
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา 

ชุดที่ 21  ครั้งท่ี 9/2559 วันอังคารท่ี 27 กันยายน  2559 

ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา 

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

ผู้ที่มาประชุม 

 1.  พ.ต.ท.ศิวกร  จันทร   ประธานกรรมการ 

 2.  ร.ต.ท.สมเกียรติ สุวรรณอักษร  รองประธานกรรมการ  

 3.  ร.ต.อ.ประสาน แนมใส   กรรมการ 

 4.  ร.ต.ท.วุฒิศักดิ์ 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.สมพงศ์  ยอดทอง  กรรมการ 

 11. ด.ต.หญิง นุสรา โพธิเหาะ  กรรมการ 

 12. จ.ส.ต.มารุต  ปาลิยะประดิษฐ์  กรรมการ 

 13. ส.ต.อ.วีรวุธ  อุดแบน   กรรมการ 

 14. 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.  ด.ต.อิบรอฮีม ดารอฮิง  กรรมการ 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
 

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่อง  ที่ประธานแจง้เพื่อทราบ 

-ไม่มี 

 

 

/ระเบียบวาระที่ 2... 

 

-สําเนา- 



 

 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม 

2.1  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ชุดที่ 21 ครั้งที่ 8/2559  

ที่ประชุม  พิจารณาและรับรองการประชุมดังกล่าวโดยใหแ้ก้ไข ดังนี้ 

   วาระที่ 6.2 เรื่อง ขอเบิกค่าดูแลเว็บไซต์ ให้เพิ่มเติมในมติที่ประชุม พิจารณาอนุมัติค่าดูแล

เว็บไซต์ จํานวน 13,000 บาท “ให้กับ สอ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จํากัด ผูดู้แลเว็บไซต์”  

  วาระที่ 6.4 เรืองขอเบิกเงินรับรอง ให้เพิ่มเติมในมติที่ประชุม มีติอนุมัติ “สมาชิกเกษียณ จํานวน 

24 ราย รายละ 2,000 บาท รวมเป็นเงนิ 48,000 บาท”  

2.2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ ชุดที่ 21 ครั้งที่ 9/2559 

ที่ประชุม  พิจารณาและรับรองการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  เพื่อทราบ     

3.1  เรื่อง  เงนิรับ  –  จ่าย ประจ าเดือน  กันยายน  2559 

 รายการรับ – จา่ยเงนิในรอบเดือน  ตั้งแตว่ันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2559 ดังนี้ 

รายรับ  ( ตั้งแต่ 1 ก.ย.59 – 20 ก.ย.59 )  มีรายละเอียดดังนี้ 

 -  รับเงนิชําระหนี้เงนิกู้สามัญ     38,681,115.22 บาท  

 -  รับเงนิชําระหนี้เงนิกู้ฉุกเฉิน    5,262,475.87 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 -  รับชําระหนี้เงนิกู้สามัญ – บรรเทาค่าครองชีพ    8,643,769.18 บาท 

 -  รับชําระหนี้เงนิกู้ – ระหว่างดําเนินคดี         16,196.55 บาท 

 -  เงินกู้สามัญ – ทุนการศึกษา      169,600.00 บาท 

 -  รับเงนิชําระหนี้เงนิกู้สามัญพิเศษ(รับภาระหนี้)        51,183.72 บาท 

 -  รับเงนิชําระหนี้เงนิกู้ ฐานะผูค้้ําประกัน        13,306.27 บาท 

 -  เงินทดรองจ่ายสามัญ – ปืน       106,000.00 บาท 

 -  เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเปูาหมาย   2,302,403.54 บาท 

 -  เงินรอจ่ายคืน             103,964.17  บาท 

 -  ภาษีหัก ณ ที่จา่ยค้างจา่ย       10,899.00 บาท 

 -  ตั๋วสัญญาใชเ้งิน  ธ.กรุงไทย 150,000,000.00 บาท 

 -  ทุนเรือนหุน้    7,668,250.00 บาท 

 -  กองทุนช่วยเหลือสมาชิกผูค้้ําประกันเงนิกู้    913,238.93 บาท 

 -  ดอกเบีย้รับ   1,287,347.09 บาท 

 -  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า         900.00   บาท 

 -  ขายอาวุธปืนเป็นเงินสด       29,000.00 บาท 

    รวมรายรับ                                                215,259,649.54 บาท 

 

/รับเงนิธนาคารกรุงไทย... 



 

 

 -  รับเงนิธนาคารกรุงไทย สาขายะลา                      54,253,622.80 บาท 

 -  รับเงนิธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส    276,196.98 บาท 

 -  รับเงินธนาคารกรุงเทพ                                                    .00 บาท 

 -  รับเงนิธนาคารออมสิน  3,100,000.00 บาท 

 -  รับเงนิธนาคารธนชาต                .00 บาท 

 -  เงินสดคงเหลือยกมา   ( 31 ส.ค.59 )    118,859.35 บาท 

    รวมรับทั้งสิ้น                                              273,008,328.67 บาท 

 รายจ่าย ( ตัง้แต ่ 1 ก.ย.59 – 20 ก.ย.59)  

  -  จ่ายเงนิกู้สามัญแก่สมาชิก                       76,490,000.00 บาท 

  -  จ่ายเงนิกู้ฉุกเฉินแก่สมาชิก      4,765,679.95 บาท 

  -  เงินกู้สามัญ – บรรเทาค่าครองชีพสมาชิก   18,861,000.00 บาท 

  -  เงินกู้สามัญ – ทุนการศึกษา          100,000.00 บาท 

  -  เงินกู้สามัญ – ปืน             77,000.00 บาท 

  -  เงินทดรองจ่าย สามัญ – ปืน          106,000.00 บาท 

  -  เงินกู้สามัญพิเศษ (รับภาระหนี)้       3,541,150.00 บาท 

  -  ปรับปรุงอาคาร            351,900.00 บาท 

  -  วัสดุสํานักงาน               3,450.00 บาท 

  -  เครื่องเขยีนแบบพิมพ์              2,000.00 บาท 

 -  เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเปูาหมาย               1,730,968.63   บาท 

 -  เงินฝากออมทรัพย์            12,086.37 บาท 

 -  เงินรอจ่ายคืน                 53,662.78 บาท 

 -  เงินปันผลตามหุ้นค้างจ่าย           32,503.96 บาท 

 -  เงินเฉลี่ยคืนค้างจา่ย              2,083.37 บาท 

 -  ภาษีหัก ณ ที่จา่ยค้างจา่ย           10,899.00 บาท 

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

 -  ทุนเรือนหุน้        1,558,700.00 บาท 

 -  ทุนสาธารณประโยชน์          66,155.00 บาท 

 -  ทุนพัฒนาสหกรณ์           11,400.00  บาท 

 -  ทุนสวัสดิการสมาชิก            3,000.00 บาท 

 -  ดอกเบีย้รับ                             9,433.00 บาท 

 -  ขายอาวุธปืนเป็นเงินสด          29,000.00 บาท 

 -  ค่าใช้จ่ายทั่วไป                  2,771.00 บาท 

 

/ค่ารับรอง... 



 

 

 -  ค่ารับรอง                       1,094.00 บาท 

 -  ค่าไฟฟูา                                8,135.32 บาท 

 -  ค่าโทรศัพท์                       5,392.80   บาท 

 -  ค่าธรรมเนียมธนาคารและอากร            9,807.48   บาท 

 -  ค่าไปรษณีย์      2,569.00 บาท 

 -  ดอกเบีย้จ่ายเงนิรับฝาก                872.17 บาท 

 -  ค่าตอบแทน              25,900.00 บาท  

 -  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี            10,460.00 บาท 

 -  ค่าน้ําประปา                       40.66 บาท 

 -  ดอกเบีย้จ่ายตั๋วสัญญาใช้เงนิ - ธ.กรุงไทย         170,136.98 บาท 

 -  ค่าประกันสังคม              9,270.00 บาท 

 -  ค่าเคเบิล้ทีวี                  200.00 บาท 

 -  ค่าบริการอินเตอร์เนต       631.30 บาท 

 -  ค่าถ่ายเอกสาร     3,720.00 บาท 

     รวมจา่ย            258,069,072.77 บาท  

 -  นําเงินฝากธนาคารกรุงไทย  สาขายะลา             8,009,142.12 บาท 

 -  นําเงินฝากธนาคารกรุงไทย – สิโรรส          600,000.00  บาท 

 -  นําเงินฝากธนาคารออมสิน                           6,136,300.00   บาท 

 -  เงินสดคงเหลือยกไป  (20 ส.ค.2559)                  193,813.78  บาท  

                                               รวมจ่ายทั้งสิ้น      273,008,328.67 บาท 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติรับทราบ 

3.2  เรื่อง  สมาชิกคงเหลือ  ประจ าเดือน  กันยายน   2559 

 สมาชิกยกมาจากเดือนก่อน                          3,138  ราย 

 สมาชิกสมัครใหม่เดอืน  ก.ย.59                       10  ราย 

 อนุมัตใิห้ออกเดือน  ก.ย.59                              15   ราย 

          คงเหลอืสมาชิกทั้งสิน้         3,133   ราย 

 จงึแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ  

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติรับทราบ 

3.3  เรื่อง  การจ่ายเงนิกู้ฉุกเฉิน  ประจ าเดือน  กันยายน 2559 

       ในระหว่างเดือน 20 สิงหาคม 59  – 20 กันยายน 59 สหกรณ์ฯ จ่ายเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินให้สมาชิก

หน่วยต่าง ๆ จํานวน  399 ราย เป็นเงนิ  5,418,229.95  บาท  

 จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีตริับทราบ 

/3.4 เรื่อง รายงานการตรวจสอบกิจการ... 



 

 

3.4  เรื่อง  รายงานการตรวจสอบกิจการ 

ร.ต.ท.สุทิน ศรบีุญเอียด รายงานการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

 1. สมาชิกของสหกรณ์ฯ 

  ยอดยกมา (ก.ค.59) จํานวน 3,138 คน 

  เพิ่มขึน้ระหว่างเดือน จํานวน     10 คน 

  ลาออกระหว่างเดือน จํานวน     15 คน 

  ยอดคงเหลอื  จํานวน 3,133 คน 

 2. การปฏิบัติการด้านการเงิน 

  2.1 เงนิสดคงเหลือ ณ วันที่ 20 กันยายน 2559 (ปิดบัญชี) 

       เงินฝาก ธ.กรุงไทย สาขายะลา จํานวน  16,077,531.40 บาท 

       เงินฝาก ธ.กรุงไทย สาขาสิโรรส จํานวน      389,386.93 บาท 

       เงินฝาก ธ.กรุงเทพ สาขายะลา จํานวน        50,348.71 บาท 

       เงินฝาก ธกส. สาขายะลา  จํานวน    2,962,479.98 บาท 

       เงินฝาก ธ.ธนชาติ สาขายะลา จํานวน         21,829.88 บาท 

       เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ ตร.แห่งชาติ จํานวน         99,852.65 บาท 

       เงินฝาก ธ.ออมสิน   จํานวน    8,212,903.74 บาท 

 3 ด้านสินเชื่อ 

  สหกรณ์ฯ ได้ให้กู้แก่สมาชิก 2 ประเภท 

   1) เงนิกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน จํานวน 299 สัญญา จํานวนเงิน    5,414,229.45 บาท 

   2) เงนิกู้สามัญ  จํานวน 223 สัญญา จํานวนเงิน 101,026,310.78 บาท 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วรับทราบ 

3.5  เรื่อง  รายงานงบทดลองประจ าเดือน กันยายน 2559 

 สินทรัพย์คงเหลอื  4,844,689.68 บาท 

 หนี้สนิคงเหลือ         851,998,724.69 บาท 

 ทุนคงเหลอื         972,413,154.29 บาท 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วรับทราบ 

 

 

 

 

 

 

/3.6 เรื่อง รายงานการลาของเจา้หนา้ที่... 



