
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

ชุดที ่23 คร้ังท่ี 6 วันพุธที่ 13 มิถุนายน 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.ศิวกร จันทร ผูจ้ัดการ 

 2. นางพรรณี แก้วศรี รองผู้จัดการ 

ผู้ไม่มาประชุม -ไม่มี- 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่อง  ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง  เพื่อทราบ 

2.1  เรื่อง ส่งข้อมูลการจ่ายเงนิกองทุนสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ  

 ตามที่กองสวัสดิการ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้มีมติที่ประชุมร่วมของส านักงานต ารวจแห่งชาติกับ

ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558  เพื่อรับทราบแนวทางการรับบริจาคเงิน

สมทบ “กองทุนสวัสดิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ” เพื่อช่วยเหลือข้าราชการต ารวจที่ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพ

และเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยให้กองสวัสดิการ จัดท ารายงานข้อมูลการให้ความช่วยเหลือ ได้รับทราบ

พร้อมประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสหกรณ์ฯ รับทราบข้อมูลการช่วยเหลือโดยทั่วกัน 

ที่ประชุม มีมตริับทราบ 

 

 

/2.2  เรื่อง เปิดรับฝากเงนิฝากประจ า ... 

 

 



 

2.2  เรื่อง เปิดรับฝากเงนิฝากประจ า รุ่นทรัพย์มงคล 

 ตามที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด ได้มีประกาศ เรื่องเปิดรับฝากเงินฝากประจ า รุ่น

ทรัพย์มงคล เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดี ตลอดจนเป็นการจัดหาทุนไว้บริการเงินกู้แก่

แก่สหกรณ์สมาชิก วงเงิน 1,000,000 บาทขึ้นไป ระยะเวลา 60 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.70 ต่อปี โดยมี

ข้อก าหนดและเงื่อนไข ดังนี้ วงเงินขั้นต่ าฉบับละ 1,000,000 บาท ช าระดอกเบีย้รายเดือน ตลอดอายุการฝาก 

การถอนก่อนก าหนดเงินฝากประจ า ที่มรีะยะเวลาการฝากไม่ถึง 3 เดือน ถอนได้โดยไม่มีดอกเบี้ย และระยะเวลา

การฝาก ตั้งแต ่3 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ครบก าหนดถอน ชสอ. จะจา่ยดอกเบีย้ในอัตราออมทรัพย์ของ ชสอ.  

ตามระยะเวลาที่ถือจริง ณ วันที่ฝากเปิดรับฝากใหแ้ก่ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม – 3 สิ งหาคม 2561   

ที่ประชุม  มีมตริับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 3    เรื่อง สืบเนื่อง 

3.1  เรื่อง การจ่ายเงนิกู้สามัญ ประจ าเดือนพฤษภาคม 2561 

 3.1.1. ด้วย  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.ท.สมภพ  บัวบาน  ต าแหน่ง  ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา 

สมาชิกเลขที่ 9629  ขอกู้เงนิสามัญ  จ านวน  800,000.00  บาท (แปดแสนบาทถ้วน) เนื่องจากสมาชิกได้มีเงินกู้

ธนาคาร ธอส.แต่สมาชิกได้บอกเจ้าหน้าที่ว่าจ่ายเงินกู้ธนาคารจ่ายนอกเงินเดือน  ในรับรองเงินเดือนไม่มีหนี้

ธนาคาร ธอส. จึงได้ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการกู้เงินในครั้งนี้  และได้ยินยอมเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรว่า 

ข้าพเจา้สามารถช าระหนีส้หกรณ์ได้โดยไม่เกิดปัญหา  จงึเรียนมาเพื่อใหค้ณะกรรมการพิจารณาในการกู้เงนิครั้งนี้ 

 จากมติที่ประชุมประจ าเดือนชุดที่ 23 ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 มีมติให้ขอเอกสารเพิ่มเติม

และน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการอีกครั้ง 

 โดยมีตารางผ่อนการช าระเงินผา่นธนาคารดังนี้ 

  ปีที่ 1 ถึงปีที่ 2 เป็นจ านวนเงินเดอืนละ   7,300.00 บาท (เจ็ดพันสามรอ้ยบาทถ้วน) 

  ปีที่ 3  เป็นจ านวนเงินเดอืนละ   8,200.00 บาท (แปดพันสองร้อยบาทถ้วน) 

