
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

ชุดที่ 23 ครั้งท่ี 8 วันอังคาร ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 (เวลา 09.00 น.) 

ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

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

ผู้มาประชุม  

 1.  พ.ต.ท.หญิงเสาวลักษณ์   ตรมีรรค   ประธานกรรมการ 

 2. ร.ต.ท.วุฒิศักดิ์  ฆังคะสุวรรณ์  รองประธานกรรมการ 

 3. ด.ต.หญิงจรีวรรณ์  ศริิวัฒน์   กรรมการ 

   4. ด.ต.มารุต   ปาลิยะประดิษฐ์  กรรมการ 

 5.  ด.ต.กันย์ทิต  ฆังคะรัตน์  กรรมการ/เลขนุการ   

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1.  พ.ต.ท.ศิวกร  จันทร   ผูจ้ัดการ 

 2. นางพรรณี  แก้วศรี   รองผู้จัดการ 

 3. นายอับดุลรอหิม  สะแต   ผอ.กพส. 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง  เพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่อง 

ระเบียบวาระที่ 4เรื่อง เพื่อพิจารณา 

4.1 เรื่อง ขออนุมัติก าหนดการขอรับทุนการศึกษา ปี 2561 

 - วันส่งเอกสารการขอรับทุน 

 - ก าหนดวันมอบรับทุนการศึกษา 

ที่ประชุม มีมติใหส้่งเอกสารการขอรับทุนการศึกษา ตั้งแตว่ันที่ 15 สิงหาคม – 30 กันยายน 2561 

  โดยให้มอบทุนการศึกษาหลังวันประชุมใหญ่ และให้แจ้งสมาชิกทราบโดยทั่วกัน  

4.2 เรื่อง ขอรับเงนิว่าด้วยกองทุนเพื่อสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ พ.ศ.2560 

 ข้อ 14 กรณีสมาชิกและสมาชิกสมทบเกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บต้องพักรักษาตัวโรงพยาบาล 

ก.สมาชิกได้รับบาดเจ็บต้องเข้าพักรักษาตัวโรงพยาบาลจ่ายเงนิช่วยเหลือวันละ 300.- แต่ไม่เกินปีละ 20,000 บาท 

1. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.ธาดา  ไพรินทร์ ต าแหน่ง สภ.กรงปินัง  สมาชิกเลขที่ 08755       

ได้ประสบอุบัติ เหตุ  เข้าท าการรักษาตัว ณ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นเวลา 13 วัน               

ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน  - 8 พฤษภาคม 2561    จงึขอเบิกเงนิสวัสดิการสมาชิกได้รับบาดเจ็บพักรักษาตัวโรงพยาบาล 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติจ่ายเงินสวัสดิการตามระเบียบ (สมาชิกได้รับบาดเจ็บต้องเข้าพักรักษาตัวโรงพยาบาล)    

จ านวน 3,900 บาท 

 /ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ… 



 

2. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ต.ปรเมศวร์  สุวรรณภักดี ต าแหน่ง สภ.ยะหา สมาชิกเลขที่ 10056                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ได้ประสบอุบั ติ เหตุ ปืนลั่ น ใส่ ข้ อมือ  เข้ าท าการรักษาตั ว  ณ โรงพยาบาลยะลา เป็น เวลา  1 1  วั น                           

ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม  - 12 พฤษภาคม 2561 และวันที่ 19 -23 พฤษภาคม 2561  จึงขอเบิกเงินสวัสดิการสมาชิก          

ได้รับบาดเจ็บพักรักษาตัวโรงพยาบาล 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติจ่ายเงินสวัสดิการตามระเบียบ (สมาชิกได้รับบาดเจ็บต้องเข้าพักรักษาตัวโรงพยาบาล)    

จ านวน 3,300 บาท 

ข้อ 15 สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม ่ให้แก่สมาชิก ครั้งละ 1,000.- บาท โดยจา่ยครั้งเดียว และกรณีบิดา 

