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ผู้มาประชุม  
   1. พ.ต.ท.หญิงเสาวลักษณ์  ตรีมรรค   ประธานกรรมการ 
   2. ร.ต.อ.วีระชัย   อักษรถึง   รองประธาน 
   3. ร.ต.ท.หญิงภัทรพร  พรหมสุวรรณ์  กรรมการ/เหรัญญิก 
   4. ด.ต.มารุต             ปาลิยะประดิษฐ์            กรรมการ/เลขานุการ 
   5. ด.ต.พนม             ลักษณาวงศ ์  กรรมการ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
   1. พ.ต.ท.ศิวกร   จันทร   ผู้จัดการ 
   2. นางพรรณี   แก้วศรี   รองผู้จัดการ 

3. ด.ต.กันย์ทิต                      ฆังคะรัตน์                   ที่ปรึกษา 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม      1. ร.ต.ท.หญิงภัทรพร  พรหมสุวรรณ์  กรรมการ/เหรัญญิก 
     
เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง  ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง  เพื่อทราบ 
2.1 เรื่อง การตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ 
 ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 19 ได้ก าหนดให้ผู้ตรวจการสหกรณ์มีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบ
กิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์ได้แต่งตั้งผู้ตรวจการสหกรณ์ตรวจการสหกรณ์ตามอ านาจ
หน้าที่  ในการนี้ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดยะลาขอให้ท่านจัดเตรียมเอกสารหลักฐานให้คณะผู้ตรวจสอบการสหกรณ์เข้า
ตรวจสอบ ในระหว่างวันที่ 9 -10 เมษายน 2562  
ที่ประชุม   รับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง  สืบเนื่อง 
3.1 เรื่อง แจ้งรายชื่อข้าราชการต ารวจที่ไม่สามารถหักเงินส่งสหกรณ์ได้เต็มจ านวน 
           ตามท่ีได้มีหนังสือจากส านักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา ที่ สข0026/(1)4346 ลงวันที่ 28 มกราคม 2562  เรื่อง 
แจ้งอายัดสิทธิเรียกร้องของ ด.ต.มนตรี  แก้วมณี   เข้าท่ีประชุม อนุมัติ การอายัดสิทธิเรียกร้อง ด.ต.มนตรี  แก้วมณี ทาง
สหกรณ์ได้มีการเรียกเก็บการช าระหนี้ของ ด.ต.มนตรี  แก้วมณี จ านวนเงิน 26,749.44 บาท หักไม่ได้ 9,749.44 บาท 
เนื่องจากเจ้าหน้าที่การเงิน สภ.ธารโต ได้มีหนังสือจากส านักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา  
            จึงเรียนมาเพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติต่อไป 
ที่ประชุม  เรียกผู้ค้ าประกันโทรคุยกับท่านประธาน ฝากให้ผู้จัดการด าเนินการศึกษาเกี่ยวกับการบังคับคดีสงขลา 

 
 
 

 



ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพ่ือพิจารณา 
4.1  เรื่อง  ถอนการอายัดเงิน  
 ตามที่หนังสือที่อ้างถึง เจ้าพนักงานบังคับคดีได้แจ้งอายัดเงินของร้อยต ารวจเอก กฤชพิชญ์ พิชยนิตินัย จ าเลย    
ไว้ตามหมายบังคับคดีของศาลจังหวัดยะลา คดีหมายเลขแดงที่ ผบ 3187/2559 ระหว่าง ร้อยต ารวจโทสมศักดิ์           
จิตประวัติ โจทก์ ร้อยต ารวจเอกกฤชพิชญ์ พิชยญนิตินัย จ าเลย สมาชิกเลขท่ี 4821 บัดนี้ เจ้าพนักงานบังคับคดีได้มีค าสั่ง
ถอนการอายัดเงิน เงินปันผล,เงินเฉลี่ยคืน,เงินค่าหุ้น,เมื่อพ้นสมาชิกภาพของ ร้อยต ารวจเอกกฤชพิชญ์ พิชยญนิตินัย 
จ าเลย 
ที่ประชุม    รับทราบ เรื่องการถอนอายัด 

