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/ระเบียบวาระที่ 1... 

 

-สําเนา- 



 
 

ระเบียบวาระที่  1   เรื่อง  ที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

          ตามที่ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภาคใต้ได้มีการจัดสัมมนาที่ผ่านมาขอขอบคุณคณะกรรมการและ

เจ้าหน้าที่ที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมสัมมนาฯ  ซึ่งจากที่ประชุมก็มีปัญหาต่างๆ ที่ได้พูดคุยและหารือเพื่อหา

แนวแนวทางแก้ไขต่อไป และขอฝากให้คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบในเรื่องฌาปนกิจสงเคราะห์

ของสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจหากสมาชิกสนใจสามารถมาสมัครได้ที่สหกรณ์ 

ที่ประชุม   รับทราบ   

ระเบียบวาระที่  2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม 

2.1   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการชุดที่ 22 คร้ังที่ 5/2560 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการชุดที่ 22 ครั้งที่ 5/2560 

2.2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการชุดที่ 22 คร้ังท่ี 3/2560 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติรับรองและเห็นชอบตามติคณะกรรมการอํานวยการชุดที่ 22 ครัง้ที่ 3/2560 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  สืบเนื่อง 

3.1  เรื่อง  ขอเชิญอบรม/สัมมนา/ประชุม 

 1. ตามหนังสือ ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตรป์ระยุกต์ ที่ ศธ 0513.11005/ว.0630  ลงวันที่ 20 เมษายน 2560 

เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “ การบริหารการเงินสหกรณ์ด้วยเทคโนโลยีทางการเงิน Fintech       

ในเศรษฐกิจยุคดิจทิัล 4.0 รุน่ที่ 2 ” ระหว่างวันที่ 21 – 24 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์ฝึกอบรม กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ถ.พิชัย  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

 โดยกลุ่มเป้าหมาย  กรรมการสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้จัดการ  พนักงานระดับหัวหน้างานของ

สหกรณ์  เจา้หนา้ที่  จงึขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ 

 จากมติที่ประชุมอํานวยการ ชุดที่ 22 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ให้นําเข้าที่ประชุม

ประจําเดือนเพื่อให้กรรมการพิจารณา 

ที่ประชุม  ไม่เข้าร่วม 

 2.  ตามหนังสือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  กําหนดจัดโครงการฝึกอบรมสําหรับหลักสูตร

ผูบ้ริหารและฝา่ยจัดการสหกรณ์  ในเดือนมิถุนายน 2560 รายละเอียดดังนี ้

 2.1  ฝกึอบรมโครงการ “ การตลาดสหกรณ์ในยุคประเทศไทย 4.0” ระหว่างวันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2560  

ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจม่จรัส สันนิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย 

 กลุ่มเป้าหมาย  เพื่อมคีวามรูค้วามเข้าใจนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ“ ไทยแลนด์ 4.0 ” 

 จากมติที่ประชุมอํานวยการ ชุดที่ 22 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ให้นําเข้าที่ประชุม

ประจําเดือนเพื่อให้กรรมการพิจารณา 

ที่ประชุม  ไม่เข้าร่วม 

/2.2 ฝึกอบรมโครงการ... 



 
 

 2.2  ฝึกอบรมโครงการ “ การจัดทําเอกสารและนําเสนอด้วย Microsoft Power 2010 ” ระหว่างวันที่ 12 

– 14 มิถุนายน 2560  ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจม่จรัส สันนิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย  

 กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้และทําความเข้าใจการใช้งานโปรแกรม Microsoft Power 

2010 เพื่อการนําเสนอได้อย่างมอือาชีพ 

 จากมติที่ประชุมอํานวยการ ชุดที่ 22 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ให้นําเข้าที่ประชุม

ประจําเดือนเพื่อให้กรรมการพิจารณา 

ที่ประชุม  ส่งเจ้าหนา้ที่ 1 ราย  นางสาวเมสินี  ชัยสงคราม เข้ารับฝึกบรมโครงการดังกล่าว 

 2.3  ฝึกอบรมโครงการ “ Service mind  เพื่องานสหกรณ์ ” ระหว่างวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2560      

ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจม่จรัส สันนิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย  

 กลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างทัศนคติ ความเช่ือ ค่านิยมที่ดีในการบริการสมาชิกสหกรณ์ 

 จากมติที่ประชุมอํานวยการ ชุดที่ 22 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ให้นําเข้าที่ประชุม

ประจําเดือนเพื่อให้กรรมการพิจารณา 

ที่ประชุม  ไม่เข้าร่วม 

 2.4  ฝึกอบรมโครงการ “ปฏิบัติการควบคุมความเสี่ยงในงานสหกรณ์”ระหว่างวันที่26–28มิถุนายน 

2560  ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจม่จรัส สันนิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย 

 กลุ่มเป้าหมาย  เพื่อให้ผู้บริหารมคีวามรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน 

 จากมติที่ประชุมอํานวยการ ชุดที่ 22 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ให้นําเข้าที่ประชุม

ประจําเดือนเพื่อให้กรรมการพิจารณา 

ที่ประชุม  ไม่เข้าร่วม 

ระเบียบวาระที่  4   เรื่อง  เพื่อทราบ 

4.1 เรื่อง  เงนิรับ – จ่าย ประจ าเดือน พฤษภาคม 2560 

 รายการรับ – จา่ยเงินในรอบเดือน ตั้งแตว่ันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560  ดังนี้ 

 รวมรับ ( ตัง้แต ่1 พ.ค.60 – 19 พ.ค.60 ) มรีายละเอียดดังนี้ 

- รับเงนิชําระหนีเ้งินกู้สามัญ             87,325,796.86  บาท 

- รับเงนิชําระหนีเ้งินกู้ฉุกเฉิน      3,251,703.82  บาท 

- รับชําระหนี้เงินกู้สามัญ – ทุนการศึกษา        124,379.21  บาท 

- รับชําระหนี้เงินกู้ – บรรเทาค่าครองชีพ    12,061,236.79  บาท 

 

 

/รับเงินชําระหนี้... 



 
 

- รับเงนิชําระหนีเ้งินกู้ปันผล          43,390.27  บาท 

- รับเงนิชําระหนีเ้งินกู้สามัญพิเศษ(รับภาระชําระหนี)้   1,525,443.39  บาท 

- รับเงนิชําระหนีเ้งินกู้ ฐานะผู้ค้ําประกัน        119,940.00  บาท 

- รับชําระเงินกู้อื่น              3,780.82  บาท 

- รับชําระเงินกู้ตามคําพิพากษา                9,377.63  บาท 

- เงินรอเรียกคืน                 596.52  บาท 

- เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเป้าหมาย     6,552,675.55  บาท 

- เงินรอจ่ายคืน            115,514.69  บาท 

- ตั๋วสัญญาใชเ้งิน-ธ.กรุงไทย สิโรรส             45,000,000.00  บาท 

- ทุนเรือนหุ้น        8,360,840.00  บาท 

- กองทุนช่วยเหลือสมาชิกผูค้้ําประกันเงนิกู้       560,963.66  บาท 

- ดอกเบีย้รับ         1,246,878.34  บาท 

     -   ค่าธรรมเนียมแรกเข้า               1,100.00 บาท 

-  รายได้ค่าเช่า                           2,000.00 บาท 

-  ดอกเบีย้คําพิพากษา               4,612.37 บาท 

-  ดอกเบีย้จ่ายตั๋วสัญญาใช้เงนิ ธ.กรุงเทพ           16,657.53 บาท 

-  ดอกเบีย้จา่ย ธกส.            444,440.12 บาท 

   รวมรับ               166,771,327.57 บาท 

-  รับเงินธนาคารกรุงไทย สาขายะลา     43,770,218.24  บาท 

-  รับเงนิ ธกส.ยะลา                       .00  บาท 

-   รับเงนิธนาคารออมสิน          11,200,000.00 บาท 

-  รับเงนิธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส        45,000,040.00  บาท 

      -  รับเงนิฝากธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์                                         258,493.16 บาท 

 -  รับเงนิฝากธนาคารธนชาต                                                        56,219.18 บาท  

 -  เงินสดคงเหลือยกมา (30 เม.ย.60)                                           193,008.65 บาท 

   รวมรับทั้งสิ้น                                                        267,249,306.80 บาท  

 รวมจ่าย ( ตั้งแต่ 1 พ.ค.60 – 19 พ.ค.60 ) 

- จา่ยเงนิกู้สามัญแก่สมาชิก            121,645,000.00  บาท 

- จา่ยเงนิกู้ฉุกเฉินแก่สมาชิก      4,953,240.00  บาท 

- เงินกู้สามัญ-บรรเทาค่าครองชีพ     15,970,000.00  บาท 

- เงินรอเรียกคืน                          903.48  บาท 

- เครื่องเขยีนแบบพิมพ์                     37,290.00  บาท 

- เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเป้าหมาย     3,935,205.74  บาท 

/เงนิรอจ่ายคืน... 



 
 

- เงินรอจ่ายคืน           174,384.36  บาท 

- งานเฉลี่ยคืนค้างจ่าย           52,305.48  บาท 

- เงนิปันผลตามหุ้นค้างจา่ย         124,342.33  บาท 

- เงินกู้ ธกส.ยะลา      34,222,229.79  บาท 

- ทุนเรือนหุ้น                  4,650,550.00 บาท 

- กองทุนช่วยเหลือสมาชิกผูค้้ําประกัน                           141,200.00  บาท 

- ทุนสาธารณประโยชน์                500.00  บาท 

- ดอกเบีย้รับ            35,337.90  บาท 

- ค่าตอบแทน            21,600.00  บาท 

- ค่าเบีย้ประชุม             6,000.00  บาท 

- ค่าใช้จ่ายทั่วไป             1,000.00  บาท 

-   ค่ารับรอง             1,600.00  บาท 

-   ค่าวัสดุสํานักงาน              535.00  บาท 

-   ค่าสวัสดิการพนักงาน          50,000.00  บาท  

-   ค่าไฟฟ้า             5,369.54  บาท 

-   ค่าโทรศัพท์             1,926.00  บาท 

-   ค่าธรรมเนียมธนาคารและอากร           1,150.60  บาท 

-   ค่าไปรษณีย์             1,744.00  บาท 

-   ดอกเบีย้จ่ายเงนิรับฝาก                19.21  บาท 

-   ค่าเบีย้เลีย้งพาหนะ         141,820.00  บาท 

-   ค่าน้ําประปา               409.28  บาท 

-   ค่าประกันสังคม           10,584.00  บาท 

-   ดอกเบีย้ตั๋วสัญญาใช้เงิน ธ.ธนชาต        56,219.18  บาท 

-   ดอกเบีย้ตั๋วสัญญาใช้เงิน  ธ.แลนด์แอนดเ์ฮ้า     258,493.16  บาท 

-   ค่าถ่ายเอกสาร                194.00  บาท 

-   ค่าบริการอินเตอรเ์น็ต               631.30  บาท 

-   ค่าเคเบิล้ทีวี                200.00  บาท 

-   ค่าประชาสัมพันธ์               400.00  บาท 

-   ค่าน้ํามันเชือ้เพลิง       60.00  บาท 

-   ค่าใช้จา่ยในการอบรม           10,800.00  บาท 

-   ค่าบํารุงชมรมสหกรณ์ภาคใต้           5,000.00  บาท 

-   ดอกเบีย้จ่าย ธกส.       1,222,210.33  บาท 

รวมจ่าย           187,740,454.68  บาท 

/นําเงินฝากธนาคาร... 



