
 รายงานการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด  

ชุดที่ 22 คร้ังที่ 1 (อ านวยการ) วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560  

ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

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

ผู้มาประชุม  

 1.  พ.ต.ท.หญิงเสาวลักษณ์   ตรมีรรค  ประธานกรรมการ 

 2.  จ.ส.ต.มารุต  ปาลิยะประดิษฐ์  กรรมการ 

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

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1.  พ.ต.ท.ศิวกร  จันทร   ผูจ้ัดการ 

 2.  นางพรรณี  แก้วศรี   รองผู้จัดการ 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม  

 1.  ร.ต.ท.วุฒิศักดิ์  ฆังคะสุวรรณ์  รองประธานกรรมการ 

 2.  จ.ส.ต.หญิงจรีวรรณ์ ศริิวัฒน์   กรรมการ 

เริ่มประชุม เวลา   09.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่อง  ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง  เพื่อทราบ 

2.1  เรื่อง  การให้บรกิารโทรศัพท์ประจ าที่ 

 ตามที่ บมจ.ทีโอที ได้ใหบ้ริษัท ทีทีแอนด์ที จ ากัด (มหาชน) ใหบ้ริการโทรศัพท์ประจ าที่ในเขตภูมิภาคในนาม บมจ.ทีโอ

ที ตามสัญญาร่วมการงานร่วมลงทุนขยายบริการโทรศัพท์ในเขตภูมภิาค  ซึ่งศาลล้มละลายกลางได้มีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด 

บมจ.ทีทีแอนด์ที จ ากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 และเจา้พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ให้ บมจ.ทีโอที ให้บริการต่อเนื่องจาก 

บริษัท ทีทีแอนด์ที จ ากัด (มหาชน) (บมจ.ทีทีแอนด์ที) ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 24.00 น. เป็นต้นไป 

 บจม.ทีโอที ขอเรียนให้ท่านทราบว่า บมจ.ทีโอที ในฐานะผู้อนุญาตตามสัญญาดังกล่าว จะเป็นผู้ด าเนินการเพื่อ

ให้บริการทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการโทรศัพท์ประจ าที่ทุกเลขหมายต่อไปได้

อย่างต่อเนื่อง โดย บมจ.ทีโอที มีโครงข่ายโทรคมนาคมครอบคลุมทั่วประเทศ และมีความพร้อมทั้งด้านระบบเทคโนโลยี  ด้าน

บริหารจัดการ  ด้านบุคลากรร่วมทั้งมีพนักงานช่างที่สามารถดูแลบ ารุงรักษา และมีพนักงานประจ าศูนย์บริการลูกค้ากระจายอยู่

ทั่วประเทศกว่า 400 แห่ง บมจ.ทีโอที พร้อมมอบบริการที่มีคุณภาพให้ท่านผู้ใช้บริการ บมจ.ทีโอที ขอให้ท่านมั่นใจว่าท่าน

สามารถใช้บริการโทรศัพท์ประจ าที่ได้อย่างต่อเนื่องโดยท่านไม่ต้องเปลี่ยนเลขหมายที่ใช้อยู่เดิม และไม่ต้องขอเปิดใช้บริการใหม่

แต่อย่างใด 

 จงึแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม   รับทราบ 

/2.2 เรื่อง การประชุมสัมมนา... 

 



2.2  เรื่อง  การประชุมสัมมนาศูนย์ประสานงาน และประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2559 

 ด้วย สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด 

สส.ชสอ. ได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมสัมมนาศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ. และก าหนดจัดประชุมใหญ่สามัญ

ประจ าปี 2559 ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพค ฟอรั่ม 

เมืองทองธาน ีอ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี   

 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด ได้ส่งบุคลากร เข้าร่วมสัมมนาและประชุมใหญ่

สามัญประจ าปี 2559 จ านวน 2 ท่าน 

  1.  พ.ต.ท.ศิวกร จันทร  ผูจ้ัดการ 

  2.  ร.ต.ท.วุฒิศักดิ์ ฆังคะสุวรรณ์ รองประธานกรรมการ 

 จงึเรียนมาเพื่อทราบ 

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  สืบเนื่อง 

3.1  เรื่อง  ขอหยุดดอกเบีย้สมาชิก 

  1. สมาชิกราย ส.ต.ต.ชัยวัฒน์  กลิ่นอุบล ต าแหน่ง สภ.รามัน สมาชิกเลขที่ 08867 เนื่องจากเสียชีวิต 

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 รายละเอียดดังนี ้

   ทุนเรอืนหุ้น    215,400.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญ กองทุน (0.2) 643,164.65 บาท 

   หน้ีเงนิกู้ปันผล     13,900.00 บาท 

  จากมติที่ประชุม ชุดที่ 22 ครัง้ที่ 3 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 มติให้ตรวจสอบข้อมูลของสมาชิก

แล้วน ากลับเข้าที่ประชุมอีกครั้ง  ฝาุยด าเนินการขอแจ้งคณะกรรมการเพื่อทราบข้อมูลของสมาชิกเพิ่มเติม 

ที่ประชุม  พิจารณามีมติอนุมัตหิยุดดอกเบีย้ 

  2. สมาชิกราย ส.ต.อ.อาทิตย์  กลับแก้ว  ต าแหน่ง สภ.จะกว๊ะ สมาชิกเลขที่ 09020 เนื่องจาก

รับภาระหนี้ของ ส.ต.ต.กิตตภิพ  สุวรรณ กรณีออกจากราชการไว้ก่อน ตั้งแต่วันที่รับภาระหนี ้วันที่ 30 ธันวาคม 2559 

