
 
 

 

ออรายงานการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยตํ์ารวจภูธรจังหวัดยะลา 
ชุดที่ 21  ครั้งที่ 5/2559 วันพฤหสับดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 

ณ ห้องประชมุตํารวจภูธรจงัหวัดยะลา 
................................................ 

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.วีระชัย  อักษรถึง   กรรมการ  
 6.  ร.ต.ต.ประสพ  กาฬมิด   กรรมการ     
 7.  ด.ต.สุยอด  เวชสิทธ์ิ   กรรมการ 
 8.  ด.ต.ทวิช  เรืองคง   กรรมการ 
 9. ด.ต.อิบรอฮีม  ดารอฮิง   กรรมการ 
 10. ด.ต.สมพงศ์  ยอดทอง  กรรมการ 
 11. ด.ต.หญิง นุสรา โพธิเหาะ  กรรมการ 
 12. จ.ส.ต.มารุต  ปาลิยะประดิษฐ ์  กรรมการ 
 13. จ.ส.ต.วีรวุธ  อุดแบน   กรรมการ 
 14. จ.ส.ต.กันย์ทิต ฆังคะรัตน์  กรรมการ/เลขานุการ 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
 1.  ร.ต.ท.สุทิน  ศรีบุญเอียด  ผู้ตรวจสอบกิจการ 
 2.  ด.ต.สุนทร  วาสประสงค์  ผู้ตรวจสอบกิจการ 
 3.  นายอับดุลรอหิม สะแต   ผอ.กสส.1 อ.เมืองยะลา 
 4.  นางพรรณ ี  แก้วศร ี   รองผู้จัดการ 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
 1.  ร.ต.อ.จริยพัชญ์   สุขชุม   กรรมการ 
เริ่มประชุม  เวลา 13.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่อง  ทีป่ระธานแจ้งเพื่อทราบ 

 1.1 การอบรม”การปรับโครงสร้างหนี้” 

 ตามที่สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการฝกึอบรมหลักสูตรการปรับโครงสร้างหน้ี รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 

17 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์แอนด์รีสอร์ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซ่ึงสหกรณ์ฯ ได้ส่งตัวแทนคือ 

พ.ต.ท.ศิวกร จันทร, จ.ส.ต.มารุต ปาลิยะประดิษฐ์, จ.ส.ต.กันย์ทิต ฆังคะรัตน์ และ จ.ส.ต.วีรวุธ   อุดแบน เข้าร่วมอบรม

ดังกล่าว โดยวิทยากรได้บรรยายในเรื่องเกี่ยวกับหลักการในการปรับโครงสร้างหน้ี ข้อดี/วิธีการ/การทําสัญญาการปรับ

โครงสร้างหน้ี การแจ้ง/ระยะเวลาในการแจ้งลูกหน้ีและผู้คํ้าประกันเมื่อลูกหน้ี     ผิดนัด การไกล่เกลี่ยหน้ีและการทวงหน้ี 

และปัจจุบันได้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายและ พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้องมากมาย ซ่ึงเป็นเรื่องที่คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่

จําเป็นจะต้องศึกษาระเบียบและขั้นตอนการดําเนินการอย่างละเอียดอีกครั้ง 

/ที่ประชมุ... 

-สําเนา- 



 
 

 

ที่ประชุม มีมติรับทราบ 

 1.2 เรื่อง  การปรับปรุงอาคาร 

 ตามที่สหกรณ์ฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงอาคารที่ทําการสหกรณ์ฯ ขณะน้ีได้ดําเนินการไปแล้วกว่า 40% 

และจะมีการส่งมอบงานงวดที่ 2  

ที่ประชุม มีมติให้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างดําเนินการตรวจสอบและพิจารณา 

 1.3 เรื่อง  ระเบียบการเลือกตั้งคณะกรรมการสหกรณ์ 

 ตามที่ได้มีการร่างระเบียบการเลือกตั้งคณะกรรมการสหกรณ์ฯ เพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกัน

พิจารณาว่าสมควรแก้ไข ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมอย่างไร 

ที่ประชุม พิจารณาเห็นควรให้มีการรับสมัครคณะกรรมการเลือกตั้งของสหกรณ์ฯ เพื่อทําหน้าที่ดําเนินการ

จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส 

 1.4 เรื่อง  การถอนแจ้งความ 

 กรณีที่มีการดําเนินการแจ้งความดําเนินคดีฉ้อโกงกับทางสหกรณ์ฯ ซ่ึงขณะนี้คดีเสร็จส้ินแล้วและได้ถอน

แจ้งความไปแล้วนั้น ด้วยได้รับแจ้งจาก พงส.ว่าการดําเนินการถอนแจ้งความนั้นยังไม่ถูกต้องตามขั้นตอน 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติดําเนินการให้ถูกต้องต่อไป 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง  รบัรองรายงานการประชุม 

 2.1 เรื่อง  แก้ไขข้อความ 

  ขอแก้ไขข้อความรายงานการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ วาระที่ 3.16 และ 3.17        

“ด.ต.สุพจน์ บุญจันทร์” แก้ไขเป็น “ด.ต.สุพจน คําจันทร์” 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง  สืบเนื่อง 

 3.1  เรื่อง  ขอรับเงินกองทุนช่วยเหลือกรณีสมาชิกเสียชีวิต 

  ด้วย  สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  ร.ต.ท.สมศักด์ิ  จันทร์เพ็ง  ตําแหน่ง  รอง สวป.สภ.เบตง  ได้เสียชีวิต

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558  ด้วยโรคปอดอักเสบ  เนื่องจาก จ.ส.ต.กฤต  จันทร์เพ็ง  ตําแหน่ง ผบ.หมู่ ป.สภ.

เบตง  เป็นบุตรทายาท จึงขอรับสิทธิเงินกองทุนช่วยเหลือสมาชิก ให้กับสหกรณ์ฯ เพื่อนําเงินกองทุนช่วยเหลือไป

ชําระหนี้ของ        ร.ต.ท.สมศักด์ิฯ จากมติที่ประชุมประจําเดือนมีนาคม ชุดที่ 21 ครั้งที่ 3 ชุดอํานวยการ มีมติให้

นําเข้าที่ประชุมประจําเดือนต่อไป 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง  เพื่อทราบ     

 4.1  เรื่อง  เงินรับ  –  จ่าย ประจําเดือน  พฤษภาคม  2559 

 รายการรับ – จ่ายเงินในรอบเดือน  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ดังนี้ 

 

/รายรบั... 



 
 

 

รายรับ  ( ตั้งแต่ 1 พ.ค.59 – 19 พ.ค.59 )  มีรายละเอียดดังนี้ 

 -  รบัเงินชําระหนี้เงินกู้สามญั    91,426,666.89 บาท  

 -  รบัเงินชําระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน    5,186,071.92 บาท                                   

 -  รับเงินชําระหนี้เงินกู้สามญั-ปืน       30,000.00 บาท 

 -  รับชําระหนี้เงินกู้สามัญ – บรรเทาค่าครองชีพ    7,088,721.00 บาท 

 -  รบัเงินชําระหนี้เงินกู้สามญัพิเศษ(รบัภาระหนี้)      918,753.20 บาท 

 -  รับเงินชําระหนี้เงินกู้ ฐานะผู้คํ้าประกนั     126,731.99 บาท 

 -  เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเป้าหมาย  2,854,619.66 บาท 

 -  เงินรอจ่ายคืน             127,007.13  บาท 

 -  ตั๋วสัญญาใช้เงิน  ธ.กรุงเทพ                             100,000,000.00 บาท 

 -  เงินกู ้ธกส.ยะลา      132,143.40 บาท 

 -  ทนุเรือนหุน้    6,245,270.00 บาท 

 -  กองทุนช่วยเหลือสมาชิก   1,466,420.00 บาท 

 -  ดอกเบี้ยรบั   1,328,274.58   บาท 

 -  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า       1,000.00   บาท 

 -   ค่าใช้จ่ายในการอบรม            700.00 บาท 

    รวมรายรบั                                                216,932,379.77 บาท 

 -  รบัเงินธนาคารกรุงไทย สาขายะลา                    102,521,600.48 บาท 

 -  รบัเงินธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส               .00 บาท 

 -  รับเงินธนาคารกรุงไทยกระแสรายวัน         3,000.00 บาท 

 -  รบัเงินธนาคารกรุงเทพ                                   100,201,643.84 บาท 

 -  รบัเงินธนาคารออมสิน  4,500,000.00 บาท 

 -  เงินสดคงเหลือยกมา   ( 30 เม.ย.59 )           31.95 บาท 

    รวมรับทั้งสิ้น                                              424,155,656.04 บาท 

 รายจ่าย ( ตั้งแต่  1 พ.ค.59 – 19 พ.ค.59)  

  -  จ่ายเงินกู้สามัญแก่สมาชิก                       134,635,00.00 บาท 

  -  จ่ายเงินกู้ฉกุเฉินแก่สมาชิก      7,443,570.00 บาท 

  -  เงินกู้สามญั – บรรเทาค่าครองชีพสมาชิก    9,223,000.00 บาท 

  -  เครื่องเขียนแบบพิมพ์                      3,785.00 บาท 

  -  เงินกู้สามญั – ทุนการศึกษา      1,776,000.00 บาท 

 -  เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเป้าหมาย              2,305,921.13   บาท 

 -  เงินรอจ่ายคืน                73,571.57   บาท 

/ตั๋วสัญญาใช้เงิน... 



