
 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา 

ชุดที่ 21  ครั้งท่ี 11/2559 วันที่ 28 พฤศจกิายน 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.  ร.ต.ท.วีระชัย อักษรถึง  กรรมการ 

 14.  ด.ต.สมพงศ์ ยอดทอง  กรรมการ 

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

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1.  ร.ต.ท.สุทิน   ศรบีุญเอียด  ผูต้รวจสอบกิจการ 

 2.  ด.ต.สุนทร  วาสประสงค์  ผูต้รวจสอบกิจการ 

 3.  นางพรรณี  แก้วศรี   รองผู้จัดการ 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

-ไม่มี 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่อง  ที่ประธานแจง้เพื่อทราบ 

-ไม่มี 

/ระเบียบวาระที่ 1... 

 



 

 

 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่อง  ที่ประธานแจง้เพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม 

2.1  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ชุดที่ 21 ครั้งที่ 10/2559  

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติรับรอง 

2.2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ ชุดที่ 21 ครั้งที่ 11/2559 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามมตคิณะกรรมการอํานวยการ ชุดที่ 21 ครั้งที่ 11/2559 และมีมติ

ให้ดําเนินการตามข้อ 4.1 เรื่องการกําหนดเงนิกู้ฉุกเฉิน โดยสมาชิกสหกรณ์ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่เกิน 6 เดอืน 

จะสมารถกู้เงนิฉุกเฉินได้ไม่เกิน 50,000 บาท 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  เพื่อทราบ     

3.1  เรื่อง  เงนิรับ  –  จ่าย ประจ าเดือน  พฤศจกิายน  2559 

 รายการรับ – จา่ยเงนิในรอบเดือน  ตั้งแตว่ันที่ 1 พฤศจกิายน 2559 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ดังนี้ 

รายรับ  ( ตั้งแต่ 1 พ.ย.59 – 18 พ.ย.59 )  มีรายละเอียดดังนี้ 

 -  รับเงนิชําระหนี้เงนิกู้สามัญ     29,793,078.40 บาท  

 -  รับเงนิชําระหนี้เงนิกู้ฉุกเฉิน    2,847,568.76 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 -  รับชําระหนี้เงินกู้สามัญ – บรรเทาค่าครองชีพ    3,298,666.16 บาท 

 -  รับชําระหนี้เงนิกู้ – ระหว่างดําเนินคดี     1,181,600.00 บาท 

 -  เงินกู้สามัญ – ทุนการศึกษา        51,726.67 บาท 

 -  รับเงนิชําระหนี้เงนิกู้สามัญพิเศษ(รับภาระหนี้)        58,109.50 บาท 

 -  รับเงนิชําระหนี้เงนิกู้ ฐานะผูค้้ําประกัน        54,041.77 บาท 

 -  ลูกหนี้เงนิกู้สามัญ (ปืน)        57,400.00 บาท 

 -  เงินทดรองจ่ายสามัญ (ปืน)       215,500.00 บาท 

 -  ลูกหนีเ้งินกู้ตามคําพพิากษา – ฐานะผูค้้ําประกัน          2,030.25 บาท 

 -  เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเปูาหมาย      971,320.32 บาท 

 -  เงินรอจ่ายคืน             192,503.19  บาท 

 -  ทุนเรือนหุ้นรอจา่ยคืน         3,642.75 บาท 

 -  ตั๋วสัญญาใช้เงิน – ธนาคารธนชาต  90,000,000.00 บาท 

 -  ทุนเรือนหุน้    5,084,680.00 บาท 

 -  กองทุนช่วยเหลือสมาชิกผูค้้ําประกันเงนิกู้      549,985.00 บาท 

 -  ดอกเบีย้รับ     1,942,505.64 บาท 

/ค่าธรรมเนียม... 



 

 

 

 -  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า        1,700.00   บาท 

 -  รายได้ค่าเช่า         2,000.00 บาท 

 -  ดอกเบีย้คําพิพากษา          3,353.98 บาท 

 -  รายได้จากการดําเนินคดี          1,200.00 บาท 

 -  ค่าใช้จ่ายทั่วไป       32,548.80 บาท 

 -  ค่าธรรมเนียมธนาคารและอากร              20.00 บาท 

 -  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี        161,241.00 บาท 

 -  ค่าบริจาค        48,000.00 บาท 

 -  ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง         24,500.00 บาท 

 -  ค่าใช้จ่ายในการอบรม         21,700.00 บาท 

 -  ค่าบํารุงชมรมสหกรณ์ภาคใต้          5,000.00 บาท 

    รวมรายรับ                                                  136,605,622.19 บาท 

 -  รับเงนิธนาคารกรุงไทย สาขายะลา                        41,448,700.25 บาท 

 -  รับเงนิธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส     215,520.00 บาท 

 -  รับเงนิธนาคารกรุงเทพ                                     100,172,602.74 บาท 

 -  รับเงนิธนาคารออมสิน    2,000,000.00 บาท 

 -  รับเงนิธนาคารธนชาต        14,045.00 บาท 

 -  เงินสดคงเหลือยกมา   ( 31 ต.ค.59 )     193,556.73 บาท 

    รวมรับทั้งสิ้น                                               280,650,046.91 บาท 

 รายจ่าย ( ตัง้แต ่ 1 พ.ย.59 – 18 พ.ย.59)  

 -  จ่ายเงนิกู้สามัญแก่สมาชิก                         50,700,000.00 บาท 

 -  จ่ายเงนิกู้ฉุกเฉินแก่สมาชิก           5,076,385.00 บาท 

 -  เงินกู้สามัญ (ปืน)                  215,500.00 บาท 

 -  เงินทดรองจ่ายสามัญ (ปืน)         215,500.00 บาท 

 -  เงินกู้สามัญ – บรรเทาค่าครองชีพ         300,000.00 บาท 

 -  เงินกู้ – ฐานะผู้ค้ําประกัน          827,795.15 บาท 

 -  เงินทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายดําเนนิคดี          161,241.00 บาท 

 -  เงินกู้ตามคําพิพากษา – ฐานะผู้ค้ําประกัน      1,178,600.00 บาท 

 -  เงินกู้ปันผล         1,603,800.00 บาท 

 -  วัสดุสํานักงาน                       37,242.80 บาท 

 -  เครื่องเขยีนแบบพิมพ์              6,710.00 บาท 

 -  ครุภัณฑ์                   900.00 บาท 

/เงนิฝากออมทรัพย์กลุ่มเปูาหมาย...  



 

 

 

 -  เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเปูาหมาย                        916,432.26   บาท 

 -  เงินรอจ่ายคืน                        138,981.37 บาท 

 -  เงินปันผลตามหุ้นค้างจ่าย                     2,538.20 บาท 

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

 -  ทุนเรือนหุน้         1,486,600.00 บาท 

 -  ทุนสาธารณประโยชน์                     53,000.00 บาท 

 -  ทุนให้การศกึษาอบรม            76,490.00 บาท 

 -  กองทุนช่วยเหลือสมาชิกผูค้้ําประกัน          94,481.56 บาท 

 -  ดอกเบีย้รับ                              2,097.00 บาท 

 -  ค่าใช้จ่ายทั่วไป                         100,529.00 บาท 

 -  ค่าเบีย้ประชุม       5,000.00 บาท 

 -  ค่ารับรอง                         1,729.00 บาท 

 -  ค่าไฟฟูา                                  6,172.57 บาท 

 -  ค่าโทรศัพท์                       5,468.24   บาท 

 -  ค่าธรรมเนียมธนาคารและอากร                     11,212.00   บาท 

 -  ค่าไปรษณีย์      3,468.00 บาท 

 -  ดอกเบีย้จ่ายตั๋วสัญญาใช้เงนิ          172,602.74 บาท 

 -  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี     1,200.00 บาท 

 -  ดอกเบีย้จ่ายเงนิรับฝาก                             3.53 บาท 

 -  ค่าตอบแทน              16,000.00 บาท  

 -  ค่าเบีย้เลีย้งพาหนะ             32,952.00 บาท 

 -  ค่าน้ําประปา                        53.50 บาท 

 -  ค่าดูแลเว็บไซต์สหกรณ์                       12,000.00 บาท 

 -  ค่าประกันสังคม                 9,628.00 บาท 

 -  ค่าเคเบิล้ทีวี                   200.00 บาท 

 -  ค่าบริการอินเตอร์เนต         1,262.60 บาท 

 -  ค่าประชาสัมพันธ์       3,250.00 บาท 

     รวมจา่ย                  163,477,025.52 บาท  

 -  นําเงินฝากธนาคารกรุงไทย  สาขายะลา             9,375,843.64 บาท 

 -  นําเงินฝากธนาคารกรุงไทย – สิโรรส          200,020.00  บาท 

 -  นําเงินฝากธนาคารออมสิน                           7,200,000.00   บาท 

 -  นําเงินฝากธนาคาร กรุงเทพ      100,200,000.00 บาท 

/เงินสดคงเหลือ... 



 

 

 

 -  เงินสดคงเหลือยกไป  (18 พ.ย.2559)                   197,157.75  บาท 

                                                รวมจ่ายทั้งสิ้น       280,650,046.91 บาท 

 จงึแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ  

ที่ประชุม  รับทราบ 

3.2  เรื่อง  สมาชิกคงเหลือ  ประจ าเดือน  พฤศจกิายน   2559 

 สมาชิกยกมาจากเดือนก่อน                          3,133  ราย 

 สมาชิกสมัครใหม่เดอืน  พ.ย.59                      23   ราย 

 อนุมัตใิห้ออกเดือน  พ.ย.59                              12   ราย 

          คงเหลอืสมาชิกทั้งสิน้         3,144  ราย 

  จงึแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ  

ที่ประชุม  มีมติรับทราบ 

3.3  เรื่อง  การจ่ายเงนิกู้ฉุกเฉิน  ประจ าเดือน  พฤศจกิายน 2559 

       ในระหว่างเดือน 21 ตุลาคม 59  – 21 พฤศจิกายน 59 สหกรณ์ฯ จ่ายเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินให้สมาชิก

หน่วยต่าง ๆ จํานวน  369 ราย เป็นเงนิ  6,024,540.00  บาท  

 จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม  มีมติรับทราบ 

3.4  เรื่อง  รายงานการตรวจสอบกิจการ 

 ร.ต.ท.สุทิน ศรบีุญเอียด ผู้ตรวจสอบกิจการรายงานการตรวจสอบระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม ถึง 21 

พฤศจกิายน 2559 ดังนี้ 

 สมาชิกของสหกรณ์ 

  - ยอดยกมา (ต.ค.59) จํานวน 3133 คน 

  - เพิ่มระหว่างเดือน จํานวน    23 คน 

  - ลาออกระหว่างเดือน จํานวน    12 คน 

  - คงเหลือ  จํานวน 3144 คน 

 การปฏิบัติการด้านการเงนิ 

  เงินสดคงเหลอื ณ วันที่ 18 พฤศจกิายน 2559 

   เงินฝาก ธ.กรุงไทย สาขายะลา   จํานวน 25,990,561.61 บาท 

   เงินฝาก ธ.กรุงไทย สาขาสิโรรส  จํานวน      117,292.69 บาท 

   เงินฝาก ธ.กรุงเทพ สาขายะลา  จํานวน      225,691.18 บาท 

   เงินฝาก ธกส. สาขายะลา  จํานวน   2,969,825.70 บาท 

   เงินฝาก ธ.ธนชาติ สาขายะลา  จํานวน         7,784.88 บาท 

   เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ ตร.แหง่ชาติ จํานวน      100,917.95 บาท 

/เงินฝาก ธ.ออมสิน... 



 

 

 

   เงินฝาก ธ.ออมสิน   จํานวน   6,750,054.41 บาท    

  ด้านสินเช่ือ 

   สหกรณ์ฯ ได้ให้กู้แก่สมาชิก 2 ประเภท 

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน จํานวน 369 สัญญา จํานวนเงิน  6,024,540.00 บาท 

เงินกู้สามัญ         จํานวน 107 สัญญา จํานวนเงิน 57,975,500.00 บาท 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติรับทราบ 

3.5  เรื่อง  รายงานงบทดลองประจ าเดือน พฤศจกิายน 2559 

  สินทรัพย์คงเหลอื           4,844,689.68 บาท 

  กําไรสุทธิ          79,332,398.47 บาท 

  หนี้สนิ         865,684,814.54 บาท 

  ทุนเรือนหุ้น        900,908,430.00 บาท 

  ทุนสํารอง          73,473,134.67 บาท 

ที่ประชุม  รับทราบ 

3.6  เรื่อง  รายงานการลาของเจ้าหน้าที่  ประจ าเดือนพฤศจกิายน2559 

 ตั้งแตว่ันที่  21 ตุลาคม 2559 -  18 พฤศจิกายน 2559 ดังนี้ 

ชื่อ – นามสกุล ลาพักผ่อน ลากิจ ลาป่วย ลาคลอด รวม 

นางพรรณี  แก้วศรี - - - - - 

นางสาวกัญจน์ณฎัฐ์ หวังมวลกลาง - ครึ่งวัน - - - 

นางศิวาลัย  ป.ปาน - - - - - 

นางเมสินี  ชัยสงคราม 2 ครึ่งวัน - -   - 

นางสาวลดัดาวัลย์  ปาลิยะประดิษฐ์ - - - 90 วัน - 

นางสาวนารีรัตน์  สังข์สกุล - - 1 - - 

นางสาววราภรณ์  คงทอง - - 1 - - 

นางสาวสกุณ  เลี้ยงพันธุ์สกุล - - - - - 

 จงึแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติรับทราบ 

 

 

 

 

/3.7 เรื่อง รายงาน สมาชิก… 



 

 

 

3.7   เรื่อง  รายงาน สมาชิก ศชต. เดือน พฤศจกิายน 2559  

 แจ้งคณะกรรมการดําเนินการ สมาชิก ศชต. จํานวน  62  ราย  ติดต่อการเงิน ศชต. หักเก็บได้หมด    

ทั้ง  62 ราย เป็นจํานวนเงิน  772,474.84  บาท 

   ยอดยกมา   64     ราย 

                          ลาออก      3     ราย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                               ย้ายเข้า              1      ราย    

   คงเหลือ  62   ราย                       

           จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม  มีมติรับทราบ 

3.8  เรื่อง  รายงานกองทุนช่วยเหลือสมาชิก ประจ าเดือน  ตุลาคม 2559  

          กองทุนช่วยเหลือสมาชิก ณ 21 ตุลาคม 2559 – 20 พฤศจกิายน 2559 

                           ยอดยกมา                        12,370,823.63 บาท 

                              เพิ่ม                                    620,635.00    บาท 

  จา่ยกองทุน 2 ราย             94,481.56 บาท 

 คงเหลือ                12,896,977.07 บาท    

         จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีตริับทราบ 

3.9  เรื่อง  เรียนเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “ ความรู้พื้นฐานส าหรับคณะกรรมกรสหกรณ์นอกภาค

เกษตร ” (กรรมการใหม่) 

 ด้วยได้รับแจ้งจากศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 18 จังหวัดสงขลา ว่าได้กําหนดจัดฝึกอบรม

หลักสูตร “ ความรูพ้ืน้ฐานสําหรับคณะกรรมการสหกรณ์นอกภาคเกษตร (กรรมการใหม่) ” เน้นสหกรณ์ประเภท

บริการและร้านค้า ในระหว่างวันที่ 16 -18 พฤศจิกายน 2559 ณ  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 18 

อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  บัดนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ได้ส่งประธาน พ.ต.ท.

ศวิกร จันทร และกรรมการ จํานวน 1 ท่าน คอื ด.ต.สมพงศ์  ยอดทอง กรรมการ เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ 

 จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

 

 

 

/3.10 เรื่อง แจง้ผลการตรวจสอบบัญช.ี.. 



