
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

ชุดที่ 22 คร้ังที่ 10 วันพุธที่ 27 กันยายน 2560  

ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

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

ผู้มาประชุม  

 1.  พ.ต.ท.หญิงเสาวลักษณ์   ตรมีรรค   ประธานกรรมการ 

 2.  พ.ต.ต.สรรณเ์พชร ทองซุ่นหอ่  กรรมการ 

 3.  ร.ต.ท.วีระชัย  อักษรถึง  กรรมการ 

 4.  ด.ต.สุยอด  เวชสิทธิ์   กรรมการ 

 5.  ด.ต.นิพนธ์  ถนอมสุข  กรรมการ 

 6.  ด.ต.สมพงศ์  ยอดทอง  กรรมการ 

 7.  ด.ต.อําพล  ศรวีโร   กรรมการ 

 8.  ด.ต.หญิงจีรวรรณ์ ศริิวัฒน์   กรรมการ 

 9.  จ.ส.ต.มารุต  ปาลิยะประดิษฐ์  กรรมการ 

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

 11.  จ.ส.ต.วีรวุธ  อุดแบน   กรรมการ 

 12.  ร.ต.อ.จรยิพัชญ์  สุขชุม   กรรมการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1.  พ.ต.ท.ศิวกร  จันทร   ผูจ้ัดการ 

 2.  นางพรรณี  แก้วศรี   รองผู้จัดการ 

 3.  ร.ต.ท.สุทิน  ศรบีุญเอียด  ผูต้รวจสอบ 

 4.  ร.ต.ต.หญิงภัทรพร เสนโนไฝ  ผูต้รวจสอบ 

 5.  นายอับดุลรอหิม  สะแต   ผอ.ตสส.1 อ.เมอืง 

 6.  นางจันทร์ทิพย์  ไชยศรี   นิตกิรชํานาญการ 

ผู้ไม่มาประชุม  

 1.  ร.ต.ท.วุฒิศักดิ์  ฆังคะสุวรรณ์  รองประธานกรรมการ 

 2.  ร.ต.อ.ประสาน  แนมใส   กรรมการ 

 3.  ร.ต.อ.ประสพ  กาฬมิด   กรรมการ 

 4.  ร.ต.อ.หญิงรัชนี  สอนคูณ  ผูต้รวจสอบ 

 5.  ร.ต.อ.วรีะยุทธ์  ปิ่นทองพันธ์  ผูต้รวจสอบ 

เริ่มประชุม เวลา 13.00 น. 

ระเบียบวาระที่  1   เรื่อง  ที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
 

/ระเบียบวาระที่ 2... 

 



 
 

ระเบียบวาระที่  1   เรื่อง  ที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
 

ระเบียบวาระที่  2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม 

2.1   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการชุดที่ 22 คร้ังที่ 9/2560  

ที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการชุดที่ 22 ครั้งที่ 9/2560 

2.2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการชุดที่ 22 คร้ังท่ี 7/2560 

ที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอํานวยการชุดที่ 22 ครัง้ที่ 7/2560 
 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  สืบเนื่อง 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  เพื่อทราบ 

4.1 เรื่อง  เงนิรับ – จ่าย ประจ าเดือน กันยายน 2560 

 รายการรับ – จา่ยเงินในรอบเดือน ตั้งแตว่ันที่ 1 กันยายน ถึงวันที่ 20 กันยายน 2560  ดังนี้ 

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

- รับเงนิชําระหนีเ้งินกู้สามัญ              59,731,292.53  บาท 

- รับเงนิชําระหนีเ้งินกู้ฉุกเฉิน       2,720,892.46 บาท 

- รับชําระหนี้เงินกู้สามัญ – ทุนการศึกษา            1,400.00  บาท 

- รับชําระหนี้เงินกู้ – บรรเทาค่าครองชีพ      8,537,071.17  บาท 

- รับเงนิชําระหนีเ้งินกู้ปันผล                327.43 บาท 

- รับเงนิชําระหนีเ้งินกู้สามัญพิเศษ(รับภาระชําระหนี)้        60,438.01  บาท 

- รับเงนิชําระหนีเ้งินกู้ ฐานะผู้ค้ําประกัน         548,140.70  บาท 

- รับชําระเงินกู้ฉุกเฉิน-ฐานะผู้ค้ําประกัน           22,677.03 บาท 

- รับชําระลูกหนี้ตามคําพิพากษา             9,394.24  บาท  

- รับชําระเงินกู้อื่น              81,989.62 บาท 

- เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเป้าหมาย      3,102,497.44  บาท 

- เงินรอจ่ายคืน            151,020.67  บาท 

- เงินกู้ ธกส.ยะลา                10,000,000.00  บาท 

- ทุนเรือนหุ้น         4,651,640.00  บาท 

- กองทุนช่วยเหลือสมาชิกผูค้้ําประกันเงนิกู้       507,591.36  บาท 

- ดอกเบีย้รับ          1,441,058.88 บาท 

     -   ค่าธรรมเนียมแรกเข้า               1,000.00 บาท 

     -  รายได้ค่าเช่า                           2,000.00 บาท 

     -  ดอกเบีย้คําพิพากษา               4,545.76 บาท 

      รวมรับ                 91,574,977.31 บาท 

/รับเงนิธนาคารกรุงไทย... 



 
 

-  รับเงินธนาคารกรุงไทย สาขายะลา     34,342,454.75 บาท 

-  รับเงนิ ธกส.ยะลา               10,000.00 บาท 

-   รับเงนิธนาคารออมสิน                 10,000.00 บาท 

-  รับเงนิธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส                         .00 บาท 

      -  รับเงนิฝากธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์                                                      .00 บาท 

 -  รับเงนิฝากธนาคารธนชาต                                                                  .00 บาท  

 -  เงินสดคงเหลือยกมา (31 ส.ค.60)                                              168,656.92 บาท 

   รวมรับทั้งสิ้น                                                          146,086,088.98 บาท  

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

- จา่ยเงนิกู้สามัญแก่สมาชิก              90,665,000.00 บาท 

- จา่ยเงนิกู้ฉุกเฉินแก่สมาชิก       3,757,150.00  บาท 

- เงินกู้ – เงินกู้อื่น            340,081.79  บาท 

- จา่ยเงนิกู้สามัญพิเศษ (รับภาระหนี้)     2,500,000.00  บาท 

- เงินกู้สามัญ-บรรเทาค่าครองชีพ      9,485,000.00  บาท 

- เครื่องเขยีนแบบพิมพ์                       1,400.00  บาท 

- เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเป้าหมาย     2,629,382.64  บาท 

- เงินรอจ่ายคืน            180,915.13  บาท 

- ทุนเรือนหุ้น                 2,085,200.00  บาท 

- ทุนพัฒนาสหกรณ์             2,230.00  บาท 

- ทุนสวัสดิการสมาชิก             2,900.00  บาท 

- ดอกเบีย้รับ            26,173.70  บาท 

- ค่าเบีย้ประชุม             8,000.00  บาท 

- ค่าตอบแทน           22,600.00  บาท 

-   ค่ารับรอง             6,776.00  บาท 

- ดอกเบีย้จ่าย ธกส.         0.01  บาท 

- ค่าเชา่พื้นที่เว็บไซต์          13,000.00  บาท 

- ค่าน้ําประปา               147.13  บาท 

- ค่าวัสดุสํานักงาน           6,075.00  บาท 

-   ค่าใช้จา่ยทั่วไป             2,600.00  บาท 

-   ค่าไฟฟ้า             5,532.17  บาท 

-   ค่าโทรศัพท์             2,881.51  บาท 

-   ค่าธรรมเนียมธนาคารและอากร             322.60  บาท 

-   ค่าไปรษณีย์             2,553.00  บาท 

/ดอกเบีย้จ่ายเงนิรับฝาก... 



