
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

ชุดที่ 23 ครั้งท่ี 9 วันพฤหัสบดีท่ี 13 กันยายน พ.ศ. 2561 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.หญิงจรีวรรณ์  ศริิวัฒน์   กรรมการ 

   4. ด.ต.มารุต   ปาลิยะประดิษฐ์  กรรมการ 

 5.  ด.ต.กันย์ทิต  ฆังคะรัตน์  กรรมการ/เลขนุการ   

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1.  พ.ต.ท.ศิวกร  จันทร   ผูจ้ัดการ 

 2. นางพรรณี  แก้วศรี   รองผู้จัดการ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง  เพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่อง 

3.1 เรื่อง การรับโอนสมาชิกมาเป็นสมาชกิสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดยะลา จ ากัด 

 ด้วย พ.ต.ท.พิสิษฐ์  ลมคําภา สังกัด สภ.ท่าธง เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ จํากัด                                                                                   

มีความประสงคข์อโอนหุ้นมายังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด  

จากที่ประชุมประจําเดือนมีมติรอตรวจสอบ บัดนี้ พ.ต.ท.พิสิษฐ์  ลมคําภา ได้มายื่นใบสมัครเข้าเป็น

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด เป็นที่เรียบร้อยแลว้ ซึ่งมรีายละเอียดดังนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น           479,100.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญทั่วไป       1,204,401.50 บาท 

   หน้ีเงนิกู้ฉุกเฉิน             9,000.00 บาท 

   ไม่มีภาระค้ าประกัน 

   เป็นลูกหนี้สถาบันการเงิน ดังน้ี 

1. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ จํานวน  70,000.00 บาท   ผอ่นชําระ/เดือน   4,200.00   บาท 

2. ธนาคารออมสิน              จํานวน  80,000.00  บาท  ผ่อนชําระ/เดือน   4,670.00   บาท 

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาในการรับโอนสมาชิกภาพรายนี้ 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรับโอนสมาชิกมายังสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา  จํากัด 

 

 

/3.2 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการ… 

 



 

3.2 เรื่อง พจิารณาเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 23 ประจ าปี 2561 

หน่วย สังกัด 
จ านวน

สมาชิก 

รวมทั้งสิ้น 

(ราย) 
กรรมการประจ าหนว่ย ต าแหน่ง หมายเหต ุ

- ภ.จว.ยะลา   พ.ต.ท.หญงิเสาวลักษณ์ ตรีมรรค ประธาน ออกตามวาระ เป็นอีกได้ 

1 กก.ปพ.ภ.จว.ยะลา   ด.ต.มารุต  ปาลิยะประดิษฐ์ กรรมการ ยังไม่ครบวาระ 

2 ภ.จว.ยะลา   ร.ต.อ.วุฒิศักดิ์  ฆังคะสุวรรณ์ กรรมการ ออกตามวาระ 
3 สภ.ลําใหม ่   ด.ต.นิพนธ์  ถนอมสุข กรรมการ ออกตามวาระ เป็นอีกได้ 

4 สภ.บาตูตาโมง   ร.ต.ท.สมภพ  ชูมณ ี กรรมการ ยังไม่ครบวาระ 

5 สภ.จะกว๊ะ 

สภ.โกตาบารู 

  ด.ต.หญงิจีรวรรณ์  ศิริวัฒน์ กรรมการ ออกตามวาระ เป็นอีกได้ 

6 สภ.ยะหา   ร.ต.อ.อัคราเดช  แก้วสียง กรรมการ ยังไม่ครบวาระ 

7 กก.สส.ภ.จว.ยะลา   ด.ต.กันย์ทิต  ฆังคะรัตน์ กรรมการ ออกตามวาระ 

8 สภ.เมอืงยะลา   ร.ต.ต.อําพล  ศรีวโร กรรมการ ออกตามวาระ เป็นอีกได้ 

 

9 สภ.เบตง 

สภ.อัยเยอร์เวง 

สภ.ยะรม 

  พ.ต.ต.สรรณ์เพชร  ทองซุ่นหอ่ กรรมการ ออกตามวาระ เป็นอีกได้ 

10 สภ.กาบงั   ร.ต.ต.อนนัทศกัดิ์  ด านุม่ กรรมการ ยงัไมค่รบวาระ 

11 ศพฐ.10   ร.ต.อ.ประสพ  กาฬมิด กรรมการ ยงัไมค่รบวาระ 
12 สภ.รามนั   ร.ต.อ.วีระชยั  อกัษรถงึ กรรมการ ยงัไมค่รบวาระ 
13 สภ.กรงปินงั   จ.ส.ต.วีรวธุ  อดุแบน กรรมการ ออกตามวาระ 
14 สภ.แมห่วาด   ร.ต.ท.ประจกัษ์  นะนุ้ย กรรมการ ยงัไมค่รบวาระ  

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติใหเ้ชญิ พ.ต.ต.อนุสร  สีแก้วเขียว ที่ปรึกษาฯ พบมาผูจ้ัดการ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา 

4.1 เรื่อง ขอรับเงนิว่าด้วยกองทุนเพื่อสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ พ.ศ.2560 

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

มารดา เป็นสมาชิกทั้ง 2 คน ให้ขอรับเงนิสวัสดิการตามสิทธิอันพงึได้ทั้ง 2 คน 

1. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.ธนภัทร จินนาคุณ ตําแหน่ง กก.ปพ.ส่วนที่ 2 สมาชิกเลขที่ 09508 

ขอรับเงนิสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม ่จงึเรียนมาเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติใหเ้บิกเงินกองทุนสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ จํานวน  1,000.00  บาท 

2. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย จ.ส.ต.ธนกฤษ จันวนา ตําแหน่ง กก.ปพ.ส่วนที่ 1 สมาชิกเลขที่ 09224

ขอรับเงนิสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม ่จงึเรียนมาเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติใหเ้บิกเงินกองทุนสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ จํานวน  1,000.00  บาท 

 

 

/ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ… 



 

3. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.คฑาวุธ   วรดล ตําแหน่ง สภ.บาตูตาโมง สมาชิกเลขที่ 08609

ขอรับเงนิสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม ่จงึเรียนมาเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติใหเ้บิกเงินกองทุนสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ จํานวน  1,000.00  บาท 

4. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.พีระพงศ์   พรหมทอง ตําแหน่ง สภ.กรงปินัง สมาชิกเลขที่ 08675

ขอรับเงนิสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม ่จงึเรียนมาเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติใหเ้บิกเงินกองทุนสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ จํานวน  1,000.00  บาท 

5. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ร.ต.อ.มนตรี  กุลหาญ ตําแหน่ง สภ.โกตาบารู สมาชิกเลขที่ 07605    

ขอรับเงนิสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม ่จงึเรียนมาเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติใหเ้บิกเงินกองทุนสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ จํานวน  1,000.00  บาท 

6. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ต.นิฮาริฟ มะมิง ตําแหน่ง สภ.กรงปินัง สมาชิกเลขที่ 10002       

ขอรับเงนิสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม ่จงึเรียนมาเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติใหเ้บิกเงินกองทุนสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ จํานวน  1,000.00  บาท 

7. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ต.อายุพ  เปาะอีแต ตําแหน่ง กก.ปพ.ส่วนที่ 2 สมาชิกเลขที่ 10328       

ขอรับเงนิสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม ่จงึเรียนมาเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติใหเ้บิกเงินกองทุนสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ จํานวน  1,000.00  บาท 