 

 

 

3.10  เรื่อง  แจ้งผลการตรวจสอบบัญชีระหว่างปี 

 ด้วยสํานักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ยะลา ที่ ยล 01/03 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แจ้งผล

การตรวจสอบบัญชีระหว่างปี  ตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่อ้างถึง ได้แต่งตั้งให้นางสาวฐิตินันท์ เหมือนพะ

วงศ์  ตําแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการพิเศษ เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธร

จังหวัดยะลา จํากัด สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และผู้สอบบัญชีได้เข้าตรวจสอบบัญชีระหว่างปี เมื่อ

วันที่ 15 – 17 พฤศจกิายน 2559 ปรากฏว่าไม่พบข้อสังเกตที่มสีาระสําคัญในส่วนที่ได้ตรวจสอบ 

 จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

3.11  เรื่อง  แจ้งผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “ ผู้น าสหกรณ์ระดับสูง ” รุ่นที่ 1 

 ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนา

ตามโครงการหลักสูตร “ ผู้นําสหกรณ์ระดับสูง ” รุ่นที่ 1 กับทางชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ และชุมนุม

สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด ตามแผนขับเคลื่อนขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ในเขตพื้นที่ภาคใต้

ประจําปี 2559 ตามความแจ้งแล้วนั้น ชสต.ใคร่ขอแสดงความยินดีกับสหกรณ์ และบุคลากรที่ได้ผ่านการอบรม

หลักสูตร และขอเรียนเชิญบุคลากรดังต่อไปนี้  คือ  พันตํารวจโทศิวกร  จันทร  ประธานกรรมการ เข้าร่วมพิธี

มอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรม ในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องเก้าแสน ช้ัน 9 โรงแรมลีการ์เดนส์ 

พลาซ่า (ใหม่) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  

 จงึขอเรียนมาเพื่อทราบ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

3.12  เรื่อง  แจ้งสมาชิกข้าราชการต ารวจกลับคืนฐานะเดิม 

 ตามคําสั่ง ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา ที่ 1386/2559 เรื่อง ให้ข้าราชการตํารวจกลับคืนสู่ฐานะเดิม        

ลงวันที่ 29 กันยายน 2559 สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.ต.ฟาริด  ชัยมาลา  ตําแหน่ง สภ.ยะรม  สมาชิกเลขที่  

8422  เนื่องจากได้ถูกคําสั่งตั้งกรรมการสอบสวนนั้น  บัดนีส้มาชิกได้กลับเข้ามาทํางานราชการตามปกติ 

 จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วกรณีดังกล่าว ส.ต.ต.ฟาริดฯ ได้กลับเข้ามาทํางานราชการตามปกติแล้วแต่การ

ดําเนนิการทางวินัยยังไม่สิ้นสุด 

 

 

 

/ระเบียบวาระที่ 4...  



 

 

 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  เพื่อพิจารณา 

4.1  เรื่อง  กรมส่งเสริม 

- ไม่เข้าร่วม - 

4.2  เรื่อง  ผู้ตรวจสอบบัญชี 

-ไม่เข้าร่วม- 

4.3  เรื่อง  ผู้ตรวจสอบกิจการ 

 ให้คําแนะนําคณะกรรมการ ดังนี้ 

 1. เน้นย้ํากรณีมกีารพิจารณาดําเนินการใดๆ ให้นําเข้าที่ประชุมทุกครั้ง 

 2. ตดิตามเรียกเก็บเงินคนืค่าเบีย้ประชุมกรณีไม่มีสทิธิ์รับในวันประชุมใหญ่ที่ผา่นมา 

 3. ให้มีการกําหนดมาตรการการจ่ายเบีย้ประชุมให้กับสมาชิกในวันประชุมใหญ่สามัญ 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติรับทราบนําไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติตอ่ไป กรณีติดตามเรียกเก็บเงินคนืค่า

เบีย้ประชุมได้ดําเนนิการเรียบร้อยแลว้  

4.4  เรื่อง  สมาชิกพ้นสภาพจากสหกรณ์  สมาชิกพ้นสภาพ ประจําเดือน  พฤศจกิายน 2559   ดังนี้ 

ล า 

ดับ 

เลข

ที่ 
ชื่อ – สกุล 

ทุนเรอืนหุ้น 

(บาท) 

หน้ีสิน 

(บาท) 

ดอกเบี้ย 

(บาท) 

จ่ายจรงิ 

(บาท) 
กรณี 

1 8682 ส.ต.ท.ณัฐพงศ์  ชาติดํา 00 00 00 00 เสียชวีติ 

2 8995 ร.ต.ท.มานติย ์ มาเจริญ 52,500.00 00 00 52,500.00 โอนยา้ยราชการ 

3 8368 ส.ต.ท.โชคอรุณ รักษ์ทอง 79,000.00 12,100.00 00 66,900.00 ชําระหนี ้

4 2285 ร.ต.อ.มนตรี  วัฒนชนม์ 450,310.00 75,000.00 00 375,310.00 เสียชวีติ 

 581,810.00 87,100.00 00 494,710.00  

รวมสมาชกิพ้นภาพทั้งหมด     4    ราย  ทั้งหมดไม่ติดภาระค้ าประกันแต่อย่างใด 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ 

4.5  เรื่อง  ประมาณการรับ – จ่ายเงนิ   ประจ าเดือน ธันวาคม 2559  

 ประมาณการรับ – จ่ายเงิน ประจําเดือนธันวาคม 2559 สหกรณ์ฯ จะได้รับในวันสิ้นเดือนเพื่อให้ที่

ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับจํานวนเงินของสหกรณ์ฯ ที่ประมาณว่าจะได้รับและจ่ายในวันสิ้นเดือนนี้ เพื่อที่ประชุม

จะ ได้รับทราบยอดเงนิคงเหลอื  ดังนี้ 

 รายรับ   

 1. รับเงินค่าหุน้รายเดือน         4,288,000.00  บาท 

 2. รับเงนิชําระหนี้สามัญจากสมาชิก                   10,994,094.43  บาท 

/3. รับเงนิชําระหนี้... 



 

 

 

 3. รับเงินชําระหนี้ฉุกเฉินจากสมาชิก                     2,316,255.34  บาท 

 4. รับดอกเบีย้เงนิให้กู้แก่สมาชิก               10,164,263.52  บาท 

 5. เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเปูาหมาย                     73,600.00  บาท 

 6. รายได้ค่าใช้จ่ายดําเนินคดี                    1,200.00  บาท 

  รวมรับ                  27,837,413.29  บาท 

 รวมจ่าย            

 1. จ่ายค่าหุน้คืนแก่สมาชิก  4  ราย                             494,710.00  บาท 

 2. จา่ยค่าเบีย้ประชุมกรรมการ                          20,000.00  บาท 

 3. ค่าตอบแทนเจา้หนา้ที่                           47,710.00  บาท 

 4. จ่ายเงนิเดือนเจ้าหน้าที่                      112,830.00  บาท 

 5.  จ่ายชําระดอกเบีย้ ธกส.ยะลา              1,106,501.52  บาท 

 6.  จ่ายชําระดอกเบีย้ตั๋วสัญญาใช้เงนิ ธ.ออมสิน            361,643.83  บาท 

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

 8.  จ่ายชําระดอกเบีย้ สอ.รพ.หาดใหญ่                       224,000.00  บาท 

 

 9.  ค่าตอบแทนที่ปรึกษา                                       5,000.00  บาท 

 10.  จา่ยดอกเบีย้ตั๋วสัญญาใช้เงนิ ธ.กรุงไทย สิโรรส         517,808.23  บาท 

 11.  จา่ยชําระเงนิกู้ สอ.รพ.ตํารวจ        1,500,000.00 บาท 

 12.  จา่ยชําระดอกเบีย้ สอ.รพ.ตํารวจ              508,253.42 บาท 

 13.  จ่ายเงนิกู้สามัญ  65 ราย              17,143,341.99  บาท 

 14.  จา่ยดอกเบีย้ตั๋วสัญญาใช้เงนิ – ธ.ธนชาต                 215,506.84 บาท 

 15.  จ่ายดอกเบีย้ตั๋วสัญญาใช้เงนิ – ธ.แลนด์แอนดเ์ฮ้า       152,054.78  บาท 

  รวมจา่ย              23,249,360.61 บาท 

  รวมรับทั้งสิ้น                                 27,837,413.29     บาท 

 หัก  รวมจา่ย                                    23,249,360.61 บาท 

 เงนิคงเหลือ                                         4,588,052.68 บาท 

 กัน  ไว้เป็นเงนิกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน                 3,000,000.00 บาท  

 กัน  ไว้เป็นที่จ่ายคืนเงินรับฝาก                 1,000,000.00 บาท 

          คงเหลือเป็นเงินใชจ้า่ย                          588,052.68 บาท 

 หมายเหตุ  

 เงินสดคงเหลอื  ณ  วันที่  18 พ.ย.59                          197,157.75  บาท 

 เงินฝาก ธ.กรุงไทย  สาขาสิโรรส คงเหลือ 18 พ.ย.59       117,292.69  บาท 

/เงนิฝาก ธ.กรุงไทย... 



 

 

 

           เงินฝากธ.กรุงไทย สาขายะลา คงเหลือ 18 พ.ย.59       20,990,561.61  บาท 

 เงินฝากธ.กรุงเทพ  คงเหลือ 18 พ.ย.59                       225,691.18  บาท 

 เงินฝาก ธกส.ยะลา  คงเหลือ 18 พ.ย.59             2,969,825.70  บาท 

 เงินฝากชุมนุม สอ.ตร.แห่งชาติ                                  100,917.75  บาท 

 เงินฝากธนาคารธนชาต                                        7,784.88  บาท 

 เงินฝากธนาคารออมสิน                 6,750,054.41  บาท 

 เงนิสดและเงนิฝากธนาคารคงเหลือ                  31,359,285.97  บาท 

 หมายเหตุ 

  รายการยังไม่ลงบัญชี  11/11/59                             2,980.00  บาท 

  รายการยังไม่ลงบัญชี  17/11/59          10,734.00  บาท 

  รายการยังไม่ลงบัญชี  17/11/59           3,000.00  บาท 

  รายการยังไม่ลงบัญชี  17/11/59           11,521.00  บาท 

  รายการยังไม่ลงบัญชี  17/11/59            1,100.00  บาท 

 หมายเหตุ 

           หนี้เงนิกู้ สอ.รพ หาดใหญ่  18 พ.ย.59 คงเหลอื       67,480.000.00  บาท     

 หนีต้ั๋วสัญญาใช้เงนิธ.กรุงเทพสาขายะลา ณ18 พ.ย.59คงเหลือ          .00 บาท 

 หนี้เงนิกู้ ธกส.สาขายะลา ณ 18 พ.ย.59 คงเหลอื         269,248,702.93 บาท 

 หนี้ตัว๋สัญญาใช้เงนิ ธ.กรุงไทย สาขาสิโรรส                150,000,000.00  บาท 

 หนีต้ั๋วสัญญาใช้เงนิ ธ.ออมสิน 18 พ.ย.59คงเหลอื        100,000,000.00  บาท 

 หนี้เงนิกู้ สอ.รพ.ตํารวจ 18 พ.ย.59 คงเหลอื          144,000,000.00  บาท 

 ตั๋วสัญญาใชเ้งินธนาคารธนชาต                                90,000,000.00 บาท  

                รวมหน้ีคงเหลือ                  820,728,702.93 บาท  

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติรับทราบ 

4.6 เรื่อง  การจ่ายเงินกู้สามัญระหว่างเดือน  พฤศจกิายน 2559 

 ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2559 สมาชิกขอกู้จํานวน 4 ราย  

  จํานวนวงเงนิกู้ 144,240.82 บาท 

 ระหว่างวันที่ 2 พฤศจกิายน 2559 สมาชิกขอกู้จํานวน 1 ราย 

  จํานวนวงเงนิกู้ 508,291.27 บาท 

 ระหว่างวันที่ 9 พฤศจกิายน 2559 สมาชิกขอกู้จํานวน 1 ราย 

  จํานวนวงเงนิกู้ 240,000.00 บาท 

/ระหว่างวันที่ 16... 



 

 

 

 ระหว่างวันที่ 16 พฤศจกิายน 2559 สมาชิกขอกู้จํานวน 3 ราย 

  จํานวนวงเงนิกู้ 215,500.00 บาท 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติรับทราบ 

4.7  เรื่อง  การจ่ายเงนิกู้สามัญประจ าเดือน  ธันวาคม 2559 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติอนุมัตจิ่ายเงนิกู้สามัญจํานวน  113  ราย จํานวนเงิน  28,222,531.99     บาท 

กรณีผูท้ี่มปีัญหาภาระค้ําประกันใหต้ิดตอ่ดําเนินการรับสภาพหนีแ้ล้วอนุมัตจิ่าย 

4.8  เรื่อง  รายงานติดตามหน้ีสิน และรายละเอียดลูกหน้ีต่างจังหวัด 

         ภายในเดือนพฤศจกิายน 2559 มีลูกหนี้ต่างจังหวัดส่งชําระเงินต้ังแต่ 21 ตุลาคม 2559–20 พฤศจกิายน 

2559 รวมเป็นเงิน  9,865,346.02  บาท 

  ลูกหนี้ตา่งจังหวัด  ยกมาเดือน   ต.ค.59                                  505  ราย 

  สมาชิกหนว่ยต่างจังหวัด  ประจําเดือน พ.ย.59 ลาออก       10  ราย 

  ย้ายออก             - ราย 

  ย้ายเข้า              24  ราย 

  คงเหลือลูกหนี้ต่างจังหวัด  เดือน  พฤศจกิายน  2559                       519 ราย 

รายชื่อสมาชิกต่างจังหวัด ขาดส่งประจ าเดือนพฤศจกิายน  2559 

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

    ทุนเรือนหุ้น     345,500.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ  1,265,549.90  บาท 

 ผู้ค้ า 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 

ว / ด / ป รายการ 

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

2 /ส.ค./59 
ส่งหนังสือแจ้งการเป็นหนีข้องสมาชิก ที่สอ.ยล./2827-2831 รายกมล  ทองคํา, กฤต  จันทร์เพ็ง, ณัฐสิทธิ ์ สุยฉ่อง, 

สหรัฐ  มิสา, คณิศร  อุทธิสนิธ.์ 

16/ ก.ย./59 สมาชิกได้เข้ามาติดต่อที่สหกรณ์ฯ ว่าวนัที่19/ ต.ค./59 รอขึ้นศาล  ระหว่างนี้เจ้าตัวขอส่งชําระเงิน5,000 บาท. 

20/ ต.ค./59 สมาชิกอยูก่ทม. กําลังดําเนินการเรื่องข้ึนศาล แต่สิน้เดือนต.ค.59 จะโอนมายอด 5,000 บ. 

8 /พ.ย./59 รอบันทึกข้อความจากสมาชิก. 

10/พ.ย./59 

สมาชิกส่งเอกสารบันทกึข้อความ เรื่อง ขอส่งชําระหนี้สหกรณ์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา 

          ด้วยกระผมถูกธนาคารออมสินฟูองล้มละลายในฐานะผูค้้ําประกัน ส.ต.อ.อุรุพงศ์  พรหมยานนท์ สังกัด สภ.อัยเยอร์เวง  ซ่ึงถูก 

ไล่ออกจากราชการเมื่อปี 2555 ซ่ึงทางกรมบังคับคดีได้ยึดเงินเดือนทั้งหมดจึงขาดส่งให้กับทางสหกรณ์ตํารวจยะลา หลายงวดนั้น 

ซ่ึงในตอนนี้กระผมมีความสามารถที่จะส่งเงินให้กับทางสหกรณ์ตํารวจยะลา ได้เพียงเดือนละ 5,000 บ. เท่านั้น โดยให้ทางสหกรณ์

ตํารวจยะลา ส่งรายการหักไปทางการเงนิ ภจว.สงขลา โดยหักจากเงนิเดือนของกระผม 



 

 

 

           จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา. 