 4.2 .  เรื่อง  ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหาร ส าหรับกรรมการด าเนินการ 
และผู้จัดการสหกรณ์” รุ่นที่ 2 และ รุ่นที่ 3 
  ด้วยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 เห็นชอบแนวทางการปฏิรูประบบการจัดการ และก ากับดูแล
กิจการสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ให้มีการก ากับดูแลทางการเงินในแนวทางการเงินและสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ ดังนั้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด (ชสอ.) จึงก าหนดจัดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตร  
“การเงิน การบัญชี และการบริหารส าหรับกรรมการด าเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 – 20 และวันที่ 24 – 27 
เมษายน 2562  และรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 9 – 11 และวันที่ 15 – 18 พฤษภาคม  2562  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 
จ ากัด อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี กลุ่มเป้าหมาย 100  คน โดยท่านสามารถเลือกอบรมรุ่นที่ 2  และ3 ได้ตามที่
ต้องการรับจ ากัดเพียงรุ่นละ 100 คน 
ที่ประชุม      ไม่เข้าร่วม 

4.3 เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการฝกึอบรมหลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์อย่างมืออาชีพ /ขั้นพื้นฐาน” 
 ด้วยภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร  การเพ่ิมศักยภาพผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์อย่างมืออาชีพ  ขั้นพ้ืนฐาน รุ่นที่ 1 ส าหรับบุคคลและผู้ที่สนใจที่ต้องการพัฒนาตนเอง หลักสูตรนี้ประกอบด้วย
เนื้อหาวิชา 6 วิชา ใช้เวลาการฝึกอบรม  3 วัน หรือ 16.5 ชั่วโมง ก าหนดการอบรมวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2562       
ณ โรงแรม KU Home (ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ถ. งามวงษ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โดยกลุ่มเป้าหมายเป็น
บุคคลากรฝ่ายบริหารและสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนียนที่สนใจจะเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์       
จึงขอเรียนเชิญบุคลากร และผู้ที่สนใจจสากสหกรณ์ของท่านเข้าร่วมฝึกอบรมครั้งนี้  
ที่ประชุม       ชะลอ ให้สอบถามจากท่านประธานอีกครั้ง 
 
4.4 . เรื่อง ขอรับเงินว่าด้วยกองทุนเพื่อสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ พ.ศ.2562 

ข้อ 14 กรณีสมาชิกและสมาชิกสมทบเกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บต้องพักรักษาตัวโรงพยาบาล  
(ก) สมาชิกได้รับบาดเจ็บต้องพักรักษาตัวโรงพยาบาลจ่ายเงินช่วยเหลือวันละ 300.00 บาท แต่ไม่เกิน   
     ปีละ 20,000.00  บาท 
(ข) สมาชิกสมทบได้รับบาดเจ็บต้องพักรักษาตัวโรงพยาบาล จ่ายเงินช่วยเหลือวันละ 100.00 บาท แต่ไม่เกิน 

ปีละ 10,000.00 บาท 
 1. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ด.ต.อนุรักษ์ ทับสระ สังกัด กก.ปพ.ส่วนที่ 1 สมาชิกเลขที่ 04200  กรณีสมาชิก        

ได้รับบาดเจ็บและได้ท าการรักษาตัวตั้งแต่วันที่ 17 -22 มีนาคม 2562  เป็นเวลา 6 วัน จึงเรียนมาเพ่ือให้คณะกรรมการ
พิจารณา รับหนังสือเมื่อวันที่ 25/03/2562 
ที่ประชุม    อนุมัติตามระเบียบ 
 
  
 
 



  ข้อ 15 สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ ให้แก่สมาชิก ครั้งละ 1,000.- บาท โดยจ่ายครัง้เดียวและ  กรณีบิดา มารดา เป็น
สมาชิกท้ัง 2 คน ให้ขอรับเงินสวัสดิการตามสิทธิอันพึงได้ทั้ง 2 คน 

1.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท. สุรินทร์ สุทธิการ  สังกัด  กก.ปพ. ส่วนที่ 2 สมาชิกเลขที่ 09627 ได้ก าเนิดบุตร 
ด.ญ.รินทร์ณดา สุทธิการ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ขอรับเงินสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ จึงเรียนมาเพ่ือให้
คณะกรรมการพิจารณารับหนังสือเมื่อวันที่ 27/03/2562 

ที่ประชุม    อนุมัติตามระเบียบ 

 2.ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ส.ต.อ. อาดานัน ละใบจิ สังกัด กก.ปพ.ส่วนที่ 1 สมาชิกเลขที่ 08570 ได้ก าเนิดบุตร 
ด.ช.อามาล ละใบจิ  เมื่อวันที่  21 มีนาคม 2562  ขอรับเงินสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่  จึงเรียนมาเพ่ือให้
คณะกรรมการพิจารณา รับหนังสือเมื่อวันที่ 25/03/2562 
ที่ประชุม    อนุมัติตามระเบียบ 
 