 ข้อ 16 จา่ยเงนิสวัสดิการมงคลสมรสของสมาชิก โดยจา่ยครั้งเดียว จํานวน 1,000 บาท และกรณีคู่สมรส

เป็นสมาชิกสหกรณ์ทั้ง 2 คน ให้ขอรับสวัสดิการตามสิทธิอันพงึได้ทั้ง 2 คน 

1. ราย ส.ต.ต.ณัฐพงศ์  สุขเล็ก ตําแหน่ง กก.ปพ.ส่วนที่ 2 สมาชิกเลขที่  09750 ขอรับเงินสวัสดิการ

มงคลสมรสของสมาชิก จงึเรียนมาเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติใหเ้บิกเงินกองทุนสวัสดิการมงคลสมรสของสมาชิก จํานวน  1,000.00  บาท 

ข้อ 17 จา่ยเงนิสวัสดิการสมาชิกอุปสมบทและประกอบพิธีฮัจจ์ โดยจ่ายครั้งเดียวจํานวน 1,000 บาท   

1. ราย ส .ต .ต .อรรถพล มาหลง  ตําแหน่ง  สภ.ปะแต สมาชิกเลขที่  09972  ได้อุปสมบท                  

เมื่อวันที่ 15 มนีาคม 2561 จงึขอเบิกเงินสวัสดิการและการสงเคราะห์ 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ ให้ เบิกเงินกองทุนสวัสดิการสมาชิกอุปสมบทและประกอบพิธีฮัจจ์                 

จํานวน  1,000.00  บาท 

4.2 เรื่อง ขออนุมัติเบิกค่าบริการพื้นที่  

ตามที่บริษัท มีเดีย ฟิวชัน ได้ส่งใบเสร็จรับเงิน ค่าบริการพื้นที่ สําหรับทํา Web จํานวนสมาชิก            

ไม่เกิน 4,000 ตั้งแตว่ันที่ 17 กันยายน 2560 – 16 กันยายน 2561 จํานวน 13,000.00 บาท 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติใหเ้บิกค่าบริการพืน้ที่สําหรับทํา Web จํานวน 13,000.00 บาท 

 

 

 

/4.3 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์… 

 



 

4.3 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ลดยอดการผ่อนช าระ (สมาชิกบ านาญประจ าปี 2561) 

 ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ร.ต.ท.ชอบ  แก้วนางโอ ตําแหน่ง กก.สส.ภ.จว.ยะลา สมาชิกเลขที่ 01806 

เนื่องจากได้ เกษียณราชการประจําปี  2561 จึงขอลดยอดเงินต้นสามัญจากเดือน 13,900.00 บาท                  

ขอลดเป็นจํานวน 7,500 บาท จากปกติต้องชําระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเดือนละ 19,564.63 บาท ลดไป 6,400.00 บาท      

ปัจจุบันได้ชําระเดือนละ 13,164.63 บาท ตอ้งผ่อนชําระหนี้เงินกู้รวมทั้งสิน้ 27,723.34 บาท/เดือน เพื่อบรรเทาค่า

ครองชีพ  ในการดํารงชีพต่อไป และอีก 2 เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2561 เมื่อผ่อนชําระเป็นที่

เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าจะลาออกจากการเป็นสมาชิก และจะรับสภาพหนี้สมาชิกที่ติดภาระค้ําประกัน ทั้ง 2 รายต่อไป 

รายละเอียดดังนี ้

   ทุนเรอืนหุ้น   455,000.00 บาท 

    - ค่าหุน้      2,500.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญ   860,600.00 บาท 

    - เงินต้นสง่หัก                13,900.00    บาท 

    - ดอกเบีย้ส่งหัก               5,481.90     บาท   

   หน้ีเงนิกู้สามัญค่าครองชีพ    75,000.00 บาท 

    - เงินต้นสง่หัก                 2,500.00    บาท 

    - ดอกเบีย้ส่งหัก                  477.74    บาท   

   หน้ีเงนิกู้ฉุกเฉิน              10,000.00 บาท 

    - เงินต้นสง่หัก                 2,500.00    บาท 

    - ดอกเบีย้ส่งหัก                   63.70    บาท 

   เงนิฝากสหกรณ์            300.00  บาท 

   รวมรายจ่ายทั้งหมด     27,723.34    บาท 

   ติดภาระค้ าประกัน 2 ราย 

1. ร.ต.ต.เปรม      นองมณี หุน้    426,300.00   บาท  หนี้   823,225.60 บาท 

2. ร.ต.ท.สนธิเดช  ชูขจร หุน้    412,600.00    บาท  หนี้  1,189,800.00  บาท 

ที่ประชุม พิจารณามีมติไม่อนุมัตใิห้ลดยอดการผ่อนชําระ (สมาชิกบํานาญ) 

4.4 เรื่อง สมาชกิขอกู้เงนิ 

 4.4.1 สมาชิกขอกู้เงนิสามัญเพื่อปรับโครงสร้างหน้ี 

 1. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.ศรายุทธ  มาลินี สังกัด กก.ปพ.ส่วนที่ 1 สมาชิกเลขที่ 08407            

มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ จํานวน 1,200,000.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) 

ผอ่นจํานวน 220 งวด เนื่องจากส.ต.ต.สิริชัย  นกดํา มีคําสั่งไล่ออกจากราชการ เพื่อไม่ให้เป็นภาระในการผ่อนชําระ

หนี้และสามารถผ่อนชําระได้ คงเหลือเงินโดยประมาณ 187,000.00 บาท จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาให้

คณะกรรมการพจิารณาในการกู้ครั้งนี้ 

/ทุนเรือนหุ้น… 

 



 

   ทุนเรอืนหุ้น    212,700.00 บาท 

    - ค่าหุน้           1,600.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญทั่วไป   815,000.00 บาท 

    - เงินต้นสง่หัก                      5,000.00    บาท 

    - ดอกเบีย้ส่งหัก                         5,194.44    บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญพิเศษ(รับภาระหน้ี) 100,456.20 บาท 

    - เงินต้นสง่หัก                           1,250.00    บาท 

    - ดอกเบีย้ส่งหัก                           495.40    บาท 

   รวมรายจ่ายทั้งหมด      13,536.84    บาท 

   หน้ีเงนิกู้ปันผลและเฉลี่ยคนื    11,300.00 บาท 

   ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญทั่วไป 

1. ส.ต.ท.ธนพล  ช่วยศรนีวล 

2. ส.ต.ท.ยุทธพงษ์  สุทธิใส 

   ติดภาระค้ าประกัน 3 ราย 

1. พ.ต.ต.ทิพย์ชัย  ชลสินธุ์ หุน้   380,600.00    บาท หนี ้ 1,070,550.81 บาท 

2. ส.ต.ท.สุทธิรักษ์  ออ่นทอง  หุน้    211,700.00    บาท  หนี้  1,000,000.00 บาท 

3. ส.ต.ท.ยุทธพงษ์  สุทธิใส     หุน้   164,300.00    บาท  หนี้    700,000.00 บาท  

ที่ประชุม  มีมติอนุมัติใหกู้้เงินสามัญเพื่อปรับโครงสรา้งหนี้ 

 2.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย จ.ส.ต.กิตติพงษ์  แก้วจันทร์ สังกัด สภ.บันนังสตา สมาชิกเลขที่ 07974           

มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ จํานวน 1,700,000.00 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) 

ผอ่นจํานวน 220 งวด เนื่องจากส.ต.ท.มนัสนันท์  แก้วเวหา มีคําสั่งโดนออกจากราชการไว้ก่อน เพื่อไม่ให้เป็นภาระ

