
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา 

ชุดที่ 21  ครั้งท่ี 10/2559 วันที่ 26 ตุลาคม 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.ต.ประสพ กาฬมิด   กรรมการ 

 7.  ด.ต.สุยอด  เวชสิทธิ ์  กรรมการ 

 8.  ด.ต.ทวิช  เรืองคง   กรรมการ 

 9. ด.ต.หญิง นุสรา โพธิเหาะ  กรรมการ 

 10. จ.ส.ต.มารุต  ปาลิยะประดิษฐ์  กรรมการ 

 11. ส.ต.อ.วีรวุธ  อุดแบน   กรรมการ 

 12. ด.ต.อิบรอมฮีม ดารอฮิง  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 

 5.  นายนิงมุดดีน หะมะ   นักชํานาญการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

 1.  ร.ต.ท.วีระชัย อักษรถึง  กรรมการ 

 2.  ด.ต.สมพงศ์  ยอดทอง  กรรมการ 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
 

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่อง  ที่ประธานแจง้เพื่อทราบ 

-ไม่มี 

/ระเบียบวาระที่ 1... 

 



 

 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม 

2.1  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ชุดที่ 21 ครั้งที่ 9/2559  

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติรับรอง 

2.2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ ชุดที่ 21 ครั้งที่ 10/2559 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมีมติเห็นชอบตามคณะกรรมการอํานวยการ ชุดที่ 21 ครั้งที่ 10/2559 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  เพื่อทราบ     

3.1  เรื่อง  เงนิรับ  –  จ่าย ประจ าเดือน  ตุลาคม  2559 

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

รายรับ  ( ตั้งแต่ 1 ต.ค.59 – 20 ต.ค.59 )  มรีายละเอียดดังนี้ 

 -  รับเงนิชําระหนี้เงนิกู้สามัญ     28,998,041.89 บาท  

 -  รับเงนิชําระหนี้เงนิกู้ฉุกเฉิน    2,389,594.36 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 -  รับชําระหนี้เงนิกู้สามัญ – บรรเทาค่าครองชีพ    2,183,799.40 บาท 

 -  รับชําระหนี้เงนิกู้ – ระหว่างดําเนินคดี       198,210.00 บาท 

 -  เงินกู้สามัญ – ทุนการศึกษา      329,400.00 บาท 

 -  รับเงนิชําระหนี้เงนิกู้สามัญพิเศษ(รับภาระหนี้)        54,539.11 บาท 

 -  รับเงนิชําระหนี้เงนิกู้ ฐานะผูค้้ําประกัน      108,094.53 บาท 

 -  เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเป้าหมาย   1,554,357.95 บาท 

 -  เงินรอจ่ายคืน             101,190.46  บาท 

 -  ทุนเรือนหุน้    5,940,820.00 บาท 

 -  กองทุนช่วยเหลือสมาชิกผูค้้ําประกันเงนิกู้      572,880.00 บาท 

 -  ดอกเบีย้รับ     1,128,094.60 บาท 

 -  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า          800.00   บาท 

 -  ดอกเบีย้เงนิรับฝากธนาคาร           7,365.71 บาท 

 -  ดอกเบีย้เงนิรับฝากชุมนุม สอ.ตร.แหง่ชาติ           1,065.10 บาท 

 -  ค่าถ่ายเอกสาร         2,500.00 บาท 

    รวมรายรับ                                                   43,570,753.11 บาท 

 -  รับเงนิธนาคารกรุงไทย สาขายะลา                       32,302,871.82 บาท 

 -  รับเงนิธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส                .00 บาท 

 -  รับเงินธนาคารกรุงเทพ                                                     .00 บาท 

 

 

/รับเงนิธนาคาร... 



 

 

 -  รับเงนิธนาคารออมสิน   22,600,000.00 บาท 

 -  รับเงนิธนาคารธนชาต                .00 บาท 

 -  รับเงนิฝากธนาคาร ธกส.สาขายะลา             20.00 บาท 

 -  เงินสดคงเหลือยกมา   ( 30 ก.ย.59 )    191,102.96 บาท 

    รวมรับทั้งสิ้น                                               98,664,747.89 บาท 

 รายจ่าย ( ตัง้แต ่ 1 ต.ค.59 – 20 ต.ค.59)  

  -  จ่ายเงนิกู้สามัญแก่สมาชิก                       57,685,000.00 บาท 

  -  จ่ายเงนิกู้ฉุกเฉินแก่สมาชิก       4,375,600.00 บาท 

  -  เงินกู้สามัญ – ทุนการศึกษา           68,000.00 บาท 

  -  เงินกู้ปันผล        11,645,200.00 บาท 

  -  วัสดุสํานักงาน              8,953.00 บาท 

  -  เครื่องเขยีนแบบพิมพ์              2,500.00 บาท 

 -  เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเป้าหมาย                3,481,624.52   บาท 

 -  เงินรอจ่ายคืน                123,553.08 บาท 

 -  ค่าบํารุงสันนิบาตค้างจา่ย           40,000.00 บาท 

 -  ทุนเรือนหุน้          1,124,120.00 บาท 

 -  ทุนสาธารณประโยชน์             3,000.00 บาท 

 -  ทุนพัฒนาสหกรณ์              4,000.00 บาท 

 -  ดอกเบีย้รับ                              4,590.11 บาท 

 -  ค่าใช้จ่ายทั่วไป                     600.00 บาท 

 -  ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง        500.00 บาท 

 -  ค่าเบีย้ประชุม      4,000.00 บาท 

 -  ค่ารับรอง                        1,065.00 บาท 

 -  ค่าไฟฟ้า                                 6,321.77 บาท 

 -  ค่าโทรศัพท์                        4,931.63   บาท 

 -  ค่าธรรมเนียมธนาคารและอากร                97.50   บาท 

 -  ค่าไปรษณีย์      5,224.00 บาท 

 -  ดอกเบีย้จ่ายเงนิรับฝาก                  78.41 บาท 

 -  ค่าตอบแทน              10,600.00 บาท  

 -  ค่าเบีย้เลีย้งพาหนะ             63,080.00 บาท 

 -  ค่าน้ําประปา                       40.66 บาท 

 -  ค่าใช้จ่ายในการอบรม                       7,700.00 บาท 

 -  ค่าประกันสังคม               9,628.00 บาท 

/ค่าเคเบิล้ทีว.ี.. 



 

 

 -  ค่าเคเบิล้ทีวี                  200.00 บาท 

 -  ค่าบริการอินเตอร์เนต       631.30 บาท 

 -  ค่าถ่ายเอกสาร       2,710.00 บาท 

     รวมจา่ย              78,683,548.98 บาท  

 -  นําเงินฝากธนาคารกรุงไทย  สาขายะลา             5,638,861.36 บาท 

 -  นําเงินฝากธนาคารกรุงไทย – สิโรรส                      .00  บาท 

 -  นําเงินฝากธนาคารออมสิน                          14,160,000.00   บาท 

 -  นําเงินฝากธนาคาร ธกส.สาขายะลา             7,365.71 บาท 

 -  นําเงินฝากธนาคาร ชสอ.ตร.แห่งชาติ             1,065.10 บาท 

 -  เงินสดคงเหลือยกไป  (20 ต.ค.2559)                  173,906.74  บาท  

                                               รวมจ่ายทั้งสิ้น        98,664,747.89 บาท 

 จงึแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ  

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติรับทราบ 

3.2  เรื่อง  สมาชิกคงเหลือ  ประจ าเดือน  ตุลาคม   2559 

 สมาชิกยกมาจากเดือนก่อน                          3,133  ราย 

 สมาชิกสมัครใหม่เดอืน  ต.ค.59                      10   ราย 

 อนุมัตใิห้ออกเดือน  ต.ค.59                              10   ราย 

          คงเหลอืสมาชิกทั้งสิน้         3,133  ราย 

 จงึแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

3.3  เรื่อง  การจ่ายเงนิกู้ฉุกเฉิน  ประจ าเดือน  ตุลาคม 2559 

       ในระหวา่งเดือน 21 กันยายน 59  – 20 ตุลาคม 59 สหกรณ์ฯ จ่ายเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินให้สมาชิกหน่วย

ต่าง ๆ จํานวน  354 ราย เป็นเงนิ  5,627,800.00  บาท    

 จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

3.4  เรื่อง  รายงานการตรวจสอบกิจการ 

  ร.ต.ท.สุทิน ศรีบุญเอียด รายงานการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

 1. สมาชิกของสหกรณ์ฯ 

  ยอดยกมา (ก.ค.59) จํานวน 3,133 คน 

  เพิ่มขึน้ระหว่างเดือน จํานวน     10 คน 

  ลาออกระหว่างเดือน จํานวน     10 คน 

  ยอดคงเหลอื  จํานวน 3,133 คน 

/2.การปฏิบัติการด้านการเงิน... 



 

 

 2. การปฏิบัติการด้านการเงิน 

  2.1 เงนิสดคงเหลือ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2559 (ปิดบัญชี) 

       เงนิฝาก ธ.กรุงไทย สาขายะลา จํานวน  36,554,958.69 บาท 

       เงินฝาก ธ.กรุงไทย สาขาสิโรรส จํานวน         67,881.18 บาท 

       เงินฝาก ธ.กรุงเทพ สาขายะลา จํานวน       180,485.70 บาท 

       เงินฝาก ธกส. สาขายะลา  จํานวน    2,969,825.70 บาท 

       เงินฝาก ธ.ธนชาติ สาขายะลา จํานวน         21,829.88 บาท 

       เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ ตร.แห่งชาติ จํานวน        100,917.75 บาท 

       เงินฝาก ธ.ออมสิน   จํานวน     1,952,903.74 บาท 

 3 ด้านสินเชื่อ 

  สหกรณ์ฯ ได้ให้กู้แก่สมาชิก 2 ประเภท 

   1) เงนิกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน จํานวน 354 สัญญา จํานวนเงิน    3,627,800.00 บาท 

   2) เงนิกู้สามัญ  จํานวน 130 สัญญา จํานวนเงิน   66,896,000.00บาท 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วรับทราบ 

3.5  เรื่อง  รายงานงบทดลองประจ าเดือน ตุลาคม 2559 

 สินทรัพย์คงเหลอื  4,844,689.68 บาท 

 หนี้สนิคงเหลือ         880,220,406.15 บาท 

 ทนุเรือนหุ้นคงเหลือ        880,029,750.00 บาท 

 ทุนสํารอง           74,473,134.67 บาท 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วรับทราบ 

3.6  เรื่อง  รายงานการลาของเจ้าหน้าที่  ประจ าเดือนตุลาคม2559 

 ตั้งแตว่ันที่  21 กันยายน 2559 -  20 ตุลาคม 2559 ดังนี้ 

ชื่อ – นามสกุล ลาพักผ่อน ลากิจ ลาป่วย ลาคลอด รวม 

นางพรรณี  แก้วศรี 2 - - - - 

นางสาวกัญจน์ณฎัฐ์ หวังมวลกลาง - - - - - 

นางศิวาลัย  ป.ปาน - - - - - 

นางเมสินี  ชัยสงคราม - - - -   - 

นางสาวลดัดาวัลย์  ปาลิยะประดิษฐ ์ - - - 90 วัน - 

นางสาวนารีรัตน์  สังข์สกุล - - - - - 

นางสาววราภรณ์  คงทอง - - - - - 

นางสาวสกุณ  เลี้ยงพันธุ์สกุล - - - - - 

 จงึแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

/3.7 เรื่อง รายงานสมาชิก ศชต... 



 

 

3.7   เรื่อง  รายงาน สมาชิก ศชต. เดือน ตุลาคม 2559  

 แจ้งคณะกรรมการดําเนินการ สมาชิก ศชต. จํานวน  64  ราย  ติดต่อการเงิน ศชต. หักเก็บได้หมด    

ทั้ง  64 ราย เป็นจํานวนเงิน  765,252.20  บาท 

   ยอดยกมา  58     ราย 

                          ลาออก     4      ราย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                               ย้ายเข้า             10      ราย    

   คงเหลือ  64   ราย                       

           จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

3.8  เรื่อง  รายงานกองทุนช่วยเหลือสมาชกิ ประจ าเดือน  ตุลาคม 2559  

          กองทุนช่วยเหลือสมาชิก ณ 21 กันยายน 2559 – 20 ตุลาคม 2559 

                           ยอดยกมา                        11,716,244.86 บาท 

                              เพิ่ม                                  654,578.77    บาท 

 คงเหลือ                12,370,823.63 บาท    

         จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

3.9  เรื่อง  สืบเน่ืองขอยืดเวลาการช าระหน้ีเงนิกู้สามัญ 

 จากมติที่ประชุมชุดที่ 21 ครั้งที่ 10 คณะกรรมการอํานวยการ  ได้มีมติให้รอดูเงินเดือนของ สมาชิก

สหกรณ์ฯ  ราย  ร.ต.ท.เอก  ปัทมะอุบล  ตําแหน่ง  ข้าราชการบํานาญ  สมาชิกเลขที่  3136  มีความประสงค์ขอ

ยืดเวลาการชําระหนี้เงินกู้สามัญจาก  120 งวด เป็น  170  งวด  เนื่องจากมีความจําเป็นนําส่วนที่เหลือไปใช้หนี้

นอกระบบ  จากการเรียกเก็บเงินประจําเดือนตุลาคม 2559 สามารถเก็บเงินได้เต็มจํานวน  31,761.81  บาท 

ที่ประชุม  มีมติใหช้ะลอการอนุมัติ 

3.10  เรื่อง  สืบเน่ืองสมาชิกขอลาออกจากการเป็นสมาชิก  (เน่ืองจากติดภาระค้ าประกัน) 

 ตามมตทิี่ประชุมชุดที่ 21 ครั้งที่ 9 คณะกรรมการอํานวยการ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 ได้มีมติให้โอน

หุ้นหักหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.อ.ดิเรก พร้อมทรัพย์  ตําแหน่ง สภ.โนนทอง จว.อํานาจเจริญ สมาชิก

เลขที่ 6633 ได้มมีตใิห้โอนหุ้นหักหนีไ้ปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจอํานาจเจริญ จํากัด แต่เมื่อวันที่ 27 กันยายน 

2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจอํานาจเจริญ จํากัด ได้โอนเงินของรายดังกล่าวมาเต็มจํานวน เพื่อหักล้างหนี้

ทั้งหมด เหลือแต่ทุนเรือนหุ้น บัดนีส้มาชิกทําหนังสือบันทึกข้อความขอลาออกจากการเป็นสมาชิก รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น  232,800.00  บาท 

   ติดภาระค้ าประกัน  2  ราย 

   1.  ส.ต.อ.ศรัญยู แกะมณี       หุ้น  232,800.00  บาท  หนี้  246,837.91  บาท    

   2.  ส.ต.ท.ภัทริยะ พลอยพันธ์   หุ้น  126,800.00  บาท  หนี้  290,052.93  บาท 

/จงึขอมติ... 