 ข้อ 16 สวัสดิการมงคลสมรสของสมาชิก โดยจ่ายครั้งเดียว จ านวน 1,000.00 บาท และกรณีคู่สมรส          
เป็นสมาชิกสหกรณ์ท้ัง 2 คน ให้ขอรับเงินสวัสดิการตามสิทธิอันพึงได้ทั้ง 2 คน   

1. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท. รอมลี บินลอแม ต าแหน่ง  สภ. โกตาบารู สมาชิกเลขท่ี 10478            
ได้จดทะเบียนสมรส เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 จึงขอเบิกเงินสวัสดิการมงคลสมรสตามสิทธิอันพึงได้วัน จึงเรียนมา
เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณา รับหนังสือเมื่อวันที่ 28/03/2562 
ที่ประชุม    อนุมัติตามระเบียบ 

2. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท. สุรศักดิ์  ฮ่งศรี ต าแหน่ง สภ. โกตาบารู สมาชิกเลขที่ 09970 ได้จด
ทะเบียนสมรส เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562  จึงขอเบิกเงินสวัสดิการมงคลสมรสตามสิทธิอันพึงได้ จึงเรียนมาเพ่ือให้
คณะกรรมการพิจารณา รับหนังสือเมื่อวันที่ 29/03/2562 
ที่ประชุม    อนุมัติตามระเบียบ 
  
4.5 เรื่อง การรับโอนสภาพสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 
 1. ตามทีห่นังสือสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจนราธิวาส  จ ากัด ที่ สอ.284/2562 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562        
สมาชิกราย ร.ต.ท.อาวุธ  หอมระหัด ขอโอนสภาพสมาชิกระหว่างสหกรณ์ฯ มายังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัด
ยะลา จ ากัด รายละเอียดดังนี้ 
     วันที่เป็นสมาชิก   31  ธันวาคม 2555 
     มีทุนเรือนหุ้นรวมทั้งสิ้น               291,900.00   บาท 
       มีหนี้เงินกู้สามัญทั่วไป                  701,430.00     บาท 
       มีหนี้เงินกู้สามัญฉุกเฉิน                100,000.00      บาท  
    ติดภาระค้ าประกัน  จ านวน  1 ราย 
  1. ร.ต.อ.ส าเนียง เภาประดิษฐ์ (สท 01624/2561)   มีหนี้ค้ าประกัน จ านวน   855,000.00 บาท 

จึงเรียนเพ่ือโปรดพิจารณา 
ที่ประชุม     อนุมัติ  รับโอนมายัง สอ.ตร.ภ.จว.ยล 
 
 2. ตามทีห่นังสือสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสตูล จ ากัด ที่ สอ.488/2562 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 สมาชิกราย 
ร.ต.อ.อิสมาแอ  ปาละมาณ ขอโอนสภาพสมาชิกระหว่างสหกรณ์ฯ มายังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา 
จ ากัด รายละเอียดดังนี้ 

เป็นสมาชิกเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 
มีทุนเรือนหุ้นอยู่ในสหกรณ์    จ านวน      460,500.00        บาท 
หนี้เงินกู้สามัญสัญญาที่ 292/2561         จ านวน   1,907,600.00         บาท 



หนี้เงินกู้ฉุกเฉินสัญญาที่ 87/2562          จ านวน       45,800.00         บาท 
หนี้เงินกู้ฌาปนกิจสัญญาที่ 60/2562      จ านวน         4,550.00         บาท 
ติดภาระค้ าประกัน 5 ราย 
1. ร.ต.อ.บุญเลิศ ยิ้มเย็น       จ านวน        53,000.00         บาท 
2. ด.ต. อิสมาอีล เกปัน         จ านวน   1,991,600.00         บาท 
3.ด.ต.เชาวัศน์ ลัสมาน           จ านวน   1,890,000.00         บาท 
4. ร.ต.ท.สิทธิกร ปลอดใจกว้าง     จ านวน     860,000.00          บาท 
5.ร.ต.อ.เสกสรร เขียดสังข์        จ านวน     990,000.00          บาท 
ดอกเบี้ยค้างช าระถึงวันที่ 30 เม.ย. 2562    จ านวน   13,158.44.00          บาท 
ปีบัญชีสิ้นสุด ทุกวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี 

  จึงเรียนเพ่ือโปรดพิจารณา 
ที่ประชุม   ไม่อนุมัติ   ให้เปลี่ยนผู้ค้ าประกันและน าเสนอใหม่ 
 