 

 

3.6  เรื่อง  รายงานการลาของเจ้าหน้าที่  ประจ าเดือนกันยายน2559 

 ตั้งแตว่ันที ่ 1 กันยายน 2559 -  20 กันยายน 2559 ดังนี ้

ชื่อ – นามสกุล ลาพักผ่อน ลากิจ ลาป่วย ลาคลอด รวม 

นางพรรณี  แก้วศรี - - - - - 

นางสาวกัญจน์ณฎัฐ์ หวังมวลกลาง - - 1 - - 

นางศิวาลัย  ป.ปาน - - - - - 

นางเมสินี  ชัยสงคราม 1 - - -   - 

นางสาวลัดดาวัลย์  ปาลิยะประดิษฐ์ - - - 60 วัน - 

นางสาวนารีรัตน์  สังข์สกุล - - - - - 

นางสาววราภรณ์  คงทอง - 1 - - - 

นางสาวสกุณ  เลี้ยงพันธุ์สกุล - 1 - - - 

 จงึแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ทปีระชุม  รับทราบ 

3.7   เรื่อง  รายงาน สมาชิก ศชต. เดือน กันยายน 2559  

 แจ้งคณะกรรมการดําเนินการ สมาชิก ศชต. จํานวน  58  ราย  ติดต่อการเงิน ศชต. หักเก็บได้หมด    

ทั้ง  58 ราย เป็นจํานวนเงิน  758,895.00  บาท 

   ยอดยกมา  59     ราย 

                          ลาออก     1     ราย  ( ปรับปรุงเนื่องจากนับจํานวนคนไม่ถูกต้องเดือนสิงหาคม59 )                                    

                               ย้ายเข้า             -      ราย    

   คงเหลือ 58   ราย                       

           จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

3.8  เรื่อง  รายงานกองทุนช่วยเหลือสมาชกิ ประจ าเดือน  กันยายน 2559  

          กองทุนช่วยเหลือสมาชิก ณ 20 สิงหาคม 2559 – 20 กันยายน 2559 

                           ยอดยกมา                      10,799,875.93     บาท 

                              เพิ่ม                                  916,368.93    บาท 

 คงเหลือ               11,716,244.86 บาท    

         จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

 

 

/3.9 เรื่อง รายงานการประชุม... 



 

 

3.9  เรื่อง  รายงานการประชุม/เสวนาชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภาคใต้ 

 ตามที่  ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้  ได้มีการสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสหกรณ์เมื่อวันที่    

6 – 8  พฤษภาคม  2559  ที่ผ่านมา  ณ  โรงแรมมาริไทม์  จังหวัดกระบี่  ดังนี้ 

เรื่องท่ี  1  เรื่องการโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคในภาคใต้ด้วยกัน 

มตทิี่ประชุม เห็นชอบไปในทางเดียวกัน  ถ้าหากมีสมาชิกขอโอนย้ายระหว่างสหกรณ์ภายในจังหวัดภาคใต้    

ให้ทุกสหกรณ์รับโอนและให้โอนทุกรายโดยให้นับอายุสมาชิกต่อเนื่องจากที่เดิม  และหากสมาชิกรายใดมีภาระผู้

ค้ําประกันติดอยู่ก็ให้รับโอนได้ โดยทางสหกรณ์ต้นทางแจ้งรายละเอียดให้สหกรณ์ปลายทางทราบให้ชัดเจน     

เพื่อสหกรณ์ปลายทางจะได้บันทึกข้อมูลลงระบบสมาชิกรายนั้นๆ ไว้ เพื่อจะได้ไม่ต้องรับค้ําประกันเพิ่มอีกกับทาง

สหกรณ์ใหม่ 

เรื่องท่ี  2  เรื่องการจ่ายเงนิสวัสดิการ กรรมการ เจ้าหน้าที่ ของชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภาคใต้ 

  กรณีเสียชีวิตที่มีอยู่เดิม ค่าพวงหรีด 1 พวง จํานวนเงิน 1,000.00  บาท และเงินทําบุญ              

2,000.00 บาท ต่อราย 

มตทิี่ประชุม  เห็นชอบไปในทางเดียวกัน ใหเ้พิ่มเงนิทําบุญเป็น 5,000.00 บาท และพวงหรีด 1 พวง 1,000.00 บาท 

เรื่องท่ี  3  เรื่องการหักเงินขอลูกหนี้ต่างจังหวัดส่งช าระหน้ีสหกรณ์ 

 ซึ่งขณะนี้มีหลายจังหวัดมีแนวทางการปฏิบัติไม่เหมือนกัน กล่าวคือ ตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

และตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต  ได้กําหนดแนวทางการปฏิบัติไว้เหมือนกัน คือเมื่อทางต้นสังกัดของข้าราชการ

ตํารวจหักเงินของสมาชิกแล้วจะส่งให้ทางสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์ส่งเงินดังกล่าวให้กับสหกรณ์ที่เป็นหนี้อยู่

ต่างจังหวัด  เพื่อลดภาระของเจ้าหน้าที่การเงินนั้นด้วย ส่วนตํารวจภูธรจังหวัดอื่น  ทางเจ้าหน้าที่การเงิน  ของ

สถานีตํารวจหรือของตํารวจภูธรจังหวัดเป็นผู้นําส่งให้สหกรณ์เอง  จากการปฏิบัติที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่การเงินส่ง

เงินใหส้หกรณ์ล่าช้า  จงึทําให้ทางบัญชีสมาชิกรายนั้นต้องผิดนัดชําระหนี้  ซึ่งส่งผลให้สมาชิกรายนั้นอาจไม่ได้รับ

เงินเฉลี่ยคืนในรอบปีนัน้ๆ  ซึ่งสาเหตุไม่ได้มาจากตัวสมาชิกเอง  แต่สาเหตุมาจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการส่ง

เงิน  เก็บเงินไว้และส่งให้สหกรณ์ล่าช้า  จึงเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

มตทิี่ประชุม เห็นชอบไปในทางเดียวกัน  มอบหมายให้ทางประธานชมรมฯ  ทําหนังสือขอความร่วมมือจาก

ผูบ้ังคับบัญชากรุณาสั่งการให้เจ้าหนา้ที่การเงินผู้หักเงนิของสมาชิก  เมื่อหักเงินแล้วส่งเงินให้กับทางสหกรณ์ออม

ทรัพย์ตํารวจในจังหวัดนั้นๆ  เพื่อให้ทางสหกรณ์ในจังหวัดนั้นๆ ส่งเงินไปให้กับสหกรณ์ที่เจ้าหน้าที่ตํารวจรายนั้น

เป็นหนี้อยู่ เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ตา่งๆ ให้สมาชิกต่อไป 

เรื่องท่ี  6  เรื่อง  การแต่งตั้งประธานชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภาคใต้ 

 เนื่องจาก ประธานชมรมฯ  คนก่อนได้ดํารงตําแหน่งครบวาระ 2 ปี  เมื่อเดือนธันวาคม 2558 จึงเสนอ

เพื่อแตง่ตัง้ประธานฯ คนใหม่ 

 

 

/มตทิี่ประชุม... 



 

 

มตทิี่ประชุม แตง่ตัง้ ร.ต.อ.สุวิทย์  มากด้วง  ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสุราษฎรธ์านี จํากัด  

                    เป็น  ประธานชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ 

  ร.ต.อ.อัครเดช  พงษ์พรม  ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูเก็ต จํากัด  

  เป็น รองประธาน 

  ร.ต.อ.หญิงณัฎฐนันท์  ประคองสิน  ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจพังงา  จํากัด   

      เป็นรองประธาน 

  ด.ต.พันธ์ชัย  ชัยด้วง  ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจพัทลุง จํากัด  

  เป็น รองประธาน 

  นายประทักษ์  เพชรวารินทร์  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสุราษฎรธ์านี จํากัด  

    เป็น  เลขานุการ 

  น.ส.นชิาภา  กิจทวีอุดมโชต ิ ผูจ้ัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสงขลา จํากัด 

  เป็น  เหรัญญิก 

  ประธานและผูจ้ัดการที่เหลือทุกคนแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภาคใต้ 

 แจ้งในที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีตริับทราบ 

3.10  เรื่อง  เปิดจ าหน่ายเงนิฝากประจ าและตั๋วสัญญาใช้เงิน รุ่นวันออมแห่งชาติ ปี 2559 

 เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดี  ตลอดจนเพื่อเป็นการจัดหาทุนไว้บริการเงินกู้

ให้แก่สหกรณ์สมาชิก  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด ชสอ.  จึงได้เปิดจําหน่ายเงินฝากประจํา

และตั๋วสัญญาใชเ้งิน รุ่นวันออมแหง่ชาติปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  

 

 

 

 

 

 

โดยมีข้อกําหนดและเงื่อนไขดังนี้ 

  1.  วงเงินต่ําฉบับละ  1,000,000  บาท   

  2.  การชําระดอกเบีย้ 

      -  รับดอกเบีย้เมื่อครบกําหนดเวลาฝาก 

  3.  การถอนก่อนกําหนด 

      -  กรณีไถ่ถอนกําหนด จะไม่รับดอกเบีย้ 

/4. เปิดจําหน่ายใหแ้ก่สหกรณ์... 

วงเงนิ 
ระยะเวลา 12 เดือน 

อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี 

1,000,000  บาทขึน้ไป 2.90 

5,000,000  บาทขึน้ไป 3.00 

10,000,000  บาทขึ้นไป 3.10 

20,000,000  บาทขึน้ไป 3.20 



 

 

  4.  เปิดจําหน่ายให้แก่สหกรณ์สมาชิก สหกรณ์ทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน – 15 

พฤศจกิายน 2559   

 ตั้งแตว่ันที่  30 กันยายน พ.ศ.2559 

 แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติรับทราบ 

3.11  เรื่อง  การถือใช้วงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกันประจ าปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

 ตามหนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ได้ขอความเห็นชอบกําหนดการถือใช้วงเงิน

กู้ยืมหรือค้ําประกันประจําปีเพิ่มเติมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ภายในวงเงินไม่เกิน 1,500,000,000.00  บาท      

(หนึ่งพันห้าร้อยล้านบาทถ้วน)  นั้น 

 นายทะเบียนสหกรณ์ ได้พิจารณาเห็นชอบให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ถือใช้

วงเงินกู้ยืมหรือค้ําประกันประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ภายในวงเงินไม่เกิน 950,000,000.00 บาท 

(เก้าร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) อนึ่ง สหกรณ์จะได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินหรือไม่เพียงใด ให้เป็นดุลยพินิจของสถาบัน

การเงนิหรอืแหลง่เงนิทุนที่จะต้องพิจารณาตามความเหมาะสมและความเป็นไปได้เอง ซึ่งไม่ข้อผูกพันใดๆ กับนาย

ทะเบียนสหกรณ์ และหากทางสหกรณ์จําเป็นต้องใช้วงเงินกู้ยืมหรือค้ําประกันประจําปีตามที่เสนอมา ขอให้สะสม

ทุนเรือนหุ้นใหเ้พียงพอกับการคํานวณตามหลักเกณฑด์ังกล่าว 

 แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมมีตริับทราบ 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  เพื่อพิจารณา 

4.1  เรื่อง  กรมส่งเสรมิ 

นายอับดุลรอหีม สะแต  ให้คําแนะนํา 

 1. การจัดสรรสวัสดิการให้กับเจ้าหนา้ที่สหกรณ์ฯ ให้คณะกรรมการไปศกึษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ข้อบังคับและระเบียบต่างๆ แล้วนําเสนอต่อที่ประชุมประจําปี 

 2. การจัดสรรผลกําไรประจําปีจะต้องมรีะเบียบรองรับ 

 3. การกําหนดงวดการชําระเงินกู้ต่างๆ จะต้องระมัดระวังในเรื่องของเพดานเงินกู้ กฎหมาย/พ.ร.บ./

ข้อบังคับ/ระเบียบต่างๆ และต้องคํานงึถึงบั้นปลายชวีิตของสมาชิกจะต้องไม่กระทบสมาชิกและองค์กร 

 4. การแก้ไขระเบียบต่างๆ ต้องแจ้งนายทะเบียนทราบเพื่อตรวจสอบว่าขัดกับกฎหมาย/พ.ร.บ./ระเบียบ

อื่นๆ หรอืไม่ ทั้งนีเ้พื่อเป็นการคุ้มครองคณะกรรมการผู้แก้ไขระเบียบ 

 5. ขอ้หารอื 

 

 

 

/1.แนวทางการปฏิบัติในการหักเงิน... 