17/ พย./59 ส่งเรียกเก็บ ภจว.สงขลา  ที่สอ.ยล.4198  ยอด 18,200 บาท 

21/ พย./59 ส่งเรียกเก็บ สอ.ตร.ภจว.สงขลา  ที่สอ.ยล.4219  ยอด 18,200 บาท 

ที่ประชุม มีมติรับทราบ ดําเนินการตามขั้นตอน 

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

      ทุนเรือนหุ้น      326,600.00  บาท 

     หนี้เงนิกู้สามัญ   1,362,684.37  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

27/ ม.ค./59 ที่ประชุม ชุดที2่1 ครั้งที1่ มมีติไม่อนุมัติใหโ้อน(เปลี่ยนค้ําประกนั) 

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

2 / ส.ค./59 
ส่งหนังสือแจ้งการเป็นหนี้ของสมาชิกรายวิเชียร คงจําเนียร, ธนศักดิ ์ลีลานุช, สันติชัย สใีหม่, อธินาถ อินทรบัวศร,ี 

กู้เกียรต ิคิดกล้า  ที่สอ.ยล./2414-2418 

23 /ก.ย./59 ส่งหนังสือหักเงินชําระค่าหุ้นและหนี ้ถึงสภ.เมืองปัตตานี ที่สอ.ยล./3233  ยอด 19,900 บ. 

26/ ส.ค./59 

การเงินหักส่งชําระ 

ยอด 18,950 บ. 

15/ ก.ย./59 ส่งหนังสือหักเงินตําแหน่งเพื่อชําระหนี้ ถึงสภ.เมืองปัตตานี ที่สอ.ยล./3013 ยอด 119,400 บ. การเงินแจง้หักไม่ทัน 

23/ ก.ย./59 ส่งหนังสือให้หกัเงินตําแหน่ง  ถึงสภ.เมืองปัตตาน ี ที่สอ.ยล./3637 ยอด 10,000 บ. 

การเงิน และสมาชิก 

รับทราบ ยินยอมให้หกั

เงินตําแหน่ง 

23/ ก.ย./59 ส่งหนังสือให้หกัเงินตําแหน่ง  ถึงภจว.ปัตตานี  ที่สอ.ยล./3638 ยอด 10,000 บ. - 

26/ ต.ค./59 การเงินหักส่งชําระ ยอด 29,910 บ.  (เบื้องต้นหกัไดแ้ต่ดอกเบี้ย เนื่องจากสมาชิกรายนี ้ที่ผา่นมาชําระไม่เป็นปกติ) 

ที่ประชุม มีมติรับทราบ ดําเนินการตามขั้นตอน 

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

ทุนเรือนหุ้น     257,200.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     938,086.50  บาท 

    หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ      87,303.25  บาท 

    รับสภาพหนี ้       60,191.46  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

23/ มี.ค./59 ทําหนังสือ ถึงสอ.ตร.สตลู 

25/ พ.ค./59 ส่งหนังสือหักเงินชําระค่าหุน้และหนี้ ถึงเจ้าหน้าท่ีการเงินภจว.สตูล, สภ.มะนัง  ที่สอ.ยล./1770 ยอด 18,690 บ. 

27/ พ.ค./59 ทําหนังสือเชิญพบผู้ค้ําประกัน 



 

 

 

26/ พ.ค./59 
มติที่ประชุม ชุดที่21 ครั้งที่5  ได้มีมติใหก้รรมการตดิตามทวงหนี้ เดินทางไปท่ีสภ.มะนัง เพื่อพบกับ ผกก.สภ.มะนัง 

(เพื่อตดิตามทวงหนี้ที่ค้างชําระ) 

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

1 / ส.ค./59 สมาชิกติดต่อทําเอกสารโอนไปสตูล ตอนนีอ้ยู่ระหว่างตดิต่อสหกรณ์สตลูอยู ่

2 / ส.ค./59 สหกรณ์สตลูแจ้งว่า สมาชิกไดเ้ข้าไปเอาเอกสารการกู้ และการสมัคร ที่สหกรณ์สตูล 

13/ ก.ย./59 

สหกรณ์สตลูแจ้งว่าหลังจากยืน่เอกสารสมคัรเสร็จ สมาชิกยงัไม่ได้เข้ามาดําเนินการอะไร  จึงได้ประสานไปยัง

เจ้าหน้าท่ีการเงินสภ.มะนัง และได้ถามถึงอัตราข้ันเงนิเดือนของสมาชิกรายนี ้ว่าทําไมถึงหักยอดชําระต่อเดือน 

ไม่เทา่กับยอดส่งเรียกเก็บไป 

20/ ก.ย./59 ส่งหนังสือชีแ้จ้งชําระค่าหุ้นและหนีฯ้  ถึงผกก.สภ.มะนัง  ที่สอ.ยล./3229 

25/ ก.ย./59 

ได้สอบถามไปยังการเงินสภ.มะนัง เรื่องหนังสอืชี้แจง้ฯ ที่สอ.ยล./3229  การเงินไดแ้จ้งว่า ผกก.สภ.มะนัง และ

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

สหกรณ์ฯ เสร็จ ณ ตอนนี้อยูใ่นข้ันตอนกําลังหาคนค้ําเงินกู้ 

19/ ต.ค./59 

ได้ทําการติดต่อไปยังสหกรณ์สตูล สอบถามเรื่อง สมาชกิรายส.ต.อ.อํานวย อกีครั้ง จึงได้คําตอบว่าหลังจาก 

เอาเอกสารกู้ไปก็ยังไม่เข้ามาตดิต่อสหกรณแ์ต่อย่างใด จึงไดโ้ทรไปที่สมาชิกรายส.ต.อ.อํานวย อีกครั้งและ 

ได้คําตอบว่าขณะนี้ตนกําลังหาผู้ค้ําสัญญาเงนิกู้4คน  ณ ตอนนีไ้ด้ 2 คนแลว้ ยังขาดอีก2 คน 

4 / ต.ค./59 ...การเงินสภ.มะนัง หักส่งชําระยอด 10,000 บ. 

ว / ด / ป รายการ 

21/ ต.ค./59 

...ได้รับบันทกึข้อความ ที่สต0024(สต).4(12)(16)2726 วันที่12 ตุลาคม 2559  สภ.มะนัง  ขอเรียนว่า  

ด.ต.อํานวย  เตง่ท้ิง  ยินยอมให้หักเงินนําส่งเดอืนละ 10,000 บาท/เดือน   

ตามหลักฐาน 1. หนังสือชีแ้จ้งชําระค่าหุ้นและหนี้ฯ ถึงผกก.สภ.มะนัง ที่สอ.ยล./3229 20/ ก.ย./59 

                  2. หลักฐานลายเซ็นระหว่างด.ต.อํานวย  เตง่ทิง้  กับ ผกก.สภ.มะนัง จว.สตูล 

 3/ พ.ย./59 
...การเงินสภ.มะนัง หักส่งชําระยอด 10,000 บ.  และไดโ้ทรไปท่ีสมาชิกรายส.ต.อ.อํานวยฯ ณ ตอนนีไ้ด ้3 คนแลว้ 

ยังขาดอีก1 คน 

ที่ประชุม มีมติรับทราบ ดําเนินการตามขั้นตอน 

 4.ส.ต.อ.วทิยาพร  รักแก้ว  ตําแหน่ง สภ.เมอืงตรัง  สมาชิกเลขที0่7203 

 ทุนเรือนหุ้น     205,200.00  บาท 

 หนี้เงนิกู้สามัญ     578,020.74  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

23/ มี.ค./59 ส่งหนังสือหักเงินชําระค่าหุน้และหนี้  ถึงภจว.ตรัง ทีส่อ.ยล./2322 ยอด 15,250 บ. - 

23/ มี.ค./59 ส่งหนังสือหักเงินชําระค่าหุน้และหนี้  ถึงสภ.เมืองตรัง ทีส่อ.ยล./2323 ยอด 15,250 บ. การเงินเก็บได้15,250 บ. 

2 /ส.ค./59 
ส่งหนังสือแจ้งการเป็นหนี ้ของสมาชิกรายธวัชชัย บุญณะ, วิเชียร หนูปลอด, วีรศักดิ ์แกว้ดวง, โกวิทย์ รักษแ์ก้ว 

ที่สอ.ยล./2406-2409 

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

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



 

 

 

21/ ต.ค./59 ...สมาชิกได้ตดิต่อมาที่สหกรณฯ์ เรื่องขอโอนสมาชิกไปสหกรณ์ตรัง (รอบันทกึข้อความขอโอน) 

26/ ต.ค./59 ...การเงินส่งชําระยอด 15,250 บ. 

 7/ พ.ย./59 ส่งหนังสอืหกัเงนิชาํระค่าหุน้และหนี ้ถึงสภ.เมืองตรัง ที่สอ.ยล./4010  ยอด 10,900 บ.  (ยอดเงนิกู้ฉกุเฉินชําระครบแลว้) 

ที่ประชุม มีมติรับทราบ ดําเนินการตามขั้นตอน 

 5.ร.ต.อ.สากล  สุขเกษม ตําแหน่ง  สภ.เมืองพัทลุง เลขที่สมาชิก 4867 **กู้ 2 ที่**สมาชิกไปกู้สหกรณ์

พัทลุงแต่ระหว่างการโอนไปพัทลุง โอนไม่หมด จึงมียอดค้างสหกรณ์  285,070.25  บาท ณ ตอนนี้เริ่มเก็บได้แต่

ดอกเบีย้เดือนละ 5,000  บาท และรอเอาหุน้หักหนี ้ (สมาชิกส่งเอง) 

    ทุนเรือนหุ้น     230,300.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     285,070.25  บาท   

ว / ด / ป รายการ 

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

16/ ก.ย./59 สมาชิกแจ้งว่าสมาชิกมีปัญหาเกี่ยวกับรายรับไม่พอจ่าย 

20/ ก.ย./59 

สมาชิกทําบันทกึข้อความชีแ้จ้ง ว่าทําไมถึงส่งชําระหนี้ใหก้ับสหกรณ์ฯ ไมไ่ด้ เพราะประสบกบัปัญหาทางการเงิน 

เนื่องจากรายรับในแตล่ะเดอืนที่คงเหลือไม่เพียงพอที่จะชําระตามข้อตกลง จงึขอความอนุเคราะหม์ายังท่าน 

เพื่อขอขยายระยะเวลาและขอปรับลดยอดการชําระในแต่ละเดือน เพื่อจะได้ชําระต่อไป และในวันที่1-2 ต.ค. 59  

จะขอชําระดอกเบ้ียจํานวน 14,000 บาท ก่อนส่วนยอดเงนิต้น จะชําระต่อไป 

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

8 / พ.ย./59 ติดต่อใหส้มาชิกมาชําระ ยอด 5,000 บ. แต่เจ้าตัวขอเลื่อนจา่ยไปวันที่ 15/ พ.ย./59 

22/ พ.ย./59 
ติดต่อสมาชกิใหม้าชําระ แต่รายรับไม่เพียงพอที่จะมาชําระ  จึงเสนอให้สมาชกิกู้เงนิปันผล ยอด 12,800 บ. 

มาชําระหนีใ้บบางส่วน ที่ค้างจ่าย (ระหว่างนี ้รอบันทกึข้อความจากสมาชิก) 

ที่ประชุม มีมติรับทราบ ดําเนินการตามขั้นตอน 

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

**กู้ สอ.ตร.นครปฐม, กู้ สอ.ตร.สุราษฎรธ์านี  **(เบอร์การเงนิ 02-513-5658) 

    ทุนเรือนหุ้น     288,800.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     562,774.63  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

21/ เม.ย./59 แจ้งคนค้ําเพื่อทราบแลว้ 

25 /เม.ย./59 
ประธานให้ทําหนังสือชีแ้จ้ง ตามมติที่ประชุม ชดุที่21 ครั้งที่3   ถึง ผกก.สน.สําเหร ่ ที่สอ.ยล./1305 

                                                                             ถึง ผบก.ตํารวจนครบาล8  ที่สอ.ยล./1306 

                                                                             ถึง ผบก.ตํารวจนครบาล  ที่สอ.ยล./1307 

 

 

 

8 / มิ.ย./59 ส่งหนังสือหักเงินชําระค่าหุน้และหนี้ ถึงกองบังคับการปราบปราม(สว.กก.5.ปป.)  ที่สอ.ยล./1999  ยอด 12,050 บ. 



 

 

 

14/ มิ.ย./59 มติที่ประชุม ชุดที่21  ครั้งที่6  มีมติให้ดําเนินการฟอูง 

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

28/ ก.ค./59 มตทิี่ประชุม ชุดที2่1 ครั้งที7่ มตทิี่ประชุมอนุมัติ เบิกเงินค่าเดินทางดําเนินคดี 

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

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

รวมจา่ย 25,398.30.-บ. 

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

28/ ส.ค./59 การเงินกองบังคับการปราบปรามได้โอนมาชําระ ยอด 11,050 บ. 

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

27/ ต.ค./59 
การเงินกองบังคับการปราบปรามได้โอนมาชําระ ยอด  8,550 บ. ส่วนต่าง(การเงินแจง้ว่าเงนิตกเบิกไม่ไดร้ับจึงหัก

ไม่ได้) ติดต่อให้เจ้าตัวมาจ่ายยอดต่าง 2,500 บ.  แต่สมาชิกแย้งว่าไม่ให้ทางสหกรณ์หกั (จึงตั้งเป็นเงินรอจ่ายคืน) 

ที่ประชุม มีมติรับทราบ ดําเนินการตามขั้นตอน 

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

    ทุนเรือนหุ้น     241,600.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     929,179.14  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

- โดนเรื่องที่สถานตีํารวจภูธรสะเดา (โดนตั้งคณะกรรมการสอบ) 

- เจ้าหน้าท่ีการเงินแจง้หักไม่พอ เพราะกู้2ที่(สหกรณก์ําลังพล) 

14/ มิ.ย./59 มติที่ประชุม ชุดที่21  ครั้งที่6  มีมติให้ดําเนินการฟอูง 

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

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

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

8 / พ.ย./59 ติดต่อสมาชกิใหโ้อนมาชําระ สมาชิกแจ้งว่าจะโอนมาวันที่ 9 / พ.ย./59 

9 / พ.ย./59 สมาชิกได้โอนมาชําระ ยอด 10,000 บ. 

ที่ประชุม มีมติรับทราบ ดําเนินการตามขั้นตอน 

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

    ทุนเรือนหุ้น     205,800.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     734,245.33  บาท 

    หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ      17,529.16  บาท 

 

ว / ด / ป รายการ 

26/ ก.พ./59 มติที่ประชุม ชุดที่21  ครั้งที่2  มีมติให้ดําเนินการฟอูง 



 

 

 

- ทําหนังสือชีแ้จ้ง ถึงผูบ้ัญชาการ, ผูบ้ังคับการ, ผูก้ํากับการ : รอผลตอบกลับ ณ ตอนนีส้มาชิกชําระมาแล้วบางส่วน 

1 / มิ.ย./59 ส่งหนังสือถึงผู้ค้ํา เรื่องขอแจ้งรายละเอยีดสมาชกิขาดส่ง ที่สอ.ยล./1879-1882 

25/ ก.ค./59 
สมาชิกไม่รับโทรศัพท ์จึงได้ทําการติดต่อไปยังเจ้าหน้าท่ีการเงินสน.มีนบุรี เจ้าหน้าท่ีแจง้ว่าสมาชิกได้ย้ายไป 

ช่วยราชการที่ สนง.ตร.แห่งชาติ 

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

20 / ต.ค./59 โทรตามใหส้มาชิกมาชําระค่าหุน้และหนี ้แต่สมาชิกขอเลื่อนไปจ่ายสิ้นเดอืนต.ค.59 

27/ ต.ค./59 สมาชิกได้โอนมาชําระยอด 15,000 บ. 

