
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

ชุดที่ 22 คร้ังที่ 6 วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 (อ านวยการ)  

ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

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

ผู้มาประชุม  

 1.  พ.ต.ท.หญิงเสาวลักษณ์   ตรมีรรค  ประธาน กรรมการ 

 2.  ร.ต.ท.วุฒิศักดิ์  ฆังคะสุวรรณ์  รองประธานกรรมการ 

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

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

ผู้ไม่มาประชุม  

 1.  ด.ต.หญิงจีรวรรณ์ ศริิวัฒน์   กรรมการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม  

 1.  พ.ต.ท.ศิวกร  จันทร   ผูจ้ัดการสหกรณ์ฯ 

 2.  นางพรรณี  แก้วศรี   รองผู้จัดการสหกรณ์ฯ 

 3.  ร.ต.อ.วีระยุทธ์  ปิ่นทองพันธุ์  ที่ปรึกษา 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่อง  ประธานแจง้ที่ประชุมเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง  เพื่อทราบ 

2.1  เรื่อง  โครงการเงินกู้ระหว่างสหกรณ์อื่น  

 ตามหนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลต ารวจ จ ากัด ได้ประกาศ เรื่องโครงการเงินกู้ระหว่าง

สหกรณ์อื่น (ประเภทเงนิกู้ระยะยาว อัตราดอกเบีย้ร้อยละ 3.30 ระยะเวลา 100 เดือน) 

 จงึแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

 

 

 

 

 

/ระเบียบวาระที่ 3... 

 



 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  สืบเนื่อง 

3.1  เรื่อง  สมาชิกขอกู้เงนิสามัญ 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.อ.พลโพชฌงค์  โพธิบัลลังค์  ต าแหน่ง  สภ.บาตูตาโมง  สมาชิกเลขที่  

7884  ขอกู้เงินสามัญ  จ านวน  1,400,000.00  บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) แต่เนื่องจากช าระไม่ครบงวด  

ช าระไปแล้ว  6 งวด เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559  ซึ่งมีความจ าเป็นต้องน าเงินไปช าระค่าใช้จ่ายในการศึกษา     

ต่อประกอบกับมหาวิทยาลัยปทุมธานีได้เรียกเก็บค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่สมาชิก     

จงึขอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัตใินการกู้ครั้งนี้ 

 จากมติที่ประชุม 22 ครัง้ที่ 8 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560  มตใิห้น าเข้าที่ประชุมอ านวยการอีกครั้ง 

ที่ประชุม  อนุมัตกิารกู้ครั้งนี้ 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เพื่อพิจารณา 

4.1  เรื่อง  ขอโอนหุ้นหักหน้ีสมาชกิ 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  จ.ส.ต.ประจวบ  บัวหาร  สมาชิกเลขที่  3577  ได้เสียชีวิต จึงขอโอนหุ้นหัก

หนี้สมาชิกรายดังกล่าว รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น    280,300.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ 00143/2553  382,254.11 บาท 

  ไม่ติดภาระค้ าประกัน    

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้โอนหุ้นหักหนีต้ามเสนอ 

4.2  เรื่อง  ขอโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ (กรณไีม่ติดภาระค้ าประกัน) 

 1.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.ท.สิทธิโชค  ทองย้อย ต าแหน่ง สน.ท่าเรือ ต่างจังหวัด สมาชิก

เลขที่  6895  ขอโอนสมาชิกไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจนครบาล จ ากัด รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น    319,500.00 บาท 

   หน้ีเงินกู้สามัญ          1,123,146.04 บาท 

   หน้ีเงินกู้รับภาระหน้ี     16,811.22 บาท 

   หน้ีเงินกู้ฉุกเฉิน      2,596.84 บาท 

   ไม่ติดภาระค้ าประกัน 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้โอนไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจนครบาล จ ากัด 

 

 

 

 

/2. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ... 