 

 

  1) แนวทางปฏิบัติในการหักเงินเดือน การจัดลําดับการหักเงินเดือนของสมาชิสหกรณ์ในสั งกัด

ส่วนราชการต้องถือปฏิบัติตามมาตรา 42/1 แห่ง พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต้องหักให้

สหกรณ์เป็นลําดับแรกถัดจากหนี้ภาษีอากรและการหักเงินตามกฎหมายตามวรรคท้ายแห่งมาตราดังกล่าว ส่วน

การจัดลําดับการหักเงินอย่างอื่น ส่วนราชการต้องถือปฏิบัติตามข้อ 20 แห่ง วรรคสอง แห่งระเบียบการคลัง ว่า

ด้วยการเบิกจ่ายเงนิเดือนฯ พ.ศ.2552 

  2) เงินบําเหน็จ ถือเป็นเงินอื่นใดที่ถึงกําหนดจ่ายแก่สมาชิก ที่หน่วยงานจะต้องหักส่งให้แก่

สหกรณ์ตามความในมาตรา 42/1 แหง่ พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542  

  3) หนี้ที่เกิดจากการค้ําประกันเงนิกู้ของพนักงานเข้าลักษณะหนี้ที่มตี่อสหกรณ์ และสําหรับเงินค่า

หุ้นเป็นภาระผูกพันที่สมาชิกต้องชําระหรือส่งให้แก่สหกรณ์ทุกเดือนตามที่ข้อบังคับกําหนด จึงเข้าลักษณะภาระ

ผูกพันที่มีต่อสหกรณ์ ดังนั้นการหักเงินของพนักงานเพื่อชําระค่าหุ้น และหนี้ที่เกิดจากการค้ําประกันเงินกู้ของ

พนักงาน จงึเป็นไปตามมาตรา 42/1 แหง่ พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 

  4) กรณีหนว่ยงานที่สมาชิกปฏิบัติหน้าที่อยู่ได้มกีารทําข้อตกลงหรอื MOU ไว้กับสถาบันการเงิน

อื่น วา่จะหักเงินให้สถาบันการเงินนั้นๆ เป็นลําดับแรก สหกรณ์มหีน้าที่จะต้องแจ้งใหห้นว่ยงานดังกล่าวทราบถึง

บทบัญญัติตามกฎหมายสหกรณ์ เพื่อจะได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ 

  5) หน่วยงานของรัฐจะสามารถหักเงินเดือนก่อนการหักชําระให้แก่สหกรณ์ได้เฉพาะการหักตาม

มาตรา 42/1 วรรคท้ายเท่านั้น คือ การหักชําระต้องหักชําระให้สหกรณ์เป็นอันดับแรกถัดจากหนี้ภาษีอากรและ

การหักเงินเขา้กองทุนที่สมาชิกต้องถูกหักตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วย

กองทุนเลี้ยงชีพ กฎหมายว่าดว้ยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม ส่วนการหักเงินเดือน

ในกรณีอื่นใดที่ไม่เข้าข่ายกรณีข้างต้นจะไม่สามารถหักเงินเดือนก่อนการหักส่งชําระให้แก่สหกรณ์ได้ กรณีปัญหา

การหักเงินเพื่อส่งชําระให้แก่กรมบังคับคดีหรือสหกรณ์เป็นอันดับแรก กรณีดังกล่าวสํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกาได้มคีําวนิิจฉัยกรณีของกรมเจ้าท่าไว้แล้ว ว่าหน่วยงานต้องยื่นคําร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคําสั่งอย่าง

ใดอย่างหนึ่ง  

ที่ประชุม  พิจารณามีมติรับทราบนําไปเป็นแนวทางในการบริหารกิจการสหกรณ์ฯ ตอ่ไป 

4.2  เรื่อง  ผู้ตรวจสอบบัญชี 

ไม่มี 

4.3  เรื่อง  ผู้ตรวจสอบกิจการ 

ไม่มี 

 

 

 

 

 

/4.4 เรื่อง สมาชิกพ้นสภาพ... 



 

 

4.4  เรื่อง  สมาชิกพ้นสภาพจากสหกรณ์  สมาชิกพ้นสภาพ ประจําเดือน  กันยายน 2559   ดังนี้ 

ล า 

ดับ 
เลขที่ ชือ่ – สกุล 

ทุนเรอืนหุ้น 

(บาท) 

หน้ีสิน 

(บาท) 

ดอกเบี้ย 

(บาท) 

จ่ายจรงิ 

(บาท) 
กรณี 

1 9776 จ.ส.ต.อภิชาติ ตันประเสรฐิ 9,000.00 8,400.00 00 600.00 เหตุผลส่วนตัว 

2 8535 ส.ต.ท.บุญหลาย ภารการ 43,430.00 00 00 43,430.00 เหตุผลส่วนตัว 

3 5453 จ.ส.ต.นิกร  วรรณะ 422,800.00 225,813.34 00 196,986.66 โอนย้ายราชการ 

4 9333 พ.ต.อ.กฤชรัตน์  จนิายน 28,500.00 24,800.00 00 3,700.00 เกษียณราชการ 

5 7020 ร.ต.ท.วุฒินันท์ จันทร์ออ่น 141,500.00 140,154.12 00 1,345.88 โอนย้ายราชการ 

6 6836 พ.ต.ต.อลงกรณ์ กนกวรรณ 222,690.00 00 00 222,690.00 โอนย้ายราชการ 

7 7827 พ.ต.ท.ภูไชยวัฒน์ นทีรัตน์ 00 00 00 00 เสียชีวติ 

 867,920.00 399,167.46 00 468,752.54  

รวมสมาชกิพ้นภาพทั้งหมด   7   ราย  ทั้งหมดไม่ติดภาระค้ าประกันแต่อย่างใด 

ที่ประชุม  อนุมัติ 

4.5  เรื่อง  ประมาณการรับ – จ่ายเงนิ   ประจ าเดือน ตุลาคม 2559  

 ประมาณการรับ – จา่ยเงนิ ประจําเดือนตุลาคม 2559 สหกรณ์ฯ จะได้รับในวันสิ้นเดือนเพื่อให้ที่ประชุม

ได้พิจารณาเกี่ยวกับจํานวนเงินของสหกรณ์ฯ ที่ประมาณว่าจะได้รับและจ่ายในวันสิ้นเดือนนี้ เพื่อที่ประชุมจะ 

ได้รับทราบยอดเงนิคงเหลอื  ดังนี้ 

 รายรับ   

 1. รบัเงินคา่หุน้รายเดือน        4,552,200.00 บาท 

 2. รับเงินชําระหนี้สามัญจากสมาชิก           11,720,740.00  บาท 

 3. รับเงินชําระหนี้ฉุกเฉินจากสมาชิก                   2,431,720.05 บาท 

 4. รับดอกเบีย้เงนิให้กู้แก่สมาชิก        10,816,824.40 บาท 

 5. เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเปูาหมาย                70,900.00 บาท 

  รวมรับ                 29,592,384.45 บาท 

 รวมจ่าย            

 1. จ่ายค่าหุน้คืนแก่สมาชิก  7  ราย                        468,752.54 บาท 

 2. จ่ายค่าเบีย้ประชุมกรรมการ                    20,000.00 บาท 

 3. ค่าตอบแทนเจา้หนา้ที่                    47,710.00 บาท 

 4. จ่ายเงนิเดือนเจ้าหน้าที่                  112,830.00 บาท 

 5.  จ่ายชําระดอกเบีย้ ธกส.ยะลา             983,213.85 บาท 

 6.  จ่ายชําระดอกเบีย้ตั๋วสัญญาใชเ้งิน ธ.ออมสิน       361,643.84 บาท 

 7. จ่ายชําระเงนิกู้  สอ.รพ.หาดใหญ่                840,000.00 บาท 

/8. จา่ยชําระดอกเบีย้... 



 

 

 

 8.  จ่ายชําระดอกเบีย้ สอ.รพ.หาดใหญ่                  253,415.31 บาท 

 9.  ค่าตอบแทนที่ปรึกษา                               5,000.00 บาท 

 10.  จา่ยดอกเบีย้ตั๋วสัญญาใช้เงนิ ธ.กรุงเทพ       369,863.01 บาท 

 11.  จา่ยดอกเบีย้ตั๋วสัญญาใช้เงนิ ธ.กรุงไทย สิโรรส   362,465.75   บาท 

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

 13.  จ่ายชําระดอกเบีย้ สอ.รพ.ตํารวจ        518,732.88 บาท 

 14.  จ่ายเงนิกู้สามัญ  83  ราย          19,678,830.38 บาท 

  รวมจา่ย           25,522,457.56 บาท 

  รวมรับทั้งสิน้                              29,592,384.45     บาท 

 หัก  รวมจา่ย                                 25,522,457.56 บาท 

 เงินคงเหลือ                                     4,069,926.89 บาท 

 กัน  ไว้เป็นเงนิกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน             3,000,000.00 บาท  

 กัน  ไว้เป็นที่จ่ายคืนเงินรับฝาก             1,000,000.00 บาท 

          คงเหลือเป็นเงินใชจ้า่ย                      69,926.89 บาท 

 หมายเหตุ  

 เงินสดคงเหลอื  ณ  วันที่  20 ก.ย.59                     193,813.78  บาท 

 เงินฝาก ธ.กรุงไทย  สาขาสิโรรส คงเหลือ 20 ก.ย.59  389,386.93 บาท 

           เงินฝากธ.กรุงไทย สาขายะลา คงเหลือ 20 ก.ย.59  16,077,531.40 บาท 

 เงินฝากธ.กรุงเทพ  คงเหลือ 20 ก.ย.59                     50,348.71 บาท 

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

 เงินฝากชุมนุม สอ.ตร.แห่งชาติ                               99,852.65 บาท 

 เงินฝากธนาคารธนชาต                                  21,829.88 บาท 

 เงินฝากธนาคารออมสิน                 8,212,903.74 บาท 

 เงนิสดและเงนิฝากธนาคารคงเหลือ             28,008,147.07 บาท 

 หมายเหตุ 

  รายการยังไม่ลงบัญชี  20/9/59              8,973.00 บาท 

 หมายเหตุ 

           หนี้เงนิกู้ สอ.รพ หาดใหญ่  20 ก.ย.59 คงเหลือ      69,160,000.00 บาท     

 หนี้เงนิกู้ ธ.กรุงเทพสาขายะลา ณ20 ก.ย.59คงเหลือ100,000,000.00 บาท 

 หนี้เงนิกู้ ธกส.สาขายะลา ณ 20 ก.ย.59 คงเหลอื    239,248,702.93 บาท 

 หนี้ตัว๋สัญญาใช้เงนิ ธ.กรุงไทย สาขาสิโรรส           150,000,000.00 บาท 

 หนี้เงนิกู้ ธนาคารออมสิน 20 ก.ย.59คงเหลือ    100,000,000.00 บาท 

/หนี้เงนิกู้ สอ.รพ... 