   ทุนเรอืนหุ้น    165,200.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญ(กองทุน ร้อยละ1) 715,000.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้รับภาระหน้ี     58,600.00 บาท  ( ส.ต.ต.กิตตภิพ สุวรรณ ) 

   หน้ีเงนิกู้ฉุกเฉินรับภาระหน้ี     13,339.22 บาท  ( ส.ต.ต.กิตตภิพ สุวรรณ์ ) 

   หน้ีเงนิกู้ฉุกเฉิน       2,400.00 บาท 

  จากมติที่ประชุม ชุดที่ 22 ครัง้ที่ 3 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 มติให้ตรวจสอบข้อมูลของสมาชิก

แล้วน ากลับเข้าที่ประชุมอีกครั้ง  ฝาุยด าเนินการขอแจ้งคณะกรรมการเพื่อทราบข้อมูลของสมาชิกเพิ่มเติม 

ที่ประชุม  พิจารณามีมติอนุมัตหิยุดดอกเบีย้ 

/ระเบียบวาระที่ 4... 



ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เพื่อพิจารณา 

4.1  เรื่อง  ขอหยุดดอกเบี้ยสมาชิก 

  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ต.ชาคริต  นุ่มศรีปาน  ต าแหน่ง นปพ.ภ.จว.ยะลา สมาชิกเลขที่ 08894 

เนื่องจากประสบอุบัติเหตุเสียชีวติเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 มีรายละเอียดดังนี ้ 

   ทุนเรอืนหุ้น     205,200.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญ (กองทุน ร้อยละ 1 )  835,000.00 บาท   

ที่ประชุม  พิจารณามีมติอนุมัตหิยุดดอกเบีย้ ตั้งแต ่13 มกราคม 2560 

4.2  เรื่อง  แจ้งถอนการอายัดเงนิ 

 ตามหนังสือส านักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา ที่ ยล 0026/(1)473  ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560   

เรื่องแจ้งถอนการอายัด  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ด.ต.กิติชัย  รัตนประพันธ์  สมาชิกเลขที่  4438  คดีหมาย     

เลขแดงที่ ผบ.1294/2557 นั้น  เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 จ าเลยได้ช าระหนี้ส่วนที่เหลือครบถ้วนแล้วตามหมาย

บังคับคดี เจา้พนักงานบังคับคดีจงึได้มคี าสั่งถอนการอายัดเงนิปันผล เงนิเฉลี่ยคืน และเงนิค่าหุน้เมื่อพ้นสมาชิกภาพ   

ที่ประชุม  รับทราบ 

4.3  เรื่อง  แจ้งอายัดเงนิปันผลเฉลี่ยคนื เงนิค่าหุ้น 

 1.  ตามหนังสือส านักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส  ที่ นธ0026/(1)396 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560  

เรื่อง แจง้อายัดสิทธิเรียกร้อง ดว้ยศาลจังหวัดนราธิวาส ได้มหีมายบังคับคดีหมายเลขแดงที่ พ345/2559 ระหว่าง

นางสาวนิรมล ตั่นอนุ โจทก์  ส.ต.อ.วรวิทย์  สอนง่าย จ าเลย  สมาชิกเลขที่ 6521  ตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีกรม

บังคับคดี เป็นเจ้าพนักงานบังคับคดีจัดการยึดอายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษา  จัดการอายัดสิทธิ

เรียกร้อง เงินปันผลเงนิเฉลี่ยคืน เงินค่าหุน้ประจ าปี 2560 และปีตอ่ๆไป รายละเอียดของสหกรณ์ 

   ทุนเรอืนหุ้น   363,500.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญ         1,581,600.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้ฉุกเฉิน   22,700.00 บาท 

ที่ประชุม  พิจารณามีมติสง่ตามบังคับคดี 

 

 

 

 

 

/2. ตามหนังสือส านักงานบังคับคดี... 



 2.  ตามหนังสือส านักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรธีรรมราช  ที่ นศ0026.01/(1)604 ลงวันที่ 19 มกราคม 

2560  เรื่อง แจ้งอายัดสิทธิเรยีกร้อง ด้วยศาลจังหวัดทุ่งสง ได้มีหมายบังคับคดีหมายเลขแดงที่  ผบ.2538/2558 

ระหว่างบริษัทโตโยต้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) โจทก์  ส.ต.ท.สุรชาติ  สังข์สิงห์ จ าเลย  สมาชิกเลขที่ 7161  ตั้งเจ้า

พนักงานบังคับคดีกรมบังคับคดี เป็นเจ้าพนักงานบังคับคดีจัดการยึดอายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษา  

จัดการอายัดสิทธิเรียกร้อง เงินปันผลเงินเฉลี่ยคืน เงินค่าหุ้นประจ าปี 2560 และปีต่อๆไป รายละเอียดของ

สหกรณ์ 

   ทุนเรอืนหุ้น   218,000.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญ  935,100.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้ฉุกเฉิน   25,008.13 บาท 

ที่ประชุม  พิจารณามีมติสง่ตามบังคับคดี 

4.4  เรื่อง  กองทุนสวัสดิการหรอืการสงเคราะห์  

           ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 12 (2)  ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด  

ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการหรอืสงเคราะห ์พ.ศ.2558  และใหใ้ช้ขอ้ความตอ่ไปนีแ้ทน 

 “ ข้อ 12 สมาชิกผู้ใดเสียชีวิต หรือได้รับบาดเจ็บสาหัสตามข้อ 5 (1)(2) ให้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์

ช่วยเหลือจากสหกรณ์ตามหลักเกณฑ ์ดังนี้ 

 (1)  กรณีได้รับบาดเจ็บให้จา่ยเงนิช่วยเหลือวันละ 300 บาท แต่ไม่เกินปีละ 20,000.00  บาท 

