
รายงานการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

ชุดที่ 23 อ านวยการ คร้ังที่ 7 วันอังคาร ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (เวลา 09.00 น.) 

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 

 4.  ด.ต.กันย์ทิต  ฆังคะรัตน์  กรรมการ/เลขนุการ   

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1.  พ.ต.ท.ศิวกร  จันทร   ผูจ้ัดการ 

 2. นางพรรณี  แก้วศรี   รองผู้จัดการ 

ผู้ไม่มาประชุม  

 1.  ด.ต.หญิงจีรวรรณ์ ศริิวัฒน์   กรรมการ 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง  เพื่อทราบ 

2.1 แจ้งผลการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2561 

 ตามที่ได้มหีนังสอืจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย จ ากัด (ชสอ.) ได้ก าหนดให้มีการประชุม

ใหญ่สามัญประจ าปี 2561 ในวันเสารท์ี่ 9 มิถุนายน 2561 ได้มีระเบียบวาระการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ 

และตรวจสอบกิจการ ของ ชสอ. บัดนีก้ารเลือกตั้งได้แจง้ผลการเลือกตั้งกรรมการด าเนนิการ และผูต้รวจสอบ

กิจการ ประจ าปี 2561 เป็นที่เรยีบร้อยแลว้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

ที่ประชุม มีมติรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่อง 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา 

4.1 เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการเชื่อมเครือข่ายชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภาคใต้ 

 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจนครศรธีรรมราช จ ากัด ได้มหีนังสือที่ สอ.113/683 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 

2561 เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมตามโครงการเชื่อมโยงเครอืข่ายชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภาคใต้ โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อใหค้ณะกรรมการ ที่ปรึกษา เจา้หนา้ที่ และบุคลากร ได้มโีอกาสพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน เรียนรู ้

ร่วมกัน อันเป็นการสร้างความผูกพัน ประสานสัมพันธภาพอันดีต่อกัน เพื่อสง่ผลดีต่อการท างานรว่มกันระหว่าง

สหกรณ์สมาชิก ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2561 ณ โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรธีรรมราช ส่งรายชื่อ

ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 จงึเรียนมาเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา 

ที่ประชุม มีมติไมส่่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 

 



4.2 เรื่อง ขอรับเงนิว่าด้วยกองทุนเพื่อสวัสดิการหรือการสงเคราะห์  พ.ศ.2560 

ข้อ 12 กรณีสมาชิกเสียชีวติจา่ยเงนิกองทุนสวัสดิการดังนี้ 

(ก) เป็นสมาชิกไม่เกินหา้ปี 50,000  บาท 

(ข) เป็นสมาชิกเกินห้าปีขึน้ไป    70,000  บาท 

1. ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ร.ต.ต.อนันต์ วรรณวงศ์ ต าแหน่ง ข้าราชการบ านาญ สมาชิกเลขที่ 01378 

ได้เสียชวีิต เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2561 ซึ่งมีหุน้ 482,300.00 บาท มีหนี้ 26,988.16 บาท ขอโอนหุ้นหักหนี้ และ

น าเงินสว่นที่เหลอืจากการหักหนี้ โอนเงนิให้แก่ทายาทผูร้ับผลประโยชน์ ดังนี้ 

1. นางเจตน ี   วรรณวงศ ์ คู่สมรส 

2. นายโกสิต    วรรณวงศ ์ บุตร 

3. นายเสริมวทิย์   วรรณวงศ ์ บุตร 

 ตามหนังสือแต่งตั้งผูร้ับประโยชน์ จงึขอโอนหุ้นหักหนีแ้ละโอนเงนิส่วนที่เหลือให้แก่ทายาท 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติให้โอนหุ้นหักหนีแ้ละโอนเงนิส่วนที่เหลือใหแ้ก่ทายาท 

2. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ร.ต.ท.หญิงยุพดี มณีคง ต าแหน่ง ข้าราชการบ านาญ สมาชิกเลขที่ 03620 

