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ระเบียบวาระที่  1   เรื่อง  ที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม 

2.1   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการชุดที่ 22 คร้ังที่ 7/2560 

ที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการชุดที่ 22 ครั้งที่ 7/2560   

2.2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการชุดที่ 22 คร้ังท่ี 5/2560 

ที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอํานวยการชุดที่ 22 ครัง้ที่ 5/2560 
 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  สืบเนื่อง 

3.1  เรื่อง  ขอกู้เงนิโครงการบรรเทาค่าครองชีพ 

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

มีอายุ  53  ปี  มีความประสงค์ขอกู้เงินโครงการบรรเทาค่าครองชีพ จํานวน 190,000.00  บาท  และจะนําเงินที่

ได้ปิดฉุกเฉิน จํานวน 30,000.00  บาท  แต่เนื่องจากได้กู้ปรับโครงสร้างหนี้ไปแล้วเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559 

จํานวน 2,402,300.00  บาท จํานวน 248 งวด ชําระไปแล้ว 5  งวด  คงเหลือหนี้ 2,353,800.00  บาท          

จากรับรองเงนิเดือนสามารถกู้ได้  

 จากมติที่ประชุมชุดที่ 22 ครัง้ที่ 7 เมื่อวันที่  28 กรกฎาคม 2560 มีมติไม่อนุมัตใินการกู้ครั้งนี้ 

ที่ประชุม  ไม่อนุมัต ิให้ส่งชําระเงินกู้สามัญใหค้รบ 12 งวด 

3.2   เรื่อง  สมาชิกขอกู้เงนิ 

 1. ดว้ย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ด.ต.นพินธ์  ถนอมสุข ตําแหน่ง ผบ.หมู่ ป.สภ.ลําใหม่ สมาชิกเลขที่ 4750  

มีความประสงค์ขอกู้เงินโครงการบรรเทาค่าครองชีพ  จํานวน 150,000.00  บาท  (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)    

มีความจําเป็นเพื่ อนํา ไปใ ช้ในงานแต่งงาน  แต่ เนื่ อง จากได้กู้ โครงการบรรเทาค่าครองชีพไปแล้ว                    

เมื่อวันที่  17 กุมภาพันธ์  2560 จํานวน 300,000.00  บาท (สามแสนบาทถ้วน) และได้ปิดหนี้ ไปแล้ว              

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560  โดยการกู้เงินสามัญปิดหนี้โครงการบรรเทาค่าครองชีพ  จึงขอความอนุเคราะห์

พิจารณาในการกู้ครั้งนี ้

 จากมติที่ประชุมชุดที่ 22 ครั้งที่ 5 คณะกรรมการอํานวยการ มีมติใหน้ําเข้าที่ประชุมประจําเดือนอกีครั้ง 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้กู้เงินโครงการบรรเทาค่าครองชีพ จํานวน 150,000.00  บาท 

 

 

 

 

 

/3.3  เรื่อง ของดจ่ายดอกเบีย้เงนิกู้ 



 
 

3.3  เรื่อง  ของดจ่ายดอกเบี้ยเงนิกู้ 

 ด้วย สภ.เบตง มีข้าราชการตํารวจ ราย ด.ต.จรัส สวนนิ่ม ได้ลาออกจากราชการ ตามคําสั่ง สภ.เบตง   

ที่ 337/2559 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2559 เนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพเป็น

อัมพาต แขนขาอ่อนแรง ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ค้ําประกัน  จึงขอความ

อนุเคราะหง์ดจา่ยดอกเบีย้เงนิกู้  โดยทางผู้ค้ําประกันได้ยินยอมและรับทราบแล้ว  

 จากที่ประชุมชุดที่ 22 ครั้งที่ 5  คณะกรรมการอํานวยการ มีมติอนุมัติให้หยุดดอกเบี้ย และนําเข้าที่

ประชุมประจําเดือนตอ่ไป 

ที่ประชุม  อนุมัตงิดจา่ยดอกเบีย้ตามระเบียบ และให้โอนหุ้นหักหนี้ 

ระเบียบวาระที่  4 

เรื่อง  เพื่อทราบ 

4.1 เรื่อง  เงนิรับ – จ่าย ประจ าเดือน  กรกฎาคม 2560 

 รายการรับ – จา่ยเงินในรอบเดือน ตั้งแตว่ันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560  ดังนี้ 

 รวมรับ ( ตัง้แต ่1 ก.ค.60 – 20 ก.ค.60 ) มรีายละเอียดดังนี้ 

- รับเงนิชําระหนีเ้งินกู้สามัญ              67,814,594.74  บาท 

- รับเงนิชําระหนีเ้งินกู้ฉุกเฉิน      2,527,258.74  บาท 

- รับเงนิชําระหนีเ้งินกู้สามัญปืน          45,000.00  บาท 

- เงินทดรองจ่ายสามัญ – ปืน         180,000.00  บาท 

- เงินทดรองค่าใช้จ่ายดําเนินคดี            2,840.00  บาท 

- รับชําระหนี้เงินกู้สามัญ – ทุนการศึกษา         37,200.00  บาท 

- รับชําระหนี้เงินกู้ – บรรเทาค่าครองชีพ     6,722,966.21  บาท 

- รับเงนิชําระหนีเ้งินกู้ปันผล               777.48  บาท 

- รับเงนิชําระหนีเ้งินกู้สามัญพิเศษ(รับภาระชําระหนี)้        57,754.88  บาท 

- รับเงนิชําระหนีเ้งินกู้ ฐานะผู้ค้ําประกัน         375,844.61  บาท 

- รับชําระเงินกู้อื่น               6,775.94  บาท 

- รับชําระเงินกู้ตามคําพิพากษา           1,009,019.84  บาท 

- เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเปูาหมาย      6,371,280.45  บาท 

- เงินรอจ่ายคืน             63,342.52  บาท 

- ทุนเรือนหุ้น         5,207,300.00 บาท 

- กองทุนช่วยเหลือสมาชิกผูค้้ําประกันเงนิกู้       489,358.89  บาท 

- ทุนให้การศึกษาอบรม              3,150.00  บาท 

- ดอกเบีย้รับ         1,233,243.23  บาท 

     -   ค่าธรรมเนียมแรกเข้า                 700.00 บาท 

/ดอกเบีย้เงนิรับฝาก... 



 
 

     -   ดอกเบีย้เงนิรับฝากธนาคาร           54,580.86  บาท 

-  รายได้ค่าเช่า                           2,000.00 บาท 

-  ดอกเบีย้คําพิพากษา               9,601.75 บาท 

-  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี             11,130.00 บาท 

   รวมรับ                 92,225,720.14 บาท 

-  รับเงินธนาคารกรุงไทย สาขายะลา     32,926,443.81 บาท 

-  รับเงนิ ธนาคารกรุงเทพ                   480.00 บาท 

-   รับเงนิธนาคารออมสิน          20,800,000.00 บาท 

-  รับเงนิธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส              180,040.00 บาท 

      -  รับเงนิฝากธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์                                                     .00 บาท 

 -  รับเงนิฝากธนาคารธนชาต                                                                  .00 บาท  

 -  เงินสดคงเหลือยกมา (30 ม.ิย.60)                                              143,046.91 บาท 

   รวมรับทั้งสิ้น                                                          146,275,730.86 บาท  

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

- จา่ยเงนิกู้สามัญแก่สมาชิก              86,347,000.00  บาท 

- จา่ยเงนิกู้ฉุกเฉินแก่สมาชิก      3,530,870.00  บาท 

- จา่ยเงนิกู้สามัญปืน          180,000.00  บาท 

- เงินทดรองจ่ายสามัญ (ปืน)         180,000.00  บาท 

- จา่ยเงนิกู้สามัญพิเศษ (รับภาระหนี้)    5,698,500.00  บาท 

- เงินทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายดําเนินคดี          11,130.00  บาท 

- เงินกู้สามัญ-บรรเทาค่าครองชีพ      8,176,040.00  บาท 

- เครื่องเขยีนแบบพิมพ์                      2,966.00  บาท 

- เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเปูาหมาย     8,995,832.88  บาท 

- เงินรอจ่ายคืน            111,541.58  บาท 

- ทุนเรือนหุ้น                 4,025,580.00  บาท 

- ทุนสาธารณะประโยชน์             2,000.00  บาท 

- ทุนให้การศึกษาอบรม             7,925.00  บาท 

- ทุนสวัสดิการสมาชิก               600.00  บาท 

- ดอกเบีย้รับ            78,228.80  บาท 

- ดอกเบีย้คําพิพากษา               249.43  บาท 

- ค่าเบีย้ประชุม             8,000.00  บาท 

- ค่าตอบแทน            19,000.00  บาท 

- ค่าสวัสดิการพนักงาน            3,500.00  บาท 

/ค่ารับรอง... 



 
 

-   ค่ารับรอง             3,068.00  บาท 

-   ค่าวัสดุสํานักงาน            4,500.00  บาท 

-   ค่าไฟฟูา             7,690.54  บาท 

-   ค่าโทรศัพท์             2,887.93  บาท 

-   ค่าธรรมเนียมธนาคารและอากร           1,983.55  บาท 

-   ค่าไปรษณีย์             3,475.00  บาท 

-   ดอกเบีย้จ่ายเงนิรับฝาก                  0.46  บาท 

-   ค่าเบีย้เลีย้งพาหนะ            7,779.00  บาท 

-   ค่าประกันสังคม           10,584.00  บาท 

-   ค่าบริการอินเตอรเ์น็ต              631.30  บาท 

-   ค่าเคเบิล้ทีวี                200.00  บาท 

-   ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร           3,000.00  บาท 

-   ค่าน้ํามันเชือ้เพลิง       60.00  บาท 

รวมจ่าย            117,414,298.47  บาท 

     -  นําเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขายะลา              8,114,524.93  บาท 

  -  นําเงินฝากธนาคาร ธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์               501,462.60  บาท 

     -  นําเงินฝากธนาคารออมสิน             19,108,019.06  บาท 

 -   นําเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส                501,287.73  บาท 

 -   นําเงินฝากธนาคารกรุงเทพ        201,518.72  บาท 

 -   เงนิฝากธนาคารธนชาต                  300,311.34  บาท 

     -  เงินสดคงเหลอืยกไป (20 ก.ค.60)        123,783.01   บาท 

    รวมรายจ่ายทั้งสิ้น         146,275,730.86  บาท 

4.2 เรื่อง  สมาชิกคงเหลือ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2560 

 สมาชิกยกมาจากเดือนก่อน    3,191 ราย 

 สมาชิกสมัครใหม่เดอืน ก.ค.60        11 ราย 

 อนุมัตใิห้ออกเดือน ก.ค.60        29 ราย 

 คงเหลือสมาชิกทั้งสิน้    3,173 ราย 

  จงึแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 
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4.3  เรื่อง  การจ่ายเงนิกู้ฉุกเฉิน ประจ าเดือน กรกฎาคม 2559 

 ในระหว่างเดือน 21 มิถุนายน  2560 – 20 กรกฎาคม 2560 สหกรณ์ฯ จ่ายเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินให้

สมาชิกหนว่ยต่าง ๆ จํานวน 399 ราย เป็นเงิน 5,318,070.00  บาท  

จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 

4.4  เรื่อง  รายงานการตรวจสอบกิจการ 

 ร.ต.ท.สุทิน ศรีบุญเอียด : รายงานการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน 2560 ถึง       

24 กรกฎาคม 2560 โดยสรุปดังนี้ 

 การปฏิบัติการด้านการเงนิ 

  ธนาคารธนชาต สาขายะลา  ยอดเงินคงเหลือ  ณ  วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ยอดเงินคงเหลือ 

จํานวน 421,802.80  บาท 

  ธนาคารกรุงเทพ  สาขายะลา  ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ยอดเงินคงเหลือ  

จํานวน  413,734.51  บาท 

  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์  ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ยอดเงิน

คงเหลือ  จํานวน 2,484,292.28  บาท 

  ธนาคารกรุงไทย สาขายะลา  ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ยอดเงินคงเหลือ 

จํานวน  3,762,533.36  บาท 

  ธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส  ยอดเงินคงเหลือ  ณ  วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ยอดเงินคงเหลือ  

จํานวน  368,175.81  บาท 

  เงินฝากธนาคารออมสิน  สาขายะลา  ยอดเงินคงเหลือ  ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2560  ยอดเงิน

คงเหลือ  จํานวน  3,929,325.94  บาท 

  เงินฝากธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์  สาขาหาดใหญ่  ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 

2560  ยอดเงินคงเหลอื จํานวน 570,146.28  บาท 

 ด้านสินเช่ือ 

 สหกรณ์ได้ใหกู้้แก่สมาชิก2 ประเภท 

  1.  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน จํานวน  399  สัญญา  จํานวนเงิน    3,318,070.00  บาท 

  2.  เงินกู้สามัญ           จํานวน  151   สัญญา  จํานวนเงิน  114,406,540.00  บาท 

 จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม รับทราบรายงานการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน 2560 ถึง 24 

กรกฎาคม 2560 

 

 

/4.5  เรื่อง  รายงานงบทดลองประจําเดือน... 



