
รายงานการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

ชุดที่ 23 ครั้งท่ี 1 วันอังคารที่  28 พฤศจิกายน 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.  ร.ต.อ.อัคราเดช  แก้วสียง  กรรมการ 

 5.  ด.ต.นิพนธ์  ถนอมสุข  กรรมการ 

 6.  ร.ต.ต.อนันทศักดิ์  ดํานุม่   กรรมการ 

 7.  ด.ต.หญิงจรีวรรณ์ ศริิวัฒน์   กรรมการ 

 8. ด.ต.มารุต   ปาลิยะประดิษฐ์  กรรมการ 

 9.  ด.ต.กันย์ทิต  ฆังคะรัตน์  กรรมการ/เลขนุการ 

 10.  จ.ส.ต.วีรวุธ  อุดแบน   กรรมการ 

 11.  ร.ต.ท.ประจักษ์  นะนุ้ย   กรรมการ 

 12.  ร.ต.ท.สมภพ  ชูมณี   กรรมการ 

 13.  ร.ต.อ.ประสพ  กาฬมิด   กรรมการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1.  พ.ต.ท.ศิวกร  จันทร   ผูจ้ัดการ 

 2.  นางพรรณี  แก้วศรี   รองผู้จัดการ 

 3.  ร.ต.ท.สุทิน  ศรบีุญเอียด  ผูต้รวจสอบ 

 4.  ร.ต.ท.หญิงภัทรพร พรหมสุวรรณ์  ผูต้รวจสอบ 

 5.  ด.ต.สุนทร  วาสประสงค์  ผูต้รวจสอบ 

 6.  ร.ต.อ.วรีะยุทธ  ปิ่นทองพันธุ์  ที่ปรึกษา 

 7.  ร.ต.อ.อนุสร  สีแก้วเขียว  ที่ปรึกษา 

 8.  นายอับดุลรอหิม  สะแต   ผอ.กลุ่มสง่เสริมสหกรณ์ 1 

 9.  นางสาวมาสีเต๊าะ  แมะโล๊ะ   นวส. 

ผู้ไม่มาประชุม  

 1. ร.ต.ท.วุฒิศักดิ์  ฆังคะสุวรรณ์  รองประธานกรรมการ 

 2. ด.ต.อําพล   ศรวีโร   กรรมการ 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 

/ระเบียบวาระที่ 1... 

-สําเนา- 



ระเบียบวาระที่  1  เรื่อง  ที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  

ประธาน : ขอขอบคุณคณะกรรมการชุดที่ 22 ที่ได้ชว่ยกันบริหารกิจการสหกรณ์ในปีที่ผ่านมาซึ่งถือว่าอยู่ใน

เกณฑท์ี่ด ีซึ่งในปีนี้ขอให้คณะกรรมการทํางานในเชิงรุกมากขึ้น เน้นการเข้าถึงสมาชิกเพื่อนําปัญหาต่างๆ จาก

สมาชิกเข้าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อจะช่วยกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ใหก้ับสมาชิก   วันนีเ้ป็นการ

ประชุมครั้งที่ 1 สําหรับคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 23 ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการดําเนินการที่ได้รับ

ความไว้วางใจรับเลือกเป็นกรรมการเข้ามาร่วมบริหารกิจการสหกรณ์ ขอให้คณะกรรมการทุกท่านรว่มมอืร่วมใจ

กันพัฒนากิจการสหกรณ์ของเราให้มคีวามเจริญก้าวหน้าโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของสมาชิกเป็นหลัก 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง  สืบเนื่อง 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  เพื่อทราบ 

4.1 เรื่อง  เงนิรับ – จ่าย ประจ าเดือน พฤศจกิายน 2560 (ปีงบประมาณใหม่) 

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

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

- รับเงนิชําระหนีเ้งินกู้สามัญ                5,489,747.47  บาท 

- รับเงนิชําระหนีเ้งินกู้ฉุกเฉิน       1,230,517.80  บาท 

- รับชําระหนี้เงินกู้ – บรรเทาค่าครองชีพ         536,119.76  บาท 

- รับชําระเงินกู้สามัญพิเศษ (รับภาระหนี้)           21,650.13  บาท 

- รับเงนิชําระหนีเ้งินกู้ ฐานะผู้ค้ําประกัน            3,480.00  บาท 

- รับชําระเงินกู้อื่น             12,398.52  บาท 

- เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเป้าหมาย      2,176,375.78  บาท 

- เงินรอจ่ายคืน                      22,257.89  บาท 

- เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย      25,061,788.82  บาท 

- เงินปันผลตามหุ้นค้างจา่ย               55,291,843.02  บาท 

- ค่าบํารุงสันนิบาตค้างจา่ย           30,000.00  บาท 

- เงินโบนัสกรรมการเจ้าหน้าที่ค้างจ่าย      1,200,000.00  บาท 

- ตั๋วสัญญาใชเ้งิน – ธ.กรุงไทย สิโรรส    45,000,000.00  บาท 

- เงินกู้ ธกส.ยะลา      65,770,000.00  บาท 

- เงินรอการตรวจสอบ              5,000.00 บาท 

     -   ทุนเรือนหุน้         4,368,360.00 บาท 

     -   ทุนสํารอง          9,277,857.71 บาท 

/ทุนสาธารณประโยชน์... 



     -  ทุนสาธารณประโยชน์                       100,000.00 บาท 

     -  ทุนพัฒนาสหกรณ์            100,000.00 บาท 

     -  กองทุนช่วยเหลือสมาชิกผูค้้ําประกัน          539,568.13 บาท 

     -  ทุนให้การศกึษาอบรม                     100,000.00 บาท 

     -  ทุนสวัสดิการสมาชิก            900,000.00 บาท 

     -  ดอกเบีย้รับ             271,766.85 บาท 

     -  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า               2,000.00 บาท 

          รวมรับ                217,510,731.88 บาท 

-  รับเงินธนาคารกรุงไทย สาขายะลา      79,390,410.96 บาท 

-  รับเงนิ ธกส.ยะลา         65,770,000.00 บาท 

-   รับเงนิธนาคารออมสิน            14,300,000.00 บาท 

-  รับเงนิธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส             7,521,599.69 บาท 

      -  รับเงนิฝากธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์                                            471,369.86 บาท 

 -  เงินสดคงเหลือยกมา (1 พ.ย.60)                                                  127,207.45 บาท 

   รวมรับทั้งสิ้น                                                            385,091,319.84 บาท  

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

- จา่ยเงนิกู้สามัญแก่สมาชิก                 4,535,398.52 บาท 

- จา่ยเงนิกู้ฉุกเฉินแก่สมาชิก        4,142,850.00 บาท 

- เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเป้าหมาย            2,680,577.02 บาท 

- เงินรอจ่ายคืน              54,283.36 บาท 

- เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย        21,398,581.12 บาท 

- เงินปันผลตามหุ้นค้างจา่ย      43,053,045.60 บาท 

- ตั๋วสัญญาใชเ้งิน – ธ.กรุงไทย      45,000,000.00 บาท 

- ทุนเรือนหุ้น              947,100.00 บาท 

- ทุนสวัสดิการสมาชิก                       89,000.00 บาท 

- กําไรสุทธิปี 2560       92,561,489.55 บาท 

- ดอกเบีย้รับ                        78,661.48 บาท 

- ค่าเบีย้ประชุม               15,000.00 บาท 

- ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่         2,866,608.00 บาท 

- ค่าใช้จ่ายทั่วไป                 1,300.00 บาท 

- ค่ารับรอง                 4,490.00 บาท 

- ค่าวัสดุสํานักงาน                3,450.00 บาท 

-   ค่าไฟฟ้า                 7,006.17 บาท 

- ค่าโทรศัพท์                 2,418.20 บาท 

/ค่าธรรมเนียมธนาคาร... 



- ค่าธรรมเนียมธนาคารและอากร             782.10  บาท 

- ค่าไปรษณีย์            3,920.00  บาท 

- ดอกเบีย้จ่ายเงนิรับฝาก                63.60  บาท 

- ค่าประกันสังคม           10,588.00  บาท 

-   ค่าน้ําประปา               142,04  บาท 

-   ค่าน้ํามันเชือ้เพลิง                70.00  บาท 

-   ค่าบริการอินเตอรเ์น็ต            1,284.00  บาท 

-   ค่าบริการเคเบิล้ ที.วี              200.00  บาท 

-   ดอกเบีย้จ่ายตั๋วสัญญาใช้เงนิ – ธ.กรุงไทย       41,043.83  บาท 

-   ค่าดูแลเว็บไซต์สหกรณ์          12,000.00  บาท 

-   ดอกเบีย้จ่ายตั๋วสัญญาใช้เงนิ – ธ.แลนด์แอนด์เฮาส์     471,369.86  บาท 

-   ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร           3,000.00  บาท 

รวมจ่าย           217,985,722.48  บาท 

     -  นําเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขายะลา            69,620,623.08  บาท 

  -  นําเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส            20,058,699.36  บาท 

     -  นําเงินฝาก ธกส. สาขายะลา             65,770,000.00  บาท 

 -   นําเงินฝากธนาคารออมสิน  สาขายะลา            10,000,000.00  บาท 

     -  เงินสดคงเหลอืยกไป (20 พ.ย.60)      1,656,274.95  บาท 

    รวมรายจ่ายทั้งสิ้น          385,091,319.84  บาท 

ที่ประชุม รับทราบเงินรับ – จา่ย ประจําเดือน พฤศจกิายน 2560 

4.2 เรื่อง  สมาชิกคงเหลือ ประจ าเดือน พฤศจกิายน 2560 

 สมาชิกยกมาจากเดือนก่อน    3,173 ราย 

 สมาชิกสมัครใหม่เดอืน พ.ย.60       20 ราย 

 อนุมัตใิห้ออกเดือน พ.ย.60         6 ราย 

 คงเหลือสมาชิกทั้งสิน้    3,187 ราย 

         จงึแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 

4.3  เรื่อง  การจ่ายเงนิกู้ฉุกเฉิน ประจ าเดือน พฤศจกิายน 2560 

 ในระหว่างเดือน 1 พฤศจิกายน  2560 – 20 พฤศจิกายน 2560 สหกรณ์ฯ จ่ายเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินให้

สมาชิกหนว่ยต่าง ๆ จํานวน 245 ราย เป็นเงิน 4,142,850.00  บาท  

จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม รับทราบการจา่ยเงนิกู้ฉุกเฉิน ประจําเดือนพฤศจิกายน 2560 

 

/4.4 เรื่อง รายงานการตรวจสอบกิจการ... 



4.4  เรื่อง  รายงานการตรวจสอบกิจการ 

 ผูต้รวจสอบ   ร.ต.ท.สุทิน  ศรีบุญเอียด  ได้รายงานการปฏิบัติงานด้านการเงนิ ดังนี้ 

 ธนาคารธนชาติ สาขายะลา ยอดเงนิคงเหลอื ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 จํานวนเงิน 91,501.43  บาท   

 ธนาคารกรุงเทพ สาขายะลา ยอดเงนิคงเหลอื ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 จํานวนเงิน 109,789.31  บาท 

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขายะลา ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่  14 พฤศจิกายน 256 0               

จํานวนเงนิ 2,491,733.36  บาท 

 ธนาคารกรุงไทย สาขายะลา ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่  24 พฤศจิกายน 2560 จํานวนเงิน 

43,757,986.94  บาท 

 เงินฝากธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส ์สาขาหาดใหญ่ ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 จํานวน

เงิน 199,872.30 บาท 

 ด้านสินเช่ือ 

 สหกรณ์ฯได้ให้กู้เงนิแก่สมาชิก 2 ประเภท 

 1. เงนิกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  จํานวน  243  สัญญา  จํานวนเงิน         4,142,850.00  บาท 

 2.  เงินกู้สามัญ  จํานวน     5  สัญญา  จํานวนเงิน         4,526,000.00  บาท 

 จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 

4.5  เรื่อง  รายงานงบทดลองประจ าเดือน กันยายน 2560 

รายงานสรุปงบทดลอง 

จากวันที่ 1 พฤศจกิายน 2560 – วันที่ 20 พฤศจกิายน 2560 

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

 สินทรัพย์       2,177,641,616.98 

 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ               4,698,599.55 

  รวมสินทรัพย์     2,172,943,017.43 

 รวมหนี้สนิ   1,070,139,840.85 

 รวมทุน             1,106,052,807.01 2,176,192,647.86 

 กําไรสุทธิ          (3,249,630.43) 

  รวมหนี้สนิและทุน     2,172,943,017.43 

 รวมรายได้               195,105.37 

 รวมค่าใช้จา่ย            3,444,735.80 

  กําไรสุทธิ          (3,249,630.43)        

 จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม รับทราบรายงานงบทดลองประจําเดือน กันยายน 2560 

 

/4.6 เรื่อง รายงานการลาของเจา้หนา้ที่... 



4.6  เรื่อง  รายงานการลาของเจ้าหน้าที่ ประจ าเดือน ตุลาคม 2560 

 ตั้งแตว่ันที่ 1  พฤศจกิายน 2560 – 20 พฤศจกิายน 2560 

ชื่อ – นามสกุล ลาพักผ่อน ลากิจ ลาป่วย ลาคลอด รวม 
รวมวันลา 

ที่ผ่านมา 

พ.ต.ท.ศิวกร  จันทร - - - - - - 

นางพรรณ ี แก้วศรี - - - - - - 

นางสาวกัญจน์ณัฎฐ์  หวังมวล

กลาง 

- - - - - - 

นางศิวาลัย  ป.ปาน - - - - - - 

นางเมสิน ี ชัยสงคราม - 1 - - 1 1 

นางสาวลัดดาวัลย์   ปาลิยะ

ประดิษฐ์ 

- - - - - - 

นางสาวนารีรัตน์  สังข์สกุล - - - - - - 

นางสาววราภรณ์  คงทอง - - - - - - 

นางสาวสกุล  เลีย้งพันธุ์สกุล 2 - - - 2 2 

นางสาววันนิสา  ธรรมโชติ - - - - - - 

จงึแจ้งที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุม รับทราบรายงานการลาเจ้าหนา้ที่ 

4.7  เรื่อง  รายงานกองทุนช่วยเหลือสมาชกิ ประจ าเดือน พฤศจกิายน 2560 

 กองทุนช่วยเหลือสมาชกิ ณ 1 พฤศจกิายน  2560 – 20 พฤศจกิายน 2560 

   ยอดยกมา     11,188,115.55  บาท 

   รับกองทุน        539,568.13 บาท 

   จา่ยกองทุน                   .00  บาท 

   คงเหลือ        11,727,683.68 บาท 

 จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

 

 

 

 

/4.8 เรื่อง การจา่ยเงินสวัสดิการ... 



4.8  เรื่อง  การจ่ายเงนิสวัสดิการช่วยเหลือค่าสงเคราะห์ศพแก่บุคลากรของสหกรณ์สมาชิก ชสอ. 