 

 

 หนี้เงนิกู้ สอ.รพ.ตํารวจ 20 ก.ย.59 คงเหลอื    147,000,000.00 บาท 

                รวมหน้ีคงเหลือ            805,408,702.93 บาท  

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติรับทราบ 

4.6 เรื่อง  การจ่ายเงินกู้สามัญระหว่างเดือน  กันยายน 2559 

 ระหว่างวันที่ 22 สงิหาคม 2559 ได้มกีารอนุมัตจิ่ายเงนิกู้สามัญให้กับสมาชิก จํานวน 3 ราย 

  วงเงินกู้   185,530.87  บาท 

 ระหว่างวันที่ 24 สงิหาคม 2559 ได้มกีารอนุมัตจิ่ายเงนิกู้สามัญให้กับสมาชิก จํานวน 1 ราย 

  วงเงินกู้     50,000.00  บาท 

 ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ได้มกีารอนุมัตจิ่ายเงนิกู้สามัญให้กับสมาชิก จํานวน 3 ราย 

  วงเงินกู้   500,000.00 บาท 

 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ได้มกีารอนุมัตจิ่ายเงนิกู้สามัญให้กับสมาชิก จํานวน 2 ราย 

  วงเงินกู้    23,107.85  บาท 

 ระหว่างวันที่ 7 กันยายน 2559 ได้มีการอนุมัตจิ่ายเงนิกู้สามัญใหก้ับสมาชิก จํานวน 2 ราย 

  วงเงินกู้   100,599.32 บาท 

 ระหว่างวันที่ 9 กันยายน 2559 ได้มกีารอนุมัตจิ่ายเงนิกู้สามัญให้กับสมาชิก จํานวน 1 ราย 

  วงเงินกู้   250,000.00 บาท 

 ระหว่างวันที่ 19 กันยายน 2559 ได้มกีารอนุมัตจิ่ายเงนิกู้สามัญให้กับสมาชิก จํานวน 1 ราย 

  วงเงินกู้ 1,028,400.00 บาท 

 ระหว่างวันที่ 20 กันยายน 2559 ได้มีการอนุมัตจิ่ายเงนิกู้สามัญให้กับสมาชิก จํานวน 1 ราย 

  วงเงินกู้     49,500.00  บาท 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติรับทราบ 

4.7  เรื่อง  การจ่ายเงนิกู้สามัญประจ าเดือน  ตุลาคม 2559 

 สมาชิกยื่นกู้สามัญ จํานวน   118 ราย 

 รวมจา่ยเป็นเงินจํานวน                               49,854,000.00 บาท 

 ซึ่งยอดหลังหักค่าใช้จ่ายและหนี้สนิแล้ว ยอดจา่ยจริง  28,667,204.86 บาท 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติอนุมัต ิส่วนรายที่มปีัญหาภาระค้ําประกันใหเ้ข้ามาติดต่อทําหนังสอืรับสภาพ

หนี้ และตรวจสอบสมาชิกที่มปีัญหาถูกอายัด ใหง้ดจ่าย และการจ่ายเงนิกู้บรรเทาค่าครองชีพให้จ่าย 29 ก.ย. 

2559 เงินกู้สามัญ จ่าย 3 ต.ค. 2559 

คณะกรรมการหน่วย  สภ.กรงปินัง  ขอเพิ่มเติมสมาชิกขอกู้เงนิสามัญ จํานวน 1,700,000.00  บาท  ราย  ด.ต.

ศุภชัย  นามวงศ์  ตําแหนง่  ผบ.หมู ่สภ.กรงปินัง  สมาชิกเลขที่  3755  

ที่ประชุม  อนุมัติตาที่เสนอ 

/4.8 เรื่อง รายงานติดตามหนี.้.. 



 

 

4.8  เรื่อง  รายงานติดตามหน้ีสิน และรายละเอียดลูกหน้ีต่างจังหวัด   

         ภายในเดือนกันยายน 2559 มลีูกหนี้ต่างจังหวัดส่งชําระเงินต้ังแต่ 20 สิงหาคม2559–20 กันยายน2559 

รวมเป็นเงิน  6,206,834.67  บาท 

  ลูกหนี้ตา่งจังหวัด  ยกมาเดือน   ส.ค.59                                  406  ราย 

  สมาชิกหนว่ยต่างจังหวัด  ประจําเดือน ก.ย. 59 ลาออก      3  ราย 

  ย้ายออก             - ราย 

  ย้ายเข้า              -  ราย 

  คงเหลือลูกหนี้ต่างจังหวัด  เดือน  กันยายน  2559                        403 ราย 

รายชื่อสมาชิกต่างจังหวัด ขาดส่งประจ าเดือนกันยายน  2559  

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

เก็บไม่ได้ขาดสง่ ออมสินอายัดเก็บไม่ได้ 3  เดือน แจ้งคนค้ําเพื่อทราบ (ดําเนนิการฟูอง) 

**19 ต.ค. 59 (รอขึน้ศาล) ระหว่างนี้เจา้ตัวขอส่งชําระเงนิ5,000 บาท 

    ทุนเรือนหุ้น     345,500.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ  1,265,549.90  บาท 

  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 รับทราบอยู่ระหว่างรอขึน้ศาล 

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

ไม่ดําเนินการใดๆทั้งสิ้น หนี้โครงการตั้งแต่ย้ายเก็บไม่ได้เลย ทําหนังสือถึง สอ.ตร.สตูล 23/3/59 การ เงินเก็บได้

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

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

ติดตามทวงหนี้เดินทางไปที่ สภ.มะนัง เพื่อพบกับ  ผกก.สภ.มะนัง  เพื่อติดตามหนี้ค้าง นําเงินปันผลชําระหนี้ 

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

ติดต่อทําเอกสารโอนไปสตูล ตอนนี้อยู่ระหว่างติดต่อ สหกรณ์ที่นั้นอยู่   2/8/59 สหกรณ์สตูลแจ้งว่า  

เจ้าตัวได้เข้าไปเอาเอกสารการกู้และการสมัคร ที่สหกรณ์ฯ  13/9/59 สหกรณ์สตูลแจ้งว่าหลังจากยื่นเอกสาร

สมัครเสร็จ เจ้าตัวยังไม่ได้เข้ามาดําเนินการอะไร จึงประสานไปยังเจ้าหน้าที่การเงิน สภ.มะนัง และได้ถามถึง

อัตราขั้นเงินเดือนของสมาชิกรายนี้ ว่าทําไมถึงหักยอดชําระต่อเดือน ไม่เท่ากับยอดส่ งเรียกเก็บ  **ล่าสุดได้ 

ทําหนังสือช้ีแจ้ง ถึง ผกก.สภ.มะนัง จ.สตูล ที่สอ.ยล./3229 20 ก.ย. 59 

    ทุนเรือนหุ้น     254,600.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     940,070.74  บาท 

    หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ      87,303.25  บาท 

    รับสภาพหนี้       61,951.46  บาท 

/ทีป่ระชุม... 



 

 

ที่ประชุม รับทราบรอสิน้เดือน ก.ย.2559 

 3.รายส.ต.อ.นิกร  วรรณะ  เลขที่สมาชิก 05453  ตําแหน่ง สภ.ควนขนุน  ขาดส่งชําระ 3 เดือน 

ยอด  14,808.80  บาท  ติดต่อเจ้าตัวแล้ว เจ้าตัวส่งให้เดือนสิ้นเดือน มิ.ย. 59  ทําหนังสือส่งเรียกเก็บ  

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

สหกรณ์ฯ  ติดต่อเจ้าหน้าที่การเงิน 28/7/59 เจ้าหน้าที่แจ้งหักให้สิ้นเดือน ส.ค. 59   (ระเบียบข้อ43 หักกลบลบ

หนี้)  **ล่าสุดทําบันทึกข้อความขอลาออกมายังสหกรณ์ฯ 

    ทุนเรือนหุ้น     422,800.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ      67,613.34  บาท 

    หนี้เงนิกู้หุน้ตัวเอง    158,200.00  บาท 

 ตามข้อบังคับ(ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์) ข้อ42การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถูกให้ออกจาก

สหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ (2)ขาดชําระค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกันหรือขาดชําระ

รวมถึงหกงวด ทั้งนีโ้ดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ (5)ค้างส่งเงินงวดชําระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือ

ดอกเบีย้ติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดอืน หรอืผดินัดการส่งเงินงวดชําระหนีด้ังว่านั้นถึงสามคราวสําหรับเงนิกู้รายหนึ่งๆ  

 เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า สมาชิกมีเหตุใดๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้และ 

ได้ลงมตใิห้สมาชิกออกได้โดยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามแหง่จํานวนกรรมการดําเนินการที่มีอยู่ทั้งหมดใน

ขณะนั้นแล้ว ก็เป็นอันถือว่าสมาชิกนั้นถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 

ที่ประชุม รับทราบ 

 4.ส.ต.อ.วิทยาพร  รักแก้ว   ตําแหน่งสภ.เมืองตรัง   สมาชิกเลขที่07203  ขาดส่ง 3 เดือน 

ติดต่อเจ้าหน้าที่การเงิน ภจว.ตรัง  หักให้ ยอด  15 ,350 บาท   แจ้งเจ้าตัวให้มาชําระ เจ้าตัวแจ้งจะ 

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

แจ้งผู้ค้ําราย จ.ส.ต.วีรศักดิ์  แก้วดวง  ให้ตามลูกหนี้รายนี้ มาชําระ  **ล่าสุด เจ้าหน้าที่การเงิน สภ.เมืองตรัง  

ได้หักส่งชําระหนี้ ยอด 15,250 บ. 26/8/59 

 ทุนเรือนหุ้น     202,400.00  บาท 

 หนี้เงนิกู้สามัญ     589,561.35  บาท 

 หนี้เงนิกู้ฉุกเฉิน         5,249.63  บาท 

ที่ประชุม รับทราบ 

 5.ร.ต.ท.ขัตติยะ  สามทอง  เลขที่สมาชิก 08249  ตําแหน่ง สภ.ปัตตานี   ทําหนังสือถึงผู้ค้ํา 

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

ให้ส่งชําระยอดมายังสหกรณ์ฯ แต่เจ้าตัวยังเพิกเฉย 23/9/59 (ส่งเรียกเก็บ ยอด19,900 บ. สภ.เมืองปัตตานี 

ที่สอ.ยล./3233  23/9/59) และได้ทําการติดต่อเจ้าหน้าที่การเงินที่สภ.เมืองปัตตานี การเงินแจ้งว่าหักให้  

สิ้นเดือน ส.ค.  **ล่าสุดเจ้าหน้าที่การเงิน สภ.เมืองปัตตานี ได้ส่งชําระยอด 18 ,950 บาท 26/8/59   และ 

ทําหนังสือหักเงินตําแหน่งเพื่อชําระหนี้ถึงเจ้าหน้าที่การเงนิ ที่สอ.ยล./3013  15 ก.ย. 59  ค้างชําระอยู่ 6 เดือน  

 

/ยอด... 



 

 

ยอด 119,400 บาท(การเงนิแจ้งหักใหไ้ม่ทัน) จงึได้ทําการส่งหนังสือใหห้ักเงินตําแหน่ง สภ.เมอืงปัตตานี 

ที่สอ.ยล./3234 23/ก.ย/59 และส่งหนังสือใหห้ักเงินตําแหนง่ ภจว.ปัตตานี ที่สอ.ยล./3235 23/ก.ย/59 

     ทุนเรือนหุ้น      323,800.00  บาท 

     หนี้เงนิกู้สามัญ   1,362,684.37  บาท 

ที่ประชุม รับทราบ 

สมาชิกต่างจังหวัดที่กู้  2 ที่ 

 1.ร.ต.อ.สากล  สุขเกษม ตําแหน่ง  สภ.พัทลุง เลขที่สมาชิก 4867 ขาดส่ง 3 งวด  สมาชิกไปกู้สหกรณ์

พัทลุงแต่ระหว่างการโอนไปพัทลุง โอนไม่หมด จึงมียอดค้างสหกรณ์  285,070.25  บาท ณ ตอนนี้เริ่มเก็บได้แต่

ดอกเบีย้เดือนละ 5,000  บาท และรอเอาหุน้หักหนี้  (เจ้าตัวส่งเอง)  เจ้าตัวมาชําระของเดือน ก.ค. 59 เจ้าตัวแจ้ง

ว่าเจ้าตัวมีปัญหาเกี่ยวกับรายรับไม่พอจ่าย  **ล่าสุดเจ้าตัวทําบันทึกข้อความชี้แจ้งว่าทําไมถึงส่งชําระหนี้ให้กับ

สหกรณ์ฯ ไม่ได้ เพราะประสบกับปัญหาทางการเงนิ เนื่องจากรายรับในแต่ละเดือนที่คงเหลือไม่เพียงพอที่จะชําระ

ตามข้อตกลง จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านเพื่อขอขยายระยะเวลาและขอปรับลดยอดการชําระในแต่ละเดือน 

เพื่อจะได้ชําระต่อไป (ในวันที่1-2 ต.ค. 59 จะขอชําระดอกเบีย้จํานวน 14,000 บาท ก่อนส่วนยอดเงนิต้น จะชําระต่อไป) 

    ทุนเรือนหุ้น     228,800.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     285,070.25  บาท   

ที่ประชุม รับทราบ 

 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.)  ส่งเรียกเก็บหนังสือที่ สอ.ยล./1999  มติที่ประชุม 

ชุดที่ 21 ครั้งที่ 6 วันที่ 14 มิ.ย. 59 ให้ฟูอง กู้ สอ.ตร.แห่งชาติและกู้สหกรณ์ตํารวจภูธรสุราษฎร์ธานี  นําเงิน  

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

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

**ล่าสุดการเงินปราบปราม5 ส่งหักใหแ้ล้วตัง้แต่เดอืนกันยายน ยอด 12,050 บาท  เบอร์การเงนิ 02-5135658 

    ทุนเรือนหุ้น     286,200.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     571,985.43  บาท 

ที่ประชุม รับทราบ 

 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  

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

(ชะลอการฟูอง) เจ้าตัวโอนเงินมาชําระ 8/8/59  ยอด70000.- หักธรรมเนียม70บาท  **ล่าสุด 8/9/59 ยอด 

10,000 บาท 

/ทุนเรอืนหุน้... 



