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ระเบียบวาระที่  1    เรื่อง  ที่ประธานแจง้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุม ไม่ม ี

ระเบียบวาระที่  2     เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม 

2.1   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการชุดที่ 22 คร้ังที่ 2/2560 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2560 เมื่อ 15 ก.พ. 2560 

ระเบียบวาระที่  3   เรื่อง  สืบเนื่อง 

3.1  เรื่อง กู้เงนิค่าครองชีพ 

 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ราย ด.ต.ประคอง  พรหมอักษร ตําแหน่ง 

ผบ.หมู(่ป.) สมาชิกเลขที่ 06274 มีความประสงคข์อกู้เงินค่าครองชีพ จํานวน 300,000.00 บาท รายละเอียดดังนี้ 

 ทุนเรือนหุ้น     385,500.00 บาท 

 หนี้เงนิกู้สามัญ  1,600.000.00 บาท 

 หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ     130,000.00 บาท 

 หนี้เงนิกู้ฉุกเฉิน      35,000.00 บาท 

  รวมหน้ีสิน           1,765,000.00 บาท 

ที่ประชุม  ชะลอการกู้ไว้ก่อนโดยให้ตรวจสอบที่ธนาคารออมสิน 

  กรณีดังกล่าวตรวจสอบแล้ว ดังนี้ 

  - หนี้เงนิกู้ ธ.ออมสิน  490,000.00 บาท 

  - ดอกเบีย้ผิดนัด  130,000.00 บาท 

  - บัญชพีัก   140,000.00 บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วสมาชิกดังกล่าวมภีาวะเสี่ยง มีมติไม่อนุมัตใิห้กู้ 

3.2 เรื่อง จ้างพนักงานท าความสะอาด 

 ตามที่ได้รับอนุมัติงบประมาณค่าจ้างบริษัททําความสะอาดสํานักงาน ขอมติที่ประชุมให้เริ่มตั้งแต่

เมื่อไหรแ่ละขออนุมัตงิบประมาณ 

จ.ส.ต.กันย์ทิตฯ : ขอให้คณะกรรมการพิจารณาถึงความคุ้มค่าด้วย หากใช้กิจกรรม 5 ส. ให้เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกัน

ทําความสะอาดอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จะได้หรือไม่เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณในส่วนนี้ หรือจัดจ้ าง

เป็นครั้งคราวเพื่อจะได้ลดค่าใช้จ่าย 

ที่ประชุม มีมติให้หาข้อมูลมาเปรียบเทียบว่าวิธีการไหนคุ้มค่าที่สุดแล้วนําเข้าที่ประชุมประจําเดือนเพื่อ

พิจารณาต่อไป 

ที่ประชุม พิจารณามีมติให้ผู้จัดการดําเนินการจัดระบบการทํางานและภาระความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่

ให้มคีวามชัดเจน แล้วเสนอผลใหค้ณะกรรมการทราบเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาต่อไป 

/ระเบียบวาระที่ 4... 



ระเบียบวาระที่  4    

เรื่อง  เพื่อทราบ 

4.1 เรื่อง  เงนิรับ – จ่าย ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2560 

 รายการรับ – จา่ยเงินในรอบเดือน ตั้งแตว่ันที่ 1 กุมภาพันธ์  ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560  ดังนี้ 

 รวมรับ ( ตัง้แต ่1 ก.พ. 60 – 20 ก.พ. 60 ) มรีายละเอียดดังนี้ 

- รับเงนิชําระหนีเ้งินกู้สามัญ              16,274,552.30  บาท 

- รับเงนิชําระหนีเ้งินกู้ฉุกเฉิน       5,331,394.99  บาท 

- รับเงนิชําระหนีเ้งินกู้สามัญ (ปืน)           59,600.00  บาท  

- รับชําระหนี้เงินกู้สามัญ – ทุนการศึกษา       1,172,332.62 บาท 

- รับชําระหนี้เงินกู้ – บรรเทาค่าครองชีพ     17,204,225.49 บาท 

- รับเงนิชําระหนีเ้งินกู้ปันผล      13,630,800.00 บาท 

- รับเงนิชําระหนีเ้งินกู้สามัญพิเศษ(รับภาระชําระหนี)้         69,553.31 บาท 

- รับเงนิชําระหนีเ้งินกู้ ฐานะผู้ค้ําประกัน         225,681.90 บาท 

- รับชําระเงินกู้ – ระหว่างดําเนินคดี             1,470.17  บาท 

- รับชําระเงินกู้อื่น              3,000.00  บาท 

- เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเปูาหมาย      6,566,027.11  บาท 

- เงินรอจ่ายคืน             64,687,17  บาท 

- ภาษีหัก ณ ที่จา่ยค้างจ่าย     20,410,889.70  บาท 

- เงินปันผลตามหุ้นค้างจา่ย     64,774,579.20  บาท 

- ภาษีหัก ณ ที่จา่ยค้างจ่าย           93,400.00  บาท 

- ค่าบํารุงสันนิบาติค้างจา่ย           30,000.00  บาท 

- เงินโบนัสกรรมการค้างจ่าย         934,000.00  บาท 

- เงินโบนัสเจ้าหน้าที่ค้างจา่ย         366,000.00  บาท 

- ทุนเรือนหุ้นรอจา่ยคืน           129,323.32 บาท 

- ตั๋วสัญญาใชเ้งิน ธกส.ยะลา     80,000,000.00 บาท 

- เงินกู้ ธกส.ยะลา               30,000,000.00  บาท 

- ทุนเรือนหุ้น       10,351,470.00  บาท 

- ทุนสํารอง        9,757,929.90  บาท 

- ทุนสาธารณประโยชน์          100,000.00  บาท 

- ทุนพัฒนาสหกรณ์           80,000.00  บาท 

- กองทุนช่วยเหลือสมาชิกผูค้้ําประกันเงนิกู้       430,109.52  บาท 

- ทุนให้การศึกษาอบรม          100,000.00  บาท 

- ทุนสวัสดิการสมาชิก          900,000.00  บาท 

/ดอกเบีย้รับ... 



- ดอกเบีย้รับ        1,800,952.70  บาท 

     -   ค่าธรรมเนียมแรกเข้า             3,500.00  บาท 

-  รายได้ค่าเช่า              2,000.00  บาท 

   รวมรับ             280,867,479.40  บาท 

-  รับเงนิธนาคารกรุงไทย สาขายะลา             92,047,649.55  บาท 

-  รับเงนิ ธกส.ยะลา              110,000,000.00  บาท 

-   รับเงนิธนาคารออมสิน         26,200,000.00 บาท 

-  รับเงนิธนาคารธนชาต             28,109.59 บาท 

      -  รับเงนิฝากธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์                                          258,493.14  บาท 

-  เงินสดคงเหลือยกมา (31 ม.ค.60)          187,194.34 บาท 

รวมรับทั้งสิ้น              509,588,926.02 บาท 

 รวมจ่าย ( ตั้งแต่ 1 ก.พ. 60 – 20 ก.พ. 60 ) 

- จา่ยเงนิกู้สามัญแก่สมาชิก      24,983,000.00 บาท 

- จา่ยเงนิกู้ฉุกเฉินแก่สมาชิก        4,800,814.49 บาท 

- เงินกู้สามัญ-บรรเทาค่าครองชีพ     39,985,000.00 บาท 

- เงินกู้ ฐานะค้ําประกัน                  59,700.00 บาท 

- เงินกูฉุ้กเฉิน – ฐานะค้ําประกัน            17,440.22  บาท 

- เครื่องเขยีนแบบพิมพ์              5,800.00 บาท 

- เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเปูาหมาย      3,547,345.89 บาท 

- เงินรอจ่ายคืน              81,589.60 บาท 

- งานเฉลี่ยคืนค้างจ่าย      18,603,595.55  บาท 

- เงินปันผลตามหุ้นค้างจา่ย     58,873,157.89  บาท 

- ภาษีหัก ณ ที่จา่ยค้างจ่าย           93,580.00  บาท 

- เงินโบนัสกรรมการค้างจ่าย          934,000.00 บาท 

- เงินโบนัสเจ้าหน้าที่ค้างจา่ย          366,000.00 บาท 

- ทุนเรือนหุ้น          2,425,690.00 บาท 

- ทุนพัฒนาสหกรณ์              41,100.00 บาท 

- กําไรสุทธิ 2559        97,453,398.80 บาท 

- ดอกเบีย้รับ              25,654.20 บาท 

- ค่าตอบแทน              15,000.00 บาท 

- ค่าเบีย้ประชุม              14,000.00 บาท 

- ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่         3,449,910.00 บาท 

- ค่าใช้จ่ายทั่วไป                  606.00 บาท 

 -   ค่ารับรอง               5,579.00  บาท 

/ค่าวัสดุสํานักงาน... 



-   ค่าวัสดุสํานักงาน            29,930.00  บาท 

-   ค่าโทรศัพท์               5,996.28 บาท 

-   ค่าธรรมเนียมธนาคารและอากร                4,44.10 บาท 

-   ค่าไปรษณีย์                  834.00     บาท 

-   ดอกเบีย้จ่ายเงนิรับฝาก                1,161.61 บาท 

-   ค่าเบีย้เลีย้งพาหนะ               1,400.00 บาท 

-   ค่าน้ําประปา                    96.30 บาท 

-   ค่าประกันสังคม             10,006.00 บาท 

-   ค่าถ่ายเอกสาร                  350.00 บาท 

-    ค่าบริการอินเตอร์เนต                  631,30 บาท 

-   ค่าเคเบิล้ทีวี          200.00 บาท 

-   ดอกเบีย้จ่ายตั๋วสัญญาใช้เงนิธนาคารธนชาติ           28,109.59 บาท 

-   ดอกเบีย้จ่ายตั๋วสัญญาใช้เงนิธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์        258,493.14 บาท 

รวมจา่ย      256,119,613.96 บาท 

 -  นําเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขายะลา            118,258,994.01 บาท 

 -  นําเงินฝากธนาคาร ธกส.ยะลา              110,000,000.00 บาท 

 -  นําเงินฝากธนาคารออมสิน      25,013,000.00 บาท 

 -  เงินสดคงเหลือยกไป (20 ก.พ.60)          197,318.05 บาท 

    รวมรายจ่ายทั้งสิ้น           509,588,926.02 บาท 

 จงึแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ    

ที่ประชุม รับทราบเงินรับ – จา่ย ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 2560 

4.2 เรื่อง  สมาชิกคงเหลือ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2560 

 สมาชิกยกมาจากเดือนก่อน    3,186 ราย 

 สมาชิกสมัครใหม่เดอืน ก.พ.60        51 ราย 

 อนุมัตใิห้ออกเดือน ก.พ.60         13 ราย 

 คงเหลือสมาชิกทั้งสิน้    3,224 ราย 

         จงึแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม รับทราบสมาชิกคงเหลือเดือน กุมภาพันธ์ 2560 

4.3  เรื่อง  เรื่องการจ่ายเงนิกู้ฉุกเฉิน ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2560 

 ในระหว่างเดือน 21 มกราคม  2560 – 20 กุมภาพันธ์ 2560 สหกรณ์ฯ จ่ายเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินให้

สมาชิกหนว่ยต่าง ๆ จํานวน 359 ราย เป็นเงิน 6,219,314.49 บาท 

 จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม รับทราบการอนุมัตจิา่ยเงนิกู้ฉุกเฉินประจําเดือน กุมภาพันธ์ 2560 

/4.4 เรื่อง รายงานการตรวจสอบกิจการ... 



4.4  เรื่อง  รายงานการตรวจสอบกิจการ 

ร.ต.ท.สุทิน ศรบีุญเอียด : รายงานการตรวจสอบกิจการ ระหว่างวันที่ 21 ม.ค. – 20 ก.พ. 2560 ดังนี้ 

 1. สมาชิกของสหกรณ์ฯ 

  - ยอดยกมา (ม.ค.60) จํานวน  3,187 คน 

  - เพิ่มระหว่างเดือน จํานวน        51 คน 

  - ลาออกระหว่างเดือน จํานวน      13 คน 

  - คงเหลือ  จํานวน  3,224 คน 

 2. การปฏิบัติการด้านการเงนิ  

  2.1 เงนิสดคงเหลือ ณ วันที่ 21 ก.พ. 2560 (ปิดบัญชี) 

   เงินฝาก ธ.กรุงไทย สาขายะลา  จํานวน 58,933,563.96 บาท 

   เงินฝาก ธ.กรุงไทย สาขาสิโรรส  จํานวน      216,356.85 บาท 

   เงินฝาก ธ.กรุงเทพ สาขายะลา  จํานวน      234,027.28 บาท 

   เงินฝาก ธกส.ยะลา    จํานวน   2,969,825.70 บาท 

   เงินฝาก ธ.ธนชาติ สาขายะลา  จํานวน        48,861.32 บาท 

   เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ ตร.แหง่ชาติ จํานวน      132,539.75 บาท 

   เงินฝาก ธ.ออมสิน   จํานวน   5,346,106.88 บาท 

   เงินฝาก ธ.แลนด์แอนดเ์ฮาส์  จํานวน      706,232.92 บาท 

  2.2 ด้านสินเช่ือ 

   สหกรณ์ฯ ให้บริการเงนิกู้แก่สมาชิก 2 ประเภท 

    1. กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน จํานวน 359 สัญญา จํานวนเงิน  6,219,314.49 บาท 

    2. กู้สามัญ  จํานวน 241 สัญญา จํานวนเงิน 76,529,000.00 บาท 

 ที่ประชุม รับทราบ 

4.5  เรื่อง  รายงานงบทดลองประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2559 

ที่ประชุม  ทุนเรือนหุ้นคงเหลือ 1,103,480,869.71 บาท 

   หนี้สนิคงเหลอื    862,035,731.50 บาท 

   กําไร        6,224,089.90 บาท 

 

 

 

 

 

/4.6 เรื่อง รายงานการลาของเจา้หนา้ที่... 



4.6  เรื่อง  รายงานการลาของเจ้าหน้าที่ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2560 

 ตั้งแตว่ันที่ 21 มกราคม  2560 – 20 กุมภาพันธ์ 2560 

ชื่อ – นามสกุล ลาพักผ่อน ลากิจ ลาป่วย ลาคลอด รวม 

นางพรรณ ี แก้วศรี - - - - - 

นางสาวกัญจน์ณัฎฐ์  หวังมวลกลาง - - - - - 

นางศิวาลัย  ป.ปาน - - - - - 

นางเมสิน ี ชัยสงคราม - - - - - 

นางสาวลัดดาวัลย์  ปาลยิะประดษิฐ์ - 1 - - 1 

นางสาวนารีรัตน์  สังข์สกุล - - - - - 

นางสาววราภรณ์  คงทอง - - - - - 

นางสาวสกุล  เลีย้งพันธุ์สกุล - 1 - - 1 

นางสาววันนิสา  ธรรมโชติ - - - - - 

จงึแจ้งที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ รายงานการลาเจ้าหน้าที่ ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2560 

4.7  เรื่อง  รายงาน สมาชิก ศชต.เดือน พฤศจกิายน 2559  

 แจ้งคณะกรรมการดําเนินการ สมาชิก ศชต. ดังนี้ 

 1. สมาชิก ศชต.กก.สส. จํานวน 32 ราย จํานวนเงินเรียกเก็บ 419,006.10 บาท ติดต่อการเงิน ศชต .กก.

สส. หักเก็บได้ทั้งจํานวน 

 2. สมาชิก ศชต.อก. จํานวน 23 ราย จํานวนเงินเรียกเก็บ 216,219.39 บาท ติดต่อการเงิน ศชต.อก.      

หักเก็บได้ทั้งจํานวน 

 3. สมาชิก ศชต.ศฝร. จํานวน 7 ราย จํานวนเงินเรียกเก็บ 88,661.92 บาท ติดต่อการเงิน ศชต.ศฝร.     

หักเก็บได้ทั้งจํานวน 

   ยอดยกมา 61 ราย 

   ลาออก   - ราย 

   ย้ายเข้า   1 ราย 

   คงเหลือ 62 ราย 

 จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

 

 

/4.8 เรื่อง รายงานกองทุนช่วยเหลอืสมาชิก... 

 



4.8  เรื่อง  รายงานกองทุนช่วยเหลือสมาชกิ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2560 

 กองทุนช่วยเหลือสมาชกิ ณ 21 มกราคม  2560 – 20 กุมภาพันธ์ 2560 

   ยอดยกมา   11,959,278.39 บาท 

   เพิ่ม        539,634.61 บาท 

   คงเหลือ       12,498,913 บาท 

 จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  5   เรื่อง  เพื่อพิจารณา 

5.1   เรื่อง กรมส่งเสริม 

นายอิบรอหมิ สะแต : ให้คําแนะนําคณะกรรมการ ดังนี้ 

 1. การดําเนินการต่างๆ ในการสหกรณ์ต้องกําหนดระเบียบรองรับ  โดยกรรมการเป็นผู้

กําหนด ซึ่งจะต้องไม่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบอื่นๆ  

 2. เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเจา้หน้าที่ในสหกรณ์ อย่าให้ขัดกับกฎหมายแรงงาน 

 3. ดว้ยทางสง่เสริมสหกรณ์ มโีครงการจัดอบรมผูน้ําสหกรณ์ ซึ่งได้เลือกสหกรณ์ออมทรัพย์

ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด และโครงการสหกรณ์สีขาว ในการดําเนนิการอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  

ที่ประชุม  รับทราบและถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป 

5.2  เรื่อง ผู้ตรวจสอบบัญชี 

 1. สหกรณ์ฯ ไม่ได้กําหนดระเบียบว่าด้วยมาตรฐานขั้นต่ํารักษาความปลอดภัยในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ 

 2. เงนิปันผลประจําปีหากสมาชิกไม่ติดตอ่เพื่อขอรับใหค้งไว้กับสหกรณ์ระยะเวลา 5 ปี แล้วนํามา

พิจารณาใหม่ หากครบ 5 ปีแลว้ยังไม่มีสมาชิกรายใดขอรับสามารถนําเข้าในทุนสํารองสหกรณ์ได้ 

ที่ประชุม  รับทราบและถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป 

5.3  เรื่อง ผู้ตรวจสอบกิจการ 

 1. การจัดซือ้จัดจ้างควรให้มีการศกึษาถึงความเป็นไปได้วา่สมควรหรอืไม่ ไม่ใช่เมื่อฝุายจัดการ

เสนอมาแล้วคณะกรรมการอนุมัตหิมด ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย 

 2. ขอใหส้หกรณ์สําเนาเอกสารบัญชีผูร้ับเงนิปันผลพร้อมหลักฐานการจ่าย มาตรวจสอบ

ความถูกต้องอีกครั้ง  

ส่งเสริมสหกรณ์ฯ : กรณีผูต้รวจสอบกิจการขอเอกสารบัญชีรับเงินปันผลหรอืเอกสารอื่นๆ เห็นว่าไม่ถูกต้อง

เนื่องจากกรณีนีเ้กี่ยวกับการนําข้อมูลออกไปจากสหกรณ์ หากผูต้รวจสอบต้องการตรวจให้เข้ามาตรวจที่สหกรณ์

โดยทางสหกรณ์จะต้องอํานวยความสะดวกในการเข้าตรวจสอบ 

ที่ประชุม รับทราบ 

/5.4 เรื่อง สมาชิกพ้นสภาพจากการเป็นสมาชิก... 



