
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

ชุดที่ 22 คร้ังที่ 7 วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560  

ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

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

ผู้มาประชุม  

 1.  พ.ต.ท.หญิงเสาวลักษณ์   ตรมีรรค   ประธานกรรมการ 

 2.  ร.ต.ท.วุฒิศักดิ์  ฆังคะสุวรรณ์  รองประธานกรรมการ 

 3.  พ.ต.ต.สรรณเ์พชร ทองซุ่นหอ่  กรรมการ 

 4.  ร.ต.ท.วีระชัย  อักษรถึง  กรรมการ 

 5.  ร.ต.อ.จริยพัชญ์  สุขชุม   กรรมการ 

 6.  ร.ต.อ.ประสพ  กาฬมิด   กรรมการ 

 7.  ร.ต.อ.ประสาน  แนมใส   กรรมการ 

 8.  ด.ต.สุยอด  เวชสิทธิ์   กรรมการ 

 9.  ด.ต.นิพนธ์  ถนอมสุข  กรรมการ 

 10.  ด.ต.สมพงศ์  ยอดทอง  กรรมการ 

 11.  ด.ต.อําพล  ศรวีโร   กรรมการ 

 12.  จ.ส.ต.หญิงจรีวรรณ์ ศริิวัฒน์   กรรมการ 

 13.  จ.ส.ต.มารุต  ปาลิยะประดิษฐ์  กรรมการ 

 14.  จ.ส.ต.กันย์ทิต  ฆังคะรัตน์  กรรมการ/เลขนุการ 

 15.  จ.ส.ต.วีรวุธ  อุดแบน   กรรมการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1.  พ.ต.ท.ศิวกร  จันทร   ผูจ้ัดการ 

 2.  ร.ต.อ.วีระยุทธ์  ปิ่นทองพันธุ์  ที่ปรึกษา 

 3.  นางพรรณี  แก้วศรี   รองผู้จัดการ 

 4.  ร.ต.ท.สุทิน  ศรบีุญเอียด  ผูต้รวจสอบ 

 5.  ร.ต.ต.หญิงภัทรพร เสนโนไฝ  ผูต้รวจสอบ 

ผู้ไม่มาประชุม  

 1. ร.ต.อ.หญิงรัชนี  สอนคูณ  ผูต้รวจสอบ 
 

 เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 

 

/ระเบียบวาระที่ 1... 

 

 

 



 
 

ระเบียบวาระที่  1   เรื่อง  ที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

ประธาน : สหกรณ์ฯ ได้เข้าร่วมโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภบิาล ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยได้มี

การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการตามโครงการดังกล่าว และทางสง่เสริมสหกรณ์จังหวัดได้เข้ามาประเมิน 

ซึ่งจากการประเมินครั้งแรกสหกรณ์ของเรายังไม่ผา่น ขณะนีท้างคณะกรรมการได้ปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม 

2.1   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการชุดที่ 22 คร้ังที่ 6/2560 

ที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ 
 

2.2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการชุดที่ 22 คร้ังท่ี 4/2560 

ที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ โดยใหแ้ก้ไขมติคณะกรรมการอํานวยการ 

4.10 เรื่อง สมาชิกขอกู้เงนิสามัญ ราย ส.ต.ท.ร้อยพงศ์ อินทสุวรรณ์ เดิมคณะกรรมการอํานวยการมีมตไิม่อนุมัต ิ

แก้ไขใหมเ่ป็น อนุมัติให้สมาชิกเซ็นหนังสือรับสภาพหนี ้และหักกันเงินไว้ 
 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  สืบเนื่อง 

3.1  เรื่อง  ข้าราชการต ารวจลาออกจากราชการ 

 1.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯรายส.ต.ต.ธีรพงศ์ หุย้ล่อง ตําแหน่ง ผบ.หมู่ ป.สภ.ลําใหม่ สมาชิกเลขที่ 8543  

ได้ถูกคําสั่งสถานีตํารวจภูธรลําใหม่ ที่ 335/2559 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการตํารวจออกจากราชการ ลงวันที่ 2 

พฤศจกิายน 2559  รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   45,900.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้ฉุกเฉิน  43,694.03 บาท 

  ผู้ค้ าประกันเงินกู้ฉุกเฉิน 

   1.  ส.ต.ต.อาทิตย์ กลับแก้ว สภ.จะกว๊ะ 

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ชุดที่  22 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 มีมติให้

นําเข้าที่ประชุมประเดือนเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาอีกครั้ง 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้ลาออก 

 

 

 

 

/3.2 เรื่อง สมาชิกขอกู้เงนิกรณีพเิศษ... 

 



 
 

3.2  เรื่อง  สมาชิกขอกู้เงนิกรณพีิเศษ 

 2.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ร.ต.ท.คณิศร แย้มกระโทก  ตําแหน่ง รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ยะลา 

สมาชิกเลขที่  9236  มีความประสงค์ขอกู้เงินโครงการบรรเทาค่าครองชีพ  จํานวน 260,000.00 บาท           

เพื่อนําไปใช้หนี้เนื่องจากประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์  ต้องจ่ายค่าสินไหมแก่คู่กรณี ทําให้ต้องการใช้เงินอย่าง

เร่งดว่น  

 จากที่ประชุมชุดที่ 22 ครั้งที่ 4 คณะกรรมการอํานวยการ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 มติที่ ประชุม

พิจารณาแล้วมมีตไิม่อนุมัต ิเข้าที่ประชุมประจําเดือนอกีครั้ง เพื่อให้กรรมการพิจารณาอีกครั้ง 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วตามเอกสารที่แนบสมาชิกรายนี้มีความจําเป็นเร่งด่วนเนื่องจากได้ประสบอุบัติเหตุ 

ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีผู้ใดคาดคิดหรือต้องการจะให้เกิด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจึงอนุมัติให้กู้สามัญบรรเทาค่า

ครองชีพ 150,000.00  บาท  

3.3  เรื่อง  คณะกรรมการติดตามหน้ีสิน 

 ตามที่คณะกรรมการได้มอบหมาย ด.ต.นิพนธ์  ถนอมสุข กรรมการ สภ.ลําใหม่ ติดตามหนี้สิน สมาชิก

ราย ด.ต.อํานวย เต่งทิง้ 

ที่ประชุม  มอบหมายคณะกรรมการ ด.ต.นพินธ์ ถนอมสุข ติดตามหนี้สนิในวันที่ 10 กรกฎาคม 2560 

3.3 เรื่อง โครงการฝึกอบรมการติดตามหน้ีสิน 

 ตามคณะกรรมการได้มอบหมาย นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์  หวังมวลกลาง เจ้าหน้าที่สินเชื่อ และนางสาว

สกุณ เลีย้งพันธุ์สกุล เจ้าหนา้ที่ตดิตามหนี้สนิ เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ 

ที่ประชุม  นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์  หวังมวลกลาง ได้อธิบายแนวทางการติดตามหนี้สนิของสมาชกิ 

3.4  เรื่อง โครงการฝึกอบรมการจัดท าเอกสารและน าเสนอ PowerPoint 2010  

 ตามคณะกรรมการได้มอบหมาย ให้ นางสาวเมสินี  ชัยสงคราม  เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ เข้ารับการ

ฝกึอบรมในครั้งนี้ 

ที่ประชุม  นางสาวเมสินี ชัยสงคราม ได้สรุปการฝึกอบรมการจัดทําเอกสารและนําเสนอ PowerPoint 2010 

ได้แนะนําเทคนิคการการใช้หลักวิธีการนําเสนอการใชร้ะบบ PowerPoint 2010  

ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  เพื่อทราบ 

4.1 เรื่อง  เงนิรับ – จ่าย ประจ าเดือน มิถุนายน 2560 

 รายการรับ – จา่ยเงินในรอบเดือน ตั้งแตว่ันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2560  ดังนี้ 

 รวมรับ ( ตัง้แต ่1 ม.ิย.60 – 20 ม.ิย.60 ) มีรายละเอียดดังนี้ 

- รับเงนิชําระหนีเ้งินกู้สามัญ              93,109,149.01  บาท 

- รับเงนิชําระหนีเ้งินกู้ฉุกเฉิน      2,910,250.74  บาท 

- รับชําระหนี้เงินกู้สามัญ – ทุนการศึกษา        86,967.88  บาท 

/รับชําระหนี้เงนิกู้... 



 
 

 

- รับชําระหนี้เงินกู้ – บรรเทาค่าครองชีพ    9,826,729.96  บาท 

- รับเงนิชําระหนีเ้งินกู้ปันผล          10,306.67  บาท 

- รับเงนิชําระหนีเ้งินกู้สามัญพิเศษ(รับภาระชําระหนี)้       54,600.23  บาท 

- รับเงนิชําระหนีเ้งินกู้ ฐานะผู้ค้ําประกัน         79,326.78  บาท 

- รับชําระเงินกู้อื่น              3,000.00  บาท 

- รับชําระเงินกู้ตามคําพิพากษา             278,800.78  บาท 

- เงินรอเรียกคืน                 306.96  บาท 

- เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเป้าหมาย      3,957,811.47  บาท 

- เงินรอจ่ายคืน            153,918.06  บาท 

- ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย                      3,300.00  บาท 

- เงินกู้ ธกส.ยะลา      10,000,000.00  บาท 

- ทุนเรือนหุ้น        6,269,020.00  บาท 

- กองทุนช่วยเหลือสมาชิกผูค้้ําประกันเงนิกู้       554,184.97  บาท 

- ดอกเบีย้รับ         1,399,940.85  บาท 

     -   ค่าธรรมเนียมแรกเข้า                 300.00 บาท 

     -   รายได้ค่าปรับ               3,740.00  บาท 

-  รายได้ค่าเช่า                           2,000.00 บาท 

-  ดอกเบีย้คําพิพากษา             117,274.49 บาท 

-  เงินปันผล ชสอ.แหง่ประเทศไทย           181,598.00 บาท 

-  เงินเฉลี่ยคืน ชสอ.แห่งประเทศไทย             6,792.36 บาท 

-  ดอกเบีย้จ่ายตั๋วสัญญาใช้เงนิ – ธ.กรุงไทย           .01 บาท 

   รวมรับ               129,009,319.22 บาท 

-  รับเงินธนาคารกรุงไทย สาขายะลา     44,788,354.71 บาท 

-  รับเงนิ ธกส.ยะลา        10,000,000.00 บาท 

-   รับเงนิธนาคารออมสิน          12,000,000.00 บาท 

-  รับเงนิธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส               21,883.02 บาท 

      -  รับเงนิฝากธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์                                          212,876.70 บาท 

 -  รับเงนิฝากธนาคารธนชาต                                                                 .00 บาท  

 -  เงินสดคงเหลือยกมา (31 พ.ค.60)                                            118,426.44 บาท 

   รวมรับทั้งสิ้น                                                        196,150,860.09 บาท 

 

  

/รวมจ่าย... 



 
 

 รวมจ่าย ( ตั้งแต่ 1 มิ.ย.60 – 20 ม.ิย.60 ) 

- จา่ยเงนิกู้สามัญแก่สมาชิก            125,568,000.00  บาท 

- จา่ยเงนิกู้ฉุกเฉินแก่สมาชิก      4,500,980.00  บาท 

- เงินกู้สามัญ-บรรเทาค่าครองชีพ     12,912,000.00  บาท 

- เครื่องเขยีนแบบพิมพ์                      3,900.00  บาท 

- เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเป้าหมาย     3,052,454.64  บาท 

- เงินรอจ่ายคืน           192,937.36  บาท 

- งานเฉลี่ยคืนค้างจ่าย           15,506.41  บาท 

- เงนิปันผลตามหุ้นค้างจา่ย          54,927.95  บาท 

- ทุนเรือนหุ้น                 6,852,230.00  บาท 

- ดอกเบีย้รับ            58,919.36  บาท 

- ค่าตอบแทน            24,600.00  บาท 

- ค่าเบีย้ประชุม             4,000.00  บาท 

-   ค่าใช้จา่ยทั่วไป             2,910.00  บาท 

-   ค่ารับรอง             1,168.00  บาท 

-   ค่าวัสดุสํานักงาน            8,011.00  บาท 

-   ค่าไฟฟ้า             6,640.73  บาท 

-   ค่าโทรศัพท์             6,145.01  บาท 

-   ค่าธรรมเนียมธนาคารและอากร             349.05  บาท 

-   ค่าไปรษณีย์             2,561.00  บาท 

-   ดอกเบีย้จ่ายเงนิรับฝาก              133.65  บาท 

-   ค่าเบีย้เลีย้งพาหนะ          53,970.00  บาท 

-   ค่าน้ําประปา               795.81  บาท 

-   ค่าประกันสังคม           10,584.00  บาท 

-   ดอกเบีย้ตั๋วสัญญาใช้เงิน ธ.กรุงไทย        21,863.02  บาท 

-   ดอกเบีย้ตั๋วสัญญาใช้เงิน  ธ.แลนด์แอนดเ์ฮาส์     212,876.70  บาท 

-   ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์              800.00  บาท 

-   ค่าบริการอินเตอรเ์น็ต             4,131.30  บาท 

-   ค่าเคเบิล้ทีวี                200.00  บาท 

-   เงินบริจาคกองทุนสวัสดิการสํานักงานตํารวจแห่งชาติ    292,360.20  บาท 

-   ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร           6,000.00  บาท 

-   ค่าใช้จา่ยในการตอ่เติมอาคาร        110,000.00  บาท 

-   ค่าน้ํามันเชือ้เพลิง       60.00  บาท 

/ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี... 