ได้เสียชีวติ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ซึ่งมีหุ้นจ านวน 638,190.00 บาท จงึขอโอนเงนิทุนเรอืนหุน้ใหแ้ก่ทายาท ดังนี้ 

1. ร.ต.ต.วิโชต ิ มณีคง  คู่สมรส 

2. นางอางั่น  แซ่หล ี  มารดา 

3. นายสุริยา  ภคพงศพ์ันธุ์ บิดา 

4. นายปิยวัฒน์ มณีคง  บุตร 

 จงึขอโอนทุนเรือนหุ้นใหแ้ก่ทายาทโดยชอบธรรม  

ที่ประชุม มีมติอนุมัติให้โอนทุนเรือนหุ้นใหแ้ก่ทายาทโดยชอบธรรม 

ข้อ 15 สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม ่ให้แก่สมาชิก ครั้งละ 1,000.- บาท โดยจ่ายครั้งเดียว และกรณีบิดา มารดา 

เป็นสมาชิกทั้ง 2 คน ให้ขอรับเงนิสวัสดิการตามสิทธิอันพงึได้ทั้ง 2 คน 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.อธิพงษ์  วรรณมี ต าแหน่ง สภ.บันนังสตา สมาชิกเลขที่ 08756 ขอรับ

เงินสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม ่จงึเรียนมาเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติจ่ายเงนิสวัสดิการตามระเบียบ (รับขวัญทายาทใหม)่ จ านวน 1,000.00 บาท 

4.3  เรื่อง แจ้งงดหักเงนิข้าราชการต ารวจ 

 ตามที่หนังสือจากสถานีต ารวจภูธรเมืองยะลา ที่ ตช 0024(ยล)4(กง.)/3272 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561  

ด้วยสมาชิกฯ สหกรณ์ราย ร.ต.อ.กฤชพิชญ์  พิชญนิตนิัย สมาชิกเลขที่ 04821 มีความประสงค์ขออนุญาตลาออก

จากราชการ เนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพ จึงเรียนมาเพื่อขอโปรดงดหักเงินต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 

เป็นต้นไป พร้อมทั้งแนบส าเนาค าสั่งต ารวจภูธรเมืองยะลา ที่ 309/2561 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 จึงเรียนมา

เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา 

ที่ประชุม มีมติรับทราบ 

 

/4.4 เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม... 

 



4.4 เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม 

 1. ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด (ชสอ.) ก าหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร 

“การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร” ระหว่างวันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2561 ณ ส านักงาน ชสอ. ถนนนครอินทร์ 

อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี จึงขอเรียนเชิญบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์เข้ารับการฝึกอบรม ส่งรายชื่อ

ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 

ที่ประชุม มีมติไมส่่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม 

 2. ด้วยเขตพืน้ที่สหกรณ์สมาชิก ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด ภาคใต้ (ข.ชสอ.ต.) ได้

ก าหนดจัดโครงการอบรม หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์ ” 

ระหว่างวันที่ 20- 22 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมหิรัญญิการ์ ช้ัน 2 โรงแรมนานาบุรี อ.เมือง จ.ชุมพร       

จงึเรียนเชญิบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์เข้ารับการฝึกอบรม ส่งรายชื่อภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 

ที่ประชุม มีมติไม่สง่บุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม 

3. ด้วยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ก าหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตร “กฎหมายเกี่ยวกับการ

ด าเนนิธุรกิจสหกรณ์และการติดตามหนี้สิน” ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง

ประชุมโรงแรมกรีนเวิลด์ พาเลซ อ.เมือง จ.สงขลา จึงเรียนเชิญบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์เข้ารับการ

ฝกึอบรม ส่งรายชื่อภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 

ที่ประชุม มีมตใิห้เจ้าหนา้ที่ติดตามหนีเ้ข้าร่วมฝกึอบรม 

4.5 เรื่อง ขอเชิญร่วมท าบุญทอดกฐินสามัคคี/ทอดผ้าป่าสามัคคี 

 1. ด้วยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้เป็นเจา้ภาพทอดผา้ป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างพระอุโบสถ เนื่องจาก