5.4  เรื่อง สมาชกิพ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ดังน้ี 

ลํา 

ดับ 

เลขที ่ ชื่อ – สกุล ทุนเรือนหุ้น 

( บาท ) 

หนี้สิ้น 

( บาท ) 

ดอกเบีย้ 

( บาท ) 

จา่ยจริง 

( บาท ) 

กรณี 

1 07284 ด.ต.ศักดิส์ิทธิ ์ เรืองยิ่ง 305,000.00 208,954.74 0.00 96,405.26 ย้ายสังกัด 

2 09365 จ.ส.ต.สายัญ  พลูสวสัดิ์ 30,000.00  29,000.00 0.00    1,000.00 ส่วนตัว 

3 07475 พ.ต.ต.พรุิฬห์  ประจักษ์เลิศวทิยา  468,990.00      0.00 0.00 468,990.00 ส่วนตัว 

4 09072 ส.ต.ต.โกวิทย์  รักษ์แกว้ 31,200.00   0.00 0.00 31,200.00 ส่วนตัว 

5 09084 ด.ต.สุปกจิ  สุวรรณะ 219,000.00  24,696.52 0.00 194,303.48 ย้ายสังกัด 

6 05230 ส.ต.อ.ภทากรช์  เร่ิมรักษ ์ 272,800.00 269,955.04 .000 2,844.96 ย้ายสังกัด 

7 05603 ส.ต.อ.สัจจา  บุญยอด 188,200.00 0.00 0.00 188,200.00 ย้ายสังกัด 

8 07698 ส.ต.ท.สากล  แสนวัง 254,200.00 0.00 0.00 254,200.00 ย้ายสังกัด 

9 02396 ด.ต.ประพจน ์ กออวยชัย 648,800 251,347.17 0.00 397,452.83 ส่วนตัว 

10 05452 ส.ต.อ.ธนากร  เดชณรงค ์ 232,000.00 231,078.14 0.00 921.86 ย้ายสังกัด 

11 03832 ร.ต.อ.กติติภาส  โชติช่วง 285,100.00 176,441.21 0.00 108,658.79 ย้ายสังกัด 

12 09790 ด.ต.คุปชานนท์  โมลโิต 16,500.00 0.00 0.00 16,500.00 ส่วนตัว 

13 08145 ด.ต.สมชาย  เรืองยิ่ง 1,852,000.00 0.00 0.00 1,852,000.00 ส่วนตัว 

14 06762 ร.ต.ท.สถติย ์ สกุลศรี 473,000.00 443,823.63 0.00 29,176.37 ย้ายสังกัด 

15 02551 ร.ต.ท.สมาน  บาสนุง 609,200.00 0.00 0.00 609,200.00 ส่วนตัว 

16 08371 ส.ต.ต.จักรกฤช  ใจสุภาพ 240,000.00 0.00 0.00 240,000.00 ส่วนตัว 

17 08250 ส.ต.อ.ยันประสทิธิ์  ทองแปูน 72,900.00 43,290.03 0.00 29,609.97 ย้ายสังกัด 

18 05770 ส.ต.อ.ธันยกร   ฉันตา 149,200.00 119,613.11 0.00 29,586.89 ย้ายสังกัด 

19 07964 ส.ต.ท.ธีรศักดิ์  อุประ 544,000.00 0.00 0.00 544,000.00 ย้ายสังกัด 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติใหพ้้นสมาชิกภาพ 

5.5  เรื่อง ประมาณการรับ – จ่ายเงนิ ประจ าเดือน มีนาคม 2560 

 ประมาณการรับ – จ่ายเงิน ประจําเดือนมีนาคม 2560 สหกรณ์ฯ จะได้รับในวันสิ้นเดือนเพื่อให้ที่

ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับจํานวนเงินของสหกรณ์ฯ ที่ประมาณว่าจะได้รับและจ่ายในวันสิ้นเดือนนี้ เพื่อที่ประชุม

จะได้รับทราบยอดเงนิคงเหลอื ดังนี้ 

 รายรับ 

1. รับเงนิค่าหุน้รายเดือน     4,598,200.00  บาท 

2. รับเงนิชําระหนี้สามัญจากสมาชิก           11,805,500.00  บาท 

3. รับเงนิชําระหนี้ฉุกเฉินจากสมาชิก    2,649,179.77  บาท 

4. รับดอกเบีย้เงนิให้กู้แก่สมาชิก             9,838,265.34  บาท 

5. เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเปูาหมาย       176,600.00  บาท 

/6. รับคืนค่าใช้จ่ายดําเนินคดี... 



6. รับคืนค่าใช้จ่ายดําเนินคดี           1,200.00  บาท 

 รวมรับ               29,068,945.11  บาท 

 รวมจ่าย 

1. จา่ยค่าหุน้คืนแก่สมาชิก 19 ราย    5,093,890.41  บาท 

2. จา่ยค่าเบีย้ประชุมกรรมการ         27,000.00  บาท 

3. ค่าตอบแทนเจ้าหนา้ที่           59,010.00  บาท 

4. จา่ยเงนิเดือนเจา้หนา้ที่         128,590.00  บาท 

5. จา่ยชําระเงินกู้ ธกส.ยะลา       8,880,963.88 บาท 

6. จา่ยชําระดอกเบีย้ ธกส.ยะลา        1,119,036.12 บาท 

7. จา่ยดอกเบีย้ตั๋วสัญญาใช้เงนิ ธกส.       266,189.32  บาท 

8. จา่ยชําเบีย้ สอ.รพ.หาดใหญ่            840,000.00  บาท 

9. จา่ยชําระดอกเบีย้ สอ.รพ.หาดใหญ่       189,287.67  บาท 

10. ค่าตอบแทนที่ปรึกษา            8,000.00  บาท  

11. จา่ยดอกเบีย้ตั๋วสัญญาใช้เงนิ ธ.กรุงไทย สิโรรส      591,506.85  บาท 

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

13. จา่ยชําระดอกเบีย้ สอ.รพ.ตํารวจ       459,698.63  บาท 

14. จา่ยเงนิกู้สามัญ 11 ราย          815,450.00  บาท 

15. จา่ยดอกเบีย้ตั๋วสัญญาใช้เงนิ – ธ.ธนชาติ      234,246.58  บาท 

16. จา่ยดอกเบีย้ตั๋วสัญญาใช้เงนิ – ธ.แลนด์แอนดเ์ฮาส์      184,465.76  บาท 

รวมจา่ย                                                             10,950,182.02  บาท 

 รวมรับทั้งสิ้น      29,068,945.11 บาท 

 หัก รวมจา่ย       20,097,335.22 บาท 

 เงนิคงเหลือ         8,971,609.89 บาท 

 กัน ไว้เป็นเงนิกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน       3,000,000.00 บาท 

 กัน ไว้เป็นที่จ่ายคืนเงินรับฝาก        1,000,000.00 บาท 

  คงเหลือเป็นเงินใชจ้า่ย         4,971,609.89 บาท 

 หมายเหตุ 

 เงินสดคงเหลอื             197,318.05 บาท 

 เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส คงเหลือ         214,527.53 บาท 

 เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขายะลา คงเหลือ 20 ก.พ.60   58,933,563.96 บาท 

 เงินฝาก ธ.กรุงเทพ คงเหลอื                  234,027.28 บาท 

 เงินฝาก ธกส.ยะลา คงเหลือ            2,969,825.70 บาท 

 เงินฝากชุมนุม สอ.ตร.แหง่ชาติ           132,539.75 บาท 

 เงินฝากธนาคารธนชาต              48,861.32 บาท 

/เงินฝากธนาคารออมสิน... 



 เงินฝากธนาคารออมสิน          7,413,106.88 บาท 

 เงินฝากธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์           706,232.92 บาท 

 เงนิสดและเงนิฝากธนาคารคงเหลือ     68,164,832.71 บาท 

 หมายเหตุ 

  รายการยังไม่ลงบัญชี 26/1/60             55,644.00 บาท 

  รายการยังไม่ลงบัญชี 27/1/60             45,030.00 บาท 

  รายการยังไม่ลงบัญชี 27/1/60               1,200.00 บาท 

  รายการยังไม่ลงบัญชี 27/1/60               9,640.00 บาท 

  รายการยังไม่ลงบัญชี 31/1/60             52,200.00 บาท 

  รายการยังไม่ลงบัญชี 31/1/60             55,710.00 บาท 

  รายการยังไม่ลงบัญชี 31/1/60             52,996.00 บาท 

  รายการยังไม่ลงบัญชี 31/1/60                     0.02 บาท 

  รายการยังไม่ลงบัญชี 1/2/60               1,000.00 บาท 

  รายการยังไม่ลงบัญชี 1/2/60               3,000.00 บาท 

  รายการยังไม่ลงบัญชี 3/2/60            119,480.00 บาท 

  รายการยังไม่ลงบัญชี 4/2/60               3,000.00 บาท 

  รายการยังไม่ลงบัญชี 5/2/60               5,000.00 บาท 

  รายการยังไม่ลงบัญชี 8/2/60               9,980.00 บาท 

  รายการยังไม่ลงบัญชี 9/2/60               6,314.00 บาท 

  รายการยังไม่ลงบัญช ี10/2/60            350,000.00 บาท 

  รายการยังไม่ลงบัญชี 14/2/60               11,908.00 บาท 

  รายการยังไม่ลงบัญชี 20/2/60            129,300.83 บาท 

 หมายเหตุ 

 หนี้เงนิกู้ สอ.รพ หาดใหญ่ คงเหลือ           64,960,000.00 บาท 

 หนี้เงนิกู้ ธกส.สาขายะลา คงเหลือ        290,367,739.05 บาท 

 หนี้ตัว๋สัญญาใชเ้งิน ธ.กรุงไทย สาขาสิโรรส      100,000,000.00 บาท 

 หนี้เงนิกู้ สอ.รพ. ตํารวจ คงเหลือ        139,500,000.00 บาท 

 หนี้ตัว๋สัญญาใชเ้งิน ธ.แลนด์แอนดเ์ฮาส์      150,000,000.00 บาท 

 หนี้ตัว๋สัญญาใชเ้งินธนาคารธนชาต        90,000,000.00 บาท 

 หนี้ตัว๋สัญญาใชเ้งิน ธกส.         80,000,000.00 บาท 

     รวมหน้ีคงเหลือ      914,872,739.05 บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมมีตอินุมัตปิระมาณการรับ – จา่ยเงนิ ประจําเดือนมนีาคม 2560 

 

/5.6 เรื่อง การจา่ยเงนิกู้สามัญ... 



5.6  เรื่อง การจ่ายเงนิกู้สามัญระหว่างเดือนกุมภาพันธ์พ.ศ.2560 

ที่ประชุม  - ระหว่างวันที่ 26 มกราคม 2560 ได้มอีนุมัตเิงินกู้สามัญใหก้ับสมาชิก 26 ราย 

  วงเงินกู้ 4,591,794.00 บาท 

  - ระหว่างวันที่ 27 มกราคม 2560 ได้มอีนุมัตเิงินกู้สามัญใหก้ับสมาชิก 1 ราย 

  วงเงินกู้  65,000.00 บาท 

  - ระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2560 ได้มอีนุมัตเิงินกู้สามัญใหก้ับสมาชิก 1 ราย 

  วงเงินกู้ 302,000.00 บาท 

  - ระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มอีนุมัติเงนิกู้สามัญใหก้ับสมาชิก 13 ราย 

  วงเงินกู้ 2,924,622.81 บาท 

  - ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มอีนุมัติเงนิกู้สามัญใหก้ับสมาชิก 179 ราย 

  วงเงินกู้ 19,108,088.55 บาท 

5.7  เรื่อง การจ่ายเงนิกู้สามัญ ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ.2560 

 สมาชิกขอกู้จํานวน 11 สัญญา วงเงินขอกู้ 815,450.00 บาท 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ รายที่มกีรณีค้ําประกันสมาชิกที่มปีัญหาใหเ้ข้ามาทําหนังสอืรับสภาพหนีก้่อน แล้วอนุมัติ

ให้จา่ยเงนิกู้ 

5.8  เรื่อง รายงานการติดตามหน้ีสิน และรายละเอียดลูกหนี้ต่างจังหวัด 

 ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 มีลูกหนีต้่างจังหวัดส่งชําระเงินตั้งแต่ 20 มกราคม 2560 – 21 

กุมภาพันธ์ 2560 รวมเป็นเงนิ 6,068,411.78 

 ลูกหนี้ตา่งจังหวัด ยกมาเดือน ม.ค.60  514 ราย 

 สมาชิกหนว่ยต่างจังหวัด ประจําเดือน ก.พ.60 

 ลาออก         11 ราย 

 ย้ายออก         15 ราย 

 ย้ายเข้า         - ราย 

 คงเหลือลูกหนี้ต่างจังหวัด เดือนกุมภาพันธ์ 2560 488 ราย 

รายชื่อสมาชิกต่างจังหวัด ขาดส่งประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2560 

 1.ส.ต.อ.นันทภัสณ์  แก้งคงบุญ ต าแหน่ง ภจว.สงขลา  สมาชกิที่ 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   อุทธิสนิธ์ 

ว / ด / ป รายการ 

25/ ม.ค./

59 
โดนเรื่องอายัดเงินเดือนการเงินเก็บไม่ได้ (ขาดส่งออมสินอายัดเก็บไม่ได้ 3 เดอืน). 



2 /ส.ค./59 
ส่งหนังสือแจง้การเป็นหนี้ของสมาชิก ที่สอ.ยล./2827-2831 รายกมล  ทองคํา, กฤต  จันทร์เพ็ง, ณัฐสิทธิ์  

สุยฉ่อง, สหรัฐ  มิสา, คณิศร  อุทธิสินธ์. 

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. 

8 /พ.ย./59 รอบันทึกข้อความจากสมาชิก 

10/ พ.ย./59 

สมาชิกส่งเอกสารบันทึกข้อความ เรื่อง ขอส่งชําระหนี้สหกรณ์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา 

          ด้วยกระผมถกูธนาคารออมสินฟูองล้มละลายในฐานะผูค้้ําประกัน ส.ต.อ.อุรุพงศ ์ พรหมยานนท์ สังกัด สภ.อัย

เยอร์เวง ซึ่งถกูไลอ่อกจากราชการเมื่อปี 2555 ซึ่งทางกรมบังคบัคดีไดย้ึดเงนิเดือนทั้งหมดจงึขาดส่งใหก้ับทางสหกรณ์

ตํารวจยะลา หลายงวดนั้น 

ซึ่งในตอนนีก้ระผมมีความสามารถที่จะส่งเงนิใหก้ับทางสหกรณต์ํารวจยะลา ได้เพยีงเดือนละ 5,000 บ. เท่านั้น โดยให้

ทางสหกรณ์ตํารวจยะลา ส่งรายการหักไปทางการเงนิ ภจว.สงขลา โดยหักจากเงนิเดือนของกระผม 

           จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา. 

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

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

8 / ธ.ค./59 

สอบถามไปยังสหกรณ์ฯ สงขลา  เรื่องส่งเรียกเก็บ ได้รับคําตอบว่า รายส.ต.อ.นันทภัสณ์ฯ เป็นสมาชิก2

ที ่

ที่สหกรณ์ฯสงขลา และได้กู้เงินฉุกเฉินอีกด้วย จึงติดต่อไปที่เจ้าตัวให้ทําบันทึกข้อความขอโอนย้าย

สหกรณ์ฯ ระหว่างนี้รอบันทึกข้อความขอโอนย้าย   

- 
ได้รับเอกสารบันทึกข้อความขอโอนย้ายสหกรณ์ฯ เรียบร้อยแล้ว แต่ยังขาดบันทึกข้อความชี้แจ้งว่าทําไม

ถึงหักรายนี้ไม่ได้  

 ตามเอกสารแนบหน้าที่ (        -           )  

ที่ประชุม มีมติใหร้อผลตอบกลับจากสหกรณ์ออมทรพัย์ตํารวจสงขลา แล้วนําเข้าที่ประชุมประจาํเดือนถัดไป 

2.ร.ต.ท.ขัตติยะ  สามทอง  ต าแหน่ง สภ.เมืองปัตตานี  เลขที่สมาชิก 08249 

      ทุนเรือนหุ้น      330,800.00  บาท 

     หนี้เงนิกู้สามัญ     1,315,849.69 บาท 

ว / ด / ป รายการ 

27/ ม.ค./59 ที่ประชุม ชุดที่21 คร้ังที่1 มีมตไิม่อนมุัตใิห้โอน(เปลีย่นค้ําประกัน) 

1 /ม.ิย./59 ส่งหนังสอืถึงผู้คํ้าขอแจง้รายละเอยีดสมาชิกขาดส่ง ที่สอ.ยล./1883-1887 

2 / ส.ค./59 
ส่งหนังสอืแจ้งการเป็นหนีข้องสมาชิกรายวิเชียร คงจาํเนยีร, ธนศักดิ์ ลีลานุช, สันติชัย สีใหม,่ อธินาถ อนิทรบัว

ศร,ีกูเ้กียรติ คิดกล้า  ทีส่อ.ยล./2414-2418 

23 /ก.ย./59 ส่งหนังสือหักเงินชําระคา่หุ้นและหนี ้ถงึสภ.เมืองปัตตานี ที่สอ.ยล./3233 ยอด 19,900 บ. 
26/ ส.ค./59 

การเงินหักส่งชําระ 



ยอด 18,950 บ. 

15/ ก.ย./59 ส่งหนังสือหักเงินตําแหน่งเพื่อชําระหนี้ถึงสภ.เมืองปัตตานี ที่สอ.ยล./3013ยอด119,400บ. การเงินแจ้งหักไม่ทัน 

23/ ก.ย./59 ส่งหนังสอืให้หักเงินตําแหน่ง  ถงึสภ.เมอืงปตัตานี  ที่สอ.ยล./3637 ยอด 10,000 บ. 

การเงิน และสมาชิก 

รับทราบ ยินยอมใหห้ัก

เงินตําแหน่ง 

23/ ก.ย./59 ส่งหนังสอืให้หักเงินตําแหน่ง  ถงึภจว.ปัตตาน ี ทีส่อ.ยล./3638 ยอด 10,000 บ. - 

26/ ต.ค./59 
การเงินหักส่งชําระ ยอด 29,910 บ.  (เบื้องตน้หักได้แต่ดอกเบีย้ เนื่องจากสมาชิกรายนี ้ที่ผา่นมาชําระไม่เปน็

ปกติ) 

25/ พ.ย./59 ...การเงนิหักสง่ชําระ ยอด 19,900 บ. 

13/ ธ.ค./59 

ติดตอ่ไปยงัการเงิน สอบถามว่าเพราะเหตใุดถงึหักส่งชําระ ยอด 19,900 บ.  จากยอดเดมิ 29,900 บ. 

จึงได้รับคําตอบว่า เดือน พ.ย.59 ผกก. มีคําสัง่ไมใ่ห ้ร.ต.ท.ขัตติยะฯ เข้าเวรพนักงานสอบสวน 1 เดือน จึงทาํให้

ไม่ได้รับเงินตาํแหนง่ 1 เดอืน 

27/ ธ.ค./59 ...การเงนิหักสง่ชําระ ยอด 29,900 บ. 

