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ระเบียบวาระที่  1   เรื่อง  ที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

             การพิจารณาดําเนินการบริหารงานต่างๆ ในรอบเดือนที่ผ่านมาซึ่งประธานและคณะกรรมการ

อํานวยการได้มีการพิจารณาดําเนินการไปแล้ว จะนํามาแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจําเดือนทราบ        

ซึ่งปรากฏอยู่ในระเบียบวาระการประชุมแลว้ 

ที่ประชุม     รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม 

2.1   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการชุดที่ 22 คร้ังที่ 4/2560 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการชุดที่ 22 ครั้งที่ 4/2560 เมื่อ 29 มีนาคม 2560 

2.2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการชุดที่ 22 คร้ังท่ี 2/2560 

ที่ประชุม   พิจารณาแล้วมมีติรับรองเห็นชอบตามมติคณะกรรมการอํานวยการชุดที่ 22 ครั้งที่ 2/2560 โดย

ให้แก้ไข วาระที่ 4.3 เรื่องชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ปี 2560 ตาม

มตคิณะกรรมการอํานวยการ มีมติสง่ พ.ต.ท.ศิวกร จันทร เข้าร่วม ให้แก้ไขเป็น ส่ง ร.ต.ท.วุฒิศักดิ์ ฆังคะสุวรรณ 

เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2560 ในวันเสารท์ี่ 10 มิถุนายน 2560  

ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  สืบเนื่อง 

3.1  เรื่อง  สมาชิกขอกู้เงินสามัญค่าครองชีพ 

 ด้วย  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.ท.วีระยุทธ  บัวอิ่น  ตําแหน่ง สภ.ธารโต สมาชิกเลขที่  7174 ซึ่งได้ถูก

ตั้งกรรมการสอบสวนและได้มีคําสั่งตํารวจภูธรจังหวัดยะลา ที่ 1385/2559 เรื่องให้ข้าราชการตํารวจกลับคืนสู่

ฐานะเดิมลงวันที่ 27 กันยายน 2559 เนื่องจากการพิจารณาสังการทางวินัยยังไม่แล้วเสร็จ จึงได้ออกคําสั่งให ้    

ผู้ถูกกล่าวหากลับคืนสู่ฐานะเดิม สมาชิกจึงขอกู้ เงินสามัญค่าครองชีพ  จํานวน 300,000.00  บาท              

(สามแสนบาทถ้วน ) คิดจากรับรองเงนิเดือนสามารถหักได้ 

 จากมติที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ เมื่อ 18 เมษายน 2560 ให้นําเรื่องเข้าที่ประชุมประจําเดือน

เมษายน 2560 เพื่อพิจารณาอีกครั้ง 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้กู้เงินสามัญบรรเทาค่าครองชีพ 

3.2  เรื่อง  การยื่นกู้เงนิสามัญ 

 ด้วย สมาชิกบางรายได้ยื่นกู้เงินกู้สามัญ  โดยการฝากส่งเอกสารกับเจ้าหน้าที่เดินเอกสาร ซึ่งทําให้

เอกสารที่ได้รับไม่ครบถ้วนการลงลายมือชื่อขาดหาย ทําให้เอกสารไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์  จึงเรียนกรรมการหา

วิธีแก้ไขปัญหาในการยื่นกู้เงินสามัญ 

 จากมติที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ เมื่อ 18 เมษายน 2560 ให้นําเรื่องเข้าที่ประชุมประจําเดือน

เมษายน 2560 เพื่อพิจารณาอีกครั้ง 

ที่ประชุม     พิจารณามามติใหค้ณะกรรมการประจําหน่วยตรวจสอบเอกสารและชีแ้จงให้สมาชกิกรอก

รายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วย และให้สมาชิกมายื่นสัญญาเงนิกู้ด้วยตนเอง 

  /3.3 เรื่อง สมาชิกขอกู้เงนิ... 



 
 

3.3  เรื่อง สมาชกิขอกู้เงนิ 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ด.ต.หญิงชญาภา เอียดเหลือ ตําแหน่ง ผบ.หมู่ นปพ.กก.สส.ภ.จว.ยะลา 

สมาชิกเลขที่  8310  มีความจําเป็นขอกู้เงินสามัญ  จํานวน  1,365,000.00  บาท  เพื่อใช้จ่ายในครอบครัว      

แต่เนื่องจากถูกอายัดเงินปันผลเฉลี่ยคืนตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2559 และจะไม่ประสงค์จะปิดหนี้ที่ถูกอายัดจาก

บังคับคดี ซึ่งมีความเดือดรอ้นในครอบครัว 

 จากที่ประชุม เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 ให้ขอเอกสารจากกรมบังคับคดีพิจารณาแล้วนําเข้าที่ประชุม

ประจําเดือนเมษายน 2560 เพื่อพิจารณาอีกครั้ง 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีติอนุมัตใิห้กู้เงินสามัญ 

3.4  เรื่อง  สมาชิกข้าราชการบ านาญ 

            ด้วยสมาชิกข้าราชการบํานาญมีความประสงค์ขอให้มสีิทธิในการค้ําประกัน 

 จากมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560  มีมตใิห้นําเข้าหารือที่ประชุมประจําเดือนเมษายน 2560 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติอนุมัตใิห้สมาชิกบํานาญมีสทิธิในการค้ําประกัน 

3.5  เรื่อง  การประชุมสัญจร  

 จากมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560  พิจารณาเห็นควรประชุมสัญจรครั้งที่ 1 ที่ สภ.เบตง       

วันเสารท์ี่ 27 พฤษภาคม 2560 โดยนําเสนอต่อที่ประชุมประจําเดือนเมษายน 2560 ต่อไป 

ประธาน : ด้วยได้รับแจง้จากกรรมการหนว่ยเบตง ว่าขณะนีม้ีความพร้อมไม่เพียงพอที่จะจัดประชุมได้ 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีตปิระชุมสัญจรตามโครงการพบปะสมาชิกที่ สภ.ธารโต และให้ ร.ต.อ.จริยพัฒน์ 

สุขชุม ประสานเรื่องสถานที่และเชญิชวนสมาชิกเข้าร่วมประชุม เพื่อจะได้กําหนดวันประชุมอีกครั้ง 

ระเบียบวาระที่  4   เรื่อง  เพื่อทราบ 

4.1 เรื่อง  เงนิรับ – จ่าย ประจ าเดือน เมษายน 2560 

 รายการรับ – จา่ยเงินในรอบเดือน ตั้งแตว่ันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 20 เมษายน 2560  ดังนี้ 

 รวมรับ ( ตัง้แต ่1 เม.ย.60 – 20 เม.ย.60 ) มรีายละเอียดดังนี้ 

- รับเงนิชําระหนีเ้งินกู้สามัญ             119,685,625.01  บาท 

- รับเงนิชําระหนีเ้งินกู้ฉุกเฉิน      3,884,049.32  บาท 

- รับชําระหนี้เงินกู้สามัญ – ทุนการศึกษา        221,923.03  บาท 

- รับชําระหนี้เงินกู้ – บรรเทาค่าครองชีพ    13,363,366.01  บาท 

- รับชําระหนี้เงินกู้สามัญ – ปืน           92,800.00  บาท 

- รับเงนิชําระหนีเ้งินกู้ปันผล          103,600.00 บาท 

- รับเงนิชําระหนีเ้งินกู้สามัญพิเศษ(รับภาระชําระหนี)้        61,522.07  บาท 

- รับเงนิชําระหนีเ้งินกู้ ฐานะผู้ค้ําประกัน       367,994.90  บาท 

- รับชําระเงินกู้อื่น              5,722.98  บาท 

/รับชําระเงินกู้... 



 
 

- รับชําระเงินกู้ตามคําพิพากษา                9,855.82  บาท 

- เงินรอเรียกคืน             11,297.92  บาท 

- เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเป้าหมาย     6,128,974.61  บาท 

- เงินรอจ่ายคืน           115,837.67  บาท 

- ภาษีหัก ณ ที่จา่ยค้างจ่าย            8,190.00  บาท 

- เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย            21,543.69  บาท 

- เงินกู้ ธกส.ยะลา      10,000,000.00  บาท 

- ทุนเรือนหุ้น        8,379,580.00  บาท 

- กองทุนช่วยเหลือสมาชิกผูค้้ําประกันเงนิกู้       603,485.84  บาท 

- ดอกเบีย้รับ         1,737,260.55  บาท 

     -   ค่าธรรมเนียมแรกเข้า               1,100.00 บาท 

-  ดอกเบีย้เงนิรับฝากธนาคาร            15,064.56 บาท 

-  ดอกเบีย้คําพิพากษา               3,584.18 บาท 

-  ดอกเบีย้จ่ายตั๋วสัญญาใช้เงนิ ธ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์          15,205.48 บาท 

-  ดอกเบีย้จ่ายเงนิรับฝาก             49,708.42 บาท 

-  ดอกเบีย้จ่าย สอ.รพ.หาดใหญ่            13,655.74 บาท 

-  ดอกเบีย้จ่ายตั๋วสัญญาใช้เงนิ ธ.ธนชาต            9,369.89 บาท 

-  ดอกเบีย้จ่าย ธกส.            36,883.38 บาท 

   รวมรับ              164,925,657.38  บาท 

-  รับเงินธนาคารกรุงไทย สาขายะลา    43,689,697.65 บาท 

-  รับเงนิ ธกส.ยะลา        10,000,000.00 บาท 

-   รับเงนิธนาคารออมสิน           9,500,000.00 บาท 

-  รับเงนิธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส                        .00  บาท 

      -  รับเงนิฝากธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์                                                  15.00 บาท 

 -  รับเงนิฝากธนาคารกรุงเทพ                                                                .00 บาท  

 -  เงินสดคงเหลือยกมา (31 ม.ีค.60)                                             199,104.78 บาท 

   รวมรับทั้งสิ้น 228,314,474.81 บาท  

 รวมจ่าย ( ตั้งแต่ 1 เม.ย.60 – 20 เม.ย.60 ) 

- จา่ยเงนิกู้สามัญแก่สมาชิก         152,388.00  บาท 

- จา่ยเงนิกู้ฉุกเฉินแก่สมาชิก       5,137,200.00  บาท 

- เงินกู้สามัญ-บรรเทาค่าครองชีพ     14,189,000.00  บาท 

- เงินกู้ – ฐานะผูค้้ําประกัน                   93,744.88  บาท 

 

/สิทธิการใช้ประโยชน์... 



 
 

- สิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคาร         273,000.00  บาท 

- เครื่องเขยีนแบบพิมพ์                     20,453.70  บาท 

- เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเป้าหมาย      4,457,001.91  บาท 

- เงินรอจ่ายคืน           178,554.54  บาท 

- งานเฉลี่ยคืนค้างจ่าย          126,694.21  บาท 

- เงนิปันผลตามหุ้นค้างจา่ย        385,304.63  บาท 

- ภาษีหัก ณ ที่จา่ยค้างจ่าย            8,190.00  บาท 

- ดอกเบีย้จ่ายเป้าหมายค้างจ่าย                                      49,708.42  บาท 

- ดอกเบีย้เงนิกู้ยืม ธกส.ค้างจา่ย                  36,883.38  บาท 

- ดอกเบีย้เงนิกู้ยืน สอ.รพ.หาดใหญ่ค้างจ่าย                13,655.74  บาท 

- ทุนเรือนหุ้น                7,459,630.00  บาท 

- กองทุนช่วยเหลือสมาชิกผูค้้ําประกัน                         994,922.00  บาท 

- ดอกเบีย้รับ            51,886.59  บาท 

- ค่าตอบแทน            14,600.00  บาท 

- ค่าเบีย้ประชุม             6,000.00  บาท 

- ค่าใช้จ่ายทั่วไป                 70.00  บาท 

-   ค่ารับรอง             1,480.00  บาท 

-   ค่าวัสดุสํานักงาน            4,150.00  บาท 

-   ค่าโทรศัพท์             3,976.12  บาท 

-   ค่าธรรมเนียมธนาคารและอากร            337.50  บาท 

-   ค่าไปรษณีย์            4,024.00  บาท 

-   ดอกเบีย้จ่ายเงนิรับฝาก               76.78  บาท 

-   ค่าเบีย้เลีย้งพาหนะ          11,900.00  บาท 

-   ค่าน้ําประปา                83.46  บาท 

-   ค่าประกันสังคม           10,584.00  บาท 

-   ดอกเบีย้ตั๋วสัญญาใช้เงิน ธ.กรุงเทพ         9,369.89  บาท 

-   ดอกเบีย้ตั๋วสัญญาใช้เงิน  ธ.แลนด์แอนดเ์ฮ้า       15,205.48  บาท 

-   ค่าถ่ายเอกสาร             1,800.00  บาท 

-   ค่าบํารุงรักษาโปรแกรม            38,880.00  บาท 

-   ค่าบริการอินเตอรเ์น็ต               631.30  บาท 

-   ค่าเคเบิล้ทีวี                200.00  บาท 

-   ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร            3,000.00  บาท 

รวมจา่ย            185,990,198.53  บาท 

/นําเงินฝากธนาคาร... 