 
 

     -  นําเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขายะลา             19,488,205.29  บาท 

  -  นําเงินฝากธนาคาร ธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์                500,000.00  บาท 

     -  นําเงินฝากธนาคารออมสิน     14,390,000.00  บาท 

 -   นําเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส    45,000,000.00  บาท 

 -   นําเงินฝากธนาคารกรุงเทพ           16,657.53  บาท 

     -  เงินสดคงเหลอืยกไป (19 พ.ค.60)         113,989.30  บาท 

    รวมรายจ่ายทั้งสิ้น           267,249,306.80 บาท 

4.2 เรื่อง  สมาชิกคงเหลือ ประจ าเดือน พฤษภาคม 2560 

 สมาชิกยกมาจากเดือนก่อน    3,216 ราย 

 สมาชิกสมัครใหม่เดอืน พ.ค.60       18 ราย 

 อนุมัตใิห้ออกเดือน พ.ค.60        22 ราย 

 คงเหลือสมาชิกทั้งสิน้    3,212 ราย 

 จงึแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 

4.3  เรื่อง  การจ่ายเงนิกู้ฉุกเฉิน ประจ าเดือน พฤษภาคม 2560 

 ในระหวา่งเดือน 21 เมษายน  2560 – 19 พฤษภาคม 2560 สหกรณ์ฯ จา่ยเงนิกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินให้สมาชิก

หนว่ยต่าง ๆ จํานวน 357 ราย เป็นเงิน 6,341,740.00  บาท 

 จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม รับทราบการจา่ยเงนิกู้ฉุกเฉินประจําเดือนพฤษภาคม 2560 

4.4  เรื่อง  รายงานการตรวจสอบกิจการ 

 ร.ต.ท.สุทิน ศรีบุญเอียด : รายงานการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ระหว่างวันที่ 25 เม.ย.2560          

ถึง       24 พ.ค.2560 โดยสรุปดังนี้ 

 การปฏิบัติงานด้านการเงนิ 

 ธนาคารธนชาต  สาขายะลา ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ยอดเงินคงเหลือ จํานวน 

355,573.65  บาท 

 ธนาคารกรุงเทพ สาขายะลา ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ยอดเงินคงเหลือ จํานวน 

457,423.72  บาท 

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขายะลา ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 11 เมษายน 2560 ยอดเงิน

คงเหลือ จํานวน 3,484,890.26  บาท  บัญชยีังไม่เป็นปัจจุบัน 

 ธนาคารกรุงไทย สาขายะลา ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ยอดเงินคงเหลือ จํานวน 

1,829,589.91  บาท 

/ธนาคารกรุงไทย... 



 
 

 ธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ยอดเงินคงเหลือ จํานวน 

538,400.64 บาท 

 เงินฝากธนาคารออมสิน สาขายะลา ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ยอดเงินคงเหลือ 

จํานวน 990,106.88 บาท 

 เงินฝากธนาคารแลนด์แอดน์เฮาส์ สาขาหาดใหญ่  ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 

ยอดเงนิคงเหลอื จํานวน 437,724.76 บาท 

 4.2  ด้านสินเช่ือ 

 สหกรณ์ฯ ได้ให้กู้แก่สมาชิก 2 ประเภท 

  1.  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน จํานวน  357  สัญญา  จํานวนเงิน      6,341,740.00  บาท 

  2.  เงินกู้สามัญ  จํานวน  199  สัญญา  จํานวนเงิน   147,550,000.00  บาท 

ที่ประชุม รับทราบรายงานการตรวจสอบกิจการ 

4.5  เรื่อง  รายงานงบทดลองประจ าเดือน พฤษภาคม 2560 

 รายงานสรุปงบทดลอง 

จากวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 – วันท่ี 19 พฤษภาคม 2560 

 สินทรัพย์      2,047,939,259.37 

 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ                4,554,450.75 

  รวมสินทรัพย์     2,043,384,808.62 

 รวมหนี้สนิ   963,256,508.73 

 รวมทุน            1,047,441,984.48 2,010,698,493.21 

 กําไรสุทธิ          32,686,315.41 

  รวมหนี้สนิและทุน    2,043,384,808.62 

 รวมรายได้          51,604,442.28 

 รวมค่าใช้จา่ย          18,918,126.87 

  กําไรสุทธิ         32,686,315.41        

 จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม รับทราบงานสรุปงบทดลองประจําเดือนพฤษภาคม 2560 

 

 

 

 

/4.6 เรื่อง รายงานการลาของเจา้หนา้ที่... 



 
 

4.6  เรื่อง  รายงานการลาของเจ้าหน้าที่ ประจ าเดือน พฤษภาคม 2560 

 ตั้งแตว่ันที่ 21 เมษายน  2560 – 20 พฤษภาคม 2560 

ชื่อ – นามสกุล ลาพักผ่อน ลากิจ ลาป่วย ลาคลอด รวม 

พ.ต.ท.ศิวกร  จันทร - - - - - 

นางพรรณ ี แก้วศรี - - - - - 

นางสาวกัญจน์ณัฎฐ์  หวังมวลกลาง 1 - - - 1 

นางศิวาลัย  ป.ปาน - - - - - 

นางเมสิน ี ชัยสงคราม 3 - - - 3 

นางสาวลัดดาวัลย์  ปาลยิะประดษิฐ์ 1 1 - - 2 

นางสาวนารีรัตน์  สังข์สกุล 1.5 - - - 1.5 

นางสาววราภรณ์  คงทอง 2 - - - 2 

นางสาวสกุล  เลีย้งพันธุ์สกุล 1 - - - 1 

นางสาววันนิสา  ธรรมโชติ - - - - - 

จงึแจ้งที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุม รับทราบการลาของเจ้าหน้าที่ประจําเดือนพฤษภาคม 2560 

4.7  เรื่อง  รายงานกองทุนช่วยเหลือสมาชกิ ประจ าเดือน พฤษภาคม 2560 

 กองทุนช่วยเหลือสมาชกิ ณ 21 เมษายน 2560 – 20 พฤษภาคม 2560 

   ยอดยกมา   13,355,080.26  บาท 

   เพิ่ม        752,010.66  บาท 

   จา่ยกองทุน    2,285,522.00  บาท 

   คงเหลือ        11,821,568.92  บาท 

 จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  5   

 เรื่อง  เพื่อพิจารณา 

5.1   เรื่อง กรมส่งเสริม 

 การรายงานข้อมูลที่สหกรณ์ตอ้งรายงาน 

  1) การมีสว่นร่วมรายงานปีละครัง้ 

  2) ปริมาณธุรกิจรายงานทุกเดือน 

ที่ประชุม รับทราบ 

5.2  เรื่อง ผู้ตรวจสอบบัญชี 

ที่ประชุม - 

/5.3 เรื่อง ผู้ตรวจสอบกิจการ... 



 
 

5.3  เรื่อง ผู้ตรวจสอบกิจการ 

 1. สมาชิกต่างจังหวัดราย จ.ส.ต.สงกรานต์ แซะอาหลี สัญญาเงนิกู้ฉุกเฉินสิน้สุดแล้วแต่ยังมีหนีค้งเหลือ 

 2. การจา่ยเงนิต่างๆ ให้กับเจ้าหนา้ที่ฝ่ายจัดการสหกรณ์มรีะเบียบรองรับหรือไม่ และระเบียบว่าด้วย

เจ้าหนา้ที่(แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 3 ได้ส่งไปให้นายทะเบียนรับรองหรอืไม่ 

ที่ประชุม มีมติดังนี้ 1.ฝ่ายจัดการตรวจสอบกรณี จ.ส.ต.สงกรานต์ฯ 2. กรณีระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่  

(แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 3 หากยังไม่ได้ส่งไปยังนายทะเบียนหรอืส่งแล้วแต่นายทะเบียนยังไม่รับทราบใหส้่งไปอีกครั้ง 

5.4  เรื่อง สมาชกิพ้นสภาพจากสหกรณ์ สมาชิกพ้นสภาพ ประจ าเดือน พฤษภาคม 2560 ดังน้ี 

ล า 

ดับ 
เลขที ่ ชื่อ – สกุล 

ทุนเรอืนหุ้น 

( บาท ) 

หน้ีสิ้น 

( บาท ) 

ดอกเบี้ย 

( บาท ) 

จ่ายจรงิ 

( บาท ) 
กรณี 

1 7508 ส.ต.อ.พงศพ์ัฒน์  หนูงาม 139,000.00 00 00 139,000.00 เหตุผลส่วนตัว 

2 9759 ส.ต.ต.มะไซฟุดดนี  ดอเลาะ 19,500.00 00 00 19,500.00 เหตุผลส่วนตัว 

3 7392 จ.ส.ต.ยุทธพชิัย ชิณวัน 127,400.00 78,982.00 00 48,418.00 โอนย้ายราชการ 

4 3619 ร.ต.ท.สุธา  กุลโมรานนท์ 2,173,600.00 00 00 2,173,600.00 เหตุผลส่วนตัว 

5 7854 ร.ต.ท.อดินัย  วงศปิ์นตา 228,600.00 00 00 228,600.00 เหตุผลส่วนตัว 

6 9339 พ.ต.อ.ปพณวัฒน์ ขัตติยะวรานันท ์ 517,390.00 00 00 517,390.00 เกษียณราชการ 

7 7361 ส.ต.อ.สมมารถ  ปักกาเวสา 205,600.00 00 00 205,600.00 โอนย้ายราชการ 

8 8057 พ.ต.ท.ปิยะวัฒน ์ ขวัญศรี 201,000.00 00 00 201,000.00 โอนย้ายราชการ 

 3,612,090.00 78,982.00 00 3,533,108.00  

  ทุนเรอืนหุ้น  3,612,090.00 บาท 

  หน้ีเงินกู้       78,982.00 บาท 

  คงเหลือ   3,533,108.00 บาท 

ที่ประชุม อนุมัติ 

5.5  เรื่อง ประมาณการรับ – จ่ายเงนิ ประจ าเดือน มิถุนายน 2560 

 ประมาณการรับ – จ่ายเงิน ประจําเดือนมิถุนายน 2560 สหกรณ์ฯ จะได้รับในวันสิ้นเดือนเพื่อให้ที่

ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับจํานวนเงินของสหกรณ์ฯ ที่ประมาณว่าจะได้รับและจ่ายในวันสิ้นเดือนนี้ เพื่อที่ประชุม

จะได้รับทราบยอดเงนิคงเหลอื ดังนี้ 

 รายรับ 

1. รับเงนิค่าหุน้รายเดือน     4,723,600.00  บาท 

2. รับเงนิชําระหนี้สามัญจากสมาชิก           12,565,870.36  บาท 

3. รับเงนิชําระหนี้ฉุกเฉินจากสมาชิก   2,192,326.52  บาท 

4. รับดอกเบีย้เงนิให้กู้แก่สมาชิก             11,812,492.01  บาท 

/5. เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเป้าหมาย... 



