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รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 
ชุดที่ 24 ครั้งที่ 6 วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม  พ.ศ. 2562เวลา 09.00 น.  

ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 
******************** 

 
ผู้มาประชุม  
   1. พ.ต.ท.หญิงเสาวลักษณ์  ตรีมรรค   ประธานกรรมการ 
   2. ร.ต.อ.วีระชัย   อักษรถึง   รองประธาน 
   3. ร.ต.ท.หญิงภัทรพร  พรหมสุวรรณ์  กรรมการ/เหรัญญิก 
   4. ด.ต.มารุต             ปาลิยะประดิษฐ์            กรรมการ/เลขานุการ 
   5. ด.ต.พนม             ลักษณาวงศ ์  กรรมการ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
   1. พ.ต.ท.ศิวกร   จันทร   ผู้จัดการ 
   2. นางพรรณี   แก้วศรี   รองผู้จัดการ 

3. ด.ต.กันย์ทิต                      ฆังคะรัตน์                   ที่ปรึกษา 
   4. ร.ต.อ.สมภพ                        ชูมณี                         กรรมการ 
เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง  ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง  เพื่อทราบ 
 
2.1 เรื่อง ขอให้ทบทวนระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 
            ตามที่หนังสือที่อ้างถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด  ได้ส่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
ต ารวจจังหวัดยะลา จ ากัด ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2562 พร้อม
เอกสารประกอบให้นายทะเบียนสหกรณ์รับทราบ  นายทะเบียน ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วพบว่า ข้อ 66 ไม่เป็นไปตาม
ค าแนะน าเก่ียวกับห้ามสหกรณ์ด าเนินธุรกิจประกันชีวิต ตามท่ีหนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1101.11/830  ลงวันที่ 
23 มกราคม 2545 ทั้งนี้ขอให้สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด ทบทวนระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การให้
เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ผลการทบทวนระเบียบสหกรณ์ฯ เป็นอย่างไรรายงานให้นาย
ทะเบียนสหกรณ์ทราบด้วย  
           จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม    กรณีให้ออก ปลดออก ไล่ออก กองทุนช่วย 70 % 
 
 
 
 
 
 

//2.2 เรื่อง ขอให้ทบทวนระเบียบสหกรณ์ฯลฯ 
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2.2 เรื่อง ขอให้ทบทวนระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 
           ตามหนังสือที่อ้างถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด ได้ส่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2562 พร้อมเอกสารประกอบ
ให้นายทะเบียนสหกรณ์รับทราบ นั้นนายทะเบียนสหกรณ์ ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วปรากฏว่า ข้อ 41(2) สมาชิกจะต้องมี
เงินเหลือเพ่ือด ารงชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของรายได้ ไม่เป็นไปตามค าแนะน าเกี่ยวกับการก าหนดงวดช า ระหนี้เงินกู้
ของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  ตามที่หนังสือกรมส่งเสริมกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1115/4101 ลง 
วันที่ 21 เมษายน 2558 ซึ่งก าหนดให้สมาชิกควรจะมีเงินเหลือเพ่ือการด ารงชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของรายได้ ทั้งนี้ 
การระเบียบสหกรณ์ เป็นอ านาจของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  
            จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการต่อไป 
ที่ประชุม  ให้ท าหนังสือตอบกลับ 

ระเบียบวาระท่ี 3 
เรื่อง  สืบเนื่อง 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 
เรื่อง เพ่ือพิจารณา 

 
4.1. เรื่อง   ขอความร่วมมือสหกรณ์มอบสิ่งของจัดแสดงเข้าพิพิภัณฑ์สหกรณ์ 
 ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด(ชสอ) มีนโยบายด าเนินการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์สหกรณ์ขึ้น 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาส าหรับ บุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์  บทบาทในการส่งเสริมให้
สมาชิกมีความมั่นคง การจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ส านักงานในยุคแรกเริ่ม ที่เน้นการสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ในการ
ชมพิพิธภัณฑ์ ผ่านระบบเทคโนโลยีและสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างนิทรรศการกับผู้เข้าชมเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ชสอ. ขอความร่วมมือสหกรณ์สมาชิกพิจารณาสิ่งของเครื่องใช้ส านักงานยุคเริ่มต้นมอบให้ ชสอ. เพ่ือจัดแสดงในพิพิภัณฑ์ 
และคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการในเดือนพฤษภาคม 2562 จึงขอเชิญชวนสหกรณ์เข้าร่วมเยี่ยมชมพิพิภัณฑ์ 
ที่ประชุม   ไม่เข้าร่วม 

