
 

 

 (-สําเนา-) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา 

ชุดที่ 21  ครั้งที่ 3/2559 วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 
ณ ห้องประชมุตํารวจภูธรจังหวัดยะลา 

................................................ 
ผู้ที่มาประชุม 
 1.  พ.ต.ท.ศิวกร  จันทร   ประธานกรรมการ 
 2.  ร.ต.ท.สมเกียรติ สุวรรณอักษร  รองประธานกรรมการ  
 3.  ร.ต.อ.ประสาน แนมใส   กรรมการ 
 4.  ร.ต.ท.วุฒิศักด์ิ ฆังคะสุวรรณ  กรรมการ 
 5.  ร.ต.ท.จริยพัฒน์ สุขชุม   กรรมการ 
 6.  ร.ต.ท.วีระชัย  อักษรถึง   กรรมการ  
 7.  ร.ต.ต.ประสพ  กาฬมิด   กรรมการ 
 8.  ด.ต.สุยอด  เวชสิทธ์ิ   กรรมการ 
 9.  ด.ต.ทวิช  เรืองคง   กรรมการ 
 10. ด.ต.อิบรอฮีม ดารอฮิง   กรรมการ 
 11. ด.ต.สมพงศ์  ยอดทอง  กรรมการ 
 12. ด.ต.หญิง นุสรา โพธิเหาะ  กรรมการ 
 13. จ.ส.ต.มารุต  ปาลิยะประดิษฐ ์  กรรมการ 
 14. ส.ต.อ.วีรวุธ  อุดแบน   กรรมการ 
 15. จ.ส.ต.กันย์ทิต ฆังคะรัตน์  กรรมการ/เลขานุการ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.  นายอับดุลรอหิม สะแต   ผอ.กสส.1 อ.เมืองยะลา 
 2.  ว่าที่ร้อยตร ีเจษฎา ดํารงคดี   นิติกร 
 3.  ร.ต.ท.สุทิน  ศรีบุญเอียด  ผู้ตรวจสอบกิจการ 
 4.  ด.ต.สุนทร  วาสประสงค์  ผู้ตรวจสอบกิจการ 
 5.  นางพรรณี  แก้วศร ี   รองผู้จัดการ 
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 

 
ระเบยีบวาระที่ 1   เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 2.1 เรื่อง รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ชุดที่ 21 ครั้งที่ 2 
ที่ประชุม พิจารณาแล้วมมีติรับรอง 
 2.2 เรื่อง รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ชุดที่ 21 ครั้งที่ 2 
ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติรับรอง 
 
ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง 
 ไม่ม ี
 



 

 

 
ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือทราบ     

 4.1  เรื่อง  เงนิรับ  –  จ่าย ประจําเดือน  มีนาคม  2559 
 รายการรับ – จ่ายเงินในรอบเดือน  ต้ังแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2559 ดังน้ี 
รายรับ  ( ต้ังแต่ 1 มี.ค.59 – 21 มี.ค.59 )  มีรายละเอียดดังน้ี 
 -  รับเงินชําระหน้ีเงินกู้สามัญ     211,949,648.45 บาท  
 -  รับเงินชําระหน้ีเงินกู้ฉุกเฉนิ    11,465,411.11 บาท                                    
 -  รับเงินชําระหน้ีเงินกู้สามัญ-ปืน         67,604.47 บาท 
 -  เงินทดรองจ่ายสามัญปืน        33,000.00 บาท 
 -  รับชําระหน้ีเงินกู้สามัญ – บรรเทาค่าครองชีพ    13,544,825.83 บาท 
 -  รับชําระหน้ีเงินกู้ปันผล       25,900.00 บาท 
 -  รับเงินชําระหน้ีเงินกู้สามัญพิเศษ(รับภาระหน้ี)     7,920,418.43 บาท 
 -  รับเงินชําระหน้ีเงินกู้ ฐานะผู้ค้ําประกัน        729,448.80 บาท 
 -  เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเป้าหมาย      6,781,007.15 บาท 
 -  เงินรอจ่ายคืน               124,051.81  บาท 
 -  ทุนเรือนหุ้น      12,244,950.00 บาท 
 -  กองทุนช่วยเหลือสมาชิก      3,306,000.00 บาท 
 -  ดอกเบ้ียรับ      1,284,530.55   บาท 
 -  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า          1,400.00   บาท 
 -  ขายอาวุธปืนเป็นเงินสด        33,000.00 บาท 
 -  รายได้ค่าเช่า         2,000.00 บาท 
 -  ค่าธรรมเนียมสมัคร               100.00 บาท 
 -  ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ ่           10,000.00 บาท 
 -  เงินทดแทนประกันสังคม             3,992.00 บาท 
    รวมรายรับ                                                      269,527,288.60 บาท 
 -  รับเงินธนาคารกรุงไทย สาขายะลา      91,780,322.38 บาท 
 -  รับเงินธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส        373,313.97 บาท 
 -  รับเงินธนาคารกรุงเทพ                   .00 บาท 
 -  รับเงินธนาคารออมสิน        5,500,000.00 บาท 
 -  เงินสดคงเหลือยกมา   ( 29 ก.พ.59 )        172,284.29 บาท 
    รวมรับทั้งสิน้                                                      367,353,209.24 บาท 
 รายจ่าย ( ต้ังแต่  1 มี.ค.59 – 21 มี.ค.59)  
  -  จ่ายเงินกู้สามัญแก่สมาชิก                          308,871,400.00 บาท 
  -  จ่ายเงินกู้ฉุกเฉินแก่สมาชิก           8,626,670.00 บาท 
  -  เงินทดรองจ่ายสามัญ-ปืน               33,000.00   บาท 
  -  เงินกู้สามัญ – บรรเทาค่าครองชีพสมาชิก                  14,517,000.00 บาท 
  -  เงินกู้สามญัพิเศษ (รับภาระหน้ี)                              1,600,000.00 บาท 
  -  เครื่องเขียนแบบพิมพ์                          36,833.00 บาท 
  -  ครุภัณฑ์                  18,500.00 บาท 
  -  เงินฝากออมทรัพย์                 10,000.00 บาท 



 

 

 
 -  เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเป้าหมาย                    5,046,876.10   บาท 
 -  เงินรอจ่ายคนื                                87,699.86   บาท 
 -  เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย                       49,996.44   บาท 
 -  เงินปันผลตามหุ้นค้างจ่าย                  201,766.42   บาท 
 -  ทุนเรือนหุ้น                          7,626,190.00 บาท 
 -  กองทุนช่วยเหลือสมาชิก              112,000.00 บาท 
 -  ทุนสวัสดิการสมาชิก               210,000.00 บาท 
 -  ดอกเบ้ียรับ                                   8,201.28 บาท 
 -  ขายอาวุธปืนเป็นเงินสด                          33,000.00 บาท 
 -  ค่าเบ้ียประชุม                                     5,000.00 บาท 
 -  คา่ใช้จ่ายทั่วไป                               12,228.80   บาท 
 -  ค่ารับรอง                           1,545.00 บาท 
 -  ค่าไฟฟ้า                                    5,477.00   บาท 
 -  ค่าโทรศัพท ์                           5,518.00   บาท 
 -  ค่าธรรมเนียมธนาคารและอากร                            264.59   บาท 
 -  ค่าไปรษณีย์                             2,256.00 บาท 
 -  ดอกเบ้ียจ่ายเงินรับฝาก                                      44.46 บาท 
 -  ค่าเบ้ียเลี้ยงพาหนะ                          4,490.00   บาท 
 -  ค่าตอบแทน                  26,500.00 บาท 
 -  ค่าประกันสงัคม                 12,304.00 บาท 
 -  สวัสดิการพนักงาน                 35,000.00 บาท 
 -  ค่านํ้ามันเช้ือเพลิง         3,000.00 บาท 
 -  ค่าถ่ายเอกสาร                                740.00 บาท 
 -  ค่านํ้าประปา                        225.77 บาท 
 -  ค่าบริการเคเบ้ิล ที.วี                                  200.00   บาท 
 -  ดอกเบ้ียจ่ายต๋ัวสัญญาใช้เงิน                     340,273.97   บาท 
                                          รวมจ่าย                 347,544,200.69 บาท 
 -  นําเงินฝากธนาคารกรุงไทย  สาขายะลา                8,060,592.49   บาท 
 -  นําเงินฝากธนาคารกรุงไทย  สาขาสิโรรส                       500,000.00   บาท 
 -  นําเงินฝากธนาคารออมสิน                             11,248,200.00   บาท 
 -  เงินสดคงเหลือยกไป  (21 มี.ค.2559 )                    216.06   บาท 
                                    รวมจ่ายทั้งสิ้น              367,353,209.24 บาท 
ที่ประชุม พิจารณาแล้วมมีติรบทราบ 

 4.2  เรื่อง  สมาชิกคงเหลือ  ประจําเดือน  มีนาคม   2559 
 สมาชิกยกมาจากเดือนก่อน                           3,167   ราย 
 สมาชิกสมัครใหม่เดือน  มี.ค.59                       21  ราย 
 อนุมัติให้ออกเดือน  ก.พ.59                                 32   ราย 
          คงเหลือสมาชิกทั้งสิน้                   3,156   ราย 

ที่ประชุม มีมติรับทราบ 



 

 

 
 4.3  เรื่อง  การจ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน  ประจําเดือน  มีนาคม 2559 
         ในระหว่างเดือน 20 ก.พ.59  – 21 มี.ค.59 สหกรณ์ฯ จ่ายเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินให้สมาชิกหน่วยต่าง ๆ 
จํานวน  533 ราย เป็นเงิน  9,520,770.00  บาท  

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติรับทราบ 

 4.4  เรื่อง  รายงานการตรวจสอบกิจการ 
ร.ต.ท.สุทิน ศรบุีญเอียด รายงานการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ระหว่างวันที่ 21 
กุมภาพันธ์ 2559 ถึง วันที่ 21 มีนาคม 2559 
 สมาชิกของสหกรณ์ 
  ยอดยกมา (ก.พ.2559)  จํานวน  3,167 คน 
  เพ่ิมขึ้นระหว่างเดือน จํานวน      21 คน 
  ลาออกระหว่างเดือน จํานวน      32 คน 
  ยอดคงเหลือ  จํานวน  3,156 คน 
 การปฏิบัติการด้านการเงิน 
  เงินสดคงเหลอื ณ วันที่ 21 มีนาคม 2559 (ปิดบัญชี)  
   เงินฝาก ธ.กรุงไทย สาขายะลา  จํานวน  15,227,943.89 บาท 
   เงินฝาก ธ.กรุงไทย สาขาสิโรรส  จํานวน      156,080.00  บาท 
   เงินฝาก ธ.กรุงเทพ สาขายะลา  จํานวน      264,811.45  บาท 
   เงินฝาก ธกส. สาขายะลา   จํานวน    2,954,711.99 บาท 
   เงินฝาก ธ.ธนชาติ สาขายะลา  จํานวน        60,417.09 บาท 
   เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ ตร.แห่งชาติ  จํานวน        98,758.88 บาท 
   เงินฝาก ธ.ออมสิน   จํานวน  15,248,200.00 บาท 
  ด้านสินเชื่อ 
  สหกรณ์ฯ ได้ให้กู้แก่สมาชิก 2 ประเภท 
   เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน จํานวน 533 สญัญา จาํนวนเงิน    9,520,770.00  บาท 
   เงินกู้สามัญ     จํานวน 380 สญัญา จํานวนเงิน          326,229,500.00 บาท 

