
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

ชุดที่ 23 คร้ังท่ี 1 วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 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.ศิวกร  จันทร   ผูจ้ัดการสหกรณ์ฯ 

 2.  นางพรรณี  แก้วศรี   รองผู้จัดการสหกรณ์ฯ 

 3.  ร.ต.อ.วรีะยุทธ์    ปิ่นทองพันธุ์  ที่ปรึกษา 

 4.  ด.ต.สุนทร  วาสประสงค์  ผูต้รวจสอบ 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่อง  ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่อง  เพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  สืบเนื่อง 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เพื่อพิจารณา 

 

 

 

 

 

 

 

/4.1 เรื่อง แจ้งสมาชิกเสียชีวิต... 

-ส าเนา- 



 
 

4.1  เรื่อง  แจ้งสมาชิกเสียชีวิต 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  ส.ต.อ.ทศพร  เสสาร  ต าแหน่ง สภ.บันนังสตา สมาชิกเลขที่ 7659          

ได้เสียชวีิตเมื่อวันที่  12 พฤศจกิายน 2560  สาเหตุ บาดแผลจากการถูกสะเก็ดระเบิด  รายละเอียดดังนี ้

  ทุนเรอืนหุ้น   140,100.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ   371,200.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้ฉุกเฉิน   33,200.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญค่าครองชีพ 226,000.00 บาท 

  ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ 

   1.  ส.ต.ท.วิทวัธ ศรมีาศ  สภ.บันนังสตา 

   2. ส.ต.ท.ซูลฮัมซัน แมเราะ  สภ.บันนังสตา 

  ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญค่าครองชีพ 

   1. ส.ต.ท.ซูลฮัมซัน แมเราะ  สภ.บันนังสตา 

  ผู้ค้ าประกันเงินกู้ฉุกเฉิน 

   1.  ส.ต.ท.วิทวัธ ศรมีาศ  สภ.บันนังสตา 

  ติดภาระค้ าประกัน  4  ราย 

   1.  พ.ต.อ.วิฬุรห ์ สุวรรณวงศ ์  

   2. ส.ต.ท.วิทวัธ ศรมีาศ 

   3. ส.ต.อ.นคิม ตุ่นทิ 

   4.  ร.ต.ต.ประเสรฐิ มณีโชต ิ

ที่ประชุม   ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการต่างๆ ที่จะได้รับ 

4.2  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 12  กรณีสมาชิกเสียชีวติจา่ยเงนิกองทุนสวัสดิการดังนี้ 

 (ก) เป็นสมาชิกไม่เกินหา้ปี  จ านวน  50,000.00 บาท 

 (ข) เป็นสมาชิกเกินห้าปี  จ านวน  70,000.00 บาท 

 

 

 

/1. สมาชิกสหกรณ์ฯ... 



 
 

 1.  สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  ส.ต.อ.ทศพร  เสสาร  ต าแหน่ง สภ.บันนังสตา สมาชิกเลขที่ 7659          

ได้เสียชวีิตเมื่อวันที่  12 พฤศจกิายน 2560  สาเหตุ บาดแผลจากการถูกสะเก็ดระเบิด  จึงขอเบิกเงินสวัสดิการใน

การเสียชวีิตในครั้งนี้ โดยมีผู้รับผลประโยชน ์ ดังนี้ 

  1.  นายสุนทร  เสสาร    บิดา 

  2. นางบุญมา  เสสาร  มารดา 

  3. นายจตุธรรม  เสสาร  น้องชาย 

ที่ประชุม  อนุมัตติามระเบียบ 

 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 หากพ้นก าหนดนีถ้ือว่าสมาชิกสละสิทธิ์ขอรับเงินกองทุนนี้ 

 1.  ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ต.ศราวุฒิ  รอดอยู่  ต าแหน่ง สภ.กรงปินัง  สมาชิกเลขที่ 9684 

เนื่องจากได้จดทะเบียนสมรส ในวันที่ 13 พฤศจกิายน 2560 จงึขอเบิกเงินสวัสดิการสมาชิก 

ที่ประชุม   อนุมัต ิ1,000 บาท ตามระเบียบ 

 ข้อ 15  สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่  ให้แก่สมาชิก ครั้งละ 1,000.00 โดยจ่ายครั้งเดียวและกรณีบิดา 