 

 

    ทุนเรือนหุ้น     239,000.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     933,558.48  บาท 

ที่ประชุม รับทราบ 

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

2559 ที่ประชุมให้ฟูอง แต่พิจารณาแล้ว ให้ส่งหนังสือแจ้งผู้บัญชาการ/ผู้บังคับการ/ผู้กํากับการ: รอผลตอบกลับ 

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

การตดิต่อไปยังสน.มีนบุรี เจ้าหนา้ที่แจง้ว่าเจ้าตัวย้ายไปช่วยราชการที่ สนง.ตร.แห่งชาติ  (ดําเนินการฟูอง) 

**ล่าสุดเจ้าตัวส่งชําระยอด 14,000 บาท  9/ก.ย./59 

    ทุนเรือนหุ้น     204,400.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     736,325.78  บาท 

    หนี้ฉุกเฉิน       18,929.16  บาท 

ที่ประชุม รับทราบ 

 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 พื้นที่ 1  

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

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

**ล่าสุด (ดําเนินการฟอูง)  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 รับทราบ 

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

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

    ทุนเรือนหุ้น     189,600.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     705,000.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ    125,600.00  บาท 

ที่ประชุม รับทราบ รอโอนไปยังสหกรณ์ขอนแก่น เดือน ต.ค.2559 

 

 

/7.ส.ต.ต.ยุทธนา... 



 

 

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

ประชุมครั้ งที่  21  วันที่  26 กุมภาพันธ์  2559 ที่ประชุมให้ฟูอง  พิจารณาแล้วส่งฟูองไม่คุ้มกับหนี้ที่  

ฟูอง 23/6/59เจ้าตัวส่งชําระยอด  8,000 บาท  เมื่อ 26/7/59 ติดต่อให้เจ้าตัวชําระยอด 6,300 บาท  **ล่าสุด

ติดตอ่ 21/9/59 ให้เจา้ตัวส่งชําระยอด 8,730.85 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  นําเงินปันผลชําระ

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

30/3/59  (กรมส่งเสริมจังหวัดอุดรฯ ตอบกลับมายังสหกรณ์ฯ เจ้าตัวไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์อุดรฯ แต่เป็นหนี้

ธนาคารออมสินต้องผ่อนให้ธนาคารออมสินเดือนละ 5,700 บาท ซึ่งทําให้สหกรณ์หักไม่ได้ ส่งหนังสือถึง ผกก.

อุดรฯ ให้ตามเรื่อง  **ล่าสุดเจา้ตัวชําระหนีม้าแล้วบางส่วน (23/ก.ย./59 รออีก 6 เดือนแล้วโอนไปสหกรณ์สกลนคร) 

    ทุนเรือนหุ้น     257,600.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     883,590.51  บาท 

    หนี้ฉุกเฉิน       14,776.43  บาท 

ที่ประชุม มีมติใหป้ระสานไปยังสหกรณ์สกลนครเรื่องการโอนสมาชิกภาพ 

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

นครบาลตามมติที่ครั้งที่ 21 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมให้ฟูอง  ประธานไม่ให้ฟูองให้ส่งหนังสือใหม่  **

ล่าสุดส่งหนังสือถึงผู้บัญชาการ/ผู้บังคับการ/ผู้กํากับการ สน.สําเหร่ ที่สอ.ยล./1069 และหนังสือส่งเรียกเก็บ ที่

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

เจ้าหน้าที่การเงินว่าเจ้าตัวกู้ที่ไหนบ้าง และเหตุผลใดที่หักใหก้ับสหกรณ์ฯ ไม่ได้) มีหนังสอืตอบกลับจาก สน.บาง

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

2559   ยอดเรียกเก็บจรงิ  23,920  บาท  มตทิี่ประชุม ชุดที่ 21 ชุดอํานวยการ ครั้งที่ 6 วันที่ 14 ม.ิย 59 มติให้

ส่งฟูอง(ดําเนินการฟูอง)  (การเงินโอน3,500 บาท 11/8/59)  **ล่าสุด(การเงินโอน3,500 บาท 30/8/59)   

 

 

    ทุนเรือนหุ้น     352,500.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ  1,400,000.34  บาท 

    หนี้โครงการ      71,056.85  บาท 

ที่ประชุม รับทราบ 

 

/10. ส.ต.อ.อภเิดช... 



 

 

 10.ส.ต.อ.อภเิดช  แก้วประดิษฐ์ เลขที่สมาชิก 06119 ตําแหน่งเดิม สภ.สุไหงโกลก  กู้สหกรณ์นราธิวาส 

(ส่งเรียกเก็บ 6/มิ.ย./59 ที่สอ.ยล./1969 สภ.สุไหงโกลก ยอด 17,230 บาท)  แต่13/9/59 ได้รับยอด11,785 บาท    

ล่าสุดย้ายไปภจว.ระนอง (ส่งเรียกเก็บ 23/ส.ค./59 ที่สอ.ยล./2821 ภจว.สส.ระนอง ยอด 15,880 บาท)  

**ติดตอ่เจ้าหนา้ที่การเงิน ภจว.ระนอง  แจ้งหักใหส้ิน้เดือน ต.ค. 59 

    ทุนเรือนหุ้น     257,600.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     727,428.41  บาท 

    หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ      34,068.03  บาท 

    รับภาระหนี้     160,954.80  บาท 

ที่ประชุม รับทราบ 

ขาดส่งประจ าเดือนกันยายน 2559 

 1.ส.ต.ท.อําพล  วรรณุรักษ์  เลขที่สมาชกิ 06392  ตําแหนง่สบืสอบสวนภาค4  ขาดส่ง 2 เดือน 

เจ้าตัว แจ้งการเงินไม่ให้หัก(รอหนังสือจากการเงิน23/5/59) **ตดิต่อลา่สุด22/ก.ย./59  เจา้ตัวจะขอโอนไปยัง

สหกรณ์ฯขอนแก่น(รอบันทึกขอโอนจากเจ้าตัว) 

    ทุนเรือนหุ้น     242,800.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     724,297.16  บาท 

ที่ประชุม รับทราบ 

 2.ร.ต.อ.นิตพิัฒน์  สุวรรณไตรย์  เลขที่สมาชิก 06833  ตําแหนง่สภ.นาแก  ขาดส่ง 2 เดือน (ส่งเรียก

เก็บสภ.นาแก ที่สอ.ยล./2747  16 ส.ค.59 ยอด18,500 บ.) และ(ส่งเรียกเก็บสอ.ตร.นครพนม ที่สอ.ยล./2834  

25 ส.ค.59 ยอด18,500 บ.) สหกรณ์ฯนครพนมแจ้งหักใหส้ิน้เดือน ก.ย.59 

    ทุนเรือนหุ้น     393,010.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     998,149.75  บาท 

ที่ประชุม รับทราบรอสิน้เดือน ก.ย. 59 

 3.ร.ต.ท.อลงกรณ์  กนกวรรณ  เลขที่สมาชิก 06836  ตําแหน่งปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับ

อาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.)  ตดิต่อได้ 19/9/59  ใหท้ําบันทึกข้อความรับเงินปันผลประจําปี2558 และ

เจ้าตัวจะขอลาออกจากสหกรณ์ฯ 

    ทุนเรือนหุ้น     222,690.00  บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ 

 4.ส.ต.ท.ศักรินทร์     พงษ์พุฒิกร  เลขที่สมาชิก 07042  ตําแหน่งสภ.จะนะ  ขาดส่ง 2 เดือน  ติดต่อ22/

ก.ย./59 ให้เจ้าตัวไปประสานเรื่องขอโอนกับทางสหกรณ์ฯสงขลา และเจ้าตัวจะทําการติดต่อสหกรณ์ฯยะลา       

3/ต.ค./59 

    ทุนเรือนหุ้น     251,900.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     905,202.24  บาท 

ที่ประชุม รับทราบ 

/5.ร.ต.อ.สมยา... 



 

 

 5.ร.ต.อ.สมยา  คงวงค์  เลขที่สมาชิก 07188  ตําแหน่งสภ.หาดสําราญ  ขาดส่ง 1 เดือน   (ส่งเรียก

เก็บสภ.หาดสําราญ จว.ตรัง ที่สอ.ยล./2862  29/ส.ค./59 ยอด 3,300 บ.) การเงนิหักใหส้ิน้เดือน ต.ค.59 

    ทุนเรือนหุ้น     319,060.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้หุน้       77,594.89  บาท 

ที่ประชุม รับทราบ รอหักเงินสิ้นเดือน ต.ค. 2559 

 6.ส.ต.อ.อรรถพล  นุกิจ  เลขที่สมาชิก 07470  ตําแหน่งสภ.นิคมน้ําอูน  ขาดส่ง 2 เดือน(ส่งเรียกเก็บสภ.

นิคมน้ําอูน ที่สอ.ยล./1961 6/มิ.ย/59  ยอด 1,400 บ.)  การเงนิหักใหส้ิน้เดือน ต.ค.59 

    ทุนเรือนหุ้น     253,180.00  บาท 

ที่ประชุม รับทราบรอหักเงินสิ้นเดอืน ต.ค. 2559 

 7. ส.ต.ท.กรันต์  เลิศล้ํา เลขที่สมาชิก  07664  ตําแหน่ง สภ.พยัคภูมิสัย  ขาดส่ง 8 เดือนส่งเรียกเก็บ 

11/5/59 สภ.พยัคฆภูมิพิสัย ยอด 1,200 ที่ สอ.ยล./1479เจ้าหน้าที่การเงินส่งให้ สอ.มหาสารคาม หักชําระค่าหุ้น 

1,200 บาท  **ล่าสุดได้รับยอดชําระค่าหุน้6/9/59 

    ทุนเรือนหุ้น       120,400.00  บาท 

ที่ประชุม รับทราบ 

 8.ส.ต.อ.ทวีศักดิ์   ประดับศรี  เลขที่สมาชิก  07820  โดนอายัดเงินปันผลเจ้าตัวไม่จ่ายส่งหนังสือหลาย

ครั้งแล้ว แต่เจ้าหน้าที่การเงินแจ้งว่า เจ้าตัวไม่ยินยอมจ่าย ได้นํา เรื่องเข้าที่ประชุมอํานวยการ ชุดที่ 21  

ครั้งที่ 7  วันที่ 13 กรกฎาคม 2559  เรื่อง  ขอผ่อนผันการสง่เงนิหุน้  มตทิี่ประชุมให้นําเข้าที่ประชุม ประจําเดือน

กรกฎาคม 59  **ล่าสุดแจง้เจา้ตัวว่าถ้าจะลาออก ลาออกได้แต่จะส่งเรื่องเข้ากรมบังคับคดี 

                                          ทุนเรือนหุ้น     137,700.00  บาท 

ที่ประชุม รับทราบ แจง้เจา้ตัวใหด้ําเนินการ 

 9.ร.ต.ท.จตุพร  เบ็ญจกุล  เลขที่สมาชิก 07899  ตําแหน่งสภ.กุฉินารายณ์  ขาดส่ง 1 เดือน(ส่งเรียกสภ.