 
 

 

 -  ตั๋วสัญญาใช้เงิน – ธ.กรงุเทพ           100,000,000.00   บาท 

 -  เงินปันผลตามหุ้นค้างจ่าย             42,527.79   บาท 

 -  เงินกู ้ธกส.ยะลา      49,961,310.82 บาท 

 -  ทนุเรือนหุน้                     2,752,100.00 บาท 

 -  ทนุสาธารณประโยชน์                500.00 บาท 

 -  กองทุนช่วยเหลือสมาชิก                       5,580.00 บาท 

 -  ค่าถ่ายเอกสาร                 350.00 บาท 

 -  ค่าน้ําประปา                  899.88 บาท 

 -  ค่าใช้จ่ายในการอบรม             11,100.00 บาท 

 -  ดอกเบี้ยจ่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน – ธ.ออมสิน          72,328.76 บาท 

 -  ดอกเบี้ยรบั                              5,730.43 บาท 

 -  ค่าเบี้ยประชุม                      5,000.00 บาท 

 -  ค่าใช้จ่ายทั่วไป                  1,349.00   บาท 

 -  ค่ารบัรอง                       2,130.00 บาท 

 -  ค่าไฟฟ้า                                5,667.01 บาท 

 -  ค่าโทรศัพท์                       5,634.09   บาท 

 -  ค่าธรรมเนียมธนาคารและอากร               241.98   บาท 

 -  ดอกเบี้ยจ่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน          201,643.84 บาท 

 -  ดอกเบี้ยจ่าย ธกส.            170,832.58 บาท 

 -  ค่าบริการอินเตอร์เนต็              1,893.90 บาท  

 -  ค่าไปรษณีย์                           1,971.00 บาท 

 -  ดอกเบี้ยจ่ายเงินรบัฝาก                           2.39 บาท 

 -  ค่าเบี้ยเล้ียงพาหนะ                     59,850.00   บาท 

 -  ค่าตอบแทน              21,300.00 บาท 

 -  ค่าประกนัสังคม               8,890.00 บาท 

 -  ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง      3,000.00 บาท 

 -  ค่าบริการเคเบ้ิล ที.วี                               200.00   บาท                  

     รวมจ่าย            308,802,881.17 บาท  

 -  นําเงินฝากธนาคารกรุงไทย  สาขายะลา            9,071,902.77   บาท 

 -  นําเงินฝากธนาคารกรุงไทย  สาขาสิโรรส  100,200,000.00  บาท 

 -  นําเงินฝากธนาคารออมสิน                          6,080,490.00   บาท 

 

/เงินสดคงเหลือ... 



 
 

 

 -  เงินสดคงเหลือยกไป  (20 พ.ค.2559)                        382.10   บาท  

                                    รวมจ่ายทั้งสิ้น       424,155,656.04 บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติรบัทราบ 

 4.2  เรื่อง  สมาชิกคงเหลือ  ประจําเดือน  พฤษภาคม   2559 

 สมาชิกยกมาจากเดือนก่อน                           3,153  ราย 

 สมาชิกสมัครใหม่เดือน  พ.ค.59                       21  ราย 

 อนุมัติให้ออกเดือน  พ.ค.59                              20   ราย 

          คงเหลือสมาชิกทั้งส้ิน         3,154   ราย 

ที่ประชุม มีมติรบัทราบ 

 4.3  เรื่อง  การจ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน  ประจําเดือน  พฤษภาคม 2559 

         ในระหว่างเดือน 21 เมษายน 59  – 19 พ.ค.59 สหกรณ์ฯ จ่ายเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินให้สมาชิก

หน่วย   ต่าง ๆ จํานวน  535 ราย เป็นเงิน  8,841,370.00  บาท  

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติรับทราบ 

 4.4  เรื่อง  รายงานการตรวจสอบกิจการ 

4.4  เรื่อง  รายงานการตรวจสอบกิจการ 
ร.ต.ท.สุทิน ศรบุีญเอียด รายงานการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพยตํ์ารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ระหว่างวันที่ 21 
เมษายน 2559 ถึง วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 
 สมาชิกของสหกรณ์ 
  ยอดยกมา (เม.ย.2559)  จํานวน  3,153 คน 
  เพิ่มขึ้นระหว่างเดือน จํานวน      21 คน 
  ลาออกระหว่างเดือน จํานวน      20 คน 
  ยอดคงเหลือ  จํานวน  3,154 คน 
 การปฏิบัติการด้านการเงิน 
  เงินสดคงเหลอื ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 (ปิดบัญชี)  
   เงินฝาก ธ.กรุงไทย สาขายะลา  จํานวน  56,450,902.43 บาท 
   เงินฝาก ธ.กรุงไทย สาขาสิโรรส  จํานวน        64,163.99  บาท 
   เงินฝาก ธ.กรุงเทพ สาขายะลา  จํานวน        94,400.49  บาท 
   เงินฝาก ธกส. สาขายะลา   จํานวน    2,962,479.98 บาท 
   เงินฝาก ธ.ธนชาติ สาขายะลา  จํานวน        27,547.09 บาท 
   เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ ตร.แห่งชาติ  จํานวน        98,758.88 บาท 
   เงินฝาก ธ.ออมสิน   จํานวน  20,213,630.00 บาท 
  ด้านสินเชื่อ 
  สหกรณ์ฯ ได้ให้กู้แก่สมาชิก 2 ประเภท 
   เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน จํานวน 535 สญัญา จาํนวนเงิน    8,841,370.00  บาท 
   เงินกู้สามัญ     จํานวน 252 สญัญา จํานวนเงิน          147,242,000.00 บาท 
ที่ประชุม มีมติรับทราบ 

            /4.5 เรื่อง รายงานงบทดลอง...   



 
 

 

 4.5  เรื่อง  รายงานงบทดลองประจําเดือน พฤษภาคม 2559 

 สินทรัพย์คงเหลือ  1,782,120,428.81 บาท 

 (ซ่ึงยังไม่ตัดหนี้สงสัยจะสูญ และลูกหนี้ระหว่างดําเนินคดี) 

 หนี้สินยอดยกมา  603,008,932.36 บาท 

 กู้ระหว่างป ี   577,731,757.31 บาท 

 ชําระระหว่างป ี   358,772,907.05 บาท 

 คงเหลือ   821,968,782.62 บาท 

 ทุนเรือนหุ้นยกมา  964,645,467.12 บาท 

 เพิ่มระหว่างป ี     82,171,944.23 บาท 

 จ่ายคืนทุนเรือนหุ้น  117,782,569.07 บาท 

     929,034,842.28 บาท 

ที่ประชุม   รับทราบ 

 4.6  เรื่อง  รายงานการลาของเจ้าหน้าที่  ประจําเดือนพฤษภาคม 2559 

ตั้งแต่วนัที่  1 พฤษภาคม 2559 -  19 พฤษภาคม 2559 ดังนี้ 

ชื่อ – นามสกุล ลาพักผ่อน ลากิจ ลาป่วย ลาคลอด รวม 

นางพรรณี  แก้วศรี - - - - - 
นางสาวกัญจน์ณัฎฐ์ หวังมวลกลาง - 1 - - - 

นางศิวาลัย  ป.ปาน - - - - - 

นางเมสินี  ชัยสงคราม - - - -   - 
นางสาวลัดดาวัลย์  ปาลิยะประดิษฐ์ - - - - - 

นางสาวนารีรตัน์  สังข์สกุล - - - - - 

นางสาววราภรณ์  คงทอง - 1 - - - 

จึงแจ้งทีป่ระชมุเพื่อทราบ 

ที่ประชุม มีมติรบัทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

/4.7 เรื่อง รายงานสมาชิก... 



 
 

 

     4.7   เรื่อง  รายงาน สมาชิก ศชต. เดือน พฤษภาคม 2559  

  แจ้งคณะกรรมการดําเนินการ สมาชิก ศชต. จํานวน  60  ราย  ติดต่อการเงิน ศชต. หักเก็บได้

หมด ทั้ง 60 ราย เป็นจํานวนเงิน  659,469.00  บาท 

   ยอดยกมา  61     ราย 

                          ลาออก     1     ราย                                        

                               ย้ายเข้า             -      ราย    

   คงเหลือ 60    ราย                       

                       จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม มีมติรับทราบ 

      4.8  เรื่อง  รายงานกองทุนช่วยเหลือสมาชิก ประจําเดือน  พฤษภาคม 2559  

                          กองทุนช่วยเหลือสมาชิก ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 59  

                           ยอดยกมา                        6,105,146.85     บาท 

                              เพิ่ม                                1,473,040.00    บาท 

 คงเหลือ                7,578,186.85 บาท 

                           จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม มีมติรับทราบ 

 4.9  เรื่อง  การชี้แจงของ ชสอ.เกี่ยวกบัข้อร้องเรียนของนายสุรัตน์  จันทรว์ันเพ็ญ 

  ตามที่นายสุรัตน์  จันทร์เพ็ง  ประธานกรรมการ  สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยคูราโบ  

จํากัด  ได้มีหนังสือร้องเรียนไปยัง  ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี  และรัฐมนตรี  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์  ขอให้ยกเลิกการจัดสัมมนาโครงการจัดหาโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อสหกรณ์สมาชิกและ

ขอให้ตรวจสอบการทํางานของคณะกรรมการดําเนินการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด ชสอ.  

โดยมีประเด็นสรุป คือ การใช้จ่ายงบประมาณไม่โปร่งใส  จัดการสัมมนาโครงการจัดหาโปรแกรมสหกรณ์ออม

ทรัพย์ฯ  เพื่อหาเสียงให้กับทีมผู้สมัครตน  การเบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง  และขอคืนสิทธิในการ

สมัครรับเลือกตั้งตั้งกรรมการดําเนินการ ชสอ.นั้น 

  บัดน้ี  ชสอ. ขอช้ีแจงให้สหกรณ์สมาชิกทราบว่า  คณะกรรมการดําเนินการ ชสอ. ได้พิจารณา

โดยคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมแล้ว  มีมติยืนยันให้จัดสัมมนาโครงการจัดหาโปรแกรมสหกรณ์เพื่อสหกรณ์

สมาชิก  ตามกําหนดการเดิมในวันที่ 3 มิถุนายน 2559  ณ  โรงแรมริชมอนด์  จังหวัดนนทบุรี  ตามที่ได้มีหนังสือ

เชิญไปยังสหกรณ์สมาชิกทั่วประเทศแล้ว  โดยมีเหตุผลตามหนังสือช้ีแจงสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี  ที่ได้แนบมา

พร้อมนี้ 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติรับทราบ 

 

 

/4.10 เรื่อง ส่งรายงานการประชุม... 



