
รายงานการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

ชุดที่ 22 คร้ังที่ 4 วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 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.หญิงจีรวรรณ์ ศริิวัฒน์   กรรมการ 

ผู้ไม่มาประชุม  

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

ผู้เข้าร่วมประชุม  

 1.  พ.ต.ท.ศิวกร  จันทร   ผูจ้ัดการสหกรณ์ฯ 

 2.  นางพรรณี  แก้วศรี   รองผู้จัดการสหกรณ์ฯ 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่อง  ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง  เพื่อทราบ 

ที่ประชุม ไม่ม ี

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  สืบเนื่อง 

3.1  เรื่อง  สมาชิกขอกู้เงนิสามัญ 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ด.ต.ถาวร  ซิ่นหลิว  ต าแหน่ง  ผบ.หมู่ ป.สภ.รามัน  สมาชิกเลขที่  7824  

มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญ  จ านวน  2,000,000.00  บาท  โดยจะปิดช าระเงินกู้สามัญ และเงินกู้สามัญ

ทุนการศึกษา  รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   378,000.00   บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ                 1,580,000.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้ทุนการศึกษา      41,600.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญค่าครองชีพ  93,000.00 บาท 

จากใบรับรองเงนิเดือน  การเงนิได้หมายเหตุว่า สมาชิกได้มเีงนิกู้ออมสินหักเงนิจากเบีย้เลีย้งประจ าเดือน 

 จากมติที่ประชุม คณะกรรมการ 22 ที่ 6 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560  ไม่อนุมัติเงนิไม่พอหัก  

**สมาชิกได้ท าบันทึกข้อความขอกู้เพื่อน าไปช าระหนี้นอกระบบและลงทุนค้าขายเพื่อใชจ้า่ยในครอบครัว** 

ที่ประชุม  ไม่อนุมัตใิห้กู้ 

/ระเบียบวาระที่ 4…  

-ส าเนา- 



ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เพื่อพิจารณา 

4.1  เรื่อง  แจ้งความประสงค์โอนเงนิปันผลและเงนิเฉลี่ยคนืแต่ละปี เพื่อซื้อกองทุนหุ้นของสหกรณ์ 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  พ.ต.ต.ชีวิน  ณณฤทธิเรือง  ต าแหน่ง  สว.กก.สส.1 บก.สส.ศชต.      

สมาชิกเลขที่  6187  มีความประสงค์ให้สหกรณ์ฯ โอนเงินปันผลเฉลี่ยคืนแต่ละปี เพื่อซื้อหุ้นของตนเอง ทุกปี    

โดยเริ่มโอนตั้งแต่ปี 2560 จนกว่าจะลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 

ที่ประชุม  อนุมัตโิดยสมาชิกต้องแจ้งความประสงค์ปีต่อปี 

4.2  เรื่อง  ขอกู้เงนิฉุกเฉนิ 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  พ.ต.ต.สุจินต์   พรหมรักษา  ต าแหน่ง  สว.อก.สภ.กาบัง  สมาชิกเลขที่  

7998  มีความประสงค์ขอกู้เงินฉุกเฉิน เดือนละ 2,500.00  บาท  ทุกเดือน  เพื่อน าเงินไปใช้จ่ายในครอบครัว   

แตเ่นื่องจากสมาชิกได้กู้ปรับโครงสรา้งหนีแ้ล้ว   

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้กู้เงินฉุกเฉิน เดือนละ 2,500.00 บาท หากเงนิเดือนพอหัก 

4.3  เรื่อง  ถอนอายัดเงนิปันผลเฉลี่ยคนื 

 1. ตามหนังสือส านักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา ที่ ยล0026/(1)1518 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2560       

เรื่อง ถอนอายัดเงนิ สมาชิกราย  ด.ต.อภิชาติ  ทิพย์สังข์  ต าแหน่ง สภ.ยะหา  สมาชิกเลขที่  7520  เจ้าพนักงาน