ยังขาดทุนทรัพย์อีกเป็นจ านวนมาก พิธีทอดผ้าป่ามหากุศลฯ ก าหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 4 สิงหาคม2561         

ณ วัดห้วยยาง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี เวลา 10.30 น. จึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์เป็น

เจ้าภาพเพื่อร่วมกุศลในการทอดผา้ป่าในครั้งนี ้ 

ที่ประชุม มีมติร่วมบริจาคเงิน 500.00 บาท 

 2. ด้วยมูลนิธิเพื่อคนพิการจึงได้จัดให้มีโครงการ “ผ้าป่ามหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” ขึ้น 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหารายได้ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พิธีทอดผ้าป่ามหากุศลฯ ก าหนดจัดขึ้น

ในวันอาทิตย์ ที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ วัดบวรนิเวศวิหาร  จึงขอเรียนเชิญท่านและหน่วยงานของ

ท่านรว่มเป็นเจ้าภาพท าบุญทอดผา้ป่าฯ ตามก าลังศรัทธา จงึเรียนมาเพื่อพิจารณา 

ที่ประชุม มีมติร่วมบริจาคเงิน 500.00 บาท 

 3. ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี จ ากัด ได้จัดงานบุญมหากุศลทอด กฐินสามัคคี          

และ ทอดผ้าป่าสามัคคีส่งเสริมการศึกษาและโภชนาการ ในวันอาทิตย์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. 

ณ วัดหนองเตียน และโรงเรียนบ้านหนองเตียน ม.2 ต.ท่าไมร้วก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี จงึเรียนมาเพื่อพิจารณา 

ที่ประชุม มีมติร่วมบริจาคเงิน 500.00 บาท 
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4.6  เรื่อง สมาชกิขอโอนสมาชิกภาพ (กรณีมีภาระค้ าประกัน) 

 1. ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส จ ากัด ได้ท าหนังสือที่ สอ.713/2561 เรื่อง ขอโอน

สภาพสมาชิกระหว่างสหกรณ์ ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย พ.ต.ต.เจต กระมลอุฬ ต าแหน่ง 

สภ.ธารโต ขอโอนสมาชิกมายังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น   600,300.00  บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญ         1,237,777.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้ฉุกเฉิน              81,008.64 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญอเนกประสงค์   79,600.00 บาท 

  ติดภาระค้ าประกัน 4 ราย 

1. ด.ต.รวย  ทองอ่อน   หนี้ 1,004,400.00 บาท 

2. พ.ต.ต.สมพงษ์  แก้วจุรัตน์  หนี้ 1,295,300.00 บาท 

3. ด.ต.อุดม  หวังชล   หนี้      1,590,000.00 บาท 

4. ด.ต.รวย  ทองอ่อน   หนี้     76,200.00 บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติให้เปลี่ยนผูค้้ ารายที่ 1 - 3 

2. ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ ากัด ได้ท าหนังสือที่ สอ.95/2561 เรื่อง การ

โอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย พ.ต.ท.โกศล ทองนพเก้า ขอโอน

สมาชิกมายังสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด รายละเอียดดังนี้ 

ทุนเรอืนหุ้น    80,000.00 บาท 

เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจปทุมธาน ีจ ากัด รายละเอียดดังนี้ 

ทุนเรือนหุ้น    20,000.00 บาท 

ติดภาระค้ าประกัน 1 ราย 

ที่ประชุม มีมติไม่รับเข้ามาเป็นสมาชิกสหกรณ์ 

4.7 เรื่อง สมาชกิขอโอนสมาชิกภาพ (กรณีไม่มีภาระค้ าประกัน) 

 ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ จ ากัด ได้ท าหนังสือที่ สอ.179/2561 เรื่อง ขอโอน

สมาชิกระหว่างสหกรณ์ ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.เรวัตร์ ค าไสว ต าแหน่ง ผบ.หมู่

(ป.) สภ.เมืองยะลา เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ จ ากัด  ขอโอนสมาชิกมายังสหกรณ์

ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด รายละเอียดดังนี ้  

   ทุนเรอืนหุ้น    55,800.00  บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญ           204,400.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้ฉุกเฉิน               6,000.00 บาท 

  ไม่ติดภาระค้ าประกัน 

ที่ประชุม มีมติรับเข้ามาเป็นสมาชิกสหกรณ์ 

/4.8  เรื่อง สมาชิกขอกู้เงนิโครงการบรรเทาค่าครองชีพสมาชิก... 