 
 

-   ดอกเบีย้จ่ายเงนิรับฝาก            1,277.87  บาท 

-   ค่าประกันสังคม           10,588.00  บาท 

-   ค่าบริการอินเตอรเ์น็ต            1,284.00  บาท 

-   ค่าเคเบิล้ทีวี               200.00  บาท 

-   ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร           3,000.00  บาท 

-   ค่าน้ํามันเชือ้เพลิง       70.00  บาท 

รวมจ่าย           111,762,340.55  บาท 

     -  นําเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขายะลา            15,443,218.85  บาท 

  -  นําเงินฝากธนาคาร ธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์                          .00  บาท 

     -  นําเงินฝากธนาคารออมสิน              8,700,000.00  บาท 

 -   นําเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส                           .00  บาท 

 -   นําเงินฝาก ธกส.ยะลา             10,000,000.00  บาท 

 -   เงนิฝากธนาคารธนชาต                             .00  บาท 

     -  เงินสดคงเหลอืยกไป (20 ก.ย.60)       180,529.58  บาท 

    รวมรายจ่ายทั้งสิ้น         146,086,088.98  บาท 

4.2 เรื่อง  สมาชิกคงเหลือ ประจ าเดือน กันยายน 2560 

 สมาชิกยกมาจากเดือนก่อน    3,160 ราย 

 สมาชิกสมัครใหม่เดอืน ก.ย.60        17 ราย 

 อนุมัตใิห้ออกเดือน ก.ย.60         19 ราย 

 คงเหลือสมาชิกทั้งสิน้    3,158 ราย 

         จงึแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 

4.3  เรื่อง  การจ่ายเงนิกู้ฉุกเฉิน ประจ าเดือน กันยายน 2559 

 ในระหวา่งเดือน 19 สิงหาคม  2560 – 20 กันยายน 2560 สหกรณ์ฯ จ่ายเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินให้สมาชิก

หนว่ยต่าง ๆ จํานวน 422 ราย เป็นเงิน 5,944,050.00  บาท  

จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม รับทราบการจา่ยเงนิกู้ฉุกเฉิน ประจําเดือน กันยายน 2559 

4.4  เรื่อง  รายงานการตรวจสอบกิจการ 

ผูต้รวจสอบ   ร.ต.ท.สุทิน  ศรีบุญเอียด  ได้รายงานการปฏิบัติงานด้านการเงนิ ดังนี้ 

 ธนาคารธนชาติ สาขายะลา ยอดเงนิคงเหลอื ณ วันที่ 22 กันยายน 2560 จํานวนเงิน 448,021.98  บาท   

 ธนาคารกรุงเทพ สาขายะลา ยอดเงนิคงเหลอื ณ วันที่ 22 กันยายน 2560 จํานวนเงิน 404,744.24  บาท 

/ธนาคารเพื่อการเกษตร... 



 
 

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขายะลา ยอดเงนิคงเหลือ ณ วันที่ 14 กันยายน 2560 จํานวนเงิน 

2,484,292.28  บาท 

 ธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส  ยอดเงนิคงเหลือ ณ วันที่ 22 กันยายน 2560 จํานวนเงนิ 672,213.96 บาท 

 ธนาคารกรุงไทย สาขายะลา ยอดเงนิคงเหลือ ณ วันที่ 25 กันยายน 2560 จํานวนเงนิ 1,044,412.82 บาท 

 เงินฝากธนาคารออมสิน สาขายะลา ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่  25 กันยายน 2560 จํานวนเงิน 

2,175,125.94 บาท 

 เงินฝากธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์ สาขาหาดใหญ่ ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 22 กันยายน 2560 จํานวน

เงิน 627,406.54 บาท 

 ด้านสินเช่ือ 

 สหกรณ์ฯได้ให้กู้เงนิแก่สมาชิก 2 ประเภท 

 1. เงนิกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  จํานวน  420  สัญญา  จํานวนเงิน   3,944,000.00  บาท 

 2.  เงินกู้สามัญ  จํานวน  148  สัญญา  จํานวนเงิน      110,435,000.00  บาท 

 จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม รับทราบรายงานการตรวจสอบกิจการระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม – 25 กันยายน 2560 

4.5  เรื่อง  รายงานงบทดลองประจ าเดือน กันยายน 2560 

รายงานสรุปงบทดลอง 

จากวันที่ 1 กันยายน 2560 – วันท่ี 20 กันยายน 2560 

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

 สินทรัพย์      2,103,850,193.64 

 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ                4,554,450.75 

  รวมสินทรัพย์     2,099,295,742.89 

 รวมหนี้สนิ     955,613,528.97 

 รวมทุน              1,070,051,303.91 2,025,664,832.88 

 กําไรสุทธิ           73,630,910.01 

  รวมหนี้สนิและทุน    2,099,295,742.89 

 รวมรายได้          106,737,517.18 

 รวมค่าใช้จา่ย           33,106,607.17 

  กําไรสุทธิ          73,630,910.01        

 จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม รับทราบรายงานงบทดลองจากวันที่ 1 กันยายน 2560 – วันที่ 20 กันยายน 2560 

/4.6 เรื่อง รายงานการลาของเจา้หนา้ที่... 



 
 

4.6  เรื่อง  รายงานการลาของเจ้าหน้าที่ ประจ าเดือน กันยายน 2560 

 ตั้งแตว่ันที่ 19 สิงหาคม 2560 – 20 กันยายน 2560 

ชื่อ – นามสกุล ลาพักผ่อน ลากจิ ลาปว่ย ลาคลอด รวม 
รวมวันลา 

ที่ผ่านมา 

พ.ต.ท.ศิวกร  จันทร - 1 - - 1 9 

นางพรรณี  แก้วศรี - - - - - 4.5 

นางสาวกัญจน์ณัฎฐ์  หวังมวลกลาง 1 1.5 - - 2.5 4.5 

นางศิวาลัย  ป.ปาน - - - - - 4.5 

นางเมสนิ ี ชัยสงคราม 1 1.5 - - 2.5 8 

นางสาวลัดดาวัลย์  ปาลิยะประดิษฐ์ - 2.5 - - 2.5 9 

นางสาวนารีรัตน์  สังข์สกุล - - - - - 1.5 

นางสาววราภรณ์  คงทอง 1 - - - 1 17.5 

นางสาวสกุล  เลีย้งพันธ์ุสกุล - - - - - 4 

นางสาววันนสิา  ธรรมโชติ - 1 - - 1 2.5 

จงึแจ้งที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุม รับทราบรายงานการลาของเจ้าหน้าที่ ประจําเดือน กันยายน 2560 

4.7  เรื่อง  รายงานกองทุนช่วยเหลือสมาชกิ ประจ าเดือน กันยายน 2560 

 กองทุนช่วยเหลือสมาชกิ ณ 19 สิงหาคม 2560 – 20 กันยายน 2560 

   ยอดยกมา    13,750,383.69 บาท 

   รับกองทุน        559,449.36 บาท 

   จา่ยกองทุน     3,506,789.47 บาท 

   คงเหลือ        10,803,046.58 บาท 

 จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุม   รับทราบรายงานกองทุนช่วยเหลือสมาชิก ประจําเดือน กันยายน 2560 

4.8  เรื่อง  ส่งข้อมูลการจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพื่อช่วยเหลือข้าราชการ

ต ารวจที่ได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ และเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ 

 ตามมตทิี่ประชุมรว่มของสํานักงานตํารวจแห่งชาติกับผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 

19 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม 2 ช้ัน 2 อาคาร 1 สํานักงานตํารวจแห่งชาติ รับทราบแนวทางการรับบริจาค

เงินสมทบ “ กองทุนสวัสดิการสํานักงานตํารวนแห่งชาติ “  เพื่อช่วยเหลือขา้ราชการตํารวจที่ได้รับบาดเจ็บทุพพล

ภาพและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยให้กองสวัสดิการ จัดทํารายงานข้อมูลการให้ความช่วยเหลือเพื่อทุก

สหกรณ์ออมทรัพย์ที่รว่มบริจาคเงินได้รับทราบพร้อมประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสหกรณ์ฯ ทราบ 

 จงึเรียนมาเพื่อทราบ  

ที่ประชุม   รับทราบ 

/ระเบียบวาระที่ 5... 