 
 

 

 4.10  เรื่อง  ส่งรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2558 

  ตามที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 

จํากัด  ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2558  เมื่อวันที่ 6  มีนาคม 2559  ณ  ศูนย์การประชุมอิมแพคเมือง

ทองธานี  จังหวัดนนทบุรี   

  แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม มีติรับทราบ 

 4.11  เรื่อง  การติดตามและประเมินผลหลังการฝึกอบรม 

  ตามที่  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด  ชสอ.  ได้จัดโครงการฝึกอบรม

หลักสูตร “ ผู้ตรวจสอบกิจการ ” เมื่อวันที่ 10 -12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมริชมอนด์ อําเภอเมือง จังหวัด

นนทบุรี  และสหกรณ์ท่านได้ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมนั้น  เพื่อให้กระบวนการฝึกอบรมมีประสิทธิผล และ

พัฒนาหลักสูตรให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์ยิ่งข้ึน  จึงขอความกรุณาตอบแบบ

ติดตามและประเมินผลหลังการฝึกอบรมตามสิ่งที่แนบมาด้วย 

  แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม มีมติแจ้งผู้ตรวจสอบกิจการตอบแบบติดตามและประเมินผล 

 4.12  เรื่อง  คณะกรรมการสรุปการเข้าร่วมสัมมนา 

 สรุปสาระสําคัญการอบรมหลักสูตรการปรับโครงสร้างหนี้ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ ดังนี้ 

  1. การปรับโครงสร้างหนี้คือการที่ลูกหนี้ทําความตกลงกับเจ้าหน้ี โดยการขอชําระหน้ีแต่บางส่วน

หรือขอชําระโดยวิธีการอื่นที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงแต่เดิม 

 

  2. ในการปรับโครงสร้างหนี้ จะต้องไม่เป็นการแปลงหนี้ใหม่คือหนี้เดิมไม่ระงับ 

  3. การปรับโครงสร้างหนี้หรือการเรียกลูกหน้ีมาทําความตกลงจะต้องแจ้งผู้คํ้าประกันทราบและ

ให้ความยินยอมด้วย 

  4. เมื่อลูกหน้ีผิดนัดจะต้องแจ้งลูกหน้ีและผู้คํ้าประกันทราบโดยจะต้องดําเนินการภายในกรอบ

ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด 

  5. หากสหกรณ์ฯ จะออกระเบียบเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหน้ี จะต้องไม่ขัดกับกฎหมาย/

ข้อบังคับ/ระเบียบอ่ืนๆ และให้คํานึงถึงประโยชน์ของสหกรณ์และสมาชิกเป็นสําคัญ 

  6. ในการไกล่เกลี่ยกับลูกหน้ีจําเป็นต้องจ้างทนาย สหกรณ์สามารถดําเนินการเองได้เลย โดยให้

ศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ละเอียด 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติรับทราบเป็นแนวทางในการดําเนินการและให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่

เกี่ยวข้องศึกษาข้อกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่อง  เพื่อพิจารณา 

/5.1 เรื่อง ธนาคารออมสิน... 



 
 

 

 5.1  เรื่อง  ธนาคารออมสิน 

  ไม่มี 

 5.2  เรื่อง  กรมส่งเสริม 

นายอับดุลรอหิม สะแต ให้คําแนะนําคณะกรรมการ ดังน้ี 

  1. กรณีสมาชิกมีหน้ีค้างชําระ และสหกรณ์ฯ ดําเนินการติดตามทวงหน้ีอํานาจในการดําเนินการ

ทั้งหมดเป็นของคณะกรรมการ และตามที่มีกฎหมายห้ามไม่ให้ข้าราชการดําเนินการติดตามทวงหน้ีอาจเป็นการ

คุ้มครองหรือป้องกันกรณีที่ข้าราชการใช้อํานาจหน้าที่รับจ้างทวงหน้ี ซ่ึงคณะกรรมการจะต้องศึกษาข้อกฎหมาย

และอํานาจหน้าที่ให้ชัดเจนอีกครั้ง 

  2. การติดตามหน้ีจะต้องมีการดําเนินการตามลําดับข้ันตอนให้ถูกต้องเพื่อผลประโยชน์ของ

สหกรณ์และสมาชิก 

  3. กรณีสมาชิกขาดส่งเงินให้คณะกรรมการกําหนดเงื่อนไขและกําหนดมาตรการในการ

ดําเนินการกับสมาชิกให้ชัดเจน 

  4. กรณีภรรยาหรือสามีของสมาชิกเป็นผู้รับผลประโยชน์ให้ตรวจสอบหลักฐานให้ชัดเจน 

  5. แจ้งเจ้าหน้าที่คัดรายชื่อสมาชิกที่เปน็หนี้ 2 แห่ง ส่งให้ส่งเสริมสหกรณ์ 

ที่ประชุม มีมติรบัไว้เปน็แนวทางในการดําเนินการต่อไป 

 5.3  เรื่อง  ผูต้รวจสอบบญัชี 

  ไม่มี 

 5.4  เรื่อง  ผูต้รวจสอบกิจการ 

  กรณีสมาชิกของดส่งหุ้นรายเดือนยังมียอดชําระรายเดือนขึ้นอยู่ในรายละเอียดยอดคงเหลือราย

เดือน ขอให้ จนท.สอบถามกับผู้ดูแลโปรแกรมว่าสามารถแก้ไขรายละเอียดดังกล่าวได้หรือไม่ 

ที่ประชุม มีมติให้ จนท.ดําเนินการสอบถามไปยังผูดู้แลโปรแกรม 

 5.5  เรื่อง  สมาชิกพ้นสภาพจากสหกรณ์  สมาชิกพ้นสภาพ ประจําเดือน  เมษายน 2559   ดังนี้ 

ลํา 

ดับ 

เลข

ที่ 
ชื่อ – สกุล 

ทุนเรือนหุ้น 

(บาท) 

หน้ีสิน 

(บาท) 

ดอกเบี้ย 

(บาท) 

จ่ายจริง 

(บาท) 
กรณี 

1 4982 ด.ต.(ญ)นันทิยา จีนธาดา 236,400.00 00 00 236,400.00 ชําระหนี้ 

2 5942 จ.ส.ต.จักรกฤษณ์ จรูญศักดิ์ 216,200.00 197,600.00 00 18,600.00 โอนย้ายราชการ 

3 5250 จ.ส.ต.บุญส่ง  ขวัญคง 224,100.00 00 00 224,100.00 โอนย้ายราชการ 

4 8650 ส.ต.ท.คามิน  รุง่ทิวาประทีป 43,700.00 00 00 43,700.00 เหตุผลส่วนตัว 

5 8311 จ.ส.ต.ชัยณรงค์ อาจสุโพธิ์ 57,000.00 56,711.96 00 288.04 โอนย้ายราชการ 



 
 

 

6 9706 จ.ส.ต.เสกสรรค์ สวุรรณอินทร ์ 6,000.00 00 00 6,000.00 เหตุผลส่วนตัว 

7 5279 จ.ส.ต.อํานาจ  ชุมจุล 135,300.00 00 00 135,300.00 โอนย้ายราชการ 

8 9179 ร.ต.ต.สิทธิพงศ์  เหมกุสุมา 125,000.00 00 00 125,000.00 ชําระหนี้ 

9 7298 ส.ต.อ.นิติกร  หนูลาย 210,000.00 209,300.00 00 700.00 เหตุผลส่วนตัว 

10 4988 ร.ต.อ.สุวิทย์  คงขํา 00 00 00 00 โอนย้ายราชการ 

11 7558 ส.ต.อ.สุขเสถียร  ดํารงชัย 00 00 00 00 โอนย้ายราชการ 

12 7597 ส.ต.อ.สุรศักดิ์  กรินทร์ 00 00 00 00 โอนย้ายราชการ 

13 5136 ด.ต.บุญจันทร์ ปิดตังถาเน 00 00 00 00 โอนย้ายราชการ 

14 6496 ส.ต.อ.วราศักดิ์  จิตอารี 00 00 00 00 โอนย้ายราชการ 

15 6844 ส.ต.อ.ปิยะพงศ์  ไชยศิลป์ 00 00 00 00 โอนย้ายราชการ 

16 7734 ร.ต.ท.บุญจันทร์ ร้อยดี 00 00 00 00 โอนย้ายราชการ 

17 7363 ส.ต.อ.จักรพล ศรีเหมือนทอง 00 00 00 00 โอนย้ายราชการ 

18 9154 จ.ส.ต.พงศกร  มากศรี 00 00 00 00 โอนย้ายราชการ 

รวมท้ังสิ้น 1,253,700.00 463,611.96 00 790,088.04  

รวมสมาชิกพ้นภาพทั้งหมด   18   ราย  ทั้งหมดไม่ติดภาระค้ําประกันแต่อย่างใด 

ที่ประชุม มีมติอนุมติั 

     5.6  เรื่อง  ประมาณการรับ – จ่ายเงิน   ประจําเดือน มิถุนายน 2559  

  ประมาณการรับ – จ่ายเงิน ประจําเดือนมิถุนายน 2559 สหกรณ์ฯ จะได้รับในวันส้ินเดือนเพื่อให้

ที่ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับจํานวนเงินของสหกรณ์ฯ ที่ประมาณว่าจะได้รับและจ่ายในวันส้ินเดือนน้ี เพื่อที่

ประชุมจะ ได้รับทราบยอดเงินคงเหลือ  ดังนี้ 

 รายรับ   

 1. รับเงินค่าหุ้นรายเดือน        4,474,850.00 บาท 

 2. รับเงินชําระหนี้สามัญจากสมาชิก           10,424,480.00  บาท 

 3. รับเงินชําระหนี้ฉกุเฉินจากสมาชิก                   3,275,697.64 บาท 

 4. รบัดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก        10,072,337.04 บาท 

 5. เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเป้าหมาย                90,200.00 บาท 

 6. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า                     .00 บาท 

  รวมรับ         28,337,564.68 บาท 

 รวมจ่าย            

 1. จ่ายค่าหุ้นคืนแก่สมาชิก  18   ราย                      790,088.04 บาท 

 2. จ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการ                    20,000.00 บาท 

 3. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที ่                    47,710.00 บาท 

 4. จ่ายเงินเดือนเจ้าหน้าที ่                  109,250.00 บาท 

/5. จ่ายชําระเงินกู้... 