  ปีที่ 4  เป็นจ านวนเงินเดอืนละ   9,000.00 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) 

- กรณีมหีนี ้ธอส. สามารถกู้ได้ 200,000 บาท  

- กรณีไม่มหีนี้ ธอส.กู้ได้ 800,000 บาท  

   ทุนเรอืนหุ้น    109,300.00  บาท 

   หัก ทุนเรอืนหุ้น  50,700.00 บาท 

   หัก หน้ีเงนิกู้ฉุกเฉิน       6,400.00 บาท 

   คงเหลือประมาณ  742,900.00  บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมมีติอนุมัตใิห้กู้ได้ไม่เกิน 300,000 บาท 



 

3.1.2.  ด้วย  สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  ด.ต.มานิต  นกทิพย์  ต าแหน่ง  ผบ.หมู่ ป.สภ.ยะรม  สมาชิกเลขที่  8159    

ได้ขอกู้เงินสามัญค่าครองชีพ  จ านวน  30,000.00  บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)  แต่เนื่องจากติดภาระค้ าประกันของ   

สมาชิกราย  ด.ต.จตุพร  บุญสร้าง  สมาชิกเลขที่  9142  ซึ่งได้ถูกค าสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน และได้ยินยอมลงลายมือ

ชื่อเซ็นรับสภาพหนีเ้ป็นที่เรียบร้อยแล้ว จงึขอกู้เงนิเพื่อต้องน าเงนิไปใช้สว่นตัว  

จากมติที่ ประชุมประจ าเดือนชุดที่  23 ครั้ งที่  8 เมื่ อวั นที่  28 พฤษภาคม 2561  มีมติ ไม่อนุมั ติ                  

เนื่องจากติดค้ าประกัน  

 บัดนี้สมาชิกได้ท าบันทึกข้อความขอกู้โครงการอีกครั้งและมีความประสงค์ จะกันเงินไว้เพื่อรับสภาพหนี้จึงเรียน

คณะกรรมการพิจารณาอีกครั้ง 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมมีติอนุมัต ิ

 3.1.3. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย จ.ส.ต.สุภชัย  หนูแก้ว ต าแหน่ง ผบ.หมู่(สส.)สภ.กาบัง สมาชิกเลขที่ 07027     

ขอกู้เงนิสามัญ จ านวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) แต่เนื่องจากสมาชิกมีหนีธ้นาคารอาคารสงเคราะห ์ 

จึงเรียนมาเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาในการกู้เงินครั้งนี้ 

 จากมติที่ประชุมประจ าเดือนชุดที่ 23 ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 มีมติให้น าใบรับรอง

ธนาคารอาคารสงเคราะห ์บัดนีส้มาชิกได้น าใบรับรองธนาคารอาคารสงเคราะห์มาแนบเรียบร้อยแลว้ 

จงึเรียนคณะกรรมการพิจารณาอีกครั้ง  

 โดยมีตารางผ่อนการช าระเงินผา่นธนาคารดังนี้ 

 ปีที่ 1 ถึง ปีที่ 3 เป็นจ านวนเงินเดอืนละ    14,500.00    บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันหา้ร้อยบาทถ้วน) 

- กรณีมหีนี้ ธอส. เงินเดอืนไม่พอหักกับสหกรณ์  ไม่สามารถกู้ได้ 

- กรณีไม่มหีนี้ ธอส.กู้ได้ 1,500,000 บาท  

   ทุนเรอืนหุ้น    322,200.00  บาท 

   หัก หน้ีเงนิกู้สามัญ     1,264,700.00  บาท 

   หัก หน้ีเงนิกู้โครงการ    135,600.00 บาท 

   คงเหลือประมาณ      99,700.00 บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมไีม่อนุมัต ิ

 

 

/เรื่องขอขยายวงเงินการผ่อนช าระหนี้… 

 

 



 

3.2 เรื่องขอขยายวงเงนิการผ่อนช าระหน้ี 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  ส.ต.ท.สุรสิทธิ์  ยังปากน้ า  ต าแหน่ง  ผบ.หมู่ นปพ.สภ.ยะรม สมาชิกเลขที่ 