บังคับคดีได้มคี าสั่งถอนการอายัดเงนิ เงินปันผลเฉลี่ยคืนพร้อมเงนิค่าหุน้เป็นที่เรียบร้อยแลว้ 

ที่ประชุม  รับทราบถอนอายัดตามหนังบังคับคดี   

 2. ตามหนังสือส านักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา ที่ ยล0026/(1)1587  ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2560       

เรื่อง ถอนอายัดเงิน  สมาชิกราย ด.ต.สังคม  ถานันท์  ต าแหน่ง นปพ.ภ.จว.ยะลา สมาชิกเลขที่ 3074            

เจ้าพนักงานบังคับคดีได้มีค าสั่งถอนการอายัดเงนิ เงินปันผลเฉลี่ยคืนพร้อมเงนิค่าหุน้เป็นที่เรียบร้อยแลว้ 

ที่ประชุม  รับทราบถอนอายัดตามหนังบังคับคดี   

 3. ตามหนังสือส านักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง ที่ ยล0026/(1)6710  ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560       

เรื่อง ถอนอายัดเงิน  สมาชิกราย ด.ต.จารุวัฒน์  สามห้วย ต าแหน่ง นปพ.ภ.จว.ยะลา สมาชิกเลขที่ 9863            

เจ้าพนักงานบังคับคดีได้มีค าสั่งถอนการอายัดเงนิ เงินปันผลเฉลี่ยคืนพร้อมเงนิค่าหุน้เป็นที่เรียบร้อยแลว้ 

ที่ประชุม  รับทราบถอนอายัดตามหนังบังคับคดี   

4.4  เรื่อง   ให้ยุติเรื่องทางวนัิยสมาชิก ราย ส.ต.ต.ฮาฟิซ  เหมนะ 

 ตามค าสั่งกองก ากับการสืบสวนต ารวจภูธรจังหวัดยะลา ที่ 51/2560 เรื่อง ให้ยุติเรื่องทางวินัย ลงวันที่ 

18 พฤษภาคม 2560  โดยมีการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงคดีต้องหาคดีอาญาร่วมกันมีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพ

ติดให้โทษประเภทที่ 5 จากการสืบสวนข้อเท็จจริงเสร็จแล้ว พยานหลักฐานฟังไม่ได้ว่า ส.ต.ต.ฮาฟิต เหมนะ        

ได้กระท าผดิตามที่ถูกกล่าวหา 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้กู้เฉพาะเงนิกู้บรรเทาค่าครองชีพจ านวน 300,000.00  บาท 

/4.5 เรื่อง ข้าราชการต ารวจลาออกจากราชการ... 



4.5  เรื่อง  ข้าราชการต ารวจลาออกจากราชการ 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.ต.ธีรพงศ์   หุ้ยล่อง ต าแหน่ง  ผบ.หมู่ ป.สภ.ล าใหม่  สมาชิกเลขที่ 

8543  ได้ถูกค าสั่งสถานีต ารวจภูธรล าใหม่  ที่ 335/2559  เรื่อง  อนุญาตให้ข้าราชการต ารวจออกจากราชการ  

ลงวันที่  2 พฤศจกิายน 2559  รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   45,900.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้ฉุกเฉิน  43,694.03 บาท 

  ผู้ค้ าประกันเงินกู้ฉุกเฉิน 

   1.  ส.ต.ต.อาทิตย์ กลับแก้ว สภ.จะกว๊ะ 

ที่ประชุม  ให้น าเข้าที่ประชุมประจ าเดือนอกีครั้ง  

4.6  เรื่อง  สมาชิกขอลาออกจากการเป็นสมาชิก (กรณตีิดภาระค้ าประกัน) 

 สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  จ.ส.ต.สุริยา  สีก าพี้  ต าแหน่ง  ผบ.หมู่ สภ.หนองกุยศรี  สมาชิกเลขที่  7649  

ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกภาพ รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   110,400.00 บาท 

