
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 
ชุดที่ 24 ครั้งที่ 4 วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

ณ ห้องสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 
 .................................. 

ผู้มาประชุม 
  1. พ.ต.ท.หญิงเสาวลักษณ์  ตรีมรรค   ประธานกรรมการ 
  2. ร.ต.อ.วีระชัย   อักษรถึง   รองประธาน 
  3. พ.ต.ท.บุญทิพย์  แก้ววิเศษ  กรรมการ 
  4. ร.ต.อ.อัคราเดช  แก้วสียง   กรรมการ 
  5. ร.ต.อ.เสน่ห ์   ใหม่พุ่ม   กรรมการ 
  6. ร.ต.อ.ประสพ   กาฬมิค   กรรมการ 
  7. ร.ต.ท.สมภพ   ชูมณี   กรรมการ 
  8. ร.ต.ต.อนันทศักดิ์  ด านุ่ม   กรรมการ 
  9. ด.ต.มารุต   ปาลิยะประดิษฐ์  กรรมการ/เลขานุการ 
  10. ด.ต.พนม   ลักษณาวงศ์  กรรมการ 
  11. ด.ต.นิพนธ์   ถนอมสุข  กรรมการ 
  12. ด.ต.สุรชัย   แก้วพรหมด า  กรรมการ 
  13. ด.ต.ประเสริฐ  ศิร ิ   กรรมการ 
  14. ส.ต.อ.เทวินทร์  สุรินทร์   กรรมการ 
  15. ร.ต.ท.หญิงภัทรพร  พรหมสุวรรณ์  กรรมการ/เหรัญญิก 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1. พ.ต.ท.ศิวกร   จันทร   ผู้จัดการ 
  2. นางพรรณี   แก้วศรี   รองผู้จัดการ 
  3. พ.ต.ท.สงบ   เภรีภาส   ผู้ตรวจสอบกิจการ 
  4. ร.ต.ท.สุทิน   ศรีบุญเอียด  ผู้ตรวจสอบกิจการ 
  5. ด.ต.สุนทร   วาสประสงค์  ผู้ตรวจสอบกิจการ 
  6. ร.ต.อ.วีระยุทธ์   ปิ่นทองพันธุ์  ที่ปรึกษา 
  7. ด.ต.กันย์ทิต   ฆังคะรัตน์  ที่ปรึกษา 
  8. นางสาวมาสีเต๊าะ  แมะโล๊ะ   นักวิชาการสหกรณ์ 
  9. นายภคพณ   คงทอง   นิติกร   
ผู้ไม่มาประชุม 
  - 

/เริ่มประชุม... 

 



 

 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  ที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

ที่ประชุม  - มีมติรับรองรายงานประชุมประจ าเดือน ชุดที่ 24 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 
  - มีมติรับรองรายงานประชุมอ านวยการ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง สืบเนื่อง 

3.1 เรื่อง สมาชิกขอกู้เงินสามัญ 
 1. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ด.ต.โสภณ  พิมพ์โคตร ต าแหน่ง ผบ.หมู่ (ป) สภ.เมืองยะลา สมาชิกเลขที่ 04807      
มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญ จ านวน 2,280,000.00 บาท (สองล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เนื่องจากสมาชิกป่วย 
จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาให้คณะกรรมการพิจารณาในการกู้ครั้งนี้ 
 จากมติที่ประชุมประจ าเดือน ชุดที่ 24 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 ที่ประชุมมีมติให้เรียกเจ้าตัว    
มาท าสัญญาต่อหน้าผู้จัดการ และคณะกรรมการหน่วย 

ทุนเรือนหุ้น 422,100.00 บาท  

       - ค่าหุ้น 1,700.00 บาท  

หนี้เงินกู้สามัญ 1,858,400.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก 11,800.00 บาท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 12,232.35 บาท  

หนี้เงินกู้สามัญ - โครงการเพื่อบรรเทาค่าครองชีพ 145,200.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก 1,600.00 บาท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 955.73 บาท  

รวมรายจ่ายท้ังหมด 28,288.08 บาท  

ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญท่ัวไป 

1. ร.ต.ท.บุญเหิม        แขกทอง 

2. ด.ต.สมชาย           วรวงษ์ 

3. ด.ต.กฤษดา           บรรเทิง 

 
/ติดภาระค้ าประกัน... 

 



 

 

ติดภาระค้ าประกัน 3 ราย 

1. ร.ต.ต.เปรม           นองมณี          หุ้น      433,100.00    บาท     หนี้      837,425.60    บาท 

2. ร.ต.ท.บุญเหิม        แขกทอง         หุ้น      422,100.00    บาท     หนี้    2,091,700.00    บาท      

3. ด.ต.กฤษดา           บรรเทิง          หุ้น      321,900.00    บาท     หนี้    1,155,000.00    บาท 
ที่ประชุม ไม่อนุมัติให้กู้เงินสามัญ  

ระเบียบวาระท่ี  4 
เรื่อง เพ่ือทราบ 

4.1 เรื่องเงินรับ – จ่าย ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2562 
รายการรับ – จ่ายเงินในรอบเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ดังนี้ 

 รวมรับ ( ตั้งแต ่1 ก.พ – 20 ก.พ.62 ) มีรายละเอียดดังนี้ 

-  รับเงินช าระหนี้เงินกู้สามัญ 130,994,122.77 บาท  

-  รับเงินช าระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน 2,339,045.04 บาท  

-  รับเงินช าระหนี้เงินกู้สามัญ – ปืน 56,480.00 บาท  

-  รับเงินช าระหนี้เงินกู้สามัญ – บรรเทาค่าครองชีพ 18,375,723.06 บาท  

-  รับเงินช าระหนี้เงินกู้พิเศษ (รับภาระหนี้) 1,375,450.15 บาท  

-  รับเงินช าระหนี้เงินกู้ – ฐานะผู้ค้ าประกัน 403,182.28 บาท  

-  รับเงินช าระหนี้เงินกู้อ่ืน 5,864.77 บาท  

-  ดอกเบี้ยตามค าพิพากษาค้างรับ 4,539.02 บาท  

-  รับช าระหนี้เงินกู้ – ผู้ค้ าประกันรับภาระหนี้ 213,949.67 บาท  

-  รับเงินช าระหนี้เงินกู้ – โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 6,798,020.44 บาท  

-  เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเป้าหมาย 13,495,020.81 บาท  

-  เงินฝากออมทรัพย์ 3,100.00 บาท  

-  เงินรอจ่ายคืน 150,990.75 บาท  

-  เงินกู้ ธกส.ยะลา 20,000,000.00 บาท  

-  ทุนเรือนหุ้น 9,140,700.00 บาท  

-  กองทุนช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ าประกันเงินกู้ 916,507.83 บาท  

-  ดอกเบี้ยรับ 1,228,433.92 บาท  

-  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  1,200.00 บาท  

/รายได้ค่าเช่า... 



 

 

    

-  รายได้ค่าเช่า 2,000.00 บาท  

-  ค่าธรรมเนียมสมุดเงินฝาก 100.00 บาท  

-  ดอกเบี้ยรับฝากธนาคาร 24,036.98 บาท  

   รวมรับ 205,528,467.49 บาท  

-  รับเงินธนาคารกรุงไทย สาขายะลา 64,242,188.37 บาท  

-  รับเงินธนาคาร ธกส.ยะลา 20,000,000.00 บาท  

-  รับเงินธนาคารออมสิน 18,005,751.64 บาท  

-  รับเงินธนาคารกรุงเทพ 0.01 บาท  

-  รับเงินธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์  484,109.58 บาท  

-  เงินสดคงเหลือยกมา ( 31 ม.ค.62 ) 443,886.56 บาท  

   รวมรับทั้งสิ้น 308,704,403.65 บาท  

รวมจ่าย ( ตั้งแต่ 1 ก.พ. – 20 ก.พ.62 )  
 

 

-  จ่ายเงินกู้สามัญแก่สมาชิก 175,736,000.00 บาท  

-  จ่ายเงินกู้ฉุกเฉินแก่สมาชิก 3,268,300.00 บาท  

-  จ่ายเงินกู้สามัญ - โครงการเพื่อบรรเทาค่าครองชีพสมาชิก 16,715,000.00 บาท  

-  จ่ายเงินกู้สามัญ - โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 11,700,000.00 บาท  

-  จ่ายเงินกู้ - สามัญพิเศษ (รับภาระหนี้) 680,000.00 บาท  

-  เงินกู้สามัญ - เพ่ือวัยเกษียณ 1,700,000.00 บาท  

-  ครุภัณฑ ์ 17,900.00 บาท  

-  เครื่องเขียนแบบพิมพ์ 4,904.00 บาท  

-  เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเป้าหมาย 9,954,985.33 บาท  

-  เงินฝากออมทรัพย์ 3,100.00 บาท  

-  เงินรอจ่ายคืน 166,027.50 บาท  

-  เงินปันผลตามหุ้นค้างจ่าย 1,499.88 บาท  

-  เงินกู้ ธกส.ยะลา 10,000,000.00 บาท  

-  ทุนเรือนหุ้น 5,788,020.00 บาท  

/ทุนสาธารณประโยชน์... 



 

 

-  ทุนสาธารณประโยชน์ 13,000.00 บาท  

-  ทุนสวัสดิการสมาชิก 7,500.00 บาท  

-  กองทุนช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ าประกันเงินกู้ 1,811,271.78 บาท  

-  ดอกเบี้ยจ่ายคืน 75,993.58 บาท  

-  ค่าเบี้ยประชุม 10,000.00 บาท  

-  ค่ารับรอง 15,715.00 บาท  

-  ค่าโทรศัพท ์ 3,287.20 บาท  

-  ค่าไฟฟ้า 4,830.45 บาท  

-  ค่าตอบแทน 25,200.00 บาท  

-  ค่าวัสดุส านักงาน 1,520.00 บาท  

-  ค่าธรรมเนียมธนาคารและอากร 213.90 บาท  

-  ค่าไปรษณีย ์ 8,474.00 บาท  

-  ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 21.22 บาท  

-  ค่าประกันสังคม 11,980.00 บาท  

-  ค่าน้ าประปา 568.37 บาท  

-  ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 1,284.00 บาท  

-  ค่าบริการเคเบิ้ล ที.วี. 200.00 บาท  

-  ดอกเบี้ยจ่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน - ธ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ 484,109.58 บาท  

-  ดอกเบี้ยจ่าย ธกส. 282,932.99 บาท  

-  ดอกเบี้ยจ่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน - ธนาคารกรุงเทพ 0.01 บาท  

-  ค่าล่วงเวลา 16,045.00 บาท  

-  ค่าถ่ายเอกสาร 2,000.00 บาท  

   รวมจ่าย 238,511,883.79 บาท  

-  น าเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขายะลา 30,040,655.59 บาท  

-  น าเงินฝากธนาคารกรุงเทพ 400,000.00 บาท  

-  น าเงินฝาก ธกส. 20,000,000.00 บาท  

-  น าเงินฝากธนาคารออมสิน 19,324,036.98 บาท  

/เงินสดคงเหลือ... 



