
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

ชุดที่ 22 คร้ังที่ 4 วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560  

ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

******************** 
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/ระเบียบวาระที่ 1... 

 

-สําเนา- 



 

ระเบียบวาระที่  1   เรื่อง  ที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุม ไม่ม ี

 

ระเบียบวาระที่  2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม 

2.1   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการชุดที่ 22 คร้ังที่ 3/2560 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการชุดที่ 22 ครัง้ที่ 3/2560  

2.2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการชุดที่ 22 คร้ังท่ี 1/2560 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบรายงานการประชุมคณะกรรมการอํานวยการชุดที่ 22 ครั้งที่ 1/2560 

 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  สืบเนื่อง 

3.1  เรื่อง  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุม 

 โครงการฝกึอบรมผู้ตรวจสอบกิจการ หลักสูตร “ เทคนิคการตรวจสอบกิจการที่มีคุณภาพ ” (สหกรณ์

นอกภาคการเกษตร) ระหว่างวันที่ 24 – 27 เมษายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่ง

ประเทศไทย  มคี่าใช้จ่ายในการเข้าพักและการลงทะเบียน  

 จากการประชุมอํานวยการชุดที่ 22 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 ให้นําเรื่องนี้เข้าที่ประชุม

ประจําเดือนเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาอีกครั้ง 

ที่ประชุม  ให้ผู้ตรวจสอบแจ้งรายชื่อผูเ้ข้าร่วมประชุมอีกครั้ง 

 

ระเบียบวาระที่  4   เรื่อง  เพื่อทราบ 

4.1 เรื่อง  เงนิรับ – จ่าย ประจ าเดือน มีนาคม 2560 

 รายการรับ – จา่ยเงินในรอบเดือน ตั้งแตว่ันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2560  ดังนี้ 

 รวมรับ ( ตัง้แต ่1 มี.ค.60 – 20 มี.ค.60 ) มีรายละเอียดดังนี้ 

- รับเงนิชําระหนีเ้งินกู้สามัญ              28,520,713.07  บาท 

- รับเงนิชําระหนีเ้งินกู้ฉุกเฉิน      4,156,648.25  บาท 

- รับชําระหนี้เงินกู้สามัญ – ทุนการศึกษา        531,481.65  บาท 

- รับชําระหนี้เงินกู้ – บรรเทาค่าครองชีพ    12,051,627.80  บาท 

- รับเงนิชําระหนีเ้งินกู้ปันผล           88,700.00  บาท 

- รับเงนิชําระหนีเ้งินกู้สามัญพิเศษ(รับภาระชําระหนี)้        68,931.84  บาท 

- รับเงนิชําระหนีเ้งินกู้ ฐานะผู้ค้ําประกัน        234,069.80  บาท 

- รับชําระเงินกู้อื่น              3,802.68  บาท 

- รับชําระเงินกู้ตามคําพิพากษา             167,887.68  บาท 

/เงนิรอเรียกคืน... 



 

- เงินรอเรียกคืน             12,916.75  บาท 

- เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเปูาหมาย     4,549,128.60  บาท 

- เงินรอจ่ายคืน           156,518.62  บาท 

- เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย            21,543.69  บาท 

- เงินปันผลตามหุ้นค้างจา่ย           39,060.79  บาท 

- ทุนเรือนหุ้นรอจา่ยคืน              2,000.00  บาท 

- ตั๋วสัญญาใชเ้งินธนาคารกรุงเทพ     80,000,000.00 บาท 

- ตั๋วสัญญาใชเ้งิน ธ.กรุงไทย สาขาสิโรรส            105,000,000.00 บาท 

- ทุนเรือนหุ้น         8,840,080.00 บาท 

- กองทุนช่วยเหลือสมาชิกผูค้้ําประกันเงนิกู้        491,725.27  บาท 

- ดอกเบีย้รับ          1,435,714.72  บาท 

     -   ค่าธรรมเนียมแรกเข้า               2,100.00 บาท 

-  รายได้ค่าเช่า                2,000.00 บาท 

-  ดอกเบีย้คําพิพากษา               6,651.13 บาท 

-  ดอกเบีย้จ่าย ธกส.            0.01 บาท 

   รวมรับ              246,383,302.35 บาท 

-  รับเงินธนาคารกรุงไทย สาขายะลา    65,562,528.58 บาท 

-  รับเงนิ ธกส.ยะลา        80,000,000.01 บาท 

-   รับเงนิธนาคารออมสิน          13,900,000.00 บาท 

-  รับเงนิธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส               62,465.75 บาท 

      -  รับเงนิฝากธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์                                          182,465.76 บาท 

 -  รับเงนิฝากธนาคารกรุงเทพ                                                 80,009,728.76 บาท  

 -  เงินสดคงเหลือยกมา (28 ก.พ.60)                                             182,753.00 บาท 

   รวมรับทั้งสิ้น 486,283,244.21 บาท  

 รวมจ่าย ( ตั้งแต่ 1 มี.ค.60 – 20 มี.ค.60 ) 

- จา่ยเงนิกู้สามัญแก่สมาชิก     37,654,544.15  บาท 

- จา่ยเงนิกู้ฉุกเฉินแก่สมาชิก       5,149,200.00  บาท 

 

- เงินกู้สามัญ-บรรเทาค่าครองชีพ     27,910,000.00  บาท 

- เงินทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายดําเนินคดี              470.00  บาท 

- ลูกหนี้เงนิกู้ตามคําพพิากษา                    21,722.79  บาท 

- เครื่องเขยีนแบบพิมพ์                      3,870.00  บาท 

- ครุภัณฑ์            46,900.00  บาท 

- เงินรอเรียกคืน            24,214.67  บาท 

/เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเปูาหมาย... 



 

- เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเปูาหมาย    3,074,445.50  บาท 

- เงินรอจ่ายคืน           144,122.94  บาท 

- งานเฉลี่ยคืนค้างจ่าย        294,350.85  บาท 

- เงนิปันผลตามหุ้นค้างจา่ย     1,080,395.98  บาท 

- ทุนเรือนหุ้นรอจา่ยคืน            1,500.00  บาท 

- ตั๋วสัญญาใชเ้งิน ธ.กรุงไทย สาขาสิโรรส                      100,000,000.00  บาท 

- ตั๋วสัญญาใชเ้งิน ธกส.ยะลา            80,000,000.00  บาท 

- เงินกู้ ธกส.ยะลา             30,000,000.00  บาท 

- ทุนเรือนหุ้น                9,775,030.00  บาท 

- ทุนสาธารณประโยชน์                                 500.00  บาท 

- ทุนสวัสดิการสมาชิก            3,000.00  บาท 

- ดอกเบีย้รับ            40,050.71  บาท 

- ดอกเบีย้คําพิพากษา             7,179.80  บาท 

- ค่าตอบแทน             34,100.00  บาท 

- ค่าเบีย้ประชุม               4,000.00  บาท 

- ค่าใช้จ่ายทั่วไป               1,733.00  บาท 

-   ค่ารับรอง              11,122.00  บาท 

-   ค่าวัสดุสํานักงาน       500.00  บาท 

-   ค่าโทรศัพท์               5,094.27  บาท 

-   ค่าธรรมเนียมธนาคารและอากร             2,175.06  บาท 

-   ค่าไปรษณีย์               2,032.00  บาท 

-   ดอกเบีย้จ่ายเงนิรับฝาก                   17.58  บาท 

-   ค่าเบีย้เลีย้งพาหนะ              6,540.00  บาท 

-   ค่าน้ําประปา                  121.71  บาท 

-   ค่าประกันสังคม             10,584.00  บาท 

-   ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์             7,550.00  บาท 

-   เงนิทดแทนประกันสังคม                 79.00  บาท 

-   ค่าติดตั้งโปรแกรม สอ.มอ.            3,000.00  บาท 

-   ค่าบริการอินเตอรเ์น็ต                631.30  บาท 

-   ค่าเคเบิล้ทีวี        200.00  บาท 

-   ดอกเบีย้จ่ายตั๋วสัญญาใช้เงนิ ธ.แลนด์แอนด์เฮาส์       182,465.76  บาท 

-   ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร            6,000.00  บาท 

-   ดอกเบีย้จ่ายตั๋วสัญญาใช้เงนิ            8,328.76  บาท 

-   ดอกเบีย้จ่ายตั๋วสัญญาใช้เงนิ – ธ.กรุงไทย         62,465.75  บาท 

/ดอกเบีย้จ่าย ธกส... 



 

-   ดอกเบีย้จ่าย ธกส.          614,504.65  บาท 

รวมจา่ย     296,194,742.23 บาท 

     -  นําเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขายะลา               15,349,096.36 บาท 

  -  นําเงินฝากธนาคาร ธกส.ยะลา                80,000,000.01 บาท 

     -  นําเงินฝากธนาคารออมสิน       14,505,000.00 บาท 

 -   นําเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส           62,465.75 บาท 

 -   นําเงินฝากธนาคารกรุงเทพ       80,000,000.00 บาท 

     -  เงินสดคงเหลอืยกไป (20 มี.ค.60)           171,939.86 บาท 

    รวมรายจ่ายทั้งสิ้น             486,283,244.21 บาท 

4.2 เรื่อง  สมาชิกคงเหลือ ประจ าเดือน มีนาคม 2560 

 สมาชิกยกมาจากเดือนก่อน    3,224 ราย 

 สมาชิกสมัครใหม่เดอืน มี.ค.60        36 ราย 

 อนุมัตใิห้ออกเดือน มี.ค.60         33 ราย 

 คงเหลือสมาชิกทั้งสิน้    3,227 ราย 

         จงึแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 

4.3  เรื่อง  เรื่องการจ่ายเงนิกู้ฉุกเฉิน ประจ าเดือน มีนาคม 2559 

 ในระหวา่งเดือน 21 กุมภาพันธ์  2560 – 20 มีนาคม 2560 สหกรณ์ฯ จ่ายเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินให้สมาชิก

หนว่ยต่าง ๆ จํานวน 352 ราย เป็นเงิน 6,593,900.00 บาท 

 จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 

4.4  เรื่อง  รายงานการตรวจสอบกิจการ 

ร.ต.ท.สุทิน ศรีบุญเอียด : รายงานการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ระหว่างวันที่ 21 ก.พ. – 23 มี.ค. 2560 โดย

สรุปดังนี้ 

 การปฏิบัติการด้านการเงนิ 

  ธ.ธนชาติ สาขายะลา ยอดเงินคงเหลือ ณ 22 ก.พ. 2560 จํานวน 34,886.32 บาท ยอดไม่

ตรงกับงบทดรอง ให้ปรับสมุดให้เป็นปัจจุบัน 

  ธกส. สาขายะลา ยอดเงินคงเหลือ ณ 22 มี.ค. 2560 จํานวน 375,298.52 บาท ยอดไม่

ตรงกับงบมดลอง ให้ปรับสมุดให้เป็นปัจจุบัน 

  ธ.กรุงไทย สาขายะลา  ยอดเงินคงเหลือ ณ 23 มี.ค. 2560 จํานวน 2,478,979.58 บาท มี

ผลต่างจากงบทดลอง จํานวน 16,440 บาท ตรวจสอบแล้วเป็นเงินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา จํานวน 12,940 

บาท สว่นที่เหลอื 3,500 บาท ยังหาผูโ้อนเงนิไม่ได้ ให้เจ้าหนา้ที่ตรวจสอบและดําเนนิการโดยเร็ว 

/ธ.กรุงไทย สาขาสิโรรส... 



 

  ธ.กรุงไทย สาขาสิโรรส ยอดเงนิคงเหลอื ณ 22 ม.ีค. 2560 จํานวน 524,856.08 บาท 

  ธ.ออมสิน สาขายะลา ไม่มสีมุดธนาคารใหต้รวจสอบยอดเงิน 

  ธ.แลนด์แอนด์เฮาส์ สาขาหาดใหญ่ บัญชีไม่เป็นปัจจุบัน ให้ปรับสมุดให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งล่าสุดได้

ปรับเมื่อ 31 ธ.ค.2559 

 ด้านสินเช่ือ 

 สหกรณ์ฯ ให้กู้ 2 ประเภท 

  1) กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน จํานวน 352 สัญญา จํานวนเงิน   6,593,000.00 บาท 

  2) กู้สามัญ  จํานวน 226 สัญญา จํานวนเงิน 105,433,000.00 บาท 

 จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

รองผู้จัดการ : กรณีเงินจํานวน 3,500 บาท ฝุายจัดการตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นเงินของ  ส.ต.ต.ศักดิ์ชัย          

จันศรีใหม ่และการปรับสมุดธนาคารของ ธ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ ที่ไม่เป็นปัจจุบันเนื่องจากไม่มีสาขาในจังหวัดยะลา

การปรับสมุดต้องปรับที่หาดใหญ่สง่ผลใหก้ารปรับสมุดไม่เป็นปัจจุบัน 

ที่ประชุม รับทราบรายงานการตรวจสอบกิจการ 

4.5  เรื่อง  รายงานงบทดลองประจ าเดือน มีนาคม 2559 

รายงานสรุปงบทดลอง 

จากวันที่ 1 มีนาคม 2560 – 20 มีนาคม 2560 

************** 

 สินทรัพย์      1,995,055,695.01 

 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ                4,554,450.75 

  รวมสินทรัพย์      1,990,501,244.26 

 รวมหนี้สนิ   942,232,776.02 

 รวมทุน           1,034,085,777.59  1,976,318,553.61 

 กําไรสุทธิ           14,182,690.65 

  รวมหนี้สนิและทุน     1,990,501,244.26 

 รวมรายได้          25,349,179.95 

 รวมค่าใช้จา่ย                    11,166,489.30 

  กําไรสุทธิ          14,182,690.65 

 จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม รับทราบรายงานงบทดลองประจําเดือน มีนาคม 2559 

 

 

 

/4.6 เรื่อง รายงานการลาของเจา้หนา้ที่... 



 

4.6  เรื่อง  รายงานการลาของเจ้าหน้าที่ ประจ าเดือน มีนาคม 2560 

 ตั้งแตว่ันที่ 21 กุมภาพันธ์  2560 – 20 มีนาคม 2560 

ชื่อ – นามสกุล ลาพักผ่อน ลากิจ ลาป่วย ลาคลอด รวม 

นางพรรณ ี แก้วศรี - - - - - 

นางสาวกัญจน์ณัฎฐ์  หวังมวลกลาง - - - - - 

นางศิวาลัย  ป.ปาน 2 ครึ่งวัน - - 2 ครึ่ง 

นางเมสิน ี ชัยสงคราม - - 1 - 1 

นางสาวลัดดาวัลย์  ปาลยิะประดษิฐ์ - - - - - 

นางสาวนารีรัตน์  สังข์สกุล - - - - - 

นางสาววราภรณ์  คงทอง - 2 7 - 9 

นางสาวสกุล  เลีย้งพันธุ์สกุล - - - - - 

นางสาววันนิสา  ธรรมโชติ - - - - - 

จงึแจ้งที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 

4.7  เรื่อง  รายงานกองทุนช่วยเหลือสมาชกิ ประจ าเดือน มีนาคม 2560 

 กองทุนช่วยเหลือสมาชกิ ณ 21 กุมภาพันธ์ 2560 – 20 มีนาคม 2560 

   ยอดยกมา   12,498,913.00  บาท 

   เพิ่ม        856,167.26  บาท 

   คงเหลือ       13,355,080.26  บาท 

 จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุม   รับทราบรายงานการลาของเจา้หนา้ที่ ประจําเดือน มีนาคม 2560 

4.8  เรื่อง  แจ้งข้าราชการต ารวจลาออกจากราชการ 

 ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ต.กิตติภพ สุวรรณ์ ตําแหน่ง สภ.จะกว๊ะ สมาชิเลขที่ 9040  ได้รับคําสั่ง 

สภ.จะกว๊ะ ที่ 233/2558 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการตํารวจลาออกจากราชการ ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2558 นั้น

บัดนี ้สมาชิกได้พ้นสภาพการเป็นสมาชิกและได้โอนหุน้หักหนี ้ ตั้งแตว่ันที่ 30 ธันวาคม 2559 แล้ว 

 จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

 

 

 

4.9 เรื่อง เห็นชอบการถือใช้วงเงิน... 



 

4.9  เรื่อง  เห็นชอบการถือใช้วงเงนิกู้ยืมหรือค้ าประกันประจ าปีบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 

 ตามหนังสือหนังสือกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อําเภอเมืองยะลา) ที่ ยล 0110/106  ลงวันที่ 10 มีนาคม 

2560 เรื่อง เห็นชอบการถือใชว้งเงินกู้ยืมหรือค้ําประกันประจําปีบัญชี สิน้สุด 31 ธันวาคม 2560 นั้น 

 ตามที่สหกรณ์ได้ทําหนังสือขอความเห็นชอบการถือใช้วงเงินกู้ยืมหรือค้ําประกันประจําปี สิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2560 ภายในวงเงนิไม่เกิน 1,200,000,000.00  บาท (หนึ่งพันสองร้อยล้านบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

นั้น  บัดนี้ นายทะเบียนได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้สหกรณ์ฯ ถือใช้วงเงินกู้ยืมหรือค้ําประกันประจําปี สิ้นสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2560 ภายในวงเงนิ 999,000,000.00  บาท  (เก้าร้อยเก้าสิบเก้าลา้นบาทถ้วน) 

 จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

4.10  เรื่อง  รายงานการซื้อหุ้นของสมาชิก 

 ตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ได้มมีตใิห้สมาชิกซื้อหุ้นได้ไม่เกินเดือนละ 900,000.00 บาท  

มีสมาชิกซือ้หุน้ตั้งแตว่ันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง วันที่ 20 มนีาคม 2560 เป็นจํานวนเงิน 6,907,250.00 บาท  

 จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  5   เรื่อง  เพื่อพิจารณา 

5.1   เรื่อง กรมส่งเสริม 

นายอิบรอหมิฯ : ให้คําแนะนําต่อคณะกรรมการดําเนินการ ดังนี้ 

 1. ในการดําเนินการต่างๆ ซึ่งตอ้งใชเ้อกสารประกอบให้ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง และให้มกีาร

จัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสามารถตรวจสอบได้ 

 2. ในการพิจารณาลงมตขิองคณะกรรมการเพื่อดําเนินการตามระเบียบต่างๆ ใหค้ํานึงถึง

วัตถุประสงค์ของระเบียบนั้นๆ ด้วย 

ที่ประชุม  รับทราบและนําไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป 

5.2  เรื่อง ผู้ตรวจสอบบัญชี 

ไม่มี 

5.3  เรื่อง ผู้ตรวจสอบกิจการ 

            1. การลงบัญชีกระแสรายวันเจ้าหน้าที่ใช้วิธีการโทรศัพท์ไปยังธนาคารเพื่อสอบถามยอด แนะนําให้

สหกรณ์ฯ ใช้ระบบออนไลน์เพื่อสามารถจะอัพเดทข้อมูลได้ตลอดเวลา 

            2. สอบถามความคืบหน้ากรณีการทําหนังสอืสัญญาขอใช้พื้นทีส่ํานักงานสหกรณ์ฯ ไปยัง ตร. 