  ติดภาระค้ าประกัน  2  ราย 

  1.  ส.ต.ท.สมศักดิ์ ชุมค าน้อย 

  2.  ร.ต.ท.สุริยา  ทองสมุทร 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้ลาออกแต่ตอ้งเซ็นรับสภาพหนีใ้ห้เรียบร้อย 

4.7  เรื่อง  ขอเชิญส่งบุคลากรของสหกรณ์เข้าร่วมฝึกอบรม/สัมมนา/เข้าร่วมประชุม 

 1.  ด้วย  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ก าหนดจัดโครงสร้างฝึกอบรมส าหรับผู้บริหาร และฝ่าย

จัดการสหกรณ์ทุกประเภท ในเดือนกรกฎาคม 2560  รายละเอียดดังนี้ 

 1.1  เทคนิคการบริหารคนและบริหารงานอย่างมืออาชีพ  ระหว่างวันที่  3 – 5 กรกฎาคม 2560         

ณ ศูนย์รัชนีแจม่จรัส (น.ม.ส.)  สันนิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย 

เป้าหมาย  สนับสนุนใหห้ัวหน้างานทุกหน่วยในองค์กรมีความสามารถในการบริหารจัดการด้านบุคลากรเป็นอย่างดี 

ที่ประชุม  ไม่มผีูเ้ข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าว 

 1.2  Service mind เพื่องานสหกรณ์ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่  12 – 14 กรกฎาคม 2560  ณ ศูนย์รัชนี    

แจ่มจรัส (น.ม.ส.)  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

เป้าหมาย  เพื่อให้เจ้าหนา้ที่บริการได้รับรู้เข้าใจถึงการให้บริการแก่สมาชิก 

ที่ประชุม  ไม่มผีูเ้ข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าว 

 1.3  เทคนิคการเจรจาต่อรองและติดตามหนี้ค้างช าระ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่  24 – 26 กรกฎาคม 2560  

ณ ศูนย์รัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.)  สันนิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย 

เป้าหมาย  เพื่อให้ฝ่ายจัดการเข้าใจถึงแนวคิดแนวทาง องค์ประกอบและกลยุทธ์เทคนิคในการเจรจาต่อรอง 

เพื่อให้การบริหารจัดการหนีส้ินของสหกรณ์ในเชิงลึก 

ที่ประชุม  ไม่มผีูเ้ข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าว 

/1.4 โครงการการพัฒนาผูน้ าสหกรณ์... 



 

 1.4  โครงการการพัฒนาผู้น าสหกรณ์หลักสูตร “ ผู้น าสหกรณ์ช้ันสูง ” รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่  19 

กรกฎาคม – 6 ตุลาคม 2560  ณ ศูนย์รัชนีแจม่จรัส (น.ม.ส.)  สันนิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย 

เป้าหมาย  เพื่อให้ผู้บริหารมคีวามรู ้ความเข้าใจเกี่ยวเรื่องการบริหารจัดการภายในองค์กร 

ที่ประชุม  ไม่มผีูเ้ข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าว 

 2.  ตามหนังสือ ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์         

ที่ ศธ.0513.11005/0775  เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “ การจัดการข้อมูลทางบัญชีเพื่อการบริหาร

สหกรณ์ ” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้พื้นฐานด้านการบัญชีที่จ าเป็นต่อการบริหารงาน ระหว่างวันที่          

17 – 22 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม KU Home (ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ถ.งามวงศ์วาน 

กรุงเทพมหานคร 

ที่ประชุม  ไม่มผีูเ้ข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าว 

4.8  เรื่อง  ขอเปลี่ยนแปลงอินเตอร์เน็ตเป็นระบบ Fttx 

 ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด ประสบปัญหาการใช้งานอินเตอร์เน็ตมีความ

ล่าช้า หมายเลขบริการ 209656691  จึงมีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงระบบอินเตอร์เน็ตจากเดิมใช้งานระบบ 