 



4.8  เรื่อง สมาชกิขอกู้เงนิโครงการบรรเทาค่าครองชีพสมาชิก 

ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ด.ต.ชาติชาย  นวลหุน ต าแหน่ง กก.สส.ภ.จว.ยะลา สมาชิกเลขที่ 03859 ขอ

กู้เงินโครงการบรรเทาค่าครองชีพ จ านวน 190,000.00 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาท) เพื่อน าเงินไปซื้ออุปกรณ์

ก่อสร้างเพื่อใช้ในการสร้างบ้าน แต่เนื่องใช้สิทธิการกู้ก่อนหน้านี้ และได้ปิดบัญชีไปแล้ว จึงเรียนมาเพื่อให้

คณะกรรมการพจิารณาในการกู้ครั้งนี้  

  ทุนเรอืนหุ้น       406,800.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญทั่วไป      1,964,600.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้ฉุกเฉิน        41,200.00 บาท 

   ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ 

1. ร.ต.อ.กุมพล  แก้วศร ี

2. ด.ต.อภชิาติ  ครุฑถะ 

3. ส.ต.ท.นพดล  คล้ายทอง  

  ติดภาระค้ าประกัน 6 ราย 

  1. ด.ต.ธานุวัฒน ์ แหวนทอง หุน้  650,300.00 บาท  หนี้     464,400.00 บาท 

  2. ส.ต.อ.เอกรินทร์  โชตา หุน้   174,400.00 บาท  หนี้      217,018.37 บาท 

  3. จ.ส.ต.ยุทธนา  คล้ายมณี หุน้   337,400.00 บาท หนี้  1,326,900.00 บาท 

  4. ด.ต.อภชิาติ  ครุฑถะ  หุน้   430,400.00 บาท หนี้   2,118,100.00 บาท 

  5. ร.ต.อ.กุมพล  แก้วศรี  หุน้   506,700.00 บาท หนี ้  2,781,800.00 บาท  

  6. จ.ส.ต.ยุทธนา  คล้ายมณี หุน้   337,400.00 บาท หนี ้  1,326,900.00 บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ 
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4.9 เรื่อง สมาชิกขอกู้เงนิฉุกเฉิน 

ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ด.ต.ศักดิ์ดา  มาตโห้ ต าแหน่ง ผบ.หมู่.กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา สมาชิกเลขที่ 

03923 ขอกู้เงินฉุกเฉิน จ านวน 16,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) เพื่อน าไปใช้จ่ายในครอบครัว จึง

เรียนมาเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาในการกู้ครั้งนี้  

  ทุนเรอืนหุ้น            425,900.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญทั่วไป           1,846,600.00 บาท 

   ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญทั่วไป 

1. ด.ต.นพดล  กัลยา 

2. ร.ต.ท.วัลลภ  ศริิวารุจน์ 

3. ด.ต.ประวิทย์  กาญจนะ 

   หน้ีเงนิกู้บรรเทาค่าครองชีพ  139,200.00   บาท 

  ติดภาระค้ าประกัน 4 ราย 

  1. ร.ต.ท.ปราโมทย์  บุญรอด หุน้  428,900.00 บาท  หนี้     620,346.20 บาท 

  2. ด.ต.ธานุวัฒน ์ แหวนทอง หุน้  650,300.00 บาท  หนี้     464,400.00 บาท 

  3. ด.ต.นพดล  กัลยา  หุน้   431,910.00 บาท  หนี้     282,000.00 บาท 

  4. ด.ต.ประวิทย์  กาญจนะ หุน้  508,400.00 บาท  หนี้   2,356,200.00 บาท                                                           

ที่ประชุม มีมตอินุมัตเิป็นครั้ง ๆ ไป 

4.10 เรื่องขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 และการสัมมนา 

ด้วยชมรมผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย ก าหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 และ