 
 

 

 5. จ่ายชําระเงินกู ้ธกส.ยะลา           9,108,335.35 บาท 

 6.  จ่ายชําระดอกเบี้ย ธกส.ยะลา             891,664.65 บาท 

 7.  จ่ายชําระเงินกู ้สอ.มอ.หาดใหญ่              1,250,000.00 บาท 

 8.  จ่ายชําระดอกเบี้ย สอ.มอ.หาดใหญ่        650,273.25 บาท 

 9.  จ่ายชําระดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงิน ธ.ออมสิน       337,534.25 บาท 

 10. จ่ายชําระเงินกู้  สอ.รพ.หาดใหญ่                625,000.00 บาท 

 11.  จ่ายชําระดอกเบี้ย สอ.รพ.หาดใหญ่                  178,825.14 บาท 

 12.  ค่าตอบแทนที่ปรึกษา                               5,000.00 บาท 

 13.  จ่ายดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงิน ธ.กรงุเทพ       189,041.09 บาท 

 14.  จ่ายดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงิน ธ.กรงุไทย สิโรรส   571,397.27   บาท 

 15.  จ่ายเงินกู้สามัญ  31  ราย           9,562,356.27 บาท 

  รวมจ่าย           24,336,475.31 บาท 

  รวมรับทั้งสิ้น                              28,337,564.68      บาท 

 หัก  รวมจ่าย                                 24,336,475.31 บาท 

 เงินคงเหลือ                                     4,001,089.37 บาท 

 กัน  ไว้เปน็เงินกู้เพื่อเหตฉุกุเฉิน             3,000,000.00 บาท  

 กัน  ไว้เปน็ทีจ่่ายคืนเงินรบัฝาก             1,000,000.00 บาท 

          คงเหลือเป็นเงินใช้จ่าย                        1,089.37 บาท 

 หมายเหตุ  

 เงินสดคงเหลือ  ณ  วันที่  19 พ.ค.59                           382.10 บาท 

 เงินฝาก ธ.กรงุไทย  สาขาสิโรรส คงเหลือ 19 พ.ค.59    64,163.99 บาท 

           เงินฝากธ.กรุงไทย สาขายะลา คงเหลือ 19 พ.ค.59 56,450,902.43 บาท 

 เงินฝากธ.กรุงเทพ  คงเหลือ 19 พ.ค.59                    94,400.49 บาท 

 เงินฝาก ธกส.ยะลา  คงเหลือ 19 พ.ค.59       2,962,479.98 บาท 

 เงินฝากชมุนมุ สอ.ตร.แห่งชาติ                               98,758.88 บาท 

 เงินฝากธนาคารธนชาต                                  27,547.09 บาท 

 เงินฝากธนาคารออมสิน               20,213,630.00 บาท 

 เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ            79,912,264.96 บาท 

 หมายเหตุ 

 รายการยังไม่ลงบัญชี 

  19 พ.ค.59             12,580.00 บาท 

  19 พ.ค.59            625,779.93 บาท 

/19 พ.ค.59... 



 
 

 

  19 พ.ค.59                         1,100.00 บาท 

 หมายเหตุ 

           หนี้เงินกู้ สอ.รพ หาดใหญ่  31 พ.ค.59 คงเหลือ     47,500,000.00 บาท     

 หนี้เงินกู้ สอ.มอ.หาดใหญ่  31 พ.ค.59    คงเหลือ  147,500,000.00 บาท 

 หนี้เงินกู้ ธ.กรงุเทพสาขายะลา ณ 31 พ.ค.59คงเหลือ100,000,000.00 บาท 

 หนี้เงินกู้ ธกส.สาขายะลา ณ 31 พ.ค.59 คงเหลือ    223,361,376.91 บาท 

 หนี้ตั๋วสัญญาใช้เงิน ธ.กรงุไทย สาขาสิโรรส           150,000,000.00 บาท 

 หนี้เงินกู้ ธนาคารออมสิน 31 พ.ค.59คงเหลือ    100,000,000.00 บาท 

                รวมหนี้คงเหลือ             768,361,376.91 บาท  

ที่ประชุม มีมติรบัทราบ 

          5.7 เร่ือง  การจ่ายเงินกู้สามัญระหว่างเดือน  พฤษภาคม 2559 

  ระหว่างวนัที ่ 13 พฤษภาคม 2559 ได้มีการอนมุัติจ่ายเงินกู้สามัญให้กบัสมาชิก จํานวน 24 ราย 

   วงเงินกู ้ 779,069.20 บาท 

  ระหว่างวนัที ่16 พฤษภาคม 2559 ได้มีการอนมุัติจ่ายเงินกู้สามัญให้กบัสมาชิก จํานวน 2 ราย 

   วงเงินกู ้ 159,000.00 บาท 

  ระหว่างวนัที ่17 พฤษภาคม 2559 ได้มีการอนมุัติจ่ายเงินกู้สามัญให้กบัสมาชิก จํานวน 1 ราย 

   วงเงินกู ้ 104,598.87 บาท 

  ระหว่างวนัที ่19 พฤษภาคม 2559 ได้มีการอนมุัติจ่ายเงินกู้สามัญให้กบัสมาชิก จํานวน 22 ราย 

   วงเงินกู้         3,098,991.16 บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติรบัทราบ 

    5.8  เรื่อง  การจ่ายเงินกู้สามัญประจําเดือน  พฤษภาคม 2559 

  สมาชิกยืน่กู้สามัญ จํานวน 185 ราย 

  รวมจ่ายเปน็เงินจํานวน       119,612,000.00 บาท 

  ซ่ึงยอดหลังหกัค่าใช้จ่ายและหนี้สินแล้ว ยอดจ่ายจริงประมาณ      46,941,838.52 บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ ส่งรายที่มีปัญหาหากต้องการรับเงินกู้ให้เข้ามาติดต่อทําหนังสือรับ

สภาพหนี้ หากไม่ดําเนินการให้ชะลอการจ่ายเงิน และกรณีสมาชิกที่มีหน้ีออมสิน ที่ไม่ได้แจ้งในรับรองเงินเดือน

พิจารณาแล้วอนุมัติเนื่องจากสมาชิกมีการชําระเป็นปกติ 
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    5.9  เรื่อง  รายงานติดตามหนี้สิน และรายละเอียดลูกหนี้ต่างจังหวัด 

                    ภายในเดือน พฤษภาคม  2559 มีลูกหนี้ต่างจงัหวดัส่งชําระเงินตั้งแต่ 21 เมษายน  2559 -19 

พฤษภาคม 2559 รวมเปน็เงิน  8,750,623.59  บาท 

  ลูกหนี้ต่างจงัหวัด  ยกมาเดือน   เม.ย.59                                  461  ราย 

  สมาชิกหน่วยต่างจงัหวัด  ประจําเดือน พ.ค. 59 ลาออก      15  ราย 

  ย้ายไป ศชต.             - ราย 

  ย้ายเข้า              -  ราย 

  คงเหลือลูกหนี้ต่างจังหวัด  เดือน  พฤษภาคม  2559                        446 ราย 

รายชื่อสมาชิกต่างจังหวัด ขาดส่งประจําเดือนเมษายน  2559  
  1.ส.ต.อ.นันทภัสณ์  แก้งคงบุญ ตําแหน่ง ภจว.สงขลา  สมาชิกที่ 05137 โดนเรื่องอายัดเงินเดือน

การเงินเก็บไม่ได้ขาดส่ง ออมสินอายัดเก็บไม่ได้ 3  เดือน **แจ้งคนค้ําเพื่อทราบ (ส่งเรื่องฟ้องโดนอายัดเงินเดือน) 

   ทุนเรือนหุ้น     345,500.00  บาท 

   หนี้เงินกู้สามญั  1,265,549.90  บาท 

  ผู้คํ้า 1.ด.ต.   กมล      ทองคํา  2. จ.ส.ต.กฤต  จันทร์เพ็ง 

   3.จ.ส.ต.ณัฐสิทธิ์  สุยฉ่อง  4.ส.ต.อ.สหรัฐ  มิสา 

   5.ส.ต.อ.คณิศร   อุทธิสินธ ์

ที่ประชุม มีมติแจ้งผู้คํ้ารับทราบ 

    2.ส.ต.อ.อํานวย  เต่งท้ิง  เลขที่สมาชิก 05659   ติดต่อให้เจ้าตัวโอนไปสหกรณ์สตูลแต่เจ้าตัวก็

ยังนิ่งเฉยไม่ดําเนินการใดๆทั้งส้ิน หนี้โครงการตั้งแต่ย้ายเก็บไม่ได้เลย ทําหนังสือถึง สอ.ตร.สตูล 23/3/59**ล่าสุด

การเงินเก็บได้เดือนละ 10,000 บาท  4/5/59 (ทําหนังสือส่ง ภจว.สตูล/ ผกก.สตูล (เพื่อเรียกเก็บเพิ่มเติมเป็น

ยอดเงิน 26,610 บาท 

   ทุนเรือนหุ้น     249,400.00  บาท 

   หน้ีเงินกู้สามัญ     948,612.22  บาท 

   หน้ีเงินกู้ค่าครองชีพ    100,000.00  บาท 

   รับสภาพหนี้       65,417.73  บาท 

ที่ประชุม มีมติให้ทําหนงัแจ้งให้ปรบัโครงสร้างโดยมอบหมายให้คณะกรรมการติดตามหนี้และผู้คํ้าประกนั

เดินทางไปพบเจ้าตัว 

 

 

 

 

/3. ส.ต.ท.หญิงนพวรรณ... 



 
 

 

    3.ส.ต.ท.หญิงนพวรรณ  สังคนาคินทร์  เลขที่สมาชิก 05940*ขาดส่ง 5 เดือน รอโอนไปปัตตานี

วันที่ 1/6/59  ยอดค้าง 19,060.78 บาท 

   ทุนเรือนหุ้น     175,300.00  บาท 

   หน้ีเงินกู้สามัญ     307,239.68  บาท 

ที่ประชุม มีมติรอโอนไปสหกรณ์ตํารวจปตัตานี 

  4.จ.ส.ต.สงกรานต์  แซะอาหลี  ภจว.สตูล  เลขที่สมาชิก  05977  การเงินหักได้ไม่เต็มจํานวน

เงินเดือนหักได้แค่นั้น 15,000 บาท  เงินเดือนได้รับ 18,000 บาท  ยอดหักจริง  23,177 บาท แจ้งคนค้ําแล้ว**

ล่าสุดการเงินหักได้ เดือนพ.ค. 20,000 บาท  จากเดิมเก็บได้  15,000 บาท 

   ทุนเรือนหุ้น     322,400.00  บาท 

   หน้ีเงินกู้สามัญ    1,123,813.85        บาท 

หน้ีเงินกู้ฉุกเฉิน      67,800.00  บาท 

ที่ประชุม มีมติให้ทําหนงัแจ้งให้ปรบัโครงสร้าง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการติดตามหนี้ และผู้คํ้าประกัน

เดินทางไปพบเจ้าตัว 

   5.ส.ต.อ.จิรวัฒน์  บุญระตะนัง เลขที่สมาชิก 06158**ขาดส่ง 1 เดือน ยอดค้าง 22,763.62 บาท 

(เจ้าตัวส่งเอง)  ทําหนังสือส่งเรียกเกบ็ ภจว.ปัตตานี  ที่สอ.ยล./1769  24/5/59  ยอดส่งเรียกเก็บ  13,890  บาท 

   ทุนเรือนหุ้น       213,500.00 บาท 

   หน้ีเงินกู้สามัญ       592,800.00 บาท 

   หน้ีเงินกู้สามัญค่าครองชีพ  80,660.35 บาท 

ที่ประชุม มีมติให้แจ้งผูค้้ําประกนัทราบ 

    6.ส.ต.ต.ณรงค์ศักด์ิ  มากมา  เลขที่สมาชิก 06230**ขาดส่ง 1 เดือน ยอดค้าง 10,004.79 บาท

(เจ้าตัวส่งเอง)ทําหนังสือส่งเรียกเกบ็ ภจว.ปัตตานี  ที่สอ.ยล./1769  24/5/59  ยอดส่งเรียกเกบ็ 7,120  บาท

   ทุนเรือนหุ้น    169,000.00  บาท 

   หน้ีเงินกู้สามัญ     265,241.99  บาท 

ที่ประชุม มีมติให้แจ้งผูค้้ําประกนัทราบ 

    7.ส.ต.ท.อําพล  วรรณุรักษ์  เลขที่สมาชิก 06392**เจ้าตัวส่งยอด 12,500 บาท  24/5/59 

(เจ้าหน้าที่การเงินเริ่มหักให้เดือน มิ.ย.) 