 ตามที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด ชสอ. ได้พิจารณาการจ่ายเงินสวัสดิการ

ช่วยเหลือสงเคราะห์ศพให้แก่บุคลากรของสหกรณ์ ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมานั้น  คณะกรรมการดําเนินการ      

ชุดที่ 45 ครั้งที่ 6 วันที่ 16 กันยายน 2560 มีมติเห็นชอบให้เพิ่มการช่วยเหลือค่าสงเคราะห์ศพแก่บุคลากรของ

สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ให้มผีลตัง้แต่วันที่ 18 กันยายน 2560 เป็นต้นไปดังนี้ 

      1.1  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์สมาชิก ค่าสงเคราะหศ์พ   20,000.00  บาท 

      1.2  คู่สมรสคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์สมาชิกที่ จดทะเบียนโดยถูกต้องตามกฎหมาย 

        ค่าสงเคราะหศ์พ  3,000.00   บาท 

        ค่าพวงหรดีไม่เกิน  1,000.00 บาท 

      1.3  ผู้ตรวจสอบกิจการที่เป็นสมาชิกสหกรณ์นั้น ค่าสงเคราะหศ์พ 20,000.00 บาท 

      1.4  ผู้จัดการสหกรณ์และเจ้าหนา้ที่ประจําของสหกรณ์ ค่าสงเคราะหศ์พ 20,000.00 บาท 

      1.5  คณะกรรมการเขตพืน้ที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. 8 ภาค  ค่าสงเคราะหศ์พ 20,000.00  บาท 

 กรณีทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสีย  ต้องยื่นความประสงค์ขอรับเงินภายใน 1 ปี นับแต่วันที่บุคคลนั้นถึงแก่

ความตาย หากพ้นกําหนดดังกล่าว ชสอ.ขอสงวนสิทธิในการไม่จา่ยเงนิสงเคราะหศ์พแก่สมาชิก ชสอ. 

 จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุม   รับทราบ 

4.9  เรื่อง  ขอแจ้งข้อมูลการจ่ายเงนิกองทุนสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 ตามติที่ประชุมร่วมของสํานักงานตํารวจแห่งชาติกับผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 

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

เงินสมทบ “ กองทุนสวัสดิการสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ” เพื่อช่วยเหลือข้าราชการตํารวจที่ได้รับบาดเจ็บทุพพล

ภาพและเสียชีวติจากการปฏิบัติหนา้ที่ ตั้งแตเ่ดือน กรกฎาคม 2560 ถึง กันยายน 2560 ดังนี้ 

 สมาชิกได้รับบาดเจ็บ  จํานวน  32  ราย 

 1.  ด.ต.มะรอพี บาดง  ถูกคนร้ายซุ่มยิง   จํานวนเงิน   200,000.00   บาท 

 2.  พ.ต.ท.ปฐม ครุ่ยทอง ถูกคนร้ายซุ่มยิง  จํานวนเงิน 200,000.00 บาท 

 3.  ส.ต.ท.นิคม ทองขาว ถูกคนร้ายซุ่มยิง  จํานวนเงิน 200,000.00 บาท 

 4.  ส.ต.ต.กนกศักดิ์ มุสิกะรักษ์ ถูกคนร้ายซุ่มยิง  จํานวนเงิน 200,000.00 บาท 

 5.  ส.ต.ต.จริะดนัย บุดดา  ถูกคนร้ายซุ่มยิง  จํานวนเงิน 200,000.00 บาท 

 6.  ส.ต.ต.ธีรภัทร์ สนิทปู่  ถูกคนร้ายซุ่มยิง  จํานวนเงิน 200,000.00 บาท 

 7.  ส.ต.ต.อาริยะ พิมมะทา ถูกคนร้ายซุ่มยิง  จํานวนเงิน 200,000.00 บาท 

 8.  ส.ต.ต.ประกิจ ชูทรัพย์  ถูกคนร้ายซุ่มยิง  จํานวนเงิน 200,000.00 บาท 

 9.  ส.ต.ต.เฮรามิน กอเซ็ง  ถูกคนร้ายซุ่มยิง  จํานวนเงิน 200,000.00 บาท 

 10.  ส.ต.ต.สุไฮมี ยะกอตุง ถูกคนร้ายซุ่มยิง  จํานวนเงิน 200,000.00 บาท 

 11.  ส.ต.ต.สุรพศ ไชยสน  ถูกคนร้ายซุ่มยิง  จํานวนเงิน   40,000.00 บาท 

/12. ส.ต.ต.อาทิตย์... 



 12.  ส.ต.ต.อาทิตย์ ถนัดหนังสอื ถูกคนร้ายซุ่มยิง  จํานวนเงิน   10,000.00 บาท 

 13.  ส.ต.ต.วรวุฒิ คงศรี  ถูกคนร้ายซุ่มยิง  จํานวนเงิน   10,000.00 บาท 

 14.  ร.ต.อ.ยอดรัก เรืองโรจน์ ถูกคนร้ายซุ่มยิง  จํานวนเงิน   10,000.00 บาท

 15.  ส.ต.อ.เอกชัย สมอคํา  คนร้ายลอบวางระเบิด จํานวนเงิน 200,000.00 บาท 

 16.  พล.ต.ต.กฤษฎา แก้วจันดี คนร้ายลอบวางระเบิด จํานวนเงิน   10,000.00 บาท 

 17.  ร.ต.ท.กิตตศิักดิ์ แก้วม ี  คนร้ายลอบวางระเบิด จํานวนเงิน   10,000.00 บาท 

 18.  จ.ส.ต.สมเกียรติ คชพันธ์  คนร้ายลอบวางระเบิด จํานวนเงิน   10,000.00 บาท 

 19.  จ.ส.ต.พงศกร คําแสนโต คนร้ายลอบวางระเบิด จํานวนเงิน   10,000.00 บาท 

 20.  ร.ต.อ.อนุสร สีแก้วเขียว คนร้ายลอบวางระเบิด จํานวนเงิน   10,000.00 บาท 

 21.  ร.ต.ท.นิกร หมัดแหล๊ะ คนร้ายลอบวางระเบิด จํานวนเงิน   10,000.00 บาท 

 22.  ด.ต.สนั่น  ขุนทองปราบ คนร้ายลอบวางระเบิด จํานวนเงิน   10,000.00 บาท 

 23.  จ.ส.ต.สุวัฒน์ หมั่นสดับ คนร้ายลอบวางระเบิด จํานวนเงิน   10,000.00 บาท 

 24.  จ.ส.ต.อภทิักษ์ ปราบกรี คนร้ายลอบวางระเบิด จํานวนเงิน   10,000.00 บาท 

 25.  จ.ส.ต.อุกกฤษฎ์ คูณเรือง คนร้ายลอบวางระเบิด จํานวนเงิน   10,000.00 บาท 

 26.  จ.ส.ต.อนัสดี สะตอืยา คนร้ายลอบวางระเบิด จํานวนเงิน   10,000.00 บาท 

 27.  ส.ต.ท.ณัฐพล สุตาวงศ์ คนร้ายลอบวางระเบิด จํานวนเงิน   10,000.00 บาท 

 28.  ส.ต.ต.อัฎฮา สาแม  คนร้ายลอบวางระเบิด จํานวนเงิน   10,000.00 บาท 

 29.  ส.ต.ต.ณัฐวุฒิ พลประสิทธิ ์ คนร้ายลอบวางระเบิด จํานวนเงิน   10,000.00 บาท 

 30.  ส.ต.ท.ธีระพันธ์ จันทรดี  คนร้ายลอบวางระเบิด จํานวนเงิน   10,000.00 บาท 

 31.  ส.ต.ต.ศกานต์ ศกุนตะฤทธิ ์ คนร้ายลอบวางระเบิด จํานวนเงิน   10,000.00 บาท 

 32.  ส.ต.ต.รอซี เศรษฐสุข คนร้ายลอบวางระเบิด จํานวนเงิน   10,000.00 บาท 

 จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

4.10  เรื่อง  ขอแจ้งยกเลิกกรณีโอนเงนิปันผลเฉลี่ยคืนแต่ละปี  เพื่อซื้อหุ้นของสหกรณ์ 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  พ.ต.ท.ชวีิน  ณณฤทธิ์เรือง  ตําแหน่ง  สว.กก.สส.1 บก.สส.จชต.  สมาชิก

เลขที่  6187  มีความประสงค์ให้สหกรณ์โอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนแต่ละปี เพื่อซื้อหุ้น เป็นประจําทุกปีนั้น  

บัดนี้  ขออนุญาตนําเรียนต่อคณะกรรมการ  เพื่อยกเลิกกรณีโอนเงินปันผลเงินเฉลี่ยคืนในปีงบประมาณ พ.ศ.

2560  เพื่อซือ้หุน้  เนื่องจากมีความจําเป็นไปลงทุนทําการเกษตรกรรม และหากมีความประสงค์จะโอนเงินปันผล

เฉลี่ยคืนแตล่ะปี  เพื่อซือ้หุน้อีกจะทําบันทึกข้อความแจ้งความประสงค์อีกครั้ง 

 จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ  

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่อง  เพื่อพิจารณา 

 

/5.1 เรื่อง กรมส่งเสริม... 



5.1   เรื่อง กรมส่งเสริม 

ที่ประชุม 

5.2  เรื่อง ผู้ตรวจสอบบัญชี 

ที่ประชุม 

5.3  เรื่อง ผู้ตรวจสอบกิจการ 

ที่ประชุม 

5.4  เรื่อง สมาชกิพ้นสภาพจากสหกรณ์ สมาชิกพ้นสภาพ ประจ าเดือน พฤศจกิายน 2560 ดังน้ี 

ล า 

ดับ 
เลขที ่ ชื่อ – สกุล 

ทุนเรอืนหุ้น 

( บาท ) 

หน้ีสิ้น 

( บาท ) 

ดอกเบี้ย 

( บาท ) 

จ่ายจรงิ 

( บาท ) 
กรณี 

1 9078 ส.ต.ท.เจยีรนันท์  สุข

ชนะ 

56,600.00 00 00 56,600.00 เหตุผล

ส่วนตัว 

2 8302 ส.ต.อ.โสฬส  เชือ้ขํา 147,500.00 00 00 147,500.00 เหตุผล

ส่วนตัว 

3 2060 ด.ต.สุวัช  เพ็ชรบุญยัง 338,300.00 309,860.13 00 28,439.87 เหตุผล

ส่วนตัว 

4 9350 ส.ต.ต.สริิวิชญ์  สุขศรี 66,000.00 00 00 66,000.00 เหตุผล

ส่วนตัว 

5 9851 ส.ต.ท.วโรดม  ธรรมยุต

โต 

25,500.00 4,500.00 00 21,000.00 เหตุผล

ส่วนตัว 

6 9139 ด.ต.วิเชียร  ทองฉัตร 90,000.00 00 00 90,000.00 เหตุผล

ส่วนตัว 

 723,900.00 314,360.13 00 409,539.87  

         ทุนเรอืนหุ้น   723,900.00  บาท 

  หน้ีเงินกู้    314,360.13     บาท 

  คงเหลือ    409,539.87  บาท 

ที่ประชุม อนุมัตติามเสนอ 

 

 

 

 

/5.5 เรื่อง ประมาณการรับ-จา่ยเงิน... 



5.5  เรื่อง ประมาณการรับ – จ่ายเงนิ ประจ าเดือน ธันวาคม 2560 

 ประมาณการรับ – จ่ายเงิน ประจําเดือนธันวาคม 2560 สหกรณ์ฯ จะได้รับในวันสิ้นเดือนเพื่อให้ที่

ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับจํานวนเงินของสหกรณ์ฯ ที่ประมาณว่าจะได้รับและจ่ายในวันสิ้นเดือนนี้ เพื่อที่ประชุม

จะได้รับทราบยอดเงนิคงเหลอื ดังนี้ 

 รายรับ 

1. รับเงนิค่าหุน้รายเดือน               4,716,500.00  บาท 

2. รับเงนิชําระหนี้สามัญจากสมาชิก           12,780,929.88  บาท 

3. รับเงินชําระหนี้ฉุกเฉินจากสมาชิก    2,261,750.00  บาท 

4. รับดอกเบีย้เงนิให้กู้แก่สมาชิก             11,707,970.82  บาท 

5. เงินฝากออมทรัพย์กลุ่มเป้าหมาย      308,200.00  บาท 

6. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี           1,200.00  บาท 

รวมรับ               31,776,550.70  บาท 

 รวมจ่าย 

1. จา่ยค่าหุน้คืนแก่สมาชิก 6 ราย       409,539.87  บาท 

2. จา่ยค่าเบีย้ประชุมกรรมการ         28,000.00  บาท 

3. ค่าตอบแทนเจ้าหนา้ที่          70,000.00  บาท 

4. จา่ยเงนิเดือนเจา้หนา้ที่         144,990.00  บาท 

5. จา่ยชําระเงินกู้ ธกส.ยะลา             10,000,000.00  บาท 

 

6. จา่ยชําระดอกเบีย้ ธกส.ยะลา      1,106,741.75  บาท 

7. จา่ยดอกเบีย้ตั๋วสัญญาใช้เงนิ ธ.กรุงเทพ       317,589.03  บาท 

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

9. จา่ยชําระดอกเบีย้ สอ.รพ.หาดใหญ่      213,164.38  บาท 

10. ค่าตอบแทนที่ปรึกษา           9,000.00  บาท  

11. จา่ยดอกเบีย้ตั๋วสัญญาใช้เงนิ ธ.กรุงไทย สิโรรส     499,972.61  บาท 

12. จา่ยชําระเงินกู้ สอ.มอ.หาดใหญ่     1,250,000.00  บาท 

13. จา่ยชําระดอกเบีย้ สอ.มอ.หาดใหญ่     695,342.50  บาท 

14. จา่ยเงนิกู้สามัญ 34 ราย               8,661,914.40  บาท 

15. จา่ยดอกเบีย้ตั๋วสัญญาใช้เงนิ – ธ.ธนชาติ     273,698.63  บาท 

16. จา่ยดอกเบีย้ตั๋วสัญญาใช้เงนิ – ธ.แลนด์แอนดเ์ฮาส์    456,164.38  บาท 

17. จา่ยเงนิปันผลและเฉลี่ยคืน     2,693,615.58  บาท 

          รวมจ่าย                                                 27,669,733.13  บาท 

 รวมรับทั้งสิ้น             31,776,550.70  บาท 

/หัก รวมจ่าย... 