 

 

 จงึขอมติในการลาออกจากคณะกรรมการในครั้งนี้ 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้ลาออกแต่ตอ้งทําหนังสือรับสภาพหนี้ 

3.11  เรื่อง  สืบเน่ืองขอโอนหุ้นหักหน้ี ราย ด.ต.ชาติชาย  มะด า 

  ตามมตทิี่ประชุมชุดที่ 21 ครั้งที่ 7 คณะกรรมการอํานวยการ  เมื่อวันที่  13 กรกฎาคม 2559  ได้มีมติ

ขอโอนหุ้นหักหนี้สมาชิก ราย ด.ต.ชาติชาย มะดํา  บัดนี้ฝ่ายดําเนินการได้ทําโอนหุ้นหักหนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2559  และได้ดําเนินคดีและมีค่าใช้ในการดําเนินคดีระหว่างสหกรณ์ฯ กับ ผู้ค้ําประกั น

จํานวน  45,335.70  บาท  

ที่ประชุม  ให้ดําเนนิการตามคําพพิากษา 

ระเบียบวาระที่  4 

เรื่อง  เพื่อพิจารณา 

4.1  เรื่อง  กรมส่งเสรมิ 

นายอับดุลรอหิม สะแต ผอ.กสส.1 อ.เมอืงยะลา ให้คําแนะนําดังนี้ 

 1. สหกรณ์ฯ ควรจัดให้มีการช่วยเหลือสมาชิกที่ตอ้งรับภาระหนี้ที่ตัวสมาชิกเองไม่ได้ก่อ เพื่อเป็นการ

บรรเทาความเดือดร้อน 

 2. ใหร้ะมัดระวังในเรื่องของการจัดตั้งกองทุนต่าง  ๆเนื่องจากมีหลายสหกรณ์ที่ดําเนินการเข้าข่ายผดิกฎหมาย 

 3. กรณีสมาชิก สอ. 2 แหง่ การหักเงินใหเ้ป็นไปตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ฯ ม.42/1 

 4. กรณีบังคับคดีมหีนังสือขอให้อายัดเงนิปันผล หุ้น ให้ทําหนังสือโต้แย้งภายใน 15 วัน โดยให้ปฏิบัติ

ภายในกรอบระยะเวลาที่กําหนดเพื่อป้องกันการเสียผลประโยชน์ 

 5. ผูต้รวจสอบกิจการหากตรวจพบปัญหาหรือมีขอ้สงสัยให้แจง้คณะกรรมการฯ ทราบเพื่อจะได้แก้ไขใหถู้กต้อง 

 6. ในการกําหนดวงเงินกู้ ระยะเวลาการชําระให้คณะกรรมการฯ คํานึงถึงความสามารถของสมาชิกด้วย 

ที่ประชุม  รับทราบเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 

4.2  เรื่อง  ผู้ตรวจสอบบัญชี 

-ไม่มี- 

4.3  เรื่อง  ผู้ตรวจสอบกิจการ 

ร.ต.ท.สุทิน  ศรบีุญเอียด   ผูต้รวจสอบ  ให้ตรวจสอบราย ร.ต.อ.วีระยุทธ์  ปิ่นทองพันธ์ ว่าอยู่หนว่ยไหน   

จากการตรวจสอบ  ร.ต.อ.วีระยุทธ์ ปิ่นทองคํา  ได้อยู่ในหน่วย ภจว.ยะลา 

ด.ต.สุนทร  วาสประสงค์   ผูต้รวจสอบ  ได้กําชับเรื่องการย้ายของสมาชิกตรวจสอบให้ละเอียด 

ที่ประชุม  รับไปปฏิบัต ิ

 

/4.4 เรื่อง สมาชิกพ้นสภาพจากสหกรณ์... 



 

 

4.4  เรื่อง  สมาชิกพ้นสภาพจากสหกรณ์  สมาชิกพ้นสภาพ ประจําเดือน  ตุลาคม 2559   ดังนี้ 

ล า 

ดับ 

เลข

ที่ 
ชื่อ – สกุล 

ทุนเรอืนหุ้น 

(บาท) 

หน้ีสิน 

(บาท) 

ดอกเบี้ย 

(บาท) 

จ่ายจรงิ 

(บาท) 
กรณี 

1 8078 ร.ต.ท.ชาตรี  เมอืงศิริ 32,400.00 00 00 32,400.00 โอนยา้ยราชการ 

2 6994 ร.ต.อ.สาโรจน์  เวชพงษ์ 190,000.00 00 00 190,000.00 โอนย้ายราชการ 

3 9289 ส.ต.ท.อานัส  มาลินี 29,000.00 00 00 29,000.00 เหตุผลส่วนตัว 

4 9788 ส.ต.อ.จรินทร์  รัศมี 10,500.00 00 00 10,500.00 โอนยา้ยราชการ 

5 7201 ร.ต.ท.ยุทธนา  ภูมิภาค 00 00 00 00 โอนยา้ยราชการ 

 261,900.00 00 00 261,900.00  

รวมสมาชกิพ้นภาพทั้งหมด    5    ราย  ทั้งหมดไม่ติดภาระค้ าประกันแต่อย่างใด 

ที่ประชุม  อนุมัตทิั้ง  5  ราย 

4.5  เรื่อง  ประมาณการรับ – จ่ายเงนิ   ประจ าเดือน พฤศจกิายน 2559  

 ประมาณการรับ – จ่ายเงิน ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559 สหกรณ์ฯ จะได้รับในวันสิ้นเดือนเพื่อให้ที่

ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับจํานวนเงินของสหกรณ์ฯ ที่ประมาณว่าจะได้รับและจ่ายในวันสิ้นเดือนนี้ เพื่อที่ประชุม

จะ ได้รับทราบยอดเงนิคงเหลอื  ดังนี้ 

 รายรับ   

 1. รับเงินค่าหุน้รายเดือน        4,319,500.00 บาท 

 2. รับเงินชําระหนี้สามัญจากสมาชิก           11,039,690.00  บาท 

 3. รบัเงินชําระหนี้ฉุกเฉินจากสมาชิก                   2,291,600.00 บาท 

 4. รับดอกเบีย้เงนิให้กู้แก่สมาชิก        10,520,796.98 บาท 

 5. เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเป้าหมาย                70,900.00 บาท 

  รวมรับ                 28,242,486.98 บาท 

รวมจ่าย    

 1. จ่ายค่าหุน้คืนแก่สมาชิก  5  ราย                        261,900.00 บาท 

 2. จ่ายค่าเบีย้ประชุมกรรมการ                    20,000.00 บาท 

 3. ค่าตอบแทนเจา้หนา้ที่                    47,710.00 บาท 

 4. จ่ายเงนิเดือนเจ้าหน้าที่                  112,830.00 บาท 

 5.  จ่ายชําระดอกเบีย้ ธกส.ยะลา           1,143,384.90 บาท 

 6.  จ่ายชําระดอกเบีย้ตั๋วสัญญาใชเ้งิน ธ.ออมสิน       120,547.95    บาท 

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

 8.  จ่ายชําระดอกเบีย้ สอ.รพ.หาดใหญ่                  234,312.57 บาท 

 9.  ค่าตอบแทนที่ปรึกษา                               5,000.00 บาท 

/10. จา่ยดอกเบีย้ตั๋วสัญญา... 



 

 

 10.  จา่ยดอกเบีย้ตั๋วสัญญาใช้เงนิ ธ.กรุงเทพ       382,191.78 บาท 

 11.  จา่ยดอกเบีย้ตั๋วสัญญาใช้เงนิ ธ.กรุงไทย สิโรรส   535,068.49  บาท 

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

 13.  จ่ายชําระดอกเบีย้ สอ.รพ.ตํารวจ        530,609.59 บาท 

 14.  จ่ายเงนิกู้สามัญ  68  ราย          18,493,137.43 บาท 

  รวมจา่ย           24,226,692.71 บาท 

  รวมรับทั้งสิน้                              28,242,486.98     บาท 

 หัก  รวมจา่ย                                 24,226,692.71 บาท 

 เงินคงเหลือ                                     4,015,794.27 บาท 

 กัน  ไว้เป็นเงนิกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน             3,000,000.00 บาท  

 กัน  ไว้เป็นที่จ่ายคืนเงินรับฝาก             1,000,000.00 บาท 

          คงเหลือเป็นเงินใชจ้า่ย                       15,794.27 บาท 

 หมายเหตุ  

 เงินสดคงเหลอื  ณ  วันที่  20 ต.ค.59                      173,906.74 บาท 

 เงินฝาก ธ.กรุงไทย  สาขาสิโรรส คงเหลือ 20 ต.ค.59     67,881.18 บาท 

           เงินฝากธ.กรุงไทย สาขายะลา คงเหลือ 20 ต.ค.59 36,554,958.69 บาท 

 เงินฝากธ.กรุงเทพ  คงเหลือ 20 ต.ค.59                   180,485.70 บาท 

 เงินฝาก ธกส.ยะลา  คงเหลือ 20 ต.ค.59      2,969,825.70 บาท 

 เงินฝากชุมนุม สอ.ตร.แห่งชาติ                              100,917.75 บาท 

 เงินฝากธนาคารธนชาต                                  21,829.88 บาท 

 เงินฝากธนาคารออมสิน                 1,952,903.74 บาท 

 เงนิสดและเงนิฝากธนาคารคงเหลือ             42,022,709.38 บาท 

 หมายเหตุ 

  รายการยังไม่ลงบัญชี  20/10/59                     15,243.16 บาท 

  รายการยังไม่ลงบัญชี  20/10/59      8,245.09 บาท 

 หมายเหตุ 

           หนี้เงนิกู้ สอ.รพ หาดใหญ่  20 ต.ค.59 คงเหลอื      68,320,000.00 บาท     

 หนี้เงนิกู้ ธ.กรุงเทพสาขายะลา ณ20 ต.ค.59คงเหลอื100,000,000.00 บาท 

 หนี้เงนิกู้ ธกส.สาขายะลา ณ 20 ต.ค.59 คงเหลอื    269,248,702.93 บาท 

 หนี้ตัว๋สัญญาใช้เงนิ ธ.กรุงไทย สาขาสิโรรส           150,000,000.00 บาท 

 หนี้เงนิกู้ ธนาคารออมสิน 20 ต.ค.59คงเหลอื    100,000,000.00 บาท 

 หนี้เงนิกู้ สอ.รพ.ตํารวจ 20 ต.ค.59 คงเหลือ    145,500,000.00 บาท 

                รวมหน้ีคงเหลือ            833,068,702.93 บาท 

/4.6 เรื่อง การจา่ยเงินกู้สามัญ... 



 

 

4.6 เรื่อง  การจ่ายเงินกู้สามัญระหว่างเดือน  ตุลาคม 2559 

 ระหว่างวันที่ 21 กันยายน 2559 ได้มกีารอนุมัตจิ่ายเงนิกู้สามัญให้กับสมาชิก จํานวน 1 ราย 

  วงเงินกู้   74,000.00  บาท 

 ระหว่างวันที่ 22 กันยายน 2559 ได้มกีารอนุมัตจิ่ายเงนิกู้สามัญให้กับสมาชิก จํานวน 1 ราย 

  วงเงินกู้     300,000.00  บาท 

 ระหว่างวันที่ 27 กันยายน 2559 ได้มกีารอนุมัตจิ่ายเงนิกู้สามัญให้กับสมาชิก จํานวน 1 ราย 

  วงเงินกู้   14,792.11 บาท 

 ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2559 ได้มกีารอนุมัติจ่ายเงินกู้สามัญใหก้ับสมาชิก จํานวน 1 ราย 

  วงเงินกู้    393,000.00  บาท 

 ระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม 2559 ได้มีการอนุมัตจิ่ายเงินกู้สามัญใหก้ับสมาชิก จํานวน 1 ราย 

  วงเงินกู้   27,200.00 บาท 

 ระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ได้มีการอนุมัตจิ่ายเงนิกู้สามัญใหก้ับสมาชิก จํานวน 1 ราย 

  วงเงินกู้   882,900.00 บาท 

 ระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ได้มกีารอนุมัตจิ่ายเงนิกู้สามัญใหก้ับสมาชิก จํานวน 1 ราย 

  วงเงินกู้  22,220.00  บาท 

 ระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ได้มีการอนุมัตจิ่ายเงนิกู้สามัญใหก้ับสมาชิก จํานวน 3 ราย 

  วงเงินกู้     671,900.00  บาท 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติรับทราบ 

4.7  เรื่อง  การจ่ายเงนิกู้สามัญประจ าเดือน  พฤศจกิายน 2559 

 สมาชิกยื่นกู้สามัญ จํานวน   106 ราย 

 รวมจา่ยเป็นเงินจํานวน            25,885,974.14 บาท 

 หักจ่ายได้  จํานวน  68  ราย 

 ซึ่งยอดหลังหักค่าใช้จ่ายและหนี้สนิแล้ว ยอดจา่ยจริง  18,493,137.43 บาท 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ 

4.8  เรื่อง  รายงานติดตามหน้ีสิน และรายละเอียดลูกหน้ีต่างจังหวัด 

         ภายในเดือนตุลาคม 2559 มีลูกหนี้ตา่งจังหวัดส่งชําระเงนิตั้งแต่ 21 กันยายน 2559–20 ตุลาคม 2559 

รวมเป็นเงิน  6,340,966.69  บาท 

  ลูกหนี้ตา่งจังหวัด  ยกมาเดือน   ก.ย.59                                  403  ราย 

  สมาชิกหนว่ยต่างจังหวัด  ประจําเดือน ต.ค. 59 ลาออก      11  ราย 

  ย้ายออก             - ราย 

  ย้ายเข้า            113  ราย 

  คงเหลือลูกหนี้ต่างจังหวัด  เดือน  ตุลาคม  2559                        505 ราย 

/รายชื่อสมาชิกต่างจังหวัด... 



 

 

รายชื่อสมาชิกต่างจังหวัด ขาดส่งประจ าเดือนตุลาคม  2559 

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

    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   อุทธิสินธ์ 

ว / ด / ป รายการ ยอดเรยีกเก็บ 
หมาย

เหตุ 

25/ ม.ค./59 โดนเรื่องอายัดเงินเดือนการเงินเก็บไม่ได้ (ขาดส่งออมสินอายัดเก็บไม่ได้ 3 เดอืน) 

2 /ส.ค./59 
ส่งหนังสือแจ้งการเป็นหนี้ของสมาชิก รายกมล  ทองคํา, กฤต  จันทร์เพ็ง, ณัฐสิทธิ์  สุยฉ่อง, สหรัฐ มิสา,    

คณิศร  อุทธิสินธ์  ที่ สอ.ยล./2827-2831 

16/ ก.ย./59 สมาชิกได้เข้ามาติดตอ่ที่สหกรณ์ฯ ว่าวันที่19/ ต.ค./59 รอขึน้ศาล  ระหว่างนี้เจา้ตัวขอส่งชําระเงนิ5,000 บาท 

20/ ต.ค./59 สมาชิกอยู่กทม. กําลังดําเนินการเรื่องขึ้นศาล แต่สิน้เดือนต.ค.59 จะโอนมายอด 5,000 บ. 