ในการผ่อนชําระหนี้และสามารถผ่อนชําระได้ คงเหลือเงินโดยประมาณ 224,092.59 บาท จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาให้

คณะกรรมการพิจารณาในการกู้ครั้งนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น    349,800.00 บาท 

    - ค่าหุน้           1,700.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญทั่วไป          1,346,800.00 บาท 

    - เงินต้นสง่หัก                           8,600.00    บาท 

    - ดอกเบีย้ส่งหัก                        8,578.93    บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญค่าครองชีพ                 36,000.00 บาท 

    - เงินต้นสง่หัก                              500.00    บาท 

    - ดอกเบีย้ส่งหัก                           229.32    บาท 

 

/หนี้เงนิกู้สามัญพิเศษ… 

 



 

   หน้ีเงนิกู้สามัญพิเศษ (รับภาระหน้ี)      79,307.41 บาท 

    - เงินต้นสง่หัก                           1,450.00    บาท 

    - ดอกเบีย้ส่งหัก                           599.69    บาท 

   หน้ีเงนิกู้ฉุกเฉิน      3,600.00 บาท 

    - เงินต้นสง่หัก                             400.00    บาท 

    - ดอกเบีย้ส่งหัก                            27.69    บาท 

   รวมรายจ่ายทั้งหมด      22,085.63    บาท 

   หน้ีเงนิกู้ปันผลและเฉลี่ยคนื    19,500.00 บาท 

   ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญทั่วไป 

1. ส.ต.ท.อภิรักษ์  รุง่เรอืง 

2. ส.ต.ท.พงศธร  บุญศรี 

3. ส.ต.ต.นรเศรษฐ์  ก้ามสันเทียะ 

   ติดภาระค้ าประกัน 3 ราย 

1. ด.ต.ทนงศักดิ์  แสงออ่ง      หุน้   423,300.00   บาท  หนี ้  2,094,100.00  บาท 

2. ส.ต.ท.พงศธร  บุญศรี        หุน้   122,200.00   บาท  หนี้      517,100.00  บาท 

3. ส.ต.ท.อนุสรณ์  ปาแว        หุน้   313,400.00   บาท  หนี้   1,195,800.00  บาท 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติใหกู้้เงินสามัญเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ 

3. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.ท.นิเมาลานา สาและ ตําแหน่ง ผบ.หมู่ (ป) สภ.รามัน 

สมาชิกเลขที่ 08523 มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญเพื่อปรับโครงสร้างหนี้  จํานวน 1,200,000.00 บาท           

(หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) ผอ่นจํานวน 220 งวด เนื่องจากส.ต.ท.สุชาติ ศรีเทพอุบล มีคําสั่งออกจากราชการ เพื่อ

ไม่ให้เป็นภาระในการผ่อนชําระและสามารถผอ่นชําระได้  

ปัจจุบันติดภาระค้ําประกัน ราย ส.ต.ต.วีระรัตน์  รัตนบุรี สังกัด สภ.รามัน ค้างชําระหนี้เก็บได้บางส่วนในเดือน

กรกฎาคม และ สิงหาคม เนื่องจากขาดราชการ คงเหลือเงินโดยประมาณ 80,399.30 บาท  จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาให้

คณะกรรมการพจิารณาในการกู้ครั้งนี้ 

  ทุนเรอืนหุ้น    221,600.00 บาท 

    - ค่าหุน้           1,600.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญทั่วไป            880,200.00 บาท 

    - เงินต้นสง่หัก                           5,700.00    บาท 

    - ดอกเบีย้ส่งหัก                        5,606.75    บาท 

   หน้ีเงนิกู้ฐานะผู้ค้ าประกัน        124,100.70    บาท 

    - เงินต้นสง่หัก                            1,750.00    บาท 

   รวมรายจ่ายทั้งหมด        14,769.75   บาท 

   หน้ีเงนิกู้เงนิปันผลและเฉลี่ยคนื   12,300.00   บาท  

/ผูค้้ําประกันเงนิกู้สามัญทั่วไป… 



 

ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญทั่วไป 

1. ส.ต.ท.สุรนันท์   จันทร์มูล 

2. ส.ต.ท.นัฐพล  โพธิ์สาลี 

3. ส.ต.ท.รุสดี  หัดสะและ 

   ติดภาระค้ าประกัน 3 ราย 

1. ส.ต.ท.พีระยศ  รัตนซ้อน   หุน้   163,000.00  บาท  หนี ้   245,813.81   บาท 

2. ส.ต.ท.นัฐพล  โพธิ์สาลี    หุน้   222,600.00  บาท  หนี ้   959,000.00   บาท 

3. ส.ต.ท.ทวีศักดิ์  จันทร์แก้ว หุน้  322,500.00  บาท   หนี ้1,094,400.00   บาท 

4. ส.ต.ท.ณัฐนันท์  สุพงษ์     หุน้   308,100.00  บาท   หนี้ 1,080,500.00  บาท 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติใหกู้้เงินสามัญเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ 

 4.4.2 สมาชิกขอกู้เงนิสามัญ 

  1. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย จ.ส.ต.สุภชัย  หนูแก้ว สังกัด สภ.กาบัง สมาชิกเลขที่ 07027           

มีความประสงค์ขอกู้เงนิสามัญ จํานวน 1,600,000.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) เพื่อนําไปใช้จ่ายภายในครอบครัว 

  ตามมติที่ประชุม ชุดที่ 23 ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 มีมติไม่อนุมัติให้กู้ เนื่องจากเป็น

ลูกหนี้ผิดนัดการชําระหนี้ ซึ่งการเงินหน่วยได้นําเงินรายได้หักส่งชําระหนี้กู้ได้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็น

จํานวนหนึ่ง เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 และ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 หักไม่ได้จํานวน 1,500.00 บาท ใน

ใบรับรองเงินเดือนไม่มียอดหักธนาคารอาคารสงเคราะห์ ปัจจุบันชําระหนี้ครบถ้วนแล้ว จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาให้

คณะกรรมการพิจารณาในการกู้ครั้งนี ้

   ทุนเรอืนหุ้น    327,300.00 บาท 

    - ค่าหุน้           1,700.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญทั่วไป          1,240,400.00 บาท 

    - เงินต้นสง่หัก                           8,100.00    บาท 

    - ดอกเบีย้ส่งหัก                         7,901.18    บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญค่าครองชีพ              130,200.00 บาท 

    - เงินต้นสง่หัก                           1,800.00    บาท 

    - ดอกเบีย้ส่งหัก                           829.36    บาท 

   รวมรายจ่ายทั้งหมด       20,330.54   บาท 

   ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญทั่วไป 

1. จ.ส.ต.สราวุฒิ  นากน้อย 

2. ส.ต.ท.ยุทธพงษ์  นุ่นสง 

3. ส.ต.ต.จริยุทธ์  ขวัญเพ็ชร 

 

 

/ติดภาระค้ําประกัน 5 ราย… 



 

  ติดภาระค้ าประกัน 5 ราย 

1. ส.ต.อ.ณรงค์เดช  ชูคง      หุน้     274,600.00  บาท    หนี ้    689,479.82    บาท 

2. ส.ต.ตจริยุทธ์  ขวัญเพ็ชร   หุน้     138,400.00  บาท    หนี้     510,000.00    บาท 

3. จ.ส.ต.สราวุฒิ  นากน้อย   หุน้     322,800.00  บาท    หนี ้ 1,402,200.00    บาท 

4. ร.ต.ท.อํานวย  บุญยะวัน   หุน้     246,800.00  บาท    หนี้  1,100,200.00     บาท 