 
 

4.5  เรื่อง  รายงานงบทดลองประจ าเดือน กรกฎาคม 2560 

รายงานสรุปงบทดลอง 

จากวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 – วันท่ี 20 กรกฎาคม 2560 

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

 สินทรัพย์      2,083,867,346.92 

 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ                4,554,450.75 

  รวมสินทรัพย์     2,079,312,896.17 

 รวมหนี้สนิ   967,335,068.98 

 รวมทุน            1,059,062,329.27 2,026,397,398.25 

 กําไรสุทธิ           52,915,497.92 

  รวมหนี้สนิและทุน    2,079,312,896.17 

 รวมรายได้          78,843,756.15 

 รวมค่าใช้จา่ย          25,928,258.23 

  กําไรสุทธิ         52,915,497.92        

 จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 

4.6  เรื่อง  รายงานการลาของเจ้าหน้าที่ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2560 

 ตั้งแตว่ันที่ 21 มถิุนายน  2560 – 20 กรกฎาคม 2560 

ชื่อ – นามสกุล ลาพักผ่อน ลากจิ ลาปว่ย ลาคลอด รวม 
รวมวันลา 

ที่ผ่านมา 

พ.ต.ท.ศิวกร  จันทร - - - - - 7 

นางพรรณี  แก้วศรี 1.5 - - - 1.5 4.5 

นางสาวกัญจน์ณัฎฐ์  หวังมวลกลาง - - - - - 3.5 

นางศิวาลัย  ป.ปาน - - - - - 3 

นางเมสนิ ี ชัยสงคราม - - - - - 5.5 

นางสาวลัดดาวัลย์  ปาลิยะประดิษฐ์ 2 2 - - 4 6.5 

นางสาวนารีรัตน์  สังข์สกุล - - - - - 1.5 

นางสาววราภรณ์  คงทอง - 1 - - 1 15.5 

นางสาวสกุล  เลีย้งพันธ์ุสกุล 2 - - - - 4 

นางสาววันนสิา  ธรรมโชติ - - - - - - 

จงึแจ้งที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 

 

/4.7  เรื่อง รายงานกองทุนชว่ยเหลอื... 



 
 

4.7  เรื่อง  รายงานกองทุนช่วยเหลือสมาชกิ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2560 

 กองทุนช่วยเหลือสมาชกิ ณ 21 มิถุนายน 2560 – 20 กรกฎาคม 2560 

   ยอดยกมา    12,761,659.47  บาท 

   รับกองทุน        573,337.47 บาท 

   คงเหลือ        13,334,996.94 บาท 

 จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

4.8  เรื่อง  สมาชิก ราย  ด.ต.มนตร ี มุขวัตร  สมาชิกต่างจังหวัด 

 ด้วย ด.ต.มนตรี มุขวัตร ได้มกีารพูดจาในลักษณะว่าสหกรณ์ฯ โกง 

ที่ประชุม  ให้ลงบันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐาน 

ระเบียบวาระที่  5   

 เรื่อง  เพื่อพิจารณา 

5.1   เรื่อง กรมส่งเสริม 

ที่ประชุม ไม่ม ี

5.2  เรื่อง ผู้ตรวจสอบบัญชี 

ที่ประชุม ไม่ม ี

5.3  เรื่อง ผู้ตรวจสอบกิจการ 

      1. ผูต้รวจสอบได้ตรวจสอบสัญญาเงินกู้ปรากฏว่ายังมีบางสัญญาเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน 

      2. ยังปรากฏลูกหนี้ต่างจังหวัดส่งไม่เป็นปกติคอืสัญญาเงินกู้ฉุกเฉินตัง้แต่ปี 2558 ยังมหีนีค้้างอยู่ ให้ฝุาย

จัดการตดิตามด้วย 

ที่ประชุม ทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

/5.4  เรื่อง สมาชิกพ้นสภาพจากสหกรณ์ฯ... 



 
 

5.4  เรื่อง สมาชิกพ้นสภาพจากสหกรณ์ สมาชิกพ้นสภาพ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2560 ดังน้ี 

ล า 

ดับ 
เลขที ่ ชื่อ – สกุล 

ทุนเรอืนหุ้น 

( บาท ) 

หน้ีสิ้น 

( บาท ) 

ดอกเบี้ย 

( บาท ) 

จ่ายจรงิ 

( บาท ) 
กรณี 

1 6334 จ.ส.ต.สมศักดิ์  ชุมคําน้อย 167,200.00 00 00 167,200.00 โอนย้ายราชการ 

2 5908 จ.ส.ต.ไผท  ทองเนื้อทิพย์ 243,300.00 242,064.48 00 1,235.52 โอนย้ายราชการ 

3 2436 ร.ต.อ.แวอาแซ  การอุีมา 286,000.00 153,606.48 00 132,393.52 เกษียณราชการ 

4 8268 พ.ต.ท.ชย  พานะกิจ 361,500.00 359,359.75 00 2,140.25 โอนย้ายราชการ 

5 6638 จ.ส.ต.สุรชัย  ตาเมอืง 256,700.00 245,174.38 00 11,525.62 โอนย้ายราชการ 

6 7248 ร.ต.อ.ตฤญณภัทร อินทะเกิด 111,200.00 00 00 111,200.00 โอนย้ายราชการ 

7 8196 จ.ส.ต.ธนาวุฒิ  นารานพคุณ 76,200.00 34,700.00 00 41,500.00 เหตุผลส่วนตัว 

8 8015 ร.ต.ต.พิณ  อรุโณทัย 144,000.00 120,327.36 00 23,672.64 เหตุผลส่วนตัว 

 1,646,100.00 1,155,232.45 00 490,867.55  

  ทุนเรอืนหุ้น  1,646,100.00  บาท 

  หน้ีเงินกู้   1,155,232.45    บาท 

  คงเหลือ     490,867.55  บาท 

ที่ประชุม อนุมัตติามที่เสนอ 

5.5  เรื่อง ประมาณการรับ – จ่ายเงนิ ประจ าเดือน สิงหาคม 2560 

 ประมาณการรับ – จ่ายเงิน ประจําเดือนสิงหาคม 2560 สหกรณ์ฯ จะได้รับในวันสิ้นเดือนเพื่อให้ที่

ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับจํานวนเงินของสหกรณ์ฯ ที่ประมาณว่าจะได้รับและจ่ายในวันสิ้นเดือนนี้ เพื่อที่ประชุม

จะได้รับทราบยอดเงนิคงเหลอื ดังนี้ 

 รายรับ 

1. รับเงนิค่าหุน้รายเดือน     4,763,600.00  บาท 

2. รับเงนิชําระหนี้สามัญจากสมาชิก           12,841,366.60  บาท 

3. รับเงนิชําระหนี้ฉุกเฉินจากสมาชิก   2,232,450.00  บาท 

4. รับดอกเบีย้เงนิให้กู้แก่สมาชิก            12,247,568.97  บาท 

5. เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเปูาหมาย      274,200.00  บาท 

6. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า              100.00  บาท 

 รวมรับ              32,359,285.57  บาท 

 

 

 

/รวมจ่าย... 



 
 

 รวมจ่าย 

1. จา่ยค่าหุน้คืนแก่สมาชิก 8 ราย       490,867.55  บาท 

2. จา่ยค่าเบีย้ประชุมกรรมการ         27,000.00  บาท 

3. ค่าตอบแทนเจ้าหนา้ที่          59,010.00  บาท 

4. จา่ยเงนิเดือนเจา้หนา้ที่         128,590.00  บาท 

5. จา่ยชําระเงินกู้ ธกส.ยะลา     8,954,724.55  บาท 

6. จา่ยชําระดอกเบีย้ ธกส.ยะลา     1,045,275.45  บาท 

7. จา่ยดอกเบีย้ตั๋วสัญญาใช้เงนิ ธ.กรุงเทพ       254,794.52  บาท 

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

9. จา่ยชําระดอกเบีย้ สอ.รพ.หาดใหญ่      196,191.78  บาท 

10. ค่าตอบแทนที่ปรึกษา           8,000.00  บาท  

11. จา่ยดอกเบีย้ตั๋วสัญญาใช้เงนิ ธ.กรุงไทย สิโรรส     475,191.79  บาท 

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

13. จา่ยชําระดอกเบีย้ สอ.รพ.ตํารวจ      481,880.14  บาท 

14. จา่ยเงนิกู้สามัญ 55 ราย            12,890,257.62  บาท 

15. จา่ยดอกเบีย้ตั๋วสัญญาใช้เงนิ – ธ.ธนชาติ     290,465.76  บาท 

16. จา่ยดอกเบีย้ตั๋วสัญญาใช้เงนิ – ธ.แลนด์แอนดเ์ฮาส์    471,369.86  บาท 

          รวมจ่าย                                                 28,113,619.02  บาท 

 รวมรับทั้งสิ้น             32,359,285.57  บาท 

 หัก รวมจา่ย              28,113,619.02  บาท 

 เงนิคงเหลือ                        4,245,666.55  บาท 

 กัน ไว้เป็นเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน    3,000,000.00  บาท 

 กัน ไว้เป็นที่จ่ายคืนเงินรับฝาก    1,000,000.00  บาท 

  คงเหลือเป็นเงินใชจ้า่ย                245,666.55  บาท 

 หมายเหตุ 

 เงินสดคงเหลอื  (20 ก.ค.60)       123,783.01  บาท 

 เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส คงเหลือ 20 ก.ค.60    148,175.81  บาท 

 เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขายะลา คงเหลือ 20 ก.ค.60     1,671,200.76  บาท 

 เงินฝาก ธ.กรุงเทพ คงเหลอื              413,734.51  บาท 

 เงินฝาก ธกส.ยะลา คงเหลือ            2,484,292.28  บาท 

 เงินฝากชุมนุม สอ.ตร.แหง่ชาติ      133,709.74  บาท 

 เงินฝากธนาคารธนชาต       421,802.80  บาท 

 เงินฝากธนาคารออมสิน             4,829,325.94  บาท 

/เงินฝากธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส.์.. 



