
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

ชุดที่ 22 คร้ังที่ 8 วันพุธที่ 18 ตุลาคม 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.  ด.ต.หญิงจีรวรรณ์ ศริิวัฒน์   กรรมการ 

 4.  ด.ต.กันย์ทิต  ฆังคะรัตน์  กรรมการ/เลขนุการ 

 5.  ด.ต.มารุต  ปาลิยะประดิษฐ์  กรรมการ/เหรัญญิก 

ผู้ไม่มาประชุม - 

ผู้เข้าร่วมประชุม  

 1.  พ.ต.ท.ศวิกร  จันทร   ผูจ้ัดการสหกรณ์ฯ 

 2.  นางพรรณี  แก้วศรี   รองผู้จัดการสหกรณ์ฯ 

 3.  ร.ต.อ.วรีะยุทธ์    ปิ่นทองพันธุ์  ที่ปรึกษา 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่อง  ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่อง  เพื่อทราบ 

2.1  เรื่อง  ขอส่งเงนิตอบแทน 

 ตามหนังสือ สอ.รพ.หาดใหญ่ ที่ 1342/2560 เรื่อง ขอส่งเงินตอบแทน ลงวันที่ 25 กันยายน 2560  

สหกรณ์ได้ท าสัญญาเงินกู้ร่วมกันกับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ ากัด และได้มีการช าระหนี้

ประจ าปี 2560 (ตุลาคม 2559-กันยายน 2560) เงินต้น+ดอกเบี้ย มาโดยตลอด มติที่ประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินการชุดที่ 26 ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ให้จ่ายเงินตอบแทนสหกรณ์ผู้ใช้บริการเงินกู้ในอัตรา

ร้อยละ 1 ของดอกเบี้ยที่ช าระเป็นเงิน 24,335.56 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขายะลา           

ชื่อบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด บัญชีเลขที่ 909-1-23894-1  ในวันที่ 29 กันยายน 2560 

 จงึแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

 

 

 

/ระเบียบวาระที่ 3 

 



 

 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  สืบเนื่อง 

3.1  เรื่อง  การกู้เงนิของข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการ 

 จากมติที่ประชุมชุดที่ 22 ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560  มติที่ประชุมให้น าเรื่องดังกล่าวเข้าที่

ประชุมคณะกรรมการอ านวยการเพื่อก าหนดแนวทางด าเนินการ แล้วเสนอต่อที่ประชุมประจ าเดือนตอ่ไป 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีตใิห้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าเดือน ดังนี้ 

   1. ก าหนดอายุสมาชิกในการค านวณเงินกู้ ไม่เกิน 68 ปี เดิม 70 ปี 

   2. สมาชิกที่มอีายุ 55 ปี ขึน้ไปหากประสงค์กู้เงนิต้องเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ 

   3. ให้ข้าราชการบ านาญสามารถกู้เงินสวัสดิการกรณีเสียชีวิตได้แต่ลดอัตราการจ่าย

ดอกเบีย้ ต่ ากว่าอัตราดอกเบีย้ปกติ  ร้อยละ 1  

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เพื่อพิจารณา 

4.1  เรื่อง  ขอรับเงนิว่าด้วยกองทุนเพื่อสวัสดิการหรอืการสงเคราะห์ พ.ศ.2560   

 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด ข้อ 3(1) ข้อ 79(8) 

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

ได้ก าหนดให้มีระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการหรือการ

สงเคราะห ์พ.ศ.2560 ดังตอ่ไปนี้ 

 ข้อ 14 กรณีสมาชิกและสมาชิกสมทบเกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บต้องพักรักษาตัวโรงพยาบาล 

 (ก)  สมาชิกได้รับบาดเจ็บต้องพักรักษาตัวโรงพยาบาลจ่ายเงนิช่วยเหลือวันละ 300.00  บาท  แต่ไม่เกิน 

ปีละ 20,000.00  บาท   

 (ข)  สมาชิกสมทบได้รับบาดเจ็บต้องพักรักษาตัวโรงพยาบาลจ่ายเงินช่วยเหลือวันละ 100.00 บาท     

แตไ่ม่เกินปีละ 10,000.00 บาท 

 1.  ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ด.ต.พงศกร  ค าแสนโต  ต าแหน่ง กก.สส.ส่วนที่ 1  สมาชิกเลขที่ 7350  

ได้ประสบอุบัติเหตุเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 เวลาประมาณ 08.40 น. ได้มีคนร้ายลอบวางระเบิดเสาไฟฟ้า     

ในหมู่บ้านลาเตาะ หมู่ที่ 5 ต าบลกาบัง อ าเภอกาบัง จังหวัดยะลา ขณะที่เจ้าหน้าที่ก าลังเดินทางเข้าตรวจสอบ

พื้นที่เกิดเหตุระเบิดเป็นเหตุท าให้ได้รับบาดเจ็บจากแรงระเบิด พักรักษาตัวที่โรงพยาลต ารวจจังหวัดชายแดนใต้  

ตั้งแตว่ันที่ 14 กันยายน 2560 – 26 กันยายน 2560 เป็นเวลา 13 วัน 

 จงึขอเบิกเงินกองทุนสวัสดิการสมาชิก 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีติอนุมัตติามระเบียบใหเ้บิก จ านวน 8  วัน เป็นเงินจ านวน 2,400.00 บาท 

 

 

 

/2. ด้วยสมาชิกสหกรณ์... 