มารดา เป็นสมาชิกทั้ง 2 คน ให้ขอรับเงนิสวัสดิการตามสิทธิอันพงึได้ทั้ง 2 คน 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.อธิวัฒน์  วาเด็ง ต าแหน่ง สภ.ล าใหม่ สมาชิกเลขที่ 09019 ขอรับเงิน

สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม ่จงึเรียนมาเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา 

ที่ประชุม มีมติอนุมัตจิา่ยเงนิสวัสดิการตามระเบียบ (สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่) จ านวน 1,000 บาท 

4.3 เรื่อง พิจารณาการรับสมัครสมาชกิเข้าใหม่ (กรณรีับโอนจาก สอ.ตร.นราธิวาส จ ากัด) 

 1. ตามที่ประชุมประจ าเดือน ชุดที่ 23 ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ได้มีมติให้สมาชิกสหกรณ์

ออมทรัพย์ต ารวจนราธิวาส จ ากัด ราย ส.ต.ท.สุรัติ บัวขาว และได้เข้ามาติดตอ่เขียนใบสมัครกับฝ่ายด าเนินการเป็นที่

เรียบร้อยแล้ว ต่อมาได้มีหนังสือจากสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส จ ากัด  ที่  สอ.728/2561                       

ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ขอโอนสภาพสมาชิกระหว่างสหกรณ์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้

ทุนเรอืนหุ้น   129,800.00  บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญ           483,200.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้ฉุกเฉิน               44,270.00 บาท 

   ไม่มีภาระค้ าประกัน 

   ไม่มีหน้ีธนาคารออมสิน 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติใหโ้อนสภาพสมาชิกมายังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

2. ตามมตทิี่ประชุมชุดที่ 23 ครั้งที่ 7 คณะกรรมการอ านวยการ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ได้มีมติให้

สมาชิสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส จ ากัด ราย พ.ต.ต.เจต กระมลอุฬาร เปลี่ยนผู้ค้ าประกัน

สมาชิกล าดบัที่ 1 – 3 บัดนี้ สมาชิกได้เปลี่ยนผูค้้ าประกันและไม่ตดิภาระค้ าประกันแล้ว และได้เข้ามาติดต่อเขียนใบ

สมัครกับฝ่ายด าเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อมาได้มีหนังสือจากสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส จ ากัด    

ที่ สอ.846/2561 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ขอโอนสภาพสมาชิกระหว่างสหกรณ์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น   602,800.00  บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญ          1,229,521.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้ฉุกเฉิน               78,908.64 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญอเนกประสงค์   77,900.00 บาท 

   ไม่มีภาระค้ าประกัน 

   มีหน้ีธนาคารออมสิน 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติใหโ้อนสภาพสมาชิกมายังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 



 

4.4 เรื่อง สมาชกิขอกู้เงนิฉุกเฉิน 

1. ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  พ.ต.อ.ธวัชชัย  ดุกสุขแก้ว ต าแหน่ง ต่างจังหวัด สมาชิกเลขที่ 08277         

ขอกู้เงินฉุกเฉิน จ านวน 100,000.00 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อน าไปช าระหนี้ จากการรับรองเงินเดือนช าระ

เงินปกติ การเงิน ภจว.นราธิวาส หักส่งเดือนละ 11,650 บาท และติดอายัดเงินปันผลเฉลี่ยคืน จึงเรียนมาเพื่อให้

คณะกรรมการพจิารณาในการกู้ครั้งนี้  

  ทุนเรอืนหุ้น             124,000.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้-ฐานะผู้ค้ าประกัน      115,708.70 บาท 

เป็นสมาชิกสหกรณ์ 2 ที่ ดังนี้  

1. สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

2. สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจนครศรีธรรมราช จ ากัด 

ที่ประชุม มีมติไม่อนุมัติเนื่องจากมีมติคณะกรรมการปี 2559 แจ้งว่าให้หุ้นเท่ากับหนี้ให้ลาออก เนื่องจาก

