
 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา 

ชุดที่ 21  ครั้งท่ี 8/2559 วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 

ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

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

ผู้ที่มาประชุม 

 1.  พ.ต.ท.ศิวกร  จันทร   ประธานกรรมการ 

 2.  ร.ต.ท.สมเกียรติ สุวรรณอักษร  รองประธานกรรมการ  

 3.  ร.ต.ท.วุฒิศักดิ์ ฆังคะสุวรรณ  กรรมการ 

 4.  ร.ต.ท.จริยพัฒน์ สุขชุม   กรรมการ 

 5.  ร.ต.ท.วีระชัย อักษรถึง  กรรมการ  

 6.  ด.ต.สุยอด  เวชสิทธิ ์  กรรมการ 

 7.  ด.ต.ทวิช  เรืองคง   กรรมการ 

 8. ด.ต.อิบรอฮีม  ดารอฮิง  กรรมการ 

 9. ด.ต.สมพงศ์  ยอดทอง  กรรมการ 

 10. ด.ต.หญิง นุสรา โพธิเหาะ  กรรมการ 

 11. จ.ส.ต.มารุต  ปาลิยะประดิษฐ์  กรรมการ 

 12. ส.ต.อ.วีรวุธ  อุดแบน   กรรมการ 

 13. จ.ส.ต.กันย์ทิต ฆังคะรัตน์  กรรมการ/เลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1.  ร.ต.ท.สุทิน  ศรบีุญเอียด  ผูต้รวจสอบกิจการ 

 2.  ด.ต.สุนทร   วาสประสงค์  ผูต้รวจสอบกิจการ 

 3.  นายอับดุลรอหิม สะแต   ผอ.กสส.1 อ.เมอืงยะลา 

 4.  นางพรรณี  แก้วศรี   รองผู้จัดการ 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

 1.  ร.ต.อ.ประสาน แนมใส   กรรมการ 

 2.  ร.ต.ท.ประสพ กาฬมิด   กรรมการ 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่อง  ที่ประธานแจง้เพื่อทราบ 

   ไม่มี 

 

 

/ระเบียบวาระที่ 2... 

-สําเนา- 



 
 

 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม 

2.1  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ชุดที่ 21 ครั้งที่ 7/2559  

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติรับรอง 

2.2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ ชุดที่ 21 ครั้งที่ 8/2559 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติรับรอง 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง  สืบเนื่อง 

3.1  เรื่อง  กรรมการรายงานการอบรมหลักสูตร โครงการ“การบรหิารจัดการธุรกิจสินเชื่อของสหกรณ์” 

ที่ประชุม   รับทราบ 

3.2  เรื่อง  กรรมการรายงานการอบรมโครงการร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว            

ณ โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดส์แอนด์  รีสอร์ท อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

ที่ประชุม   รับทราบ  

3.3  เรื่อง ขอบรรจุลูกจ้างช่ัวคราวเป็นเจ้าหน้าที่ 

 ตามมติที่ประชุมอํานวยการ ชุดที่ 21 ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559  ได้มีมติให้เลื่อนจากลูกจ้าง

ช่ัวคราวเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  ตั้งแต่ 1 กันยายน 2559  คือ นางสาวสกุณ  เลี้ยงพันธุ์สกุล  โดยได้รับอัตรา

เงินเดือนตําแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ  ตั้งแต่ 1 กันยายน 2559 โดยมีอัตราเงินเดือน  

9,360.00  บาท  เงนิเสี่ยงภัย  2,500.00  บาท  ค่าครองชีพ  2,000.00  บาท 

 เนื่องจาก  ป๎จจุบัน นางสาวสกุณ เลี้ยงพันธุ์สกุล ได้ปฏิบัติงานในตําแหน่งลูกจ้างช่ัวคราวซึ่งบุคคล

ดังกล่าวได้ปฏิบัติงานด้วยความขยันขันแข็ง มีความรับผิดชอบต่องานและหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และมี

ความประพฤติเรียบร้อย ตามคําสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา ที่ 15/2559 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 

2559 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ซึ่ง นางสาวสกุณฯ ได้รับมอบหมายงานเพิ่ม

มากขึ้น  ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด พ.ศ.2556 ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนหรือ

ค่าจา้ง หมวด6 ขอ้ 26 และข้อ28 การเลื่อนข้ันเงินเดือนหรือค่าจ้าง  ผู้จัดการมีอํานาจเลื่อนเงินเดือน หรือค่าจ้าง

ของเจา้หนา้ที่หรอืลูกจา้งตําแหน่งไม่สูงกว่าหัวหน้าแผนกได้  

 ขณะนี้สหกรณ์ฯ มีงบประมาณเกี่ยวกับเงินเดือนเจ้าหน้าที่ประมาณ 198,000.00 บาท ปี 2558 ได้ตั้ง

งบประมาณการเบิกจ่ายลูกจ้างช่ัวคราวไว้ 1 ตําแหน่ง แต่ยังไม่ได้มีการจัดจ้างแต่อย่างใด เพื่อเป็นขวัญและ

กําลังใจให้กับเจ้าหนา้ที่และลูกจ้างสหกรณ์ฯ ผูจ้ัดการจึงมีอํานาจในการสั่งและแตง่ตั้งได้ 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาวสกุณฯ มีความรู้ความสามารถและมีผลการทํางานที่ดีมี

ประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ตอ่สหกรณ์ฯและสมาชิก และเพื่อเป็นขวัญกําลังใจและรักษาไว้ซึ่งบุคลการผู้มีความรู้

ความสามารถ จงึมมีตอินุมัตใิห้บรรจุ นางสาวสกุณฯ เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตั้งแต ่1 ก.ย. 2559 

/3.4 เรื่อง การใหกู้้เงินป๎นผล... 



 
 

 

3.4  เรื่อง  การให้กู้เงินปันผลและเฉลี่ยคนื 2559 

 ตามมติที่ประชุมอํานวยการ ชุดที่ 21 ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่  18 สิงหาคม 2559 ตามที่สหกรณ์ฯ ได้ให้สมาชิก

สหกรณ์กู้เงินป๎นผลและเฉลี่ยคืน ของทุกๆปี ประมาณเดือนตุลาคม  ซึ่งที่ผ่านมาเฉลี่ยคืนจ่ายให้กับสมาชิกเท่าที่

สมาชิกจ่ายมา แต่ตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯข้อที่ 28(2)เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้

ทําไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปีตามมตทิี่ประชุมใหญ่เว้นแตส่มาชิกที่ผิดนัดการชําระหนี้สหกรณ์เกินกว่าหนึ่งงวดโดย

ไม่มเีหตุอันควร  มิใหไ้ด้รับเงนิเฉลี่ยคืนสําหรับปี นั้น  

ที่ประชุม           พิจารณาแล้วมีมติใหส้มาชิกฯ กู้เงนิโดยใช้เงนิป๎นผลและเฉลี่ยคืนเป็นหลักประกันเหมอืนทุก  ๆปี 

3.5  เรื่อง  ร่วมกิจกรรมงานเกษียณของหัวหน้าส านักงานตรวจสอบบัญชีจังหวัดยะลา 

 ตามมติที่ประชุมอํานวยการ ชุดที่ 21 ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่  18 สิงหาคม 2559 มีมติให้สนับสนุนเงินร่วม

กิจกรรม จํานวนเงิน 5,000.00  บาท โดยใช้เงนิจากกองทุนสาธารณะประโยชน์   

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมมีตอินุมัตริ่วมสนับสนุน 5,000 บาท 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง  เพื่อทราบ     

4.1  เรื่อง  เงนิรับ  –  จ่าย ประจ าเดือน  สิงหาคม  2559 

 รายการรับ – จา่ยเงนิในรอบเดือน  ตั้งแตว่ันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ดังนี้ 

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

 -  รับเงนิชําระหนี้เงนิกู้สามัญ    56,582,866.94 บาท  

 -  รับเงนิชําระหนี้เงนิกู้ฉุกเฉิน    5,796,622.32 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 -  รับชําระหนี้เงนิกู้สามัญ – บรรเทาค่าครองชีพ   10,598,559.17 บาท 

 -  รับชําระหนี้เงนิกู้ – ระหว่างดําเนินคดี       644,810.00 บาท 

 -  เงินกู้สามัญ – ทุนการศึกษา      267,500.00 บาท 

 -  รับเงนิชําระหนี้เงนิกู้สามัญพิเศษ(รับภาระหนี้)   2,804,626.86 บาท 

 -  รับเงนิชําระหนี้เงนิกู้ ฐานะผูค้้ําประกัน      103,884.79 บาท 

 -  เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเป้าหมาย   4,491,309.06 บาท 

 -  เงินรอจ่ายคืน             129,480.36  บาท 

 -  ภาษีหัก ณ ที่จา่ยค้างจา่ย         3,615.00 บาท 

 -  ตั๋วสัญญาใชเ้งิน  ธ.กรุงเทพ                             100,000,000.00 บาท 

 -  เงินกู้ สอ.รพ.ตํารวจ จํากัด                              150,000,000.00 บาท  

 -  ทุนเรือนหุน้   6,568,800.00 บาท 

 -  กองทุนช่วยเหลือสมาชิกผูค้้ําประกันเงนิกู้  1,149,809.08 บาท 

 -  ดอกเบีย้รับ   1,246,371.98  บาท 

 -  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า       1,100.00   บาท 

/ดอกเบีย้เงนิรับฝาก... 