 
 

5. เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเป้าหมาย      258,000.00  บาท 

6. รับคืนค่าใช้จ่ายดําเนินคดี           1,200.00  บาท 

 รวมรับ              31,553,488.89  บาท 

 รวมจ่าย 

1. จา่ยค่าหุน้คืนแก่สมาชิก 8 ราย     3,533,108.00  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       388,184.40  บาท 

7. จา่ยดอกเบีย้ตั๋วสัญญาใช้เงนิ ธ.กรุงเทพ       233,205.48  บาท 

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

9. จา่ยชําระดอกเบีย้ สอ.รพ.หาดใหญ่      214,545.21  บาท 

10. ค่าตอบแทนที่ปรึกษา           8,000.00  บาท  

11. จา่ยดอกเบีย้ตั๋วสัญญาใช้เงนิ ธ.กรุงไทย สิโรรส     431,013.69  บาท 

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

13. จา่ยชําระดอกเบีย้ สอ.รพ.ตํารวจ      524,496.58  บาท 

14. จา่ยเงนิกู้สามัญ 20 ราย     6,294,519.42  บาท 

15. จา่ยดอกเบีย้ตั๋วสัญญาใช้เงนิ – ธ.ธนชาติ     252,986.30  บาท 

16. จา่ยดอกเบีย้ตั๋วสัญญาใช้เงนิ – ธ.แลนด์แอนดเ์ฮาส์    212,876.70  บาท 

          รวมจ่าย                                                 14,647,535.78  บาท 

 รวมรับทั้งสิ้น             31,553,488.89  บาท 

 หัก รวมจา่ย              14,647,535.78  บาท 

 เงนิคงเหลือ                       16,905,953.11  บาท 

 กัน ไว้เป็นเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน    3,000,000.00  บาท 

 กัน ไว้เป็นที่จ่ายคืนเงินรับฝาก    1,000,000.00  บาท 

  คงเหลือเป็นเงินใชจ้า่ย            12,905,953.11  บาท 

 หมายเหตุ 

 เงินสดคงเหลอื  (19 พ.ค.60)       113,989.30  บาท 

 เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส คงเหลือ     138,400.14  บาท 

 เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขายะลา คงเหลือ 19 พ.ค.60     6,171,648.60  บาท 

 เงินฝาก ธ.กรุงเทพ คงเหลอื             167,243.72  บาท 

 เงินฝาก ธกส.ยะลา คงเหลือ            3,484,890.26  บาท 

/เงินฝากชุมนุม... 



 
 

 เงินฝากชุมนุม สอ.ตร.แหง่ชาติ      133,709.74  บาท 

 เงินฝากธนาคารธนชาต       105,573.65  บาท 

 เงินฝากธนาคารออมสิน              3,540,106.88  บาท 

 เงินฝากธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์      258,493.16  บาท 

 เงนิสดและเงนิฝากธนาคารคงเหลือ                  14,114,055.45  บาท 

 หมายเหตุ 

 หนี้เงนิกู้ สอ.รพ หาดใหญ่ คงเหลือ               62,440,000.00  บาท 

 หนี้เงนิกู้ ธกส.สาขายะลา คงเหลือ                   236,145,509.26  บาท 

 หนี้ตัว๋สัญญาใช้เงนิ ธ.กรุงไทย สาขาสิโรรส          150,000,000.00  บาท 

 หนี้เงนิกู้ สอ.รพ. ตํารวจ คงเหลือ            135,000,000.00  บาท 

 หนี้ตัว๋สัญญาใชเ้งิน ธ.แลนด์แอนดเ์ฮาส์          150,000,000.00  บาท 

 หนี้ตัว๋สัญญาใชเ้งินธนาคารธนชาต            90,000,000.00  บาท 

 หนีต้ั๋วสัญญาใชเ้งิน ธ.กรุงเทพ            80,000,000.00  บาท 

     รวมหน้ีคงเหลือ         903,585,509.26  บาท 

ที่ประชุม พิจารณาอนุมัตปิระมาณการรับ – จา่ยเงนิ ประจําเดือน มิถุนายน 2560 

5.6  เรื่อง การจ่ายเงนิกู้สามัญระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 

 ระหว่างวันที่ 21 เมษายน – 19 พฤษภาคม พ.ศ.2560 

 21/04/60 จํานวน   10 ราย เป็นเงิน    7,325,000.00 บาท 

 25/04/60 จํานวน 15 ราย เป็นเงิน    2,610,000.00  บาท 

 02/05/60 จํานวน 25 ราย เป็นเงิน  31,895,000.00  บาท 

 03/05/60 จํานวน 55 ราย เป็นเงิน  37,280,000.00  บาท 

 08/05/60 จํานวน 7 ราย เป็นเงิน    1,700,000.00  บาท 

 09/05/60 จํานวน 11 ราย เป็นเงิน    7,510,000.00  บาท 

 11/05/60 จํานวน 17 ราย เป็นเงิน  14,440,000.00  บาท 

 16/05/60 จํานวน 20 ราย เป็นเงิน  19,370,000.00  บาท 

 18/05/60 จํานวน 28 ราย เป็นเงิน  19,090,000.00  บาท 

 19/05/60 จํานวน 11 ราย เป็นเงิน   6,330,000.00  บาท  

   รวมทั้งหมด  199  ราย  เป็นเงนิ       147,550,000.00  บาท 

ที่ประชุม รับทราบการจ่ายเงนิกู้สามัญระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 

5.7  เรื่อง การจ่ายเงนิกู้สามัญ ประจ าเดือนมิถุนายน พ.ศ.2560 

ที่ประชุม รับทราบการจ่ายเงนิกู้สามัญประจําเดือนมถิุนายน 2560 ไม่อนุมัตใิหจ้า่ย ลําดับที่ 21 ใหจ้า่ยวันถัดไป 

/5.7.1 สมาชิกขอกู้เงนิสามัญ... 



 
 

 5.7.1  สมาชิกขอกู้เงนิสามัญ (กรณีพเิศษ)   

 1.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย จ.ส.ต.สหรัฐ  มิสา ตําแหน่ง ผบ.หมู่ นปพ.สภ.อัยเยอร์เวง สมาชิก

เลขที่ 7639 ได้ยื่นกู้เงินกู้สามัญ  จํานวน  1,500,000.00 บาท  (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) แต่เนื่องจากได้ติด

ภาระค้ําประกันของสมาชิกราย ด.ต.นันทภัสณ์ แก้วคงบุญ ตําแหน่ง ผบ.หมู่กก.สส.ภ.จว.สงขลา ซึ่งชําระหนี้ไม่

ตรงตามกําหนดชําระหนี้ ซึ่งทําให้ไม่สามารถกู้เงินสามัญในส่วนนี้ได้  จึงขอความเป็นธรรมให้สหกรณ์อนุมัติเงินกู้

ตามที่ได้ขอยื่นไว้แล้วนั้น  รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   266,600.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ  917,400.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญค่าครองชีพ   51,900.00 บาท 

ที่ประชุม ให้เซ็นรับสภาพหนี้ เข้าที่ประชุมอํานวยการพิจารณาการกู้ต่อไป 

 2.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ด.ต.ถาวร  ซิ่นหลิว  ตําแหน่ง  ผบ.หมู่ ป.สภ.รามัน  สมาชิกเลขที่  

7824  มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญ  จํานวน  2,000,000.00  บาท  โดยจะปิดชําระเงินกู้สามัญ และเงินกู้

สามัญทุนการศึกษา  รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   378,000.00   บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ                 1,580,000.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้ทุนการศึกษา      41,600.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญค่าครองชีพ  93,000.00 บาท 

 จากใบรับรองเงนิเดือน  การเงนิได้หมายเหตุว่า สมาชิกได้มเีงนิกู้ออมสินหักเงนิจากเบีย้เลีย้งประจําเดือน 

ที่ประชุม ไม่อนุมัตเิงินไม่พอหัก 

 3.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.ฟาริด  ชัยมาลา  ตําแหน่ง  ผบ.หมู่ นปพ.สภ.ยะรม สมาชิกเลขที่  

8422 ได้ถูกกรณีลงโทษกักขัง และได้ให้ข้าราชการตํารวจกลับเข้ามาทํางานตามปกติ  จึงขอกู้เงินสามัญ     

จํานวน 600,000.00  บาท  เพื่อนํามาทําธุรกิจส่วนตัว  รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   94,000.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้หุ้น   78,000.00 บาท 

ที่ประชุม  ไม่อนุมัติ 

 

 

 

 

/5.7.2 สมาชิกขอกู้เงินโครงการ... 



 
 

 5.7.2 สมาชิกขอกู้เงนิโครงการบรรเทาค่าครองชีพ (กรณพีิเศษ) 

 1.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.อ.สถาพร  จันทจังหวัด (ต่างจังหวัด)  ตําแหน่ง ผบ.หมู่             

สส.สภ.บ้านหนองเอื้อง ภจว.ตรัง สมาชิกเลขที่  7149  มีความประสงค์ขอกู้เงินโครงการบรรเทาค่าครองชีพ 

จํานวน 300,000.00  บาท เพื่อรับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําปีและค่าใช้จ่ายในครอบครัว                 

มีรายละเอียดดังนี ้

  ทุนเรอืนหุ้น   249,000.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ   785,816.50 บาท 

  หน้ีเงนิกู้รับภาระหน้ี  154,644.37 บาท 

 จากหนังสอืรับรองสามารถกู้เงนิโครงการบรรเทาค่าครองชีพได้  จํานวน  300,000.00  บาท 

ที่ประชุม ติดตอ่สมาชิกใหม้ายื่นกู้ด้วยตนเอง 

 2.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ด.ต.ไชยยันต์ มุสิเกตุ (ต่างจังหวัด) ตําแหน่ง กก.ปพ.บก.สส.ภ.9 

สมาชิกเลขที่ 4760  มีความประสงค์ขอกู้เงินโครงการบรรเทาค่าครองชีพ จํานวน 300,000.00 บาท เพื่อใช้ต่อเติม

บ้าน มีรายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   390,000.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ         1,580,623.22 บาท 

  หน้ีเงนิกู้ฉุกเฉิน    19,966.36 บาท 

 จากหนังสอืรับรองสามารถกู้เงนิโครงการบรรเทาค่าครองชีพได้  จํานวน  300,000.00  บาท 

ที่ประชุม  ไม่อนุมัตเินื่องจากชําระหนี้ไม่เป็นปกติ 

 5.7.3 สมาชกิขอกู้ฉุกเฉิน (กรณพีิเศษ) 

 -ไม่มี- 

ที่ประชุม  ไม่ม ี

5.8 เรื่อง  รายงานตดิตามหนี้สนิ และรายละเอยีดลูกหนี้ต่างจังหวัด 

 5.8.1 รายละเอียด ลูกหน้ีต่างจังหวัด 

  ภายในเดือนพฤษภาคม 2560  มีลูกหนี้ต่างจังหวัดส่งชําระเงินตั้งแต่ 20 เมษายน 2560 – 21 พฤษภาคม 2560 

รวมเป็นเงิน  5,664,720.24  บาท 

   ลูกหนี้ตา่งจังหวัด ยกมาเดือน เม.ย. 60   465 ราย 

   สมาชิกหนว่ยต่างจังหวัด ประจําเดือน พ.ค. 60     

    - ลาออก       16 ราย 

    - ย้ายออก        - ราย 

    - ย้ายเข้า        - ราย 

   คงเหลือลูกหนี้ต่างจังหวัด เดือนพฤษภาคม 2560 449 ราย 

/1.ส.ต.อ.นันทภัสณ์... 



