
 
 

 

รายงานการประชมุคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรพัย์ตํารวจภธูรจังหวัดยะลา 

ชุดที่ 21  ครัง้ที่ 6/2559 วนัอังคารที่ 29 มิถุนายน 2559 

ณ ห้องประชุมตํารวจภธูรจังหวัดยะลา 

................................................ 

ผู้ที่มาประชมุ 

 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  เวชสิทธิ ์  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  ปาลิยะประดิษฐ์  กรรมการ 

 14. ส.ต.อ.วีรวุธ  อุดแบน   กรรมการ 

 15. จ.ส.ต.กันย์ทิต ฆังคะรตัน์  กรรมการ/เลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1.ร.ต.ท.สุทิน  ศรีบุญเอียด  ผู้ตรวจสอบกิจการ 

 2.  ด.ต.สุนทร  วาสประสงค์  ผู้ตรวจสอบกิจการ 

 3.  นางพรรณี  แก้วศรี   รองผู้จัดการ 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่อง  ทีป่ระธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่อง  รบัรองรายงานการประชุม 

 2.1 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ชุดที ่21 ครั้งที่ 5 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติรบัรอง 

 2.2 เรื่อง รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ชุดที ่21 ครั้งที่ 6 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติรบัรอง 

/ระเบียบวาระที่ 3... 

-สําเนา- 



 
 

 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  สืบเนื่อง 

3.1  เรื่อง  ขอโอนหุ้นหักหนี้ สมาชิกราย ด.ต.นพจกัร  ดํารงกูล 

 ตามมติที่ประชุมชุดที่ 21 ครั้งที่ 6คณะกรรมการอํานวยการ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ได้มีมติให้

โอนหุ้นหักหนี้ ด.ต.นพจักร  ดํารงกูล  สมาชิกเลขที่ 5188 มีผู้คํ้าประกันทั้งหมด 5 ราย แต่เนื่องจากรายที่ 5 คือ 

จ.ส.ต.สมพบ  พรหมนายก ผู้คํ้าประกันเสียชีวิต จึงขอให้คณะกรรมการพิจารณาเรื่องการโอนหุ้นหักหนี้ในครั้งนี้ 

 ตามคําส่ังศาล  

 หนี้สามัญ         1,118,000.00 บาท  หนี้โครงการ 33,978.12.00 บาท 

 ผู้คําประกัน 1. ด.ต.เกียรศักด์ิ  คัดโนภาส  ผู้คําประกัน 1. ด.ต.เกียรศักด์ิ  คัดโนภาส 

   2. ด.ต.พิษณุ  โต๊ะหาด 

   3. จ.ส.ต.สมพบ  พรหมนายก 

   4. ส.ต.อ.วีระ  ตาฮา 

* ขอคําพิพากษา 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติแจ้งภรรยา จ.ส.ต.สมภพ พรหมนายก  

ระเบียบวาระที่  4 เรื่อง เพื่อทราบ 

 

4.1  เรื่อง  เรือ่งรับ – จ่าย ประจําเดือน มิถุนายน 2559 

รายการรบั – จ่ายเงินในรอบเดือน ตั้งแต่วันที ่1 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 20 มิถนุายน 2559 ดังนี้   

 รายรบั   (ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2559 – 20 มิถนุายน 2559) มีรายละเอียดดังนี้ 

- รับเงินชําระหนี้เงินกู้สามัญ     64,255,449.73  บาท 

- รับเงินชําระหนี้เงินกูฉุ้กเฉิน       5,566,875.15  บาท 

- รับเงินชําระหนี้เงินกู้สามัญ-ปืน    71,000.00  บาท 

- รับชําระหนี้เงินกู้สามัญ – บรรเทาค่าครองชีพ    5,365,217.73  บาท 

- เงินกู้ฉุกเฉินพิเศษ              3,000.00 บาท 

- เงินกู้สามัญ – ทุนการศึกษา     126,000.00 บาท 

- เงินกู้ฉุกเฉิน – อเนกประสงค์    3,000.00 บาท 

- รับเงินชําระหนี้เงินกู้สามัญพิเศษ(รบัภาระหนี้)  1,512,586.86 บาท 

- รับเงินชําระหนี้เงินกู ้ฐานะผู้คํ้าประกนั   94,621.45 บาท 

- เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเป้าหมาย    7,718,245.35 บาท 

- เงินรอจ่ายคืน      163,957.95 บาท 

- ตั๋วสัญญาใช้เงิน – ธ.กรงุไทยสิโรรส    150,000,000.00 บาท 

/ทุนเรือนหุน้... 



 
 

 

- ทุนเรือนหุ้น       10,379,610.00 บาท 

- กองทนุช่วยเหลือสมาชิก     1,237,500.00 บาท 

- ดอกเบี้ยรับ       1,364,001.34 บาท 

- ค่าธรรมเนียมแรกเข้า     2,200.00 บาท 

- เงินปันผล ชสอ.แห่งประเทศไทย จํากัด   182,095.53 บาท 

- เงินเฉลี่ยคืน ชสอ.แห่งประเทศไทย จํากดั    87,796.92 บาท 

- ดอกเบี้ยจ่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน – ธ.กรงุไทย     .01 บาท 

- ดอกเบี้ยจ่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน – ธ.ออมสิน     .01 บาท 

รวมรายรับ       248,133,958.03   บาท 

- รับเงินธนาคารกรุงไทย สาขายะลา    54,817,040.35 บาท 

- รับเงินธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส    267,862.47 บาท   

- รับเงินธนาคารกรุงเทพ      0.00 บาท 

- รับเงินธนาคารออมสิน     4,300,000.00 บาท 

- เงินสดคงเหลือยกมา (31 พ.ค.59)     733.88 บาท 

รวมรับทั้งสิน้      307,519,594.73 บาท 

รายจ่าย  (ตั้งแต่1 มิ.ย.59 – 20 มิ.ย.59)    

- จ่ายเงินกู้สามญัแก่สมาชิก     113,813,000.00 บาท 

- จ่ายเงินกูฉุ้กเฉินแก่สมาชิก          6,618,570.00 บาท 

- เงินกู้สามัญ – บรรเทาค่าครองชีพสมาชิก         7,812,000.00 บาท 

- เครื่องเขียนแบบพิมพ์        5,239.00 บาท 

- เงินกู้สามัญ – ทุนการศึกษา      1,128,000.00 บาท 

- เงินกู้ฉุกเฉิน – อเนกประสงค์         3,000.00  บาท 

- ครุภัณฑ์            1,800.00 บาท 

- เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเป้าหมาย    3,081,877.65  บาท 

- เงินรอจ่ายคืน         182,259.89 บาท 

- ตั๋วสัญญาใช้เงิน – ธ.กรงุไทยสิโรรส         150,000,000.00 บาท 

- เงินปันผลตามหุ้นค้างจ่าย       150,033.67  บาท 

- เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย       51,371.10  บาท 

- ภาษีหัก ณ ทีจ่่ายค้างจ่าย          7,038.00  บาท 

/ทุนเรือนหุน้... 



 
 

 

- ทุนเรือนหุ้น       2,647,110.00 บาท 

- ทุนสาธารณประโยชน์              500.00 บาท 

- ทุนสวัสดิการสมาชิก          74,800.00  บาท 

- ดอกเบี้ยรับ        6,432.15     บาท 

- ค่าถ่ายเอกสาร               600.00  บาท 

- ค่าน้ําประปา       101.38  บาท 

- ค่าเบี้ยประชมุ             5,000.00  บาท 

- ค่าบํารุงชมรมสหกรณ์ภาคใต้           5,000.00  บาท 

- ค่าใช้จ่ายทั่วไป          277,150.00  บาท 

- ค่ารับรอง        460.00  บาท 

- ค่าไฟฟ้า               5,724.93  บาท 

- ค่าโทรศัพท์               4,331.36  บาท 

- ค่าธรรมเนียมธนาคารและอากร     118.00  บาท 

- ดอกเบี้ยจ่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน – ธ.กรงุไทย    267,842.47  บาท 

- ค่าไปรษณีย์         2,290.00บาท 

- ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก      99.61  บาท 

- ค่าตอบแทน        16,500.00 บาท 

- ค่าประกนัสังคม              9,270.00  บาท 

- ค่าน้ํามนัเช้ือเพลิง       3,000.00  บาท 

- ค่าบริการเคเบ้ิล ที.วี.                                             200.00  บาท 

รวมจ่าย       286,180,719.21  บาท 

- นําเงินฝากธนาคารกรงุไทย สาขายะลา    9,025,893.76  บาท 

- นําเงินฝากธนาคารกรงุไทย สาขาสิโรรส         300,000.01  บาท 

- นําเงินฝากธนาคารออมสิน      12,010,700.01  บาท 

- เงินสดคงเหลือยกไป  (20 มิ.ย.2559)    2,281.74 บาท 

รวมจ่ายทั้งสิ้น              307,519,594.73  บาท 

จึงแจ้งทีป่ระชมุเพื่อทราบ 
ที่ประชุม มีมติรบัทราบ 

 

/4.2 เรื่อง สมาชิกคงเหลือ... 



 
 

 

4.2  เรื่อง  สมาชิกคงเหลือ ประจําเดือนมิถุนายน 2559 

 สมาชิกยกมาจากเดือนก่อน  3,154  ราย 

 สมาชิกสมัครใหม่เดือน มิ.ย. 59     25  ราย 

 อนุมัติให้ออกเดือน มิ.ย.59      18  ราย 

 คงเหลือสมาชิกทั้งสิ้น  3,161  ราย 

 จึงแจ้งทีป่ระชมุทราบ 

ที่ประชุม  มีมติรบัทราบ 

4.3  เรื่อง  การจ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน ประจําเดือน มิถุนายน 2559 

 ในระหว่างวันที่ 20 พ.ค. 59 – 20 มิ.ย. 59 สหกรณ์ฯ จ่ายเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินให้สมาชิกหน่วย ต่างๆ 

จํานวน 514 ราย เป็นเงิน  7,733,670.00บาท 

 จึงแจ้งทีป่ระชมุทราบ 

ที่ประชุม มีมติรบัทราบ 

4.4  เรื่อง  รายงานการตรวจสอบกิจการ 

ร.ต.ท.สุทิน ศรีบุญเอียด รายงานการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ระหว่าง

วันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 20 มิถนุายน 2559 ดังนี้ 

 สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภธูรจงัหวัดยะลา จํากัด 

  ยอดยกมา (เม.ย.2559) จํานวน   3,154 คน 

  เพิ่มขึ้นระหว่างเดือน จํานวน       25 คน 

  ลาออกระหว่างเดือน จํานวน       18 คน 

  ยอดคงเหลือ  จํานวน   3,161 คน 

 การปฏิบตัิการด้านการเงิน 

  เงินสดคงเหลือ ณ วันที ่20 มิถนุายน 2559 (ปิดบัญชี) 

  เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขายะลา  จํานวน  22,649,744.56  บาท 

  เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส  จํานวน      124,884.26  บาท 

  เงินฝากธนาคารกรุงเทพ สาขายะลา  จํานวน      105,359.40  บาท 

  เงินฝาก ธกส. สาขายะลา   จํานวน    2,962,479.98  บาท 

  เงินฝากธนาคารธนชาติ สาขายะลา  จํานวน        27,547.29  บาท 

  เงินฝากชมุนมุสหกรณ์ ตร.แห่งชาติ  จํานวน        98,758.88  บาท 

  เงินฝากธนาคารออมสิน    จํานวน  30,115,130.31  บาท 

 

/ด้านสินเชื่อ... 



 
 

 
  ด้านสินเชื่อ 

  เงินกู้เพื่อเหตฉุุกเฉิน จํานวน 514 สัญญา  จํานวน     7,733,670.00  บาท 

  เงินกู้สามัญ     จํานวน 219 สัญญา  จํานวน 125,083,000.00  บาท 

ที่ประชุม มีมติรบัทราบ 

4.5  เรื่อง  รายงานงบทดลอง ประจําเดือนมิถุนายน 2559 

  หนี้สินทั้งสิ้น  809,825,106.95 บาท 

  ทุนของสหกรณ์  967,422,742.26 บาท 

  ทุนสํารอง    73,473,134.67 บาท 

  สินทรัพย์ทัง้ส้ิน        1,777,247,849.21 บาท 

ที่ประชุม มีมติรบัทราบ 

 

4.6  เรื่อง  รายงานการลาของเจ้าหน้าที่ ประจําเดือนมิถุนายน 2559 

 ตั้งแต่วนัที่ 20 พฤษภาคม 2559 – 20 มิถนุายน 2559 ดังนี้ 

ช่ือ – นามสกลุ ลา

พักผ่อน 

ลากิจ ลาป่วย ลาคลอด รวม 

นางพรรณี  แก้วศรี - - - - - 

นางสาวกัญจน์ณฎัฐ์  หวังมวลกลาง - - - - - 

นางศิวาลัย  ป.ปาน - - - - - 

นางสาวเมสินี  ชัยสงคราม 1 - - - - 

นางสาวลัดดาวัลย์  ปาลิยะประดิษฐ์ - - - - - 

นางสาวนารีรตัน์  สังข์สกุล - - - - - 

นางสาววราภรณ์  คงทอง - 1 - - - 

นางสาวสกณุ  เล้ียงพนัธุ์สกุล - - 1 - - 

 

จึงแจ้งทีป่ระชมุเพื่อทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 

 

 

 

 

 

/4.7 เรื่อง รายงานสมาชิก ศชต... 



