
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

ชุดที่ 22 คร้ังที่ 2 วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 (อ านวยการ)  

ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

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

ผู้มาประชุม  

 1.  พ.ต.ท.หญิงเสาวลักษณ์   ตรมีรรค  ประธานกรรมการ 

 2.  ร.ต.ท.วุฒิศักดิ์  ฆังคะสุวรรณ์  รองประธานกรรมการ 

 3.  จ.ส.ต.มารุต  ปาลิยะประดิษฐ์  กรรมการ/เหรัญญิก 

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

 5.  จ.ส.ต.หญิงจีรวรรณ์ ศริิวัฒน์   กรรมการ 

ผู้ไม่มาประชุม  

 ไม่ม ี

ผู้เข้าร่วมประชุม  

 1.  พ.ต.ท.ศิวกร  จันทร   ผูจ้ัดการสหกรณ์ฯ 

 2.  นางพรรณี  แก้วศรี   รองผู้จัดการสหกรณ์ฯ 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่อง  ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ประธาน : ด้วยสมาชิกราย พ.ต.ต.สุจนิ พรหมรักษา ได้ยื่นขอกู้ฉุกเฉิน ซึ่งได้พิจารณาอนุมัติไปแล้วเมื่อ 12 

เมษายน 2560 จงึแจง้ที่ประชุมรับทราบ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง  เพื่อทราบ 

2.1  เรื่อง  เชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสหกรณ์สีขาวธรรมาภิบาล 

 ตามโครงการของกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า กรมส่งเสริมสหกรณ์  แจ้งวันประชุม

โครงการ “ ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ” ระหว่างวันที่ 7 – 8 

เมษายน 2560 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร หอ้งราชาบอลรูม (ช้ันที่ 11 อาคาร 2)   

 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด ได้ส่งเจ้าหน้าที่กรรมการเข้าร่วมประชุม 1 นาย คือ 

พ.ต.ท.ศิวกร  จันทร  ผูจ้ัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

 จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ  

ที่ประชุม  รับทราบ 

/2.2 เรื่อง แจง้ผลการคัดเลือก... 

 



 
 

2.2  เรื่อง  แจ้งผลการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น นักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจ าปี 2559 

 ตามที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด ได้มีหนังสือเชิญชวนมายังสหกรณ์ให้เข้ารับการ

คัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น และเสนอชื่อผู้เหมาะสมเข้ารับการคัดเลือกนักสหกรณ์ดีเด่น นั้น ชุมนุมขอแจ้ง

ประกาศผลการคัดเลือกดังกล่าวให้สหกรณ์สมาชิกได้รับทราบ และจะมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในวันประชุม

ใหญ่สามัญ ประจ าปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์    

ศูนย์แสดงสินคา้และการประชุมอิมแพ็คเมอืงทองธานี จังหวัดนนทบุรี  

 จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

2.3  เรื่อง ประกาศสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการด าเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ 

 ตามชุมนุมสหกรณ์แหง่ประเทศไทย ชสอ. ก าหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 10 

มิถุนายน 2560 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์    ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมือง

ทองธานี จังหวัดนนทบุรี นั้น ซึ่งในวันประชุมใหญ่ดังกล่าวจะมีการเลือกตั้งประธานกรรมการ 1 ต าแหน่ง 

กรรมการด าเนินการ 9 ต าแหน่ง และผูต้รวจสอบกิจการ 3 ต าแหน่ง ชสอ.ขอแจง้ให้สมาชิกทราบ   

 จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  สืบเนื่อง 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เพื่อพิจารณา 

4.1  เรื่อง  สมาชิกขอกู้เงินสามัญค่าครองชีพ 

 ด้วย  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.ท.วีระยุทธ  บัวอิ่น  ต าแหน่ง สภ.ธารโต สมาชิกเลขที่  7174 ซึ่งได้ถูก