3. ตามทีห่นังสือสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจนราธิวาส จ ากัด ที่ สอ.284/2562 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562       
สมาชิกราย ส.ต.ท.ปรัชญา มณีสม ขอโอนสภาพสมาชิกระหว่างสหกรณ์ฯ มายังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัด
ยะลา จ ากัด รายละเอียดดังนี้ 

เป็นสมาชิกเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 เป็นสมาชิก 5 ปี 
มีทุนเรือนหุ้น  จ านวน  35,000.00  บาท 
ไม่มีหนี้สามัญ 
ไม่มีภาระผู้ค้ าประกัน 

  จึงเรียนเพ่ือโปรดพิจารณา 
ที่ประชุม  อนุมัตริับโอนมายัง สอ.ตร.ภ.จว.ยล  
 4. ตามที่หนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสงขลา จ ากัด ที่ สอ.ตร.สข.193/1298 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562       
สมาชิกราย พ.ต.ท.ชยพล  เฮงถาวรเจริญ  ขอโอนสภาพสมาชิกระหว่างสหกรณ์ฯ มายังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธร
จังหวัดยะลา จ ากัด รายละเอียดดังนี้  

เป็นสมาชิกเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม  2557 เป็นสมาชิก 5 ปี 
มีทุนเรือนหุ้น  จ านวน 35,000.00  บาท 
ไม่มีหนี้สามัญ 
ไม่มีภาระผู้ค้ าประกัน 

  จึงเรียนเพ่ือโปรดพิจารณา 
ที่ประชุม    อนุมัตริับโอนมายัง สอ.ตร.ภจว.ยล 
 
 4.6 เรื่อง แจ้งอายัดสิทธิเรียกร้อง  
 ด้วย ศาลจังหวัดยะลา  ได้มีหมายบังคับคดีหมายเลขแดงที่ ผบ 926/2554 ระหว่าง บริษัท โตโยต้า ลิสซิ่ง  
(ประเทศไทย) จ ากัด โจทก์ ส.ต.ท.ชัยรัตน์ จันฝาก ตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี ส านักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา             
เป็นเจ้าพนักงานบังคับคดีจัดการยึดอายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษา  ขออายัดสิทธิเรียกร้อง เงินปันผล ,        
เงินเฉลี่ยคืน งวดประจ าปี 2562 และงวดต่อ ๆ ไปจนกว่าจะครบหนี้ จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม   อนุมัติ ให้ส่งตามหมายบังคับคดี 
 
 
 
 



4.7    สมาชิกขอกู้เงินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    1. เนื่องด้วยข้าพเจ้า ด.ต. นิพนธ์ ถนอมสุข ผบ.หมู่(ปา)สภ.ล าใหม่ สมาชิกสหกรณ์เลขที่ 4750มีความประสงค์      
จะขอกู้เงินโครงการคุณภาพชีวิต มีประวัติการกู้เงินสามัญดังนี้ 
 -  กูโ้ครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2561 ยอดเงินกู้ 2,540,000.00 บาท 
 -  กู้เงินสามัญเพ่ือปิดเงินกู้พัฒนาคุณภาพชีวิต เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ยอดกู้ 2,500,000.00 บาท 
 รอบนี้ ด.ต.นิพนธ์ ถนอมสุข ผบ.หมู่(ปา) สภ.ล าใหม่ มีความประสงค์ขอกู้เงินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต     
เพ่ือมาปิดเงินกู้สามัญยอดเงินกู้ท่ีสามารถกู้ได้จ านวน  2,7000,000.00  บาท   เหลือรับจริงโดยประมาณ   116,900.00   บาท 
 ทุนเรือนหุ้น      530,100.00             บาท 

- ค่าหุ้น                              1,700.00           บาท 
           หนี้เงินกู้สามัญท่ัวไป                                  2,486,100.00          บาท 

- เงินต้นส่งหัก                      13,900.00           บาท 
- ดอกเบี้ยส่งหัก                16,363.98       บาท 

        หนี้เงินกู้ -  โครงการเพื่อบรรเทาค่าครองชีพ                 97,000.00       บาท 
- เงินต้นส่งหัก                                  1,000.00              บาท 
- ดอกเบี้ยส่งหัก                           638.47              บาท 