 
 

-   ค่าใช้จา่ยในการดําเนินคดี          11,130.00  บาท 

รวมจ่าย            153,993,145.19  บาท 

     -  นําเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขายะลา            19,155,918.97  บาท 

  -  นําเงินฝากธนาคาร ธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์                          .00  บาท 

     -  นําเงินฝากธนาคารออมสิน             12,781,200.00  บาท 

 -   นําเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส                100,000.01  บาท 

 -   นําเงินฝากธนาคารกรุงเทพ                   .00  บาท 

 -   เงนิฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร          10,000,000.00  บาท 

     -  เงินสดคงเหลอืยกไป (20 ม.ิย.60)        120,595.92   บาท 

    รวมรายจ่ายทั้งสิ้น         196,150,860.09  บาท 

4.2 เรื่อง  สมาชิกคงเหลือ ประจ าเดือน มิถุนายน 2560 

 สมาชิกยกมาจากเดือนก่อน    3,212 ราย 

 สมาชิกสมัครใหม่เดอืน มิ.ย.0        5 ราย 

 อนุมัตใิห้ออกเดือน มิ.ย.60        26 ราย 

 คงเหลือสมาชิกทั้งสิน้    3,191 ราย 

         จงึแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 

4.3  เรื่อง  การจ่ายเงนิกู้ฉุกเฉิน ประจ าเดือน มิถุนายน 2559 

 ในระหว่างเดือน 20 พฤษภาคม  2560 – 20 มิถุนายน 2560 สหกรณ์ฯ จ่ายเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินให้

สมาชิกหนว่ยต่าง ๆ จํานวน 397 ราย เป็นเงิน 6,056,695.79  บาท  

จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 

4.4  เรื่อง  รายงานการตรวจสอบกิจการ 

 ร.ต.ท.สุทิน ศรีบุญเอียด : รายงานการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ระหว่างวันที่ 25 พ.ค.2560 ถึง       

23 ม.ิย.2560 โดยสรุปดังนี้ 

 การปฏิบัติงานด้านการเงนิ 

 ธนาคารธนชาต  สาขายะลา ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ยอดเงินคงเหลือ จํานวน 

102,587.35  บาท  บัญชไีม่เป็นปัจจุบัน 

 ธนาคารกรุงเทพ สาขายะลา ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ยอดเงินคงเหลือ จํานวน 

209,271.13  บาท  บัญชไีม่เป็นปัจจุบัน 

 

 

/ธนาคารเพื่อการเกษตร... 



 
 

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขายะลา ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2560 ยอดเงิน

คงเหลือ จํานวน 3,484,890.26  บาท  บัญชยีังไม่เป็นปัจจุบัน 

 ธนาคารกรุงไทย สาขายะลา สมุดบัญชอียู่ระหว่างทําธุรกรรมทางการเงนิกับธนาคาร 

 ธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ยอดเงินคงเหลือ จํานวน 

585,503.43 บาท 

 เงินฝากธนาคารออมสิน สาขายะลา ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ยอดเงินคงเหลือ 

จํานวน 3,021,306.88 บาท 

 เงินฝากธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์ สาขาหาดใหญ่ ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ยอดเงิน

คงเหลือ จํานวน 224,848.06 บาท 

 4.2  ด้านสินเช่ือ 

 สหกรณ์ฯ ได้ให้กู้แก่สมาชิก 2 ประเภท 

  1.  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน จํานวน  397  สัญญา  จํานวนเงิน      6,056,695.79  บาท 

  2.  เงินกู้สามัญ  จํานวน  205  สัญญา  จํานวนเงิน    160,005,000.00  บาท 

 จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม รับทราบรายงานการตรวจสอบกิจการระหว่างวันที่ 25 พ.ค.2560 ถึง 23 มิ.ย.2560 

 

4.5  เรื่อง  รายงานงบทดลองประจ าเดือน มิถุนายน 2560 

รายงานสรุปงบทดลอง 

จากวันที่ 1 มิถุนายน 2560 – วันท่ี 20 มิถุนายน 2560 

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

 สินทรัพย์      2,072,259,302.50 

 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ                4,554,450.75 

  รวมสินทรัพย์     2,067,704,851.75 

 รวมหนี้สนิ   977,786,482.34 

 รวมทุน            1,052,459,776.80 2,024,246,259.14 

 กําไรสุทธิ          43,458,592.61 

  รวมหนี้สนิและทุน    2,067,704,851.75 

 รวมรายได้          65,479,395.79 

 รวมค่าใช้จา่ย          22,020,803.18 

  กําไรสุทธิ         43,458,592.61        

 จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม รับทราบงานสรุปงบทดลองประจําเดือนพฤษภาคม 2560 

/4.6 เรื่อง รายงานการลาของเจา้หนา้ที่... 



 
 

4.6  เรื่อง  รายงานการลาของเจ้าหน้าที่ ประจ าเดือน มิถุนายน 2560 

 ตั้งแตว่ันที่ 21 พฤษภาคม  2560 – 20 มิถุนายน 2560 

ชื่อ – นามสกุล ลาพักผ่อน ลากิจ ลาป่วย ลาคลอด รวม 

พ.ต.ท.ศิวกร  จันทร - 2 - - 2 

นางพรรณ ี แก้วศรี - - - - - 

นางสาวกัญจนณ์ัฎฐ์  หวังมวลกลาง - - - - - 

นางศิวาลัย  ป.ปาน - - - - - 

นางเมสิน ี ชัยสงคราม - - - - - 

นางสาวลัดดาวัลย์  ปาลยิะประดษิฐ์ 2 - - - 2 

นางสาวนารีรัตน์  สังข์สกุล - - - - - 

นางสาววราภรณ์  คงทอง - 2 1 - 3 

นางสาวสกุล  เลีย้งพันธุ์สกุล - - - - - 

นางสาววันนิสา  ธรรมโชติ - - - - - 

จงึแจ้งที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 

4.7  เรื่อง  รายงานกองทุนช่วยเหลือสมาชกิ ประจ าเดือน มิถุนายน 2560 

 กองทุนช่วยเหลือสมาชกิ ณ 21 พฤษภาคม 2560 – 20 มถิุนายน 2560 

   ยอดยกมา    12,106,157.15  บาท 

   รับกองทุน       655,502.32  บาท 

   คงเหลือ        12,761,659.47  บาท 

 จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

4.8  เรื่อง  เสนอแผนความรู้คุ้มครองและเบี้ยประกันชวีิตอุบัติเหตุกลุ่ม 

 ด้วย บริษัท สหประกันชีวติ จํากัด (มหาชน) เป็นบริษัทประกันชีวิตของขบวนการสหกรณ์ไทย ปัจจุบันมี

ผู้ถือหุ้นเป็นสหกรณ์ทั้ง 7 ประเภท จํานวน 2,185 แห่ง จัดตั้งเพื่อเป็นสถาบันการเงินหลักของขบวนการสหกรณ์ 

ในด้านการให้ความคุ้มครองภัย เสริมสร้างความมั่นคงในชีวิต มีหลักประกันที่มั่นคงตลอดจนเสริมสร้างความ

แข็งแกร่งของระบบสหกรณ์  จงึขอเสนอแผนความคุม้ครองและอัตราค่าเบี้ยประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่มสําหรับ

สมาชิก คู่สมรส บุตร ของสมาชิกสหกรณ์  

 จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

 

/4.9 เรื่อง  ขอส่งเงนิปันผล... 



 
 

4.9  เรื่อง  ขอส่งเงนิปันผลและเฉลี่ยคนื 

 ด้วยที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2560 ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด ชสอ.    

ได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรกําไรสุทธิประจําปี เป็นเงินผลตามหุ้นในอัตราร้อยละ 5.80 โดยคิดให้ตามส่วนแห่ง

ระยะเวลาเป็นรายวันและจัดสรรเป็นเงินเฉลี่ยคืนในอัตราร้อยละ 4.00 โดยคิดจากดอกเบี้ย ชสอ.ได้รับจาก

สหกรณ์สมาชิกที่กู้เงนิจาก ชสอ.นั้น  จงึขอจัดส่งเงนิปันผลและหรอืเงินเฉลี่ยคืน รายละเอียดดังนี้ 

  เงนิปันผลปี 2559   จ านวน  181,598.00 บาท 

  เงนิเฉลี่ยคนื ปี 2559  จ านวน     6,792.36 บาท 

   รวมเป็นเงนิทั้งสิ้น  จ านวน  188,390.36 บาท 

 จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

4.10  เรื่อง  แจ้งเวียนหนังสือตอบข้อหารอืเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการลงทุนในหุ้นกู้ 

 ด้วยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ตอบข้อหารือเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติกรณีที่สหกรณ์ได้นําเงินไป

ลงทุนซื้อหุ้นกู้ที่มีหลักประกัน หรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ A ขึ้นไป       

ซึ่งปัจจุบันได้ถูกปรับลดการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ํากว่าระดับ A และหุ้นกู้ดังกล่าวยังไม่ครบกําหนดไถ่ถอน

ดังนัน้ เพื่อใหก้ารปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวเป็นแนวเดียวกัน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จงึขอแจ้งเวียนหนังสือตอบข้อหารือดังกล่าว 

 จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบและถือปฏิบตัิต่อไป 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  5   

 เรื่อง  เพื่อพิจารณา 

5.1   เรื่อง กรมส่งเสริม 

 1. ขณะนี้ทางกรมส่งเสริมกําลังปรับให้สหกรณ์อยู่บนพื้นฐานธรรมาภบิาล ซึ่งสหกรณ์

ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย 

 2. เรื่องการปรับอัตราเงินปันผลหุ้นและอัตราดอกเบีย้ อยู่ระหว่างการออกเป็นกฎกระทรวง  

 3. การที่สหกรณ์จะให้สหกรณ์อื่นกู้นั้นจะต้องตรวจสอบได้ 

 4. ผูต้รวจสอบกิจการได้มีระเบียบใหม่ออกมา ซึ่งกําหนดใหส้หกรณ์จะต้องระบุไว้ในข้อบังคับ 

 5. การกําหนดหลักเกณฑเ์งินกู้ต่างๆ ของสหกรณ์ขอให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 

ที่ประชุม  รับทราบและนําเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป 

5.2  เรื่อง ผู้ตรวจสอบบัญชี 

ที่ประชุม ไม่ม ี

/5.3 เรื่องผูต้รวจสอบกิจการ... 



 
 

5.3  เรื่อง ผู้ตรวจสอบกิจการ 

 1. ได้ตรวจสอบพบว่าลูกหนี้ต่างจังหวัด ซึ่งมีสัญญาเงนิกู้ ฉฉ. ตั้งแตป่ี 2557 ยังมีบางราย

ชําระไม่เป็นปกติ จงึขอให้เร่งรัดดว้ย 

 2. ตามที่คณะกรรมการมมีติใหผู้ต้รวจสอบกิจการเสนอแผนการจัดการเลือกตั้ง จึงขอเสนอ

แผนต่อคณะกรรมการ 

ที่ประชุม รับทราบ 

5.4  เรื่อง สมาชิกพ้นสภาพจากสหกรณ์ สมาชิกพ้นสภาพ ประจ าเดือน มิถุนายน 2560 ดังน้ี 

ล า 

ดับ 
เลขที ่ ชื่อ – สกุล 

ทุนเรอืนหุ้น 

( บาท ) 

หน้ีสิ้น 

( บาท ) 

ดอกเบี้ย 

( บาท ) 

จ่ายจรงิ 

( บาท ) 
กรณี 

1 9462 ส.ต.ต.วิศว  ตรงจันทึก 22,800.00 00 00 22,800.00 เหตุผลส่วนตัว 

2 7594 จ.ส.ต.ธรรมรัตน์ มลากรณ์ 222,600.00 218,273.10 00 4,326.90 โอนย้ายราชการ 

3 9862 ร.ต.อ.ตฤนวัฒน์ โพธิบาย 18,000.00 4,722.00 00 13,278.00 เหตุผลส่วนตัว 

4 8193 ร.ต.อ.(ญ)สุนทร ี สุธาธร 379,500.00 00 00 379,500.00 โอนย้ายราชการ 

5 7382 ด.ต.(ญ)ธัญผกาญจน์ ชูตระกูล 252,000.00 00 00 252,000.00 เหตุผลส่วนตัว 

6 7334 ด.ต.(ญ)พันธ์นี กาญจโนภาศ 192,100.00 181,600.00 00 10,500.00 เหตุผลส่วนตัว 

7 6637 ร.ต.ท.อภิสทิธิ์  สุดชารี 206,000.00 00 00 206,0000.00 เหตุผลส่วนตัว 

8 8687 ร.ต.ท.วัชระ หลังเกต 55,100.00 00 00 55,100.00 เหตุผลส่วนตัว 

9 9534 ส.ต.ต.ยุทธกานต์ วังสาร 118,000.00 00 00 118,000.00 เหตุผลส่วนตัว 

10 8372 ส.ต.ท.กิตติพงษ์  อินบัว 56,200.00 49,200.00 00 7,000.00 เหตุผลส่วนตัว 

11 8450 ส.ต.ท.จริะยุทธ คงสุข 56,380.00 00 00 56,380.00 เหตุผลส่วนตัว 

12 9067 ส.ต.ท.อธิวัฒน์  อ่อนแก้ว 86,000.00 00 00 86,000.00 เหตุผลส่วนตัว 

13 4355 ด.ต.ชัยวัฒน์  พุ่มเงิน 477,900.00 477,900.00 00 00 เหตุผลส่วนตัว 

 2,142,580.00 931,695.10 00 1,210,884.90  

  ทุนเรอืนหุ้น  2,142,580.00 บาท 

  หน้ีเงินกู้      931,695.10 บาท 

  คงเหลือ   1,210,884.90 บาท 

หมายเหตุ  ลําดับที่ 13 ตดิค้ําประกัน ร.ต.ท.อดิศักดิ์ รอดพูล รอมตกิารรับสภาพหนี้ 

ที่ประชุม รับทราบอนุมัติ 

 

/5.5 เรื่อง ประมาณการ... 