ตั้งกรรมการสอบสวนและได้มีค าสั่งต ารวจภูธรจังหวัดยะลา ที่ 1385/2559 เรื่องให้ข้าราชการต ารวจกลับคืนสู่

ฐานะเดิมลงวันที่ 27 กันยายน 2559 เนื่องจากการพิจารณาสังการทางวินัยยังไม่แล้วเสร็จ จึงได้ออกค าสั่งให ้    

ผู้ถูกกล่าวหากลับคืนสู่ ฐานะเดิม สมาชิกจึงขอกู้ เงินสามัญค่าครองชีพ  จ านวน 300,000.00  บาท              

(สามแสนบาทถ้วน ) คิดจากรับรองเงินเดอืนสามารถหักได้ 

ที่ประชุม  เข้าที่ประชุมประจ าเดือนเมษายน 2560 

 

 

 

/4.2 เรื่อง ขอเชญิส่งบุคลากร... 



 
 

4.2  เรื่อง  ขอเชิญส่งบุคลากรของสหกรณ์เข้ารับการฝึกอบรม 

 ด้วย สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ก าหนดจัดโครงการฝึกอบรมส าหรับผู้บริหารและฝ่ายจัดการ

สหกรณ์ทุกประเภท ในเดือนพฤษภาคม 2560  รายละเอียดดังนี้ 

 1. โครงการ “ พัฒนาบุคลิกภาพและศลิปกะการพูดในที่ชุมชน ” ระหว่างวันที่ 15 -17 พฤษภาคม 2560 

ณ ศูนย์รัชนีแจม่จรัส สันนิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย 

ที่ประชุม  ไม่เข้าร่วม 

 2.  โครงการ “การวิเคราะห/์อา่นงบการเงินส าหรับผู้บริหารสหกรณ์” ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 

2560 ณ ศูนย์รัชนีแจม่จรัส สันนิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย 

ที่ประชุม  พิจารณามีมติสง่ผู้เข้าร่วมจ านวน 1 คน คือ พ.ต.ท.ศิวกร จันทร ผูจ้ัดการสหกรณ์ฯ 

 3.  โครงการ “เทคนิคการเจรจาต่อรองและติดตามหนี้ค้างช าระ”ระหว่างวันที่29 – 31พฤษภาคม 2560 

ณ ศูนย์รัชนีแจม่จรัส สันนิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติส่งเจ้าหน้าที่จ านวน 2 คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าวประกอบด้วย                 

1) นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์  หวังมวลกลาง 2) นางสาวสกุณ เลี้ยงพันธ์สกุล 

4.3  เรื่อง  ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2560 

 ด้วย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด ก าหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560    

ในวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและ           

การประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี จึงเรียนเชิญสหกรณ์ส่งผู้แทนเข้าประชุมใหญ่สามัญตาม

ก าหนดการดังกล่าวข้างตน้ 

ที่ประชุม  มีมตสิ่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560  คอื พ.ต.ท.ศวิกร  จันทร ผูจ้ัดการฯ 

4.4  เรื่อง  ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการและศกึษาดูงาน  

 ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จ ากัด โดยคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 33 

ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 ก าหนดโครงการสัมมนาวิชาการ “ การ

ขับเคลื่อนสหกรณ์ยุคใหม ่ตามนโยบายประเทศไทย 4.00 พรอ้มทัศนศึกษา ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย 

ประชาชนลาว (เวียงจันทร์ –วังเวียง – เขื่อนน้ างึม) ” ระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมอมันตา 

อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย  จึงเรียนประธาน คณะกรรมการ เข้าร่วมการศกึษาดูงานในครั้งนี้ 

ที่ประชุม  มีมตไิม่เข้าร่วมสัมมนา 

 

 

 

/4.5 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา... 



 
 

4.5  เรื่อง  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ ฉบับที่.....  