ประชุม  มีมติรับทราบ ดําเนินการตามขั้นตอน 

 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 

- ประธานให้ทําหนังสือชีแ้จ้ง ถึงกรมส่งเสริมสหกรณ,์ ผูบ้ัญชาการ, ผูบ้ังคับการ, สน.ดุสติ 

23 /พ.ค./59 ส่งหนังสือ ถึงอธิบดีกรมส่งเสรมิผา่นสหกรณ์จังหวัดยะลา ทีส่อ.ยล./1766 

16 /พ.ค./59 

ทางกรมส่งเสริมยะลา ได้ตอบหนังสือกลับมา ที่กษ1115/5966 และได้นําเรื่องส่งสํานักงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

กรุงเทพฯ พื้นที่1 เรื่อง ตรวจสอบข้อเท็จจริง ของสมาชิกเนื่องจากเป็นหนี ้2 ที่รอตอบกลับจากสํานักงาน 

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

14 /มิ.ย./59 มติที่ประชุม ชุดที่21 ครั้งที่6 ประชุมอํานวยการ  มีมตใิห้ดําเนนิการฟอูง 

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

3 /ส.ค./59 ทางกรมส่งเสริม เขต12 กรุงเทพฯ ได้ติดต่อกลับมา ขอรายละเอยีดการสมคัรเป็นสมาชกิครั้งแรก วันที3่0/มิ.ย./49  

20 /ต.ค./59 

สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นท่ี1  ท่ีกษ1109/2977  เร่ืองตอบข้อร้องเรียนการรับสมัครสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจแห่งชาติ จํากดั    ได้ตรวจสอบเท็จจริงพบวา่ พ.ต.ต.ประดิษฐ์  ศรีทอง ได้ย่ืนใบสมัคร 

เข้าเป็นสมาชกิสหกรณอ์อมทรัพย์ตํารวจแห่งชาติ จํากัด เมื่อ4 มถิุนายน 2557 โดยให้ถอ้ยคําในใบสมัครว่าอยู่ใน 

สังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาลและมิได้เป็นสมาชกิในสหกรณอ์ื่น โดยมีผู้บังคับบัญชารับรองว่าไม่มรีายการหัก

เงินให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืน สอดคลอ้งกับเอกสารรายการหักเงินเดอืน ประจําเดือนพฤษภาคม 2557ของ

ข้าราชการตํารวจ สน.ดุสิต ต้นสังกัดของพ.ต.ต.ประดิษฐ์ฯ ซึ่งไมป่รากฏรายการหักเงินเดอืนให้สหกรณอ์ื่นเชน่เดียวกัน

คณะกรรมการดําเนนิการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจแห่งชาติ จํากัด จึงพิจารณารับพ.ต.ต.ประดิษฐ์ฯ เขา้เป็นสมาชกิ 

          สาํนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นท่ี1  ไดพ้จิารณาแล้วเห็นว่า 

          1.สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจแห่งชาติ จํากัด ได้ตรวจสอบคุณสมบัตจิากใบสมัครท่ีผู้สมคัรให้ถ้อยคําไวฯ้ลฯ 

สมาชิกอาจถกูให้ออกจากสหกรณ์ได้ตามท่ีขอ้บังคับกําหนดไว ้จึงได้แจ้งให้สหกรณอ์อมทรัพย์ตํารวจแห่งชาติ จํากัด 

          2.สหกรณ์ควรประสานงานไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจแห่งชาติ จํากัด และพ.ต.ต.ประดิษฐ์ฯ  เพื่อหา 

แนวทางการแก้ไขปัญหารว่มกันในการดําเนินการให ้พ.ต.ต.ประดิษฐ์ฯเป็นสมาชกิสหกรณใ์ดสหกรณห์นึ่งเพยีงแห่งเดียว

และจัดการโอนหนี้สนิระหว่างสหกรณ ์โดยได้แจ้งให้สหกรณอ์อมทรัพย์ตํารวจแห่งชาติ จํากัด  ทราบแนวทาง 

ปฎบัิตดิังกล่าว 



 

 

 

          ท้ังน้ี หากพ.ต.ต.ประดิษฐ์ฯ เป็นผู้ผิดนัดชําระหนีก้ับสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

ตามนติกิรรมสัญญาท่ีทําไวก้ับสหกรณ์ คณะกรรมการดําเนนิการควรพจิารณาดําเนินการตามขอ้บังคับหรือ 

ฟอูงคดตีอ่พ.ต.ต.ประดิษฐ์ฯ เพื่อเรียกรอ้งความเสียหายให้กับสหกรณต์อ่ไป 

8 / พ.ย./59 สมาชิกได้ตดิตอ่ไปยังทนายความสหกรณ์ เพื่อขอชําระสหกรณเ์ดอืนละ 10,000 บ. 

รอคําพพิากษา 

ที่ประชุม มีมติรับทราบ ดําเนินการตามขั้นตอน 

        10.ร.ต.อ.ทรัพย์สยาม  ชัยทุมพงศ์  ตําแหน่ง สน.บางโพ  เลขที่สมาชิก 7745  **กู้ 2 ที่สหกรณ์นครบาล** 

ทุนเรือนหุ้น    355,500.00  บาท 

หนี้เงนิกู้สามัญ  1,400,000.34  บาท 

    หนี้โครงการ      71,056.85  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

26/ ก.พ./59 มติที่ประชุม ชุดที่21 ครั้งที่2 มมีติให้ดําเนินการฟอูง แต่ประธานไม่ให้ฟูอง 

30/ มี.ค./59 ส่งหนังสือชี้แจง้ ถึงผูบ้ัญชาการ, ผูบ้ังคับการ, ผูก้ํากับการ, สน.สําเหร ่ ที่สอ.ยล./1069 

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

8 / มิ.ย./59  

ได้ทําการติดต่อ ไปท่ีสน.บางโพ รอหนังสอืตอบกลับจากเจ้าหน้าท่ีการเงินว่าสมาชกิกู้ท่ีไหนบ้าง และเหตุผลใดที่ 

หักใหก้ับสหกรณ์ฯ ไมไ่ด้ห 

...หนังสือตอบกลับจากสน.บางโพ  เลขที่ 0015.(บก.น.1)(11)/2164  วันที ่8 มิ.ย. 2559 การเงินหักได้ 

เดอืนละ  4,000 บาท เริ่มเดือนกรกฎาคม 2559  จากยอดเรียกเก็บจริง 23,920 บ. 

14/ มิ.ย./59 มติที่ประชุม ชุดที่21 ครั้งที่6 ประชุมอํานวยการ มมีติใหด้ําเนนิการฟอูง 

28/ ก.ย./59 การเงินหักส่งชําระ ยอด 3,470 บ. หกัค่าธรรมเนยีม 30 บาท 

28/ ต.ค./59 การเงินหักส่งชําระ ยอด 3,500 บ. 

ที่ประชุม มีมติรับทราบ ดําเนินการตามขั้นตอน 

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

    ทุนเรือนหุ้น     260,000.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     715,392.29  บาท 

    หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ      32,299.89  บาท 

    รับภาระหนี้     159,414.80  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

11/ ม.ค./59 หนังสือถอนอายดัเงินปันผลเฉลี่ยคืน มติที่ประชุม ชุดที่20 ครัง้ท่ี15 

6 /มิ.ย./59 ส่งหนังสือหักเงินชําระค่าหุน้และหนี้  ถึงสภ.สไุหงโกลก  ที่สอ.ยล./1969  ยอด 17,230 บ. 

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

- ตําแหน่งเดิม สภ.สุไหงโกลก   ตําแหน่งใหม ่ภจว.ระนอง 



 

 

 

23/ ส.ค./59 ส่งหนังสือหักเงินชําระค่าหุน้และหนี้  ถึงภจว.ระนอง  ที่สอ.ยล./2821 ยอด 15,880 บ. 

การเงิน ภจว.ระนอง แจ้งหักใหส้ิ้นเดือน ต.ค.59 

27/ ต.ค./59 ...การเงินโอนมาชําระ ยอด 15,880 บ. 

ที่ประชุม มีมติรับทราบ ดําเนินการตามขั้นตอน 

12.ส.ต.ท.อําพล  วรรณุรักษ์  ตําแหน่งสืบสอบสวนภาค4  เลขที่สมาชิก 06392   

    ทุนเรือนหุ้น     242,800.00  บาท 

   หนี้เงนิกู้สามัญ     724,297.16  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

- สมาชิกแจ้งไม่ใหก้ารเงินหักชําระหนี ้

22/ ก.ย./59 สมาชิกขอโอนไปยังสหกรณ์ขอนแก่น (รอบันทกึขอโอน/รับสภาพหนีจ้ากสมาชิก) 

31/ ต.ค./59 ส่งเรียกเก็บ  สส.ภ.4  ที่สอ.ยล./3972  ยอด 12,400  บ. 

8 / พ.ย./59 
ติดต่อการเงิน..การเงินแจง้ว่าเจ้าตัวแจ้งกับท่ีสส.ภ4 ว่ามาปดิหนี้แลว้ ทางโน้นจึงไม่หกัเงินชาํระ 

สิ้นเดือน พ.ย.59 หกัไดแ้ค ่9,500 จากยอดเรียกเก็บ12,400 

ที่ประชุม มีมติรับทราบ ดําเนินการตามขั้นตอน 

 13.ส.ต.อ.ธันวา  พยายาม  ตําแหน่งสภ.เมอืงปัตตานี  เลขที่สมาชิก 07898  **ค้างชําระ 1 เดือน 

    ทุนเรือนหุ้น     118,500.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     317,920.62  บาท 

    หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ      67,881.98  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

4 / ต.ค./59 

สภ.เมืองปัตตาน ีที่สอ.ยล./0025.44(กง)/9404  เรื่อง ขอระงับการจ่ายเงินเดือนข้าราชการฯ 

         อ้างคําสั่ง ที่792/2559  ลงวันที่ 27 ก.ย. 59  เรื่อง แตง่ตัง้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 

กรณ ีส.ต.อ.ธันวา  พยายาม  ไม่มาปฏิบัตหิน้าท่ีราชการ รวมระยะเวลา 19 วัน โดยไมท่ราบสาเหตุ 

24/ พ.ย./59 โดนระงับเงนิเดือน **เนื่องจากขาดราชการ  ระงับเงนิเดือน ต.ค, พ.ย  (ธ.ค.ไมแ่น่ว่าจะได้มัย้) 

24/ พ.ย./59 ให้คนค้ําราย ส.ต.ท.ร้อยพงศ ์ อินทสุวรรณ์  และส.ต.ท.สุพจน์  มาลัยเพชร  ตามมาชําระ 

ขาดส่งประจ าเดือนพฤศจิกายน  2559 

 1.ส.ต.ท.วิทยา  ภูอาบอ่อน  ตําแหนง่ สภ.ยางตลาด  เลขที่สมาชิก 06520  **ค้างชําระ 2 เดือน** 

    ทุนเรือนหุ้น     154,800.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     219,996.99  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

18/ ต.ค./59 ติดต่อไปยังสมาชกิให้ชําระค่าหุ้นและหนี ้สมาชกิไมย่อมชําระ เก็บไม่ได้เนื่องจากย้าย ฝอ.5 บก.อก.ภ.4 

4 / พ.ย./59 ส่งเรียกเก็บ  ตํารวจภูธรภาค4(บก.อก.ฝอ.6)  ที่สอ.ยล./3988  ยอด 5,300 บ. 



 

 

 

การเงินแจง้หักได้ สิ้นเดอืน พ.ย. 

ที่ประชุม รับทราบ 

2.ส.ต.อ.ศรัญยู  แกะมณี  ตําแหน่ง สภ.สคีิ้ว  เลขที่สมาชิก 06631  **ค้างชําระ 1 เดือน** 

    ทุนเรือนหุ้น     185,200.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     243,687.91  บาท 

    หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ      11,143.67  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

22/ พ.ย./59 ติดต่อไปยังสมาชกิให้ชําระค่าหุ้นและหนี ้ยอด 8,420 บ. 

ที่ประชุม มีมติรับทราบ ดําเนินการตามขั้นตอน 

 3.ส.ต.ท.สิทธิโชค  ทองย้อย  ตําแหน่ง สน.ท่าเรือ  เลขที่สมาชิก 06895  **ค้างชําระ 1 เดือน** 

    ทุนเรือนหุ้น     310,500.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ   1,157,400.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้ฉุกเฉิน        5,900.00  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

29/ ส.ค./59 ส่งเรียกเก็บ สน.ทา่เรือ  จว.กรงุเทพฯ  ที่สอ.ยล./2897  ยอด 17,700 บ.   

17/ พ.ย./59 ไม่สามารถติดต่อให้มาชําระได ้

ที่ประชุม มีมติรับทราบ ดําเนินการตามขั้นตอน 

4.ส.ต.อ.สุชาติ  ไชยเขียว  ตําแหน่ง กก.สส.ภ.จว.สตูล  เลขที่สมาชิก 06946  **ค้างชําระ 1 เดือน** 

    ทุนเรือนหุ้น     307,500.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ   1,240,000.00  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

29/ ส.ค./59 ส่งเรียกเก็บ ภจว.สตูล  ที่สอ.ยล./2939  ยอด 17,800 บ.   

การเงินแจง้หักได้สิ้นเดือน พ.ย.59 

ที่ประชุม มีมติรับทราบ  

5.ส.ต.อ.ภูมินันท์    ปินตา  ตําแหน่ง สภ.ท่าวังผา  เลขที่สมาชิก 07159  **ค้างชําระ 1 เดือน** 

    ทุนเรือนหุ้น     312,000.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ   1,178,900.00  บาท 

ว / ด / ป รายการ 



 

 

 

29/ ส.ค./59 ส่งเรียกเก็บ  ภจว.น่าน  ที่สอ.ยล./2884  ยอด 17,200 บ. 

17/ พ.ย./59 ส่งเรียกเก็บ สอ.ตร.ภจว.น่าน  ที่สอ.ยล.4199  ยอด 17,200 บ. 

สอ.ตร.ภ.จว.น่าน แจ้งหักไดส้ิน้เดือน ธ.ค.59 

ที่ประชุม มีมติรับทราบ  

6.ส.ต.อ.คณาวุฒิ  แขมวารินทร์  ตําแหน่ง สภ.เสลภูมิ  เลขที่สมาชกิ 07354  **ค้างชําระ 1 เดือน** 

    ทุนเรือนหุ้น     310,100.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ   1,148,000.00  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

29/ ส.ค./59 ส่งเรียกเก็บ ภจว.ร้อยเอ็ด  ที่สอ.ยล./2895  ยอด 16,700 บ.   

สอ.ตร.ภ.จว.ร้อยเอ็ด แจ้งหักได้สิ้นเดือน พ.ย.59 

ที่ประชุม มีมติรับทราบ  

7.ส.ต.อ.ทินกฤต  มูลฐี  ตําแหน่ง สภ.คลองหลวง  เลขที่สมาชิก 07384  **ค้างชําระ 1 เดือน** 

    ทุนเรือนหุ้น     225,500.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     911,500.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้ฉุกเฉิน      23,900.00  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

29/ ส.ค./59 ส่งเรียกเก็บ สภ.คลองหลวง  จว.ปทุมธานี  ที่สอ.ยล./2879  ยอด 16,900 บ. 

22/ พ.ย./59 แจ้งสมาชิกให้มาชําระ ยอด 21,697 บ. 

ที่ประชุม มีมติรับทราบ ดําเนินการตามขั้นตอน 

8.ส.ต.ท.โชคชัย  กําไรทอง  ตําแหนง่ ภจว.หนองคาย  เลขที่สมาชิก 07389  **ค้างชําระ 2 เดือน** 

    ทุนเรือนหุ้น     252,800.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     712,897.65  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

21/ ต.ค./59 แจ้งสมาชิกให้มาชําระ ยอด 24,560 บ.  แตส่มาชิกยังเพิกเฉย 

31/ ต.ค./59 ส่งเรียกเก็บ  ภจว.หนองคาย  ที่สอ.ยล./3974  ยอด 12,800 บ. 