 

 2.  ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ร.ต.ท.นิกร  หมัดแหล๊ะ  ต าแหน่ง นปพ.ภ.จว.ยะลา  สมาชิกเลขที่ 4435  

ได้ประสบอุบัติเหตุเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 เวลาประมาณ 08.40 น. ได้มีคนร้ายลอบวางระเบิดเสาไฟฟ้า     

ในหมู่บ้านลาเตาะ หมู่ที่ 5 ต าบลกาบัง อ าเภอกาบัง จังหวัดยะลา ขณะที่เจ้าหน้าที่ก าลังเดินทางเข้าตรวจสอบ

พื้นที่เกิดเหตุระเบิดเป็นเหตุท าให้ได้รับบาดเจ็บจากแรงระเบิด พักรักษาตัวที่โรงพยาลต ารวจจังหวัดชายแดนใต้  

ตั้งแตว่ันที่ 14 กันยายน 2560 – 22 กันยายน 2560 เป็นเวลา 9 วัน 

 จงึขอเบิกเงินกองทุนสวัสดิการสมาชิก 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีตอินุมัตติามระเบียบ  จ านวน  9 วัน เป็นเงินจ านวน 2,700.00 บาท 

 3.  ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  จ.ส.ต.อุกฤษฎ์  คูณเรือง  ต าแหน่ง นปพ.ภ.จว.ยะลา  สมาชิกเลขที่ 

6138  ได้ประสบอุบัติเหตุเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 เวลาประมาณ 08.40 น. ได้มีคนร้ายลอบวางระเบิดเสา

ไฟฟ้าในหมู่บ้านลาเตาะ หมู่ที่ 5 ต าบลกาบัง อ าเภอกาบัง จังหวัดยะลา ขณะที่เจ้าหน้าที่ก าลังเดินทางเข้า

ตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุระเบิดเป็นเหตุท าให้ได้รับบาดเจ็บจากแรงระเบิด พักรักษาตัวที่โรงพยาลต ารวจจังหวัด

ชายแดนใต้  ตัง้แต่วันที่ 14 กันยายน 2560 – 26 กันยายน 2560 เป็นเวลา 13 วัน 

 จงึขอเบิกเงินกองทุนสวัสดิการสมาชิก 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีติอนุมัตติามระเบียบ  จ านวน  8 วัน เป็นเงินจ านวน 2,400.00 บาท 

 4.  ดว้ยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  จ.ส.ต.อภทิักษ์  ปราบกรี  ต าแหน่ง กก.สส.ส่วนที่ 2 สมาชิกเลขที่ 7327  

ได้ประสบอุบัติเหตุเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 เวลาประมาณ 08.40 น. ได้มีคนร้ายลอบวางระเบิดเสาไฟฟ้าใน

หมูบ่้านลาเตาะ หมู่ที่ 5 ต าบลกาบัง อ าเภอกาบัง จังหวัดยะลา ขณะที่เจ้าหน้าที่ก าลังเดินทางเข้าตรวจสอบพื้นที่

เกิดเหตุระเบิดเป็นเหตุท าให้ได้รับบาดเจ็บจากแรงระเบิด พักรักษาตัวที่โรงพยาลต ารวจจังหวัดชายแดนใต้  ตั้งแต่

วันที่ 14 กันยายน 2560 – 26 กันยายน 2560 เป็นเวลา 13 วัน 

 จงึขอเบิกเงินกองทุนสวัสดิการสมาชิก 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีติอนุมัตติามระเบียบ  จ านวน  8  วัน เป็นเงินจ านวน 2,400.00 บาท 

 5.  ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  จ.ส.ต.สุวัฒน์  หมั่นสดับ  ต าแหน่ง นปพ.ภ.จว.ยะลา สมาชิกเลขที่ 

8332  ได้ประสบอุบัติเหตุเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 เวลาประมาณ 08.40 น. ได้มีคนร้ายลอบวางระเบิดเสา

ไฟฟ้าในหมู่บ้านลาเตาะ หมู่ที่ 5 ต าบลกาบัง อ าเภอกาบัง จังหวัดยะลา ขณะที่เจ้าหน้าที่ก าลังเดินทางเข้า

ตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุระเบิดเป็นเหตุท าให้ได้รับบาดเจ็บจากแรงระเบิด พักรักษาตัวที่โรงพยาลต ารวจจังหวัด

ชายแดนใต้  ตัง้แต่วันที่ 14 กันยายน 2560 – 23 กันยายน 2560 เป็นเวลา 10 วัน 

 จึงขอเบิกเงินกองทุนสวัสดิการสมาชิก 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีติอนุมัตติามระเบียบ  จ านวน  10  วัน เป็นเงินจ านวน 3,000.00 บาท 

 

 

 

/6. ดว้ยสมาชิกสหกรณ์... 



 

 6.  ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ด.ต.สนั่น  ขุนทองปาน  ต าแหน่ง นปพ.ภ.จว.ยะลา สมาชิกเลขที่ 3526  

ได้ประสบอุบัติเหตุเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 เวลาประมาณ 08.40 น. ได้มีคนร้ายลอบวางระเบิดเสาไฟฟ้าใน

หมูบ่้านลาเตาะ หมู่ที่ 5 ต าบลกาบัง อ าเภอกาบัง จังหวัดยะลา ขณะที่เจ้าหน้าที่ก าลังเดินทางเข้าตรวจสอบพื้นที่

เกิดเหตุระเบิดเป็นเหตุท าให้ได้รับบาดเจ็บจากแรงระเบิด พักรักษาตัวที่โรงพยาลต ารวจจังหวัดชายแดนใต้  ตั้งแต่

วันที่ 14 กันยายน 2560 – 26 กันยายน 2560 เป็นเวลา 13 วัน 

 จงึขอเบิกเงินกองทุนสวัสดิการสมาชิก 

ที่ประชุม  อนุมัตติามระเบียบ  จ านวน  8  วัน เป็นเงินจ านวน 2,400.00 บาท 

 7.  ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.ท.ธีระพันธ์  จันทรดี  ต าแหน่ง กก.ปพ.ส่วนที่ 1 สมาชิกเลขที่ 8851 

ได้ประสบอุบัติเหตุเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 เวลาประมาณ 08.40 น. ได้มีคนร้ายลอบวางระเบิดเสาไฟฟ้าใน

หมูบ่้านลาเตาะ หมู่ที่ 5 ต าบลกาบัง อ าเภอกาบัง จังหวัดยะลา ขณะที่เจ้าหน้าที่ก าลังเดินทางเข้าตรวจสอบพื้นที่