กุฉินารายณ์ ที่สอ.ยล./2356  4/ก.ค./59 ยอด 16,600 บ.) การเงนิแจ้งลืมเดือนส.ค.หักใหส้ิน้เดือน ก.ย.59 

    ทุนเรือนหุ้น     304,000.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     807,574.56  บาท 

ที่ประชุม รับทราบรอสิน้เดือน ก.ย.2559 

 10.ร.ต.ท.สุเทพ  วั่นเส้ง  เลขที่สมาชิก 07899  ตําแหน่งสภ.กุฉินารายณ์  ขาดส่ง 1 เดือน(ส่งเรียกสภ.กุฉิ

นารายณ์ ที่สอ.ยล./2356  4/ก.ค./59 ยอด 16,600 บ.) การเงนิแจ้งลืมเดือนส.ค. หักใหส้ิน้เดือน ก.ย.59 

    ทุนเรือนหุ้น     304,000.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     807,574.56  บาท 

ที่ประชุม รับทราบรอสิน้เดือน ก.ย.2559 

 

 

 

/หยุดส่งหุ้น... 



 

 

หยุดส่งหุ้นตามมติท่ีประชุม  14  ราย 

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

 2.  ด.ต.สถาพร แก้วขาว  เลขที่สมาชิก 03226 ทุนเรือนหุ้น 1,285,300.00 บาท 

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

 4.  จ.ส.ต.หญิงจันทร์ทิพย์ อินทจกัร์  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 ทุนเรือนหุน้  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 55,327.14 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 

 **ค้างจ่ายตั้งแตเ่ดือน  12/2555 – 5/2559 

  3.ส.ต.อ.วิทยาพร  รักแก้ว   ตําแหน่งสภ.เมอืงตรัง   สมาชิกเลขที่07203 วันที่กู้ฉุกเฉิน 14 / 5 / 

2555 วงเงินกู้ 50,000 บาท ชําระงวดละ 4,200 บาท คงค้าง 5,249.63 บาท**ค้างจ่ายตั้งแต่เดือน  8/2558 – 

5/2559 

  4.ส.ต.ท.สมชาย  ยศสงคราม   ตําแหน่งภจว.อุดรธานี   สมาชิกเลขที่07394 วันที่กู้ฉุกเฉิน 16 / 

3 / 2554 วงเงินกู้ 40,000 บาท ชําระงวดละ 2,900 บาท คงคา้ง 14,776.43 บาท * * ค้ า ง จ่ า ย ตั้ ง แ ต่ เ ดื อ น 

11/2555 – 5/2559 

  5.ร.ต.ท.วีระชาติ  คําเพราะ   ตําแหน่งสภ.หนองคาย   สมาชิกเลขที่07415 วันที่กู้ฉุกเฉิน 2 / 5 / 2557 

วงเงนิกู้ 50,000 บาท ชําระงวดละ 4,200 บาท คงค้าง 10,672.64 บาท**ค้างจา่ยตั้งแต่เดือน  8/2558 – 5/2559 

 6.ส.ต.ท.ดํารง  เรืองกระจาย   ตําแหน่งภจว.สุรินทร์   สมาชิกเลขที่07939วันที่กู้ฉุกเฉิน 2 / 5 / 2557 วงเงินกู้ 

49,999.93 บาท ชําระงวดละ 4,200 บาท คงค้าง 18,120.36 บาท**ค้างจา่ยตั้งแต่เดือน  8/2558 – 5/2559 

 

/7.จ.ส.ต.ภูมทิัศน์... 



 

 

  7.จ.ส.ต.ภูมิทัศน์  สัตย์สุขยิ่ง   ตําแหน่งภจว.หนองคาย   สมาชิกเลขที่07966 วันที่กู้ฉุกเฉิน 18 / 7 / 

2555 วงเงนิกู้ 10,500 บาท ชําระงวดละ 1,000 บาท คงค้าง 3,237.80 บาท **ค้างจ่ายตั้งแต่เดือน 8/2558 – 5/2559  

เก็บได้ไม่เต็ม 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติใหน้ําเงนิปันผลและเฉลี่ยคืนหักชําระหนี้ 

4.9  เรื่อง  ข้าราชการบ านาญจ่ายตรง 

 ภายในเดือน กันยายน 2559 มีลูกหนี้ข้าราชการบํานาญส่งชําระเงินตั้งแต่ 25 ส.ค. – 21 ก.ย.2559 

จํานวน 100 ราย รวมเป็นเงิน 980,770.05 บาท เรียกเก็บจริง จํานวน 87 ราย จํานวนเงิน 768,064.73 บาท    

มาชําระเอง จํานวน 4 ราย จํานวนเงิน 23,815.50 บาท และเรียกเก็บจากกรมบัญชีกลาง จํานวน 9 ราย จํานวน

เงิน 181,836.94 บาท 

           สมาชิกหนว่ยบํานาญจ่ายตรง ประจําเดือน ส.ค.59          ยอดยกมา        98    ราย 

  ลาออก ประจําเดือน 25 ส.ค. – 21 ก.ย.59   ลาออก/ย้าย       - ราย 

                                                                           เสียชีวติ             - ราย 

                 ย้ายเข้า              2    ราย 

          คงเหลือ  บํานาญจา่ยตรง     เดือน  กันยายน 2559           ทั้งสิ้น              100     ราย  

 เรียกเก็บเงินไม่ได้  จํานวน - ราย 

ที่ประชุม  รับทราบ 

4.10  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

ช่วยเหลือจากสหกรณ์ตามหลักเกณฑ ์ดังนี้ 

 (1)  กรณีสมาชิกเสียชวีิตให้จ่ายเงนิช่วยเหลือแก่ทายาท จํานวนหา้หมื่นบาท 

  (ก) เป็นสมาชิกเกินหนึ่งปีแตไ่ม่เกินห้าปี  จํานวนเงิน 50,000.00 บาท 

  (ข) เป็นสมาชิกเกินห้าปีขึ้นไป จํานวนเงิน 70,000.00  บาท 

 1. สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ต.ณัฐพงศ ์  ชาติดํา  ตําแหน่ง ผบ.หมู่ ป.สภ.กรงปินัง สมาชิกเลขที่ 8682  

ได้เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 ด้วยถูกแรงดันระเบิดทําให้เสียชีวิต  เป็นสมาชิกเมื่อ

วันที่ 26 มถิุนายน 2556  เป็นสมาชิก  3  ปี  2  เดือน  (ไม่ได้ทําหนังสือผู้รับผลประโยชน)์ 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีตอินุมัตติามระเบียบ 

 

 

 

/2. สมาชิกสหกรณ์ฯ... 

 



 

 

 2.  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ต.สุริยา  หนูนิ่ม  ตําแหน่ง ผบ.หมู่ ป.สภ.กรงปินัง สมาชิกเลขที่ 9511   

ได้เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 ด้วยถูกแรงดันระเบิดทําให้เสียชีวิต  เป็นสมาชิกเมื่อ

วันที่ 16 พฤศจกิายน 2559  เป็นสมาชิก  9  เดือน ( ผู้รับผลประโยชน ์) 2 ราย คือ  

    1. นางจินตนา  หนูนิ่ม  มารดา 

    2. นายสรรเสริฐ  หนูนิ่ม  บิดา 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีตอินุมัตติามระเบียบ 

 3.  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ต.อรรถพล  เหลือเทพ  ตําแหน่ง ผบ.หมู่ ป.สภ.กรงปินัง สมาชิกเลขที่ 

9749  ได้เสียชวีิตขณะปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 ด้วยถูกแรงดันระเบิดทําให้เสียชีวิต  เป็นสมาชิก

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559  เป็นสมาชิก  6  เดือน  ( ผู้รับผลประโยชน ์) 1 ราย คือ  

    1. นางศุนีย์  เหลือเทพ มารดา 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีตอินุมัตติามระเบียบ 

4.11  เรื่อง  ขอน าเงินปันผลและเฉลีย่คนืให้กับผู้ค้ าประกัน 

 ตามมตคิณะกรรมการได้มีมตใิห้โอนหุ้นหักหนี้ ส่วนที่เหลอืให้หักกับผูค้้ําประกันนั้น โดยมีรายชื่อสมาชิก

จํานวน  4  ราย  รายละเอียดดังนี้ 

 1.  สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  ส.ต.ต.สาธิต  ยศหมึก  ตําแหน่ง  สภ.โกตาบารู  สมาชิกเลขที่  8390       

ได้โอนหุน้หักหนี้ให้แก่สมาชิกผูค้้ําประกัน  จํานวน  4  ราย  คือ  

  1.  ส.ต.ท.กิจจา   รุ่งช่วง   สมาชิกเลขที่  8350 รับสภาพหนี้  159,738.87 บาท   

  2. ส.ต.ต.ตว่นอาซิโซน ปาแซ สมาชิกเลขที่  8394 รับสภาพหนี้  159,738.87 บาท   

  3. ส.ต.ต.ทวีวุฒิ กามัน สมาชิกเลขที่  8395 รับสภาพหนี้  159,738.87 บาท   

  4. ส.ต.ต.จริวัฒน์ สุขโข สมาชิกเลขที่  8399 รับสภาพหนี้  159,738.87 บาท   

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีตอินุมัต ิ

 2. สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.ต.พลากรณ์  บุญศิริ  ตําแหน่ง  นปพ.ภ.จว.ยะลา สมาชิกเลขที่  9000  

ได้โอนหุน้หักหนี้ให้แก่สมาชิกผู้ค้ําประกัน  จํานวน  1  ราย  คอื 

  1.  ส.ต.ท.พงศธร   บุญศรี  สมาชิกเลขที่  8748 รับสภาพหนี้    37,276.09 บาท   

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีตอินุมัต ิ

 3.  สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  ส.ต.ต.ธีระพงค์  ประชาชื่น ตําแหน่ง  สภ.ธารโต  สมาชิกเลขที่  9092  ได้

โอนหุ้นหักหนี้ให้แก่สมาชิกผู้ค้ําประกัน  จํานวน  1  ราย  คือ  

  1.  ส.ต.ต.สุกรัน สาลู   สมาชิกเลขที่  8971 รับสภาพหนี้   13,508.29 บาท   

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีตอินุมัต ิ

 

 

 

/4.12 เรื่อง ขอนําเงินปันผลชําระหนี้... 