 
 

 เงินฝากธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์      570,146.28  บาท 

 เงนิสดและเงนิฝากธนาคารคงเหลือ                   10,796,171.13  บาท 

 หมายเหตุ 

 หนี้เงนิกู้ สอ.รพ หาดใหญ่ คงเหลือ              60,760,000.00  บาท 

 หนี้เงนิกู้ ธกส.สาขายะลา คงเหลือ                   237,190,784.71  บาท 

 หนี้ตัว๋สัญญาใช้เงนิ ธ.กรุงไทย สาขาสิโรรส          150,000,000.00  บาท 

 หนี้เงนิกู้ สอ.รพ. ตํารวจ คงเหลือ            132,000,000.00  บาท 

 หนี้ตัว๋สัญญาใชเ้งิน ธ.แลนด์แอนดเ์ฮาส์          150,000,000.00  บาท 

 หนี้ตัว๋สัญญาใชเ้งินธนาคารธนชาต            90,000,000.00  บาท 

 หนีต้ั๋วสัญญาใชเ้งิน ธ.กรุงเทพ            80,000,000.00  บาท 

     รวมหน้ีคงเหลือ          899,950,784.71  บาท 

 หมายเหตุ 

 รายได้ยังไม่ลงบัญชี  20/07/60            12,577.00  บาท 

     รวม         12,577.00  บาท 

5.6  เรื่อง การจ่ายเงนิกู้สามัญระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 

 ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม พ.ศ.2560 

 22/06/60 จํานวน   17 ราย เป็นเงิน  10,320,000.00  บาท 

 23/06/60 จํานวน  9 ราย เป็นเงิน    1,245,000.00  บาท 

 29/06/60 จํานวน  1 ราย เป็นเงิน    2,440,000.00  บาท 

 03/07/60 จํานวน 34 ราย เป็นเงิน  43,410,000.00  บาท 

 05/07/60 จํานวน  1 ราย เป็นเงิน      900,000.00  บาท 

 06/07/60 จํานวน 47 ราย เป็นเงิน  22,437,000.00  บาท 

 07/07/60 จํานวน 2 ราย เป็นเงิน      140,000.00  บาท 

 11/07/60 จํานวน 5 ราย เป็นเงิน   6,391,540.00  บาท 

 12/07/60 จํานวน 13 ราย เป็นเงิน   8,850,000.00  บาท 

 13/07/60 จํานวน 9 ราย เป็นเงิน   6,243,000.00  บาท 

 17/07/60 จํานวน 5 ราย เป็นเงิน   5,586,000.00  บาท  

 20/07/60 จํานวน 8 ราย เป็นเงิน   6,444,000.00  บาท 

   รวมทั้งหมด  151  ราย  เป็นเงนิ       114,406,540.00  บาท 

ที่ประชุม รับทราบการจ่ายเงนิกู้ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 

 

 

/5.7 เรื่อง การจา่ยเงนิกู้สามัญ... 



 
 

5.7  เรื่อง การจ่ายเงนิกู้สามัญ ประจ าเดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 

ที่ประชุม รับทราบการจ่ายเงนิกู้ประจําเดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 

 5.7.1  สมาชิกขอกู้เงนิสามัญ (กรณพีิเศษ)   

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย จ.ส.ต.อับดุลอามีน  หัดมัด  ตําแหน่ง สภ.จะกว๊ะ สมาชิกเลขที่ 7037  

ขอกู้เงินสามัญ จํานวน  1,420,000.00  บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) แต่เนื่องจากในเดือนพฤษภาคม 

2560 ทางการเงินไม่สามารถหักเงินจากกรมบัญชีกลางได้ เนื่องจากหลุดออกจากระบบ ทําให้ไม่สามารถหักเงิน

ได้ตามปกติ  จึงขอกู้เงินสามัญในครั้งนี ้    

ที่ประชุม อนุมัตใิห้กู้เงินสามัญ จํานวน 1,420,000.00  บาท 

 5.7.2 สมาชิกขอกู้เงนิโครงการบรรเทาค่าครองชีพ (กรณพีิเศษ) 

 1.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ร.ต.ท.วิจิตร  จินดารัตน์  ตําแหน่ง  สภ.เมืองยะลา สมาชิกเลขที่ 

4383  มีความประสงคข์อกู้เงินค่าครองชีพ  จํานวน  100,000.00  บาท  ซึ่งใช้สิทธิในการกู้มาแล้วหนึ่งครั้ง ซึ่งมี

ความจําเป็นต้องใช้เพื่อรักษาตัวโรคหัวใจ  จึงขอกู้เงินค่าครองชีพในครั้งนี้ 

ที่ประชุม  ขอใบรับรองแพทย์จากสมาชิกและให้กรรมการอํานวยการอนุมัติ 

 2.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ด.ต.ศิริศักดิ์  เขียวชุม  ตําแหน่ง ผบ.หมู่ จร.สภ.เมืองสงขลา    

สมาชิกเลขที่  6901  มีความประสงค์ขอกู้เงินค่าครองชีพ  จํานวน  210,000.00  บาท  เพื่อนําไปใช้จ่ายใน

ครัวเรือนและชีวติประจําวัน  จากการชําระหนี้ที่ผ่านมาสมาชิกได้ชําระหนี้ปกติ   

ที่ประชุม อนุมัตใิห้กู้เงินคา่ครองชีพ จํานวน 210,000.00  บาท 

 3.  ด้วย  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย จ.ส.ต.ชัยรัตน์  จันฝาก  ตําแหน่ง  ผบ.หมู่  สภ.เมืองตรัง       

สมาชิกเลขที่ 5182  มีความประสงค์ขอกู้เงินค่าครองชีพ จํานวน 300,000.00  บาท  เพื่อนําไปต่อยอดธุรกิจ

ข้าวสาร และใช้จ่ายในครอบครัว  จากการชําระหนี้ที่ผ่านมาสมาชิกได้ชําระหนี้ปกติ 

ที่ประชุม อนุมัตใิห้กู้เงินคา่ครองชีพ  จํานวน 300,000.00  บาท 

  5.7.3 สมาชกิขอกู้ฉุกเฉิน (กรณพีิเศษ) 

  -ไม่มี- 

ที่ประชุม  ไม่ม ี

 

 

 

 

 

/5.8 เรื่อง รายงานติดตามหนี.้.. 



 
 

5.8 เรื่อง  รายงานตดิตามหนี้สนิ และรายละเอียดลูกหนี้ต่างจังหวัด 

 5.8.1 รายละเอียด ลูกหน้ีต่างจังหวัด 

  ภายในเดือนกรกฎาคม 2560  มลีูกหนี้ตา่งจังหวัดส่งชําระเงินตั้งแต่ 20 มิถุนายน 2560 – 

21 กรกฎาคม 2560  รวมเป็นเงิน  6,582,553.15  บาท 

   ลูกหนี้ตา่งจังหวัด ยกมาเดือน มิ.ย. 60   427 ราย 

   สมาชิกหนว่ยต่างจังหวัด ประจําเดือน ก.ค. 60     

    - ลาออก       18 ราย 

    - ย้ายออก        2 ราย 

    - ย้ายเข้า        9 ราย 

   คงเหลือลูกหนี้ต่างจังหวัด เดือนกรกฎาคม 2560  416 ราย 
 

 1.ส.ต.อ.นันทภัสณ์  แก้งคงบุญ ตําแหน่ง ภจว.สงขลา  สมาชิกที่ 05137  **เป็นสมาชิก2ที สอ.ตร.สงขลา 

    ทุนเรือนหุ้น     346,900.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ  1,265,549.90  บาท 
  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 

  ตดิภาระค้ําประกัน 1 ราย 

    1.พ.ต.ท.อรัญ  รักษว์งศ์ 

ว / ด / ป รายการ 

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

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

ฉ่อง, สหรัฐ  มิสา, คณิศร  อุทธิสนิธ์. 

16/ ก.ย./59 สมาชิกได้เข้ามาติดต่อท่ีสหกรณ์ฯ ว่าวันท่ี19/ ต.ค./59 รอขึน้ศาล  ระหวา่งนีเ้จา้ตัวขอส่งชําระเงิน5,000 บาท. 

20/ ต.ค./59 สมาชิกอยู่กทม. กําลังดาํเนินการเร่ืองขึน้ศาล แตส่ิน้เดอืนต.ค.59 จะโอนมายอด 5,000 บ. 

10/ พ.ย./59 

สมาชิกสง่เอกสารบันทึกข้อความ เร่ือง ขอสง่ชําระหนี้สหกรณต์ํารวจภูธรจังหวัดยะลา 

          ด้วยกระผมถูกธนาคารออมสินฟูองล้มละลายในฐานะผู้ค้ําประกัน ส.ต.อ.อุรุพงศ์  พรหมยานนท์ สังกัด 

สภ.อัยเยอร์เวง  ซึ่งถูกไล่ออกจากราชการเมื่อปี 2555 ซึ่งทางกรมบังคับคดไีด้ยึดเงินเดือนท้ังหมดจึงขาดส่งให้กับ

ทางสหกรณ์ตํารวจยะลา หลายงวดนั้นซึ่งในตอนนี้กระผมมีความสามารถท่ีจะส่งเงินให้กับทางสหกรณ์ตํารวจยะลา 

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

โดยหักจากเงนิเดอืนของกระผม 

           จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา. 

17/ พ.ย./59 

21/ พ.ย./59 

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

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

8 / ธ.ค./59 

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

สอ.ตร.สงขลา และได้กูเ้งินฉุกเฉินอกีด้วย จึงติดต่อไปท่ีเจ้าตัวให้ทําบันทึกข้อความขอโอนย้ายสหกรณฯ์ 

ระหว่างนี้รอบันทึกข้อความขอโอนย้าย   



 
 

- ได้รับเอกสารบันทึกข้อความขอโอนย้ายสหกรณฯ์ เรียบร้อยแล้ว 

22/ ก.พ./60 นําเงินปันผลและเฉลี่ยคนื ชําระหนี ้ยอด 30,384.87 บาท 

24/ ก.พ./60 

รับเอกสาร กก.สส.ภจว.สงขลา  ท่ีตช0024.32/233  ลงวันท่ี22ก.พ.60  เร่ืองการแจ้งอายัดเงินเดอืนอื่นใดที่ลูกหนี้

มสีิทธิได้รับ 

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

แจ้งให้ทราบถึงการขออายัดเงินเดอืน และเงินอื่นใดที่ลูกหนี้มีสทิธิได้รับ รายส.ต.อ.นันทภัสณ์ฯ ตามค าสั่งพิทักษ์

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

ตามท่ีท่านแจ้งได้ 

23/ มี.ค./60 

เมื่อวันท่ี8 ธ.ค.59 สมาชิกได้ขอโอนย้ายไปยังสหกรณ์ฯสงขลา   เนื่องจากได้เป็นสมาชิกท่ีสหกรณ์ฯสงขลา ด้วย 

แต่ทางสหกรณ์ฯ สงขลาได้ทําบันทึกข้อความตอบรับกลับมา ประมาณว่าจะขอโอนหนี้จากสหกรณ์ฯสงขลา 

กลับมาที่สหกรณ์ฯยะลา 

  จึงเรียนคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 

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

 9/ พ.ค./60 

บันทึกข้อความขอปรับโครงสร้างหนี้กับสหกรณ์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา 

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

สภ.อัยเยอร์เวง  ซึ่งถูกไล่ออกจากราชการเมื่อปี2555 ซึ่งทางกรมบังคับคดไีด้อายัดเงินเดือนท้ังหมดจึงขาดส่งเงิน

กับทางสหกรณ์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา  ติดต่อกันหลายงวดนั้น กระผมจึงขอปรับโครงสร้างหนี้กับทางสหกรณ์

ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา ซึ่งคดีจะสิ้นสุดภายในเดือนกรกฎาคม 2560 และกลับมาชําระหนี้ให้กับทางสหกรณ์

ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา ได้ตามเดิม กระผมจึงขอปรับโครงสร้างหนี้กับทางสหกรณ์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา โดย

ขอชําระหนี้เดอืนละ 5,000 บาท 

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 

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

21/ มิ.ย./60 

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

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

สภาพหนี้ไปให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ที่ประชุม   รอผู้ค้ําอีก 3 รายดําเนินการรับสภาพหนี้ 
 

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

ทุนเรือนหุ้น     266,300.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     915,362.18  บาท 

    หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ      65,259.33  บาท 

    รับสภาพหนี ้       54,031.46  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

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

27/ พ.ค./59 ทําหนังสอืเชญิพบผู้ค้ําประกัน 

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



 
 

(เพื่อติดตามทวงหนีท่ี้คา้งชําระ) 

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

1 / ส.ค./59 สมาชิกตดิตอ่ทําเอกสารโอนไปสตูล ตอนนีอ้ยู่ระหว่างตดิตอ่สหกรณส์ตูลอยู่ 

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

13/ ก.ย./59 

สหกรณ์สตูลแจ้งว่าหลังจากยื่นเอกสารสมัครเสร็จ สมาชิกยังไม่ได้เข้ามาดําเนินการอะไร   จึงได้ประสานไปยัง

