
รายงานการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

ชุดที่ 22 คร้ังที่ 3 วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 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.หญิงจีรวรรณ์ ศริิวัฒน์   กรรมการ 

ผู้ไม่มาประชุม  

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

ผู้เข้าร่วมประชุม  

 1.  พ.ต.ท.ศิวกร  จันทร   ผูจ้ัดการสหกรณ์ฯ 

 2.  นางพรรณี  แก้วศรี   รองผู้จัดการสหกรณ์ฯ 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 

 

ระเบียบวาระที่ 1 

เรื่อง  ประธานแจง้ที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 

เรื่อง  เพื่อทราบ 

2.1  เรื่อง  รายงานการช่วยเหลือการจ่ายเงนิกองทุนสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 รายงานการช่วยเหลือ ตั้งแต ่มกราคม 2560 ถึง มีนาคม 2560 

 กรณีสมาชิกเสียชีวติ  จ านวน  2  ราย 

 1. ร.ต.ท.มะลาเซ็ง เซะบิง ได้รับกองทุน  500,000.00  บาท  สาเหตุคนรา้ยลอบยิงเสียชวีิต 

 2. ส.ต.ท.ชัยวัฒน์ กลิ่นอุบล ได้รับกองทุน  250,000.00  บาท  สาเหตุอุบัติเหตุรถ จจย.เสียหลัก 

 กรณีสมาชิกได้รับบาดเจ็บ  จ านวน  5  ราย 

 1. ส.ต.ท.ศริิวัฒน์ โยธา ได้รับกองทุน  200,000.00  บาท  สาเหตุคนรา้ยลอบวางระเบิด

 2. ร.ต.ท.ธีรวัฒน์ เต็มราม ได้รับกองทุน    10,000.00  บาท  สาเหตุคนร้ายลอบวางระเบิด 

 3. ส.ต.ท.นฤเบศ เหมอืนน้อย ได้รับกองทุน    10,000.00  บาท  สาเหตุคนร้ายลอบวางระเบิด 

 4. ส.ต.ต.ชัชวาล หวานแก้ว ได้รับกองทุน    10,000.00  บาท  สาเหตุคนร้ายลอบวางระเบิด 

-ส าเนา- 



 5. ส.ต.ท.อ านาจ อินทสะโร ได้รับกองทุน  100,000.00  บาท  สาเหตุประสบอุบัติเหตุ 

 จงึแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 3 

เรื่อง  สืบเนื่อง 

ที่ประชุม ไม่ม ี

ระเบียบวาระที่ 4 

เรื่อง เพื่อพิจารณา 

4.1  เรื่อง  ถอนการอายัดสมาชิก 

 ตามหนังสือส านักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา ที่ ยล 0026(1)/1165  ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เรื่อง 

ถอนการอายัดเงนิ  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.อ.อรรถพล  นุกิจ  ต าแหน่ง  ตา่งจังหวัด  สมาชิกเลขที่  7470   

 บัดนี้ โจทก์ได้รับช าระหนี้ครบตามหมายบังคับคดี เจ้าพนักงานบังคับคดีได้มีค าสั่งถอนการอายัดเงิน 

เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินคา่หุน้ แล้ว 

ที่ประชุม  รับทราบ 

4.2  เรื่อง  สมาชิกขอกู้เงนิสามัญบรรเทาค่าครองชีพ 

 1.  ด้วย  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ร.ต.ท.อุทัย  บัวพงศ์ชน  ต าแหน่ง  ข้าราชบ านาญ  สมาชิกเลขที่  1826  

ได้ขอกู้เงินสามัญบรรเทาค่าครองชีพ  จ านวน  300,000.00  บาท  แต่เนื่องจาก สมาชิกได้ท าการกู้ปรับ

โครงสร้างหนี้ไปแล้ว  เมื่อวันที่  13 กรกฎาคม 2559  ตามมติที่ประชุมชุดที่ 21 ครั้งที่ 7 คณะกรรมการ

อ านวยการ  เมื่อวันที่  13 กรกฎาคม 2559 มีมติให้ปรับโครงสร้างหนี้โดยไม่ท าสัญญาใหม่โดยการส่งหัก

กรมบัญชกีลางโดยการตรวจสอบหักได้จ านวน  26,000.00  บาท   

 จากการส่งผ่อนช าระเดิมเงินกู้สามัญเงินต้น จ านวน 18,600.00 บาท ดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ จ านวน 