5. ส.ต.ท.ยุทธพงษ์  นุ่นสง     หุน้     316,800.00  บาท    หนี้  1,178,700.00     บาท 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติใหกู้้เงินสามัญ 

  2.  ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ร.ต.ท.เกษม อั๋นประเสริฐ สังกัด สภ.เบตง สมาชิกเลขที่ 03695           

มีความประสงค์ขอกู้ เงินสามัญ จํานวน 2,000,000.00 บาท (สองล้านบาทถ้วน) เพื่อนําไปเป็นการศึกษาบุตร                  

สมาชิกฯ ได้มีหนังสืออายัดเงินปันผลและเฉลี่ยคืนกับสํานักงานบังคับคดี จํานวน 268,160.54 บาท แต่ไม่ประสงค์ปิดหนี้

บังคับคดี    โดยได้รับเงนิกู้ครั้งนี ้ประมาณ 510,800.00 บาท จงึเรียนมาเพื่อพิจารณาให้คณะกรรมการพิจารณาในการกู้ครั้งนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น    426,300.00 บาท 

    - ค่าหุน้           1,700.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญทั่วไป          1,233,000.00 บาท 

    - เงินต้นสง่หัก                           8,900.00    บาท 

    - ดอกเบีย้ส่งหัก                         7,854.04    บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญค่าครองชีพ              210,400.00 บาท 

    - เงินต้นสง่หัก                           3,100.00    บาท 

    - ดอกเบีย้ส่งหัก                         1,340.22    บาท 

   หน้ีเงนิกู้ฉุกเฉิน     45,800.00 บาท 

    - เงินต้นสง่หัก                           4,200.00    บาท 

    - ดอกเบีย้ส่งหัก                           291.74     บาท 

   รวมรายจ่ายทั้งหมด      27,386.00   บาท 

   ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญทั่วไป 

1. ร.ต.ต.มะเย็ง  ซียง 

   ติดภาระค้ าประกัน 3 ราย 

    1. ร.ต.ต.บุญรอด  พรหมชาติ    หุน้   354,500.00   บาท   หนี้     655,747.17   บาท 

   2. ร.ต.ท.สุชาติ  เจียมสวัสดิ์     หุน้   454,000.00    บาท   หนี้    348,506.60  บาท 

   3. ร.ต.ต.มะเย็ง  ซียง   หุน้   423,300.00   บาท   หนี ้  1,801,100.00  บาท    

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติใหกู้้เงินสามัญ 

 

 

/3. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ… 



 

 3. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ส.ต.อ.พลโพชฌงค์ โพธิบัลลังค์  สังกัด สภ.บาตูตาโมง                

สมาชิกเลขที่ 07884 มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญ จํานวน 1,580,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)   

เพื่อนําไปเป็นการศึกษาของตนเองและน้องสาว เนื่องจากสมาชิกฯ ชําระหนี้แล้ว 10 งวด ซึ่งไม่ครบ 12 งวดตามระเบียบ          

จงึเรียนมาเพื่อพิจารณาให้คณะกรรมการพิจารณาในการกู้ครั้งนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น    333,500.00 บาท 

    - ค่าหุน้           1,700.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญทั่วไป          1,317,000.00 บาท 

    - เงินต้นสง่หัก                           8,300.00    บาท 

    - ดอกเบีย้ส่งหัก                        8,389.11    บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญค่าครองชีพ                65,500.00 บาท 

    - เงินต้นสง่หัก                              900.00    บาท 

    - ดอกเบีย้ส่งหัก                            417.23    บาท 

   รวมรายจ่ายทั้งหมด       19,706.34   บาท 

   หน้ีเงนิปันผลและเฉลี่ยคนื    19,000.00 บาท 

   ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญทั่วไป 

1. ส.ต.ต.วรพงษ์  จวิะพงษ์ 

   ติดภาระค้ าประกัน 4 ราย 

    1. ร.ต.อ.สรรเสริญ เหมอืนพรรณราย หุน้  438,000.00  บาท หนี้   529,395.78 บาท 

   2. ร.ต.ท.ขัตติยะ    สามทอง             หุน้ 359,200.00  บาท หนี ้1,159,006.60 บาท 

   3. จ.ส.ต.อาทิตย์  แสงภักดี               หุน้ 374,500.00  บาท หนี้ 1,473,200.00 บาท 

   4. ส.ต.อ.อนุสรณ ์  สิทธิดา              หุน้  343,800.00 บาท  หนี้ 1,297,898.27 บาท        

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติอนุมัต ิ

 4. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ด.ต.สุธรรม  มิ่งเมือง สังกัด สภ.กาบัง สมาชิกเลขที่ 08169            

มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญ จํานวน 1,950,000.00 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  เพื่อนําไปใช้จ่ายใน

ครอบครัว เนื่องจากสมาชิก มีหนี้ธนาคารออมสินตามระบบข้อมูลสมาชิกเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ค้าง 4 เดือน              

จํานวน 576,793.20 บาท  ดอกเบี้ยค้างจํานวน 14,437.03 บาท จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาให้คณะกรรมการ

พิจารณาในการกู้ครั้งนี ้

   ทุนเรอืนหุ้น    420,000.00 บาท 

    - ค่าหุน้           1,700.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญทั่วไป          1,694,000.00 บาท 

    - เงินต้นสง่หัก                          10,600.00    บาท 

    - ดอกเบีย้ส่งหัก                        10,790.55    บาท 

 

/หนี้เงนิกู้สามัญค่าครองชีพ… 



 

   หน้ีเงนิกู้สามัญค่าครองชีพ                73,000.00 บาท 

    - เงินต้นสง่หัก                           1,000.00    บาท 

    - ดอกเบีย้ส่งหัก                            465.00   บาท 

   รวมรายจ่ายทั้งหมด        24,555.55   บาท 

   หน้ีเงนิปันผลและเฉลี่ยคนื    24,200.00   บาท 

   ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญทั่วไป 

1. ด.ต.เชน  เรืองนุ้ย 

2. ด.ต.วีระศักดิ์  สองแก้ว 

3. ร.ต.อ.นิกร  กิมาคม 

   ติดภาระค้ าประกัน 4 ราย 

1. ด.ต.เชน  เรืองนุ้ย          หุน้   415,100.00  บาท  หนี้   2,234,200.00  บาท 

2. ด.ต.สมพร  แก้วมณี       หุน้  424,100.00  บาท  หนี้   2,211,500.00   บาท 

3. ด.ต.วีระศักดิ์  สองแก้ว   หุน้   415,100.00  บาท  หนี ้ 1,976,400.00   บาท 

4. ร.ต.อ.นิกร  กิมาคม       หุน้  506,700.00  บาท  หนี้  2,970,000.00  บาท    

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติใหกู้้เงินสามัญ 

 4.4.3 สมาชิกขอกู้เงนิโครงการบรรเทาค่าครองชีพ 

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

มีความประสงค์ขอกู้เงินโครงการบรรเทาค่าครองชีพ จํานวน 450,000.00 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)       

เพื่อนําไปใช้ในพิธีหมัน้ของบุตรชาย สมาชิกฯ ได้ติดอายัดเงินปันผลและเฉลี่ยคืน เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 และได้กู้เงิน

สามัญปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อให้น้อยลงไม่ใช้กรณีรับภาระหนี้  จํานวน 2,050,000.00 บาท ผ่อนชําระ 220 งวด                   

ตามมติที่ประชุม ชุดที่23 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 จงึเรียนมาเพื่อพิจารณาให้คณะกรรมการพิจารณาในการกู้ครั้งนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น             429,300.00 บาท 