Adsl ความเร็ว 18/1.8 m ราคา 590 บาท ไม่รวมภาษี เพื่อให้การปฏิบัติงานภายในสหกรณ์มีความสะดวกและ

รวดเร็วในการปฏิบัติงานให้แก่สมาชิกที่มาติต่อภายในสหกรณ์ โดยมอบให้ นางสาววันนิสา ธรรมโชติ               

เป็นผูด้ าเนนิการยื่นเอกสารในการเปลี่ยนแปลงระบบอินเตอรเ์น็ตในครั้งนี ้ โดยมีคา่ใช้จ่ายในการเปลี่ยนระบบ ดังนี้ 

- ตัวอุปกรณ์กระจายแอคเซสพอยต์  รวมภาษี   จ านวน 1,300.00   บาท 

- อุปกรณ์ Onu รวมภาษี    จ านวน  2,200.00 บาท 

   รวมทั้งสิน้   จ านวน  3,500.00 บาท 

ที่ประชุม  อนุมัตเิปลี่ยนแปลงอินเตอรเ์น็ตสหกรณ์ฯ ค่าใช้จ่ายตามที่เสนอมา 3,500 บาท 

4.9  เรื่อง ขอโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ (กรณตีิดภาระค้ าประกัน) 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.อ.ภิญโญ  สุขแก้ว  ต าแหน่ง  สภ.บางสวรรค์  จว.สุราษฎร์ธานี สมาชิก

เลขที่  8208  ขอโอนสมาชิกภาพไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสุราษฎรธ์านี จ ากัด  รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   81,200.00 บาท 

  ติดภาระค้ าประกัน 2 ราย 

  1. ร.ต.อ.สาธิต  วุ่นชุม  หุน้  283,400.00  บาท  หนี้  403,600.00  บาท 

  2. ส.ต.อ.คณิศร  อุทธิสินธุ์ หุน้  226,000.00  บาท  หนี้  463,265.07  บาท 

ที่ประชุม  อนุมัตโิอนไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสุราษฎรธ์านี จ ากัด 
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4.10  เรื่อง  สมาชิกขอกู้เงนิสามัญ 

 1.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.ร้อยพงศ์  อินทสุวรรณ์  ต าแหน่ง ผบ.หมู่ นปพ.ภ.จว.ยะลา      

สมาชิกเลขที่  8631  ขอกู้เงินสามัญ  จ านวน  980,000.00  บาท  เนื่องจากติดภาระค้ าประกันหนี้ ราย          

ส.ต.อ.ธันวา  พยายาม  สมาชิกเลขที่  7898   ซึ่งขาดช าระหนี้  จึงได้ท าหนังสือรับสภาพหนี้พร้อมทั้งหักเงินไว้ 

จ านวน 900.00 บาท จากยอดจ านวนที่ยื่นกู้ไปแล้ว  เพี่อหักช าระหนี้ไว้ ซึ่งมีความจ าเป็นต้องใช้เงนิ 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้กู้เงินสามัญแตต่้องให้ผู้ค้ าประกันเซ็นรับสภาพหนี้ให้เรยีบร้อยก่อนทุกรายจะกู้เงินสามัญ 

 2.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ด.ต.สังคม  ถานันท์  ต าแหน่ง  ผบ.หมู่ นปพ.กก.สส.ภ.จว.ยะลา  

สมาชิกเลขที่  3074  ขอกู้เงินสามัญ  จ านวน  2,000,000.00  บาท  เนื่องจากก่อนหน้าที่ได้ติดอายัดบังคับคดี  

และบัดนี้บังคับคดีได้ท าหนังสือถอนอายัดแนบมาด้วยแล้ว  จึงขอกู้เงินสามัญ  ตามใบรับรองเงินเดือนสามารถ   

กู้เงินได้  จ านวน  2,000,000.00  บาท 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้กู้เงินสามัญ 

