
 

 

รายงานการประชมุคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรพัย์ตํารวจภธูรจังหวัดยะลา 
ชุดที่ 21  ครัง้ที่ 4/2559 วันพุธที่ 27 เมษายน 2559 

ณ ห้องประชุมตํารวจภธูรจังหวัดยะลา 
................................................ 

ผู้ที่มาประชุม 
 1.  พ.ต.ท.ศิวกร  จันทร   ประธานกรรมการ 
 2.  ร.ต.ท.สมเกียรต ิ สุวรรณอักษร  รองประธานกรรมการ  
 3.  ร.ต.ท.วุฒิศักด์ิ ฆังคะสุวรรณ  กรรมการ 
 4.  ร.ต.ท.วีระชัย อักษรถึง  กรรมการ  
 5.  ร.ต.ต.ประสพ กาฬมิด   กรรมการ 
 6.  ด.ต.สุยอด  เวชสิทธิ ์  กรรมการ 
 7.  ด.ต.ทวิช  เรืองคง   กรรมการ 
 8. ด.ต.อิบรอฮีม  ดารอฮิง  กรรมการ 
 9. ด.ต.หญิง นุสรา โพธิเหาะ  กรรมการ 
 10. จ.ส.ต.มารุต  ปาลิยะประดิษฐ์  กรรมการ 
 11. ส.ต.อ.วีรวุธ  อุดแบน   กรรมการ 
 12. จ.ส.ต.กันย์ทิต ฆังคะรตัน์  กรรมการ/เลขานุการ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.  นายอับดุลรอหิม สะแต   ผอ.กสส.1 อ.เมืองยะลา 
 2.  ร.ต.ท.สุทิน  ศรีบุญเอียด  ผู้ตรวจสอบกิจการ 
 3.  นางพรรณี  แก้วศร ี   รองผู้จัดการ 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
ประธาน  เพ่ือให้การเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการเป็นไปตามข้อ 72 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ฯ 
จึงได้มีการร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการและการแบ่งเขตเลือกตั้ง พ.ศ.2559 ข้ึน 
และให้คณะกรรมการฯ ทุกท่านร่วมกันตรวจร่างระเบียบฯ ดังกล่าวว่าควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมอย่างไรบ้างเพื่อให้
ระเบียบฯ มีความสมบูรณ์  
ที่ประชุม พิจารณามีมติเห็นควรให้คณะกรรมการได้นําร่างระเบียบไปตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์แล้วนําเข้าที่
ประชุมพิจารณาในคราวต่อไป 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 2.1 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ชุดที ่21 ครั้งที่ 3 
ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติรบัรอง 

/2.2 เรื่อง  รบัรองรายงานการประชุม... 

-สําเนา-



 

 

 2.2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ชุดที่ 21 ครัง้ที่ 3 
ประธาน ตามที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการมีมติให้สมาชิกต่างจังหวัดให้กู้เงินได้เฉพาะเงินกู้ฉุกเฉิน
โดยผู้คํ้าประกันจะต้องเป็นสมาชิกสามัญปกติภายในจังหวัด และให้พิจารณาเป็นรายๆ โดยพิจารณาจากประวัติ
การส่งเงิน 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติกรณีสมาชิกต่างจังหวัดขอกู้ฉุกเฉินให้พิจารณาเป็นรายๆ ไปโดยมอบอํานาจให้
ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณา  

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 ไม่ม ี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง  เพื่อทราบ     
 4.1  เรื่อง  เงินรับ  –  จ่าย ประจําเดือน  เมษายน  2559 
 รายการรับ – จ่ายเงินในรอบเดือน  ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2559 ดังนี้ 

รายรับ  ( ตั้งแต่ 1 เม.ย.59 – 20 เม.ย.59 )  มีรายละเอียดดังนี้ 
       -  รบัเงินชําระหนี้เงินกู้สามัญ    128,221,112.77 บาท  
       -  รบัเงินชําระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน    7,540,560.41 บาท                                   
       -  รับเงินชําระหนี้เงินกู้สามัญ-ปืน       35,970.78 บาท 
       -  รับชําระหนี้เงินกู้สามัญ – บรรเทาค่าครองชีพ    9,072,136.92 บาท 
       -  รบัชําระหนี้เงินกู้ปนัผล       9,200.00 บาท 
       -  รบัเงินชําระหนี้เงินกู้สามัญพิเศษ(รับภาระหนี้)       50,740.78 บาท 
       -  รับเงินชําระหนี้เงินกู้ ฐานะผู้คํ้าประกนั     143,046.54 บาท 
       -  เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเป้าหมาย   3,122,337.53 บาท 
       -  เงินรอจ่ายคืน            160,498.05  บาท 
       -  ทนุเรือนหุ้น   8,209,790.00 บาท 
       -  กองทนุช่วยเหลือสมาชิก   2,104,140.00 บาท 
       -  ดอกเบี้ยรบั   1,707,981.60   บาท 
       -  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า      1,500.00   บาท 
       -  ดอกเบี้ยจ่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน-ธ.กรุงไทย                 .01 บาท 
    รวมรายรบั                                                160,379,015.39 บาท 
       -  รบัเงินธนาคารกรงุไทย สาขายะลา 66,389,384.85 บาท 
       -  รบัเงินธนาคารกรงุไทย สาขาสิโรรส               .00 บาท 
       -  รับเงินธนาคารกรงุไทยกระแสรายวัน         3,000.00 บาท 
       -  รบัเงินธนาคารธนชาต       5,010.00 บาท 

/ รับเงินธนาคารออมสิน... 



 

 

       -  รบัเงินธนาคารออมสิน   6,500,000.00 บาท 
       -  เงินสดคงเหลือยกมา   ( 31 มี.ค.59 )          520.20 บาท 
    รวมรับทั้งสิ้น                                              233,276,930.44 บาท 
 รายจ่าย ( ตั้งแต่  1 เม.ย.59 – 20 เม.ย.59)  
  -  จ่ายเงินกู้สามัญแก่สมาชิก                      195,470,000.00 บาท 
  -  จ่ายเงินกู้ฉกุเฉินแก่สมาชิก      8,905,660.00 บาท 
  -  เงินกู้สามญั – บรรเทาค่าครองชีพสมาชิก   10,199,000.00 บาท 
  -  เครื่องเขียนแบบพิมพ์                       6,472.00 บาท 
  -  ครภุัณฑ์             46,350.00 บาท 
  -  เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเป้าหมาย               2,343,649.16   บาท 

 -  เงินรอจ่ายคืน                 66,894.22   บาท 
 -  เงินเฉล่ียคืนค้างจ่าย                    9,817.42   บาท 
 -  เงินปันผลตามหุ้นค้างจ่าย            148,823.44   บาท 
 -  ทนุเรือนหุน้                      3,879,100.00 บาท 
 -  ดอกเบี้ยรบั                               3,468.49 บาท 
 -  ค่าเบี้ยประชุม                       3,000.00 บาท 
 -  ค่าใช้จ่ายทั่วไป                   6,800.00   บาท 
 -  ค่ารบัรอง                        1,085.00 บาท 
 -  ค่าไฟฟ้า                                 5,976.83   บาท 
 -  ค่าโทรศัพท์                        4,855.13   บาท 
 -  ค่าธรรมเนียมธนาคารและอากร             3,291.96   บาท 
 -  ค่าบํารุงรกัษาโปรแกรม             37,872.00 บาท 
 -  ค่าติดตั้งโปรแกรม สอ.มอ.      2,100.00 บาท 
 -  ค่าบริการอินเตอร์เนต็                 631.30 บาท  
 -  ค่าไปรษณีย์                          1,772.00 บาท 
 -  ดอกเบี้ยจ่ายเงินรบัฝาก                                     47.78 บาท 
 -  ค่าเบี้ยเล้ียงพาหนะ                       5,840.00   บาท 
 -  ค่าตอบแทน              33,310.00 บาท 
 -  ค่าประกนัสังคม               8,312.00 บาท 
 -  ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง     3,000.00 บาท 
 -  ค่าบริการเคเบ้ิล ที.วี                               200.00   บาท 
     รวมจ่าย             221,197,328.73 บาท  
 -  นําเงินฝากธนาคารกรุงไทย  สาขายะลา             7,413,924.41   บาท 