 
 

 

4.7  เรื่อง  รายงานสมาชิก ศชต. ประจําเดือนมิถุนายน  2559 

 แจ้งคณะกรรมการสมาชิก ศชต. จํานวน 60 ราย ติดต่อการเงิน ศชต. หักเก็บได้หมด ทั้ง 60 ราย เป็น

จํานวนเงิน 659,469.00 บาท 

  ยอดยกมา       60 ราย 

  ลาออก  2 ราย 

  ย้ายเข้า  - ราย 

  คงเหลือ 58 ราย 

จึงแจ้งทีป่ระชมุเพื่อทราบ 

ที่ประชุม มีมติรบัทราบ 

4.8  เรื่อง  รายงานกองทุนช่วยเหลือสมาชิก ประจาํเดือนมิถุนายน 2559 

  กองทนุช่วยเหลือสมาชิก ณ วันที่ 20 มิถุนายน 59 

  ยอดยกมา  7,578,186.85 บาท 

  เพิ่ม   1,242,300.00 บาท 

  คงเหลือ 8,820,486.85 บาท 

จึงแจ้งทีป่ระชมุเพื่อทราบ 

ที่ประชุม มีมติรบัทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่อง  เพื่อพิจารณา 

5.1เรื่อง กรมส่งเสริม 

 -ไม่มี- 

5.2เรื่อง ผู้ตรวจสอบบัญชี 

 ผู้ตรวจสอบบญัชีแนะนําวิธีใช้โปรแกรมระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่ม

เกษตรกร:กําหนดค่ามาตรฐาน CFSAWS:ss (Cooperative Financial Surveillance and Warning System : Set 

Standard) เพื่อนํามาวิเคราะห์สภาวะทางการเงินของสหกรณ์ 

ที่ประชุม รับทราบ 

5.3เรื่อง ผู้ตรวจสอบกิจการ 

ร.ต.ท.สุทิน ศรีบุญเอียด  

 1. ให้สหกรณ์ฯ ดําเนินการส่งหนังสือตรวจทานหนี้เพือ่ให้สมาชิกได้ตรวจสอบความถูกต้อง 

 2. จากการตรวจสอบลูกหนี้ต่างจังหวัดบางรายไม่ปรากฏรายชื่อ ให้เจ้าหน้าทีต่รวจสอบความถูกต้อง 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติรบัทราบ 

 

/5.4 เรื่อง สมาชิกพ้นสภาพสหกรณ์... 



 
 

 

5.4เรื่อง สมาชิกพ้นสภาพจากสหกรณ์ สมาชิกพน้สภาพ ประจําเดือน มิถุนายน 2559 ดังนี้ 

ลํา 

ดับ 

เลข 

ที่ 
ช่ือ - สกุล 

ทุนเรือนหุน้ 

(บาท) 

หนี้สิน 

(บาท) 

ดอกเบี้

ย 

(บาท) 

จ่ายจริง 

(บาท) 
กรณี 

1 4527 ด.ต.ภูเบศ  ศรีเอยีด 433,300.00 417,915.45 0.00 15,384.55 โอนย้ายราชการ 

2 9252 ร.ต.อ.ชินภัทร  ขุนนุย้   34,500.00 - 0.00   34,500.00 โอนย้ายราชการ 

3 9163 นางผ่องศรี  สุวรรณมณี 7,370.00 - 0.00 7,370.00 เหตุผลส่วนตัว 

4 6861 ร.ต.อ.สุรกาน  ด่วนตันตระกูล 115,000.00 - 0.00 115,000.00 โอนย้ายราชการ 

5 8237 จ.ส.ต.สมบูรณ ์ โสภาคํา 59,650.00 - 0.00 59,650.00 โอนย้ายราชการ 

6 9265 จ.ส.ต.สมศักดิ์  พูลเอียด 31,500.00 - 0.00 31,500.00 โอนย้ายราชการ 

7 8503 ส.ต.ท.อุสมัน  มูนะ 91,620.00 - 0.00 91,620.00 ซือ้ท่ีดิน 

8 6243 จ.ส.ต.แสงปัญจะ  เคนท้าว 245,600.00 - 0.00 245,600.00 โอนย้ายราชการ 

9 9497 ส.ต.ท.นรินทรอนันตะ 691,500.00 - 0.00 691,500.00 นําเงินไปสร้างบ้าน 

10 5940 ส.ต.ท.(ญ)นพวรรณสังคนาคินทร ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 ขอโอนสมาชิก 

11 7473 ส.ต.ท.จักรกฤษณ์  ไชยสลี 0.00 0.00 0.00 0.00 ขอโอนสมาชิก 

12 7462 จ.ส.ต.นิรุติ  บุญรัตน์ 0.00 0.00 0.00 0.00 ขอโอนสมาชิก 

13 7507 จ.ส.ต.อุดม  สีสิงห 0.00 0.00 0.00 0.00 ขอโอนสมาชิก 

14 0818 จ.ส.ต.อภิชาน  รัตนพงศ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 เสียชีวิต 

15 6000 ส.ต.อ.ทวีชัย  ปลอดทอง 0.00 0.00 0.00 0.00 ขอโอนสมาชิก 

16 7214 ส.ต.ท.กฤษฎา  บัวทอง 0.00 0.00 0.00 0.00 ขอโอนสมาชิก 

17 7949 ส.ต.อ.อนุรักษ์  อุคะหะ 0.00 0.00 0.00 0.00 ขอโอนสมาชิก 

18 6062 ส.ต.ท.วุฒิชัย  รัตนพงศ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 ขอโอนสมาชิก 

19 8330 พ.ต.อ.ทิวธวัช  นครศรี 33,960.00 - 0.00 33,960.00 ส่วนตัว 

20 8678 ส.ต.ท.ชนัญกน  พันธ์สาลี 48,200.00 0.00 0.00 48,200.00 ส่วนตัว 

21 4375 ด.ต.จรัญจันทรของชุม 176,700.00 0.00 0.00 176,700.00 ย้ายสังกัด 

  รวมทั้งสิ้น 1,968,900.00 417,915.45 0.00 1,550,984.55  

รวมสมาชิกพ้นสภาพทั้งหมด 21 รายท้ังหมด ไม่ติดภาระค้ําประกันแต่อย่างใด 

  

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ 

5.5เรื่อง  ประมาณการรบั – จ่ายเงินประจําเดือน กรกฎาคม 2559 

 ประมาณการรับ – จ่ายเงิน ประจําเดือนมิถุนายน 2559 สหกรณ์ฯ จะได้รับในวนัสิ้นเดือนเพือ่ให้ทีป่ระชมุ

ได้พิจารณาเกี่ยวกบัจํานวนเงินของสหกรณ์ฯ ทีป่ระมาณว่าจะได้รบัและจ่ายในวนัส้ินเดือนนี้ เพื่อที่ประชมุจะ 

ได้รบัทราบยอดเงินคงเหลือ  ดังนี้ 

/รายรบั... 



 
 

 

รายรับ 

 1. รับเงินค่าหุ้นรายเดือน       4,461,150.00  บาท 

 2. รับเงินชําระหนี้สามัญจากสมาชิก  10,730,970.00  บาท 

 3. รับเงินชําระหนี้ฉกุเฉินจากสมาชิก  3,141,481.77  บาท 

 4. รบัดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก    10,155,662.36  บาท 

 5. เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเป้าหมาย    90,200.00  บาท 

 6. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า       .00  บาท 

  รวมรับ      28,579,564.13  บาท 

 รวมจ่าย 

 1. จ่ายค่าหุ้นคืนแก่สมาชิก 21 ราย    1,550,984.55  บาท 

 2. จ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการ    20,000.00  บาท 

 3. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที ่     47,710.00  บาท 

4. จ่ายเงินเดือนเจ้าหน้าที ่     109,250.00 บาท 

 5. จ่ายชําระเงินกู ้ธกส.ยะลา       8,990,284.18  บาท 

 6.  จ่ายชําระดอกเบี้ย ธกส.ยะลา           1,009,715.82  บาท 

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

 8.  จ่ายชําระดอกเบี้ย สอ.มอ.หาดใหญ่        604,508.25  บาท 

 9.  จ่ายชําระดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงิน ธ.ออมสิน       361,643.83  บาท 

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

 11.  จ่ายชําระดอกเบี้ย สอ.รพ.หาดใหญ่    165,471.31  บาท 

 12.  ค่าตอบแทนที่ปรึกษา   5,000.00  บาท 

 13.  จ่ายดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงิน ธ.กรงุเทพ       378,082.19  บาท 

 14.  จ่ายดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงิน ธ.กรงุไทย สิโรรส         283,561.65 บาท 

 15.  จ่ายเงินกู้สามัญ  46  ราย       9,090,286.95 บาท 

  รวมจ่าย      24,491,498.73  บาท 

  รวมรับทั้งสิ้น                              28,579,564.13 บาท 

 หัก  รวมจ่าย    24,491,498.73  บาท 

 เงินคงเหลือ     4,088,065.40  บาท 

 กัน  ไว้เปน็เงินกู้เพื่อเหตฉุกุเฉิน     3,000,000.00  บาท  

 กัน ไว้เป็นที่จ่ายคืนเงินรับฝาก     1,000,000.00  บาท 

/คงเหลือเปน็เงินใช้จ่าย... 



 
 

 
 คงเหลือเปน็เงินใช้จ่าย         88,065.40  บาท 

หมายเหตุ 

 เงินสดคงเหลือ  ณ  วันที่  20 มิ.ย.59                      2,281.74  บาท 

 เงินฝาก ธ.กรงุไทย  สาขาสิโรรส คงเหลือ 20 มิ.ย.59          124,884.26  บาท 

 เงินฝากธ.กรุงไทย สาขายะลา คงเหลือ 20 มิ.ย.59   22,649,744.56  บาท 

 เงินฝากธ.กรุงเทพ  คงเหลือ 20 มิ.ย.59   105,359.40 บาท 

 เงินฝาก ธกส.ยะลา  คงเหลือ 20 มิ.ย.59   2,962,479.98 บาท 

 เงินฝากชมุนมุ สอ.ตร.แห่งชาติ   98,758.88  บาท 

 เงินฝากธนาคารธนชาต     27,547.09  บาท 

 เงินฝากธนาคารออมสิน      30,115,130.01 บาท 

 เงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ   56,086,185.92  บาท 

 หมายเหตุ 

 หนี้เงินกู้ สอ.รพ หาดใหญ่  20 มิ.ย.59 คงเหลือ  46,875,000.00 บาท 

 หนี้เงินกู้ สอ.มอ.หาดใหญ่  20 มิ.ย.59    คงเหลือ    146,250,000.00 บาท 

 หนี้เงินกู้ ธ.กรงุเทพสาขายะลา ณ 20 มิ.ย.59คงเหลือ  100,000,000.00 บาท 

หนี้เงินกู้ ธกส.สาขายะลา ณ 20 มิ.ย.59 คงเหลือ  214,371,092.73 บาท 

 หนี้ตั๋วสัญญาใช้เงิน ธ.กรงุไทย สาขาสิโรรส             150,000,000.00 บาท 

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

   รวมหนี้คงเหลือ  757,496,092.73 บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติรับทราบ 

5.6เรื่อง  การจ่ายเงินกู้สามัญระหว่างเดือน มิถุนายน 2559 

 ระหว่างวนัที ่24 พฤษภาคม 2559 ได้มีการอนมุัติเงินกู้สามัญให้กบัสมาชิก จํานวน 2 ราย 

  วงเงินกู้    660,000.00 บาท 

 ระหว่างวนัที ่26 พฤษภาคม 2559 ได้มีการอนมุัติเงินกู้สามัญให้กบัสมาชิก จํานวน 1 ราย 

  วงเงินกู้ 151,731.16 บาท 

 ระหว่างวนัที ่31 พฤษภาคม 2559 ได้มีการอนมุัติเงินกู้สามัญให้กบัสมาชิก จํานวน 1 ราย 

  วงเงินกู้ 130,000.00 บาท 

 ระหว่างวนัที ่10 มิถนุายน 2559 ได้มีการอนุมตัิเงินกู้สามัญให้กับสมาชิก จํานวน 1 ราย 

  วงเงินกู้ 369,700.00 บาท 

 ระหว่างวนัที ่13 มิถนุายน 2559 ได้มีการอนุมตัิเงินกู้สามัญให้กับสมาชิก จํานวน 1 ราย 

  วงเงินกู้   48,745.90 บาท 

/ระหว่างวันที่... 