 หัก รวมจา่ย              27,669,733.13  บาท 

 เงนิคงเหลือ                         4,106,817.57  บาท 

 กัน ไว้เป็นเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน    3,000,000.00  บาท 

 กัน ไว้เป็นที่จ่ายคืนเงินรับฝาก    1,000,000.00  บาท 

  คงเหลือเป็นเงินใชจ้า่ย                 106,817.57  บาท 

 หมายเหตุ 

 เงินสดคงเหลอื  (20 พ.ย.60)    1,656,274.95  บาท 

 เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส คงเหลือ 20 พ.ย.60    681,759.39  บาท 

 เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขายะลา คงเหลือ 20 พ.ย.60    46,415,749.18  บาท 

 เงินฝาก ธ.กรุงเทพ คงเหลอื              109,789.31  บาท 

 เงินฝาก ธกส.ยะลา คงเหลือ             2,491,733.36  บาท 

 เงินฝากชุมนุม สอ.ตร.แหง่ชาติ       136,474.65  บาท 

 เงินฝากธนาคารธนชาต          91,501.43  บาท 

 เงินฝากธนาคารออมสิน                 175,125.94  บาท 

 เงินฝากธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์       199,872.30  บาท 

 เงนิสดและเงนิฝากธนาคารคงเหลือ                  51,958,280.51  บาท 

 หมายเหตุ 

 หนี้เงนิกู้ สอ.รพ หาดใหญ่ คงเหลือ              68,320,000.00  บาท 

 หนี้เงนิกู้ ธกส.สาขายะลา คงเหลือ                   289,999,825.99  บาท 

 หนี้ตัว๋สัญญาใช้เงนิ ธ.กรุงไทย สาขาสิโรรส         150,000,000.00  บาท 

 หนี้ตัว๋สัญญาใชเ้งิน ธ.แลนด์แอนดเ์ฮาส์         150,000,000.00  บาท 

 หนี้เงนิกู้ สอ.มอ.หาดใหญ่           148,750,000.00  บาท 

 หนี้ตัว๋สัญญาใชเ้งินธนาคารธนชาต           90,000,000.00  บาท 

 หนีต้ั๋วสัญญาใชเ้งิน ธ.กรุงเทพ           80,000,000.00  บาท 

     รวมหน้ีคงเหลือ        977,069,825.99  บาท 

 หมายเหตุ 

 รายได้ยังไม่ลงบัญชี  20/11/60            13,712.00  บาท 

      20/11/60         10,000.00  บาท 

      20/11/60         27,500.00  บาท 

     รวม         51,212.00  บาท 

 

 

 

/5.6 เรื่อง การจา่ยเงนิกู้สามัญ... 



5.6  เรื่อง การจ่ายเงนิกู้สามัญระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 

 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจกิายน  – 20 พฤศจกิายน พ.ศ.2560 

 03/11/60 จํานวน      4 ราย เป็นเงิน    4,250,000.00 บาท 

 14/11/60 จํานวน    1 ราย เป็นเงิน                276,000.00 บาท 

   รวมทั้งหมด  5  ราย  เป็นเงนิ            4,526,000.00 บาท 

ที่ประชุม อนุมัตกิารจา่ยเงินกู้สามัญระหว่างเดือนพฤศจกิายน พ.ศ.2560 

5.7  เรื่อง การจ่ายเงนิกู้สามัญ ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 

ที่ประชุม อนุมัติ 

 5.7.1  สมาชิกขอกู้เงนิสามัญ (กรณีปรับโครงสร้างหน้ี)   

 1. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย จ.ส.ต.ศษิฎภัคย์  จันทร์แดง ตําแหน่ง ผบ.หมู ่นปพ.สภ.ยะหา  สมาชิก

เลขที่ 7611 ขอกู้เงินสามัญ จํานวน  1,700,000.00  บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ขอผ่อนชําระจํานวน 220  

งวด  เนื่องจากต้องรับภาระหนี้ของ ส.ต.อ.วิทวัส  ทองไสย  กรณีขาดราชการ และบัดนี้ได้รับภาระหนี้ของรายนี้

แล้ว จงึขอกู้เงนิสามัญในครั้งนี ้    

ที่ประชุม อนุมัตใิห้กู้ปรับโครงสรา้งหนี ้1,700,000.00  บาท ผ่อนชําระ 220 งวด 

 2. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย จ.ส.ต.ประวิท  ทองขวัญ ตําแหน่ง ผบ.หมู ่สภ.คลองหอยโข่ง  สมาชิก

เลขที่ 6118 ขอกู้เงินสามัญ จํานวน  1,000,000.00  บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ขอผ่อนชําระจํานวน 220  งวด  

เนื่องจากต้องรับภาระหนี้ของ ด.ต.ชาติชาย  มะดํา  กรณีเรียกเก็บเงินไม่ได้ติดคําพิพากษา และบัดนี้ได้รับภาระ

หนี้ของรายนี้แล้ว จงึขอกู้เงนิสามัญในครั้งนี ้    

ที่ประชุม อนุมัตใิห้กู้ปรับโครงสรา้งหนี ้1,000,000.00  บาท ผ่อนชําระ 220 งวด 

 3.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ร.ต.อ.กฤชพิชญ์  พิชญนิตนิัน ตําแหน่ง รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมือง

ยะลา  สมาชิกเลขที่ 4821 ขอกู้เงินสามัญ จํานวน  1,390,000.00  บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)     

ขอผอ่นชําระจํานวน 200  งวด  แตไ่ม่ได้เป็นสมาชิกที่รับภาระหนี้และ ณ ปัจจุบันนี ้เงินเดอืนพอหักชําระหนี้ปกติ       

ที่ประชุม ไม่อนุมัติ 

 5.7.2  สมาชิกขอกู้เงนิสามัญ (กรณตีิดภาระค้ าประกัน) 

 -ไม่ม-ี 

ที่ประชุม -ไม่ม-ี 

 5.7.3 สมาชิกขอกู้เงนิโครงการบรรเทาค่าครองชพี (กรณพีิเศษ) 

 1.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ด.ต.ศักดิ์ดา  มาตโห้  ตําแหน่ง ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.ยะลา สมาชิก

เลขที่ 3923 ขอกู้เงินค่าครองชีพ จํานวน   150,000.00 บาท  ( หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน ) เนื่องจากใช้สิทธิใน

การกู้ในครั้งนี้แล้ว เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ชําระยังไม่ครบ 12 งวด แต่เนื่องจากต้องนําเงินไปรักษาภรรยา

ต้องผา่ตัดเส้นเลือกหัวใจด่วน  ที่โรงพยาบาลศริิราช ในวันที่ 19 ธันวาคม 2560 จงึขอกู้เงนิโครงการค่าครองชีพครั้งนี ้    

ที่ประชุม อนุมัตใิห้กู้โครงการบรรเทาค่าครองชีพ จํานวน 150,000.00  บาท  

/2. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ... 



 2.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ร.ต.ท.พิณ ไชยแพทย์  ตําแหน่ง ศพฐ.10 สมาชิกเลขที่ 4796         

ซึ่งกําลังเกษียณอายุราชการประจําปี  2561  ขอกู้เงินค่าครองชีพ  จํานวน  260,000.00  บาท  (สองแสนหก

หมื่นบาทถ้วน) จงึขอกู้เงนิโครงการค่าครองชีพในครั้งนี้ 

ที่ประชุม อนุมัตใิห้กู้โครงการบรรเทาค่าครองชีพ จํานวน 260,000.00  บาท 

 3.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.สรกานต์  จันทร์เหมือน  ตําแหน่ง ผบ.หมู่ ป.สภ.เมืองพัทลุง 

สมาชิกเลขที่ 8591 ขอกู้เงินค่าครองชีพ จํานวน   100,000.00 บาท  ( หนึ่งแสนบาทถ้วน ) ฝ่ายดําเนินการได้

ตรวจสอบการเป็นสมาชิกไม่เป็นสมาชิก 2 แห่ง ชําระหนี้ปกติ  และเงินเดือนพอหักตามคําขอกู้  จึงขอกู้เงิน

โครงการค่าครองชีพในครั้งนี้ 

ที่ประชุม อนุมัตใิห้กู้โครงการบรรเทาค่าครองชีพ จํานวน 100,000.00  บาท 

 4.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.ธงชัย  หนูรักษ์  ตําแหน่ง ผบ.หมู่ ป.สภ.ยะหา สมาชิกเลขที่ 

8619 ขอกู้เงินค่าครองชีพ จํานวน   50,000.00 บาท  ( ห้าหมื่นบาทถ้วน ) เพื่อใช้จ่ายส่วนตัว  แต่เนื่องจากติด

ภาระค้ําประกัน ส.ต.ต.กษิดิส  บิลละ  วงเงินกู้ 700,000.00  บาท  สัญญาเลขที่  สท 02342/2559  เมื่อวันที่ 1 

ธันวาคม 2559 ซึ่งถูกตั้งกรรมการสอบสวน เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 แต่ ส.ต.ต.กษิดิศฯ ได้ยินยอมบริจาคเงิน

เข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ค้ําประกันเรียบร้อยแล้ว 

ที่ประชุม อนุมัตใิห้กู้โครงการบรรเทาค่าครองชีพ จํานวน 50,000.00  บาท 

 

 5.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  พ.ต.ต.สุจินต์  พรหมรักษา  ตําแหน่ง สว.อก.สภ.กาบัง  สมาชิก

เลขที่  7998  ขอกู้เงินค่าครองชีพ จํานวน  260,000.00  บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) เพื่อชําระหนี ้        

แต่เนื่องจากติดอายัดเงินปันผลและเฉลี่ยคืน เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 และได้กู้ปรับโครงสร้างหนี้ จํานวน  

2,402,300.00 บาท เมื่อ 30 ธันวาคม 2559  ของ ราย  ด.ต.ชาติชาติ  มะดํา ผ่อนชําระมาแล้ว  10  งวด  ในการ

กู้เงินครั้งนีข้อชําระหนี้ฉุกเฉิน จํานวน 50,000.00 บาท คงเหลือรับประมาณ 210,000.00  บาท 

ที่ประชุม อนุมัตใิห้กู้โครงการบรรเทาค่าครองชีพ จํานวน 260,000.00  บาท 

 6.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  ด.ต.อิสระ  ทองขาว ตําแหน่ง ผบ.หมู่ ป.สภ.รามัน  สมาชิกเลขที่  

4809 ขอกู้เงินค่าครองชีพ จํานวน  100,000.00  บาท ( หนึ่งแสนบาทถ้วน ) เพื่อเป็นทุนสํารองในการประกอบ

ธุรกิจ ค้าขาย  แต่เนื่องจากได้ใชส้ิทธิในการกู้โครงการไปแล้ว 1 ครั้ง และขอกู้ใหมแ่ตย่ังไม่ครบ 12 งวด 

ที่ประชุม อนุมัตใิห้กู้โครงการบรรเทาค่าครองชีพ จํานวน 100,000.00  บาท 

 7.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  ด.ต.หญิงสุริยาพร  วงศ์งาม ตําแหน่ง ผบ.หมู่ กก.สภ.รามัน  

สมาชิกเลขที่  5057 ขอกู้เงินค่าครองชีพ จํานวน  230,000.00  บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)  เพื่อเป็นทุน

สํารองในการประกอบอาชีพ เนื่องจากสามีประกอบอาชีพรับเหมางานไฟฟ้า และต้องสํารองค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นค่า

เครื่องมือและค่าจ้างแรงงาน ซึ่งขนาดนี้รับงาน  3  แห่ง  โรงพยาบาลศูนย์ยะลา โรงพยาบาลสะเดา และ

โรงพยาบาลนาทวี  ซึ่งหากไม่ได้เงนิจํานวนนีม้าสํารอง จะทําให้การทํางานที่ทําอยู่ไม่เสร็จตามเป้าและไม่สามารถ

เบิกเงินงวดได้ ซึ่งได้ใชส้ิทธิในการกู้โครงการไปแล้ว 1 ครั้ง และขอกู้ใหมแ่ตย่ังไม่ครบ 12 งวด 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้กู้โครงการบรรเทาค่าครองชีพ จํานวน 230,000.00  บาท 

 

/5.7.4 สมาชิกขอกู้ฉุกเฉิน... 



 5.7.4 สมาชิกขอกู้ฉุกเฉิน (กรณพีิเศษ) 

  สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  ด.ต.ชัยชาญ   สุวรรณชาตรี  ตําแหน่ง  ผบ.หมู่ กก.ปพ.ส่วนที่ 1 สมาชิก

เลขที่  8224  ได้ถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ ายแรง  ขอกู้เงินฉุกเฉิน  จํานวน  10,000.00  บาท               

(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จงึขอกู้ฉุกเฉินในครั้งนี ้  

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้กู้ฉุกเฉิน จํานวน 10,000.00  บาท 

5.8 เรื่อง  รายงานติดตามหน้ีสิน และรายละเอียดลูกหน้ีต่างจังหวัด 

 5.8.1 รายละเอียด ลูกหน้ีต่างจังหวัด 

  ภายในเดือนพฤศจิกายน 2560  มลีูกหนี้ตา่งจังหวัดส่งชําระเงินตั้งแต่  20 ตุลาคม 2560 – 

21 พฤศจกิายน 2560  รวมเป็นเงิน  6,150,105.83  บาท 

   ลูกหนี้ตา่งจังหวัด ยกมาเดือน ต.ค. 60   424 ราย 

   สมาชิกหนว่ยต่างจังหวัด ประจําเดือน พ.ย. 60     

    - ลาออก        3  ราย 

    - ย้ายออก       13 ราย 

    - ย้ายเข้า       10 ราย 

   คงเหลือลูกหนี้ต่างจังหวัด เดือนพฤศจกิายน 2560 418 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 

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

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

  5.ส.ต.อ.คณิศร   อุทธิสินธ์ 

ว / ด / ป รายการ 

25/ ม.ค./

59 
โดนเรื่องอายัดเงินเดือนการเงินเก็บไม่ได้ (ขาดส่งออมสินอายัดเก็บไม่ได้ 3 เดอืน). 

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

ณัฐสิทธิ์  สุยฉ่อง, สหรัฐ  มิสา, คณิศร  อุทธิสนิธ์. 

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

8 / ธ.ค./59 

สอบถามไปยังสหกรณ์ฯ สงขลา  เรื่องส่งเรียกเก็บ ได้รับคําตอบว่า รายส.ต.อ.นันทภัสณ์ฯ เป็น

สมาชิก2ที ่

สอ.ตร.สงขลา และได้กู้เงินฉุกเฉินอีกด้วย จึงติดต่อไปที่เจ้าตัวให้ทําบันทึกข้อความขอโอนย้าย

สหกรณ์ฯ 

ระหว่างนี้รอบันทึกข้อความขอโอนย้าย   

18/ เม.ย./ แจ้งรายละเอียดของสมาชิกสหกรณ์ฯ ครั้งที่2  ที่สอ.ยล./817   และหนังสือขอเชิญพบผู้ค้ําประกัน 



60 ที่สอ.ยล./818 

15/ พ.ค./

60 
แจ้งรายละเอียดของสมาชิกสหกรณ์ ครั้งที่3  ที่สอ.ยล./1127 

21/ มิ.ย./60 

     เบือ้งตน้ ทําเอกสารรับสภาพหนีแ้ล้ว 2 ราย คือ 1.ด.ต.กฤต  จันทร์เพ็ง    2.จ.ส.ต.สหรัฐ  มสิา 

ส่วนด.ต.กมล  ทองคํา ,จ.ส.ต.ณัฐสิทธิ์  สุยฉ่อง และส.ต.อ.คณิศร  อุทธิสินธ์  ได้ดําเนินการจัดส่ง

เอกสารรับสภาพหนีไ้ปให้เสร็จเรยีบร้อยแลว้ 

     จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

15/ ส.ค./60 

     จากเดิมเดอืนกรกฎาคม 2560 สมาชิกรายส.ต.อ.นันทภัสณ์ฯ ถูกธนาคารออมสินฟอ้ง

ล้มละลายในฐานะ 

ผูค้้ําประกัน ส.ต.อ.อุรุพงศฯ์ (สภ.อัยเยอร์เวง) ที่ผ่านมาล่าสุด ธนาคารออมสินขอยืดระยะเวลาการ

ฟ้องไปจนถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 

     จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

19/ ต.ค./60 บอกกล่าวใหชํ้าระหนี(้โนติส) ถึงผูกู้้และผูค้้ําประกัน  ที่สอ.ยล.3287  19/ต.ค./60 

20/ พ.ย./

60 

บอกกล่าวใหชํ้าระหนี(้โนติส) ถึงผูกู้้และผูค้้ําประกัน  ที่สอ.ยล.3575  15/พ.ย./60  (ครั้งที่2) 

ศาลเลื่อนนัดพบ ไปวันที่3 มีนาคม 2561 

ที่ประชุม มีมติใหร้อหนังสอืตอบกลับจากผู้ค้ําประกัน 

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

ทุนเรือนหุ้น     271,500.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     910,913.72  บาท 

    หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ      65,259.33  บาท 

    รับสภาพหนี ้       50,511.46  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

25/ พ.ค./

59 

ส่งหนังสือหักเงินชําระค่าหุ้นและหนี ้ถึงเจ้าหน้าที่การเงนิภจว.สตูล, สภ.มะนัง  ที่สอ.ยล./1770 ยอด 

18,690 บ. 