ที่ประชุม ทราบดําเนนิการตามขั้นตอน 

2.ร.ต.ท.ขัตตยิะ  สามทอง  ตําแหน่ง สภ.เมืองปัตตานี  เลขที่สมาชิก 08249 

      ทุนเรือนหุ้น      325,200.00  บาท 

     หนี้เงนิกู้สามัญ   1,362,684.37  บาท 

ว / ด / ป รายการ 
ยอด

เรยีกเก็บ 
หมายเหตุ 

27/ ม.ค./59 ที่ประชุม ชุดที่21 ครั้งที่1 มีมตไิม่อนุมัตใิห้โอน(เปลี่ยนค้ําประกัน) 

1 /มิ.ย./59 ส่งหนังสือถึงผู้ค้ําขอแจง้รายละเอียดสมาชิกขาดส่ง ที่สอ.ยล./1883-1887 

2 / ส.ค./59 
ส่งหนังสือแจ้งการเป็นหนี้ของสมาชิกรายวิเชียร คงจําเนียร, ธนศักดิ์ ลีลานุช, สันติชัย สีใหม่, อธินาถ อินทรบัว

ศรี,กู้เกียรต ิคิดกล้า  ที่สอ.ยล./2414-2418 

23 /ก.ย./59 ส่งหนังสือหักเงินชําระค่าหุ้นและหนี ้ถึง สภ.เมอืงปัตตานี ที่สอ.ยล./3233 19,900 บ. 

2 6 /  ส . ค . / 5 9 

การเงินหักส่งชําระ

ยอด 18,950 บ. 

15/ ก.ย./59 ส่งหนังสือหักเงินตําแหน่งเพื่อชําระหนี้ ถึง สภ.เมอืงปัตตาน ีทีส่อ.ยล./3013 119,400 บ. 
การเงนิแจ้งหัก 

ไม่ทัน 

23/ ก.ย./59 ส่งหนังสือใหห้ักเงินตําแหน่ง  ถึง สภ.เมอืงปัตตานี  ที่สอ.ยล./3637 10,000 บ. 

การเงนิ และสมาชิก 

รับทราบ ยินยอมให้

หักเงินตําแหน่ง 

23/ ก.ย./59 ส่งหนังสือใหห้ักเงินตําแหน่ง  ถึง ภ.จว.ปัตตานี  ที่สอ.ยล./3638 10,000 บ. - 



 

 

ที่ประชุม รับทราบ 

   3.ส.ต.อ.อํานวย  เต่งทิง้  ตําแหน่ง สภ.มะนัง จว.สตูล  เลขที่สมาชิก 05659 

ทุนเรือนหุ้น     255,900.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     938,966.56  บาท 

    หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ      87,303.25  บาท 

    รับสภาพหนี ้       61,071.46  บาท 

 

ว / ด / ป รายการ 
ยอดเรยีก

เก็บ 
หมายเหตุ 

23/ มี.ค./59 ทําหนังสือ ถึง สอ.ตร.สตูล 

25/ พ.ค./59 
ส่งหนังสือหักเงินชําระค่าหุ้นและหนี ้ถึงเจ้าหน้าที่การเงนิ ภจว.สตูล, 

สภ.มะนัง  ที ่สอ.ยล./1770 
18,690 บ. - 

27/ พ.ค./59 ทําหนังสือเชิญพบผูค้้ําประกัน 

26/ พ.ค./59 
มตทิี่ประชุม ชุดที่21 ครั้งที่5  ได้มมีตใิห้กรรมการติดตามทวงหนี้ เดินทางไปที่ สภ.มะนัง เพื่อพบกับ ผกก.สภ.

มะนัง (เพื่อติดตามทวงหนี้ที่ค้างชําระ) 

5 / ก.ค./59 นําเงินปันผลชําระหนี้  ใบเสร็จเลขที่ S1-009374/2559,S1-009373/2559 จํานวนเงิน 19,337.26.- บาท 

1 / ส.ค./59 สมาชิกติดต่อทําเอกสารโอนไปสตูล ตอนนี้อยู่ระหว่างติดตอ่สหกรณ์สตูลอยู่ 

2 / ส.ค./59 สหกรณ์สตูลแจง้ว่า สมาชิกได้เข้าไปเอาเอกสารการกู้ และการสมัคร ที่สหกรณ์สตูล 

13/ ก.ย./59 

สหกรณ์สตูลแจ้งว่าหลังจากยื่นเอกสารสมัครเสร็จ สมาชิกยังไม่ได้เข้ามาดําเนินการอะไร   จึงได้ประสานไป 

ยังเจ้าหน้าที่การเงิน สภ.มะนัง และได้ถามถึงอัตราขั้นเงินเดือนของสมาชิกรายนี้ ว่าทําไมถึงหักยอดชําระต่อ

เดือนไม่เท่ากับยอดส่งเรียกเก็บไป 

20/ ก.ย./59 ส่งหนังสือช้ีแจ้งชําระค่าหุน้และหนี้ฯ  ถึง ผกก.สภ.มะนัง  ที่สอ.ยล./3229 

25/ ก.ย./59 

ได้สอบถามไปยังการเงินสภ.มะนัง เรื่องหนังสือชี้แจ้งฯ ที่สอ.ยล./3229  การเงินได้แจ้งว่า ผกก.สภ.มะนัง และ

สมาชิกรายส.ต.อ.อํานวย เต่งทิ้ง รับทราบ แต่ขอยืนยันว่าจะส่งยอด 10,000 บาท จนกว่าจะทําเรื่องย้าย 

สหกรณ์ฯ เสร็จ ณ ตอนนีอ้ยู่ในขั้นตอนกําลังหาคนค้ําเงินกู้ 

19/ ต.ค./59 

ได้ทําการติดตอ่ไปยังสหกรณ์สตูล สอบถามเรื่อง สมาชิกรายส.ต.อ.อํานวย อีกครั้ง จงึได้คําตอบว่าหลังจาก 

เอาเอกสารกู้ไปก็ยังไม่เข้ามาติดตอ่สหกรณ์แต่อย่างใด จงึได้โทรไปที่สมาชิกรายส.ต.อ.อํานวย อกีครั้งและ 

ได้คําตอบว่าขณะนีต้นกําลังหาผูค้้ําสัญญาเงินกู้ 4 คน  ณ ตอนนีไ้ด้ 2 คนแลว้ ยังขาดอีก 2 คน 

4 / ต.ค./59 การเงนิ สภ.มะนัง หักส่งชําระยอด 10,000 บาท 

ที่ประชุม ทําหนังสือถึง ผกก.สภ.มะนัง หากไม่มีความคืบหนา้ให้ทําหนังสือไปถึง ผบช.ภ.9 ต่อไป 

 

 

 

/4.ส.ต.อ.วิทยาพร... 



 

 

 4.ส.ต.อ.วิทยาพร  รักแก้ว  ตําแหน่ง สภ.เมอืงตรัง  สมาชิกเลขที่ 07203 

 ทุนเรือนหุ้น     203,800.00  บาท 

 หนี้เงนิกู้สามัญ     584,161.35  บาท 

 หนี้เงนิกู้ฉุกเฉิน        3,865.52  บาท 

ว / ด / ป รายการ 
ยอดเรยีก

เก็บ 
หมายเหตุ 

23/ มี.ค./59 ส่งหนังสือหักเงินชําระค่าหุ้นและหนี้  ถึง ภจว.ตรัง ที่สอ.ยล./2322 15,520 บ. - 

23/ มี.ค./59 ส่งหนังสือหักเงินชําระค่าหุ้นและหนี ้ ถึง สภ.เมอืงตรัง ที่สอ.ยล./2323 15,520 บ. 
การเงนิเก็บได้

15,250 บ. 

2 /ส.ค./59 
ส่งหนังสือแจง้การเป็นหนี้ ของสมาชิกรายธวัชชัย บุญณะ, วิเชยีร หนูปลอด, วีรศักดิ ์แก้วดวง, โกวิทย์ รักษ์

แก้ว ที่สอ.ยล./2406-2409 

26/ ส.ค./59 การเงนิส่งชําระยอด 15,250 บ. 

27/ ก.ย./59 การเงนิส่งชําระยอด 15,250 บ. 

21/ ต.ค./59 สมาชิกได้ตดิต่อมาที่สหกรณ์ฯ เรื่องขอโอนสมาชิกไปสหกรณ์ตรัง (รอบันทึกข้อความขอโอน) 

ที่ประชุม รับทราบ 

 5.ร.ต.อ.สากล  สุขเกษม ตําแหน่ง  สภ.พัทลุง เลขที่สมาชิก 4867 **กู้ 2 ที่**สมาชิกไปกู้สหกรณ์พัทลุง

แต่ระหว่างการโอนไปพัทลุง โอนไม่หมด จึงมียอดค้างสหกรณ์  285,070.25  บาท  ณ ตอนนี้เริ่มเก็บได้แต่

ดอกเบีย้เดือนละ 5,000  บาท และรอเอาหุน้หักหนี้  (สมาชิกส่งเอง) 

    ทุนเรือนหุ้น     230,300.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     285,070.25  บาท   

ว / ด / ป รายการ 
ยอดเรยีก

เก็บ 
หมายเหตุ 

19/ ม.ค./59 นําเงินปันผลชําระหนี้ ยอด 22,298.94 บ. 

16/ ก.ย./59 สมาชิกแจ้งว่าสมาชิกมีปัญหาเกี่ยวกับรายรับไม่พอจ่าย 

20/ ก.ย./59 

สมาชิกทําบันทึกข้อความช้ีแจ้ง วา่ทําไมถึงส่งชําระหนี้ให้กับสหกรณ์ฯ ไม่ได้ เพราะประสบกับปัญหาทางการ

เงิน เนื่องจากรายรับในแต่ละเดือนที่คงเหลอืไม่เพียงพอที่จะชําระตามข้อตกลง จึงขอความอนุเคราะห์มายัง

ท่าน เพื่อขอขยายระยะเวลาและขอปรับลดยอดการชําระในแต่ละเดือน เพื่อจะได้ชําระต่อไป และในวันที่1-2 

ต.ค. 59 จะขอชําระดอกเบีย้จํานวน 14,000 บาท ก่อนสว่นยอดเงินต้น จะชําระต่อไป 

4 / ต.ค./59 สมาชิกได้โอนมาชําระยอด 15,460 บ.  

ที่ประชุม  รับทราบให้รอดูสิน้เดือน ต.ค.2559 ว่าจะส่งชําระเป็นปกติหรือไม่ 

 

/6.ร.ต.อ.ศันสนะ... 



 

 

 6. ร.ต.อ.ศันสนะ  พิรยิะจติตะ  ตําแหน่ง กองบังคับการปราบปราม5 (สว.กก.5 ปป.)  เลขสมาชิก 05510 

**กู้ สอ.ตร.แหง่ชาติ และกู้สหกรณ์ตํารวจภูธรสุราษฎร์ธาน*ี*(เบอร์การเงิน 02-5135658) 

    ทุนเรือนหุ้น     287,400.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     566,213.36  บาท 

ว / ด / ป รายการ 
ยอดเรยีก

เก็บ 
หมายเหตุ 

21/ เม.ย./59 แจ้งคนค้ําเพื่อทราบแล้ว 

25 /เม.ย./59 

ประธานให้ทําหนังสือชีแ้จง้ ตามมตทิี่ประชุม ชุดที่21 ครั้งที่3   ถึง ผกก.สน.สําเหร่  ที่สอ.ยล./1305 

                                                                            ถึง ผบก.ตํารวจนครบาล8  ที่สอ.ยล./1306 

                                                                             ถึง ผบก.ตํารวจนครบาล  ที่สอ.ยล./1307 

8 / ม.ิย./59 
ส่งหนังสือหักเงินชําระค่าหุ้นและหนี ้ถึงกองบังคับการปราบปราม 

(สว.กก.5.ปป.)  ที่สอ.ยล./1999 
12,050 บ. - 

14/ มิ.ย./59 มตทิี่ประชุม ชุดที่21  ครัง้ที่6  มีมติให้ดําเนนิการฟ้อง 

5 / ก.ค./59 นําเงินปันผลชําระหนี้  ใบเสร็จเลขที่ S1-009368/2559  จํานวนเงิน 23,164.52.- บาท 

28/ ก.ค./59 มตทิี่ประชุม ชุดที่21 ครั้งที7่ มตทิี่ประชุมอนุมัติ เบิกเงินค่าเดินทางดําเนินคดี 

27/ ก.ค./59 แจ้งคนค้ําเพื่อทราบ ( ครั้งที่ 2 ) 

10/ ส.ค./59 
จา่ยค่าธรรมเนียมศาล 12,398.30.-บ. คา่ทนาย 8,000.-บาท  ค่าเดินทาง+ที่พัก 5,000.-บ.  

รวมจา่ย 25,398.30.-บ. 

19/ ส.ค./59 สมาชิกได้ตดิต่อมาที่สหกรณ์ฯ เพื่อชําระ ยอด40,000 บาท 

28/ ก.ย./59 การเงนิกองบังคับการปราบปรามได้โอนมาชําระ ยอด 11,050 บ. 

28/ ก.ย./59 การเงนิกองบังคับการปราบปรามได้โอนมาชําระ ยอด 11,040 บ. 

ที่ประชุม  รับทราบ 

 7.ร.ต.ท.ภูวนาถ  โนมพรรณ  ตําแหน่ง สภ.สะเดา  เลขสมาชิก 05581  **กู้ 2 ที่** 

    ทุนเรือนหุ้น     240,300.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     930,329.74  บาท 

ว / ด / ป รายการ 
ยอดเรยีก

เก็บ 
หมายเหตุ 

- โดนเรื่องที่สถานตีํารวจภูธรสะเดา (โดนตั้งคณะกรรมการสอบ) 

- เจ้าหน้าที่การเงินแจ้งหักไม่พอ เพราะกู้ 2 ที่(สหกรณ์กําลังพล) 

14/ มิ.ย./59 มตทิี่ประชุม ชุดที่ 21  ครั้งที่ 6  มีมตใิห้ดําเนินการฟ้อง 

5 / ก.ค./59 นําเงินปันผลชําระหนี้  ใบเสร็จเลขที่ S1-009405/2559  จํานวนเงิน 37,860.39.- บาท 



 

 

8 / ส.ค./59 สมาชิกได้โอนมาชําระ ยอด 70,000 บาท  หักค่าธรรมเนียม 70 บาท 

4 / ต.ค./59 สมาชิกได้โอนมาชําระ ยอด 10,000 บ. 

ที่ประชุม รับทราบ 

 8.ส.ต.อ.วุฒกิร   อัฐมี  เลขที่สมาชิก 05834    ตําแหน่ง สน.มนีบุรี  **กู้ 2 ที่** 

    ทุนเรือนหุ้น     204,400.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     736,325.78  บาท 

    หนี้ฉุกเฉิน       18,929.16  บาท 

ว / ด / ป รายการ 
ยอดเรยีก

เก็บ 
หมายเหตุ 

26/ ก.พ./59 มติที่ประชุม ชุดที่21  ครัง้ที่2  มีมติใหด้ําเนินการฟ้อง 

- ทําหนังสือชีแ้จง้ ถึงผูบ้ัญชาการ, ผูบ้ังคับการ, ผูก้ํากับการ : รอผลตอบกลับ ณ ตอนนีส้มาชิกชําระแล้วบางส่วน 

25/ ก.ค./59 
สมาชิกไม่รับโทรศัพท์ จงึได้ทําการตดิต่อไปยังเจ้าหน้าที่การเงิน สน.มีนบุรี เจ้าหน้าที่แจ้งว่าสมาชิกได้ย้ายไปช่วย

ราชการที่ สนง.ตร.แหง่ชาติ 

9 / ก.ย./59 สมาชิกได้โอนมาชําระ ยอด 14,000 บ. 