 
 

 1.ส.ต.อ.นันทภัสณ์ แก้งคงบุญ ตําแหนง่ ภจว.สงขลา สมาชิกที ่05137 **เป็นสมาชิก2ที สอ.ตร.สงขลา 

    ทุนเรือนหุ้น     346,900.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ  1,265,549.90  บาท 

  ผูค้้ําสัญญา 1.ด.ต.   กมล      ทองคํา 2. จ.ส.ต.กฤต  จันทร์เพ็ง  

    3.จ.ส.ต.ณัฐสิทธิ์  สุยฉ่อง 4.ส.ต.อ.สหรัฐ  มิสา   

    5.ส.ต.อ.คณิศร   อุทธิสินธ์ 

  ติดภาระค้ําประกัน 1 ราย 

    1.พ.ต.ท.อรัญ  รักษ์วงศ์ 

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 

          ด้วยกระผมถูกธนาคารออมสินฟอ้งล้มละลายในฐานะผู้ค้ําประกัน 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/ มี.ค./60 

เมื่อวันท่ี8 ธ.ค.59 สมาชิกได้ขอโอนย้ายไปยังสหกรณ์ฯสงขลา   เนื่องจากได้ เป็นสมาชิกที่สหกรณ์ฯสงขลา ด้วย 

แตท่างสหกรณ์ฯ สงขลาได้ทําบันทึกข้อความตอบรับกลับมา ประมาณวา่จะขอโอนหนี้จากสหกรณ์ฯสงขลา กลับมาท่ีสหกรณ์ฯยะลา 

  จึงเรียนคณะกรรมการเพื่อพจิารณา 

18/ เม.ย./60 แจ้งรายละเอยีดของสมาชกิสหกรณ์ฯ คร้ังท่ี2  ท่ีสอ.ยล./817   และหนังสอืขอเชญิพบผู้ค้ําประกัน ท่ีสอ.ยล./818 

 9/ พ.ค./60 

บันทึกข้อความขอปรับโครงสร้างหนี้กับสหกรณ์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา 

     ด้วยกระผม ด.ต.นันทภัสณ์ฯ  ถูกธนาคารออมสินฟอ้งล้มละลายในฐานะผู้ค้ําประกัน ส.ต.อ.อุรุพงศ ์ พรหมยานนท์ สภ.อัยเยอร์เวง 

ซึ่งถูกไล่ออกจากราชการเมื่อปี2555 ซึ่งทางกรมบังคับคดีได้อายัดเงินเดอืนท้ังหมดจึงขาดส่งเงินกับทางสหกรณ์ตํารวจภูธร 



 
 

จังหวัดยะลา  ตดิตอ่กันหลายงวดนัน้ กระผมจึงขอปรับโครงสร้างหนี้กับทางสหกรณ์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา ซึ่งคดีจะสิ้นสุดภายใน

เดอืนกรกฎาคม 2560 และกลับมาชําระหนี้ให้กับทางสหกรณ์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา ได้ตามเดิม กระผมจึงขอปรับโครงสร้างหนี้กับ

ทางสหกรณ์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา โดยขอชําระหนี้เดอืนละ 5,000 บาท 

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 

15/ พ.ค./60 แจ้งรายละเอยีดของสมาชิกสหกรณ์ ครัง้ท่ี3  ที่สอ.ยล./1127 

ที่ประชุม มีมติแจ้งผู้ค้ํารับสภาพหนี้ 

   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 ส่งหนังสอืหักเงินชําระค่าหุ้นและหนี ้ถึงเจ้าหนา้ที่การเงินภจว.สตูล, สภ.มะนัง  ท่ีสอ.ยล./1770 ยอด 18,690 บ. 

27/ พ.ค./59 ทําหนังสอืเชญิพบผู้ค้ําประกัน 

26/ พ.ค./59 
มตท่ีิประชุม ชุดท่ี21 ครัง้ท่ี5  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 ที่สหกรณ์สตูล 

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 ...การเงนิสภ.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. 

 4/ เม.ย./60 

ได้ทําหนังสอืถึง ผกก.สภ.มะนัง  ที่สอ.ยล./724  เร่ือง หักเงนิเดือนข้าราชการตํารวจเพ่ือชําระค่าหุ้นและหนี้

สหกรณ์ฯ  คร้ังท่ี2    และได้ประสานไปยังคณะกรรมการของ สภ.มะนัง  เร่ืองท่ีสมาชกิจะติดตอ่ขอกู้เพื่อปิดชําระ

หนี้กับสหกรณ์ฯยะลา  เบ้ืองต้นท่ีสอบถาม คือเอกสารเรียบร้อย เหลอืแคใ่ห้สมาชิกไปส่งเอกสารด้วยตัวเอง



 
 

เท่านัน้ 

23/พ.ค./60 

     ด้วยสมาชกิสหกรณฯ์ รายด.ต.อํานวย  เตง่ท้ิง  สมาชิกเลขท่ี05659  สภ.มะนัง จว.สตูล  ทางเจ้าหน้าท่ี

การเงินสภ.มะนัง ได้จัดสง่เอกสารการชําระหนี้สหกรณฯ์(ธนาณตั)ิ มายังสหกรณ์ฯยะลา และทางเจ้าหนา้ที่

สหกรณ์ได้เซ็นรับเอกสารกับทางเจ้าหน้าท่ีไปรษณีย์ เมื่อวันท่ี2 พฤษภาคม 2560  แตป่รากฏวา่ เอกสารได้ 

สูญหายขณะปฏบัิตงิาน จึงทําให้ฝ่ายการเงินไมส่ามารถหักชําระหนีใ้ห้กับสมาชิกรายนีไ้ด้ จึงทําให้ดอกเบ้ียสมาชกิ

เพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นจํานวนมาก 

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 

ที่ประชุม มีมติใหก้รรมการหนว่ย สภ.ลําใหม ่ดําเนินการ 

 3.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 มตท่ีิประชุม ชุดท่ี21  ครัง้ท่ี2  มีมตใิห้ดําเนินการฟอ้ง 

- ทําหนังสอืชี้แจ้ง ถึงผู้บัญชาการ, ผู้บังคับการ, ผู้กํากับการ : รอผลตอบกลับ ณ ตอนนี้สมาชกิชําระมาแล้วบางส่วน 

1 / มิ.ย./59 ส่งหนังสอืถึงผู้ค้าํ เร่ืองขอแจง้รายละเอยีดสมาชกิขาดส่ง ท่ีสอ.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.วฒุกิรฯ มหีนี้สนิ ท่ีต้องชาํระผา่นการหักเงินเดอืนอยู ่2 รายการคอื 1.สอ.ตร.แห่งชาต ิ

2.สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค ธ.ออมสิน  จงึทําให ้ส.ต.อ.วุฒกิรฯ ได้รับเงินเดอืนสุทธิ 3,966.39 บ.  (ข้อมลูเดอืน ก.ย.59)  

ซึ่งไมเ่พยีงพอท่ีจะดําเนนิการหกัเงินเดอืนใหก้ับ สหกรณ์ออมทรัพยต์ํารวจยะลา ได ้

25/ ม.ค./60 โทรตามสมาชกิให้มาชําระ ติดต่อได้แต่ไม่รับโทรศัพท์ 

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

 4/ เม.ย./60 แจ้งรายละเอยีดของสมาชกิสหกรณ์ฯ ท่ีสอ.ยล./707 

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

24/ พ.ค./60 

     เนื่องจากวันท่ี22 พฤษภาคม 2560 ได้ติดต่อไปยังสหกรณอ์อมทรัพย์ตํารวจแห่งชาติ เพื่อขอปรึกษาเน่ืองจาก

สมาชิกรายนี้เป็นหน้ี 2 ที  คือ 1.สหกรณอ์อมทรัพย์ตํารวจยะลา    2.สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจแห่งชาติ 

ทางสหกรณอ์อมทรัพย์ตํารวจแห่งชาติ เสนอแนวทางให้กับสมาชกิรายนี้คอื ให้สมาชกิรายนี้เข้าไปตดิตอ่ขอกู้เงิน

เพื่อกู้มาปดิท่ีสหกรณฯ์ยะลา  เบือ้งต้นโทรแจ้งสมาชิกเรียบร้อยแล้ว 

     จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพจิารณา      

ที่ประชุม รอการตดิต่อกลับจากสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจแหง่ชาติ 

/4.ส.ต.ท.อําพล... 



 
 

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

    ทุนเรือนหุ้น     250,600.00  บาท 

   หนี้เงนิกู้สามัญ     693,963.93  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 

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

19/ เม.ย./60 สมาชิกได้ตดิตอ่มาที่ สอ.ตร.ยะลา  เพื่อขอยอด ปิดชําระหนี้ เบือ้งต้นแจ้งยอด 703,081.69 บาท  

22/ พ.ค./60 
สมาชิกทําบันทึกข้อความขอโอนย้ายสหกรณเ์ข้ามา (ขอ้มูลเบือ้งต้นไมต่ดิภาระค้ําประกัน) 

...การเงินโอนมาชําระ ยอด 9,500 บ. 

ที่ประชุม รอการโอนย้าย 

 5.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. 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) 

19/ เม.ย./60 

สอบถามไปยังเจ้าหนา้ที่การเงิน สภ.เมอืงปัตตานี  ได้รับคําตอบวา่เงนิเดอืนสมาชิกรายนี้น่าจะได้รับประมาณ 

สิน้เดอืนพ.ค.60  เบือ้งต้นหากได้รับก็จะหักในสว่นท่ีคา้งดอกเบ้ียแต่ไม่มากเพราะได้นําปันผลปี2559 มาชําระใน

บางส่วนแลว้ 



 
 

19/ เม.ย./60 นําปันผลและเฉลี่ยคนื ชําระหนี ้12,550.75 บาท (เบือ้งต้นหักในส่วนของดอกเบ้ีย) 

23/ พ.ค./60 แจ้งรายละเอยีดของสมาชิกสหกรณฯ์ ที่สอ.ยล./1259 

ที่ประชุม รอดูสิน้เดือน พ.ค.2560 

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

    ทุนเรือนหุ้น     180,000.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     203,843.56  บาท 

 **ตดิค้ําประกัน 1.ส.ต.ท.อภชิาติ  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 (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 

18/ เม.ย./60 แจ้งรายละเอยีดของสมาชกิสหกรณ์ฯ คร้ังท่ี2  ท่ีสอ.ยล./819   และหนังสอืขอเชญิพบผู้ค้ําประกัน ท่ีสอ.ยล./820 

19/ เม.ย./60 

     ตดิตอ่ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภาค5 จํากัด  เจ้าหนา้ที่ทางนั้นแจ้งวา่สมาชกิได้ขอกู้เงินในปี2559 

ยอด 2,000,000 บาท  และอีกยอด ประมาณ 100,000 บาท  จึงติดต่อไปยังสมาชกิใหโ้อนเงินมาชําระหนี้ 

เจ้าตัวแจ้งว่าจะโอนมาสิน้เดอืน เลยเสนอให้สมาชกิลองทําใบลาออก (กรณรัีบสภาพหนี้) มา  ...เบือ้งต้นรอรับ

เอกสารใบลาออก (กรณรัีบสภาพหนี้)          **ส่วนต่างหลังจากนําทุนเรือนหุน้กลบหนี้ประมาณ 23,843.56 

บาท(ยังไม่รวมในสว่นของดอกเบ้ีย 

     จึงเรียนมาเพี่อทราบ 

23/ พ.ค./60 แจ้งรายละเอยีดของสมาชิกสหกรณฯ์ คร้ังท่ี3 ท่ีสอ.ยล./1260 

ที่ประชุม รอเจ้าตัวติดต่อชําระหนี้ 

 7.ส.ต.อ.จอมพล  วังมี  ตําแหน่งสภ.นาหมอ่ม จว.สงขลา  เลขที่สมาชิก 07145 

    ทุนเรือนหุ้น     262,800.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     610,562.57  บาท 