สัมมนา หัวข้อ “กฎหมายแรงงานกับเงินชดเชยตามกฎหมายใหม่มีผลกระทบต่อสหกรณ์หรือไม่ ระหว่างวันที่ 17-

19 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ขอเรียนเชิญผู้จัดการ รองผู้จัดการ 

และผูช่้วยผูจ้ัดการ ส่งรายชื่อภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 

ที่ประชุม มีมติไม่เขา้ร่วมประชุมใหญ่สามัญ 
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4.11 เรื่อง แจ้งรายชื่อข้าราชการต ารวจลงโทษปลดออกจากราชการ 

ตามที่หนังสือจากสถานีต ารวจภูธรบันนังสตา ที่ ตช 0024.(ยล)(15)(กง)/2759 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2561  

ด้วยสมาชิกฯ สหกรณ์ราย ส.ต.ท.มนัสนันท์  แก้วเวหา ต าแหน่ง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บันนังสตา สมาชิกเลขที่ 08555 

ได้ถูกค าสั่งปลดออกจากราชการ โดยมีผล ณ วันที่ 20 มถิุนายน 2561 รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น   246,200.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญทั่วไป   740,200.00 บาท 

   ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญทั่วไป 

1. จ.ส.ต.กิตติพงษ์  แก้วจันทร์ 

2. ส.ต.ท.อรรถพล  มานะกิจ 

3. ส.ต.ท.ณัฐพล  เมืองสวัสดิ์ 

4. ส.ต.ท.จรินทร์  แซ่หว่อง     

   ติดภาระค้ าประกัน 2 ราย 

1. ส.ต.ต.กิตตชัิย  เรอืงพุทธ หุน้  152,300.00  บาท  หนี้ 483,015.00   บาท 

2. ส.ต.ท.อรรถพล  มานะกิจ หุน้   247,500.00  บาท  หนี้   703,928.79   บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติรับทราบ 

4.12 เรื่อง ลงโทษไล่ออกจากราชการ 

ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย จ.ส.ต.รัตนะ   เมฆใหม่ ต าแหน่ง หน่วยนอก(สมาชิกพิเศษ) สมาชิกเลขที่ 

05111 ได้ถูกค าสั่งต ารวจภูธรจังหวัดยะลา ที่ 916/2561 เรื่อง ลงโทษไล่ออกจากราชการ รายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น   400,500.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญทั่วไป          1,167,500.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญค่าครองชีพ       78,797.99 บาท 

   ติดภาระค้ าประกัน 4 ราย 

1. จ.ส.ต.อาคม  บุญวรรณโณ หุน้  659,200.00  บาท  หนี้   382,664.37   บาท 

2. ส.ต.ท.โชคชัย  ก าไรทอง     หุน้  277,000.00  บาท  หนี้   568,698.04   บาท 

3. ส.ต.ท.วิศว  ศรีวไิล  หุน้  318,800.00  บาท  หนี ้1,050,600.00   บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติรับทราบ 
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4.13 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัดว่าด้วย ข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน  

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561  

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

ว่าด้วย ข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 

……………………………………………….. 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา  จ ากัด ข้อ6,9(8)             

และข้อ97(11 )  ที่ประ ชุมคณะกรรมการด า เนินการ  ชุดที่ 23ครั้ งที่ 7 เมื่ อวันที่  10 กรกฎาคม 2561 

ได้มีมติก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด ว่าด้วย ข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ดังตอ่ไปนี ้

 ข้อ 1 ระเบียบนีเ้รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

ว่าด้วย ข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561” 

 ข้อ 2 ระเบียบนีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่ วันที ่11 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในหมวดที่ 9 ข้อ 31. ค่าชดเชย ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธร     