 จากระเบียบว่าด้วยกองทุนสวัสดิการหรอืการสงเคราะห์ พ.ศ.2558 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับ

สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด ข้อ 3(1) ข้อ 79(8) และข้อ 107(10)  และโดยมติที่ประชุม

คณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 20 ครัง้ที่ 1 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 ได้ก าหนดให้มีระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย

กองทุนสวัสดิการหรอืการสงเคราะห ์พ.ศ.2558 ดังนี้ 

 ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 

 (5) “ บาดเจ็บสาหัส ”  หมายถึง สมาชิกได้รับบาดเจ็บมีใบรับรองแพทย์แนบแสดงว่าต้องพักรักษาเกิน

กว่ายี่สิบวัน  รายชื่อดังตอ่ไปนี ้

 1. สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ต.บูราฮัม ซีเด๊ะ ต าแหน่ง ผบ.หมู่ สภ.รามัน สมาชิกเลขที่ 9539           

ได้ประสบอุบัติเหตุดว้ยรถจักรยานยนต์ที่ใชใ้นการปฏิบัติหนา้ที่  ได้รับบาดเจ็บโดยแพทย์ได้ท าการตรวจรักษาและ

ให้พักฟื้นหลังการผ่าตัด ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจกิายน 2559 ถึงวันที่ 26 พฤศจกิายน 2560 (พักรักษาตัวเป็นเวลา 8 วัน) 

ที่ประชุม          พิจารณามีมติอนุมัตจิา่ยเงนิช่วยเหลือสมาชิกตามระเบียบ จ านวน  2,400.00    บาท 

 2.  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.จิรวัฒน์  สุโข ต าแหน่ง ผบ.หมู่ ป.สภ.โกตาบารู สมาชิกเลขที่ 8399           

ได้ประสบอุบัติเหตุด้วยรถจักรยานยนต์ที่จังหวัดสงขลา ได้พักรักษาตัวโรงพยาบาลสงขลา ตั้งแต่วันที่ 25 

ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2560 (พักรักษาตัวเป็นเวลา 10 วัน) 

ที่ประชุม          พิจารณามีมติอนุมัตจิา่ยเงนิช่วยเหลือสมาชิกตามระเบียบ จ านวน  3,000.00   บาท 

/3. สมาชิกสหกรณ์ฯ... 



 3.  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ต.สมภพ บัวบาน ต าแหน่ง นปพ.ภ.จว.ยะลา สมาชิกเลขที่ 9629          

ได้ประสบอุบัติเหตุด้วยรถยนต์ที่จังหวัดสงขลา ได้พักรักษาตัวโรงพยาบาลสมเด็ดพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์

ทหารเรือ ตั้งแตว่ันที่ 15 – 27 มกราคม 2560 (พักรักษาตัวเป็นเวลา 13 วัน) 

ที่ประชุม          พิจารณามีมติอนุมัตจิา่ยเงนิช่วยเหลือสมาชิกตามระเบียบ จ านวน  3,900.00   บาท 

4.5  เรื่อง ขอเบิกเงนิกองทุนช่วยเหลือสมาชกิผู้ค้ าประกัน 

 อาศัยอ านาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด พ.ศ.2557 ข้อ 

3,11,13,14,15,79 และ 107 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 21 ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 26 

กุมภาพันธ์ 2559 ได้ก าหนดให้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด ว่าด้วย

การให้เงนิกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2557 ดังตอ่ไปนี้ 

 ข้อ 4 ให้ยกเลิกข้อความ ข้อ 65 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด ว่าด้วย

การให้เงนิกู้สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2557 และให้ใชข้้อความนี้แทน 

 “ ในกรณีกองทุนเพื่อช่วยเหลือค้ าประกันตามที่สหกรณ์ก าหนด ผู้กู้เงินของสหกรณ์บริจาคเข้ากองทุน

ครั้งแรก รอ้ยละ 1 ของวงเงนิกู้ ครัง้ตอ่ไปร้อยละ 1 ของวงเงนิที่ได้รับจรงิ สมาชิกรายใดที่ช าระหนี้หมดภายใน 5 ปี 

กองทุนจา่ยคืนครึ่งหนึ่งของยอดที่บริจาคเข้ากองทุน กรณีสมาชิกที่กู้อยู่แลว้ที่ไม่ขอท าสัญญาใหมม่ีความประสงค์ 

จะเข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ค้ าประกันสามารถบริจาคเข้าเป็นเงินสดในอัตราร้อยละ 1 โดยค านวณจากยอดหนี้

คงเหลือของสัญญาเดิม สมาชิกบ านาญที่กู้เงนิสามัญไม่สามารถเข้ากองทุนช่วยเหลือได้ ” 

 1.  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.ต.ภัทดนัย  สิทธิมล  ต าแหน่ง ผบ.หมู่ สภ.จะกว๊ะ สมาชิกเลขที่ 9422      

ได้ถูกค าสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2559 เป็นสมาชิกเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 เป็น

สมาชิกมาแล้ว  1 ปี 2 เดือน รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น     109,200.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ (กองทุน ร้อยละ 1)   578,400.00 บาท 

 จงึขอเบิกเงินกองทุนชว่ยเหลอืสมาชิกผูค้้ าประกัน ของสมาชิกรายนี้ วงเงินกู้ จ านวน 600,000.00 บาท  

(หกแสนบาทถ้วน)  ร้อยละ 1 ของวงเงินกู้ทั้งหมด 

ที่ประชุม  พิจารณามีมติอนุมัติ 

 2.  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ร.ต.ท.มะลาเซ็ง  เซะบิง ต าแหน่ง สภ.ล าใหม่ สมาชิกเลขที่ 4652 ได้เสียชีวิต

จากการปฏิบัติหนา้ที่  เป็นสมาชิกมาแล้ว  15 ปี 8 เดือน รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น     407,500.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ (กองทุน ร้อยละ 1)              1,280,000.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญค่าครองชีพ (กองทุน ร้อยละ1)   141,600.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้ฉุกเฉิน        6,400.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้ปันผล       20,000.00 บาท 

 จงึขอเบิกเงินกองทุนชว่ยเหลอืสมาชิกผูค้้ าประกัน ดังนี้  

/เบิกสัญญาเงินกู้... 