    หนี้เงนิกู้ฉุกเฉิน       22,093.31  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

 11/ พ.ค./ 60 

     ด้วยสมาชกิสหกรณฯ์ รายส.ต.อ.จอมพล  วังมี  เลขท่ีสมาชกิ07145  ตําแหนง่สภ.นาหมอ่ม เลขท่ี 

รับหนังสือ472 ลงวันท่ี8 พฤษภาคม 2560  จาก ภ.จว.สงขลา  เร่ือง รายงานผลการดําเนนิการทางวินัย 

ส.ต.อ.จอมพลฯ  คําสั่งตํารวจภูธรจังหวัดสงขลา ท่ี215/2560  เร่ือง ลงโทษไล่ออกจากราชการ 

          ผู้ค้าํประกันเงินกู้สามัญ เลขท่ีสัญญา(00802 / 2556-1)  ได้รับเงินกู้เมื่อวันท่ี29/ พ.ค./ 2556 

  -ร.ต.อ.จักรี  เฉิดฉิ้ม    

  -จ.ส.ต.สมัย  แก้วเกาะสะบ้า 



 
 

  -ส.ต.ท.อนุกิตติ์     พงศจ์ันทรเสถียร  

  -ส.ต.อ.ปริญญา  ถีสูงเนนิ 

          ผู้ค้าํประกันเงินกู้ฉุกเฉิน เลขท่ีสัญญา(01043 / 2558-1)  ได้รับเงินกู้เมื่อวันท่ี17/ ธ.ค./ 2558 

  -ส.ต.อ.สถาพร  รัตนพันธ์ 

          ตดิภาระค้ําประกัน  4 ราย 

  -ส.ต.อ.ยุทธนา  ลาภากรณ์   

  -ส.ต.อ.สถาพร  รัตนพันธ์ 

  -ส.ต.อ.รณรงค์  จันทร์ประเสริฐ  

  -ส.ต.ท.พงษ์เทพ  เจริญโสภณ 

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 

 15/ พ.ค./ 60 แจ้งรายละเอยีดของสมาชิกสหกรณ ์ ท่ีสอ.ยล./1128 

ที่ประชุม แจ้งผูค้้ําประกันทราบ 

 ขาดส่งประจําเดือนพฤษภาคม  2560 

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

    ทุนเรือนหุ้น     329,400.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ   1,145,619.13  บาท 

    หนี้เงนิกู้ฉุกเฉิน        9,521.66  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

23/ พ.ค./60 แจ้งรายละเอยีดของสมาชิกสหกรณ ์ ท่ีสอ.ยล./1339 

ที่ประชุม ตรวจสอบเป็นสมาชิกสหกรณ์กี่แห่ง 

 2.ส.ต.ท.ณัฐดนัย  เพิ่มพูล  ตําแหน่งสภ.โพธิ์ทอง จว.รอ้ยเอ็ด  เลขที่สมาชกิ 06549 **ค้างชําระ 1 เดือน 

    ทุนเรือนหุ้น     190,600.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ    354,501.82  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

22/ พ.ค./60 ตดิตอ่ไปยังสมาชิก เบือ้งต้นแจ้งยอดการชําระหนี ้ 8,464.- บาท 

ที่ประชุม รับทราบ 

 

 3.ส.ต.ท.สุริยา  สีกําพี้  ตําแหน่งสภ.หนองกุงศรี จว.กาฬสินธุ์  เลขที่สมาชิก 07649  **ค้างชําระ 1 เดือน 

    ทุนเรือนหุ้น     110,400.00  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

22/ พ.ค./60 

ตามให้สมาชิกมาชําระเอง 1 เดอืน  เนื่องจากสมาชกิได้ปิดชําระหนี้เงินกู้สามัญ แล้วทางภจว.กาฬสินธ์ุ ไมห่ักนําส่ง

ให้กับสหกรณ์ฯยะลา  เบ้ืองต้นแจ้งหักค่าหุ้นตอ่ และได้ติดต่อไปยังสมาชกิ แจ้งใหม้าชําระค่าหุน้ของเดอืนเม.ย.60 

เองกอ่น 1 เดือนแลว้ หลังจากนัน้ให้การเงิน ภจว.กาฬสินธ์ุ หัก  

ที่ประชุม รับทราบ 

/4.จ.ส.ต.อุทธิชัย... 



 
 

 4.จ.ส.ต.อุธิชัย  เกษม  ตําแหนง่สภ.เกาะหลีเป๊ะ จว.สตูล  เลขที่สมาชกิ 07850 **ค้างชําระ 1 เดือน 

    ทุนเรือนหุ้น     340,500.00  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

22/ พ.ค./60 ตดิตอ่ไปยังสมาชิก เบ้ืองต้นแจ้งยอดการชําระค่าหุ้น 22,451.- บาท 

ที่ประชุม รับทราบหากเดือนต่อไปค้างชําระนําเข้าที่ประชุม 

 5.ส.ต.ท.ณัฐพงศ์  ปิรยิะ  ตําแหน่งสภ.เขาขาว จว.สตูล  เลขที่สมาชกิ 08161 **ค้างชําระ 1 เดือน 

    ทุนเรือนหุ้น     213,600.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ    505,475.84  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

22/ พ.ค./60 
ตดิตอ่ไปยังสมาชิกแจ้งใหโ้อนยอด  12,471.83 บาท และได้ประสานไปยังสหกรณฯ์สตูล  เร่ืองการโอนสมาชกิ 

ได้รับคําตอบการโอนปิดหน้ีนา่จะสิน้เดอืนม.ิย. 60 

ที่ประชุม รับทราบ 

 

   6.พ.ต.ท.ณรงค์  ทองขาว  สมาชิกเลขที่03694  สภ.รอืเสาะ จว.นราธิวาส     

ทุนเรือนหุ้น     364,500.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ    1,033,136.13  บาท 

 7.ส.ต.อ.อนุสรณ ์ สพีันนา  สมาชิกเลขที่07085   สภ.รอืเสาะ จว.นราธิวาส     

ทุนเรือนหุ้น     148,800.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     357,917.76  บาท 

    หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ      33,634.76  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

23/พ.ค./60 

     ด้วยสมาชกิสหกรณฯ์ รายพ.ต.ท.ณรงค์  ทองขาว  สมาชิกเลขท่ี03694  และรายส.ต.อ.อนุสรณ์  สีพันนา  

สมาชิกเลขท่ี07085  สภ.รือเสาะ จว.นราธวิาส    ทางเจ้าหนา้ท่ีการเงินสภ.รือเสาะ ได้จัดสง่เอกสารการชําระหนี้

สหกรณ์ฯ ท่ีตช.0025.59(16)/1056  ลงวันท่ี27 เมษายน 2560 และทางเจ้าหนา้ที่สหกรณไ์ด้เซน็รับเอกสารกับ 

ทางเจ้าหน้าท่ีไปรษณีย์ เมื่อวันท่ี2 พฤษภาคม 2560  แตป่รากฏวา่ เอกสารได้สูญหายขณะปฏบัิตงิาน จึงทําให้

ฝ่ายการเงินไมส่ามารถหักชําระหนี้ให้กับสมาชิก 2 รายนีไ้ด้ จึงทําให้ดอกเบ้ียสมาชิกเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นจํานวน

มาก 

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 

ที่ประชุม ตรวจสอบและดําเนินการให้ถูกต้องแล้วรายงานผลใหค้ณะกรรมการทราบด้วย 

 แจ้งเพื่อทราบสมาชิกต่างจังหวัดที่เก็บยอดหนีเ้งินกู้ฉุกเฉินไม่ได้ (ตั้งแตย่้าย เก็บได้บางส่วน) 

  1.ด.ต.กฤตภาส  ขําเพ็ง  ตําแหน่งสภ.คลองแงะ จว.สงขลา  เลขที่สมาชิก 04664 

   **ค้างจ่ายตั้งแตเ่ดือน  04/2560 – 05/2560  เก็บได้ไม่เต็ม 

 

 

/ตาราง... 



 
 

วันท่ีกู้ฉุกเฉิน: 24/ก.พ./60 วงเงินกู้: 25,000.- งวดละ(เงินตน้): 2,100.- ยอดคงเหลอื 

02/ม.ีค./60(รายการชําระ) - 4,993.57 20,006.43 

05/เม.ย./60(รายการชําระ) - 1,428.21 18,578.22 

04/พ.ค./60(รายการชําระ) - 362.50 18,215.72 

ที่ประชุม รับทราบ 

 

  2.ด.ต.ไชยยันต์  มุสิเกตุ  ตําแหน่งกก.ปพ.บก.สส.ภ.9  เลขที่สมาชิก 04760 

   **ค้างจ่ายตั้งแตเ่ดือน  04/2560 – 05/2560  เก็บได้ไม่เต็ม 

วันท่ีกู้ฉุกเฉิน: 06/ม.ค./59 วงเงินกู้: 55,000.- งวดละ(เงินตน้): 4,600.- ยอดคงเหลอื 

03/ม.ีค./60(รายการชําระ) - 6,750.23 20,823.74 

10/เม.ย./60(รายการชําระ) - (หักในส่วนของดอกเบี้ย 150.62) 20,823.74 

04/พ.ค./60(รายการชําระ) - 857.38 19,966.36 

ที่ประชุม รับทราบ 

 

  3.จ.ส.ต.สงกรานต์  แซะอาหลี  ตําแหน่งสภ.เมืองสตูล  เลขที่สมาชกิ 05977 

   **ค้างจ่ายตั้งแตเ่ดือน  05/2558 – 05/2560  เก็บได้ไม่เต็ม 

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

13/มี.ค./60(รายการชําระ) - 4,667.74 32,416.40 

12/เม.ย./60(รายการชําระ) - 4,026.38 28,390.02 

04/พ.ค./60(รายการชําระ) - 4,808.24 23,581.78 

ที่ประชุม รับทราบ 

 

  4.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 

 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 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

 

 

/5.ส.ต.อ.จอมพล... 



 
 

  5.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 

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 

ที่ประชุม รับทราบ 

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

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

08/พ.ค./60(รายการชําระ) - 6,017.66 31,683.83 

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 1,675,300.00 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  อินทรสกุล 05077 408,000.00 บาท 

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

*7 จ.ส.ต.กิตติ  เนติ 05483 233,300.00 บาท 

8 ร.ต.ต.อนุพงศ์  แก่นแท่น 05675 964,600.00 บาท 

9 พล.ต.ต.ชัยทัต  อินทนูจติร 05992 6,698,590.00 บาท 

10 ร.ต.ต.สันธิชัย  พรหมทอง 06382 1,000,000.00 บาท 

11 ร.ต.ท.วิสิทธิ์  สุวรรณศลีศักดิ์ 07089 746,400.00 บาท 

*12 จ.ส.ต.กษินาถ   บุญอารีย์ 07337 250,700.00 บาท 

13 ร.ต.อ.ปรีชา  ก่อเกื้อ 08088 1,800,000.00 บาท 

  

 

 

/หมายเหตุ... 