 
 

 

 -  ดอกเบีย้เงนิรับฝากธนาคาร             82.79 บาท 

    รวมรายรับ                                                190,389,438.35 บาท 

 -  รับเงนิธนาคารกรุงไทย สาขายะลา                    207,288,349.54 บาท 

 -  รับเงนิธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส               .00 บาท 

 -  รับเงินธนาคารกรุงเทพ                                   100,189,041.10  บาท 

 -  รับเงนิธนาคารออมสิน  3,500,000.00 บาท 

 -  รับเงนิธนาคารธนชาต        5,800.00 บาท 

 -  เงินสดคงเหลือยกมา   ( 31 ก.ค.59 )    189,187.17 บาท 

    รวมรับทั้งสิ้น                                              651,561,816.16 บาท 

 รายจ่าย ( ตัง้แต ่ 1 ส.ค.59 – 19 ส.ค.59)  

  -  จ่ายเงนิกู้สามัญแก่สมาชิก                       99,201,236.67 บาท 

  -  จ่ายเงนิกู้ฉุกเฉินแก่สมาชิก      5,060,740.00 บาท 

  -  เงินกู้สามัญ – บรรเทาค่าครองชีพสมาชิก   25,761,700.00 บาท 

  -  เงินกู้สามัญ – ทุนการศึกษา          170,000.00 บาท 

  -  เครื่องเขยีนแบบพิมพ์              1,350.00 บาท 

 -  เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเป้าหมาย               3,544,416.54   บาท 

 -  เงินรอจ่ายคืน               243,600.91 บาท 

 -  เงินป๎นผลตามหุ้นค้างจ่าย             5,731.81 บาท 

 -  เงินเฉลี่ยคืนค้างจา่ย              1,179.22 บาท 

 -  ภาษีหัก ณ ที่จา่ยค้างจา่ย             4,832.70 บาท 

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

 -  เงินกู้ สอ.มอ.หาดใหญ่   145,000,000.00 บาท 

 -  ทุนเรือนหุน้        6,298,690.00 บาท 

 -  กองทุนช่วยเหลือสมาชิก                     .00   บาท 

 -  ทุนสาธารณประโยชน์            2,830.00 บาท 

 -  ทุนพัฒนาสหกรณ์           74,650.00 บาท 

 -  ทุนสวัสดิการสมาชิก           18,900.00 บาท 

 -  ดอกเบีย้รับ                            28,717.54 บาท 

 -  รายได้เบ็ดเตล็ด            .00 บาท 

 -  ค่าเบีย้ประชุม                      5,000.00 บาท 

 -  ดอกเบีย้จ่ายตั๋วสัญญาใช้เงนิ ธ.ออมสิน          84,383.56 บาท 

 -  ค่าใช้จ่ายทั่วไป                 25,177.00 บาท 

/ค่ารับรอง... 



 
 

 

 -  ค่ารับรอง                       4,830.00 บาท 

 -  ค่าไฟฟ้า                                5,908.57 บาท 

 -  ค่าโทรศัพท์                       6,554.82   บาท 

 -  ค่าธรรมเนียมธนาคารและอากร            7,331.48   บาท 

 -  ค่าไปรษณีย์      1,451.00 บาท 

 -  ดอกเบีย้จ่ายเงนิรับฝาก                  10.26 บาท 

 -  ค่าตอบแทน              18,200.00 บาท  

 -  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์             19,700.00 บาท 

 -  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี          148,781.00 บาท 

 -  ค่าน้ําประปะ                   43.87 บาท 

 -  ดอกเบีย้จ่ายตั๋วสัญญาใช้เงนิ          189,041.10 บาท 

 -  ค่าประกันสังคม              9,270.00 บาท 

 -  ค่าเคเบิล้ทีวี                  200.00 บาท 

 -  ค่าบริการอินเตอร์เนต       631.30 บาท 

 -  ค่าเบีย้เลีย้งพาหนะ              5,800.00 บาท 

 -  ค่าถ่ายเอกสาร     2,059.00 บาท 

 -  ค่าล่วงเวลา              13,502.00 บาท 

 -  ดอกเบีย้จ่าย สอ.มอ.           235,328.00 บาท  

     รวมจา่ย            386,201,778.35 บาท  

 -  นําเงินฝากธนาคารกรุงไทย  สาขายะลา         158,662,266.76 บาท 

 -  นําเงินฝากธนาคารกรุงเทพ    100,200,000.00  บาท 

 -  นําเงินฝากธนาคารออมสิน                          6,309,000.00   บาท 

 -  นําเงินฝากธนาคารธนชาต                   82.79 บาท 

 -  เงินสดคงเหลือยกไป  (19 ส.ค.2559)                  188,688.26  บาท  

                                               รวมจ่ายทั้งสิ้น        651,561,816.16 บาท 

 จงึแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ  

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติรับทราบ 

 

 

 

/4.2 เรื่อง สมาชิกคงเหลือ... 

 

 



 
 

 

4.2  เรื่อง  สมาชิกคงเหลือ  ประจ าเดือน  สิงหาคม   2559 

 สมาชิกยกมาจากเดือนก่อน                           3,161  ราย 

 สมาชิกสมัครใหม่เดอืน  ส.ค.59                       17  ราย 

 อนุมัตใิห้ออกเดือน  ส.ค.59                              40   ราย 

          คงเหลอืสมาชิกทั้งสิน้         3,138   ราย 

 จงึแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ  

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติรับทราบ 

4.3  เรื่อง  การจ่ายเงนิกู้ฉุกเฉิน  ประจ าเดือน  สิงหาคม 2559 

       ในระหว่างเดือน 23 กรกฎาคม 59  – 19 ส.ค.59 สหกรณ์ฯ จ่ายเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินให้สมาชิกหน่วย   

ต่าง ๆ จํานวน  430 ราย เป็นเงนิ  5,888,340.00  บาท  

 จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติรับทราบ 

4.4  เรื่อง  รายงานการตรวจสอบกิจการ 

ร.ต.ท.สุทิน ศรบีุญเอียด  รายงานการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

 สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

  ยอดยกมา (ก.ค. 2559)  จํานวน  3,161 คน 

  เพิ่มขึน้ระหว่างเดือน  จํานวน      17 คน 

  ลาออกระหว่างเดือน  จํานวน      40 คน 

  ยอดคงเหลอื   จํานวน  3,138 คน 

 การปฏิบัติการด้านการเงนิ 

  เงินสดคงเหลอื ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2559 (ปิดบัญชี) 

  เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขายะลา จํานวน   11,329,202.81 บาท 

  เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส จํานวน        89,459.53 บาท 

  เงินฝากธนาคารกรุงเทพ สาขายะลา จํานวน        47,608.98 บาท 

  เงินฝาก ธกส. สาขายะลา  จํานวน    2,962,479.98 บาท 

  เงินฝากธนาคารธนชาติ สาขายะลา จํานวน         21,829.88 บาท 

  เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ ตร.แหง่ชาติ จํานวน         99,852.65 บาท 

  เงินฝากธนาคารออมสิน   จํานวน    6,396,603.74 บาท 

  ด้านสินเช่ือ สหกรณ์ฯ ได้ให้กู้แก่สมาชิก 2 ประเภท 

  เงินกู้เพื่อเหตฉุุกเฉิน จํานวน 430 สัญญา จํานวนเงิน    5,888,340.00 บาท 

  เงินกู้สามัญ  จํานวน 289 สัญญา จํานวนเงิน 187,032,500.00 บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติรับทราบ 

/4.5 เรื่อง รายงานงบทดลองประจําเดือน... 



 
 

 

4.5  เรื่อง  รายงานงบทดลองประจ าเดือน สิงหาคม 2559 

 สินทรัพย์คงเหลือ     4,844,689.68 บาท 

 หนี้สนิคงเหลือ  825,947,388.72 บาท 

 ทุนคงเหลอื  959,694,551.28 บาท 

ที่ประชุม  รับทราบ 

4.6  เรื่อง  รายงานการลาของเจ้าหน้าที่  ประจ าเดือนสิงหาคม 2559 

 ตั้งแตว่ันที่  1 สิงหาคม 2559 -  22 สงิหาคม 2559 ดังนี ้

ชื่อ – นามสกุล ลาพักผ่อน ลากิจ ลาป่วย ลาคลอด รวม 

นางพรรณี  แก้วศรี - - - - - 

นางสาวกัญจน์ณฎัฐ์ หวังมวลกลาง - ครึ่งวัน - - - 

นางศิวาลัย  ป.ปาน - - - - - 

นางเมสินี  ชัยสงคราม - 1 - -   - 

นางสาวลดัดาวัลย์  ปาลิยะประดิษฐ ์ - - - - - 

นางสาวนารีรัตน์  สังข์สกุล - - - - - 

นางสาววราภรณ์  คงทอง - 1 - - - 

 จงึแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติรับทราบ 

4.7   เรื่อง  รายงาน สมาชิก ศชต. เดือน สิงหาคม 2559  

 แจ้งคณะกรรมการดําเนินการ สมาชิก ศชต. จํานวน  59  ราย  ติดต่อการเงิน ศชต. หักเก็บได้หมด    

ทั้ง  59 ราย เป็นจํานวนเงิน  758,895.00  บาท 

   ยอดยกมา  56     ราย 

                          ลาออก     -     ราย                                        

                               ย้ายเข้า             3      ราย    

   คงเหลือ 59    ราย                       

           จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติรับทราบ 

 

 

 

 

/4.8 เรื่อง รายงานกองทุนช่วยเหลอื... 



 
 

 

4.8  เรื่อง  รายงานกองทุนช่วยเหลือสมาชกิ ประจ าเดือน  สิงหาคม 2559  

          กองทุนช่วยเหลือสมาชิก ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 59  

                           ยอดยกมา                        9,810,616.85     บาท 

                              เพิ่ม                                1,157,357.08    บาท 

 ลด ร.ต.ท.วินัย พรายอินทร์     168,100.00 บาท 

 คงเหลือ              10,799,875.93 บาท    

         จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม  พจิารณาแล้วมีมติรับทราบ 

4.9  เรื่อง  ส่งข้อมูลการจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพื่อช่วยเหลือข้าราชการ

ต ารวจที่ได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพและเสียชีวติจากการปฏิบัติหน้าที่ 

 ตามมติที่ประชุมร่วมของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ กับ ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์  ครั้งที่  1/2558  เมื่อ

วันที่ 19 มิถุนายน 2559  ณ  ห้องประชุม 2 ช้ัน 2 อาคาร 1 สํานักงานตํารวจแห่งชาติ  รับทราบแนวทางการรับ

บริจาคเงินสมทบ  “ กองทุนสวัสดิการสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ” เพื่อช่วยเหลือข้าราชการตํารวจที่ได้รับ

บาดเจ็บทุพพลภาพและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่  โดยให้กองสวัสดิการ จัดทํารายงานข้อมูลการให้ความ

ช่วยเหลือเพื่อให้ทุกสหกรณ์ออมทรัพย์ที่รว่มบริจาคเงินได้รับทราบพร้อมประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสหกรณ์ฯ ได้รับ