 
 

 2.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.อ.ศตวรรษ  สังข์เขียว ต าแหน่ง สภ.เมืองนครสวรรค์ ต่างจังหวัด 

สมาชิกเลขที่  5907  ขอโอนสมาชิกไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจนครสวรรค์ จ ากัด รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น    276,200.00 บาท 

   หน้ีเงินกู้สามัญ            478,596.68 บาท 

   ไม่ติดภาระค้ าประกัน 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้โอนไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจนครสวรรค์ จ ากัด 

4.3  เรื่อง  ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจ าปี 2560 

 ด้วย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้รับพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจ าปี 2560 ไปถวาย ณ วันศรีจันทร์  

ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ในวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. จึงขอเชิญ

ชวนท่านผู้มจีติรศรัทธาร่วมท าบุญบริจาคทรัพย์ตามก าลังศรัทธา 

ที่ประชุม  บริจาคเงิน จ านวน 1,000.00 บาท 

4.4  เรื่อง  แจ้งอายัดสิทธิเรยีกร้อง 

 ตามหนังสือศาลจังหวัดยะลา ได้มีหมายบังคับคดีหมายเลขแดงที่ ผบ.1570/2558 ระหว่างร.ต.ท.หญิง 

จริวรรณ  จันทร์ส่องภพ  โจทก์  ร.ต.ท.ไพศาล  พิมพ์ทอง  จ าเลย  สมาชิกเลขที่ 7651  ขออายัดเงินปันผลเฉลี่ย

คืน เงินคา่หุน้ประจ าปี 2560 และปีตอ่ๆไป 

ที่ประชุม  ส่งบังคับคดีด าเนินการอายัดเงินปันผลเฉลี่ยคืนตามบังคับคดีเสนอ 

4.5  เรื่อง  ขอรับเงนิว่าด้วยกองทุนเพื่อสวัสดิการหรอืการสงเคราะห์ พ.ศ.2560   

 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด ข้อ 3(1) ข้อ 79(8) 

และข้อ 107(10) และโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 22 ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 

ได้ก าหนดให้มีระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการหรือการ

สงเคราะห ์พ.ศ.2560 ดังตอ่ไปนี้ 

 ข้อ 14 กรณีสมาชิกและสมาชิกสมทบเกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บต้องพักรักษาตัวโรงพยาบาล 

 (ก) สมาชิกได้รับบาดเจ็บต้องพักรักษาตัวโรงพยาบาล จ่ายเงนิช่วยเหลือ วันละ 300 บาท แตไ่ม่เกินปีละ 

20,000  บาท  

 ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  จ.ส.ต.วัฒนา  แสงธรรมกวิน  ต าแหน่ง  ผบ.หมู่ นปพ.สภ.กรงปินัง  สมาชิก

เลขที่  8202  ได้ปฏิบัติหน้าที่เข้าระงับเหตุกรณีบุคคลคลุ้มคลั่งอาละวาด จะท าร้ายผู้อื่น ณ ต าบลยุโป       

จังหวัดยะลา จึงท าให้ จ.ส.ต.วัฒนา แสงธรรมกวิน  ได้รับบาดเจ็บถูกน าตัวส่งโรงพยาบาลยะลา จากใบรับรอง

แพทย์ให้เขา้พักรักษาตัวเป็นเวลา 3 วัน  จงึขอเบิกเงินสวัสดิการตามระเบียบ 

ที่ประชุม  อนุมัตติามระเบียบ จ านวนเงนิ  900.00 บาท 

 

 

 

/4.6 เรื่อง ขอเบิกเงินกองทุน.. 



 
 

4.6  เรื่อง  ขอเบิกเงนิกองทุนช่วยเหลือสมาชกิผู้ค้ าประกัน พ.ศ.2557 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด ข้อ 3(1) 79(8) 

และ 107(10) และโดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 19 ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 

2557  ได้ก าหนดให้มรีะเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด วา่ด้วยกองทุนช่วยเหลือสมาชิกผู้

ค้ าประกันเงนิกู้ พ.ศ.2557 ดังตอ่ไปนี้ 

 ข้อ 14 ให้สหกรณ์จ่ายเงินกองทุนตามข้อ 13 ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.20 เท่าของวงเงินกู้ของ

ผู้เสียชีวิต ผู้ถูกไล่ออกจากราชการ ผู้ถูกปลดจากราชการ หรือผู้ถูกให้ออกจากราชการ แล้วแต่กรณี แต่ต้องไม่

เกินจ านวนเงินที่ผู้ค้ าประกันเงนิกู้ต้องรับผิดชอบต่อสหกรณ์ 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.อ.สมศักดิ์  เกษศริิ  สมาชิกเลขที่  5624  ถูกค าสั่งให้ออกจากราชการ 

