
รายงานการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

ชุดที ่23 คร้ังท่ี 4 วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561  เวลา 09.00 น.  (อ านวยการ) 

ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

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

ผู้มาประชุม  

 1. พ.ต.ท.หญิงเสาวลักษณ์ ตรมีรรค  ประธานกรรมการ 

 2. ร.ต.ท.วุฒิศักดิ์ ฆังคะสุวรรณ์ รองประธานกรรมการ 

 3. ด.ต.มารุต ปาลิยะประดิษฐ์ กรรมการ/เหรัญญิก 

 4. ด.ต.หญิงจรีวรรณ์ ศริิวัฒน์ กรรมการ 

 5. ด.ต.กันย์ทิต ฆังคะรัตน์ กรรมการ/เลขนุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. พ.ต.ท.ศวิกร จันทร ผูจ้ัดการ 

 2. นางพรรณี แก้วศรี รองผู้จัดการ 

ผู้ไม่มาประชุม -ไม่มี-  

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง  เพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 3      เรื่อง  สืบเนื่อง 

ระเบียบวาระที่ 4     เรื่อง เพื่อพิจารณา 

4.1  เรื่อง  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 

 ด้วย  สันนบิาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ก าหนดจัดโครงการฝึกอบรมส าหรับผู้บริหารและ ฝ่ายจัดการ

สหกรณ์ทุกประเภท  ในเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2561 ดังรายละเอียดดังนี้ 

 1.  การวิเคราะห์/อ่านงบการเงินส าหรับผู้บริหารสหกรณ์  รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่  7 – 9 พฤษภาคม 

2561  ณ  ศูนย์การประชุมรัชนีแจม่จรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย 

ที่ประชุม  ไม่ร่วมอบรม 

 2. การจัดท างบการเงิน ส าหรับเจ้าหน้าที่บัญชี  ระหว่างวันที่  16-18 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์การ

ประชุมรัชนีแจม่จรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย 

ที่ประชุม  ไม่ร่วมอบรม 

 

-ส าเนา- 



 3. การบริหารงานเอกสารและการเขียนหนังสือโต้ตอบภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-25  

พฤษภาคม 2561  ณ  ศูนย์การประชุมรัชนีแจม่จรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย 

ที่ประชุม  ไม่ร่วมอบรม 

 4. หัวหนา้งานในยุคประเทศไทย 4.0  ระหว่างวันที่  5 -7 มิถุนายน 2561  ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่ม

จรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้ส่งผูจ้ัดการเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ 

 5. เทคนิคการเป็นพิธีกร ระหว่างวันที่  13 – 15 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส 

(น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย 

ที่ประชุม  ไม่ร่วมอบรม 

 6.  การบริหารสินเช่ือ และแนวทางการปรับโครงสรา้งหนี้ที่มีปัญหา ระหว่างวันที่ 20- 22 มิถุนายน 2561  

ณ  ศูนย์การประชุมรัชนีแจม่จรัส (น.ม.ส.) สันนบิาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

ที่ประชุม  ไม่ร่วมอบรม 

4.2  เรื่อง  สมาชิกขอลาออกจากการเป็นสมาชิก  (กรณตีิดภาระค้ าประกัน) 

 ด้วย  สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  ร.ต.ท.ณฐกร  พรหมห้าว  ต าแหน่ง  ต ารวจภูธรจังหวัดสงขลา  สมาชิก

เลขที่  9338  ขอลาออกจากการเป็นเป็นสมาชิก  รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   344,100.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ         943.58 บาท 

  ติดภาระค้ าประกัน 

  1.  ร.ต.ท.ปุณณรัตน์ มุสิกรักษ์  หุน้  134,600.00  บาท  หนี้  316,000.00  บาท 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้ลาออกจากการเป็นสมาชิก 

4.3  เรื่อง  ขอโอนหุ้นหักหน้ี 

 1.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  ด.ต.สุยอด  เวชสิทธิ์  ต าแหน่ง  สภ.ยะหา  สมาชิกเลขที่  3231       

ได้เสียชวีิตเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561  ดว้ยหัวใจวายเฉียบพัน  รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   417,100.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ         1,870,200.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญค่าครองชีพ 341,600.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้ฉุกเฉิน                   70,000.00 บาท 

  ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ 

   1.  ด.ต.อนันต์  สุขโข 

   2.  ด.ต.ก้อเส็ม  เหตุหาก  

   3.  ร.ต.อ.อัคราเดช แก้วสียง 

  ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญค่าครองชีพ 

   1.  ด.ต.อนันต์  สุขโข 

 