    - ค่าหุน้           1,700.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญพิเศษ                    1,946,410.00 บาท 

    - เงินต้นสง่หัก                           9,200.00    บาท 

    - ดอกเบีย้ส่งหัก                       12,398.37    บาท 

   หน้ีเงนิกู้ฉุกเฉิน             58,000.00 บาท 

    - เงินต้นสง่หัก                          8,400.00     บาท 

    - ดอกเบีย้ส่งหัก                          369.45     บาท 

   รวมรายจ่ายทั้งหมด      32,076.82     บาท 

   ติดภาระค้ าประกัน 2 ราย 

1. ด.ต.เดโชชัย  เส้งเลี่ยม    หุน้  420,200.00    บาท    หนี้   1,858,500.00 บาท 

2. ด.ต.อนันต ์ สุขโข         หุน้   517,410.00    บาท    หนี้   2,807,100.00   บาท 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติใหน้ําเข้าที่ประชุมประจําเดือนอกีครั้ง 



 

 2. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ด.ต.พิศาล  หนูชัยแก้ว สังกัด สภ.จะกว๊ะ สมาชิกเลขที่ 05187         

มีความประสงค์ขอกู้ เงินโครงการบรรเทาค่าครองชีพ จํานวน 80,000.00 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)                

แต่ไม่ประสงค์กันเงินเพื่อรับภาระหนี้ เนื่องจากติดค้ําประกัน  ร.ต.ท.ประจวบ  นิพนธ์มั่น สังกัด ข้าราชการบํานาญ   

กรณีส่งชําระหนี้ไม่ปกติ หักผ่านกรมบัญชีกลางเดือนละ 20,000.00 บาท ปกติหักส่งชําระหนี้ 20,727.07 ต่อเดือน                 

มียอดหนีส้ามัญจํานวน 490,273.62 บาท  จงึเรียนมาเพื่อพิจารณาใหค้ณะกรรมการพิจารณาในการกู้ครั้งนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น             418,500.00 บาท 

    - ค่าหุน้           1,700.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญทั่วไป                   1,718,400.00 บาท 

    - เงินต้นสง่หัก                         10,400.00     บาท 

    - ดอกเบีย้ส่งหัก                      10,945.97      บาท 

   หน้ีเงนิกู้ฉุกเฉิน             14,000.00 บาท 

    - เงินต้นสง่หัก                          1,200.00     บาท 

    - ดอกเบีย้ส่งหัก                            92.15     บาท 

   รวมรายจ่ายทั้งหมด      24,338.12     บาท 

         หน้ีเงนิกู้ปันผลและเฉลี่ยคนื              22,400.00 บาท 

    ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญทั่วไป  

1. จ.ส.ต.พรเทพ  ขุนสามัญ 

2. ร.ต.อ.ณรงค์  คงสะอาด 

3. ส.ต.ต.อสิมะแอล  กียะ 

   ติดภาระค้ าประกัน 4 ราย 

1. ร.ต.ท.ประจวบ  นิพนธ์มั่น    หุน้ 426,300.00 บาท  หนี้   490,273.62  บาท 

2. ร.ต.อ.วรรณะ  ศรสีะระ   หุน้ 422,800.00 บาท  หนี้ 1,874,440.00  บาท 

3. จ.ส.ต.สังวาร  สุดาชม   หุน้    376,800.00 บาท  หนี้ 1,432,000.00 บาท 

4. ร.ต.อ.ณรงค์  คงสะอาด   หุน้    415,300.00 บาท  หนี้ 1,852,500.00 บาท 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีตอินุมัตใิห้กู้เงินโครงการบรรเทาค่าครองชีพ   

 3. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ด.ต.อภิชาติ  ทิพย์สังข์ สังกัด สภ.ยะหา สมาชิกเลขที่ 07520          

มีความประสงค์ขอกู้เงินโครงการบรรเทาค่าครองชีพ จํานวน 60,000.00 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) เพื่อนําไปใช้

จ่ายในครอบครัว แต่สมาชิกฯ มีหนี้ธนาคารออมสินตามระบบข้อมูลสมาชิก ณ วันที่ 4 กันยายน 2561 รับรอง

เงินเดอืนไม่ลงยอดหักหนีธ้นาคารออมสิน จงึเรียนมาเพื่อพิจารณาใหค้ณะกรรมการพิจารณาในการกู้ครั้งนี ้  

  บัญชีที่ 1  จํานวนเงนิ    740,623.24    บาท  ผอ่นเดือนละ   2,400.00  บาท  ชําระเป็นปกติ 

  บัญชีที่ 2 จํานวนเงนิ  1,304,493.24    บาท  ผอ่นเดือนละ   2,400.00   บาท ชําระเป็นปกติ  

   ทุนเรอืนหุ้น             418,500.00 บาท 

    - ค่าหุน้           1,700.00 บาท 

/หนี้เงนิกู้สามัญทั่วไป… 



 

   หน้ีเงนิกู้สามัญทั่วไป                  1,826,000.00 บาท 

    - เงินต้นสง่หัก                         11,000.00     บาท 

    - ดอกเบีย้ส่งหัก                       11,631.37     บาท 

   หน้ีเงนิกู้ฉุกเฉิน               9,100.00 บาท 

    - เงินต้นสง่หัก                            900.00     บาท 

    - ดอกเบีย้ส่งหัก                           57.97      บาท 

   รวมรายจ่ายทั้งหมด     25,389.34      บาท 

   หน้ีเงนิกู้ปันผลและเฉลี่ยคนื             22,900.00 บาท 

     ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญทั่วไป 

1.  ด.ต.อรัญดร  ดําชู 

2. จ.ส.ต.หรรสา  เหมาะหมั่น 

3. ส.ต.ต.พันธิตร  นกสีแก้ว 

   ติดภาระค้ าประกัน 3 ราย 

1. จ.ส.ต.สมชาย  เพชรัตน์   หุน้     228,100.00  บาท  หนี้    209,896.08   บาท 

2. จ.ส.ต.หรรสา  เหมาะหมั่น   หุน้ 347,000.00  บาท   หนี ้1,589,400.00   บาท 

3. ด.ต.อรัญดร  ดําชู    หุน้    413,600.00   บาท  หนี ้ 1,854,400.00   บาท 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีตอินุมัตใิห้กู้เงินโครงการบรรเทาค่าครองชีพ   

 4. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ด.ต.สืบสกุล  มิลําเอียง สังกัด สภ.ปะแต สมาชิกเลขที่ 07930         

มีความประสงค์ขอกู้เงินโครงการบรรเทาค่าครองชีพ จํานวน 370,000.00 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)   

เพื่อนําไปใช้จ่ายในครอบครัว แตส่มาชิกฯ มีหนีธ้นาคารออมสินตามระบบข้อมูลสมาชิก ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561  

ค้างชําระ 4 เดือน จํานวน 845,731.21 บาท ดอกเบี้ยค้าง จํานวน 205,590.94 บาท รับรองเงินเดือนไม่ลงยอด

ผดินัดธนาคารออมสิน จงึเรียนมาเพื่อพิจารณาให้คณะกรรมการพิจารณาในการกู้ครั้งนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น             421,300.00 บาท 

    - ค่าหุน้           1,700.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญค่าครองชีพ               90,400.00 บาท 

    - เงินต้นสง่หัก                           1,200.00    บาท 

    - ดอกเบีย้ส่งหัก                           575.84    บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญทั่วไป                   1,870,200.00 บาท 