จังหวัดยะลา จ ากัดว่าด้วย ข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน พ.ศ. 2547 หรือบรรดาระเบียบประกาศ ค าสั่ง มติ 

ข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรอืแย้งกับระเบียบนี ้และให้ใชข้้อความตอ่ไปนีแ้ทน 

หมวดที่ 9 

ค่าชดเชย ค่าชดเชยพิเศษ 

ข้อ 31. คา่ชดเชย  

สหกรณ์จะจา่ยค่าชดเชยใหแ้ก่ลูกจา้งที่ถูกเลิกจา้ง ดังนี้ 

ก. ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันครบหนึ่งร้อยยี่สิบวัน แต่ไม่ครบหนึ่งปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตรา

สุดท้ายสามสิบวัน หรือไมน่้อยกว่าค่าจ้างของการท างานสามสิบวันสุดท้ายส าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างซึ่ งได้รับ

ค่าจา้งค่าตามผลงานโดยค านวณเป็นหนว่ย 

ข. ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันครบหนึ่งปี แต่ไม่ครบสามปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย       

เก้าสิบวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการท างานเก้าสิบวันสุดท้ายส าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงาน     

โดยค านวณเป็นหน่วย 

ค. ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันครบสามปี แต่ไม่ครบหกปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย        

หนึ่งร้อยแปดสิบวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการท างานหนึ่งร้อยแปดสิบวันสุดท้ายส าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับ

ค่าจา้งตามผลงานโดยค านวณเป็นหนว่ย 

ง. ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันครบหกปี แต่ไม่ครบสิบปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้าง อัตราสุดท้าย       

สองรอ้ยสี่สิบวัน หรอืไม่น้อยกว่าคา่จา้งของการท างานสองร้อยสี่สิบวันสุดท้ายส าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตาม

ผลงานโดยค านวณเป็นหนว่ย 

/จ.ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันครบสิบปีขึ้นไป... 

 

 



จ. ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันครบสิบปีขึ้นไป ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้าง อัตราสุดท้ายสามร้อยวัน    

หรอืไม่น้อยกว่าค่าจา้งของการท างานสามร้อยวันสุดท้ายส าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณ เป็นหน่วย 

 ข้อ 4 ให้ประธานกรรมการสหกรณ์รักษาการตามระเบียบนี้ และให้คณะกรรมการด าเนินการเป็น          

ผูว้ินจิฉัยชีข้าดปัญหาในการตคีวามตามระเบียบนี้ 

  ประกาศ  ณ  วันที ่10 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป 

 

           พันต ารวจโทหญิง   เสาวลักษณ์  ตรมีรรค 

              ( เสาวลักษณ์  ตรมีรรค ) 

         ประธานกรรมการ 

      สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

                                                                                           (เอกสารประกอบ) 

          แบบ ท.ข.3 

ตารางเปรียบเทยีบการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข เหตุผล 

 

หมวดที่ 9 

ค่าชดเชย ค่าชดเชยพิเศษ 

ข้อ 31. ค่าชดเชย 

      สหกรณ์จะจา่ยค่าชดเชย

ให้แก่ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง ดังนี้ 

(ก.) ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกัน

ครบหนึ่งร้อยละยี่สิบวัน แต่ไม่

ครบหนึ่งปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่า

ค่าจ้างอัตราสุดท้ายสามสิบวัน 

หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการ

ท างานสามสิบวันสุดท้ายส าหรับ

ลูกจ้างตามผลงานโดยค านวณ

เป็นหนว่ย 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 9 

ค่าชดเชย ค่าชดเชยพิเศษ 

ข้อ 31. ค่าชดเชย 

      สหกรณ์จะจา่ยค่าชดเชย

ให้แก่ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง ดังนี้ 

(ก.) ลู ก จ้ า ง ซึ่ ง ท า ง า น

ติดต่อกันครบหนึ่งร้อยละยี่สิบ

วัน แต่ไม่ครบหนึ่งปี ให้จ่ายไม่

น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย

สามสิบวัน  หรือไม่น้อยกว่ า

ค่าจา้งของการท างานสามสิบวัน

สุ ดท้ ายส าหรั บลู กจ้ า งตาม

ผลงานโดยค านวณเป็นหนว่ย 

 