 -  เบิกสัญญาเงินกู้สามัญวงเงินกู้ จ านวน 1,400,000.00 บาท  (หนึ่งลา้นสี่แสนบาทถ้วน) ร้อยละ 1 

 -  เบิกสัญญาเงินกู้สามัญค่าครองชีพ จ านวน 150,000.00 บาท (หนึ่งแสนหา้หมื่นบาทถ้วน) ร้อยละ 1 

ที่ประชุม  พิจารณามีมติอนุมัติ 

 

 3.  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ร.ต.ท.ณัฐวัฒน์  ชูรัตน์ ต าแหน่ง สภ.บาตูตาโมง สมาชิกเลขที่ 7514         

ได้เสียชวีิต เป็นสมาชิกมาแล้ว  6  ปี 7 เดือน รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น     346,500.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญค่าครองชีพ (กองทุน ร้อยละ 1) 191,600.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้ฉุกเฉิน       9,100.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้ปันผล      22,700.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ (เบิกกองทุนแล้ว)  382,800.00 บาท 

 จงึขอเบิกเงินกองทุนชว่ยเหลอืสมาชิกผูค้้ าประกัน ดังนี้  

 -  เบิกสัญญาเงินกู้สามัญวงเงินกู้ จ านวน 200,000.00 บาท  (สองแสนบาทถ้วน) ร้อยละ 1 

ที่ประชุม  พิจารณามีมติอนุมัติ 

4.6  เรื่อง  สมาชิกสมทบขอเปลี่ยนแปลงการช าระทุนเรอืนหุ้นประจ าเดือน 

 1.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  นายรัชพล  แซ่ฉั่ว  สมาชิกสมทบเลขที่  9161  ขอเปลี่ยนแปลงช าระทุน

เรือนหุ้น จากเดิม 500.00 บาท เพิ่มเป็น  จ านวน  2,000.00  บาท 

ที่ประชุม  พิจารณามีมติอนุมัติ 

 2. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  นางสุธานิต  พิมพ์โคตร  สมาชิกสมทบเลขที่  9437  ขอเปลี่ยนแปลง

ช าระทุนเรือนหุ้น จากเดิม 500.00 บาท เพิ่มเป็น  จ านวน  1,000.00  บาท 

ที่ประชุม  พิจารณามีมติอนุมัติ 

4.7  เรื่อง  ขอลดส่งเงนิต้นรับภาระหน้ี 

 1.  ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.ท.พิทยา อินทร์ยอด ต าแหน่ง สภ.จะกว๊ะ สมาชิกเลขที่ 8904         

ได้รับภาระหนี้ ราย ส.ต.ท.ชิโนเทพ ส าเริง  เงินกู้สามัญจ านวน 199,146.69 บาท และเงินกู้ฉุกเฉิน จ านวน  

18,604.00  บาท  จึงขอลดยอดการส่งเงินต้นแต่ละประเภทที่รับภาระหนี้  จ านวน  700.00  บาท 

ที่ประชุม  พิจารณามีมติอนุมัติลดยอดการส่งเงินต้นแต่ละประเภทที่รับสภาพหนีเ้หลือ จ านวน 700 บาท 

 2.  ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.ท.กิจจา รุ่งช่วง ต าแหน่ง สภ.โกตาบารู สมาชิกเลขที่ 8350         

ได้รับภาระหนี้ ราย ส.ต.ท.สาธิต ยศหมึก เงินกู้สามัญจ านวน 159,738.87 บาท จึงขอลดยอดการส่งเงินต้นที่

รับภาระหนี้เหลอื จ านวน  700.00  บาท 

ที่ประชุม  พิจารณามีมติอนุมัติลดยอดการส่งเงินต้นแต่ละประเภทที่รับสภาพหนีเ้หลือ จ านวน 700 บาท 

/3. ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ... 



 3.  ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.ท.จิรวัฒน์  สุขโข ต าแหน่ง สภ.โกตาบารู สมาชิกเลขที่ 8399         

ได้รับภาระหนี้ ราย ส.ต.ท.สาธิต ยศหมึก เงินกู้สามัญจ านวน 159,738.87 บาท จึงขอลดยอดการส่งเงินต้นที่

รับภาระหนี้เหลอื จ านวน  700.00  บาท 

ที่ประชุม  พิจารณามีมติอนุมัติลดยอดการส่งเงินต้นแต่ละประเภทที่รับสภาพหนีเ้หลือ จ านวน 700 บาท 

4.8  เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ไม่ให้หักเงนิที่รับภาระหน้ีในการกู้สามัญ 

 1.  ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.ท.จิรวัฒน์  สุขโข ต าแหน่ง สภ.โกตาบารู สมาชิกเลขที่ 8399         

ได้รับภาระหนี้ ราย ส.ต.ท.สาธิต ยศหมึก เงินกู้สามัญจ านวน 159,738.87 บาท ผ่อนช าระมาแล้ว 6 งวด  