26/ ม.ค./60 ...การเงนิหักสง่ชําระ ยอด 29,900 บ. 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วหากเดือนถัดไปสมาชิกส่งชําระไม่เป็นปกติใหน้ําเข้าที่ประชุมพิจารณาอีกครั้ง 

   3.ส.ต.อ.อ านวย  เต่งท้ิง  ต าแหน่ง สภ.มะนัง จว.สตูล  เลขที่สมาชิก 05659 

ทุนเรือนหุ้น     261,100.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     935,444.51  บาท 

    หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ      87,303.25  บาท 

    รับสภาพหนี ้       57,551.46  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

23/ มี.ค./59 ทําหนังสือ ถงึสอ.ตร.สตูล 

25/ พ.ค./59 ส่งหนังสอืหักเงนิชําระคา่หุ้นและหนี ้ถงึเจา้หนา้ที่การเงินภจว.สตลู, สภ.มะนงั  ที่สอ.ยล./1770 ยอด 18,690 บ. 

27/ พ.ค./59 ทําหนังสือเชิญพบผูค้้ําประกนั 

26/ พ.ค./59 
มติที่ประชุม ชุดที2่1 คร้ังที่5  ได้มมีติให้กรรมการติดตามทวงหนี ้เดินทางไปทีส่ภ.มะนัง เพื่อพบกับ ผกก.สภ.

มะนัง (เพื่อติดตามทวงหนีท้ี่ค้างชําระ) 

5 / ก.ค./59 นําเงินปนัผลชําระหนี ้ ใบเสรจ็เลขที่ S1-009374/2559,S1-009373/2559 จํานวนเงนิ 19,337.26.- บาท 

1 / ส.ค./59 สมาชิกติดต่อทาํเอกสารโอนไปสตูล ตอนนีอ้ยู่ระหว่างติดตอ่สหกรณส์ตูลอยู่ 

2 / ส.ค./59 สหกรณส์ตลูแจ้งว่า สมาชิกได้เข้าไปเอาเอกสารการกู้ และการสมัคร ที่สหกรณส์ตูล 

13/ ก.ย./59 

สหกรณส์ตลูแจ้งว่าหลงัจากยืน่เอกสารสมัครเสร็จ สมาชิกยังไม่ได้เขา้มาดําเนินการอะไร  จึงได้ประสานไปยงั

เจา้หน้าที่การเงนิสภ.มะนัง และได้ถามถึงอัตราขัน้เงินเดือนของสมาชิกรายนี้ วา่ทําไมถงึหักยอดชําระตอ่เดือน 

ไม่เท่ากับยอดส่งเรยีกเก็บไป 

20/ ก.ย./59 ส่งหนังสอืชีแ้จ้งชําระคา่หุน้และหนีฯ้  ถงึผกก.สภ.มะนัง  ทีส่อ.ยล./3229 

25/ ก.ย./59 
ได้สอบถามไปยังการเงินสภ.มะนัง เรื่องหนังสือชี้แจ้งฯ ที่สอ.ยล./3229  การเงินได้แจ้งวา่ ผกก.สภ.มะนัง และ

สมาชิกรายส.ต.อ.อํานวย เต่งทิง้ รับทราบ แต่ขอยนืยนัว่าจะส่งยอด 10,000 บาท จนกวา่จะทําเรื่องย้าย 



สหกรณฯ์ เสร็จ ณ ตอนนีอ้ยูใ่นขั้นตอนกําลงัหาคนคํ้าเงินกู้ 

19/ ต.ค./59 

ได้ทําการตดิตอ่ไปยังสหกรณส์ตูล สอบถามเรื่อง สมาชิกรายส.ต.อ.อํานวย อีกครัง้ จึงได้คําตอบวา่หลงัจาก 

เอาเอกสารกู้ไปกย็ังไม่เข้ามาติดตอ่สหกรณแ์ตอ่ย่างใด จงึได้โทรไปที่สมาชิกรายส.ต.อ.อาํนวย อีกครัง้และ 

ได้คําตอบว่าขณะนีต้นกาํลังหาผู้คํ้าสัญญาเงินกู้4คน  ณ ตอนนีไ้ด้ 2 คนแล้ว ยังขาดอีก2 คน 

4 / ต.ค./59 ...การเงนิสภ.มะนัง หักสง่ชําระยอด 10,000 บ. 

21/ ต.ค./59 

...ได้รับบันทึกขอ้ความ ทีส่ต0024(สต).4(12)(16)2726 วันที1่2 ตุลาคม 2559  สภ.มะนัง  ขอเรียนวา่  

ด.ต.อํานวย  เตง่ทิง้  ยินยอมให้หักเงินนาํสง่เดือนละ 10,000 บาท/เดอืน   

ตามหลักฐาน 1. หนงัสือชี้แจ้งชําระคา่หุ้นและหนีฯ้ ถงึผกก.สภ.มะนงั ทีส่อ.ยล./3229 20/ ก.ย./59 

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

 3/ พ.ย./59 
...การเงนิสภ.มะนัง หักสง่ชําระยอด 10,000 บ.  และได้โทรไปที่สมาชิกรายส.ต.อ.อาํนวยฯ ณ ตอนนีไ้ด ้3 คน

แล้ว ยงัขาดอีก1 คน 

7 / ธ.ค./59 ...การเงนิสภ.มะนัง หักสง่ชําระยอด 10,000 บ. 

31/ ธ.ค./59 ...การเงนิสภ.มะนัง หักสง่ชําระยอด 10,000 บ. 

3 / ก.พ./60 ...การเงนิสภ.มะนัง หักสง่ชําระยอด 10,000 บ. 

ที่ประชุม มีมติรอโอนสมาชิกภาพไปสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสตูล 

 4.ร.ต.อ.สากล  สุขเกษม ต าแหน่ง  สภ.เมืองพัทลุง เลขที่สมาชิก 4867 **กู้ 2 ที่** 

สมาชิกไปกู้สหกรณ์พัทลุงแต่ระหว่างการโอนไปพัทลุง โอนไม่หมด จงึมยีอดค้างสหกรณ์  285,070.25  บาท 

ณ ตอนนี้เริ่มเก็บได้แต่ดอกเบีย้เดือนละ 5,000  บาท และรอเอาหุ้นหักหนี ้ (สมาชิกส่งเอง) 

    ทุนเรือนหุ้น          -   .00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     63,570.12  บาท   

ว / ด / ป รายการ 

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

16/ ก.ย./59 สมาชิกแจ้งว่าสมาชิกมีปัญหาเกี่ยวกับรายรับไม่พอจา่ย 

20/ ก.ย./59 

สมาชิกทําบันทึกข้อความชีแ้จ้ง ว่าทาํไมถงึส่งชําระหนีใ้ห้กับสหกรณฯ์ ไม่ได้ เพราะประสบกับปัญหาทางการเงนิ 

เนื่องจากรายรับในแตล่ะเดือนที่คงเหลือไม่เพยีงพอที่จะชําระตามขอ้ตกลง จึงขอความอนุเคราะห์มายังทา่น 

เพื่อขอขยายระยะเวลาและขอปรับลดยอดการชําระในแตล่ะเดอืน เพือ่จะได้ชําระตอ่ไป และในวันที1่-2 ต.ค. 59  

จะขอชําระดอกเบีย้จํานวน 14,000 บาท ก่อนส่วนยอดเงินต้น จะชําระต่อไป 

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

8 / พ.ย./59 ติดตอ่ใหส้มาชิกมาชําระ ยอด 5,000 บ. แต่เจ้าตัวขอเลื่อนจ่ายไปวนัที่ 15/ พ.ย./59 

22/ พ.ย./59 
ติดตอ่สมาชิกให้มาชําระ แต่รายรับไม่เพยีงพอที่จะมาชําระ  จึงเสนอใหส้มาชิกกูเ้งินปนัผล ยอด 12,800 บ. 

มาชําระหนีใ้บบางส่วน ที่ค้างจ่าย (ระหว่างนี ้รอบันทึกข้อความจากสมาชิก) 

13/ ธ.ค./59 

     บนัทึกข้อความ  กก.สส.ภ.จว.พัทลงุ  ข้าฯ ด.ต.สากล  สุขเกษม  ไดม้ีหนีส้ินคงคา้งในบางส่วนกับสหกรณ์ฯ 

ข้าฯ ด.ต.สากล  สุขเกษม  จงึมีความประสงค์ขอกูเ้งินปันผลมาเพื่อชําระหนีใ้นบางส่วนทีค่า้งจ่าย 

     จงึเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา 

21/ ก.พ./60 ตามมติคณะกรรมการชุดที่21/13  26 มกราคม 2560 พิจารณาแล้วใหน้ําทุนเรือนหุ้นและเงินปันผลชําระหนี้ 



ทุนเรือนหุ้น 230,300 บ.  ปดิชําระหนีเ้งินกูส้ามญั 285,070.25 บ. 

เลขที่ใบเสร็จ S1-002733/2560  เงินต้น 221,500.13 บ.  ดอกเบีย้ 8,799.87 บ. รวมทัง้สิน้ 230,300 บ. 

หนีค้งเหลอื 63,570.12 บ. 

ที่ประชุม ให้นําทุนเรือนหุ้นชําระหนี้ และดําเนินการเรียกเก็บส่วนที่เหลือกับผูกู้้ต่อไป 

 5. ร.ต.อ.ศันสนะ  พิริยะจิตตะ  ต าแหน่ง กองบังคับการปราบปราม5 (สว.กก.5 ปป.)  เลขสมาชิก 05510 

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

    ทุนเรือนหุ้น     293,000.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     502,622.20  บาท ตัดการด์นอก 

ว / ด / ป รายการ 

21/ เม.ย./59 แจ้งคนคํ้าเพื่อทราบแล้ว 

25 /เม.ย./

59 

ประธานให้ทําหนงัสือชี้แจ้ง ตามมติที่ประชุม ชุดที2่1 คร้ังที่3   ถงึ ผกก.สน.สําเหร่  ที่สอ.ยล./1305 

                                                                             ถงึ ผบก.ตํารวจนครบาล8  ที่สอ.ยล./1306 

                                                                             ถงึ ผบก.ตํารวจนครบาล  ที่สอ.ยล./1307 

8 / มิ.ย./59 
ส่งหนังสอืหักเงนิชําระคา่หุ้นและหนี ้ถงึกองบังคับการปราบปราม(สว.กก.5.ปป.)  ทีส่อ.ยล./1999  ยอด 

12,050 บ. 

14/ ม.ิย./59 มติที่ประชุม ชุดที2่1  คร้ังที่6  มีมติใหด้ําเนนิการฟูอง 

5 / ก.ค./59 นําเงินปนัผลชําระหนี ้ ใบเสรจ็เลขที่ S1-009368/2559  จํานวนเงนิ 23,164.52.- บาท 

28/ ก.ค./59 มติที่ประชุม ชุดที2่1 คร้ังที7่ มติที่ประชุมอนุมัต ิเบกิเงินคา่เดินทางดําเนินคดี 

27/ ก.ค./59 แจ้งคนคํ้าเพื่อทราบ ( คร้ังที่ 2 ) 

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

รวมจ่าย 25,398.30.-บ. 

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

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

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

27/ ต.ค./59 
การเงินกองบังคับการปราบปรามไดโ้อนมาชําระ ยอด  8,550 บ. ส่วนต่าง(การเงนิแจ้งวา่เงินตกเบิกไมไ่ด้รับจึง

หักไม่ได้) ติดตอ่ให้เจ้าตัวมาจา่ยยอดต่าง 2,500 บ.  แตส่มาชิกแย้งว่าไม่ให้ทางสหกรณห์ัก 

28/ พ.ย./59 การเงินกองบังคับการปราบปรามไดโ้อนมาชําระ ยอด 11,040 บ. 

28/ ธ.ค./59 การเงินกองบังคับการปราบปรามไดโ้อนมาชําระ ยอด 9,540 บ. 

 1/ ก.พ./60 การเงินกองบังคับการปราบปรามไดโ้อนมาชําระ ยอด 9,640 บ. 

ที่ประชุม มีมติใหด้ําเนินการตามคําพิพากษา 

 6.ร.ต.ท.ภูวนาถ  โนมพรรณ  ต าแหน่ง สภ.สะเดา  เลขสมาชกิ 05581  **กู้ 2 ที่** 

    ทุนเรือนหุ้น     245,500.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     920,049.87  บาท 

ว / ด / ป รายการ 



- โดนเรื่องที่สถานีตํารวจภธูรสะเดา (โดนตัง้คณะกรรมการสอบ) 

- เจา้หน้าที่การเงนิแจ้งหักไม่พอ เพราะกู2้ที่(สหกรณก์ําลงัพล) 

14/ ม.ิย./59 มติที่ประชุม ชุดที2่1  คร้ังที่6  มีมติใหด้ําเนนิการฟูอง 

 5 / ก.ค./59 นําเงินปนัผลชําระหนี ้ ใบเสรจ็เลขที่ S1-009405/2559  จํานวนเงนิ 37,860.39.- บาท 

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

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

 8 / พ.ย./59 ติดตอ่สมาชิกให้โอนมาชําระ สมาชิกแจ้งว่าจะโอนมาวนัที่ 9 / พ.ย./59 

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

13/ ธ.ค./59 ...สมาชิกได้โอนมาชําระ ยอด 10,000 บ. 

 4/ ม.ค./60 ...สมาชิกได้โอนมาชําระ ยอด 10,000 บ. 

31/ ม.ค./60 ...สมาชิกได้โอนมาชําระ ยอด 10,000 บ. 

ที่ประชุม รับทราบ 

 7.ส.ต.อ.วุฒกิร   อัฐมี  เลขที่สมาชิก 05834    ต าแหน่ง สน.มีนบุรี  **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 ชุดที2่1  คร้ังที2่  มีมติใหด้ําเนนิการฟูอง 

- 
ทําหนังสือชี้แจ้ง ถงึผู้บัญชาการ, ผู้บังคับการ, ผู้กํากับการ : รอผลตอบกลับ ณ ตอนนีส้มาชิกชําระมาแล้ว

บางส่วน 

1 / มิ.ย./59 ส่งหนังสอืถึงผู้คํ้า เรื่องขอแจง้รายละเอยีดสมาชิกขาดส่ง ที่สอ.ยล./1879-1882 

25/ ก.ค./59 
สมาชิกไม่รับโทรศัพท ์จึงได้ทาํการติดตอ่ไปยังเจา้หน้าที่การเงินสน.มีนบุร ีเจา้หน้าที่แจง้ว่าสมาชิกได้ยา้ยไป 

ช่วยราชการที่ สนง.ตร.แห่งชาติ 

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

20 / ต.ค./

59 
โทรตามให้สมาชิกมาชําระคา่หุ้นและหนี ้แต่สมาชิกขอเลือ่นไปจ่ายสิน้เดือนต.ค.59 

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

 06/ ธ.ค./

59 

บันทึกข้อความ สน.มีนบุร ีที่0015.(บก.น.3)7/  วันที ่– พฤศจิกายน 2559  เรื่อง แจ้งข้อขดัข้องในการหัก

เงินเดือนข้าราชการตํารวจเพือ่ชําระคา่หุ้นและหนีส้หกรณฯ์ 

          สน.มีนบุร ีขอเรียนว่า ส.ต.อ.วุฒิกรฯ มหีนีส้นิ ทีต่้องชําระผ่านการหักเงนิเดอืนอยู่ 2 รายการคือ 

1.สอ.ตร.แห่งชาต ิ   2.สนิเชื่อเพือ่การอุปโภคบรโิภค ธ.ออมสนิ  จงึทาํให ้ส.ต.อ.วุฒิกรฯ ได้รับเงนิเดอืนสทุธ ิ3,966.39 บ.  

(ข้อมูลเดือน ก.ย.59) ซึ่งไม่เพยีงพอที่จะดําเนินการหักเงนิเดือนให้กับ สหกรณอ์อมทรัพย์ตํารวจยะลา ได้ 

25/ ม.ค./60 โทรตามสมาชิกให้มาชําระ ตดิต่อได้แตไ่ม่รับโทรศัพท์ 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติใหส้่งหนังสอืไปยังผูค้้ําประกันขอให้ชําระเงินค้าง 

 



8. ร.ต.อ.ประดิษฐ์   ศรทีอง  ต าแหน่ง สน.ดุสิต  เลขสมาชกิ 06208 **กู้2ที่**  

    ทุนเรือนหุ้น     325,500.00  บาท 

                                     หนี้เงนิกู้สามัญ   1,369,542.48  บาท 

    หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ      54,593.56  บาท ตัดการด์นอก 

ว / ด / ป รายการ 

- ประธานให้ทําหนงัสือชี้แจ้ง ถงึกรมส่งเสรมิสหกรณ์, ผู้บัญชาการ, ผู้บังคับการ, สน.ดสุติ 

23 /พ.ค./59 ส่งหนังสอื ถงึอธิบดีกรมสง่เสรมิผ่านสหกรณจ์ังหวัดยะลา ที่สอ.ยล./1766 

16 /พ.ค./59 

ทางกรมส่งเสรมิยะลา ได้ตอบหนังสือกลับมา ที่กษ1115/5966 และไดน้ําเรื่องส่งสํานักงานกรมส่งเสรมิสหกรณ์ 

กรุงเทพฯ พืน้ที่1 เรื่อง ตรวจสอบข้อเท็จจรงิ ของสมาชิกเนือ่งจากเป็นหนี ้2 ที่รอตอบกลบัจากสํานักงาน 

กรมส่งเสรมิสหกรณ ์กรุงเทพฯ พืน้ที่1  Tel.02-241-5902 -3 

14 /ม.ิย./59 มติที่ประชุม ชุดที2่1 คร้ังที่6 ประชุมอํานวยการ  มีมติใหด้าํเนินการฟูอง 

5 /ก.ค./59 นําเงินปนัผลชําระหนี ้ ใบเสรจ็เลขที่ S1-009371/2559,S1-009370/2559  จํานวนเงนิ 26,703.03.- บาท 

3 /ส.ค./59 
ทางกรมส่งเสรมิ เขต12 กรุงเทพฯ ไดต้ิดต่อกลับมา ขอรายละเอยีดการสมัครเป็นสมาชิกคร้ังแรก วันที่30/มิ.ย./

49  

20 /ต.ค./59 สํานักงานส่งเสรมิสหกรณก์รุงเทพมหานคร พืน้ที่1  ที่กษ1109/2977  เรื่องตอบข้อร้องเรยีนการรับสมัคร

สมาชิกสหกรณอ์อมทรัพยต์ํารวจแห่งชาติ จาํกัด    ได้ตรวจสอบเท็จจริงพบว่า พ.ต.ต.ประดิษฐ์  ศรีทอง ได้ยืน่

ใบสมัคร 

เข้าเป็นสมาชิกสหกรณอ์อมทรัพย์ตํารวจแห่งชาติ จาํกัด เมือ่4 มิถุนายน 2557 โดยให้ถ้อยคําในใบสมัครวา่อยู่

ใน 

สังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาลและมไิด้เป็นสมาชิกในสหกรณ์อื่น โดยมีผู้บงัคับบัญชารับรองว่าไมม่ี

รายการหักเงินให้กับสหกรณอ์อมทรัพยอ์ื่น สอดคล้องกับเอกสารรายการหักเงินเดอืน ประจําเดือนพฤษภาคม 

2557ของขา้ราชการตํารวจ สน.ดสุิต ต้นสังกัดของพ.ต.ต.ประดิษฐ์ฯ ซึง่ไม่ปรากฏรายการหักเงินเดือนให้

สหกรณอ์ื่นเช่นเดยีวกันคณะกรรมการดําเนินการสหกรณอ์อมทรัพยต์ํารวจแห่งชาติ จาํกัด จึงพิจารณา

รับพ.ต.ต.ประดิษฐฯ์ เข้าเปน็สมาชิก 

          สาํนักงานส่งเสรมิสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พืน้ที่1  ได้พจิารณาแล้วเหน็ว่า 

          1.สหกรณอ์อมทรัพยต์ํารวจแห่งชาต ิจํากดั ได้ตรวจสอบคุณสมบตัิจากใบสมัครที่ผู้สมัครให้ถ้อยคําไว้

ฯลฯ สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์ได้ตามที่ขอ้บงัคับกําหนดไว้ จงึได้แจ้งให้สหกรณอ์อมทรัพยต์ํารวจ

แห่งชาติ จาํกัด 

          2.สหกรณค์วรประสานงานไปยงัสหกรณอ์อมทรัพย์ตํารวจแหง่ชาติ จาํกัด และพ.ต.ต.ประดิษฐ์ฯ  เพื่อ

หา 

แนวทางการแก้ไขปัญหารว่มกันในการดาํเนินการให้ พ.ต.ต.ประดิษฐ์ฯเป็นสมาชิกสหกรณ์ใดสหกรณห์นึ่งเพยีง

แห่งเดียว 

 

และจัดการโอนหนีส้นิระหวา่งสหกรณ ์โดยได้แจ้งใหส้หกรณอ์อมทรัพยต์ํารวจแห่งชาติ จํากัด  ทราบแนวทาง 

ปฎิบัติดงักล่าว 

          ทั้งนี ้หากพ.ต.ต.ประดิษฐ์ฯ เปน็ผู้ผดินดัชําระหนีก้บัสหกรณอ์อมทรัพย์ตํารวจภธูรจังหวัดยะลา จํากัด 

ตามนติิกรรมสัญญาที่ทําไว้กับสหกรณ ์คณะกรรมการดําเนินการควรพจิารณาดําเนินการตามขอ้บังคับหรือ 



ฟูองคดีตอ่พ.ต.ต.ประดิษฐ์ฯ เพื่อเรียกรอ้งความเสยีหายใหก้ับสหกรณ์ต่อไป 

8 / พ.ย./59 สมาชิกไดต้ิดต่อไปยังทนายความสหกรณ ์เพื่อขอชําระสหกรณ์เดือนละ 10,000 บ. 