 

 

-  เงินสดคงเหลือยกไป ( 20 ก.พ.62 ) 427,827.29 บาท  

   รวมรายจ่ายทั้งสิ้น  308,704,403.65 บาท  

 
ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติรับทราบ 
4.2 เรื่องสมาชิกคงเหลือ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2562 

สมาชิกยกมาจากเดือนก่อน 3,168 ราย 

สมาชิกสมัครใหม่เดือน ก.พ.62 20 ราย 

อนุมัติให้ออกเดือน ก.พ.62 21 ราย 

คงเหลือสมาชิกทั้งสิ้น 3,167 ราย 
 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติรับทราบ 
4.3 เรื่องการจ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2562 
 ในระหว่างเดือน 21 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2562 สหกรณ์ฯ จ่ายเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินให้สมาชิกหน่วยต่าง ๆ  
จ านวน 277 ราย เป็นเงิน 4,469,800.00 บาท 

จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติรับทราบ 
4.4  เรื่อง  รายงานการตรวจสอบกิจการ 
 ผู้ตรวจสอบ ร.ต.อ.สุทิน ศรีบุญเอียด ได้เสนอผลการตรวจสอบ โดยสรุปดังนี้ 
 1. เรื่องท่ีตรวจสอบ 
  1.1 การบริหารทั่วไป 
  1.2 ด้านเงินรับฝาก 
  1.3 ด้านสินเชื่อ 
 2. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
  2.1 เพ่ือให้การด าเนินการของสหกรณ์เป็นไปตามระเบียบ 
  2.2 เพ่ือความถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์ฯ 
 3. รายงานการปฏิบัติงานด้านการเงิน 
  ธนาคารธนชาติ สาขายะลา (ออมทรัพย์) ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 28 มกราคม 2562 จ านวน 623,170.16 บาท 
  ธนาคารกรุงเทพ สาขายะลา ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 จ านวน 490,643.49 บาท  
  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 จ านวน 2,927,358.60 บาท  
  ธนาคารกรุงไทย สาขายะลา ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 จ านวน 25,871,844.21 บาท 
 

/ธนาคารกรุงไทย... 



 

 

  ธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จ านวน 479,123.85 บาท 
(บัญชีไม่เป็นปัจจุบัน) 
  ธนาคารออมสิน สาขายะลา ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 จ านวน 11,698,717.05 บาท 
  ธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์ ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 จ านวน 149,032.12 บาท 
 4. ด้านสินเชื่อ 

สหกรณ์ฯ ได้ให้กู้แก่สมาชิก 2 ประเภท 
  1. เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน จ านวน   277 สัญญา จ านวนเงิน       4,489,800.00 บาท 
  2. เงินกู้สามัญ  จ านวน   301 สัญญา จ านวนเงิน    319,253,000.00 บาท  
  3. เงินกู้พิเศษ  จ านวน    - สัญญา จ านวนเงิน    .00 บาท 
 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติรับทราบ 

4.5 เรื่อง รายงานงบทดลองประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2562 
รายงานสรุปงบทดลอง 

จากวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 – 20 กุมภาพันธ์ 2562  

สินทรัพย์   2,450,856,377.02 

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   5,279,302.76 

        รวมสินทรัพย์   2,445,577,074.26 

รวมหนี้สิน 1,151,381,988.37   

รวมทุน 1,264,410,662.13  2,415,792,650.50 

ก าไรสุทธิ(ขาดทุนสุทธิ)   29,784,423.76 

        รวมหนี้สิ้นและทุน   2,445,577,074.26 

รวมรายได ้ 45,955,654.08   

รวมค่าใช้จ่าย 16,171,230.32   

        ก าไรสุทธิ(ขาดทุนสุทธิ) 29,784,423.76   
 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติรับทราบ 

 

 

 

/4.6 เรื่อง รายงานการลาของเจ้าหน้าที่... 



 

 

4.6 เรื่อง รายงานการลาของเจ้าหน้าที่ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2562 
 ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2562 

ชื่อ – นามสกลุ ลาพักผ่อน ลากิจ ลาป่วย ลาคลอด 
รวมวันลา 
ที่ผ่านมา 

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

นางสาวกัญจน์ณัฎฐ์  หวังมวลกลาง 1 - - - 2 
นางศิวาลัย  ป.ปาน - - - - - 

นางเมสินี  ชัยสงคราม - - - - 2 
นางสาวลัดดาวัลย์  ปาลิยะประดิษฐ์ - 1 - - 2 

นางสาวนารีรัตน์  สังข์สกุล - - - - 1 
นางสาวสกุณ  เลี้ยงพันธุ์สกุล 1 - - - 1 
นางสาววันนิสา  ธรรมโชติ 3 - - - 3 
นางสาวภาวิณี  คงหิ้น - - - - 2 

จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 
ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติรับทราบ 
4.7 เรื่อง รายงานกองทุนช่วยเหลือสมาชิก ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2562 
 กองทุนช่วยเหลือสมาชิก 21 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2562   

ยอดยกมา 1,046,201.99 บาท 

รับกองทุน 1,273,181.59 บาท 

จ่ายกองทุน 1,811,271.78 บาท 

คงเหลือ 508,111.80 บาท 
 จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 
ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติรับทราบ 

4.8 เรื่อง การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติรับทราบ 

4.9 เรื่อง ขอปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากครบก าหนด 
 ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ ากัด ได้น าเงินไปฝากกับสหกรณ์ออมทรัพย์
ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด จ านวนเงิน 60,000,000.00 บาท (หกสิบล้านบาทถ้วน) เลขที่บัญชี 16-00001-6                      
วันครบก าหนด 12 มีนาคม 2562 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี นั้น 
 เนื่องด้วยปัจจุบันภาระต้นทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ ากัด ที่เ พ่ิมขึ้น        
ประกอบกับปัจจัยด้านสภาวะเศรษฐกิจ จึงขอความอนุเคราะห์ให้สหกรณ์ของท่านปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก 

/ข้างต้นจากเดิม... 



 

 

ข้างต้นจากเดิมร้อยละ 4.00 เป็นร้อยละ 4.25 ต่อปี ระยะเวลา 6 เดือน กรณีสหกรณ์ของท่านประสงค์รับฝากเงิน
ต่อไปอีกภายหลังครบก าหนดสัญญาการฝากเงินดังกล่าวข้างต้น 
ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติรับทราบ 
4.10 เรื่อง ส่งข้อมูลการจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพื่อช่วยเหลือข้าราชการต ารวจที่
ได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ 
 ตามมติที่ประชุมร่วมของส านักงานต ารวจแห่งชาติกับผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558    
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  รับทราบแนวทางการรับบริจาคเงินสมทบ           
“กองทุนสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ” เพ่ือช่วยเหลือข้าราชการต ารวจที่ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพและเสียชีวิต 
จากการปฏิบัติหน้าที่ โดยให้กองสวัสดิการ จัดท ารายงานข้อมูลการให้ความช่วยเหลือ เพ่ือให้ทุกสหกรณ์ออมทรัพย์ที่
ร่วมบริจาคเงินได้รับทราบพร้อมประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสหกรณ์ฯ ได้รับทราบข้อมูลการช่วยเหลือโดยทั่วกัน นั้น 
 กองสวัสดิการ ส านักงานก าลังพล ขอส่งข้อมูลการจ่ายเงิน “กองทุนสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ ”                         
เพ่ือช่วยเหลือข้าราชการต ารวจที่ได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึง           
เดือนธันวาคม 2561 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  
ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง  เพ่ือพิจารณา 
5.1 เรื่อง กรมส่งเสริม 
ที่ประชุม ให้พิจารณาระเบียบเงินกู้  การก าหนดงวด  ฉุกเฉิน  12  งวด  และเงินกู้สามัญ  120 งวด 
5.2 เรื่อง ผู้ตรวจสอบบัญชี 
ที่ประชุม ไม่มี 
5.3 เรื่อง ผู้ตรวจสอบกิจการ 
ที่ประชุม ไม่มี 
5.4 เรื่อง สมาชิกพ้นสภาพจากสหกรณ์ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ดังนี้ 

ล าดับ เลขที ่ ชื่อ – สกุล 
ทุนเรือนหุ้น 

( บาท ) 
หนี้สิ้น 
( บาท ) 

ดอกเบี้ย 
( บาท ) 

จ่ายจริง 
( บาท ) 

กรณี 

1 09588 ส.ต.ต.มูหามัดฟาเดร์  ดามะอู 88,500.00 - - 88,500.00 เหตุผลส่วนตัว 

2 08954 ส.ต.ท.โสภณ           อ่อนเพ็ชรคง 255,300.00 247,600.00 - 7,700.00 เหตุผลส่วนตัว 
3 08002 ส.ต.อ.ประเสริฐ        รุ่งเรือง 223,300.00 194,705.11 - 28,594.89 เหตุผลย้ายสังกัด 

4 06739 พ.ต.ท.ยม               เวชสิทธ์ิ 195,300.00 195,289.93 - 10.07 เหตุผลส่วนตัว 
5 09572 ส.ต.ต.กฤษฎา          แก้วหน ู 186,100.00 - - 186,100.00 เหตุผลส่วนตัว 
6 09384 ส.ต.ต.พีรวัตร           ทองแดง 114,400.00 - - 114,400.00 เหตุผลส่วนตัว 

7 09221 ส.ต.ท.จักราวุธ         บัวแก้ว 253,600.00 143,700.00 - 109,900.00 เหตุผลส่วนตัว 
8 10123 ส.ต.ต.มานะศักดิ์      เกตุหล า 169,500.00 - - 169,500.00 เหตุผลส่วนตัว 

9 09279 จ.ส.ต.หญิงกาญจนา  เชี่ยวน้อย 79,300.00 - - 79,300.00 เหตุผลส่วนตัว 
10 10175 พ.ต.ท.ชฎิล          กาญจนจ ารูญศร ี 3,680,000.00 1,917,400.00 - 1,762,600.00 เหตุผลส่วนตัว 



 

 

รวม 5,245,300.00 2,698,695.04 - 2,546,604.96  

  ทุนเรือนหุ้น    5,245,300.00  บาท 
  หนี้เงินกู้              2,698,695.04  บาท 
  คงเหลือ              2,546,604.96  บาท 
ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติตามท่ีเสนอมา 
5.5 เรื่อง ประมาณการรับ – จ่ายเงิน ประจ าเดือนมีนาคม 2562 
 ประมาณการรับ – จ่ายเงิน ประจ าเดือนมีนาคม 2562 สหกรณ์ฯ จะได้รับในวันสิ้นเดือนเพ่ือให้ที่ประชุมได้
พิจารณาเกี่ยวกับจ านวนเงินของสหกรณ์ฯ ที่ประมาณว่าจะได้รับและจ่ายในวันสิ้นเดือนนี้ เพ่ือที่ประชุมจะได้รับทราบ
ยอดเงินคงเหลือ ดังนี้ 

รายรับ 
  

 

1.  รับเงินค่าหุ้นรายเดือน 5,402,500.00 บาท  

2.  รับช าระหนี้สามัญจากสมาชิก 14,644,620.42 บาท  

3.  รับเงินช าระหนี้ฉุกเฉินจากสมาชิก 1,478,930.00 บาท  

4.  รับดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก 12,563,601.01 บาท  

5.  เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเป้าหมาย 433,600.00 บาท  

6.  รายได้จากการด าเนินคดี 1,200.00 บาท  

รวมรับ 34,524,451.43 บาท  

รวมจ่าย  
 

 

1.  จ่ายค่าหุ้นคืนแก่สมาชิก 10 ราย 2,546,604.96 บาท  

2.  จ่ายค่าเบี้ยประชุม 31,000.00 บาท  

3.  ค่าตอบแทนกรรมการ 73,000.00 บาท  

4.  จ่ายเงินกู้สามัญ 21 ราย 6,677,210.00 บาท  

5.  จ่ายเงินเดือนเจ้าหน้าที่ 157,410.00 บาท  

6.  จ่ายช าระหนี้เงินกู้ ธกส.ยะลา 10,000,000.00 บาท  

7.  จ่ายช าระดอกเบี้ย ธกส.ยะลา 707,332.46 บาท  

8.  จ่ายดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงิน ธนาคารกรุงเทพ 276,164.38 บาท  

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

10. จ่ายช าระดอกเบี้ย สอ.รพ.หาดใหญ่ 286,904.11 บาท  

11.  ค่าตอบแทนที่ปรึกษา 9,000.00 บาท  

/12. จ่ายดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงิน... 