ที่ประชุม มีมติรับทราบ 

 4.5  เรื่อง  รายงานงบทดลองประจําเดือน มีนาคม 2559 
 หมวดหน้ีสิน 
  ยอดยกมา  603,008,932.36  บาท 
  หน้ีเพ่ิมระหว่างปี  219,393,755.82  บาท 
  ยอดชําระหน้ี    96,551,815.55  บาท 
  หน้ีสินคงเหลือ  725,850,872.63  บาท 
 หมวดทุน 
  ยอดยกมา  964,645,467.12  บาท 
  ยอดเพ่ิมขึ้นระหว่างปี   51,123,624.23  บาท 
  จ่ายคืนค่าหน้ี  109,536,589.07  บาท 
  ทุนคงเหลือ  725,850,872.63  บาท 
 



 

 

 
 
 หมวดรายได้ 
  รวมรายได้    19,652,112.28  บาท 
  รวมค่าใช้จ่าย      9,436,298.52  บาท 
  คงเหลือกําไรสุทธิ   10,215,832.76  บาท 
ที่ประชุม พิจารณามีมติรับทราบ 

 4.6  เรื่อง  รายงานการลาของเจ้าหน้าที่  ประจําเดือนมีนาคม 2559 
ต้ังแต่วันที่  1 มีนาคม 2559 -  21 มีนาคม 2559 ดังน้ี 

ชื่อ – นามสกุล ลาพักผ่อน ลากิจ ลาป่วย ลาคลอด รวม 
นางพรรณี  แก้วศรี - 2 - - - 
นางสาวกัญจนณ์ัฎฐ์ หวังมวลกลาง 1 - - - - 
นางศิวาลัย  ป.ปาน - - - - - 
นางเมสินี  ชัยสงคราม - 1 - -   - 
นางสาวลัดดาวลัย์  ปาลิยะประดิษฐ ์ - - - - - 
นางสาวนารีรัตน์  สังข์สกุล - - - - - 
นางสาววราภรณ์  คงทอง - - 2 - - 

ที่ประชุม มีมติรับทราบ 

     4.7   เรื่อง  รายงาน สมาชิก ศชต. เดือน กุมภาพันธ์ 2559  
  แจ้งคณะกรรมการดําเนินการ สมาชิก ศชต. จํานวน  61  ราย  ติดต่อการเงิน ศชต. หักเก็บได้หมด ทั้ง 
61 ราย เป็นจํานวนเงิน  659,469.00  บาท 
   ยอดยกมา 61     ราย 
                          ลาออก     -     ราย                                        
                               ย้ายเข้า             -      ราย    
   คงเหลือ  61    ราย                       
ที่ประชุม มีมติรับทราบ 

      4.8  เรื่อง  รายงานกองทุนช่วยเหลือสมาชิก ประจําเดือน  มีนาคม 2559  
                          กองทุนช่วยเหลือสมาชิก ณ วันที่ 21 มี.ค.59  
                                      ยอดยกมา                              782,116.85     บาท 
                                         เพ่ิม                                    3,317,490.00    บาท 
    จ่ายกองทุน 1 ราย    112,000.00 บาท 
    คงเหลือ                      3,987,606.85 บาท 
ที่ประชุม มีมติรับทราบ 

 

 

 

 



 

 

 

ระเบยีบวาระที่  5 เรื่อง  เพ่ือพิจารณา 
 5.1  เรื่อง  กรมส่งเสริม 
นายอับดุลรอหิม สะแต แนะนําดังน้ี 
 1. ในการดําเนินการเพ่ือขออายัดเงินต่างๆ ของสมาชิกจากสหกรณ์ฯ น้ัน ผู้ขออายัดจะต้องใช้คําสั่งศาลเท่าน้ัน 
 2. ในการพิจารณาดําเนินการใดๆ ให้ใช้มติที่ประชุมโดยให้ยึดถือตามข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ฯ ที่กําหนด
ไว้เป็นหลัก 
 3. สมาชิกไม่สามารถเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 2 แห่งได้ หากสมาชิกรายใดเป็นสมาชิก 2 แห่ง สหกรณแ์ห่ง
แรกที่เป็นสมาชิกมีสิทธิจะที่จะได้รับการหักเงินให้ก่อน 
 4. ผู้ตรวจสอบกิจการหากตรวจสอบพบข้อบกพร่องของสหกรณ์ใหแ้จ้งคณะกรรมการทราบเพ่ือแก้ไขโดยเร็ว โดย
ให้ตรวจสอบให้ละเอียดและแยกการดําเนินการให้ชัดเจน 

ที่ประชุม มีมติรับไว้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป 

 5.2  เรื่อง  ผูต้รวจสอบบัญชี 
  ไม่ม ี

 5.3  เรื่อง  ผูต้รวจสอบกิจการ 
ร.ต.ท.สุทิน ศรีบุญเอียด กรณีสมาชิกรายใดมีปัญหาให้ทําหนังสือประสานไปยังผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดสอบถาม
รายละเอียดความคืบหน้าเพ่ือจะได้นําข้อมูลมาประกอบการพิจารณาดําเนินการ 

ที่ประชุม มีมติรับแนวทางถือปฏิบัติต่อไป 

 5.4  เรื่อง  กรณีปลอมแปลงลายมือชื่อ สมาชิก ราย  ด.ต.ชาติชาย  มะดํา 
ประธาน  ด้วยกรณีสมาชิก ราย ด.ต.ชาติชย มะดํา ซึ่งถูกไล่ออกจาราชการปรากฏว่าผู้ค้ําทั้ง 5 รายแจ้งว่าไม่ได้เป็นผู้ลง
ลายมือช่ือโดย ด.ต.ชาติชายฯ เป็นผู้ปลอมลายมือช่ือของตน ซึ่งขณะน้ีอยู่ระหว่างการดําเนินการฟ้อง 

ที่ประชุม มีมติให้ตรวจสอบหนังสือตรวจทานหุ้น/หน้ี ประจําปีว่าผู้ค้ําประกัน ด.ต.ชาติชายฯ ทั้ง 5 ราย ได้ลง
ลายมือช่ือไว้ถูกต้องหรือไม่ 

 5.5  เรื่อง  กรณีฟ้อง สมาชกิ ราย ส.ต.ต.ชยานนท์  แย้มรัตนกุล 
ที่ประชุม พิจารณามีมติให้ผู้ค้ํารับสภาพหน้ี 

 5.6  เรื่อง  สมาชิกพ้นสภาพจากสหกรณ์  สมาชิกพ้นสภาพ ประจําเดือน  มีนาคม 2559   ดังน้ี 

ลําดับ เลขที ่ ชื่อ – สกุล ทุนเรือนหุน้ 
(บาท) 

หนี้สนิ 
(บาท) 

ดอกเบี้ย 
(บาท) 

จ่ายจริง 
(บาท) กรณี 

1 7808  ร.ต.ท.ตรีเพชร  แซ่เลียว 82,900.00 00 00 82,900.00 โอนย้ายราชการ 

2 7888 จ.ส.ต.นิรุตต์  ขุนปราบ 281,900.00 00 00 281,900.00 โอนย้ายราชการ 

3 6906 ร.ต.ท.สุชินโน  จิตร์วิเศษ 653,500.00 180,569.58 00 472,930.42 โอนย้ายราชการ 

4 7511 ร.ต.ท.ทวีศักด์ิ  นนทะวงศ์ 52,400.00 00 00 52,400.00 โอนย้ายราชการ 

5 6397 ส.ต.อ.จักร์กรี  ปัญญาบุญ 140,700.00 00 00 140,700.00 โอนย้ายราชการ 

6 6731 ส.ต.อ.วัชรินทร์  ศรีอุบล 170,800.00 00 00 170,800.00 โอนย้ายราชการ 

7 7377 ส.ต.อ.ธีระยุทธ  พรมวง 155,200.00 00 00 155,200.00 โอนย้ายราชการ 

8 6560 ร.ต.ท.วิทยา  รวมรั้ว 141,000.00 00 00 141,000.00 โอนย้ายราชการ 



 

 

9 6967 ร.ต.ท.ปรีชา  กองเกิด 89,200.00 44,288.29 00 44,911.71 โอนย้ายราชการ 

10 5841 จ.ส.ต.(ญ)จิรัชยา ราษฎร์เรือง 501,000.00 00 00 501,000.00 ชําระหนี้ 

11 9738 ส.ต.ต.อรรถพล  บือนา 2,600.00 1,300.00 00 1,300.00 เหตุผลส่วนตัว 

12 9013 ส.ต.ท.อนันตพงศ์ ณะชาตรี 65,600.00 00 00 65,600.00 เหตุผลส่วนตัว 

13 8730 ส.ต.ท.อรรถวุฒิ  สุโนคบุตร 38,400.00 00 00 38,400.00 เหตุผลส่วนตัว 

14 6984 ส.ต.อ.สนธยา  สุขขาว 216,000.00 210,200.00 00 5,800.00 นําเงินไปใช้จ่าย 

15 8024 ส.ต.อ.กรวิชญ์  จุมปาจี๋ 00 00 00 00 โอนย้ายราชการ 

16 5788 พ.ต.ท.ธีระยุทธ  มิตรมูสิก 00 00 00 00 โอนย้ายราชการ 

รวมท้ังสิ้น 2,591,200.00 436,357.84 00 2,154,842.13  

รวมสมาชิกพน้ภาพท้ังหมด   16   ราย  ทั้งหมดไม่ติดภาระค้าํประกันแต่อย่างใด 
ที่ประชุม พิจารณามีมติอนุมัติ 

