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/ระเบียบวาระที่ 1... 

 



ระเบียบวาระที่  1   เรื่อง  ที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  

 ขอขอบคุณกรรมการทุกท่านที่ได้เสียสละกําลังกาย กําลังใจ และกําลังความคิด ในการพัฒนากิจการ

สหกรณ์ของเราให้มีความก้าวหน้า ซึ่งผลการดําเนินการการที่ผ่านมาถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และตามที่สหกรณ์ได้

มีการปรับเปลี่ยนการปิดบัญชีจากเดิม 31 ธันวาคม เป็น 31 ตุลาคม ซึ่งขณะนี้ ใกล้จะปิดบัญชีสหกรณ์แล้ว     

ขอให้กรรมการดําเนินการทุกท่านเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับการประชุมใหญ่ประจําปี 2560 นี้ 

ระเบียบวาระที่  2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม 

2.1   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการชุดที่ 22 คร้ังที่ 10/2560 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรมการชุดที่ 22 ครั้งที่ 10/2560 

2.2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการชุดที่ 22 คร้ังท่ี 8/2560 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงการประชุมคณะกรมการอํานวยการชุดที่ 22 ครั้งที่ 8/2560 
 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  สืบเนื่อง 

3.1  เรื่อง  การกู้เงนิของข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการ 

 จากมติที่ประชุมชุดที่ 22 ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560  มติที่ประชุมให้นําเรื่องดังกล่าวเข้าที่

ประชุมคณะกรรมการอํานวยการเพื่อกําหนดแนวทางดําเนินการ แล้วเสนอต่อที่ประชุมประจําเดือนตอ่ไป 

 ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีตใิห้นําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําเดือน ดังนี้ 

   1. กําหนดอายุสมาชิกในการคํานวณเงินกู้ ไม่เกิน 68 ปี เดิม 70 ปี 

   2. สมาชิกที่มอีายุ 55 ปี ขึน้ไปหากประสงค์กู้เงนิต้องเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ 

   3. ให้ข้าราชการบํานาญสามารถกู้เงินสวัสดิการกรณีเสียชีวิตได้แต่ลดอัตราการจ่าย

ดอกเบีย้ ต่ํากว่าอัตราดอกเบีย้ปกติ  ร้อยละ 1  

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบกับสมาชิกโดยตรง ดังนั้นการ

พิจารณาจําเป็นต้องพิจารณาให้รอบคอบ และกรรมการควรไปศึกษาปัญหาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้ถี่ถ้วน

รวมถึงการไปศึกษาจากสหกรณ์อื่นๆ ว่ามีแนวทางในการแก้ไขปัญหาลักษณะดังกล่าวอย่างไร และให้ฝ่ายจัดการ

เสนอเปรียบเทียบแนวทางการดําเนินการแบบต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการได้เลือกวิธีการที่ดีที่สุดต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

/4.11 เรื่อง  พิจารณาขั้นเจา้หนา้ที่... 



4.11  เรื่อง  พิจารณาขั้นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ประจ าปี 2560  

 

  

 ด้วยสหกรณ์จะทําการปิดบัญชีในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 นี้ ซึ่งที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้

บรรลุเป้าหมายตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด ดังนั้นจึงเห็นควรให้มีการพิจารณาปรับขั้นเงินเดือนให้กับ

เจ้าหนา้ที่เพื่อเป็นขวัญกําลังใจ ดังนี้ 

  1. ด้วยเห็นสมควรให้มกีารปรับฐานเงินเดือนเจ้าหน้าที่ที่มีฐานเงินเดือนต่ําให้มีความเหมาะสมกับ

ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จํานวน 3 ราย ดังนี้  

   1)  น.ส.วราภรณ์  คงทอง  ได้ปรับฐานเงนิเดือน  จํานวน  9,510.00   

   2)  น.ส.สกุณ  เลีย้งพันธ์สกุล  ได้ปรับฐานเงนิเดือน  จํานวน  11,070.00 

   3)  น.ส.วันนิสา  ธรรมโชติ  ได้ปรับฐานเงนิเดือน  จํานวน  10,800.00 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติอนุมัตใิห้ปรับฐานเงินเดือน พฤศจกิายน 2560 

  2. เห็นสมควรให้มีการพิจารณาปรับขั้นเงินเดือนให้กับเจ้าหน้าที่ จํานวน 6 ราย โดยพิจารณาให้

โควตาปรับ 2 ขั้น ร้อยละ 50 ของจํานวนเจ้าหน้าที่ และ 1.5 ขั้น ร้อยละ 50 ของจํานวนเจ้าหน้าที่ โดยให้เป็น

อํานาจของผูจ้ัดการการพิจารณาเสนอชื่อเจ้าหน้าที่ให้ได้รับขั้นเงนิเดือน ซึ่งผูจ้ัดการเสนอมา ดังนี้ 

  1.  นางพรรณี  แก้วศร ี ได้รับอัตราขัน้  1.5  อัตราเงินเดือน ปี 2560  จํานวน  32,140.00 

  2.  น.ส.กัญจน์ณัฎฐ์  หวังมวลกลาง  ได้รับอัตราขั้น  1.5  อัตราเงินเดือนปี 2560  จํานวน 20,010.00 

  3.  นางศิวาลัย  ป.ปาน  ได้รับอัตราขัน้  1.5  อัตราเงินเดือน ปี 2560  จํานวน  20,500.00 

  4.  นางสาวเมสินี  ชัยสงคราม  ได้รับอัตราขั้น  2  อัตราเงินเดอืน ปี 2560 จํานวน 16,560.00 

  5.  น.ส.ลัดดาวัลย์ ปาลิยะประดิษฐ์ ได้รับอัตราขั้น  2  อัตราเงนิเดือน ปี 2560 จํานวน 13,070.00  

  6.  น.ส.นารีรัตน์  สังข์สกุล  ได้รับอัตราขัน้  2  อัตราเงินเดือน ปี 2560 จํานวน 11,330.00 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติอนุมัตใิหป้รับขั้นเงนิเดือนเจา้หน้าที่ตามรายชื่อที่ผู้จัดการเสนอมา พฤศจกิายน 2560

   

/ระเบียบวาระที่ 4... 

ล า 

ดับ 
ช่ือ-สกุล 

วันเร่ิมท า

งาน 
ต าแหน่ง 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

เงินเดอืน ข้ัน เงินเดอืน ข้ัน เงินเดอืน ข้ัน เงินเดอืน ข้ัน เงินเดอืน ข้ัน 

1 นางพรรณี  แก้วศรี 2 เม.ย. 2544 รองผูจ้ัดการฯ 16,860.00 2 18,540.00 2 24,390.00 1.5 27,240.00 2 29,960.00 1.5 

2 น.ส.กัญจน์ณัฎฐ์ หวังมวลกลาง 27 มี.ค.2551 จนท.สินเช่ือ 10,470.00 2 11,520.00 1.5 14,840.00 2 16,970.00 2 18,650.00 1.5 

3 นางศิวาลัย ป.ปาน 16 มิ.ย.2551 จนท.บัญชี 10,730.00 1.5 11,520.00 2 15,180.00 2 17,360.00 2 19,090.00 1.5 

4 น.ส.เมสินี  ชัยสงคราม 1 เม.ย.2553 จนท.คอมฯ 8,660.00 1.5 9,300.00 2 12,270.00 2 14,030.00 1.5 15,060.00 2 

5 น.ส.ลัดดาวัลย์ ปาลิยะประดิษฐ์ 1 มิ.ย. 2557 จนท.ธุรการ - - 7,500.00 1 9,440.00 2 10,800.00 2 11,880.00 2 

6  น.ส.นารีรัตน์  สังขส์กุล 1 พ.ค.2559 จนท.การเงิน - - - - 7,500.00 - 9,360.00 2 10,300.00 2 

7 น.ส.วราภรณ์  คงทอง 1 พ.ค.2559 จนท.บริการ - - - - 5,780.00 - 7,710.00 1.5 8,310.00 ปรับ 

8 น.ส.สกุณ  เลีย้งพันธุส์กุล 1 ก.ย.2559 จนท.ติดตามหนี้ - - - - - - 9,360.00 0.5 9,590.00 ปรับ 

9 น.ส.วันนิสา  ธรรมโชติ 1 ก.ย.2560 จนท.บัญชี - - - - - - - - 9,360.00 ปรับ 



ระเบียบวาระที่  4 

เรื่อง  เพื่อทราบ 

4.1 เรื่อง  เงนิรับ – จ่าย ประจ าเดือน ตุลาคม 2560 

 รายการรับ – จา่ยเงินในรอบเดือน ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2560  ดังนี้ 

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

- ธนาคารกรุงไทยกระแสรายวัน               710.00  บาท 

- รับเงนิชําระหนีเ้งินกู้สามัญ              66,745,621.84  บาท 

- รับเงนิชําระหนีเ้งินกู้ฉุกเฉิน       3,707,441.72  บาท 

- เงินกู้สามัญ – ปืน           28,000.00  บาท 

- รับชําระหนี้เงินกู้สามัญ – ทุนการศึกษา           3,275.46  บาท 

- รับชําระหนี้เงินกู้ – บรรเทาค่าครองชีพ      8,631,416.86  บาท 

- รับเงนิชําระหนีเ้งินกู้ปันผล             5,621.25  บาท 

- รับเงนิชําระหนีเ้งินกู้สามัญพิเศษ(รับภาระชําระหนี)้       962,312.00 บาท 

- รับเงนิชําระหนีเ้งินกู้ ฐานะผู้ค้ําประกัน         855,893.57 บาท 

- รับชําระเงินกู้ฉุกเฉิน-ฐานะผู้ค้ําประกัน             1,004.00 บาท 

- รับชําระลูกหนี้ตามคําพิพากษา              9,721.34 บาท  

- รับชําระเงินกู้อื่น              19,004.50 บาท 

- เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเป้าหมาย      8,590,139.50 บาท 

- เงินรอจ่ายคืน             67,575.45  บาท 

- เงินกู้ ธกส.ยะลา                15,000,000.00  บาท 

- เงินกู้ สอ.รพ.หาดใหญ่ จํากัด     70,000,000.00  บาท 

- ทุนเรือนหุ้น         9,574,460.00 บาท 

- รายได้เบ็ดเตล็ด              24,335.56 บาท 

- ดอกเบีย้เงนิรับฝากธนาคาร              7,441.08 บาท 

- กองทุนช่วยเหลือสมาชิกผูค้้ําประกันเงนิกู้       602,065.97  บาท 

- ดอกเบีย้รับ          1,912,005.43 บาท 

     -   ค่าธรรมเนียมแรกเข้า               1,200.00 บาท 

     -   ดอกเบีย้เงนิรับฝากชุมนุม สอ.ตร.แห่งชาติ จํากัด            1,380.19 บาท 

     -  รายได้ค่าเช่า                           2,000.00 บาท 

     -  ดอกเบีย้คําพิพากษา               8,932.66 บาท 

     -  ดอกเบีย้จ่าย ธกส.               .01 บาท 

     -  เงินกู้ สอ.รพ.หาดใหญ่                 59,080,000.00 

      รวมรับ                186,761,558.39 บาท 

/รับเงินธนาคารกรุงไทย 



-  รับเงินธนาคารกรุงไทย สาขายะลา      47,569,811.08 บาท 

-  รับเงนิ ธกส.ยะลา         15,000,000.00 บาท 

-   รับเงนิธนาคารออมสิน            14,800.00.00 บาท 

-  รับเงนิธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส                         .00 บาท 

      -  รับเงนิฝากธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์                                                      .00 บาท 

 -  รับเงนิฝากธนาคารธนชาต                                                                  .00 บาท  

 -  เงินสดคงเหลือยกมา (30 ก.ย.60)                                              178,211.42 บาท 

   รวมรับทั้งสิ้น                                                          264,309,580.89 บาท  

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

- จา่ยเงนิกู้สามัญแก่สมาชิก             105,507,400.00  บาท 

- จา่ยเงนิกู้ฉุกเฉินแก่สมาชิก        4,199,521.83 บาท 

- เงินกู้ – ฐานะผูค้้ํา              1,896,173.95 บาท 

- จา่ยเงนิกู้สามัญพิเศษ (รับภาระหนี้)      4,690,000.00 บาท 

- เงินกู้สามัญ-บรรเทาค่าครองชีพ      11,952,500.00 บาท 

- เครื่องเขยีนแบบพิมพ์                                .00 บาท 

- เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเป้าหมาย       3,693,222.40 บาท 

- เงินกู้ ธกส. สาขายะลา              .01 บาท 

- เงินกู้  สอ.รพ.หาดใหญ่                59,080,000.00 บาท 

- เงินรอจ่ายคืน             269,708.71 บาท 

- ทุนเรือนหุ้น                   1,645,900.00 บาท 

- กองทุนช่วยเหลือสมาชิก            143,894.00 บาท 

- ทุนสวัสดิการสมาชิก             46,000.00 บาท 

- ดอกเบีย้รับ              76,934.01 บาท 

- ค่าเบีย้ประชุม               8,000.00 บาท 

- ค่าตอบแทน              30,600.00 บาท 

-   ค่ารับรอง                1,786.00 บาท 

- ค่าน้ําประปา                   136.96 บาท 

- ค่าเบีย้เลีย้งพาหนะ               2,200.00 บาท 

- ดอกเบีย้จ่าย สอ.รพ.หาดใหญ่           103,187.67 บาท 

- ค่าซ่อมแซมอาคาร                1,130.00 บาท 

- ค่าวัสดุสํานักงาน            3,840.00  บาท 

-   ค่าไฟฟ้า             6,356.22  บาท 

-   ค่าโทรศัพท์             3,097.65  บาท 

-   ค่าธรรมเนียมธนาคารและอากร           1,750.10  บาท 

/ค่าไปรษณีย์... 