            3. กรณีสมุดธนาคารออมสิน ซึ่งอยู่ที่ธนาคารทางสหกรณ์มีมาตรการปูองกันหรือไม่อย่างไรเพื่อปูองกัน

การทุจริต 

/รองผู้จัดการสหกรณ์... 



 

รองผู้จัดการสหกรณ์ฯ : กรณีระบบออนไลน์ธนาคารขณะนีอ้ยู่ระหว่างดําเนินการ 

ผู้จัดการฯ : กรณีการทําหนังสือขอใช้พื้นที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูล และกรณีสมุดธนาคารออมสินนั้น

ทางธนาคารจะมีหนังสือระบุตัวบุคคลผู้ที่จะมีรับเงินจากสหกรณ์ฯ ไว้ชัดเจนและทางสหกรณ์ฯ ได้มีการกําหนด

บุคคลที่จะสามารถถอนเงินจากบัญชไีด้เพื่อเป็นการปูองกันไว้แลว้ 

ที่ประชุม รับทราบ 

5.4  เรื่อง สมาชิกพ้นสภาพจากสหกรณ์ สมาชิกพ้นสภาพ ประจ าเดือน มีนาคม 2560 ดังน้ี 
ล า 

ดับ 
เลขที ่ ชื่อ – สกุล 

ทุนเรือนหุ้น 

( บาท ) 

หนี้สิ้น 

( บาท ) 

ดอกเบีย้ 

( บาท ) 

จ่ายจริง 

( บาท ) 
กรณี 

1 7464 ร.ต.ท.สุรเดช  ถนอมคล้าย 181,100.00 179,679.04 00 1,420.96 เหตุผลส่วนตัว 

2 8201 ส.ต.อ.คมเพชร  มีวงศ ์ 261,100.00 00 00 261,100.00 โอนย้าย 

3 9770 ร.ต.ท.ฐานิต  กุมารจันทร์ 24,000.00 00 00 24,000.00 โอนย้าย 

4 7010 ส.ต.อ.เจษฎา  พรมประถม 114,000.00 00 00 114,000.00 โอนย้าย 

5 7761 ส.ต.อ.จรีะศักดิ์  พันธนานุวงศ ์ 354,000.00 158,228.08 00 195,771.92 โอนย้าย 

6 7440 ส.ต.ต.ภัรสพร  หลีส ู 111,400.00 47,077.42 00 64,322.58 โอนย้าย 

7 8440 ส.ต.ต.ณัฐพงค์  พรหมแสน 49,500.00 00 00 49,500.00 เหตุผลส่วนตัว 

8 8504 ส.ต.ท.สิริวัฒน์   บุญถนอม 55,200.00 64,400.00 00 -9,200.00 เหตุผลส่วนตัว 

9 7223 พ.ต.อ.อนุสรณ์  จริะพันธุ์ 1,524,930.00 323,119.93 00 1,201,810.07 เหตุผลส่วนตัว 

10 3863 พ.ต.ต.วนิิจ  ขจรจตุพร 1,646,800.00 840,600.00 00 806,200.00 เหตุผลส่วนตัว 

11 7810 ส.ต.อ.ทวีศักดิ์  รุ่งภักดีสวัสดิ ์ 104,200.00 00 00 104,200.00 เหตุผลส่วนตัว 

12 6377 จ.ส.ต.จิรายุทธ  ใหม่กันทะ 187,600.00 82,643.52 00 104,956.48 โอนย้าย 

13 3293 ร.ต.ท.ลาภ  จาวิสูตร 327,500.00 217,100.00 00 110,400.00 เหตุผลส่วนตัว 

14 8996 ส.ต.ต.มารูวัน  มาปะ 132,700.00 00 00 132,700.00 เหตุผลส่วนตัว 

15 7484 ส.ต.ท.ภาณุ  สีหมัด 67,800.00 52,878.88 00 14,921.12 บังคับคด ี
  

  ทุนเรือนหุ้น  5,141,830.00 บาท 

  หนี้เงนิกู้   1,965,726.87 บาท 

  คงเหลือ   3,185,303.13 บาท 

หมายเหตุ  รายที่ 15 ยอดเงินคงเหลอืส่งบังคับคดี 

ที่ประชุม รับทราบสมาชิกพ้นสภาพ ประจําเดือน มีนาคม 2560 

5.5  เรื่อง ประมาณการรับ – จ่ายเงนิ ประจ าเดือน เมษายน 2560 

 ประมาณการรับ – จ่ายเงิน ประจําเดือนเมษายน 2560 สหกรณ์ฯ จะได้รับในวันสิ้นเดือนเพื่อให้ที่

ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับจํานวนเงินของสหกรณ์ฯ ที่ประมาณว่าจะได้รับและจ่ายในวันสิ้นเดือนนี้ เพื่อที่ประชุม

จะได้รับทราบยอดเงนิคงเหลอื ดังนี้ 

 รายรับ 

1. รับเงนิค่าหุน้รายเดือน     4,638,800.00  บาท 

2. รับเงนิชําระหนี้สามัญจากสมาชิก            12,144,802.33  บาท 

3. รับเงนิชําระหนี้ฉุกเฉินจากสมาชิก    2,159,875.77  บาท 

/4.รับดอกเบีย้เงนิให้กู้แก่สมาชิก... 



 

4. รับดอกเบีย้เงนิให้กู้แก่สมาชิก             11,230,795.08  บาท 

5. เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเปูาหมาย       200,000.00  บาท 

6. รับคืนค่าใช้จ่ายดําเนินคดี            1,200.00  บาท 

 รวมรับ                30,375,473.18  บาท 

 รวมจ่าย 

1. จา่ยค่าหุน้คืนแก่สมาชิก 15 ราย      3,185,303.13  บาท 

2. จา่ยค่าเบีย้ประชุมกรรมการ          27,000.00  บาท 

3. ค่าตอบแทนเจ้าหนา้ที่           59,010.00  บาท 

4. จา่ยเงนิเดือนเจา้หนา้ที่         128,590.00  บาท 

5. จา่ยชําระเงินกู้ ธกส.ยะลา     9,464,997.80  บาท 

6. จา่ยชําระดอกเบีย้ ธกส.ยะลา        535,002.20  บาท 

7. จา่ยดอกเบีย้ตั๋วสัญญาใช้เงนิ ธ.กรุงเทพ        258,191.78  บาท 

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

9. จา่ยชําระดอกเบีย้ สอ.รพ.หาดใหญ่       206,893.15  บาท 

10. ค่าตอบแทนที่ปรึกษา            8,000.00  บาท  

11. จา่ยดอกเบีย้ตั๋วสัญญาใช้เงนิ ธ.กรุงไทย สิโรรส       273,287.67 บาท 

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

13. จา่ยชําระดอกเบีย้ สอ.รพ.ตํารวจ        503,537.67 บาท 

14. จา่ยเงนิกู้สามัญ 18 ราย       6,010,780.71 บาท 

15. จา่ยดอกเบีย้ตั๋วสัญญาใช้เงนิ – ธ.ธนชาติ       290,465.75 บาท 

16. จา่ยดอกเบีย้ตั๋วสัญญาใช้เงนิ – ธ.แลนด์แอนดเ์ฮาส์      471,369.86 บาท 

รวมจา่ย                                                             23,762,429.72  บาท 

 รวมรับทั้งสิ้น      30,375,473.18 บาท 

 หัก รวมจา่ย       23,762,429.72 บาท 

 เงนิคงเหลือ         6,613,043.46 บาท 

 กัน ไว้เป็นเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน       3,000,000.00 บาท 

 กัน ไว้เป็นที่จ่ายคืนเงินรับฝาก        1,000,000.00 บาท 

  คงเหลือเป็นเงินใชจ้า่ย         2,613,043.46 บาท 

 หมายเหตุ 

 เงินสดคงเหลอื  (20 ม.ีค.60)           171,939.86 บาท 

 เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส คงเหลือ        224,850.00 บาท 

 เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขายะลา คงเหลือ 20 มี.ค.60    5,307,988.48 บาท 

 เงินฝาก ธ.กรุงเทพ คงเหลอื                 225,298.52 บาท 

 เงินฝาก ธกส.ยะลา คงเหลือ           2,969,825.70 บาท 

/เงินฝากชุมนุม สอ.ตร.แหง่ชาติ... 



 

 เงินฝากชุมนุม สอ.ตร.แหง่ชาติ          132,539.75 บาท 

 เงินฝากธนาคารธนชาต            114,614.74 บาท 

 เงินฝากธนาคารออมสิน         4,700,106.88 บาท 

 เงินฝากธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์          523,767.16 บาท 

 เงนิสดและเงนิฝากธนาคารคงเหลือ    14,370,931.09 บาท 

 หมายเหตุ 

  รายการยังไม่ลงบัญชี 24/2/60             9,940.00 บาท 

  รายการยังไม่ลงบัญชี 28/2/60             3,000.00 บาท 

  รายการยังไม่ลงบัญชี 28/2/60             3,500.00 บาท 

 หมายเหตุ 

 หนี้เงนิกู้ สอ.รพ หาดใหญ่ คงเหลือ         64,120,000.00 บาท 

 หนี้เงนิกู้ ธกส.สาขายะลา คงเหลือ     250,902,741.25 บาท 

 หนี้ตัว๋สัญญาใช้เงนิ ธ.กรุงไทย สาขาสิโรรส   105,000,000.00 บาท 

 หนี้เงนิกู้ สอ.รพ. ตํารวจ คงเหลือ     138,000,000.00 บาท 

 หนี้ตัว๋สัญญาใชเ้งิน ธ.แลนด์แอนดเ์ฮาส์   150,000,000.00 บาท 

 หนี้ตัว๋สัญญาใชเ้งินธนาคารธนชาต     90,000,000.00 บาท 

 หนีต้ั๋วสัญญาใชเ้งิน ธ.กรุงเทพ     80,000,000.00 บาท 

     รวมหน้ีคงเหลือ   878,022,741.25 บาท 

5.6  เรื่อง การจ่ายเงนิกู้สามัญระหว่างเดือนมีนาคม พ.ศ.2560 

 ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 22 มนีาคม 2560 

 22/2/60 จํานวน   67 ราย เป็นเงิน  36,393,000.00 บาท 

 24/2/60 จํานวน 16 ราย เป็นเงิน    3,495,000.00 บาท 

 01/3/60 จํานวน 10 ราย เป็นเงิน    1,903,000.00  บาท 

 02/3/60 จํานวน 54 ราย เป็นเงิน   22,240,000.00 บาท 

 03/3/60 จํานวน  3 ราย เป็นเงิน       667,000.00 บาท 

 07/3/60 จํานวน 32 ราย เป็นเงิน     9,103,000.00 บาท 

 08/3/60 จํานวน  1 ราย เป็นเงิน        300,000.00 บาท 

 09/3/60 จํานวน 20 ราย เป็นเงิน     8,270,000.00 บาท 

 10/3/60 จํานวน 16 ราย เป็นเงิน     3,762,000.00 บาท 

 13/3/60 จํานวน  1 ราย เป็นเงิน        250,000.00 บาท 

 14/3/60 จํานวน 22 ราย เป็นเงิน     10,717,000.00 บาท 

 16/3/60 จํานวน 16 ราย เป็นเงิน      5,453,000.00 บาท 

 17/3/60 จํานวน 11 ราย เป็นเงิน      2,880,000.00 บาท 

/รวมทั้งหมด... 



 

   รวมทั้งหมด  269  ราย  เป็นเงนิ 105,433,000.00 บาท 

ที่ประชุม อนุมัตปิระมาณการรับ – จ่ายเงนิ ประจําเดือน เมษายน 2560 

5.7  เรื่อง การจ่ายเงนิกู้สามัญ ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ.2560 

              สมาชิกขอกู้เงนิสามัญประจําเดือนเม.ย.2560 จํานวน 18 ราย จํานวนเงนิ 6,010,780.71 บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมัตจิ่ายเงนิกู้สามัญประจําเดือน เม.ย.2560 จํานวน 18 ราย โดยสมาชิกที่มี

ปัญหาเรื่องการค้ําประกันใหต้ิดตอ่ทําหนังสือรับสภาพหนี้ก่อนจึงจะโอนเงนิเข้าบัญชี 

5.8  เรื่อง รายงานการติดตามหน้ีสิน  

 5.8.1 รายละเอียด ลูกหน้ีต่างจังหวัด 

  ภายในเดือนมีนาคม 2560  มีลูกหนี้ต่างจังหวัดส่งชําระเงินตั้งแต่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 –         

21 มนีาคม 2560 รวมเป็นเงิน  6,375,678.69  บาท 

   ลูกหนี้ตา่งจังหวัด ยกมาเดือน ก.พ. 60   488 ราย 

   สมาชิกหนว่ยต่างจังหวัด ประจําเดือน มี.ค.60     

    - ลาออก     20 ราย 

    - ย้ายออก     - ราย 

    - ย้ายเข้า     10 ราย 

   คงเหลือลูกหนี้ต่างจังหวัด เดือนมีนาคม 2560  478 ราย 

 1.ส.ต.อ.นันทภัสณ์  แก้งคงบุญ ตําแหน่ง ภจว.สงขลา  สมาชิกที่ 05137  **เป็นสมาชิก2ที สอ.ตร.สงขลา 

    ทุนเรือนหุ้น     346,900.00  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 โดนเร่ืองอายัดเงินเดอืนการเงินเก็บไม่ได้ (ขาดสง่ออมสนิอายัดเก็บไม่ได้ 3 เดอืน). 

2 /ส.ค./59 
ส่งหนังสอืแจ้งการเป็นหนี้ของสมาชกิ ท่ีสอ.ยล./2827-2831 รายกมล  ทองคํา, กฤต  จันทร์เพ็ง, ณัฐสิทธ์ิ  สุยฉ่อง, 

สหรัฐ  มิสา, คณิศร  อุทธิสนิธ์. 

16/ ก.ย./59 สมาชิกได้เข้ามาตดิตอ่ท่ีสหกรณ์ฯ ว่าวันท่ี19/ ต.ค./59 รอขึน้ศาล  ระหวา่งนีเ้จา้ตัวขอส่งชําระเงิน5,000 บาท. 

20/ ต.ค./59 สมาชิกอยู่กทม. กําลังดาํเนินการเร่ืองขึน้ศาล แตส่ิน้เดอืนต.ค.59 จะโอนมายอด 5,000 บ. 

10/ พ.ย./59 

สมาชิกสง่เอกสารบันทึกข้อความ เร่ือง ขอส่งชําระหนี้สหกรณต์ํารวจภูธรจังหวัดยะลา 

          ด้วยกระผมถูกธนาคารออมสินฟอูงล้มละลายในฐานะผู้ค้ําประกัน ส.ต.อ.อุรุพงศ ์ พรหมยานนท์ สังกัด สภ.อัยเยอร์เวง  ซึ่งถูก 

ไล่ออกจากราชการเมื่อปี 2555 ซึ่งทางกรมบังคับคดีได้ยึดเงินเดือนท้ังหมดจึงขาดส่งให้กับทางสหกรณ์ตํารวจยะลา หลายงวดนั้น 

ซึ่งในตอนนี้กระผมมีความสามารถท่ีจะส่งเงินให้กับทางสหกรณ์ตํารวจยะลา ได้เพียงเดือนละ 5,000 บ. เท่านั้น โดยให้ทางสหกรณ์

ตํารวจยะลา ส่งรายการหักไปทางการเงิน ภจว.สงขลา โดยหักจากเงินเดอืนของกระผม 

           จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา. 



 

17/ พ.ย./59 

21/ พ.ย./59 

ส่งเรียกเก็บ ภจว.สงขลา  ท่ีสอ.ยล.4198  ยอด 18,200 บาท 

ส่งเรียกเก็บ สอ.ตร.ภจว.สงขลา  ท่ีสอ.ยล.4219  ยอด 18,200 บาท 

8 / ธ.ค./59 
สอบถามไปยังสหกรณ์ฯ สงขลา  เร่ืองส่งเรียกเก็บ ได้รับคําตอบว่า รายส.ต.อ.นันทภัสณ์ฯ เป็นสมาชิก2ท่ี สอ.ตร.สงขลา และ 

ได้กูเ้งินฉุกเฉินอกีด้วย จึงตดิตอ่ไปท่ีเจ้าตัวให้ทําบันทึกข้อความขอโอนยา้ยสหกรณ์ฯ ระหวา่งนี้รอบันทึกข้อความขอโอนยา้ย   

- ได้รับเอกสารบันทึกข้อความขอโอนย้ายสหกรณฯ์ เรียบร้อยแล้ว 

22/ ก.พ./60 นําเงินปันผลและเฉลี่ยคนื ชําระหนี ้ยอด 30,384.87 บาท 

24/ ก.พ./60 

รับเอกสาร กก.สส.ภจว.สงขลา  ท่ีตช0024.32/233  ลงวันท่ี22ก.พ.60  เร่ืองการแจ้งอายัดเงินเดอืนอื่นใดท่ีลูกหนี้มีสทิธิได้รับ 

          ขอเรียนให้ทราบว่า กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ได้มีหนังสือท่ี ยธ 0508/3854 ลงวันท่ี5 ต.ค.58 แจ้งให้ทราบถึง 

การขออายัดเงินเดอืน และเงินอื่นใดท่ีลูกหนี้มีสทิธิได้รับ รายส.ต.อ.นันทภัสณ์ฯ ตามค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด   

ท่ีศส300.011(พ)/1402  ลงวันท่ี25 พ.ค.58 จึงไมส่ามารถหักเงินเดอืนรายส.ต.อ.นันทภัสณ์ฯ ตามท่ีท่านแจ้งได้ 

23/ ม.ีค./60 

เมื่อวันท่ี8 ธ.ค.59 สมาชิกได้ขอโอนย้ายไปยังสหกรณ์ฯสงขลา   เนื่องจากได้ เป็นสมาชิกที่สหกรณ์ฯสงขลา ด้วย 

แตท่างสหกรณ์ฯสงขลาได้ทําบันทึกข้อความตอบรับกลับมา ประมาณวา่จะขอโอนหนี้จากสหกรณ์ฯสงขลา กลับมาท่ีสหกรณ์ฯยะลา 

  จึงเรียนคณะกรรมการเพื่อพจิารณา 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติให้ทําหนังสือโต้แย้งการอายัดเงินเดือน โดยฝุายที่ปรึกษาฝุายกฎหมายของ

สหกรณ์ฯ ให้คําแนะนําฝาุยจัดการในการดําเนินการดังกล่าว 

 

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

      ทุนเรือนหุ้น      332,200.00  บาท 

     หนี้เงนิกู้สามัญ     1,253,937.71 บาท 

ว / ด / ป รายการ 

27/ ม.ค./59 ท่ีประชุม ชุดท่ี21 คร้ังท่ี1 มมีตไิมอ่นุมัตใิห้โอน(เปลี่ยนค้ําประกัน) 

1 /ม.ิย./59 ส่งหนังสอืถึงผู้ค้าํขอแจ้งรายละเอยีดสมาชกิขาดส่ง ท่ีสอ.ยล./1883-1887 

2 / ส.ค./59 
ส่งหนังสอืแจง้การเป็นหนีข้องสมาชกิรายวเิชยีร คงจาํเนยีร, ธนศักดิ์ ลลีานุช, สันตชิัย สใีหม,่ อธินาถ อนิทรบัวศรี, กู้เกียรต ิคิดกล้า  

ท่ีสอ.ยล./2414-2418 

23 /ก.ย./59 ส่งหนังสือหักเงินชําระค่าหุ้นและหนี้ ถึงสภ.เมืองปัตตาน ีท่ีสอ.ยล./3233  ยอด 19,900 บ. 
26/ ส.ค./59 การเงินหัก

ส่งชําระยอด 18,950 บ. 