เป็นสมาชิก 2 ที่ และได้ประสานเจ้าตัวแล้วไม่ประสงค์ขอกู้แตย่ังขอเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ต่อไป 

2. ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ร.ต.ท.นิกร  จิตรอักษร ต าแหน่ง สภ.แม่หวาด สมาชิกเลขที่ 09076         

ขอกู้เงินฉุกเฉิน จ านวน 60,000.00 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) เพื่อน าไปใช้จ่าย แต่เนื่องจากได้มีมติที่ประชุม

คณะกรรมการประจ าเดือน ชุดที่ 23 ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 มีมติไม่อนุมัติให้กู้เงินสามัญ 

เนื่องจากมีหนี้กับธนาคารออมสิน จงึเรียนมาเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาในการกู้ครั้งนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น             376,000.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญทั่วไป           1,590,000.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญค่าครองชีพ     238,800.00  บาท 

   หน้ีเงนิกู้ฉุกเฉิน    33,600.00   บาท 

   ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญทั่วไป 

1. ร.ต.อ.สากล  พุทธกูล 

2. ร.ต.ต.บุญชอบ  เตชะวันโต 

3. ด.ต.สมนกึ  ขาวสังข์ 

ติดภาระค้ าประกัน 3 ราย 

1. ร.ต.ท.ธีรยุทธ  สุขสงวน    หุน้ 390,400.00 บาท หนี ้ 1,452,888.13 บาท 

2. ร.ต.ต.บุญชอบ เตชะวันโต หุน้ 372,600.00 บาท  หนี ้ 1,901,700.00 บาท 

3.  ร.ต.อ.สากล  พุทธกูล     หุน้ 319,600.00 บาท  หนี้  1,575,990.00 บาท 

ที่ประชุม มีมติไม่อนุมัต ิ

 

 

 

/ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ… 



 

3. ด้ วยสมา ชิกสหกรณ์ฯ  ราย  ด .ต .สมัย   แก้ ว เกาะสะบ้ า  ต าแหน่ ง  กก .สส .ภ .จว .ยะลา                

สมาชิกเลขที่ 05297 ขอกู้เงินฉุกเฉิน จ านวน 100,000.00 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) แต่เนื่องจากติดภาระค้ า

ประกัน ราย  ส.ต.อ.จอมพล  วังมี ซึ่งมีค าสั่งไล่ออกจากราชการและทางสหกรณ์ฯ ได้กันเงินเพื่อรับภาระหนี ้

จ านวน 2,000 บาท ท าให้ผู้กู้ ไม่สามารถยื่นกู้ฉุกเฉินได้ จากการรับรองเงินเดือนกู้ฉุกเฉินได้วงเงิน 84,000 บาท              

และสมาชิกมีภาระหนี้กับธนาคารออมสิน ค้าง 2-3 เดือน จ านวน 483,856.77 บาท จึงเรียนมาเพื่อให้

คณะกรรมการพจิารณาในการกู้ครั้งนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น             225,000.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญทั่วไป              114,000.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญค่าครองชีพ       77,500.00  บาท 

   หน้ีเงนิกู้ฉุกเฉิน    91,600.00   บาท 

   ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญทั่วไป 

1. ด.ต.มะอัดนัน  เบ็นอับดุล 

2. ส.ต.อ.อุสมาน  สะระโต 

ติดภาระค้ าประกัน 4 ราย 

1. ส.ต.อ.จอมพล  วังมี          หุน้ 267,300.00 บาท หนี้     610,562.57  บาท 

2. ส.ต.อ.วีระยุทธ  ปุราถานัง  หุน้ 184,000.00 บาท  หนี้    279,986.84  บาท 

3. จ.ส.ต.สุชาติ  ไชยเขียว       หุน้ 340,600.00 บาท  หนี้  1,119,354.83  บาท 

4. พ.ต.ท.ธนพล  เยาวพักตร์   หุน้  418,500.00 บาท  หนี้  2,220,000.00 บาท 

ที่ประชุม มีมติใหร้อตรวจสอบก่อน 

4.5 เรื่อง สมาชิกขอกู้เงนิโครงการเพื่อบรรเทาค่าครองชีพ 

ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.ภัทรพงศ์ ไพบูรณ์ ต าแหน่ง ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา สมาชิกเลขที่ 