    - เงินต้นสง่หัก                          11,800.00    บาท 

    - ดอกเบีย้ส่งหัก                        11,912.92    บาท 

   หน้ีเงนิกู้ฉุกเฉิน             25,000.00 บาท 

    - เงินต้นสง่หัก                          2,500.00     บาท 

    - ดอกเบีย้ส่งหัก                           159.25     บาท 

   รวมรายจ่ายทั้งหมด       29,848.01     บาท 



 

         หน้ีเงนิกู้ปันผลและเฉลี่ยคนื             24,800.00 บาท 

   ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญทั่วไป 

1. ส.ต.อ.สิทธิพงศ์  สืบประดิษฐ์ 

2. จ.ส.ต.พิชเญศ  พฤษพันธุ์ 

3. ร.ต.อ.วสันต ์ ปิดเมือง 

   ติดภาระค้ าประกัน 4 ราย 

1. ด.ต.ไพบูลย์  ศรรีัตน์ หุน้  394,600.00  บาท  หนี ้   1,302,662.98   บาท 

2. ด.ต.กฤตภาส   ขําเพ็ง หุน้  429,300.00  บาท  หนี้    1,782,274.03    บาท 

3. จ.ส.ต.พิชเญศ  พฤษพันธุ์   หุน้  321,300.00  บาท  หนี ้   1,492,800.00 บาท 

4. ร.ต.อ.วสันต ์ ปิดเมือง หุน้   411,900.00  บาท  หนี ้   1,980,400.00 บาท 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีติให้เข้าที่ประชุมประจําเดือน และเรียกเจ้าตัวมาพบผูจ้ัดการ 

 5. ดว้ย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ร.ต.อ.วรรณะ  ศรีสะระ สังกัด กก.ปพ.ส่วนที่ 1 สมาชิกเลขที่ 02896 

มีความประสงคข์อกู้เงินโครงการบรรเทาค่าครองชีพ จํานวน 80,000.00 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)   เพื่อนําไปใช้

จ่ายในครอบครัว สมาชิกฯ มีหนี้ธนาคารออมสินตามระบบข้อมูลสมาชิก เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ค้าง 2 -3 เดือน     

จํานวน  1,480,731.44 บาท ดอกเบีย้ค้าง 6,000.00 บาท จงึเรียนมาเพื่อพิจารณาให้คณะกรรมการพิจารณาในการกู้ครั้งนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น             422,800.00 บาท 

    - ค่าหุน้           1,700.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญทั่วไป                  1,827,900.00 บาท 

    - เงินต้นสง่หัก                         11,700.00     บาท 

    - ดอกเบีย้ส่งหัก                       11,643.47     บาท 

   หน้ีเงนิกู้ – ปืน                       19,690.00 บาท 

    - เงินต้นสง่หัก                             700.00     บาท 

    - ดอกเบีย้ส่งหัก                           125.42     บาท 

   หน้ีเงนิกู้ฉุกเฉิน               2,450.00 บาท 

    - เงินต้นสง่หัก                             250.00     บาท 

    - ดอกเบีย้ส่งหัก                             15.61     บาท 

   รวมรายจ่ายทั้งหมด      26,134.50     บาท 

   หน้ีเงนิกู้ปันผลและเฉลี่ยคนื             24,400.00 บาท 

    ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญทั่วไป 

1. ร.ต.อ.กฤษฎา  บุญปถัมภ์ 

2. ด.ต.พิศาล  หนูชัยแก้ว 

3. ส.ต.ท.กล้าศกึ  จันแดง 

/ติดภาระค้ําประกัน 3 ราย… 

 



 

   ติดภาระค้ าประกัน 3 ราย 

1. พ.ต.ท.ปฐวี  ชํานาญดี หุน้    182,600.00    บาท   หนี้     436,419.23   บาท 

2. ร.ต.อ.กฤษฎา  บุญปถัมภ์  หุน้   390,000.00    บาท   หนี้  1,635,900.00   บาท 

3. ด.ต.บุญเสริม  แก้วขาว     หุน้   433,800.00    บาท   หนี ้ 1,618,200.00    บาท 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีติเข้าที่ประชุมประจําเดือน และเรียกเจ้าตัวมาพบผูจ้ัดการ   

6. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย จ.ส.ต.สมพร วรรณโร สังกัด ต่างจังหวัด สมาชิกเลขที่ 05388        

มีความประสงค์ขอกู้เงินโครงการบรรเทาค่าครองชีพ จํานวน 450,000.00 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)        

ได้รับเงินประมาณ 200,000.00 บาท เพื่อนําไปใช้จ่ายในครอบครัว แต่สมาชิกฯ ติดภาระค้ําประกันราย ด.ต.คนึง   แว่นนุ้ย กรณี

ทุพลภาพ สังกัด หน่วยอื่น  ๆไม่สามารถโอนสภาพสมาชิกได้ จงึเรียนมาเพื่อพิจารณาให้คณะกรรมการพิจารณาในการกู้ครั้งนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น    373,500.00 บาท 

    - ค่าหุน้            1,700.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญทั่วไป                      825,374.77 บาท 

    - เงินต้นสง่หัก                           6,800.00    บาท 

    - ดอกเบีย้ส่งหัก                         6,184.31     บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญค่าครองชีพ      248,998.11 บาท 

    - เงินต้นสง่หัก                           3,600.00    บาท 

    - ดอกเบีย้ส่งหัก                         1,872.23    บาท 

   รวมรายจ่ายทั้งหมด       20,156.54    บาท 

   หน้ีเงนิกู้ปันผลและเฉลี่ยคนื       19,200.00 บาท 

     ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญทั่วไป 

1. ด.ต.นวิัตร์  ศรใีส 

2. จ.ส.ต.เสรี  รอดบุตร 

3. ส.ต.ท.เสะดุลยาล  ไซยูโซ๊ะ 

4. ส.ต.ท.อนันต์ชัย  มาเจ๊ะมะ 

5. ส.ต.ท.ปิยสันต์  หมวกมา 

ติดภาระค้ าประกัน 1 ราย 

1. ด.ต.คนึง   แว่นนุย้   พ้นสภาพสมาชิก หนี้   106,961.26   บาท 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีตไิม่อนุมัตใิห้กู้เงินโครงการบรรเทาค่าครองชีพ 

 7. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ด.ต.บุญลือ บุญมา สังกัด สภ.เมืองยะลา สมาชิกเลขที่ 03789        

มีความประสงค์ขอกู้เงินโครงการบรรเทาค่าครองชีพ จํานวน 360,000.00 บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)      

เพื่อนําไปใช้จ่ายในครอบครัว สมาชิกฯ ติดอายัดเงินปันผลและเฉลี่ยคืน และมีหนี้ออมสินค้าง 4 เดือน         

จํานวน 687,945.66 บาท ดอกเบี้ยค้างจํานวน 188,893.42 บาท รับรองเงินเดือนไม่มียอดลงหักธนาคารออมสิน จึง

เรียนมาเพื่อพิจารณาให้คณะกรรมการพิจารณาในการกู้ครั้งนี้ 

/ทุนเรือนหุ้น… 



 

   ทุนเรอืนหุ้น    427,800.00 บาท 

    - ค่าหุน้            1,700.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญทั่วไป                   1,905,600.00 บาท 

    - เงินต้นสง่หัก                          11,800.00    บาท 

    - ดอกเบีย้ส่งหัก                       12,138.41     บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญค่าครองชีพ      178,500.00 บาท 