22/ พ.ย./59 
ติดต่อไปยังคนค้ําส.ต.อ.ปรีชา  ธุระพล, ส.ต.อ.รัตนะ   เมฆใหม่  ให้ตามสมาชิกมาชําระ 

(เนื่องจากย้ายตําแหน่งเลยหักเงนิไม่ได้) 

22/ พ.ย./59 การเงินแจง้หักได้สิ้นเดือน ธ.ค.59 



 

 

 

ที่ประชุม มีมติรับทราบ  

9.ด.ต.อนันต์  พรหมหาไชย  ตําแหน่ง สภ.สะบ้าย้อย  เลขที่สมาชิก 07489  **ค้างชําระ 3 เดือน** 

    ทุนเรือนหุ้น     288,500.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     409,168.82  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

21/ ก.ย./59 มติที่ประชุมชุดที่ 21/9 อํานวยการ มติอนุมัติโอนหุ้นหกัหนี ้

28/ ก.ย./59 ทําหนังสือโอน สอ.ตร.สงขลา 

1 /พ.ย./59 ส่งเรียกเก็บ  สภ.สะบ้าย้อย  ทีส่อ.ยล./3978  ยอด 11,350  บ. 

22/ พ.ย./59 แจ้งสมาชิกให้มาชําระ ยอด 26,584.22 บ. 

ที่ประชุม มีมติรับทราบ  

10.ส.ต.ท.นพดล  ก๋าใจ  ตําแหน่งกองบัญชาการภาค 5  เลขที่สมาชกิ 07658  **ค้างชําระ 2 เดือน 

    ทุนเรือนหุ้น     177,600.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     221,517.01  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

22/ ก.ย./59 
โทรแจ้งให้สมาชิกมาชําระ (โทรติดแตไ่ม่รับโทรศัพท ์097-9524665) 

21/ ต.ค./59 

22/ พ.ย./59 ให้พี่ ประสพโชค  ตระกูลอินทร์, และด.ต.บุญเหลือ  แผว้ใจด ี ชว่ยตามให้มาชําระ 

ที่ประชุม มีมติรับทราบ  

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

                                          ทุนเรือนหุ้น     137,700.00  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

โดนอายัดเงินปันผลสมาชกิไมจ่่ายส่งหนังสอืหลายครั้งแล้ว แต่เจ้าหน้าท่ีการเงินแจง้ว่า สมาชิกไม่ยนิยอมจ่าย 

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

(ถ้าจะลาออก ลาออกได้แต่จะส่งเรื่องเข้ากรมบังคับคดี) 

29/ ก.ย./59 มติที่ประชุม ชุดที่21 ครังท่ี9 มมีติสมาชิกที่ตดิอายัดเงินปันผลงดกู้ทุกประเภท 

ที่ประชุม มีมติรับทราบ ดําเนินการตามขั้นตอน 

/12. ส.ต.ท.ฤาชา... 



 

 

 

 12.ส.ต.ท.ฤาชา  ศรีจันทร์  ตําแหน่งสภ.ปอพาน  จว.มหาสารคาม  เลขที่สมาชิก 07990  **ค้างชําระ 2 เดือน 

    ทุนเรือนหุ้น     159,800.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     771,200.00  บาท 

 

ว / ด / ป รายการ 

29/ ส.ค./59 ส่งเรียกเก็บ สภ.ปอพาน  จว.มหาสารคาม  ที่สอ.ยล./2916  ยอด 9,600 บ.   

24/ พ.ย./59 ให้คนค้ําราย ส.ต.ท.วิเชียร  หนูปลอด  ตามมาชําระ ยอด 21,961 บ. 

ที่ประชุม มีมติรับทราบ ดําเนินการตามขั้นตอน 

13.ร.ต.ท.สุเทพ  วั่นเส้ง  ตําแหน่งสภ.เกาะพะงัน  เลขที่สมาชิก 08137  **ค้างชําระ 1 เดือน 

    ทุนเรือนหุ้น      76,600.00  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

29/ ส.ค./59 ส่งเรียกเก็บ สภ.เกาะพะงัน  ยอด 1,500 บ.   

24/ พ.ย./59 โทรตามสมาชกิใหม้าชําระค่าหุน้ ยอด 1,500 บ.   

ที่ประชุม มีมติรับทราบ  

14.ร.ต.ท.คมสัน  สมอ่อน  ตําแหน่งสภ.ท่าแพ  เลขที่สมาชิก 08182  **ค้างชําระ 1 เดือน 

    ทุนเรือนหุ้น      72,040.00  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

27/ ต.ค./59 ส่งเรียกเก็บ  สภ.ท่าแพ  ที่สอ.ยล./3943  ยอด 2,100 บ. 

17/ พ.ย./59 โทรแจ้งสมาชิกให้มาชําระ ยอด 2,130 บ.  เก็บไมไ่ด้เนื่องจากตําแหน่ง 

24/ พ.ย./59 การเงินแจง้หักใหส้ิ้นเดือน พ.ย.59 

 

ที่ประชุม มีมติรับทราบ  

หยุดส่งหุ้นตามมติท่ีประชุม  13  ราย 

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

 2.  ด.ต.สถาพร แก้วขาว  เลขที่สมาชิก 03226 ทุนเรือนหุ้น 1,305,300.00 บาท 

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

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

 5.  ร.ต.ท.อาทิตย์ อินทรสกุล เลขที่สมาชิก 05077 ทุนเรือนหุ้น  408,000.00 บาท 

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

/7.จ.ส.ต.กิตติ... 



 

 

 

** 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 6,698,590.00 บาท 

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

 11. ร.ต.ท.วิสิทธิ์ สุวรรณศลีศักดิ์ เลขที่สมาชิก 07089 ทุนเรือนหุ้น  690,980.00 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 

**หมายเหตุ 1.จ.ส.ต.กิตติ  เนติ    ตําแหน่ง สภ.นาหมอ่ม  เลขที่สมาชกิ 05483 

      - ตามให้มาชําระค่าหุน้ต่อ  เนื่องจากติดคนค้ําประกัน 

  2.จ.ส.ต.กษินาถ   บุญอารีย์    ตําแหนง่ สภ.โพธิ์ไทร  เลขที่สมาชิก 07337 

      - ตามให้มาชําระค่าหุน้ต่อ  เนื่องจากติดคนค้ําประกัน 

แจ้งเพื่อทราบสมาชิกต่างจังหวัดที่เก็บยอดหน้ีเงินกู้ฉุกเฉินไม่ได้ (ตั้งแต่ย้าย เก็บได้บางส่วน) 

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

 **ค้างจ่ายตั้งแตเ่ดือน  7/2558 – 5/2559 

วันท่ีกู้ฉุกเฉิน: 10/ก.พ./57 วงเงินกู:้ 70,000.- งวดละ(เงินต้น): 5,900.- ยอดคงเหลือ 

16/ก.ย./59(รายการชําระ) - 3,198.92 55,327.14 

17/ต.ค./59(รายการชําระ) - 3,992.49 51,708.79 

11/พ.ย./59(รายการชําระ) - 3,549.87 48,531.90 

  2.ส.ต.ท.สมชาย  ยศสงคราม   ตําแหนง่ภจว.สกลนคร   สมาชิกเลขที่07394 

 **ค้างจ่ายตั้งแตเ่ดือน  11/2555 – 5/2559 

วันท่ีกู้ฉุกเฉิน: 16/มี.ค./54 วงเงินกู:้ 40,000.- งวดละ(เงินต้น): 2,900.- ยอดคงเหลือ 

13/ก.ย./59(รายการชําระ) - 109.91 14,776.43 

19/ต.ค./59(รายการชําระ) - 3,234.90 11,641.45 

11/พ.ย./59(รายการชําระ) - 3,090.45  8,632.35 

   3.ส.ต.ท.ดํารง  เรอืงกระจาย   ตําแหน่งภจว.สุรนิทร์   สมาชิกเลขที่07939 

 **ค้างจ่ายตั้งแตเ่ดือน  8/2558 – 5/2559 

วันท่ีกู้ฉุกเฉิน: 02/พ.ค./57 
วงเงินกู:้ 

49,999.93.- 
งวดละ(เงินต้น): 4,200.- ยอดคงเหลือ 

06/ก.ย./59(รายการชําระ) - 4,574.26 18,120.36 

18/ต.ค./59(รายการชําระ) - 4,744.67 13,498.23 

11/พ.ย./59(รายการชําระ) - 4,758.20  8,831.31 



 

 

 

  4.จ.ส.ต.ภูมทิัศน์  สัตย์สุขยิ่ง   ตําแหนง่ภจว.หนองคาย   สมาชิกเลขที่07966 

 **ค้างจ่ายตั้งแตเ่ดือน  8/2558 – 5/2559  เก็บได้ไม่เต็ม 

วันท่ีกู้ฉุกเฉิน: 18/ก.ค./55 วงเงินกู:้ 10,500.- งวดละ(เงินต้น): 1,000.- ยอดคงเหลือ 

13/ก.ย./59(รายการชําระ) - 342.28 3,237.80 

05/ต.ค./59(รายการชําระ) - 1,458.58 1,800.39 

09/พ.ย./59(รายการชําระ) - 722.35  1,091.03 

ที่ประชุม มีมติรับทราบ  

4.9  เรื่อง  ข้าราชการบ านาญจ่ายตรง 
 ภายในเดือน พฤศจกิายน 2559 มีลูกหนี้ข้าราชการบํานาญส่งชําระเงินตั้งแต่ 22 ต.ค. – 23 พ.ย.2559 

จํานวน 130 ราย รวมเป็นเงิน 1,510,762.02 บาท เรียกเก็บจรงิ จํานวน 115 ราย จํานวนเงิน 1,265,531.32 บาท    

มาชําระเอง จํานวน 4 ราย จํานวนเงิน 23,903.74 บาท และเรียกเก็บจากกรมบัญชีกลาง จํานวน 9 ราย จํานวน

เงิน 180,945.23 บาท   

           สมาชิกหนว่ยบํานาญจ่ายตรง ประจําเดือน ต.ค.59          ยอดยกมา        127    ราย 

  ลาออก ประจําเดือน 22 ต.ค. – 23 พ.ย.59   ลาออก/ย้าย        - ราย 

                                                                           เสียชีวติ             - ราย 

                 ย้ายเข้า              3    ราย 

          คงเหลือ  บํานาญจา่ยตรง     เดือน  พฤศจกิายน 2559           ทั้งสิ้น              130     ราย  

 เรียกเก็บเงินไม่ได้  จํานวน  2  ราย 

 

   1. ด.ต.จรัส  สวนนิ่ม  จํานวนเงิน  33,407.13  บาท  เนื่องจากเงินยังไม่เข้าระบบข้าราชการ

บํานาญติดต่อประสานงานกับการเงนิ สภ.เบตงแล้ว 

  2.  ร.ต.ต.มนตรี  วัฒนชนม์  จํานวนเงิน  7,057.89 บาท  เนื่องจากสมาชิกเสียชีวิต และได้

ลาออกในเดือนธันวาคม 2559 

 จึงสามารถเรียกเก็บเงินประจําเดือนตุลาคม 2559 เรียกเก็บได้จริง จํานวน 113  ราย  จํานวนเงิน  

1,194,051.53  บาท 

ที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ ราย ด.ต.จรัสฯ กรรมการหนว่ยเบตง ดําเนนิการตดิต่อ จนท.การเงิน สภ.เบตง 

4.10  เรื่อง  ขออนุมัติซื้อเคร่ืองพมิพ์ 

 ใบเสนอราคา  ร้านโอ.เค.ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ แอนด์ปริ้นติ้ง 

  เครื่องพมิพ์ ยี่หอ้  EPSON Dot Matrix Printers  

  -  ขนาดกระดาษ  กระดาษแผ่นเดียว กระดาษต่อเนื่อง ซองจดหมาย  

/ความละเอียด... 



 

 

 

  -  ความละเอียด 360x360 dpi 

  -  ผา้หมกึการพิมพ ์ S153245 Ribbon Cartridge (S015336) 

  -  การเชื่อมตอ่ Parallel Usb 1.1 

  -  ระบบปฏิบัติการ  Windows95/98/2000 Me 

  -  24 เข็มพิมพ์ แครย่าว 

  -  พิมพ์แบบร่างความเร็วสูง 440 ตัวอักษร/วินาที 

  -  สามารถพิมพส์ําเนา 1 ต้นฉบับ + 4 สําเนา 

  -  ปูอนกระดาษได้ 5 ทิศทาง 

  -  รองรับการทํางานเครือขา่ยได้หลายระบบ 

  -  อายุการใชง้านผ้าหมกึพิมพ ์8 ลา้นตัวอักษร 

 ราคา  24,500.00  บาท 

 ใบเสนอราคา  ร้านเพาเวอร์ เซอร์วิส ยะลา 

  เครื่องพมิพ์ ยี่หอ้ ด็อดเมตริกซ์พรนิเตอร์ 24 เข็มพิมพ์ 

  -  แครย่าว  ความเร็ว สูงถึง 440 ตัวอักษร  ต่อวินาที พิมพ์ได้ครั้งละ 5 แบบฟอร์มปูอนกระดาษ

จากด้านบน ด่านล่าง ด้านหนา้ ด้านหลัง การเชื่อต่อเครอืข่ายเป็นอุปกรณ์เสรมิ 

 ราคา  25,000.00  บาท 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติซื้อเครื่องพิมพ์ตามใบเสนอราคา ร้านโอ.เค.ก๊อปปี้เซ็นเตอร์แอนด์ปริ้น

ติง้ ราคา 24,500.00 บาท 

4.11  เรื่อง  สมาชิกเสียชีวิต 

 1.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  ร.ต.ท.มะลาเซ็ง  เซะบิง  ตําแหน่ง สภ.ลําใหม่ สมาชิกเลขที่ 4652 ได้

เสียชีวติขณะปฏิบัติหน้าที่  เมื่อ 15 พฤศจกิายน 2559  มรีายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   405,500.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ          1,295,000.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญค่าครองชีพ 143,700.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้ฉุกเฉิน     7,300.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้ปันผล     20,000.00 บาท 

  ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ 

    1. ร.ต.ท.มนตรี เจะแว 

           2. ด.ต.ฮารนิทร์ สาแล๊ะ 

    3. ด.ต.ภูอัด  ราเซะบิง 

 

/ผูค้้ําประกัน... 



 

 

 

  ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญค่าครองชีพ 

    1. ร.ต.ท.มนตรี เจะแว 

  ผู้ค้ าประกันเงินกู้ฉุกเฉิน 

    1. ร.ต.ท.มนตรี เจะแว 

  ผู้ค้ าประกันเงินกู้ปันผล 

    ใช้หุ้นค้ําประกัน 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีตใิห้ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการ และหนี้สหกรณ์ฯ 

 2.  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ด.ต.สายัน  เพชรเต็ม  สมาชิกเลขที่ 5557  ได้เสียชีวิตถูกยิงด้วยอาวุธปืน       

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 เป็นสมาชิกเมื่อวันที่ 30 พฤศจกิายน 2547  เป็นสมาชิก 12 รายละเอียดดังนี ้

  ทุนเรอืนหุ้น     325,100.00 บาท 

  หน้ีเงินกู้สามัญ    870,200.00 บาท 

  ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ 

   1.  ร.ต.ต.สมภพ ชูมณี    สภ.บาตูตาโมง 

   2.  จ.ส.ต.ยงยุทธ ชุมทอง  สภ.วังวเิศษ  ตา่งจังหวัด 

   3.  ร.ต.ต.เจอื  พรหมศักดิ์ สภ.บาตูตาโมง 

   4.  ด.ต.สุทธิพงศ์ ชูเอียด  สภ.บาตูตาโมง 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีตใิห้ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการ และหนี้สหกรณ์ฯ 

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

           ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 12 (2)  ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด  

ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการหรอืสงเคราะห ์พ.ศ.2558  และให้ใชข้้อความตอ่ไปนีแ้ทน 

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

ช่วยเหลือจากสหกรณ์ตามหลักเกณฑ ์ดังนี้ 

 (1)  กรณีสมาชิกเสียชีวติให้จา่ยเงนิช่วยเหลือแก่ทายาท จํานวนหา้หมื่นบาท 

  (ก) เป็นสมาชิกเกินหนึ่งปีแตไ่ม่เกินห้าปี  จํานวนเงิน 50,000.00 บาท 

  (ข) เป็นสมาชิกเกินห้าปีขึ้นไป จํานวนเงิน 70,000.00  บาท 

 สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ด.ต.สายัน เพชรเต็ม ตําแหน่ง ผบ.หมู่ สภ.บาตูตาโมง สมาชิกเลขที่ 5557 ได้เสียชีวิต เมื่อ

วันที่ 25 ตุลาคม 2559 เป็นสมาชิกเมื่อวันที่ 30 พฤศจกิายน 2547 เป็นสมาชิก 12 ป ี(โดยนําเงนิดังกล่าวเพื่อชําระหนี)้ 

 - และได้ทํากองทุนสวัสดิการสมาชิก  0.2 ของยอดเงินกู้ 1,000,000.00  บาท  จํานวน 200,000.00  

บาท (โดยนําเงนิดังกล่าวเพื่อชําระหนี้) 

ที่ประชุม  พิจารณาอนุมัตติามระเบียบ จํานวน 200,000 บาท 

/2.สมาชิกสหกรณ์ฯ... 