7,200.00 บาท  หนีเ้งินกู้สามัญบรรเทาค่าครองชีพเงินต้น  จ านวน  1,700.00  บาท ดอกเบี้ยเงินกู้สามัญบรรเทา

ค่าครองชีพ จ านวน  500.00 บาท ค่าหุน้  1,500.00  บาท ช าระต่ อเดือนประมาณ 29,500.00 บาท  

 บัดนี ้ได้ปรับโครงสร้างหนีโ้ดยไม่แปลงสัญญาใหม่โดยใช้สัญญาตัวเดิมจากมติดังกล่าวข้างต้น  ใหผ้อ่นส่งเงนิกู้

สามัญปัจจุบัน เงนิต้น จ านวน 10,200.00 บาท  หักส่งเรียกเก็บประจ าเดือนจากกรมบัญชีกลางทั้งสิน้ 22,500.00 บาท 

 จงึขอให้คณะกรรมการพิจารณาในการให้กู้เงินสามัญบรรเทาค่าครองชีพกับสมาชิกรายนี้ 

ที่ประชุม  ไม่อนุมัตใิห้กู้ 

 

 



 

 2.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย   ร.ต.ต.รังสิมันตุ์  พงษ์พราหมณ์  ต าแหน่ง ข้าราชการบ านาญ  สมาชิก

เลขที่  4703  ขอกู้เงนิสามัญบรรเทาค่าครองชีพ จ านวน 220,000.00  บาท  รายละเอียดดังนี้ 

     ทุนเรอืนหุ้น    408,000.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ                   1,565,491.41   บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญบรรเทาค่าครองชีพ 186,000.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้ฉุกเฉิน      7,000.00 บาท 

      เมื่อวันที่ 22 มนีาคม 2560  ได้สง่เรียกเก็บจากบัญชีเงินเดือนสมาชิก  แต่ไม่สามารถหักเงินได้  จากมติ

ที่ประชุมคณะกรรมการ ชุดที่ 22 ครั้งที่  4  เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560  ให้ส่งเรียกเก็บจากกรมบัญชีกลางเรียก

เก็บได้จ านวน  31,000.00 บาท  ซึ่งหักไม่เต็มจ านวน  ยังมีดอกเบี้ยคงเหลือ  จ านวน  10,891.41  บา ท            

จงึมคีวามประสงค์ขอกู้เงินสามัญบรรเทาค่าครองชีพ จ านวน 220,000.00  บาท  เพื่อหักลบกลบหนี้ตัวเก่า และ

ช าระหนี้คงคา้งทั้งหมด  จากรับรองเงนิเดือนสามารถกู้เงนิได้  220,000.00  บาท   

 จงึขอให้คณะกรรมการพิจารณาในการกู้เงินครั้งนี้ 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้กู้ 

 3.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.ท.อนันตพงศ์  ณะชาตรี  ต าแหน่ง ผบ.หมู่ นปพ.กก.สส.ภ.จว.

ยะลา  สมาชิกเลขที่  9859  ได้กู้เงินสามัญบรรเทาค่าครองชีพ ไปแล้ว เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 จ านวน 

100,000.00 บาท ยังไม่ได้หักเงินงวด แต่เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องใช้เงินเพื่อไปรักษาย่าที่ก าลังป่วยหนัก จึงมี

ความประสงค์ขอกู้เงินสามัญบรรเทาค่าครองชีพ ใหม่ จ านวน 150,000.00 บาท จากรับรองเงนิเดือนสามารถกู้ได้ 

 จงึขอให้คณะกรรมการพิจารณาในการกู้เงินครั้งนี้ 

ที่ประชุม  ไม่อนุมัตใิห้กู้ 

4.3  เรื่อง  ขอแจ้งระงับการเบิกจ่ายเงนิเดือนข้าราชการ 

 ตามหนังสือบันทึกข้อความ บก.อก.ศชต. ที่  0025.113/408  ลงวันที่ 5 เมษายน 2560 เรื่องแจ้งระงับ

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

สมาชิกเลขที่  7005  ขาดราชการและอยู่ระหว่างตั้งกรรมการสอบสวน  จึงไม่มีเงินจ่ายรายเดือนของข้าราชการ

รายนี้  รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น   319,500.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญ         1,114,800.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญค่าครองชีพ  90,200.00 บาท 

   ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ 

    1.  ส.ต.อ.พงษ์ชัย เจริญขวัญ 

    2.  ด.ต.สุโชต ิ  คล้ายทอง 

    3.  ส.ต.อ.อับดุลการิม ตันหยงมัส 



 

   ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญค่าครองชีพ 

    1.  ส.ต.ท.อนันต์ชัย มาเจ๊ะมะ 

ที่ประชุม   แจ้งผูค้้ าประกันรับทราบ 

4.4  เรื่อง   ขอน าเงนิทุนเรอืนหุ้น ลูกหน้ีตามค าพิพากษา ปิดช าระหน้ี 

 ขออนุมัตนิ าทุนเรือนหุ้นหักหนี้  รายชื่อดังนี้  

 ร.ต.อ.ทรัพย์สยาม  ชัยทุมพงษ์  ต าแหน่ง  สมาชิกค าพิพากษา  สมาชิกเลขที่  7745  รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรือนหุ้น    360,000.00 บาท 

   หนี้เงนิกู้สามัญ (ค าพิพากษา)         1,1511,466.53 บาท  

   หนี้เงนิกู้สามัญค่าครองชีพ    37,342.66 บาท 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้น าทุนเรือนหุ้นหักหนี้ 

4.5  เรื่อง  สมาชิกขอลาออก  (กรณีติดภาระค้ าประกัน) 

 1.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.ท.มาโนทย์  บุญประคม  ต าแหน่ง ต่างจังหวัด  สมาชิกเลขที่  

8155  ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกภาพ  รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น    138,800.00 บาท 

  ติดภาระค้ าประกัน  จ านวน  2  ราย 

  1.  ส.ต.ท.ชาญวิทย์ อัดโดดดร หุน้  248,600.00 บาท  หนี้  446,400.00 บาท 

  2.  ส.ต.ท.ภัทริยะ พลอยพันธ์  หุน้  136,400.00  บาท  หนี ้250,277.60 บาท 

  สมาชิกเซ็นหนังสือรับสภาพหนีเ้รียบร้อยแลว้    

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้ลาออกจากการเป็นสมาชิก  

 2.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.ท.เชิดชัย  สมบูรณ์  ต าแหน่ง ต่างจังหวัด  สมาชิกเลขที่  7488  

ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกภาพ  รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น    218,400.00 บาท 

  ติดภาระค้ าประกัน  จ านวน  1  ราย 

  1.  ส.ต.ท.อภิชาติ ค าใส หุน้  185,200.00 บาท หนี้  316,056.26  บาท 

  สมาชิกเซ็นหนังสือรับสภาพหนีเ้รียบร้อยแลว้    

ที่ประชุม   อนุมัตใิห้ลาออกจากการเป็นสมาชิก 

 

 

 

 



 3.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ร.ต.อ.สุพล  งิ้วลาย  ต าแหน่ง ต่างจังหวัด  สมาชิกเลขที่  6553      

ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกภาพ  รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น    176,400.00 บาท 

  ติดภาระค้ าประกัน  จ านวน  1  ราย 

  1.  ส.ต.อ.ธนเดช จ านงอุดม หุน้  197,400.00 บาท  หนี ้ 192,492.65  บาท 

  สมาชิกเซ็นหนังสือรับสภาพหนีเ้รียบร้อยแลว้    

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้ลาออกจากการเป็นสมาชิก 

 4.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ร.ต.ท.สุเทพ  วั่นเส้ง  ต าแหน่ง ต่างจังหวัด  สมาชิกเลขที่  8137      

ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกภาพ  รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น     88,150.00 บาท 

  ติดภาระค้ าประกัน  จ านวน  1  ราย 

  1.  จ.ส.ต.ณัฐสิทธิ์ สุยฉ่อง หุน้  365,400.00 บาท  หนี้  938,892.12  บาท 

  สมาชิกเซ็นหนังสือรับสภาพหนีเ้รียบร้อยแลว้    

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้ลาออกจากการเป็นสมาชิก 

 5.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.อ.โกเมน ชะโรวงศ์  ต าแหน่ง ต่างจังหวัด  สมาชิกเลขที่  7655      

ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกภาพ  รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรือนหุ้น    285,800.00 บาท 

  ติดภาระค้ าประกัน  จ านวน  1  ราย 

  1.  ส.ต.ท.อภิชาติ ค าใส หุน้  185,200.00 บาท  หนี ้ 316,056.26  บาท 

  สมาชิกเซ็นหนังสือรับสภาพหนีเ้รียบร้อยแลว้    

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้ลาออกจากการเป็นสมาชิก 

4.6  เรื่อง  ขอโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์  (กรณไีม่ติดภาระค้ าประกัน) 