   ทุนเรือนหุ้น     241,500.00  บาท 

   หน้ีเงินกู้สามัญ     744,777.65  บาท 

ที่ประชุม มีมติรอการเงินหักให้เดือน มิ.ย. 2559 

 

/8. จ.ส.ต.รณชัย ... 



 
 

 

   8.จ.ส.ต.รณชัย   พรหมทอง  สภ.คลองหอยโข่ง  เลขที่สมาชิก 06821 ขาดส่ง 8 เดือนเจ้าตัวไม่

ยอมให้การเงินหัก*ล่าสุดแจ้งการเงินหักให้เดือนเมษายน 2559  ได้เป็นปกติแล้วยอด 17,860 บาท  การเงินจะ

หักให้ทุกเดือนจนกว่าหน้ีจะหมด (เก็บได้แต่ดอกเบ้ีย ต้นยังไม่ได้ เพราะเจ้าตัวไม่ได้ส่ง 7 เดือน ยอดคงค้าง 

72,741.77 บาท) 

   ทุนเรือนหุ้น     334,300.00  บาท 

หน้ีเงินกู้สามัญ   1,190,800.00  บาท 

ที่ประชุม มีมติรบัทราบ 

  9.พ.ต.อ.ณรงค์  นาคทั่ง เลขที่สมาชิก 07230 ขาดส่ง 1 เดือน เก็บได้แต่ต้นดอกเบี้ยไม่ได้ 2 เดือน 

โทรตามแล้วไม่ติด**ล่าสุดเจ้าตัวได้ส่งมา 20,000 บาท  16/5/59 (เก็บได้แต่ดอกเบ้ีย ต้นยังไม่ได้) ส่งเรียกเก็บ 

13,750.00  บาท  ที่ สอ.ยล 1503  วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 

ทุนเรือนหุ้น     392,000.00  บาท 

หน้ีเงินกู้สามัญ     513,461.73  บาท 

ที่ประชุม มีมติรบัทราบ 

  10.ส.ต.อ.อรรถพล  นุกิจ  ตําแหน่ง สภ.น้ําอูน จว.สกลนคร สมาชิกที่ 07470  ขาดส่ง 7 เดือน  

ออมสินอายัดเงินเดือน**ล่าสุดแจ้งให้การเงิน  ภ.จว.สกลนครหักเงินแล้วเดือนเมษายน 2559 18/5/59 การเงินได้

โอนยอด 13,820 บาทและการเงินจะทําการปิดหนี้สามัญทั้งหมดยอด791,783.42 บาทในวันที่ 1 มิถุนายน 2559 

   ทุนเรือนหุ้น                 250,400  บาท 

   หน้ีเงินกู้สามัญ           791,783.42  บาท 

  ผู้คํ้า 1.พ.ต.ต.นราชัย  นามมนตรี  2. ส.ต.ท.สมชาย    ยศสงคราม 

   3. ร.ต.ท.จรญู  แสงมณี   4. จ.ส.ต.ธิยาภรณ์  กองเพง็ 

ที่ประชุม มีมติรอเจ้าหน้าที่การเงิน ภ.จว.สกลนคร โอนเงินให้วนัที่ 1 ม.ย. 59 

  11.ส.ต.ท.นพดล  ก๋าใจ  ตําแหน่งกองบัญชาการภาค 5  เลขสมาชิก 07658 ขาดส่ง 3 เดือน     

**ส่งเรียกเก็บเพิ่มเติม  (กองบัญชาการภาค 5) ยอดค้าง 11,866.33 บาท 

   ทุนเรือนหุ้น     174,000.00  บาท 

   หน้ีเงินกู้สามัญ     241,059.62  บาท 

ที่ประชุม จ.ส.ต.วีรวุธ อุดแบน ดําเนินการติดต่อประสานเจ้าตัว และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสังกัดให้ชัดเจน 

 

 

 

 

/12.ส.ต.อ.ดํารง... 



 
 

 

  12.ส.ต.อ.ดํารง  เรืองกระจาย ภจว.สุรินทร์ เลขที่สมาชิก 07939  หักไม่ได้ 6 เดือน แจ้งการเงิน

จะหักให้เดือนมีนาคม การเงินลืมหักให้ ล่าสุดการเงินหักให้เดือนเมษายน59  เจ้าตัวไปกู้สหกรณ์สุรินทร์มาปิดหน้ี  

(รอสหกรณ์สุรินทร์ตอบกลับ)**ล่าสุดการเงิน ภ.จว.สุรินทร์ เริ่ม หักเงินได้ 9,500 บาท เก็บได้แต่ดอกเบ้ีย ต้นยัง

ไม่ได้ยอดค้าง 26,158.19 บาท 

    ทุนเรือนหุ้น     110,800.00  บาท 

    หน้ีเงินกู้สามัญ     236,000.00  บาท 

    หน้ีเงินกู้ฉุกเฉิน               37,399.93  บาท 

ที่ประชุม รับทราบ 

สมาชิกต่างจังหวัดที่กู้  2 ที่ 

  1.ร.ต.อ.สากล  สุขเกษม ตําแหน่ง สภ.พัทลุง เลขที่สมาชิก 4867 สมาชิกไปกู้สหกรณ์พัทลุงแต่

ระหว่างการโอนไปพัทลุงโอนไม่หมด จึงมียอดค้างสหกรณ์ 285,070 บาท ณ ตอนน้ีเริ่มเก็บได้เดือนละ       

5,000  บาท และรอเอาหุ้นหักหนี้  (เจ้าตัวส่งเอง) 

   ทุนเรือนหุ้น     227,400.00  บาท 

   หน้ีเงินกู้สามัญ     285,070.25  บาท   

ที่ประชุม มีมติรบัทราบ 

  2.ส.ต.อ.ภทากรณ์  เริ่มรักษ์ ตําแหน่ง  สภ.เจริญศิลป์ เลขที่สมาชิก 5230 สมาชิกไปกู้สหกรณ์

สกลนคร **ล่าสุดเก็บได้ปกติ 

   ทุนเรือนหุ้น     262,400.00  บาท 

   หน้ีเงินกู้สามัญ     656,324.34  บาท 

ที่ประชุม มีมติรบัทราบ 

  3. ร.ต.อ.ศันสนะ  พิริยะจิตตะ  เลขสมาชิก 05510 สน.สําเหร่ ประธานให้ทําหนังสือส่งถึง 

กรมส่งเสริมสหกรณ์/ผู้บัญชาการ/ผู้บังคับการ/สน.สําเหร่ 25 เมษายน 59 ที่ สอ.ยล./1306  

   ทุนเรือนหุ้น     283,200.00  บาท 

   หนี้เงินกู้สามญั     597,971.00  บาท 

ที่ประชุม มีมติรอหนังสือตอบกลับ 

  4.ร.ต.ท.ภูวนาถ  โนมพรรณ  เลขสมาชิก 05581 สภ.สะเดา โดนเรื่องที่สถานีตํารวจภูธรสะเดา

เจ้าตัวไม่จ่ายสหกรณ์ยะลาเจ้าหน้าที่การเงินแจ้งหักไม่พอ เพราะกู้สองที่ สหกรณ์กําลังพล  (ส่งฟ้อง)**โดนตั้ง

คณะกรรมการสอบที่ สภ.สะเดา 

   ทุนเรือนหุ้น     235,100.00  บาท 

   หน้ีเงินกู้สามัญ     940,776.28  บาท 

ที่ประชุม มีมติแจ้งผู้คํ้าประกนัรับทราบ 

/5.ส.ต.อ.วุฒิกร... 



 
 

 

  5.ส.ต.อ.วุฒิกร   อัฐมี  เลขที่สมาชิก 05834  ตําแหน่ง สน.มีนบุรี  มติที่ครั้งที่ 21 วันที่ 26 

กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมให้ฟ้อง แต่พิจารณาแล้ว ให้ส่งหนังสือแจ้งผู้บัญชาการ/ผู้บังคับการ/ผู้กํากับการ รอผล

ตอบกลับ ณ ตอนนี้ค้างส่ง 2 เดือน  ยอดค้าง 25,822.65 บาท 

   ทุนเรือนหุ้น     198,800.00  บาท 

   หน้ีเงินกู้สามัญ     752,525.78  บาท 

   หน้ีฉุกเฉิน       21,770.58  บาท 

ที่ประชุม มีมติให้รอหนงัสือตอบกลบัจากต้นสังกัด 

  6. ร.ต.อ.ประดิษฐ์   ศรีทอง  เลขสมาชิก 06208 สน.ดุสิต กู้สองที่ ประธานให้ทําหนังสือส่งถึง 

กรมส่งเสริมสหกรณ์/ผู้บัญชาการ/ผู้บังคับการ/สน.ดุสิต **ล่าสุดได้ทําหนังสือถึงอธิบดีกรมส่งเสริมผ่านสหกรณ์

จังหวัดยะลา  ที่สอ.ยล./1766  23/5/59 

   ทุนเรือนหุ้น     325,500.00  บาท 

                               หน้ีเงินกู้สามัญ    1,369,542.48 บาท 

   กู้โครงการ       59,200.00  บาท 

   กู้ฉุกเฉิน       13,153.62  บาท 

ที่ประชุม มีมติส่งหนังสือไปใหม่ 

  7.ส.ต.อ.จักรพันธ์  คงชัย เลขที่สมาชิก6329 ตําแหน่ง สภ.พล  กู้สองที่สหกรณ์ขอนแก่นส่งอยู่

เดือนละ 7,000 บาท ยอดส่งจริง 14,000  บาท ทางสหกรณ์ขอนแก่นจะทําโอนเดือนตุลาคม 2559 

   ทุนเรือนหุ้น     184,800.00  บาท 

   หน้ีเงินกู้สามัญ     705,000.00  บาท 

   หน้ีเงินกู้ค่าครองชีพ    125,600.00  บาท 

ที่ประชุม มีมติรอโอนเดือนตุลาคม 2559 

  8.ส.ต.ต.ยุทธนา   ภูมิภาค  เลขที่สมาชิก 07201 ตําแหน่งกู้สองที่ สหกรณ์ตํารวจตระเวน

ชายแดนที่23 มติที่ประชุมครั้งที่ 21 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมให้ฟ้อง  พิจารณาแล้วส่งฟ้องไม่คุ้มกับหนี้

ที่ฟ้อง**เก็บได้แต่ดอกเบี้ย 3,800 บาท  

   ทุนเรือนหุ้น       63,600.00  บาท 

   หน้ีเงินกู้สามัญ       79,913.92  บาท 

   หน้ีฉุกเฉิน         5,298.27  บาท 

ที่ประชุม มีมติแจ้งผู้คํ้าประกนั 

 

 

 

/9.ส.ต.อ.สมชาย... 