 
 

 
 ระหว่างวนัที ่14 มิถุนายน 2559 ได้มีการอนุมตัิเงินกู้สามัญให้กับสมาชิก จํานวน 6 ราย 

  วงเงินกู้ 228,370.00 บาท 

 ระหว่างวนัที ่15 มิถนุายน 2559 ได้มีการอนุมตัิเงินกู้สามัญให้กับสมาชิก จํานวน 2 ราย 

  วงเงินกู้ 252,409.54 บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติรบัทราบ 

5.7เรื่อง  การจ่ายเงินกู้สามัญประจําเดือน มิถุนายน 2559 

 สมาชิกยืน่กู้สามัญ จํานวน 206 ราย 

 รวมจ่ายเปน็เงิน จํานวน 123,410,000.00  บาท 

 ซ่ึงยอดหลังหกัค่าใช้จ่ายและหนี้สินแล้ว ยอดจ่ายจริงประมาณ 54,748,506.01 บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมตัิส่วนสมาชิกรายที่มีกรณีติดภาระค้ําประกนัให้ดําเนินการทําหนังสือรบั

สภาพหนี้ และสมาชิกราย จ.ส.ต.พลวัฒน์ เขียวจันทร์ ให้ชะลอการจ่ายและให้เจ้าตัวมาติดต่อที่สหกรณ์ 

5.8เรื่อง  รายงานติดตามหนี้สิน และรายละเอียดลูกหนี้ต่างจังหวัด 

 ภายในเดือน มิถุนายน 2559 มีลูกหนี้ต่างจังหวัดส่งชําระเงินตั้งแต่ 20 พฤษภาคม 2559 – 20 มิถุนายน 2559

รวมเป็นเงิน 9,204,820.87 บาท 

  ลูกหนี้ต่างจงัหวัด ยกมาเดือน พ.ค. 59   446 ราย 

  สมาชิกหน่วยต่างจงัหวัด ประจําเดือน มิ.ย.59  11 ราย 

  ย้ายไป ศชต.     - ราย 

  ย้ายเข้า      - ราย 

  คงเหลือลูกหนี้ต่างจังหวัด เดือน มิถุนายน 2559 435 ราย 

รายชื่อสมาชิกต่างจังหวัด ขาดส่งประจําเดือนพฤษภาคม  2559  

 1.ส.ต.อ.นันทภัสณ์  แก้งคงบุญ ตําแหน่งภจว.สงขลา  สมาชิกที ่05137  โดนเรื่องอายัดเงินเดือน

การเงินเก็บไม่ได้ขาดส่ง ออมสินอายัดเก็บไม่ได้ 3  เดือน**แจ้งคนค้ําเพื่อทราบ(ส่งเรื่องฟ้องโดนอายัดเงินเดือน) 

    ทุนเรือนหุ้น     345,500.00  บาท 

    หน้ีเงินกู้สามัญ  1,265,549.90  บาท 

  ผู้ค้ํา  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 พิจารณาแล้วมีมติให้แจ้งผูค้้ําทราบ 

 

 

/2. ส.ต.อ.อํานวย... 



 
 

 
 2.ส.ต.อ.อํานวย  เต่งทิ้ง  เลขที่สมาชิก 05659   ติดต่อให้เจ้าตัวโอนไปสหกรณ์สตูลแต่เจ้าตัวก็ยังนิ่ง

เฉยไม่ดําเนินการใดๆทั้งส้ิน หน้ีโครงการตั้งแต่ย้ายเก็บไม่ได้เลย ทําหนังสือถึง สอ.ตร.สตูล 23/3/59 **ล่าสุด

การเงินเก็บได้เดือนละ 10,000  บาท  4/5/59 (ทําหนังสือส่ง ภจว.สตูล/ ผกก.สตูล (เพื่อเรียกเก็บเพิ่มเติม เ ป็ น

ยอดเงิน 26,610 บาท    ตามมติที่ประชุม ชุดที่ 21 ครั้งที่ 5   26  พฤษภาคม  2559 : ได้มีมติให้กรรมการ

ติดตามทวงหนี้เดินทางไปที่ สภ.มะนัง เพื่อพบกับ  ผกก.สภ.มะนัง  เพื่อติดตามหนี้ค้าง ดังนี้ 

    ทุนเรือนหุ้น  249,400.00  บาท 

    หน้ีเงินกู้สามัญ     948,612.22  บาท 

    หน้ีเงินกู้ค่าครองชีพ    100,000.00  บาท 

    รับสภาพหนี้       65,417.73  บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติให้ราบรวมเอกสารต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องส่ง ผบช.ภ.9 เพื่อขอให้ดาํเนินการในส่วนที่เกีย่วข้อง 

 3.ส.ต.อ.นิกร  วรรณะเลขที่สมาชิก 05453  ตําแหน่ง สภ.ควนขนุน  ขาดส่งชําระ 2 เดือนยอด 

14,808.80 บาท ติดต่อเจ้าตัวแล้ว เจ้าตัวส่งให้เดือนส้ินเดือน มิ.ย. 59 (ล่าสุดทําหนังสือส่งเรียกเก็บภจว.พัทลุง) 

    ทุนเรือนหุ้น     421,300.00  บาท 

    หนี้เงินกู้ค่าครองชีพ      67,613.34  บาท 

    หนี้เงินกู้หุ้นตวัเอง    158,200.00  บาท 

ที่ประชุม มีมติรบัทราบ 

 4.ส.ต.ต.ณรงค์ศักดิ์  มากมาเลขที่สมาชิก 06230  ตําแหน่ง สภ.โคกโพธิ์   24/ 5 /59  ส่งหนังสือ

โอน สอ.ปัตตานี เมื่อ 6/6/59   **โอนหุ้นหักหนี้   24  มิ.ย. 59 

    ทุนเรือนหุ้น  169,000.00  บาท 

    หนี้เงินกู้สามญั     265,241.99  บาท 

ที่ประชุม มีมติรบัทราบ 

 5.ส.ต.ต.ธนพนธ์  เลียงกาทิพย์  เลขที่สมาชิก 06557  ขาดส่ง1 เดือน 30/6/59  ยอด  3,993.25 บาท 

    ทุนเรือนหุ้น     107,300.00  บาท 

    หนี้เงินกู้สามญั     117,630.64  บาท 

ที่ประชุม มีมติรบัทราบ 

 6.ส.ต.อ.วิทยาพร  รักแก้ว   ตําแหน่งสภ.เมืองตรัง   สมาชิกเลขที่07203  ขาดส่ง 1 เดือน**ล่าสุด

ติดต่อเจ้าหน้าที่การเงิน ภจว.ตรัง  หักให้  ยอด  15,350 บาท 

 ทุนเรือนหุ้น     201,000.00  บาท 

 หนี้เงินกู้สามญั     589,561.35  บาท 

 หนี้เงินกู้ฉุกเฉิน         5,249.63  บาท 

ที่ประชุม มีมติรบัทราบ 

/7. พ.ต.อ.ณรงค์... 



 
 

 
 7.พ.ต.อ.ณรงค์  นาคทั่ง เลขที่สมาชิก 07230 ขาดส่ง 1 เดือน เก็บได้แต่ต้นดอกเบ้ีย เจ้าตัวได้ส่งมา  

20,000 บาท 16 พ .ค . 59 (เก็บได้แต่ดอกเบ้ีย ต้นยังไม่ได้)ทําหนังสือส่งเรียกเก็บ ยอด 13,750 บาท  

 ที่สอ.ยล./1503   13/5/59  **ล่าสุดเจ้าตัวได้ส่งชําระยอดค้าง 14,000 บาท23 มิ.ย. 59 

 ทุนเรือนหุ้น     392,000.00  บาท 

 หน้ีเงินกู้สามัญ     513,461.73  บาท 

ที่ประชุม มีมติรบัทราบ 

 8.ส.ต.ท.นพดล  ก๋าใจ ตําแหน่งกองบัญชาการภาค 5  เลขสมาชิก 07658 ขาดส่ง 4 เดือน**ส่ง

เรียกเก็บเพิ่มเติม  (กองบัญชาการภาค 5) ยอดค้าง 25,745.84  บาท 

    ทุนเรือนหุ้น     174,000.00  บาท 

    หน้ีเงินกู้สามัญ  241,059.62  บาท 

ที่ประชุม มีมติรบัทราบ 

 9.ร.ต.ท.คมสัน  สมอ่อน  เลขที่สมาชิก 08182  ตําแหน่ง สภ.สะเดา  ทําหนังสือส่งเรียกเก็บยอด

2,100  ที่สอ.ยล./2014  9/6/59   (หักให้ส้ินเดือน ก.ค.) 

     ทนุเรือนหุ้น       66,040.00  บาท 

     หน้ีเงินกู้หุ้นตัวเอง      32,377.31  บาท 

ที่ประชุม มีมติรบัทราบ 

 10.ร.ต.ท.ขัตติยะ  สามทอง  เลขที่สมาชิก 08249  ตําแหน่ง สภ.ปัตตานี  **ล่าสุดติดต่อเจ้าตัว 24 

มิ.ย. 59  ให้ส่งชําระยอด 47,816.46 บาท 

     ทุนเรือนหุ้น      322,400.00  บาท 

     หน้ีเงินกู้สามัญ   1,362,684.37  บาท 

ที่ประชุม มีมติรบัทราบ 

 

สมาชิกต่างจังหวัดที่กู้  2 ที่ 

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

ระหว่างการโอนไปพัทลุง โอนไม่หมด จึงมียอดค้างสหกรณ์  285,070  บาท ณ ตอนน้ีเริ่มเก็บได้แต่ดอกเบ้ีย 

เดือนละ 5,000  บาท และรอเอาหุ้นหักหนี้  (เจ้าตัวส่งเอง) 

    ทุนเรือนหุ้น  228,800.00  บาท 

    หน้ีเงินกู้สามัญ  285,070.25  บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติให้ติดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจพัทลุง 

 

/2. ร.ต.อ.ศันสนะ... 



 
 

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

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

สําเหร่  ไป รับตําแหน่งที่ กองบังคับการปราบปราม5 (สว.กก.5 ปป.)  ส่งเรียกเก็บหนังสือที่สอ.ยล./1999   

ล่าสุด มติที่ประชุมชุดที ่21 ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 59 ให้ฟ้อง 

    ทุนเรือนหุ้น     283,200.00  บาท 

    หน้ีเงินกู้สามัญ     597,971.00  บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติส่งฟ้อง 

 3.ร.ต.ท.ภูวนาถ  โนมพรรณ  เลขสมาชิก 05581 ตําแหน่ง  สภ.สะเดา   โดนเรื่องที่สถานีตํารวจ 

ภูธรสะเดาเจ้าตัวไม่จ่ายชําระเงินที่สหกรณ์ยะลา เจ้าหน้าที่การเงินแจ้งหักไม่พอเพราะกู้สองที่ที่สหกรณ์กําลังพล 

โดนตั้งคณะกรรมการสอบที่ สภ.สะเดา**ล่าสุดมติที่ประชุมอํานวยการชุดที่ 21ครั้งที่ 6 วันที่ 14 มิ.ย. 59 ให้ฟ้อง 

    ทุนเรือนหุ้น     235,100.00  บาท 

    หน้ีเงินกู้สามัญ  940,776.28  บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติส่งฟ้อง 

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

กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมให้ฟ้อง แต่พิจารณาแล้ว ให้ส่งหนังสือแจ้งผู้บัญชาการ/ผู้บังคับการ/ผู้กํากับการ:รอผล

ตอบกลับณ ตอนนี้เจ้าตัวชําระมาแล้วบางส่วน 

    ทุนเรือนหุ้น     203,000.00  บาท 

    หน้ีเงินกู้สามัญ  736,325.78  บาท 

    หน้ีฉุกเฉิน  21,770.58  บาท 

ที่ประชุม รับทราบ 

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

กรมส่งเสริมสหกรณ์/ผู้บัญชาการ/ผู้บังคับการ/สน.ดุสิตได้ทําหนังสือถึงอธิบดีกรมส่งเสริมผ่านสหกรณ์

 จังหวัดยะลา  ที่สอ.ยล./1766  23/5/59   (ทางกรมส่งเสริมยะลาได้ตอบหนังสือกลับมาเมื่อ 16/5/59

ที่ กษ 1115/5966 และได้นําเรื่องส่ง สํานักงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพฯ พ้ืนที่1  เรื่อง ตรวจสอบข้อเท็จจริง

ของสมาชิกเนื่องจากเป็นหน้ี 2 ที่รอตอบกลับจากสํานักงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพฯ พ้ืนที่1 Tel.02-241-

5902 **ล่าสุด มติที่ประชุม ชุดที่ 21 ครั้งที่ 6  อํานวยการ วันที่ 14 มิ.ย 59  ให้ฟ้อง 

   ทุนเรือนหุ้น  325,500.00  บาท 

หนี้เงินกู้สามญั  1,369,542.48  บาท 

   หนี้เงินกู้ค่าครองชีพ      59,200.00  บาท 

   กู้ฉุกเฉิน  13,153.62  บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติส่งฟ้อง 

/6.ส.ต.อ.จักรพันธ์... 