 
 

ระเบียบวาระที่  5   

 เรื่อง  เพื่อพิจารณา 

5.1   เรื่อง กรมส่งเสริม 

นายอับดุลรอหิม สะแต ให้คําแนะนําคณะกรรมการดําเนินงานดังนี้ 

 1. ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจยะลา เข้าร่วมโครงการสหกรณ์สีขาว และที่ผ่านมา

คณะกรรมการได้เข้ามาตรวจขณะนีส้หกรณ์ฯ ได้รับการประเมินผ่าน ซึ่งทางกรมส่งเสริมอาจจะเข้ามาตรวจสอบ

อีกครั้ง จึงให้คณะกรรมการฯ เตรียมความพรอ้ม 

 2. การจดัซือ้จัดจา้ง ทางนายทะเบียนได้แจง้หนังสอืเวียนมาให้สหกรณ์ร่างระเบียบรองรับเพื่อ

เป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 

 3. การพิจารณากําหนดอัตราเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการสามารถพิจารณาได้โดย

ให้คํานึงถึงสภาวะทางการเงนิและผลการดําเนินการของสหกรณ์ 

 4. ระเบียบต่างๆ เมื่อสหกรณ์ประกาศใช้ใหแ้จ้งไปยังนายทะเบียนเพื่อตรวจสอบว่าขัดหรือแย้ง

กับกฎหมายหรือระเบียบอื่นหรอืไม่ 

ที่ประชุม  รับไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติตอ่ไป 

5.2  เรื่อง ผู้ตรวจสอบบัญชี 

ที่ประชุม  ไม่ม ี

5.3  เรื่อง ผู้ตรวจสอบกิจการ 

ร.ต.ท.สุทิน ศรีบุญเอียด แจ้งที่ประชุมทราบว่าได้ตรวจสอบพบว่ามีลูกหนี้ต่างจังหวัดราย จ.ส.ต.อัครพล วงษ์  

พัฒน์ มีการชําระหนี้ไม่เป็นปกติ 

จ.ส.ต.มารุต ปาลิยะประดิษฐ์ แจ้งที่ประชุมทราบว่าด้วยสมาชิกรายดังกล่าวได้ย้ายสังกัดจึงส่งผลให้ค่าตอบแทน

รายเดือนยังได้รับไม่เต็มจํานวน อาจมกีารตกเบิกใหเ้จ้าหนา้ที่สง่เรียกเก็บไปยังต้นสังกัดสมาชิกดังกล่าว 

ที่ประชุม  รับทราบ 

5.4  เรื่อง สมาชิกพ้นสภาพจากสหกรณ์ สมาชิกพ้นสภาพ ประจ าเดือน กันยายน 2560 ดังน้ี 

ล า 

ดับ 
เลขที ่ ชื่อ – สกุล 

ทุนเรอืนหุ้น 

( บาท ) 

หน้ีสิ้น 

( บาท ) 

ดอกเบี้ย 

( บาท ) 

จ่ายจรงิ 

( บาท ) 
กรณี 

1 9821 ส.ต.ต.อนุวัฒน์  เจะดนิ 161,700.00 00 00 161,700.00 เหตุผลส่วนตัว 

2 10165 จ.ส.ต.อมรพล  ทองนุ่น 1,500.00 00 00 1,500.00 เหตุผลส่วนตัว 

3 9382 ด.ต.อุทัย  จันธํารง 49,500.00 46,800.00 00 2,700.00 เหตุผลส่วนตัว 

 212,700.00 46,800.00 00 165,900.00  

   

 

/ทุนเรือนหุ้น... 



 
 

  ทุนเรอืนหุ้น   212,700.00  บาท 

  หน้ีเงินกู้      46,800.00     บาท 

  คงเหลือ     165,900.00  บาท 

ที่ประชุม  รับทราบดําเนนิการอนุมัติตามที่ขอ 

5.5  เรื่อง ประมาณการรับ – จ่ายเงนิ ประจ าเดือน ตุลาคม 2560 

 ประมาณการรับ – จ่ายเงิน ประจําเดือนตุลาคม 2560 สหกรณ์ฯ จะได้รับในวันสิ้นเดือนเพื่อให้ที่

ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับจํานวนเงินของสหกรณ์ฯ ที่ประมาณว่าจะได้รับและจ่ายในวันสิ้นเดือนนี้ เพื่อที่ประชุม

จะได้รับทราบยอดเงนิคงเหลอื ดังนี้ 

 รายรับ 

1. รับเงนิค่าหุน้รายเดือน      4,724,200.00  บาท 

2. รับเงนิชําระหนี้สามัญจากสมาชิก            12,770,110.15  บาท 

3. รับเงนิชําระหนี้ฉุกเฉินจากสมาชิก    2,263,149.76  บาท 

4. รับดอกเบีย้เงนิให้กู้แก่สมาชิก            11,620,577.64  บาท 

5. เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเป้าหมาย      300,800.00  บาท 

รวมรับ               31,678,837.55  บาท 

 รวมจ่าย 

1. จา่ยค่าหุน้คืนแก่สมาชิก 3 ราย        165,900.00  บาท 

2. จา่ยค่าเบีย้ประชุมกรรมการ         27,000.00  บาท 

3. ค่าตอบแทนเจ้าหนา้ที่          59,010.00  บาท 

4. จา่ยเงนิเดือนเจา้หนา้ที่         132,410.00  บาท 

5. จา่ยชําระเงินกู้ ธกส.ยะลา    19,099,558.52  บาท 

6. จา่ยชําระดอกเบีย้ ธกส.ยะลา        900,441.48  บาท 

7. จา่ยดอกเบีย้ตั๋วสัญญาใช้เงนิ ธ.กรุงเทพ       243,287.67  บาท 

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

9. จา่ยชําระดอกเบีย้ สอ.รพ.หาดใหญ่      178,528.77  บาท 

10. ค่าตอบแทนที่ปรึกษา           8,000.00  บาท  

11. จา่ยดอกเบีย้ตั๋วสัญญาใช้เงนิ ธ.กรุงไทย สิโรรส     440,958.89  บาท 

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

13. จา่ยชําระดอกเบีย้ สอ.รพ.ตํารวจ      440,660.96  บาท 

14. จา่ยเงนิกู้สามัญ 11 ราย               2,782,395.26  บาท 

15. จา่ยดอกเบีย้ตั๋วสัญญาใช้เงนิ – ธ.ธนชาติ     273,698.63  บาท 

16. จา่ยดอกเบีย้ตั๋วสัญญาใช้เงนิ – ธ.แลนด์แอนดเ์ฮาส์    456,164.38  บาท 

/รวมจ่าย... 



 
 

          รวมจ่าย                                                 27,548,014.56  บาท 

 รวมรับทั้งสิ้น            31,678,837.55  บาท 

 หัก รวมจา่ย             27,548,014.56  บาท 

 เงนิคงเหลือ                       4,130,822.99  บาท 

 กัน ไว้เป็นเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน    3,000,000.00  บาท 

 กัน ไว้เป็นที่จ่ายคืนเงินรับฝาก    1,000,000.00  บาท 

  คงเหลือเป็นเงินใชจ้า่ย                130,822.99  บาท 

 หมายเหตุ 

 เงินสดคงเหลอื  (20 ก.ย.60)       180,529.58  บาท 

 เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส คงเหลือ 20 ก.ย.60    272,213.96  บาท 

 เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขายะลา คงเหลือ 20 ก.ย.60     2,288,080.27  บาท 

 เงินฝาก ธ.กรุงเทพ คงเหลอื              204,474.24  บาท 

 เงินฝาก ธกส.ยะลา คงเหลือ             2,484,292.28  บาท 

 เงินฝากชุมนุม สอ.ตร.แหง่ชาติ       135,094.46  บาท 

 เงินฝากธนาคารธนชาต        148,021.98  บาท 

 เงินฝากธนาคารออมสิน              3,475,125.94  บาท 

 เงินฝากธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์       127,406.54  บาท 

 เงนิสดและเงนิฝากธนาคารคงเหลือ                     9,315,239.25  บาท 

 หมายเหตุ 

 หนี้เงนิกู้ สอ.รพ หาดใหญ่ คงเหลือ              59,080,000.00  บาท 

 หนี้เงนิกู้ ธกส.สาขายะลา คงเหลือ                   219,229,826.00  บาท 

 หนี้ตัว๋สัญญาใช้เงนิ ธ.กรุงไทย สาขาสิโรรส          150,000,000.00  บาท 

 หนี้เงนิกู้ สอ.รพ. ตํารวจ คงเหลือ            129,000,000.00  บาท 

 หนี้ตัว๋สัญญาใชเ้งิน ธ.แลนด์แอนดเ์ฮาส์          150,000,000.00  บาท 

 หนี้ตัว๋สัญญาใชเ้งินธนาคารธนชาต            90,000,000.00  บาท 

 หนีต้ั๋วสัญญาใชเ้งิน ธ.กรุงเทพ            80,000,000.00  บาท 

     รวมหน้ีคงเหลือ          877,309,826.00  บาท 

 หมายเหตุ 

 รายได้ยังไม่ลงบัญชี  20/09/60           400,000.00  บาท 

     รวม        400,000.00  บาท 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีตอินุมัตปิระมาณการรับ – จา่ยเงนิ ประจําเดือน ตุลาคม 2560 

 

/5.6 เรื่อง จ่ายเงนิกู้สามัญ... 