     5.7  เรื่อง  ประมาณการรับ – จ่ายเงิน   ประจําเดือน เมษายน 2559  
  ประมาณการรับ – จ่ายเงิน ประจําเดือน  เมษายน 2559 สหกรณ์ฯ จะได้รับในวันสิ้นเดือนเพ่ือให้ที่
ประชุมได้พิจารณาเก่ียวกับจํานวนเงินของสหกรณ์ฯ   ที่ประมาณว่าจะได้รับและจ่ายในวันสิ้นเดือนน้ี เพ่ือที่ประชุมจะ 
ได้รับทราบยอดเงินคงเหลือ  ดังน้ี 
 รายรับ   
 1. รับเงินค่าหุ้นรายเดือน         4,424,250.00   บาท 
 2. รับเงินชําระหน้ีสามัญจากสมาชิก             10,053,930.00  บาท 
 3. รับเงินชําระหน้ีฉุกเฉินจากสมาชิก                         3,536,393.83  บาท 
 4. รับดอกเบ้ียเงินให้กู้แก่สมาชิก                    9,405,636.23 บาท 
 5. เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเป้าหมาย                           95,900.00  บาท 
 6. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า                              .00  บาท 
  รวมรับ                   27,516,110.06  บาท 
 รวมจ่าย            
 1. จ่ายค่าหุ้นคนืแก่สมาชิก  16   ราย                         2,154,842.13 บาท 
 2. จ่ายค่าเบ้ียประชุมกรรมการ                               20,000.00 บาท 
 3. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่                                         47,710.00 บาท 
 4. จ่ายเงินเดือนเจ้าหน้าที่                                       102,120.00 บาท 
 5. จ่ายชําระเงินกู้ ธกส.ยะลา                      8,853,424.66 บาท 
 6.  จ่ายชําระดอกเบ้ีย ธกส.ยะลา                     1,146,575.34 บาท 
 7.  จ่ายชําระเงินกู้ สอ.มอ.หาดใหญ ่                            196,415.50 บาท 
 8.  จ่ายชําระดอกเบ้ีย ชสอ.แห่งประเทศไทย                  500,000.00 บาท 
 9.  จ่ายชําระดอกเบ้ีย ชสอ.แห่งประเทศไทย                  183,706.85 บาท 
 10. จ่ายชําระเงินกู้  สอ.รพ.หาดใหญ ่                           625,000.00 บาท 
 11.  จ่ายชําระดอกเบ้ีย สอ.รพ.หาดใหญ่                            193,993.34 บาท 
 12.  ค่าตอบแทนที่ปรึกษา                                          5,000.00 บาท 
 13.  จ่ายดอกเบ้ียต๋ัวสัญญาใช้เงิน ธ.กรุงเทพ                  390,684.93  บาท 
 14.  จ่ายดอกเบ้ียต๋ัวสัญญาใช้เงิน ธ.กรุงไทย สิโรรส                  245,753.43   บาท 
 



 

 

 
 15.  จ่ายเงินกู้สามัญ  46  ราย                       8,863,016.70 บาท 
  รวมจ่าย                                23,348,242.88 บาท 
  รวมรับทั้งสิ้น                                         27,516,110.06      บาท 
 หัก  รวมจ่าย                                            23,348,242.88 บาท 
 เงินคงเหลือ                                               4,167,867.18 บาท 
 กัน  ไว้เป็นเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน                       3,000,000.00 บาท  
 กัน  ไว้เป็นที่จ่ายคืนเงินรับฝาก                       1,000,000.00 บาท 
          คงเหลือเป็นเงินใช้จ่าย                               167,867.18 บาท 
 หมายเหตุ  
 เงินสดคงเหลือ  ณ  วันที่  21 มี.ค.59                                     216.06 บาท 
 เงินฝาก ธ.กรุงไทย  สาขาสิโรรส คงเหลือ 21 มี.ค.59                 156,080.70 บาท 
           เงินฝากธ.กรุงไทย สาขายะลา คงเหลือ 21 มี.ค.59                15,227,943.89 บาท 
 เงินฝากธ.กรุงเทพ  คงเหลือ 21 มี.ค.59                            264,811.45 บาท 
 เงินฝาก ธกส.ยะลา  คงเหลอื 21 มี.ค.59                          2,954,711.99 บาท 
 เงินฝากชุมนุม สอ.ตร.แห่งชาติ                                        98,758.88 บาท 
 เงินฝากธนาคารธนชาติ                                           60,417.09 บาท 
 เงินฝากธนาคารออมสิน                         15,248,200.00 บาท 
 เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ                                34,011,140.06 บาท 
 หมายเหตุ 
 รายการที่ยังไม่ลงบัญชี   
          26/2/59                                       77,488.00 บาท 
  21/3/59                                       40,000.00 บาท 
          21/3/59                                      17,205.65 บาท 
 หมายเหตุ 
           หน้ีเงินกู้ สอ.รพ หาดใหญ่  31 มี.ค.59 คงเหลือ              48,750,000.00 บาท     
 หน้ีเงินกู้ สอ.มอ.หาดใหญ่  31 มี.ค.59    คงเหลือ                43,000,000.00 บาท 
 หน้ีเงินกู้ ธ.กรุงเทพสาขายะลา ณ 31 มี.ค.59คงเหลือ           100,000,000.00 บาท 
 หน้ีเงินกู้ ธกส.สาขายะลา ณ 31 มี.ค.59 คงเหลือ                291,146,575.34 บาท 
 หน้ีต๋ัวสัญญาใช้เงิน ธ.กรุงไทย สาขาสิโรรส                       150,000,000.00 บาท 
 หน้ีเงินกู้ ชสอ.แห่งประเทศไทย  31 มี.ค.59  คงเหลือ            42,000,000.00 บาท 
                รวมหนี้คงเหลอื                     674,896,575.34 บาท  
ที่ประชุม พิจารณาแล้วมมีติรับทราบ  
           5.8 เรื่อง  การจ่ายเงินกู้สามัญระหว่างเดือน  มีนาคม 2559 
  ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีการอนุมัติสมาชิกจ่ายเงินกู้สามัญจํานวน 1 ราย 
   จํานวนเงิน      278,100.00  บาท 
  ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีการอนุมัติสมาชิกจ่ายเงินกู้สามัญจํานวน 1 ราย 
   จํานวนเงิน 64,000.00  บาท 
  ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีการอนุมัติสมาชิกจ่ายเงินกู้สามัญจํานวน 2 ราย 
   จํานวนเงิน      353,354.48  บาท 



 

 

 
  ระหว่างวันที่ 2 มีนาคม 2559 ได้มีการอนุมติัสมาชิกจ่ายเงินกู้สามัญจํานวน 1 ราย 
   จํานวนเงิน 65,563.75  บาท 
  ระหว่างวันที่ 8 มีนาคม 2559 ได้มีการอนุมติัสมาชิกจ่ายเงินกู้สามัญจํานวน 1 ราย 
   จํานวนเงิน      256,925.91  บาท 
  ระหว่างวันที่ 9 มีนาคม 2559 ได้มีการอนุมติัสมาชิกจ่ายเงินกู้สามัญจํานวน 1 ราย 
   จํานวนเงิน 39,917.35  บาท 
ที่ประชุม พิจารณาแล้วมมีติรับทราบ 

    5.9  เรื่อง  การจ่ายเงินกู้สามัญประจําเดือน  มีนาคม 2559 
  สมาชิกย่ืนกู้เงินสามัญ จํานวน 243  ราย 
  รวมจ่ายเป็นเงินจํานวน        204,499,000.00  บาท 
  ซึ่งยอดหลังหักค่าใช้จ่ายและหน้ีสินแล้ว ยอดจ่ายจริงประมาณ     60,879,947.87  บาท 
ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติตามท่ีเสนอ ส่วนรายที่มีปัญหาหากต้องการรับเงินกู้ให้มาติดต่อทําหนังสือรับสภาพหน้ี
ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2559 ก่อนเวลา 15.00 น. หากสมาชิกที่มีปัญหารายใดไม่ดําเนินการให้ชะลอการจ่ายเงิน 

    5.10  เรื่อง  รายงานติดตามหนี้สนิ และรายละเอียดลูกหนี้ต่างจังหวัด 
                    ภายในเดือน มีนาคม  2559 มลีูกหน้ีต่างจังหวัดส่งชําระเงินต้ังแต่ 20 กุมภาพันธ์  2559 -21 มีนาคม 
2559 รวมเป็นเงิน  8,320,105.82  บาท 
  ลูกหน้ีต่างจังหวัด  ยกมาเดือน   ก.พ.59                                       497  ราย 
  สมาชิกหน่วยต่างจังหวัด  ประจําเดือน มี.ค. 59 ลาออก       20  ราย 
  ย้ายไป ศชต.             - ราย 
  ย้ายเข้า              -  ราย 
  คงเหลือลูกหนีต่้างจังหวัด  เดือน  มีนาคม  2559                                  477  ราย 
รายงานติดตามหนี้สมาชิกทีข่าดชําระ  ดําเนนิการย่ืนหนงัสือให้แก่ทนายความ  17  ราย  
รายช่ือสมาชิกต่างจังหวัด ที่มีปัญหา  (เข้าที่ประชุมแล้ว ชุดที่ 21 ครั้งที ่2)  เข้ารอบสองแจ้งผลดําเนินการ 
                1.  ส.ต.อ.อรรถพล นุกิจ ตําแหน่ง สภ.นํ้าอูน จว.สกลนคร สมาชิกที่ 07470 ขาดส่ง 7 เดือน ออมสินอายัด
เงินเดือนโดนเร่ืองอายัดเงินเดือนการเงินเก็บไม่ได้ **ล่าสุดแจ้งคนค้ําเพ่ือทราบตามมติที่ประชุมชุดที่21 ครั้งที่ 2 
       ทุนเรือนหุน้                     249,000        บาท 
                              หนี้เงนิกู้สามัญ          791,784        บาท 
                    ผู้ค้าํ  1.พ.ต.ต.นราชัย  นามมนตรี                   2. ส.ต.ท.สมชาย    ยศสงคราม 
                                      3. ร.ต.ท.จรูญ  แสงมณี                         4. จ.ส.ต.ธิยาภรณ์  กองเพ็ง 
  ล่าสุดได้ส่งหนังสือเรียกเก็บไปยัง ภ.จว.สกลนคร เพ่ือให้หักเงินให้ สหกรณ์ฯ 

ที่ประชุม มีมติให้รอหนังสือตอบกลับจาก ภ.จว.สกลนคร 
                   2.  ส.ต.อ.นันทภัสณ์  แก้วคงบุญ ตําแหน่ง ภจว.สงขลา สมาชิกที่ 05137 โดนเรื่องอายัดเงินเดือนการเงินเก็บไม่ได้
ขาดส่ง ออมสินอายัดเงินเดือนเก็บไม่ได้ 3 เดือน **ล่าสุดแจ้งคนค้ําเพ่ือทราบ**ตามมติที่ประชุมชุดที่ 21 ครั้งที่ 2 
     ทุนเรือนหุน้                   344,100.00         บาท 
                            หนี้เงนิกู้สามัญ             1,265,550.00         บาท 
                             ผู้ค้าํ 1.ด.ต.กมล       ทองคํา                  2. จ.ส.ต.กฤต  จันทร์เพ็ง 
                                      3.จ.ส.ต.ณฐัสิทธ์ิ   สุยฉ่อง               4.ส.ต.อ.สหรัฐ  มสิา 
                                      5.ส.ต.อ.คณิศร    อุทธิสินธ์ 
ที่ประชุม มีมติดําเนินการตามข้ันตอนกฎหมายต่อไป 



 

 