คงเหลือ 148,682.63  บาท  และบัดนี้ได้ยื่นกู้เงินกู้สามัญจ านวน  900,000.00  บาท  ปิดหนี้เดิม 756,500.00 

บาท หักเข้าทุนเรือนหุ้น 11,000.00 บาท คงเหลือประมาณ 130,000.00 บาท ในการกู้เงินครั้งนี้  จึงขอความ

อนุเคราะหไ์ม่ล้างหนีข้องภาระหนี้ที่รับ  เพราะเนื่องจากมีความจ าเป็นต้องน าส่วนที่เหลือจากหักหนี้ของตัวเองน า

เงินใช้ในการแตง่งาน 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติให้หักเงินกู้ช าระหนี้ของภาระหนี้ที่รับ จ านวน 50,000 บาทก่อน ส่วนที่

เหลือโอนเข้าบัญชี 

 2.  ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.ท.กิจจา  รุ่งช่วง ต าแหน่ง สภ.โกตาบารู สมาชิกเลขที่ 8350         

ได้รับภาระหนี้ ราย ส.ต.ท.สาธิต ยศหมึก เงินกู้สามัญจ านวน 159,738.87 บาท ผ่อนช าระมาแล้ว 6 งวด  

คงเหลือ 148,682.63  บาท  และบัดนี้ได้ยื่นกู้เงินกู้สามัญจ านวน  900,000.00  บาท  ปิดหนี้เดิม 766,300.00 

บาท หักเข้าทุนเรือนหุ้น 11,000.00 บาท คงเหลือประมาณ 133,000.00 บาท ในการกู้เงินครั้งนี้  จึงขอความ

อนุเคราะหไ์ม่ล้างหนีข้องภาระหนี้ที่รับ  เพราะเนื่องจากมีความจ าเป็นต้องน าส่วนที่เหลือจากหักหนี้ของตัวเองน า

เงินใช้ในการแตง่งาน 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติให้หักเงินกู้ช าระหนี้ของภาระหนี้ที่รับ จ านวน 50,000 บาทก่อน ส่วนที่

เหลือโอนเข้าบัญชี 

4.9  เรื่อง  แก้ไข ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการหรือ

การสงเคราะห์ พ.ศ.2558 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2559 

ประธาน : เพื่อให้ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการหรอืการสงเคราะห ์พ.ศ.2558 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์

ของสมาชิกผูม้ีสทิธิได้รับเงินช่วยเหลือมคีวามชัดเจนยิ่งขึ้น จงึขอแก้ไขเพิ่มเติมขอ้ความในระเบียบ ดังนี้ 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด ข้อ 79 (8) และข้อ 

107 (10) โดยมีมตทิี่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 21 ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 ได้มีมติ

ให้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการหรือการ

สงเคราะห ์พ.ศ.2558 ดังตอ่ไปนี ้

 

/ข้อ 1. ระเบียบนีเ้รียกว่า... 



 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด ว่าด้วยกองทุน

สวัสดิการหรอืการสงเคราะห ์พ.ศ.2558 ” แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2559 

 ข้อ 2. ระเบียบนีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3. ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 12(2) ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด    

ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการหรอืสงเคราะห ์พ.ศ.2558 และให้ใชข้้อความตอ่ไปนีแ้ทน 

  “ ข้อ 12 สมาชิกผู้ใดเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ สาหัสตามข้อ 5(1)(2) ให้มีสิทธิได้รับเงิน

สงเคราะหช่์วยเหลือจากสหกรณ์ตามหลักเกณฑด์ังนี้ ” 

   (2)  กรณีสมาชิกได้รับบาดเจ็บให้จ่ายเงินช่วยเหลือวันละ 300 บาท แต่ไม่เกินปีละ 

20,000 บาท โดยจา่ยใหเ้ฉพาะวันที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเท่านั้น 

  ประกาศ  ณ  วันที่                       

      พันต ารวจตรหีญิง   เสาวลักษณ์  ตรีมรรค 

                    (  เสาวลักษณ์  ตรมีรรค  ) 

        ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

 

ที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัตแิก้ไขระเบียบแล้วเสนอต่อนายทะเบียนสหกรณ์ตอ่ไป 

4.10  เรื่อง  ขอรับโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ 

 1.  ตามหนังสือ สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจปัตตานี  จ ากัด ที่ สอ.1327/2560 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 

2560  เรื่อง ขอโอนสภาพการเป็นสมาชิก  ราย  ร.ต.อ.พงศ์พันธ์  สุริยะวงศ์  สมาชิกเลขที่ 6563  มีความ

ประสงค์ขอโอนย้ายสมาชิกระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดปัตตานี จ ากัด มายังสหกรณ์ออมทรัพย์

ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น    227,400.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ   126,531.00 บาท 

  เป็นสมาชกิมาแล้ว 10 ปี 2 เดือน 

 

  ติดภาระค้ าประกัน จ านวน  1  ราย 

  1.  ส.ต.อ.นวิัฒน์ พันธ์ทอง  ทุนเรือนหุ้น  188,700.00  บาท  หนี้  260,003.00 บาท 

ที่ประชุม  มีมติอนุมัติรับโอนสมาชิกภาพ 

 

 

/2. ตามหนังสือสหกรณ์ฯ... 