 
 

 หมายเหต ุ ตามให้มาชําระคา่หุ้นต่อ  เนื่องจากติดคนค้าํประกัน 

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

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

 

 1.จ.ส.ต.กิตติ  เนติ  ตําแหน่งสภ.นาหมอ่ม จว.สงขลา  เลขที่สมาชิก 05483 

    ทุนเรือนหุ้น     233,300.00  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

23/ พ.ค./60 ส่งเรียกเก็บ  1,500  สภ.นาหมอ่ม จว.สงขลา  ที่สอ.ยล./1263   

ที่ประชุม แจ้งชําระค่าหุน้ต่อ 

 

 2.จ.ส.ต.กษินาถ   บุญอารีย์  ตําแหน่งสภ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี  เลขที่สมาชิก 07337 

    ทุนเรือนหุ้น     250,700.00  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

23/ พ.ค./60 ส่งเรียกเก็บ  1,500  สภ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี  ที่สอ.ยล./1264 

ที่ประชุม แจ้งชําระค่าหุน้ต่อ 

 5.8.2 รายละเอียด สมาชกิ ในหน่วย 

  เก็บได้จริง 
สังกัด หุ้น สท สช สฐ ฉฉ ฉฐ เงินฝาก ดบ. เก็บได้จริง ส่งเรียกเก็บ 

สภ.เมืองยะลา           

4821  ร.ต.อ.กฤชพชิญ์  พิชญนิตินัย 1,500 6,000 2,500 - - - - 8,416.02 18,416.02 22,416.02 

8500  ส.ต.ต.โอภาส  แซต้ั่ง - - - - - - - - - 11,300.00 

 1,500 6,000 2,500 - - - - 8,416.02 18,416.02 33,716.02 

สภ.จะกว๊ะ           

9020  ส.ต.ต.อาทิตย ์ กลับแกว้ 1,300 4,500 - 1,100 - 2,600 - 4,684.93 14,184.93 16,184.93 

 1,300 4,500 - 1,100 - 2,600 - 4,684.93 14,184.93 16,184.93 

สภ.โกตาบาร ู           

7005  ส.ต.อ.ธราดล  ไหมเหลือง - - - - - - - - - 17,923.29 

 - - - - - - - - - 17,923.29 

สภ.ยะหา           

7043  ส.ต.อ.สมชาย     สุวรรณ์ตร ี - - - - - - - - - 13,815.09 

8600  ส.ต.ต.กษิดิศ  บิลละ - - - - - - - - - 9,992.27 

8898  ส.ต.ต.สุชาติ  สุวรรณวรณ์ - - - - - - - - - 12,147.97 

 - - - - - - - - - 35,955.33 

 2,800 10,500 2,500 1,100 - 2,600 - 13,100.95 32,600.95 103,779.57 

ที่ประชุม แจ้งผูค้้ําประกันทราบต่อไป 
 

 

 

/5.8.3 รายละเอียด... 



 
 

 5.8.3 รายละเอียด สมาชิก ศชต. 

 เรื่อง  รายงานสมาชิก ศชต. เดือนพฤษภาคม 2560 

 แจ้งคณะกรรมการดําเนินการ ขอแจ้งสมาชิกหนว่ยของ ศชต. ดังนี้ 

 1. สมาชิก ศชต.กก.สส.  จํานวน  32 ราย  จํานวนเงินเรยีกเก็บ  454,467.37  บ.  ติดตอ่การเงนิ 

ศชต.กก.สส.  หักเก็บได้ทั้งจํานวน 

 2. สมาชิก ศชต.อก.  จํานวน  23 ราย  จํานวนเงินเรยีกเก็บ  227,891.52  บ.  ตดิต่อการเงิน 

ศชต.อก.  หักเก็บได้ทั้งจํานวน 

 3. สมาชิก ศชต.ศฝร.  จํานวน  7 ราย  จํานวนเงินเรยีกเก็บ  101,570.01  บ.  ติดตอ่การเงนิ 

ศชต.ศฝร.  หักเก็บได้ทั้งจํานวน 

   ยอดยกมา 62 ราย 

   ลาออก  - ราย 

   ย้ายเข้า  - ราย 

   คงเหลือ 62 ราย 

 จงึแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 

 5.8.4 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          -     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 

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

15/ พ.ค./60 แจ้งรายละเอยีดของสมาชิกสหกรณ ์ ท่ีสอ.ยล./1110 

ที่ประชุม ติดตอ่ สอ.พัทลุง  

  2.ส.ต.ต.ชัยวัฒน์  กลิ่นอุบล ตําแหน่ง หนว่ยนอก(สมาชิกพิเศษ)  เลขที่สมาชิก 8867 

    ทุนเรือนหุ้น      215,400.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ      291,549.69  บาท    

ว / ด / ป รายการ 

 4/เม.ย./60 แจ้งรายละเอยีดของสมาชิกสหกรณ ์ ท่ีสอ.ยล./706    และแจง้เปลี่ยนคนค้ําประกัน ท่ีสอ.ยล./715 

15/ พ.ค./60 แจ้งรายละเอยีดของสมาชิกสหกรณ ์คร้ังท่ี2  ท่ีสอ.ยล./1122 

ที่ประชุม เสร็จสิน้แลว้ 

 5.8.5 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   (โอนหุ้นหักหน้ี 27 มี.ค.60 ยอด 293,000 บาท) 

   หนี้เงนิกู้สามัญ(คําพิพากษา)  156,342.95  บาท     

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  มีมตใิห้ดําเนินการฟอ้ง 

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 ) 

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 

ค าพพิากษา 19 กันยายน 2559 

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

=591,773.09 บาท 

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

(หักชําระ ค่าหุ้น8,400 บาท  เงินต้น84,800 บาท  ดอกเบ้ีย 17,537.09 บาท)                     คงเหลอื  506,973.09 บาท 

 27/ ม.ค./60 
การเงินกองบังคับการปราบปรามโอนมาชําระ ยอด 9,640 บาท  ชําระหนี ้

(หักชําระ เงินต้น6,358.56 บาท  ดอกเบ้ีย 3,281.44 บาท)                                          คงเหลอื  500,614.53 บาท 

 22/ ก.พ./60 
นําเงินปันผลและเฉลี่ยคนืปี2559 ยอด30,302.59 บาท  ชําระหนี ้

(หักชําระ ค่าหุ้น1,400 บาท เงินต้น25,782.33 บาท  ดอกเบ้ีย3,120.26 บาท)                     คงเหลอื  474,832.20 บาท 

 24/ ก.พ./60 
การเงินกองบังคับการปราบปรามโอนมาชําระ ยอด 9,940 บาท  ชําระหน้ี 

(หักชําระ เงินต้น9,712.35 บาท  ดอกเบ้ีย227.65 บาท)                                              คงเหลอื  465,119.85 บาท 

 27/ มี.ค./60 
นําทุนเรือนหุน้ ยอด293,000 บาท  ชําระหน้ี 

(หักชําระ เงินต้น289,543.45 บาท  ดอกเบ้ีย3,456.55 บาท)                                       คงเหลอื  175,576.40 บาท 

 29/ มี.ค./60 
การเงินกองบังคับการปราบปรามโอนมาชําระ ยอด 9,940 บาท  ชําระหน้ี 

(หักชําระ เงินต้น9,855.82 บาท  ดอกเบ้ีย84.18 บาท)                                               คงเหลอื  165,720.58 บาท 

 26/ เม.ย./60 
การเงินกองบังคับการปราบปรามโอนมาชําระ ยอด 10,490 บาท  ชําระหน้ี 

(หักชําระ เงินต้น9,377.63 บาท  ดอกเบ้ีย1,112.37 บาท)                                               คงเหลอื  156,342.95 บาท 

ที่ประชุม ที่ปรึกษาฝา่ยกฎหมายดําเนินการแล้วรายงานคณะกรรมการทราบ 

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

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

                       หนี้เงนิกู้สามัญ(คําพิพากษา)    1,350,808.55 บาท 

   หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ                     -  บาท 

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  มมีตใิห้ดําเนินการฟอ้ง 

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 ซึ่งไมป่รากฏรายการหักเงินเดอืนให้สหกรณอ์ื่นเชน่เดียวกัน

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 

ฟอ้งคดตีอ่พ.ต.ต.ประดิษฐ์ฯ เพื่อเรียกรอ้งความเสียหายให้กับสหกรณต์อ่ไป 

8 / พ.ย./59 สมาชิกได้ตดิตอ่ไปยังทนายความสหกรณ์ เพื่อขอชําระสหกรณเ์ดอืนละ 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 

นําเงินปันผลและเฉลี่ยคนืปี2559 ยอด26,353.08 บาท  ชําระหนี ้

(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 

นําทุนเรือนหุน้ ยอด327,000 บาท  ชําระหน้ี 

(หักชําระ เงินต้นสช.  54,593.56 บาท  ดอกเบ้ีย394.87 บาท                                      คงเหลอื         -           บาท 

            เงินต้นสษ. 217,707.50 บาท  ดอกเบ้ีย54,304.07 บาท)                                  คงเหลอื  1,350,808.55 บาท 

ที่ประชุม ที่ปรึกษาฝา่ยกฎหมายดําเนินการแล้วรายงานคณะกรรมการทราบ 

 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 าพพิากษา 14 พฤศจิกายน 2559 

พพิากษาให้จาํเลยท้ังหกร่วมกันชําระเงิน1,190,125.14 บาท (ในอัตราดอกเบ้ีย8.75%) +ค่าธรรมเนยีม36,643 บาท=1,226,768.14 บาท 

 27/ มี.ค./60 

นําทุนเรือนหุน้ ยอด339,000 บาท  ชําระหนี ้

(หักชําระ เงินต้นสช.  102,460.56 บาท  ดอกเบ้ีย18,291.03 บาท                                  คงเหลอื         -           บาท 

            เงินต้นสษ. 188,349.76 บาท  ดอกเบ้ีย29,898.65 บาท)                                 คงเหลอื  1,038,418.38  บาท 

  

ที่ประชุม ที่ปรึกษาฝา่ยกฎหมายดําเนินการแล้วรายงานคณะกรรมการทราบ 



 
 

 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 มตท่ีิประชุม ชุดท่ี21 คร้ังท่ี2 มีมติให้ดําเนนิการฟ้อง แต่ประธานไมใ่ห้ฟ้อง 

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 ไมไ่ด้ห 

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

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

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

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. 

ค าพพิากษา 14 ธันวาคม 2559 

     พพิากษาให้จําเลยท้ังหกร่วมกันชําระเงิน1,476,216.16 บาท (ในอัตราดอกเบ้ีย8.75%) +ค่าธรรมเนยีม42,895 บาท 

=1,519,111.16 บาท 

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

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

     (หักชําระ ค่าหุ้น 1,500 บาท  เงินต้นสช.  1,470.17 บาท  ดอกเบ้ีย529.83 บาท            คงเหลอื   69,586.68  บาท 

23/ก.พ./60 
นําเงินปันผลและเฉลี่ยคนืปี2559 ยอด32,610.07 บาท  ชําระหนี ้

     (หักชําระ เงินต้นสช. 32,244.02 บาท  ดอกเบ้ีย 366.05 บาท                                คงเหลอื    37,342.66  บาท 

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

     ( เบือ้งต้นนําหักในสว่นของดอกเบีย้ หนี้เงินกู้สามัญ(คําพิพากษา) ) 

 3/เม.ย./60 
การเงินหักส่งชําระ ยอด 3,500 บ. 

     ( เบือ้งต้นนําหักในสว่นของดอกเบีย้ หนี้เงินกู้สามัญ(คําพิพากษา) ) 

ที่ประชุม ที่ปรึกษาฝา่ยกฎหมายดําเนินการแล้วรายงานคณะกรรมการทราบ 

 

 

 

/เอกสารแนบ... 