27/ พ.ค./

59 
ทําหนังสือเชิญพบผูค้้ําประกัน 

26/ พ.ค./

59 

มตทิี่ประชุม ชุดที่21 ครั้งที่5  ได้มมีตใิห้กรรมการติดตามทวงหนี้ เดินทางไปที่สภ.มะนัง เพื่อพบกับ 

ผกก.สภ.มะนัง (เพื่อติดตามทวงหนี้ที่ค้างชําระ) 

5 / ก.ค./59 
นําเงินปันผลชําระหนี้  ใบเสร็จเลขที่ S1-009374/2559,S1-009373/2559 จํานวนเงิน 

19,337.26.- บาท 

20/ ก.ย./

59 
ส่งหนังสือชีแ้จง้ชําระค่าหุน้และหนี้ฯ  ถึงผกก.สภ.มะนัง  ที่สอ.ยล./3229 

25/ ก.ย./

59 

ได้สอบถามไปยังการเงนิสภ.มะนัง เรื่องหนังสือชี้แจ้งฯ ที่สอ.ยล./3229  การเงินได้แจ้งว่า ผกก.สภ.

มะนัง และสมาชิกส.ต.อ.อํานวย เต่งทิ้ง รับทราบ แต่ขอยืนยันว่าจะส่งยอด 10,000 บาท จนกว่าจะ



ทําเรื่องย้ายสหกรณ์ฯ เสร็จ ณ ตอนนีอ้ยู่ในขั้นตอนกําลังหาคนค้ําเงินกู้ 

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

21/ ต.ค./59 

...ได้รับบันทึกข้อความ ที่สต0024(สต).4(12)(16)2726 วันที่12 ตุลาคม 2559  สภ.มะนัง  ขอเรียน

ว่า ด.ต.อํานวยฯ  ยินยอมใหห้ักเงินนําส่งเดือนละ 10,000 บาท/เดือน 

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

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

 4/ เม.ย./

60 

ได้ทําหนังสอืถึง ผกก.สภ.มะนัง  ที่สอ.ยล./724  เรื่อง หักเงินเดือนขา้ราชการตํารวจเพื่อชําระค่าหุน้

และหนี้สหกรณ์ฯ  ครัง้ที่2    และได้ประสานไปยังคณะกรรมการของ สภ.มะนัง  เรื่องที่สมาชิกจะ

ติดตอ่ขอกู้เพื่อปิดชําระหนี้กับสหกรณ์ฯยะลา  เบือ้งตน้ที่สอบถาม คอืเอกสารเรียบร้อย เหลอืแค่ให้

สมาชิกไปส่งเอกสารด้วยตัวเองเท่านั้น 

21/ มิ.ย./60 

ติดตอ่ไปยังสมาชิกเรื่องที่จะขอกู้เพื่อมาปิดหนี้ที่ สอ.ตร.ยะลา แตเ่นื่องจากการขอกู้ที่ สอ.ตร.สตูล 

จะต้องเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ 2 เดือน และต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ 6 เดือน ถึงจะกู้มาปิด

ที่เราได้ เบือ้งตน้ได้ 

โทรสอบถามสมาชิกแจง้ว่าในขณะนีอ้ยู่นั้นตอนดําเนินเอกสารอยู่  

18/ ก.ค./60 ติดตอ่ไปยังสมาชิก เบือ้งตน้เอกสารสมัคร/กู้ เรยีบร้อยแล้ว แตย่ังขาดเอกสารเครดิตบูโร 

18/ ส.ค./60 

     ติดตอ่ไปยังสมาชิกเรื่องสมัคร/กู้  ติดปัญหาเนื่องจากคนค้ําเดิมที่เซ็นค้ําประกันให้ 1 คน เกิด

ย้ายตําแหนง่ 

ไม่สามารถค้ําประกันได้เลยต้องหาคนค้ําประกันคนใหม่แทน 

     จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

19/ ต.ค./60 
บอกกล่าวใหชํ้าระหนี(้โนติส) ถึงผูกู้้และผูค้้ําประกัน(เงินกู้สามัญ)  ที่สอ.ยล.3288  19/ต.ค./60 

                                     ถึงผูกู้้และผูค้้ําประกัน(เงินกู้ค่าครองชีพ)  ที่สอ.ยล.3289  19/ต.ค./60 

20/ พ.ย./

60 

บอกกล่าวใหชํ้าระหนี(้โนติส) ถึงผูกู้้และผู้ค้ําประกัน(เงินกู้สามัญ)  ที่สอ.ยล.3576  15/พ.ย./60          

(ครั้งที่2) 

                                     ถึงผูกู้้และผูค้้ําประกัน(เงินกู้ค่าครองชีพ)  ที่สอ.ยล.3577  15/พ.ย./60   

(ครั้งที่2) 

ที่ประชุม มีมติยื่นโนติสครับ 3 ครัง้หากเจ้าตัวยังไม่ดําเนินการให้ฟ้อง 

 ขาดส่งประจําเดือนตุลาคม 2560 

 1.จ.ส.ต.สิฏฐิสาร   แก้วดํา  ตําแหนง่ย้ายปี60 ผบ.หมู่ ส.ทท.1 กก.5 บก.ทท.  เลขที่สมาชิก5320 

    ทุนเรือนหุ้น     185,000.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     282,250.28  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

20/ พ.ย./

60 

     เนื่องจากสมาชิกย้ายจากสังกัด ภ.จว.สงขลา ไปยัง สังกัด ตร.ท่องเที่ยว(ระนอง) ณ ปัจจุบัน

เงินเดอืน 

สมาชิกรายนี้ยังไม่ได้รับ 2 เดือน จงึสอบถามไปยัง จนท.การเงิน(บก.ท่องเที่ยว) แจง้รอในส่วนของ



เงินเดอืนตกเบิก  

**สหกรณ์ ตร.สงขลา (รอการโอนสมาชิก หากสมาชิกรายนีไ้ด้รับเงินเดือนปกติ)** 

     จงึเรียนมาเพื่อทราบ 

ที่ประชุม ปันผลและเฉลี่ยคืนชําระหนี้ 

 2.ส.ต.ท.อดุลย์  พุทธแทน  ตําแหน่งย้ายปี60 สภ.ทะเลน้อย จว.พัทลุง  เลขที่สมาชิก7459 

    ทุนเรือนหุ้น     185,600.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ     167,600.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ      12,499.43  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

17/ ต.ค./60 ส่งเรียกเก็บ  7,950  ภจว.พัทลุง  ที่สอ.ยล./3269 

24/ ต.ค./

60 
การเงนิ ภจว.พัทลุง แจ้งหักให้สิน้เดือน พ.ย.60 

7/ พ.ย./60 โทรแจ้งให้สมาชิกโอนมาชําระเอง 1 เดือน (ยอด 8,196 บาท) 

ที่ประชุม ปันผลและเฉลี่ยคืนชําระหนี้ 

 แจ้งเพื่อทราบสมาชิกต่างจังหวัดที่เก็บยอดหนีเ้งินกู้ฉุกเฉินไม่ได้ (ตั้งแตย่้าย เก็บได้บางส่วน) 

  1.ด.ต.ไชยยันต์  มุสเิกตุ  ตําแหนง่กก.ปพ.บก.สส.ภ.9  เลขที่สมาชิก 04760 

   **ค้างจ่ายตั้งแตเ่ดือน  10/2560  เก็บต้นได้ไม่เต็ม 

วันที่กู้ฉุกเฉิน: 4/ก.ย./60 
วงเงินกู้: 

47,000.- 
งวดละ(เงินตน้): 4,000.- ยอดคงเหลอื 

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

31/ต.ค./60(รายการชําระ) - - 45,593.22 

ที่ประชุม  อนุมัติ 

  หยุดส่งหุ้นตามมตทิี่ประชุม  11  ราย 

ลําดับ ชื่อ – สกุล 
สมาชิก

เลขที ่
ทุนเรือนหุ้น 

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

2 ด.ต.สถาพร  แก้วขาว 03226 1,935,300.00 บาท 

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

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

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

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

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

8 พล.ต.ต.ชัยทัต  อินทนูจติร 05992 6,698,590.00 บาท 



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

10 ร.ต.ท.วิสิทธิ์  สุวรรณศลีศักดิ์ 07089 746,400.00 บาท 

11 ร.ต.อ.ปรีชา  ก่อเกื้อ 08088 1,800,000.00 บาท 

ที่ประชุม  อนุมัติ 

   

 5.8.2 รายละเอียด สมาชกิ ในหน่วย 

  เก็บได้จริง 

สังกัด หุน้ สท สช สฐ ฉฉ ฉฐ 
เงิน

ฝาก 
ดบ. 

เก็บได้

จรงิ 

ส่งเรียก

เก็บ 

สภ.ยะหา           

8898  ส.ต.ต.สุชาติ  

สุวรรณวรณ์ 

1,40

0 
2,370 - - - - - 

12,024.

78 

15,794.7

8 

18,794.7

8 

 
1,40

0 
2,370 - - - - - 

12,024.

78 

15,794.7

8 

18,794.7

8 

กก.ปพ.ส่วนที่1           

6031  ด.ต.ธีระยุทธ  เรือง

มณี 

1,50

0 
6,600 2,000 - 

2,40

0 
- - 

7,892.3

5 

20,392.

35 

21,992.3

5 

 
1,50

0 
6,600 2,000 - 

2,40

0 
- - 

7,892.3

5 

20,392.

35 

21,992.3

5 

กก.ปพ.ส่วนที่2           

9636  ส.ต.ต.เกษมสันต ์ 

จันทร์นอ้ย 
- - - - - - - - - 5,125.06 

9793  ส.ต.ต.นําพล  ทอง

ประทีป 
- - - - - - - - - 

6,755.0

2 

 - - - - - - - - - 
11,880.0

8 

สมาชิกสมทบ           

9951  นางลัดดา  กาฬมิค - - - - - - - - - 500 

 - - - - - - - - - 500 

 
2,90

0 
8,970 2,000 - 

2,40

0 
- - 

19,917.1

3 

36,187.1

3 

53,167.

21 

ที่ประชุม ทราบ 

 

 



 5.8.3 รายละเอียด สมาชิก ศชต. 

 เรื่อง  รายงานสมาชิก ศชต. เดือนพฤศจิกายน  2560 

 แจ้งคณะกรรมการดําเนินการ ขอแจ้งสมาชิกหนว่ยของ ศชต. ดังนี้ 

 1. สมาชิก ศชต.กก.สส.  จํานวน  47 ราย  จํานวนเงินเรยีกเก็บ  810,043.65  บ.  ติดตอ่การเงนิ 

ศชต.กก.สส.  หักเก็บได้ทั้งจํานวน 

 2. สมาชิก ศชต.อก.  จํานวน  11 ราย  จํานวนเงินเรยีกเก็บ  131,040.07  บ.  ตดิต่อการเงิน 

ศชต.อก.  หักเก็บได้ทั้งจํานวน 

 3. สมาชิก ศชต.ศฝร.  จํานวน  9 ราย  จํานวนเงินเรยีกเก็บ  104,592.81  บ.  ติดตอ่การเงนิ 

ศชต.ศฝร.  หักเก็บได้ทั้งจํานวน   

   ยอดยกมา 77 ราย 

   ลาออก  - ราย 

   ย้ายออก 10 ราย 

   ย้ายเข้า  - ราย 

   คงเหลือ 67 ราย 

 จงึแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม  ทราบ 

 5.8.4 รายละเอียด สมาชิกค าพิพากษา  (ตัดการ์ดนอก) 

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

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

   หนี้เงนิกู้สามัญ(คําพิพากษา)   109,187.25   บาท     

ว / ด / ป รายการ 

คําพิพากษา 19 กันยายน 2559  พิพากษาให้จําเลยทั้งสี่รว่มกันชําระเงนิ567,875.09 บาท 

     (ในอัตราดอกเบีย้8.75%) +ค่าธรรมเนียม23,898 บาท  =591,773.09 บาท 

 26/ เม.ย./

60 

การเงนิกองบังคับการปราบปรามโอนมาชําระ ยอด 10,490 บาท  ชําระหนี้ 

(หักชําระ เงนิต้น9,377.63 บาท  ดอกเบีย้1,112.37 บาท)                                   คงเหลอื  

156,342.95 บาท 

 29/ พ.ค./

60 

การเงนิกองบังคับการปราบปรามโอนมาชําระ ยอด 10,490 บาท  ชําระหนี้ 

(หักชําระ เงนิต้น9,253.17 บาท  ดอกเบีย้1,236.83 บาท)                                   คงเหลอื  

147,089.78 บาท 

 28/ มิ.ย./

60 

การเงนิกองบังคับการปราบปรามโอนมาชําระ ยอด 10,440 บาท  ชําระหนี้ 

(หักชําระ เงนิต้น9,371.37 บาท  ดอกเบีย้1,068.63 บาท)                                   คงเหลอื  

137,718.41 บาท 

 26/ ก.ค./

60 

การเงนิกองบังคับการปราบปรามโอนมาชําระ ยอด 10,340 บาท  ชําระหนี้ 

(หักชําระ เงนิต้น9,415.58 บาท  ดอกเบีย้  924.42 บาท)                                   คงเหลอื  



128,302.83 บาท 

 29/ ส.ค./

60 

การเงนิกองบังคับการปราบปรามโอนมาชําระ ยอด 10,440 บาท  ชําระหนี้ 

(หักชําระ เงนิต้น9,394.24 บาท  ดอกเบีย้1,045.76 บาท)                                   คงเหลอื  

118,908.59 บาท 

 27/ ก.ย./

60 

การเงนิกองบังคับการปราบปรามโอนมาชําระ ยอด 10,550 บาท  ชําระหนี้ 

(หักชําระ เงนิต้น9,721.34 บาท  ดอกเบีย้826.66 บาท)                                     คงเหลอื  

109,187.25 บาท 

 25/ ต.ค./

60 

การเงนิกองบังคับการปราบปรามโอนมาชําระ ยอด 11,440 บาท  ชําระหนี้ 

(หักชําระ เงนิต้น10,707.09 บาท  ดอกเบีย้732.91 บาท)                                     คงเหลอื  

98,480.16 บาท 

ที่ประชุม  ทราบ 

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

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

   หนี้เงนิกู้สามัญ(คําพิพากษา) 1,281,038.50 บาท 

ว / ด / ป รายการ 

คําพิพากษา 14 ธันวาคม 2559  พิพากษาให้จําเลยทั้งหกร่วมกันชําระเงนิ1,476,216.16 บาท 

     (ในอัตราดอกเบีย้8.75%) +ค่าธรรมเนียม42,895 บาท =1,519,111.16 บาท 

31/ธ.ค./59 
ในปี 2559  สมาชิกได้โอนมาชําระทั้งปี รวม 7,644.63 บาท                                คงเหลอื  

1,511,466.53  บาท 

30/ม.ค./60 

การเงนิหักส่งชําระ ยอด 3,500 บ. 