/ นําเงินฝากธนาคาร 



 

 

 -  นําเงินฝากธนาคารกรุงไทย  สาขาสิโรรส                      .01   บาท 
 -  นําเงินฝากธนาคารออมสิน                           4,655,300.00   บาท 
 -  เงินสดคงเหลือยกไป  (20 เม.ย.2559)                     10,377.29   บาท  
                                    รวมจ่ายทั้งสิ้น        233,276,930.44 บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติรบัทราบ 

 4.2  เรื่อง  สมาชิกคงเหลือ  ประจําเดือน  เมษายน   2559 
 สมาชิกยกมาจากเดือนก่อน                     3,156  ราย 
 สมาชิกสมัครใหม่เดือน  เม.ย.59                   21  ราย 
 อนุมัติให้ออกเดือน  มี.ค.59                        24   ราย 
          คงเหลือสมาชิกทั้งส้ิน                    3,153   ราย 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติรบัทราบ 

 4.3  เรื่อง  การจ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน  ประจําเดือน  เมษายน 2559 
         ในระหว่างเดือน 22 มี.ค.59  – 20 เม.ย.59 สหกรณ์ฯ จ่ายเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินให้สมาชิกหน่วย       
ต่าง ๆ จํานวน  551 ราย เป็นเงิน  10,312,450.00  บาท  

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติรับทราบ 

 4.4  เรื่อง  รายงานการตรวจสอบกิจการ 
 ร.ต.ท.สุทิน ศรีบุญเอียด เสนอผลการตรวจสอบกิจการระหว่างวันที่ 22 มีนาคม 2559 ถึง 20 เมษายน 
2559 โดยสรุปดังนี้ 
  สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวัดยะลา จํากัด 
   - ยอดยกมา (มี.ค.59) จํานวน  3,156  คน 
   - เพิ่มขึ้นระหว่างเดือน จํานวน         21 คน 
   - ลาออกระหว่างเดือน จํานวน      24 คน 
   - ยอดคงเหลือ  จํานวน  3,153 คน 
  การปฏิบตัิการด้านการเงิน 
   เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขายะลา จํานวน 77,606,435.98 บาท 
   เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส จํานวน      410,309.28 บาท 
   เงินฝากธนาคารกรุงเทพ สาขายะลา จํานวน      374,126.52 บาท 
   เงินฝาก ธกส. สาขายะลา   จํานวน    2,954,911.99 บาท 
   เงินฝากธนาคารธนชาต ิสาขายะลา  จํานวน        29,547.09  บาท 
   เงินฝากชุมนมุสหกรณ ์ตร.แห่งชาติ  จํานวน        98,558.88 บาท 
   เงินฝากธนาคารออมสิน    จํานวน   15,498,300.00 บาท 

/ด้านสินเชื่อ 



 

 

        ด้านสินเชื่อ 
     สหกรณ์ฯ ได้ให้กู้แก่สมาชิก 2 ประเภท 
   1. เงินกู้เพ่ือเหตุฉกุเฉิน จํานวน 551 สัญญา จํานวนเงิน     10,312,450.00 บาท 
   2. เงินกู้สามญั  จํานวน 253 สัญญา จํานวนเงิน   206,739,000.00 บาท 
ที่ประชุม มีมติรับทราบ 

 4.5  เรื่อง  รายงานงบทดลองประจําเดือน เมษายน 2559 
  ทุน 
  ยอดยกมา  964,645,467.12 
  เพิ่มระหว่างงวด   68,303,904.23 
  จ่ายคืนค่าหุ้น  114,196,089.07 
     918,753,282.28 
  หนี้สิน 
  ยกมา   603,008,932.36 
  เพิ่มระหว่างงวด  373,663,998.02 
  ยอดชําระระหว่างป ี 153,180,048.72 
     823,492,881.66 
  ส้ินทรัพย์ 
  ยอดคงเหลือ     4,844,689.68 
  รายได้ 
  รายได้     31,082,178.10 
  หัก ค่าใช้จ่าย    12,523,428.70 
  กําไร     18,558,749.40 
   

ที่ประชุม รับทราบ     
 4.6  เรื่อง  รายงานการลาของเจ้าหน้าที่  ประจําเดือนเมษายน 2559 

ตั้งแต่วันที่  1 เมษายน 2559 -  20 เมษายน 2559 ดังนี้ 
ชื่อ – นามสกุล ลาพักผ่อน ลากิจ ลาป่วย ลาคลอด รวม 

นางพรรณี  แก้วศรี - 1 - - - 
นางสาวกัญจน์ณัฎฐ์ หวังมวลกลาง - - - - - 
นางศิวาลัย  ป.ปาน - - - - - 
นางเมสินี  ชัยสงคราม - - - -   - 
นางสาวลัดดาวัลย์  ปาลิยะประดิษฐ์ - 2 - - - 
นางสาวนารีรตัน์  สังข์สกุล - - - - - 



 

 

นางสาววราภรณ ์ คงทอง - - - - - 
จึงแจ้งทีป่ระชมุเพ่ือทราบ 

ที่ประชุม มีมติรับทราบ 

     4.7   เรื่อง  รายงาน สมาชิก ศชต. เดือน เมษายน 2559  
  แจ้งคณะกรรมการดําเนินการ สมาชิก ศชต. จํานวน  60  ราย  ติดต่อการเงิน ศชต. หักเก็บได้
ทั้งหมด 60 ราย เป็นจํานวนเงิน  659,469.00  บาท 
   ยอดยกมา  61     ราย 
                          ลาออก      1     ราย                                        
                               ย้ายเข้า             -      ราย    
   คงเหลือ  60    ราย                       

ที่ประชุม มีมติรับทราบ 

      4.8  เรื่อง  รายงานกองทุนช่วยเหลือสมาชิก ประจําเดือน  เมษายน 2559  
                          กองทุนช่วยเหลือสมาชิก ณ วันที่ 20 เม.ย.59  
                           ยอดยกมา                        3,987,606.85   บาท 
                              เพิ่ม                                 2,117,540.00   บาท 
 คงเหลือ                 6,105,146.85   บาท 
                           จึงแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 

ที่ประชุม มีมติรับทราบ 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่อง  เพื่อพิจารณา 
 5.1  เรื่อง  ธนาคารออมสิน 
  ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ได้ขอกู้เงินจากธนาคารออมสิน สาขา
ยะลา โดยขอกู้ระยะสั้น (1ป)ี จํานวน 100,000,000.00 บาท ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.40 
ที่ประชุม พิจารณาแล้วคณะกรรมการดําเนินการร่วมลงสัญญากู้เงินจากธนาคารออมสิน สาขายะลา จํานวน 
100,000,000.00 บาท 
ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขายะลา  
  ด้วยปัจจุบันได้มีข้าราชการตํารวจได้ขอกู้เงินกับธนาคารออมสิน จํานวนหลายนาย ซ่ึงต่อมามี
ปัญหาไม่สามารถชําระหนี้ได้ตามปกติ เนื่องจากส่วนใหญ่จะเป็นข้าราชการตํารวจที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ แล้วได้
กู้เงินจากสหกรณ์ฯ และธนาคารออมสิน ทําให้เป็นหนี้ 2 แห่งพร้อมกันส่งผลให้เงินไม่พอหักชําระหน้ีรายเดือน จึง
ขอความร่วมมือสหกรณ์ฯ ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว และขอทํา MOU ในการขอให้สมาชิกยินยอม
เปิดเผยและตรวจสอบภาระหนี้กับธนาคารออมสิน  
 

/ที่ประชมุ... 