ที่ประชุม ให้ดําเนินการตามคําพพิากษา 

 9.ร.ต.อ.ทรัพย์สยาม  ชัยทุมพงศ์  ต าแหน่ง สน.บางโพ  เลขที่สมาชิก 7745  **กู้ 2 ที่สหกรณ์นครบาล** 

ทุนเรือนหุ้น    360,000.00  บาท 

หนี้เงนิกู้สามัญ  1,400,000.34  บาท 

    หนี้โครงการ      69,586.68  บาท   ตัดการ์ดนอก 

ว / ด / ป รายการ 

26/ ก.พ./59 มติที่ประชุม ชุดที2่1 คร้ังที่2 มีมติให้ดาํเนินการฟอูง แต่ประธานไมใ่ห้ฟอูง 

30/ มี.ค./59 ส่งหนังสอืชีแ้จ้ง ถงึผู้บัญชาการ, ผู้บังคับการ, ผู้กํากับการ, สน.สาํเหร ่ ที่สอ.ยล./1069 

- ส่งหนังสอืหักเงนิชําระคา่หุ้นและหนี ้ ที่สอ.ยล./1070   ยอด23,920 บ. 

8 / มิ.ย./59  

ได้ทําการตดิตอ่ ไปที่สน.บางโพ รอหนงัสอืตอบกลับจากเจา้หน้าที่การเงินว่าสมาชิกกูท้ี่ไหนบ้าง และเหตุผลใดที่ 

หักให้กับสหกรณ์ฯ ไมไ่ดห้ 

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

เดือนละ  4,000 บาท เร่ิมเดอืนกรกฎาคม 2559  จากยอดเรียกเก็บจรงิ 23,920 บ. 

ว / ด / ป รายการ 

14/ ม.ิย./59 มติที่ประชุม ชุดที2่1 คร้ังที่6 ประชุมอํานวยการ มมีตใิห้ดาํเนินการฟูอง 

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

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

30/ พ.ย./59 การเงินหักส่งชําระ ยอด 3,500 บ. 

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

 6/ ก.พ./60 การเงินหักส่งชําระ ยอด 3,500 บ. 

ที่ประชุม มีมติรอคําพิพากษา 

10.ส.ต.อ.อภิเดช  แก้วประดิษฐ์  ต าแหน่ง ภจว.ระนอง เลขที่สมาชิก 06119 **กู้2 ที่สหกรณ์นราธิวาส** 

    ทุนเรือนหุ้น     263,600.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     694,961.53  บาท 

    รับภาระหนี้     154,794.80  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

11/ ม.ค./59 หนังสือถอนอายัดเงนิปันผลเฉลี่ยคนื มติที่ประชุม ชุดที่20 คร้ังที่15 

6 /ม.ิย./59 ส่งหนังสอืหักเงนิชําระคา่หุ้นและหนี ้ ถงึสภ.สไุหงโกลก  ทีส่อ.ยล./1969  ยอด 17,230 บ. 

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

- ตําแหนง่เดิม สภ.สุไหงโกลก   ตําแหน่งใหม ่ภจว.ระนอง 



23/ ส.ค./59 ส่งหนังสอืหักเงนิชําระคา่หุ้นและหนี ้ ถงึภจว.ระนอง  ที่สอ.ยล./2821 ยอด 15,880 บ. 

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

28/ พ.ย./59 ที่ประชุม 21/11  มตอินุมตัิ โอน สอ.ตร.ระนอง 

28/ พ.ย./59 ...การเงนิโอนมาชําระ ยอด 15,880 บ. 

29/ พ.ย./59 ทําหนังสอขอโอน สอ.ตร.ระนอง 

28/ ธ.ค./59 ...การเงนิโอนมาชําระ ยอด 15,880 บ. 

 1 / ก.พ./60 ...การเงนิโอนมาชําระ ยอด 15,880 บ. 

ที่ประชุม มีมติหากเดือนถัดไปชําระไม่เป็นปกติให้นําเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาต่อไป 

11.ส.ต.ท.อ าพล  วรรณุรักษ์  ต าแหน่งสืบสอบสวนภาค4  เลขที่สมาชิก 06392  

    ทุนเรือนหุ้น     246,700.00  บาท 

   หนี้เงนิกู้สามัญ     724,297.16  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

- สมาชิกแจ้งไม่ให้การเงนิหักชาํระหนี ้

22/ ก.ย./59 สมาชิกขอโอนไปยังสหกรณข์อนแกน่ (รอบนัทึกขอโอน/รับสภาพหนีจ้ากสมาชิก) 

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

8 / พ.ย./59 
ติดตอ่การเงิน..การเงินแจง้ว่าเจา้ตัวแจ้งกับที่สส.ภ4 วา่มาปดิหนีแ้ล้ว ทางโน้นจึงไม่หักเงนิชําระ 

สิน้เดอืน พ.ย.59 หักได้แค่ 9,500 จากยอดเรียกเก็บ12,400 

25/ พ.ย./59 ...การเงนิโอนมาชําระ ยอด 9,510 บ. 

27/ ธ.ค./59 ...การเงนิโอนมาชําระ ยอด 9,510 บ. 

26/ ม.ค./60 ...การเงนิโอนมาชําระ ยอด 9,500 บ. 

ที่ประชุม ให้นําเงินปันผลมาชําระหนี้ 

 12.ส.ต.อ.ธันวา  พยายาม  ต าแหน่งสภ.เมืองปัตตานี  เลขที่สมาชิก 07898  **ค้างช าระ 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.เมอืงปัตตานี ทีส่อ.ยล./0025.44(กง)/9404  เรื่อง ขอระงับการจา่ยเงินเดอืนขา้ราชการฯ 

         อ้างคําสั่ง ที่792/2559  ลงวันที ่27 ก.ย. 59  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจรงิ 

กรณี ส.ต.อ.ธันวา  พยายาม  ไมม่าปฏิบตัิหนา้ที่ราชการ รวมระยะเวลา 19 วัน โดยไม่ทราบสาเหตุ 

24/ พ.ย./59 โดนระงับเงินเดือน **เนื่องจากขาดราชการ  ระงับเงินเดือน ต.ค, พ.ย  (ธ.ค.ไม่แน่วา่จะได้มั้ย) 

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



28/ พ.ย./59 ทําหนังสือขอเชญิพบ วันที ่6 ธันวาคม 2559 

15/ ธ.ค./59 แจ้งรายละเอียดสมาชิก(ผู้คํ้าประกัน)  ทีส่อ.ยล./4459-4462   

19/ ม.ค./60 การเงินแจ้งว่า รอตรวจสอบขอ้เท็จจริง นา่จะโดนออก เงนิเดือนระงับอยู่ >>เพิ่มเติมการเงินแจ้งเอง 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติใหส้่งหนังสอืไปยังผูค้้ําประกันขอให้ชําระเงินค้าง 

ขาดส่งประจําเดือนกุมภาพันธ์  2560 

 1.ส.ต.ท.นพดล  ก๋าใจ  ตําแหนง่กองบัญชาการภาค 5  เลขที่สมาชิก 07658  **ค้างชําระ 2 เดือน 

    ทุนเรือนหุ้น     178,800.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     219,055.89  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

22/ ก.ย./59 
โทรแจง้ใหส้มาชิกมาชําระ (โทรติดแต่ไม่รับโทรศัพท์ 097-9524665) 

21/ ต.ค./59 

22/ พ.ย./59 ให้พี่ ประสพโชค  ตระกูลอินทร์, และด.ต.บุญเหลอื  แผ้วใจดี  ช่วยตามใหม้าชําระ 

23/ ธ.ค./59 โทรตามเจ้าตัวให้มาชําระ เจา้ตัวแจ้งจะโอนมาชําระ 28/ ธ.ค./59 

5 /ม.ค./60 ...สมาชิกโอนมาชําระ ยอด 10,000  บ. 

ที่ประชุม ให้ทําหนังสือแจ้งผูค้้ําประกัน และนําเงินปันผลมาชําระหนี้ 

หยุดส่งหุ้นตามมตทิี่ประชุม  13  ราย 

 1.  ด.ต.พัลลภ พรหมแก้ว เลขที่สมาชิก 02790 ทุนเรือนหุ้น  462,500.00 บาท 

 2.  ด.ต.สถาพร แก้วขาว  เลขที่สมาชิก 03226 ทุนเรือนหุ้น 1,350,300.00 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 เนติ เลขที่สมาชิก 05483 ทุนเรือนหุ้น  233,300.00 บาท 

 8.  ร.ต.ต.อนุพงศ์ แก่นแท่น เลขที่สมาชิก 05675 ทุนเรือนหุน้  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  698,960.00 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 

ที่ประชุม มีมติอนุมัตใิหห้ยุดส่งหุน้ ยกเว้นราย จ.ส.ต.กิตติฯ และ ส.ต.อ.กษินาถฯ เนื่องจากมีภาระค้ําประกัน 

แจ้งเพื่อทราบสมาชิกต่างจังหวัดที่เก็บยอดหน้ีเงินกู้ฉุกเฉินไม่ได้ (ตั้งแต่ย้าย เก็บได้บางส่วน) 

  1.ด.ต.กิตตพินธ์  เนตตกุล   ตําแหนง่ สภ.ท่าแซะ จว.ชุมพร   สมาชิกเลขที่04308 

 **ค้างจ่ายตั้งแตเ่ดือน  9/2559 –1/2560 

วันที่กู้ฉุกเฉนิ: 16/ต.ค./58 วงเงินกู:้ 70,000.- งวดละ(เงินต้น): 3,100.- ยอดคงเหลือ 

30/ ก.ย./ 59   - 3100.- 30,800.- 

31/ ม.ค./ 60  (รายการชําระ) - 364.28 30,435.72 

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

 **ค้างจ่ายตั้งแตเ่ดือน  7/2558 – 5/2559 

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

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

19/ธ.ค./59  (รายการชําระ) - 4,088.51 44,771.58 

30/ธ.ค./59  (รายการชําระ) - 4,349.29 40,716.18 

  3.ส.ต.อ.วีรยุทธ  คําพวง   ตําแหน่ง  สภ.คลองแงะ จว.สงขลา   สมาชิกเลขที่06465 

 **ค้างจ่ายตั้งแตเ่ดือน  9/2559 –12/2559 

วันที่กู้ฉุกเฉนิ: 2/ธ.ค./58 วงเงินกู:้ 70,000.- งวดละ(เงินต้น): 2,200.- ยอดคงเหลือ 

30/ ก.ย./ 59   - 3,100.- 24,300.- 

16/ ม.ค./59  (รายการชําระ) - - 24,300.- 

 6/ ธ.ค./ 59  (รายการชําระ) - 4,577.53 19,722.47 

31/ ธ.ค./59  (รายการชําระ) - 2,783.53 16,938.94 

 7/ ก.พ./59  (รายการชําระ) - 1,875.29 15,063.65 

  4.ส.ต.ท.สิทธิโชค  ทองย้อย  ตําแหน่ง สน.ท่าเรือ  เลขที่สมาชิก 06895 

 **ค้างจ่ายตั้งแตเ่ดือน  10/2559 – 11/2559  เก็บได้ไม่เต็ม 

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

09/พ.ย./59(รายการชําระ) - - 5,900.00 

13/ธ.ค./59(รายการชําระ) - - 5,900.00 

รอการชําระหนี ้ - - 5,900.00 

  5.ส.ต.อ.อดิศร  พลเยี่ยม  ตําแหน่ง สภ.กุดจับ  จ.อุดรธานี  เลขที่สมาชิก 06922 

 **ค้างจ่ายตั้งแตเ่ดือน  10/2559 – 11/2559  เก็บได้ไม่เต็ม 

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

09/พ.ย./59(รายการชําระ) - - 2,700.00 



13/ธ.ค./59(รายการชําระ) - - 2,700.00 

เบื้องต้นการเงนิสง่มา หักได้แต่ดอกเบีย้ 2,700.00 

  6.ส.ต.อ.จอมพล  วังมี   ตําแหน่ง  สภ.นาหมอ่ม จว.สงขลา  สมาชิกเลขที่07145 

 **ค้างจ่ายตั้งแตเ่ดือน  9/2559 –12/2559 

วันที่กู้ฉุกเฉนิ: 17/ธ.ค./58 วงเงินกู:้ 70,000.- งวดละ(เงินต้น): 4,800.- ยอดคงเหลือ 

31/ ส.ค./ 59   - 4,900.- 52,700.- 

22/ ก.พ./60  (รายการชําระ) - 5,224.26 47,475.74 

ที่ประชุม รับทราบ 

5.9  เรื่อง ข้าราชการบ านาญจ่ายตรง 

 ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2560 มีลูกหนี้ข้าราชการบํานาญส่งชําระเงินตั้งแต่ 25 มกราคม 2560 -  21 

กุมภาพันธ์ 2560 จํานวน 129 ราย รวมเป็นเงิน 1,402,861.80  บาท เรียกเก็บจริง จํานวน 114 ราย จํานวนเงิน  

1,131,023.76 บาท  มาชําระเอง จํานวน 6 ราย จํานวนเงิน 60,008.76 บาท และเรียกเก็บจากกรมบัญชีกลาง 

จํานวน 9 ราย จํานวนเงิน 212,829.28 บาท  หักไม่ได้  จํานวน  1  ราย  จํานวนเงิน 56,266.35  บาท  เรียกเก็บ

จากบัญชไีด้หมด   

           สมาชิกหนว่ยบํานาญ ประจําเดือน ม.ค.60           ยอดยกมา        130    ราย 

  ลาออก ประจําเดือน 25 ม.ค.60 – 21 ก.พ.60   ลาออก/ย้าย        1 ราย 

                                                                           เสียชีวติ             - ราย 

                 ย้ายเข้า              -    ราย 

          คงเหลือ  บํานาญ เดือน  กุมภาพันธ์ 2560             ทั้งสิน้              129    ราย  

 หักไม่ได้  จํานวน   1  ราย 

   1. ด.ต.จรัส  สวนนิ่ม  จํานวนเงิน  56,266.35  บาท  เนื่องจากเงินยังไม่เข้าระบบข้าราชการ

บํานาญติดต่อประสานงานกับการเงนิ สภ.เบตงแล้ว 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีตใิห้แจ้งผูกู้้และผูค้้ําทราบ 

5.10  เรื่อง รายงานลูกหน้ีส่งเรียกเก็บประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 

      ส่งเรียกเก็บ 

สังกัด หุ้น สท สช สศ สพ สฐ ฉฉ ฉฐ ดบ 
ยอดส่ง

เก็บ 

สภ.เมืองยะลา           

4821 ร.ต.อ.กฤชพิชญ์ พชิญนิตินัย 1,500 10,000 2,500 - - - - - 8,875.37 22,875.37 

8289 จ.ส.ต.พิพฒัน์ บุญรอดช ู 1,500 8,800 - - - - - - 14,907.46 25,207.46 

 3,000 18,800 2,500 - - - - - 23,782.83 48,082.83 

สภ.ยะหา           

3289 ด.ต.อนันต์ สุขโข 1,500 10,000 2,800 1,400 - - 5,900 - 12,937.99 34,537.99 

7043 ส.ต.อ.สมชาย สุวรรณ์ตรี 1,500 5,900 - - - - 2,400 - 6,753.84 14,153.84 



7524 ส.ต.ท.พงษ์เทพ เจริญโสภณ 1,500 5,900 - - - - 2,400 - 6,629.51 16,429.51 

 4,500 21,800 2,800 1,400 - - 8,300 - 26,321.34 65,121.34 

สภ.รามนั           

5471 ร.ต.อ.วรรณชัย จินดาวัน 1,500 10,000 2,800 - - 2,040 7,300 - 12,792.82 36,432.82 

 1,500 10,000 2,800 - - 2,040 7,300 - 12,792.82 36,432.82 

สภ.จะกวะ๊           

8904 ส.ต.ท.พทิยา อินทร์

ยอด 

1,400 5,600 500 - 
- 1,580 - 2,100 7,870.13 19,050.13 

9020 ส.ต.ต.อาทิตย ์กลับ

แก้ว 

1,300 4,500 1,100 - 
- - 4,600 - 5,509.01 17,009.01 

9089 ส.ต.ท.กริชปกรณ ์มณี

รัตน์ 

1,400 5,800 - - 
- 1,580 - - 8,198.95 16,978.95 

9422 ส.ต.ต.ภัทดนัย สิทธิผล 1,200 3,600 - - - - - - 3,929.60 8,729.60 

 5,300 19,500 1,600 - - 3,160 4,600 2,100 25,507.69 61,767.69 

สภ.ธารโต           

9037 ส.ต.ต.วษิณุ พรมแก้ว 1,400 5,700 900 - - - - - 9,943.48 17,943.48 

กก.สส.สว่นท่ี 2           

6078 จ.ส.ต.อัครพล วงษ์พัฒน ์ 1,500 - - - 6,900 - - - 12,524.33 20,924.33 

 1,500 - - - 6,900 - - - 12,524.33 20,924.33 

 17,200 75,800 10,600 1,400 6,900 5,200 20,200 2,100 110,872.49 250,272.49 

 