 
 

5.6  เรื่อง การจ่ายเงนิกู้สามัญระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ.2560 

 ระหว่างวันที่ 19 สงิหาคม – 20 กันยายน พ.ศ.2560 

 23/08/60 จํานวน    13 ราย เป็นเงิน   7,380,000.00  บาท 

 24/08/60 จํานวน   1 ราย เป็นเงิน                 55,000.00  บาท 

 31/08/60 จํานวน   1 ราย เป็นเงิน      350,000.00  บาท 

 04/09/60 จํานวน  40 ราย เป็นเงิน  34,410,000.00  บาท 

 07/09/60 จํานวน  25 ราย เป็นเงิน  15,535,000.00  บาท 

 08/09/60 จํานวน   6 ราย เป็นเงิน   8,360,000.00  บาท 

 12/09/60  จํานวน  10 ราย เป็นเงิน   6,100,000.00  บาท 

 19/09/60 จํานวน  52 ราย เป็นเงิน  38,245,000.00  บาท 

   รวมทั้งหมด  148  ราย  เป็นเงนิ        110,435,000.00  บาท 

ที่ประชุม  รับทราบอนุมัตติามที่จ่าย 

5.7  เรื่อง การจ่ายเงนิกู้สามัญ ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติอนุมัตจิ่ายเงนิกู้สามัญ จํานวน 11 ราย จํานวนเงนิ   2,738,111.34  บาท 

 5.7.1  สมาชิกขอกู้เงนิสามัญ (กรณปีรับโครงสร้างหน้ี)   

 1.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.พิทยา  อินทร์ยอด  ตําแหน่ง ผบ.หมู่ สภ.จะกว๊ะ สมาชิกเลขที่ 

8904 ขอกู้เงินสามัญ จํานวน  1,200,000.00  บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ขอผ่อนชําระจํานวน 220  งวด  

เนื่องจากต้องรับภาระหนี้ของ ส.ต.ท.ชิโนเทพ  สําเริง  ตําแหน่ง ผบ.หมู่ ป.สภ.จะกว๊ะ กรณีให้ออกจากราชการ 

เพื่อจะได้มเีงินคงเหลือในแตล่ะเดือนเพื่อเลีย้งชพี  จงึขอกู้เงนิสามัญในครั้งนี ้    

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้กู้เงินเพื่อปรับโครงสรา้งหนี ้จํานวน 1,200,000.00  บาท  ผอ่นชําระ 220 งวด 

 2.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.อ.ชัยชาญ  อุ่นอุดมรักษ์  ตําแหน่ง  ผบ.หมู่ สภ.เมืองยะลา 

สมาชิกเลขที่  7068  ขอกู้เงินสามัญ จํานวน 1,490,000.00  บาท ขอผ่อนชําระจํานวน 220  งวด    แต่เนื่องจาก

ติดภาระค้ําประกัน ส.ต.ท.ขัตติยะ  แสนสุด  กรณีใหอ้อกจากราชการ  หักหนี้รับภาระ 35,520.67  บาท  และหนี้

ของตนเองจํานวน  676,300.00  บาท  คงเหลือรับสุทธิ  778,180.00  บาท  เพื่อนําเงินไ ปใช้จ่ายภายใน

ครอบครัว และรักษาพยาบาลบิดาซึ่งป่วยอยู่ 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้กู้เงินเพื่อปรับโครงสรา้งหนี ้จํานวน 1,490,000.00  บาท ผ่อนชําระ 220 งวด 

 

 

 

 

/5.7.2 สมาชิกขอกู้เงิน... 



 
 

 5.7.2  สมาชิกขอกู้เงนิสามัญ (กรณตีิดภาระค้ าประกัน) 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  ร.ต.ต.สุวิทย์  สรวงวิวัฒน์กิจ  ตําแหน่ง  รอง สว.ปพ.ภ.จว.ยะลา           

สมาชิกเลขที่  2629 เนื่องจากติดภาระค้ําประกัน สมาชิกราย  ร.ต.ท.สมเกียรติ  มาตย์นอก เนื่องจากชําระเงินไม่

เป็นปกติ จากเดือนละ 26,540.55 บาท แต่หักผ่านกรมบัญชีกลางได้ จํานวน 20,000.00  บาท ตั้ งแต่เดือน

เมษายน 2560 เป็นต้นมา จึงขอกู้เงินสามัญ จํานวน  2,000,000.00  บาท (สองล้านบาถ้วน) เพื่อนําเงินไปใช้ใน

ครอบครัว 

ที่ประชุม  เซ็นรับสภาพหนีแ้ล้ว อนุมัตใิห้กู้เงิน จํานวน 2,000,000.00  บาท 

 5.7.3 สมาชิกขอกู้เงนิโครงการบรรเทาค่าครองชพี (กรณพีิเศษ) 

ที่ประชุม  -ไม่ม-ี 

 5.7.4 สมาชิกขอกู้ฉุกเฉิน (กรณพีิเศษ) 

ที่ประชุม   -ไม่มี- 

5.8 เรื่อง  รายงานตดิตามหนี้สนิ และรายละเอียดลูกหนี้ต่างจังหวัด 

 5.8.1 รายละเอียด ลูกหน้ีต่างจังหวัด 

  ภายในเดือนกันยายน 2560  มีลูกหนี้ต่างจังหวัดส่งชําระเงินตั้งแต่   20 สิงหาคม 2560 -        

21 กันยายน 2560  รวมเป็นเงิน  5,423,920.37  บาท 

   ลูกหนี้ตา่งจังหวัด ยกมาเดือน ส.ค. 60   438 ราย 

   สมาชิกหนว่ยต่างจังหวัด ประจําเดือน ก.ย. 60     

    - ลาออก        7 ราย 

    - ย้ายออก        5  ราย 

    - ย้ายเข้า        2 ราย 

   คงเหลือลูกหนีต้่างจังหวัด เดือนกันยายน 2560  428 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 สมาชิกได้เข้ามาตดิตอ่ท่ีสหกรณ์ฯ ว่าวันท่ี19/ ต.ค./59 รอขึ้นศาล  ระหวา่งนีเ้จา้ตัวขอส่งชําระเงิน5,000 บาท. 

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

10/ พ.ย./59 

สมาชิกสง่เอกสารบันทึกข้อความ เร่ือง ขอส่งชําระหนี้สหกรณต์ํารวจภูธรจังหวัดยะลา 

          ด้วยกระผมถูกธนาคารออมสินฟ้องล้มละลายในฐานะผู้ค้ําประกัน ส.ต.อ.อุรุพงศ์  พรหมยานนท์ สังกัด 

สภ.อัยเยอร์เวง  ซึ่งถูกไล่ออกจากราชการเมื่อปี 2555 ซึ่งทางกรมบังคับคดไีด้ยึดเงินเดือนท้ังหมดจึงขาดส่งให้กับ

ทางสหกรณ์ตํารวจยะลา หลายงวดนั้นซึ่งในตอนนี้กระผมมีความสามารถท่ีจะส่งเงินให้กับทางสหกรณ์ตํารวจยะลา 

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

โดยหักจากเงนิเดอืนของกระผม 

           จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา. 