 

 

12. จ่ายดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงิน ธกส. 255,912.32 บาท  

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

14. จ่ายช าระดอกเบี้ย สอ.มอ.หาดใหญ่ 473,219.18 บาท  

15. จ่ายดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงิน – ธ.ธนชาต 327,945.20 บาท  

16. จ่ายดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงิน – ธ.แลนด์แอนด์เฮาส์ 437,260.28 บาท  

17. จ่ายเงินปันผลและเฉลี่ยคืน 588.73 บาท  

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

19. จ่ายช าระดอกเบี้ย สอ.รพ.ต ารวจ 230,136.99 บาท  

     รวมจ่าย 26,239,688.61 บาท  

รวมรับทั้งสิ้น 34,524,451.43 บาท  

หัก รวมจ่าย 26,239,688.61 บาท  

เงินคงเหลือ 8,284,762.82 บาท  

กัน ไว้เป็นเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 3,000,000.00 บาท  

กัน ไว้เป็นที่จ่ายคืนเงินรับฝาก 1,000,000.00 บาท  

     คงเหลือเป็นเงินใช้จ่าย 4,284,762.82 บาท  

หมายเหตุ    

เงินสดคงเหลือ ( 20 ก.พ.62 ) 427,827.29 บาท  

เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส คงเหลือ ( 20 ก.พ.62 ) 479,123.85 บาท  

เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขายะลา คงเหลือ ( 20 ก.พ.62 ) 27,570,922.43 บาท  

เงินฝากธนาคารกรุงเทพ คงเหลือ 490,643.49 บาท  

เงินฝาก ธกส.ยะลา คงเหลือ 2,027,358.60 บาท  

เงินฝากชุมนุม สอ.ตร.แห่งชาติ 172,638.04 บาท  

เงินฝากธนาคารธนชาต 447,485.23 บาท  

เงินฝากธนาคารออมสิน 8,698,717.05 บาท  

เงินฝากธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์ 151,032.13 บาท  

เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 40,465,748.11 บาท  

 
/หมายเหตุ... 



 

 

หมายเหตุ    

หนี้เงินกู้ สอ.รพ.หาดใหญ่ คงเหลือ 87,000,000.00 บาท  

หนี้เงินกู้ ธกส.สาขายะลา คงเหลือ 258,176,348.91 บาท  

หนี้ตั๋วสัญญาใช้เงิน ธ.ธกส. 80,000,000.00 บาท  

หนี้ตั๋วสัญญาใช้เงิน ธ.แลนด์แอนด์เฮาส์ 150,000,000.00 บาท  

หนี้เงินกู้ สอ.มอ.หาดใหญ่ 130,000,000.00 บาท  

หนี้เงินกู้ สอ.รพ.ต ารวจ 73,500,000.00 บาท  

หนี้ตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคารธนชาต 95,000,000.00 บาท  

หนี้ตั๋วสัญญาใช้เงิน ธ.กรุงเทพ 80,000,000.00 บาท  

                   รวมหนี้คงเหลือ 953,676,348.91 บาท  

หมายเหตุ  รายการยังไม่ลงบัญชี 
  14/02/62   2,000.00 บาท 
  15/02/62           44,500.00 บาท 
  20/02/62  19,250.00 บาท 
  20/02/62  19,430.00 บาท  

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติประมาณการรับ – จ่าย ประจ าเดือน มีนาคม 2562 
5.6 เรื่อง การจ่ายเงินกู้สามัญระหว่างเดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.2562 
 ระหว่างวันที่ 19 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 

21/01/62 จ านวน 1 เป็นเงิน 110,000.00 บาท 

25/01/62 จ านวน 89 เป็นเงิน 93,635,100.00 บาท 

29/01/62 จ านวน 2 เป็นเงิน 897,000.00 บาท 

30/01/62 จ านวน 24 เป็นเงิน 20,110,000.00 บาท 

01/02/62 จ านวน 52 เป็นเงิน 55,540,000.00 บาท 

04/02/62 จ านวน 1 เป็นเงิน 2,000,000.00 บาท 

08/02/62 จ านวน 55 เป็นเงิน 77,326,000.00 บาท 

14/02/62 จ านวน 76 เป็นเงิน 71,165,000.00 บาท 

15/02/62 จ านวน 1 เป็นเงิน 500,000.00 บาท 

รวมทั้งหมด 301 เป็นเงิน 319,283,000.00 บาท 

 ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติตามท่ีเสนอมา 
/5.7 เรื่อง การจ่ายเงินกู้สามัญ… 



 

 

5.7 เรื่อง การจ่ายเงินกู้สามัญ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2561 
ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติตามท่ีเสนอมา 

5.7.1 สมาชิกขอกู้เงินสามัญ 
 1. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ด.ต.โสภณ  บางรักษ์ ต าแหน่ง ผบ.หมู่ (ป) สภ.ยะหา สมาชิกเลขที่ 05472        
มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญ จ านวน 1,750,000.00 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือน าไปต่อเติมบ้าน 
เนื่องจากสมาชิกมีหนี้ธนาคารออมสินตามระบบข้อมูลสมาชิก บัญชีหลัก จ านวน 307,423.83 บาท บัญชีพัก จ านวน 85,355.00 บาท 
ค้างช าระ จ านวน 2,500.00 บาท จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาให้คณะกรรมการพิจารณาในการกู้ครั้งนี้ 

ทุนเรือนหุ้น 434,300.00 บาท  

       - ค่าหุ้น 1,700.00 บาท  

หนี้เงินกู้สามัญ 1,632,000.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก 10,900.00 บาท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 9,702.58 บาท  

หนี้เงินกู้สามัญ - โครงการเพื่อบรรเทาค่าครองชีพ 61,900.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก 900.00 บาท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 368.01 บาท  

รวมรายจ่ายท้ังหมด 23,570.59 บาท  

ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญท่ัวไป 

4. ร.ต.อ.อัคราเดช  แก้วสียง 

5. ด.ต.พลวัฒน์      เขียวจันทร์ 

6. ส.ต.ต.รณชัย      พันธ์ชูศรี 

ติดภาระค้ าประกัน 5 ราย 

1. จ.ส.ต.โอภาษ     จันทรมณ ี   หุ้น    391,300.00  บาท   หนี้      759,078.74  บาท 

2. ร.ต.อ.ทรงวุฒิ     รักจุ้ย        หุ้น    152,000.00  บาท   หนี้      446,200.00   บาท 

3. ด.ต.วุฒิชัย        ทองเกิด      หุ้น    278,600.00  บาท   หนี้      705,200.00   บาท 

4. ด.ต.พลวัฒน์      เขียวจันทร์  หุ้น    420,400.00  บาท   หนี้    1.885,700.00   บาท 

5. ร.ต.อ.อัคราเดช  แก้วสียง      หุ้น    437,300.00  บาท   หนี้    2,084,600.00   บาท 
ที่ประชุม เรียกสมาชิกให้พบกรรมการชุดเล็ก   
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2. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ด.ต.อัธยา  วกกุม ต าแหน่ง ผบ.หมู่ (ป) สภ.รามัน สมาชิกเลขที่ 05952             
มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญ จ านวน 1,850,000.00 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือน าไปปิดหนี้นอกระบบ 
เมื่อสมาชิกได้รับเงินกู้แล้ว สมาชิกมีไม่ประสงค์ให้สหกรณ์ หักเงินที่ได้รับสภาพหนี้เต็มจ านวน  แต่ประสงค์ขอผ่อนช าระเป็นงวด   
โดยหักจากบัญชีเงินเดือนในแต่ละเดือน จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาให้คณะกรรมการพิจารณาในการกู้ครั้งนี้ 

ทุนเรือนหุ้น 375,300.00 บาท  

       - ค่าหุ้น 1,700.00 บาท  

หนี้เงินกู้สามัญ 1,620,000.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก 10,000.00 บาท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 9,631.23 บาท  

หนี้เงินกู้สามัญ – โครงการเพื่อบรรเทาค่าครองชีพ 38,500.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก 500.00 บาท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 228.89 บาท  

หนี้เงินกู้ฉุกเฉิน 8,200.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก 800.00 บาท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 48.75 บาท  

หนี้ลูกหนี้เงินกู้ – ฐานะผู้ค้ าประกัน  156,879.63 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก 700.00 บาท  

หนี้ลูกหนี้เงินกู้ – ฐานะผู้ค้ าประกัน  561,999.10 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก 700.00 บาท  

รวมรายจ่ายท้ังหมด 24,308.87 บาท  

ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญท่ัวไป 

1. ด.ต.ประเสริฐ       ซุ้นสุวรรณ 

2. จ.ส.ต.ชาญณรงค์   สงหมุน 

3. จ.ส.ต.องอาจ        ชุมทอง 

ติดภาระค้ าประกัน 3 ราย 

1. ด.ต.ประเสริฐ     ซุ้นสวุรรณ     หุ้น    434,300.00  บาท  หนี้    2,205,800.00   บาท 

2. ส.ต.ท.ยศการ     ด าคง           หุ้น    140,000.00  บาท  หนี้      701,600.00   บาท 

3. ส.ต.ท.ฤทธิไกร    เส้งประสิทธิ์   หุ้น   323,600.00   บาท  หนี้   1,194,100.00   บาท   
ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติให้กู้เงินสามัญ จ านวน 1,850,000.00 บาท แต่ให้หักเงินรับภาระหนี้เป็นงวด 



 

 

3. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ด.ต.อภิชาติ  ทิพย์สังข์  สังกัด สภ.ยะหา สมาชิกเลขที่  07520                         
มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญ จ านวน 1,960,000.00 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) เนื่องจากสมาชิกมีหนี้
ธนาคารออมสินตามระบบข้อมูลสมาชิก บัญชีหลัก จ านวน 733,357.02 บาท ค้างช าระจ านวน 13,085.20 บาท               
บัญชี พัก จ านวน 163,615.48 บาท และมีหนี้ สิ นเชื่ อไทรทอง (กู้ ร่ วมกับภรรยา) จ านวน 1,292,988.09 บาท                                           
ค้างช าระจ านวน 15,300.00 บาท คงเหลือรับเงินโดยประมาณ 130,000.00 บาท จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาให้
คณะกรรมการพิจารณาในการกู้ครั้งนี้ 