ทราบข้อมูลช่วยเหลือโดยทั่วกัน 

 แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม  มีมติรับทราบ และให้นําเสนอข้อมูลการจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

ต่อที่ประชุมใหญ่ประจําปี 2559 เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบด้วย 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่อง  เพื่อพิจารณา 

5.1  เรื่อง  กรมส่งเสรมิ 

 ให้คําแนะนําคณะกรรมการฯ ดังนี้ 

 1. การเลอืกตั้งคณะกรรมการฯ ให้กําหนดแนวทางว่าจะใช้วธิีการโหวตหรอืเลือกโดยวิธีลับ หากเลือกโดย

วิธีลับต้องมีการร่างระเบียบฯ แตง่ตั้งคณะกรรมการเลอืกตั้ง กําหนดขั้นตอนและแนวทาง และขออนุมัตติ่อที่

ประชุมใหญ่ 

 2. การรา่งระเบียบต่างๆ ของสหกรณ์ฯ เป็นอํานาจของคณะกรรมการฯ แต่จะต้องแจ้งให้นายทะเบียน

สหกรณ์ฯ ทราบเพื่อจะได้ตรวจสอบว่าระเบียบดังกล่าวขัดแย้งกับระเบียบหรอืกฎหมายอื่นหรอืไม่ ทั้งนีก้าร

ตรวจสอบดังกล่าวถือเป็นการคุ้มครองตัวคณะกรรมการฯ อีกช้ันหนึ่ง 

 3. การจ่ายเงนิเงินกองทุนสวัสดิการสํานักงานตํารวจแหง่ชาติ ให้คณะกรรมการฯ ทําความเข้าใจกับ

สมาชิกว่าเงินดังกล่าวนํามาจากไหนและสมาชิกได้ผลประโยชน์อย่างไร 

/4.กรณีสมาชิกได้รับการแต่งตัง้... 

 



 
 

 

 4. กรณีสมาชิกได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายไปดํารงตําแหน่งนอก ภ.จว.ยะลา แนะนําให้สมาชิกทําหนังสือ

แสดงความจํานงการขอโอนย้ายสหกรณ์ฯ หรอืแสดงความจํานงให้หักเงนิชําระค่าหุน้ 

 5. เอกสารหรือหลักฐานต่างๆ ที่สมาชิกได้กระทําเกี่ยวกับการเงินกับสหกรณ์ฯ ต้องตรวจสอบให้ถูกต้อง

ละเอียด เพราะอาจทําให้เกิดป๎ญหาได้ แนะนําให้สอบถามหรือขอดูรายละเอียดจากผู้ตรวจสอบบัญชีเพื่อนํามาใช้

ในการแก้ไขปรับปรุง 

 6. เรื่องฌาปนกิจศพ มีบางสหกรณ์ฯ ทําไม่ถูกต้อง จึงให้ระมัดระวังในกรณีดังกล่าวเพราะอย่าปฏิบัติให้

ผดิหรือขัดกับระเบียบ/กฎหมาย 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติรับทราบนําไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารกิจการสหกรณ์ฯ ตอ่ไป 

5.2  เรื่อง  ผู้ตรวจสอบบัญชี 

ที่ประชุม  ไม่ม ี

5.3  เรื่อง  ผู้ตรวจสอบกิจการ 

 1. แนวโน้มการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการจะใช้วิธีการใดและขณะนีไ้ด้ดําเนินการอย่างไรบ้าง 

 2. การตดิตามหนีส้ินสมาชิกฯ ที่โยกย้ายใหเ้ร่งรัดดําเนินการให้รวดเร็วและถูกต้อง 

ที่ประชุม การเลือกตั้งขณะนีป้ระธานกรรมการได้เข้าไปสอบถามและขอคําแนะนํา กกต. จังหวัดยะลา และ

อยู่ระหว่างร่างระเบียบการเลือกตั้งเพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ ส่วนเรื่องการติดตามหนี้สินทางสหกรณ์ฯ          

ได้ดําเนินการประสานกับ ภ.จว.ยะลา เพื่อขอรายชื่อสมาชิกที่ได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายเพื่อติดต่อไปยังต้นสังกัด

ใหม่ของสมาชิก 

5.4  เรื่อง  สมาชิกพ้นสภาพจากสหกรณ์  สมาชิกพ้นสภาพ ประจําเดือน  สิงหาคม 2559   ดังนี้ 

ล า 

ดับ 

เลข

ที่ 
ชื่อ – สกุล 

ทุนเรอืนหุ้น 

(บาท) 

หน้ีสิน 

(บาท) 

ดอกเบี้ย 

(บาท) 

จ่ายจรงิ 

(บาท) 
กรณี 

1 8151 จ.ส.ต.จรินทร์  หนูคง 66,300.00 50,518.00 00 15,782.00 โอนยา้ยราชการ 

2 8276 ร.ต.ท.ฮาลมี  หลีเยาว์ 125,500.00 123,000.00 00 2,500.00 เหตุผลส่วนตัว 

3 7772 จ.ส.ต.นพรัตน์  ตุลยนิษก์ 149,300.00 149,972.50 00 -672.50 โอนยา้ยราชการ 

4 5775 จ.ส.ต.สมพบ  พรหมนายก 00 00 00 00 เสียชวีติ 

5 7934 จ.ส.ต.สมเกียรต ิ เตยแก้ว 112,400.00 00 00 112,400.00 โอนยา้ยราชการ 

6 8104 ร.ต.ท.ปิยะณัฐ  แปงใจ 37,200.00 00 00 37,200.00 โอนยา้ยราชการ 

7 9574 ส.ต.ต.ปริวัฒน์  รัตนพงธ์ 107,800.00 00 00 107,800.00 นําเงินไปใชจ้่าย 

 598,500.00 323,490.50 00 275,009.50  

รวมสมาชกิพ้นภาพทั้งหมด   7   ราย  ทั้งหมดไม่ติดภาระค้ าประกันแต่อย่างใด 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติอนุมัต ิ7 ราย 

 

/5.5 เรื่อง ประมาณการรับ... 



 
 

 

5.5  เรื่อง  ประมาณการรับ – จ่ายเงนิ   ประจ าเดือน กันยายน 2559  

 ประมาณการรับ – จ่ายเงิน ประจําเดือนกันยายน 2559 สหกรณ์ฯ จะได้รับในวันสิ้นเดือนเพื่อให้ที่

ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับจํานวนเงินของสหกรณ์ฯ ที่ประมาณว่าจะได้รับและจ่ายในวันสิ้นเดือนนี้ เพื่อที่ประชุม

จะ ได้รับทราบยอดเงนิคงเหลอื  ดังนี้ 

 รายรับ   

 1. รับเงินค่าหุน้รายเดือน        4,534,800.00 บาท 

 2. รับเงินชําระหนี้สามัญจากสมาชิก           11,391,170.00  บาท 

 3. รับเงินชําระหนี้ฉุกเฉินจากสมาชิก                   2,661,740.00 บาท 

 4. รับดอกเบีย้เงนิให้กู้แก่สมาชิก        11,178,939.12 บาท 

 5. เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเป้าหมาย                82,700.00 บาท 

 6. ค่าใช้จา่ยในการดําเนินคดี                1,200.00 บาท 

  รวมรับ         29,850,549.12 บาท 

 รวมจ่าย            

 1. จ่ายค่าหุน้คืนแก่สมาชิก  7  ราย                        275,009.50 บาท 

 2. จ่ายค่าเบีย้ประชุมกรรมการ                    20,000.00 บาท 

 3. ค่าตอบแทนเจา้หนา้ที่                    47,710.00 บาท 

 4. จ่ายเงนิเดือนเจ้าหน้าที่                  109,250.00 บาท 

 5.  จ่ายชําระดอกเบีย้ ธกส.ยะลา           1,033,110.93 บาท 

 6.  จ่ายชําระดอกเบีย้ตั๋วสัญญาใชเ้งิน ธ.ออมสิน       361,643.84 บาท 

 7. จ่ายชําระเงนิกู้  สอ.รพ.หาดใหญ่                625,000.00 บาท 

 8.  จ่ายชําระดอกเบีย้ สอ.รพ.หาดใหญ่                  177,228.48 บาท 

 9.  ค่าตอบแทนที่ปรึกษา                               5,000.00 บาท 

 10.  จา่ยดอกเบีย้ตั๋วสัญญาใช้เงนิ ธ.กรุงเทพ       197,260.27 บาท 

 11.  จา่ยดอกเบีย้ตั๋วสัญญาใช้เงนิ ธ.กรุงไทย สิโรรส   567,124.00   บาท 

 12.  จา่ยชําระเงินกู้ สอ.รพ.ตํารวจ     1,500,000.00 บาท 

 13.  จ่ายชําระดอกเบีย้ สอ.รพ.ตํารวจ        454,109.59 บาท 

 14.  จ่ายเงนิกู้สามัญ  80  ราย          20,300,098.92 บาท 

  รวมจา่ย           25,672,545.53 บาท 

  รวมรับทั้งสิน้                              29,850,549.12      บาท 

 หัก  รวมจา่ย                                 25,672,545.53 บาท 

 เงินคงเหลือ                                     4,178,003.59 บาท 

 กัน  ไว้เป็นเงนิกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน             3,000,000.00 บาท 

 /กัน ไว้เป็นที่จ่ายคืน... 