 

 

ที่ประชุม พิจารณามีมติคณะกรรมการดําเนินการร่วมกนัหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาต่อไป และ
ร่วมทํา MOU ในการขอให้สมาชิกยินยอมเปิดเผยและตรวจสอบภาระหนี้กับธนาคารออมสินเพ่ือป้องกันปญัหาที่
จะเกิดข้ึนกับสมาชิกได้ในระดับหนึง่ 

 5.2  เรื่อง  กรมส่งเสริม 
  1. กรณีข้าราชการตํารวจซ่ึงย้ายมาจากต่างจังหวัดสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ให้ดําเนินการ
ตรวจสอบให้ดีว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 2 แห่งหรือไม่  
  2. การออกระเบียบหรือแก้ไขระเบียบต่างๆ อย่าให้ผิดกฎหมายหรือข้อบังคับฯ และอย่าให้ขัดกับ
ระเบียบอ่ืนๆ 
  3. กรณีกรมบังคับคดีมีหนังสือขออายัดเงินสมาชิกให้ดําเนินการโดยคํานึงถึงระยะเวลาเป็น
สําคัญ เพราะหากปล่อยให้ล่าช้าจะเกิดความเสียต่อสหกรณ์ฯ 
  4. กรณีสมาชิกย้ายไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดและพบว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 2 แห่ง ให้ทําหนังสือ
ส่งถึงประธานสหกรณ์ฯ/กรมส่งเสริมสหกรณ์/นายทะเบียนสหกรณ์จังหวัด/ผู้บังคับบัญชา 

/5. กรณีรายงานสมาชิก... 
  5. กรณีรายงานสมาชิกผู้ที่มีปัญหาให้แยกเป็นกลุ่มๆ ว่ามีปัญหาอย่างไรเพ่ือง่ายต่อการ
ตรวจสอบและติดตามดําเนินการ 

ที่ประชุม มีมติรับทราบนําเปน็แนวทางดําเนินการต่อไป 

 5.3  เรื่อง  ผูต้รวจสอบบญัชี 
 -ไม่ม-ี 

 5.4  เรื่อง  ผูต้รวจสอบกิจการ 
 -ไม่ม-ี 

 5.5  เรื่อง  สมาชิกพ้นสภาพจากสหกรณ์  สมาชิกพ้นสภาพ ประจําเดือน  เมษายน 2559   ดังนี้ 
ลํา 
ดับ 

เลขที ่ ชื่อ – สกุล 
ทุนเรือนหุ้น

(บาท) 
หน้ีสิน
(บาท) 

ดอกเบี้ย
(บาท) 

จ่ายจริง 
(บาท) 

กรณี 

1 9086 ส.ต.ท.จิระ สุขแก้ว 169,100.00 00 00 169,100.00 เหตุผลส่วนตัว
2 8934 ส.ต.ท.ยุทธชัย  พลฤทธิ์ 55,700.00 00 00 55,700.00 เหตุผลส่วนตัว
3 8077 จ.ส.ต.ถาวร  ขุนทอง 73,500.00 00 00 73,500.00 โอนย้ายราชการ
4 5611 จ.ส.ต.สมศักดิ์ คงสิเหร่ 236,400.00 223,400.00 00 13,000.00 เหตุผลส่วนตัว
5 7023 ส.ต.อ.โกสินทร์ สงสุวรรณ์ 101,800.00 101,211.83 00 588.17 โอนย้ายราชการ
6 6224 จ.ส.ต.ณฐกร  หวังและ 223,400.00 00 00 223,400.00 โอนย้ายราชการ
7 6589 ส.ต.อ.ระย้า  ท้าวนาง 200,500.00 00 00 200,500.00 โอนย้ายราชการ
8 8478 ส.ต.ท.ชัยวัฒน ์ เพชรมั่ง 130,800.00 00 00 130,800.00 เหตุผลส่วนตัว
9 5847 ร.ต.ต.(ญ)กรรณิการ ์ด้วงเอียด 00 00 00 00 โอนย้ายราชการ



 

 

10 8144 ส.ต.ท.ชิตตันตะกูล พรมชัย 00 00 00 00 โอนย้ายราชการ
11 6797 ร.ต.ท.สมศักดิ์  จันทร์เพ็ง 00 00 00 00 โอนย้ายราชการ
12 7147 ส.ต.อ.นิมิง  ดือราซอ 00 00 00 00 โอนย้ายราชการ

รวมท้ังสิ้น 1,191,200.00 324,611.83 00 866,588.17 
รวมสมาชิกพ้นภาพทั้งหมด   12  ราย  ทั้งหมดไม่ติดภาระคํ้าประกันแต่อย่างใด 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิ
     5.6  เรื่อง  ประมาณการรับ – จ่ายเงิน   ประจําเดือน พฤษภาคม 2559  
  ประมาณการรับ – จ่ายเงิน ประจําเดือนพฤษภาคม 2559 สหกรณ์ฯ จะได้รับในวันส้ินเดือน
เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับจํานวนเงินของสหกรณ์ฯ ที่ประมาณว่าจะได้รับและจ่ายในวันส้ินเดือนนี้ เพื่อที่
ประชุมจะ ได้รับทราบยอดเงินคงเหลือ  ดังนี้ 
 รายรับ   
 1. รับเงินค่าหุ้นรายเดือน             4,451,150.00 บาท 
 2. รับเงินชําระหนี้สามัญจากสมาชิก               10,251,350.00  บาท 
 3. รับเงินชําระหนี้ฉกุเฉินจากสมาชิก                        3,377,030.20 บาท 
 4. รบัดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก           9,514,456.57 บาท 
 5. เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเป้าหมาย                  90,400.00 บาท 
 6. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า                     .00 บาท 
  รวมรับ         27,684,386.77 บาท 
 รวมจ่าย            
 1. จ่ายค่าหุ้นคืนแก่สมาชิก  12   ราย                       866,588.17 บาท 
 2. จ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการ                     20,000.00 บาท 
 3. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที ่                      47,710.00 บาท 
 4. จ่ายเงินเดือนเจ้าหน้าที ่                    102,120.00 บาท 
 5. จ่ายชําระเงินกู้ ธกส.ยะลา            8,958,654.57 บาท 
 6.  จ่ายชําระดอกเบี้ย ธกส.ยะลา           1,041,345,43 บาท 
 7.  จ่ายชําระเงินกู้ สอ.มอ.หาดใหญ่               1,250,000.00 บาท 
 8.  จ่ายชําระดอกเบี้ย สอ.มอ.หาดใหญ่        658,196.75 บาท 
 9.  จ่ายชําระดอกเบี้ย ชสอ.แห่งประเทศไทย       500,000.00 บาท 
 10.  จ่ายชําระดอกเบี้ย ชสอ.แห่งประเทศไทย       169,808.90 บาท 
 11.  จ่ายชําระเงินกู้  สอ.รพ.หาดใหญ่                625,000.00 บาท 
 12.  จ่ายชําระดอกเบี้ย สอ.รพ.หาดใหญ่                  164,164.96 บาท 
 13.  ค่าตอบแทนที่ปรึกษา                               5,000.00 บาท 
 14.  จ่ายดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงิน ธ.กรงุเทพ        378,082.19 บาท 

/15. จ่ายดอกเบี้ยตั๋วสัญญา.... 



