
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

ชุดที่ 23 คร้ังท่ี 3  วันจันทร์ที่ 8 มกราคม  2561 (เวลา 10.00 น.)  

ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

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

ผู้มาประชุม  

 1.  พ.ต.ท.หญิงเสาวลักษณ์   ตรมีรรค   ประธานกรรมการ 

 2.  ร.ต.ท.วุฒิศักดิ์  ฆังคะสุวรรณ์  รองประธานกรรมการ 

 3.  ร.ต.ท.วีระชัย  อักษรถึง  กรรมการ 

 4.  ร.ต.อ.อัคราเดช  แก้วสียง  กรรมการ 

 5.  ด.ต.นิพนธ์   ถนอมสุข  กรรมการ 

 6.  ร.ต.ต.อนันทศักดิ์  ดํานุม่   กรรมการ 

 7. ด.ต.มารุต   ปาลิยะประดิษฐ์  กรรมการ 

 8. พ.ต.ต.สรรณเ์พชร  ทองซุ่นหอ่  กรรมการ 

 9.  ด.ต.หญิงจีรวรรณ์ ศริิวัฒน์   กรรมการ 

 10.  ร.ต.ท.ประจักษ์  นะนุ้ย   กรรมการ 

 11.  ร.ต.อ.ประสพ  กาฬมิด   กรรมการ 

 12.  ด.ต.อําพล  ศรวีโร   กรรมการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1.  พ.ต.ท.ศิวกร  จันทร   ผูจ้ัดการ 

 2.  นางพรรณี  แก้วศรี   รองผู้จัดการ 

ผู้ไม่มาประชุม  

 1.  ร.ต.ท.สมภพ  ชูมณี   กรรมการ 

 2.  ด.ต.กันย์ทิต  ฆังคะรัตน์  กรรมการ/เลขนุการ 

 3.  จ.ส.ต.วีรวุธ  อุดแบน   กรรมการ 

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่อง  ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

 เนื่องจากด.ต.กันย์ทิต ฆังคะรัตน์  กรรมการ/เลขนุการ ลาป่วยจึงมอบหมายให้ นางพรรณี  แก้วศรี  

ตําแหน่ง  รองผู้จัดการจดบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ ชุดที่ 23 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง  เพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  สืบเนื่อง 

 

 



 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เพื่อพิจารณา 

4.1  เรื่อง  แจ้งอายัดเงนิปันผลเฉลี่ยคนื   

 ตามหนังสือบังคับคดีที่ ปน0026/(1)6288 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เรื่อง แจ้งอายัดสิทธิเรียกร้อง  

สมาชิกสหกรณ์ราย  พ.ต.ต.ยูสรอน อับดุลซามะ  ตําแหน่ง  ภ.จว.ยะลา  สมาชิกเลขที่  9980  ด้วย ศาลจังหวัด

ปัตตานี  ได้มีหมายบังคับคดีในคดีหมายเลขแดงที่ พ.396/2557  ระหว่าง  จ.ส.ต.หญิงปาลิกา  ทองนุ่น โจทก์  

พ.ต.ต.ยูสรอน  อับดุลซามะ  จําเลย  ตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีจัดการอายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคําพิพากษา 

อายัดเงนิปันผล เฉลี่ยคืน เงินคา่หุน้ ต่อไป 

ที่ประชุม  รับทราบ 

4.2  เรื่อง  ขอรับเงนิว่าด้วยกองทุนเพื่อสวัสดิการหรอืการสงเคราะห์ พ.ศ.2560   

 อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ข้อ 3(1) ข้อ 79(8) 

และข้อ 107(10) และโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 22 ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 

ได้กําหนดให้มีระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการหรือการ

สงเคราะห ์พ.ศ.2560 ดังตอ่ไปนี้ 

 ข้อ 12  กรณีสมาชิกเสียชีวติจา่ยเงนิกองทุนสวัสดิการดังนี้ 

 (ก) เป็นสมาชิกไม่เกินหา้ปี  จํานวน  50,000.00 บาท 

 (ข) เป็นสมาชิกเกินห้าปี  จํานวน  70,000.00 บาท 

 -ไม่ม-ี 

 ข้อ 14 กรณีสมาชิกและสมาชิกสมทบเกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บต้องพักรักษาตัวโรงพยาบาล 