4.2. เรื่อง ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าของการพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารงานสหกรณอ์อมทรัพย์ต ารวจ 
 ตามทีประชุมใหญ่วิสามัญประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2561 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติโครงการพัฒนา
โปรแกรมระบบบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจ  ซึ่งทางคณะกรรมการด าเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจ
แห่งชาติ ได้อนุมัติท าสัญญาจ้างบริษัท นวัตกรรมเพ่ือเพ่ือน จ ากัด เป็นผู้รับจ้างพัฒนาโปรแกรมฯ พร้อมท าบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือให้สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด เป็น “สหกรณ์น าร่อง” ในการร่วมมือพัฒนาโปรแกรม
ฯให้เสร็จภายใน 540 วัน  ในการนี้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด มีความประสงค์ที่จะสอบถามข้อมูล
จากสหกรณ์ออมทรัพย์ในส านักงานต ารวจแห่งชาติที่ต้องการใช้โปรแกรมระบบบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจต่อไป
ในอนาคต โดยมีรายละเอียดข้อมูลที่ต้องการทราบดังนี้ 
 - โปรแกรมท่ีสหกรณ์ของท่านใช้งานอยู่ในปัจจุบัน เป็นโปรแกรมของบริษัทหรือหน่วยงานใด 
          - ระบบฐานะข้อมูลที่สหกรณ์ของท่านใช้งานอยุ่ในปัจจุบัน เป็นระบบ ตัวอย่าง SQL Serer,MySQL อ่ืนๆ 
 - หากสหกรณ์ของท่านตกลงใช้โฌปรแกรมระบบบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจ 
      การส ารวจข้อมูลดังกล่าว ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด ต้องการน าข้อมูลไปเพ่ือประโยชน์  สุงสุด
ต่อมวลสมาชิก โดยขอให้ท่านโปรดแจ้งให้ชุมนุมสหกรณ์ทราบ ภายในวันที่ 30พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป 
ที่ประชุม   น าเข้าที่ประชุมประจ าเดือน 

 
//4.3. เรื่อง ขอรับเงินว่าด้วยกองทุน…… 
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4.3. เรื่อง ขอรับเงินว่าด้วยกองทุนเพื่อสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ พ.ศ.2562 
   ข้อ 15 สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ ให้แก่สมาชิก ครั้งละ 1,000.- บาท โดยจ่ายครั้งเดียวและ  กรณีบิดา 
มารดา เป็นสมาชิกทั้ง 2 คน ให้ขอรับเงินสวัสดิการตามสิทธิอันพึงได้ทั้ง 2 คน 

1. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.เอกพล จันทร์แก้ว  สังกัด 3512 กก.ปพ.ส่วนที่ 1 สมาชิกเลขที่ 08315 ได้
ก าเนิดบุตร ด.ญ. วิรชา จันทร์แก้ว เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562  ขอรับเงินสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ จึงเรียนมา
เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณา รับหนังสือเมื่อวันที่ 24 เม.ย.62 

ที่ประชุม   อนุมัต ิ

          2.ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.อ.อรรณพ ม่วงคราม สังกัด 0400 สภ.ล าใหม่ สมาชิกเลขที่ 08780 ได้ก าเนิด
บุตร ด.ช. ภพทร  ม่วงคราม เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2562 ขอรับเงินสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ จึงเรียน มาเพ่ือให้
คณะกรรมการพิจารณา รับหนังสือเมื่อวันที่ 25 เม.ย.62 

ที่ประชุม     อนุมัติ 

         3. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.อ.มหิศร สุวรรณมาศ สังกัด 3512 กก.ปพ.ส่วนที่ 1 สมาชิกเลขที่ 08638  ได้
ก าเนิดบุตร ด.ญ.ปวริศา สุวรรณมาศ  เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562  ขอรับเงินสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ จึงเรียนมา
เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณา รับหนังสือเมื่อวันที่ 29 เม.ย.62 
ที่ประชมุ   อนุมัต ิ

