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 1. ร.ต.ท.สมเกียรติ สุวรรณอักษร  รองประธาน 

 2. จ.ส.ต.กันย์ทิต ฆังคะรัตน์  เลขานุการ/กรรมการ 
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5. ร.ต.อ.จรยิพัชญ์   สุขชุม   กรรมการ 
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12.จ.ส.ต.วีรวุธ   อุดแบน   กรรมการ 

13.ร.ต.อ.ประสาน แนมใส   กรรมการ 

ผูเ้ข้าร่วมประชุม 

 1. นางพรรณี  แก้วศรี   รองผู้จัดการ 

 2. ร.ต.ท.สุทิน  ศรบีุญเอียด  ผูต้รวจสอบบัญชี 

 3. นายอับดุลรอฮิม สะแต   หัวหนา้สหกรณ์อําเภอ 

ผูไ้ม่มาประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 1 

เรื่อง  ประธานแจง้ที่ประชุมทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2 

เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม 

2.1  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ชุดท ี21 ครั้งที่ 11/2559 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีติรับรอง 

2.2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ ชุดที่ 21 ครั้งที่ 12/2559 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ชุดที่ 21 ครั้งที่ 12/2559 โดย

พิจารณาเพิ่มเติมดังนี้  

  วาระที่ 3.11 เรื่อง พิจารณาความผิดของผู้จัดการ ร.ต.ท.เสถียร วัชรนิมิต ซึ่งเป็นผู้จัดการใน

ขณะนั้น มีความผิดตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 94 (7) และ (8) มีโทษให้ออก   แต่เนื่องจาก ร.ต.ท.เสถียรฯ ได้

ลาออกจากตําแหน่งไปแล้ว จงึเห็นควรงดการลงโทษ 

  วาระที่ 4.4 เรื่อง ทําป้ายคําขวัญสหกรณ์และจัดสวน โดยให้คณะกรรมการดําเนินการมาร่วมกัน

จัดสวนด้านหน้าที่ทําการสหกรณ์ฯ ในวันที่ 14 ม.ค. 2560 

 

ระเบียบวาระที่ 3 

เรื่อง  เพื่อทราบ 

3.1  เรื่อง  เงนิรับ – จ่าย ประจ าเดือน ธันวาคม 2559 

 รายการรับ – จา่ยเงินในรอบเดือน ตั้งแตว่ันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ดังนี้ 

 รายรับ ( ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 59 – 20 ธ.ค. 59 ) มีรายละเอียดดังนี้ 

- รับเงินชําระหนีเ้งินกู้สามัญ             30,297,036.00  บาท 

- รับเงินชําระหนีเ้งินกู้ฉุกเฉิน      3,743,825.93  บาท 

- รับชําระหนี้เงินกู้สามัญ – บรรเทาค่าครองชีพ    4,623,597.86  บาท 

- รับชําระหนี้เงินกู้ – ระหว่างดําเนนิคดี           3,000.00  บาท 

- เงินกู้สามัญ – ทุนการศึกษา           83,523.15  บาท 

- รับเงนิชําระหนีเ้งินกู้สามัญพิเศษ(รับภาระชําระหนี)้    2,661,401.80  บาท 

- รับเงนิชําระหนีเ้งินกู้ ฐานะผู้ค้ําประกัน          29,630.55  บาท 

- เงนิทดรองจ่ายสามัญ(ปืน)                   125,500.00  บาท 

- เงินรอเรียกคืน               9,000.00 บาท 

- เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเป้าหมาย      2,330,366.38 บาท 

- เงินรอจ่ายคืน              69,237.42 บาท 

- ภาษีหัก ณ ที่จา่ยค้างจ่าย       538.56 บาท 

/ตั๋วสัญญาใชเ้งิน 



- ตั๋วสัญญาใชเ้งิน – ธนาคารกรุงไทยสิโรรส   100,000,000.00 บาท 

- ทุนเรือนหุ้น          6,483,950.00 บาท 

- กองทุนช่วยเหลือสมาชิกผูค้้ําประกันเงนิกู้         743,332.72 บาท 

- ดอกเบีย้รับ           1,920,264.81 บาท 

     -   ค่าธรรมเนียมแรกเข้า                1,700.00 บาท 

-  รายได้ค่าเช่า        2,000.00 บาท 

-  ดอกเบีย้จ่ายตั๋วสัญญาใช้เงนิ ธ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์                  152,054.78 บาท 

-  รวมรายรับ        153,279,959.96 บาท 

-  รับเงนิธนาคารกรุงไทย สาขายะลา     183,745,573.62 บาท 

-  รับเงินธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส       50,246,361.92 บาท 

-  รับเงนิธนาคารกรุงเทพ                       0.00 บาท 

-   รับเงนิธนาคารออมสิน           106,229,041.10 บาท 

-  รับเงนิธนาคารธนชาต                       0.00 บาท 

      -  รับเงนิฝากธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์                                      149,000,000.00  บาท 

-  เงินสดคงเหลือยกมา (30 พ.ย. 59)            190,851.46 บาท 

รวมรับทั้งสิ้น        642,691,788.06 บาท 

 รวมจ่าย ( ตั้งแต่ 1 ธ.ค. 59 – 20 ธ.ค. 59 ) 

- จา่ยเงนิกู้สามัญแก่สมาชิก         63,590,000.00 บาท 

- จา่ยเงนิกู้ฉุกเฉินแก่สมาชิก           6,882,265.00 บาท 

- เงินกู้สามัญ (ปืน)               125,500.00 บาท 

- เงินทดรองจ่ายสามัญ               125,500.00 บาท 

- เงินกู้สามัญ-บรรเทาค่าครองชีพ           5,001,000.00 บาท 

- เงินกู้สามัญ-ทุนการศึกษา              522,000.00 บาท 

- วัสดุสํานักงาน                  11,053.00 บาท 

- เงินรอเรียกคืน          9,000.00 บาท 

- ครุภัณฑ์         24,500.00 บาท 

- เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเป้าหมาย           2,763,842.55 บาท 

- เงินรอจ่ายคืน         67,465.64 บาท 

- ภาษีหัก ณ ที่จา่ยค้างจ่าย           538.56 บาท 

- ตั๋วสัญญาใชเ้งิน-ธนาคารออมสิน       100,000,000.00 บาท 

- ตั๋วสัญญาใชเ้งิน-ธนาคารกรุงไทยสาขาสิโรรส                150,000,000.00 บาท 

- ทุนเรือนหุ้น        581,810.00 บาท 

- ดอกเบีย้รับ              819.84 บาท 

- ค่าใช้จ่ายทั่วไป                       940.00 บาท 

/ค่าเบีย้ประชุม 



- ค่าเบีย้ประชุม         4,000.00 บาท 

- ค่ารับรอง                    9,546.00 บาท 

-   ค่าไฟฟ้า           5,828.24 บาท 

-   ค่าโทรศัพท์           7,256.74 บาท 

      -   ค่าธรรมเนียมธนาคารและอากร        1,526.00 บาท 

     -   ค่าไปรษณีย์           2,935.00 บาท 

-   ดอกเบีย้จ่ายตั๋วสัญญาใช้เงนิ-ธ.กรุงไทยสิโรรส    120,821.92 บาท 

-   ดอกเบีย้จ่ายเงนิรับฝาก       3.38 บาท 

-   ค่าตอบแทน           11,800.00 บาท 

-   ค่าเบีย้เลีย้งพาหนะ                   10,300.00 บาท 

-   ค่าน้ําประปา              180.83 บาท 

-   ค่าประกันสังคม           8,548.00 บาท 

-   ค่าเคเบิล้ทีวี               200.00 บาท 

-   เงนิทดแทนประกันสังคม               79.00 บาท 

-   ดอกเบีย้จ่ายตั๋วสัญญาใช้เงนิ-ธ.ออมสิน      229,041.10 บาท 

รวมจา่ย           330,139,982.80 บาท 

 - นําเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขายะลา          157,283.731.55 บาท 

 - นําเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส          50,200,000.00 บาท 

 - นําเงินฝากธนาคารออมสิน           104,720,000.00 บาท 

 - นําเงินฝากธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์       152,054.78 บาท          

- เงินสดคงเหลอืยกไป (20 ธ.ค.59)        196.018.93 บาท 

    รวมรายจ่ายทั้งสิ้น                   642,691,788.06 บาท 

 จงึแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ    

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติรับทราบ 

3.2  เรื่อง  สมาชิกคงเหลือ ประจ าเดือน ธันวาคม 2559 

 สมาชิกยกมาจากเดือนก่อน    3,144 ราย 

 สมาชิกสมัครใหม่เดอืน ธ.ค.59       22 ราย 

 อนุมัตใิห้ออกเดือน ธ.ค.59         3 ราย 

 คงเหลือสมาชิกทั้งสิน้    3,163 ราย 

 ( เอกสารแนบหน้าที่              ) 

         จงึแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ  

ที่ประชุม มีมติรับทราบ 

 

 

/3.3  เรื่อง  เรื่องการจา่ย 



3.3  เรื่อง  เรื่องการจ่ายเงนิกู้ฉุกเฉิน ประจ าเดือน ธันวาคม 2559 

 ในระหว่างเดือน 21 พฤศจิกายน 2559 – 20 ธันวาคม 2559 สหกรณ์ฯ จ่ายเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินให้

สมาชิกหนว่ยต่าง ๆ จํานวน 457 ราย เป็นเงิน 7,805,875.00 บาท 

 จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม มีมติรับทราบ 

3.4  เรื่อง  รายงานการตรวจสอบกิจการ 

ร.ต.ท.สุทิน ศรบีุญเอียด รายงานการตรวจสอบกิจการ ดังนี้ 

 สมาชิกของสหกรณ์ฯ 

  ยอดยกมา(พ.ย.59) จํานวน 3,144 คน 

  เพิ่มระหว่างเดือน จํานวน     22 คน 

  ลาออกระหว่างเดือน จํานวน      3 คน 

  คงเหลือสมาชิก  จํานวน 3,163 คน 

 การปฏิบัติการด้านการเงนิ 

   - เงินสดคงเหลอื ณ วันที่ 20 ธ.ค. 2559 (ปิดบัญชี)  

  เงินฝาก ธ.กรุงไทย สาขายะลา  จํานวน 8,746,180.67 บาท 

  เงินฝาก ธ.กรุงไทย สาขาสิโรรส  จํานวน    153,122.55 บาท 

  เงินฝาก ธ.กรุงเทพ สาขายะลา  จํานวน    225,491.18 บาท 

  เงินฝาก ธกส. สาขายะลา  จํานวน  2,969,825.70 บาท 

  เงินฝาก ธ.ธนชาติ สาขายะลา  จํานวน      24,493.16 บาท 

  เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ ตร.แหง่ชาติ จํานวน    100,917.75 บาท 

  เงินฝาก ธ.ออมสิน    จํานวน  8,091,013.31 บาท 

   - ด้านสินเช่ือ 

  สหกรณ์ฯ ให้กู้ 2 ประเภท 

  1. เงนิกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  จํานวน 407 สัญญา  จํานวนเงิน   7,805,845.00 บาท 

  2. เงนิกู้สามัญ  จํานวน 200 สัญญา จํานวนเงิน 79,878,300.00 บาท 

ที่ประชุม รับทราบ 

3.5  เรื่อง  รายงานงบทดลองประจ าเดือน ธันวาคม 2559 

 สินทรัพย์คงเหลอื 

 กําไรสุทธิ 

 หนี้สนิ 

 ทุนเรือนหุ้น 

 ทุนสํารอง 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมมีตริับทราบ 

 

/3.6  เรื่อง  รายงานการ 



3.6  เรื่อง  รายงานการลาของเจ้าหน้าที่ ประจ าเดือน ธันวาคม 2559 

 ตั้งแตว่ันที่ 21 พฤศจกิายน 2559 – 20 ธันวาคม 2559 

ชื่อ – นามสกุล ลาพักผ่อน ลากิจ ลาป่วย ลาคลอด รวม 

นางพรรณ ี แก้วศรี - - - - - 

นางสาวกัญจน์ณัฎฐ์  หวังมวลกลาง 1 - - - 1 

นางศิวาลัย  ป.ปาน - - - - - 

นางเมสิน ี ชัยสงคราม - - - - - 

นางสาวลัดดาวัลย์  ปาลยิะประดษิฐ์ - - - - - 

นางสาวนารีรัตน์  สังข์สกุล - - - - - 

นางสาววราภรณ์  คงทอง 1 - - - 1 

นางสาวสกุล  เลีย้งพันธุ์สกุล - - - - - 

จงึแจ้งที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 

3.7  เรื่อง  รายงาน สมาชิก ศชต.เดือน พฤศจกิายน 2559  

 แจ้งคณะกรรมการดําเนินการ สมาชิก ศชต. จํานวน 64 ราย ติดต่อการเงิน ศชต. หักเก็บได้หมด           

ทั้ง 64 ราย เป็นจํานวนเงิน 765,252.20 บาท 

   ยอดยกมา 58 ราย 

   ลาออก    4 ราย 

   ย้ายเข้า  10 ราย 

   คงเหลือ 64 ราย 

 จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 

3.8  เรื่อง  รายงานกองทุนช่วยเหลือสมาชกิ ประจ าเดือน พฤศจกิายน 2559 

 กองทุนช่วยเหลือสมาชกิ ณ 21 พฤศจกิายน 2559 – 20 ธันวาคม 2559 

   ยอดยกมา   12,896,977.07 บาท 

   เพิ่ม        841,527.72 บาท 

   คงเหลือ   13,738,504.79 บาท 

 จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 

3.9  เรื่อง ขอหยุดท าการ 

 ขอหยุดทําการ 1 วัน วันที่ 30 ธันวาคม 2559 เนื่องจากต้องปิดบัญชีวันสิ้นปี  จึงขอกรรมการอนุมัติ

พิจารณา 

ที่ประชุม พิจารณามีมติอนุมัติ 

 

/ระเบียบวาระที่ 4 

 



 

ระเบียบวาระที่ 4 

เรื่อง  เพื่อพิจารณา 

4.1  เรื่อง  กรมส่งเสริม 

นายอับดุลรอฮิม สะแต ใหค้ําแนะนํา 

 1) กรณีสมาชิกส่งชําระหนี้ไม่ครบตามจํานวนที่ส่งเรยีกเก็บ จะทําให้สมาชิกเป็นผู้ผิดนัดชําระหนีไ้ม่มสีิทธิ

ได้รับเงินเฉลี่ยคืน 

 2) กรณีสมาชิกที่สง่ชําระไม่เป็นปกติควรแยกเป็นระดับ เพื่อง่ายต่อการพิจารณา 

ที่ประชุม มีมติรับทราบ 

4.2  เรื่อง  ผู้ตรวจสอบบัญชี 

- ไม่เข้าร่วม - 

4.3  เรื่อง ผู้ตรวจสอบกิจการ 

ร.ต.ท.สุทิน ศรบีุญเอียด 

 - สมาชิกต่างจังหวัดที่ชําระเงินไม่เป็นปกติหรอืเรียกเก็บไม่ได้ใหด้ําเนนิการตดิตามเพื่อให้สามารถเรียก

เก็บได้เป็นปกติ 

ที่ประชุม ทราบ 

4.4  เรื่อง สมาชกิพ้นสภาพจากสหกรณ์ สมาชิกพ้นสภาพ ประจ าเดือน ธันวาคม 2559 ดังน้ี 

ลํา 

ดับ 

เลขที ่ ชื่อ – สกุล ทุนเรือนหุ้น 

( บาท ) 

หนี้สิ้น 

( บาท ) 

ดอกเบีย้ 

( บาท ) 

จา่ยจริง 

( บาท ) 

กรณี 

1 08943 พ.ต.ท.หญิงณิชญาพัฒน์ ธนากรวิริยะ 4,361,300.00 2,005,500.00 0.00 2,355,800.00 ส่วนตัว 