08365 ขอกู้เงินโครงการบรรเทาค่าครองชีพ จ านวน 100,000.00 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) แต่เนื่องจากติดค้ า

ประกันราย ส.ต.ต.สมเกียรติ   หมาดโหรม ซึ่ ง ได้ตั้ งกรรมการสอบสวน และได้กันเงินรับสภาพหนี้              

จ านวน 1 ,806 .00 บาท สมาชิกมี เ งินคงเหลือ 3 ,657 .00 บาท สามารถกู้ ได้  1 00,000.00 บาท                       

จงึเรียนมาเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาในการกู้ครั้งนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น             163,500.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญทั่วไป             670,500.00 บาท 

   ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญทั่วไป 

1. ส.ต.ท.ดลรอศักดิ์  ละใบยูโส๊ะ 

2. ส.ต.ท.ธ ารงคศ์ักดิ์  แก้วอินทร์ 

 

 

 

/ติดภาระค้ าประกัน… 



 

ติดภาระค้ าประกัน 4 ราย 

1. ส.ต.ต.สมเกียรติ  หมาดโหรม   หุน้ 166,000.00 บาท หนี ้   396,600.00 บาท 

2. ส.ต.ท.สุทธิรักษ์  ออ่นทอง      หุน้ 204,900.00 บาท หนี้    782,506.19 บาท 

3. ส.ต.ท.คมคริส    ชูข า            หุน้ 313,300.00 บาท  หนี้  1,123,300.00 บาท 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติใหกู้้เงินโครงการเพื่อบรรเทาค่าครองชีพ 

4.6 เรื่อง สมาชกิขอกู้เงนิสามัญเพื่อปรับโครงสร้างหน้ี 

ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ร.ต.ท.ยืนยง  ดุลยเสรี  ต าแหน่ง บ านาญพิเศษ สมาชิกเลขที่ 04482           

ขอกู้เงินสามัญเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ จ านวน 1,642,000.00 บาท ผ่อนช าระหนี้ 102 งวด เนื่องจากเงินเดือน  

ไม่พอหักช าระหนี้ จากการค านวณในใบรับรองเงินเดือน สามารถส่งได้ เดือนละ 28,905.37 บาท จึงเรียนมา

เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาในการกู้ครั้งนี้  

  ทุนเรอืนหุ้น             409,400.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญทั่วไป           1,390,400.00 บาท 

หน้ีเงนิกู้สามัญค่าครองชีพ      248,714.23 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญทั่วไป                  3,174.24 บาท 

   ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญทั่วไป 

1. ร.ต.ท.พิชัยชาญ  ดารือยอ 

2. พ.ต.ต.กิตเิดช  มะแซ 

3. ส.ต.ท.ศุภรัฒน์  ฟุ้งรัตนตรัย 

ติดภาระค้ าประกัน 2 ราย 

1. พ.ต.ต.กิตเิดช  มะแซ             หุน้ 409,600.00 บาท หนี ้  1,791,600.00 บาท 

2. ร.ต.ท.พิชัยชาญ  ดารือยอ      หุน้  380,100.00 บาท หนี ้ 1,550,200.00 บาท 

ที่ประชุม มีมติไม่อนุมัตแิละให้น าเงินปันผลและเฉลี่ยคืนมาช าระหนี้ 

4.7 เรื่อง ขอกู้เงนิปันผลและเฉลี่ยคนื 

 ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ร.ต.ท.ยืนยง  ดุลยเสรี ต าแหน่ง บ านาญพิเศษ สมาชิกเลขที่ 04482           