 

 

 

 

 

- เพื่อเป็นขวัญก าลังใจในการ

ปฏิบัติงานของเจา้หนา้ที่ 

-เพื่อเป็นการปรับตามขนาด

ของสหกรณ์ 

-เพื่อเป็นการสร้างความ

ช านาญในหนา้ที่ 

 

 

 



(ข.)  ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกัน

ครบหนึ่งปี แต่ไม่ครบสามปี ให้

จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตรา

สุดท้ายเก้าสิบวัน หรือไม่น้อย

กว่ าค่ าจ้ า งของการท า งาน    

เก้าสิบวันสุดท้ายส าหรับลูกจ้าง

ตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 

(ค.) ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกัน

ครบสามปี แต่ไม่ครบหกปี ให้

จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตรา

สุดท้ายสองร้อยสี่สิบวัน หรือไม่

น้อยกว่าค่าจ้างของการท างาน

หนึ่ ง ร้ อยแปดสิบวันสุดท้ าย

ส าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้าง

ตามผลงานโดยค านวณเป็น

หนว่ย 

(ง.) ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกัน

ครบสามปี แต่ไม่ครบหกปี ให้

จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตรา

สุดท้ายสองร้อยยี่สิบวัน หรือไม่

น้อยกว่าค่าจ้างของการท างาน

สองร้อยสี่สิบวันสุดท้ายส าหรับ

ลูกจ้ างซึ่ ง ได้ รั บค่ าจ้ าง ตาม

ผลงานโดยค านวณเป็นหนว่ย 

(จ.) ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกัน

ครบสิบปีขึ้นไป ให้จ่ายไม่น้อย

กว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายสาม

ร้อยวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้าง

ของการท างานสามร้อยวัน

สุ ดท้ ายส าหรั บลู กจ้ า งตาม

ผลงานโดยค านวณเป็นหนว่ย 

(ข.)  ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกัน

ครบหนึ่งปี แต่ไม่ครบสามปี ให้

จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตรา

สุดท้ายเก้าสิบวัน หรือไม่น้อย

กว่ าค่ าจ้ า งของการท า งาน    

เก้าสิบวันสุดท้ายส าหรับลูกจ้าง

ตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 

(ค.) ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกัน

ครบสามปี แต่ไม่ครบหกปี ให้

จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตรา

สุดท้ ายหนึ่ ง ร้ อยแปดสิบวั น 

หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการ

ท า ง านหนึ่ ง ร้ อยแปดสิ บวั น

สุดท้ายส าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับ

ค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณ

เป็นหนว่ย 

(ง.) ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกัน

ครบสามปี แต่ไม่ครบหกปี ให้

จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตรา

สุดท้ายสองร้อยสี่สิบวัน หรือไม่

น้อยกว่าค่าจ้างของการท างาน

สองร้อยสี่สิบวันสุดท้ายส าหรับ

ลูกจ้ างซึ่ ง ได้ รั บค่ าจ้ างตาม

ผลงานโดยค านวณเป็นหนว่ย 

(จ.) ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกัน

ครบสิบปีขึ้นไป ให้จ่ายไม่น้อย

กว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายสาม

ร้อยวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้าง

ของการท างานสามร้อยวัน

สุ ดท้ ายส าหรั บลู กจ้ า งตาม

ผลงานโดยค านวณเป็นหนว่ย 

ที่ประชุม   พิจารณาแล้วมมีตเิป็นเอกฉันท์แก้ไขเพิ่มเติม แล้วเสนอนายทะเบียนต่อไป 

 

/4.14 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “ประกันภัยเงินสดของสหกรณ์”... 