8436  ขอขยายวงเงินการผ่อนช าระหนี้กับทางสหกรณ์ฯ  จากเดิมจ านวน  12,077.50  บาท  ลดยอดเป็นเดือนละ  

7,000.00  บาท  เนื่องจากมีภาระต้องส่งเงินค่าเลี้ยงดูบุตร จ านวน  7,000.00 บาท/เดือน  ซึ่งท าให้มีเงินไม่พอ

หักช าระหนีส้หกรณ์  จงึขอความอนุเคราะหม์ายังคณะกรรมการในการลดยอดเงินการช าระหนี้ในครั้งนี ้  

 จากมติที่ประชุมประจ าเดือนชุดที่ 23 ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561  มตทิี่ประชุมไม่อนุมัติ 

บัดนีส้มาชิกได้ท าบันทึกข้อความขอกู้เงินสามัญ จ านวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อจะน าเงินส่งค่า

เลี้ยงบุตรเป็นรายปี แตเ่นื่องจากภรรยาได้ท าหนังสือแจง้ระงับการกู้ของสมาชิกรายดั งกล่ าว  ในบันทึกข้อความ

ภรรยาได้แจ้งว่าสมาชิกได้แอบมีความสัมพันธ์กับหญิงอื่นที่ไม่ใช่ภรรยา จึงขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการใน

การกู้เงินครัง้นี้ของสมาชิกดังกล่าว 

   ทุนเรอืนหุ้น    174,200.00  บาท 

   หัก หุ้น      35,800.00 บาท 

   หัก หน้ีเงนิกู้สามัญ      723,200.00  บาท 

   หัก หน้ีเงนิกู้โครงการ     42,800.00 บาท 

   คงเหลือประมาณ    198,200.00 บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมมีตแิจ้งเจ้าตัวและภรรยาเข้าพบผูจ้ัดการเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เพื่อพิจารณา 

4.1 เรื่อง ขอรับเงนิว่าด้วยกองทุนเพื่อสวัสดิการหรือการสงเคราะห์  พ.ศ.2560 

 4.1.1. การจ่ายเงินสวัสดิการมงคลสมรส โดยจ่ายครั้งเดียว  จ านวน 1,000 บาท และกรณีคู่สมรสเป็น

สมาชิกสหกรณ์ทั้ง 2 คน ให้ขอรับสวัสดิการตามสิทธิอันพงึได้ทั้ง 2 คน 

ราย ส.ต.ท.สุวิทย์  ทองผุด ต าแหน่ง ผบ.หมู่ สมาชิกเลขที่ 08800 ได้มงคลสมรสเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 จึง

ขอเบิกเงนิสวัสดิการมงคลสมรส 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติจา่ยเงนิสวัสดิการตามระเบียบ (มงคลสมรส)  จ านวน 1,000 บาท 

 4.1.2. จา่ยเงนิสวัสดิการสมาชิกอุปสมบทและประกอบพิธีฮัจจ์โดยจ่ายครั้งเดียวจ านวน 1,000 บาท   

1. ราย ร.ต.ต.นิวิษฐ์  ขจรจตุพร ต าแหน่ง ต่างจังหวัด สมาชิกเลขที่ 06881 ได้อุปสมบทเมื่อวันที่ 30 

เมษายน 2561 จงึขอเบิกเงินสวัสดิการและการสงเคราะห์ 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติจ่ายเงนิสวัสดิการตามระเบียบ (อุปสมบท)  จ านวน 1,000 บาท 

/ราย ส.ต.ต.นฤเบศ  เหมอืนน้อย… 



 

2. ราย ส.ต.ต.นฤเบศ  เหมือนน้อย ต าแหน่ง สมาชิกเลขที่ 09388 ได้อุปสมบทเมื่อวันที่ 16 เมษายน 

2561 จงึขอเบิกเงินสวัสดิการและการสงเคราะห์ 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติจ่ายเงินสวัสดิการตามระเบียบ (อุปสมบท)  จ านวน 1,000 บาท 

4.2 เรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงนิค่าตรวจท าลายเอกสารครั้งละ 3,000 บาท 

 ด้วยในขณะนี้ทางสหกรณ์ฯ ได้ด าเนินการตรวจสอบเอกสารต้องท าลายตั้งแต่ปี 2549 ซึ่งมีจ านวนมาก  