 2.  ตามหนังสือ สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจนราธิวาส  จ ากัด ที่ สอ.098/2560 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 

2560  เรื่อง ขอโอนสภาพการเป็นสมาชิก  ราย  ด.ต.อุดม หนูปลอด  สมาชิกเลขที่ 3574  มีความประสงค์ขอ

โอนย้ายสมาชิกระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส จ ากัด มายังสหกรณ์ออมทรัพย์

ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น    463,000.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ          1,348,800.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญฉุกเฉิน    89,508.56 บาท 

  เป็นสมาชกิมาแล้ว 9 ปี 8 เดือน 

  ติดภาระค้ าประกัน จ านวน  4  ราย 

  1.  พ.ต.ท.วีระศักดิ์   ศริิจันทร์   

  2.  จ.ส.ต.หรัต รอดรวยรื่น 

  3.  ด.ต.บุญชว่ย สุขกระจาย 

  4.  ด.ต.ชัยกร กาญจนคลอด 
 

ที่ประชุม  มีมติไม่อนุมัตเินื่องจากติดภาระค้ าประกันจ านวนหลายราย 

 3. ตามหนังสือ สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้  จ ากัด ที่ สอ.49/2560 ลงวันที่ 8 

มีนาคม 22560  เรื่อง ขอโอนสภาพการเป็นสมาชิก  ราย  ร.ต.ท.วิวัฒน์ ศรีเกิด มีความประสงค์ขอโอนย้าย

สมาชิกระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ ากัด มายังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธร

จังหวัดยะลา จ ากัด ต าแหน่งใหม่ ศพฐ.10 รายละเอียดดังนี ้

  ทุนเรอืนหุ้น      68,000.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ             396,702.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญเคร่ืองใช้ไฟฟ้า   88,800.00 บาท 

  เป็นสมาชกิมาแล้ว 5 ปี 5 เดือน 

  ไม่ติดภาระค้ าประกัน  

ที่ประชุม  มีมติอนุมัติรับโอนสมาชิกภาพ 

4.11  เรื่อง  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุม 

  โครงการฝกึอบรมผู้ตรวจสอบกิจการ หลักสูตร “ เทคนิคการตรวจสอบกิจการที่มีคุณภาพ ” (สหกรณ์

นอกภาคการเกษตร) ระหว่างวันที่ 24 – 27 เมษายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่ง

ประเทศไทย  มีคา่ใช้จ่ายในการเข้าพักและการลงทะเบียน 

ที่ประชุม  มีมติใหน้ าเข้าที่ประชุมประจ าเดือน 

 

/4.12 เรื่อง พิจารณาขออนุมัต.ิ.. 



4.12  เรื่อง  พิจารณาขออนุมัติเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม 

 ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด ว่าด้วยการจา่ยเบีย้ประชุม พ.ศ.2560  

ข้อ 5 บุคคลซึ่งมีสทิธิได้รับเบีย้ประชุม มีลักษณะ ดังนี้ 

  (3)  บุคคลอื่นๆ ที่คณะกรรมการด าเนินการมีมติให้เขา้ร่วมประชุม เพื่อประโยชน์แหง่สหกรณ์ 

 จงึขอให้คณะกรรมการพิจารณาบุคคลอื่นๆ ที่เข้าร่วมประชุมตามระเบียบดังกล่าวข้างตน้ 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้กับ ผู้จัดการสหกรณ์ รองผู้จัดการสหกรณ์ 

ผูต้รวจสอบกิจการและที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ 

4.13  เรื่อง  ขอรับเงนิปันผลประจ าปีคืน 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ร.ต.ต.วิเชียร  กัณฐัสว์  ต าแหน่ง ข้าราชการบ านาญ สมาชิกเลขที่  4656  

ได้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด หักเงินเป็นปันผลแต่ละปีนั้น ทางสหกรณ์ได้ตรวจสอบ

การหัก จ่ายเงินประจ างวดของแต่ละเดือน ปรากฏว่าได้หักเงินเป็นปกติไม่ติดค้างแต่ละเดือนจ่ายช าระเป็นปกติ  

ในปีตอ่ๆ จึงขอรับเงนิปันผลประจ าปี 

ที่ประชุม  มีมติอนุมัติจ่ายเงนิปันผลประจ าปีให้กับ ร.ต.ต.วิเชยีรฯ 

4.14  เรื่อง ขอรับเงนิสนับสนุนงบประมาณโครงการสร้างบ้านเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

 ด้วยในหว้งระยะเวลาตัง้แต่เดอืนธันวาคม 2559 ถึงเดือนมกราคม 2560 ที่ผ่านมา ได้เกิดอุทกภัยเป็นวง

กว้างในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานแีละภาคใต้ ท าให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน  

 จงึขอเชิญชวนสหกรณ์ร่วมท าความดีเพื่อพอ่เพื่อเป็นบุญกุศลในครั้งนี ้ โดยร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุน

ในการก่อสร้างบ้านเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ 

ที่ประชุม  มีมติไม่อนุมัตเิงินสนับสนุนตามโครงการดังกล่าว 

4.15  เรื่อง  ขอโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์  (กรณีติดภาระค้ าประกันเซ็นรับสภาพหน้ีแล้ว) 

 1.  ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ร.ต.ท.พชร  บัวจันทร์  ต าแหน่ง  จว.ศรีสะเกษ สมาชิกเลขที่  9225    

ขอโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจจังหวัดศรสีะเกษ จ ากัด รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   363,500.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ         1,620,205.19 บาท 

  ติดภาระค้ าประกัน  จ านวน 2 ราย 

  1.  ส.ต.อ.รักษพล   ติดตารัมย์ หุน้   252,500.00   บาท  หนี้    935,100.00  บาท 

  2.  ร.ต.ท.สมบูรณ์   สาคร  หุน้   339,000.00   บาท  หนี ้ 1,147,500.00  บาท 

ที่ประชุม  มีมติใหด้ าเนนิการเปลี่ยนผูค้้ าประกันก่อน แล้วอนุมัติใหโ้อนได้ 

 

/2. ด้วยสมาชิกสหกรณ์... 