 (ก)  สมาชิกได้รับบาดเจ็บต้องพักรักษาตัวโรงพยาบาลจ่ายเงนิช่วยเหลือวันละ 300.00  บาท  แต่ไม่เกิน 

ปีละ 20,000.00  บาท   

 (ข)  สมาชิกสมทบได้รับบาดเจ็บต้องพักรักษาตัวโรงพยาบาลจ่ายเงินช่วยเหลือวันละ 100.00 บาท     

แตไ่ม่เกินปีละ 10,000.00 บาท 

 -ไม่ม-ี 

 ข้อ  19.4  กรณีสมาชิกขอเงินสวัสดิการมงคลสมรส  ยื่นหลักฐานภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันจดทะเบียน

สมรส หากพ้นกําหนดนีถ้ือว่าสมาชิกสละสิทธิ์ขอรับเงินกองทุนนี้ 

 1.  ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ร.ต.อ.พงศ์เทพ  นกแก้ว ตําแหน่ง ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10  สมาชิกเลขที่ 

9278  เนื่องจากได้จดทะเบียนสมรส ในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 จงึขอเบิกเงินสวัสดิการสมาชิก 

ที่ประชุม  อนุมัตติามระเบียบ 

 ข้อ 15  สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่  ให้แก่สมาชิก ครั้งละ 1,000.00 โดยจ่ายครั้งเดียวและกรณีบิดา 

มารดา เป็นสมาชิกทั้ง 2 คน ให้ขอรับเงนิสวัสดิการตามสิทธิอันพึงได้ทั้ง 2 คน 

 -ไม่ม-ี 

 

 



 
 

4.3  เรื่อง  แจ้งรายชื่อข้าราชการต ารวจในสังกัดขอลาออก 

 ตามหนังสือสถานตีํารวจภูธรเบตง ที่ ตช.0024(ยล).6(กง)/9292  ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560 เรื่อง แจ้ง

รายชื่อข้าราชการตํารวจในสังกัดขอลาออก สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  ร.ต.ท.ธงชัย  โลหกุล  ตําแหน่ง  รอง 

สว.ป.สภ.เบตง สมาชิกเลขที่  6279  รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   415,200.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ         1,871,000.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญค่าครองชีพ 152,400.00 บาท 

  ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ 

   1.  ร.ต.ต.บุญรอด พรหมชาติ   ข้าราชการบํานาญ 

   2.  ร.ต.ต.สงกรานต์ แสนเมอืงใจ สภ.เบตง 

   3.  ด.ต.อสิมาอีล นิ่งสระ  สภ.เบตง 

  ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญค่าครองชีพ 

   1.  ร.ต.ต.บุญรอด พรหมชาติ   ข้าราชการบํานาญ 

  ติดภาระค้ าประกัน  5  ราย 

   1. ร.ต.ต.สงกรานต์ แสนเมอืงใจ สภ.เบตง 

   2. ร.ต.ต.บุญรอด พรหมชาต ิ ข้าราชการบํานาญ 

   3. ร.ต.ท.สุชาติ เจียมสวัสดิ ์ ข้าราชการบํานาญ 

   4. ด.ต.อิสมาอีล  นิ่งสระ  สภ.เบตง 

   5. ร.ต.ท.เฉลิมพล สืบลี  สภ.ยะรม 

ที่ประชุม  ดําเนนิการตามระเบียบ 

4.4  เรื่อง  ระเบียบว่าด้วยเงนิกู้ 

 เนื่องจากปัจจุบันระเบียบว่าด้วยเงินกู้มีการแก้ไขหลายครั้ง  จึงขอมติกรรมการ ยกร่างฉบับใหม่ให้เป็น