มารดา เป็นสมาชิกทั้ง 2 คน ให้ขอรับเงนิสวัสดิการตามสิทธิอันพงึได้ทั้ง 2 คน 

 1.  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.ต.รงฤทธิ์  ควนนุ้ย  ต าแหน่ง  ผบ.หมู่ สภ.ยะหา  สมาชิกเลขที่  9869 

ได้ทายาทใหม่  จ านวน  1  ราย คือ  ด.ญ.ธิดาพร  ควนนุ้ย  เกิดเมื่อ 25 ตุลาคม 2560   

ที่ประชุม  อนุมัต ิ1,000 บาท ตามระเบียบ 

 2.  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.ต.จักรกฤษณ์  ราชฤทธิ์  ต าแหน่ง  ผบ.หมู่ สภ.กาบัง  สมาชิกเลขที่  

8484 ได้ทายาทใหม่  จ านวน  1  ราย คือ  ด.ช.อรยิะ  ราชฤทธิ์  เกิดเมื่อ 28 ตุลาคม 2560   

ที่ประชุม  อนุมัต ิ1,000 บาท ตามระเบียบ 

 

 

 

 

/4.3 เรื่อง สมาชิกขอกู้เงินสามัญ... 



 
 

4.3  เรื่อง  สมาชิกขอกู้เงนิสามัญค่าครองชีพ 

 1.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ จ.ส.ต.ทวีศักดิ์  ค าลือ ต าแหน่ง สภ.บาตูตาโมง สมาชิกเลขที่ 7941  มีความ

จ าเป็นขอกู้เงินสามัญค่าครองชีพ  จ านวน 40,000.00 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) เพื่อน าไปลงทุนเลี้ยงหมู แต่

เนื่องจากได้กู้ปรับโครงสรา้งหนี้ของราย ส.ต.ท.หัสพล โสประโคน จ านวน 1,000,000.00 บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน)  

เมื่อวันที่  11 ตุลาคม 2560  ผอ่นช าระ 1 งวด  จงึขอความอนุเคราะหม์ายังคณะกรรมการ 

ที่ประชุม   อนุมัติ 

 2.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ร.ต.ท.วรวิทย์  จันทร์แก้ว  ต าแหน่ง  รองสว.ป.สภ.ยะหา สมาชิกเลขที่  

7522 มีความจ าเป็นต้องใช้เงินเพื่อน าไปจัดงานแต่งงานบุตรชาย  ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561  เนื่องจากติด

อายัด เงินปันผลเฉลี่ยคืนกับบังคับคดี  จึงขอกู้เงินสามัญค่าครองชีพจ านวน  350,000.00  บาท (สามแสนห้า

หมื่นบาทถ้วน) จงึขอความอนุเคราะหม์ายังคณะกรรมการ 

ที่ประชุม   อนุมัติ 

 3.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ด.ต.หญิงชญาภา  เอียดเหลือ ต าแหน่ง กก.ปพ.ส่วนที่ 1 สมาชิกเลขที่ 8310  

มีความจ าเป็นขอกู้เงินสามัญค่าครองชีพ  จ านวน 30,000.00 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เพื่อน าไปใช้จ่ายใน

ครอบครัว แตเ่นื่องจากติดอายัดเงินปันผลเฉลี่ยคืน  จงึขอความอนุเคราะหม์ายังคณะกรรมการ 

ที่ประชุม   อนุมัติ 

 4.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ด.ต.ทนงค์  ทองมา ต าแหน่ง ผบ.หมู ่สภ.สะเดา สมาชิกเลขที่ 7256  มีความ

จ าเป็นขอกู้เงินสามัญค่าครองชีพ  จ านวน 310,000.00 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อน าไปใช้จ่ายใน

ครอบครัว จงึขอความอนุเคราะหม์ายังคณะกรรมการ 

ที่ประชุม  อนุมัติ 

 5.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ด.ต.ไตรรัตน์  รัตนบุปผา ต าแหน่ง กก.ปพ.ส่วนที่ 1  สมาชิกเลขที่ 3935     

มีความจ าเป็นขอกู้เงินสามัญค่าครองชีพ  จ านวน 150,000.00 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อน าไปใช้จ่าย

ในครอบครัว แตเ่นื่องจากติดอายัดเงินปันผลเฉลี่ยคืน จงึขอความอนุเคราะหม์ายังคณะกรรมการ 

ที่ประชุม   อนุมัติ 

 6.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ด.ต.สงวน  นวลประกอบ  ต าแหน่ง ผบ.หมู่ สภ.โกตาบารู  สมาชิกเลขที่ 

9106  มีความจ าเป็นขอกู้เงินสามัญค่าครองชีพ  จ านวน 40,000.00 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) เพื่อน าไปใช้จ่ายใน

ครอบครัว แตเ่นื่องจากติดอายัดเงินปันผลเฉลี่ยคืน จงึขอความอนุเคราะหม์ายังคณะกรรมการ 

ที่ประชุม   อนุมัติ 

 

 

 

/4.4 เรื่อง สมาชิกขอกู้เงนิ... 