 
 

     -  นําเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขายะลา             21,183,920.07  บาท 

  -  นําเงินฝากธนาคาร ธกส.ยะลา              10,515,064.56  บาท 

     -  นําเงินฝากธนาคารออมสิน     10,470,000.00  บาท 

 -   นําเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส                   .00  บาท 

 -   นําเงินฝากธนาคารกรุงเทพ                    .00  บาท 

     -  เงินสดคงเหลอืยกไป (20 เม.ย.60)        155,291.65  บาท 

    รวมรายจ่ายทั้งสิ้น           228,314,474.81  บาท 

ที่ประชุม รับทราบเงินรับ-จา่ยประจําเดือนเมษายน 2560 

4.2 เรื่อง  สมาชิกคงเหลือ ประจ าเดือน เมษายน 2560 

 สมาชิกยกมาจากเดือนก่อน    3,227 ราย 

 สมาชิกสมัครใหม่เดอืน เม.ย.60       22 ราย 

 อนุมัตใิห้ออกเดือน เม.ย.60        33 ราย 

 คงเหลือสมาชิกทั้งสิน้    3,216 ราย 

         จงึแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม     รับทราบสมาชิกคงเหลือ ณ เมษายน 2560 

4.3  เรื่อง  การจ่ายเงนิกู้ฉุกเฉิน ประจ าเดือน เมษายน 2559 

 ในระหว่างเดือน 21 มีนาคม  2560 – 20 เมษายน 2560 สหกรณ์ฯ จ่ายเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินให้สมาชิก

หนว่ยต่าง ๆ จํานวน 359 ราย เป็นเงิน 6,743,000.00  บาท 

 จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม รับทราบการจา่ยเงนิกู้ฉุกเฉิน ประจําเดือนเมษายน 2560 

4.4  เรื่อง  รายงานการตรวจสอบกิจการ 

ร.ต.ท.สุทิน ศรบีุญเอียด : รายงานการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ระหว่างวันที่23 มี.ค.2560 ถึง 24 เม.ย.2560 

โดยสรุปดังนี้ 

 การปฏิบัติงานด้านการเงนิ 

 ธนาคารออมสิน สาขายะลา ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 ยอดเงินคงเหลือ จํานวน 

424,148.99 บาท 

 ธนาคารกรุงเทพ สาขายะลา ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 ยอดเงินคงเหลือ จํานวน 

424,148.99 บาท 

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 11 เมษายน 2560 ยอดเงินคงเหลือ 

จํานวน 3,434,890.26 บาท ยอดบัญชยีังไม่ปรับเป็นปัจจุบัน 

 

/ธนาคารกรุงไทย... 



 
 

 ธนาคารกรุงไทย สาขายะลา ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 24 เมษายน 2560 ยอดเงินคงเหลือ จํานวน 

3,934,791.50 บาท 

 ธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 24 เมษายน 2560 ยอดเงินคงเหลือ จํานวน 

444,522.33 บาท 

 เงินฝากธนาคารออมสิน ไม่มสีมุดให้ตรวจสอบ 

 เงินฝากธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์ สาขาหาดใหญ่ ณ วันที่ 1 เมษายน 2560 ยอดเงินคงเหลือ จํานวน 

52,382.30 บาท 

 ด้านสินเช่ือ 

 สหกรณ์ฯ ได้ให้กู้แก่สมาชิก 2 ประเภท 

 1. เงนิกู้เพื่อฉุกเฉิน จํานวน  359  สัญญา  จํานวนเงิน      6,743,000.00  บาท 

 2. เงนิกู้สามัญ  จํานวน  250  สัญญา  จํานวนเงิน  186,397,000.00  บาท 

 จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 

4.5  เรื่อง  รายงานงบทดลองประจ าเดือน เมษายน 2559 

 รายงานสรุปงบทดลอง 

จากวันที่ 1 เมษายน 2560 – วันท่ี 20 เมษายน 2560 

 สินทรัพย์      2,019,502,099.09 

 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ                4,554,450.75 

  รวมสินทรัพย์     2,014,947,648.34 

 รวมหนี้สนิ   951,997,936.42 

 รวมทุน           1,038,540,686.25 1,990,538,622.67 

 กําไรสุทธิ          24,409,025.67 

  รวมหนี้สนิและทุน    2,014,947,648.34 

 รวมรายได้          38,799,059.18 

 รวมค่าใช้จา่ย          14,390,033.51 

  กําไรสุทธิ         24,409,025.67        

 จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม รับทราบงบทดรองประจําเดือนเมษายน 2560 

 

 

 

 

/4.6 เรื่อง รายงานการลาของเจา้หนา้ที่... 

 



 
 

4.6  เรื่อง  รายงานการลาของเจ้าหน้าที่ ประจ าเดือน เมษายน 2560 

 ตั้งแตว่ันที่ 21 มีนาคม  2560 – 20 เมษายน 2560 

ชื่อ – นามสกุล ลาพักผ่อน ลากิจ ลาป่วย ลาคลอด รวม 

พ.ต.ท.ศิวกร  จันทร - 4 - - 4 

นางพรรณ ี แก้วศรี 2 - - - 2 

นางสาวกัญจน์ณัฎฐ์  หวังมวลกลาง - - - - - 

นางศิวาลัย  ป.ปาน - - - - - 

นางเมสิน ี ชัยสงคราม - 1 - - 1 

นางสาวลัดดาวัลย์  ปาลยิะประดษิฐ์ - - - - - 

นางสาวนารีรัตน์  สังข์สกุล - - - - - 

นางสาววราภรณ์  คงทอง - - - - - 

นางสาวสกุล  เลีย้งพันธุ์สกุล - - - - - 

นางสาววันนิสา  ธรรมโชติ - - - - - 

จงึแจ้งที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 

4.7  เรื่อง  รายงานกองทุนช่วยเหลือสมาชกิ ประจ าเดือน เมษายน 2560 

 กองทุนช่วยเหลือสมาชกิ ณ 21 มีนาคม 2560 – 20 เมษายน 2560 

   ยอดยกมา   13,355,080.26  บาท 

   เพิ่ม        752,010.66  บาท 

   จา่ยกองทุน    2,285,522.00  บาท 

   คงเหลือ       11,821,568.92  บาท 

 รายละเอียดจ่ายกองทุนดังนี ้

  1.  ส.ต.ต.ภัทดนัย  สิทธิมล  จํานวน   469,200.00 บาท 

  2.  ร.ต.ต.ณัฐวัฒน์   ชูรัตน ์  จํานวน    191,600.00 บาท 

  3.  ส.ต.ต.ชาคริต  นุ่มศรปีาน จํานวน   629,800.00 บาท 

  4.  ร.ต.ท.มะลาเซ็ง  เซะบิง  จํานวน   994,922.00 บาท 

                                     รวมทั้งสิน้           2,285,522.00 บาท  

 จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุม  รับทราบรายงานกองทุนช่วยเหลือสมาชิก ประจําเดือน เมษายน 2560 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่อง  เพื่อพิจารณา 

5.1   เรื่อง กรมส่งเสริม 

ที่ประชุม  ไม่เข้าร่วม 

/5.2 เรื่อง ผูต้รวจสอบบัญชี... 



 
 

5.2  เรื่อง ผู้ตรวจสอบบัญชี 

ที่ประชุม ไม่เข้าร่วม 

5.3  เรื่อง ผู้ตรวจสอบกิจการ 

ร.ต.ท.สุทิน ศรบีุญเอียด แจ้งข้อสังเกตต่อที่ประชุม ดังนี้ 

 1. ให้ตรวจสอบเอกสารกรณีการก่อสร้างถนนหนา้สํานักงานสหกรณ์ฯ 

 2. สหกรณ์ฯ มีการเชา่เครื่องถ่ายเอกสารแตย่ังปรากฏว่ามียอดค่าถ่ายเอกสาร 

 จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

รองผู้จัดการ : ชี้แจงกรณีค่าถ่ายเอกสารเนื่องจากเอกสารสัญญาในการกู้ฉุกเฉินขณะที่ทางสหกรณ์ฯ ได้ใช้

เอกสารสีฟ้า ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายระหว่างซื้อกระดาษมาถ่ายเอกสารเองที่สหกรณ์ฯ กับจ้างถ่ายจาก

ภายนอกค่าใช้จ่ายในการซือ้กระดาษมาถ่ายเองราคาสูงกว่าเล็กน้อย 

ที่ประชุม รับทราบ 

5.4  เรื่อง สมาชกิพ้นสภาพจากสหกรณ์ สมาชิกพ้นสภาพ ประจ าเดือน เมษายน 2560 ดังน้ี 

ล า 

ดับ 
เลขที ่ ชื่อ – สกุล 

ทุนเรอืนหุ้น 

( บาท ) 

หน้ีสิ้น 

( บาท ) 

ดอกเบี้ย 

( บาท ) 

จ่ายจรงิ 

( บาท ) 
กรณี 

1 6211 ร.ต.อ.สุรเชษฐ์  แสงแก้ว 171,000.00 169,487.05 00 1,512.95 โอนย้ายราชการ 

2 7939 จ.ส.ต.ดํารงค์  แรงกระจาย 127,600.00 00 00 127,600.00 โอนย้ายราชการ 

3 8283 ส.ต.อ.วรยศ  คงยอดแก้ว 66,300.00 00 00 66,300.00 เหตุผลสว่นตัว 

4 8182 ร.ต.อ.คมสัน  สมอ่อน 79,540.00 26,954.25 00 52,585.75 โอนย้ายราชการ 

5 8270 ร.ต.อ.สันตชิัย  สีใหม่ 351,000.00 00 00 351,000.00 โอนย้ายราชการ 

6 5928 ร.ต.ท.คํานวน  ผ่องแผ้ว 210,900.00 00 00 210,900.00 โอนย้ายราชการ 

7 9858 ส.ต.ต.ธีรภัทร  อัน๋ประเสริฐ 64,300.00 00 00 64,300.00 เหตุผลสว่นตัว 

8 6407 ส.ต.อ.ประดิษฐ์  แก้วก๋อง 111,600.00 00 00 111,600.00 โอนย้ายราชการ 

9 8209 ร.ต.อ.ภพธร  ดวงกลาง 83,910.00 00 00 83,910.00 โอนย้ายราชการ 

10 9894 ส.ต.ท.ทวเีดช  สีแก้วอ่อน 9,800.00 00 00 9,800.00 เหตุผลสว่นตัว 

11 5557 ด.ต.สายัน  เพชรเต็ม 00 00 00 00 เสยีชีวิต 

 1,275,950.00 196,441.30 00 1,079,508.70  

  ทุนเรือนหุ้น  1,275,950.00 บาท 

  หนี้เงนิกู้      196,441.30 บาท 

  คงเหลือ   1,079,508.70 บาท 

ที่ประชุม อนุมัติ 

 

/5.5 เรื่อง ประมาณการ... 