ฉบับเดียวเพื่อให้สะดวกต่อการปฏิบัติงาน 

ที่ประชุม  ให้ยกร่างฉบับใหม่และนําเข้าที่ประชุมประจําเดือนต่อไป 

4.5 เรื่อง  กิจกรรมวันเด็ก 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้จัดกิจกรรมวันเด็กใหเ้ริ่มตั้งแต่ 08.30 – 11.00 น. โดยของรางวันให้จํากัดอายุไม่เกิน 15 

ปี บริบูรณ์ ให้ดําเนินการประกาศสมาชิกทราบโดยทั่วกัน 

 

 

 

 

 



 
 

4.6  เรื่อง  การกู้เงนิจากสถาบันการเงิน 

 4.6.1  ธนาคารออมสิน  จ านวน  150  ล้าน 

 ด้วยในขณะนี้ ทางสหกรณ์ฯ ได้ออกตั๋วธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส และทางกรุงไทยได้ปรับอัตราดอกเบี้ยที่

สูงขึน้อย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นการปรับอัตราดอกเบีย้ใหล้ดลง จงึขอกู้เงนิจากธนาคารออมสิน จํานวน  150  ล้านบาท 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้กู้เงินจากธนาคารออมสิน  จํานวน  150  ล้านบาท 

 4.6.2  ธนาคารธนชาต  จ านวน  150  ล้าน 

 ด้วยในขณะนี ้ ทางสหกรณ์ฯ  ได้ออกตั๋วธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส  และทางกรุงไทยได้ปรับอัตราดอกเบี้ยที่

สูงขึน้อย่างรวดเร็ว  เพื่อเป็นการปรับอัตราดอกเบีย้ใหล้ดลง  จงึขอกู้เงนิจากธนาคารธนชาต  จํานวน  150  ล้านบาท 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้กู้เงินจากธนาคารธนชาต  จํานวน  150  ลา้นบาท 

 4.6.3  สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่    

 ด้วยในขณะนี ้ ทางสหกรณ์ฯ  ได้ออกตั๋วธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส  และทางกรุงไทยได้ปรับอัตราดอกเบี้ยที่

สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว  เพื่อเป็นการปรับอัตราดอกเบี้ยให้ลดลง  จึงขอกู้เงินเพิ่มเติมจากสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล

หาดใหญ่ จํานวน  100 ล้านบาท  และชําระหนีเ้ดิม 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้เพิ่มวงเงนิกู้ในวงเงนิไม่เกิน 100 ล้านบาท และชําระหนี้เดิม 

 4.6.4  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ ากัด   จ านวน  105  ล้าน 

 ด้วยในขณะนี้  ทางสหกรณ์ฯ  ได้ออกตั๋วธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส  และทางกรุงไทยได้ปรับอัตรา

ดอกเบี้ยที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว  เพื่อเป็นการปรับอัตราดอกเบี้ยให้ลดลง  จึงขอกู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จํากัด จํานวน  105  ลา้นบาท 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้กู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จํากัด จํานวน 105  ล้านบาท 

4.6.5  ธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์  จ านวน  80  ล้าน 

 ด้วยในขณะนี้  ทางสหกรณ์ฯ  ได้ออกตั๋วธนาคารกรุงไทย สาขาสิโรรส  และทางกรุงไทยได้ปรับอัตรา

ดอกเบีย้ที่สูงขึน้อย่างรวดเร็ว  เพื่อเป็นการปรับอัตราดอกเบี้ยให้ลดลง  จึงขอกู้เงินจากธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์  

จํานวน  80  ลา้นบาท 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้กู้เงินจากธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส ์ จํานวน  80  ล้านบาท 

4.7  เรื่อง สมาชกิขอกู้เงนิกรณถีูกบังคับคดี 

ที่ประชุม  สมาชิกที่ถูกอายัดเงินปันผลเฉลี่ยคืน พร้อมทุนเรือนหุ้น ให้กู้ค่าครองชีพ และฉุกเฉินโดยคํานวณ

ตามอัตราเงินเดือนและเงินพอหัก ส่วนเงินกู้สามัญให้แนบยอดการเป็นหนี้ของบังคับคดีให้เข้าที่ประชุม