 



 
 

5.5  เรื่อง ประมาณการรับ – จ่ายเงนิ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2560 

 ประมาณการรับ – จ่ายเงิน ประจําเดือนกรกฎาคม 2560 สหกรณ์ฯ จะได้รับในวันสิ้นเดือนเพื่อให้ที่

ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับจํานวนเงินของสหกรณ์ฯ ที่ประมาณว่าจะได้รับและจ่ายในวันสิ้นเดือนนี้ เพื่อที่ประชุม

จะได้รับทราบยอดเงนิคงเหลอื ดังนี้ 

 รายรับ 

1. รับเงนิค่าหุน้รายเดือน     4,759,200.00  บาท 

2. รับเงนิชําระหนี้สามัญจากสมาชิก           12,721,933.43  บาท 

3. รับเงนิชําระหนี้ฉุกเฉินจากสมาชิก   2,226,670.00  บาท 

4. รับดอกเบีย้เงนิให้กู้แก่สมาชิก             11,731,024.43  บาท 

5. เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเป้าหมาย      263,600.00  บาท 

6. รับคืนค่าใช้จ่ายดําเนินคดี                  .00  บาท 

 รวมรับ              31,702,427.86  บาท 

 รวมจ่าย 

1. จา่ยค่าหุน้คืนแก่สมาชิก 13 ราย     1,210,884.90  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     1,000,597.98  บาท 

7. จา่ยดอกเบีย้ตั๋วสัญญาใช้เงนิ ธ.กรุงเทพ       246,575.34  บาท 

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

9. จา่ยชําระดอกเบีย้ สอ.รพ.หาดใหญ่      192,452.05  บาท 

10. ค่าตอบแทนที่ปรึกษา           8,000.00  บาท  

11. จา่ยดอกเบีย้ตั๋วสัญญาใช้เงนิ ธ.กรุงไทย สิโรรส     438,575.34  บาท 

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

13. จา่ยชําระดอกเบีย้ สอ.รพ.ตํารวจ      471,575.34  บาท 

14. จา่ยเงนิกู้สามัญ 34 ราย            11,887,900.00  บาท 

15. จา่ยดอกเบีย้ตั๋วสัญญาใช้เงนิ – ธ.ธนชาติ     281,095.89  บาท 

16. จา่ยดอกเบีย้ตั๋วสัญญาใช้เงนิ – ธ.แลนด์แอนดเ์ฮาส์    456,164.38  บาท 

          รวมจ่าย                                                 18,748,421.22  บาท 

 รวมรับทั้งสิ้น             31,702,427.86  บาท 

 หัก รวมจา่ย              18,748,421.22  บาท 

 เงนิคงเหลือ                       12,954,006.64  บาท 

/กัน ไว้เป็นเงินกู้... 



 
 

 กัน ไว้เป็นเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน    3,000,000.00  บาท 

 กัน ไว้เป็นที่จ่ายคืนเงินรับฝาก    1,000,000.00  บาท 

  คงเหลือเป็นเงินใชจ้า่ย              8,954,006.64  บาท 

 หมายเหตุ 

 เงินสดคงเหลอื  (20 ม.ิย.60)       120,595.92  บาท 

 เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส คงเหลือ 20 ม.ิย.60    185,503.43  บาท 

 เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขายะลา คงเหลือ 20 มิ.ย.60     3,640,327.13  บาท 

 เงินฝาก ธ.กรุงเทพ คงเหลอื              209,271.13  บาท 

 เงินฝาก ธกส.ยะลา คงเหลือ            3,484,890.26  บาท 

 เงินฝากชุมนุม สอ.ตร.แหง่ชาติ      133,709.74  บาท 

 เงินฝากธนาคารธนชาต       102,587.35  บาท 

 เงินฝากธนาคารออมสิน              4,021,306.88  บาท 

 เงินฝากธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์      224,848.06  บาท 

 เงนิสดและเงนิฝากธนาคารคงเหลือ                   12,123,039.90  บาท 

 หมายเหตุ 

 หนี้เงนิกู้ สอ.รพ หาดใหญ่ คงเหลือ              61,600,000.00  บาท 

 หนี้เงนิกู้ ธกส.สาขายะลา คงเหลือ                   246,145,509.26  บาท 

 หนี้ตัว๋สัญญาใช้เงนิ ธ.กรุงไทย สาขาสิโรรส          150,000,000.00  บาท 

 หนี้เงนิกู้ สอ.รพ. ตํารวจ คงเหลือ            133,500,000.00  บาท 

 หนี้ตัว๋สัญญาใชเ้งิน ธ.แลนด์แอนดเ์ฮาส์          150,000,000.00  บาท 

 หนี้ตั๋วสัญญาใชเ้งินธนาคารธนชาต            90,000,000.00  บาท 

 หนีต้ั๋วสัญญาใชเ้งิน ธ.กรุงเทพ            80,000,000.00  บาท 

     รวมหน้ีคงเหลือ          911,245,509.26  บาท 

 หมายเหตุ 

 รายได้ยังไม่ลงบัญชี  20/06/60       316,662.19  บาท 

 รายได้ยังไม่ลงบัญชี  20/06/60        301,071.35  บาท 

     รวม        617,733.54  บาท 

 

 

 

 

 

/5.6 เรื่อง การจา่ยเงนิกู้... 

 



 
 

5.6  เรื่อง การจ่ายเงนิกู้สามัญระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ.2560 

 ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม – 20 มถิุนายน พ.ศ.2560 

 23/05/60 จํานวน   19 ราย เป็นเงิน  15,940,000.00  บาท 

 24/05/60 จํานวน  4 ราย เป็นเงิน    2,450,000.00 บาท 

 26/05/60 จํานวน  8 ราย เป็นเงิน    3,135,000.00  บาท 

 01/06/60 จํานวน 18 ราย เป็นเงิน  27,520,000.00  บาท 

 02/06/60 จํานวน 50 ราย เป็นเงิน  42,720,000.00  บาท 

 06/06/60 จํานวน 25 ราย เป็นเงิน  20,710,000.00  บาท 

 07/06/60 จํานวน 8 ราย เป็นเงิน   2,330,000.00  บาท 

 08/06/60 จํานวน 11 ราย เป็นเงิน   7,080,000.00  บาท 

 09/06/60 จํานวน 9 ราย เป็นเงิน   5,125,000.00  บาท 

 13/06/60 จํานวน 6 ราย เป็นเงิน   5,120,000.00  บาท 

 15/06/60 จํานวน 14 ราย เป็นเงิน   8,029,000.00  บาท  

 16/06/60 จํานวน 11 ราย เป็นเงิน   7,299,000.00  บาท 

 20/06/60 จํานวน 23 ราย เป็นเงิน  12,547,000.00  บาท 

   รวมทั้งหมด  205  ราย  เป็นเงนิ       160,005,000.00  บาท 

ที่ประชุม รับทราบการจ่ายเงนิกู้สามัญระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ.2560 

5.7  เรื่อง การจ่ายเงนิกู้สามัญ ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 

ที่ประชุม รับทราบการจ่ายเงนิกู้สามัญประจําเดือนกรกฎาคม 2560 

 5.7.1  สมาชิกขอกู้เงนิสามัญ (กรณพีิเศษ)   

 1.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.วิโรจน์  สกูลเพชร ตําแหน่ง ผบ.หมู่ สภ.บันนังสตา  สมาชิก

เลขที่ 8797 ได้ยื่นกู้เงินกู้สามัญ จํานวน 430,000.00 บาท (สี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน) แต่เนื่องจากได้ติดภาระค้ํา

ประกันของสมาชิกราย ส.ต.ท.กิติศักดิ์  ขันติปัน  สาเหตุเนื่องจากตั้งกรรมการสอบสวน และ ส.ต.ท.วราวุฒิ  

สุขใส  สาเหตุเนื่องจากถูกออกจากราชการ  รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   103,400.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ  323,200.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญค่าครองชีพ   48,200.00 บาท 

  เงนิกู้ฉุกเฉิน      9,000.00 บาท 

ที่ประชุม อนุมัตใิห้สมาชิกเซ็นหนังสือรับสภาพหนี ้และหักกันเงิน ส.ต.ท.วราวุฒิ สุกใส 

 

/2. ด้วย สมาชิกสหกรณ์... 



 
 

 2.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ร.ต.อ.ไพศาล  พิมพ์ทอง  ตําแหน่ง รอง สว.ศมว.ศปก.ตร.สน. 

สมาชิกเลขที่ 7651 ขอกู้เงินสามัญเพื่อนําไปใช้จ่ายส่วน  จํานวน 2,000,000.00  บาท แต่เนื่องจากติดภาระ     

ค้ําประกันราย ส.ต.ท.ยุทธศาสตร์  พิทักษ์ ถูกออกจากราชการ ดําเนินคดีระหว่างสหกรณ์ฯ  และได้ยินยอมเ0

นหนังสือรับสภาพหนีข้องรายดังกล่าวแล้ว  จงึขอความกรุณาให้กู้เงนิในครั้งนี้ 

ที่ประชุม อนุมัตกิารกู้เงินสามัญ จํานวน 2,000,000.00  บาท 

 3.  ด้วย  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ร.ต.อ.สุดชาย  หนูแป้น  ตําแหน่ง รอง สว.สส.สภ.รามัน สมาชิก

เลขที่  5 6 26  ขอกู้ เ งิ นส ามั ญ  จํ า นวน  1 , 0 00 , 000 . 00  บาท  แต่ เ นื่ อ งจากติ ดภ าระค้ํ า ป ระกั น                           

ราย พ.ต.อ.สมชาย น่าดู  จงึขอกู้เงนิสามัญ เพื่อนําไปชําระหนี้ 

ที่ประชุม อนุมัตกิารกู้เงินสามัญ จํานวน 1,000,000.00  บาท 

 5.7.2 สมาชิกขอกู้เงนิโครงการบรรเทาค่าครองชีพ (กรณพีิเศษ) 

 1.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย พ.ต.ต.ประพันธ์  บัวแก้ว  ตําแหน่ง สว.สส.สภ.ลําใหม่ สมาชิกเลขที่  

5129  ได้ขอกู้เงนิสามัญปรับโครงสรา้งหนี ้จํานวน  2,138,200.00 บาท เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2560 ในกรณีค้ํา

ประกันของ ด.ต.ชาติชาย มะดํา ซึ่งถูกออกจากราชการปัจจุบันผอ่นชําระไป 5 งวด เงนิคงเหลือ 2,095,200.00 บาท  

จึงขอกู้เงินโครงการบรรเทาค่าครองชีพไปปิดชําระเงินอายัดบังคับคดี จํานวน 82,053.68 บาท และมีความ

จําเป็นต้องใช้จ่ายภายในครอบครัว จงึขอความอนุเคราะหพ์ิจารณาในการกู้เงินในครั้งนี้ 

ที่ประชุม อนุมัตกิารกู้เงินบรรเทาค่าครองชีพ จํานวน  300,000.00  บาท 

 2.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.อ.จิรานุวัฒน์  นุ้ยเป็นไฝ ตําแหน่ง  ผบ.หมูนปพ.สภ.สะบ้าย้อย 

สมาชิกเลขที่ 7512(สมาชิกต่างจังหวัด) มคีวามประสงค์ขอกู้เงินโครงการบรรเทาค่าครองชีพ จํานวน 100,000.00 บาท  

เพื่อนําไปใช้จ่ายธุรกิจในครอบครัว 

ที่ประชุม  อนุมัตกิารกู้เงินบรรเทาค่าครองชีพ จํานวน 100,000.00  บาท 

 3.  ด้วย  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ร.ต.อ.อนุสร  และมุสอ ตําแหน่ง รอง สว.สส.สภ.สะบ้าย้อย        

สมาชิกเลขที่  8138 (สมาชิกต่างจั งหวัด )  มีความประสงค์ขอกู้ เ งิน โครงการบรรเทาค่าครองชีพ                 

จํานวน  300,000.00  บาท เพื่อนําไปทําธุรกิจส่วนตัว 

ที่ประชุม  อนุมัตกิารกู้เงินบรรเทาค่าครองชีพ จํานวน 300,000.00  บาท 

 4.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย พ.ต.ต.สุจนิต์ พรหมรักษา ตําแหน่ง สว.อก.สภ.กาบัง สมาชิกเลขที่  7998  

มีอายุ  53  ปี  มีความประสงคข์อกู้เงินโครงการบรรเทาค่าครองชีพ จํานวน 210,000.00  บาท  แต่เนื่องจากได้กู้

ปรับโครงสร้างหนี้ไปแล้วเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559 จํานวน 2,402,300.00  บาท  จํานวน 248 งวด          

ชําระไปแล้ว 5 งวด  คงเหลือหนี ้2,353,800.00  บาท  จากรับรองเงนิเดือนสามารถกู้ได้ 

ที่ประชุม  ไม่อนุมัตกิารกู้เงินบรรเทาค่าครองชีพในครั้งนี้ 

 

 

 

/5.7.3 สมาชิกขอกู้... 