เจ้าหนา้ที่การเงินสภ.มะนัง และได้ถามถึงอัตราขั้นเงินเดือนของสมาชิกรายนี้ ว่าทําไมถึงหักยอดชําระต่อเดือนไม่

เท่ากับยอดส่งเรียกเก็บไป 

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

25/ ก.ย./59 

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

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

เสร็จ ณ ตอนนี้อยูใ่นขัน้ตอนกําลังหาคนค้ําเงินกู้ 

19/ ต.ค./59 

ได้ทําการติดต่อไปยังสหกรณ์สตูล สอบถามเร่ือง สมาชิกรายส.ต.อ.อํานวย อีกคร้ัง จึงได้คําตอบว่าหลังจากเอา

เอกสารกู้ไปก็ยังไม่เข้ามาตดิตอ่สหกรณแ์ตอ่ย่างใด จึงได้โทรไปท่ีสมาชิกรายส.ต.อ.อํานวย อีกคร้ังและได้คําตอบ

วา่ขณะนี้ตนกําลังหาผู้ค้ําสัญญาเงนิกู้4คน ณ  ตอนนี้ได้ 2 คนแลว้ ยังขาดอกี2 คน 

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

21/ ต.ค./59 

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

ยนิยอมให้หักเงนินําส่งเดอืนละ 10,000 บาท/เดอืน 

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

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

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

ยังขาดอีก1 คน 

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

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

 4/ เม.ย./60 

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

สหกรณ์ฯ  คร้ังท่ี2    และได้ประสานไปยังคณะกรรมการของ สภ.มะนัง  เร่ืองท่ีสมาชกิจะติดตอ่ขอกู้เพื่อปิดชําระ

หนี้กับสหกรณ์ฯยะลา  เบ้ืองต้นท่ีสอบถาม คือเอกสารเรียบร้อย เหลอืแคใ่ห้สมาชกิไปส่งเอกสารด้วยตัวเอง

เท่านัน้ 

23/พ.ค./60 

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

การเงินสภ.มะนัง ได้จัดสง่เอกสารการชําระหนี้สหกรณฯ์(ธนาณตั)ิ มายังสหกรณ์ฯยะลา และทางเจ้าหนา้ที่

สหกรณ์ได้เซ็นรับเอกสารกับทางเจ้าหน้าท่ีไปรษณีย์ เมื่อวันท่ี2 พฤษภาคม 2560  แตป่รากฏวา่ เอกสารได ้

สูญหายขณะปฏบัิตงิาน จึงทําให้ฝุายการเงินไมส่ามารถหักชําระหนีใ้ห้กับสมาชิกรายนีไ้ด้ จึงทําให้ดอกเบ้ียสมาชกิ

เพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นจํานวนมาก 

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 

21/ มิ.ย./60 

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

สมาชิกฌาปนกจิสงเคราะห์ 2 เดอืน และต้องเป็นสมาชกิสหกรณ ์6 เดือน ถึงจะกู้มาปิดท่ีเราได้ เบือ้งต้นได้ 

โทรสอบถามสมาชกิแจ้งว่าในขณะนีอ้ยู่น้ันตอนดําเนนิเอกสารอยู่  

 

 



 
 

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

ที่ประชุม     กรรมการหนว่ยลําใหม่ตดิตามความคืบหน้า 
 

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

    ทุนเรือนหุ้น     208,600.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     202,083.96  บาท 

  ตดิภาระค้ําประกัน 3 ราย 

    1.พ.ต.ต.อพเิชฐ  จิตอักษร  2.พ.ต.ท.อรัญ  รักษว์งศ์ 

    3.ส.ต.อ.ธีรวัฒน์  จันทร์มี 

ว / ด / ป รายการ 

26/ ก.พ./59 มตท่ีิประชุม ชุดท่ี21  ครัง้ท่ี2  มีมตใิห้ดําเนินการฟอูง 

- ทําหนังสอืชี้แจ้ง ถึงผู้บัญชาการ, ผู้บังคับการ, ผู้กํากับการ : รอผลตอบกลับ ณ ตอนนี้สมาชกิชําระมาแล้วบางส่วน 

1 / มิ.ย./59 ส่งหนังสอืถึงผู้ค้าํ เร่ืองขอแจง้รายละเอยีดสมาชกิขาดส่ง ที่สอ.ยล./1879-1882 

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

ชว่ยราชการท่ี สนง.ตร.แหง่ชาติ 

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

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

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

 06/ ธ.ค./59 

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

ข้าราชการตํารวจเพ่ือชําระค่าหุน้และหนีส้หกรณ์ฯ 

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

1.สอ.ตร.แหง่ชาติ 

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

   (ข้อมูลเดอืน ก.ย.59) ซึ่งไมเ่พยีงพอท่ีจะดําเนินการหักเงินเดอืนให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจยะลาได้ 

25/ ม.ค./60 โทรตามสมาชกิให้มาชําระ ตดิตอ่ได้แต่ไม่รับโทรศัพท์ 

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

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

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

24/ พ.ค./60 

     เนื่องจากวันท่ี22 พฤษภาคม 2560 ได้ติดต่อไปยังสหกรณอ์อมทรัพย์ตํารวจแห่งชาติ เพื่อขอปรึกษาเน่ืองจาก

สมาชิกรายนี้เป็นหน้ี 2 ที  คือ 

1.สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจยะลา 

2.สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจแห่งชาติทางสหกรณอ์อมทรัพย์ตํารวจแห่งชาติ เสนอแนวทางให้กบัสมาชิกรายนี้คอื    

   ให้สมาชกิรายนี้เข้าไปตดิตอ่ขอกู้เงินเพื่อกู้มาปดิท่ีสหกรณฯ์ยะลา เบือ้งต้นโทรแจ้งสมาชิกใหด้ําเนนิการขอกู้

เรียบร้อยแลว้ 

     จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพจิารณา      

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



 
 

ประจําเดือน 

24/ ก.ค./60 

     สอ.ตร.แหง่ชาติ ไดโ้อนเงินมาชําระหนีย้อด 538,527.49 บาท (เบือ้งต้นทางสหกรณ์รอรับเอกสาร 

1.ใบลาออก  2.รับสภาพหนี้  3.หนังสือยนิยอมส่วนราชการหัก  เนื่องจากสมาชกิมีความประสงค์ท่ีจะนํา 

ทุนเรือนหุน้หักกลบลบหนี้ 

     จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

ที่ประชุม      เจ้าหน้าที่ตดิตามเร่งรัดหนี้สนิดําเนินการ 

 

 4.ส.ต.อ.ธันวา  พยายาม  ตําแหน่งสภ.เมืองปัตตานี  เลขที่สมาชิก 07898 

    ทุนเรือนหุ้น     129,500.00  บาท 
  ตดิภาระค้ําประกัน 2 ราย 

    1.พ.ต.ท.แสนชัย  เกษรินทร์ 

    2.ส.ต.ท.ทองทัต  วรรณสุทธ์ิ   

ว / ด / ป รายการ 

4 / ต.ค./59 

สภ. เมือง ปัตตานี  ท่ีสอ .ยล. /0025 .44(กง ) /9404  เ ร่ือง  ขอระงับการจ่ าย เงิน เดื อนข้ าราชการฯ  

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

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

24/ พ.ย./59 โดนระงับเงินเดอืน **เนื่องจากขาดราชการ  ระงับเงินเดอืน ต.ค, พ.ย  (ธ.ค.ไม่แน่ว่าจะได้ม้ัย) 

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

28/ พ.ย./59 ทําหนังสอืขอเชญิพบ วันท่ี 6 ธันวาคม 2559 

15/ ธ.ค./59 แจ้งรายละเอยีดสมาชกิ(ผู้ค้ําประกัน)  ที่สอ.ยล./4459-4462   

19/ ม.ค./60 การเงินแจ้งวา่ รอตรวจสอบข้อเท็จจริง นา่จะโดนออก เงนิเดอืนระงับอยู ่>>เพิ่มเตมิการเงินแจ้งเอง 

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

ทางวินัยก่อน  (รอการตอบรับกลับมา) 

19/ เม.ย./60 

สอบถามไปยังเจ้าหนา้ที่การเงิน สภ.เมอืงปัตตานี  ได้รับคําตอบวา่เงนิเดอืนสมาชิกรายนี้น่าจะได้รับประมาณ 

สิน้เดอืนพ.ค.60  เบือ้งต้นหากได้รับก็จะหักในสว่นท่ีคา้งดอกเบ้ียแต่ไม่มากเพราะได้นําปันผลปี2559 มาชําระใน

บางส่วนแลว้ 

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

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

21/ มิ.ย./60 

     เบือ้งต้น ทําเอกสารรับสภาพหนี้แล้ว 2 ราย คือ 1.ส.ต.ท.ร้อยพงศ ์ อนิทสุวรรณ์  2.ส.ต.ท.ปิยสันต์  หมวกมา 

ส่วนพ.ต.ท.แสนชัย  เกษรินทร์  และส.ต.ท.สุพจน์  มาลัยเพชร  สมาชิกรายส.ต.ท.ร้อยพงศ ์ อนิทสุวรรณ์ 

ได้ดําเนินการจัดส่งเอกสารรับสภาพหน้ีไปให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

21/ ก.ค./60 

     บิดาของสมาชิกรายส.ต.อ.ธันวา  พยายาม  ได้เข้ามาตดิตอ่เมื่อวันศุกร ์ที่21 กรกฎาคม 2560 

เพื่อเคลียร์ยอดหนี้เงินกู้สามัญและค่าครองชีพ  ยอด 409,599.73 บาท  ปิดชําระหนี้เรียบร้อยแลว้ 

(เบือ้งต้นทางสหกรณร์อรับเอกสาร  1.ใบลาออก  2.รับสภาพหนี้  3.หนังสอืยินยอมสว่นราชการหัก 



 
 

เนื่องจากบิดามคีวามประสงค์ท่ีจะนําทุนเรือนหุน้กลับโดยให้โอนเข้าบัญชธีนาคารของบิดาเอง 

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 

ที่ประชุม อนุมัติ 

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

    ทุนเรือนหุ้น     180,000.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     203,843.56  บาท 

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

ว / ด / ป รายการ 

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

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

22/ พ.ย./59 ให้พ่ี ประสพโชค  ตระกูลอินทร์, และด.ต.บุญเหลอื  แผ้วใจดี  ชว่ยตามให้มาชําระ 

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

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

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

18/ เม.ย./60 แจ้งรายละเอยีดของสมาชิกสหกรณ์ฯ ครัง้ท่ี2  ท่ีสอ.ยล./819   และหนังสอืขอเชญิพบผู้ค้ําประกัน ท่ีสอ.ยล./820 

19/ เม.ย./60 

     ตดิตอ่ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภาค5 จํากัด  เจ้าหนา้ที่ทางนั้นแจ้งวา่สมาชกิได้ขอกู้เงินในปี2559 

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

เจ้าตัวแจ้งว่าจะโอนมาสิน้เดอืน เลยเสนอให้สมาชกิลองทําใบลาออก (กรณรัีบสภาพหนี้) มา 

...เบือ้งต้นรอรับเอกสารใบลาออก (กรณรัีบสภาพหนี้)**ส่วนต่างหลังจากนาํทุนเรือนหุน้กลบหนี้ประมาณ 

23,843.56 บาท(ยังไม่รวมในสว่นของดอกเบ้ีย 

     จึงเรียนมาเพี่อทราบ 

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

 9/ มิ.ย./60 

     สมาชิกได้ส่งเอกสารลาออกและรับสภาพหนี้มา แตเ่ป็นเอกสารทางFax จึงไม่สามารถดําเนนิการอะไรได ้

ตอ้งรอรับตัวจริงทางไปรษณีย์อยา่งเดียว 

     จึงเรียนมาเพี่อทราบ 

ที่ประชุม นําเข้าที่ประชุมประจําเดือนอีกครั้ง 

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

    ทุนเรือนหุ้น     262,800.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     610,562.57  บาท 

    หนี้เงนิกู้ฉุกเฉิน       22,093.31  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

