
รายงานการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

ชุดที ่23 คร้ังท่ี 3 วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 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.ศวิกร จันทร ผูจ้ัดการ 

 2. นางพรรณี แก้วศรี รองผู้จัดการ 

ผู้ไม่มาประชุม  

 1. - 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที ่ 2 เรื่อง  เพื่อทราบ 

2.1  เรื่อง  เปิดจ าหน่ายเงนิฝากประจ า รุ่นออมทรัพย์เพิ่มทว ีรุ่น 2 

 เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดี ตลอดจนเพื่อเป็นการจัดหาทุนไว้บริการเงินกู้ให้แก่ 

สหกรณ์สมาชิก ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด (ชสอ.) จึงได้เปิดรับเงินฝากประจ า รุ่นออมทรัพย์ 

เพิ่มทวี รุ่น 2 มีรายละเอียดดังนี้ 

วงเงนิ 
ระยะเวลา 36 เดือน 

อัตราดอกเบี้ยรอ้ยละต่อป ี

50,000,000  บาท ขึน้ไป 3.40 

100,000,000  บาท ขึน้ไป 3.55 

200,000,000  บาท ขึน้ไป 3.65 

  

 

-  /โดยมีขอ้ก าหนดและเงื่อนไขดังนี.้.. 

-ส าเนา- 



 โดยมีขอ้ก าหนดและเงื่อนไขดังนี้ 

  1. วงเงนิรับฝากรุ่นออมทรัพย์เพิ่มทวี และรุ่น 2 วงเงนิรวม 15,000 ล้านบาท 

  2. วงเงนิขั้นต่ าฉบับละ 50,000,000 บาท 

  3. การช าระดอกเบีย้ 

   - ช าระดอกเบีย้รายเดือน ตลอดอายุการฝาก 

  4. การถอนก่อนก าหนด 

   - เงินฝากประจ า ที่มีระยะเวลาการฝากไม่ถึง 3 เดือน ถอนได้โดยไม่มีดอกเบี้ย และ

ระยะเวลาการฝาก ตั้งแต่ 3 เดือนขึน้ไป แต่ไม่ครบก าหนดถอน ชสอ. จะจา่ยดอกเบีย้ในอัตราออมทรัพย์ของ ชสอ. 

ตามระยะเวลาที่ถือจริง ณ วันที่ฝาก 

  5. เปิดรับฝากใหแ้ก่สหกรณ์สมาชิก สหกรณ์ทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2561 

 มตทิี่ประชุม  รับทราบ 

2.2  เรื่อง  ขอลาออก 

 ด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ราย น.ส.วราภรณ์  คงทอง  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการ ได้ท าบันทึกข้อความ 

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ขอลาออก ด้วยข้าพเจ้าได้กระท าผิดท าให้สหกรณ์ฯ ได้รับความเดือดร้อน 

ข้าพเจา้ขอรับผดิชอบโดยการลาออกจากสหกรณ์ฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป 

 มตทิี่ประชุม  รับทราบ 

2.3  เรื่อง  แจ้งการเปลี่ยนแปลงอายุการรับสมัครประจ าปี 2561 

 ตามที่ สมาคม ฌาปนกิจสงเคราะหส์หกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) 

ได้ประกาศการรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบที่ 3/2561 ถึง รอบที่ 2/2562 รับสมัครวันที่ 1 มกราคม ถึง  

31 ธันวาคม 2561 รับสมัครผูท้ี่มอีายุไม่เกิน 56 ปี (ผูท้ี่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2505 และ 2506 เป็นต้นไป แล้วนั้น 

 คณะกรรมการ สส.ชสอ. มีมติการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติเปิดรับสมัคร

ผู้ที่อายุไม่เกิน 57 ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2504 และ 2505 เป็นต้นไป) จึงขอแก้ไขตามประกาศ 