        4. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.อ.สราวุฒิ ลักษณาวิบูลย์กุล สังกัด 0500 สภ.บันนังสตา สมาชิกเลขที่ 08753 
ได้ก าเนิดบุตร ด.ช.ณพล ลักษณาวิบูลย์กุล เมื่อวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2562  ขอรับเงินสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ จึง
เรียนมาเพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณา รับหนังสือเมื่อวันที่ 02/พ.ค.62 
ที่ประชุม อนุมัติ 

 ข้อ 16 สวัสดิการมงคลสมรสของสมาชิก โดยจ่ายครั้งเดียว จ านวน 1,000.00 บาท และกรณีคู่สมร ส          
เป็นสมาชิกสหกรณ์ทั้ง 2 คน ให้ขอรับเงินสวัสดิการตามสิทธิอันพึงได้ทั้ง 2 คน   

1. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.อ.อรรณพ ม่วงคราว ต าแหน่ง สภ.ล าใหม่ สมาชิกเลขที่ 08780 ได้จด
ทะเบียนสมรส เมื่อวันที่  18 เมษายน 2562 จึงขอเบิกเงินสวัสดิการมงคลสมรสตามสิทธิอันพึงได้ จึงเรียนมาเพ่ือ
คณะกรรมการพิจารณา รับหนังสือวันที่ 25 เม.ย.65 
ที่ประชุม   อนุมัติ 
4.4. เรื่อง การรับโอนสภาพสมาชิกระหว่างสหกรณ์ฯ 
 1. ตามที่หนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสตูล จ ากัด ที่ สอ 503/2562  ขอแจ้งข้อมูลสมาชิก ร.ต.อ.อิสมาแอ 
ปาละมาณ ขอโอนสภาพสมาชิกระหว่างสหกรณ์ฯ มายังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา  จ ากัด รายละเอียด
ดังนี้รายละเอียดดังนี้ 

- ข้อมูลของสมาชิก ณ 29 เมษายน 2562 
- เป็นสมาชิกเมื่อวันที่ 02 กรกฎาคม 2557 
- มีทุนเรือนหุ้นอยู่ในสหกรณ์                  จ านวนเงิน          460,500.00   บาท 
- หนี้เงินกู้สามัญสัญญาที่ 292/2561    คงเหลือจ านวนเงิน   1,907,600.00   บาท 
- หนี้เงินกู้ฉุกเฉินสัญญาที่ 87/2562     คงเหลือจ านวนเงิน       45,800.00   บาท  
- หนี้เงินกู้ฌาปนกิจสัญญาที่ 60/2562  คงเหลือจ านวนเงิน         4,550.00   บาท 
- ไม่มีภาระค้ าประกัน 

              จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
//ที่ประชุม   รับโอนสมาชิก...... 
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ที่ประชุม   รับโอนสมาชิกมายังสหกรณ์ออมทรัพย์ ยะลา จ ากัด 
2.  ด้วย พ.ต.ท.อมร แก้วนวล สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจปัตตานี จ ากัด เลขทะเบียนที่ 09006 มีความ

ประสงค์ขอโอนสภาพการเป็นสมาชิกมายังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจจังหวัดยะลา จ ากัด มีรายละเอียดดังนี้ 
 - เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจปัตตานี จ ากัด เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2558 
 - มีเงินค่าหุ้น                               จ านวนเงิน   49,000.00   บาท 
 - หนี้เงินกู้สามัญหมุนเวียน               จ านวนเงิน  383,000.00  บาท 
 - ดอกเบี้ย 7.00 % ต่อปี ค านวณเป็นรายวันๆละ           73.25  บาท 
 - ไม่ติดภาระในฐานะผู้ค้ าประกัน 
 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม รับโอนสมาชิกมายังสหกรณ์ออมทรัพย์ยะลา จ ากัด 
 