 11/ พ.ค./ 60 

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

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

ส.ต.อ.จอมพลฯ  คําสั่งตาํรวจภูธรจังหวัดสงขลา ที่215/2560  เร่ือง ลงโทษไล่ออกจากราชการ 



 
 

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

  -ร.ต.อ.จักร ี เฉิดฉิม้    

  -จ.ส.ต.สมัย  แก้วเกาะสะบา้ 

  -ส.ต.ท.อนุกิตติ์     พงศจ์ันทรเสถียร  

  -ส.ต.อ.ปริญญา  ถีสูงเนนิ 
 

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

  -ส.ต.อ.สถาพร  รัตนพันธ์ 

 

          ตดิภาระค้ําประกัน  4 ราย 

  -ส.ต.อ.ยุทธนา  ลาภากรณ์   

  -ส.ต.อ.สถาพร  รัตนพันธ์ 

  -ส.ต.อ.รณรงค์  จันทร์ประเสริฐ  

  -ส.ต.ท.พงษ์เทพ  เจรญิโสภณ 

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 

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

24/ ก.ค./60 

     ณ ปัจจุบันตามสมาชกิมาทาํรับสภาพหนี้ เรียบร้อยแล้ว คือ1.จ.ส.ต.สมัย  แก้วเกาะสะบา้  2.ส.ต.อ.สถาพร  

รัตนพันธ์  ส่วน ร.ต.อ.จักร ี เฉิดฉิม้, ส.ต.ท.อนุกิตติ์  พงศ์จันทรเสถียร และส.ต.อ.ปริญญา  ถสีูงเนนิ 

(เบือ้งต้นรอสมาชกิทําเอกสารรับสภาพหนี้เข้ามาท่ีสหกรณ)์ 

ที่ประชุม ให้ทําหนังสือรับสภาพหนี้ 

 7.ร.ต.ต.ณรงค์  สายงาม  ตําแหน่งสภ.สิรินธร จว.อุบลราชธานี  เลขที่สมาชิก 04358 

   ทุนเรือนหุ้น       388,500.00  บาท 

   หนี้เงนิกู้สามัญ       658,718.12  บาท 

   หนี้เงนิกู้รับภาระหนี้-ฐานะผูค้้ําประกัน      73,202.21  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

21/ มิ.ย./60 

สมาชิกรายนี้ได้ขอลาออกจากราชการ และเงินสิน้เดอืน พ.ค.60 หักไมไ่ด้ ทําให้รายการชําระหนี้ของสมาชิกไม่เป็น

ปกติ  เบือ้งต้นได้ประสานไปยังคนค้ําประกันและติดต่อการเงิน สภ.สริินธร ให้ช่วยตามสมาชกิรายนี้ เนื่องจาก

เบอร์ท่ีให้ไว้กับสหกรณฯ์ตดิตอ่ไม่ได้ เบอร์ภรรยาและเบอร์ท่ีสภ.สิรินธร ก็ไมม่เีบอร์ใดๆสามารถติดต่อได้เลย 

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

24/ก.ค./60 
ตดิตอ่ไปยังเจ้าหนา้ที่การเงิน ภจว.อุบลราชธานี เกี่ยวกับการรับเงินบํานาญของสมาชิกรายนี้ 

เบือ้งต้นการเงินแจ้งหักส่งให้สิ้นเดอืน ก.ค. 60 

ที่ประชุม หักสิ้นเดอืนกรกฎาคม 2560 

 

 

/ขาดส่งประจําเดือน... 



 
 

 ขาดส่งประจําเดือนมิถุนายน  2560 

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

    ทุนเรือนหุ้น     233,300.00  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

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

ที่ประชุม ไม่อนุมัติ 

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

    ทุนเรือนหุ้น     250,700.00  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

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

ที่ประชุม ไม่อนุมัติ 

 แจ้งเพื่อทราบสมาชิกต่างจังหวัดที่เก็บยอดหนีเ้งินกู้ฉุกเฉินไม่ได้ (ตั้งแตย่้าย เก็บได้บางส่วน) 

  1.พ.ต.ท.โสภณ  สายสุรีย์  ตําแหน่ง สภ.นาขยาด จว.พัทลุง  เลขที่สมาชิก 04555 

   **ค้างจ่ายตั้งแตเ่ดือน  06/2560 เก็บได้ไม่เต็ม 

วันท่ีกู้ฉุกเฉิน: 8/ม.ิย./60 วงเงินกู้: 100,000.- งวดละ(เงินตน้): 8,400.- ยอดคงเหลอื 

29/ม.ิย./60(รายการชําระ)  218.34 99,781.66 

ที่ประชุม แจ้งสมาชิกให้นําเงินต้นมาชําระ 

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

   **ค้างจ่ายตั้งแตเ่ดือน  05/2558 – 05/2560  เก็บได้ไม่เต็ม 

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

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

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

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

ที่ประชุม   ทราบ 

  3.ส.ต.อ.วิทยา   เส้งนนท์  ตําแหน่งสภ.สายบุรี จว.ปัตตานี  เลขที่สมาชกิ 08183  

 **เนื่องจากสมาชิกรายนี้มากู้เงินฉุกเฉิน วันที่3 มีนาคม 2560  วงเงินกู้: 35,000.- 

ว / ด / ป รายการ 

24/ ก.ค./60 

     เนื่องจากสมาชกิรายนี้มีปัญหาการชําระหนีเ้งินกู้ฉุกเฉิน เหตุเพราะสมาชิกตดิตอ่ขอรับเงินกู้เข้ามาตลอดเลย

ทําให้รายการหน้ีเงินกู้ฉุกเฉิน ยอดหนี้ไม่ลดลง 

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ที่ประชุม     ทราบ 



 
 

  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 1,675,300.00 บาท 

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

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

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

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

7 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 ข้าราชการบ านาญ 

  ภายในเดือน กรกฎาคม 2560 มีลูกหนี้ข้าราชการบํานาญส่งชําระเงินตั้งแต่ 24 มิถุนายน –                     

24 กรกฎาคม  2560 จํานวน 124 ราย รวมเป็นเงิน  1,361,802.92 บาท เรียกเก็บจริง จํานวน 105 ราย      

จํานวนเงิน  997,300.87   บาท  มาชําระเอง จํานวน 6 ราย จํานวนเงิน 56,604.05 บาท และเรียกเก็บจาก

กรมบัญชกีลาง จํานวน 13 ราย จํานวนเงิน 298,622.38 บาท   

           สมาชิกหนว่ยบํานาญ ประจําเดือน ก.ค.60           ยอดยกมา        124   ราย 

  ลาออก ประจําเดือน 24 มิ.ย.– 24 ก.ค.60   ลาออก/ย้าย        - ราย 

                                                                           เสียชีวติ             - ราย 

                 ย้ายเข้า              -    ราย 

          คงเหลือ  บํานาญ เดือน  กรกฎาคม 2560             ทั้งสิน้              124     ราย  

 หักเรียกเก็บไม่ได้  จํานวน  -  ราย   

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

    ทุนเรือนหุ้น      384,000.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ    1,118,662.80  บาท 

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

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

    5.จ.ส.ต.อภิชาติ  เสนทอง 

 

 

 

/ติดภาระค้ําประกัน... 



 
 

  ติดภาระค้ําประกัน 1 ราย 

    1.จ.ส.ต.วัฒนา  พิบลูย์ 

ว / ด / ป รายการ 

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

09/ พ.ค./60 

     ผู้ค้าํสัญญาเงนิกู้ ได้ติดต่อเข้ามาเมื่อวันท่ี9 พฤษภาคม 2560 ตามหนังสือขอเชญิพบ ที่สอ.ยล./716 

วันท่ี4 เมษายน 2560  เพื่อหาทางออกเกี่ยวกับการชําระหนีข้องสมาชิกรายนี้ จึงขออนุมัติท่ีประชุมในการขอโอน

หุ้นหักหนี้ และหยุดดอกเบ้ียของสมาชิกรายนี้ 

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 

20/ม.ิย./60 

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

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

จัดส่งเอกสารรับสภาพหนี้ไปให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

21/ก.ค./60 ส่งหักชําระหนี ้เบ้ืองต้นหักได้ แตต่อ้งชําระในส่วนของดอกเบ้ียคา้งจ่าย 

ที่ประชุม     พิจารณาแล้วมีมติใหโ้อนหุ้นหักหนี้ 

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

    ทุนเรือนหุ้น      409,500.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ      998,271.62  บาท 

    หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ       49,708.66  บาท 

  ผู้คํ้าสัญญา สท. 1.ด.ต.นอม  เคียนขัน  2.ร.ต.ท.จรัญ  ศักดิส์องเมือง 

    3.นางสาวสุกัญญา  แหทอง 4.ร.ต.ท.พงศ์พัฒน ์ ยะโกบ  

    5.ส.ต.ท.ยุทธพิชัย  แสนแสน 

  ผู้คํ้าสัญญา สช. 1.ร.ต.ท.ชาติชาย  พรหมจนัทร์ 

  ติดภาระค้ําประกัน 3 ราย 

    1.ด.ต.ประครอง  ฤทธิรว่ม ร.ต.ท.จรัญ  ศักดิ์สองเมือง 

    3.นางสาวสุกัญญา  แหทอง 

ว / ด / ป รายการ 

 4/เม.ย./60 แจ้งรายละเอยีดของสมาชิกสหกรณ ์ ท่ีสอ.ยล./711 

25/ก.ค./60 
สมาชิกรายร.ต.ท.นิยม   ราชวิบูลย์ มคีวามประสงค์ท่ีจะขอปรับโครงสร้างหนี้ ทางสหกรณฯ์จึ งเรียกผู้ค้ําประกัน

มาเซ็นรับท่ีสหกรณฯ์ แต่ผู้ค้ําประกันรายด.ต.นอม  เคียนขัน  ไมย่นิยอมท่ีจะเซ็นรับสภาพหนี้ 

ที่ประชุม      ทราบ  

 

 

 

 

/5.8.3 รายละเอียดสมาชิก... 



 
 

 5.8.3 รายละเอียด สมาชิก ในหน่วย 
  เก็บได้จริง 

สังกัด หุ้น สท สช สฐ 
ฉ

ฉ 
ฉฐ - ดบ. 

เก็บได้

จริง 

ส่งเรียก

เก็บ 

สภ.เมืองยะลา           

4821  ร.ต.อ.กฤชพิชญ์  พชิญนิตินัย 1,500 7,800 2,500 - - - - 8,291.10 20,091.10 22,291.10 

 1,500 7,800 2,500 - - - - 8,291.10 20,091.10 22,291.10 

นปพ.ภ.จว.ยะลา           

8359  ส.ต.ต.สิริชัย  นกดํา 1,400 2,200 - - - - - 4,758.57 8,358.57 12,458.57 

 1,400 2,200 - - - - - 4,758.57 8,358.57 12,458.57 

สภ.ยะหา           

7043  ส.ต.อ.สมชาย     สุวรรณ์ตรี - - - - - - - - - 26,859.10 

8600  ส.ต.ต.กษิดิศ  บิลละ - - - - - - - - - 19,126.56 

8898  ส.ต.ต.สุชาติ  สุวรรณวรณ์ - - - - - - - - - 23,083.18 

 - - - - - - - - - 69,068.84 

สภ.จะกว๊ะ           

7037  ส.ต.อ.อับดุลอามีน  หัดมัด 1,500 4,400 - - - - - 15,916.82 21,816.82 26,816.82 

9020  ส.ต.ต.อาทิตย์  กลับแก้ว 1,300 4,500 - 1,100 - 100 - 9,465.86 16,465.86 20,965.86 

 2,800 8,900 - 1,100 - 100 - 25,382.68 38,282.68 47,782.68 

ศชต.กก.สส.           

7173  ส.ต.อ.อนรุิทธ์   แกสมาน 1,500 5,796.44 - - - - - 12,703.56 20,000 22,403.56 

 1,500 5,796.44 - - - - - 12,703.56 20,000 22,403.56 

 7,200 24,696.44 2,500 1,100 - 100 - 51,135.91 86,732.35 174,004.75 

ที่ประชุม   ทราบ 

5.8.4 รายละเอียด สมาชิก ศชต. 