รายละเอียดดังนี ้

   ทุนเรอืนหุ้น   354,300.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญ (0.20)         1,073,200.00 บาท 

 จงึขอเบิกเงินกองทุนชว่ยเหลอืผูค้้ าประกันตามระเบียบ 

ที่ประชุม  อนุมัตติามระเบียบ  

4.7  เรื่อง  สมาชิกถูกไล่ออกจากราชการ 

 ด้วย  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.อ.ธราดล  ไหมเหลือง  ต าแหน่ง  ผบ.หมู่  ป.สภ .โกตาบารู        

สมาชิกเลขที่  7005  ได้ถูกค าสั่งกองบังคับการอ านวยการศูนย์ปฏิบัติการต ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ 

33/2560  เรื่อง  ลงโทษไล่ออกจากราชการ  รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น    319,500.00 บาท 

  หน้ีเงินกู้สามัญ  (1%)           1,114,800.00 บาท 

  หน้ีเงินกู้สามัญค่าครองชีพ (1%)   90,200.00 บาท 

  ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ 

  1.  ส.ต.อ.พงษ์ชัย  เจริญขวัญ 

  2.  ส.ต.อ.อับดุลการิม  ตันหยงมัส 

  3.  ด.ต.สุโชติ   คล้ายทอง 

  ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญค่าครองชีพ 

  1.  ส.ต.ท.อนันต์ชัย  มาเจ๊ะมะ 

ที่ประชุม  รับทราบ ให้ด าเนินการแจง้ผูค้้ าประกันรับทราบ 

 

 

/4.8 เรื่อง สมาชิกถูกลงโทษปลดออก... 



 
 

4.8  เรื่อง  สมาชิกถูกลงโทษปลดออกจากราชการ 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.สุชาติ ศรีเทพอุบล ต าแหน่ง ผบ.หมู่ นปพ.สภ.รามัน สมาชิกเลขที่  

8460 ค าสั่งต ารวจภูธรจังหวัดยะลา  ที่  595/2560  เรื่อง  ลงโทษปลดออกจากราชการ  รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น    163,000.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ  (1%)     707,700.00 บาท 

  ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ 

  1.  ส.ต.ท.ณรงค์ฤทธิ์  สมบูรณ์ 

  2.  ส.ต.ท.ยุทธภูมิ  ทัดกลาง 

  3.  ส.ต.ท.นิเมาลานา  สาและ 

  4.  ส.ต.ต.ศุภกร   คงด ี

 บัดนีผู้ค้้ าประกันเซ็นหนังสือรับสภาพหนีเ้รียบร้อยแลว้ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

4.9  เรื่อง  ขอเบิกเงนิกองทุนว่าด้วยการให้เงนิกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 8 

 อาศัยอ านาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด พ.ศ.2557 ข้อ 

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

2559 ได้ก าหนดให้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้   

แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2557 ดังตอ่ไปนี ้

 ข้อ 4 ให้ยกเลิกข้อความ ข้อ 65 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด ว่าด้วย

การให้กู้เงนิสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2557 และให้ใชข้้อความตอ่ไปนีแ้ทน 

 “ ในกรณีมีกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ าประกนตามที่สหกรณ์ก าหนด ผู้กู้เงินของสหกรณ์บริจาคเข้า

กองทุนครั้งแรก ร้อยละ 1 ของวงเงินกู้ ครั้งต่อไปร้อยละ 1 ของวงเงินที่ได้รับจริง  สมาชิกรายใดช าระหนี้หมด

ภายใน 5 ปี กองทุนจ่ายคืนครั้งหนึ่งของยอดที่บริจาคเข้ากองทุน กรณีสมาชิกที่กู้อยู่แล้วที่ไม่ขอท าสัญญาใหม่มี

ความประสงค์จะเข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ค้ าประกันสามารถบริจาคเข้าเป็นเงินสดในอัตราร้อยละ 1 โดยค านวณ

จากยอหนี้คงเหลอืของสัญญาเดิม สมาชิกบ านาญที่กู้เงนิสามัญไม่สามารถเข้ากองทุนช่วยเหลือได้ ” 

 1.  ด้วย  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.พงษ์เทพ  เจริญโสภณ  ต าแหน่ง สภ.ยะหา  สมาชิกเลขที่  7524  

ได้โดนค าสั่งไล่ออกจากราชการ  รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   221,000.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ  (1%)   927,900.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้ฉุกเฉิน     8,400.00 บาท 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้เบิกเงินกองทุน ร้อยละ 1 ตามระเบียบ 

/2. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ... 