  ผู้ค้ าประกันเงินกู้ฉุกเฉิน 

   1.  ด.ต.อนันต์  สุขโข 

  ติดภาระค้ าประกัน 

   1.  ด.ต.อนันต์  สุขโข 

   2.  ร.ต.อ.อัคราเดช แก้วสียง 

   3.  ด.ต.กฤษณกรณ์ เกือเจ 

   4.  ด.ต.ก้อเส็ม  เหตุหาก 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้โอนหุ้นหักหนี้ 

 2.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  ส.ต.ท.กิติศักดิ์  ขันติปันดี  ต าแหน่ง  สภ.บันนังสตา   สมาชิกเลขที่  

8799 ได้ถูกค าสั่งปลดออกจากราชการ  เมื่อวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2561  รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   114,000.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ            285,000.00 บาท 

  ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ 

   1.  ส.ต.ท.วิโรจน์ สกูลเพชร สภ.บันนังสตา 

   2.  ส.ต.ท.ขจรศักดิ ์ เมืองจันทบุรี สภ.บาตูตาโมง 

   3.  ส.ต.ท.ณัฐวรรณ ทวีชนม์  สภ.บันนังสตา 

  ติดภาระค้ าประกัน 

   1.  ส.ต.อ.อนันตชั์ย ทองโรย 

   2.  ส.ต.ท.วราวุฒิ สุขใส 

   3.  ส.ต.ท.ณัฐวรรณื ทวีชนม์ 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้โอนหุ้นหักหนี้ 

4.4  เรื่อง  ขออนุมัติเบิกเงนิว่าด้วยการให้เงนิกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งท ี8 

 อาศัยอ านาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา  จ ากัด พ.ศ.2557 ข้อ 3,11,13,14, 

15,79 และ 107 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 21 ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 26  กุมภาพันธ์ 2559 

ได้ก าหนดให้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่  

สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2557  ดังตอ่ไปนี้ 

                 ข้อ  4  ให้ยกเลิกข้อความ ข้อ 65 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด  

ว่าด้วยการให้เงินกู้สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2557 และให้ใชข้้อความตอ่ไปนีแ้ทน 

                “ในกรณีมีกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ าประกันตามที่สหกรณ์ก าหนด ผู้กู้เงินของสหกรณ์บริจาคเข้า

กองทุนครั้ งแรก ร้อยละ 1 ของวงเงินกู้  ครั้ งต่อไปร้อยละ 1 ของวงเงินที่ ได้รับจริง  สมาชิกรายใดที่ 

ช าระหนี้หมดภายใน 5 ปี กองทุนจ่ายคืนครึ่งหนึ่งของยอดที่บริจาคเข้ากองทุน กรณีสมาชิกที่กู้อยู่แล้วที่ไม่  

ขอท าสัญญาใหม่มีความประสงค์จะเข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ค้ าประกันสามารถบริจาคเข้าเป็นเงินสดใน  

อัตราร้อยละ 1 โดยค านวณจากยอดหนี้คงเหลือของสัญญาเดิม  สมาชิกบ านาญที่กู้เงินสามัญไม่สามารถ 

เข้ากองทุนช่วยเหลือได้” จงึขออนุมัติเบิกเงินกองทุน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 



 1.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  ด.ต.สุยอด  เวชสิทธิ์  ต าแหน่ง  สภ.ยะหา  สมาชิกเลขที่  3231         

ได้เสียชวีิตเมื่อวันที่ 3 มนีาคม 2561  ดว้ยหัวใจวายเฉียบพัน  รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   417,100.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ         1,870,200.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญค่าครองชีพ 341,600.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้ฉุกเฉิน    70,000.00 บาท 

  ติดภาระค้ าประกัน 

   1.  ด.ต.อนันต์  สุขโข 

   2.  ร.ต.อ.อัคราเดช แก้วสียง 

   3.  ด.ต.กฤษณกรณ์ เกือเจ 

   4.  ด.ต.ก้อเส็ม  เหตุหาก 

ที่ประชุม  อนุมัตติามระเบียบ 

 2.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  ส.ต.ท.กิติศักดิ์  ขันติปันดี  ต าแหน่ง  สภ.บันนังสตา  สมาชิกเลขที่  

8799 ได้ถูกค าสั่งปลดออกจากราชการ  เมื่อวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2561  รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   114,000.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ            285,000.00 บาท 

  ติดภาระค้ าประกัน 

   1.  ส.ต.อ.อนันตชั์ย ทองโรย 

   2.  ส.ต.ท.วราวุฒิ สุกใส 

   3.  ส.ต.ท.ณัฐวรรณื ทวีชนม์ 

ที่ประชุม  อนุมัตติามระเบียบ 

4.5 เรื่อง  การรับโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ 

 ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส จ ากัด ได้ท าหนังสือที่ สอ.265/2561 เรื่อง ขอโอน

สมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์  ลงวันที่ 30 มีนาคม 2560 สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.ต.สมาน  กอมะมาโมง     

ขอโอนสมาชิกมายังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น   254,700.00 บาท 

   หน้ีเงินกู้สามัญ  671,000.00 บาท 

   หน้ีเงินกู้ฉุกเฉิน    85,310.00 บาท 

   ติดภาระค้ าประกัน 

    1.  ส.ต.ต.รัชพล พระคง 

    2.  ด.ต.ราชศักดิ์ ธัญญาบาล 

    3.  ส.ต.ต.ไพศาล อนุมัตศิริิ 

    4.  ร.ต.ท.แวฮัสดีน  มะเด็ง 

ที่ประชุม  อนุมัตริับโอนจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจนราธิวาส จ ากัด 



4.6  เรื่อง  แจ้งสมาชิกสหกรณ์ลาออกจากราชการ 

 ด้วย  สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  ส.ต.ต.ปัญญาวุฒิ  เอียดฤทธิ์  ต าแหน่ง  สภ.เมืองยะลา  สมาชิกเลขที่  

8935  ได้ขอลาออกจากราชการ  ค าสั่งสถานีต ารวจภูธรเมืองยะลา ที่ 176/2561 เรื่อง ขออนุญาตให้ข้าราชการ

ต ารวจลาออกจากราชการ  ลงวันที่  30 มีนาคม 2561  รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น    66,600.00 บาท 

   หน้ีเงินกู้ฉุกเฉิน 00589/2560 15,000.00 บาท 

   ผู้ค้ าประกันเงินกู้ฉุกเฉิน 

    1.  ส.ต.ท.นิธิทัศน์ เส้งตุย้ 

ที่ประชุม  ให้แจ้งสมาชิกเปลี่ยนค้ าประกัน 

4.7  เรื่อง  สมาชิกออกจากราชการไว้ก่อน 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.อ.โยฮัน  มูซอ  ต าแหน่ง  สภ.เมืองปัตตานี  สมาชิกเลขที่  9284      

ได้ถูกค าสั่งต ารวจภูธรจังหวัดปัตตานี  ที่  563/2561  เรื่อง  ให้ข้าราชการต ารวจออกจากราชการไว้ก่อน        

ลงวันที่  6  มีนาคม 2561  รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น    59,700.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้ค่าครองชีพ 01081/2558 47,300.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้ฉุกเฉิน 00034/2561 80,224.85 บาท 

   ผู้ค้ าประกันเงินกู้ค่าครองชีพ 

    1.  จ.ส.ต.ณฐพงศ์  แดงเพ็ง 

   ผู้ค้ าประกันเงินกู้ฉุกเฉิน 

    1.  จ.ส.ต.ณฐพงศ์  แดงเพ็ง 

ที่ประชุม  เรียกผูค้้ ามารับสภาพหนี้ 

4.8 เรื่อง  ขอลาออกจากการเป็นสมาชิก (กรณตีิดภาระค้ าประกัน) 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  ส.ต.ท.ธนวัฒน์  ทรางสังขาร  ต าแหน่ง  สน.ห้วยขวาง  สมาชิกเลขที่ 

7446  ขอลาออกจากการเป็นสมาชิก  รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น    209,600.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญ   173,792.97   บาท 

   ติดภาระค้ าประกัน  1  ราย 

    1.  ส.ต.อ.พบพล ทินบุตร   หุน้  198,400.00  บาท  หนี้  271,847.74  บาท 

ที่ประชุม  รับสภาพหนีใ้ห้ลาออกจากการเป็นสมาชิก 

 

 

 

 

 



4.9  เรื่อง  สมาชิกโอนย้ายสมาชิกระหว่างสหกรณ์  (กรณไีม่ติดภาระค้ าประกัน) 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  ส.ต.อ.ภูวนารถ  โนมพรรณ  ต าแหน่ง  สภ.หาดใหญ่  สมาชิกเลขที่ 5581  

ขอโอนไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสงขลา จ ากัด  รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น    264,900.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญ   760,431.55   บาท 

   ไม่ติดภาระค้ าประกัน 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้โอนไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสงขลา จ ากัด 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง อื่นๆ 

เลิกประชุม  12.00  น. 

 

         พันต ารวจโทหญิง   เสาวลักษณ์  ตรีมรรค    ประธานในที่ประชุม 

                   (  เสาวลักษณ์  ตรีมรรค  ) 

 

                ดาบต ารวจ   กันย์ทิต  ฆังคะรัตน ์  ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

                     ( กันย์ทิต ฆังคะรัตน ์) 

 

   ส าเนาถูกต้อง 

พันต ารวจโทหญิง  เสาวลักษณ์  ตรีมรรค 

    (  เสาวลักษณ์    ตรีมรรค  ) 

       ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา  จ ากัด 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 