20 / ต.ค./59 โทรตามให้สมาชิกมาชําระค่าหุน้และหนี ้แต่สมาชิกขอเลื่อนไปจ่ายสิ้นเดือนต.ค.59 

ที่ประชุม  รอสิน้เดือน ต.ค. 2559 

 9. ร.ต.อ.ประดิษฐ์   ศรทีอง  ตําแหน่ง สน.ดุสิต  เลขสมาชิก 06208 **กู้2ที่**  

    ทุนเรือนหุ้น     325,500.00  บาท 

                                     หนี้เงนิกู้สามัญ   1,369,542.48  บาท 

    หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ      54,593.56  บาท 

ว / ด / ป รายการ 
ยอดเรยีก

เก็บ 
หมายเหตุ 

- ประธานให้ทําหนังสอืชีแ้จง้ ถึงกรมส่งเสริมสหกรณ์, ผูบ้ัญชาการ, ผูบ้ังคับการ, สน.ดุสิต 

23 /พ.ค./59 ส่งหนังสือ ถึงอธิบดีกรมส่งเสริมผ่านสหกรณ์จังหวัดยะลา ที่สอ.ยล./1766 

16 /พ.ค./59 

ทางกรมส่งเสริมยะลาได้ตอบหนังสือกลับมา ที่ กษ1115/5966 และได้นําเรื่องสง่สํานักงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

กรุงเทพฯ พื้นที่1 เรื่อง ตรวจสอบข้อเท็จจริง ของสมาชิกเนื่องจากเป็นหนี้ 2 ที่รอตอบกลับจากสํานักงาน 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพฯ พื้นที่1  Tel.02-241-5902 -3 

14 /มิ.ย./59 มตทิี่ประชุม ชุดที่21 ครั้งที่6 ประชุมอํานวยการ  มมีตใิหด้ําเนนิการฟ้อง 

5 /ก.ค./59 นําเงินปันผลชําระหนี้  ใบเสร็จเลขที่ S1-009371/2559,S1-009370/2559  จํานวนเงิน 26,703.03.- บาท 

3 /ส.ค./59 ทางกรมส่งเสริมเขต12กรุงเทพฯได้ตดิต่อกลับมาขอรายละเอียดการสมัครเป็นสมาชิกครั้งแรกวันที่30/ม.ิย./49  

ระหว่างน้ี รอค าพิพากษา 



 

 

ที่ประชุม รับทราบ 

 10.ส.ต.อ.จกัรพันธ์  คงชัย  ตําแหน่ง สภ.พล  เลขที่สมาชกิ 6329  **กู้ 2 ที่สหกรณ์ขอนแก่น** 

ส่งอยู่เดือนละ 7,000 บาท ยอดส่งจรงิ 14,000 บาท  

    ทุนเรือนหุ้น     190,800.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     705,000.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ    125,600.00  บาท 

ว / ด / ป รายการ 
ยอดเรยีก

เก็บ 
หมายเหตุ 

19/ ม.ีค./59 ส่งหนังสือแจ้งคนค้ําเพื่อทราบ 

11/ เม.ย./59 ส่งหนังสือ ถึงกรมจังหวัดอุดร, ผบก.อุดร, สหกรณ์อุดร แจ้งว่าสมาชิกรายนี้เป็นหนี ้2 ทาง 

19/ ต.ค./59 ส่งหนังสือ ถึงสอ.ตร.ขอนแก่น ปิดหนี ้31/10/59  ยอด 847,538.47 บ. 

ที่ประชุม รับทราบ 

11.ส.ต.ต.ยุทธนา   ภูมิภาค  เลขที่สมาชิก 07201  **กู้ 2 ที่สหกรณ์ตํารวจตระเวนชายแดนที่23** 

    ทุนเรือนหุ้น       66,000.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ       78,513.92  บาท 

    หนี้ฉุกเฉิน           533.04  บาท 

ว / ด / ป รายการ 
ยอดเรยีก

เก็บ 
หมายเหตุ 

26/ ก.พ./59 มตทิี่ประชุม ครัง้ที่ 21 ชุดที่ 2  มีมติใหด้ําเนินการฟ้อง แต่พจิารณาแล้ว สง่ฟ้องไม่คุ้มกับหนี้ที่ฟ้อง 

28/ ก.ย./59 
ติดตอ่ให้สมาชิกลาออก โดยเอาหุน้เรือนหุน้หักกลบลบหนี้ แล้วจา่ยส่วนต่าง ยอด 14,793.12 บาท 

(29/ ก.ย./59 สมาชิกได้ดําเนินการเขียนบันทึกข้อความขอลาออก แล้วจ่ายส่วนต่างเรียบร้อยแล้ว) 

ได้ดําเนินการลาออกเรียบร้อยแล้ว 

ที่ประชุม รับทราบสมาชิกดังกล่าวลาออกแล้ว 

2.ส.ต.อ.สมชาย  ยศสงคราม  เลขที่สมาชิก 07394  **กู้ 2 ที่สหกรณ์อุดร** 

    ทุนเรือนหุ้น     258,800.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     877,190.51  บาท 

    หนี้ฉุกเฉิน       11,641.45  บาท 

ว / ด / ป รายการ 
ยอดเรยีก

เก็บ 
หมายเหตุ 

- สมาชิกขอโอนไปยังสหกรณ์อุดร แต่ทางสหกรณ์อุดรไม่รับเนื่องจากสมาชิกติดคนค้ําประกัน 

30/ มี.ค./59 ส่งหนังสือ ถึงนายทะเบียนสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี...(กรมส่งเสริมจังหวัดอุดรฯ ตอบกลับมายังสหกรณ์ฯ 



 

 

ว่าสมาชิกไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์อุดรฯ แต่เป็นหนี้ 

ธนาคารออมสิน ต้องผอ่นใหธ้นาคารออมสินเดือนละ 5,700 บาท ซึ่งทําให้สหกรณ์หักไม่ได้ 

8 /เม.ย./59 นําเงินปันผลชําระหนี้ฉุกเฉิน  จํานวนเงิน 19,720.42.- บาท 

9 / มิ.ย./59 ส่งหนังสือชีแ้จง้ ถึงผบก.อุดรธาน ี ให้ตามเรื่องสมาชิกรายส.ต.อ.สมชาย  ยศสงคราม 

สมาชิกรายส.ต.อ.สมชาย  ยศสงคราม  ย้ายตําแหน่งจาก ภจว.อุดรธานี ไป ภจว.สกลนคร 

23/ ก.ย./59  รออีก 6 เดือน แล้วโอนไปสหกรณ์สกลนคร 

19/ ต.ค./59 การเงนิ ภจว.สกลนคร หักชําระ ยอด16,820 บ.  ณ ตอนนีเ้ริ่มเก็บได้เป็นปกติแล้ว 

ที่ประชุม รับทราบ 

        13.ร.ต.อ.ทรัพย์สยาม  ชัยทุมพงศ ์ ตําแหน่ง สน.บางโพ  เลขที่สมาชิก 7745  **กู้ 2 ที่สหกรณ์นครบาล** 

ทุนเรือนหุ้น    354,000.00  บาท 

หนี้เงนิกู้สามัญ  1,400,000.34  บาท 

    หนี้โครงการ      71,056.85  บาท 

ว / ด / ป รายการ 
ยอดเรยีก

เก็บ 
หมายเหตุ 

26/ ก.พ./59 มตทิี่ประชุม ชุดที่21 ครั้งที่2 มีมติให้ดําเนินการฟ้อง แต่ประธานไม่ให้ฟ้อง 

30/ มี.ค./59 ส่งหนังสือช้ีแจ้ง ถึงผู้บัญชาการ, ผูบ้ังคับการ, ผูก้ํากับการ, สน.สําเหร่  ที่สอ.ยล./1069 

- ส่งหนังสือหักเงินชําระค่าหุ้นและหนี ้ ที่สอ.ยล./1070   23,920 บ. - 

8 / ม.ิย./59  

ได้ทําการติดตอ่ ไปที่สน.บางโพ รอหนังสอืตอบกลับจากเจา้หนา้ที่การเงินว่าสมาชิกกู้ที่ไหนบ้าง และเหตุผล

ใดที่หักให้กับสหกรณ์ฯ ไม่ได้หนังสือตอบกลับจากสน.บางโพ ที่ 0015.(บก.น.1)(11)/2164  ลงวันที่ 8 มิ.ย. 

2559 การเงนิหักได้เดือนละ  4,000 บาท เริ่มเดือนกรกฎาคม 2559  จากยอดเรียกเก็บจรงิ 23,920 บ. 

14/ มิ.ย./59 มตทิี่ประชุม ชุดที่21 ครั้งที่6 ประชุมอํานวยการ มีมติให้ดําเนนิการฟ้อง 

28/ ก.ย./59 การเงนิหักส่งชําระ ยอด 3,470 บ. หักค่าธรรมเนียม 30 บาท 

ที่ประชุม รับทราบ 

14.ส.ต.อ.อภิเดช  แก้วประดิษฐ์  ตําแหน่ง ภจว.ระนอง เลขที่สมาชิก 06119 **กู้2 ที่สหกรณ์นราธิวาส** 

    ทุนเรือนหุ้น     258,800.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     727,992.29  บาท 

    หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ      34,068.03  บาท 

    รับภาระหนี้     160,954.80  บาท 

 

 

/ตาราง... 



 

 

ว / ด / ป รายการ 
ยอดเรยีก

เก็บ 
หมายเหตุ 

11/ ม.ค./59 หนังสือถอนอายัดเงนิปันผลเฉลี่ยคืน มตทิี่ประชุม ชุดที่20 ครั้งที่15 

6 /ม.ิย./59 ส่งหนังสือหักเงินชําระค่าหุ้นและหนี ้ ถึง สภ.สุไหงโกลก ที่สอ.ยล./1969 17,230 บ. - 

13/ ก.ย./59 การเงนิ สภ.สุไหงโกลก  ได้ส่งมาชําระ ยอด 11,785 บ. 

- ตําแหน่งเดิม สภ.สุไหงโกลก   ตําแหน่งใหม ่ภจว.ระนอง 

23/ ส.ค./59 ส่งหนังสือหักเงินชําระค่าหุ้นและหนี ้ ถึง ภจว.ระนอง  ที่สอ.ยล./2821 15,880 บ. 
การเงนิแจง้หักให้ 

สิน้เดือน ต.ค.59 

การเงนิ ภจว.ระนอง แจง้หักใหส้ิน้เดือน ต.ค.59 

ที่ประชุม รับทราบรอสิ้นเดือน ต.ค.2559 

ขาดส่งประจ าเดือนตุลาคม  2559 

 1.ร.ต.ท.อดิศักดิ์  รอดพูล  ตําแหน่ง รองสว.ส.ทล.4 กก.7 บก.ทล  เลขที่สมาชิก 04442 

    ทุนเรือนหุ้น     320,000.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     725,817.86  บาท 

ว / ด / ป รายการ 
ยอดเรยีก

เก็บ 
หมายเหตุ 

20/ ต.ค./59 
ติดตอ่ไปยังสมาชิกใหชํ้าระค่าหุน้และหนี ้สมาชิกแจง้ว่าชําระให้สิ้นเดือน ต.ค.59 เพราะเงินเดือนของ 

สิน้เดือน ก.ย. ยังไม่ได้รับเนื่องจากย้ายตําแหน่ง  จะหักชําระให้สิน้เดือน ต.ค.59 

ที่ประชุม รับทราบรอสิน้เดือน ต.ค.2559 

 2.ส.ต.ท.อําพล  วรรณุรักษ์  ตําแหนง่สบืสอบสวนภาค 4  เลขที่สมาชิก 06392   

    ทุนเรือนหุ้น     242,800.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     724,297.16  บาท 

ว / ด / ป รายการ 
ยอดเรยีก

เก็บ 
หมายเหตุ 

- สมาชิกแจ้งไม่ให้การเงินหักชําระหนี้ 

22/ ก.ย./59 สมาชิกขอโอนไปยังสหกรณ์ขอนแก่น (รอบันทึกขอโอน/รับสภาพหนี้จากสมาชิก) 

ที่ประชุม รับทราบ 

 

/3.ส.ต.ท.วิทยา... 



 

 

 3.ส.ต.ท.วิทยา  ภูอาบอ่อน  ตําแหนง่ สภ.ยางตลาด  เลขที่สมาชิก 06520 

    ทุนเรือนหุ้น     154,800.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     219,996.99  บาท 

ว / ด / ป รายการ 
ยอดเรยีก

เก็บ 
หมายเหตุ 

18/ ต.ค./59 ติดตอ่ไปยังสมาชิกใหชํ้าระค่าหุน้และหนี ้สมาชิกไม่ยอมชําระ เก็บไม่ได้เนื่องจากย้าย สภ.ยางตลาด 

ที่ประชุม รับทราบ 

 4.ส.ต.ท.ณัฐดนัย  เพิ่มพูล  ตําแหน่ง สภ.โพนทอง  เลขที่สมาชิก 06549 

    ทุนเรือนหุ้น     185,800.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     385,974.47  บาท 

ว / ด / ป รายการ 
ยอดเรยีก

เก็บ 
หมายเหตุ 

22/ มิ.ย./59 ส่งหนังสือชําระค่าหุน้และหนี ้ถึง สภ.โพนทอง 8,100 บ. - 

20/ ต.ค./59 โทรแจ้งสมาชิกให้ชําระค่าหุ้นและหนี ้ยอด8,245.09 บ.  ณ ตอนนีย้ังไม่ได้รับยอด 

ที่ประชุม รับทราบรอตอบรับ 

 5.ร.ต.อ.นิติพัฒน ์ สุวรรณไตรย์  ตําแหน่ง ภจว.นครพนม  เลขที่สมาชิก 06833  

    ทุนเรือนหุ้น     394,510.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     998,149.75  บาท 

ว / ด / ป รายการ 
ยอดเรยีก

เก็บ 
หมายเหตุ 

16/ ส.ค./59 ส่งหนงัสอืหักเงินชําระค่าหุ้นและหนี ้ถึง สภ.นาแก  ที่สอ.ยล./2747 18,500 บ. - 

25/ ส.ค./59 ส่งหนังสือหักเงินชําระค่าหุ้นและหนี ้ถึงสอ.ตร.นครพนม ที่สอ.ยล./2834 18,500 บ. 

สหกรณ์นครพนม 

แจ้งหักใหส้ิน้   

เดือน ต.ค.59 

30/ ก.ย./59 สหกรณ์นครพนม สง่ชําระยอด 18,500 บ. 

ที่ประชุม รับทราบ 

 6.ส.ต.ท.ศักรินทร์     พงษ์พุฒิกร  ตําแหน่ง สภ.จะนะ  เลขที่สมาชกิ 07042 **ล่าสุด(ทางสหกรณ์ฯ 

สงขลา  จะทํารายการโอนวันที่ 15 ต.ค. 59  ยอด  บาท 

    ทุนเรือนหุ้น     251,900.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     905,202.24  บาท 

 

/ตาราง... 