 

 

 
 15.  จ่ายดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงิน ธ.กรงุไทย สิโรรส    548,219.18   บาท 
 16.  จ่ายเงินกู้สามัญ  34  ราย            8,136,827.98 บาท 
  รวมจ่าย                      23,471,718.13 บาท 
  รวมรับทั้งสิ้น                               27,684,386.77      บาท 
 หัก  รวมจ่าย                                   23,471,718.13 บาท 
 เงินคงเหลือ                                      4,212,668.64 บาท 
 กัน  ไว้เปน็เงินกู้เพ่ือเหตฉุกุเฉิน             3,000,000.00 บาท  
 กัน  ไว้เปน็ทีจ่่ายคืนเงินรบัฝาก             1,000,000.00 บาท 
          คงเหลือเป็นเงินใช้จ่าย                     212,668.64 บาท 
 หมายเหตุ  
 เงินสดคงเหลือ  ณ  วันที่  20 เม.ย.59                       10,377.29 บาท 
 เงินฝาก ธ.กรงุไทย  สาขาสิโรรส คงเหลือ 20เม.ย.59   410,307.28 บาท 
           เงินฝาก ธ.กรงุไทย สาขายะลา คงเหลือ 20เม.ย.5   77,606,435.98 บาท 
 เงินฝากธนาคารกรุงเทพ  คงเหลือ 20 เม.ย.59         374,126.52 บาท 
 เงินฝาก ธกส.ยะลา  คงเหลือ 20 เม.ย.59       2,954,711.99 บาท 
 เงินฝากชุมนมุ สอ.ตร.แห่งชาติ                               98,758.88 บาท 
 เงินฝากธนาคารธนชาต                                 27,547.09 บาท 
 เงินฝากธนาคารออมสิน               15,493,300.00 บาท 
 เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ            96,975,565.03 บาท 
 หมายเหตุ 
 เช็ครอเรียกเกบ็  CO 2270173            37,400.00 บาท 
 หมายเหตุ 
           หนี้เงินกู้ สอ.รพ หาดใหญ่  30 เม.ย.59 คงเหลือ         48,125,000.00 บาท     
 หนี้เงินกู้ สอ.มอ.หาดใหญ่  30 เม.ย.59    คงเหลือ     148,750,000.00 บาท 
 หนี้เงินกู้ ธ.กรงุเทพสาขายะลา ณ 30เม.ย.59คงเหลือ  100,000,000.00 บาท 
 หนี้เงินกู้ ธกส.สาขายะลา ณ 30 เม.ย.59 คงเหลือ      282,298,879.68 บาท 
 หนี้ตั๋วสัญญาใช้เงิน ธ.กรงุไทย สาขาสิโรรส               150,000,000.00 บาท 
 หนี้เงินกู้ ชสอ.แห่งประเทศไทย  30 เม.ย.59คงเหลือ     41,000,000.00 บาท 
                รวมหน้ีคงเหลือ             770,173,879.68 บาท  

 
/5.7 เรื่อง การจ่ายเงินกู้สามัญ... 

 



 

 

          5.7 เร่ือง  การจ่ายเงินกู้สามัญระหว่างเดือน  เมษายน 2559 
  ระหว่างวันที ่23 มีนาคม 2559 ได้มีการอนุมัติจ่ายเงินก็สามัญให้กบัสมาชิก จํานวน 1 ราย 
   วงเงินกู ้ 590,000.00 บาท 
  ระหว่างวันที ่25 มีนาคม 2559 ได้มีการอนุมัติจ่ายเงินก็สามัญให้กบัสมาชิก จํานวน 1 ราย 
   วงเงินกู ้ 200,000.00 บาท 
  ระหว่างวันที ่30 มีนาคม 2559 ได้มีการอนุมัติจ่ายเงินก็สามัญให้กบัสมาชิก จํานวน 1 ราย 
   วงเงินกู ้ 300,000.00 บาท 
  ระหว่างวันที ่4 เมษายน 2559 ได้มีการอนุมัติจ่ายเงินก็สามัญให้กบัสมาชิก จํานวน 8 ราย 
   วงเงินกู ้ 4,450,000 บาท 
  ระหว่างวันที ่5 เมษายน 2559 ได้มีการอนุมัติจ่ายเงินก็สามัญให้กบัสมาชิก จํานวน 2 ราย 
   วงเงินกู ้ 680,000.00  บาท 
  ระหว่างวันที ่7 เมษายน 2559 ได้มีการอนุมัติจ่ายเงินก็สามัญให้กบัสมาชิก จํานวน 1 ราย 
   วงเงินกู ้   270,000.00 บาท 

  ระหว่างวันที ่8 เมษายน 2559  ได้มีการอนุมตัิจ่ายเงินก็สามัญให้กบัสมาชิก จํานวน 1 ราย 
   วงเงินกู ้   150,000.00 บาท 

  ระหว่างวันที ่20 เมษายน 2559  ได้มีการอนุมตัิจ่ายเงินก็สามัญให้กับสมาชิก จาํนวน 1 ราย 
   วงเงินกู ้   50,000.00 บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติรบัทราบ 

    5.8  เรื่อง  การจ่ายเงินกู้สามัญประจําเดือน  เมษายน 2559 
  สมาชิกยืน่กู้สามัญ จํานวน 198 ราย 
  รวมจ่ายเปน็เงินจํานวน      141,263,000.00   บาท 
  ซ่ึงยอดหลังหกัค่าใช้จ่ายและหนี้สินแล้ว ยอดจ่ายจริงประมาณ   42,885,824.62  บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ ส่วนรายที่มีปัญหาหากต้องการรับเงินให้มาติดต่อทําหนังสือรับสภาพ
หน้ีภายในวันที่ 29 เมษายน 2559 หากไม่ดําเนินการให้ชะลอการจ่ายเงิน และให้ดําเนินการตรวจสอบรายช่ือ
สมาชิกที่ยื่นกู้หากรายใดมีปัญหากรณีธนาคารออมสินได้ยื่นฟ้องให้เรียกสมาชิกมาพบ 

 

 

 

 

/5.9  เรื่อง รายงานติดตามหนี้... 



 

 

    5.9  เรื่อง  รายงานติดตามหนี้สิน และรายละเอียดลูกหน้ีต่างจังหวัด 
                    ภายในเดือน เมษายน  2559 มีลูกหน้ีต่างจังหวัดส่งชําระเงินตั้งแต่ 22 มีนาคม  2559 -20 
เมษายน 2559 รวมเป็นเงิน  5,829,577.32  บาท 
  ลูกหนี้ต่างจงัหวัด  ยกมาเดือน   มี.ค.59                                  477  ราย 
  สมาชิกหน่วยต่างจังหวัด  ประจําเดือน เม.ย. 59 ลาออก      16  ราย 
  ย้ายไป ศชต.             - ราย 
  ย้ายเข้า              1  ราย 
   คงเหลือลูกหน้ีต่างจังหวัด  เดือน  มีนาคม  2559                  461  ราย 

รายชื่อสมาชิกต่างจังหวัด ขาดส่งประจําเดือนมีนาคม 2559  
                1  ส.ต.อ.อรรถพล  นุกิจ  ตําแหน่ง สภ.น้ําอูน จว.สกลนคร สมาชิกที่ 07470  ขาดส่ง 7 เดือน ออม
สินอายัดเงินเดือน*ล่าสุดแจ้งให้การเงิน ภ.จว.สกลนครหักเงินแล้ว 
        ทุนเรือนหุ้น               249,000          บาท 
                            หน้ีเงินกู้สามัญ           791,784          บาท 
                               ผูคํ้้า   1.พ.ต.ต.นราชัย   นามมนตรี                            
    2. ส.ต.ท.สมชาย     ยศสงคราม 
                                       3. ร.ต.ท.จรญู   แสงมณี                                   
  4. จ.ส.ต.ธิยาภรณ์   กองเพ็ง 

ที่ประชุม มีมติให้รอดูส้ินเดือนเมษายน 2559 ว่าเจ้าหน้าทีก่ารเงิน ภ.จว.สกลนคร สามารถหักให้ได้หรือไม่ 
                    2.  ส.ต.อ.นันทภัสณ์  แก้งมงคุณ ตําแหน่ง ภจว.สงขลา  สมาชิกที่ 05137 โดนเรื่องอายัด
เงินเดือนการเงินเก็บไม่ได้ขาดส่ง ออมสินอายัดเงินเดือนเก็บไม่ได้ 3  เดือน **แจ้งคนคํ้าเพื่อทราบ** 
     ทุนเรือนหุ้น                             344,100.00         บาท 
                              หน้ีเงินกู้สามัญ                       1,265,550.00         บาท 
                               ผูคํ้้า  1.ด.ต.   กมล       ทองคํา                
 2. จ.ส.ต.กฤต  จันทร์เพ็ง 
 3.จ.ส.ต.ณัฐสิทธิ์   สุยฉ่อง                
            4.ส.ต.อ.สหรฐั   มิสา 
                                       5.ส.ต.อ.คณิศร    อุทธิสินธ์ 
ที่ประชุม มีมติให้แจ้งผู้ค้ําทราบ และกรณีทีธ่นาคารออมสินมีหนงัสืออายัดให้ตรวจสอบว่าธนาคารออมสิน
สามารถอายดัเงินใดได้บ้างและสหกรณ์สามารถหักเงินเดือนได้หรือไม ่
 
 

/3. พ.ต.อ.ณรงค์... 