     (หักชําระ ค่าหุ้น 1,500 บาท  เงินต้นสช.  1,470.17 บาท  ดอกเบีย้529.83 บาท  คงเหลือ   

69,586.68  บาท 

23/ก.พ./60 

นําเงินปันผลและเฉลี่ยคืนปี2559 ยอด32,610.07 บาท  ชําระหนี้ 

     (หักชําระ เงนิต้นสช. 32,244.02 บาท  ดอกเบีย้ 366.05 บาท                         คงเหลอื    

37,342.66  บาท 

28/ก.พ./60 

3/เม.ย./60 

28/เม.ย./

60 

30/พ.ค./60 

การเงนิหักส่งชําระ ยอด 3,500 บ. 

     ( เบื้องต้นนําหักในส่วนของดอกเบีย้ หนี้เงนิกู้สามัญ(คําพิพากษา) ) 

 7/มิ.ย./60 

นําทุนเรือนหุ้น ยอด360,000 บาท  ชําระหนี้ 

(หักชําระ เงนิต้นสช.   37,342.66 บาท  ดอกเบีย้       851.21 บาท     คงเหลอื         -            บาท 

            เงินต้นสษ. 230,428.03 บาท  ดอกเบีย้  91,378.10 บาท)     คงเหลอื  1,281,038.50  บาท 

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



31/ก.ค./60 

30/ส.ค./60 

29/ก.ย./60 

30/ต.ค./60 

     ( เบื้องต้นนําหักในส่วนของดอกเบีย้ หนี้เงนิกู้สามัญ(คําพิพากษา) ) 

ที่ประชุม ที่ปรึกษาฝา่ยกฎหมายดําเนินการ 

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

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

บาท) 

                      หนี้เงนิกู้สามัญ(คําพิพากษา)    1,350,808.55 บาท 

  หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ                     -  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

คําพิพากษา 28 พฤศจกิายน 2559  พิพากษาให้จําเลยทั้งหกร่วมกันชําระเงนิ1,522,711.05 บาท 

     (ในอัตราดอกเบีย้8.75%) +ค่าธรรมเนียม45,805 บาท  =1,568,516.05 บาท 

 22/ ก.พ./

60 

นําเงินปันผลและเฉลี่ยคืนปี2559 ยอด26,353.08 บาท  ชําระหนี้ 

(หักชําระ ค่าหุ้น1,500 บาท ดอกเบีย้สช. 2,825.72 บาท                               คงเหลือ      

54,593.56 บาท 

                                   ดอกเบีย้สษ.22,027.36 บาท)                             คงเหลือ  

1,568,516.05 บาท 

 27/ ม.ีค./

60 

นําทุนเรือนหุ้น ยอด327,000 บาท  ชําระหนี้ 

(หักชําระ เงนิต้นสช.  54,593.56 บาท  ดอกเบีย้394.87 บาท                        คงเหลือ         -           

บาท 

            เงินต้นสษ. 217,707.50 บาท  ดอกเบีย้54,304.07 บาท)                   คงเหลือ  

1,350,808.55 บาท 

ที่ประชุม ที่ปรึกษาฝา่ยกฎหมายดําเนินการ 

5.8.6 รายละเอียด สมาชิก ข้าราชการบ านาญ 

  ภายในเดือน พฤศจิกายน 2560 มีลูกหนี้ข้าราชการบํานาญส่งชําระเงินตั้งแต่ 21 ตุลาคม 2560 –                     

23 พฤศจิกายน  2560 จํานวน 148 ราย รวมเป็นเงิน  1,738,151.51 บาท เรียกเก็บจริง จํานวน 120 ราย จํานวน

เงิน 1,264,629.50 บาท  มาชําระเอง จํานวน 4 ราย จํานวนเงิน 35,943.89 บาท และเรียกเก็บจาก

กรมบัญชกีลาง จํานวน 23 ราย จํานวนเงิน 350,584.22 บาท  และหยุดส่งหุ้น  1  ราย   

           สมาชิกหนว่ยบํานาญ ประจําเดือน พ.ย.60           ยอดยกมา        149   ราย 

  ลาออก ประจําเดือน 21 ต.ค.– 23 พ.ย.60   ลาออก/ย้าย        1 ราย 

                                                                           เสียชีวติ             - ราย 

                 ย้ายเข้า             -    ราย 

 



          คงเหลือ  บํานาญ เดือน พฤศจิกายน 2560             ทั้งสิน้              148     ราย  

 หักเรียกเก็บไม่ได้  จํานวน  1  ราย   

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

     ทุนเรือนหุ้น        391,500.00  บาท 

    หนี้เงนิกู้สามัญ        649,827.03  บาท 

    หนี้เงนิกู้ฐานะผูค้้ําประกัน      71,802.21  บาท 

ว / ด / ป รายการ 

20/ ต.ค./ 

60 
ส่งหักผ่านบัญชีธนาคาร ยอด 25,000 บาท  ไม่สามารถหักเรียกเก็บได้ 

20/ พ.ย./ 

60 
สอ.ตร.อุบลราชธานี..หักเงินนําส่ง ยอด 14,400 บาท 

ที่ประชุม รอสิน้เดือน 

5.9 เรื่อง  ขอลดยอดการส่งช าระ (กรณีรับภาระหน้ี) 

 1.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ  จ.ส.ต.สุรไกร  ไชยะชิน  สมาชิกเลขที่  6681  ตําแหน่ง ผบ.หมู่ ปพ.สภ.ธวัช

บุรี  จว.ร้อยเอ็ด  มีความประสงค์ที่จะขอลดยอดการส่งชําระหนี้กรณีรับภาระหนี้ ราย ส.ต.อ.อรรถพงศ์  ศรีบุญ

เรือง จากเดิมเดือนละ 2,300.00 บาท  ขอเปลี่ยนเป็นเดือนละ 1,000.00  บาท  เนื่องจากมีภาระครอบครัวที่

จะต้องรับผิดชอบ  

ที่ประชุม  ขอรับรองเงินเดอืนจากการเงนิรอพิจารณาในเดือนถัดไป 

 2. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ  ส.ต.ท.นิเมาลานา  สาและ  สมาชิกเลขที่  8523  ตําแหน่ง สภ.รามัน มีความ

ประสงค์ที่จะขอลดยอดการส่งชําระหนี้กรณีรับภาระหนี้ ราย ส.ต.ท.สุชาติ  ศรีเทพอุบล จากเดิมเดือนละ 

1,570.00 บาท  ขอเปลี่ยนเป็นเดือนละ 1,000.00  บาท  เนื่องจากมีภาระครอบครัวที่จะต้องรับผิดชอบ  

ที่ประชุม  ขอรับรองเงินเดอืนจากการเงนิรอพิจารณาในเดือนถัดไป 

5.10  เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์เลื่อนการช าระหน้ีกับทางสหกรณ์ 

 ด้วย  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ด.ต.นันทภัสณ์  แก้วคงบุญ  ตําแหน่ง  ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สงขลา  

สมาชิกเลขที่  5137  มีความประสงค์ขอเลื่อนการชําระหนี้พร้อมทั้งดอกเบี้ยทั้งหมดเนื่องจากฟ้องร้องในคดี

ล้มละลายในฐานะที่เป็นคนค้ําประกันกับทางธนาคารออมสินของ ส.ต.อ.อุรุพงศ์  พรหมยานนท์  ซึ่งได้ถูกไล่ออก

จากราชการ เมื่อปี 2555 และได้เป็นคนค้ําประกัน และได้รับภาระหนี้  ส.ต.อ.อุรุพงศ์ฯ  หมดแล้ว  แต่ยังติดค้าง

คดีกับทางธนาคารออมสินอีกคดีหนึ่ง ซึ่งธนาคารออมสินได้ยินยอมประนอมหนี้ให้ผ่อนชําระได้  จึงขอความ

อนุเคราะหเ์ลื่อนการชําระหนี้ออกไปก่อน  จนกว่าคดีจะเสร็จสิน้  ซึ่งทางกรมบังคับคดีจะคืนเงินเดือนที่อายัดไว้ให้

ทั้งหมด  จึงจะได้นําเงินสว่นที่ได้ชําระหนี้กับทางสหกรณ์ตอ่ไป 

ที่ประชุม  ให้ยื่นโนติสให้ครบ 3 ครั้ง และยื่นฟ้องต่อไป 

 

 

/5.11 เรื่อง ขอหยุดส่งหุ้นรายเดือน... 



5.11  เรื่อง  ขอหยุดส่งหุ้นรายเดือน 

 1.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  นางสุรีย์  ไชยโยธา  ตําแหน่ง  สมาชิกสมทบ  สมาชิกเลขที่  10188        

ซึ่งเป็นคู่สมรส ของ พล.ต.ต.สุริยา  ไชยโยธา  ตําแหน่งข้าราชการบํานาญ  ขอหยุดส่งหุ้นประจําเดือน         

จํานวน  500.00  บาท  เนื่องจากมีทุนเรอืนหุน้  จํานวน  900,000.00  บาท  จงึขอหยุดส่งหุน้ตามระเบียบ 

ที่ประชุม  อนุมัตหิยุดส่งหุ้นรายเดือน 

 2. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  ร.ต.อ.วีระยุทธ์  ปิ่นทองพันธุ์  ตําแหน่ง  รอง สว.สอบสวน กลุ่มงาน

สอบสวน ภ.จว.ยะลา  สมาชิกเลขที่  8220  มีความประสงค์ขอหยุดส่งหุ้นรายเดือน  เนื่องจากได้ชําระหนี้เงินกู้

เสร็จสิน้เรียบร้อยแลว้  มีทุนเรือนหุ้น  2,914,000.00  บาท  จงึขอหยุดส่งหุน้ตามระเบียบ 

ที่ประชุม  อนุมัตหิยุดส่งหุ้นรายเดือน 

5.12  เรื่อง  สมาชิกขอลาออกจากการเป็นสมาชิก  (กรณตีิดภาระค้ าประกัน) 

 1.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ร.ต.ต.บุญส่ง  แก้วสุโข  ตําแหน่ง  ข้าราชการบํานาญ  สมาชิกเลขที่  

2559 ขอลาออกจากการเป็นสมาชิก  รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   669,900.00 บาท 

  หน้ีเงินกู้สามัญ   669,368.68 บาท 

  ติดภาระค้ าประกัน  1  ราย 

  1.  ร.ต.ท.ชอบ  แก้วนางโอ   หุน้  430,000.00  บาท  หนี้  999,600.00  บาท 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้ลาออกจากการเป็นสมาชิก 

 2.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.อ.สุวัฒชัย  บุญแก้วขวัญ  ตําแหน่ง  ต่างจังหวัด  สมาชิกเลขที่  

7178 ขอลาออกจากการเป็นสมาชิก  รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   139,300.00 บาท 

  หน้ีเงินกู้สามัญ    85,397.26 บาท 

  ติดภาระค้ าประกัน  1  ราย 

  1.  ส.ต.อ.สุพิชาติ  เมอืงสุข   หุน้  158,200.00  บาท  หนี้  217,800.00  บาท 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้ลาออกจากการเป็นสมาชิก 

 3.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ร.ต.ต.สนอง  มาโสภา ตําแหน่ง  ต่างจังหวัด  สมาชิกเลขที่  6424    

ขอลาออกจากการเป็นสมาชิก  รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   235,500.00 บาท 

  หน้ีเงินกู้สามัญ   191,099.89 บาท 

  ติดภาระค้ าประกัน  1  ราย 

  1.  ส.ต.ท.โชคชัย  กําไรทอง   หุ้น  266,000.00  บาท  หนี้  622,401.41  บาท 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้ลาออกจากการเป็นสมาชิก 

 

/4. ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ... 



 4.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ร.ต.ท.เวนิช  ศรีสง ตําแหน่ง  ข้าราชการบํานาญ  สมาชิกเลขที่  4339    

ขอลาออกจากการเป็นสมาชิก  รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น         1,165,000.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ   575,000.00 บาท 

  ติดภาระค้ าประกัน  3  ราย 

  1.  ร.ต.ท.สุวิทย์  เงินมูล       หุน้  415,700.00  บาท  หนี ้   770,400.00  บาท 

  2.  ร.ต.ต.วัลลภ  ศริิวารุจน ์  หุน้  381,000.00  บาท  หนี้  1,540,000.00  บาท 

  3.  ร.ต.ท.วสุพล  หวุ่นจันทร์  หุ้น  497,600.00  บาท  หนี ้   699,300.00  บาท 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้ลาออกจากการเป็นสมาชิก 

 5.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ร.ต.อ.อาดัม  รอเหมมัน ตําแหน่ง  ภ.จว.สตูล  สมาชิกเลขที่  9250    

ขอลาออกจากการเป็นสมาชิก  รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น            644,000.00 บาท 

  ติดภาระค้ าประกัน  2  ราย 

  1.  ร.ต.อ.คงฤทธิ์  วงษ์วอ       หุ้น  375,500.00  บาท  หนี้  1,402,800.00  บาท 

  2.  ร.ต.อ.พงษ์ศักดิ์  นวลเอียด หุน้  128,000.00  บาท  หนี้     325,600.00  บาท 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้ลาออกจากการเป็นสมาชิก 

5.13  เรื่อง  ขอโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์  (กรณีไม่ติดภาระค้ าประกัน) 

 1.  ด้วย  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.อ.กูอรุณ  สัญญา  ตําแหน่ง  ผบ.หมู่ ป.สภ.เมืองสตูล  สมาชิกเลขที่  8226 

ขอโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรสตูล จํากัด  รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   219,600.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ  506,841.50 บาท 

  ไม่ติดภาระค้ าประกัน 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้โอนสมาชิกภาพไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสตูล จํากัด 

 2.  ด้วย  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ร.ต.อ.โสภณ  ณ สุวรรณ  ตําแหน่ง  รอง สวป.สภ.เมืองสตูล  สมาชิกเลขที่  

5012 ขอโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรสตูล จํากัด  รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   414,000.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ  955,551.92 บาท 

  ไม่ติดภาระค้ าประกัน 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้โอนสมาชิกภาพไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสตูล จํากัด 
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5.14  เรื่อง  ขอโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ (กรณตีิดภาระค้ าประกัน) 

 1.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ด.ต.สํารวย  พลับใหญ่  ตําแหน่ง ผบ.หมู่ ป.สภ.อ่าวน้อย  สมาชิกเลขที่  

7253  ขอโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจประจวบคีรขีันธ์ จํากัด  รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   415,500.00 บาท 