-   ค่าไปรษณีย์             1,485.00  บาท 

-   ดอกเบีย้จ่ายเงนิรับฝาก                 4.75  บาท 

-   ค่าประกันสังคม           10,584.00  บาท 

-   ค่าบริการอินเตอรเ์น็ต            1,284.00  บาท 

-   ค่าเคเบิล้ทีวี               200.00  บาท 

-   ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร          3,000.00  บาท 

รวมจ่าย           193,379,760.30  บาท 

     -  นําเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขายะลา            40,270,958.80  บาท 

  -  นําเงินฝากธนาคาร ธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์                          .00  บาท 

     -  นําเงินฝากธนาคารออมสิน             15,100,000.00  บาท 

 -   นําเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส                400,000.00  บาท 

 -   นําเงินฝาก ธกส.ยะลา              15,007,441.08  บาท 

 -   เงนิฝาก ชสอ.ตร.แห่งชาติ           1,380.19  บาท 

     -  เงินสดคงเหลอืยกไป (20 ต.ค.60)       149,903.56  บาท 

    รวมรายจ่ายทั้งสิ้น         264,309,580.89  บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติรับทราบเงนิรับ – จา่ย ประจําเดือน ตุลาคม 2560 

4.2 เรื่อง  สมาชิกคงเหลือ ประจ าเดือน ตุลาคม 2560 

 สมาชิกยกมาจากเดือนก่อน    3,158 ราย 

 สมาชิกสมัครใหม่เดอืน ต.ค.60        17 ราย 

 อนุมัตใิห้ออกเดือน ต.ค.60         14 ราย 

 คงเหลือสมาชิกทั้งสิน้     3,161 ราย 

         จงึแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติรับทราบสมาชิกคงเหลอืเดือนตุลาคม 2560 

4.3  เรื่อง  การจ่ายเงนิกู้ฉุกเฉิน ประจ าเดือน ตุลาคม 2559 

 ในระหว่างเดือน 21 กันยายน  2560 – 20 ตุลาคม 2560 สหกรณ์ฯ จ่ายเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินให้สมาชิก

หนว่ยต่าง ๆ จํานวน 400 ราย เป็นเงิน 5,438,900.00  บาท  

จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมติรับทราบการจา่ยเงนิกู้ฉุกเฉิน ประจําเดือนตุลาคม 2560  
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4.4  เรื่อง  รายงานการตรวจสอบกิจการ 

 ผูต้รวจสอบ   ร.ต.ท.สุทิน  ศรีบุญเอียด  ได้รายงานการปฏิบัติงานด้านการเงนิ ดังนี้ 

 ธนาคารธนชาติ สาขายะลา ยอดเงนิคงเหลอื ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560 จํานวนเงิน 183,446.63  บาท   

 ธนาคารกรุงเทพ สาขายะลา ยอดเงนิคงเหลอื ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 จํานวนเงิน 161,186.57  บาท 

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขายะลา ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2560 จํานวนเงิน 

2,491,799.36  บาท 

 ธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส  ยอดเงินคงเหลอื ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560 จํานวนเงิน 631,235.06 บาท 

 ธนาคารกรุงไทย สาขายะลา ยอดเงนิคงเหลอื ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2560 จํานวนเงิน 4,764.42 บาท 

 เงินฝากธนาคารออมสิน สาขายะลา ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่  24 ตุลาคม 2560 จํานวนเงิน 

2,576,125.34 บาท 

 เงนิฝากธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์ สาขาหาดใหญ่ ยอดเงนิคงเหลือ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560 จํานวนเงนิ 24,493.16 บาท 

 ด้านสินเช่ือ 

 สหกรณ์ฯได้ให้กู้เงนิแก่สมาชิก 2 ประเภท 

 1. เงนิกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  จํานวน  400  สัญญา  จํานวนเงิน       33,438,900.00  บาท 

 2.  เงินกู้สามัญ  จํานวน  84  สัญญา  จํานวนเงิน       122,438,000.00  บาท 

 จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม รับทราบรายงานการตรวจสอบกิจการระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 24 ตุลาคม 2560 

4.5  เรื่อง  รายงานงบทดลองประจ าเดือน กันยายน 2560 

รายงานสรุปงบทดลอง 

จากวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – วันท่ี 20 ตุลาคม 2560 

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

 สินทรัพย์      2,137,480,963.50 

 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ                4,554,450.75 

  รวมสินทรัพย์     2,132,926,512.75 

 รวมหนี้สนิ      964,476,118.71 

 รวมทุน              1,084,915,204.17 2,049,391,322.88 

 กําไรสุทธิ          83,535,189.87 

  รวมหนี้สนิและทุน     2,132,926,512.75 

 รวมรายได้          120,561,940.50 

 รวมค่าใช้จา่ย           37,026,750.63 

  กําไรสุทธิ          83,535,189.87        

 จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม รับทราบรายงานงบทดลองประจําเดือนกันยายน 2560 

/4.6 เรื่อง รายงานการลาของเจา้หนา้ที่... 



4.6  เรื่อง  รายงานการลาของเจ้าหน้าที่ ประจ าเดือน ตุลาคม 2560 

 ตั้งแตว่ันที่ 21 กันยายน 2560 – 20 ตุลาคม 2560 

ชื่อ – นามสกุล ลาพักผ่อน ลากจิ ลาปว่ย ลาคลอด รวม 
รวมวันลา 

ที่ผ่านมา 

พ.ต.ท.ศิวกร  จันทร - 1 - - 1 10 

นางพรรณี  แก้วศรี 1 - - - 1 6.5 

นางสาวกัญจน์ณัฎฐ์  หวังมวลกลาง 1 1.5 - - 2.5 4.5 

นางศิวาลัย  ป.ปาน - - - - - 4.5 

นางเมสนิ ี ชัยสงคราม 1 - - - 1 9 

นางสาวลัดดาวัลย์  ปาลิยะประดิษฐ์ 1 - - - 1 10 

นางสาวนารีรัตน์  สังข์สกุล - - - - - 1.5 

นางสาววราภรณ์  คงทอง 3 - - - 3 20.5 

นางสาวสกุล  เลีย้งพันธ์ุสกุล - - - - - 4 

นางสาววันนสิา  ธรรมโชติ - - - - - 2.5 

จงึแจ้งที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 

4.7  เรื่อง  รายงานกองทุนช่วยเหลือสมาชกิ ประจ าเดือน ตุลาคม 2560 

 กองทุนช่วยเหลือสมาชกิ ณ 21 กันยายน 2560 – 20 ตุลาคม 2560 

   ยอดยกมา    10,803,046.58 บาท 

   รับกองทุน        615,365.97 บาท 

   จา่ยกองทุน        283,894.00 บาท 

   คงเหลือ        11,134,518.55  บาท 

 จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  5   

 เรื่อง  เพื่อพิจารณา 

5.1   เรื่อง กรมส่งเสริม 

 1. ระเบียบเกี่ยวกับผูต้รวจสอบกิจการให้มีอยู่ในข้อบังคับด้วย 

 2. การดําเนินการใดๆ ของคณะกรรมการดําเนินการหากผู้ตรวจสอบกิจการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่

ถูกต้องตามข้อบังคับหรือระเบียบ หรอือาจก่อให้เกิดความเสียหาย ให้ผู้ตรวจสอบกิจการสรุปรายงานให้

คณะกรรมการดําเนินการทราบโดยเร็วเพื่อจะได้แก้ไขใหถู้กต้อง 

 3. ใหต้รวจสอบว่าสหกรณ์มรีะเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง หรอืไม่หากไม่มีใหร้่างระเบียบดังกล่าวด้วย 

 4. การร่างระเบียบของสหกรณ์ใหท้ําตามแบบที่กําหนด หากมีข้อสงสัยใหส้อบถามไปที่สง่เสริมฯ 

ที่ประชุม  มีมติรับคําแนะนําเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป 

/5.2 เรื่อง ผูต้รวจสอบบัญชี... 



5.2  เรื่อง ผู้ตรวจสอบบัญชี 

ที่ประชุม  ไม่ม ี

5.3  เรื่อง ผู้ตรวจสอบกิจการ 

ที่ประชุม  ไม่ม ี

5.4  เรื่อง สมาชกิพ้นสภาพจากสหกรณ์ สมาชิกพ้นสภาพ ประจ าเดือน กันยายน 2560 ดังน้ี 

ล า 

ดับ 
เลขที ่ ชื่อ – สกุล 

ทุนเรอืนหุ้น 

( บาท ) 

หน้ีสิ้น 

( บาท ) 

ดอกเบี้ย 

( บาท ) 

จ่ายจรงิ 

( บาท ) 
กรณี 

1 6382 ร.ต.อ.สันธิชัย พรหมทอง 1,000,000.00 00 00 1,000,000.00 เหตุผลส่วนตัว 

2 6353 จ.ส.ต.ทวี  สสีวรรค์ 162,000.00 00 00 162,000.00 เหตุผลส่วนตัว 

3 9632 ส.ต.ต.บูคคอร ี นิสัน 31,500.00 00 00 31,500.00 เหตุผลส่วนตัว 

4 9081 ส.ต.ท.สานูซ ี สะรี 56,400.00 5,600.00 00 50,800.00 เหตุผลส่วนตัว 

 1,249,900.00 5,600.00 00 1,244,300.00  

  ทุนเรอืนหุ้น  1,249,900.00  บาท 

  หน้ีเงินกู้        5,600.00     บาท 

  คงเหลือ   1,244,300.00  บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติ ลําดับที่ 1 ได้ทําหนังสือขอยกเลิกการลาออก 

 ลําดับที่ 2 – 4 จ่ายคืนค่าหุ้นตามปกติ 

5.5  เรื่อง ประมาณการรับ – จ่ายเงนิ ประจ าเดือน พฤศจกิายน 2560 

 ประมาณการรับ – จ่ายเงิน ประจําเดือนพฤศจิกายน 2560 สหกรณ์ฯ จะได้รับในวันสิ้นเดือนเพื่อให้

ที่ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับจํานวนเงินของสหกรณ์ฯ ที่ประมาณว่าจะได้รับและจ่ายในวันสิ้นเดือนนี้ เพื่อที่

ประชุมจะได้รับทราบยอดเงนิคงเหลอื ดังนี้ 

 รายรับ 

1. รับเงนิค่าหุน้รายเดือน               4,663,000.00  บาท 

2. รับเงนิชําระหนี้สามัญจากสมาชิก            12,589,519.88  บาท 

3. รับเงนิชําระหนี้ฉุกเฉินจากสมาชิก    2,314,410.00  บาท 

4. รับดอกเบีย้เงนิให้กู้แก่สมาชิก             11,773,382.62  บาท 

5. เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเป้าหมาย      294,600.00  บาท 

รวมรับ                31,634,912.50  บาท 

 รวมจ่าย 

1. จา่ยค่าหุน้คืนแก่สมาชิก 4 ราย     1,244,300.00  บาท 

2. จา่ยค่าเบีย้ประชุมกรรมการ         27,000.00  บาท 

3. ค่าตอบแทนเจ้าหนา้ที่          59,010.00  บาท 

/4. จา่ยเงนิเดือนเจา้หน้าที่... 