 
 

 
 6.ส.ต.อ.จักรพันธ์  คงชัย   เลขที่สมาชิก6329 ตําแหน่ง สภ.พล  กู้ 2 ที่สหกรณ์ขอนแก่นส่งอยู่เดือน

ละ 7,000 บาท ยอดส่งจริง 14,000  บาท ทางสหกรณ์ขอนแก่นจะทําโอนเดือนตุลาคม 59 

   ทุนเรือนหุ้น     186,000.00  บาท 

   หน้ีเงินกู้สามัญ     705,000.00  บาท 

   หน้ีเงินกู้ค่าครองชีพ    125,600.00  บาท 

ที่ประชุม มีมติรบัทราบ รอโอนเดือน ต.ค. 2559 

 7.ส.ต.ต.ยุทธนา   ภูมิภาคเลขที่สมาชิก 07201 **กู้ 2 ที่** สหกรณ์ตํารวจตระเวนชายแดนที่23 มติ

ที่ประชุมครั้งที่ 21 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมให้ฟ้อง  พิจารณาแล้วส่งฟ้องไม่คุ้มกับหน้ีที่ฟ้อง**ล่าสุด

ติดต่อเจ้าตัว  23 มิ.ย. 59  ชําระยอด 8,000 บาท 

   ทุนเรือนหุ้น       63,600.00  บาท 

   หน้ีเงินกู้สามัญ       79,913.92  บาท 

   หน้ีฉุกเฉิน         5,298.27  บาท 

ที่ประชุม มีมติรบัทราบ 

 8.ส.ต.อ.สมชาย  ยศสงคราม เลขที่สมาชิก 07394 กู้สหกรณ์อุดร เจ้าตัวขอโอนไปยังสหกรณ์อุดร

แต่ทางสหกรณ์อุดรไม่รับ เนื่องจากเจ้าตัวติดคนค้ําประกัน (เก็บได้แต่ดอกเบี้ย เดือนละ 10,000  บาท)**ล่าสุดได้

ทําหนังสือถึงนายทะเบียนสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี 30/3/59  (กรมส่งเสริมจังหวัดอุดรฯ ตอบกลับมายังสหกรณ์ฯ 

เจ้าตัวไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์อุดรฯ แต่เป็นหน้ีธนาคารออมสินต้องผ่อนให้ธนาคารออมสินเดือนละ 5,700 บาท 

ซ่ึงทําให้สหกรณ์หักไม่ได้ ส่งหนังสือถึง ผกก.อุดรฯ ให้ตามเรื่องเลขที่  

   ทุนเรือนหุ้น     252,800.00  บาท 

   หน้ีเงินกู้สามัญ     893,122.61  บาท 

   หน้ีฉุกเฉิน       14,776.43  บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติให้สอบถามไปยังการเงิน ภ.จว.อุดร กรณีธนาคารออมสิน 

  9.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./1069 และหนังสือส่งเรียก

เก็บ ที่สอ.ยล./1070  ยอดเรียกเก็บ 23,920  บา(8/6/2559ได้ติดต่อไปที่ สน.บางโพ  รอหนังสือตอบกลับจาก

เจ้าหน้าที่การเงินว่าเจ้าตัวกู้ที่ไหนบ้างและเหตุผลใดที่หักให้กับสหกรณ์ฯ ไม่ได้)มีหนังสือตอบกลับจาก สน.บางโพ  

เลขที่ 0015.(บก.น.1)(11)/2164  วันที่ 8 มิ.ย. 2559   การเงินหักได้เดือนละ  4,000 บาท  เริ่มเดือนกรกฎาคม 

2559  ยอดเรียกเก็บจริง  23,920 บาท ตามมติที่ประชุม ชุดที่21 ครั้งที่5 วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ให้ฟ้อง 

 

/ทุนเรือนหุน้... 



 
 

 

   ทุนเรือนหุ้น  349,500.00  บาท 

   หน้ีเงินกู้สามัญ  1,400,000.34  บาท 

   หน้ีโครงการ  71,056.85  บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติส่งฟ้อง 

ขาดส่งประจําเดือนพฤษภาคม 2559 

 1.ส.ต.อ.พบชัย  โพธิ์ชา  เลขที่สมาชิก 05876  ตําแหน่ง ภจว.มุกดาหาร  ขาดส่ง 5 เดือนมีแต่หุ้น**

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

    ทุนเรือนหุ้น     248,100.00  บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติให้แจ้งสมาชิกหากประสงค์ลาออกให้ทําหนังสือขอลาออก 

 2.ส.ต.ท.เสรี  สุวรรณเพชร เลขที่สมาชิก 06327  ** กู้ 2 ที่** ขาดส่ง 1 เดือนมีแต่หุ้น**เจ้าตัวมี

ความประสงค์จะลาออก แต่ติดค้ํา ร.ต.อ.ประดิษฐ์  ศรีทอง 

    ทุนเรือนหุ้น     182,000.00  บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติให้แจ้งสมาชิหากประสงค์ลาออกให้ดําเนินการทําหนงัสือรบัสภาพหนี้กรณีติดค้ํา

ประกนั 

 3.ร.ต.ต.วีระศักดิ์  ชัยอินทร์  เลขที่สมาชิก 06475 ตําแหน่ง ภจว.พระนครศรีอยุธยาขาดส่ง 2 เดือน มี

แต่หุ้น 

    ทุนเรือนหุ้น     222,300.00  บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติให้แจ้งสมาชิกหากประสงค์ลาออกให้ทําหนังสือขอลาออก 

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

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

ทุนเรือนหุ้น  80,000.00  บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติให้แจ้งสมาชิกหากประสงค์ลาออกให้ทําหนังสือขอลาออก 

  5.ร.ต.ท.อลงกรณ์  กนกวรรณ  เลขที่สมาชิก 06836  ตําแหน่ง กองปราบปราม (ติดต่อเจ้าตัวไม่ได้) 

    ทุนเรือนหุ้น     222,690.00  บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติให้แจ้งสมาชิกหากประสงค์ลาออกให้ทําหนังสือขอลาออก 

 7.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 พิจารณาแล้วมีมติให้แจ้งสมาชิกหากประสงค์ขอโอนให้ทําหนังสือขอโอน 

/8.ส.ต.ท.กรนัต์... 



 
 

 
 8. ส.ต.ท.กรันต์  เลิศลํ้า เลขที่สมาชิก  07664  ตําแหน่ง สภ.พยัคภูมิสัย  ขาดส่ง 5 เดือนส่งเรียก

เก็บ 11/5/59 สภ.พยัคฆภูมิพิสัย ยอด 1,200   ที่ สอ.ยล./1479  **ล่าสุดติดต่อเจ้าหน้าที่การเงิน เ จ้ า ห น้ า ที่

การเงินให้ส่งให้ สอ.มหาสารคาม หักชําระค่าหุ้น 1,200 บาท  

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติให้แจ้งสมาชิกหากประสงค์ลาออกให้ทําหนังสือขอลาออก 

 9.จ.ส.ต.ปฎิวัตร    ชัยพิมพ์พา  เลขที่สมาชิก  07687 ตม.ท่าอากาศยานภูเก็ต  ขาดส่ง 5 เดือนส่ง

เรียกเก็บ 11/5/59 ตม.ท่าอากาศยานภูเก็ต  ยอด 1,500   ที่ สอ.ยล./1477**ล่าสุดติดต่อเจ้าตัว 22/6/59  เจ้าตัว

ไม่ยินยอมให้หักเพราะโดนอายัดเงินปันผล 

ทุนเรือนหุ้น  107,100.00  บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติให้แจ้งสมาชิกหากประสงค์ลาออกให้ทําหนังสือขอลาออก 

 10.ส.ต.อ.ทวีศักดิ์   ประดับศรี  เลขที่สมาชิก  07820  โดนอายัดเงินปันผลเจ้าตัวไม่จ่ายส่งหนังสือ

หลายครั้งแล้ว แต่เจ้าหน้าที่การเงินแจ้งว่า เจ้าตัวไม่ยินยอมจ่าย 

ทุนเรือนหุ้น  137,700.00  บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติให้แจ้งสมาชิกหากประสงค์ลาออกให้ทําหนังสือขอลาออก 

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

12/4/59  ยอด 1,200 บาท(หักให้ส้ินเดือน ก.ค.) 

   ทุนเรือนหุ้น  27,600.00  บาท    

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติให้แจ้งสมาชิกหากประสงค์ลาออกให้ทําหนังสือขอลาออก 

 12. ร.ต.ท.ปิยะณัฐ  แบ่งใจ  เลขที่สมาชิก  08104 สภ.เมืองพะเยา ขาดส่งหุ้น 5 เดือนส่งเรียกเก็บ 

11/5/59 สภ.พะเยา ยอด 1,200   ที่ สอ.ยล./1480    **ล่าสุดได้ติดต่อไปที่ สภ.พะเยาเจ้าตัวย้ายไปที่อ่ืน ไม่

สามารถติดต่อได้ 

   ทุนเรือนหุ้น       37,200.00  บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติให้แจ้งสมาชิกหากประสงค์ลาออกให้ทําหนังสือขอลาออก 

หยุดส่งหุ้นตามมติที่ประชุม  10  ราย 

 1.ด.ต.พัลลภ พรหมแก้ว เลขที่สมาชิก 02790 ทุนเรือนหุ้น 422,500.00บาท 

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

 3.ส.ต.อ.จรัญ จันทรของชุม เลขที่สมาชิก 04375 ทุนเรือนหุ้น 176,700.00บาท

 4.ร.ต.ท.อาทิตย์ อินทรสกุล เลขที่สมาชิก 05077 ทุนเรือนหุ้น    368,000.00บาท 

 5.ด.ต.พันธุ์ธชั ตั้งรุ่น เลขที่สมาชิก 05210 ทุนเรือนหุ้น    349,500.00บาท 

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

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

 8. พล.ต.ต.ชัยทัต อินทนจูิตร เลขที่สมาชิก 05992 ทุนเรือนหุ้น 6,098,590.00บาท 

/9.ร.ต.ต.สันติชัย... 