ทุนเรือนหุ้น 427,000.00 บาท  

       - ค่าหุ้น 1,700.00 บาท  

หนี้เงินกู้สามัญ 1,771,000.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก 11,000.00 บาท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 10,528.96 บาท  

หนี้เงินกู้สามัญ - โครงการเพื่อบรรเทาค่าครองชีพ 57,200.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก 700.00 บาท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 340.07 บาท  

เงินฝากสหกรณ์ 12-02224-5 100.00 บาท  

รวมรายจ่ายท้ังหมด 24,369.03 บาท  

ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญท่ัวไป 

1. ด.ต.อรัญดร     ด าชู 
2. จ.ส.ต.หรรสา   เหมาะหมั่น 
3. ส.ต.ท.พันธิตร  นกสีแก้ว 

ติดภาระค้ าประกัน 3 ราย 

1. จ.ส.ต.หรรสา    เหมาะหมั่น      หุ้น    355,500.00    บาท    หนี้   1,599,600.00   บาท 
2. ด.ต.อรัญดร      ด าชู              หุ้น    422,100.00    บาท    หนี้   1,962,000.00   บาท 
3. ด.ต.พลวัฒน์     เขียวจันทร์      หุ้น    420,400.00    บาท    หนี้   1,885,700.00   บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติให้กู้เงินสามัญ จ านวน 1,960,000.00 บาท แต่ไม่ปิดหนี้ธนาคารออมสิน 
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 4. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ด.ต.วุฒิชัย   ทองเกิด ต าแหน่ง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ยะหา สมาชิกเลขที่ 05783                         
มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญ จ านวน 1,500,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) เพ่ือน าไปใช้จ่ายส่วนตัว    
เ นื่ อ ง จ า ก สมาชิ กมี หนี้ ธ น า ค า ร ออม สิ น ต า ม ร ะบ บ ข้ อ มู ล ส ม า ชิ ก เ มื่ อ วั น ที่  1 4  กุ ม ภ า พั น ธ์  2 5 6 2                                
บัญชีหลัก จ านวน 265,000.00 บาท ค้างช าระ 1 งวด จ านวน 3,500.00 บาท บัญชีพัก จ านวน 6,700.00 บาท        
ค้างช าระ จ านวน 6,700.00 บาท จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาให้คณะกรรมการพิจารณาในการกู้ครั้งนี้ 

ทุนเรือนหุ้น 278,600.00 บาท  

       - ค่าหุ้น 1,700.00 บาท  

หนี้เงินกู้สามัญ 677,700.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก 5,700.00 บาท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 4,029.07 บาท  

หนี้เงินกู้ฉุกเฉิน 30,000.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก 2,500.00 บาท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 179.84 บาท  

รวมรายจ่ายท้ังหมด 14,108.91 บาท  

ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญท่ัวไป 

1. ด.ต.ศานิต         สุวรรณรัตน์ 
2. ด.ต.โสภณ         บางรักษ์ 
3. จ.ส.ต.ศิษฎภัคย์   จันทร์แดง 
4. ร.ต.อ.นิพนธ์       พรหมจินดา 

ติดภาระค้ าประกัน 2 ราย 

1. จ.ส.ต.ศิษฎภัคย์   จันทร์แดง       หุ้น     375,300.00     บาท    หนี้      1,595,600.00   บาท 
2. ด.ต.อภินันทร์      ขวัญมา          หุ้น     396,200.00     บาท    หนี้     1,536,700.00    บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติให้กู้เงินสามัญ จ านวน 1,500,000.00 บาท แต่ไม่ปิดหนี้ธนาคารออมสิน 
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 5. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ด.ต.เรวัต  พลชัย ต าแหน่ง ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา สมาชิกเลขที่ 05257        
มี ค ว ามประสงค์ ขอกู้ เ งิ น สามัญ  จ านวน  1 , 970 , 000 . 00  บาท  ( หนึ่ งล้ านเก้ าแสนเจ็ ดหมื่ นบาทถ้ วน)                                      
เพ่ือน าไปใช้จ่ายในครอบครัว เนื่องจากสมาชิกมีหนี้ธนาคารออมสินตามระบบข้อมูลสมาชิก บัญชีหลัก จ านวน 825,460.94 บาท 
ไม่มียอดค้างช าระ บัญชีพัก จ านวน 166,987.22 บาท ก าหนดจ่ายเดือนกันยายน 2562 คงเหลือรับเงินโดยประมาณ 200,000.00 บาท 
จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาให้คณะกรรมการพิจารณาในการกู้ครั้งนี้ 

ทุนเรือนหุ้น 429,800.00 บาท  

       - ค่าหุ้น 1,700.00 บาท  

หนี้เงินกู้สามัญ 1,657,200.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก 10,800.00 บาท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 9,852.39 บาท  

หนี้เงินกู้สามัญ - โครงการเพื่อบรรเทาค่าครองชีพ 118,800.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก 1,200.00 บาท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 706.29 บาท  

รวมรายจ่ายท้ังหมด 24,258.68 บาท  

ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญท่ัวไป 

1. นางสุจิตรา       ชัยสงคราม 
2. จ.ส.ต.ฐัฐฐกร     ทองวิเชียร 
3. ส.ต.ท.จีระภัทร  เพ็ชรรัตน์ 

ติดภาระค้ าประกัน 4 ราย 

1. จ.ส.ต.ธิยาภัทร์       กองเพ็ง        หุ้น    405,000.00    บาท     หนี้      1,409,612.88   บาท 
2. นางสาวสุกัญญา     แหทอง         หุ้น    401,800.00    บาท     หนี้      1,073,500.00   บาท 
3. จ.ส.ต.ฐัฐฐกร         ทองวิเชียร     หุ้น    271,700.00    บาท     หนี้      1,148,200.00   บาท 
4. ด.ต.หญิงวิสาขา      สุคนธชาติ     หุ้น    451,700.00    บาท     หนี้      2,500,000.00   บาท    

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติให้กู้เงินสามัญ จ านวน 1,970,000.00 บาท แต่ไม่ปิดหนี้ธนาคารออมสิน 
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5.7.2 สมาชิกขอกู้เงินสามัญเพื่อวัยเกษียณ 
 1. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ร.ต.ต.ตรีชัย  ทองแท้ ต าแหน่ง รอง สว.(ป.) สภ.ยะหา สมาชิกเลขที่ 08188        
มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญเพื่อวัยเกษียณ จ านวน 240,000.00 บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เพ่ือน าเงินไปรักษา
มารดาที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลราชบุรี เนื่องจากสมาชิกอายุไม่ถึง 55 ปี ไม่เข้าหลักเกณฑ์ ตามระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้       
แก่สมาชิก พ.ศ.2562 และสมาชิกมีหนี้ ธนาคารออมสินตามระบบข้อมูลสมาชิก เมื่ อวันที่  21 กุมภาพันธ์  2562                                
บัญชีหลัก จ านวน 1,000,000.00 บาท  ค้างช าระ จ านวน 8,000.00 บาท จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาให้คณะกรรมการ
พิจารณาในการกู้ครั้งนี้ 

ทุนเรือนหุ้น 524,200.00 บาท  

       - ค่าหุ้น 2,500.00 บาท  

หนี้เงินกู้สามัญ - โครงการเพื่อบรรเทาค่าครองชีพ 178,200.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก 16,700.00 บาท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 15,753.01 บาท  

หนี้เงินกู้สามัญ – โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2,649,700.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก 1,800.00 บาท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 1059.44 บาท  

รวมรายจ่ายท้ังหมด 37,812.45 บาท  

ติดภาระค้ าประกัน 1 ราย 

     1. ด.ต.อ านวย       แก้วออด         หุ้น    525,900.00   บาท   หนี้     3,063,000.00   บาท  
ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติให้กู้เงินสามัญค่าครองชีพ จ านวน 240,000.00 บาท  
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5.7.3 สมาชิกขอกู้เงินโครงการเพื่อบรรเทาค่าครองชีพ 
 1. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.สุรศักดิ์  อันชัน ต าแหน่ง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บันนังสตา สมาชิกเลขที่ 
09722 มีความประสงค์ขอกู้เงินโครงการเพ่ือบรรเทาค่าครองชีพ จ านวน 60,000.00 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)                  
เพ่ือน าไปใช้จ่ายส่วนตัว สมาชิกไม่ประสงค์กันเงินเพื่อรับภาระหนี้ จ านวน 4,356.00 บาท เนื่องจากติดภาระค้ าประกัน    
ส.ต.ท.สุทธิพงษ์  ธีระแนว สังกัด สภ.บันนังสตา กรณขีาดราชการ จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาให้คณะกรรมการพิจารณาในการกู้ครั้งนี้ 

ทุนเรือนหุ้น 181,500.00 บาท  

       - ค่าหุ้น 1,500.00 บาท  

หนี้เงินกู้สามัญท่ัวไป 737,500.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก 4,500.00 บาท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 4,384.59 บาท  

รวมรายจ่ายท้ังหมด 10,384.59 บาท  

ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญท่ัวไป 

1. ส.ต.ต.เอกอุดม  หวานแก้ว 
2. ส.ต.ท.วิวัฒน์    รักชาติ 

ติดภาระค้ าประกัน 6 ราย 

1. ส.ต.ท.สุทธิพงษ์      ธีระแนว       หุ้น      253,700.00    บาท    หนี้     841,600.00  บาท 
2. ส.ต.ต.อดิศร          ธรรมโชติ      หุ้น      210,000.00    บาท    หนี้     884,300.00  บาท 
3. ส.ต.ท.มนัส           เขียวเซน      หุ้น      182,000.00    บาท    หนี้     632,600.00   บาท 
4. ส.ต.ท.อภิรักษ์       รุ่งเรือง         หุ้น      234,400.00    บาท    หนี้     451,667.60   บาท 
5. ส.ต.ต.สมศักดิ์       ปานขวัญ       หุ้น     115,000.00    บาท    หนี้     668,085.82    บาท 
6. ส.ต.ต.เอกอุดม      หวานแก้ว      หุ้น     216,000.00    บาท    หนี้     843,000.00    บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติชะลอการให้กู้เงินสามัญค่าครองชีพ จ านวน 60,000.00 บาท 
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 2. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ด.ต.เดโชชัย  เส้งเลี่ยม ต าแหน่ง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ยะหา สมาชิกเลขที่ 07386                         
มีความประสงค์ขอกู้เงินโครงการเพ่ือบรรเทาค่าครองชีพ จ านวน 40,000.00 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) เพ่ือน าไปใช้จ่ายในครอบครัว 
เนื่องจากสมาชิกมีหนี้ธนาคารออมสินตามระบบข้อมูลสมาชิกเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562  บัญชีหลัก จ านวน 852,400.00 บาท 
ค้างช าระเงินต้น จ านวน 414,000.00 บาท ดอกเบี้ย จ านวน 439,000.00 บาท การเงินหักช าระเดือนละ 1,500.00 บาท  
สมาชิกรออายัดเงินปันผลและเฉลี่ยคืน จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาให้คณะกรรมการพิจารณาในการกู้ครั้งนี้ 

