพหน้ี 

หมำยเหตุ: รับสภำพหนี้แล้ว 3 รำย และไม่ยินยอมรับสภำพหน้ี 1 รำย 

 ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำร ชุดที่ 23/12 วันที่ 26 กันยำยน 2561 มีมติให้ท ำหนังสือเรียกเก็บเงินกับ ผู้ค้ ำประกันเงินกู้ 

บัดนี้สำมำรถเรียกเก็บเงินกับผู้ค้ ำประกันเงินกู้ จ ำนวน 1 รำย (เป็นเงิน 1,860.00 บำท/รำย) 
 จึงขอแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนกำรโอนหุ้นหักหนี้ให้กับผู้ค้ ำประกันทั้ง 4 รำย หรือไม่ เนื่องจำกรำย ส.ต.อ.ปริญญำ  ถีสูงเนิน
ไม่ยินยอมที่จะรับสภำพหนี้ 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติอนุมัตใิห้ฝ่ำยด ำเนินกำรโอนหุ้นหักหนี้ให้กับผู้ค้ ำประกันทั้ง 4 รำย 
 

 
 
 

/5.8.2 รำยละเอียด สมำชิก ในหน่วย… 
 



5.8.2 รายละเอียด สมาชิก ในหน่วย 
  ส่งเรียกเก็บ 

สังกัด หุ้น สท สช สฐ ฉฉ ฉฐ เงินฝำก ดบ. ส่งเรียกเก็บ 
สภ.เมืองยะลา          
9558  ส.ต.ต.มำเล็ก   งะสมัน 1,600 - - - - - - - 1,600 

 1,600 - - - - - - - 1,600 
กก.ปพ.ส่วนที่1          
3483  ด.ต.บุญเสริม    แก้วขำว 1,700 10,000 - - 8,400 - - 9,977.75 30,077.75 
8724  ส.ต.ท.พงศกร   กำญจนจ ำนง 2,000 - - - - - - - 2,000 
 3,700 10,000 - - 8,400 - - 9,977.75 32,077.75 

สมาชิกสมทบ (ส่งเรียกเก็บ)          
10379  นำงรัชนิดำ    นำคพันธ์ 500 - - - - - - - 500 
 500 - - - - - - - 500 

 5,800 10,000 - - 8,400 - - 9,977.75 34,177.75 

ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติรับทรำบ 
5.8.3 รายละเอียด สมาชิก ศชต. 
เรียนคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ฯ  ฝ่ำยด ำเนินกำรขอแจ้งรำยงำนสมำชิก จชต. ประจ ำเดือนธันวำคม 2561 
1. สมำชิก กก.สส.จชต. จ ำนวน 46 รำย จ ำนวนเงินเรียกเก็บ 817,644.24 บำท ติดต่อกำรเงิน กก.สส.จชต.    

หักเก็บได้ท้ังจ ำนวน 
2. สมำชิก ศฝร.จชต. จ ำนวน 11 รำย จ ำนวนเงินเรียกเก็บ 176,778.72 บำท ติดต่อกำรเงิน ศฝร.จชต.         

หักเก็บได้ท้ังจ ำนวน 

ยอดยกมำ 57 รำย  

ลำออก - รำย  

ย้ำยออก - รำย  

ย้ำยเข้ำ  - รำย  

คงเหลือ 57 รำย  

จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทรำบ 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติรับทรำบ 
 
 
 
 
 

/5.8.4 รำยละเอียดหน่วยนอก (สมำชิกพิเศษ)… 
 
 



5.8.4 รายละเอียดหน่วยนอก (สมาชิกพิเศษ) 
เรียนคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ฯ ฝ่ำยด ำเนินกำรขอแจ้งรำยงำนหน่วยนอก (สมำชิกพิเศษ)     

ประจ ำเดือนธันวำคม 2561 

ยอดยกมำ 14 รำย 

ลำออก 1 รำย 

ย้ำยออก - รำย 

ย้ำยเข้ำ  - รำย 

คงเหลือ 13 รำย 
 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทรำบ 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติรับทรำบ 

5.8.5 รายละเอียด สมาชิกค าพิพากษา (ตัดการ์ดนอก) 
 1. ร.ต.อ.ทรัพย์สยำม ชัยทุมพงศ์ ต ำแหน่ง สน.บำงโพ เลขท่ีสมำชิก 7745 

**เช็คระบบ ณ วันที่ 19 พฤศจิกำยน 2561 กู้ 3 ที ่1. สอ.ตร.ยะลำ 2. สอ.ต ำรวจนครบำล  3. สอ.ต ำรวจแห่งชำติ 
   หนี้เงินกู้สามัญ (ค าพิพากษา) 1,281,038.50 บาท 

ว / ด / ป รำยกำร 

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

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

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

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

7/ มิ.ย./ 60 
น ำทุนเรือนหุ้น ยอด360,000 บำท  ช ำระหนี้ 
(หักช ำระ เงินต้นสช.   37,342.66 บำท ดอกเบี้ย        851.21 บำท                   คงเหลือ                 -          บำท 
            เงินต้นสษ. 230,428.03 บำท ดอกเบี้ย   91,378.10  บำท)                  คงเหลือ        1,281,038.50   บำท 

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

กำรเงินหักส่งช ำระ ยอด 3,500 บำท 
 (เบื้องต้นน ำหักในส่วนของดอกเบี้ย หนี้เงินกู้สำมญั – ค ำพิพำกษำ ) 

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

19/ ธ.ค./61 
เดือน พ.ย.61 ไม่มีกำรส่งช ำระยอดเข้ำมำยังสหกรณ์ฯ 
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 

ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติมอบหมำยให้ประธำนและที่ปรึกษำฝ่ำยกฎหมำยด ำเนินกำร 
 
 
 

/2. ร.ต.อ.ประดิษฐ์   ศรีทอง… 



 2. ร.ต.อ.ประดิษฐ์   ศรีทอง ต ำแหน่ง สน.ดุสิต เลขสมำชิก 06208 **กู้ 2 ที่**  
 **เช็คระบบ ณ วันที่ 19 พฤศจิกำยน 2561 กู้ 2 ที ่ 1. สอ.ตร.ยะลำ  2. สอ.ต ำรวจแห่งชำติ 
   หนี้เงินกู้สามัญ(ค าพิพากษา) 1,350,808.55 บาท 

ว / ด / ป รำยกำร 

ค ำพิพำกษำ 28 พฤศจิกำยน 2559 พิพำกษำให้จ ำเลยทั้งหกร่วมกันช ำระเงิน 1,522,711.05 บำท 
 (ในอัตรำดอกเบี้ย 8.75%) + ค่ำธรรมเนยีม 45,805 บำท  = 1,568,516.05 บำท 

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

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

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

ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติมอบหมำยให้ประธำนและที่ปรึกษำฝ่ำยกฎหมำยด ำเนินกำร 
 5.8.6 เรื่อง สมาชิกสหกรณ์ขอโอนย้ายระหว่างสหกรณ์ (กรณีไม่ติดภาระค้ าประกัน) 
 1. ด้วยสมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ส.ต.อ.ชัยวัฒน์ วรรณสัมพันธ์ สังกัด สภ.พล จว.ขอนแก่น สมำชิกเลขที่ 05347   
ขอโอนย้ำยระหว่ำงสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจขอนแก่น จ ำกัด รำยละเอียดดังนี้ 
   ทุนเรือนหุ้น      299,800.00 บาท 
   หนี้เงินกู้สามัญ      540,129.70 บาท 
   ไม่ติดภาระค้ าประกัน 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติให้โอนย้ำยระหว่ำงสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจขอนแก่น จ ำกัด 
 2. ด้วยสมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ส.ต.อ.สมนึก รักเกิด สังกัด บก.ภ.8 สมำชิกเลขที่ 05924 ขอโอนย้ำยระหว่ำงสหกรณ์
ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูเก็ต จ ำกัด รำยละเอียดดังนี้ 
   ทุนเรือนหุ้น     353,400.00 บาท 
   หนี้เงินกู้สามัญ           1,242,300.00 บาท 
   หนี้เงินกู้ค่าครองชีพ     34,500.00 บาท 
   ไม่ติดภาระค้ าประกัน 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติให้โอนย้ำยระหว่ำงสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูเก็ต จ ำกัด 

3. ด้วยสมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ส.ต.ท.ชำญวิทย์ อัดโดดดร สังกัด สภ.ยำงตลำด จว.กำฬสินธุ์ สมำชิกเลขท่ี 06578   
ขอโอนย้ำยระหว่ำงสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจกำฬสินธุ์ จ ำกัด รำยละเอียดดังนี้ 
   ทุนเรือนหุ้น     273,800.00 บาท 
   หนี้เงินกู้สามัญ     341,508.15 บาท 
   ไม่ติดภาระค้ าประกัน 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติให้โอนย้ำยระหว่ำงสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจกำฬสินธุ์ จ ำกัด 

/4. ด้วยสมำชิกสหกรณ์ฯ… 
 



4. ด้วยสมำชิกสหกรณ์ฯ รำย จ.ส.ต.ปริญำ เกษอำรี สังกัด สภ.คอหงส์ จว.สงขลำ สมำชิกเลขที่ 07786          
ขอโอนย้ำยระหว่ำงสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจสงขลำ จ ำกัด 

   ทุนเรอืนหุ้น    382,400.00 บาท 

   หน้ีเงินกู้สามัญ           1,419,859.21 บาท 

   หน้ีเงินกู้ค่าครองชีพ     51,110.29 บาท 

   ไม่ติดภาระค้้าประกัน 

ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติให้โอนย้ำยระหว่ำงสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจสงขลำ จ ำกัด 
5. ด้วยสมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ร.ต.อ.เริงศักดิ์ สิทธิรักษ์ สังกัด สภ.วังวิเศษ จว.ตรัง สมำชิกเลขที่ 08190 ขอ

โอนย้ำยระหว่ำงสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจตรัง จ ำกัด รำยละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น     153,400.00 บาท 

   หน้ีเงินกู้สามัญ     481,200.00 บาท 

   หน้ีเงินกู้ค่าครองชีพ             110,464.70 บาท 

   ไม่ติดภาระค้้าประกัน 

ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติให้โอนย้ำยระหว่ำงสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจตรัง จ ำกัด 
6. ด้วยสหกรณ์ฯ รำย จ.ส.ต.อุสมัน ดูดิง สังกัด บก.ท่องเที่ยว สมำชิกเลขที่ 08243 ขอโอนย้ำยระหว่ำงสหกรณ์

ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจกองปรำบ จ ำกัด รำยละเอียดดังนี้ 
   ทุนเรือนหุ้น    345,800.00 บาท 
   หนี้เงินกู้สามัญ           1,042,500.00 บาท 
   หนี้เงินกู้ค่าครองชีพ            124,800.00 บาท 
   หนี้เงินกู้ฉุกเฉิน                          6,994.60 บาท 
   ไม่ติดภาระค้ าประกัน 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติให้โอนย้ำยระหว่ำงสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจกองปรำบ จ ำกัด 

5.8.7 เรื่อง สมาชิกสหกรณ์ขอโอนย้ายระหว่างสหกรณ์ (กรณีติดภาระค้ าประกัน) 
1. ด้วยสมำชิกสหกรณ์ฯ รำย รณชัย พรหมทอง สังกัด สภ.คลองหอยโข่ง จว.สงขลำ สมำชิกเลขที่ 068231     

ขอโอนย้ำยระหว่ำงสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจสงขลำ จ ำกัด รำยละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น         383,200.00 บาท 

  หน้ีเงินกู้สามัญ          922,521.72 บาท 

  ติดภาระค้้าประกัน 1 ราย 

  1. จ.ส.ต.ไชยยันต์   กำญจนพิมำย หนี้เงินกู้สำมัญ      506,061.09    บำท 
  **ต่ำงฝ่ำย ต่ำงติดภำระค้ ำประกัน** 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติให้โอนย้ำยระหว่ำงสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจสงขลำ จ ำกัด 
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 2. ด้วยสมำชิกสหกรณ์ฯ รำย จ.ส.ต.ไชยยันต์ กำญจนพิมำย สังกัด สภ.สิงหนคร จว.สงขลำ สมำชิกเลขที่ 05398 
ขอโอนระหว่ำงสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจสงขลำ จ ำกัด รำยละเอียดดังนี้ 
  ทุนเรือนหุ้น    244,700.00 บาท 
  หนี้เงินกู้สามัญ    506,061.09 บาท 
  ติดภาระค้ าประกัน 1 ราย 

1. จ.ส.ต.รณชัย    พรหมทอง หนี้เงินกู้สำมัญ       922,521.72 บำท 
  **ต่ำงฝ่ำย ต่ำงติดภำระค้ ำประกัน** 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติให้โอนย้ำยระหว่ำงสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจสงขลำ จ ำกัด 
 3. ด้วยสมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ส.ต.อ.สิทธิเดช สมบูรณ์ สังกัด สภ.นำประดู่ จว.ปัตตำนี สมำชิกเลขที่ 08920      
ขอโอนย้ำยระหว่ำงสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจปัตตำนี จ ำกัด รำยละเอียดดังนี้ 
  ทุนเรือนหุ้น    280,600.00 บาท 
  หนี้เงินกู้สามัญ    664,400.00 บาท 
  หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ     16,170.99 บาท 
  ติดภาระค้ าประกัน 2 ราย 

 1. ร.ต.อ.สำโรจ     พชรพญำ            หนี้เงินกู้สำมัญ         246,100.00  บำท 
 2. ด.ต.มำหำมะ     ปอซีสะมะแอ            หนี้เงินกู้สำมัญ      1,410,000.00  บำท 

ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติให้โอนย้ำยระหว่ำงสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจปัตตำนี จ ำกัด 
5.8.8 เรื่อง ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ (กรณีติดภาระค้ าประกัน) 
1. ด้วยสมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ส.ต.ท.คมสันต์ สงไพรสน สังกัด สภ.ศรีสมเด็จ จว.ร้อยเอ็ด สมำชิกเลขที่ 06812 

ขอลำออกจำกกำรเป็นสมำชิกสหกรณ์ (กรณีติดภำระค้ ำประกัน) รำยละเอียดดังนี้ 
  ทุนเรือนหุ้น    200,100.00 บาท 
  ติดภาระค้ าประกัน 1 ราย 

1. จ.ส.ต.ชูเกียรติ  แป้นหมื่นไวย์      หนี้เงินกู้สำมัญ 92,553.90 บำท 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติให้รับสภำพหนี้ และลำออกได้ 

 2. ด้วยสมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ส.ต.อ.วิทยำ ฉิมหำชำติ สังกัด สภ.ห้วยแถลง จว.นครรำชสีมำ                   
สมำชิกเลขท่ี 07477 ขอลำออกจำกกำรเป็นสมำชิกสหกรณ์ (กรณีติดภำระค้ ำประกัน) รำยละเอียดดังนี้   

ทุนเรือนหุ้น    270,600.00 บาท 
  หนี้เงินกู้สามัญ    254,121.28 บาท 
  ติดภาระค้ าประกัน 1 ราย 
  1. ส.ต.อ.สงกรำน ก ำเนิดศรี      หนี้เงินกู้สำมัญ 321,603.71 บำท 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติให้รับสภำพหนี้ และลำออกได้ 
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 3. ด้วยสมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ร.ต.ท.พุทธพงษ์ กุลโท สังกัด บช.ปรำบปรำมยำเสพติด 4 สมำชิกเลขที่ 08253   
ขอลำออกจำกกำรเป็นสมำชิกสหกรณ์ (กรณีติดภำระค้ ำประกัน) รำยละเอียดดังนี้ 
  ทุนเรือนหุ้น     127,000.00 บาท 
  หนี้เงินกู้ค่าครองชีพ     96,419.47 บาท 
  ติดภาระค้ าประกัน 1 ราย 
  1. ร.ต.ท.ค ำรณ  นุ่มนำม               หนี้เงินกู้สำมัญ 397,600.00 บำท 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติให้รับสภำพหนี้ และลำออกได้ 

5.8.9 เรื่อง ขออนุมัติโอนหุ้นหักหนี้สมาชิก 
1. ด้วยสมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ส.ต.ท.พิทยำ อินทร์ยอด สังกัด สภ.จะกว๊ะ จว .ยะลำ สมำชิกเลขที่ 08904         

สมำชิกถูกตั้งค ำสั่งต ำรวจภูธรจังหวัดยะลำ ที่ 1833/2561  เรื่อง ลงโทษไล่ออกจำกรำชกำร มีควำมประสงค์ขออนุมัติ   
โอนหุ้นหักหนี้ของสมำชิก ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 
 ทุนเรือนหุ้น       306,200.00 บาท  
 หนี้เงินกู้สามัญ (ปรับโครงสร้างหนี้)          1,164,056.60 บาท   (กองทุนร้อยละ 1) 
 ติดภาระค้ าประกัน 4 ราย 
 1. ส.ต.ท.สันติพัฒน์    แก้วสุวรรณ์    หุ้น   258,700.00  บาท  หนี้เงนิกู้สามัญ      677,200.00   บาท 

 2. ส.ต.อ.พรมชาติ     เสนา       หุ้น   366,700.00  บาท  หนี้เงนิกู้สามัญ    1,037,977.13   บาท 

3. ส.ต.ท.กาวี           เจะกาเดร์       หุ้น     97,200.00  บาท  หนี้เงนิกู้สามัญ     203,500.00   บาท 

4. จ.ส.ต.สังวาร        สุดาชม       หุ้น   381,900.00  บาท  หนี้เงนิกู้สามัญ   1,384,300.00   บาท 

ผู้ค้ ำประกันเงินกู้สำมัญ (ปรับโครงสร้ำงหนี้) เลขที่ 01814/2560 วันที่กู้ 20 ตุลำคม 2560 