 
 

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

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

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

แจ้งเพื่อทราบสมาชิกต่างจังหวัดที่เก็บยอดหนี้เงินกู้ฉุกเฉินไม่ได้ 

 1.ร.ต.อ.ธนาเทพ  วรรณกุล   ตําแหน่งสภ.ระแงะ   สมาชิกเลขที่04098 วันที่กู้ฉุกเฉิน 30 / 5 / 255

วงเงินกู้ 70,000 บาท  ชําระงวดละ 5,900 บาท คงค้าง 25,203.48 บาท**ค้างจ่ายตั้งแต่เดือน  3/2558 – 

12/2558  เก็บต้นได้ไม่เต็มจํานวน (การเงินแจ้งหักได้เท่านั้น) 

 2.จ.ส.ต.สงกรานต์  แซะอาหลี   ตําแหน่งสภ.เมืองสตูล   สมาชิกเลขที่05977วันที่กู้ฉุกเฉิน 10/2/2557วงเงินกู้ 

70,000 บาทชําระงวดละ 5,900 บาทคงค้าง 67,800 บาท**ค้างจ่ายตั้งแต่เดือน  7/2558 – 5/2559  

 3.ร.ต.อ.ประดิษฐ์  ศรีทอง   ตําแหน่งสน.ดุสิต   สมาชิกเลขที่06208** กู้ 2 ที่ **วันที่กู้ฉุกเฉิน   1 / 62554

วงเงินกู้ 40,000 บาทชําระงวดละ 3,400 บาท คงค้าง 13,153.62 บาท**ค้างจ่ายตั้งแต่เดือน  4/2556 – 5/2559 

 4.ส.ต.อ.ปรีชา  ธุระพล   ตําแหน่งสภ.น้ํายืน   สมาชิกเลขที่06522วันที่กู้ฉุกเฉิน  29/8/2557วงเงินกู้ 35,000 

บาทชําระงวดละ 3,000 บาท คงค้าง 25,197.61 บาท**ค้างจ่ายตั้งแต่เดือน  9/2558 – 3/2559  ตอนน้ีเก็บได้ปกติแล้ว 

 5.ส.ต.ต.ยุทธนา  ภมูิภาค   ตําแหน่งตํารวจตระเวนชายแดนที่23   สมาชิกเลขที0่7201** กู้ 2 ที่ **

วันทีกู่้ฉุกเฉิน  20 / 10 / 2553 วงเงินกู้ 40,000 บาท ชําระงวดละ 3,400 บาท คงค้าง 5,298.27 บาท**ค้าง

จ่ายตั้งแต่เดือน  12/2555 – 5/2559 

 6.ส.ต.อ.วิทยาพร  รักแก้ว   ตําแหน่งสภ.เมืองตรัง   สมาชิกเลขที่07203วันที่กู้ฉุกเฉิน  14 / 5 / 2555วงเงิน

กู้ 50,000 บาทชําระงวดละ 4,200 บาท คงค้าง 5,249.63 บาท**ค้างจ่ายตั้งแต่เดือน  8/2558 – 5/2559 

 7.ส.ต.ท.สมชาย  ยศสงคราม   ตําแหน่งภจว.อุดรธานี   สมาชิกเลขที่07394วันที่กู้ฉุกเฉิน  16 / 3 / 2554

วงเงินกู้ 40,000 บาท ชําระงวดละ 2,900 บาท คงค้าง 14,776.43 บาท**ค้างจ่ายตั้งแต่เดือน  11/2555 – 5/2559 

 8.ร.ต.ท.วีระชาติ  คําเพราะ   ตําแหน่งสภ.หนองคาย   สมาชิกเลขที่07415วันที่กู้ฉุกเฉิน   2 / 5 / 2557วงเงิน

กู้ 50,000 บาท ชําระงวดละ 4,200 บาท คงค้าง 26,041.68 บาท**ค้างจ่ายตั้งแต่เดือน  8/2558 – 5/2559 

 9.ส.ต.ท.ดํารง  เรืองกระจาย   ตําแหน่งภจว.สุรินทร์   สมาชิกเลขที่07939 วันที่กู้ฉุกเฉิน   2 / 5 / 2557

วงเงินกู้ 49,999.93 บาท ชําระงวดละ 4,200 บาท คงค้าง 37,399.93 บาท**ค้างจ่ายตั้งแต่เดือน  8/2558 – 5/2559 

 10.จ.ส.ต.ภูมิทัศน์  สัตย์สุขยิ่ง  ตําแหน่งภจว.หนองคาย  สมาชิกเลขที่07966วันที่กู้ฉุกเฉิน 18/7/2555วงเงิน

กู้ 10,500 บาทชําระงวดละ 1,000 บาทคงค้าง 5,735.38 บาท**ค้างจ่ายตั้งแต่เดือน  8/2558 – 5/2559 เก็บได้ไม่เต็ม 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติรอเงินปันผลหักชําระ 

 

 

 

 

/รายช่ือสมาชิกต่างจังหวัด... 



 
 

 

รายชื่อสมาชิกต่างจังหวัดมีแต่หุ้น    **  มีแต่หุ้น  123  คน  ** 

ลําดับ 
รหัส

สมาชิก 
ชื่อ   -   สกลุ ทุนเรือนหุ้น 

ส่งหุ้นต่อ

เดือน 
หมายเหตุ 

1 02790 ด.ต.พัลลภพรหมแก้ว 422,500.00 5,000.00 หยุดส่งหุ้น 

2 03226 ด.ต.สถาพร แก้วขาว 1,170,300.00 5,000.00 มีแต่หุ้น 

3 03254 ด.ต.อาซิอิสลามิกกุล 235,000.00 1,200.00 มีแต่หุ้น 

4 03813 ด.ต.สุวรรณสังข์แก้ว 771,000.00 2,000.00 มีแต่หุ้น 

5 03956 ด.ต.กฤษดารตันชูศรี 556,500.00 1,500.00 มีแต่หุ้น 

6 04375 ส.ต.อ.จรัญจนัทรของชุม 176,700.00 1,300.00 มีแต่หุ้น 

7 04379 ส.ต.ท.ปรเมษฐ์แก้วทอง 190,200.00 1,500.00 มีแต่หุ้น 

8 04394 ส.ต.อ.วีรพลเซ่งสีแดง 233,000.00 2,000.00 มีแต่หุ้น 

9 04401 จ.ส.ต.หญิงจันทร์ทิพย์อินทจักร ์ 610,200.00 2,000.00 หยุดส่งหุ้น 

10 04439 ส.ต.อ.วิโรจน์อินพรม 234,200.00 1,300.00 มีแต่หุ้น 

11 04579 พ.ต.ท.เชิดศักดิ์แก้วมณีโชติ 1,778,700.00 20,000.00 มีแต่หุ้น 

12 04739 จ.ส.ต.วิฑูรย์จนัทร์บาลใจ 1,610,000.00 5,000.00 มีแต่หุ้น 

13 04795 ร.ต.ต.สิทธิพลวัฒนะ 517,730.00 5,000.00 มีแต่หุ้น 

14 04832 ด.ต.บุญช่วยเพ็ชรรตัน์ทอง 830,000.00 5,000.00 มีแต่หุ้น 

15 04848 ด.ต.เริงชัยคงพันธ์ 368,000.00 3,000.00 มีแต่หุ้น 

16 04881 พ.ต.ต.ไพจิตต์รจุิศรัณย ์ 311,400.00 1,500.00 มีแต่หุ้น 

17 05077 ร.ต.ท.อาทิตย์อินทรสกุล 368,000.00 2,000.00 มีแต่หุ้น 

18 05083 ส.ต.อ.เทพฤทธิ์ มณีภาค 259,350.00 1,300.00 มีแต่หุ้น 

19 05103 ร.ต.ท.การณุย์ลิมปโิรจนฤทธิ ์ 819,350.00 10,000.00 มีแต่หุ้น 

20 05192 ร.ต.ต.กศุลค้อมทอง 1,600,600.00 8,000.00 มีแต่หุ้น 

  21 05193 ร.ต.ต.ประจวบ  ผอมทอง 111,940.00 900.00 มีแต่หุ้น 

22 05210 ด.ต.พันธุธ์ัชตั้งรุ่น 349,500.00 3,000.00 หยุดส่งหุ้น 

23 05428 จ.ส.ต.ศรายทุธทิพย์มณี 173,300.00 1,500.00 มีแต่หุ้น 

24 05454 ร.ต.ท.สัญชัยวิสูตรธนาวิทย์ 950,800.00 1,500.00 มีแต่หุ้น 

25 05483 จ.ส.ต.กิตติเนติ 233,300.00 1,500.00 หยุดส่งหุ้น 

26 05492 ส.ต.อ.บรรพตแก้วมณี 180,600.00 2,000.00 มีแต่หุ้น 

27 05550 ส.ต.อ.บุญเชิดอ้นสาย 617,200.00 5,000.00 มีแต่หุ้น 



 
 

 

28 05664 ส.ต.ต.รวิกรสังข์ศิริ 1,514,440.00 3,000.00 มีแต่หุ้น 

29 05675 ร.ต.ต.อนุพงศ์  แก่นแท่น 880,000.00 3,000.00 หยุดส่งหุน้ 

30 05845 จ.ส.ต.หญิงพรรณี  แซ่ลก 2,070,000.00 5,000.00 มีแต่หุ้น 

31 05848 ร.ต.ต.หญิงจารุวรรณจิตตอานนท์ 684,100.00 1,200.00 มีแต่หุ้น 

32 05876 ส.ต.อ.พบชัยโพธิ์ชา 248,100.00 1,300.00 มีแต่หุ้น 

33 05894 ส.ต.อ.พันธุ์ศกัด์ิทองไชย 240,200.00 1,200.00 มีแต่หุ้น 

34 05901 ส.ต.อ.คมกฤษจันทะเสน 242,970.00 1,200.00 มีแต่หุ้น 

35 05992 พล.ต.ต.ชัยทัตอินทนูจิตร 6,098,590.00 10,000.00 หยุดส่งหุ้น 

36 06113 ส.ต.ต.ประวิททองขวัญ 235,200.00 1,100.00 มีแต่หุ้น 

37 06205 พ.ต.ต.โชติวิทย์เกตุดิษฐ์ 159,600.00 1,500.00 มีแต่หุ้น 

38 06243 ส.ต.อ.แสงปญัจะเคนท้าว 245,600.00 1,200.00 มีแต่หุ้น 

39 06304 ส.ต.ต.ประการสุทธิแพทย์ 261,500.00 1,200.00 มีแต่หุ้น 

40 06327 ส.ต.ท.เสรีสุวรรณเพชร 182,000.00 1,500.00 มีแต่หุ้น 

41 06382 ร.ต.ต.สันธิชยัพรหมทอง 1,000,000.00 5,000.00 หยุดส่งหุ้น 

42 06407 ส.ต.ท.ประดิษฐแก้วก๋อง 100,600.00 1,100.00 มีแต่หุ้น 

43 06424 ร.ต.ต.สนองมาโสภา 208,500.00 1,500.00 มีแต่หุ้น 

44 06428 ส.ต.ต.สมเจตน์คงเมือง 161,500.00 1,000.00 มีแต่หุ้น 

45 06436 ส.ต.ต.นรากรแก้วสีขาว 173,000.00 1,500.00 มีแต่หุ้น 

46 06450 ส.ต.อ.วิทยาหลุยบุญเป็ง 230,200.00 1,400.00 มีแต่หุ้น 

47 06475 ร.ต.ต.วีระศักดิ์ชัยอินทร์ 222,300.00 1,100.00 มีแต่หุ้น 

48 06492 ร.ต.ต.ไพฑูลย์ตันมา 197,640.00 1,100.00 มีแต่หุ้น 

49 06515 ส.ต.อ.ปรีดาใบนอก 229,400.00 1,400.00 มีแต่หุ้น 

50 06525 ส.ต.ท.เพิ่มศกัดิ์พัชรพิสิฐ 203,900.00 1,200.00 มีแต่หุ้น 

51 06535 ส.ต.ต.ทวีศกัดิ์สีสัน 146,000.00 1,000.00 มีแต่หุ้น 

52 06569 ส.ต.อ.อรุธพลจันทกลิ่น 119,600.00 1,200.00 มีแต่หุ้น 

53 06571 ส.ต.ท.ธงชัยเมืองมา 80,000.00 1,000.00 มีแต่หุ้น 

54 06595 ส.ต.ท.บรรทมรามพัด 194,300.00 2,000.00 มีแต่หุ้น 

55 06642 ส.ต.ท.นฤพลหัสพิมพ์ 159,100.00 1,200.00 มีแต่หุ้น 

56 06651 ส.ต.ท.เอกวิทย์อมรสิน 176,570.00 1,100.00 มีแต่หุ้น 

57 06687 ร.ต.ท.ปฏิเวธตาลสุข 179,800.00 1,200.00 มีแต่หุ้น 

58 06714 ส.ต.ต.นิรันดรจรนามน 103,000.00 1,000.00 มีแต่หุ้น 



 
 

 