2 06286 ด.ต.วิลาศ  สุวรรณสงเคราะห ์   202,700.00       3,500.00 0.00    199,200.00 ส่วนตัว 

3 08499 ส.ต.ท.ธรรมราช  เงินนาค    63,000.00      49,917.12 0.00      13,082.88 ส่วนตัว 

4 04922 ด.ต.วัฒนา  บัวช่วย 8,365,000.00   873,329.12 0.00 7,491,670.88 โอนย้าย 

5 08296 ร.ต.อ.อธินาถ  อินทรบัวศรี   376,000.00  320,993,69 0.00 55,006.31 โอนย้าย 

 13,368,000.00 3,253,239.93 0.00 10,114,760.07  

รวมสมาชิกพ้นสภาพทั้งหมด 5 ราย ทั้งหมดไม่ติดภาระค้ําประกันแต่อย่างใด 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ  

4.5  เรื่อง ประมาณการรับ – จ่ายเงนิ ประจ าเดือน มกราคม 2560 

 ประมาณการรับ – จ่ายเงิน ประจําเดือนมกราคม 2560 สหกรณ์ฯ จะได้รับในวันสิ้นเดือนเพื่อให้ที่

ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับจํานวนเงินของสหกรณ์ฯ ที่ประมาณว่าจะได้รับและจ่ายในวันสิ้นเดือนนี้ เพื่อที่ประชุม

จะได้รับทราบยอดเงนิคงเหลอื ดังนี้ 

 รายรับ 

1. รับเงนิค่าหุน้รายเดือน     4,465,300.00  บาท 

2. รับเงนิชําระหนี้สามัญจากสมาชิก           11,469.290.00  บาท 

/รับเงินชําระหนี้ 



3. รับเงนิชําระหนี้ฉุกเฉินจากสมาชิก   2,401,990.00  บาท 

4. รับดอกเบีย้เงนิให้กู้แก่สมาชิก            10,582,924.93  บาท 

5. เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเป้าหมาย        92,900.00  บาท 

รวมรับ               29,012,404.93  บาท 

 รวมจ่าย 

1. จา่ยค่าหุน้คืนแก่สมาชิก 5 ราย    10,114,760.07  บาท 

2. จา่ยค่าเบีย้ประชุมกรรมการ         20,000.00  บาท 

3. ค่าตอบแทนเจ้าหนา้ที่           47,710.00  บาท 

4. จา่ยเงนิเดือนเจา้หนา้ที่         112,830.00  บาท 

5. จา่ยชําระดอกเบีย้ ธกส.ยะลา       1,143,384.91  บาท 

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

7. จา่ยชําระดอกเบีย้ สอ.รพ.หาดใหญ่       207,878.96  บาท 

8. ค่าตอบแทนที่ปรึกษา            5,000.00  บาท  

9. จา่ยดอกเบีย้ตั๋วสัญญาใช้เงนิ ธ.กรุงไทย สิโรรส      239,452.05  บาท 

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

11. จา่ยชําระดอกเบีย้ สอ.รพ.ตํารวจ         503,013.70 บาท 

12. จา่ยเงนิกู้สามัญ 9 ราย          3,052,446.24 บาท 

13. จา่ยดอกเบีย้ตั๋วสัญญาใช้เงนิ – ธ.ธนชาติ        281,095.89 บาท 

14. จา่ยดอกเบีย้ตั๋วสัญญาใช้เงนิ – ธ.แลนดแ์อนดเ์ฮาส์       608,219.16 บาท 

รวมจา่ย                                                               18,675,790.98 บาท 

 รวมรับทั้งสิ้น        29,012,404.93 บาท 

 หัก รวมจา่ย         18,675,790.98 บาท 

 เงนิคงเหลือ         10,336,613.95 บาท 

 กัน ไว้เป็นเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน        3,000,000.00 บาท 

 กัน ไว้เป็นที่จ่ายคืนเงินรับฝาก        1,000,000.00 บาท 

  คงเหลือเป็นเงินใชจ้า่ย         6,336,613.95 บาท 

 หมายเหตุ 

 เงินสดคงเหลอื ณ วันที่ 20 ธ.ค. 59           196,018.93 บาท 

 เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส คงเหลือ 20 ธ.ค. 59        153,122,55 บาท 

 เงินฝาก ธ.กรุงไทย สาขายะลา คงเหลือ 20 ธ.ค. 59       8,746,180.87 บาท 

 เงินฝาก ธ.กรุงเทพ คงเหลอื 20 ธ.ค. 59           225,491.18 บาท 

 เงินฝาก ธกส.ยะลา คงเหลือ 20 ธ.ค. 59       2,969.825.70 บาท 

 เงินฝากชุมนุม สอ.ตร.แหง่ชาติ           100,917.75 บาท 

 เงินฝากธนาคารธนชาต           257,784.88 บาท 

/เงนิฝากธนาคาร 



 เงินฝากธนาคารออมสิน         8,091,013.31 บาท 

 เงนิสดและเงนิฝากธนาคารคงเหลือ     20,740,355.17 บาท 

 หมายเหตุ 

  รายการยังไม่ลงบัญชี 20/12/59     9,570.00 บาท 

  รายการยังไม่ลงบัญชี 20/12/59             15,460.00 บาท 

 หมายเหตุ 

 หนี้เงนิกู้ สอ.รพ หาดใหญ่ 20 ธ.ค. 59 คงเหลือ     66,640,000.00 บาท 

 หนี้เงนิกู้ ธกส.สาขายะลา ณ 20 ธ.ค. 59 คงเหลอื   269,248,702.93 บาท 

 หนี้ตัว๋สัญญาใชเ้งิน ธ.กรุงไทย สาขาสิโรรส    100,000,000.00 บาท 

 หนี้เงนิกู้ สอ.รพ. ตํารวจ 20 ธ.ค. 59 คงเหลอื   143,000,000.00 บาท 

 หนี้ตัว๋สัญญาใชเ้งิน ธ.แลนด์แอนดเ์ฮาส์     150,000,000.00 บาท 

 หนี้ตัว๋สัญญาใชเ้งินธนาคารธนชาต       90,000,000.00 บาท 

     รวมหน้ีคงเหลือ     818,888,702.93 บาท 

4.6 เรื่อง การจ่ายเงนิกู้สามัญระหว่างเดือน ธันวาคม 2559 

 ระหว่างวันที่ 22 พ.ย. 2559 สมาชิกขอกู้จํานวน 5 ราย 

  เป็นเงินจํานวน 164,960.00 บาท 

 ระหว่างวันที่ 23 พ.ย. 2559 สมาชิกขอกู้จํานวน 1 ราย 

  เป็นเงินจํานวน 202,483.69 บาท 

 ระหว่างวันที่ 29 พ.ย. 2559 สมาชิกขอกู้ จํานวน 6 ราย 

  เป็นเงินจํานวน 160,020.00 บาท 

 ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. 2559 สมาชิกขอกู้ จํานวน 1 ราย  

  เป็นเงินจํานวน 103,600.00 บาท 

 ระหว่างวันที่ 2 ธ.ค. 2559 สมาชิกขอกู้ จํานวน 2 ราย 

  เป็นเงินจํานวน 125,500.00 บาท 

 ระหว่างวันที่ 7 ธ.ค. 2559 สมาชิกขอกู้ จํานวน 8 ราย 

  เป็นเงินจํานวน 275,960.00 บาท 

 ระหว่างวันที่ 8 ธ.ค. 2559 สมาชิกขอกู้จํานวน 19 ราย 

  เป็นเงินจํานวน 2,638,192.99 บาท 

 ระหว่างวันที่ 15 ธ.ค. 2559 สมาชิกขอกู้จํานวน 3 ราย 

  เป็นเงินจํานวน 123,966.07 บาท 

 ระหว่างวันที่ 16 ธ.ค. 2559 สมาชิกขอกู้จํานวน 37 ราย 

  เป็นเงินจํานวน 6,259,349.71 บาท 

 ระหว่างวันที่ 20 ธ.ค. 2559 สมาชิกขอกู้ จํานวน 5 ราย 

  เป็นเงินจํานวน 349,250.00 บาท 

/ระหว่างวันที่ 



 ระหว่างวันที่ 22 ธ.ค. 2559 สมาชิกขอกู้จํานวน 50 ราย 

  เป็นเงินจํานวน 6,921,833.69 บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมมีตริับทราบ 

4.7 เรื่อง การจ่ายเงนิกู้สามัญประจ าเดือน มกราคม 2560 

 สมาชิกขอกู้จํานวน 9 ราย เป็นเงินจํานวน 3,052,446.24 บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมมีตอินุมัตจิา่ยเงนิกู้สามัญ กรณีรายที่มปีัญหาใหด้ําเนนิการมาทําหนังสือรับสภาพหนี ้ 

4.8 เรื่อง รายงานติดตามหน้ีสิน และรายละเอียดลูกหนี้ต่างจังหวัด 

 ภายในเดือนธันวาคม 2559 มีลูกหนี้ต่างจังหวัดส่งชําระเงินตั้งแต่ 21 พฤศจิกายน 2559 –             

20 ธันวาคม 2559 รวมเป็นเงิน 7,554,087.23 บาท 

  ลูกหนี้ตา่งจังหวัด ยกมาเดือน พ.ย. 59    519 ราย 

  สมาชิกหนว่ยต่างจังหวัด ประจําเดือน ธ.ค. 59 ลาออก     1 ราย 

  ย้ายออก         - ราย 

  ย้ายเข้า          - ราย 

 คงเหลือลูกหนี้ต่างจังหวัด เดือน ธันวาคม 2559   518 ราย 

รายชื่อสมาชิกต่างจังหวัด ขาดส่งประจ าเดือนธันวาคม 2559 

 1.ส.ต.อ.นันทภัสณ์  แก้งคงบุญ ต าแหน่ง ภจว.สงขลา  สมาชกิที่ 05137 

    ทุนเรือนหุ้น     345,500.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ  1,265,549.90  บาท 

 ผูค้้ํา 1.ด.ต.   กมล      ทองคํา 2. จ.ส.ต.กฤต  จันทร์เพ็ง 3.จ.ส.ต.ณัฐสิทธิ์  สุยฉ่อง

  4.ส.ต.อ.สหรัฐ  มิสา  5.ส.ต.อ.คณิศร   อุทธิสนิธ์ 

ว / ด / ป รายการ 

25/ ม.ค./59 โดนเรื่องอายัดเงินเดือนการเงินเก็บไม่ได้ (ขาดส่งออมสินอายัดเก็บไมไ่ด้ 3 เดอืน). 

2 /ส.ค./59 
ส่งหนังสือแจ้งการเป็นหนีข้องสมาชิก ที่สอ.ยล./2827-2831 รายกมล  ทองคํา, กฤต  จันทร์เพ็ง, ณัฐสิทธิ ์ สุยฉ่อง, 

สหรัฐ  มิสา, คณิศร  อุทธิสนิธ.์ 

16/ ก.ย./59 สมาชิกได้เข้ามาติดต่อที่สหกรณ์ฯ ว่าวนัที่19/ ต.ค./59 รอขึ้นศาล  ระหว่างนี้เจ้าตัวขอส่งชําระเงิน5,000 บาท. 

20/ ต.ค./59 สมาชิกอยูก่ทม. กําลังดําเนินการเรื่องข้ึนศาล แต่สิน้เดือนต.ค.59 จะโอนมายอด 5,000 บ. 

8 /พ.ย./59 รอบันทึกข้อความจากสมาชิก 

10/ พ.ย./59 

สมาชิกส่งเอกสารบันทกึข้อความ เรื่อง ขอส่งชําระหนี้สหกรณ์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา 

          ด้วยกระผมถูกธนาคารออมสินฟ้องล้มละลายในฐานะผูค้้ําประกัน ส.ต.อ.อุรุพงศ์  พรหมยานนท์ สังกัด สภ.อัยเยอร์เวง  ซ่ึงถูก 

ไล่ออกจากราชการเมื่อปี 2555 ซ่ึงทางกรมบังคับคดีได้ยึดเงินเดือนทั้งหมดจึงขาดส่งให้กับทางสหกรณ์ตํารวจยะลา หลายงวดนั้น 

ซ่ึงในตอนนี้กระผมมีความสามารถที่จะส่งเงินให้กับทางสหกรณ์ตํารวจยะลา ได้เพียงเดือนละ 5,000 บ. เท่านั้น โดยให้ทางสหกรณ์

ตํารวจยะลา ส่งรายการหักไปทางการเงนิ ภจว.สงขลา โดยหักจากเงนิเดือนของกระผม 

           จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา. 

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

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

8 / ธ.ค./59 สอบถามไปยังสหกรณ์ฯ สงขลา  เรื่องส่งเรียกเก็บ ได้รับคําตอบว่า รายส.ต.อ.นันทภัสณ์ฯ เป็นสมาชิก2ที่ 



ที่สหกรณ์ฯสงขลา และได้กู้เงินฉุกเฉินอีกด้วย จึงติดต่อไปที่เจ้าตัวให้ทําบันทึกข้อความขอโอนย้ายสหกรณ์ฯ 

ระหว่างนี้รอบันทกึข้อความขอโอนย้าย 

ที่ประชุม มีมติรอการโอน 

2.ร.ต.ท.ขัตติยะ  สามทอง  ต าแหน่ง สภ.เมืองปัตตานี  เลขที่สมาชิก 08249 

      ทุนเรือนหุ้น      328,000.00  บาท 

     หนี้เงนิกู้สามัญ     1,354,541.94 บาท 

ว / ด / ป รายการ 

27/ ม.ค./59 ที่ประชุม ชุดที2่1 ครั้งที1่ มมีติไม่อนุมัติใหโ้อน(เปลี่ยนค้ําประกนั) 

1 /มิ.ย./59 ส่งหนังสือถึงผู้ค้ําขอแจ้งรายละเอียดสมาชิกขาดส่ง ที่สอ.ยล./1883-1887 

2 / ส.ค./59 
ส่งหนังสือแจ้งการเป็นหนี้ของสมาชิกรายวิเชียร คงจําเนียร, ธนศักดิ ์ลีลานุช, สันติชัย สใีหม่, อธินาถ อินทรบัวศร,ี 

กู้เกียรต ิคิดกล้า  ที่สอ.ยล./2414-2418 
 

ว / ด / ป รายการ 

23 /ก.ย./59 ส่งหนังสือหักเงินชําระค่าหุ้นและหนี ้ถึงสภ.เมืองปัตตานี ที่สอ.ยล./3233  ยอด 19,900 บ. 

26/ ส.ค./59 

การเงินหักส่งชําระ 

ยอด 18,950 บ. 

15/ ก.ย./59 ส่งหนังสือหักเงินตําแหน่งเพื่อชําระหนี้ ถึงสภ.เมืองปัตตานี ที่สอ.ยล./3013 ยอด 119,400 บ. การเงินแจง้หักไม่ทัน 

23/ ก.ย./59 ส่งหนังสือให้หกัเงินตําแหน่ง  ถึงสภ.เมืองปัตตาน ี ที่สอ.ยล./3637 ยอด 10,000 บ. 

การเงิน และสมาชิก 

รับทราบ ยินยอมให้หกั

เงินตําแหน่ง 

23/ ก.ย./59 ส่งหนังสือให้หกัเงินตําแหน่ง  ถึงภจว.ปัตตานี  ที่สอ.ยล./3638 ยอด 10,000 บ. - 

26/ ต.ค./59 การเงินหักส่งชําระ ยอด 29,910 บ.  (เบื้องต้นหกัไดแ้ต่ดอกเบี้ย เนื่องจากสมาชิกรายนี ้ที่ผา่นมาชําระไม่เป็นปกติ) 

25/ พ.ย./59 ...การเงินหักส่งชําระ ยอด 19,900 บ. 

13/ ธ.ค./59 

ติดต่อไปยังการเงิน สอบถามวา่เพราะเหตุใดถึงหักส่งชําระ ยอด 19,900 บ.  จากยอดเดิม 29,900 บ. 