4. จา่ยเงนิเดือนเจา้หนา้ที่         132,410.00  บาท 

5. จา่ยชําระเงินกู้ ธกส.ยะลา           20,000,000.00  บาท 

6. จา่ยชําระดอกเบีย้ ธกส.ยะลา        931,766.41  บาท 

7. จา่ยดอกเบีย้ตั๋วสัญญาใช้เงนิ ธ.กรุงเทพ       251,397.26  บาท 

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

9. จา่ยชําระดอกเบีย้ สอ.รพ.หาดใหญ่      107,876.71  บาท 

10. ค่าตอบแทนที่ปรึกษา           8,000.00  บาท  

11. จา่ยดอกเบีย้ตั๋วสัญญาใช้เงนิ ธ.กรุงไทย สิโรรส     486,575.34  บาท 

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

13. จา่ยชําระดอกเบีย้ สอ.รพ.ตํารวจ      480,657.53  บาท 

14. จา่ยเงนิกู้สามัญ 3 ราย                 689,000.00  บาท 

15. จา่ยดอกเบีย้ตั๋วสัญญาใช้เงนิ – ธ.ธนชาติ     291,945.20  บาท 

16. จา่ยดอกเบีย้ตั๋วสัญญาใช้เงนิ – ธ.แลนด์แอนดเ์ฮาส์    471,369.86  บาท 

          รวมจ่าย                                                 27,521,308.31  บาท 

 รวมรับทั้งสิ้น             31,634,912.50  บาท 

 หัก รวมจา่ย              27,521,308.31  บาท 

 เงนิคงเหลือ                         4,113,604.19  บาท 

 กัน ไว้เป็นเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน    3,000,000.00  บาท 

 กัน ไว้เป็นที่จ่ายคืนเงินรับฝาก    1,000,000.00  บาท 

  คงเหลือเป็นเงินใชจ้า่ย                  113,604.19  บาท 

 หมายเหตุ 

 เงินสดคงเหลอื  (20 ต.ค.60)       149,903.56  บาท 

 เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส คงเหลือ 20 ต.ค.60    631,235.06  บาท 

 เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขายะลา คงเหลือ 20 ต.ค.60     3,158,876.85  บาท 

 เงินฝาก ธ.กรุงเทพ คงเหลอื              161,186.57  บาท 

 เงินฝาก ธกส.ยะลา คงเหลือ             2,491,733.36  บาท 

 เงินฝากชุมนุม สอ.ตร.แหง่ชาติ       136,474.65  บาท 

 เงินฝากธนาคารธนชาต        174,323.35  บาท 

 เงินฝากธนาคารออมสิน              3,475,125.94  บาท 

 เงินฝากธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์       171,242.16  บาท 

 

 เงนิสดและเงนิฝากธนาคารคงเหลือ                   10,550,101.55  บาท 

 

/หมายเหตุ... 



 หมายเหตุ 

 หนี้เงนิกู้ สอ.รพ หาดใหญ่ คงเหลือ              69,160,000.00  บาท 

 หนี้เงนิกู้ ธกส.สาขายะลา คงเหลือ                   214,229,825.99  บาท 

 หนี้ตัว๋สัญญาใช้เงนิ ธ.กรุงไทย สาขาสิโรรส         150,000,000.00  บาท 

 หนี้เงนิกู้ สอ.รพ. ตํารวจ คงเหลือ           127,500,000.00  บาท 

 หนี้ตัว๋สัญญาใชเ้งิน ธ.แลนด์แอนดเ์ฮาส์         150,000,000.00  บาท 

 หนี้ตัว๋สัญญาใชเ้งินธนาคารธนชาต           90,000,000.00  บาท 

 หนีต้ั๋วสัญญาใชเ้งิน ธ.กรุงเทพ           80,000,000.00  บาท 

     รวมหน้ีคงเหลือ         880,889,825.99  บาท 

 หมายเหตุ 

 รายได้ยังไม่ลงบัญชี  20/10/60            13,800.00  บาท 

     รวม         13,800.00  บาท 

ที่ปะชุม       พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติประมาณการรับ – จา่ยเงิน ประจําเดือน พฤศจกิายน 2560 

5.6  เรื่อง การจ่ายเงนิกู้สามัญระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 

 ระหว่างวันที่ 21 กันยายน  – 20 ตุลาคม พ.ศ.2560 

 22/09/60 จํานวน     1 ราย เป็นเงิน      300,000.00  บาท 

 02/10/60 จํานวน   11 ราย เป็นเงิน            11,560,000.00  บาท 

 03/10/60 จํานวน   2 ราย เป็นเงิน    2,100,000.00  บาท 

 04/10/60 จํานวน   1 ราย เป็นเงิน    1,528,000.00  บาท 

 05/10/60 จํานวน  15 ราย เป็นเงิน   11,810,000.00  บาท 

 09/10/60 จํานวน  22 ราย เป็นเงิน   14,640,000.00 บาท 

 11/10/60  จํานวน  10 ราย เป็นเงิน    9,180,000.00  บาท 

 12/10/60 จํานวน  10 ราย เป็นเงิน    7,700,000.00 บาท 

 17/10/60 จํานวน  24 ราย เป็นเงิน  15,890,000.00  บาท 

 18/10/60 จํานวน  49 ราย เป็นเงิน  24,750,000.00  บาท 

 20/10/60 จํานวน  19 ราย เป็นเงิน  22,680,000.00 บาท 

   รวมทั้งหมด  164  ราย  เป็นเงนิ        122,438,000.00 บาท 

ที่ประชุม  มีมติอนุมัติการจ่ายเงนิกู้สามัญระหว่างวันที่ 21 กันยายน – 20 ตุลาคม 2560 

5.7  เรื่อง การจ่ายเงนิกู้สามัญ ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมัตจิ่าย  จํานวน  3   ราย เป็นเงิน  1,257,705.89   บาท และอนุมัติให้

จา่ยเงนิกู้สามัญใหก้ับสมาชิกที่ขอกู้ตามลําดับที่ยื่นหากมีเงินเพียงพอ 

 

/5.7.1  สมาชิกขอกู้เงินสามัญ... 



 5.7.1  สมาชิกขอกู้เงนิสามัญ (กรณีปรับโครงสร้างหน้ี)   

 1.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.อ.คัมพล  ดําแก้ว ตําแหน่ง ผบ.หมู่ สภ.ลําใหม่ สมาชิกเลขที่ 

5681 ขอกู้เงินสามัญ จํานวน  1,630,000.00  บาท (หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ขอผ่อนชําระจํานวน 

220  งวด  เนื่องจากต้องรับภาระหนี้ของ ส.ต.อ.สมศักดิ์ เกษศิริ  กรณีให้ออกจากราชการ และบัดนี้ได้รับภาระ

หนี้ของรายนี้แล้ว และยินยอมจะปิดเงินกู้ในฐานะผูค้้ําประกัน  จงึขอกู้เงนิสามัญในครั้งนี ้    

ที่ประชุม อนุมัตใิห้กู้เงินสามัญ จํานวน 1,630,000.00  บาท ผอ่นชําระ 220 งวด 

 5.7.2  สมาชิกขอกู้เงนิสามัญ (กรณตีิดภาระค้ าประกัน) 

 -ไม่ม-ี 

ที่ประชุม ไม่ม ี

 5.7.3 สมาชิกขอกู้เงนิโครงการบรรเทาค่าครองชพี (กรณพีิเศษ) 

 1.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.สุชาติ  สุวรรณวรณ์  ตําแหน่ง ผบ.หมู่ สภ.ยะหา สมาชิกเลขที่ 

8898  ขอกู้เงินค่าครองชีพ เพื่อนําเงินมาปิดหนี้ที่ค้างชําระทั้งหมดที่มีต่อสหกรณ์ฯ จํานวน  31,200  บาท 

เนื่องจากขาดราชการ ทําให้ไม่สามารถหักเงินเดอืนได้ปกติ ตั้งแต่ เมษายน – สิงหาคม 2560 และเพิ่งหักได้ตั้งแต่

เดือนกันยายน 2560  จึงขอกู้เงินสามัญในครั้งนี ้    

ที่ประชุม ไม่อนุมัต ิ

 2.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.ธวัชชัย  แดงสุข  ตําแหน่ง ผบ.หมู่ ภ.จว.ปัตตานี สมาชิกเลขที่ 

7212  ขอกู้เงินค่าครองชีพ จํานวน  300,000.00  บาท  ฝ่ายดําเนินการได้ตรวจสอบรายชื่อไม่ได้เป็นสมาชิก 2   

ที่ เงินเดอืนพอหัก ส่งชําระหนี้ปกติ 

ที่ประชุม อนุมัตใิห้กู้เงินสามัญ จํานวน 300,000.00  บาท 

 5.7.4 สมาชิกขอกู้ฉุกเฉิน (กรณพีิเศษ) 

  -ไม่มี- 

ที่ประชุม  -ไม่มี- 

5.8 เรื่อง  รายงานตดิตามหนี้สนิ และรายละเอียดลูกหนี้ต่างจังหวัด 

 5.8.1 รายละเอียด ลูกหน้ีต่างจังหวัด 

  ภายในเดือนตุลาคม 2560  มลีูกหนี้ตา่งจังหวัดส่งชําระเงินตั้งแต่  20 กันยายน 2560 – 

21 ตุลาคม 2560  รวมเป็นเงนิ  6,389,617.21  บาท 

   ลูกหนี้ตา่งจังหวัด ยกมาเดือน ก.ย. 60   428 ราย 

   สมาชิกหนว่ยต่างจังหวัด ประจําเดือน ต.ค. 60     

    - ลาออก        4  ราย 

    - ย้ายออก        1 ราย 

    - ย้ายเข้า        1 ราย 

   คงเหลือลูกหนี้ต่างจังหวัด เดือนตุลาคม 2560  424 ราย 

/1. ส.ต.อ.นันทภัสณ์... 



 

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

  3.จ.ส.ต.ณัฐสิทธ์ิ  สุยฉ่อง 4.ส.ต.อ.สหรัฐ  มิสา 5.ส.ต.อ.คณิศร   อุทธิสนิธ์ 

 

ว / ด / ป รายการ 

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

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

ณัฐสิทธ์ิ  สุยฉ่อง, สหรัฐ  มิสา, คณิศร  อุทธิสนิธ์. 