 เรื่อง  รายงานสมาชิก ศชต. เดือนกรกฎาคม 2560 

 แจ้งคณะกรรมการดําเนินการ ขอแจ้งสมาชิกหนว่ยของ ศชต. ดังนี้ 

 1. สมาชิก ศชต.กก.สส.  จํานวน  34 ราย  จํานวนเงินเรยีกเก็บ  507,177.67  บ.  ติดตอ่การเงนิ 

ศชต.กก.สส.  หักเก็บได้ทั้งจํานวน 

 2. สมาชิก ศชต.อก.  จํานวน  24 ราย  จํานวนเงินเรยีกเก็บ  277,986.25  บ.  ติดตอ่การเงนิ 

ศชต.อก.  หักเก็บได้ทั้งจํานวน 

 

 

 

 

 

/3. สมาชิก ศชต... 



 
 

 3. สมาชิก ศชต.ศฝร.  จํานวน  8 ราย  จํานวนเงินเรยีกเก็บ  103,660.76  บ.  ติดตอ่การเงนิ 

ศชต.ศฝร.  หักเก็บได้ทั้งจํานวน 

   ยอดยกมา 62 ราย 

   ลาออก  - ราย 

   ย้ายเข้า    4 ราย 

   คงเหลือ 66 ราย 

 จงึแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม   ทราบ 

 5.8.5 รายละเอียด หน่วยนอก(สมาชกิพิเศษ) 

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

    ทุนเรือนหุ้น          -     บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     40,537.11  บาท   

ว / ด / ป รายการ 

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

16/ ก.ย./59 สมาชิกแจ้งวา่สมาชกิมีปัญหาเกี่ยวกับรายรับไมพ่อจ่าย 

20/ก.ย./59 

สมาชิกทําบันทึกข้อความชี้แจ้ง วา่ทําไมถึงส่งชําระหนีใ้ห้กับสหกรณฯ์ ไมไ่ด้ เพราะประสบกับปัญหาทางการเงิน 

เนื่องจากรายรับในแต่ละเดอืนท่ีคงเหลอืไม่เพยีงพอท่ีจะชําระตามขอ้ตกลง จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่าน 

เพื่อขอขยายระยะเวลาและขอปรับลดยอดการชําระในแต่ละเดอืน เพื่อจะได้ชําระตอ่ไป และในวันท่ี1-2 ต.ค. 59  

จะขอชําระดอกเบ้ียจํานวน 14,000 บาท ก่อนส่วนยอดเงินตน้ จะชําระต่อไป 

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

8 / พ.ย./59 ตดิตอ่ให้สมาชกิมาชําระ ยอด 5,000 บ. แตเ่จ้าตัวขอเลื่อนจ่ายไปวันท่ี 15/ พ.ย./59 

22/ พ.ย./59 
ตดิตอ่สมาชกิให้มาชําระ แต่รายรับไมเ่พยีงพอท่ีจะมาชําระ  จงึเสนอให้สมาชกิกู้เงินปันผล ยอด 12,800 บ. 

มาชําระหนีใ้บบางส่วน ที่ค้างจ่าย (ระหว่างนี้ รอบันทึกข้อความจากสมาชกิ) 

13/ ธ.ค./59 

     บันทึกข้อความ  กก.สส.ภ.จว.พัทลุง  ข้าฯ ด.ต.สากล  สขุเกษม  ได้มีหน้ีสินคงค้างในบางส่วนกับสหกรณ์ฯ 

ข้าฯ ด.ต.สากล  สุขเกษม  จึงมีความประสงค์ขอกูเ้งินปันผลมาเพื่อชําระหนี้ในบางส่วนท่ีค้างจ่าย 

     จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพจิารณา 

21/ ก.พ./60 

ตามมติคณะกรรมการชุดท่ี21/13  26 มกราคม 2560 พจิารณาแล้วให้นําทุนเรือนหุน้และเงินปันผลชําระหนี ้

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

เลขท่ีใบเสร็จ S1-002733/2560  เงินตน้ 221,500.13 บ.  ดอกเบ้ีย 8,799.87 บ. รวมท้ังสิ้น 230,300 บ. 

หนี้คงเหลอื 63,570.12 บ. 

22/ ก.พ./60 นําเงินปันผลและเฉลี่ยคนื ชําระค่าหุ้นและหนี้ ยอด 23,046.94 บาท 

22/ มี.ค./60 
ตดิตอ่เจ้าตัวให้มาชําระหนี้เงินกูท่ี้คา้งจ่าย และได้ติดต่อไปยังเจา้หน้าท่ีสหกรณพ์ัทลุงเพื่อหาทางออกในการชําระ

หนี้ยอดคา้ง 40,537.11 บาท 

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

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

21/ ม.ิย./60 แจ้งรายละเอยีดของสมาชิกสหกรณ ์ ท่ีสอ.ยล./1911  และได้ติดต่อไปยัง สอ.ตร.พัทลุง ให้ช่วยติดตามเร่งรัดให้



 
 

สมาชิกไปดําเนนิการกูม้าปิดยอดค้างชําระ 

แจ้งรายละเอยีดขอ้มูลสมาชิกให้กับสหกรณ์พัทลุง  ท่ีสอ.ยล./1913 เพื่อประกอบในการขออนุมัติ 

ที่ประชุม    ทราบ 

 5.8.6 รายละเอียด สมาชิกค าพิพากษา  (ตัดการ์ดนอก) 

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

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

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

  หนี้เงนิกู้สามัญ(คําพิพากษา)  137,718.41  บาท     

ว / ด / ป รายการ 

21/ เม.ย./59 แจ้งคนค้ําเพื่อทราบแล้ว 

25 /เม.ย./59 
ประธานให้ทําหนังสอืช้ีแจ้ง ตามมติท่ีประชุม ชุดท่ี21 คร้ังท่ี3    

                                                                               

ถึง ผกก.สน.สําเหร่  ท่ีสอ.ยล./1305 

ถึง ผบก.ตํารวจนครบาล8  ท่ีสอ.ยล./1306                                                                         

ถึง ผบก.ตํารวจนครบาล  ท่ีสอ.ยล./1307 

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

14/ มิ.ย./59 มตท่ีิประชุม ชุดท่ี21  ครัง้ท่ี6  มีมตใิห้ดําเนินการฟอูง 

5 / ก.ค./59 นําเงินปันผลชําระหนี ้ ใบเสร็จเลขท่ี S1-009368/2559  จํานวนเงิน 23,164.52.- บาท 

28/ ก.ค./59 มตท่ีิประชุม ชุดท่ี21 ครัง้ท่ี7 มตท่ีิประชุมอนุมัติ เบิกเงินค่าเดินทางดําเนินคด ี

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

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

รวมจ่าย 25,398.30.-บ. 

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

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

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

27/ ต.ค./59 

การเงินกองบังคับการปราบปรามได้โอนมาชาํระ ยอด  8,550 บ. ส่วนตา่ง(การเงินแจ้งวา่เงนิตกเบิกไม่ได้รับจึงหัก

ไมไ่ด้) 

ตดิตอ่ให้เจ้าตัวมาจ่ายยอดต่าง 2,500 บ.  แต่สมาชกิแยง้วา่ไมใ่ห้ทางสหกรณห์ัก 

ค าพพิากษา 19 กันยายน 2559 

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

=591,773.09 บาท 

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

(หักชําระ ค่าหุ้น8,400 บาท  เงนิต้น84,800 บาท  ดอกเบ้ีย 17,537.09 บาท)         คงเหลอื  506,973.09 บาท 

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

(หักชําระ เงินตน้6,358.56 บาท  ดอกเบ้ีย 3,281.44 บาท)                                คงเหลอื  500,614.53 บาท 

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

(หักชําระ ค่าหุ้น1,400 บาท เงินตน้25,782.33 บาท  ดอกเบ้ีย3,120.26 บาท)         คงเหลอื  474,832.20 บาท 

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



 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

ที่ประชุม   ที่ปรึกษาฝาุยกฎหมายดําเนินการแล้วรายงานที่ประชุมทราบต่อไป 

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

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

                      หนี้เงนิกู้สามัญ(คําพิพากษา)    1,350,808.55 บาท 

  หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ                     -  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

- ประธานให้ทําหนังสอืช้ีแจ้ง ถึงกรมสง่เสริมสหกรณ์, ผู้บัญชาการ, ผู้บังคับการ, สน.ดุสติ 

23 /พ.ค./59 ส่งหนังสอื ถึงอธิบดีกรมสง่เสริมผ่านสหกรณจ์งัหวัดยะลา ท่ีสอ.ยล./1766 

16 /พ.ค./59 

ทางกรมสง่เสริมยะลา ได้ตอบหนังสอืกลับมา ที่กษ1115/5966 และได้นําเร่ืองส่งสํานักงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

กรุงเทพฯ พื้นท่ี1 เร่ือง ตรวจสอบข้อเท็จจริง ของสมาชกิเน่ืองจากเป็นหน้ี 2 ท่ีรอตอบกลับจากสํานักงาน 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพฯ พื้นท่ี1  Tel.02-241-5902 -3 

14 /ม.ิย./59 มตท่ีิประชุม ชุดท่ี21 คร้ังท่ี6 ประชุมอํานวยการ  มมีตใิห้ดําเนินการฟอูง 

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

3 /ส.ค./59 ทางกรมสง่เสริม เขต12 กรุงเทพฯ ได้ติดต่อกลับมา ขอรายละเอยีดการสมัครเป็นสมาชกิครัง้แรก วันท่ี30/มิ.ย./49  

20 /ต.ค./59 

สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นท่ี1  ท่ีกษ1109/2977  เร่ืองตอบข้อร้องเรียนการรับสมัครสมาชิก

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

เข้าเป็นสมาชกิสหกรณอ์อมทรัพย์ตํารวจแห่งชาติ จํากัด เมื่อ4 มิถุนายน 2557 โดยให้ถอ้ยคําในใบสมัครว่าอยู่ใน 

สังกัดกองบัญชาการตํารวจนครบาลและมิได้เป็นสมาชกิในสหกรณอ์ื่น โดยมีผู้บังคับบัญชารับรองว่าไมม่รีายการหัก

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.ประดิษฐ์ฯเป็นสมาชกิสหกรณ์ใดสหกรณห์นึ่งเพยีงแห่งเดียว 



 
 

และจัดการโอนหนี้สนิระหว่างสหกรณ ์โดยได้แจ้งให้สหกรณอ์อมทรัพย์ตํารวจแห่งชาติ จํากัด  ทราบแนวทาง 

ปฎบัิตดิังกล่าว 

          ท้ังน้ี หากพ.ต.ต.ประดิษฐ์ฯ เป็นผู้ผิดนัดชําระหนีก้ับสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

ตามนติกิรรมสัญญาท่ีทําไวก้ับสหกรณ์ คณะกรรมการดําเนนิการควรพจิารณาดําเนินการตามขอ้บังคับหรือ 

ฟอูงคดตีอ่พ.ต.ต.ประดิษฐ์ฯ เพื่อเรียกรอ้งความเสียหายให้กับสหกรณต์อ่ไป 

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

ค าพพิากษา 28 พฤศจิกายน 2559 

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

=1,568,516.05 บาท 

 22/ ก.พ./60 

นําเงินปันผลและเฉลี่ยคนืปี2559 ยอด26,353.08 บาท  ชําระหนี ้

(หักชําระ ค่าหุ้น1,500 บาท 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 ดําเนนิการบังคับคดี 

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

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

  หนี้เงนิกู้สามัญ(คําพิพากษา)  - บาท 

  หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ               - บาท 

ว / ด / ป รายการ 

ค าพพิากษา 14 พฤศจิกายน 2559 

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

=1,226,768.14 บาท 

 27/ มี.ค./60 

นําทุนเรือนหุน้ ยอด339,000 บาท  ชําระหน้ี 

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

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

 20/ ม.ิย./60 

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

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

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

นําเงินปันผลและเฉลี่ยคนืปี2559 ยอด30,279.14 บาท  ชําระหนี ้

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

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

 

โอนหุ้นหักหนี้ สมาชิกคําพพิากษา ยอด 1,007,169.52 บาท 

(เงินตน้ 999,298.80 บาท + ดอกเบ้ีย 5,030.72 บาท และค่าใชจ้่ายในการดําเนนิคด ี2,840.00 บาท) 