 
 

 

  9.ส.ต.อ.สมชาย  ยศสงคราม เลขที่สมาชิก 07394 กู้สหกรณ์อุดร เจ้าตัวขอโอนไปยังสหกรณ์

อุดรแต่ ทางสหกรณ์อุดรไม่รับ เนื่องจากเจ้าตัวติดคนค้ําประกัน (เก็บได้แต่ดอกเบ้ีย เดือนละ 10,000  บาท)     

**ล่าสุดได้ทําหนังสือถึงนายทะเบียนสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี 30/3/59  รอการตอบกลับ 

   ทุนเรือนหุ้น     252,800.00  บาท 

   หน้ีเงินกู้สามัญ     893,122.61  บาท 

   หน้ีฉุกเฉิน       14,776.43  บาท 

ที่ประชุม มีมติรอหนังสือตอบรบั 

           10.ร.ต.อ.ทรัพย์สยาม  ชัยทุมพงศ์ เลขที่สมาชิก7745    ตําแหน่ง สน.บางโพ นครบาล 1  กู้ 2 ที่

สหกรณ์นครบาลตามมติที่ครั้งที่ 21 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมให้ฟ้อง  ประธานไม่ให้ฟ้องให้ส่งหนังสือ

ใหม่  **ล่าสุดส่งหนังสือถึงผู้บัญชาการ/ผู้บังคับการ/ผู้กํากับการ สน.สําเหร่ ที่สอ.ยล./1069และ หนังสือส่งเรียก

เก็บ ที่สอ.ยล./1070  ยอดเรียกเก็บ  23,920  บาท  

   ทุนเรือนหุ้น     349,500.00  บาท 

   หน้ีเงินกู้สามัญ  1,400,000.34  บาท 

   หน้ีโครงการ       71,056.85  บาท 

ที่ประชุม มีมติรอหนังสือตอบรบั 

ขาดส่งประจําเดือนเมษายน 2559 

  1. ส.ต.อ.จรัญ  จันทร์ของชุม  เลขที่สมาชิก 04375  ตําแหน่ง สภ.เทพา  ขาดส่ง 4 เดือน มีแต่

หุ้น**ทําหนังสือส่งเรียกเก็บ ที่สอ.ยล./1478  สภ.เทพา  ยอด 1,300 บาท 

   ทุนเรือนหุ้น     176,700.00  บาท 

ที่ประชุม มีมติให้ทําหนงัสือเรียกเกบ็และสอบถามให้ดําเนินการลาออก 

  2. ร.ต.ต.อาทิตย์  อินทรสกุล  เลขที่สมาชิก 05077  ตําแหน่ง ตชด.44  ขาดส่งหุ้น 4 เดือน       

มีแต่หุ้น**รอเจ้าตัวทําหนังสือหยุดส่งหุ้น 

   ทุนเรือนหุ้น     358,000.00  บาท 

ที่ประชุม มีมติรอเจ้าตัวทําหนงัสือหยดุส่งหุ้น 

  3.ส.ต.อ.พบชัย  โพธิ์ชา  เลขที่สมาชิก 05876  ตําแหน่ง ภจว.มุกดาหาร  ขาดส่ง 4 เดือน        

มีแต่หุ้น**ทําหนังสือส่งเรียกเก็บ 19/4/59  ภจว.มุกดาหาร  ยอด 1,300 บาท 

   ทุนเรือนหุ้น     248,100.00  บาท 

ที่ประชุม มีมติให้ทาํหนงัสือเรียกเกบ็และสอบถามให้ดําเนินการลาออกหรือให้ทําหนังสือขอหยุดส่งหุ้น 

 

 

/4.ส.ต.อ.วิทยา... 



 
 

 

  4.ส.ต.อ.วิทยา  หลุยบุญเป็ง  เลขที่สมาชิก 06450**ล่าสุดได้ทําหนังสือส่งเรียกเก็บค่าหุ้นถึง

เจ้าหน้าที่การเงิน ตม.สุวรรณภูมิ  ยอด 1,400 บาท (เริ่มหักให้เดือน มิ.ย.59) 

   ทุนเรือนหุ้น     228,800.00  บาท 

ที่ประชุม มีมติให้ทําหนงัสือเรียกเกบ็และสอบถามให้ดําเนินการลาออกหรือให้ทําหนังสือขอหยุดส่งหุ้น 

  5.ส.ต.ต.ธงชัย  เมืองมา  เลขที่สมาชิก  06571  ตําแหน่ง สภ.แม่สะเรียง ขาดส่ง 4 เดือน มีแต่

หุ้น**ทําหนังสือส่งเรียกเก็บ ที่สอ.ยล./1475   11/5/59  สภ.แม่สะเรียง   ยอด 1,000 บาท 

                               ทุนเรือนหุ้น       80,000.00  บาท 

ที่ประชุม มีมติให้ทําหนงัสือเรียกเกบ็และสอบถามให้ดําเนินการลาออก 

  6.จ.ส.ต.เทวินทร์  หงส์ระนัย  เลขที่สมาชิก  06809  ตําแหน่ง ตม.สุวรรณภูมิ  ขาดส่ง 4 

เดือน**ทําหนังสือส่งเรียกเก็บ  ที่ สอ.ยล./1501  ตม.สุวรรณภูมิ  ยอด 1,500 บาท 

                          ทุนเรือนหุ้น     248,000.00  บาท 

ที่ประชุม มีมติให้ทําหนงัสือเรียกเกบ็และสอบถามให้ดําเนินการลาออกหรือให้ทําหนังสือขอหยุดส่งหุ้น 

  7.ร.ต.ท.อลงกรณ์ กนกวรรณ เลขที่สมาชิก 06836 ตําแหน่งกองปราบปราม (ติดต่อเจ้าตัวไม่ได้) 

   ทุนเรือนหุ้น     222,690.00  บาท 

ที่ประชุม มีมติให้ทําหนงัสือเรียกเกบ็และสอบถามให้ดําเนินการลาออกหรือให้ทําหนังสือขอหยุดส่งหุ้น 

  8.ร.ต.ต.สุรกานต์  ต่วนจะโปะ  เลขที่สมาชิก 06861  ตําแหน่ง นครบาล5  ขาดส่ง 4 เดือน มีแต่

หุ้น**ติดต่อให้ลาออก ไม่ติดคนค้ํา (ส่งเรียกเก็บเพิ่มเติม ยอด 1,000 บาท)  ติดต่อเจ้าตัวไม่ได้ 

   ทุนเรือนหุ้น     115,000.00  บาท 

ที่ประชุม มีมติให้ทําหนงัสือเรียกเกบ็และสอบถามให้ดําเนินการลาออก 

  9.ร.ต.ท.วิสิทธิ์  สุวรรณศีลศักด์ิ  เลขที่สมาชิก 07089    ขาดส่ง 2 เดือน มีแต่หุ้น**ติดต่อให้

ลาออก ไม่ติดคนค้ํา (ส่งเรียกเก็บเพิ่มเติม ยอด 1,500 บาท) 

   ทุนเรือนหุ้น     671,980.00  บาท 

ที่ประชุม มีมติให้ทําหนงัสือเรียกเกบ็และสอบถามให้ดําเนินการลาออกหรือให้ทําหนังสือขอหยุดส่งหุ้น 

  10.ส.ต.อ.สมศักดิ์   จันทาทอง  เลขที่สมาชิก 07393  สน.มัคสันต์  ขาดส่ง 4 เดือน มีแต่หุ้น    

**ทําหนังสือส่งเรียกเก็บ ที่สอ.ยล./1144  12/4/59   สน.มัคสันต์  ยอด 1,200 บาท 

ที่ประชุม มีมติให้ทําหนงัสือเรียกเกบ็และสอบถามให้ดําเนินการลาออก 

  11.ส.ต.อ.สาธิต  ทาเอ้ือ  เลขที่สมาชิก  07396 ทําหนังสือส่งเรียกเก็บเพิ่ม สอ.ตร.พิจิตร เมื่อ 

17/3/59 (มติที่ประชุม 20/3 อก.  16/3/59  มีมติให้โอน รอเจ้าตัวติดต่อสหกรณ์พิจิตร) 

       ทุนเรือนหุ้น     268,780.00  บาท 

ที่ประชุม มีมติให้ทําหนงัสือเรียกเกบ็และสอบถามให้ดําเนินการลาออกหรือให้ทําหนังสือขอหยุดส่งหุ้น 

 

/12.ส.ต.ท.กรนัต์... 



 
 

 

  12. ส.ต.ท.กรันต์  เลิศล้ํา เลขที่สมาชิก  07664  ตําแหน่ง สภ.พยัคภูมิสัย  ขาดส่ง 4 เดือน**   

ส่งเรียกเก็บ 11/5/59 สภ.พยัคฆภูมิพิสัย ยอด 1,200   ที่ สอ.ยล./1479 

   ทุนเรือนหุ้น     119,200.00  บาท 

ที่ประชุม มีมติให้ทําหนงัสือเรียกเกบ็และสอบถามให้ดําเนินการลาออก 

  13.จ.ส.ต.ปฎิวัตร    ชัยพิมพ์พา  เลขที่สมาชิก  07687 ตม.ท่าอากาศยานภูเก็ต  ขาดส่ง 4 

เดือน**ส่งเรียกเก็บ 11/5/59 ตม.ท่าอากาศยานภูเก็ต  ยอด 1,500   ที่ สอ.ยล./1477 

                              ทุนเรือนหุ้น     107,100.00  บาท 

ที่ประชุม มีมติให้ทําหนงัสือเรียกเกบ็และสอบถามให้ดําเนินการลาออก 

  13.ส.ต.อ.ทวีศักด์ิ   ประดับศรี  เลขที่สมาชิก  07820  โดนอายัดเงินปันผลเจ้าตัวไม่จ่าย ส่ง

หนังสือ หลายครั้งแล้ว แต่เจ้าหน้าที่การเงินแจ้งว่า เจ้าตัวไม่ยินยอมจ่าย 

                              ทุนเรือนหุ้น     137,700.00  บาท 

ที่ประชุม มีมติให้ทําหนงัสือเรียกเกบ็และสอบถามให้ดําเนินการลาออก 

  14.ส.ต.ท.ชาตรี  เมืองศิริ  เลขสมาชิก  08078  สภ.โนนดินแดง  ทําหนังสือส่งเรียกเก็บเพิ่ม

12/4/59  ยอด 1,200 บาท  (หักให้เดือน มิ.ย.) 