เรียกเก็บได้จริง 

สังกัด หุ้น สท สพ สช สศ สฐ ฉฉ 
ฉ

ฐ 
ดบ เก็บได ้

ยอดส่ง

เก็บ 

สภ.เมืองยะลา            

4821 ร.ต.อ.กฤชพิชญ์ พิชญ

นิตินัย 

1,500 5,500 - 2,500 
- - - - 8,875.37 18,375.37 22,875.37 

8289 จ.ส.ต.พิพฒัน์ บุญรอดช ู 1,500 6,300 - - - - - - 14,907.46 22,707.46 25,207.46 

 3,000 11,800 - 2,500 - - - - 23,782.83 41,082.83 48,082.83 

สภ.ยะหา            

3289 ด.ต.อนันต์ สุขโข 1,500 10,000 - 2,800 1,400 - 5,400 - 12,937.99 34,037.99 34,537.96 

7043 ส.ต.อ.สมชาย สุวรรณ์ตรี - - - - - - - - - - 14,153.84 

7524 ส.ต.ท.พงษเ์ทพ เจรญิโสภณ 1,500 5,900 - - - - 1,400 - 6,629.51 15,429.51 16,429.51 

 

3,000 15,900 - 2,800 

 

1,400 

 

 

- 

 

 

6,800 

 

 

- 

 

 

19,567.50 

 

 

49,467.50 

 

 

65,121.34 

 

สภ.รามัน            

5471 ร.ต.อ.วรรณชัย จินดาวัน 1,500 10,000 - 2,800 - 2,040 4,868 - 12,792.82 34,000.82 36,432.82 

 1,500 10,000 - 2,800 - 2,040 4,868 - 12,792.82 34,000.82 36,432.82 

สภ.จะกว๊ะ            



8904 ส.ต.ท.พิทยา อินทรย์อด 1,400 4,700 - - - 1,580 - - 7,870.13 15,550.13 19,050.11 

9020 ส.ต.ต.อาทิตย์ กลับแก้ว 1,300 4,500 - 1,100 - - 3,600 - 5,509.01 16,009.01 17,009.01 

9089 ส.ต.ท.กริชปกรณ์ มณีรัตน์ 1,400 3,400 - - - 1,580 - - 8,198.95 14,578.95 16,978.95 

9422 ส.ต.ต.ภัทดนัย สิทธิผล - - - - - - - - - - 8,729.60 

 4,100 12,600 - 1,100 - 3,160 3,600 - 21,578.09 46,138.09 61,767.69 

สภ.ธารโต            

9037 ส.ต.ต.วิษณุ พรมแก้ว 1,400 4,600 - - - - - - 9,943.48 15,943.48 17,943.48 

 1,400 4,600 - - - - - - 9,943.48 15,943.48 17,943.48 

กก.สส.ส่วนที่ 2            

6078 จ.ส.ต.อัครพล วงษ์พัฒน ์ 1,500 - 5,700 - - - - - 12,524.33 19,724.33 20,924.33 

 1,500 - 5,700 - - - - - 12,524.33 19,724.33 20,924.33 

 14,500 54,900 5,700 9,200 1,400 5,200 15,268 - 100,189.05 206,357.05 250,272.49 

ที่ประชุม  รับทราบ 

5.11  เรื่อง  ขอหยุดดอกเบี้ยสมาชกิ 

  1. สมาชิกราย ส.ต.ต.ชัยวัฒน์  กลิ่นอุบล ตําแหน่ง สภ.รามัน สมาชิกเลขที่ 08867 เนื่องจากเสียชีวิต 

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 

ที่ประชุม มีมติใหต้รวจสอบมีกองทุนช่วยเหลือหรือไม่ 

  2. สมาชิกราย ส.ต.อ.อาทิตย์  กลับแก้ว  ตําแหน่ง สภ.จะกว๊ะ สมาชิกเลขที่ 09020 เนื่องจาก

รับภาระหนี้ของ ส.ต.ต.กิตตภิพ  สุวรรณ กรณีออกจากราชการไว้ก่อน ตั้งแต่วันที่รับภาระหนี ้วันที่ 30 ธันวาคม 2559 

ที่ประชุม มีมติใหเ้สนอรายละเอยีดเพิ่มเติมแล้วนําเข้าที่ประชุมพิจารณาอีกครั้ง 

5.12  เรื่อง  รับโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ 

 1. ตามหนังสือที่ สอ.70/2560 ลงวันที่ 20 มกราคม 2560 เรื่องขอโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ 

ราย ด.ต.มนูญ  จันทะมุท สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจตรัง จํากัด สมาชิกเลขที่ 04904 สังกัด สภ.เมืองตรัง 

จึงขอโอนมายังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ตามรายเอียดนี้ 

  ทุนเรือนหุ้น      433,800.00  บาท 

  หนี้เงนิกู้สามัญ            1,700,942.53  บาท 

  หนี้ ส.4                  46,138.46  บาท 

   รวมหนี้สนิ           1,747,080.99 บาท 

  - ติดภาระค้ําประกัน  

   1. ด.ต.กิตตนินท์  ช่วยหวัง  

   2. ด.ต.ศักดิ์รนิทร์ บัณฑติวิลาส 

  ไม่เป็นสมาชิก สสอต.และ ชสอ. 

ที่ประชุม พิจารณาไม่อนุมัตเินื่องจากมีภาระค้ําประกัน 

/2. ตามหนังสือที่... 



 2. ตามหนังสือที่ สอ.091/2560 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่องขอโอนสมาชิกภาพระหว่าง

สหกรณ์ ราย ส.ต.ท.สุธีร์  มงคงพิศษฐ์  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจนครบาล จํากัด ขอโอนมายังสหกรณ์

ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรือนหุ้น      433,800.00 บาท 

  หนี้เงนิกู้สามัญ   1,700,942.53 บาท 

  หนี้ ส.4            46,138.46 บาท 

  ติดภาระค้ําประกัน 2 ราย 

   1. ด.ต.กิตตินนท์  ช่วยหวัง 

   2. ด.ต.ศักดิ์รินทร์  บัณฑติวิศาล 

  ไม่เป็นสมาชิก สสอต. และชสอ. 

ที่ประชุม พิจารณาไม่อนุมัตเินื่องจากมีภาระค้ําประกัน 

 3. ตามหนังสือที่ สอ.42/2560 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่องขอโอนสมาชิกภาพระหว่าง

สหกรณ์ ราย ร.ต.อ.หญิงจศมิา สงศง์าม  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จํากัด ขอโอน

มายังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรือนหุ้น         240,000.00 บาท 

  หนี้เงนิกู้สามัญ    1,087,880.00 บาท 

  หนี้เงนิกู้สามัญเครื่องใช้ไฟฟูา           91,600.00 บาท 

  หนี้เงนิกู้ฉุกเฉิน                  6,300.00 บาท 

  ดอกเบีย้ค้างชําระ                  8,286.00 บาท 

  ติดภาระค้ําประกัน 5 ราย 

  ไม่เป็นสมาชิก สสอต. และชสอ. 

ที่ประชุม พิจารณาไม่อนุมัตเินื่องจากมีภาระค้ําประกัน 

  4. ตามหนังสือที่ สอ.42/2560 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่องขอโอนสมาชิกภาพระหว่าง

สหกรณ์ ราย ร.ต.อ.อนุพงษ์ นวลทอง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จํากัด ขอโอน

มายังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรือนหุ้น           84,880.00 บาท 

  หนี้เงนิกู้ฉุกเฉิน        19,800.00 บาท 

  ดอกเบีย้ค้างชําระ                    136.00 บาท 

  ไม่ติดภาระค้ําประกัน  

  ไม่เป็นสมาชิก สสอต. และชสอ. 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมมีตอินุมัตริับโอนสมาชิกภาพ 

/5. ตามหนังสอื... 



 5. ตามหนังสือที่ สอ.35/2560 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่องขอโอนสมาชิกภาพระหว่าง

สหกรณ์ ราย ร.ต.ต.พลรัตน์ พิบูลย์  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จํากัด ขอโอนมายัง

สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรือนหุ้น         231,500.00 บาท 

  หนี้เงนิกู้สามัญ    1,163,785.00 บาท 

  ดอกเบีย้ค้างชําระ             2,282.93 บาท 

  ไม่ติดภาระค้ําประกัน  

  ไม่เป็นสมาชิก สสอต. และชสอ. 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมมีตอินุมัตริับโอนสมาชิกภาพ 

5.13  เรื่อง  ขอเบิกเงนิกองทุนช่วยเหลือสมาชกิ 

 1. ราย ส.ต.ต.ชาคริต  นุน่ศรปีาน สมาชิกเลขที่ 08894 เนื่องจากสมาชิกเสียชีวติ รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรือนหุ้น   205,200.00 บาท 

  หนี้เงนิกู้สามัญ  835,000.00 บาท 

  หนี้เงนิกู้ปันผล      5,700.00 บาท 

 สมาชิกได้ทํากองทุนสวัสดิการช่วยเหลือผู้ค้ําประกัน ร้อยละ 1 

รายชื่อทายาทผู้รับทุนช่วยเหลือสมาชิก จํานวน 4 ราย ดังนี้ 

 1. นางสปิฺะ  นุ่มศรปีาน มารดา 

 2. นายปรีชา  นุ่มศรปีาน บิดา 

 3. น.ส.จริยา  ลาโหยด  คู่สมรส 

 4. ด.ญ.อมีลนี นุ่มศรปีาน บุตร 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติจ่ายตามระเบียบ จํานวน    50,000.00    บาท 

5.14  เรื่อง  ขอเบิกเงนิกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือผู้ค้ าประกัน ร้อยละ 1 

 ส.ต.ต.ชาคริต   นุ่มศรปีาน  สมาชิกเลขที่ 08894 เนื่องจากสมาชิกเสียชีวติ รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรือนหุ้น  205,200.00 บาท 

  หนี้เงนิกู้สามัญ 835,000.00 บาท 

  หนี้เงนิกู้ปันผล     5,700.00 บาท 

 สมาชิกได้ทํากองทุนสวัสดิการช่วยเหลือผูค้้ําประกัน ร้อยละ 1 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติตามระเบียบ 

 

 

 

/5.15 เรื่อง กองทุนสวัสดิการหรอืการสงเคราะห.์.. 



5.15  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) กรณีได้รับบาดเจ็บให้จา่ยเงนิช่วยเหลือวันละ 300 บาท แตไ่ม่เกินปีละ 20,000.00 บาท 

 1. สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ด.ต.อดุล  มาดํา  ตําแหน่ง ผบ.หมู่ กก.สส.ส่วนที่ 1 ภจว.ยะลา สมาชิก

เลขที่ 09539 ได้ประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บเลือดออกใต้สมองและเข้ารักษาตัวโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 21 

มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2560 และแพทย์ให้พักรักษาตัวต่ออีก 1 สัปดาห์ คือวันที่ 31 มกราคม – 6 

กุมภาพันธ์ 2560 (พักรักษาตัวเป็นเวลา 17 วัน) 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติจ่ายตามระเบียบ จํานวน     3,000.00   บาท (จา่ยตามวันพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล) 

5.16  เรื่อง  พิจารณาเจ้าหน้าที่เบิกเงิน – รับเงนิจากธนาคาร 

 เนื่องจากปี งบประมาณ 2560 ได้ตัง้งบประมาณรายรับ – รายจ่าย  

 1. มคี่าตอบแทนเจ้าหนา้ที่เบิกเงิน – รับเงนิ จํานวน   3,000.00 บาท 

 2. คา่เบีย้พาหนะ     จํานวน   3,000.00 บาท 

 รวมเป็นเงิน         6,000.00 บาท 

จงึขอให้คณะกรรมการพิจารณาจัดหาบุคลากรต่อไป 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ 

5.17  เรื่อง  เชิญเข้ารับการฝึกอบรม 

 1. ตามหนังสือที่ ชสอ.ว 14/2560 ลงวันที่ 31 มกราคม 2560 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม    

ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด (ชสอ.ป กําหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “กรรมการ

ดําเนนิการใหม ่“ รุ่นที่ 22 ระหว่างวันที่ 18 -21 เมษายน 2560 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ริเวอร์แคว อําเภอเมือง จังหวัด

กาญจนบุรี เพื่อใหผู้เ้ข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้บทบาทภาระ หน้าที่  รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความ

คิดเห็นระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ที่ประชุม มีมติมอบหมาย พ.ต.ต.สรรเพ็ชร ทองซุ่นหอ่ เข้าร่วม 

 2. ตามหนังสือที่ ชสอ.ว 10/2560 ลงวันที่ 30 มกราคม 2560 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม    

ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย จํากัด (ชสอ.) กําหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ”ผู้ตรวจสอบ

กิจการขัน้พืน้ฐาน (หลักสูตร 1)” 

 ครั้งที่ 1 วันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเดอะริช อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 

 ครั้งที่ 2 วันที่ 2 – 3 มนีาคม 2560 ณ โรงแรมเจรญิโฮเต็ล อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

 

 

/โดยมีวัตถุประสงค์... 



โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ด้านการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์แต่ละประเภท 

ระบบบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระเบียบ และคําแนะนําที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการเงนิการบัญชีของสหกรณ์ 

ที่ประชุม  กรรมการท่านใดที่สนใจเข้าร่วมประชุมตดิต่อ ณ ห้องสหกรณ์ 

 3. ตามหนังสือที่ ชสอ.ว 7/2560 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม    

ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด (ชสอ.) กําหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบ

กิจการขัน้พืน้ฐาน (หลักสูตร 1) 

 ครั้งที่ 3 วันที่ 23 -24 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมลีการ์เด้นท์ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

 ครั้งที่ 4 วันที่ 3 -4 เมษายน 2560 ณ โรงแรมเวียงอนิทร์ อําเภอเมือง จังหวัดเชยีงราย 

โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ด้านการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์แต่ละ

ประเภท ระบบบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระเบียบ และคําแนะนําที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการเงินการ

บัญชขีองสหกรณ์ 

ที่ประชุม  กรรมการท่านใดที่สนใจเข้าร่วมประชุมตดิต่อ ณ ห้องสหกรณ์ 

5.18  เรื่อง  สมาชิกขอโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ (ติดภาระค้ าประกัน) 

 1. ด้วยสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ราย ร.ต.ท.ประวุธ  ถาวรจิต 

ตําแหน่ง ภ.จว.ปัตตานี สมาชิกเลขที่ 09014 ได้ขอโอนย้ายสมาชิกไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัด

ปัตตานี จํากัด รายละเอียดดังนี้ 

 ทุนเรือนหุ้น   216,500.00 บาท 

 หนี้เงนิกู้สามัญ    938,430.45 บาท 

 - ติดภาระค้ําประกัน 2 ราย 

 1. ส.ต.ท.ปฐมพร  นวลนึก      ทุนเรือนหุ้น   216,800.00  บาท   หนี้เงนิกู้ 878,400.00   บาท 

 2. ส.ต.ท.อนุวัฒน์ วัตตา      ทุนเรือนหุ้น   117,500.00  บาท   หนี้เงนิกู้ 554,400.00   บาท 

ที่ประชุม มีมติใหด้ําเนนิการเปลี่ยนผูค้้ําประกันใหเ้สร็จสิ้นก่อน จึงจะสามารถโอนสมาชิกภาพได้ พร้อมทั้งแจ้ง

ไปยัง สอ.ตร.ปัตตานี กรณีเป็นสมาชิก สอ.ตร.ภ.จว.ยะลา 

 2. ด้วยสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด  ราย ส.ต.อ.สมมารถ  ปักกาเวสา 

สมาชิกเลขที่ 07361 มีความประสงค์ขอโอนไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด (ทําหนังสือรับ

สภาพหนีแ้ล้ว ) 

 ทุนเรือนหุ้น    200,000.00 บาท 

 หนี้เงนิกู้สามัญ   439,506.85 บาท 

 หนี้เงนิกู้ (รับสภาพหนี)้  32,644.85 บาท 

 

 

/ติดภาระค้ําประกัน... 

 



 - ติดภาระค้ําประกัน 1 ราย 

 1. ส.ต.อ.ทินกฤต  มูลฐี  ทุนเรือนหุ้น 228,500.00 บาท  หนี้เงนิกู้   899,700.00   บาท 

ที่ประชุม มีมติให้ดําเนินการเปลี่ยนผู้ค้ําประกันให้เสร็จสิ้นก่อน จึงจะสามารถโอนสมาชิกภาพได้ พร้อมทั้ง

แจ้งไปยัง สอ.ตร.รอ้ยเอ็ด กรณีเป็นสมาชิก สอ.ตร.ภ.จว.ยะลา 

 3. ด้วยสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ร.ต.ท.ประวุธ  ถาวรจิต ตําแหน่ง 

ภ.จว.ปัตตานี จว.ปัตตานี สมาชิกเลขที่ 09014 มีความประสงค์ขอโอนย้ายสมาชิกไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์

ตํารวจภูธรจังหวัดปัตตาน ีจํากัด รายละเอียดดังนี้ 

 ทุนเรือนหุ้น    216,500.00 บาท 

 หนี้เงนิกู้สามัญ   938,430.45 บาท 

 ติดภาระค้ าประกัน 2 ราย 

 1. ส.ต.ท.ปฐมพร  นวลนึก ทุนเรือนหุ้น 216,800.00 บาท หนีเ้งินกู้ 878,400.00 บาท 

 2. ส.ต.ท.อนุวัฒน์  วัตตา ทุนเรือนหุ้น 117,500.00 บาท หนีเ้งินกู้  554,400.00 บาท 

ที่ประชุม มีมติให้ดําเนินการเปลี่ยนผู้ค้ําประกันให้เสร็จสิ้นก่อน จึงจะสามารถโอนสมาชิกภาพได้ พร้อมทั้ง

แจ้งไปยัง สอ.ตร.ปัตตาน ีกรณีเป็นสมาชิก สอ.ตร.ภ.จว.ยะลา 

 4. ด้วยสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ราย ด.ต.อิสรานันท์  ยอดธงชัย 

ตําแหน่ง ตํารวจสอบสวนกลางสันติบาล พิสูจน์หลักฐาน ตํารวจ สมาชิกเลขที่ 04803 ได้ขอโอนย้ายสมาชิกไปยัง

สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสอบสวนกลาง สันติบาล พิสูจนห์ลักฐานตํารวจ จํากัด รายละเอียดดังนี้ 

 ทุนเรือนหุ้น    272,400.00   บาท 

 หนี้เงนิกู้สามัญ   507,413.33    บาท 

 ติดภาระค้ าประกัน 1 ราย 

 1. ด.ต.อดิศร  เจะ๊มะ  ทุนเรือนหุ้น 346,500.00 บาท หนี้เงนิกู้ 1,209,200.00 บาท 

ที่ประชุม มีมติให้ดําเนินการเปลี่ยนผู้ค้ําประกันให้เสร็จสิ้นก่อน จึงจะสามารถโอนสมาชิกภาพได้ พร้อมทั้ง

แจ้งไปยัง สอ.ตร.สอบสวนกลาง สันติบาล พิสูจนห์ลักฐานตํารวจ กรณีเป็นสมาชิก สอ.ตร.ภ.จว.ยะลา 

5.19  เรื่อง  สมาชิกขอโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ (ไม่ติดภาระค้ าประกัน) 

 1. ด้วยสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ราย ด.ต.อรุณ  อ้นดํา           

ตําแหน่ง สภ.สุไหงโกหลก สมาชิกเลขที่ 07974 ได้ขอโอนย้ายสมาชิกไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธร    

จังหวัดนราธิวาส จํากัด  รายละเอียดดังนี้ 

 ทุนเรือนหุ้น    372,000.00 บาท 

 หนี้เงนิกู้สามัญ   902,157.71 บาท 

 - ไม่ติดภาระค้ําประกัน 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ 

/2.ด้วยสมาชิกสหกรณ์... 