จึงได้รับคําตอบว่า เดอืน พ.ย.59 ผกก. มีคําสั่งไม่ให ้ร.ต.ท.ขัตติยะฯ เข้าเวรพนักงานสอบสวน 1 เดอืน จึงทําให้

ไม่ไดร้ับเงินตําแหน่ง 1 เดอืน 

ที่ประชุม มีมติตดิต่อ ร.ต.ท.ขัตติยะ สามทอง เข้ามาชําระให้เป็นปกติ 

 3.ส.ต.อ.อ านวย  เต่งท้ิง  ต าแหน่ง สภ.มะนัง จว.สตูล  เลขที่สมาชิก 05659 

ทุนเรือนหุ้น     258,500.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     938,083.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ      87,303.25  บาท 

    รับสภาพหนี ้       59,311.46  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

23/ มี.ค./59 ทําหนังสือ ถึงสอ.ตร.สตลู 

25/ พ.ค./59 ส่งหนังสือหักเงินชําระค่าหุน้และหนี้ ถึงเจ้าหน้าท่ีการเงินภจว.สตูล, สภ.มะนัง  ที่สอ.ยล./1770 ยอด 18,690 บ. 

27/ พ.ค./59 ทําหนังสือเชิญพบผู้ค้ําประกัน 

26/ พ.ค./59 มติที่ประชุม ชุดที่21 ครั้งที่5  ได้มีมติใหก้รรมการตดิตามทวงหนี้ เดินทางไปท่ีสภ.มะนัง เพื่อพบกับ ผกก.สภ.มะนัง 



(เพื่อตดิตามทวงหนี้ที่ค้างชําระ) 

 

5 / ก.ค./59 

 

นําเงนิปันผลชําระหนี้  ใบเสร็จเลขที่ S1-009374/2559,S1-009373/2559 จํานวนเงิน 19,337.26.- บาท 

1 / ส.ค./59 สมาชิกติดต่อทําเอกสารโอนไปสตูล ตอนนีอ้ยู่ระหว่างติดต่อสหกรณ์สตลูอยู ่

2 / ส.ค./59 สหกรณ์สตลูแจ้งว่า สมาชิกไดเ้ข้าไปเอาเอกสารการกู้ และการสมัคร ที่สหกรณ์สตูล 

13/ ก.ย./59 

สหกรณ์สตลูแจ้งว่าหลังจากยืน่เอกสารสมคัรเสร็จ สมาชิกยงัไม่ได้เข้ามาดําเนินการอะไร  จึงได้ประสานไปยัง

เจ้าหน้าท่ีการเงินสภ.มะนัง และได้ถามถึงอัตราข้ันเงนิเดือนของสมาชิกรายนี้ ว่าทําไมถึงหักยอดชําระต่อเดือน 

ไม่เทา่กับยอดส่งเรียกเก็บไป 

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

 

ว / ด / ป รายการ 

25/ ก.ย./59 

ได้สอบถามไปยังการเงินสภ.มะนัง เรื่องหนังสอืชี้แจง้ฯ ที่สอ.ยล./3229  การเงินไดแ้จ้งว่า ผกก.สภ.มะนัง และ

สมาชิกรายส.ต.อ.อํานวย เตง่ทิ้ง รับทราบ แต่ขอยืนยันว่าจะส่งยอด 10,000 บาท จนกว่าจะทําเรื่องย้าย 

สหกรณ์ฯ เสร็จ ณ ตอนนี้อยูใ่นข้ันตอนกําลังหาคนค้ําเงินกู้ 

19/ ต.ค./59 

ได้ทําการติดต่อไปยังสหกรณ์สตูล สอบถามเรื่อง สมาชกิรายส.ต.อ.อํานวย อกีครั้ง จึงได้คําตอบว่าหลังจาก 

เอาเอกสารกู้ไปก็ยังไม่เข้ามาตดิต่อสหกรณแ์ต่อย่างใด จึงไดโ้ทรไปที่สมาชิกรายส.ต.อ.อํานวย อีกครั้งและ 

ได้คําตอบว่าขณะนี้ตนกําลังหาผู้ค้ําสัญญาเงนิกู้4คน  ณ ตอนนีไ้ด้ 2 คนแลว้ ยังขาดอีก2 คน 

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

21/ ต.ค./59 

...ได้รับบันทกึข้อความ ที่สต0024(สต).4(12)(16)2726 วันที่12 ตุลาคม 2559  สภ.มะนัง  ขอเรียนว่า  

ด.ต.อํานวย  เตง่ท้ิง  ยินยอมให้หักเงินนําส่งเดอืนละ 10,000 บาท/เดือน   

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

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

 3/ พ.ย./59 
...การเงินสภ.มะนัง หักส่งชําระยอด 10,000 บ.  และไดโ้ทรไปท่ีสมาชิกรายส.ต.อ.อํานวยฯ ณ ตอนนีไ้ด ้3 คนแลว้ 

ยังขาดอีก1 คน 

7 / ธ.ค./59 ...การเงินสภ.มะนัง หักส่งชําระยอด 10,000 บ. 

มตทิี่ประชุม มีมติทําหนังสอืแจง้ไปยังเจ้าหนา้ที่การเงนิ สภ.มะนัง ขอหักเงินส่งชําระให้กับสหกรณ์ฯ 

 4.ส.ต.อ.วทิยาพร  รักแก้ว  ต าแหน่ง สภ.เมืองตรัง  สมาชิกเลขที่07203 

 ทุนเรือนหุ้น     206,600.00  บาท 

 หนี้เงนิกู้สามัญ     572,950.65  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

23/ มี.ค./59 ส่งหนังสือหักเงินชําระค่าหุน้และหนี้  ถึงภจว.ตรัง ทีส่อ.ยล./2322 ยอด 15,250 บ. - 

23/ มี.ค./59 ส่งหนังสือหักเงินชําระค่าหุน้และหนี้  ถึงสภ.เมืองตรัง ทีส่อ.ยล./2323 ยอด 15,250 บ. การเงินเก็บได้15,250 บ. 

2 /ส.ค./59 
ส่งหนังสือแจ้งการเป็นหนี ้ของสมาชิกรายธวัชชัย บุญณะ, วิเชียร หนูปลอด, วีรศักดิ ์แกว้ดวง, โกวิทย์ รักษแ์ก้ว 

ที่สอ.ยล./2406-2409 

26/ ส.ค./59 ...การเงินส่งชําระยอด 15,250 บ. 

27/ ก.ย./59 ...การเงินส่งชําระยอด 15,250 บ. 

21/ ต.ค./59 ...สมาชิกได้ตดิต่อมาที่สหกรณฯ์ เรื่องขอโอนสมาชิกไปสหกรณ์ตรัง (รอบันทกึข้อความขอโอน) 



26/ ต.ค./59 ...การเงินส่งชําระยอด 15,250 บ. 

  

7/ พ.ย./59 

 

ส่งหนังสอืหกัเงนิชาํระค่าหุน้และหนี ้ถึงสภ.เมืองตรัง ที่สอ.ยล./4010  ยอด 10,900 บ.  (ยอดเงนิกู้ฉกุเฉินชําระครบแลว้) 

29/ พ.ย./59 ...การเงินส่งชําระยอด 10,900 บ. 

มตทิี่ประชุม  รับทราบ สง่ชําระเป็นปกติแล้ว 

 5.ร.ต.อ.สากล  สุขเกษม ต าแหน่ง  สภ.เมืองพัทลุง เลขที่สมาชิก 4867 **กู้ 2 ที่** 

สมาชิกไปกู้สหกรณ์พัทลุงแต่ระหว่างการโอนไปพัทลุง โอนไม่หมด จงึมยีอดค้างสหกรณ์  285,070.25  บาท 

ณ ตอนนี้เริ่มเก็บได้แต่ดอกเบีย้เดือนละ 5,000  บาท และรอเอาหุ้นหักหนี ้ (สมาชิกส่งเอง) 

    ทุนเรือนหุ้น     230,300.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     285,070.25  บาท   

ว / ด / ป รายการ 

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

16/ ก.ย./59 สมาชิกแจ้งว่าสมาชิกมีปัญหาเกี่ยวกับรายรับไม่พอจ่าย 

20/ ก.ย./59 

สมาชิกทําบันทกึข้อความชีแ้จ้ง ว่าทําไมถึงส่งชําระหนี้ใหก้ับสหกรณ์ฯ ไมไ่ด้ เพราะประสบกบัปัญหาทางการเงิน 

เนื่องจากรายรับในแตล่ะเดอืนที่คงเหลือไม่เพียงพอที่จะชําระตามข้อตกลง จึงขอความอนุเคราะหม์ายังท่าน 

เพื่อขอขยายระยะเวลาและขอปรับลดยอดการชําระในแต่ละเดือน เพื่อจะได้ชําระต่อไป และในวันที่1-2 ต.ค. 59  

จะขอชําระดอกเบ้ียจํานวน 14,000 บาท ก่อนส่วนยอดเงนิต้น จะชําระต่อไป 

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

8 / พ.ย./59 ติดต่อใหส้มาชิกมาชําระ ยอด 5,000 บ. แต่เจ้าตัวขอเลื่อนจา่ยไปวันที่ 15/ พ.ย./59 

22/ พ.ย./59 
ติดต่อสมาชกิใหม้าชําระ แต่รายรับไม่เพียงพอที่จะมาชําระ  จึงเสนอให้สมาชกิกู้เงนิปันผล ยอด 12,800 บ. 

มาชําระหนีใ้บบางส่วน ที่ค้างจ่าย (ระหว่างนี ้รอบันทกึข้อความจากสมาชิก) 

13/ ธ.ค./59 

     บันทกึข้อความ  กก.สส.ภ.จว.พัทลุง  ข้าฯ ด.ต.สากล  สุขเกษม  ได้มีหนีส้ินคงค้างในบางส่วนกับสหกรณ์ฯ 

ข้าฯ ด.ต.สากล  สุขเกษม  จึงมีความประสงค์ขอกู้เงนิปันผลมาเพื่อชําระหนี้ในบางส่วนทีค่้างจ่าย 

     จึงเรยีนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา 

ที่ประชุม มีมติรอสิน้ปี 

 6. ร.ต.อ.ศันสนะ  พิริยะจิตตะ  ต าแหน่ง กองบังคับการปราบปราม5 (สว.กก.5 ปป.)  เลขสมาชิก 05510 

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

    ทุนเรือนหุ้น     290,200.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     556,193.99  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

21/ เม.ย./59 แจ้งคนค้ําเพื่อทราบแลว้ 

25 /เม.ย./59 

ประธานให้ทําหนังสือชีแ้จ้ง ตามมติที่ประชุม ชดุที่21 ครั้งที่3   ถึง ผกก.สน.สําเหร ่ ที่สอ.ยล./1305 

                                                                             ถึง ผบก.ตํารวจนครบาล8  ที่สอ.ยล./1306 

                                                                             ถึง ผบก.ตํารวจนครบาล  ที่สอ.ยล./1307 

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

14/ มิ.ย./59 มติที่ประชุม ชุดที่21  ครั้งที่6  มีมติให้ดําเนินการฟอ้ง 



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

28/ ก.ค./59 มตทิี่ประชุม ชุดที2่1 ครั้งที7่ มตทิี่ประชุมอนุมัติ เบิกเงินค่าเดินทางดําเนินคดี 

ว / ด / ป รายการ 

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

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

รวมจา่ย 25,398.30.-บ. 

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

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

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

27/ ต.ค./59 
การเงินกองบังคับการปราบปรามได้โอนมาชําระ ยอด  8,550 บ. ส่วนต่าง(การเงินแจง้ว่าเงนิตกเบิกไม่ไดร้ับจึงหัก

ไม่ได้) ติดต่อให้เจ้าตัวมาจ่ายยอดต่าง 2,500 บ.  แต่สมาชิกแย้งว่าไม่ให้ทางสหกรณ์หกั 

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

ที่ประชุม รับทราบ สง่ชําระเป็นปกติแล้ว รอคําพิพากษา 

 7.ร.ต.ท.ภูวนาถ  โนมพรรณ  ต าแหน่ง สภ.สะเดา  เลขสมาชกิ 05581  **กู้ 2 ที่** 

    ทุนเรือนหุ้น     242,900.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     927,524.15  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

- โดนเรื่องที่สถานตีํารวจภูธรสะเดา (โดนตั้งคณะกรรมการสอบ) 

- เจ้าหน้าท่ีการเงินแจง้หักไม่พอ เพราะกู้2ที่(สหกรณก์ําลังพล) 

14/ มิ.ย./59 มติที่ประชุม ชุดที่21  ครั้งที่6  มีมติให้ดําเนินการฟอ้ง 

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

8 / ส.ค./59 ...สมาชิกไดโ้อนมาชําระ ยอด 70,000 บ.  หกัค่าธรรมเนียม 70 บ. 

4 / ต.ค./59 ...สมาชิกไดโ้อนมาชําระ ยอด 10,000 บ. 

8 / พ.ย./59 ติดต่อสมาชกิใหโ้อนมาชําระ สมาชิกแจ้งว่าจะโอนมาวันที่ 9 / พ.ย./59 

9 / พ.ย./59 ...สมาชิกไดโ้อนมาชําระ ยอด 10,000 บ. 

13/ ธ.ค./59 ...สมาชิกไดโ้อนมาชําระ ยอด 10,000 บ. 

ที่ประชุม รับทราบ 

 8.ส.ต.อ.วุฒกิร   อัฐมี  เลขที่สมาชิก 05834    ต าแหน่ง สน.มีนบุรี  **กู้ 2 ที่** 

    ทุนเรือนหุ้น     205,800.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     734,245.33  บาท 

    หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ      17,529.16  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

26/ ก.พ./59 มติที่ประชุม ชุดที่21  ครั้งที่2  มีมติให้ดําเนินการฟอ้ง 

- ทําหนังสือชีแ้จ้ง ถึงผูบ้ัญชาการ, ผูบ้ังคับการ, ผูก้ํากับการ : รอผลตอบกลับ ณ ตอนนีส้มาชิกชําระมาแล้วบางส่วน 

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

  



25/ ก.ค./59 สมาชิกไม่รับโทรศัพท ์จึงได้ทําการติดต่อไปยังเจ้าหน้าท่ีการเงินสน.มีนบุรี เจ้าหน้าท่ีแจง้ว่าสมาชิกได้ย้ายไป 

ช่วยราชการที่ สนง.ตร.แห่งชาติ 

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

20 / ต.ค./59 โทรตามใหส้มาชิกมาชําระค่าหุน้และหนี ้แต่สมาชิกขอเลื่อนไปจ่ายสิ้นเดอืนต.ค.59 

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

 06/ ธ.ค./59 

บันทกึข้อความ สน.มีนบุร ีที่0015.(บก.น.3)7/  วันที่ – พฤศจิกายน 2559  เรื่อง แจ้งข้อขัดข้องในการหกัเงินเดือน

ข้าราชการตํารวจเพื่อชําระค่าหุ้นและหนีส้หกรณ์ฯ 

          สน.มีนบุร ีขอเรียนว่า ส.ต.อ.วฒุิกรฯ มีหนีส้ิน ที่ต้องชําระผ่านการหักเงินเดือนอยู ่2 รายการคือ 

1.สอ.ตร.แหง่ชาต ิ   2.สินเชือ่เพื่อการอุปโภคบรโิภค ธ.ออมสิน  จึงทําให ้ส.ต.อ.วฒุกิรฯ ได้รับเงนิเดือนสุทธ ิ3,966.39 บ.  