 1.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.อ.บัณฑิต  เลียบภูเขียว  ต าแหน่ง ต่างจังหวัด สมาชิกเลขที่ 5008   

ขอโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น จ ากัด  รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น    203,700.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญ    221,688.57 บาท 

   ไม่ติดภาระค้ าประกัน 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้โอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ต ารวจขอนแก่น จ ากัด 

 

 

 

 



 2.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.ต.ธวัชชัย  มูลแก้ว ต าแหน่ง ต่างจังหวัด สมาชิกเลขที่ 7545      

ขอโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจนราธิวาส จ ากัด รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น    137,200.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ                       173,185.33     บาท 

  ไม่ติดภาระค้ าประกัน 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้โอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ต ารวจนราธิวาส จ ากัด 

 3.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ร.ต.ท.ภราดร  เชิดชูล้ าตระกูล ต าแหน่ง ต่างจังหวัด สมาชิกเลขที่ 

8054  ขอโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจกองพลาธิการและสรรพาวุธ จ ากัด 

รายละเอียดดังนี ้

  ทุนเรอืนหุ้น    355,000.00 บาท 

  ไม่ติดภาระค้ าประกัน 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้โอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ต ารวจกองพลาธิการและสรรพาวุธ จ ากัด 

4.7  เรื่อง  ขอโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ (กรณตีิดภาระค้ าประกัน) 

 1.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  พ.ต.ต.ธรณัส  นามมนตรี  ต าแหน่ง ต่างจังหวัด สมาชิกเลขที่ 8149  

ขอโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจขอนแก่น จ ากัด รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรือนหุ้น    124,000.00 บาท 

  หนี้เงนิกู้สามัญ    233,232.02 บาท 

  ติดภาระค้ าประกัน  1  ราย 

  1.  จ.ส.ต.ธิยาภัทร์ กองเพ็ง หุน้  370,700.00  บาท  หนี ้ 851,577.76  บาท  

  สมาชิกเซ็นหนังสือรับสภาพหนีเ้รียบร้อยแลว้ 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้โอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ต ารวจขอนแก่น จ ากัด 

 2.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ร.ต.ท.พชร  บัวจันทร์ ต าแหน่ง ต่างจังหวัด สมาชิกเลขที่ 9225       

ขอโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจศรสีะเกษ จ ากัด รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรือนหุ้น    366,500.00 บาท 

  หนี้เงนิกู้สามัญ           1,597,735.20 บาท 

  ติดภาระค้ าประกัน  2  ราย 

  1.  ส.ต.อ.รัษพล ติดตารัมย์ หุน้  255,500.00  บาท  หนี ้923,300.00 บาท        

  2.  ร.ต.ท.สมบูรณ์  สาคร หุน้  343,500.00  บาท  หนี ้1,111,200.00 บาท 

  สมาชิกเซ็นหนังสือรับสภาพหนีเ้รียบร้อยแลว้ 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้โอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ต ารวจศรีสะเกษ จ ากัด 



 3.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.อ.วัชระ  พรวิระวงศ์วารี  ต าแหน่ง ต่างจังหวัด สมาชิกเลขที่ 7595       

ขอโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสงขลา จ ากัด รายละเอียดดังนี้ 

 ทุนเรือนหุ้น    222,800.00 บาท 

  หนี้เงนิกู้สามัญ             465,096.00 บาท 

  ติดภาระค้ าประกัน  1  ราย 

  1.  จ.ส.ต.สมชาย เพชรรัตน์  หุน้  204,000.00  บาท  หนี ้276,970.48  บาท 

  สมาชิกเซ็นหนังสือรับสภาพหนีเ้รียบร้อยแลว้ 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้โอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ต ารวจสงขลา จ ากัด 

 4.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  จ.ส.ต.ธิยาภัทร์  กองเพ็ง ต าแหน่ง ต่างจังหวัด สมาชิกเลขที่ 5295      

ขอโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจขอนแก่น จ ากัด รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรือนหุ้น    370,700.00 บาท 