 

 

 

 2.  สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  ร.ต.ท.มะลาเซ็ง  เซะบิง  ตําแหน่ง สภ.ลําใหม่ สมาชิกเลขที่ 4652 ได้

เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่  เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2559  เป็นสมาชิกเมื่อ 30 เมษายน 2544  อายุการเป็นสมาชิก 

15 ปี 7 เดือน  

ที่ประชุม  พิจารณาอนุมัตติามระเบียบ จํานวน 70,000 บาท 

4.13  เรื่อง  ขอหยุดดอกเบี้ยสมาชกิเสียชีวติ 

 จํานวน  4  ราย 

  1.  ส.ต.ต.สุรยิา หนูนิ่ม  สภ.กรงปินัง สมาชิกเลขที่  9511 

  2.  ส.ต.ต.อรรถพล เหลือเทพ สภ.กรงปินัง สมาชิกเลขที่  9749 

  3.  ร.ต.ท.ณัฐวัฒน์ ชูรัตน์  สภ.บาตูตาโมง สมาชิกเลขที่  7514 

  4.  ด.ต.สายัน เพชรรัตน์ สภ.บาตูตาโมง สมาชิกเลขที่  5777 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติอนุมัตหิยุดดอกเบีย้ 

4.14  เรื่อง  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา/ประชุม/อบรม 

 1.  ด้วย  สภาสหกรณ์ออมทรัพย์เครดิตยูเนี่ยนโลก  ร่วมกับสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และ

เครดิตในเอเชยี ในฐานะเจ้าภาพร่วม กําหนดจัดสัมมนา เรื่อง “ กลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเจริญเติมโตของ

สหกรณ์ ” ขึน้ในวันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2559  ณ  โรงแรม Rembrandt สุขุมวิท 18 กรุงเทพมหานคร 

 จงึขอเชิญท่านเขา้ร่วมสัมมนาดังกล่าว 

ที่ประชุม  ไม่ส่งตัวแทนเข้าร่วม 

 2. ด้วย สํานักงานประกันสังคม  จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงจํานวนเงินสมทบที่

ใ ช้ เป็นฐานในการคํานวณเงินสมทบกองทุนประกันสั งคม ระหว่างวันที่  12  – 13  ธันวาคม 2559                      

ณ  โรงแรมทวินโลตัส  จังหวัดนครศรธีรรมราช   เพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน โดยเฉพาะส่วนของเงิน

ทดแทนและเงนิบํานาญที่คํานวณจากฐานค่าจ้าง   

 จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทน ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับประกันสังคม เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวโดย

สํานักงานประกันสังคมจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่พักและค่าอาหารระหว่างการประชุม โดยจะมีรถยนต์ของ

สํานักงานประกันสังคมจังหวัดยะลาเป็นพาหนะการเดินทางในครั้งนี้ 

ที่ประชุม  มีมติสง่เจา้หนา้ที่ที่เกี่ยวข้องที่มคีวามประสงค์เข้าร่วม 

4.15  เรื่อง  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ มอบ

ให้โรงพยาบาลรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 

 ด้วย สหกรณ์การเกษตรรัตนบุรี จํากัด มีมติให้ดําเนินการจัดงานผ้าปุาสามัคคี เพื่อสมทบทุนจัดหา

อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ มอบให้โรงพยาบาลรัตนบุรี  ตลอดทั้งเป็นการร่วมเฉลิมฉลองและระลึกถึ งพระ

มหากรุณาธิคุณพระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัสกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ (พระบิดาแหง่การสหกรณ์ไทย)   

 จงึใคร่ขอบอกบุญและเรยีนเชิญผู้มจีติรศรัทธาร่วมอนุโมทนาบุญ 

ที่ประชุม  มีมติไม่ร่วม 

/4.16 เรื่อง สมาชิกขอโอนสมาชิก... 



 

 

 

4.16  เรื่อง  สมาชิกขอโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์  (ไม่ติดภาระค้ าประกัน) 

 1.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  จ.ส.ต.จารวี  เกื้อหนู  ตําแหน่ง ผบ.หมู่ สภ.เมืองพังงา  สมาชิกเลขที่  

6123 ได้ขอโอนย้ายสมาชิกไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดพังงา จํากัด รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น   320,400.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญ          1,452,429.90 บาท 

   หน้ีเงนิกู้ปันผล      21,000.00 บาท 

   ไม่ติดภาระค้ าประกัน 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีตอินุมัต ิ

 2. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  ส.ต.อ.อภเิดช  แก้วประดิษฐ์  สมาชิกเลขที่  6119  ตําแหน่ง ต่างจังหวัด  ขอโอนสมาชิก

ภาพระหว่างสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดระนอง จํากัด รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น   260,000.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญ   715,392.29 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญค่าครองชีพ    32,29.89 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญรับภาระหน้ี 159,414.80 บาท 

   ไม่ติดภาระค้ าประกัน 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีตอินุมัต ิ

4.17  เรื่อง  สมาชิกขอโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ (ติดภาระค้ าประกัน) 

 1.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ร.ต.ต.วรีะชัย  ปานหนู  ตําแหน่ง สภ.สุคิรินทร์  สมาชิกเลขที่  7430 ได้

ขอโอนย้ายสมาชิกไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส จํากัด รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น   191,800.00 บาท 

   ติดภาระค้ าประกัน  1  ราย 

   1. ส.ต.อ.สมเกียรต ิ ขนฐิรัตน์  ทุน  171,900.00  บาท  หนี ้ 375,940.98  บาท 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีตใิห้เข้ามารับสภาพหนี้แล้วอนุมัตใิห้โอน 

 2.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ต.อิมรอน  แซ่ลิ่ม  สมาชิกเลขที่  9069 ตําแหน่ง ต่างจังหวัด  ขอ

โอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจนราธิวาส จํากัด รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรือนหุ้น   51,000.00 บาท 

   ติดค้ําประกัน  1  ราย 

    1. ส.ต.ต.วริัตน ์  ช่างหมาน สมาชิก 8784  ขาดราชการ 

 ผูค้้ําประกันยินยอมเซ็นรับสภาพหนีร้ายดังกล่าวแล้ว 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีตใิห้เข้ามารับสภาพหนี้แล้วอนุมัตใิห้โอน 

/4.18 เรื่อง ขอเบิกเงินกองทุนช่วยเหลือ... 



 

 

 

4.18  เรื่อง  ขอเบิกเงนิกองทุนช่วยเหลือสมาชกิ 

 1.  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ด.ต.โอภาส  เทวสิทธิ์ 

 2.  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.ธีรยุทธ  จันทร์เพ็ง 

 3.  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ต.ชัยวัฒน์  กลิ่นอุบล  (ขอกองทุนเฉพาะค่าทุนการศึกษา) 

 4.  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.ต.สุริยา  หนูนิ่ม 

 5.  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.ต.อรรถพล  เหลอืเทพ 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีตอินุมัต ิ

4.19  เรื่อง  หักเงนิปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ร.ต.ต.วิเชียร  กัณฐัสว์  ตําแหน่ง  ข้าราชการบํานาญ  สมาชิกเลขที่  4656  

ได้ทําข้อตกกับสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เรื่องการหักเงินปันผลของรายดังกล่าวทุกปี  สําหรับเงินปันผลในปี 2559 

และปีต่อๆไป ขอความอนุเคราะห์ให้หักเงินปันผลโดยให้คงเหลือแต่ละปี จํานวน 10,000.00  บาท  (หนึ่งหมื่น

บาทถ้วน) เนื่องจากมีความจําเป็นต้องใช้เงนิในการดํารงชีพ 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีตอินุมัต ิ

4.20  เรื่อง  พิจารณาวาระการด ารงต าแหน่งคณะกรรมการในปี 2560 

ล าดับ สังกัด กรรมการประจ าหน่วย ต าแหน่ง หมายเหต ุ

1 ภ.จว.ยะลา พ.ต.ท.ศวิกร  จันทร ประธาน ออกตามวาระ เป็นอีกได ้

2 
กก.สส.ส่วนที่ 1 

กก.สส.ส่วนที่ 2 
จ.ส.ต.กันยท์ิต  ฆังคะรัตน ์ กรรมการ ออกตามวาระ เป็นอีกได ้

3 นปพ.ภ.จว.ยะลา จ.ส.ต.มารุต  ปาลยิะประดิษฐ์ กรรมการ ยังไม่ครบวาระ 

4 

สภ.เบตง 

สภ.ยะรม 

สภ.อัยเยอร์เวง 

ด.ต.อิบรอฮีม  ดารอฮิง กรรมการ ออกตามวาระ เป็นอีกได ้

5 สภ.เมอืงยะลา ร.ต.ท.สมเกยีรติ  สุวรรณอกัษร กรรมการ ออกตามวาระ 

6 
สภ.รามัน 

สภ.ท่าธง 
ร.ต.ท.วรีะชัย  อักษรถึง กรรมการ ยังไม่ครบวาระ 

7 
สภ.บันนังสตา 

สภ.บาตูตาโมง 
ด.ต.สมพงศ ์ ยอดทอง กรรมการ ยังไม่ครบวาระ 



 

 

 

8 
สภ.ยะหา 

สภ.ปะแต 
ด.ต.สุยอด  เวชสทิธิ ์ กรรมการ ยังไม่ครบวาระ 

9 
สภ.โกตาบาร ู

สภ.จะกว๊ะ 
ด.ต.หญิงนุสรา  โพธิเหาะ กรรมการ ออกตามวาระ เป็นอีกได ้

10 
สภ.ธารโต 

สภ.แม่หวาด 
ร.ต.อ.จริยพัชญ์  สุขชุม กรรมการ ยังไม่ครบวาระ 

11 สภ.กรงปินัง จ.ส.ต.วีรวธุ  อุดแบน กรรมการ ออกตามวาระ เป็นอีกได ้

12 สภ.ลําใหม ่ ด.ต.ทวิช  เรอืงคง กรรมการ ออกตามวาระ 

13 

ภ.จว.ยะลา 

จนท.สหกรณ์ฯ 

บํานาญ 

ร.ต.ท.วุฒิศักดิ์  ฆังคะสุวรรณ์ กรรมการ ออกตามวาระ เป็นอีกได ้

14 สภ.กาบัง ร.ต.อ.ประสาน  แนมใส กรรมการ ยังไม่ครบวาระ 

15 ศพฐ.10 ร.ต.ท.ประสพ กาฬมิด กรรมการ ยังไม่ครบวาระ 

ที่ประชุม  รับทราบนําเข้าที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2559 ต่อไป 

4.21  เรื่อง  ขออนุมัติการโอนหุ้นหักหน้ีสมาชกิ  

 1.  ราย  ส.ต.ท.ชิโนเทพ  สําเริง  สมาชิกเลขที่  6677  กรณีตั้งกรรมการสอบสวน  เนื่องจากสมาชิกผู้

ค้ําประกันยินยอมเซ็นหนังสือรับสภาพหนีเ้ป็นที่เรียบร้อยแลว้ 

 2.  ราย  ส.ต.ต.อดศิักดิ์  พุ่มพูล  สมาชิกเลขที่  8769  กรณีให้ออกจากราชการ  เนื่องจากสมาชิกผู้ค้ํา

ประกันยินยอมเซ็นหนังสือรับสภาพหนีเ้ป็นที่เรียบร้อยแลว้ 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีตอินุมัต ิ

4.22  เรื่อง  ขอเสนอราคาอัคคีภัย สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

 แบบที่  1 

  คุ้มครองทุนประกัน   2,700,000.00 บาท 

   คุ้มครองอาคาร   2,000,000.00 บาท 

   คุ้มครองทรัพย์สิน สนง     700,000.00 บาท 

  เบี้ยประกันภัย   5,371.00 บาท 

 

/แบบที่ 2... 



 

 

 

  แบบที่  2 

  คุ้มครองทุนประกัน   1,800,000.00 บาท 

   คุ้มครองอาคาร   1,800,000.00 บาท 

   คุ้มครองทรัพย์สิน สนง.    500,000.00 บาท 

  เบี้ยประกันภัย   3,996.00 บาท 

  เรียนคณะกรรมการพจิารณาเลือกการคุ้มครองทุนประกันอัคคีภัย 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีตอินุมัตติามแบบที่ 1 เบีย้ประกัน 5,371.00 บาท 

4.23  เรื่อง  ขอเชิญชวนร่วมสมทบทุนกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลดาพระบาทสมเด็จ            

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

 ด้วย กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้รับผิดชอบการอํานวย

ความสะดวกแก่ประชาชนที่มาถวายความอาลัย พระบาทสมเด็กพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (จุดรับรอง

และบริการประชาชนของรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2559 – 1 มกราคม 

2560  ณ  บริเวณสวนสราญรมย์ (หนา้ทําเนียบองคมนตร)ี กรุงเทพมหานคร 

 จงึเชิญชวนสหกรณ์ร่วมสมทบทุนเพื่อนําไปจัดหาอาหาร และอาหารว่างแจกจ่ายใหแ้ก่ประชาชน 

ที่ประชุม  สหกรณ์ได้ดําเนนิการเข้าร่วมสมทบไปแล้ว 5,000  บาท เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 

4.24  เรื่อง  ขอเชิญร่วมสมทบเงินสนับสนุนโครงการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย 

จ ากัด ห่วงไยทหาร – ต ารวจที่ทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 ตามที่หนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จํากัด ที่ สอ.กบ.514/2559 ลงวันที่ 4 

พฤศจกิายน 2559 เรื่อง  ขอเชิญร่วมสมทบเงินสนับสนุนโครงการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย 

จํากัด ห่วงไยทหาร – ตํารวจที่ทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ได้จัดการแข่งขัน

ฟุตบอลภายในบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ณ สนามบุณยะจินดาสโมสรตํารวจ ถนนวิภาวดีรังสิต 

กรุงเทพมหานคร ในการนี้เพื่อให้การดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติภาระกิจให้แก่เจ้าหนา้ที่ผู้ปฏิบัติงาน เป็นขวัญและกําลังใจจากแนวหลังสู่แนวหน้า  

 จงึใคร่เชญิหน่วยงานเข้าร่วมพธิี และร่วมสมทบเงินสนับสนุนโครงการดังกล่าว 

ที่ประชุม  มีมติไม่ร่วม 

 

 

 

 

/4.25 เรื่อง ระเบียบสหกรณ์... 