  1. ด.ต.จำรีต                  สมไทย  กก.สส.ภ.จว.ยะลำ 
  2. จ.ส.ต.สังวำร              สุดำชม  สภ.อัยเยอร์เวง  
  3. ส.ต.ท.มูฮัมหมัดฮัมกำ   มะสำแม สภ.จะกว๊ะ  
 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติให้โอนหุ้นหักหนี้ 
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 2. ด้วยสมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ส.ต.ต.บีลำล บือแน สังกัด สภ.อัยเยอร์เวง จว.ยะลำ สมำชิกเลขที่ 09693    
สมำชิกถูกตั้งค ำสั่งต ำรวจภูธรจังหวัดยะลำ ที่ 1824/2561 เรื่อง ลงโทษไล่ออกจำกรำชกำร มีควำมประสงค์ขออนุมัติ   
โอนหุ้นหักหนี้ของสมำชิก ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 
  ทุนเรือนหุ้น      42,400.00 บาท  
  หนี้เงินกู้ค่าครองชีพ          316,783.99 บาท   (กองทุนร้อยละ 1) 
  ติดภาระค้ าประกัน 2 ราย 

1. ส.ต.ต.ฮิลมี           มะเสะ  หุ้น   132,600.00  บำท หนี้เงินกู้สำมัญ   440,000.00  บำท 
2. ส.ต.ต.แวอุเซ็ง       สำและ  หุ้น   105,500.00  บำท หนี้เงินกู้สำมัญ   323,200.00  บำท 

  ผู้ค้ ำประกันเงินกู้ค่ำครองชีพ  เลขท่ี 00556/2561  วันที่กู้ 9 มกรำคม 2561 
  1. ส.ต.ต.แวอุเซ็ง     สำและ สภ.อัยเยอร์เวง 
 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติให้โอนหุ้นหักหนี้ 
 3. ด้วยสมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ส.ต.ต.น ำพล ทองประทีป สังกัด กก.ปพ.ส่วนที่ 2 สมำชิกเลขที่ 09793 สมำชิกถูก
ตั้งค ำสั่งต ำรวจภูธรจังหวัดยะลำ ที่ 1832/2561 เรื่อง ลงโทษไล่ออกจำกรำชกำร มีควำมประสงค์ขออนุมัติโอนหุ้นหักหนี้
ของสมำชิก ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้  

ทุนเรือนหุ้น         32,400.00 บาท  
  หนี้เงินกู้ค่าครองชีพ       254,067.75 บาท   (กองทุนร้อยละ 1) 
  ไม่ติดภาระค้ าประกัน 

  ผู้ค้ ำประกันเงินกู้ค่ำครองชีพ  เลขท่ี 01560/2560  วันที่กู้ 4 กันยำยน 2560 
  1. ส.ต.ต.อนุพงศ์       ดวงศรีแก้ว  กก.ปพ.ส่วนที่ 2 
 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติให้โอนหุ้นหักหนี้ 
 4. ด้วยสมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ส.ต.ต.ชลธิศ ศรีระษำ สังกัด สภ.กำบัง จว.ยะลำ สมำชิกเลขที่ 09451        
สมำชิกถูกตั้งค ำสั่งต ำรวจภูธรจังหวัดยะลำ ที่ 1890/2561 เรื่อง ลงโทษไล่ออกจำกรำชกำร มีควำมประสงค์ขออนุมัติ    
โอนหุ้นหักหนี้ของสมำชิก ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 
  ทุนเรือนหุ้น   119,700.00 บาท  
  หนี้เงินกู้สามัญ   491,437.11 บาท   (กองทุนร้อยละ 1) 
  ติดภาระค้ าประกัน 1ราย 

1. ส.ต.ต.ทินกร   ช ำนำญแป้น หุ้น   169,100.00  บำท   หนี้เงินกู้สำมัญ   653,800.00   บำท 
  ผู้ค้ ำประกันเงินกู้สำมัญ  เลขที่ 00661/2560  วันที่กู้ 3 เมษำยน 2560 
  1. ส.ต.ต.ทินกร   ช ำนำญแป้น สภ.กำบัง 
  2. ส.ต.ต.ศุภชัย   เปียทอง  สภ.กำบัง 
 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติให้โอนหุ้นหักหนี้ 

/5.8.10 เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินกองทุนช่วยเหลือสมำชิกผู้ค้ ำประกันเงินกู้… 



 5.8.10 เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินกองทุนช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ าประกันเงินกู้ (กองทุนร้อยละ 1) 
 กองทุนร้อยละ 1 
 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธรจังหวัดยะลำ จ ำกัด ข้อ 3(1) ข้อ 79(8)              
และข้อ 107(10) ที่ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ชุดที่ 23 ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 28 พฤษภำคม 2561 ได้มีมติก ำหนด  
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธรจังหวัดยะลำ จ ำกัด ว่ำด้วย กองทุนช่วยเหลือสมำชิกผู้ค้ ำประกันเงินกู้                       
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อควำมในข้อ 14 แห่ งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธรจั งหวัดยะลำ จ ำกัด                      
ว่ำด้วย กองทุนช่วยเหลือสมำชิกผู้ค้ ำประกันเงินกู้ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 และให้ใช้ข้อควำมต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ 14 ให้สหกรณ์จ่ ำยเงินกองทุนตำมข้อ 13 ได้ รั บกำรช่วยเหลือสมำชิกเ พ่ือช ำระหนี้                
ให้แก่สหกรณ์แทนผู้ค้ ำประกันโดยสหกรณ์จะจ่ำยให้แก่สมำชิกหลังจำกน ำค่ำหุ้น ณ วันท ำสัญญำมำหักกลบลบหนี้แล้ว 
และให้น ำเงินกองทุนช่วยเหลือสมำชิกผู้ค้ ำประกันในจ ำนวนหนี้ที่ค้ำงตำมมติคณะกรรมกำรเป็นรำย  ๆไป” 

******************************************************** 
 1. ด้วยสมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ส.ต.ท.พิทยำ อินทร์ยอด สังกัด สภ.จะกว๊ะ จว.ยะลำ สมำชิกเลขที่ 08904        
สมำชิกถูกตั้งค ำสั่งต ำรวจภูธรจังหวัดยะลำ ที่ 1833/2561 เรื่อง ลงโทษไล่ออกจำกรำชกำร มีควำมประสงค์ ขออนุมัติ   
เบิกเงินกองทุนช่วยเหลือสมำชิกผู้ค้ ำประกันเงินกู้ (ร้อยละ1) หลังจำกน ำค่ำหุ้น ณ วันท ำสัญญำมำหั กกลบลบหนี้            
ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 

ทุนเรือนหุ้น                  306,200.00 บาท  
 หนี้เงินกู้สามัญ (ปรับโครงสร้างหนี้)    1,164,056.60 บาท (กองทุนร้อยละ 1) 
 ติดภาระค้ าประกัน 4 ราย 

1. ส.ต.ท.สันติพัฒน์     แก้วสวุรรณ์     หุ้น      258,700.00  บำท   หนี้เงินกู้สำมัญ       677,200.00    บำท 
 2. ส.ต.อ.พรมชำติ       เสนำ       หุ้น     366,700.00  บำท    หนี้เงินกู้สำมัญ    1,037,977.13    บำท 
 3. ส.ต.ท.กำวี            เจะกำเดร์        หุ้น      97,200.00  บำท    หนี้เงินกู้สำมัญ       203,500.00    บำท 

4. จ.ส.ต.สังวำร         สุดำชม       หุ้น    381,900.00  บำท    หนี้เงินกู้สำมัญ     1,384,300.00    บำท 

 ผู้ค้ ำประกันเงินกู้สำมัญ (ปรับโครงสร้ำงหนี้) เลขที่ 01814/2560  วันที่กู้ 20 ตุลำคม 2560 
 1. ด.ต.จำรีต    สมไทย  กก.สส.ภ.จว.ยะลำ 
 2. จ.ส.ต.สังวำร    สุดำชม  สภ.อัยเยอร์เวง  
 3. ส.ต.ท.มูฮัมหมัดฮัมกำ  มะสำแม  สภ.จะกว๊ะ  
 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 

ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติให้เบิกเงินกองทุนช่วยเหลือสมำชิกผู้ค้ ำประกันเงินกู้ (กองทุนร้อยละ 1) 

 

 

 

/2. ด้วยสมำชิกสหกรณ์ฯ… 



 2. ด้วยสมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ส.ต.ต.บีนำล บือแน สังกัด สภ.อัยเยอร์เวง จว.ยะลำ สมำชิกเลขที่ 09693     
สมำชิกถูกตั้งค ำสั่งต ำรวจภูธรจังหวัดยะลำ ที่ 1824/2561 เรื่อง ลงโทษไล่ออกจำกรำชกำร มีควำมประสงค์ ขออนุมัติ   
เบิกเงินกองทุนช่วยเหลือสมำชิกผู้ค้ ำประกันเงินกู้ (ร้อยละ1) หลังจำกน ำค่ำหุ้น ณ วันท ำสัญญำ มำหักกลบ ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 
 ทุนเรือนหุ้น          42,400.00 บาท  
 หนี้เงินกู้ค่าครองชีพ       316,783.99 บาท   (กองทุนร้อยละ 1) 
 ติดภาระค้ าประกัน 2 ราย 

1. ส.ต.ต.ฮิลมี         มะเสะ    หุ้น     132,600.00   บำท  หนี้เงินกู้สำมัญ    440,000.00    บำท 
 2. ส.ต.ต.แวอุเซ็ง     สำและ    หุ้น     105,500.00   บำท  หนี้เงินกู้สำมัญ    323,200.00    บำท 

 ผู้ค้ ำประกันเงินกู้ค่ำครองชีพ  เลขที่00556/2561  วันที่กู้ 9 มกรำคม 2561 
 1. ส.ต.ต.แวอุเซ็ง   สำและ สภ.อัยเยอร์เวง 
 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 

ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติให้เบิกเงินกองทุนช่วยเหลือสมำชิกผู้ค้ ำประกันเงินกู้ (กองทุนร้อยละ 1) 
 3. ด้วยสมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ส.ต.ต.น ำพล ทองประทีป สังกัด กก.ปพ.ส่วนที่ 2 สมำชิกเลขที่ 09793         
สมำชิกถูกตั้งค ำสั่งต ำรวจภูธรจังหวัดยะลำ ที่ 1832/2561  เรื่อง ลงโทษไล่ออกจำกรำชกำร มีควำมประสงค์ขออนุมัติ   
เบิกเงินกองทุนช่วยเหลือสมำชิกผู้ค้ ำประกันเงินกู้ (ร้อยละ1) หลังจำกน ำค่ำหุ้น ณ วันท ำสัญญำมำหักกลบลบหนี้              
ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 

 ทุนเรอืนหุ้น        32,400.00 บาท  

 หน้ีเงินกู้ค่าครองชีพ     254,067.75  บาท   (กองทุนร้อยละ 1) 

 ไม่ติดภาระค้้าประกัน 

 ผูค้้้าประกันเงนิกู้ค่าครองชีพ  เลขที่ 01560/2560  วันที่กู้ 4 กันยายน 2560 

 1. ส.ต.ต.อนุพงศ์          ดวงศรีแก้ว กก.ปพ.ส่วนที่ 2 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 

ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติให้เบิกเงินกองทุนช่วยเหลือสมำชิกผู้ค้ ำประกันเงินกู้ (กองทุนร้อยละ 1) 
 4. ด้วยสมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ส.ต.ต.ชลธิศ ศรีระษำ สังกัด สภ.กำบัง จว.ยะลำ สมำชิกเลขที่ 09451         
สมำชิกถูกตั้งค ำสั่งต ำรวจภูธรจังหวัดยะลำ ที่ 1890/2561 เรื่องลงโทษไล่ออกจำกรำชกำรมีควำมประสงค์ขออนุมัติ     
เบิกเงินกองทุนช่วยเหลือสมำชิกผู้ค้ ำประกันเงินกู้ (ร้อยละ1) หลังจำกน ำค่ำหุ้น ณ วันท ำสัญญำ มำหักกลบลบหนี้ ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 
 ทุนเรือนหุ้น        119,700.00 บาท  
 หนี้เงินกู้สามัญ        491,437.11 บาท   (กองทุนร้อยละ 1) 
 ติดภาระค้ าประกัน 1 ราย 

1. ส.ต.ต.ทินกร        ช ำนำญแป้น     หุ้น   169,100.00   บำท   หนี้เงินกู้สำมัญ   653,800.00   บำท 
 ผู้ค้ ำประกันเงินกู้สำมัญเลขที่ 00661/2560  วันที่กู้ 3 เมษำยน 2560 
 1. ส.ต.ต.ทินกร  ช ำนำญแป้น สภ.กำบัง 
 2. ส.ต.ต.ศุภชัย  เปียทอง  สภ.กำบัง 
 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 

ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติให้เบิกเงินกองทุนช่วยเหลือสมำชิกผู้ค้ ำประกันเงินกู้ (กองทุนร้อยละ 1) 



 5. ด้วยสมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ส.ต.ต.มูหำมัดอำเพต  ต่วนสิติ  สังกัด สภ.อัยเยอร์เวง จว.ยะลำ สมำชิกเลขที่ 09705 
สมำชิกถูกตั้งค ำสั่งต ำรวจภูธรจังหวัดยะลำ ที่ 1823/2561  เรื่อง ลงโทษไล่ออกจำกรำชกำร มีควำมประสงค์ ขออนุมัติ  
เบิกเงินกองทุนช่วยเหลือสมำชิกผู้ค้ ำประกันเงินกู้ (ร้อยละ1) หลังจำกน ำค่ำหุ้น ณ วันท ำสัญญำมำหักกลบลบหนี้              
ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 
 ทุนเรือนหุ้น                      - บาท  
 หนี้เงินกู้สามัญ        639,453.07 บาท   (กองทุนร้อยละ 1) 
 ติดภาระค้ าประกัน 1 ราย 

1. ส.ต.อ.สรวิชญ์       ชุมแสง  หุ้น    353,400.00   บำท    หนี้เงินกู้สำมัญ   1,065,860.00   บำท 

 ผู้ค้ ำประกันเงินกู้สำมัญ  เลขที่ 01558/2560  วันที่กู้ 4 กันยำยน 2560 
 1. ส.ต.อ.สรวิชญ์       ชุมแสง  สภ.เมืองยะลำ 
 2. ส.ต.ต.ปรวิัฒน์  รัตนพันธ์ กก.ปพ.ส่วนที่2 
 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 

ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติให้เบิกเงินกองทุนช่วยเหลือสมำชิกผู้ค้ ำประกันเงินกู้ (กองทุนร้อยละ 1) 
5.8.11 รายละเอียด สมาชิก ข้าราชการบ านาญ 
ภำยในเดือนธันวำคม 2561 มีลูกหนี้ข้ำรำชกำรบ ำนำญส่งช ำระเงินตั้งแต่ 24 พฤศจิกำยน –21 ธันวำคม 2561 

จ ำนวน 171 รำย รวมเป็นเงิน 2,151,566.40 บำทเรียกเก็บจริง จ ำนวน 116 รำย จ ำนวนเงิน 1,204,222.30 บำท       
มำช ำระเอง จ ำนวน 4 รำย จ ำนวนเงิน 26,474.98 บำท และเรียกเก็บจำกกรมบัญชีกลำง จ ำนวน 51 รำย จ ำนวนเงิน 
920,869.12 บำท รวมเงินจ ำนวน 947,344.10 บำท จ่ำยช ำระเอง 1 รำย  จ ำนวน 10,000.00 บำท 

สมำชิกหน่วยบ ำนำญ ประจ ำเดือน ธ.ค.61 ยอดยกมำ 172 รำย 

ลำออก ประจ ำเดือน 24 พ.ย. – 21 ธ.ค.61 ลำออก/ย้ำย 1 รำย 

 
เสียชีวิต - รำย 

 
ย้ำยเข้ำ - รำย 

คงเหลือ บ ำนำญ เดือน ธันวำคม 2561 ทั้งสิ้น 171 รำย 

ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติรับทรำบ 
สรุปสมาชิกข้าราชการบ านาญที่ช าระไม่เป็นปกติ 

1. ร.ต.ท.ประจวบ  นิพนธ์มั่น ต ำแหน่ง ข้ำรำชกำรบ ำนำญ สมำชิกเลขท่ี  1388 
 ทุนเรือนหุ้น    431,400.00   บาท 
 หนี้เงินกู้สามัญ 00129/2562           409,000.00   บาท 

วันเดือนปี รายการ จ านวนเงิน 
21 ธ.ค.61 ส่งเรียกเก็บจำกกรมบัญชีกลำง ภ.จว.ยะลำ 20,000.00 

 เรียกเก็บจำกเครื่องจริง 5,763.16 

21 ธ.ค.61 ช ำระจริง (ช ำระเงินปกติ) 20,000.00 

ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติรับทรำบ 

/2. ร.ต.ท.สมเกียรติ  มำตย์นอก… 



2. ร.ต.ท.สมเกียรติ  มำตย์นอก ต ำแหน่ง ข้ำรำชกำรบ ำนำญ  สมำชิกเลขที่ 1506 
 ทุนเรือนหุ้น      480,300.00   บาท 
 หนี้เงินกู้สามัญ  01166/2559           1,305,550.80 บาท 

วันเดือนปี รายการ จ านวนเงิน 

21 ธ.ค.61 ส่งเรียกเก็บจำกกรมบัญชีกลำง ภ.จว.ยะลำ 20,000.00 
 เรียกเก็บจริง 21,953.43 

21 ธ.ค.61 ช ำระจริง 20,000.00 

 ยังคงค้ำงช ำระหนี้  

ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติรับทรำบ 
3.   ร.ต.ท.นิยม  รำชวิบูลย์ ต ำแหน่ง ข้ำรำชกำรบ ำนำญ สมำชิกเลขที่ 5733 

  ทุนเรือนหุ้น     439,100.00 บาท 
  หนี้เงินกู้สามัญ 0076/2557            802,884.56 บาท 
  หนี้เงินกู้ค่าครองชีพ 00192/2558   14,635.39 บาท 

วันเดือนปี รายการ จ านวนเงิน 
20 พ.ย.61 ส่งเรียกเก็บจำกกรมบัญชีกลำง ภ.จว.ยะลำ 17,500.00 

 เรียกเก็บจริง 25,845.25 

23 พ.ย.61 ช ำระจริง 17,500.00 
 ยังคงค้ำงช ำระหนี้  

ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติให้น ำเงินปันผลมำช ำระหนี้ 
4. ร.ต.ต.มำนิต อำลีดีมัน ต ำแหน่ง ข้ำรำชกำรบ ำนำญ สมำชิกเลขท่ี 2749 (ใหม่ พ.ย.61) 