การรับสมัคร ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ข้อที่ 1.1.4 และ ข้อ 1.2.6 จากเดิม รับสมัครผู้ที่มีอายุไม่เกิน 56 ปี แก้ไข 

เป็น รับสมัครผู้ที่มอีายุไม่เกิน 57 ปี  โดยมีผลการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป 

 มตทิี่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง  สืบเนื่อง 

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

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ ชุดที่ 23 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561  มีให้ท าหนังสือ 

ติดประกาศก าหนดทายาทภายใน 30 วัน บัดนี้ได้ครบก าหนดตามระยะเวลาดังกล่าว จึงขอมติอนุมัติเบิกจ่าย 

เงินกองทุนเพื่อสวัสดิการหรือการสงเคราะห ์  

 มตทิี่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ 

 

-  /ระเบียบวาระที่ 4... 



ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา 

4.1  เรื่อง  ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การบรหิารการเงนิสหกรณ์ด้วยเทคโนโลยีทางการเงนิ” 

 ด้วยสภาพแวดล้อการบริหารงานเชิงธุรกิจในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนวัตกรรมทาง  

การจัดการด้านการเงนิที่ก าลังสรา้งแรงสั่นสะเทือนและส่งผลตอ่การด ารงชีวติของมนุษย์และการท าธุรกิจการเงิน 

ในวงกว้าง ซึ่งได้สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ท าให้ธุรกิจการเงินเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงทั้งระบบการช าระเงินและ

หักเงิน การพัฒนาที่ท าให้การท าธุรกิจมีความสะดวกและเชื่อมโยงถึงกันได้ทุกสถาบันการเงิน สามารถวางแผน

ทางการเงินโดยใช้แอปพลิเคชั่นในการช่วยวางแผนการลงทุน 

 หลักสูตรนี้ประกอบด้วยเนื้อหาวิชา 5 วิชา ใช้เวลาอบรม 4 วัน ก าหนดการอบรมวันที่ 25-28 เมษายน 

2561 ณ โรงแรม KU Home (ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ถ.งามวงศ์วาน กรุงเทพฯ ศึกษาดูงานประเทศ

สาธารณรัฐเกาหลี เป็นเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม ถึงวันพุธที่ 9 พ ฤษภาคม 2561 โดย

กลุ่มเป้าหมายเป็น กรรมการสหกรณ์ ผู้จัดการ พนักงานระดับหัวหน้างานของสหกรณ์ รวมถึงสมาชิก และบุคคล

ทั่วไปที่สนใจ โดยส่งใบสมัครพร้อมดว้ยค่าลงทะเบียนท่านละ 39,000 บาท ภายในวันศุกร์ที่ 9 มนีาคม 2561 

 มตทิี่ประชุม  พิจารณาแล้วไม่สง่บุคลากรเข้าร่วม 

4.2  เรื่อง  ขอเชิญเข้าร่วมสมัครเป็นสหกรณ์ (น าร่อง) โครงการ “การด าเนินคดขีองสหกรณ์ด้วยตนเอง” 

 ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด (ชสอ.) เปิดรับสมัครสหกรณ์ (น าร่อง) โครงการ 

“การด าเนินคดีของสหกรณ์ด้วยตนเอง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะให้สหกรณ์สมาชิกมีความรู้ใน

เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและสามารถด าเนินคดีได้ด้วยตนเอง ซึ่งการด าเนินคดีได้ด้วยตนเองจะเป็นการสะดวก 

รวดเร็ว และประหยัดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีของสหกรณ์ 

 ชสอ. จึงเปิดรับสมัครสหกรณ์ (น าร่อง) ที่มีคดีความเกี่ยวกับการกู้ยืมและค้ าประกันด้วยบุคคลและ

ต้องการยื่นฟอ้งด าเนินคดีดว้ยตนเอง จ านวน 50 สหกรณ์ๆ ละ 1 คนต่อ 1 คดี โดย ชสอ. จะน าคดีที่สหกรณ์มีอยู่