 
 

 5.7.3 สมาชกิขอกู้ฉุกเฉิน (กรณพีิเศษ) 

 -ไม่มี- 

ที่ประชุม  รับทราบ 

5.8 เรื่อง  รายงานตดิตามหนี้สนิ และรายละเอยีดลูกหนี้ต่างจังหวัด 

 5.8.1 รายละเอียด ลูกหน้ีต่างจังหวัด 

  ภายในเดือนมถิุนายน 2560  มลีูกหนี้ตา่งจังหวัดส่งชําระเงินตั้งแต่ 20 เมษายน 2560 – 

21 พฤษภาคม 2560  รวมเป็นเงิน  7,574,026.67  บาท 

   ลูกหนี้ตา่งจังหวัด ยกมาเดือน พ.ค. 60   449 ราย 

   สมาชิกหนว่ยต่างจังหวัด ประจําเดือน มิ.ย. 60     

    - ลาออก       21 ราย 

    - ย้ายออก        1 ราย 

    - ย้ายเข้า        - ราย 

   คงเหลือลูกหนี้ต่างจังหวัด เดือนมิถุนายน 2560  427 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 

  ผู้คํ้าสัญญา 1.ด.ต.   กมล      ทองคํา  2. จ.ส.ต.กฤต  จนัทรเ์พ็ง  

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

    5.ส.ต.อ.คณิศร   อุทธิสนิธ์ 

  ติดภาระค้ําประกัน 1 ราย 

    1.พ.ต.ท.อรัญ  รักษ์วงศ ์

ว / ด / ป รายการ 

25/ ม.ค./59 โดนเร่ืองอายัดเงินเดอืนการเงินเก็บไม่ได้ (ขาดสง่ออมสนิอายัดเก็บไม่ได้ 3 เดอืน). 

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

ฉ่อง, 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 ขอส่งชําระหนีส้หกรณ์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา 

          ด้วยกระผมถูกธนาคารออมสินฟ้องล้มละลายในฐานะผู้ค้ําประกัน ส.ต.อ.อุรุพงศ์  พรหมยานนท์ สังกัด 

สภ.อัยเยอร์เวง  ซึ่งถูกไล่ออกจากราชการเมื่อปี 2555 ซึ่งทางกรมบังคับคดไีด้ยึดเงินเดือนท้ังหมดจึงขาดส่งให้กับ

ทางสหกรณ์ตํารวจยะลา หลายงวดนั้นซึ่งในตอนนี้กระผมมีความสามารถท่ีจะส่งเงินให้กับทางสหกรณ์ตํารวจยะลา 

ได้เพยีงเดอืนละ 5,000 บ. เท่านัน้ โดยให้ทางสหกรณต์ํารวจยะลา ส่งรายการหักไปทางการเงิน ภจว.สงขลา 

โดยหักจากเงนิเดอืนของกระผม 

           จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา. 

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



 
 

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

8 / ธ.ค./59 

สอบถามไปยังสหกรณฯ์ สงขลา  เร่ืองส่งเรียกเก็บ ได้รับคําตอบวา่ รายส.ต.อ.นันทภัสณฯ์ เป็นสมาชกิ2ท่ี 

สอ.ตร.สงขลา และได้กูเ้งินฉุกเฉินอกีด้วย จึงติดต่อไปท่ีเจ้าตัวให้ทําบันทึกข้อความขอโอนย้ายสหกรณฯ์ 

ระหว่างนี้รอบันทึกข้อความขอโอนย้าย   

- 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  เร่ืองการแจ้งอายัดเงินเดอืนอื่นใดที่ลูกหนี้

มสีิทธิได้รับ 

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

แจ้งให้ทราบถึงการขออายัดเงินเดอืน และเงินอื่นใดที่ลูกหนี้มีสทิธิได้รับ รายส.ต.อ.นันทภัสณ์ฯ ตามค าสั่งพิทักษ์

ทรัพย์เด็ดขาด  ท่ีศส300.011(พ)/1402  ลงวันท่ี25 พ.ค.58 จึงไม่สามารถหักเงินเดือนรายส.ต.อ.นันทภัสณ์ฯ 

ตามท่ีท่านแจ้งได้ 

23/ มี.ค./60 

เมื่อวันท่ี8 ธ.ค.59 สมาชิกได้ขอโอนย้ายไปยังสหกรณ์ฯสงขลา   เนื่องจากได้เป็นสมาชิกท่ีสหกรณ์ฯสงขลา ด้วย 

แต่ทางสหกรณ์ฯ สงขลาได้ทําบันทึกข้อความตอบรับกลับมา ประมาณว่าจะขอโอนหนี้จากสหกรณ์ฯสงขลา 

กลับมาที่สหกรณ์ฯยะลา 

  จึงเรียนคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 

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

 9/ พ.ค./60 

บันทึกข้อความขอปรับโครงสร้างหนี้กับสหกรณ์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา 

     ด้วยกระผม ด.ต.นันทภัสณ์ฯ  ถูกธนาคารออมสินฟ้องล้มละลายในฐานะผู้ค้ําประกัน ส.ต.อ.อุรุพงศ์  พรหมยานนท์ 

สภ.อัยเยอร์เวง  ซึ่งถูกไล่ออกจากราชการเมื่อปี2555 ซึ่งทางกรมบังคับคดไีด้อายัดเงินเดือนท้ังหมดจึงขาดส่งเงิน

กับทางสหกรณ์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา  ติดต่อกันหลายงวดนั้น กระผมจึงขอปรับโครงสร้างหนี้กับทางสหกรณ์

ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา ซึ่งคดีจะสิ้นสุดภายในเดือนกรกฎาคม 2560 และกลับมาชําระหนี้ให้กับทางสหกรณ์

ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา ได้ตามเดิม กระผมจึงขอปรับโครงสร้างหนี้กับทางสหกรณ์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา โดย

ขอชําระหนี้เดอืนละ 5,000 บาท 

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 

15/ พ.ค./60 แจ้งรายละเอยีดของสมาชิกสหกรณ ์คร้ังท่ี3  ที่สอ.ยล./1127 

21/ มิ.ย./60 

     เบือ้งต้น ทําเอกสารรับสภาพหนี้แล้ว 2 ราย คือ 1.ด.ต.กฤต  จันทร์เพ็ง    2.จ.ส.ต.สหรัฐ  มสิา 

ส่วนด.ต.กมล  ทองคํา ,จ.ส.ต.ณัฐสิทธ์ิ  สุยฉ่อง และส.ต.อ.คณิศร  อุทธิสนิธ์  ได้ดําเนินการจัดส่งเอกสารรับ

สภาพหนี้ไปให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ที่ประชุม รอผู้ค้ําติดต่อกลับ 

 

 

 

/2. ส.ต.อ.อํานวย... 



 
 

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

ทุนเรือนหุ้น     265,000.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     916,939.16  บาท 

    หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ      65,259.33  บาท 

    รับสภาพหนี ้       54,911.46  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

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

27/ พ.ค./59 ทําหนังสอืเชญิพบผู้ค้ําประกัน 

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

(เพื่อติดตามทวงหนีท่ี้คา้งชําระ) 

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

1 / ส.ค./59 สมาชิกตดิตอ่ทําเอกสารโอนไปสตูล ตอนนีอ้ยู่ระหว่างตดิตอ่สหกรณส์ตูลอยู่ 

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

13/ ก.ย./59 

สหกรณ์สตูลแจ้งว่าหลังจากยื่นเอกสารสมัครเสร็จ สมาชิกยังไม่ได้เข้ามาดําเนินการอะไร   จึงได้ประสานไปยัง

เจ้าหนา้ที่การเงินสภ.มะนัง และได้ถามถึงอัตราขั้นเงินเดือนของสมาชิกรายนี้ ว่าทําไมถึงหักยอดชําระต่อเดือนไม่

เท่ากับยอดส่งเรียกเก็บไป 

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

25/ ก.ย./59 

ได้สอบถามไปยังการเงินสภ.มะนัง เร่ืองหนังสือชี้แจ้งฯ ท่ีสอ.ยล./3229  การเงินได้แจ้งว่า ผกก.สภ.มะนัง และ

สมาชิกส.ต.อ.อํานวย เต่งท้ิง รับทราบ แต่ขอยืนยันว่าจะส่งยอด 10,000 บาท จนกว่าจะทําเร่ืองย้ายสหกรณ์ฯ 

เสร็จ ณ ตอนนี้อยูใ่นขัน้ตอนกําลังหาคนค้ําเงินกู้ 

19/ ต.ค./59 

ได้ทําการติดต่อไปยังสหกรณ์สตูล สอบถามเร่ือง สมาชิกรายส.ต.อ.อํานวย อีกคร้ัง จึงได้คําตอบว่าหลังจากเอา

เอกสารกู้ไปก็ยังไม่เข้ามาตดิตอ่สหกรณแ์ตอ่ย่างใด จึงได้โทรไปท่ีสมาชิกรายส.ต.อ.อํานวย อีกคร้ังและได้คําตอบ

วา่ขณะนี้ตนกําลังหาผู้ค้ําสัญญาเงนิกู้4คน ณ  ตอนนี้ได้ 2 คนแลว้ ยังขาดอกี2 คน 

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

21/ ต.ค./59 

...ได้รับบันทึกข้อความ ที่สต0024(สต).4(12)(16)2726 วันท่ี12 ตุลาคม 2559  สภ.มะนัง  ขอเรียนวา่ ด.ต.อํานวยฯ  

ยนิยอมให้หักเงนินําส่งเดอืนละ 10,000 บาท/เดอืน 

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

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

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

ยังขาดอีก1 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 

ได้ทําหนังสือถึง ผกก.สภ.มะนัง  ท่ีสอ.ยล./724  เร่ือง หักเงินเดือนข้าราชการตํารวจเพื่อชําระค่าหุ้นและหนี้

สหกรณ์ฯ  คร้ังท่ี2  และได้ประสานไปยังคณะกรรมการของ สภ.มะนัง  เร่ืองท่ีสมาชิกจะติดต่อขอกู้เพื่อปิดชําระ

หนี้กับสหกรณ์ฯยะลา  เบื้องต้นท่ีสอบถาม คือเอกสารเรียบร้อย เหลือแค่ให้สมาชิกไปส่งเอกสารด้วยตัวเอง

เท่านัน้ 

23/พ.ค./60      ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ รายด.ต.อํานวย  เต่งท้ิง  สมาชิกเลขท่ี05659  สภ.มะนัง จว.สตูล  ทางเจ้าหน้าท่ี



 
 

การเงินสภ.มะนัง ได้จัดส่งเอกสารการชําระหนี้สหกรณ์ฯ(ธนาณัติ) มายังสหกรณ์ฯยะลา และทาง เจ้าหน้าท่ี

สหกรณ์ได้เซ็นรับเอกสารกับทางเจ้าหน้าท่ีไปรษณีย์ เมื่อวันท่ี2 พฤษภาคม 2560  แต่ปรากฏว่า เอกสารได้สูญ

หายขณะปฏิบัติงาน จึงทําให้ฝ่ายการเงินไม่สามารถหักชําระหนี้ให้กับสมาชิกรายนี้ได้ จึงทําให้ดอกเบ้ียสมาชิก

เพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นจํานวนมาก 

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 

21/ มิ.ย./60 

ตดิตอ่ไปยังสมาชิกเร่ืองท่ีจะขอกู้เพื่อมาปดิหนี้ท่ี สอ.ตร.ยะลา แตเ่นื่องจากการขอกู้ท่ี สอ.ตร.สตูล จะต้องเป็น

สมาชิกฌาปนกจิสงเคราะห์ 2 เดอืน และต้องเป็นสมาชกิสหกรณ ์6 เดือน ถึงจะกู้มาปิดท่ีเราได้ เบือ้งต้นได้ 

โทรสอบถามสมาชกิแจ้งว่าในขณะนีอ้ยู่น้ันตอนดําเนนิเอกสารอยู่  

ที่ประชุม รอดําเนินการทางสตูล 

 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 ที่สอ.ยล./1879-1882 

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

ชว่ยราชการท่ี สนง.ตร.แหง่ชาติ 

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

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

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

 06/ ธ.ค./59 

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

ข้าราชการตํารวจเพ่ือชําระค่าหุน้และหนีส้หกรณ์ฯ 

          สน.มนีบุรี ขอเรียนวา่ ส.ต.อ.วุฒิกรฯ มีหนีส้ิน ที่ตอ้งชําระผ่านการหักเงินเดอืนอยู่ 2 รายการคือ 

1.สอ.ตร.แหง่ชาติ 

2.สนิเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค ธ.ออมสิน  จึงทําให ้ส.ต.อ.วุฒิกรฯ ได้รับเงินเดอืนสุทธิ 3,966.39 บ. 