ทุนเรือนหุ้น    426,200.00 บาท 
 หนี้เงนิกู้สามัญ 01447/2561         1,811,679.11 บาท 
 หนี้เงินกู้ค่าครองชีพ 0194/2561              395,800.00 บาท 

วันเดือนปี รายการ จ านวนเงิน 

21 ธ.ค.61 ส่งเรียกเก็บจำกกรมบัญชีกลำง  32,500.00 

 เรียกเก็บจริง 27,542.93 
21 ธ.ค.61 เรียกเก็บได้จริง รอดูเดือนถัดไป 32,500.00 

 ยังคงค้ำงช ำระหนี้  

ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติให้น ำเงินปันผลมำช ำระหนี้ 

 

 

 

/5.9 เรื่อง รำยชื่อสมำชิกที่สมัครเข้ำเป็นสมำชิกใหม่… 

 



5.9 เรื่อง รายช่ือสมาชิกที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ 
สรุปรำยชื่อสมำชิกท่ีสมัครเข้ำเป็นสมำชิกใหม่ 

ระหว่ำงวันที่ 22 พฤศจิกำยน – 20 ธันวำคม 2561 
ประจ ำเดือนธันวำคม 2561 

สมาชกิ
เลขที ่

ยศ ชื่อ – สกุล 
กู้เงินฉุกเฉิน 

สังกัด 
วัน/เดือน/ปี 

ที่สมัคร กู้ ไม่กู้ 

10423 ส.ต.ท.ภัทรชนน       สรัสสมิต    สภ.บันนังสตำ 22 พ.ย.61 

10424 ส.ต.ต.วิทยำ           ภูมิวิวัฒน์    สภ.อัยเยอร์เวง 23 พ.ย.61 

10425 ด.ต.ชอบ               ทรัพย์คง    สภ.ยะรม 27 พ.ย.61 

10426 ร.ต.ท.หญิงนูรยำนี   สบำหำนำเล๊ำะ    ศพฐ.10 29 พ.ย.61 

10427 ส.ต.ต.วรินทร์         อู่อินทร์    สภ.ธำรโต 04 ธ.ค.61 

10428 ด.ต.หญิงคะนึงสุข   ภู่กลำง    ภ.จว.ยะลำ 04 ธ.ค.61 

10429 พ.ต.ท.เจฟฟรีย์      ไศลมำนกุล    สภ.เบตง 04 ธ.ค.61 

10430 ร.ต.อ.สมภพ         มำเมือง    สภ.จะกว๊ะ 04 ธ.ค.61 

10431 ส.ต.ต.ชำรีฟ          นวนด ำ 10,000.00  สภ.กรงปินัง 04 ธ.ค.61 
10432 ส.ต.ต.กีรติ            เกตด ำ 10,000.00  สภ.แม่หวำด 12 ธ.ค.61 
10433 นำงรุ่งนภำ           ลิ่มลิขิต    สมำชิกสมทบ 14 ธ.ค.61 

ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติรับทรำบ 
5.10 เรื่อง ขอรับเงินว่าด้วยกองทุนเพื่อสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ พ.ศ.2560 

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

1. ด้วย สมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ส.ต.ท.อภิสิทธิ์  ไพรวรรณ์ ต ำแหน่ง ผบ.หมู่  (ป) สภ.กำบัง สมำชิกเลขที่ 08658 
ได้ก ำเนิดบุตรเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกำยน 2561 ขอรับเงินสวัสดิกำรรับขวัญทำยำทใหม่ จึงเรียนมำเพ่ือให้คณะกรรมกำรพิจำรณำ 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติให้เบิกเงินกองทุนเพ่ือสวัสดิกำรหรือกำรสงเครำะห์ กรณีรับขวัญทำยำทใหม่ 

จ ำนวน 1,000 บำท 
2. ด้วย สมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ส.ต.ท.นัฐพล  แก่นจันทร์ ต ำแหน่ง ผบ.หมู่(ป) สภ.ท่ำธงสมำชิกเลขที่ 09484     

ได้ก ำเนิดบุตรเมื่อวันที่ 12 ธันวำคม 2561 ขอรับเงินสวัสดิกำรรับขวัญทำยำทใหม่ จึงเรียนมำเพ่ือให้คณะกรรมกำรพิจำรณำ 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติให้เบิกเงินกองทุนเพ่ือสวัสดิกำรหรือกำรสงเครำะห์ กรณีรับขวัญทำยำทใหม่ 

จ ำนวน 1,000 บำท 
3. ด้วย สมำชิกสหกรณ์ฯ รำย น.ส.นันทพร ขุนทอง สังกัด สมำชิกสมทบ (ส่งเรียกเก็บ)สมำชิกเลขที่ 10061       

ได้ก ำเนิดบุตรเมื่อวันที่ 8 ตุลำคม 2561 ขอรับเงินสวัสดิกำรรับขวัญทำยำทใหม่ จึงเรียนมำเพ่ือให้คณะกรรมกำรพิจำรณำ 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติให้เบิกเงินกองทุนเพ่ือสวัสดิกำรหรือกำรสงเครำะห์ กรณีรับขวัญทำยำทใหม่ 

จ ำนวน 1,000 บำท 
 

/4. ด้วย สมำชิกสหกรณ์ฯ… 



4. ด้วย สมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ส.ต.ท.อภิวัฒน์   อินทรสกุล ต ำแหน่ง ผบ.หมู่  (นปพ.) สภ.กรงปินัง             
สมำชิกเลขที่ 08720 ได้ก ำเนิดบุตรเมื่อวันที่ 8 ตุลำคม 2561 ขอรับเงินสวัสดิกำรรับขวัญทำยำทใหม่ จึงเรียนมำ     
เพ่ือให้คณะกรรมกำรพิจำรณำ 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติให้เบิกเงินกองทุนเพ่ือสวัสดิกำรหรือกำรสงเครำะห์ กรณีรับขวัญทำยำทใหม่ 

จ ำนวน 1,000 บำท 
ข้อ 16 จ่ำยเงินสวัสดิกำรมงคลสมรสของสมำชิก โดยจ่ำยครั้งเดียว จ ำนวน 1,000 บำท และกรณีคู่สมรสเป็ น

สมำชิกสหกรณ์ทั้ง 2 คน ให้ขอรับสวัสดิกำรตำมสิทธิอันพึงได้ทั้ง 2 คน 
 ด้วย สมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ส.ต.ต.นพพล  ปำธะรัตน์ ต ำแหน่ง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.รำมัน สมำชิกเลขที่ 09816 
ขอรับเงินสวัสดิกำรมงคลสมรสของสมำชิก จึงเรียนมำเพ่ือให้คณะกรรมกำรพิจำรณำ 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติให้เบิกเงินกองทุนเพ่ือสวัสดิกำรหรือกำรสงเครำะห์ กรณีมงคลสมรส       

จ ำนวน 1,000 บำท 
5.11 เรื่อง ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด ว่าด้วย กองทุนเพื่อสวัสดิการหรือ             
การสงเคราะห์ พ.ศ.2562 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 
ว่าด้วย กองทุนเพื่อสวัสดิการหรือการสงเคราะห์  พ.ศ.2562 

................................................................................ 
 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธรจังหวัดยะลำ จ ำกัด ข้อ 3(1)ข้อ 79(8) 
และข้อ 107(10) และโดยมติที่ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ชุดที่ 24 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 ธันวำคม 2561           
ได้ก ำหนดให้มีระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธรจังหวัดยะลำ จ ำกัด  ว่ำด้วย กองทุนเพ่ือสวัสดิกำร หรือกำร
สงเครำะห์ พ.ศ.2562 ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่ำ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธรจังหวัดยะลำ จ ำกัด ว่ำด้วยกองทุนเพ่ือสวัสดิกำร
หรือกำรสงเครำะห์ พ.ศ.2562” 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 ธันวำคม 2561 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธรจังหวัดยะลำ จ ำกัด ว่ำด้วย กองทุนเพ่ือสวัสดิกำรหรือกำร
สงเครำะห์ พ.ศ.2561 และบรรดำระเบียบประกำศ ค ำสั่ง มติ หรือข้อตกลงอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
  “สหกรณ”์ หมำยถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธรจังหวัดยะลำ จ ำกัด 
  “กองทุน” หมำยถึง กองทุนสวัสดิกำรหรือกำรสงเครำะห์ 
  “คณะกรรมกำร” หมำยถึง คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ 
  “สมำชิก” หมำยถึง สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธรจังหวัดยะลำ จ ำกัดและให้รวมถึงสมำชิกสมทบด้วย 
  “บำดเจ็บ” หมำยถึง สมำชิกท่ีได้รับบำดเจ็บจำกอุบัติเหตุ มีใบรับรองแพทย์แนบ แสดงว่ำนอนพักรักษำ
ตัวในโรงพยำบำลเท่ำนั้น 
  “ผู้รับผลประโยชน์” หมำยถึง บุคคลที่สมำชิกได้ระบุไว้ 
  “ทำยำท” หมำยถึง บุตร คู่สมรส บิดำมำรดำ ที่ถูกต้องตำมกฎหมำย 

/ข้อ 5 ให้สหกรณ์จัดตั้ง… 
 



 ข้อ 5 ให้สหกรณ์จัดตั้ง “กองทุนสวัสดิกำรหรือกำรสงเครำะห์” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในกำรใช้จ่ำยเงินทุนเพ่ือกำรดังต่อไปนี้ 
  (1) เพ่ือเป็นสวัสดิกำรช่วยสมำชิกกรณีสมำชิกเสียชีวิต 
  (2) เพ่ือเป็นสวัสดิกำรช่วยสมำชิกที่ได้รับบำดเจ็บจำกอุบัติเหตุ 
  (3) เพ่ือเป็นสวัสดิกำรด้ำนเกี่ยวกับกำรประกอบพิธีทำงศำสนำ 
  (4) เพ่ือสวัสดิกำรอื่น ๆ ที่จ ำเป็น 
 ข้อ 6 เงินกองทุนได้มำจำกแหล่งต่ำง ๆ ดังนี้ 
  (1) ได้รับกำรจัดสรรจำกก ำไรสุทธิประจ ำปี 
  (2) เงินที่ได้รับจำกกำรบริจำคเพ่ือกำรนี้ 
  (3) ดอกผลที่เกิดจำกกองทุนนี้ 
 ข้ อ  7  เ งิ น กอ งทุ น ต ำมข้ อ  6 ( 1 )  ใ ห้ คณะกร รมกำ ร เสนอต่ อที่ ป ร ะชุ ม ใหญ่ สหกรณ์ ขอจั ดส ร ร                          
จำกก ำไรสุทธิสมทบเป็นเงินกองทุนจ ำนวนปีละไม่ต่ ำกว่ำหนึ่งแสนบำทแต่ไม่เกินห้ำแสนบำท จนกว่ำเงินกองทุน  
จะมีจ ำนวนถึงห้ำล้ำนบำท หำกมีกองทุนมีจ ำนวนห้ำล้ำนบำทแล้วให้ขอจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี เ พ่ื อรักษำ 
ระดับเงินกองทุนให้อยู่ที่จ ำนวนห้ำล้ำนบำทเท่ำนั้น 
  กำรจัดสรรจำกก ำไรสุทธิสมทบเป็นเงินกองทุนตำมวรรคหนึ่งต้องไม่เกินอัตรำร้อยละสิบของก ำไรสุทธิของสหกรณ์ 
 ข้อ 8 เงินกองทุนอำจมีเกินกว่ำจ ำนวนห้ำล้ำนบำทได้หำกเป็นเงินที่ได้มำจำกข้อ 6(2) (3) 
 ข้อ 9 ให้สหกรณ์น ำเงินที่ได้รับตำมข้อ 6 เข้ำบัญชีเงินกองทุนทันที เว้นแต่เงินตำมข้อ 6(1)เข้ำบัญชีกองทุน     
เมื่อได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมใหญ่ 
 ข้อ 10 ผู้มีอ ำนำจเบิกจ่ำยเงินตำมค ำสั่งของสหกรณ์เป็นผู้เบิกจ่ำยเงินกองทุน 
 ข้อ 11 กำรใช้จ่ำยเงินกองทุน จะจ่ำยให้กับบุคคลใดในกรณีใด ให้เสนขออนุมัติต่อคณะกรรมกำร 
 ข้อ 12 กรณีสมำชิกเสียชีวิตจ่ำยเงินกองทุนสวัสดิกำร ดังนี้ 
  (ก)  เป็นสมำชิกไม่เกินห้ำปี   จ ำนวน     70,000.- บำท 
  (ข)  เป็นสมำชิกเกินห้ำปีขึ้นไป   จ ำนวน   100,000.- บำท 
  กำรจ่ำยเงินสวัสดิกำรตำม (ก) และ (ข) กองทุนเพ่ือสวัสดิกำรหรือกำรสงเครำะห์จะไม่จ่ำยให้กับสมำชิก
ที่มีกองทุนช่วยเหลือสมำชิกผู้ค้ ำประกันเงินกู้และมีกำรจ่ำยช ำระหนี้ตั้งแต่หนึ่งล้ำนบำทขึ้นไป แต่ให้น ำเงินกองทุน        
เพ่ือสวัสดิกำรหรือกำรสงเครำะห์ มำช ำระหนี้เงินกู้แทน 
 ข้อ 13 กรณีสมำชิกสมทบเสียชีวิตจ่ำยเงินกองทุนสวัสดิกำรดังนี้     
  (ก) เป็นสมำชิกสมทบไม่เกินห้ำปี   จ ำนวน   15,000.- บำท 
  (ข) เป็นสมำชิกสมทบเกินห้ำปีขึ้นไป  จ ำนวน   20,000.- บำท 
 ข้อ 14 กรณีสมำชิกและสมำชิกสมทบเกิดอุบัติเหตุได้รับบำดเจ็บต้องพักรักษำตัวโรงพยำบำล 
  (ก) สมำชิกได้รับบำดเจ็บต้องพักรักษำตัวโรงพยำบำลจ่ำยเงินช่วยเหลือวันละ 300. - บำท                
แต่ไม่เกินปีละ 20,000.- บำท 
  (ข) สมำชิกสมทบได้รับบำดเจ็บต้องพักรักษำตัวโรงพยำบำลจ่ำยเงินช่วยเหลือวันละ100. - บำท           
แต่ไม่เกินปีละ 10,000.- บำท 
 ข้อ 15 สวัสดิกำรรับขวัญทำยำทใหม่ ให้แก่สมำชิก ครั้งละ 1,000.- บำท โดยจ่ำยครั้งเดียวและกรณีบิดำ    
มำรดำ เป็นสมำชิกท้ัง 2 คน ให้ขอรับเงินสวัสดิกำรตำมสิทธิอันพึงได้ทั้ง 2  คน 

/ข้อ 16 จ่ำยเป็นเงินสวัสดิกำรมงคลสมรสของสมำชิก… 



 ข้อ 16 จ่ำยเป็นเงินสวัสดิกำรมงคลสมรสของสมำชิก โดยจ่ำยครั้งเดียว จ ำนวน 1,000.- บำท 
และกรณีคู่สมรสเป็นสมำชิกสหกรณ์ทั้ง 2 คน ให้ขอรับสวัสดิกำรตำมสิทธิอันพึงได้ทั้ง 2  คน 
 ข้อ 17 จ่ำยเป็นเงินสวัสดิกำรสมำชิกอุปสมบทและประกอบพิธีฮัจจ์โดยจ่ำยครั้งเดียว จ ำนวน  1,000.- บำท 
 ข้อ 18 กรณีสมำชิกเกษียณอำยุรำชกำร โดยจ่ำยครั้งเดียว จ ำนวน 2,000.- บำท 
 ข้อ 19 เมื่อสมำชิกเสียชีวิต สหกรณ์จะจ่ำยเงินกองทุนให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดตำมล ำดับดังนี้ 
  (1) ผู้รับผลประโยชน์ 
  (2) กรณีท่ีสมำชิกไม่ได้ระบุผู้รับผลประโยชน์ ให้จ่ำยแก่  บิดำ-มำรดำ  คู่สมรส  บุตร (ไม่รวมบุตรบุญธรรม) 
 ข้อ 20 กำรขอรับเงินกองทุนสวัสดิกำร 

 20.1 กรณีสมำชิกเสียชีวิต ให้ผู้รับประโยชน์หรือบุคคล ข้อ 19 ยื่นหลักฐำนต่อสหกรณ์ภำยใน 1 ปี 
นับตั้งแต่เสียชีวิต หำกพ้นก ำหนดนี้ถือว่ำทำยำทของสมำชิกผู้เสียชีวิต มีควำมประสงค์ท่ีจะสละสิทธิ์ในกำรขอรับเงินจำกกองทุนนี้ 
   (1) ส ำเนำใบมรณะบัตรของสมำชิกผู้เสียชีวิต 
   (2) ส ำเนำทะเบียนบ้ำนที่มีชื่อสมำชิกผู้เสียชีวิต 
   (3) ส ำเนำทะเบียนสมรสของสมำชิกผู้เสียชีวิต 
   (4) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวของผู้ขอรับเงิน 
   (5) เอกสำรอื่นตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด 
  20.2 กรณีสมำชิกได้รับบำดเจ็บจำกอุบัติเหตุพักรักษำตัวโรงพยำบำลยื่นหลักฐำนต่อสหกรณ์ภำยใน 90 วัน 
นับแต่วันที่เข้ำพักรักษำตัวในโรงพยำบำล หำกพ้นก ำหนดนี้ ถือว่ำสมำชิกสละสิทธิ์ในกำรขอรับเงินกองทุนนี้ 
   (1) หลักฐำนรับรองของแพทย์จำกโรงพยำบำล 
   (2) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวของสมำชิกท่ีเจ็บป่วย 
   (3) เอกสำรอื่นตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด  