 

 

  3.  พ.ต.อ.ณรงค์ นาคทั่ง ขาดส่ง 1 เดือน เก็บได้แต่ต้นดอกเบี้ยไม่ได้  2 เดือน โทรตามแล้วไม่ติด 
     ทุนเรือนหุ้น                       389,000.00     บาท 
                            หน้ีเงินกู้สามัญ                   535,918.00     บาท 
ที่ประชุม มีมติรอสิ้นเดือนเมษายนหากสมาชิกไม่ส่งเงินให้ทําหนังสือทวงถาม 
                     4. จ.ส.ต.รณชัย   พรหมทอง  สภ.คลองหอยโข่ง  เลขที่สมาชิก 06821 ขาดส่ง 8 เดือน เจ้าตัวไม่
ยอมให้การเงินหัก ** ล่าสุดแจ้งการเงินหักให้เดือน เมษายน 2559 ** 
                             ทุนเรือนหุ้น                 109,600.00       บาท 
                   หน้ีเงินกู้สามัญ            236,000.00       บาท 
                            หน้ีฉุกเฉิน                      37,399.93       บาท 
ที่ประชุม มีมติให้รอสิ้นเดือนเมษายน เพื่อจะได้พิจารณาดําเนินการต่อไป 
  5. ส.ต.อ.ดํารง  เรืองกระจ่าย ภจว.สุรินทร์ เลขที่สมาชิก 07939  หักไม่ได้ 6 เดือน แจ้งการเงิน
จะหักให้เดือนมีนาคม การเงินลืมหักให้ **ล่าสุดการเงินหักให้เดือนเมษายน59  เจ้าตัวไปกู้สหกรณ์สุรินทร์มาปิด
หนี้ แจ้งคนคํ้าแล้ว 
          ทุนเรือนหุ้น                109,600.00        บาท 
                              หน้ีเงินกู้สามัญ            236,000.00       บาท 
                              หน้ีฉุกเฉิน                      37,399.93       บาท 
ที่ประชมุ มีมติรอเดือนเมษายน 2559   
                7. จ.ส.ต.สงกรานต์  แซะอาหลี  ภจว.ภจว.สตูล  เลขที่สมาชิก  05977  การเงินหักได้ไม่เต็ม
จํานวนเงินเดือนหักได้แค่นั้น 15,000 บาท เงินเดือนได้รับ 18,000 บาท ยอดหักจริง  23,177 บาท  ล่าสุดแจ้งคนคํ้าแล้ว 
   ทุนเรือนหุ้น          320,900.00   บาท 
                              หน้ีเงินกู้สามัญ           1,1294,251.73.00        บาท 
                              หน้ีฉุกเฉิน                           67,800.00          บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติแจ้งคนค้าํรับทราบ 

   8. ร.ต.ท.บุญจันทร์  ร้อยดี  สภ.ปากน้ํา จว.ชุมพร  เลขที่สมาชิก 07734 ติดต่อล่าสุด เจ้าตัวทํา
หนังสือขอโอนเรียบร้อย รอสหกรณ์ชุมพรตอบรับกลับมา 
                           ทุนเรือนหุ้น               354,000.00         บาท 
                            หน้ีเงินกู้สามัญ              1,455,500.00         บาท 
                             หน้ีฉุกเฉิน                           37,400.00          บาท 
                              หน้ีโครงการ                        35,400.00           บาท 

ที่ประชุม มีมติรับทราบรอสหกรณ์ชุมพรตอบรับการโอน 

/9.ส.ต.ท.นพดล... 



 

 

  9. ส.ต.ท.นพดล  ก๋าใจ  ตําแหน่งกองบัญชาการภาค 5  เลขสมาชิก 07658 ขาดส่ง 1 เดือน 
    ทุนเรือนหุน้     174,000.00      บาท 
     หน้ีสามัญ     241,059.62      บาท 

ที่ประชุม มีมติให้ส่งหนงัสือแจ้งต้นสังกัด 

  10. ร.ต.อ.คมสัน  สมอ่อน ตําแหน่ง สภ.สะเดา เลขสมาชิก 08182 รอโอนไปสหกรณ์สงขลา   
   ทุนเรือนหุ้น        63,040.00       บาท 
   หน้ีสามัญ                          34,835.92       บาท 
ที่ประชุม มีมติให้รอการตอบรบัโอน 
สมาชิกต่างจงัหวัดทีกู่้  2 ที ่
                1.พ.ต.ต.จรวย   พยัคฆา  สภ.เพนียด จังหวัดลพบุรี  เลขที่สมาชิก 6140  เป็นหน้ีสองทาง   
สหกรณ์ลพบุรีส่งให้เดือน 19,000  บาท เก็บได้เป็นปกติ 
                          ทุนเรือนหุ้น                              366,000.00      บาท 
                             หน้ีสามัญ                              1,148,340.00       บาท 
                          หน้ีโครงการ                               36,692.00       บาท   

ที่ประชุม มีมติให้รอสิ้นเดือนเมษายน 2559 เพื่อจะได้พิจารณาดําเนินการต่อไป 
  2.   ส.ต.อ.ภทากรณ์  เริ่มรักษ์ ตําแหน่ง  สภ.เจริญศิลป์ เลขที่สมาชิก 5230 สมาชิกไปกู้สหกรณ์
สกลนคร เบื้องต้นเจ้าหน้าที่การเงิน  
          ทุนเรือนหุ้น                 258,500.00     บาท 
                               หน้ีเงินกู้สามัญ            668,636.59     บาท 

ที่ประชุม มีมติรอให้สมาชิกโอนไปยังสหกรณ์สกลนคร 

  3.   ด.ต.สากล  สุขเกษม ตําแหน่ง  สภ.พัทลุง เลขที่สมาชิก 4867 สมาชิกไปกู้สหกรณ์พัทลุง แต่
ระหว่างการโอนไปพัทลุง โอนไม่หมด จึงมียอดค้างสหกรณ์  285,070  บาท ณ ตอนน้ีเริ่มเก็บได้ เดือนละ 5,000  
บาท และรอเอาหุ้นหักหนี้  เจ้าตัวส่งเอง 
                            ทุนเรือนหุ้น                 227,400.00     บาท 
                              หน้ีเงินกู้สามัญ                     285,070.20      บาท   

ที่ประชุม มีมติให้รอสมาชิกโอนไปยังสหกรณ์พัทลุง 

 

 

 

/4. ส.ต.อ.วุฒิกร... 



 

 

             4.  ส.ต.อ.วุฒิกร   อัฐมี  ตําแหน่ง สน.มีนบุรี  มติที่ครั้งที่ 21 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุม
ให้ฟ้อง แต่พิจารณาแล้ว ให้ส่งหนังสือแจ้งผู้บัญชาการ/ผู้บังคับการ/ผู้กํากับการ/ รอผลตอบกลับ ตอนน้ีส่งเป็นปกติแล้ว 
                        ทุนเรือนหุ้น                198,800.00       บาท 
                              หน้ีเงินกู้สามัญ           752,525.78       บาท 
                               หน้ีฉุกเฉิน                     21,770.00       บาท 

ที่ประชุม มีมติรอผลตอบกลับ                

            5.  ส.ต.ต.ยุทธนา   ภูมิภาค     ตําแหน่งกู้สองที่ สหกรณ์ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 23 มติที่ครั้ง
ที่ 21 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมให้ฟ้อง  พิจารณาแล้วส่งฟ้องไม่คุ้มกับหนี้ที่ฟ้อง 
                             ทุนเรือนหุ้น                62,400.00       บาท 
                              หน้ีเงินกู้สามัญ             79,913.92       บาท 

ที่ประชุม มีมติให้ส่งหนังสือถึงประธานสหกรณ์ฯ/กรมส่งเสริมสหกรณ์/นายทะเบียนสหกรณ์จังหวัด/ผู้บังคับบัญชา 