 
 

 

 กัน  ไว้เป็นที่จ่ายคืนเงินรับฝาก             1,000,000.00 บาท 

          คงเหลือเป็นเงินใชจ้า่ย                     178,003.59 บาท 

 หมายเหตุ  

 เงินสดคงเหลอื  ณ  วันที่  19 ส.ค.59                     188,688.26  บาท 

 เงินฝาก ธ.กรุงไทย  สาขาสิโรรส คงเหลือ 19 ส.ค.59    89,459.53 บาท 

           เงินฝากธ.กรุงไทย สาขายะลา คงเหลือ 196 ส.ค.59 11,329,202.81 บาท 

 เงินฝากธ.กรุงเทพ  คงเหลือ 19 ส.ค.59                     47,608.98 บาท 

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

 เงินฝากชุมนุม สอ.ตร.แห่งชาติ                               99,852.65 บาท 

 เงินฝากธนาคารธนชาต                                  21,829.88 บาท 

 เงินฝากธนาคารออมสิน                 6,396,603.74 บาท 

 เงนิสดและเงนิฝากธนาคารคงเหลือ             21,135,725.83 บาท 

 หมายเหตุ 

           หนี้เงนิกู้ สอ.รพ หาดใหญ่  19 ส.ค.59 คงเหลอื     45,625,000.00 บาท     

 หนี้เงนิกู้ สอ.มอ.หาดใหญ่  19 ส.ค.59    คงเหลอื                    .00 บาท 

 หนี้เงนิกู้ ธ.กรุงเทพสาขายะลา ณ19 ส.ค.59คงเหลือ100,000,000.00 บาท 

 หนี้เงนิกู้ ธกส.สาขายะลา ณ 19 ส.ค.59 คงเหลอื    239,248,702.93 บาท 

 หนี้ตัว๋สัญญาใช้เงนิ ธ.กรุงไทย สาขาสิโรรส           150,000,000.00 บาท 

 หนี้เงนิกู้ ธนาคารออมสิน 19 ส.ค.59คงเหลือ    100,000,000.00 บาท 

 หนี้เงนิกู้ สอ.รพ.ตํารวจ 19 ส.ค.59 คงเหลือ    148,500,000.00 บาท 

                รวมหน้ีคงเหลือ            783,373,702.93 บาท  

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติรับทราบ 

5.6 เรื่อง  การจ่ายเงนิกู้สามัญระหว่างเดือน  สงิหาคม 2559 

 ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ได้มกีารอนุมัตจิ่ายเงินกู้สามัญใหก้ับสมาชิก จํานวน 1 ราย 

  วงเงินกู้  103,600.00 บาท 

 ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ได้มกีารอนุมัตจิ่ายเงินกู้สามัญใหก้ับสมาชิก จํานวน 1 ราย 

  วงเงินกู้    65,000.00 บาท 

 ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ได้มกีารอนุมัตจิ่ายเงินกู้สามัญใหก้ับสมาชิก จํานวน 2 ราย 

  วงเงินกู้  147,000.00 บาท 

 ระหว่างวันที่ 3 สงิหาคม 2559 ได้มกีารอนุมัตจิ่ายเงนิกู้สามัญใหก้ับสมาชิก จํานวน 3 ราย 

  วงเงินกู้  387,263.87 บาท 

 

/ระหว่างวันที่ 8 สงิหาคม... 



 
 

 

 ระหว่างวันที่ 8 สงิหาคม 2559 ได้มกีารอนุมัตจิ่ายเงนิกู้สามัญให้กับสมาชิก จํานวน 2 ราย 

  วงเงินกู้  251,900.00 บาท 

 ระหว่างวันที่ 16 สงิหาคม 2559 ได้มกีารอนุมัตจิ่ายเงนิกู้สามัญให้กับสมาชิก จํานวน 2 ราย 

  วงเงินกู้  417,150.95 บาท 

 ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ได้มกีารอนุมัตจิ่ายเงนิกู้สามัญให้กับสมาชิก จํานวน 1 ราย 

  วงเงินกู้         1,440,000.00 บาท 

 ระหว่างวันที่ 19 สงิหาคม 2559 ได้มกีารอนุมัตจิ่ายเงนิกู้สามัญให้กับสมาชิก จํานวน 2 ราย 

  วงเงินกู้  551,707.59 บาท 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติรับทราบ 

5.7  เรื่อง  การจ่ายเงนิกู้สามัญประจ าเดือน  สิงหาคม 2559 

 สมาชิกยื่นกู้สามัญ จํานวน 216 ราย 

 รวมจา่ยเป็นเงินจํานวน               98,022,150.00 บาท 

 ซึ่งยอดหลังหักค่าใช้จ่ายและหนี้สนิแล้ว ยอดจา่ยจริงประมาณ 48,255,606.32 บาท  

 สมาชิกที่มคีําสั่งโยกย้ายยื่นกู้สามัญ จํานวน 5 ราย 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ ส่วนรายที่มีป๎ญหาภาระค้ําประกันหากต้องการรับเงินกู้ให้เข้ามาติดต่อ

ทําหนังสือรับสภาพหนี้ หากไม่ดําเนินการให้ชะลอการจ่าย ส่วนรายที่มีคําสั่งโยกย้ายที่ยื่นกู้สามัญไว้ จํานวน       

5 ราย พิจารณาแล้วมมีตไิม่อนุมัติ 

5.8  เรื่อง  รายงานติดตามหน้ีสิน และรายละเอียดลูกหน้ีต่างจังหวัด 

         ภายในเดือน สิงหาคม  2559 มีลูกหนี้ต่างจังหวัดส่งชําระเงินต้ังแต่ 23 กรกฎาคม 2559 – 19 สิงหาคม 

2559 รวมเป็นเงิน  6,260,923.11  บาท 

  ลูกหนี้ตา่งจังหวัด  ยกมาเดือน   ก.ค.59                                  433  ราย 

  สมาชิกหนว่ยต่างจังหวัด  ประจําเดือน ส.ค. 59 ลาออก      29  ราย 

  ย้ายไป ศชต.             - ราย 

  ย้ายเข้า              2  ราย 

  คงเหลือลูกหนี้ต่างจังหวัด  เดือน  สิงหาคม  2559                        406 ราย 

รายชื่อสมาชิกต่างจังหวัด ขาดส่งประจ าเดือนสงิหาคม  2559  

 1.ส.ต.อ.นันทภัสณ ์ แก้งคงบุญ ตําแหน่ง ภจว.สงขลา  สมาชิกที่ 05137  โดนเรื่องอายัดเงินเดือนการเงิน

เก็บไม่ได้ขาดสง่ ออมสินอายัดเก็บไม่ได้ 3  เดือน **แจง้คนค้ําเพื่อทราบ (ดําเนนิการฟ้อง) 

    ทุนเรือนหุ้น     345,500.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ  1,265,549.90  บาท 

 

/ผู้ค้ํา... 



 
 

 

  ผูค้้ํา 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   อุทธิสนิธ์ 

ที่ประชุม มีมติใหด้ําเนินการฟ้อง 

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

ไม่ดําเนินการใดๆทั้งสิ้น หนี้โครงการตั้งแต่ย้ายเก็บไม่ได้เลย ทําหนังสือถึง สอ.ตร.สตูล 23/3/59 การเงินเก็บได้

เดื อนละ  10,000บาท  4 /5 /59  (ทํ าหนั งสื อส่ ง  ภจว .สตู ล /ผกก .สตู ล  ( เพื่ อ เ รี ยก เก็ บ เพิ่ ม เติ ม เป็ น 

ยอดเงนิ 26,610 บาท   ตามมตทิี่ประชุม ชุดที่ 21 ครั้งที่ 5   26  พฤษภาคม  2559 : ได้มีมติให้กรรมการติดตาม

ทวงหนี้เดินทางไปที่  สภ.มะนัง เพื่อพบกับ  ผกก.สภ.มะนัง  เพื่อติดตามหนี้ค้าง นําเงินป๎นผลชําระหนี้  

วันที่ 5/7/59 ใบเสร็จเลขที่ S1-009374/2559,S1-009373/2559จํานวนเงิน 19,337.26.- บาท  **ล่าสุด 1/8/59  

เจ้าตัวติดต่อทําเอกสารโอนไปสตูล ตอนนี้อยู่ระหว่างติดต่อ สหกรณ์ที่นั้นอยู่  2/8/59 สหกรณ์สตูลแจ้งว่า 

เจ้าตัวได้เข้าไปเอาเอกสารการกู้และการสมัคร ที่สหกรณ์ฯ (รอติดตอ่จากสตูล) 

    ทุนเรือนหุ้น     253,300.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     940,070.74  บาท 

    หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ      87,303.25  บาท 

    รับสภาพหนี้       62,777.73  บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติใหต้ิดตามการดําเนินการโอนสมาชิกภาพไปยังสหกรณ์ตํารวจสตูล 

 3.ข้อบังคับ(ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์) ข้อ42การใหอ้อกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์เพราะ

เหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ (2)ขาดชําระค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกันหรือขาดชําระรวมถึงหกงวด ทั้งนี้โดย

มิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ (5)ค้างส่งเงินงวดชําระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึง

สองเดือน  หรอืผดินัดการส่งเงนิงวดชําระหนีด้ังว่านั้นถึงสามคราวสําหรับเงนิกู้รายหนึ่งๆ 

 เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า สมาชิกมีเหตุใดๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้และ  

ได้ลงมตใิห้สมาชิกออกได้โดยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามแหง่จํานวนกรรมการดําเนินการที่มีอยู่ทั้งหมดใน

ขณะนั้นแล้ว ก็เป็นอันถือว่าสมาชิกนั้นถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 

 ส.ต.อ.นิ กร  วรรณะเลขที่ สมาชิ ก 05453  ตํ าแหน่ ง สภ.ควนขนุ น  ขาดส่ งชํ าระ 3 เดื อน 

ยอด  14,808.80 บาท  ติดต่อเจ้าตัวแล้ว เจ้าตัวส่งให้เดือนสิ้นเดือน มิ.ย. 59 **ล่าสุดทําหนังสือส่งเรียกเก็บ 

ภจว.พัทลุง, สภ.ควนขนุน ยอด 7,400 บาท และได้ประสานงานไปยังส.ต.อ.ธนากร  เดชณรงค์ ให้ตามมาชําระหนี้สหกรณ์ฯ  

ติดต่อเจา้หน้าที่การเงนิ 28/7/59 เจา้หน้าที่แจง้หักใหส้ิน้เดือน ส.ค. 59  ( ระเบียบข้อ43 หักกลับลบหนี้ )  

    ทุนเรือนหุ้น     421,300.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ      67,613.34  บาท 

    หนี้เงนิกู้หุน้ตัวเอง    158,200.00  บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติใหต้รวจสอบภาระค้ําประกันแล้วนําเข้าที่ประชุมอีกครั้ง 

/4. ส.ต.อ.วิทยาพร... 