 4.5. เรื่อง แจ้งอายัดสิทธิเรียกร้อง  
 ด้วย ศาลจังหวัดยะลา  ได้มีหมายบังคับคดีหมายเลขแดงที่ ผบ 318/2561 ระหว่าง นางบรรจง จันทรพิลา 
โจทก์ นายหรือนายสิบต ารวจเอกนัทธวัฒน์ แก้วนุ่น สมาชิกเลขท่ี 8260 ที่ 1. นายหรือนายสิบต ารวจเอกยศธน ธรรมรัตน์ 
สมาชิกเลขที่ 9363 ที่ 2. จ าเลย ตั้งเจ้าพนักงานบงคับคดี ส านักงานบังคับคดี  ส านักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา เป็นเจ้า
พนักงานบังคับคดี จัดการยึดอายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษา ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. และเจ้าหนี้ตามค า
พิพากษาแถลงว่าลูกหนี้ตามค าพิพากษามีสิทธิเรียกร้อง อยู่ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจยะลา จ ากัด ขอให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีอายัดสิทธิเรียกร้อง เพ่ือช าระตามหมายบังคับคดีของศาลดังกล่าว จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ที่ประชมุ  ทราบ 
 
4.6 เรื่อง  สมาชิกขอกู้เงินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 1. ด้วยราย ด.ต.ศักดิ์ดา มาตโห้  ต าแหน่ง ผบ.หมู่.สส. กก.สส.ภจว.ยะลา สมาชิกเลขที่ 3923  มีความประสงค์ 
ขอกู้เงินโครงการ จ านวน 410,000.00 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และมีหนี้เดิม 290,200.00 บาท คงเหลือรับ
โดยประมาณ  108,800.00 บาท เพ่ือน าเงินไปใช้จ่ายในครอบครัว ตามมติที่ประชุมประจ าเดือนเมษายน 2562 ไม่อนุมัติ
ในการกู้สามัญ และในครั้งนี้คนค้ ายินยอมรับภาระหนี้โดยไม่มีกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ าประกันเต็มจ านวน จึงขอความ
อนุเคราะห์คณะกรรมการพิจารณาในการกู้เงินในครั้งนี้ 
           ทุนเรือนหุ้น                441,900.00   บาท 

- ค่าหุ้น                                            1,700.00       บาท 
           หนี้เงินกู้สามัญท่ัวไป                                            1,728,600.00      บาท 

- เงินต้นส่งหัก                                         11,800.00                 บาท 
- ดอกเบี้ยส่งหัก                                       11,010.94                 บาท 

        หนี้เงินกู้ -  โครงการเพื่อบรรเทาค่าครองชีพ                   290,200.00            บาท 
- เงินต้นส่งหัก                    3,300.00            บาท 
- ดอกเบี้ยส่งหัก          1,848.53                 บาท 

 รวมรายจ่ายท้ังหมดต่อเดือน                  29,659.47                บาท 
             ติดภาระค้ าประกัน 
  1. ด.ต.นพดล กัลยา           2. ด.ต.ไตรรัตน์ รัตนบุปผา      3. ด.ต.ธานุวัฒน์  แหวนทอง     
              4. ด.ต. ประวิทย์ กาญจนะ   5. ส.ต.ท.ณฐกร สมบูรณ์มาก 
ที่ประชุม    ให้มาพบผู้จัดการ 



~ 6 ~ 
 

 2. ด้วยราย ส.ต.อ.อัซมัน สาหล า ต าแหน่ง สภ. กาบัง สมาชิกเลขที่ 8693 มีความประสงค์ขอกู้เงินโครงการ 
จ านวน 50,000 บาท แต่เนื่องจากติดภาระค้ าประกัน ร.ต.อ.บุญเยี่ยม ไชยชนะ สังกัด บ านาญ และประสงค์กันเงินเพ่ือ
รับภาระหนี้ จ านวน 3,500 บาท กรณีช าระหนี้ไม่ปกติ ค้างช าระ ประมาณ 8 ,882.01 บาท  จึงขอความอนุเคราะห์
คณะกรรมการพิจารณาในการกู้เงินในครั้งนี้ 
           ทุนเรือนหุ้น                248,400.00   บาท 

- ค่าหุ้น                                            1,700.00       บาท 
           หนี้เงินกู้สามัญท่ัวไป                                                927,800.00      บาท 

- เงินต้นส่งหัก                                            5,800.00               บาท 
                    -    ดอกเบี้ยส่งหัก                                             6,106.95                บาท 
รวมรายจ่ายทั้งหมดต่อเดือน                                              933,600.00               บาท 
             การค้ าประกัน  
         1. ด.ต.รอนี อับดุลมูตาและ            2. พ.ต.ต.ประเดิม แก้วทอง       3. ร.ต.อ.บุญเยี่ยม ไชยชนะ 
         4. จ.ส.ต.หญิงบังอร รัตนพรหม       5. จ.ส.ต.หญิงบังอร รัตนพรหม        
ที่ประชุม     อนุมัติ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 
เรื่อง อ่ืน ๆ 