  หนี้เงนิกู้สามัญรับภาระหนี ้            670,921.16 บาท 

  หนี้เงนิกู้สามัญ     851,577.76 บาท 

  หนี้เงนิกู้สามัญค่าครองชีพ    110,137.45 บาท    

  ติดภาระค้ าประกัน  4  ราย 

  1.  ส.ต.อ.บัณฑิต เลียบภูเขียว หุน้  203,700.00 บาท  หนี้  221,688.57  บาท    

  2.  ส.ต.อ.อดิศร พลเยี่ยม หุน้  324,000.00 บาท  หนี้        335.43  บาท 

  3.  จ.ส.ต.เรวัต พลชัย หุน้  365,000.00 บาท  หนี้ 1,496,300.00บาท 

  4.  ร.ต.ท.พงศกร อ่วงตระกูล หุน้  214,500.00  บาท  หนี ้  112,431.93  บาท 

  สมาชิกเซ็นหนังสือรับสภาพหนีเ้รียบร้อยแลว้ 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้โอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ต ารวจขอนแก่น จ ากัด 

 5.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.อ.อดิศร  พลเยี่ยม ต าแหน่ง ต่างจังหวัด สมาชิกเลขที่ 6922      

ขอโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจอุดรธานี จ ากัด รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรือนหุ้น    324,000.00 บาท 

  หนี้เงนิกู้สามัญ                     1,202,411.35     บาท 

  หนี้เงนิกู้สามัญค่าครองชีพ    16,500.00 บาท  

  หนี้เงนิกู้ฉุกเฉิน                   335.43 บาท   

  ติดภาระค้ าประกัน  4  ราย 

  1.  ส.ต.อ.ประครอง     ฤทธิร่วม    หุน้  418,000.00 บาท  หนี้  700,393.95  บาท 

  2.  ส.ต.อ.คารมย์        ปริปุญณะ หุน้  219,100.00 บาท  หนี ้ 514,800.00  บาท 

  3.  ส.ต.อ.ฤทธิชัย เวียงสมุทร หุน้  186,100.00 บาท  หนี้  560,400.00  บาท  

   4.  ส.ต.อ.พีระสันต์ พีระ หุน้  137,800.00  บาท  หนี ้473,000.00  บาท 



  สมาชิกเซ็นหนังสือรับสภาพหนีเ้รียบร้อยแลว้ 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้โอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ต ารวจอุดรธาน ีจ ากัด 

 6.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ด.ต.อิสรานันท์  ยอดธงชัย ต าแหน่ง ต่างจังหวัด สมาชิกเลขที่ 4803      

ขอโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสอบสวนกลาง สันติบาล พิสูจน์หลักฐาน 

จ ากัด รายละเอียดดังนี ้

  ทุนเรือนหุ้น    276,900.00 บาท 

  หนี้เงนิกู้สามัญ                       493,279.64     บาท 

  ติดภาระค้ าประกัน  1  ราย 

  1.  ด.ต.อดิศร เจ๊ะมะ หุน้  351,000.00  บาท  หนี้  1,183,400.00   บาท 

  สมาชิกเซ็นหนังสือรับสภาพหนีเ้รียบร้อยแลว้ 

ที่ประชุม  อนุมัติให้โอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ต ารวจสอบสวนกลาง สันติบาล พิสูจน์

หลักฐาน จ ากัด 

 7.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  จ.ส.ต.สันติชัย  แพ่งโยธา  ต าแหน่ง ต่างจังหวัด สมาชิกเลขที่ 5879    

ขอโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจระนอง จ ากัด รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรือนหุ้น    329,400.00 บาท 

  หนี้เงนิกู้สามัญ                      1,145,619.13 บาท 

  ติดภาระค้ าประกัน  1  ราย 

  1.  ส.ต.อ.สุชาวัฒน์ แสงจันทร์  หุ้น  334,400.00  บาท  หนี ้ 1,162,375.50  บาท 

  สมาชิกเซ็นหนังสือรับสภาพหนีเ้รียบร้อยแลว้ 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้โอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ต ารวจระนอง จ ากัด 

 8.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.อ.บัญชา นพตะนา  ต าแหน่ง ต่างจังหวัด สมาชิกเลขที่ 6664       

ขอโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจมหาสารคาม จ ากัด รายละเอียดดังนี้ 