               พ.ศ......กับอนาคตสหกรณ์ไย และโครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 

 ด้วย รัฐบาลได้เห็นชอบให้มีการการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ตามร่าง

พระราชบัญญัติ (ฉบับที่........) พ.ศ...........ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เสนอโดนอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาก่อนที่จะน าเสนอสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติพิจารณาต่อไป  สันนิบาตสหกรณ์ฯ จึงก าหนดจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นและโครงการฝึกอบรม

ดังตอ่ไปนี ้ ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ แอนด ์รีสอรท์ (เขต 8) อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

 1.  สัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่องร่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่.. ......) พ.ศ............กับอนาคต

สหกรณ์ไทย ในวันเสารท์ี่ 13 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00 – 16.30 น. (กลุ่มเป้าหมาย 200 คน) 

 2.  โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการผู้ตรวจสอบสหกรณ์ หลักสูตร  “ ผู้ตรวจสอบกิจการขั้น

พืน้ฐาน ” ในวันอาทิตย์ที่ 14 – วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00 – 16.30 (กลุ่มเป้าหมาย 100 คน) 

 จงึขอเรียนเชญิท่านและผูแ้ทนสหกรณ์ จ านวน 2 ท่าน เข้ารับการสัมมนาในครั้งนี้ 

ที่ประชุม  ไม่เข้าร่วมสัมมนา  

4.6  เรื่อง  ขอโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์  (กรณไีม่ติดภาระค้ าประกัน) 

 1.  ด้วย สมาชิกฯ ราย  จ.ส.ต.ยงยุทธ  ชุมทอง  ต าแหน่ง สภ.วังวิเศษ  สมาชิกเลขที่ 5351 ขอโอน

สมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดตรัง จ ากัด รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   261,400.00 บาท 

  หน้ีเงินกู้สามัญ  319,271.94 บาท 

  ไม่ติดภาระค้ าประกัน   

ที่ประชุม  พิจารณามีมติอนุมัตโิอนสมาชิกภาพ ไปยัง สอ.ตร.ตรัง 

 2.  ด้วย สมาชิกฯ ราย  ส.ต.อ.ไพโรจน์  ทองนุ้ย  ต าแหน่ง สภ.นาหม่อม  สมาชิกเลขที่ 7166 ขอโอน

สมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดสงขลา จ ากัด รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   243,300.00 บาท 

  หน้ีเงินกู้สามัญ  782,505.47 บาท 

  ไม่ติดภาระค้ าประกัน   

ที่ประชุม  พิจารณามีมติอนุมัตโิอนสมาชิกภาพ ไปยัง สอ.ตร.สงขลา 

 

 

/3. ด้วย สมาชิกฯ... 



 
 

 3.  ด้วย สมาชิกฯ ราย  ส.ต.อ.วิรัต  ยอดณรงค์  ต าแหน่ง สภ.ชุมพล  สมาชิกเลขที่ 7893 ขอโอน

สมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดสงขลา จ ากัด รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   171,500.00 บาท 

  หน้ีเงินกู้สามัญ  360,844.31 บาท 

  ไม่ติดภาระค้ าประกัน   

ที่ประชุม  พิจารณามีมติอนุมัตโิอนสมาชิกภาพ ไปยัง สอ.ตร.สงขลา 

 4.  ด้วย สมาชิกฯ ราย  ส.ต.อ.พิทักษ์  ภักดี  ต าแหน่ง ภ.จว.กระบี่  สมาชิกเลขที่ 6273 ขอโอนสมาชิก

ภาพระหว่างสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดกระบี่ จ ากัด รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   177,200.00 บาท 

  หน้ีเงินกู้สามัญ  165,425.18 บาท 

  ไม่ติดภาระค้ าประกัน   

ที่ประชุม  พิจารณามีมติอนุมัตโิอนสมาชิกภาพ ไปยัง สอ.ตร.กระบี ่

 5.  ด้วย สมาชิกฯ ราย  ส.ต.ท.วีระ  พิมเขตร  ต าแหน่ง ภ.จว.เลย  สมาชิกเลขที่ 7710 ขอโอนสมาชิก