 

 

ว / ด / ป รายการ 
ยอดเรยีก

เก็บ 
หมายเหตุ 

22/ ก.ย./59 ให้สมาชิกดําเนินการประสานเรื่องขอโอนกับทางสหกรณ์สงขลา 

15/ ต.ค./59 สหกรณ์สงขลา จะทํารายการโอนวันที่15 ต.ค. 59 

18/ ต.ค./59 สหกรณ์สงขลา โอนมาชําระยอด 18,500 บาท  ได้ดําเนินการลาออกเรียบร้อยแล้ว 

ที่ประชุม รับทราบ 

7.ร.ต.อ.สมยา  คงวงค์  เลขที่สมาชิก 07188  ตําแหน่งสภ.หาดสําราญ 

    ทุนเรือนหุ้น     319,060.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้หุ้น       77,594.89  บาท 

ว / ด / ป รายการ 
ยอดเรยีก

เก็บ 
หมายเหตุ 

29/ ม.ิย./59 มตทิี่ประชุม ชุดที่21 ครั้งที่6 มตทิี่ประชุมให้โอนไป สอ.ตร.ตรัง 

30/ มิ.ย./59 ทําหนังสือโอน สอ.ตร.ตรัง 

29/ ส.ค./59 
ส่งหนังสือหักเงินชําระค่าหุ้นและหนี ้ถึง สภ.หาดสําราญ จว.ตรัง  

ที่สอ.ยล./2862 
3,300 บ. - 

การเงนิ สภ.หาดสําราญ แจง้หักใหส้ิน้เดือน ต.ค.59 

ที่ประชุม รับทราบรอสิน้เดือน ต.ค.2559 

 8.ส.ต.อ.อรรถพล  นุกิจ  เลขที่สมาชิก 07470  ตําแหน่งสภ.นิคมน้ําอูน 

    ทุนเรือนหุ้น     253,180.00  บาท 

ว / ด / ป รายการ 
ยอดเรยีก

เก็บ 
หมายเหตุ 

13/ ต.ค./59 
ส่งหนังสือหักเงินชําระค่าหุ้นและหนี ้ ถึง สภ.นิคมน้ําอูน จว.สกลนคร 

ที่สอ.ยล./3636 
1,400 บ. - 

15/ ก.ค./59 ยอดเรียกเก็บมิ.ย.59 เรียกเก็บได้ 1,380 บาท  (เจ้าหน้าที่การเงิน แจ้งเงนิเดือนติดลบ) 

11/ ส.ค./59 ติดตอ่ขอโอน แตโ่อนไม่ได้เพราะติดอายัด 

18/ ส.ค./59 มตทิี่ประชุม ชุดที่21 ครั้งที่8 มมีตไิม่อนุมัตใิห้ลาออก (เปลี่ยนผูค้้ําประกัน) 

29/ ก.ย./59 มตทิี่ประชุม ชุดที่21 ครั้งที่9 มมีตสิมาชิกที่ตดิอายัดเงนิปันผลงดกู้ทุกประเภท 

ย้าย ตําแหน่งเดิม สภ.นคิมน้ําอูน  ตําแหน่งใหม่ ภจว.สกลนคร   

13/ ต.ค./59 ส่งหนังสือหักเงินชําระค่าหุ้นและหนี ้ ถึง ภจว.สกลนคร  ที่สอ.ยล./3639   1,400 บ. - 



 

 

การเงนิ ภจว.สกลนคร  แจ้งหักใหส้ิน้เดือน ต.ค.59 

ที่ประชุม รับทราบรอสิน้เดือน ต.ค.2559 

 9.ส.ต.อ.ทวีศักดิ์   ประดับศรี  เลขที่สมาชิก  07820 

                                          ทุนเรือนหุ้น     137,700.00  บาท 

ว / ด / ป รายการ 
ยอดเรยีก

เก็บ 
หมายเหตุ 

โดนอายัดเงนิปันผลสมาชกิไม่จา่ยส่งหนังสอืหลายครั้งแล้ว แตเ่จ้าหน้าที่การเงนิแจง้ว่า สมาชิกไม่ยินยอมจ่าย 

28/ ก.ค./59 
มตทิี่ประชุม ชุดที่21 ครั้งที่7 มมีตแิจง้เจ้าตัวการขาดส่งหุน้ตามระเบียบ 

(ถ้าจะลาออก ลาออกได้แต่จะส่งเรื่องเข้ากรมบังคับคดี) 

29/ ก.ย./59 มตทิี่ประชุม ชุดที่21 ครั้งที่9 มมีตสิมาชิกที่ตดิอายัดเงนิปันผลงดกู้ทุกประเภท 

ที่ประชุม ทําหนังสือชีแ้จงข้อบังคับกรณีขาดส่ง 

หยุดส่งหุ้นตามมติท่ีประชุม  13  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 อินทจักร์  เลขที่สมาชิก 04401 ทุนเรือนหุน้  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 51,708.79 บาท 

 **ค้างจ่ายตั้งแตเ่ดือน  7/2558 – 5/2559   

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

 

/วันที่กู้ฉุกเฉิน... 



 

 

 วันที่กู้ฉุกเฉิน 14 / 5 / 2555 วงเงนิกู้ 50,000 บาท ชําระงวดละ 4,200 บาท คงค้าง 3,865.52 บาท 

 **ค้างจ่ายตั้งแตเ่ดือน  8/2558 – 5/2559 

  3.ส.ต.ท.สมชาย  ยศสงคราม   ตําแหนง่ ภจว.อุดรธานี   สมาชิกเลขที่07394 

 วันที่กู้ฉุกเฉิน 16 / 3 / 2554 วงเงินกู้ 40,000 บาท ชําระงวดละ 2,900 บาท คงคา้ง 11,641.45 บาท 

 **ค้างจ่ายตั้งแตเ่ดือน  11/2555 – 5/2559 

  4.ร.ต.ท.วีระชาติ  คําเพราะ   ตําแหน่ง สภ.หนองคาย   สมาชิกเลขที่07415 

 วันที่กู้ฉุกเฉิน 2 / 5 / 2557 วงเงินกู้ 50,000 บาท ชําระงวดละ 4,200 บาท คงคา้ง 5,144.98 บาท 

 **ค้างจ่ายตั้งแตเ่ดือน  8/2558 – 5/2559 

  5.ส.ต.ท.ดํารง  เรอืงกระจาย   ตําแหน่ง ภจว.สุรินทร์   สมาชิกเลขที่07939 

 วันที่กู้ฉุกเฉิน 2 / 5 / 2557 วงเงินกู้ 49,999.93 บาท ชําระงวดละ 4,200 บาท คงค้าง 14,498.23 บาท 

 **ค้างจ่ายตั้งแตเ่ดือน  8/2558 – 5/2559 

  6.จ.ส.ต.ภูมทิัศน ์ สัตย์สุขยิ่ง   ตําแหนง่ ภจว.หนองคาย   สมาชิกเลขที่07966 

 วันที่กู้ฉุกเฉิน 18 / 7 / 2555 วงเงนิกู้ 10,500 บาท ชําระงวดละ 1,000 บาท คงค้าง 1,800.39 บาท 

 **ค้างจ่ายตั้งแตเ่ดือน  8/2558 – 5/2559  เก็บได้ไม่เต็ม 

4.9  เรื่อง  ข้าราชการบ านาญจ่ายตรง 
 ภายในเดือน กันยายน 2559 มีลูกหนี้ข้าราชการบํานาญส่งชําระเงินตั้งแต่ 22 ก.ย. – 21 ต.ค.2559 

จํานวน 127 ราย รวมเป็นเงิน 1,402,623.60 บาท เรียกเก็บจรงิ จํานวน 114 ราย จํานวนเงิน 1,198,763.60 บาท    

มาชําระเอง จํานวน 4 ราย จํานวนเงิน 22,573.86 บาท และเรียกเก็บจากกรมบัญชีกลาง จํานวน 9 ราย จํานวน

เงิน 175,497.52 บาท 

           สมาชิกหนว่ยบํานาญจ่ายตรง ประจําเดือน ก.ย.59          ยอดยกมา        100    ราย 

  ลาออก ประจําเดือน 22 ก.ย. – 21 ต.ค.59   ลาออก/ย้าย        - ราย 

                                                                           เสียชีวติ             - ราย 

                 ย้ายเข้า             27    ราย 

          คงเหลือ  บํานาญจา่ยตรง     เดือน  ตุลาคม 2559           ทั้งสิ้น              127     ราย  

 เรียกเก็บเงินไม่ได้  จํานวน  1 ราย 

   1. ร.ต.ท.ลาภ  จาวิสูตร    จํานวนเงิน  11,100.91  บาท 

 จึงสามารถเรียกเก็บเงินประจําเดือนตุลาคม 2559 เรียกเก็บได้จริง จํานวน 113  ราย  จํานวนเงิน  

1,187,662.69  บาท 

ที่ประชุม  ให้กรรมการ สภ.เบตง ติดตามเรื่อง 

 

 

 

/4.10 เรื่อง ขอโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์... 



 

 

4.10  เรื่อง  ขอโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์  (กรณตีิดค้ าประกัน) 

 1.  ด้วย  สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย จ.ส.ต.ธิยาภัทร์  กองเพ็ง  ตําแหน่ง  สภ.อุบลรัตน์ จว.ขอนแก่น 

สมาชิกเลขที่  5295  ได้ทําบันทึกข้อความ  ขอโอนย้ายราชการไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัด

ขอนแก่น จํากัด  รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น   361,700.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญ   887,600.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญรับสภาพหน้ี  675,121.16 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญค่าครองชีพ 135,000.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้ฉุกเฉิน            18,300.00 บาท 

   ติดภาระค้ าประกัน  4  ราย 

   1.  ส.ต.อ.บัณฑิต  เลียบภูเขียว  หุน้  193,300.00  บาท  หนี้  247,512.91   บาท 

   2.  ส.ต.อ.อดิศร    พลเยี่ยม หุน้  318,000.00  บาท  หนี้     2,700.00  บาท  

   3.  ร.ต.ท.พงศกร  อ่วงตระกูล   หุ้น  204,000.00  บาท  หนี้  135,000.00  บาท 

   4.  จ.ส.ต.เรวัต     พลชัย     หุน้  354,500.00  บาท  หนี ้1,561,400.00 บาท 

ที่ประชุม  ให้เปลี่ยนค้ําประกันจึงสามารถโอนสมาชิกภาพได้ 

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

7354  ได้ทําบันทึกข้อความ  ขอโอนย้ายราชการไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด จํากัด  

รายละเอียดดังนี ้

   ทุนเรอืนหุ้น   310,100.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญ          1,148,000.00 บาท 

   ติดภาระค้ าประกัน  5  ราย 

   1.  ส.ต.อ.ภูวนารถ      โนมพรรณ   หุน้  240,300.00  บาท  หนี้  930,329.74  บาท 

   2.  ส.ต.อ.ธนเดช         จํานงอุดม   หุน้  187,800.00  บาท  หนี้  223,698.47  บาท  

   3.  ร.ต.อ.ทรัพย์สยาม   ชัยทุมพงษ์  หุน้  354,000.00  บาท  หนี้    71,056.85  บาท 

   4.  ส.ต.ท.ฉลาด           ลีพ้ล      หุน้  176,800.00  บาท  หนี้    316,985.51 บาท 

   5.  ส.ต.อ.วิทยา            ฉิมหาชาติ หุน้  231,900.00  บาท  หนี้    412,938.51 บาท 

ที่ประชุม  ให้เปลี่ยนค้ําประกันจึงสามารถโอนสมาชิกภาพได้ 

 

 

 

/3.ด้วยสมาชิกสหกรณ์... 



 

 

 3.  ด้วย  สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย ส.ต.อ.สมมารถ  ปักกาเวสา  ตําแหน่ง  ภ.จว.ร้อยเอ็ด สมาชิกเลขที่  

7361  ได้ทําบันทึกข้อความ  ขอโอนย้ายราชการไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น จํากัด  

รายละเอียดดังนี ้

   ทุนเรอืนหุ้น   195,800.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญ   452,000.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญรับสภาพหน้ี   35,344.85 บาท 

   ติดภาระค้ าประกัน  1  ราย 

   1.  ส.ต.อ.ทินกฤต  มูลฐี     หุน้  225,500.00  บาท  หนี้  911,500.00  บาท 

ที่ประชุม  ให้เปลี่ยนค้ําประกันจึงสามารถโอนสมาชิกภาพได้ 

 4.  ด้วย  สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย ร.ต.ท.พนมธรรม  เชื่อช่วย  ตําแหน่ง  สภ.เมืองกระบี่  สมาชิกเลขที่  

9021  ได้ทําบันทึกข้อความ  ขอโอนย้ายราชการไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดกระบี่ จํากัด  

รายละเอียดดังนี ้

   ทุนเรอืนหุ้น   362,000.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญ          1,630,000.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญค่าครองชีพ  140,000.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญทุนการศึกษา   47,200.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้ปันผลเฉลี่ยคนื   24,000.00 บาท 

   ติดภาระค้ าประกัน  2  ราย 

   1.  ร.ต.ต.รุ่งรัศม ี ปราบมนตรี    หุน้  357,500.00  บาท  หนี้  1,660,000.00  บาท 

   2.  ร.ต.ต.ประโยชน์  วรกิจ  หุน้  343,500.00  บาท  หนี้  1,192,200.00  บาท 

ที่ประชุม  ให้เปลี่ยนค้ําประกันจึงสามารถโอนสมาชิกภาพได้  

 5.  ด้วย  สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย ส.ต.อ.อดิศร  พลเยี่ยม  ตําแหน่ง  สภ.กุดจับ จว.อุดรธานี สมาชิก

เลขที่  6922  ได้ทําบันทึกข้อความ  ขอโอนย้ายราชการไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี 

จํากัด  รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น   318,000.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญ          1,217,500.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญค่าครองชีพ    17,100.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้ฉุกเฉิน    20,500.00 บาท 

   ติดภาระค้ าประกัน  5  ราย 

   1.  ด.ต.ประครอง     ฤทธิร่วม    หุน้  406,00.00  บาท  หนี้     842,924.36  บาท 

   2.  ส.ต.อ.ฤทธิชัย     เวียงสมุทร  หุน้ 177,700.00  บาท  หนี้      582,000.00  บาท 

   3.  ส.ต.ท.ศตวรรษ    ยะมากา  หุน้    8,000.00  บาท  หนี้       60,000.00  บาท 

/4. ส.ต.อ.คารมย์... 