15/ ก.ย./59 ส่งหนังสอืหักเงินตาํแหนง่เพื่อชาํระหนี้ ถงึสภ.เมอืงปัตตาน ีท่ีสอ.ยล./3013 ยอด 119,400 บ. การเงินแจ้งหักไมทั่น 

23/ ก.ย./59 ส่งหนังสอืให้หักเงินตําแหนง่  ถงึสภ.เมอืงปัตตานี  ที่สอ.ยล./3637 ยอด 10,000 บ. 

การเงิน และสมาชิกรับทราบ 

ยิ น ย อ ม ใ ห้ หั ก เ งิ น

ตําแหนง่ 

23/ ก.ย./59 ส่งหนังสอืให้หักเงินตําแหนง่  ถงึภจว.ปัตตานี  ที่สอ.ยล./3638 ยอด 10,000 บ. 

26/ ต.ค./59 การเงินหักส่งชําระ ยอด 29,910 บ.  (เบือ้งต้นหักได้แตด่อกเบ้ีย เนื่องจากสมาชกิรายนี้ ท่ีผา่นมาชําระไมเ่ป็นปกติ) 

13/ ธ.ค./59 

ตดิตอ่ไปยังการเงิน สอบถามว่าเพราะเหตุใดถึงหักสง่ชําระ ยอด 19,900 บ.  จากยอดเดิม 29,900 บ.   

จึงได้รับคําตอบวา่ เดอืน พ.ย.59 ผกก. มคีําสั่งไมใ่ห้ ร.ต.ท.ขัตตยิะฯ เขา้เวรพนักงานสอบสวน 1 เดือน จึงทําให้

ไมไ่ด้รับเงินตําแหนง่ 1 เดือน 

23/ ก.พ/60 นําเงินปันผลและเฉลี่ยคนื ชําระหนี้ ยอด 41,487.33 บาท รวมท้ังการเงินส่งหักเดือนละ่ 29,900 บาท 

21/ มี.ค./60 ณ ปัจจุบัน 21/ม.ีค./60 สมาชกิรายนี้ได้ชําระเป็นปกติเรียบร้อยแลว้ 



 

ที่ประชุม รับทราบสมาชิกชําระเป็นปกติแล้ว 

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

ทุนเรือนหุ้น     262,400.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     923,736.95  บาท 

    หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ      65,259.33  บาท 

    รับสภาพหนี ้       56,671.46  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

25/ พ.ค./59 ส่งหนังสอืหักเงินชําระค่าหุ้นและหนี ้ถึงเจ้าหนา้ที่การเงินภจว.สตูล, สภ.มะนัง  ท่ีสอ.ยล./1770 ยอด 18,690 บ. 

27/ พ.ค./59 ทําหนังสอืเชญิพบผู้ค้ําประกัน 

26/ พ.ค./59 
มตท่ีิประชุม ชุดท่ี21 คร้ังท่ี5  ได้มีมตใิห้กรรมการติดตามทวงหนี้ เดินทางไปท่ีสภ.มะนัง เพื่อพบกับ ผกก.สภ.มะนัง 

(เพื่อติดตามทวงหนีท่ี้คา้งชําระ) 

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

1 / ส.ค./59 สมาชิกตดิตอ่ทําเอกสารโอนไปสตูล ตอนนีอ้ยู่ระหว่างตดิตอ่สหกรณส์ตูลอยู่ 

2 / ส.ค./59 สหกรณ์สตูลแจ้งวา่ สมาชกิได้เข้าไปเอาเอกสารการกู้ และการสมัคร ท่ีสหกรณส์ตูล 

13/ ก.ย./59 
สหกรณ์สตูลแจ้งว่าหลังจากยื่นเอกสารสมัครเสร็จ สมาชิกยังไม่ได้เข้ามาดําเนินการอะไร  จึงได้ประสานไปยังเจ้าหน้าท่ีการเงิน 

สภ.มะนัง และได้ถามถึงอัตราขั้นเงินเดอืนของสมาชกิรายนี้ วา่ทําไมถึงหักยอดชําระตอ่เดอืนไมเ่ท่ากับยอดส่งเรียกเก็บไป 

20/ ก.ย./59 ส่งหนังสอืช้ีแจ้งชําระค่าหุ้นและหนี้ฯ  ถึงผกก.สภ.มะนัง  ท่ีสอ.ยล./3229 

25/ ก.ย./59 
ได้สอบถามไปยังการเงินสภ.มะนัง เร่ืองหนังสอืชี้แจ้งฯ ท่ีสอ.ยล./3229  การเงินได้แจ้งวา่ ผกก.สภ.มะนัง และสมาชิกส.ต.อ.อํานวย เต่ง

ท้ิง รับทราบ แตข่อยนืยันวา่จะส่งยอด 10,000 บาท จนกวา่จะทําเร่ืองยา้ยสหกรณ์ฯ เสร็จ ณ ตอนนี้อยูใ่นขั้นตอนกําลังหาคนค้ําเงินกู้ 

19/ ต.ค./59 

ได้ทําการตดิตอ่ไปยังสหกรณ์สตูล สอบถามเร่ือง สมาชกิรายส.ต.อ.อํานวย อกีคร้ัง จึงได้คําตอบวา่หลังจากเอาเอกสารกู้ไปก็ยังไมเ่ข้า

มาตดิตอ่สหกรณ์แตอ่ยา่งใด จึงได้โทรไปท่ีสมาชกิรายส.ต.อ.อํานวย อกีคร้ังและได้คาํตอบวา่ขณะนี้ตนกําลังหาผูค้้ําสญัญาเงินกู้4คน  

ณ  ตอนนี้ได้ 2 คนแล้ว ยังขาดอกี2 คน 

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

21/ ต.ค./59 

...ได้รับบันทึกข้อความ ท่ีสต0024(สต).4(12)(16)2726 วันท่ี12 ตุลาคม 2559  สภ.มะนัง  ขอเรียนวา่  ด.ต.อํานวย  เตง่ท้ิง  ยินยอมให้หัก

เงินนําส่งเดอืนละ 10,000 บาท/เดอืน  ตามหลักฐาน  1. หนังสอืชี้แจ้งชําระค่าหุ้นและหนี้ฯ ถึงผกก.สภ.มะนัง ท่ีสอ.ยล./3229 20/ ก.ย./59 

                                                                        2. หลักฐานลายเซ็นระหวา่งด.ต.อํานวย  เตง่ท้ิง  กับ ผกก.สภ.มะนัง จว.สตูล 

 3/ พ.ย./59 ...การเงินสภ.มะนัง หักส่งชําระยอด 10,000 บ.  และได้โทรไปท่ีสมาชกิรายส.ต.อ.อํานวยฯ ณ ตอนนี้ได้ 3 คนแล้ว ยังขาดอกี1 คน 

22/ ก.พ/60 นําเงินปันผลและเฉลี่ยคนื ชําระหนี้ ยอด 32,805.47 บาท 

 6/ มี.ค./60 ...การเงินสภ.มะนัง หักส่งชําระยอด 10,000 บ. 

ที่ประชุม มีมติใหร้อการโอนสมาชิกภาพไปยัง สอ.ตํารวจสตูล 

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

    ทุนเรือนหุ้น     246,800.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     880,433.82  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

- โดนเร่ืองท่ีสถานตีํารวจภูธรสะเดา (โดนต้ังคณะกรรมการสอบ)  

- เจ้าหนา้ที่การเงินแจ้งหักไมพ่อ เพราะกู้2ท่ี(สหกรณ์กําลังพล) 

14/ มิ.ย./59 มตท่ีิประชุม ชุดท่ี21  ครัง้ท่ี6  มีมตใิห้ดําเนินการฟอูง 



 

 5 / ก.ค./59 นําเงินปันผลชําระหนี ้ ใบเสร็จเลขท่ี S1-009405/2559  จํานวนเงิน 37,860.39.- บาท 

 8 / ส.ค./59 ...สมาชกิได้โอนมาชําระ ยอด 70,000 บ.  หักค่าธรรมเนยีม 70 บ. 

22/ ก.พ/60 นําเงินปันผลและเฉลี่ยคนื ชําระหนี้ ยอด 36,520.19 บาท 

 8/ ม.ีค./60 ...สมาชกิได้โอนมาชําระ ยอด 10,000 บ. 

23/ ม.ีค./60 ...สมาชกิได้ขอชําระจากเดือนละ10,000.- เป็น 14,000.- เร่ิมชําระสิ้นเดอืน มี.ค.60 

ที่ประชุม รับทราบสมาชิกขอเพิ่มการชําระเป็น 14,000 เริ่มสิน้เดือน มี.ค. 60 

 

 5.ส.ต.อ.วุฒิกร   อัฐมี  เลขที่สมาชิก 05834    ตําแหน่ง สน.มนีบุรี  **กู้ 2 ที่** 

    ทุนเรือนหุ้น     207,200.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     731,590.04  บาท 

    หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ      16,129.16  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

26/ ก.พ./59 มตท่ีิประชุม ชุดท่ี21  ครัง้ท่ี2  มีมตใิห้ดําเนินการฟอูง 

- ทําหนังสอืชี้แจ้ง ถึงผู้บัญชาการ, ผู้บังคับการ, ผู้กํากับการ : รอผลตอบกลับ ณ ตอนนี้สมาชกิชําระมาแล้วบางส่วน 

1 / มิ.ย./59 ส่งหนังสอืถึงผู้ค้าํ เร่ืองขอแจง้รายละเอยีดสมาชกิขาดส่ง ที่สอ.ยล./1879-1882 

25/ ก.ค./59 
สมาชิกไม่รับโทรศัพท์ จึงได้ทําการตดิตอ่ไปยังเจ้าหนา้ที่การเงนิสน.มนีบุรี เจ้าหนา้ที่แจ้งวา่สมาชกิได้ย้ายไป 

ชว่ยราชการท่ี สนง.ตร.แหง่ชาติ 

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

20 / ต.ค./59 โทรตามให้สมาชิกมาชําระค่าหุน้และหนี ้แต่สมาชกิขอเลื่อนไปจ่ายสิ้นเดอืนต.ค.59 

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

 06/ ธ.ค./59 

บันทึกข้อความ สน.มนีบุรี ท่ี0015.(บก.น.3)7/  วันท่ี – พฤศจกิายน 2559  เร่ือง แจ้งขอ้ขัดข้องในการหกัเงินเดอืนข้าราชการตาํรวจเพื่อ

ชําระคา่หุ้นและหนี้สหกรณ์ฯ สน.มนีบุรี ขอเรียนวา่ ส.ต.อ.วุฒกิรฯ มหีนี้สนิ ท่ีต้องชาํระผ่านการหกัเงินเดอืนอยู ่2 รายการคือ 1.

สอ.ตร.แห่งชาต2ิ.สนิเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค ธ.ออมสิน  จึงทําให้ ส.ต.อ.วุฒกิรฯ ได้รับเงินเดอืนสุทธิ 3,966.39 บ.  (ขอ้มูลเดอืน ก.ย.

59) ซึ่งไมเ่พยีงพอท่ีจะดาํเนนิการหักเงินเดอืนให้กับ สหกรณอ์อมทรัพยต์าํรวจยะลา ได ้

25/ ม.ค./60 โทรตามสมาชกิให้มาชําระ ติดต่อได้แต่ไม่รับโทรศัพท์ 

22/ ก.พ/60 นําเงินปันผลและเฉลี่ยคนื ชําระหนี้ ยอด 25,048.45 บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมมีตใิห้ทําหนังสือแจง้ผู้ค้ําให้ชําระหนี้ ซึ่ง ส.ต.อ.วุฒิกรฯ ค้างชําระอยู่ภายใน 15 วัน

หากไม่เข้ามาติดต่อชําระหรือมีหนังสือโย้แย้งใดๆ ให้หักเงินจากบัญชีเงินเดือนเพื่อชําระต่อไป โดยที่ปรึกษาฝุาย

กฎหมายของสหกรณ์ฯ เป็นผู้ให้คําแนะนําฝาุยจัดการในการดําเนินการดังกล่าว 

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

    ทุนเรือนหุ้น     248,000.00  บาท 

   หนี้เงนิกู้สามัญ     701,010.72  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

- สมาชิกแจ้งไมใ่ห้การเงินหักชําระหนี้ 

22/ ก.ย./59 สมาชิกขอโอนไปยังสหกรณข์อนแก่น (รอบันทึกขอโอน/รับสภาพหน้ีจากสมาชกิ) 



 

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

8 / พ.ย./59 
ตดิตอ่การเงิน..การเงินแจ้งวา่เจ้าตัวแจ้งกับท่ีสส.ภ4 ว่ามาปดิหนี้แล้ว ทางโนน้จึงไมห่ักเงินชําระสิน้เดอืน พ.ย.59  

หักได้แค ่9,500 จากยอดเรียกเก็บ12,400 

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

22/ ก.พ/60 นําเงินปันผลและเฉลี่ยคนื ชําระหนี้ ยอด 28,110.95 บาท 

ที่ประชุม รับทราบ 

 7.ส.ต.อ.ธันวา  พยายาม  ตําแหน่งสภ.เมอืงปัตตานี  เลขที่สมาชิก 07898 

    ทุนเรือนหุ้น     118,500.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     317,920.62  บาท 

    หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ      67,881.98  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

4 / ต.ค./59 

สภ. เมือง ปัตตานี  ท่ีสอ .ยล. /0025 .44(กง ) /9404  เ ร่ือง  ขอระงับการจ่ าย เงิน เดื อนข้ าราชการฯ  

         อ้างคําสั่ง ท่ี792/2559  ลงวันท่ี 27 ก.ย. 59  เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณี ส.ต.อ.ธันวา  พยายาม   

ไมม่าปฏบัิตหินา้ท่ีราชการ รวมระยะเวลา 19 วัน โดยไมท่ราบสาเหตุ 

24/ พ.ย./59 โดนระงับเงินเดอืน **เนื่องจากขาดราชการ  ระงับเงินเดอืน ต.ค, พ.ย  (ธ.ค.ไม่แน่ว่าจะได้ม้ัย) 

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

28/ พ.ย./59 ทําหนังสอืขอเชญิพบ วันท่ี 6 ธันวาคม 2559 

15/ ธ.ค./59 แจ้งรายละเอยีดสมาชกิ(ผู้ค้ําประกัน)  ที่สอ.ยล./4459-4462   

19/ ม.ค./60 การเงินแจ้งวา่ รอตรวจสอบข้อเท็จจริง นา่จะโดนออก เงนิเดอืนระงับอยู ่>>เพิ่มเตมิการเงินแจ้งเอง 

22/ มี.ค./60 
สอบถามไปยัง เจ้าหนา้ที่การเงิน(ผู้ช่วย) ได้รับคําตอบวา่ ขณะนี้ถูกขังอยู่ ส่วนเร่ืองเงินเดอืนรอสอบถามเจ้าหน้าท่ี

ทางวินัยก่อน  (รอการตอบรับกลับมา) 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติใหท้ําหนังสอืแจ้งผูค้้ําให้ชําระหนี้ ซึ่ง ส.ต.อ.ธันวาฯ ค้างชําระอยู่ภายใน 15 วัน

หากไม่เขา้มาติดต่อชําระหรือมีหนังสือโย้แย้งใดๆ ให้หักเงินจากบัญชเีงนิเดือนเพื่อชําระต่อไป โดยที่ปรึกษาฝาุย

กฎหมายของสหกรณ์ฯ เป็นผู้ให้คําแนะนําฝาุยจัดการในการดําเนินการดังกล่าว  

8.ส.ต.ท.นพดล  ก๋าใจ  ตําแหนง่กองบัญชาการภาค 5  เลขที่สมาชิก 07658 

    ทุนเรือนหุ้น     180,000.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     203,843.569 บาท 

ว / ด / ป รายการ 

29/ ก.ค./59 ส่งเรียกเก็บ  7,800  กองบัญชาการภาค5   ที่สอ.ยล./2321   

21/ ต.ค./59 โทรแจ้งให้สมาชิกมาชําระ (โทรตดิแตไ่มรั่บโทรศัพท์ 097-9524665) 

22/ พ.ย./59 ให้พ่ี ประสพโชค  ตระกูลอินทร์, และด.ต.บุญเหลอื  แผ้วใจดี  ชว่ยตามให้มาชําระ 