20.3 กรณีสมำชิกขอเงินกู้รับขวัญทำยำทใหม่ ยื่นหลักฐำนภำยใน 120 วัน นับตั้งแต่วันคลอดบุตร 
 (1) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวผู้รับสวัสดิกำร 
 (2) ส ำเนำใบส ำคัญสมรสหรือส ำเนำเอกสำรกำรรับรองบุตร 
 (3) ส ำเนำสูติบัตร 
 (4) ส ำเนำเงินฝำกธนำคำรหรือส ำเนำคู่ฝำกสหกรณ์ 
 (5) เอกสำรอื่นตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด 

  20.4 กรณีสมำชิกขอเงินสวัสดิกำรมงคลสมรส ยื่นหลักฐำนภำยใน 30 วัน นับตั้งแต่วันจดทะเบียนสมรส
หำกพ้นก ำหนดนี้ถือว่ำสมำชิกสละสิทธิ์ขอรับเงินกองทุนนี้ 
   (1) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวของผู้ขอรับเงิน 
   (2) ส ำเนำทะเบียนสมรส 
   (3) เอกสำรอื่นตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด 
 
 

/20.5 กรณีสมำชิกอุปสมบท… 
 



  20.5 กรณีสมำชิกอุปสมบทและประกอบพิธีฮัจจ์ยื่นหลักฐำนภำยใน 90 วัน หลังจำกอุปสมบท หรือ
ประกอบพิธีฮัจจ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
   (1) ใบลำอุปสมบท หรือใบสมัครบรรพชำ 
   (2) ใบลำประกอบพิธีฮัจจ์ 
   (3) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวของผู้ขอรับเงิน 
   (4) เอกสำรอื่นตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด 
  20.6 กรณีสมำชิกเกษียณอำยุรำชกำร 
   (1) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวของผู้ขอรับเงิน 
   (2) เอกสำรอื่นตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด 
 ข้อ 21 เงินกองทุนที่จ่ำยให้ตำมข้อ 12 สหกรณ์ทรงไว้ซึ่ งสิทธิที่จะจ่ำยให้แก่บุคคลตำมข้อ 19 และ 
ข้อวินิจฉัยใด ๆ ของคณะกรรมกำรในทุกกรณีให้ถือเป็นข้อยุติ 
 ข้อ 22 สหกรณ์ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะงดจ่ำยหรือลดจ ำนวนเงินให้น้อยกว่ำหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนดไว้ 
โดยคณะกรรมกำรเป็นผู้พิจำรณำอนุมัติ หำกปรำกฏว่ำ 
  (1) เงินกองทุนมจี ำนวนน้อยมำก หรือหมดลง 
  (2) กรณีสมำชิกเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตพร้อมกันหลำยคนเป็นเหตุให้เงินกองทุนน่ำจะไม่พอจ่ำยในปีงบประมำณ 
 ข้อ 23 ให้ประธำนกรรมกำร รักษำกำรให้เป็นไปตำมระเบียบนี้ 
   ประกำศ ณ วันที่ 26 ธันวำคม 2561 
                                                      พันต ำรวจโทหญิง  เสำวลักษณ์    ตรีมรรค   
                                                                          ( เสำวลักษณ์    ตรีมรรค ) 
                   ประธำนกรรมกำร 
             สหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธรจังหวัดยะลำ จ ำกัด 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แก้ไขเพ่ิมเติม แล้วเสนอนำยทะเบียนต่อไป 
5.12 เรื่อง ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2562 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 
ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2562 

    
 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธรจังหวัดยะลำ จ ำกัด ข้อ 3 (5) ข้อ 11 (1) ข้อ 13 
ข้อ 14 ข้อ 15 ข้อ 79 (8) และข้อ 107 (3) ที่ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ชุดที่ 24    ครั้งที่ 2    เมื่อวันที่ 26 ธันวำคม 2561 มี
มติก ำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธรจังหวัดยะลำ จ ำกัด ว่ำด้วย กำรให้เงินกู้แก่สมำชิก พ.ศ.2562 ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่ำ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธรจังหวัดยะลำ จ ำกัด ว่ำด้วย กำรให้เงินกู้แก่สมำชิก พ.ศ.2562 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 15 มกรำคม 2562 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธรจังหวัดยะลำ จ ำกัด ว่ำด้วย กำรให้เงินกู้แก่สมำชิกสหกรณ์ พ.ศ.2557 
และบรรดำระเบียบ ประกำศ ค ำสั่ง มติ หรือข้อตกลงอ่ืนใดที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน  

/หมวด 1... 

 



หมวด 1 
บททั่วไป 

 ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
  (1) “สหกรณ”์ หมำยถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธรจังหวัดยะลำ จ ำกัด 
  (2) “สมำชิก” หมำยถึง บุคคลผู้ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรให้เป็นสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ต ำรวจภูธรจังหวัดยะลำ จ ำกัด และให้หมำยควำมรวมถึงสมำชิกสมทบด้วย 
  (3) “สมำชิกสมทบ” หมำยถึง บุคคลผู้ที่เกี่ยวข้องกับสมำชิกโดยเป็น บิดำ มำรดำ คู่สมรส บุตรที่ชอบด้วยกฎหมำย 
และต้องมีอำยุตั้งแต่ยี่สิบปีบริบูรณ์แต่ไม่เกินกว่ำหกสิบปี ในวันที่สมัครเข้ำเป็นสมำชิก          
  (4) “เงินได้รำยเดือน” หมำยถึง เงินเดือน หรือค่ำจ้ำงประจ ำและเงินที่จ่ำยควบกับเงินเดือน หรือค่ำจ้ำงประจ ำ
ซึ่งสมำชิกได้รับจำกหน่วยงำนที่สังกัด โดยไม่รวมเงินค่ำเบี้ยเลี้ยงและเงินเสี่ยงภัยพ้ืนที่พิเศษ 
  (5) “ผู้มีอ ำนำจอนุมัติให้กู้เงิน” หมำยถึง คณะกรรมกำรด ำเนินกำร คณะกรรมกำรเงินกู้และผู้ได้รับมอบ
อ ำนำจตำมข้อ 18 
 ข้อ 5 กำรให้เงินกู้แก่สมำชิกมี 3 ประเภท คือ 
   (1) เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน ส ำหรับสมำชิกที่มีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจ ำเป็นเร่งด่วน 
   (2) เงินกู้สำมัญ ส ำหรับสมำชิกใช้จ่ำยเพ่ือกำรอันจ ำเป็นหรือเพ่ือประโยชน์อื่น ๆ 
  (3) เงินกู้พิเศษส ำหรับเพ่ือส่งเสริมฐำนะควำมมั่นคงเพ่ือกำรเคหะ หรือเพ่ือกำรอ่ืนที่ก่อให้เกิดประโยชน์
งอกเงยขึ้นแก่สมำชิกเอง 
 ข้อ 6 เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
  (1) เงินกู้ฉุกเฉิน 
  (2) เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อซื้อหุ้นเพิ่ม 
 ข้อ 7 เงินกู้สำมัญ แบ่งเป็น 5 ประเภท คือ 
  (1) เงินกู้สำมัญ 
  (2) เงินกู้สำมัญเพ่ือซื้ออำวุธปืน 
  (3) เงินกู้สำมัญเพ่ือบรรเทำค่ำครองชีพ 
  (4) เงินกู้สำมัญพิเศษใช้เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนเป็นหลักประกัน 
  (5) เงินกู้สำมัญเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิต 
  (6) เงินกู้สำมัญเพ่ือวัยเกษียณ 
 ข้อ 8 กำรกู้สำมัญจ ำนวนเงินไม่เกินห้ำล้ำนบำทให้เป็นหน้ำที่ของคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเป็นผู้พิจำรณำอนุมัติให้เงินกู้ 
 ข้อ 9 สมำชิกต้องเป็นผู้มำยื่นกู้เงินด้วยตนเอง  
 ข้อ 10 สมำชิกผู้ขอกู้เงินต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่ำงผิดนัดช ำระหนี้ ให้สหกรณ์ ไม่ว่ำจะเป็นเงิน ค่ำหุ้ น             
ค่ำงวดช ำระหนี้หรือดอกเบี้ย  
 ข้อ 11 สมำชิกผู้กู้เงินต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่ำงกำรขอลำออกจำกกำรเป็นสมำชิก  ต้องค ำพิพำกษำ    หรือค ำสั่งของ
ศำลให้บังคับคดีโดยอำยัดทรัพย์สิน เงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืน แต่ไม่ตัดสิทธิ์คณะกรรมกำรที่จะพิจำรณำอนุมัติ เงินกู ้    
ให้สมำชิกท่ีขอกู้เงิน  

/ข้อ 12 สมำชิกผู้กู้เงิน… 



 ข้อ 12 สมำชิกผู้กู้เงินต้องเป็นผู้มีเงินคงเหลือตำมหนังสือรับรองเงินเดือนเพียงพอส ำหรับกำรหักช ำระหนี้แล้ว 
ยังคงเหลืออยู่อีกไม่น้อยกว่ำหนึ่งพันห้ำร้อยบำท และจะจ่ำยเงินกู้ให้สมำชิกเม่ือรวบรวมเงินได้ครบตำมจ ำนวนที่ขอกู้  
 ข้อ 13 เงินงวดช ำระหนี้เงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเมื่อรวมกับกำรหักเงินได้รำยเดือนรำยกำรอ่ืน ๆ ของสมำชิกแล้ว
จะต้องไม่เกินเงินได้สุทธิรำยเดือน โดยอยู่ในหลักเกณฑ์ตำมข้อ 12 
 ข้อ 14 กำรอนุมัติให้สมำชิกกู้เงิน ต้องพิจำรณำตำมข้อ 4 (4) เป็นล ำดับแรก ประกอบกับให้น ำเอกสำร (1)     
ถึง (3) ตำมข้อ 42 มำใช้ประกอบด้วย    
 ข้อ 15 สมำชิกจะกู้เงินโดยใช้ทุนเรือนหุ้นค้ ำประกันได้สูงสุดไม่เกินอัตรำร้อยละเก้ำสิบห้ำของทุนเรือนหุ้นตน 
และต้องมีเงินได้ตำมข้อ 4 (4) เพียงพอหักช ำระหนี้ตำมจ ำนวนงวดรำยเดือนตำมระเบียบ และต้องผ่อนช ำระหนี้มำแล้ว
อย่ำงน้อยสองงวดรำยเดือนจึงจะขอยื่นกู้ใหม่ในสัญญำเดิม และกำรกู้นี้ให้อนุมัติให้กู้ได้ทันทีไม่จ ำต้องผ่ำนกำรพิจำรณำ
กำรประชุมของคณะกรรมกำร  
 ข้อ 16 กำรกู้เงินทุกประเภท ผู้กู้ต้องท ำเป็นหนังสือตำมระเบียบและเงื่อนไขท่ีสหกรณ์ได้ก ำหนดไว้ 
 ข้อ 17 กรณีสมำชิกจะกู้เงินกับสหกรณ์ (ยกเว้นกำรกู้โดยใช้ทุนเรือนหุ้นค้ ำประกัน) ต้องมีสมำชิกเป็นผู้ค้ ำประกันหนี้
นั้น ๆ ตำมระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์   
 ข้อ 18 เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน เงินกู้สำมัญพิเศษใช้เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนเป็นประกัน หรือกรณีกำรกู้เงินของ
สมำชิกที่เป็นข้ำรำชกำรบ ำนำญและสมำชิกสมทบ คณะกรรมกำรด ำเนินกำรอำจมอบอ ำนำจให้ผู้จัดกำร เป็นผู้มีอ ำนำจ
พิจำรณำอนุมัติเงินกู้ให้สมำชิกได้ แต่ต้องรำยงำนให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรทรำบในกำรประชุมประจ ำเดือน 

หมวด 2 
หลักประกัน 

 ข้อ 19 ในกำรกู้เงินที่ต้องมีหลักประกันหรือกำรค้ ำประกัน สมำชิกผู้กู้ต้องมีหลักประกันอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  (1) หลักประกันเงินกู้ สมำชิกผู้กู้ต้องท ำหนังสือกู้ไว้ต่อสหกรณ์ตำมแบบที่ก ำหนด 

สมำชิกที่เข้ำค้ ำประกันในหนี้สหกรณ์ แม้ในยอดหนี้เดียวกันจะมีผู้เข้ำค้ ำประกันหลำยคน แต่ผู้ค้ ำบุคคล
เดียวจะต้องค้ ำประกันในหนี้โดยไม่จ ำกัดแบบลูกหนี้ร่วมเพ่ือหนี้เงินกู้นั้น ๆ 

กำรที่สมำชิกผู้ค้ ำประกันออกจำกรำชกำรไม่ว่ำเพรำะเหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุให้หลุดพ้น จำกกำรค้ ำประกัน 
จนกว่ำสมำชิกผู้กู้จะได้จัดให้สมำชิกอ่ืน ๆ ซึ่งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเห็นสมควร เข้ำเป็นผู้ค้ ำประกันแทน 
  (2) หลักประกันอันปลอดภำระหนี้หรือมีมูลค่ำเพียงพอเป็นหลักประกันในมูลหนี้ที่เกิน จำกมูลค่ำหุ้นของ
ผู้กู้  โดยมูลหนี้ต้องไม่เกินร้อยละหกสิบของรำคำประเมินของหลักทรัพย์ คือ ที่ดินมีโฉนด ที่ดิน  มีหนังสือรับรองกำรท ำ
ประโยชน์ หรือห้องชุดโดยมีโฉนดที่ดิน โดยต้องมีหลักฐำนโฉนด หนังสือรับรองกำรใช้ประโยชน์ หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด 
แล้วกรณี และหนังสือรับรองรำคำประเมินของส ำนักงำนที่ดินมำแสดง 
  หำกใช้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงบนที่ดินมำค้ ำประกันด้วย จะต้องมีส ำเนำทะเบียนบ้ำน และหนังสือ
ประเมินรำคำสิ่งปลูกสร้ำงที่น่ำเชื่อถือประกอบด้วย 
  เมื่อท ำสัญญำค้ ำประกันแล้ว ให้สหกรณ์มีหนังสือแจ้งอำยัดไปยั งส ำนักงำนที่ดิน ส ำนักงำนเขต         
หรืออ ำเภอทันทีแล้วแต่กรณี 
 

/(3) หลักทรัพย์มีค่ำอย่ำงอ่ืนที่… 



  (3) หลักทรัพย์มีค่ำอย่ำงอ่ืนที่ก ำหนดรำคำมูลค่ำที่แน่นอนได้ มีมูลค่ำเพียงพอ เป็นหลักประกัน ในมูลหนี้
ที่เกินจำกมูลค่ำหุ้นของผู้กู้ โดยมูลหนี้ต้องไม่เกินร้อยละแปดสิบของมูลค่ำทรัพย์นั้นคือ พันธบัตรรัฐบำล สลำกออมสิน 
บัตรหรือสลำกออมทรัพย์ทวีสินของธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร  ใบรับฝำกประจ ำธนำคำร   ตั๋วแลกเงินที่
ธนำคำรเป็นผู้จ่ำยและธนำคำรผู้จ่ำยได้รับรองตลอดไปตั๋วสัญญำใช้เงินที่ธนำคำรเป็นผู้ออกตั๋ว เช็คที่ธนำคำรเป็นผู้สั่งจ่ำย
หรือรับรองซึ่งสำมำรถเรียกเก็บเงินได้ใน วันที่ท ำสัญญำค้ ำประกัน โดยให้สหกรณ์ตรวจสอบเพ่ือขอค ำยืนยัน จำกธนำคำรนั้น 
  เมื่อท ำสัญญำค้ ำประกันแล้ว ให้สหกรณ์มีหนังสือแจ้งอำยัดไปยังธนำคำรทันที 
 ข้อ 20 สมำชิกที่ยินยอมเป็นผู้ค้ ำประกันผู้กู้ เงินของสหกรณ์ทุกประเภท ต้องยินยอมรับสภำพหนี้ 
และยินยอมให้สหกรณ์หักเงินช ำระหนี้พร้อมดอกเบี้ยจำกเงินรำยได้รำยเดือนทุกประเภทของผู้ค้ ำประกัน  
ณ ที่จ่ำย จำกกำรที่ผู้กู้เป็นลูกหนี้ผิดนัดแล้วไม่ช ำระหนี้ให้กับสหกรณ์ โดยผู้ค้ ำประกันต้องท ำหนังสือยินยอมตำมแบบที่
สหกรณ์ได้ก ำหนดไว้ 
 ข้อ 21 เมื่อผู้ค้ ำประกันคนใดเสียชีวิตหรือออกจำกกำรเป็นสมำชิกไม่ว่ำกรณีใด ๆ หรือกรณีที่ผู้มีอ ำนำจอนุมัติ
ให้กู้เงินได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำเป็นบุคคลที่ไม่มีควำมเหมำะสมที่จะเป็นผู้ค้ ำประกันผู้กู้อีกต่อไปผู้กู้ต้องจัดให้มีผู้ค้ ำประกัน
หรือมีหลักประกันอื่นมำทดแทน 
 ข้อ 22 ผู้ค้ ำประกันคนใดออกจำกกำรเป็นสมำชิกไม่ว่ำกรณีใด  ๆไม่เป็นเหตุให้ผู้นั้นหลุดพ้น จำกกำรเป็นผู้ค้ ำประกัน        
จนกว่ำผู้กู้ได้จัดให้มีผู้ค้ ำประกันหรือมีหลักประกันอ่ืนมำทดแทนแล้ว 
 ข้อ 23 สมำชิกคนหนึ่งสำมำรถค้ ำประกันผู้กู้ได้ไม่เกินสี่คน  
 ข้อ 24 สมำชิกสมทบไม่สำมำรถเป็นผู้ค้ ำประกันกำรกู้เงินให้กับสมำชิกได้ 
 ข้อ 25 เพ่ือเป็นหลักประกันในกำรกู้เงินทุกประเภท ผู้กู้อำจขอประกันชีวิตโดยสมัครใจหรื อตำมที่สหกรณ์
ก ำหนดโดยให้สหกรณ์เป็นผู้รับผลประโยชน์ไม่เกินมูลหนี้ของผู้กู้ตำมระยะเวลำของสัญญำกู้เงิน 

หมวด  3 
ล าดับการได้รับเงินกู้ 

 ข้อ 26 ในกำรกู้เงินทุกประเภท หำกสหกรณ์มีเงินทุนไม่เพียงพอที่จะให้ผู้ขอกู้เงินจนครบทุกรำยให้ผู้ขอกู้เงิน     
ในแต่ละประเภทมีสิทธิได้รับเงินกู้ตำมล ำดับดังนี้ 
  (1)  ผู้ขอกู้เงินที่ใช้มูลค่ำหุ้นเป็นหลักประกันตำมข้อ 15 มีสิทธิได้รับเป็นล ำดับแรก  หำกมีหลำยรำย           
ให้ถือตำมล ำดับกำรยื่นขอกู้เงิน ถ้ำยื่นขอกู้เงินพร้อมกันให้ผู้ที่ขอกู้เงินจ ำนวนเงินน้อยกว่ำมีสิทธิก่อน 
  (2)  ผู้ขอกู้เงินที่ใช้หลักประกันอื่น หำกกรณีนี้มีหลำยรำยให้ถือตำมล ำดับกำรยื่นขอกู้เงิน ถ้ำยื่นขอกู้เงิน
พร้อมกันให้ผู้ที่ขอกู้เงินจ ำนวนเงินน้อยกว่ำมีสิทธิก่อน 
 ข้อ 27 คณะกรรมกำรด ำเนินกำรอำจพิจำรณำอนุมัติให้ได้รับเงินกู้ในล ำดับแตกต่ำงจำกที่ก ำหนดไว้ตำมข้อ 25 
ได้หำกเป็นกรณีที่เห็นว่ำมีเหตุพิเศษอันสมควรและมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง 

 

 

/หมวด 4... 