 

 

 

4.25  เรื่อง ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจงัหวัดยะลาจ ากัด ว่าด้วย เงนิยืมทดรองจ่าย พ.ศ.2559 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลาจ ากัด 

ว่าด้วย เงนิยืมทดรองจ่าย พ.ศ.2559 

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

               เพื่อให้การยมืเงนิทดรองจ่ายมีหลักเกณฑก์ารปฏิบัติอันจะทําให้การบริหารการเงินเกิดประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึน้ จงึสมควรให้มรีะเบียบเกี่ยวกับการยืมเงินทดรองจา่ย 

               อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์  ข้อ......................และข้อ ........ ที่ประชุมคณะกรรมการ

ดําเนนิการ ครัง้ที่........เมื่อวันที่....................................... มีมติกําหนดระเบียบว่าด้วยเงนิยืมทดรองจ่าย  ดังนี้ 

              ข้อ 1.  ระเบียบนี ้ เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัดว่าด้วยเงนิยืม

ทดรองจ่าย พ.ศ.2559” 

              ข้อ 2.  ระเบียบนีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันที่........................................เป็นต้นไป 

              ข้อ 3. ในระเบียบนี้ 

                “สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

                “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัด

ยะลา จํากัด  

                “กรรมการ” หมายถึง กรรมการในคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธร

จังหวัดยะลา จํากัด และให้หมายความรวมถึง ผู้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการด้วย 

                “เงินยมืทดรองจา่ย” หมายถึง  เงนิที่สหกรณ์จ่ายให้แก่ผูย้ืม ตามสัญญายืมเงนิทดรองจ่าย 

                 “ผูย้ืม” หมายถึง กรรมการ ผูจ้ัดการสหกรณ์ หรอืเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

                ข้อ 4. ผูม้ีสทิธิยืมเงนิทดรองจ่ายได้ตามระเบียบนี้ 

    (1) กรรมการ 

              (2) ผูจ้ดัการสหกรณ์ 

   (3) เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

  ข้อ 5. การยืมเงินทดรองจ่ายจะกระทําได้ก็แตเ่ฉพาะกรณีดังต่อไปนี้ 

  (1) เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับตัวผูย้ืมซึ่งมสีิทธิ์ได้รับตามระเบียบหรอืข้อบังคับของสหกรณ์ 

   (2) เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดการงานของสหกรณ์ซึ่งสมควรจ่ายในเวลาสถานที่จัดการงานนั้น 

   (3) เป็นค่าใช้จ่ายหรือชําระหนี้ตามภาระผูกพันซึ่งต้องกระทําเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือ

ประโยชน์ของสหกรณ์ 

    ข้อ 6. ผู้ยืมมีสิทธิยืมเงินทดรองจ่ายได้ เท่าที่ตนพึงจะมีสิทธิเบิกจ่ายได้ หรือไม่เกินจํานวนเงินที่ใช้

สําหรับการจัดการงานของสหกรณ์     

/กรณีการยืมเงินทดรองจ่ายได้... 



 

 

 

               กรณีการยืมเงินทดรองจา่ยได้ เท่าที่ตนพงึจะมีสิทธิเบิกจ่ายได้ หรือไม่เกินจํานวนเงินที่ใช้สําหรับการ

จัดการงานของสหกรณ์ 

              กรณีการยืมเงินเพื่อชําระหนี้ตามภาระผูกพันของสหกรณ์  จะยืมทดรองจ่ายได้ไม่เกินครั้งละ  

100,000.-   บาท 

              ข้อ 7.  การยืมเงินทดรองจ่ายผู้ยืมต้องยื่นเป็นหนังสือขออนุมัติต่อผู้มีอํานาจอนุมัติเมื่อได้รับอนุมัติ    

ผู้ยืมต้องทําสัญญายืมเงินทดรองจ่ายไว้กับสหกรณ์ก่อนรับเงิน ถ้าผู้ยืมมีเงินยืมทดรองจ่ายค้างชําระกับสหกรณ์

จะยืมเงนิทดรองจ่ายอีกไม่ได้ 

               ข้อ 8. ผูม้ีอํานาจอนุมัติยมืเงนิทดรองจ่าย 

                        (1)  เจ้าหน้าที่สหกรณ์เป็นผู้ยืม และยืมเงินไม่เกิน   30,000.-  บาท ให้ผู้จัดสหกรณ์หรือผู้

ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการสหกรณ์ เป็นผู้อนุมัติ 

                        (2)กรรมการหรือผู้จัดการสหกรณ์รวมทั้ งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการเป็นผู้ ยืม ให้

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เป็นผู้อนุมัติ ในการนี้กรรมการผู้ยืมจะออกเสียงลงมติดว้ยไม่ได้ 

                ข้อ 9. สัญญายืมเงนิทดรองจ่ายใหเ้ป็นไปตามแบบตามที่สหกรณ์กําหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการ

กําหนด ดังนี้ 

  (1)  วัน  เดือน  ปี ที่ทําสัญญายืมเงินทดรองจ่าย 

   (2)  จํานวนเงินที่ยืม และวันที่ได้รับเงนิยืม 

   (3)  วัตถุประสงค์ของการยืมเงินทดรองจา่ย 

(4) วันครบกําหนดส่งหลักฐานหักล้างเงนิยืมหรอืส่งคนืเงินยืม 

(5) ข้อสัญญายอมให้สหกรณ์หักเงนิที่มีสทิธิ์ได้รับจากสหกรณ์ 

(6) ลายมอืชื่อผู้ยืมพร้อมพยาน 

(7)  สัญญายืมเงินทดรองจ่ายให้ผู้จัดการสหกรณ์หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการเป็นผู้ลงนาม

แทนสหกรณ์ 

              ข้อ 10. ผูย้ืมตอ้งสง่หลักฐานการจา่ยเงนิมาหักล้างเงินยืมทดรองจ่ายกับสหกรณ์และส่งคืนเงินส่วนที่

เหลือ(ถ้ามี) ภายในกําหนดเวลาสบิหา้วันนับแตว่ันที่รับเงินจากสหกรณ์ 

                ในกรณีผู้ยืมรับเงนิจากสหกรณ์แลว้ แต่ปรากฏเหตุอันต้องปฏิบัติหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ที่ยืมเงินทด

รองจ่ายระงับไป ผูย้ืมตอ้งสง่คนืเงินยืมภายในสามวันนับแตว่ันที่ระงับ 

               ข้อ 11. หลักฐานการจ่ายเงนิตามข้อ 10 ต้องเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับเงิน เว้นแต่การจ่ายเงิน

ไม่เกินห้าร้อยบาท จะทําเป็นหนังสือสําคัญจ่ายลงลายมอืชื่อผูย้ืมก็ได้ 

               กรณีค่าเบีย้เลีย้งหรอืค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายตามสิทธิของผู้ยืมไม่ต้องปฏิบัติตามวรรคหนึ่งแต่ให้ระบุเป็น

ค่าใช้จ่ายในหนังสือขอหักล้างเงนิยืมทดรองจ่าย 

/ขอ้ 12... 



 

 

 

 ข้อ 12. ผูม้ีหน้าที่อนุมัตเิงนิยืมทดรองจา่ย ก่อนอนุมัติต้องพิจารณาโดยรอบคอบ ถึงเหตุและวัตถุประสงค์

แหง่การยืมเงนิทดรองจา่ยนั้น ซึ่งต้องเป็นเรื่องที่จําเป็นและเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์หรอืสมาชิก 

               หากอนุมัติโดยไม่ชอบด้วยระเบียบนี้หรืออนุมัติไปโดยประมาทเลินเล่อ ให้ถือว่าปฏิบัติหน้าที่อันเป็น

เหตุให้เกิดความเสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์ และถ้าสหกรณ์ได้รับความเสียหาย ต้องรับผิดชอบชดใช้

ค่าเสียหายแก่สหกรณ์ กับต้องชําระค่าดอกเบีย้ร้อยละแปดต่อปี 

         ข้อ 13. ผู้ยืมทดรองจ่ายโดยไม่ชอบหรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จ ต้องถูกพิจารณาโทษทั้งทางแพ่งและทาง

อาญาในกรณีไม่ส่งหลักฐานการจ่ายเงินหรือส่งคืนเงินยืมตามเวลาที่กําหนดในสัญญายืมเงินทดรองจ่าย หรือ

ตามที่ระเบียบนี้กําหนด ให้ถือว่าเป็นผู้ผิดนัดชําระหนี้ และต้องชําระค่าดอกเบี้ยร้อยละแปดต่อปี นับแต่วันผิดนัด

จนถึงวันที่ส่งหลักฐานการจ่ายเงินหักล้างเงินยืมหรือส่งคืนเงินยืมผู้ยืมผิดนัดชําระหนี้สหกรณ์จะทําหนังสือรับ

สภาพหนีไ้ม่ได้ 

                        ประกาศ   ณ   วันที่ 

                                                                      พ.ต.ท. 

                                                                                 (ศวิกร    จันทร)                                                                    

                                                                    ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ 

                                                                         ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

ที่ประชุม  มีมติร่างยกระเบียบ และหากกรรมการท่านใดเห็นควรแก้ไขข้อความใดให้แจ้งเลขาฯ ก่อนวันที่ 2 

ธันวาคม 2559 

4.26  เรื่อง  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด ว่าด้วยการใช้เงินทุนสะสมเพื่อ

การพัฒนากิจการของสหกรณ์ พ.ศ.2559 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด  

ว่าด้วยการใช้เงินทุนสะสมเพื่อการพัฒนากิจการของสหกรณ์ พ.ศ.2559 

………………………………………… 

             อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ.........และข้อ.......ที่ประชุมคณะกรรมการ

ดําเนนิการครัง้ที่................................วันที่..................................ได้กําหนดระเบียบว่าด้วยการใช้เงินทุนสะสมเพื่อ

การพัฒนากิจการของสหกรณ์ ดังตอ่ไปนี้ 

            ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา  จํากัด”ว่าด้วยการใช้

เงินทุนสะสมเพื่อการพัฒนากิจการของสหกรณ์ พ.ศ.2559” 

            ข้อ 2. ระเบียบนีใ้ช้บังคับตั้งแตว่ันที่.......................................พ.ศ..........เป็นต้นไป 

           ข้อ 3. ในระเบียบนี้ 

                  “เงินทุนสะสม” หมายความว่า เงินทุนสะสมเพื่อการพัฒนากิจการของสหกรณ์ 

/คณะอนุกรรมการ... 



 

 

 

                 “คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการผู้บริหารเงินทุนสะสมเพื่อการพัฒนา

กิจการของสหกรณ์ ตามข้อ 7 

               “ทรัพย์สินถาวร” หมายความว่า ทรัพย์สินอันมีลักษณะคงทนที่ใช้ในการดําเนินกิจการและใช้ได้

นานกว่าหนึ่งรอบระยะเวลาการดําเนินงานตามปกติ ซึ่งมิได้มไีว้เพื่อขาย 

            ข้อ 4. ให้สหกรณ์จัดใหม้ีบัญชเีงินทุนสะสมเพื่อการพัฒนากิจการของสหกรณ์  

           ข้อ 5.  เงินที่จะนําเข้าบัญชเีงินทุนสะสมคอื 

(1) เงินที่สหกรณ์จัดสรรจากกําไรสุทธิในที่ประชุมใหญ่ ตามข้อบังคับข้อ....... 

(2) เงินอุดหนุน เงินบริจาค เงินช่วยเหลือ หรอืเงินอื่นใดที่ได้รับจากบุคคล องค์การหรอืสถาบัน 

           ข้อ 6. เงนิทุนสะสมให้จา่ยเพื่อการพัฒนากิจการของสหกรณ์ตามวัตถุประสงค์ดังตอ่ไปนี้ 

   เพื่อจัดให้มสีํานักงานของสหกรณ์ 

   เพื่อจัดให้มทีรัพย์สินถาวรในการดําเนินกิจการ อาทิ  ยานพาหนะ เป็นต้น 

   เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม หรอืต่อเตมิสํานักงานหรอืทรัพย์สินถาวร 

   เพื่อจัดทํากิจการต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับหรอืเนื่องในการจัดใหส้ําเร็จตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนากิจการสหกรณ์ 

      ให้คณะกรรมการดําเนนิการรายงานการใชจ้า่ยเงนิทุนสะสมในรอบปีทางบัญชีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมใหญ่

สามัญทราบในโอกาสแรกที่พึงกระทําได้ 

           ข้อ 7.  ให้คณะกรรมการดําเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจากกรรมการดําเนินการ จํานวนสามคน 

ซึ่งประกอบด้วยประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ และเลขานุการ 

        ข้อ 8.  คณะอนุกรรมการจะพิจารณาอนุมัตจิา่ยเงนิตามจํานวนที่เห็นสมควร แตจ่ะต้องไม่เกินวงเงินครั้ง

ละ 200,000.-  บาท (สองแสนบาทถ้วน) 

        ข้อ 9. ใหป้ระธานอนุกรรมการเป็นผูม้ีอํานาจซึ่งการอนุมัตจิา่ยเงนิตามที่คณะอนุกรรมการได้พิจารณาอนุมัติ 

 ข้อ 10. เมื่อผู้มีอํานาจอนุมัติการจ่ายเงินแล้วให้ผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่ได้รับมอบหมายจาก

ผูจ้ัดการหรอืกรรมการดําเนินการที่ปฏิบัติหนา้ที่ผู้จัดการ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายจากผู้จัดการ

หรอืกรรมการดําเนินการที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายแล้วแต่กรณีเบิกจ่ายได้ 

 ข้อ 11. การเก็บรักษาหลักฐานทางการเงิน ทางบัญชี การตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรับ

จา่ยและเก็บรักษาเงินสดของสหกรณ์ 

 ข้อ 12. ให้สหกรณ์จัดทําบัญชีว่าด้วยเงินทุนสะสมเพื่อการพัฒนากิจการของสหกรณ์แยกไว้โดยเฉพาะ 

และให้มกีารปิดบัญชปีีละครั้ง โดยใหถ้ือรอบปีทางบัญชขีองสหกรณ์เป็นหลัก 

 

 

/ข้อ 13... 



 

 

 

 ข้อ 13. ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

  ประกาศ  ณ วันที่.......................................พ.ศ.................... 

                                                      พันตํารวจโท      

                                                                           (ศวิกร     จันทร) 

                                                               ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ 

                                                                    ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

ที่ประชุม   มีมติร่างยกระเบียบ และหากกรรมการท่านใดเห็นควรแก้ไขข้อความใดให้แจ้งเลขาฯ 

ก่อนวันที่ 2 ธันวาคม 2559 

4.27  เรื่อง  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด ว่าด้วยการรับเงนิฝากจากสมาชิก    

                    สหกรณ์ พ.ศ.2559 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

ว่าด้วยการรับเงนิฝากจากสมาชกิสหกรณ์ พ.ศ.2559 

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

 อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด  ข้อ.............และ

ข้อ...............ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุมที่........ครั้งที่ .....เมื่อวันที่........................ .....พ.ศ.2559  ได้มี

มตกิําหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัดว่าด้วยการรับเงินฝากสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.

2559 ดังตอ่ไปนี้ 

           ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ว่าด้วยการรับเงิน

ฝากจากสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2559” 

 ข้อ 2 ระเบียบนีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่ วันที่...........................พ.ศ.2559 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ว่าด้วยการรับเงินฝากจาก

สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2553 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบ

นี ้และให้ใชร้ะเบียบนีแ้ทน 

 ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 

  สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด                         

  คณะกรรมการดําเนินการ หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธร

จังหวัดยะลา จํากัด 

 

/เจ้าของบัญชี... 