 รวมรายจ่ายท้ังหมดต่อเดือน                                      33,602.45                  บาท 
 ติดภาระค้ าประกัน 
   1. ร.ต.อ.มูหามะมคตา  สาบา           2. ร.ต.ต.ทวิช เรือนคง        3.ด.ต.นิติธร ครุฑถะ 
              4. ด.ต.สมชาย  มณีนิล                   5. ส.ต.ท.วรันต์พงษ์   วิมลศรีประภา 
ที่ประชุม        ให้พิจารณาตามระเบียบ 
 
4.8 เรื่อง การกู้เงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา  จ ากัด 
 1. เนื่องด้วยข้าพเจ้า ด.ต.ศักดิ์ดา มาตโห้  ต าแหน่ง ผบ.หมู่ (สส) กก.สส.ภจว.ยะลา เลขสมาชิก 3923  มีความ
ประสงค์ ขอกู้เงินสามัญ จ านวน 2,400,000.00 บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) เจ้าตัวได้แนบเอกสารใบรับรองแพทย์    
จากโรงพยาบาลยะลา ว่าสมบูรณ์แข็งแรงดี  และมีหนี้ เดิม 2 ,045,900.00 และมี เงินเหลือรับ โดยประมาณ              
345,300.00 บาท เพ่ือน าเงินไปใช้จ่ายในครอบครัว จึงขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการพิจารณาในการกู้เงินในครั้งนี้ 
  
           ทุนเรือนหุ้น                441,200.00             บาท 

- ค่าหุ้น                                            1,700.00                 บาท 
           หนี้เงินกู้สามัญท่ัวไป                                             1,740,400.00                 บาท 

- เงินต้นส่งหัก                                           9,700.00                  บาท 
- ดอกเบี้ยส่งหัก                                       11,455.64                  บาท 

          หนี้เงินกู้ -  โครงการเพื่อบรรเทาค่าครองชีพ                  293,500.00            บาท 
- เงินต้นส่งหัก                    3,000.00             บาท 
- ดอกเบี้ยส่งหัก                    1,931.87               บาท 

 รวมรายจ่ายท้ังหมดต่อเดือน                  27,787.51                 บาท 
  
 ติดภาระค้ าประกัน 
  1. ด.ต.นพดล กัลยา           2. ด.ต.ไตรรัตน์ รัตนบุปผา      3. ด.ต.ธานุวัฒน์  แหวนทอง     
              4. ด.ต. ประวิทย์ กาญจนะ   5. ส.ต.ท.ณฐกร สมบูรณ์มาก 
ที่ประชุม  ให้น าเข้าที่ประชุมประจ าเดือนและขอเอกสารเพิ่มเติมของการกู้ สัญญาเงินกู้ก่อนหน้านี้ 
 



 2. ด้วยสมาชิก ส.ต.ท.วีระ  แก้วสุข ต าแหน่ง ผบ.หมู่ สภ. บันนังสตา สมาชิกเลขที่ 08836 มีความประสงค์    
ขอกู้เงินสามัญจ านวน  1,270,000.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนแจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  เพ่ือน าไปเป็นทุนการศึกษาบุตร  
เนื่องจากสมาชิกมีหนี้ธนาคารออมสินตามระบบข้อมูลสมาชิก มีหนี้บัญชีหลักจ านวน  519,516.18  มีหนี้ค้างช าระ
จ านวน 13,700.00 บาท  ตั้งแต่เดือน ม.ค. -มี.ค 62 เป็นระยะเวลา 3 เดือน สมาชิกได้รับเงินประมาณ 116,000 .00บาท   
          ทุนเรือนหุ้น                                  233,300.00  บาท 

- ค่าหุ้น                                                    1,700.00                  บาท 
           หนี้เงินกู้สามัญท่ัวไป เลขที่ 1653/2560                       893,800.00                 บาท 

- เงินต้นส่งหัก                                             5,000.00                  บาท 
- ดอกเบี้ยส่งหัก                                           5,883.16                  บาท 

             หนี้เงินกู้ -  ค่าครองชีพ เลขที่ 25/2562                   172,400.00                 บาท 
- เงินต้นส่งหัก                 1,800 .00                  บาท 
- ดอกเบี้ยส่งหัก                                            1,134.76                  บาท 