 2.  ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.อ.เพทาย  พิมสัก ต าแหน่ง  สภ.ร้อยเอ็ด สมาชิกเลขที่  6381          

ขอโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจรอ้ยเอ็ด จ ากัด รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   340,500.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ          1,174,644.76 บาท 

  ช าระมาแล้ว 11 งวด 

  เป็นสมาชกิเมื่อ 31 กรกฎาคม 2550  ระยะเวลา 9 ปี 3 เดือน 

  ติดภาระค้ าประกัน  4  ราย 

  1.  จ.ส.ต.ธีรศักดิ์   ด้วงเอียด    หุน้    281,000.00  บาท  หนี้    935,100.00  บาท 

  2.  ส.ต.ท.คมสันต์   สงไพรสน    หุน้    168,300.00  บาท  หนี้    324,974.24  บาท 

  3.  ส.ต.ท.มานัฐกุล   บุญเรอืงจักษ์ หุน้    276,800.00  บาท  หนี้   493,632.25  บาท 

  4.  ส.ต.ท.บุญญรัตน ์เพียรสดับ หุน้    126,400.00   บาท  หนี้   150,868.78  บาท 

 จงึขอความอนุเคราะหค์ณะกรรมการในการปรับโครงสรา้งครั้งนี ้

ที่ประชุม  มีมติใหด้ าเนนิการเปลี่ยนผูค้้ าประกันราย จ.ส.ต.ธีรศักดิ์ ด้วงเอียด ก่อน แล้วอนุมัติใหโ้อนได้ 

4.16  เรื่อง  ขอโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์  (กรณีไม่ติดภาระค้ าประกัน) 

 1.  ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.อ.อดิศักดิ์  เพชรมั่ง  ต าแหน่ง  สภ.สตูล สมาชิกเลขที่  6066       

ขอโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสตูล จ ากัด รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   255,200.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ           616,617.35 บาท 

  ไม่ติดภาระค้ าประกัน   

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีตอินุมัตใิห้โอนสมาชิกภาพไป สอ.ต ารวจสตูล  

 2.  ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย จ.ส.ต.ณรงค์  หอมกลิ่น ต าแหน่ง สภ.นครศรีธรรมราช สมาชิกเลขที่  5706 

ขอโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจนครศรธีรรมราช จ ากัด รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   284,400.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ           246,532.06 บาท 

  ไม่ติดภาระค้ าประกัน   

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีตอินุมัตใิห้โอนสมาชิกภาพไป สอ.ต ารวจนครฯ  

 3.  ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ต.พีรวัตร  ทองแดง ต าแหน่ง สภ.เทพา จว.สงขลา สมาชิกเลขที่  

9384  ขอโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสงขลา จ ากัด รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น    54,500.00 บาท 

  ไม่ติดภาระค้ าประกัน   

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีตอินุมัตใิห้โอนสมาชิกภาพไป สอ.ต ารวจสงขลา  

/4. ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ... 



 4.  ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.ธนเดช  เทพพิมพา ต าแหน่ง ภ.จว.ปัตตานี สมาชิกเลขที่  8768        

ขอโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจปัตตานี จ ากัด รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   144,800.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ           464,309.87 บาท 

  ไม่ติดภาระค้ าประกัน   

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีตอินุมัตใิห้โอนสมาชิกภาพไป สอ.ต ารวจปัตตาน ี 

 5.  ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย   พ.ต.ท.วีรพล    สีดาจิตร์  ต าแหน่ง ภ.จว.อุบลราชธานี สมาชิกเลขที่  8141      

ขอโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจอุบลราชธานี จ ากัด รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น          1,323,800.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญหุ้น             73,705.17 บาท 

  ไม่ติดภาระค้ าประกัน   

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีตอินุมัตใิห้โอนสมาชิกภาพไป สอ.ต ารวจอุบลราชธานี  

 6.  ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.อ.รณยุทธ  ชาลีเปรี่ยม ต าแหน่ง สภ.เมืองขอนแก่น สมาชิกเลขที่  6987      

ขอโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจขอนแก่น จ ากัด รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น            233,700.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญหุ้น          1,141,579.11  บาท 

  ไม่ติดภาระค้ าประกัน   

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีตอินุมัตใิห้โอนสมาชิกภาพไป สอ.ต ารวจขอนแก่น  

4.17  เรื่อง  สมาชิกขอลาออก  (กรณีติดภาระค้ าประกัน เซ็นหนังสือรับสภาพหน้ีแล้ว) 

 ด้วย  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.มาโนทย์  บุญประคม ต าแหน่ง ภ.จว.หนองบัวล าภู สมาชิกเลขที่ 

8155  ขอลาออกจากการเป็นสมาชิก รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น    136,400.00 บาท 

  ติดภาระค้ าประกัน  จ านวน  3  ราย   

  1.  ส.ต.ท.ชาญวิทย์ อัดโดดดร     หุน้ 245,000.00  บาท  หนี ้ 460,800.00  บาท 

  2.  ส.ต.ท.ภัทริยะ พลอยพันธ์ หุน้ 132,800.00  บาท  หนี ้  261,446.89     บาท 

  3.  ส.ต.อ.ปัญญา จันทบาล หุน้ 238,000.00  บาท  หนี้      3,100.00     บาท 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติให้สมาชิกเปลี่ยนผู้ค้ าประกันราย ส.ต.ท.ชาญวิทย์ฯ และ ส.ต.ท.ภัทริยะฯ 