ขอกู้เงินปันผล เพื่อบรรเทาความเดือดรอ้น โดยให้หักหนี้สหกรณ์ที่ค้างอยู่ จ านวน 30,074.00 บาท ขอผ่อนช าระ

แค่ 10,000 บาท สว่นเงินปันผลที่ได้คือ 23,000 บาท จงึเรียนมาเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาในการกู้ครั้งนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น             409,400.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญทั่วไป           1,390,400.00 บาท 

หน้ีเงนิกู้สามัญค่าครองชีพ      248,714.23 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญทั่วไป                  3,174.24 บาท 

 

 

/ผูค้้ าประกันเงนิกู้สามัญ… 

 



 

   ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญทั่วไป 

1. ร.ต.ท.พิชัยชาญ  ดารือยอ 

2.พ.ต.ต.กิติเดช  มะแซ 

3.ส.ต.ท.ศุภรัฒน์  ฟุ้งรัตนตรัย 

ติดภาระค้ าประกัน 2 ราย 

1. พ.ต.ต.กิตเิดช  มะแซ             หุน้ 409,600.00 บาท หนี้   1,791,600.00 บาท 

2. ร.ต.ท.พิชัยชาญ  ดารือยอ      หุน้  380,100.00 บาท หนี ้ 1,550,200.00 บาท 

ที่ประชุม มีมติไม่อนุมัตใิห้กู้เงินปันผลและเฉลี่ยคืน 

4.8 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

 ตามที่ได้มีค าสั่งต ารวจภูธรจังหวัดยะลา ที่ 1183/2561 ด้วย ร.ต.อ.กฤชพิชญ์  พิชญนิตินัย รองสารวัตร

(สอบสวน) สถานีต ารวจภูธรเมืองยะลา กรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรณี เป็นพนักงาน

สอบสวนผู้รับผิดชอบคดียาเสพติดให้โทษมีนายอนุสรณ์ อุมาจิ เป็นผู้ต้องหา และในคดีดังกล่าวเจ้าหน้าที่ต ารวจ

ได้ตรวจยึดรถยนต์กระบะ ยี่ห้ออีซูซุ รุ่นดีแมคสีด า หมายเลขทะเบียน บง 502 สตูล จ านวน 1 คัน ไว้ตรวจสอบ 

เพราะเชื่อว่าผูต้้องหาได้ใชร้ถยนต์ของกลางดังกล่าวเป็นยานพาหนะในการขนส่งยาเสพติดให้กับลูกค้า ตามค าสั่ง

ดังกล่าวได้ติดต่อกับ ร.ต.อ.กฤชพิชญ์ฯ โดยประสานด้วยวาจาและมีหนังสือถึง ร.ต.อ.กฤชพิชญ์ฯ ขอรับรถยนต์

ดังกล่าวหลายครั้ง แต่ไม่ได้รับค าตอบ จนกระทั่งส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 9 ได้มีหนังสือที่ 

ยธ 1117(ทบ.)/901 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง ขอรับทรัพย์สินคดีนายอนุสรณ์ อุมาจิ ผู้ต้องหา จึงได้ก าชับ

ให้น ารถยนต์คันดังกล่าวส่งมอบส านักงาน ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 9 พร้อมชี้แจ้งปัญหาอุปสรรค

ให้ทราบ โดยไม่ได้ลงประจ าวันแจง้เหตุไว้เป็นหลักฐาน เมื่อไม่มีพยานหลักฐานใดยืนยันว่ารถยนต์ของกลางได้เกิด

อุบัติเหตุพลิกคว่ า และเกิดเพลิงไหมเ้สียหายทั้งคันมเีพียงค าช้ีแจ้งของผู้ถูกกล่าวหาเท่านั้น คณะกรรมการสืบสวน 