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

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

23/ ก.พ./60 นําเงินปันผลและเฉลี่ยคนื ชําระหนี้ ยอด 18,764.93 บาท 



 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติใหท้ําหนังสอืแจ้งผูค้้ําให้ชําระหนี้ ซึ่ง ส.ต.ท.นพดลฯ ค้างชําระอยู่ภายใน 15 วัน

หากไม่เขา้มาติดต่อชําระหรือมีหนังสือโย้แย้งใดๆ ให้หักเงินจากบัญชเีงนิเดือนเพื่อชําระต่อไป โดยที่ปรึกษาฝาุย

กฎหมายของสหกรณ์ฯ เป็นผู้ให้คําแนะนําฝาุยจัดการในการดําเนินการดังกล่าว  

 ขาดส่งประจําเดือนมนีาคม  2560 

 1.ส.ต.ท.ดุสิต  ช่วยกิจ  ตําแหนง่สภ.ทุ่งตําเสา จว.สงขลา  เลขที่สมาชิก 04890 **ค้างชําระ 1 เดือน 

    ทุนเรือนหุ้น     259,600.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     295,404.33  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

22/ ม.ีค./60 ตดิตอ่ไปยังเจ้าหนา้ที่การเงิน   เจ้าหนา้ที่การเงินแจ้งหักได้สิน้เดอืนม.ีค.59 

  

ที่ประชุม มีมติใหท้ําหนังสอืแจ้งผูค้้ําประกันทราบ 

 2.ส.ต.อ.ศรัญยู  แกะมณี  ตําแหน่งสภ.สีคิว้ จว.นครราชสีมา  เลขที่สมาชกิ 06631 **ค้างชําระ 1 เดือน 

    ทุนเรือนหุ้น     189,400.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     233,007.50  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

22/ ม.ีค./60 
ตดิตอ่กับสมาชกิ ได้รับแจ้งวา่ เจ้าหนา้ท่ีการเงิน ไดห้ักสง่มาเป็นเช็ค  เบือ้งตน้สหกรณ์ยังไมไ่ด้รับเอกสารใดๆ   ท้ังสิน 

( รอการตรวจสอบ ) 

  

 

ที่ประชุม มีมติใหท้ําหนังสอืแจ้งผูค้้ําประกันทราบ 

 3.ส.ต.ต.ภัรสพร  หลีสู  ตําแหน่งสภ.การะเกด จว.นครศรฯี  เลขที่สมาชิก 07440 **ค้างชําระ 1 เดือน 

    ทุนเรือนหุ้น     111,400.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้หุน้ค้ําประกัน      47,077.42  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

22/ ม.ีค./60 แจ้งสมาชิกใหม้าชําระค่าหุ้นและหนี ้แจ้งยอดคา้งชําระ 1,800 บาท 

13/ ม.ีค./60 รับใบลาออก (ไมต่ดิค้ําประกัน) 

ที่ประชุม รับทราบ 

 4.ส.ต.อ.อากรณ์  สนิไพราช  ตําแหน่งสภ.บ้านไร่ จว.อุทัยธานี  เลขที่สมาชกิ 07604 

**สมาชิกรายนี้ได้ลาออก เมื่อวันที่9 ส.ค. 59   ก่อนรับสภาพหนีร้ายด.ต.เสงี่ยม  สมเนตร(เสียชีวติ) 

    ทุนเรือนหุ้น             -  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญอื่นๆ      29,311.22  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

22/ ม.ีค./60 แจ้งสมาชิกใหม้าชําระค่าหุ้นและหนี ้แจ้งยอดคา้งชําระ 1,000 บาท  (สมาชิกแจ้งวา่รอการชําระวันเงินเดอืนออก) 

  



 

ที่ประชุม มีมติรอเจ้าตัวเข้ามาชําระ 

 5.ส.ต.อ.ยุทธศักดิ์  ไพคํานาม  ตําแหน่งสน.ฉลองกรุง  เลขที่สมาชิก 08050 **ค้างชําระ 1 เดือน 

    ทุนเรือนหุ้น       81,800.00  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

22/ ม.ีค./60 
ตดิตอ่สมาชกิแจ้งวา่ได้ขาดการชําระค่าหุ้นของเดอืน มี.ค.60 แจ้งยอดคา้งชําระ 1,500 บาท 

(สมาชิกแจ้งวา่รอการชําระวันเงินเดอืนออก) 

ที่ประชุม แจ้งเจ้าตัวเข้ามาชําระค่าหุน้ 

 7.ร.ต.ท.สันติชัย  สใีหม่  ตําแหน่งกก.สส.ภจว.แพร่  เลขที่สมาชิก 08270 **ค้างชําระ 2 เดือน 

    ทุนเรือนหุ้น     346,500.00  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

22/ ม.ีค./60 
ตดิตอ่สมาชกิแจ้งวา่ได้ขาดการชําระค่าหุ้น แจ้งยอดคา้งชําระ 3,000 บาท 

(สมาชิกแจ้งวา่รอการชําระวันเงินเดอืนออก) 

รองผู้จัดการ : เจ้าตัวส่งชําระแล้ว 

ที่ประชุม รับทราบ 

 8.จ.ส.ต.จตุพร  บุญสร้าง  ตําแหน่งกก.สส.ภจว.สงขลา  เลขที่สมาชิก 09142 **ค้างชําระ 2 เดือน 

    ทุนเรือนหุ้น     113,500.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     250,184.13  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

22/ ม.ีค./60 ตดิตอ่เจ้าหนา้ที่การเงินกก.สส.ภจว.สงขลา  การเงินแจ้งหักไดส้ิน้เดอืนม.ีค.59 

ที่ประชุม มีมติรอการเงิน กก.สส.ภ.จว.สงขลา สง่ยอดสิ้นเดอืน มี.ค. 2560 

 แจ้งเพื่อทราบสมาชิกต่างจังหวัดที่เก็บยอดหนีเ้งินกู้ฉุกเฉินไม่ได้ (ตั้งแตย่้าย เก็บได้บางส่วน) 

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

  **ค้างจ่ายตั้งแตเ่ดือน  9/2559 –1/2560 

วันท่ีกู้ฉุกเฉิน: 16/ต.ค./58 วงเงินกู้: 70,000.- งวดละ(เงินตน้): 3,100.- ยอดคงเหลอื 

30/ ก.ย./ 59   - 3,100.00 30,800.- 

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

10/ มี.ค./ 60  (รายการชําระ) - 4,741.53 25,694.19 

   

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

  **ค้างจ่ายตั้งแตเ่ดือน  7/2558 – 5/2559 

วันท่ีกู้ฉุกเฉิน: 10/ก.พ./57 วงเงินกู้: 70,000.- งวดละ(เงินตน้): 5,900.- ยอดคงเหลอื 

31/ ธ.ค./59  (รายการชําระ) - 4,055.40 40,716.18 

23/ ก.พ./60  (รายการชําระ) - 3,632.04 37,084.14 

13/ มี.ค./60  (รายการชําระ) - 4,895.32 32,416.40 



 

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

  **ค้างจ่ายตั้งแตเ่ดือน  9/2559 –12/2559 

วันท่ีกู้ฉุกเฉิน: 2/ธ.ค./58 วงเงินกู้: 70,000.- งวดละ(เงินตน้): 2,200.- ยอดคงเหลอื 

31/ ธ.ค./59  (รายการ

ชําระ) 
- 2,783.53 16,938.94 

 7/ ก.พ./60  (รายการชําระ) - 1,875.29 15,063.65 

 2/ ม.ีค./60  (รายการชําระ) - 2,906.38 12,157.27 

   

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

  **ค้างจ่ายตั้งแตเ่ดือน  10/2559 – 11/2559  เก็บได้ไม่เต็ม 

วันท่ีกู้ฉุกเฉิน: 18/ก.ค./55 วงเงินกู้: 10,500.- งวดละ(เงินตน้): 1,000.- ยอดคงเหลอื 

09/พ.ย./59(รายการชําระ) - - 5,900.00 

13/ธ.ค./59(รายการชําระ) - - 5,900.00 

รอการชําระหนี้ - - 5,900.00 

 หมายเหต:ุ  เบือ้งต้นเก็บได้แต่หักในส่วนดอกเบ้ียท่ีคา้งจ่าย 

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

  **ค้างจ่ายตั้งแตเ่ดือน  10/2559 – 11/2559  เก็บได้ไม่เต็ม 

วันท่ีกู้ฉุกเฉิน: 18/ก.ค./55 วงเงินกู้: 10,500.- งวดละ(เงินตน้): 1,000.- ยอดคงเหลอื 

30/ ก.ย./60 (รายการชําระ) - 300.00 2,700.00 

 9/ ก.พ./60 (รายการชําระ) - - 2,700.00 

13/ ม.ีค./60 (รายการชําระ) - 1,557.25 1,142.75 

   

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

  **ค้างจ่ายตั้งแตเ่ดือน  9/2559 –12/2559 

วันท่ีกู้ฉุกเฉิน: 17/ธ.ค./58 วงเงินกู้: 70,000.- งวดละ(เงินตน้): 4,800.- ยอดคงเหลอื 

31/ ส.ค./ 59   - 4,900.00 52,700.- 

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

23/ ก.พ./60  (รายการชําระ) - 15,000.00 32,475.74 

15/ ม.ีค./60  (รายการชําระ) - 7,082.81 25,392.93 

 

 7.ส.ต.ท.จอมยุทธ  อินนาค   ตําแหน่ง  ตร.ทางหลวง  สมาชิกเลขที่08743 

  **ค้างจ่ายตั้งแตเ่ดือน  9/2559 –10/2559 

วันท่ีกู้ฉุกเฉิน:  1/ส.ค./59 วงเงินกู้: 80,000.- งวดละ(เงินตน้): 6,700.- ยอดคงเหลอื 

12/ ม.ค./60  (รายการชําระ) - 5,320.29 62,595.67 



 

 7/ ก.พ./60  (รายการชําระ) - 5,371.05 57,224.62 

13/ ม.ีค./60  (รายการชําระ) - 5,615.36 51,609.26 

 

 หยุดส่งหุ้นตามมตทิี่ประชุม  13  ราย 

ลําดับ ชื่อ – สกุล 
สมาชิก

เลขที ่
ทุนเรือนหุ้น 

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

2 ด.ต.สถาพร  แก้วขาว 03226 1,525,300.00 บาท 

3 ด.ต.สุวรรณ  สังข์แก้ว 03813 771,000.00 บาท 

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

5 ร.ต.ท.อาทิตย์  อนิทรสกุล 05077 408,000.00 บาท 

6 ด.ต.พันธุ์ธัช  ตั้งรุ่น 5210 349,500.00 บาท 

*7 จ.ส.ต.กิตติ  เนติ 5483 233,300.00 บาท 

8 ร.ต.ต.อนุพงศ์  แก่นแท่น 5675 880,000.00 บาท 

9 พล.ต.ต.ชัยทัต  อินทนูจติร 5992 6,698,590.00 บาท 

10 ร.ต.ต.สันธิชัย  พรหมทอง 6382 1,000,000.00 บาท 

11 ร.ต.ท.วิสิทธิ์  สุวรรณศลีศักดิ์ 7089 736,920.00 บาท 

*12 จ.ส.ต.กษินาถ   บุญอารีย์ 7337 250,700.00 บาท 

13 ร.ต.อ.ปรีชา  ก่อเกื้อ 8088 1,600,000.00 บาท 

 หมายเหตุ ตามให้มาชําระค่าหุน้ต่อ  เนื่องจากติดคนค้ําประกัน 
  1.จ.ส.ต.กิตต ิ เนติ ตําแหนง่  สภ.นาหมอ่ม  เลขท่ีสมาชกิ 05483 

  2.จ.ส.ต.กษนิาถ   บุญอารีย์ ตําแหนง่  สภ.โพธ์ิไทร  เลขท่ีสมาชกิ 07337 

ที่ประชุม รับทราบ 

5.8.2  รายงานลูกหน้ีข้าราชการบ านาญ 

 ภายในเดือน มีนาคม 2560 มีลูกหนี้ข้าราชการบํานาญส่งชําระเงินตั้งแต่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 -  24 

มีนาคม 2560 จํานวน 127 ราย รวมเป็นเงิน  1,435,474.13 บาท เรียกเก็บจริง จํานวน 113 ราย จํานวนเงิน  

1,161,520.41   บาท  มาชําระเอง จํานวน 5 ราย จํานวนเงิน 46,910.27 บาท และเรียกเก็บจากกรมบัญชีกลาง 

จํานวน 8 ราย จํานวนเงิน 163,915.84 บาท  หักไม่ได้  จํานวน  1  ราย  จํานวนเงิน 64,124.61  บาท  เรียกเก็บ

จากบัญชไีด้หมด   

           สมาชิกหนว่ยบํานาญ ประจําเดือน ก.พ.60           ยอดยกมา        129   ราย 

  ลาออก ประจําเดือน 22 ก.พ.60 – 24 มี.ค.60   ลาออก/ย้าย        2 ราย 

                                                                           เสียชีวติ             - ราย 

                 ย้ายเข้า              -    ราย 

/คงเหลอื บํานาญ.... 



 

          คงเหลือ  บํานาญ เดือน  มีนาคม 2560             ทั้งสิน้              127     ราย  

 หักไม่ได้  จํานวน   5  ราย 

 1. ร.ต.ท.สมเกียรต ิ มาตย์นอก สมาชิกเลขที่ 1506 เรยีกเก็บเงินจากบัญชไีม่ได้ จํานวน 26,882.34บาท 

นําส่งกรมบัญชกีลางเรียกเก็บ 

ที่ประชุม  ส่งกรมบัญชกีลางเรียกเก็บประจําเดือนตอ่ไป 

 2.  ด.ต.สุวัช  เพชรบุญยัง สมาชิกเลขที่ 2060 เรียกเก็บเงินจากบัญชีไม่ได้ จํานวน 10,423.66 บาท     

นําส่งกรมบัญชกีลางเรียกเก็บ 

ที่ประชุม   ส่งกรมบัญชกีลางเรียกเก็บประจําเดือนต่อไป 

 3. ด.ต.ประยูร จันทะเลิศ  สมาชิกเลขที่ 4622 เรียกเก็บจากบัญชีไม่ได้  จํานวน 5,691.13 บาท           

จงึขอนําส่งกรมบัญชกีลางเรียกเก็บ 

ที่ประชุม  ส่งกรมบัญชกีลางเรียกเก็บประจําเดือนต่อไป 

 4.  ร.ต.ต.รังสิมันต์ุ พงษ์พราหมณ์ สมาชิกเลขที่ 4703 เรียกเก็บจากบัญชไีม่ได้ จํานวน 31,058.40 บาท  

จงึขอนําส่งกรมบัญชกีลางเรียกเก็บ 

ที่ประชุม  ส่งกรมบัญชกีลางเรียกเก็บประจําเดือนตอ่ไป 

 5. ด.ต.จรัส  สวนนิ่ม  สมาชิกเลขที่  4425 ซึ่งสมาชิกได้ขาดส่งชําระหนี้ จํานวน 3 งวด ซึ่งได้ค้างค่าหุ้น 

เงินต้นและดอกเบีย้ จํานวนทั้งสิน้ 122,352.48  บาท โดยแบ่งเป็นค่าหุน้ จํานวน 4,500.00 บาท เงินต้นหนี้สามัญ

จํานวน 67,000.00บาท ดอกเบีย้จํานวน 50,852.48 บาท ฝุายดําเนินการได้ติดต่อประสานงานกับพี่สาวของเจ้า

ตัวแล้ว จะขอชําระดอกเบี้ย จํานวน 40,000.00 บาท ในวันที่ 24 มีนาคม 2560   ยอดคงเหลือจากการหัก

ดอกเบี้ยที่สมาชิกชําระ คงเหลือดอกเบี้ย จํานวน 10,852.48 บาท  เงินต้น  จํานวน 67,000.00  บาท  ค่าหุ้น 

จํานวน 4,500.00  บาท 

 ฝุายดําเนินการได้ติดต่อประสานงานการเจ้าหน้าที่การเงิน สภ.เบตง แล้ว สมาชิกรายนี้  จะได้รับ

เงินเดือนจากกรมบัญชีกลาง จํานวนเงิน ทั้งสิ้น  14,872.35  แต่เนื่องจาก ในการหักชําระหนี้ของสมาชิกรายนี ้ 

หักชําระจํานวน  19,362.00 บาท  ทําให้ไม่พอในการหักชําระหนี้รายเดือนของสมาชิกรายนี้   

 จึงแจ้งคณะกรรมการพิจารณาการหักเงินชําระหนี้ของสมาชิกรายนี้ต่อไป 

ที่ประชุม  เรียกผูค้้ําประกันพบคณะกรรมการอํานวยการ 

5.8.3  รายงานลูกหน้ีในหน่วย 

ส่งเรียกเก็บ 

สังกัด หุ้น สท สช เงินฝาก สพ สฐ ฉฉ ฉฐ ดบ 
ยอดส่ง

เก็บ 

สภ.เมอืงยะลา           

4821 ร.ต.อ.กฤชพิชญ์ พิชญนิตินัย 1,500 10,000 2,500 - - - - - 7,968.08 21,968.08 
6252 ด.ต.ปราโมทย์ แก้วอ่อน 1,500 9,700 - 100 - - - - 16,534.79 27,834.79 

 3,000 19,700 2,500 100 - - - - 24,502.87 49,802.87 

สภ.ยะหา           

7043 ส.ต.อ.สมชาย สุวรรณ์ตรี 1,500 5,900 - - - - - - 12,854.62 20,254.62 



 
7524 ส.ต.ท.พงษเ์ทพ เจริญโสภณ 1,500 5,900 - - - - 2,400 - 5,943.67 15,743.67 
 3,000 11,800 - - - - 2,400 - 18,798.28 35,998.29 

นปพ.           