       6.  ส.ต.อ.สมชาย   ยศสงคราม   กู้สหกรณ์อุดร เจ้าตัวขอโอนไปยังสหกรณ์อุดร แต่ทางสหกรณ์
อุดรไม่รับเนื่องจากเจ้าตัวติดคนค้ําประกัน (เก็บได้แต่ดอกเบี้ย เดือนละ 10,000 บาท) 
                              ทุนเรือนหุ้น               250,400.00     บาท 
                              หน้ีเงินกู้สามัญ           898,151.04     บาท 
                              หน้ีฉุกเฉิน                       3,187.20      บาท 
ที่ประชุม มีมติให้ส่งหนังสือถึงประธานสหกรณ์ฯ/กรมส่งเสริมสหกรณ์/นายทะเบียนสหกรณ์จังหวัด/ผู้บังคับบัญชา 
           7.  ร.ต.อ.ทรัพย์สยาม   ชัยทุมพงศ์  ตําแหน่ง สน.บางโพ นครบาล 1  กู้ 2 ที่สหกรณ์นครบาล  
ตามมติที่ครั้งที่ 21 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมให้ฟ้อง  ประธานไม่ให้ฟ้องให้ส่งหนังสือใหม่ 
                            ทุนเรือนหุ้น                348,000.00      บาท 
                              หน้ีเงินกู้สามัญ         1,400,000.00      บาท 
                              หน้ีโครงการ                    71,056.85      บาท 

ที่ประชุม มีมติให้ส่งหนังสือถึงประธานสหกรณ์ฯ/กรมส่งเสริมสหกรณ์/นายทะเบียนสหกรณ์จังหวัด/ผู้บังคับบัญชา 

                   8.  ส.ต.อ.จักรพันธ์  คงชัย  ตําแหน่ง สภ.พล  กู้สองที่สหกรณ์ขอนแก่น ส่งอยู่เดือนละ 7,000 
บาทยอดส่งจริง 14,000  บาท ทางสหกรณ์ขอนแก่นจะทําโอนเดือนตุลาคม 59 
                             ทุนเรือนหุ้น                   182,400.00         บาท 
                            หน้ีเงินกู้สามัญ              705,000.00        บาท 
                              หน้ีโครงการ                  125,600.00         บาท 

ที่ประชุม มีมติให้รอสหกรณ์ขอนแก่นทําโอนเดือนตุลาคม 2559 

/9. ร.ต.ท.ภูวนาถ... 



 

 

  9. ร.ต.ท.ภูวนาถ  โนมพรรณ  เลขสมาชิก 05581 สภ.สะเดา โดนเรื่องที่ สถานีตํารวจภูธรสะเดา 
เจ้าตัวไม่จ่ายสหกรณ์ยะลาเจ้าหน้าที่การเงินแจ้งหักไม่พอ เพราะกู้สองที่ สหกรณ์กําลังพล (ส่งฟ้อง) 
                            ทุนเรือนหุ้น                   235,100.00            บาท 
                              หน้ีเงินกู้สามัญ               940,776.00            บาท 
ที่ประชุม มีมติส่งฟ้อง 
  10. ร.ต.อ.ประดิษฐ์   ศรีทอง  เลขสมาชิก 06208 สน.ดุสิต กู้สองที่ ประธานให้ทําหนังสือส่งถึง
กรมส่งเสริมสหกรณ์/ผู้บัญชาการ/ผู้บังคับการ/สน.ดุสิต 
   ทุนเรือนหุ้น                   325,500.00          บาท 
                              หน้ีเงินกู้สามัญ          1,369,542.48  บาท 
   กู้โครงการ                 59,200.00  บาท 
   กู้ฉุกเฉิน                  13,153.62  บาท 
ที่ประชุม มีมติรอผลตอบกลับ 
                 11. ร.ต.อ.ศันสนะ  พิริยะจิตตะ  เลขสมาชิก 05510 สน.สําเหร่ ประธานให้ทําหนังสือส่งถึงกรม
ส่งเสริมสหกรณ์/ผู้บัญชาการ/ผู้บังคับการ/สน. 
   ทุนเรือนหุ้น                  283,200.00          บาท 
                              หน้ีเงินกู้สามัญ              597,971.00  บาท 
ที่ประชุม มีมติรอผลตอบกลับ 
ขาดส่งประจําเดือนมีนาคม 2559 

  1. ส.ต.ท.ชาตรี  เมืองศิริ  เลขสมาชิก  08078 สภ.โนนดินแดง ส่งเรียกเก็บเพ่ิม 19 มีนาคม 2559            
   ทุนเรือนหุ้น             27,600.00     บาท    

ที่ประชุม มีมติให้ส่งหนงัสือแจ้งสมาชิกและต้นสังกัดทราบเพื่อดําเนินการต่อไป 

  2. ร.ต.ท.ภพธร  ดวงกลาง เลขที่สมาชิก 08209 ภาค 1 ฝ่ายอํานวยการ 7  
                             ทุนเรือนหุ้น          64,500.00     บาท    
ที่ประชุม มีมติให้ส่งหนงัสือแจ้งสมาชิกและต้นสังกัดทราบเพื่อดําเนินการต่อไป 
  3. ส.ต.อ.อัครพล  ดุมชัยภมิู  เลขสมาชิก  08832 สภ.เวียงเก่า  จงัหวัดขอนแก่น 
                            ทุนเรือนหุ้น          36,000.00     บาท 

ที่ประชุม มีมติให้ส่งหนงัสือแจ้งสมาชิกและต้นสังกัดทราบเพื่อดําเนินการต่อไป 

    4. ด.ต.สุวรรณ  สังข์แก้ว เลขที่สมาชิก 03813 ตามให้ทําหยุดส่ง หุ้นมากกว่าหนี้ ไม่ติดคํ้าประกัน 
                             ทุนเรือนหุ้น        769,000.00      บาท 

ที่ประชุม มีมติให้ส่งหนงัสือแจ้งสมาชิกและต้นสังกัดทราบเพื่อดําเนินการต่อไป 

/5. ร.ต.ท.อาทิตย์... 



 

 

      5. ร.ต.ท.อาทิตย์  อินทรสกุล เลขที่สมาชิก 05077 ตาม ให้ทําหนังสือหยุดส่งหุ้น ไม่ติดคํ้าประกัน 
                               ทุนเรือนหุ้น       358,000.00      บาท 

ที่ประชุม มีมติให้ส่งหนงัสือแจ้งสมาชิกและต้นสังกัดทราบเพื่อดําเนินการต่อไป 

      6. ส.ต.ต.ธงชัย เมืองมาเลขที่สมาชิก06571 ส่งหนังสือใหม่ให้การเงินหักค่าหุ้นเดือนละ1000บาท 
                               ทุนเรือนหุ้น         80,000.00       บาท 
ที่ประชุม มีมติให้ส่งหนงัสือแจ้งสมาชิกและต้นสังกัดทราบเพื่อดําเนินการต่อไป 
      7. จ.ส.ต.เทวินทร์  หงส์ระนยั เลขที่สมาชิก  06809 การเงินตม. หกัให้เดือน มีนาคม  2559  
                               ทุนเรือนหุ้น        248,000.00       บาท 

ที่ประชุม มีมติให้ส่งหนงัสือแจ้งสมาชิกและต้นสังกัดทราบเพื่อดําเนินการต่อไป 

     8. ส.ต.อ.สาธิต ทาเอ้ือ เลขที่สมาชิก 07396  การเงินหักให้เดือน มีนาคม2559  สภ.บึงนารางรอโอน        
                      ทุนเรือนหุ้น         268,780.00       บาท 