   (ข้อมูลเดอืน ก.ย.59) ซึ่งไมเ่พยีงพอท่ีจะดําเนินการหักเงินเดอืนให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจยะลาได้ 

25/ ม.ค./60 โทรตามสมาชกิให้มาชําระ ติดต่อได้แต่ไม่รับโทรศัพท์ 

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

 4/ เม.ย./60 แจ้งรายละเอยีดของสมาชิกสหกรณฯ์ ที่สอ.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.สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจยะลา 

2.สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจแห่งชาติทางสหกรณอ์อมทรัพย์ตํารวจแห่งชาติ เสนอแนวทางให้กบัสมาชิกรายนี้คอื    

   ให้สมาชกิรายนี้เข้าไปตดิตอ่ขอกู้เงินเพื่อกู้มาปดิท่ีสหกรณฯ์ยะลา เบือ้งต้นโทรแจ้งสมาชิกใหด้ําเนนิการขอกู้



 
 

เรียบร้อยแลว้ 

     จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพจิารณา      

21/ มิ.ย./60 
ตดิตอ่สมาชกิว่าได้ดําเนินการแล้วหรือไม ่ ได้รับคําตอบจากสมาชกิว่า สอ.ตร.แหง่ชาติตอ้งรอนําเร่ืองเข้าท่ีประชุม

ประจําเดือน 

ที่ประชุม รอผลการพิจารณาจาก สอ.ตร. 

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

    ทุนเรือนหุ้น     251,900.00  บาท 

   หนี้เงนิกู้สามัญ     690,479.08  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. 

21/ มิ.ย./60 
อยู่ในระหว่างขั้นตอนการขอกู้เงนิมาปิดท่ีสหกรณ์ 

...การเงินโอนมาชําระ ยอด 9,500 บ. 

ที่ประชุม รอผลตอบกลับ 

 5.ส.ต.อ.ธันวา  พยายาม  ตําแหน่งสภ.เมืองปัตตานี  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  

         อา้งคําสั่ง ที่792/2559  ลงวันท่ี 27 ก.ย. 59  เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 

กรณ ีส.ต.อ.ธันวา  พยายาม  ไมม่าปฏบัิตหินา้ที่ราชการ รวมระยะเวลา 19 วัน โดยไม่ทราบสาเหตุ 

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

ทางวินัยก่อน  (รอการตอบรับกลับมา) 

19/ เม.ย./60 

สอบถามไปยังเจ้าหน้าท่ีการเงิน สภ.เมืองปัตตานี  ได้รับคําตอบว่าเงินเดือนสมาชิกรายนี้น่าจะได้รับประมาณ 

สิน้เดอืนพ.ค.60  เบื้องต้นหากได้รับก็จะหักในส่วนท่ีค้างดอกเบ้ียแต่ไม่มากเพราะได้นําปันผลปี2559 มาชําระใน

บางส่วนแลว้ 

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

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

21/ มิ.ย./60 

     เบือ้งต้น ทําเอกสารรับสภาพหนี้แล้ว 2 ราย คือ 1.ส.ต.ท.ร้อยพงศ์  อินทสุวรรณ์  2.ส.ต.ท.ปิยสันต์  หมวกมา

ส่วนพ.ต.ท.แสนชัย  เกษรินทร์  และส.ต.ท.สุพจน์  มาลัยเพชร  สมาชิกรายส.ต.ท.ร้อยพงศ์  อินทสุวรรณ์ได้

ดําเนนิการจัดสง่เอกสารรับสภาพหนี้ไปให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ที่ประชุม รอผลตอบกลับ 

 6.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    ยอดหนี ้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 แจ้งรายละเอยีดของสมาชิกสหกรณ์ฯ ครัง้ท่ี2  ท่ีสอ.ยล./819   และหนังสอืขอเชญิพบผู้ค้ําประกัน ท่ีสอ.ยล./820 

19/ เม.ย./60 

     ตดิตอ่ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภาค5 จํากัด  เจ้าหน้าท่ีทางนั้นแจ้งว่าสมาชิกได้ขอกู้เงินในปี2559ยอด 

2,000,000 บาท  และอีกยอด ประมาณ 100,000 บาท  จึงติดต่อไปยังสมาชกิให้โอนเงินมาชําระหนี้เจ้าตัวแจ้งว่า

จะโอนมาสิน้เดอืน เลยเสนอให้สมาชกิลองทําใบลาออก (กรณรัีบสภาพหนี้) มา...เบื้องต้นรอรับเอกสารใบลาออก 

(กรณีรับสภาพหนี้)**ส่วนต่างหลังจากนําทุนเรือนหุ้นกลบหนี้ประมาณ 23 ,843.56 บาท(ยังไม่รวมในส่วนของ

ดอกเบ้ีย 

     จึงเรียนมาเพี่อทราบ 

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



 
 

 9/ มิ.ย./60 

     สมาชิกได้ส่งเอกสารลาออกและรับสภาพหนี้มา แตเ่ป็นเอกสารทางFax จึงไม่สามารถดําเนนิการอะไรได ้

ตอ้งรอรับตัวจริงทางไปรษณีย์อยา่งเดียว 

     จึงเรียนมาเพี่อทราบ 

ที่ประชุม รอเอกสารตัวจริง 

 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 

     ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ รายส.ต.อ.จอมพล  วังมี  เลขท่ีสมาชิก07145  ตําแหน่งสภ.นาหม่อม เลขท่ีรับหนังสือ

472 ลงวันท่ี8 พฤษภาคม 2560  จาก ภ.จว.สงขลา  เร่ือง รายงานผลการดําเนินการทางวินัยส.ต.อ.จอมพลฯ

คําสั่งตํารวจภูธรจังหวัดสงขลา ท่ี215/2560  เร่ือง ลงโทษไล่ออกจากราชการ   ผู้ค้ําประกันเงินกู้สามัญ เลขท่ี

สัญญา(00802 / 2556-1)  ได้รับเงินกู้เมื่อวันท่ี29/ พ.ค./ 2556 

  -ร.ต.อ.จักร ี เฉิดฉิม้    

  -จ.ส.ต.สมัย  แก้วเกาะสะบา้ 

  -ส.ต.ท.อนุกิตติ์     พงศจ์ันทรเสถียร  

  -ส.ต.อ.ปริญญา  ถีสูงเนนิ 

          ผู้ค้ําประกันเงนิกูฉุ้กเฉิน 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  เจรญิโสภณ 

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 

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

ที่ประชุม รอรับสภาพหนี้ 

 8.ร.ต.ต.ณรงค ์ สายงาม  ตําแหน่งสภ.สิรนิธร จว.อุบลราชธานี  เลขที่สมาชกิ 04358 

   ทุนเรือนหุ้น       388,500.00  บาท 

   หนี้เงนิกู้สามัญ       658,718.12  บาท 

   หนี้เงนิกู้รับภาระหนี้-ฐานะผูค้้ําประกัน      73,202.21  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

21/ มิ.ย./60 

สมาชิกรายนี้ได้ขอลาออกจากราชการ และเงินสิน้เดอืน พ.ค.60 หักไมไ่ด้ ทําให้รายการชําระหนี้ของสมาชิกไม่เป็น

ปกติ  เบื้องต้นได้ประสานไปยังคนค้ําประกันและติดต่อการเงิน สภ.สิรินธร ให้ช่วยตามสมาชิกรายนี้ เนื่องจาก

เบอร์ท่ีให้ไว้กับสหกรณฯ์ตดิตอ่ไม่ได้ เบอร์ภรรยาและเบอร์ท่ีสภ.สริินธร ก็ไมม่เีบอร์ใดๆสามารถติดต่อได้เลย 



 
 

 21/ มิ.ย./60 แจ้งรายละเอยีดของสมาชิกสหกรณ ์ ท่ีสอ.ยล./1910 

ที่ประชุม รอการตดิต่อกลับ 

 ขาดส่งประจําเดือนมถิุนายน  2560 

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

    ทุนเรือนหุ้น     215,800.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ    255,664.82  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

21/ มิ.ย./60 โทรแจ้งสมาชิกใหโ้อนมาชําระเงนิ ยอด 8,679 บาท สมาชกิแจ้งว่าจะโอนมาจ่ายวันเงินเดอืนออก 

ที่ประชุม รับทราบ 

 2.จ.ส.ต.สิฏฐิสาร  แก้วดํา  ตําแหน่งกก.สส.ภจว.สงขลา  เลขที่สมาชิก 05320 **ค้างชําระ 1 เดือน 

    ทุนเรือนหุ้น     180,200.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ    290,637.33  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

21/ มิ.ย./60 

โทรแจ้งสมาชิกใหโ้อนมาชําระเงนิ ยอด 8,933 บาท สมาชกิแจ้งวา่จะโอนมาจ่ายวันเงินเดอืนออก 

**หมายเหตุ สมาชิกขอโอนย้ายสหกรณ์ และทําการกู้ ท่ี สอ.ตร.สงขลา เรียบร้อยแล้ว แต่ติดค้ําประกัน     

รายร.ต.อ.เสนห่์  แก้วมาก เนื่องจากต้องรอให้ร.ต.อ.เสน่ห์ฯ เป็นสมาชิกสอ.ตร.สงขลาครบ3เดือนก่อนถึงจะกู้มา

ปิดท่ีสอ.ตร.ยะลาได้ 

ที่ประชุม รับทราบ 

 3.จ.ส.ต.สันติชัย  แพ่งโยธา  ตําแหน่งสภ.ปากจั่น จว.ระนอง  เลขที่สมาชิก 05879 **ค้างชําระ 2 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 

21/ มิ.ย./60 อยู่ในระหว่างขั้นตอนการขอกู้เงนิมาปิดท่ีสหกรณ์ 

ที่ประชุม รับทราบ 

 แจ้งเพื่อทราบสมาชิกต่างจังหวัดที่เก็บยอดหนีเ้งินกู้ฉุกเฉินไม่ได้ (ตั้งแตย่้าย เก็บได้บางส่วน) 

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

   **ค้างจ่ายตั้งแตเ่ดือน  04/2560 – 05/2560  เก็บได้ไม่เต็ม 

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

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

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



 
 

06/ม.ิย./60(รายการชําระ) - 3,421.97 14,793.75 

ที่ประชุม รับทราบ 

  2.จ.ส.ต.สันติชัย  แพ่งโยธา  ตําแหนง่สภ.ปากจั่น จว.ระนอง  เลขที่สมาชิก 05879 

   **ค้างจ่ายตั้งแตเ่ดือน  03/2560 – 06/2560  เก็บได้ไม่เต็ม 

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

31/ม.ค./60(รายการชําระ) - 1,700.88 11,221.82 

01/มี.ค./60(รายการชําระ) - 1,700.16 9,521.66 

ที่ประชุม  รอการโอน 

  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 

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

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

08/ม.ิย./60(รายการชําระ) - 3,717.27 19,864.51 

ที่ประชุม รับทราบ 

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

   **ค้างจ่ายตั้งแตเ่ดือน  09/2559 เก็บได้ไม่เต็ม 

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

11/ เม.ย./60 (รายการชําระ) - - 5,900.00 

02/พ.ค./60(รายการชําระ)  1,550.34 4,349.66 

08/ม.ิย./60(รายการชําระ)  352.26 3,997.40 

ที่ประชุม รับทราบ 

  หยุดส่งหุ้นตามมตทิี่ประชุม  13  ราย 

ลําดับ ชื่อ – สกุล 
สมาชิก

เลขที ่
ทุนเรือนหุ้น 

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

2 ด.ต.สถาพร  แกว้ขาว 03226 1,675,300.00 บาท 

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

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

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

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

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



 
 