 
 

 2.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย ส.ต.ต.วิษณุ  พรหมแก้ว  สมาชิกเลขที่  9037 ได้โดนค าสั่งให้ออกจาก

ราชการไว้ก่อน รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   215,400.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ  (1%)  895,800.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญค่าครองชีพ (1%)  60,000.00 บาท 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้เบิกเงินกองทุน  ร้อยละ 1 ตามระเบียบ 

 3.  ด้วย  สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  ส.ต.อ.ธราดล  ไหมเหลือง  สมาชิกเลขที่  7005  ได้โดนค าสั่งลงโทษ

ไล่ออกจากราชการ  รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   319,500.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ (1%)         1,114,800.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้ค่าครองชีพ (1%)   90,200.00 บาท 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้เบิกเงินกองทุน  ร้อยละ 1 ตามระเบียบ 

4.10 เรื่อง  ขอโอนหุ้นหักหน้ีสมาชิกกรณีถูกไล่/ให้ออกจากราชการไว้ก่อน/ปลดออก 

 1.  ด้วย  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.พงษ์เทพ  เจริญโสภณ  ต าแหน่ง สภ.ยะหา  สมาชิกเลขที่  7524    

ได้โดนค าสั่งไล่ออกจากราชการ  รายละเอียดดังนี ้

  ทุนเรอืนหุ้น   221,000.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ  (1%)   927,900.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้ฉุกเฉิน     8,400.00 บาท 

  ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ 

  1.  ส.ต.อ.วีระ     แก้วขวัญ  

  2.  ส.ต.อ.จอมพล วังม ี

  ผู้ค้ าประกันเงินกู้ฉุกเฉิน    

  1.  ด.ต.จริเมท  ด าหนูอนิทร์ 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้โอนหุ้นหักหนีต้ามระเบียบ 

 

 

 

 

 

 

 

/2. ด้วยสมาชิกสหกรณ์... 



 
 

 2. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย ส.ต.ต.วิษณุ  พรหมแก้ว  สมาชิกเลขที่  9037 ได้โดนค าสั่งให้ออกจาก

ราชการไว้ก่อน รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   215,400.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ  (1%)  895,800.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญค่าครองชีพ(1%) 60,000.00 บาท 

  ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ 

  1. ส.ต.ต.วรีะพล  แดงยวง 

  2. ส.ต.ต.จงใจ  คงทอง 

  ผูค้้ าประกันค่าครองชีพ 

  1. ส.ต.ต.วีระพล  แดงยวง 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้โอนหุ้นหักหนีต้ามระเบียบ 

  3.  ด้วย  สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  ส.ต.อ.ธราดล  ไหมเหลือง  สมาชิกเลขที่  7005  ได้โดนค าสั่งลงโทษ

ไล่ออกจากราชการ  รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   319,500.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ (1%)         1,114,800.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้ค่าครองชีพ (1%)   90,200.00 บาท 

  ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ 

  1.  ส.ต.อ.พงษ์ชัย เจริญขวัญ 

  2.  ส.ต.อ.อับดุลการิม ตันหยงมัน 

  3.  ด.ต.สุโชติ   คล้ายทอง 

  ผู้ค้ าประกันเงินค่าครองชีพ 

  1.  ส.ต.ท.อนันต์ชัย มาเจ๊ะมะ 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้โอนหุ้นหักหนีต้ามระเบียบ 

 4.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.อ.สมศักดิ์  เกษศิริ  สมาชิกเลขที่  5624  ถูกค าสั่งให้ออกจาก

ราชการ รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น   354,300.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญ (0.20)         1,073,200.00 บาท 

   ผู้ค้ าประกันเงินกู้ 

   1.  ด.ต.ยุทธนา  ธรรมเขต สมาชิกที่  3539 

   2.  ส.ต.อ.คัมพล ด าแก้ว  สมาชิกที่  5681 

   3.  ด.ต.คณติ  สุวรรณรัตน์ สมาชิกที่  5761 

   4.  จ.ส.ต.มนัส  ช่วยนะ  สมาชิกที่  5988 

/5. ส.ต.ต.ฮาฟิซ... 