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

8 / ธ.ค./59 

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

สอ.ตร.สงขลา และได้กูเ้งินฉุกเฉินอกีด้วย จึงติดต่อไปท่ีเจ้าตัวให้ทําบันทึกข้อความขอโอนย้ายสหกรณฯ์ 

ระหว่างนี้รอบันทึกข้อความขอโอนย้าย   

18/ เม.ย./60 แจ้งรายละเอยีดของสมาชิกสหกรณ์ฯ ครัง้ท่ี2  ท่ีสอ.ยล./817   และหนังสอืขอเชญิพบผู้ค้ําประกัน ท่ีสอ.ยล./818 

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 

15/ ส.ค./60 

     จากเดิมเดอืนกรกฎาคม 2560 สมาชกิรายส.ต.อ.นันทภัสณฯ์ ถูกธนาคารออมสินฟอ้งล้มละลายในฐานะ 

ผู้ค้ําประกัน ส.ต.อ.อุรุพงศ์ฯ (สภ.อัยเยอร์เวง) ที่ผ่านมาล่าสุด ธนาคารออมสินขอยืดระยะเวลาการฟอ้งไปจนถงึ

วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2560 

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 

19/ ต.ค./60 บอกกล่าวให้ชําระหนี้(โนติส) ถึงผู้กู้และผู้ค้ําประกัน  ท่ีสอ.ยล.3287  19/ต.ค./60 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติให้ยื่นโนติส  และเมื่อครบ 15  วันหลังจากยื่นโนติสครบ 3 ครัง้ ยังเพิกเฉยไม่มี

การดําเนินการใดๆ ให้หักจากผู้ค้ํา 

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

ทุนเรือนหุ้น     270,200.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     912,505.49  บาท 

    หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ      65,259.33  บาท 

    รับสภาพหนี ้       51,391.46  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 

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 

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 

 4/ เม.ย./60 

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

สหกรณ์ฯ  คร้ังท่ี2    และได้ประสานไปยังคณะกรรมการของ สภ.มะนัง  เร่ืองท่ีสมาชกิจะติดตอ่ขอกู้เพื่อปิดชําระ

หนี้กับสหกรณ์ฯยะลา  เบ้ืองต้นท่ีสอบถาม คือเอกสารเรียบร้อย เหลอืแคใ่ห้สมาชกิไปส่งเอกสารด้วยตัวเอง

เท่านัน้ 

21/ มิ.ย./60 

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

สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ 2 เดอืน และต้องเป็นสมาชกิสหกรณ ์6 เดือน ถึงจะกู้มาปิดท่ีเราได้ เบือ้งต้นได้ 

โทรสอบถามสมาชกิแจ้งว่าในขณะนีอ้ยู่น้ันตอนดําเนนิเอกสารอยู่  

18/ ก.ค./60 ตดิตอ่ไปยังสมาชิก เบ้ืองต้นเอกสารสมัคร/กู้ เรียบร้อยแล้ว แต่ยังขาดเอกสารเครดิตบูโร 

18/ ส.ค./60 

     ตดิตอ่ไปยังสมาชิกเร่ืองสมัคร/กู้  ตดิปัญหาเน่ืองจากคนค้ําเดิมท่ีเซ็นค้ําประกันให้ 1 คน เกดิยา้ยตําแหน่ง 

ไมส่ามารถค้าํประกันได้เลยต้องหาคนค้ําประกันคนใหมแ่ทน 

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

19/ ต.ค./60 
บอกกล่าวให้ชําระหนี้(โนติส) ถึงผู้กู้และผู้ค้ําประกัน(เงินกู้สามัญ)  ท่ีสอ.ยล.3288  19/ต.ค./60 

                                     ถงึผู้กู้และผู้ค้ําประกัน(เงินกู้ค่าครองชีพ)  ท่ีสอ.ยล.3289  19/ต.ค./60 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติใหย้ื่นโนติส  และเมื่อครบ 15  วันหลังจากยื่นโนติสครบ 3 ครั้ง ยังเพิกเฉยไม่มี

การดําเนินการใดๆ ให้หักจากผู้ค้ํา 

 ขาดส่งประจําเดือนกันยายน 2560 

 1.ร.ต.ท.สุทิน  เจยีรเจริญ  ตําแหน่งย้ายปี60 รอง สว.(ป.) สภ.เมอืงสงขลา  เลขที่สมาชิก4144 

    ทุนเรือนหุ้น     414,000.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     900,000.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ       11,412.43  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

7/ ส.ค./ 60 ส่งเรียกเก็บ  21,750  สภ.เมอืงสงขลา  ท่ีสอ.ยล./2402 

16/ ต.ค./ 60 โทรแจ้งให้สมาชิกโอนมาชําระเอง  ยอด 24,802 บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติหักเงินปันผลชําระหนี้ 

/2. ด.ต.เจตน์... 



 2.ด.ต.เจตน์  ลิ่มวัฒนา  ตําแหนง่ย้ายปี60 ผบ.หมู ่(สส.) สภ.โคกโพธิ์ จว.ปัตตานี  เลขที่สมาชิก4350

    ทุนเรือนหุ้น     407,500.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ   1,964,600.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ       27,500.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้ฉุกเฉิน         8,844.31  บาท 

 

ว / ด / ป รายการ 

3/ ส.ค./ 60 ส่งเรียกเก็บ  30,700  ภจว.ปัตตานี  ที่สอ.ยล./2344 

19/ ต.ค./ 60 ตดิตอ่แจ้งผู้ค้ําประกัน ให้ตามสมาชกิรายนี้มาชําระหนี ้

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติหักเงินปันผลชําระหนี้ 

 

 3.ส.ต.ท.ดุสิต  ช่วยกิจ  ตําแหน่งสภ.ทุ่งตําเสา จว.สงขลา  เลขที่สมาชิก4890   

    ทุนเรือนหุ้น     267,400.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     260,605.30  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

  2/ มี.ค./ 60 ส่งเรียกเก็บ  9,000  สภ.ทุ่งตําเสา  ที่สอ.ยล./539 

19/ ต.ค./ 60 ตดิตอ่ไปยังสมาชิก แจ้งให้โอนชําระเงิน สิ้นเดอืนกันยายน ยอด 9,224 บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติหักเงินปันผลชําระหนี้ 

 4.ส.ต.อ.สุชาติ  หนูโม  ตําแหนง่สภ.เมอืงสงขลา  เลขที่สมาชิก6065    

    ทุนเรือนหุ้น     265,000.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     641,116.78  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

18/ เม.ย./ 60 ส่งเรียกเก็บ  12,650  สภ.เมอืงสงขลา  ท่ีสอ.ยล./824 

19/ ต.ค./ 60 
ประสานไปยังผู้ค้ําประกันให้ช่วยตามสมาชกิรายส.ต.อ.สุชาติฯ มาชําระหนี ้เนื่องจากเบอร์ท่ีขอมาจาก 

สภ. โทรตดิแตไ่มรั่บสาย 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติหักเงินปันผลชําระหนี้ 

 5.ส.ต.ต.ศตวรรษ  เพชรตบี  ตําแหน่งย้ายปี60 ผบ.หมู่(ป.) สภ.ควนเนียง จว.สงขลา  เลขที่สมาชิก6268

    ทุนเรือนหุ้น        141,200.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ         20,527.06  บาท 

    หนี้เงนิกู้ฐานะผูค้้ําประกัน     99,058.56 บาท 

 

 

/ตาราง... 



ว / ด / ป รายการ 

7/ ส.ค./ 60 ส่งเรียกเก็บ  2,750  สภ.ควนเนยีง  ที่/2403 

16/ ต.ค./ 60 โทรแจ้งให้สมาชิกโอนมาชําระเอง  ยอด 2,805 บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติหักเงินปันผลชําระหนี้ 

 6.ส.ต.ท.ธรรมรัตน์  ธุระชาติ  ตําแหน่งย้ายปี60 ผบ.หมู่(ป.)สภ.สะบ้าย้อย จว.สงขลา  เลขที่สมาชิก7054

    ทุนเรือนหุ้น        259,400.00 บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ        909,600.00 บาท 

    หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ         57,821.26 บาท 

ว / ด / ป รายการ 

1/ ส.ค./ 60 ส่งเรียกเก็บ  15,200  สภ.สะบ้ายอ้ย  ท่ีสอ.ยล./2333 

7/ ส.ค./ 60 ส่งเรียกเก็บ  15,200.-  สอ.ตร.สงขลา.  ท่ี/2393 

18/ ต.ค./ 60 โทรแจ้งให้สมาชิกโอนมาชําระเอง  ยอด 18,472 บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติหักเงินปันผลชําระหนี้ 

 7.จ.ส.ต.สหรัฐ  มสิา  ตําแหน่งย้ายปี60 ผบ.หมู(่ป.) สภ.หนองบัวระเหว จว.ชัยภูมิ  เลขที่สมาชิก7639

    ทุนเรือนหุ้น        305,800.00 บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ      1,343,886.19 บาท 

ว / ด / ป รายการ 

3/ ส.ค./ 60 ส่งเรียกเก็บ  18,800  สภ.หนองบัวระเหว  ท่ีสอ.ยล./2351 

18/ ต.ค./ 60 โทรแจ้งให้สมาชิกโอนมาชําระเอง  ยอด 23,492 บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติหักเงินปันผลชําระหนี้ 

 8.จ.ส.ต.อาทิตย์  ตะสอน  ตําแหน่งยา้ยปี60 ผบ.หมู่ กลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิด บก.สปพ.  เลขที่สมาชกิ8153

    ทุนเรือนหุ้น        328,500.00 บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ      1,342,196.93 บาท 

    หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ      269,800.00 บาท 

ว / ด / ป รายการ 

3/ ส.ค./ 60 ส่งเรียกเก็บ  25,000.-  กลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิด บก.สปพ.  ที่/2356 

5/ ต.ค./ 60 โทรแจ้งให้สมาชิกโอนมาชําระเอง  ยอด 26,133 บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติหักเงินปันผลชําระหนี้ 

 

/9. ร.ต.ท.ธีรวทิย์... 



 9.ร.ต.ท.ธีรวทิย์   บุญสันต์  ตําแหนง่สภ.บ้านเป็ด จว.ขอนแก่น  เลขที่สมาชิก8679  

    ทุนเรือนหุ้น        417,000.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ      1,107,673.86 บาท 

ว / ด / ป รายการ 

26/ ม.ค./ 60 ส่งเรียกเก็บ  21,200  สภ.บ้านเป็น  จว.ขอนแก่น  ที่สอ.ยล./40 

27/ ม.ค./60 ส่งเรียกเก็บ  21,200  สอ.ตร.ภจว.ขอนแก่น  ท่ีสอ.ยล./50   

18/ ต.ค./ 60 โทรแจ้งให้สมาชิกโอนมาชําระเอง  ยอด 24,775 บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติหักเงินปันผลชําระหนี้ 

 แจ้งเพื่อทราบสมาชิกต่างจังหวัดที่เก็บยอดหนีเ้งินกู้ฉุกเฉินไม่ได้ (ตั้งแตย่้าย เก็บได้บางส่วน) 

  1.ด.ต.เจตน์  ลิ่มวัฒนา  ตําแหน่งสภ.โคกโพธิ์ จว.ปัตตานี  เลขที่สมาชิก 04350 

   **ค้างจ่ายตั้งแตเ่ดือน  09/2560  เก็บต้นได้ไม่เต็ม 

วันท่ีกู้ฉุกเฉิน: 23/ก.พ./60 วงเงินกู้: 10,000.- งวดละ(เงินตน้): 900.- ยอดคงเหลอื 

31/ส.ค./60(รายการชําระ) - 1,155.69 8,844.31 

20/ต.ค./60(รายการชําระ) - - 8,844.31 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติหักเงินปันผลชําระหนี้ 

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

   **ค้างจ่ายตั้งแตเ่ดือน  10/2560  เก็บต้นได้ไม่เต็ม 

วันท่ีกู้ฉุกเฉิน: 4/ก.ย./60 วงเงินกู้: 47,000.- งวดละ(เงินตน้): 4,000.- ยอดคงเหลอื 

2/ต.ค./60(รายการชําระ) - 1,406.78 45,593.22 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติหักเงินปันผลชําระหนี้ โดยแจ้งเจ้าตัวทําหนังสือขอนําปันผลชําระหนี้ 

  3.ด.ต.มนตรี  มุขวัตร  ตําแหนง่สภ.เมอืงพังงา  เลขที่สมาชิก 05114 

   **ค้างจ่ายตั้งแตเ่ดือน  10/2560  เก็บต้นได้ไม่เต็ม 

วันท่ีกู้ฉุกเฉิน: 20/ก.ค./60 วงเงินกู้: 16,000.- งวดละ(เงินตน้): 1,400.- ยอดคงเหลอื 

2/ต.ค./60(รายการชําระ) - 1,337.02 14,662.98 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติหักเงินปันผลชําระหนี้ โดยแจ้งเจ้าตัวทําหนังสือขอนําปันผลชําระหนี้ 

  4.ร.ต.ต.ทศพล  พุ่มแสง  ตําแหน่งสภ.คอหงส์ จว.สงขลา  เลขที่สมาชิก 05236 

   **ค้างจ่ายตั้งแตเ่ดือน  9/2560  เก็บต้นได้ไม่เต็ม 

วันท่ีกู้ฉุกเฉิน: 8/พ.ย./59 วงเงินกู้: 23,000.- งวดละ(เงินตน้): 2,000.- ยอดคงเหลอื 

18/ต.ค./60(รายการชําระ) - - 16,932.69 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติหักเงินปันผลชําระหนี้ โดยแจ้งเจ้าตัวทําหนังสือขอนําปันผลชําระหนี้ 

/5. ส.ต.ท.จอมยุทธ... 