8894 ส.ต.ต.ชาคริต นุ่มศรีปาน 1,300 - -  - - 42,000 - 536.99 45,836.99 

 1,300 - -  - - 42,000 - 536.99 45,836.99 

สภ.จะกว๊ะ           

8904 ส.ต.ท.พิทยา อินทร์ยอด 1,400 5,600 500 - - 1,580 - 2,100 5,617.18 16,797.18 

9020 ส.ต.ต.อาทิตย ์กลับแกว้ 1,300 4,500 - - - 1,100 400 4,200 5,239.85 16,739.85 
9422 ส.ต.ต.ภัทดนัย สิทธผิล 1,200 3,600 - - - - - - - 4,800 
 3,900 13,700 500 - - 2,680 400 6,300 10,857.03 38,337.03 

สภ.บันนังสตา           

9976 ส.ต.ต.สุรศักด์ิ สุ ปกรณ์ 1,300 - - 2,000 - - 42,000 - 536.99 45,836.99 

 1,300 - - 2,000 - - 42,000 - 536.99 45,836.99 

สภ.ธารโต          20,924.33 

9037 ส.ต.ต.วษิณุ พรมแกว้ 1,400 5,700 900 - - - - - 5,865.73 13,865.73 

8645 ส.ต.ต.เทิดพงศ์ ไวยวิก 1,300 5,500 - 1,000 - - - - 9,275.62 17,075.62 

 2,700 11,200 900 1,000 - - - - 15,141.35 30,941.35 

สภ.กรงปนัิง           

9950 ส.ต.ต.อนรรฆวี หนูเกลีย้ง 1,300 - - 100 - - 4,200 - 281.07 5,881.07 

 1,300 - - 100 - - 4,200 - 281.07 5,881.07 

 16,500 61,400 3,900 3,200 - 2,680 49,000 3,200 75,241.98 218,221.98 

 

เรยีกเก็บได้จริง 

สังกัด หุ้น สท สช สฐ ฉฉ ฉฐ เงินฝาก ดบ เก็บได ้
ยอดส่ง

เก็บ 

สภ.เมอืงยะลา           
4821 ร.ต.อ.กฤชพิชญ ์พิชญนิตินัย 1,500 6,932 2,500 - - - - 7,968.08 18,900.08 21,968.08 
6252 ด.ต.ปราโมทย์ แก้วอ่อน 1,500 7,200 - - - - - 16,534.79 25,234.79 27,834.79 

 3,000 14,132 2,500 - - - - 24,502.87 44,134.87 49,802.87 

สภ.ยะหา           

7043 ส.ต.อ.สมชาย สุวรรณ์

ตรี 
1,500 900 - - - - - 12,854.62 15,254.62 20,254.62 

7524 ส.ต.ท.พงษ์เทพ เจริญโสภณ 1,500 5,900 - - 1,400 - - 5,943.67 14,743.67 15,743.67 
 3,000 6,800 - - 1,400 - - 18,798.29 29,998.29 35,998.29 

นปพ           

8894 ส.ต.ต.ชาคริต นุ่มศรี

ปาน 
1,300 - - - 4,200 - 2,000 536.99 8,036.99 45,836.99 

 1,300 - - - 4,200 - 2,000 536.99 8,036.99 45,836.99 

สภ.จะกว๊ะ           
8904 ส.ต.ท.พิทยา อนิทร์ยอด 1,400 5,600 500 1,580 - 1,100 - 5,617.18 15,797.18 16,797.18 
9020 ส.ต.ต.อาทติย์ กลับแก้ว 1,300 4,500 - 1,100 - 4,101 - 5,239.85 16,240.85 16,739.85 
9422 ส.ต.ต.ภัทดนัย สิทธผิล - - - - - - - - - 4,800 

 2,700 10,100 500 2,680 - 5,201 - 10,857.03 32,038.03 38,337.03 

สภ.บันนังสตา           
9976 ส.ต.ต.สุรศักดิ์ สุปกรณ์ 1,300 - - - 4,200 - 2,000 536.99 8,036.99 45,836.99 



 

 1,300 - - - 4,200 - 2,000 536.99 8,036.99 45,836.99 

สภ.ธารโต           

9037 ส.ต.ต.วิษณุ พรมแก้ว - - - - - - - - - 13,865.73 

8645 ส.ต.ต.เทดิพงศ์ ไวยวิก 1,300 5,500 - - - - 500 9,275.62 16,575.62 17,075.62 

 1,300 5,500 - - - - 500 9,275.62 16,575.62 30,941.35 

สภ.กรงปนิัง           
9950 ส.ต.ต.อนรรฆวี หนูเกลี้ยง - - - - - - - - - 5,881.07 
 - - - - - - - - - 5,881.07 
 11,300 36,532 3,000 2,680 5,600 5,201 2,500 63,970.80 130,783.80 218,221.98 

ที่ประชุม รับทราบ 

5.8.4  เรื่อง  รายงานสมาชิก ศชต. เดือนมีนาคม 2560 

 แจ้งคณะกรรมการดําเนินการ ขอแจ้งสมาชิกหนว่ยของ ศชต. ดังนี้ 

 1. สมาชิก ศชต.กก.สส.  จํานวน  32 ราย จํานวนเงินเรียกเก็บ  439,110.66  บ. ติดต่อการเงิน         

ศชต.กก.สส.  หักเก็บได้ทั้งจํานวน 

 2. สมาชิก ศชต.อก.  จํานวน  23 ราย  จํานวนเงินเรียกเก็บ  225,618.38  บ.  ติดต่อการเงิน          

ศชต.อก.  หักเก็บได้ทั้งจํานวน 

 3. สมาชิก ศชต.ศฝร.  จํานวน  7 ราย  จํานวนเงินเรียกเก็บ  91,455.68  บ.  ติดต่อการ            

เงินศชต.อก.  หักเก็บได้ทั้งจํานวน 

   ยอดยกมา 62 ราย 

   ลาออก  - ราย 

   ย้ายเข้า  - ราย 

   คงเหลือ 62 ราย 

 จงึแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 

5.8.5 รายละเอียด หน่วยนอก(สมาชกิพิเศษ) 

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

 สมาชิกไปกู้สหกรณ์พัทลุงแต่ระหว่างการโอนไปพัทลุง โอนไม่หมด จึงมียอดค้างสหกรณ์  285,070.25  บาท 

 ณ ตอนนี้เริ่มเก็บได้แต่ดอกเบีย้เดือนละ 5,000  บาท และรอเอาหุ้นหักหนี ้ (สมาชิกส่งเอง) 

    ทุนเรือนหุ้น          -   .00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     40,537.11  บาท   

ว / ด / ป รายการ 

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

16/ ก.ย./59 สมาชิกแจ้งวา่สมาชกิมีปัญหาเกี่ยวกับรายรับไมพ่อจ่าย 

20/ก.ย./59 

สมาชิกทําบันทึกข้อความชี้แจ้ง วา่ทําไมถึงส่งชําระหนีใ้ห้กับสหกรณฯ์ ไมไ่ด้ เพราะประสบกับปัญหาทางการเงิน 

เนื่องจากรายรับในแต่ละเดอืนท่ีคงเหลอืไม่เพยีงพอท่ีจะชําระตามขอ้ตกลง จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่าน 

เพื่อขอขยายระยะเวลาและขอปรับลดยอดการชําระในแต่ละเดอืน เพื่อจะได้ชําระตอ่ไป และในวันท่ี1-2 ต.ค. 59  



 

จะขอชําระดอกเบ้ียจํานวน 14,000 บาท ก่อนส่วนยอดเงินตน้ จะชําระต่อไป 

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

8 / พ.ย./59 ตดิตอ่ให้สมาชกิมาชําระ ยอด 5,000 บ. แตเ่จ้าตัวขอเลื่อนจ่ายไปวันท่ี 15/ พ.ย./59 

22/ พ.ย./59 
ตดิตอ่สมาชกิให้มาชําระ แต่รายรับไมเ่พยีงพอท่ีจะมาชําระ  จงึเสนอให้สมาชกิกู้เงินปันผล ยอด 12,800 บ. 

มาชําระหนีใ้บบางส่วน ที่ค้างจ่าย (ระหว่างนี้ รอบันทึกข้อความจากสมาชกิ) 

13/ ธ.ค./59 

     บันทึกข้อความ  กก.สส.ภ.จว.พัทลุง  ข้าฯ ด.ต.สากล  สขุเกษม  ได้มีหน้ีสินคงค้างในบางส่วนกับสหกรณ์ฯ 

ข้าฯ ด.ต.สากล  สุขเกษม  จึงมคีวามประสงค์ขอกูเ้งินปันผลมาเพื่อชําระหนี้ในบางส่วนท่ีคา้งจ่าย 

     จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพจิารณา 

21/ ก.พ./60 

ตามมติคณะกรรมการชุดท่ี21/13  26 มกราคม 2560 พจิารณาแล้วให้นําทุนเรือนหุน้และเงินปันผลชําระหนี ้

ทุนเรือนหุน้ 230,300 บ.  ปิดชําระหนี้เงินกู้สามัญ 285,070.25 บ. 

เลขท่ีใบเสร็จ S1-002733/2560  เงินตน้ 221,500.13 บ.  ดอกเบ้ีย 8,799.87 บ. รวมท้ังสิ้น 230,300 บ. 

หนี้คงเหลอื 63,570.12 บ. 

22/ ก.พ./60 นําเงินปันผลและเฉลี่ยคนื ชําระค่าหุ้นและหนี้ ยอด 23,046.94 บาท 

22/ มี.ค./60 
ตดิตอ่เจ้าตัวให้มาชําระหนี้เงินกูท่ี้คา้งจ่าย และได้ติดต่อไปยังเจา้หน้าท่ีสหกรณพ์ัทลุงเพื่อหาทางออกในการชําระ

หนี้ยอดคา้ง 40,537.11 บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติรอการชําระสิน้เดือนมีนาคม 2560 

5.8.6 รายละเอียด สมาชิกค าพิพากษา 

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

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

    ทุนเรือนหุ้น     294,400.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     466,528.61  บาท ตัดการด์นอก 

ว / ด / ป รายการ 

21/ เม.ย./59 แจ้งคนค้ําเพื่อทราบแล้ว 

25 /เม.ย./59 
ประธานให้ทําหนังสอืช้ีแจ้ง ตามมติท่ีประชุม ชุดท่ี21 คร้ังท่ี3    

                                                                               

ถึง ผกก.สน.สําเหร่  ท่ีสอ.ยล./1305 

ถึง ผบก.ตํารวจนครบาล8  ท่ีสอ.ยล./1306                                                                         

ถึง ผบก.ตํารวจนครบาล  ท่ีสอ.ยล./1307 

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

14/ มิ.ย./59 มตท่ีิประชุม ชุดท่ี21  ครัง้ท่ี6  มีมตใิห้ดําเนินการฟอูง 

5 / ก.ค./59 นําเงินปันผลชําระหนี ้ ใบเสร็จเลขท่ี S1-009368/2559  จํานวนเงิน 23,164.52.- บาท 

28/ ก.ค./59 มตท่ีิประชุม ชุดท่ี21 ครัง้ท่ี7 มตท่ีิประชุมอนุมัติ เบิกเงินค่าเดินทางดําเนินคด ี

27/ ก.ค./59 แจ้งคนค้ําเพื่อทราบ ( คร้ังท่ี 2 )ห 

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

รวมจ่าย 25,398.30.-บ. 

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

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

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



 

27/ ต.ค./59 
การเงนิกองบังคับการปราบปรามไดโ้อนมาชาํระ ยอด  8,550 บ. ส่วนตา่ง(การเงนิแจง้วา่เงนิตกเบิกไมไ่ด้รับจึงหักไมไ่ด้) 

ตดิตอ่ให้เจ้าตัวมาจ่ายยอดต่าง 2,500 บ.  แต่สมาชกิแยง้วา่ไมใ่ห้ทางสหกรณห์ัก 

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

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

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

ที่ประชุม มีมติใหท้ี่ปรึกษาฝุายกฎหมายสหกรณ์ฯ ดําเนินการแล้วรายงานความคืบหน้าต่อที่ประชุม

ประจําเดือนต่อไป 

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

    ทุนเรือนหุ้น     327,000.00  บาท 

                                     หนี้เงนิกู้สามัญ   1,568,516.05  บาท 

    หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ      54,593.56  บาท ตัดการด์นอก 

ว / ด / ป รายการ 

- ประธานให้ทําหนังสอืช้ีแจ้ง ถึงกรมสง่เสริมสหกรณ์, ผู้บัญชาการ, ผู้บังคับการ, สน.ดุสติ 

23 /พ.ค./59 ส่งหนังสอื ถึงอธิบดีกรมสง่เสริมผ่านสหกรณจ์งัหวัดยะลา ท่ีสอ.ยล./1766 

16 /พ.ค./59 

ทางกรมสง่เสริมยะลา ได้ตอบหนังสอืกลับมา ที่กษ1115/5966 และได้นําเร่ืองส่งสํานักงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

กรุงเทพฯ พื้นท่ี1 เร่ือง ตรวจสอบข้อเท็จจริง ของสมาชกิเน่ืองจากเป็นหน้ี 2 ท่ีรอตอบกลับจากสํานักงาน 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพฯ พื้นท่ี1  Tel.02-241-5902 -3 

14 /ม.ิย./59 มตท่ีิประชุม ชุดท่ี21 คร้ังท่ี6 ประชุมอํานวยการ  มมีตใิห้ดําเนินการฟอูง 

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

3 /ส.ค./59 ทางกรมสง่เสริม เขต12 กรุงเทพฯ ได้ติดต่อกลับมา ขอรายละเอยีดการสมัครเป็นสมาชกิครัง้แรก วันท่ี30/มิ.ย./49  

20 /ต.ค./59 

สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นท่ี1  ท่ีกษ1109/2977  เร่ืองตอบข้อร้องเรียนการรับสมัครสมาชิก

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

เข้าเป็นสมาชกิสหกรณอ์อมทรัพย์ตํารวจแห่งชาติ จํากัด เมื่อ4 มิถุนายน 2557 โดยให้ถอ้ยคําในใบสมัครว่าอยู่ใน 

สังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาลและมิได้เป็นสมาชกิในสหกรณอ์ื่น โดยมีผู้บังคับบัญชารับรองว่าไม่มรีายการหัก

เงินให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืน สอดคลอ้งกับเอกสารรายการหักเงินเดอืน ประจําเดือนพฤษภาคม 2557ของ

ข้าราชการตํารวจ สน.ดุสติ ตน้สังกัดของพ.ต.ต.ประดิษฐ์ฯ ซึ่งไมป่รากฏรายการหักเงินเดอืนให้สหกรณ์อ่ืนเชน่เดียวกัน

คณะกรรมการดําเนนิการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจแห่งชาติ จํากัด จึงพิจารณารับพ.ต.ต.ประดิษฐ์ฯ เข้าเป็นสมาชกิ 

          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. 



 

ที่ประชุม มีมติใหท้ี่ปรึกษาฝุายกฎหมายสหกรณ์ฯ ดําเนินการแล้วรายงานความคืบหน้าต่อที่ประชุม

ประจําเดือนต่อไป 

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

ทุนเรือนหุ้น    360,000.00  บาท 

หนี้เงนิกู้สามัญ  1,400,000.34  บาท 

    หนี้โครงการ      71,056.85  บาท   ตัดการ์ดนอก 

ว / ด / ป รายการ 

26/ ก.พ./59 มตท่ีิประชุม ชุดท่ี21 คร้ังท่ี2 มีมติให้ดําเนนิการฟูอง แต่ประธานไมใ่ห้ฟูอง 

30/ มี.ค./59 ส่งหนังสอืช้ีแจ้ง ถึงผู้บัญชาการ, ผู้บังคับการ, ผู้กํากับการ, สน.สําเหร่  ท่ีสอ.ยล./1069 

- ส่งหนังสอืหักเงินชําระค่าหุ้นและหนี ้ ท่ีสอ.ยล./1070   ยอด23,920 บ. 

8 / มิ.ย./59  

ได้ทําการตดิตอ่ ไปท่ีสน.บางโพ รอหนังสือตอบกลับจากเจ้าหน้าที่การเงินวา่สมาชกิกู้ที่ไหนบ้าง และเหตุผลใดท่ี 

หักให้กับสหกรณ์ฯ ไมไ่ด ้

...หนังสอืตอบกลับจากสน.บางโพ  เลขท่ี 0015.(บก.น.1)(11)/2164  วันท่ี 8 มิ.ย. 2559 การเงินหักได้ 

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

14/ มิ.ย./59 มตท่ีิประชุม ชุดท่ี21 คร้ังท่ี6 ประชุมอํานวยการ มีมติให้ดาํเนินการฟอูง 

28/ ก.ย./59 การเงินหักส่งชําระ ยอด 3,470 บ. หักค่าธรรมเนยีม 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 มีมติใหท้ี่ปรึกษาฝุายกฎหมายสหกรณ์ฯ ดําเนินการแล้วรายงานความคืบหน้าต่อที่ประชุม

ประจําเดือนต่อไป 

5.8.7  ขอน าเงินปันผลและเฉลี่ยคนื  หน่วยนอก(สมาชิกพเิศษ)  ช าระหนี้ 

  1. จ.ส.ต.ประจวบ  บัวหาร    สมาชิก 3577 

 ทุนเรือนหุ้น 275,900.00 บาท 

 เงินกู้สามัญ 422,771.38 บาท 

  2. ด.ต.แวฮูเซ็ง  แวเด็ง    สมาชิก 4159 

 ทุนเรือนหุ้น 396,000.00 บาท 

 เงินกู้สามัญ 668,951.34 บาท 

   

 

/3.ร.ต.ท.มะลาเซ็ง... 



 

3. ร.ต.ท.มะลาเซ็ง  เซะบิง    สมาชิก 4652 

 ทุนเรือนหุ้น 407,500.00 บาท 

 เงินกู้สามัญ 1,280,000.00 บาท 

 เงินกู้ค่าครองชีพ 141,600.00 บาท 

 เงินกู้ฉุกเฉิน         6,400.00 บาท 

 เงินกู้ปันผลและเฉลี่ยคืน 20,000.00 บาท 

  4. ส.ต.ท.ชาญชัย  เจย้ชุม    สมาชิก 5231 

 ทุนเรือนหุ้น 164,500.00 บาท 

 เงินกู้สามัญ 166,688.15 บาท 

  5. ด.ต.สายัน  เพชรเต็ม    สมาชิก 5557 

 ทุนเรือนหุ้น 326,600.00 บาท 

 เงินกู้สามัญ 501,700.00 บาท 

  6. ด.ต.คนึง   แว่นนุย้    สมาชิก 5769 

 ทุนเรือนหุ้น 384,000.00 บาท 

 เงินกู้สามัญ 676,759.26 บาท 

  7. ส.ต.ท.ยุทธศาสตร ์ พิทักษ์    สมาชิก 6164 

 ทุนเรือนหุ้น 177,600.00 บาท 

 เงินกู้สามัญ 613,543.14 บาท 

 เงินกู้รับภาระ-ฐานะผูค้้ําฯ 179,553.61 บาท 

  8. ส.ต.อ.อรรถพงค์  ศรีบุญเรอืง    สมาชิก 7443 

 ทุนเรือนหุ้น 184,800.00 บาท 

 เงินกู้สามัญ 560,400.00 บาท 

 เงินกู้ค่าครองชีพ 106,605.41 บาท 

 เงินกู้ฉุกเฉิน 13,500.00 บาท 

 เงินกู้รับภาระ-ฐานะผูค้้ําฯ 281,646.03 บาท 

  9. ร.ต.ท.ณัฐวัฒน์  ชูรัตน์    สมาชิก 7514 

 ทุนเรือนหุ้น 346,500.00 บาท 

 เงินกู้สามัญ 382,800.00 บาท 

 เงินกู้ค่าครองชีพ 191,600.00 บาท 

 เงินกู้ฉุกเฉิน 9,100.00 บาท 

 เงินกู้ปันผลและเฉลี่ยคืน 22,700.00 บาท 

   

 

 

/10.ส.ต.ท.สุชาติ... 