 
 

   5.  ส.ต.ต.ฮาฟิซ  เหมนะ  สมาชิกที่  8355 

 บัดนีส้มาชิกผูค้้ าประกันได้เซ็นหนังสือรับสภาพหนีเ้รียบร้อยแลว้  ขอโอนหุ้นหักหนี้สมาชิกรายดังกล่าว 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้โอนหุ้นหักหนีต้ามระเบียบ 

4.11  เรื่อง  ขอหยุดดอกเบี้ยสมาชกิผู้รับสภาพหน้ี 

 1.  ด้วย  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.พงษ์เทพ  เจริญโสภณ  ต าแหน่ง สภ.ยะหา  สมาชิกเลขที่  7524  

ได้โดนค าสั่งไล่ออกจากราชการ  รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   221,000.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ  (1%)   927,900.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้ฉุกเฉิน     8,400.00 บาท 

  ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ 

  1.  ส.ต.อ.วีระ     แก้วขวัญ  

  2.  ส.ต.อ.จอมพล วังม ี

  ผู้ค้ าประกันเงินกู้ฉุกเฉิน    

  1.  ด.ต.จริเมท  ด าหนูอนิทร์ 

 บัดนีผู้ค้้ าประกันเซ็นหนังสือรับสภาพหนีเ้รียบร้อยแลว้ 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้หยุดดอกเบีย้ตามระเบียบ 

 2.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.อ.สมศักดิ์  เกษศิริ  สมาชิกเลขที่  5624  ถูกค าสั่งให้ออกจาก

ราชการ รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น   354,300.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญ (0.20)         1,073,200.00 บาท 

   ผู้ค้ าประกันเงินกู้ 

   1.  ด.ต.ยุทธนา  ธรรมเขต สมาชิกที่  3539 

   2.  ส.ต.อ.คัมพล ด าแก้ว  สมาชิกที่  5681 

   3.  ด.ต.คณติ  สุวรรณรัตน์ สมาชิกที่  5761 

   4.  จ.ส.ต.มนัส  ช่วยนะ  สมาชิกที่  5988 

   5.  ส.ต.ต.ฮาฟิซ  เหมนะ  สมาชิกที่  8355 

 บัดนีส้มาชิกผูค้้ าประกันได้เซ็นหนังสือรับสภาพหนีเ้รียบร้อยแลว้  จงึขอหยุดดอกเบีย้ใหแ้ก่ผู้ค้ าประกัน 

ที่ประชุม  อนุมัตใิหห้ยุดดอกเบีย้ตามระเบียบ 

 

 

 

/4.12 เรื่อง ขอเชญิฝกึอบรม... 

 



 
 

4.12  เรื่อง  ขอเชิญฝึกอบรม/สัมมนา 

 1.  ด้วย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด ชสอ. ก าหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร      

“ หลักกฎหมายในการบริหารสหกรณ์ ” ระหว่างวันที่  7 กันยายน – 1 ธันวาคม 2560 ณ ชุมนุมสหกรณ์      

ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย จ ากัด อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

ที่ประชุม   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

 2.  ด้วย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด ชสอ. ก าหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร  

“ เจ้าหน้าที่บัญชีมืออาชีพ ”  ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม – 15 กันยายน 2560 ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์      

แหง่ประเทศไทย จ ากัด อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

ที่ประชุม  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

4.13  เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ 

 ด้วย  โรงเรยีนบ้านดวดเป็นโรงเรียนขนาดกลางที่ให้บริการนักเรียนในหมู่ 2 3 และหมู ่5 ต าบลสวนแตง 

อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร  ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มจี านวนนักเรียน 153 คน 

เปิดสอนอนุบาล 1 ถึง ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จงึขอความอนุเคราะหท์่านบริจาคปุ๋ยอินทรีย์ 1 กระสอบ  จ านวน

เงิน  350  บาท  เพื่อมาใช้ในโครงการสวนปาล์มเพื่อทุนการศึกษาเรียนดี ประพฤติดขีองนักเรียน 

 จงึขอความอนุเคราะหบ์ริจาคปุ๋ยอินทรีย์ดังกล่าว 

ที่ประชุม  อนุมัตปิุ๋ยอินทรีย์  1  กระสอบ 

4.14  เรื่อง  สมาชิกต่างจังหวัดขอกู้เงนิสามัญค่าครองชีพ 

 ดว้ย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  จ.ส.ต.รักษพล  ตดิตารัมย์  ต าแหน่ง ผบ.หมู ่ป.สภ.ตระการพืชผล  สมาชิก