 2. ด้วยสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ราย ส.ต.อ.พรศักดิ์  ถุงเงิน 

ตําแหน่ง สภ.เชยีงแสน จว.เชยีงราย สมาชิกเลขที่ 09368 ขอโอนย้ายสมาชิกไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธร

ภาค 5 จํากัด รายละเอียดดังนี้ 

 ทุนเรือนหุ้น     30,000.00 บาท 

 หนี้เงนิกู้สามัญค่าครองชีพ          122,500.00 บาท 

 หนี้เงนิกู้ฉุกเฉิน    23,483.76 บาท 

 - ไม่ติดภาระค้ําประกัน 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ 

 3.  ด้วยสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ราย ส.ต.อ.ทนงศักดิ์ ภักดี 

ตําแหน่ง สภ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี สมาชิกเลขที่ 6995 ขอโอนย้ายสมาชิกไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจ

ปทุมธาน ีจํากัด รายละเอียดดังนี้ 

 ทุนเรือนหุ้น     327,000.00 บาท 

 หนี้เงนิกู้สามัญ                     1,168,600.00 บาท 

 หนี้เงนิกู้สามัญค่าครองชีพ         43,897.33 บาท 

 - ไม่ติดภาระค้ําประกัน 

ที่ประชุม มมีตอินุมัต ิ

5.20  เรื่อง  ขอลดยอดผ่อนกรณรีับสภาพหน้ี ราย จ.ส.ต.อภินันท์  สุวรรณเรอืง 

 ราย จ.ส.ต.อภินันท์  สุวรรณเรอืง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด สมาชิก

เลขที่ 06056 ได้รับสภาพหนี้เงินกู้สามัญ ด.ต.เสงี่ยม  สมเนตร จากกรณีเสียชีวิต จ.ส.ต.อภินันท์  สุวรรณเรือง       

มีความประสงค์ขอลดยอดผอ่นชําระ จากเดิมผอ่นชําระ 2,500.00 บาท/เดือน ขอลดยอดชําระเหลือ 1,000 บาท/เดือน 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ 

5.21  เรื่อง  ขอจัดท าใบเสร็จประจ าเดือนและประจ าวัน 

 ตามคําสั่งที่ 1/2560 ได้มีการแต่งตั้งผู้จัดการ พ.ต.ท.ศิวกร  จันทร ระยะเวลาตั้งแต่ 11 กุมภาพันธ์ 

2560 – 31 มีนาคม 2560 และในคําสั่งที่  2/2560 ได้แต่งตั้งเหรัญญิก จ.ส.ต.มารุต  ปาลิยะประดิษฐ์             

ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด จึงขอจัดทําใบเสร็จประจําเดือนและประจําวัน ผู้ที่มีอํานาจ

ลงนามผู้จัดการและเหรัญญิก รายละเอียดดังนี ้

 1. ฟอร์มใบเสร็จรับเงินประจําเดือน จุ 4,000 ชุด/กล่อง  5 กล่อง  กล่องละ  2,700.00  บาท        

เป็นเงิน 13,500.00 บาท 10 กล่อง กล่องละ 2,090.00 บาท เป็นเงนิ 20,900.00 บาท  

 2. ฟอร์มใบเสร็จรับเงินประจําวันจุ 2,000 ชุด/กล่อง  4 กล่อง กล่องละ2,850.00  บาท              

เป็นเงิน 11,400.00 บาท 10 กล่อง กล่องละ 2,050.00 เป็นเงิน 20,500.00 บาท 20 กล่อง กล่องละ         

1,250.00 บาท   เป็นเงิน 25,000.00 บาท  จงึขออนุมัติที่ประชุมในการจัดทําใบเสร็จครั้งนี้ 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติสั่งจัดทําใบเสร็จประจําเดือนและประจําวัน 

/5.22 เรื่อง สง่รายชื่อขอทุนการศกึษา... 



 

5.22  เรื่อง  ส่งรายชื่อขอทุนการศึกษาผิดระดับชั้น 

 เนื่องจาก ราย จ.ส.ต.ณัฐพล  สุวรรณทอง กก.สส.1 ส่งขอรับทุนการศึกษาผิดระดับช้ัน ซึ่งความเป็น

จริงบุตรของ จ.ส.ต.ณัฐพล  สุวรรณทอง ศึกษาอยู่ระดับช้ันประถมศึกษา แต่ได้ส่งขอรับทุนการศึกษาในระดับ

ศึกษาตอนต้น ระดับช้ันประถมศึกษา 1,000.00 บาท ระดับช้ันมัธยมศึกษา 1,500.00 บาท จึงขอมติ

คณะกรรมการ 

ที่ประชุม มีมติใหจ้า่ย 1,000 บาท  

5.23  เรื่อง  พิจารณาแต่งตั้งผู้มีสิทธิลงนาม เบิก ถอนเงนิธนาคาร 

 1. ธนาคารกรุงไทยสาขายะลา 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมมีตแิตง่ตัง้ผู้มสีิทธิลงนามเบิก ถอนเงนิ ดังนี้ 

  1) พ.ต.ต.หญิง เสาวลักษณ์  ตรมีรรค   ประธานกรรมการ 

  2) ร.ต.ท.วุฒิศักดิ์   ฆังคะสุวรรณ  รองประธาน 

  3) จ.ส.ต.มารุต   ปาลิยะประดิษฐ์  เหรัญญิก 

  4) พ.ต.ท.ศิวกร  จันทร   ผูจ้ัดการ 

 2. ธนาคารกรุงไทยสาขาสิโรรส 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมมีตแิตง่ตัง้ผู้มสีิทธิลงนามเบิก ถอนเงนิ ดังนี้ 

  1) พ.ต.ต.หญิง เสาวลักษณ์  ตรมีรรค   ประธานกรรมการ 

  2) ร.ต.ท.วุฒิศักดิ์   ฆังคะสุวรรณ  รองประธาน 

  3) จ.ส.ต.มารุต   ปาลิยะประดิษฐ์  เหรัญญิก 

  4) พ.ต.ท.ศิวกร  จันทร   ผูจ้ัดการ 

 3. ธนาคารออมสิน 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมมีตแิตง่ตัง้ผู้มสีิทธิลงนามเบิก ถอนเงนิ ดังนี้ 

  1) พ.ต.ต.หญิง เสาวลักษณ์  ตรมีรรค   ประธานกรรมการ 

  2) ร.ต.ท.วุฒิศักดิ์   ฆังคะสุวรรณ  รองประธาน 

  3) จ.ส.ต.มารุต   ปาลิยะประดิษฐ์  เหรัญญิก 

  4) พ.ต.ท.ศิวกร  จันทร   ผูจ้ัดการ 

 

 

 

 

/4.ธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์... 



 4. ธนาคารแลนด์ แอนด ์เฮาส์ 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมมีตแิตง่ตัง้ผู้มสีิทธิลงนามเบิก ถอนเงนิ ดังนี้ 

  1) พ.ต.ต.หญิง เสาวลักษณ์  ตรมีรรค   ประธานกรรมการ 

  2) ร.ต.ท.วุฒิศักดิ์   ฆังคะสุวรรณ  รองประธาน 

  3) จ.ส.ต.มารุต   ปาลิยะประดิษฐ์  เหรัญญิก 

  4) พ.ต.ท.ศิวกร  จันทร   ผูจ้ัดการ 

 5. ธนาคารธนชาติ 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมมีตแิตง่ตัง้ผู้มสีิทธิลงนามเบิก ถอนเงนิ ดังนี้ 

  1) พ.ต.ต.หญิง เสาวลักษณ์  ตรมีรรค   ประธานกรรมการ 

  2) ร.ต.ท.วุฒิศักดิ์   ฆังคะสุวรรณ  รองประธาน 

  3) จ.ส.ต.มารุต   ปาลิยะประดิษฐ์  เหรัญญิก 

  4) พ.ต.ท.ศิวกร  จันทร   ผูจ้ัดการ 

 6. ธนาคารกรุงเทพ 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมมีตแิตง่ตัง้ผู้มสีิทธิลงนามเบิก ถอนเงนิ ดังนี้ 

  1) พ.ต.ต.หญิง เสาวลักษณ์  ตรมีรรค   ประธานกรรมการ 

  2) ร.ต.ท.วุฒิศักดิ์   ฆังคะสุวรรณ  รองประธาน 

  3) จ.ส.ต.มารุต   ปาลิยะประดิษฐ์  เหรัญญิก 

  4) พ.ต.ท.ศิวกร  จันทร   ผูจ้ัดการ 

 7. ธนาคาร ธกส. 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมมีตแิตง่ตัง้ผู้มสีิทธิลงนามเบิก ถอนเงนิ ดังนี้ 

  1) พ.ต.ต.หญิง เสาวลักษณ์  ตรมีรรค   ประธานกรรมการ 

  2) ร.ต.ท.วุฒิศักดิ์   ฆังคะสุวรรณ  รองประธาน 

  3) จ.ส.ต.มารุต   ปาลิยะประดิษฐ์  เหรัญญิก 

  4) พ.ต.ท.ศิวกร  จันทร   ผูจ้ัดการ 

5.24  เรื่อง  ขอลาออก 

 1 .  ด้ วยสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจั งหวัดยะลา จํ ากัด  ราย พ.ต .ต .พิรุฬห ์           

ประจักษ์เลิศวิทยา สมาชิกเลขที่ 07475 สังกัด ศพฐ.10 มีความประสงค์ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์

ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด  รายละเอียดดังนี ้

 ทุนเรือนหุ้น  468,990.00 บาท 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติใหล้าออก 

 

/2. ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ... 



 2. ด้วยสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ราย ส.ต.อ.เชาวลิต  ก้าวซ้วน  

สมาชิกเลขที่ 08206 สังกัดต่างจังหวัด มีความประสงค์ขอลาออก ได้ทําหนังสือรับสภาพหนี้แล้ว เอาทุนเรือนหุ้น

ปิดหนี้ รายละเอียดดังนี ้

 ทุนเรือนหุ้น    63,700.00 บาท 

 หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ  32,499.55 บาท 

 - ติดภาระค้ําประกัน 

 1. ส.ต.อ.ภญิโญ  สุขแก้ว สมาชิกเลขที่ 08208 หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ 11,513.62 บาท  

ที่ประชุม มีมติใหด้ําเนนิการเปลี่ยนผูค้้ําประกันแล้วอนุมัตใิห้ลาออกได้ 

5.25  เรื่อง  หลักเกณฑ์การจ่ายค่าจ้างทนายและค่าใช้จ่ายบังคับคดี 

ขั้นตอนการดําเนินการ อัตราค่าจางทนายความ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี เงื่อนไขกาจ่ายเงนิ 

ขั้นบังคับคดี 

- ยึดทรัพย์/อายัดทรัพย์ 

- จ่ายค่าทนายคดีละ 3,500 บาท 

กรณียึดทรัพย์ข้ามเขต 

ก.จ่ายค่าจ้างใหเ้พิ่มอีก 3,000 

บาท กรณีทีตัง้เรื่องนํายึดข้ามเขต 

และเป็นผู้นํายึด 

ข.จา่ยค่าจา้งให้เพิ่มอกี 1,500 

บาท กรณีที่ตัง้เรื่องนํายึดข้ามเขต 

โดยไม่ได้นํายึด 

 

หลัก เหมาจา่ยคดีละ 

3,000 บาท 

ยกเว้น ค่าธรรมเนียม  

(ค่าใช้จ่าย) ของเจ้า

พนักงานบังคับคดี ใช้จ่าย

ตามจริง 

1. จ่ายค่าใช้จ่ายใน

การดําเนินคดี 

3,000 บาท เมื่อนํา

ยึด/อายัด เสร็จโดย

จัดส่งรายงานการ

ยึดทรัพย์ของเจา้

พนักงานบังคับคดี

และเอกสารอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง 

- การสบืทรัพย์ - ค่าจา้งสบืทรัพย์ จา่ย 1,000 

บาทต่อลูกหนึ้ 1 ราย 

- ค่าตรวจสอบระวางและจัดทํา

เอกสารประกอบการยึดทรัพย์ 

เชน่ ถ่ายรูป แผนที่ตั้งทรัพย์จา่ย

แปลงละ 4,000 บาท 

- กรณีมีการขายทอดตลาดได้รับ

ชําระหนี้ จ่ายเพิ่มพิเศษของเงินที่

ได้รับชําระอีก ดังนี้ 

ก. อสังหาริมทรัพย์ จา่ย 2% แต่

ไม่เกิน 1 แสนบาท 

ข. สังหาริมทรัพย์ จ่าย 50% แตไ่ม่

เกิน 5 หม่ืนบาท 

- กรณีอายัดเงนิปันผล เงินพึงได้

อื่นใด จ่าย 20% แตไ่ม่เกิน 2 หมื่น

- ไม่ม ี- - จ่ายเมื่อสืบทรัพย์

จนถึงที่สุดแลว้และ

ได้รายงานสรุปผล

พร้อมแสดง

หลักฐานการสบื

ทรัพย์ อย่างนอ้ย

รายละ 2 ฐานข้อมูล 

- จ่ายเมื่อนํายึด/ดา

ยัด เสร็จ โดยส่ง

รายงานการยึด

ทรัพย์ของเจา้

พนักงานบังคับคดี 

และเอกสารอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง 

- จา่ยเมื่อสหกรณ์ฯ



บาท 

ของสหกรณ์ฯ ได้รับชําระ 

ได้รับชําระหนี้จาก

การขายทอดตลาด 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 

5.26  เรื่อง  ขออนุมัติซื้อคอมพิวเตอร์ 

 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ขออนุมัติซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ให ้        

เลขา/กรรมการสหกรณ์ฯ จํานวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี ้

 1. คอมพิวเตอร์ 1 ชุด ราคา 27,500.00 บาท 

ที่ประชุม มีมติไม่อนุมัติ 

5.27  เรื่อง  แจ้งรายชื่อให้ข้าราชการต ารวจออกจากราชการไว้ก่อน 

 ตามหนังสือที่ 0025.3(30)(ฝอ.6.)/ ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่องแจ้งรายชื่อให้ข้าราชการตํารวจ

ออกจากราชการไว้ก่อน ด้วยสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ราย ส.ต.ต.วิษณุ  พรม

แก้ว ตําแหน่ง สภ.ธารโต สมาชิกเลขที่ 09037 ไม่สามารถดําเนินการหักชําระหนี้ได้ตั้งแต่เดอืนกุมภาพันธ์ 2560 

 ทุนเรือนหุ้น    214,500.00 บาท 

 หนี้เงนิกู้สามัญ    895,800.00 บาท 

 หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ   60,000.00 บาท 

 รวมหน้ีสิน            955,800.00 บาท 

 - ค้ําประกัน 

 1. ส.ต.ต.อาสะมัน    ลาแซ   สมาชิกเลขที่ 08577 หนี้เงนิกู้สามัญ 574,000.00 บาท 

 2. ส.ต.ต.วีระพล    แดงยวง  สมาชิกเลขที่ 09093 หนี้เงนิกู้สามัญ 903,000.00 บาท 

ที่ประชุม มีมติแจง้ผู้ค้ําประกันทราบ 

5.28  เรื่อง  ขออนุมัติซื้อของขวัญเพื่อเงนิฝาก 

 ด้วยทางสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ขออนุมัติซื้อของขวัญเพื่อเงินฝาก   

จํานวน 200 ชิน้ ชิน้ละไมเ่กิน 50 บาท จึงขออนุมัตจิากคณะกรรมการ 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ 

5.29  เรื่อง  ขออนุมัติต่อไฟจ านวน 2 จุด 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติตอ่ไฟจํานวน 2 จุด บริเวณบันไดทางเดิน 

 

 

/5.30 เรื่อง ที่ปรึกษาสหกรณ์... 



5.30  เรื่อง  ที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

ที่ประชุม มีมติแต่งตั้งที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ ดังนี้ 

 1. ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 

  พล.ต.ต.กฤษดา แก้วจันดี 

 2. ที่ปรึกษา 

  1) พ.ต.ท.นรีกิตต์ิ อิสโร 

  2) ร.ต.อ.วรีะยุทธิ์  ปิ่นทองพันธุ์ 

5.31  เรื่อง  เงนิต าแหน่งเจ้าหน้าที่ 

 ตามงบประมาณรายจา่ยประจําปี 2560 ตอ่ที่ประชุมพิจารณาเงินตําแหนง่แตล่ะตําแหน่งดังนี้ 

 1. ผู้จัดการ  เดือนละ 3,000.00   บาท 

 2. รองผู้จัดการ เดือนละ 2,000.00   บาท 

 3. หัวหน้าแผนก เดือนละ   1,500.00   บาท 

 4. เจ้าหน้าที่  เดือนละ  1,000.00   บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมมีตอินุมัต ิและยกร่างระเบียบต่อไป 

5.32  เรื่อง  ขอมติจากฝ่ายสินเชื่อ 

 1. การจ่ายเงนิกู้สามัญเงินทุนเรือนหุ้น, โครงการเพื่อซื้ออาวุธปืน 

 เดิม  จ่ายเงนิกู้ในวันถัดไปเมื่อเอกสารเรียบร้อย 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติให้ยึดถือแบบเดิม โดยการกู้เพื่อซื้ออาวุธปืนให้สมาชิกเป็นผู้ดําเนินการ

ติดตอ่หา้งขายปืนเอง โดยสหกรณ์จะเป็นผู้ชําระเงินใหก้ับหา้งปืนเท่านั้น  

 2. สมาชกิต่างจังหวัด, ขา้ราชการบํานาญ, ศชต. ขอกู้เงนิ สามัญ/ทุนเรอืนหุน้/โครงการเพื่อซือ้อาวุธ

ปืน/โครงการบรรเทาค่าครองชีพ/ฉุกเฉิน 

 เดิม  1. คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้เป็นผูพ้ิจารณาการจา่ยเป็นราย ๆ ไป 

ที่ประชุม พิจารณามีมติดังนี้ 

  1. สมาชิกต่างจังหวัดสามารถกู้ได้เฉพาะเงินคา่ครองชีพ  เงนิกู้ฉุกเฉิน โดยพิจารณาเป็นรายๆ   

  2. สมาชกิ ศชต. สามารถกู้ได้เหมอืนสมาชิกในจังหวัด 

  3. สมาชกิข้าราชการบํานาญ สามารถกู้ฉุกเฉิน เงินคา่ครองชีพ และเงนิกู้ทุนเรือนหุน้ 

 3. สมาชกิขอกู้เงนิเพื่อปรับโครงสรา้งหนี้ (ตามระเบียบขยายได้ 220 งวด) 

 เดิม 1. มากกว่า 220 งวด คณะกรรมการพิจารณาเป็นรายๆ ไป 

       2. คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้เป็นผูพ้ิจารณาการจา่ยเป็นราย ๆ ไป 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติใหป้ฏิบัติแบบเดิม 

/4.ผู้ค้ําประกัน... 