17/ พ.ย./59 

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 จึงตดิตอ่ไปท่ีเจ้าตัวให้ทําบันทึกข้อความขอโอนย้ายสหกรณฯ์ 

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 และเงนิอ่ืนใดท่ีลูกหน้ีมสีิทธิได้รับ 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 แจ้งรายละเอยีดของสมาชิกสหกรณ์ฯ ครัง้ท่ี2  ท่ีสอ.ยล./817   และหนังสอืขอเชญิพบผู้ค้ําประกัน ท่ีสอ.ยล./818 

 9/ พ.ค./60 

บันทึกข้อความขอปรับโครงสร้างหนี้กับสหกรณ์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา 

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

สภ.อัยเยอร์เวง  ซึ่งถูกไล่ออกจากราชการเมื่อปี2555 ซึ่งทางกรมบังคับคดไีด้อายัดเงินเดือนท้ังหมดจึงขาดส่งเงิน

กับทางสหกรณ์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา  ติดต่อกันหลายงวดนั้น กระผมจึงขอปรับโครงสร้างหนี้กับทางสหกรณ์

ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา ซึ่งคดีจะสิ้นสุดภายในเดือนกรกฎาคม 2560 และกลับมาชําระหนี้ให้กับทางสหกรณ์

ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา ได้ตามเดิม กระผมจึงขอปรับโครงสร้างหนี้กับทางสหกรณ์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา โดย

ขอชําระหนี้เดอืนละ 5,000 บาท 

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 

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

21/ มิ.ย./60 

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

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

สภาพหนี้ไปให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว 



 
 

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

15/ ส.ค./60 

     จากเดิมเดอืนกรกฎาคม 2560 สมาชกิรายส.ต.อ.นันทภัสณฯ์ ถูกธนาคารออมสินฟอ้งล้มละลายในฐานะ 

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

วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2560 

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 

ที่ประชุม ที่ปรึกษาฝา่ยกฎหมายดําเนินการแล้วรายงานที่ประชุมทราบต่อไป 

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

ทุนเรือนหุ้น     268,900.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     913,900.59  บาท 

    หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ      65,259.33  บาท 

    รับสภาพหนี ้       52,271.46  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  ท่ีสอ.ยล./724  เร่ือง หักเงนิเดือนข้าราชการตํารวจเพ่ือชําระค่าหุ้นและหนี้

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

สหกรณ์ได้เซ็นรับเอกสารกับทางเจ้าหนา้ที่ไปรษณีย์ เมื่อวันท่ี2 พฤษภาคม 2560  แตป่รากฏวา่ เอกสารได้ 

สูญหายขณะปฏบัิตงิาน จึงทําให้ฝ่ายการเงินไมส่ามารถหักชําระหนีใ้ห้กับสมาชิกรายนีไ้ด้ จึงทําให้ดอกเบ้ียสมาชกิ

เพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นจํานวนมาก 

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 

21/ มิ.ย./60 

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

สมาชิกฌาปนกจิสงเคราะห์ 2 เดอืน และต้องเป็นสมาชกิสหกรณ ์6 เดือน ถึงจะกู้มาปิดท่ีเราได้ เบือ้งต้นได้ 

โทรสอบถามสมาชกิแจ้งว่าในขณะนีอ้ยู่น้ันตอนดําเนนิเอกสารอยู ่ 

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

18/ ส.ค./60 

     ตดิตอ่ไปยังสมาชิกเร่ืองสมัคร/กู้  ตดิปัญหาเน่ืองจากคนค้ําเดิมท่ีเซ็นค้ําประกันให้ 1 คน เกดิยา้ยตําแหน่ง 

ไมส่ามารถค้าํประกันได้เลยต้องหาคนค้ําประกันคนใหมแ่ทน 

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติยื่นโนติส 

 ขาดส่งประจําเดือนสิงหาคม 2560 

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

    ทุนเรือนหุ้น     250,700.00  บาท 
  ตดิภาระค้ําประกัน 1 ราย 

    1.พ.ต.ต.ประดิษฐ์  ศรีทอง 

ว / ด / ป รายการ 

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

18/ส.ค./60 
     การเงิน สภ.โพธ์ิไทร จว.อุบลราชธานี หักส่งคา่หุ้นสมาชกิรายนี้ให้สิ้นเดอืนกันยายน 2560 ยอด 1,500 บาท

เนื่องจากสมาชกิรายนี้ติดภาระค้ําประกันสมาชกิฟ้อง ราย พ.ต.ต.ประดิษฐ์  ศรีทอง 

ที่ประชุม ทราบ 

 

 แจ้งเพื่อทราบสมาชิกต่างจังหวัดที่เก็บยอดหนีเ้งินกู้ฉุกเฉินไม่ได้ (ตั้งแตย่้าย เก็บได้บางส่วน) 

  1.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 

07/ก.ค./60(รายการชําระ) - 4,486.82 15,377.69 



 
 

03/ส.ค./60(รายการชําระ) - 4,335.12 11,042.57 

06/ก.ย./60(รายการชําระ) - 4,863.60 6,178.97 

ที่ประชุม ทราบ 

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

   **ค้างจ่ายตั้งแตเ่ดือน  09/2559 – 11/2559  เก็บได้ไม่เต็ม 

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

12/ก.ค./60(รายการชําระ) - 5,873.48 20,342.27 

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

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

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 1,885,300.00 บาท 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 5.8.2 รายละเอียด สมาชกิ ในหน่วย 
  เก็บได้จริง 

สังกัด หุ้น สท สช สฐ ฉฉ ฉฐ 
เงิน

ฝาก 
ดบ. 

เก็บได้

จริง 

ส่งเรียก

เก็บ 

นปพ.ภ.จว.ยะลา           

8567  ส.ต.ท.ดนุเดช  ใจฟู 1,400 3,700 - - - - - 10,520.55 15,620.55 17,620.55 

 1,400 3,700 - - - - - 10,520.55 15,620.55 17,620.55 

สภ.เมืองยะลา           

4821  ร.ต.อ.กฤชพชิญ์  พิชญนิตินัย 1,500 8,900 1,726.15 - - - - 8,432.94 20,559.09 21,659.09 

 1,500 8,900 1,726.15 - - - - 8,432.94 20,559.09 21,659.09 



 
 

สภ.บาตูตาโมง           

7834  จ.ส.ต.อาทิตย ์ แสงภักดี 1,500 8,500 - - - - - 10,334.47 20,334.47 20,834.47 

 1,500 8,500 - - - - - 10,334.47 20,334.47 20,834.47 

สภ.ยะหา           

8898  ส.ต.ต.สุชาติ  สุวรรณวรณ์ 1,400 - - - - - - 12,797.66 14,197.66 34,197.66 

 1,400 - - - - - - 12,797.66 14,197.66 34,197.66 

สภ.รามัน           

3787  ด.ต.ณัฐวัฒน์  ภู่ทับทิมธนพัฒน์ 1,500 - 3,600 1,100 - - - 26,507.83 32,707.83 40,107.83 

 1,500 - 3,600 1,100 - - - 26,507.83 32,707.83 40,107.83 

สภ.ธารโต           

4968  ด.ต.กฤษณ์  อนุสรณ์ประเสริฐ - - - - - - - - - 17,614.35 

7077  ส.ต.ท.พยุง  เรืองศาสตร ์ - - - - - - - - - 13,801.48 

 - - - - - - - - - 31,415.83 

สภ.จะกว๊ะ           

3812  ด.ต.มนูญ  ทองตราช ู 1,500 11,000 3,600 - - - - 14,635.65 30,735.65 31,735.65 

 1,500 11,000 3,600 - - - - 14,635.65 30,735.65 31,735.65 

กก.สส.ส่วนที่1           

8033  ร.ต.อ.สุรวุฒิ  เกษมสุข 1,500 11,100 - - - - 1,700 12,547.44 26,847.44 29,347.44 

 1,500 11,100 - - - - 1,700 12,547.44 26,847.44 29,347.44 

 10,300 43,200 8,926.15 1,100 - - 1,700 95,776.54 161,002.69 226,918.52 

ที่ประชุม ทราบ 

5.8.3 รายละเอียด สมาชิก ศชต. 