    - เงินต้นสง่หัก                            2,300.00   บาท 

    - ดอกเบีย้ส่งหัก                          1,137.02    บาท 

   รวมรายจ่ายทั้งหมด       29,075.43    บาท 

     ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญทั่วไป 

1. ด.ต.ศุภชัย  นามวงศ์ 

2. ด.ต.ประเสริฐ  ศริิ 

3. ส.ต.ต.ธนาพันธ์  อนิทศระ 

   ติดภาระค้ าประกัน 5 ราย 

1. จ.ส.ต.รณชัย  พรหมทอง     หุน้    378,100.00   บาท   หนี้   947,838.04   บาท 

2. ร.ต.ท.บุญเหมิ  แขกทอง     หุน้    435,300.00   บาท   หนี้ 2,162,900.00  บาท 

3. ด.ต.ศุภชัย  นามวงศ์          หุน้    415,100.00   บาท    หนี้  1,877,600.00  บาท 

4. ด.ต.ประเสริฐ  ศริิ             หุน้   504,200.00   บาท    หนี ้ 2,761,200.00  บาท 

5. ด.ต.กมล  อนิทศระ           หุน้   501,700.00    บาท   หนี ้ 2,685,900.00  บาท 

ที่ประชุม     พิจารณาแล้วมมีตใิห้เรียกเจา้ตัวมาพบผูจ้ัดการ 

 8. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย จ.ส.ต.ธวัชชัย แดงสุข สังกัด ต่างจังหวัด สมาชิกเลขที่ 07212          

มีความประสงค์ขอกู้เงินโครงการบรรเทาค่าครองชีพ จํานวน 450,000.00 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)      

ได้รับเงินประมาณ 158,352.89 บาท เพื่อนําไปใช้จ่ายในครอบครัว จงึเรียนมาเพื่อพิจารณาให้คณะกรรมการพิจารณา

ในการกู้ครั้งนี ้

   ทุนเรอืนหุ้น    160,300.00 บาท 

    - ค่าหุน้           1,700.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญค่าครองชีพ     259,195.25 บาท 

    - เงินต้นสง่หัก                          3,600.00     บาท 

    - ดอกเบีย้ส่งหัก                        1,952.96     บาท 

     หน้ีเงนิกู้ฉุกเฉิน    32,451.86 บาท 

    - เงินต้นสง่หัก                          4,200.00     บาท 

    - ดอกเบีย้ส่งหัก                          272.12      บาท 

   รวมรายจ่ายทั้งหมด      11,725.08     บาท 

/หนี้เงนิกู้เงินปันผลและเฉลี่ยคืน... 



 

   หน้ีเงนิกู้เงนิปันผลและเฉลี่ยคนื         7,500.00 บาท 

   ติดภาระค้ าประกัน 1 ราย 

1. ร.ต.ท.เอกชัย  นวลละออง     หุน้  429,300.00   บาท  หนี้  761,483.99   บาท 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีตไิม่อนุมัตใิห้กู้เงินโครงการบรรเทาค่าครองชีพ 

4.4.4 สมาชิกขอกู้เงนิฉุกเฉิน 

 1. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย พ.ต.ต.สุจินต์   พรหมรักษา สังกัด ต่างจังหวัด สมาชิกเลขที่ 07998 

มีความประสงค์ขอกู้เงินฉุกเฉินในส่วนที่ได้หักชําระหนี้รายเดือนไปแล้ว เปิดสมาชิกต่างจังหวัดกู้ฉุกเฉินได้ครั้ง

เดียว และผู้กู้ เป็นลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ กรณีค้ําประกัน ราย ด.ต.ชาติชาย  มะดํา ตามมติที่ประชุม

คณะกรรมการชุดที่  22 ครั้งที่ 10 ลงวันที่  26 กรกฎาคม 2560 จํานวน 2,402,300.00 บาท ผ่อนชําระแล้ว 19 งวด                    

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาใหค้ณะกรรมการพิจารณาในการกู้ครั้งนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น            402,300.00 บาท 

    - ค่าหุน้           1,700.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญค่าครองชีพ             232,100.00 บาท 

    - เงินต้นสง่หัก                           3,100.00    บาท 

    - ดอกเบีย้ส่งหัก                         1,747.89    บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญพิเศษ                  2,208,300.00 บาท 

    - เงินต้นสง่หัก                          9,700.00     บาท 

    - ดอกเบีย้ส่งหัก                      16,483.08     บาท 

   หน้ีเงนิกู้ฉุกเฉิน             67,450.97 บาท 

    - เงินต้นสง่หัก                          8,400.00     บาท 

   รวมรายจ่ายทั้งหมด       41,130.97     บาท 

   ติดภาระค้ าประกัน 4 ราย 

1. ด.ต.อํานวย  เต่งทิง้       หุน้    288,100.00   บาท  หนี ้  905,677.13   บาท 

2. ด.ต.ชาติชาย  มะดํา      พ้นสมาชิกภาพ 

3. ด.ต.สมชาย  มณนีิล      หุน้    415,800.00  บาท  หนี้    789,800.00  บาท 

4. พ.ต.ต.ประพันธ์  บัวแก้ว หุน้   383,300.00  บาท  หนี ้ 2,314,000.00  บาท 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีตอินุมัตใิห้กู้เงินฉุกเฉิน ได้ครัง้เดียว 

 2. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ด.ต.ประเสริฐ  ซุ้นสุวรรณ สังกัด สภ.รามัน สมาชิกเลขที่ 03560     

มีความประสงค์ขอกู้เงินฉุกเฉิน จํานวน 9,000.00 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) เพื่อนําไปใช้จ่ายภายในครอบครัว

สมาชิก และมีหนี้ธนาคารออมสินตามระบบข้อมูลสมาชิก มีหนี้ค้าง 2 – 3 เดือน จํานวน 737,048.30 บาท 

ดอกเบีย้ค้าง 6,000.00 บาท จงึเรียนมาเพื่อพิจารณาใหค้ณะกรรมการพิจารณาในการกู้ครั้งนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น             425,800.00 บาท 

    - ค่าหุน้           1,700.00 บาท 

/หนี้เงนิกู้สามัญค่าครองชีพ… 



 

   หน้ีเงนิกู้สามัญค่าครองชีพ           316,400.00 บาท 

    - เงินต้นสง่หัก                          4,200.00     บาท 

    - ดอกเบีย้ส่งหัก                        2,015.42     บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญทั่วไป                  1,778,800.00 บาท 

    - เงินต้นสง่หัก                        10,600.00      บาท 

    - ดอกเบีย้ส่งหัก                      11,330.71      บาท 

   รวมรายจ่ายทั้งหมด      41,130.97      บาท 

   หน้ีเงนิกู้ปันผลและเฉลี่ยคนื             29,846.13 บาท 

     ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญทั่วไป 

1. พ.ต.ท.ธนาเทพ  วรรณกุล 

2. ด.ต.อัธยา  วกกุม 

3. จ.ส.ต.วีรศักดิ์  แก้วดวง 

   ติดภาระค้ าประกัน 4 ราย 

1. พ.ต.ท.ธนาเทพ  วรรณกุล  หุน้    418,500.00  บาท  หนี ้  2,343,790.00  บาท 

2. ด.ต.อัธยา  วกกุม   หุน้   366,800.00  บาท  หนี้    2,416,178.73  บาท 

3. พ.ต.ต.วีระยุทธ  มูนี          หุน้   509,200.00  บาท  หนี้   2,580,900.00  บาท 

4. จ.ส.ต.วีรศักดิ์  แก้วดวง     หุน้   357,300.00  บาท  หนี้    1,448,500.00  บาท 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีตอินุมัตใิห้กู้เงินฉุกเฉิน 

4. ด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย ร.ต.ท.ธีระพล จินดาละออง สังกัด ต่างจังหวัด สมาชิกเลขที่  04067                