 

 

   4.  ส.ต.อ.คารมย์      ปริปุญณะ หุ้น 208,600.00  บาท  หนี ้    551,200.00  บาท 

   5.  ส.ต.อ.พีระสันต์    พีระ  หุน้  127,300.00  บาท  หนี ้   494,000.00  บาท 

ที่ประชุม  ให้เปลี่ยนค้ําประกันจึงสามารถโอนสมาชิกภาพได้ 

 6.  ด้วย  สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย ส.ต.อ.กิตต ิมานะชํานิ  ตําแหน่ง  สภ.บากล่ํา จว.สงขลา สมาชิกเลขที่  

7365  ได้ทําบันทึกข้อความ  ขอโอนย้ายราชการไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดสงขลา จํากัด  

รายละเอียดดังนี ้

   ทุนเรอืนหุ้น   354,700.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญ             952,667.59 บาท 

   หน้ีเงนิกู้ปันผล      21,800.00 บาท 

   ติดภาระค้ าประกัน  4  ราย 

   1.  ด.ต.กมล          ทองคํา     หุน้ 375,000.00  บาท  หนี ้   1,131,132.32  บาท 

   2.  จ.ส.ต.ณัฐสิทธิ์    สุยฉ่อง  หุน้ 354,900.00  บาท  หนี ้    990,756.62  บาท 

   3.  ส.ต.อ.คุณาสิน    จันทร์มหา  หุน้ 174,400.00  บาท  หนี้      202,154.67   บาท 

   4.  ส.ต.อ.ธีรวัฒน ์    จันทร์ม ี    หุน้ 364,400.00  บาท  หนี ้    790,336.52  บาท 

ที่ประชุม  ให้เปลี่ยนค้ําประกันจึงสามารถโอนสมาชิกภาพได้ 

4.11  เรื่อง  การรับโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ 

 1.  ตามหนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจนราธิวาส จํากัด ที่ สอ.1473/2559  ลงวันที่  6 ตุลาคม 2559  

เรื่อง ขอโอนสภาพสมาชิกระหว่างสหกรณ์  ราย  ร.ต.ท.ณัฐวุฒิ  หมัดเส็น  สมาชิกเลขที่ 9761  สหกรณ์ออม

ทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส จํากัด  ขอโอนสมาชิกภาพมายังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา 

จํากัด  รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น   45,600.0 บาท 

   ไม่ติดภาระค้ าประกัน 

ที่ประชุม  รับโอนสมาชิกภาพ 

 2.  ตามหนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ จํากัด ที่ สอ.290/2559  ลงวันที่ 

11 ตุลาคม 2559  เรื่อง ขอโอนสภาพสมาชิกระหว่างสหกรณ์  ราย  ร.ต.ท.สราวุธ อื้นนวน  สมาชิกเลขที่ 2077  

สหกรณ์ออมทรัพย์กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ จํากัด  ขอโอนสมาชิกภาพมายังสหกรณ์ออมทรัพย์

ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด  รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น   80,450.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญ           319,959.79 บาท 

   ไม่ติดภาระค้ าประกัน 

ที่ประชุม  รับโอนสมาชิกภาพ 

/3.ตามหนังสือสหกรณ์... 



 

 

 3. ตามหนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 44 จํากัด ที่ สอ.330/2559  ลงวันที่ 6 

ตุลาคม 2559  เรื่อง ขอโอนสภาพสมาชิกระหว่างสหกรณ์  ราย  ด.ต.ภิญโญ  เทพสุริบุญ  ตําแหน่ง สภ.เบตง 

จว.ยะลา  สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 44  จํากัด ขอโอนสมาชิกภาพมายังสหกรณ์ออมทรัพย์

ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด  รายละเอียดดังนี้  

   ทุนเรอืนหุ้น   398,100.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญ          1,286,279.51 บาท 

   ไม่ติดภาระค้ าประกัน 

ที่ประชุม  รับโอนสมาชิกภาพ 

 4. ตามหนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจจังหวัดสตูล จํากัด ที่ สอ.36/2559  ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559  

เรื่อง ขอโอนสภาพสมาชิกระหว่างสหกรณ์  ราย  ร.ต.ท.สมพร  สุขอนันต์  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจ

จังหวัดสตูล  จํากัด ขอโอนสมาชิกภาพมายังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด  รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น   310,200.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญ          1,225,630.05 บาท 

   ไม่ติดภาระค้ าประกัน 

ที่ประชุม  รับโอนสมาชิกภาพ 

 5.  ตามหนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด ที่ 1293/2559 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 

2559  เรื่อง แจ้งรายละเอียดหุ้นและหนี้คงเหลือ สมาชิกราย  ส.ต.อ.ไพโรจน์  จันทร์สิงห์  สมาชิกของสหกรณ์

ออมทรัพย์ตํารวจจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด ขอโอนมายังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

รายละเอียดดังนี ้

   ทุนเรอืนหุ้น   217,100.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญ          1,255,630.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญพิเศษ      292,397.00 บาท 

   ไม่ติดภาระค้ าประกัน 

ที่ประชุม  รับโอนสมาชิกภาพ 

 6.  ตามหนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจจังหวัดสตูล จํากัด ที่ สอ.53/2560 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559  

เรื่อง ขอโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ฯ สมาชิกราย  จ.ส.ต.ประพันธ์  ยังนิ่ง  สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์

ตํารวจจังหวัดสตูล จํากัด ขอโอนมายังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น   145,300.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญ            609,761.37 บาท 

   ไม่ติดภาระค้ าประกัน 

ที่ประชุม  รับโอนสมาชิกภาพ 

/4.12 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ... 



 

 

4.12  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการศึกษาบุตรสมาชกิ  ประจ าปี 2559  

ที่ประชุม  แตง่ตัง้ให้คณะกรรมการ  รายชื่อดังตอ่ไปนี้ 

  1.  พ.ต.ท.ศิวกร  จันทร  ประธาน/ผู้จัดการ 

  2.  ร.ต.ท.สมเกียรต ิ  สุวรรณอักษร รองประธาน/กรรมการ 

  3.  ร.ต.ท.วุฒิศักดิ์   ฆังคะสุวรรณ ์ กรรมการ/เหรัญญิก 

  4.  จ.ส.ต.มารุต   ปาลิยะประดิษฐ์ กรรมการ 

  5.  จ.ส.ต.กันย์ทิต   ฆังคะรัตน ์ กรรมการ/เลขานุการ 

4.13  เรื่อง  ขออนุมัติจัดซื้อกล้อง Cannon Eos 760D  

 ด้วย  สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด จัดการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2559 

สหกรณ์ฯ  ยังขาดอุปกรณ์สารสนเทศเพื่อใช้ในประกอบการเกี่ยวกับงานต่างๆ ของสหกรณ์ฯ  จึงขออนุมัติจัดซื้อ

กล้อง Cannon Eos 760D เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล ภาพ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

ต่อไป  รายละเอียดดังนี้ 

 -  ความละเอียดภาพสูงสุด  24  ล้านพิกเซล 

 -  จอภาพ  LCD  ด้านบน เพื่อแสดงข้อมูลในการถ่ายภาพ  ช่วยใหก้ารถ่ายภาพสะดวกมากขึ้น  

 -  ปุ่ม Quick control dial ด้านหลังกล้อง ช่วยใหก้ารปรับค่าต่างๆ เป็นไปได้รวดเร็วขึน้ 

 -  ระบบโฟกัสภาพแบบติดตามวัตถุ Hybrid CMOS AF III  ที่ช่วยให้การโฟกัสภาพในโหมถ่ายวิดีโอ และ

ขณะถ่ายแบบ Live View แมน่ยํามากขึ้น และสามารถ Track ตามวัตถุได้ดี 

 -  ระบบโฟกัส  19 จุด  แบบ Cross type  ทั้งหมด 

 -  และเป็นครั้งแรกสําหรับกล้อง  entrylevel  ที่มรีะบบโฟกัสภาพแบบกลุ่ม  

 -  ระบบคํานวณค่าแสง 7560 pixel RGB + IR  ที่รู้จักสีโดยเฉพาะสีผิวของคนทําให้การคํานวณค่าแสง  

DIGIC 6 ประมวลผลรวดเร็ว 

 -  โพรเซสเซอร์ DIGIC 6  ประมวลผลเร็ว 

 -  ปรับ ISO ได้ตัง้แต่ 100 – 12800  และปรับเร่งเพิ่มเป็น 25600  ได้ 

 -  ถ่ายภาพแบบต่อเนื่อง 5 fps หรอื 5 ภาพต่อวินาที 

 -  จอภาพแบบปรับได้หลากหลายมุมมอง  vari-angle ClearView II LCD 

 -  จอระบบสัมผัสแบบ Capacitive ใช้งานแบบ Multi-touch ได้เหมอืนจอมอืถือ 

 -  ถ่ายภาพเคลื่อนไหวระบบ Full HD  พร้อมไมค์โครโฟน Stereo 

 -  ระบบ  WiFi  และ NFC เพื่อการเชื่อมต่อไปยังมอืถือได้ง่าย 

 -  น้ําหนัก  19.33 oz/ 565 g 

 -  ขนาด  5.2x4.0x3.1 

 ราคาประมาณการ  ( ประกันศูนย์  39,900.00  บาท ) 

 

/จงึขอความอนุเคราะห.์.. 



 

 

 จึงขอความอนุเคราะห์ประธานกรรมการ คณะกรรมการเล็งเห็นความจําเป็นในการจัดซื่ออุปกรณ์

สารสนเทศในครั้งนี้ 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้ตัง้งบประมาณปี 2560 

4.14  เรื่อง  ขอรับเงนิกองทุนสวัสดิการ  ราย  ส.ต.ต.อรรถพล  เหลือเทพ   

 ด้วย  ร.ต.ท.โชคชัย เหลือเทพ  บิดา  นางสุนีย์  เหลือเทพ  มารดา  ของสมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  ส.ต.ต.

อรรถพล  เหลือเทพ   ตําแหน่ง  ผบ.หมู่ ป.สภ.กรงปินัง  สมาชิกเลขที่  9749  ได้เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่     

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559  นั้น  ในขณะนี ้บิดาและมารดาของสมาชิกสภาพจิตใจไม่พรอ้มที่จะเดินทางไปติดต่อ

กับสหกรณ์ฯ ได้ด้วยตัวเอง  จึงขอความอนุเคราะหช่์วยดําเนินการธุรกรรมทางการเงนิที่เกี่ยวข้อง  ในรายละเอียด

ผูร้ับผลประโยชน์ของสหกรณ์  ดังนี้  นางสุนยี์  เหลือเทพ  มารดา 

ทปีระชุม  อนุมัตติามระเบียบ จํานวน 50,000 บาท 

4.15  เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์กู้เงนิค่าครองชีพ 

 ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  พ.ต.ต.สิทธิพันธ์  สุวรรณโณ  ตําแหน่ง  สว.สส.สภ.จะกว๊ะ  สมาชิกเลขที่  

3153  มีความจําเป็นเร่งด่วนเป็นอย่างยิ่ง จําต้องนําเงินไปต่อเติมบ้านที่พักอาศัย  ซึ่งขณะนี้ยังคงค้างชําระค่า

ก่อสร้างและค่าแรงงานวัสดุต่างๆ อยู่อีกประมาณ  300,000.00  บาท  จึงขอกู้เงินโครงการเพื่อบรรเทาค่าครอง

ชีพสมาชิก  จํานวน 200,000.00 บาท  แต่เนื่องจากภายในปีนี้ได้กู้เงินโครงการเพื่อบรรเทาค่าครองชีพสมาชิกไป

แล้ว  เมื่อ 1 มีนาคม 2559 และได้ปิดหนี้ไปแล้ว  ตามระเบียบเงินกู้โครงการเพื่อบรรเทาค่าครองชีพสมาชิก  

สมาชิกสามารถกู้ได้ 1 ครั้ง/คน  จงึขอความกรุณามายังประธานกรรมการ คณะกรรมการ อนุมัติให้กู้เงินในครั้งนี ้

จากรับรองเงนิเดือนสามารถกู้ได้ 200,000.00  บาท  

ที่ประชุม  อนุมัตติามคําขอ จํานวน 200,000 บาท 

4.16  เรื่อง  ขอกู้เงนิสามัญเร่งด่วน 

 ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ร.ต.ต.สมพร  อ่อนชุลี  ตําแหน่ง รอง สว.ป.สภ.เมืองยะลา สมาชิกเลขที่  

1975  มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญกรณีเร่งด่วน เนื่องจากบุตรกําลังศึกษาคณะแพทย์แผนจีน ช้ันปีที่ 1 ที่

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  ค่าใช้จ่ายและค่าเล่าเรียนไม่

เพียงพอประกอบกับเป็นบุตรคนที่ 4 ไม่สามารถเบิกค่าเล่าเรียนได้ จึงขอกู้เงินกู้สามัญ จํานวน 650,000.00  

บาท แต่เนื่องจากได้เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559  ได้กู้เงินกู้สามัญทุนเรือนหุ้นไปแล้ว จํานวน 393,000.00  บาท 

ยังไม่ได้ชําระงวดแรก  จึงขอความอนุเคราะหก์รรมการพิจารณาอนุมัตใินการกู้เงินในครั้งนี้ 

ที่ประชุม  อนุมัตติามคําขอ 

 

 

 

 

 

/4.17 เรื่อง ขอสนับสนุนของใช้... 



 

 

4.17  เรื่อง  ขอสนับสนุนของใช้ส านักงาน 

 1.  ด้วย หน่วยปฏิบัติการพิเศษ กองกํากับการสืบสวน ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา ได้รับมอบอาคารที่ทํา

การกองร้อย หน่วยปฏิบัติการพิเศษฯ แต่ยังขาดของใช้สํานักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่   จึงเรียนมายังท่าน

เพื่อขอสนับสนุนของใชส้ํานักงานตามรายการดังนี้ 

  1.  ตู้เหล็ก  ชนิด  2  บาน 

  2.  ตู้แฟนซี  4  ช้ัน 

  3.  ของใช้สํานักงานอื่นๆ 

ที่ประชุม  อนุมัตติู้แฟนซี  2  ตู ้ สว่นที่เหลอืมอบใหห้นว่ย นปพ.ภ.จว.ทั้งหมด 

 2.  ตามหนังสือบันทึกข้อความ ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา ฝ่ายอํานวยการ 1 ที่ 0025.31(ฝอ.1)/  ลงวันที่ 

17 ตุลาคม 2559  เรื่อง ขอสนับสนุนตู้แฟนซี 4 ช้ัน  ด้วย งานธุรการ ภ.จว.ยะลา มีค วามประสงค์ที่จะขอ

สนับสนุนตู้แฟนซี 4 ช้ัน จํานวน 3 ตู้ เพื่อนํามาใช้ในการเก็บเอกสารและแฟ้มเอกสารของทางราชการ ซึ่งขณะนี้มี

เอกสารและแฟ้มเอกสารมีเป็นจํานวนมากตู้เอกสารที่ใช้อยู่ในขณะนี้ได้จัดเก็บเอกสารเต็มแล้ว จึงขอสนับสนุนตู้

ดังกล่าวมายังท่าน  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะหจ์ากท่าน 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้ตูแ้ฟนซี  2  ตู้ 

4.18  เรื่อง  ขออนุมัติหยุดดอกเบี้ย สมาชกิเสียชีวติ 

 จํานวน  3  ราย  เนื่องจากเสียชวีิตจากการปฏิบัติหนา้ที่ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559  สภ.กรงปินัง   

 1.  ส.ต.ท.อรรถพล เหลือเทพ   สภ.กรงปินัง 

 2.  ส.ต.ต.สุรยิา หนูนิ่ม  สภ.กรงปินัง 

 3.  ส.ต.ต.ณัฐพงศ์    ชาติดํา  สภ.กรงปินัง 

ที่ประชุม  อนุมัตติามระเบียบ 

4.19  เรื่อง  ขออนุมัติกองทุนสวัสดิการสมาชิก   

 สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.ท.ณัฐพงศ์  ชาติดํา  สมาชิกเลขที่  8682  เนื่องจากได้เสียชีวิตจากการ

ปฏิบัติหน้าที่  เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559  รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรือนหุ้น    49,000.00  บาท 

   หนี้เงนิกู้สามัญค่าครองชีพ  71,100.00   บาท 

   เมื่อโอนหุน้หักหนี้สว่นต่างประมาณ 22,100.00   บาท 

   ซึ่งขอกองทุน 0.2 ในยอด    20,000.00  บาท 

   ส่วนที่เหลือคือ  2,100.00  บาท  ใช้จากกองทุนสวัสดิการ 

ที่ประชุม  อนุมัตติามระเบียบ 

 

 

/4.20 เรื่อง ทายาทขอรับเงินทุน... 