 
 

4.4  เรื่อง   สมาชิกขอกู้เงิน กรณีติดภาระค้ าประกัน สมาชิกที่ถูกตั้งกรรมการสอบสวน  เสียชีวติ  และส่ง

ช าระหน้ีไม่เป็นปกติ 

ที่ประชุม   พิจารณาแล้วมีมติใหร้ับสภาพหนีแ้ละกันเงนิไว้ตามจ านวน 

4.5  เรื่อง  ถอนอายัดเงนิ 

 1.  ตามหนังสือส านักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา ที่ ยล0026/(1)1767  ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560            

เรื่อง ถอนอายัดเงิน สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย พ.ต.ท.สุจินต์  พรหมรักษา  ต าแหน่ง สภ.กาบัง สมาชิกเลขที่ 7998 

ได้มคี าสั่งถอนการอายัดเงนิ เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินคา่หุน้  

ที่ประชุม   ทราบ 

 2.  ตามหนังสือส านักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา ที่ ยล0026/(1)3802  ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560            

เรื่อง ถอนอายัดเงิน สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย จ.ส.ต.วรวุฒิ  สุขสงวน  ต าแหน่ง สภ.เมืองยะลา สมาชิกเลขที่ 6931 

ได้มคี าสั่งถอนการอายัดเงนิ เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินคา่หุน้  

ที่ประชุม   ทราบ 

4.6  เรื่อง  สมาชิกถูกไล่ออกจากราชการ 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.ต.สุชาติ  สุวรรณวรณ์  ต าแหน่ง  ผบ.หมู่ นปพ.สภ.ยะหา  สมาชิกเลขที่  

8898  ได้ถูกค าสั่งต ารวจภูธรจังหวัดยะลา ที่ 1670/2560 เรื่อง ลงโทษไล่ออกจากราชการ  รายละเอียดดังนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น   223,500.00 บาท 

  หน้ีเงนิกู้สามัญ   786,564.95 บาท 

  ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ   

   1.  ร.ต.ต.ตรชัีย ทองแท้  สภ.ยะหา 

   2.  ส.ต.ต.สภากรณ์ ทรัพย์สนิท สภ.ยะหา 

  ติดภาระค้ าประกัน  1  ราย 

   1. ส.ต.ต.สภากรณ์ ทรัพย์สนิท สภ.ยะหา 

ที่ประชุม  รับทราบ 

4.7  เรื่อง  ขอเชิญส่งบุคลากรของสหกรณ์เข้ารับการฝึกอบรม 

 1.  โครงการ  “ ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน ” (หลักสูตร 1 ) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม 

2561  ณ  ศูนย์การประชุมรัชนีแจม่จรัส  น.ม.ส. สันนิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย 

ที่ประชุม   พิจารณาส่งกรรมการ, ผู้ตรวจสอบกิจการ, สมาชิกเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จ านวนรวม 2 คน 

โดยประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจแจง้รายชื่อมายังสหกรณ์   

ที่ประชุม  ให้ประกาศทางเวบไซต์วา่มีสมาชิกท่านไหนเข้าร่วมรับการฝกึอบรมในครั้งนี้ 

/2. โครงการ... 