และได้โอนหนีใ้ห้กับสมาชิก รายละเอยีดดังนี้ 

     -ด.ต.ณัฐวัฒน์  ภู่ทับทิมธนพัฒน์  สมาชิกเลขท่ี03787 ยอดรับภาระหนี ้ 201,433.90 บาท 



 
 

     -ร.ต.อ.ศิริพงษ์  ทองยัง      สมาชิกเลขท่ี04872 ยอดรับภาระหนี ้ 201,433.90 บาท 

     -ร.ต.อ.สุดชาย  หนูแปูน   สมาชิกเลขท่ี05626 ยอดรับภาระหนี ้ 201,433.90 บาท 

     -ด.ต.กัตมา  ซ้ายศรี               สมาชิกเลขท่ี08115 ยอดรับภาระหนี ้ 201,433.91 บาท  

     -ร.ต.อ.ชอบ  สุนทร               สมาชิกเลขท่ี08173 ยอดรับภาระหนี ้ 201,433.91 บาท 

ที่ประชุม ทราบ 

 

 4.ร.ต.อ.ทรัพย์สยาม  ชัยทุมพงศ ์ ตําแหน่ง สน.บางโพ  เลขที่สมาชิก 7745 

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

   ทุนเรือนหุ้น          -  บาท 

   หนี้เงนิกู้สามัญ(คําพิพากษา) 1,281,038.50 บาท 

   หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ         -  บาท  

ว / ด / ป รายการ 

26/ ก.พ./59 มตท่ีิประชุม ชุดท่ี21 คร้ังท่ี2 มีมติให้ดําเนนิการฟูอง แต่ประธานไมใ่ห้ฟูอง 

30/ มี.ค./59 ส่งหนังสอืช้ีแจ้ง ถึงผู้บัญชาการ, ผู้บังคับการ, ผู้กํากับการ, สน.สําเหร่  ท่ีสอ.ยล./1069 

- ส่งหนังสอืหักเงินชําระค่าหุ้นและหนี ้ ท่ีสอ.ยล./1070   ยอด23,920 บ. 

8 / มิ.ย./59  

ได้ทําการตดิตอ่ ไปท่ีสน.บางโพ รอหนังสือตอบกลับจากเจ้าหน้าที่การเงินวา่สมาชกิกู้ที่ไหนบ้าง และเหตุผลใดท่ี 

หักให้กับสหกรณ์ฯ ไมไ่ด้ห 

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

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

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

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

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

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

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

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

ค าพพิากษา 14 ธันวาคม 2559 

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

=1,519,111.16 บาท 

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

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

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

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

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

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

     ( เบ้ืองต้นนําหักในสว่นของดอกเบ้ีย หนี้เงินกู้สามัญ(คําพิพากษา) ) 



 
 

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

     ( เบ้ืองต้นนําหักในสว่นของดอกเบ้ีย หนี้เงินกู้สามัญ(คําพิพากษา) ) 

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

     ( เบ้ืองต้นนําหักในสว่นของดอกเบ้ีย หนี้เงินกู้สามัญ(คําพิพากษา) ) 

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

     ( เบ้ืองต้นนําหักในสว่นของดอกเบ้ีย หนี้เงินกู้สามัญ(คําพิพากษา) ) 

 7/มิ.ย./60 

นําทุนเรือนหุน้ ยอด360,000 บาท  ชําระหน้ี 

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

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

29/ม.ิย./60 
การเงินหักส่งชําระ ยอด 3,500 บ. 

     ( เบ้ืองต้นนําหักในสว่นของดอกเบ้ีย หนี้เงินกู้สามัญ(คําพิพากษา) ) 

ที่ประชุม ดําเนนิการบังคับคดี 

5.9  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 14 กรณีสมาชิกและสมาชิกสมทบเกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บต้องพักรักษาตัวโรงพยาบาล 

 (ก) สมาชิกได้รับบาดเจ็บต้องพักรักษาตัวโรงพยาบาล จา่ยเงนิช่วยเหลือ วันละ 300 บาท แตไ่ม่เกินปีละ 

20,000  บาท  

 1. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ต.วัชรกร  ราชคม ตําแหน่ง นปพ.ภ.จว.ยะลา สมาชิกเลขที่ 9580     

ได้ประสบอุบัติเหตุรถยนต์ประสานงาน เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559 เข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลนครปฐม      

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559 ถึง 29 ธันวาคม 2559 เป็นเวลา 25 วัน จึงขอเบิก เงินกองทุนสวัสดิการหรือการ

สงเคราะห ์ ตามระเบียบต่อไป 

ที่ประชุม อนุมัตติามระเบียบ 

 2.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ร.ต.ท.พงศ์พัฒน์  ยะโกบ  ตําแหน่ง  สภ.ธารโต  สมาชิกเลขที่ 9056  

ได้ประสบอุบัติเหตุแขนขวาหัก  จากการปฏิบัติหน้าที่  เข้าพักรักษาตัวโรงพยาบาลยะลา  ตั้งแต่วันที่ 31 

พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2560 เป็นเวลา 5 วัน  จึงขอเบิกเงินกองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห ์

ตามระเบียบต่อไป 

ที่ประชุม อนุมัตติามระเบียบ 

 ข้อ 15  สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม ่ให้แก่สมาชิก ครั้งละ 1,000 บาท โดยจ่ายครั้งเดียวและกรณีบิดา  

มารดา เป็นสมาชิกทั้ง 2 คน ใหข้อรับเงนิสวัสดิการตามสิทธิอันพงึได้ทั้ง 2 คน 

 

 

/1. ดว้ย สมาชิกสหกรณ์ฯ... 



 
 

 1. ดว้ย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.ต.สุทัส  สุขกําเนิด  ตําแหนง่ นปพ.ภ.จว.ยะลา  สมาชิกเลขที่ 8815  

ได้ทายาทใหม่ เกิดเมื่อวันที่ 25 มถิุนายน 2560 ด.ญ.ณิชาภัทร  สุขกําเนิด  จงึขอเบิกเงนิกองทุนสวัสดิการหรอื

การสงเคราะห์ตามระเบียบต่อไป 

ที่ประชุม  อนุมัตติามระเบียบ 

 ข้อ 17 จา่ยเป็นเงินสวัสดิการสมาชิกอุปสมบทและประกอบพิธีฮัจจโ์ดยจ่ายครั้งเดียว จํานวน 1,000บาท 

 1.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ด.ต.ภูอัด  ราเซะบิง  ตําแหน่ง ผบ.หมู่ ป.สภ.ลําใหม่ สมาชิกเลขที่ 7244    

ได้ขอลาไปประกอบพิธีฮัจจ์  ณ  เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม 2560            

ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2560   

 จงึขอเบิกเงินวา่ด้วยกองทุนเพื่อสวัสดิการหรอืการสงเคราะห ์พ.ศ.2560 ตามระเบียบต่อไป 

ที่ประชุม อนุมัตติามระเบียบ กรณีสวัสดิการประกอบพิธีฮัจจ์ จะจ่ายให้สมาชิกหลังจากสมาชิกได้ประกอบ

พิธีฮัจจ์แล้ว โดยสมาชิกจะต้องแนบสําเนาหนังสือเดินทางประกอบ เพื่อยืนยันว่าได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจจ ์ 

ณ เมืองเมกกะจรงิ ให้ฝุายดําเนินการแจ้งสมาชิก ขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการรับเงินในครั้งนี้  

5.10  เรื่อง  สมาชิกขอโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์  (กรณไีม่ติดภาระค้ าประกัน) 

 1.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  จ.ส.ต.สินสมุทร  วันมูล  ตําแหน่ง  ผบ.หมู่ สภ.วังชิ้น จว.แพร่         

สมาชิกเลขที่  6447  ขอโอนสมาชิกไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจแพร ่จํากัด  รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   208,000.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ   235,566.58 บาท 

  ไม่ติดภาระค้ าประกัน 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้โอนไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจแพร ่จํากัด 

 2.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  จ.ส.ต.สถาพร  จันทจังหวัด  ตําแหน่ง  ผบ.หมู่ สส. สภ.บ้านหนองเอื้อง         

สมาชิกเลขที่  7149  ขอโอนสมาชิกไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจจังหวัดตรัง จํากัด  รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   252,000.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ   773,139.05 บาท 

  หน้ีเงนิกู้โครงการค่าครองชีพ  153,244.37 บาท 

  หน้ีเงนิรับภาระหน้ี  296,399.05 บาท 

  ไม่ติดภาระค้ าประกัน 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้โอนสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจจังหวัดตรัง จํากัด 

 

 

 

 

/3. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ... 



 
 

 3.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.ท.สิทธิโชค  ทองย้อย  ตําแหน่ง  ผบ.หมู่ สน.ท่าเรือ  สมาชิกเลขที่  

6895  ขอโอนสมาชิกไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจนครบาล จํากัด  รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   319,500.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ          1,123,146.04 บาท 

  หน้ีเงนิรับภาระหน้ี    16,811.22 บาท 

  หน้ีเงนิกู้ฉุกเฉิน     2,596.84 บาท 

  ไม่ติดภาระค้ าประกัน 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้โอนสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจนครบาล จํากัด 

5.11  เรื่อง  ถอนอายัดเงนิปันผลเฉลี่ยคนื 

 ตามหนังสือ สํานักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา ที่ ยล0026/(1)1905 เรื่อง ถอนอายัดเงิน ลงวันที่ 11 

กรกฎาคม 2560 ได้ถอนอายัดเงินปันผลเฉลี่ยคืน สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย พ.ต.ต.ประพันธ์  บัวแก้ว สมาชิกเลขที่  

5129  เจ้าพนักงานบังคับคดีได้มีคําสั่งถอนการอายัดเงินปันผลเฉลี่ยคืน เงินค่าหุ้นเมื่อพ้น  สมาชิกภาพเป็นที่

เรียบร้อยแลว้ 

ที่ประชุม  อนุมัตถิอนอายัดเงนิปันผลเฉลี่ยคืนตามหนังสือบังคับคดี 

5.12  เรื่อง  สมาชิกถูกให้ออกจากราชการ 

 ตามคําสั่ง ศูนย์ปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้  ที่ 198/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการตํารวจออก

จากราชการ  ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.อ.สมศักดิ์  เกษศิริ ตําแหน่ง นปพ.ภ.จว.

ยะลา  สมาชิกเลขที่ 5624 มีคําสั่งให้ออกจากราชการ  รายละเอียดดังนี ้

  ทุนเรอืนหุ้น   354,300.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ          1,073,200.00 บาท 

  ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ 

  1.  ด.ต.ยุทธนา  ธรรมเขต เลขสมาชิก  3539 สภ.เมอืงยะลา 

  2. ด.ต.คณิต  สุวรรณรัตน์ เลขสมาชิก  5761 สภ.เมอืงยะลา 

  3. ส.ต.ต.ฮาฟิซ  เหมนะ  เลขสมาชิก  8355 นปพ.ภ.จว.ยะลา 

  4. ส.ต.อ.คัมพล  ดําแก้ว  เลขสมาชิก  5681 สภ.ลําใหม่ 

  5. จ.ส.ต.มนัส  ช่วยนะ  เลขสมาชิก  5988 กก.สส.ส่วนที่ 2 

ที่ประชุม  แจ้งผูค้้ําประกันรับทราบ 

 

 

/5.13 เรื่อง ขอค่าตอบแทนนักศึกษาฝกึงาน... 