 

 

4.20  เรื่อง  ทายาทขอรับเงนิทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก  ราย  ส.ต.ท.ณัฐพงศ์  ชาติด า   

 ทายาทของ  ส.ต.ท.ณัฐพงศ์  ชาติดํา   สมาชิกเลขที่  8682  ได้ขอรับเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์

สมาชิก  จํานวน  4  ราย  ซึ่งมรีายชื่อดังนี้ 

  1.  นางเมธินี  ชาติดํา  ภรรยา 

  2.  ด.ช.ธีรพิชญ์  ชาติดํา  บุตร 

  3.  นางสมจิตร  ชาติดํา  มารดา 

  4.  นายเปลือ้ง  ชาติดํา  บิดา 

ที่ประชุม  อนุมัตดิําเนนิการจ่ายทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกตามระเบียบต่อไป 

4.21  เรื่อง  สมาชิกโดนให้ออกจากราชการ 

 ตามคําสั่งตํารวจภูธรจังหวัดยะลา ที่ 1457/2559  เรื่อง ให้ข้าราชการตํารวจออกจากราชการไว้ก่อน  

ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2559  จํานวน  2  ราย  ดังนี้ 

 1.  ส.ต.ท.ธีรยุทธ์   จันทร์เพ็ง  ตําแหน่ง  ผบ.หมู ่ป.สภ.รามัน  สมาชิกเลขที่  8493  รายละเอียดดังนี ้

   ทุนเรอืนหุ้น   210,600.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญ   852,900.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญค่าครองชีพ   19,400.00 บาท 

   ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ 

   1.  ส.ต.ท.สมัน  หลับด้วง สภ.รามัน   สมาชิกเลขที่  8462 

   2.  ส.ต.ท.ยุทธภูมิ  ทัดกลาง สภ.รามัน   สมาชิกเลขที่  8804 (ให้ออก) 

   3.  ส.ต.ท.ณรงคฤ์ทธิ์  สมบูรณ์ สภ.รามัน   สมาชิกเลขที่  8515 

   ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญค่าครองชีพ 

   1.  ส.ต.ท.ยุทธภูมิ  ทัดกลาง สภ.รามัน   สมาชิกเลขที่  8804 (ให้ออก) 

ที่ประชุม  แจ้งผูค้้ําประกันรับทราบ 

 2.  ส.ต.ท.ยุทธภูมิ  ทัดกลาง  ตําแหน่ง  ผบ.หมู ่ป.สภ.รามัน  สมาชิกเลขที่  8804  รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น   168,200.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญ   706,300.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญค่าครองชีพ   58,640.00 บาท 

   ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ 

   1.  ส.ต.ท.สุชาติ  ศรเีทพอุบล สภ.รามัน   สมาชิกเลขที่  8460 (ตั้งกรรมการสอบ) 

   2.  ส.ต.ท.วัชรพงศ์ เกาะกลาง    สภ.รามัน   สมาชิกเลขที่  8805  

   3.  ส.ต.ท.ณรงคฤ์ทธิ์  สมบูรณ์ สภ.รามัน   สมาชิกเลขที่  8515 

   4.  ส.ต.ท.เอกพจน ์ นาคราช สภ.รามัน   สมาชิกเลขที่  9319 

 

/ผูค้้ําประกันเงนิกู้สามัญ... 



 

 

   ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญค่าครองชีพ 

   1.  ส.ต.ท.ธีรยุทธ์   จันทร์เพ็ง   สภ.รามัน   สมาชิกเลขที่  8493 (ให้ออก) 

ที่ประชุม  แจ้งผูค้้ําประกันรับทราบ 

4.22  เรื่อง  ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2559 

 1.  ด้วย  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจแห่งชาติ จํากัด ได้กําหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 

2559  ในวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2559  ณ ห้องประชุมศรียานนท์  ช้ัน 2 อาคาร 1 สํานักงานตํารวจแห่งชาติ  

แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 

 จงึขอเรียนเชิญประธานกรรมการ  คณะกรรมการดําเนินการ หรอืผูจ้ัดการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญในครั้งนี ้

ที่ประชุม  ไม่เข้าร่วมประชุม 

 2.  ตามที่คณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 24  ในการประชุมครั้งที่ 

10/2559  เมื่อวันที่ 29 มถิุนายน 2559  ได้มติเห็นชอบให้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2559  ในวันเสาร์ที่ 

17 ธันวาคม 2559  ตั้งแต่ 07.00 น. เป็นต้นไป  ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส  สันนิบาติสหกรณ์แห่งประเทศ

ไทย  เลขที่ 13 ถนนพิชัย  แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 

 จงึขอเรียนเชิญประธานกรรมการ  คณะกรรมการดําเนินการ หรอืผูจ้ัดการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญในครั้งนี ้

ที่ประชุม  ไม่เข้าร่วมประชุม 

4.23  เรื่อง  ขอเชิญส่งบุคลากรของสหกรณ์เข้าร่วมการฝึกอบรม 

 ด้วย  สันนิบาติสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ได้กําหนดจัดโครงการฝึกอบรมสําหรับผู้บริหารและฝ่าย

จัดการสหกรณ์ทุกประเภท ในเดือนพฤศจกิายน 2559  จํานวน  3  หลักสูตร  ดังนี้ 

 1.  หลกัสูตร “เจ้าหนา้ที่การเงินขัน้พืน้ฐาน” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2559 ณ สันนิบาติ

สหกรณ์แห่งประเทศไทย 

 2.  หลักสูตร “การบริหารสินเช่ือและการจัดทํานติิกรรมสัญญา”รุ่นที่1 ระหว่างวันที่14 -15 พฤศจิกายน 

2559 ณ สันนิบาตสิหกรณ์แห่งประเทศไทย 

 3.  หลักสูตร “Smart Manager (บริหารคน บริหารงาน บริหารความเสี่ยง)”รุ่นที่1ระหว่างวันที่ 23 – 25 

พฤศจกิายน 2559  ณ  สันนิบาตสิหกรณ์แห่งประเทศไทย 

 จงึขอเชิญสหกรณ์ส่งผูบ้ริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์เข้ารับการอบรม ในครั้งนี้ 

ที่ประชุม  ไม่มผีูเ้ข้าร่วมอบรม 

 

 

 

/4.24 เรื่อง ขอลดผูค้้ําประกันเงินกู้สามัญ... 



 

 

4.24  เรื่อง  ขอลดผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ร.ต.ท.นิรุทธ์  นันทมาศวังนรา  ตําแหน่ง  ภ.จว.ยะลา  สมาชิกเลขที่ 4031  

ได้ทําสัญญากู้สามัญเลขที่ สท 176/2559  ลงวันที่ 1 มีนาคม 2559  นั้น ได้ทําสัญญาเงินกู้โดยมีผู้ค้ําประกัน 

จํานวน 4  ราย  ซึ่งมผีูค้้ําประกันราย พ.ต.ต.ณชิญาพัฒน์ ธัญภักดีพัฒน์ ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ  

ซึ่งทําให้ผู้ค้ําประกันแทนรายดังกล่าวมิได้ ซึ่งมติคณะกรรมการผู้ที่กู้เงินกู้สามัญ  1,000,000.00  บาท  ขึ้นไปให้

จัดผู้ค้ําประกันจํานวน 3 ราย  จึงขอความอนุเคราะหค์ณะกรรมการในการถอดถอนรายชื่อผูค้้ําประกันรายนี้ 

ที่ประชุม  เจ้าตัวทําหนังสือให้ผูค้้ําประกันทุกท่านยินยอม 

4.25  เรื่อง  ขอเชิญร่วมโครงการอบรมสัมมนา 

 ด้วย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด ร่วมกับ ชมราสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ (ชสต.) 

ได้กําหนดแผนขับเคลื่อนขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ในพื้นที่ภาคใต้ โดยมีการจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาให้

ความรู้และรณรงค์เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ขบวนการสหกรณ์ ในโครงการหลักสูตรผู้นําสหกรณ์ระดับสูง 

หัวข้ออบรม “รวมมิตรพิชิตการเงินการลงทุนสหกรณ์ สําหรับผู้นําระดับสูง ” ในระหว่างวันที่4 – 5       

พฤศจกิายน 2559 ณ โรงแรมเรอืรัษฎา  ถ.พัทลุง – ตรัง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 

 จงึขอเรียนเชญิสหกรณ์เขา้ร่วมอบรมสัมมนาในครั้งนี้ 

ที่ประชุม  ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม  1  ท่าน  คอื พ.ต.ท.ศิวกร  จันทร  ประธานสหกรณ์ฯ 

4.26 เรื่อง  ขอให้สมาชิกลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  ด.ต.โอภาส  เทวสิทธิ์  (เสียชีวติ) 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ด.ต.โอภาส เทวสิทธิ์ ตําแหน่ง สภ.เบตง สมาชิกเลขที่ 7657  ได้เสียชีวิต    

จงึขอให้สมาชิกลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ต่อไป 

ที่ประชุม  อนุมัตติามระเบียบ 

4.27  เรื่อง  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด ว่าด้วยทุนสวัสดิการศึกษาบุตร 

                สมาชิก  ประจ าปี 2559   

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

ว่าด้วยทุนสวัสดิการศึกษาบุตรสมาชกิ ประจ าปี 2559 

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

 อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ข้อ31(8) และ        

ข้อ 97(11) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่  21 ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม  2559 ได้มีมติกําหนด

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ว่าด้วยทุนสวัสดิการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2559 

ดังตอ่ไปนี้ 

 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ว่าด้วยทุน

สวัสดิการศกึษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2559” 

/ข้อ 2. ระเบียบนีใ้ห้ใชบ้ังคับ... 



 

 

 ขอ้ 2. ระเบียบนีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ว่าด้วยทุนส่งเสริม

การศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2553 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับ

ระเบียบนี ้และใหใ้ช้ระเบียบนีแ้ทน 

 ข้อ 4. ในระเบียบนี้ 

 สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

 คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการ 

 ทุนสวัสดิการศกึษาบุตรสมาชิก หมายถึง เงนิที่ได้มาจากการจัดสรรกําไรสุทธิ หรือเงินบริจาค       

ซึ่งจําแนกเป็นระดับช้ัน โดยมอบให้กับบุตรของสมาชิกสหกรณ์ เพื่อใช้เป็นทุนในการศกึษา 

 ข้อ 5. ทุนสวัสดิการศกึษาบุตรสมาชิก จํานวน 300,000 บาท จําแนกใหทุ้น ดังตอ่ไปนี้ 

(1) ระดับประถมศึกษา   จํานวน 80 ทุนๆ ละ 1,000 บาท 

(2) ระดับมัธยมศกึษาตอนตน้   จํานวน 50 ทุนๆ ละ 1,500 บาท 

(3) ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย ปวช. ปวส. จํานวน 35 ทุนๆ ละ 2,000 บาท 

(4) ระดับปริญญาตรี    จํานวน 25 ทุนๆ ละ 3,000 บาท 

 ข้อ 6. คุณสมบัติของบุตรสมาชิก มีดังนี้ 

(1) เป็นบุตรของสมาชิก หรอืบุตรบุญธรรมที่ชอบด้วยกฎหมาย 

(2) บุตรสมาชิกที่ขอรับทุน จะต้องกําลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาของทางราชการหรือ

เอกชน 

 ข้อ 7. เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการยื่นขอรับทุน มีดังนี้ 

(1.) ใบรับรองของผู้บังคับบัญชาของบิดาหรือมารดา ซึ่งมีตําแหน่งตั้งแต่ระดับสารวัตรขึ้นไป 

เป็นผู้รับรองว่าเป็นบุตรของสมาชิกจรงิ 

(2.) ใบรับรองของสถานศึกษา ตามข้อ 6(2) 

(3.) กรณีเป็นบุตรบุญธรรม ให้มเีอกสารการจดทะเบียนเป็นบุตรบุญธรรม 

 ข้อ 8. สมาชิก 1 ราย มีสิทธิยื่นขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกได้เพียง 1 ทุน โดยใช้เอกสาร

หลักฐานตามข้อ 7 ส่งให้สหกรณ์ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในประกาศ 

 ข้อ  9. ในการพิจารณาให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกนั้น ให้สหกรณ์ฯ รวบรวมรายชื่อบุตร

สมาชิก     ที่ประสงคข์อรับทุน เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อดําเนนิการจับฉลาก 

 ข้อ 10. เมื่อคณะกรรมการได้ดําเนินการจับฉลาก และอนุมัติให้จ่ายเงินทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร          

สมาขิกแล้ว ให้บิดา มารดา หรอืผูแ้ทน นําบุตรไปรับเงนิตาม วัน เวลา สถานที่ ที่สหกรณ์กําหนดให้ 
  

 ใหป้ระธานกรรมการสหกรณ์ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

 

/ประกาศ ณ ... 
 