   ทุนเรือนหุ้น       27,600.00  บาท    

ที่ประชุม มีมติให้รอเดือน มิ.ย. 59 

  15. ร.ต.ท.ปิยะณัฐ  แบ่งใจ  เลขที่สมาชิก  08104 สภ.เมืองพะเยา ขาดส่งหุ้น 4 เดือน**ส่งเรียก

เก็บ 11/5/59 สภ.พะเยา ยอด 1,200   ที่ สอ.ยล./1480 

   ทุนเรือนหุ้น       37,200.00  บาท 

ที่ประชุม มีมติให้ทําหนงัสือเรียกเกบ็และสอบถามให้ดําเนินการลาออก 

  16.ร.ต.ท.ภพธร  ดวงกลาง เลขที่สมาชิก 08209 ภาค 1ฝ่ายอํานวยการ 7  ขาดส่ง 4 เดือน มีแต่

หุ้น*ติดต่อให้ลาออก ไม่ติดคนค้ํา (ส่งเรียกเก็บเพิ่มเติม ยอด 1,300 บาท) 

   ทุนเรือนหุ้น       64,500.00  บาท    

ที่ประชุม มีมติให้ทําหนงัสือเรียกเกบ็และสอบถามให้ดําเนินการลาออก 

  17.พ.ต.อ.ทิวธวัธ  นครศรี  เลขที่สมาชิก 08330  ศพฐ.10  ขาดส่ง 4 เดือน มีแต่หุ้น**ติดต่อให้

ลาออก ไม่ติดคนค้ํา (ส่งเรียกเก็บเพิ่มเติม ยอด 2,000 บาท) 

   ทุนเรือนหุ้น       33,960.00  บาท 

ที่ประชุม มีมติให้ทําหนงัสือเรียกเกบ็และสอบถามให้ดําเนินการลาออก 

 

/18.ส.ต.อ.อัครพล... 



 
 

 

   18.ส.ต.อ.อัครพล  ดุมชัยภูมิ  เลขสมาชิก  08832 สภ.เวียงเก่า  จว.ขอนแก่น  ขาดส่ง 4 เดือน   

มีแต่หุ้น**ทําหนังสือส่งเรียกเก็บ 12/4/59  สภ.เวียงเก่า   ยอด 1,500 บาท (การเงินเริ่มหักให้เดือน พ.ค. ) 

   ทุนเรือนหุ้น       36,000.00  บาท 

ที่ประชุม มีมติรอเดือนพ.ค.59 

หยุดส่งหุ้นตามมติที่ประชุม  10  ราย 

 1.ด.ต.พัลลภ พรหมแก้ว เลขที่สมาชิก 02790 ทุนเรือนหุ้น   412,500.00 บาท 

 2.ด.ต.สุวรรณ สังข์แก้ว  เลขที่สมาชิก 03813 ทุนเรือนหุ้น   771,000.00 บาท 

 3. จ.ส.ต.หญิงจันทรทิพย์ อินทจกัร เลขที่สมาชิก 04401 ทุนเรือนหุ้น   610.200.00 บาท 

 4.ด.ต.พันธุ ์ ตั้งรุ่น เลขที่สมาชิก 05210 ทุนเรือนหุ้น   349,500.00 บาท 

 5. จ.ส.ต.กิตติ เนติ เลขที่สมาชิก 05483 ทุนเรือนหุ้น   233,300.00 บาท 

 6.ร.ต.ต.อนุพงศ์ แก่นแท่น เลขที่สมาชิก 05675 ทุนเรือนหุ้น   880,000.00 บาท 

 7. พล.ต.ต.ชัยทัต อินทนจูิตร เลขที่สมาชิก 05992 ทุนเรือนหุ้น  5,098,590.00 บาท 

 8. ร.ต.ต.สันติชัย พรหมทอง เลขที่สมาชิก 06382 ทุนเรือนหุ้น  1,000,000.00 บาท 

 9. ส.ต.อ.กษินาถ บุญอารีย์ เลขที่สมาชิก 07337 ทุนเรือนหุ้น  250,700.00 บาท 

 10. ร.ต.อ.ปรีชา ก่อเกื้อ เลขที่สมาชิก 08088 ทุนเรือนหุ้น  1,600,000.00 บาท 

ที่ประชุม มีมติรบัทราบ 

    5.10  เรื่อง  ข้าราชการบาํนาญจ่ายตรง 

  ภายในเดือน พฤษภาคม 2559  มีลูกหนี้ข้าราชการบํานาญส่งชําระเงินตั้งแต่ 21  เมษายน 2559 – 

19 พฤษภาคม 2559  จํานวน  100  ราย  รวมเป็นเงิน  783,926.35 บาท 

                                         ยอดยกมา       100    ราย 

สมาชิกหน่วยบํานาญจ่ายตรง ประจําเดือน พ.ค.59     ลาออก/ย้าย       - ราย 

                                                                           เสียชีวิต            - ราย 

                 ย้ายเข้า             -    ราย 

                     คงเหลือ  บํานาญจ่ายตรง     เดือน  พฤษภาคม 2559                     100      ราย  

  เรียกเกบ็เงินไม่ได้  จํานวน 1 ราย 

  ร.ต.ท.ประจวบ  นิพนมั่น  เนื่องจากได้ในมติที่ประชุม 21  ครั้งที่ 1 มีมติให้หักจากเดิม  

15,000.00  บาท  ให้ชําระเป็นปกติ 

ที่ประชุม มีมติให้ตรวจสอบและศึกษาดูว่าสามารถขอหักจากกรมบัญชีกลางได้หรือไม่ 

 

 

 

/5.11 เรื่อง กองทุนสวัสดิการ... 



 
 

 

 5.11  เรื่อง  กองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2559 

                  ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 12 (2)  ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา 

จํากัด  ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการหรือสงเคราะห์ พ.ศ.2558  และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

  “ ข้อ 12 สมาชิกผู้ใดเสียชีวิต หรือได้รับบาดเจ็บสาหัสตามข้อ 5 (1)(2) ให้มีสิทธิได้รับเงิน

สงเคราะห์ช่วยเหลือจากสหกรณ์ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

  (2)  กรณีสมาชิกได้รับบาดเจ็บให้จ่ายเงินช่วยเหลือวันละ 300.00  บาท  แต่ไม่เกินปีละ 

20,000.00  บาท 

 1.1  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย   พ.ต.ท.ภูไชยวัฒน์  นทีรัตน์  ตําแหน่ง รอง ผกก.ป.สภ.บันนังสตา  

สมาชิกเลขที่  7827  ได้เสียชีวิตเมื่อ 24 เมษายน 2559  เป็นสมาชิกสหกรณ์ 5 ปี 6 เดือน  จึงขอเบิกเงินกองทุน

สวัสดิการหรือการสงเคราะห์ 

ที่ประชุม  มีมติอนุมัติ จํานวน 70,000 บาท โดยให้จ่ายจากงบประมาณค่าใช้จ่ายทั่วไป 

  1.2  สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  ร.ต.ท.ณรงค์  คงสะอาด  ตําแหน่ง  รอง สวป.สภ.จะกว๊ะ            

ได้ประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์  เป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส  ต้องนอนโรงพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 3 - 18 

เมษายน 2559  จึงขอเบิกเงินกองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ 

ที่ประชุม  มีมติอนุมัติ จํานวน 4,800 บาท โดยให้จ่ายจากงบประมาณค่าใช้จ่ายทั่วไป 

 5.12   เรื่อง  ยินยอมให้หักเงินกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ตํารวจ กรณี สมาชิกข้าราชการ

บํานาญขอกู้เงินสามัญ 

  ด้วย  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ร.ต.ท.อุทัย บัวพงศ์ชน  ตําแหน่ง  ข้าราชการบํานาญ  สมาชิกเลขที่  

1826  ขอกู้เงินสามัญจํานวน  1,300,000.00  บาท  ได้ทําบันทึกข้อความยินยอมให้หักเงินกองทุนฌาปนกิจ

สงเคราะห์ตํารวจจนกว่าจะหมดหน้ี หากเสียชีวิตหน้ีสินยังไม่เป็นศูนย์ จะยินยอมให้หักเงินกองทุนฌาปนกิจ

สงเคราะห์ตํารวจ  รวมกับเงินสะสมในสหกรณ์มาชําระหนี้สหกรณ์ทั้งหมด  หากยังไม่เสียชีวิตก่อนชําระหน้ีสินกับ

สหกรณ์หมด คํายินยอมนี้เป็นอันยกเลิก    

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติไม่อนุมติั  

 5.13  เรื่อง  ขอรับโอนสมาชิก 

  สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  ร.ต.ท.วรรณพงษ์  จันสุริย์  ตําแหน่ง  ต่างจังหวัด  สมาชิกเลขที่  29268  มี

ความประสงค์ขอโอนจากสหกรณ์ตํารวจนครบาลจํากัด  มายังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด

รายละเอียดดังนี้ 

    ทุนเรือนหุ้น   120,900.00 บาท 

    หนี้เงินกู้สามัญ                  1,359,467.80 บาท 

    มีเงินฝากออมทรัพย์  160,321.26 บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติรับโอนแต่ต้องมีเงินหุ้นตามระเบียบของสหกรณ์ตํารวจยะลา 

/5.14 เรื่อง ขอโอนสมาชิก... 