 



หมวด 4 
เงินกู้ฉุกเฉิน 

 ข้อ 28 กำรกู้เงินฉุกเฉิน ให้สมำชิกกู้เงินได้ในอัตรำดังต่อไปนี้ 
  (1) เป็นสมำชิกสหกรณ์ครั้งแรกไม่เกินหนึ่งเดือน มีสิทธิกู้เงินได้ไม่เกินหนึ่งหมื่นบำท 
  (2) เป็นสมำชิกสหกรณ์ตั้งแต่หนึ่งเดือนถึงสำมเดือน มีสิทธิกู้เงินได้ไม่เกินสำมหมื่นบำท 
  (3) เป็นสมำชิกสหกรณ์ตั้งแต่สี่เดือนถึงสิบสองเดือน มีสิทธิกู้เงินได้ไม่เกินห้ำหมื่นบำท 
  (4) ผู้ที่เป็นสมำชิกสหกรณ์ตั้งแต่สิบสองเดือนขึ้นไป มีสิทธิกู้เงินได้ไม่เกินหนึ่งแสนบำท 
 ข้อ 29 ผู้ค้ ำประกันหรือหลักประกันให้ด ำเนินกำรตำมหมวด 2 ของระเบียบนี้ 
 ข้อ 30 สมำชิกตำม ข้อ 15 สำมำรถขอกู้เงินฉุกเฉินได้ตำมที่ก ำหนดไว้ใน ข้อ 15 แต่จ ำนวนเงินที่ขอกู้ต้องไม่เกิน
หนึ่งแสนบำท 
 ข้อ 31 ถ้ำกำรกู้ เ งินในกรณีนี้ เป็ นกำรกู้ โดยไม่ต้องมีผู้ค้ ำประกันหรือมีหลักประกัน แต่หำกต่อมำ 
ผู้กู้ได้ยื่นขอกู้เงินสำมัญ ที่มีจ ำนวนเงินเกินกว่ำมูลค่ำทุนเรือนหุ้น สมำชิกต้องให้สหกรณ์หักเงินกู้สำมัญ ใช้ช ำระหนี้เงินกู้นี้
ไว้ทั้งหมดก่อนจึงจ่ำยเงินกู้สำมัญดังกล่ำวให้กับผู้กู้ 
 ข้อ 32 ในกำรรับเงินกู้นี้ สำมำรถขอรับเงินกู้ได้ทุกเดือนโดยไม่ต้องท ำสัญญำกู้ฉบับใหม่ แต่ผู้กู้ต้องท ำหลักฐำน
กำรรับเงินทุกครั้งไว้ตำมแบบท่ีสหกรณ์ได้ก ำหนดไว้ 
 ข้อ 33 กำรรับช ำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉินพร้อมดอกเบี้ย ให้แบ่งช ำระได้ไม่เกินสิบสองงวดรำยเดือน 
 ข้อ 34 ผู้กู้ต้องท ำสัญญำกู้ฉุกเฉินฉบับใหม่กับสหกรณ์ทุก ๆ ปี 

หมวด 5 
เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อซ้ือหุ้นเพิ่ม 

 ข้อ 35 สมำชิกขอกู้เงินกรณีนี้ได้เฉพำะเพ่ือซื้อหุ้นเพิ่มให้มูลค่ำทุนเรือนหุ้นครบหลักเกณฑ์ ในกำรขอกู้เงินสำมัญ
ตำม ข้อ 41 เท่ำนั้น โดยต้องยื่นค ำขอกู้ต่อสหกรณ์ตำมแบบที่สหกรณ์ได้ก ำหนดไว้ และต้องยื่นขอกู้เงินนี้ก่อนวันที่ยื่นขอกู้เงินสำมัญ 
 ข้อ 36 ผู้กู้ต้องช ำระเงินกู้กรณีนี้เต็มจ ำนวนพร้อมดอกเบี้ยให้แก่สหกรณ์ในวันที่ได้รับเงินกู้สำมัญ โดยต้องให้
สหกรณ์หักเงินกู้สำมัญช ำระหนี้ทั้งหมดก่อนให้รับเงินกู้สำมัญดังกล่ำวไปกับผู้กู้ 

หมวด 6 
เงินกู้สามัญ 

 ข้อ 37 ผู้ขอกู้เงินสำมัญจะต้องเป็นสมำชิกที่ได้ช ำระค่ำหุ้นรำยเดือนมำแล้วไม่น้อยกว่ำหกเดือน 
 ข้อ 38 ผู้กู้ต้องยื่นค ำขอกู้ต่อสหกรณ์ตำมแบบที่สหกรณ์ได้ก ำหนดไว้โดยต้องเสนอค ำขอกู้ผ่ำนกำรพิจำรณำให้
ควำมเห็นชอบจำกหัวหน้ำหน่วยงำน หรือผู้รักษำรำชกำรแทนของหน่วยงำนทีผู่้กู้สังกัดอยู่ 
 ข้อ 39 คณะกรรมกำรด ำเนินกำร หรือคณะกรรมกำรเงินกู้ที่ได้รับมอบอ ำนำจเป็นผู้พิจำรณำวินิจฉัยว่ำจะอนุมัติ
ให้กู้เงินได้หรือไม่ กรณีคณะกรรมกำรเงินกู้ที่ได้รับมอบอ ำนำจได้พิจำณำวินิจฉัยไม่อนุมัติ ให้กู้ เงินให้ผู้กู้ร้องขอต่อ
คณะกรรมกำรให้พิจำรณำใหม่ได้ โดยให้ค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเป็นที่สุด 
 ข้อ 40 ผู้มีอ ำนำจอนุมัติให้กู้ เงินจะเป็นพิจำรณำก ำหนดจ ำนวนเงินที่จะอนุมัติให้กู้ ได้ เป็นรำย ๆ ไป  
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ตำมระเบียบและขั้นตอนที่สหกรณ์ได้ก ำหนดไว้ 

/ข้อ 41 สหกรณ์จะให้สมำชิกคนหนึ่งกู้เงินสำมัญ… 



 ข้อ 41 สหกรณ์จะให้สมำชิกคนหนึ่งกู้เงินสำมัญตำมข้อ 7 (1) ได้ไม่เกินคนละสองล้ำนห้ำแสนบำท สหกรณ์จะ
พิจำรณำเป็นรำย ๆ ไปโดยพิจำรณำจำกเงินได้สุทธิรำยเดือนว่ำมีเงินเหลือพอส ำหรับใช้จ่ำยและช ำระหนี้ให้แก่สหกรณ์ใน
แต่ละเดือนหรือไม่ และต้องพิจำรณำประกอบกับหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1) หลักเกณฑ์ในกำรค ำนวณอำยุไม่เกินหกสิบแปดปีบริบูรณ์ 
  (2) สมำชิกท่ีอำยุเกินกว่ำห้ำสิบห้ำปีบริบูรณ์ ให้ค ำนวณรำยได้ ดังนี้ 
  กรณีเป็นสมำชิกกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร ให้ค ำนวณรำยได้เฉพำะเงินเดือนบวกกับเงินเพ่ิม
พิเศษส ำหรับกำรสู้รบ ต้องมีรำยได้คงเหลือไม่น้อยกว่ำร้อยละสำมสิบของรำยได้ที่สหกรณ์ก ำหนด 
  กรณีไม่เป็นสมำชิกกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร ให้ค ำนวณรำยได้เฉพำะเงินเดือนบวกกับเงินเพ่ิม
พิเศษส ำหรับกำรสู้รบ และต้องมีรำยได้คงเหลือไม่น้อยกว่ำที่สหกรณ์ก ำหนด 
  (3) เป็นสมำชิกตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2561 จ ำนวนกู้สำมัญทั่วไป ต้องอยู่ภำยในจ ำกัดวงเงินดังนี้ 
  เป็นสมำชิกตั้งแต่หกเดือนขึ้นไปจนถึงสำมปี มีสิทธิกู้เงินสำมัญได้ไม่เกินห้ำแสนบำท 
  เป็นสมำชิกสำมปีขึ้นไปค ำนวณตำมเกณฑ์เงินได้สุทธิรำยเดือน 
  ทั้งนี้ในกำรกู้สำมัญให้พิจำรณำประกอบกับหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1) ขอกู้เงินเกินกว่ำสองล้ำนสำมแสนบำทถึงสองล้ำนห้ำแสนบำท ต้องมีมูลค่ำหุ้นก่อนวันยื่นขอกู้        
ไม่น้อยกว่ำสี่แสนห้ำหมื่นบำท 
  (2) ขอกู้เงินเกินกว่ำสองล้ำนบำทถึงสองล้ำนสำมแสนบำท ต้องมีมูลค่ำทุนเรือนหุ้นก่อนวันยื่นขอกู้        
ไม่น้อยกว่ำสี่แสนสำมหมื่นบำท 
  (3) ขอกู้เงินเกินกว่ำหนึ่งล้ำนเจ็ดแสนบำทถึงสองล้ำนบำท ต้องมีมูลค่ำทุนเรือนหุ้นก่อนวันยื่นขอกู้        
ไม่น้อยกว่ำสี่แสนหนึ่งหมื่นบำท 
  (4) ขอกู้เงินเกินกว่ำหนึ่งล้ำนห้ำแสนบำทถึงหนึ่งล้ำนเจ็ดแสนบำท ต้องมีมูลค่ำทุนเรือนหุ้นก่อนวันยื่น    
ขอกู้ไม่น้อยกว่ำสำมแสนหกหมื่นบำท 
  (5) ขอกู้เงินเกินกว่ำหนึ่งล้ำนบำทถึงหนึ่งล้ำนห้ำแสนบำทถ้วน ต้องมีมูลค่ำทุนเรือนหุ้นก่อนวันยื่น       
ขอกู้ไม่น้อยกว่ำสำมแสนหนึ่งหมื่นบำท 
  (6) ขอกู้ เงินเกินกว่ำแปดแสนบำทถึงหนึ่ งล้ำนบำท ต้องมีมูลค่ำทุนเรือนหุ้นก่อนวันยื่นขอกู้                
ไม่น้อยกว่ำสองแสนหนึ่งหมื่นบำท 
  (7) ขอกู้ เ งินเกินกว่ำหกแสนบำทถึงแปดแสนบำท ต้องมีมูลค่ำทุนเรือนหุ้นก่อนวันยื่นขอกู้                 
ไม่น้อยกว่ำหนึ่งแสนหกหมื่นบำท 
  (8) ขอกู้เงินเกินกว่ำสี่แสนบำทถึงหกแสนบำท ต้องมีมูลค่ำทุนเรือนหุ้นก่อนวันยื่นขอกู้ไม่น้อยกว่ำ     
หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบำท 
  (9) ขอกู้เงินเกินกว่ำสำมแสนบำทถึงสี่แสนบำท ต้องมีมูลค่ำทุนเรือนหุ้นก่อนวันยื่นขอกู้ไม่น้อยกว่ำ      
เก้ำหมื่นบำท 
  (10) ขอกู้เงินเกินกว่ำสองแสนห้ำหมื่นบำทถึงสำมแสนบำท ต้องมีมูลค่ำทุนเรือนหุ้นก่อนวันยื่น          
ขอกู้ไม่น้อยกว่ำแปดหมื่นบำท 
  (11) ขอกู้เงินเกินกว่ำสองแสนบำทถึงสองแสนห้ำหมื่นบำท ต้องมีมูลค่ำทุนเรือนหุ้นก่อนวันยื่น          
ขอกู้ไม่น้อยกว่ำหกหมื่นบำท 



  (12) ขอกู้ เงินเกินกว่ำหนึ่งแสนห้ำหมื่นบำทถึงสองแสนบำท ต้องมีมูลค่ำทุนเรือนหุ้นก่อนวันยื่น          
ขอกู้ไม่น้อยกว่ำห้ำหมื่นบำท 
  (13) ขอกู้เงินเกินกว่ำหนึ่งแสนบำทถึงหนึ่งแสนห้ำหมื่นบำท ต้องมีมูลค่ำทุนเรือนหุ้นก่อนวันยื่น         
ขอกู้ไม่น้อยกว่ำสี่หมื่นบำท 
  (14) ขอกู้เงินเกินกว่ำแปดหมื่นบำทถึงหนึ่งแสนบำท ต้องมีมูลค่ำทุนเรือนหุ้นก่อนวันยื่นขอกู้ไม่น้อยกว่ำสำมหมื่นบำท 
  (15) ขอกู้เงินเกินกว่ำหกหมื่นบำทถึงแปดหมื่นบำท ต้องมีมูลค่ำทุนเรือนหุ้นก่อนวันยื่นขอกู้ไม่น้อยกว่ำสองหมื่นบำท 
  (16) ผู้ขอกู้เงินที่มีมูลค่ำหุ้นก่อนวันยื่นขอกู้น้อยกว่ำหนึ่งหมื่นบำท ขอกู้เงินได้ไม่เกินหกหมื่นบำท 
 ข้อ 42 กรณีที่ผู้เงินสำมัญครั้งแรกได้ส่งเงินงวดรำยเดือนช ำระหนี้พร้อมดอกเบี้ยมำแล้วเป็นอัตรำเฉลี่ย         
ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสิบสองงวดรำยเดือนของจ ำนวนงวดรำยเดือนทั้งหมดที่แบ่งช ำระแต่ต้องไม่น้อยกว่ำหกงวดรำยเดือน
และยังส่งเงินช ำระหนี้ให้กับสหกรณ์ไม่ครบถ้วน หำกผู้กู้ยื่นค ำขอกู้สำมัญใหม่อีกโดยให้สหกรณ์หักกลบหนี้เดิมทั้งหมดและ
จ ำนวนเงินที่ขอกู้ในเวลำใดเวลำหนึ่งไม่เกินจ ำนวนที่ก ำหนด ในข้อ 41 ผู้มีอ ำนำจอนุมัติให้กู้เงินอำจพิจำรณำอนุมัติ       
ให้กู้เงินได้โดยสหกรณ์หักกลบหนี้เดิมไว้ทั้งหมด 
 ทั้งนี้ให้แนบเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำเงินกู้เป็นรำย ๆ ไปโดยมีเอกสำรแนบดังนี้ 
  (1) เอกสำรหลักฐำนกำรตรวจสอบด้ำนสุขภำพ 
  (2) เอกสำรหลักฐำนกำรตรวจสอบสถำนะทำงกำรเงิน 
  (3) เอกสำรหลักฐำนกำรตรวจสอบเรื่อง คดีวินัย 
 ควำมในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับสมำชิกที่รับสภำพหนี้ไว้กับสหกรณ์จำกกำรเป็นผู้ค้ ำประกันด้วย 
 ข้อ 43 กำรช ำระหนี้เงินกู้สำมัญพร้อมดอกเบี้ย ให้แบ่งช ำระได้ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบงวดรำยเดือนนับตั้งแต่
งวดเดือนที่คิดดอกเบี้ยงวดเดือนแรกและขณะช ำระเงินงวดเดือนสุดท้ำยผู้กู้ต้องมีอำยุไม่เกิน   หกสิบแปดปีบริบูรณ์ ยกเว้น
สมำชิกข้ำรำชกำรบ ำนำญที่ขอกู้เงินโดยใช้มูลค่ำทุนเรือนหุ้นของสมำชิกเองเป็นหลักค้ ำประกันให้แบ่งช ำระหนี้ได้ไม่เกินหนึ่ง
ร้อยแปดสิบงวดรำยเดือนและผู้กู้ต้องมีอำยุไม่เกินแปดสิบปีบริบูรณ ์
 ข้อ 44 ผู้ค้ ำประกันหรือหลักประกันให้ด ำเนินกำรตำมหมวด 2 ของระเบียบนี้ 
 ข้อ 45 ผู้ ค้ ำประกันที่ ต้ องรับช ำระหนี้ ในฐำนะผู้ ค้ ำประกันซึ่ ง ได้ รับสภำพหนี้ ไ ว้กับสหกรณ์และ 
ไม่สำมำรถช ำระหนี้ ได้ทั้ งหมดทันที โดยได้ขอแบ่ งช ำระและได้ รั บอนุมัติ จำกคณะกรรมกำรด ำ เนินกำร  
โดยให้สำมำรถแบ่งช ำระหนี้ได้ไม่เกินสองร้อยยี่สิบงวดรำยเดือน เว้นแต่คณะกรรมกำรด ำเนินกำร จะพิจำรณำเป็นรำย  ๆไป  

หมวด 7 
เงินกู้สามัญเพื่อซื้ออาวุธปืน 

 ข้อ 46 สมำชิกมีสิทธิ์ขอกู้เงินเพ่ือซื้ออำวุธปืนได้ครั้งละหนึ่งกระบอก โดยสหกรณ์จะให้กู้เงิน ตำมรำคำที่ซื้อจริง 
 ข้อ 47 เมื่อเป็นสมำชิกสหกรณ์แล้ว สมำชิกสำมำรถยื่นขอกู้เงินเพ่ือซื้ออำวุธปืนได้ทันที โดยในกำรยื่นขอกู้เงิน    
ต้องมีใบอนุญำตให้ซื้ออำวุธปืนจำกนำยทะเบียนอำวุธปืนพร้อมใบสั่งซื้อแนบกับสัญญำเงินกู้ 
 ข้อ 48  กำรช ำระหนี้ เงินกู้สำมัญเพ่ือซื้ออำวุธปืนพร้อมดอกเบี้ย ให้แบ่งช ำระได้ไม่เกินสำมสิบหกงวดรำยเดือน              
ในกรณีที่ช ำระหนี้ก่อนสิบสองงวดต้องจ่ำยดอกเบี้ยในส่วนที่ช ำระหนี้สิบสองงวดรำยเดือน 
 ข้อ 49 ผู้ค้ ำประกันหรือหลักประกันให้ด ำเนินกำรตำมหมวด 2 ของระเบียบนี้ 

/หมวด 8... 