 
 

 2.  โครงการ  “ การบริหารสภาพคล่องและการบริหารเงินสด ”  ระหว่างวันที่ 29  - 31 มกราคม 

2561  ณ  ศูนย์การประชุมรัชนีแจม่จรัส  น.ม.ส. สันนิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย 

ที่ประชุม  ได้มอบหมายให ้ ด.ต.มารุต ปาลิยะประดิษฐ์  กรรมการ  เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ 

 3.  โครงการ  “ กฎหมายแรงงานและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่องานสหกรณ์ ”  ระหว่างวันที่ 24 – 26  

มกราคม 2561  ณ  ศูนย์การประชุมรัชนีแจม่จรัส  น.ม.ส. สันนิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย 

ที่ประชุม  มอบหมายให ้ พ.ต.ต.หญิงเสาวลักษณ์  ตรีมรรค   ประธานสหกรณ์  เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ 

 4.  โครงการ  “ เจ้าหน้าที่การเงินขั้นพื้นฐาน ” ภาคออมทรัพย์  ระหว่างวันที่ 7 – 9  กุมภาพันธ์ 2561  

ณ  ศูนย์การประชุมรัชนีแจม่จรัส  น.ม.ส. สันนิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย 

ที่ประชุม  ไม่เข้าร่วม 

 5.  โครงการ  “ การจัดท างบกระแสเงินสด ” ระหว่างวันที่ 14 – 16  กุมภาพันธ์ 2561  ณ  ศูนย์การ

ประชุมรัชนีแจม่จรัส  น.ม.ส. สันนิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย 

ที่ประชุม  ไม่เข้าร่วม 

 6.  โครงการ  “ การประเมินสินทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ ” ระหว่างวันที่ 21 – 23  กุมภาพันธ์ 2561  

ณ  ศูนย์การประชุมรัชนีแจม่จรัส  น.ม.ส. สันนิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย 

ที่ประชุม  ไม่เข้าร่วม 

4.8  เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณ 

 ด้วย สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง  ได้ก าหนดจัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์  เพื่อ

สังคมและประเทศชาติ  จะออกเดินทางไปมอบลานกีฬา  ผ้าหม่กันหนาว สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา ของ

เล่นเด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน บ้านโป่งน้อยใหม่ ต าบลแม่วิน  อ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่  ระหว่าง

วันที่ 4 – 7 มกราคม 2561 จงึใคร่ขอสนับสนุนงบประมาณ เพื่อสร้างลานกีฬาและจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจ าปี 

2561 ต่อไป 

ที่ประชุม   ไม่ร่วม 

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่อง  อืน่ๆ 

5.1 เรื่อง การกู้เงินของสมาชิกถูกบังคับคดอีายัดเงินปันผลและเฉลี่ยคนื 

ที่ประชุม   พิจารณาแล้วให้กู้เงินฉุกเฉิน และเงนิบรรเทาค่าครองชีพได้ 

5.2 เรื่อง กิจกรรมวันเด็กปี 2561 

ที่ประชุม  ให้จัดกิจกรรมวันเด็กปี 2561 ในวันที่ 13 มกราคม 2561  

 

/5.3 เรื่อง การค้ าประกัน... 



 
 

5.3 เรื่อง การค้ าประกัน 

 เนื่องจากคณะกรรมการได้มีมติให้สมาชิก 1 คน สามารถค้ าประกันเงินกู้สามัญได้จ านวน 3 สัญญา     

ซึ่งส่งผลใหส้มาชิกประสบปัญหาไมส่ามารถหาผูค้้ าประกันได้ 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วให้สมาชิก 1 คน สามารถค้ าประกันสัญญาเงินกู้สามัญได้ 4 สัญญา 

5.4 เรื่อง ร่างระเบียบเงนิกู้เพิ่มเติม 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติใหแ้ก้ไขระเบียบเพิ่มเติม ดังนี้ 

  1. การกู้เงนิค านวณถึงอายุ 68 ปี 

  2. สมาชกิที่มอีายุตั้งแต ่55 ปี ในการค านวณวงเงินกู้ให้ค านวณ 70 % ของเงนิเดือน + พสร. 

  3. ก าหนดหลักเกณฑ์วงเงินกู้โดยพิจารณาจากระยะเวลาการเป็นสมาชิก 

เลิกประชุม 11.30  น. 

 

 

       พันต ารวจตรีหญิง เสาวลักษณ์  ตรีมรรค   ประธานในที่ประชุม 

              (  เสาวลักษณ์  ตรีมรรค  ) 

       จา่สิบต ารวจ         กันย์ทิต  ฆังคะรัตน์      ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

                ( กันย์ทิต ฆังคะรัตน์ ) 

          ส าเนาถูกต้อง 

พันต ารวจตรหีญิง     เสาวลักษณ์   ตรมีรรค 

   (  เสาวลักษณ์   ตรีมรรค  ) 

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

    

   

 

 

 