จริงมาท าการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) ให้ผู้เข้าร่วมโครงการยกร่างค าฟ้องและแนะน ากระบวนการ

ทางศาล ในการลงพื้นที่จริงของการด าเนินกระบวนการทางศาลจะมีทนายความพี่เลี้ยงในเขตพื้นที่หรือพื้นที่

ใกล้เคียงให้ค าแนะน าขั้นตอนต่างๆ ในส่วนค่าใช้จ่ายของทนายความพี่เลี้ยง ชสอ. จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน

อัตราเหมาจา่ยสหกรณ์ละ 3,000 บาท (การจา่ยค่าพาหนะ ค่าเบีย้เลีย้ง และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ

ของสหกรณ์) ทั้งนี ้โปรดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ ภายในวันที่ 13 มนีาคม 2561 

 มตทิี่ประชุม  พิจารณาแล้วไม่สง่บุคลากรเข้าร่วม 

4.3  เรื่อง  สมาชิกขอกู้เงนิค่าครองชีพ 

 1. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ต.ปริวัฒน์  รัตนพันธ์ ต าแหน่ง กก.ปพ.ส่วนที่ 2  สมาชิกเลขที่ 09994 

มีความประสงค์ที่จะขอกู้เงินค่าครองชีพ จ านวน 260,000 บาท เมื่อค านวณจากใบรับรองเงินเดือนกู้ได้จริง 

จ านวน 150,000 บาท สหกรณ์จะต้องกั้นเงินไว้เพื่อรับสภาพหนี ้จ านวน 2,250 บาท เนื่องจากได้ตดิภาระ 

 

 

-  /ค้ าประกันราย ส.ต.ต.มูหามัดอาเพตฯ... 



ค้ าประกันราย ส.ต.ต.มูหามัดอาเพต ต่วนสิติ (ให้ข้าราชการต ารวจออกจากราชการไว้ก่อน) มีความจ าเป็นจะ 

ต้องน าเงินส่วนหนึ่งไปใช้จ่ายและช าระหนี้ภายในครอบครัว รวมถึงเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พักที่เกี่ยว 

กับการรักษาพยาบาลของมารดา 

   ทุนเรอืนหุ้น   19,000.00 บาท 

   หน้ีเงินกู้ฉุกเฉิน  20,000.00 บาท 

   ติดภาระค้ าประกัน 2 ราย 

  1. ส.ต.ต.มูหามัดอาเพต ต่วนสติิ หุ้น  156,500.00  บาท หน้ี  746,500.00  บาท 

  2. จ.ส.ต.ธนวิทย์  สุขแก้ว หุ้น  317,100.00  บาท หน้ี  185,400.00  บาท 

 มติที่ประชุม  พิจารณาแล้วไม่อนุมัติ หากสมาชิกรายดังกล่าวประสงค์กู้ เงินบรรเทาค่าครองชีพ

พิจารณาอนุมัตติามที่ค านวณจากใบรับรองเงินเดอืน 150,000 บาท 

4.4  เรื่อง  สมาชิกขอกู้เงนิฉุกเฉิน(รายเดือน) 

 1. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย จ.ส.ต.ศิริศักดิ์  สาดีน  ต าแหน่ง สภ.ธารโต  สมาชิกเลขที่ 06129 เนื่อง 

จากสมาชิกรายนี้ท าสัญญากู้กรณีปรับโครงสร้างหนี้ จ านวน 1 ,900,200 บาท ผ่อน 297 งวด และมีความ

ประสงค์ที่จะรับเงนิกู้ฉุกเฉิน วงเงินกู้ 23,000 บาท รับรายเดือนๆ ละ 2,000 บาท นัน้ 