 
                     3.  พ.ต.อ.ณรงค์  นาคทั่ง ขาดส่ง 3 เดือน เจ้าตัวอยู่โรงพยาบาล ส่งเองทุกเดือน  ติดต่อไม่ได้  ขาดส่ง 3 
เดือนล่าสุดเจ้าตัวได้ติดต่อมายังสหกรณ์ ให้เอาปันผลชําระหน้ีทั้งหมด และชําระหน้ีส่วนที่ไม่จ่ายทั้งหมด 3 เดือน *** 
เดือนกุมภาพันธ์เจ้าตัวเข้ามาชําระหน้ีที่ค้างหมด ***                                    
     ทุนเรือนหุน้                      386,000.00    บาท 
                             หนี้เงนิกู้สามัญ                  535,918.00     บาท 
 ที่ประชุม มีมติรับทราบ สมาชิกราย พ.ต.อ.ณรงค์ฯ ปัจจุบันการชําระหน้ีเป็นปกติ 

                 4. จ.ส.ต.รณชัย  พรหมทอง สภ.คลองหอยโข่ง เลขที่สมาชิก 06821 ตาม  มติที่ประชุมเดือน กุมภาพันธ์  2559 
ได้อนุมัติย่ืนโนติส  ล่าสุดแจ้งคนค้ํารอบ 2  จึงขออนุมัติย่ืนโนติส 
                             ทุนเรือนหุน้               109,600.00       บาท 
                              หนี้เงนิกู้สามัญ           236,000.00       บาท 
                              หนี้เงนิกู้ฉุกเฉิน            37,399.93       บาท 
ที่ประชุม พิจารณามีมติย่ืนโนติส 

                  5. ร.ต.ต.หญิงกรรณิการ์  ด้วงเอียด  ตําแหน่ง ตชด. ตามมติที่ประชุม เดือน กุมภาพันธ์ให้รอเงินจากเจ้า
ตัวกู้สหกรณ์ตํารวจตระเวนชายแดนมาปิดหน้ีสหกรณ์ยะลาทั้งหมด ณ ตอนน้ีเจ้าตัวเข้ามาติดต่อโอนเรียบร้อยแล้ว 
                             ทุนเรือนหุน้               233,600.00        บาท 
                              หนี้เงนิกู้สามัญ           582,906.00        บาท 
                              หนี้โครงการ                77,404.00        บาท 
                              หนี้เงนิกู้ฉุกเฉิน            52,896.00         บาท 
ที่ประชุม พิจารณามีมติให้รอ 31 มีนาคม 2559 ว่าสมาชิกรายน้ีจะโอนตามที่นัดไว้หรือไม่เพ่ือจะได้พิจารณา
ดําเนินการต่อไป 

                6. ส.ต.อ.ดํารง  เรืองกระจาย ภจว.สุรินทร์ เลขที่สมาชิก 07939  หักไม่ได้ 1 เดือน แจ้งการเงินจะหักให้
เดือนมีนาคม  เจ้าตัวไปกู้สหกรณ์สุรินทร์มาปิดหน้ีและขอโอน  ล่าสุดแจ้งคนค้ําแล้ว 
                         ทุนเรือนหุน้               109,600.00       บาท 
                             หนี้เงนิกู้สามัญ           236,000.00       บาท 
                             หนี้เงนิกู้ฉุกเฉิน            37,399.93       บาท 
ที่ประชุม พิจารณามีมติให้รอ 31 มีนาคม 2559 ว่าจะหักได้หรือไม่ เพ่ือประกอบการพิจารณาต่อไป 

.                7. จ.ส.ต.สงกรานต์  แซะอาหลี  ภจว.ภจว.สตูล  เลขท่ีสมาชิก 5977  การเงินหักได้ไม่เต็มจํานวน
เงินเดือนหักได้แค่น้ัน 15,000 บาท เงินเดือนได้รับ 18,000 บาท ยอดหักจริง 23,177 บาท ล่าสุดแจ้งคนค้ําแล้ว 
                             หนี้เงนิกู้สามัญ           1,134,098.73     บาท 
                            หนี้เงนิกู้ฉุกเฉิน              67,800.00      บาท 
ที่ประชุม พิจารณามีมติให้รอ 31 มีนาคม 2559 ว่าจะหักได้ตามจํานวนที่มีหนังสือไปยัง ภ.จว.สตูล หรือไม ่เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาดําเนินการต่อไป 

                8. ส.ต.อ.นิกร   วรรณะ   สภ.ควนขนุน   จว.พัทลุง  ขาดส่ง 1 เดือน  โทรเจ้าตัวไม่ติด เจ้าตัวส่งเองทุก
เดือนทางเจ้าหน้าที่ได้ส่งเรียกเก็บไปยังการเงินแล้วเจ้าตังขอส่งเอง 
                               หนี้เงนิกู้สามัญ            159,900.00              บาท 
                               หนี้โครงการ                70,113.34              บาท 
ที่ประชุม พิจารณาแล้วมมีติให้ทําหนังสอืเรียกเก็บไปยัง ภ.จว.พัทลุง พร้อมสอบถามสาเหตุ 

 



 

 

        9. ร.ต.ท.บุญจันทร์  ร้อยดี  สภ.ปากนํ้า จว.ชุมพร  เลขที่สมาชิก 07734 หักไม่ได้ 1 เดือน แจ้งการเงิน
หักแต่เดือนกุมภาพันธ์หักไม่ได้อีก รอติดต่อการเงินใหม่อีกคร้ัง  
                           ทุนเรือนหุน้               354,000.00            บาท 
                              หนี้เงนิกู้สามัญ        1,455,500.00            บาท 
                              หนี้ฉุกเฉิน                  37,400.00            บาท 
                              หนี้โครงการ                35,400.00           บาท 
ที่ประชุม พิจารณามีมติให้รอการโอนและให้ประธานกรรมการเป็นผู้ติดต่อประสานกับ ร.ต.ท.บุญจันทร์ฯ 
               ส่งฟ้อง   3  ราย   ต่างจังหวัด 
                      1. ร.ต.ท.ศันสนะ         พิริยะจิตตะ  (ส่งฟ้อง) 
                      2. ร.ต.ต.ประดิษฐ์        ศรีทอง        (ฟ้องกู้สองที่ ส่งหนังสือแล้วทุกที่) 
                      3. ร.ต.ต.ภูวนาถ          โนมพรรณ    (โดนเรื่องให้ออกจากราชการ สภ.สะเดา ) 
ที่ประชุม มีมติ ราย ร.ต.ท.ศัสนะฯ และ ร.ต.ต.ประดิษฐ์ฯ ทําหนังสอืส่งฟ้อง ส่วนราย ร.ต.ต.ภูวนาถฯ ให้ประธาน
ประสานเพ่ือขอคําสั่งฯ และขอทราบขั้นการดําเนินการว่าขณะน้ีอยู่ขั้นตอนใดแล้ว เพ่ือประกอบการพิจารณาดําเนินการ 

 สมาชิกต่างจังหวัดที่กู้  2 ที ่
                1.พ.ต.ต.จรวย   พยัคฆา  สภ.เพนียด จังหวัดลพบุรี เลขที่สมาชิก 6140  เป็นหน้ีสองทาง  กู้สหกรณ์
ลพบุรี ณ ตอนน้ีส่งให้สหกรณ์ยะลา เดือนละ 10,000  บาท เจ้าตัวโอนเงิน มาปิดก้อนใหญ่ 2 เดือนคร้ัง ล่าสุดแจ้งคนค้ํา
แล้ว /ส่งหนังสือให้สหกรณ์จังหวัดลพบุรีแล้ว /ย่ืนโนติสแล้ว 
                          ทุนเรือนหุน้               366,000.00        บาท 
                         หนี้สามัญ                 1,148,340.00        บาท 
                              หนี้โครงการ                 36,692.00        บาท   
ที่ประชุม พิจารณาแล้วมมีติให้ทําหนังสอืถึงสหกรณ์จังหวัดลพบุรีขอให้ทําหนังสือตอบรับรายงานผลความคืบหน้า
เพ่ือจะได้ดําเนินการต่อไป และทําหนังสือถึงผู้บังคับบัญชาตันสังกัด ประธานสหกรณ์ฯ นายทะเบียนสหกรณ์จังหวัด และ
ผู้ตรวจราชการกรมฯ   

                 2.   ส.ต.อ.ภทากรณ์  เริ่มรักษ์ ตําแหน่ง  สภ.เจริญศิลป์ เลขที่สมาชิก 5230 สมาชิกไปกู้สหกรณ์
สกลนครกู้สองที่ เบ้ืองต้นคุยกับสหกรณ์สกลนครแล้ว จะให้สมาชิกโอนหุ้นและหน้ีไปเป็นสมาชิกที่สหกรณ์สกลนคร โดย
เจ้าตัวไปกู้ที่สกลนคร 1,000,000 บาท ( ย่ืนโนติสแล้ว )ล่าสุดการเงินโอนมาแล้ว 10,108  บาท 
         ทุนเรือนหุน้                258,500.00      บาท 
                              หนี้เงนิกู้สามัญ            668,636.59  บาท 
ที่ประชุม มีมติให้ทําหนังสือถึงผู้บังคับบัญชาตันสังกัด ประธานสหกรณ์ฯ นายทะเบียนสหกรณ์จังหวัด และผู้ตรวจ
ราชการกรมฯ 

                      3.   ด.ต..สากล  สุขเกษม ตําแหน่ง  สภ.พัทลุง เลขที่สมาชิก 4867 สมาชิกไปกู้สหกรณ์พัทลุง แต่
ระหว่างการโอนไปพัทลุง โอนไม่หมด จึงมียอดค้างสหกรณ์  285,070  บาท ณ ตอนน้ีเริ่มเก็บได้ เดือนละ 5,000  บาท 
และรอเอาหุ้นหักหน้ี   เจ้าตัวส่งเอง 
                          ทุนเรือนหุน้            224,600.00     บาท 
                              หนี้เงนิกู้สามัญ        285,070.00     บาท   
ที่ประชุม มีมติให้ตรวจสอบสมาชิกราย ด.ต.สากลฯ มีภาระค้ําประกันหรือไม่ และให้ประสานสอบถามไปยัง
สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรพัทลุงจํากัด ว่าสามารถโอนยอดหน้ีค้างได้หรือไม่ และทําหนังสือถึงผู้บังคับบัญชาตันสังกัด 
นายทะเบียนสหกรณ์จังหวัด และผู้ตรวจราชการกรมฯ 
 
 



 

 

             4.  ส.ต.อ.วุฒิกร  อัฐมี  ตําแหน่ง สน.มีนบุรี มติที่ครั้งที่ 21 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมให้ฟ้อง
แต่พิจารณาแล้วเจ้าตัวส่งอยู่ 4 เดือนคร้ังส่ง มาปิดหน้ี ซึ่งเจ้าตัวได้กู้ 2ที่ ตม. มีนบุรี ส่งหนังสือตามอีกคร้ัง 
                               ทุนเรือนหุน้             198,800.00      บาท 
                              หนี้เงนิกู้สามัญ        752,525.78       บาท 
                              หนี้ฉุกเฉิน                  21,770.00       บาท 
ที่ประชุม    มีมติทําหนังสือถึงผู้บังคับบัญชาตันสังกัด ประธานสหกรณ์ฯ นายทะเบียนสหกรณ์จังหวัด และผู้ตรวจ
ราชการกรมฯ 