 

 

 

                เจ้าของบัญชี หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด  

                  ผู้รับมอบอํานาจ หมายถึง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ที่ได้รับ

มอบหมาย ให้มอีํานาจในการปฏิบัติงานรับฝากเงนิ 

หมวด  1 

ประเภทเงนิฝาก 

          ข้อ 5.  การรับเงินฝากแบ่งเป็น 1 ประเภท ดังนี้ 

1. ประเภทออมทรัพย์ 

หมวด 2 

ประเภทออมทรัพย์ 

            ข้อ 6. เงนิฝากออมทรัพย์ แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

  (1)  ออมทรัพย์ 

  (2)  ออมทรัพย์มเีปูาหมาย 

          ข้อ 7. เงินฝากออมทรัพย์มีเงื่อนไขในการรับฝาก ดังนี้ 

  (1) จํานวนเงินฝากในการเปิดบัญชีครัง้แรกต้องไม่นอ้ยกว่า 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)การฝาก

เพิ่ม หรือถอนคืนเมื่อใด จํานวนเท่าใดก็ได้ โดยให้มียอดคงเหลือไม่น้อยกว่า100 บาท(หนึ่งร้อยบาทถ้วน) เว้นแต่

การถอนปิดบัญชี 

              (2)  การจ่ายดอกเบี้ย สหกรณ์จะคํานวณให้ตามยอดคงเหลือในแต่ละวัน ตาม ดอกเบี้ยที่

ประกาศใชใ้นขณะนัน้ และนําดอกเบีย้ฝากเป็นต้นเงินเขา้บัญชเีงินฝากใหทุ้กวันสิน้ปีทางบัญชีสหกรณ์ 

  (3)  เจ้าของบัญชีจะถอนเงินฝากทั้งหมดเพื่อปิดบัญชีเมื่อใดก็ได้ จะได้รับดอกเบี้ ยเพียง                         

สิน้วัน ก่อนวันปิดบัญชีหนึ่งวัน 

  ข้อ 8.  เงินฝากออมทรัพย์มีเปูาหมาย มีเงื่อนไขการรับฝาก ดังนี้ 

             (1)  จํานวนเงินฝากในการเปิดบัญชีครั้งแรกต้องไม่น้อยกว่า 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)                   

การฝากเพิ่มต้องฝากครั้งละไม่น้อยกว่า 100 บาท(หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ยกเว้นรายการโอนและ  จะถอนคืนเมื่อใด   

จํานวนเท่าใดก็ได้  โดยใหม้ียอดคงเหลอืไม่น้อยกว่า 100 บาท (หนึ่งรอ้ยบาทถ้วน)  

              (2)  การจา่ยดอกเบีย้ มีรายละเอียดการจา่ยดอกเบีย้ ดังนี้ 

                     (2.1) สหกรณ์จะคํานวณดอกเบี้ยให้เป็นรายวันตามจํานวนเงินฝากแต่ละครั้ง และจะนํา

ดอกเบี้ยเงินฝากเป็นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝากปีละ 4 ครั้ง ในวันทําการแรกสัปดาห์สุดท้ายของเดือน มีนาคม , 

มิถุนายน,กันยายน และธันวาคม ของทุกปี 

/(2.2) ตน้เงินที่สามารถนํามาฝาก... 



 

 

 

                      (2.2) ต้นเงินที่สามารถนํามาฝากใหม่ทุกรายการ สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยให้เมื่อเงิน                             

ฝากรายการนั้นได้ผ่านกําหนดวันจ่ายดอกเบี้ยตามข้อ 8(2.1) มาแล้วหนึ่งครั้ง  โดยจะยังไม่เข้าดอกเบี้ยให้ในวัน

ดังกล่าว แตจ่ะนําดอกเบีย้ไปฝากเป็นต้นเข้าบัญชใีห้ในวันเข้าดอกเบีย้ครั้งถัดไป 

                       (2.3) สําหรับรายการเงินฝากที่ไม่มีการถอนจนถึงวันเข้าดอกเบี้ย สหกรณ์จะจ่าย

ดอกเบีย้ใหใ้นอัตราดอกเบีย้เงนิฝากตามประกาศกําหนดอัตราดอกเบีย้ของสหกรณ์ 

                        (2.4) เงินฝากเฉพาะจํานวนที่ถอนก่อนวันเข้าดอกเบี้ย สหกรณ์จะคํานวณดอกเบี้ยให้ใน

อัตราครึ่งหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป ตามประกาศ   กําหนดอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์ โดย

จะเข้าดอกเบี้ยให้ในวันทําการแรกสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคม หรือ มิถุนายน หรือ ธันวาคม เดือนไหนถึง

ก่อนก็เข้าดอกเบีย้ใหใ้นเดือนน้ัน  สําหรับจํานวนเงินฝากที่เหลอืจะคํานวณดอกเบีย้ใหต้าม ข้อ 8 (2.3) 

  (3) เงนิฝากที่ฝากเพิ่มขึ้น หรือเงินฝากที่มีการถอนออกบางส่วน จนทําให้จํานวนเงินฝากคงเหลือ

มีจํานวนเพิ่มขึ้นหรือลดลงไม่น้อยกว่าจํานวนที่สหกรณ์กําหนด และสามารถรักษาระดับจํานวนเงินฝากนั้นไว้

จนถึงวันจา่ยดอกเบีย้ อาจได้รับดอกเบี้ยแตกต่างกันสูงขึ้น หรือต่ําลงได้ตามจํานวนเงินฝากคงเหลือตามประกาศ

กําหนดอัตราดอกเบีย้ของสหกรณ์ 

                  (4) เงินฝากที่ได้รับดอกเบี้ยทั้งหมดจะถูกถอนออก และฝากกลับเข้าไปให้ใหม่รวมกับดอกเบี้ยที่

ได้รับในวันเดียวกันนั้นโดยอัตโนมัติรวมเป็นหนึ่งรายการเป็นเงินฝากรายการใหม่ และสหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยให้

ตามกําหนดในครั้งถัดไป ตามข้อ 8(2.1) ต่อไป 

                  (5) เจ้าของบัญชีจะถอนเงินฝากทั้งหมดเพื่อปิดบัญชีเมื่อใดก็ได้  จะได้รับดอกเบี้ยเพียง สิ้นวัน

ก่อนปิดบัญชีหนึ่งวัน โดยคํานวณดอกเบีย้ใหต้าม ข้อ 8(2) 

หมวด 3 

ดอกเบี้ยเงนิฝาก 

 ข้อ 9. ดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภท ให้สหกรณ์กําหนดโดยประกาศเป็นคราวๆ ไป แต่ไม่เกินอัตราร้อย

ละ 5 ตอ่ปี สหกรณ์มสีิทธิเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้เงนิฝากได้ตามที่เห็นสมควร 

หมวด 4 

ความทั่วไป 

          ข้อ 10. การเปิดบัญชีให้ขอเปิดตามแบบคําขอเปิดบัญชทีี่สหกรณ์กําหนด 

 ข้อ 11. การตดิต่อกับสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับบัญชฝีาก ต้องแสดงสมุดคู่ฝากทุกครั้ง 

 ข้อ 13. เจ้าของบัญชีต้องให้ตัวอย่างลายมือชื่อของตนเอง และผู้มีอํานาจ รวมทั้งเงื่อนไขข้อตกลง คํา

ยินยอมที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเงินฝากนั้น ตามแบบที่สหกรณ์กําหนด การเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อจะต้องเป็นลาย

ลักษณ์อักษรและส่งตัวอย่างลายมอืชื่อใหผู้ร้ับมอบอํานาจของสหกรณ์เห็นชอบก่อน 

/ข้อ 14. การฝากเงนิเข้าบัญชี... 



 

 

 

 ข้อ 14. การฝากเงนิเข้าบัญชทีุกครั้งต้องส่งเงินพรอ้มใบฝากตามแบบที่สหกรณ์กําหนดทั้งนี้เจ้าของบัญชี

หรอืบุคคลอื่นจะเป็นผู้ฝากก็ได้  

 ข้อ 15. การฝากเงินเข้าบัญชีด้วยเช็ค หรือตราสารการเงินอื่นใด ต้องส่งพร้อมใบฝากเงินตามแบบที่

สหกรณ์กําหนด สหกรณ์จะรับไว้เพื่อเรียกเก็บจากสถาบันการเงินนั้น ๆ ตามเวลาและวิธีการรับฝากด้วยเช็ค หรือ

ตราสารการเงนิในกรณีที่เช็คถูกธนาคารปฏิเสธการจ่ายและคืนให้สหกรณ์ สหกรณ์จะเก็บเช็คไว้ เพื่อคืนให้ผู้ฝาก 

ณ สํานักงานที่รับฝาก 

 ข้อ 16. การฝากเงนิเข้าบัญชี  ต้องส่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ สํานักงานสหกรณ์ หรือโดยการ หักจากเงิน

ได้รายเดือนของเจ้าของบัญชี  ณ  ที่จ่าย หรือหักจากบัญชีเงินฝากของตนเองในสหกรณ์นี้ โดยเจ้าของบัญชีต้อง

ทําหนังสือยินยอมการหักเงนิไว้ก็ได้ 

 ข้อ 17. การถอนเงินจากบัญชี ต้องลงลายมือชื่อตามตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้ในใบถอนเงิน ฝาก ตาม

แบบที่สหกรณ์กําหนด หากมีความจําเป็นให้บุคคลอื่นรับเงินแทน ต้องมอบอํานาจการรับเงินแทนตามแบบที่

สหกรณ์กําหนด ผูร้ับมอบอํานาจตอ้งแสดงหลักฐานจนเป็นที่เช่ือถอืได้ 

 ข้อ 18. ดอกเบีย้ที่สหกรณ์จ่ายให ้โดยการนําเข้าบัญชีเดิม หากเจา้ของบัญชีไม่ถอนออกใหถ้ือว่าตกลงฝากตามเดิม 

 ข้อ 19. เงินฝากที่วันครบกําหนดระยะเวลาฝากตรงกับวันหยุดทําการสหกรณ์ให้นําดอกเบี้ยเข้าบัญชีใน

วันทําการแรกที่เปิดทําการ โดยลงรายการวันครบระยะเวลาตามเดิม 

 ข้อ 20. การลงรายการในสมุดคู่ฝาก ต้องกระทําโดยสหกรณ์เท่านั้น ซึ่งผู้รับมอบอํานาจ จากสหกรณ์

เป็นผู้ลงลายมอืชื่อกํากับไว้เป็นสําคัญ 

 ข้อ 21. สมุดคู่ฝากที่ลงรายการเต็มแล้ว ให้เจ้าของบัญชีของโอนยอดเงินฝากเข้าสมุดคู่ฝากเล่มใหม่โดย

ไม่เสียค่าใชจ้า่ย 

 ข้อ 22. สมุดคูฝ่ากที่ชํารุด ให้เจ้าของบัญชีนําสมุดคู่ฝากนั้นมาขอออกสมุดเล่มใหม่ 

 ข้อ 23. สมุดคู่ฝากที่สูญหาย ให้เจ้าบัญชแีจ้งความต่อพนักงานสอบสวน และนําสําเนาใบแจ้งความจาก

สถานีตํารวจมาแสดงเพื่อออกสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ 

 ข้อ 24. สมุดคู่ฝากต้องคืนให้สหกรณ์ เมื่อถอนเงินฝากเพื่อปิดบัญชี  และสมุดคู่ฝากสําหรับบัญชีนั้น 

เป็นอันยกเลิก 

 ข้อ 25. การเปลี่ยนปลงผู้รับผลประโยชน์ จะต้องทําเป็นลายลักษณ์อักษร และได้รับการอนุมัติให้มีการ

เปลี่ยนแปลงจากผู้รับมอบอํานาจแล้ว 

 ข้อ 26. เงนิฝากที่เจา้ของบัญชีถึงแก่กรรม สหกรณ์จะจ่ายคืนให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ที่เจ้าของบัญชีระบุ

เป็นลายลักษณ์อักษร หากมิได้ระบุผูร้ับผลประโยชน์ไว้ สหกรณ์จะจา่ยใหแ้ก่ ผูจ้ัดการมรดก หรอืทายาทโดยชอบธรรม 

 ข้อ 27. สหกรณ์ทรงสิทธิที่จะนําเงินฝากเพื่อชําระหนี้ของเจ้าของบัญชีที่มตี่อสหกรณ์ก่อนภาระหนี้อื่น 

/ข้อ 28. ในกรณีที่สหกรณ์... 



 

 

 

 ข้อ 28. ในกรณีที่สหกรณ์เห็นว่าเจ้าของบัญชีเงินฝากฝุาฝืนระเบียบนี้  หรือก่อให้เกิดความยุ่งยาก 

สหกรณ์อาจจะไม่รับเงนิฝากเข้าบัญช ีหรอืเห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่จะปิดบัญชีคนใดก็ได้ 

 ข้อ 29. เงินฝากที่มีอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ ให้ถือว่าเป็นเงินฝากตามระเบียบนี้ให้ประธาน

กรรมการสหกรณ์  เป็นรักษาการตามระเบียบนี ้ 

   ประกาศ  ณ  วันที่ .................................พ.ศ.2559 

                                                                พันตํารวจโท 

                                                                                (ศวิกร       จันทร) 

                                                                         ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ 

                                                                             ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

ที่ประชุม  มีมติร่างยกระเบียบ และหากกรรมการท่านใดเห็นควรแก้ไขข้อความใดให้แจ้งเลขาฯ ก่อนวันที่ 2  

                    ธันวาคม 2559 

4.28  เรื่อง  สมาชิกต่างจังหวัดขอกู้เงนิปันผลเพื่อช าระหน้ี 

  1.  สมาชิกราย  ส.ต.อ.จอมพล  วังมี 

  2.  สมาชิกราย ส.ต.อ.พรมชาติ  เสนา 

  3.  สมาชิกราย พ.ต.อ.ณรงค์  นาคทั่ง 

  4.  สมาชิกราย  ส.ต.ท.ฤาชา  ศรีจันทร์   

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีตอินุมัต ิ

4.29  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับวัสดุและครุภัณฑ์ 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีตใิห้แตง่ตัง้จากคณะกรรมการจัดซื้อจัดจา้ง 

ระเบียบวาระที่  5   เรื่อง  อื่น ๆ 

5.1 เรื่อง ระดมหุ้น 

ที่ประชุม  พิจารณามีมติใหม้ีการเปิดซื้อหุ้นได้ในอัตราเดือนละไมเ่กิน  900,000 บาท จากเดิม 200,000  

                     บาท เริ่มตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2559 

5.2 เรื่อง ขอปรับโครงสร้างหน้ี 

 1) สมาชิกราย ส.ต.ต.วิรัตน์ ช่ังหมาน ถูกออกจากราชการ และศาลมีคําพิพากษาให้ผู้ค้ําประกันร่วมกัน

ชําระหนี้พรอ้มดอกเบีย้ 

ที่ประชุม  พิจารณามีมติอนุมัติให้ผู้ค้ําประกันสามารถกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาความ

เดือดร้อนให้กับสมาชิกเนื่องจากเป็นหนี้ที่ตนเองไม่ได้ก่อ 

/2.สมาชิกราย ด.ต.ชาติชาย... 



 

 

 

 2. สมาชิกราย ด.ต.ชาติชาย มะดํา ถูกออกจากราชการ และศาลมีคําพิพากษาให้ผู้ค้ําประกันร่วมกัน

ชําระหนี้พรอ้มดอกเบีย้ 

ที่ประชุม  พิจารณามีมติอนุมัติให้ผู้ค้ําประกันสามารถกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาความ

เดือดร้อนให้กับสมาชิกเนื่องจากเป็นหนี้ที่ตนเองไม่ได้ก่อ  

ปิดประชุม 11.30  น. 

 

        พันตํารวจโท     ศวิกร  จันทร   ประธานในที่ประชุม 

              (   ศวิกร จันทร   ) 

            จ่าสิบตํารวจ  กันย์ทิต  ฆังคะรัตน์   ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

           ( กันย์ทิต ฆังคะรัตน์ ) 

 

  ส าเนาถูกต้อง 

พันตํารวจโท   ศวิกร   จันทร 

      (   ศวิกร   จันทร    ) 

ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  
 