 



 
 

5.13  เรื่อง  ขอค่าตอบแทนนักศึกษาฝึกงาน 

 ตามที่  นางสาวสุมัชฌา  อิสโร  นักศึกษาฝึกงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย                     

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี   ฝึกงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ตั้งแต่วันที่           

1 มถิุนายน 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เป็นเวลา 2 เดือน และใกล้จะฝกึเสร็จสิน้แลว้นั้น            

  จงึขอเบิกค่าตอบแทนนักศึกษาฝกึงาน  เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจของนักศึกษาฝกึงานต่อไป 

ที่ประชุม  อนุมัตเิงิน จํานวน 8,000.00  บาท 

5.14 เรื่อง  สมาชิกขอลาออกจากการเป็นสมาชิก (กรณตีิดภาระค้ าประกัน) 

 1.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ด.ต.นพรัตน์  กูโน  ตําแหน่ง  สภ.ตากใบ  สมาชิกเลขที่  4416          

ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์  รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น    215,800.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ    214,959.46 บาท 

  ติดภาระค้ าประกัน  1  ราย 

   1.  ร.ต.ท.พนัส  นิตชิาติ  หุน้  251,900.00  บาท  หนี้  350,826.08  บาท 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้ลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 

 2.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.อ.สมบูรณ์  เผือกชาย  ตําแหน่ง  สภ.เมืองตรัง  สมาชิกเลขที่  

7603  ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์  รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น    126,200.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ     70,941.92 บาท 

  ติดภาระค้ าประกัน  1  ราย 

   1.  พ.ต.ท.พรชัย  ชูสงค์  หุน้  382,500.00  บาท  หนี้  970,000.00  บาท 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้ลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 

 3.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.อ.วีรยุทธ  คําพวง  ตําแหน่ง  สภ.คลองแงะ  สมาชิกเลขที่  6465  

ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์  รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น    263,500.00 บาท 

  ติดภาระค้ าประกัน  3  ราย 

   1.  ส.ต.ท.จิตวัฒน ์ สุขพร้อม  หุน้  270,800.00  บาท  หนี้  605,736.26  บาท 

   2.  ส.ต.ท.สุรชัย  ตาเมือง      หุน้  256,700.00  บาท  หนี ้ 245,174.38   บาท 

   3.  จ.ส.ต.ธนากร  สุจริตภักดี  หุน้  277,400.00  บาท  หนี ้ 904,906.30  บาท 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้ลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 

/5.15 เรื่อง ขอรูปถ่าย 2 นิว้... 



 
 

5.15  เรื่อง  ขอรูปถ่าย 2 นิ้ว 

 เนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ได้จัดทําทําเนียบคณะกรรมการและ

เจ้าหน้าที่   ให้สอดคล้องกับสหกรณ์อื่นๆ จึงขอความกรุณาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ให้นํารูปถ่าย            

คนละ 1 รูป เพื่อนํามาติดในทําเนียมคณะกรรมการและเจา้หนา้ที่สหกรณ์ตอ่ไป  

ที่ประชุม  รับทราบ 

5.16 เรื่อง  สมาชิกสมทบขอเปลี่ยนแปลงค่าหุ้น 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย นางอมรรัตน์  จันทร์บาลใจ สมาชิกสมทบ เลขที่  9164  เดิมส่งค่าหุ้น

ประจําเดือน 500.00  บาท  มีความประสงคข์อเปลี่ยนแปลงหุ้นเพิ่มขึน้เป็นเดือนละ 4,000.00  บาท  

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้เปลี่ยนหุน้  จํานวน  2,000.00  บาท 

5.17  เรื่อง  ขอเชิญสัมมนา 

 ตามหนังสือสันนิบาตจังหวัดยะลา กําหนดจัดกิจกรรมสัมมนา  เรื่อง  การสร้างความเข้มแข็งและการ

เชื่อมโยงเครือข่ายให้กับสันนิบาตจังหวัด ระหว่างวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดชลบุรี  จึงขอเชิญ 

พ.ต.ท.ศิวกร  จันทร  ซึ่งเป็นกรรมการของสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดยะลา เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี ้

ที่ประชุม  ไม่เข้าร่วมประชุม 

5.18  เรื่อง  สมาชิกถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

 ตามคําสั่งตํารวจภูธรจังหวัดยะลา ที่ 998/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการตํารวจออกจากราชการไว้ก่อน     

ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ราย  ส.ต.ท.ภักสร  บุญเศษ  ตําแหน่ง ผบ.หมู่ นปพ.สภ.โกตาบารู  สมาชิกเลขที่ 

8351 ถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อน  รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   164,300.00 บาท 

  หน้ีเงินกู้สามัญ  (กองทุน 1) 743,000.00 บาท 

  ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ 

   1.  ส.ต.ท.รัฐนนท์ ประยูรวรรณ์ สภ.เมอืงยะลา 

   2.  ส.ต.ท.ฮัสมิน ยูโซ๊ะ  นปพ.ภ.จว.ยะลา 

ที่ประชุม  แจ้งผูค้้ําประกันรับทราบ 
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5.19  เรื่อง  ขอให้สมาชิกออกจากการเป็นสมาชิก 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ต.กิตติ  เพ็ชรเกลี้ยง ตําแหน่ง สภ.เมืองยะลา สมาชิกเลขที่ 8939      

ได้ถูกตั้งกรรมการไม่ร้ายแรง  เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เนื่องจากการเงินแจ้งว่าสมาชิกรายนี้ไม่มีเงินเดือน

ให้หัก รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   57,800.00 บาท 

  ติดค้ าประกัน  2  ราย 

  1.  ส.ต.ท.วุฒกิร จติปุณปภัสร์ สภ.เมืองยะลา   หน้ีคงเหลือ  66,000.00  บาท 

  2.  ส.ต.ท.จตุพร บญุวงศ์ สภ.เมืองยะลา   หน้ีคงเหลือ   19,800.00  บาท 

 **ฝาุยดําเนินการได้แจง้ผูค้้ําประกันใหเ้ปลี่ยนค้ําประกันแลว้** 

ที่ประชุม  ไม่อนุมัตชิะลอเรื่องไว้ก่อน 

5.20  เรื่อง  ขอเบิกเงนิกองทุนร้อยละ 1 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.ยุทธภูมิ  ทัดกลาง  ตําแหน่ง หน่วยนอกพิเศษ สมาชิกเลขที่ 8804  

คําสั่งตํารวจภูธรจังหวัดยะลา ที่ 1457/2559 เรื่องให้ข้าราชการตํารวจออกจากราชการไว้ก่อน รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น    168,200.00 บาท 

  หน้ีเงินกู้สามัญ    706,300.00 บาท 

  หน้ีเงินกู้ค่าครองชีพ (กองทุน 1)   41,519.59 บาท 

  เนื่องผู้ค้ําประกันเงินกู้ค่าครองชีพ  ได้พ้นสมาชิกภาพและถูกให้ออกจากราชการไปแล้ว         

คือ  ส.ต.ท.ธีรยุทธ์  จันทร์เพ็ง จงึขอเบิกเงินกองทุนร้อยละ 1  

ที่ประชุม  อนุมัตติามระเบียบ 

5.21  เรื่อง  สมาชิกลาออกจากราชการ  (กรณไีม่ติดค้ าประกัน) 

 ตามหนังสือ สภ.เบตง ที่ ตช.0025.36(กง.)/4162  ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560  เรื่อง แจ้งรายชื่อ

ข้าราชการตํารวจในสังกัดขอลาออก  สมาชิกราย  ด.ต.พิณ  อรุโณทัย  ตําแหน่ง  รอง สวป.สภ.เบตง         

สมาชิกเลขที่  8015  มีความประสงคข์อลาออกจากราชการ  เนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพ  รายละเอียดดังนี ้

  ทุนเรอืนหุ้น    144,000.00 บาท 

  หน้ีเงินกู้สามัญฐานะผู้ค้ าประกัน 120,327.36 บาท 

  ไม่ติดภาระค้ําประกัน  

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้ลาออกจากการเป็นสมาชิก 
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5.22  เรื่อง  สมาชิกขอโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ (กรณตีิดภาระค้ าประกัน) 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ  จ.ส.ต.นพดล  ปะดูกา   ตําแหน่ง  สภ.ควนโดน จว.สตูล  สมาชิกเลขที่  5611 

ขอโอนย้ายไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจตรัง จํากัด  รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   252,000.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ   773,139.05 บาท 

  หน้ีเงนิสามัญค่าครองชีพ 153,244.37 บาท 

  หน้ีเงนิกู้รับภาระหน้ี  296,399.05 บาท 

  ไม่ติดภาระค้ าประกัน 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้โอนไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจตรัง จํากัด 

5.23  เรื่อง  ขอระงับการส่งเงนิค่าหุ้น 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  ร.ต.อ.หญิงยุพดี  มณีคง  ตําแหน่ง  ภ.จว.ยะลา  สมาชิกเลขที่  3620     

ได้ยื่นใบลาออกจากราชการเนื่องจากมีปัญหาทางดา้นสุขภาพและได้มคีวามประสงค์ขอหยุดส่งค่าหุ้นประจําเดือน

จํานวน  5,000.00  บาท   มีทุนเรือนหุน้  633,190.00  บาท  จงึขอหยุดส่งหุน้ประจําเดือนตามระเบียบ 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้หยุดส่งหุ้นตามระเบียบ 

5.24  เรื่อง  ขอปิดช าระหน้ีของสมาชิก 

 ด้วย  นายบรรจง  พยายาม  เป็นบิดาของสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.อ.ธันวา  พยายาม  ตําแหน่ง  

สภ.เมืองปัตตานี  สมาชิกเลขที่  7898  ซึ่งได้ขาดราชการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 จึงขอความอนุเคราะห์ปิด

ชําระหนี้ของสมาชิกรายดังกล่าว  รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   119,600.00 บาท 

  หน้ีเงินกู้สามัญ   317,920.62 บาท 

  หน้ีเงินกู้สามัญค่าครองชีพ   67,881.98 บาท 

 โดยขอปิดหนี้สมาชกิรายนี้รวมดอกเบีย้ค้างชําระทั้งหมด 

ที่ประชุม  รับทราบ 

5.25  เรื่อง  ขอรับทุนเรอืนหุ้นของสมาชิก 

 ด้วย  นายบรรจง  พยายาม  เป็นบิดาของสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.อ.ธันวา  พยายาม  ตําแหน่ง     

สภ.เมืองปัตตานี  สมาชิกเลขที่  7898  ซึ่งได้ขาดราชการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ซึ่งข้าฯ ได้ชําระหนี้ของบุตร

ทั้งหมดแล้ว  จึงขอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้จ่ายทุนเรือนหุ้น จํานวน 119,600.00  บาท  ให้แก่ข้าฯ    

ซึ่งได้ชําระหนี้ของบุตรตามรายละเอียดข้างต้น โดยเข้าบัญชีชื่อ  นายบรรจง  พยายาม  เลขที่  910-1-20468-8  

ธนาคารกรุงไทย   

ที่ประชุม  ทําหนังสือรับสภาพหนีก้รณีติดค้ําประกัน 

 

 

/5.26 เรื่อง ขอโอนสมาชิกภาพ... 



 
 

 

5.26  เรื่อง  ขอโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ (กรณรีับโอนสมาชิก) 

 ตามหนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส จํากัด ที่ สอ.468/2560 ลงวันที่ 24 

กรกฎาคม 2560  เรื่อง ขอโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์  สมาชิกราย  ส.ต.อ.วรวุฒิ  คงทน  ซึ่งขอมายัง

สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด  รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   149,700.00 บาท 

  เป็นสมาชกิตั้งแต่ 30 พฤศจกิายน 2553 

  ไม่ติดภาระค้ าประกัน 

ที่ประชุม  อนุมัตริับโอนมายังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

5.27  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจับทุนการศึกษาบุตร ประจ าปี 2560 

ที่ประชุม  ให้รา่งระเบียบใหม่ 
 

 ระเบียบวาระที่  6  เรื่อง  อื่นๆ 

  

เลิกการประชุม 13.30  น.   

 

       พันตํารวจตรีหญิง เสาวลักษณ์  ตรีมรรค   ประธานในที่ประชุม 

              (  เสาวลักษณ์  ตรีมรรค  ) 

       จา่สิบตํารวจ         กันย์ทิต  ฆังคะรัตน์      ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

                ( กันย์ทิต ฆังคะรัตน์ ) 

          ส าเนาถูกต้อง 

พันตํารวจตรหีญิง     เสาวลักษณ์   ตรมีรรค 

   (  เสาวลักษณ์   ตรีมรรค  ) 

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด   

 

 