 
 

5.5  เรื่อง ประมาณการรับ – จ่ายเงนิ ประจ าเดือน พฤษภาคม 2560 

 ประมาณการรับ – จา่ยเงนิ ประจําเดือนพฤษภาคม 2560 สหกรณ์ฯ จะได้รับในวันสิ้นเดือนเพื่อให้ที่

ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับจํานวนเงินของสหกรณ์ฯ ที่ประมาณว่าจะได้รับและจ่ายในวันสิ้นเดือนนี้ เพื่อที่ประชุม

จะได้รับทราบยอดเงนิคงเหลอื ดังนี้ 

 รายรับ 

1. รับเงนิค่าหุน้รายเดือน     4,684,300.00  บาท 

2. รับเงนิชําระหนี้สามัญจากสมาชิก           12,373,760.36  บาท 

3. รับเงนิชําระหนี้ฉุกเฉินจากสมาชิก    2,130,120.00  บาท 

4. รับดอกเบีย้เงนิให้กู้แก่สมาชิก             11,101,860.78  บาท 

5. เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเป้าหมาย      224,200.00  บาท 

6. รับคืนค่าใช้จ่ายดําเนินคดี             900.00  บาท 

 รวมรับ                30,515,141.14  บาท 

 รวมจ่าย 

1. จา่ยค่าหุน้คืนแก่สมาชิก 11 ราย     1,079,508.70  บาท 

2. จา่ยค่าเบีย้ประชุมกรรมการ         27,000.00  บาท 

3. ค่าตอบแทนเจ้าหนา้ที่          59,010.00  บาท 

4. จา่ยเงนิเดือนเจา้หนา้ที่         128,590.00  บาท 

5. จา่ยชําระเงินกู้ ธกส.ยะลา                   .00  บาท 

6. จา่ยชําระดอกเบีย้ ธกส.ยะลา     1,021,958.45  บาท 

7. จา่ยดอกเบีย้ตั๋วสัญญาใช้เงนิ ธ.กรุงเทพ       266,520.55  บาท 

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

9. จา่ยชําระดอกเบีย้ สอ.รพ.หาดใหญ่      184,454.79  บาท 

10. ค่าตอบแทนที่ปรึกษา           8,000.00  บาท  

11. จา่ยดอกเบีย้ตั๋วสัญญาใช้เงนิ ธ.กรุงไทย สิโรรส     306,085.20  บาท 

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

13. จา่ยชําระดอกเบีย้ สอ.รพ.ตํารวจ      449,917.81  บาท 

14. จา่ยเงนิกู้สามัญ 22 ราย     7,419,900.00  บาท 

15. จา่ยดอกเบีย้ตั๋วสัญญาใช้เงนิ – ธ.ธนชาติ     281,095.89  บาท 

16. จา่ยดอกเบีย้ตั๋วสัญญาใช้เงนิ – ธ.แลนด์แอนดเ์ฮาส์    456,164.38  บาท 

รวมจา่ย                                                           14,028,202.77  บาท 

 รวมรับทั้งสิ้น              30,515,141.14  บาท 

 หัก รวมจา่ย              14,028,202.77  บาท 

 เงนิคงเหลือ                       16,486,938.37  บาท 

/กันไว้เป็นที่จ่ายคืนเงินรับฝาก... 



 
 

 กัน ไว้เป็นที่จ่ายคืนเงินรับฝาก    1,000,000.00  บาท 

  คงเหลือเป็นเงินใชจ้า่ย            12,486,938.37  บาท 

 หมายเหตุ 

 เงินสดคงเหลอื  (20 เม.ย.60)      155,291.65  บาท 

 เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส คงเหลือ    144,522.33  บาท 

 เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขายะลา คงเหลือ 20 เม.ย.60   6,366,565.32  บาท 

 เงินฝาก ธ.กรุงเทพ คงเหลอื               117,106.74  บาท 

 เงินฝาก ธกส.ยะลา คงเหลือ            3,484,890.26  บาท 

 เงินฝากชุมนุม สอ.ตร.แหง่ชาติ      132,539.75  บาท 

 เงินฝากธนาคารธนชาต        124,148.99  บาท 

 เงินฝากธนาคารออมสิน              3,090,106.88  บาท 

 เงินฝากธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์        52,382.30  บาท 

 เงนิสดและเงนิฝากธนาคารคงเหลือ                  13,667,554.22  บาท 

 หมายเหตุ 

  รายการยังไม่ลงบัญชี 20/04/60         15,006.58  บาท 

  รายการยังไม่ลงบัญชี 20/04/60          7,653.00  บาท 

  รายการยังไม่ลงบัญชี 20/04/60          5,980.00  บาท 

  รายการยังไม่ลงบัญชี 20/04/60         30,000.00  บาท 

 หมายเหตุ 

 หนี้เงนิกู้ สอ.รพ หาดใหญ่ คงเหลือ               63,280,000.00  บาท 

 หนี้เงนิกู้ ธกส.สาขายะลา คงเหลือ                   270,367,739.05  บาท 

 หนี้ตัว๋สัญญาใช้เงนิ ธ.กรุงไทย สาขาสิโรรส          105,000,000.00  บาท 

 หนี้เงนิกู้ สอ.รพ. ตํารวจ คงเหลือ            136,500,000.00  บาท 

 หนี้ตัว๋สัญญาใชเ้งิน ธ.แลนด์แอนดเ์ฮาส์          150,000,000.00  บาท 

 หนี้ตัว๋สัญญาใชเ้งินธนาคารธนชาต            90,000,000.00  บาท 

 หนีต้ั๋วสัญญาใชเ้งิน ธ.กรุงเทพ            80,000,000.00  บาท 

     รวมหน้ีคงเหลือ         895,147,739.05  บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมมีตอินุมัตปิระมาณการรับ จา่ยเดือนพฤษภาคม 2560 

5.6  เรื่อง การจ่ายเงนิกู้สามัญระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ.2560 

 ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม – 20 เมษายน 2560 

 21/03/60 จํานวน   20 ราย เป็นเงิน    7,473,000.00  บาท 

 22/03/60 จํานวน 10 ราย เป็นเงิน    2,040,000.00 บาท 

 24/03/60 จํานวน 16 ราย เป็นเงิน    2,520,000.00 บาท 

/28/03/60... 



 
 

 28/03/60 จํานวน 12 ราย เป็นเงิน    3,940,000.00 บาท 

 29/03/60 จํานวน  1 ราย เป็นเงิน         65,000.00 บาท 

 30/03/60 จํานวน 10 ราย เป็นเงิน     3,740,000.00 บาท 

 31/03/60 จํานวน  1 ราย เป็นเงิน         42,000.00 บาท 

 03/04/60 จํานวน 23 ราย เป็นเงิน   23,430,000.00 บาท 

 04/04/60 จํานวน 60 ราย เป็นเงิน   77,580,000.00 บาท 

 07/04/60 จํานวน 15 ราย เป็นเงิน     4,489,000.00 บาท 

 10/04/60 จํานวน 19 ราย เป็นเงิน   24,380,000.00 บาท 

 12/04/60 จํานวน  1 ราย เป็นเงิน        288,000.00 บาท 

 19/04/60 จํานวน 44 ราย เป็นเงิน   24,600,000.00 บาท 

 20/04/60 จํานวน 18 ราย เป็นเงิน    11,810,000.00 บาท 

   รวมทั้งหมด  250  ราย  เป็นเงนิ 186,397,000.00 บาท 

ที่ประชุม รับทราบการจ่ายเงนิกู้สามัญระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ.2560 

5.7  เรื่อง การจ่ายเงนิกู้สามัญ ประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 

 สมาชิกขอกู้จํานวน 22 ราย รวมจ่ายจํานวน 7,419,900.00 บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่าย 22 ราย กรณีราย ส.ต.ท.สรวิชญ์ ชุมแสง แจ้งให้มาทําหนังสือรับ

สภาพกรณีค้ําประกัน ส.ต.อ.วีรยุทธ บัวอิ่น  

5.8 เรื่อง  รายงานติดตามหน้ีสิน และรายละเอียดลูกหน้ีต่างจังหวัด 

 5.8.1 รายละเอียด ลูกหน้ีต่างจังหวัด 

  ภายในเดือนเมษายน 2560  มีลูกหนี้ต่างจังหวัดส่งชําระเงินตั้งแต่ 20 มีนาคม 2560 – 21 เมษายน 2560 

รวมเป็นเงิน  7,078,230.28  บาท 

   ลูกหนี้ตา่งจังหวัด ยกมาเดือน มี.ค. 60   478 ราย 

   สมาชิกหนว่ยต่างจังหวัด ประจําเดือน เม.ย. 60     

    - ลาออก       15 ราย 

    - ย้ายออก       - ราย 

    - ย้ายเข้า        2 ราย 

   คงเหลือลูกหนี้ต่างจังหวัด เดือนเมษายน 2560  465 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 

 

/ผู้ค้ําประกัน... 



 
 

  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 
ส่งหนังสือแจ้งการเป็นหนี้ของสมาชิก ที่สอ.ยล./2827-2831 รายกมล  ทองคํา, กฤต  จันทร์เพ็ง, 

ณัฐสิทธิ์  สุยฉ่อง, สหรัฐ  มสิา, คณิศร  อุทธิสินธ์. 

16/ ก.ย./59 
สมาชิกได้เข้ามาติดตอ่ที่สหกรณ์ฯ ว่าวันที่19/ ต.ค./59 รอขึน้ศาล  ระหว่างนี้เจา้ตัวขอส่งชําระเงนิ

5,000 บาท. 

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

10/ พ.ย./59 

สมาชิกส่งเอกสารบันทึกข้อความ เรื่อง ขอส่งชําระหนี้สหกรณ์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา 

          ด้วยกระผมถูกธนาคารออมสินฟ้องล้มละลายในฐานะผู้ค้ําประกัน ส.ต.อ.อุรุพงศ์  พรหมยานนท์ สังกัด 

สภ.อัยเยอร์เวง  ซึ่งถูกไล่ออกจากราชการเมื่อปี 2555 ซึ่งทางกรมบังคับคดีได้ยึดเงนิเดือนทั้งหมดจึงขาดส่งให้กับ

ทางสหกรณ์ตํารวจยะลา หลายงวดนั้น ซึ่งในตอนนี้กระผมมีความสามารถที่จะส่งเงินให้กับทางสหกรณ์ตํารวจ

ยะลา ได้เพียงเดือนละ 5,000 บ. เท่านั้น โดยให้ทางสหกรณ์ตํารวจยะลา ส่งรายการหักไปทางการเงิน ภจว.สงขลา 

โดยหักจากเงนิเดือนของกระผม 

           จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา. 

17/ พ.ย./59 

21/ พ.ย./59 

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

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

8 / ธ.ค./59 

สอบถามไปยังสหกรณ์ฯ สงขลา  เรื่องส่งเรียกเกบ็ ได้รับคําตอบว่า รายส.ต.อ.นันทภัสณ์ฯ เป็นสมาชิก2ที่ สอ.ตร.