 
 

 

 4.ส.ต.อ.วิทยาพร  รักแก้ว  ตําแหน่งสภ.เมืองตรัง  สมาชิกเลขที่ 07203  ขาดส่ง 3 เดือน 

ติดต่อเจ้าหน้าที่การเงิน ภจว.ตรัง  หักให้ ยอด  15,350 บาท  **ล่าสุดแจ้งเจ้าตัวให้มาชําระ เจ้าตัวแจ้งจะ 

มาปิด ยอดค้าง 35,537.25 บาท และได้ประสานไปที่ สภ.เมืองตรัง การเงินแจ้งจะให้สิ้นเดือน ส.ค.  

แจ้งผูค้้ําราย จ.ส.ต.วีรศักดิ์  แก้วดวง  ให้ตามลูกหนีร้ายนี้ มาชําระ 

 ทุนเรือนหุ้น     201,000.00  บาท 

 หนี้เงนิกู้สามัญ     589,561.35  บาท 

 หนี้เงนิกู้ฉุกเฉิน         5,249.63  บาท 

ที่ประชุม พิจารณามีมติใหร้อสิน้เดือน ส.ค.2559 

 5.ส.ต.ท.นพดล  ก๋าใจ  ตําแหน่งกองบัญชาการภาค 5  เลขสมาชิก 07658 ขาดส่ง 4 เดือนส่งเรียกเก็บ

เพิ่มเติม  (กองบัญชาการภาค 5) ยอดค้าง 25,745.84  บาท นําเงินป๎นผลชําระหนี้ วันที่ 5/7/59 ใบเสร็จเลขที่ 

S1-009381/2559 จํานวนเงิน 14,186.88.- บาท  ติดต่อสมาชิกคนค้ําราย ส.ต.ท.ธงชัย  เมืองมา และด.ต.บุญ

เหลือ  แผว้ใจดี ใหต้ามสมาชิกรายนี้ **ล่าสุด1/8/59 เจ้าตัวได้โอนมาชําระหนี้จํานวน 10,000 บาท 

    ทุนเรือนหุ้น     176,400.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     228,821.23  บาท 

ที่ประชุม มีมติรับทราบ 

 6.ร.ต.ท.ขัตติยะ  สามทอง  เลขที่สมาชิก 08249  ตําแหน่ง สภ.ป๎ตตานี   ทําหนังสือถึงผู้ค้ํา 

ขอแจ้งรายละเอียดสมาชิกขาดส่ง ที่สอ.ยล./1883,1884,1885,1886,1887  และได้ทําการติดต่อเจ้าตัว 24/6/59  

ให้ส่งชําระยอดมายังสหกรณ์ฯ  แต่เจ้าตัวยังเพิกเฉย  ส่งเรียกเก็บสภ , ภจว ยอด 20,200 บาท  

ที่สอ.ยล./2321,2322  27/6/59  **ล่าสุดได้ทําการติดต่อเจ้าหน้าที่การเงินที่สภ.เมืองป๎ตตานี การเงินแจ้งว่าหัก

ให้สิน้เดือน ส.ค.  

     ทุนเรือนหุ้น      322,400.00  บาท 

     หนี้เงนิกู้สามัญ   1,362,684.37  บาท 

ที่ประชุม พิจารณามีมติใหร้อสิน้เดือน ส.ค.2559 

สมาชิกต่างจังหวัดที่กู้  2 ที่ 

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

การโอนไปพัทลุง โอนไม่หมด จึงมียอดค้างสหกรณ์  285,070.25  บาท ณ ตอนนี้เริ่มเก็บได้แต่ดอกเบี้ย  

เดือนละ 5,000  บาท และรอเอาหุน้หักหนี้  (เจ้าตัวส่งเอง)  **ติดตอ่เจ้าตัวมาชําระของเดือน ก.ค. 59 เจ้าตัวแจ้ง

ว่าเจ้าตัวมีป๎ญหาเกี่ยวกับรายรับไม่พอจ่าย 

    ทุนเรือนหุน้     228,800.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     285,070.25  บาท   

ที่ประชุม มีมติรับทราบ 

 

/2.ร.ต.อ.ศันสนะ... 



 
 

 

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

สหกรณ์/ผู้บัญชาการ/ผู้บังคับการ/สน.สําเหร่ 25 เมษายน 59 ที่ สอ.ยล./1306 เจ้าตัวย้ายจาก สน.สําเหร่ไปรับ

ตําแหน่งที่ กองบังคับการปราบปราม5 (สว.กก.5 ปป.)  ส่งเรียกเก็บหนังสือที่สอ.ยล./1999  มติที่ประชุม  

ชุดที่ 21 ครั้งที่ 6 วันที่ 14 มิ.ย. 59 ให้ฟ้อง กู้ สอ.ตร.แห่งชาติและกู้สหกรณ์ตํารวจภูธรสุราษฎร์ธานีนําเงินป๎นผล

ชําระหนี้ วันที่ 5/7/59 ใบเสร็จเลขที่ S1-009368/2559  จํานวน 23,164.52.- บาท**แจ้งคนค้ําเพื่อทราบ 

(ดําเนนิการฟ้อง)  19/8/59 สมาชิกได้ตดิต่อมาที่สหกรณ์ฯ ว่าเจ้าตัวจะจา่ยชําระยอด40,000 บาท 

    ทุนเรือนหุ้น     283,200.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     597,971.00  บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติใหด้ําเนินการฟ้อง 

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

ภูธรสะเดา  เจ้าตัวไม่จ่ายชําระเงินที่สหกรณ์ยะลา เจ้าหน้าที่การเงินแจ้งหักไม่พอ เพราะกู้สองที่ ที่สหกรณ์  

กําลังพล โดนตั้งคณะกรรมการสอบที่ สภ.สะเดา มติที่ประชุมอํานวยการ  ชุดที่ 21 ครั้งที่ 6 วันที่ 14 มิ.ย. 59  

ให้ฟ้อง  นําเงินป๎นผลชําระหนี้ วันที่ 5/7/59 ใบเสร็จเลขที่ S1-009405/2559 จํานวน 37,860.39.- บาท   

**(ชะลอการฟ้อง) เจ้าตัวโอนเงินมาชําระ 8/8/59  ยอด70000.- หักธรรมเนยีม70บาท 

    ทุนเรือนหุ้น     237,700.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     935,929.45  บาท 

ที่ประชุม มีมติรับทราบ 

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

2559 ที่ประชุมให้ฟ้อง แต่พิจารณาแล้ว ให้ส่งหนังสือแจ้งผู้บัญชาการ/ผู้บังคับการ/ผู้กํากับการ: รอผลตอบกลับ 

ณ ตอนนี้เจ้าตัวชําระมาแล้วบางส่วน  **ล่าสุดโทรตามให้มาชําระยอด 25/7/59 เจ้าตัวไม่รับโทรศัพท์ จึงได้ทํา

การติดต่อไปยังสน.มีนบุรี เจ้าหน้าที่แจ้งว่าเจ้าตัวย้ายไปช่วยราชการที่ สนง.ตร.แห่งชาติ  **(ดําเนินการฟ้อง)

    ทุนเรือนหุ้น     203,000.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     736,325.78  บาท 

    หนี้ฉุกเฉิน       18,929.16  บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติใหท้ําหนังสอืขอทราบผลการดําเนินการอกีครั้ง 

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

กรมส่งเสริมสหกรณ์/ผู้บัญชาการ/ผู้บังคับการ/สน.ดุสิต  ได้ทําหนังสือถึงอธิบดีกรมส่งเสริมผ่านสหกรณ์ 

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

ที่ กษ 1115/5966 และได้นําเรื่องส่ง สํานักงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพฯ พื้นที่1  เรื่อง ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

ของสมาชิกเนื่องจากเป็นหนี้ 2 ที่รอตอบกลับจากสํานักงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพฯ พื้นที่1 

 

/Tel.02-2415902… 



 
 

 

 

Tel.02-241-5902  มติที่ประชุม ชุดที่ 21 ครั้งที่ 6  อํานวยการ วันที่ 14 มิ.ย 59  ให้ฟ้อง นําเงินป๎นผล ชําระหนี ้

วันที่  5/7/59 ใบเสร็จเลขที่  S1-009371/2559 ,S1-009370/2559  จํานวนเงิน 26 ,703.03.-  บาท   

**ล่าสุด (ดําเนินการฟอ้ง)  3/8/59 ทางกรมส่งเสริม เขต12 กรุงเทพฯ ได้ติดต่อกลับมาขอรายละเอียดการสมัคร

เป็นสมาชิกครั้งแรก 30/6/49 ติดตอ่คุณสาวิตรี 02-241-5903 

    ทุนเรือนหุ้น     325,500.00  บาท 

                                     หนี้เงนิกู้สามัญ   1,369,542.48  บาท 

    หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ      54,593.56  บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติใหด้ําเนินการฟ้อง 

 6.ส.ต.อ.จักรพันธ์  คงชัย   เลขที่สมาชิก6329 ตําแหนง่ สภ.พล  กู้ 2 ที่สหกรณ์ขอนแก่นส่งอยู่เดือนละ 

7,000 บาท ยอดส่งจริง 14,000 บาท ทางสหกรณ์ขอนแก่นจะทําโอน เดือนตุลาคม 59 

    ทุนเรือนหุ้น     188,400.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     705,000.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ    125,600.00  บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติใหร้อดําเนินการ ต.ค.2559 

 7.ส.ต.ต.ยุทธนา   ภูมิภาค  เลขที่สมาชิก 07201 *กู้ 2 ที่* สหกรณ์ตํารวจตระเวนชายแดนที่23 มติที่

ประชุมครั้ งที่  21  วันที่  26 กุมภาพันธ์  2559 ที่ประชุมให้ฟ้อง  พิจารณาแล้วส่งฟ้องไม่คุ้มกับหนี้ที่  

ฟ้อง 23/6/59เจ้าตัวส่งชําระยอด  8,000 บาท  เมื่อ 26/7/59 ติดตอ่ให้เจ้าตัวชําระยอด 6,300 บาท 

    ทุนเรือนหุ้น       66,000.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ       78,513.92  บาท 

    หนี้ฉุกเฉิน           533.04  บาท 

ที่ประชุม รับทราบ 

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

สหกรณ์อุดรไม่รับ เนื่องจากเจา้ตัวติดคนค้ําประกัน เก็บได้แต่ดอกเบีย้ เดือนละ 10,000  บาท  นําเงินป๎นผลชําระ

หนี้ฉุกเฉิน จํานวน 19,720.42.- เมื่อวันที่ 8/4/59 ได้ทําหนังสือถึงนายทะเบียนสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี 30/3/59  

(กรมส่งเสริมจังหวัดอุดรฯ ตอบกลับมายังสหกรณ์ฯ เจ้าตัวไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์อุดรฯ แต่เป็นหนี้ธนาคารออม

สินต้องผ่อนให้ธนาคารออมสินเดือนละ 5,700 บาท ซึ่งทําให้สหกรณ์หักไม่ได้ ส่งหนังสือถึง ผกก.อุดรฯ ให้ตาม

เรื่อง  **ล่าสุดเจ้าตัวชําระหนี้มาแล้วบางสว่น (รออีก6เดือนแล้วโอนไปสหกรณ์สกลนคร) 

    ทุนเรือนหุ้น     256,400.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     885,692.36  บาท 

    หนี้ฉุกเฉิน       14,776.43  บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติใหต้ิดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสกลนครสอบถามการดําเนินการ 

/9.ร.ต.อ.ทรัพย์สยาม... 