คณะกรรมการดําเนินการประจําเดือนเป็นรายๆไป 

 

 



 
 

4.8  เรื่อง  ระเบียบกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ าประกัน 

 ตามที่  คณะกรรมการมีการปรึกษาหารือเรื่องกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ําประกันนั้น  เพื่อมิให้สมาชิกที่มีทุน

เรือนหุ้นจํานวนมากกว่าผลต่าง  เพื่อมิให้เกิดการเหลื่อมล้ําในการจ่ายกองทุน  จึงขอยกร่างระเบียบว่าด้วย

กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ําประกันโดยใช้หลักเกณฑ์ ให้นําหุน้หักลกกลบหนี้ ณ วันทําสัญญาตามหลักเกณฑ์การถือหุ้น

ของสหกรณ์  หลังจากนั้นกองทุนจา่ยชําระหนี้ให้ทั้งหมด 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้คิดตามหลักเกณฑห์ุน้  (ให้ยกร่างใหมท่ั้งฉบับระเบียบผูค้้ําประกัน) 

4.9  เรื่อง  ก าหนดเวลาการรับสัญญาเงินกู้ของฝ่ายจัดการ 

 ด้วยในปัจจุบันมีสมาชิกเข้ามาติดต่อหลังจาก 16.00 น. เพื่อมิให้เกิดค่าใช้จ่ายในการขอเงินค่าล่วงเวลา

ระยะเวลาดังกล่าวและเพื่อทําให้การปล่อยเงินกู้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น  จึงขอปิดรับเอกสารเวลา 16.00 น.หลังจาก

นั้นเจา้หนา้ที่จะได้ดําเนินการตรวจสอบการจา่ยเงนิกู้ของวันถัดไป  ทําให้เงินเข้ามาแตล่ะวันได้ทยอยออกไป 

ที่ประชุม  ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบ  ปิดรับเอกสาร  16.00 น. 

4.10  เรื่อง  ขอลดยอดการส่งช าระหน้ี  (กรณีรับภาระหน้ี) 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  จ.ส.ต.กรวิชญ์  จุมปาจี๋  ตําแหน่ง  สมาชิกต่างจังหวัด  สมาชิกเลขที่  

8024  ได้รับภาระหนี้ของ  ส.ต.อ.อรรถพงศ์  ศรีบุญเรือง  โดนออกจากราชการ  จํานวน  280,200.00  บาท  

ผอ่นชําระเดือน  2,300.00 บาท  การรับภาระหนี้ในครั้งนี้ทําให้มีความเดือดร้อนเงินไม่พอจ่าย เงินเดือนคงเหลือ

สุทธิ  จํานวน  4,000.05  บาท  จึงมีความประสงค์ขอลดการผ่อนชําระหนี้จากเดิม  2,300.00 บาท ลดเหลือ 

1,000.00 บาท  จงึขอความอนุเคราะหค์ณะกรรมการในครั้งนี้ 

ที่ประชุม  ไม่อนุมัต ิ

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง  อื่นๆ 

5.1  เรื่อง  การจ่ายทุนสวัสดิการสมาชกิราย  ส.ต.ต.อนุฤทธิ์  เจริญนพคุณ  (เสียชีวติ) 

ที่ประชุม ตามมติที่ประชุมประจําเดือนธันวาคม 2560  ให้ดําเนินการติดตามหาทายาทเนื่องจากไม่ได้ระบุ

ผู้รับผลประโยชน์แต่เนื่องจากมีผู้รับผลประโยชน์เข้ามา 1 ราย  คือ มารดา  ชื่อ  นางสาวอรัชญา  เจริญนพคุณ  

คณะกรรมการมีมติให้ทําหนังสอืติดเป็นประกาศกําหนดทายาทภายใน 30 วัน หลังจากนั้นถึงจะดําเนนิการจ่ายได้ 