ภาพระหว่างสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดเลย จ ากัด รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   205,000.00 บาท 

  หน้ีเงินกู้สามัญ  467,712.98 บาท 

  ไม่ติดภาระค้ าประกัน   

ที่ประชุม  พิจารณามีมติอนุมัตโิอนสมาชิกภาพ ไปยัง สอ.ตร.เลย 

 6.  ด้วย สมาชิกฯ ราย  ส.ต.อ.ทนงศักดิ์  ภักดี ต าแหน่ง ภ.จว.ปทุมธานี  สมาชิกเลขที่ 6995 ขอโอน

สมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดปทุมธานี จ ากัด รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   328,500.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ           1,161,200.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญค่าครองชีพ   41,238.41 บาท 

  ไม่ติดภาระค้ าประกัน   

ที่ประชุม  พิจารณามีมติอนุมัตโิอนสมาชิกภาพ ไปยัง สอ.ตร.ปทุมธานี 
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4.7  เรื่อง   สมาชิกเสียชีวิต 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ด.ต.ปัญญา  แก้วรจนา ต าแหน่ง ข้าราชการบ านาญ สมาชิกเลขที่ 3996 

ได้เสียชวีิตเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 ด้วยโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะรยะสุดท้าย รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น     402,000.00 บาท 

   หน้ีเงินกู้สามัญ (กองทุน 0.2)  656,000.00 บาท  

   หน้ีเงินกู้สามัญค่าครองชีพ  (กองทุน 0.2)   44,812.81 บาท 

   ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ 

    1.  ร.ต.อ.ชาติชาย ไชยชนะ 

    2.  ร.ต.ท.ยนต์  ประทิศ 

    3.  ด.ต.อ าพล  ศรวีโร 

    4.  ด.ต.โสภณ  บุญธรรม  (เสียชีวติ พ้นสมาชิกภาพแล้ว) 

    5.  ร.ต.ท.อ านวย หนอ่สกุล 

   ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญค่าครองชีพ 

    1.  ร.ต.ต.พิศ  สีบัว   

 1.   ขอเบิกเงินกองทุนชว่ยเหลอืผูค้้ าประกัน  จ านวน  วงเงิน  1,200,000.00  บาท  กองทุน  0.20  

ข้อ 14 ให้สหกรณ์จ่ายเงินกองทุนตามข้อ 13 ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.20 เท่าของวงเงินกู้ของผู้เสียชีวิต          

ผู้ถูกไล่ออกจากราชการ หรือผู้ถูกให้ออกจากราชการ แล้วแต่กรณี แต่ต้องไม่เกินจ านวนเงินที่ผู้ค้ าประกันเงินกู้

จะต้องรับผิดชอบต่อสหกรณ์  

ที่ประชุม  พิจารณามีมตอินุมัตเิบิกเงินกองทุนชว่ยเหลอืผูค้้ าประกันตามระเบียบ 

 2.  ขอเบิกเงินกองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ ข้อที่ 12 สมาชิกเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บสาหัส 

ตามข้อ 5(1)(2) ให้มีสทิธิได้รับเงินสงเคราะหช่์วยเหลือจากสหกรณ์ตามหลักเกณฑด์ังนี้ 

  (1) กรณีเสียชวีิตให้จ่ายเงนิช่วยเหลือแก่ทายาท  

     (ก)  เป็นสมาชิกเกินหนึ่งปีแตต่้องไม่เกินห้าปี  จ านวน  50,000.00  บาท 

     (ข)  เป็นสมาชิกเกินห้าปีขึ้นไป                จ านวน  70,000.00   บาท 

 กรณีสมาชิกรายนี้เป็นสมาชิกตั้งแตว่ันที่  31 ตุลาคม 2539  เป็นสมาชิกมาแล้ว  20 ปี 6 เดือน 