  หน้ีเงินกู้สามัญ          1,510,000.00 บาท 

  หน้ีเงินกู้สามัญค่าครองชีพ    2,124.34 บาท 

  หน้ีเงินกู้สามัญทุนการศึกษา  13,889.06 บาท 

  ติดภาระค้ าประกัน  จ านวน  2  ราย   

  1.  ด.ต.ชัยรัตน์  จันฝาก    หุน้  261,400.00  บาท  หนี ้    883,421.24  บาท 

  2. ส.ต.อ.จตุรวิทย์  รุ่งเรือง หุน้  302,000.00  บาท  หนี ้   539,812.00  บาท 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้โอนสมาชิกภาพไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจประจวบคีรขีันธ์ จํากัด 

 2.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.อ.โชติณัฐ  บุปผะโก  ตําแหน่ง บก.ภ.8  สมาชิกเลขที่  6959      

ขอโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสุราษฎรธ์านี จํากัด  รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   415,500.00 บาท 

  หน้ีเงินกู้สามัญ          1,510,000.00 บาท 

  หน้ีเงินกู้สามัญค่าครองชีพ    2,124.34 บาท 

  หน้ีเงินกู้สามัญทุนการศึกษา  13,889.06 บาท 

  ติดภาระค้ าประกัน  จ านวน  1  ราย   

  1.  ส.ต.อ.อัครเดช  เกลีย้งไธสง    หุน้  340,500.00  บาท  หนี ้    1,087,233.15  บาท 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้โอนสมาชิกภาพไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสุราษฎรธ์านี จํากัด  

 3.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.อ.โยฮัน  มูซอ  ตําแหน่ง ผบ.หมู่ สภ.เมืองปัตตานี  สมาชิกเลขที่  

9284  ขอโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจปัตตาน ีจํากัด  รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น     53,100.00 บาท 

  หน้ีเงินกู้สามัญค่าครองชีพ   54,100.00 บาท 

  หน้ีเงินกู้ฉุกเฉิน      96,300.00 บาท 

  ติดภาระค้ าประกัน  จ านวน  2  ราย   

  1.  ส.ต.อ.ธีรพงศ์  เกษม    หุน้  149,500.00  บาท  หนี ้    390,100.00  บาท 

  2.  ส.ต.อ.ณฐพงศ์  แดงเพ็ง หุน้  188,200.00  บาท  หนี ้     80,600.00  บาท 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้โอนสมาชิกภาพไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจปัตตานี จํากัด 
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 4.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ร.ต.ท.สัญญา  พงศ์รัตน์  ตําแหน่ง ผบ.หมู่ สภ.นาประดู่  สมาชิกเลขที่  

9284  ขอโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจปัตตาน ีจํากัด  รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น    414,000.00 บาท 

  หน้ีเงินกู้สามัญ             1,182,100.00 บาท 

  หน้ีเงินกู้สามัญค่าครองชีพ      92,615.92 บาท 

  ติดภาระค้ าประกัน  จ านวน  1  ราย   

  1.  จ.ส.ต.วิชัย  คงชํานาญ   หุน้  990,870.00  บาท  หนี้     822,221.32  บาท 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้โอนสมาชิกภาพไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจปัตตานี จํากัด 

 5.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.อ.วิทยา   เส้งนนท์  ตําแหน่ง ผบ.หมู่ ป.สภ.สายบุรี  สมาชิกเลขที่  

8183 ขอโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจปัตตานี จํากัด  รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   164,700.00 บาท 

  หน้ีเงินกู้สามัญ            501,200.00 บาท 

  หน้ีเงินกู้สามัญค่าครองชีพ  43,543.96 บาท 

  หน้ีเงินกู้ฉุกเฉิน   34,945.85 บาท 

  ติดภาระค้ าประกัน  จ านวน  4  ราย   

  1.  ส.ต.อ.ครรธิชาติ  มาสวัสดิ์   หุน้  330,000.00  บาท  หนี้   1,098,339.98 บาท 

  2.  ส.ต.ต.พิภูษณ  แก้ววิชิต   หุน้  176,100.00   บาท  หนี้    713,600.00  บาท 

  3.  ส.ต.อ.ดนัย  มีสวัสดิ์    หุน้    85,300.00  บาท  หนี้     66,000.00  บาท 

  4.  ส.ต.ต.นพพล  ชูเรอืงสุข   หุน้  226,000.00  บาท   หนี้    799,300.00   บาท 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้โอนสมาชิกภาพไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจปัตตานี จํากัด 

 6.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.ท.ปกรณ์     จันทรัตน์ ตําแหน่ง ผบ.หมู่ สภ.เกาะสมุย  สมาชิก

เลขที่  7153 ขอโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสุราษฎรธ์านี จํากัด  รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   232,500.00 บาท 

  หน้ีเงินกู้สามัญ            524,322.00 บาท 

  ติดภาระค้ าประกัน  จ านวน  4  ราย   

  1.  จ.ส.ต.ยุทธนา  โยธาทิพย์   หุน้  267,500.00 บาท  หนี ้      26,700.00   บาท 

  2.  ส.ต.อ.เกียรติศักดิ์  มะลาไสย์  หุน้  265,435.95 บาท  หนี้    605,435.93  บาท 

  3.  ส.ต.ท.ฤาชา  ศรจีันทร์   หุน้  176,600.00  บาท  หนี้   704,409.17   บาท 

  4.  ส.ต.อ.พิษณุ  ทะประสทิธิ์จิต   หุน้  231,500.00  บาท  หนี้      750,000.00  บาท 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้โอนสมาชิกภาพไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสุราษฎรธ์านี จํากัด 
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 7.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  จ.ส.ต.อาทิตย์  ตะสอน ตําแหน่ง ผบ.หมู่ บก.สปพ.  สมาชิกเลขที่  

8153 ขอโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจแหง่ชาติ จํากัด  รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   330,000.00 บาท 

  หน้ีเงินกู้สามัญ          1,339,928.92 บาท 

  หน้ีเงินกู้ค่าครองชีพ  268,800.00 บาท 

  ติดภาระค้ าประกัน  จ านวน  4  ราย   

  1.  จ.ส.ต.กิตตศิักดิ์  ภูก่ลาง   หุน้  337,200.00 บาท  หนี ้     148,000.00 บาท 

           หนี้ 1,256,800.00 บาท 

  2.  ส.ต.อ.นพพร  จูก้องไตรพิภพ  หุ้น  333,000.00 บาท  หนี้  1,317,923.75 บาท 

  3.  จ.ส.ต.สุวัฒน์  หมั่นสดับ   หุน้  407,500.00  บาท  หนี้ 1,786,800.00  บาท 

            หนี้       8,200.00 บาท 

  4.  จ.ส.ต.สุพล  มหสินันท์   หุน้  257,000.00  บาท  หนี้      642,529.24  บาท 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้โอนสมาชิกภาพไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจแหง่ชาติ จํากัด 

5.15  เรื่อง  แจ้งสมาชิกเสียชีวิต 

 1.  สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  ส.ต.ต.สหภาพ  เพ็งทอง  ตําแหน่ง ผบ.หมู่ กก.ปพ.ส่วนที่ 2 สมาชิกเลขที่ 

9443  ได้เสียชวีิตเมื่อวันที่  6  พฤศจกิายน 2560  สาเหตุ บาดแผลกระสุนปืนทําลายสมอง  รายละเอียดดังนี ้

  ทุนเรอืนหุ้น     86,800.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ   278,400.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญค่าครองชีพ 188,000.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้ฉุกเฉิน     20,000.00 บาท 

  ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ 

   1.  ส.ต.ต.สทิธิชัย  เตชวันโต    กก.ปพ.ส่วนที่ 2   สมาชิกเลขที่  9431 

   2.  ส.ต.ต.สรรญเพ็ชร  จันทร์นวล   กก.ปพ.ส่วนที่ 2   สมาชิกเลขที่  9442 

  ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญค่าครองชีพ 

   1.  ส.ต.ต.อทิธิพล  ศรีสุธรรม    กก.ปพ.ส่วนที่ 2   สมาชิกเลขที่  9441 

  ผู้ค้ าประกันเงินกู้ฉุกเฉิน 

   1.  ส.ต.ต.สรรญเพ็ชร  จันทร์นวล  กก.ปพ.ส่วนที่ 2 สมาชิกเลขที่  9942 

  ติดภาระค้ าประกัน  1  ราย 

   1.  ส.ต.ต.สทิธิชัย  เตชวันโต      กก.ปพ.ส่วนที่ 2 สมาชิกเลขที่  9431 

ที่ประชุม  ตรวจสอบสิทธิ 
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 2.  สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  ส.ต.ต.อนุฤทธิ์  เจริญนพคุณ  ตําแหน่ง ผบ.หมู่ สภ.เบตง สมาชิกเลขที่ 

9532  ได้เสียชวีิตเมื่อวันที่  6  พฤศจกิายน 2560  สาเหตุ ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว  รายละเอียดดังนี ้

  ทุนเรอืนหุ้น    126,000.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ   526,900.00 บาท 

  ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ 

   1.  ส.ต.ต.บํารุง   หลัดเกลีย้ง  สภ.เบตง สมาชิกเลขที่  9557 

   2.  ส.ต.ต.เกษมสุข  แซ่ลู่  สภ.เบตง สมาชิกเลขที่  9606 

  ไม่ติดภาระค้ าประกัน   

ที่ประชุม  ตรวจสอบสิทธิ 

5.16  เรื่อง  ขอรับเงนิว่าด้วยกองทุนเพื่อสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ 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 12  กรณีสมาชิกเสียชีวติจา่ยเงนิกองทุนสวัสดิการดังนี้ 

 (ก) เป็นสมาชิกไม่เกินหา้ปี  จํานวน  50,000.00 บาท 

 (ข) เป็นสมาชิกเกินห้าปี  จํานวน  70,000.00 บาท 

 1.  สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  ส.ต.ต.สหภาพ  เพ็งทอง  ตําแหน่ง ผบ.หมู่ กก.ปพ.ส่วนที่ 2 สมาชิกเลขที่ 

9443  ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่  6  พฤศจิกายน 2560  สาเหตุ บาดแผลกระสุนปืนทําลายสมอง  จึงขอเบิกเงิน

สวัสดิการในการเสียชวีิตในครั้งนี้ โดยมีผู้รับผลประโยชน ์ ดังนี้ 

  1.  นายสมใจ  เพ็งทอง  บิดา 

  2.  นางนางบุญเยื้อ  เพ็งทอง  มารดา 

ที่ประชุม  อนุมัตติามระเบียบ 

 2.  สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  ส.ต.ต.อนุฤทธิ์  เจริญนพคุณ  ตําแหน่ง ผบ.หมู่ สภ.เบตง สมาชิกเลขที่ 

9532  ได้เสียชวีิตเมื่อวันที่  6  พฤศจกิายน 2560  สาเหตุ ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว  จึงขอเบิกเงินสวัสดิการ

ในการเสียชวีิตในครั้งนี้    

ที่ประชุม  อนุมัตติามระเบียบ 

 ข้อ  14  กรณีสมาชิกและสมาชิกสมทบเกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บต้องพักรักษาโรงพยาบาล   

 (ก)  สมาชิกได้รับบาดเจ็บต้องพักรักษาตัวโรงพยาบาลจ่ายเงนิช่วยเหลือวันละ 300.00 บาท แต่ไม่เกินปี

ละ  20,000.00  บาท 

 (ข)  สมาชิกสมทบได้รับบาดเจ็บต้องพักรักษาตัวโรงพยาบาลจ่ายเงินช่วยเหลือวันละ 100.00 บาท  แต่

ไม่เกินปีละ  10,000.00 บาท 

 

/1. สมาชิกสหกรณ์ฯ... 



 1.  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย จ.ส.ต.เอกชัย  สมอคํา ตําแหน่ง ผบ.หมู่ กก.ปพ.ส่วนที่ 2 สมาชิกเลขที่ 7708  

ได้เกิดเหตุการณ์เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 08.40 ได้มีคนร้ายลอบวางระเบิดเสาไฟฟ้า อําเภอกาบัง 

จังหวัดยะลา จึงทําให้เจ้าหน้าที่กําลังเดินเข้าตรวจสอบพื้นที่ได้รับบาดเจ็บ  ได้พักรักษาตัวโรงพยาบาลยะลา 

ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2560 – 28 ตุลาคม 2560 เป็นเวลา 44 วัน จึงขอเบิกเงินสวัสดิการในการเข้า

รักษาพยาบาลในครั้งนี้ 

ที่ประชุม  อนุมัตติามระเบียบ 

 2. สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  ส.ต.ต.ณัฐพงศ์  เกตุศรัทธา  ตําแหน่ง  สภ.เมืองยะลา สมาชิกเลขที่ 9965  

ได้ออกไปปฏิบัติหน้าที่และประสบอุบัติเหตุรถชนเมื่อวันที่ 13  ตุลาคม 2560  ได้พักรักษาตัวโรงพยาบาลยะลา 

ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2560 – 17 ตุลาคม 2560 เป็นเวลา  4  วัน  จึงขอเบิกเงินสวัสดิการในการเข้า

รักษาพยาบาลในครั้งนี้ 

ที่ประชุม  อนุมัตติามระเบียบ 

 ข้อ 15  สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่  ให้แก่สมาชิก ครั้งละ 1,000.00 โดยจ่ายครั้งเดียวและกรณีบิดา 

มารดา เป็นสมาชิกทั้ง 2 คน ให้ขอรับเงนิสวัสดิการตามสิทธิอันพงึได้ทั้ง 2 คน 

 1.  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.ต.สิทธิพงศ์  สุภเพียร  ตําแหน่ง  ผบ.หมู่ นปพ.สภ.ยะหา  สมาชิกเลขที่  

9529 ได้ทายาทใหม่  จํานวน  1  ราย คือ  ด.ญ.ชรนิทร์ทิพย์  สุภเพียร  เกิดเมื่อ 10 ตุลาคม 2560   

ที่ประชุม  อนุมัตติามระเบียบ 

 2.  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ด.ต.พงศกร  สุวรรณ ตําแหน่ง  กก.ปพ.ส่วนที่ 2 สมาชิกเลขที่  7362       

ได้ทายาทใหม่  จํานวน  1  ราย คือ  ด.ญ.ธัญชนก  สุวรรณ  เกิดเมื่อ 10 พฤศจกิายน 2560   

ที่ประชุม  อนุมัตติามระเบียบ 

 3.  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ร.ต.อ.สุริยา  เกื้อดํา ตําแหน่ง  สภ.บันนังสตา สมาชิกเลขที่  7418           

ได้ทายาทใหม่  จํานวน  1  ราย คือ  ด.ช.ปกรณ์เกียรติ  เกื้อดํา  เกิดเมื่อ 11 ตุลาคม 2560   

ที่ประชุม  อนุมัตติามระเบียบ 

 ข้อ 17  จ่ายเป็นเงินสวัสดิการสมาชิกอุปสมบทและประกอบพิธีฮัจจ์  โดยจ่ายครั้งเดียว  จํานวน  

1,000.00  บาท 

 1.  สมาชิกสหกรณ์  ราย  ส.ต.ต.วรพงศ์  ไชยหาญ  ตําแหน่ง  ผบ.หมู่ ป.สภ.ยะหา สมาชิกเลขที่ 9613  

มีความประสงคข์อรับเงนิสวัสดิการจากการลาอุปสมบทในครั้งนี้ 

ที่ประชุม  อนุมัตติามระเบียบ 

 2.  สมาชิกสหกรณ์  ราย  ส.ต.ต.พงศ์ศิริ  รักษาศร  ตําแหน่ง  ผบ.หมู่ ป.สภ.เมืองยะลา สมาชิกเลขที่ 

8726  มีความประสงคข์อรับเงนิสวัสดิการจากการลาอุปสมบทในครั้งนี้ 

ที่ประชุม  อนมุัตติามระเบียบ 

 3.  สมาชิกสหกรณ์  ราย  ส.ต.ท.ศรัญญู  พรมดาน  ตําแหน่ง ผบ.หมู่ กก.สส.สภ.โกตาบารู สมาชิก

เลขที่ 8827  มีความประสงคข์อรับเงนิสวัสดิการจากการลาอุปสมบทในครั้งนี้ 

ที่ประชุม  อนุมัตติามระเบียบ 

 

/4. สมาชิกสหกรณ์... 