 เรื่อง  รายงานสมาชิก ศชต. เดือนกันยายน 2560 

 แจ้งคณะกรรมการดําเนินการ ขอแจ้งสมาชิกหนว่ยของ ศชต. ดังนี้ 

 1. สมาชิก ศชต.กก.สส.  จํานวน  33 ราย  จํานวนเงินเรยีกเก็บ  502,526.38  บ.  ติดตอ่การเงนิ 

ศชต.กก.สส.  หักเก็บได้ทั้งจํานวน 

 2. สมาชิก ศชต.อก.  จํานวน  23 ราย  จํานวนเงินเรยีกเก็บ  269,529.53  บ.  ติดตอ่การเงนิ 

ศชต.อก.  หักเก็บได้ทั้งจํานวน 

 3. สมาชิก ศชต.ศฝร.  จํานวน  9 ราย  จํานวนเงินเรยีกเก็บ  105,045.20  บ.  ติดตอ่การเงนิ 

ศชต.ศฝร.  หักเก็บได้ทั้งจํานวน 

   ยอดยกมา 64 ราย 

   ลาออก  2 ราย 

   ย้ายเข้า  3 ราย 

   คงเหลือ 65 ราย 

 จงึแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 

/5.8.4 รายละเอียดสมาชิกบํานาญ... 



 
 

 5.8.4 รายละเอียด สมาชิก บ านาญ. 

 1.ร.ต.ต.ณรงค ์ 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  เบ้ืองต้นได้ประสานไปยังคนค้ําประกันและติดต่อการเงิน 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 

17/ ส.ค./60 ส่งเอกสารหักเงินเดอืนข้าราชการตํารวจเพ่ือชําระหนีส้หกรณ์ฯ  14,400 บาท  ที่สอ.ยล./2608,2610  17/ส.ค./60 

18/ ก.ย./60 ทําการส่งหักชําระหนีผ้า่นบัญชธีนาคารกรุงไทย เลขท่ีบัญช ี924-116-0853 สาขาบันนังสตา 

22/ก.ย./60 หักเงินได้จํานวน  25,000.00  บาท  

ที่ประชุม รับทราบ 

 5.8.5 รายละเอียด สมาชิกค าพิพากษา  (ตัดการ์ดนอก) 

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

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

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

  หนี้เงนิกู้สามัญ(คําพิพากษา)  128,302.83  บาท     

ว / ด / ป รายการ 

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 

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

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

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

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

ที่ประชุม รับทราบ 

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

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

   ทุนเรือนหุ้น          -  บาท 

   หนี้เงนิกู้สามัญ(คําพิพากษา) 1,281,038.50 บาท 

   หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ         -  บาท  

ว / ด / ป รายการ 

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. 

     ( เบือ้งต้นนําหักในสว่นของดอกเบ้ีย หนี้เงินกู้สามัญ(คําพิพากษา) ) 

31/ก.ค./60 
การเงินหักส่งชําระ ยอด 3,500 บ. 

     ( เบ้ืองต้นนําหักในสว่นของดอกเบ้ีย หนี้เงินกู้สามัญ(คําพิพากษา) ) 

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

     ( เบ้ืองต้นนําหักในสว่นของดอกเบ้ีย หนี้เงินกู้สามัญ(คําพิพากษา) ) 

ที่ประชุม รับทราบ 

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

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

                      หนี้เงนิกู้สามัญ(คําพิพากษา)    1,350,808.55 บาท 

  หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ                     -  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

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 รับทราบ 

5.8.6 รายละเอียด สมาชิก ข้าราชการบ านาญ 

  ภายในเดือน กันยายน 2560 มีลูกหนี้ข้าราชการบํานาญส่งชําระเงินตั้งแต่ 25 สิงหาคม 2560 –                     

22 กันยายน  2560 จํานวน 123 ราย รวมเป็นเงิน  1,310,960.67 บาท เรียกเก็บจริง จํานวน 105 ราย      

จํานวนเงิน  1,016,894.27   บาท  มาชําระเอง จํานวน 5 ราย จํานวนเงิน 41,371.96 บาท และเรียกเก็บจาก

กรมบัญชกีลาง จํานวน 13 ราย จํานวนเงิน 252,694.44 บาท   

           สมาชิกหนว่ยบํานาญ ประจําเดือน ส.ค.60           ยอดยกมา        122   ราย 

  ลาออก ประจําเดือน 25 ส.ค.– 22 ก.ย.60   ลาออก/ย้าย        - ราย 

                                                                           เสียชีวติ             - ราย 

                 ย้ายเข้า              1    ราย 

          คงเหลือ  บํานาญ เดือน กันยายน 2560             ทั้งสิน้              123     ราย  

 หักเรียกเก็บไม่ได้  จํานวน  -  ราย   



 
 

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

หักเงินประจําเดือน จํานวน 10,000.00  บาท โดยไม่มดีอกเบีย้ 

ที่ประชุม รับทราบ 

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

    ทุนเรอืนหุ้น      409,500.00  บาท 

    หน้ีเงินกู้สามัญ      998,271.62  บาท 

    หน้ีเงินกู้ค่าครองชีพ       49,708.66 บาท 

  ผู้ค้ าสัญญา 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 

  ผู้ค้ าสัญญา สช. 1.ร.ต.ท.ชาติชาย  พรหมจนัทร์ 

  ติดภาระค้ าประกัน 3 ราย 

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

    3.นางสาวสุกัญญา  แหทอง 

ที่ประชุม  รับทราบ 

5.9 เรื่อง  ถอนอายัดเงินปันผลเฉลี่ยคนื 

 ตามหนังสือสํานักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา  ที่ สข.0026/(1)21727 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ที่ได้

แจ้งอายัด จ.ส.ต.จักรกฤษณ์  สุนทร  (ด.ต.ชอบ สุนทร) เลขสมาชิกที่ 8173  บัดนี้ได้มีคําสั่งถอนอายัดเงินปันผล

เฉลี่ยคืน เงินคา่หุน้ เป็นที่เรียบร้อยแลว้ 

ที่ประชุม  ดําเนนิการตามหนังสือบังคับคดี ถอนอายัดสมาชิกรายดังกล่าว 

5.10  เรื่อง  แก้ไขระเบียบว่าด้วยสมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

ที่ประชุม  รับทราบดําเนนิการตามระเบียบต่อไป 

5.11  เรื่อง  แจ้งอายัดสิทธิเรียกร้องเงนิปันผลเฉลี่ยคนื 

 ตามหนังสือสํานักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ อต.0026/(1)11926  ลงวันที่ 5 กันยายน 2560 เรื่อง

แจ้งอายัดสิทธิเรียกร้อง ด้วยศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มีหมายบังคับคดีในคดีหมายเลขแดงที่ ผบ502/2555 

ระหว่างธนาคารออมสิน  โจทก์  ร.ต.อ.เมธี  ถิ่นจอม จําเลยที่ 1 จ.ส.ต.ชํานาญ  แผลงดี จําเลยที่ 2 สมาชิกเลขที่  

8993  ตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี สํานักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นเจ้าพนักงานบังคับคดีจัดการยึดอายัด

ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา จึงขออายัดเงินโบนัส อัตราร้อยละ 50 เงินปันผลเฉลี่ยคืน ประจําปี 2560 

(เต็มจํานวน) แต่ไม่เกินหนีต้ามหมายบังคับคดี และเงินคา่หุน้ และปีตอ่ๆไป 

ที่ประชุม  ดําเนนิการตามหนังสือบังคับคดีอายัดสิทธิเรยีกร้องเงินปันผลเฉลี่ยคืนสมาชิกรายดังกล่าว 

 

/5.12 เรื่อง ขอเชญิร่วมสัมมนา... 