   ทุนเรอืนหุ้น     373,100.00 บาท 

   หน้ีเงินกู้สามัญพิเศษ  1,810,600.00 บาท 

   หน้ีเงินกู้ฉุกเฉิน      19,000.00 บาท 

   ติดภาระค้ าประกัน 5 ราย 

  1. ด.ต.ชาติชาย  มะด า หุ้น         -   บาท หนี ้ 355,759.90 บาท 

  2. ส.ต.อ.สมชาย     สุวรรณ์ตร ี หุ้น  218,600.00 บาท หนี ้ 975,627.61 บาท 

  3. จ.ส.ต.จักรี  มะฝน หุ้น  191,600.00 บาท หนี ้ 289,200.00 บาท 

  4. ส.ต.ต.เฉลิมพล  สพุรรณพ์ิมพ์ หุ้น  181,900.00 บาท หนี ้   88,900.00 บาท 

  5. ส.ต.ต.สรกานต์  ขุนเกษม หุ้น  235,600.00  บาท หนี ้ 772,800.00 บาท 

 มตทิี่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีตอินุมัต ิ

4.5  เรื่อง  สมาชิกสหกรณ์ขอโอนย้ายระหว่างสหกรณ์  (กรณีไม่ติดภาระค้ าประกัน) 

 1. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.อ.วิชัย  บุญรักษ์  ต าแหน่ง สภ.ห้วยยอด จว.ตรัง  สมาชิกเลขที่ 08334 

ขอโอนย้ายระหว่างสหกรณ์ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตรัง จ ากัด  รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น   149,600.00 บาท 

   หน้ีเงินกู้สามัญ   280,080.07 บาท 

   ไม่ติดภาระค้ าประกัน 

 มตทิี่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีตอินุมัต ิ

 

 



4.6  เรื่อง  สมาชิกขอลาออกจากการเป็นสมาชิก (กรณตีิดภาระค้ าประกัน) 

 1. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.เฉลียว  แก่นเมือง  ต าแหน่ง สภ.ม่วงงาม  สมาชิกเลขที่ 06234 

ขอลาออกจากการเป็นสมาชิก  รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น   212,400.00 บาท 

   หน้ีเงินกู้สามัญ   206,519.70 บาท 

   ติดภาระค้ าประกัน 2 ราย 

  1. ร.ต.ท.ทรงกรด  นิลตีป หุ้น  296,600.00  บาท หน้ี  804,533.84  บาท 

  2. ส.ต.อ.สิทธิชัย  นกแก้ว หุ้น  205,700.00  บาท หน้ี  605,691.50  บาท 

 มตทิี่ประชุม พิจารณาแล้วมมีตอินุมัต ิ

4.7  เรื่อง  ขอรับเงนิว่าด้วย กองทุนเพื่อสวัสดิการหรอืการสงเคราะห์  พ.ศ.2560 

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

และข้อ 107(10) และโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่22 ครั้งที่6 เมื่อวันที่29 พฤษภาคม 2560  

ได้ก าหนดให้มรีะเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา  จ ากัด  ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการหรอื 

การสงเคราะห ์พ.ศ.2560 ดังตอ่ไปนี้ 

 ข้อ 1 ระเบียบนีเ้รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการหรอืการสงเคราะห ์พ.ศ. 2560” 

 ข้อ 2 ระเบียบนีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2560  เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการ

เพื่อสงเคราะหแ์ก่สมาชิกที่เสียชีวติหรอืได้รับบาดเจ็บสาหัส พ.ศ.2558 และบรรดาระเบียบประกาศ ค าสั่ง มติ หรือ 

ข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรอืแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใชร้ะเบียบนีแ้ทน 

 ข้อ 14 กรณีสมาชิกและสมาชิกสมทบเกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บต้องพักรักษาตัวโรงพยาบาล 

  (ก) สมาชิกได้รับบาดเจ็บต้องพักรักษาตัวโรงพยาบาลจ่ายเงินช่วยเหลือวันละ 300.- บาท แต่ 