มีความประสงค์ขอกู้เงินฉุกเฉิน จํานวน 50,000.00 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อนําไปใช้จ่ายการศึกษาบุตร      

และการชําระหนี้เป็นปกติ จงึเรียนมาเพื่อพิจารณาใหค้ณะกรรมการพิจารณาในการกู้ครั้งนี้ 

   ทุนเรอืนหุ้น             394,000.00 บาท 

    - ค่าหุน้           1,700.00 บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญค่าครองชีพ          235,200.00 บาท 

    - เงินต้นสง่หัก                         3,600.00      บาท 

    - ดอกเบีย้ส่งหัก                         608.45       บาท 

   หน้ีเงนิกู้สามัญทั่วไป                 1,430,000.00 บาท 

    - เงินต้นสง่หัก                        10,000.00      บาท 

    - ดอกเบีย้ส่งหัก                       3,669.04      บาท 

   หน้ีเงนิกู้ฉุกเฉิน              8,000.00 บาท 

    - เงินต้นสง่หัก                         4,200.00      บาท 

    - ดอกเบีย้ส่งหัก                           31.08        บาท 

   หน้ีเงนิกู้ปันผลและเฉลี่ยคนื            21,800.00 บาท 

   รวมรายจ่ายทั้งหมด     23,808.57      บาท 



 

     ผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญทั่วไป 

1. ด.ต.อนันต ์ สุขโข 

2. ด.ต.อีซอ  กูนิ 

3. ด.ต.แวอุเซ็ง  แมวาโซะ 

   ไม่ติดภาระค้ าประกัน  

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีตอินุมัตใิห้กู้เงินฉุกเฉิน 

4.5 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา 

 ด้วยเขตพืน้ที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.ภาคใต้ กําหนดจัดโครงการสัมมนา “ผู้บริหารกับการบริหารสหกรณ์ 

ในยุค 4.0 เพื่อความมั่นคง ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 6 – 7 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง

นครศรธีรรมราช จ.นครศรีธรรมราช  

จงึขอเรียนเชญิบุคลากรของสหกรณ์เข้าร่วมสัมมนา ส่งรายละเอียดภายในวันจันทร์ ที่ 24 กันยายน 2561 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีตไิม่เข้าร่วมโครงการ 

4.6 เรื่อง พจิารณาคณะกรรมการเลือกตั้งประธานและกรรมการเลือกตั้ง 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีตใิห้ประสาน พ.ต.ต.อนุสรณ ์  สีแก้วเขียว มาพบผูจ้ัดการ 

4.7 เรื่อง พจิารณาขอขั้นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ประจ าปี 2562 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีตใิห้เข้าที่ประชุมประจําเดือน 

4.8 เรื่อง สมาชิกขาดส่งช าระหน้ีเกิน 3 งวด/รายเดือน 

  สมาชิกสหกรณ์ฯ ราย พ.ต.ท.มิตร  คนชุม  ตําแหน่ง สวป.สภ.นางรอง จว.บุรีรัมย์ สมาชิกเลขที่07946 

 ทุนเรือนหุน้   362,300.00 บาท 

 หนีเ้งนิกู้สามัญ 1,277,500.00 บาท 

 หนีเ้งนิกู้ค่าครองชีพ     28,069.08 บาท 

 หนีเ้งนิกู้ฉุกเฉิน     12,006.53 บาท 

 เดิมสมาชิกอยู่สังกัด สภ.มูโน๊ะจว.นราธิวาส และได้ย้ายตําแหน่งไปยัง สภ.นางรอง จว.บุรีรัมย์           

เมื่อเดือนมีนาคม 2561 เงินเดือนเริ่มตัดโอนวันที่ 1 เมษายน 2561  (หากสมาชิกย้ายสังกัดจาก ตจว.ไปยัง ตจว. 

ทางสหกรณ์ฯ จะเช็คข้อมูลได้ล่าช้าเนื่องจากเราจะไม่ทราบหากสมาชิกหรือการเงินไม่แจ้งการย้ายตําแหน่ง)    

ทางสหกรณ์ฯ จะทราบอีกครั้งคอืหลังจากตัดชําระหนี้รายเดือนสมาชิก ตจว. เดือนเมษายน 2561 แล้วเสร็จ จึงได้

ทําหนังสือสง่เรียกเก็บไปยัง 

 1.  ภ.จว.บุรีรัมย์ ที่สอ.ยล./1576 22,600 บาท 

 2.  31 พ.ค. 2561 สภ.นางรอง จว.บุรีรัมย ์ที่สอ.ยล./1577 22,600 บาท 

 3.  สอ.ตร.บุรีรัมย์ ที่สอ.ยล./1578 22,600 บาท 

 หลังจากส่งเอกสารหนังสือสง่เรียกเก็บ ได้โทรแจ้ง/สอบถามทางการเงิน ได้รับคําตอบเริ่มหักให้เดือน 

มิ.ย.61ปรากฏทางสหกรณ์ฯ ยังไม่ได้รับยอดการส่งชําระหนี้ในเดือนนั้นๆ จึงได้แจ้ง/ประสานให้สมาชิกทราบ     

ในการส่งชําระหนี้ เบื้องต้นจากการสอบถามการเงินๆ ได้หักยอดเรียกเก็บสมาชิกรายนี้ตั้งแต่ มิ.ย. – ส.ค. 61       

แตไ่ม่ได้นําสง่ให้กลับสหกรณ์ฯ จงึทําให้สมาชิกมียอดค้างสง่เงนิต้น / ดอกเบีย้ 



 

เงนิต้น 

ดอกเบี้ย 

ณ วันที่ 11 กันยายน 

2561 

ค่าหุน้ 1,700.00 3 = 5,100.00 - 

เงินกู้สามัญ 8,900.00 3 = 26,700.00 45,298.75 

เงนิกู้ค่าครองชีพ 1,600.00 3 = 4,800.00 995.30 

เงินกู้ฉุกเฉิน 1,700.00 3 = 5,100.00 425.74 

รวม 41,700.00 46,719.79 

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมมีติรอเข้ามาชําระ 

4.9 เรื่อง ขอปิดท าการสหกรณ์ 

 ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด จึงขอปิดทําการครึ่งวันบ่าย ในวันศุกร์ที่ 21 

กันยายน 2561 เนื่องจากเจ้าหน้าที่สหกรณ์เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจ

ภาคใต้ ในวันที่ 21 – 23 กันยายน 2561 

ที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติให้ปิดครึ่งวันบ่าย ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 และให้ปิดประกาศแจ้ง

สมาชิกทราบโดยทั่วกัน 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ 

5.1 เรื่อง ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้ากฐินพระราชทานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

 ด้วยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้รับพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจําปีพุทธศักราช 2561 ไปถวาย          

ณ วัดตันตยาภิรม ตําบลทับเที่ยง จังหวัดตรัง ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. จึงขอเรียนเชิญ  

ผูม้ีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์ตามกําลังศรัทธา 

ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติร่วมทําบุญ 1,000 บาท 

เลิกประชุม 12.45 น. 

     

                   พันตํารวจโทหญิง     เสาวลักษณ์  ตรีมรรค      ประธานในที่ประชุม 

                    ( เสาวลักษณ์  ตรีมรรค ) 

 

                 ดาบตํารวจ      กันย์ทิต  ฆังคะรัตน์   ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

                  (กันย์ทิต  ฆังคะรัตน)์ 

 

   ส าเนาถูกต้อง 

พันตํารวจโทหญิง  เสาวลักษณ์   ตรีมรรค   

  (  เสาวลักษณ์   ตรีมรรค  ) 

ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา จํากัด 



 

 