 
 

เอกสารแนบ 

 รายพ.ต.ท.ณรงค์  ทองขาว  สมาชิกเลขที่03694  และส.ต.อ.อนุสรณ์  สพีันนา  สมาชิกเลขที่07085  

 สภ.รอืเสาะ จว.นราธิวาส     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลขที่ธนาณัติ: 29971862 

เลขน าส่ง: CB269555138TH 

ณ 27 เมษายน 2560 



 
 

เอกสารแนบ 

 รายด.ต.อํานวย  เต่งทิง้  สมาชิกเลขที่05659  สภ.มะนัง จว.สตูล     

 

 

 

  

เลขที่ธนาณัติ: 30295901 

เลขน าส่ง: CB106695493TH 

ณ 28 เมษายน 2560 



 
 

  

 

ที่ประชุม  ฝา่ยจัดการตรวจสอบและดําเนินการใหถู้กต้องแล้วรายงานคณะกรรมการทราบ และใหผู้้จัดการ

กําชับควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดอย่าให้เกิดข้อผิดพลาดในลักษณะดังกล่าวอีก   

    /5.8.6 รายละเอียดสมาชิก... 

รายการไปรษณีย์ (น าจ่าย): ณ 2 พฤษภาคม 2560 



 
 

 5.8.6 รายละเอียด สมาชิก ข้าราชการบ านาญ 

  ภายในเดือน พฤษภาคม 2560 มีลูกหนี้ข้าราชการบํานาญส่งชําระเงินตั้งแต่ 22 เมษายน 2560 -             

24 พฤษภาคม  2560 จํานวน 124 ราย รวมเป็นเงิน  1,363,278.82 บาท เรียกเก็บจริง จํานวน 108ราย จํานวน

เงิน  1,062,736.96   บาท  มาชําระเอง จํานวน 4 ราย จํานวนเงิน 35,895.53 บาท และเรียกเก็บจาก

กรมบัญชกีลาง จํานวน 12 ราย จํานวนเงิน 243,327.08 บาท   

           สมาชิกหนว่ยบํานาญ ประจําเดือน เม.ย.60           ยอดยกมา        124   ราย 

  ลาออก ประจําเดือน 22เม.ย.60 – 24 พ.ค.60   ลาออก/ย้าย        - ราย 

                                                                           เสียชีวติ             - ราย 

                 ย้ายเข้า              -    ราย 

          คงเหลือ  บํานาญ เดือน  พฤษภาคม 2560             ทั้งสิน้              124     ราย  

 หักเรียกเก็บไม่ได้  จํานวน 1  ราย  ร.ต.ท.ประทีป  ลาแซ จํานวน  33,198.05  บาท  ฝา่ยดําเนินการได้

ประสานงานกับสมาชิกเรียบร้อยแลว้  สมาชิกตอบกลับว่าจะรีบดําเนินการนําเงินมาชําระหนี้ให้เร็วที่สุด 

ที่ประชุม  สมาชิกที่หักไม่ได้นําส่งกรมบัญชกีลาง 

5.9  เรื่อง  การรับโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ 

 1.  ตาม หนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสตูล จํากัด ที่ 247/2560 เรื่อง แจ้งยอดโอนสมาชิกภาพ

ระหว่างสหกรณ์ ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 สมาชิกราย ร.ต.อ.ธานินทร์ จันทร์เทพ ขอโอนมายังสหกรณ์ออม

ทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด รายละเอียดดังนี ้

  ทุนเรอืนหุ้น     171,900.00 บาท 

  หน้ีเงินกู้สามัญ 537/2555   563,226.54 บาท 

  ดอกเบี้ยค้างช าระถึงวันที่ 31 พ.ค.60       3,946.40 บาท 

  ไม่ติดภาระค้ าประกัน 

ที่ประชุม  อนุมัตริับโอนสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสตูล จํากัด  

 2. ตาม หนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจนราธิวาส จํากัด  ที่ สอ.320/2560 เรื่อง ขอโอนสมาชิกภาพ

ระหว่างสหกรณ์ ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 สมาชิกราย ส.ต.อ.อาคม เพชรรักษ์ ขอโอนมายังสหกรณ์       

ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น     278,600.00 บาท 

  หน้ีเงินกู้สามัญ 01268/2558   823,600.00 บาท 

  ติดภาระค้ าประกัน  จ านวน  3  ราย 

  1. ส.ต.อ.อัมรนิทร์ ดาวังปา (สท 0275/2555) 

  2. ด.ต.อาหะมะ  อิสลามรุจี (สท 01074/2557) 

  3. ส.ต.อ.ภาคภูมิ ทวีวิทย ์ (สท 00900/2558) 

ที่ประชุม  อนุมัตริับโอนสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจนราธิวาส จํากัด 

/5.10 เรื่อง ขอหยุดส่งหุ้นรายเดือน... 



 
 

5.10  เรื่อง  ขอหยุดส่งหุ้นรายเดือน  

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ร.ต.อ.วีระยุทธ์  ปิ่นทองพันธุ์  ตําแหน่ง  รอง สว.สอบสวน กลุ่มงาน

สอบสวน ภ.จว.ยะลา  สมาชิกเลขที่  8220  มีหุ้นเกิน 2,899,000.00 บาท มีความประสงค์ขอหยุดส่งหุ้นราย

เดือน ซึ่งที่ผ่านมาได้ส่งหุ้นโดยวิธีการหักเงินผ่านเจ้าหน้าที่การเงินเดือนละ 1,500.00 บาท  โดยจะขอหยุดส่งหุ้น

ตั้งแตเ่ดือนมถิุนายน 2560  โดยไม่ติดภาระค้ําประกันแต่อย่างใด 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้หยุดส่ง 

5.11  เรื่อง   ถอนอายัดเงินปันผลเฉลี่ยคนื 

 ตามหนังสือสํานักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา  ที่ ยล 0026/(1)1232  ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560    

เรื่อง ถอนอายัดเงิน  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.อ.วีรศักดิ์  แก้วดวง ตําแหน่ง สภ.รามัน  ตามหนังสือบังคับคดี   

ได้มคีําสั่งถอนการอายัดเงนิเฉลี่ยคืน เงินคา่หุน้ ประจําปี 2560 ต่อไป 

ที่ประชุม   ทราบ 

5.12  เรื่อง  ขอสนับสนุนเคร่ืองนับธนบัตร 

 ด้วย  ภ.จว.ยะลา ทําบันทึกข้อความที่ ยล 0025.31(กง.)/พิเศษ  ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560         

เรื่อง ขอสนับสนุนเครื่องนับธนบัตร ตามมติคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด     

มีมติใหส้หกรณ์ฯ จัดซื้อเครื่องนับธนบัตรใหมแ่ทนเครื่องเก่าที่ใชง้านได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ นั้น 

 งานงบประมาณและการเงินจึงขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเครื่องนับธนบัตรที่ทางสหกรณ์ใช้งานแล้ว

มาเพื่อใช้ประโยชน์ในทางราชการตอ่ไป 

 จากมติที่ประชุม 22 ครัง้ที่ 3 คณะกรรมการอํานวยการ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ได้อนุมัติในการ

สนับสนุนเครื่องนับธนบัตร 

 ฝ่ายดําเนินการได้ตรวจสอบครุภัณฑ์แล้ว ลําดับที่ 47 เครื่องตรวจนับธนบัตร จํานวน 1 เครื่อง        

ราคา  23,540.00  บาท  ซือ้เมื่อ พ.ศ.2553  สามารถตัดบริจาคได้ 

ที่ประชุม  ทราบ อนุมัตติามคําขอ 

5.13  เรื่อง  ขอโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์  (กรณไีม่ติดภาระค้ าประกัน) 

 1.  ด้วย  สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  ส.ต.ต.สรกานต์   จันทร์เหมือน ตําแหน่ง  ผบ.หมู่ สภ.เมืองพัทลุง  

สมาชิกเลขที่  8591 สมาชิกขอโอนสมาชิกไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจพัทลุง จํากัด รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   233,600.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ   928,145.11 บาท 

  ไม่ติดภาระค้ าประกัน   

ที่ประชุม  อนุมัตโิอน สมาชิกภาพไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจพัทลุง จํากัด 

 

/2.ด้วยสมาชิกสหกรณ์... 



 
 

 2.  ด้วย  สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  ส.ต.ท.อําพล  วรรณุรักษ์ ตําแหน่ง  ผบ.หมู่ ปพ.บก.สส.ภ.4     

สมาชิกเลขที่  6392 สมาชิกขอโอนสมาชิกไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรภาค 4 จํากัด รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   250,600.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ   693,963.93 บาท 

  ไม่ติดภาระค้ าประกัน   

ที่ประชุม  อนุมัตโิอน สมาชิกภาพไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภาค 4 จํากัด 

 3.  ด้วย  สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  ส.ต.อ.ธีรวัฒน์  จันทร์มี ตําแหน่ง  ผบ.หมู่ ป.สภ.เมืองตรัง สมาชิก

เลขที่  5637 สมาชิกขอโอนสมาชิกไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรตรัง จํากัด รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   374,200.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ   717,404.04  บาท 

  หน้ีเงนิกู้ฉุกเฉิน   26,639.88   บาท 

  ไม่ติดภาระค้ าประกัน  

ที่ประชุม  อนุมัตโิอน สมาชิกภาพไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจตรัง จํากัด 

 4.  ด้วย  สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  ส.ต.อ.วัฒนพงศ์  ทองเพชร ตําแหน่ง  ผบ.หมู่ สภ.คลองหอยโข่ง 

สมาชิกเลขที่  7798 สมาชิกขอโอนสมาชิกไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรสงขลา จํากัด รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   324,000.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ          1,199,590.86  บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญค่าครองชีพ   87,979.53 บาท 

  ไม่ติดภาระค้ าประกัน  

ที่ประชุม  อนุมัตโิอน สมาชิกภาพไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสงขลา จํากัด 

5.14  เรื่อง  ขอโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์  (กรณตีิดภาระค้ าประกัน) 

 1.  ด้วย  สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  ร.ต.ท.จิตศักดิ์  อุพิริ ตําแหน่ง  รอง สว.ธร.สภ.บ้านไร่  สมาชิกเลขที่  

7436 สมาชิกขอโอนสมาชิกไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจอุทัยธานี จํากัด รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   270,600.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ   708,894.71 บาท 

  ติดภาระค้ าประกัน  1  ราย 

  1.  ด.ต.ก้องฟ้า  พรหมทอง    หุน้  314,500.00  บาท  หนี้  24,800.00  บาท 

  **สมาชิกได้ทําหนังสอืรับสภาพหนีเ้ป็นที่เรียบร้อยแลว้** 

ที่ประชุม  อนุมัตโิอน สมาชิกภาพไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจอุทัยธานี จํากัด 

 

/2. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ... 