            5.  ส.ต.ต.ยุทธนา  ภูมิภาค ตําแหน่ง ตชด 23 (กู้สองที่) สหกรณ์ตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 23 มติที่ครั้ง
ที่ 21 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมให้ฟ้อง พิจารณาแล้วส่งฟ้องไม่คุ้มกับหน้ีที่ฟ้อง 
                               ทุนเรือนหุน้                62,400.00      บาท 
                              หนี้เงนิกู้สามัญ             79,913.92     บาท 
ที่ประชุม    มีมติทําหนังสือถึงผู้บังคับบัญชาตันสังกัด ประธานสหกรณ์ฯ นายทะเบียนสหกรณ์จังหวัด และผู้ตรวจ
ราชการกรมฯ 

            6.  ส.ต.อ.สมชาย  ยศสงคราม  กู้สหกรณ์อุดร เจ้าตัวขอโอนไปยังสหกรณ์อุดร แต่ทางสหกรณ์อุดรไม่รับ
เน่ืองจากเจ้าตัวติดคนค้ําประกัน  มติที่ครั้งที่ 21 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมให้ฟ้อง  แต่เจ้าตัวส่งอยู่เดือนละ 
10,000ประธานไม่ให้ฟ้องเน่ืองจากส่งอยู่ ให้ส่งหนังสือใหม่ 
                               ทุนเรือนหุน้               250,400.00      บาท 
                              หนี้เงนิกู้สามัญ              898,151.04      บาท 
                              หนี้ฉุกเฉิน                      3,187.20          บาท 
ที่ประชุม    มีมติทําหนังสือถึงผู้บังคับบัญชาตันสังกัด ประธานสหกรณ์ฯ นายทะเบียนสหกรณ์จังหวัดและผู้ตรวจราชการกรมฯ 

           7.  ร.ต.อ.ทรัพย์สยาม  ชัยทุมพงศ์  ตําแหน่ง สน.บางโพธ์  นครบาล 1  กู้ 2 ที่สหกรณ์นครบาล  ตาม
มติที่ครั้งที่ 21 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมให้ฟ้อง  ประธานไม่ให้ฟ้องให้ส่งหนังสือใหม่ 
                              ทุนเรือนหุน้               348,000.00        บาท 
                              หนี้เงนิกู้สามัญ          1,400,000.00     บาท 
                              หนี้โครงการ                   71,056.85        บาท 
ที่ประชุม    มีมติทําหนังสือถึงผู้บังคับบัญชาตันสังกัด ประธานสหกรณ์ฯ นายทะเบียนสหกรณ์จังหวัด และผู้ตรวจราชการกรมฯ 

  8.  ส.ต.อ.จักรพันธ์  คงชัย  ตําแหน่ง สภ.พล กู้สองท่ีสหกรณ์ขอนแก่น ส่งอยู่เดือนละ 7,000 บาทยอด
ส่งจริง 14,000 บาท ตามมติที่ครั้งที่ 21 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมให้ฟ้อง ประธานไม่ให้ฟ้องให้ส่งหนังสือใหม่ 
                          ทุนเรือนหุน้               182,400.00          บาท 
                              หนี้เงนิกู้สามัญ          705,000.00          บาท 
                              หนี้โครงการ              125,600.00          บาท 
ที่ประชุม    มีมติทําหนังสือถึงผู้บังคับบัญชาตันสังกัด ประธานสหกรณ์ฯ นายทะเบียนสหกรณ์จังหวัด และผู้ตรวจราชการกรมฯ 

                ไม่ส่งค่าหุ้นประจําเดือนกุมภาพันธ์  2559 
   1. ส.ต.ท.ชาตรี   เมืองศิริ    เลขสมาชิก  08078  สภ.โนนดินแดง   รอคนค้ํามาเปลี่ยนจะลาออก 
                             ทุนเรือนหุน้         27,600.00      บาท    
ที่ประชุม  พิจารณามีมติให้ตรวจสอบรายละเอียดว่าสมาชิกรายน้ีมีภาระหน้ีสินและภาระค้ําประกันหรือไม่ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาต่อไป 
 
 



 

 

  2. ร.ต.ท.ภพธร  ดวงกลาง เลขที่สมาชิก 08209 ภาค 1ฝา่ยอํานวยการ 7  
                           ทุนเรือนหุน้          64,500.00      บาท    
ที่ประชุม  พิจารณามีมติให้ตรวจสอบรายละเอียดว่าสมาชิกรายน้ีมีภาระหน้ีสินและภาระค้ําประกันหรือไม่ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาต่อไป 

  3. ส.ต.อ.อัครพล  ดุมชัยภูม ิ เลขสมาชิก  08832 สภ.เวียงเก่า  จังหวัดขอนแก่น 
                             ทุนเรือนหุน้           36,000.00      บาท 
ที่ประชุม  พิจารณามีมติให้ตรวจสอบรายละเอียดว่าสมาชิกรายน้ีมีภาระหน้ีสินและภาระค้ําประกันหรือไม่ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาต่อไป 

   4. จ.ส.ต.พงศกร   มากศรี  เลขที่สมาชิก 09154 สภ.นครศรีธรรมราช  รอเรื่องโอนไปนคร 
                   ทุนเรือนหุน้           119,400.00          บาท 
                               หนี้คงเหลือ         464,217.87         บาท 
ที่ประชุม  พิจารณามีมติให้ตรวจสอบรายละเอียดว่าสมาชิกรายน้ีมีภาระหน้ีสินและภาระค้ําประกันหรือไม่ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาต่อไป 

     5. ด.ต.สุวรรณ  สังข์แก้ว  เลขท่ีสมาชิก 03813  เจ้าตัวจะทําหนังสือหยุดส่งหุ้น 
                               ทุนเรือนหุน้           769,000.00           บาท 
ที่ประชุม  พิจารณามีมติให้ตรวจสอบรายละเอียดว่าสมาชิกรายน้ีมีภาระหน้ีสินและภาระค้ําประกันหรือไม่ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาต่อไป 

      6. ร.ต.ท.อาทิตย์   อินทรสกุล   เลขทีส่มาชิก  05077 เจา้ตัวจะทําหนังสือหยุดส่งหุ้น 
                              ทุนเรือนหุน้           358,000.00          บาท 
ที่ประชุม  พิจารณามีมติให้ตรวจสอบรายละเอียดว่าสมาชิกรายน้ีมีภาระหน้ีสินและภาระค้ําประกันหรือไม่ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาต่อไป 

       7. จ.ส.ต.อํานาจ    ชุมจุล   เลขที่สมาชิก  05279  ส่งหนังสือแล้วรอใหก้ารเงินส่งเรื่องกลับมา 
                             ทุนเรือนหุน้            132,300.00          บาท 
ที่ประชุม  พิจารณามีมติให้ตรวจสอบรายละเอียดว่าสมาชิกรายน้ีมีภาระหน้ีสินและภาระค้ําประกันหรือไม่ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาต่อไป      

   8. ส.ต.ต.ธงชัย เมืองมา เลขที่สมาชิก 06571  ส่งหนังสือใหม่ให้การเงินหักค่าหุ้นเดือนละ 1000 บาท 

                              ทุนเรือนหุน้       80,000.00          บาท 

ที่ประชุม  พิจารณามีมติให้ตรวจสอบรายละเอียดว่าสมาชิกรายน้ีมีภาระหน้ีสินและภาระค้ําประกันหรือไม่ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาต่อไป 

       9. จ.ส.ต.เทวินทร์  หงสร์ะนัย เลขทีส่มาชิก  06809 การเงินตม หักให้เดือน มีนาคม 2559  

                          ทุนเรือนหุน้       248,000.00         บาท 

ที่ประชุม  พิจารณามีมติให้ตรวจสอบรายละเอียดว่าสมาชิกรายน้ีมีภาระหน้ีสินและภาระค้ําประกันหรือไม่ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาต่อไป 
 
 
 



 

 

     10. ส.ต.อ.สาธิต  ทาเอ้ือ  เลขที่สมาชิก 07396 การเงินหักให้เดือน มีนาคม 2559 สภ.บึงนาราง 

                              ทุนเรือนหุน้       268,780.00         บาท 

ที่ประชุม  พิจารณามีมติให้ตรวจสอบรายละเอียดว่าสมาชิกรายน้ีมีภาระหน้ีสินและภาระค้ําประกันหรือไม่ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาต่อไป 

      11. ส.ต.ท.ธีระยุทธ  พรมวัง  เลขที่สมาชิก  07399  รอลาออกเดือนเมษายน 

                         ทุนเรือนหุน้       155,200.00          บาท 

ที่ประชุม  พิจารณามีมติให้ตรวจสอบรายละเอียดว่าสมาชิกรายน้ีมีภาระหน้ีสินและภาระค้ําประกันหรือไม่ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาต่อไป 

      12. ส.ต.อ.สมศักด์ิ  จันทาทอง  เลขที่สมาชิก  07393  ขอลาออก กรณีติดคนค้ําประกัน รอมติที ่

                              ทุนเรือนหุน้       149,400.00           บาท 

ที่ประชุม  พิจารณามีมติให้ตรวจสอบรายละเอียดว่าสมาชิกรายน้ีมีภาระหน้ีสินและภาระค้ําประกันหรือไม่ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาต่อไป 

       13.  จ.ส.ต.ปฎิวัตร    ชัยพิมพ์พา  เลขที่สมาชิก  07687 รอลาออกหาคนคํ้าเปลี่ยน 

                              ทุนเรือนหุน้       107,100.00           บาท 

ที่ประชุม  พิจารณามีมติให้ตรวจสอบรายละเอียดว่าสมาชิกรายน้ีมีภาระหน้ีสินและภาระค้ําประกันหรือไม่ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาต่อไป 

   14.  ส.ต.อ.ทวีศักด์ิ   ประดับศรี  เลขท่ีสมาชิก  07820  โดนอายัดเงินเดือน 

                            ทุนเรือนหุน้       137,700.00           บาท 

ที่ประชุม  พิจารณามีมติให้ตรวจสอบรายละเอียดว่าสมาชิกรายน้ีมีภาระหน้ีสินและภาระค้ําประกันหรือไม่ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาต่อไป 

  15.  พ.ต.ต.ทิวธวัธ  นครศรี  เลขที่สมาชิก  08330  รอลาออก 

                               ทุนเรือนหุน้        33,960.00            บาท 

ที่ประชุม  พิจารณามีมติให้ตรวจสอบรายละเอียดว่าสมาชิกรายน้ีมีภาระหน้ีสินและภาระค้ําประกันหรือไม่ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาต่อไป 