ที่ประชุม  อนุมัตเิบิกเงินกองทุนสวัสดิการหรอืการสงเคราะห์ตามระเบียบ จ านวน 70,000 บาท 

 3.  ขอหยุดดอกเบีย้กรณีสมาชิกเสียชีวติ 

ที่ประชุม  มีมตอินุมัตใิห้หยุดดอกเบีย้ทั้งนีต้ั้งแตส่มาชิกเสียชีวติ 
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4.8  เรื่อง  การยื่นกู้เงนิสามัญ 

 ด้วย สมาชิกบางรายได้ยื่นกู้เงินกู้สามัญ  โดยการฝากส่งเอกสารกับเจ้าหน้าที่เดินเอกสาร ซึ่งท าให้

เอกสารที่ได้รับไม่ครบถ้วนการลงลายมือชื่อขาดหาย ท าให้เอกสารไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์  จึงเรียนกรรมการหา

วิธีแก้ไขปัญหาในการยื่นกู้เงินสามัญ 

ที่ประชุม  เข้าที่ประชุมประจ าเดือนเมษายน 2560   

4.9  เรื่อง  เงนิรอจ่ายคืนสมาชิก ราย ส.ต.ต.โอภาส แซ่ตั้ง 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ต.โอภาส  แซ่ตั้ง  ต าแหน่ง สภ.เมืองยะลา  สมาชิกเลขที่ 8500        

ได้เสียชวีิต เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 มเีงินรอจ่ายคืนจากการแปลงสัญญาเงินกู้ฉุกเฉิน  กู้เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 

2560 จ านวนเงิน  4,429.52  บาท  และยอดเงินฝากออมทรัพย์ จ านวน  577.93  บาท  

 จงึขอให้คณะกรรมการพิจารณาจะด าเนินการต่อไปอย่างไรกับเงินรอจ่ายคืนของสมาชิก 

ที่ประชุม  แจ้งผูร้ับผลประโยชน์ 

4.10  เรื่อง  พิจารณาแต่งตั้งก าหนดรหัสผ่าน Admin 1 และ Admin 2  

 ด้วยทางสหกรณ์ฯ ต้องการเปิดใช้บริการ Ktb Corporate Online เพื่อตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของ

บัญชอีอมทรัพย์  เลขที่ 909-1-2389-1 และบัญชกีระแสรายวันที่ เลขที่  909-6-01331-7   

 จงึขอให้คณะกรรมการพิจารณาบุคคล  จ านวน  2  ท่าน เพื่อก าหนดรหัสผา่น 

ที่ประชุม  มีมติ Admin in 1 มอบให ้ประธาน และผูจ้ัดการ  Admin in 2 มอบให ้เจา้หนา้ที่บัญชี 

4.11  เรื่อง สมาชกิขอกู้เงนิ 

 1.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ด.ต.หญิงชญาภา เอียดเหลือ ต าแหน่ง ผบ.หมู่ นปพ.กก.สส.ภ.จว.ยะลา 

สมาชิกเลขที่  8310  มีความจ าเป็นขอกู้เงินสามัญ  จ านวน  1,365,000.00  บาท  เพื่อใช้จ่ายในครอบครัว      

แต่เนื่องจากถูกอายัดเงินปันผลเฉลี่ยคืนตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2559 และจะไม่ประสงค์จะปิดหนี้ที่ถูกอายัดจาก

บังคับคดี ซึ่งมีความเดือดรอ้นในครอบครัว 

ที่ประชุม  ขอเอกสารจากกรมบังคับคดีพิจารณาแล้วเสนอคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้เพื่อพจิารณาต่อไป 
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 2.  ด้วย  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ด.ต.อุดมศักดิ์  แก้วณรงค์  ต าแหน่ง ผบ.หมู่ จร.สภ.เมืองยะลา สมาชิก