ได้มมีตเิป็นเอกฉันท์ว่า ร.ต.อ.กฤชพิชญ์ฯ น่าจะน ารถยนต์คันดังกล่าวไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยมีเจตนาส่อไป

ในทางทุจริต และ ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วเห็นว่า เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

และได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อท าการสอบสวนผูถู้กกล่าวหาในเรื่องดังกล่าว ประกอบด้วยบุคลากรดังต่อไปนี้  

1. พ.ต.ท.โกศล ทองนพเก้า รองผู้ก ากับการสอบสวน สถานีต ารวจภูธรเมอืงยะลา   ประธานกรรมการ 

2. ร.ต.อ.มนตร ี จันทร์เมือง รองสารวัตร(สอบสวน)    สถานีต ารวจภูธรเมอืงยะลา  กรรมการ 

3. ร.ต.ท.ธาน ี สุวรรณนิมิต รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีต ารวจภูธรเมอืงยะลา กรรมการ 

ทั้งนี ้ให้คณะกรรมการสอบส่วนด าเนินการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก าหนดในกฎ ก.ตร.ว่า

ด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2547 ใหแ้ล้วเสร็จ แล้วเสนอส านวนการสอบสวนมาเพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 

ที่ประชุม มีมติรับทราบ 

 

 

 

 

/4.9 เรื่อง ขอเชิญรับชมเสวนา… 



 

4.9 เรื่อง ขอเชิญรับชมเสวนา เรื่อง “อะไรที่ท าให้สหกรณ์เสียหาย?” ถ่ายทอดสดรายการสถานี

ประชาชน โดยสถานีโทรทัศน์ Thai PBS 

ตามที่หนังสือที่อ้างถึงชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด (ชสอ.) ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ 

Thai PBS จัดเสวนา เรื่อง “อะไรที่ท าให้สหกรณ์เสียหาย?” ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 – 15.00 น. 

นั้น ขอปรับเปลี่ยนสถานที่จากโรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท จังหวัดนครสวรรค์ เป็นสถานีโทรทัศน์ Thai PBS กรุงเทพมหานคร แทน  

จงึขอเรียนเชิญสหกรณ์สมาชิกรับชมการถ่ายทอดสอดรายการสถานีประชาชน เพื่อติดตามบทสรุปการเสวนา   

ที่ประชุม มีมติรับทราบ 

4.10 เรื่อง แจ้งถอนการอายัดสิทธิเรียกร้อง 

 ตามที่ได้มีหนังสือจากส านักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา ที่ ยล0026/(1)4951 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2561 

เรื่อง แจง้ถอดอายัดสิทธิเรียกร้อง ตามที่หนังสือที่อ้างอิง ในคดีแพ่งศาลจังหวัดยะลา หมายเลขแดงที่ ผบ.904/2555 ระหว่าง 

ธนาคารออมสิน โจทก์ ด.ต.ประคอง  พรหมอักษร ที่ 1 กับพวก จ าเลย  

 บัดนี้ จ าเลยช าระหนี้ครบถ้วนตามหมายบังคับคดีแล้ว เจ้าพนักงานบังคับคดี ส านักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา        

ได้มคี าสั่งถอนการอายัดเงนิปันผล และเงินเฉลี่ยคืนพร้อมคา่หุน้ ของ ด.ต.ประคอง  พรหมอักษร จ าเลย 

ที่ประชุม มีมติรับทราบ 

4.11 เรื่อง สมาชกิ ตจว. ขอกู้เงนิปันผลและเฉลี่ยคนื (ช าระไม่เป็นปกติ) 
 

 1. ด้วยสมาชกิสหกรณ์ฯ ราย ร.ต.ท.ธีระพลจินดาละออง  ต าแหนง่ รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ปัตตานี  สมาชกิเลขท่ี04067 