สงขลา และได้กูเ้งนิฉุกเฉินอีกดว้ย จงึติดต่อไปที่เจา้ตัวใหท้ําบนัทึกข้อความขอโอนย้ายสหกรณ์ฯ ระหว่างนีร้อ

บันทึกข้อความขอโอนย้าย   

- ได้รับเอกสารบันทึกข้อความขอโอนย้ายสหกรณ์ฯ เรยีบร้อยแลว้ 

22/ ก.พ./60 นําเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ชําระหนี้ ยอด 30,384.87 บาท 

24/ ก.พ./60 

รับเอกสาร กก.สส.ภจว.สงขลา  ที่ตช0024.32/233  ลงวันที่22ก.พ.60  เรื่องการแจง้อายัดเงนิเดอืนอื่นใดที่ลกูหนีม้ี

สิทธิได้รบั ขอเรียนใหท้ราบว่า กรมบังคบัคดี กระทรวงยุตธิรรม ได้มหีนังสือที่ ยธ 0508/3854 ลงวันที่5 ต.ค.58 

แจง้ใหท้ราบถึงการขออายัดเงนิเดือน และเงนิอื่นใดที่ลูกหนีม้ีสทิธิได้รบั รายส.ต.อ.นันทภัสณ์ฯ ตามค าสั่ง

พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด   

ที่ศส300.011(พ)/1402  ลงวันที2่5 พ.ค.58 จงึไม่สามารถหกัเงนิเดือนรายส.ต.อ.นันทภัสณ์ฯ ตามที่ท่านแจง้ได้ 

23/ มี.ค./60 

เมื่อวันที่8 ธ.ค.59 สมาชิกได้ขอโอนย้ายไปยังสหกรณ์ฯสงขลา   เนื่องจากได้เป็นสมาชิกที่สหกรณ์ฯสงขลา ด้วย 

แต่ทางสหกรณ์ฯสงขลาได้ทําบันทึกข้อความตอบรับกลับมา ประมาณว่าจะขอโอนหนี้จากสหกรณ์ฯสงขลา 

กลับมาที่สหกรณ์ฯยะลา 

  จงึเรียนคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 

18/ เม.ย./60 แจง้รายละเอียดของสมาชิกสหกรณ์ฯ ครั้งที่2  ที่สอ.ยล./817   และหนังสือขอเชิญพบผูค้้ําประกัน ที่สอ.ยล./818 



 
 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติรอผูค้้ําประกันเข้ามาตดิต่อ 

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

ทุนเรือนหุ้น     263,700.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     922,419.94  บาท 

    หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ      65,259.33  บาท 

    รับสภาพหนี ้       55,791.46  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

25/ พ.ค./59 
ส่งหนังสือหักเงินชําระค่าหุ้นและหนี ้ถึงเจ้าหน้าที่การเงนิภจว.สตูล, สภ.มะนัง  ที่สอ.ยล./1770 ยอด 

18,690 บ. 

27/ พ.ค./59 ทําหนังสือเชิญพบผูค้้ําประกัน 

26/ พ.ค./59 
มตทิี่ประชุม ชุดที่21 ครั้งที่5  ได้มมีตใิห้กรรมการติดตามทวงหนี้ เดินทางไปที่สภ.มะนัง เพื่อพบกับ 

ผกก.สภ.มะนัง (เพื่อติดตามทวงหนี้ที่ค้างชําระ) 

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

19,337.26.- บาท 

1 / ส.ค./59 สมาชิกติดต่อทําเอกสารโอนไปสตูล ตอนนี้อยู่ระหว่างติดตอ่สหกรณ์สตูลอยู่ 

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

13/ ก.ย./59 

สหกรณ์สตูลแจง้ว่าหลังจากยื่นเอกสารสมัครเสร็จ สมาชิกยังไม่ได้เข้ามาดําเนินการอะไร  จงึได้ประสานไปยัง

เจา้หน้าที่การเงนิ สภ.มะนัง และได้ถามถึงอัตราขั้นเงนิเดือนของสมาชิกรายนี ้ว่าทําไมถึงหักยอดชําระต่อเดือนไม่

เท่ากับยอดส่งเรียกเกบ็ไป 

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

25/ ก.ย./59 

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

สมาชิกส.ต.อ.อํานวย เต่งทิง้ รับทราบ แต่ขอยืนยันว่าจะส่งยอด 10,000 บาท จนกว่าจะทําเรื่องย้ายสหกรณ์ฯ เสร็จ 

ณ ตอนนีอ้ยู่ในขั้นตอนกําลังหาคนค้ําเงนิกู้ 

19/ ต.ค./59 

ได้ทําการติดต่อไปยังสหกรณ์สตูล สอบถามเรื่อง สมาชิกรายส.ต.อ.อํานวย อีกครั้ง จึงได้คําตอบว่าหลังจากเอา

เอกสารกู้ไปก็ยังไม่เข้ามาติดต่อสหกรณ์แต่อย่างใด จึงได้โทรไปที่สมาชิกรายส.ต.อ.อํานวย อีกครั้งและได้คําตอบ

ว่าขณะนีต้นกําลังหาผูค้้ําสัญญาเงนิกู้4คน ณ  ตอนนีไ้ด้ 2 คนแล้ว ยังขาดอีก2 คน 

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

21/ ต.ค./59 

ได้รับบันทึกข้อความ ที่สต0024(สต).4(12)(16)2726 วันที่12 ตุลาคม 2559  สภ.มะนัง ขอเรียนว่า ด.ต.อํานวย เต่งทิง้  

ยินยอมใหห้ักเงนินําส่งเดือนละ 10,000 บาท/เดือน  ตามหลักฐาน 1. หนังสือชีแ้จง้ชําระค่าหุน้และหนี้ฯ ถึงผกก.สภ.

มะนัง ที่สอ.ยล./3229 20/ ก.ย./59 2. หลักฐานลายเซ็นระหว่างด.ต.อํานวย  เต่งทิง้  กับ ผกก.สภ.มะนัง จว.สตูล 

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

ยังขาดอีก1 คน 

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

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



 
 

 4/ เม.ย./60 

ได้ทําหนังสอืถึง ผกก.สภ.มะนัง  ที่สอ.ยล./724  เรื่อง หักเงินเดือนข้าราชการตํารวจเพื่อชําระค่าหุ้น

และหนี้สหกรณ์ฯ  ครั้งที่2 และได้ประสานไปยังคณะกรรมการของ สภ.มะนัง  เรื่องที่สมาชิกจะ

ติดตอ่ขอกู้เพื่อปิดชําระหนี้กับสหกรณ์ฯยะลา  เบื้องต้นที่สอบถาม คือเอกสารเรียบร้อย เหลือแค่ให้

สมาชิกไปส่งเอกสารด้วยตัวเองเท่านั้น 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติรอโอนสมาชิกภาพไปสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสตูล 

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

    ทุนเรือนหุ้น     248,100.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     873,137.03  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

- โดนเรื่องที่สถานตีํารวจภูธรสะเดา (โดนตั้งคณะกรรมการสอบ)  

- เจ้าหน้าที่การเงินแจ้งหักไม่พอ เพราะกู้2ที่(สหกรณ์กําลังพล) 

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

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

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

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

 8/ มี.ค./60 ...สมาชิกได้โอนมาชําระ ยอด 10,000 บ. 

23/ มี.ค./60 ...สมาชิกได้ขอชําระจากเดือนละ10,000.- เป็น 14,000.- เริ่มชําระสิน้เดือน ม.ีค.60 

 7/ เม.ย./60 ...สมาชิกได้โอนมาเงนิชําระ ยอด 14,000 บ. 

ที่ประชุม  รับทราบสมาชิกชําระเป็นปกติ 

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

    ทุนเรือนหุ้น     208,600.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     729,420.34  บาท 

    หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ      14,729.16  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

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

- 
ทําหนังสือชี้แจ้ง ถึงผู้บัญชาการ, ผู้บังคับการ, ผู้กํากับการ : รอผลตอบกลับ ณ ตอนนี้สมาชิกชําระมาแล้ว

บางส่วน 

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

25/ ก.ค./59 

สมาชิกไม่รับโทรศัพท์ จงึได้ทําการตดิต่อไปยังเจ้าหน้าที่การเงินสน.มีนบุรี เจ้าหน้าที่แจง้ว่าสมาชิก

ได้ย้ายไป 

ช่วยราชการที่ สนง.ตร.แห่งชาติ 

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

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



 
 

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

 06/ ธ.ค./59 

บันทึกข้อความ สน.มีนบุรี ที่0015.(บก.น.3)7/  วันที่ – พฤศจกิายน 2559  เรื่อง แจง้ข้อขัดข้องในการหักเงนิเดอืน

ข้าราชการตํารวจเพื่อชําระค่าหุ้นและหนีส้หกรณ์ฯ 

สน.มีนบุรี ขอเรยีนว่า ส.ต.อ.วฒุิกรฯ มีหนีส้ิน ที่ตอ้งชําระผา่นการหักเงนิเดือนอยู่ 2 รายการคือ 1.สอ.ตร.แหง่ชาติ 

2.สินเชื่อเพื่อการอปุโภคบริโภค ธ.ออมสิน  จงึทําให ้ส.ต.อ.วุฒกิรฯ ได้รบัเงนิเดือนสุทธิ 3,966.39 บ.  (ข้อมูลเดือน 

ก.ย.59)ซึ่งไม่เพียงพอที่จะดําเนนิการหักเงนิเดือนใหก้บั สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจยะลา ได้ 

25/ ม.ค./60 โทรตามสมาชิกใหม้าชําระ ติดตอ่ได้แต่ไม่รับโทรศัพท์ 

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

 4/ เม.ย./60 แจง้รายละเอียดของสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่สอ.ยล./707 

19/ เม.ย./60 สมาชิกได้โอนมาชําระ ยอด 13,000 บ. 

ที่ประชุม ทราบนําเข้าพิจารณาประจําเดือน พ.ค.2560 อกีครั้ง 

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

    ทุนเรือนหุ้น     249,300.00  บาท 

   หนี้เงนิกู้สามัญ     687,881.04  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

- สมาชิกแจ้งไม่ให้การเงินหักชําระหนี้ 

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

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

8 / พ.ย./59 
ติดตอ่การเงิน..การเงนิแจ้งว่าเจ้าตัวแจ้งกับที่สส.ภ4 ว่ามาปิดหนี้แล้ว ทางโน้นจึงไม่หักเงินชําระสิ้น

เดือน พ.ย.59 หักได้แค ่9,500 จากยอดเรียกเก็บ12,400 

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

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

 7/ เม.ย./60 ...การเงนิโอนมาชําระ ยอด 9,500 บ. 

19/ เม.ย./60 สมาชิกได้ตดิต่อมาที่ สอ.ตร.ยะลา  เพื่อขอยอด ปิดชําระหนี้ เบือ้งต้นแจง้ยอด 703,081.69 บาท  

ที่ประชุม อนุมัติ 

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

    ทุนเรือนหุ้น     119,600.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     317,920.62  บาท 

    หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ      67,881.98  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

4 / ต.ค./59 
สภ.เมอืงปัตตานี ที่สอ.ยล./0025.44(กง)/9404  เรื่อง ขอระงับการจา่ยเงินเดือนข้าราชการฯ 

อ้างคําสั่ง ที่792/2559  ลงวนัที่ 27 ก.ย. 59  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณี ส.ต.อ.ธันวา  



 
 

พยายาม  ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการ รวมระยะเวลา 19 วนั โดยไม่ทราบสาเหต ุ

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

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

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

15/ ธ.ค./59 แจ้งรายละเอียดสมาชิก(ผูค้้ําประกัน)  ที่สอ.ยล./4459-4462   

19/ ม.ค./60 การเงนิแจง้ว่า รอตรวจสอบข้อเท็จจริง น่าจะโดนออก เงนิเดือนระงับอยู่ >>เพิ่มเติมการเงินแจ้งเอง 

22/ มี.ค./60 
สอบถามไปยัง เจา้หนา้ที่การเงิน(ผูช่้วย) ได้รับคําตอบว่า ขณะนีถู้กขังอยู่ ส่วนเรื่องเงินเดอืนรอ

สอบถามเจา้หนา้ที่ทางวินัยก่อน  (รอการตอบรับกลับมา) 

19/ เม.ย./60 

สอบถามไปยังเจ้าหน้าที่การเงิน สภ.เมืองปัตตานี  ได้รับคําตอบว่าเงินเดอืนสมาชิกรายนีน้่าจะได้รับ

ประมาณสิน้เดือนพ.ค.60  เบื้องต้นหากได้รับก็จะหักในส่วนที่ค้างดอกเบีย้แต่ไม่มากเพราะได้นําปัน