 

10. ส.ต.ท.สุชาติ  ศรเีทพอุบล    สมาชิก 8460 

 ทุนเรือนหุ้น 163,000.00 บาท 

 เงินกู้สามัญ 707,700.00 บาท 

 เงินกู้ปันผลและเฉลี่ยคืน 5,000.00 บาท 

  11. ส.ต.ต.ไพศาล  หนูช่วย    สมาชิก 8538 

 ทุนเรือนหุ้น 157,200.00 บาท 

 เงินกู้สามัญ 683,200.00 บาท 

  12. ส.ต.ต.ธีรพงศ ์  หุ้ยล่อง    สมาชิก 8543 

 ทุนเรือนหุ้น 45,900.00 บาท 

 เงินกู้ฉุกเฉิน 45,734.50 บาท 

  13. ส.ต.ท.ยุทธภูมิ  ทัดกลาง    สมาชิก 8804 

 ทุนเรือนหุ้น 168,200.00 บาท 

 เงินกู้สามัญ 706,300.00 บาท 

 เงินกู้ค่าครองชีพ 58,640.00 บาท 

  14. ส.ต.ต.ชัยวัฒน์  กลิ่นอุบล    สมาชิก 8867 

 ทุนเรือนหุ้น 215,400.00 บาท 

 เงินกู้สามัญ 303,752.34 บาท 

 เงินกู้ปันผลและเฉลี่ยคืน 13,900.00 บาท 

  15. ส.ต.ท.วราวุฒิ  สุขใส    สมาชิก 8979 

 ทุนเรือนหุ้น 132,800.00 บาท 

 เงินกู้สามัญ 428,000.00 บาท 

 จึงเรียนคณะกรรมการฯ  พิจารณา ขอนําเงินปันผลและเฉลี่ยคืน   หน่วยนอก(สมาชิกพิเศษ)  ชําระหนี้ 

ซึ่งเป็นสมาชิกที่โดนไล่ออก ลาออก และเสียชีวติ เป็นต้น 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมมีตอินุมัตใิห้นําเงินปันผลและเฉลี่ยคืนชําหนี้ 

5.8.8 ขอน าเงินปนัผลและเฉลี่ยคนื  ต่างจังหวัด  ช าระหนี ้

  1. จ.ส.ต.ธิยาภัทร์  กองเพ็ง    สมาชิก 5295 

 ทุนเรือนหุ้น 367,700.00 บาท 

 เงินกู้สามัญพิเศษ 864,377.76 บาท 

 เงินกู้ค่าครองชีพ 127,500.00 บาท 

 เงินกู้ฉุกเฉิน 10,931.79 บาท 

 เงินกู้รับภาระ-ฐานะผูค้้ําฯ 672,321.16 บาท 

 เงินกู้ปันผลและเฉลี่ยคืน 21,800.00 บาท 

   

/2.ส.ต.อ.ธันวา... 



 

2. ส.ต.อ.ธันวา  พยายาม    สมาชิก 7898 

 ทุนเรือนหุ้น 118,500.00 บาท 

 เงินกู้สามัญ 317,920.62 บาท 

 เงินกู้ค่าครองชีพ 67,881.98 บาท 

  3. ร.ต.ท.ธีรวทิย์   บุญสันต์    สมาชิก 8679 

 ทุนเรือนหุ้น 399,000.00 บาท 

 เงินกู้สามัญ 1,190,000.00 บาท 

  4. ส.ต.ท.จอมยุทธ  อินนาค    สมาชิก 8743 

 ทุนเรือนหุ้น 94,000.00 บาท 

 เงินกู้สามัญ 378,475.88 บาท 

 เงินกู้ฉุกเฉิน 51,609.26 บาท 

 เงินกู้รับภาระ-ฐานะผูค้้ําฯ 58,546.60 บาท 

  5. ส.ต.ต.ธีระยุทธ  สุดอุดม    สมาชิก 899 

 ทุนเรือนหุ้น 218,200.00 บาท 

 เงินกู้สามัญ 846,224.90 บาท 

 เงินกู้ค่าครองชีพ 26,095.18 บาท 

 เงินกู้ปันผลและเฉลี่ยคืน 13,200.00 บาท 

 จงึเรียนคณะกรรมการฯ  พิจารณา ขอนําเงินปันผลและเฉลี่ยคืน  สมาชิกต่างจังหวัด  ชําระหนี้ 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมมีตอินุมัตใิห้นําเงินปันผลและเฉลี่ยคืนชําหนี้ 

5.8.9  ขอน าเงินปันผลและเฉลี่ยคนื  บ านาญ  ช าระหนี ้

  1. ด.ต.สุวัช  เพ็ชรบุญยัง    สมาชิก 2060 

 ทุนเรือนหุ้น 327,800.00 บาท 

 เงินกู้สามัญ 224,247.92 บาท 

 เงินกู้รับภาระ-ฐานะผูค้้ําฯ 137,412.21 บาท 

  2. ด.ต.จรัส  สวนนิ่ม    สมาชิก 4425 

 ทุนเรือนหุ้น 376,500.00 บาท 

 เงินกู้สามัญ 1,157,000.00 บาท 

  3. ร.ต.ท.นิยม   ราชวิบูลย์    สมาชิก 5753 

 ทุนเรือนหุ้น 403,5000.00 บาท 

 เงินกู้สามัญ 1,027,784.02 บาท 

 เงินกู้ค่าครองชีพ 49,708.66 บาท 

 จงึเรียนคณะกรรมการฯ  พิจารณา ขอนําเงินปันผลและเฉลี่ยคืน  สมาชิกบํานาญ  ชําระหนี้ 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมมีตอินุมัตใิห้นําเงินปันผลและเฉลี่ยคืนชําหนี้ 

/5.9 เรื่อง สมาชิกถูกตั้งกรรมการ... 



 

5.9  เรื่อง  สมาชิกถูกตั้งกรรมการสอบสวน 

 คําสั่งตํารวจภูธรจังหวัดยะลา ที่ 328/2560 เรื่อง ตั้งคณะกรรมการสอบสวน ลงวันที่ 9 มีนาคม 2560 

สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.ท.มนัสนันท์  แก้วเวหา  ตําแหน่ง ผบ.หมู่ ป.สภ.บันนังสตา  สมาชิกเลขที่ 8555 

รายละเอียดดังนี ้

  ทุนเรอืนหุ้น     222,400.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ 01460/2558 (0.2)  833,000.00 บาท   

  หน้ีเงนิกู้ฉุกเฉิน 00952/2559 (1%)            9,000.00 บาท 

  ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ 

   1.  ส.ต.อ.กิตตพิงษ์ แก้วจันทร์ สภ.บันนังสตา 

   2.  ส.ต.ท.ณัฐพล เมืองสวัสดิ สภ.บันนังสตา 

   3.  ส.ต.ท.อรรถพล มานะกิจ สภ.บันนังสตา 

   4.  ส.ต.ท.จรนิทร์ แซ่หว่อง สภ.บันนังสตา 

  ผู้ค้ าประกันเงินกู้ฉุกเฉิน  

   1.  ส.ต.ท.สุทธิพงษ์ ธีระแนว สภ.บันนังสตา 

ที่ประชุม  แจ้งผูค้้ําประกันรับทราบ 

5.10  เรื่อง  ขอโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์  (กรณไีม่ติดภาระค้ าประกัน) 

 1. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.ท.ปัญญา  สีดามาตย์  ตําแหน่ง สภ.เมืองร้อยเอ็ด สมาชิกเลขที่ 

6336 ขอโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์

ตํารวจจังหวัดร้อยเอ็ด จํากัด  รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น     206,400.00 บาท 

  หน้ีเงินกู้สามัญ 00161/2555   302,335.06 บาท 

  **เป็นสมาชิกมาแล้ว  9 ปี  9 เดอืน 

  ไม่ติดภาระค้ าประกัน 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้โอน 

 2. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.ท.สมชาย  ยศสงคราม  ตําแหน่ง สภ.เมืองสกลนคร สมาชิกเลขที่ 

7394 ขอโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์

ตํารวจจังหวัดสกลนคร จํากัด  รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น     264,800.00 บาท 

  หน้ีเงินกู้สามัญ 01348/2555   811,237.73 บาท 

  **เป็นสมาชิกมาแล้ว  7 ปี  3 เดือน 

  ไม่ติดภาระค้ าประกัน 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้โอน 

/3.ด้วยสมาชิกสหกรณ์... 



 

 3. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ด.ต.กฤตภาส   ขําเพ็ง  ตําแหน่ง สภ.คลอแงะ จว.สงขลา สมาชิกเลขที่ 

4664 ขอโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์

ตํารวจจังหวัดสงขลา จํากัด  รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น     402,000.00 บาท 

  หน้ีเงินกู้สามัญ 00550/2559          1,592,769.18 บาท 

  หน้ีเงินกู้สามัญค่าครองชีพ 01632/2559 162,309.08 บาท 

  หน้ีเงินกู้ฉุกเฉิน 00196/2560             20,006.43 บาท 

  **เป็นสมาชิกมาแล้ว  15 ปี  10 เดือน 

  ไม่ติดภาระค้ าประกัน 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้โอน 

5.11  เรื่อง  ขอรับโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ 

 1.  ตามหนังสือ สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส จํากัด ที่ สอ.099/2560 ลงวันที่ 21 

กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง ขอโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ สมาชิกราย ส.ต.ท.สุธีร์ มงคลพิศษฐ์ มายังสหกรณ์

ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น     79,000.00 บาท 

  เป็นสมาชกิเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2557 

  ไม่ติดภาระค้ าประกัน 

ที่ประชุม  อนุมัตริับโอน 

 2.  ตามหนังสือ สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดชายแดนภาคใต้ จํากัด ที่ สอ.61/2560 ลงวันที่ 

20 มีนาคม 2560 เรื่อง ขอโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ สมาชิกราย ร.ต.อ.หญิงจศิมา วงศ์งาม มายัง

สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น     241,000.00 บาท 

  หน้ีเงินกู้สามัญ           1,076,066.00 บาท 

  เงนิสามัญเคร่ืองใช้ไฟฟ้า    88,800.00 บาท 

  เงนิกู้ฉุกเฉิน        4,200.00 บาท 

  ดอกเบี้ยค้างช าระ       5,833.00 บาท 

  เป็นสมาชิกเมื่อ 18 ตุลาคม 2559 อายุ 3 ปี 5 เดือน 

  ไม่ติดภาระค้ าประกัน 

ที่ประชุม  อนุมัตริับโอน 

 

 

/5.12 เรื่อง สมาชิกขอลาออกจากการเป็นสมาชิก... 



 

5.12  เรื่อง  สมาชิกขอลาออกจากการเป็นสมาชิกภาพ (กรณตีิดภาระค้ าประกัน) 

 1.  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ร.ต.อ.สุพล  งิ้วลาย  ตําแหน่ง  สภ.บางแก้ว จว.สมุทรปราการ สมาชิกเลขที่  

6553  ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกภาพ รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น     174,000.00 บาท 

  หน้ีเงินกู้สามัญ 01060/2553   129,839.21 บาท 

  ติดภาระค้ าประกัน  1  ราย 

  1.  ส.ต.อ.ธนเดช  จํานงอุดม  หุน้  195,000.00  บาท  หนี ้ 200,436.47  บาท 

  **สมาชิกเซ็นหนังสือรับสภาพหนีเ้รียบร้อยแลว้ 

ที่ประชุม  ไม่อนุมัตใิห้เปลี่ยนค้ําประกัน 

 2.  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.ท.เชิดชัย สมบูรณ์  ตําแหน่ง  สภ.หนองบัวลําภู สมาชิกเลขที่  7488  

ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกภาพ รายละเอียดดังนี ้

  ทุนเรอืนหุ้น     216,000.00 บาท 

  ติดภาระค้ าประกัน  1  ราย 

  1ส.ต.ท.อภิชาติ    คําใส  หุ้น  182,800.00  บาท  หนี ้ 324,056.26  บาท 

  **สมาชิกเซ็นหนังสือรับสภาพหนีเ้รียบร้อยแลว้ 

ที่ประชุม  ไม่อนุมัตใิห้เปลี่ยนค้ําประกัน  

5.13  เรื่อง  สมาชิกเสียชีวิต  

 สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ต.โอภาส  แซ่ตั้ง ตําแหน่ง สภ.เมืองยะลา สมาชิกเลขที่ 8500 ได้เสียชีวิต

จากการปฏิบัติหนา้ที่ เมื่อวันที่ 9 มนีาคม 2560 สาเหตุถูกยิงด้วยอาวุธปืน รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น       65,800.00 บาท 

  หน้ีเงินกู้สามัญค่าครองชีพ 01357/2559  (1%)130,000.00 บาท 

  หน้ีเงินกู้ฉุกเฉิน 00157/2560 (1%)    77,000.00 บาท  

  ผู้รับผลประโยชน์  3  ราย 

   1.  นางถาวร  แซ่ตั้ง มารดา 

   2.  ด.ญ.หนึ่งธิดา แซ่ตั้ง บุตร 

   3.  นายสุเมธ  แซ่ตั้ง บิดา  

ที่ประชุม  แจ้งผูค้้ําประกันรับทราบ  

 

 

                                                            /5.14 เรื่อง ขอหยุดดอกเบีย้... 

  



 

5.14  เรื่อง  ขอหยุดดอกเบี้ย  

 1.  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ร.ต.ท.มะลาเซ็ง  เซะบิง  สมาชิกเลขที่ 4652  ได้เสียชวีิต  รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น     407,500.00 บาท 

  หน้ีเงินกู้สามัญ 00613/2559 (1%)             1,280,000.00 บาท  

  หน้ีเงินกู้ค่าครองชีพ 01638/2559 (1%)    141,600.00 บาท 

  หน้ีเงินกู้ฉุกเฉิน 0113/2558             6,400.00 บาท 

  หน้ีเงินกู้ปันผล         20,000.00 บาท 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้หยุดดอกเบีย้ 

 2.  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ต.โอภาส  แซ่ตั้ง ตําแหน่ง สภ.เมืองยะลา สมาชิกเลขที่ 8500 ได้เสียชีวิต

จากการปฏิบัติหนา้ที่ เมื่อวันที่ 9 มนีาคม 2560 สาเหตุถูกยิงด้วยอาวุธปืน รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น       65,800.00 บาท 

  หน้ีเงินกู้สามัญค่าครองชีพ 01357/2559  (1%)130,000.00 บาท 

  หน้ีเงินกู้ฉุกเฉิน 00157/2560 (1%)    77,000.00 บาท 

ที่ประชุม อนุมัตใิห้หยุดดอกเบีย้ 

5.15  เรื่อง  ขอเบิกเงนิกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ 

 ข้อ 12 สมาชิกผู้ใดเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บสาหัสตามข้อ 5(1) (2) ให้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือจาก

สหกรณ์ ตามหลักเกณฑด์ังนี้ 

 (1) กรณีสมาชิกเสียชีวิตให้จ่ายเงนิช่วยเหลือแก่ทายาท  

  (ก) เป็นสมาชิกเกินหนึ่งปีแต่ไม่เกินหา้ปี จํานวนหา้หมื่นบาท 

  (ข) เป็นสมาชิกเกินห้าปีขึ้นไป  จํานวนเจ็ดหมื่นบาท 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ต.โอภาส  แซ่ตั้ง ตําแหน่ง สภ.เมืองยะลา สมาชิกเลขที่ 8500          

ได้เสียชวีิตจากการปฏิบัติหนา้ที่ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 สาเหตุถูกยิงด้วยอาวุธปืน รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น       65,800.00 บาท 

  หน้ีเงินกู้สามัญค่าครองชีพ 01357/2559  (1%) 130,000.00 บาท 

  หน้ีเงินกู้ฉุกเฉิน 00157/2560 (1%)    77,000.00 บาท  

  เป็นสมาชกิมาแล้ว 3 ปี 10 เดือน 

  ผู้รับผลประโยชน์  3  ราย 

   1.  นางถาวร  แซ่ตั้ง มารดา 

   2.  ด.ญ.หนึ่งธิดา แซ่ตั้ง บุตร 

   3.  นายสุเมธ  แซ่ตั้ง บิดา  

 **จงึขอเบิกเงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ จํานวน 50,000.00 บาท 

ที่ประชุม  อนุมัตติามระเบียบ 

/5.16 เรื่อง ขอเบิกเงินกองทุนช่วยเหลือ... 