  5.ส.ต.ท.จอมยุทธ  อินนาค  ตําแหนง่ส.ทล.5 กก.5 ทล.  เลขที่สมาชกิ 08743 

   **ค้างจ่ายตั้งแตเ่ดือน  09/2559 – 11/2559  เก็บได้ไม่เต็ม 

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

02/ส.ค./60(รายการชําระ) - 6,011.37 14,330.90 

06/ก.ย./60(รายการชําระ) - 5,478.74 8,852.16 

09/ต.ค./60(รายการชําระ) - 6,111.34 2,740.82 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติหักเงินปันผลชําระหนี้ โดยแจ้งเจ้าตัวทําหนังสือขอนําปันผลชําระหนี้ 

  หยุดส่งหุ้นตามมตทิี่ประชุม  11  ราย 

ลําดับ ชื่อ – สกุล 
สมาชิก

เลขที ่
ทุนเรือนหุ้น 

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

2 ด.ต.สถาพร  แกว้ขาว 03226 1,885,300.00 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 ร.ต.ต.อนุพงศ์  แกน่แท่น 05675 964,600.00 บาท 

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

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

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

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

  

5.8.2 รายละเอียด สมาชกิ ในหน่วย 

  เก็บได้จริง 

สังกัด หุ้น สท สช สฐ ฉฉ ฉฐ 
เงิน

ฝาก 
ดบ. เก็บได้จริง 

ส่งเรียก

เก็บ 

สภ.ยะหา           

8898  ส.ต.ต.สุชาติ  สุวรรณวรณ์ 1,400 - - - - - - 13,377.97 14,777.97 26,777.97 

 1,400 - - - - - - 13,377.97 14,777.97 26,777.97 

สภ.ธารโต           

10026  ส.ต.ท.อรรถพล ชรูักษ์ - - - - - - - - - 1,500 

 - - - - - - - - - 1,500 

สภ.จะกว๊ะ           

8672  ส.ต.ท.กิตติพงษ ์ คงสิน - - - - - - - - - 15,162.85 

 - - - - - - - - - 15,162.85 

กก.สส.สว่นท่ี1           

8033  ร.ต.อ.สุรวุฒิ  เกษมสุข 1,500 11,100 - - - - 2,200 12,069.70 26,869.70 28,869.70 



 1,500 11,100 - - - - 2,200 12,069.70 26,869.70 28,869.70 

กก.สส.สว่นท่ี2           

6043  จ.ส.ต.อานนท ์ สุขเล็ก - - - - - - - - - 12,723.01 

 - - - - - - - - - 12,723.01 

ศชต.อก.           

7260  ร.ต.ท.หญิงเพ็ญประภา  ทองดี - - - - - - - - - 1,500 

 - - - - - - - - - 1,500 

 2,900 11,100 - - - - 2,200 25,447.67 41,647.67 86,533.53 

ที่ประชุม ทราบ 

 5.8.3 รายละเอียด สมาชิก ศชต. 

 เรื่อง  รายงานสมาชิก ศชต. เดือนตุลาคม 2560 

 แจ้งคณะกรรมการดําเนินการ ขอแจ้งสมาชิกหนว่ยของ ศชต. ดังนี้ 

 1. สมาชิก ศชต.กก.สส.  จํานวน  47 ราย  จํานวนเงินเรียกเก็บ  785,274.79  บ.  ติดต่อการเงินศชต.

กก.สส.  หักเก็บได้ทั้งจํานวน 

 2. สมาชิก ศชต.อก.  จํานวน  21 ราย  จํานวนเงินเรียกเก็บ  292,439.94  บ.  ติดต่อการเงินศชต.อก.  

หักเก็บได้ทั้งจํานวน 

 3. สมาชิก ศชต.ศฝร.  จํานวน  9 ราย  จํานวนเงินเรียกเก็บ  105,168.44  บ.  ติดต่อการเงินศชต.ศฝร.  

หักเก็บได้ทั้งจํานวน   

   ยอดยกมา 65 ราย 

   ลาออก  1 ราย 

   ย้ายออก 1 ราย 

   ย้ายเข้า  14 ราย 

   คงเหลือ 77 ราย 

 จงึแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม ทราบ 

5.8.4 รายละเอียด สมาชิก หน่วยนอก(สมาชิกพเิศษ). 

 1.เรื่อง ขออนุมัต ิตั้งหนีส้งสัยจะสูญ 

    ส.ต.อ.อรรถพงค์  ศรีบุญเรอืง  ตําแหน่งหนว่ยนอก(สมาชิกพิเศษ)  เลขที่สมาชิก07443 

 หนี้เงนิกู้ฐานะผูค้้ําประกัน 122,998.25 บาท 

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 22  ครั้งที่ 10  วันที่27 กันยายน 2560   ข้อ5.17ได้มีมติ

อนุมัติให้หยุดดอกเบี้ย และข้อ5.18ได้มีมติให้ทําหนังสือรับสภาพหนี้แล้วอนุมัติให้โอนหุ้นหักหนี้ สมาชิกราย

ดังกล่าวได้  บัดนี้ทางสหกรณ์ได้ดําเนินการโอนหุ้นหักหนี้ และทําการหยุดดอกเบี้ยสมาชิกรับภาระฐานะผู้ค้ําประกัน

เรียบร้อยแล้ว แต่ยังเหลือหนี้เงินกู้ฐานะผู้ค้ําประกัน ยอด 122,998.25 บาท จึงขออนุมัติตั้งหนี้ดังกล่าวเป็น 

หนี้สงสัยจะสูญ 

/จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา... 



 จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ที่ประชุม อนุมัตติั้งหนี้ดังกล่าวเป็นหนี้สงสัยจะสูญ 

 5.8.5 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)   

  หนี้เงนิกู้สามัญ(คําพิพากษา)  109,187.25  บาท     

ว / ด / ป รายการ 

คําพิพากษา 19 กันยายน 2559 

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

=591,773.09 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  ชําระหน้ี 

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

 28/ มิ.ย./60 
การเงินกองบังคับการปราบปรามโอนมาชําระ ยอด 10,440 บาท  ชําระหน้ี 

(หักชําระ เงินตน้9,371.37 บาท  ดอกเบ้ีย1,068.63 บาท)                                   คงเหลอื  137,718.41 บาท 

 26/ ก.ค./60 
การเงินกองบังคับการปราบปรามโอนมาชําระ ยอด 10,340 บาท  ชําระหน้ี 

(หักชําระ เงินตน้9,415.58 บาท  ดอกเบ้ีย  924.42 บาท)                                   คงเหลอื  128,302.83 บาท 

 29/ ส.ค./60 
การเงินกองบังคับการปราบปรามโอนมาชําระ ยอด 10,440 บาท  ชําระหน้ี 

(หักชําระ เงินตน้9,394.24 บาท  ดอกเบ้ีย1,045.76 บาท)                                   คงเหลอื  118,908.59 บาท 

 27/ ก.ย./60 
การเงินกองบังคับการปราบปรามโอนมาชําระ ยอด 10,550 บาท  ชําระหน้ี 

(หักชําระ เงินตน้9,721.34 บาท  ดอกเบ้ีย826.66 บาท)                                     คงเหลอื  109,187.25 บาท 

ที่ประชุม อนุมัติ 

 2.ร.ต.อ.ทรัพย์สยาม  ชัยทุมพงศ ์ ตําแหน่ง สน.บางโพ  เลขที่สมาชิก 7745 **กู้3ที่** 

  **กู้ 2 ที่สหกรณ์นครบาล และสอ.ตร.แหง่ชาติ** 

   หนี้เงนิกู้สามัญ(คําพิพากษา) 1,281,038.50 บาท 

ว / ด / ป รายการ 

คําพิพากษา 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 

3/เม.ย./60 

การเงินหักส่งชําระ ยอด 3,500 บ. 

     ( เบ้ืองต้นนําหักในสว่นของดอกเบ้ีย หนี้เงินกู้สามัญ(คําพิพากษา) ) 



28/เม.ย./60 

30/พ.ค./60 

 7/ม.ิ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 

29/ม.ิย./60 

29/ก.ย./60 

30/ส.ค./60 

31/ก.ค./60 

การเงินหักส่งชําระ ยอด 3,500 บ. 

     ( เบ้ืองต้นนําหักในสว่นของดอกเบ้ีย หนี้เงินกู้สามัญ(คําพิพากษา) ) 

ที่ประชุม อนุมัติ 

 3. 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 

คําพิพากษา 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 ประธานและที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายดําเนินการ 

 1.ลูกหน้ี บ านาญ ที่ขาดส่ง/จ่ายช าระหน้ีต้นไม่ครบจ านวน จะจ่ายเงนิปันผลและเฉลี่ยคนื หรอืไม่ 

ลําดับ 
เลขที่

สมาชิก 
รายชื่อ 

ยอดคา้ง 

ค่าหุ้น สท. สพ. สห. สช. สฐ. ฉฉ. รวม 

1 1249 ด.ต.เฉลยีว  มลิวรรณ ์ - - - 600.00 - - - 600.00 

2 1506 ร.ต.ท.สมเกียรต ิ มาตยน์อก - 40,768.31 - - - - - 40,768.31 

3 1785 ร.ต.ท.เอกชัย  นวลละออง - 4,923.84 - - 1,700.00 - - 6,623.84 

4 2060 ด.ต.สุวัช  เพ็ชรบุญยัง - 6,700.00 - - - 700.00 - 7,400.00 

5 4358 ร.ต.ต.ณรงค์  สายงาม 3,000.00 17,001.72 - - - 2,100.00 - 22,101.72 

6 4703 ร.ต.ต.รงัสิมันตุ ์ พงษ์พราหมณ ์ - 21,691.41 - - - - - 21,691.41 

7 5753 ร.ต.ท.นยิม   ราชวิบูลย ์ - 104,282.30 - - - - - 104,282.30 



  
รวมทั้งสิ้น 3,000.00 195,367.58 - 600.00 1,700.00 2,800.00 - 203,467.58 

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติจ่ายเงนิปันผลและเฉลี่ยคืน และนําเงนิปันผลและเฉลี่ยคืนมาชําระหนี้ 

 2.ลูกหน้ี ในหน่วย ที่ขาดส่ง/จ่ายช าระหน้ีต้นไม่ครบจ านวน จะจ่ายเงินปันผลและเฉลี่ยคืน หรอืไม่ 

ลําดับ 
เลขที่

สมาชิก 
รายชื่อ 

ยอดคา้ง 

ค่าหุ้น สท. สพ. สห. สช. สฐ. ฉฉ. รวม 

1 4821 ร.ต.อ.กฤชพชิญ ์ พชิญนิตินยั - 23,368.00 - - - - - 23,368.00 

2 9020 ส.ต.ท.อาทิตย ์ กลับแก้ว - 5,100.00 - - - 1,100.00 2,400.00 8,600.00 

3 9089 ส.ต.ท.กรชิปกรณ ์ มณีรัตน ์ - 2,400.00 - - - - - 2,400.00 

4 8898 ส.ต.ต.สุชาต ิ สุวรรณวรณ ์ - 31,200.00 - - - - 1,020.00 32,220.00 

5 8580 ส.ต.ต.อะหมัด  หมีมิน๊ะ - 300.00 - - - - - 300.00 

6 8567 ส.ต.ท.ดนุเดช  ใจฟู - 2,000.00 - - - - - 2,000.00 

7 7834 จ.ส.ต.อาทติย ์ แสงภักด ี - 500.00 - - - - - 500.00 

8 7077 ส.ต.ท.พยงุ  เรอืงศาสตร ์ - 5,300.00 - - 700.00 - 200.00 6,200.00 

  
รวมทั้งสิ้น - 70,168.00 - - 700.00 1,100.00 3,620.00 75,588.00 

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติจ่ายเงนิปันผลและเฉลี่ยคืน และนําเงนิปันผลและเฉลี่ยคืนมาชําระหนี้ 

 3.ลูกหน้ี ต่างจังหวัด ที่ขาดส่ง/จ่ายช าระหน้ีต้นไม่ครบจ านวน จะจ่ายเงนิปันผลและเฉลีย่คนื หรอืไม ่