 4. ผูค้้ําประกัน 

  4.1 เงินกู้สามัญ 

   เดิม 1 – 1,000,000 บาท ผู้ค้ําประกัน 2 ราย 

               1,000,001 – 2,000,000 บาท ผู้ค้ําประกัน 3 ราย 

  4.2 เงินกู้โครงการ 

   เดิม ผู้ค้ําประกัน 1 ท่าน/ 1 ราย 

  4.3 เงินกู้ฉุกเฉิน 

   เดิม ผู้ค้ําประกัน 1 ท่าน/ 2 ราย 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติใหป้ฏิบัติแบบเดิม โดยไม่ให้สมาชิกที่เป็นคู่สมรสค้ําประกันใหก้ัน 

5.33  เรื่อง  ขอกู้เงนิปรับโครงสร้างหน้ี 

 1.  ด้วยสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ราย ส.ต.ท.พิทยา  อินทร์ยอด 

ตําแหน่ง สภ.จะกว๊ะ สมาชิกเลขที่ 08904  ขอกู้เงินสามัญ จํานวน 1,350,000.00 บาท  โดยขอผ่อนชําระเงิน 

350 งวด เพื่อใช้หนี้กรณีค้ําประกัน ส.ต.ท.ชิโนเทพ สําเริง (ปรับโครงสร้างหนี้) แต่เนื่องจากได้ผ่อนชําระไปแล้ว 

10 งวด  เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 รายละเอียดดังนี ้

  ทุนเรือนหุ้น      215,800.00 บาท 

  หนี้เงนิกู้สามัญ     889,300.00 บาท 

  หนี้เงนิกู้สามัญ (รับสภาพหนี)้              197,566.69 บาท 

  หนี้เงนิกู้ฉุกเฉิน (รับสภาพหนี)้          18,604.00 บาท 

  รวมหน้ีสินทั้งหมด                     1,131,470.69 บาท 

ที่ประชุม  ไม่อนุมัตเินื่องจากกรรมการได้ปรับโครงสรา้งให้แล้ว  

 2.  ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย พ.ต.ต.สุจินต์ พรหมรักษา ตําแหน่ง สว.อก.กาบัง สมาชิกเลขที่ 

07998  ได้ขอกู้เงินปรับโครงสร้างหนี้แล้ว เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559 จํานวนเงิน 2,402,300.00  บาท ผ่อน

ชําระไปแล้ว 1 งวด  อายุการผ่อนชําระ ในสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ จํานวน 248 งวด บัดนี้ สมาชิกได้ขอยื่นกู้เงิน

สามัญค่าครองชีพ จํานวน 130,000  บาท รายละเอียดดังนี ้

  ทุนเรือนหุ้น      372,000.00 บาท 

  หนี้เงนิกู้สามัญปรับโครงสรา้งหนี้          2,392,600.00 บาท 

  รวมหน้ีสินทั้งหมด                    2,392,600.00 บาท 

  ผอ่นชําระ  248  งวด 

  ผอ่นมาแล้ว  1  งวด 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมมีตไิม่อนุมัต ิเนื่องจากสมาชิกรายดังกล่าวได้มกีารปรับโครงสรา้งหนี้แล้ว  

 

/5.34 เรื่อง ขอกู้เงินบรรเทาค่าครองชีพ... 



5.34  เรื่อง ขอกู้เงนิบรรเทาค่าครองชีพ ( ติดอายัดเงนิปันผลเฉลี่ยคนื) 

 1. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราบ  ด.ต.สังคม  ถานันท์ ตําแหน่ง นปพ.ยะลา สมาชิกเลขที่ 03074        

( กรณีอายัดเงนิปันผล )  มีความประสงคข์อกู้เงินโครงการค่าครองชีพ รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรือนหุ้น      402,000.00 บาท 

  หนี้เงนิกู้สามัญ            1,590,000.00 บาท 

  หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ     186,000.00 บาท 

  หนี้เงนิกู้ฉุกเฉิน     100,000.00 บาท 

  รวมหนี้สนิทั้งหมด                   1,876,000.00 บาท 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ 

 2. ด้วยสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ราย ร.ต.ต.สุทิน  สุขสมนิล 

ตําแหน่ง รองสว.(สส.) กก.สส.ภ.จว.ยะลา สมาชิกเลขที่ 5789 มีความประสงค์ขอกู้เงินโครงการบรรเทาค่าครอง

ชีพ จํานวน 300,000.00 บาท ติดอายัดเงนิปันผลเฉลี่ยคืน รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรือนหุ้น      405,000.00 บาท 

  หนี้เงนิกู้สามัญ       176,441.21 บาท 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ 

 3. ดว้ยสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ราย ด.ต.หญิงชญาภา  เอียดเหลือ 

ตําแหน่ง ผบ.หมู่ (นปพ) กก.สส.ภ.จว.ยะลา สมาชิกเลขที่ 08310 มีความประสงค์ขอกู้เงินค่าครองชีพ จํานวน 

235,000.00 บาท หักหนี้ 109,800.00 บาท เหลือเงิน 125,200.00 บาท แต่เนื่องจากได้ถูกอายัดเงินปันผล 

รายละเอียดดังนี ้

  ทุนเรือนหุน้      236,000.00 บาท 

  หนี้เงนิกู้สามัญ     935,100.00 บาท 

  หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ      111,500.00 บาท 

  หนี้เงนิกู้ฉุกเฉิน        16,000.00 บาท 

  รวมหน้ีสินทั้งหมด                 1,062,600.00 บาท 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ 

 4.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ร.ต.ท.วรรณะ ศรสีะระ  ตําแหน่ง รอง สวป.สภ.จะกว๊ะ สมาชิกเลขที่ 

2896 มีความประสงค์ขอกู้เงินสหกรณ์ฯ เงินกู้สามัญค่าครองชีพ เนื่องจากติดอายัดเงินปันผลเฉลี่ยคืน  และได้กู้

เงินกู้สามัญค่าครองชีพไปแล้ว เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ชําระไปแล้ว 6 งวด  เพราะมีความเดือดร้อนในเรื่องค่า

เล่าเรียนบุตร ที่กําลังศกึษาต่อระดับปริญญาตรี รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรือนหุ้น      337,600.00 บาท 

  หนี้เงนิกู้สามัญ           1,330,900.00 บาท 

 

/หนี้เงนิกู้สามัญค่าครองชีพ... 



  หนี้เงนิกู้สามัญค่าครองชีพ    183,200.00 บาท 

  หนี้เงนิกู้สามัญทุนการศึกษา      40,200.00 บาท 

  รวมหนี้สนิทั้งหมด           1,554,300.00 บาท 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ 

5.35 เรื่อง  สมาชิกขอกู้เงนิสามัญ (กรณผี่อนช าระไม่ครบ 18 งวด) 

 1.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ด.ต.เดชา  ดอนแก้ว ตําแหน่ง สภ.เบตง สมาชิกเลขที่ 07343 มีความ

ประสงค์ขอกู้เงินสามัญ เพื่อสร้างบ้านขณะนี้เงินที่มีไม่เพียงพอที่จะดําเนินการดังกล่าว เพี่อบรรเทาความ

เดือดร้อน แต่เนื่องจาก ได้กู้สามัญโดยผ่อนจ่ายไปแล้วจํานวน 9 งวด ซึ่งไม่ครบกําหนดงวด 18 งวด ตามระเบียบ

สหกรณ์ฯ 

  ทุนเรือนหุ้น       361,500.00 บาท 

  หนี้เงนิกู้สามัญ    1,419,900.00 บาท 

  หนี้เงนิกู้ฉุกเฉิน        30,000.00 บาท 

  รวมหน้ีสินทั้งหมด             1,449,900.00 บาท 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ 

 2. ดว้ย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.อภิเชษฐ์ เกิดมี ผบ.หมู(่นปพ.) กก.สส.ภ.จว.ยะลา เลขที่สมาชิก 

08357 มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญ 980,000.00 บาท  ผ่อนชําระไปแล้ว 11 งวด แต่ยังไม่ครบ 18 งวด      

ตามระเบียบสหกรณ์ ที่ผ่านมาไม่เคยผดิชําระหนี้กับสหกรณ์ฯ แตอ่ย่างใด รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรือนหุ้น     216,300.00 บาท 

  หนี้เงนิกู้สามัญ    822,800.00 บาท 

  หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ                 86,100.00 บาท 

  รวมหน้ีสิ้นทั้งหมด             908,900.00 บาท 

ที่ประชุม มีมติรอกําหนดการผ่อนชําระครบ 12 งวด แล้วอนุมัติใหกู้้ได้ 

 3. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.อ.สมเกียรติ  คชพันธ์ ตําแหน่ง  กก.สส.ส่วนที่ 1 สมาชิกเลขที่ 

05864 ขอกู้เงินสามัญเพื่อไปชําระหนี้ ผ่อนไปแล้ว 11 งวด ยังไม่ครบ  18 งวด ตามระเบียบสหกรณ์ฯ แต่

เนื่องจากสมาชิกยินยอมนําเงนิที่ได้รับไปปิดบังคับคดี จํานวนเงิน   210,000.00  บาท รายละเอียดดังนี ้

  ทุนเรือนหุ้น       336,000.00 บาท 

  หนี้เงนิกู้สามัญ    1,272,000.00 บาท 

  หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ           69,500.00 บาท 

  หนี้เงนิกู้ฉุกเฉิน        45,000.00 บาท 

  รวมหน้ีสิ้นทั้งหมด            1,386,500.00 บาท 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติใหกู้้ได้ โดยนําเงนิที่ได้ส่งปิดให้กับบังคับคดีก่อน ส่วนที่เหลือโอนเข้าบัญชสีมาชิก 

/4. ด้วยสมาชิกสหกรณ์... 



 4. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.สรกานต์ ทรัพย์บัว ตําแหนง่  นปพ.กก.สส.ภ.จว.ยะลา สมาชิก 

เลขที่ 08508 ขอกู้เงินสามัญเพื่อไปชําระหนี้ ผ่อนไปแล้ว 10 งวด ยังไม่ครบ  18 งวด ตามระเบียบสหกรณ์ฯ 

รายละเอียดดังนี ้

  ทุนเรือนหุ้น       336,000.00 บาท 

  หนี้เงนิกู้สามัญ    1,272,000.00 บาท 

  หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ           69,500.00 บาท 

  หนี้เงนิกู้ฉุกเฉิน        45,000.00 บาท 

  รวมหน้ีสิ้นทั้งหมด            1,386,500.00 บาท 

ที่ประชุม มีมติรอกําหนดการผ่อนชําระครบ 12 งวด แล้วอนุมัติใหกู้้ได้ 

5.36  เรื่อง  สมาชิกต่างจังหวัดขอกู้เงนิ 

 1.  ด้วยสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ราย ส.ต.อ.วิทยา เส้งนนท์ 

ตําแหน่ง ผบ.หมู่ (ป) สภ.สายบุรี ภจว.ปัตตานี ต่างจังหวัด สมาชิกเลขที่ 08183 มีความประสงค์ขอกู้เงินฉุกเฉิน

จํานวน 35,000.00 บาท เพื่อใชร้ักษาตัว รายละเอียดดังนี ้

  ทุนเรือนหุ้น       151,200.00 บาท 

  หนี้เงนิกู้สามัญ      535,400.00 บาท 

  หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ            53,443.96 บาท 

  รวมหน้ีสิ้นทั้งหมด        588,843.96 บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมมีตอินุมัต ิ

 2.  ด้วยสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ราย พ.ต.ท.โสภณ สายสุรีย์ 

ตําแหน่ง รอง ผกก.ป.สภ.นาขยาด จว.พัทลุง สมาชิกต่างจังหวัด สมาชิกเลขที่ 04555 มีความประสงค์ขอกู้เงิน

สามัญค่าครองชีพ  จํานวน 300,000.00 บาท เพื่อนําไปซือ้ต้นปาลม์น้ํามัน รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรือนหุ้น       331,400.00 บาท 

  หนี้เงนิกู้สามัญ      787,200.00 บาท 

  หนี้เงนิกู้สามัญรับภาระหนี้           50,727.03 บาท 

  หนี้เงนิกู้ฉุกเฉิน        85,399.21 บาท 

  รวมหน้ีสิ้นทั้งหมด        923,326.24 บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมมีตอินุมัต ิ

 

 

 

/5.37 เรื่อง นําทุนเรือนหุน้... 



5.37  เรื่อง  น าทุนเรอืนหุ้น ลูกหน้ีตามค าพิพากษา ปิดช าระหน้ี 

 ในปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด มีลูกหนีต้ามคําพิพากษา ทั้งหมด 3 ราย ดังนี้ 

  - ร.ต.อ.ศันสนะ  พิรยิะจติตะ สมาชิกเลขที่ 05510 

  - พ.ต.ต.ประดษิฐ์  ศรทีอง  สมาชิกเลขที่ 06208 

  - พ.ต.อ.สมชาย  น่าดู   สมาชิกเลขที่ 08163 

 จงึเรียนคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาว่าจะนําเงนิทุนเรอืนหุน้มาปิดชําระหนีบ้างส่วนของสมาชิกหรอืไม่ 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมมีตใิห้สมาชิกทั้ง 3 ราย ออกจากการเป็นสมาชิกภาพ แล้วนําเงินหุ้นมาชําระหนี้ 

5.38  เรื่อง  ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าเบี้ยประชุม 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

ว่าด้วยการจ่ายเบี้ยประชุม 

พ.ศ.2560 

********** 

 อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด พ.ศ.2557 

ข้อ 79(8) และข้อ107 (10) และมตทิี่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่.......................ครั้งที่.........  วันที่

..............2560 ได้กาํหนดระเบียบว่าด้วยการจ่ายเบี้ยประชุม ในการประชุมดังตอ่ไปนี้ 

 ข้อ 1 ระเบียบนีเ้รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

ว่าด้วยการจ่ายเบีย้ประชุม พ.ศ.2560 

 ข้อ 2 ระเบียบนีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 

  “สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

  “ข้อบังคับ” หมายถึง ขอ้บังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด พ.ศ.2559 

  “กรรมการดําเนินการ” หมายถึง กรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัด

ยะลา จํากัด 

 ข้อ 4 ให้ประธานกรรมการดําเนินการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และการวินิจฉัยตีความใด ๆ 

ในระเบียบนีใ้ห้กระทําโดยคณะกรรมการโดยใช้มติเสียงขา้งมาก 

 ข้อ 5 บุคคลซึ่งมีสทิธิได้รับเบีย้ประชุม มี 3 ลักษณะ ดังนี้ 

  (1) กรรมการดําเนินการ 

  (2) กรรมการหรอืคณะอนุกรรมการตามที่คณะกรรมการดําเนนิการแต่งตั้งและมอบหมาย 

  (3) บุคคลอื่น ๆ ที่คณะกรรมการดําเนินการมีมติให้เขา้ร่วมประชุม เพื่อประโยชน์แหง่สหกรณ์ 

 ข้อ 6 บุคคลตามขอ้ 5 ให้ได้รับเบีย้ประชุมครั้งละ 1,000 บาท ต่อคน 

 ข้อ 7 บุคคลที่เป็นกรรมการหรอืเข้าประชุมในคณะกรรมการหลายคณะ หรอืมีการประชุม หลายครั้ง 

ให้มสีิทธิรับเบีย้ประชุมหรอืค่าตอบแทนได้เพียงครัง้เดียง 

   

/ประกาศ ณ วันที่... 



  ประกาศ ณ วันที่ 

 

    พันตํารวจตรหีญิง 

      (เสาวลักษณ์  ตรมีรรค) 

                     ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติเสนอนายทะเบียนสหกรณ์ตอ่ไป 

5.39  เรื่อง  ระเบียบว่าด้วยค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักในการเดินทาง 

 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

ว่าด้วยค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักในการเดินทาง 

สําหรับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสหกรณ์ พ.ศ.2559 

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

 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศให้

เหมาะสมกับการดําเนินการ ภาวะในเศรษฐกิจ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

 อาศัยอํานาจตามความเข้าในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ข้อ

.........และข้อ...........ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

ครั้งที่............เมื่อวันที่.................พ.ศ.2559 ได้กําหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

ว่าด้วยค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเชา่ที่พักในการเดินทางสําหรับผู้ที่ปฏิบัติหนา้ที่ในสหกรณ์ พ.ศ.2559 ดังตอ่ไปนี้ 

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ว่าด้วยค่าเบี้ย

เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเชา่ที่พักในการเดินทาง สําหรับผู้ที่ปฏิบัติหนา้ที่ในสหกรณ์ พ.ศ. 2559” 

 ข้อ 2 ระเบียบนีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันที่.......................................พ.ศ.2559 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ว่าด้วยค่าเบี้ยเลี้ยง 

พาหนะ ค่าเชา่ที่พักในการเดินทาง สําหรับกรรมการดําเนนิการและเจา้หนา้ที่ของสหกรณ์ พ.ศ.2547 และ บรรดา 

ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรอืข้อตกลงอื่นใด ซึ่งขัดหรอืขัดแย้งกับระเบียบนี ้และให้ใชร้ะเบียบนีแ้ทน 

 ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 

  “สหกรณ์ “ หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

  “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการ 

  “ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

  “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

  “ผูจ้ัดการ” หมายความว่า ผูจ้ัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

  “เจ้าหนา้ที่สหกรณ์” หมายความว่า เจา้หน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

 

/ผูต้รวจสอบกิจการ... 