59 06743 พ.ต.ท.มนตรีคงวัดใหม่ 2,031,800.00 10,000.00 มีแต่หุ้น 

60 06770 พ.ต.อ.สวัสดิ์เตียวิรตัน์ 9,520,000.00 5,000.00 มีแต่หุ้น 

61 06784 ส.ต.ท.ณัฐวุฒิอ่อนชื่นจิตร 150,800.00 1,300.00 มีแต่หุ้น 

62 06798 ส.ต.ต.ศาสตราวุธจรลี 166,500.00 2,500.00 มีแต่หุ้น 

63 06809 จ.ส.ต.เทวินทร์หงษ์ระนัย 249,500.00 1,500.00 มีแต่หุ้น 

64 06811 ส.ต.ท.องอาจคําเครื่อง 147,900.00 1,200.00 มีแต่หุ้น 

65 06836 ร.ต.ท.อลงกรณ์กนกวรรณ 222,690.00 900.00 มีแต่หุ้น 

66 06861 ร.ต.ต.สุรกานต์ต่วนจะโปะ 115,000.00 1,000.00 มีแต่หุ้น 

67 07089 ร.ต.ท.วิสิทธิ์สุวรรณศีลศกัด์ิ 671,980.00 1,500.00 มีแต่หุ้น 

68 07196 ส.ต.ท.วีระพฒัน์ฮวดเกิด 190,300.00 1,300.00 มีแต่หุ้น 

69 07248 ส.ต.ท.ตฤญณภ้ทร์อินทะเกิด 963,800.00 1,200.00 มีแต่หุ้น 

70 07337 ส.ต.อ.กษินาถบุญอารีย์ 250,700.00 1,500.00 หยุดส่งหุ้น 

71 07393 ส.ต.อ.สมศักดิ์จันทาทอง 149,400.00 1,200.00 มีแต่หุ้น 

72 07396 ส.ต.อ.สาธิตทาเอ้ือ 268,780.00 1,300.00 มีแต่หุ้น 

73 07403 จ.ส.ต.ปรีชาน้อยลา 153,800.00 1,500.00 มีแต่หุ้น 

74 07411 ร.ต.อ.ยุทธศกัด์ิคําศักด์ิดา 102,000.00 1,300.00 มีแต่หุ้น 

75 07430 ร.ต.ต.วีระชัยปานหน ู 187,400.00 1,100.00 มีแต่หุ้น 

76 07440 ส.ต.ต.ภัรสพรหลีส ู 103,700.00 1,100.00 มีแต่หุ้น 

77 07470 ส.ต.อ.อรรถพลนุกิจ 251,800.00 1,400.00 มีแต่หุ้น 

78 07479 ร.ต.ต.นรินทร์ไร่ไสว 154,000.00 1,200.00 มีแต่หุ้น 

79 07488 ส.ต.ท.เชิดชัยสมบูรณ์ 205,200.00 1,200.00 มีแต่หุ้น 

80 07493 พ.ต.อ.วิเชียรอินเทียน 1,192,040.00 4,000.00 มีแต่หุ้น 

81 07508 ส.ต.อ.พงศ์พัฒน์หนูงาม 117,000.00 2,000.00 มีแต่หุ้น 

82 07509 จ.ส.ต.มะรอพีหะยีตาเยะ 122,100.00 1,300.00 มีแต่หุ้น 

83 07529 พ.ต.อ.สมบัติหวังดี 8,134,040.00 2,000.00 มีแต่หุ้น 

84 07604 ส.ต.อ.อากรณ์สินไพราช 151,700.00 1,300.00 มีแต่หุ้น 

85 07606 ส.ต.อ.วันชัยแน่นอุดร 253,300.00 1,300.00 มีแต่หุ้น 

86 07632 ส.ต.อ.พัลลภจัลวรรณา 216,000.00 3,000.00 มีแต่หุ้น 

87 07664 ส.ต.ท.กรนัต์เลิศล้ํา 216,000.00 1,200.00 มีแต่หุ้น 

88 07680 ส.ต.ท.หญิงปยิาภรณ์หาญณรงค์ 140,000.00 2,000.00 มีแต่หุ้น 

89 07687 จ.ส.ต.ปฎิวัติรชัยพิมพ์พา 107,100.00 1,500.00 มีแต่หุ้น 



 
 

 
90 07711 ส.ต.อ.กรประเสริฐขอคํา 137,600.00 1,200.00 มีแต่หุ้น 

91 07741 ร.ต.ต.หญิงบณุยนุชสงศรี 712,150.00 2,000.00 มีแต่หุ้น 

92 07818 ร.ต.ท.หญิงดวงใจดําสง 95,000.00 2,000.00 มีแต่หุ้น 

93 07820 ส.ต.อ.ทวีศักดิ์ประดับศรี 137,700.00 1,300.00 มีแต่หุ้น 

94 07853 ร.ต.ต.ธนศักดิ์วราห์คํา 94,480.00 1,100.00 มีแต่หุ้น 

95 07870 ส.ต.ท.ธนกรแดงบุญ 73,700.00 1,100.00 มีแต่หุ้น 

96 07902 ส.ต.ต.ทศวรรษลาเจริญ 147,000.00 1,500.00 มีแต่หุ้น 

97 07964 ส.ต.ท.ธีรศักดิ์อุประ 488,000.00 8,000.00 มีแต่หุ้น 

98 07967 ส.ต.ท.สวัสดิ์สมศรี 100,400.00 1,200.00 มีแต่หุ้น 

99 08054 ร.ต.ท.ภราดรเชิดชูลํ้าตระกลู 300,000.00 5,000.00 มีแต่หุ้น 

100 08064 ส.ต.อ.วิฑูรย์คงแทน 62,000.00 1,000.00 มีแต่หุ้น 

101 08078 ส.ต.ท.ชาตรีเมืองศิริ 27,600.00 1,200.00 มีแต่หุ้น 

102 08081 ร.ต.ต.สมชายสิงห์เสนา 81,000.00 1,500.00 มีแต่หุ้น 

103 08088 ร.ต.ท.ปรีชาก่อเกื้อ 1,600,000.00 2,000.00 หยุดส่งหุ้น 

104 08104 ร.ต.ท.ปยิะณฐัแปงใจ 37,200.00 1,200.00 มีแต่หุ้น 

105 08125 ส.ต.ท.สายยันพันธฤทธิ ์ 61,140.00 1,200.00 มีแต่หุ้น 

106 08137 ร.ต.ท.สุเทพวัน่เส้ง 72,100.00 1,500.00 มีแต่หุ้น 

107 08192 ร.ต.ท.วรวัชป้อมนิล 134,000.00 1,500.00 มีแต่หุ้น 

108 08205 ส.ต.ท.จรูญพนัธฤทธิ ์ 57,620.00 1,200.00 มีแต่หุ้น 

109 08209 ร.ต.ท.ภพธรดวงกลาง 65,800.00 1,300.00 มีแต่หุ้น 

110 08218 ร.ต.ต.ภานุวัตน์ภาพติบ๊ 69,000.00 1,500.00 มีแต่หุ้น 

111 08237 ส.ต.อ.สมบูรณ์โสภาคํา 59,650.00 1,300.00 มีแต่หุ้น 

112 08330 พ.ต.อ.ทิวธวัธนครศรี 33,960.00 2,000.00 มีแต่หุ้น 

113 08333 ร.ต.ท.หญิงกาญจนาจนัทะคาร 57,230.00 1,500.00 มีแต่หุ้น 

114 08554 ส.ต.ต.วรกิจแหยมพวา 92,710.00 2,500.00 มีแต่หุ้น 

115 08604 ส.ต.ต.อลงกรณ์ธรุะชาติ 186,700.00 1,400.00 มีแต่หุ้น 

116 08746 ส.ต.ต.พิทักษ์โทบุร ี 43,800.00 1,300.00 มีแต่หุ้น 

117 08832 ส.ต.ท.อัครพลดุมชัยภูมิ 37,500.00 1,500.00 มีแต่หุ้น 

118 08995 ร.ต.ท.มานิตย์มาเจริญ 48,000.00 1,500.00 มีแต่หุ้น 

119 09069 ส.ต.ต.อิมรอนแซ่ลิ่ม 43,500.00 1,500.00 มีแต่หุ้น 

120 09252 ร.ต.ท.ชินภัทรขุนนุ้ย 34,500.00 1,500.00 มีแต่หุ้น 



 
 

 
121 09265 จ.ส.ต.สมศักดิ์พูลเอียด 31,500.00 1,500.00 มีแต่หุ้น 

122 09299 ร.ต.ท.กิตติพงศ์หนูเพ็ง 27,000.00 1,500.00 มีแต่หุ้น 

123 09301 พ.ต.อ.อาคมบัวทอง 4,925,030.00 3,000.00 มีแต่หุ้น 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติหากสมาชิกรายใดประสงค์ลาออกให้ดําเนินการทําหนงัสือขอลาออกจากการเปน็

สมาชิกได้ 

5.9  เรื่อง  ขา้ราชการบํานาญจ่ายตรง 

 ภายในเดือน มิถุนายน 2559 มีลูกหน้ีข้าราชการบํานาญส่งชําระเงินตั้งแต่ 20 พฤษภาคม 2559 – 

20 มิถุนายน 2559 จํานวน 100 ราย รวมเป็นเงิน 801,575.10 บาท 

          ยอดยกมา 100 ราย 

 สมาชิกหน่วยบํานาญจ่ายตรง ประจําเดือน พ.ค. 2559  ลาออก     1 ราย 

          เสียชีวิต      - ราย 

          ย้ายเข้า      - ราย 

 คงเหลือ บํานาญจ่ายตรง ประจําเดือน พ.ค.2559       99 ราย 

 เรียกเกบ็ไม่ได้ จํานวน   1 ราย 

   1. ร.ต.ท.ปราโมทย์  บุญรอด  จํานวน  6,731.38  บาท 

 สรุปข้าราชการบํานาญทั้งหมด  จํานวน 105 ราย 

 ข้าราชการบํานาญทีม่ีหุ้นทั้งหมด  จํานวน 40 ราย 

 ข้าราชการบํานาญหยุดส่งหุ้นตามระเบียบ จํานวน     5  ราย 

 ข้าราชการบํานาญทีม่ีหนี้ทั้งหมด  จํานวน   65 ราย 

ที่ประชุม รับทราบ 

5.10 เรื่อง  ขอแก้ไขระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2558  

 1.เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกที่ไม่สามารถชําระหน้ีได้ตามปกติ เนื่องจากมีเหตุจําเป็น จึงขอแก้ไข

ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2558 ข้อความเดิมข้อที่ 46 ให้นําข้อ43 และข้อ44 มาใช้บังคับ

กับผู้คํ้าประกันที่ต้องชําระหน้ีในฐานะผู้คํ้าประกันซ่ึงได้รับสภาพหน้ีไว้กับสหกรณ์และไม่สามารถชําระหน้ีได้

ทั้งหมดทันทีโดยได้ขอแบ่งชําระและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการดําเนินการให้แบ่งชําระหน้ี ให้สามารถแบ่ง

ชําระได้ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบงวดรายเดือนเว้นแต่คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาขยายระยะเวลาการผ่อน

ชําระหนี้เป็นราย ๆ ไปแต่ไม่เกินสองร้อยยี่สิบงวดเดือนตามมติอํานวยการ วันที่ 14 มิถุนายน 2558  

/มีความคิดเหน็... 

มีความคิดเห็นให้แก้ไขระเบียบข้อ43 และข้อ44 มาใช้บังคับกับผู้คํ้าประกันที่ต้องชําระหน้ีในฐานะผู้คําประกันซ่ึง

ได้รับสภาพหน้ีไว้กับสหกรณ์และสมาชิกที่ไม่สามารถชําระหน้ีได้ตามปกติ ให้สามารถเร่งชําระหน้ีได้ไม่เกินหนึ่ง



 
 

 
ร้อยแปดสิบงวดรายเดือน เว้นแต่คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาขยายระยะเวลาการผ่อนชําระหน้ีเป็นราย ๆ 

ไป แต่ไม่เกินสองร้อยยี่สิบงวดรายเดือน 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ 

5.11 เรื่อง  ขอขยายวงเงินค่าครองชีพ 

 ในปัจจุบันค่าครองชีพของสหกรณ์ฯ ให้สมาชิกกู้อยู่ 150,000 บาท จํานวน 60 งวด ผ่อนชําระเดือน

ละประมาณ 3,500 บาท ที่ประชุมสมาชิก วันที่ 21 มิถุนายน 2559 เสนอให้เพิ่มวงเงินเป็น 200,000 บาท จํานวน 

72 งวด เงินต้นจํานวน 2,800 บาท ยอดผ่อน ชําระประมาณเดือนละ 4,300 บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ 

5.12 เรื่อง  ขอขยายวงเงินกู้สามัญ 

 ในการประชุมสมาชิกเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 มีสมาชิกขอเสนอให้ขยายวงเงินกู้จาก 1,700,000 

บาท ชําระ 170 งวด ผ่อนชําระเงินต้น 10,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 8.50 ดอกเบี้ยต่อเดือนประมาณ 12,272.60 

บาท รวมยอดผ่อนประมาณ 22,272.60 บาท สมาชิกขอขยายวงเงินกู้เป็น 2,000,000 บาท ชําระ 200 งวด ผ่อน

ชําระเงินต้น 10,000 บาท ผ่อนชําระดอกเบ้ียร้อยละ 8.25 (เมื่อคณะกรรมการมีมติปรับดอกเบ้ียวันที่ 1 

กรกฎาคม 2559) ดอกเบี้ยประมาณเดือนละ 14,013.69 บาท รวมยอดผ่อนประมาณ 24,013,69 บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติให้ชะลอไว้ก่อน 