 



4.14 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “ประกันภัยเงนิสดของสหกรณ์” 

ตามที่สหกรณ์ฯ ได้ให้ความไว้ใจในการบริการสินเชื่อกับธนาคารฯ ด้วยดีมาตลอดนั้น ธนาคารฯ           

มีความยินดีที่จะแจ้งให้ท่านทราบว่า ธนาคารฯ ได้ร่วมกับบริษัท ธนชาตโบรกเกอร์ จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ให้ค าแนะน า

และ    เป็นที่ปรึกษาในการจัดการประกันภัยทุกประเภท จัดท าโครงการ “ประกันภัยเงินสดของสหกรณ์”         

ซึ่งให้ความคุ้มครองเงินสดทั้งภายในและภายนอกสถานที่เอาประกันภัย จึงเรียนมาเพื่อให้คณะกรรมการ

พิจารณา  

ที่ประชุม   มีมติไม่เขา้ร่วมโครงการ 

4.15 เรื่อง มีความประสงค์จะขอกู้สามัญ 

 ด้วยสมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ร.ต.อ.นิรุทธ์  นันทมาศวังนรา ต าแหน่ง รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ยะลา 

สมาชิกเลขที่ 04031 มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญ เพื่อรวบหนี้สหกรณ์ทั้งหมดให้เป็นหนี้เดียวกัน โดยไม่ขอรับ

เงินส่วนต่าง และประกอบกับในอีกไม่กี่เดือน จะเกษียณอายุราชการในปี 2561 และรับเงินบ านาญต่อ จะช าระ

เงินกู้ จนถึงอายุ 68 ปี ตามระเบียบ ฯ โดยปัจจุบันรับเงินเดือน 36,990.00 บาท รับเงินพรส. 3,489.00 บาท ไม่

เป็นสมาชิก กบข. จงึเรียนมาเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาในการกู้ครั้งนี้    

  ทุนเรอืนหุ้น       428,900.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญทั่วไป      1,105,600.00 บาท 

   หน้ีสามัญค่าครองชีพ       246,000.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้ฉุกเฉิน        23,300.00 บาท 

   ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญทั่วไป 

1. ร.ต.อ.จรัญ  ศักดิ์สองเมือง 

2. ร.ต.ท.สุทิน  ศรีบุญเอียด 

3. จ.ส.ต.ฐัฐฐกร  ทองวิเชียร 

   ติดภาระค้ าประกันเงินกู้ 3 ราย 

1. ร.ต.อ.จรัญ  ศักดิ์สองเมือง หุน้    425,900.00   บาท   หนี ้   1,189,190.00  บาท 

2. จ.ส.ต.ฐัฐฐกร  ทองวิเชียร หุน้    259,800.00  บาท   หนี้      885,000.00  บาท 

3. ร.ต.ต.หญิงวารี  ชนะพาล    หุน้    504,200.00   บาท   หนี้    2,384,600.00  บาท 

ที่ประชุม   มีมติอนุมัติแต่ตอ้งเข้าเงื่อนไขของสหกรณ์ 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ 

5.1 เรื่อง เงนิกู้ใช้เงินปันผลและเงนิเฉลี่ยคนืค้ าประกัน 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจากเดิมประกาศเรื่อง ขอกู้เงนิปันผลและเฉลี่ยคืน จากเดิมเปิดใหกู้้วันที่ 

1 สิงหาคม 2561 ขอเลื่อนมาเป็นวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2561  

 

 

 

 



เลิกการประชุม  11.00  น. 

 

                   พันต ารวจโทหญิง    เสาวลักษณ์  ตรีมรรค      ประธานในที่ประชุม 

                    ( เสาวลักษณ์  ตรีมรรค ) 

 

                 ดาบต ารวจ      กันย์ทิต  ฆังคะรัตน์    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                  (กันย์ทิต  ฆังคะรัตน)์ 

 

         ส าเนาถูกต้อง 

พันต ารวจโทหญิง    เสาวลักษณ์  ตรีมรรค  

                        ( เสาวลักษณ์  ตรีมรรค ) 

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

 

 