 4.  สมาชิกสหกรณ์  ราย  ส.ต.ต.ศิวนาถ  นิ่มอนงค์  ตําแหน่ง ผบ.หมู่ สภ.รามัน  สมาชิกเลขที่ 9540  

มีความประสงคข์อรับเงนิสวัสดิการจากการลาอุปสมบทในครั้งนี้ 

ที่ประชุม  อนุมัตติามระเบียบ 

 5.  สมาชิกสหกรณ์  ราย  ด.ต.ภูอัด  ราเซะบิง  ตําแหน่ง ผบ.หมู่ สภ.ลําใหม่  สมาชิกเลขที่ 7244       

มีความประสงคข์อรับเงนิสวัสดิการจากการประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมอืงเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ในครั้งนี ้

ที่ประชุม  อนุมัตติามระเบียบ 

5.17  เรื่อง  ขอรับโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ 

 1.  ตามหนังสือ  สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจตระเวนชายแดน จํากัด  ที่ สอ.299/2560 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 

2560 ราย  พ.ต.ต.สมหมาย  อารีรักษ์ ตําแหน่ง กลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิด บก.สปพ. ตชด. ขอโอนสมาชิกมายัง

สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   333,200.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ          1,600,000.00 บาท 

  ไม่ติดภาระค้ าประกัน 

ที่ประชุม  อนุมัตริับโอนเช็คข้อมูลใหค้รบถ้วน 

 2.  ตามหนังสือ  สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด ที่ สอ.2409/2560 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2560 

ราย ร.ต.ท.ไพโรจน์  จันทร์สงิห ์ขอโอนสมาชิกมายังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   238,700.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ          1,203,655.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญพิเศษ  280,429.00 บาท 

  ไม่ติดภาระค้ าประกัน 

ที่ประชุม  อนุมัตริับโอนเช็คข้อมูลใหค้รบถ้วน 

5.18  เรื่อง  แจ้งอายัดสิทธิเรยีกร้องเงนิปันผลเฉลี่ยคนื 

 1.  ตามหนังสือสํานักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา ที่ ยล0026/(1)3240  ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 

เรื่อง แจง้อายัดสิทธิเรยีกร้อง ได้มหีมายบังคับคดีหมายเลขแดงที่ ผบ.2796/2560 ระหว่าง นางณิชานันท์  หนูบ่ม 

โจทก์  ด.ต.สงวน  นวลประกอบ  จําเลย  สมาชิกเลขที่  9106  ขออายัดสิทธิเรียกร้องโดยขออายัดเงินปันผล    

เงินเฉลี่ยคืน และเงินคา่หุน้ประจําปี 2560 และปีตอ่ๆไป 

ที่ประชุม  อนุมัตอิายัดเงนิปันผลเฉลี่ยคืนตามหนังสือบังคับคดี 

 2.  ตามหนังสือสํานักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา ที่ ยล0026/(1)3307  ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 

เรื่อง แจ้งอายัดสิทธิเรียกร้อง ได้มีหมายบังคับคดีหมายเลขแดงที่ ผบ.1410/2557 ระหว่าง บริษัทโตโยต้าลิสซิ่ง 

จํากัด  โจทก์  ด.ต.นพดล  กัลยา จําเลย  สมาชิกเลขที่  3775  ขออายัดสิทธิเรียกร้องโดยขออายัดเงินปันผล    

เงินเฉลี่ยคืน และเงินคา่หุน้ประจําปี 2560 และปีตอ่ๆไป 

ที่ประชุม  อนุมัตอิายัดเงนิปันผลเฉลี่ยคืนตามหนังสือบังคับคดี 

/5.19 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ.... 



5.19  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการชุดท่ี 23  

ที่ประชุม  แตง่ตัง้คําสั่งคณะกรรมการชุดที่ 23 ดังนี้ 

ค าสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

ที่           /2560 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

.................................................................. 

  ตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 23 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 พฤศจกิายน 2560 ที่

ประชุมได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งมีความจําเป็นจะต้องมอบหมายงานแก่คณะกรรมการดําเนินการ

ชุดดังกล่าว เพื่อรับผดิชอบงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ดังตอ่ไปนี้ 

 1. ประธานกรรมการ 

  1.1 พ.ต.ต.หญิงเสาวลักษณ์  ตรีมรรค 

 2. รองประธาน/กรรมการ 

  2.1 ร.ต.ท.วุฒิศักดิ์ ฆังคะสุวรรณ์ 

 3. เหรัญญิก 

  3.1 จ.ส.ต.มารุต ปาลิยะประดิษฐ์ 

 4. เลขานุการ 

  4.1 จ.ส.ต.กันย์ทิต ฆังคะรัตน์ 

 5. คณะกรรมการอ านวยการและพิจารณาเงนิกู้ 

  5.1 พ.ต.ต.หญิงเสาวลักษณ์  ตรมีรรค  ประธานกรรมการ 

  5.2 ร.ต.ท.วุฒิศักดิ์   ฆังคะสุวรรณ์  กรรมการ 

  5.3 ด.ต.หญิงจรีวรรณ  ศริิวัฒน์   กรรมการ 

  5.4 จ.ส.ต.มารุต   ปาลิยะประดิษฐ์  กรรมการ 

  5.5 จ.ส.ต.กันย์ทิต   ฆังคะรัตน์  กรรมการ 

 6. คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 

  6.1 ร.ต.ท.วีระชัย   อักษรถึง  ประธานกรรมการ 

  6.2 ร.ต.ต.อนันทศักดิ์   ดํานุม่   กรรมการ 

  6.3 ร.ต.อ.อัคราเดช  แก้วสียง  กรรมการ 

  6.4 ร.ต.ท.สมภพ  ชูมณี   กรรมการ 

 7. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 

  7.1 พ.ต.ต.หญิงเสาวลักษณ์  ตรมีรรค  ประธานกรรมการ 

  7.2 ร.ต.ท.วุฒิศักดิ์   ฆังคะสุวรรณ์  กรรมการ 

 

/7.3 ด.ต.อําพล... 



  7.3 ด.ต.อําพล   ศรวีโร   กรรมการ 

  7.4 ด.ต.หญิงจรีวรรณ  ศริิวัฒน์   กรรมการ 

  7.5 จ.ส.ต.วีรวุธ   อุดแบน   กรรมการ 

 8. คณะกรรมการตรวจสอบติดตามและเร่งรัดหน้ีสิน 

  8.1 พ.ต.ต.สรรเพ็ชร   ทองซุ่นหอ่  ประธานกรรมการ 

  8.2 ร.ต.ท.ประจักษ์  นะนุ้ย   กรรมการ 

  8.3 ร.ต.อ.ประสพ   กาฬมิด   กรรมการ 

  8.4 ด.ต.นพินธ์   ถนอมสุข  กรรมการ 

 9. คณะกรรมการรับผิดชอบพื้นที่ 

      9.2 ร.ต.ท.วุฒิศักดิ์  ฆังคะสุวรรณ ์  รับผิดชอบ ภ.จว.ยะลา 

         9.1 จ.ส.ต.กันย์ทิต  ฆังคะรัตน์  รับผิดชอบ กก.สส.ส่วนที่ 1/2  

      9.3 ด.ต.อําพล  ศรวีโร   รับผิดชอบ สภ.เมืองยะลา 

      9.4 ร.ต.ท.สมภพ  ชูมณ ี   รับผดิชอบ สภ.บันนังสตา,สภ.บาตูตาโมง 

      9.5ร.ต.ท.ประจักษ์  นะนุ้ย   รับผิดชอบ สภ.แม่หวาด,สภ.ธารโต 

      9.6 ร.ต.อ.ประสพ  กาฬมิด   รับผิดชอบ ศพฐ.10 

     9.7 ร.ต.อ.อัคราเดช  แก้วสียง  รับผิดชอบ สภ.ปะแต,สภ.ยะหา 

     9.8 จ.ส.ต.วีรวุธ    อุดแบน   รับผิดชอบ สภ.กรมปินัง 

     9.9 ด.ต.นพินธ์   ถนอมสุข  รับผิดชอบ สภ.ลําใหม่ 

     9.10 ร.ต.ต.อนันทศักดิ์   ดํานุม่   รับผิดชอบ สภ.กาบัง 

     9.11 พ.ต.ต.สรรณเ์พชร  ทองซุ่นหอ่  รับผดิชอบ สภ.เบตง,ระยม,สภ.อัยเยอร์เวง 

     9.12 จ.ส.ต.มารุต  ปาลิยะประดิษฐ์  รับผิดชอบ นปพ. 

     9.13 ด.ต.หญิงจรีวรรณ  ศริิวัฒน ์  รับผิดชอบ สภ.โกตาบารู,สภ.จะกว๊ะ 

     9.14 ร.ต.ท.วีระชัย  อักษรถึง  รับผิดชอบ สภ.รามัน สภ.ท่าธง 

    

  ทั้งนี ้ให้ปฏิบัติหนา้ที่ ที่ได้รับการแตง่ตัง้ ตั้งแตว่ันที่    28   พฤศจกิายน  2560  เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ วันที่   28   พฤศจกิายน   พ.ศ. 2560 

           พันตํารวจตรหีญิง 

                                  ( เสาวลักษณ์    ตรีมรรค  ) 

  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

5.20  เรื่อง  แต่งตั้งผู้มีสิทธิเบิกถอนเงนิผ่านธนาคาร 

ที่ประชุม    อนุมัตแิตง่ตัง้กรรมการชุดเดิม 

 /5.21 เรื่อง แจ้งสมาชิกอายัดเงนิ... 



5.21  เรื่อง  แจ้งสมาชิกอายัดเงนิค่าหุ้น เงนิปันผล เงนิเฉลี่ยคนืและเงนิอื่นใดของจ าเลยที่มีสิทธิได้รับ 

 ด้วย คดีล้มละลายของศาลล้มละลายกลาง หมายเลขแดงที่ ล.1987/2560 ระหว่างธนาคารออมสิน  

โจทก์  จ.ส.ต.ยุตติยา  เบ็ญคณนนท์  ที่ 1 ศาลได้มีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์จําเลยไว้เด็ดขาดตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 

2560 บรรดาอํานาจในการจัดกิจการและทรัพย์สินของจําเลยจึงตกอยู่แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียว 

ตามมาตรา 19 และมาตรา 22 แหง่พระราชบัญญัติลม้ละลาย พุทธศักราช 2483 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้ลาออกพร้อมโอนหุ้นหักหนี้และโอนหนี้ที่เหลอืแก่ผูค้้ําประกัน ดังนี้ 

  6275  ด.ต.บัญญัติ  เบ็นหมุหมัด  รับภาระหนี้  จํานวน  411,566.67  บาท  เปิดให้กู้เงินสามัญ

เพื่อปรับโครงสรา้งหนี ้ จํานวน  645,300.00  บาท  ผอ่น 118 งวด 

  7900  ร.ต.ท.มาหามะ  มามะ  รับภาระหนี้  411,566.67  บาท  เปิดให้กู้เงินสามัญเพื่อปรับ

โครงสรา้งหนี ้ จํานวน  696,600.00  ผ่อน  169  งวด 

  8947  ส.ต.ท.พาริด  ปาตง  รับภาระหนี้  18,300.00  บาท  เปิดให้กู้เงินสามัญเพื่อปรับ

โครงสรา้งหนี ้ จํานวน  741,500.00  บาท  ผ่อน  169  งวด 

  7364  ด.ต.อนุรักษ์  บือซา  รับภาระหนี้  411,566.67  บาท  เปิดให้กู้เงินสามัญเพื่อปรับ

โครงสรา้งหนี ้ จํานวน  2,137,700.00  บาท  ผ่อน  219  งวด   

5.22  เรื่อง  ขออนุมัติซื้อของขวัญแก่สมาชิกเข้าใหม่  จ านวน  200  ชิ้น 

ที่ประชุม  อนุมัต ิ

5.23  เรื่อง  ขอแนวทางการแก้ไขปัญหาของสมาชิกสหกรณ์ฯ 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ด.ต.วาสุเทพ  มุสะกะ  ตําแหน่ง  ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.อุบลราชธานี  

สมาชิกเลขที่  7980  สมาชิกต่างจังหวัด  ได้รับเงินเดือนทั้งสิ้น  21,250.00  บาท  รายจ่ายนําส่งสหกรณ์ออม

ทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 17,800.00  บาท  นําจ่ายธนาคารออมสิน  8,600.00  บาท  ซึ่งมีรายได้  

ไม่พอหักเงนินําส่งให้แก่ทางสหกรณ์ฯ  จงึขอแนวทางและหาวิธีทางออกใหแ้ก่สมาชิกรายนี้ 

ที่ประชุม  ไม่อนุมัต ิ

 

 

 

 

 

 

/5.24 เรื่อง ระเบียบสหกรณ์... 



5.24  เรื่อง  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2560 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา  จ ากัด 

ว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2560 

 อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา  จํากัด  ข้อ5 และข้อ

107(10)      ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่      ครั้งที ่       เมื่อวันที่    

ได้มมีตกิําหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด  ว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2560 ดังตอ่ไปนี ้

 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ.