 ทุนเรือนหุ้น    253,500.00 บาท 

  หนี้เงนิกู้สามัญ             402,008.07 บาท 

  หนี้เงนิกู้สามัญค่าครองชีพ    49,855.48 บาท 

  ติดภาระค้ าประกัน  2  ราย 

  1.  ร.ต.ท.กฤษฎารักษ์  วิชาไชย  หุน้  258,800.00  บาท  หนี ้ 432,798.30  บาท 

  2.  ร.ต.ต.ปาล    เมืองกลาง หุน้  243,600.00  บาท  หนี ้ 404,357.10   บาท  

  สมาชิกเซ็นหนังสือรับสภาพหนีเ้รียบร้อยแลว้ 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้โอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ต ารวจมหาสารคาม จ ากัด 

 



4.8  เรื่อง  ขอเชิญอบรม/สัมมนา/ประชุม 

 1. ตามหนังสือ ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต์ ที่ ศธ 0513.11005/ว.0630  ลงวันที่ 20 เมษายน 2560 

เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “ การบริหารการเงินสหกรณ์ด้วยเทคโนโลยีทางการเงิน Fintech       

ในเศรษฐกิจยุคดิจทิัล 4.0 รุน่ที่ 2 ” ระหว่างวันที่ 21 – 24 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์ฝึกอบรม กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ถ.พิชัย  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

 โดยกลุ่มเป้าหมาย  กรรมการสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้จัดการ  พนักงานระดับหัวหน้างานของ

สหกรณ์  เจา้หนา้ที่  จงึขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ 

ที่ประชุม  ให้น าเข้าที่ประชุมประจ าเดือน 

 2.  ตามหนังสือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ก าหนดจัดโครงการฝึกอบรมส าหรับหลักสูตร

ผูบ้ริหารและฝา่ยจัดการสหกรณ์  ในเดือนมิถุนายน 2560 รายละเอียดดังนี้ 

 2.1  ฝึกอบรมโครงการ “ การตลาดสหกรณ์ในยุคประเทศไทย 4.0 ”  ระหว่างวันที่ 5 – 7 มิถุนายน 

2560  ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจม่จรัส สันนิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย 

 กลุ่มเป้าหมาย  เพื่อมคีวามรูค้วามเข้าใจนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ “ ไทยแลนด์ 4.0 ” 

ที่ประชุม  ให้น าเข้าที่ประชุมประจ าเดือน 

 2.2  ฝกึอบรมโครงการ “ การจัดท าเอกสารและน าเสนอด้วย Microsoft Power 2010 ” ระหว่างวันที่ 12 

– 14 มิถุนายน 2560  ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจม่จรัส สันนิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย  

 กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้และท าความเข้าใจการใช้งานโปรแกรม Microsoft Power 

2010 เพื่อการน าเสนอได้อย่างมอือาชีพ 

ที่ประชุม  ให้น าเข้าที่ประชุมประจ าเดือน 

 2.3  ฝึกอบรมโครงการ “ Service mind  เพื่องานสหกรณ์ ” ระหว่างวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2560      

ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจม่จรัส สันนิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย  

 กลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างทัศนคติ ความเช่ือ ค่านิยมที่ดีในการบริการสมาชิกสหกรณ์ 

ที่ประชุม  ให้น าเข้าที่ประชุมประจ าเดือน 

 2.4  ฝึกอบรมโครงการ “ ปฏิบัติการควบคุมความเสี่ยงในงานสหกรณ์ ” ระหว่างวันที่ 26 – 28 

มิถุนายน 2560  ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจม่จรัส สันนิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย 

 กลุ่มเป้าหมาย  เพื่อให้ผู้บริหารมคีวามรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน 

ที่ประชุม  ให้น าเข้าที่ประชุมประจ าเดือน 

 

 



 3.  ตามหนังสือชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ ที่ ชสต.41/2560  ลงวันที่ 27 เมษายน 2560 เรื่อง 

เชิญร่วมโครงการอบรมสัมมนา ตามที่ชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ 

ได้ก าหนดแผนขับเคลื่อนขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ในพืน้ที่ภาคใต้ ตามโครงการเสวนา “ ทิศทางสหกรณ์ หลัง

การปฏิรูปในอนาคต ” ในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 07.30 – 12.30 น. ณ โรงแรมลีการ์เดนส์พลาซ่า 

(ใหม่) ถ.ประชาธิปัตย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  

ที่ประชุม  ผูเ้ข้าร่วมสัมมนา จ านวน 1 ท่าน  คอื พ.ต.ท.ศิวกร  จันทร  ผูจ้ัดการ เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ 