ผลปี2559 มาชําระในบางส่วนแล้ว 

ที่ประชุม  มีมติรอโอนเงินชําระสิ้นเดือน เมษายน 2560 

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

    ทุนเรือนหุ้น     180,000.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     203,843.56  บาท 

 **ติดค้ําประกัน 1.ส.ต.ท.อภิชาติ  คําใส    ยอดหนี้ 320,056.26 บาท 

ว / ด / ป รายการ 

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

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

22/ พ.ย./59 ให้พี่ ประสพโชค  ตระกูลอินทร์, และด.ต.บุญเหลือ  แผว้ใจดี  ช่วยตามให้มาชําระ 

23/ ธ.ค./59 โทรตามเจ้าตัวใหม้าชําระ เจา้ตัวแจง้จะโอนมาชําระ 28/ ธ.ค./59 

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

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

18/ เม.ย./60 แจง้รายละเอียดของสมาชิกสหกรณ์ฯ ครั้งที่2  ที่สอ.ยล./819   และหนังสือขอเชิญพบผูค้้ําประกัน ที่สอ.ยล./820 

19/ เม.ย./60 

     ติดตอ่ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภาค5 จํากัด  เจ้าหน้าที่ทางนัน้แจ้งว่าสมาชิกได้ขอกู้เงนิ

ในปี2559ยอด 2,000,000 บาท  และอีกยอด ประมาณ 100,000 บาท  จึงตดิต่อไปยังสมาชิกให้

โอนเงนิมาชําระหนีเ้จ้าตัวแจง้ว่าจะโอนมาสิน้เดือนเลยให้สมาชิกลองทําใบลาออก (กรณีรับสภาพ

หนี้) มา  ...เบือ้งตน้รอรับเอกสารใบลาออก (กรณีรับสภาพหนี)้           

**ส่วนต่างหลังจากนําทุนเรือนหุน้กลบหนี้ประมาณ 23,843.56 บาท(ยังไม่รวมในส่วนของดอกเบีย้ 

ที่ประชุม ให้ทํารับสภาพหนี้ และปิดยอดหนี้ 

/ขาดส่งประจําเดือน... 



 
 

 ขาดส่งประจําเดือนมนีาคม  2560 

 1.ด.ต.นพรัตน์  กูโน  ตําแหน่งสภ.น้ําตากใบ จว.นราธิวาส  เลขที่สมาชิก 04416 **ค้างชําระ 1 เดือน 

    ทุนเรือนหุ้น     214,500.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ    259,065.19  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

19/ เม.ย./60 ติดตอ่ไปยังสมาชิก เบือ้งตน้แจ้งยอดการชําระหนี้  7,596 บาท 

ที่ประชุม รับทราบสมาชิกโอนมาชําระแล้ว 

 2.ส.ต.ท.เสกศักดิ์  ศรกีัลป์  ตําแหนง่ภจว.บึงกาฬ  เลขที่สมาชิก 06753  **ค้างชําระ 1 เดือน 

    ทุนเรือนหุ้น     167,300.00  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

18/ เม.ย./60 

ตามให้สมาชิกมาชําระเอง 1 เดือน  เนื่องจากสมาชิกได้ปิดชําระหนี้เงินกู้สามัญ แล้วทางสหกรณ์ฯ

บึงกาฬ แจ้งภจว.บึงกาฬไม่ต้องหักส่งสหกรณ์ฯยะลา  เบื้องต้นติดต่อไปยังภจว.บึงกาฬ แจ้งหักค่า

หุ้นต่อ และได้ติดต่อไปยังสมาชิก แจ้งให้มาชําระค่าหุ้นของเดือนมี.ค.60 เองก่อน 1 เดือนแล้ว 

หลังจากนั้นให้การเงนิภจว.บึงกาฬ หัก  

ที่ประชุม รับทราบสมาชิกโอนมาชําระแล้ว 

 3.พ.ต.อ.ณรงค์  นาคทั่ง  ตําแหน่งสภ.นิคมคําสร้อย  เลขที่สมาชิก 07230  **ค้างชําระ 1 เดือน 

    ทุนเรือนหุ้น     413,000.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ    449,569.44  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

19/ เม.ย./60 

ติดตอ่แจง้สมาชิกให้มาชําระเงิน ยอด14,582 บาท  สมาชิกแจ้งโอนสิ้นเดือนเม.ย.60  เลยสอบถาม

สมาชิกว่ามีความประสงค์จะขอลาออกโดนการนําทุนเรือนหุ้นปิดหนี้มั้ย  สมาชิกสนใจแต่จะขอ

ลาออกประมาณเดือนพ.ค.60 

ที่ประชุม อนุมัติ 

 4.จ.ส.ต.จตุพร  บุญสร้าง  ตําแหน่งกก.สส.ภจว.สงขลา  เลขที่สมาชิก 09142 **ค้างชําระ 3 เดือน 

    ทุนเรือนหุ้น     113,500.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     250,184.13  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

22/ ม.ีค./60 ติดตอ่เจ้าหน้าที่การเงินกก.สส.ภจว.สงขลา  การเงินแจ้งหักได้สิน้เดือนม.ีค.60 

11/ เม.ย./60 
ติดตอ่ไปยังเจ้าหน้าที่การเงินอีกครั้งสอบถามรายการโอน เจา้หนา้ที่แจ้งว่าสิน้เดือนม.ีค.60 หักไม่

ทันหักทันเดือนเม.ย.60 

19/ เม.ย./60 แจง้รายละเอียดของสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่สอ.ยล./840 

ที่ประชุม รอดูการหักเดือนพฤษภาคม 2560 



 
 

 5.จ.ส.ต.สันติชัย  แพ่งโยธา  ตําแหน่งสภ.ปากจั่น จว.ระนอง  เลขที่สมาชิก 05879 **ค้างชําระ 1 เดือน 

    ทุนเรือนหุ้น      327,900.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ    1,145,619.13  บาท   

    หนี้เงนิกู้ฉุกเฉิน         9,521.66  บาท 

 **ติดค้ําประกัน 1.ส.ต.อ.สุชาวัตน์    แสงจันทร์ (อยู่ในระหวา่งเปลี่ยนค้ําประกัน) 

ว / ด / ป รายการ 

19/ เม.ย./60 

ติดตอ่ให้สมาชิกใหโ้อนมาชําระเงิน ยอด 25,352 บาท แต่สมาชกิแจ้งว่าจะขอโอนไปยังสหกรณ์ฯ

ระนอง 

จงึแจ้งสมาชิกใหโ้อนชําระยอดของรายเดือนก่อนไม่ง้ันดอกเบีย้จะเกิด 

ที่ประชุม ทําหนังสือรับสภาพหนี้ให้โอนสมาชิกภาพ 

 แจ้งเพื่อทราบสมาชิกต่างจังหวัดที่เก็บยอดหนีเ้งินกู้ฉุกเฉินไม่ได้ (ตั้งแตย่้าย เก็บได้บางส่วน) 

  1.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 

13/ธ.ค./59(รายการชําระ) - - 5,900.00 

10/ม.ีค./60(รายการชําระ) - 
(หักในสว่นของดอกเบ้ีย 

192.26) 
5,900.00 

11/เม.ย./60(รายการชําระ) - 
(หักในสว่นของดอกเบ้ีย 

43.97) 
5,900.00 

 หมายเหตุ:  เบือ้งตน้เก็บได้แต่หักในส่วนดอกเบีย้ที่ค้างจา่ย 

  จงึแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 

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

   **ค้างจ่ายตั้งแตเ่ดือน  10/2559 – 11/2559  เก็บได้ไม่เต็ม 

วันที่กู้ฉุกเฉิน: 18/ก.ค./55 
วงเงินกู้: 

10,500.- 
งวดละ(เงินตน้): 1,000.- ยอดคงเหลอื 

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

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

12/เม.ย./60(รายการชําระ)  807.32 335.43 

  จงึแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 

 

 

/3.ส.ต.อ.จอมพล... 



 
 

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

   **ค้างจ่ายตั้งแตเ่ดือน  9/2559 –12/2559 

วันที่กู้ฉุกเฉิน: 17/ธ.ค./58 
วงเงินกู้: 

70,000.- 
งวดละ(เงินตน้): 4,800.- ยอดคงเหลอื 

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

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

11/เม.ย./60(รายการชําระ)  3,299.62 22,093.31 

  จงึแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 

  4.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 

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

12/เม.ย./60(รายการชําระ) - 5,477.78 46,131.48 

19/เม.ย./60(รายการชําระ) - 8,429.99 37,701.49 

  จงึแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 

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 1,625,300.00 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 964,600.00 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 1,800,000.00 บาท 



 
 

 หมายเหตุ ตามให้มาชําระค่าหุน้ต่อ  เนื่องจากติดคนค้ําประกัน 

  1.จ.ส.ต.กิตติ  เนติ ตําแหน่ง  สภ.นาหม่อม  เลขที่สมาชิก 05483 

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

  จงึแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 

 5.8.2 รายละเอียด สมาชกิ ข้าราชการบ านาญ 

  ภายในเดือน เมษายน 2560 มีลูกหนี้ข้าราชการบํานาญส่งชําระเงินตั้งแต่ 25 มีนาคม 2560 -             

21 เมษายน  2560 จํานวน 124 ราย รวมเป็นเงิน  1,342,091.59 บาท เรียกเก็บจริง จํานวน 107 ราย จํานวนเงิน  

1,041,131.25   บาท  มาชําระเอง จํานวน 6 ราย จํานวนเงิน 47,277.07 บาท และเรียกเก็บจากกรมบัญชีกลาง 

จํานวน 11 ราย จํานวนเงิน 231,564.17 บาท   

           สมาชิกหนว่ยบํานาญ ประจําเดือน มี.ค.60           ยอดยกมา        127   ราย 

  ลาออก ประจําเดือน 25 มี.ค.60 – 21 เม.ย.60   ลาออก/ย้าย        2 ราย 

                                                                           เสียชีวติ             1 ราย 

                 ย้ายเข้า              -    ราย 

          คงเหลือ  บํานาญ เดือน  เมษายน 2560             ทั้งสิน้              124     ราย  

 หักเรียกเก็บไม่ได้  จํานวน 1  ราย  ด.ต.เฉลียว  มะลิวรรณ์  จํานวน  2,632.56  บาท  ฝา่ยดําเนินการ

ได้ประสานงานกับสมาชิกเรียบร้อยแลว้  สมาชิกตอบกลับว่าจะรีบดําเนินการนําเงินมาชําระหนี้ให้เร็วที่สุด 

 ชําระหนี้ไม่เต็มจํานวน  2  ราย   

 1.ร.ต.ท.นิยม   ราชวิบูลย์ ตําแหน่ง บํานาญพิเศษ  เลขที่สมาชิก 5753 

    ทุนเรือนหุ้น      405,000.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ    1,020,605.07  บาท   

    หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ       49,708.66  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

 4/เม.ย./60 

แจ้งรายละเอียดของสมาชิกสหกรณ์  ที่สอ.ยล./711   

หักเงินได้รายเดือนประจําเดือนเมษายน 2560 จากกรมบัญชีกลาง จํานวน  16,000.00  บาท  

เนื่องจากเรียกเก็บเงินประจําเดือนไม่ครบจํานวน  จากเดิม ผ่อนชําระ  ประมาณเดือนละ 

29,000.00  บาท  

จงึแจ้งให้คณะกรรมการพิจารณาการชําระหนี้ของสมาชิกรายดังกล่าวข้างตน้  

ที่ประชุม รอเปลี่ยนผูค้้ําประกัน 

 

 

/2.ด.ต.จรัส... 