    5.11  เรื่อง  ข้าราชการบํานาญจ่ายตรง 
  ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2559  มีลูกหน้ีต่างจังหวัดส่งชําระเงินต้ังแต่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 – 21 มีนาคม 
2559  จํานวน  101  ราย    รวมเป็นเงิน  805,198.99 บาท 
                                         ยอดยกมา       106    ราย 
สมาชิกหน่วยบํานาญจ่ายตรง ประจําเดือน มี.ค.59     ลาออก               4 ราย 
                                                                           เสียชีวิต              1 ราย 
                 ย้ายเข้า             -    ราย 
                     คงเหลือ  บํานาญจ่ายตรง     เดือน  มีนาคม  2559                                101      ราย  
 



 

 

  เรียกเก็บเงินไม่ได้  จํานวน 1 ราย 
ที่ประชุม  มีมติราย ร.ต.ต.เปรม นองมณี เรียกเก็บไมไ่ด้ให้ทําหนังสอืขอหักจากกรมบัญชีกลาง 

 5.12  เรื่อง  กองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ พ.ศ. 2558      
                 ข้อที่ 12 สมาชิกผู้ใดเสียชีวิตได้รับบาดเจ็บสาหัสตามข้อ 5(1) (2) ให้มีสิทธ์ิได้รับเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือ
จากสหกรณ์ตามหลักเกณฑ์ดังน้ี 

1. (ก) กรณีสมาชิกเสียชีวิตให้จ่ายเงินช่วยเหลือแก่ทายาท จํานวนเงิน ห้าหมื่นบาท 
2. (ข) เป็นสมาชิกเสียชีวิตเกินกว่าห้าปีขึ้นไป จํานวนเจ็ดหมื่น 

  1.  เมื่อวันที่ 26  กุมภาพันธ์ 2559  เวลาประมาณ 22.00  น.  สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  ส.ต.ท.จักรษณา  
อํานวย  ตําแหน่ง  ผบ.หมู่ ป.สภ.รามัน  สมาชิกเลขที่  8949  ได้ประสพอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์เสียชีวิต   จึงขอรับ
เงินช่วยเหลือสมาชิก  โดยมีทายาท คือ นายจิตตกร  อํานวย เลขบัญชี  984-2-94183-3  สาขา พาร์ควิลเลจพระราม 2  
ซึ่งเป็นทายาทโดยชอบธรรม ( เป็นสมาชิกมาแล้ว 2 ปี 6 เดือน ) 
ที่ประชุม พิจารณามีมติอนุมัติตามระเบียบ แจ้งทายาทเข้ามาติดต่อเพ่ือรับเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือต่อไป 
 2.  ด้วย  สมาชิกสหกรณ์ฯ  ร.ต.ท.ศิริธร  นุ้ยไกร  สมาชิกเลขที่  3145  ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 
2558  ด้วยโรคภาวะหัวใจตายจากขาดเลือดเฉียบพลัน  จึงขอเบิกเงินช่วยเหลือสมาชิก (เป็นสมาชิกมาแล้ว  19 ปี 4 เดือน ) 
ที่ประชุม พิจารณามีมติอนุมัติตามระเบียบ แจ้งทายาทเข้ามาติดต่อเพ่ือรับเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือต่อไป 

 5.13  เรื่อง ขอกู้เงินสามัญ 
  1.  ด้วย  สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  จ.ส.ต.อัธยา  วกกุม  ตําแหน่ง  ผบ.หมู่ ป.สภ.รามัน  สมาชิกเลขที่  
5952  มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญ แต่เน่ืองจากรับภาระหน้ีของสมาชิกจํานวน  2  ราย  จึงขอความอนุเคราะห์มายัง
ท่านไม่ขอหักหน้ีที่รับภาระหน้ี สัญญาที่  สฐ 01687/2554  จํานวน  611,499.10  บาท  และสัญญาที่ สฐ 00281/2556  
จํานวน  246,379.63  บาท ซึ่งการกู้เงินในครั้งน้ีมีความจําเป็นในการนําเงินเพ่ือไปดํารงชีวิตในครอบครัว จากใบรับรอง
เงินเดือนสมาชิกสามารถกู้ได้  1,300,000.00  บาท   

ที่ประชุม พิจารณามีมติอนุมัติ 

  2.  ด้วย  สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  ร.ต.ท.วรรณชัย  จินดาวัน  ตําแหน่ง  พงส.สภ.รามัน จว.ยะลา  
สมาชิกเลขที่  5471  ได้ค้ําประกันเงินหน้ีของ  ส.ต.อ.ประเสริฐ  รอดกุล  ซึ่งเสียชีวิตต้ังแต่ปี 2555  จึงขอความ
อนุเคราะห์มายังท่านไม่ขอหักหน้ีที่รับภาระหน้ี  สัญญาที่ สฐ 01065/2554  จํานวน  93,969.20  บาท   ซึ่งการกู้เงินใน
ครั้งน้ีมีความเดือดร้อนจําเป็นต้องใช้เงิน  จากใบรับรองเงินสมาชิกสามารถกู้ได้ 1,700,000.00  บาท 

ที่ประชุม พิจารณามีมติอนุมัติ 

 5.14   เรื่อง  ขอรับเงินปันผลเพื่อชําระหนี้  ด.ต.ประจวบ  บัวหาร  (เสียชีวิต) 
  ด้วย  นางเสาวภา  บัวหาร  ซึ่งเป็นภรรยา  ของสมาชิก  ด.ต.ประจวบ  บัวหาร  ซึ่งเสียชีวิต จึงขอนํา
เงินปันผลที่สามีได้รับ นําไปชําระหน้ีของสามีซึ่งมียอดหน้ีติดค้างอยู่ จํานวนเงิน 22,233.94  บาท 

ที่ประชุม พิจารณามีมติอนุมัติ 

 5.15  เรื่อง  แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกชําระค่าหุ้นประจําเดือน 

  ด้วย  สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  ร .ต .อ .ภานุวัฒน์  ภาพติ๊บ  ตําแหน่ง  รอง สว .กก .สส .ภ .จว .
ประจวบคีรีขันธ์  สมาชิกเลขที่  8218  มีความประสงค์ขอยกเลิกการชําระค่าหุ้นประจําเดือน  รายละเอียดดังน้ี 
   ทุนเรือนหุ้น  64,500.00 บาท 
   ติดภาระค้ําประกัน  1  ราย   
 



 

 

 ข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ.2557 ข้อ 44 สมาชิกที่โอหรือย้ายหรืออกจากราชการหรืองานประจําตามข้อ 32(2) โดย
ไม่มีความผิด เว้นแต่ออกโดยเป็นความไร้ความสามารถ หรือเหมือนไร้ความสามารถ หรือต้องคําพิพากษาให้ล้มละลาย ถ้า
มิได้ออกจากสหกรณ์ด้วย ให้ถือว่าคงเป็นสมาชิกอยู่ และจะงดชําระค่าหุ้นได้ก็ต่อเมื่อมีหน้ีสินไม่เกินค่าหุ้น  

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติไม่อนุมัติ เน่ืองจาก ร.ต.อ.ภานุวัฒน์ฯ มีภาระคําประกันเงินกู้ ส.ต.อ.บัญชา นพตะนา 
จํานวน 83,435.49 บาท   

 5.16  เรื่อง  สมาชิกขอลาออก  (เนื่องจากติดภาระค้ําประกัน) 
 ข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลาจํากัด พ.ศ. 2557 ข้อ 41  การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกผู้
ไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ําประกัน อาจลาออกจากสหกรณ์ได้ โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อ
คณะกรรมการดําเนินการ และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับและ
อนุญาตแล้ว จึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้  
 คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการหรือกรรมการ
ดําเนินการสอบสวนพิจารณาหากเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับก็ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ตามความในวรรคก่อนได้ 
แล้วให้เสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบด้วย 
  1.  ด้วย  สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  ส.ต.อ.สมศักด์ิ  จันทาทอง  ตําแหน่ง  ผบ.หมู่ ป.สน.มักกะสัน  สมาชิก
เลขที่  7393  ขอลาออกจากการเป็นสมาชิก  รายละเอียดดังน้ี 
   ทุนเรือนหุ้น  149,400.00 บาท 
   ติดภาระค้ําประกัน  2  ราย 
    1.  ส.ต.ท.เอกภพ สวัสด์ิสิงห์ 
    2.  ส.ต.อ.คมเพชร มีวงศ์ 
ที่ประชุม พิจารณาแล้ว ราย ส.ต.อ.สมศักด์ิ จันทาทอง ไม่มีหน้ีสินในฐานะผู้กู้แต่ติดภาระค้ําประกัน2 ราย จึงมมีติไม่
อนุมัติให้ลาออก 
  2.  ด้วย  สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  ส.ต.อ.อากรณ์  สินไพราช  ตําแหน่ง  สภ.บ้านไร่  สมาชิกเลขที่  7604   
ขอลาออกจากการเป็นสมาชิก  รายละเอียดดังน้ี 
   ทุนเรือนหุ้น  147,800.00 บาท 
   ติดภาระค้ําประกัน  4  ราย 
    1.  ส.ต.อ.ศตวรรษ สังข์เขียว 
    2.  จ.ส.ต.อภินันท์ สุวรรณเรือง 
    3.  ส.ต.อ.นภศักด์ิ สวนแก้ว 
    4.  ด.ต.เสง่ียม  สมเนตร   เสียชีวิต 
ที่ประชุม พิจารณาแล้ว ราย ส.ต.อ.อากรณ์ สินไพราช ไม่มีหน้ีสินในฐานะผู้กู้แต่ติดค้ําประกัน 4 ราย จึงมีมติไม่อนุมัติให้ลาออก 
  3.  ด้วย  สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  ส.ต.อ.นิวัฒน์  เสี่ยงสาย  ตําแหน่ง  สภ.เมืองนครปฐม  สมาชิกเลขที่  
6322  ขอลาออกจากการเป็นสมาชิก  รายละเอียดดังน้ี 
   ทุนเรือนหุ้น  145,900.00 บาท 
   ติดภาระค้ําประกัน  1  ราย 
    1.  ส.ต.ท.สานิต  เจ้าแก่นแก้ว 
ที่ประชุม พิจารณาแล้ว ราย ส.ต.อ.นิวัฒน์  เสี่ยงสาย  ไม่มีหน้ีสินในฐานะผู้ กู้และมีภาระค้ําประกัน 1 ราย            
ส.ต.ท.สานิต เจ้าแก่นแก้ว  มีทุนเรือนหุ้น 159,900 บาท มีหน้ีสามัญจํานวน 204,192.06 บาท คงเหลือหน้ี 44,292.06 
บาท มีหน้ีหลังจากนําหุ้นมาหักหน้ีทั้งหมดคงเหลือหน้ีไม่เกิน 50,000 บาท จึงมีมติให้ทําสัญญารับสภาพหน้ีภาระติดค้ํา
ประกันแล้วอนุมัติให้ลาออกต่อไป 
 



 

 