 4.  ด้วย สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 

จ ากัด ก าหนดจัดสัมมนาโครงการสัมมนาศูนย์ประสานงาน และสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ยังไม่ได้เป็นศูนย์

ประสานงาน ของ สส.ชสอ. ทั้ง 4 ภูมิภาค เพื่อชี้แจงให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบถึงแนวทางการรับสมัครสมาชิก

กรณีพิเศษ  ในวันเสาร์ที่  20 พฤษภาคม  2560 ณ โรงแรมแกรนต์ เซาร์ เทริน์  อ าเภอทุ่ งสง จังหวัด

นครศรีธรรมราช จึงขอเรียนเชิญ ประธาน/กรรมการ จ านวน 1 ท่าน ผู้จัดการ  จ านวน 1 ท่าน และเจ้าหน้าที่

ผูป้ฏิบัติงาน จ านวน 1 ท่าน รวมทั้งหมด จ านวน  3 ท่าน 

ที่ประชุม  ผูเ้ข้าร่วมสัมมนา  จ านวน 3 ท่าน   

  1. พ.ต.ต.หญิงเสาวลักษณ์  ตรีมรรค ประธานกรรมการ 

  2. พ.ต.ท.ศิวกร  จันทร   ผูจ้ัดการ 

  3.  นางสาวเมสินี  ชัยสงคราม  เจ้าหนา้ที่คอมพิวเตอร ์  

  ให้เบิกค่าพาหนะ  จ านวน  2,000.00  บาท  ส่วนที่เหลือให้ไปเบิกตามหนังสือสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะหส์มาชิกสหกรณ์ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย จ ากัด  

4.9  เรื่อง  สมาชิกถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ 

 ตามค าสั่งต ารวจภูธรจังหวัดสงขลา  ที่  214/2560  เรื่อง ลงโทษไล่ออกจากราชการ  สมาชิกสหกรณ์ฯ 

ราย  ส.ต.อ.จอมพล  วังม ี ต าแหน่ง  สมาชิกต่างจังหวัด  สมาชิกเลขที่  7145  รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น  262,800.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ  610,562.57 บาท 

  หน้ีเงนิกู้ฉุกเฉิน   22,093.31 บาท 

  ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ 

  1.  ร.ต.อ.จักรี  เฉิดฉิ้ม 

  2. จ.ส.ต.สมัย  แก้วเกาะสะบ้า 

  3. ส.ต.ท.อนุกิตติ์ พงศจ์ันทรเสถียร 

  4. ส.ต.อ.ปริญญา ถีสูงเนิน 

  ผู้ค้ าประกันเงินกู้ฉุกเฉิน 

  1.  ส.ต.อ.สถาพร รัตนพันธ์ 

 



 บัดนีฝ้า่ยจัดการได้ท าหนังสือแจง้ผู้ค้ าประกันเป็นที่เรียบร้อยแลว้ 

ที่ประชุม  แจ้งผูค้้ าประกันรับทราบ 

4.10  เรื่อง  ขอสนับสนุนเคร่ืองนับธนบัตร 

 ด้วย  ภ.จว.ยะลา ท าบันทึกข้อความที่ ยล 0025.31(กง.)/พิเศษ  ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560         

เรื่อง ขอสนับสนุนเครื่องนับธนบัตร ตามมติคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด     

มีมติใหส้หกรณ์ฯ จัดซื้อเครื่องนับธนบัตรใหมแ่ทนเครื่องเก่าที่ใชง้านได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ นั้น 

 งานงบประมาณและการเงินจึงขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเครื่องนับธนบัตรที่ทางสหกรณ์ใช้งานแล้ว

มาเพื่อใช้ประโยชน์ในทางราชการตอ่ไป 

ที่ประชุม  อนุมัตใินการสนับสนุนเครื่องนับธนบัตร 

ระเบียบวาระที่ 5 

เรื่อง  อื่นๆ 

 

เลิกการประชุม  10.30 น. 

      

       พันต ารวจตรีหญิง   เสาวลักษณ์  ตรีมรรค      ประธานในที่ประชุม 

           (  เสาวลักษณ์  ตรีมรรค  ) 

       จา่สิบต ารวจ    กันย์ทิต  ฆังคะรัตน์      ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

              ( กันย์ทิต ฆังคะรัตน์ ) 

   

          ส าเนาถูกต้อง 

พันต ารวจตรหีญิง  เสาวลักษณ์  ตรีมรรค 

  (  เสาวลักษณ์  ตรมีรรค  ) 

     ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

 

 

   

 