            รวมรายจ่ายท้ังหมด                                             15,517.92                  บาท                          
           ติดภาระค้ าประกัน 
          1.  ส.ต.อ.ประวิทย์ อินไหม       2. ร.ต.อ.ธรรมรัตน์ ภาระเพิง      3. ร.ต.อ. ธรรมรัตน์ ภาระเพิง       
          4. ส.ต.ท.จรินทร์ แซห่ว่อง        5. ด.ต.ณชพล หนูช่วย 
ที่ประชุม    น าเข้าที่ประชุมประจ าเดือน 
 3. ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ด.ต.ทนงศักดิ์ เพ็ชรมณี เลขสมาชิก 4186 สังกัด กก.สส.ภ.จว.ยะลา               
มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญ เพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ จ านวน 2,950,000.00 บาท  ผ่อนช าระ 220 งวด กรณีรับภาระหนี้      
ร า ย  ร . ต . อ . ก ฤช พิ ช ณ์  พิ ช ญณิ ติ นั ย  เ นื่ อ ง จ าก เ สี ย ชี วิ ต  จ า น วน  5 9 ,757.37 บ าท  ส ม า ชิ ก ไ ด้ รั บ เ งิ น                       
ประมาณ 53,242.63  บาท 
 
          ทุนเรือนหุ้น                  524,200.00                บาท 

- ค่าหุ้น                                                2,500.00                บาท 
          หนี้เงินกู้สามัญท่ัวไป                      2,654,900.00                บาท 

-   เงินต้นส่งหัก                                              14,800.00             บาท 
                    -   ดอกเบี้ยส่งหัก                                             17,475.06              บาท 
          หนี้เงินกู้ -  ค่าครองชีพ                         97,000.00           บาท 

- เงินต้นส่งหัก                   1,000.00                บาท 
- ดอกเบี้ยส่งหัก                      638.47       บาท 

 รวมรายจ่ายทั้งหมด                                                 36,413.53                บาท 
 ติดภาระค้ าประกัน 
  1. ด.ต.สุภาพ สรณราย        2. ด.ต.นพดล กัลยา    
   3. ร.ต.อ.กฤชพิชญ์  พิชญนิตินัย     4. ส.ต.ต.วิษณุ บ ารุงรัตน์ 
ที่ประชุม    อนุมัติตามที่เสนอมา 
 
 
 
 
 
 
 



4.9  เรื่อง  สมาชิกสหกรณ์ขอโอนย้ายระหว่างสหกรณ์  (กรณีไม่ติดภาระค้ าประกัน) 
        1. ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.อรรถพล แก้วเพ็ชร  สังกัด ภ .จว.ปัตตานี จว.ปัตตานี  สมาชิกเลขที่ 08695        
ขอโอนย้ายระหว่างสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจปัตตานี จ ากัด  รายละเอียดดังนี้ 
  ทุนเรือนหุ้น           264,700.00              บาท 
  หนี้เงินกู้สามัญ      806,000.00              บาท 
  หนี้เงินกู้ค่าครองชีพ         64,826.55              บาท 
                     หนี้เงินกู้ฉุกเฉนิ                                     31,453.88 บาท 
  ไม่ติดภาระค้ าประกัน 
ที่ประชุม    อนุมัติให้โอนย้ายไป สอ.ตร. ปัตตานี 
   
2. ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ร.ต.ท.สนธยา ด้วงเพ็ชร สังกัด สภ.สภ.รัษฎา จว.ตรัง สมาชิกเลขที่ 08072           ขอโอนย้าย
ระหว่างสหกรณ์ฯไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตรัง จ ากัด  รายละเอียดดังนี้ 
  ทุนเรือนหุ้น    460,500.00               บาท 
  หนี้เงินกู้สามัญ                           1,382,664.32               บาท  
  ไม่ติดภาระค้ าประกัน 
ที่ประชุม    อนุมัติให้โอนย้ายไป สอ.ตร.ปัตตานี 

 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่อง อ่ืนๆ 
 
1.   โครงการประธานพบสมาชิก 
 1. เมือง 
 2. กรงปินัง                                              จ านวนสมาชิกเท่าไร 
 3. แม่หวาด 
2.โครงการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสหกรณ์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด นักเรียนโรงเรียน 9 

ที่ประชุม อนุมัติให้ท าโครงการ ให้น าโครงการเข้าที่ประชุมประจ าเดือนต่อไป 
 
เลิกประชุม 12.00 น 
 

                                                       พันต ารวจโท    เสาวลักษณ์   ตรีมรรค         ประธานที่ประชุม 
                          ( เสาวลักษณ์   ตรีมรรค ) 
                                                          
                                                        ดาบต ารวจ    มารุต  ปาลิยะประดิษฐ์     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                        (มารุต   ปาลิยะประดิษฐ์ ) 
 
        ส าเนาถูกต้อง 

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