หมวด 8 
เงินกู้สามัญเพื่อบรรเทาค่าครองชีพ 

 ข้อ 50 ผู้ขอกู้เงินสำมัญเพ่ือบรรเทำค่ำครองชีพจะต้องเป็นสมำชิกที่ได้ช ำระค่ำหุ้นรำยเดือนมำแล้วไม่น้อยกว่ำหกเดือน 
 ข้อ 51 สมำชิกคนหนึ่งกู้เงินสำมัญเพื่อบรรเทำค่ำครองชีพได้ไม่เกินคนละห้ำแสนบำท 
 ข้อ 52 กำรช ำระหนี้เงินกู้สำมัญเพ่ือบรรเทำค่ำครองชีพพร้อมดอกเบี้ย ให้แบ่งช ำระได้ ไม่เกินหนึ่งร้อยงวดรำยเดือน 
 ข้อ 53 ผู้ค้ ำประกันหรือหลักประกันให้ด ำเนินกำรตำมหมวด 2 ของระเบียบนี้ 

หมวด 9 
เงินกู้สามัญพิเศษใช้เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนเป็นหลักประกัน 

 ข้อ 54 สมำชิกอำจขอกู้ เงินสำมัญพิเศษใช้ เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนของตนเองเป็นหลักประกัน  
 ข้อ 55 สหกรณ์อำจให้เงินกู้สำมัญพิเศษใช้เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนเป็นหลักประกัน โดยรวมภำระหนี้          
ที่สมำชิกยินยอมให้สหกรณ์หักเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนอยู่ก่อนกำรกู้เงินทุกประเภท   ตำมระเบียบนี้แล้วได้ไม่เกินอัตรำ
ร้อยละแปดสิบของจ ำนวนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน โดยคิดจำกกำรค ำนวณเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนของสมำชิก      
ณ วันสิ้นเดือนสิงหำคมของปีที่ขอกู้ และเงินท่ีขอกู้ต้องมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งพันบำท 
 สมำชิกผู้ขอกู้เงินที่ต้องถูกหักเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนเพ่ือช ำระหนี้สหกรณ์อยู่ก่อนแล้ว กำรให้กู้เงิน        
เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละแปดสิบของจ ำนวนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนที่คิดค ำนวณเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
ของสมำชิกท่ีขอกู้เงิน ณ วันสิ้นเดือนสิงหำคมของปีที่ขอกู้และต้องรับเงินกู้ท่ีสหกรณ์ จ่ำยให้ได้ ไม่น้อยกว่ำหนึ่งพันบำท 
 ข้อ 56 สมำชิกที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินเฉลี่ยคืนกรณีผิดนัดช ำระหนี้สหกรณ์เกินกว่ำหนึ่งงวด โดยไม่มีเหตุอันควร
ตำมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธรจังหวัดยะลำ จ ำกัด พ.ศ.2557 ข้อ 28 (2) สมำชิกไม่สำมำรถขอกู้ได้ 
 ข้อ 57 สมำชิกผู้ขอกู้เงินต้องโอนสิทธิในกำรรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนของปีที่ขอกู้เงิน ซึ่งใช้เป็นหลักประกัน
ให้กับสหกรณ์ และต้องยินยอมให้สหกรณ์หักเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนช ำระหนี้ทั้งหมดในวันที่สหกรณ์จ่ำยเงินปันผลและ
เฉลี่ยคืนประจ ำปี นั้น 
 ข้อ 58 หำกผลของกำรพิจำรณำอนุมัติงบดุลและจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีของสหกรณ์ จำกที่ประชุมใหญ่
สหกรณ์มีผลให้เงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนเปลี่ยนแปลงไปจำกคิดค ำนวณของสหกรณ์  ตำมข้อ 55 เป็นเหตุให้ผู้กู้ไม่ได้รับ
เงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืน หรือเป็นเหตุให้ผู้ได้รับเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืน มีจ ำนวนน้อยกว่ำที่สหกรณ์ได้คิดค ำนวณไว้
ตำมข้อ 55 ท ำให้สหกรณ์ไม่สำมำรถหักเงินจำกเงินผลปัน หรือเงินเฉลี่ยคืนของผู้กู้ช ำระหนี้ได้ทั้งหมด ผู้กู้ต้องส่งคืนเงินกู้
ทั้งหมดหรือเงินกู้ส่วนที่ได้รับเกินไป พร้อมดอกเบี้ยให้กับสหกรณ์ทันที 
 

หมวด 10 
เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 ข้อ 59 ผู้ขอกู้เงินสำมัญเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตจะต้องส่งหุ้นรำยเดือนขั้นต่ ำสองพันห้ำร้อยบำทถ้วน 
 ข้อ 60 สหกรณ์ให้สมำชิกกู้เงินสำมัญเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตรำยละไม่เกินสำมล้ำนบำท และต้องมีทุนเรือนหุ้น
ไม่น้อยกว่ำห้ำแสนบำท ให้ค ำนวณรำยได้เงินเดือน เงินเพ่ิมพิเศษส ำหรับกำรสู้รบ ส่วนเงินประจ ำต ำแหน่งน ำมำคิดรวม   
ให้สูงสุดไม่เกินห้ำพันบำท 
 ข้อ 61 กรณีที่ผู้กูเ้งินสำมัญเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตจะยื่นกู้ใหม่ได้ก็ต่อเมื่อได้มีกำรช ำระเงินกู้ครบตำมจ ำนวนแล้ว 



 ข้อ 62 กำรช ำระหนี้ เงินกู้สำมัญเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตให้แบ่งช ำระได้ไม่ เกินสองร้อยงวดรำยเดือน              
นับตั้งแต่งวดเดือนที่คิดดอกเบี้ยงวดเดือนแรกและขณะช ำระเงินงวดเดือนสุดท้ำยผู้กู้ต้องมีอำยุไม่เกินหกสิบแปดปีบริบูรณ์ 

หมวด 11 
เงินกู้สามัญเพื่อวัยเกษียณ 

 ข้อ 63 สมำชิกผู้มีสิทธิกู้เงินสำมัญเพ่ือวัยเกษียณ ให้กู้เงินได้ไม่เกินห้ำแสนบำท โดยผ่อนช ำระได้ไม่เกิน         
หนึ่งร้อยห้ำสิบงวดรำยเดือน และต้องมี 
 (1) เงินคงเหลือจำกรำยได้ตำมข้อ 4 (4) เพียงพอส ำหรับกำรหักช ำระหนี้ประกอบกับข้อ 12 ส ำหรับเงินประจ ำ
ต ำแหน่งนั้น ให้น ำมำคิดรวมได้สูงสุดไม่เกินสองพันบำท  
 (2) มีอำยุตั้งแต่ห้ำสิบห้ำปีแต่ไม่เกินห้ำสิบแปดปีบริบูรณ์ ในวันที่ยื่นสัญญำเงินกู้ 
 (3) สมำชิกผู้ได้รับเงินกู้สำมัญเพ่ือวัยเกษียณไปแล้ว ไม่มีสิทธิกู้เงินประเภทอื่นอีก เว้นแต่ขอกู้เงินฉุกเฉิน 

หมวด 12 
การบริจาคเงินเข้ากองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ าประกัน 

 ข้อ 64 เมื่อสมำชิกผู้กู้ได้รับเงินกู้ในแต่ละประเภทแล้ว มีควำมสมัครใจประสงค์จะบริจำคเงินเข้ำกองทุน         
เพ่ือช่วยเหลือผู้ค้ ำประกันเงินกู้ในอัตรำร้อยละหนึ่งบำทห้ำสิบสตำงค์ของจ ำนวนเงินที่กู้ในสัญญำที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำร 
 ผู้ได้รับเงินกู้ตำมวรรคหนึ่ง เมื่อได้ผ่อนช ำระหนี้ครบตำมเงื่อนไขและได้สิทธิกู้เงินในหนี้ ตำมสัญญำเดิม      
สำมำรถบริจำคเงินเข้ำกองทุนเพ่ือช่วยเหลือผู้ค้ ำประกันเงินกู้ได้โดยให้ค ำนวณอัตรำร้อยละหนึ่งบำทห้ำสิบสตำงค์ของเงินที่ได้รับจริง  
 สมำชิกผู้ได้รับเงินกู้แล้วและมีควำมประสงค์บริจำคเงินเข้ำกองทุนเพ่ือช่วยเหลือผู้ค้ ำประกันเงินกู้ สำมำรถท ำได้
โดยค ำนวณอัตรำร้อยละหนึ่งบำทห้ำสิบสตำงค์ ของเงินกู้ที่เป็นหนี้อยู่ในวันที่บริจำค 
 ควำมตำมข้อ 64 ไม่หมำยควำมรวมถึงกำรกู้เงินสำมัญเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิต  
 ข้อ 65 สมำชิกผู้บริจำคเงินเข้ำกองทุนเพ่ือช่วยเหลือผู้ค้ ำประกันเงินกู้ ฆ่ำตัวตำย หลังจำกได้รับเงินกู้ไปแล้ว    ในระยะเวลำ
ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับเงินกู้ไป ไม่มีสิทธิใช้กองทุนเพ่ือช่วยเหลือผู้ค้ ำประกันเงินกู้ 
 สมำชิกตำมวรรคหนึ่ง ฆ่ำตัวตำย หลังจำกได้รับเงินกู้ไปแล้ว เป็นระยะเวลำเกินกว่ำหนึ่งปี นับแต่วันที่ได้รับเงินกู้
ไป ให้มีสิทธิใช้กองทุนเพ่ือช่วยเหลือผู้ค้ ำประกันเงินกู้โดยสำมำรถน ำมำหักกลบลบหนี้ในอัตรำร้อยละเจ็ดสิบ ของจ ำนวน
หนี้เงินกู้ที่มีอยู่จริง หลังจำกท่ีสหกรณ์ได้หักกลบลบหนี้ตำมระเบียบแล้ว 

ข้อ 66 สมำชิกผู้ได้รับเงินกู้สำมัญเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตจ ำนวนเงินไม่เกินสองล้ำนบำท สำมำรถบริจำคเงินเข้ำ
กองทุนเพ่ือช่วยเหลือผู้ค้ ำประกันเงินกู้ได้ โดยให้ค ำนวณในอัตรำร้อยละหนึ่งบำทห้ำสิบสตำงค์ของจ ำนวนเงินที่ได้รับจริง ส่วนสมำชิก      
ผู้ได้รับเงินกู้พัฒนำคุณภำพชีวิตเกินกว่ำสองล้ำนบำทให้ค ำนวณในอัตรำร้อยละสองบำท ในจ ำนวนเงินที่ได้รับเกินสองล้ำนบำท  

หมวด 13 
การช าระหนี้ 

 ข้อ 67 กำรส่งเงินงวดช ำระหนี้ เงินกู้ทุกประเภท ผู้กู้จะต้องส่งพร้อมดอกเบี้ยโดยให้สหกรณ์หักจำก                
เงินรำยได้เดือนทุกประเภทของผู้กู้ ณ ที่จ่ำย โดยท ำหนังสือยินยอมให้หักเงินตำมแบบที่สหกรณ์ได้ก ำหนดไว้ 
 ข้อ 68 เงินงวดช ำระหนี้แต่ละงวดพร้อมดอกเบี้ยให้ถึงก ำหนดภำยในวันสิ้นเดือนของแต่ละเดือน 
 ข้อ 69 ผู้กู้ต้องส่งเงินงวดช ำระหนี้เต็มจ ำนวนพร้อมดอกเบี้ยภำยในวันสิ้นเดือนที่คิดดอกเบี้ยงวดแรกรำยเดือน แต่หำกได้ขอกู้
หลังวันที่ 2 ของเดือน ให้ผู้กู้ส่งเงินงวดช ำระหนี้เต็มจ ำนวนพร้อมดอกเบี้ย ภำยในสิ้นเดือนของเดือนถัดไป 



 ข้อ 70 หำกผู้กู้  หรือผู้ค้ ำประกันประสงค์จะขอโอน หรือย้ำย ลำออกจำกรำชกำรหรืองำนประจ ำ 
จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทรำบและจัดกำรหนี้สินที่มีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน เว้นแต่กรณีที่ยังคงเป็น
สมำชิกสหกรณ์อยู่ 
 ข้อ 71 กำรกู้เงินเป็นอันถึงก ำหนดต้องส่งคืนสหกรณ์โดยสิ้นเชิงพร้อมดอกเบี้ยโดยทันที และให้สหกรณ์
ด ำเนินกำรเรียกเงินคืนโดยเร็ว ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (1) ผู้กู้ออกจำกกำรเป็นสมำชิกสหกรณ์ไม่ว่ำเพรำะเหตุใด ๆ 
  (2) ปรำกฏต่อสหกรณ์ว่ำผู้กู้น ำเงินไปใช้ในวัตถุประสงค์อันเป็นกำรกระท ำผิดกฎหมำย  หรือใช้โดยผิดควำมมุ่งหมำย 
  (3) หลักประกันบกพร่องและผู้กู้ไม่ด ำเนินกำรแก้ไขให้ถูกต้องตำมที่สหกรณ์ก ำหนด 
  (4) ค้ำงส่งเงินงวดช ำระหนี้ไม่ว่ำเงินต้นหรือดอกเบี้ยติดต่อกันสองงวดรำยเดือน หรือผิดนัดกำรส่งเงินงวด
ช ำระหนี้ดังกล่ำวถึงสำมงวดรำยเดือนส ำหรับเงินกู้รำยหนึ่ง ๆ 
 ข้อ  72 กรณีต้องส่ ง เ งินกู้พร้อมดอกเบี้ ยคืนตำมข้อ  64 หำกผู้ กู้ ผิ ดนัดช ำระหนี้ และผู้ ค้ ำประกัน 
ต้องรับผิดเป็นผู้ช ำระหนี้แทนผู้กู้ตำมสัญญำ ถ้ำผู้ค้ ำประกันไม่สำมำรถช ำระหนี้ได้ทั้งหมดแต่ได้ทั้งหมดแต่ได้แบ่งช ำระหนี้
โดยได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ให้แบ่งช ำระได้ตำมข้อ 45 และให้ได้รับดอกเบี้ยตำมข้อ 70 ของระเบียบนี้ 

หมวด 14 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 

 ข้อ 73 อัตรำดอกเบี้ยส ำหรับเงินกู้ทุกประเภทไม่เกินร้อยละสิบห้ำต่อปี 
 ข้อ 74 ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยได้ตำมควำมเหมำะสมเป็นครำว ๆ ไปแล้วให้ติดประกำศ
ไว้ที่สหกรณ์ โดยไม่จ ำต้องประกำศให้ทรำบล่วงหน้ำ แต่อัตรำดอกเบี้ยที่ก ำหนด ต้องไม่น้อยกว่ำอัตรำ ดอกเบี้ยเงินกู้ที่สหกรณ์
กู้จำกสถำบันกำรเงินหรือสหกรณ์อ่ืน โดยไม่เกินอัตรำที่ก ำหนดตำมข้อ 68 
 ข้อ 75 ให้คิดดอกเบี้ ย เป็นรำยวันตำมจ ำนวนเงินต้นคงเหลือ เว้นแต่กำรช ำระหนี้ เ งินกู้ งวดแรก                    
ตำมก ำหนดของผู้กู้รำยใหม่จะไม่มีกำรคิดดอกเบี้ย 

หมวด 15 
การควบคุม 

 ข้อ 76 คณะกรรมกำรด ำเนินกำร ผู้จัดกำรสหกรณ์และเจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์ ต้องตรวจตรำควบคุม 
ให้กำรกู้ เ งินทุกประเภททุกรำยมีหลักประกันตำมที่ก ำหนดไว้ในระเบียบนี้  หำกเห็นว่ำรำยกำรใดบกพร่อง  
ต้องด ำเนินกำรแก้ไขภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรก ำหนด 
 ข้อ 77 ควำมยินยอมท้ังปวงตำมระเบียบนี้ ไม่อำจถอนคืนได้ เว้นแต่สหกรณ์ให้ควำมยินยอม 
 ข้อ 78 ให้ประธำนกรรมกำรสหกรณ์รักษำกำรตำมระเบียบนี้ และให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเป็นผู้วินิจฉัยชี้
ขำดปัญหำในกำรตีควำมตำมระเบียบนี้ 