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

9 พล.ต.ต.ชัยทตั  อนิทนูจิตร 05992 6,698,590.00 บาท 

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

11 ร.ต.ท.วสิิทธิ ์ สุวรรณศีลศักดิ ์ 07089 746,400.00 บาท 

*12 จ.ส.ต.กษนิาถ   บุญอารยี์ 07337 250,700.00 บาท 

13 ร.ต.อ.ปรชีา  กอ่เกื้อ 08088 1,800,000.00 บาท 

 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 รับทราบ 

 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 รับทราบ 

 5.8.2 รายละเอียด สมาชกิ ข้าราชการบ านาญ 

  ภายในเดือน มิถุนายน 2560 มีลูกหนี้ข้าราชการบํานาญส่งชําระเงินตั้ งแต่ 25 พฤษภาคม –                     

23 มิถุนายน  2560 จํานวน 124 ราย รวมเป็นเงิน  1,333,959.72 บาท เรียกเก็บจริง จํานวน 106 ราย จํานวน

เงิน  1,013,029.04   บาท  มาชําระเอง จํานวน 6 ราย จํานวนเงิน 77,227.56 บาท และเรียกเก็บจาก

กรมบัญชกีลาง จํานวน 12 ราย จํานวนเงิน 243,703.12 บาท   

           สมาชิกหนว่ยบํานาญ ประจําเดือน พ.ค.60           ยอดยกมา        124   ราย 

  ลาออก ประจําเดือน 25 พ.ค. – 23 ม.ิย.60   ลาออก/ย้าย        - ราย 

                                                                           เสียชีวติ             - ราย 

                 ย้ายเข้า              -    ราย 

          คงเหลือ  บํานาญ เดือน  มิถุนายน 2560             ทั้งสิน้              124     ราย  

 หักเรียกเก็บไม่ได้  จํานวน 2  ราย   

 1.  ด.ต.สุวัช  เพ็ชรบุญยัง  จํานวน  10,242.34  บาท  ประสานงานกับสมาชิกแล้วจะนําเงินมาชําระ 

 2. ร.ต.ท.เอก  ปัทมะอุบล  จํานวน  34,139.39  บาท  ติดตอ่ไม่ได้ 

   3. ด.ต.จรัส สวนนิ่ม ตําแหน่ง บํานาญพิเศษ เลขที่สมาชิก 4425 เรียกเก็บประจําเดือน 10,000.00 บาท 

    ทุนเรือนหุ้น      381,000.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ    1,118,662.80  บาท 

 



 
 

  ผู้คํ้าสัญญา 1.ด.ต.ภาณุ  สอืแม  2. ด.ต.เกียรติศักดิ์ จนัทรแ์กว้ 

    3.จ.ส.ต.วัฒนา  พิบลูย ์  4.ร.ต.อ.โกศล  วงศ์รนิทร ์  

    5.จ.ส.ต.อภิชาติ  เสนทอง 

  ติดภาระค้ําประกัน 1 ราย 

    1.จ.ส.ต.วัฒนา  พิบลูย์ 

ว / ด / ป รายการ 

 4/เม.ย./60 แจ้งรายละเอยีดของสมาชิกสหกรณ ์ ท่ีสอ.ยล./712  และหนังสอืขอเชญิพบผู้ค้ําประกัน ท่ีสอ.ยล./716 

09/ พ.ค./60 

     ผู้ค้าํสัญญาเงนิกู้ ได้ติดต่อเข้ามาเมื่อวันท่ี9 พฤษภาคม 2560 ตามหนังสือขอเชญิพบ ที่สอ.ยล./716 

วันท่ี4 เมษายน 2560  เพื่อหาทางออกเกี่ยวกับการชําระหนีข้องสมาชิกรายนี้ จึงขออนุมัติท่ีประชุมในการขอโอน

หุ้นหักหนี้ และหยุดดอกเบ้ียของสมาชิกรายนี้ 

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 

20/ม.ิย./60 

     เบือ้งต้น ทําเอกสารรับสภาพหนี้แล้ว 1 ราย คือ 1.ด.ต.เกียรตศิักดิ์ จันทร์แกว้                             

ส่วนด.ต.ภาณุ  สือแม ,จ.ส.ต.วัฒนา  พบูิลย ์,ร.ต.อ.โกศล  วงศ์รินทร์ และจ.ส.ต.อภชิาติ  เสนทอง  ได้ดําเนินการ

จัดส่งเอกสารรับสภาพหนี้ไปให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 

 5.8.3 รายละเอียด สมาชิก ในหน่วย 

  เก็บได้จริง 

สังกัด หุ้น สท สช สฐ ฉฐ ฉฉ ดบ. 
เงิน

ฝาก 

เก็บได้

จริง 

ส่งเรียก

เก็บ 

สภ.เมืองยะลา           

4821  ร.ต.อ.กฤชพิชญ์  พชิญนิตินัย 1,500 8,000 2,500 - - - 8,638.81 - 20,638.81 22,638.81 

 1,500 8,000 2,500 - - - 8,638.81 - 20,638.81 22,638.81 

นปพ.ภ.จว.ยะลา           

8224  ด.ต.ชัยชาญ   สุวรรณชาตร ี 1,500 8,700 - - - - 14,904.11 - 25,104.11 26,404.11 

 1,500 8,700 - - - - 14,904.11 - 25,104.11 26,404.11 

สภ.รามัน           

8580  ส.ต.ต.อะหมดั  หีมมินะ๊ 1,400 5,500 - - - - 6,196.60 - 13,096.60 13,396.60 

 1,400 5,500 - - - - 6,196.60 - 13,096.60 13,396.60 

สภ.ยะหา           

7043  ส.ต.อ.สมชาย     สุวรรณ์ตรี - - - - - - - - - 20,444.01 

8600  ส.ต.ต.กษิดิศ  บิลละ - - - - - - - - - 14,634.29 

8898  ส.ต.ต.สุชาติ  สุวรรณวรณ์ - - - - - - - - - 17,705.21 

 - - - - - - - - - 52,783.51 

สภ.จะกว๊ะ           

7037  ส.ต.อ.อับดุลอามีน  หัดมัด - - - - - - - - - 18,988.87 

7160  ส.ต.อ.ชยพล  ปงใจ - - - - - - - - - 18,921.52 

9020  ส.ต.ต.อาทิตย์  กลับแก้ว - - - - - - - - - 16,310.52 

 - - - - - - - - - 54,220.91 



 
 

สภ.โกตาบารู           

7005  ส.ต.อ.ธราดล  ไหมเหลือง - - - - - - - - - 26,110.69 

 - - - - - - - - - 26,110.69 

 4,400 22,200 2,500 - - - 29,739.52 - 58,839.52 195554.63 

ที่ประชุม ให้ยื่นโนติสราย ส.ต.อ.อับดุลอามีนฯ และส.ต.ต.อาทิตย์ 

 5.8.4 รายละเอียด สมาชิก ศชต. 

 เรื่อง  รายงานสมาชิก ศชต. เดือนมถิุนายน 2560 

 แจ้งคณะกรรมการดําเนินการ ขอแจ้งสมาชิกหนว่ยของ ศชต. ดังนี้ 

 1. สมาชิก ศชต.กก.สส.  จํานวน  32 ราย  จํานวนเงินเรยีกเก็บ  472,287.06  บ.  ติดตอ่การเงนิ 

ศชต.กก.สส.  หักเก็บได้ทั้งจํานวน 

 2. สมาชิก ศชต.อก.  จํานวน  23 ราย  จํานวนเงินเรยีกเก็บ  227,232.73  บ.  ตดิต่อการเงิน 

ศชต.อก.  หักเก็บได้ทั้งจํานวน 

 3. สมาชิก ศชต.ศฝร.  จํานวน  7 ราย  จํานวนเงินเรยีกเก็บ  101,121.31  บ.  ติดตอ่การเงนิ 

ศชต.ศฝร.  หักเก็บได้ทั้งจํานวน 

   ยอดยกมา 62 ราย 

   ลาออก  - ราย 

   ย้ายเข้า  - ราย 

   คงเหลือ 62 ราย 

 จงึแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 

 5.8.5 รายละเอียด หน่วยนอก(สมาชกิพิเศษ) 

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

    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  จึงมีความประสงค์ขอกูเ้งินปันผลมาเพื่อชําระหนี้ในบางส่วนท่ีค้างจ่าย 

     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 

21/ ม.ิย./60 

แจ้งรายละเอยีดของสมาชิกสหกรณ ์ ท่ีสอ.ยล./1911  และได้ติดต่อไปยัง สอ.ตร.พัทลุง ให้ช่วยติดตามเร่งรัดให้

สมาชิกไปดําเนนิการกูม้าปิดยอดค้างชําระ 

แจ้งรายละเอยีดขอ้มูลสมาชิกให้กับสหกรณ์พัทลุง  ท่ีสอ.ยล./1913 เพื่อประกอบในการขออนุมัติ 

ที่ประชุม รอให้สมาชิกกู้เงินจาก สอ.ตํารวจพัทลุง มาปิดหนี้คงเหลอื 

 2.ด.ต.แวฮูเซ็ง  แวเด็ง  ตําแหน่ง หนว่ยนอก(สมาชิกพิเศษ)  เลขที่สมาชิก 4159 **เสียชีวติ** 

    ทุนเรือนหุ้น          -     บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     243,210.09  บาท   

ว / ด / ป รายการ 

21/ ม.ิย./60 

     ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ฯ (อํานวยการ) ชุดท่ี22 คร้ังท่ี4 วันจันทร์ ท่ี19 มิถุนายน 2560 

เร่ือง  ขออนุมัติการโอนหุ้นหักหนี้ รายด.ต.แวฮูเซ็ง  แวเด็ง สมาชกิเลขท่ี04159 และมอบภาระหนีใ้ห้แกผู่ค้้ํา

ประกันที่ประชุมมีมตอินุมัตใิห้โอนหุ้นหักหนี้และมอบภาระหนีใ้ห้แกส่มาชิกผูค้้ําประกัน  และสมาชกิได ้

ทําบันทึกข้อความขอลดยอดรับภาระหนีจ้ากเดิมจ่ายเงินตน้/คน คนละ 2,050.00 บาท จึงขอหกัลดให้ 

เหลอืผ่อนชําระเงินตน้/คน คนละ1,000.00 บาท  ที่ประชุมมีมตอินุมัตใิห้ลดยอดเงินตน้ท่ีรับภาระหนี้ 

จํานวน 1,000.00 บาท 

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณาอนุมัติ 

โอนหุ้นหักหนี้ หนว่ยนอก(สมาชกิพิเศษ) ยอด 396,000 บาท  คงเหลอืหน้ี 243,210.09 บาท และได้โอนหนีใ้ห้กับ

สมาชิก รายละเอียดดังนี้     1.ด.ต.อดุลย์  หะมะซอ        60,802.52    จ่ายเงินตน้/คน  1,000 บาท 

    2.ด.ต.ดนุนันท์  ทพิย์รัตน์   60,802.52    จ่ายเงินตน้/คน  1,000 บาท   

    3.ร.ต.ท.อัสม ี หิเล   60,802.52    จ่ายเงินตน้/คน  1,000 บาท 

    4.ด.ต.อับดุลรอแม  วาหมะ๊  60,802.53    จ่ายเงินตน้/คน  1,000 บาท 

ที่ประชุม รับทราบ 

 



 
 

 5.8.6 รายละเอียด สมาชิกค าพิพากษา  (ตัดการ์ดนอก) 

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

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

  ทุนเรือนหุ้น               -     บาท   (โอนหุ้นหักหนี้ 27 มี.ค.60 ยอด 293,000 บาท) 

  หนี้เงนิกู้สามัญ(คําพิพากษา)  147,089.78  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 

การเงินกองบังคับการปราบปรามได้โอนมาชาํระ ยอด  8,550 บ. ส่วนตา่ง(การเงินแจ้งวา่เงนิตกเบิกไม่ได้รับจึงหัก

ไมไ่ด้) 

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  เงนิต้น84,800 บาท  ดอกเบ้ีย 17,537.09 บาท)         คงเหลอื  506,973.09 บาท 

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

(หักชําระ เงินตน้6,358.56 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 เงินตน้25,782.33 บาท  ดอกเบ้ีย3,120.26 บาท)         คงเหลอื  474,832.20 บาท 

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

(หักชําระ เงินตน้9,712.35 บาท  ดอกเบ้ีย227.65 บาท)                                    คงเหลอื  465,119.85 บาท 

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

(หักชําระ เงินตน้289,543.45 บาท  ดอกเบ้ีย3,456.55 บาท)                             คงเหลอื  175,576.40 บาท 

