
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

ชุดที ่23 คร้ังท่ี 5 วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 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 -ไม่มี-  

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง  ประธานแจง้ที่ประชุมเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง  เพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง  สืบเนื่อง 

3.1  เรื่อง การจ่ายเงนิกู้สามัญ ประจ าเดือนพฤษภาคม 2561 

 จากมติที่ประชุมชุดที่ 23 ครั้งที่ 7  วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน  2561  อนุมัติ  ยกเว้นรายที่ 4       

ร.ต.ท.ยุทธศาสตร ์ยวงหิรัญ ให้ตรวจสอบเอกสารสัญญาเงินกู้และน าเข้าที่ประชุมเดือนถัดไป 

 บัดนี ้สมาชิกได้ยื่นเอกสารเสร็จสิ้นเป็นที่เรยีบร้อยแลว้ 

 จงึเรียนมาเพื่อให้กรรมการพิจารณาการกู้สมาชิกรายดังกล่าว 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้กู้สามัญ จ านวน  2,000,000.00  บาท 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เพื่อพิจารณา 

 

 

/4.1 เรื่อง ขอรับเงินว่าด้วย... 

-ส าเนา- 



 
 

4.1  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 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด  ว่าด้วยกองทุน

สวัสดิการหรอืการสงเคราะห ์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 12 กรณีสมาชิกเสียชีวติจา่ยเงนิกองทุนสวัสดิการดังนี้ 

  (ก) เป็นสมาชิกไม่เกินหา้ปี  จ านวน  50,000   บาท 

  (ข) เป็นสมาชิกเกินห้าปีขึ้นไป  จ านวน  70,000   บาท 

 1. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ  ราย  ร.ต.ท.หญิงยุพดี  มณีคง  ต าแหน่ง  รอง สว.ฝ่ายการเงิน สภ.เบตง  

สมาชิกเลขที่  3620  ได้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวในสมอง  เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ในข้อมูล

สหกรณ์สมาชิกไม่ได้ระบุผู้รับผลประโยชน์ไว้  แต่ทายาทท าหนังสือส่งมา  1   ราย  คือ  ร.ต.ต.วิโชติ  มณีคง       

คู่สมรส  รายละเอียดเกี่ยวกับสหกรณ์ดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น  638,190.00  บาท 

   อายุการเป็นสมาชิก  21  ปี  3  เดือน 

 จงึขอเบิกเงินกองทุนสวัสดิการกรณีสมาชิกเสียชีวติ 

ที่ประชุม  แจ้งคณะกรรมการ สภ.เบตง ให้ตดิต่อสอบถามเรื่องทายาทตามกฏหมาย 

 ข้อ 13  กรณีสมาชิกสมทบเสียชีวติจา่ยเงนิกองทุนสวัสดิการดังนี้ 

  (ก) เป็นสมาชิกไม่เกินหา้ปี  จ านวน  10,000   บาท 

  (ข) เป็นสมาชิกเกินห้าปี   จ านวน  15,000   บาท 

 -ไม่ม-ี 

ที่ประชุม  -ไม่มี- 

 ข้อ 14 กรณีสมาชิกและสมาชิกสมทบเกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บต้องพักรักษาตัวโรงพยาบาล 

  (ก) สมาชิกได้รับบาดเจ็บต้องพักรักษาตัวโรงพยาบาลจ่ายเงินช่วยเหลือวันละ 300.- บาท แต่ 

ไม่เกินปีละ 20,000.- บาท 

 

 

/1 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ... 



 
 

 1.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.ท.วิทวัส  และปานแก้ว  ต าแหน่ง  ผบ.หมู่ ป.สภ.กาบัง สมาชิก

เลขที่ 8483 ได้ประสบอุบัติเหตุ ได้น าตัวส่งโรงพยาบาลเบตง พักรักษาตัวจ านวน  9 วัน  ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 

– 3 พฤษภาคม จงึขอเบิกเงินสวัสดิการสมาชิกได้รับบาดเจ็บพักรักษาตัวโรงพยาบาล 

ที่ประชุม  อนุมัตจิ่ายเงินตามระเบียบ จ านวน  2,700.00    บาท 

  (ข) สมาชิกสมทบได้รับบาดเจ็บต้องพักรักษาตัวโรงพยาบาลจ่ายเงินช่วยเหลือวันละ 100.- บาท แต่ 

ไม่เกินปีละ 10,000.- บาท 

 -ไม่ม-ี 

ที่ประชุม  -ไม่มี- 

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

กรณีบิดา มารดา เป็นสมาชิกทั้ง 2 คน ให้ขอรับเงนิสวัสดิการตามสิทธิอันพงึได้ทั้ง 2 คน 

 1.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ ราย  ร.ต.ต.สุภัค  ตรีกุลต าแหน่ง  รอง สวป.สภ.ยะหา สมาชิกเลขที่ 9953    