เกิดเหตุระเบิดเป็นเหตุท าให้ได้รับบาดเจ็บจากแรงระเบิด พักรักษาตัวที่โรงพยาลต ารวจจังหวัดชายแดนใต้      

ตั้งแตว่ันที่ 14 กันยายน 2560 – 23 กันยายน 2560 เป็นเวลา 10 วัน 

 จงึขอเบิกเงินกองทุนสวัสดิการสมาชิก 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีติอนุมัตติามระเบียบ  จ านวน  8  วัน เป็นเงินจ านวน 2,400.00 บาท 

 8.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ร.ต.อ.พงศพัฒน์  ยะโกบ  ต าแหน่ง รอง สว.สส.สภ.ธารโต สมาชิก

เลขที่  9056  ได้เข้ารับการรักษาตัวด้วยการบาดเจ็บแขนขวาหัก จากการปฏิบัติหน้าที่ ได้ท าการผ่านตัดกระดูก

แขนข้างขวา ณ โรงพยาบาลยะลา ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 – 12 เมษายน 2560 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 – 22 

กันยายน 2560 เป็นเวลา 10 วัน 

 จงึขอเบิกเงินกองทุนสวัสดิการสมาชิก 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีติอนุมัตติามระเบียบ  จ านวน  10  วัน เป็นเงินจ านวน 3,000.00 บาท 

 9.  ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ร.ต.อ.อนุสร  สีแก้วเขียว ต าแหน่ง สภ.ปะแต สมาชิกเลขที่ 3531        

ได้ประสบอุบัติเหตุเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 เวลาประมาณ 08.40 น. ได้มีคนร้ายลอบวางระเบิดเสาไฟฟ้าใน

หมูบ่้านลาเตาะ หมูท่ี่ 5 ต าบลกาบัง อ าเภอกาบัง จังหวัดยะลา ขณะที่เจ้าหน้าที่ก าลังเดินทางเข้าตรวจสอบพื้นที่

เกิดเหตุระเบิดเป็นเหตุท าให้ได้รับบาดเจ็บจากแรงระเบิด พักรักษาตัวที่โรงพยาลต ารวจจังหวัดชายแดนใต้      

ตั้งแตว่ันที่ 14 กันยายน 2560 – 22 กันยายน 2560 เป็นเวลา 9 วัน  

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีติอนุมัตติามระเบียบ  จ านวน  9  วัน เป็นเงินจ านวน 2,700.00 บาท 

 10.  ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.ท.ณัฐพล  สุตาวงศ์ ต าแหน่ง กก.ปพ.ส่วนที่ 1 สมาชิกเลขที่ 8802     

ได้ประสบอุบัติเหตุเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 เวลาประมาณ 08.40 น. ได้มีคนร้ายลอบวางระเบิดเสาไฟฟ้าใน

หมูบ่้านลาเตาะ หมู่ที่ 5 ต าบลกาบัง อ าเภอกาบัง จังหวัดยะลา ขณะที่เจ้าหน้าที่ก าลังเดินทางเข้าตรวจสอบพื้นที่

เกิดเหตุระเบิดเป็นเหตุท าให้ได้รับบาดเจ็บจากแรงระเบิด พักรักษาตัวที่โรงพยาลต ารวจจังหวัดชายแดนใต้      

ตั้งแตว่ันที่ 14 กันยายน 2560 – 21 กันยายน 2560 เป็นเวลา 8 วัน 

 จงึขอเบิกเงินกองทุนสวัสดิการสมาชิก 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีติอนุมัตติามระเบียบ  จ านวน  8  วัน เป็นเงินจ านวน 2,400.00 บาท 

/11. ดว้ย สมาชิกสหกรณ์ฯ... 



 

 

 11.  ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.ต.อัฏฮา  สาแม ต าแหน่ง กก.ปพ.ส่วนที่ 2 สมาชิกเลขที่ 9792     

ได้ประสบอุบัติเหตุเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 เวลาประมาณ 08.40 น. ได้มีคนร้ายลอบวางระเบิดเสาไฟฟ้าใน

หมูบ่้านลาเตาะ หมู่ที่ 5 ต าบลกาบัง อ าเภอกาบัง จังหวัดยะลา ขณะที่เจ้าหน้าที่ก าลังเดินทางเข้าตรวจสอบพื้นที่

เกิดเหตุระเบิดเป็นเหตุท าให้ได้รับบาดเจ็บจากแรงระเบิด พักรักษาตัวที่โรงพยาลต ารวจจังหวัดชายแดนใต้      

ตั้งแตว่ันที่ 14 กันยายน 2560 – 26 กันยายน 2560 เป็นเวลา 13 วัน 

 จงึขอเบิกเงินกองทุนสวัสดิการสมาชิก 

ที่ประชุม  อนุมัตติามระเบียบ  จ านวน  8  วัน เป็นเงินจ านวน 2,400.00 บาท 

 12.  ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.ต.ณัฐวุฒิ  พลประสิทธิ์  ต าแหน่ง กก.ปพ.ส่วนที่ 2 สมาชิกเลขที่ 

9755 ได้ประสบอุบัติเหตุเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 เวลาประมาณ 08.40 น. ได้มีคนร้ายลอบวางระเบิดเสา

ไฟฟ้าในหมู่บ้านลาเตาะ หมู่ที่ 5 ต าบลกาบัง อ าเภอกาบัง จังหวัดยะลา ขณะที่เจ้าหน้าที่ก าลังเดินทางเข้า

ตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุระเบิดเป็นเหตุท าให้ได้รับบาดเจ็บจากแรงระเบิด พักรักษาตัวที่โรงพยาลต ารวจจังหวัด

ชายแดนใต้  ตัง้แต่วันที่ 14 กันยายน 2560 – 26 กันยายน 2560 เป็นเวลา 13 วัน 

 จงึขอเบิกเงินกองทุนสวัสดิการสมาชิก 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีติอนุมัตติามระเบียบ  จ านวน  8  วัน เป็นเงินจ านวน 2,400.00 บาท 