 

5.16  เรื่อง  ขอเบิกเงนิกองทุนช่วยเหลือสมาชกิผู้ค้ าประกัน 

 อาศัยอํานาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด พ.ศ.2557 ข้อ 

3,11,13,14,15,79 และ 107 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 21 ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 26 

กุมภาพันธ์ 2559 ได้กําหนดให้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ว่าด้วย

การให้เงนิกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2557 ดังตอ่ไปนี้ 

 ข้อ 4 ให้ยกเลิกข้อความ ข้อ 65 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ว่าด้วย

การให้เงนิกู้สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2557 และให้ใชข้้อความนี้แทน 

 “ ในกรณีกองทุนเพื่อช่วยเหลือค้ําประกันตามที่สหกรณ์กําหนด ผู้กู้เงินของสหกรณ์บริจาคเข้ากองทุน

ครั้งแรก รอ้ยละ 1 ของวงเงนิกู้ ครัง้ตอ่ไปร้อยละ 1 ของวงเงินที่ได้รับจรงิ สมาชิกรายใดที่ชําระหนี้หมดภายใน 5 ปี 

กองทุนจา่ยคืนครึ่งหนึ่งของยอดที่บริจาคเข้ากองทุน กรณีสมาชิกที่กู้อยู่แลว้ที่ไม่ขอทําสัญญาใหมม่ีความประสงค์ 

จะเข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ค้ําประกันสามารถบริจาคเข้าเป็นเงินสดในอัตราร้อยละ 1 โดยคํานวณจากยอดหนี้

คงเหลือของสัญญาเดิม สมาชิกบํานาญที่กู้เงนิสามัญไม่สามารถเข้ากองทุนช่วยเหลือได้ ” 

 สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.ต.โอภาส แซ่ตั้ง  ตําแหน่ง สภ.เมืองยะลา สมาชิกเลขที่ 8500 ได้เสียชีวิต

จากการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 เป็นสมาชิกเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 เป็นสมาชิกมาแล้ว  3 

ปี 10 เดือน รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น      65,800.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญค่าครองชีพ (1%)   130,000.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้ฉุกเฉิน 00157/2560 (1%)    77,000.00 บาท 

 จงึขอเบิกเงินกองทุนช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ําประกัน ของสมาชิกรายนี้ วงเงินกู้ จํานวน 150,000.00 บาท  

(หนึ่งแสนหา้หมื่นบาทถ้วน) ร้อยละ 1 ของวงเงินกู้ทั้งหมด 

ที่ประชุม  อนุมัตติามระเบียบ 

5.17  เรื่อง  ขอน าเงนิปันผลและเฉลี่ยคนื ช าระหน้ี หน่วยนอกที่มีปัญหา  

เลขสมาชิก ยศ ชื่อ สกุล เงินปนัผล เฉลี่ยคืน รวม 

3577 จ.ส.ต.ประจวบ บัวหาร 20,517.27 - 20,517.27 

4159 ด.ต.แวอูเซ็ง แวเด็ง 29,741.25 - 29,741.25 

4652 ร.ต.ท.มะลาเซ็ง เซะบิง 30,530.50 15,466.23 45,996.73 

5231 ส.ต.ท.ชาญชัย เจ้ยชุม 12,077.45 2,453.21 14,530.66 

5557 ด.ต.สายัญ เพชรเต็ม 24,503.33 9,112.48 33,615.81 

5769 ด.ต.คนึง แว่นนุ้ย 28,798.00 - 28,798.00 

6164 ส.ต.ท.ยุทธศาสตร ์ พิทักษ์ 13,613.60 - 13,613.60 

7443 ส.ต.อ.อรรถพงศ ์ ศรบีุญเรอืง 14,168.00 2,411.02 16,579.02 

7514 ร.ต.ท.ณัฐวัฒน์ ชูรัตน ์ 26,151.13 14,522.68 40,673.81 

8460 ส.ต.ท.สุชาต ิ ศรเีทพอุบล 11,342.72 6,762.46 18,105.18 



 

8538 ส.ต.ต.ไพศาล หนูช่วย 12,042.80 1,925.83 13,968.63 

8543 ส.ต.ต.ธีรพงศ์ หุย้ล่อง 3,102.48 499.70 3,602.18 

8804 ส.ต.ท.ยุทธภูมิ ทัดกลาง 12,565.09 6,967.47 19,532.56 

8867 ส.ต.ต.ชัยวัฒน์ กลิ่นอุบล 16,091.69 10,330.46 26,422.15 

8979 ส.ต.ท.วราวุฒ ิ สุกใส 9,681.44 4,978.54 14,659.98 

รวม 264,926.75 75,430.08 340,356.83 

 

ที่ประชุม  อนุมัติ 

5.18  เรื่อง  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการควบคุม

ภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ.2560 

ประธาน : ด้วยสหกรณ์ฯ ยังไม่ได้มกีารกําหนดระเบียบว่าด้วย วิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความ

ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ จึงเห็นควรใหม้ีการกําหนดระเบียบดังกล่าวขึน้ รายละเอียดดังนี้ 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

ว่าด้วย วิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัย 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ.2560 

******************** 

 อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ข้อ...............และ

ข้อ...............ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่  22 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม.พ.ศ.2560 จึงกําหนด

ระเบียบไว้ดังนี้ 

หมวดที่ 1  

เรื่องท่ัวไป 

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า  “ ระเบียบว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในการรักษาความปลอดภัยด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ.2560 ” 

 ข้อ 2 ระเบียบนีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2560  เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ในระเบียบนี ้

  “ สหกรณ์ ” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

  “ คณะกรรมการดําเนินการ ” หมายความว่า คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์

ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

  “ ประธานกรรมการ ” หมายความว่า  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธร    

จังหวัดยะลา จํากัด 

  “ ผูจ้ัดการ ”  หมายความว่า  ผูจ้ัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

  “ เจ้าหน้าที ่” หมายความว่า เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

/บุคลากร... 



 

  “ บุคลากร ”  หมายความว่า ผู้ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์

ซึ่งครอบคลุมถึง เจ้าหน้าที่ สมาชิกทุกคน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาตให้ทํางานในสหกรณ์หรือที่เข้า

มาดําเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับสหกรณ์ตามที่สหกรณ์จัดจ้าง หรือที่เข้ามาอบรมตามโครงการที่

ผา่นความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ 

  “ เครื่องคอมพิวเตอร์ ” หมายความว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหลาย เครื่องเซิร์ฟเวอร์ หรือ

อุปกรณ์อื่นใด ที่ทําหน้าที่ได้เสมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งที่ใช้งานอยู่ภายในสหกรณ์ หรือภายนอกแล้วเชื่อมต่อ

เข้ากับเครือขา่ย 

  “ ระบบเครือข่าย ” หมายความว่า ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่สหกรณ์สร้างขึ้นทั้งแบบมีสาย

และไร้สายรวมทั้งเครือขา่ยเสมอืนส่วนตัว 

  “ ผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายจากสหกรณ์ให้มี

หน้าที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถเข้าถึงโปรแกรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อ

จัดการฐานข้อมูลของเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 

  “ ผู้ควบคุมระบบงาน ” หมายความว่า ผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากสหกรณ์ให้

เป็นผูค้วบคุมโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถเข้าถึงโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ที่สหกรณ์นํามาใช้งาน 

  “ ข้อมูล ” หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายใหรู้้เรื่องราว ข้อเท็จจริง ขอ้มูล หรือสิ่งใดๆ ไม่ว่าจะ

ได้จัดทําไว้ในรูปแบบของเอกสาร แฟูม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่ายฟิล์ม 

  “ ระบบสารสนเทศ ” หมายความว่า ข้อมูลและสาระต่างๆ ที่เกิดจากการประมวลผลมาจาก

ข้อมูล ที่จัดไว้อย่างเป็นระบบ 

 ข้อ 4 วิธีการเผยแพรร่ะเบียบ 

  (1) ทําหนังสอืเวียนใหเ้จ้าหนา้ที่ทราบ 

  (2) เผยแพร่ขอ้มูลลงเว็บไซต์ (Web Site) 

  (3) ตดิประกาศไว้ ณ ที่ทําการสหกรณ์ 

หมวดที่ 2 

 ข้อ 5 การใช้คอมพิวเตอร์ให้คํานึงถึงการใช้งานอย่างประหยัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ

ดําเนินงานของสหกรณ์ หมั่นตรวจสอบให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์การใช้เทคโนโลยี 

 ข้อ 6 ผู้ใดกระทําละเมิดต่อสิทธิ์ทั้งซอฟต์แวร์และข้อมูลที่ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ตนได้สิทธิถือ

ครองหรือนําไปตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของรายการที่มีการบันทึกประมวลผลและออกรายงานผู้นั้น

ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึน้ในฐานะเป็นผู้ถือครองเครื่องนัน้ๆ 

 ข้อ 7 การใช้เครือข่ายของสหกรณ์เพื่อผ่านเข้าใช้อินเทอร์เน็ต จะต้องผ่านระบบพิสูจน์ตัวตนโดยผู้ใช้ทุก

คนจะได้รับบัญชผีูใ้ช้งาน (Account) เพื่อให้สามารถใช้งานได้ จงึห้ามกระทําการใดๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการบันทึกบัญชี

ผูใ้ช้งานดังกล่าว 

 

/ข้อ 8 ผูใ้ดกระทําละเมดิต่อลิขสิทธิ์... 



 

 ข้อ 8 ผูใ้ดกระทําละเมิดตอ่ลิขสิทธิ์ทั้งซอฟต์แวรแ์ละข้อมูลที่ตดิตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ตนได้สิทธิถือ

ครองหรือนําไปตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของรายงานที่มีการบันทึกประมวลผลและออกรายงานผู้นั้น

ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึน้ในฐานะเป็นผู้ถือครองเครื่องนัน้ๆ 

 ข้อ 9 การใช้เครือข่ายของสหกรณ์เพื่อผ่านเข้าใช้อินเทอร์เน็ต จะต้องผ่านระบบการพิสูจน์ตัวตน โดย

ผู้ใช้ทุกคนจะได้รับบัญชีผู้ใช้งาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ จึงห้ามกระทําการใดๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการบันทึกบัญชี

ผูใ้ช้งานดังกล่าว 

 

 ข้อ 10 ห้ามนําบัญชีผู้ใช้งานของบุคคลอื่นมาใช้งานไม่ว่าจะได้รับอนุญาตจากผู้ใช้งานนั้นหรือไม่ก็ตาม 

และต้องหลีกเลี่ยงการเปิดเผยรหัสผ่าน ให้กับผู้อื่นอย่างเด็ดขาด พิจารณาตั้งรหัสผ่านอย่างน้อย 6 ตัวอักษร 

กําหนดให้มีความยากต่อการคาดเดา รวมทั้งพิจารณาเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านของผู้ใชง้านทุกๆ 6 เดือน และจัดเก็บ

ให้เป็นความลับด้วย 

 ข้อ 11 เมื่อพบเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความไม่มั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้รีบแจ้ง ไป

ยังผูดู้แลเครือขา่ยคอมพิวเตอร์/ผูค้วบคุมระบบงานของสหกรณ์โดยทันที 

หมวดที่ 3 

ผู้ควบคุมระบบงาน/ผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 ข้อ 12 ดูแลทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีความมั่นคงปลอดภัยและ

ควบคุมความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

 ข้อ 13 บริหารจัดการระบบเครือข่ายให้มีความมั่นคงปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมพื้นที่การ

ทํางานทั้งหมดได้แก่ 

  (1) จัดทําการปรับปรุงแผนผังเครือข่ายและอุปกรณ์ให้เป็นปัจจุบัน 

/(2) มีการตรวจสอบหรอืเฝูาระวัง... 

  (2) มีการตรวจสอบหรือเฝูาระวังเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายอย่างสม่ําเสมอ 

  (3) กรณีเชื่อมต่อกับระบบภายนอก มีการติดตั้งอุปกรณ์ Firewall เพื่อปูองกันการบุกรุกเข้าสู่

ระบบบัญชคีอมพิวเตอร์ภายในสหกรณ์ 

  (4) ติดตัง้ระบบปูองกันไวรัสกับเครื่องคอมพวิเตอร์แม่ขา่ย และปรับปรุงระบบปูองกันไวรัสให้เป็น

ปัจจุบันสม่ําเสมอ 

  (5) กําหนดรหัสผู้ใช้ในการเข้าถึงฐานข้อมูล และสิทธิการใช้งาน รวมถึงการสอบทานสิทธิการใช้

งานของผูใ้ช้งานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์และระบบเครอืข่ายใหส้อดคล้องกับหน้าที่ความรับผดิชอบเป็นประจําทุกปี 

 ข้อ 14 เฝูาระวังความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับระบบเครือข่าย และต้องรีบแก้ไขโดยทันที เช่น อุปกรณ์หยุด

ทํางานสายสัญญาณเครือขา่ยชํารุด ปริมาณข้อมูลที่รับเข้าและสง่ออกของข้อมูล (Bandwidth) มากเกินไป 

 

 

/ข้อ 15 บริหารจัดการเครื่องเซิรฟ์เวอร์... 



 

 ข้อ 15 บริหารจัดการเครื่องเซิรฟ์เวอร์ ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา มีประสิทธิภาพปิดช่องโหว่ความ

อ่อนแอในระบบ ซึ่งย่อมให้เกิดการการกระทําที่ไม่ได้รับอนุญาต (Vulnerability) ที่จะทําให้มีโอกาสเป็นเครื่อง

กระจายโปรแกรมหรือเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมและเมื่อเกิดปัญหาสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดจากการ

เรียกใช้หรอืเข้าถึงเซิรฟ์เวอร์ได้ 

 ข้อ 16 ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลการใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และจัดทําแผนการสํารองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล แล้วทําการสํารองข้อมูลและการ

ทดสอบการกู้คืนข้อมูล แล้วทําการสํารองขอ้มูลและการทดสอบการกู้คืนข้อมูลใหเ้ป็นไปตามแผนที่กําหนด ได้แก่ 

 

  (1) กําหนดให้สํารองขอ้มูลจากโปรแกรมระบบบัญชทีุกระบบในเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นประจําทุก

วันและสํารองไว้ในสื่ออื่นๆ ทุก 3 วัน พร้อมทั้งติดฉลากที่มีรายละเอียดโปรแกรมระบบงาน วัน เดือน ปี ของ

ข้อมูลและจํานวนหนว่ยข้อมูลที่สํารอง 

  (2) จัดทําทะเบียนคุมข้อมูลชุดสํารอง และควบคุมการนําข้อมูลชุดสํารอง 

  (3) สํารองโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Operating System) โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์และ

ชุดคําสั่งที่ใชใ้นแต่ละครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโปรแกรม ให้พร้อมใช้งาน 

  (4) จัดเก็บสื่อบันทึกข้อมูลไว้ในที่ปลอดภัยทั้งในและนอกสหกรณ์ และใหส้ามารถนํามาใช้ทันทีในกรณีฉุกเฉิน 

  (5) ทดสอบแผนการสํารองและการกู้คืนขอ้มูลปีละ 1 ครั้ง และเก็บรักษาไว้อย่างนอ้ย 5 ปี 

หมวดที่ 4 

คณะกรรมการ 

 ข้อ 17 ต้องสื่อสารให้บุคลากรตระหนักถึงการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในสหกรณ์ ดังนี้ 

  (1) ความรับผิดชอบของผู้ครอบครองอุปกรณ์เครือข่ายหรือผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านอุปกรณ์

เครือข่ายที่ใช้หมายเลขประจําเครื่องคอมพิวเตอร์จริง (IP Address) เพื่อใช้ร่วมกันใช้ได้หลายคน โดยปราศจาก

ระบบ การจัดเก็บบันทึกข้อมูลผู้ใชต้าม พ.ร.บ.ว่าดว้ยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 

  (2) การใช้ซอฟแวร์ที่มีสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย และปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้สิทธิ์นั้นๆ   

(license agreement) 

  (3) จัดใหม้ีการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดสื่อสารให้บุคลากรเข้าใจนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติในการ

ควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ และจัดให้ประธานกรรมการ

เป็นผู้รับผดิชอบในการตดิตามการปฏิบัติตามนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอ 

 ข้อ 18 จัดให้มีเอกสารด้านฐานข้อมูล ได้แก่ โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) หรือพจนานุกรมข้อมูล 

(Data Dictionary) ไว้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบในการ

เก็บรักษาเอกสารสนับสนุนการปฏิบัติงานให้อยู่ในที่ปลอดภัยพร้อมให้เรียกใช้งานได้ทันที 

 ข้อ 19 มอบหมายใหป้ระธานกรรมการเป็นผูอ้นุมัตกิารเข้าถึงฐานข้อมูล หรอืการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล 

 

/ข้อ 20 แต่งตั้งใหป้ระธานกรรมการ... 



 

 ข้อ 20 แต่งตั้งให้ประธานกรรมการ เพื่อทําหน้าที่ในการจัดระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้แก่ 

ระบบปฏิบัติการฐานข้อมูลจัดเก็บข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วย การกระทําผดิเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 

 ข้อ 21 การกําหนดให้ใช้อุปกรณ์ที่ได้รับมาตรฐานสากลด้านการประหยัดพลังงานหรือผ่านข้อกําหนด

ตามระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม เชน่ 

  (1) มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการใชพ้ลังงานของอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ (Energy Star) 

  (2) ขอ้กําหนดว่าด้วยการใชส้ารอันตรายบางชนิดในอุปกรณ์เครื่องใชไ้ฟฟูาและอเิล็กทรอนิกส์ 

  (3) ระเบียบว่าด้วยการจัดการขยะจากซากอุปกรณ์ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ ในช่วงของการเลิก

ใช้ผลิตภัณฑน์ั้นๆ 

 ข้อ 22 ใชร้ะบบจัดการควบคุมการใชพ้ลังงาน โดยจัดระดับการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร์และปิด

อุปกรณ์ต่อพว่งทุกครั้งที่ไม่มีการใชง้าน ใหเ้หมาะสมและมีประสทิธิภาพ 

  ประกาศ  ณ  วันที่  28  กุมภาพันธ์   พ.ศ.2560 

       พันตํารวจตรีหญิง เสาวลักษณ์  ตรีมรรค 

         ( เสาวลักษณ์   ตรีมรรค ) 

      ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

เหตุผล  ด้วยในปัจจุบันสหกรณ์ฯ ยังไม่มีการกําหนดถือใช้ระเบียบว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการ

รักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ เพื่อให้การปฏิบัติงานของฝุายจัดการเป็นไปตาม

ระเบียบที่คณะกรรมการดําเนินงานกําหนด 

ที่ประชุม  อนุมัตติามระเบียบเสนอต่อนายทะเบียนเพื่อพิจารณาต่อไป 

5.19  เรื่อง  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา ว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม 

ฉบับที่ 4 พ.ศ.2560 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

ว่าด้วย เจ้าหน้าที่สหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4  พ.ศ.2560 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ว่าด้วย

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.2556 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ได้ศึกษาและพิจารณาอัตราจ้างที่ลูกจ้าง

ได้รับดัชนีค่าครองชีพ อัตราเงินเฟูอ มาตรฐานการครองชีพ ราคาของสินค้า และบริการ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ

ประเทศและสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ มีมาตรฐานการครองชีพที่เหมาะสมกับ

สภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน 

 อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ข้อ 78(8) และข้อ 

107(7) โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 22 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ได้มีมติกําหนด

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ว่าด้วยการเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์แก้ไขเพิ่มเติม      

ฉบับที่ 4 พ.ศ.2560 ดังตอ่ไปนี้ 

/ขอ้ 1 ระเบียบนีเ้รียกว่า... 