เลขที่ 5391 มีความประสงค์ขอกู้เงินจ านวน  1,700,000.00  บาท  เพื่อต่อเติมบ้าน แต่เนื่องจากเจ้าหน้าที่

การเงินได้แจ้งในหนังสือรับรองเงินเดือนว่ามีหนี้กับธนาคารออมสิน จ านวน 2 หนี้ หนี้แรกเงินกู้ทั่วไป         

จ านวน 170,000.00 บาท ยอดค้าง จ านวน 4,000.00 บาท และเงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้ จ านวน 16,800.00 บาท  

ยอดค้าง จ านวน 8,400.00  บาท  จากรับรองเงินเดือนสมาชิกสามารถกู้ได้ 1,700,000.00 บาท มีหนี้กับทาง

สหกรณ์ฯ ทั้งสิน้  1,544,700.00 บาท จะคงเหลือเงินกู้จ านวน  195,300.00 บาท   

 จงึให้คณะกรรมการพิจารณาการกู้เงินในครั้งนี ้ 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้กู้เงินสามัญ 1,700,000.00 บาท ปิดหนี้ธนาคารออมสิน จ านวน เงิน 150,000.00  บาท  

4.12  เรื่อง  การซื้อหุ้นของสมาชิกสมทบ 

 ตามที่คณะกรรมการพจิารณามีมติใหส้มาชิกสมทบซื้อหุ้นเพิ่มเติมได้ไม่เกิน 900,000 บาท มีก าหนด 3 

เดือน ซึ่งจะครบก าหนดในวันที่ 30 เมษายน 2560  

ที่ประชุม  พิจารณามีมติขยายการซื้อหุ้นของสมาชิกสมทบ ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 

 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง  อื่นๆ 

5.1  เรื่อง  การประชุมสัญจร  

ที่ประชุม     พิจารณาเห็นควรประชุมสัญจรครั้งที่ 1 ที่ สภ.เบตง  วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 โดยน าเสนอ

ต่อที่ประชุมประจ าเดือนเมษายน 2560 ต่อไป 

5.2 เรื่อง  การกู้ของสมาชิกต่างจังหวัด 

            เพื่อให้การด าเนินการของฝา่ยด าเนินการสอดคล้องกับแนวนโยบายของฝา่ยบริหาร เห็นควรก าหนดการ

กู้เงินของสมาชิกต่างจังหวัดใหม้ีความชัดเจน 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติให้สมาชิกต่างจังหวัดกู้เงินฉุกเฉินและเงินค่าครองชีพได้ โดยผู้ค้ าจะต้อง      

เป็นสมาชิกปกติ กรณีกู้ฉุกเฉินหากตรวจสอบแล้วสมาชิกช าระค่าหุ้นและส่งช าระหนี้เป็นปกติให้อนุมัติกู้ได้ทันที     

กรณีกู้ค่าครองชีพให้น าเสนอคณะกรรมการพิจารณา 

5.3 เรื่อง  สมาชิกข้าราชการบ านาญ 

            ด้วยสมาชิกข้าราชการบ านาญมีความประสงค์ขอให้มสีิทธิในการค้ าประกัน 

ที่ประชุม มีมติใหน้ าเข้าหารอืที่ประชุมประจ าเดือนเมษายน 2560 

 

 

/เลิกประชุม... 



 
 

เลิกการประชุม  11.30  น. 

 

   พันต ารวจตรหีญิง  เสาวลักษณ์  ตรีมรรค     ประธานในที่ประชุม 

           (  เสาวลักษณ์  ตรีมรรค  ) 

       จา่สิบต ารวจ     กันย์ทิต  ฆังคะรัตน์     ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

              ( กันย์ทิต ฆังคะรัตน์ ) 

   

       ส าเนาถูกต้อง 

พันต ารวจตรหีญิง  เสาวลักษณ์  ตรีมรรค 

 (  เสาวลักษณ์  ตรมีรรค ) 

ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 