 13.  ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  จ.ส.ต.สมเกียรติ  คชพันธ์  ต าแหน่ง กก.ปพ.ส่วนที่ 2 สมาชิกเลขที่ 

5864 ได้ประสบอุบัติเหตุเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 เวลาประมาณ 08.40 น. ได้มีคนร้ายลอบวางระเบิดเสา

ไฟฟ้าในหมู่บ้านลาเตาะ หมู่ที่ 5 ต าบลกาบัง อ าเภอกาบัง จังหวัดยะลา ขณะที่เจ้าหน้าที่ก าลังเดินทางเข้า

ตรวจสอบพืน้ที่เกิดเหตุระเบิดเป็นเหตุท าให้ได้รับบาดเจ็บจากแรงระเบิด พักรักษาตัวที่โรงพยาลยะลา  ตั้งแต่วันที่ 

14 กันยายน 2560 – 5 ตุลาคม 2560 เป็นเวลา 22 วัน 

 จงึขอเบิกเงินกองทุนสวัสดิการสมาชิก 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีติอนุมัตติามระเบียบ  จ านวน  22  วัน เป็นเงินจ านวน 6,600.00 บาท 

 14.  ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.ต.ศิรวิัฒน์  โยธา  ต าแหน่ง ภ.จว.อุบลราชธานี สมาชิกเลขที่ 9140 

ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการปฏิบัติหนา้ที่ เข้ารักษาตัวต่อเนื่อง ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  เป็นเวลา  94 วัน  

ตั้งแตว่ันที่ 23 กันยายน 2559 – 25 พฤศจิกายน 2559   

 จงึขอเบิกเงินกองทุนสวัสดิการสมาชิก 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีติอนุมัตติามระเบียบ  จ านวนเงิน  20,000.00 บาท 

 

 

 

/ขอ้ 19.4 กรณีสมาชิกขอเงินสวัสดิการ... 



 

 ข้อ  19.4  กรณีสมาชิกขอเงินสวัสดิการมงคลสมรส  ยื่นหลักฐานภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันจดทะเบียน

สมรส หากพ้นก าหนดนีถ้ือว่าสมาชิกสละสิทธิ์ขอรับเงินกองทุนนี้ 

 1.  ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.เกรียงไกร ฤทธิ์เรือง ต าแหน่ง กก.ปพ.ส่วนที่ 1 สมาชิกเลขที่ 8853 

เนื่องจากได้จดทะเบียนสมรส ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ซึ่งเกินเวลาก าหนด คือ 30 วัน จึงขอให้คณะกรรมการ

พิจารณาในการเบิกเงินสมาชิกรายนี้ดว้ย 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีติไม่อนุมัตเิกินเวลายื่นที่ก าหนดตามระเบียบ 

4.2  เรื่อง  การรับโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 

 ตามหนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจนราธิวาส จ ากัด ที่ สอ.834/2560 ลงวันที่ 27 กันยายน 2560 

เรื่องขอโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ สมาชิกราย  ส.ต.อ.วิทยา  สงไข่  ขอโอนมายังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธร

จังหวัดยะลา จ ากัด รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   261,500.00 บาท 

  หน้ีเงินกู้สามัญ  833,100.00 บาท 

  หน้ีเงินกู้สามัญฉุกเฉิน   95,733.12 บาท 

  หน้ีเงินกู้อเนกประสงค์ 100,000.00 บาท 

  ไม่ติดภาระค้ าประกัน 

ที่ประชุม  อนุมัตริับโอน 

4.3  เรื่อง  ขอโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ (กรณไีม่ติดภาระค้ าประกัน) 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ร.ต.ท.จักรี  ศลิปสถาปน์  ต าแหน่ง  ภ.จว.สมุทรสาคร สมาชิกเลขที่ 9353 

ขอโอนสมาชิกภาพไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสมุทรสาคร จ ากัด รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น   43,500.00 บาท 

   ไม่ติดภาระค้ าประกัน 

ที่ประชุม  มีมตอินุมัตใิห้โอนไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสมุทรสาคร จ ากัด 

4.4  เรื่อง  ขอลาออกจากการเป็นสมาชิก  (กรณีติดภาระค้ าประกัน) 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.อ.พันธุ์ศักดิ์  ทองไชย ต าแหน่ง  สภ.หนองพอก  สมาชิกเลขที่ 5894  

ขอลาออกจากการเป็นสมาชิก รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   258,200.00 บาท 

  ติดภาระค้ าประกัน  2  ราย 

  1.  ส.ต.ท.เอกภพ สวัสดิ์สิงห์   หุน้  375,900.00  บาท  หนี ้ 830,581.41  บาท 

  2.  ร.ต.ต.ปาล    เมืองกลาง หุน้  248,400.00  บาท  หนี ้ 380,716.61  บาท 

ที่ประชุม  มีมตอินุมัติใหล้าออกจากการเป็นสมาชิก 

 

/4.5 เรื่อง สมาชิกขอโอน... 



 

 

4.5  เรื่อง  สมาชิกขอโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์  (กรณตีิดภาระค้ าประกัน) 

 1.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ด.ต.ชัยยุทธิ์  จันทร์มณ ี ต าแหน่ง สภ.นาทวี สมาชิกเลขที่ 7975  ขอโอน

สมาชิกไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสงขลา  จ ากัด  รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   260,000.00 บาท 

  หน้ีเงินกู้สามัญ  846,600.00 บาท 

  หน้ีเงินกู้สามัญค่าครองชีพ 104,872.74 บาท 

  ติดภาระค้ าประกัน  3  ราย 

  1.  พ.ต.ต.ไวยวิทย์   ศรทีอง  หุน้  341,300.00   บาท  หนี ้  485,000.00  บาท 

  2.  ด.ต.อรุณ   ทองทวี  หุน้  396,000.00  บาท  หนี้ 1,530,000.00  บาท 

  3.  จ.ส.ต.เส็นร์   สุวรรณรัตน์ หุน้  357,500.00  บาท  หนี ้1,503,600.00  บาท 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติใหโ้อนสมาชิกภาพไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสงขลา จ ากัด 