(ข้อมูลเดือน ก.ย.59) ซึ่งไม่เพียงพอท่ีจะดําเนินการหักเงินเดอืนให้กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํรวจยะลา ได ้

มตทิี่ประชุม  

 9. ร.ต.อ.ประดิษฐ์   ศรทีอง  ต าแหน่ง สน.ดุสิต  เลขสมาชกิ 06208 **กู้2ที่**  

    ทุนเรือนหุ้น     325,500.00  บาท 

                                     หนี้เงนิกู้สามัญ   1,369,542.48  บาท 

    หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ      54,593.56  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

- ประธานให้ทําหนังสือชีแ้จ้ง ถึงกรมส่งเสริมสหกรณ,์ ผูบ้ัญชาการ, ผูบ้ังคับการ, สน.ดุสติ 

23 /พ.ค./59 ส่งหนังสือ ถึงอธิบดีกรมส่งเสรมิผา่นสหกรณ์จังหวัดยะลา ทีส่อ.ยล./1766 

16 /พ.ค./59 

ทางกรมส่งเสริมยะลา ได้ตอบหนังสือกลับมา ที่กษ1115/5966 และได้นําเรื่องส่งสํานักงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

กรุงเทพฯ พื้นที่1 เรื่อง ตรวจสอบข้อเท็จจริง ของสมาชิกเนื่องจากเป็นหนี ้2 ที่รอตอบกลับจากสํานักงาน 

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

14 /มิ.ย./59 มติที่ประชุม ชุดที่21 ครั้งที่6 ประชุมอํานวยการ  มีมตใิห้ดําเนนิการฟอ้ง 

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

3 /ส.ค./59 ทางกรมส่งเสริม เขต12 กรุงเทพฯ ได้ติดต่อกลับมา ขอรายละเอยีดการสมคัรเป็นสมาชกิครั้งแรก วันที3่0/มิ.ย./49  
 

ว / ด / ป รายการ 

20 /ต.ค./59 สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นท่ี1  ท่ีกษ1109/2977  เร่ืองตอบข้อร้องเรียนการรับสมัครสมาชิก

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

เข้าเป็นสมาชกิสหกรณอ์อมทรัพย์ตํารวจแห่งชาติ จํากัด เมื่อ 4 มิถุนายน 2557 โดยให้ถอ้ยคาํในใบสมัครว่าอยู่ใน 

สังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาลและมิได้เป็นสมาชกิในสหกรณอ์ื่น โดยมีผู้บังคับบัญชารับรองว่าไม่มรีายการหัก

เงินให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืน สอดคลอ้งกับเอกสารรายการหักเงินเดอืน ประจําเดือนพฤษภาคม 2557ของ

ข้าราชการตํารวจ สน.ดุสติ ตน้สังกัดของพ.ต.ต.ประดิษฐ์ฯ ซึ่งไมป่รากฏรายการหักเงินเดอืนให้สหกรณอ์ื่นเชน่เดียวกัน

คณะกรรมการดําเนนิการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจแห่งชาติ จํากัด จึงพิจารณารับพ.ต.ต.ประดิษฐ์ฯ เข้าเป็นสมาชกิ 

          สาํนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นท่ี1  ไดพ้จิารณาแล้วเห็นว่า 

          1.สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจแห่งชาติ จํากัด ได้ตรวจสอบคุณสมบัตจิากใบสมัครท่ีผู้สมคัรให้ถ้อยคําไวฯ้ลฯ 

สมาชิกอาจถกูให้ออกจากสหกรณ์ได้ตามท่ีขอ้บังคับกําหนดไว ้จึงได้แจ้งให้สหกรณอ์อมทรัพย์ตํารวจแห่งชาติ จํากัด 

          2.สหกรณ์ควรประสานงานไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจแห่งชาติ จํากัด และพ.ต.ต.ประดิษฐ์ฯ  เพื่อหา 

แนวทางการแก้ไขปัญหารว่มกันในการดําเนินการให ้พ.ต.ต.ประดิษฐ์ฯเป็นสมาชกิสหกรณใ์ดสหกรณห์นึ่งเพยีงแห่งเดียว 



ว / ด / ป รายการ 

 

และจัดการโอนหนี้สนิระหว่างสหกรณ ์โดยได้แจ้งให้สหกรณอ์อมทรัพย์ตํารวจแห่งชาติ จํากัด  ทราบแนวทาง 

ปฎบัิตดิังกล่าว 

          ท้ังน้ี หากพ.ต.ต.ประดิษฐ์ฯ เป็นผู้ผิดนัดชําระหนีก้ับสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

ตามนติกิรรมสัญญาท่ีทําไวก้ับสหกรณ์ คณะกรรมการดําเนนิการควรพจิารณาดําเนินการตามขอ้บังคับหรือ 

ฟอ้งคดตีอ่พ.ต.ต.ประดิษฐ์ฯ เพื่อเรียกรอ้งความเสียหายให้กับสหกรณต์อ่ไป 

8 / พ.ย./59 สมาชิกได้ตดิตอ่ไปยังทนายความสหกรณ์ เพื่อขอชําระสหกรณเ์ดอืนละ 10,000 บ. 

รอคําพพิากษา 

ที่ประชุม มีมติรอคําพิพากษา 

 10.ร.ต.อ.ทรัพย์สยาม  ชัยทุมพงศ์  ต าแหน่ง สน.บางโพ  เลขที่สมาชิก 7745  **กู้ 2 ที่สหกรณ์นครบาล** 

ทุนเรือนหุ้น    357,000.00  บาท 

หนี้เงนิกู้สามัญ  1,400,000.34  บาท 

    หนี้โครงการ      71,056.85  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

26/ ก.พ./59 มติที่ประชุม ชุดที่21 ครั้งที่2 มมีติให้ดําเนินการฟอ้ง แต่ประธานไม่ให้ฟ้อง 

30/ มี.ค./59 ส่งหนังสือชี้แจง้ ถึงผูบ้ัญชาการ, ผูบ้ังคับการ, ผูก้ํากับการ, สน.สําเหร ่ ที่สอ.ยล./1069 

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

8 / มิ.ย./59  

ได้ทําการติดต่อ ไปท่ีสน.บางโพ รอหนังสอืตอบกลับจากเจ้าหน้าท่ีการเงินว่าสมาชกิกู้ท่ีไหนบ้าง และเหตุผลใดที่ 

หักใหก้ับสหกรณ์ฯ ไมไ่ด้ห 

...หนังสือตอบกลับจากสน.บางโพ  เลขที่ 0015.(บก.น.1)(11)/2164  วันที ่8 มิ.ย. 2559 การเงินหักได้ 

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

ว / ด / ป รายการ 

14/ มิ.ย./59 มติที่ประชุม ชุดที่21 ครั้งที่6 ประชุมอํานวยการ มมีติใหด้ําเนนิการฟอ้ง 

28/ ก.ย./59 การเงินหักส่งชําระ ยอด 3,470 บ. หกัค่าธรรมเนยีม 30 บาท 

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

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

ที่ประชุม มีมติรอคําพิพากษา 

 11.ส.ต.อ.อภเิดช  แก้วประดษิฐ์  ต าแหน่ง ภจว.ระนอง เลขที่สมาชิก 06119 **กู2้ ที่สหกรณน์ราธิวาส** 

    ทุนเรือนหุ้น     261,200.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     708,792.29  บาท 

    หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ      31,153.08  บาท 

    รับภาระหนี้     157,874.80  บาท 

 

 

 



ว / ด / ป รายการ 

11/ ม.ค./59 หนังสือถอนอายดัเงินปันผลเฉลี่ยคืน มติที่ประชุม ชุดที่20 ครัง้ท่ี15 

6 /มิ.ย./59 ส่งหนังสือหักเงินชําระค่าหุน้และหนี้  ถึงสภ.สไุหงโกลก  ที่สอ.ยล./1969  ยอด 17,230 บ. 

13/ ก.ย./59 การเงินสภ.สุไหงโกลก  ได้ส่งมาชําระ ยอด 11,785 บ. 

- ตําแหน่งเดิม สภ.สุไหงโกลก   ตําแหน่งใหม ่ภจว.ระนอง 

23/ ส.ค./59 ส่งหนังสือหักเงินชําระค่าหุน้และหนี้  ถึงภจว.ระนอง  ที่สอ.ยล./2821 ยอด 15,880 บ. 

การเงิน ภจว.ระนอง แจ้งหักใหส้ิ้นเดือน ต.ค.59 

27/ ต.ค./59 ...การเงินโอนมาชําระ ยอด 15,880 บ. 

28/ พ.ย./59 ที่ประชุม 21/11  มติอนุมัต ิโอน สอ.ตร.ระนอง 

28/ พ.ย./59 ...การเงินโอนมาชําระ ยอด 15,880 บ. 

29/ พ.ย./59 ทําหนังสอขอโอน สอ.ตร.ระนอง 

ที่ประชุม รอโอนไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจระนอง 

 12.ส.ต.ท.อ าพล  วรรณุรักษ์  ต าแหน่งสืบสอบสวนภาค4  เลขที่สมาชิก 06392  

     ทุนเรือนหุ้น     244,100.00  บาท 

   หนี้เงนิกู้สามัญ     724,297.16  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

- สมาชิกแจ้งไม่ใหก้ารเงินหักชําระหนี ้

22/ ก.ย./59 สมาชิกขอโอนไปยังสหกรณ์ขอนแก่น (รอบันทกึขอโอน/รับสภาพหนีจ้ากสมาชิก) 

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

8 / พ.ย./59 
ติดต่อการเงิน..การเงินแจง้ว่าเจ้าตัวแจ้งกับท่ีสส.ภ4 ว่ามาปดิหนี้แลว้ ทางโน้นจึงไม่หกัเงินชาํระ 

สิ้นเดือน พ.ย.59 หกัไดแ้ค ่9,500 จากยอดเรียกเก็บ12,400 

25/ พ.ย./59 ...การเงินโอนมาชําระ ยอด 9,510 บ. 

ที่ประชุม ติดตอ่เจ้าตัวใหด้ําเนินการขอโอนไปยังสหกรณ์ขอนแก่น 

 13.ส.ต.อ.ธันวา  พยายาม  ต าแหน่งสภ.เมืองปัตตานี  เลขที่สมาชิก 07898  **ค้างช าระ 1 เดือน 

    ทุนเรือนหุ้น     118,500.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     317,920.62  บาท 

    หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ      67,881.98  บาท 

 

ว / ด / ป รายการ 

4 / ต.ค./59 

สภ.เมืองปัตตาน ีที่สอ.ยล./0025.44(กง)/9404  เรื่อง ขอระงับการจ่ายเงินเดือนข้าราชการฯ 

         อ้างคําสั่ง ที่792/2559  ลงวันที่ 27 ก.ย. 59  เรื่อง แตง่ตัง้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 

กรณ ีส.ต.อ.ธันวา  พยายาม  ไม่มาปฏิบัตหิน้าท่ีราชการ รวมระยะเวลา 19 วัน โดยไมท่ราบสาเหตุ 

24/ พ.ย./59 โดนระงับเงนิเดือน **เนื่องจากขาดราชการ  ระงับเงนิเดือน ต.ค, พ.ย  (ธ.ค.ไมแ่น่ว่าจะได้มัย้) 



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

28/ พ.ย./59 ทําหนังสือขอเชิญพบ วันที่ 6 ธนัวาคม 2559 

ที่ประชุม มีมติรอโอนเงินชําระสิ้นเดือน ธ.ค.2559 

ขาดสง่ประจําเดือนธันวาคม  2559 

  1. ด.ต.กิตตพินธ์  เนตตกุล  ตําแหนง่ สภ.ท่าแซะ  เลขที่สมาชิก 04308  **ค้างชําระ 2 เดือน** 

    ทุนเรือนหุ้น     379,500.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ   1,295,300.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ      62,942.18  บาท 

    หนี้เงนิกู้ฉุกเฉิน       30,800.00  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

12/ ต.ค./59 ที่ประชุม 21/10 อํานวยการ   มติให้โอนย้ายราชการ 

15/ ธ.ค./59 ทําหนังสอืขอโอน สอ.ตร.ชุมพร 

26/ ธ.ค./59 สอ.ตร.ชุมพร  แจ้งว่าต้องนําเข้าที่ประชุม วันจันทร์  ที่26  ธันวาคม 2559 

ที่ประชุม มีมติรอการโอน เนื่องจาก สอ.ชุมพร รับโอน 

 2. จ.ส.ต.พัฒนะ  พันธ์ทอง  ตําแหนง่ สภ.เทพา  เลขที่สมาชิก 06303  **ค้างชําระ 1 เดือน** 

    ทุนเรือนหุ้น     291,300.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     727,519.75  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

10/ พ.ย./59 มติที่ประชุมชุด 21/11 คณะกรรมการอํานวยการ  มติใหโ้อน สอ.ตร.สงขลา 

23/ ธ.ค./59 สอ.ตร.สงขลา  แจ้งว่าใหส้มาชกิเข้าไปติดต่อเรื่องขอกู้เงนิ (ตดิต่อเจ้าตัวไมไ่ด้ ให้คนค้ําช่วยตาม) 

ที่ประชุม มีมติรอ สอ.ตร.สงขลา โอนเงิน 

 3.ส.ต.ท.สิทธิโชค  ทองย้อย  ตําแหน่ง สน.ท่าเรือ  เลขที่สมาชิก 06895  **ค้างชําระ 2 เดือน** 

    ทุนเรือนหุ้น     310,500.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ   1,157,400.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้ฉุกเฉิน        5,900.00  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

29/ ส.ค./59 ส่งเรียกเก็บ สน.ทา่เรือ  จว.กรงุเทพฯ  ที่สอ.ยล./2897  ยอด 17,700 บ.   

17/ พ.ย./59 ไม่สามารถติดต่อให้มาชําระได ้

23/ ธ.ค./59 การเงินแจง้ว่าหักได้สิ้นเดือน ธ.ค. 59 (หักได้แตห่ักไม่หมด) 

 

ที่ประชุม มีมติรอเจ้าหน้าที่การเงินโอนเงนิมาสิ้นเดือน ธ.ค.2559 

 

/4.ส.ต.อ.อดิศร   



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

เดือน** 

    ทุนเรือนหุ้น     318,000.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ   1,217,500.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ      17,100.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้ฉุกเฉิน        2,700.00  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

18/ ต.ค./59 ส่งเรียกเก็บ  สภ.กุดจับ  ที่สอ.ยล./3793  ยอด  18,450 บ. 

30/ พย./59 ส่งเรียกเก็บ  สอ.ตร.ภจว.อุดรธานี  ที่สอ.ยล.4373  ยอด 18,450 บ. 

23/ ธ.ค./59 การเงินแจง้ว่าหักได้สิ้นเดือน ธ.ค. 59 

ที่ประชุม มีมติรอเจ้าหน้าที่การเงินโอนเงนิมาสิ้นเดือน ธ.ค.2559 

  

 5.ส.ต.อ.จอมพล  วังมี  ตําแหน่ง สภ.นาหม่อม  เลขที่สมาชิก 07145 **ค้างชําระ 3 เดือน** 

    ทุนเรือนหุ้น     256,800.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     627,662.57  บาท 

    หนี้เงนิกู้ฉุกเฉิน      52,700.00  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

30/ ส.ค./59 **ตั้งกรรมการ กรรมการแจ้ง** 

29/ ส.ค./59 ส่งเรียกเก็บ  สภ.นาหม่อม จว.สงขลา  ที่สอ.ยล./2922  ยอด 17,000 บ.   

27/ ก.ย./59 ทําหนังสือแจง้การเป็นหนี้ ราย ส.ต.ท.พงษเ์ทพ เจริญโสภณ  

23/ พ.ย./59 การเงินแจง้เงนิเดือนติดลบ 

28/ พ.ย./59 ที่ประชุม 21/11  มมีติอนุมัตกิู้เงนิปันผลชําระหนี ้

ที่ประชุม มีมติทําหนังสอืสอบถามกรณีเงนิเดือนตดิลบ 

 6.ส.ต.อ.ภูมินันท์    ปินตา  ตําแหน่ง สภ.ท่าวังผา  เลขที่สมาชิก 07159  **ค้างชําระ 2 เดือน** 

    ทุนเรือนหุ้น     312,000.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ   1,178,900.00  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

29/ ส.ค./59 ส่งเรียกเก็บ  ภจว.น่าน  ที่สอ.ยล./2884  ยอด 17,200 บ. 

17/ พ.ย./59 ส่งเรียกเก็บ สอ.ตร.ภจว.น่าน  ที่สอ.ยล.4199  ยอด 17,200 บ. 