 



 
 

 2.ด.ต.จรัส  สวนนิ่ม ตําแหน่ง บํานาญพิเศษ  เลขที่สมาชิก 4425 

    ทุนเรือนหุ้น      378,000.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ    1,118,662.80  บาท    

ว / ด / ป รายการ 

 4/เม.ย./60 

แจ้งรายละเอียดของสมาชิกสหกรณ์  ที่สอ.ยล./712  และหนังสือขอเชญิพบผูค้้ําประกัน ที่สอ.ยล./

716   

หักเงินได้รายเดือนประจําเดือนเมษายน 2560 จากบัญชีสมาชิกที่  912-1-18900-5  จํานวน 

10,000.00  บาท  เนื่องจากชําระไม่ครบจํานวน  จากเดิม  ประมาณ 19,100.00  บาท   

จงึแจ้งให้คณะกรรมการพิจารณาการชําระหนี้ของสมาชิกรายดังกล่าวข้างต้น 

ที่ประชุม ให้ทําเอกสารประกอบการพิจารณา เพื่อหยุดดอกเบีย้ 

5.8.3 รายละเอียด สมาชิก ในหน่วย 

  ส่งเรียกเก็บ และเกบ็ได้จรงิ 

สังกัด หุ้น สท สช สฐ ฉฉ ฉฐ 
เงิน

ฝาก 
ดบ. 

เก็บได้

จริง 

ส่งเรียก

เก็บ 

ภจว.ยะลา           

9779  พล.ต.ต.อิทธพิล  อัจฉริยประดิษฐ์ - - - - - - - - - 1,500 

          1,500 

สภ.เมอืงยะลา           

4821  ร.ต.อ.กฤชพชิญ์  พิชญนิตินัย 1,500 6,500 2,500 - - - - 8,757.71 19,257.71 22,757.71 

8500  ส.ต.ต.โอภาส  แซ่ตัง้ - - - - - - - - - 13,077.76 

 1,500 6,500 2,500 - - - - 8,757.71 19,257.71 35,835.47 

สภ.จะกว๊ะ           

8904  ส.ต.ท.พิทยา  อินทร์ยอด 1,400 5,600 500 1,580 - 100 - 6,177.58 15,357.58 17,357.58 

9020  ส.ต.ต.อาทิตย์  กลับแก้ว 1,300 4,500 - 1,100 - 4,100 - 5,284.99 16,284.99 16,284.99 

9089  ส.ต.ท.กริชปกรณ์  มณีรัตน์ 1,400 4,800 - 1,580 - - - 6,517.30 14,297.30 15,297.30 

 4,100 14,900 500 4,260 - 4,200 - 17,979.87 45,939.87 48,939.87 

 5,600 21,400 3,000 4,260 - 4,200 - 26,737.58 65,197.58 86,275.34 

ท่ีประชุม รับทราบ 

 1.ส.ต.ท.มนัสนันท์  แก้วเวหา  ตําแหน่ง สภ.บันังสตา  เลขที่สมาชิก 8555 

    ทุนเรือนหุ้น      223,800.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ      827,200.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้ฉุกเฉิน         8,000.00  บาท   

ว / ด / ป รายการ 

29/ มี.ค./60 ท่ีประชุม 22/4 เมื่อ 29/3/60 มตแิจ้งค้ําประกันรับทราบ 

 4/เม.ย./60 แจ้งรายละเอยีดของสมาชิกสหกรณ ์ ท่ีสอ.ยล./713 

ที่ประชุม รับทราบ 

/5.8.4 รายละเอียดสมาชิก ศชต... 



 
 

 5.8.4 รายละเอียด สมาชิก ศชต. 

 เรื่อง  รายงานสมาชิก ศชต. เดือนเมษายน 2560 

 แจ้งคณะกรรมการดําเนินการ ขอแจ้งสมาชิกหนว่ยของ ศชต. ดังนี้ 

 1. สมาชิก ศชต.กก.สส.  จํานวน  32 ราย  จํานวนเงินเรยีกเก็บ  435,972.68  บ.  ติดตอ่การเงนิ 

ศชต.กก.สส.  หักเก็บได้ทั้งจํานวน 

 2. สมาชิก ศชต.อก.  จํานวน  23 ราย  จํานวนเงินเรยีกเก็บ  228,502.90  บ.  ติดตอ่การเงนิ 

ศชต.อก.  หักเก็บได้ทั้งจํานวน 

 3. สมาชิก ศชต.ศฝร.  จํานวน  7 ราย  จํานวนเงินเรยีกเก็บ  88,848.41  บ.  ติดตอ่การเงนิ 

ศชต.ศฝร.  หักเก็บได้ทั้งจํานวน 

   ยอดยกมา 62 ราย 

   ลาออก  - ราย 

   ย้ายเข้า  - ราย 

   คงเหลือ 62 ราย 

 จงึแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 

 5.8.5 รายละเอียด หน่วยนอก (สมาชิกพเิศษ) 

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

 สมาชิกไปกู้สหกรณ์พัทลุงแต่ระหว่างการโอนไปพัทลุง โอนไม่หมด จงึมียอดค้าง  (สมาชิกส่งเอง) 

    ทุนเรือนหุ้น          -     บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     40,537.11  บาท   

ว / ด / ป รายการ 

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

16/ ก.ย./59 สมาชิกแจ้งว่าสมาชิกมีปัญหาเกี่ยวกับรายรับไม่พอจ่าย 

20/ก.ย./59 

สมาชิกทําบันทึกข้อความชี้แจ้ง ว่าทําไมถึงส่งชําระหนี้ใหก้ับสหกรณ์ฯ ไม่ได้ เพราะประสบกับปัญหา

ทางการเงิน เนื่องจากรายรับในแต่ละเดือนที่คงเหลือไม่เพียงพอที่จะชําระตามข้อตกลง จงึขอความ

อนุเคราะห์มายังท่าน 

เพื่อขอขยายระยะเวลาและขอปรับลดยอดการชําระในแต่ละเดือน เพื่อจะได้ชําระต่อไป และในวันที่

1-2 ต.ค. 59  จะขอชําระดอกเบีย้จํานวน 14,000 บาท ก่อนสว่นยอดเงินต้น จะชําระต่อไป 

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

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

22/ พ.ย./59 

ติดตอ่สมาชิกใหม้าชําระ แต่รายรับไม่เพียงพอที่จะมาชําระ  จงึเสนอให้สมาชิกกู้เงนิปันผล ยอด 

12,800 บ. 

มาชําระหนี้ใบบางสว่น ที่ค้างจ่าย (ระหว่างนี้ รอบันทึกข้อความจากสมาชิก) 



 
 

13/ ธ.ค./59 

     บันทึกข้อความ  กก.สส.ภ.จว.พัทลุง  ข้าฯ ด.ต.สากล  สุขเกษม  ได้มีหนีส้ินคงค้างในบางสว่น

กับสหกรณ์ฯ 

ข้าฯ ด.ต.สากล  สุขเกษม  จึงมีความประสงค์ขอกู้เงนิปันผลมาเพื่อชําระหนี้ในบางสว่นที่ค้างจา่ย 

     จงึเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา 

21/ ก.พ./60 

ตามมตคิณะกรรมการชุดที่21/13  26 มกราคม 2560 พิจารณาแล้วให้นําทุนเรือนหุน้และเงนิปันผล

ชําระหนี้ 

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

เลขที่ใบเสร็จ S1-002733/2560  เงินต้น 221,500.13 บ.  ดอกเบีย้ 8,799.87 บ. รวมทั้งสิน้ 

230,300 บ.หนี้คงเหลือ 63,570.12 บ. 

22/ ก.พ./60 นําเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ชําระค่าหุน้และหนี้ ยอด 23,046.94 บาท 

22/ มี.ค./60 

 

 

 

ติดตอ่เจ้าตัวใหม้าชําระหนี้เงนิกู้ที่ค้างจ่าย และได้ตดิต่อไปยังเจ้าหนา้ที่สหกรณ์พัทลุงเพื่อหาทาง

ออกในการชําระหนี้ยอดค้าง 40,537.11 บาท 

19/ เม.ย./60 สมาชิกแจ้งขอโอนสิ้นเดือนเม.ย.  ยอด 5,000 บาท 

ที่ประชุม มีมติใหต้ิดตอ่สมาชิกชําระหนีเ้งินกู้ที่ค้างจ่าย 

 2.ส.ต.ต.ชัยวัฒน์  กลิ่นอุบล ตําแหนง่ หน่วยนอก(สมาชิกพิเศษ)  เลขที่สมาชิก 8867 

    ทุนเรือนหุ้น      215,400.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ      291,549.69  บาท    

ว / ด / ป รายการ 

 4/เม.ย./60 แจ้งรายละเอียดของสมาชิกสหกรณ์  ที่สอ.ยล./706    และแจง้เปลี่ยนคนค้ําประกัน ที่สอ.ยล./715 

 จงึแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม     มีมติรอเจ้าตัวเข้ามาติดตอ่ 

  3.ส.ต.ต.โอภาส  แซ่ตั้ง  ตําแหน่ง หนว่ยนอก(สมาชิกพิเศษ)  เลขที่สมาชิก 8500 

    ทุนเรือนหุ้น   65,800.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ 130,000.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้ฉุกเฉิน   77,000.00  บาท    

ว / ด / ป รายการ 

 4/เม.ย./60 แจ้งรายละเอียดของสมาชิกสหกรณ์  ที่สอ.ยล./709 

  จงึแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 

 

 

/4.ร.ต.ท.ณัฐวัฒน์... 



 
 

  4.ร.ต.ท.ณัฐวัฒน์  ชูรัตน ์ตําแหน่ง หนว่ยนอก(สมาชิกพิเศษ)  เลขที่สมาชิก 7514 

    ทุนเรือนหุ้น      346,500.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ      374,494.48  บาท    

ว / ด / ป รายการ 

 4/เม.ย./60 แจ้งรายละเอียดของสมาชิกสหกรณ์  ที่สอ.ยล./701 

  จงึแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม มีมติรอสิน้เดือนเมษายน 2560 

 5.8.6 รายละเอียด สมาชิกค าพิพากษา  (ตัดการ์ดนอก) 

 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               -     บาท   (โอนหุ้นหักหนี ้27 มี.ค.60 ยอด 

293,000 บาท) 

   หนี้เงนิกู้สามัญ(คําพิพากษา)  165,720.58  บาท     

ว / ด / ป รายการ 

21/ เม.ย./59 แจ้งคนค้ําเพื่อทราบแล้ว 

25 /เม.ย./59 

ประธานให้ทําหนังสือชีแ้จง้ ตามมตทิี่ประชุม ชุดที่21 

ครั้งที่3    

                                                                               

ถึง ผกก.สน.สําเหร่  ที่สอ.ยล./1305 

ถึง ผบก.ตํารวจนครบาล8  ที่สอ.ยล./1306                                                                         

ถึง ผบก.ตํารวจนครบาล  ที่สอ.ยล./1307 

8 / มิ.ย./59 
ส่งหนังสือหักเงินชําระค่าหุ้นและหนี ้ถึงกองบังคับการปราบปราม(สว.กก.5.ปป.)  ที่สอ.ยล./1999  ยอด 

12,050 บ. 

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

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

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

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

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

รวมจา่ย 25,398.30.-บ. 