 
 

 2.  ด้วย  สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  จ.ส.ต.อุธิชัย  เกษม ตําแหน่ง  ผบ.หมู่ ป.สภ.เกาะหลีเป๊ะ  สมาชิก

เลขที่  7850 สมาชิกขอโอนสมาชิกไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสตูล จํากัด รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   340,500.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ                   1,102,678.86 บาท 

  ติดภาระค้ าประกัน  2  ราย 

  1.  ด.ต.สันติ  เสารเ์พ็ชร   หุน้  257,500.00  บาท  หนี ้ 264,000.00  บาท 

  2. ด.ต.เศรษฐพงศ์ สงคง         หุน้  199,800.00  บาท  หนี้  653,184.82  บาท 

  **สมาชิกได้ทําหนังสอืรับสภาพหนีเ้ป็นที่เรียบร้อยแลว้** 

ที่ประชุม  อนุมัตโิอน สมาชิกภาพไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสตูล จํากัด 

 3.  ด้วย  สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  ร.ต.อ.เสน่ห์ แก้วมาก ตําแหน่ง  รอง สว.สส.สภ.ทุ่งลุง  สมาชิกเลขที่  

7391 สมาชิกขอโอนสมาชิกไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสงขลา จํากัด รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   127,600.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ                    179,837.33 บาท 

  ติดภาระค้ าประกัน  1  ราย 

  1.  จ.ส.ต.สิฏฐิสาร แก้วดํา       หุน้  180,200.00  บาท  หนี้  290,637.33  บาท 

  **สมาชิกได้ทําหนังสอืรับสภาพหนีเ้ป็นที่เรียบร้อยแลว้** 

ที่ประชุม  อนุมัตโิอน สมาชิกภาพไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสงขลา จํากัด 

 4.  ด้วย  สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  ส.ต.อ.อรุธพล  จันทกลิ่น ตําแหน่ง  รอง ผบ.หมู่ สส.สภ.บ้านเทื่อม  

สมาชิกเลขที่  6569 สมาชิกขอโอนสมาชิกไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจอุดรธาน ีจํากัด รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   131,600.00 บาท 

  ติดภาระค้ าประกัน  1  ราย 

  1.  ร.ต.ท.ธนวัฒน์ ดวงอาทิตย์   หุน้  168,400.00  บาท  หนี้  305,814.64  บาท 

  **สมาชิกได้ทําหนังสอืรับสภาพหนีเ้ป็นที่เรียบร้อยแลว้** 

ที่ประชุม  อนุมัตโิอน สมาชิกภาพไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจอุดรธาน ีจํากัด 

 5.  ด้วย  สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  จ.ส.ต.สิฎฐิสาร  แก้วดํา ตําแหน่ง  ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.9 

สมาชิกเลขที่  5320 สมาชิกขอโอนสมาชิกไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรสงขลา จํากัด รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   180,200.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ   290,637.33 บาท 

  ติดภาระค้ าประกัน 1 ราย 

  1. ร.ต.อ.เสน่ห ์  แก้วมาก    หุน้  127,600.00  บาท  หนี้  179,837.33  บาท 

  **สมาชิกได้ทําหนังสอืรับสภาพหนีเ้ป็นที่เรียบร้อยแลว้** 

ที่ประชุม  อนุมัตโิอน สมาชิกภาพไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสงขลา จํากัด 

/5.15 เรื่อง ขอจ่ายเงนิกองทุนสวัสดิการ... 



 
 

5.15  เรื่อง  ขอจ่ายเงนิกองทุนสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 ตามหนังสือกองสวัสดิการสํานักงานกําลังพล สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ ตช.0009.32/3346 ลงวันที่ 

18 ตุลาคม 2559 เรื่อง การบริจาคเงินสมทบ “  กองทุนสวัสดิการสํานักงานตํารวจแห่งชาติ” เพื่อช่วยเหลือ

ข้าราชการตํารวจที่ได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ และเสียชีวติจากการปฏิบัติหนา้ที่ ครั้งที่ 5 ประจําปี 2559 นั้น 

 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ที่มีผลกําไรสุทธิของปีบัญชีล่าสุดตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ร่วมบริจาคเงิน       

ร้อยละ 0.30 ของผลกําไรสุทธิ  ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด มีผลกําไรสุทธิ         

ประจําปี 2559 จํานวน 97,453,398.80 บาท (เก้าสิบเจ็ดล้านสี่แสนหา้หมื่นสามพันสามร้อยเก้าสิบแปดบาทแปด

สิบสตางค)์ จึงขออนุมัตกิารจา่ยเงนิบริจาคเป็นจํานวนเงิน  292,360.20 บาท (สองแสนเก้าหมื่นสองพันสามร้อย

หกสิบบาทยี่สิบสตางค)์ ให้แก่สํานักงานตํารวจแห่งชาติตอ่ไป 

ที่ประชุม  อนุมัต ิ

5.16  เรื่อง  แก้ไขระเบียบเจ้าหน้าที่/ลูกจ้าง 

 ด้วยสหกรณ์ได้แก้ไขระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่หลายฉบับเห็นควรให้มีการร่างระเบียบดังกล่าวเพื่อ

รวบรวมให้มคีวามชัดเจนถูกต้องและงา่ยต่อการใช้ระเบียบดังกล่าว 

ที่ประชุม  ร่างระเบียบดังกล่าวแล้วเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาต่อไป 

5.17 เรื่อง  สมาชิกขอลาออกจากการเป็นสมาชิกภาพ  (กรณตีิดภาระค้ าประกัน) 

 1.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ร.ต.อ.ประยุทธ  ชูเมือง ตําแหน่ง สภ.กระตีป สมาชิกเลขที่ 7593       

ได้ขอลาออกจากการเป็นสมาชิก รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   171,000.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ    77,872.04 บาท 

  ติดภาระค้ าประกัน  1  ราย 

  1.  พ.ต.ท.แสนชัย เกษรินทร์  หุน้  259,500.00  บาท  หนี้   333,969.94  บาท 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้ลาออกแต่สมาชิกต้องเซ็นหนังสือรับสภาพหนี้ 

 2.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.ท.สวัสดิ์  สมศรี  ตําแหน่ง  ภ.จว.ขอนแก่น  สมาชิกเลขที่  7967  

ได้ขอลาออกจากการเป็นสมาชิก รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   113,600.00 บาท 

  ติดภาระค้ าประกัน  2  ราย 

  1.  ส.ต.ต.นคิม  สุทธัง    หุน้  176,600.00  บาท  หนี ้ 166,812.24  บาท 

  2.  ส.ต.ท.ฉลาด  ลีพ้ล     หุน้  185,200.00  บาท  หนี้  277,090.10  บาท 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้ลาออกแต่สมาชิกต้องเซ็นหนังสือรับสภาพหนี้ 

/3.ด้วย สมาชิกสหกรณ์... 



 
 

 3.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.อ.อรรถพล นุกิจ  ตําแหน่ง  สภ.นิคมน้ําอูน  สมาชิกเลขที่ 7470   

ได้ขอลาออกจากการเป็นสมาชิก รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   262,980.00 บาท 

  ติดภาระค้ าประกัน  2  ราย 

  1.  จ.ส.ต.ธิยาภัทร์ กองเพ็ง      หุน้  370,700.00  บาท หนี ้  851,577.76  บาท 

  2.  พ.ต.ต.ธรณัส นามมนตรี   หุ้น  124,000.00  บาท  หนี้  233,232.02  บาท 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้ลาออกแต่สมาชิกต้องเซ็นหนังสือรับสภาพหนี้ 

5.18  เรื่อง  ระเบียบว่าด้วยกองทุนเพื่อสวัสดิการหรือสงเคราะห์ พ.ศ.2560 

ที่ประชุม  อนุมัตริะเบียบดังกล่าว และเสนอต่อนายทะเบียนสหกรณ์ตอ่ไป 

5.19 เรื่อง  สมาชิกถูกค าสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.ท.พงษ์เทพ  เจริญโสภณ ตําแหน่ง ผบ.หมู่  นปพ.สภ.ยะหา         

สมาชิกเลขที่  7524  ได้ถูกคําสั่งตํารวจภูธรจังหวัดยะลา ที่ 680/2560 เรื่อง ลงโทษไล่ออกจากราชการ ลงวันที่         

24 พฤษภาคม 2560  รายละเอียดดังนี ้

  ทุนเรอืนหุ้น    219,500.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ (กองทุน(0.1))  933,800.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้ฉุกเฉิน      10,800.00 บาท 

  ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ 

  1.  ส.ต.อ.วีระ  แก้วขวัญ ต่างจังหวัด  สภ.บ้านโหนด จว.สงขลา 

  2.  ส.ต.อ.จอมพล วังม ี  ต่างจังหวัด   โดนออกจากราชการ 

  ผู้ค้ าประกันเงินกู้ฉุกเฉิน 

  1.  ด.ต.จริเมท  ดําหนูอินทร ์ สภ.ยะหา 

ที่ประชุม  แจ้งผูค้้ําประกันรับทราบ 

5.20  เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานส่งเสรมิธรรมมาภิบาล 

 สหกรณ์ได้เข้าร่วมโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภบิาล และจะต้องแตง่ตัง้คณะกรรมการ 

ที่ประชุม  ให้แตง่ตัง้คณะกรรมการประกอบด้วย  รายชื่อดังนี้ 

  1.   พ.ต.ต.หญิงเสาวลักษณ์   ตรมีรรค ประธาน 

  2.  ร.ต.ท.วุฒิศักดิ์    ฆังคะสุวรรณ์ รองประธาน 

  3.  จ.ส.ต.กันย์ทิต    ฆังคะรัตน์ เลขานุการ 

  4.  จ.ส.ต.มารุต    ปาลิยะประดิษฐ์ กรรมการ 

  5.  ด.ต.หญิงจีรวรรณ์    ศริิวัฒน์ กรรมการ 

 

/5.21 เรื่อง มอบหมายอํานาจหน้าที่ในการดําเนินคดี... 



 
 

5.21  เรื่อง  มอบหมายอ านาจหน้าที่ในการด าเนินคดีเกี่ยวกับสหกรณ์ 

ที่ประชุม  แต่งตั้งให้  พ.ต.ต.หญิงเสาวลักษณ์  ตรีมรรค  ตําแหน่ง ประธาน  และ พ.ต.ท.ศิวกร  จันทร

ตําแหน่ง ผูจ้ัดการ ดําเนนิคดีเกี่ยวกับสหกรณ์ฯ สมาชิกรายชื่อดังตอ่ไปนี้ 

  1.  พ.ต.อ.สมชาย น่าดู 

  2. ร.ต.อ.ทรัพย์สยาม   ชัยทุมพงษ์ 

  3. พ.ต.ต.ประดิษฐ์   ศรทีอง 

  4.  ร.ต.อ.ศันสนะ   พิรยิะจติตะ 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่อง  อื่นๆ 

6.1 เรื่อง การยื่นสัญญาเงินกู้ 

 ด้วยปัจจุบันปรากฏว่ายังมีสมาชิกหลายรายไม่มายื่นสัญญาเงินกู้ด้วยตนเอง ทําให้เกิดข้อผิดพลาด

รวมถึงการสื่อสารที่คลาดเคลื่อน ส่งผลตอ่ความเช่ือม่ันของสมาชิกต่อสหกรณ์ 

ที่ประชุม พิจารณามมีติใหส้มาชิกยื่นสัญญาเงินกู้ดว้ยตนเองเท่านั้น 

เลิกการประชุม 12.30  น.  

   

 

   พันตํารวจตรหีญิง  เสาวลักษณ์   ตรมีรรค   ประธานในที่ประชุม 

           (  เสาวลักษณ์  ตรีมรรค  ) 

       จา่สิบตํารวจ      กันย์ทิต  ฆังคะรัตน ์    ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

             ( กันย์ทิต ฆังคะรัตน ์) 

 

 

            ส าเนาถูกต้อง 

พันตํารวจตรหีญิง  เสาวลักษณ์  ตรีมรรค 

     (  เสาวลักษณ์   ตรีมรรค  ) 

  ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

 