สอ.ตร.ภ.จว.น่าน แจ้งหักไดส้ิน้เดือน ธ.ค.59 

ที่ประชุม มีมติรอโอนเงินมาสิ้นเดือน ธ.ค.2559 

  

 

 



 7.ส.ต.ท.โชคชัย  กําไรทอง  ตําแหนง่ ภจว.หนองคาย  เลขที่สมาชิก 07389  **ค้างชําระ 2 เดือน** 

    ทุนเรือนหุ้น     252,800.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     712,897.65  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

21/ ต.ค./59 แจ้งสมาชิกให้มาชําระ ยอด 24,560 บ.  แตส่มาชิกยังเพิกเฉย 

31/ ต.ค./59 ส่งเรียกเก็บ  ภจว.หนองคาย  ที่สอ.ยล./3974  ยอด 12,800 บ. 

22/ พ.ย./59 
ติดต่อไปยังคนค้ําส.ต.อ.ปรีชา  ธุระพล, ส.ต.อ.รัตนะ   เมฆใหม่  ให้ตามสมาชิกมาชําระ 

(เนื่องจากย้ายตําแหน่งเลยหักเงนิไม่ได้) 

 

22/ พ.ย./59 

 

การเงินแจง้หักได้สิ้นเดือน ธ.ค.59 

ที่ประชุม มีมติรอโอนเงินมาสิ้นเดือน ธ.ค.2559 

 8.ด.ต.อนันต์  พรหมหาไชย  ตําแหน่ง สภ.สะบ้าย้อย  เลขที่สมาชิก 07489  **ค้างชําระ 3 เดือน** 

    ทุนเรือนหุ้น     288,500.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     409,168.82  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

21/ ก.ย./59 มติที่ประชุมชุดที่ 21/9 อํานวยการ มติอนุมัติโอนหุ้นหกัหนี ้

28/ ก.ย./59 ทําหนังสือโอน สอ.ตร.สงขลา 

1 /พ.ย./59 ส่งเรียกเก็บ  สภ.สะบ้าย้อย  ทีส่อ.ยล./3978  ยอด 11,350  บ. 

22/ พ.ย./59 แจ้งสมาชิกให้มาชําระ ยอด 26,584.22 บ. 

ที่ประชุม มีมติรอโอนเงินมาสิ้นเดือน ธ.ค.2559 

 9.ร.ต.อ.จิระศักดิ์  อุดตะกะ  ตําแหน่ง สภ.สร้างคอม  เลขที่สมาชิก 07650  **ค้างชําระ 2 เดือน** 

    ทุนเรือนหุ้น     362,000.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ   1,638,200.00  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

29/ ส.ค./59 ส่งเรียกเก็บ  สภ.สร้างคอม  จว.อุดรธาน ี ที่สอ.ยล./2911  ยอด  23,200 บ.   

30/ พ.ย./59 ส่งเรียกเก็บ  สอ.ตร.ภจว.อุดรธานี  ที่สอ.ยล.4373  ยอด  23,200 บ.   

สอ.ตร.ภ.จว.อุดรธาน ีแจ้งหักได้สิ้นเดือน ธ.ค.59 

ที่ประชุม มีมติรอโอนเงินมาสิ้นเดือน ธ.ค.2559 

 10.ส.ต.ท.นพดล  ก๋าใจ  ตําแหน่งกองบัญชาการภาค 5  เลขที่สมาชกิ 07658  **ค้างชําระ 2 เดือน 

    ทุนเรือนหุ้น     177,600.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     221,517.01  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

22/ ก.ย./59 
โทรแจ้งให้สมาชิกมาชําระ (โทรติดแตไ่ม่รับโทรศัพท ์097-9524665) 

21/ ต.ค./59 



22/ พ.ย./59 ให้พี่ ประสพโชค  ตระกูลอินทร์, และด.ต.บุญเหลือ  แผว้ใจด ี ชว่ยตามให้มาชําระ 

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

ที่ประชุม มีมติใหท้ําหนังสอืแจ้งไปอีกครั้ง 

11.ส.ต.อ.วัฒนพงศ์  ทองเพชร  ตําแหนง่สภ.คลองหอยโข่ง  เลขที่สมาชิก 07798  **ค้างชําระ 2

เดือน** 

    ทุนเรือนหุ้น     316,500.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ   1,226,200.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ      94,900.00  บาท 

 

ว / ด / ป รายการ 

18/ ต.ค./59 ส่งเรียกเก็บ  สภ.คลองหอยโข่ง  ที่สอ.ยล./3784  ยอด 20,700 บ. 

การเงินแจง้หักได้สิ้นเดือน ธ.ค.59 

ที่ประชุม มีมติรอโอนเงินมาสิ้นเดือน ธ.ค.2559 

 

 12.ส.ต.อ.ทวีศักดิ์   ประดับศร ี เลขที่สมาชิก  07820 

                                          ทุนเรือนหุ้น     137,700.00  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

โดนอายัดเงินปันผลสมาชกิไมจ่่ายส่งหนังสอืหลายครั้งแล้ว แต่เจ้าหน้าท่ีการเงินแจง้ว่า สมาชิกไม่ยนิยอมจ่าย 

28/ ก.ค./59 
มตทิี่ประชุม ชุดที่21 ครั้งที่7 มมีติแจ้งเจ้าตัวการขาดส่งหุ้นตามระเบียบ 

(ถ้าจะลาออก ลาออกได้แต่จะส่งเรื่องเข้ากรมบังคับคดี) 

29/ ก.ย./59 มติที่ประชุม ชุดที่21 ครังท่ี9 มมีติสมาชิกที่ตดิอายัดเงินปันผลงดกู้ทุกประเภท 

มตทิี่ประชุม             

 13.ส.ต.อ.ภราดร   เทพวันดี  ตําแหน่ง สภ.เมืองเลย  เลขที่สมาชิก 08048  **ค้างชําระ 2เดือน** 

    ทุนเรือนหุ้น     132,400.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     522,400.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ      70,200.00  บาท 

 

ว / ด / ป รายการ 

29/ ส.ค./59 ส่งเรียกเก็บ สภ.เมืองเลย  ที่สอ.ยล./2920  ยอด 10,700 บ.   

30/ พ.ย./59 ส่งเรียกเก็บ สอ.ตร.ภจว.เลย  ที่สอ.ยล.4376  ยอด 10,700 บ.   

สอ.ตร.ภ.จว.เลย แจ้งหักไดส้ิ้นเดอืน ธ.ค.59 

ที่ประชุม มีมติรอโอนเงินมาสิ้นเดือน ธ.ค.2559 

  

/14. ร.ต.ท.สุเทพ   



 14. ร.ต.ท.สุเทพ  วั่นเส้ง  ตําแหน่งสภ.เกาะพะงัน  เลขที่สมาชิก 08137  **ค้างชําระ 2 เดือน** 

    ทุนเรือนหุ้น      76,600.00  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

29/ ส.ค./59 ส่งเรียกเก็บ สภ.เกาะพะงัน  ยอด 1,500 บ.   

24/ พ.ย./59 โทรตามสมาชกิใหม้าชําระค่าหุน้ 

ที่ประชุม มีมติใหร้อโอนเงินมาชําระ 

 15.ร.ต.ท.พชร  บัวจันทร์  ตําแหน่ง สภ.ไพรบึง  เลขที่สมาชิก 09225  **ค้างชําระ 2 เดือน** 

    ทุนเรือนหุ้น    359,000.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ  1,630,500.00  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

29/ ส.ค./59 ส่งเรียกเก็บ  สภ.ไพรบงึ  จว.ศรีสะเกษ  ที่สอ.ยล./2906  ยอด 23,000 บ.   

23/ พ.ย./59 ส่งเรียกเก็บ  ภจว.ศรสีะเกษ  ท่ีสอ.ยล.4338  ยอด 23,000 บ.   

การเงิน ภจว.ศรสีะเกษ แจ้งหกัไดส้ิ้นเดือน ธ.ค.59 

ที่ประชุม มีมติรอโอนเงินมาสิ้นเดือน ธ.ค.2559 

หยุดส่งหุ้นตามมตทิี่ประชุม  13  ราย 

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

 2.  ด.ต.สถาพร แก้วขาว  เลขที่สมาชิก 03226 ทุนเรือนหุ้น 1,350,300.00 บาท 

 3.  ด.ต.สุวรรณ สังขแ์ก้ว  เลขที่สมาชิก 03813 ทุนเรือนหุ้น  771,000.00 บาท 

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

 5.  ร.ต.ท.อาทิตย์ อินทรสกุล เลขที่สมาชิก 05077 ทุนเรือนหุ้น  408,000.00 บาท 

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

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

 8.  ร.ต.ต.อนุพงศ์ แก่นแท่น เลขที่สมาชิก 05675 ทุนเรือนหุ้น  880,000.00 บาท 

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

 10. ร.ต.ต.สันติชัย พรหมทอง เลขที่สมาชิก 06382 ทุนเรือนหุ้น 1,000,000.00 บาท 

 11. ร.ต.ท.วิสิทธิ์ สุวรรณศลีศักดิ์ เลขที่สมาชิก 07089 ทุนเรือนหุ้น  698,960.00 บาท 

** 12. ส.ต.อ.กษินาถ บุญอารยี์ เลขที่สมาชิก 07337 ทุนเรือนหุ้น  250,700.00 บาท 

 13. ร.ต.อ.ปรีชา ก่อเกือ้ เลขที่สมาชิก 08088 ทุนเรือนหุ้น 1,600,000.00 บาท 

หมายเหตุ 1.จ.ส.ต.กิตติ  เนติ    ตําแหน่ง สภ.นาหมอ่ม  เลขที่สมาชกิ 05483 

      - ตามให้มาชําระค่าหุน้ต่อ  เนื่องจากติดคนค้ําประกัน 

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

      - ตามให้มาชําระค่าหุน้ต่อ  เนื่องจากติดคนค้ําประกัน 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ 

/แจ้งเพื่อทราบสมาชิก 



แจ้งเพื่อทราบสมาชิกต่างจังหวัดที่เก็บยอดหนีเ้งินกู้ฉุกเฉินไม่ได้ (ตั้งแตย่้าย เก็บได้บางส่วน) 

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

 **ค้างจ่ายตั้งแตเ่ดือน  7/2558 – 5/2559 

วันที่กูฉุ้กเฉนิ: 10/ก.พ./57 วงเงนิกู้: 70,000.- งวดละ(เงินต้น): 5,900.- ยอดคงเหลือ 

17/ต.ค./59(รายการชําระ) - 3,992.49 51,708.79 

11/พ.ย./59(รายการชําระ) - 3,549.87 48,531.90 

19/ธ.ค./59(รายการชําระ) - 4,088.51 44,771.58 

  2.ส.ต.ท.สมชาย  ยศสงคราม   ตําแหนง่ภจว.สกลนคร   สมาชิกเลขที่07394 

 **ค้างจ่ายตั้งแตเ่ดือน  11/2555 – 5/2559 

 

วันที่กูฉุ้กเฉนิ: 16/มี.ค./54 วงเงนิกู้: 40,000.- งวดละ(เงินต้น): 2,900.- ยอดคงเหลือ 

19/ต.ค./59(รายการชําระ) - 3,234.90 11,641.45 

11/พ.ย./59(รายการชําระ) - 3,090.45  8,632.35 

13/ธ.ค./59(รายการชําระ) - 3,331.46 5,359.26s 

  3.ส.ต.ท.ดํารง  เรอืงกระจาย   ตําแหน่งภจว.สุรนิทร์   สมาชิกเลขที่07939 

 **ค้างจ่ายตั้งแตเ่ดือน  8/2558 – 5/2559 

วันที่กูฉุ้กเฉนิ: 02/พ.ค./57 
วงเงนิกู้: 

49,999.93.- 
งวดละ(เงินต้น): 4,200.- ยอดคงเหลือ 

18/ต.ค./59(รายการชําระ) - 4,744.67 13,498.23 

11/พ.ย./59(รายการชําระ) - 4,758.20  8,831.31 

19/ธ.ค./59(รายการชําระ) - 4,699.84 4,195.17 

  4.จ.ส.ต.ภูมทิัศน์  สัตย์สุขยิ่ง   ตําแหนง่ภจว.หนองคาย   สมาชิกเลขที่07966 

 **ค้างจ่ายตั้งแตเ่ดือน  8/2558 – 5/2559  เก็บได้ไม่เต็ม 

วันที่กูฉุ้กเฉนิ: 18/ก.ค./55 วงเงนิกู้: 10,500.- งวดละ(เงินต้น): 1,000.- ยอดคงเหลือ 

05/ต.ค./59(รายการชําระ) - 1,458.58 1,800.39 

09/พ.ย./59(รายการชําระ) - 722.35  1,091.03 

13/ธ.ค./59(รายการชําระ) - 1,098.41 - 

  5. ด.ต.กิตตพินธ์  เนตตกุล  ตําแหนง่ สภ.ท่าแซะ  เลขที่สมาชิก 04308  

 **ค้างจ่ายตั้งแตเ่ดือน  10/2559 – 11/2559  เก็บได้ไม่เต็ม 

วันที่กูฉุ้กเฉนิ: 18/ก.ค./55 วงเงนิกู้: 10,500.- งวดละ(เงินต้น): 1,000.- ยอดคงเหลือ 

05/ต.ค./59(รายการชําระ) - 3,348.81 30,800.00 

09/พ.ย./59(รายการชําระ) - - 30,800.00 

13/ธ.ค./59(รายการชําระ) - - 30,800.00 



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

 **ค้างจ่ายตั้งแตเ่ดือน  10/2559 – 11/2559  เก็บได้ไม่เต็ม 

วันที่กูฉุ้กเฉนิ: 18/ก.ค./55 วงเงนิกู้: 10,500.- งวดละ(เงินต้น): 1,000.- ยอดคงเหลือ 

05/ต.ค./59(รายการชําระ) - 744.63 5,900.00 

09/พ.ย./59(รายการชําระ) - - 5,900.00 

13/ธ.ค./59(รายการชําระ) - - 5,900.00 

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

**ค้างจ่ายตั้งแต่เดอืน  10/2559 – 11/2559  เก็บได้ไม่เต็ม 

วันที่กูฉุ้กเฉนิ: 18/ก.ค./55 วงเงนิกู้: 10,500.- งวดละ(เงินต้น): 1,000.- ยอดคงเหลือ 

05/ต.ค./59(รายการชําระ) - 337.87 2,700.00 

09/พ.ย./59(รายการชําระ) - - 2,700.00 

13/ธ.ค./59(รายการชําระ) - - 2,700.00 

 8.ส.ต.อ.จอมพล  วังมี  ตําแหน่ง สภ.นาหม่อม  เลขที่สมาชิก 07145 

 **ค้างจ่ายตั้งแตเ่ดือน  10/2559 – 11/2559  เก็บได้ไม่เต็ม 

วันที่กูฉุ้กเฉนิ: 18/ก.ค./55 วงเงนิกู้: 10,500.- งวดละ(เงินต้น): 1,000.- ยอดคงเหลือ 

05/ส.ค./59(รายการชําระ) - 5,306.01 52,700.00 

05/ต.ค./59(รายการชําระ) - - 52,700.00 

09/พ.ย./59(รายการชําระ) - - 52,700.00 

13/ธ.ค./59(รายการชําระ) - - 52,700.00 

  

ที่ประชุม มีมติใหน้ําเงินปันผลมาชําระหนี้ 

4.9 เรื่อง ข้าราชการบ านาญจ่ายตรง 

 ภายในเดือน ธันวาคม 2559 มีลูกหนี้ข้าราชการบํานาญส่งชําระเงินตั้งแต่ 24 พ.ย. – 23 ธ.ค. 2559 

จํานวน 130 ราย รวมเป็นเงิน 1,472,941.17 บาท เรียกเก็บจริง จํานวน 116 ราย จํานวนเงิน 1,224,273.00 บาท 