  ประกำศ   ณ   วันที่   15   มกรำคม   2562   เป็นต้นไป 

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



5.13 เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม 
 1. ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ำกัด (ชสอ.) ก ำหนดจัดโครงกำรฝึกอบรม หลักสูตร “กำรใช้
ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร” รุ่นที่ 2 ในวันที่ 10 – 11 มกรำคม 2562 ณ ส ำนักงำน ชสอ. ถนนนครอินทร์ อ ำเภอบำงกรวย 
จังหวัดนนทบุรี  
 จึงขอเรียนเชิญบุคลำกรของสหกรณ์ฯ เข้ำร่วมฝึกอบรมตำมก ำหนดกำรดังกล่ำว ส่งรำยชื่อก่อนวันที่ 28 ธันวำคม 2561 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติไม่เข้ำร่วมฝึกอบรม 
 2. ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ำกัด (ชสอ.) ก ำหนดจัดโครงกำรฝึกอบรม               
หลักสูตร “คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร” พร้อมทัศนศึกษำ ณ ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน (เชียงรุ้ง สิบสองปันนำ) 
ระหว่ำงวันที่ 20 – 26 มกรำคม 2562 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย 
 จึงขอเรียนเชิญบุคลำกรของสหกรณ์ฯ เข้ำร่วมฝึกอบรมตำมก ำหนดกำรดังกล่ำว ส่งรำยชื่อภำยในวันที่ 4 มกรำคม 2562 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติไม่เข้ำร่วมฝึกอบรม  
 3.  ด้ วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ แห่ งประเทศไทย จ ำกัด  (ชสอ. )  ก ำหนดจัด โครงกำรฝึกอบรม               
หลักสูตร “ผู้จัดกำรสหกรณ์ออมทรัพย์มืออำชีพ” รุ่นที่  3 ระหว่ำงวันที่  16 มกรำคม – 1 มีนำคม 2562                     
ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ำกัด อ ำเภอบำงกรวย จังหวัดนนทบุรี  
 จึงขอเรียนเชิญสหกรณ์ออมทรัพย์ส่ง ผู้จัดกำร รองผู้จัดกำร ผู้ช่วยผู้จัดกำร และหัวหน้ำฝ่ำยเข้ำรับกำรฝึกอบรม 
ส่งรำยชื่อภำยในวันที่ 28 ธันวำคม 2561 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติไม่เข้ำร่วมฝึกอบรม 
5.14 เรื่อง ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 

ด้วย  ร.ต.ท.อดิศักดิ์  อ่อนรอด ต ำแหน่ง รอง สวป.(สอบสวน) สภ.ยะลำ สมำชิกเลขที่ 06008 มีควำมประสงค์
ขอลำออกจำกกำรเป็นสมำชิกสหกรณ์ฯ เนื่องจำกต้องใช้เงินหมุนเวียนในบัญชีเพ่ือไปขอกู้เงินเพ่ือสร้ำงที่อยู่อำศัย          
กับสถำบันกำรเงินร่วมกับภรรยำ โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

1. ด้ำนภำระหนี้สิน 

ทุนเรือนหุ้น 216,800.00 บาท  

       - ค่ำหุ้น 1,700.00 บำท  

หนี้เงินกู้สามัญท่ัวไป 203,800.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก 2,900.00 บำท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 1,341.45 บำท  

หนี้เงินกู้สามัญค่าครองชีพ 30,400.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก 700.00 บำท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 200.10 บำท  

รวมรายจ่ายท้ังหมด 6,841.55 บาท  

ซึ่งสมำชิกยินยอมที่จะช ำระเงินส่วนต่ำงดังกล่ำวหลังได้รับอนุมัติให้ลำออกและโอนหุ้นหักหนี้แล้ว 
/2. ด้ำนภำระค้ ำประกัน… 

 



 2. ด้ำนภำระค้ ำประกัน 
  รำยที่ 1 ด.ต.สถำพร   เสือชำวนำ (กู้โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต) 
  - ปัจจุบัน สมำชิกฯ ได้ค้ ำให้กับ ด.ต.สถำพร   เสือชำวนำ และ ด.ต.พงศกร  สุวรรณ ได้ค้ ำเงินกู้ให้แก่
สมำชิกฯ เมื่อสมำชิกฯ ได้รับกำรอนุมัติให้ลำออกจำกกำรเป็นสมำชิกสหกรณ์ฯ ทำง ด.ต.พงศกร  สุวรรณ ได้แนบเอกสำร
กำรเปลี่ยนคนค้ ำมำพร้อมด้วยแล้ว 
  รำยที่ 2 จ.ส.ต.คนึง  ไหมแก้ว (กู้สำมัญ) 
  - ทำง จ.ส.ต.คนึง ไหมแก้ว ได้ส่งเอกสำรขอกู้สำมัญใหม่แล้ว (โดยสมำชิกฯ ไม่ได้ค้ ำ) 
  รำยที่ 3 ด.ต.พงศกร  สุวรรณ (กู้โครงกำรค่ำครองชีพ) 
  - ได้รับแจ้งจำก ด.ต.พงศกร  สุวรรณ ว่ำเมื่อครบปีจะด ำเนินกำรกู้เงินสำมัญเพ่ือปิดหนี้ค่ำครองชีพ      
ซึ่งในระหว่ำงนี้ สมำชิกฯ ยินยอมท่ีจะเซ็นเอกสำรรับสภำพหนี้ให้แก่ ด.ต.พงศกร  สุวรรณ ไว้ให้ 
  รำยที่ 4 จ.ส.ต.มนัส  ช่วยนะ (กู้สำมัญ) 
  - ได้รับแจ้งจำก จ.ส.ต.มนัส  ช่วยนะ เมื่อครบปีจะด ำเนินกำรกู้เงินสำมัญโดยจะด ำเนินกำรเปลี่ยน      
คนค้ ำชุดใหม่ ซึ่งในระหว่ำงนี้  สมำชิกฯ ยินยอมที่จะเซ็นเอกสำรรับสภำพหนี้ ให้แก่ จ.ส.ต.มนัส  ช่วยนะ  ไว้               
จึงเรียนมำเพ่ือพิจำรณำให้คณะกรรมกำรพิจำรณำ 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติให้ลำออกจำกกำรเป็นสมำชิกสหกรณ์ฯ  
5.15 เรื่อง กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติให้กิจกรรมวันเด็กในวันที่ 12 มกรำคม 2562 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธรจังหวัดยะลำ จ ำกัด 

งบประมำณ จ ำนวน 10,000 บำท  
5.16 เรื่อง การรับโอนสมาชิกมาเป็นสมาชิกสหกรณ์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 
 ด้ วย  พ .ต .ท .นรำวี  บินแวอำรง  เป็นสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ปั ตตำนี  จ ำกัด  มีควำมประสงค์                        
ขอโอนหุ้นมำยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธรจังหวัดยะลำ จ ำกัด ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 
  เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจปัตตานี จ ากัด เมื่อ 1 เมษายน 2548 
  ทุนเรือนหุ้น      514,000.00   บาท 
  หนี้เงินกู้สามัญทั่วไป            1,548,808.00 บาท 
  หนี้เงินกู้สามัญหมุนเวียน                       132,800.00 บาท  
  ไม่มีภาระค้ าประกัน  
   จึงขอโอนมำเป็นสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธรจังหวัดยะลำ จ ำกัด  
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติให้โอนหุ้นมำยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธรจังหวัดยะลำ จ ำกัด 
5.17 เรื่อง โปรแกรม CFSARS:ssประเมิณค่าเทียบเคียงอัตราส่วนมาตรฐานทางการเงิน ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติรับทรำบ 
5.18 เรื่อง ซื้อของขวัญวันปีใหม่ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติมอบหมำยให้ประธำนจัดหำ และให้เจ้ำหน้ำที่จัดหำบำงส่วน 
 

/5.19 เรื่อง ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร… 
 
 



5.19 เรื่อง ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเบิกธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติแต่งตั้งคณะกรรมกำรรับผิดชอบงำนสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธรจังหวัดยะลำ จ ำกัด 

ชุดที่ 24 ดังนี้ 
   ค าสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

ที่  5/2562 
         เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเบิกเงิน ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด 

..................................................... 
ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรชุดที่ 24 ครั้งที่ 1 เมื่อวันพุธที่ 28 พฤศจิกำยน 2561         

ที่ประชุมได้พิจำรณำแต่งตั้งให้คณะกรรมกำรเบิกเงิน ธนำคำรแลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จ ำกัด บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์
ต ำรวจภูธรจังหวัดยะลำ จ ำกัด ประจ ำปี 2561  

1. บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 4052029002 ลงนำม 2 ใน 4 ท่ำน  พร้อมตรำประทับ ดังมีรำยชื่อต่อไปนี้ 
 1. พ.ต.ท.หญิงเสำวลักษณ์  ตรีมรรค   ประธำนกรรมกำร 
 2. ร.ต.ท.หญิงภัทรพร  พรหมสุวรรณ์  กรรมกำร/เหรัญญิก 
 3. ด.ต.มำรุต   ปำลิยะประดิษฐ์  กรรมกำร/เลขำนุกำร 
 4. พ.ต.ท.ศิวกร   จันทร   ผู้จัดกำร 
2. บัญชีเดินสะพัด เลขที่ 4051000329 ลงนำม 2 ใน 4 ท่ำน โดยไม่ใช้ตรำประทับ ดังมีรำยชื่อต่อไปนี้ 
 1. พ.ต.ท.หญิงเสำวลักษณ์  ตรีมรรค   ประธำนกรรมกำร 
 2. ร.ต.ท.หญิงภัทรพร  พรหมสุวรรณ์  กรรมกำร/เหรัญญิก 
 3. ด.ต.มำรุต   ปำลิยะประดิษฐ์  กรรมกำร/เลขำนุกำร 
 4. พ.ต.ท.ศิวกร   จันทร   ผู้จัดกำร 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    สั่ง ณ วันที่ 28 พฤศจิกำยน 2561 
             พันต ำรวจโทหญิง  เสำวลักษณ์  ตรีมรรค   
                ( เสำวลักษณ์  ตรีมรรค ) 
                 ประธำนกรรมกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธรจังหวัดยะลำ จ ำกัด 
5.20 เรื่อง สมาชิกขอกู้เงินกับสหกรณ์กรณีมีหนี้ กยศ. 
 ด้วยสมำชิกสหกรณ์มีควำมประสงค์ขอกู้เงินกับสหกรณ์ แต่เนื่องจำกมีกำรหักช ำระหนี้ กยศ. ผ่ำนกรมบัญชีกลำง 
ท ำให้สมำชิกบำงรำย มีเงินเดือนไม่พอหัก และไม่สำมำรถยื่นกู้กับสหกรณ์ได้ และในเดือนนี้มีสมำชิกมำยื่นกู้เงิน ดังรำยชื่อ
ตำมเอกสำรที่แนบ 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติจำกใบรับรองเงินเดือนต้องมีเงินเหลือ 1,500 บำทขึ้นไป สำมำรถยื่นกู้กับสหกรณ์ได้ 

หำกเงินเหลือไม่ถึง 1,500 บำท ไม่อนุมัติให้กู้กับสหกรณ์ 
 

/5.21 เรื่อง ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธร… 
 
 



5.21 เรื่อง ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด ว่าด้วย การรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์  พ.ศ.2562 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 
ว่าด้วย การรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์  พ.ศ.2562 
................................................................................ 

 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธรจังหวัดยะลำ จ ำกัด ข้อ 79(8) และข้อ 107(1)           
ที่ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ชุดที่  24 ครั้งที่  2 เมื่อวันที่  26 ธันวำ คม 2561 ได้มีมติก ำหนดระเบียบ           
สหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธรจังหวัดยะลำ จ ำกัด ว่ำด้วย กำรรับเงินฝำกจำกสมำชิกสหกรณ์ พ.ศ.2562 ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่ำ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธรจังหวัดยะลำ จ ำกัด ว่ำด้วย กำรรับเงินฝำกจำก
สมำชิกสหกรณ์ พ.ศ.2562” 
 ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 26 ธันวำคม 2561 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธรจังหวัดยะลำ จ ำกัด ว่ำด้วย กำรรับเงินฝำกจำกสมำชิก
สหกรณ์ พ.ศ. 2559 และบรรดำระเบียบ ประกำศ ค ำสั่ง มติ หรือข้อตกลงอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 4  ในระเบียบนี้ 
  สหกรณ์ หมำยถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธรจังหวัดยะลำ จ ำกัด 
  คณะกรรมกำรด ำเนินกำร หมำยถึง คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธรจังหวัดยะลำ จ ำกัด 
  เจ้ำของบัญชี หมำยถึง สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธรจังหวัดยะลำ จ ำกัด 
  ผู้ รั บมอบอ ำนำจ หมำยถึ ง  เจ้ ำหน้ำที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธรจั งหวัดยะลำ จ ำกัด                    
ที่ได้รับมอบหมำย ให้มีอ ำนำจในกำรปฏิบัติงำนรับฝำกเงิน 
 

หมวด 1 
ประเภทเงินฝาก 

 ข้อ 5  กำรรับฝำกแบ่งเป็น 1 ประเภท ดังนี้ 
  (1)  ประเภทออมทรัพย์ 

หมวด 2 
ประเภทออมทรัพย์ 

 ข้อ 6  เงินฝำกออมทรัพย์ แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
  (1)  ออมทรัพย์ 
  (2)  ออมทรัพย์มีเป้ำหมำย 
  (3)  ออมทรัพย์พิเศษ 
 ข้อ 7  เงินฝำกออมทรัพย์มีเงื่อนไขในกำรรับฝำก ดังนี้ 

(1)  จ ำนวนเงินฝำกในกำรเปิดบัญชีครั้งแรกต้องไม่น้อยกว่ำ 100 บำท (หนึ่งร้อยบำทถ้วน)  กำรฝำกเพ่ิม       
หรือถอนคืนเมื่อใด จ ำนวนเท่ำใดก็ได้ โดยให้มียอดคงเหลือไม่น้อยกว่ำ 100 บำท (หนึ่งร้อยบำทถ้วน)  เว้นแต่กำรถอนปิดบัญชี 

(2)  กำรจ่ำยดอกเบี้ย สหกรณ์จะค ำนวณให้ตำมยอดคงเหลือในแต่ละวัน ตำมอัตรำดอกเบี้ย             
ที่ประกำศใช้ในขณะนั้น และน ำดอกเบี้ยฝำกเป็นต้นเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกให้ทุกวันสิ้นปีทำงบัญชีสหกรณ์ 

(3)  เจ้ำของบัญชีจะถอนเงินฝำกทั้งหมดเพ่ือปิดบัญชีเมื่อใดก็ได้ จะได้รับดอกเบี้ยเพียงสิ้นวันก่อนวันปิดบัญชีหนึ่งวัน 
/ข้อ 8  เงินฝำกออมทรัพย์มีเป้ำหมำย… 



 ข้อ 8  เงินฝำกออมทรัพย์มีเป้ำหมำย มีเงื่อนไขกำรรับฝำก ดังนี้ 
(1)  จ ำนวนเงินฝำกในกำรปิดบัญชีครั้งแรกต้องไม่น้อยกว่ำ 100 บำท (หนึ่งร้อยบำทถ้วน)  กำรฝำกเพ่ิม

ต้องฝำกครั้งละไม่น้อยกว่ำ 100 บำท (หนึ่งร้อยบำทถ้วน)ยกเว้นรำยกำรโอนและจะถอนคืนเมื่อใด จ ำนวนเท่ำใดก็ได้     
โดยมียอดคงเหลือไม่น้อยกว่ำ 100 บำท (หนึ่งร้อยบำทถ้วน) 
  (2)  กำรจ่ำยดอกเบี้ย มีรำยละเอียดกำรจ่ำยดอกเบี้ย ดังนี้ 

(2.1)  สหกรณ์จะค ำนวณดอกเบี้ยให้เป็นรำยวันตำมจ ำนวนเงินฝำกแต่ละครั้ง และจะน ำ
ดอกเบี้ยเงินฝำกเป็นต้นเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกปีละ 4 ครั้ง ในวันท ำกำรแรกสัปดำห์สุดท้ำยของ
เดือน มีนำคม, มิถุนำยน, กันยำยน และธันวำคม ของทุกปี 
(2.2)  ต้นเงินที่สำมำรถน ำมำฝำกใหม่ทุกรำยกำร สหกรณ์จะจ่ำยดอกเบี้ยให้ เมื่ อเงินฝำก
รำยกำรนั้นได้ผ่ำนก ำหนดวันจ่ำยดอกเบี้ยตำมข้อ 8(2.1) มำแล้วหนึ่งครั้ง โดยจะยังไม่เข้ำ
ดอกเบี้ยให้ในวันดังกล่ำว แต่จะน ำดอกเบี้ยไปฝำกเป็นต้นเข้ำบัญชีให้ในวันเข้ำดอกเบี้ยครั้งถัดไป 
(2.3)  ส ำหรับรำยกำรเงินฝำกที่ไม่มีกำรถอนจนถึงวันเข้ำดอกเบี้ย สหกรณ์จะจ่ำยดอกเบี้ย     
ให้ในอัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกตำมประกำศก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยของสหกรณ์ 
(2.4)  เงินฝำกเฉพำะจ ำนวนที่ถอนก่อนวันเข้ำดอกเบี้ย สหกรณ์จะค ำนวณดอกเบี้ยให้          
ในอัตรำครึ่งหนึ่งของอัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกออมทรัพย์ทั่วไป ตำมประกำศก ำหนดอัตรำ 
ดอกเบี้ยของสหกรณ์ โดยจะเข้ำดอกเบี้ยให้ในวันท ำกำรแรกสัปดำห์สุดท้ำยของเดือนมีนำคม 
หรื อ  มิ ถุ น ำยน  หรื อ  ธั น ว ำคม  เ ดื อน ไหนถึ ง ก่ อนก็ เ ข้ ำ ดอก เบี้ ย ให้ ใ น เดื อนนั้ น                 
ส ำหรับจ ำนวนเงินฝำกท่ีเหลือจะค ำนวณดอกเบี้ยให้ตำม ข้อ 8(2.3) 

 (3)  เงินฝำกที่ฝำกเพ่ิมขึ้น หรือฝำกที่มีกำรถอนออกบำงส่วน จนท ำให้จ ำนวนเงินฝำกคงเหลือ            
มีจ ำนวนเพิ่มขึ้นหรือลดลงไม่น้อยกว่ำจ ำนวนที่สหกรณ์ก ำหนด และสำมำรถรักษำระดับจ ำนวนเงินฝำกนั้นไว้จนถึงวันจ่ำย
ดอกเบี้ย อำจได้รับดอกเบี้ยแตกต่ำงกันสูงขึ้น หรือต่ ำลงได้ตำมจ ำนวนเงินฝำกคงเหลือตำมประกำศก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยของสหกรณ์ 