 
 

 

 5.14  เรื่อง  ขอโอนสมาชิกภาพ (กรณีไม่ติดภาระค้ําประกัน) 

 ด้วย  สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  ร.ต.ท.จักริน  เมฆกลิ่น  ตําแหน่ง  สภ.ท่าศาลา  สมาชิกเลขที่  9160  

ได้ขอโอนสมาชิกภาพไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด  รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรือนหุ้น     33,000.00 บาท 

   หนี้เงินกู้ฉุกเฉิน    25,923.88 บาท 

   ไม่ติดภาระค้ําประกัน 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติอนุมติั 

 5.15  เรื่อง  รายงานการขอทุนสวัสดิการสมาชิกเสียชีวิต 

  1.  ร.ต.ต.อภิชาน   รัตนพงษ์ สมาชิกเลขที่  0818  ทนุสวัสดิการ 70,000.00 บาท 

  2.  ร.ต.ท.ศิริธร นุ้ยไกร  สมาชิกเลขที่  3145  ทุนสวสัดิการ 70,000.00 บาท 

  3.  ด.ต.โสภณ บุญธรรม สมาชิกเลขที่  3329  ทนุสวัสดิการ 70,000.00 บาท 

  4.  ส.ต.ต.จักรษณา อํานวย  สมาชิกเลขที่  8949  ทุนสวัสดิการ 50,000.00 บาท 

  ขอจ่ายทุนสวัสดิการให้กับสมาชิกท่ีเสียชีวิตจํานวน  4  ราย  เป็นจํานวนเงิน  260,000.00  บาท  

ขอจ่ายในงบค่าใช้จ่ายทั่วไป เนื่องจากทุนสวัสดิการที่ตั้งไว้ในปี 2559  ได้หมดลง  เพื่อให้หน้ีสินของแต่ละรายได้

หมดลง  ซ่ึงไม่ต้องเป็นภาระของทายาท 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ  โดยให้จ่ายจากงบประมาณค่าใช้จ่ายทั่วไป 

 5.16  เรื่อง  ขอหยุดส่งหุ้น 

  ด้วย  สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  ร.ต.ท.สมาน  บาสนุง  ตําแหน่ง  รอง สว.ป.สภ.เบตง  สมาชิกเลขที่ 

2551  มีทุนเรือนหุ้น  584,200.00  บาท  มีความประสงค์ขอหยุดส่งหุ้นตามระเบียบสหกรณ์ตั้งแต่เดือนตุลาคม 

2559  เป็นต้นไป 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมติั 

 5.17  เรื่อง  ยินยอมให้หักเงินปันผลเพื่อชําระหนี้ 

  ด้วย  สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  ร.ต.ท.ไพบูลย์  ศรีรัตน์  ตําแหน่ง  สภ.จะแนะ  สมาชิกเลขที่  3206  

ยินยอมให้หักเงินปันผลเพื่อชําระหนี้ 

ที่ประชุม มีมติอนุมติั และให้นํารายะเอียดเข้าที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ 

 5.18  เรื่อง  ขอเชิญอบรม/สัมมนา/ประชุม 

  1.  ด้วย  ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ จํากัด  ชสต.  ร่วมกับสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 

จัดโครงการอบรมหลักสูตร  “ เพิ่มศักยภาพผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ”  สําหรับผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์  

กรรมการ  เจ้าหน้าที่  และสมาชิกของสหกรณ์  ในระหว่างวันที่  21 – 23  มิถุนายน  2559  เพื่อให้ความรู้ ความ

เข้าใจและทบทวนความรู้ด้านต่างๆ   

  จึงขอเชิญสหกรณ์ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม 

ที่ประชุม มีมติให้สอบถามผู้ตรวจสอบกิจการจะเข้าร่วมหรือไม่ 

/2. ด้วยกลุ่มสหกรณ์... 



 
 

 

  2.  ด้วย  กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดสระบุรี จํากัด  และพ้ืนที่ใกล้เคียงได้มีมติจัดอบรมสัมมนา  

ให้กับคณะกรรมการสหกรณ์เจ้าหน้าที่ใน เรื่อง “แนวทางการปรับโครงสร้างหน้ีหลังศาลมีคําพิพากษา”ระหว่าง

วันที่  24 – 26  มิถุนายน 2559  ณ  ภูเขางามพาโนรารีสอร์ท  ตําบลสาลิกา  อําเภอเมือง  จังหวัดนครนายก 

ที่ประชุม ไม่มีผู้ใดเข้าร่วม 

 5.19  เรื่อง  พบปะสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจําปี 2559 

ที่ประชุม มีมติกําหนดประชุมในวนัที ่ 21  มิถุนายน 2559 โดยให้คณะกรรมการแต่ละหน่วยประชาสัมพนัธ์

สมาชิกทราบโดยให้เชิญตัวแทนสมาชิกเข้าร่วมหน่วยละ 5 ท่าน 

 5.20  เรื่อง  ขอหยุดทําการ  1  วัน 

  เนื่องจากวันที่ 31 พฤษภาคม 2559  เป็นวันส้ินเดือนเป็นวันจ่ายคืนค่าหุ้น  จํานวน 18 ราย         

จ่ายเงินกู้สามัญ  จํานวน  185  ราย  จึงขอหยุดทําการเป็นเวลา 1 วัน 

ที่ประชุม พิจารณามีมติให้เปิดทําการปกติโดยทําหนังสือแจ้งสมาชิกงดให้บริการรบัจ่ายเงินสด 

 5.21  เรื่อง  ขอรับเงินปันผลเพื่อชําระหนี้ 

  ด้วย นางประทุม  บุญธรรม  ภรรยา  ของสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ร.ต.ต.โสภณ  บุญธรรม  สมาชิก

เลขที่  3329  ได้เสียชีวิต  จึงขอรับเงินปันผลเพื่อชําระหนี้ 

ที่ประชุม มีมติอนุมติั 

 ระเบียบวาระที่  6  เรื่อง  อ่ืน ๆ 

 6.1 เรื่อง ขอแปลงสัญญา 

  สมาชิกราย ด.ต.ภูเบศ ศรีเอียด ตําแหน่ง ตม.ทอ.ภูเกต็ สมาชิกเลขที ่4527 ขอลาออกแต่ติด

ภาระค้ําประกัน ร.ต.อ.อดิศักด์ิ รอดพูล และ ด.ต.เจตน์สฤษฎ์ บัวเนียม จึงขอให้ ร.ต.อ.อดิศักดิ์ฯ คํ้าประกนั ด.ต.

เจตน์สฤษฎ์ฯ และ ด.ต.เจตน์สฤษฎ์ฯ คํ้าประกนั ร.ต.อ.อดิศักด์ิฯ แทน  

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมติั 

 6.2   เรื่อง ขอกู้ปรับวงเงิน 

  สมาชิกราย สุชาติ โง้วสกุล มีหนงัสือขอกู้ฉุกเฉินในวงเงิน 100,000 บาท  

ที่ประชุม มีมติอนุมติั 

 6.3 สมาชิกขอโอน   

  พ.ต.ต.โกสินทร์  นรสิงห์  สมาชิกสหกรณ์ตํารวจตรัง  ขอโอนมายังสหกรณ์ตํารวจภูธรจังหวัด

ยะลาจํากัด  มีรายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรือนหุ้น  294,200.00 บาท 

   หนี้เงินกู้สามญั  839,518.66 บาท 

   ติดภาระค้ําประกนั  2  ราย 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติให้โอน  แต่ให้เปลี่ยนผู้คํ้าประกันกับทางสหกรณ์ตรังให้เรียบร้อย  ถึงจะมาสมัครกับ

ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

/6.4 เรื่อง ขอกู้เงิน ธกส.... 



 
 

 

 6.4 เรื่อง ขอกู้เงิน ธกส. 

  ด้วยสหกรณ์ฯ จะขอกู้เงิน ธกส.วงเงิน 300,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 4.35 % เพื่อนําไป

ชําระหนี้ ธ.กรุงเทพ จํานวน 100,000,000 บาท และ ธ.กรุไทย จํานวน 150,000,000 บาท เนื่องจากมีอัตรา

ดอกเบี้ยสูงกว่า 

ที่ประชุม มีติอนมุติั 

ประธาน สอบถามที่ประชุมผู้ใดมีปัญหาหรือข้อเสนอเพิ่มเติม 

ที่ประชุม ไม่มี 

ปิดประชมุ 16.00 น. 

 

 

     พันตํารวจโท     ศิวกร  จนัทร   ประธานในที่ประชุม 

           ( ศิวกร จนัทร      ) 

 

     จ่าสิบตํารวจ กันย์ทิต  ฆังคะรัตน์   ผู้บนัทึกรายงานการประชุม 

            ( กนัย์ทิต ฆังคะรัตน์ ) 

 

 

 

          สาํเนาถูกต้อง 
พันตํารวจโท 

  (ศิวกร  จนัทร) 

ประธานสหกรณ์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา 
ชุดที่ 21  ครั้งที่ 5/2559 วันพฤหสับดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 

ณ ห้องประชมุตํารวจภูธรจงัหวัดยะลา 
................................................ 

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.วีระชัย  อักษรถึง   กรรมการ  
 6.  ร.ต.ต.ประสพ  กาฬมิด   กรรมการ 
 7.  ด.ต.สุยอด  เวชสิทธ์ิ   กรรมการ 
 8.  ด.ต.ทวิช  เรืองคง   กรรมการ 
 9. ด.ต.อิบรอฮีม  ดารอฮิง   กรรมการ 
 10. ด.ต.สมพงศ์  ยอดทอง  กรรมการ 
 11. ด.ต.หญิง นุสรา โพธิเหาะ  กรรมการ 
 12. จ.ส.ต.มารุต  ปาลิยะประดิษฐ ์  กรรมการ 
 13. จ.ส.ต.วีรวุธ  อุดแบน   กรรมการ 
 14. จ.ส.ต.กันย์ทิต ฆังคะรัตน์  กรรมการ/เลขานุการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 

 1.  ร.ต.ท.สุทิน  ศรีบุญเอียด  ผู้ตรวจสอบกิจการ 
 2.  ด.ต.สุนทร  วาสประสงค์  ผู้ตรวจสอบกิจการ 
 3.  นายอับดุลรอหิม สะแต   ผอ.กสส.1 อ.เมืองยะลา 
 4.  นางพรรณ ี  แก้วศร ี   รองผู้จัดการ 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
 1.  ร.ต.อ.จริยพัชญ์   สุขชุม   กรรมการ 

เริ่มประชุม  เวลา 13.00 น. 

วาระที ่ 5.8  เรื่อง  การจ่ายเงินกู้สามัญประจําเดือน  พฤษภาคม 2559 

 สมาชิกยืน่กู้สามัญ จํานวน 185 ราย 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ ส่งรายที่มีปัญหาหากต้องการรับเงินกู้ให้เข้ามาติดต่อทําหนังสือรับ

สภาพหนี้ หากไม่ดําเนินการให้ชะลอการจ่ายเงิน และกรณีสมาชิกที่มีหน้ีออมสิน ที่ไม่ได้แจ้งในรับรองเงินเดือน

พิจารณาแล้วอนุมัติเนื่องจากสมาชิกมีการชําระเป็นปกติ 

ปิดประชมุ 16.00 น. 

 

 

   



 
 

 

     พันตํารวจโท                          ประธานในที่ประชุม 

           ( ศิวกร จนัทร      ) 

     จ่าสิบตํารวจ                          ผู้บนัทึกรายงานการประชุม 

            ( กนัย์ทิต ฆังคะรัตน์ ) 

 

            

 