 2.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ร.ต.ต.อดุลย์  มุขยวัฒน์  ต าแหน่ง  ทางหลวงโคกโพธิ์  สมาชิกเลขที่  

3302  ขอโอนสมาชิกไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจทางหลวง  จ ากัด  รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   404,500.00 บาท 

  หน้ีเงินกู้สามัญ         1,964,428.69 บาท 

  ติดภาระค้ าประกัน  5  ราย 

  1.  ร.ต.ต.มานิต   อาลีดีมัน หุน้  403,000.00  บาท  หนี ้1,988,200.00  บาท 

  2.  ด.ต.ประสาท   จันที  หุน้  415,500.00  บาท  หนี ้  278,400.00  บาท 

  3.  พ.ต.ต.กิติเดช   มะแซ  หุน้  391,500.00  บาท  หนี ้1,560,000.00  บาท 

  4.  ร.ต.อ.นพรัตน์   มุขยวัฒน์ หุน้  409,500.00  บาท  หนี ้1,315,805.12  บาท 

  5.  ด.ต.อาหะมะ   แซมะแซ หุน้  374,000.00  บาท  หนี ้1,550,000.00  บาท 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติใหโ้อนสมาชิกภาพไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจทางหลวง จ ากัด 

 3.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย จ.ส.ต.ประสิทธิ์  อ่อนแก้ว ต าแหน่ง สภ.ขอนหาด สมาชิกเลขที่ 6227  

ขอโอนสมาชิกไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจนครศรีธรรมราช  จ ากัด  รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   319,500.00 บาท 

  หน้ีเงินกู้สามัญ         1,207,457.38 บาท 

  ติดภาระค้ าประกัน  2  ราย 

  1.  ร.ต.ต.ณรงค์   ฮกปาน  หุน้  203,600.00  บาท  หนี ้  200,612.96  บาท 

  2.  ด.ต.ประพิณ   ชูพันธ์  หุน้  382,500.00  บาท  หนี ้1,475,600.00  บาท 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติใหโ้อนสมาชิกภาพไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจนครศรธีรรมราช จ ากัด 

 

 

/4. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ... 



 

 4.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.อ.สุทัศน์  ษัฎเสน  ต าแหน่ง  สภ.เมืองตรัง สมาชิกเลขที่ 9201     

ขอโอนสมาชิกไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตรัง  จ ากัด  รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   131,000.00 บาท 

  หน้ีเงินกู้สามัญ           220,152.74 บาท 

  หน้ีเงินกู้ฉุกเฉิน   33,066.26 บาท 

  ติดภาระค้ าประกัน  2  ราย 

  1.  จ.ส.ต.วิชยุตม์   คงพูล  หุน้  273,500.00  บาท  หนี ้  846,600.00  บาท 

  2.  จ.ส.ต.ธนกฤษ  จันวนา  หุน้  309,000.00  บาท  หนี ้1,261,500.00  บาท 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติอนุมัตใิห้โอนสมาชิกภาพไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตรัง จ ากัด 

 5.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ด.ต.เจตน์  ลิ่มวัฒนา ต าแหน่ง  สภ.โคกโพธิ์ สมาชิกเลขที่ 4350       

ขอโอนสมาชิกไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจปัตตานี จ ากัด  รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   407,500.00 บาท 

  หน้ีเงินกู้สามัญ         1,964,600.00 บาท 

  หน้ีเงินกู้สามัญค่าครองชีพ   27,500.00 บาท 

  หน้ีเงินกู้ฉุกเฉิน      8,844.31 บาท 

  ติดภาระค้ าประกัน  3  ราย 

  1.  จ.ส.ต.อุดมศักดิ์   ขวัญแก้ว หุน้  357,500.00  บาท  หนี ้1,562,000.00  บาท 

  2.  ด.ต.ยุทธนา   ธรรมเขต หุน้  407,500.00  บาท  หนี ้1,952,800.00  บาท 

  3.  ด.ต.ธนธัส   เมืองสว่าง หุน้  407,500.00  บาท  หนี ้1,747,000.00  บาท 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติอนุมัตใิห้โอนสมาชิกภาพไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจปัตตานี จ ากัด 

 6.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ด.ต.จรีะนัย  พากเพียร  ต าแหน่ง ทางหลวงโคกโพธิ์ สมาชิกเลขที่ 8327  

ขอโอนสมาชิกไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแหง่ชาติ จ ากัด  รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   407,500.00 บาท 

  หน้ีเงินกู้สามัญ         1,884,399.62 บาท 

  ติดภาระค้ าประกัน  4  ราย 5 สัญญา 

  1.  ด.ต.ตฤณภณ   บุญรพีภัทร หุน้  374,000.00  บาท  หนี ้1,550,000.00  บาท 

  2.  จ.ส.ต.(ญ)สุดารัตน ์พร้อมเพรียง หุน้  225,500.00  บาท  หนี ้  988,200.00  บาท 

           หนี้   195,200.00  บาท 

  3.  ด.ต.(ญ)สุชัญญา  บุญพิพัฒน์ หุน้  172,500.00  บาท   หนี ้  605,400.00  บาท 

  4.  ด.ต.เพิ่มเกียรต ิ   คงปาน  หุน้  324,900.00  บาท  หนี ้1,068,000.00  บาท 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติอนุมัตใิห้โอนสมาชิกภาพไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแหง่ชาติ จ ากัด 
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 7.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.อ.สายัณห์  ทิพย์ค า ต าแหน่ง สภ.เวียงสระ สมาชิกเลขที่ 6462    

ขอโอนสมาชิกไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสุราษฎรธ์านี จ ากัด  รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   258,300.00 บาท 