4.11  เรื่อง  สมาชิกขอกู้เงนิสามัญค่าครองชีพ 

 1. ด้วย  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ร.ต.อ.ชอบ  สุนทร ต าแหน่ง รอง สว.สภ.รามัน สมาชิกเลขที่ 8173        

ขอกู้เงินสามัญค่าครองชีพ  จ านวน 300,000.00  บาท  แต่เนื่องจากได้ติดอายัดเงินปันผลเฉลี่ยคืน จ านวน 

27,956.22  บาท  ในการกู้ ครั้ งนี้จะน า เงิน ไปใ ช้หนี้ดั งกล่าว  และได้ติดค้ าประกัน   สมาชิกราย                  

พ.ต.อ.สมชาย น่าดู  สมาชิกเลขที่  8173  ซึ่งอยู่ระหว่างก าลังด าเนนิคดี   

ที่ประชุม  อนุมัติให้กู้เงินค่าครองชีพจ านวน 300,000.00  บาท แต่ต้องน าไปจ่ายบังคับคดี 30,000.00 

บาท และช าระหนี้ค้างช าระกรณีผูค้้ าประกัน สมาชิก ราย พ.ต.อ.สมชาย น่าดู  

 2. ด้วย  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ด.ต.จารุวัฒน์  สามห้วย ต าแหน่ง นปพ.ภ.จว.ยะลา สมาชิกเลขที่ 

9863  ขอกู้เงินสามัญค่าครองชีพ  จ านวน 300,000.00  บาท  แต่เนื่องจากได้ติดอายัดเงินปันผลเฉลี่ยคืน       

แตเ่มื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ได้มหีนังสือถอนอายัดเงนิปันผลเฉลี่ย 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้กู้เงินบรรเทาค่าครองชีพ จ านวน 300,000.00  บาท 

 4.12  เรื่อง  ขออนุมัติการโอนหุ้นหักหน้ีและมอบภาระหน้ีให้แก่ผู้ค้ าประกัน 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ด.ต.แวฮูเซ็ง  แวเด็ง สมาชิกเลขที่ 4159  ได้เสียชีวิต  และภรรยาของของ

สมาชิกฯ ได้ขอผ่อนช าระเดือนละ 5,000.00 บาท และได้ขาดส่งช าระหนี้ เป็นเวลา 4 เดือน  รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   396,000.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ   639,210.09 บาท 

  ผู้ค้ าประกันเงินกู้ 

   1.  ด.ต.อดุลย์  หะมะซอ 

   2. ด.ต.ดนุนันท์  ทิพย์รัตน์ 

   3. ร.ต.ท.อัสมี  หเิล 

/4. ด.ต.อับดุลรอแม... 



   4. ด.ต.อับดุลรอแม วาหม๊ะ  

   5. ส.ต.อ.ประเสริฐ   รอดกุล  **พ้นสมาชิกภาพเสียชีวติ** 

  **ผูค้้ าประกันได้เซ็นหนังสือรับสภาพหนีไ้ว้เรยีบร้อยแลว้** 

 จึงขอโอนหุ้นหนี้สมาชิกรายดังกล่าว แล้วมอบภาระหนี้ที่เหลือแบ่งให้สมาชิกทั้งหมด 4 ราย รวมหนี้ทั้งสิ้น 

243,210.09 บาท  โอนหนีใ้หร้ายละ/คน จ านวน  60,802.52  บาท จะต้องจา่ยเงนิต้น/คน คนละ 2,050.00 บาท  

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้โอนหุ้นหักหนีแ้ละมอบภาระหนี้ให้แก่สมาชิกผูค้้ าประกัน 

4.13  เรื่อง  สมาชิกขอลดยอดหักรับภาระหน้ีของสมาชกิ ราย  ด.ต.แวฮูเซ็ง  แวเด็ง   

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  ด.ต.แวฮูเซ็ง  แวเด็ง  สมาชิกเลขที่  4159  ได้เสียชีวิต  และได้โอนหุ้นหัก