 
 

5.12  เรื่อง  ขอเชิญร่วมสัมมนาเชื่อมโยงเครอืข่ายชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภาคใต้ 

 ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจจังหวัดชุมพร จํากัด เป็นเจ้าภาพจัดโครงการสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่าย

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภาคใต้ และกําหนดจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน 2560         

ณ ห้องพุดพิชญา โรงแรมนานาบุรี อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการ และ

เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนความคิด สร้างความรักความผูกพัน และความสามัคคีระหว่างสหกรณ์ฯ     

ให้แนบแนน่และได้รว่มกิจกรรมจติอาสา/สาธารณะประโยชน์ให้แก่นักเรียนผูย้ากไร้ได้บุญกุศลในครั้งนี้  

 จึงขอเชิญคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายในครั้งนี้ เพื่อสร้างความรัก

ความผูกพันระหว่างสหกรณ์ 

ที่ประชุม  ไม่เข้าร่วมประชุม 

5.13  เรื่อง  ขอกู้เงนิกับธนาคารออมสิน สาขาผังเมือง 4 จ านวน 300 ล้าน 

ที่ประชุม  อนมุัตใิห้กู้ธนาคารออมสิน สาขาผังเมือง 4 จํานวน 300 ล้านบาท 

5.14  เรื่อง แก้ไขระเบียบการเรื่องตั้งคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติ ให้รวมหน่วย กก.สส.ภ.จว.ยะลา กับ กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา เป็นเขตเลือกตั้ง

เดียว และให้เขตเลือกตั้งดังกล่าวมีกรรมการได้ 2 คน 

5.15  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับครุภัณฑ์ประจ าปี 2560 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีตแิตง่ตัง้ บุคคลประกอบด้วย  

  1. พ.ต.ต.หญงิเสาวลักษณ์   ตรมีรรค   ประธานกรรมการ 

  2. ร.ต.ท.วุฒิศักดิ์    ฆังคะสุวรรณ ์ รองประธานกรรมการ   

  3. ด.ต.หญิงจรีวรรณ์    ศริิวัฒน ์ กรรมการ 

  4. ด.ต.อําพล     ศรวีโร  กรรมการ 

  5. จ.ส.ต.วีรวุธ    อุดแบน  กรรมการ 

5.16  เรื่อง  การกู้เงนิของข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการ 

ที่ประชุม  นําเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการเพื่อกําหนดแนวทางดําเนินการ แล้วเสนอ

ต่อที่ประชุมประจําเดือนต่อไป 

 

 

 

 

/5.17 เรื่อง ขอหยุดดอกเบีย้... 



 
 

5.17  เรื่อง  ขอหยุดดอกเบี้ย (กรณีรับสภาพหน้ี) 

 1.  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.ต.ไพศาล  หนูช่วย  สมาชิกเลขที่  8538  กรณีให้ออกจากราชการ 

รายชื่อผูร้ับสภาพหนี ้ รายละเอียดดังนี้ 

 ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ 

  1.  ส.ต.ต.พงษ์อนันต์ พลวัฒน์ สมาชิกเลขที่  8511  สภ.ลําใหม่ 

  2.  ส.ต.ท.ฉัตรชัย พลวัฒน์ สมาชิกเลขที่  9002  สภ.ลําใหม่ 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้หยุดดอกเบีย้ 

 2.  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.อ.อรรถพงศ์  ศรีบุญเรือง  สมาชิกเลขที่  7443  กรณีให้ออกจาก

ราชการไว้ก่อน รายชื่อผูร้ับสภาพหนี ้ รายละเอียดดังนี้ 

 ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ 

  1.  ส.ต.ท.สุรไกร ไชยะชิน  สมาชิกเลขที่  6681  ต่างจังหวัด 

  2.  ส.ต.อ.กรวิชญ์ จุมปาจ๋ี  สมาชิกเลขที่  8024  ต่างจังหวัด 

 ผู้ค้ าประกันเงินกู้ค่าครองชีพ 

  1.  ร.ต.ต.ประสิทธิ์ จุลภักดิ ์ สมาชิกเลขที่  3627  สภ.ยะรม 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้หยุดดอกเบีย้ 

 3.  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.ยุทธภูมิ  ทัดกลาง  สมาชิกเลขที่  8804  กรณีให้ออกจากราชการ

รายชื่อผูร้ับสภาพหนี ้ รายละเอียดดังนี้ 

 ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ 

  1.  ส.ต.ท.ณรงค์ฤทธิ์ สมบูรณ์ สมาชิกเลขที่  8515  สภ.รามัน 

  2.  ส.ต.ท.วัชรพงศ์ เกาะกลาง สมาชิกเลขที่  8805  สภ.รามัน 

  3.  ส.ต.ท.เอกพจน์ นาคราช สมาชิกเลขที่  9319  สภ.รามัน  

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้หยุดดอกเบีย้ 

5.18  เรื่อง ขอโอนหุ้นหักหน้ี (กรณผีู้ค้ าประกันรับสภาพหน้ี) 

 1.  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.ยุทธภูมิ ทัดกลาง ตําแหน่ง หน่วยนอก สมาชิกเลขที่ 8804  คําสั่ง

ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา ที่ 1457/2559 เรื่องให้ข้าราชการตํารวจออกจากราชการไว้ก่อน จึงขอโอนหุ้นหักหนี้

รายละเอียดดังนี ้

  ทุนเรอืนหุ้น   168,200.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ   706,300.00 บาท 

 

 

 

/ผูค้้ําประกัน... 



 
 

  ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ 

  1.  ส.ต.ท.สุชาติ  ศรเทพอุบล สมาชิกเลขที่ 8460  ตัง้กรรมการสอบสวน 

  2.  ส.ต.ท.ณรงค์ฤทธิ์ สมบูรณ์ สมาชิกเลขที่  8515  สภ.รามัน 

  3.  ส.ต.ท.วัชรพงศ์ เกาะกลาง สมาชิกเลขที่  8805  สภ.รามัน 

  4.  ส.ต.ท.เอกพจน์ นาคราช สมาชิกเลขที่  9319  สภ.รามัน 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีตใิห้ทําหนังสือรับสภาพหนี้แล้วอนุมัตใิห้โอนหุ้นหักหนี้ สมาชิกรายดังกล่าวได้ 

 2.  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.อ.อรรถพล  ศรีบุญเรอืง ตําแหน่ง หน่วยนอก สมาชิกเลขที่ 7443  คําสั่ง

ศูนย์ปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 420/2557 เรื่องให้ข้าราชการตํารวจออกจากราชการไว้ก่อน จึงขอ

โอนหุ้นหักหนี้รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   184,800.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ   560,400.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้ค่าครองชีพ  103,526.39 บาท 

  หน้ีเงนิกู้ฐานะผู้ค้ าประกัน 281,646.03 บาท 

  ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ 

  1.  ส.ต.อ.เฉลียวศักดิ์ บุญรัตน์ สมาชิกเลขที่  5612  ถูกไล่ออกจากราชการ 

  2.  ส.ต.ท.สุรไกร ไชยะชิน  สมาชิกเลขที่  6681  ต่างจังหวัด 

  3.  ส.ต.อ.วชริะ  แสงส ี  สมาชิกเลขที่  7506  เสียชวีิต 

  4.  ส.ต.อ.กรวิชญ์ จุมปาจ๋ี  สมาชิกเลขที่  8024  ตา่งจังหวัด 

  ผู้ค้ าประกันเงินกู้ค่าครองชีพ 

  1.  ร.ต.ต.ประสิทธิ์ จุลภักดิ ์ สมาชิกเลขที่  3627  สภ.ยะรม 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีตใิห้ทําหนังสอืรับสภาพหนี้แล้วอนุมัตใิห้โอนหุ้นหักหนี้ สมาชิกรายดังกล่าวได้ 

 3.  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ต.ไพศาล  หนูช่วย ตําแหน่ง หน่วยนอก สมาชิกเลขที่ 8538  คําสั่งสถานี

ตํารวจภูธรปะแต เรื่องให้ข้าราชการตํารวจออกจากราชการไว้ก่อน จงึขอโอนหุ้นหักหนีร้ายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   157,200.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ   683,200.00 บาท 

  ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ 

  1.  ส.ต.ต.พงษ์อนันต์ พลวัฒน์ สมาชิกเลขที่  8511  สภ.ลําใหม่ 

  2.  ส.ต.ท.ฉัตรชัย พลวัฒน์ สมาชิกเลขที่  9002  สภ.ลําใหม่   

  3.  ส.ต.ต.ชยานนท์ แย้มรัตนกุล สมาชิกเลขที่  8527  ให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

  4.  ส.ต.ต.ธีรพงศ์ หุย้ล่อง  สมาชิกเลขที่  8543  ให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีตใิห้ทําหนังสือรับสภาพหนี้แล้วอนุมัตใิห้โอนหุ้นหักหนี้ สมาชิกรายดังกล่าวได้ 

/4.สมาชิกสหกรณ์ฯ... 