  หน้ีเงินกู้สามัญ           272,376.65 บาท 

  ติดภาระค้ าประกัน  2  ราย 

  1.  ร.ต.ท.พงศกร   อ่วงตระกูล หุน้  220,500.00  บาท  หนี ้  562,400.00  บาท 

  2.  ด.ต.โกมล   สงสม  หุน้  312,000.00  บาท  หนี ้    53,000.00  บาท 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติใหโ้อนสมาชิกภาพไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสุราษฎรธ์านี จ ากัด 

 8.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.ทองทัต  วรรณสุทธิ์  ต าแหน่ง สภ.จตุรพักตรพิมาน         

สมาชิกเลขที่  6647  ขอโอนสมาชิกไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจรอ้ยเอ็ด  จ ากัด  รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   235,500.00 บาท 

  หน้ีเงินกู้สามัญ           385,212.16 บาท 

  ติดภาระค้ าประกัน  1  ราย 

  1.  ส.ต.ท.ณัฐดนัย   เพิ่มพูล  หุน้  194,200.00  บาท  หนี ้  342,423.32  บาท 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติอนุมัตใิห้โอนสมาชิกภาพไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจรอ้ยเอ็ด จ ากัด 

 9.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย จ.ส.ต.หญิงจิตรติมา  บุตรจีน  ต าแหน่ง  ผบ.หมู่ พฐ.จว.นราธิวาส  

สมาชิกเลขที่   9324 ขอโอนสมาชิกไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสอบสวนกลาง ต ารวจสันติบาล             

พิสูจนห์ลักฐาน ต ารวจจังหวัด จ ากัด  รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   100,000.00 บาท 

  หน้ีเงินกู้สามัญ           213,200.00 บาท 

  ติดภาระค้ าประกัน  2  ราย 

  1.  ด.ต.(ญ)ปรัญญา  รัตนพิสิฎฐ์ หุน้  342,330.00  บาท  หนี ้  729,200.00  บาท 

  2.  ร.ต.ท.(ญ)ประนอม  วรรณลักษณ์ หุน้  363,000.00  บาท  หนี ้  779,000.00  บาท 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติอนุมัตใิห้โอนสมาชิกภาพ 

4.6  เรื่อง  สมาชิกตั้งกรรมการสอบสวน 

 ตามค าสั่งต ารวจภูธรจังหวัดยะลา ที่ 1305/2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ลงวันที่ 25 กันยายน 2560 

สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ด.ต.ชัยชาญ  สุวรรณชาตรี  ต าแหน่ง  ผบ.หมู่.นปพ.ภ.จว.ยะลา สมาชิกเลขที่  8224  รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น   357,500.00 บาท 

   หน้ีเงินกู้สามัญ         1,660,000.00 บาท 

   ติดภาระค้ าประกัน  2  ราย 

   1.  ส.ต.อ.ชวนคิด  พิทักษ ์

   2.  ร.ต.อ.หญิงจศมิา  วงศง์าม 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติใหง้ดการกู้เงินทุกประเภทจนกว่าการด าเนนิการทางวินัยจะเสร็จสิน้ 

/4.4 เรื่อง ขอเชิญรว่มท าบุญ... 



 

4.7  เรื่อง  ขอเชิญร่วมท าบุญทอดกฐินสามัคคี/ทอดผ้าป่าสามัคคี 

 1.  ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จ ากัด มีความประสงค์เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี 

ประจ าปี  2560 ณ วัดนาเหนือ ต.นาเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่   ในวันอาทิตย์ที่  29 ตุลาคม 2560                  

เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์อาคารสถานที่ช ารุด  จึงขอบอกบุญมาสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

ร่วมเป็นเจา้ภาพในครั้งนี้ 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติไม่ร่วม 

 2.  ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี จ ากัด  ได้จัดทอดผ้าป่าสามัคคีส่งเสริมการศึกษา และ

ฝึกสัมมาชีพ ในวันอาทิตย์ที่  8 ตุลาคม 2560 ณ วัดสิงห์สุทธาวาส และโรงเรียนวัดสิงห์  ต.โพสังโฆ                 

อ.ค่ายบางระจัน จ.สงิห์บุรี  จงึขอเรียนเชญิร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีตามก าลังศรัทธา 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติไม่ร่วม 

 3.  ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจกระบี่ จ ากัด  ได้เป็นเจ้าภาพหลักในการทอดกฐินสามัคคี ประจ าปี 

2560 ณ วัดสุวรรณธาราม ม.9 ต.กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ ในวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 เพื่อจัดสร้าง

ก าแพงร้ัวเมรุเพื่อบรรจุจัดเก็บอัฎฐิ ให้เป็นเสนาสนะสถานีขงิวัด จงึขอเชิญรว่มท าบุญทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติร่วมท าบุญ 500 บาท 

4.8  เรื่อง  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 

 ด้วย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด ได้ก าหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ       

ประจ าปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมศรียานนท์  ช้ัน 2 อาคาร 1 ส านักงานต ารวจ

แหง่ชาติ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  จึงขอเรียนเชญิท่านเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติอนุมัตใิห้ประธานและรองประธานกรรมการเข้าร่วม 

4.9  เรื่อง  สมาชิกขอลาออกจากการเป็นสมาชิก 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ร.ต.ต.สุชติ  ประดิษฐวงศ์  ต าแหน่ง ข้าราชการบ านาญ สมาชิกเลขที่ 3625  

ขอลาออกจากการเป็นสมาชิก รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรือนหุ้น   325,700.00 บาท 

   หนี้เงนิกู้สามัญค่าครองชีพ   12,500.00 บาท 

   หนี้เงนิกู้ฉุกเฉิน  100,000.00 บาท 

   ติดภาระค้ าประกัน  2  ราย 

   1.  ด.ต.ประดิษฐ์  มีเจริญลาภ หุน้  288,000.00  บาท  หนี ้  74,800.00  บาท 

   2.  ร.ต.ต.สุพจน์  นวลเกลีย้ง   หุน้  400,500.00  บาท  หนี ้ 639,804.18  บาท  

ทีประชุม  พิจารณาแล้วมีมติอนุมัตใิห้ลาออก 
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4.10  เรื่อง  ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี (ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน) 

 ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จ ากัด ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราช

นครราชสีมา ขอเชิญท่านผู้ใจบุญร่วมบริจาคเงินสมทุน สร้าง “ ตึกอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน ” สมเด็ดพระเทพรัตน

สุดาฯสยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เป็นอาคารขนาดสูง 12 ช้ัน พร้อมลานจอด

เฮลิคอปเตอร์ จงึขอเชิญผู้มจีติรศรัทธาร่วมบริจาคเงินตามก าลังและศรัทธา 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติร่วมบริจาค 500 บาท 

4.11  เรื่อง  แจ้งอายัดสิทธิเรียกร้อง 

 ตามหนังสือส านักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา ที่  ยล0026/(1)2790 ลงวันที่  4 ตุลาคม 2560             

เรื่องแจ้งอายัดสิทธิเรียกร้อง ด้วย ศาลจังหวัดยะลา ได้มีหมายบังคับคดีในคดีหมายเลขแดงที่ ผบ.704/2560 

ระหว่าง ร.ต.ต.สมวุฒิ  มณีนิยม โจทก์  ด.ต.ไตรรัตน์  รัตนบุบผา จ าเลย สมาชิกเลขที่  3935  ตั้งเจ้าพนักงาน

บังคับคดีจัดการยึดอายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษา จึงขออายัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตาม            

ค าพิพากษาโดยขออายัดเงนิปันผล  เงนิเฉลี่ยคืน เงินคา่หุน้ประจ าปี 2560 และปีตอ่ๆไป 

ที่ประชุม  มีมติด าเนินการส่งตามบังคับคดี 

4.12  เรื่อง  สมาชิกขอกู้เงนิสามัญค่าครองชีพ 

 1.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ส.ต.ต.สิทธิพร ไชยสิทธิ์ ต าแหน่ง ผบ.หมู่ ป.สภ.โกตาบารู สมาชิกเลขที่ 

9998  มีความจ าเป็นขอกู้เงินสามัญค่าครองชีพเร่งด่วน  จ านวน 300,000.00 บาท (สามแสนบาทถ้วน)        

เพื่อน าไปช าระค่ารักษาพยาบาลของคุณแม่ให้แก่โรงพยาบาลสิโรรสยะลา จึงขอความอนุเคราะห์มายัง

คณะกรรมการ 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ 

 2.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ส.ต.ท.ฟาริด  ชัยมาลา  ต าแหน่ง  ผบ.หมู่ นปพ.สภ.ยะรม สมาชิกเลขที่  

8422  ได้ถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย และได้ถูกด าเนินการตามค าสั่ง/ลงโทษกักขัง เป็นที่เสร็จสิ้นแล้ว และ

มีค าสั่งให้กลับมาปฏิบัติงานตามปกติ  จึงขอกู้เงินสามัญค่าครองชีพจ านวน  300,000.00  บาท  เพื่อน าไปท า

ธุรกิจ เพื่อเสริมรายได้ตอ่ไป 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ 

4.13  เรื่อง   พิจารณางบประมาณรายรับ – รายจ่าย ประจ าปี 2560 

ที่ประชุม  พิจารณาร่างงบประมาณรายรับ – รายจ่าย ประจ าปี 2560 แล้วมีมติใหเ้สนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการประจ าเดือน ตุลาคม 2560 เพื่อขออนุมัติตอ่ไป 

4.14  เรื่อง   พิจารณาแผนงานโครงการและงบประมาณรับจ่าย ประจ าปี 2561 

ที่ประชุม  พิจารณาแผนงานโครงการและงบประมาณรับจ่าย ประจ าปี 2561 แล้วมีมตใิห้เสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการประจ าเดือน ตุลาคม 2560 เพื่อขออนุมัติตอ่ไป 
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4.15  เรื่อง  ขอกู้เงนิสามัญ 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย พ.ต.ต.ธนาเทพ  วรรณกุล  ต าแหน่ง  สวป.สภ.โกตาบารู  สมาชิกเลขที่  

4098  ได้ขอกู้เงินสามัญจ านวน 2,000,000.00 บาท แต่ติดภาระค้ าประกัน ร.ต.ท.ประจวบ  นิพนธ์มั่น ต าแหน่ง 

ข้าราชการบ านาญ  เนื่องจากช าระไม่เป็นปกติ  หักจากกรมบัญชีกลาง ได้เดือนละ 20,000.00 บาท  เดิมต้องส่ง

ช าระเดือนละ 21,582.98  บาท 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีตอินุมัต ิ

4.16  เรื่อง  ถอนอายัดเงนิ 

 ตามหนังสือส านักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา ที่  ยล0026/(1)2840  ลงวันที่  6ตุลาคม 2560            

เรื่อง ถอนอายัดเงิน สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย จ.ส.ต.สมเกียรติ คชพันธ์  ต าแหน่ง กก.ปพ.ส่วนที่ 2 สมาชิกเลขที่ 

5864 ได้มคี าสั่งถอนการอายัดเงนิ เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินคา่หุน้  

ที่ประชุม  มีมติอนุมัติ 

4.17  เรื่อง  ให้ข้าราชการต ารวจออกจากราชการไว้ก่อน 

 1.  ตามค าสั่งต ารวจภูธรจังหวัดยะลา ที่ 1381/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการต ารวจออกจากราชการไว้ก่อน 

ลงวันที่  2 ตุลาคม 2560 สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.ต.เกษมสันต์  จันทร์น้อย ต าแหน่ง  ผบ.หมู่ นปพ.ภ.จว.