ที่ประชุม มีมติให้ส่งหนงัสือแจ้งสมาชิกและต้นสังกัดทราบเพื่อดําเนินการต่อไป 

      9. ส.ต.อ.สมศักด์ิ จันทาทอง  เลขที่สมาชิก 07393 ขอลาออกส่งหนังสือเรียกเก็บแล้วที่สอ.ยล/
1144 วันที่ 18 เม.ย  59 
                               ทุนเรือนหุ้น       149,400.00         บาท 
ที่ประชุม มีมติให้ส่งหนงัสือแจ้งสมาชิกและต้นสังกัดทราบเพื่อดําเนินการต่อไป 
        10.  จ.ส.ต.ปฎิวัตร   ชัยพิมพ์พา เลขที่สมาชิก 07687 โดนอายัดเงินปันผล เจ้าตัวไม่จ่าย           
ส่งหนังสือแล้วแต่การเงินไม่หักให้เนื่องจากเจ้าตัวไม่ยินยอม 
                             ทุนเรือนหุ้น        107,100.00        บาท 

ที่ประชุม มีมติให้ส่งหนงัสือแจ้งสมาชิกและต้นสังกัดทราบเพื่อดําเนินการต่อไป 

   12.  ส.ต.อ.ทวีศักด์ิ   ประดับศรี  เลขที่สมาชิก  07820  โดนอายัดเงินปันผลเจ้าตัวไม่จ่ายส่ง
หนังสือหลายครั้งแล้ว แต่เจ้าหน้าที่การเงินแจ้งว่า เจ้าตัวไม่ยินยอมจ่าย 
                               ทุนเรือนหุ้น        137,700.00       บาท 

ที่ประชุม มีมติให้ส่งหนงัสือแจ้งสมาชิกและต้นสังกัดทราบเพื่อดําเนินการต่อไป 

  13.  พ.ต.ต.ทิวธวัธ  นครศรี  เลขที่สมาชิก  08330  รอลาออก 
                           ทุนเรือนหุ้น         33,960.00        บาท 

ที่ประชุม มีมติให้ส่งหนงัสือแจ้งสมาชิกและต้นสังกัดทราบเพื่อดําเนินการต่อไป 

 

/14. ส.ต.อ.วิโรจน์... 



 

 

  14.  ส.ต.อ.วิโรจน์   อินพรม  เลขที่สมาชิก  04439  สภ.สะเดา   ขาดส่ง 1 เดือน 
   ทุนเรือนหุ้น   229,000.00        บาท 

ที่ประชุม มีมติให้ส่งหนงัสือแจ้งสมาชิกและต้นสังกัดทราบเพื่อดําเนินการต่อไป 

  15. ส.ต.อ.จรัญ จันทร์ของชุม เลขที่สมาชิก 04375  ตําแหน่ง สภ.เทพา  ขาดส่ง 1 เดือน มีแต่หุ้น 
   ทุนเรือนหุ้น   176,700.00         บาท 
ที่ประชุม มีมติให้ส่งหนงัสือแจ้งสมาชิกและต้นสังกัดทราบเพื่อดําเนินการต่อไป 
  16. ร.ต.ต.อาทิตย์  อินทรสกุล เลขที่สมาชิก 05077 ตําแหน่ง ตชด.44 ขาดส่งหุ้น 1เดือน มีแต่หุ้น 
   ทุนเรือนหุ้น    358,000.00       บาท 

ที่ประชุม มีมติให้ส่งหนงัสือแจ้งสมาชิกและต้นสังกัดทราบเพื่อดําเนินการต่อไป 

  17. ร.ต.ท.อลงกรณ์ กนกวรรณ เลขที่สมาชิก06836 ตําแหน่ง กองปราบปราม ติดต่อเจ้าตัวไม่ได้ 
   ทุนเรือนหุ้น     358,000.00       บาท 
ที่ประชุม มีมติให้ส่งหนงัสือแจ้งสมาชิกและต้นสังกัดทราบเพื่อดําเนินการต่อไป 
  18. ส.ต.ท.กรันต์ เลิศลํ้า เลขที่สมาชิก 07664 ตําแหน่ง สภ.พยัคภูมิสัย ขาดส่งหุ้น ส่งเรียกเก็บเพ่ิม 
   ทุนเรือนหุ้น       119,200.00     บาท 

ที่ประชุม มีมติให้ส่งหนงัสือแจ้งสมาชิกและต้นสังกัดทราบเพื่อดําเนินการต่อไป 

  19. ร.ต.ท.ปิยะณัฐ  แบ่งใจ  เลขที่สมาชิก  08104 ตําแหน่ง เมืองพะเยา ขาดส่งหุน้ 1 เดือน 
   ทุนเรือนหุ้น        37,200.00      บาท 

ที่ประชุม มีมติให้ส่งหนงัสือแจ้งสมาชิกและต้นสังกัดทราบเพื่อดําเนินการต่อไป 

หยุดส่งหุ้นตามมติทีป่ระชมุ  8  ราย 
 1.ด.ต.พัลลภ     พรหมแก้ว  ทุนเรือนหุ้น 412,500.00 บาท 
 2.ด.ต.พันธุ์       ตั้งรุ่น   ทุนเรือนหุ้น 349,500.00 บาท 
 3. จ.ส.ต.กิตติ  เนติ   ทุนเรือนหุ้น 233,300.00 บาท 
 4. พล.ต.ต.ชัยทัต อินทนจูิตร  ทุนเรือนหุ้น    5,098,590.00 บาท 
 5. ส.ต.อ.กษินาถ บุญอารีย์  ทุนเรือนหุ้น 250,700.00 บาท 
 6. จ.ส.ต.หญิงจันทรทิพย์  อินทจกัร  ทุนเรือนหุ้น 610.200.00 บาท 
 7. ร.ต.ต.สันติชัย พรหมทอง  ทุนเรือนหุ้น 970,000.00 บาท 
 8. ร.ต.อ.ปรีชา  ก่อเกื้อ   ทุนเรือนหุ้น    1,600,000.00 บาท 

ที่ประชุม มีมติอนุมตั ิ

 

/5.10 เรื่อง ข้าราชการบํานาญ... 



 

 

    5.10  เรื่อง  ข้าราชการบํานาญจ่ายตรง 
  ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2559  มีลูกหน้ีต่างจังหวัดส่งชําระเงินตั้งแต่ 22 มีนาคม 2559 – 20 
เมษายน 2559  จํานวน  100  ราย  รวมเป็นเงิน  762,243.24 บาท 
                                         ยอดยกมา       101    ราย 

สมาชิกหน่วยบํานาญจ่ายตรง ประจําเดือน เม.ย.59     ลาออก/ย้าย        1 ราย 
                                                                           เสียชีวิต             - ราย 
                 ย้ายเข้า             -    ราย 
                     คงเหลือ  บํานาญจ่ายตรง     เดือน  เมษายน  2559                     100      ราย  
  เรียกเกบ็เงินไม่ได้  จาํนวน - ราย 

ที่ประชุม มีมติรับทราบ 

 5.11  เรื่อง  กองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ พ.ศ. 2558      
                  ข้อที่ 12 สมาชิกผู้ใดเสียชีวิตได้รับบาดเจ็บสาหัสตามข้อ 5(1) (2) ให้มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์
ช่วยเหลือจากสหกรณ์ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

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

   -ไม่มี- 

 5.12  เรื่อง สมาชิกขอลาออก 
  ตามบันทึกข้อความ  เรื่อง  ขอลาออกจากการเป็นสมาชิก  ลงวันที่  20  เมษายน 2559  สมาชิก
สหกรณ์ฯ ราย ส.ต.อ.ปรีดา ใบนอก  ตําแหน่ง สภ.บรบือ จว.มหาสารคาม สมาชิกเลขที่  6515  รายละเอียดดังนี้ 
   ทุนเรือนหุ้น   226,600.00 บาท 
   ติดค้ําประกนั  4  ราย   
   1.  ส.ต.อ.กรณรงค์ คําบุดดา หุ้น  245,100.00  หนี้   758,800.00 บาท 
   2.  ด.ต.พิศ  บุญช่วย  หุ้น  107,400.00  หนี้   15,000.00 บาท 
   3.  ส.ต.อ.สุชาต ิ ไชยเขียว หุ้น  199,400.00  หนี้ 599,200.00 บาท 
   4.  ร.ต.ต.อดินัย  วงค์ปินตา หุ้น  196,800.00  หนี้ 538,524.79 บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติไม่อนุมัติ แจ้งสมาชิกหากประสงค์ลาออกจะต้องไม่มีภาระค้ําประกัน 