  4. ด้วย  สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  ร.ต.ท.สุรินทร์  เก้ือตุ้ง  ตําแหน่ง  สภ.นาทวี  สมาชิกเลขที่  4989  ขอ
ลาออกจากการเป็นสมาชิก  รายละเอียดดังน้ี 
   ทุนเรือนหุ้น  338,300.00 บาท 
   หนี้เงินกู้สามัญ  299,884.19 บาท 
   ติดภาระค้ําประกัน  2  ราย 
    1.  ร.ต.ต.วีระศักด์ิ  ศรีกวางทอง 
    2.  ส.ต.ท.ทวีวัตร  มิ่งทอง 
ที่ประชุม พิจารณาแล้ว ราย ร.ต.ท.สุรินทร์  เก้ือตุ้ง มีหน้ีสินในฐานะผู้กู้แต่ทุนเรือนหุ้นมากกว่าหน้ีและภาระค้ํา
ประกัน 2 ราย 1) ร.ต.ต.วีระศักด์ิฯ มีทุนเรือนหุ้น 228,200 บาท มีหน้ีสามัญ 27,362.20 บาท ซึ่งรายน้ีมีหุ้นมากกว่าหน้ี  
2) ส.ต.ท.ทวีวัตรฯ มีทุนเรือนหุ้น 196,400 บาท มีหน้ีสามัญ 190,078.59 บาท มีหน้ีในฐานะผู้ค้ําประกัน 41,373.41 
บาท คงเหลือหน้ี 35,052 บาท มีหน้ีหลังจากนําหุ้นมาหักหน้ีทั้งหมดคงเหลือหน้ีไม่เกิน 50,000 บาท จึงมีมติให้ทําสัญญา
รับสภาพหน้ีภาระติดค้ําประกันแล้วให้ลาออกต่อไป 

 5.17  เรื่อง  สมาชิกขอลาออกจากราชการ  (กรณีไม่ติดภาระค้ําประกัน) 
  1.  ด้วย  สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  ส.ต.ท.ธีระยุทธ  พรมวัง  ตําแหน่ง  ผบ.หมู่ ป.สภ.สว่างแดนดิน      
สมาชิกเลขที่  7399  ขอลาออกจากการเป็นสมาชิก  รายละเอียดดังน้ี 
   ทุนเรือนหุ้น  155,200.00 บาท 
   ไม่ติดภาระค้ําประกัน   
ที่ประชุม พิจารณาแล้วไม่มีภาระหน้ีสินในฐานะผู้กู้และภาระค้ําประกันมีมติอนุมัติให้ลาออกได้ 
  2.  ด้วย  สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  จ.ส.ต.ศรัณย์  เซ่งเถี้ยน  ตําแหน่ง  ผบ.หมู่ สภ.นาหม่อม  สมาชิกเลขที่  
5383 ขอลาออกจากการเป็นสมาชิก  รายละเอียดดังน้ี 
   ทุนเรือนหุ้น  174,900.00 บาท 
   ไม่ติดภาระค้ําประกัน   
ที่ประชุม พิจารณาแล้วไม่มีภาระหน้ีสินในฐานะผู้กู้และภาระค้ําประกันมีมติอนุมัติให้ลาออกได้ 

          5.18  เรื่อง  ขออนุมัติการซ้ือจอคอมพิวเตอร์ 
  จากใบเสนอราคา  ร้านโอเค คอมพิวเตอร์ แอนด์เซอร์วิส  ได้เสนอราคาจอคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 จอ   
ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติให้เสนอใบราคาต่อคณะกรรมการอํานวยการเป็นผู้พิจารณา 

 5.19   เรื่อง  สมาชิกขอโอน (เนื่องจากไม่ติดภาระค้ําประกัน) 
  ด้วย  สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  พ.ต.ท.เตียน  ทองสมสี  ตําแหน่ง  รอง ผกก.สส.ภ.จว.สงขลา  สมาชิก
เลขที่  7224  ขอโอนสมาชิกไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดสงขลา จํากัด  รายละเอียดดังน้ี 
   ทุนเรือนหุ้น  245,000.00 บาท 
   หนี้เงินกู้สามัญ  236,831.37 บาท 
   ไม่ติดภาระค้ําประกัน 
ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ 

 

 

 

 



 

 

 5.20  เรื่อง  ปรับปรุงอาคารสหกรณ์ 
ประธาน ตามที่ประชุมคณะกรรมการคร้ังที่ 2 เมื่อ 26 ก.พ. 2559  คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้ปรับปรุงอาคารที่
ทําการเพ่ืออํานวยความสะดวกสบายให้กับสมาชิกที่มารับบริการซึ่งปัจจุบันได้เพ่ิมจํานวนขึ้น โดยการดําเนินการดังกล่าว
ได้ดําเนินการตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้อง โดยมีผู้เข้ามาเสนอราคา 2 ราย และได้เลือกผู้รับเหมาที่ให้ราคาตํ่าสุด 
โดยจะแบ่งจ่ายออกเป็น 2 งวด และขณะน้ีอยู่ระหว่างการดําเนินการก่อสร้าง 
ที่ประชุม มีมติให้ดําเนินการติดป้ายประกาศหน้าที่ทําการโดยมีรายละเอียดการก่อสร้างเพ่ือให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน 

 5.21  เรื่อง  แจ้งอายัดเงินปันผล เฉลี่ยคืน เงินค่าหุ้น 
  ตามหนังสือที่  ยล0026/(1)298  เรื่อง  แจ้งอายัดสิทธิเรียกร้อง  ลงวันที่  11 มีนาคม 2559  ด้วย         
ศาลจังหวัดยะลา ได้มีหมายบังคับคดีในคดีหมายเลขแดงที่ ผบ.1637/2558 ระหว่างนางสุดา  ทิศพ่วน โจทก์            
ด.ต.หญิง ชญาภา  เอียดเหลือ  จําเลย  สมาชิกเลขที่  8310  ต้ังเจ้าพนักงานบังคับคดีกรมบังคับคดีเป็นเจ้าพนักงาน
บังคับคดีจัดการยึดอายัดทรัพย์สินของลูกหน้ีตามคําพิพากษาปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย  จึงขออายัดสิทธิเรียกร้อง  เงิน
ปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินค่าหุ้น ประจําปี 2559 และปีต่อๆไป 
ที่ประชุม พิจารณามีมติให้ทําหนังสือโต้แย้งถึงบังคับคดี เน่ืองจากตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 52 วรรค 2 
กําหนดว่าในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ้นสุดลงห้ามมิให้เจ้าหน้ีของสมาชิกใช้สิทธิเรียกร้องหรืออายัดหุ้นของ
สมาชิกผู้น้ันฯ 

 5.22  เรื่อง  ตอบรับการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ฯ 
  ตาม  หนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด  ที่ สอ.113/288 เรื่อง ตอบรับ
การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์  ลงวันที่ 17 มีนาคม  2559 สมาชิก ราย ร.ต.ต.วีระศักด์ิ ศรีกวางทอง ขอโอนไปยัง
สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด  รายละเอียดดังน้ี 
    ทุนเรือนหุ้น  228,200.00 บาท 
    หนี้เงินกู้สามัญ    27,362.20 บาท 
    ไม่ติดภาระค้ําประกัน 
ที่ประชุม มมีติอนุมัติรับทราบ พิจารณาดําเนินการตามข้ันตอนต่อไป 

 5.23  เรื่อง  การรับโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ฯ 
  1.  ตามหนังสือ สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดสตูล จํากัด  ที่ สอ.288/2559 เรื่อง ขอโอน
สมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ฯ  ลงวันที่ 15 มีนาคม 2559  ราย  จ.ส.ต.ประพันธ์  ยังน่ิง  ขอโอนมายังสหกรณ์ออมทรัพย์
ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด  รายละเอียดดังน้ี 
   ทุนเรือนหุ้น           134,800.00 บาท 
   หนี้เงินกู้สามัญ  653,192.10 บาท 
   หนี้เงินกู้ฉุกเฉิน     13,300.00 บาท 
   ไม่ติดภาระค้ําประกัน 
ที่ประชุม พิจารณามีมติอนุมัติรับโอน 
  2.  ตามหนังสือ สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดตรัง จํากัด  ที่ สอ.234/2559  เรื่อง ขอโอน
สมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ฯ  ลงวันที่ 8 มีนาคม 2559  ราย  ด.ต.จารุวัฒน์  สามห้วย  ขอโอนมายังสหกรณ์ออมทรัพย์
ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด  รายละเอียดดังน้ี 
   ทุนเรือนหุ้น  425,100.00 บาท 
   หนี้เงินกู้สามัญ         1,777,378.96 บาท 
   ติดภาระค้ําประกัน  2  ราย 
 



 

 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วหน้ีสามัญของ ด.ต.จารุวัฒน์ สหกรณ์ฯ สามารถรับโอนได้แค่ 1,700,000.00 บาท จึงมีมติให้
แจ้งเจ้าตัวรับทราบหากมีความประสงค์ต้องการโอนมายัง สอ.ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ให้ดําเนินการชําระหน้ีเงินกู้ 
ส่วนที่เกินจาก 1,700,000 บาท และภาระค้ําประกันให้เสร็จสิ้นเพ่ือประกอบการพิจารณารับโอนต่อไป 
  3.  ตามหนังสือ สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุง จํากัด  ที่ สอ.263/2559 เรื่อง ขอโอน
สมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ฯ  ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559  ราย  ด.ต.วัฒนา  ธรรมเพชร  ขอโอนมายังสหกรณ์ออมทรัพย์
ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด  รายละเอียดดังน้ี 
   ทุนเรือนหุ้น  296,000.00 บาท 
   หนี้เงินกู้สามัญ           853,694.10 บาท 
   ไม่ติดภาระค้ําประกัน   
ที่ประชุม พิจารณามีมติอนุมัติรับโอน 

 5.24  เรื่อง  ขอเชิญบริจาคทําบุญผ้าป่าสามัคคี 
  ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ  จํากัด  ร่วมกับวัดบ้านขี้เหล็ก  ตําบลกะฮาด อําเภอเนินสง่า  
จังหวัดชัยภูมิ  มีกําหนดการทอดผ้าป่าสามัคคี  เพ่ือหารายได้ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและสมทบทุนจัดซื้อเตียงทําฟัน 
ให้กับโรงพยาบาลเนินสง่า อําเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ   
  จึงขอเชิญร่วมทําบุญตามกําลังและศรัทธา 
ที่ประชุม มีมติอนุมัติร่วมทําบุญ จํานวน 500 บาท 