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

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

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

27/ ต.ค./59 
การเงนิกองบังคับการปราบปรามได้โอนมาชําระ ยอด  8,550 บ. ส่วนต่าง(การเงนิแจง้ว่าเงนิตกเบิกไมไ่ด้รับจงึหักไมไ่ด้) 

ติดตอ่ให้เจ้าตัวมาจา่ยยอดต่าง 2,500 บ.  แตส่มาชิกแย้งว่าไม่ให้ทางสหกรณ์หัก 

ค าพพิากษา 19 กันยายน 2559 

     พพิากษาให้จําเลยท้ังสี่ร่วมกันชําระเงิน567,875.09 บาท (ในอัตราดอกเบ้ีย8.75%) +ค่าธรรมเนยีม23,898 บาท 

=591,773.09 บาท 



 
 

31/ ธ.ค./59 
การเงนิ บก.ปราบปราม โอนมาชําระในปี2559 

(หักชําระ ค่าหุ้น8,400 บาท เงนิต้น84,800 บาท ดอกเบีย้ 17,537.09 บาท) คงเหลือ 506,973.09 บาท 

 27/ ม.ค./60 
การเงนิกองบังคับการปราบปรามโอนมาชําระ ยอด 9,640 บาท  ชําระหนี้ 

(หักชําระ เงนิต้น6,358.56 บาท  ดอกเบีย้ 3,281.44 บาท) คงเหลอื  500,614.53 บาท 

 22/ ก.พ./60 
นําเงินปันผลและเฉลี่ยคืนปี2559 ยอด30,302.59 บาท  ชําระหนี้ 

(หักชําระ ค่าหุ้น1,400 บาท เงนิต้น25,782.33 บาท ดอกเบีย้3,120.26 บาท) คงเหลอื 474,832.20 บาท 

 24/ ก.พ./60 
การเงนิกองบังคับการปราบปรามโอนมาชําระ ยอด 9,940 บาท  ชําระหนี้ 

(หักชําระ เงนิต้น9,712.35 บาท  ดอกเบีย้227.65 บาท) คงเหลอื  465,119.85 บาท 

 27/ มี.ค./60 

นําทุนเรือนหุ้น ยอด293,000 บาท  ชําระหนี้ 

(หักชําระ เงนิต้น289,543.45 บาท  ดอกเบีย้3,456.55 บาท)  คงเหลือ  175,576.40 บาท 

 

 

 29/ มี.ค./60 
การเงนิกองบังคับการปราบปรามโอนมาชําระยอด 9,940 บาท ชําระหนี้(หักชําระเงนิต้น9,855.82 บาท  

ดอกเบีย้84.18 บาท)คงเหลือ  165,720.58 บาท 

จากมติที่ประชุม ชุดที่ 22 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 29 มนีาคม 2560  มีมติใหท้ี่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายสหกรณ์ฯ 

ดําเนนิการแล้วรายงานความคืบหนา้ต่อที่ประชุมประจําเดือนตอ่ไป   

ที่ประชุม มีมติใหท้ี่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายสหกรณ์ฯ ดําเนินการ 

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

   ทุนเรือนหุ้น            -  บาท (โอนหุ้นหักหน้ี 27 มี.ค.60 ยอด 327,000บาท) 

                       หนี้เงนิกู้สามัญ(คําพิพากษา)    1,350,808.55 บาท 

   หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ                     -  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

- ประธานให้ทําหนังสือชีแ้จง้ ถึงกรมส่งเสริมสหกรณ์, ผูบ้ัญชาการ, ผูบ้ังคับการ, สน.ดุสิต 

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

16 /พ.ค./59 

ทางกรมส่งเสริมยะลา ได้ตอบหนังสือกลับมา ที่กษ1115/5966 และได้นําเรื่องสง่สํานักงานกรมส่งเสริม

สหกรณ์ 

กรุงเทพฯ พื้นที่1 เรื่อง ตรวจสอบข้อเท็จจริง ของสมาชิกเนื่องจากเป็นหนี้ 2 ที่รอตอบกลับจากสํานักงาน 

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

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

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

บาท 

3 /ส.ค./59 
ทางกรมส่งเสริม เขต12 กรุงเทพฯ ได้ตดิต่อกลับมา ขอรายละเอียดการสมัครเป็นสมาชิกครั้งแรก วันที่

30/มิ.ย./49  



 
 

20 /ต.ค./59 

สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่1  ที่กษ1109/2977  เรื่องตอบข้อร้องเรียนการรับสมัคร

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจแหง่ชาติ จํากัด    ได้ตรวจสอบเท็จจริงพบว่า พ.ต.ต.ประดษิฐ์  ศรีทอง 

ได้ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจแหง่ชาติ จํากัด เมื่อ4 มถิุนายน 2557 โดยให้

ถ้อยคําในใบสมัครว่าอยู่ในสังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาลและมิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์อื่น โดยมี

ผูบ้ังคับบัญชารับรองว่าไม่มีรายการหักเงินให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น สอดคล้องกับเอกสารรายการ

หักเงินเดือน ประจําเดือนพฤษภาคม 2557ของข้าราชการตํารวจ สน.ดุสิต ต้นสังกัดของพ.ต.ต.ประดิษฐ์

ฯ ซึ่งไม่ปรากฏรายการหักเงินเดือนให้สหกรณ์อื่นเชน่เดียวกันคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออม

ทรัพย์ตํารวจแหง่ชาติ จํากัด จงึพิจารณารับพ.ต.ต.ประดิษฐ์ฯ เข้าเป็นสมาชิก 

          สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่1  ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า 

          1.สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจแหง่ชาติ จํากัด ได้ตรวจสอบคุณสมบัติจากใบสมัครที่ผู้สมัครให้

ถ้อยคําไว้ฯลฯ สมาชิกอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ได้ตามที่ข้อบังคับกําหนดไว้ จึงได้แจ้งให้สหกรณ์ออม

ทรัพย์ตํารวจแหง่ชาติ จํากัด 

          2.สหกรณ์ควรประสานงานไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจแหง่ชาติ จํากัด และพ.ต.ต.ประดิษฐ์ฯ  

เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันในการดําเนินการให้ พ.ต.ต.ประดิษฐ์ฯเป็นสมาชิกสหกรณ์ใด

สหกรณ์หนึ่งเพียงแห่งเดียว 

และจัดการโอนหนีส้ินระหว่างสหกรณ์ โดยได้แจง้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจแหง่ชาติ จํากัด  ทราบ

แนวทางปฎิบัติดังกล่าว 

          ทั้งนี ้หากพ.ต.ต.ประดิษฐ์ฯ เป็นผู้ผิดนัดชําระหนีก้ับสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา 

จํากัดตามนติิกรรมสัญญาที่ทําไว้กับสหกรณ์ คณะกรรมการดําเนินการควรพิจารณาดําเนินการตาม

ข้อบังคับหรอืฟ้องคดีต่อพ.ต.ต.ประดษิฐ์ฯ เพื่อเรียกร้องความเสียหายใหก้ับสหกรณ์ตอ่ไป 

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

ค าพพิากษา 28 พฤศจิกายน 2559 

     พพิากษาให้จําเลยท้ังหกร่วมกันชําระเงิน1,522,711.05 บาท (ในอัตราดอกเบ้ีย8.75%) +ค่าธรรมเนยีม45,805 บาท 

=1,568,516.05 บาท 

 22/ ก.พ./60 

นําเงินปันผลและเฉลี่ยคืนปี2559 ยอด26,353.08 บาท  ชําระหนี้ 

(หักชําระ ค่าหุ้น1,500 บาท ดอกเบีย้สช. 2,825.72 บาท คงเหลอื      54,593.56 บาท 

                                   ดอกเบีย้สษ.22,027.36 บาท) คงเหลอื  1,568,516.05 บาท 

 27/ มี.ค./60 

นําทุนเรือนหุ้น ยอด327,000 บาท  ชําระหนี้ 

(หักชําระ เงนิต้นสช.  54,593.56 บาท  ดอกเบีย้394.87 บาท คงเหลอื         -           บาท 

            เงินต้นสษ. 217,707.50 บาท  ดอกเบีย้54,304.07 บาท) คงเหลอื  1,350,808.55 บาท 

 จากมติที่ประชุม ชุดที่ 22 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 29 มนีาคม 2560  มีมติใหท้ี่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย

สหกรณ์ฯ ดําเนินการแล้วรายงานความคืบหน้าต่อที่ประชุมประจําเดือนต่อไป   

ที่ประชุม มีมติใหท้ี่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายสหกรณ์ฯ ดําเนินการ 

/3.พ.ต.อ.สมชาย... 



 
 

3.พ.ต.อ.สมชาย  น่าดู   เลขที่สมาชิก 8163 

   ทุนเรือนหุ้น           - บาท (โอนหุ้นหักหน้ี 27 มี.ค.60 ยอด 339,000 บาท) 

                       หนี้เงนิกู้สามัญ(คําพิพากษา) 1,038,418.38 บาท 

   หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ               - บาท 

ว / ด / ป รายการ 

ค าพิพากษา 14 พฤศจกิายน 2559 

     พิพากษาให้จําเลยทั้งหกร่วมกันชําระเงิน1,190,125.14 บาท (ในอัตราดอกเบีย้8.75%) +ค่าธรรมเนียม36,643 บาท 

=1,226,768.14 บาท 

 

 27/ มี.ค./60 

นําทุนเรือนหุ้น ยอด339,000 บาท  ชําระหนี้ 

(หักชําระ เงนิต้นสช.  102,460.56 บาท  ดอกเบีย้18,291.03 บาทคงเหลือ         -           บาท 

            เงินต้นสษ. 188,349.76 บาท  ดอกเบีย้29,898.65 บาท) คงเหลอื  1,038,418.38 บาท 

 จากมติที่ประชุม ชุดที่ 22 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 29 มนีาคม 2560  มีมติใหท้ี่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย

สหกรณ์ฯ ดําเนินการแล้วรายงานความคืบหน้าต่อที่ประชุมประจําเดือนตอ่ไป   

ที่ประชุม มีมติใหท้ี่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายสหกรณ์ฯ ดําเนินการ 

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

   ทุนเรือนหุ้น     360,000.00 บาท 

   หนี้เงนิกู้สามัญ(คําพิพากษา) 1,511,466.53 บาท 

   หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ      37,342.66 บาท  

ว / ด / ป รายการ 

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

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

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

8 / มิ.ย./59  

ได้ทําการติดตอ่ ไปที่สน.บางโพ รอหนังสอืตอบกลับจากเจ้าหน้าที่การเงินว่าสมาชิกกู้ที่ไหนบ้าง และ

เหตุผลใดที่ 

หักใหก้ับสหกรณ์ฯ ไม่ได้ห 

...หนังสอืตอบกลับจากสน.บางโพ  เลขที่ 0015.(บก.น.1)(11)/2164  วันที่ 8 ม.ิย. 2559 การเงนิหักได้ 

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

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

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

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

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



 
 

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

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

ค าพิพากษา 14 ธันวาคม 2559 

     พิพากษาให้จําเลยทั้งหกร่วมกันชําระเงิน1,476,216.16 บาท (ในอัตราดอกเบีย้8.75%) +ค่าธรรมเนียม42,895 บาท 

=1,519,111.16 บาท 

31/ธ.ค./59 ในปี 2559  สมาชิกได้โอนมาชําระทั้งปี รวม 7,644.63 บาท คงเหลอื  1,511,466.53  บาท 

30/ม.ค./60 
การเงนิหักส่งชําระ ยอด 3,500 บ. 