ไม่เกินปีละ 20,000.- บาท 

  (ข) สมาชิกสมทบได้รับบาดเจ็บต้องพักรักษาตัวโรงพยาบาลจ่ายเงินช่วยเหลือวันละ 100.- บาท แต่ 

ไม่เกินปีละ 10,000.- บาท 

 1. สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ด.ต.อมฤต  บูรณรักษ์  ต าแหน่ง สภ.เมืองยะลา สมาชิกเลขที่ 05368 ได้เกิด 

อุบัติเหตุ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ล้มกระดูกสะบ้าซ้ายหัก และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผ่าตัดดามกระดูก 

ดามเหล็ก นอนโรงพยาบาลรักษาตัวตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561 รวม 6 วัน มีความ 

ประสงค์ขอรับเงินสวัสดิการสมาชิกตามสิทธิอันพงึได้ 

 มตทิี่ประชุม   พิจารณาแล้วมมีตอินุมัตติามระเบียบ 

 

 

 



 ข้อ 15 สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ ให้แก่สมาชิก ครั้งละ 1,000.- บาท โดยจ่ายครั้งเดียว และ 

กรณีบิดา มารดา เป็นสมาชิกทั้ง 2 คน ให้ขอรับเงนิสวัสดิการตามสิทธิอันพงึได้ทั้ง 2 คน 

 1. สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.ศิวรักษ์  อ านักมณี  ต าแหน่ง สภ.แม่หวาด  สมาชิกเลขที่ 08919  

ได้คลอดบุตร จ านวน 1 ราย คือ ด.ช.จตุรภัทร  อ านักมณี  เกิดเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560  มีความประสงค ์

ขอรับเงนิสวัสดิการสมาชิกตามสทิธิอันพึงได้ 

 มตทิี่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีตอินุมัตติามระเบียบ จ านวน 1,000 บาท 

 ข้อ 17 จา่ยเป็นเงนิสวัสดิการสมาชิกอุปสมบทและประกอบพิธีฮัจจ์ โดยจา่ยครั้งเดียว จ านวน 1,000.- บาท 

 1. สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ต.วันพิทักษ์  ชินภัควัต  ต าแหน่ง  กก.ปพ.ส่วนที่ 2  สมาชิกเลขที่ 10092 

ได้อุปสมบท เมื่อวันที่ 15 -23 กุมภาพันธ์ 2561 มีความประสงคข์อรับเงนิสวัสดิการสมาชิกตามสิทธิอันพงึได้ 

 มตทิี่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีตอินุมัตติามระเบียบ จ านวน 1,000 บาท 

4.8  เรื่อง  ให้ข้าราชการต ารวจออกจากราชการไว้ก่อน 

 1.  ตามค าสั่ง ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา ที่202/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการต ารวจออกจากราชการไว้ก่อน 

ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561  สมาชิกราย ส.ต.ต.นูอัสดี  สาระ  ต าแหน่ง สภ.บาตูตาโมง สมาชิกเลขที่ 08602 

รายละเอียดดังนี ้

   ทุนเรอืนหุ้น     75,400.00 บาท 

   หน้ีเงินกู้ค่าครองชีพ    42,200.00 บาท 

   หน้ีเงินกู้ฉุกเฉิน     20,600.00 บาท 

   ติดภาระค้ าประกัน 

  1. จ.ส.ต.สุพล  มหิสนันท์ หุ้น  263,600.00  บาท หน้ี    615,299.62  บาท 

  2. จ.ส.ต.ทวีศักดิ์  ค าลือ หุ้น  209,800.00  บาท หน้ี    981,600.00  บาท 

  3. ร.ต.อ.อรรถพล ชุมคง หุ้น  356,100.00  บาท หน้ี  1,179,600.00  บาท 

 มตทิี่ประชุม   รับทราบ และให้แจ้งผูค้้ าประกันทราบด้วย 

4.9  เรื่อง  ลงโทษปลดออกจากราชการ 

 1.  ตามค าสั่ง ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา ที่232/2561 เรื่อง ลงโทษปลดออกจากราชการ ลงวันที่ 