เลขที่  7132  ขอกู้เงินสามัญค่าครองชีพ จ านวน  300,000.00  บาท  จากการตรวจสอบของฝ่ายด าเนินการ   

ไม่เป็นสมาชิก 2 ที่  ส่งช าระเงินปกติ  และสามารถกู้ได้จ านวน 300,000.00  บาท รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   260,000.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ   905,600.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญค่าครองชีพ   47,098.11 บาท 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้กู้เงินสามัญค่าครองชีพ จ านวน 300,000.00  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

/4.15 เรื่อง สมาชิกขอลาออกจากสมาชิก... 

 



 
 

4.15  เรื่อง  สมาชิกขอลาออกจากสมาชกิ  

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  ส.ต.ท.สมยศ  บุตะโชติ  ต าแหน่ง  ภ.จว.ร้อยเอ็ด  สมาชิกเลขที่  7835  

ขอลาออกจากการเป็นสมาชิก รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   142,000.00 บาท 

  หน้ีเงินกู้สามัญ   153,563.34 บาท 

  ติดภาระค้ าประกัน 

  1.  ส.ต.ต.นิคม สุทธัง  หุน้  171,200.00  บาท  หนี้  155,304.25  บาท 

  สมาชิกได้เซ็นรับสภาพหนีเ้รียบร้อยแล้ว 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้ลาออจากการเป็นสมาชิก 

4.16  เรื่อง  สมาชิกเป็นสมาชิกสองสหกรณ์ 

 ตามที่หนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจนครศรีธรรมราช  จ ากัด  ที่ สอ.113/531  ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 

2560 เรื่อง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจนครศรีธรรมราช จ ากัด ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์นครศรีธรรมราช 

จ ากัด ย้ายไปสังกัด ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา ปรากฏว่าตรวจสอบพบว่าเป็นสมาชิก 2 สหกรณ์  มีรายชื่อดังนี้ 

 1.  พ.ต.อ.ธวัชชัย  ดุกสุขแก้ว  สมาชิกเลขที่  8277  ต าแหนง่ ภ.จว.นราธิวาส  รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   102,000.00 บาท 

  หน้ีเงินกู้สามัญรับภาระหน้ี 123,408.70 บาท 

  หน้ีเงินกู้สามัญค่าครองชีพ  26,243.73 บาท 

  หน้ีเงินกู้ฉุกเฉิน   45,008.21 บาท 

  เป็นสมาชกิ 2 สหกรณ์ 

   1.  สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

   2.  สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดนครศรธีรรมราช จ ากัด 

ที่ประชุม  งดกู้ทุกประเภท 

 2.  ร.ต.ท.วรรษ  เมฆใหม่  สมาชิกเลขที่  8258  ต าแหน่ง  สภ.ล าใหม่  รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   124,000.00 บาท 

  หน้ีเงินกู้สามัญค่าครองชีพ 183,200.00 บาท 

  เป็นสมาชกิ 2 สหกรณ์ 

   1.  สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

   2.  สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดนครศรธีรรมราช จ ากัด 

ที่ประชุม  งดกู้ทุกประเภท 

 

 

 

/4.17 เรื่อง ขอเชิญรว่มท าบุญ... 



 
 

4.17  เรื่อง  ขอเชิญร่วมท าบุญทอดกฐินสามัคคี 

 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากีด ชสอ. ร่วมกับชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ก าหนด

ทอดกฐินสามัคคี  ประจ าปี 2560 ณ วัดท่าม่วง  ต าบลปากพูน อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช              

ในวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560  เพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญที่ช ารุดทรุดโทรม  

 จงึขอเชิญท่านผู้มีจิตรศรัทธาร่วมบริจาคตามก าลังทรัพย์และศรัทธา 

ที่ประชุม  อนุมัตบิริจาคเงิน  จ านวน  500.00  บาท 

4.18  เรื่อง  สมาชิกขอโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ (กรณตีิดภาระค้ าประกัน) 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.อ.สงกราน ก าเนิดศรี  ต าแหน่ง  สภ.ชัยภูมิ  สมาชิกเลขที่  7857     

ขอโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจชัยภูม ิ จ ากัด  รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   301,400.00 บาท 