 
 

 4.  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.ยุทธศาสตร ์ พิทักษ์ ตําแหน่ง หน่วยนอก สมาชิกเลขที่ 6164  เรื่องถูก

ให้ออกจากราชการ จงึขอโอนหุ้นหักหนีร้ายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   177,600.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ   613,543.14 บาท 

  หน้ีเงนิกู้ฐานะผู้ค้ าประกัน 165,940.01 บาท 

  ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ 

  1.  ส.ต.ต.รณภพ เนียมจันทร์หอม สมาชิกเลขที่ 5897  ให้ออกจากราชการ 

  2.  ส.ต.อ.คมกฤษ จันทะเสน สมาชิกเลขที่  5901  ต่างจังหวัด 

  3.  ส.ต.ต.ประหยัด เนื่องด้วง สมาชิกเลขที่  6136  ต่างจังหวัด 

  4.  ร.ต.อ.ไพศาล พิมพ์ทอง สมาชิกเลขที่  7651  นปพ.ภ.จว.ยะลา 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีตใิห้ทําหนังสือรับสภาพหนี้แล้วอนุมัตใิห้โอนหุ้นหักหนี้ สมาชิกรายดังกล่าวได้ 

5.19  เรื่อง  ขอเบิกเงนิกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชกิผู้ค้ าประกัน 

 1.  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.ยุทธภูมิ ทัดกลาง ตําแหน่ง หน่วยนอก สมาชิกเลขที่ 8804  คําสั่ง

ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา ที่ 1457/2559 เรื่องให้ข้าราชการตํารวจออกจากราชการไว้ก่อน จึงขอโอนหุ้นหักหนี้

รายละเอียดดังนี ้

  ทุนเรอืนหุ้น   168,200.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ   (0.2)  706,300.00 บาท 

  ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ 

  1.  ส.ต.ท.สุชาติ  ศรเทพอุบล สมาชิกเลขที่ 8460  ตัง้กรรมการสอบสวน 

  2.  ส.ต.ท.ณรงค์ฤทธิ์ สมบูรณ์ สมาชิกเลขที่  8515  สภ.รามัน 

  3.  ส.ต.ท.วัชรพงศ์ เกาะกลาง สมาชิกเลขที่  8805  สภ.รามัน 

  4.  ส.ต.ท.เอกพจน์ นาคราช สมาชิกเลขที่  9319  สภ.รามัน 

ที่ประชุม  แจ้งผูค้้ําประกันรับทราบ 

 2.  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.อ.อรรถพล  ศรีบุญเรือง ตําแหน่ง หน่วยนอก สมาชิกเลขที่ 7443     

คําสั่งศูนย์ปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 420/2557 เรื่องให้ข้าราชการตํารวจออกจากราชการไว้ก่อน 

จงึขอโอนหุ้นหักหนีร้ายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   184,800.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ  (0.2)  560,400.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้ค่าครองชีพ (0.2) 103,526.39 บาท 

  หน้ีเงนิกู้ฐานะผู้ค้ าประกัน 281,646.03 บาท 

 

 

/ผู้ค้ําประกัน... 



 
 

  ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ 

  1.  ส.ต.อ.เฉลียวศักดิ์ บุญรัตน์ สมาชิกเลขที่  5612  ถูกไล่ออกจากราชการ 

  2.  ส.ต.ท.สุรไกร ไชยะชิน  สมาชิกเลขที่  6681  ต่างจังหวัด 

  3.  ส.ต.อ.วชริะ  แสงส ี  สมาชิกเลขที่  7506  เสียชวีิต 

  4.  ส.ต.อ.กรวิชญ์ จุมปาจ๋ี  สมาชิกเลขที่  8024  ตา่งจังหวัด 

  ผู้ค้ าประกันเงินกู้ค่าครองชีพ 

  1.  ร.ต.ต.ประสิทธิ์ จุลภักดิ ์ สมาชิกเลขที่  3627  สภ.ยะรม 

ที่ประชุม  แจ้งผูค้้ําประกันรับทราบ 

5.20  เรื่อง  ขอโอนกลับบัญชี 

 ขอโอนกลับบัญชีจากบัญชีสิทธิประโยชน์ในอาคารเป็นค่าใช้จ่ายกรณีปรับปรุงถนนหน้าอาคาร      

จํานวนเงิน  273,000.00  บาท  (สองแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)  เพื่อจะขอตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายภายใน 5 ปี 

ปีละเท่าๆกัน  เป็นจํานวนเงนิ  54,600.00  บาท/ปี  (หา้หมื่นสี่พันหกร้อยบาท/ปี) 

ที่ประชุม  อนุมัติ 

5.21  เรื่อง  ขอให้สมาชิกลาออกจากการเป็นสมาชิก (เน่ืองจากสมาชกิเสียชีวติ) 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.ท.อรรถพล ชูรักษ์  ตําแหน่ง  ผบ.หมู่ นปพ.สภ.ธารโต  สมาชิกเลขที่  

10026  ได้ประสบอุบัติเหตุขณะเดินทางกลับจากไปราชการ เมื่อวันที่ 20 สงิหาคม 2560  รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   10,500.00 บาท 

  เป็นสมาชกิตั้งแต่วันที่  7  กุมภาพันธ์  2560 

  บัญชีเงนิฝาก เลขที่ 12-0151-79  จ านวนเงิน  101.53  บาท 

  ผู้รับผลประโยชน์ 

  1.  นางลักษณา  ชูรักษ์ มารดา 

  2.  ด.ญ.ชนวรรษ ชูรักษ์ บุตร 

  3.  น.ส.อภญิญา ชูรักษ์ ภรรยา 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้สมาชิกลาออกจากการเป็นสมาชิกเนื่องจากเสียชวีิต 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่อง  อื่นๆ 

6.1  เรื่อง  ขอกู้เงนิสหกรณ์มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์  

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกู้เงิน สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วงเงินกู้ 150 

ล้านบาท โดยนําไปชําระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตํารวจ วงเงิน 130 ล้านบาท และส่วนที่เหลือนําเงินไป

จา่ยเงนิกู้สามัญใหแ้ก่สมาชิก จํานวน 20 ล้าน 

 

/6.2 เรื่อง ขอกู้เงนิจากสหกรณ์ออมทรัพย์... 

 



 
 

6.2  เรื่อง  ขอกู้เงนิจากสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ 

ที่ประชุม เนื่องจากปัจจุบันนี้  คิวการจ่ายเงินกู้ของสหกรณ์มีเป็นจํานวนมาก  จึงขอกู้เงินจากสหกรณ์ออม

ทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จํานวน 70 ล้านบาท  (เจ็ดสิบล้านบาทถ้วน)  เพื่อนํามาจ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิกต่อไป

6.3  เรื่อง ขอท างานล่วงเวลา 

ที่ประชุม  เนื่องจากต้องจัดเตรียมเอกสารสอบทานหุน้หนี้ประจําปี 2560  จึงขอจัดทํางานล่วงเวลาตอ่ไป 

6.4 เรื่อง แก้ไขระเบียบว่าด้วยการเพิ่มค่าหุ้น 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมมีตใิห้เพิ่มอัตราค่าหุน้รายเดือน  และให้แก้ไขระเบียบต่อไป นําเข้าที่ประชุมตอ่ไป 

 

เลิกประชุม  15.00  น. 

 

 

       พันตํารวจตรีหญิง เสาวลักษณ์  ตรีมรรค   ประธานในที่ประชุม 

              (  เสาวลักษณ์  ตรีมรรค  ) 

       จา่สิบตํารวจ         กันย์ทิต  ฆังคะรัตน์      ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

                ( กันย์ทิต ฆังคะรัตน์ ) 

          ส าเนาถูกต้อง 

พันตํารวจตรหีญิง     เสาวลักษณ์   ตรมีรรค 

   (  เสาวลักษณ์   ตรีมรรค  ) 

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

 

    

 