    ทุนเรือนหุน้  390,600.00 บาท 

    หนี้เงินกู้สามัญ  1,456,512.09 บาท 

    หนี้เงินกู้ค่าครองชีพ 246,000.00 บาท 

    หนี้เงินกู้ฉุกเฉิน  18,398.53 บาท 

ว / ด / ป รายการ 

31/ พ.ค./ 61 ส่งเรียกเก็บ  31,100 บาท  ที่สอ.ยล./1570  ภ.จว.ปัตตานี 

     เนื่องจากในปี2559และ2560 สมาชกิรายนี้ได้มกีารโยกยา้ยต าแหนง่ถึง 2 คร้ังดว้ยกัน ท าให้ไม่สามารถช าระหนี ้

รายการกู้สามัญ,ค่าครองชีพและเงินกู้ฉุกเฉิน ได้เต็มจ านวนท่ีสง่เรียกเก็บ เบ้ืองต้นได้ตรวจเช็คข้อมูลการส่งช าระหนี ้

ซึ่งยังคงค้าง (ม.ิย.59 – ม.ิย.61)เป็นจ านวน 16,310.62 บาท(ยังไม่รวมดอกเบ้ีย) 

ณปัจจุบันการส่งช าระปกติภ.จว.ปัตตานีหักสง่ยอดได้ตามยอดเรียกเก็บ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณาว่าจะอนุมัติให้กู้เงินปันผลและเฉลีย่คนืหรือไม่ 

ท่ีประชุม  มมีตไิมอ่นุมัตใิห้กูเ้งินปันผลและเฉลี่ยคนื 

 

 

 

 

 

 

 

 

/2. ด้วยสมาชกิสหกรณ์ฯ ราย… 



 

 2. ด้วยสมาชกิสหกรณ์ฯ ราย พ.ต.ต.นติพิัฒน์  สุวรรณไตรย์  ต าแหนง่ สภ.นาแก จว.นครพนม (ชว่ยราชการ ศจร.ภ.จว. 

นครพนม  สมาชกิเลขท่ี06833 

    ทุนเรือนหุน้  427,410.00 บาท 

    หนี้เงินกู้สามัญ  775,096.39 บาท 

ว / ด / ป รายการ 

11/ พ.ค./ 61 ส่งเรียกเก็บ16,970บาท  ที่สอ.ยล./1276สอ.ตร.นครพนม 

     เนื่องจากในปี2559สมาชิกรายนี้ได้มกีารโยกย้ายต าแหนง่จาก ภ.จว.สกลนคร ไปยัง สภ.นาแก จว.นครพนม ท าให้ไม่สามารถ 

ช าระหนีร้ายการกู้สามัญได้เต็มจ านวนท่ีสง่เรียกเก็บ เบ้ืองต้นได้ตรวจเช็คขอ้มูลการสง่ช าระหนี้ ซึ่งยังคงคา้ง(ธ.ค.55 – ม.ิย.61) 

เป็นจ านวน 5,096.39 บาท(ยังไม่รวมดอกเบ้ีย) 

ณ ปัจจุบันการสง่ช าระปกติ   สอ.ตร.นครพนม หักส่งยอดได้ตามยอดเรียกเก็บ 

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณาว่าจะอนุมัติให้กูเ้งินปันผลและเฉลี่ยคืนหรือไม ่

 

ท่ีประชุม  มมีตไิมอ่นุมัตใิห้กูเ้งินปันผลและเฉลี่ยคนื 

4.12 เรื่อง สมาชิกสหกรณ์ขอโอนย้ายระหว่างสหกรณ์ (กรณีไม่ติดภาระค้ าประกัน) 

 1. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย พ.ต.ท.ธรรศภณสาราพฤษ  ต าแหน่ง ผกก.สภ.บ้านโสร่งจว.ปัตตานี 

สมาชิกเลขที่ 08227  ขอโอนย้ายระหว่างสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจปัตตานี จ ากัด รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรือนหุ้น   392,900.00 บาท 

   หนี้เงนิกู้สามัญ   998,558.96 บาท 

   ไม่ติดภาระค้ าประกัน 

ที่ประชุม  มีมติอนุมัติใหโ้อนสมาชิกไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจปัตตานี จ ากัด 

 2. ดว้ย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย พ.ต.ต.ยูสรอน อับดุลซามะต าแหน่ง ผบ.ร้อย(สบ 2)กก.ปพ.ศชต.) 