 

 

4.12  เรื่อง  ขอน าเงนิปันผลช าระหน้ี 

 ด้วย  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.ต.วิรัตน์  ช่ังหมาน  ตําแหน่ง  สภ.รามัน  สมาชิกเลขที่ 8784  ได้ขาด

ราชการ  รายละเอียดดังนี้ 

    ทุนเรอืนหุ้น   106,000.00 บาท 

    หน้ีเงนิกู้สามัญ   543,400.00 บาท 

    หน้ีเงนิกู้ฉุกเฉิน    40,000.00 บาท 

    ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ 

    1.   ร.ต.ท.วีระชัย อักษรถึง สภ.รามัน    สมาชิกเลขที่  3413 

    2.  ส.ต.ท.นรินทร พลเพ็ชร สภ.รามัน สมาชิกเลขที่  8991 

    3.  จ.ส.ต.อัครพล วงษ์พัฒน์ กก.สส.2 สมาชิกเลขที่  6078 

    4.  ส.ต.อ.อิมรอน แซ่ลิ่ม ต่างจังหวัด สมาชิกเลขที่  9069 

    ผู้ค้ าประกันเงินกู้ฉุกเฉิน 

    2.  ส.ต.ท.นรินทร พลเพ็ชร สภ.รามัน สมาชิกเลขที่  8991 

 บัดนี้  สมาชิกรายดังกล่าว  มีเงินปันผลเฉลี่ยคืนค้างรับ  จํานวน  9,226.63  บาท  จึงขอนําเงินปันผล

เฉลี่ยคืนของสมาชิกรายนี้  นํามาชําระหนี้ 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติอนุมัต ิ

4.13  เรื่อง  ขอโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ (เน่ืองจากไม่ติดภาระค้ าประกัน)  

 ด้วย  สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  พ.ต.อ.พชรพล  ณ นคร  ตําแหน่ง  สภ.ตากใบ  สมาชิกเลขที่  8176     

ได้ขอโอนย้ายสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์จากสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ไปยังสหกรณ์

ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส จํากัด  รายละเอียดดังนี้   

  ทุนเรอืนหุ้น   290,000.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ   139,524.56 บาท 

  ไม่ติดภาระค้ าประกัน 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีตอินุมัต ิ

4.14  เรื่อง  ขอให้ด าเนนิการยื่นโนติสสมาชิก ราย  ส.ต.ต.ไพศาล  หนูช่วย 

 ด้วย  สมาชกิสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.ต.ไพศาล  หนูช่วย  ตําแหน่ง  สภ.ลําใหม่  สมาชิกเลขที่  8538  ได้มี

คําสั่งลาออกจากราชการ  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558  รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น  157,200.00 บาท 

  หน้ีเงินกู้สามัญ  683,200.00 บาท 

 

 

/ผู้ค้ําประกัน... 



 

 

  ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ 

   1.  ส.ต.ต.พงษ์อนันต์ พลวัฒน์ สภ.ลําใหม่ สมาชิกเลขที่  8511 

   2.  ส.ต.ต.ธีรพงศ์ หุย้ล่อง  สภ.ลําใหม่ สมาชิกเลขที่  8543 

   3.  ส.ต.ต.ฉัตรชัย สังวาลรัตน์ สภ.ลําใหม่ สมาชิกเลขที่  9002 

   4.  ส.ต.ต.ชยานนท์ แย้มรัตนกุล พ้นสมาชิกภาพ    

 บัดนี ้ สมาชิกรายดังกล่าวขาดชําระหนี้เป็นเวลา 2 งวด  จึงขอให้คณะกรรมการให้ดําเนินการยื่นโนติส

สมาชิกรายนี้ตอ่ไป 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีตอินุมัต ิ

4.15  เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณในการจัดกรรม “ โครงการแด่น้อง โครงการ 2 ” 

 ด้วย  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่  จํากัด  พิจารณาเห็นว่า คุณค่าและหลักการสําคัญประการหนึ่งของ

สหกรณ์ คือ การเอื้ออาทรต่อชุมชนและสังคม  ดังนั้นจึงจัดโครงการ “ โครงการแด่น้อย โครงการ 2 ” ขึ้นเพื่อ

พัฒนาคุณภาพการศกึษาแก่เด็กนักเรียนในโรงเรยีนห่างไกล กันดารและมีสภาพขาดแคลน โดยมีการกําหนดการ

ดําเนินการให้แล้วเสร็จ และทําพิธีมอบแก่โรงเรียน ในวันที่ 18 ธันวาคม 2559 แต่เนื่องจากมีงบประมาณนี้ไม่

เพียงพอ จงึขอเมตตาจติจากท่านและหนว่ยงานของท่านบริจาคสนับสนุนงบประมาณ ต่อไป 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีตไิม่อนุมัต ิ

4.16  เรื่อง  ขอเสนอโครงการจัดหาอาวุธปืน เพื่อเป็นสวัสดิการแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจยะลาภูธร

จังหวัดยะลา จ ากัด 

 ด้วย  ทางหา้งหุ้นสว่นจํากัด ปืนเทพากร  ซึ่งเป็นผู้จําหนา่ยอาวุธปืนที่ได้รับอนุมัติให้ดําเนินการโครงการ

อาวุธปืนเพื่อสวัสดิการแก่ข้าราชการหน่วยงานต่างๆ  ซึ่งอาวุธปืนที่จําหน่ายให้แก่ลูกค้าในโครง การต่างๆ 

ดังกล่าว เป็นอาวุธปืนใหม่ สั่งนําเข้าจากต่างประเทศ  และจําหน่ายในราคาถูกกว่าราคาจําหน่ายในท้องตลาด 

โดยผ่านมาได้รับความสนใจและการตอบรับเข้าร่วมโครงการจาก ข้าราชการ สังกัดหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติ       

ให้เข้าร่วมโครงการจํานวนมาก  จึงได้เข้าร่วมโครงการจัดหาอาวุธปืนเพื่อเป็นสวัสดิการของ กรมการปกครอง 

โดยสํานักการสอบสวนและนิตกิร (สน.สก.)   

 จงึขอเชิญสหกรณ์เข้าร่วมโครงการฯ ปืนดังกล่าวต่อไป 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีตไิม่อนุมัต ิ

4.17  เรื่อง  ขอเชิญเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/ประชุม 

 1. ด้วย  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กําหนดจัดโครงการฝึกอบรมสําหรับผู้บริหารและฝุาย

จัดการสหกรณ์ทุกประเภททั่วประเทศ หลักสูตร “ การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงินสหกรณ์

แบบมอือาชีพ ”รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2559 และหลักสูตร “ภาวะผู้นํากับการตัดสินใจแก้ปัญหา ”      

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2559  ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจม่จรัส สันนิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย  

ที่ประชุม  ไม่เข้าร่วมโครงการ 

/2.ตามที่ชุมนุมสหกรณ์... 



 

 

 2.  ตามที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ ชสอ.     

ได้กําหนดแผนขับเคลื่อนขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ในพื้นที่ภาคใต้ โดยมีการจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาให้

ความรู้และรณรงค์เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ขบวนการสหกรณ์  ในโครงการหลักสูตรผู้นําสหกรณ์ระดับสูง 

หัวข้ออบรม “รวมมติรพิชิตการบริหารจัดการสหกรณ์ สําหรับผูน้ําระดับสูง ”ระหว่างวันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2559             

ณ โรงแรมบุรีศรีภู  บูติค ถ.ศรภีูวนารถ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

 จึงเรียนเชิญสหกรณ์เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  โดยไม่มีค่าลงทะเบียนสําหรับผู้เข้าร่วมโครงการ      

สหกรณ์ฯ ละ 2 ท่าน 

ที่ประชุม  ประธานฯ เข้าร่วม 

4.18  เรื่อง  แจ้งอายัดสิทธิเรียกร้องเงนิปันผลเฉลี่ยคนื 

 ตามที่ได้รับหนังสือ สํานักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา ที่ สข 0026.01/(1)4568 เรื่อง แจ้งอายัดสิทธิ

เรียกร้อง  ลงวันที่ 8 กันยายน 2559 ด้วย ศาลจังหวัดนาทวี  ได้มีหมายบังคับคดีหมายเลขแดงที่ ผบ.548/2558  

ระหว่าง นางสริิกร ผดุงกาญจน์  โจทก์  ส.ต.ท.ธราดล  ไหมเหลือง จําเลย สมาชิกเลขที่  7005  ตั้งเจ้าพนักงาน

บังคับคดี สํานักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา สาขานาทวี เป็นเจ้าพนักงานบังคับคดีจัดการยึดอายัดทรัพย์สินของ

ลูกหนี้ตามคําพพิากษา จึงขออายัดเงนิปันผล รอ้ยละ 100 และเงนิเฉลี่ยคืน ประจําปี 2559 และปี ต่อๆไป ร้อยละ 

100 เงินคา่หุน้เมื่อพน้สมาชิกภาพ ร้อย 100  

ที่ประชุม  พิจารณาแลเวมีมตดิําเนินการตามคําพพิากษาบังคับคดี 

4.19  เรื่อง  ขอตัดจ่ายครุภัณฑ์จากทะเบียนครุภัณฑ์ เน่ืองจากไม่มีความจ าเป็นต้องใช้ครุภัณฑ์ดังกล่าว ดังน้ี 

 1.  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  2 บานประตู     ลําดับที่  1 

 2.  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก 1 ตู้     ลําดับที่  3 

 3.  เครื่องปริน๊เตอร์  Epson 4 g 20880 I  ลําดับที่  12  (ชํารุด) 

 4.  เครื่องคิดเลขใส่กระดาษ    ลําดับที่  14  (ชํารุด) 

 5.  เครื่องปริ๊นเตอร์     ลําดับที่  15  (ชํารุด) 

 6.  เครื่องสํารองไฟ     ลําดับที่  17,36,42,46,50,56, (ชํารุด) 

 7.  เครื่องคิดเลขขนาดกลาง    ลําดับที่  18  (ชํารุด) 

 8.  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก    ลําดับที่  19  (ชํารุด) 

 9.  โต๊ะเหล็กทํางาน  4  ตัว    ลําดับที่  20 

 10.  เครื่องปริ๊นเตอร์  hp desdiet   ลําดับที่  24  (ชํารุด) 

 11.  เก้าอีส้ํานักงาน     ลําดับที่  27  (ชํารุด) 

 12.  เครื่อง  USB       ลําดับที่  30  (ชํารุด) 

 13.  จอคอมพิวเตอร์     ลําดับที่  32  (ชํารุด) 

 14.  โทรศัพท์ไร้สาย     ลําดับที่  33  (ชํารุด) 

 15.  เครื่องปริ๊นเตอร์  Epson LQ 630   ลําดับที่  34  (ชํารุด) 

/16.หัวพิมพ์... 



 

 

 16.  หัวพิมพ์  Epson     ลําดับที่  35  (ชํารุด) 

 17.  เครื่องโทรสาร  KXL 402 CX   ลําดับที่  38  (ชํารุด) 

 18.  โทรศัพท์พานาโซนิก KXTG3600MXR 2 เครื่อง ลําดับที่  43  (ชํารุด) 

 19.  โทรศัพท์พานาโซนิก KXTS520MXR  ลําดับที่  44  (ชํารุด) 

 20.  โทรศัพท์มอืถือ  Samsung E 1080-3399  ลําดับที่  48  (ชํารุด) 

 21.   จอคอมพิวเตอร์  Acer    ลําดับที่  51  (ชํารุด) 

 เรียนคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอุปกรณ์สํานักงานต่อไป 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีตอินุมัต ิ

4.20  เรื่อง  ขอพิจารณาการน าไปใช้ประโยชน์ 

 ตู้แฟนซี  4  ชิน้  จํานวน  4  ตู ้ ซือ้จากทุนพัฒนาสหกรณ์  ได้ชํารุดจึงขอมติว่าจะใหน้ําตู้ด้งกล่าวไปใช้

เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ต่อไป 

ที่ประชุม  มีมติหากต้องการนําไปใช้ประโยชน์ใหท้ําบันทึกเสนอแจง้ความประสงค์ 

4.21  เรื่อง  ขออนุมัติปรับปรุงบัญชีเพื่อให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  

 จงึขออนุมัตปิรับปรุงบัญชี  ดังนี้ 

 1.  บัญชอีาคาร  เป็นบัญชีสุทธิการใชป้ระโยชน์ในอาคาร  เพราะไม่ได้ปลูกสร้างในที่ดนิของสหกรณ์ฯ 

 2.  บัญชีปรับปรุงอาคาร เป็นบัญชี สิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคาร เพราะไม่ได้ปลูกสร้างในที่ดนิของสหกรณ์ฯ 

 3.  ภาษีเงนิได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย เป็นบัญชีค่าใช้จ่ายทั่วไป เนื่องจากไม่สามารถเรียกคนืจากรมสรรพากรได้ 

 4.  เงินรอจ่ายคืน  หากมีรายการโอนเงินมาชําระเข้าบัญชีสหกรณ์  โดยโอนผ่านบัญชีธนาคาร และมี