  หน้ีเงินกู้สามัญ   418,231.88 บาท 

  ติดภาระค้ าประกัน  1  ราย 

   1.  ส.ต.อ.วิทยา  ฉิมหาชาติ  หุน้  246,200.00  บาท  หนี้  333,275.07  บาท 

  สมาชิกได้เซ็นหนังสอืรับสภาพหนีเ้รียบร้อยแลว้ 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้โอนสมาชิกภาพไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจชัยภูมิ จ ากัด 

4.19  เรื่อง  ขอหยุดท าการเพื่อปิดบัญชีประจ าปี  2  วัน 

ที่ประชุม  น าเรือ่งเข้าที่ประชุมประจ าเดือนอกีครั้ง 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง  อื่นๆ 

5.1  เรื่อง  สมาชิกขอกู้เงนิสามัญ 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ด.ต.อรุณ  รักปลอด  ต าแหน่ง  สภ.จะกว๊ะ  สมาชิกเลขที่  4047  ขอกู้เงิน

สามัญจ านวน  1,000,000.00  บาท  เนื่องจากประสบอุบัติเหตุเพื่อน าเงินไปรักษาตัว   

ที่ประชุม   อนุมัติให้กู้เงินสามัญ จ านวน 1,000,000.00  บาท  แต่เนื่องจากคิวที่ยื่นกู้อยู่คิวที่ 45 กรรมการ

จงึอนุมัติให้จ่ายเงนิกู้แก่สมาชิกก่อนเนื่องจากกรณีเร่งดว่น 

5.2  เรื่อง  ค่าล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่ 

ที่ประชุม  ให้ผู้จัดการเสนอค่าลว่งเวลาของเจา้หน้าที่ตอ่ที่ประชุมกรรมการประจ าเดือนเพื่อขออนุมัตติ่อไป 

 

 

 

 

/5.3 เรื่อง การปรับระดับช้ัน... 



 
 

5.3  เรื่อง  การปรับระดับชั้นของเจ้าหน้าที่ 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีพัฒนาศักยภาพในการท างานและเพื่อเป็นการรักษา

บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้คงอยู่กับสหกรณ์ฯ เห็นควรให้มีการปรับระดับช้ันของเจ้าหน้าที่  โดยให้น า

เรื่องนี้เข้าที่ประชุมประจ าเดือนเพื่อให้คณะกรรมการด าเนินการได้น าไปศึกษาวิธีการและแนวทางในการ

ด าเนนิการตอ่ไป 

5.4  เรื่อง  การประชุมพบปะสมาชกิ 

 ขอเบิกเงินคา่ใช้จ่าย ดังนี้ 

 1. ค่าตอบแทนสมาชิกคนละ 200 จ านวน 153 คน 30,600 บาท 

 2. ของว่าง 180 ชุด       7,200 บาท 

 3. อาหารกลางวัน     32,000 บาท 

 4. ผลไม้        2,000 บาท 

 5. น้ าดื่ม + น้ าแข็ง        1,500 บาท 

 6. ค่าสถานที่ + เครื่องเสียง       1,000 บาท 

  รวมทั้งสิน้     74,300 บาท 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วอนุมัติคา่ใช้จ่ายตามที่เสนอ จ านวน  74,300 บาท ฝ่ายจัดการด าเนินการจัดเตรียม

สถานที่ อาหารให้พร้อมและแจ้งกรรมการด าเนินการใหเ้ข้าร่วมประชุมด้วย  

5.5  เรื่อง  ทุนการศึกษา 

ที่ประชุม  น าเรื่องดังกล่าวเข้าหารือในการประชุมพบปะสมาชิกเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิก       

แล้วน าเข้าที่ประชุมประจ าเดือนตอ่ไป 

เลิกประชุม 12.00  น. 

 

       พันต ารวจตรีหญิง เสาวลักษณ์  ตรีมรรค   ประธานในที่ประชุม 

              (  เสาวลักษณ์  ตรีมรรค  ) 

       จา่สิบต ารวจ         กันย์ทิต  ฆังคะรัตน์      ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

                ( กันย์ทิต ฆังคะรัตน์ ) 

          ส าเนาถูกต้อง 

พันต ารวจตรหีญิง     เสาวลักษณ์   ตรมีรรค 

   (  เสาวลักษณ์   ตรีมรรค  ) 

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด   