ทุนเรือนหุ้น 428,700.00 บาท  

       - ค่าหุ้น 1,700.00 บาท  

หนี้เงินกู้สามัญ 1,780,100.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก 11,100.00 บาท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 10,583.06 บาท  

หนี้เงินกู้ฉุกเฉิน 4,000.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก 400.00 บาท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 25.48 บาท  

รวมรายจ่ายท้ังหมด 23,808.54 บาท  

ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญท่ัวไป 

1. ด.ต.ณรงชัย      เอกเจริญกุล 
2. ร.ต.ท.วรวิทย์    จันทร์แก้ว 
3. ส.ต.ต.อนุพงศ์   นามสนธิ์ 

ติดภาระค้ าประกัน 4 ราย 

1. ร.ต.ท.ปราโมทย์      ธารรักษ ์      หุ้น    164,800.00   บาท    หนี้     244,800.00    บาท 
2. จ.ส.ต.สถาพร         รัตนพันธ์      หุ้น    249,300.00   บาท    หนี้     974,600.00    บาท 
3. จ.ส.ต.นพดล          พรหมเทพ     หุ้น   372,100.00    บาท   หนี้   1,475,000.00    บาท 
4. ร.ต.ท.วรวิทย์         จันทร์แก้ว     หุ้น   437,800.00    บาท   หนี้   2,131,000.00    บาท  

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติไม่อนุมัติให้กู้เงินสามัญค่าครองชีพ จ านวน 40,000.00 บาท 
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 3. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.อภิชาติ  ทองไซร้ ต าแหน่ง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ล าใหม่ สมาชิกเลขที่ 08509     
มีความประสงค์ขอกู้ เงินโครงการเพ่ือบรรเทาค่าครองชีพ จ านวน 75,000.00 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)                    
เพ่ือน าไปต่อเติมบ้าน เนื่องจากติดภาระค้ าประกัน ส.ต.ต.ชยานนท์  แย้มรัตนกุล สังกัด สมาชิกหน่วยอ่ืนๆ          
กรณีถูกให้ออกจากราชการ แต่ปัจจุบันบิดาได้ผ่อนช าระหนี้รายเดือน เดือนละ 3,000.00 บาท ไม่ขาดส่งช าระหนี้แต่
อย่างใด จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาให้คณะกรรมการพิจารณาในการกู้ครั้งนี้ 

ทุนเรือนหุ้น 219,000.00 บาท  

       - ค่าหุ้น 1,500.00 บาท  

หนี้เงินกู้สามัญท่ัวไป 922,000.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก 5,600.00 บาท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 5,481.48 บาท  

รวมรายจ่ายท้ังหมด 12,581.48 บาท  

ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญท่ัวไป 

1. ส.ต.ท.อาทิตย์        กลับแก้ว 
2. ส.ต.อ.วีรชน          เพ็ชรด า 

ติดภาระค้ าประกัน 4 ราย 

1. ส.ต.ต.ชยานนท์      แย้มรัตนกุล        หนี ้   285,203.45    บาท 
2. ส.ต.ท.อาทิตย์        กลับแก้ว           หุ้น    216,500.00    บาท    หนี้       832,600.00   บาท 
3. ส.ต.อ.อนุพล         มะลิสุวรรณ        หุ้น     78,000.00     บาท    หนี้      273,600.00   บาท 
4. จ.ส.ต.อนิรุทธ์        แกสมาน           หุ้น    371,900.00     บาท    หนี้   1,626,600.00   บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติให้กู้เงินสามัญค่าครองชีพ จ านวน 75,000.00 บาท 
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 4. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ด.ต.ศักดิ์ดา  มาตโห้  ต าแหน่ง ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.ยะลา สมาชิกเลขที่ 03923          
มีความประสงค์ขอกู้เงินโครงการเพ่ือบรรเทาค่าครองชีพ จ านวน 390,000.00 บาท (สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)    
ปิดหนี้ จ านวน 300,100.00 บาท เหลือรับเงินโดยประมาณ 89,900.00 บาท เพ่ือน าไปใช้จ่ายในครอบครัวและดูแล
สุขภาพตัวเอง เนื่องจากสมาชิกไม่ขอเข้าร่วมกองทุนช่วยเหลือคนค้ าประกัน โดยได้รับความสมัครใจจากคนค้ าแล้ว  
จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาให้คณะกรรมการพิจารณาในการกู้ครั้งนี้ 

ทุนเรือนหุ้น 437,800.00 บาท  

       - ค่าหุ้น 1,700.00 บาท  

หนี้เงินกู้สามัญ 1,764,000.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก 11,800.00 บาท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 10,487.34 บาท  

หนี้เงินกู้ – โครงการเพื่อบรรเทาค่าครองชีพ 300,100.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก 3,300.00 บาท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 1,784.16 บาท  

รวมรายจ่ายท้ังหมด 29,071.50 บาท  

ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญท่ัวไป 

1. ด.ต.นพดล       กัลยา 
2. ร.ต.ท.วัลลภ     ศิริวารุจน์ 
3. ด.ต.ประวิทย์    กาญจนะ 

ติดภาระค้ าประกัน 4 ราย 

1. ด.ต.ธานุวัฒน์       แหวนทอง       หุ้น    662,200.00    บาท    หนี้      473,400.00   บาท 
2. ส.ต.ท.ณฐกร        สมบูรณ์มาก    หุ้น    172,600.00     บาท   หนี้      599,200.00   บาท 
3. ด.ต.ไตรรัตน์        รัตนบุปผา       หุ้น   525,900.00     บาท    หนี้   2,595,700.00   บาท 
4. ด.ต.นพดล          กัลยา             หุ้น   443,810.00     บาท    หนี้   2,010,500.00   บาท     

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติให้ชะลอกสนกู้เงินสามัญค่าครองชีพ จ านวน 390,000.00 บาท 
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 5. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.อ.ภัทรพงศ์  ไพบูรณ์ สังกัด กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา สมาชิกเลขที่ 08365      
มีความประสงค์ขอกู้เงินโครงการเพ่ือบรรเทาค่าครองชีพ จ านวน 120,000.00 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)                  
เพ่ือน าไปใช้จ่ายส่วนตัว สมาชิกประสงค์กันเงินเพื่อรับภาระหนี้ จ านวน 1,900.00 บาท เนื่องจากติดภาระค้ าประกัน      
ส.ต.ต.สมเกียรติ  หมาดโหรม สังกัด กก.ปพ.ส่วนที่ 1 กรณีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาให้
คณะกรรมการพิจารณาในการกู้ครั้งนี้ 

ทุนเรือนหุ้น 173,700.00 บาท  

       - ค่าหุ้น 1,700.00 บาท  

หนี้เงินกู้สามัญท่ัวไป 645,400.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก 4,200.00 บาท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 3,837.04 บาท  

หนี้เงินกู้สามัญ - โครงการเพื่อบรรเทาค่าครองชีพ 94,000.00 บาท  

       - เงินต้นส่งหัก 1,200.00 บาท  

       - ดอกเบี้ยส่งหัก 558.85 บาท  

รวมรายจ่ายท้ังหมด 11,495.89 บาท  

ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญท่ัวไป 

1. ส.ต.ท.ดลรอศักดิ์    ละใบยูโส๊ะ 
2. ส.ต.อ.ธ ารงค์ศักดิ์    แก้วอินทร์ 

ติดภาระค้ าประกัน 3 ราย 

1. ส.ต.ต.สมเกียรติ     หมาดโหรม        หุ้น     175,600.00    บาท    หนี้      376,200.00   บาท 
2. ส.ต.ท.คมคริส        ชูข า                หุ้น     323,500.00    บาท    หนี้   1,083,100.00    บาท 
3.  ส.ต.อ.ธ ารงค์ศักดิ์   แก้วอินทร์        หุ้น     321,200.00    บาท    หนี้   1,227,000.00    บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติให้กู้เงินสามัญค่าครองชีพ จ านวน 120,000.00 บาท 
5.7.4 การค้ าประกันเงินกู้ 

ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ร.ต.ท.วารี ชนะพาล สังกัด กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา สมาชิกเลขที่ 06193   
ขอค้ าให้ ด.ต.หญิงชญาภา เอียดเหลือ แทน ด.ต.ประทีป วาสประสงค์  เนื่องจาก ร.ต.ท.วารี ชนะพาล       
ก่อนหน้านี้เคยค้ าให้ด.ต.หญิงชญาภา เอียดเหลือ มาก่อนแต่มาเปลี่ยนค้ าเนื่องจาก ร.ต.ท.วารี ชนะพาล           
ขอกู้เงินสามัญ ถ้าไม่เปลี่ยนค้ าก็ไม่สามารถกู้ได้ พอรับได้รับเงินกู้เรียบร้อยแล้ว ก็กลับมาขอค้ าให้กับ        
ด.ต.หญิงชญาภา เอียดเหลือ 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติให้ด าเนินการเปลี่ยนค้ าประกันได้ 
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5.8 เรื่อง รายงานติดตามหนี้สิน และรายละเอียดลูกหนี้ต่างจังหวัด 
5.8.1 รายละเอียด ลูกหนี้ต่างจังหวัด 

 ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 มีลูกหนี้ต่างจังหวัดส่งช าระเงินตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2562 - 20 กุมภาพันธ์ 2562       
รวมเป็นเงิน 3,912,351.00 บาท 
  ลูกหนี้ต่างจังหวัด ยกมาเดือน ม.ค.62   329 ราย 
  สมาชิกหน่วยต่างจังหวัด ประจ าเดือน ก.พ.62    
   - ลาออก       12 ราย 
   - ย้ายออก         1 ราย 
   - ย้ายเข้า       -   ราย 
  คงเหลือลูกหนี้ต่างจังหวัด เดือนกุมภาพันธ์ 2562  316 ราย 
ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติรับทราบ 

1. ส.ต.ท.ณัฐดนัย  เพิ่มพูน  สังกัด สภ.โพธิ์ทอง จว.ร้อยเอ็ด  สมาชิกท่ี 06549 
   ทุนเรือนหุ้น     206,200.00  บาท 
   หนี้เงินกู้สามัญ     286,416.96  บาท 

ว / ด / ป รายการ 
22/ มิ.ย/ 59 ส่งเรียกเก็บ 8,100  สภ.โพนทอง จว.ร้อยเอ็ด  ที่ สอ.ยล./2051 
20/ ก.พ./ 62 เบื้องต้นโทรแจ้งสมาชิกให้โอนมาช าระสหกรณ์ฯ ยอด 8,100 บาท (ณ ปัจจุบันรอการตรวจสอบ) 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติรับทราบ 
2. ร.ต.ท.ขัตติยะ สามทอง สังกัด สภ.แม่ลาน จว. ปัตตานี  สมาชิกท่ี 08249  