ลําดับ 
เลขที่

สมาชิก 
รายชื่อ 

ยอดคา้ง 

ค่าหุ้น สท. สพ. สห. สช. สฐ. ฉฉ. รวม 

1 4144 ร.ต.ท.สุทนิ  เจยีรเจริญ 1,500.00 12,500.00 - - - - - 14,000.00 

2 4350 ด.ต.เจตน ์ ลิ่มวัฒนา - 11,800.00 - - 2,500.00 - 900.00 15,200.00 

3 4760 ด.ต.ไชยยนัต ์ มุสิเกตุ - 1,560.12 - - - - 2,593.22 4,153.34 

4 5182 ด.ต.ชัยรัตน ์ จันฝาก - - - - 7,200.00 - - 7,200.00 

5 5236 ร.ต.ต.ทศพล  พุม่แสง - - - - 1,823.23 - 2,000.00 3,823.23 

6 5320 จ.ส.ต.สิฏฐสิาร   แก้วดํา - 3,860.31 - - - - - 3,860.31 

7 5778 ส.ต.ท.ทวีวตัร   ม่ิงทอง - 683.95 - - - - - 683.95 

8 6049 ส.ต.ท.ธวัชชัย  เสระหมาน - 10,916.44 - - 5,600.00 - - 16,516.44 

9 6065 ส.ต.อ.สุชาต ิ หนูโม 1,300.00 2,896.59 - - - - - 4,196.59 

10 6078 จ.ส.ต.อัครพล  วงษ์พัฒน ์ - - 4,085.18 - - - - 4,085.18 

11 6268 ส.ต.ต.ศตวรรษ  เพชรตีบ 1,200.00 - - - - 700.00 - 1,900.00 

12 6424 ร.ต.ต.สนอง  มาโสภา - - - 3,146.87 - - - 3,146.87 

13 6445 จ.ส.ต.วสันต ์ ศรีฟ้า - 325.71 - - - - - 325.71 



14 6753 ส.ต.ท.เสกศักดิ ์ ศรีกัลป์ 1,200.00 - - - - - - 1,200.00 

15 6922 ส.ต.อ.อดศิร  พลเยีย่ม - 618.23 - - - - - 618.23 

16 7001 ส.ต.อ.อัครเดช  เกลีย้งไธสง - 433.15 - - 1,027.70 - - 1,460.85 

17 7054 ส.ต.ท.ธรรมรตัน ์ ธุระชาต ิ 1,500.00 5,900.00 - - 821.26 - - 8,221.26 

18 7149 ส.ต.อ.สถาพร  จันทจังหวดั - - - - 9,983.71 426.74 - 10,410.45 

19 7472 ส.ต.อ.นพพร  จูก้องไตรพภิพ - 657.70 - - - - - 657.70 

20 7639 จ.ส.ต.สหรัฐ  มิสา 1,500.00 8,000.00 - - - - - 9,500.00 

21 7743 ด.ต.จรีะวุฒิ  เอียดเต็ม 1,500.00 763.17 - - - - - 2,263.17 

22 7786 ส.ต.อ.ปรญิา  เกษอารี - 5,438.75 - - - - - 5,438.75 

23 7979 ส.ต.อ.อนสุรณ ์  สิทธดิา - 354.77 - - - - - 354.77 

24 7980 จ.ส.ต.วาสุเทพ  มุสะกะ - 8,066.42 - - - - - 8,066.42 

25 8048 ส.ต.อ.ภราดร   เทพวันด ี - 3,400.00 - - - - - 3,400.00 

26 8068 ด.ต.ถนอม  ใหมเผือก - 271.10 - - - - - 271.10 

27 8153 จ.ส.ต.อาทติย ์ ตะสอน 1,500.00 11,296.93 6,800.00 - - - - 19,596.93 

28 8302 ส.ต.อ.โสฬส  เชือ้ขํา 4,500.00 9,610.45 - - - - - 14,110.45 

29 8679 ร.ต.ท.ธรีวิทย ์  บุญสันต ์ 6,000.00 7,673.86 - - - - - 13,673.86 

  
รวมท้ังสิน้ 21,700.00 107,027.65 10,885.18 3,146.87 28,955.90 1,126.74 5,493.22 178,335.56 

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติจ่ายเงนิปันผลและเฉลี่ยคืน และนําเงนิปันผลและเฉลี่ยคืนมาชําระหนี้ 

 4.ขอน าเงนิปันผลและเฉลี่ยคนื  ต่างจังหวัด  ช าระหน้ีท้ังหมด 

ลําดับ 
เลขที่

สมาชิก 
รายชื่อ หมายเหตุ 

1 5137 ส.ต.อ.นันทภัสณ์   แก้วคงบุญ 

ปรับโครงสรา้งหนี้ เริ่มกู ้5 เมษายน 2556  ยอด 1,400,000.-  หลังจากผ่อนชําระ 

มาจนถึงเดือนมถิุนายน 2556  การชําระหนี้ของสมาชิกเริ่มชําระไมเ่ป็นปกติ 

เนื่องจากเงินต้นท่ีส่งต่อเดอืนชําระได้ไมเ่ต็มต้น 7,800.-  จนถึงปัจจุบันการชําระ 

ยังไมเ่ป็นปกติ 

2 5581 ส.ต.อ.ภูวนารถ  โนมพรรณ 

ปรับโครงสรา้งหนี้ เริ่มกู ้2 พฤษภาคม 2555  ยอด 1,000,000.-  หลังจากผ่อนชําระมา

จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2555  การชําระหนี้ของสมาชิกเริ่มชําระไมเ่ป็นปกติ 

เนื่องจากเงินต้นท่ีส่งต่อเดอืนชําระได้ไมเ่ต็มต้น 6,700.-  

จนมาถึงเดือนมนีาคม 2560  การชําระเริ่มเก็บไดเ้งินต้น 6,700.-  



3 5659 ด.ต.อํานวย  เต่งท้ิง 

-เงินสามัญ ยอด 1,000,000.-  วันท่ี 1 ตุลาคม 2555  ชําระเงินต้นอยู่ท่ี 6,700.- 

  มาจนถึงเดือนมิถุนายน 2556  การชําระเริ่มชําระไมเ่ป็นปกติ มาจนถึงปัจจุบัน 

-เงินค่าครองชีพ ยอด 100,000.-  วันท่ี 11 เมษายน 2556  ชําระเงินต้นอยู่ท่ี 1,700.- 

  การชําระเริ่มชําระไมเ่ป็นปกติ ต้ังแตเ่ดอืนกรกฏาคม 2556  มาจนถึงปัจจุบัน 

เนื่องจากย้าย สภ. (ต่างจังหวัด) การเงินหักเงินเดือนสง่กับสหกรณ์ไดสู้งสุด 

เดอืนละ 10,000.-  และสมาชิกรายนีถู้กธนาคารออมสินฟ้องลม้ละลายในฐานะท่ี 

เป็นคนค้ําประกันฯ 

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติจ่ายเงนิปันผลและเฉลี่ยคืน และนําเงนิปันผลและเฉลี่ยคืนมาชําระหนี้ 

 5.ขอน าเงนิปันผลและเฉลี่ยคนื  หน่วยนอกสมาชิก(พิเศษ)  ช าระหน้ีทั้งหมด 

ลําดับ 
เลขที่

สมาชิก 
รายชื่อ 

ยอดคา้ง 

ค่าหุ้น สท. สพ. สห. สช. สฐ. ฉฉ. รวม 

1 06164 ส.ต.ท.ยุทธศาสตร ์ พทัิกษ์ - 60,300.00 - - - - - 60,300.00 

2 07043 ส.ต.อ.สมชาย     สุวรรณต์ร ี 3,000.00 34,627.61 - - - - - 37,627.61 

3 07145 ส.ต.อ.จอมพล  วังมี 9,000.00 34,200.00 - - - - - 43,200.00 

4 08224 ด.ต.ชัยชาญ   สุวรรณชาตร ี รับคําสั่ง ภ.จว.ยะลา 1305/2560  เรือง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (วันที่25 กันยายน 2560) 

5 08359 ส.ต.ต.สิริชัย  นกดํา 1,400.00 17,800.00 - - - - 5,200.00 24,400.00 

6 08600 ส.ต.ต.กษิดิศ  บิลละ 3,900.00 25,200.00 - - - - - 29,100.00 

7 08672 ส.ต.ท.กิตติพงษ ์ คงสิน - 5,900.00 - - 400.00 - 900.00 7,200.00 

8 08979 ส.ต.ท.วราวุฒิ  สุขใส 11,700.00 12,340.02 - - - - - 24,040.02 

  
รวมทั้งสิ้น 29,000.00 190,367.63 - - 400.00 - 6,100.00 225,867.63 

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติจ่ายเงนิปันผลและเฉลี่ยคืน และนําเงนิปันผลและเฉลี่ยคืนมาชําระหนี้ 

5.8.6 รายละเอียด สมาชิก ข้าราชการบ านาญ 

  ภายในเดือน ตุลาคม 2560 มีลูกหนี้ข้าราชการบํานาญส่งชําระเงินตั้งแต่ 22 กันยายน 2560 –                     

20 ตุลาคม  2560 จํานวน 149 ราย รวมเป็นเงิน  1,738,151.51 บาท เรียกเก็บจริง จํานวน 121 ราย จํานวนเงิน  

1,264,629.50   บาท  มาชําระเอง จํานวน 5 ราย จํานวนเงิน 41,661.77 บาท และเรียกเก็บจากกรมบัญชีกลาง 

จํานวน 23 ราย จํานวนเงิน 431,860.24 บาท   

           สมาชิกหนว่ยบํานาญ ประจําเดือน ต.ค.60           ยอดยกมา        123   ราย 

  ลาออก ประจําเดือน 22 ก.ย.– 20 ต.ค.60   ลาออก/ย้าย        - ราย 

                                                                           เสียชีวติ             - ราย 

                 ย้ายเข้า             26    ราย 

          คงเหลือ  บํานาญ เดือน ตุลาคม 2560              ทั้งสิน้              149     ราย 

 /หักเรียกเก็บไม่ได้... 



 หักเรียกเก็บไม่ได้  จํานวน  1  ราย   

1.ร.ต.ต.ณรงค ์ สายงาม  ตําแหน่งบํานาญพิเศษ  เลขที่สมาชิก4358    

   ทุนเรอืนหุ้น        390,000.00 บาท 

   หน้ีเงินกู้สามัญ        656,130.84 บาท 

   หน้ีเงินกู้ฐานะผู้ค้ าประกัน   72,502.21 บาท 

ว / ด / ป รายการ 

20/ ต.ค./ 60 ส่งหักผ่านบัญชธีนาคาร ยอด 25,000 บาท  ไมส่ามารถหกัเรียกเก็บได้ 

ที่ประชุม รอดูสิน้เดือนหน้า 

5.9 เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคเงิน 

 ด้วยได้เกิดอุทกภัยในเขตพื้นที่  อําเภอถลาง  และพื้นที่ใกล้เคียง  ของจังหวัดภูเก็ต ในระหว่างวันที่  14 

– 15 กันยายน 2560 ทําให้บ้านพักของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูเก็ต จํากัด ได้รับความเดือดร้อนเป็น

อย่างมาก  บ้านพักข้าราชการเกิดความเสียหายหลายหลังร่วมถึงทรัพย์สินสิ่งของเครื่องใช้ และยานพาหนะ จึง

ใคร่ขอความอนุเคราะหร์่วมบริจาคเงิน   

ที่ประชุม  ไม่ร่วมบริจาค 

5.10  เรื่อง  ขอรับเงินปันผลแทนบุตรสมาชกิ 

 ด้วย  นายบรรจบ  พยายาม  บิดาของสมาชิกราย  ส.ต.อ.ธันวา พยายาม  สมาชิกเลขที่  7898        

กรณีขาดราชการ  เนื่องจากบิดาได้ทําบันทึกข้อความขอชําระหนี้เงินกู้สามัญและค่าครองชีพให้กับสมาชิกรายนี้

เป็นที่เรียบร้อยแลว้  จงึขอรับเงินปันผลเฉลี่ยคืนของบุตรตอ่ไป   

ที่ประชุม  ไม่อนุมัติ 

5.11  เรื่อง  สมาชิกขอลาออกจากการเป็นสมาชิก  (กรณตีิดภาระค้ าประกัน) 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ตท.ภูชิต  บุติมุลตร ี ตําแหน่ง  สภ.หนองกุดค้ํา  สมาชิกเลขที่  7570 ขอ

ลาออกจากการเป็นสมาชิก  รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   104,500.00 บาท 

  ติดภาระค้ าประกัน  2  ราย 

  1.  ส.ต.ท.ชาญวิทย์ อัดโดดดร   หุ้น  254,600.00  บาท  หนี้  418,708.04  บาท 

  2.  ส.ต.ท.ภัทริยะ   พลอยพันธ์  หุ้น  142,400.00  บาท  หนี้  234,959.24  บาท 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้ลาออกจากการเป็นสมาชิก 

 

 

 

 

/5.12 เรื่อง ขอโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์... 