มาชําระเอง จํานวน   6 ราย จํานวนเงิน 57,231.75 บาท และเรียกเก็บจากกรมบัญชีกลาง จํานวน 9 ราย 

จํานวนเงิน 145,119.03 บาท หักไม่ได้ จํานวน 1 ราย จํานวน 41,057.24 บาท 

 สมาชิกหนว่ยบํานาญจ่ายตรง ประจําเดือน ต.ค.59  ยอดยกมา 130 ราย 

 ลาออก ประจําเดือน 24 พ.ย. – 23 ธ.ค. 59   ลาออก/ย้าย    1 ราย 

         เสียชีวติ    - ราย 

         ย้ายเข้า     1 ราย 

 คงเหลือ บํานาญจ่ายตรง เดือนธันวาคม  2559  ทั้งสิน้  130 ราย 

 เรียกเก็บเงินไม่ได้ จํานวน 1 ราย 

/1. ด.ต.จรัส 



 1. ด.ต.จรัส  สวนนิ่ม จํานวนเงิน 41,057.24 บาท เนื่องจากเงินยังไม่เข้าระบบข้าราชการบํานาญ

ติดต่อประสานกับการเงิน สภ.เบตงแล้วเรียกเก็บเงินประจําเดือนธันวาคม 2559 เรียกเก็บได้จริง จํานวน 116 

ราย จํานวนเงิน 1,201,142.69 บาท 

ที่ประชุม พิจารณามีมติใหแ้จ้งผูค้้ําประกันทราบ 

4.10  เรื่อง รายงานลูกหน้ีส่งเรียกเก็บประจ าเดือนพฤศจกิายน 

      ส่งเรียกเก็บ 

สภ.เมืองยะลา หุ้น ส/ท สช สพ สฐ ฉฉ ฉฐ ดบ ยอดส่ง

เก็บ 

4821ร.ต.อ.กฤชพิชญ์  พิชญนิตนิัย 1,500.00 10,000.00 2,500.00 - - - - 8,949.01 22,949.01 

 1,500.00 10,000.00 2,500.00 - - - - 8,949.01 22,949.01 

 

สภ.รามัน หุ้น ส/ท สช สพ สฐ ฉฉ ฉฐ ดบ ยอดส่ง

เก็บ 

8460ส.ต.ท.สุชาติ  ศรีเทพอุบล 1,300.00 4,700.00 - - - - - 4,785.68 10,785.68 

 1,300.00 4,700.00 - - - - -  4,785.68 10,785.68 

 

สภ.บาตูตาโมง หุ้น ส/ท สช สพ สฐ ฉฉ ฉฐ ดบ ยอดส่ง

เก็บ 

8607ส.ต.ต.หัสพล  โสประโคน 1,400.00 4,200.00 2,600.00 - - - - 5,536.97 13,736.97 

 1,400.00 4,200.00 2,600.00 - - - -  5,536.97 13,736.97 

 

สภ.ธารโต  หุ้น ส/ท สช สพ สฐ ฉฉ ฉฐ ดบ ยอดสง่เก็บ 

9037ส.ต.ต.วษิณุ  พรมแก้ว 1,400.00 5,700.00 - - - - - 22,759.99 29,857.99 

 1,400.00 5,700.00 - - - - - 22,759.99 29,857.99 

 5,600.00 24,600.00 5,100.00 - -   42,029.65 77,329.65 

 

เรยีกเก็บได้จริง 
สภ.เมอืงยะลา หุ้น ส/ท สช สพ สฐ ฉฉ ฉฐ ดบ เก็บได ้ ส่งเรียก

เก็บ 

4821ร.ต.อ.กฤชพิชญ์  พิชญนิตินัย 1,500.00 6,500.00 2,500.00 - - - - 8,949.01 19,449.01 22,949.01 

 1,500.00 6,500.00 2,500.00 - - - - 8,949.01 19,449.01  22,949.01 

 

 

สภ.รามัน หุ้น ส/ท สช สพ สฐ ฉฉ ฉฐ ดบ เก็บได ้ ส่งเรียก

เก็บ 

8460ส.ต.ท.สุชาติ  ศรีเทพอุบล - - - - - - - - - 10,785.68 

 - - - - - - - - - 10,785.68 

 



 

สภ.บาตูตาโมง หุ้น ส/ท สช สพ สฐ ฉฉ ฉฐ ดบ เก็บได ้ ส่งเรียก

เก็บ 

8607ส.ต.ต.หัสพล  โสประโคน - - - - - - - - - 13,736.97 

 - - - - - - - - - 13,736.97 

 

สภ.ธารโต หุ้น ส/ท สช สพ สฐ ฉฉ ฉฐ ดบ เก็บได ้ ส่งเรียก

เก็บ 

9037ส.ต.ต.วิษณุ  พรมแก้ว 1,400.00 - - - - - - 10,457.99 11,857.99 13,736.97 

 14,000.00 - - - - - - 10,457.99 11,857.99 13,736.97 

 2,900.00 6,500.00 2,500.00 - - - - 19,407.00 31,307.00 77.329.65 

ที่ประชุม ทราบ 

4.11 เรื่อง รับโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ 

 1. ราย ร.ต.ต.ไพโรจน์  จันทร์สิงห์ สังกัดหน่วยปฏิบัติการพิเศษจังหวัดบุรีรัมย์เป็นสมาชิกสหกรณ์

ออมทรัพย์ตํารวจภูธรบุรีรัมย์ จํากัด มีความประสงค์ขอโอนมายังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา 

จํากัด ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด มีมติให้โอนสมาชิกราย ร.ต.ต.ไพโรจน์ จันทร์สิงห ์

รายละเอียด ดังนี้ 

1. เป็นสมาชิกเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2552 อายุการเป็นสมาชิก 3 ปี 5 เดอืน 

2. มีทุนเรือนหุ้นจํานวน 220,700.00 บาท 

3. มีหนีเ้งินกู้สามัญสัญญาเลขที่ 0049/59 เป็นเงินต้นคงเหลือ 1,247,391.00 บาท 

4. มีหนีเ้งินกู้พิเศษเพื่อประกอบอาชีพสัญญาเลขที่ S001/59 เป็นเงินต้นคงเหลือ 290.50 

5. อัตราดอกเบีย้ร้อยละ 8 บาทต่อปี ( คิดดอกเบีย้เป็นรายวัน ) 

6. ไม่ติดภาระผูค้้ําประกัน  

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติรับโอน 

 

 2. ราย ร.ต.อ.ณรงค์  พันธ์มณี สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจปัตตานี จํากัด เลขทะเบียน8597  

มีความประสงค์ขอโอนสภาพการเป็นสมาชิกมายังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด รายละเอียด

ดังนี้ 1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจปัตตาน ีจํากัด เมื่อ 1 กันยายน 2556 

 2. มีเงนิค่าหุน้        982,000.00 บาท 

 3. หนี้เงนิกู้สามัญ   1,442,444.25 บาท 

 4. หนี้เงนิกู้สามัญหมุนเวียน       137,200.00 บาท 

 5. ดอกเบีย้ 8.00% ต่อปีคํานวณเป็นรายวันๆละ 345.50 บาท 

ติดภาระในฐานะผูค้้ําประกัน 3 ราย ทําหนังสือรับภาระในฐานะผูค้้ําประกันลง 2 ธ.ค. 59 แลว้ 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติรับโอน 

 

 

/4.12 เรื่อง  ขอโอน 



4.12 เรื่อง  ขอโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ 

 1. ราย จ.ส.ต.สทิธิพงษ์  วงศ์ปิน เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด เลขที่    

สมาชิก 08290 มีความประสงคข์อโอนหุ้นและหนีม้ายังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดระยอง รายละเอียด   

จ.ส.ต.สิทธิพงษ์  วงศ์ปิน ดังนี้ 

  ทุนเรือนหุ้น      99,000.00  บาท 

  หนี้สามัญ    185,504.80  บาท  

 ( ไม่ตดิภาระค้ําประกัน )  

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมมีตอินุมัตใิห้โอน  

 2. ราย ส.ต.อ.พีรพงษ์  ไชยลาภ เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด เลขที่

สมาชิก 06958 มีความประสงคข์อโอนไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดปัตตานี จํากัด 

  ทุนเรือนหุ้น     337,300.00  บาท 

  หนี้เงนิกู้สามัญ           1,230,700.00  บาท 

  หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ          61,616.88  บาท 

   หนี้สิ้นทั้งหมด  1,292,316.88  บาท 

  มีภาระค้ําประกัน 

  1. ส.ต.ท.อําพล      วรรณุรักษ์ หนี้คงเหลอื 724,297.16 บาท   

  2.ส.ต.อ.ปรีชา        ธุระพล หนี้คงเหลอื 896,092.90 บาท 

  3. ส.ต.อ.สุรชาติ     สังขส์ิงห์ หนี้คงเหลอื   37,772.75 บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมมีตอินุมัตใิห้โอน 

4.13 เรื่อง  ขอแก้ไขข้อบังคับ  

 1) เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนรอบปีบัญชีให้เร็วขึ้นจงึขอเสนอ ขอ้ 22. การบัญชีของสหกรณ์ ให้สหกรณ์

จัดให้มีการทําบัญชีตามแบบและรายการที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด และเก็บรักษาบัญชีและเอกสาร

ประกอบการลงบัญชีไว้ที่สํานักงานสหกรณ์ภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด 

 ให้บันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ในวันที่เกิดเหตุนั้น สําหรับเหตุอื่นที่ ไม่

เกี่ยวกับกระแสเงินสดให้บันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแต่วันที่มีเหตุจะต้องบันทึกรายการนั้นและ

การลงบัญชีต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณ์โดยครบถ้วน 

 ให้สหกรณ์จัดทํางบดุลอย่างน้อยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดว่าเป็นรอบปีทางบัญชีของ

สหกรณ์ซึ่งต้องมีรายการแสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนของสหกรณ์ กับทั้งบัญชีกําไรขาดทุนตามแบบที่นาย

ทะเบียนสหกรณ์กําหนดเป็นวันสิน้ปีทางบัญชีของสหกรณ์ไว้สิ้นปี ณ วันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี 

 2) ตราสหกรณ์ เดิมเป็นรูปพระแสงดาบและโล่มีอักษร “สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา

จํากัด” จึงขอแก้ไขเพื่อเป็นการกําหนดให้ตราสหกรณ์ดูสวยงามมีเอกลักษณ์และแสดงถึงความเป็นสหกรณ์ออม

ทรัพย์ที่มุง่เน้นสร้างความมั่นคงให้กับสมาชิกและครอบของสมาชิกมากยิ่งขึน้ 

 3) ขอแก้ไขข้อความในข้อ 102 ผู้ตรวจสอบกิจการ จากเดิม “จํานวนสามคน” ขอแก้ไขเป็น “จํานวน

ไม่เกินสามคน”  

ที่ประชุม มีมติใหน้ําเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมใหญ่เพื่อขอแก้ไขข้อบังคับต่อไป 



4.14  เรื่อง ลูกหน้ีต่างจังหวัดติดสัญญาค าขอกู้และสัญญาเงินกู้สามัญข้อ 11 ว่าด้วย 

1. หากข้าพเจ้าย้ายออกนอกพื้นที่จังหวัดยะลาและยังมีหนี้อยู่กับสหกรณ์ข้าพเจ้าประสงค์ให้

สหกรณ์นําเงินค่าหุ้น เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนหรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าได้รับไปหักกลบหนี้เงินกู้ที่ข้าพเจ้ามีอยู่กับ

สหกรณ์ได้ เมื่อข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับเงินดังกล่าวและถือเอาข้อสัญญานี้เป็นเจตนาของข้าพเจ้าทีจะได้หักกลบหนี้

โดยใหส้หกรณ์มอีํานาจที่จะดําเนนิการหักลบกลบหนี้ได้ 

ที่ประชุม พิจารณาแลว้มีมติให้จ่ายเงนิปันผลและเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกโดยไม่นํามาหักลบกลบหนี้ 

2. ลูกหนี้ตา่งจังหวัดขาดส่ง/จา่ยชําระหนี้ตน้ไม่ครบจํานวน   

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติใหน้ําเงินปันผลและเงนิเฉลี่ยคืนมาหักลบกลบหนี้  

3. ลูกหนี้ตา่งจังหวัดขาดส่งค่าหุ้นประจําเดือน 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติใหน้ําเงินปันผลและเงนิเฉลี่ยคืนมาหักลบกลบหนี้ชําระค่าหุ้นต่อไป 

 

4.15  เรื่อง  ขออนุมัติซื้อกระเข้า 6 กระเช้า ของขวัญ 7 ชุด 

 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวดยะลา จํากัด ขออนุมัติซื้อกระเข้า 6 กระเช้า             

กระเช้าละ 1,500 ของขวัญ 7 ชุด ชุดละ 1,000 บาท เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้หน่วยงาน จึงขอกรรมการ      

อนุมัตพิิจารณา 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับหนว่ยงาน มีมตอินุมัติ เงินจํานวน 16,000 บาท 

4.16  เรื่อง  ขอจัดกิจกรรมวันเด็กสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

 เพื่อการสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กและให้ความสําคัญกับบุตรหลานของสมาชิกทางสหกรณ์ออม

ทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด จึงขอเสนอจัดกิจกรรมวันเด็ก มีการเลี้ยงอาหารเด็ก จัดรับฝากเงินมี

ของขวัญเป็นกําลังใจให้กับบุตรหลานของสมาชิก 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมอีนุมัตวิงเงนิจํานวน 5,000.00 บาท 

4.17 เรื่อง ขอน าเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560  

ที่ประชุม  

4.18 เรื่อง ขออนุมัตทิํางานล่วงเวลา 

  ด้วยตั้งแต่วันที่ 30 ธ.ค. 2559 เป็นต้นไปทางฝ่ายกิจการจําเป็นต้องทํางานล่วงเวลาเพื่อปิดงบให้กับ

ทางผู้ตรวจสอบบัญชแีละทํางานเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ประจําปี 2559 จงึขอมติทํางานล่วงเวลาดังกล่าว  

ที่ประชุม พิจารณาแล้วเพื่อใหก้ารทํางานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดความเรียบร้อย มีมติอนุมัติ 

4.19 เรื่อง เสนอราคาปรับปรุงห้องเก็บเอกสาร 

  ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ขอเสนอราคาปรับปรุงห้องเก็บเอกสาร          

ร้าน ณัฐภัทราการช่าง 2 รายการ รายละเอียดดังนี ้

  1. ปรับปรุงช้ันวางเอกสาร จํานวน 12 ช่อง ราคาช่องละ 1,500.00 บาท      เป็นเงิน 18,000 บาท 

  2. ตดิตั้งช้ันวางเอกสาร 22 เมตร ราคาเมตรละ 4,500.00 บาท เป็นเงนิ 99,000.00 บาท 

  จงึขออนุมัตทิํางบประมาณปี 2560 ต่อไป 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมัต ิโดยขออนุมัติงบประมาณปี 2560 ต่อไป 



/4.20  เรื่อง เสนอ 

4.20 เรื่อง เสนอราคาปรับปรุงถนนแอสฟัสท์ติกพร้อมตีเส้นจอดรถ 

  ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ขอเสนอราคาปรับปรุงถนนแอสฟัสท์ติก

พร้อมตเีส้นที่จอดรถหน้าสหกรณ์ฯ หา้งหุ้นสว่นจํากัด ภาวัช เอ็นจิเนยีริง รายละเอียดดังนี้ 

         1 .  ปรับปรุงถนนแอสฟัสท์ติกพร้อมตี เส้นที่จอดรถหน้าสหกรณ์ฯ จํานวน 1 งาน งานละ          

270,000.00 บาท  

   จงึขออนุมัติทํางบประมาณปี 2560 ต่อไป 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วเพื่อความสะดวกของสมาชิก มีมติอนุมัติโดยขออนุมัติงบประมาณปี 2560 ต่อไป 