 

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่

ของสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2560 ” 

 ข้อ 2 ระเบียบนีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560  เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ให้เพิ่มเติมความวนหมวด 9 เงินตําแหน่งเจ้าหน้าที่ แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธร

จังหวัดยะลา จํากัด ว่าด้วยเจา้หนา้ที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2560 และให้เพิ่มความต่อไปนี้ 

หมวดที่ 9 

เงนิต าแหน่งเจ้าหน้าที่ 

 ข้อ 34 กําหนดให้จ่ายเงินตําแหน่งเจ้าหน้าที่ เป็นไปตามที่ประชุมใหญ่ และคณะกรรมการดําเนินการ

กําหนดดังตอ่ไปนี ้

   (1) ตําแหน่งผู้จัดการให้มเีงินตําแหนง่  3,000  บาท 

   (2) ตําแหน่งรองผูจ้ัดการให้มีเงินตําแหน่ง 2,000 บาท 

   (3) ตําแหน่งเจา้หน้าที่ให้มีเงนิตําแหน่ง  1,000 บาท 

 ให้ประธานกรรมการสหกรณ์เป็นผู้รักษาตามระเบียบนี้ 

  ประกาศ ณ  วันที่ 28 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2560 

      พันตํารวจตรหีญิง  เสาวลักษณ์ ตรมีรรค 

          ( เสาวลักษณ์   ตรีมรรค ) 

       ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

ที่ประชุม  อนุมัตใิหจ้า่ยเงนิตําแหน่งลูกจา้งประจําและเจา้หน้าที่ ทั้งนีต้ั้งแต่สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป 

5.20  เรื่อง  ขอถอนอายัดเงนิ 

 1.  ตามหนังสือ สํานักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา ที่ ยล 0026/(1)755 เรื่อง ถอนอายัดเงิน ลงวันที่ 15 

มีนาคม 2560 สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ด.ต.สืบสกุล  มิลําเอียง ตําแหน่ง สภ.ปะแต สมาชิกเลขที่ 7930            

คดีหมายเลขแดงที่ ผบ.197/2553 เจ้าพนักงานได้มีคําสั่งถอนการอายัดเงนิปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินคา่หุน้  

ที่ประชุม  รับทราบถอนอายัดเงนิสมาชิกรายดังกล่าว  

 2.  ตามหนังสือ สํานักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา ที่ ยล 0026/(1)754 เรื่อง ถอนอายัดเงิน ลงวันที่ 15 

มีนาคม 2560 สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ร.ต.ต.ปราโมทย์  บุญรอด ตําแหน่ง ข้าราชการบํานาญ สมาชิกเลขที่ 2397

คดีหมายเลขแดงที่ ผบ.197/2553 เจ้าพนักงานได้มีคําสั่งถอนการอายัดเงนิปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินคา่หุน้  

ที่ประชุม  รับทราบถอนอายัดเงนิสมาชิกรายดังกล่าว 

 

 

/3. ตามหนังสอืสํานักงานบังคับคดี... 



 

 3.  ตามหนังสือ สํานักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา ที่ ยล 0026/(1)813 เรื่อง ถอนอายัดเงิน ลงวันที่ 23 

มีนาคม 2560 สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.อ.ศิษฎภัคย์  จันทร์แดง ตําแหน่ง สภ.ยะหา สมาชิกเลขที่ 7611         

คดีหมายเลขแดงที่ ผบ.1320/2557 เจ้าพนักงานได้มีคําสั่งถอนการอายัดเงนิปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเงนิค่าหุน้ 

ที่ประชุม  รับทราบถอนอายัดเงนิสมาชิกรายดังกล่าว 

5.21  เรื่อง  ขอกู้เงนิสามัญค่าครองชีพ  

 1.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ด.ต.มะเย็ง  ซียง ตําแหน่ง ผบ.หมู่ งานจราจร สภ.เบตง สมาชิกเลขที่ 

3868 มีความประสงค์ขอกู้เงินค่าครองชีพ จํานวน 200,000.00 บาท แต่เนื่องจากติดอายัดเงินปันผลเฉลี่ยคืน   

ได้ตกลงกับเจ้าหนี้และเจา้หนี้ได้รับเงนิจากสมาชิกมาเป็นระยะเวลา 4 ปีแลว้ จากกรมบังคับคดี จึงขอความกรุณา

อนุเคราะหใ์ห้อนุมัตกิารกู้เงินสามัญค่าครองชีพในครั้งนี้ 

ที่ประชุม  อนุมัต ิ

 2.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย จ.ส.ต.วรวทิย สอนงา่ย ตําแหน่ง กก.สส.ภ.จว.ยะลา สมาชิกเลขที่ 6821 

มีความประสงค์ขอกู้เงินค่าครองชีพ จํานวน 170,000.00 บาท แต่เนื่องจากติดอายัดเงิ นปันผลเฉลี่ยคืน         

เพื่อนําไปใช้เป็นค่าเล่าเรียนบุตรและค่าใช้จ่ายในครอบครัว 

ที่ประชุม  อนุมัต ิ

 5.22  เรื่อง ขอกู้เงนิสามัญ 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ด.ต.อภิชาติ  ทิพย์สังข์ ตําแหน่ง ผบ.หมู่ ป.สภ.ยะหา สมาชิกเลขที่ 7520    

มีความประสงคข์อกู้เงินสามัญจํานวน 1,700,000.00 บาท  เพื่อปิดหนี้ที่โดนอายัดกรณีค้ําประกันบุคคลภายนอก 

ระหว่างธนาคารออมสิน เป็นเงนิ 45,444.23 บาท จงึของกู้เงินเพื่อปิดหนี้ทั้งหมดให้เหลือหนี้เดียว เพื่อนําเงินไปใช้

จา่ยทุนการศึกษาแก่บุตรและใช้จ่ายในชีวติประจําวัน 

ที่ประชุม  อนุมัต ิ

5.23  เรื่อง  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเงินออมเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงิน 

 ด้วย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด ชอส. จัดให้มีโครงการเงินออมเพื่อรักษา

เสถียรภาพทางการเงิน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพและ

ช่วยเหลือด้านการเงนิแก่สหกรณ์สมาชิกเมื่อประสบปัญหาขาดสภาพคล่องอันเกินจากสมาชิกถอนเงินฝาก  

 จึงขอเชิญสหกรณ์เข้าร่วมโครงการเงินออมเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงิน โดยได้รับสิทธิประโยชน์

อัตราดอกเบีย้ตั๋วสัญญาใช้เงนิและหรอืเงินฝากประจําตามประกาศ ชสอ. บวกร้อยละศูนย์จุดสองห้าต่อปี ณ วันที่

ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินและหรือเงินฝากประจํา ระยะเวลามากกว่า 12 เดือน รวมถึงได้รับบริการเงินกู้จากโครงการ 

อัตราดอกเบีย้เงนิกู้ให้เป็นไปตามอัตราดอกเบีย้เงนิกู้อัตราต่ํา ลบร้อยละศูนย์จุดหนึ่งสองห้าต่อปี  

ที่ประชุม  รับทราบ 

 

/5.24 เรื่อง สมาชิกข้าราชการบํานาญ... 



 

5.24  เรื่อง  สมาชิกข้าราชการบ านาญขอค้ าประกันเงินกู้สามัญ ราย ร.ต.ท.สุวิทย์ เงนิมูล 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ร.ต.ท.อุทัย บัวพงศ์ชน ตําแหน่ง ข้าราชการบํานาญ สมาชิกเลขที่ 1826     

มีความประสงค์ขอค้ําประกันเงินกู้สามัญ เลขที่สัญญา 1141/2555 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2555 วงเงินกู้ 

1,500,000.00  บาท  ของ ราย ร.ต.ท.สุวิทย์ เงินมูล สมาชิกเลขที่ 1585 ตําแหน่ง รอง สว.อก.กอป.ศพฐ.10 

เนื่องจากตามมติที่ประชุมชุดที่ 22 ครัง้ที่ 3 สมาชิกข้าราชการบํานาญไม่สามารถค้ําประกันเงินกู้ของสมาชิกปกติ

ได้ แต่เนื่องจาก ร.ต.ท.ชาญชัย ญานะวิมุต ตําแหน่ง ข้าราชการบํานาญ สมาชิกเลขที่ 1720 มีความประสงค์จะ

ลาออกจากการเป็นสมาชิก ซึ่งได้เกษียณอายุราชการแลว้ จงึไม่สามารถหาผู้ค้ําประกันได้ 

 จงึขอสลับกันค้ําประกันเงนิกู้ในครั้งนี้ 

ที่ประชุม  ไม่อนุมัต ิ

5.25  เรื่อง  ขอให้หักเงนิบ าเหน็จหรอืบ านาญเพื่อให้กับสหกรณ์ 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ร.ต.ท.ฉลอง อินทสุวรรณ์ ตําแหน่ง รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ยะลา สมาชิก

เลขที่ 3965 ปัจจุบันได้รับเงินเดือน 35,810.00 บาท เงิน พสร. 4,264.00 บาท เนื่องจากมีความประสงค์ขอกู้เงิน

สหกรณ์จํานวน 2,000,000.00  บาท  (สองล้านบาทถ้วน)  แต่ติดอายัดเงินปันผลเฉลี่ยคืนและจะเกษียณอายุ

ราชการในปีงบประมาณ 2560 แต่ยังไม่ได้แจ้งความประสงค์ว่าจะรับเงินบําเหน็จหรือเงินบํานาญเมื่อเกษียณ 

ดังนั้น หากมีความประสงค์ขอรับเงินบําเหน็จ จะยินยอมให้ทางกรมบัญชีกลางหักเงินส่วนที่ได้รับ เพื่ อชําระหนี้

ให้กับทางสหกรณ์ฯ เต็มจํานวนก่อนโดยไม่มีขอ้แมแ้ตอ่ย่างใด และส่วนที่เหลือจึงขอรับโอนเข้าบัญชตีามระเบียบ 

ที่ประชุม  ไม่อนุมัต ิ 

5.26  เรื่อง  ขอเสนอโครงการพบปะตัวแทนสมาชิกเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับระบบสหกรณ์ 

ที่ประชุม  อนุมัตติามโครงการที่เสนอมา 

5.27  เรื่อง  ขอโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์  (กรณีติดภาระค้ าประกัน) 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.อ.วัชระ  พรวิระวงศ์วารี  ตําแหน่ง สภ.เทพา สมาชิกเลขที่ 7595       

ขอโอนสมาชิกสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสงขลา จํากัด รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรือนหุ้น   220,200.00 บาท 

  หนี้เงนิกู้สามัญ   477,157.65 บาท 

  ติดภาระค้ําประกัน  1  ราย 

  1.  จ.ส.ต.สมชาย  เพชรรัตน ์  หุ้น  201,000.00  บาท  หนี ้ 285,591.80  บาท 

  **สมาชิกได้เซ็นหนังสือรับสภาพหนีเ้รียบร้อยแลว้** 

ที่ประชุม  อนุมัต ิ
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5.28  เรื่อง  สมาชิกที่มีอายุครบ 55 ปี ขึ้นไปขอกู้เงนิ 

 ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ 

พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 8   

 ข้อ 43 การชําระหนี้เงินกู้สามัญ (ปกติ) พร้อมดอกเบี้ย ให้แบ่งชําระได้ไม่เกินหนึ่งร้อยเจ็ดสิบงวดราย

เดื อนนับแต่ ง วดที่ คิ ดดอก เบี้ ย ง วด เดื อนแรกและขณะ ชําระ เ งิ น งวด เดื อนสุ ดท้ ายผู้ กู้ ต้ อ งมี อายุ                           

ไม่เกินเจ็ดสบิปีบริบูรณ์  

 สมาชิกขอกู้เงนิจํานวน  4  ราย 

 1.  ร.ต.ท.เกษม อั๋นประเสริฐ ตําแหน่ง รอง สวป.สภ.เบตง สมาชิกเลขที่  3695 

 2.  ร.ต.ท.วรวิทย์ จันทร์แก้ว ตําแหน่ง รอง สว.ป.สภ.ยะหา สมาชิกเลขที่  7522 

 3.  ร.ต.ต.สมพร อ่อนชุลี  ตําแหน่ง  สภ.เมอืงยะลา สมาชิกเลขที่  1975 

 4.  ร.ต.ต.โกวิทย์ สัจจะบุตร  ตําแหน่ง  ข้าราชการบํานาญ สมาชิกเลขที่  1427 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้กู้โครงการรายที่ 1 – 3 ส่วนรายที่ 4 อายุครบ 70 ปี ให้ดําเนินการตามระเบียบต่อไป 

5.29  เรื่อง  สมาชิกขอกู้เงนิสามัญ 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.อ.ศษิฎภัคย์  จันทร์แดง  ตําแหน่ง ผบ.หมู่ นปพ.สภ.ยะหา สมาชิกเลขที่ 

7611 ตอ้งการกู้เงนิสหกรณ์ จํานวน  1,370,000.00  บาท  (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เพื่อนําไปใช้หนี้

ค่ารถและใช้จ่ายอื่นๆ เนื่องจากได้รับภาระหนี้ สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.วิทวัท ทองไสย สมาชิกขาดราชการ  

จํานวน 156,012.81  บาท  จึงขอให้คณะกรรมการอนุมัติการกู้เงินในครั้งนี้ และไม่ยินยอมปิดหนี้ ของรายที่

รับภาระหนี้  รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น    322,500.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ 00150/2559         1,138,600.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้ค่าครองชีพ 01277/2559   16,800.00 บาท 

  หน้ีฉุกเฉิน 00881/2559     4,500.00 บาท 

  หน้ีรับภาระหน้ี 01005/2557   156,012.87 บาท 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้กู้แตต่้องชําระรับสภาพหนี ้50,000.00 บาท 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่อง  อื่นๆ 

6.1  เรื่อง  ขอเชิญร่วมกิจกรรมการโครงการเชื่อมโยงเครอืข่ายชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภาคใต้ 

ที่ประชุม  ให้คณะกรรมการที่มคีวามประสงค์เข้าร่วมส่งรายชื่อให้ฝาุยจัดการภายในวันที่ 5 เมษายน 2560 
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6.2  เรื่อง  การรับโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 

 ตามหนังสือรับรองสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสอบสวนกลาง-ตํารวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐาน     

ตํารวจ จํากัด ที่ 0021 (สอ.)/0411 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 แจ้งการเป็นสมาชิก รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   47,700.00 บาท 

  หน้ีเงินกู้สามัญ        1,147,500.00 บาท 

  เงนิฝาก            240,683.19 บาท 

  ติดภาระค้ าประกัน 

  1.  ด.ต.คนอง  สมัตถะ  เงินกู้สามัญ  729,158.73  บาท 

  2.  ด.ต.สมชาย ปานเจี้ยง  เงนิกู้สามัญ  1,918,478.32  บาท 

ที่ประชุม   ไม่อนุมัตริับโอน เนื่องจากติดภาระค้ําประกัน 

6.3  เรื่อง  การแต่งตั้งผู้จัดการ 

ประธาน : ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมีมตใิห้ประกาศรับสมัครผูจ้ัดการสหกรณ์ และมีผู้สมัครสอบคัดเลือก

นั้น บัดนีค้ณะกรรมการอํานวยการได้ดําเนินการเสร็จสิน้แลว้ผูท้ี่สอบผ่านการคัดเลือกคือ พ.ต.ท.ศิวกร จันทร 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติให้แต่งตั้ง พ.ต.ท.ศิวกร จันทร เป็นผูจ้ัดการสหกรณ์ ฯ และให้ดํารงตําแหนง่

ผูจ้ัดการสหกรณ์ คราวละ 4 ปี  

6.4 เรื่อง สวัสดิการสมาชิก 

ประธาน : เห็นควรใหม้ีการเพิ่มสวัสดิการใหก้ับสมาชิก 

ที่ประชุม  พิจารณามีมติให้เพิ่มสวัสดิการกับสมาชิกพร้อมให้ร่างระเบียบแล้วเสนอต่อที่ประชุมประจําเดือน

เมษายน 2560 ดังนี้ 

 1. สวัสดิการมงคลสมรส 

  สวัสดิการมงคลสมรสของสมาชิกโดยจ่ายครั้งเดียว 1,000 บาท กรณีคู่สมรสเป็นสมาชิกทั้ง 2 คน 

ให้ได้รับสิทธิอันพงึได้ทั้ง 2 คน โดยยื่นคําร้องขอรับสิทธิภายใน 30 วัน นับแต่จดทะเบียนสมรส  หลักฐาน สําเนา

บัตรประจําตัวสมาชิกและสําเนาทะเบียนสมรส 

 2. สวัสดิการสมาชิกอุปสมบท/ประกอบพิธีฮัจจ์ 

  โดยจ่ายครั้งเดียว 1,000 บาท โดยยื่นหลักฐานขอรับสิทธิประกอบด้วยสําเนาบัตรประจําตัว

สมาชิก ใบลาอุปสมบท/ใบลาประกอบพิธีฮัจจ ์หรอืใบสมัครบรรพชา 

 3. สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ของสมาชิก 

  โดยจ่ายสวัสดิการครั้งเดียว จํานวน 1,000 บาท กรณีบิดา มารดาเป็นสมาชิกทั้ง 2 คน ให้ได้รับ

สิทธิอันพึงได้ทั้ง 2 คน โดยยื่นหลักฐานขอรับสิทธิภายใน 90 วัน นับแต่วันคลอดบุตร หลักฐาน สําเนาบัตร

ประจําตัวสมาชิก สําเนาสูติบัตร 

 

 

 



 

เลิกประชุม 14.30 น. 

   พันตํารวจตรหีญิง  เสาวลักษณ์  ตรีมรรค     ประธานในที่ประชุม 

           (  เสาวลักษณ์  ตรีมรรค  ) 

       จา่สิบตํารวจ     กันย์ทิตย์  ฆังคะรัตน์    ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

              ( กันย์ทิต ฆังคะรัตน์ ) 

   

 

        ส าเนาถูกต้อง 

พันตํารวจตรหีญิง  เสาวลักษณ์  ตรีมรรค 

        ( เสาวลักษณ์  ตรีมรรค  ) 

  ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

 