 
 

 

          9.ร.ต.อ.ทรัพย์สยาม  ชัยทุมพงศ์ เลขที่สมาชิก7745    ตําแหน่ง สน.บางโพ นครบาล 1  กู้ 2 ที่สหกรณ์

นครบาลตามมติที่ครั้งที่ 21 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมให้ฟ้อง  ประธานไม่ให้ฟ้องให้ส่งหนังสือใหม่     

**ล่าสุดส่งหนังสือถึงผู้บัญชาการ/ผู้บังคับการ/ผู้กํากับการ สน.สําเหร่ ที่สอ.ยล./1069 และหนั งสือส่งเรียกเก็บ   

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

เจ้าหน้าที่การเงินว่าเจ้าตัวกู้ที่ไหนบ้าง และเหตุผลใดที่หักให้กับสหกรณ์ฯ ไม่ได้) มีหนังสือตอบกลับจาก สน.บาง

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

2559   ยอดเรียกเก็บจริง  23,920  บาท  มติที่ประชุม ชุดที่ 21 ชุดอํานวยการ ครั้งที่ 6 วันที่ 14 มิ.ย 59 มติให้

ส่งฟ้อง    **(ดําเนนิการฟ้อง)  การเงินโอน3,500 บาท 11/8/59   

    ทุนเรือนหุ้น     351,000.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ  1,400,000.34  บาท 

    หนี้โครงการ      71,056.85  บาท 

ที่ประชุม มีมติดําเนินการฟ้อง 

ขาดส่งประจ าเดือนสิงหาคม 2559 

 1.ร.ต.ท.อลงกรณ์  กนกวรรณ  เลขที่สมาชิก 06836  ตําแหน่ง กองปราบปราม (ติดต่อเจา้ตัวไม่ได้) 

    ทุนเรือนหุ้น     222,690.00  บาท 

ที่ประชุม มีมติใหด้ําเนินการติดตามเรียกเก็บให้เป็นปกติและหากประสงค์จะลาออกจากสมาชิกภาพให้

ดําเนนิการลาออกตามระเบียบ 

 2. ส.ต.ท.กรันต์  เลิศล้ํา เลขที่สมาชิก  07664  ตําแหน่ง สภ.พยัคภูมิสัย  ขาดส่ง  5 เดือนส่งเรียกเก็บ 

1 1 / 5 / 5 9  ส ภ . พ ยั ค ฆ ภู มิ พิ สั ย ย อ ด 1 ,2 0 0 ที่  ส อ . ย ล . / 1 4 7 9  เ จ้ า ห น้ า ที่ ก า ร เ งิ น ส่ ง ใ ห ้ 

สอ.มหาสารคาม หักชําระค่าหุ้น 1,200 บาท **ติดต่อเจ้าตัวไม่ได้  จึงได้แจ้งไปยัง สอ.มหาสารคาม  

ใ ห้ แ จ้ ง กั บ เ จ้ า ตั ว ว่ า ส ห ก ร ณ์ ฯ มี ม ติ ป ร ะ จํ า เ ดื อ น  ชุ ด ที่ 2 1  ค รั้ ง ที่ 6  วั น พุ ธ  มิ ถุ น า ย น  2 5 5 9   

สมาชิกต่างจังหวัด(กรณีติดคนค้ํา) สามารถลาออกได้ แต่ต้องทําหนังสือรับสภาพหนี้, หนังสือยินยอมให้ส่วน

ราชการหักชําระหนี้และบันทึกข้อความลาออก 

    ทุนเรือนหุ้น     119,200.00  บาท 

ที่ประชุม มีมติใหด้ําเนินการติดตามเรียกเก็บให้เป็นปกติและหากประสงค์จะลาออกจากสมาชิกภาพให้

ดําเนนิการลาออกตามระเบียบ 

 3.ส.ต.อ.ทวีศักดิ์   ประดับศรี  เลขที่สมาชิก  07820  โดนอายัดเงินป๎นผลเจ้าตัวไม่จ่ายส่งหนังสือหลาย

ครั้งแล้ว แต่เจ้าหน้าที่การเงินแจ้งว่า เจ้าตัวไม่ยินยอมจ่าย ได้นําเรื่องเข้าที่ประชุมอํานวยการ  ชุดที่ 21  

ครั้งที่ 7  วันที่ 13 กรกฎาคม 2559  เรื่อง  ขอผ่อนผันการส่งเงินหุ้น  มตทิี่ประชุมให้นําเข้าที่ประชุม ประจําเดือน

กรกฎาคม 59  **ล่าสุดแจง้เจา้ตัวว่าถ้าจะลาออก ลาออกได้แต่จะส่งเรื่องเข้ากรมบังคับคดี 

                                           ทุนเรือนหุ้น     137,700.00  บาท 

 

/ที่ประชุม... 



 
 

 

ที่ประชุม มีมติใหด้ําเนินการติดตามเรียกเก็บให้เป็นปกติและหากประสงค์จะลาออกจากสมาชิกภาพให้

ดําเนนิการลาออกตามระเบียบ 

 4. ร.ต.ท.ปิยะณัฐ  แบ่งใจ  เลขที่สมาชิก  08104 สภ.เมืองพะเยา ขาดส่งหุ้นส่งเรียกเก็บ 11/5/59สภ.

พะเยา ยอด 1,200 ที่ สอ.ยล./1480 ได้ตดิต่อไปที่สภ.พะเยา เจ้าตัวย้ายไปที่อื่นไม่สามารถติดต่อได้**ล่าสุดติดต่อ

เจ้าตัวได้ เจ้าตัวย้ายไปอยู่ที่ภจว.แม่ฮ่องสอนและจะทําการลาออก(ไม่ติดค้ําประกัน) 

    ทุนเรือนหุ้น       37,200.00  บาท 

ที่ประชุม มีมติใหด้ําเนินการติดตามเรียกเก็บให้เป็นปกติและหากประสงค์จะลาออกจากสมาชิกภาพให้

ดําเนนิการลาออกตามระเบียบ 

หยุดส่งหุ้นตามมติท่ีประชุม  14  ราย 

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

 2.  ด.ต.สถาพร แก้วขาว  เลขที่สมาชิก 03226 ทุนเรือนหุ้น 1,245,300.00 บาท 

 3.  ด.ต.สุวรรณ สังขแ์ก้ว  เลขที่สมาชิก 03813 ทุนเรือนหุ้น  771,000.00 บาท 

 4.  จ.ส.ต.หญิงจันทร์ทิพย์ อินทจักร์  เลขที่สมาชิก 04401 ทุนเรือนหุ้น  610,200.00 บาท 

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

 6.  ด.ต.พันธุ์ธัช ตั้งรุ่น เลขที่สมาชิก 05210 ทุนเรือนหุ้น  349,500.00 บาท 

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

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

 9. พล.ต.ต.ชัยทัต อินทนูจติร เลขที่สมาชิก 05992 ทุนเรือนหุ้น 6,498,590.00 บาท 

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

 11. ร.ต.ท.วิสิทธิ์ สุวรรณศลีศักดิ์ เลขที่สมาชิก 07089 ทุนเรือนหุ้น  674,980.00 บาท 

 12. ส.ต.อ.กษินาถ บุญอารยี์ เลขที่สมาชิก 07337 ทุนเรือนหุ้น  250,700.00 บาท 

 13. ร.ต.อ.ปรีชา ก่อเกือ้ เลขที่สมาชิก 08088 ทุนเรือนหุ้น 1,600,000.00 บาท 

แจ้งเพื่อทราบสมาชิกต่างจังหวัดที่เก็บยอดหน้ีเงินกู้ฉุกเฉินไม่ได้ (ตั้งแต่ย้าย เก็บได้บางส่วน) 

  1.จ.ส.ต.สงกรานต์  แซะอาหลี   ตําแหนง่สภ.เมอืงสตูล   สมาชิกเลขที่05977 

 วันที่กู้ฉุกเฉิน 10 / 2 / 2557 วงเงนิกู้ 70,000 บาท ชําระงวดละ 5,900 บาท คงค้าง 58,093.93 บาท 

 **ค้างจ่ายตั้งแตเ่ดือน  7/2558 – 5/2559   

  2.ส.ต.ต.ยุทธนา  ภูมิภาค   ตําแหน่งตํารวจตระเวนชายแดนที่23 สมาชิกเลขที่07201 **กู้2ที่** 

 วันที่กู้ฉุกเฉิน 20 / 10 / 2553 วงเงนิกู้ 40,000 บาท ชําระงวดละ 3,400 บาท คงค้าง 533.04 บาท 

 **ค้างจ่ายตั้งแต่เดอืน  12/2555 – 5/2559 

  3.ส.ต.อ.วิทยาพร  รักแก้ว   ตําแหนง่สภ.เมอืงตรัง   สมาชิกเลขที่07203 

 วันที่กู้ฉุกเฉิน 14 / 5 / 2555 วงเงนิกู้ 50,000 บาท ชําระงวดละ 4,200 บาท คงค้าง 5,249.63 บาท 

 **ค้างจ่ายตั้งแตเ่ดือน  8/2558 – 5/2559 

/4.ส.ต.ท.สมชาย... 