เพื่อเป็นไปตามระเบียบได้มกีารแต่งตั้งคณะกรรมการ ในการท าลายเอกสาร จงึขออนุมัติเบิกค่าตอบแทน 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมมีติอนุมัต ิ

4.3  เรื่อง ขออายัดสิทธิเรยีกร้องของสมาชิก 

 ตามที่หนังสือส านักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา ที่ ยล 0026/(1)3231ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ด้วย 

ศาลจังหวัดยะลา ได้มีหมายบังคับคดีหมายเลขแดงที่ ผบ.3002/2560 ระหว่างบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ

ไทย) จ ากัด โจทก์ นายธวัชชัย เสระหมาน จ าเลย ต าแหน่ง ต่างจังหวัด สมาชิกเลขที่ 6049 ตั้งเจ้าพนักงานบังคับ

คดีส านักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา เป็นพนักงานบังคับคดีจัดการยึดอายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าพพิากษา 

 จงึขออายัดสิทธิเรยีกร้องเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน ประจ าปี 2561 และปีตอ่ ๆ ไป 

ที่ประชุม มีมติสง่อายัดตามบังคับคดี 

4.4  เรื่อง สมาชกิขอโอนสมาชิกภาพ (กรณีเป็นสมาชกิ 3 สหกรณ์) 

 ด้วยสมาชิกสหกรณ์ ฯ ราย ด.ต.จีระวุฒิ  เอียดเต็ม ต าแหน่ง ต่างจังหวัด สมาชิกเลขที่ 7743 ขอโอน

สมาชิกไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจนราธิวาส จ ากัด รายละเอียดดังนี ้

   ทุนเรอืนหุ้น  406,000.00  บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญ   800,811.34 บาท 

   เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด เมื่อปี 2553 

   เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสันตบิาล จ ากัด เมื่อปี 2555  

   เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจนราธิวาส จ ากัด เมื่อปี 2557 

   ซึ่งสมาชิกรายดังกล่าวไม่ติดค้ าประกันแต่อย่างใด 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมมีติอนุมัต ิ

 

 

 

/4.5.1.  ดว้ยสมาชิกสหกรณ์ฯ… 

 



 

 4.5.1.  ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย จ.ส.ต.สังวาร  สุดาชม ต าแหน่ง สภ.อัยเยอร์เวง สมาชิกเลขที่ 5198 

ขอกู้เงินค่าครองชีพ จ านวน 120,000.00 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาท) และกู้เงินฉุกเฉิน จ านวน 25,000.00 

บาท (สองหมื่นหา้พันบาทถ้วน) เนื่องจากติดค้ าประกันราย  ส.ต.ท.พิทยา อินทร์ยอด สมาชิกเลขที่ 8904 กรณีให้

ออกจากราชการไว้ก่อน จงึไม่ประสงค์กันเงินตน้พร้อมดอกเบีย้เมื่อรับภาระหนี้รายดังกล่าว  

  ทุนเรอืนหุ้น     371,700.00  บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญทั่วไป      1,437,700.00 บาท 

  ติดภาระค้ าประกัน 2 ราย 

  1.  ด.ต.เกียรตศิักดิ์  คัดโนภาส หุน้  471,800.00 บาท  หนี้     407,400.00 บาท 

  2. ส.ต.ท.พิทยา  อนิทร์ยอด หุน้ 306,200.00 บาท  หนี้  1,189,000.00  บาท   

     ช าระเงินต้นเดือนละ 5,500 บาท มีผู้ค้ าประกัน 3 ราย เมื่อรับภาระหนี้แล้ว ช าระเงินต้นรวม

ดอกเบีย้จ านวน 3,400 บาท/เดือน 

ที่ประชุม มีมตอินุมัตใิห้กู้ 

4.5.2. ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ด.ต.นพดล  กัลยา ต าแหน่ง กก.ปพ.ส่วนที่ 1 สมาชิกเลขที่ 03775 ขอกู้

เงินสามัญค่าครองชีพ จ านวน 1,780,000.00 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เนื่องจากติดอายัด

บังคับคดี จ านวน 558,346.00 บาท (หา้แสนหา้หมื่นแปดพันสามร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน) และไม่ต้องการปิดบังคับ