 

 

   ประกาศ ณ วันที่  1  พฤศจกิายน  พ.ศ.2559 

      พันตํารวจโท    ศวิกร  จันทร 

              ( ศิวกร จันทร ) 

     ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

ที่ประชุม รับสมัครรับทุนตั้งแตว่ันที่ 1 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2559 และประกาศให้สมาชิกทุกท่านทราบ 

4.28  เรื่อง  แจ้งอายัดสิทธิเรยีกร้องเงนิปันผล เงนิเฉลี่ยคนื เงนิค่าหุ้นสหกรณ์ฯ 

 ด้วยศาลจังหวัดยะลา ที่ ยล 0026/(1)1425 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559  เรื่อง แจ้งอายัดสิทธิเรียกร้อง

เงินปันผลเฉลี่ยคืน เงินค่าหุ้นสหกรณ์ฯ ตามหมายเลขแดงที่ ผบ.249/2559 ระหว่าง นางสิริกร  ผดุงกาญจน์ 

โจทก์  ส.ต.ต.วรวุฒิ  สุขสงวน  จําเลย ตําแหน่ง  สภ.เมืองยะลา สมาชิกเลขที่ 6931  ตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี 

สํานักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา กรมบังคับคดี เป็นเจา้พนักงานบังคับคดีจัดการยึดอายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ตาม

คําพิพากษา จัดการอายัดสิทธิเรยีกร้อง เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และปีต่อๆไป 

ที่ประชุม  ทําหนังสือโต้แย้งการอายัดไปยังบังคับคดีภายในระยะเวลาที่กําหนด 

4.29  เรื่อง  ขออนุมัติการโอนหุ้นหักหน้ี  

 1.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.ดนัย ดาเด๊ะ สมาชิกเลขที่ 7154 ตั้งกรรมการสอบสวนร้ายแรง  

บัดนี ้ผู้ค้ําประกันได้เซ็นหนังสือรับสภาพหนีเ้ป็นที่เรียบร้อยแลว้ ฝา่ยจัดการจงึขอโอนหุ้นหักหนีใ้ห้แก่สมาชิกรายนี้ 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ 

 2.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ต.อดศิักดิ์  พุ่มพูล สมาชิกเลขที่ 8769 กรณีให้ออกจากราชการ  

บัดนี ้ผู้ค้ําประกันได้เซ็นหนังสือรับสภาพหนีเ้ป็นที่เรียบร้อยแลว้ ฝา่ยจัดการจงึขอโอนหุ้นหักหนีใ้ห้แก่สมาชิกรายนี้ 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ 

4.30  เรื่อง  ขอเบิกเงนิค่าบริการดูแลเว็บไซต์และปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ 

 ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จํากัด ได้ส่งผู้ดูแลระบบ คือ นายวรุฒน์ 

วังสโรจน์  เป็นผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ปรับปรุงขอ้มูลเว็บไซต์ของสหกรณ์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด บัดนี้ได้ครบ

กําหนดการชําระค่าบริการดูแลเว็บไซต์และปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ แบบรายปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559     

– 31 ตุลาคม 2560  จงึขอเบิกเงินคา่ดูแลเว็บไซต์ จํานวน 12,000.00  บาท  รายละเอียดดังนี้ 

 1.  นําข้อมูลประกาศขา่วสารขึ้นเว็บไซต์ 

 2.  ปรับเปลี่ยนหน้าแรก ในวาระหรอืเทศกาลสําคัญ เช่น วันปีใหม่ วันเข้าพรรษา วันเฉลิมฯ วันสถาปนาฯ 

 3.  ดูแลความสมบูรณ์เรียบร้อยด้านต่างๆ ของเว็บไซต์ 

 4.  ตรวจสอบพวก Spam ต่างๆ ที่เข้ามารบกวนเว็บไซต์ 

 5.  แจง้เตอืนเว็บไซต์ เมื่อมีปัญหา สํารองขอ้มูลทุกเดือน 

 

/6.ตรวจเช็คความถูกต้อง... 



 

 

 6.  ตรวจเช็คความถูกต้องของเว็บไซต์ 

ที่ประชุม อนุมัติเงินจํานวน  12,000.00  บาท  โดยโอนเงินเข้าบัญชี 887-0-11480-5  ชื่อบัญชี  นายวรุฒน์  

วังสโรจน์  ธนาคารกรุงไทย  สาขาบิ๊กซีหาดใหญ่ 

4.31  เรื่อง  ขอเสนอโครงการพบปะตัวแทนสมาชิกเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 

ชื่อโครงการ   พบปะตัวแทนสมาชิกเพื่อใหค้วามรูเ้กี่ยวกับกฎหมายและระเบียบสหกรณ์ 

หลักการและเหตุผล 

 ด้วยในปัจจุบันมีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด มีจํานวนมากขึ้น การ

ดําเนินการด้านระบบและการบริการของสหกรณ์ ยังมีสมาชิกบางรายไม่เข้าใจระบบการใช้บริการด้านต่าง  ๆของสหกรณ์ 

 เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ ดังนั้น

สมาชิกจึงเป็นส่วนสําคัญ สําหรับการบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากด  

วัตถุประสงค ์

 1.  เพื่อให้สมาชิกมีความรู ้ความเข้าใจในกิจการสหกรณ์ 

 2.  เพื่อให้สมาชิกมีความเข้าใจถึงระบบและการบริหารของสหกรณ์ 

 3.  เพื่อลดปัญหาช่องว่างระหว่างฝ่ายบริหารและสมาชิก 

 4.  เพื่อประชาสัมพันธ์สวัสดิการและบริการของสหกรณ์ 

เป้าหมาย 

 ตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด จํานวน 250 คน 

วิธีด าเนินการ 

 1.  เขียนโครงการเสนอคณะกรรมการพิจารณา 

 2.  กําหนดหลักเกณฑแ์ละวิธีการขอกู้ตามโครงการ 

 3.  กําหนดแผนงานการพบปะสมาชิก 

 4.  ทําหนังสอืแจง้คณะกรรมการส่งรายชื่อสมาชิก 

 5.  รวบรวมข้อมูลผลการดําเนินงานที่ผา่นมา 

 6.  แจ้งกําหนดการพบปะสมาชิก 

 7.  ดําเนินโครงการตามระยะเวลาที่กําหนด 

ระยะเวลาด าเนินการ 

 ตั้งแตเ่ดือน พฤศจกิายน 2559 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

 

 

 

/งบประมาณ... 



 

 

งบประมาณ 

 จํานวนเงิน  88,500.00  บาท 

 1.  ค่าเบีย้เลีย้งพาหนะ 300.00   บาท/คน  จํานวนเงิน  75,000.00  บาท 

 2.  ค่าอาหารว่าง    50.00  บาท/คน  จํานวนเงิน  12,500.00   บาท 

 3.  ค่าดําเนนิการจัดสถานที       จํานวนเงิน    1,000.00   บาท 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.  สมาชิกมีความรูค้วามเข้าใจกับกฎหมาย และ พ.ร.บ.สหกรณ์ 

 2.  ทําให้สมาชิกเข้าใจถึงระบบการให้บริการของสหกรณ์ 

 3.  ลดปัญหาระหว่างฝ่ายบริหารกับสมาชิก 

ที่ประชุม อนุมัตติามเสนอ 

4.32  เรื่อง  ค าพิพากษาของศาล  สมาชกิ  ราย  ด.ต.ชาติชาย  มะด า 

 จากคําพิพากษา  คดีหมายเลขดําที่ ผบ.1874/2558, คดีหมายเลขแดง ที่ ผบ.334/2559เมื่อวันที่ 23 

พฤษภาคม 2559  สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด (โจทก์) ระหว่าง ด.ต.ชาติชาย  มะดํา 

สมาชิกเลขที่04486, ส.ต.ต.ประวิท  ทองขวัญ สมาชิกเลขที่06118,พ.ต.ต.สุจินต์   พรหมรักษา สมาชิกเลขที่

07998, ส.ต.อ.ศริิศักดิ์  สาดีน สมาชิกเลขที่06129 และพ.ต.ต.ประพันธ์  บัวแก้ว สมาชิกเลขที่05129  (จําเลย) 

              1.ค่าธรรมเนียมศาล (2%)        34,195.70 บาท 

  2.ค่าส่งหมายเรียกเก็บและสําเนาคําฟ้องให้แก่จําเลย 7 คน      3,140.00 บาท 

  3.ค่าวิชาชีพทนายความ (เหมาจา่ย)         6,000.00 บาท 

  4.ค่าใช้จ่ายในการเหมาคดี (ค่าถ่ายเอกสาร,ค่าคัด ทร.14 และอื่นๆ)     2,000.00 บาท 

          รวมทั้งสิ้น    45,335.70 บาท  

  ตามมติที่ประชุมชุดที่ 21 ครั้งที่ 21 คณะกรรมการอํานวยการ  เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559  

กรรมการมมีตใิห้โอนหุ้นหักหนี ้ฝา่ยดําเนินการได้โอนหุน้หักหนี้ให้กับผู้ค้ําประกัน เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 

ที่ประชุม  พิจารณาให้ทําตามคําพิพากษาของศาลเก็บดอกเบี้ยผู้ค้ําประกัน 8.75% ที่รับภาระหนี้ ดอกเบี้ย

ตามคําพพิากษา 

4.33  เรื่อง  ขอกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ าประกัน 

  ข้อ  5  ให้ยกเลิกข้อความ ข้อ 14 ให้สหกรณ์จ่ายกองทุนตามข้อ 13 ได้รับการช่วยเหลือสมาชิก  เพื่อ

ชําระหนี้ให้แก่สมาชิกแทนผู้ค้ําประกันโดยสหกรณ์จะจ่ายให้แก่สมาชิกหลังจากนําค่าหุ้นมาหักชําระหนี้แล้วให้

ประธานกรรมการสหกรณ์ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบ 

  จากคําสั่งตํารวจภูธรจังหวัดยะลา  ที่ 174/259  ลงวันที่  11 กุมภาพันธ์  2559  เรื่อง ให้ข้าราชการ

ตํารวจออกจากราชการไว้ก่อน  สมาชิกฯ ราย ส.ต.ต.สิรภพ  วันลี่  ตําแหน่ง  ผบ.หมู่ นปพ.สภ.โกตาบารู  

สมาชิกเลขที่  8392  รายละเอียดดังนี้  

 

/ผูค้้ําประกันเงินกู้ฉุกเฉิน... 



 

 

     ผู้ค้ าประกันเงินกู้ฉุกเฉิน 

       1.  ส.ต.ท.มูฮําหมัดเซาฟี ปาตง   เลขที่  9183  สภ.ปะแต 

  จงึขอเบิกเงินกู้วา่ด้วยการให้กู้แก่สมาชิก  รอ้ยละ  1  เพื่อดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

ที่ประชุม  อนุมัตติามระเบียบ 

4.34  เรื่อง  ขอเบิกเงนิเพื่อเป็นขวัญและก าลังใจให้สมาชิกที่เกษียณราชการประจ าปี 2559 (เพิ่มเติม) 

 สมาชิกเกษียณราชการประจําปี  2559 (ตกหล่น) จํานวน  1 ราย จํานวนเงินขอเบิก 2,000.00 บาท  

ราย  พ.ต.ท.อัครโยธิน  บุญวิโรจน์  ตําแหน่ง  ศชต.  สมาชิเลขที่  4565  

ที่ประชุม  อนุมัตติามที่เสนอ 

4.35  เรื่อง  ลดอัตราดอกเบี้ยเงนิกู้ทุกประเภทและดอกเบี้ยเงนิฝากทุกประเภท 

ที่ประชุม ให้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559  จากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท  8.25% เป็น  8.00%  

ลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์  จาก 2.75%  เป็น  2.50%  และลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากกลุ่มเป้าหมาย  

จาก 4.25% เป็น 4.00%  

ระเบียบวาระที่  5  เรื่อง  อื่น ๆ 

5.1  เรื่อง  พิจารณาขอเปิดบัญชีกระแสรายวันกับธนาคารธนชาต 

ที่ประชุม  อนุมัติ 

5.2  เรื่อง  พิจารณาขอเปิดบัญชีกระแสรายวันกับแลนด์แอนด์เฮ้าส์ 

วาระที่ 5.2.1  เรื่องการเบิกใช้วงเงินสินเชื่อ กับ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด(มหาชน) สาขา

หาดใหญ่ 

ที่ประชุมพิจารณาที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ใช้วงเงินสินเชื่อกับ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด 

(มหาชน) สาขาหาดใหญ่ จํานวน 150,000,000 บาท (หนึ่งร้อยหา้สิบล้านบาทถ้วน) 

วาระที่ 5.2.2  เรื่องเปิดบญัชีเงนิฝากกับ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากัด(มหาชน) สาขาหาดใหญ่ 

ประธานที่ประชุมแจ้งว่า เพื่อความสะดวกด้านการเงินของบริษัทฯ เห็นสมควรให้เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

และบัญชีเงนิฝากกระแสรายวันในนาม สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรยะลา จํากัดโดยมีเงื่อนไขการสั่งจา่ยดังนี้ 

1.1  บัญชเีงินฝากออมทรัพย์  ให้รายชื่อ ดังนี้ 

  1.1.1  พ.ต.ท.ศวิกร  จันทร     ประธาน 

 1.1.2  ร.ต.ท.สมเกียรติ  สุวรรณอักษร  รองประธาน 

 1.1.3  ร.ต.ท.วุฒิศักดิ์  ฆังคะสุวรรณ์  เหรัญญิก 

 มีอํานาจลงลายมอืชื่อพร้อมประทับตราบริษัท ในการสั่งจา่ยเงินโดยไม่จํากัดวงเงิน 

เงื่อนไขการสั่งจา่ย ลงนาม 2 ใน 3 ท่าน พร้อมตราประทับ 

 



 

 

1.2  บัญชเีงินฝากกระแสรายวัน ให้ 

 1.2.1  พ.ต.ท.ศิวกร  จันทร     ประธาน 

 1.2.2  ร.ต.ท.สมเกียรต ิ สุวรรณอักษร  รองประธาน 

 1.2.3  ร.ต.ท.วุฒิศักดิ์  ฆังคะสุวรรณ์  เหรัญญิก 

มีอํานาจลงลายมือชื่อ พร้อมประทับบริษัท ในการสั่งจ่ายเงนิโดยไม่จํากัดวงเงนิ  

เงื่อนไขการสั่งจา่ย ลงนาม 2 ใน 3 ท่าน พร้อมตราประทับ 

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ ให้เปิดบัญชีเงินฝากกับ ธนาคารแลนด์ แอนด์ 

เฮ้าส ์จํากัด(มหาชน) สาขาหาดใหญ่ 

วาระที่ 5.3 เรื่อง การผูกบัญชีเงนิฝากออมทรัพย์และบัญชีเงนิฝากกระแสรายวันเข้าด้วยกัน 

ประธานที่ประชุมแจ้งว่า เพื่อความสะดวก เกิดความคล่องตัวด้านการเงินของบริษัทฯ เห็นสมควรให้ผูก

บัญชเีงินฝากออมทรัพย์และบัญชเีงินฝากกระแสรายวันเข้าด้วยกัน โดยบัญชเีงินฝากกระแสรายวันเพื่อสั่งจ่ายเช็ค 

วาระที่ 5.4  เรื่อง การใช้บริการ LH Bank Speedy ในนาม สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรยะลา จ ากัด 

ประธานที่ประชุมแจ้งว่า เพื่อความสะดวก เกิดความคล่องตัวด้านการเงินของบริษัทฯ เห็นสมควรใช้

บริการ LH Bank Speedy ในนามสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรยะลา จํากัดโดยมี 

 1.  พ.ต.ท.ศิวกร  จันทร     ประธาน 

 2.  ร.ต.ท.สมเกียรติ  สุวรรณอักษร  รองประธาน 

 3.  ร.ต.ท.วุฒิศักดิ์  ฆังคะสุวรรณ์  เหรัญญิก 

เป็นผู้มอีํานาจกระทําแทนนิติบุคคลและเป็นผู้บริหารระบบ รายละเอียดดังนี้ 

- บัญชหีลัก คอื บัญชีเงนิฝากออมทรัพย์  เลขที่ 405-2-02900-2 

- บัญชรีอง คือ บัญชีเงนิฝากกระแสรายวัน  เลขที่ 405-1-00032-9 

ปิดการประชุม  16.20  น. 

 

             พันตํารวจโท                ประธานในที่ประชุม 

               (     ศวิกร จันทร      ) 

     จา่สิบตํารวจ          ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

            ( กันย์ทิต ฆังคะรัตน์ ) 

 

            

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