(4)  เงินฝำกที่ได้รับดอกเบี้ยทั้งหมดจะถูกถอนออก และฝำกกลับเข้ำไปให้ใหม่รวมกับดอกเบี้ยที่ได้รับ   
ในวันเดียวกันนั้นโดยอัตโนมัติรวมเป็นหนึ่ งรำยกำรเป็นเงินฝำกรำยกำรใหม่ และสหกรณ์ จะจ่ำยดอกเบี้ย                   
ให้ตำมก ำหนดในครั้งถัดไป ตำม 8(2.1) ต่อไป 

(5)  เจ้ำของบัญชีจะถอนเงินฝำกทั้งหมดเพ่ือปิดบัญชี เมื่อใดก็ได้  จะได้รับดอกเบี้ยเพียงสิ้น               
วันก่อนปิดบัญชีหนึ่งวัน โดยค ำนวณดอกเบี้ยให้ตำม ข้อ 8(2) 
 ข้อ 9  เงินฝำกออมทรัพย์พิเศษ มีเงื่อนไขในกำรรับฝำก ดังนี้ 
  (1)  จ ำนวนเงินฝำกในกำรเปิดบัญชีครั้งแรกต้องไม่น้อยกว่ำ 1,000 บำท (หนึ่งพันบำทถ้วน)            
กำรฝำกเพ่ิมจ ำนวนเท่ำใดก็ได้  
  (2)  กำรจ่ำยดอกเบี้ย สหกรณ์จะค ำนวณให้ตำมยอดคงเหลือในแต่ละวัน ตำมอัตรำดอกเบี้ย              
ที่ประกำศใช้ในขณะนั้น และน ำดอกเบี้ยฝำกเป็นต้นเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกให้ทุก 6 เดือน นับตั้งแต่วันฝำก 
  (3)  เจ้ำของบัญชีจะถอนเงินฝำกท้ังหมดเพ่ือปิดบัญชีเมื่อใดก็ได้ จะไม่ได้รับดอกเบี้ย 
 
 

/หมวด 3… 
 



หมวด 3 
ดอกเบี้ยเงินฝาก 

 ข้อ 10  ดอกเบี้ยเงินฝำกทุกประเภท ให้สหกรณ์ก ำหนดโดยประกำศเป็นครำวๆ ไป แต่ไม่เกินอัตรำ ร้อยละ 5 ต่อปี 
สหกรณ์มีสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกได้ตำมท่ีเห็นสมควร 
 

หมวด 4  
ความท่ัวไป 

 ข้อ 11  กำรเปิดบัญชีให้ขอเปิดตำมแบบค ำขอเปิดบัญชีที่สหกรณ์ก ำหนด 
 ข้อ 12  กำรติดต่อกับสหกรณ์ที่เก่ียวข้องกับบัญชีฝำก ต้องแสดงสมุดคู่ฝำกทุกครั้ง 
 ข้อ 13  เจ้ำของบัญชีต้องให้ตัวอย่ำงลำยมือชื่อของตนเอง และผู้มีอ ำนำจ รวมทั้งเงื่อนไข ข้อตกลง               
ค ำยินยอมที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเงินฝำกนั้น ตำมแบบที่สหกรณ์ก ำหนด กำรเปลี่ยนแปลงลำยมือชื่อจะต้องเป็นลำยลักษณ์
อักษรและส่งตัวอย่ำงลำยมือชื่อให้ผู้รับมอบอ ำนำจของสหกรณ์เห็นชอบก่อน 
 ข้อ 14  กำรฝำกเงินเข้ำบัญชีทุกครั้งต้องส่งเงินพร้อมใบฝำกตำมแบบที่สหกรณ์ก ำหนด ทั้งนี้เจ้ำของบัญชีหรือ
บุคคลอื่นจะเป็นผู้ฝำกก็ได้ 
 ข้อ 15  กำรฝำกเงินเข้ำบัญชีด้วยเช็ค หรือตรำสำรกำรเงินอ่ืนใด ต้องส่งพร้อมใบฝำกเงินตำมแบบที่สหกรณ์
ก ำหนด สหกรณ์จะรับไว้เพ่ือเรียกเก็บจำกสถำบันกำรเงินนั้นๆ ตำมเวลำและวิธีกำรรับฝำกด้วยเช็ค หรือตรำสำรกำรเงิน
ในกรณีที่เช็คถูกธนำคำรปฏิเสธกำรจ่ำยและคืนให้สหกรณ์ สหกรณ์จะเก็บเช็คไว้ เพ่ือคืนให้ผู้ฝำก ณ ส ำนักงำนที่รับฝำก 
 ข้อ 16  กำรฝำกเงินเข้ำบัญชี ต้องส่งเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ ณ ส ำนักงำนสหกรณ์ หรือโดยกำรหักจำก                
เงินได้รำยเดือนของเจ้ำของบัญชี ณ ที่จ่ำย หรือหักจำกบัญชีเงินฝำกของตนเองในสหกรณ์นี้ โดยเจ้ำของบัญชี             
ต้องท ำหนังสือยินยอมกำรหักเงินไว้ก็ได้ 
 ข้อ 17  กำรถอนเงินจำกบัญชี ต้องลงลำยมือชื่อตำมตัวอย่ำงลำยมือที่ให้ไว้ในใบถอนเงินฝำก ตำมแบบที่สหกรณ์
ก ำหนด หำกมีควำมจ ำเป็นให้บุคคลอ่ืนรับเงินแทน ต้องมอบอ ำนำจกำรรับเงินแทนตำมแบบ ที่สหกรณ์ก ำหนด          
ผู้รับมอบอ ำนำจต้องแสดงหลักฐำนจนเป็นที่เชื่อถือได้ 
 ข้อ 18  ดอกเบี้ยที่สหกรณ์จ่ำยให้ โดยกำรน ำเข้ำบัญชีเดิม หำกเจ้ำของบัญชีไม่ถอนออกให้ถือว่ำตกลงฝำกตำมเดิม 
 ข้อ 19  เงินฝำกที่วันครบก ำหนดระยะเวลำตรงกับวันหยุดท ำกำรสหกรณ์ ให้น ำดอกเบี้ยเข้ำบัญชี ในวันท ำกำร
แรกท่ีเปิดท ำกำร โดยลงรำยกำรวันครบระยะเวลำตำมเดิม 
 ข้อ 20  กำรลงรำยกำรในสมุดคู่ฝำก ต้องกระท ำโดยสหกรณ์เท่ำนั้น ซึ่งผู้รับมอบอ ำนำจ จำกสหกรณ์            
เป็นผู้ลงลำยมือชื่อก ำกับไว้เป็นส ำคัญ 
 ข้อ 21  สมุดคู่ฝำกที่ลงรำยกำรเต็มแล้ว ให้เจ้ำของบัญชีของโอนยอดเงินฝำกเข้ำสมุดคู่ฝำกเล่มใหม่ โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย 
 ข้อ 22  สมุดคู่ฝำกที่ช ำรุด ให้เจ้ำของบัญชีน ำสมุดคู่ฝำกนั้นมำขอออกสมุดเล่มใหม่ 
 ข้อ 23  สมุดคู่ฝำกที่สูญหำย ให้เจ้ำบัญชีแจ้งควำมต่อพนักงำนสอบสวน และน ำส ำเนำใบแจ้งควำมจำกสถำนี
ต ำรวจมำแสดงเพ่ือออกสมุดคู่ฝำกเล่มใหม่ต้องเสียค่ำธรรมเนียมเล่มละ 50 บำท (ห้ำสิบบำทถ้วน)     ยกเว้นกรณีช ำรุด
เนื่องจำกควำมผิดพลำดของสหกรณ์ 
 ข้อ 24  สมุดคู่ฝำกต้องคืนให้สหกรณ์ เมื่อถอนเงินฝำกเพ่ือปิดบัญชี และสมุดคู่ฝำกส ำหรับบัญชีนั้น เป็นอันยกเลิก 

/ข้อ 25  กำรเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์… 



 ข้อ 25  กำรเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ จะต้องท ำเป็นลำยลักษณ์อักษร และได้รับกำรอนุมัติให้มี            
กำรเปลี่ยนแปลงจำกผู้รับมอบอ ำนำจแล้ว 
 ข้อ 26  เงินฝำกที่เจ้ำของบัญชีถึงแก่กรรม สหกรณ์จะจ่ำยคืนให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ที่เจ้ำของบัญชีระบุ         
เป็นลำยลักษณ์อักษร หำกมิได้ระบุผู้รับผลประโยชน์ไว้ สหกรณ์จะจ่ำยให้แก่ผู้จัดกำรมรดก หรือทำยำทโดยชอบธรรม 
 ข้อ 27  สหกรณ์ทรงสิทธิที่จะน ำเงินฝำกเพ่ือช ำระหนี้ของเจ้ำของบัญชีที่มีต่อสหกรณ์ก่อนภำระหนี้อื่น 
 ข้อ 28  ในกรณีที่สหกรณ์ เห็นว่ำเจ้ำของบัญชี เงินฝำกฝ่ำฝืนระเบียบนี้  หรือก่อให้ เกิดควำมยุ่ งยำก            
สหกรณ์อำจจะไม่รับเงินฝำกเข้ำบัญชี หรือเห็นว่ำมีเหตุอันสมควรที่จะปิดบัญชีคนใดก็ได้ 
 ข้อ 29  เงินฝำกท่ีมีอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ ให้ถือว่ำเป็นเงินฝำกตำมระเบียบนี้ 
  ให้ประธำนกรรมกำรสหกรณ์ เป็นรักษำกำรตำมระเบียบนี้ 
        ประกำศ ณ  วันที่ 26 ธันวำคม 2561 
                                                           พันต ำรวจโทหญิง     เสำวลักษณ์   ตรีมรรค 
                                                                                  ( เสำวลักษณ์   ตรีมรรค ) 
                    ประธำนกรรมกำร 
          สหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธรจังหวัดยะลำ จ ำกัด 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แก้ไขเพ่ิมเติม แล้วเสนอนำยทะเบียนต่อไป 
5.22 เรื่อง โครงการให้ความรู้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่  
ที่ประชุม ด้วยขณะนี้มีสมำชิกสหกรณ์ที่ยังไม่เข้ำในระบบสหกรณ์ และยังขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และวิธีปฏิบัติ

ตำมระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ดังกล่ำว เช่น เกี่ยวกับขั้นตอนตั้งแต่กำรสมัครสมำชิก          
ล ำดับกำรกู้เงิน กำรขอสวัสดิกำร ผลประโยชน์ กำรลำออก รวมถึงสิทธิและหน้ำที่ท ำให้เกิดช่องว่ำง     
กำรบริหำรงำน ที่ต้องแก้ไขปัญหำ ซึ่งรวมกับขอให้คณะกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมกับเจ้ำหน้ำที่ เพ่ือน ำ
ปัญหำ และสำมำรถน ำไปประชำสัมพันธ์ต่อ เป็นกำรแก้ไขช่องว่ำงระหว่ำงสมำชิกและฝ่ำยบริหำร 

ระเบียบวาระท่ี  6เรื่อง  อ่ืนๆ 
6.1 กำรกู้เงินโครงกำรบรรเทำเพ่ือบรรเทำค่ำครองชีพ  
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติกำรกู้เงินโครงกำรเพ่ือบรรเทำค่ำครองชีพกรณีท่ีมำช่วยรำชกำรในสังกัดภ.จว.ยะลำ                  

ให้พิจำรณำกำรกู้เป็นรำยๆ ไป 
6.2 สมำชิกสหกรณ์ฯ รำย จ.ส.ต.อิศเรศ  เปลี่ยนข ำ ต ำแหน่ง ผบ.หมู่  (ธร. ) ภ.จว.กำญจนบุรี  ภ.จว.ยะลำ              
สมำชิกเลขที่ 08113 มีควำมประสงค์ขอกู้เงินโครงกำรเพ่ือบรรเทำค่ำครองชีพ จ ำนวน 60,000.00 บำท(หกหมื่นบำทถ้วน)    
เพ่ือน ำไปใช้จ่ำยในครอบครัว สมำชิกไม่ประสงค์ที่จะกู้เงินฉุกเฉิน เนื่องจำกมีภำระในกำรผ่อนในกำรผ่อนช ำระแต่ละเดือนที่สูง
จึงเรียนมำเพ่ือพิจำรณำให้คณะกรรมกำรพิจำรณำในกำรกู้ครั้งนี้ 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติให้กู้เงินโครงกำรเพื่อบรรเทำค่ำครองชีพ 
6.3 สมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ด.ต.กิตติพงศ์    พรหมศิริ ต ำแหน่ง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่หวำด สมำชิกเลขที่ 07927             
มีควำมประสงค์ขอกู้เงินโครงกำรเพ่ือบรรเทำค่ำครองชีพ จ ำนวน 300,000.00 บำท (สำมแสนบำทถ้วน) เพ่ือน ำไปต่อเติมบ้ำน         
แต่เนื่องจำกสมำชิกฯ ได้กู้ เงินปรับโครงสร้ำงหนี้ กรณีรับภำระหนี้ พ.ต.ท.กวีรัตน์  พัฒนำ จ ำนวน 1,400,000.00 บำท            
ผ่อนช ำระ 219 งวด ช ำระแล้ว 1 งวด 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติให้กู้เงินโครงกำรเพื่อบรรเทำค่ำครองชีพ 

/6.4 สมำชิกสหกรณ์ฯ รำย… 



6.4 สมำชิกสหกรณ์ฯ รำย จ.ส.ต.วุฒิเกียรติ  กันทอง ต ำแหน่ง ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.ท่ำธง สมำชิกเลขที่ 06998             
มีควำมประสงค์ขอกู้เงินโครงกำรเพ่ือบรรเทำค่ำครองชีพ จ ำนวน 50,000.00 บำท (ห้ำหมื่นบำทถ้วน) เพ่ือน ำไปต่อเติมบ้ำน
สมาชิกไม่ประสงค์กันเงิน จ านวน 3,725.83 บาท  เนื่องจำกติดค้ ำภำระประกัน ส.ต.ต.ชำคริต  ครุฑเงิน               
กรณีถูกออกจำกรำชกำรไว้ก่อน 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติไม่อนุมัติให้กู้เงินโครงกำรเพ่ือบรรเทำค่ำครองชีพ 
6.5 สมำชิกสหกรณ์ฯ รำย พ.ต.ท.เชิด  ประกอบพุ่ม สังกัด กก.สส.ภ.จว.ยะลำ สมำชิกเลขที่ 06636 มีควำมประสงค์      
ขอกู้เงินโครงกำรเพ่ือบรรเทำค่ำครองชีพ จ ำนวน 350,000.00 บำท (สำมแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน) เนื่องจำกติดภำระค้ ำประกัน    
ร.ต.อ.กฤชพิชญ์  พิชญนิตินัย กรณีถูกแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติให้กู้เงินโครงกำรเพื่อบรรเทำค่ำครองชีพ 
6.6 สมำชิกสหกรณ์ฯ รำย ด.ต.จำรีต  สมไทย สังกัด กก.สส.ภ.จว.ยะลำ สมำชิกเลขที่ 03365 มีควำมประสงค์ขอกู้เงิน
โครงกำรเพ่ือบรรเทำค่ำครองชีพ จ ำนวน 350,000.00 บำท  (สำมแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน)  เนื่องจำกติดภำระค้ ำประกัน                
ส.ต.ท.พิทยำ  อินทร์ยอด กรณมีีค ำสั่งลงโทษไล่ออกจำกรำชกำร 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติให้กู้เงินโครงกำรเพื่อบรรเทำค่ำครองชีพ 
6.7 สมำชิกสหกรณ์ฯ รำย บุญญรัตน์  เกื้อไขย สังกัด ต่ำงจังหวัด สมำชิกเลขที่ 05976 มีควำมประสงค์โอนย้ำยระหว่ำง
สหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจสตูล จ ำกัด รำยละเอียดดังนี้ 
  ทุนเรือนหุ้น    271,200.00 บาท 
  หนี้เงินกู้สามัญ           1,100,382.88 บาท 
  ติดภาระค้ าประกัน 3 ราย 
  1. ร.ต.อ.อ ำพล    ภูนุชอภัย หุ้น   225,100.00  บำท  หนี้เงินกู้สำมัญ   586,700.00 บำท 
  2. ด.ต.พงษ์ศักดิ์  สุวรรณรัตน์      หุ้น   256,600.00  บำท  หนี้เงินกู้สำมัญ   1,231,700.00 บำท 
  3. ด.ต.อำหลี      สุติก           หุ้น   209,200.00  บำท  หนี้เงินกู้สำมัญ  207,412.57 บำท 
ที่ประชุม พิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติให้โอนย้ำยระหว่ำงสหกรณ์ได้ 
6.8 กำรกู้เงินสำมัญเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต 
ที่ประชุม สมำชิกขอกู้เงินสำมัญเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิต สมำชิกบริจำคเงินให้สหกรณ์ เพ่ือน ำเข้ำกองทุน         

เพ่ือช่วยเหลือผู้ค้ ำประกันครั้งแรก ในอัตรำร้อยละ 2 ของวงเงินกู้และในกำรกู้ครั้งต่อไป บริจำคเงินเข้ำ
กองทุนเพ่ือช่วยเหลือผู้ค้ ำประกันในอัตรำร้อยละ 2 ของวงเงินที่ได้รับจริง 

เลิกประชุม 13.00 น. 
   พันต ำรวจโทหญิง     เสำวลักษณ์  ตรีมรรค ประธำนในที่ประชุม 

             ( เสำวลักษณ์  ตรีมรรค ) 
       ดำบต ำรวจ       มำรุต  ปำลิยะประดิษฐ์ ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม 
        ( มำรุต  ปำลิยะประดิษฐ์ ) 

            ส้าเนาถูกต้อง 

 พันต้ารวจโทหญิง  เสาวลักษณ์  ตรมีรรค 

              ( เสาวลักษณ์   ตรมีรรค ) 

ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ต้ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ้ากัด 