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



 
 

(หักชําระ เงินตน้9,855.82 บาท  ดอกเบ้ีย84.18 บาท)                                     คงเหลอื  165,720.58 บาท 

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

(หักชําระ เงินตน้9,377.63 บาท  ดอกเบ้ีย1,112.37 บาท)                                   คงเหลอื  156,342.95 บาท 

 29/ พ.ค./60 
การเงินกองบังคับการปราบปรามโอนมาชําระ ยอด 10,490 บาท  ชําระหนี ้

(หักชําระ เงินตน้9,253.17 บาท  ดอกเบ้ีย1,236.83 บาท)                                   คงเหลอื  147,089.78 บาท 

ที่ประชุม ที่ปรึกษาฝา่ยกฎหมายดําเนินการแล้วรายงานคณะกรรมการทราบ 

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

  ทุนเรือนหุ้น                 -  บาท (โอนหุ้นหักหนี้ 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.สหกรณ์ควรประสานงานไปยังสหกรณอ์อมทรัพย์ตํารวจแห่งชาติ 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 เพื่อเรียกร้องความเสียหายให้กับสหกรณต์อ่ไป 

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 ดอกเบ้ียสช. 2,825.72 บาท                               คงเหลอื      54,593.56 บาท 

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

 27/ มี.ค./60 

นําทุนเรือนหุน้ ยอด327,000 บาท  ชําระหน้ี 

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

            เงินตน้สษ. 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 (โอนหุ้นหักหนี้ 27 มี.ค.60 ยอด 339,000 บาท) 

  หนี้เงนิกู้สามัญ(คําพิพากษา) 999,298.80 บาท 

  หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ               - บาท 

ว / ด / ป รายการ 

ค าพพิากษา 14 พฤศจิกายน 2559 

     พพิากษาให้จําเลยท้ังหกร่วมกันชําระเงิน1,190,125.14 บาท (ในอัตราดอกเบ้ีย8.75%) +ค่าธรรมเนยีม36,643 บาท 

=1,226,768.14 บาท 

 27/ มี.ค./60 

นําทุนเรือนหุน้ ยอด339,000 บาท  ชําระหน้ี 

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

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

 20/ ม.ิย./60 

ร.ต.อ.ชอบ  สุนทร  จ่ายชําระหนี้ 30,000 บาท 

(หักชําระ เงินตน้สช.         –        บาท   ดอกเบ้ีย        -      บาท                    คงเหลอื         -            บาท 

             เงินตน้สษ.    8,840.44 บาท   ดอกเบ้ีย  21,159.56 บาท)                   คงเหลอื  1,029,577.94  บาท 

นําเงินปันผลและเฉลี่ยคนืปี2559 ยอด30,279.14 บาท  ชําระหนี ้

(หักชําระ  เงินตน้สช.         –       บาท  ดอกเบ้ีย        -       บาท                    คงเหลอื         -            บาท 

             เงินตน้สษ.  30,279.14  บาท   ดอกเบ้ีย        -      บาท)                   คงเหลอื    999,298.80  บาท 

ที่ประชุม ที่ปรึกษาฝา่ยกฎหมายดําเนินการแล้วรายงานคณะกรรมการทราบ 

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

   ทุนเรือนหุ้น          -  บาท 

   หนี้เงนิกู้สามัญ(คําพิพากษา) 1,281,038.50 บาท 

   หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ         -  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 การเงินหักได้ 

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 คา่หุ้น 1,500 บาท  เงนิต้นสช.  1,470.17 บาท  ดอกเบ้ีย529.83 บาท  คงเหลอื   69,586.68  บาท 

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

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

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

     ( เบ้ืองต้นนําหักในสว่นของดอกเบ้ีย หนี้เงินกู้สามัญ(คําพิพากษา) ) 

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

     ( เบ้ืองต้นนําหักในสว่นของดอกเบ้ีย หนี้เงินกู้สามัญ(คําพิพากษา) ) 

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

     ( เบ้ืองต้นนําหักในสว่นของดอกเบ้ีย หนี้เงินกู้สามัญ(คําพิพากษา) ) 

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

     ( เบ้ืองต้นนําหักในสว่นของดอกเบ้ีย หนี้เงินกู้สามัญ(คําพิพากษา) ) 

 7/มิ.ย./60 

นําทุนเรือนหุน้ ยอด360,000 บาท  ชําระหน้ี 

(หักชําระ เงินตน้สช.   37,342.66 บาท  ดอกเบ้ีย       851.21 บาท                     คงเหลอื         -            บาท 

            เงินตน้สษ. 230,428.03 บาท  ดอกเบ้ีย  91,378.10 บาท)                     คงเหลอื  1,281,038.50  บาท 

ที่ประชุม ที่ปรึกษาฝา่ยกฎหมายดําเนินการแล้วรายงานคณะกรรมการทราบ 

 

 



 
 

5.9  เรื่อง  พิจารณาการมอบเงนิทุนส่งเสรมิเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ าปี 2560 

 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด มีการมอบเงินทุนส่งเสริมเพื่อการศึกษาบุตร

สมาชิก ประจําปี 2560  เพื่อหาแนวทางการมอบทุนการศึกษาฯ จึงขอให้คณะกรรมการพิจารณาการมอบ

ทุนการศึกษา ประจําปี 2560 รายละเอียดดังนี ้

  1. ระดับประถมศึกษา    จํานวน...............ทุนๆละ.....................บาท 

  2. ระดับมัธยมศกึษา    จํานวน...............ทุนๆละ.....................บาท 

  3. ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย, ปวช, ปวส, จํานวน...............ทุนๆละ.....................บาท 

  4. ระดับปริญญาตรี    จํานวน...............ทุนๆละ.....................บาท 

ที่ประชุม  นําเข้าที่ประชุมครั้งต่อไป 

5.10 เรื่อง   สมาชิกถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ต.สิริชัย  นกดํา  ตําแหน่ง  นปพ.ภ.จว.ยะลา  สมาชิกเลขที่  8359     

ได้ถูกคําสั่งตํารวจภูธรจังหวัดยะลา ที่ 760/2560  เรื่อง  ให้ข้าราชการตํารวจออกจากราชการไว้ก่อน            

ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2560  รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   175,800.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ (0.2%)  710,000.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้ฉุกเฉิน (1%)   13,700.00 บาท 

  ผู้ค้ าประกันเงินสามัญ 

   1.  ส.ต.ต.ธนพล  ช่วยศรนีวล นปพ.ภ.จว.ยะลา 

   2.  ส.ต.ต.ยุทธพงษ์ สุทธิใส  นปพ.ภ.จว.ยะลา 

   3.  ส.ต.ท.ศรายุทธ   มาลิน ี  นปพ.ภ.จว.ยะลา 

   4.  ส.ต.ต.สุทธิรักษ์   อ่อนทอง นปพ.ภ.จว.ยะลา 

  ผู้ค้ าประกันเงินกู้ฉุกเฉิน 

   1.  ส.ต.ท.ศรายุทธ   มาลิน ี  นปพ.ภ.จว.ยะลา 

ที่ประชุม  แจ้งผูค้้ําประกันใหร้ับทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

/5.11 เรื่อง ขออนุมัตสินับสนุน... 



 
 

5.11  เรื่อง  ขออนุมัติสนับสนุนเงนิขวัญและก าลังใจแก่สมาชิกข้าราชการบ านาญ ประจ าปี 2560 

 ในทุกๆปี สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ได้มีสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ        

เป็นข้าราชการบํานาญ ประจําปี 2560  ทั้งจังหวัดมจีํานวนทั้งสิน้ 25 ราย  สรุปดังนี้ 

  -  ภ.จว.ยะลา    จํานวน     1   ราย -  สภ.ยะหา จํานวน     1 ราย 

  -  กก.สส.ส่วนที่ 1 จํานวน     3 ราย -  สภ.รามัน จํานวน     2 ราย 

  -  สภ.เมอืงยะลา จํานวน     6 ราย -  สภ.ธารโต จํานวน     1 ราย 

  -  สภ.เบตง  จํานวน     7 ราย -  สภ.กรงปินัง จํานวน     1 ราย 

  -  สภ.โกตาบารู  จํานวน     1 ราย -  ศพฐ.10 จํานวน     1 ราย 

  -  ต่างจังหวัด  จํานวน     1  ราย 

        รวมทั้งสิน้   จํานวน   25    ราย 

 จงึขอสนับสนุนเงินขวัญและกําลังใจแก่สมาชิกข้าราชการบํานาญที่เกษียณอายุราชการประจําปี 2560   

ที่ประชุม  อนุมัตเิงินขวัญและกําลังใจให้แก่สมาชิกข้าราชการบํานาญประจําปี 2560 

5.12  เรื่อง  ขอโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์  (กรณไีม่ติดภาระค้ าประกัน) 

 1.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ร.ต.อ.วินิตย์ ภักดิ์ดีวานิช ตําแหน่ง สภ.ศรีนครินทร์ จว.พัทลุง สมาชิก

เลขที่  8229 สมาชิกขอโอนสมาชิกไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจพัทลุง จํากัด รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   114,000.00 บาท 

  ไม่ติดภาระค้ าประกัน   

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้โอนไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจพัทลุง จํากัด 

 2.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ร.ต.ท.สมบูรณ์  สาคร  ตําแหน่ง สภ.เพี้ยราม สมาชิกเลขที่  9222 

สมาชิกขอโอนสมาชิกไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจจังหวัดสุรินทร์ จํากัด รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   345,000.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ          1,099,100.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญค่าครองชีพ 162,088.18 บาท 

  ไม่ติดภาระค้ าประกัน   

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้โอนไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสุรนิทร์ จํากัด 

 

 

 

 

/5.13 เรื่อง ขอลาออกจากการเป็นสมาชิก… 



 
 

. 

5.13  เรื่อง  ขอลาออกจากการเป็นสมาชิก (กรณตีิดภาระค้ าประกัน) 

 1.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ร.ต.ท.ชัยวัฒน์  ขันจ่าง  ตําแหน่ง ทางหลวงหาดใหญ่ สมาชิกเลขที่  

8123  ขอลาออกจากการเป็นสมาชิก รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   272,000.00 บาท 

  ติดภาระค้ าประกัน 

  1. ด.ต.ชัยวัฒน์  พุ่มเงนิ    หุน้  477,900.00  บาท  หนี้  477,900.00  บาท 

  2. ร.ต.ท.อดิศักดิ์ รอดพูล   หุน้  347,000.00  บาท  หนี้  332,169.69  บาท 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้ลาออกจากการเป็นสมาชิก 

 2. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ร.ต.ท.อดิศักดิ์  รอดพูล ตําแหน่ง ทางหลวง สมาชิกเลขที่  4442        

ขอลาออกจากการเป็นสมาชิก รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   347,000.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ   332,169.69 บาท 

  ติดภาระค้ าประกัน 

  1. ด.ต.ชัยวัฒน์  พุ่มเงนิ    หุ้น  477,900.00  บาท  หนี้    477,900.00  บาท 

  2. ด.ต.เจตนส์ฤษฎ์   บัวเนียม  หุน้  416,900.00   บาท  หนี้  1,060,410.47  บาท 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้ลาออกจากการเป็นสมาชิก 

 3. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.อ.ปรัชวิญน์  แก้วดีพร้อม ตําแหน่ง สภ.ปากพะยูน สมาชิกเลขที่  

8197  ขอลาออกจากการเป็นสมาชิก รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น    82,000.00 บาท 

  ติดภาระค้ าประกัน 

  1. ส.ต.ท.ณัฐพงศ ์  ปิรยิะ หุน้  213,600.00  บาท  หนี้    505,475.84  บาท 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้ลาออกจากการเป็นสมาชิก 

 4. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.อ.มณเฑียร  คนเฉียบ ตําแหน่ง สภ.สีชมพู จว.ขอนแก่น สมาชิก

เลขที่  5576  ขอลาออกจากการเป็นสมาชิก รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น    274,100.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญรับภาระหน้ี 256,146.04 บาท 

  ติดภาระค้ าประกัน 

  1. จ.ส.ต.ปิยะ    พงษ์ประเทศ หุน้  282,600.00  บาท  หนี ้   563,556.09  บาท 

  2. ส.ต.ต.สินสมุทร   วันมูล  หุน้  206,500.00  บาท  หนี้    242,962.51   บาท   

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้ลาออกจากการเป็นสมาชิก 

/5.14 เรื่อง ขอรับสนับสนุน... 