คดี ปิดเฉพาะเงินกู้สามัญหนี้เดิมคงเหลือประมาณ 180,000.00 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) จึงเรียนมา

เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาในการกู้ครั้งนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น   430,210.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญค่าครองชีพ    285,600.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญทั่วไป        1,597,600.00 บาท 

   ติดภาระค้ าประกัน 3 ราย 

1. ด.ต.อุทัย  เทพทอง  หุน้  424,200.00 บาท หนี้   1,846,600.00 บาท 

2.ด.ต.ศักดิ์ดา  มาตโห้  หุน้  424,200.00 บาท หนี้ 141,000.00 บาท 

3.ด.ต.ทนงศักดิ์  เพ็ชรมณี หุน้  427,200.00 บาท หนี้     329,000.00 บาท 

ที่ประชุม มีมตอินุมัต ิ
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4.6  เรื่อง ขอสนับสนุนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 ตามที่หนังสือสถานีต ารวจภูธรอัยเวอร์เวง ที่ ตช 0024.(ยล).7/1500 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ได้มี 

นโยบายการยกระดับการพัฒนาสถานีต ารวจเพื่อประชาชนของส านักงานต ารวจแห่งชาติ นั้น ต้องการให้ทุก

สถานีต ารวจมีการบริการประชาชนในรูปแบบจุดบริการ ณ จุดเดียว (One stop service) จึงขอสนับสนุนเครื่อง

คอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริน้เตอร์ เพื่อส าหรับบริการประชาชนที่มาใช้บริการได้มคีวามสะดวก รวดเร็วในการใช้ 

บริการ  

 จากการตรวจสอบเงินสนับสนุนหน่วยสมาชิกเป็นจ านวนเงิน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

ในปี 2561 ได้จา่ยออกไปหมดแล้ว จงึไม่มีงบประมาณดังกล่าว 

ที่ประชุม มีมติใหแ้จ้งสภ.อัยเยอร์เวง กรณีเงินสนับสนุนทุนหนว่ยใหร้องบปี 2562 

4.7  เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม 

 4.7.1 เรื่อง ขอเชญิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “เจ้าหนา้ที่การเงินมืออาชีพ” 

 ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด (ชสอ.) ก าหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร 

“เจ้าหน้าที่การเงินมืออาชีพ”รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 9-12 กรกฎาคม 2561 ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย จ ากัด อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี จึงขอเรียนเชิญบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์เข้ารับการ

ฝกึอบรมตามก าหนดการดังกล่าว ส่งรายชื่อภายในวันที่ 29 มถิุนายน 2561 

ที่ประชุม มีมติไม่สง่บุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม 

 4.7.2 เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดการข้อมูลทางบัญชีเพื่อการบริหารสหกรณ์”

 ด้วยภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรม

เสริมสร้างทักษะการบริหารสหกรณ์ หลักสูตร “การจัดการข้อมูลทางบัญชีเพื่อการบริหารสหกรณ์ รุ่นที่ 19” 

ระหว่างวันที่ 16-21 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรม KU Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ภายใน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ส่งรายชื่อภายในวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 

ที่ประชุม มีมติไม่สง่บุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม 

4.7.3 เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “ผูบ้ริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับสูง”  

ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย จ ากัด (ชสอ.) ก าหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร 

“ผูบ้ริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับสูง”รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม- 7 กันยายน 2561 ณ ชุมนุมสหกรณ์

ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย จ ากัด อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี จงึขอเรียนเชิญบุคลากรของสหกรณ์ออม

ทรัพย์เข้ารับการฝึกอบรมตามก าหนดการดังกล่าว ส่งรายชื่อภายในวันที่ 29 มถิุนายน 2561 

ที่ประชุม มีมติไม่สง่บุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม 

 /4.7.4 เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม… 



 

 4.7.4 เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสหกรณ์ออม

ทรัพย์” ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด (ชสอ.) ก าหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร 

“ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์” ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 ณ ชุมนุม

สหกรณ์ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย จ ากัด อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี จึงขอเรียนเชิญบุคลากรของสหกรณ์

ออมทรัพย์เข้ารับการฝึกอบรมตามก าหนดการดังกล่าว ส่งรายชื่อภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2561  