4.21 เรื่อง ขอเบิกเงนิค่าครองชีพ เสี่ยงภัยเจ้าหน้าที่ 

 ด้วยเจ้าหน้าที่รายนางสาวลัดดาวัลย์  ปาลิยะประดิษฐ์  ได้ลาคลอด 90 วัน ตามระเบียบว่าด้วย

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ  ได้จ่ายเงินเดือนจํานวน 45  วัน พร้อมค่าครองชีพจํานวน  2,000.- บาท และเงินเสี่ยงภัย 

2,500.- บาท สว่นหลังจาก 45 วันหลังให้รับเงนิเดือนจากประกันสังคม จงึขอมติวา่จะให้จา่ยค่าครองชีพ และเงิน

เสี่ยงภัยได้หรือไม่ จงึขอกรรมการอนุมัติพจิารณา 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ มีมตอินุมัต ิจํานวน 4,500.00 บาท 

4.22  เรื่อง ขออนุมัติขัน้เงนิเดือน 

  การพิจารณาเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนเจ้าหน้าที่ ได้ทําการประเมินโดยการใช้แบบประเมิน 360 องศา 

เพื่อประกอบการพิจารณา และกําหนดเกณฑ์การพิจาณาออกเป็น 4 ระดับ คือ 2 ขัน้ 1.5 ขัน้ 1 ขัน้ และ 0.5 ขั้น 

ที่ประชุม พิจารณาจากผลการประเมินแล้วมมีติเลื่อนขั้นเงินเดือนเจา้หน้าที่ ดังนี้ 

   พิจารณาให้เลื่อนเงนิเดือน 2 ขัน้ ประกอบด้วย 

    1) นางพรรณ ีแก้วศรี   ตําแหน่ง เจ้าหนา้ที่การเงิน 

    2) นางศิวาลัย ป.ปาน   ตําแหน่ง เจ้าหนา้ที่สนิเชื่อ 

    3) น.ส.ลัดดาวัลย์ ปาลิยะประดิษฐ์  ตําแหน่ง เจ้าหนา้ที่บัญชี 

    4) น.ส.กัญจน์ณัฏฐ์ หวังมวลกลาง  ตําแหน่ง เจ้าหนา้ที่สนิเชื่อ 

    5) น.ส.นารีรัตน์ สังขส์กุล  ตําแหน่ง เจ้าหนา้ที่การเงิน 

   พิจารณาให้เลื่อนเงนิเดือน 1.5 ขั้น ประกอบด้วย 

    1) น.ส.เมสิน ีชัยสงคราม  ตําแหน่ง เจ้าหนา้ที่คอมพิวเตอร์ 

    2) น.ส.สกุณ เลี้ยงพันธุ์สกุล  ตําแหน่ง เจ้าหนา้ที่ตดิตามหนี้ 

   พิจารณาให้เลื่อนเงนิเดือน 1 ขัน้ ประกอบด้วย 

    1) น.ส.วราภรณ ์คงทอง   ตําแหน่ง เจ้าหนา้ที่บริการ 

ลําดับ ชื่อ-สกุล วันเริ่มทํางาน ตําแหน่ง 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

เงินเดือน ขั้น เงินเดือน ขั้น เงินเดือน ขั้น 

1 นางพรรณี แก้วศรี 2 เม.ย. 2544 จนท.การเงิน 24,390.00 1.5 27,240.00 2   

2 น.ส.กัญจน์ณัฏฐ์ หวังมวลกลาง 27 ม.ีค.2551 จนท.สนิเชื่อ 14,840.00 2 16,970.00 2   

3 นางศวิาลัย ป.ปาน 16 มิ.ย.2551 จนท.บัญชี 15,180.00 2 17,360.00 2   

4 น.ส.เมสินี ชัยสงคราม 1 เม.ย.2553 จนท.คอมฯ 12,270.00 2 14,030.00 1.5   

5 น.ส.ลัดดาวัลย์ ปาลิยะประดษิฐ์ 1 ม.ิย.2557 จนท.ธุรการ 9,440.00 2 10,800.00 2   



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

7 น.ส.วราภรณ์ คงทอง  1 พ.ค.2559 จนท.บรกิาร 5,780.00 - 7,710.00 1   

8 น.ส.สกุณ เลี้ยงพันธุ์สกุล 1 ก.ย. 2559 จนท.ติดตามหนี้  - 9,360.00 1.5   

 

4.23 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน 

  ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ว่าด้วยศูนย์ประสานงานสามาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559 ตามระเบียบ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้มีคณะกรรมการ

ศูนย์ประสานงาน จํานวนไม่น้อยกว่า 7 คน โดยต้องมคีณะกรรมการสหกรณ์ชุดปัจจุบันไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมมีตใิห้แตง่ตัง้เจา้หน้าที่ประจําศูนย์ประสานงาน จํานวน 7 คน ประกอบด้วย 

 1. จ.ส.ต.มารุต  ปาลยิะประดษิฐ์ 

 2. ร.ต.ท.วีระชัย  อักษรถึง 

 3. ด.ต.สมพงศ์  ยอดทอง 

 4. ด.ต.สุยอด  เวชสทิธิ์ 

 5. ร.ต.อ.จริยพัชญ์  สุขชุม 

 6. ร.ต.ท.ประสาน  แนมใส 

 7. ร.ต.ท.ประสพ  กาฬมิด 

4.24 เรื่อง เบิกเงนิค่าเครื่องถ่ายเอกสารเดือนเมษายน – พฤศจกิายน 2559 

  ด้วยทางสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ได้เชา่เครื่องถ่ายเอกสารกับ หจก.ก้าวมั่น 

ดีเวลลอปเมนท์ แอนด ์คอนสตรัคชั่น จํานวน 1 เครื่อง ขอเสนอราคารายละเอียดดังนี ้ 

  เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น DocuCentre-III 3000 ความเร็วในการถ่าย

เอกสาร 30 แผ่น/นาที ระบบกลับหนา้/หลังอัตโนมัติ/ถ่ายสําเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ค่าเชา่ถ่ายเอกสาร 

   

/ฟรีไม่เกิน 8,000 

  ฟรีไม่เกิน 8,000 แผ่น/เดือน ระยะเวลาในการเช่าตั้งแต่เดือนเมษายน – พฤศจิกายน 2559 จํานวน 

8 เดือน  จงึขอเบิกเงินจํานวน 24,000.00 บาท  

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมมีตอินุมัต ิ

4.25  เรื่อง  เช่าร้านค้าสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด  

  ด้วยทางร้านค้าได้ทําสัญญาเช่ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด  ซึ่งสัญญาเช่า

ร้านค้าหมดสัญญา วันที่ 3 มกราคม 2560 ทางสหกรณ์ฯให้ทางร้านค้าเช่าต่อหรือไม่ จึงขอกรรมการอนุมัติ

พิจารณา 

  สัญญาเชา่ใต้ตึก สหกรณ์ฯ ขอ้ 6 กําหนด ผูใ้ห้เชา่สัญญาเมื่อครบกําหนดอายุตามสัญญาแล้ว หากผู้

เช่าประสงค์จะขอต่อสัญญา ผ๔ให้เช่าก็มีความยินดีที่จะต่ออายุสัญญาให้ โดยผู้เช่าจะต้องแจ้งความจํานงยืนยัน

ขอต่อสัญญาเช่านีไ้ปยัง 

ผูใ้ห้เชา่    



ที่ประชุม พิจารณาแล้วมมีติหากผู้เช่าแจ้งความจํานงยนืยันประสงค์จะขอต่อสัญญา ให้ดําเนินการต่อสัญญามี

กําหนดระยะเวลา 1 ปี และให้กําหนดในสัญญาเช่าโดยเพิ่มข้อความจากเดิม “ผู้เช่ายอมเสียค่าเช่าให้เดือนละ 

2,000 บาท (สองพันบาท)” แก้ไขเป็น ผู้เช่ายอมเสียค่าเช่าให้เดือนละ 2,000 บาท (สองพันบาท) โดยชําระทุกๆ 

สิน้เดือน” หากผู้เช่าไม่ประสงค์เช่าต่อใหป้ิดประกาศแจ้งผู้สนใจต่อไป 

4.26  เรื่อง ถอนการอายัดสิทธิเรยีกร้อง 

 ตามหนังสือ ที่ นธ 0026/3320 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2559 เรื่องถอนการอายัดสิทธิเรียกร้อง     

ตามหนังสือที่อา้งถึงในคดีแพง่ของศาลจังหวัดนราธิวาส หมายเลขแดงที่ 315/2550 ระหว่าง นางพรพิมาศ นุชชา 

โจทย์ ส.ต.ท.ยอดชาย คงทอง จําเลย สํานักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส ได้สั่งอายัดสิทธิเรยีกร้องเงินปันผล 

 บัดนี้ เจ้าพนักงานบังคับคดี สํานักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาสได้มีคําสั่งถอนการอายัดสิทธิ

เรียกร้องของ ส.ต.ท.ยอดชาย  คงทอง จําเลย เนื่องจากชําระหนี้ครบถ้วนแล้ว 

ที่ประชุม พิจารณาแลว้มีมติอนุมัติ 

4.27  เรื่อง  ขอโอนหุ้นหักหนี้ 

 1.ด้วยราย ส.ต.อ.อรรถพงศ์ ศรีบุญเรือง สมาชิกเลขที่ 07443 ขอโอนหุ้นหักหนี้จากผู้ค้ําได้รับสภาพ

หนี้เป็นที่เรยีบร้อยแลว้ มีรายละเอียดดังนี ้ 

 ทุนเรือนหุ้น   184,800.00 บาท 

 หนี้เงนิกู้สามัญ  281,646.03 บาท 

 หนี้ค่าครองชีพ  106,605.41 บาท 

 หนี้ฉุกเฉิน    13,500.00 บาท 

  รวมหนี้สนิทั้งหมด         401,751.44 บาท 

 ติดภาระค้ําประกัน 2 ราย  1.ส.ต.ท.สุรไกร  ไชยะชิน   2. ร.ต.ท.ธีรวทิย์  บุญสันต์ 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมัตใิห้โอนหุ้นหักหนี้ 

  2. ดว้ยสมาชิกราย ด.ต.เสงี่ยม  สมเนตร ตําแหน่ง นปพ.ภ.จว.ยะลา สมาชิกเลขที่ 07292 ได้เสียชีวิต 

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 บัดนี้ ผู้ค้ําประกันได้เซ็นหนังสือรับสภาพหนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอโอนหุ้นหักหนี้

สมาชิกรายดังกล่าว 

 ทุนเรือนหุ้น   355,500.00 บาท 

 หนี้เงนิกู้สามัญ  502,056.10 บาท 

  รวมหนี้สนิทั้งหมด      502,056.10 บาท 

 ติดภาระค้ําประกัน 1 ราย  1. ด.ต.วินัย  จันทร์อิน 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมัตใิห้โอนหุ้นหักหนี้ 

 

/3. ด้วยสมาชิก 

  3. ด้วยสมาชิกราย ส.ต.ต.กิตติภพ  สุวรรณ ตําแหน่ง สภ.จะกว๊ะ สมาชิกเลขที่ 09040 ได้ลาออก

จากราชการ บัดนี้ ผู้ค้ําประกันได้เซ็นหนังสือรับสภาพหนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอโอนหุ้นหักหนี้สมาชิกราย

ดังกล่าว 

  ทุนเรือนหุ้น   30,000.00 บาท 



  หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ   83,000.00 บาท 

  หนี้เงนิกู้ฉุกเฉิน    28,840.22 บาท 

 รวมหนีส้ินทั้งหมด       111,840.22 บาท 

  ไม่ติดภาระค้ําประกัน 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมัตใิห้โอนหุ้นหักหนี้ 

/4.28  เรื่อง ขอสนับสนุน 

4.28  เรื่อง ขอสนับสนุนสิ่งของเพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กประจ าปี 2560 

 1.เนื่องด้วยวันเสาร์ ที่ 2 เดือนมกราคม ของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งรัฐบาลให้ความสําคัญ    

กับ เด็กเป็นพิเศษและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดกิจกรรมให้เด็กๆ ได้รับความรู้และความ

สนุกสนานจัดกิจกรรมโดยให้เด็กๆ มีส่วนร่วมและสอดแทรกความรู้ด้านต่างๆ โดยมุ้งเน้นเรื่องโทษของยาเสพติด

และไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ และจัดอาหารเครื่องดื่มไว้บริการเด็กๆ         

มีสิ่งของอุปกรณ์เครื่องเขยีน และอุปกรณ์ทางกีฬาไว้แจกเด็กๆ ซึ่งในการจัดแต่ละครั้งมีเด็กเข้ามาร่วมกิจกรรม 

 จํานวนมากขึ้น ทุกๆปีเพื่อให้เด็กที่เข้ามาร่วมกิจกรรมได้รับความสนุกสนานและได้รับรางวัลกันทุก

คนกันถ้วนหน้ากลุ่มเล่นเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุจังหวัดยะลา จึงใคร่ขอรับการสนับสนุนสิ่งของอุปกรณ์กีฬาใน

การจัดกิจกรรมจากหน่วยงานของท่าน พร้อมนี้ได้แนบตารางสิ่งของที่ขอรับการสนับสนุนและแผนผังมาด้วย 

ตารางสิ่งของที่ขอรับการสนับสนุน 

ลําดับที ่ สิ่งของที่ขอรับการสนับสนุน จํานวน 

1 ลูกฟุตบอล 5 ลูก 

2 ลูกบาสเกตบอล 5 ลูก 

3 ลูกวอลเลย์บอล 5 ลูก 

4 ลูกตะกร้อ 5 ลูก 

5 อุปกรณ์เครื่องเขยีนต่างๆที่ใชใ้นการเรียน ตามความเหมาะสม 

ที่ประชุม มีมติไม่อนุมัต ิ

 2. เนื่องด้วยตํารวจภูธรจังหวัดยะลาจัดกิจกรรมวันเด็กจงึขอความรว่มมอืมายังสหกรณ์ออมทรัพย์

ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ขอเงนิสนับสนุน 10,000 บาท  

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีอนุมัตวิงเงนิจํานวน 5,000.00 บาท 

4.29  เรื่อง ขออนุมัติซื้อโทรศัพท์มือถอื 1 เคร่ือง 

 ทางสหกรณ์ขออนุมัตซิือ้โทรศัพท์มอืถือ 1 เครื่องพรอ้มซิม และโปรโมชั่นดังนี้ 

 1. โทรศัพท์ Sumsung Hero  ราคา 490 บาท  

 2.โทรศัพท์ Sumsung ธรรมดา ราคา 550 บาท  

 แพ็กเกจดังนี้ 

 1. แพ็กเกจเริ่มต้น 250 บาท/เดือน โทรได้ 300 นาที 

 2. แพ็กเกจเริ่มต้น 450 บาท/เดือน โทรได้ 580 นาที 

 3. แพ็กเกจเริ่มต้น 650 บาท/เดือน โทรได้ 850 นาที 



 4. แพ็กเกจเริ่มต้น 850 บาท/เดือน โทรได้ 1,150 นาที 

 5. แพ็กเกจเริ่มต้น 1,000 บาท/เดือน โทรได้ 1,380 นาที 

 6. แพ็กเกจเริ่มต้น 1,200 บาท/เดือน โทรได้ 1,720 นาที 

โทรนอกเหนอืจากแพ็กเกจหนา้ที่ละ 1.25 บาท/นาที 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีอนุมัตใิห้ซื้อโทรศัพท์ Sumsung Hero ราคา 490 บาท แพ็กเกจเริ่มต้น 1,200 