ได้ให้ก าเนิดบุตร  จ านวน  1  ราย  คอื  ด.ช.ชัยยะสิทธิ์  ตรกีุล  เกิดเมื่อ 3 เมษายน 2561 จึงขอเบิกเงินสวัสดิการ

รับขวัญทายาทใหม่ 

ที่ประชุม  อนุมัตจิ่ายเงนิตามระเบียบ จ านวน 1,000.00 บาท 

 2.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ ราย  นางสาวกนกวรรณ  วาสประสงค์  ต าแหน่ง  สมาชกสมทบ สมาชิกเลขที่ 

10034 เป็นสมาชิกเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2560 อายุการเป็นสมาชิก 1 ปี 4 เดือน  ได้ให้ก าเนิดบุตร  จ านวน  1  ราย  

คือ  ด.ช.พุฒิเศรษฐ์  วาสประสงค์  เกิดเมื่อ 20 ธันวาคม 2560 ตามระเบียบสมาชิกรับขวัญทายาทใหม่ให้ยื่น

หลักฐานภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันคลอดบุตร หากพ้นก าหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์ขอรับเงินกองทุนนี้  จึงเรียนมา

เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาสมาชิกรายดังกล่าว 

ที่ประชุม  ไม่อนุมัตเินื่องจากเกินก าหนดระยะเวลา  90 วัน ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบ 

 ข้อ  16  จา่ยเงินสวัสดิการมงคลสมรสของสมาชิก โดยจ่ายครั้งเดียว  จ านวน  1,000  บาท  และกรณี

คู่สมรสเป็นสมาชิกสหกรณ์ทั้ง 2 คน ให้ขอรับสวัสดิการตามสิทธิอันพงึได้ทั้ง 2 คน 

 -ไม่ม-ี 

ที่ประชุม  -ไม่มี- 

 ข้อ 17 จา่ยเงนิสวัสดิการสมาชิกอุปสมบทและประกอบพิธีฮัจจ ์ โดยจา่ยครั้งเดียว จ านวน 1,000 บาท  

 -ไม่ม-ี 

ที่ประชุม  -ไม่มี- 

4.2  เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ. 

ที่ประชุม  แตง่ตัง้คณะกรรมการประกอบด้วย 

 1.  พ.ต.ท.หญิงเสาวลักษณ์   ตรมีรรค   ประธานกรรมการ 

 2.  ร.ต.ท.วุฒิศักดิ์  ฆังคะสุวรรณ์  รองประธานกรรมการ 

/3. ร.ต.ท.วีระชัย... 



 
 

 3.  ร.ต.ท.วีระชัย  อักษรถึง  กรรมการ 

 4.  ร.ต.อ.อัคราเดช  แก้วสียง  กรรมการ 

 5.  ด.ต.นิพนธ์   ถนอมสุข  กรรมการ 

 6. ด.ต.มารุต   ปาลิยะประดิษฐ์  กรรมการ/เหรัญญิก 

 7.  ร.ต.อ.ประสพ  กาฬมิด   กรรมการ 

 8.  ด.ต.อ าพล  ศรวีโร   กรรมการ 

 9.  ร.ต.ท.สมภพ  ชูมณี   กรรมการ 

 10.  ด.ต.กันย์ทิต  ฆังคะรัตน์  กรรมการ/เลขนุการ 

 11.  ด.ต.หญิงจีรวรรณ์ ศริิวัฒน์   กรรมการ 

 12.  ร.ต.ต.อนันทศักดิ์ ด านุม่   กรรมการ 

 13.  ร.ต.ท.ประจักษ์  นะนุ้ย   กรรมการ 

 14.  พ.ต.ต.สรรณ์เพชร ทองซุ่นหอ่  กรรมการ 

 15.  จ.ส.ต.วีรวุธ  อุดแบน   กรรมการ 

 16.  พ.ต.ท.ศิวกร  จันทร   กรรมการ/ผูจ้ัดการ 

4.3  เรื่อง  ถอนอายัดเงนิ 

 ตามหนังสือส านักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา ที่ ยล0026/(1)2410 เรื่อง ถอนอายัดเงิน ลงวันที่ 26 

เมษายน 2561 สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ด.ต.พลวัฒน์   เขียวจันทร์  ต าแหน่ง  ผบ.หมู่ สภ.ยะหา สมาชิกเลขที่ 

5459 ในคดีแพ่งศาลจังหวัดยะลา หมายเลขแดงที่ ผบ.1431/2557 ระหว่างธนาคารออมสิน โจทก์ บัดนี้ได้มีค าสั่ง

ถอนการอายัดเป็นที่เรียบร้อยแลว้ 

ที่ประชุม  อนุมัตถิอนอายัดตามหนังสือบังคับคดี 

4.4  เรื่อง  สมาชิกขอกู้เงนิสามัญ (เน่ืองจากติดภาระค้ าประกัน) 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย  ส.ต.อ.สมนึก  รักเกิด  ต าแหน่ง  ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา สมาชิกเลขที 