 
 

 

  4.ส.ต.ท.สมชาย  ยศสงคราม   ตําแหนง่ภจว.อุดรธาน ี  สมาชิกเลขที่07394 

 วันที่กู้ฉุกเฉิน 16 / 3 / 2554 วงเงนิกู้ 40,000 บาท ชําระงวดละ 2,900 บาท คงค้าง 14,776.43 บาท 

 **ค้างจ่ายตั้งแตเ่ดือน  11/2555 – 5/2559 

  5.ร.ต.ท.วีระชาติ  คําเพราะ   ตําแหน่งสภ.หนองคาย   สมาชิกเลขที่07415 

 วันที่กู้ฉุกเฉิน 2 / 5 / 2557 วงเงินกู้ 50,000 บาท ชําระงวดละ 4,200 บาท คงค้าง 14,947.50 บาท 

 **ค้างจ่ายตั้งแตเ่ดือน  8/2558 – 5/2559 

  6.ส.ต.ท.ดํารง  เรืองกระจาย   ตําแหน่งภจว.สุรนิทร์   สมาชิกเลขที่07939 

 วันที่กู้ฉุกเฉิน 2 / 5 / 2557 วงเงินกู้ 49,999.93 บาท ชําระงวดละ 4,200 บาท คงค้าง 22,527.05 บาท 

 **ค้างจ่ายตั้งแตเ่ดือน  8/2558 – 5/2559 

  7.จ.ส.ต.ภูมิทัศน์  สัตย์สุขยิ่ง   ตําแหนง่ ภจว.หนองคาย   สมาชิกเลขที่07966 

 วันที่กู้ฉุกเฉิน 18 / 7 / 2555 วงเงนิกู้ 10,500 บาท ชําระงวดละ 1,000 บาท คงค้าง 3,553.65 บาท 

 **ค้างจ่ายตั้งแตเ่ดือน  8/2558 – 5/2559  เก็บได้ไม่เต็ม 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติใหต้ิดตามเรียกเก็บให้เป็นปกติ 

5.9  เรื่อง  ข้าราชการบ านาญจ่ายตรง 
 ภายในเดือน สิงหาคม 2559 มีลูกหนีข้้าราชการบํานาญส่งชําระเงินตั้งแต่ 23 กรกฎาคม 2559–24 สิงหาคม 2559 

จํานวน 98 ราย รวมเป็นเงิน 976,158.37 บาท เรียกเก็บจริง จํานวน 85 ราย จํานวนเงิน 745,839.46 บาท มาชําระเอง 

จํานวน 4 ราย จํานวนเงนิ 30,553.39 บาท และเรียกเก็บจากกรมบัญชีกลาง จํานวน  9 ราย จํานวนเงนิ 188,787.99 บาท 

           สมาชิกหนว่ยบํานาญจ่ายตรง ประจําเดือน ก.ค.59          ยอดยกมา        99    ราย 

  ลาออก ประจําเดือน 23 ก.ค.– 24 ส.ค.59   ลาออก/ย้าย        1 ราย 

                                                                           เสียชีวติ             - ราย 

                 ย้ายเข้า              -    ราย 

          คงเหลือ  บํานาญจา่ยตรง     เดือน  สิงหาคม 2559           ทั้งสิ้น               98     ราย  

 เรียกเก็บเงินไม่ได้  จํานวน - ราย 

ที่ประชุม  รับทราบ 

5.10  เรื่อง  กองทุนสวัสดิการหรอืการสงเคราะห์ พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2559 

           ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 12 (2)  ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด  

ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการหรอืสงเคราะห ์พ.ศ.2558  และใหใ้ช้ขอ้ความตอ่ไปนีแ้ทน 

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

ช่วยเหลอืจากสหกรณ์ตามหลักเกณฑ ์ดังนี้ 

 (2)  กรณีสมาชิกได้รับบาดเจ็บให้จา่ยเงนิช่วยเหลือวันละ 300.00 บาท แต่ไม่เกินปีละ 20,000.00  บาท 

 

/1.สมาชิกสหกรณ์ฯ... 



 
 

 

 1.  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.ทัญํู  สุวรรณละเอียด ตําแหน่ง ผบ.หมู่ ป.สภ.รามัน จว.ยะลา       

สมาชิกเลขที่ 8751 ได้ประสบอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ เสียหลักหกล้ม บริเวณถนวงเวียน 1 ได้รับ

บาดเจ็บเป็นแผลลึกบริเวณหนา้แขง้ขา้งขวา แพทย์มีความเห็นว่าให้พักรักษาตัว โรงพยาบาลสิโรรส จังหวัดยะลา 

ตั้งแต ่วันที่ 26 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2559 เป็นเวลา 10 วัน  จงึขอเบิกเงนิกองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ 

ที่ประชุม  มีมติอนุมัติตามระเบียบ จํานวน 3,000 บาท 

5.11   เรื่อง  ขอโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์  (เนื่องจากติดภาระค้ าประกัน ) 

 1.  ด้วย  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.อ.สําเภา  ทองคํา  ตําแหน่ง ภ.จว.ศรีสะเกษ  สมาชิกเลขที่ 6867     

ขอโอนย้ายสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์จากสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ไปยังสหกรณ์ออม

ทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดศรสีะเกษ จํากัด  รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น   254,000.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ    697,624.07 บาท 

  ติดค้ าประกัน  จ านวน 1 ราย 

   1.  ร.ต.ท.สกุลธี วิธีธรรม  หุน้  181,200.00  บาท  หนี ้ 161,401.07  บาท 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติใหม้าทําหนังสือรับสภาพหนี ้แล้วอนุมัตใิห้โอน 

 2.  ด้วย  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.อ.สมมารถ  ป๎กกาเวสา ตําแหน่ง ภ.จว.ร้อยเอ็ด  สมาชิกเลขที่ 

7361 ขอโอนย้ายสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์จากสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ไปยัง

สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดรอ้ยเอ็ด จํากัด  รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น   193,000.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ    460,000.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้รับภาระหน้ี     37,144.85 บาท 

  ติดค้ าประกัน  จ านวน 1 ราย 

   1.  ส.ต.อ.ทินกฤต  มูลฐี  หุ้น  222,500.00  บาท  หนี้  923,300.00  บาท 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติใหเ้ปลี่ยนผูค้้ําประกัน แล้วอนุมัตใิห้โอน 

 3.  ด้วย  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.อ.คณาวุฒิ  แขมวารินทร์  ตําแหน่ง  ภ.จว.ร้อยเอ็ด  สมาชิกเลขที่ 

7361 ขอโอนย้ายสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์จากสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ไปยัง

สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดรอ้ยเอ็ด จํากัด  รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น   307,100.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ          1,162,000.00 บาท 

  ติดค้ าประกัน  จ านวน 5 ราย 

   1.  ส.ต.อ.ภูวนารถ  โนมพรรณ  หุน้  237,700.00  บาท  หนี้  935,929.45  บาท 

   2.  ส.ต.ท.ฉลาด  ลี้พล   หุน้  174,400.00  บาท  หนี้  327,750.14  บาท 

/3.ส.ต.อ.ธนเดช... 



 
 

 

   3.  ส.ต.อ.ธนเดช  จํานงอุดม  หุ้น  186,600.00  บาท  หนี้  227,307.64  บาท 

   4.  ส.ต.อ.วิทยา  ฉิมหาชาติ  หุน้  230,600.00  บาท  หนี้  417,638.50  บาท 

   5.  ร.ต.อ.ทรัพย์สยาม  ชัยทุมพงษ์  หุ้น  351,000.00  บาท  หนี้  71,056.85  บาท 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติใหเ้ปลี่ยนผูค้้ําประกัน แล้วอนุมัตใิห้โอน 

5.12  เรื่อง  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการเชื่อมโยงเครอืข่ายชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภาคใต้ 

 ตามที่ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภาคใต้  ได้มอบหมายให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจพังงา จํากัด 

เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภาคใต้ นั้น สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจพังงา จํากัด ได้กําหนด

จัดสัมมนาโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายขึ้นโดยวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์

ตํารวจภาคใต้ สร้างเครือข่ายพันธมิตรให้เกิดความร่วมมือและช่วยเหลือระหว่างสหกรณ์ด้วย และเพื่อให้สมาชิก

ชมรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  ในระหว่างวันที่ 7 – 9 ตุลาคม 2559 

ณ โรงแรมมุกดารา บีช วิลล่าแอนดส์ปา รีสอรท์ อําเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 

 เพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างสหกรณ์ให้เกิดความร่วมมือและช่วยเหลือระหว่างสหกรณ์          

จงึขอเรียนเชญิ คณะกรรมการ และเจ้าหนา้ที่เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ 

ที่ประชุม  คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มีความประสงค์เขา้ร่วมให้แจ้งรายชื่อ 

5.13  เรื่อง  แก้ไขระเบียบว่าด้วยการใช้เงนิทุนสะสมเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ พ.ศ.2555 แก้ไขครั้งที่ 1 

 อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา พ.ศ.2557 ข้อ 

107(8)  ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครั้ง...........วันที่......................................ได้กําหนดให้แก้ไขระเบียบ

ว่าด้วยการใชเ้งินทุนสะสมเพื่อการศกึษาอบรมทางสหกรณ์ พ.ศ.2555 ดังตอ่ไปนี้ 

 ข้อ 1 ระเบียบนีเ้รียกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ว่าด้วยการใช้เงินทุน

สะสมเพื่อการศกึษาอบรมทางสหกรณ์ พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2559 ” 

 ข้อ 2 ระเบียบนีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันที่.........................................................................เป็นต้น 

 ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อความ ข้อ 6 (4) ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ว่าด้วย

การใชเ้งินทุนสะสมเพื่อการศกึษาอบรมทางสหกรณ์ พ.ศ.2555 และให้ใชข้้อความตอ่ไปนีแ้ทน 

 ข้อ 6 (4) “เพื่อเป็นทุนการศกึษาอบรมแก่สมาชิก บุตรสมาชิก เจา้หน้าที่ คณะกรรมการ และผูต้รวจสอบกิจการ” 

   ให้ประธานกรรมการสหกรณ์  เป็นผู้รักษาการตามระเบียบ 

     ประกาศ  ณ......................................................... 