2560” 

 ข้อ 2. ระเบียบนีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่ วันที่  เดือน          พ.ศ.     เป็นต้นไป 

 ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด  ว่าด้วยหุ้น  พ.ศ.2553 และ

บรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มต ิหรอืข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรอืแย้งกับระเบียบนี ้และให้ใชร้ะเบียบนีแ้ทน 

 ข้อ 4. ในระเบียบนี้ 

  “สหกรณ์”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

  “สมาชิก”  หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

  “หุน้”  หมายถึง  เงนิที่สมาชิกต้องส่งให้แก่สหกรณ์เป็นรายเดือนตามเกณฑ์ของเงินได้รายเดือนของสมาชิก 

 ข้อ 5. สมาชิกทุกคนจะต้องส่งค่าหุ้นให้แก่สหกรณ์เป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิกตาม

เกณฑข์องเงนิได้รายเดือนของสมาชิก ตามอัตราที่กําหนด ดังตอ่ไปนี้ 

เงนิได้รายเดือน (บาท) ถือหุน้รายเดือนไม่ต่ํากว่า (บาท) 

ไม่เกิน 7,000 บาท    1,200 

ตั้งแต่ 7,001 บาท ถึง 8,000 บาท 1,300 

ตั้งแต่ 8,001 บาท ถึง 10,000 บาท 1,400 

ตั้งแต่ 10,001 บาท ถึง 12,000 บาท 1,500 

ตั้งแต่ 12,001 บาท ถึง 14,000 บาท 1,600 

ตั้งแต่ 14,001 บาท ขึน้ไป 1,700 

 ข้อ 6. สมาชิกอาจถือหุน้รายเดือนสูงกว่าเกณฑท์ี่กําหนดเท่าใดก็ได้ 

  ให้ประธานกรรมการสหกรณ์ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

   ประกาศ  ณ  วันที่  เดือน         พ.ศ.        เป็นต้นไป 

    พันตํารวจตรหีญิง                                  

         (เสาวลักษณ์   ตรีมรรค) 

             ประธานกรรมการ 

     สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติระเบียบเสนอนายทะเบียน 



5.25  เรื่อง  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด ว่าด้วย กองทุนเพื่อสวัสดิการ

หรอืการสงเคราะห์ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

ว่าด้วย กองทุนเพื่อสวัสดิการหรอืการสงเคราะห์ 

แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่1 พ.ศ.2560 

.............................................................................. 

 อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด  ข้อ 3(1)  

ข้อ 79(8) และข้อ 107(10)  ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่   ครั้งที่   เมื่อวันที่    พฤศจิกายน  2560 

ได้มมีตกิําหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด  ว่าด้วย กองทุนเพื่อสวัสดิการหรือการ

สงเคราะห ์แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่1 พ.ศ.2560  ดังตอ่ไปนี ้

 ข้อ 1 ระเบียบนีเ้รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

ว่าด้วย กองทุนเพื่อสวัสดิการหรอืการสงเคราะห ์แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่1 พ.ศ.2560” 

 ข้อ 2 ระเบียบนีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่ วันที่    พฤศจกิายน 2560  เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อความ ข้อ 12 และข้อ 13  ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

ว่าด้วย กองทุนเพื่อสวัสดิการหรือการสงเคราะห ์แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่1 พ.ศ.2560 และให้ใชข้้อความตอ่ไปนีแ้ทน 

  ข้อ 12 กรณีสมาชิกเสียชีวติจา่ยเงนิกองทุนสวัสดิการดังนี้ 

 (ก) เป็นสมาชิกไม่เกินหา้ปี จํานวน 70,000.- บาท 

 (ข) เป็นสมาชิกเกินห้าปีขึ้นไป จํานวน  100,000.- บาท                               

  ข้อ 13 กรณีสมาชิกสมทบเสียชีวติจา่ยเงนิกองทุนสวัสดิการดังนี้     

 (ก) เป็นสมาชิกสมทบไม่เกินห้าปี จํานวน 15,000.- บาท 

 (ข) เป็นสมาชิกสมทบเกินห้าปีขึ้นไป จํานวน 20,000.- บาท 

 ให้ประธานกรรมการ รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

  ประกาศ  ณ วันที่    ธันวาคม 2560 

                พันตํารวจตรหีญิง     

            (เสาวลักษณ์  ตรมีรรค) 

               ประธานกรรมการ 

      สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติระเบียบเสนอนายทะเบียน 

 

 

/5.26 เรื่อง แตง่ตั้งกรรมการอื่นๆ.. 



5.26  เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการอื่นๆ 

ที่ประชุม  ไม่มกีารแต่งตั้ง 

5.27  เรื่อง  สมาชิกต่างจังหวัด ข้าราชการบ านาญ ศชต. ขอกู้เงินสามัญทั่วไป สามัญทุนเรือนหุ้น  

โครงการบรรเทาค่าครองชีพ โครงการเพื่อซื้ออาวุธปืน  เงนิกู้ฉุกเฉิน 

 เดิม  ใหกู้้ทุนเรอืนหุน้  โครงการบรรเทาค่าครองชีพ  เงนิกู้ฉุกเฉิน  แต่ตอ้งมายื่นเอกสารด้วยตนเองเท่านั้น 

ที่ประชุม อนุมัตใิช้มติเดิม 

5.28  เรื่อง  การจ่ายเงนิกู้สามัญทุนเรอืนหุ้น  โครงการเพื่อซื้ออาวุธปืน 

 เดิม  จา่ยใหว้ันถัดไปเมื่อเอกสารเรียบร้อยโดยกรรมการอํานวยการอนุมัตกิารจา่ยเงนิกู้ 

ที่ประชุม อนุมัตใิช้มติเดิม 

5.29  เรื่อง  การอนุมัติการจ่ายเงนิกู้สามัญ  โครงการบรรเทาค่าครองชีพ  ระหว่างเดือน 

 เดิม  คณะกรรมการอํานวยการเป็นผู้อนุมัติการจ่ายเงนิกู้ 

ที่ประชุม อนุมตัิใชม้ติเดิม 

5.30  เรื่อง  สมาชิกที่ยื่นกู้กรณีค้ าสมาชิกที่ถูกตั้งกรรมการสอบสวน และช าระหน้ีไม่เป็นปกติ 

 เดิม  ผูกู้้ต้องเซ็นหนังสือรับภาระหนี้ไว้กับสหกรณ์ฯ  

  และกันเงนิบางสว่นไว้เพื่อรับภาระหนี้ในอนาคต 

ที่ประชุม อนุมัตใิช้มติเดิม 

5.31  เรื่อง  สมาชิกขอกู้เงนิเพื่อปรับโครงสร้างหน้ี  ตามระเบียบขยายได้  220  งวด 

 เดิม  เข้าที่ประชุมประจําเดือนพิจารณาเป็นรายๆ ไป 

ที่ประชุม อนุมัตใิช้มติเดิม 

5.32  เรื่อง  การค้ าประกันเงินกู้ 

 เดิม   สามัญ    1  ท่าน  ค้ําได้  5  สัญญา 

  โครงการ   1  ท่าน  ค้ําได้  1  สัญญา 

  ฉุกเฉิน    1  ท่าน  ค้ําได้  2  สัญญา 

  ผูค้้ําประกันเงนิกู้ 

  สามัญ  1  -  1,000,000.00  บาท     ใช้ผู้ค้ําประกัน  2  ท่าน 

         1,000,001.00  -  2,000,000.00  บาท  ใช้ผู้ค้ําประกัน  3  ท่าน 

  โครงการ   ใช้ผู้ค้ําประกัน  1  ท่าน 

  ฉุกเฉิน    ใช้ผู้ค้ําประกัน  1  ท่าน 

 

/ที่ประชุม... 



ที่ประชุม  สามัญ    1  ท่าน  ค้ําได้  3  สัญญา 

  โครงการ   1  ท่าน  ค้ําได้  1  สัญญา 

  ฉุกเฉิน    1  ท่าน  ค้ําได้  2  สัญญา 

  ผูค้้ําประกันเงนิกู้ 

  สามัญ  1  -  1,000,000.00  บาท     ใช้ผู้ค้ําประกัน  2  ท่าน 

         1,000,001.00  -  2,000,000.00  บาท  ใช้ผู้ค้ําประกัน  3  ท่าน 

  โครงการ   ใช้ผู้ค้ําประกัน  1  ท่าน 

  ฉุกเฉิน    ใช้ผู้ค้ําประกัน  1  ท่าน 

5.33  เรื่อง  การค้ าประกันเงินกู้ของข้าราชการบ านาญ 

 เดิม  ข้าราชการบํานาญค้ําประกันข้าราชการบํานาญได้ 

ที่ประชุม อนุมตัิใชม้ติเดิม 

5.34  เรื่อง  การกู้เงนิฉุกเฉิน 

 เดิม  อายุการเป็นสมาชิกไม่เกิน  6  เดือน กู้ได้วงเงนิ  50,000.00  บาท 

        อายุการเป็นสมาชิก  6 เดอืนขึน้ไป  กู้ได้วงเงนิ  100,000.00  บาท 

ที่ประชุม อนุมัตใิช้มติเดิม 

5.35  เรื่อง  สมาชิกขอกู้เงนิกรณมีีฌาปนกิจสงเคราะห์ 

ที่ประชุม ใช้คนค้ําประกัน  3  ราย 

5.36  เรื่อง  ขอกู้เงนิสามัญกรณีสมาชกิอายุ  55 ปี ขึ้นไป 

ที่ประชุม แตง่ตัง้คณะกรรมการศกึษาแนวทาง ประกอบด้วย 

  1) ร.ต.อ.อนุสร สแีก้วเขียว  เป็นประธาน 

  2) ด.ต.สุนทร วาสประสงค์  เป็นกรรมการ 

  3) ด.ต.มารุต ปาลิยะประดิษฐ์  เป็นกรรมการ 

  4) ด.ต.กันย์ทิต ฆังคะรัตน์  เป็นกรรมการ 

  5) พ.ต.ท.ศวิกร จันทร   เป็นเลขานุการ 

5.37  เรื่อง  สมาชิกขอลาออก  (กรณีไม่ติดภาระค้ าประกัน) 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  พ.ต.ท.ธัชชัย สุวรรณ์  ตําแหน่ง  สมาชิกสมทบ  สมาชิกเลขที่  10060     

ขอลาออกจากการเป็นสมาชิก  รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   105,000.00 บาท 

  ไม่ติดภาระค้ าประกัน 

ที่ประชุม อนุมัตกิารลาออกจากการเป็นสมาชิก 

/5.38 เรื่อง ขอขยายวงเงินกู้ธนาคารธนชาต.... 



5.38  เรื่อง  ขอขยายวงเงินกู้ ธนาคารธนชาต  สาขายะลา 

ที่ประชุม อนุมัตใิห้ขยายวงเงนิกู้ระยะสั้น  จํานวน  95 ล้าน  (เก้าสิบหา้ล้านบาทถ้วน) 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่อง  อื่นๆ 

6.1  เรื่อง ขอทุนการศึกษาเพิ่มเติม 

 เนื่องจากมีสมาชิกอัยเยอร์เวง ไม่ทราบว่ามีการยื่นทุนการศึกษาในเวลาที่กําหนด  จึงขออนุมัติเพิ่มเติม  

จํานวน  5  ราย  ดังรายชื่อ ดังตอ่ไปนี้ 

  1.  ร.ต.อ.กฤตพงศ์ สุขเกิด   

  2.  ร.ต.ท.สมพงษ์ คงสิเหร่ 

  3.  พ.ต.ท.สรธัช  ปร่ําเปิง 

  4.  พ.ต.ท.สําราญ มากจันทร์ 

  5.  ร.ต.ท.วัชรา  สุวรรณฤทธิ์ 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้จ่ายทุนการศึกษาเพิ่มเติมทั้ง  5  ราย 

6.2  เรื่อง  สมาชิกที่ลาออกไปแล้ว 

 เมื่อสมาชกิลาออกแล้ว  สามารถสมัครใหม่ได้  โดยใช้ระยะเวลากี่เดือน 

ที่ประชุม  สมาชิกลาออกแล้ว  สามารถสมัครใหม่ได้  3  เดือน 

6.3  เรื่อง  ขอแก้ไขเพิ่มเติม วงเงินกู้ 

 - สามัญ  2,000,000.00 บาท  ส่ง 170 งวด (เริ่ม 16 กุมภาพันธ์ 2560) 

  (ตามมตทิี่ประชุมประจําเดือน  ชุดที่ 22  ครั้งที่2  วันพุธ ที่15 กุมภาพันธ์ 2560) 

 - ค่าครองชีพ  300,000.00 บาท  ส่ง 84 งวด (เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2560) 

  (ตามมตทิี่ประชุมประจําเดือน  ชุดที่21  ครั้งที่13  วันพฤหัสบดี ที่26 มกราคม 2560) 

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ที่ประชุม อนุมัตติามเสนอ 

6.4  เรื่อง  พิจารณาขยายวงเงนิกู้ค่าครองชีพ  300,000.00 บาท ส่ง 84 งวด 

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ที่ประชุม อนุมัตเิพิ่มขยายวงเงนิกู้  จากเดิม  300,000.00  บาท  ผอ่นชําระ  84  งวด 

  เพิ่มเป็น  350,000.00  บาท  ผอ่นชําระ  84  งวด 
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6.5  เรื่อง  ขอน าเงนิปันผลและเฉลี่ยคนื  หน่วยนอกสมาชกิ(พเิศษ)  ช าระหน้ีท้ังหมด 

ลําดับ 
เลขที่

สมาชิก 
รายชื่อ 

ยอดคา้ง 

ค่าหุ้น สท. สพ. สห. สช. สฐ. ฉฉ. รวม 

1 9636 ส.ต.ต.เกษมสันต์  จันทรน์้อย - - - - - - 4,200 4,200 

  
รวมท้ังสิ้น - - - - - - 4,200 4,200 

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ที่ประชุม อนุมัตใิห้นําเงินมาชําระหนี้ 

6.6  เรื่อง  พิจารณาปันผลและเฉลี่ยคนื สมาชกิรายส.ต.ต.น าพล  ทองประทปี 

 เนื่องจากสมาชิกรายส.ต.ต.นําพล  ทองประทีป สมาชิกเลขที่09793  ถูกคําสั่ง  ที่1393/2560 

เรื่อง ให้ข้าราชการตํารวจออกจากราชการไว้ก่อน  แต่ภรรยาได้ติดต่อเข้ามาขอชําระตัวตนเอง และข้อมูล 

ณ ปัจจุบันของสมาชิกรายนี้การชําระเป็นปกติ จึงขอเสนอให้พิจารณาว่าจะจ่ายเงินปันผลและเฉลี่ยคืน สมาชิกราย

นีห้รอืไม่ ยอดเงนิปันผล 2,664.93 บาท 

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ที่ประชุม อนุมัติ 

6.7  เรื่อง  มอบหมายอ านาจหน้าที่ในการด าเนินคดีเกี่ยวกับสหกรณ์ 

ที่ประชุม แตง่ตัง้ให้  พ.ต.ต.หญิงเสาวลักษณ์  ตรีมรรค  ตําแหนง่  ประธานฯ  หรอื  ร.ต.อ.วีระยุทธ์  ปิ่น

ทองพันธุ์  ตําแหน่ง  ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ  ดําเนนิคดีเกี่ยวกับสหกรณ์ฯ  สมาชิกรายชื่อดังต่อไปนี้ 

  1.  ร.ต.อ.ทรัพย์สยาม ชัยทุมพงษ์ กับพวกรวม 6 คน 

  2.  พ.ต.ต.ประดิษฐ์ ศรทีอง  กับพวกรวม 6 คน 

เลิกประชุม 12.00 น. 

 

            พันตํารวจตรหีญิง เสาวลักษณ์  ตรีมรรค   ประธานในที่ประชุม 

              (  เสาวลักษณ์  ตรีมรรค  ) 

       จา่สิบตํารวจ         กันย์ทิต  ฆังคะรัตน์      ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

                ( กันย์ทิต ฆังคะรัตน์ ) 

          ส าเนาถูกต้อง 

พันตํารวจตรหีญิง     เสาวลักษณ์   ตรมีรรค 

   (  เสาวลักษณ์   ตรีมรรค  ) 

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด   

 

    



 