ที่ประชุม มีมติไม่สง่บุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม 

4.8  เรื่องขอส่งเอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2561  

  ตามที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด ได้ส่งเอกส่งหนังสือที่ ชสอ.ว.34/2561 ลงวันที่ 

19 มนีาคม 2561 เรื่องเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2561 ในวันเสาร์ ที่ 9 มิถุนายน 2561 ทางชุมนุมสหกรณ์

ออมทรัพย์ฯ ได้ส่งเอกสารการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2561 แก่ผู้แทนสหกรณ์สมาชิก และคัดเลือกผู้สอบ

บัญชปีระจ าปี 2561 จงึเรียนมาเพื่อพิจารณา  

ที่ประชุม มีมติรับทราบ 

4.9 เรื่อง ขอโอนย้ายสมาชิกภาพ (กรณคี้ าประกัน 4 ราย) 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ร.ต.อ.วรรณชัย  จินดาวัน ต าแหน่ง ต่างจังหวัด สมาชิกเลขที่ 05471 ขอโอน

สมาชิกไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแพร ่จ ากัด รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น         419,200.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญทั่วไป    1,870,200.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญค่าครองชีพ      274,800.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้ฉุกเฉิน         42,100.00 บาท 

  ติดภาระค้ าประกัน  4 ราย 

1.  ด.ต.ณัฐวัฒน์  ภูท่ับทิมธนพัฒน์    หุน้  379,900.00  บาท  หนี ้ 2,676,500.00  บาท 

2.  ส.ต.ท.ฤทธิไกร  เส้งประสทิธิ์       หุน้  220,800.00  บาท  หนี้     175,600.00  บาท 

3.  จ.ส.ต.นพดล  ปะดูกา หุน้  379,900.00  บาท  หนี ้    954,180.64  บาท 

4.  ร.ต.อ.ชอบ  สุนทร   หุน้  505,900.00  บาท  หนี ้ 2,985,000.00  บาท  

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ ให้ โอนไปยั ง  สอ .ตร .แพร่  จ ากั ด  โดยจะต้อง เปลี่ ยนผู้ ค้ า       

ด.ต.ณัฐวัฒน์  ภูท่ับทิมธนพัฒน์ และ ร.ต.อ.ชอบ  สุนทร 

 

/เรื่อง  แจ้งผลการตรวจสอบมาตรฐาน… 

 



 

4.10  เรื่อง  แจ้งผลการตรวจสอบมาตรฐานการบัญชีสหกรณ์ 

 ตามหนังสือ ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา ที่ กษ 04 ยล/336 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เรื่อง 

แจ้งผลการตรวจสอบมาตรฐานการบัญชีสหกรณ์ ได้เข้าตรวจสอบมาตรฐานการบัญชีสหกรณ์ฯ ส าหรับปีบัญชี

สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 นั้นพบว่า สหกรณ์มีข้อสังเกตตามรายงานข้อสังเกตที่

ตรวจพบ (ตามรายละเอียดที่แนบ) 

ที่ประชุม มีมติรับทราบ 

4.11  เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์เคร่ืองโทรสารเพื่อทดแทนเครื่องเก่า 

  ตามที่ สถานีต ารวจภูธรธารโต ที่ ตช 0025.3(10)/1528 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ได้ประสบปัญหาด้าน

การประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เนื่องจากเครื่องโทรสาร (Fax) เครื่องเก่า มีปัญหาไม่สามารถใช้การได้ จึงขอ

ความอนุเคราะห์เครื่องโทรสาร 1 เครื่อง ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด พ.ศ.

2547 ลงวันที่ 18 มกราคม 2547 หมวดก าไรสุทธิประจ าปี (6) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละยี่สิบของ

ก าไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์ 

    จากการตรวจสอบทุนสาธารณประโยชน์ปีงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2561 คงเหลือ 

170,897.20 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยเก้าสบิเจ็ดบาทยี่สิบสตางค)์ จงึเรียนมาเพื่อพิจารณา 

ที่ประชุม มีมติใหเ้ตรียมงบซือ้เครื่องโทรสาร (Fax) ให้กับสภ.ธารโต ราคา 25,000 บาท 

4.12  เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อเคร่ืองกดบัตรคิว 

 ด้วยปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด เนื่องจากปัจจุบันได้มีสมาชิกเข้ามาติดต่อ