5.12  เรื่อง  ขอโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์  (กรณีไม่ติดภาระค้ าประกัน) 

 ด้วย  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ร.ต.ท.ธนวัฒน์  ดวงอาทิตย์  ตําแหน่ง  รอง สวป.สภ.แม่แฝก จว.

เชยีงใหม่  สมาชิกเลขที่  7757  ขอโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรเชียงใหม่ 

จํากัด  รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   174,400.00 บาท 

  หนี้เงินกู้สามัญ  280,763.53 บาท 

  ไม่ติดภาระค้ าประกัน 

ที่ประชุม  อนุมัตโิอนไปยัง สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจเชยีงใหม่ จํากัด 

5.13  เรื่อง  ขอโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ (กรณตีิดภาระค้ าประกัน) 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.อ.วีรพล  เซ่งสีแดง  ตําแหน่ง  รอง สว.กองปราบปราม  สมาชิกเลขที่  

4394  ขอโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจกองปราบปราม จํากัด  รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   265,000.00 บาท 

  ติดภาระค้ าประกัน  จ านวน  1  ราย 

  1.  ส.ต.อ.วีรยุทธ  เซ่งสีแดง หุน้  272,500.00  บาท  หนี ้ 628,870.47  บาท   

ที่ประชุม มีมติใหท้ําหนังสือรับสภาพหนีแ้ล้วให้โอนได้ 

5.14  เรื่อง การจัดอาหารและสถานที่ ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติใหจ้ัดอาหารและจํานวน ดังนี้ 

   1. เบรก (กาแฟ, โอวัลติน, ขนม)  จํานวน   800   เป็นเงิน  32,000  บาท 

   2. ก๋วยจั๋บ  (ถ้วยละ 35 บาท)  จํานวน   500 เป็นเงิน  17,500   บาท 

   3. โจ๊ก  (ถ้วยละ 25 บาท)  จํานวน   300 เป็นเงิน   7,500   บาท 

   4. หมีผัด  (ถ้วยละ 25 บาท)  จํานวน   300 เป็นเงิน   7,500   บาท 

5.15  เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงวงเงนิของธนาคารธนชาต 

ที่ประชุม  เข้าที่ประชุมคณะกรรมการชุดใหม่ 

5.16  เรื่อง  ขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จ่ายค่าเบี้ยประชุมประจ าหน่วย 

ที่ประชุม  ให้ประธานอนุมัติอกีครั้ง 

 

 

 

/5.17 เรื่อง ขอรับเงินว่าด้วยกองทุนเพื่อสวัสดิการ... 



5.17  เรื่อง  ขอรับเงนิว่าด้วยกองทุนเพื่อสวัสดิการหรอืการสงเคราะห์ พ.ศ.2560   

 อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ข้อ 3(1) ข้อ 79(8)  

และข้อ 107(10) และโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 22 ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 

ได้กําหนดให้มีระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการหรือการ

สงเคราะห ์พ.ศ.2560 ดังตอ่ไปนี้ 

 ข้อ 15  สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่  ให้แก่สมาชิก ครั้งละ 1,000  โดยจ่ายครั้งเดียวและกรณีบิดา 

มารดา เป็นสมาชิกทั้ง 2 คน ให้ขอรับเงนิสวัสดิการตามสิทธิอันพงึได้ทั้ง 2 คน 

 1.  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.ท.ภูมิศักดิ์  ยกเส้ง  ตําแหน่ง  สภ.แม่หวาด  สมาชิกเลขที่  8890        

ได้ทายาทใหม่  จํานวน  1  ราย คือ  ด.ช.ภัคพล  ยกเส้ง  เกิดเมื่อ 7 กันยายน 2560   

ที่ประชุม  อนุมัตติามระเบียบ 

5.18  เรื่อง  พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ โดยใช้ระเบียบฉบับใหม่ 

ที่ประชุม  ด้วยสํานักงานตํารวจแห่งชาติได้มีการปรับโครงสร้างหน่วยงานส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงสังกัด

ของข้าราชการตํารวจซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์  จึงมีมติเห็นสมควรปรับปรุงแก้ไขระเบียบว่าด้วยการสรรหา

คณะกรรมการดําเนินการและการแบ่งเขตเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 ให้มีความเหมาะสมกับบริบทของสหกรณ์ออม

ทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลายิ่งขึ้น โดยนําร่างระเบียบว่าด้วย  การเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ พ.ศ. 

2560 เสนอขอความเห็นตอ่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2560 ต่อไป  

 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

ว่าด้วย  การเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ พ.ศ. 2560 

………………………………………………. 

            ด้วยเห็นสมควรปรับปรุงแก้ไขระเบียบว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการและการแบ่ง

เขตเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 ให้มีความเหมาะสมกับบริบทของสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลายิ่งขึ้น โดย

ความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่สามัญเมื่อวันที่  18 พฤศจกิายน 2560 ให้ใชร้ะเบียบนีแ้ทน ดังนี้ 

  ข้อ 1 ระเบียบนีเ้รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด  ว่าด้วยการ

เลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ พ.ศ. 2560” 

  ข้อ 2 ระเบียบนีใ้ห้ใชบ้ังคับนับแตว่ันถัดจากวันที่ที่ประชุมใหญ่ให้ความเห็นชอบ  

  ข้อ 3 ให้ยกเลิก ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ว่าด้วยการสรรหา

คณะกรรมการดําเนินการและการแบ่งเขตเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 

  บรรดาระเบียบ มติประกาศ คําสั่ง หรือแนวปฏิบัติอื่นใดของสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธร

จังหวัดยะลา จํากัด ในวันที่กําหนดไว้แล้วในระเบียบนี ้หรอืขัดแย้งกับระเบียบนีใ้ห้ใชร้ะเบียบนีแ้ทน 

  ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 

 สหกรณ์      หมายถึง   สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

 ข้อบังคับ     หมายถึง  ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัด  

                  ยะลา จํากัด พ.ศ. 2557 

/สํานักงานสหกรณ์... 



  สํานักงานสหกรณ์    หมายถึง  สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัด 

         ยะลา จํากัด 

  ประธานกรรมการ    หมายถึง  ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 

        ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

คณะกรรมการดําเนินการ  หมายถึง  กรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธร 

                                           จังหวัดยะลา จํากัด 

สมาชิก                   หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา  

        จํากัด  ไม่รวมถึงสมาชิกสมทบ   

ผูส้มัคร       หมายถึง  สมาชิกผูส้มัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดําเนินการ 

ผูม้ีสทิธิเลือกตั้ง      หมายถึง  สมาชิกผูม้ีสทิธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการดําเนนิการ 

  คณะกรรมการเลอืกตั้ง  หมายถึง  ผูท้ี่ได้รับแต่งตั้งเพื่อดําเนนิการให้ได้มาซึ่ง  

         คณะกรรมการดําเนินการ 

  เขตเลือกตั้ง      หมายถึง  ขอบเขตของที่ดําเนินการอันมหีนว่ยต้นสังกัดของ 

        สมาชิกตั้งอยู่ซึ่งระเบียบนีก้ําหนดให้เป็นเขตเลือกตั้ง 

วันเลือกตั้ง             หมายถึง  วันประชุมใหญ่ที่มกีารเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ 

ที่ประชุมใหญ่  หมายถึง  ที่ประชุมใหญ่สามัญ 

หมวดที่ 1 

จ านวน สัดส่วน และที่มาของคณะกรรมการด าเนินการ 

  ข้อ 5 คณะกรรมการดําเนินการมีจํานวน 15 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และ

กรรมการอื่นอีก 14 คน  

  ข้อ 6 ประธานกรรมการเลือกตั้งจากสมาชิกเขตใดก็ได้ แต่กรรมการดําเนินการให้เลือกตั้งจาก

เขต ต่างๆ 14 เขต แตล่ะเขตให้มีจํานวนและที่มา ดังนี้ 

   เขตเลือกตั้งที่ 1 ให้มีกรรมการดําเนินการ จํานวน 1 คน เป็นสมาชิกที่ดํารงตําแหน่งใน

กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดยะลา และข้าราชการบํานาญพิเศษ 

   เขตเลือกตั้งที่ 2 ให้มีกรรมการดําเนินการ จํานวน 1 คน เป็นสมาชิกที่ดํารงตําแหน่งใน

กองกํากับการสบืสวนตํารวจภูธรจังหวัดยะลา  

   เขตเลือกตั้งที่ 3 ให้มีกรรมการดําเนินการ จํานวน 1 คน เป็นสมาชิกที่ดํารงตําแหน่งใน

กองกํากับการปฏิบัติการพิเศษตํารวจภูธรจังหวัดยะลา 

   เขตเลือกตั้งที่ 4 ให้มีกรรมการดําเนินการ จํานวน 1 คน เป็นสมาชิกที่ดํารงตําแหน่งใน

สถานีตํารวจภูธรเมอืงยะลา 

   เขตเลือกตั้งที่ 5 ให้มีกรรมการดําเนินการ จํานวน 1 คน เป็นสมาชิกที่ดํารงตําแหน่งใน

สถานีตํารวจภูธรกรงปินัง 

 

/เขตเลือกตั้งที่ 6... 



   เขตเลือกตั้งที่ 6 ให้มีกรรมการดําเนินการ จํานวน 1 คน เป็นสมาชิกที่ดํารงตําแหน่งใน

สถานีตํารวจภูธรลําใหม่ 

   เขตเลือกตั้งที่ 7 ให้มีกรรมการดําเนินการ จํานวน 1 คน เป็นสมาชิกที่ดํารงตําแหน่งใน

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10 

   เขตเลือกตั้งที่ 8 ให้มีกรรมการดําเนินการ จํานวน 1 คน เป็นสมาชิกที่ดํารงตําแหน่งใน

สถานีตํารวจภูธรยะหา และสถานีตํารวจภูธรปะแต 

   เขตเลือกตั้งที่ 9 ให้มีกรรมการดําเนินการ จํานวน 1 คน เป็นสมาชิกที่ดํารงตําแหน่งใน

สถานีตํารวจภูธรกาบัง 

   เขตเลือกตั้งที่ 10 ให้มีกรรมการดําเนินการ จํานวน 1 คน เป็นสมาชิกที่ดํารงตําแหน่งใน

สถานีตํารวจภูธรบันนังสตา และสถานีตํารวจบาตูตาโมง 

   เขตเลือกตั้งที่ 11 ให้มีกรรมการดําเนินการ จํานวน 1 คน เป็นสมาชิกที่ดํารงตําแหน่งใน

สถานีตํารวจภูธรธารโต และสถานีตํารวจภูธรแม่หวาด 

   เขตเลือกตั้งที่ 12 ให้มีกรรมการดําเนินการ จํานวน 1 คน เป็นสมาชิกที่ดํารงตําแหน่งใน

สถานีตํารวจภูธรโกตาบารู และสถานีตํารวจภูธรจะกว๊ะ 

   เขตเลือกตั้งที่ 13 ให้มีกรรมการดําเนินการ จํานวน 1 คน เป็นสมาชิกที่ดํารงตําแหน่งใน

สถานีตํารวจภูธรรามัน และสถานีตํารวจภูธรท่าธง 

   เขตเลือกตั้งที่ 14 ให้มีกรรมการดําเนินการ จํานวน 1 คน เป็นสมาชิกที่ดํารงตําแหน่งใน

สถานีตํารวจภูธรเบตง สถานีตํารวจภูธรยะรม และสถานีตํารวจภูธรอัยเยอร์เวง 

 

หมวดที่ 2 

คุณสมบัติของผู้สมัครคณะกรรมการด าเนินการและการรับสมัคร 

  ข้อ 7 สมาชิกจะต้องสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธาน หรอืกรรมการตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งเท่านั้น 

จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานและกรรมการในคราวเดียวกันมไิด้ 

  ข้อ 8 คุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งในตําแหน่งประธาน 

   (1) ไม่เป็นบุคคลต้องหา้มตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ข้อ 72 

   (2) อายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์นับถึงวันสมัคร 

   (3) ตอ้งเป็นสมาชิกที่ปฏิบัติหนา้ที่ และมีที่ทํางานอยู่ในจังหวัดยะลา 

   (4) ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด มาแล้วติดต่อกัน

ไม่น้อยกว่า 36 เดือน นับถึงวันรับสมัคร 

   (5) ผู้สมัครตอ้งให้มีสมาชิกลงนามรับรองไม่นอ้ยกว่า 10 คน 

  ข้อ 9  คุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งในตําแหน่งกรรมการ 

   (1) ไม่เป็นบุคคลต้องหา้มตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด    ข้อ 72 

 

/(2)  ต้องเป็นสมาชิก... 