5924 มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญ จ านวน 1,420,000.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)            

แต่เนื่องจากติดภาระค้ าประกันสมาชิกราย  ด.ต.ชัยชาญ  สุวรรณชาตรี  ที่ก าลังโดนตั้งกรรมการสอบสวนทาง

วินัย แต่สมาชิกรายนี้ไม่ประสงค์กันเงินเพื่อรับภาระหนี้ จ านวน 5,454.83 บาท โดยจ่ายเงินต้น  3,400.00 บาท 

ดอกเบีย้ 6% จ านวน 2,054.83 บาท จึงเรียนมาเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาในการกู้เงินในครั้งนี้ 

ที่ประชุม  ให้น าเข้าที่ประชุมประจ าเดือน 

4.5  เรื่อง  สมาชิกขอกู้สามัญ 

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

9106  ขอกู้เงินสามัญ  จ านวน  1,940,000.00  บาท  (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)  ยินยอมให้ปิดบังคับคดี 

จ านวน  96,015.60  บาท  จงึเรียนมาเพื่อพิจารณาในการกู้เงินครัง้นี้ 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้กู้เงินสามัญ จ านวน 1,940,000.00 บาท ปิดบังคับคดี 

/ระเบียบวาระที่ 5... 



 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง อื่นๆ 

5.1 เรื่อง โครงการอบรมความรู้สมาชิกประจ าปี 2561 

ที่ประชุม   มีมติก าหนดวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา จ านวนผู้เข้าร่วม 100 คน โดยให้

จ่ายค่าตอบแทนคนละ 200 บาท และมอบหมายฝ่ายจัดการด าเนินการจัดเตรียมเอกสารแผ่นพับและจัดท า 

Powerpoint น าเสนอ และมอบหมายที่ปรึกษาด าเนนิการประสานงาน 

5.2 เรื่อง ขออนุมัติซื้อคอมพิวเตอร์ 

 ร้านโอเค ก็อปปี้เซ็นเตอร์แอนด์ปริ้นติ้ง   ได้เสนอใบราคาเครื่องชุดคอมพิวเตอร์ จ านวน  1  ชุด          

รุ่น  Dektop  Acer Aspire TC780-744G1T00MGi/T005  ราคา  24,900.00  บาท 

ที่ประชุม  อนุมัตใิห้จัดซือ้คอมพิวเตอร์  จ านวน  1  ชุด  ราคา  24,900.00  บาท 

5.3 เรื่อง ขออนุมัติน าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ปรับปรุงระบบโปรแกรมใหม ่

 น าเครื่องคอมพวิเตอร์สหกรณ์ไปปรับปรุงโปรแกรม  จ านวน 11 เครื่อง 

 - เครื่องแม่ขา่ย ปรับปรุง โครงสรา้ง ฐานขอ้มูลเป็นตัวใหม่ 

  - เครื่องลูกข่าย ปรับปรุง โปรแกรมเป็นตัวใหม่ 11 เครื่อง 

 - ปรับใบรับเงนิให้ตรง 

ที่ประชุม  อนุมัติให้น าเครื่องไปปรับปรุงโปรแกรม  จ านวน 11 เครื่อง  โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่  จ านวน 1 

ราย  คอื นางสาวเมสินี  ชัยสงคราม  ต าแหน่ง  เจา้หนา้ที่คอมพิวเตอร/์บันทึกข้อมูล   โดยมีคา่ใช้จ่ายดังนี้ 

  1. ค่าเพิ่มระบบโปรแกรม  จ านวน  1  เครื่อง  จ านวนเงิน  300.00  บาท 

  2. ค่าปรับปรงและอบรมรมงานสหกรณ์  ส าหรับเจ้าหน้าที่  มอ. จ านวน  2 ท่าน 2 วัน          

จ านวน  4,000.00 บาท  

  3.  ค่าพาหนะ  (129*5*2)  จ านวน  1,290.00   

  4.  ค่าที่พัก  (1,500*1)  จ านวน  1,500.00   

  5.  ค่าเบีย้เลีย้ง (500*2)  จ านวน  1,000.00 

เลิกประชุม 11.30  น. 

     พันต ารวจโทหญิง   เสาวลักษณ์   ตรมีรรต    ประธานในที่ประชุม 

                   (  เสาวลักษณ์  ตรีมรรค  ) 

 

                ดาบต ารวจ      กันย์ทิต  ฆังคะรัตน์   ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

                     ( กันย์ทิต ฆังคะรัตน ์) 

   ส าเนาถูกต้อง 

พันต ารวจโทหญิง  เสาวลักษณ์  ตรีมรรค 

  (  เสาวลักษณ์   ตรีมรรค  ) 



 
 

ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

 

 