5.2  เรื่อง  ขอกู้เงนิสามัญ  ราย  จ.ส.ต.ศิริศักดิ์  สาดีน 

 ด้วย  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  จ.ส.ต.ศิริศักดิ์  สาดีน  ตําแหน่ง  ผบ.หมู่ ป.สภ.ธารโต  สมาชิกเลขที่  

6129  มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญ  จํานวน  1,900,000.00  บาท  ผ่อนชําระ  297  งวด  เพื่อนําเงินไปชําระ

หนี้ กยศ. ต่อไป 

ที่ประชุม อนุมัตใิห้ปรับผอ่นชําระ  220  ตามระเบียบและให้นําเข้าที่ประชุมตอ่ไป 

 

 

 

 

 



 
 

5.3  เรื่อง  การติดตามหน้ีสิน  ราย  ด.ต.อ านวย  เต่งท้ิง 

 จากการที่ทางฝ่ายจัดการได้ดําเนินการยื่น Notis จํานวน  3  ครั้งไปยังผู้ค้ําประกัน ผู้ค้ําประกันได้มีการ

ติดตอ่กับสหกรณ์ฯ ได้รับความเดือดรอ้นจากเหตุค้ําประกันรายดังกล่าว  

ที่ประชุม เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ค้ําประกัน  และการติดตามหนี้เพื่อให้เป็นปัจจุบัน  จึงมอบหมายให ้ 

ประธานและที่ปรึกษาดําเนินการติดต่อกับผู้กํากับการสถานีตํารวจมะนังต่อไป  และให้ดําเนินการเบิกค่ากระเช้า

จํานวน  1,500  บาท มอบแก่สถานตีํารวจภูธรมะนังต่อไป 

5.4  เรื่อง  มอบคอมพิวเตอร์ให้แก่สถานตี ารวจภูธรในจังหวัด 

 ด้วยมีคณะกรรมการบางหน่วย สอบถามว่าจะมีการดําเนินการมอบคอมพิวเตอร์เมื่อไหร่   

ที่ประชุม ให้ฝ่ายจัดการดําเนินการจัดทําป้ายเพื่อมอบคอมพิวเตอร์ใหก้ับ สภ.ภายในจังหวัดต่อไป 

5.5  เรื่อง  สมาชิกที่มีอายุตั้งแต่  55 ปีขึ้นไป 

 ตามมติที่ประชุมเดือนธันวาคม 2560 ให้มีการคํานวณอัตราเงินเดือนโดยคํานวณจากเงินเดือนบวก 

พสร.ใหค้ํานวณรายได้  70% ทําให้สมาชิกบางรายได้รับความเดือดร้อน   

ที่ประชุม เพื่อเป็นการปรับระเบียบให้สอดคล้องกับความเดือดร้อนแก่สมาชิก  มติที่ประชุมจึงให้คํานวณ

จากอัตราเงินเดือนบวก พสร. 70% เฉพาะสามัญและค่าครองชีพ ส่วน 30% หัก 1,500 กันเป็นรายได้แล้วให้

คํานวณฉุกเฉินตามอัตราคงเหลือน้ัน 

5.6  เรื่อง  ผู้จดัการขอลากิจ 

 ด้วย ระหว่างวันที่ 13 – 23  มกราคม 2561  ผู้จัดการขอลากิจเพื่อไปแสวงบุญ ณ ประเทศอินเดีย และ

ขอเชญิชวนรว่มทําบุญในครั้งนี้ 

ที่ประชุม  อนุมัตใินการลากิจครั้งนี้ 

   

เลิกการประชุม  12.00 น. 

 

       พันตํารวจตรีหญิง เสาวลักษณ์  ตรีมรรค   ประธานในที่ประชุม 

              (  เสาวลักษณ์  ตรีมรรค  ) 

       จา่สิบตํารวจ         กันย์ทิต  ฆังคะรัตน์      ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

                ( กันย์ทิต ฆังคะรัตน์ ) 

          ส าเนาถูกต้อง 

พันตํารวจตรหีญิง     เสาวลักษณ์   ตรมีรรค 

   (  เสาวลักษณ์   ตรีมรรค  ) 

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด    

 