ยอดคงเหลือเพราะโอนมาเกินจํานวนไม่สามารถที่จะชําระได้ส่วนที่เหลือไม่เกิน 100 บาท  ให้โอนเข้าเป็นทุน

สํารองของสหกรณ์ 

 5.  เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย  คงค้างยังไม่ได้จา่ยเกิน 5 ปี ขอโอนเข้าบัญชทีุนสํารองของสหกรณ์ฯ 

 6.  เงนิปันผลตามหุ้นค้างจ่าย คงค้างยังไม่ได้จ่ายเกิน 5 ปี ขอโอนขอโอนเข้าบัญชีทุนสํารองของสหกรณ์ฯ 

 7.  เงนิรอการตรวจสอบ เป็นเงินที่ได้โอนเข้าบัญชีธนาคารของสหกรณ์ฯ แต่ทางสหกรณ์ฯ ได้ตรวจสอบแล้ว

ไม่สามารถเช็คได้ว่าเป็นของใคร จงึขอโอนบัญชีบัญชีดังกล่าวเป็นทุนสํารองของสหกรณ์ฯ 

 8.  ค่าใช้จ่ายทั่วไป 

  8.1  ค่าใช้จ่ายที่ใช้เพื่อแนะนําหรือให้ความรู้แก่สมาชิก เช่น ค่าแผ่นพับ ค่านามบัตร  ให้ใช้เป็นบัญชี

ค่าประชาสัมพันธ์ 

  8.2  ค่าใช้จ่ายทั่วไปโอนใหก้ับสํานักงานตํารวจแห่งชาติเป็นบัญชีทุนสาธารณะประโยชน์3 

  8.3  ค่าใช้จ่ายทั่วไปใช้เป็นค่าผ้าหมึกเครื่องปริ๊น ใหเ้ป็นบัญชีวัสดุสํานักงาน 

 9.  ค่าบริจาค เป็นการบริจาคคอมพิวเตอร์ให้กับ สภ.ต่างๆ ในวันประชุมใหญ่ ขอโอนเป็นบัญชีทุน

สาธารณประโยชน ์

 10.  ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ขอโอนเป็นบัญชีค่าพาหนะ เนื่องจากสหกรณ์ฯ ไม่มีรถประจําของสหกรณ์ฯ เอง 

 

/11. ค่าใช้จ่ายในการอบรม... 



 

 

 11.  ค่าใช้จ่ายในการอบรม ขอโอนเป็นบัญชีทุให้การศึกษาอบรมเพราะเป็นการใช้ในการศึกษาอบรมของ

กรรมการ เจา้หน้าที่ และผูต้รวจสอบ  

 12.  ค่าบํารุงชมรมสหกรณ์ภาคใต้  ขอโอนเป็นบัญชีทุนสาธารณะประโยชน์เนื่องจากชมรมไม่ได้เป็น 

 13.  ค่าซ่อมแซมอาคาร ขอโอนเป็นบัญชีสทิธิประโยชน์ในอาคารเพื่อจะทําใหค้่าใช้จ่ายลดลง 

 14.  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ที่ต้องจ่ายระหว่างมีการฟูองให้เป็นบัญชี เงินทดรองจ่ายดํา เนินคดี 

เพราะสหกรณ์ฯ ได้จ่ายไปให้ก่อนและให้เรียกคืนจากสมาชิกที่ถูกฟูอง แต่หากทางสหกรณ์ฯ จะออให้กับสมาชิก

ในการฟูองร้อง และจะไม่มกีารเรียกคืนจากสมาชิก ก็ใช้ช่ือบัญชคี่าใช้จ่ายดําเนินคดีเช่นเดิม 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีตอินุมัต ิ

4.22  เรื่อง  ขอช าระหุ้นที่ค้างท้ังหมด 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย นายรัชพล  แซ่ฉั ่ว  สมาชิกสมทบเลขที่ 9161 ขอชําระหุ้นที ่ค้าง   

ประจําปี 2559 และขอเป็นสมาชิกสมทบสหกรณ์ตํารวจจังหวัดยะลาต่อไป   

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีตอินุมัต ิ

4.23  เรื่อง  สมาชิกค าสั่งให้ออกจากราชการ 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.ท.โชคอรุณ  รักษ์ทอง  ตําแหน่ง  สภ.จะกว๊ะ  สมาชิกเลขที่ 8368  ได้ถูก

คําสั่งตํารวจภูธรจังหวัดยะลา ที่  1357/2559  เรื่อง ให้ข้าราชการตํารวจออกจากราชการไว้ก่อน ลงวันที่ 23 กันยายน 

2559  รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น   77,000.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้ฉุกเฉิน   14,400.00 บาท 

   ผู้ค้ าประกันเงินกู้ฉุกเฉิน 

    1.  ส.ต.ท.อุสมาน หะยีมิง  สภ.จะกว๊ะ 

ที่ประชุม  แจง้ผูค้้ําประกัน  เปลี่ยนคนค้ําประกัน 

4.24  เรื่อง  สมาชิกขอกู้เงนิกรณพีิเศษ 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  ส.ต.ต.ศรัณย์ภัทร  เรืองเริงกุลฤทธิ์  ตําแหน่ง ผบ.หมู่ นปพ.กก.สส.ภ.จว.ยะลา 

สมาชิกเลขที่  8863  มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญโครงการบรรเทาค่าครองชีพอย่างเร่งด่วน  ก่อนวันที่ 10 ตุลาคม 

2559 เพื่อจะนําเงนิมาใช้ในงานแต่งงาน ของ ส.ต.ท.สุริยา ทองลี่ ตําแหน่ง ผบ.หมู่ นปพ.กก.สส.ภ.จว.ยะลา  

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีตอินุมัต ิ

4.25  เรื่อง ขอกู้เงนิปันผลเฉลี่ยคนื 

 จากมติที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ชุดที่ 21 วันที่ 21 กันยายน 2559  ที่ประชุม ให้ดําเนินการ

คิดเงินกู้ปันผลในอัตราร้อยละ 6  และเงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 10 ส่วนสิ้นปีอัตราต้องสูงกว่าการคํานวณเงินกู้ปันผล

โดยให้คิดดอกเบีย้ในอัตรารอ้ยละ 5   

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ เริ่มวันที่ 3 ต.ค. – 20 พ.ย. 2559 กรณีสมาชิกต่างจังหวัดที่มีความ

ประสงค์ขอกู้ให้ทําบันทึกเสนอเพื่อจะได้พิจารณาเป็นรายๆ 

/4.26 เรื่อง ขอปิดทําการ... 



 

 

4.26  เรื่อง  ขอปิดท าการในวันท่ี  7 ตุลาคม 2559   

 จากมติที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ชุดที่ 21 วันที่ 21 กันยายน 2559 เรื่องขอปิดทําการในวันที่ 

7 ตุลาคม 2559 เนื่องจากเจ้าหน้าเข้าร่วมสัมมนาในวัน 7 – 9 ตุลาคม 2559 ณ จังหวัดพังงา มติที่ประชุม        

ให้นําเข้าที่ประชุมประจําเดือนตอ่ไป 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีตอินุมัต ิและให้แจ้งประชาสัมพันธ์สมาชิกรับทราบโดยทั่วกัน 

 4.27  เรื่อง  ขอเปลี่ยนคนค้ าประกัน 

 1.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ด.ต.สํารวย  พลับใหญ่  ตําแหน่ง  สภ.เมืองยะลา  สมาชิกเลขที่  7253    

ได้แต่งตั้งโยกย้ายไปดํารงตําแหน่ง สภ.อ่าวนาง จว.ประจวบคีรขีันธ์ แต่ยังเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ มีความประสงค์ที่

จะค้ําประกันเงินกู้สามัญ ราย ด.ต.ชัยรัตน์  จันทร์ฝาก แทน ด.ต.สุเมธ  ขวัญเลิศ จนกว่าคนที่ข้าพเจ้าค้ําประกัน

จะชําระหนี้หมดหรอืโอนย้ายไปยังสหกรณ์อื่น 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีตอินุมัต ิ

 2.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ด.ต.ชัยรัตน์  จันทร์ฝาก  ตําแหน่ง  กก.สส.ส่วนที่ 1  สมาชิกเลขที่ 5182    

ได้แต่งตั้งโยกย้ายไปดํารงตําแหน่ง สภ.เมืองตรัง แต่ยังเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ มีความประสงค์ที่จะค้ําประกันเงินกู้

สามัญ ราย ด.ต.สํารวย  พลับใหญ่ แทน ด.ต.สุเมธ  ขวัญเลิศ จนกว่าคนที่ข้าพเจ้าค้ําประกันจะชําระหนี้หมดหรือ

โอนย้ายไปยังสหกรณ์อื่น 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีตอินุมัต ิ

4.29 เรื่อง กู้เงนิสถาบันทางการเงิน 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีตอินุมัต ิ 

  1.  กู้ธนาคาร ธกส. เป็นตั๋ว    จํานวน   450   ล้านบาท 

  2.  กู้ธนาคาร ธกส. เป็นเครดิต  จํานวน     70   ล้านบาท 

   3.  กู้ธนาคาร ธนชาต  เป็นตั๋ว  จํานวน   100  ล้านบาท 

  4.  กู้ธนาคารแลนดแ์อนดเ์ฮ้า เป็นตั๋ว จํานวน   150 ล้านบาท 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่อง  อื่น ๆ 

5.1 เรื่อง เช้าพื้นที่สหกรณ์ 

 ตามที่ผูเ้ช้าพืน้ที่ได้ขอหยุดชําระค่าเช้าพืน้ที่ เนื่องจากสหกรณ์ฯ ได้ทําการปรับปรุงอาคาร บัดนี้การ

ปรับปรุงอาคารได้สิ้นแล้ว 

ที่ประชุม แจ้งผูเ้ชา้พื้นที่ทราบ และเริ่มเก็บค่าเชา่เป็นปกติเริ่มตั้งแต ่1 ต.ค. 2559 

5.2 เรื่อง ขอกู้เงนิโครงการบรรเทาค่าครองชีพ 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ  พ.ต.ต.สุจนิต์   พรหมรักษา  ตําแหน่ง  สว.อก.สภ.กาบัง  สมาชิกเลขที่ 7998  

ขอกู้เงินโครงการบรรเทาค่าครองชีพ  จํานวน  160,000.00  บาท  เพื่อบรรเทาค่าครองชีพต่อไป   

ที่ประชุม อนุมัตติามที่เสนอ 

/5.3 เรื่อง ออกแบบปกรายงานกิจการ... 



 

 

5.3 เรื่อง  ออกแบบปกรายงานกิจการประจ าปี 2559 

ที่ประชุม มีมติจัดให้มีกิจกรรมประกวดการออกแบบปกรายงานกิจการประจําปี 2559 และมีเงินรางวัล

สําหรับผู้ชนะเลิศ จํานวน 2,000 บาท ทั้งนีเ้พื่อเป็นการสง่เสริมให้สมาชิกสหกรณ์ฯ ได้แสดงความสามารถ 

5.4  เรื่อง  สมาชิกที่ติดอายัดเงนิปันผลเฉลี่ยคนื 

ที่ประชุม พิจารณามีมติไม่ใหกู้้เงินทุกประเภทยกเว้นการกู้ฉุกเฉิน 

ประธาน สอบถามที่ประชุมคณะกรรมการท่านใดมีข้อสอบถามหรอืข้อเสนอเพิ่มเติมหรอืไม่ 

ที่ประชุม ไม่ม ี

 ปิดการประชุม    16.30 น. 

 

 

                   พันตํารวจโท      ศวิกร  จันทร      ประธานในที่ประชุม 

           ( ศวิกร จันทร      ) 

 

     จา่สิบตํารวจ กันย์ทิต  ฆังคะรัตน ์ ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

            ( กันย์ทิต ฆังคะรัตน์ ) 

 

           ส าเนาถูกต้อง 

พันตํารวจโท    ศวิกร   จันทร      

        (  ศวิกร     จันทร  ) 

ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