ส่วนราย ส.ต.อ.ปัญญาฯ ให้ท าหนังสือรับสภาพหนี ้แล้วอนุมัติใหล้าออก 
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4.18 เรื่อง  สมาชิกขอกู้เงนิฉุกเฉิน 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย จ.ส.ต.อัครพล  วงษ์พัฒน์  ต าแหน่ง ผบ.หมู่ นปพ.กก.สส.ภ.จว.ยะลา 

สมาชิกเลขที่  6078  เนื่องจากได้ปรับโครงสร้างหนี้  ไปแล้วเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559  ช าระไปแล้ว 2 งวด     

มีความประสงคข์อกู้เงินฉุกเฉิน จ านวน 16,000.00 บาท  ตามรับรองเงินเดือน  เพื่อน าเงินไปใช้จ่ายในครอบครัว 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีตไิม่อนุมัต ิ

4.19  เรื่อง  สมาชิกขอกู้เงนิสามัญค่าครองชีพ (กรณตีิดอายัดเงนิปันผลเฉลี่ยคนื) 

 ด้วย  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ด.ต.ก้องเกียรติ  จันทร์สวัสดิ์  ต าแหน่ง สภ.กาบัง  สมาชิกเลขที่  5634  

ขอกู้เงินสามัญค่าครองชีพ  แตเ่นื่องจากติดอายัดเงินปันผลเฉลี่ยคืนจากธนาคารออมสิน  เพื่อน าเงินไปจ่ายช าระ

ให้ผู้ค้ าประกันประกอบกับน าเงินไปบรรเทาค่าครองชีพครอบครัว  จงึขอความอนุเคราะห์ 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีตไิม่อนุมัต ิ

4.20  เรื่อง  แต่งตั้งผู้ด าเนนิการระบบธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้า 

 1.  ผูท้ ารายการ   

 2.  ผูอ้นุมัตริายการ 

ที่ประชุม  มีมติแต่งตั้งผูด้ าเนนิการระบบฯ ดังนี้ 

  1. ผู้ท ารายการ  นางสาวเมสินี  ชัยสงคราม 

  2. ผู้อนุมัติรายการ  พันต ารวจโทศวิกร  จันทร 

4.21  เรื่อง  สมาชิกขอกู้เงนิสามัญ  (กรณีช าระไม่ครบ 12 งวด) 

 1.  ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  ส.ต.อ.ชินเทพ  สังข์ทอง  ต าแหน่ง ผบ.หมู่ นปพ.ภ.จว.ยะลา  สมาชิก

เลขที่  7105  ได้ขอกู้เงินทุนเรือนหุ้นไปแล้ว เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 จ านวนเงิน 240,000.00  บาท      

ผอ่นช าระไปแล้ว  3  งวด  จึงมีความประสงค์ขอเปลี่ยนสัญญาจากการกู้ทุนเรือนหุ้น เป็นกู้สามัญทั่วไป  จ านวน  

620,000.00  บาท  เพื่อน าเงินไปขยายธุรกิจส่วนตัว 

ที่ประชุม  มีมติอนุมัติ 

 2.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.ภาณุวัฒน์  แก่นสาร  ต าแหน่ง ผบ.หมู่ ป.สภ.ปะแต สมาชิกเลขที่ 

8455  ได้ขอกู้เงินสามัญไปแล้วเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559  จ านวนเงิน  800,000.00  บาท  ผ่อนช าระไปแล้ว     

11 งวด  จึงมีความประสงคข์อกู้เงินสามัญ  จ านวน 900,000.00  บาท  เพื่อน าเงินไปใช้ในการท าสวนยาง 

ที่ประชุม  มีมติไม่อนุมัต ิโดยใหร้อช าระครบ 12 งวดก่อน 
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ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง  อื่นๆ 

5.2  เรื่อง  โครงการพบปะตัวแทนสมาชิกเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับระบบสหกรณ์   

 ในปัจจุบันมีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด มีจ านวนมาก และยังขาดความรู้ 

ความเข้าใจ ข่าวสารเกี่ยวกับระเบียบและข้อบังคับ เพื่อให้สมาชิกได้เข้าถึงข่าวสารและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ 

ด้านบริการตา่งๆ ของสหกรณ์  จึงจัดให้ท าโครงการพบปะตัวแทนสมาชิกเพื่อใหค้วามรูเ้กี่ยวกับระบบสหกรณ์ฯ 

ที่ประชุม   จงึจัดสรรเลือกหน่วยที่ให้ความรู้  จ านวน 4 หนว่ย คือ 

  1.  สภ.ล าใหม่ 

  2. สภ.ยะหา 

  3. สภ.เบตง 

  4. สภ.รามัน   

5.1  เรื่อง การหักรับสภาพหน้ี 

ที่ประชุม  ให้หักตามขั้นอัตราเงินเดอืน   

  ในปีแรก  หัก    700.00  บาท 

  ปีที่ 2      หัก  1,000.00  บาท 

  ปีที่ 3      หัก  1,500.00 บาท 

 

เลิกการประชุม 11.45  น. 

 

     พันต ารวจตรีหญิง  เสาวลักษณ์  ตรีมรรค   ประธานในที่ประชุม 

           (  เสาวลักษณ์  ตรีมรรค  ) 

       จา่สิบต ารวจ      กันย์ทิต  ฆังคะรัตน์     ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

              ( กันย์ทิต ฆังคะรัตน์ ) 

       ส าเนาถูกต้อง 

พันต ารวจตรหีญิง   เสาวลักษณ์  ตรีมรรถ 

            (  เสาวลักษณ์  ตรีมรรค  ) 

ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 