สมาชิกเลขที่ 09980  ขอโอนย้ายระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้จ ากัดรายละเอียดดังนี ้

   ทุนเรือนหุ้น   226,900.00 บาท 

   หนี้เงนิกู้สามัญ   899,700.00 บาท 

   หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ  161,323.21 บาท 

   หนี้เงนิกู้ฉุกเฉิน   19,183.80 บาท 

   ติดอายัดปันผลและเฉลี่ยคืน 

   ไม่ติดภาระค้ าประกัน    

ที่ประชุม  มีมติอนุมัติใหโ้อนสมาชิกไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ ากัด 

4.13 เรื่อง สมาชกิขอลาออกจากการเป็นสมาชิก (กรณตีิดภาระค้ าประกัน) 

 1. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ร.ต.อ.วิชล  คงสุวรรณ ต าแหน่ง รอง สวป.สภ.โคกเคียน จว.นราธิวาส

สมาชิกเลขที่ 08032 ขอลาออกจากการเป็นสมาชิก(กรณีติดภาระค้ าประกัน)  รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น   500,000.00 บาท 

   หน้ีเงินกู้สามัญ   492,635.78 บาท 

/ตดิภาระค้ าประกัน 3 ราย… 



 

   ติดภาระค้ าประกัน 3 ราย 

  1.ร.ต.อ.รอสะด ี ตาเยะ๊ หุ้น  289,690.00  บาท หนี้      416,700.00บาท 

  2. ร.ต.ท.ณรงค์  บางพระ หุ้น  396,000.00  บาท หนี้    1,099,500.00  บาท 

  3. ร.ต.อ.หญงิศุภัสสรา  จันทร์เมอืง หุ้น  364,900.00  บาท หนี้    1,384,142.43บาท 

ที่ประชุม  มีมตใิห้เปลี่ยนผูค้้ ารายที่ 2 และ 3 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ 

5.1 เรื่อง กรณหีักเงนิเดือนค้ าสหกรณ์ 

 ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ด.ต.กมล  ทองค า ต าแหน่ง ต่างจังหวัด สมาชิกเลขที่ 04065 ซึ่งเป็นคนค้ า

ให้กับ ส.ต.อ.นันทภัสณ์   แก้วคงบุญ นั้น ในแต่ละเดือนจะมีเงินเดือนเหลือประมาณ 5,000.00 บาทและสหกรณ์

ได้หักเงนิเดือน จงึเรียนมาเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาในการกู้ครั้งนี้ 

ที่ประชุม  มีมติไม่อนุมัตใิห้กู้ โดยผูค้้ าต้องด าเนนิการเรียกร้องจาก ส.ต.อ.นันทภัสณ์ แก้วคงบุญ  

เลิกประชุม 12.00 น. 

     

                   พันต ารวจโทหญิง    เสาวลักษณ์  ตรีมรรค      ประธานในที่ประชุม 

                    ( เสาวลักษณ์  ตรีมรรค ) 

 

                 ดาบต ารวจ      กันย์ทิต  ฆังคะรัตน์    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                  (กันย์ทิต  ฆังคะรัตน)์ 

 

         ส าเนาถูกต้อง 

พันต ารวจโทหญิง    เสาวลักษณ์  ตรีมรรค  

                        ( เสาวลักษณ์  ตรีมรรค ) 

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

 