ยะลา  สมาชิกเลขที่ 9636  รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   28,600.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้ฉุกเฉิน    3,800.00 บาท 

  ผู้ค้ าประกันเงินกู้ฉุกเฉิน 

   1.  ส.ต.ต.วสิุทธิ์   เพ็ชรอ่อน 

  ติดภาระค้ าประกัน  2  ราย 

   1.  ส.ต.ท.อติคุณ อยู่ดวง 

   2.  ส.ต.ต.วสิุทธิ์ เพ็ชรอ่อน 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติให้แจ้งผู้ค้ าประกันรับทราบ และให้งดการกู้ เงินทุกประเภทจนกว่าการ

ด าเนนิการทางวินัยจะเสร็จสิน้  

 

 

 

 

 

 

 

/2. ตามค าสั่งต ารวจภูธรจังหวัดยะลา... 



 

 2.  ตามค าสั่งต ารวจภูธรจังหวัดยะลา ที่ 1393/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการต ารวจออกจากราชการไว้ก่อน 

ลงวันที่  6 ตุลาคม 2560 สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.ต.น าพล  ทองประทีป ต าแหน่ง  ผบ.หมู่ นปพ.ภ.จว.ยะลา  

สมาชิกเลขที่ 9793  รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   22,800.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญค่าครงอชีพ   296,400.00 บาท 

  ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญค่าครองชีพ 

   1.  ส.ต.ต.อนุพงศ์ ดวงศรแีก้ว 

  ติดภาระค้ าประกัน  1  ราย 

   1.  ส.ต.ต.ภูร ิ ปานเจรญิ 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติให้แจ้งผู้ค้ าประกันรับทราบ และให้งดการกู้เงินทุกประเภทจนกว่าการ

ด าเนนิการทางวินัยจะเสร็จสิน้  

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง  อื่นๆ 

5.1 เรื่อง  สมาชิกขอลาออก 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ร.ต.ท.ฉลอง อินทสุวรรณ ต าแหน่ง  ข้าราชการบ านาญ  สมาชิก

เลขที่  3965  ได้ขอลาออกจากการเป็นสมาชิก  รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรือนหุ้น     534,100.00 บาท 

  หนี้เงนิกู้สามัญ  1,206,800.00 บาท 

  หนี้เงนิกู้ค่าครองชีพ    265,500.00 บาท 

  ติดค้ าประกัน  3  ราย 

  1.  พ.ต.ท.นรีกิตติ์ อิสโร 

  2.  ด.ต.มนตรี นิลศิริ 

  3.  ด.ต.เจตนส์ฤษฏ์ บัวเนียม 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ 

5.2 เรื่อง  ทุนการศึกษาบุตรสมาชกิ 

 ตามที่สหกรณ์ให้สมาชิกยื่นใบขอรับทุนการศึกษาบุตรประจ าปี 2560 ตั้งแต่วัน 10 กันยายน       

- 10 ตุลาคม 2560 สมาชิกยื่นขอทุนการศกึษาบุตรจ านวนรวมทั้งสิ้น 430 ราย เอกสารไม่ครบถ้วน 18 ราย และ

มีเอกสารที่สมาชิกยื่นหลังวันก าหนดยื่นเอกสาร  5 ราย 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

 1. กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนให้ยื่นเอกสารเพิ่มภายใน 27 ตุลาคม 2560 โดยใหก้รรมการประจ า

หนว่ยเป็นผู้แจ้งสมาชิกทราบ หากไม่ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในก าหนดจะถูกตัดสิทธิ์  

 2.  กรณีสมาชิกยื่นเอกสารหลังก าหนดมีมติไม่อนุมัติ 

 3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแยกรายชื่อตามหน่วยแล้วน าเสนอที่ประชุมประจ าเดือนเพื่อให้

คณะกรรมการพจิารณาอนุมัตติ่อไป 

/4.การจา่ยเงนิทุนการศกึษาบุตร... 



 

 4.  การจา่ยเงนิทุนการศกึษาบุตร  ให้จ่ายเงนิหลังจากวันประชุมใหญ่ถัดไป 30 วัน 

5.3 เรื่อง  ของรางวัลที่ประชุมใหญ่ 

 ของรางวัลส าหรับการจับฉลากในที่ประชุมใหญ่ประจ าปี 2560 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติให้ซื้อสร้อยคอทองค า 2 สลึง เป็นของรางวัลการจับฉลากในที่ประชุมใหญ่   

ในวงเงนิ 200,000.00 บาท 

5.4 เรื่อง  ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่ประชุมใหญ่ประจ าปี 2560 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติใหจ้่ายค่าตอบแทนคนละ 500 บาท และเสื้อยดืโปโลสีขาว 1 ตัว 

5.5  เรื่อง  กองทุนเพื่อสวัสดิการหรอืการสงเคราะห์ พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติเห็นควรแก้ไขการจา่ยเงนิกองทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ข้อ 12 กรณีสมาชิกเสียชีวิตจา่ยเงนิกองทุนสวัสดิการ 

 (ก)  เป็นสมาชิกไม่เกินห้าปี  จ านวน  70,000  บาท 

 (ข)  เป็นสมาชิกเกินห้าปีขึ้นไป  จ านวน          100,000  บาท 

 ข้อ 13 กรณีสมาชิกสมทบเสียชีวติจ่ายเงนิกองทุนสวัสดิการดังนี้ 

 (ก)  เป็นสมาชิกสมทบไม่เกินห้าปี จ านวน  15,000  บาท 

 (ข)  เป็นสมาชิกสมทบเกินห้าปีขึ้นไป จ านวน  20,000  บาท 

 

เลิกประชุม 11.30  น. 

    

           พันต ารวจตรหีญิง เสาวลักษณ์  ตรีมรรค   ประธานในที่ประชุม 

              (  เสาวลักษณ์  ตรีมรรค  ) 

       จา่สิบต ารวจ         กันย์ทิต  ฆังคะรัตน์      ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

                ( กันย์ทิต ฆังคะรัตน์ ) 

          ส าเนาถูกต้อง 

พันต ารวจตรหีญิง     เสาวลักษณ์   ตรมีรรค 

   (  เสาวลักษณ์   ตรีมรรค  ) 

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

 

 

 

 