 
 
 
 

/5.13 เรื่อง การรบัโอนสมาชิก… 
 



 

 

 5.13   เรื่อง การรับโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 
  ตามหนังสือ  สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจปัตตานี จํากัด  ที่ สอ.1535/2559 เรื่อง  ขอโอนสภาพ
การเป็นสมาชิก  ลงวันที่  18  เมษายน  2559  ราย  พ.ต.ต.บุญทิพย์  แก้ววิเศษ  รายละเอียดดังนี้ 
   ทุนเรือนหุ้น   337,000.00 บาท 
   หน้ีเงินกู้สามัญ          1,250,755.50 บาท 
   หน้ีเงินกู้สามัญหมุนเวียน   72,200.00 บาท 
   ติดภาระคํ้าประกัน  3  ราย 
   1.  จ.ส.ต.พลวิชัย รัตนมณี   หุน้  186,000.00 บาท    หน้ี    482,511.00 บาท 
   2.  พ.ต.ต.ทวีป  สังข์แก้ว   หุน้  489,900.00 บาท    หน้ี    345,000.00 บาท 
   3.  ร.ต.ต.ชัยยา  วิเชียรบุตร หุน้  322,900.00  บาท  หนี้  1,550,000.00 บาท 
ที่ประชุม พิจารณามีมติแจ้ง พ.ต.ต.บุญทิพย์ฯ หากประสงค์ขอโอนสภาพการเป็นสมาชิก จะต้องไม่มีภาระคํ้าประกัน 

 5.14  เรื่อง  ขอบรรจุเจ้าหน้าที่เป็นลูกจ้างประจํา 
 1.  ขอปรับเจ้าหน้าที่การเงิน บรรจุเป็นลูกจ้างประจําตําแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน คือ นางสาวนารีรัตน์     
สังข์สกุล จากเงินเดือนเดิม 7,500.00  บาท เป็น  9,360.00 บาท ค่าครองชีพ  2,000.00 บาท และเงินเส่ียงภัย 
2,500.00  บาท รวมเป็นเงิน 13,860.00บาท 
 2. ขอปรับเจ้าหน้าที่บริการ  บรรจุเป็นลูกจ้างประจําตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริการ คือ นางสาววราภรณ์ 
คงทอง จากเงินเดือนเดิม  5,780.00  บาท  เป็น 7,710.00 บาท ค่าครองชีพ 2,000.00 บาท และเงินเส่ียงภัย  
2,500.00  บาท  รวมเป็นเงิน 12,210.00 บาท 

ที่ประชุม  พิจารณามีมติอนุมัติ  

 5.15  เรื่อง  ขอกู้เงินฉุกเฉิน 
  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ร.ต.ต.สุชาติ  โง้วสกุล  ตําแหน่ง ต่างจังหวัด สมาชิกเลขที่  3433        
มีความประสงค์ขอกู้เงินฉุกเฉิน วงเงิน  100,000.00  บาท  เพื่อนําเงินไปชําระหนี้ 

ที่ประชุม พิจารณามีมติอนุมตั ิ

 5.16  เรื่อง  ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2559  
  ด้วย  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด กําหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2559  
ในวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559  ณ  ห้องรอยัล  จูบิลี่ บอลรูม  อาคารชาเลนเจอร์  ศูนย์แสดงสินค้าและการ
ประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
  จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมใหญ่ในครั้งนี้ 

ที่ประชุม มีมติประธานกรรมการเข้าร่วม 

 

/5.17 เรื่อง สมาชิกของดส่งหุ้น... 



 

 

 5.17  เรื่อง  สมาชิกของดส่งหุ้นประจําเดือน 
  ด้วย  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ร.ต.ต.สุวรรณ  สังข์แก้ว  ตําแหน่ง  ต่างจังหวัด  สมาชิกเลขที่  3813   
มีความประสงค์ขอหยุดส่งหุ้นรายเดือน  ซ่ึงมีทุนเรือนหุ้น  จํานวน  771,000.00  บาท  ไม่ติดคํ้าประกัน 

ที่ประชุม  มีมติอนุมตั ิ

ระเบียบวาระที่  6 เรื่อง  อ่ืน ๆ 
 6.1 เรื่อง ค่าเช่าพื้นที่สหกรณ์ 
  ด้วยผู้เช่าพ้ืนที่สหกรณ์ประกอบกิจการค้าขายได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ เนื่องจากปัจจุบัน
สหกรณ์ฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงอาคารที่ทําการส่งผลกระทบให้เกิดฝุ่นละอองและเศษวัสดุฟุ้งกระจายทําให้ไม่
สามารถเปิดกิจการได้ ดังนั้นจึงขอหยุดชําระค่าเช่าไปจนกว่าการปรับปรุงอาคารจะแล้วเสร็จและสามารถเปิด
กิจการได้ตามปกติ 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 เป็นต้นไป เพ่ือเป็นการเยียวยาให้กับผู้เช่า
 6.2 เรื่อง ขอเงินสนับสนุน 
  ด้วย พ.ต.ท.จุฬาชัย แสงกุล รอง ผกก.สส.สภ.เมืองยะลา ของบสนับสนุนทีมฟุตบอล ภ.จว.ยะลา      
(เพื่อนตํารวจ) จํานวน 50,000 บาท 
ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมติัสนับสนุน 5,000 บาท 
 6.3 เรื่อง โครงการเงินกู ้
  ด้วยเดือนพฤษภาคม 2559 ที่จะถึงน้ีเป็นช่วงระยะเวลาการเปิดเทอมการศึกษาของสมาชิกและ
บุคลากรภายในครอบครัว ซ่ึงอาจต้องซ้ืออุปกรณ์การเรียนและส่ิงของอ่ืนๆ ที่จําเป็น เห็นควรร่างระเบียบเงินกู้
ช่วยเหลือให้กับสมาชิกเพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกในเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของ
ครอบครัวสมาชิก อีกทั้งเพ่ือส่งเสริมฐานะทางการเงินให้แก่สมาชิก  
ที่ประชุม พิจารณามีมติเปิดกู้โครงการทุนการศึกษา ประจําปี 2559 เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน โดยเริ่ม 3 พ.ค. 2559 เป็นต้นไป และดําเนินการร่างระเบียบรองรับโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   1. วงเงินกู้โครงการเพื่อการศึกษา 50,000 บาท 
   2. คนค้ําประกัน 1 คน  
   3. การผ่อนชําระ 36 งวด ดอกเบี้ย 8.50 ต่อป ี
   4. สมาชิก 1 ราย สามารถค้ําประกนัได้ 2 สัญญา 

 6.4 เรื่อง เชิญเข้าร่วมสมัมนา 
  1.  ด้วยวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 มีการจัดสัมมนาเรื่องการปรับโครงสร้างหน้ี ที่อําเภอหาดใหญ่ จว.สงขลา        
ที่ประชุม มีมติ พ.ต.ท.ศิวกร จันทร, จ.ส.ต.กันย์ทิต ฆังคะรัตน์, จ.ส.ต.มารุต ปาลิยประดิษฐ์ และส.ต.อ.วีรวุธ  
อุดแบน เข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว 

/2. ด้วยชุมนุมสหกรณ์... 



 

 

  2.  ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด  กําหนดจัดสัมมนาโครงการจัดหา
โปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์เพ่ือสหกรณ์สมาชิก ในวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559  ณ  โรงแรมริชมอนด์  ถนน
รัตนาธิเบศร์  ตําบลบางกระสอ จังหวัดนนทบุรี 

ที่ประชุม  มีมติ  พ.ต.ท.ศิวกร จันทร  ประธานกรรมการ เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ 

ประธาน สอบถามที่ประชุมคณะกรรมการท่านใดมีข้อสอบถามหรือข้อเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่ม ี

ปิดการประชุม 16.00 น. 
 
     พันตํารวจโท         ประธานในที่ประชุม 
           ( ศิวกร จนัทร      ) 

 

     จ่าสิบตํารวจ        ผู้บนัทึกรายงานการประชุม 
            ( กนัย์ทิต ฆังคะรัตน์ ) 
        

 