บาท/เดือน โทรได้ 1,720 นาที 

4.30  เรื่อง ขอยื่น Notis ราย ส.ต.ท.ยุทธศาสตร์ พิทักษ์ 

 ขอยื่น Notis ราย ส.ต.ท.ยุทศาสตร์ พิทักษ์ เนื่องจากมีคําสั่งถูกออกจากราชการ 

 ทุนเรือนหุ้น    177,600.00 บาท 

 หนี้เงนิกู้สามัญ   613,543.14 บาท 

 หนี้เงนิกู้สามัญ (รับภาระหนี)้ 179,553.61 บาท 

 ติดค้ําประกันเงนิกู้สามัญ 4 ราย 

 1. ส.ต.อ.รณภพ  เนียมจันทร์หอม 2.ส.ต.อ.คมกฤษ  จันทะเสน 

 3. ส.ต.ต.ประหยัด  เนื่องดว้ง  4.ร.ต.อ.ไพศาล  พิมพ์ทอง  

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติใหย้ื่นโนติส ราย ส.ต.ท.ยุทธศาสตร์ พิทักษ์ 

4.31  เรื่อง ขอรับเงนิปันผลกรณผีิดช าระหน้ีรายลูกหน้ีต่างจังหวัด 

 เนื่องด้วยลูกหนี้ต่างจังหวัดผิดนัดชําระหนี้ ตั้งแต่เดือน  ม.ค. – พ.ย. 59 จึงขออนุมัติเกี่ยวกับการรับ

เงินปันผลของสมาชิกต่างจังหวัดส่งไม่เป็นปกติ จงึขอกรรมการอนุมัติพิจารณาตามเอกสารแนบ (หนา้ที่        ) 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมัตใิห้นําเงินปันผลมาชําระหนี้ 

4.32  เรื่อง ขอหักเงนิข้าราชการบ านาญเข้าระบบกรมบัญชีกลาง 

 เนื่องจากปัจจุบัน สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ได้มีสมาชิกข้าราชการบํานาญ 

จํานวนทั้งสิน้ 136 ราย หยุดส่งหุ้นจํานวน 6 ราย ซึ่งปัจจุบันมสีมาชิกจํานวนมากที่ทําการเรียกเก็บเงินไม่ได้  

 จงึขอความอนุเคราะหค์ณะกรรมการพจิารณาให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องทํารายการหักเงินข้าราชการ

บํานาญเข้าระบบกรมบัญชกีลาง จํานวน 130 รายเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการจัดเก็บเงินเข้าระบบให้เป็นอย่าง

มีประสิทธิภาพ จงึขอความอนุเคราะห์  

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติกรณีรายที่มปีัญหาในการชําระให้นําเข้าระบบกรมบัญชกีลาง 

4.33  เรื่อง ขอเบิกเงนิกองทุนช่วยเหลือสมาชกิ 

 1.ราย ร.ต.ท.มะลาเซ็ง เซะบิง สมาชิกเลขที่ 04652 เนื่องจากสมาชิกเสียชีวติ รายละเอียดดังนี้ 

 ทุนเรือนหุ้น   407,500.00 บาท 

 หนี้เงนิกู้สามัญ         1,280,000.00 บาท 

 หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ   141,600.00 บาท 

  รวมหนี้สนิทั้งหมด       1,421,600.00 บาท 

 ติดภาระค้ําประกัน 3 ราย 

 1. ด.ต.กระจา่ง  ศรเีทพ  2. ด.ต.ชวลิต  คงเหล่ 



 3. ร.ต.ท.มนตร ี เจะแว   

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมัตจิ่ายตามระเบียบ 

. 

/2. ราย ส.ต.ต.ภัทดนัย 

  2. ราย ส.ต.ต.ภัทดนัย สิทธิมล ตําแหน่ง ผบ.หมู ่สภ.จะกว๊ะ สมาชิกเลขที่ 09422 ได้ถูกคําสั่งให้ออก

จากราชการไว้ก่อน ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2559 เป็นสมาชิกเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 เป็นสมาชิกมาแล้ว 1 ปี 1 

เดือน และได้ทํากองทุนสวัสดิการสมาชิก ร้อย 1 ของยอดเงินกู้ 600,000.00 บาท รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรือนหุ้น  108,000.00 บาท 

  หนี้เงนิกู้สามัญ 582,000.00 บาท 

  ติดภาระค้ําประกัน 4 ราย  1. ส.ต.ท.กล้าศกึ  จันแดง  2. ร.ต.ท.วรรณะ  ศรสีะระ 

      3. พ.ต.ท.สุรนันท์  ชอบงาม  4. ส.ต.ต.อภิชาติ  รามศร 

  จงึขอเบิกเงินกองทุนเอาหุน้หักหนี้ตอ่ไป 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมัตจิ่ายตามระเบียบ 

  3. ราย ร.ต.ท.ณัฐวัฒน์  ชูรัตน์  ตําแหน่ง ผบ.หมู่ สภ.บาตูตาโมง สมาชิกเลขที่ 7514 ได้เสียชีวิต    

ได้ทําการกองทุนสวัสดิการสมาชิก ร้อยละ 1 ของยอดเงินกู้ 200,000.00 บาท รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรือนหุ้น    346,500.00 บาท 

  หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ    191,600.00 บาท 

  จงึขอเบิกเงินกองทุนชว่ยเหลอืผูค้้ําประกันค่าครองชีพเงินต้นพรอ้มดอกเบีย้ 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมัตจิ่ายตามระเบียบ 

  ตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 8 “ในกรณีมี

กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ําประกันตามที่สหกรณ์กําหนด ผู้กู้เงินของสหกรณ์บริจาคเข้ากองทุนครั้งแรก ร้อยละ 1 ของ

วงเงินที่ได้รับจริงสมาชิกรายไดที่ชําระหนี้หมดภายใน 5 ปี กองทุนจ่ายคืนครึ่งหนึ่งของยอดที่บริจาคเข้ากองทุน 

กรณีสมาชิกที่กู้อยู่แล้วที่ไม่ขอทําสัญญาใหม่มีความประสงค์จะเข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ค้ําประกันสามารถบริจาค

เข้าเป็นเงินสดในอัตราร้อยละ 1 โดยคํานวณจากยอดหนี้คงเหลือของสัญญาเดิม สมาชิกบํานาญที่กู้เงินสามัญไม่

สามารถเข้ากองทุนช่วยเหลือได้” ข้อ5 ให้ยกเลิกข้อความข้อ 14 ให้สหกรณ์จ่ายกองทุนตามข้อ 13 ได้รับการ

ช่วยเหลือสมาชิกเพื่อชําระหนี้ให้แก่สหกรณ์แทนผู้ค้ําประโดยสหกรณ์จะจ่ายให้แก่สมาชิกหลังจากนําค่าหุ้นมาหัก

ชําระหนี้แล้ว   

4.35  เรื่อง  ขอต่อสัญญากู้เงนิเครดิตเงินสดกับธนาคาร ธกส.สาขายะลา 

 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ได้กู้ยืมเงินเครดิตเงินสด กับธนาคาร ธกส.

สาขายะลา  เลขที่สัญญา 800175427091 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2558 วงเงินกู้300,000,000.00 บาท หนี้เงินกู้

ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 จํานวนต้นเงิน 269,248,702.93 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5/ปี จํานวนดอกเบี้ย 

1,106,501.52 บาท ซึ่งสัญญาสิ้นสุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 จึงขอต่อสัญญากู้เงินเครดิตเงินสดในวงเงิน 

300,000,000.00.00 บาท ในปี 2560  

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมัตติ่อสัญญากู้เงินสดกับ ธกส.สาขายะลา วงเงิน 300,000,000 บาท  

 



 

 

 

/4.36  เรื่อง ขอโอนย้าย 

4.36  เรื่อง ขอโอนย้ายกรณตีิดค้ าท ารับสภาพหน้ี 

 1. ราย ส.ต.อ.สุนนท์ บุญอะรัญ ตําแหน่ง ผบ.หมู่(ป.) สภ.สุวรรณภูมิ จว.ร้อยเอ็ด เป็นสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด เลขที่สมาชิก 08061 ได้ขอโอนย้ายไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ 

 ตํารวจภูธรจังหวัดรอ้ยเอ็ด  

 ทุนเรือนหุ้น   142,000.00 บาท 

 หนี้สามัญ   577,708.00 บาท 

 ติดภาระค้ําประกัน 5 ราย 

 1. ด.ต.ประครอง  ฤทธิร่วม   2. ส.ต.อ.อดิศร  พลเยี่ยม 

 3. ส.ต.อ.รณยุทธ  ชาลีเปรี่ยม  4. ส.ต.อ.อนริุทธ์   แกสมาน 

 5. ส.ต.อ.ฤทธิชัย   เวียงสมุทร 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมมีตอินุมัต ิและให้แจ้งสมาชิกทําหนังสือรับสภาพหนี้ 

 2. ราย ร.ต.อ.โกศล  วงศ์รินทร์  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด เลขที

สมาชิกลขที่ 08175 รายละเอียดดังหนี้ 

 ทุนเรือนหุ้น   362,000.00 บาท 

 หนี้เงนิกู้สามัญ         1,628,278.82 บาท 

 ติดภาระค้ําประกัน 4 ราย 

 1. ด.ต.จรัส  สวนนิ่ม  2. ร.ต.ท.อัครวัสส์  สุขสมบูรณ์ 

 3. ร.ต.อ.ประสาทวิทย์  ดวงกมล 4. ร.ต.ท.ไพบูลย์  สมมาตร 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมมีตอินุมัต ิและให้แจ้งสมาชิกทําหนังสือรับสภาพหนี้ 

4.37 เรื่อง ขอหยุดดอกเบี้ยสมาชิก 

1. สมาชิกราย ส.ต.ท.วราวุฒิ  สุกใส ตําแหน่ง สภ.บันนังสตา สมาชิกเลขที่ 08979 เนื่องจากถูก  

คําสั่งปลดออกจากราชการ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 จึงขอหยุดดอกเบี้ย ณ วันเข้าร่วม

ประชุม 

2. สมาชิกราย ส.ต.ต.ภัทดนัย  สิทธิมล ตําแหน่ง สภ.จะกว๊ะ สมาชิกเลขที่ 09422  เนื่องจากถูก

คําสั่งให้ออกจากราชการ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 จงึขอหยุดดอกเบีย้ ณ วันเข้าร่วมประชุม 

3. สมาชิกราย ส.ต.ต.ปิยะพงศ์  ดําเอี่ยม  ตําแหน่ง สภ.อัยเยอร์เวง สมาชิกเลขที่ 08841 เนื่องจาก

รับภาระหนี้ของ ส.ต.ต.อดศิักดิ์  พุ่มพูล จํานวนเงิน 94,815.50 บาท 

4. สมาชิกราย ส.ต.ต.กิตติชัย  เรืองพุทธ  ตําแหน่ง สภ.กาบัง สมาชิกเลขที่ 08975 เนื่องจาก

รับภาระหนี้ของ ส.ต.ต.อดศิักดิ์  พุ่มพูล จํานวนเงิน 94,815.50 บาท 

5. สมาชิกราย ส.ต.ต.หญิงชลิดา  ศิลปทินกร  ตําแหน่ง ศพฐ.10 สมาชิกเลขที่ 09375 เนื่องจาก

รับภาระหนี้ของ ส.ต.ต.อดศิักดิ์  พุ่มพูล จํานวนเงิน 94,815.50 บาท 



6. สมาชิกราย ร.ต.อ.จิระศักดิ์  อุดตะกะ  ตําแหน่ง ต่างจังหวัด สมาชิกเลขที่ 07650 เนื่องจาก

รับภาระหนี้ของ ส.ต.ท.ชโินเทพ  สําเริง จํานวนเงิน 199,146.69 บาท 

/7. สมาชิกราย 

7. สมาชิกราย ส.ต.ท.กริชปกรณ์  มณีรัตน์  ตําแหน่ง สภ.จะกว๊ะ สมาชิกเลขที่ 09080 เนื่องจาก

รับภาระหนี้ของ ส.ต.ท.ชโินเทพ  สําเริง จํานวนเงิน 199,146.69 บาท 

8. สมาชิกราย ส.ต.ท.อนุสรณ์  แก้วจันทร์  ตําแหน่ง สภ.จะกว๊ะ สมาชิกเลขที่ 09281 เนื่องจาก

รับภาระหนี้ของ ส.ต.ท.ชโินเทพ  สําเริง จํานวนเงิน 199,146.69 บาท 

9. สมาชิกราย ส.ต.ท.พิทยา  อินทร์ยอด  ตําแหน่ง ต่างจังหวัด สมาชิกเลขที่ 08904 เนื่องจาก

รับภาระหนี้ของ ส.ต.ท.ชิโนเทพ  สําเริง เงินกู้สามัญจํานวนเงิน 199,146.69 บาท  เงินกู้ฉุกเฉิน 

จํานวน    18,604.00 บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมมีตอินุมัต ิ9 ราย 

4.39  เรื่อง สมาชิกขอลาออกกรณรีับสภาพหน้ี ราย ร.ต.อ.ธนกร  แดงบุญ 

 ราย ร.ต.อ.ธนกร  แดงบุญ  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด สมาชิกเลขที่ 

07870 มีความประสงค์ขอลาออกได้ทําหนังสอืรับสภาพหนีแ้ล้ว เนื่องจากย้ายไปสังกัดใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

 ทุนเรือนหุ้น  80,300.00 บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมมีตอินุมัต ิ

4.40  เรื่อง ระเบียบว่าด้วยค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักในการเดินทาง 

 (ตามเอกสารหนา้ที่   ) 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมมีตเิห็นชอบระเบียบดังกล่าว 

4.41  เรื่อง ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.2559 

 (ตามเอกสารหนา้ที่   ) 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมมีตเิห็นชอบระเบียบดังกล่าว 

4.42 เรื่อง ขอกู้เงนิสามัญ 

  ด้วยราย ด.ต.อภิชาติ  ทิพย์สัง ตําแหน่งผบ.หมู่(ป) สมาชิกเลขที่ 07520 มีความประสงค์ขอกู้เงิน

จํานวน 1,590,000.00 บาท เพื่อปิดหนี้ที่โดนอายัดกรณีค้ําประกันบุคคลภายนอก น.ส.พรรณเพ็ญ  หงส์สะใน) 

ระหว่างธนาคารออมสิน (โจทย์) เป็นจํานวนเงินต้น 73,788.60 บาท และในการกู้ครั้งนี้จะปิดหนี้ทั้งหมดกับ

สหกรณ์ฯและเหลือเงินไปใช้ประมาณ 50,000.00 บาท แต่เนื่องจากเมื่อวันที่ 1  มี.ค.2559 เลขที่สัญญา 

228/2559 ได้ยื่นกู้ไปจํานวน 1,500,000.00 บาท ผ่อนชําระหนี้ไป 9 งวด ซึ่งส่งยังไม่ครบ 18 งวด ตามระเบียบ

ของสหกรณ์ แต่เนื่องจากมีความจําเป็นต้องใช้เงินในการศึกษาเล่าเรียนบุตรและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน        

จึงแจ้งกรรมการเพื่อพิจารณา 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมมีตไิม่อนุมัต ิ

 

 

 

 



 

 

ระเบียบวาระที่ 5 

เรื่อง  อื่น ๆ 

5.1 เรื่อง รับลูกจ้างช่ัวคราว 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติเปิดรับสมัครลูกจ้างช่ัวคราว 1 อัตรา สัญญา 1 ปี โดยกําหนดคุณสมบัติ

จะต้องมคีุณวุฒิทางบัญชี โดยใหร้ับตามระเบียบของสหกรณ์ฯ ตอ่ไป 

5.2 เรื่อง รางวัลที่ประชุมใหญ่ 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมัต ิจํานวนเงิน 200,000 บาท 

ประธาน  สอบถามที่ประชุมมขี้อสอบถาม-เสนอเพิ่มเติมหรอืไม่ 

ที่ประชุม ไม่มี 

ปิดประชุม 15.00 น. 

  

 

     พันตํารวจโท ศวิกร  จันทร       ประธานในที่ประชุม 

       ( ศิวกร  จันทร ) 

   

     จา่สิบตํารวจ    กันย์ทิต  ฆังคะรัตน์    ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

       ( กันย์ทิต  ฆังคะรัตน ์) 

      สําเนาถูกต้อง 

 