       พันตํารวจโท    ศวิกร   จันทร 

                                          ประธานกรรมการ 

                              สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 
 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีตอินุมัตใิห้แก้ไข 

/5.14 เรื่อง ขอโอนสมาชิกภาพ... 



 
 

 

5.14  เรื่อง  ขอโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ (เน่ืองจากไม่ติดภาระค้ าประกัน)  

 1.  ด้วย  สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  พ.ต.ท.ทศม  ม่วงเกษม  ตําแหน่ง  สภ.แม่ลาน  สมาชิกเลขที่  9323     

ได้ขอโอนย้ายสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์จากสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ไปยังสหกรณ์

ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดป๎ตตาน ีจํากัด  รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   180,000.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญค่าครองชีพ 137,500.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้ฉุกเฉิน     24,471.61   บาท 

  ไม่ติดภาระค้ าประกัน 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ 

 2.  ด้วย  สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  ด.ต.ประยูร  สัจจากุล  ตําแหน่ง  สภ.ตะโหมด  สมาชิกเลขที่  3612     

ได้ขอโอนย้ายสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์จากสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ไปยังสหกรณ์

ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุง จํากัด  รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   255,900.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญค่าครองชีพ   47,500.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้ฉุกเฉิน    20,403.48 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ   293,400.00 บาท 

  ไม่ติดภาระค้ าประกัน 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ 

5.15  เรื่อง  แจ้งการอายัดสิทธิเรยีกร้อง 

 ด้วยศาลจังหวัดนราธิวาส ได้มีหมายบังคับคดี ในคดีหมายเลขแดงที่ 315/2550 ระหว่าง นางพรพิมาศ  

นุชชา  และหรือบังทองสุข โจทก์  ส.ต.ท.ยอดชาย  คงทอง  จําเลย  สมาชิกเลขที่ 6287  ตั้งเจ้าพนักงาน

สํานักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส เป็นเจ้าพนักงานบังคับคดีจัดการยึดอายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคํา

พิพากษา ขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีอายัดสิทธิเรียกร้อง เงินป๎นผล เงินเฉลี่ยคืน เงินทุนเรือนหุ้น ประจําปี 2559 

และปีตอ่ๆ ไป 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีตใิห้ส่งตามบังคับคดี 

5.16  เรื่อง  สมาชิกขอลาออกจากการเป็นสมาชิก  (ติดภาระค้ าประกัน) 

 1.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  นายผล  คงประชุด  ตําแหน่ง สภ.รามัน  สมาชิกเลขที่ 3884  ขอลาออ

จากการเป็นสมาชิกภาพเนื่องจากเกษียณอายุราชการ  รายละเอียดดังนี ้

  ทุนเรอืนหุ้น   247,200.00 บาท 

/หนี้เงนิกู้สามัญ... 



 
 

 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ   197,306.51 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญค่าครองชีพ   37,100.00 บาท 

  ติดภาระค้ าประกัน  1  ราย 

    1.  ร.ต.ท.ประจวบ นิพนธ์มั่น   หุน้  387,000.00  บาท  หนี้  867,607.25  บาท 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีตอินุมัต ิ

 2. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ร.ต.ท.วรวัช  ป้อมนิล ตําแหน่ง สภ.โคกเจริญ  สมาชิกเลขที่ 8192      

ขอลาออจากการเป็นสมาชิกภาพเนื่องจากได้ย้ายราชการไปอยู่จังหวัดลพบุรี  รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   137,000.00 บาท 

  ติดภาระค้ าประกัน  1  ราย 

    1.  ส.ต.อ.วิทยา  ฉิมหาชาติ  หุน้  230,600.00  บาท  หนี้  14,483.13  บาท 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีตใิห้ทําหนังสือรับสภาพหนี้ แล้วอนุมัติใหล้าออก 

 3.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  จ.ส.ต.เทวินทร์  หงส์ระนัย  ตําแหน่ง ตม.สุวรรณภูมิ  สมาชิกเลขที่ 

6809  ขอลาออจากการเป็นสมาชิกภาพเนื่องจากย้ายราชการ  รายละเอียดดังนี ้

  ทุนเรอืนหุ้น   252,500.00 บาท 

  ติดภาระค้ าประกัน  2  ราย 

    1.  ส.ต.อ.จตุรวิทย์  รุง่เรอืง  หุ้น  281,200.00  บาท  หนี ้ 662,177.11  บาท 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีตใิห้เปลี่ยนผูค้้ําประกัน แล้วอนุมัติใหอ้อก 

5.17  เรื่อง  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิก เปิดรับสมัครสมาชกิ ประจ าปี 2559 

 ด้วย สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดรับสมัคร

สมาชิก ประจําปี 2559 ค่าสมัคร 4,840.00 บาท มีค่าสมัคร 20 บาท ค่าบํารุง 20 เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,800.00 บาท 

เงินสงเคราะห์เมื่อสมาชิกเสียชีวิตประมาณ 600,000.00 บาท ขึ้นอยู่กับจํานวนสมาชิกในรอบเดือนที่เสียชีวิต X อัตราค่า

สงเคราะหต์่อศพ 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีตเิพื่อประโยชน์แก่สมาชิกอนุมัติตั้งศูนย์ประสานงานเพื่ออํานวยความสะดวกแก่

สมาชิกที่มคีวามตอ้งการสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหฯ์ 

5.18  เรื่อง ขอหยุดการรับจ่ายเงนิสด 

 ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ได้มีสมาชิกยื่นกู้สามัญจํานวน 216 ราย  ประกอบกับในวัน

พุธที่ 31 สิงหาคม 2559 เป็นวันปิดบัญชีสิ้นเดือนและในวันถัดไปทางฝ่ายจัดการต้องดําเนินการคีย์ข้อมูลการจ่ายเงินกู้สามัญ

และรายการโอนฉุกเฉินใหเ้สร็จภายในเวลากําหนด จงึขอหยุดการรับจา่ยเงินสดในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559  เป็นเวลา 1 วัน 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติหยุดการรับจ่ายเงินสดในวันที่ 31 ส.ค. 2558 และให้ประชาสัมพันธ์

สมาชิกฯ รับทราบโดยทั่วกัน 

/5.19 เรื่อง ขอเพิ่มวงเงนิ... 



 
 

 

5.19  เรื่อง  ขอเพิ่มวงเงินการกู้ยืมเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

 ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด  ได้ขอวงเงนิกู้ยืมหรอืค้ําประกันประจําปี 2559

นั้น นายทะเบียนสหกรณ์ได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือค้ําประกันสําหรับปี 2559 จํานวน 870 ล้านบาท  

(แปดร้อยเจ็บสิบล้านบาทถ้วน)  ซึ่งป๎จจุบันสหกรณ์ฯ ได้มีการขยายวงเงินกู้สามัญ ค่าครองชีพ และฉุกเฉิน  จึงทํา

ให้เงินหมุนเวียนให้กับสมาชิกในปี 2559 ไม่เพียงพอ ทางสหกรณ์ฯ จึงขอเพิ่มวงเงินกู้จาก  870 ล้านบาท       

เป็นวงเงนิกู้1,500  ลา้นบาท  (หนึ่งพันห้าร้อยล้านบาทถ้วน)  เพื่อนํามาหมุนเวียนเงนิกู้ให้กับสมาชิกต่อไป 

ที่ประชุม  มีมตอินุมัติตามที่เสนอมา 

ระเบียบวาระที่  6   เรื่อง  อื่น ๆ 

6.1 เรื่อง โหลดแบบฟอร์มการกู้เงินลงเว็บไซต์ 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมติให้อัพโหลดแบบฟอร์มการกู้เงินของสหกรณ์ฯ ลงเว็บไซต์เพื่ออํานวย

ความสะดวกให้กับสมาชิกสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้เองโดยไม่จําเป็นเป็นต้องมารับที่สหกรณ์ฯ แต่การพิมพ์

แบบฟอร์มสัญญาจะต้องพิมพ์แบบหน้าหลังเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเติมข้อความอื่นใดเพิ่มเติมลงในสัญญา และ

คณะกรรมการประจําหนว่ยต้องตรวจสอบความถูกต้องและความชัดเจนของสัญญาด้วยเพื่อความรวดเร็วในการ

ดําเนินการของสมาชิก 

6.2 เรื่อง ขอเบิกค่าดูแลเว็บไซต์ 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ จํานวน 13,000 บาท และหากคณะกรรมการฯ ท่านใดต้องการจะลง

ข้อมูลเพิ่มเตมิหรอืเห็นควรว่าจะปรับปรุงหน้าเว็บไซต์อย่างไรเสนอได้ 

6.3 เรื่อง สมาชิกขอลาออก 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.อ.สถาบัน  อรรถวัน  ตําแหน่ง สภ.พนา จว.อํานาจเจริญ  สมาชิกเลขที่  

7471  ขอลาออกจากการเป็นสมาชิก รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   238,900.00 บาท 

  หน้ีเงินกู้สามัญ   706,366.72 บาท 

  ช าระส่วนต่าง 30 ส.ค.59 472,402.60 บาท 

  ไม่ติดค้ าประกัน 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ 

6.4 เรื่อง ขอเบิกเงนิรับรอง  

 ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ข้าราชการตํารวจเกษียณอายุราชการในปี 2559  มีคณะกรรมการรองประธาน

กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด เกษียณอายุราชการ ประจําปี 2559 เพื่อเป็นขวัญ

และกําลังใจสําหรับท่านคณะกรรมการขอเบิกเงินค่ารับรองในการจัดเลี้ยงตอ่ไป 

ที่ประชุม มีมตอินุมัติ 

/6.5 เรื่อง ขอกู้เงนิธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้า... 



 
 

 

6.5 เรื่อง  ขอกู้เงนิธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้า 

 สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ขอกู้เงินจากธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้า จํานวน 

150,000,000.00  บาท  (ร้อยหา้สิบล้านบาทถ้วน) 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ  เพื่อนําเงินดังกล่าวไปชําระเงินกู้สถาบันการเงนิอื่น 

 ปิดการประชุม 12.00  น. 

  

 

            พันตํารวจโท            ประธานในที่ประชุม 

           ( ศวิกร จันทร      ) 

 

            จ่าสิบตํารวจ          ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

           ( กันย์ทิต ฆังคะรัตน์ ) 

 

                          

 

 