หนี้และโอนหนี้ให้กับผู้ค้ าประกัน  จ านวน  4  ราย  รับภาระหนี้รายละ/คน จ านวน  60,802.52  บาท         

จะต้องจ่ายเงินต้น/คน คนละ 2,050.00 บาท  จึงไม่พอต่อการช าระเงินประจ าเดือน  จึงขอหักลดให้เหลือผ่อน

ช าระเงินต้น/คน  จ านวน 1,000.00  บาท  จงึขอลดยอดหนีผ้อ่นช าระรับภาระหนี้รายชื่อดังนี้ 

   1.  ด.ต.อดุลย์  หะมะซอ สมาชิกเลขที ่ 4758 

   2. ด.ต.ดนุนันท์  ทิพย์รัตน์ สมาชิกเลขที ่ 4735 

   3. ร.ต.ท.อัสมี  หเิล  สมาชิกเลขที ่ 6176 

   4. ด.ต.อับดุลรอแม วาหม๊ะ  สมาชิกเลขที ่ 6204 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้ลดยอดเงินต้นที่รับภาระหนี้  จ านวน 1,000.00  บาท 

4.14  เรื่อง  ขอหยุดดอกเบี้ยสมาชิกรับภาระหน้ี  ราย  ด.ต.แวฮูเซ็ง  แวเด็ง   

 ด้วย สมาชิกได้รับภาระหนี้ของ สมาชิก ราย  ด.ต.แวฮูเซ็ง  แวเด็ง  เนื่องจากเสียชีวิต  จึงขอหยุด

ดอกเบีย้ที่รับภาระหนี้ของสมาชิกผูค้้ าประกัน  รายชื่อดังตอ่ไปนี้ 

   1.  ด.ต.อดุลย์  หะมะซอ สมาชิกเลขที ่ 4758 

   2. ด.ต.ดนุนันท์  ทิพย์รัตน์ สมาชิกเลขที ่ 4735 

   3. ร.ต.ท.อัสมี  หเิล  สมาชิกเลขที ่ 6176 

   4. ด.ต.อับดุลรอแม วาหม๊ะ  สมาชิกเลขที ่ 6204 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้หยุดดอกเบีย้ผู้ค้ าประกัน กรณีรับภาระหนี้ 

4.15  เรื่อง  ขอแนวทางการกู้เกี่ยวกับสมาชิกต าแหน่งลูกจ้างประจ า 

ที่ประชุม  ให้ค านวณการกู้  60  ปีบริบูรณ์ 
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ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง  อื่นๆ 

5.1  เรื่อง  สมาชิกของกู้เงนิโครงการค่าครองชีพ  

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ร.ต.ท.คณิศร แย้มกระโทก  ต าแหน่ง รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ยะลา สมาชิก

เลขที่ 9236  มีความประสงค์ขอกู้เงินโครงการบรรเทาค่าครองชีพ เพื่อน าไปใช้หนี้เนื่องจากประสบอุบัติเหตุทาง

รถยนต์  ต้องจา่ยค่าสินไหมแก่คู่กรณี ท าให้ตอ้งการใช้เงนิอย่างเร่งด่วน  

ที่ประชุม   พิจารณาแล้วมีมติไม่อนุมัติ เข้าที่ประชุมประจ าเดือนอกีครั้ง 

เลิกการประชุม  11.00  น. 

 

 

 

       พันต ารวจตรีหญิง   เสาวลักษณ์  ตรีมรรค    ประธานในที่ประชุม 

              (  เสาวลักษณ์  ตรีมรรค  ) 

       จา่สิบต ารวจ        กันย์ทิต  ฆังคะรัตน ์     ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

                ( กันย์ทิต ฆังคะรัตน์ ) 

  

         ส าเนาถูกต้อง 

พันต ารวจตรหีญิง   เสาวลักษณ์  ตรมีรรค 

  (  เสาวลักษณ์  ตรมีรรค  )  

 ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

 

 

   

 

 