   (2) ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด มาแล้วติดต่อกัน

ไม่น้อยกว่า 24 เดือน นับถึงวันรับสมัคร 

 

   (3) ผูส้มัครต้องให้มสีมาชิกลงนามรับรองไม่นอ้ยกว่า 5 คน 

  ข้อ 10 ให้กรรมการเลือกตั้ง จัดทําประกาศรับสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นประธานหรือ

กรรมการดําเนินการ ปิดประกาศไว้ที่สํานักงานสหกรณ์ก่อนวันรับสมัครไม่นอ้ยกว่า 5 วันทําการ  โดยในประกาศ

อย่างนอ้ยต้องมรีายละเอียดดังต่อไปนี ้

   (1) กําหนดวัน เวลารับสมัคร 

   (2) สถานที่รับสมัคร ให้กําหนดใหส้ํานักงานสหกรณ์เป็นสถานที่รับสมัคร 

   (3) จํานวนและขนาดรูปถ่ายของผู้สมัคร 

   (4) วันประกาศรายชื่อผูม้ีสิทธิและหมายเลขประจําตัวผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง ซึ่งต้อง

กําหนดให้ประกาศก่อนวันเลือกตั้งไม่นอ้ยกว่า 10 วัน 

   (5) วันสุดท้ายของการถอนรายชื่อจากการเป็นผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง ซึ่งต้องกําหนด

ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 7 วัน และให้คณะกรรมการเลือกตั้งประกาศรายชื่อผู้ขอถอนชื่อจากการเป็นผู้สมัคร

เข้ารับการเลือกตั้งที่สํานักงานสหกรณ์ก่อนวันเลือกตั้ง 

  ข้อ 11 การสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารต่างๆ ที่กําหนดไว้ใน

ประกาศรับสมัครต่อเจา้หนา้ที่รับสมัครด้วยตนเองเท่านั้น 

หมวดที่ 3 

การด าเนินการเลือกตั้งและคณะกรรมการเลือกตั้ง 

  ข้อ 12 ให้สหกรณ์จัดให้มีการเลือกตั้งประธานและกรรมการดําเนินการในวันประชุมใหญ่สามัญ

ประจําปี 

  ข้อ 13 ให้สหกรณ์แต่งตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งขึ้นคณะหนึ่ง

ประกอบด้วยประธานหนึ่งคนและคณะกรรมการอีกไม่เกินสี่คนให้แล้วเสร็จก่อนการเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามสิบ

วัน ให้คณะกรรมการเลือกตั้งมีหน้าที่ ดังนี ้

   (1) วางแผน กํากับ ดูแลและดําเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย 

บริสุทธิ์และยุติธรรม  

   (2) เสนอแตง่ตัง้คณะทํางานตามที่เห็นสมควร 

   (3) ประกาศรับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติ กําหนดหมายเลขประจําตัวผู้สมัคร และ

ประกาศรายชื่อผูส้มัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นประธานหรอืกรรมการดําเนินการ 

   (4) จัดทําบัญชีรายชื่อผูม้ีสทิธิ์ลงคะแนนเลือกตั้ง 

   (5) อํานวยความสะดวก ประสานงาน จัดเตรียมบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง คูหาลงคะแนน 

หบีบัตร ตารางบันทึกคะแนน อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใชแ้ละเอกสารต่างๆ ที่ตอ้งใช ้ 

   (6) จัดใหม้ีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

/(7)  กําหนดปริมณฑลลงคะแนนเลอืกตั้ง... 



   (7) กําหนดปริมณฑลลงคะแนนเลือกตั้ง และควบคุมกํากับดูแลมิให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง

หรอืบุคคลใดบุคคลหนึ่งเขา้ไปในเขตปริมณฑลที่กําหนด 

   (8) ดําเนินการตรวจนับคะแนน 

   (9) ประกาศผลการเลือกตั้ง 

   (10) หนา้ที่อื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม เมื่อดําเนินการ

เสร็จสิน้แลว้ใหเ้สนอผลตอ่ที่ประชุมใหญ่ตลอดจนวินจิฉัยชีข้าดปัญหาทั้งปวงอันเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

  ข้อ 14 คณะกรรมการเลอืกตั้งสิน้สุดลงหลังวันเลอืกตั้งสิน้สุดลงแล้ว 7 วัน 

  ข้อ 15 ให้ประธาน และ/หรือกรรมการที่ได้รับเลือกตั้ง รายงานตัวต่อกรรมการเลือกตั้งภายใน 7 

วันนับตั้งแตว่ันที่เลือกตั้ง 

หมวดที่ 4 

การลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผล 

  ข้อ 16 การลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการเป็นสิทธิของสมาชิกเฉพาะบุคคลที่ต้อง

ดําเนินการโดยตรงและลับ ตามเขตเลือกตั้งที่ตนเองมีชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน จะมอบหมายให้บุคคลอื่นลงคะแนน

แทนไม่ได้ 

  ข้อ 17 สมาชิกผู้ต้องการใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งต้องแสดงตัวพร้อมบัตรประชาชน

หรือบัตรประจําตัวอย่างหนึ่งอย่างใดที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้ พร้อมลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์

ลงคะแนนเลอืกตั้งคณะกรรมการดําเนินการก่อนการรับบัตรลงคะแนนและการใชส้ิทธิ์ลงคะแนน 

  ข้อ 18 การลงคะแนนโดยวิธีลับ ให้ใช้วิธีทําเครื่องหมายกากบาท  ลงในบัตรเลือกตั้งตาม

ลักษณะ หลักเกณฑ์ และวธิีการที่คณะกรรมการเลอืกตั้งกําหนด 

  ข้อ 19 การเลือกตั้งประธาน สมาชิกหนึ่งคนมสีิทธิ์ลงคะแนนเลือกประธานได้เพียง 1 คนเท่านั้น   

  ข้อ 20 การเลือกตั้งกรรมการ สหกรณ์จะจัดให้มีการเลือกเฉพาะเขตเลือกตั้งที่กรรมการว่างลง

เท่านั้น โดยสมาชิกหนึ่งคนมสีิทธิ์เลือกกรรมการเฉพาะเขตของตนเองได้ไม่เกิน 1 คน 

  ข้อ 21 ในวันเลือกตั้งใหเ้ปิดลงคะแนนตัง้แต่เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. 

  ข้อ 22 เมื่อปิดการลงคะแนนเลอืกตั้งแล้ว ใหค้ณะกรรมการเลือกตั้งตรวจสอบความเรียบร้อยให้

ถูกต้องแล้วนับคะแนนโดยเปิดเผยจนเสร็จในคราวเดียว ห้ามมิให้เลื่อนหรือประวิงเวลาการนับคะแนน เมื่อนับ

คะแนนเสร็จแล้วให้ประกาศผลนับคะแนน ณ เขตเลือกตั้งนั้นโดยไม่ชักช้า 

  แบบประกาศผลการนับคะแนน รายงานผลการนับคะแนน วิธีการนับคะแนน วิธีประกาศผลของ

การนับคะแนน และวิธีการเก็บบัตรเลือกตั้งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกําหนด หากผู้สมัครรายใด

ประสงค์ทักท้วงผลการเลือกตั้งให้ทําหนังสือทักท้วงโดยต้องมีผู้ลงนามรับรองไม่น้อยกว่า 5 คน พร้อมทั้งวางเงิน

ประกันจํานวน 3,000 บาท ต่อคณะกรรมการเลือกตั้งเลือกตั้งภายในเวลาไม่เกิน 30 นาที นับตั้งแต่ประกาศผล

การนับคะแนน และเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้งดําเนินการตามคําทักท้วงแล้ว หากคําทักท้วงมีผล ใ ห้

คณะกรรมการเลอืกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งใหมท่ันที พร้อมคืนเงนิให้กับผู้ทักท้วง และหากการทักท้วงไม่มีผล

ให้คณะกรรมการเลือกตั้งรับเงินประกันและให้ถอืเป็นรายได้ของสหกรณ์ 

/กรณีผลการนับคะแนน... 



  กรณีผลการนับคะแนนของผู้สมัครตําแหน่งประธานหรือกรรมการเขตเลือกตั้งใด มีผลคะแนน

เท่ากัน ให้ประธานกรรมการเลือกตั้งรายงานต่อที่ประชุมใหญ่โดยมิชักช้าและให้ใช้มติที่ประชุมใหญ่เลือกโดยวิธี

เปิดเผยในการตัดสินช้ีขาด 

หมวดที่ 5 

ค่าตอบแทน 

  ข้อ 23 ให้คณะกรรมการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ดําเนินการเลือกตั้งมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและ

ค่าใช้จ่ายที่จําเป็นต่อการเลือกตั้งในอัตราตามที่สหกรณ์กําหนด 

  ข้อ 24 การจา่ยเงนิค่าตอบแทนตามข้อ 23 ให้เบิกจา่ยจากงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจําปี 

หมวดที่ 6 

บทเฉพาะกาล 

  ข้อ 25 ให้ประธานและกรรมการแต่ละเขตเลือกตั้งที่ดํารงตําแหน่งก่อนระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ 

ให้ดํารงตําแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระที่กําหนดไว้ในข้อบังคับ 

  มตใิห้นําเข้าที่ประชุมใหญ่  

5.19  เรื่อง  ขอถอนอายัดเงนิปันผลเฉลี่ยคนื 

 ตามหนังสือ สํานักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส ที่ นธ0026/(1)3728 เรื่อง ถอนอายัดเงิน ลงวันที่ 18 

ตุลาคม 2560  สมาชิก ราย จ.ส.ต.วรวิทย์  สอนง่าย  ตําแหน่ง  กก.ปพ.ส่วนที่ 2 สมาชิกเลขที่  6521 ได้มีคําสั่ง

ถอนอายัด เงินปันผล เฉลี่ยคืน เงินคา่หุน้  ตั้งแตบ่ัดนีเ้ป็นต้นไป 

ที่ประชุม  ดําเนนิการตามหนังสือบังคับคดีถอนอายัดเงินปันผลเฉลี่ยคืนสมาชิกรายดังกล่าว 

ระเบียบวาระที่  6   เรื่อง  อื่นๆ 

6.1 เรื่อง สมาชิกขอกู้ 

 สมาชิกราย  ร.ต.ต.มะเย็ง  ซียง  ตําแหนง่  สภ.เบตง  มีความประสงค์ขอกู้เงนิสามัญ  จํานวน  

1,700,000.00  บาท  แต่เนื่องจากติดอายัดเงนิปันผลเฉลี่ยคืน  เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557  มีความประสงค์ไม่

ปิดหนี้กับบังคับคดี  และจะใหห้ักหนีก้ับเงินปันผลของทุกๆ ปี       

ทีประชุม มีมติไม่อนุมัติ 

6.2 เรื่อง โครงการกู้เงนิค่าครองชีพ 

ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติเปิดกู้โครงการค่าครองชีพเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนใหก้ับสมาชิก โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 

 วงเงนิกู้  350,000 บาท ผอ่นชําระ 84 งวด ต้องชําระมาแล้ว 12 งวด เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจกิายน 2560 

เลิกประชุม  14.00 น.   

   

 

 

 



 

            

       พันตํารวจตรีหญิง เสาวลักษณ์  ตรีมรรค   ประธานในที่ประชุม 

              (  เสาวลักษณ์  ตรีมรรค  ) 

       จา่สิบตํารวจ         กันย์ทิต  ฆังคะรัตน์      ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

                ( กันย์ทิต ฆังคะรัตน์ ) 

          ส าเนาถูกต้อง 

พันตํารวจตรหีญิง     เสาวลักษณ์   ตรมีรรค 

   (  เสาวลักษณ์   ตรีมรรค  ) 

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

 

   

 