  “ผู้ตรวจสอบกิจการ” หมายความว่า ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธร 

จังหวัดยะลา จํากัด 

  “ที่ปรึกษา และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์” หมายความว่า ที่ปรึกษา และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธร จังหวัดยะลา จํากัด 

 ข้อ 5 การเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ ได้แก่ การเดินทางไปในราชการอาณาจักรไทยเพื่อไป

ปฏิบัติงานต่างๆ ของสหกรณ์ ดังนี้ 

 (1) การเดินทางของคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ได้แก่การไปประชุมสัมมนา

ของสหกรณ์ หรอืไปปฏิบัติงานที่สหกรณ์มาอบหมาย 

 (2) การเดินทางของผูจ้ัดการ รองผู้จัดการ หรอืเจ้าหนา้ที่เพื่อ ปฏิบัติงานในหน้าที่หรือไปปฏิบัติงานที่

สหกรณ์มอบหมาย เว้นแตก่ารเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ประจําของเจา้หน้าที่ที่ไปปฏิบัติงานนอกสํานักงาน 

 (3) การเดินทางของที่ปรึกษาสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ หรือบุคคลภายนอกที่สหกรณ์ขอให้

เดินทางไปปฏิบัติงานของสหกรณ์ 

 ข้อ 6 ให้ประธานกรรมการดําเนินการ รักษาการตามระเบียบนี้และมีอํานาจวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับ

การปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

หมวดที่ 1 

 ข้อ 7 กรรมการดําเนินการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์จะเดินทางไปปฏิบัติงานต่างท้องที่ต้องได้รับ

อนุมัตจิากคณะกรรมการดําเนินการ เว้นแตก่รณีเร่งดว่น ตอ้งได้รับอนุมัติจากประธานกรรมการดําเนินการหรือผู้

ที่ได้รับมอบหมาย แล้วแต่กรณี 

 ที่ปรึกษาของสหกรณ์ หรือผู้ตรวจสอบกิจการ หรือบุคคลภายนอกที่สหกรณ์ขอให้เดินทางไป

ปฏิบัติงานต้องได้รับอนุมัติจากประธานกรรมการดําเนินการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และให้เบิกค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางในอัตราเดียวกับกรรมการดําเนินการ โดยอนุโลม 

 ข้อ 8 การเดินทางไปปฏิบัติงาน ถ้าหยุด ณ ที่ใดโดยไม่มีความจําเป็นแก่งานสหกรณ์จะเบิกค่าใช้จ่าย

ในการเดินทางสําหรับวันที่หยุดอยู่โดยไม่จําเป็นมิได้ ในกรณีที่ผู้ไปปฏิบัติงานต้องหยุดพักเพราะเจ็บปุวยโดยมี

ใบรับรองแพทย์ ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางสําหรับวันหยุดได้ต่อเมื่อ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ดําเนนิการ 

 ข้อ 9 การนับระยะเวลาเดินทางไปปฏิบัติงานให้คํานวณดังนี้ 

 (1) ระยะเวลาเดินทางให้นับตั้งแต่เวลาออกจากบ้านพักภูมิลําเนาอาศัยอยู่จริง ตามที่แจ้งให้สหกรณ์ 

ทราบจนกลับบ้านพักภูมลิําเนาอาศัยอยู่จรงิ 

 (2) เวลาไปปฏิบัติงานให้นับยี่สิบสี่ช่ัวโมงเป็นหนึ่งวัน ถ้าไม่ถึงยี่สิบสี่ช่ัวโมงหรือเกินยี่สิบสี่ช่ัวโมง และ

ส่วนที่ไม่ถึงหรือเกินยี่สิบสี่ช่ัวโมงนับได้เกินสิบสองช่ัวโมงให้ถือเป็นหนึ่งวัน ในกรณีที่กรรมการดําเนินการ ที่

ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ หรอืบุคคลภายนอก หรอืเจ้าหนา้ที่ที่ได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติงานที่เสร็จสิ้นในหนึ่งวันให้

เบิกเบีย้เลีย้งได้หนึ่งวันโดยมิต้องคํานวณระยะเวลาปฏิบัติงาน 

 

 

/ข้อ 10 ค่าใช้จา่ยในการเดินทาง... 



 ข้อ 10 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ ได้แก่ 

  (1) ค่าเบีย้เลีย้ง 

  (2) ค่าที่พัก 

  (3) ค่าพาหนะ ซึ่งรวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงาน สําหรับยานพาหนะ ค่า

ระวาง บรรทุกสิ่งของ และอื่นๆ ทํานองเดียวกัน 

 ข้อ 11 ค่าเบีย้เลีย้งเดินทางให้เบิกได้ในลักษณะเหมาจา่ยตามอัตราดังตอ่ไปนี้ 

  (1) ประธานกรรมการ วันละ 700 บาท 

  (2) รองประธานกรรม กรรมการ เจ้าหนา้ที่ ผูต้รวจสอบ ที่ปรึกษา วันละ 500 บาท 

 ข้อ 12 การเดินทางไปปฏิบัติงานจําเป็นต้องเช่าโรงแรมหรือที่เช่าพักแรมให้กรรมการ เจ้าหน้าที่

สหกรณ์ ผูส้อบกิจการ ที่ปรึกษาเบิกค่าเชา่ที่พักได้ในอัตราเหมาจา่ย วันละ 1,500  บาท 

 ข้อ 13 การเดินทางไปปฏิบัติงานให้เบิกค่าพาหนะในอัตรากิโลละ 5 บาท 

 ข้อ 14 การเดินทางโดยเครื่องบิน เมื่อคณะกรรมการ ผู้จัดการ มีความจําเป็นต้องเดินทางไป

ปฏิบัติงานสหกรณ์ ใหโ้ดยสารเครื่องบินช้ันประหยัด เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์อย่างแท้จริง สําหรับบุคคลอื่นโดยต้องรับ

อนุมัตติามข้อ 7 

 การเบิกจ่ายค่าพาหนะกรณีเดินทางโดยเครื่องบินผู้ เบิกต้องแนบสําเนาตั๋วเครื่องบินและ

ค่าธรรมเนียมสนามบินพรอ้มกับใบเบิกเงิน 

 ข้อ 15 ผู้เดินทางไปปฏิบัติงานซึ่งต้องนําสิ่งของเครื่องใช้ของสหกรณ์ไปด้วยให้เบิกค่าพาหนะหรือค่า

ขนส่งสิ่งของเครื่องใช้ 

บทเบ็ดเสร็จ 

 ข้อ 16 ผู้เดินทางไปปฏิบัติงาน จะเบิกค่าใช้จา่ยอื่นที่จําเป็นเพื่อประโยชน์แก่งานของ สหกรณ์ เช่น 

ค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร เป็นต้น ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง 

 ข้อ 17. ผู้เดินทางไปปฏิบัติงาน จะขอยืมเงินทดรองจ่ายสําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ปฏิบัติงานได้ตามสมควรแก่เหตุผล โดยยื่นใบยืมเงนิทดรองจ่ายตามแบบที่กําหนดตามระเบียบนี ้ต่อผู้จัดการ 

 กรณีที่การเดินทางไปปฏิบัติงาน จําเป็นต้องจองยานพาหนะในการเดินทาง ให้ผู้จัดการพิจารณา

จา่ยเงนิทดรองได้ตามความจําเป็น ผู้ยืมเงินทดรองจา่ยยะยืมเงนิล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 วัน ก่อนถึงวันเดินทาง ถ้าไม่

สามารถเดินทางภายในกําหนดดังกล่าวต้องส่งคนืเงินทดรองจ่ายที่ได้รับทั้งสิน้ โดยทันที 

 ข้อ 18. การเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ให้ผู้เบิกยื่นใบเบิกเงินในการเดินทาง ให้ผู้

เบิกยื่นใบเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ตามแบบที่กําหนดท้ายระเบียบนี้พร้อมด้วยใบสําคัญจ่าย เมื่ อผู้จัดการ

ตรวจสอบว่าเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่กําหนดตามระเบียบแล้วจึงให้เบิกจ่ายได้ 

 กรณีที่ผู้เบิกเงิน จัดทําใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่เรียบร้อย หรือมิได้ส่งใบสําคัญจ่ายให้

ครบถ้วนเมื่อได้แจ้งให้แก้ไขได้ถูกต้องในเวลาอันสมควร ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาสั่งการ 

 ขอ้ 19 ผู้เดินทางไปปฏิบัติงาน ที่ยืมเงินทดรองจา่ยให้ยื่นรายการเบิกเงินพร้อมด้วยใบสําคัญจ่ายและ

เงินเหลอืจา่ย(ถ้ามี) เพื่อหักล้างเงนิยืมทดรองจา่ยภายใน 15 วัน นับแต่ที่กลับมาจากปฏิบัติงาน  

 

/ขอ้ 20 ให้ประธานกรรมการ... 



 ข้อ 20 ให้ประธานกรรมการ รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี ้

  ประกาศ ณ วันที่ 

    พันตํารวจตรหีญิง 

        (เสาวลักษณ์  ตรีมรรค) 

                                        ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ 

                                                            ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด    

ที่ประชุม มีมติอนุมัติเสนอนายทะเบียนสหกรณ์ตอ่ไป 

5.40  เรื่อง  ขออนุมัติเบิกเงนิค่าใช้จ่ายในการเดินทางอบรมผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 

 ร.ต.อ.หญิงรัชนี  สอนคูณ ตําแหน่ง รอง สว.ธร.สภ.เบตง ขออนุมัติเบิกเงินเพื่อไปอบรมหลักสูตรผู้

ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด เพื่อทําเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของ

สหกรณ์เป็นการประจําปี ณ สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา วันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีประมาณ

การค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรายละเอียดดังนี้ 

 1.  ค่าเบีย้เลีย้ง จํานวน 2 วัน  เป็นเงิน 480 บาท 

 2. คา่เชา่ที่พัก จํานวน 1 คืน   เป็นเงิน 800 บาท 

 3. ค่าพาหนะไป – กลับ(เบตง –ยะลา) เป็นเงิน 260 บาท 

รวมเงินทั้งสิน 1,540.00 บาท 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติจ่าย 1,540 บาท 

5.41  เรื่อง  โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสมาชิกและอบรมการใช้โปรแกรมส าหรับ 

 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ได้ใชร้ะบบโปรแกรมของสหกรณ์ออมทรัพย์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จํากัด และได้ปรับปรุงระบบฐานขอ้มูลสมาชิกของสหกรณ์ฯ ทุกปี น้ัน 

 บัดนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ยังไม่มีการปรับปรุงระบบโปรแกรมสหกรณ์

ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จํากัด ให้เป็นปัจจุบัน บวกกับเวลาประมวลเครื่องประจําวันมีความล่าช้า 

จึงขอนําเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในสหกรณ์ฯ จํานวน 10 เครื่อง นําไปปรับปรุงระบบโปรแกรมให้เป็นเวอร์ช่ัน

ปัจจุบัน (ล่าสุด) ระหว่างวันที่ 18 -19 มีนาคม 2560 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จํากัด 

อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และให้เหมาะกับข้อมูลสมาชิกเข้าใหม่ที่

เพิ่มขึน้เป็นจํานวนมาก จงึขออนุมัติโครงการดังกล่าวข้างตน้ จงึขอเบิกค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ 

 ค่าปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ จํานวน 10 เครื่อง จํานวนเงนิเหมาจา่ย 3,000.00 บาท 

 ค่าเบีย้เลีย้ง และพาหนะเจ้าหนา้ที่ ติดตามระเบียบของสหกรณ์ฯ 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ 

 

 

/5.42 เรื่อง ขอเชิญรว่มทําบุญ... 



5.42  เรื่อง  ขอเชิญร่วมท าบุญทอดผ้าป่าจัดสร้างอาคารปฏิบัติธรรม 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวรฯ 

 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย จํากัด (ชสอ.) ร่วมกับ วัดพระราม 9  กาญจนาภิเษก กําหนด

ทอดผ้าปุาจัดสร้างอาคารปฏิบัติธรรม 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวรฯ เพื่อถวายเป็น พระราชกุศลแต่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ

พระสังฆราชพระองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และอุทิศกุศลแก่สมาชิก ชสอ. ในวันอาทิตย์  ที่ 26 กุมภาพันธ์ 

2560 ณ หอประชุมใหญ่พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

ที่ประชุม อนุมัตริ่วมทําบุญ 500 บาท 

5.43  เรื่อง  สมาชิกสมทบ 

 ด้วยสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด สมาชิกสมทบ ราย น.ส.กุลนิภา  วาสประสงค์ 

สมาชิกเลขที่ 10033 ได้สมัครเป็นสมาชิกสมทบ ผดิระเบียบข้อบังคับ ข้อ32(2) จงึแจง้คณะกรรมการ 

ที่ประชุม มีมติใหอ้อกจากการเป็นสมาชิกภาพตามข้อบังคับ 

5.44  เรื่อง  แจ้งขอช าระหน้ี  

 ตามหนังสือที่ อน 0629 ลงวันที 14 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่องหักเงินเดือนข้าราชการตํารวจเพื่อชําระหนี้

สหกรณ์ฯ ราย จ.ส.ต.อากรณ์  สินไพราช ผบ.หมู่(สส) สภ.บ้านไร่ จว.อุทัยธานี ชําระหนี้สหกรณ์เป็นรายเดือนๆ 

ละ 1,000.00 บาท โดยไม่มดีอกเบีย้ตั้งแต่เดอืนกุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ 

5.45  เรื่อง  แหล่งกู้เงินสถาบันอื่น ๆ พร้อมอัตราดอกเบี้ย  

 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 

ล าดับ ชื่อสถาบันการเงิน ประเภท

เงนิกู้ 

วงเงนิ (ล้าน

บาท) 

ยอดหน้ี อัตรา

ดอกเบี้ย 

( % ต่อปี ) 

1 สอ.โรงพยาบาลตํารวจ จํากัด ระยะยาว 150,000,000.00 141,000,000.00 4.25 

2 ธกส. สาขายะลา ระยะยาว 300,000,000.00 299,248,702.93 5.00 

  ระยะสั้น 80,000,000.00 80,000,000.00 4.30 

3 สอ.โรงพยาบาลหาดใหญ่ จํากัด ระยะยาว 70,000,000.00 65,800,000.00 3.75 

4 ธ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ ระยะสั้น 150,000,000.00 150,000,000.00 3.70 

5 ธ.ธนชาติ สาขายะลา ระยะสั้น 95,000,000.00 90,000,000.00 3.80 

6 ธ.กรุงไทย สาขาสิโรรส ระยะสั้น 150,000,000.00 100,000,000.00 3.80 

   995,000,000.00 926,048,702.93  

ที่ประชุม  รับทราบ 

/5.46 เรื่อง เชญิชวนส่งบุคลากร... 



5.46  เรื่อง  เชิญชวนส่งบุคลากร กรรมการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการ 

 ด้วยความซาบซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชการที่ 

9 ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ตลอดระยะเวลาแห่งการครองสิริราชสมบัติ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์

ภาคใต้ (ชสต.) ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด จึงได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมถวายพระ

ราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในระหว่างวันที่ 17 -19 มีนาคม 2560 ณ  สวน

โมกพลาราม ต.เสม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎธ์ธานี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ (เบี้ยเลี้ยงและค่า

เดินทาง กรุณาเบิกจากต้นสังกัด) จํานวน 89 คน 

ที่ประชุม มีมติไม่เขา้ร่วมกิจกรรมการดังกล่าว 

5.47  เรื่อง  ขออนุมัติซื้อเคร่ืองส ารองไฟ 

 ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ขออนุมัติซื้อเครื่องสํารองไฟ เนื่องจากเครื่อง

สํารองไฟเดิมมีการเสื่อมสภาพ ขออนุมัตซิือ้เครื่องใหมเ่พื่อสะดวกต่อการทํางาน รายละเอียดดังนี ้ 

 1. เครื่องสํารองไฟ  จํานวน 1 เครื่อง ราคา 1,900.00 บาท จงึขออนุมัติจากคณะกรรมการ 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติซือ้เครื่องสํารองไฟ 1 เครื่อง ราคา 1,900 บาท 

5.48 เรื่อง  สมาชิกสมทบที่ขาดการช าระเกิน 3 งวด 

 1. นางชลิดา  นวมมุสิต 

   ทุนเรือนหุ้น 1,500  บาท 

ชําระค่าหุน้ล่าสุด 21/ม.ค./59 หลังจากนั้นขาดการชําระค่าหุน้ ทางสหกรณ์ฯ ทําหนังสอืส่งเรียก

เก็บรายเดือน แตส่มาชิกยังเพิกเฉย 

27/ ต.ค./ 2559 ส่งหนังสือเรียกเก็บรายดือน  ที่สอ.ยล./3951   

26/ ม.ค./ 2560 ส่งหนังสือเรียกเก็บรายดือน(ครั้งที่2)  ที่สอ.ยล./48 

ที่ประชุม มีมติใหข้าดการเป็นสมาชิกภาพตามข้อบังคับ 

 2.นายอนุวัฒน์  จริะอํานวยเวทย ์

   ทุนเรือนหุ้น 16,000  บาท 

 ตามข้อบังคับ ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด  

การขาดจากสมาชิกภาพ ข้อ 42. การให้ออกจากสหกรณ์  สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะ 

เหตุอย่างหนึ่งอย่างใด (2) ขาดชําระค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกันหรือขาดชําระรวมถึงหกงวด 

ทั้งนีโ้ดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ 

ที่ประชุม มีมติใหท้ําหนังสือแจง้ไปยังสมาชิกให้เข้ามาติดตอ่สหกรณ์ฯ 

 

 

/5.49 เรื่อง สรุปยอดเงนิประชุม... 



5.49  เรื่อง  สรุปยอดเงนิประชุม 

 ขณะนีก้ารดําเนินการสรุปยอดเงินค่าใช้จา่ยในการประชุมใหญ่ ประจําปี 2559 ยังไม่แลว้เสร็จ 

ที่ประชุม  มีมติเมื่อดําเนินการสรุปค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2559 เสร็จสิ้นแล้วให้

ประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิกทราบโดยทั่วกัน 

5.50  เรื่อง  แบบฟอร์มกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ  

ที่ประชุม มีมติใหต้ัดเสือ้สูทพร้อมกางเกงใหก้ับกรรมการและเจา้หน้าที่ โดยใหเ้ลือกร้านตัดที่ราคาเหมาะสมที่สุด 

5.51  เรื่อง  การจัดสรรหาผู้จัดการ 

ที่ประชุม  มีมติเพื่อให้การดําเนินกิจการสหกรณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและการสรรหาผู้จัดการ   

สหกรณ์ฯ เป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ จึงให้ดําเนินการประกาศสมัครผู้จัดการโดยกําหนดคุณสมบัติให้

เหมาะสมกับตําแหน่ง และผู้ที่จะเข้ามาเป็นผู้จัดการสหกรณ์ให้กําหนดจะต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด โดยกําหนดระยะเวลาจา้ง 4 ปี  

5.52  เรื่อง  พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์การกู้เงนิสามัญ 

ที่ประชุม  ให้คณะกรรมการและฝาุจัดการไปศกึษาร่างระเบียบที่เห็นว่าเป็นผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ฯ เพื่อมิ

ให้เกิดผลกระทบกับการบริหารงานให้นําเข้าที่ประชุมครั้งต่อไป 

ระเบียบวาระที่  6 

เรื่อง  อื่นๆ 

6.1 เรื่อง การสมัครสมาชิกสมทบ 

 กรณี บิดา มารดา คู่สมรสและบุตรหรือบุตรบุญธรรมตามกฎหมายที่บรรลุนิติภาวะของสมาชิกมีความ

ประสงค์จะสมัครสมาชิกสมทบ แตเ่ป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นอยู่ จะให้รับหรอืไม่ 

ที่ประชุม มีมติใหร้ับเป็นสมาชิกสมทบได้  

6.2 เรื่อง สมุดเงนิฝากบัญชีออมทรัพย์ 

 ด้วยได้รับแจ้งจากสมาชิกว่าสมุดเงินฝากไม่ปรากฏข้อความใดที่แสดงให้เห็นว่าเป็นสมุดเงินฝากของ

สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

ที่ประชุม มีมติให้ทําตรายางเป็นรูปตราสหกรณ์ฯ เพื่อปั๊มในสมุดเงินฝากเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาใน

เบือ้งตน้และเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย เนื่องจากปัจจุบันยังมสีมุดเงินฝากจํานวนหลายเล่ม และเมื่อสมุดเงินฝากหมด

จะได้ออกแบบและกําหนดขอ้ความให้ปรากฏชัดเจน 

  

 

 

/เลิกประชุม... 



เลิกประชุม 17.10  น.   

 

    พันตํารวจตรีหญิง  เสาวลักษณ์  ตรีมรรค      ประธานในที่ประชุม 

           (  เสาวลักษณ์  ตรีมรรค  ) 

       จา่สิบตํารวจ      กันย์ทิต  ฆังคะรัตน์        ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

            ( กันย์ทิต ฆังคะรัตน์ ) 

 

           

         ส าเนาถูกต้อง 

พันตํารวจตรหีญิง   เสาวลักษณ์  ตรีมรรค 

    (  เสาวลักษณ์  ตรีมรรค  ) 

ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

    

 

 

 