 
 

 

5.14  เรื่อง  ขอรับการสนับสนุนเงินทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสมทบสร้างอาคารศูนย์การเรียนต ารวจ 

 ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจตระเวนชานแดนที่ 42 จํากัด  ทําหนังสือขอรับเงินสนับสนุนเงินทุน

สาธารณประโยชน์เพื่อสรา้งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศูนย์การเรียน

ตํารวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ หมู่ที่ 3 ตําบลคลองท่อมเหนือ อําเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่         

จงึขอเชิญรว่มทําความดเีพื่อพ่อเป็นบุญกุศลในครั้งนี้ 

ที่ประชุม  อนุมัตสินับสนุนเงิน จํานวน 500  บาท 

5.15  เรื่อง  ขอเชิญร่วมกุศลเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างพระอุโบสถ 

 ด้วย วัดหัวยาง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ยังไม่มีพระอุโบสถเพื่อประกอบศาสนกิจได้ครบถ้วนตามพระ

วินัยทางพระพุทธศาสนา จึงได้ดําเนินการก่อสร้างแล้วในบางส่วน แต่เนื่องจากยังขาดทุนทรัพย์อีกเป็นจํานวนมาก  

จงึขอเรียนเชิญท่านผูม้ีจิตรศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์เป็นเจา้ภาพเพื่อร่วมกุศลในการถวายทอดผา้ป่าสามัคคีในครั้งนี้ 

ที่ประชุม  อนุมัตบิริจาคทรัพย์ทอดผา้ป่าสามัคคี จํานวน 500 บาท 

5.16 เรื่อง  ขออนุมัติซื้อขวัญ  จ านวน  200  ชิ้น 

ที่ประชุม  อนุมัตติามที่เสนอ 

5.17  เรื่อง  ขอเชิญสมาชิกชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ ประชุมเชิงปฏิบัติการและประชุม

ใหญ่สามัญ ประจ าปี 2560 

 ด้วย ชมรมเจา้หนา้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ ได้กําหนดให้มกีารประชุมเชิงปฏิบัติการและประชุมใหญ่

สามัญประจําปี 2560 ระหว่างวันที่ 12 – 14 สิงหาคม 2560 ณ ชลนภารีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช     

จงึขอเชิญคณะกรรมการ ผูจ้ัดการ และเจ้าหนา้ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 

ที่ประชุม  นําเข้าที่ประชุมอํานวยการ 

5.18  เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณ 

 ด้วย ชมรมเจา้หนา้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ ได้กําหนดให้มกีารประชุมเชิงปฏิบัติการและประชุมใหญ่

สามัญประจําปี 2560 ระหว่างวันที่ 12 – 14 สิงหาคม 2560 ณ ชลนภารีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช      

จงึขอความอนุเคราะหส์นับสนุนงบประมาณในการจัดประชุมฯ ตามที่เห็นสมควร 

ที่ประชุม  นําเข้าที่ประชุมอํานวยการ 

5.19 เรื่อง  ขอเชิญร่วมท าบุญทอดผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ จว.พิจิตร 

 ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จํากัด จัดโครงการทําบุญทอดผ้าป่า

การศึกษา ระหว่างวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2560 เพื่อก่อสร้างห้องสุขาของโรงเรียนบ้านคลองใหญ่              

ต.หนองหญ้าไทร อ.สากเหล็ก จว.พิจิตร จงึขอเรียนเชญิผูม้ีจิตรศรัทธาทําบุญทอดผา้ป่าในครั้งนี ้

ที่ประชุม  อนุมัตทิําบุญทอดผา้ป่า  จํานวน 500  บาท 

/5.20 เรื่อง สมาชิกขอลาออก... 



 
 

 

5.20  เรื่อง  สมาชิกขอลาออก  (กรณีติดอายัดบังคับคดี และติดภาระค้ าประกัน) 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.สานิต  เจ้าแก่นแก้ว ตําแหน่ง สภ.สมเด็จ  สมาชิกเลขที่ 7437         

มีความประสงคข์อลาออกจากการเป็นสมาชิก และขอให้ สหกรณ์ฯ นําเงินส่วนที่เหลือจากการหักหนี้ส่งบังคับคดี 

รายละเอียดดังนี ้

  ทุนเรือนหุ้น   177,900.00  บาท 

  หนี้เงนิกู้สามัญ   153,200.41  บาท 

  ติดภาระค้ําประกัน  2  ราย 

  1. ส.ต.ท.ธวัชชัย  มาศนุย้ หุน้  214,900.00  บาท  หนี้  376,807.16  บาท 

  2. ส.ต.ท.วีระ   พิมเขตร หุน้  208,300.00  บาท  หนี ้ 443,074.20  บาท 

 **สมาชิกได้ทําหนังสอืรับสภาพหนีเ้รียบร้อยแลว้** 

ที่ประชุม  อนุมัตกิารลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ  

5.21  เรื่อง  สมาชิกขอโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ (กรณตีิดภาระค้ าประกัน) 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ด.ต.นิยม  มากนุ้ย  ตําแหน่ง  นปส.สุราษฎร์ธานี  สมาชิกเลขที่  3759       

มีความประสงค์ขอโอนย้ายราชการไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 

รายละเอียดดังนี ้

  ทุนเรอืนหุ้น   387,000.00 บาท 

  หน้ีเงินกู้สามัญ          1,062,849.42 บาท 

  ติดภาระค้ าประกัน  1  ราย 

  1.  ด.ต.พันธ์  ชูกระจ่างผล  หุน้  376,500.00  บาท  หนี ้ 931,169.57  บาท 

ที่ประชุม  อนุมัตโิอนสมาชิกภาพไปยังสหกรณ์ตํารวจกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด จํากัด 

5.22  เรื่อง  ขออนุมัติตัดครุภัณฑ์ช ารุด 

 จํานวน  7  รายการดังตอ่ไปนี้ 

 1.  เก้าอีห้มุนเหล็ก ลําดับที่ 7 ราคาทุน/ตัวละ 2,000.00  บาท  จํานวน  2  ตัว 

 2. เก้าอีท้ํางาน ลําดับที่ 21 ราคาทุน/ตัวละ 2,800.00  บาท  จํานวน  2  ตัว 

 3. เก้าอีผู้บ้ริหาร ลําดับที่ 40 ราคาทุน/ตัวละ  7,000.00  บาท  จํานวน  1  ตัว 

 4. แบตเตอรี่สํารอง ลําดับที่ 58 ราคาทุน/ตัวละ  1,900.00  บาท  จํานวน  1  ตัว 

 5. เครื่องสํารองไฟ ลําดับที่ 60 ราคาทุน/ตัวละ 2,500.00  บาท  จํานวน  1  ตัว 

 6. เครื่องสํารองไฟ ลําดับที่ 72 ราคาทุน/ตัวละ 1,950.00  บาท  จํานวน  1  ตัว 

 7. เก้าอีส้ํานักงาน (ทุนพัฒนา) ราคาทุน/ตัวละ 2,800.00  บาท   จํานวน  9  ตัว 

 จงึเรียนให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติตัดครุภัณฑ์ชํารุดดังรายการข้างต้น 

ที่ประชุม  อนุมัตติามที่เสนอ 

/5.23 เรื่อง ขอเบิกเงินกองทุน... 



 
 

 

5.23  เรื่อง  ขอเบิกเงนิกองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ พ.ศ.2558 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2559 

 อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจจังหวัดยะลา จํากัด ข้อ 3 (1) ข้อ 79(8) และข้อ 107 

(10) และโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 21 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  27 มกราคม 2559   ได้แก้ไขระเบียบ

สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการหรอืการสงเคราะห ์พ.ศ.2558 ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 12 สมาชิกผู้ใดเสียชีวิต หรือได้รับบาดเจ็บสาหัส ตามข้อ 5(1)(2) ให้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์

ช่วยเหลือจากสหกรณ์ตามหลักเกณฑด์ังนี้ 

   (2) กรณีสมาชิกได้รับบาดเจ็บให้จา่ยเงนิช่วยเหลือวันละ 300 บาท แต่ไม่เกินปีละ 20,000.00  บาท 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.เฉลียว  แก่นเมือง ตําแหน่ง ผบ.หมู่ สภ.เมืองสงขลา สมาชิกเลขที่ 

6234 ได้ประสบอุบัติเหตุขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนตัวล้มเอง เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 เข้าพักรักษาตัวที่

โรงพยาบาลสงขลาเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ถึง 13 มิถุนายน 2560 เป็ นเวลา 2 วัน 1 คืน  จึงขอเบิก

เงินกองทุนสวัสดิการหรอืการสงเคราะห ์ ตามระเบียบต่อไป 

ที่ประชุม  อนุมัตติามระเบียบ 

5.24  เรื่อง  ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม 

 ด้วย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด ชสอ. กําหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร      

“ ผูบ้ริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับสูง”รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 19กรกฎาคม – 22 กันยายน 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ 

อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จงึขอเรียนเชญิประธานกรรมการ  กรรมการดําเนินการ ผู้จัดการ รองผู้จัดการ หรือ

ผูช่้วยผูจ้ัดการเข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้ 

ที่ประชุม  ไม่เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้ 

5.25  เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ. 

 ด้วย สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย       

สส.ชสอ. อาศัยอํานาจแห่งระเบียบสมาคม ว่าด้วย ศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ.พ.ศ.2560 ซึ่งมีสาระสําคัญใน

ระเบียบเกี่ยวกับวาระการดํารงตําแหน่ง อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ การกําหนดให้มีผู้ตรวจสอบภายใน

ประจําศูนย์ประสานงานและเจ้าหนา้ที่ศูนย์ประสานงานตามความละเอียดที่แจ้งแล้วนั้น จึงขอให้ศูนย์ประสานงาน

ส่งรายชื่อคณะกรรมการมายัง สส.ชสอ. ตามระเบียบที่แนบมาพร้อมนี้ 

ที่ประชุม  เข้าที่ประชุมอํานวยการ 
 

 ระเบียบวาระที่  6  เรื่อง  อื่นๆ 

6.1  เรื่อง  สมาชิกขอกู้เงนิสามัญแต่เน่ืองจากมีหน้ีกับธนาคารออมสิน 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ด.ต.ถาวร  ซิ่นหลิว  ตําแหน่ง  สภ.รามัน  สมาชิกเลขที่ 7824 ซึ่งได้ขอกู้

สามัญกับทางสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด แตเ่นื่องจากมีหนี้กับธนาคารออมสิน   

ที่ประชุม  อนุมัตเิรียกสมาชิกรายนี้มากู้เงินปรับโครงสรา้งหนี้ 

 

/6.2 เรื่อง ขอเชิญเข้ารวมประชุม... 



 
 

 

6.2 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมภิบาล 

 ส่งเสริมสหกรณ์เชิญเข้าร่วมประชุมโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภบิาล ที่โรงแรมลีการเ์ด้น          

อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา 

ที่ประชุม  จ.ส.ต.กันย์ทิต ฆังคะรัตน์ และ พ.ต.ท.ศวิกร จันทร เข้าร่วม 

6.3 เรื่อง การประชุมสัญจร 

ที่ประชุม  กําหนดประชุมสัญจรครัง้ที่ 1/2560 ที่ สภ.ลําใหม่ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 

6.4 เรื่อง การพิจารณาเงินกู้ให้สมาชิกกรณยีุติเรื่องทางวินัย 

ที่ประชุม  กรณีสมาชิกถูกดําเนินการทางวินัยเกี่ยวกับยาเสพติด เมื่อมีคําสั่งยุติเรื่องแล้ว จะต้องนับ

ระยะเวลาต่อไปอีก 1 ปี นับแต่วันที่มีคําสั่งให้ยุติเรื่องจึงจะสามารถยื่นกู้สามัญได้ ส่วนการกู้ประเภทอื่นสามารถ

ยื่นได้ตามปกติตั้งแตว่ันที่สมาชิกแจง้ให้สหกรณ์ทราบว่าได้ยุติเรื่องแล้ว 

6.5 เรื่อง การฟ้องด าเนินคดีลูกหนี้ 

ที่ประชุม  ที่ปรึกษาฝา่ยกฎหมายหาข้อมูลกรณีกรณีการฟ้องดําเนินคดีลูกหนีต้่อไปจะดําเนนิการฟ้องเฉพาะ

ผูกู้้และผูค้้ําที่ไม่รับสภาพหนีไ้ว้กับสหกรณ์ได้หรอืไม่ 

6.6  เรื่อง  สมาชิก ราย พ.ต.อ.สมชาย  น่าดู  

ที่ประชุม  มีมติใหเ้รียกสมาชิกผูค้้ําประกันของ สมาชิก ราย  พ.ต.อ.สมชาย  น่าดู  มาปรับโครงสรา้งหนี้ 

 

เลิกการประชุม 12.00  น. 

   

 

       พันตํารวจตรีหญิง เสาวลักษณ์  ตรีมรรค   ประธานในที่ประชุม 

              (  เสาวลักษณ์  ตรีมรรค  ) 

       จา่สิบตํารวจ         กันย์ทิต  ฆังคะรัตน์      ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

                ( กันย์ทิต ฆังคะรัตน์ ) 

          ส าเนาถูกต้อง 

พันตํารวจตรหีญิง     เสาวลักษณ์   ตรมีรรค 

   (  เสาวลักษณ์   ตรีมรรค  ) 

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

 