   ทุนเรือนหุ้น     364,000.00  บาท 
   หนี้เงินกู้สามัญ   1,055,746.61  บาท 
   หนี้เงินกู้ฉุกเฉิน       64,870.90  บาท 

ว / ด / ป รายการ 
6/ ธ.ค./ 61 ส่งเรียกเก็บ 26,320 ภ.จว.ปัตตานี  ที ่สอ.ยล./3188 
6/ ธ.ค./ 61 ส่งเรียกเก็บ 26,320 สภ.แม่ลาน จว.ปัตตานี  ท่ี สอ.ยล./3191 

19/ ธ.ค./ 61 โทรแจ้งสมาชิกให้โอนมาช าระสหกรณ์ฯ ยอด 31,776 บาท (ยังไม่มียอดช าระเข้ามายังสหกรณ์ฯ ) 
18/ ม.ค./ 62 แจ้งรายละเอียดผู้กู้ - ผู้ค้ า  ที ่สอ.ยล./82 

20/ ก.พ./ 62 
การเงินได้โอนเงินมาช าระหนี้ ยอด 26,320 บาท ฝ่ายด าเนินการได้น าไปตัดช าระหนี้ รายการค่าหุ้นและดอกเบี้ย    
ที่ค้างอยู่ จึงท าให้ไม่สามารถช าระหนี้เงินต้นได้เลย 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/5.8.2 รายละเอียด สมาชิก จชต… 



 

 

5.8.2 รายละเอียด สมาชิก จชต. 
 เรียน คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ฯ ฝ่ายด าเนินการขอแจ้งรายงานสมาชิก จชต. ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2562 
  1. สมาชิก กก.สส. จชต.  จ านวน 47 ราย  จ านวนเงินเรียกเก็บ  812,918.39 บ.  ติดต่อการเงิน 
 กก.สส.จชต. หักเก็บได้ท้ังจ านวน 
  2. สมาชิก ศฝร.จชต.  จ านวน 11 ราย  จ านวนเงินเรียกเก็บ  171,615.09 บ.  ติดต่อการเงิน 
 ศฝร.จชต. หักเก็บได้ท้ังจ านวน 
    ยอดยกมา 57 ราย 
    ลาออก    - ราย 
    ย้ายออก    - ราย 
    ย้ายเข้า    1   ราย 
    คงเหลือ  58  ราย 
 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติรับทราบ 
 5.8.3 รายละเอียด สมาชิก ในหน่วย 
  เก็บได้จริง 

สังกัด หุ้น สท สช สพ ฉฉ ฉฐ 
เงิน
ฝาก 

ดบ. 
เก็บได้
จริง 

ส่งเรียกเก็บ 

สภ.โกตาบารู           
7002  ส.ต.อ.อับดุลการิม  ตันหยงมัส - - - - - - - - - 16,838.24 
 - - - - - - - - - 16,838.24 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติรับทราบ 
5.8.4 รายละเอียด หน่วยนอก (สมาชิกพิเศษ) 

 เรียน คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ฯ ฝ่ายด าเนินการขอแจ้งรายงานหน่วยนอก (สมาชิกพิเศษ)           

ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2562 

   ยอดยกมา  15 ราย 
   จ่ายคืนค่าหุ้น    2 ราย 
   ย้ายออก      2 ราย 
   ย้ายเข้า     6  ราย 
   คงเหลือ   17  ราย 
 หมายเหตุ : จ่ายคืนค่าหุ้น 2 ราย 
 1. ร.ต.ท.แวอุเซ็ง สามะอาลี    เสียชีวิต เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 สาเหตุเส้นเลือดหัวใจตีบ 
 2. จ.ส.ต.ศิริพงษ์  เกลี้ยงทอง     เสียชีวิต เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สาเหตุภาวะระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 
 จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติรับทราบ 
 

 
 
 

/5.8.5 รายละเอียด สมาชิกค าพิพากษา… 



 

 

 5.8.5 รายละเอียด สมาชิกค าพิพากษา (ตัดการ์ดนอก) 
 1. ร.ต.อ.ทรัพย์สยาม ชัยทุมพงศ์ ต าแหน่ง สน.บางโพ เลขท่ีสมาชิก 7745 **กู้2ท่ี**    
 **เช็คระบบ  ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562  กู้ 2 ที ่ 1. สอ.ตร.ยะลา  2. สอ.ต ารวจแห่งชาติ 
  หนี้เงินกู้สามัญ(ค าพิพากษา) 1,281,038.50 บาท 
ว / ด / ป รายการ 

ค าพิพากษา 14 ธันวาคม 2559  พิพากษาให้จ าเลยทั้งหกร่วมกันช าระเงิน 1,476,216.16 บาท 
     (ในอัตราดอกเบี้ย 8.75%) + ค่าธรรมเนียม 42,895 บาท = 1,519,111.16 บาท 
31/ ธ.ค./ 59 ในปี 2559  สมาชิกได้โอนมาช าระทั้งปี รวม 7,644.63 บาท                               คงเหลือ 1,511,466.53    บาท 

30/ ม.ค./ 60 
การเงินหักส่งช าระ ยอด 3,500 บ. 
(หักช าระ ค่าหุ้น 1,500 บาท  เงินต้นสช.  1,470.17 บาท ดอกเบี้ย 529.83 บาท   คงเหลือ     69,586.68     บาท 

23/ ก.พ./ 60 
น าเงินปันผลและเฉลี่ยคืนปี 2559 ยอด 32,610.07 บาท  ช าระหนี้ 
(หักช าระ เงินต้นสช. 32,244.02 บาท  ดอกเบี้ย 366.05 บาท                            คงเหลือ    37,342.66     บาท 

7/ มิ.ย./ 60 
น าทุนเรือนหุ้น ยอด360,000 บาท  ช าระหนี้ 
(หักช าระ เงินต้นสช.   37,342.66 บาท ดอกเบี้ย       851.21 บาท                     คงเหลือ         -              บาท 
            เงินต้นสษ. 230,428.03 บาท ดอกเบี้ย   91,378.10 บาท)                    คงเหลือ  1,281,038.50   บาท 

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

การเงินหักส่งช าระ ยอด 3,500 บ. 
( เบื้องต้นน าหักในส่วนของดอกเบี้ย หนี้เงินกู้สามัญ-ค าพิพากษา ) 

26/ ก.ย./ 61 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ชุดที่ 23 ครั้งท่ี 12 เมื่อวันท่ี 26 กันยายน 2561 พิจารณาแล้วมีมติฟ้องล้มละลาย 

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

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติรับทราบ 
 2. ร.ต.อ.ประดิษฐ์   ศรีทอง ต าแหน่ง สน.ดุสิต เลขสมาชิก 06208 **กู้2ท่ี**    
 **เช็คระบบ  ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562  กู้ 2 ที ่ 1.สอ.ตร.ยะลา  2.สอ.ต ารวจแห่งชาติ 
  หนี้เงินกู้สามัญ(ค าพิพากษา) 1,350,808.55 บาท 
ว / ด / ป รายการ 
ค าพิพากษา 28 พฤศจิกายน 2559  พิพากษาให้จ าเลยทั้งหกร่วมกันช าระเงิน 1,522,711.05 บาท 
     (ในอัตราดอกเบี้ย 8.75%) + ค่าธรรมเนียม 45,805 บาท  = 1,568,516.05 บาท 

22/ ก.พ./ 60 
น าเงินปันผลและเฉลี่ยคืนปี 2559 ยอด 26,353.08 บาท  ช าระหนี้ 
(หักช าระ ค่าหุ้น 1,500 บาท ดอกเบี้ยสช.   2,825.72 บาท                           คงเหลือ        54,593.56   บาท 
                                   ดอกเบี้ยสษ. 22,027.36 บาท)                           คงเหลือ   1,568,516.05   บาท 

27/ มี.ค./ 60 
น าทุนเรือนหุ้น ยอด 327,000 บาท  ช าระหนี้ 
(หักช าระ เงินต้นสช.  54,593.56 บาท  ดอกเบี้ย 394.87 บาท                        คงเหลือ          -             บาท 
            เงินต้นสษ. 217,707.50 บาท  ดอกเบี้ย 54,304.07 บาท)                  คงเหลือ   1,350,808.55   บาท 

26/ ก.ย./ 61 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ชุดที่ 23 ครั้งท่ี 12 เมื่อวันท่ี 26 กันยายน 2561 พิจารณาแล้วมีมติฟ้องล้มละลาย 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติรับทราบ 
 
 
 

/5.8.6 เรื่อง ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์… 



 

 

 5.8.6 เรื่อง ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ (กรณีไม่ติดภาระค้ าประกัน) 
 1. ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ร.ต.ต.สุพจน์ ขาวขวัญ  สังกัด สภ.บ่อผุด จว.สุราษฎร์ธานี  สมาชิกเลขที่ 04894 
ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ (กรณีไม่ติดภาระค้ าประกัน)  รายละเอียดดังนี้ 
   ทุนเรือนหุ้น    276,800.00 บาท 
   หนี้เงินกู้สามัญ    319,337.98 บาท    
   ไม่ติดภาระค้ าประกัน 
  หมายเหตุ: เจ้าตัวจะเข้ามาช าระหนี้(ยอดส่วนต่าง)ในวันที่ 4 มีนาคม 2562 
ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ลาออกจากการเป็นสมาชิก 
 5.8.7 เรื่อง ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ (กรณีติดภาระค้ าประกัน) 

 1. ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.โชคชัย ก าไรทอง สังกัด สภ.บ้านผือ จว. อุดรธานี  สมาชิกเลขที่07389 
ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ (กรณีติดภาระค้ าประกัน) รายละเอียดดังนี้ 
   ทุนเรือนหุ้น    286,800.00 บาท 
   หนี้เงินกู้สามัญ    520,047.64 บาท 
   ติดภาระค้ าประกัน 1 ราย 
   1. ส.ต.ท.จิตวัฒน์  สุขพร้อม หนี้เงินกู้สามัญ 488,836.55 บาท 
ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ลาออกจากการเป็นสมาชิกแต่ต้องรับสภาพหนี้ 
 5.8.8 เรื่อง การให้ออกจากสหกรณ์ ตามข้อบังคับ ประเภทสหกรณ์ฯ พ.ศ.2557 
 ตามข้อบังคับ ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด พ.ศ.2557 การขาดจากสมาชิกภาพ 
ข้อ 42 การให้ออกจากสหกรณ ์สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด 
 ข้อ 42 (2) ขาดช าระค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกันหรือขาดช าระรวมถึงหกงวด ทั้งนี้โดยมิได้รับอนุญาต
จากคณะกรรมการด าเนินการ 
 ข้อ 42 (5) ค้างส่งเงินงวดช าระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัดการส่ง
เงินงวดช าระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวส าหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ 