(หักชําระ ค่าหุ้น 1,500 บาท  เงินต้นสช. 1,470.17 บาท ดอกเบีย้529.83 บาท คงเหลือ 69,586.68บาท 

23/ก.พ./60 
นําเงินปันผลและเฉลี่ยคืนปี2559 ยอด32,610.07 บาท  ชําระหนี้ 

     (หักชําระ เงนิต้นสช. 32,244.02 บาท  ดอกเบีย้ 366.05 บาทคงเหลือ   37,342.66 บาท 

28/ก.พ./60 การเงนิหักส่งชําระ ยอด 3,500 บ. ( เบือ้งตน้นําหักในส่วนของดอกเบีย้ หนี้เงินกู้สามัญ(คําพิพากษา) ) 

 3/เม.ย./60 การเงนิหักส่งชําระ ยอด 3,500 บ.( เบือ้งต้นนําหักในส่วนของดอกเบีย้ หนี้เงินกู้สามัญ(คําพิพากษา) ) 

จากมติที่ประชุม ชุดที่ 22 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 29 มนีาคม 2560  มีมติใหท้ี่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายสหกรณ์ฯ 

ดําเนนิการแล้วรายงานความคืบหนา้ต่อที่ประชุมประจําเดือนตอ่ไป   

ที่ประชุม มีมติใหโ้อนหุ้นหักชําระหนี้ 

5.8.7  เรื่อง  สมาชิกต่างจังหวัดที่ขอกู้เงินค่าครองชีพ ฉุกเฉิน และทุนเรือนหุ้น แล้วมีปัญญาในการ 

                ส่งเรียกเก็บ 

 ในปัจจุบันสหกรณ์ฯ  มีลูกหนีต้่างจังหวัด ทั้งหมด 465 ราย 

  มีสมาชิกมาติดต่อขอกู้เงนิทุนเรือนหุ้น  อาทิ เชน่ 

 ร.ต.ต.สนอง  มาโสภา  สมาชิกที่6424  ตําแหน่ง ภจว.หนองบัวลําภู 

   ทุนเรือนหุ้น   225,000 บาท  

   เงินกู้สามัญ(หุน้ค้ําประกัน) 199,143.83 บาท 

ว/ ด/ ป รายการ 

20/ ธ.ค./59 สมาชิกได้ตดิต่อขอกู้ทุนเรือนหุน้ 200,000 บาท 

22/ ธ.ค./59 ส่งเรียกเก็บ 4,100  ภจว.หนองบัวลําภู  ที่สอ.ยล.4666   

 -/ ก.พ./60 ติดตอ่ไปยังสมาชิกใหโ้อนมาชําระเอง เนื่องจากเจ้าหน้าที่การเงินหักไม่ทันแตส่มาชิกยังเพิกเฉย 

 8/ มี.ค./60 นําเงินปันผลปี2559 ยอด 5,773.91 บาท  มาชําระเงนิกู้สามัญ(หุ้นค้ําประกัน) 

 5/ เม.ย./60 ส่งเรียกเก็บ 4,100  ภจว.หนองบัวลําภู  ที่สอ.ยล./725 

**ณ ปัจจุบันยังไม่สามารถหักได้  แต่เบื้องต้นได้ประสานไปยังการเงนิๆ แจ้งหักได้สิน้เดือนเม.ย.60 

  จงึเรียนคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ 

ที่ประชุม ฝา่ยดําเนินการแจ้งให้โอนสมาชิกภาพ 

/5.9 เรื่อง ขอโอนสมาชิกภาพ... 



 
 

5.9  เรื่อง  ขอโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์  (กรณไีม่ติดภาระค้ าประกัน) 

 1.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  จ.ส.ต.ปราโมทย์  ผอมขํา  ตําแหน่ง ภ.จว.ภูเก็ต สมาชิกเลขที่ 5334      

ขอโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจ

ภูเก็ต จํากัด  รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น     248,100.00 บาท 

  หน้ีเงินกู้สามัญ 00341/2557   740,959.02 บาท 

  **เป็นสมาชิกมาแล้ว  12 ปี  6 เดือน 

  ไม่ติดภาระค้ าประกัน 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้โอน สอ.ตร.ภูเก็ต  

 2.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.อ.สุชาวัฒน์  แสงจันทร์  ตําแหน่ง ภ.จว.ปัตตานี สมาชิกเลขที่ 

7059 ขอโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์

ตํารวจปัตตาน ีจํากัด  รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น     332,900.00 บาท 

  หน้ีเงินกู้สามัญ 01192/2559           1,171,287.33 บาท 

  **เป็นสมาชิกมาแล้ว  12 ปี  6 เดือน 

  ไม่ติดภาระค้ าประกัน 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้โอน สอ.ตร.ปัตตานี 

5.10  เรื่อง  ของดหักเงนิข้าราชการต ารวจ 

 ตามหนังสือ สถานีตํารวจภูธรเมืองยะลา ที่ ตช 0025.34(กพ.)/1654  ลงวันที่ 20 เมษายน 2560 เรื่อง 

ของดหักเงินข้าราชการตํารวจ สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.ต.กิตติ  เพ็ชรเกลี้ยง  ตําแหน่ง  ผบ.หมู่ ป.สภ.เมือง

ยะลา  สมาชิกเลขที่  8939  เนื่องจากขาดราชการโดยไม่ทราบสาเหตุตัง้แต่วันที่ 1 – 15 มีนาคม 2560 จนกระทั่ง

วันที่ 19 เมษายน 2560 ยังไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการแต่อย่างใด รายละเอียดดังนี ้

  ทุนเรอืนหุ้น     56,400.00 บาท 

  ติดภาระค้ าประกัน 

   1.  ส.ต.ท.วุฒิกร จติปุณปภัสร์ 

   2.  ส.ต.ท.จตุพร บุญวงค์ 

 บัดนีฝ้า่ยดําเนินการได้แจง้ผู้ค้ําประกันใหม้าเปลี่ยนผูค้้ําประกัน 

ที่ประชุม  แจ้งผูค้้ําประกันรับทราบ 

 

 

 

/5.11 เรื่อง สมาชิกขอกู้เงนิ... 



 
 

5.11  เรื่อง  สมาชิกขอกู้เงนิบรรเทาค่าครองชีพ 

 1.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ด.ต.จารุวัฒน์  สามห้วย  ตําแหน่ง  ผบ.หมู่ นปพ.กก.สส.ภ.จว.ยะลา 

สมาชิกเลขที่  9863  ขอกู้เงินบรรเทาค่าครองชีพ จํานวน  300,000.00  บาท  แต่สมาชิกติดอายัดเงินปันผลและ

เฉลี่ยคืนจากกรมบังคับคดี เนื่องจากประสบอุบัติเหตุรถยนต์เสียหาย จงึมคีวามจําเป็นต้องกู้เงินไปซ่อมรถยนต์      

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้กู้เงินสามัญบรรเทาค่าครองชีพ 

 2.  ด้วย  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.อ.ชวนคิด  พิทักษ์  ตําแหน่ง ผบ.หมู่ ธร.กก.สส  สมาชิกเลขที่ 

7562  ขอกู้เงินบรรเทาค้าครองชีพ จํานวน 300,000.00  บาท  แต่สมาชิกติดอายัดเงินปันผลเฉลี่ยคืน และโดน

ตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง จึงขอความกรุณาพิจารณาโดยการปล่อยให้กู้เงินค่าครองชีพ  เพื่อบรรเทาค่า

ครองชีพในครอบครัว  จากรับรองเงินเดือนสามารถกู้ ได้  จํานวน 300,000.00 บาท ปิดหนี้ฉุกเฉิน        

40,000.00  บาท คงเหลอืประมาณ 260,000.00  บาท 

ประชุม  อนุมัตใิห้กู้เงินสามัญบรรเทาค่าครองชีพ 

5.12  เรื่อง  สมาชิกต่างจังหวัดขอกู้เงิน 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ด.ต.โชคชัย  สาครจิตต์  ตําแหน่ง ผบ.หมู่ สภ.ห้วยปลิง จว.สงขลา      

สมาชิกเลขที่  6395  มีความประสงค์ขอกู้เงินโครงการบรรเทาค่าครองชีพ  จํานวน  300,000.00  บาท  ปิดหนี้

เงินกู้บรรเทาค่าครองชีพค้างเดิม จํานวน 170,695.06 บาท  คงเหลือประมาณ  129,304.94 จากรับรอง

เงินเดอืนสามารถกู้ได้ จํานวน  300,000.00  บาท    

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้กู้เงินสามัญบรรเทาค่าครองชีพ  

5.13  เรื่อง  ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลสงขลา ครั้งที่ 58 ประจ าปี 2560 

 ด้วย จังหวัดสงขลา และคณะกรรมการจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลสงขลา 

กําหนดจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีสงฆ์อาพาธ ครั้งที่ 58 ประจําปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560         

ณ โรงพยาบาลสงขลา ตําบลพะวง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา   

 จงึขอเชิญผูม้ีจติรศรัทธาร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการทอดผา้ป่าครั้งนี้ 

ที่ประชุม  ร่วมบริจาค  500.00  บาท 

5.14  เรื่อง  ระเบียบกองทุนเพื่อสวัสดิการหรอืการสงเคราะห์ พ.ศ.2560 

ประธาน : ตามที่คณะกรรมการมมีตใิห้เพิ่มสวัสดิการแก่สมาชิกนั้น เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปด้วยความ

ถูกต้องเกิดประโยชน์แก่สหกรณ์และสมาชิกจึงได้ร่างระเบียบกองทุนเพื่อสวัสดิการ จึงขอใหค้ณะกรรมการได้

ตรวจสอบความถูกต้องหากต้องการแก้ไขหรอืเพิ่มเติมใหแ้จ้ง 

ที่ประชุม  รับทราบ 

/ระเบียบวาระที่ 6... 



 
 

ระเบียบวาระที่  6   เรื่อง  อื่นๆ 

6.1  เรื่อง  ปรึกษาหารือเรื่องการเลือกตั้งประจ าปี 2560 

ที่ประชุม  มีมติ ดังนี้ 

  ประกาศรับสมัคร 30 กันยายน 2560 

  รับสมัคร 1 – 15 ตุลาคม 2560 

  ประกาศรายชื่อผูล้งสมัคร 

6.2 เรื่อง การกู้เงินปันผลประจ าปี 2560 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติไม่เปิดกู้เงนิปันผลประจําปี 2560 

6.3 เรื่อง การโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ 

 กรณีสมาชิกต่างจังหวัดมีความประสงค์ขอโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ฯ 

ที่ประชุม  มีมติให้สมาชิกที่มีความประสงค์ขอโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์หากมีภาระค้ําประกันให้

ดําเนนิการทําหนังสอืรับสภาพหนีไ้ว้แล้วนําเข้าที่ประชุเป็นรายๆไป 

6.4 เรื่อง ขอโอนสมาชิกภาพ 

 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจนราธิวาส จํากัด ขอโอนสมาชิกภาพจากสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจ

นราธิวาส แต่มีภาระค้ําประกัน ราย ด.ต.อุดม หนูปลอด  โอนมายังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา 

จํากัด แตต่ิดภาระค้ําประกัน ของสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส จํากัด จํานวน 4 ราย   

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติให้แจ้งเจ้าตัวทราบว่าเนื่องจากมีภาระค้ําประกันจํานวน 4  ราย หากประสงค์

ขอโอนมายัง สอ.ตร.ยะลา จะสามารถค้ําประกันได้ไม่เกิน 1 สัญญาโดยนับรวมกับผู้ค้ําเดิมจาก สอ.ตร.นราธิวาส 

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑข์อง สอ.ตร.ยะลา 

6.5 เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือสมาชกิทุพพลภาพไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 

            ด้วยมีสมาชิกสหกรณ์ฯ บางรายซึ่งเป็นบุคคลทุพพลภาพไม่สวามารถที่จะช่วยเหลือตนเองได้ ทําให้ไม่

สามารถที่จะทํางานหาเลี้ยงชีพได้ ส่งผลใหค้่าใช้จ่ายในการดํารงชีวติไม่เพียงพอเกิดความเดือดร้อนเพราะมีภาระ

หนี้สิ้นกับสหกรณ์ฯ ด้วย 

ที่ประชุม มีมติหากสมาชิกทุพพลภาพไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้มีหนังสือขอความช่วยเหลือมายัง

สหกรณ์ฯ ให้คณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือโดยการหยุดดอกเบีย้เงนิกู้ โดยให้นํามาพิจารณาถึงข้อเท็จจริงเป็น

รายๆ ไป 

 

 

 

 

/เลิกประชุม... 



 
 

เลิกประชุม  12.30  น.   

 

    

  พันตํารวจตรีหญิง   เสาวลักษณ์  ตรีมรรค     ประธานในที่ประชุม 

           (  เสาวลักษณ์  ตรีมรรค  ) 

       จา่สิบตํารวจ     กันย์ทิตย์  ฆังคะรัตน์     ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

              ( กันย์ทิต ฆังคะรัตน์ ) 

   

 

      ส าเนาถูกต้อง 

พันตํารวจตรหีญิง  เสาวลักษณ์  ตรีมรรค 

       (  เสาวลักษณ์   ตรมีรรค  ) 

ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด   

 