 5.25  เรื่อง  ขอชีแจ้งกรณีขาดส่งเงินกู้สามัญรายเดือน ราย จ.ส.ต.อรรถพล  นุกิจ 
  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  จ.ส.ต.อรรถพล  นุกิจ  ตําแหน่ง สภ.นิคมนํ้าอูน  สมาชิกเลขที่  7470          
ขอช้ีแจงการขาดส่งสามัญรายเดือนเนื่องจากในขณะน้ี  ได้รับความเดือดร้อนจากการท่ีธนาคารออมสินได้อายัดเงินเดือน
ทั้งหมด  ในการปรับปรุงหน้ีสินจากการคํ้าประกันเพ่ือนบ้าน  ในตําบลแม่หวาด (ที่มิใช่ตํารวจ) ในปี 2557  เพ่ือนผู้กู้รายน้ี
ได้ผิดนัดจ่ายงวดเงินเดือน  จึงทําให้มิสามารถส่งงวดเงินกู้รายเดือนของตนได้ และข้าพเจ้าได้ตกลงไกล่กับทางธนาคาร
ปรับสภาพหนี้ให้มีการส้ินสุดการอายัดบัญชีเงินเดือน  ในวันที่ 1 มิถุนายน 2559 จึงจะสามารถชําระหนี้เงินกู้สามัญ      
ได้ต่อไป 
ที่ประชุม พิจารณามีมติทําหนังสือถึงผู้บังคับบัญชาเพ่ือขอให้หักเงินให้สหกรณ์เป็นลําดับแรก 

 5.26  เรื่อง  สมาชิกโดนให้ออกจากราชการ 
  ด้วย  สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  ส.ต.ต.สาธิต  ยศหมึก  ตําแหน่ง  สภ.โกตาบารู  สมาชิกเลขที่  8390  โดนคําสั่ง             
ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา ที่ 1500/2558  เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน  รายละเอียดดังน้ี 
    ทุนเรือนหุ้น  157,000.00 บาท 
    หนี้เงินกู้สามัญ  742,000.00 บาท 
    ผู้ค้ําประกันเงินกู้สามัญ 
     1.  ส.ต.ท.กิจจา  รุ่งช่วง  สภ.โกตาบารู 
     2.  ส.ต.ต.ต่วนอาซิโซน ปาแซ  สภ.โกตาบารู 
     3.  ส.ต.ต.ทวีวุฒิ  กามัน  สภ.โกตาบารู 
     4.  ส.ต.ต.จิรวัฒน์ สุขโข  สภ.โกตาบารู 

ที่ประชุม พิจารณามีมติให้แจ้งผู้ค้ําประกันทราบเพ่ือดําเนินการรับสภาพหน้ีต่อไป 
 
 
 
 



 

 

 5.27  เรื่อง  ขอให้สมาชิกลาออก ราย ร.ต.ท.ศิรธิร  นุย้ไกร  (เสียชวิีต) 
  ตามข้อบังคับของสหกรณ์  ข้อที่  40 การขาดจากสมาชิก ภายใต้ข้อบังคับข้อ 44 สมาชิกย่อมขาดจาก
สมาชิก  เพราะเหตุใดๆ ดังต่อไปน้ี 
   (1)   ตาย 
   (2)  ลาออกจากสหกรณ์และได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการแล้ว    
   (3)  เป็นคนไรค้วามสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
   (4)  ต้องคําพิพากษาให้ล้มละลาย 
    (5)  ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 32 
   (6)  ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
  โดยสมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  ร.ต.ท.ศิริธร  นุ้ยไกร  ได้เสียชีวิต  มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
    ทุนเรือนหุน้  379,500.00 บาท 
    หนี้เงนิกู้สามัญ  429,500.00 บาท 
ทีประชุม มีมติอนุมัติตามข้อบังคับ 

 5.28  เรื่อง  ขอสนบัสนุนเคร่ืองปรับอากาศ 

 ด้วย  เครื่องปรับอากาศที่ใช้อยู่ภายในห้องปฏิบัติการสื่อสารตํารวจภูธรจังหวัดยะลา  ใช้งานมาเป็นระยะเวลาอัน
ยาวนาน  ทําให้เกิดการชํารุดไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ซึ่งจะส่งผลเสียต่อเครื่องมือสื่อสารทั้งวิทยุ เครื่องโทรสาร  
เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่อยู่ภายในห้องปฏิบัติการส่ือสารเกิดความร้อนไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติอาจส่งผลเสียต่อการ
สื่อสารของทางราชการได้  ศูนย์ปฏิบัติการสื่อสารตํารวจภูธรจังหวัดยะลา  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากสหกรณ์ฯ  
สนับสนุนเคร่ืองปรับอากาศ  ขนาด 2,500  BTU  พร้อมอุปกรณ์ค่าประเมิน  30,000.00 บาท  จํานวน  1  เครื่อง  เพ่ือ
ใช้ในราชการ ซึ่งมีขนาดห้องกว้าง  5  เมตร  ยาว 6  เมตร 
มติที่ประชุม พิจารณาแล้วมติอนุมัติเ งินจํานวน 30,000 บาท สนับสนุน ภ .จว .ยะลา เพ่ือใช้ในการติดต้ัง
เครื่องปรับอากาศภายในห้องปฏิบัติการสื่อสาร ภ.จว.ยะลา  

 5.29  เรื่อง  ขอถอนอายัดสิทธิเรียกร้อง 
 ตามหนังสือที่อ้างถึง  เจ้าพนักงานบังคับคดีได้แจ้งอายัดสิทธิเรียกร้องของ ร.ต.อ.สุพต  สุขเอียด  ตําแหน่ง สภ.
ยะรม  สมาชิกเลขที่  2708 ไว้ตามบังคับคดีของศาลแขวงสงขลา  คดีหมายเลขแดงที่  467/2545  ระหว่าง กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม  โจทก์  นายจรินทร์  สุรุคําแหง  จําเลย  บัดน้ี  เจ้าพนักงานบังคับคดีได้มีคําสั่งถอนการอายัดเรียกร้องของ 
ร.ต.อ.สุพต  สุขเอียด  ไปแล้ว 
ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ 
 5.30  เรื่อง  ขออนุมัติซ้ือที่เย็บกระดาษ 
  ด้วย สหกรณ์ฯ จัดทําวาระการประชุมประจําเดือน และมีความจําเป็นที่จะต้องซื้อที่เย็บกระดาษเพ่ือเย็บ
วาระการประชุมประจําเดือน จากใบเสนอราคา ของ ร้านยะลาเคร่ืองเขียน  ที่เย็บกระดาษ  จํานวน 1  อัน  ราคา  
2,450.00  บาท 
ที่ประชุม พิจารณาแล้วมมีติอนุมัติ 
 
 
 
 
 
 



 

 

 5.31  เรื่อง  เงินสนับสนุนช่วยเหลืองานด้านคอมพิวเตอร์ 
 ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด  ได้ทําสัญญาข้อตกลงความร่วมมือ  ให้คําปรึกษาและ
แก้ไขปัญหาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์  เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 แล้วน้ัน  สอ.มอ. ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า
ใน ปี 2559  น้ี สหกรณ์ของท่านต้องนําส่งเงินสนับสนุนช่วยเหลืองานด้านคอมพิวเตอร์  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคิด
ยอดจํานวนเงินที่ได้ระบุไว้ในสัญญาข้อตกลงความร่วมมือ 
 บัด น้ี  สหกรณ์ออมทรัพย์ ตํารวจภูธรจั งหวัดยะลา  จํา กัด  ไ ด้มีสมาชิก  ณ  เ ดือนกุมภาพันธ์  2559            
จํานวน 3,156  ราย   คิดรายละ  12  บาท รวมเป็นเงิน  จํานวน  37,872.00  บาท  จึงขอเบิกเงินสนับสนุนช่วยเหลือ
ด้านคอมพิวเตอร์ต่อไป 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ 
 5.32  เรื่อง  ขอชี้แจงการเปลี่ยนอุปกรณ์  Server  สหกรณ์ฯ 
 ต าม ท่ี สหก ร ณ์ ฯ  ไ ด้ ทํ า ห นั ง สื อ ข อ ช้ี แ จ ง ก า ร เ ปลี่ ย น อุ ปก รณ์  Server ทา ง สหก รณ์ อ อมท รัพ ย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จํากัด ขออ้างอิงแนวทางปฏิบัติที่ถือใช้ในปัจจุบัน  เมื่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีอายุการใช้งาน
ครบ 5 ปี จะมีการจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่มาทดแทนอุปกรณ์เก่า  เพราะอุปกรณ์ดังกล่าวเมื่ออายุการใช้งานเกิน 5 ปี อาจจะ
เกิดความเสียหายได้ง่าย  ซึ่งอาจจะส่งผลต่อข้อมูลที่ได้เก็บบันทึกไว้  โดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์เซิฟเวอร์หากเกิด
ข้อผิดพลาด  ข้อมูลที่เก่ียวกับระบบงานหลักอาจจะเสียหาย  และอาจจะกู้ไม่ได้ถึงแม้สหกรณ์ส่วนใหญ่จะสํารองข้อมูลไว้
ในฮาร์ดดิสแยกต่างหาก  สหกรณ์ก็ต้องหยุดบริการและจะต้องรอให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์เซิฟเวอร์ซ่อมเสร็จและลงระบบ
ฐานข้อมูลให้เรียบร้อย  ในส่วนน้ีอาจจะต้องใช้เวลาหลายวันขึ้นอยู่กับอาการที่เสีย  สหกรณ์ มอ. ถือว่าเป็นความเสี่ยง     
ที่สามารถป้องกันได้และไม่ควรให้เกิดขึ้น   

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ 
 5.33  เรื่อง  ประกาศรับสมัครเลือกต้ังประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ 
 ตาม ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด ชสอ. กําหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2559  ในวัน
เสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559  ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม  อาคารชาเลนเจอร์  ศูนย์สินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทอง
ธานี  จังหวัดนนทบุรี  ซึ่งมีประธานกรรมการ  1  ตําแหน่ง  กรรมการดําเนินการ 8 ตําแหน่ง  และผู้ตรวจสอบกิจการ  3  
ตําแหน่ง  จึงขอแจ้งประกาศมา ณ ที่น้ี 

ที่ประชุม ไม่มีผู้ใดสมัครใจลงสมัครเข้ารับเลือกต้ัง 

 5.34  เรื่อง  ขอหยุดส่งหุ้น 
  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ  จ.ส.ต.พบชัย  โพธ์ิชา  ตําแหน่ง  ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.มุกดาหาร  สมาชิกเลขที่  
5876  ปัจจุบันมีทุนเรือนหุ้น จํานวน  248,100.00  บาท  มีความประสงค์ขอหยุดส่งหุ้นประจําเดือนต้ังแต่เดือนเมษายน 
2559  เป็นต้นไป 

ที่ประชุม มีมติให้ตรวจสอบภาระค้ําประกันเพ่ือประกอบการพิจารณาต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  6  เรื่อง  อ่ืน ๆ 
 6.1 เรื่องหนังสือรับรองเงินเดือน  
ประธาน ด้วยมีกรณีสมาชิกได้มีการใช้หนังสือรับรองเงินเดือนซึ่งไม่ถูกต้องมาประกอบการพิจารณาขอกู้  

ที่ประชุม มีมติใหใ้ช้หนังสือรับรองเงินเดือนโดยเจ้าหน้าที่การเงินต้นสังกัดของสมาชิกเป็นผู้ลงช่ือรับรอง 
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