************************************************************** 
 1. ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.พงศกร  กาญจนจ านง  ต าแหน่ง หน่วยนอก (สมาชิกพิเศษ)  สมาชิก
เลขที่ 08724 ถูกพักราชการ (เงินเดือนถูกระงับ) สมาชิกได้ขาดการส่งช าระค่าหุ้น จ านวน 3 งวด ตั้งแต่เดือน พ.ย.61 – ม.ค.62
ซึ่งผิดตามข้อบังคับ ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด พ.ศ.2557 ณ ปัจจุบันได้ตรวจสอบ
ข้อมูลสมาชิกปรากฏว่ามีทุนเรือนหุ้น ดังนี้ 
   ทุนเรือนหุ้น  117,200.00 บาท  
   ไม่ติดภาระค้ าประกัน 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ลาออกจากการเป็นสมาชิกตามระเบียบข้อบังคับ 
 
 
 
 

 
/5.8.9 รายละเอียด สมาชิก ข้าราชการบ านาญ… 



 

 

 
5.8.9 รายละเอียด สมาชิก ข้าราชการบ านาญ 
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 มีลูกหนี้ข้าราชการบ านาญส่งช าระเงินตั้งแต่ 25 มกราคม – 21 กุมภาพันธ์ 2562 

จ านวน 168 ราย รวมเป็นเงิน 2,096,318.67 บาท เรียกเก็บจริง จ านวน 114 ราย จ านวนเงิน 1,182,622.39 บาท 
มาช าระเอง จ านวน 3 ราย จ านวนเงิน 20,817.31 บาท และเรียกเก็บจากกรมบัญชีกลาง จ านวน 51 ราย        
จ านวนเงิน 892,879.05 บาท รวมเป็นเงินจ านวน 913,696.36 บาท จ่ายช าระเอง 1 ราย จ านวน 10,000.00 บาท 

สมาชิกหน่วยบ านาญ ประจ าเดือน ก.พ.62 ยอดยกมา 171 ราย 

ลาออก ประจ าเดือน 25 ม.ค. – 21 ก.พ.62 ลาออก/ย้าย 3 ราย 

 
เสียชีวิต - ราย 

 
ย้ายเข้า - ราย 

คงเหลือ บ านาญ เดือน กุมภาพันธ์ 2562 ทั้งสิ้น 168 ราย 
ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติรับทราบ 

สรุปสมาชิกข้าราชการบ านาญที่ช าระไม่เป็นปกติ 
1.   ร.ต.ท.นิยม  ราชวิบูลย์ ต าแหน่ง ข้าราชการบ านาญ สมาชิกเลขที่ 5733 

  ทุนเรือนหุ้น     442,500.00 บาท 
  หนี้เงินกู้สามัญ 0076/2557            781,967.83 บาท 
  หนี้เงินกู้ค่าครองชีพ 00192/2558   14,635.39 บาท 

วันเดือนปี รายการ จ านวนเงิน 

21 ก.พ.62 ส่งเรียกเก็บจากกรมบัญชีกลาง ภ.จว.ยะลา 17,500.00 

 เรียกเก็บจริง 25,751.98 
28 ก.พ.62 ช าระจริง 17,500.00 

 ยังคงค้างช าระหนี้ ค่าครองชีพยอดคงเดิมเพราะเงินไม่พอหัก หักได้เฉพาะสามัญ  
ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติรับทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

/5.9 เรื่อง รายชื่อสมาชิกที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่... 



 

 

5.9 เรื่อง รายชื่อสมาชิกท่ีสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ 
สรุปรายช่ือสมาชิกที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ 

ระหว่างวันที่ 19 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2562 
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จ านวน 18 ราย 

ล าดับ สมาชกิ
เลขที ่

ยศ ชื่อ – สกุล 
กู้เงินฉุกเฉิน 

สังกัด 
วัน/เดือน/ปี    

ที่สมัคร กู้ ไม่กู้ 
1 10447 ร.ต.ท.พชรพล       เพชรี 10,000.00  สภ.เมืองยะลา 22/01/2562 
2 10448 ส.ต.ต.สัตยา         เลื่อนแก้ว 10,000.00  สภ.บันนังสตา 23/01/2562 

3 10449 ส.ต.ท.สุธิภาส       ก้ิมนวน    สภ.เมืองยะลา 24/01/2562 

4 10450 ส.ต.ต.อธิเบต        พุทธรอด    สภ.แม่หวาด 25/01/2562 

5 10451 ส.ต.อ.สานูซี         สะรี    สภ.ยะรม 29/01/2562 

6 10452 ส.ต.อ.ยุสรี           ดากามะ    สภ.ยะรม 29/01/2562 

7 10453 ร.ต.อ.สันติ           ศรีสวัสดิ์ฉิม    สภ.ยะรม 29/01/2562 

8 10454 พ.ต.ท.สมจิต        หิ้นเพ็ชร    สภ.บันนังสตา 30/01/2562 

9 10455 จ.ส.ต.ทนงศักดิ์     พรมแก้ว    สภ.ยะรม 08/02/2562 

10 10456 นางอรทัย           พรมแก้ว    สมาชิกสมทบ 08/02/2562 

11 10457 นางสาวสิรินภา    ช านิอารัญ    สมาชิกสมทบ 13/02/2562 

12 10458 ด.ต.อุทัย            จันธ ารง    กก.ปพ.ส่วนท่ี 1  13/02/2562 

13 10459 ส.ต.ต.พิชชาวีย์    ชาติรักษา    กก.ปพ.ส่วนท่ี 2 14/02/2562 

14 10460 พ.ต.อ.สุทธิเวท     บุญยรัตกลิน    กก.สส.ภ.จว.ยะลา 14/02/2562 

15 10461 ส.ต.ต.สุพัฒน์ชัย   ทองใย    สภ.อัยเยอร์เวง 15/02/2562 

16 10462 ร.ต.ท.จักรินทร์    ลักษณะ    สภ.เบตง 15/02/2562 

17 10463 ร.ต.ท.สัณฐิตา     วาแม็ง    สภ.เบตง 15/02/2562 

18 10464 น.ส.กะเน๊ส        จันใด    สมาชิกสมทบ 18/02/2562 

19 10465 ส.ต.อ.พุทธภูมิ     คงมี    สภ.เมืองยะลา 20/02/2562 

20 10466 ส.ต.ต.เกรียงไกร   แซ่ลิ่ว      สภ.อัยเยอร์เวง 20/02/2562 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติรับทราบ 
5.10 เรื่อง ขอรับเงินว่าด้วยกองทุนเพื่อสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ พ.ศ.2562 

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

1. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.อธิวัฒน์  อ่อนแก้ว สังกัด สภ.เมืองยะลา สมาชิกเลขที่ 10336               
ได้ก าเนิดบุตรเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ขอรับเงินสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ จึงเรียนมาเพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณา 
รับหนังสือเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 
ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเบิกเงินกองทุนสวัสดิการรับขวัญทายาทตามระเบียบ 

/ข้อ 16 จ่ายเงินสวัสดิการมงคลสมรสของสมาชิก… 



 

 

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

1. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.ธีรยุทธ  แก้วสุวรรณ์ สังกัด สภ.ปะแต สมาชิกเลขที่ 08696               
ขอรับเงินสวัสดิการมงคลสมรสของสมาชิก จึงเรียนมาเพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณา รับหนังสือเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 
ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเบิกเงินกองทุนสวัสดิการมงคลสมรสตามระเบียบ 

2. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.อ.สันติสุข  ทองสัมฤทธิ์ สังกัด สภ.ล าใหม่ สมาชิกเลขที่ 08562               
ขอรับเงินสวัสดิการมงคลสมรสของสมาชิก จึงเรียนมาเพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณา รับหนังสือเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 
ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเบิกเงินกองทุนสวัสดิการมงคลสมรสตามระเบียบ 

3. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย นางสาวสิรินภา  ช านิอารัญ สังกัด สมาชิกสมทบ (ส่งเรียกเก็บ)                
สมาชิกเลขที่ 08562 ขอรับเงินสวัสดิการมงคลสมรสของสมาชิก จึงเรียนมาเพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณา                 
รับหนังสือเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 
ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเบิกเงินกองทุนสวัสดิการมงคลสมรสตามระเบียบ 

4. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ต.บริพัตร์  สุวรรณโพธิ์ สังกัด กก.ปพ.ส่วนที่ 2 สมาชิกเลขที่ 09818    
ขอรับเงินสวัสดิการมงคลสมรสของสมาชิก จึงเรียนมาเพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณา รับหนังสือเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 
ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเบิกเงินกองทุนสวัสดิการมงคลสมรสตามระเบียบ 
5.11 เรื่อง แจ้งค่าใช้จ่ายปรับปรุงโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ 
 ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด ได้ใช้ระบบโปรแกรมของสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ ากัด และได้ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสมาชิกของสหกรณ์ฯ ทุกปี รายละเอียดดังนี้ 

- เครื่องแม่ข่าย ปรับปรุง โครงสร้าง ฐานข้อมูลเป็นตัวใหม่ 
- เครื่องลูกข่าย ปรับปรุง โปรแกรมเป็นตัวใหม่ 11 เครื่อง 

จึงขอน าเครื่องไปปรับปรุงระบบ ระหว่างวันที่  15 – 16 มิถุนายน 2562 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ ากัด อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพ่ือให้ระบบมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และให้
เหมาะกับข้อมูลสมาชิกเข้าใหม่ที่เพ่ิมข้ึนเป็นจ านวนมาก 
ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติน าเครื่องไปปรับปรุงระบบและเข้ารับการอบรม 
5.12 เรื่อง ขอเสนอราคาโน้ตบุค 
 ด้วยสหกรณ์ฯ ขออนุมัติสั่งซื้อโน้ตบุค จ านวน 1 เครื่อง เพื่อน ามาใช้เป็นเครื่องส ารองในส านักงาน จึงขอเสนอ
ราคาโน้ตบุค ดังนี้ 

ร้าน รุ่น ราคา/หน่วย 
BANANA Acer Notebook Swoft SF514-52T-57ZG/T004 29,990.- 

 Asus Notebook FX504GM-EN299T 29,990.- 

 MSI Notebook GL63 8RE-458TH (No Bag) 32,900.- 
ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติไม่อนุมัต ิ

/5.13 เรื่อง กองทุนสวัสดิการสมาชิก… 



 

 

5.13 เรื่อง กองทุนสวัสดิการสมาชิก 
เนื่องด้วยในขณะนี้ เงินกองทุนสวัสดิการสมาชิก มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 12 ก.พ.62 จ านวน 67,609.60 บาท 

(หกหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเก้าบาทหกสิบสตางค์) ซึ่งยอดมีไม่เพียงพอ ที่จะต้องจ่ายให้ทายาทและจ่ายช าระหนี้ อยู่ จ านวน 3 ราย ดังนี้ 
1. ร.ต.ท.สมเกียรติ   มาตย์นอก ช าระหนี้ สท 01166/2559 จ านวน 100,000.- บาท พร้อมดอกเบี้ย 

 2. ร.ต.ท.แวอุเซ็ง     สามะอาลี จ่ายให้ทายาท 1 ราย  จ านวน  100,000.- บาท 
 3. จ.ส.ต.ศิริพงษ์     เกลี้ยงทอง จ่ายให้ทายาท 2 ราย  จ านวน  100,000.- บาท    
 จึงเรียนมาให้คณะกรรมการพิจารณาต่อไป 
ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมัตใิห้จ่ายในค่าใช้จ่ายทั่วไป 
5.14 เรื่อง การให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปี 2562 

ด้วย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด (ชสอ.) ได้จัดตั้ง “กองทุนกลาง” เพ่ือช่วยเหลือและ
สนับสนุนโครงการ กิจกรรมของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นประจ าทุกปี ส าหรับปี 2562 ชสอ.จะ
พิจารณาคัดเลือกโครงการฯ ที่มีความจ าเป็น ได้ประโยชน์และเหมาะสมที่สุด โดยจะให้ความส าคัญกับโรงเรียนที่มีการ
ด าเนินกิจกรรมสหกรณ์ โครงการละไม่เกิน 15,000.- บาท 

จึงขอความร่วมมือสหกรณ์ออมทรัพย์ในการน าเสนอโครงการดังกล่าว โดยส่งให้เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. 
ตามภูมิภาคของสหกรณ์ท่าน ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 
ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ท าโครงการต่อไป 
5.15 เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมลงทุนใน ชสอ. 

ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด (ชสอ.) เป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ มีสหกรณ์ออม
ทรัพย์สมาชิกทั่วประเทศกว่า 1,080 สหกรณ์ มีการด าเนินกิจการอย่างมั่นคงมาเป็นเวลา 46 ปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่าน
มา ชสอ. ได้รับความไว้วางใจและสนับสนุนเป็นอย่างดี จากการยึดมั่นในนโยบายบริหารกิจการด้วยความรอบคอบ 
รัดกุม เน้นความมีเสถียรภาพและความมั่นคง เพ่ือให้เกิดความมั่นใจและประโยชน์สูงสุด แก่ขบวนการสหกรณ์เป็น
ส าคัญ ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมามีสหกรณ์สมาชิก และสหกรณ์ประเภทอ่ืน ได้ให้ความเชื่อมั่นลงทุนใน ชสอ. ในรูปทุนเรือนหุ้น    
ทั้งสิ้น 25,599 ล้านบาท ตั๋วสัญญาใช้เงิน 8,552 ล้านบาท และเงินรับฝาก 73,977 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561    
รวมทั้งสิ้น 108,128 ล้านบาท 

ในปีบัญชี 2561 นี้ ชสอ. ได้มีเป้าหมายในการระดมทุนด าเนินงาน เพ่ือเสริมสร้างฐานการเงินให้มั่นคงยิ่งขึ้น    
จึงใคร่ขอเชิญสหกรณ์ระดมทุนจากสมาชิกสหกรณ์ของท่าน ให้ร่วมออมเงินกับสหกรณ์และสหกรณ์น าเงินมาลงทุน       
ในเงินฝากประจ า รุ่นพูนทรัพย์ ของ ชสอ. เพ่ือให้เกิดส่วนต่าง จากการลงทุน และมีรายได้หมุนเวียนเข้าสหกรณ์  
ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติไมร่่วมลงทุนดังกล่าว 

 
 
 
 

/5.16 เรื่อง แจ้งอายัดสิทธิเรียกร้อง... 



 

 

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

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

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและขออายัดสิทธิเรียกร้องเงินปันผลและเฉลี่ยคืนของด.ต.มนตรี  แก้วมณี ลูกหนี้ 
ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติตามหนังสือบังคับคด ี
5.17 เรื่อง เจ้าหน้าที่ขอลาออก 
 ตามที่นางสาวสกุณ  เลี้ยงพันธุ์สกุล ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้ มีความประสงค์ขอลาออกจากการเป็น
พนักงานประจ า ของสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด เนื่องจากเหตุผลส่วนตัว จึงขอสิ้นสุดการท างาน
ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2562  
 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ลาออกจากการเป็นสมาชิกและเจ้าหน้าที่ 
5.18 เรื่อง สมาชิกในหน่วยสังกัด กก.สส.ภ.จว.ยะลา ขอลาออกจากสหกรณ์ (กรณีติดภาระค้ าประกัน) 
 1. ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย จ.ส.ต.ธนวิทย์ สุขแก้ว สังกัด กก.สส.ภ.จว. ยะลา  สมาชิกเลขที่  09895                 
ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ (กรณีติดภาระค้ าประกัน) รายละเอียดดังนี้ 
  ทุนเรือนหุ้น     1,006,800.00   บาท 
  หนี้เงินกู้ฉุกเฉิน          2,500.00   บาท 
  ติดภาระค้ าประกัน 5 ราย 

1. จ.ส.ต.วิษณุพร    วิเสทอง หนี้เงินกู้สามัญ     1,700,000.00 บาท (พ่ึงได้รับเงิน) 
2. จ.ส.ต.วิษณุพร    วิเสทอง หนี้เงินกู้ฉุกเฉิน             900.00 บาท 
3. ส.ต.ท.สุรินทร์     สุทธิการ หนี้เงินกู้สามัญ       506,400.00 บาท 
4. ส.ต.ท.สุรินทร์     สุทธิการ หนี้เงินกู้ค่าครองชีพ     58,000.00 บาท 
5. ส.ต.อ.ราเชน      ศรีเหรา หนี้เงินกู้สามัญ       692,488.01 บาท 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติอนุมัตแิต่ให้เปลี่ยนผู้ค้ าประกันให้เรียบร้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/5.19 เรื่อง บทเฉพาะกาล... 



 

 

ส ำเนำถูกต้อง 

 

พ.ต.ท.หญิง  เสาวลักษณ์  ตรมีรรค   

( เสาวลักษณ์  ตรีมรรค ) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

5.19 เรื่อง บทเฉพาะกาล 
 บทเฉพาะกาล 

 สมาชิกที่กู้ทุนเรือนหุ้น การส่งช าระหนี้ เงินกู้พร้อมดอกเบี้ย ให้ส่งช าระหนี้ ได้ ไม่ เกินสองร้อยงวดรายเดือน                 
และให้ส่งช าระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย 
 
        พันต ารวจโทหญิง  เสาวลักษณ์  ตรีมรรค  ประธานในที่ประชุม 
                             ( เสาวลักษณ์  ตรีมรรค ) 
 
           ดาบต ารวจ     มารุต  ปาลิยะประดิษฐ์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                        ( มารุต  ปาลิยะประดิษฐ์ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ: เหตุผล เพ่ือให้สมาชิกน าเงินกู้ที่ได้ ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ตามความจ าเป็น, 
เพ่ือให้สมาชิกกู้ไปลงทุนประกอบอาชีพเสริม 
ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ส่งสหกรณ์จังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/5.20 เรื่อง ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์... 



 

 

5.20 เรื่อง ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม              

(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562  

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 
ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2562 
********************* 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด ข้อ 3 ข้อ 11 ข้อ 13 ข้อ 14    
ข้ อ  1 5  ข้ อ  7 9  แ ล ะ ข้ อ  1 0 7 ( 3 )  ที่ ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ด า เ นิ น ก า ร  ชุ ด ที่  2 4  ค รั้ ง ที . . . . .                                   
เมื่อวันที่..........................................มีมติก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด ว่าด้วย                     
การให้เงินกู้แก่สมาชิก แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่
สมาชิก แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562” 

 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่.............................................เป็นต้นไป  

 ข้อ 3 ให้ยกเลิกความตามที่ก าหนดใน หมวด 6 เงินกู้สามัญ ข้อ 45 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจ    
ภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2562 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

  “ข้อ 45 ผู้ค้ าประกันที่ต้องรับช าระหนี้ในฐานะผู้ค้ าประกันซึ่งได้รับสภาพหนี้ไว้กับสหกรณ์             
หรือสมาชิกที่มีหนี้กับสถาบันการเงินอ่ืนและไม่สามารถช าระหนี้ได้ทั้งหมดทันที สามารถกู้เงินปรับโครงสร้างหนี้ได้       
สามารถแบ่งช าระและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการด าเนินการ โดยสามารถแบ่งช าระหนี้ได้ไม่เกินสองร้อยยี่สิบงวดรายเดือน              
เว้นแต่คณะกรรมการด าเนินการ จะพิจารณาเป็นราย ๆ ไป” 

 ข้อ 4 ให้ประธานกรรมการสหกรณ์ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

  ประกาศ ณ วันที่...............................................เป็นต้นไป  

    พันต ารวจโทหญิง เสาวลักษณ์  ตรีมรรค 
                                                              ( เสาวลักษณ์  ตรีมรรค ) 
                                      ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/(เอกสารประกอบ)... 



 

 

 (เอกสารประกอบ) 
แบบ ท.ข.3 

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข เหตุผล 
 
ข้ อ  4 5  ผู้ ค้ า
ประกันที่ต้องรับ
ช า ร ะ ห นี้ ใ น
ฐ า น ะ ผู้ ค้ า
ประกันซึ่งได้รับ
สภาพหนี้ไว้กับ
สหกรณ์และไม่
สามารถช าระ
หนี้ ไ ด้ ทั้ ง ห มด
ทันที โดยได้ขอ
แบ่ งช าระและ
ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรม 
การด าเนินการ 
โดยให้สามารถ
แบ่งช าระหนี้ได้
ไม่เกินสองร้อย
ยี่ สิ บ ง ว ด ร า ย
เดื อน  เ ว้ นแต่
คณะกรรมการ
ด า เนินการจะ
พิ จ า ร ณา เ ป็ น
ราย ๆ ไป 
 

 
ข้อ 45 ผู้ค้ าประกันที่ต้องรับช าระหนี้ในฐานะผู้ค้ าประกันซึ่งได้รับ     
สภาพหนี้ไว้กับสหกรณ์หรือสมาชิก  ที่มีหนี้กับสถาบันการเงินอ่ืนและไม่
สามารถช าระหนี้ได้ทั้งหมดทันที สามารถกู้เงินปรับโครงสร้างหนี้ได้ 
สามารถแบ่งช าระและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการด าเนินการ      
โดยสามารถแบ่งช าระหนี้ได้ไม่เกินสองร้อยยี่สิบงวดรายเดือน เว้นแต่
คณะกรรมการด าเนินการ จะพิจารณาเป็นราย ๆ ไป 
 

 
1.เพื่อช่วยเหลอืสมาชิก

ในฐานะผูค้  าประกัน

เงินกู้ 

  2.สร้างหลักประกัน

ใหแ้ก่  ผูค้  าประกัน 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ส่งสหกรณ์จังหวัด 

 

 

 

/ระเบียบวาระท่ี 6... 



 

 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่อง  อื่น ๆ 
1. เรื่อง  ขอเงินบังคับคดี สมาชิก ราย ด.ต.ยุตติยา  เบ็นคณนนท ์
ที่ประชุม ให้ผู้จัดการและที่ปรึกษาไปคุยกับบังคับคดีอีกครั้ง 
 
เลิกการประชุม    12.00  น. 
 

   พันต ารวจโทหญิง    เสาวลักษณ์  ตรีมรรค ประธานในที่ประชุม 
             ( เสาวลักษณ์  ตรีมรรค ) 
 

        ดาบต ารวจ       มารุต  ปาลิยะประดิษฐ์    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
        ( มารุต  ปาลิยะประดิษฐ์ ) 
 

                ส าเนาถูกต้อง 

  พันต ารวจโทหญิง  เสาวลักษณ์  ตรีมรรค  
             ( เสาวลักษณ์   ตรีมรรค ) 
ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 
 
 