20 กุมภาพันธ์ 2561  สมาชิกราย ส.ต.ต.กิตติ  เพ็ชรเกลี้ยง  ต าแหน่ง สภ.เมืองยะลา  สมาชิกเลขที่ 08939 

รายละเอียดดังนี ้

   ทุนเรอืนหุ้น     72,400.00 บาท 

   ติดภาระค้ าประกัน 

  1. ส.ต.ท.วุฒกิร  จติปุณปภัสร์ หุ้น  209,800.00  บาท หน้ี  52,400.00  บาท 

 มตทิี่ประชุม  รับทราบ 

 

 

 



ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ 

5.1  เรื่อง  สมาชิกขอกู้เงนิฉุกเฉิน 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ร.ต.ท.วรวิทย์  จันทร์แก้ว  ต าแหน่ง สภ.ยะหา  สมาชิกเลขที่ 07522 

มีความประสงค์ที่จะขอกู้เงินฉุกเฉิน จ านวน 100,000 บาท  โดยเมื่อได้รับเงินกู้แล้วจะไม่มาขอกู้รายเดือน 

จนกว่าจะช าระครบ 12 งวด 

   ทุนเรอืนหุ้น       419,100.00 บาท 

   หน้ีเงินกู้สามัญพิเศษ   2,001,610.00 บาท 

   ติดภาระค้ าประกัน 

  1. ด.ต.อนันต์  สุขโข หุ้น  425,310.00  บาท หน้ี  1,917,400.00  บาท 

  1.  ด.ต.เดโชชัย  เส้งเลี่ยม หุ้น  373,100.00  บาท หน้ี  1,532,600.00  บาท 

 มตทิี่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ 

5.2  เรื่อง  ขออนุมัติก าจัดปลวกห้องเก็บเอกสาร 

 เนื่องจากหอ้งเก็บเอกสารในปัจจุบันได้มีปลวกเข้ามากัดกินเอกสาร และเพื่อเป็นการบ ารุงรักษาอาคาร 

รวมถึงทรัพย์สนิของสหกรณ์ จงึขออนุมัตติิดต่อกับบริษัทก าจัดปลวก 

 มตทิี่ประชุม  ติดต่อบริษัทก าจัดปลวกเพื่อเข้ามาตรวจสอบ และเสนอค่าบริการต่อที่ประชุมประจ าเดือน

ต่อไป 

5.3 เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการกู้เงนิโครงการพัฒนาคุณภาพชวีิต 

 มตทิี่ประชุม  พิจารณาแล้วเห็นควรก าหนดขั้นตอน ดังนี้ 

    1. ก าหนดระยะเวลาในการยื่นสัญญาขอกู้  

    2. ก าหนดวันเพื่อเชิญสมาชิกผูกู้้โครงการดังกล่าวเข้ารับฟังเงื่อนไข และลงนามสัญญาเงินกู้ 

 

เลิกประชุม 12.00 น. 

 

 พันต ารวจโทหญิง         ประธานในที่ประชุม 

                   (  เสาวลักษณ์  ตรีมรรค  ) 

 

 

                ดาบต ารวจ         ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

                     ( กันย์ทิต ฆังคะรัตน ์) 

 

 

 

 



เลิกประชุม 12.00 น. 

 

     พันต ารวจโทหญิง   เสาวลักษณ์  ตรีมรรค    ประธานในที่ประชุม 

                   (  เสาวลักษณ์  ตรีมรรค  ) 

 

                ดาบต ารวจ   กันย์ทิต  ฆังคะรัตน ์  ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

                     ( กันย์ทิต ฆังคะรัตน ์) 

 

   ส าเนาถูกต้อง 

พันต ารวจโทหญิง  เสาวลักษณ์  ตรีมรรต 

    (  เสาวลักษณ์    ตรีมรรค  ) 

       ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา  จ ากัด 

  

 