หน้าเคาว์เตอร์ ประจ าเดือน เป็นจ านวนมาก ท าให้การจัดคิว การขอใช้บริการของสมาชิกไม่เป็นระบบ ซึ่งมี

รายละเอียดดังนี ้

เกี่ยวกับการสมัครสมาชิก/เงินสวัสดิการ จ านวน   993 ราย 

เกี่ยวกับสินเชื่อในการกู้เงนิ  จ านวน   907 ราย 

เกี่ยวกับการช าระเงิน เงินฝากถอน จ านวน 1,525 ราย 

     รายทั้งสิน้   จ านวน 3,425 ราย 

  ทางสหกรณ์ฯ ไม่มีการตั้งงบประมาณการจัดซือ้จัดไว้ในปี 2561 จึงขออนุมัติจากทุนพัฒนาสหกรณ์ โดย

ทุนพัฒนาสหกรณ์มยีอดคงเหลอื ณ วันที่ 2 มถิุนายน 2561 คงเหลือ 522,083.79 บาท (ห้าแสนสองหมื่นสองพัน

แปดสิบสามบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัตแิละเล็งเห็นความส าคัญการจัดระบบงาน

ภายในสหกรณ์ฯ 

ที่ประชุม มีมตใิห้พิจารณาใหม่จัดซือ้งบไม่เกิน 100,000 บาท  

/ขอเชญิร่วมท าบุญทอดผา้ป่า… 



 

4.13 ขอเชิญร่วมท าบุญทอดผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนบ้านตากแดด จังหวัดนครปฐม 

 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ ากัด ได้จัดโครงการท าบุญทอดผ้าป่า

การศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษาครบ 66 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ โรงเรียนบ้านตากแดด อ าเภอเมือง จังหวัด

นครปฐม เพื่อจัดท าโรงเรือนการเกษตร ปรับปรุงพื้นที่ริมล าคลอง และติดตั้งจักรยานปั่นน้ า อันจะเป็นการ

เสริมสรา้งทักษะการเรียนรูว้ิชาการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถโอนเงินท าบุญภายในวันศุกร์ที่ 

14 กรกฎาคม 2561 จงึเรียนมาเพื่อพิจารณา 

ที่ประชุม มีมติร่วมบริจาค 500.00  บาท 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ 

5.1 เรื่อง สมาชกิขอกู้เงนิ 

 ด้วย รายฯ ด.ต.ฟาเดล  ชูพุ่มพัว ต าแหน่ง กก.ปพ.ส่วนที่ 1  สมาชิกเลขที่ 04869 มีความประสงค์ขอกู้

เงินสามัญ เพื่อใช้จ่ายส่วนตัว จ านวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)  แต่เนื่องจากสมาชิกได้กู้เงินไปแล้ว

เมื่อวันที่ 19 กันยายน  2560 ซึ่งผอ่นช าระไปแล้ว 8 งวด ยังไม่ครบ 12 งวด จงึขออนุเคราะหใ์นการกู้ครั้งนี้ 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมมีติอนุมัต ิ

5.2 เรื่อง เงินกู้ใช้เงนิปันผลและเงนิเฉลี่ยคนืค้ าประกัน 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้สมาชิกกู้เงินใช้เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้ าประกัน โดยให้ค านวณ

เงินปันผลอัตราร้อยละ 5 และเงินเฉลี่ยคืนอัตราร้อยละ 10 เปิดให้กู้ระยะเวลาตั้งแต่ 1 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 

2561 อัตราดอกเบีย้เงนิกู้ร้อยละ 5.5 

เลิกประชุม 12.00 น. 

             พันต ารวจโทหญิง    เสาวลักษณ์  ตรมีรรค     ประธานในที่ประชุม 

                      ( เสาวลักษณ์  ตรมีรรค ) 

 

                 ดาบต ารวจ      กันย์ทิต  ฆังคะรัตน์    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                  (กันย์ทิต  ฆังคะรัตน)์ 

 

         ส าเนาถูกต้อง 

พันต ารวจโทหญิง    เสาวลักษณ์  ตรีมรรค  

                        ( เสาวลักษณ์  ตรีมรรค ) 

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

 



 

 