 
5.1 เรื่อง สมาชิก  ราย ส.ต.อ.วิคิด สีดามา (กรณีติดภาระค้ าประกัน) 
      1. ด้วยสมาชิกสหกรณ์ ส.ต.อ.วิคิด สีดามา สังกัด ต่างจังหวัด สมาชิกเลขที่ 05036  
          เบื้องต้นทางสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ติดต่อมายังสหกรณ์ฯ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562  
ของสมาชิกราย ส.ต.อ.วิคิด สีดามา เรื่องการปิดหนี้สหกรณ์ (กรณีติดภาระค้ าประกัน 1 ราย ร.ต.อ.ทรัพย์สยาม ชัยทุม
พงษ์ ซึ่งได้ค้ าประกันลูกหนี้ค้ าพิพากษา) รายละเอียดดังนี้ 
   - ทุนเรือนหุ้น                                 409,000.00   บาท 
   - หนี้เงินกู้สามัญพิเศษ(รับภาระหนี้)       764,866.60   บาท 
   - ติดภาระค้ าประกัน 1 ราย  
   1. ร.ต.อ.ทรัพย์สยาม ชัยทุมพงษ์ หนี้เงินกู้ 1,241,346.95  บาท (ลูกหนี้ค าพิพากษา) 
          จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม   ไม่อนุมัติให้โอน ไม่อนุมัติให้ลาออก แต่สามารถช าระหนี้เงินก็ได้ 
5.2 เรื่อง ขอโอนสมาชิก 
         1 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ ราย ร.ต.อ.ปาล เมืองกลาง ต าแหน่ง รอง สว.(สืบสวน) สน.บางพลัด สมาชิกเลขที่ 55915 
สังกัดเดิม สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จึงขอโอนสมาชิกสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจนครบาล 
ที่ประชุม     อนุมัติให้โอน 
5.3 เรื่อง การรับสภาพหนี้  
 ให้ยกเลิกการติดตามสมาชิกผู้ค้ าประกันให้มาเซ็นหนังสือรับสภาพหนี้กรณีสมาชิกผู้กู้ผิดนัดช าระหนี้ เพ่ือลด
การท างานซ้ าซ้อน เนื่องจากในหนังสือสัญญาการกู้เงินได้มีการท ารับสภาพหนี้ไว้เรียบร้อยแล้ว 
ที่ประชุม   ให้ฝ่ายจัดการด าเนินการตามที่เสนอมา 
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5.4 เรื่อง การค้ าประกัน 
 สมาชิกท่ีขอยื่นกู้เงินสามัญกับทางสหกรณ์ จ านวนผู้ค้ าประกันดังต่อไปนี้ 
 

วงเงินกู้ จ านวนผู้ค้ าประกัน 
ตั้งแต่ 1 – 1,000,000 2 คน 

1,000,001 – 2,000,000 3 คน 
2,000,001 – 3,000,000 4 คน 

  
 
ที่ประชุม   น าเข้าที่ประชุมประจ าเดือน 
 
5.5 เรื่อง แก้ไขระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ าประกัน 
           คณะกรรมการอ านวยการเสนอความคิดเห็นให้จ่ายกองทุนที่เหลือ ผู้ค้ าประกันสมาชิกที่ถูกค าสั่ง ให้ออก ปลด
ออก ไล่ออก ลดลงมาโดยจ่าย 70 % แล้วน าหุ้นหักหนี้ตามระเบียบแล้ว 
ที่ประชุม  น าเข้าที่ประชุมประจ าเดือน 
 
เลิกประชุม 12.00 น 
 
                                                  พันต ารวจโท หญิง    เสาวลักษณ์  ตรีมรรค     ประธานที่ประชุม 
                                                                          (เสาวลักษณ์   ตรีมรรค) 
                                                          
                                                         ดาบต ารวจ  มารุต  ปาลิยะประดิษฐ์    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                         (มารุต   ปาลิยะประดิษฐ์ ) 

 
 
        ส าเนาถูกต้อง 

พันต ารวจโทหญิง   เสาวลักษณ์   ตรีมรรค 
   ( เสาวลักษณ์   ตรีมรรค  ) 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 
 
 
 
 