5.13 เรื่อง ขอลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสมาชิก 

 ด้วยในปัจจุบันอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ของสหกรณ์ฯ เมื่อเปรียบเทียบกับสหกรณ์อื่นๆ มีอัตราที่สูง เพื่อ

เป็นการลดค่าใช้จ่ายของสมาชิกทางคณะกรรมการอํานวยการได้ประชุมเห็นชอบว่าควรลดอัตราดอกเบ้ียให้กับ

สมาชิกในอัตราจากเดิมร้อยละ 8.50 เป็น ร้อยละ 8.25 เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกต่อไป 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ 

5.14 เรื่อง  สมาชิกขอลาออกเนื่องจากติดค้ําประกัน 

 ด้วยในขณะนี้ลูกหน้ีต่างจังหวัดที่มีหุ้นอยู่จํานวนหนึ่ง ไม่สามารถออกจากสหกรณ์ทําให้สมาชิกได้รับ

ความเดือดร้อนไม่สามารถนําเงินไปใช้จ่ายได้ 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติกรณีติดภาระค้ําระกันให้ทําหนงัสือรับสภาพหนี้แล้วอนุมัติให้ลาออกได้ 

5.15 เรื่อง  ทุนเพื่อการศึกษาบุตรประจําปี 2559 

 ในการประชุมตัวแทนสมาชิกเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 สมาชิกเสนอให้เพิ่มทุนการศึกษาของบุตร

จากทุน 200,000 บาท เป็น 300,000 บาท โดยวิธีการจับฉลากให้เฉลี่ยทุนการศึกษาตามระดับช้ันให้มีความ

ยุติธรรมมากที่สุด สมาชิก 1 ราย ต่อบุตร 1 คน แต่มิให้คลอบคลุมถึงสมาชิกสมทบ ให้ใช้หลักฐานจาก

สถาบันการศึกษา 

/ที่ประชมุ... 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติให้คณะกรรมการร่วมกันหาวิธีการในการดําเนินการดังกล่าว แล้วนําเสนอต่อที่

ประชุมคณะกรรมการฯ เดือน กรกฎาคม 2559 



 
 

 

5.16 เรื่อง  เงินกู้พิเศษ สาํหรับเพื่อส่งเสริมฐานะความมั่นคง 

 ด้วยในขณะปัจจุบันมีข้าราชการบํานาญซึ่งไม่สามารถกู้สามัญได้ซึ่งกู้ได้เฉพาะทุนเรือนหุ้นของตัวเอง 

ทําให้สมาชิกบางท่านได้รับความเดือดร้อน เพื่อเป็นการแก้ปัญหาให้กับข้าราชการบํานาญจึงขอเสนอแนะให้นํา

ที่ดินหรือบ้านในการค้ําประกันต่อไป 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติให้คณะกรรมการร่วมกันหาวิธีการในการดําเนินการดังกล่าว แล้วนําเสนอต่อที่

ประชุมคณะกรรมการฯ เดือน กรกฎาคม 2559 

5.17 เรื่อง  ขอกู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด 

 ด้วยในขณะน้ีอัตราดอกเบ้ียของสหกรณ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จํากัดอัตราดอกเบ้ียสูง เพื่อ

เป็นการปรับลดอัตราดอกเบ้ียเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด จํานวน 150 ล้าน

บาท ซ่ึงอัตราดอกเบี้ยกําหนดอยู่ที่ร้อยละ 4.60 เพื่อนําไปปิดหนี้ สอ.มอ.ต่อไป 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมติั 

5.18 เรื่อง  สวัสดิการสมาชิกสมทบ 

 จากการประชมุสมาชิกวันที ่21 มิถนุายน 2559 สมาชิกสมทบให้กําหนดสวัสดิการตามความ

เหมาะสม โดยขอเสนอสวัสดิการดังต่อไปนี้ 

  สมาชิกปกติ      สมาชิกสมทบ 

  สมาชิกบาดเจบ็จากอุบัติเหตุวันละ 300 บาท  100 

  สมาชิกเสียชีวิต เป็นสมาชิกไม่เกิน 5 ป ี50,000 บาท5,000 

  สมาชิกเสียชีวิต เป็นสมาชิกเกิน 5 ป ี   70,000 บาท       10,000 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติ 

  สมาชิกปกติ      สมาชิกสมทบ 

  สมาชิกบาดเจ็บจากอุบัติเหตุวันละ 300 บาท  100 

  สมาชิกเสียชีวิต เป็นสมาชิกไม่เกิน 5 ป ี50,000 บาท             10,000 

  สมาชิกเสียชีวิต เป็นสมาชิกเกิน 5 ป ี   70,000 บาท              15,000 

5.19 เรื่อง  ชะลอการซื้อหุ้นเพิ่ม 

 เพื่อรักษาระดับเงินปันผลและเฉลี่ย ให้เกิดความพึงพอใจของสมาชิกมากที่สุดซ่ึงในขณะมีทุนเรือนใน

การหมุนเวียนพอสมควร เมื่อสหกรณ์ฯ ต้องการเงินทุนในการหมุนเวียนเพิ่มเติมจะนําเสนอคณะกรรมการต่อไป 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติให้สมาชิกซ้ือหุ้นเพิ่มรายเดือนได้ไม่เกินเดือนละ 200,000 บาทต่อสมาชิก 1 ราย 
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5.20 เรื่อง  โครงการสัญจรพบสมาชิก 

 จากการประชุมพบตัวแทนเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 มีสมาชิกเสนอแนะให้คณะกรรมการพบสมาชิก  

ตามหน่วยเพื่อช้ีแจงและให้ความรู้ข้อเสนอแนะที่สมาชิกสมควรที่จะได้รับรู้ข่าวสารของสหกรณ์ฯที่ถูกต้อง 

ที่ประชุม มีมติหากหน่วยไหนมีความพร้อมให้แจ้งเพื่อจะได้ดําเนินการตามโครงการต่อไป 

5.21 เรื่อง  การติดตามหนี้สินของสหกรณ์ 

 สืบเนื่องจากมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ที่ประชุมได้มอบหมายให้คณะติดตามหน้ีสิน

ลูกหนี้จึงขอทราบผลความคืบหน้าต่อไป 

ที่ประชุม มีมติให้รวบรวมเอกสารส่ง ผบช. ก่อน 

5.22 เรื่อง  สมาชิกที่มีหนี้สินกับธนาคารออมสิน 

 ด้วยในขณะนี้มีสมาชิกบางส่วนที่มีหนี้กับออมสิน ซ่ึงสถานีตํารวจแต่ละแห่งได้ส่งรายชื่อเข้ามาเพื่อให้

สหกรณ์ฯ แก้ไขปัญหาให้ฝ่ายจัดการดําเนินการอย่างไรต่อไป 

ที่ประชุม มีมติหากสมาชิกมีปัญหาถูกธนาคารออมสินฟ้อง สหกรณ์ฯ จะพิจารณาขยายงวดเพื่อช่วยเหลือ โดย

จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป 

5.23 เรื่อง  ขอพิจารณาการโอนหุ้นหักหนี้เนื่องจากมีคําพิพากษา 

 ตามมติที่ประชุมชุดที่ 21 ครั้งที่ 6 คณะกรรมการอํานวยการ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ได้มีมติ

อนุมัติโอนหุ้นหักหนี้สมาชิก สหกรณ์ฯ ราย ด.ต.นพจักร ดํารงกูล  สมาชิกเลขที่ 5188 จากคดีหมายเลขดําที่ ผบ. 

187/2558 ศาลจังหวัดยะลา 

   ทุนเรือนหุ้น   348,000.00 บาท 

   หน้ีสามัญ          1,118,000.00 บาท 

  หน้ีโครงการ     33,978.12 บาท 

 ผู้คําประกัน 1. ด.ต.เกียรศักด์ิ  คัดโนภาส  

   2. ด.ต.พิษณุ  โต๊ะหาด 

   3. จ.ส.ต.สมพบ  พรหมนายก 

   4. ส.ต.อ.วีระ  ตาฮา 

ที่ประชุม ให้เรียกภรรยาของ สมาชิก ราย ส.ต.ท.สมภพ พรหมนายก เข้ามาพบประธาน   

5.24 เรื่อง  ขอเชิญร่วมอบรม/สัมมนา 

 1. เชิญร่วมสัมมนาทางวิชาการระดับภูมิภาคเอเชียด้วยสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และ

เครดิตในเอเชีย ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  แห่งประเทศสาธารณรัฐเกาหลี กําหนดจัดสัมมนาสหกรณ์

ออมทรัพย์ในภูมิภาคเอเชีย เรื่อง การวางอนาคต ความเช่ือมโยง ความร่วมมือ และการสร้างความแตกต่าง 

ระหว่างวันที่ 7 – 11 กันยายน 2559 ณ ศูนย์การประชุมเมืองอินซอน 

ที่ประชุม ไม่มีผู้เข้าร่วม 

/2.ด้วยชุมนมุสหกรณ์... 



 
 

 
 2. ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด(ชสอ.) กําหนดจัดโครงการฝึกอบรม 

หลักสูตร    “ผู้ตรวจสอบกิจการ” ระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมริชมอนด์ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 

ที่ประชุม ไม่มีผู้เข้าร่วม 

 3. ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจแห่งชาติ จํากัด ได้จัดอบรมสัมมนาเรื่อง “แนวทางการปฏิบัติตาม

มาตรการด้านการป้องกันการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายสําหรับสหกรณ์ออมทรัพย์และการ

ลงทุนของสหกรณ์” ระหว่างวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องคอนเวนชั่น ซีดี โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ 

ที่ประชุม ไม่มีผู้เข้าร่วม 

5.25 เรื่อง  ขออนุมัติโอนหุ้นให้กับทายาท 

 ราย ส.ต.ต.จักรษณา  อํานวย สภ.รามัน สมาชิกเลขที่ 8949 เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธร

จังหวัดยะลา จํากัด ได้ขอให้สมาชิกลาออก เนื่องจากเสียชีวิต กรรมการแจ้งเมื่อ 4 มีนาคม 2559 มีทุนเรือนหุ้น 

36,000.00 บาทจึงขอโอนหุ้นให้กับทายาท คือ นายจิตตกร  อํานวย  ต่อไป 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมติั 

5.26 เรื่อง  ขอโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ ์

 1. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย จ.ส.ต.ยงยุทธ  ชุมทอง สมาชิกเลขที่ 5351 สังกัด ต่างจังหวัด สมาชิกสหกรณ์

ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด มีความประสงค์ขอโอนสมาชิกไปเป็นสมาชิกสหกรณ์ตํารวจภูธรจังหวัดตรัง 

จํากัด 

   ทุนเรือนหุ้น  246,200.00 บาท 

   หน้ีสามัญ  383,101.48 บาท 

   ติดภาระค้ําประกัน 3 ราย 

1. ด.ต.ไกรรัช  แก้วประเสริฐศิลปะ หนี้คงเหลือ 624,800 บาท 

2. จ.ส.ต.ประสิทธิ์  หัตขเจ  หนี้คงเหลือ  791,200 บาท 

3. ด.ต.สายัน  เพชรเตม็  หนี้คงเหลือ  899,700 บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมติั กรณีติดภาระค้าํประกนัให้ดําเนินการทําหนังสือรบัสภาพหนี้ 

 2.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย พ.ต.ต.สมยา คงวงศ์ สว.อก.หาดสํารวญจว.ตรัง สมาชิกสหกรณ์

ออมทรัพย์ตํารวจยะลาจํากัด เลขที่สมาชิก 7188 ขอโอนไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดตรัง จํากัด 

   ทุนเรือนหุ้น   317,060.00 บาท 

   หน้ีสามัญ   78,398.67 บาท 

   ติดภาระค้ําประกัน 1 ราย 

  1.ร.ต.ท.อุทัย  ยิ้มแย้ม 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมติั กรณีติดภาระค้าํประกนัให้ดําเนินการทําหนังสือรบัสภาพหนี้ 
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5.27 เรื่อง  ขอรับโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ 

 1. ตามหนังสือ ที่สอ.334/2559 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2559 คําส่ังสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 

342/2559 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 ตามคําส่ังที่อ้างถึง แต่งตั้งให้ พ.ต.ท.อดิศวร  หัสรังสี ตําแหน่ง รอง 

ผกก.สส.สภ.เบตง จว.ยะลา สมาชิกเลขทะเบียน 9963 โดยได้กู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัด

นราธิวาส จํากัด ขอโอนสภาพสมาชิกระหว่างสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรือนหุ้น  399,300.00 บาท 

   หน้ีเงินกู้สามัญ          1,382,400.00 บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรับโอน 

 2. ตามหนังสือ สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดตรัง จํากัด ที่ สอ.513/2559 เรื่อง ขอโอน

สมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์  ลงวันที ่13 มิถุนายน 2559 รายด.ต.จารุวัฒน์  สามห้วย สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

ตํารวจตรัง จํากัด เลขทะเบียนสมาชิกที่ 4841 เดิมรับราชการสังกัด สภ.สิเกา จว.ตรัง และย้ายไปรับราชการ

สังกัด กก.สส.ภ.จว.ยะลา จึงขอโอนย้ายสมาชิกภาพมายังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ตาม

รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรือนหุ้น  430,200.00 บาท 

   หน้ีสามัญ 1,753,569.11 บาท 

   ติดภาระค้ําประกัน ร.ต.อ.เชาว์วัย  สุวรรณรัตน์  

   ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2559 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 7 ต่อปี  

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรับโอน 

 3.ตามหนังสือ สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส จํากัด ที่ สอ.360/2559 เรื่อง โอน

สมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์  ราย ส.ต.ต.ธีรเดช  ทองหนูนุ้ย เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัด

นราธิวาส จํากัด   เลขทะเบียนสมาชิก 8012 จึงขอโอนสมาชิกภาพมายังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัด

ยะลา  ตามรายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรือนหุ้น  93,500.00 บาท 

   หน้ีเงินกู้สามัญทั่วไป 69,200.00 บาท 

   ติดภาระค้ําประกัน ส.ต.อ.ศุภชัย  ไชยมณี 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรับโอน 

5.28 เรื่อง  ขออนุมัติรายชื่อสมาชิกที่ยังไม่มารับเงินปันผลเพื่อชําระหนี้ให้กับสหกรณ์ ปี2558 

 ได้ส่งหนังสือแล้วแต่ก็ไม่ได้รับความร่วมมือ แต่อย่างไรจากสมาชิก จึงขออนุมัติเงินปันผลสมาชิกเพื่อ

ชําระหนี้ค้าง มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
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 มีหนี้และทุนเรือนหุ้น 

1. ส.ต.ท. จิตวัฒน์สุขพร้อม จํานวน 19,876.41 บาท 

2. จ.ส.ต. รณชัย   พรหมทอง จํานวน 27,035.53 บาท 

3. ส.ต.อ.ภัทริยะ  พลอยพันธ์ จํานวน   9,696.01 บาท 

4. ส.ต.อ. โกเมน  ชะโรวงศ์ จํานวน  21,062.00 บาท 

5. ส.ต.ท. เสกศักด์ิ ศรีกันป์  จํานวน  19,316.54 บาท 

6. ส.ต.ท. อําพล  วรรณุรักษ์ จํานวน  29,197.74 บาท 

7. ร.ต.ท. ภูวนาถ   โนมพรรณ จํานวน  37,860.39 บาท 

8. ร.ต.อ. ศันสนะ  พิริยะจิตตะ จํานวน 23,164.00 บาท 

9. ส.ต.อ. ภทากรซ์  เริ่มรักษ์ จํานวน 20,815.00 บาท 

10. ร.ต.ต. ประจวบ ผอมทอง จําวน   8,340.54 บาท 

11. ร.ต.อ. ประดิษฐ์  ศรีทอง  จํานวน  26,703.00 บาท 

12. ส.ต.อ. ธวัชชัย  จันทร์ศรี จํานวน  19,782.00 บาท 

13. ส.ต.อ. อํานวย เต่งทิ้ง  จํานวน  19,337.26 บาท 

14. ร.ต.ท. อลงกรณ์ กนกวรรณ จํานวน  18,276.77 บาท 

15. ส.ต.ท. นภดล  กําใจ  จํานวน  14,186.88 บาท 

16. ส.ต.ท. ภัทริยะ  พลอยพันธ์ จํานวน    9,696.01 บาท 

17. ส.ต.ท. ดํารง  เรืองกระจาย จํานวน    8,768.00 บาท 

18. ส.ต.ท. ชาตรี  เมืองศิริ  จํานวน    2,466.44 บาท 

19. ส.ต.ท. สิทธิพงษ์ วงศ์ปิน  จํานวน    8,192.00 บาท 

20. ส.ต.ท. จักริน  เมฆกลิ่น จํานวน    2,270.47 บาท 

21. ร.ต.ท. กิตติพงศ์  หนูเพ็ง  จํานวน    1,128.77 บาท 

มีทุนเรือนหุ้นอย่างเดียว 

1. พ.ต.อ. ทิวธวัช  นครศรี  จํานวน     2,761.27 บาท 

2. ส.ต.ต. วรกิจ  แหยมพวา จํานวน     5,214.01 บาท 

3. ส.ต.ท. อัครพล  ดุมชัยภูมิ จํานวน     2,668.25 บาท 

4. ร.ต.ท. มานิตย์  มาเจริญ จํานวน     2,524.58 บาท 

ที่ประชุม มีมติอนุมติั 

 

 

 

/5.29 เรื่อง เอกสารประกอบการกู้... 



 
 

 

5.29 เรื่อง  เอกสารประกอบการกู้เงินประเภทต่างๆ ของสหกรณ์ 

 ในขณะน้ีเอกสารประกอบการกู้เงินประเภทต่าง ๆ ของสหกรณ์ โดยจะประกอบด้วยเอกสาร

ดังต่อไปนี้ 

- สําเนาบตัรของผู้กู ้

- สําเนาทะเบียนบ้านผู้กู ้

- สําเนาทะเบียนสมรส 

- สําเนาบตัรภรรยา 

- สําเนาทะเบียนภรรยา 

- สําเนาบตัรผูค้้ําประกนั 

- สําเนาทะเบียนบ้านผู้คํ้า 

- สําเนาทะเบียนสมรส 

- สําเนาบตัรภรรยา 

- สําเนาทะเบียนบ้านภรรยา 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติให้ใช้เอกสารประกอบการกู ้ดังน้ี 

 ผู้กู้ 

  1. สําเนาบตัรประชาชนผู้กู ้

  2. สําเนาบตัรประชาชนภรรยาผู้กู ้

  3. สําเนาทะเบียนสมรสผูกู้ ้

  4. สําเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ,สกุล ผู้กู/้ภรรยา 

 ผู้คํ้าประกนั 

  1. สําเนาบตัรประชาชนผู้คํ้าประกนั 

  2. สําเนาบตัรประชาชนภรรยาผู้คํ้าประกนั 

  3. สําเนาทะเบียนสมรสผู้คํ้าประกนั 

  4. สําเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ,สกุล ผู้คํ้าประกนั/ภรรยา 

5.30 เรื่อง  ขออนุมัติจัดซื้อตู้เหล็กใสแ่ฟ้ม 

 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด มีเอกสารจัดใส่แฟ้มจํานวน 685 แฟ้ม จึงขอ

อนุมัติจัดซื้อตู้เหล็ก 4 ช้ัน จํานวน 5 ตู้ จึงขอเสนอราคาทั้ง 2 ร้านดังนี้ 

  1.  ใบเสนอราคาร้านบุญสินเฟอร์นิเจอร์ ราคาตู้ละ 3,800 บาท  

  2.  ใบเสนอราคาร้านเด่นฟ้าเฟอร์นิเจอร์ 4,200 บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมติั ตามใบเสนอราคาร้านบุญสินเฟอร์นิเจอร์ ราคาตู้ละ 3,800 บาท 

/5.31 เรื่อง ขอกู้เงินสามัญกรณีพิเศษ... 



 
 

 

5.31 เรื่อง  ขอกู้เงินสามัญกรณีพิเศษ 

 1.  ด้วย  สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  ร.ต.ท.วรรณพงศ์  จันสุริย์  ตําแหน่ง  รอง สวป.สภ.โกตาบารู  

สมาชิกเลขที่  8204  มีความประสงค์ขอกู้เงินโครงการค่าครองชีพ  เพื่อนําไปชําระหน้ีนอกระบบ  เนื่องด้วยได้

เป็นหนี้นอกระบบอยู่ประมาณ  150,000.00  บาท  โดยมีการจ่ายดอกเบ้ียเงินกู้ทุกเดือนทําให้ไม่เหลือเงินสําหรับ

ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันและชําระดอกเบี้ยกู้ยืมธนาคารออมสิน จนทําให้เกิดดอกเบี้ยสะสมจํานวนหนึ่ง  ซ่ึงได้กู้

เงินกู้สามัญค่าครองชีพไปแล้ว  

 เมื่อวันที่  9 เมษายน 2558  จํานวน 100,000.00 บาท  มีหน้ีคงเหลือ  จํานวน  77,900.00  บาท  

และขอกู้โครงการทุนการศึกษาอีกวงเงิน  50,000.00  บาท  แต่เนื่องจากได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ตํารวจนครบาล

อยู่ก่อนหน้านี้ 

ที่ประชุม พิจารณามีมติให้แจ้งสมาชิกให้กู้เงินค่าครองชีพ จํานวน 200,000 บาท 

 2.ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.อ.อิศเรศ เปล่ียนขํา  ตําแหน่ง ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.ยะลา  สมาชิก

เลขที่ 8113  ได้ขอกู้เงินสามัญจํานวน 1,270,000.00  บาท  เพื่อทําการปลูกสร้างต่อเติมบ้าน  แต่เนื่องจากได้กู้

เงินสามัญไปแล้ว  จํานวน  900,000.00  บาท  เมื่อวันที่  1 มิถุนายน 2559  ซ่ึงมีความจําเป็นจึงขอกู้เงินเพิ่ม 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมติั 

5.32 เรื่อง  ขอนําเงินปันผลชําระหน้ีราย ร.ต.ท.ศิริธร  นุ้ยไกร 

 1. ราย ร.ต.ท.ศิริธร นุ้ยไกร เลขที่สมาชิก3145 ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 โดย            

สมาชิกสหกรณ์ฯร.ต.ท.ศิริธร  นุ้ยไกร จึงขอให้ทางสหกรณ์ฯ นําเงินปันผลและเฉลี่ยคืนค้างรับ เป็นจํานวนเงิน 

44,006.68 บาท  ชําระให้แก่สหกรณ์ฯ ต่อไป 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมติั 

5.33 เรื่อง  สมาชิกขอรับเงินปันผลชําระหนี้ 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  จ.ส.ต.ภทากรณ์  เริ่มรักษ์  ตําแหน่ง ผบ.หมู่ ป.สภ.เจริญศิลป์ จว.

สกลนคร  สมาชิกเลขที่ 5230 ได้รับเงินปันผล จํานวน 20,813.75 บาท ได้มีหน้ีค้างชําระกับสหกรณ์ออมทรัพย์

ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด จึงขอรับเงินปันผลเพื่อชําระหนี้ให้กับสหกรณ์ฯ 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมติั 

5.34  เรื่อง  ขออนุมัติโอนหุ้นหักหนี้ 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.ต.พลากรณ์บุญศิริ  ตําแหน่ง นปพ.ภ.จว.ยะลา สมาชิกเลขที่ 9000     

ได้ตั้งกรรมการสอบสวน เนื่องจากผู้คํ้าประกันได้เซ็นหนังสือรับสภาพหนี้ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรือนหุ้น  18,600.00 บาท 

   หนี้เงินกู้ฉุกเฉิน  50,000.00 บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมติั 

/5.26 เรื่อง ขอลดยอดการรับสภาพหนี้... 
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 ด้วย  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.ท.พงศธร  บุญศรี  ตําแหน่ง สภ.บันนังสตา  สมาชิกเลขที่  8748  

ได้เซ็นหนังสือรับสภาพหน้ีของสมาชิก ราย  ส.ต.ต.พลากรณ์บุญศิริ  ซ่ึงถูกตั้งกรรมการสอบสวน  และได้ค้ํา

ประกันเงินกู้จํานวน 50,000.00  บาท แต่เนื่องด้วยยอดผ่อนชําระหน้ีต่อเดือนจํานวน 4,200.00 บาท แต่

เนื่องจากมีจํานวนเงินผ่อนมากจึงไม่สามารถผ่อนได้  จึงขอลดยอดคงเหลือการผ่อนต่อเดือน 1,000.00  บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมติั 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อ่ืนๆ 

 ไม่มี 

ปิดประชุม 12.00 น. 

 

     พันตํารวจโท     ศิวกรจันทร ประธานในทีป่ระชุม 

           ( ศิวกรจันทร      ) 

 

     จ่าสิบตํารวจ กันย์ทิต  ฆังคะรัตน์   ผู้บนัทึกรายงานการประชุม 

      ( กันย์ทิต ฆังคะรัตน์ ) 

 

 

 

 สําเนาถูกต้อง 
พันตํารวจโท 

  (ศิวกรจนัทร) 

ประธานสหกรณ์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

 

 

    

 


